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26 Thái Tử Sĩ Đạt Ta thí phát

Năm 29 tuổi, sau khi có con đầu lòng, tên La-hầu-La, Thái-tử Sĩ-đạt-Ta quyết định từ
bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ, và cuộc sống vương giả để lên đường tìm

chơn-lý, tìm nguồn gốc của những đau khổ ở trần-gian.
Thái-tử từ biệt kinh thành trong lúc đêm khuya trên lưng con tuấn mã Kiền-Trắc (Kan-

taka) cùng người hầu cận thân-tín Xa-Nặc (Tchanna). Đi đến gần sáng, Ngài mới dừng
lại, cởi áo cẩm bào, trao cho người hầu cận đem về, Ngài mặc một bộ đồ tu sĩ giản dị, bình
thường, cạo râu và tự cắt tóc, rồi tiếp tục lên đường...

AI LAO
Ngày phát hành : 5-11-1957
Màu vàng, nâu và đen – Giá tiền 24 kip
• Thuộc loại tem Sùng Kính Phật-Tổ
• In cảnh Thái-Tử đang xuống tóc, còn người

hầu cận Xa-Nặc thì hứng tóc vào một cái khay,
đằng sau là con tuấn mã Kiền Trắc.

TÍCH LAN
Ngày phát hành : 16-5-1978
Màu xám và đen. – Giá tiền 50 c
• Nhân dịp lễ Phật-Đản Vesak 1978
• Cảnh thí phát của Thái-Tử Sĩ-Đạt-Ta. Đây là

những hình được khắc trên các tường đá ở đền
Borobodur, một trong những đền chùa phật
giáo rộng lớn nhất thế giới, trên đảo Java,
Nam Dương.

THÁI LAN
Ngày phát hành : 15-6-1978
Nhiều màu – Giá tiền 3 baht
• Cảnh Thái-Tử Sĩ-Đạt-Ta đang tự cắt tóc. Đây

là một tranh nổi tiếng, vẽ trên tường ở Bud-
dhaisawan Chapel, trong Bảo Tàng Viện Quốc
Gia, tại Bangkok.

THÁI TỬ SĨ-ĐẠT-TA THÍ PHÁT
(XUÔNG TÓC)

,
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Phẩm 28 là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát. Ngài có nói rằng: Nếu người tu hành
trong khi đi đứng nằm ngồi mà trì tụng Kinh Pháp Hoa, tôi sẽ hiện thân cỡi voi sáu ngà

với chư Bồ Tát đến ủng hộ và an ủi đặng cho tinh tấn trong sự tu hành. Ngài là một vị đại
bồ tát của Phật giáo đại thừa, tu thành đạo đã biết bao đời rồi, người ta tặng danh Ngài là
Đại Hạnh vì lòng bi nguyện đối với chúng sinh. Tùy phương tiện, Ngài hiện thân nầy, thân
khác mà giáo hóa chúng sinh. Hễ đức Phật nào ra đời Ngài Phổ Hiền cũng hiện thân làm
đệ tử đặng ủng hộ và tuyên dương Phật pháp.

Trong chùa thưòng thờ Phổ Hiền bên phải Phật Thích Ca, cỡi voi trắng sáu ngà, còn tượng
Bồ Tát Văn Thù cỡi sư tử xanh ở bên trái của Phật. Hoa Nghiêm Kinh gọi tượng thờ ba vị
ấy là Hoa Nghiêm Tam Thánh.

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
Phẩm thứ 18- Phẩm Bồ Tát Phổ Hiền.

GRENADA CARRIACOU & PETITE MARTINIQUE
• Tờ tem phát hành năm 2001, nhân dip Đại Hội triển lãm bưu hoa thế giới Phila Nippon 01 tại

Nhật Bản, in hình các tranh nổi tiếng của Nhật. Bốn tem in hình tượng Bồ Tát Phổ Hiền trên lưng
voi sáu ngà. (phẩm 28 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa).



THÁI LAN
Bên trái – Ngày phát hành : 9-5-1971 – Màu đen và xanh lá cây – Giá tiền 1 baht
• Hình đại tháp Mahabodhi tại Bodh Gaya, và cây bồ đề nơi Đức Phật thành đạo
Bên phải – Ngày phát hành : 19-5-2008 – Nhiều màu – Giá tiền 3 baht
• Hình đại tháp Mahabodi, và cảnh Đức Phật đang ngồi thiền định dưới cội bồ đề.
• Với lối kiến trúc tuyệt vời dưới dạng một hình tháp cao 52 m, mỗi cạnh trên nền đất là 15 m, ở mỗi

góc có một tháp nhỏ cao 15 m. Mặt chính của đền xây về hướng Đông được chạm trổ tinh vi.
• Trong đền có một tượng điêu khắc vĩ đại, mô tả cảnh Phật đang ngồi với thủ ấn xúc địa, lấy đất làm

minh chứng (Bhumiparsha mudrâ). Tượng nầy đã có gần 1700 năm, mặt nhìn về hướng Đông,
lưng xây về cây bồ đề. Đằng sau đền về phía tây là cây bồ đề cao khoảng 25 m, cây nầy cũng được
coi là xuất nguồn từ cây bồ đề nguyên thủy. Hiện nay, chỗ đức Phật ngồi thiền, khoảng giữa cây
bồ đề và tháp Mahabodhi, có một bục đá được dựng lên, bề dài 2,3 m, bề ngang 1,5 m, và cao 9 cm.
Chung quanh có nhiều chỗ ghi lại các phật tích khác như: dấu chân của Phật, chỗ Ngài kinh hành
hoặc là nơi mà Ngài đứng nhìn cây bồ đề.

• Nơi đây hiện nay có nhiều chùa của nhiều quốc gia như Thái Lan, Miến Điện, Nhật Bản, Trung
Hoa,Việt Nam..

BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG (Nơi Đức Phật thành chánh quả)

BODH GAYA

Bồ Đề đạo tràng (Bodh Gaya) nằm gần trung tâm của tỉnh Bihar, ở miền đông bắc Ấn Độ.
Nơi đây, dưới cội bồ đề, Đức Phật Thích Ca đã thành chánh quả sau bốn mươi chín

ngày đêm thiền định.
Trong tích phật, Thái Tử Sỉ Đạt Ta lúc đến ngồi dưới gốc bồ đề có tự nguyện sẽ không rời

chỗ nầy nếu chưa tìm ra chơn lý. Hiện nay, người ta vẫn còn thấy các di tích của đền tháp
Mahabodhi được xây vào khoảng thế kỷ thứ ba sau tây lịch và cây bồ đề “cháu chắt nhiều
đời” của cây nguyên thủy nơi Đức Phật Thích Ca ngồi thiền định.

Bồ Đề Đạo Tràng đựơc liệt vào Di Sản Văn Hóa Thế Giới (UNESCO 2002).

ẤN ĐỘ và TRUNG QUỐC
Bên trái (ẤN ĐỘ) – Ngày phát hành : 3-4-1951
Màu hường lợt – Giá tiền 2.5 As
Bên phải (TRUNG QUỐC) – Ngày phát hành : 19-5-2008
Màu nâu và hường lợt – Giá tiền 1.2 yuan
• Hai tem in hình đại tháp Mahabodhi tại Bodh-Gaya.

Ấn Độ
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ĐẠI HÀN
Ngày phát hành:
21-4-1990
Màu vàng và xám đậm
– Giá tiền 100 won
• Hình tượng Phật Di

Lặc trong thế ngồi suy
tư (Maitreyâsana).

ĐỨC PHẬT DI-LẶC
MAITREYA

Ngài là một vị “Phật tương lai” sẽ ra đời để cứu nhân độ thế và là một trong năm vị Phật
trên cõi thế nầy, theo thứ tự: Phật Câu-Lưu-Tôn (Krakuchanda), Phật Câu-Na-Hàm

(Kanakamuni), Phật Ca-Diếp (Kâshyapa), Phật Thích Ca (Cakyamuni), Phật Di-Lặc
(Maitreya). Đức Di Lặc hiện đang tu hạnh Bồ Tát trên cõi trời Đâu Xuất (Tushita). Tuy
chưa thành Phật, nhưng trong kinh điển người ta vẫn thường gọi là Đương Lai Hạ Sinh Di
Lặc Tôn Phật.

Hình tượng của Đức Di Lặc thường thấy với hai chân đứng trên mặt đất để chứng tỏ là
Ngài lúc nào cũng đã sẵn sàng, đến lúc phải đi, Ngài sẽ rời cung trời Đâu Xuất xuống trần
để cứu độ chúng sinh.

Ở Đại Hàn và Nhật Bản, Ngài đuợc sùng kính ngay từ thế kỷ thứ sáu, tên tiếng Nhật của
Đức Di Lặc Bồ Tát là Miroku Bosatsu.

NHẬT BẢN
Ngày phát hành : 25-1-1976
Màu xanh lá cây
– Giá tiền 50 yen
• Hình tượng Phật Di Lặc trong

thế ngồi “suy tư”.
• Tượng có từ thời đại Asuka

(thế kỷ thứ bảy) bằng gỗ cao
1.33 m, hiện nay đặt trong chùa
Chugu-ji, tỉnh Nara, Nhật Bản

NHẬT BẢN
Ngày phát hành : 1-11-1967
Màu xám đậm và vàng – Giá tiền 15 yen
• Loại tem “bảo vật quốc gia” dưới thời đại Asuka .
• Hình tượng Phật Di Lặc, ở trong thế “suy tư”

(maitreyâsana). Chân trái để thòng xuống đất (hay
trên một hoa sen), chân phải đặt nằm ngang và bàn
chân phải để trên bắp vế chân trái. Khuỷu tay phải
để dựa lên đầu gối chân phải, bàn tay phải tựa nhẹ
vào gò má, tay trái để gần gót bàn chân phải.

• Tượng nầy có từ thời Asuka (thế kỷ thứ bảy), hiện
được an vị tại chùa Koryu-ji, thành phố Kyoto, Nhật
Bản.
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Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong những vị đại bồ tát của Phật giáo đại thừa. Một
vị bồ tát “nghe” tất cả tiếng kêu cầu cứu của chúng sinh, đầy lòng từ bi và cứu độ nên

thường được gọi là Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
Theo kinh thuyết, Ngài là Thái Tử Bất Huyền con của Vua Vô Tránh Nhiệm, theo vua cha

đi nghe Phật Bảo Tạng thuyết pháp và cung thỉnh Phật cùng chư Tăng về cung cúng dường.
Nhờ công đức, Ngài được Phật Bảo Tạng thọ ký, sau thành Bồ Tát tên là Quán Thế Âm và
sau nữa sẽ thành Phật hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương. Ngài cùng với Đức Bồ Tát
Đại Thế Chí phụ tá Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc Phương Tây.

Đức Quán Thế Âm được biểu hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau tùy theo số tay và số mặt
của Bồ Tát, nhiều nhất là tượng có mười một mặt, một ngàn tay và một ngàn mắt. Với số lượng
của tay và mắt, Bồ Tát đủ sức để nghe thấy sự đau khổ của chúng sinh và sẵn sàng cứu độ họ.

Đức Quán Thế Âm cứu độ chúng sinh trong mọi cảnh hiểm nghèo nguy khốn như tai nạn
trên biển cả, ma quỷ ám hại, đao kiếm hay nước lửa, v.v. Chúng ta thường thấy hình hay tượng
Đức Quán Thế Âm ngồi hay đứng trên lưng rồng vượt trên biển cả để cứu độ những kẻ chìm
tàu. Người đi biển thường cầu nguyện Bồ Tát phò hộ cho tai qua nạn khỏi trên biển cả.

Cho đến đời nhà Đường bên Trung Quốc, Quán Thế Âm Bồ Tát còn được biểu hiện dưới
hình tượng phái Nam, mãi đến thế kỷ thứ mười chúng ta mới thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

dưới hình dạng phái Nữ trong y phục màu trắng, đứng
trên đài sen, tay phải cầm một nhành dương liễu, tay trái
cầm một bình đựng nước Cam Lồ. Cành dương liễu
tượng trưng cho đức nhẫn nhục, bình nước Cam Lồ
tượng trưng cho tâm Từ Bi và hình tượng phái nữ là hiện
thân người Mẹ hiền của nhơn loại, của chúng sinh, với
tình thương chân thật bao la của người mẹ thương con.

Phật tử Tây Tạng vẫn tôn sùng Bồ tát theo hình tượng
phái Nam, và nhận rằng chính Đức Quán Thế Âm Bồ
Tát đã chuyển hóa vào thân các vị Lạt Ma cho đến ngày
nay.

ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
AVALOKITESHVARA

THÁI LAN
Ngày phát hành : 10-19-2010
Nhiều màu – Giá tiền 9 baht
• Hình tượng Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên

Nhãn, đứng trên đài sen, với mười một mặt và
1000 tay dang ra thành một hình tròn, hai tay
phía trước chắp lại trước ngực trong thủ ấn
đảnh lễ (anjâli mudrâ).
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Đại Hội Phật Giáo Thế Giới nhóm họp vào tháng 6 năm 1950 tại Tích Lan đã chấp nhận
nhiều đề nghị quan trọng, và một trong những biểu quyết chung ấy là chấp nhận lá cờ

Phật Giáo thế giới.
Lá cờ được chấp nhận gồm có 6 sọc ghi lại năm màu hào quang của Đức Phật, theo thứ

tự từ trái qua phải : màu xanh đậm, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam, và một sọc chót
là tổng hợp của năm màu kia.

Lá cờ nầy đã xuất hiện trên đảo Tích Lan vào cuối thế kỷ trước do sáng kiến của Đại Tá
H.S.Olcott, một công dân Hoa Kỳ đã sống lâu năm ở đây và cũng là người có công lớn
trong phong trào giáo dục Phật Giáo ở Tích Lan. Lá cờ này không những tượng trưng cho
hào quang của Đức Phật mà còn nói lên sự thống nhất của Phật Giáo thế giới.

CỜ PHẬT GIÁO

TÍCH LAN
Ngày phát hành : 28-5-1972
Nhiều màu – Giá tiền 05 c
• Nhân dịp kỷ niệm lần họp thứ mười của Tình Hữu Nghị Phật Tử

Thế Giới tại Tích Lan. Tem in hình bản đồ thế giới và đàng sau
là cờ Phật Giáo.

TÍCH LAN
Ngày phát hành : 10-4-1969
Nhiều màu – Giá tiền 6 c
• Nhân dịp lễ Phật Đản Vesak 1969. Tem in hình cờ Phật Giáo

được trình bày theo một hình tròn biểu hiện cho hào quang rực
rỡ của Đức Phật.

TÍCH LAN
Ngày phát hành : 1-8-1969
Nhiều màu – Giá tiền 35 c
• Nhân dịp lễ bách niên nền giáo dục quốc gia. Tem in hình quả

địa cầu và ngọn đèn, với lá cờ Phật Giáo.

TÍCH LAN
Ngày phát hành : 10-6-1982
Nhiều màu – Giá tiền 50 c
• Nhân dịp Hội Nghị Thế Giới Các Nhà Hướng Dẫn Phật Giáo tại

Tích Lan. Tem in cờ Phật Giáo với quả địa cầu nằm trong Pháp
Luân có tám tăm, tượng trưng cho Bát Chánh Đạo.
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Cây bồ đề tên theo tiếng La tinh là Ficus Religiosa, thuộc loại cây to lớn rậm rạp, thấy
nhiều ở Á châu, từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Lá có một hình dáng đặc biệt tròn rộng,

đuôi lá nhỏ nhọn và kéo dài ra gần bằng phân nửa của lá. Hiện nay ở tỉnh Bodh-Gaya (Ấn
Độ), nơi Đức Phật Thích Ca thành chánh quả, bên cạnh hội Mahâbodhi, người ta còn thấy
một cây bồ đề “cháu chắt” nhiều đời của cây nguyên thủy, nơi Đức Phật đã ngồi tham thiền.

Tương truyền là cây bồ đề nguyên thủy mọc lên vào ngày Thái tử Sĩ Đạt Ta đản sinh, rất
nhiều cây tại Ấn độ, Tích lan, và các xứ Á châu khác được trồng từ hột giống, mầm non hay
cành chiết từ cây nguyên thủy nầy. Một cành chiết từ cây nầy được công chúa Sanghamitta
Thira, con gái của Vua Ashoka, gởi tặng vua Tích-Lan từ thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, đến
ngày nay vẫn còn tại tỉnh Anuradhapura.

Cây nguyên thủy đã bị chặt đốn nhiều lần : Vua Ashoka, lúc đầu chống đối Phật giáo, đã
ra lịnh đốn, nhưng cây vẫn tiếp tục mọc lên. Sau đó vua Ashoka ăn năn, trở lại mộ đạo, tự
tay săn sóc cây nầy. Hoàng hậu ghen tức, bí mật ra lịnh đốn, nhưng lạ thay cây vẫn tiếp tục
mọc lên như cũ. Vua Ashoka thường hay đến thăm viếng cây nầy để sám hối những lỗi lầm
ngày xưa. Các vị vua kế tiếp cũng xây tường và rào để bảo vệ, gìn giữ cây, nhưng vào thế
kỷ thứ sáu, cây nầy lại bị vua Shashanka xứ Bengale ra lịnh đốn bỏ. Về sau vua Purvavarna
của Magadha cho đổ sữa tươi của một trăm con bò lên và cây đã sống trở lại từ đó. Năm
1876, cây bị một trận bão tàn phá, nhưng may thay, rất nhiều mầm non và cây nhỏ mọc lên
ngay sau đó.

CÂY BỒ ĐỀ

ẤN ĐỘ
Hai tem bên trái – phát hành ngày 24-5-1956
Nhân dịp Đại lễ 2500 năm Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn
Giá tiền 2 as màu nâu và 14 as màu cam
• Hình cây bồ đề với cành lá xinh tươi nhân dịp Đại lễ 2500 năm Đức Phật nhập Niết Bàn.

Tem bên phải – phát hành ngày 6-6-1991
Nhân dịp Hội Chợ Triển Lãm Bưu Hoa Quốc Tế tại Ấn Độ
Nhiều màu – Giá tiền 6 r
• Hình cây bồ đề hiện nay tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo sau bốn mươi chin

ngày đêm ngồi thiền định.
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Hình tượng của Đức Phật Thích Ca thường
được thấy ngồi trên một đài sen, một bục

đá, một con rắn nhiều đầu.
Nếu là đài sen thì tượng trưng cho sự thanh

khiết, trong sạch, cao đẹp của bông sen, chúng
ta thấy rất nhiều hình ảnh của đức Phật ngồi
thuyết pháp trên đài sen.

Nếu là một bục đá (biểu hiệu của đỉnh núi Tu
di, Meru) tượng trưng cho sự cương quyết của
ý chí. Bục đá có mặt tròn hoặc vuông, mặt ở
trên và dưới rộng ra thân ở giữa thắt lại.

Chúng ta còn thấy hình Phật ngồi trên mình
con rắn thần nhiều đầu tên là Naga, các đầu
chụm lại ở trên cao để che nắng, mưa và bảo vệ
cho Phật lúc ngồi tham thiền hay giảng pháp.

CHỔ NGỒI CỦA CHƯ PHẬT
PHẬT ĐÀI

Mông-Cổ
Ngày phát hành : 15-6-1988
Nhiều màu – Giá tiền 40 m
• Hình một vị Bồ-Tát đang

ngồi trên đài sen.

ĐÀI SEN

RẮN THẦN NAGA

Cộng hòa Yemen
Ngày phát hành : 11-12-1980
Màu vàng và nâu – Giá tiền 4 b
• Hình tượng Phật ngồi có rắn

thần Naga che chở.
• Tượng nầy của Thái Lan, có từ

thế kỷ thứ mười ba.

Tích-Lan
Ngày phát hành : 10-4-1969
Màu cam, nâu và xanh lá cây
– Giá tiền 4 cents
• Hình một bục đá,ở giữa nhỏ

hơn hai mặt trên và dưới,
đằng sau là hình lá bồ đề.

BỤC ĐÁ


