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ào cuÓi tháng 6 næm 2003 vØa qua, nhân lÍ K› 
niŒm 25 thành lÆp Chùa Viên Giác và lÍ TÃn 
phong trø trì, ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng cÛng 

vØa là Chû nhiŒm sáng lÆp Báo Viên Giác Çã cùng v§i Ban 
Biên TÆp báo Viên Giác t° chÙc lÍ K› niŒm 25 næm xuÃt bän 
Báo Viên Giác ÇÒng th©i t° chÙc lÍ phát thÜªng cho nh»ng 
vÎ trúng Giäi thÜªng Viên Giác "Vi‰t VŠ Âu Châu" thÆt vô 
cùng trang tr†ng và cÛng Çã g¥t hái ÇÜ®c nhiŠu thành quä 
trong dÎp lÍ nÀy. 

 
SuÓt trong mÃy tháng qua m¥c dÀu ThÜ®ng T†a sáng 

lÆp chû nhiŒm không còn tr¿c ti‰p ÇiŠu hành t© báo Viên 
Giác n»a; nhÜng ThÀy Trø Trì, ñåo h»u Chû bút và Ban 
Biên TÆp vÅn cÓ g¡ng kh¡c phøc nh»ng khó khæn trª ngåi, 
Ç‹ Viên Giác vÅn mãi là nÖi gªi gÃm tâm tÜ, tình cäm, lòng 
tin tÜªng ÇÓi v§i Viên Giác, là m¶t cÖ quan thông tin cûa 
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt tåi xÙ ñÙc nÀy. 
ñây là t© báo ñåo, chuyên chª ñåo vào ñ©i, Çã có m¥t trên 
38 quÓc gia và Çã mang tÜ tÜªng cÛng nhÜ ti‰ng nói cûa 
mình Çóng góp vào s¿ phát tri‹n cûa PhÆt Giáo trong hÖn 
m¶t phÀn tÜ th‰ k› qua. Do vÆy mà ti‰ng khen, l©i chê cÛng 
không phäi là không có. Viên Giác chÃp nhÆn dÃn thân; nên 
Viên Giác Çã l¡ng nghe nh»ng l©i phê bình chÌ trích Ç‹ cäi 
thiŒn t© báo. ñÒng th©i Viên Giác cÛng rÃt khiêm nhÜ©ng khi 
nhÆn ÇÜ®c nh»ng l©i tán thÜªng quá nhiŠu cûa các Ç¶c giä 
kh¡p næm châu. Do vÆy dÀu khen hay chê, Viên Giác cÛng 
cÓ làm tròn b°n phÆn cûa mình. ñó là mang ñåo vào ñ©i 
vÆy. ñ©i còn kh° Çau; nên m§i nh© Ç‰n ñåo. N‰u ñåo 
không có ñ©i, ñåo së không còn mang š nghïa cÙu kh° Ç¶ 
mê n»a. Do Çó ñåo và ñ©i phäi thæng ti‰n nhÜ hai cánh cûa 
m¶t con chim, thì chúng ta m§i phi thân vào Ç©i m¶t cách an 
nhiên t¿ tåi ÇÜ®c. 

 
ThÜ®ng T†a sáng lÆp chû nhiŒm báo Viên Giác cÛng Çã 

tØng lÆp nguyŒn r¢ng: "NgÜ©i së là m¶t dòng sông, nguyŒn 
chuyên chª h‰t trong Çøc cûa cu¶c Ç©i. NgÜ©i së là m¥t ÇÃt, 
së hÙng chÎu tÃt cä nh»ng såch nhÖ cûa nhân th‰". ñó là l©i 
nguyŒn cûa ñÙc Quan Th‰ Âm BÒ Tát lÃy lòng tØ bi Ç‹ Çi 
cÙu kh° Ç¶ mê, tÜ®ng trÜng cho gi†t nÜ§c cam lÒ Çem rºa 
såch nh»ng hÆn thù. ñó là l©i nguyŒn cûa Ngài ñÎa Tång, 
tÜ®ng trÜng cho s¿ cÙu kh° cho bao sinh linh vÅn còn nÖi 
chÓn ÇÎa ngøc kh° äi, lÀm than; nên ÇÃt là nÖi có th‹ kham 
nhiÍm Ç‹ nói lên s¿ chÎu Ç¿ng Ãy. TØ ÇÃt nª hoa muôn hình 

vån s¡c. TØ ÇÃt Çã cho ta không bi‰t bao nhiêu hoa quä cûa 
cu¶c Ç©i và cÛng chính tØ ÇÃt, con ngÜ©i Çã vô tình ho¥c cÓ 
š xä thêm rác rÜ§i vào lòng ÇÃt mË Ç‹ s¿ chÎu Ç¿ng nh†c 
nh¢n cûa ÇÃt låi càng cÙng cÕi hÖn. 

 
ThÜ®ng T†a sáng lÆp chû nhiŒm và toàn Ban Biên TÆp 

báo Viên Giác trong suÓt 25 næm qua cÛng Çã h†c và hành 
hånh cûa nÜ§c và cûa ÇÃt; nên t© báo Viên Giác m§i còn 
tÒn tåi lâu dài ÇÜ®c nhÜ th‰. N‰u chÌ l¡ng nghe mà không 
bi‰t suy nghï, giäi quy‰t nh»ng vÃn ÇŠ khó khæn cûa n¶i tåi 
và nhân th‰, thì ch¡c ch¡n Viên Giác Çã bÎ cuÓn trôi theo 
dòng Ç©i rÒi, chÙ không còn tÒn tåi Ç‹ góp m¥t v§i ñ©i v§i 
ñåo nhÜ bÃy lâu nay. 

Viên Giác mong r¢ng Viên Giác là cûa chính quš vÎ, cûa 
nh»ng Ç¶c giä thân thÜÖng mà quš vÎ Çã trung thành c¶ng 
tác, chia xÈ, Çóng góp bài vª cÛng nhÜ tÎnh tài, Ç‹ tØ Çó 
Viên Giác v»ng månh nhÜ ngày hôm nay. Xin quš Ç¶c giä 
hãy t¿ xem Viên Giác là ti‰ng nói cûa lòng mình, chÙ không 
chÌ ÇÙng bên ngoài Ç‹ phê phán, chÌ trích mà không có m¶t 
l©i xây d¿ng khích lŒ nào. 

 
Tuy‹n tÆp Viên Giác "Vi‰t VŠ Âu Châu" cÛng Çã ÇÜ®c 

nhà sách T¿ L¿c tåi Santa Ana, California - Hoa Kÿ, tái bän 
cho nh»ng Ç¶c giä ª MÏ Châu và nay mai có lë Ãn bän cûa 
Úc Châu cÛng së th¿c hiŒn, n‰u có nhu cÀu. NhÜ th‰ væn 
chÜÖng, ch» nghïa, cäm nghï, tÃm lòng cûa m‡i con ngÜ©i, 
m‡i tác giä së ÇÜ®c trân quš v‡ vŠ, Ç‰n tay ngÜ©i Ç†c kh¡p 
næm châu, nh¢m chia xÈ nh»ng khó khæn kh° nån trên 
ÇÜ©ng vÜ®t bi‹n tìm t¿ do hay ngay cä khi Ç¥t chân ÇÜ®c 
Ç‰n ÇÃt nÜ§c tåm dung nÀy rÒi mà còn bao ÇiŠu phäi lo 
chi‰n ÇÃu vÃt vä v§i n¶i tâm cÛng nhÜ ngoåi cänh Ç‹ ÇÜ®c 
sÓng còn. 

 
ñ†c væn tÙc hi‹u ngÜ©i. Tác phÄm nÀy hÖn 700 trang là 

m¶t tác phÄm Ç¥c biŒt mà m†i gia Çình tœ nån ViŒt Nam 
chúng ta không nên thi‰u trong tû sách gia Çình cûa mình. 
Vì nh»ng tác giä, có nhiŠu ngÜ©i có th‹ thay th‰ mình Ç‹ nói 
lên nh»ng tâm s¿ cûa riêng mình muÓn nói mà chÜa nói 
ÇÜ®c, thì nay Çã có ngÜ©i nói th‰ cho mình rÒi. Quä là ÇiŠu 
Çáng vinh danh và nên có quy‹n sách Ãy Ç‹ làm k› niŒm 
cho cá nhân mình và gia Çình mình. 

 
Næm nay m¶t mùa Xuân tha hÜÖng n»a låi vŠ v§i ngÜ©i 

con ViŒt kh¡p næm châu trong giá buÓt lånh lùng cûa cänh 
vÆt mùa ñông tåi các xÙ Âu MÏ; nhÜng nh»ng gì thu¶c vŠ 
truyŠn thÓng, chúng ta không nên quên mà ngÜ®c låi phäi 
nh§. Nh§ Ç‹ bi‰t r¢ng không có cái cÛ thì së không bao gi© 
có cái m§i. Cái m§i cûa ngày hôm nay là k‰t quä cûa cái cÛ 
ngày xÜa và quä cûa ngày hôm nay së là nhân cûa nh»ng 
ki‰p sÓng trong vÎ lai xa xôi khác, mà tÃt cä chúng ta ÇÜ®c 
k‰t thành bªi m¶t chu‡i nhân duyên không ngØng nghÌ nhÜ 
th‰. 

 
Xin trân quš nh»ng s¿ Çóng góp bài vª cûa ChÜ Tôn ñÙc 

và cûa các h†c giä, tác giä vŠ nhiŠu th‹ tài khác nhau Çã gªi 
cho Viên Giác và xin cäm tå tÃt cä nh»ng thâm ân cûa các 
Ç¶c giä kh¡p næm châu Çã h‡ tr® tÎnh tài cho Viên Giác bÃy 
lâu nay Ç‹ t© báo ÇÜ®c phát tri‹n và tÒn tåi và mong r¢ng 
nh»ng tình cäm Ãy quš vÎ së mãi dành cho Viên Giác tØ Çây 
và vŠ sau n»a. 

 

� Ban Biên TÆp Báo Viên Giác 

V 
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thành phÀn lãnh Çåo   
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt 

 vØa ÇÜ®c suy cº ngày 1/10/2003  
�� 

A- H¶i ñÒng Giáo PhÄm Trung ÐÖng ViŒn Tæng ThÓng  

Trong nÜ§c : 

 1. ñåi Lão Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang  
 2. Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶  
 3. Hòa ThÜ®ng Thích NhÆt Liên  
 4. Hòa ThÜ®ng Thích HuŒ Viên  
 5. Hòa ThÜ®ng Thích Bäo An  
 6. Hòa ThÜ®ng Thích Trí Giác  
 7. Hòa ThÜ®ng Thích ThiŒn Hånh  
 8. Hòa ThÜ®ng Thích NhÜ ñåt  
 9. Hòa ThÜ®ng Thích DiŒu Tánh  
10. Hòa ThÜ®ng Thích Minh Chi‰u  
11. Hòa ThÜ®ng Thích Minh TuŒ  
12. Hòa ThÜ®ng Thích ñÙc ChÖn  
13. HòaThÜ®ng Thích Minh TuÃn  
14. Hòa ThÜ®ng Thích Tâm Linh 

Ngoài nÜ§c : 

15. ñåi Lão Hòa ThÜ®ng Thích Tâm Châu ,  
     Canada 
16. Hòa ThÜ®ng Thích H¶ Giác, Hoa Kÿ  
17. Hòa ThÜ®ng Thích Mãn Giác, Hoa Kÿ  
18. Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Vi, Pháp QuÓc  
19. Hòa ThÜ®ng Thích ThuyŠn ƒn, Hoa Kÿ  
20. Hòa ThÜ®ng Thích Chánh Låc, Hoa Kÿ  
21. Hòa ThÜ®ng Thích Th¡ng Hoan, Hoa Kÿ  
22. Hòa ThÜ®ng Thích Trí ChÖn, Hoa Kÿ  
23. Hòa ThÜ®ng Thích ChÖn Thành, Hoa Kÿ  
24. Hòa ThÜ®ng Thích Minh Tâm, Pháp QuÓc  
25. Hòa ThÜ®ng Thích NhÜ HuŒ, Úc ñåi L®i 

 

B- ViŒn Hóa ñåo 

  1. ViŒn TrÜªng      :  Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶  
  2. ñŒ NhÃt Phó ViŒn TrÜªng (VP 1)  :  ThÜ®ng T†a Thích TuŒ SÏ 
  3. ñŒ NhÎ Phó ViŒn TrÜªng (VP 1)  :  ThÜ®ng T†a Thích Viên ñÎnh  
  4. Phó ViŒn TrÜªng (VP 2)   :  Hòa ThÜ®ng Thích H¶ Giác  
  5. Phó ViŒn TrÜªng (VP 2)   :  Hòa ThÜ®ng Thích Chánh Låc  
  6. T°ng ThÜ Kš (VP 1)    :  ThÜ®ng T†a Thích ñÙc Th¡ng  
  7. Phó T°ng ThÜ Kš (VP 2)   :  ThÜ®ng T†a Thích Viên Lš  
  8. T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø CÜ Sï  :  ThÜ®ng T†a Thích ñÙc ChÖn  
  9. T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø Tæng SÜ  :  ThÜ®ng T†a Thích Quäng Hånh  
10. T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø Thanh Niên :  ThÜ®ng T†a Thích Thanh HuyŠn  
11. T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø Væn Hoá  :  ThÜ®ng T†a Thích PhÜ§c An  
12. T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø Giáo Døc :  ThÜ®ng T†a Thích PhÜ§c Viên  
13. T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø Ho¢ng Pháp :  ThÜ®ng T†a Thích Thái Hòa  
14. T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø TØ ThiŒn :  ThÜ®ng T†a Thích Không Tánh  
15. T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø Ki‰n Thi‰t :  ThÜ®ng T†a Thích Thành ñåt  
16. T°ng Thû QuÏ    :  ThÜ®ng T†a Thích Nguyên Lš 
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Lời đầu : Cách đây đúng 1 tuần, vào Thứ Hai ngày 
27/10/2003 một thông tin từ trong nước gửi ra chia sẻ "Anh 
cứ đợi đi, tối mai sẽ có tin mới, có lẽ cũng thú vị lắm đấy!" 
Và quả thú vị thật, tối ngày hôm sau tức là ngày Thứ Ba 
28/10/2003 chúng tôi nhận được tin toàn thể học sinh sinh 
viên của các trường Phật Học tại Huế đã y áo chỉnh tề đến 
thăm Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh dâng lên Ngài bức Tâm 
Thư của các Tăng Sinh và cùng ngồi tuyệt thực 1 ngày với 
Hoà Thượng Thiện Hạnh.  

Tin tức và những hình ảnh về sự kiện này đã làm dậy 
lên sự xúc động mãnh liệt nơi những người hằng quan tâm 
đến tình hình Việt Nam và lo ngại trước sự đàn áp ngày 
càng gia tăng của nhà cầm quyền CSVN đối với Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Không riêng gì tại hải 
ngoại, mà trong nước ai hay biết sự việc này cũng đều có 
một sự đồng cảm tương tự. Từ tu viện Quảng Hương Già 
Lam, nơi Ngài đang bị nhà nước quản chế hai năm, Thượng 
Toạ Thích Tuệ Sỹ cũng đã cảm tấm lòng của các tăng sinh 
Huế. Ngài đã viết ngay một bức thư tâm tình của một vị 
thầy gửi cùng đệ tử. Những dòng chữ mộc mạc chân tình 
nhưng sâu sắc và thâm thúy của một vị chân tu đã đánh 
động tấm lòng của bao người trẻ cả trong lẫn ngoài nước.  

PL. 2547 Quảng hương Già lam, 
Ngày 28. 10. 2003  
Các con thương quý,  
Trong những ngày gần đây, những biến động tuy làm 

sửng sốt thế giới nhưng hầu như chỉ làm gợn sóng một ít 
nơi đây để giữ yên cho giấc ngủ đông miên kéo dài qua hai 
thập kỷ của Phật giáo Việt nam.  

Trong không khí được bao trùm bởi trạng thái ứ động 
của vũng nước ao tù, bị cắt đứt với mạch nguồn quá khứ, bị 
che chắn khuất tầm nhìn tương lai; trong không khí đó tâm 
tư ước nguyện của thế hệ non trẻ, của thế hệ tăng ni sinh 
mới lớn, như được bộc lộ trong những ngày vừa qua, từ 
Bình Ðịnh cho đến Thừa Thiên - Huế, là dấu hiệu của nguồn 
mạch ngầm vẫn luân lưu bất tuyệt trong dòng lịch sử truyền 
thừa của Phật Giáo Việt Nam. So với khối lượng tăng ni sinh 
trong cả nước, các con chỉ là một nhóm nhỏ. Ít, nhưng đây 
là những hạt lúa chắc. Nhiều, nhưng chỉ là võ trấu, và là 
những hạt chưa được ủ mầm mà đã mục rỗng bên trong.  

Các con hãy tự hào, với niềm tự hào trong trắng và vô 
tư của tuổi trẻ, từ thời điểm cột mốc này, đã một lần và mãi 
mãi đứng thẳng trên đôi chân của chính mình, bằng đôi mắt 
trí tuệ và hùng lực mà nhìn thẳng không khiếp sợ vào quyền 
lực xấu ác của thế gian, tự xác định hướng đi cho bản thân 
để làm những việc cần làm cho chính mình và cho mọi 
người.  

Thế hệ của thầy, những thanh niên trang lứa được nuôi 
dưỡng để dựa vào chiến trường của cuộc chiến tranh ý thức 
hệ, được giáo dục để biết hận thù giai cấp. Nhưng may 
thay, dòng suối Từ vẫn âm thầm tuôn chảy, để xoa dịu 
những đau thương mất mát; để hàn gắn những đổ vỡ điêu 
tàn của dân tộc.  

Các con lớn lên trong thời đại thanh bình, nhưng các con 
lại bị ném vào giữa một xã hội mất hướng. Quê hương và 
đạo pháp là những mỹ từ thân thương nhưng đã trở thành 
sáo rỗng. Các bậc cao tăng thạc đức, một thời đã đánh thức 
lương tâm nhân loại trước cuộc chiến hung tiền, đã giữ 
vững con thuyền đạo pháp trong lòng dân tộc; nay chỉ còn 
lại bóng mờ, và quên lãng.  

Thế hệ các con được giáo dục để quên đi quá khứ. 
Nhiều người trong các con không biết đến Giáo hội Phật 

giáo Việt nam Thống nhất là gì; đã làm gì và cống hiến 
những gì cho sự nghiệp văn hóa, giáo dục, hòa bình dân 
tộc, trong những giai đoạn hiểm nghèo của lịch sử dân tộc 
và đạo pháp của đất nước. Một quá khứ chỉ mới như ngày 
hôm qua mà di sản vẫn còn đó nhưng đã bị chối bỏ một 
cách vội vàng. Di sản được tích lũy ròng rã hằng thế kỷ, 
bằng bao tâm tư qua bao khổ lụy đau thương, bằng máu và 
nước mắt của biết bao Tăng Ni, Phật tử; mà những người 
gầy dựng nên di sản đó bằng bi nguyện và hùng lực của 
mình, có vị bị bức tử bởi bạo quyền, có vị suốt năm tháng 
dài chịu tù đày, bị lăng nhục. Nhưng sống hay chết, vinh 
hay nhục, không làm dao động tâm tư của những ai biết 
sống và chết xứng đáng với phẩm cách của con người, 
không hổ thẹn với phẩm hạnh cao quý của bậc xuất gia.  

Người xuất gia, khi cất bước ra đi, là hướng đến phương 
trời cao rộng; tâm tính và hình hài không theo thế tục, 
không buông mình chiều theo mọi giá trị hư dối của thế 
gian, không cúi đầu khuất phục trước mọi cường quyền bạo 
lực. Một chút phù danh, một chút thế lợi, một chút an nhàn 
tự tại; đấy chỉ là những giá trị nhỏ bé, tầm thường và giả 
ngụy, mà ngay cả người đời nhiều kẻ còn vất bỏ không tiếc 
nuối để giữ tròn danh tiết. Chớ khoa trương bảo vệ Chánh 
pháp, mà thực tế chỉ là ôm giữ chùa tháp làm chỗ ẩn núp 
cho Ma vương, là nơi tụ hội của cặn bã xã hội. Chớ hô hào 
truyền pháp giảng kinh, thực chất là mượn lời Phật để xu 
nịnh vua quan, cầu xin một chút ân huệ dư thừa của thế 
tục, mua danh bán chức. Xưa kia, khi vua chúa bắt sư tăng 
cúi đầu nhận tước lộc của triều đình để làm tôi tớ cho 
vương hầu, chư Tổ đã sẵn sàng đặt đầu mình trước gươm 
bén, giữ vững khí tiết của người xuất gia, bước theo dấu 
chân vô úy, vô cầu, của các bậc Thánh Ðệ tử, được gói gọn 
trong thanh quy: Sa môn bất kính vương giả.  

Nhẫn nhịn đời nhưng không để cho quyền lực đen tối 
của đời sai sử. Tùy thuận thế gian, nhưng không tự đánh 
chìm trong dòng xoáy ô trược của thế gian. Các con hãy tự 
rèn luyện cho mình một tín tâm bất hoại; một đức tính dũng 
mãnh vô úy; nỗ lực tự huân tập trí tuệ bằng văn, tư, tu để 
nhìn rõ sự tướng chân ngụy, để thấy và biết rõ mình đang ở 
đâu, đang đi về đâu; không nhắm mắt phóng càn theo cỗ 
xe lộng lẫy bên ngoài nhưng rệu rã bên trong, đang lao 
xuống dốc dài không định hướng.  

Mỗi thế hệ có vấn đề riêng của nó, do những biến thiên 
của xã hội chung quanh, do những biến cố dao động mang 
tính thời đại. Thế hệ của thầy thừa hưởng được nhiều từ 
Thầy Tổ, nhưng chưa hề báo đáp ân đức giáo dưỡng cao 
dày trong muôn một. Chỉ mới tròn ba mươi tuổi, đã phải 
khép lại cổng chùa, xách cuốc lên rừng, xuống biển, cũng 
mưu sinh lao nhọc như mọi người. Rồi lại vào tù, ra khám, 
lênh đênh theo vận nước thăng trầm. Sở học và sở tri cũng 
cùn mòn theo tuổi đời, năm tháng. Duy, chưa có điều gì 
thất tiết để điếm nhục tông môn, uổng công Sư trưởng tài 
bồi. Một chút niềm tin chưa hề thoái thất, chỉ mong cùng 
chia xẻ với thế hệ kế thừa. Một thế hệ đang trưởng thành 
để khởi tô ngọn đèn Chánh pháp giữa một đất nước thấm 
nhuần phong hóa.  

Cầu mong các con có đủ dũng mãnh để đi bằng đôi 
chân của mình, nhìn bằng đôi mắt của mình; tự xác định 
hướng đi cho chính mình. Thầy sẽ là người bạn đồng hành 
với các con trên đoạn đường bóng xế của đời mình.  

Thầy,  
(ấn ký)  
Tuệ Sỹ  

TÂM THƯ 
của Thượng Toạ Tuệ Sỹ gửi các tăng sinh Huế 
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Hannover ngày 09 tháng 11 năm 2003 
 

THỈNH NGUYỆN THƯ 
 
 
Kính gửi : - Ông Johannes Rau, Tổng Thống Cộng Hoà Liên Bang Đức; 
  - Ông Gerhard Schröder, Thủ Tướng Đức quốc; 
  - Ông Wolfgang Thierse, Chủ tịch Quốc hội Đức; 
  - Ông Otto schilly, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Đức; 
  - Ông Joschka Fischer, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Đức; 
  - Quý Thủ Hiến các tiểu bang; 
  - Quý Trưởng Khối Dân Biểu Quốc Hội Đức; 
  - Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Quyền Quốc Hội Đức và; 
  - Quý Báo chí, đài phát thanh truyền hình Đức. 
 
 
Kính thưa Quý vị, 
 
Chúng tôi đại diện các Tôn Giáo, Tổ chức, Đảng Phái và Hội Đoàn tại Đức tham dự cuộc tuyệt thực từ ngày 08 đến 09 

tháng 11 năm 2003 tại Chùa Viên Giác Hannover để đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền cho Việt nam khẩn báo 
đến Quý vị tình trạng vi phạm Nhân Quyền tại Việt nam, nhất là sự kiện bắt bớ hàng Giáo Phẩm cao cấp của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) mới xảy ra tại VN. 

 
Vào ngày 08 tháng 10 năm 2003, chiếc xe chở quý Hòa Thượng, Thượng Tọa thuộc GHPGVNTN đã bị 40 công an chận 

trong huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định. Hành động này là sự xâm phạm nhân phẩm và vi phạm trầm trọng quyền tự do đi 
lại, những gì đã được Hiến Pháp VN và Công Ước Quốc Tế về các quyền dân sự và chính trị của LHQ, mà VN đã tham gia ký 
kết năm 1982. Xe này chở Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ - Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, 
và chư Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, Thích Viên Định, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lý là những giáo phẩm cao cấp thuộc 
Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo cùng với ba Tăng sĩ thị giả và hai Phật tử tháp tùng. Cơ quan công quyền địa phương đã cố tình 
không chịu giải quyết vấn đề, khiến cho Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, 86 tuổi, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, 75 
tuổi, và những tu sĩ khác phải chịu đựng dưới nắng thiêu đốt. Hành động này là sự đàn áp Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo.  

 
Lúc đó có khoảng 200 Tăng Ni sinh và 1000 đồng bào Phật tử ôn hòa dựng lên quanh xe một tường người để bảo vệ 

Chư Tôn Giáo Phẩm trước hành vi có tính cách hành hung của công an mật vụ. Điều này nói lên tình trạng phi luật pháp 
trầm trọng cần phải quan tâm. Nhờ áp lực của quần chúng mà công an chồn bước để cho xe tiếp tục lên đường vào lúc 3 
giờ 30 chiều. 

 
Vào sáng ngày hôm sau, 9 tháng 10, sau một đêm nghỉ ngơi tại Chùa Linh Sơn ở Vạn Giả, phái đoàn lên đường bị công 

an phục kích tại Lương Sơn cách thành phố Nha trang 25 cây số và họ cấm không cho xe tiếp tục về Sài Gòn. Công an đã 
áp tải riêng từng người để „làm việc“ không một lời giải thích. Sau 8 tiếng đồng hồ tra hỏi, công an cưỡng bức và áp giải 
Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang về lại Tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định và áp giải Hòa Thượng Thích Quảng Độ trong 
tình trạng ngất xỉu về Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Các Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, Thích Viên Định, Thích Thanh 
Huyền, Thích Nguyên Lý bị giam giữ từ ngày 9 đến tối ngày 11 tháng 10 để hỏi cung và đe doạ không được tiếp tục tham 
gia giữ những chức vụ tôn giáo trong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo. Hành động trấn áp này chứng tỏ chính sách đàn áp quy 
mô chống GHPGVNTN vẫn không từ bỏ, mặc dù Thủ Tướng Phan văn Khải đã hứa hẹn thay đổi và sửa sai những chính sách 
này khi gặp gỡ Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang tại Hà Nội ngày 2 tháng 4 năm 2003. 
Những lời tuyên bố vu khống bóp méo sự thật của Bộ Ngoại Giao VN trong những ngày qua càng chứng tỏ âm mưu che đậy 
nhằm đánh lừa công luận Thế giới về chính sách đàn áp quy mô chống GHPGVNTN.  

 
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết án quý Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, Thích Thanh Huyền và Thích Nguyên 

Lý 2 năm „quản chế hành chánh“ chiếu theo cái gọi là Nghị định 31/CP. Đây là một nghị định cho phép bỏ tù mọi công dân 
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không cần thông qua quyết định của một phiên tòa nào cả. Nên việc kết án này đã vi phạm trắng trợn các quyền dân sự và 
chính trị của người công dân. Vào tháng 7 năm 2002, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã khuyến cáo phái đoàn Bộ Tư 
Pháp VN tại Genève, rằng Nghị định 31/CP đi nghịch lại mọi tiến trình pháp luật được bảo đảm trong Hiến Pháp VN cũng 
như trong mọi Công Ước Quốc tế về Nhân Quyền. 

 
Quý vị hẳn biết rằng GHPGVNTN là một Giáo hội dân lập và truyền thống Dân Tộc với 2000 năm lịch sử PG trên lãnh thổ 

VN. GHPGVNTN chào đón mọi sinh hoạt tôn giáo của các hệ phái, các tổ chức PG trong việc nghiên cứu, tu học và thực 
hành giáo lý của Đức Phật. Nhưng không chấp nhận bất cứ âm mưu chính trị nào muốn biến GHPGVNTN thành công cụ 
chính trị cho mọi thế lực và đảng phái. 

 
Qua Thỉnh Nguyện Thư này, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu Quý vị với quyền hạn và vị thế sẵn có hãy giúp đỡ và hỗ trợ 

chúng tôi cho cuộc đấu tranh có chính nghĩa này. 
 
Vì thế chúng tôi yêu cầu Quý vị ủng hộ những nguyện vọng và đòi hỏi chính đáng của chúng tôi để làm áp lực nhà cầm 

quyền CSVN phải thực hiện những điều sau đây: 
 
� phải chấm dứt chính sách đàn áp quy mô GHPGVNTN như họ đã thực hiện chống Phật giáo đồ từ sau 1955 tại miền 

Bắc và sau 1975 tại miền Nam, hầu mở ra một thời đại mới biết tôn trọng Nhân Quyền, trong đó có Tự Do Tôn Giáo; 
 

� phải bắt đầu bằng việc phục hồi pháp lý quyền sinh hoạt của GHPGVNTN cũng như quyền tự do sinh hoạt tôn giáo của 
Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ;  

 
� phải lập tức chấm dứt việc phong toả các chùa chiền, tu viện từ miền Nam ra đến miền Trung và thiết lập lại đường 

dây điện thoại đã bị cắt cho tất cả các chùa viện ở hai miền nói trên; 
 

� phải trả tự do vô điều kiện hàng Giáo phẩm cao cấp của GHPGVNTN như Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, Thích Thanh 
Huyền, Thích Nguyên Lý, Thích Phước An, Thích Phước Hoà cùng hai Đại Đức Thích Nguyên Vương, Thích Đồng Thọ cũng 
như tất cả những nhân vật khác chính kiến đang bị giam giữ; 

 
� phải chấm dứt tức khắc chính sách đàn áp có hệ thống đối với những tôn giáo khác tại VN như Thiên Chúa Giáo, Tin 

Lành, Cao Đài, Hòa 
 Hảo v.v…; 

 
� phải chấm dứt vô điều kiện mọi âm mưu hành động trả thù và hành động phi pháp đối với những người tranh đấu cho 

Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam. 
 
Chúng tôi chân thành cảm tạ sự thông cảm, chia xẻ và hỗ trợ của Quý vị. 
 
Trân trọng kính chào 
 
 
Chị Bộ Trưởng Chi Bộ GHPGVNTN tại Đức Quốc và 
   Trú trì Chùa Viên Giác – Hannover. 
          Đại Đức Thích Hạnh Tấn. 
       (ấn ký) 
 
Tài liệu kèm theo: Tập hồ sơ bắt bớ và đàn áp Chư Giáo phẩm cao cấp GHPGVNTN - cập nhật 08.10.03 
 
- Chi Bộ Phật Giáo thuộc GHPGVNTN tại Đức  
- Liên Đoàn Công Giáo VN tại Đức 
- Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo tại Đức  
- Hội PTVN Tỵ Nạn và các Chi Hội địa phương tại Đức 
- Ban Hướng Dẫn GDPT Đức quốc, các GÐPT địa phương và Đại Diện BHD GÐPT Âu Châu  
- Liên Minh VN Tự Do - Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng VN - Hội Phụ Nữ VN Tự Do tại Đức  
- Tổ Chức Sinh Hoạt NVTN tại Đức  
- Việt Nam Quốc Dân Đảng  
- Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Đức  
- Hội Chuyên Gia VN  
- Hội NVTN tại Köln, Reutlingen; Nürnberg; Bremen, Hamburg, Hannover; Frankfurt; Koblenz, Bad-Kreuznach 
- Hội Người Việt Dân Chủ tại Bá Linh và Brandenburg  
- Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường. 
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TÂM CẢNH 
 

Nguyên tác:  
The World Within 

Tác giä : 
Dr. Gina Cerminara 

NgÜ©i dÎch:  

Ho¢ng-Phi LÜu Ho¢ng-NguyŒn 
 
 

ChÜÖng VI - K T LUÆn 
 

Møc 1.- LÓi Thoát 
ñÓi v§i ngÜ©i Tây Âu thì luân hÒi là 

m¶t š niŒm khá m§i mÈ, xa lå, còn 
ngÜ©i phÜÖng ñông h£n Çã bi‰t tØ lâu, 
nó xÜa nhÜ trái ÇÃt và thân quen nhÜ 
ngåch cºa ra vào. 

Hai tôn giáo l§n là ƒn Giáo và PhÆt 
Giáo ÇŠu dåy thuy‰t luân hÒi, và ta 
h†c ÇÜ®c nhiŠu ÇiŠu tØ các giáo lš này. 
Cä hai tôn giáo ÇŠu có kinh Çi‹n c° 
xÜa (và ƒn Giáo xÜa hÖn cä), ÇÜ®c 
hi‹u tùy theo cách diÍn giäi cûa các 
môn ÇŒ. VŠ lš thuy‰t cÛng nhÜ th¿c 
hành cä hai ÇŠu ÇÜ®c tô Çi‹m tùy theo 
tâm trång cÛng nhÜ lÎch sº cûa dân t¶c 
ti‰p nhÆn chúng, nên ta có th‹ thÃy có 
nhiŠu khác biŒt vŠ thuy‰t luân hÒi cûa 
hai tôn giáo. 

ViŒc tìm hi‹u nh»ng Çi‹m dÎ ÇÒng 
gi»a ƒn Giáo và PhÆt Giáo ch¡c là khá 
thú vÎ. Tuy nhiên ª Çây ta không làm 
chuyŒn này ngoåi trØ m¶t vÃn ÇŠ quan 
tr†ng là quan Çi‹m khác biŒt vŠ bän 
chÃt và vÆn mŒnh cûa linh hÒn. 

ƒn Giáo quan niŒm có m¶t th¿c th‹ 
vïnh cºu, Çó là Chân Ngã (Atman). 
Chân ngã trÜ©ng tÒn qua vô sÓ ki‰p. 
Nó cªi bÕ thân xác tàn tå nhÜ ta cªi bÕ 
quÀn áo cÛ rách, và møc Çích tÓi hÆu 
là s¿ toàn häo, giác ng¶ và hoan låc. 

Krishna tØng dåy trong quy‹n Chí 
Tôn Ca (Bhagavadgita): "BÆc Çåi giác 
không ti‰c, thÜÖng cho ngÜ©i sÓng 
cÛng nhÜ kÈ ch‰t. Ta cÛng nhÜ các 

ngÜÖi, cÛng giÓng mÃy vua chúa, 
không lúc nào mà ch£ng hiŒn h»u. 
CÛng nhÜ trong tÜÖng lai Çâu bao gi© 
ta chä có m¥t. Thân xác có th‹ tiêu ma 
nhÜng cái sª h»u thân xác thì luôn 
trÜ©ng cºu". 

 
PhÆt Giáo quan niŒm ngÜ®c låi. 

PhÆt Giáo cho r¢ng vån vÆt vån h»u 
trong vÛ trø ÇŠu chuy‹n bi‰n, vô 
thÜ©ng, k‹ cä thân xác, tÜ tÜªng, xúc 
cäm cûa chúng ta. Cái mà mình thích 
g†i là linh hÒn th¿c ra chÌ là uÄn tÆp 
các mÅu hình tÆp quán (habit patterns) 
và ngã chÃp, nó cÛng bi‰n Ç°i. Cho 
nên th¿c ra Çâu có cái chi g†i là linh 
hÒn trÜ©ng cºu mà chÌ có cái Ngã 
huyÍn äo (illusory ego). Vì ái døc, thû 
chÃp nên cái Ngã m§i luân hÒi cho Ç‰n 
khi hòa nhÆp vào ñåi Ngã (Ni‰t Bàn) 
và ch£ng còn nh»ng ti‹u ngã. S¿ hiŒn 
h»u cûa ta trên cõi Ç©i này cÓt Ç‹ Çåt 
ÇÜ®c giäi thoát, trª vŠ chân nhÜ. 

VŠ vÃn ÇŠ này quan Çi‹m cûa ông 
Cayce gÀn v§i ƒn Giáo hÖn là PhÆt 
Giáo. Ông cho r¢ng có m¶t cái Ngã 
trÜ©ng cºu, nó vÜ®t qua và tÒn tåi 
trong khi các cá tính (vía) cûa nh»ng 
ki‰p ngÜ©i thì không ÇÜ®c nhÜ vÆy. 
Ông g†i cái bän th‹ trÜ©ng cºu Çó là 
"Th¿c th‹", "Linh hÒn", "Bän ngã". 

Vä låi vÆn mŒnh cûa chúng ta là trª 
nên "nh»ng ngÜ©i ÇÒng hành, nh»ng 
ÇÃng tåo hóa nhÜ ThÜ®ng Ç‰". Câu 
này nhÜ muÓn nói tuy rÓt cu¶c ta trª 
nên hoàn häo và h®p nhÃt v§i ThÜ®ng 
Ç‰, song ta vÅn gi» cá tính cho Ç‰n khi 
th©i gian không còn n»a. Ta nhÆp làm 
m¶t v§i bi‹n Ç©i nhÜng ch£ng chìm 
mÃt trong bi‹n, Ç‹ bi‹n ngÃm vào ta 
và lÜu thông xuyên suÓt thân ta. Ông 
Cayce nói: "Di sän cûa m‡i linh hÒn là 
hi‹u bi‰t chính mình, phäi là chính 
mình, là m¶t v§i ñÃng Tåo Hóa tên là 
ThÜ®ng Ç‰". 

Quan Çi‹m cûa ông tuy khác v§i 
giáo lš chính thÓng cûa Thiên Chúa 
giáo song dÍ ÇÜ®c tín ÇÒ Thiên Chúa 
giáo chÃp nhÆn hÖn là PhÆt Giáo. Có 
lë vì truyŠn thÓng Thiên Chúa giáo Çã 
änh hÜªng sâu ÇÆm nÖi ngÜ©i Tây Âu 
nên h† dÍ chÃp nhÆn s¿ trÜ©ng tÒn 
cûa cá tính.  

Ho¥c cÛng có th‹ là chúng ta chÃp 
ngã nhiŠu quá. Dù sao quan Çi‹m cûa 
ông Cayce có vÈ änh hÜªng månh Ç‰n 
ngÜ©i Tây Âu vÓn næng Ç¶ng, nhiŠu 
tham  v†ng hÖn là änh hÜªng cûa PhÆt 
Giáo. Ý tÜªng vŠ m¶t linh hÒn trÜ©ng 
cºu khi‰n ta an tâm khi nghï r¢ng các 
Çau kh°, phÃn ÇÃu không hŠ vô ích vì 

nó khuy‰n khích ta ti‰p tøc theo Çu°i 
Ç‹ Çåt møc Çích. 

NhÜng dù tin có linh hÒn trÜ©ng 
cºu hay không tin thì vÅn tÒn tåi, m¶t 
s¿ th¿c không th‹ né tránh, không th‹ 
chÓi cãi và nó g¡n liŠn v§i chúng ta, Çó 
là s¿ kh° Çau. Làm sao thoát khÕi kh° 
Çau Çây? Làm sao ta ch£ng còn nh»ng 
thÃt v†ng và Çau kh° (nh»ng Ç¥c tính 
tiêu bi‹u cûa ki‰p ngÜ©i) Ç‹ ÇÜ®c sÓng 
t¿ do và sung sÜ§ng? Ra b¢ng lÓi nào 
Çây? 

Có nhiŠu giäi pháp xã h¶i cho mÃy 
câu hÕi này. Các hŒ thÓng KÏ-trÎ 
(Technocracy), Xã-h¶i-h†c, chû nghïa 
C¶ng Sän cho r¢ng có th‹ diŒt h‰t kh° 
Çau cûa loài ngÜ©i qua viŒc tåo ra 
công b¢ng xã h¶i và kinh t‰. Cu¶c 
nghiên cÙu vô tÜ các hŒ thÓng này cho 
thÃy vŠ m¥t lš thuy‰t chúng có m¶t sÓ 
Çi‹m khá. Th‰ nhÜ giä sº các hŒ thÓng 
này làm ÇÜ®c tÃt cä nh»ng gì h† rêu 
rao và ta dành cho h† th©i gian tÓi Ça 
Ç‹ có nh»ng k‰t quä tâm lš qua viŒc 
th¿c hiŒn an ninh ph° quát, giáo døc 
ph° quát thì cÛng chÜa ch¡c gì h† làm 
ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu Çã hÙa. Không làm 
ÇÜ®c bªi lë n‡i kh° Çau cûa con ngÜ©i 
Çâu chÌ ÇÖn thuÀn ª khía cånh vÆt 
chÃt, cho nên dù m†i ngÜ©i ai cÛng 
ÇÜ®c no cÖm Ãm áo chÜa h£n là h‰t 
kh°. Bao lâu mà ta cÙ kiêu cæng, ngåo 
mån bi‰ng nhác, vô trách nhiŒm, nông 
cån, t¿ Ç¡c, ganh tÎ, ác tâm, háu æn, vô 
Ç¶, kh¡t khe, cáu kính, Ç¶c ác, thù 
hÆn, thích chi‰m h»u, tham quyŠn, áp 
bÙc, ngÓc ngh‰ch, thi‹n cÆn, ích k›, 
nhÕ nhen, tham lam, giä nhân giä 
nghïa, bÃt toàn, thì ta còn gây kh° Çau 
cho chính mình và bao nhiêu ngÜ©i 
n»a, dù ai ai cÛng có hai ba chi‰c ô-tô 
trong nhà xe, có m¶t nhà ª thành phÓ 
và m¶t nhà nghÌ mát nÖi thôn quê, có 
tû lånh, lò vi-ba microwave và tÃt cä ÇÒ 
æn thÙc uÓng nào mình cÛng thích. 

Các vÎ giáo chû, Çåo sÜ l§n ÇŠu rõ 
y‰u tÓ tâm lš này và nh»ng tôn giáo 
l§n ÇÒng th©i cÛng là nh»ng hŒ thÓng 
tâm lš. 

Th‰ gi§i bên ngoài së không bao 
gi© ÇÜ®c hoàn häo n‰u ta ch£ng làm 
cho th‰ gi§i trong ta ÇÜ®c hoàn häo. 
Tóm låi con ÇÜ©ng giúp chúng ta thoát 
khÕi kh° Çau là Çi vào n¶i tâm. N¶i tâm 
là nguÒn gÓc cûa kh° Çau. 

Chúa Ki-tô Çã dåy th‰. ñÙc PhÆt 
cÛng dåy th‰. Krishna cÛng dåy th‰. 
Ông Cayce có nhiŒm vø to l§n là nêu 
lên lš thuy‰n luân hÒi rÃt quan tr†ng 
trong ƒn Giáo và PhÆt Giáo, ÇÒng th©i 
tái kh£ng ÇÎnh cho các th‰ hŒ hôm nay 
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nh»ng l©i dåy cûa Chúa Ki-tô vŠ con 
ÇÜ©ng giäi thoát, chân lš và s¿ sÓng. 

TrÜ§c h‰t (và ÇiŠu này trong Thiên 
Chúa giáo không có) ông Cayce cho 
r¢ng viŒc hi‹u bi‰t thuy‰t luân hÒi, 
nghiŒp báo rÃt quan tr†ng cho s¿ giäi 
thoát, cÙu r‡i cûa chúng ta: quan tr†ng 
vì nhìn Ç©i m¶t cách rõ ràng và toàn 
vËn, vì hi‹u ÇÜ®c chân lš có th‹ giúp ta 
giäi thoát, vì nhÆn thÙc Çúng Ç¡n, 
thông minh vŠ cái ki‰p ngÜ©i ng¡n 
ngûi và thÜ©ng rÃt khó hi‹u này. Ông 
Cayce tØng có m¶t nhÆn xét ng¡n g†n 
khi nói Ç‰n luân hÒi: "HiŒn nay ta là 
nh»ng gì cûa chính ta, bªi vì ta Çã là 
nh»ng gì cûa chính ta hÒi Çó". Ÿ dÎp 
khác ông nói: "CÓt tûy cûa s¿ sÓng 
næng l¿c tâm linh và s¿ sÓng thì liên 
tøc". "N‰u hi‹u m¶t cách Çúng Ç¡n ta 
thÃy s¿ sÓng là m¶t kinh nghiŒm liên 
tøc". 

Trong kinh PhÆt ta thÃy có m¶t 
Çoån ÇÓi Çáp rÃt thú vÎ gi»a ñÙc PhÆt 
và m¶t Çåi ÇŒ tº cûa Ngài là ông A 
Nan vŠ nghiŒp báo. Ông A Nan reo 
lên: "LuÆt nhân quä thÆt thÆm thâm. 
Nó vi diŒu làm sao Ãy!".  

ñÙc PhÆt bèn dåy: "Này A Nan, 
con ch§ nói th‰. LuÆt nhân quä thÆt 
thÆm thâm vi diŒu. NhÜng vì không 
bi‰t Ç‰n, không hi‹u rõ, không thÃm 
nhuÀn luÆt nhân quä mà chúng sinh 
vÜ§ng víu træm mÓi tÖ vò, không thoát 
khÕi kh° Çau, cÙ trôi læn mãi trong 
vòng luân hÒi sinh tº". 

CÛng noi gÜÖng ñÙc PhÆt, ông 
Cayce thÃy r¢ng viŒc thi‰u hi‹u bi‰t vŠ 
nghiŒp báo, luân hÒi có th‹ làm ngæn 
ngåi s¿ ti‰n hóa cûa tâm linh, và 
ngÜ®c låi thì ki‰n thÙc vŠ nghiŒp báo, 
luân hÒi thÆt vô cùng l®i låc. 

NhÜng không có nghïa là m¶t cu¶c 
sÓng thanh cao, thành công nhÃt thi‰t 
phäi bi‰t Ç‰n thuy‰t luân hÒi. Có bi‰t 
bao thiŒn nam tín n» cûa các tôn giáo 
khác có nh»ng cu¶c sÓng rÃt phi 
thÜ©ng, có ngÜ©i còn rÃt thánh thiŒn 
mà hoàn toàn không bi‰t chi ho¥c 
ch£ng tin vào thuy‰t luân hÒi. Tuy 
nhiên theo thi‹n š, có lë ª m¶t giai 
Çoån nào Çó trên bÜ§c ÇÜ©ng ti‰n hóa, 
h† Çã bi‰t Ç‰n thuy‰t luân hÒi, vì nó rÃt 
cÀn cho viŒc š thÙc tr†n vËn vŠ chính 
mình và vån vÆt vån h»u. S¿ cÙu r‡i 
sau cùng cho bän thân e khó Çåt n‰u 
ch£ng có s¿ khÖi dÆy quá khÙ và 
chuy‹n hóa nó m¶t cách có š thÙc. Có 
lë hiŒn ta Çang ª vào m¶t giai Çoån 
lÎch sº mà viŒc hi‹u bi‰t này tÓi Ü cÀn 
thi‰t cho chúng ta (n‰u không sao nó 
låi xäy ra tåi khá nhiŠu nÖi trên th‰ 
gi§i). 

Dù sao viŒc ông Cayce cho r¢ng 
ki‰n thÙc vŠ luân hÒi là quan tr†ng 
ÇÜ®c thÃy rõ nh© suy luÆn: n‰u ông 
không nghï th‰ h£n Çã ch£ng nêu lên 
vÃn ÇŠ luân hÒi cho bi‰t bao thân chû 
Ç‰n nh© ông ch»a trÎ. Ta cÛng thÃy rõ 
cæn cÙ vào các trích dÅn tr¿c ti‰p là 
ông Çâu có xem s¿ hi‹u bi‰t vŠ luân 
hÒi nhÜ m¶t thÙ trang trí cho tri thÙc 
ho¥c hi‹u bi‰t vŠ nghiŒp báo cûa 
chính mình chÌ Ç‹ thÕa mãn tính tò 
mò, bi‰t suông chÖi vÆy thôi. 

Trong m¶t lÀn dùng thÀn nhãn Ç‹ 
khám bŒnh vào næm 1937 ông Cayce 
nói: "ViŒc khám phá r¢ng bån Çã tØng 
sÓng rÒi ch‰t và ÇÜ®c chôn dÜ§i c¶i 
anh Çào trong khu vÜ©n nhà bà n¶i 
Çâu có làm cho bån trª thành m¶t 
ngÜ©i láng giŠng, m¶t công dân, m¶t 
ngÜ©i cha, ngÜ©i mË tÓt hÖn tí xíu nào. 
NhÜng viŒc thÃy rõ là hÒi ki‰p trÜ§c 
bån Çã Ç¶c mÒm Ç¶c miŒng nên ª ki‰p 
này bån phäi trä quä, cÛng nhÜ bån có 
th‹ chu¶c låi l‡i lÀm b¢ng cách æn ª tº 
t‰, thì Çó m§i là chuyŒn Çáng làm". 

NhÆn ÇÎnh này có th‹ khi‰n nhiŠu 
ngÜ©i phäi suy nghï vì thÃy quä có luân 
hÒi, muÓn tìm hi‹u các tiŠn ki‰p cûa 
mình. 

HiŒn có hai cách Ç‹ bi‰t ki‰p xÜa: 
1/ Nh© thôi miên, mÖ màng, liên 

tÜªng v.v... mà ta sÓng låi ho¥c nh§ 
låi. 

2/ Nh© m¶t ÇÒng cÓt ho¥c m¶t 
ngÜ©i có huyŠn l¿c. Ông Cayce còn 
nói thêm là viŒc ngÒi thiŠn, phân tích 
các giÃc m¶ng cÛng có th‹ giúp ta dÍ 
ti‰p xúc v§i siêu thÙc cûa mình, nh© Çó 
có th‹ thÃy ÇÜ®c tiŠn ki‰p. 

Hai cách này ÇŠu có các Üu, 
khuy‰t Çi‹m, nhÜ®c Çi‹m cÛng nhÜ l®i 
Çi‹m. Cách nào cÛng có th‹ sai, cÛng 
có th‹ ích l®i hay tác håi vŠ m¥t tâm lš. 
Tâm trí con ngÜ©i có khä næng tÜªng 
tÜ®ng và lØa dÓi. NhÜng có m¶t ÇiŠu 
quan tr†ng cÀn nh§ khi phán Çoán giá 
trÎ và tính xác th¿c cûa m¶t thông tin 
vŠ tiŠn ki‰p (dù do Çâu mà có) là: d» 
kiŒn này có nêu ra các chu‡i nhân quä 
Ç‹ ta bi‰t phäi làm gì ª hiŒn ki‰p hÀu 
sºa ch»a các sai lÀm ª tiŠn ki‰p, ho¥c 
giúp ta hi‹u rõ bän thân hÖn? 

Dï nhiên trang phøc cûa tiŠn thân 
m¶t ngÜ©i cÛng khá quan tr†ng. Chi‰c 
áo tu sï ch¡c ch¡n änh hÜªng Ç‰n 
ngÜ©i m¥c nó khác v§i chi‰c áo m¶t 
anh hŠ, và cÛng cho bi‰t thu¶c các gi§i 
khác nhau, nhÜng Çi‹m th¿c s¿ quan 
tr†ng là tâm lš cûa ngÜ©i Çó. MuÓn 
hi‹u ÇÜ®c giá trÎ cûa m¶t ki‰p ngÜ©i 
tØng là m¶t ÇÃng quân vÜÖng hay m¶t 
ä giang hÒ, m¶t tài công lái tàu trên 

sông Mississippi hay m¶t nông dân 
vùng Alsace-Lorraine, m¶t vÛ công nÖi 
ÇŠn Çài bên Campuchia hay là kÈ Çi 
tìm vàng ª California, ta cÀn hi‹u thâm 
cÓt lõi các tính n‰t Ç¥c biŒt cûa y, có 
phäi nó Çã ÇÜa Ç‰n nh»ng r¡c rÓi trong 
cu¶c Ç©i y ª ki‰p này hay không. HÀu 
nhÜ ai cÛng có th‹ hình dung ÇÜ®c các 
âm mÜu chÓn tình trÜ©ng, mÃy trò lØa 
Çäo, gi‰t ngÜ©i, trä thù, hÓi hÆn, ch‰t 
bÃt Ç¡c kÿ tº, và bi‰t bao tính xÃu 
khác n»a, Ç‹ thÃy mình là m¶t ngÜ©i 
tÓt hay m¶t kÈ xÃu... NhÜng chuyŒn 
này chÌ là trò tÜªng tÜ®ng Ç‹ giäi trí 
thôi, n‰u nó ch£ng có m¶t mÓi tÜÖng 
quan tâm lš giá trÎ nào vŠ nhân quä 
gi»a ki‰p trÜ§c và ki‰p này. 

Vä chæng chuyŒn Çó ch£ng có giá 
trÎ th¿c tiÍn và lâu dài, trØ phi, ngoài 
viŒc hi‹u bi‰t thêm vŠ chính bän thân, 
còn s¤n lòng áp døng các hi‹u bi‰t 
này vào cu¶c sÓng thÜ©ng nhÆt cûa 
mình. Ông Cayce nhÃn månh r¢ng: 
N‰p sÓng th¿c ra là phÜÖng cách quan 
tr†ng Ç‹ ta t¿ giäi thoát khÕi nghiŒp 
chÜ§ng quá khÙ hay tÜÖng lai. Và cách 
sÓng này phäi ÇÜ®c áp døng cho tØng 
lïnh v¿c, tØng lš tÜªng, møc Çích, suy 
nghï chí Ç‰n công æn viŒc làm, viŒc æn 
uÓng, nói næng, cách ÇÓi xº v§i ngÜ©i 
khác. Khi thÃy có m¶t ngÜ©i quá tò mò 
muÓn bi‰t chÖi vÆy thôi vŠ nh»ng tiŠn 
ki‰p cûa y, ông Cayce liŠn bäo: "ñiŠu 
quan tr†ng Çâu phäi là tiŠn ki‰p mà là 
nh»ng gì ta làm ª hiŒn ki‰p Çây nè!". 

HÖn th‰ n»a ông còn l¥p Çi l¥p låi 
r¢ng n‰u chÌ tìm bi‰t suông thôi vŠ các 
tiŠn ki‰p thì ch£ng tÓt lành gì. Ông 
thÜ©ng kêu lên: "N‰u chÌ hi‹u bi‰t mà 
không áp døng chúng vào Ç©i sÓng thì 
quä là t¶i l‡i. Xin nh§ cho ki‰n thÙc 
thuÀn túy (hay viŒc tìm ki‰m chân lš) là 
t¶i l‡i. Chính cái viŒc sº døng nh»ng gì 
mình phäi bi‰t Ç‹ vinh danh Chúa, Çó 
m§i là Çúng Ç¡n". 

VÆy thì ki‰n thÙc c¶ng v§i s¿ áp 
døng ki‰n thÙc này vào n‰p sÓng lành 
månh là hai y‰u tÓ quan tr†ng giúp ta 
thoát khÕi bao rÓi r¡m cûa cu¶c Ç©i. 
Chúng thu¶c lïnh v¿c Tâm Trí và Ý 
Chí. Ta còn nghï là có m¶t y‰u tÓ thÙ 
ba n»a góp phÀn vào, Çó là Linh HÒn, 
là lòng TØ Ái. Nghï vÆy rÃt Çúng. 

Lïnh h¶i l©i Chúa dåy: "Hãy yêu 
thÜÖng nhau", ông Cayce nhÃn månh 
r¢ng tình thÜÖng là tinh hoa cûa s¿ cÙu 
r‡i khÕi cåm bÅy, äo tÜªng, Çau kh° 
trÀn gian. Khi khuyên m†i ngÜ©i nên 
làm ÇiŠu gì Çó Ç‹ "vinh danh Chúa" 
hay "nhân danh ÇÃng Ki-tô", hay "vì 
Chúa", "v§i tâm thÙc cûa Chúa", ông 
muÓn ta hãy vì nh»ng quyŠn l®i cao cä 
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chÙ ch£ng phäi vì l®i ích cá nhân. ñây 
là cách nói ÇÀy mÆt-nghïa, có tính 
cách Än dø vŠ cái khái niŒm là ta phäi 
vÜ®t lên trên bän tính vi k› cûa thú vÆt 
Ç‹ có ÇÜ®c m¶t tình yêu không phân 
biŒt ÇÓi v§i vån vÆt vån h»u. 

VÆy là ta Çã trª vŠ v§i hình tam 
giác huyŠn diŒu. MuÓn thoát cänh trÀm 
luân ta phäi dÒn n‡ l¿c cho cä ba 
phÜÖng diŒn ngay tØ bu°i ban ÇÀu. 
Dùng tâm trí tìm hi‹u các ÇÎnh luÆt vŠ 
sinh tº, phäi có nhiŠu kí‰n thÙc, Üa 
chu¶ng khoa h†c. S¿ dÓt nát ho¥c 
cuÒng tín quä là ÇiŠu không xÙng 
Çáng. Và rÒi v§i š chí ta phäi sÓng sao 
cho hòa h®p v§i các ÇÎnh luÆt Çã tìm 
thÃy. RÒi v§i tâm hÒn ta phäi có lÜ®ng 
tØ bi. 

N‰u muÓn, ta có th‹ thÃy các Çi‹m 
tÜÖng ÇÒng gi»a nh»ng khái niŒm này 
và khái niŒm cÙu r‡i cûa ƒn Giáo, PhÆt 
Giáo. Lòng tØ bi ÇŠu ÇÜ®c ÇŠ cÆp m¶t 
cách tr¿c ti‰p hay gián ti‰p trong kinh 
Çi‹n ƒn Giáo cÛng nhÜ PhÆt Giáo và 
cä Thiên Chúa giáo. Th¿c t‰ cho thÃy 
lòng tØ bi vŠ m¶t sÓ phÜÖng diŒn ÇÜ®c 
rèn luyŒn ª các nÜ§c theo ƒn Giáo, 
PhÆt Giáo nhiŠu hÖn ª nh»ng nÜ§c 
theo Thiên Chúa giáo. Trong suÓt 
chiŠu dài lÎch sº quš PhÆt tº chÜa hŠ 
làm nh»ng chuyŒn tàn båo nhÜ lÆp ra 
Tòa Án Di Giáo (Inquisition), hành hå 
"b†n phù thûy" ho¥c mª các cu¶c 
Thánh chi‰n. Và ª các nÜ§c theo ƒn 
Giáo, PhÆt Giáo không nghe nói Ç‰n 
và ch¡c cÛng ch£ng cÀn lÆp ra nh»ng 
H¶i Bäo VŒ Thú vÆt. 

NhÜng lòng tØ ái là m¶t Ç¶ng l¿c 
tâm linh ÇÒng th©i còn là m¶t nguyên 
t¡c vŠ các quan hŒ gi»a ngÜ©i v§i 
ngÜ©i, còn ÇÜ®c kh£ng ÇÎnh trong các 
l©i dåy cûa Chúa. Và dÀn dà khi ra 
khÕi th©i Çåi dã man, con ngÜ©i h†c 
cách áp døng nó vào nhiŠu lïnh v¿c xã 
h¶i, tâm lš. 

Dù sao, ÇiŠu khá thú vÎ là n‰u th¿c 
tâm yêu thÜÖng rÓt cu¶c ta thÃy tâm 
trång mình rÃt giÓng tâm trång các tín 
ÇÒ ƒn Giáo, PhÆt Giáo phÃn ÇÃu Ç‹ 
ÇÜ®c giäi thoát. N‰u yêu thÜÖng ta 
thÃy mình b¡t ÇÀu làm viŒc ª th‰ gian 
nhÜ ngÜ©i ƒn Giáo làm viŒc: vì thiŒn 
nghiŒp chÙ ch£ng phäi mong cÀu ÇÜ®c 
tÜªng thÜªng. N‰u khi làm viŒc nào ta 
cÛng lÃy tâm Chúa thay cho tâm vÎ k›, 
ch¡c ch¡n ta së cªi bÕ ÇÜ®c ngã chÃp 
Çang trói bu¶c ta vào Vòng Kh° Løy 
Luân HÒi Sinh Tº vô cùng vô tÆn nhÜ 
l©i PhÆt dåy, và ta có th‹ tìm thÃy bi‰t 
bao Çi‹m tÜÖng ÇÒng hay dÎ biŒt gi»a 
ba tôn giáo này. 

NhÜng m¶t khi tính hi‰u kÿ, hi‰u 
Ç¶ng cûa ta ÇÜ®c thÕa mãn khi tìm 
thÃy các Çi‹m chung cûa nh»ng 
phÜÖng cách giäi thoát cûa Thiên 
Chúa giáo và hai tôn giáo l§n ª 
phÜÖng ñông, m¶t trách vø to tát hÖn 
Çang hiŒn ra trÜ§c m¥t: trách vø áp 
døng bÃt cÙ m¶t các phÜÖng cách này 
ngay hôm nay và nhÃt là hãy träi r¶ng 
lòng yêu thÜÖng ra. 

Có m¶t câu chuyŒn k‹ vŠ Thánh 
Francis là m¶t hôm khi Ngài Çang cuÓc 
ÇÃt ngoài vÜ©n thì có ngÜ©i Ç‰n hÕi 
n‰u tÓi nay là Ngày TÆn Th‰ thì Ngài 
së làm gì. Suy nghï m¶t lúc, Ngài bình 
thän Çáp: "Thì tôi vÅn ti‰p tøc cuÓc ÇÃt 
mänh vÜ©n cûa tôi". 

Chúng ta hiŒn sÓng v§i bao Çe d†a 
trái ÇÃt có nguy cÖ bÎ hûy diŒt khûng 
khi‰p hÖn th©i Thánh Francis có th‹ 
hình dung ÇÜ®c nÖi sÜ©n ÇÒi ÇÀy n¡ng 
Ãm bên Ý, ta nên suy ngÅm vŠ câu nói 
an nhiên t¿ tåi cûa Ngài. Chi‰n tranh 
toàn diŒn, bom khinh khí, thiên tai, nån 
hûy hoåi môi trÜ©ng sÓng v.v... chÌ m§i 
thoáng nghï thôi cÛng khi‰n nhiŠu 
ngÜ©i trên th‰ gi§i cäm thÃy cu¶c sÓng 
sao quá phù du, không møc Çích, vô 
nghïa lš. NhÜng không nhÃt thi‰t phäi 
bi quan nhÜ vÆy. Dù chuyŒn gì có xäy 
ra ª th‰ gi§i bên ngoài, tôi vÅn luôn 
chæm sóc, chÌ chæm sóc cho n¶i tâm 
cûa tôi thôi. Các tÜ tÜªng, xúc cäm, tác 
phong cûa tôi tùy thu¶c nÖi tôi. Các 
phän Ùng cûa tôi ÇÓi v§i cÖ may hay 
vÆn rûi, ÇÓi v§i chi‰n tranh hay hòa 
bình, thi‰u thÓn hay dÜ dä, có gia Çình 
hay sÓng Ç¶c thân, làm Çàn ông hay 
Çàn bà, thành công hay thÃt båi, ÇËp 
hay xÃu, ª vào th‰ kËt hay chi‰m th‰ 
thÜ®ng phong, thu¶c s¡c dân thÓng trÎ 
hay bÎ trÎ, có thân th‹ cÜ©ng tráng hay 
gÀy y‰u, có cá tính bÎ Ùc ch‰ hay t¿ 
do, thì tÃt cä các kinh nghiŒm này là cÖ 
h¶i, là thº thách, là chÃt liŒu Ç‹ ta thao 
tác hÀu Çåt ÇÜ®c giäi thoát. Hi‹n nhiên 
tÃt cä chúng ta phäi träi qua tÃt cä 
nh»ng c¥p hoàn cänh ÇÓi nghÎch Çó 
trên bÜ§c ÇÜ©ng ti‰n hóa vô cùng diŒu 
v®i. 

 
Các hoàn cänh này là di sän cûa t° 

tiên. ñây là mi‰ng vÜ©n cûa mình, ta 
phäi quy‰t tâm chæm chÌ cuÓc x§i nó 
m§i ÇÜ®c. 

 
Xin xem kÿ t§i 
Møc 2. 
Luân HÒi ÇÓi v§i tôn giáo, 
nghŒ thuÆt và tâm lš. 
 
 

Cõi phù sinh 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn phía trÜ§c ngÜ©i xÜa 
nay v¡ng vÈ 

Ngoänh vŠ sau quånh quë 
bóng ngàn dâu 

ñ°i thay tr©i ÇÃt nhiŒm mÀu 
Riêng tôi ôm mÓi Üu sÀu mãi 

sao ? 
 

Nh»ng cánh rØng xanh trÀm 
trÀm næm tháng 

Do cÖ duyên còn lãng Çãng 
cÖ duyên 

Qua m¶t cÖn sóng gió triŠn 
miên 

ñÜa ÇÄy t§i gi»a m¶t miŠn ÇÃt 
hÙa 

 
Dòng Dordogne uÓn quanh 

thành phÓ c° 
VÅn soi mình l¥ng lë Çón mây 

trôi 
Ngày n¡ng miŠn nam - Çêm 

træng C° Ç¶ 
ñón ngÜ©i xa hòa nhÆp m¶t 

khung tr©i 
 

Th‰ m§i bi‰t b‹ dâu trò ti‹u 
xäo 

Cõi nhân sinh chao Çäo m¶ng 
vô thÜ©ng 

Tôi vÅn ÇÙng gi»a nÜÖng 
chiŠu xa v¡ng 

Chi‰c bóng gÀy l¥ng Çón 
bóng tà dÜÖng 

 

� Vân NÜÖng 
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ñoàn Væn Thông 
 
(Ti‰p theo Vg 137) 

 
chÜÖng  V 

 

Nh»ng vÃn ÇŠ  

liên quan Ç‰n hÒn và xác 
 

S¿ liên hŒ gi»a hÒn và xác 
 
 

Òn và xác liên k‰t nhau m§i 
tåo nên ÇÜ®c sinh vÆt hoåt 

Ç¶ng ÇÜ®c. S¿ k‰t h®p này không phäi 
không có quy luÆt, không phäi g¥p 
ÇÜ®c th‹ xác bÃt kÿ nào hÒn ÇŠu nhÆp 
vào mà còn có s¿ l¿a ch†n, s¿ hòa 
h®p. Theo thuy‰t nhà PhÆt thì vì nhân 
duyên, vì nghiŒp quä ràng bu¶c mà 
hÒn và xác liên k‰t låi v§i nhau. 

Linh hÒn ÇÀu thai vào thai nhi cûa 
m¶t ngÜ©i Çàn bà nào Çó có th‹ là do 
s¿ thu hút cûa ngÜ©i Çàn bà Ãy hay 
gia Çình ngÜ©i Çàn bà Ãy thánh thiŒn, 
tÓt lành. CÛng có khi s¿ hòa nhÆp linh 
hÒn vào Çó là do ki‰p trÜ§c linh hÒn 
Ãy Çã là con cûa ngÜ©i Çàn bà Ãy 
nhÜng låi bÎ ch‰t y‹u. ñôi khi linh hÒn 
nhÆp vào vì quä báo. Ông Edgar 
Cayce, ngÜ©i có khä næng ch»a bŒnh 
qua tiŠn ki‰p cûa bŒnh nhân Çã cho 
bi‰t r¢ng thái Ç¶ và tÜ tÜªng cûa ngÜ©i 
mË khi có thai rÃt quan tr†ng, vì së 
làm cho loåi linh hÒn nào së nhÆp vào 
bào thai mình. Linh hÒn ác së thích 
h®p v§i nh»ng hình änh, š tÜªng xÃu 
xa, hành Ç¶ng gian ác. Linh hÒn thiŒn 
dÍ thích h®p v§i nh»ng làn sóng tÜ 
tÜªng tØ thiŒn an hòa... 

HÒn thÜ©ng h†c hÕi ÇÜ®c m¶t sÓ 
kinh nghiŒm sau m¶t vài ki‰p Ç‹ ki‰p 
t§i có th‹ ch†n thân xác nào Çó h¶i 
nhÆp vào ÇÜ®c tÓt lành ti‰n hóa hÖn. 

ñiŠu quan tr†ng là luôn luôn hÒn 
phäi có xác làm nÖi nÜÖng t¿a. N‰u 
không hÒn phäi vÃt vÜªng vô ÇÎnh, 
m¥c dÀu hÒn có khä næng phát tri‹n 
và vô cùng linh hoåt trong khi th‹ xác 
chÌ là m¶t vÆt chÃt h»u hån dÍ tan rã, 
thoái hóa. Khi thân xác mà hÒn trú 
ngø, b¡t ÇÀu tan rã là lúc hÒn lìa khÕi 
xác. HÒn së phäi tåo låi næng l¿c cho 
mình b¢ng cách tìm ki‰m m¶t thân 
xác m§i phát tri‹n Ç‹ nhÆp vào. Thân 
xác m§i nguyên Ãy chính là bào thai. 

 
Nguyên nhân nào hÒn lìa khÕi xác? 

ThÆt s¿ cho Ç‰n nay, nguyên nhân 
nào khi‰n hÒn lìa khÕi xác vÅn chÜa 
hoàn toàn ÇÜ®c các nhà nghiên cÙu 
các hiŒn tÜ®ng siêu linh giäi Çáp thÕa 
Çáng. 

ñåi cÜÖng, câu giäi Çáp thông 
thÜ©ng là khi thân xác tan rã, khi con 
ngÜ©i trút hÖi thª cuÓi cùng thì linh 
hÒn tách khÕi th‹ xác. VÆy nguyên 
nhân chính là do th‹ xác không còn 
ti‰p tøc ÇÜ®c duy trì n»a. Tuy nhiên 
câu hÕi ÇÜ®c nêu ra là tåi sao khi hình 
hài mÃt Çi s¿ linh hoåt thì linh hÒn 
thoát ra? Mà s¿ linh hoåt thÆt s¿ là do 
linh hÒn Çem låi cho th‹ xác. NhÜ th‰ 
hóa ra s¿ tách r©i cûa hÒn khÕi th‹ 
xác là do hÒn r©i ra. Vì hÒn r©i ra khÕi 
xác nên sinh hoåt l¿c nÖi thân xác 
không còn khi‰n th‹ xác mÃt Çi nguÒn 
sÓng linh Ç¶ng. 

Theo ông Edgar Cayce thì khi m¶t 
linh hÒn nhÆp vào bào thai cûa m¶t 
ngÜ©i Çàn bà tÙc là linh hÒn Ãy Çã 
ch†n l¿a nÖi thích h®p Ç‹ nhÆp vào 
thai nhi. NhÜng Çôi khi vì m¶t lš do 
nào Çó mà linh hÒn Ãy thoát khÕi th‹ 
xác cûa ÇÙa bé mà hÒn trú ngø rÃt 
s§m, khi Çó ÇÙa bé së ch‰t y‹u. NhÜ 
vÆy có th‹ hi‹u ÇÜ®c r¢ng s¿ tách r©i 
cûa hÒn khÕi  xác là do hÒn. Tuy 
nhiên có nh»ng trÜ©ng h®p bÃt thÀn bÎ 
tách r©i là do thân xác. ñó là trÜ©ng 
h®p nh»ng vø thäm sát bÃt thÀn, 
nh»ng tai nån bÃt ng© có th‹ nói rõ 
hÖn là cái ch‰t bÃt Ç¡c kÿ tº Æp Ç‰n. 
ñiŠu này khi‰n linh hÒn Çôi khi phän 
Ùng không kÎp trong vø tách lìa khÕi 
xác thân và ÇŠu bi‹u l¶ nét trong 
trÜ©ng h®p quá tÙc th©i này là ngÜ©i 
ch‰t có thái Ç¶ cº chÌ nhÜ m¡t tr®n 
trØng, mÒm há hÓc, tay chân co qu¡p 
v.v... 

TrÜ©ng h®p bình thÜ©ng là trÜ©ng 
h®p hÒn lìa khÕi xác theo Çúng quy 
luÆt t¿ nhiên cûa vòng sinh lão bŒnh 
tº. Nh»ng ngÜ©i già khi ch‰t, hÒn có 
Çû th©i gian Ç‹ lìa khÕi thân xác. 

Dù hÒn lìa khÕi xác hay xác lìa 
khÕi hÒn, vÃn ÇŠ Ç¥t ra vÅn còn chÜa 
giäi Çáp thÕa Çáng là nguyên nhân 

nào Çã làm cho hÒn và xác tách r©i 
nhau ra. 

Có lë chÌ các thuy‰t cÃu tåo âm 
dÜÖng m§i hy v†ng giäi thích ÇÜ®c vÃn 
ÇŠ mà thôi. 

Theo lš thuy‰t cûa Kinh DÎch (xuÃt 
hiŒn cách Çây khoäng mÃy nghìn næm 
ª Trung Hoa) thì vÛ trø nguyên thûy là 
khoäng không gian vô hình có hai 
phÀn cÓt lõi là âm và dÜÖng. DÜÖng là 
phÀn Ç¶ng, âm là phÀn tïnh (bÃt 
Ç¶ng). Âm dÜÖng là 2 y‰u tÓ tÜÖng 
phän nhau nhÜ nam n», sáng tÓi, sÓng 
ch‰t, hoåt Ç¶ng, yên nghÌ... Do s¿ 
tÜÖng phän Ãy mà sinh ra s¿ bi‰n 
chuy‹n không ngØng cûa vån vÆt. Tuy 
tÜÖng phän nhÜng 2 y‰u tÓ âm dÜÖng 
luôn luôn b° túc, dung hòa, tÜÖng 
giao, phÓi h®p v§i nhau. N‰u thi‰u 
m¶t y‰u tÓ së không hình thành ÇÜ®c 
vì dÜÖng bÃt sinh, cô âm bÃt trÜªng. 
Có âm có dÜÖng vån vÆt m§i hình 
thành. 

TØ Çó suy ra r¢ng linh hÒn và th‹ 
xác là hai y‰u tÓ âm dÜÖng. Linh hÒn 
nhË, vÜÖn lên, thanh thoát và linh hoåt 
nên thu¶c th‹ dÜÖng (+), còn thân xác 
n¥ng tr†c, bÃt hoåt thu¶c th‹ âm (-). 
N‰u vì m¶t lë gì mà thân xác bÎ t°n 
thÜÖng tan rã (do tai nån, bŒnh tÆt, bÎ 
ám håi...) thì khi Çó th‹ âm mÃt Çi, chÌ 
còn th‹ dÜÖng hay y‰u tÓ dÜÖng là 
linh hÒn mà thôi. Th‹ dÜÖng không có 
th‹ âm nên không k‰t h®p mà phäi 
tán. Vì linh hÒn thu¶c th‹ dÜÖng nên 
së thoát ra dÍ dàng khÕi xác thân Çã 
hûy hoåi. CÛng vÆy, khi linh hÒn 
không còn k‰t h®p vào thân xác trú 
ngø thì thân xác së trª thành bÃt Ç¶ng 
(lúc Ãy g†i là ch‰t). Vì lúc Çó chÌ còn 
âm mà không có dÜÖng (không có linh 
hÒn). 

Xét vŠ m¥t khoa h†c, vÆt lš ÇiŒn tØ 
cho bi‰t khi hai c¿c ª thanh nam châm 
cùng tên chúng së ÇÄy nhau, khi 2 c¿c 
khác (-) (+) chúng së hút nhau. Linh 
hÒn và th‹ xác giÓng nhÜ hai c¿c cûa 
thanh nam châm khác tên vÆy. 

 
S¿ liên hŒ gi»a ngÜ©i ch‰t v§i 

ngÜ©i sÓng 
Có nh»ng ngÜ©i vØa m§i ch‰t ho¥c 

vì bŒnh, vì tai nån, hÒn h† lìa khÕi 
thân xác, h† cäm thÃy nhÜ nhË h£n Çi 
và bay lên. TØ trên cao h† nhìn xuÓng 
thÃy "bän thân mình" n¢m ch‰t rõ 
ràng, thÃy nhiŠu ngÜ©i chåy Çi chåy 
låi. Cái nhøc th‹ này Çó còn cái "thân 
th‹ khác" (thÆt ra là linh hÒn) Çã thoát 
ra khÕi thì ª tình trång vô hình, nghe 
và thÃy ÇÜ®c m†i viŒc xung quanh 
nhÜng không ti‰p xúc ÇÜ®c v§i ai và 
ch£ng ai thÃy ho¥c bi‰t phÀn hÒn Ãy 
Çang lÄn quÃt quanh Çó. PhÀn thân 
th‹ mÕng manh nhË nhàng vô hình 

H 
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này Çi xuyên suÓt qua nhà cºa, xe c¶, 
ngÜ©i, vÆt, cÛng nhÜ nh»ng ngÜ©i 
sÓng Çi xuyên qua h† mà ch£ng ai có 
cäm giác là Çã Çøng nh¢m m¶t vÆt 
cän là linh hÒn. Ngay cä nh»ng ngÜ©i 
sÓng trong Ç©i sÓng thÜ©ng ngày có 
th‹ h† Çã nhiŠu lÀn Çi xuyên qua 
nh»ng hÒn ma bóng qu› nào Çó mà 
h† không bi‰t. 

Nh»ng ngÜ©i ch‰t Çi sÓng låi cÛng 
Çã k‹ nh»ng trÜ©ng h®p tÜÖng t¿ nhÜ 
vÆy. Nh»ng ngÜ©i ch‰t ª bŒnh viŒn rÒi 
vì m¶t lë gì ÇÜ®c hÒi sinh, sau Çó h† 
k‹ nh»ng gì h† Çã làm, Çã nghe, Çã 
thÃy trong th©i gian h† ch‰t h† Çã Çi 
qua, Çi xuyên qua nhiŠu phòng bŒnh, 
h† nghe bŒnh nhân la khóc Çau Ç§n, 
h† thÃy có ngÜ©i Çang hÃp hÓi, h† 
thÃy bác sï, y tá chåy Çi chåy låi læng 
xæng... phÀn l§n m†i ngÜ©i khi ch‰t Çi, 
giai Çoån ÇÀu thÜ©ng có khä næng vÆn 
chuy‹n nhÜ vÆy, có thuy‰t cho r¢ng 
Çó là trång thái cûa hÒn ma, m¶t trång 
thái sÖ Ç£ng cûa giai Çoån ÇÀu sau khi 
ch‰t, giai Çoån chuy‹n hóa tØ cõi th‰ 
gian, cänh gi§i sÖ lÆu Ç‰n biên thùy 
cûa m¶t trong nhiŠu cänh gi§i khác. 
Tuy nhiên m†i viŒc ÇŠu có nh»ng 
ngoåi lŒ cûa nó, nhiŠu linh hÒn thoát 
ra khÕi nhøc th‹ không thoát xa Ç‹ 
vào cänh gi§i khác nhÜng vÅn lÄn 
quÄn quanh thân xác cûa mình. NhiŠu 
ngÜ©i vì s¿ quy‰n luy‰n, Çam mê Çã 
không chÎu r©i ngÜ©i thân nên ª låi 
trong nhà nhÜ muÓn cùng sÓng v§i gia 
Çình, nhÜng h† không bi‰t r¢ng ch£ng 
ai trong gia Çình thÃy ÇÜ®c h†, rÒi h† 
cÛng bi‰t ÇÜ®c ÇiŠu này, Çó m§i là 
ÇiŠu Çau kh°. H† thÃy ngÜ©i thân khóc 
lóc, vÆt vã vì h†, låi thÃy trên bàn th© 
m§i Ç¥t có hÜÖng trÀm, có Çèn th¡p, 
có änh cûa h†, h† låi càng Çau kh° 
hÖn. HÒn ngÜ©i ch‰t cÓ g¡ng Ç‰n bên 
ngÜ©i thân Ç‹ an ûi nói l©i yêu thÜÖng 
nhÜng hành Ç¶ng và l©i nói cûa h† 
hoàn toàn không ÇÜ®c Çáp Ùng vì 
ch£ng ai thÃy, bi‰t và nghe h†. Nh»ng 
trÜ©ng h®p này linh hÒn Ãy ÇÜ®c liŒt 
vào hàng "ma qu› không ÇÜ®c siêu 
thoát". Nh»ng hÒn ma này Çôi khi lÄn 
quÃt nÖi h† ch‰t rÃt nhiŠu næm. NhiŠu 
ÇÎa Çi‹m (ch‡ tai nån xäy ra, pháp 
trÜ©ng... hay nhà ª...) hÒn ma trú ngø 
rÃt lâu. Theo quan niŒm nhân gian: 

 ViŒt Nam, thì khi m¶t ngÜ©i ch‰t, 
theo nghïa thông thÜ©ng, có th‹ m¶t 
sÓ hÒn hay phách cûa ngÜ©i Ãy chÜa 
thoát h‰t th‹ xác nên có th‹ ngÜ©i 
ch‰t së trª vŠ ch‡ cÛ cûa h† dÜ§i m¶t 
dång nào Çó nhÜ ma qu›. TØ š nghï 
Çó, näy sinh lÓi ma thuÆt là khi ÇÜa 
quan tài ra khÕi nhà phäi phá Ç° m¶t 
khúc thành hay tÜ©ng rào, tÜ©ng nhà 
Ç‹ cho ngÜ©i ch‰t ra tØ ngõ Ãy và sau 
ÇÃy xây bít låi Ç‹ ngÜ©i ch‰t không 

nh§ ÇÜ®c lÓi trª vŠ nhà. Ngoài ra  khi 
Ç¶ng quan, ngÜ©i nhà phäi ÇÓt pháo 
gÀn quan tài hay ÇÆp b‹ m¶t cái nÒi 
ÇÃt Ç‹ Çu°i hÒn, phách, vía Çi...  

Ÿ Anh và Ái Nhï Lan n°i ti‰ng là 
nh»ng nÖi có nhiŠu ngôi nhà ma. S¿ 
cô ÇÖn, buÒn tÈ khi‰n hÒn ma Çau 
kh°, rÀu rï, oán trách, luôn luôn muÓn 
g¥p ngÜ©i sÓng Ç‹ phân trÀn, Ç‹ giäm 
s¿ cô ÇÖn, lÈ loi, kh° sª. Vì th‰ h† 
thÜ©ng tÆp trung sÙc månh cûa mình 
Ç‹ có th‹ hiŒn ra trong m¶t th©i gian 
ng¡n mong ngÜ©i khác thÃy ho¥c tåo 
ra ti‰ng Ç¶ng Ç‹ nói lên s¿ hiŒn h»u 
cûa mình, ho¥c có th‹ làm ÇÒ vÆt di 
chuy‹n... 

ƒn ñ¶ giáo cho r¢ng nh»ng ngÜ©i 
ch‰t bÃt Ç¡c kÿ tº thÜ©ng còn nhiŠu 
døc v†ng, nhiŠu ham muÓn và d¿ ÇÎnh 
chÜa hoàn tÃt nên cÙ lÄn quÃt, bÎn rÎn 
không thoát xa ÇÜ®c xác thân Çã ch‰t. 

Riêng ÇÓi v§i nh»ng trÈ con, nhÃt 
là nh»ng hài nhi khi ch‰t thÜ©ng thanh 
thän hÖn vì chúng chÜa có š thÙc, 
hình änh gì trong tâm trí trong th©i 
gian còn sÓng nhÃt là døc v†ng, ham 
muÓn chÜa hình thành. Do Çó, trÈ con 
khi ch‰t thÜ©ng xuÃt hÒn Çi mau, có 
th‹ có s¿ quy‰n luy‰n vì tình mÅu tº 
hay thói quen hÖi hám cûa mË, linh 
hÒn së lÄn quÃt m¶t th©i gian nhÜng 
không lâu. Tuy nhiên, do nghiŒp 
duyên tØ ki‰p trÜ§c, Çôi khi linh hÒn 
con trÈ cÛng quay låi v§i ngÜ©i thân 
Ç‹ ch© dÎp ÇÀu thai khi ngÜ©i mË có 
thai lÀn k‰ ti‰p. 

ñiŠu cÀn lÜu tâm là ngÜ©i ch‰t 
không có næng l¿c gì Ç‹ giúp Ç«, phò 
tr® hay có khä næng tàn håi kÈ khác 
nhÜ lúc còn sÓng. Lš do chính y‰u là 2 
th‹ khác biŒt. Th‹ sÓng và linh hÒn 
hoàn toàn khác nhau. M¶t bên th‹ 
dÜÖng m¶t bên th‹ âm. Linh hÒn 
ngÜ©i ch‰t låi luôn luôn cäm thÃy cô 
ÇÖn, vì khi sÓng h† bÎ cái bän ngã, cái 
"ta" ràng bu¶c mình v§i m†i thÙ, m†i 
vÆt chÃt trên cõi Ç©i và v§i ngÜ©i thân. 
Vì th‰ h† rÃt Çau kh° khi phäi lìa Ç©i. 
Cách tÓt nhÃt là Ç†c kinh, tøng kinh, 
cÀu nguyŒn, không nên khóc lóc làm 
huyên náo, hay bày lÍ cúng ki‰n v§i 
thÎt, rÜ®u, thÙc æn dÍ lôi cuÓn các linh 
hÒn xÃu, ác Ç‰n gây bÃt l®i cho ngÜ©i 
ch‰t. Ngoài ra ngÜ©i ch‰t thÜ©ng ÇÜ®c 
chôn cÃt ho¥c Çem hÕa táng do phong 
tøc m‡i quÓc gia. Tuy nhiên ngÜ©i ƒn 
ñ¶ cho r¢ng cÀn thiêu xác Ç‹ giúp linh 
hÒn ÇÜ®c mau siêu thoát, tránh ÇÜ®c 
s¿ quy‰n luy‰n cûa linh hÒn bên nÃm 
mÒ. 

NgÜ©i Tây Tång cho r¢ng: Con 
ngÜ©i khi sÓng trên th‰ gian cÀn phäi 
bi‰t rõ sau khi ch‰t së ra sao. MuÓn 
vÆy cÀn phäi tu tÆp Ç‹ nghiên cÙu tìm 
hi‹u nh»ng gì trong Çoån ÇÜ©ng tØ 

sÓng Ç‰n ch‰t và cõi ch‰t. Sách c° 
Tây Tång ghi chép nh»ng gì liên quan 
vŠ s¿ ch‰t (Tº Kinh) cho r¢ng cõi 
sÓng và cõi ch‰t rÃt gÀn nhau, tØ sÓng 
chuy‹n qua ch‰t rÃt dÍ dàng nhÜ ta ª 
phòng này muÓn qua phòng k‰ cånh 
chÌ cÀn rë bÙc màn che ngæn cách hai 
cæn phòng là xong. Hàng ngày cÖ th‹ 
Çang ch‰t và sÓng xen kë nhau mà ta 
không bi‰t. Hàng triŒu t‰ bào ch‰t m‡i 
ngày trong cÖ th‹ và hàng triŒu t‰ bào 
khác sinh ra. M‡i lÀn t¡m rºa, kÿ c† 
da thÎt ta cÛng thÃy rõ nh»ng l§p da 
tróc ra, nh»ng ghét bÄn trôi theo dòng 
nÜ§c cho ta cäm nhÆn ÇÜ®c cái hình 
änh cûa sinh và diŒt, thành và hûy 
hoåi. Ngày PhÆt còn tåi th‰, m¶t hôm, 
sau khi Çi khÃt th¿c trong thành Xá VŒ 
trª vŠ PhÆt cäm thÃy lånh trong ngÜ©i 
nên Ç‰n ngÒi ª ch‡ có ánh n¡ng và 
vén l§p áo lên Ç‹ sÜªi Ãm. A Nan ñà 
vØa xoa lÜng cho PhÆt vØa than r¢ng: 
Ôi! lÜng cûa Th‰ Tôn gÀy gò còm cõi 
nhæn nhúm không còn láng mÎn tÜÖi 
trÈ nhÜ xÜa n»a. PhÆt cÜ©i mà bäo: 
Này! A Nan ñà! ñúng vÆy. Cái già Çã 
có s¤n trong cái trÈ. Cái ch‰t n¢m s¤n 
trong cái sÓng. Thân này rÒi cÛng hÜ 
hoåi tan rã vào lúc nào Çó mà thôi, 
không th‹ nào tránh khÕi... 

N‰u con ngÜ©i š thÙc ÇÜ®c s¿ 
sÓng là nhÜ th‰ thì së š thÙc ÇÜ®c s¿ 
ch‰t m¶t cách t¿ nhiên. Vì con ngÜ©i 
phÀn l§n quä thÆt không š thÙc rõ vŠ 
s¿ sÓng cûa mình nên h† không rõ vŠ 
s¿ ch‰t và thÜ©ng rÃt lo s® s¿ ch‰t. 
HÖn n»a theo thuy‰t PhÆt Giáo, con 
ngÜ©i thÜ©ng bÎ vô minh che lÃp nên 
không bi‰t cái thân th‹ cûa mình là 
giä tåm, là vô thÜ©ng tuy cái thân ta 
có cº Ç¶ng, thª, æn, uÓng, nghïa là có 
s¿ sÓng nhÜng thÆt s¿ tÃt cä ÇŠu là 
"không". PhÆt Giáo Tây Tång nhÃn 
månh ª vÃn ÇŠ này rÃt nhiŠu vì h† 
muÓn m†i ngÜ©i phäi š thÙc rõ vŠ s¿ 
sÓng cÛng nhÜ vŠ s¿ ch‰t Ç‹ dÍ trút 
bÕ tÃt cä khi ch‰t mà vào cõi gi§i tÓt 
hÖn. Có nghïa r¢ng m‡i con ngÜ©i 
phäi nên tØ bÕ cái š niŒm vŠ cái ta, cái 
bän ngã cûa mình ª cõi th‰ gian này, 
không bÎn rÎn, lÜu luy‰n, không s® hãi 
thì m§i mong khi ch‰t chuy‹n ÇÜ®c 
vào cänh gi§i tÓt lành mau hÖn. PhÀn 
l§n con ngÜ©i ÇŠu bÎ cái bän ngã hiŒn 
tåi trì kéo nên khi ch‰t linh hÒn vÅn 
không bi‰t r¢ng mình Çã tách lìa cÖ 
th‹. Vì th‰ m§i có nh»ng linh hÒn lÄn 
quÃt bên thân xác nhÜ Çã trình bày ª 
trên. Các vÎ Låt Ma Tây Tång cho 
r¢ng trÜ©ng h®p này bÃt l®i cho ngÜ©i 
ch‰t lÅn ngÜ©i sÓng, bªi khi linh hÒn bÎ 
lÀm låc, hoang mang lo s® nhÜ vÆy, 
h† së dÍ bÎ sa vào cåm bÅy cûa các 
äo tÜªng chung quanh và nhÃt là các 
th‰ l¿c xÃu xa cûa nh»ng "sinh vÆt vô 
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hình" hiŒn diŒn gi»a biên gi§i cõi sÓng 
và cõi ch‰t sai khi‰n. Do Çó cÀn phäi 
Çánh tan s¿ mê m© u tÓi cûa linh hÒn, 
muÓn th‰, các vÎ Låt Ma khuyên nên 
làm cho linh hÒn giác ng¶, sáng suÓt, 
bình tïnh trª låi b¢ng cách tøng kinh, 
cÀu nguyŒn. NgÜ©i Tây Tång luôn 
luôn mong r¢ng thân nhân mình khi 
ch‰t, linh hÒn së thoát khÕi xác thân 
m¶t cách nhË nhàng Ç‹ t§i cänh gi§i 
an låc, không muÓn h† quy‰n luy‰n 
gia Çình Ç‹ rÒi bÎ lÀm låc mê m© mà 
sa vào cänh gi§i thÃp hèn tÓi tæm. Vì 
th‰, h† thÜ©ng có phong tøc lå kÿ là 
sau khi ngÜ©i thân qua Ç©i, h† nh© vÎ 
Låt Ma Ç‰n cÀu nguyŒn tøng kinh liên 
tøc trong 7 ngày và làm m¶t hình n¶m 
có dán t© giÃy vë m¥t ngÜ©i ch‰t Ç¥t 
bên cånh. Sau 49 ngày, mi‰ng giÃy vë 
m¥t ngÜ©i ch‰t së ÇÜ®c g« ÇÓt Ç‹ c¡t 
ÇÙt m†i liên låc v§i gia Çình. CuÓi cùng 
toàn th‹ gia Çình ngÒi quanh bên m¶t 
mâm cÖm cúng ngÜ©i ch‰t. Nh»ng 
ngÜ©i này nói v§i ngÜ©i ch‰t nh»ng 
câu Çåi š nhÜ sau: "Con Öi (ho¥c bà 
Öi, em Öi, má Öi...) con Çã thÆt s¿ ch‰t 
rÒi! Không còn liên hŒ gì v§i th‰ gian 
này n»a, v§i gia Çình này n»a. VÆy 
con hãy æn b»a cÖm cuÓi cùng này Ç‹ 
kÎp ra Çi vào cõi gi§i khác, cõi gi§i tÓt 
lành cho con. Hãy nhanh lên, nh§ 
ÇØng trª låi...". 

Tøc lŒ này ngày nay vÅn còn lÜu 
truyŠn ª Tây Tång và theo các vÎ Låt 
Ma thì Çây là cách hay nhÃt Ç‹ giúp 
linh hÒn ngÜ©i ch‰t ÇÜ®c siêu thoát và 
ngÜ©i sÓng (thân nhân) khÕi phäi nh§ 
thÜÖng ti‰c nuÓi... M¥c dÀu vÆy, 
không nhÃt thi‰t ngÜ©i ch‰t së không 
quay vŠ v§i gia Çình. Theo các vÎ Låt 
ma Tây Tång thì nhiŠu ngÜ©i Çã ch‰t 
nhÜng vì không ÇÜ®c siêu thoát nên 
vÅn thÜ©ng trª låi bên ngÜ©i thân, Çôi 
khi h† cÓ g¡ng quy tø "sÙc l¿c có 
ÇÜ®c" cûa mình Ç‹ có th‹ làm m¶t cái 
gì Çó nhÜ tåo ra ti‰ng Òn, xô ÇÄy ÇÒ 
Çåc cÓt Ç‹ tÕ s¿ hiŒn diŒn cûa mình, 
Çôi khi nh© cái l¿c månh hÖn, h† có 
th‹ tåo ra hình dáng cûa mình trong 
chÓc lát ch§ không th‹ hiŒn hiŒn lâu 
hÖn (vì th‰ mà nhiŠu ngÜ©i vØa thÃy 
bóng ma xuÃt hiŒn, vØa ÇÎnh thÀn nhìn 
kÏ thì hÒn ma Çã vøt bi‰n mÃt rÒi). 

Nh»ng ngÜ©i ch‰t hiŒn vŠ nhÜ vÆy, 
theo các vÎ Låt Ma thì Çó là nh»ng kÈ 
không ÇÜ®c siêu thoát. CÀn phäi siêu 
Ç¶ cho h† (giúp h† s§m bi‰t r¢ng 
mình Çã ch‰t thÆt s¿ rÒi Ç‹ h† s§m 
siêu thoát) b¢ng cách tøng kinh, Ç†c 
kinh cÀu nguyŒn, tøng kinh siêu Ç¶. Ÿ 
Tây Tång, các vÎ Låt Ma thÜ©ng ÇÙng 
ra chû lÍ. HiŒn tÜ®ng hÒn ma hiŒn vŠ 
này thÆt ra không riêng gì ª Tây Tång 
mà kh¡p nÖi trên th‰ gi§i ÇŠu có xäy 
ra. ThÜ©ng thì tùy theo tôn giáo mà 

ngÜ©i ch‰t Çã theo së có các vÎ giáo 
sï, giám møc, các nhà sÜ Ç†c kinh cÀu 
nguyŒn lÍ cÀu hÒn, tøng kinh là Ç‹ 
cÀu siêu cho ngÜ©i ch‰t. CÛng theo lš 
luÆn cûa các vÎ Låt Ma Tây Tång thì 
sª dï ngÜ©i ch‰t quay vŠ, chÜa ÇÜ®c 
siêu thoát là do nhiŠu nguyên nhân. 
Ngoài nguyên nhân Çã trình bày ª 
trên, còn có nguyên nhân phø tr® 
khác, Çó là s¿ oan khuÃt, giÆn h©n 
hay có vÃn ÇŠ gì Çó chÜa giäi quy‰t 
xong thì Çã phäi ch‰t tÙc tÜªi. ñôi khi 
ngÜ©i thân g¥p låi h† qua nh»ng giÃc 
m¶ng, ho¥c Çôi khi còn tåo ra nh»ng 
hiŒn tÜ®ng lå lùng ghê s® nhÜ: chi‰c 
giÜ©ng bÎ rung lên tØng hÒi, bàn gh‰ ly 
tách chén Çïa nhÜ bÎ ai xô ngã ném 
xuÓng sàn nhà, Çèn t¡t, cºa mª rÒi 
Çóng låi m¶t cách t¿ nhiên... Khi g¥p 
nh»ng trÜ©ng h®p này, cách tÓt nhÃt 
(theo các vÎ Låt Ma Tây Tång) là cÀn 
ti‰p xúc v§i "hÒn ma" Ç‹ cho h† th° l¶ 
š muÓn cûa h†. Thông thÜ©ng ª Tây 
Tång, nh»ng ngÜ©i ngÒi ÇÒng g†i là 
Pawo së Çäm trách công viŒc này, 
Çây là m¶t loåi ngÜ©i trung gian gi»a 
ngÜ©i sÓng và kÈ ch‰t Ç‹ chuy‹n tin 
tÙc, Ü§c nguyŒn tØ hÒn ngÜ©i ch‰t Ç‰n 
kÈ sÓng cÛng giÓng nhÜ các Medium 
(ngÜ©i ngÒi ÇÒng trung gian) ª Âu 
Châu ngày xÜa. Sau Çó m¶t vÎ pháp 
sÜ së Ç‰n Ç‹ quy‰t ÇÎnh xem phäi làm 
gì giúp hÒn ngÜ©i ch‰t ÇÜ®c siêu 
thoát. (Xem thêm phÀn nói vŠ ngÜ©i 
trung gian gi»a ngÜ©i sÓng và ngÜ©i 
ch‰t). 

Khi cuÓn sách này ÇÜ®c chuÄn bÎ 
tái bän, m¶t Ç¶c giä (ÇŠ tên Võ Væn 
Nh.) ª Washington Çã gºi thÜ Ç‰n có 
nhã š Çóng góp thêm tÜ liŒu qua câu 
chuyŒn có thÆt liên quan Ç‰n vÃn ÇŠ 
"HÒn ngÜ©i ch‰t nhÆp xác ngÜ©i sÓng" 
mà chính anh Nh. là ngÜ©i Çã nhiŠu 
lÀn bÎ hÒn ngÜ©i anh ru¶t nhÆp vào. 
Anh Võ Væn Nh. Çã cho phép Çæng 
nguyên væn câu chuyŒn có thÆt Ãy do 
anh vi‰t låi nhÜ sau: 

M¶t câu chuyŒn khó tin nhÜng có 
thÆt, ngÜ©i ch‰t bÃt Ç¡c kÿ tº, sau khi 
ch‰t hÒn nhÆp vào thân xác tôi (theo 
trong gia Çình k‹ låi cho tôi bi‰t khi 
hÒn anh tôi r©i khÕi thân xác tôi) mà 
tôi là chÙng nhân trung th¿c xin ghi låi 
nhÜ sau: 

"Anh ru¶t tôi là Võ Væn Hi‰u, sinh 
næm 1941, h†c sinh QuÓc H†c Hu‰, 
nhân viên Ty Cänh Sát QuÓc Gia 
ThØa Thiên bÎ b¡n ch‰t ngày 
26.3.1965 tåi Thôn Chùa, xã Phong 
Hòa, quÆn Phong ñiŠn, tÌnh ThØa 
Thiên. 

ñÎa chÌ gia Çình: 912 Lam SÖn, 
Hu‰, thôn TrÜ©ng Giang, xã Thûy 
TrÜ©ng, quÆn HÜÖng Thûy, tÌnh ThØa 
Thiên. 

Nguyên nhân ch‰t và nh»ng 
chuyŒn linh thiêng xäy ra sau khi ch‰t: 
Tháng 3/65 anh tôi thu¶c Chi Cänh 
Sát QuÓc Gia quÆn HÜÖng Thûy biŒt 
phái tæng cÜ©ng Ç‰n Chi Cänh Sát 
quÆn Phong ñiŠn, ThØa Thiên (TrÜªng 
Chi Cänh Sát Phong ñiŠn tên là Bºu 
Ban). Ngày 26.3.65 quÆn Phong ñiŠn 
trong Chi‰n DÎch Bình ñÎnh Nông 
Thôn phÓi h®p binh sï ñÎa PhÜÖng 
Quân và Nghïa Quân, Xây D¿ng Nông 
Thôn, Cänh Sát... Çi hành quân tåi xã 
Phong Hóa. Khi Çi ngang qua Thôn 
Chùa toán quân bÎ ViŒt C¶ng phøc 
kích, m†i ngÜ©i bÕ chåy tán loån. Anh 
tôi chåy vào m¶t nhà dân Ç‹ núp thì 
g¥p Çó là nhà n¢m vùng Çang phøc 
kích, nên anh bÎ b¡t, bÎ Çem ra ÇÓng 
rÖm cånh nhà b¡n ch‰t và lÃy luôn 
khÄu súng cûa anh xong h† rút Çi. 
Sau khi ki‹m Çi‹m quân sÓ thi‰u mÃt 
anh tôi, quân tæng cÜ©ng Çi ki‰m thì 
thÃy thi hài anh tôi có nhiŠu v‰t Çån. 

Ngày hôm sau anh tôi ch‰t, thi th‹ 
Çem vŠ nhà nhÆp quan, gia Çình lo lau 
chùi, rºa såch thi th‹, lÃy nh»ng bông 
gòn ÇÀy máu ª v‰t b¡n ra Çem gói 
vào nh»ng t© giÃy tr¡ng Ç‹ lÅn l¶n v§i 
các giÃy tr¡ng Çã lau chùi ª trên bàn 
cånh quan tài. Trong lúc tang gia Çang 
bÓi rÓi không ai nh§ các cøc bông gòn 
dính máu Çã lÃy ra gói ª giÃy và khi 
ÇÆy n¡p quan tài låi thì nh»ng ngÜ©i 
liŒm xác, thân nhân ngåc nhiên thÃy 
các cøc giÃy gói chåy quay tròn rÃt 
nhanh. Trong lúc tôi ÇÙng gÀn Çó thì 
hÒn anh tôi nhÆp vào xác cûa tôi và 
chÌ vào các cøc giÃy Çang quay nói v§i 
m†i ngÜ©i: "Tôi là Hi‰u Çây! Sao bông 
gòn ª v‰t b¡n cûa tôi lÃy ra mà khi 
liŒm không bÕ vào hòm?" Trong nhà 
khi Çó m§i bi‰t các cøc bông gòn ÇÀy 
máu Çã quên bÕ vào hòm låi khi tÄm 
liŒm. Sau Çó anh tôi k‹ cho gia Çình 
bi‰t vŠ cái ch‰t cûa anh tåi quÆn 
Phong ñiŠn (qua l©i nói cûa tôi). Thân 
nhân và gia Çình ngåc nhiên vì s¿ viŒc 
lå lùng, linh nghiŒm: Anh Çã ch‰t 
nhÜng Çã hiŒn hÒn vŠ nhÆp vào thân 
xác cûa tôi. 

Trong th©i gian quan tài còn Ç‹ tåi 
nhà Ç‹ cÀu siêu, thÜ©ng xuyên hÒn 
anh tôi nhÆp vào tôi Ç‹ k‹ vŠ cái ch‰t, 
nói chuyŒn v§i v® con, thân nhân. M‡i 
lÀn nhÆp vào thì hay than khóc, nuÓi 
ti‰c vì Çã ch‰t bÃt Ç¡c kÿ tº. Anh hành 
hå thân xác, n¢m læn l¶n vÆt vã, ÇÀu 
thân nŒn xuÓng nŠn nhà xi-mæng rÃt 
månh nhÜng thân th‹ cûa tôi låi không 
có thÜÖng tích gì cä. Khi n¢m læn l¶n, 
ÇÀu nŒn xuÓng không ai gi» ch¥t tôi låi 
ÇÜ®c vì nhÜ có m¶t sÙc månh vô hình 
nào trong tôi. Trong nhà tôi lúc Çó chÌ 
cÀu nguyŒn khuyên nhû m§i thôi. 
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TrÜ§c khi hÒn anh nhÆp vào thân 
xác tôi thì linh tính tôi bi‰t lúc Çó tôi 
Çang ª trång thái lâng lâng, m¡t lim 
dim, ÇÀu hÖi n¥ng, rùng mình và ÇÀu 
b¡t ÇÀu l¡c lÜ tØ chÆm Ç‰n nhanh. Lúc 
Çó tôi không còn bi‰t gì n»a thì Çó là 
lúc anh Çã nhÆp vào thân xác cûa tôi. 

Quan tài Ç‹ ª nhà hÖn tuÀn lÍ và 
ngày ÇÜa quan tài Çi chôn cÃt, ÇÒng 
bào ª vùng Nam Giao, Báo QuÓc, B‰n 
Ng¿ Ç‰n nhà tôi xem rÃt Çông. Bu°i 
sáng cûa ngày Çi chôn, hÒn anh tôi Çã 
nhÆp vào thân tôi Ç‹ g¥p thân nhân 
Ç‰n d¿ Çám nói chuyŒn tØ biŒt. Bu°i 
trÜa, lúc làm lÍ di quan, hai hàng nhân 
viên cänh sát dàn chào trÜ§c quan tài, 
thì anh tôi Çã Çi Ç‰n trÜ§c m¥t ông 
TrÜªng Ty Cänh Sát QuÓc Gia ThØa 
Thiên ch¡p tay nói cám Ön ông 
TrÜªng Ty Çã giúp Ç« cho gia Çình và 
Ç‰n d¿ tang lÍ cuÓi cùng hôm nay Çã 
làm cho ông và nhiŠu ngÜ©i d¿ lÍ rÃt 
ngåc nhiên. (Ghi chú: Trong næm 
1965 trÜ§c khi anh tôi ch‰t tuyŒt ÇÓi 
tôi không bi‰t m¥t và tên ông TrÜªng 
Ty Cänh Sát và chÌ bi‰t ông sau khi có 
Çám tang - tên ông là Giáo). Quan tài 
ÇÜa ra xe ª ngã ba ÇÜ©ng Lam SÖn, 
Báo QuÓc, l¶ trình Çi xuÓng cÀu Nam 
Giao theo ÇÜ©ng NguyÍn HuŒ qua An 
C¿u vŠ Ç‹ chôn cÃt tåi núi Ng¿ Bình... 
Lúc Çoàn xe tang chåy chÆm qua khÕi 
cÀu Nam Giao (ngang cÖ sª Nha 
Công Tác MiŠn ThÜ®ng) thì trong xe 
chª quan tài và thân nhân, anh tôi 
b‡ng nhiên nói to: "Có ThÜ®ng T†a Trí 
Quang vŠ ÇÙng ª bên kia cÀu tôi phäi 
Ç‰n thæm thÀy lÀn cuÓi Ç‹ tØ biŒt". Nói 
xong anh nhäy xuÓng xe chåy lui låi 
rÃt nhanh. ñoàn xe tang không bi‰t 
chuyŒn gì xäy ra nên ngØng xe låi. 
NhiŠu ngÜ©i chåy Çu°i theo anh tôi Ç‹ 
gi» låi s® anh tôi nhäy xuÓng sông 
Nam Giao. Khi anh chåy qua khÕi cÀu 
Nam Giao Ç‰n trÜ§c nhà ông Ch¡c 
th® m¶c thì dØng låi và Ç‰n trÜ§c 
ThÜ®ng T†a Trí Quang Çang ÇÙng Çó 
ch¡p tay låi nói: "Båch ThÀy con là 
Hi‰u Çây, con bÎ ch‰t tåi quÆn Phong 
ñiŠn, hôm nay ngày Çi chôn cÃt con, 
con kính thæm ThÀy, tØ biŒt ThÀy". 
ThÜ®ng T†a ngåc nhiên. ThÜ®ng T†a 
có bi‰t anh tôi là PhÆt tº ÇÜ®c ThÜ®ng 
T†a thÜÖng nhiŠu và bi‰t tôi tên là Nh. 
nay tôi Çang m¥c ÇÒ tang mà nói tên 
Hi‰u Çã ch‰t thì bà con ÇÙng cånh 
ThÜ®ng T†a giäi thích là anh tôi ch‰t 
hÒn nhÆp vào xác cûa tôi. ThÜ®ng T†a 
khuyên nhû anh tôi: "SÓ cûa con 
không may ch‰t s§m, con yên tâm Çi 
an nghÌ, ThÀy së cÀu nguyŒn cho 
con...". 

Vài hôm sau, ThÜ®ng T†a Trí 
Quang và ThÜ®ng T†a Thanh Trí chùa 
Báo QuÓc Ç‰n thæm gia Çình tôi và 

ThÜ®ng T†a cho bi‰t là: "ThÀy ª 
Sàigòn th©i gian lâu vì bÆn nhiŠu PhÆt 
s¿, ThÀy m§i vŠ Hu‰ mÃy hôm chuy‰n 
này së xin Ty Cänh Sát cho Hi‰u lên 
tæng cÜ©ng gác ª chùa TØ ñàm nhÜng 
sÓ Hi‰u rûi ro, không may ch‰t s§m, 
ch‰t linh thÆt. ThÀy không bi‰t Hi‰u 
ch‰t hôm ÇÜa Çám tang là lúc Çó ThÀy 
ª phía sau ga Hu‰ Çi vào Ç‹ vŠ chùa 
TØ ñàm thì khi Ç‰n ngã tÜ cÀu Nam 
Giao thÃy Çám tang cûa ai Çông ngÜ©i 
quá và kËt xe nên ThÀy ÇÙng låi ch© 
thì lúc Çó Hi‰u chåy Ç‰n g¥p ThÀy. 

Khi xe tang Ç‰n nghïa ÇÎa núi Ng¿ 
Bình sau khi hå huyŒt chôn cÃt xong 
thì hÒn anh tôi cÛng r©i khÕi thân xác 
tôi và trong th©i gian cúng tuÀn thÌnh 
thoäng hÒn anh có nhÆp vào tôi Ç‹ 
g¥p thân nhân. Sau th©i gian 49 ngày 
thì hÒn không còn nhÆp vào tôi n»a, vì 
nhiŠu lÀn trong gia Çình có nói tôi Ç‰n 
khÃn nguyŒn trÜ§c bàn th© xin anh vŠ 
thì không có vŠ lÀn nào n»a cä. 

HÖn m¶t næm sau khi gia Çình tôi 
ÇÜ®c tin cho bi‰t là quân Ç¶i Çi hành 
quân tåi quÆn Phong ñiŠn. Sau khi 
giao tranh có b¡t ÇÜ®c tù binh và m¶t 
ngÜ©i ch‰t ngay tåi ÇÎa Çi‹m anh tôi 

Çã ch‰t, ngÜ©i ch‰t mang khÄu súng 
mà sau khi sÜu tra mã sÓ, thì Çó là 
khÄu súng trÜ§c Çó cänh sát Çã cÃp 
cho anh tôi khi ch‰t bÎ lÃy mang Çi. 
Khai thác tù binh thì cho bi‰t ngÜ©i 
ch‰t Çó trÜ§c Çây næm 1965 Çã b¡n 
ch‰t m¶t nhân viên cänh sát sau khi 
b¡t sÓng tåi nhà dân. NgÜ©i Cänh Sát 
Ãy chính là anh tôi. 

Câu chuyŒn Çã 28 næm qua nay tôi 
k‹ låi và ai muÓn ki‹m chÙng thì liên 
låc v§i chÎ dâu, v® cûa anh ru¶t tôi, 
tên là NguyÍn ThÎ L. hiŒn Çang sÓng 
tåi Hu‰. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ảnh chøp anh Võ Væn Hi‰u mÃt ngày 
26.3.1965 tåi Hu‰. 

              (Còn ti‰p) 

 

M¶t trang thÜ trong lá thÜ cûa anh Nh. 
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THỨC   

THỨ TÁM 

 

 

 
 

T/S Lâm Như Tạng 

(Tiếp theo) 

� NHÂN DUYÊN 
Trong Mãdhyamaka Sãstra (Trung 

Quán Luận) của Ngài Nãgãrjuna (Long 
Thọ) phẩm Quán về Nhân Duyên có 
16 bài tụng bàn luận về Nhân Duyên. 

Vì đương thời có nhiều thuyết cho 
rằng Vạn Vật từ trời Ðại Tự Tại sinh, 
từ trời Vĩ Nữu sinh, từ sự Hòa Hợp 
sinh, từ Thời Sinh, từ Thế Tính sinh, từ 
Biến Hóa sinh, từ Tự Nhiên sinh, từ Vi 
Trần sinh v.v… Vì có những kiến chấp 
sai lầm bị rơi vào vòng tà kiến, chấp: 
vô nhân, tà nhân, đoạn, thường v.v… 
và chấp: ngã, ngã sở; do đó không thể 
thấu hiểu chánh pháp.  

Ðức Phật muốn đoạn trừ tất cả 
những tà kiến nên đối với hàng Thanh 
Văn Ngài đã giảng dạy 12 Nhân 
Duyên. Sau đó để dẫn dắt lên bậc cao 
hơn, Phật mới giảng dạy Pháp Ðại 
Thừa nói rõ thật tướng của Pháp Nhân 
Duyên là “tất cả pháp chẳng sinh 
chẳng diệt, chẳng một chẳng khác, 
chẳng thường, chẳng đoạn v.v… rốt 
ráo không. 

Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Phật 
bảo ông Tu Bồ Ðề rằng: “Bồ Tát khi 
ngồi ở Ðạo Tràng, quán 12 nhân 
duyên như hư không, không thể cùng 
tận…”. 

Năm trăm năm sau Phật nhập diệt, 
vào thời Tượng Pháp, con người không 
hiểu thâm ý trong lời Phật dạy, chấp 
vào văn tự, nghe trong kinh điển Ðại 
Thừa nói: “nghĩa rốt ráo” nhưng chẳng 
thấu rõ nghĩa, không biết vì nhân 
duyên gì mà Phật nói Tánh Không, 

sinh tâm nghi ngờ kiến chấp: “Nếu tất 
cả rốt ráo không thời làm sao phân 
biệt có tội phước báo ứng; và như vậy 
sẽ không có thế đế, và đệ nhất nghĩa 
đế?”. 

Vì để giải rõ lý duyên khởi nên 
Ngài Long Thọ viết 16 bài tụng như 
sau (Do Ngài Cưu Ma La Thập dịch từ 
tiếng Phạn ra Hán văn, Như Tạng dịch 
ra tiếng Việt):          

1.   Không sinh cũng không 
diệt,  

Không thường cũng không 
đoạn 

Không một cũng không khác 
Không đến cũng không đi. 
(Bất sinh diệc bất diệt, bất thường 

diệc bất đoạn 
Bất nhứt diệc bất dị, bất lai diệc 

bất xuất)  
2.  Khéo nói  nhân duyên ấy 
Hay diệt  những hí luận 
Ðệ nhất trong các thuyết  
Con cúi đầu  lễ Phật 
(Năng thuyết thị nhân duyên, thiện 

diệt chư hí luận 
 Ngã khể thủ lễ Phật, chư thuyết 

trung đệ nhất) 
Hai bài tụng trên tổng thể tóm kết 

8 pháp: không sinh, không diệt; không 
thường, không đoạn;  không một, 
không khác;  không đến, không đi. 

Mặc dù Pháp có vô lượng nhưng 8 
món đó đủ tổng phá hết thảy Pháp để 
tìm hiểu về Tánh Không.  

Nói về tướng Sinh có nhiều thuyết 
rất khác nhau như: nhân và quả một 
thể; nhân và quả khác thể; hoặc là nói 
trong nhân trước có quả; hoặc nói 
trong nhân trước không có quả; hoặc 
cho là quả chính tự thể sinh; hoặc cho 
là do cái khác sinh; hoặc do tự và tha 
cộng sinh; hoặc cho là tự nhiên sinh 
không có nguyên nhân v.v… Tất cả 
những thuyết ấy đều phiến diện, 
không đúng nên tướng sinh không thể 
tự có do đó gọi là Không Sinh.   

Ðã không Sinh thì không có cái gì 
để diệt. Vì không sinh diệt nên sáu 
món còn lại không tồn tại. 

Nếu đi sâu vào nghĩa chẳng 
thường, chẳng đoạn thì ta sẽ trở lại 
giống như chẳng sinh, chẳng diệt. Vì 
nếu các pháp có thật tức là không thể 
không có. Trước có mà nay không tức 
là Ðoạn. Nếu trước sẵn có Tính tức là 
Thường. Do đó chẳng thường, chẳng 
đoạn đồng nghĩa với chẳng sinh chẳng 
diệt.  

Bốn món còn lại là chẳng một 
chẳng khác; chẳng đến chẳng đi thì 
thế nào? Nếu nhân và quả nhất thể thì 
không có tương tục. Nhất thể thì trước 

sau như một, đâu phải tương tục từ 
nhân tới quả.  

Chẳng một, chẳng khác? Mầm nảy 
sinh từ hạt lúa nhưng mầm không phải 
là hạt lúa. Hai vật đó không phải một 
nhưng cũng không phải khác. Ðó là thí 
dụ điển hình cho tướng trạng của các 
pháp. 

Chẳng đến, chẳng đi? Mầm trong 
hạt lúa không thấy từ đâu đến, vì nó 
đã có sẵn trong hạt lúa nên nói không 
đến.  

Không đi  vì mầm ấy sinh ra từ hạt 
lúa và phát triển thành cây lúa, không 
có hiện tượng mầm tách rời hạt để di 
động đi nơi khác nên gọi là không đi.  
Những điều đó tượng trưng cho tướng 
trạng của các pháp  không đến, không 
đi. 

Trường hợp nầy trở lại hai trường 
hợp ban đầu là vì các pháp không sinh 
nên không có gì để diệt mất và do đó 
6 món còn lại tự nhiên không tồn tại 
nữa, trở về tánh không của đệ nhất 
nghĩa đế mà Ngài Long Thọ muốn nói 
đến. 

3.  Các pháp không tự sinh 
Cũng không sinh từ cái khác 
Không cộng sinh,  không vô 

nhân sinh 
Do đó nên hiểu rằng, các pháp 

vốn vô sinh 
(Chư pháp bất tự sanh, diệt bất 

tùng tha sanh 
Bất cộng bất vô nhân, thị cố tri vô 

sanh) 
Các pháp không sinh ra từ chính 

nó nghĩa là phải hội đủ nhân duyên 
mới sinh khởi ra được. Nếu pháp tự 
chính nó sinh ra tức là một pháp có 
hai cá thể: sở sinh và năng sinh. Và 
các pháp nếu không cần nhân duyên 
mà sinh thì như thế nó cứ tự sinh sinh 
mãi không hợp với luật nhân quả. Ví 
dụ hạt lúa cứ để nơi khô ráo mãi thì tự 
nó không thể nảy mầm được. Muốn 
cho hạt lúa nảy mầm phải ngâm nước 
một thời gian cần thiết và rồi phải gieo 
xuống đất một thời gian cần thiết nó 
mới nảy mầm. Như thế nếu bảo là tự 
sinh mà không có các nhân duyên hợp 
thành tức là trái với luật nhân quả. 

Không sinh ra từ cái khác? Ví dụ 
hạt cam không thể sinh ra cây lúa. 

Hạt lúa trộn với hạt cam và cứ thế 
để nơi khô ráo mãi cũng không thể 
nảy mầm thành cây lúa được vì thiếu 
các nhân duyên sinh. Do đó không 
phải tự nó hoặc cộng với cái khác mà 
sinh ra được. 

Nếu các pháp tự nhiên sinh tức là 
không nhân mà lại có quả. Chẳng khác 
nào có người vì muốn có quít để ăn 
mà hằng ngày cứ ngồi chờ trên tảng 
đá mọc ra cây quít thì than ôi có bao 
giờ có được! 
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Ngài Long Thọ nói các pháp vốn vô 
sinh nghĩa là trở về cái tánh không của 
các pháp, pháp vốn không có thì làm 
gì có sinh với vô sinh. 

4.  Như tự tánh các pháp 
Không tại nơi trong duyên 
Vốn dĩ không  tự tánh 
Tha tánh  lại cũng không  
(Như chư pháp tự tánh, bất tại ư 

duyên trung 
Dĩ vô tự tánh cố, tha tánh diệc 

phục vô) 
Tự tính các pháp chính là Tự Thể 

của các pháp. Vì các duyên hòa hợp 
sinh ra các pháp nên nếu các duyên 
tan rã thì các pháp mất do đó các 
pháp không có tự tính cá biệt. Tự tính 
không ở trong các duyên. Ví dụ vật 
chất được các nguyên tử kết hợp 
thành phân tử, nhiều phân tử kết hợp 
lại thành một vật nào đó. Ðó là những 
chuỗi dài các duyên hòa hợp sinh ra. 
Nếu phá vỡ nguyên tử đi thì vật ấy bị 
hoại diệt. Như thế là vật ấy không có 
tự tính cá biệt gì cả chỉ do các duyên 
hòa hợp mà sinh ra. Vì không có tự 
tính nên tha tính hẳn là không có.   

Vì tự sinh, tha sinh, cộng sinh, vô 
nhân sinh không có tướng sinh nên gọi 
là vô sinh. 

5.  Nhân Duyên, Thứ Ðệ Duyên 
Sở Duyên Duyên, Tăng Thượng 

Duyên 
Bốn Duyên sinh các Pháp 
Không còn Duyên thứ năm.  
(Nhân duyên thứ đệ duyên, duyên 

duyên tăng thượng duyên 
Tứ duyên sanh chư pháp, Cánh vô 

đệ ngũ duyên)  
Nói về duyên thì có rất nhiều 

nhưng tổng thể đều gom vào 4 duyên 
kể trên. Do bốn duyên hòa hợp mà 
sinh ra các pháp. 

Nhân Duyên là chỉ cho các pháp 
hữu vi. Thứ Ðệ Duyên là chỉ cho tâm 
tâm số pháp quá khứ hiện tại, trừ tâm 
tâm số pháp tối hậu của vị A La Hán 
quá khứ, hiện tại. Sở Duyên Duyên và 
Tăng Thượng Duyên là chỉ cho tất cả 
các pháp.  

6.  Quả là từ duyên sinh 
Hay là từ phi duyên sinh 
Trong duyên ấy là có quả 
Hay trong duyên ấy là không 

có quả  
(Quả vi tùng duyên sanh, vi tùng 

phi duyên sanh 
Thị duyên vi hữu quả, thị duyên vi 

vô quả). 
7.  Nhân pháp ấy sinh quả 
Pháp ấy gọi là Duyên 
Nếu quả ấy chưa sinh 

Sao không gọi là Phi Duyên 
(Nhân thị pháp sinh quả, thị pháp 

danh vi duyên 
Nhược thị quả vị sanh, hà bất danh 

phi duyên) 
Ví dụ cái bánh mì. Khi thấy bánh 

mì ta biết do nước và bột nhồi lại rồi 
nướng lên mà thành bánh  mì. Bánh 
mì là quả. Nhờ thấy quả mà biết được 
bột và nước là duyên của nó. Như thế 
khi chưa có bánh mì sao không gọi 
bột, nước là phi duyên. 

8.  Quả, trước có trong duyên? 
Có,  không đều không thể  
Nếu trước không có quả, thì 

duyên ấy làm duyên cho cái gì? 
Nếu trước đã có quả thì cần gì 

phải có duyên? 
(Quả tiên ư duyên trung,  hữu vô 

câu bất khả 
Tiên vô vi thùy duyên, tiên hữu hà 

dụng duyên) 
9.  Nếu quả không  hữu sinh 
Lại cũng không  vô sinh 
Cũng không  hữu vô sinh 
Sao có thể nói là  hữu duyên 
(Nhược quả phi hữu sanh, diệc 

phục phi vô sanh 
Diệt phi hữu vô sanh, hà đắc ngôn 

hữu duyên) 
Ðức Phật thường đã dạy các Pháp 

do nhân duyên sinh nhưng tại sao đây 
lại phủ nhận nhân duyên sinh?  

Ðức Phật dạy Pháp do nhân duyên 
sinh là mục đích chỉ rõ các pháp vốn 
không có thực thể, không có thật ngã 
độc lập ngoài các duyên. Không phải 
do nhân duyên sinh ra cái gì khác nó, 
riêng biệt ngoài nó mà quả chỉ hiện có 
giả tạm trên các duyên. Do đó nói 
pháp do duyên sinh nhưng thật ra 
không sinh ra cái gì thật có độc lập. 
Nếu nhân duyên sinh ra cái gì đó độc 
lập với nó tức là hữu ngã chứ không 
phải duyên sinh vô ngã.  

Nhưng pháp đã do duyên sinh thì 
phải là vô ngã chứ không thể hữu ngã. 
Như thế là duyên không sinh ra cái gì 
khác nó nên gọi là không có nhân 
duyên sinh, theo như Ngài Long Thọ 
đã nói. 

10.  Nếu khi quả chưa sanh 
Ắc không thể có diệt 
Pháp hoại diệt thì còn có thể 

làm duyên cho cái gì được? 
Do đó không có thứ đệ duyên 
(Quả nhược vị sanh thời, tắc bất 

ưng hữu diệt 
Diệt pháp hà năng duyên, cố vô 

thứ đệ duyên) 
Các pháp hiện tại  không lúc nào 

an trụ , nếu không an trụ thời không 
thể làm duyên thứ đệ. Nếu an trụ thời 

nó không phải là pháp hữu vi. Vì tất cả 
pháp hữu vi thường có tướng hoại 
diệt. Nếu diệt rồi thời không thể làm 
duyên thứ đệ. 

Phật dạy hết thảy pháp hữu vi 
niệm niệm diệt, không có một giây 
phút ngừng trụ, vậy làm sao nói pháp 
hiện tại có một phần sắp diệt, một 
phần chưa sắp diệt. Trong luận A Tỳ 
Ðạt Ma nói có pháp sắp diệt, có pháp 
chưa sắp diệt. Pháp sắp diệt là pháp 
hiện tại, sắp muốn diệt. Pháp chưa sắp 
diệt là chỉ tất cả pháp hiện tại khác và 
pháp quá khứ, vị lai, pháp vô vi, trừ 
pháp hiện tại sắp diệt. Ðó gọi là pháp 
chưa sắp diệt.  

Do đó nên không có thứ đệ duyên. 
11.  Như chư Phật đã dạy 
Pháp chơn thật vi diệu  
Ðó là pháp không duyên 
Thì làm gì có sở duyên duyên 
(Như chư Phật sở thuyết, Chơn 

thật vi diệu pháp 
Ư thử vô duyên pháp,  vân hà hữu 

duyên duyên) 
Ðức Phật dạy các pháp, theo Ðại 

Thừa, rằng tất cả các pháp hoặc có 
sắc không sắc, có hình không hình, 
hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi, khi nhập 
vào pháp tính thời tất cả đều không. 
Vô tướng, vô duyên ví như muôn sông 
chảy vào biển, hòa đồng một vị, đó là 
thật pháp đáng tin. Còn các pháp Ðức 
Phật nói ra để thích ứng với căn cơ, đó 
là những phương tiện truyền dạy các 
pháp không thể xem là thật.  

Do đó không có Sở Duyên Duyên. 
12.  Chư pháp không có tự 

tánh 
Nên không có  thật tướng 
Nếu nói vì  việc nầy có 
Nên việc kia có là không hiển 

nhiên 
(Chư pháp vô tự tánh,  cố vô hữu 

hữu tướng 
Thuyết hữu thị sự cố,  thị sự hữu 

bất nhiên) 
Bài tụng nầy muốn phá chấp về 

Tăng Thượng Duyên.  
Vì các pháp từ các duyên sinh, tự 

nó không có tự tính nhất định nên 
không có thật tướng. Vì các pháp 
không có thật tướng cho nên nếu nói 
vì việc nầy có nên việc kia có là không 
đúng. Hàng phàm phu phân biệt có và 
không nên Ðức Phật vì giáo hóa hàng 
phàm phu mà phải nói các duyên để 
phá trừ có và không. 

Khi nói về 12 nhân duyên Phật dạy 
do cái nầy có nên cái kia có, như có vô 
minh nên có hành, có hành nên có 
thức v.v… mục đích là để chỉ rõ lý 
duyên sinh của các pháp. Nói vô minh 
có nên hành có không có nghĩa là vô 
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minh và hành có thật. Vì vô minh và 
hành đều do duyên sinh. Tất cả các 
giai đoạn giảng giải về duyên sinh của 
các pháp đều là phương tiện để cuối 
cùng đưa về tính không của các pháp.  

13.  Trong nhân duyên rộng, 
hẹp 

Tìm quả không thể được 
Nếu trong nhân duyên không 

có 
Sao có thể gọi là từ duyên sinh 
(Lược quản nhân duyên trung, cầu 

quả bất khả đắc 
Nhân duyên trung nhược vô, Vân 

hà tùng duyên xuất) 
14.  Nếu nói duyên không quả 
Nhưng từ trong duyên sinh 
Quả ấy sao không từ 
Trong phi duyên mà ra  
(Nhược vị duyên vô quả,  Nhi tùng 

duyên trung xuất 
Thị quả hà bất tùng, phi duyên 

trung nhi xuất)  
15.  Nếu quả từ duyên sanh 
Nhưng duyên ấy không có tự 

tánh 
Từ vô tự tánh sinh 
Không thể được gọi là từ 

duyên sinh   
(Nhược quả tùng duyên sanh,  thị 

duyên vô tự tánh 
Tùng vô tự tánh sanh, hà đắc tùng 

duyên sanh) 
16.  Quả không từ duyên sanh 
Không từ phi duyên sinh 
Quả vốn thật sự không   
Duyên, phi duyên cũng đều 

không . 
 (Quả bất tùng duyên sanh,  bất 

tùng phi duyên sanh 
Dĩ  quả vô hữu cố,  duyên phi 

duyên diệt vô)  
Ngài Long Thọ muốn tóm lược 

những lời Phật dạy trong các kinh 
điển. Lúc đầu đưa ra nhân duyên, 12 
nhân duyên để giải thích sự tương 
quan sinh khởi của các pháp. Thế 
nhưng tóm lại tất cả pháp đều sinh 
diệt tương tục, không có tự tánh nên 
duyên, nhân duyên, phi duyên, nhân, 
quả,… đều không thật có.  

Dẹp mọi tà kiến hí luận như Ái 
Luận, tâm đắm nhiễm chấp thủ các 
pháp. Hoặc Kiến Luận, kiến giải sai 
lầm, như kiến chấp tà nhân luận, vô 
nhân luận v.v…  

Mục đích của bổn luận là đưa hành 
giả đến chánh quán, thật tướng, trung 
đạo, tiến đến giác ngộ giải thoát.    

(còn tiếp) 
 

 

ÁNH  HÀO QUANG 

QUẢNG 

ÐỨC 
* Kính tặng  

Thượng Tọa Viện Chủ  
Thích Tâm Phương 

 

* Ðại Ðức Phó Viện Chủ  

Thích Nguyên Tạng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ðường lịch sử 
Từ Trúc Lâm, Kỳ Hoàn tịnh 

xá… 
Ðến Luy Lâu,  pháp xá chùa 

Dâu 
Vẫn chung ý nghĩa pháp 

mầu hoằng dương 
Tim Bồ Tát gội hào quang 

Ánh sáng siêu nhiên độ 
thoát nẻo vô thường 

 
� 

 
Cuộc Thế hôm nay 

Chúng con từ những kiếp 
lưu đày 

Ðã về đây dưới ánh hào 
quang Quảng Ðức 

Lửa tầm thường thế gian 
Sân si, vô minh, bạo lực 

Không đốt cháy được “Quả 
Tim” 

Từ bi, vị tha, vô úy lực kim 
cương 

 
� 

 
Từ cõi vô minh 

Không phân biệt hận thù, 
nhỏ nhen, hiểm ác 

Còn địa ngục trần gian 
Còn sinh, già, bệnh, chết 

Lửa Quảng Ðức vẫn còn soi 
Dù chín cõi, tam thiên hay 

muôn nghìn vực sâu tăm tối 
Ánh hào quang vô lượng 

vẫn soi đường 
Tâm chúng sinh 

Giờ thành tâm Bồ Tát 
Ánh vàng kim Cực Lạc 

Xóa tan đi những tăm tối 
tầm thường 

 
� 

 
Ðất ta đứng 

Xưa là trường, là cây, là cỏ 
dại 

Giờ thành hoa, thành Phật 
địa 

Lum-tì-ni, Vườn Nai… 
Pháp Phật lan xa 
Không biên cương 

Của Ðen, Vàng, Ðỏ, Trắng 
Của chiều sâu, chiều cao, 
chiều rộng,  chiều dài… 

 
� 

 
Muôn vạn nẻo trôi lăn 

Từ vô lượng kiếp 
Ðã qua rồi  không còn nối 

tiếp 
Chỉ còn đây 

Ánh hào quang Quảng Ðức 
Ðưa chúng sinh vào Cực 

Lạc Chơn Thường. 
 
 

Ngày khánh thành 
Tu Viện Quảng Ðức 

12 tháng 10 năm  2003 
Melbourne, Australia 

 
� Như Tạng 
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Phát bÒ ÇŠ tâm 

 kinh luÆn 
 

ñåi Chánh Tân Tu ñåi Tång Kinh  
Quy‹n 32 

 

Thích NhÜ ñi‹n dÎch 
 

Phát bÒ ÇŠ tâm kinh luÆn 
Quy‹n ThÜ®ng 

 
ñåi Chánh Tân Tu ñåi Tång kinh quy‹n 32, phÀn luÆn 

tÆp b¶ toàn. TØ trang 508 Ç‰n trang 517. ThÙ t¿ kinh væn sÓ 
1.659. Do Ngài Thiên (Th‰) Thân BÒ Tát tåo. ñ©i HÆu TÀn, 
nÜ§c Quy TÜ, Ngài Tam Tång CÜu Ma La ThÆp dÎch tØ ch» 

Phån sang ch» Hán. 
 

Tÿ Kheo Thích NhÜ ñi‹n dÎch tØ ch» Hán sang ti‰ng ViŒt 
tåi ñan Måch, nhân khóa Tu H†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ thÙ 

15, tØ ngày 18 Ç‰n 28 tháng 7 næm 2003 - PhÆt lÎch 2547. 
 

�� 
 

khuy‰n phát - PhÄm thÙ  1 
 
Kính lÍ kh¡p các nÖi 
PhÆt quá hiŒn vÎ lai 
TÃt cä bÃt Ç¶ng trí 
CÙu Ç©i Çåi bi tôn 
Có nh»ng kinh là pháp tÓi diŒu mà Ma ñ¡c L¥c Già (*) 

BÒ Tát Ma Ha Tát làm ch‡ tu hành; do vÆy khuyên nên vui 
tu tÆp theo vô thÜ®ng bÒ ÇŠ. Hay làm cho chúng sanh phát 
tâm sâu r¶ng, kiên lÆp thŒ nguyŒn, ÇÎnh tuŒ trang nghiêm. 
Xä bÕ thân mŒnh, tiŠn tài. Nhi‰p phøc s¿ nghèo kh°. Tu ngÛ 
gi§i, hóa Çåo phåm ma. Làm viŒc nhÅn nåi, ÇiŠu phøc tham 
si, phát tâm dõng mãnh tinh ti‰n, °n ÇÎnh chúng sanh. Sâu 
vào thiŠn ÇÎnh, hi‹u tâm chúng sanh. Tu hành trí tuŒ diŒt trØ 
vô minh. Vào cºa nhÜ thÆt, lìa các chÃp trÜ§c. Tuyên bày 
nghïa sâu cûa không, vô tÜ§ng, hành. XÜng tán công ÇÙc 
PhÆt làm cho håt giÓng PhÆt không mÃt. Có nhiŠu phÜÖng 
tiŒn nhÜ th‰ Ç‹ tr® giúp Çi vào cºa thanh tÎnh cûa pháp phát 
tâm bÒ ÇŠ. Hay vì tÃt cä s¿ mong muÓn cao cä phân biŒt chÌ 
bày. TÃt làm cho Ç‰n ch‡ cÙu cánh A NÆu ña La Tam MiŒu 
Tam BÒ ñŠ. 

NÀy các PhÆt Tº! N‰u có ngÜ©i th† gi» l©i PhÆt, hay vì 
chúng sanh mà diÍn nói pháp, trÜ§c tiên nên xÜng dÜÖng 
công ÇÙc cûa PhÆt. Chúng sanh nghe ÇiŠu Ãy rÒi có th‹ 
phát tâm cÀu trí huŒ PhÆt. Sau khi phát tâm rÒi thì håt giÓng 
PhÆt không bÎ mÃt Çi. N‰u có Tÿ Kheo, Tÿ Kheo Ni, Ðu Bà 
T¡c, Ðu Bà Di nh§ nghï Ç‰n PhÆt Ç‰n Pháp là nh§ nghï Ç‰n 
NhÜ Lai. Lúc th¿c hành con ÇÜ©ng BÒ Tát vì cÀu pháp, cho 
Ç‰n A Tæng Kÿ ki‰p th† các khó khæn, hãy nên nh§ r¢ng vì 
BÒ Tát thuy‰t pháp cho Ç‰n m¶t câu và BÒ Tát nghe qua 
pháp Ãy rÒi liŠn dåy ti‰p theo làm cho l®i låc hoan h›. ñó là 
Çang trÒng cæn lành tu tÆp PhÆt Pháp. ChÙng ÇÜ®c A NÆu 
ña La Tam MiŒu Tam BÒ ñŠ. Vì muÓn dÙt trØ các kh° não 
sanh tº cûa vô lÜ®ng chúng sanh tØ trong vô thÌ. BÒ Tát Ma 

Ha Tát muÓn thành vô lÜ®ng thân tâm, khuyên tu tinh tÃn, 
sâu phát Çåi nguyŒn. Hành nhiŠu phÜÖng tiŒn, khªi Çåi tØ 
tâm, cÀu Çåi trí tuŒ vô ki‰n Çänh tÜ§ng. CÀu tÃt cä các pháp 
cûa chÜ PhÆt. Nên bi‰t r¢ng pháp Ãy nhiŠu không th‹ tính 
ÇÜ®c. Vì pháp nhiŠu nhÜ th‰, nên phÜ§c ÇÙc quä báo cÛng 
nhiŠu không th‹ k‹ xi‰t. NhÜ Lai nói r¢ng, giä nhÜ các BÒ 
Tát chÌ m§i phát tâm ban ÇÀu nh§ nghï Ç‰n quä báo cûa 
phÜ§c ÇÙc thôi, mà cho Ç‰n træm ngàn vån ki‰p nói cÛng 
ch£ng cùng tÆn. HuÓng n»a m¶t ngày m¶t tháng m¶t næm 
cho Ç‰n træm næm, thì phäi bi‰t r¢ng cái quä báo cûa phÜ§c 
ÇÙc Ãy không th‹ nào nói cho cùng ÇÜ®c. Vì sao vÆy ? Vì 
viŒc làm cûa BÒ Tát không cùng, muÓn làm cho tÃt cä 
chúng sanh hay ª nÖi vô sanh pháp nhÅn, chÙng ÇÜ®c A 
NÆu ña La Tam MiŒu Tam BÒ ñŠ vÆy. 

NÀy các PhÆt Tº! ñÀu tiên BÒ Tát m§i phát tâm BÒ ñŠ, 
l©i thŒ nhÜ bi‹n l§n b¡t ÇÀu khªi dÆy, phäi nên bi‰t r¢ng tØ 
dÜ§i lên gi»a và trên ÇŠu làm nên nh»ng bäo châu nhÜ š. 
Nh»ng vÆt trân quš nÀy ÇŠu tØ bi‹n sanh ra. Khi BÒ Tát phát 
tâm cÛng låi nhÜ th‰. ñÀu tiên nên bi‰t là vì ngÜ©i tr©i, 
Thanh Væn, Duyên Giác, ChÜ PhÆt BÒ Tát tÃt cä ÇŠu sanh 
nÖi pháp lành thiŠn ÇÎnh trí huŒ. Låi n»a n‰u nhÜ 3 ngàn Çåi 
thiên th‰ gi§i m§i bi‰t phát tâm, thì phäi bi‰t r¢ng trong 25 
cõi h»u tình gÒm tÃt cä các chúng sanh trong Ãy, tÃt cä ÇŠu 
ÇÜ®c chª che làm nÖi nÜÖng t¿a. BÒ Tát phát tâm bÒ ÇŠ 
cÛng låi nhÜ th‰. Lúc m§i phát tâm ÇŠu vì tÃt cä chúng sanh, 
cho nên sáu ÇÜ©ng bÓn loài, chánh ki‰n tà ki‰n, tu ÇiŠu lành 
huân tÆp ÇiŠu ác, h¶ trì tÎnh gi§i, phåm 4 gi§i n¥ng. Tôn 
phøng Tam Bäo h¶ trì chánh pháp, các ma ngoåi Çåo, Sa 
Môn Phåm Chí, Sát L®i Bà La Môn, Tÿ Xá Thû ñà, tÃt cä 
ÇŠu ÇÜ®c có nÖi nÜÖng nh©. 

Låi n»a khi BÒ Tát phát tâm, lÃy tØ bi làm ÇÀu. Lòng tØ bi 
cûa BÒ Tát vô lÜ®ng vô biên. Cho nên phát tâm không có 
gi§i hån nÖi chúng sanh gi§i. NguyŒn nhÜ hÜ không, không 
th‹ che khuÃt. S¿ phát tâm cûa BÒ Tát cÛng låi nhÜ th‰. TÃt 
cä chúng sanh không th‹ bÎ che khuÃt vÆy, giÓng nhÜ th‰ 
gi§i cûa chúng sanh nhiŠu vô lÜ®ng vô biên không có ch‡ 
cùng tÆn vÆy. BÒ Tát phát tâm cÛng låi nhÜ th‰, vô lÜ®ng vô 
biên không có cùng tÆn. Cho Ç‰n hÜ không không cùng tÆn 
thì chúng sanh cÛng không có ch‡ cùng tÆn. Vì chúng sanh 
không có ch‡ cùng tÆn cho nên s¿ phát tâm cûa BÒ Tát 
cÛng giÓng nhÜ th‰ gi§i cûa chúng sanh. Mà th‰ gi§i cûa 
chúng sanh thì không có b© mé. Cho nên nay ta thØa Thánh 
ChÌ mà nói m¶t ít vŠ ÇiŠu nÀy. Ÿ ñông PhÜÖng cho Ç‰n 
ngàn Ùc h¢ng hà sa th‰ gi§i A Tæng Kÿ cûa cänh gi§i PhÆt. 
Cho Ç‰n Nam Tây B¡c PhÜÖng tØ trên xuÓng dÜ§i ngàn Ùc 
h¢ng hà sa A Tæng Kÿ th‰ gi§i cûa chÜ PhÆt cho Ç‰n h‰t 
m¶t håt bøi. Mãi cho Ç‰n nh»ng håt bøi nÀy ÇŠu không th‹ 
dùng m¡t thÎt Ç‹ thÃy ÇÜ®c trong træm vån Ùc h¢ng hà sa A 
Tæng Kÿ trong ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i có chúng sanh tÙc 
cùng ª chung cho Ç‰n cùng ª trong m¶t håt bøi hay hai træm 
vån Ùc h¢ng hà sa A Tæng Kÿ ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i ÇŠu 
có chúng sanh, cho Ç‰n hai håt bøi, nhÜ th‰ cho Ç‰n mÜ©i 
phÜÖng các thiên Ùc h¢ng hà sa A Tæng Kÿ th‰ gi§i chÜ 
PhÆt ÇŠu có nh»ng loåi ÇÃt cát bøi b¥m cho Ç‰n cùng tÆn, 
th‰ mà chúng sanh gi§i không th‹ cùng tÆn. GiÓng nhÜ có 
ngÜ©i xÈ phá m¶t s®i lông làm træm phÀn. Trong phÀn lông 
nhÕ Ãy bÕ vào bi‹n l§n và bây gi© ta nói cho chúng sanh 
nghe phÀn nhÕ Ãy cÛng giÓng nhÜ vÆy. 

NÜ§c bi‹n l§n không th‹ nói h‰t và giä sº chÜ PhÆt ª nÖi 
vô lÜ®ng vô biên A Tæng Kÿ ki‰p, nói riêng thí dø cÛng 
không th‹ cùng tÆn ÇÜ®c. S¿ phát tâm cûa BÒ Tát tÃt nhiên 
së bao trùm tÃt cä chúng sanh nhÜ vÆy. Vì sao th‰ các PhÆt 
Tº ? Vì BÒ ñŠ tâm không th‹ cùng tÆn vÆy! N‰u có BÒ Tát 
nghe l©i nÀy rÒi không s® không lo, không hÜ không Ç¡m thì 
phäi nên bi‰t r¢ng ngÜ©i nÀy quy‰t ÇÎnh phát tâm BÒ ñŠ, 
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làm cho vô lÜ®ng tÃt cä chÜ PhÆt ª nÖi vô lÜ®ng A Tæng Kÿ 
ki‰p tán thán công ÇÙc cÛng không th‹ cùng tÆn. Vì sao mà 
phát tâm BÒ ñŠ ÇÜ®c không ng¢n mé và không cùng tÆn 
nhÜ vÆy, có ÇÜ®c vô lÜ®ng l®i ích nhÜ th‰, cho nên nay m§i 
nói và làm cho chúng sanh ÇŠu ÇÜ®c th† trì phát BÒ ñŠ 
Tâm. 

 
(*) Màtrkà (tên g†i riêng cûa luÆn tång - mË sinh ra các 
hành pháp) 
 

� 
 

Phát tâm - phÄm thÙ  2 
 
Vì sao mà BÒ Tát phát tâm BÒ ñŠ ? Vì do nhân duyên tu 

tÆp BÒ ñŠ. N‰u có BÒ Tát thân cÆn thiŒn tri thÙc cúng dÜ©ng 
chÜ PhÆt tu tÆp cæn lành cho Ç‰n cÀu th¡ng pháp, tâm 
thÜ©ng nhu hòa, chÎu kh° hay nhÅn, tØ bi thuÀn hÆu, tâm 
sâu bình Ç£ng. Tin vui ñåi ThØa cÀu trí huŒ PhÆt. N‰u có kÈ 
nào hay Çû 10 pháp nhÜ th‰ cho Ç‰n có th‹ phát A NÆu ña 
La Tam MiŒu Tam BÒ ñŠ tâm, låi có bÓn duyên phát tâm tu 
tÆp vô thÜ®ng BÒ ñŠ. Th‰ nào là bÓn ? 

ThÙ nhÃt là phát BÒ ñŠ Tâm suy nghï vŠ chÜ PhÆt. 
Hai là xem thân quá xung Ç¶t mà phát tâm BÒ ñŠ. 
ThÙ ba là lòng thÜÖng chúng sanh mà phát tâm BÒ ñŠ. 
ThÙ bÓn là cÀu tÓi th¡ng quä mà phát tâm BÒ ñŠ. 
Suy nghï Ç‰n chÜ PhÆt låi có 5 viŒc: 
M¶t là suy nghï Ç‰n 10 phÜÖng quá khÙ vÎ lai hiŒn tåi chÜ 

PhÆt phát tâm ban ÇÀu ÇÀy Çû tánh phiŠn não nhÜ ta hiŒn 
tåi Ç‰n thành chánh giác làm ÇÃng vô thÜ®ng. Vì lš do nÀy 
mà phát tâm BÒ ñŠ. 

Hai là nh§ nghï Ç‰n tÃt cä ba Ç©i chÜ PhÆt mà phát Çåi 
dÛng mãnh. TÃt cä ÇŠu chÙng ÇÜ®c vô thÜ®ng BÒ ñŠ. Vì 
nhân duyên nÀy mà phát tâm BÒ ñŠ. 

Ba là nh§ nghï Ç‰n tÃt cä ba Ç©i chÜ PhÆt phát Çåi minh 
tuŒ. Vì trong vô minh mà ki‰n lÆp th¡ng tâm tích tÆp làm ch‡ 
khó làm. TÃt cä ÇŠu có th‹ t¿ làm cho ra khÕi tam gi§i. Ta 
cÛng låi nhÜ th‰ nay Çang t¿ dÙt bÕ. Do nhân duyên nÀy mà 
phát tâm BÒ ñŠ. 

BÓn là suy nghï Ç‰n tÃt cä ba Ç©i chÜ PhÆt vì ngÜ©i mà 
dÛng mãnh, Ç¶ cho tÃt cä chúng sanh não phiŠn nhÜ bi‹n 
l§n trong sanh tº, ta låi cÛng ÇÜÖng hay Ç¶ nhÜ th‰. Do 
nhân duyên nÀy mà phát tâm BÒ ñŠ. 

Næm là nh§ nghï Ç‰n tÃt cä chÜ PhÆt trong ba Ç©i mà 
phát tâm tinh tÃn, xä bÕ thân mŒnh tài sän cÀu nhÙt thi‰t trí. 
Ta nay cÛng tùy thuÆn h†c hÕi nÖi chÜ PhÆt. Nguyên do viŒc 
nÀy mà phát tâm BÒ ñŠ. 

Quán thân quá xung Ç¶t mà phát tâm BÒ ñŠ låi có 5 
viŒc: 

M¶t là t¿ quán thân mình ngÛ Ãm tÙ Çåi ÇŠu do nhiŠu 
nghiŒp ác tåo thành. Nên muÓn xä ly. 

Hai là t¿ quán thân mình cºu khi‰u thÜ©ng chäy ra mùi 
hôi bÃt tÎnh; nên muÓn lìa khÕi. 

Ba là t¿ quán thân mình có tham sân si vô lÜ®ng phiŠn 
não nhiÍu håi tâm lành cho nên muÓn trØ khº Çi. 

BÓn là t¿ quán thân mình nhÜ hôi nhÜ thÓi niŒm niŒm 
sinh diŒt. Cho nên muÓn bÕ khí t°n håi nÀy. 

Næm là t¿ quán thân mình vô minh che khuÃt thÜ©ng tåo 
nghiŒp ác, luân hÒi trong sáu nÈo, ch£ng l®i ích chi. 

CÀu tÓi th¡ng quä nên phát tâm BÒ ñŠ cÛng có 5 viŒc : 
M¶t là thÃy NhÜ Lai tÜ§ng häo trang nghiêm quang minh 

xa r©i ngu tÓi, trØ h‰t não phiŠn cho nên tu tÆp. 
Hai là thÃy các ñÙc NhÜ Lai pháp thân thÜ©ng trø thanh 

tÎnh vô nhiÍm cho nên tu tÆp. 

Ba là thÃy các ñÙc NhÜ Lai có gi§i ÇÎnh huŒ giäi thoát, 
giäi thoát tri ki‰n thanh tÎnh pháp låc, cho nên tu tÆp. 

BÓn là thÃy các ñÙc NhÜ Lai có mÜ©i l¿c, bÓn vô sª úy, 
Çåi bi, ba niŒm xÙ, cho nên tu tÆp. 

Næm là thÃy tÃt cä các NhÜ Lai có tÃt cä trí thÜÖng tÜªng 
chúng sanh tØ bi che chª. Hay vì tÃt cä ngu mê chánh Çåo, 
mà tu tÆp vÆy. 

ThÜÖng tÜªng chúng sanh mà phát tâm BÒ ñŠ låi có 5 
viŒc : 

M¶t là thÃy tÃt cä chúng sanh vì vô minh ràng bu¶c. 
Hai là thÃy tÃt cä chúng sanh vì kh° sª Ç†a låc. 
Ba là thÃy tÃt cä chúng sanh làm nh»ng nghiŒp bÃt 

thiŒn. 
BÓn là thÃy tÃt cä chúng sanh tåo các quä c¿c ác. 
Næm là thÃy tÃt cä chúng sanh ch£ng tu chánh pháp. 
Vô minh trói bu¶c låi có 4 viŒc : 
M¶t là thÃy tÃt cä chúng sanh vì si ái mà cäm th† nh»ng 

kh° sª. 
Hai là thÃy tÃt cä chúng sanh ch£ng tin nhân quä mà tåo 

nên nh»ng ác nghiŒp. 
Ba là thÃy tÃt cä chúng sanh xa r©i chánh pháp tin theo 

tà Çåo. 
BÓn là thÃy tÃt cä chúng sanh bÎ chìm Ç¡m trong phiŠn 

não trôi n°i không cùng. 
Các kh° sª bÎ nÓi k‰t Ãy låi có 4 viŒc : 
M¶t là thÃy tÃt cä chúng sanh s® sanh già bŒnh ch‰t mà 

ch£ng cÀu giäi thoát låi tåo ra ác nghiŒp. 
Hai là thÃy tÃt cä chúng sanh lo buÒn sÀu kh° mà 

thÜ©ng tåo tác ch£ng có nghÌ ngÖi. 
Ba là thÃy tÃt cä chúng sanh ái biŒt ly kh° mà ch£ng ng¶ 

ÇÜ®c phÜÖng tiŒn nhiÍm trÜ§c. 
BÓn là thÃy tÃt cä chúng sanh ghét nhau mà g¥p nhau 

ch£ng sinh khiêm cung mà còn tåo oán. 
Huân tÆp bÃt thiŒn nghiŒp låi có 4 viŒc : 
M¶t là thÃy tÃt cä chúng sanh vì ham muÓn ái mà tåo tác 

các viŒc ác. 
Hai là thÃy tÃt cä chúng sanh bi‰t døc sinh ra kh° mà xa 

lìa døc. 
Ba là thÃy tÃt cä chúng sanh lìa døc cÀu låc ch£ng Çû 

gi§i ÇÙc. 
BÓn là thÃy tÃt cä chúng sanh chÌ ch£ng vui kh° mà tåo 

kh° ch£ng dÙt. 
Tåo c¿c tr†ng t¶i ác låi có 4 viŒc : 
M¶t là thÃy tÃt cä chúng sanh bÎ phåm tr†ng gi§i mà låi 

lo rÀu sinh ra buông lung. 
Hai là thÃy tÃt cä chúng sanh cùng tåo c¿c ác vào 

nghiŒp ngÛ vô gián. XÃu h° ch£ng bi‰t, ch£ng sanh tàm 
quš. 

Ba là thÃy tÃt cä chúng sanh phÌ báng Çåi thØa phÜÖng 
Ç£ng chánh pháp, hay ngu t¿ chÃp nên khªi kiêu mån. 

BÓn là thÃy tÃt cä chúng sanh tuy kh° sª træm bŠ mà 
Çoån Çi cæn lành. T¿ mình cÓng cao ch£ng chÎu cäi hÓi. 

Ch£ng tu chánh pháp låi cÛng có 4 viŒc : 
M¶t là thÃy tÃt cä chúng sanh sanh vào 8 nån, ch£ng 

nghe chánh pháp, ch£ng bi‰t tu ÇiŠu lành. 
Hai là thÃy tÃt cä chúng sanh g¥p PhÆt ra Ç©i nghe ÇÜ®c 

chánh pháp; nhÜng ch£ng th† trì. 
Ba là thÃy tÃt cä chúng sanh nhiÍm tÆp ngoåi Çåo kh° 

thân tu nghiŒp, xa r©i ÇiŠu quan y‰u. 
BÓn là thÃy tÃt cä chúng sanh tu chÙng phi tÜªng phi phi 

tÜªng ÇÎnh g†i là Ni‰t Bàn.  
Khi quä lành Çã mãn thì Ç†a vào chÓn tam ÇÒ. BÒ Tát 

thÃy các chúng sanh vô minh tåo nghiŒp, ngày Çêm th† kh°, 
xa r©i chánh pháp mê mäi ch£ng ra. Vì nh»ng viŒc nhÜ th‰ 
nên m§i phát khªi Çåi tØ bi, cho Ç‰n cÀu A NÆu ña La Tam 
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MiŒu Tam BÒ ñŠ nhÜ lºa cháy ÇÀu. TÃt cä chúng sanh ÇŠu 
có kh° não. Ta nay trØ kh° làm cho ch£ng còn. NÀy các 
PhÆt Tº! Nay ta nói qua sÖ hành BÒ Tát duyên s¿ nhÜ th‰ 
Ç‹ mà phát tâm. N‰u nói r¶ng ra, ch£ng có cuÓi cùng. 

 
� 
 

nguyŒn thŒ - phÄm thÙ  3 
 
BÒ Tát vì sao mà vui phát BÒ ñŠ ? Vì nghiŒp gì mà 

thành t¿u BÒ ñŠ, phát BÒ ñŠ tâm ª Càn HuŒ ñÎa ? ñÀu tiên 
phäi kiên cÓ phát lên chánh nguyŒn. Nhi‰p th† tÃt cä vô 
lÜ®ng chúng sanh, ta cÀu vô thÜ®ng BÒ ñŠ. CÙu h¶ Ç¶ thoát 
làm cho không còn kh° n»a. TÃt cä ÇŠu làm cho cÙu cánh 
Ç‰n Vô DÜ Ni‰t Bàn. Cho nên ÇÀu tiên lÃy tâm ñåi Bi mà 
phát tâm. Sau Çó lÃy tâm bi nÀy làm cho phát tâm lÜu 
chuy‹n Ç‰n 10 Çåi chánh nguyŒn. Th‰ nào là 10? 

NguyŒn con Ç©i trÜ§c cho Ç‰n Ç©i nay thân luôn ÇÜ®c 
trÒng cæn lành. V§i cæn lành nÀy Çem cho h‰t tÃt cä các 
chúng sanh. ñÒng hÒi hÜ§ng Ç‰n vô thÜ®ng BÒ ñŠ. Làm 
cho nguyŒn nÀy niŒm niŒm tæng trÜªng, Ç©i Ç©i sanh ra 
thÜ©ng nÓi k‰t låi và khi lâm chung không quên lÃy ñà La Ni 
Ç‹ h¶ trì. Khi con Çã hÒi hÜ§ng Ç‰n ñåi BÒ ñŠ rÒi, v§i thiŒn 
cæn nÀy n‰u sanh ra bÃt cÙ nÖi Çâu cÛng thÜ©ng cúng 
dÜ©ng tÃt cä ñÙc PhÆt. Ch¡c ch¡n không sanh vào nÖi nào 
mà nÖi Çó không có PhÆt sanh. 

Con nguyŒn ÇÜ®c sanh vào nÜ§c PhÆt rÒi thÜ©ng ÇÜ®c 
thân cÆn h¶ trì tä h»u nhÜ bóng theo hình, ch£ng có phút 
nào xa r©i chÜ PhÆt. 

NguyŒn con ÇÜ®c thân cÆn PhÆt rÒi, ÇÜ®c vì con mà 
thuy‰t pháp, tÙc ÇÜ®c thành t¿u BÒ Tát ngÛ thông. 

Con nguyŒn Çã ÇÜ®c thành t¿u BÒ Tát ngÛ thông rÒi tÙc 
hay thông Çåt th‰ Ç‰ giä danh lÜu bÓ. Giäi liŒu ÇŒ nhÃt nghïa 
Ç‰ nhÜ chÖn thÆt tánh, ÇÜ®c trí chánh pháp. 

NguyŒn con ÇÜ®c chánh pháp trí rÒi, không vì tâm hËp 
hòi mà vì chúng sanh nói, chÌ bày l®i låc vui vÈ, làm cho khai 
ng¶ giäi thoát. 

NguyŒn con có th‹ khai ng¶ giäi thoát cho tÃt cä chúng 
sanh rÒi, nh© vào thÀn l¿c cûa PhÆt bi‰n Ç‰n mÜ©i phÜÖng 
ch£ng trØ th‰ gi§i nào cä. Cúng dÜ©ng chÜ PhÆt, nghe th† 
chánh pháp, r¶ng nhi‰p chúng sanh. 

Con nguyŒn nÖi chÜ PhÆt th† chánh pháp rÒi, tÙc hay tùy 
š chuy‹n pháp luân thanh tÎnh. MÜ©i phÜÖng th‰ gi§i tÃt cä 
chúng sanh ÇŠu nghe con nói pháp và nghe Ç‰n tên con, 
tÙc th©i xa r©i tÃt cä phiŠn não mà phát tâm BÒ ñŠ. 

NguyŒn con có th‹ làm cho tÃt cä chúng sanh phát tâm 
BÒ ñŠ rÒi, thÜ©ng tùy h› h¶ trì trØ nh»ng s¿ ch£ng l®i ích 
làm cho vô lÜ®ng an låc. BÕ thân mång và tài sän, nhi‰p th† 
chúng sanh vai mang chánh pháp. 

Con nguyŒn vai mang chánh pháp rÒi, tuy hành chánh 
pháp, tâm ch£ng nghï làm, giÓng nhÜ các BÒ Tát làm viŒc 
chánh pháp vÆy, mà cÛng ch£ng làm cÛng ch£ng phäi 
ch£ng làm. Vì hóa Ç¶ chúng sanh làm cho ch£ng xa r©i 
chánh nguyŒn. Cho nên có tên là phát tâm BÒ ñŠ, BÒ Tát có 
10 Çåi chánh nguyŒn. MÜ©i Çåi nguyŒn nÀy bi‰n kh¡p pháp 
gi§i chúng sanh, nhi‰p th† tÃt cä h¢ng hà sa các nguyŒn. 
N‰u chúng sanh h‰t, nguyŒn con ch£ng h‰t, mà n‰u chúng 
sanh thÆt s¿ không cùng tÆn, thì v§i con nguyŒn nÀy cÛng 
không cùng tÆn. 

Låi n»a bÓ thí cÛng là cái nhân cûa BÒ ñŠ, gi» gìn tÃt cä 
chúng sanh vÆy.  

Trì gi§i cÛng là cái nhân cûa BÒ ñŠ, làm cho chúng sanh 
ÇÀy Çû b°n nguyŒn an lành vÆy.  

NhÅn nhøc cÛng là cái nhân cûa BÒ ñŠ, thành t¿u 32 
tÜ§ng và 80 tùy hình häo (vÈ ÇËp). 

 Tinh tÃn cÛng là cái nhân cûa BÒ ñŠ làm cho tæng 
trÜªng hånh lành ª nÖi các chúng sanh và khuyên giáo hóa 
h†. 

ThiŠn ÇÎnh cÛng là cái nhân cûa BÒ ñŠ. BÒ Tát hay t¿ 
ÇiŠu phøc, hay bi‰t tâm cûa chúng sanh vÆy. 

Trí huŒ cÛng là nhân cûa BÒ ñŠ, làm cho ÇÀy Çû có th‹ 
bi‰t tÃt cä pháp tánh tÜ§ng vÆy. 

Nói tóm låi là Løc Ba La MÆt là cái nhân cûa BÒ ñŠ vÆy. 
TÙ vô lÜ®ng tâm, 37 phÄm, các ÇiŠu lành ÇŠu c¶ng låi giúp 
thành. N‰u BÒ Tát tu theo 6 Ba La MÆt, tùy theo Çó mà th¿c 
hành, ít nhÃt cÛng ÇÜ®c gÀn chÙng Ç‰n A NÆu ña La Tam 
MiŒu Tam BÒ ñŠ. 

NÀy chÜ PhÆt Tº! KÈ cÀu BÒ ñŠ không nên buông lung. 
Buông lung së làm håi cæn lành. N‰u BÒ Tát ch‰ phøc ÇÜ®c 
løc cæn làm cho ch£ng buông lung thì kÈ Çó hay tu sáu Ba 
La MÆt. 

BÒ Tát trÜ§c phát tâm nhÜ th‰ sau Çó thành lÆp s¿ quy‰t 
ÇÎnh cûa l©i hÙa. KÈ lÆp nguyŒn r¢ng không buông lung, giäi 
Çãi, kiêu mån. Vì sao vÆy ? Vì kÈ nguyŒn lÆp quy‰t ÇÎnh thì 
có 5 s¿ viŒc: 

M¶t là hay kiên cÓ nÖi tâm. 
Hai là hay ch‰ phøc phiŠn não. 
Ba là hay xa r©i buông lung. 
BÓn là hay phá ngÛ cái. 
Næm là hay khuyên tu hành 6 phép Ba La MÆt. 
Do vÆy PhÆt khen: 
NhÜ Lai ÇÃng Çåi trí 
HiŒn nói Çèn công ÇÙc 
NhÅn, huŒ, phÜ§c, nghiŒp l¿c 
ThŒ nguyŒn l¿c trên h‰t. 
Vì sao phäi lÆp nguyŒn ? 
N‰u có ngÜ©i Ç‰n v§i nhiŠu loåi yêu cÀu khác nhau thì ta 

nay lúc Ãy tùy theo mà thí cho Ç‰n ch£ng sanh m¶t niŒm 
khó khæn nÖi tâm. 

N‰u sanh ác tâm trong m¶t cái khoäng móng tay Ç‹ thí 
nhân duyên cÀu tÎnh báo thì ta tÙc cùng 10 phÜÖng vô lÜ®ng 
vô biên chÜ PhÆt trong các th‰ gi§i cho Ç‰n A Tæng Kÿ ki‰p 
hiŒn tåi và nhÅn Ç‰n tÜÖng lai së ch¡c ch¡n không chÙng A 
NÆu ña La Tam MiŒu Tam BÒ ñŠ. 

N‰u ta trì gi§i, cho Ç‰n mÃt mång luôn luôn ki‰n lÆp tÎnh 
tâm thŠ không lay chuy‹n. 

N‰u ta tu nhÅn mà vì kÈ khác xâm håi cho Ç‰n làm 
nguy, thì thÜ©ng sanh tØ ái, thŒ r¢ng không si mê. 

N‰u ta tu tinh tÃn mà g¥p lånh nóng, gi¥c giã, nÜ§c lºa, 
sÜ tº, c†p sói ª ch‡ không có nÜ§c, m¶t lòng kiên cÓ tâm 
nÀy thŠ ch£ng thoái lui. 

N‰u ta tu thiŠn. Vì ngoåi cänh quÃy håi mà ch£ng nhi‰p 
tâm làm cho tâm tåi cänh thì thŠ r¢ng ch£ng sanh khªi 
nh»ng phi pháp loån tÜªng. 

N‰u ta tu tÆp trí huŒ, quán tÃt cä các pháp là nhÜ thÆt 
tánh, tùy thuÆn th† trì, thiŒn hay ch£ng thiŒn, h»u vi vô vi, 
sanh tº Ni‰t Bàn, ch£ng khªi nhÎ ki‰n. 

N‰u ta có tâm sám hÓi viŒc ngu mu¶i thì cÛng ch£ng thÓi 
lui loån tÜªng mà khªi lên nhÎ ki‰n trong m¶t cái khoäng 
móng tay Ç‹ mà cÀu gi§i, nhÅn, tinh tÃn, thiŠn ÇÎnh, trí thäy 
Ç‹ cÀu tÎnh báo thì ta tÙc th©i cùng 10 phÜÖng th‰ gi§i vô 
lÜ®ng vô biên A Tæng Kÿ, hiŒn tåi chÜ PhÆt cho Ç‰n Ç©i vÎ lai 
và ch¡c ch¡n m¶t ÇiŠu là ta së ch£ng thành A NÆu ña La 
Tam MiŒu Tam BÒ ñŠ.  

BÒ Tát hành trì 10  ñåi NguyŒn chánh pháp có 6 l©i ñåi 
ThŒ ch‰ ng¿ tâm buông lung tÙc hay siêng næng tu løc Ba 
La MÆt, thành t¿u A NÆu ña La Tam MiŒu Tam BÒ ñŠ. 

(Còn ti‰p) 
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Bs. NguyÍn Xuân Hånh 
 
 

hiŠn là pháp môn luyŒn tÆp mà 
hiŒn nay Çang thÎnh hành trên 

kh¡p th‰ gi§i. 
Ngày xÜa khi nói Ç‰n ThiŠn ngÜ©i 

ta thÜ©ng nghï Çó là pháp môn tu dành 
riêng cho gi§i tu sï PhÆt Giáo hay 
nh»ng ngÜ©i tu tÎnh theo ñåo h†c Lão 
Trang (tu Tiên) ª Á ñông. NhÜng ngày 
nay ThiŠn Çã lan r¶ng ngoài phåm vi 
tôn giáo. NhiŠu ThiŠn ÇÜ©ng Çã ÇÜ®c 
d¿ng lên tåi nhiŠu nÜ§c Âu, MÏ... Có 
m¶t sÓ ngÜ©i theo các tôn giáo khác 
ho¥c không tôn giáo cÛng áp døng 
ThiŠn. Cho nên có th‹ nói ThiŠn là vÃn 
ÇŠ ph° quát trong Çåi chúng ª hÆu bán 
th‰ k› 20 nÀy. 

Tåi sao ThiŠn có tÀm ph° quát nhÜ 
vÆy? Th¿c hành ThiŠn Çem låi k‰t quä 
gì mà hiŒn nay có nhiŠu ngÜ©i áp 
døng. 

Chúng tôi trình bày sÖ lÜ®c vŠ vÃn 
ÇŠ ThiŠn. Dï nhiên v§i m¶t bài ng¡n 
g†n nÀy không làm sao diÍn tä h‰t š 
cûa ThiŠn vÓn mênh mông r¶ng l§n 
nhÜ bi‹n cä, nhÜ lá cûa rØng già... Tuy 
nhiên tôi cÓ g¡ng trình bày m¶t cách 
khái quát cæn bän vŠ ThiŠn. NhÃt là 
ngày nay ngÜ©i ta cho r¢ng ThiŠn là 
phÜÖng thuÓc mÀu nhiŒm có khä næng 
cÙu ch»a ho¥c xoa dÎu cÖn khûng 
hoäng tinh thÀn cûa con ngÜ©i trong s¿ 
bi‰n Ç¶ng cûa nŠn væn minh vÆt chÃt 
vÜ®t cao Ç‰n t¶t ÇÌnh. 

 
I.- NGU—N G–C 
Theo t¿ Çi‹n Hán ViŒt, ch» ThiŠn là 

phiên âm ch» DHYANA  cûa ti‰ng 
Phån có nghïa là ñÎnh NiŒm. 

Dhyana là giai Çoån thÙ 7 trong 8 
giai Çoån cæn bän tu luyŒn cûa khoa 
Yoga. Tám giai Çoån nhÜ sau: 

1. Yama (Không thoá må, không 
tham v†ng, không t¶i l‡i. 

2. Niyana (Thân th‹ trong såch). 
3. Asana (NgÒi tÆp ÇÀu v‰ ngay 

ng¡n Ç‹ xÜÖng sÓng thoäi mái). 
4. Prama yana (Tinh thÀn n¶i 

hÜ§ng, phän tïnh thân th‹). 
5. Pratyahara (ñiŠu ng¿ hÖi thª Ç‹ 

ki‹m soát sinh l¿c). 
6. Dharona (TÆp trung tinh thÀn). 
7. Dhyana (ñÎnh niŒm). 
8. Samadhi (Giác ng¶). 
NhÜ vÆy ThiŠn ÇÜ®c xem nhÜ phát 

xuÃt tØ môn phái Yoga cûa Çåo Bà La 
Môn ª ƒn ñ¶ hÖn m¶t ngàn næm trÜ§c 
Tây lÎch. Vào th©i Çó ThiŠn là m¶t 
trong nh»ng pháp môn tu cûa Çåo sï 
Bà La Môn chÜa ÇÜ®c ph° bi‰n sâu 
r¶ng. ñ‰n khi ñÙc PhÆt Thích Ca ra 
Ç©i, xuÃt gia hành Çåo thì Ngài áp 
døng ThiŠn m¶t cách triŒt Ç‹. Ngài cho 
r¢ng ThiŠn là pháp môn tu quan tr†ng 
Ç‹ ÇÜa con ngÜ©i Ç‰n chÙng ng¶ Çåt 
Çåo. 

Sau khi chÙng ng¶ dÜ§i c¶i BÒ ñŠ, 
Ngài quan sát cõi hÒng trÀn ñÙc PhÆt 
Çã thÓt lên: "ThÆt là kÿ diŒu thay tÃt 
cä m†i chúng sinh ÇiŠu có PhÆt 
tính, nhÜng vì bÎ vô minh che lÃp 
nên h† không nhÆn ra ÇiŠu Ãy". L©i 
tuyên bÓ ÇÀu tiên cûa ñÙc PhÆt chính 
là tinh y‰u toàn b¶ giáo lš cûa Ngài. 
ñúng nhÜ th‰, m†i chúng sinh dù nam 
hay n», dù ÇËp hay xÃu, dù Çau y‰u 
hay khÕe månh, dù giàu sang hay 
nghèo khó... ÇŠu có PhÆt tính nhÜ 
nhau. Träi qua bao nhiêu ki‰p sÓng 
luân hÒi, tâm thÙc cûa chúng sinh bÎ 
cái l§p vÕ cÙng cûa vô minh bao phû 
nên không th‹ nhÆn thÙc ÇÜ®c cái 
PhÆt tính vÓn toàn vËn trong såch 
hoàn häo kia n»a. MuÓn giäi thoát con 
ngÜ©i phäi quay vŠ cái PhÆt tính Çó Ç‹ 
thÃy rõ r¢ng Çã bao lâu nay chúng ta 
Ç‹ cho cái vô minh lôi cuÓn mà không 
hŠ hay bi‰t. PhÜÖng pháp h»u hiŒu 
nhÙt Ç‹ trª vŠ v§i cái PhÆt tính thanh 
tÎnh Çó là T†a ThiŠn. LÎch sº PhÆt giáo 
Çã chÙng minh m¶t cách hùng hÒn 
r¢ng tØ ñÙc PhÆt Ç‰n các ÇŒ tº cûa 
Ngài và các vÎ T° vŠ sau ÇŠu giác ng¶ 
là nh© công phu T†a ThiŠn. Tâm cûa 
PhÆt và tâm cûa chúng sinh thÆt ra 
không hŠ khác nhau. Cái tâm nÀy có 
th‹ ví nhÜ m¥t nÜ§c hÒ, tâm PhÆt nhÜ 
m¥t nÜ§c yên tïnh trên Çó m¥t træng 
chân lš có th‹ phän chi‰u m¶t cách 
toàn vËn, trong khi tâm cûa chúng sinh 
giÓng nhÜ m¥t nÜ§c bÎ nh»ng làn sóng 

vô minh khuÃy Ç¶ng nên không phän 
chi‰u gì ÇÜ®c. M¥t træng chân lš lúc 
nào cÛng chi‰u sáng, do Çó vÃn ÇŠ tu 
tÆp là làm sao cho tâm cûa mình có 
th‹ phän chi‰u m¶t cách rõ ràng m¥t 
træng chân lš mà thôi. Bây gi© chúng ta 
t¿ hÕi cái gì Çã làm cho tâm chúng ta 
khuÃy Ç¶ng? Phäi chæng Çó là nh»ng 
bän ngã hËp hòi, thành ki‰n cÓ ÇÎnh, 
nh»ng cu¶c sÓng nông cån, và Çã träi 
qua bao nhiêu ki‰p sÓng vô š thÙc, 
v†ng niŒm Çã trª thành m¶t thói quen 
không dÍ gì bÕ ngay ÇÜ®c. 

ñÙc PhÆt cÛng dåy r¢ng tÃt cä tÜ 
tÜªng dù thanh cao hay xÃu xa ÇŠu có 
khªi ÇÀu và chÃm dÙt, nhÜng vì nó cÙ 
ti‰p tøc n°i lên mãi nên ta tÜªng r¢ng 
nó thÜ©ng h¢ng. N‰u nh»ng tÜ tÜªng 
nÀy cÙ ti‰p tøc khuÃy Ç¶ng tâm chúng 
ta thì chúng ta không phân biŒt ÇÜ®c 
cái th¿c cái hÜ. Con ngÜ©i thÜ©ng 
Çánh giá cao các tÜ tÜªng trØu tÜ®ng, 
các phân biŒt cûa lš trí và lš luÆn. 
NhÜng tÃt cä nh»ng cái nÀy ÇŠu là sän 
phÄm cûa tÜ tÜªng, mà Çã là sän 
phÄm cûa tÜ tÜªng thì vÓn vô thÜ©ng 
có sinh thì ¡c có diŒt thì gÓc rÍ cûa nó 
Çã n¢m ª ch‡ vô minh. 

ThiŠn là phÜÖng pháp làm ngÜng 
låi và dÙt Çi nh»ng tÜ tÜªng nÀy, m¶t 
khi các làn sóng tÜ tÜªng khuÃy Ç¶ng 
dÙt tuyŒt Çi thì chúng së thÃy m¥t træng 
chân lš lúc nào cÛng chi‰u sáng, giây 
phút nhÆn ra ÇiŠu nÀy tÙc là ki‰n tính 
tÙc là giác ng¶, tÙc là hi‹u rõ chân thÆt 
cûa t¿ tánh, khác v§i nh»ng š niŒm lš 
luÆn hay tri‰t h†c vÓn phát xuÃt tØ tÜ 
tÜªng nghïa là có khªi ÇÀu và có chÃm 
dÙt và có th‹ thay Ç°i theo th©i gian. 
S¿ chÙng ng¶ v§i các làn sóng tÜ 
tÜªng chÃm dÙt nÀy không thay Ç°i 
hay có th‹ mÃt ÇÜ®c nó së ª mãi mãi 
v§i chúng ta, tØ Çó chúng ta có th‹ 
sÓng m¶t cách thoäi mái, bình an trong 
cái tâm ÇÀy phúc låc thanh thän Çó. 
Do tÀm quan tr†ng cûa ThiŠn mà sau 
khi trª låi th‰ gian ho¢ng pháp lúc nào 
ñÙc PhÆt cÛng khuyên chÜ tæng nên 
siêng næng T†a ThiŠn. Ngài nói: "Có 
ThiŠn trí huŒ sinh, không ThiŠn trí huŒ 
diŒt" và ThiŠn là 1 trong 6 pháp môn tu 
quan tr†ng cûa PhÆt giáo g†i là pháp 
tu Løc ñ¶ hay còn g†i là 6 phép tu Ba 
La MÆt: BÓ thí, Trì gi§i, NhÅn nhøc, 
Tinh tÃn, Trí huŒ, và ThiŠn ÇÎnh. 

Sau khi ñÙc PhÆt tÎch diŒt, các 
môn ÇŒ cûa Ngài vÅn áp døng ThiŠn 
m¶t cách triŒt Ç‹. TØ Çó ThiŠn ÇÜ®c 
thÎnh hành trong PhÆt giáo và b¡t ÇÀu 
lan ra trong Çåi chúng. ñ‰n th‰ k› thÙ 
6 ThiŠn ÇÜ®c truyŠn tØ ƒn ñ¶ sang 
Trung QuÓc do T° BÒ ñŠ ñåt Ma vào 

T 
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næm 528. BÒ ñŠ ñåt Ma xem nhÜ là vÎ 
SÖ T° khai sáng ThiŠn Trung QuÓc, k‰ 
Ç‰n là HuŒ Khä, Tæng Xán, ñåo Tín, 
Ho¢ng NhÅn, và HuŒ Næng... ThiŠn b¡t 
ÇÀu phong phú và Ça dång vŠ sau 
càng r¿c r« hÜng thÎnh, lÆp thành 
nh»ng tông phái nhÜ Tào ñ¶ng, Vân 
Môn, Pháp Nhãn, Lâm T‰, Qui 
NgÜ«ng... 

ViŒt Nam ti‰p nhÆn ThiŠn rÃt s§m, 
vào th‰ k› thÙ 7. VÎ T° ÇÀu tiên tên là 
Tì Ni ña LÜu Chi (Vinitaruci) ngÜ©i ƒn 
ñ¶. Næm 580 Ngài Ç‰n ViŒt Nam trø trì 
ª chùa Pháp Vân tÌnh Hà ñông. TØ Çó 
ThiŠn ÇÜ®c khai mª qua các Ç©i T° 
nhÜ Pháp HiŠn, Thanh BiŒn, ñÎnh 
Không... ñ‰n Ç©i Vån Hånh ThiŠn SÜ 
(næm 1.000) thì ThiŠn ÇÜ®c thÎnh hành 
và r¿c r«. Sau Çó có nhiŠu vÎ ThiŠn SÜ 
n°i ti‰ng nhÜ ThiŠn Lão thu¶c phái Vô 
Ngôn Thông, k‰ Ç‰n là phái Thäo 
ñÜ©ng. Thäo ñÜ©ng là vÎ ThiŠn SÜ n°i 
ti‰ng không khác gì Løc T° HuŒ Næng 
ª Trung QuÓc. Sau Çó là các vÎ ThiŠn 
SÜ n°i ti‰ng nhÜ Viên Chi‰u, ThÜ©ng 
Chi‰u... ñ¥c biŒt vào Ç©i Nhà TrÀn, 
ThiŠn càng r¿c r« hÖn. Các vÎ vua Nhà 
TrÀn có truyŠn thÓng tu hành rÃt tinh 
tÃn. Vua TrÀn Nhân Tôn là vÎ ThiŠn SÜ 
khai sáng phái Trúc Lâm. ViŒt Nam có 
nhiŠu phái ThiŠn không kém gì Trung 
QuÓc nhÜ Thäo ñÜ©ng, Trúc Lâm, Tào 
ñ¶ng, Lân Giác, Lâm T‰, LiÍu Quán... 
mà hiŒn nay còn thÎnh hành trong Çåi 
chúng. 

ThiŠn vào NhÆt Bän sau ViŒt Nam 
gÀn 7 th‰ k›. NhÜng ThiŠn (Zen) ª 
NhÆt Bän phát tri‹n h‰t sÙc r¿c r« nó 
trª thành s¡c thái Ç¥c thù cûa dân t¶c 
NhÆt. 

Ngày nay ThiŠn ÇÜ®c ph° bi‰n sâu 
r¶ng trên th‰ gi§i. ThiŠn ÇÜ®c xem nhÜ 
k‰t h®p gi»a ThiŠn cûa PhÆt Giáo và 
phÜÖng pháp Yoga. NgÜ©i Âu MÏ quan 
niŒm ThiŠn nhÜ môn th‹ døc tâm sinh 
lš. 

 
II.- QUAN NIŒM V“ THI“N 
Có m¶t sÓ ngÜ©i ca ng®i ThiŠn nhÜ 

m¶t cø già, càng già càng ÇËp và bÃt 
hoåi v§i th©i gian. Câu ví von Ãy có 
phÀn chí lš. Vì ThiŠn Çã có hÖn 25 th‰ 
k›, v§i th©i gian rÃt dài nhÜ th‰ mà 
ngày nay vÅn còn giá trÎ. Cái ÇËp ª Çây 
là ThiŠn ngày càng phong phú, càng 
r¿c r«, càng phát tri‹n Ça dång và 
ngày nay Çã lan r¶ng trên kh¡p th‰ 
gi§i, ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i th¿c hành áp 
døng. 

NhÜng ngÜ©i ta cÛng l¡m tô vë 
ThiŠn, bi‰n ThiŠn thành m¶t thÀn bí, 
huyên náo. ThiŠn ÇÜ®c tô vë Çû m†i 

s¡c thái, nhÃt là khi T° ñåt Ma tØ ƒn 
ñ¶ sang Trung QuÓc khai sáng phái 
ThiŠn Tông tåi xÙ nÀy. Ngài trø ª chùa 
Thi‰u Lâm và dåy các môn ÇŒ vÆn 
công phu luyŒn tÆp và Çã Çåt ÇÜ®c 
nh»ng thành t¿u cûa thÀn l¿c, công 
l¿c... RÒi ngÜ©i ta tô vë Thi‰u Lâm T¿ 
thành m¶t môn phái v§i nhiŠu s¡c thái 
kÿ bí. Ví dø nhÜ T° ñåt Må ngÒi 9 næm 
quay m¥t vào vách Çá núi Tung SÖn 
(Cºu niên diŒn bích) h† bi‰n thành 
nh»ng chuyŒn thÀn bí hoang ÇÜ©ng. 
NhÃt là sau nÀy s¿ ra Ç©i ti‹u thuy‰t 
ki‰m hiŒp cûa Kim Dung, ThiŠn ÇÜ®c 
tô vë thêm bi‰n thành nh»ng môn phái 
chÜªng quän kh¡p chÓn giang hÒ, 
nh»ng anh hùng hào kiŒt bÓn phÜÖng  
muÓn trª thành giáo chû ít ra phäi th† 
giáo v§i m¶t môn phái nào Çó, phäi 
dày công tu luyŒn Ç‹ Çåt d‰n ÇÌnh cao 
cûa thÀn l¿c, công l¿c, ho¥c có th‹ 
thÃu thÎ m†i chuyŒn quá khÙ vÎ lai... 

CÛng có m¶t sÓ ngÜ©i tu ThiŠn, 
hành ThiŠn rÒi bÎ tÄu hÕa nhÆp ma... 
cho nên ngÜ©i ta låi e dè v§i ThiŠn, s® 
tu không Çúng phÜÖng pháp së bÎ tai 
håi. ñiŠu nÀy cÛng có phÀn Çúng, Çó 
là quan niŒm vŠ ThiŠn do v†ng tÜªng 
quá Ç¶. 

ThÆt ra ThiŠn không phÙc tåp, 
không huyên náo nhÜ th‰. ThiŠn cÛng 
không thÀn bí m¶ng mÎ. N‰u hi‹u 
ThiŠn m¶t cách rÓt ráo thì ThiŠn h‰t 
sÙc ÇÖn giän. Hành ThiŠn cÓt Çem låi 
s¿ thanh thän cûa tâm hÒn, an nhiên 
t¿ tåi, có th‰ thôi. ThiŠn sÜ Suzuki nói: 
"ThiŠn là nghŒ thuÆt ki‰n chi‰u vào th‹ 
tánh Ç‹ ÇÜa con ngÜ©i  tØ phiŠn trÜ®c 
Ç‰n an vui giäi thoát". NhÜng hành 
ThiŠn Ç‹ Çåt t§i s¿ an låc thanh thän 
tâm hÒn phäi qua m¶t quá trình tu tÆp 
cÛng không phäi ÇÖn giän. 

 
III.- CÁC PHÐ÷NG PHÁP THI“N 
Khi ÇŠ cÆp Ç‰n phÜÖng pháp ThiŠn  

là phäi ÇŠ cÆp Ç‰n hai vÃn ÇŠ Thân và 
Tâm. 

 
1.- VŠ Thân: Khi nói Ç‰n ThiŠn thì 

Ça phÀn ngÜ©i ta nghï ngay Ç‰n t†a 
ThiŠn, nghïa là ngÒi ThiŠn. ThÆt vÆy 
ngày xÜa ñÙc PhÆt Thích Ca ngÒi dÜ§i 
c¶i BÒ ñŠ 49 ngày và Ngài Ç¡c Çåo tåi 
Çây. Ngài luôn luôn dùng tÜ th‰ ngÒi. 
Ngài thÜ©ng khuyên chÜ tæng nên 
siêng næng ngÒi ThiŠn. Ngài áp døng 
lÓi ngÒi ki‰t già hay còn g†i là ngÒi hoa 
sen, nghïa là ngÒi x‰p b¢ng hai chân 
tréo låi lÆt ngºa hai bàn chân lên. LÓi 
ngÒi nÀy rÃt Çau chân cho nh»ng ai 
m§i tÆp. Khoa Yoga chû trÜÖng áp 
døng lÓi ngÒi nÀy, h† cho r¢ng không 

ngÒi ki‰t già ÇÜ®c là không th‹ tÆp 
Yoga ÇÜ®c. 

Theo PhÆt Giáo, ngÒi ki‰t già së 
phát ra tÜ§ng l¶ trang nghiêm, ngÜ©i 
nhìn thÃy së phát lòng kÌnh tâm. NgÒi 
là tÜ th‰ yên °n nhÃt, v»ng ch¡c nhÃt. 
Bài chú nguyŒn trÜ§c khi ngÒi ki‰t già: 
"Ki‰t già phu t†a ÇÜÖng nguyŒn 
chúng sinh, BÒ ñŠ kiên cÓ, bÃt Ç¡c 
Ç¶ng ÇÎa...". 

Qua các Ç©i T° sau nÀy cÛng áp 
døng lÓi t†aThiŠn. T° ñåt Ma cÛng chû 
trÜÖng ngÒi. Ngài Çã ngÒi quay m¥t 
vào vách Çá núi Tung SÖn 9 næm liŠn. 
Trong Thiên Thai ChÌ Quán có nói: "ñi 
ÇÙng tâm dÆy khó trØ, n¢m thì hôn 
trÀm khó diŒt. M¶t trong tÙ oai nghi: Çi, 
ÇÙng, n¢m, ngÒi. NgÒi ÇÜ®c xem là 
phÜÖng pháp an °n nhÃt, v»ng ch¡c 
nhÃt". Ngoài ra tông phái nÀy cÛng chû 
trÜÖng ngÒi ki‰t già Ç‹ giao hòa âm 
dÜÖng trong thân th‹ Ç‹ khai khi‰u 
huyŠn quang làm cho các luân xa 
trong cÖ th‹ khai mª. 

Xem Çó chúng ta thÃy ngÒi là tÜ th‰ 
cæn bän cûa ThiŠn mà tØ ñÙc PhÆt cho 
Ç‰n các vÎ T° vŠ sau ÇŠu chû trÜÖng. 
Ngày nay ngÜ©i ta còn cho r¢ng ngÒi 
là tÜ th‰ Ç‹ cho xÜÖng sÓng th£ng 
ÇÙng, bi‹u tÜ®ng cho s¿ thæng hoa ti‰n 
hóa, vì chÌ có con ngÜ©i m§i có xÜÖng 
sÓng th£ng ÇÙng. H†c thuy‰t Ti‰n hóa 
cûa Darwin cÛng có ÇŠ cÆp vÃn ÇŠ 
nÀy. 

NhÜng Ç‰n Ç©i Løc T° HuŒ Næng 
và các vÎ T° vŠ sau không chû trÜÖng 
hành ThiŠn là nhÙt thi‰t phäi ngÒi. Các 
Ngài cho r¢ng ngÒi hay n¢m chÌ là tÜ 
th‰ cûa thân, không phäi cÙu cánh cûa 
s¿ giäi thoát. MuÓn Çåt Ç‰n Çåo quä 
giäi thoát phäi dày công hành trì cûa 
tâm thÙc, còn tÜ th‰ n¢m hay ngÒi 
không quan tr†ng. Câu chuyŒn sau 
Çây gi»a Nam Nhåc và Mã T°: 

Mã T° rÃt siêng næng ngÒi ThiŠn. 
M¶t hôm Nam Nhåc hÕi Mã T°: Ngài 
ngÒi Ç‹ làm gì? Mã T° Çáp: NgÒi Ç‹ 
thành PhÆt. M¶t hôm Nam Nhåc Çem 
cøc gåch Ç‰n trÜ§c Mã T° Çang ngÒi 
ThiŠn mà mài cøc gåch. Mã T° hÕi: 
Ngài mài cøc gåch Ç‹ làm gì? Nam 
Nhåc trä l©i: Tôi mài gåch Ç‹ làm 
gÜÖng. Mã T° ngåc nhiên nói: Làm 
sao mài gåch mà làm thành gÜÖng 
ÇÜ®c. Nam Nhåc bèn nói: Tôi mài gåch 
không th‹ thành gÜÖng ÇÜ®c, cÛng 
nhÜ Ngài ngÒi ThiŠn cÛng không th‹ 
thành PhÆt ÇÜ®c. Thành PhÆt hay 
không là do cái tâm. CÛng nhÜ có 
chi‰c xe trâu kia không chåy, muÓn 
chi‰c xe chåy Ngài nên Çánh con trâu 
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hay Çánh cái xe? Mã T° nghe Ç‰n Çây 
b‡ng nhiên giác ng¶. 

NhÜ vÆy k‹ tØ Løc T° HuŒ Næng vŠ 
sau không chû trÜÖng ThiŠn nhÙt thi‰t 
là phäi ngÒi mà ThiŠn trong tÙ oai nghi: 
Çi, ÇÙng, n¢m, ngÒi. TÜ th‰ nào cÛng 
có th‹ ÇŠu ThiŠn ÇÜ®c h‰t. 

Ngày nay ThiŠn ÇÜ®c ph° bi‰n 
trong Çåi chúng. ThiŠn ÇÜ®c áp døng 
nhiŠu tÜ th‰: Ho¥c ngÒi ki‰t già, ho¥c 
ngÒi bán già, ho¥c ngÒi thòng hai 
chân, miÍn trong tÜ th‰ thoäi mái 
không câu thúc khó chÎu. NhÜng Ça 
phÀn trong các Chùa, Tu viŒn, ThiŠn 
viŒn ngày nay ngÜ©i ta vÅn áp døng lÓi 
ngÒi ki‰t già khi t†a ThiŠn. NhÜng dù 
trong tÜ th‰ nào khi ngÒi ThiŠn thân 
th‹ cÛng phäi trang nghiêm. ñiŠu quan 
tr†ng là làm sao cái tâm ÇÜ®c an tÎnh. 
ñó m§i chính là cÓt tûy cûa ThiŠn. 

 
2.- VŠ Tâm 
NhÜ trên Çã trình bày ThiŠn ÇÜ®c 

phiên âm tØ ch» Dhyana có nghïa là 
ñÎnh NiŒm. ThiŠn là phÜÖng pháp làm 
ngÜng låi nh»ng tÜ tÜªng khuÃy Ç¶ng 
Ç‹ tâm thÙc ÇÜ®c an tïnh. ThiŠn có 
nhiŠu pháp môn Ç‹ rèn tâm tùy theo 
các tông phái. Ví dø nhÜ TÎnh ñ¶ Tông 
áp døng niŒm PhÆt, B¡c Tông dùng trì 
chú, tøng kinh, Nam Tông dùng hÖi 
thª, tâm quán... NiŒm PhÆt, trì chú, 
tøng kinh, lÀn chu‡i, tâm quán... ÇŠu 
có møc Çích là câu thúc cái tâm ÇÎnh 
låi m¶t ch‡ không cho nó t¿ do phóng 
túng n»a. 

ñÎnh niŒm là gì? NiŒm là dòng suy 
tÜªng do tâm thÙc sinh ra, dòng suy 
tÜªng nÀy vô cùng phÙc tåp bi‰n hóa 
không ngØng, chÌ trong m¶t giây tíc t¡c 
š tÜªng có th‹ tØ Çông sang tây xa 
cách muôn vån d¥m, Çang nh§ ngÜ©i 
thân bên MÏ liŠn sang Úc... ñang ª 
hiŒn tåi b‡ng nh§ vŠ quá khÙ hàng 
mÃy mÜÖi næm, Çang thÜÖng b‡ng 
ghét liŠn sau Çó. Cùng m¶t s¿ viŒc 
nhÜng s¿ nhÆn xét phán Çoán tùy tâm 
hÌ, n¶, ái, Ó khác nhau. Dòng tâm thÙc 
n‰u không ch‰ ng¿ thì nó luôn bi‰n 
Ç¶ng không ngØng nghÌ, tâm š nhÜ con 
vÜ®n, con ng¿a cÙ læng xæng không 
ngØng nghÌ. Nhà PhÆt nói: Tâm viên, š 
mã là vÆy. 

Tóm låi š niŒm con ngÜ©i thiên 
hình vån trång nó luôn luôn nÜÖng 
theo løc cæn: m¡t, mÛi, tai, lÜ«i, thân, š 
và løc trÀn: s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ, xúc, 
pháp kích Ç¶ng tâm thÙc sinh tình 
thÜÖng ghét, buÒn vui... làm cho tâm 
lúc nào cÛng Çiên Çäo quay cuÒng 
theo s¡c, tÜ§ng, âm thinh... nên che 
lÃp s¿ sáng suÓt mà ñÙc PhÆt g†i là 

vô minh. Nghïa là tâm cÙ chåy theo 
vÆt, theo cänh mà quên mình và không 
thÃy ÇÜ®c chính mình. Cho nên niŒm 
PhÆt, trì chú, lÀn chu‡i, trì kinh... có 
møc Çích là kŠm cái tâm låi m¶t ch‡ 
mà không nghï t§i nh»ng chuyŒn khác, 
các phÜÖng pháp nÀy rÃt tÓt, nhÜng có 
ÇiŠu bÃt l®i là khi xä ThiŠn rÒi thì tâm 
låi ti‰p tøc læng xæng. ñây không phäi 
là lÓi ThiŠn cûa nh»ng bÆc T°. Các 
Ngài chû trÜÖng không nên câu thúc 
cái tâm m¶t cách tuyŒt ÇÓi, các Ngài 
khuyên: Ý niŒm Ç‰n tâm thÙc con 
ngÜ©i cÙ Ç‹ nó t¿ nhiên, nó Ç‰n và Çi 
m¶t cách thong thä. Ví nhÜ con nhån 
bay qua dòng suÓi, thì änh cûa nó t¿ 
nhiên in dÜ§i Çáy nÜ§c, muÓn cÜ«ng 
ép th‰ nào Ç‹ cho änh cûa nó không 
hiŒn dÜ§i Çáy nÜ§c cÛng không ÇÜ®c, 
và khi nó bay qua rÒi muÓn lÜu gi» 
hình änh cûa nó mãi cÛng không ÇÜ®c. 

N‰u tâm chúng ta cÙ câu thúc m¶t 
ch‡ thành thº tu ThiŠn ta låi sa vào 
m¶t ràng bu¶c khác, nhÜ ngÜ©i giàu 
canh gi» kÈ tr¶m Çêm nào cÛng canh 
gi», ngày cÛng canh gi», Çêm cÛng 
canh gi», ngÜ©i Ãy dÀn dÀn së mòn 
mÕi ch‰t Çi. NgÜ©i tu ThiŠn không nên 
câu thúc cái tâm nhÜ ngÜ©i giàu canh 
kÈ tr¶m mà nên câu thúc khi nó v†ng 
tÜªng sinh tình. ñÙc PhÆt có khuyên: 
"Không nên ch‰ ng¿ š ª m‡i th©i mà 
nên ch‰ ng¿ š khi tham sân si". 

CÛng có m¶t sÓ ngÜ©i tu ThiŠn 
ÇÜ®c m¶t th©i gian Çåt ÇÜ®c nh»ng k‰t 
quä nhÜ tâm ÇÜ®c an tïnh... RÒi h† 
b‡ng nghe ÇÜ®c nh»ng âm thanh kÿ 
diŒu, ho¥c có th‹ xuÃt hÒn vân du Çó 
Çây ho¥c Ç‰n BÒng lai Tiên cänh ÇÜ®c 
các Tiên trÜªng Ãn chÙng. Ho¥c h† 
hÜªng ÇÜ®c mùi hÜÖng lå, h† låi cho 
ràng h† Çã chÙng ng¶ ÇÜ®c Çåo. ñó là 
nh»ng v†ng niŒm dÃy lên mà trong 
Nhà PhÆt g†i là ma cänh. Ma cänh là 
nh»ng hiŒn tÜ®ng không có th¿c, Çó là 
nh»ng äo tÜªng. Ma cänh có th‹ khuÃy 
Ç¶ng chúng ta nhiŠu cách nhÜ lòng 
mong muÓn mau Çåt k‰t quä, mau 
chÙng ng¶, ho¥c mong Çåt Ç‰n nh»ng 
trång thái thÀn l¿c, công l¿c... TÃt cä 
ÇŠu là v†ng Ç¶ng sai lŒch møc Çích 
cûa ThiŠn. 

Thân và tâm có liên quan mÆt thi‰t 
v§i nhau, m¶t cái Çau Ç§n cûa thân thì 
tâm không làm sao an vui thoäi mái 
ÇÜ®c, ngÜ®c låi m¶t s¿ khûng hoäng 
cûa tâm thì thân không làm sao bình 
an ÇÜ®c. Cho nên áp døng th¿c hành 
ThiŠn là møc Çích ÇiŠu tÙc cä hai thân 
và tâm ÇÜ®c an vui thoäi mái. Vì th‰ 
khi ngÒi ThiŠn  không nên câu thúc cái 
thân Çau Ç§n khó chÎu, mà ngÒi trong 

tÜ th‰ thoäi mái bình an và tâm yên 
l¥ng, không Ç‹ cho bÃt cÙ m¶t v†ng 
niŒm nào khuÃy Ç¶ng dù š niŒm Çó có 
thiŒn lành Çi chæng n»a. NhÜng khi 
ThiŠn Çã Çåt Ç‰n trình Ç¶ cao thì tâm 
không vÜ§ng m¡c vào thân n»a. B¢ng 
chÙng có nh»ng vÎ ThiŠn sÜ  già nua 
Çau bŒnh mà không cäm thÃy khó 
chÎu, lúc nào cÛng ung dung t¿ tåi. H† 
có th‹ thích nghi m†i tình huÓng, bi‰n 
nghÎch cänh thành thuÆn cänh, bi‰n 
Çau kh° thành an vui. Tâm không trói 
bu¶c vào m¶t ÇÎnh ch‰ nào. 

Trong cu¶c sÓng ngày nay, khi nŠn 
væn minh vÆt chÃt ngày càng vÜ®t b¿c, 
cu¶c sÓng cûa con ngÜ©i cÛng bÎ bi‰n 
Ç¶ng theo. Cu¶c sÓng ngày nay không 
còn ÇÖn giän nhÜ ngày xÜa n»a. Cách 
Çây 40 næm ngÜ©i ta có th‹ sÓng trong 
m¶t mái lá ÇÖn sÖ, bên cånh li‰p rau, 
ao cá, ngÜ©i ta có th‹ sÓng m¶t cu¶c 
Ç©i bình an thanh thän, không lo âu 
phiŠn mu¶n... NgÜ®c låi cu¶c sÓng 
ngày nay vô cùng phÙc tåp, Çòi hÕi 
nhiŠu nhu cÀu, và vì phäi chåy theo 
nh»ng nhu cÀu Çó làm cho con ngÜ©i 
luôn luôn quay cuÒng theo vÆt chÃt, 
theo n‰p sÓng væn minh, rÒi sinh ra Çû 
thÙ phiŠn não. Ra ÇÜ©ng thì kËt xe 
hàng chøc cây sÓ, Çi làm thì hÓi hä s® 
bÎ trÍ gi©, trong sª làm thì cÛng l¡m 
phÙc tåp, s® bÎ sa thäi, s® bÎ thÃt 
nghiŒp, s® ÇÒng nghiŒp ganh tÎ, s® ông 
chû buÒn lòng, ª gia Çình thì con cái 
Çua Çòi, sÓng bê tha, v® chÒng høc 
h¥c vì ÇÒng lÜÖng kém cÕi. ƒy là chÜa 
k‹ nh»ng n‡i kh° do n¶i tâm, lo âu 
nh»ng viŒc chÜa Ç‰n, sÀu kh° và nuÓi 
ti‰c nh»ng viŒc Çã qua. Xét cho cùng 
thì Ç©i Çâu có gì là hånh phúc, n‰u có 
thì cÛng chÌ là giây phút ng¡n ngûi mà 
thôi. TÃt cä m†i ngÜ©i trên th‰ gian nÀy 
ai cÛng có cái kh° riêng, ngÜ©i nghèo 
có cái kh° cûa ngÜ©i nghèo, ngÜ©i 
giàu sang quyŠn quí có cái kh° cûa 
ngÜ©i cao sang quyŠn quí. ñâu có ai 
ng© Hoàng gia Anh bên trong cÛng 
l¡m ÇiŠu rÓi r¡m. Cho nên ñÙc PhÆt 
m§i than r¢ng: "ñ©i là b‹ kh° mênh 
mông, nÜ§c m¡t cûa chúng sinh n‰u 
c¶ng låi së nhiŠu hÖn bÓn Çåi dÜÖng 
bát ngát". Trong hoàn cänh nhÜ th‰ ta 
có th‹ nào làm thay Ç°i cøc diŒn ÇÜ®c 
không. RÃt khó, làm sao giäi quy‰t 
ÇÜ®c nån kËt xe, làm sao tìm sª làm 
cho h®p š mình... VÆy thì chÌ còn 
phÜÖng pháp duy nhÃt là thay Ç°i cái 
tâm cûa ta. ñó là phÜÖng pháp ThiŠn, 
áp døng ThiŠn.  

ThiŠn giúp ta thích nghi m†i hoàn 
cänh, tùy thuÆn m†i tình huÓng. S¿ tri 
túc së Çem Ç‰n cho ta nh»ng ÇiŠu l®i 
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låc vô cùng. Ta cÓ g¡ng tránh  nh»ng 
cám d‡ cûa vÆt chÃt, ho¥c Çua Çòi. Ta 
nhÆn thÙc r¢ng cám d‡ luôn luôn làm 
kh° cho ta. ThiŠn giúp cho ta l¡ng 
Ç†ng Üu tÜ phiŠn não, khi tâm thÙc 
l¡ng Ç†ng dÀn dÀn së Çåt Ç‰n trång 
thái an tïnh  buông xä hoàn toàn. 
Buông xä nghïa là không chÙa chÃp 
nh»ng gì trong tâm ta. Tâm lúc nào 
cÛng r‡ng không trong ñåo h†c g†i là 
"Tâm HÜ" không chÃp thÜÖng, không 
chÃp ghét, không chÃp xÃu, tÓt, khen, 
chê... Không có gì khuÃy Ç¶ng ÇÜ®c 
tâm, lúc Çó chúng ta së cäm thÃy an 
tïnh nhË nhàng, ta së cäm nhÆn ÇÜ®c 
cái ÇËp cûa tåo hóa, m¶t Çóa hoa ÇÖn 
sÖ cÛng làm cho ta có cäm giác tuyŒt 
v©i, æn m¶t ng†n rau cÛng thÃy hÜÖng 
vÎ ng†t ngon cûa Tr©i ñÃt. ñÙc Kh°ng 
Tº có lë Çã cäm nhÆn ÇÜ®c ÇiŠu dó 
nên Ngài nói: "Tâm an mao Óc °n, 
tánh ÇÎnh th‹ cæn hÜÖng" (Khi tâm an 
thì ª nhà tranh vách ÇÃt cÛng thÃy vui, 
tánh ÇÎnh æn ng†n rau cÛng thÃy 
hÜÖng vÎ ng†t ngon cûa Tr©i ñÃt). 

 
III.- ´CH L®I CÑA THI“N 
Theo ñåo h†c thì Tr©i ñÃt là m¶t 

ñåi Thiên ñÎa, con ngÜ©i là m¶t Ti‹u 
Thiên ñÎa. CÖ th‹ con ngÜ©i rÃt mÀu 
nhiŒm, n‰u bi‰t khai thác và luyŒn tÆp 
thì së Çåt Ç‰n nh»ng trång thái lå 
thÜ©ng, các ñåo sï Yoga Çã làm ÇiŠu 
Çó, và ngày nay khoa h†c cÛng Çã 
chÙng minh và xác nhÆn ÇiŠu Çó. ñåo 
sï Vivekananda nói ngÜ©i tu ThiŠn có 
th‹ khai thông ÇÜ®c nguÒn sinh l¿c 
m§i ÇÀy næng Ç¶ng vÅn tiŠm Än trong 
m‡i con ngÜ©i chÙng ta. HŒ thÓng sinh 
l¿c nÀy gÒm có 7 trung tâm chÙa Ç¿ng 
ÇÀy tính l¿c cûa vÛ trø. V§i ngÜ©i 
thÜ©ng hŒ thÓng nÀy bÎ b‰ t¡c, nhÜng 
ngÜ©i tu ThiŠn có th‹ ÇÜ®c khai thông 
m¶t cách dÍ dàng n‰u ÇÜ®c vÎ ThiŠn 
SÜ có kinh nghiŒm chÌ dÅn. 

1/ Trung tâm thÙ nhÙt n¢m dÜ§i 
chót xÜÖng sÓng (Theo Vivekananda, 
Çó là nÖi trú ngø cûa con r¡n lºa, ngÜ©i 
Tàu dÎch là HÕa Tam Mu¶i) 

2/ Trung tâm thÙ nhì n¢m cuÓi 
bøng dÜ§i. 

3/ Trung tâm thÙ ba n¢m sau rÓn. 
4/ Trung tâm thÙ tÜ n¢m ch‡ quä 

tim. 
5/ Trung tâm thÙ næm n¢m dÜ§i y‰t 

hÀu. 
6/ Trung tâm thÙ sáu n¢m gi»a hai 

chân mày. 
7/ Trung tâm thÙ bäy n¢m gi»a 

ÇÌnh ÇÀu. 
Khi trung tâm thÙ nhÙt ÇÜ®c khai 

thông, luÒng lºa Tam Mu¶i së lan Ç‰n 

trung tâm k‰ ti‰p, khi lan Ç‰n Çâu thì 
nó nóng ran Ç‰n Çó. ViŒc th¿c hành 
lºa Tam Mu¶i Çã ÇÜ®c khoa h†c tr¡c 
nghiŒm. Næm 1979 khi ñÙc ñåt Lai Låt 
Ma Ç‰n Hoa Kÿ. Bác sï Herbert Khoa 
trÜªng Phân khoa Y h†c hành xº thu¶c 
ñåi h†c Harvard Hoa Kÿ xin ÇÜ®c 
nghiên cÙu vŠ trång thái sinh lš cûa 
ñÙc ñåt Lai Låt Ma. V§i nhiŠu døng cø 
y khoa tÓi tân, Bác sï Herbert Ço ngoài 
da lÅn trong hÆu môn  nhiŒt Ç¶ gia 
tæng nÀy có th‹ làm khô tÃm väi nhúng 
nÜ§c lånh quÃn quanh vÎ ñåi sÜ Çang 
ngÒi ThiŠn dÜ§i 0 Ç¶ C, ngay cä ngÒi 
trên tuy‰t suÓt Çêm, thân nhiŒt vÅn 
không thay Ç°i. Ngoài ra sÓ lÜ®ng khí 
hít vào ph°i giäm Ç‰n mÙc tÓi thi‹u, 
chÌ thª Ç¶ 7 lÀn trong m¶t phút trong 
khi ngÜ©i thÜ©ng thª 16 lÀn trong m¶t 
phút. 

 Trong nh»ng næm gÀn Çây hai 
ngành y h†c và khoa h†c Çã nghiên 
cÙu vŠ ThiŠn rÃt nhiŠu. ñ¥c biŒt là 
công trình nghiên cÙu cûa Bác sï Hirai, 
Kasamattsu và Ikemi thu¶c ñåi H†c 
Tokyo và Bác sï Herbert ñåi H†c 
Harvard Hoa Kÿ h† Çã tÆp trung 
nghiên cÙu vŠ ThiŠn, và gÀn Çây Bác 
sï Liu Gui Zen ViŒn Khí Công TrÎ LiŒu 
Trung QuÓc Çã chÙng nghiŒm trên 250 
ThiŠn giä, k‰t quä thÆt bÃt ng© ngoài 
s¿ tÜªng tÜ®ng. H† Çi Ç‰n k‰t luÆn: 
ThiŠn có th‹ giúp trÎ ÇÜ®c nh»ng chÙng 
bŒnh sau Çây: 

 
* HŒ tiêu hóa: 
- Loét då dày và ru¶t non. 
- Táo bón kinh niên 
- ˆn uÓng chÆm tiêu. 
* HŒ Hô hÃp: 
- BŒnh viên ph‰ quän kinh niên. 
- BŒnh khó thª, suyÍn. 
- S° mÛi mùa. 
* HŒ ThÀn kinh: 
- Suy nhÜ®c thÀn kinh. 
- BŒnh tâm th‹. 
- BŒnh mÃt ngû. 
- ChÙng Üu tÜ. 
- ñau nhÙc thÀn kinh. 
- Loån tâm thÀn ám änh. 
* HŒ tim måch: 
- Áp huy‰t cao. 
- Phong thÃp các van tim 

(Rhumatisme valvulaire cardiaque) 
- NhÒi máu cÖ tim. 
- BŒnh chóng m¥t 
- Teo thÀn kinh thÎ giác (Atrophic 

optique) 
- BŒnh huy‰t k‰t tïnh måch. 
Ngoài ra ThiŠn còn giúp tæng 

cÜ©ng sÙc ÇŠ kháng, ít bŒnh tÆt, tæng 
tu°i th†. 

Hai TrÜ©ng ñåi H†c Tokyo và 
Harvard Çã làm m¶t t°ng luÆn và k‰t 
luÆn nhÜ sau: 

ThiŠn là phÜÖng pháp mà ngÜ©i 
th¿c hành nh¢m vÆn døng khai thác 
tiŠm næng s¤n có trong m‡i cÖ th‹ con 
ngÜ©i. TiŠm næng nÀy Än tiŠm trong cÖ 
th‹ thÆt là vô biên. Sau khi hành thiŠn 
m¶t th©i gian cÖ th‹ thay Ç°i m¶t cách 
rõ rŒt. ThiŠn ÇÜa Ç‰n k‰t quä nhÜ sau: 

 
* Làm nhÎp tim chÆm låi: Áp suÃt 

máu giäm m¶t cách rõ rŒt. 
 
* Làm hô hÃp chÆm låi, nhÎp thª 

cûa ngÜ©i bình thÜ©ng 16 nhÎp trong 1 
phút, ngÜ©i hành thiŠn së chÆm låi tØ 5 
Ç‰n 7 nhÎp trong 1 phút. Khi nhÎp thª 
chÆm låi së làm giäm tiêu thø khí oxy. 
ñây là ÇiŠu quan tr†ng Ç‹ Ço lÜ©ng s¿ 
thÜ giãn. Khi ThiŠn s¿ tiêu thø oxy còn 
thÃp hÖn khi ngû. Vì th‰ ThiŠn là m¶t 
s¿ thÜ giãn hoàn toàn. NgÜ©i ta k‰t 
luÆn khi ThiŠn cÖ th‹ khÕe, säng khoái 
còn hÖn m¶t giÃc ngû say. Nh»ng 
ngÜ©i ThiŠn Ç‰n trình Ç¶ cao s¿ tiêu 
thø oxy Ç‰n mÙc tÓi thi‹u. Cho nên 
chúng ta không lÃy làm lå tåi sao có 
nhiŠu ñåo sï Yoga ƒn ñ¶ giam mình 
trong hòm kín cä tháng tr©i mà không 
ch‰t ng¶p. 

* ThiŠn làm cho lÜ®ng glucose 
trong máu giäm rõ rŒt. Theo y h†c khi 
hoåt Ç¶ng trên mÙc Ç¶ bình thÜ©ng thì 
Çòi hÕi m¶t lÜ®ng glucose tæng gÃp 3 
lÀn, n‰u thi‰u glucose não së bÎ tê liŒt 
không hoåt Ç¶ng. ñiŠu nÀy ta thÜ©ng 
thÃy nh»ng ngÜ©i bÎ chÙng hå ÇÜ©ng 
huy‰t (hypoglycemie), lúc Ãy tri thÙc 
cûa h† lÖ mÖ. NgÜ®c låi ngÜ©i hành 
ThiŠn lÜ®ng glucose trong máu giäm 
nhÜng h† rÃt tÌnh táo. 

 
* Hành ThiŠn së gia tæng sÙc chÎu 

Ç¿ng cûa l§p bì phu, ÇiŠu nÀy ÇÜ®c th‹ 
  
* hiŒn qua các nhà sÜ, ñåo sï Yoga 

ngÒi ThiŠn ngoài tr©i nhiŒt Ç¶ 0 Ç¶ C 
mà không thÃy lånh, ho¥c nh»ng vÎ có 
trình Ç¶ cao có th‹ Çi trên lºa mà 
không thÃy nóng hay ngÒi trên bàn 
chông mà không thÃy Çau. 

 
Tóm låi ThiŠn giúp con ngÜ©i cä 

hai lãnh v¿c Tâm bŒnh và Thân bŒnh. 
VŠ thân bŒnh nhÜ vØa ÇŠ cÆp vŠ tâm 
bŒnh thì ch‰ ng¿ ÇÜ®c Üu tÜ, phiŠn 
não, tâm trí an vui thanh tÎnh và khi 
thân tâm an vui thì chúng ta së minh 
tâm ki‰n tánh. ñó là bí quy‰t cûa s¿ 
sÓng mà ngÜ©i xÜa cho r¢ng: "KhÜ§t 
bŒnh diên niên, Bäo trung thû thÃt".� 
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TrÜªng 

thành 
 

 

 

Thích  Bäo Låc 
 
 

Óng ª chùa lâu næm tôi m§i 
lÀn hÒi nhÆn ra ÇÜ®c lòng 

thÜÖng yêu vô hån cûa ThÀy. Huynh 
ÇŒ chúng tôi là nh»ng ngÜ©i xuÃt gia 
lúc ÇÀu còn Ç‹ chÕm, ThÀy là ngÜ©i 
MË hiŠn tØ lúc nào cÛng muÓn cho 
chúng tôi trÜªng thành. Th‰ nhÜng, vì 
cæn cÖ và nghiŒp duyên còn n¥ng 
chúng tôi nào có hay bi‰t, mãi Ç‰n khi 
š thÙc ÇÜ®c thì ThÀy Çã cao niên 
không còn ÇÜ®c nghe nh»ng l©i dåy 
bäo b¢ng vàng nhÜ lúc trÜ§c. 

Chùa Linh −ng quê tôi xÙ Quäng, 
nÖi ÇÃt cày lên sÕi Çá. NgÜ©i dân làng 
ÇÀu t¡t m¥t tÓi suÓt quanh næm vÃt vä 
v§i mänh ru¶ng khu vÜ©n, vÅn không 
Çû gåo nuôi sÓng gia Çình ch© Ç‰n 
mùa g¥t næm sau. G¥p nh»ng næm 
mÃt mùa ho¥c næm nhuÀn mÜ©i ba 
tháng, quä thÆt là kh°. NgÜ©i ta phäi 
chåy Çôn chåy Çáo lo gåo æn tØng b»a 
thÆt kh° sª vÅn kham nhÅn chÎu Ç¿ng 
qua các mùa mÜa n¡ng suÓt tØ næm 
này sang næm khác. Mãi cho t§i bây 
gi© sau hÖn nºa th‰ k› dân quê tôi vÅn 
còn Çeo mang kh°, tuy có Ç« hÖn trÜ§c 
phÀn nào. Cái nghèo vÅn cÙ bám sát 
ngÜ©i dân cÀn cù chÜa bao gi© thoát 
ÇÜ®c. 

G†i chùa quê cÛng ÇÜ®c, nhÜng 
Çúng ra phäi g†i chùa núi, vì chùa tôi 
n¢m trên ng†n Kim SÖn thu¶c NgÛ 
Hành SÖn tÌnh Quäng Nam, ñà N¤ng. 
Chúng tôi có tÃt cä là 17 huynh ÇŒ 
cùng v§i sÜ phø là 18 ngÜ©i, sÓng ÇÀm 
Ãm nhÜ m¶t Çåi gia Çình trên có ThÀy 
thÜÖng, dÜ§i có huynh ÇŒ quí m‰n 

nhau nhÜ tình anh em ru¶t thÎt. Tuy 
nhiên, ÇÃt b¢ng có nhiŠu lúc cÛng dÆy 
sóng, tâm Çåo chúng tôi chÜa dày, 
nghiŒp l¿c trïu n¥ng, tÆp khí k‰t u 
nhiŠu Ç©i, Çôi khi trong chúng cÛng 
xäy ra nh»ng cu¶c tranh chÃp không 
Çâu, làm phäi bÆn tâm ThÀy phân xº. 
ThÀy là m¶t mÅu ngÜ©i mô phåm m¿c 
thÜ§c, vui tánh, dÍ dãi ÇÓi v§i m†i 
ngÜ©i, nhÜng k› luÆt, nghiêm kh¡c ÇÓi 
v§i ÇŒ tº, nhÃt là ThÀy hay nóng tánh, 
khi‰n huynh ÇŒ chúng tôi ai nÃy ÇŠu 
s® x‰p re. CÙ m‡i lÀn ThÀy Çi Çâu vŠ, 
huynh nào loång choång g¥p m¥t 
trÜ§c coi nhÜ lãnh Çû. ThÀy quª rÀy Çû 
thÙ nào bÕ mÃy chÆu ki‹ng trÜ§c sân 
không tÜ§i nÜ§c, nào rác dÖ không 
chÎu quét d†n, nào ÇÒ Çåc bÕ lung tung 
v.v... không chÎu ghé m¡t t§i chi cä. ñó 
là câu trách ThÀy thÜ©ng dùng "các 
ông không chÎu ghé m¡t chi cä!". So 
v§i cänh ÇËp cûa Non nÜ§c NgÛ Hành 
SÖn, có nhiŠu thi nhân cäm tác nh»ng 
vÀn thÖ ÇËp còn truyŠn. NhÜ bài VÎnh 
NgÛ Hành SÖn có Çoån nhÜ sau: 

 
Cänh trí nào hÖn cänh trí này  
BÒng lai âu cÛng h£n là Çây  
ñá chen v§i núi màu næm s¡c  
Chùa n¿c hÖi hÜÖng khói l¶n mây... 
(Bà Bäng Nhãn -  Quäng Nam) 
 
Tåi sao chúng tôi không cäm nhÆn 

ÇÜ®c cái ÇËp cûa cänh thiên nhiên Ç‹ 
hòa ÇÒng träi r¶ng tÃm  lòng cho m†i 
ngÜ©i cùng tÜÖi mát? Trái låi, ThÀy 
càng trách cÙ chØng nào chúng tôi 
càng cäm thÃy khó chÎu. Trong chùa 
chúng tôi nhiŠu lúc h‰t b¿c huynh ÇŒ, 
låi Ç‰n phiên ThÀy rÀy la Çû chuyŒn, 
có Çôi lúc cÛng Çâm ra chán nän giÆn 
luôn cä ThÀy n»a. ThÆt quä là tâm 
phàm, xác thÎt, chúng tôi không thÃy 
rõ: 

 
Danh th¡ng tr©i Nam chính cõi này 
DÃu Tiên, gót PhÆt Çû nÖi Çây 
Thiên nhiên cänh vÆt ÇÀy vi diŒu 
Gió thét mÜa gÀm khó chuy‹n lay... 

(Thích ThiŒn Trí - Hu‰,  
-  ƒt Mùi  1955) 

 
Cänh vÆt khó chuy‹n lay, sao lòng 

chúng tôi låi dao Ç¶ng, Ç‹ trÀn cänh 
phû giæng lay chuy‹n? Có th‹ nói, Çôi 
khi con ngÜ©i còn thua xa v§i cänh vÆt, 
m¥c dù cänh không mang tánh giác 
nào. NhÜng mà cänh vÆt làm tr® duyên 
cÀn thi‰t cho con ngÜ©i Çi t§i, ti‰n bÜ§c 
hÜ§ng thÜ®ng. N‰u ai nÃy bi‰t dung 

hòa gi»a tâm và vÆt h£n cänh trÀn gian 
này là TÎnh ñ¶ rÒi chÙ còn gì n»a! 

 
... Nêu gÜÖng tuyŒt ÇÓi ngàn muôn 

thuª 
CÛng chÓn bÒng lai cÛng Çåo 

tràng. 
(Thích ThiŒn Trí -  Hu‰  - 1955) 

 
Có nhiŠu lÀn ThÀy rÀy m¶t sÜ ÇŒ 

tôi r¢ng: Ông chÜa trÜªng thành. 
Huynh lÀn ÇÀu chÜa nghe thÃm, mÃy 
lÀn sau ThÀy trách cÛng tØ "trÜªng 
thành" Ãy, sÜ ÇŒ tôi thÃy có vÃn ÇŠ 
trong lòng. Huynh giÆn ThÀy l¡m 
nhÜng không dám b¶c båch, vì s® æn 
Çòn. Huynh Ãy t¿ nghï, mình Çã l§n 
b¢ng ngÀn này rÒi chÙ còn nhÕ nhoi gì 
n»a mà m‡i lÀn ThÀy rÀy rà hoài cÛng 
cÙ chØng Ãy câu l¥p låi nhÜ là ÇiŒp 
khúc nghe không muÓn l†t tai. Huynh 
Çem vÃn ÇŠ tÕ bày cùng tôi, tôi cÛng 
Çâu hÖn gì huynh Çâu, vì tu°i tác 
chúng tôi ngang nhau kia mà! Vä 
chæng, tôi không bÎ rÀy nhÜng trí giác 
tôi vÅn còn u ám bªi m¶t màng vô 
minh dày Ç¥c, tôi Çâu có cách gì giúp 
huynh trong tình cänh này ÇÜ®c. N‰u 
tôi ÇÜ®c chút trí tuŒ nhÜ ngày nay ch¡c 
là Çã cÙu vãn ÇÜ®c tình th‰ giúp huynh 
cäi thiŒn lúc Çó thì Çâu Ç‰n n‡i sÜ ÇŒ 
tôi phäi bÕ cu¶c thoái BÒ ñŠ tâm. 

 
Câu chuyŒn ÇÖn giän chÌ có th‰ 

này: 
Nhân ngày lÍ Vía ÇÙc BÒ Tát Quán 

Th‰ Âm næm n†, chùa tôi t° chÙc lÍ k› 
niŒm rÃt l§n. Khách thÆp phÜÖng tØ 
các phÜÖng xa Ç° vŠ d¿ h¶i Çông vui 
nhÜ ngày T‰t âm lÎch. Chùa phäi 
chuÄn bÎ cÖm nÜ§c cho khách hành 
hÜÖng t§i d¿ lÍ. Lúc bÃy gi© chùa chÜa 
có hŒ thÓng dÅn nÜ§c vào, nÜ§c dùng 
cho Çåi lÍ là cä m¶t vÃn ÇŠ vÃt vä, 
chúng tôi phäi Çi tha tØng Çôi nÜ§c tØ 
dÜ§i lên núi Ç‹ mà xài. SÜ ÇŒ tôi gánh 
nÜ§c mang v§ lên bÆc cÃp, l« sÄy chân 
tr®t té, Ç° cä nÜ§c lÅn ngÜ©i xây xát bÎ 
thÜÖng. Có vài huynh ÇŒ cho ThÀy hay 
ÇÀu Çuôi câu chuyŒn. ThÀy kêu låi 
phân tích c¥n kë: bÆc Çá nhiŠu ngÜ©i 
Çi mòn trÖn tr®t, Çi chân không còn 
muÓn té, huÓng gì gánh n¥ng trên Çôi 
vai. RÒi nhân cÖ h¶i ThÀy la: sao con 
chÜa trÜªng thành vÆy con? MÃy lÀn 
rÀy la trÜ§c huynh còn chÎu Ç¿ng ÇÜ®c. 
LÀn này sÜ ÇŒ tôi Ùc quá, Çã bÎ thÜÖng 
thân th‹, còn bÎ ThÀy m¡ng Çau nhÙc 
luôn cä tâm can. Huynh chÎu h‰t muÓn 
n°i n»a rÒi, tÓi Çó sÜ ÇŒ tôi bÕ æn cÖm. 
Sáng ra, huynh ra gi»a chúng tác båch 
và xin ThÀy xuÓng núi. ThÆt là tŒ håi

S 
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và Çáng thÜÖng cho m¶t tâm hÒn trong 
tr¡ng chÌ bi‰t tin Çåo mà chÜa hi‹u 
Çåo, nên m§i ra nông n‡i! 

Bình tâm xét låi, sÜ phø la Çúng, 
nhÜng sÜ ÇŒ tôi không b¡t kÎp ÇÜ®c š 
ThÀy nên cäm thÃy b¿c b¶i, khó chÎu. 
ThÀy dåy ÇŒ tº phäi l§n lên theo ngày 
tháng Çây không phäi l§n cái thân xác 
n¥ng nŠ ÇÀy nh»ng thÙ tåp nhÖ bÄn 
thÌu mà phäi trÜªng thành theo m¶t 
nghïa khác r¶ng hÖn cao hÖn. ñó là 
vóc dáng khä næng tu tÆp, n¶i l¿c thiŠn 
quán và nhÃt là phÀn tuŒ giác Ç‹ Ùng 
phó m†i nghÎch cänh trên bÜ§c ÇÜ©ng 
dài hành Çåo. 

T§i khi š thÙc ÇÜ®c thì Çã l« mÃt cÖ 
h¶i rÒi. Bây gi© Çây tôi ngÒi ti‰c và 
thÜÖng không chÌ riêng sÜ ÇŒ mà cho 
tÃt cä nh»ng pháp h»u cûa tôi, vì m¶t 
phút v†ng Ç¶ng l« lÀm nào Çó thoái 
tâm, bÕ cu¶c làm hÕng cä cu¶c Ç©i tu 
niŒm và mÀm tuŒ giác bÎ thui ch¶t luôn 
tØ Çó, thº hÕi còn thÜÖng ti‰c nào hÖn! 
Và chØ trách ai Çây hay phäi t¿ trách? 
ThÀy cao cä quá, lúc nào cÛng muÓn 
cho ÇŒ tº trÜªng thành. Th‰ nhÜng 
huynh ÇŒ cÛng có ngÜ©i ngang bÜ§ng, 
cãi låi Ç‹ vÜ§ng bÆn lòng ThÀy không 
ít. 

Phäi chi m‡i ngÜ©i chúng ta bi‰t t¿ 
ch‰ Ç‹ khÕi có hÓi hÆn sau này, nhÃt 
là nh»ng thói tÆt ngã mån, tÆp khí, sân 
si chúng ta dÍ dàng Çem trút phû trùm 
lên ngÜ©i khác, nhiŠu lúc nhÜ muÓn 
làm nghËt thª, chao Çäo, n‰u không 
muÓn nói là tŒ håi. 

 
Mong tÃt cä ngÜ©i xuÃt gia làm 

ÇÜ®c thân tùng cao vút ÇÙng v»ng gi»a 
ti‰t tr©i Çông giá buÓt lá vÅn xanh, thân 
vÅn th£ng, lòng vÅn trong Ç‹ m§i Çû 
sÙc chÓng Ç« nh»ng phong ba bão táp 
cu¶c Ç©i lúc nào cÛng nhÜ s¤n sàng 
làm bÙng tung bÆt luôn cä gÓc rÍ. 

 
Gói tròn nh»ng k› niŒm thân 

thÜÖng tu°i thÖ, xin ghi thêm mÃy câu 
thÖ cûa chính tác giä thay l©i k‰t: 

 
Quäng Nam có Núi NgÛ Hành 
Mây næm s¡c phû bao quanh bÓn 

mùa  
Líu lo ca hót chim Çua 
BÀu tr©i cänh PhÆt Ãy chùa Tam 

Thai 
Quan Âm Ç¶ng vÈ hùng oai 
NhÜ quên mùi tøc xét soi khách 

trÀn 
Xa xa m¥t bi‹n phù vân  
HiŒn ra Linh −ng chùa am khác 

thÜ©ng...� 

TrÜ©ng 

 hÆn ca 
 

 

 

 

 

 

 

 

ñau nºa ch¥ng ÇÜ©ng th‰ hŒ 
tôi 
L¢n roi lÎch sº buÓt ngang Ç©i 
Quê nhà khÓn kh° nào hay bi‰t 
CÙ nhªn nhÖ trên n‡i khóc cÜ©i 
 
Dân Çã nhiŠu phen ngÆm bÒ 
hòn 
Còng lÜng mà gánh n® non song 
Sao chÜa thÃy ÇÜ®c yên vui nhÌ 
ChÌ thÃy buÒn Çau vÅn sói mòn 
 
Ánh sáng væn minh m§i l†t vào 
ChÜa nhìn m¥t ÇÃt v§i tr©i cao 
ñã chia nhau xÈ tØng mänh vøn 
RÒi trä cho Ç©i giÃc chiêm bao 
 
Tôi cÛng Çau nhiŠu phen biŒt 
ly 
Thôn quê mang Ç‰n tÆn kinh kÿ 
VÅn ngày khÓn khó Çêm vây 
bûa 
NhÜ cänh khÓn cùng dÜ§i âm ty 
 
Qua nºa Çoån Ç©i sÓng lÜu 
vong 
Nhìn lên tóc båc tr¡ng, lÜng 
còng 
Không làm gì ÇÜ®c giúp ÇÒng 
Ç¶i 
VÅn nuÓt buÒn Çau Ç‰n n¥ng 
lòng 

 
Nh»ng ngÜ©i bån thi‰t Çã hy 
sinh 
NgÜ©i ch£ng than van v§i c¿c 
hình 
VÅn sÓng âm thÀm góc quånh 
quÈ 
VÅn ch© thÃy ÇÜ®c ánh bình 
minh 
 
VÅn Ü§c làm sao sÓng qua ngày 
Cháo rau qua b»a khó khæn 
thay 
Chén cÖm bát máu sao Ç°i 
Çu®c 
Lòng då ngÜ©i nay quá Ç°i 
thay! 
 
Cu¶c th‰ càng ngày càng Çäo 
Çiên 
CÜ§p công chi‰n sï, hi‰p dân 
hiŠn 
Bán nÜ§c, miŒng còn yêu T° 
QuÓc 
ñâu còn nòi giÓng cûa RÒng 
Tiên 
 
Qua nºa ch¥ng ÇÜ©ng th‰ hŒ 
tôi 
VÅn chÜa thÃy ÇÜ®c ánh m¥t 
tr©i 
VÅn chÜa nhìn låi hÒn sông núi 
ñã chª che chung suÓt cu¶c 
Ç©i 
 
Vi‰t t¥ng m¶t  bài trÜ©ng hÆn 
ca 
Cho ngÜ©i còn mãi lòng thi‰t 
tha 
Quê hÜÖng vÅn còn trong tù 
ngøc 
Sao ÇÓt tin yêu xóa bóng thù? 
 

� ñan  Hà 
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Sau khi làm lễ kỷ niệm 25 năm 
thành lập chùa Viên Giác và xuất bản 
báo Viên Giác, Thầy trò chúng tôi đã 
chuẩn bị cho chuyến hành trình về 
phương Đông và Nam Bán Cầu rồi. Kế 
đó là lễ Vu Lan, với sự tham dự của 
hơn 7000 người, tại chùa Viên Giác 
Hannover trong những ngày cuối 
tháng tám năm 2003, quả là một dấu 
ấn khó quên.  

 
Đầu tháng chín đã có Thầy Đồng 

Văn, Hạnh Giới và Hạnh Tuệ đi trước 
sang Lào để tham gia lễ rước tro cốt 
của cố Hòa Thượng Thích Trung Quán, 
từ Paris về an trí tại chùa Bàng Long ở 
kinh đô Vạn Tượng. Còn tôi và Thầy 
Tông Nghiêm đúng ngày 12 tháng 9 
năm 2003 mới lên đường. 

 
Đầu tiên chúng tôi đến đất Phật, 

nơi Ngài đã thành đạo cách đây 2547 
năm về trước. Phi trường Gaya đã mở 
cửa hơn 5 tháng nay, nên chúng tôi đã 
lấy phi cơ đi thẳng từ Bangkok, chứ 
không phải từ New Delhi hay Calkutta 
như những lần trước nữa. Từ Bangkok 
đi Gaya chỉ tốn hơn ba tiếng đồng hồ, 
nhưng thời gian chờ đợi để được khám 
xét tại Gaya đúng hơn 2 tiếng nữa. 
Mặc dầu hôm ấy hành khách vào cửa 
khẩu nầy chỉ có 15 người. Người Ấn 
Độ chậm chạp đã đành, mà vì mới nên 
họ chưa có kinh nghiệm. 

 
Tại đây có hai chùa Việt Nam. Một 

chùa do Thầy Huyền Diệu sáng lập từ 
năm 1987 và chùa khác mang tên là 
Trung Tâm Tu Học Viên Giác do Thầy 
Hạnh Nguyện và Hạnh Tấn sáng lập 
đã được khánh thành vào tháng 3 năm 
2002 vừa qua. Sau khi khánh thành 
xong thì Thầy Hạnh Nguyện phát tâm 
cúng dường Trung Tâm nầy cho Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại. Sau đó Thầy ấy đi học tại 
Trung Quốc. Kế tiếp là Thầy Hạnh Hảo 
đã lo một năm và bây giờ kế tục là 
Hạnh Định. Còn Hạnh Nguyện chỉ 
đóng vai trò giám đốc nhưng phải ở 
xa. Do đó mọi việc đều do Hạnh Định 
và Tăng chúng trong chùa quyết định. 
Chùa hiện có Sư cô Như Bảo, Chú 

Đồng Thuận và Hạnh Giải là người 
xuất gia. Ngoài ra, Trung Tâm cũng 
mới nhận thêm 10 em Assam, thuộc 
Ấn Độ tuổi từ 9 đến 23. Các em nói 
được tiếng Hindi và Anh Ngữ, đang 
học tiếng Việt và có nhiều em có thể 
nói đến 7 thứ tiếng. Nuôi các em tại 
đây, em nào có nhân duyên thì sau 
nầy đi xuất gia theo truyền thống Việt 
Nam, nếu không thể thì vẫn ở đó đi 
học, sau ra làm việc cho chùa.  

 
Ngoài ra, Trung Tâm cũng có 6 

người Ấn Độ giúp việc. Họ là những 
nhân công lo quét tước, dọn dẹp, lau 
chùi, gác cổng và làm cơm. Vì Trung 
Tâm tương đối lớn. Có bốn tầng và tất 
cả đều lót đá cẩm thạch trông rất sang 
trọng. Có chánh điện rộng rãi chứa 
đựng 200 người, có thư viện và nhà ăn 
rất rộng. Tổng cộng có 27 phòng. Mỗi 
phòng kê hai giường và đầy đủ tiện 
nghi như một khách sạn ba sao tại Âu 
Châu. Tổng cộng diện tích sử dụng là 
2700 mét vuông. Với số kinh phí là 
một triệu đô-la Mỹ. Tất cả số tiền nầy 
do Phật tử tại Mỹ Châu, Âu Châu, Úc 
Châu đóng góp. Chùa Viên Giác tại 
Hannover đóng góp mười phần trăm 
của số tiền xây dựng nầy. Nếu chùa 
nầy mà xây dựng ở ngoại quốc thì 
chắc phải thành hai hoặc ba triệu Mỹ 
kim chứ không ít. Vì lẽ nhân công và 
vật giá ở Ấn Độ rẻ nên mới được như 
vậy.  

Chùa còn mắc nợ một ít của các 
Phật tử tại Đức và Mỹ, nhưng không 
nhiều lắm. Ngoài ra, sự hoạt động của 
Trung Tâm trong hiện tại đa phần là 
do các phái đoàn hành hương các nơi 
về đóng góp cúng dường và sự đóng 
góp định kỳ của quý Phật Tử bên Mỹ. 
Mùa Đông và mùa Xuân có nhiều 
khách hành hương, còn mùa Hạ và 
mùa Thu nơi nầy rất nóng, do vậy ít có 
khách vãng lai. Tuy thế tiền sinh hoạt 
và bảo trì, mỗi tháng không dưới 
1.000 US 

Đi đường xa mệt mỏi, khách hành 
hương về đây có chỗ nghỉ chân, quả 
thật rất xứng đáng với những sự đóng 
góp của chư Tôn Đức và quý Phật Tử 
xa gần. Nếu không có những người 

tiên phong như Đại Đức Thích Hạnh 
Nguyện và Đại Đức Thích Hạnh Tấn 
đứng ra kêu gọi xây dựng thì làm sao 
chúng ta có được một đạo tràng nguy 
nga đồ sộ như thế để nơi đất Phật có 
được một chút đóng góp, một sự hiện 
hữu của Phật Giáo Việt Nam chúng ta? 

Trong khi chúng tôi ở đây có nhiều 
phái đoàn từ Việt Nam sang, quý Thầy 
quý Cô du học tại New Delhi cũng 
xuống vấn an. Mỗi sáng sớm chúng tôi 
ra Đại Tháp lễ Phật cầu nguyện. Ban 
ngày đi chiêm bái các chùa hoặc các 
thánh tích lân cận. Buổi tối Chúng 
thường trụ của Trung Tâm Tu Học 
Viên Giác và một số quý Thầy Cô tại 
Delhi học với chúng tôi về một bản 
kinh mới dịch tên là: “Phát Bồ Đề Tâm 
Kinh Luận”. 

 
Ngày 20 tháng 9, Thầy Đồng Văn, 

Hạnh Giới và Hạnh Tuệ đã đến để sau 
đó đi thăm một số Thánh Tích còn lại. 
Ngày 27 tháng 9, Hạnh Nguyện từ 
Trung Quốc về để lo một vài công việc 
cần thiết. Ngày 1 và 2 tháng 10 năm 
2003 có tổ chức Giới Đàn truyền giới 
Sa Di cho chú Hạnh Giải và truyền 
Tam Quy Ngũ Giới cho các em người 
Assam. Buổi chiều đi rải cốt Đạo Hữu 
Thiện Pháp Hà Thị Lan Anh ở sông Ni 
Liên Thuyền và sau đó là lễ Phát Chẩn 
cho dân nghèo tại địa phương. Ngày 
hôm sau cúng kỵ cho sư phụ của 
chúng tôi, lễ trai tăng và buổi chiều 
phát chẩn một lần nữa. 

 
Phái đoàn ra ga xe lửa vào tối ngày 

4.10 để đi New Delhi, nhưng trễ tàu. 
Lại một phen thất điên bát đảo với 
một rừng người tại nhà gare, chen lấn 
với bò, trâu, heo, gà, phẩn người, 
phân vật. Thật kinh hoàng và khủng 
khiếp cho những ai mới đến Ấn Độ lần 
đầu. Hạnh Định phải đi đổi vé tàu để 
đi chuyến sau và chiều ngày 5 tháng 
10 thì phái đoàn đã đến nhà gare New 
Delhi gần 15 tiếng đồng hồ ở trên xe 
lửa. Đến đón phái đoàn hôm đó có 
Thầy Như Tú, Thầy Tâm Tường, Thầy 
Minh Tâm, Thầy Nguyên Tân, Sư cô 
Đồng Anh, Nguyễn Bá Hải và phái 
đoàn của Phật Giáo Tây Tạng.  

Đoàn chúng tôi năm người được 
đưa về nhà Khách của Tây Tạng, để 
ngày mai đi tham dự lễ Cầu Nguyện 
Hòa Bình với Ðức Đạt Lai Lạt Ma cùng 
với 10 Tôn Giáo khác tại công viên 
Đức Phật Đản Sanh tại trung tâm New 
Delhi. 

Với hơn 3000 người tham dự và 
cũng có sự hiện diện của Cựu Tổng 
Thống Ấn Độ cũng như những nhân 
vật quan trọng của chính quyền Tây 
Tạng. Phái đoàn Việt Nam của chúng 
ta có trên 30 vị do Thầy Lương 

Hai mùa hå 

næm nay 
 

� Thích NhÜ ñi‹n 
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Nguyên bắt giọng để tán bài: “Trí Tuệ” 
rất nhịp nhàng. Sau đó tụng Bát Nhã 
và Tự Quy. Trên 10 Tôn Giáo hôm đó 
có lẽ phía Việt Nam là rầm rộ và khởi 
sắc nhất, nên truyền hình và báo chí 
đã loan tin ngay tối hôm đó và đăng 
tin tức trên trang báo vào sáng hôm 
sau. 

Từ Việt Nam đến có Thượng Tọa 
Bác Sĩ Thích Hải Ấn, Viện Chủ chùa Từ 
Đàm, Thượng Tọa Minh Đức, Ni Sư 
Như Minh, Ni Sư Hải Liên, Sư Cô Huệ 
Mỹ, Thân mẫu Hạnh Định cũng đã hòa 
nhịp với đại chúng để được đảnh lễ, 
chiêm ngưỡng và nhận khăn chúc 
phúc từ Ðức Đạt Lai Lạt Ma. Ai cũng 
bảo rằng chuyện nầy như mơ cũng 
khó có thể có được. 

Buổi chiều tôi đã có một bài tham 
luận ngắn tiếng Anh độ 500 chữ với 
tiêu đề về Hòa Bình Thế Giới để đóng 
góp chung với 10 diễn giả của 10 Tôn 
Giáo khác đến từ khắp nơi trên thế 
giới với sự hiện diện của Đức Đạt Lai 
Lạt Ma. 

 
Buổi tối, một lần nữa Thầy Lương 

Nguyên đã hướng dẫn hơn 20 Thầy Cô 
cùng tán tụng những bài kinh Lăng 
Nghiêm, Thập Chú và Bát Nhã cũng 
như Hồi Hướng rất trầm hùng. Đây là 
công khó nhọc của Thầy Hạnh Chánh, 
Thầy Lương Nguyên, Thầy Như Tú và 
quý Thầy cô khác đang lưu học tại 
New Delhi. Tất cả những hình ảnh và 
âm thanh nầy sẽ được lưu lại và sẽ 
đăng vào quyển kỷ yếu sắp tới để phát 
cho các tham dự viên ở những lần tổ 
chức khác trong tương lai. 

  
Ngày hôm sau, 7 tháng 10 năm 

2003 là một ngày cảm động. Do sự 
sắp đặt của Thầy Hạnh Chánh mà có 
hơn 100 tăng ni, hiện đang du học tại 
Ấn Độ, đa phần có nhận học bổng từ 
chùa Viên Giác đã hiện diện cùng với 
vị Khoa Trưởng Phân Khoa Phật Học 
tại một giảng đường ở Đại Học New 
Delhi. Không khí thật lành mạnh, vui 
tươi và đượm tình nghĩa quê hương 
nên tôi đã phát biểu rằng: 

“Năm nay tôi có đến hai lần sinh 
nhật, một lần vào ngày 28 tháng 6 vừa 
qua tại chùa Viên Giác và hôm nay đây 
do quý Thầy cô khoản đãi để chúc thọ 
chúng tôi. Có lẽ vì năm nay tôi có hai 
mùa hè nên đã có hai lần sinh nhật. 
Một mùa hè nắng ấm của Âu Châu và 
một mùa hè tươi sáng của Nam Bán 
Cầu nơi xứ Úc trong thời gian sắp đến, 
cũng chỉ trong năm nay thôi”. 

Mọi người đều cười, sau đó là tham 
dự phần cắt bánh tặng quà cũng như 
giúp vui văn nghệ. Không ngờ những 
tiếng hát lời ca của quý Thầy, quý Cô 

đâu có thua gì những nghệ sĩ chuyên 
nghiệp. 

  
Ngày hôm sau 8 tháng 10 năm 

2003 đoàn chúng tôi đến thăm quý 
Thầy, quý Cô tại các cư xá sinh viên, 
ăn cơm trưa và chiều tại đó, để rồi tối 
hôm đó mọi người tiễn phái đoàn ra 
phi trường trong cảm động bùi ngùi.  

  
Khi đã vào ngồi yên trong lòng 

máy bay rồi, chúng tôi mới hồi tưởng 
lại những gì đã trải qua gần một tháng 
tại Ấn Độ, để rồi hướng đi tới là một 
chốn xa xôi ở tận bên kia đường xích 
đạo. Nơi đó vẫn có chùa chiền, huynh 
đệ nhất là nơi chúng tôi sắp nhập thất 
trong những ngày sắp đến. 

  
Tối ngày 9 tháng 10 năm 2003 

phái đoàn chúng tôi đã được Hòa 
Thượng Thích Bảo Lạc và Từ Vũ, em 
của Hạnh Giới, ra phi trường Sydney 
đón tiếp. Sau đó về chùa lễ Phật, cạo 
tóc, đi ngủ sớm để ngày mai phải lên 
phi trường Sydney trở lại, hướng đến 
Melbourne, nơi tổ chức lễ Khánh 
Thành Tu Viện Quảng Đức và có nhiều 
chương trình khác sẽ tuần tự giới thiệu 
phía dưới đây. 

  
Sau khi về Tu Viện Quảng Đức, nơi 

Thượng Tọa Thích Tâm Phương trụ trì 
và Đại Đức Thích Nguyên Tạng làm 
phó trụ trì. Nơi nầy cũng là nơi có 
“trang nhà” về Phật Học rất phong 
phú. Chúng tôi đã đảnh lễ vấn an Chư 
Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa đến từ 
Hoa Kỳ, Âu Châu, Canada, Việt Nam 
và Úc Châu, sau đó dùng cơm trưa để 
buổi chiều bắt đầu vào ngay phiên họp 
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại. Đại Hội bất 
thường để kiện toàn tình hình của Giáo 
Hội và Suy Tôn Đức Đại Lão Hòa 
Thượng Thượng Huyền Hạ Quang 
đăng phẩm vị Đệ Tứ Tăng Thống Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
hiện nay, cũng như công cử thành 
phần lãnh đạo của hai viện Tăng 
Thống và Viện Hóa Đạo.  

Tối đó tại Chánh Điện chùa có hơn 
400 người thính pháp, tôi đã nói về đề 
tài “Làm sao để được an lạc khi chúng 
ta tu học” Thính chúng đa phần là 
những Phật tử tại Melbourne và một 
số đến từ Mỹ, Canada cũng như Anh 
Quốc. Sau hơn một tiếng đồng hồ tôi 
đã chấm dứt để mọi người còn chuẩn 
bị cho chương trình của ngày hôm sau 
nữa. 

  
Khách tăng đến từ ngoại quốc 

không quen với khí hậu của Melbourne 
nên đa phần bị cảm. Vì trời của 
Melbourne mỗi ngày có bốn thời tiết. 

Sáng mùa xuân, trưa mùa hè, chiều 
mùa thu và tối mùa đông. Do vậy, nếu 
ai đó có đi Melbourne, xin hãy chuẩn 
bị áo ấm cho thật kỹ, dầu cho đó là 
mùa nào trong năm đi nữa. 

  
Sáng hôm sau, ngày 11 tháng 10 

năm 2003, chùa có chương trình riêng 
cho lễ An vị Phật và Giáo Hội có 
chương trình riêng của những buổi 
họp. Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác 
Đức với đề tài: “Hướng đi truyền thống 
của Phật Giáo Việt Nam”. Pháp Sư vẫn 
còn phong độ của một giảng sư Đại 
Học Đường đứng trên bục giảng để 
giảng giải cho sinh viên và cử tọa rất 
hùng hồn và khúc chiết. Đến chiều là 
buổi nói chuyện của Giáo Sư Võ Văn Ái 
và Nữ sĩ Ỷ Lan với đề tài: “Tìm hiểu 
Pháp Lệnh về Tôn Giáo của Nhà Nước 
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 
Nam”. Rất tiếc giờ đó chúng tôi không 
có mặt vì phải đi thăm chùa Pháp 
Vương của Hòa Thượng Thích Huyền 
Tôn. 

  
Đến tối có Hòa Thượng Thích Minh 

Tâm nói về đề tài: “Đề án Phật sự” 
Chương trình to lớn mà nhân sự lại ít 
ỏi. Do vậy, đây cũng là một số đề tài 
cần phải bổ sung và mổ xẻ cho Phật 
sự trọng đại của tương lai Giáo Hội 
nhiều hơn nữa. 

  
Đến ngày hôm sau, vào lúc 11 giờ 

sáng ngày 12 tháng 10 năm 2003 tất 
cả chư tôn đức Tăng Ni và hơn 4000 
đồng hương Phật Tử đã vân tập vào 
hội trường và chánh điện để dự lễ 
Khánh Thành Tu Viện Quảng Đức. Có 
đại diện chính quyền và các đoàn thể 
cũng như chư Tôn Đức trong Giáo Hội 
ở các châu phát biểu. Suốt hơn 2 tiếng 
đồng hồ,  phần diễn văn, đạo từ đã 
đọc xong và sau đó cung nghinh Chơn 
Dung của Đại Lão Hòa Thượng Thích 
Huyền Quang lên Đại Điện để chuẩn bị 
lễ Khánh Thành và Lễ Suy Tôn Đức Đệ 
Tứ Tăng Thống. Buổi lễ rất cảm động. 
Mọi người, mí mắt đỏ hoe, mờ vì ngấn 
lệ và vì sự cảm động, chia xẻ những 
khó khăn mà quý Ngài trong nước đã 
đương cũng như sẽ gặp phải. Có 
những cuộn phim sống được quay và 
gửi ra từ tu viện Nguyên Thiều ở Bình 
Định về những ngày họp của Hội Đồng 
Lưỡng Viện để bổ sung thành phần 
nhân sự của Giáo Hội tại quốc nội 
cũng như Hải Ngoại trong tháng 9 vừa 
qua. Ai nấy xem những đoạn phim nầy 
mới thấy được cái ý chí kiên cường bất 
khuất của những nhà lãnh đạo 
GHPGVNTN ở trong nước và mới khâm 
phục được đức tính vô úy ấy. 

Kết thúc của Lễ Khánh Thành là 
buổi lễ cúng dường trai tăng và lễ 
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Đăng Đàn Chẩn Tế vào chiều ngày 12 
tháng 10 năm 2003 ấy. Đây phải nói là 
một sự thành công rực rỡ của Tu Viện 
Quảng Đức nói riêng, sau đó là Giáo 
Hội Úc Châu và nói chung cho 
GHPGVNTN ở quốc nội cũng như Hải 
Ngoại 

     
Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2003, 

phái đoàn của chúng tôi đã lên máy 
bay để  đi Adelaide, thăm chùa Pháp 
Hoa và đảnh lễ Hòa Thượng Hội Chủ 
Thích Như Huệ. Ngài cũng là ân sư của 
chúng tôi khi chúng tôi còn học Trung 
Học tại Trường Bồ Đề Hội An, cách 
đây 40 năm về trước mà lúc đó Ngài là 
Giám Đốc. Để được thăm và để chiêm 
nghiệm cảnh hoang tàn của một điện 
Phật do người bị tâm thần phá hoại 
đập nát hết những biểu tượng mà 
người Phật Tử đã tôn thờ. Tối hôm sau 
ngày 14 tháng 10 tôi đã giảng một 
thời Pháp ngắn sau Hòa Thượng Thích 
Minh Tâm với nhan đề là: “Hãy giữ 
vững một niềm tin”. 

Tôi đã đến địa phương nầy từ năm 
1979 đến nay cũng đã gần 25 năm rồi. 
Sau bao nhiêu năm cố gắng, chùa 
Pháp Hoa đã được dựng lên, nhưng 
nhìn xuống phía dưới người nghe Pháp 
hầu như tôi chẳng thấy một người 
quen nào. Vì đa phần các vị lớn tuổi 
bịnh hoạn, hoặc có người đã theo 
Phật. Chỉ có một số mới đến chùa sau 
nầy. Nhìn tăng chúng tại đây cũng thế, 
có người mới đến thì vui, nhưng 
những người cũ ngày xưa bây giờ 
chẳng còn nữa, chẳng biết tại sao, và 
trách ai bây giờ? Tất cả chẳng qua là 
nhân duyên, nghiệp lực. 

  
Rời chùa Pháp Hoa vào sáng sớm 

ngày 15 tháng 10, đáp máy bay đi đến 
Camberra để tham dự Giới Đàn Giác 
Tánh – A Nan Đà do Thượng Tọa 
Thích Quảng Ba, Tu Viện Trưởng đề 
xướng. Giới Đàn nầy có tổng cộng 19 
giới tử đa phần là người Úc. Trong 19 
vị nầy chỉ có hai giới tử Tỳ Kheo Ni, 
một giới tử Sa Di và ba giới tử Sa Di Ni 
là người Việt Nam. Do vậy các đàn Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo Ni và Sa Di đều phải 
truyền bằng tiếng Anh và tiếng Việt.  

Đại Lão Hòa Thượng Thích Phước 
Thành và Hòa Thượng Thích Thiện 
Nhơn chứng minh cho Giới Đàn, Hòa 
Thượng Thích Huyền Tôn làm Đàn 
Đầu Hòa Thượng, Hòa Thượng Thích 
Tịnh Hạnh làm Yết Ma, Hòa Thượng 
Thích Giác Lượng, Thượng Tọa Thích 
Nguyên Phước làm Giáo Thọ A Xà Lê. 
Trong bảy vị tôn chứng có mời 3 vị từ 
Việt Nam và 4 vị tại Úc. Có tả hữu 
Giám Đàn. Còn tôi thì làm Tuyên Luật 
Sư và Sư Bà Nguyên Thanh, Sư Bà 

Diệu Tâm và Hai Sư Bà tại Úc khảo 
hạch các giới tử thọ giới. 

Buổi bế mạc có cúng dường trai 
tăng tại Trung Tâm Tây Tạng rất trang 
nghiêm do Thượng Tọa Thích Quảng 
Ba và Ngài Choedak Yuthok chủ sự. 
Nhìn chung Giới Đàn rất thành công 
trang nghiêm, thanh tịnh và giới tử rất 
thuần kính Tam Bảo. Hy vọng họ sẽ 
được đắc giới rất nhiều tại Giới Đàn 
nầy. Ngoài Thượng Tọa Thích Quảng 
Ba dịch sang tiếng Anh trong giới đàn, 
lần nầy có Đại Đức Thích Đồng Văn và 
Đại Đức Thích Hạnh Giới cũng đã trợ 
dịch tiếng Việt sang Anh văn trong khi 
truyền giới nên rất linh động và giới tử 
người Úc rất hoan hỷ.  

  
Hôm thứ năm ngày 16 tháng 10, 

phái đoàn hơn 20 vị tăng ni và cư sĩ do 
Thượng Tọa Thích Quảng Ba hướng 
dẫn cũng đã vào trụ sở Quốc Hội Úc 
để tham dự với hơn 1000 người nhân 
lễ kỷ niệm 1 năm trước đây, ngày mà 
quân khủng bố giết hại hàng trăm 
người ngoại quốc tại đảo Bali ở 
Indonesia. 

Sau mấy năm không trở lại thủ đô 
nước Úc, bây giờ trông thấy ngôi chùa 
Vạn Hạnh đã xây các Pháp Xá gần 
xong, rất đồ sộ, hy vọng một mai đây 
khi chùa xây xong rồi thì đây là một tu 
viện có tầm vóc của người Việt Nam 
tại thủ đô xứ Úc nầy. 

  
Chiều ngày thứ sáu, ngày 17 tháng 

10 năm 2003, phái đoàn chúng tôi 
cộng thêm Hòa Thượng Thích Minh 
Tâm, Hòa Thượng Thích Chánh Lạc và 
sáu vị từ Đức do Sư bà Diệu Tâm 
hướng dẫn, đã lên xe 14 chỗ ngồi do 
Thầy Phổ Huân đón về chùa Pháp Bảo 
tại Sydney. Đoạn đường nầy cách đây 
20 năm về trước vẫn còn là đường 
quốc lộ, bây giờ tất cả đã được xây 
thành xa lộ. Hơn 200 cây số chỉ cần ba 
tiếng đồng hồ là đã đến chùa rồi.  

  
Chùa Pháp Bảo tại đây bắt đầu xây 

từ năm 1984 và 1985 khánh thành, 
nhưng sang năm 2004 sẽ làm lễ kỷ 
niệm 25 năm thành lập. Vì từ năm 
1979, Hội Phật Giáo Việt Nam tại New 
South Wales là Hội Phật Giáo được 
thành lập đầu tiên tại xứ Úc nầy. Có 
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc chăm sóc 
và sự hỗ trợ nhiệt tình của bà con xa 
gần nên chùa Pháp Bảo rất khang 
trang, chung quanh có hàng rào hoa 
sen bao bọc, trông rất mỹ thuật. Mặc 
dù bằng bê-tông cốt thép. Có nhà 
thiền và phòng ốc cho khách phương 
xa lưu lại, đã cung ứng đầy đủ tiện 
nghi của một ngôi chùa, và ngôi chùa 
đó đã đứng vững cũng như góp phần 
xây dựng bảo vệ và phát triển của 

người Việt tha phương từ ngày xưa 
cho đến bây giờ và mãi mãi về sau 
nữa. Vì ý thức như thế nên đệ tử xuất 
gia của Hòa Thượng là Đại Đức Thích 
Phổ Huân, Sa Di Ni Giác Anh và quý 
Cô khác, cũng như quý Phật tử đã làm 
một buổi lễ chúc mừng Hòa Thượng 
cũng như chúng tôi vào chiều ngày 18 
tháng 10 năm 2003 tại phòng Thiền 
rất cảm động. Có  hai trăm năm mươi 
Phật tử cũ mới đến tham dự. Có người 
chống gậy đến, có người ngồi xe lăn, 
cũng có giới trẻ nhưng rất ít. Thăm tôi 
hôm đó có cụ bà Lê Thị Khang, pháp 
danh Diệu Tùng, người đã định cư tại 
Đức từ hơn 20 năm qua, đã đóng góp 
cho Viên Giác tại Hannover cũng như 
Bảo Quang tại Hamburg rất nhiều. 
Nhưng sau nầy vì già yếu nên qua Úc 
ở với con. Cụ nắm tay tôi và có ý hỏi 
sư Diệu Tâm. Tôi có bảo người con trai 
nên dẫn cụ vào phòng trong kẻo gió, 
chờ một chút sư Diệu Tâm sẽ về. Thế 
mà sau hai ngày cụ đã ra đi vĩnh viễn 
ở tuổi thọ 88. Ngày về thăm nhà cụ 
vào 20 tháng 10, Hòa Thượng Bảo Lạc 
và Sư Diệu Tâm, Sư Diệu Phước cũng 
chỉ kịp hộ niệm cho cụ khi cụ vừa tắt 
thở mà thôi. Đó là một sự ra đi có đợi 
chờ và gặp đầy đủ những người mà cụ 
muốn gặp. 

 
Ở tại đây tôi cũng đã nhận được 

báo Viên Giác số 137 tháng 10 năm 
2003 do Bác Thị Tâm gửi, trong đó có 
kèm lá thơ nói về cô Nguyễn Thị Hiền, 
Pháp Danh Thiện Hạnh là vợ của Phật 
Tử Thiện Tấn Vũ Quang Tú, là đệ tử 
thuần thành của tôi cũng đã ra đi cách 
đây mấy ngày ở lứa tuổi chưa quá 45. 
Thật là vô thường quá! Thật là khó nói 
quá! Đâu có ai chuẩn bị trước cho 
những chuyến ra đi sớm như thế đâu! 
Do vậy mà hôm phát biểu tại lễ nhập 
thất của tôi tại Tu Viện Đa Bảo, tôi có 
thưa với Hòa Thượng Minh Tâm, Hòa 
Thượng Bảo Lạc, Sư Bà Diệu Tâm, Ni 
Sư Diệu Phước và cùng với 14 vị Tăng 
Ni khác rằng khi còn trẻ người ta hay 
làm bài toán cộng, nhưng khi đến già 
rồi người ta phải làm bài toán trừ. Ví 
dụ như ta sống được bảy mươi tuổi đi, 
mà bây giờ đã năm mươi lăm tuổi rồi. 
Cứ mỗi năm trừ đi một tuổi, thật sự ra 
thời gian ấy còn lại có là bao, mà ta sẽ 
làm được gì? Đó là một câu hỏi mà 
mỗi người cần phải thể nghiệm lấy. Đó 
là chưa kể đến sự vô thường.  

 
Buổi lễ mừng Thầy Bảo Lạc lên 

Hòa Thượng, còn tôi lên Phương 
Trượng có sự tham dự của Hòa 
Thượng Thích Minh Tâm, Hòa Thượng 
Thích Tịnh Hạnh, Hòa Thượng Thích 
Chánh Lạc, Thượng Tọa Thích Giác 
Đẳng, Thượng Tọa Thích Quảng 
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Nghiêm, Thầy Phổ Hương, Thầy Ẩn 
Long, Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm, Ni Sư 
Diệu Phước, Sư Cô Diệu Trạm, Sư Cô 
Bảo Trường và hơn mười vị tăng ni 
khác nữa đã cùng 250 Phật tử dùng 
tiệc sau khi Thầy Phổ Huân mở lời, 
nhằm mục đích đền đáp ân sư đã dày 
công huấn dục nên người cũng như cá 
nhân tôi, bào đệ của Hòa Thượng Bảo 
Lạc, kèm theo đó là hát và ngâm thơ, 
ca vọng cổ, cúng dường. Cuối tiệc có 
chụp hình lưu niệm và cắt bánh ăn 
mừng. Đạo Hữu Hoàng Khôi đại diện 
cho Hội Phật Giáo tại đây có lời cảm tạ 
thâm ân của Hòa Thượng Bảo Lạc và 
đồng thời Hòa Thượng Minh Tâm, Hòa 
Thượng Tịnh Hạnh và Hòa Thượng 
Chánh Lạc cũng có lời đạo từ trong 
ngày vui hôm ấy. 

 
Trước khi lên núi tại Tu Viện Đa 

Bảo, phái đoàn chúng tôi đã ghé thăm 
một số chùa ở Sydney, cũng như tiễn 
đưa một số chư vị Khách tăng trở về 
lại nước của mình. 

Ở tại núi nầy, ngày đêm Thầy trò 
chúng tôi công phu kinh kệ, dịch kinh, 
viết sách, làm vườn, nấu ăn, dọn dẹp. 
Mỗi tối, tôi trì kinh Kim Cang, niệm 21 
biến Đại Bi cùng niệm Phật, là đã hết 
đi một tiếng rưỡi đồng hồ rồi. 

 
Thầy Đồng Văn phụ tôi đánh máy 

khi tôi đọc từ bản văn chữ Hán ra 
tiếng Việt, Hạnh Giới cũng thế. Mỗi 
ngày bốn tiếng đồng hồ có hai vị Tiến 
Sĩ về Triết Học và Ngôn Ngữ phụ dịch 
kinh thì tôi đỡ lo. Vì lẽ kinh dịch ra đã 
có người giảo chính lại. Chúng tôi đã 
hoàn thành xong một chuyện của Đại 
Hòa Thượng Đông Chinh thời nhà 
Đường. Đó là câu chuyện của Giám 
Chân Hòa Thượng, người Trung Quốc 
đã truyền Phật Giáo sang Nhật Bản 
vào thế kỷ thứ 8, cách nay hơn 1200 
năm. Năm 1973, tôi đã xem phim nầy 
bằng tiếng Nhật tại Nhật mà bây giờ 
mới có cơ hội dịch Đại Tạng Kinh ra 
tiếng Việt. Phim nầy, thời đó đã chiếm 
đến năm giải Oscar. Sau nầy chẳng 
thấy trình chiếu nữa, chẳng biết lý do 
tại sao? Ngoài ra, Thầy trò chúng tôi 
đang dịch bộ Đại Đường Tây Vức Ký 
của Ngài Huyền Trang viết gần 12 
quyển và 100 trang trong Đại Tạng. 
Nếu dịch xong chắc cũng hơn 300 
trang đánh máy chữ Việt. Đây không 
phải là Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân 
viết vào đời nhà Minh, như phim ảnh 
chúng ta vẫn thường hay xem, mà là 
câu chuyện có thật do Ngài Đường 
Tam Tạng thuật lại. Chuyện nầy cũng 
đã có dịch sang tiếng Đức, nên Hạnh 
Giới không cần phải dịch lại nữa, chỉ 
có phần tiếng Việt lâu nay chưa có 
người dịch nên kỳ nhập thất nầy Thầy 

trò chúng tôi cố gắng hoàn thành dịch 
phẩm nầy. Thầy Tông Nghiêm là người 
Hoa sanh ra ở Mã Lai và qua hai thế 
hệ. Ông nội là người Nhật, bà nội là 
người Hoa, nên bây giờ chẳng còn biết 
tiếng Nhật nào nữa. Tuy nhiên là một 
Thạc Sĩ về Phật Học nên cũng đã 
giảng cho Thầy Đồng Văn, Hạnh Giới, 
Hạnh Tuệ học tiếng Hoa, trong khi đó 
Thầy ấy học tiếng Việt từ Thầy Đồng 
Văn và Hạnh Giới.  

 
Ở vùng nầy mỗi sáng có chim kêu, 

sáo hót, chim chóc líu lo khi ánh thái 
dương vừa tỏ dạng. Đêm đêm cũng 
nghe tiếng gáy của những loài chim lạ, 
ngày ngày tôi có dịp làm quen với 
những loài kiến, loài thỏ khác nhau. 
Kiến ở đây có rất nhiều loại. Loại lớn 
gần 2 cm, loại nhỏ thì đủ loại. Có con 
có càng như càng cua, chúng cắn vào 
là phải xức thuốc. Tôi xem chúng đào 
hang, làm tổ cũng công phu lắm. Mỗi 
con đều có nhiệm vụ khiêng vác, 
chẳng có con nào ở không. Con kiến 
nhỏ như thế mà ra công đào rất nhiều 
hang lớn. Chúng hăng say như chưa 
từng mỏi mệt. Nhìn chúng như vậy 
nên tôi nghĩ rằng con người phải đặc 
biệt hơn chứ, phải gắng sức gia công 
thêm. Tôi thường hay bỏ thức ăn cho 
chúng và thế là chúng kéo tới từng 
đoàn chứ không phải chỉ một con. 
Đúng là loài kiến cũng thảo ăn đấy 
chứ? Nếu là loài người mà gặp mối lợi 
lớn như thế thì chắc ít chia cho ai đâu? 

Có nhiều loài chim rất đẹp, rất 
khôn ngoan. Chúng bay lượn chung 
quanh thất của tôi và phòng ở của quý 
Thầy, quý chú. Chúng ít sợ chúng tôi, 
vì có lẽ chúng tôi cũng tôn trọng sự tự 
do của chúng. 

Ở đây có nhiều cây Bạch Đàn thơm 
mùi khuynh diệp. Dưới cái nắng mùa 
hạ ở đây cây tiết ra mùi thơm bát 
ngát. Cây cỏ còn thế, thử hỏi con 
người ta phải làm gì cho đời đây? 

Thỉnh thoảng thì mới có con 
Kangouru và con Kuala tức là con ngủ 
ngày đến viếng. Vì bây giờ tiếng động 
của con người hơi nhiều nên miền núi 
nầy những động vật quý như thế càng 
ngày càng ít đi. Bây giờ ở đây là núi 
rừng, nhưng chừng hai mươi năm nữa 
cũng sẽ trở thành đô thị như chùa 
Pháp Bảo, chùa Phước Huệ trong hiện 
tại. Vì hai mươi năm trước đây, ở đó là 
rừng. Thầy trò Thầy Bảo Lạc đến nhận 
đất của chính phủ cho, thì bảo rằng 
rừng rậm như thế nầy, ai mà có thể 
tới. Thế mà mới đó đã hai mươi năm 
qua và bây giờ đúng là bãi bể đã biến 
thành ruộng dâu.  

 
Khi đọc kinh Kim Cang mỗi tối, tôi 

càng thấm thía hơn khi đến câu: “Quá 

khứ tâm bất khả đắc, Hiện tại tâm 
bất khả đắc và Vị lai tâm bất khả 
đắc” Chẳng có cái gì có mà cũng 
chẳng có cái gì không. Có hay không 
đều do tâm vọng tưởng mà thành tựu. 
Cho nên đức Phật cũng đã nói:  

 
Nhược dĩ sắc kiến ngã 
Dĩ âm thanh cầu ngã 
Thị nhân hành tà đạo 
Bất năng kiến Như Lai 
 
Như Lai không đến, không đi, 

không còn, không mất. Do vậy mà nếu 
dùng hình tướng âm thanh để cầu thì 
suốt đời vẫn không bao giờ thấy được 
chân thật tướng của Như Lai, để rồi 
đoạn kết trong kinh Kim Cang Phật 
dạy rằng: 

 
Nhứt thiết Hữu Vi Pháp 
Như Mộng huyễn bào ảnh 
Như Lộ, diệc Như Điện 
Ưng tác như thị quán. 
 
Nghĩa là hãy xem tất cả các pháp 

có hình tướng đều như mộng, như giả, 
như ảo ảnh, như giọt sương, như điện 
chớp thì mới thấy được chân tướng 
của các pháp.  

 
Từ núi đồi của xứ Úc nầy đang ở 

độ hè sang, tôi và bốn vị đi cùng xin 
gửi một chút nắng về sưởi ấm lòng 
người tại Viên Giác cũng như những 
độc giả xa gần của báo Viên Giác tại 
Đức, Âu Châu và hẹn gặp lại quý vị 
vào Tết Nguyên Đán Giáp Thân sắp 
đến tại chùa. 

 
Mong quý vị đọc đoản văn ngắn 

nầy để biết rằng chúng tôi đang làm 
gì, và cũng mong quý vị luôn nghĩ 
rằng chúng tôi vẫn luôn luôn ở bên 
quý vị và chưa bao giờ xa quý vị cả. 

 
Những ngày nhập thất  

tại Tu Viện Đa Bảo,  
Úc Đại Lợi, vào một sáng đầu hạ.  

 



  

viên giác 138 tháng 12 næm 2003 30 

ñ†c  

"Lá thÜ 

tÎnh h»u"  
cûa ThÎ ChÖn 

và viŒc thiŠn ÇÎnh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phúc Lâm 
 

ôi Ç†c lÜ®t bài "Lá ThÜ TÎnh 
H»u" cûa ThÎ ChÖn Ngô-Ng†c-

DiŒp tØ nh»ng næm 2000-2001. Và 
næm nay, khi ngÒi Ç†c låi nh»ng bài 
này v§i m¶t tinh thÀn và tâm trí khác 
hÖn, tôi thÃy Çây là loåt bài, trong Çó 
tác giä thành tâm muÓn ÇÜa ta vào con 
ÇÜ©ng an låc qua Pháp Môn TÎnh ñ¶. 
S¿ chân thành cûa anh ThÎ ChÖn cho 
phép tôi nghï r¢ng anh Çã nh© vào 
Pháp Môn này mà Çåt ÇÜ®c m¶t phÀn 
chÙng ng¶ nào, nên væn t¿ cûa anh 
mang ÇÀy tính tØ bi. Sª dï tôi có cái 
nhìn này là vì chính tôi, cÛng nh© may 
m¡n và Pháp Ç¶ cûa ChÜ PhÆt g¥p 
ÇÜ®c nhân duyên thay Ç°i toàn b¶ tâm 
trí. ñây cÛng là lš do vì sao tôi muÓn 
vi‰t bài này Ç‹ tham khäo š ki‰n cûa 
ThÀy cÛng nhÜ cûa nh»ng bÆc ñåi 
ThiŒn Tri ThÙc Çã tØng vi‰t trên báo 
Viên Giác, Çây là nh»ng bÆc tôi luôn 
luôn kính tr†ng và hâm m¶. Nh»ng bài 
vi‰t cûa các VÎ bi‹u thÎ m¶t ki‰n thÙc 
bao la vŠ PhÆt Pháp. Khi‰n tôi thÜ©ng 
nghï, khi Ç†c, Çây chính là nh»ng bÆc 
ThÀy cûa mình vŠ ki‰n thÙc cÛng nhÜ 
vŠ væn chÜÖng. NhÜng ÇiŠu làm tôi 
bæn khoæn nhiŠu nhÃt là tåi sao nh»ng 
ngÜ©i có ki‰n thÙc bao la vŠ PhÆt 
Pháp nhÜ vÆy låi t¿ cho là mình chÜa 
tìm ÇÜ®c ÇÎnh tâm. Tôi nghï có lë vì 
viŒc thiŠn ÇÎnh là chuyŒn huyŠn bí chÌ 
có ngÜ©i trong cu¶c ng¶ chÙng m§i có 
th‹ hi‹u ÇÜ®c, khi nói ho¥c vi‰t ra thì 

ngÜ©i ngoài cu¶c khó hi‹u ÇÜ®c, cho 
nên các VÎ không muÓn nh¡c Ç‰n ? 

 
ñåi š ñÙc PhÆt dåy chúng ta là tÃt 

cä m†i chúng sinh ÇŠu có th‹ thành 
PhÆt khi chúng sinh Çi theo con ÇÜ©ng 
ñÙc PhÆt Çã chÌ dåy. Ngoài h†c hÕi vŠ 
PhÆt Pháp thì viŒc ThiŠn ÇÎnh là phÀn 
chû y‰u, tr¿c ti‰p ÇÜa con ngÜ©i Ç‰n 
giác ng¶, và chÌ qua ThiŠn ÇÎnh chúng 
ta m§i có th‹ hi‹u ÇÜ®c š nghïa sâu xa 
cûa giáo lš, m§i chÙng nghiŒm ÇÜ®c 
chân lš cûa PhÆt Pháp. Và theo tôi 
nghï, qua ThiŠn ÇÎnh chúng ta m§i 
chÙng nghiŒm ÇÜ®c r¢ng v§i viŒc t¿ 
phóng Çåi ra m¶t nhân vÆt b¢ng tÜªng 
tÜ®ng có Çû quyŠn næng và tri thÙc cao 
hÖn mình Ç‹ làm cÙu cánh, niŠm tin, 
con ngÜ©i vÅn còn n¢m trong lÜng 
chØng cûa s¿ phát tri‹n tâm trí. N‰u 
ngày xÜa con ngÜ©i cho m¥t tr©i, m¥t 
træng là thÀn thánh, thì ngày nay vÆt lš 
h†c ti‰n Ç‰n Quantentheorie v§i nh»ng 
Ç¥c tính vô thÜ©ng, không xác ÇÎnh 
cûa vÆt chÃt. Khoa h†c Çã tìm thÃy 
r¢ng chính nh»ng phÀn tº nhÕ nhÃt 
cÃu tåo ra vÆt chÃt cÛng chÌ là Ç¥c tính 
và næng lÜ®ng do s¿ rung Ç¶ng tåo ra. 
Chúng ta nh§ t§i cái v‰ thÙ nhì cûa 
"ThÆp NhÎ Nhân Duyên" (TNND) 
"Hành" hay "Tåo NghiŒp". Vì Vô Minh 
cho nên có "tåo nghiŒp" và tÃt cä ÇÜ®c 
näy sinh ra. Theo 
"Superstringstheorie" thì nh»ng phÀn 
tº nhÕ nhÃt Ç‹ cÃu tåo vÆt chÃt là do 
s¿ rung Ç¶ng cûa nh»ng cái Stringe 
tåo thành, theo Çó m‡i m¶t rung Ç¶ng 
v§i tÀng sÓ khác nhau së tåo ra m¶t 
phÀn tº tÜÖng Ùng.  

Câu hÕi ÇÜ®c Ç¥t ra nÖi Çây là, n‰u 
không  "Vô Minh", không có 
"Fluktuation", không có rung Ç¶ng thì 
ch¡c không có gì ÇÜ®c tåo ra. Không 
có "Ç¶ng" vÛ trø së tan bi‰n, và së trª 
låi trång thái "Chân Không DiŒu H»u" 
(CKDH). NhÜ vÆy s¿ phát tri‹n cùng 
t¶t cûa tâm trí con ngÜ©i là "CKDH". 
ChÙ không th‹ nào là m¶t "Nhân VÆt" 
có quyŠn l¿c tåo tác ÇÜ®c, mà Çây chÌ 
là Çi‹m t¿a cûa con ngÜ©i t¿ Ç¥t ra 
trên con ÇÜ©ng tìm Ç‰n chân lš. 
Nguyên lš "TNND" và ÇÎnh luÆt Nhân 
Quä Luân HÒi cûa giáo lš ñÙc PhÆt, 
theo tôi nghï, không chÌ Ç‹ nói riêng vŠ 
chúng sinh, loài có tri giác mà Ç¥c biŒt 
ngay trong nh»ng v‰ ÇÀu "Vô Minh -> 
Hành-> ThÙc -> Danh S¡c" và v‰ sau 
"Lão -> Tº->" ñÙc PhÆt muÓn dåy ta 
vŠ "ÇÎnh luÆt luân hÒi" qua trùng trùng 
nhân duyên cûa toàn th‹ vÛ trø. M¥c 
dÀu vån h»u Çã vô lÜ®ng ki‰p bi‰n hóa 
và ta không tìm Çâu ÇÜ®c cái nghïa 

ÇÀu tiên cûa Vô Minh, nhÜng khi Vô 
Minh, theo khoa h†c "Fluktuation", 
ho¥c "Schwingung" thì có "tåo nghiŒp", 
và "tåo nghiŒp" là duyên cûa "ThÙc". 
"ThÙc" ÇÜ®c hi‹u nÖi Çây v§i š nghïa 
nh»ng phÀn tº ÇÀu tiên nhÕ nhÃt do 
Hành tåo thành v§i Ç¥c tính luôn luôn 
chuy‹n Ç¶ng, luôn muÓn tÒn tåi và 
muÓn thu hút, trao Ç°i, loåi ra, ho¥c 
k‰t h®p v§i nh»ng phÀn tº khác Ç‹ tåo 
ra "Danh-S¡c", danh s¡c ÇÜ®c hi‹u nÖi 
Çây là s¿ k‰t h®p tØ nguyên tº Ç‰n 
phân tº và Ç‰n nh»ng vÆt th‹ l§n hÖn 
nhÜ Planeten, Galaxie... Và nh»ng thÙ 
này hay cä vÛ trø cÛng bi‰n chuy‹n 
ti‰n Ç‰n "Lão -> Tº" Ç‹ ti‰p tøc luân 
hÒi "Vô thÌ, vô chung". Trong kinh 
Agamas chép: "Cái Này có, cho nên 
Cái Kia có, Cái Này sinh, cho nên Cái 
Kia sinh". 

Khoa h†c hiŒn Çåi cÛng Çang 
hÜ§ng Ç‰n Ç¥c tính vô thÌ vô chung 
cûa vÛ trø. Bªi vì vÆt chÃt và næng 
lÜ®ng là hai trång thái cûa m¶t th‹, do 
nhân duyên có khi k‰t h®p thành vÆt 
chÃt và cÛng do nhân duyên vÆt chÃt 
Çó trª thành næng lÜ®ng. ñ‰n Çây, tôi 
nghï r¢ng, theo "TNND" áp døng vào 
vÛ trø vÆt chÃt, thì nh»ng vÛ trø này 
luôn luôn luân hÒi không bao gi© trª låi 
trång thái "CKDH". Vì Çó là nh»ng vÆt 
vô tri vô giác, không bao gi© có th‹ 
phá v« ÇÜ®c vô minh, Ç‹ dØng låi. NhÜ 
vÆy có nghïa là, chÌ có chúng sinh, có 
tri giác m§i có cÖ h¶i, phá bÕ vô minh, 
Ç‹ trª vŠ v§i "Chân NHÐ". Tôi dùng 
ch» trª vŠ này có š nghïa hÖi ng¶ 
nghïnh và u minh, thÆt ra theo š tôi 
hi‹u thì "CKDH" là bän th‹ cûa m†i vÛ 
trø nên luôn luôn hiŒn h»u ª trong, 
ÇÒng th©i bao trùm tÃt cä m†i hiŒn 
tÜ®ng. ñ¥c tính cûa "CKDH" là TÎnh 
ho¥c ñ¶ng, khi TÎnh thì Çó là Chân 
NhÜ, không có gì Ç‹ duyên khªi. 
NhÜng khi Vô Minh thì ñ¶ng, tØ Çó m†i 
hiŒn tÜ®ng, ÇÜ®c näy sinh ra. Cho nên 
"CKDH" là nŠn täng cûa danh s¡c, và 
danh s¡c chÌ là bi‹u l¶ duyên khªi tØng 
th©i cûa "CKDH". Có lë Çây là m¶t 
phÀn nhÕ cûa š nghïa l©i ñÙc PhÆt dåy 
trong Kinh Bát Nhã: "S¡c tÙc thÎ 
Không, Không tÙc thÎ S¡c. S¡c bÃt dÎ 
Không, Không bÃt dÎ S¡c...". CÖ th‹ 
cûa chúng sinh và tÃt cä vÆt chÃt trong 
vÛ trø ÇŠu luôn luôn bi‰n Ç°i, cho nên 
không có m¶t giây phút nào có thÆt. 
Có chÌ cái gì thÜ©ng trø và th¿c tÜ§ng 
m§i có thÆt mà tÃt cä vÆt chÃt và 
chúng sinh ÇŠu không thÜ©ng trø và 
không có th¿c tÜ§ng, tÃt cä ÇŠu phát 
khªi và bi‰n chuy‹n theo trùng trùng 
nhân duyên. 

T 
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ñiŠu Çáng suy nghï nÖi Çây là tÃt 
cä m†i vÛ trø ÇŠu theo ÇÎnh luÆt luân 
hÒi cûa "thành, trø, hoåi, không". Còn 
chúng sinh có tri giác nh© nÜÖng vào 
PhÆt Pháp, tu dÜ«ng theo Çó trong 
nhiŠu ki‰p luân hÒi Ç‹ có th‹ Çåt t§i 
Giác Ng¶, Ni‰t Bàn, t§i trång thái 
"ThÜ©ng Låc Ngã TÎnh". Khi ta nghï 
Ç‰n m¶t bÆc BÒ Tát nào Çó Çã nhÆp 
Ni‰t Bàn, tuyŒt diŒt, không còn sinh ra 
trong cõi Ta Bà này và bên cånh Çó là 
m¶t vÛ trø luôn luôn thành trø hoåi 
không, mà trong Çó có chính ta Çang 
sÓng thì ta có khái niŒm gì vŠ bÆc BÒ 
Tát Çó? Câu trä l©i ch¡c là không có 
khái niŒm gì cä. Vì chính bÆc "BÒ Tát 
Çó" và "cõi Ni‰t Bàn kia" chÌ còn là tên 
g†i cûa chúng sinh Ç¥t ra, còn ÇÓi v§i 
bÆc Çã vào "ThÜ©ng Låc Ngã TÎnh" thì 
không còn gì n»a. Không Ni‰t Bàn và 
cÛng không BÒ Tát. Bªi vì Çã ThÜ©ng 
Låc Ngã TÎnh thì không còn hành, 
không còn Ç¶ng cho nên không còn 
tåo ra nhân duyên gì Ç‹ "t¿ mình" và 
cho chúng sinh chÙng nghiŒm ÇÜ®c. 
NhÜ vÆy s¿ chÙng nghiŒm cûa tâm trí 
con ngÜ©i có ÇÜ®c là do s¿ bi‰n Ç¶ng, 
vô thÜ©ng cûa vÛ trø, mà bi‰n Ç¶ng vô 
thÜ©ng thì luôn luôn không có thÆt-
tính, không thÜ©ng trø. Cho nên nh»ng 
gì làm cho ta chÙng nghiŒm ÇÜ®c và 
chính cä ta cÛng chÌ là äo tÜªng! ñiŠu 
này cho ta thÃy r¢ng s¿ chÙng nghiŒm 
Ni‰t Bàn, ho¥c chÙng nghiŒm cûa Tâm 
"ThÜ©ng Låc Ngã TÎnh" chÌ cø th‹ có 
trong cu¶c Ç©i này, ngay nÖi Çây, trong 
hiŒn tåi. Và chÌ có nh»ng bÆc tu hành 
cao Ç¡c Çåo m§i t¿ chÙng nghiŒm 
ÇÜ®c cái Tâm này. Khi nh»ng bÆc tu 
hành cao Çã Ç¡c Çåo và nh»ng vÎ BÒ 
Tát chÜa có š muÓn tuyŒt diŒt, chÜa 
muÓn nhÆp cõi ni‰t bàn thì h† vÅn còn 
luân hÒi trong cõi Ta Bà này, vÅn sÓng 
nhÜ chúng sinh, nhÜng v§i tâm tØ bi hÌ 
xä, vô ngã và thÜ©ng låc ngã tÎnh. 
Chính nh»ng bÆc này t¿ chÙng nghiŒm 
cänh ni‰t bàn trong hiŒn tåi, còn nh»ng 
ngÜ©i bình thÜ©ng nhÜ chúng ta m¥c 
dÀu có chuyên cÀn h†c PhÆt Pháp 
nhÜng n‰u khi chÜa Çåt ÇÜ®c tâm an 
tÎnh chÜa vào ÇÜ®c ThiŠn ñÎnh, thì 
ch¡c ch¡n chúng ta chÌ bi‰t vŠ lš 
thuy‰t còn cái mùi vÎ thÆt s¿ cûa 
ThÜ©ng låc ngã tÎnh, cûa Tâm vô ngã, 
chúng ta chÜa th‹ bi‰t ÇÜ®c vì lë chÜa 
bao gi© n‰m qua. 

Trong nh»ng sÓ báo Viên Giác gÀn 
Çây nhiŠu vÎ Çã vi‰t vŠ ThÀy, vŠ viŒc 
ThÀy cúng ngôi chùa Viên Giác cho 
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng 
NhÃt tåi Âu Châu cÛng nhÜ viŒc ThÀy 
truyŠn giao trách nhiŒm trø trì cho ÇŒ 

tº Ç‹ có th‹ ti‰p tøc nghiên cÙu giáo 
lš. Tôi nghï, vì chúng ta kính m‰n 
ThÀy, m¶t vÎ SÜ Çã dày công tu luyŒn 
và giáo huÃn chúng ta nên chúng ta 
vi‰t Ç‹ ng®i ca NgÜ©i vŠ tâm vô ngã và 
tâm tØ bi hÌ xä cûa NgÜ©i b¢ng nh»ng 
ki‰n thÙc chúng ta Çã h†c ÇÜ®c qua 
giáo lš. NhÜng nhÜ Çã trình bày ª trên, 
vì chính chúng ta chÜa th¿c s¿ n‰m 
ÇÜ®c cái mùi ThiŠn vÎ, chÜa n‰m ÇÜ®c 
cái mùi Vô ngã, HÌ xä, nên chúng ta 
chÌ vi‰t lên b¢ng ch» nghïa mà ch¡c 
ch¡n không hi‹u ÇÜ®c Tâm ThÙc cûa 
chính ThÀy. Có th‹ khi ThÀy Çã Çåt 
ÇÜ®c nh»ng trình Ç¶ cao cûa ThiŠn 
ñÎnh. Khi Çã chÙng nghiŒm Vô TÜ©ng, 
Vô Ngã, khi Çã chÙng nghiŒm Chân 
NhÜ... thì tÃt cä nh»ng gì ThÀy Çã xây 
d¿ng nên trong cu¶c Ç©i này và cä 
trong nh»ng cu¶c Ç©i k‰ ti‰p cûa ThÀy, 
m¥c dÀu v§i š muÓn tr® l¿c chúng 
sinh, truyŠn bá giáo lš... ÇÓi v§i ThÀy 
cÛng là hoàn toàn KHÔNG, ThÆt 
Không. Và theo tôi nghï, ÇÓi v§i 
nh»ng bÆc ñåi Hòa ThÜ®ng, ThÜ®ng 
T†a trong Giáo H¶i PGVNTN khi nhÆn 
ÇÜ®c s¿ cúng bi‰u ngôi chùa Viên 
Giác cÛng chÌ là KHÔNG, ThÆt 
KHÔNG. Bªi vì Çây là nh»ng bÆc hoàn 
toàn Vô Ngã, hoàn toàn TØ Bi HÌ Xä. 
Mà khi Çã Vô Ngã, khi Çã n‰m Chân 
NhÜ thì nh»ng lâu Çài vÆt chÃt không 
có thÆt. Nh»ng l©i ng®i khen cûa chúng 
ta có lë chÌ tåo trong tâm thÙc ThÀy và 
nh»ng bÆc ñåi ThÀy khác m¶t thoáng 
vui ng¡n ngûi nào Çó rÒi tÙc kh¡c tan 
bi‰n mÃt, ho¥c có th‹ không làm rung 
Ç¶ng ÇÜ®c nh»ng bÆc này. Bªi vì cäm 
giác cÛng là vô thÜ©ng nên không thÆt 
có. 

Tôi muÓn vi‰t lên nh»ng ÇiŠu này 
Ç‹, m¶t lÀn n»a, chúng ta thÃy giáo lš 
cûa ñÙc PhÆt quä là Chân Lš Ç¶c 
nhÃt, và nh© vào ThiŠn ñÎnh chúng ta 
càng hi‹u ÇÜ®c cái thâm sâu diŒu v®i 
cûa giáo lš. Qua ThiŠn ñÎnh chúng ta 
m§i chÙng nghiŒm ÇÜ®c chân lš và mª 
mang trí tuŒ. L©i giáo huÃn trong Kinh 
Kim CÜÖng: "Giáo pháp cûa ñÙc PhÆt 
ví nhÜ chi‰c bè ÇÜa ngÜ©i qua sông; 
chính pháp còn phäi bÕ Çi, huÓng n»a 
là phi pháp". Ta thÃy chÌ khi Çã th¿c s¿ 
X  tÃt cä thì m§i tuyŒt diŒt, Ni‰t Bàn, 
trª thành trång thái Chân NHÐ, không 
còn dÃu v‰t gì. NhÜ vÆy, š niŒm Ni‰t 
Bàn chÌ có trong cu¶c Ç©i này và Tâm 
tØ bi hÌ xä là chÌ Ç‹ áp døng trong cu¶c 
Ç©i này cÛng nhÜ trong nh»ng ki‰p còn 
luân hÒi khác và møc tiêu cûa Ni‰t Bàn 
và TØ Bi HÌ Xä là dành cho chúng sinh 
còn Çang luân hÒi. T§i Çây ta có th‹ 
hi‹u ÇÜ®c vì sao nh»ng vÎ BÒ Tát vÅn 

phäi luân hÒi trong cõi th‰ gian. Bªi vì 
chÌ trong th‰ gian m§i có s¿ Çau kh° 
nên cÀn phäi có nh»ng bÆc BÒ Tát 
mang giáo lš ñÙc PhÆt, chÌ ra con 
ÇÜ©ng Ç‹ chúng sinh có th‹ nÜÖng 
theo t¿ cÙu mình ra m†i Çau kh°. Mà 
ÇÓi v§i PhÆt thì th‰ gian chÌ là äo änh 
bi‰n hiŒn, không có thÆt. Và chính 
PhÆt cÛng chÌ là Chân NhÜ, Chân Tâm 
cûa bän th‹ vÛ trø. PhÆt không phäi là 
m¶t nhân vÆt hay m¶t hình th‹ nào 
nhÃt ÇÎnh, mà là Bän Th‹ cûa tÃt cä, 
cûa cái không hiŒn và cái Çang hiŒn 
cÛng nhÜ cái Çang bi‰n dång. Và 
nh»ng "cái" này låi không có thÆt! NhÜ 
vÆy rÓt cu¶c chÌ có Chân NhÜ, chÌ có 
Bän Th‹. 

N‰u hi‹u nhÜ vÆy thì tåi sao chúng 
sinh vÅn còn Çau kh° triŠn miên trong 
cõi luân hÒi này? chÜa hoàn toàn tØ bi 
hÌ xä, thì còn nói gì Ç‰n thÜ©ng låc ngã 
tÎnh? Có lë Çó là vì chúng ta chÌ m§i 
hi‹u b¢ng lš trí mà chÜa hi‹u b¢ng 
chÙng nghiŒm. Hai cái hi‹u này cách 
xa nhau vô cùng tÆn, m¶t cái là Trí 
TuŒ Bát Nhã, là CHÂN TÂM tiŠm tàng 
trong cä vÛ trø, còn cái hi‹u cûa chúng 
sinh là do tâm trí tÀm thÜ©ng, vô 
thÜ©ng, là do V†ng Tâm mà có. N‰u 
hi‹u ÇÜ®c CHÂN NHÐ là luôn luôn 
tïnh, còn V†ng tâm là luôn luôn 
Ç¶ng, tØ Çó näy sinh ra m†i thÙ khác. 
N‰u hi‹u ÇÜ®c tâm trí cûa mình và 
chính cä mình cÛng chÌ là äo tÜªng, 
không thÜ©ng trø và không có th¿c 
tÜ§ng, thì tåi sao chúng ta không th‹ 
kiŠm hãm tâm trí cûa mình Ç‹ nó có 
th‹ l¡ng Ç†ng xuÓng, chÌ có ÇÎnh tâm 
m§i ÇÜa ta vào ÇÜ®c ThiŠn ñÎnh. 

ñ‰n Çây ta t¿ Ç¥t câu hÕi: N‰u 
không có PhÆt Pháp thì chúng sinh 
cÛng vÅn có th‹, không s§m thì mu¶n, 
t¿ Ç¶ng Ç‰n cõi Ni‰t Bàn? Vì nhÜ trên 
ta thÃy rÓt cu¶c chÌ có Chân NhÜ, chÌ 
có Bän Th‹? Không s§m thì mu¶n, 
ch£ng hån nhÜ khi m¥t tr©i n° tung ra, 
trái ÇÃt và tÃt cä chúng sinh bÎ hûy 
diŒt, thì lúc Çó không còn gì n»a? tÃt 
cä së trª vŠ v§i Bän Th‹ VÛ Trø? ñåi 
trí cûa ñÙc PhÆt cho ta bi‰t: Lúc nào 
còn Ç¶ng là lúc Çó trùng trùng nhân 
duyên vÛ trø và theo Çó chúng sinh 
vÅn còn luân hÒi vô cùng tÆn. M¶t vÛ 
trø tan bi‰n Çi së là nhân cho m¶t vÛ 
trø khác näy sinh ra. NghiŒp ThÙc cûa 
chúng sinh vÅn ti‰p tøc luân hÒi, næng 
l¿c sÓng vÅn bi‰n chuy‹n tùy nghiŒp 
thÙc, nhân duyên, không bao gi© bÎ 
hûy diŒt. NhÜ vÆy chúng sinh vÅn còn 
nh© vào PhÆt Pháp, trÜ§c h‰t Ç‹ ÇÜ®c 
an vui trong hiŒn tåi, và nh© vào PhÆt 
Pháp là nhân duyên Ç‹ hóa giäi 
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nghiŒp thÙc, bi‰n næng l¿c sÓng thành 
trí l¿c, PhÆt l¿c. NhÜ vÆy ta hi‹u giáo lš 
cûa ñÙc PhÆt là chÌ Ç‹ dành cho 
chúng sinh, bao gi© còn chúng sinh 
trong trùng trùng luân hÒi này là lúc Çó 
phäi còn giáo lš. NhÜng giáo lš chÌ là 
hÜ§ng Çi mà s¿ thành Çåt là do t¿ sÙc 
cûa m‡i chúng ta. ñÓi v§i ñåo PhÆt 
phäi có niŠm tin nhÜng chÌ tin thôi thì 
ch¡c chÜa Çû, mà phäi t¿ mình tu tÆp 
và nh© vào ThiŠn ñÎnh Ç‹ chÙng 
nghiŒm giáo lš nhÜ thÆt này. PhÆt Giáo 
Ç¥t con ngÜ©i là trên h‰t, cho nên 
trong Çó không có tính cách "cÙu r‡i", 
mà tÃt cà phäi do con ngÜ©i t¿ tu sºa 
mình Ç‹ thoát khÕi Çau kh°. 

Lòng tham sÓng và tham ti‰n tri‹n 
là Ç¥c tính cûa chúng sinh, cûa cu¶c 
sÓng, nó thu¶c vào cái vòng "tham, 
sân, si". M¥c dÀu trong th‰ k› thÙ 21 
này nh© vào vi-tính ÇiŒn tº nŠn væn 
minh khoa h†c ÇÜ®c phát tri‹n m¶t 
cách nhäy v†t. NhÜng, theo tôi nghï, 
bao lâu còn cu¶c sÓng trên quä ÇÃt 
này là lúc Çó vÅn còn vÃn ÇŠ Ç‹ phäi 
giäi quy‰t, không bao gi© dÙt và vÃn 
ÇŠ càng ngày càng phÙc tåp hÖn lên. 
NhÜ vÆy trí thÙc con ngÜ©i cÀn phäi 
cao hÖn n»a Ç‹ có th‹ Çáp Ùng giäi 
quy‰t nh»ng vÃn ÇŠ càng ngày càng 
phÙc tåp này. Tôi nghï chÌ khi không 
còn vÃn ÇŠ gì Ç‹ phäi giäi quy‰t lúc Çó 
trí thÙc ta m§i g†i là tuyŒt ÇÌnh. TuyŒt 
ÇÌnh trí chính là PhÆt trí, vì trong Çó 
không còn "tham, sân, si" nên không 
còn vÃn ÇŠ gì Ç‹ giäi quy‰t, trong Çó 
tÃt cä t¿ Ç¶ng giäi. Và Çây chính là 
ÇÜ©ng phát tri‹n cûa tâm trí con ngÜ©i. 

Bát Nhã trí cûa ñÙc PhÆt không 
phäi chÌ là væn t¿ ÇÜ®c Ç¥t ra do lòng 
tin mÖ hÒ cûa chúng sinh mà là chân 
lš, chân lš cûa vÛ trø mà cách Çây hÖn 
2500 næm không cÀn phäi d¿a vào 
khoa h†c chÌ qua thiŠn ÇÎnh và giác 
ng¶ ñÙc PhÆt Çã nhìn thÃy. ñ‰n th‰ k› 
thÙ 21 này nh»ng nhà VÆt lš h†c và 
Thiên væn vÆt lš h†c (Astrophysiker), 
v§i nh»ng døng cø tân ti‰n, m§i khám 
phá ra ÇÜ®c m¶t phÀn nào s¿ thÆt này 
cûa vÛ trø. Chúng ta thº nghï, v§i tâm 
trí u mình cûa mình, trong m¶t Çêm tÓi 
khi nhìn lên bÀu tr©i v§i træng, sao, 
chúng ta có nghï ra Çó là nh»ng vÆt th‹ 
do trùng trùng nhân duyên tåo ra?, Çó 
là nh»ng vÆt th‹ ÇÜ®c k‰t h®p b¢ng 
nh»ng phÀn tº nhÕ li ti, luôn luôn 
chuy‹n Ç¶ng?, Çó là nh»ng vÆt n¢m 
trong luân chuy‹n vô thÜ©ng cûa ÇÎnh 
luÆt "thành, trø, hoåi, không" ?, nh»ng 
vÆt Çó chÌ hiŒn ra do trång thái "ñ¶ng" 
cûa B N TH” ?, Çó chÌ là hiŒn tÜ®ng, 
hiŒn tÜ®ng này së tan bi‰n khi không 

còn Ç¶ng n»a, nên chính træng, sao, 
cÛng không có thÆt? Hay là m¶t ngÜ©i 
u minh nhÜ tôi, n‰u không có khoa 
h†c, thì khi nhìn m¥t tr©i, m¥t træng và 
m¶t bÀu tr©i ÇÀy sao thì tÜªng r¢ng Çó 
là nh»ng ng†n Çèn mà tåo hóa Çã Ç¥t 
cho Ç‹ ÇÜ®c nhìn thÃy ban ngày và 
ban Çêm, và khi nhìn lên không trung 
thì tÜªng "th¿c t‰" r¢ng trái ÇÃt là trung 
tâm cûa vÛ trø, tÃt cä ÇŠu phäi quay 
quanh trái ÇÃt! Trên th¿c t‰, vô sÓ 
nh»ng vòm sao mà ta Çang thÃy chÌ là 
dÜ âm cûa hàng t› næm ánh sáng, có 
th‹ nh»ng vòm sao này bây gi© Çã tan 
bi‰n hay Çã Ç°i dång tØ lâu. Nh»ng 
ÇiŠu mình và cä khoa h†c gia hiŒn gi© 
Çang tìm thÃy thÆt s¿ chÌ là äo änh. 
Vån h»u luôn bi‰n chuy‹n, vô thÜ©ng! 

ñåi š ñÙc PhÆt dåy: ChÌ cÀn nhìn 
m¶t chi‰c lá, m¶t håt cát nhÕ ta cÛng 
thÃy ÇÜ®c tÃt cä cÖ næng cûa vÛ trø, 
bªi vì to nhÜ thái dÜÖng hŒ hay nhÕ 
nhÜ vi trÀn cÛng ÇŠu do bän th‹ bi‰n 
hiŒn ra, theo khoa h†c thì k‰t quä viŒc 
nghiên cÙu m¶t håt cát hay m¶t chi‰c 
lá là chÙc næng cûa Elektronen 
Protonen Neutronen, cûa Spin cûa 
nh»ng l¿c tác Ç¶ng nhau, cûa 
Photosynthese, physikalische và 
chemische Reaktionen. Nh»ng l¿c và 
cÖ næng này tiŠm tàng trong vÛ trø, 
trong bÃt cÙ m¶t håt bøi nào khác. 

Trong sách PhÆt h†c: "... cÙ ti‰n 
mãi qua 33 tØng tr©i; 56 cänh gi§i BÒ 
Tát; vÛ trø tùy m‡i tØng mà r¶ng l§n 
gÃp b¶i. M‡i PhÆt sái là m¶t cõi PhÆt, 
và m‡i cõi gÒm có Tam-thiên - Çåi-
thiên-th‰-gi§i (= 3x109 thái dÜÖng hŒ, 
n‰u m‡i dÜÖng hŒ là m¶t th‰ gi§i). M‡i 
cõi PhÆt sái ÇÓi v§i không gian, chÌ là 
m¶t håt bøi, trong Çám cát bøi nhÕ 
khác. Các PhÆt sái ÇÀy rÅy hÜ không. 
ThÆt là bao la !". 

ChÌ khi ra ngoài vÛ trø m§i nhìn 
thÃy ÇÜ®c toàn th‹ pháp gi§i và hÜ 
không gi§i, và chÌ khi vào chính trung 
tâm cûa vi trÀn thì m§i thÃy ÇÜ®c toàn 
th‹ hÜ không gi§i và pháp gi§i. ñó là 
Bát Nhã trí cûa ñÙc PhÆt. Ngày nay 
khoa h†c hiŒn Çåi cÀn có viÍn v†ng 
kính Ç¥t ngoài không gian nhÜ Hubble 
m§i thÃy ÇÜ®c bao tÀng Galaxie cách 
xa quä ÇÃt bao nhiêu t› næm ánh sáng, 
và cÛng nh© khoa h†c ta m§i ÇÜ®c bi‰t 
quä ÇÃt chÌ là m¶t håt bøi nhÕ li ti n¢m 
trên rìa cûa giãy ngân hà. Và nh© vào 
mÙc phóng Çåi cûa 
Elektronenmikroskop ngÜ©i ta m§i thÃy 
m¶t phÀn nào cái vÛ trø nhÕ trong 
nh»ng vÆt nhÕ li ti. 

ñiŠu làm cho nhiŠu Khoa h†c gia 
phäi ngåc nhiên, sºng sÓt là khi tìm 

hi‹u vÛ trø c¿c Çåi thì h† thÃy nó thÆt 
bao la, và ngÜ®c låi khi tìm hi‹u vŠ vi 
trÀn li ti thì càng Çi sâu vào h† cÛng 
càng thÃy bao la không dÙt. ñ‰n Ç¶ 
chính ta cÛng không bi‰t ta Çang ª nÖi 
Çâu, vì ngoài ta là vÛ trø bao la, mà 
chính trong m¶t vi trÀn n¢m trong cÖ 
th‹ ta cÛng là vÛ trø bao la!!! Th‰ mà 
Trí Bát Nhã cûa ñÙc PhÆt Çã cho ta 
bi‰t: To nhÜ thái dÜÖng hŒ hay nhÕ 
nhÜ vi trÀn cÛng ÇŠu do bän th‹ bi‰n 
hiŒn ra. Cho nên trong håt bøi cÛng là 
Bän Th‹ và bao trùm cä vÛ trø cÛng là 
Bän Th‹. Không có gì khác biŒt. S¿ 
khác biŒt là do tâm trí u minh cûa mình 
tåo ra. 

Nh»ng nhà khoa h†c Çang trên con 
ÇÜ©ng tìm ra m¶t phÜÖng trình t°ng 
th‹ cho cä vÛ trø. NhÜng n‰u h† không 
d¿a vào nŠn täng Giáo Lš cûa ñÙc 
PhÆt, không d¿a vào Ç¥c tính "TÎnh và 
ñ¶ng", "Có và Không" cûa bän th‹ vÛ 
trø, không d¿a vào "Trùng Trùng 
Duyên Khªi" và tính chÃt "bÃt bi‰n, bÃt 
thêm, bÃt giäm" cûa bän th‹, không 
d¿a vào Ç¥c tính "Vô ThÜ©ng và Luân 
HÒi" cûa vån h»u, n‰u không bi‰t 
"Chân NhÜ và Vô Minh" là hai tính có 
trong cùng m¶t bän th‹, "Vô Minh" có 
th‹ ÇÜ®c chÃm dÙt Ç‹ thành cái Chân 
NhÜ thÜ©ng h¢ng, và Ç¥c biŒt n‰u 
không bi‰t "tÃt cä chÌ là m¶t th‹, 
không phäi hai th‹", mà chÌ theo tính 
cách Çã an bài cûa tåo hóa. Thì ch¡c 
ch¡n h† không bao gi© tìm ra tr†n vËn 
m¶t phÜÖng trình t°ng th‹, mà chÌ 
nh»ng phÜÖng trình cøc b¶, tåm th©i 
và còn thi‰u sót. GiÓng nhÜ s¿ l‡i th©i 
cûa Gravitationstheorie cûa Newton 
ÇÓi v§i Allgemeine Relativitätstheorie 
cûa Einstein và s¿ không thích h®p 
gi»a Allg. Relativitätstheorie v§i 
Quanten-Unschärferelation cûa 
Heiselberg,... Trong Vimalakisti -Sutra: 
"h‰t thäy th‰ gian pháp không ngoài 
PhÆt Pháp". 

M¶t câu hÕi ÇÜ®c Ç¥t ra nÖi Çây là 
n‰u không có Tôn Giáo nhÃt là không 
có PhÆt Giáo thì vÛ trø vÅn vÆy, tÙc là 
chúng sinh vÅn luôn nghiŒp thÙc luân 
hÒi, và cu¶c sÓng vÅn ti‰p tøc trôi qua 
ki‰p này Ç‰n ki‰p khác. Nhân sinh 
cÛng có khi buÒn kh°, hoån nån nhÜng 
cÛng có khi thÕa mãn yên vui, cu¶c Ç©i 
phäi tranh giành Ç‹ sÓng là hi‹n nhiên, 
viŒc sÓng ch‰t hay luân hÒi là bình 
thÜ©ng không có gì Ç‹ phäi bÆn tâm lo 
nghï. Nên có cÀn gì phäi nghï Ç‰n Tôn 
Giáo, hay s¿ cÀn thi‰t phäi có Tôn 
Giáo? 

Câu hÕi này có lë cÛng có nhiŠu 
ngÜ©i Ç¥t ra, ho¥c không Ç¥t ra nhÜng 
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vÅn sÓng m¶t cách vô tÜ trong tÜ th‰ 
này. Tôi nghï chính ngay loài thäo m¶c 
và Ç¶ng vÆt cÛng vÅn luôn sÓng và 
phát tri‹n trong tÜ th‰ này. NhÜ vÆy, 
m¶t ngÜ©i Ç‹ cu¶c sÓng mình trôi Çi 
theo s¿ vô tÜ l¿ cûa tâm trí, cûa thiên 
nhiên thì t¿ ÇÜa mình ngang hàng v§i 
cu¶c sÓng cûa nh»ng sinh vÆt khác. 
NhÜng nói chung, con ngÜ©i nh© có 
tâm trí cao hÖn và tham v†ng cÛng cao 
hÖn nh»ng loài khác, nên luôn luôn có 
š muÓn phát tri‹n Çi lên, trÜ§c h‰t là 
phát tri‹n nâng cao Ç©i sÓng vÆt chÃt, 
nhÜng ÇÒng th©i cÛng có nghïa là phát 
tri‹n tâm trí. Ngoài vÃn ÇŠ nâng cao 
Ç©i sÓng vÆt chÃt con ngÜ©i còn có 
tham v†ng tìm hi‹u nguÒn gÓc cûa 
mình và cûa cä vÛ trø. Cho nên tØ 
hoang sÖ, khi chÜa có khoa h†c, khªi 
ÇÀu Çã có š niŒm vŠ thÀn thánh, thÀn 
m¥t tr©i m¥t træng, núi, sông, sÃm sét, 
và trên tÃt cä nh»ng thÀn này là Tåo 
Hóa. Tôn Giáo lúc ÇÀu ÇÜ®c Ç¥t ra vì 
niŠm tin mÖ hÒ, sau Çó låi tåo ra giáo 
phái phân biŒt và gây chi‰n nhau. 
Giáo phái trª thành m¶t hành l¿c thÓng 
trÎ, trong lÎch sº nhân loåi Çã có bao 
nhiêu cu¶c thánh chi‰n, ngÜ©i ta vì 
tham v†ng Çã dùng giáo phái Ç‹ phân 
biŒt và d¿a vào quân l¿c Ç‹ lÃn chi‰m 
ÇÃt Çai cûa dân t¶c khác, và ngoài ra 
n‰u ai sÓng sót khác v§i niŠm tin thì bÎ 
tiêu diŒt, k‰t t¶i, ngay cä ÇÓi v§i nh»ng 
nhà khoa h†c. ThÆt ra Çó là do "tham, 
sân, si" cûa con ngÜ©i tåo ra chÙ 
không phäi là "š muÓn" cûa Tåo Hóa. 

S¿ ham muÓn hi‹u bi‰t và phát 
tri‹n tâm trí cûa con ngÜ©i là Ç¥c tính 
cûa cu¶c sÓng, n‰u vÛ trø luân hÒi 
theo cái vòng xoáy trên cái trøc th©i 
gian tÜÖng ÇÓi, thì s¿ phát tri‹n tâm trí 
cÛng tÜÖng ÇÓi Çi theo trøc th©i gian. 
Tóm låi, dÅu muÓn vô tÜ l¿ v§i sÓ ki‰p 
nhÜng vì "Tham" là Ç¥c tính cûa s¿ 
sÓng, nên s¿ sÓng là luôn luôn phát 
tri‹n, m¶t s¿ phát tri‹n song hành và 
c¶ng hÜªng gi»a tâm trí và vÆt chÃt. 
Nên khoa h†c càng ti‰n b¶ thì tâm trí 
con ngÜ©i càng cao, và ngÜ®c låi. 
Khoa h†c trong th©i Çåi này không 
nh»ng chÌ Ç‹ khám phá trên quä ÇÃt 
này mà Çã vào không gian và ti‰n xa 
vào s¿ tìm hi‹u vÛ trø. NhÜ Çã vi‰t ª 
phÀn trên, t¶t cùng cûa phát tri‹n tâm 
trí là tuyŒt ÇÌnh trí cûa ñÙc PhÆt. TuyŒt 
ÇÌnh trí này giäi thông nh»ng vÃn ÇŠ 
cûa chúng sinh và cûa cä vÛ trø. Ta 
thÃy, dù muÓn hay không, dù có hay 
không có cái ÇÜ®c Ç¥t tên là Tôn Giáo, 
cÛng không có gì ra ngoài PhÆt Pháp: 
"H‰t thäy th‰ gian Pháp không ngoài 
PhÆt Pháp". 

Khi Ç†c nh»ng bài ÇÀu "Lá ThÜ 
TÎnh H»u" cûa ThÎ ChÖn, tôi thÃy l©i 
anh thÆt chân thành, ÇÀy tính TØ Bi và 
có š muÓn liên låc v§i anh Ç‹ xin tÆp 
"Pháp Môn TÎnh ñ¶", Ç‹ t¿ mình có 
th‹ theo Çó h†c tÆp. M¥c dÀu có lòng 
tin tÜªng vô biên vào Giáo Lš cûa ñÙc 
PhÆt nhÜng có lë vì tôi không có duyên 
sÓ, nên chÜa bao gi© ÇÜ®c tham d¿ 
m¶t l§p Giáo Lš do chùa t° chÙc. 
NhÜng bài h†c và nh»ng bÆc ThÀy khä 
kính cûa tôi là t© báo Viên Giác và 
ThÀy cÛng nhÜ Nh»ng VÎ ñåi ThiŒn Tri 
ThÙc vi‰t trong báo, cÛng nhÜ tÃt cä 
nh»ng sách vi‰t vŠ Giáo Lš ÇÜ®c dÎch 
ra ti‰ng ñÙc mà tôi Çã và Çang Ç†c. 
Trong Çó có nh»ng cuÓn vô cùng quš 

giá nói vŠ PhÆt Giáo và ThiŠn ñÎnh, 
nhÜ: 

1. Der Weg zur Reinheit 
Visuddhi-Magga cûa Nyanatiloka 
Mahathera. 

2. Das Geheimnis von Leben und 
Tod cûa Ayya Khema. 

3. Der kostbare Schmuck der 
Befreiung cûa Campopa. 

4. Die buddhistische Lehre von 
der Ganzheit des Seins cûa Garma 
C.C. Chang. 

5. Die Jünger Buddhas cûa 
Nyanaponika Thera, Hellmuth Hecker. 

6. PhÆt H†c Tinh Hoa cûa T.T. 
Duc Nhuan 

. . . . . 
(Còn ti‰p) 

Ý  XUÂN 
     �Kim Chi Viên Thành 

 
 
 
 

MØng Xuân ánh ñåo huy hoàng 
Tâm Xuân, Tâm PhÆt muôn vàng s¡c tÜÖi 

Tình m¶ng Xuân niŒm PhÆt rÒi 
Di ñà sáu ch» tÙ th©i ch£ng quên 

Mai vàng nª suÓi ñåo thiŠn 
HÒng, Lan, Cúc, QuÃt bên thŠm tØ bi 

Xuân vŠ dËp mÓi sân, si 
Tham lam, ái Ó lòng thì lánh xa 
Mùa Xuân chuông mõ vang ca 
ñåo ÇÜa ta t§i m¶t nhà yên vui 
Xuân vui Çåo - Xuân giúp Ç©i 

ñón Xuân Di L¥c kh¡p nÖi an bình 
(Xuân tha phÜÖng - 2004) 
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Ñaïi leã khaùnh thaønh  
Tu Vieän Quaûng Ñöùc 

vaø ñaïi hoäi baát 
thöôøng, thaønh coâng 

maõn nguyeän 
 
 

oïi söï kieän xaûy ra ñeàu coù nhaân duyeân, moïi nhaân 
duyeân tích tuï laø do duyeân khôûi töø taâm thöùc cuûa 

chuùng sanh, hay chôn nhö vaïn phaùp. Chaân lyù aáy, nhö thò 
aáy khoâng ra ngoaøi moät phaïm vi tieåu tieát söï kieän naøo; nhö 
theá ta thaáy söï kieän nhoû do nhaân duyeân nhoû, söï quaû lôùn 
do nhaân duyeân lôùn! Trong tuaàn leã naøy qua ba ngaøy 9, 10, 
11 thaùng 10 naêm 2003 taïi Tieåu bang Victoria thaønh phoá 
Melbourne, thuoäc vuøng Fawkner treân con ñöôøng Lynch 
soá 105, moät ngoâi chuøa thaät ñeïp, thaät xinh xaén, thaät trang 
nghieâm, thaät huøng vó, vaø thaät khieâm toán so vôùi nhöõng 
ngoâi chuøa Vieät ñaõ xuaát hieän treân ñaát UÙc  töø gaàn hai thaäp 
nieân qua, ñang töng böøng khai leã Khaùnh Thaønh chaøo ñoùn 
moïi ngöôøi con Phaät taïi Tieåu Bang naøy. Trong nhaân 
duyeân thuø thaéng ñoù, haún ñaõ tích tuï töø voâ soá duyeân laønh 
coâng ñöùc cuûa nhöõng ngöôøi con Phaät taïi ñaây noùi chung 
vaø quyù Taêng Ni cuûa Tu Vieän Quaûng Ñöùc noùi rieâng; vaø 
theâm nöõa laø do coâng haïnh cuûa caû hai Thaày chaùnh, phoù 
truï trì taïi ñaây. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do vaäy duø tieát trôøi ñaõ vaøo Xuaân, duø dö höôûng laïnh 
cuûa muøa ñoâng vaãn coøn nghieät ngaõ, töôûng nhö tieát ñoâng 
ñang coøn ngöï trò, thaät ñuùng nhö tieáng ñoàn xa khí haäu laï 
luøng cuûa tieåu bang Victoria “moät ngaøy coù ñuû boán muøa”! 
Thôøi tieát khaéc nghieät ñoù, aáy vaäy maø Phaät söï chuaån bò 
cho ngaøy Khaùnh Thaønh vaãn nhòp nhaøng linh hoaït, töø 
coâng vieäc trang trí ngoâi Töï vieän ñeán loøng nhieät tình noàng 
aám haân hoan chaøo ñoùn chö Toân Ñöùc vaø quyù Quan 
khaùch, Phaät töû khaép nôi treân theá giôùi tuï veà tham döï. Coù 
theå noùi chöa bao giôø hình aûnh chö Toân Ñöùc tuï hoäi veà 
moät nôi ñaïo traøng ñoâng nhö vaäy, tính keå töø tröôùc ñeán nay 
treân ñaát UÙc; vaø neáu chuùng toâi noùi khoâng ngoa, ôû haûi 
ngoaïi xöa nay, quyù Toân Ñöùc Vieät Nam caùc nôi khaép theá 

giôùi veà döï leã nôi naøo ñoù, con soá khoù coù theå hôn nôi ñaây 
ñöôïc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngay ngaøy ñaàu tieân cuûa 3 ngaøy leã chính thöùc, soá 

löôïng Taêng Ni ñaõ leân ñeán hôn 70 vò ñeán töø caùc nöôùc nhö 
Hoa Kyø, Gia Naõ Ñaïi, Phaùp, Ñöùc, Hoøa Lan, Taân Taây Lan 
vaø Vieät Nam. Vaø sau khi ñaõ thoâng baùo, thoâng tin thôøi 
khoùa bieåu Ñaïi Leã, buoåi leã cung an chöùc söï ñaàu tieân ñöôïc 
dieãn ra taïi Ñaïi Huøng Baûo Ñieän treân taàng laàu chaùnh coøn 
tinh khoâi muøi sôn môùi. Cho ñeán ngaøy chính thöùc khaùnh 
thaønh soá löôïng Taêng Ni ñaõ leân ñeán 134 vò; moät traêm ba 
möôi boán chieác y vaøng noåi baät toûa saùng caûnh Giaø Lam 
thanh tònh. Hình aûnh thænh sö quang laâm hoäi tröôøng khai 
leã chính thöùc, ñöôïc saép ñaët thaät trang nghieâm; vaø maøu 
vaøng y cuûa caùc Ngaøi thanh thaûn böôùc ñi keùo daøi hôn caû 
traêm thöôùc keùo daøi töø nhaø ñoâng cuûa tu vieän ñi ra ñöôøng 
Lynch vaø roài daãn vaøo hoäi  tröôøng nôi leã khai maïc, taïi hoäi 
tröôøng luùc baáy giôø chæ coøn moät khoaûng khoâng gian vöøa 
ñuû thænh quyù Ngaøi quang laâm, ngoaøi ra ñeàu chaät ních 
röøng ngöôøi khoâng moät loái thoaùt. Khoâng khí hoäi tröôøng 
döôøng nhö ngheït thôû, nhöng vaãn giöõ ñöôïc söï nghieâm 
trang toân kính, naùo nöùc haân hoan ñoùn möøng giôø khai 
maïc. Khoâng khí trang nghieâm laïi huøng hoàn vôùi lôøi chaøo 
ñoùn ñaïo tình ñaïo nghóa giôùi thieäu chö toân ñöùc Taêng Ni, 
Quan khaùch vaø Hoäi ñoaøn, quyù ñoàng höông Phaät töû veà 
tham döï Ñaïi leã, ñieåm naøy cuõng nhôø taøi kheùo leùo ñieàu 
khieån chöông trình cuûa TT Thích Nhaät Taân, TT Thích 
Nhaät Trí, Ñaïo höõu Kieàu Thu vaø Ñaïo höõu Erin Armstrong 
trong Ban xöôùng ngoân.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
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Veà chöùng minh vaø tham döï leã coù Hoøa Thöôïng Thích 
Hoä Giaùc, Phoù Vieän Tröôûng VHÑ, Chuû Tòch HÑÑH  VP II 
VHÑ GHPGVNTNHN/Hoa Kyø; Ñaïi Laõo Hoøa Thöôïng 
Thích Phöôùc Thaønh, Phöông Tröôïng Toå Ñình Thieân 
Phöôùc, Bình Ñònh; Hoøa Thöôïng Thích Nhö Hueä, Hoäi Chuû 
Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát Haûi Ngoaïi taïi 
UÙc Ñaïi Lôïi-Taân Taây Lan; Hoøa Thöôïng Thích Minh Taâm,  
Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Ñieàu Haønh Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät 
Nam Thoáng Nhaát Haûi Ngoaïi taïi Chaâu AÂu; Hoøa Thöôïng 
Thích Tònh Haïnh,  Phoù Chuû Tòch Giaùo Hoäi Phaät Giaùo 
Linh Sôn Theá giôùi, ñeán töø Ñaøi Loan; Hoøa Thöôïng Thích 
Huyeàn Toân, Chöùng Minh Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam 
Thoáng Nhaát Haûi Ngoaïi taïi UÙc Ñaïi Lôïi-Taân Taây Lan; Hoøa 
Thöôïng Thích Thieän Nhôn, Phöông Tröôïng Toå Ñình 
Thieân Ñöùc, Bình Ñònh; HT Thích Chaùnh Laïc, Phoù Chuû 
Tòch Noäi Vuï HÑÑH  VP II VHÑ GHPGVNTNHN/Hoa Kyø, 
Vieän Chuû chuøa Nhö Lai Denver (CO); HT Thích Giaùc 
Löôïng, Phoù Chuû Tòch HÑÑH Ñaëc Traùch Giaûi Tröø Phaùp 
Naïn, Vieän Chuû Phaùp Duyeân Tònh Xaù San Jose (CA); HT 
Thích Baûo Laïc, Phoù Hoäi Chuû Noäi Vuï kieâm Toång Vuï 
Hoaèng Phaùp GHPGVNTN/HN taïi UÙc; PSNT Thích Giaùc 
Ñöùc, Phoù Chuû Tòch HÑÑH  VP II VHÑ 
GHPGVNTNHN/Hoa Kyø, Ñaëc Traùch Nghieân Cöùu Keá 
Hoaïch, Vieän chuû chuøa PGVN Boston. MA; HT Thích Tín 
Nghóa, Toång Vuï Tröôûng Toång Vuï Cö Só 
GHPGVNTNHN/HK, Vieän Chuû Toå Ñình Töø Ñaøm Haûi 
Ngoaïi Dallas (TX); HT Thích Nguyeân An, Toång Vuï 
Tröôûng Toång Vuï Taêng Söï GHPGVNTNHN/HK, Vieän Chuû 
Chuøa Coå Laâm Seattle, WA; TT Thích Nhö Ñieån, Toång 
Thö Kyù GHPGVNTN/HN taïi Chaâu AÂu; Thöôïng Toïa Thích 
Tröôøng Sanh, Phoù Hoäi Chuû Ñaëc Traùch Taân Taây Lan, 
GHPGVNTN/HN taïi UÙc; TT. Thích Tònh Minh, Chaùnh Thö 
Kyù Hoäi Ñoàng Giaùo Phaåm Trung Öông GHPGVNTN; TT 
Thích Vieân Lyù, Toång Thö Kyù GHPHVNTN Haûi Ngoaïi taïi 
Hoa Kyø, Hoøa Thöôïng Laït Ma Taây Taïng Guru Vajra Yong 
Le, Laït Ma Vajra Yong Ming; TT Thích Boån Ñaït, Phoù 
Chuû Tòch Noäi Vuï HÑÑH GHPGVNTNHN/Canada, Vieän 
chuû Chuøa & Tu Vieän Phoå Ñaø Sôn Ottawa, Canada; TT. 
Thích Quaûng Ba, Phoù Hoäi Chuû Ngoaïi Vuï 
GHPGVNTN/HN taïi UÙc, vieän Chuû Tu Vieän Vaïn Haïnh, 
Canberra; TT Thích Boån Ñieàn, Toång Vuï Tröôûng Toång Vuï 
Taêng Söï, GHPGVNTN Haûi Ngoaïi taïi UÙc vaø hôn 130 
Taêng Ni töø khaép nôi treân theá giôùi veà döï leã.  

Phía quan khaùch UÙc coù: Thöôïng Nghò Só Garry 
Hardgrave, Toång Tröôûng Boä Ña Vaên Hoùa & Quoác Tòch 
Söï Vuï Lieân Bang; Thöôïng Nghò Só Jacinta Tchen ñaïi 
dieän cho Thuû Töôùng UÙc John Howard; Thöôïng Nghò Só  
Kevin Thomson, Toång Tröôûng Ñoái Laäp veà Moâi Sinh  
thuoäc Ñaûng Lao Ñoäng; Thöôïng Nghò Só  Sang Nguyeãn, 
ñaïi dieän cho Thuû Hieán Tieåu Bang Victoria Steve Brack; 
OÂng Joe Ficarra, Thò Tröôûng thaønh phoá Moreland; OÂng 
Chaâu Xuaân Huøng, Chuû Tòch Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï 
Do Tieåu Bang Victoria; Luaät Sö Löu Töôøng Quang, Toång 
Giaùm Ñoác SBS Radio Saéc Toäc taïi UÙc; OÂng John 
Hughes, Chuû Tòch Hoäi Thaûo Luaän Phaät Hoïc, Victoria; 
OÂng Ian Green, Chuû Tòch Hoäi Phaät Giaùo Bendigo, 
Victoria; OÂng Robert Wood, Chuû Tòch Trung Taâm Vaän 
Ñoäng Hoøa Bình; OÂng Voõ Vaên AÙi, Nöõ só YÛ Lan (Phoøng 
Thoâng Tin Phaät Giaùo Quoác ñeán töø Phaùp quoác); coâ Ngoïc 
Haân, Tröôûng Ban Vieät Ngöõ SBS Sydney; oâng Long 
Quaân, Chuû Buùt Tuaàn Baùo Nhaân Quyeàn; oâng Hoàng Haø, 

Chuû Buùt Thôøi Baùo, hôn 40 Hoäi ñoaøn ngöôøiVieät vaø treân 
4000 ñoàng höông Phaät töû veà tham döï leã. 

Theo sau leã chaøo côø UÙc, Vieät vaø PG, laø dieãn vaên Khai 
Maïc Ñaïi Leã Khaùnh Thaønh cuûa TT Vieän Chuû Tu Vieän 
Quaûng Ñöùc, Thích Taâm Phöông. TT ñaõ ngoû lôøi caûm ôn 
chö  Toân Ñöùc Taêng Ni treân khaép theá giôùi vaø ñoàng höông 
Phaät töû trong vaø ngoaøi UÙc Chaâu veà tham döï leã. Trong 
dieãn vaên coù ñoaïn vieát:  

Sau bieán coá lòch söû nöôùc nhaø cuûa naêm 1975, haøng 
trieäu ngöôøi con daân nöôùc Vieät phaûi boû nöôùc ra ñi löu vong 
treân xöù ngöôøi vì lyù töôûng töï do, trong soá ñoù khoâng ít 
nhöõng ngöôøi Phaät töû Vieät Nam, cuõng nhö moät soá ít Chö 
Toân Ñöùc Taêng Ni ñaõ leân ñöôøng vöôït bieån. Vaïn söï khôûi 
ñaàu nan, nhöõng ngöôøi con Phaät, Taêng Ni, Phaät töû ôû ñaäu 
queâ ngöôøi, traûi qua nhieàu thaêng traàm vaø muoân ngaøn khoù 
khaên treân böôùc ñöôøng phuïng söï,  maø haàu heát Chö Toân 
Ñöùc Ñöùc Taêng Ni haønh ñaïo treân xöù ngöôøi ñeàu gaëp phaûi ôû 
giai ñoaïn ñaàu tieân. Tuy nhieân, ngöôøi Vieät Nam, vôùi baûn 
chaát caàn cuø, taän tuïy vaø chaân thaønh trong moïi coâng vieäc, 
cho neân  deã hoäi nhaäp vaøo baát cöù hoaøn caûnh naøo. Cho duø 
ôû ñaâu, ngöôøi daân nöôùc Vieät, ngöôøi Phaät töû Vieät Nam luoân 
luoân baûo toàn vaø coá gaéng phaùt huy neàn vaên hoùa Vieät, maø 
trong ñoù ngoâi chuøa Vieät Nam khoâng theå thieáu trong coäng 
ñoàng Vieät Nam. Ñoù laø lyù do maø Taêng Ni Phaät töû cho duø 
gaëp nhieàu  khoù khaên, chöôùng ngaïi, cuõng coá gaéng khaéc 
phuïc vaø vöôït qua ñeå thöïc hieän hoaøi baõo vaø chí nguyeän 
cuûa ngöôøi con Phaät...  Duø phaûi chòu muoân ngaøn gian khoå, 
con doác loøng vì ñaïo hy sinh. Treân tinh thaàn ñoù, Tu Vieän 
Quaûng Ñöùc nhoû beù ñöôïc chuùng con thaønh laäp vaøo giöõa 
thaùng 6 naêm 1990 taïi vuøng Broadmeadows ñeå ñaùp öùng 
nieàm khaùt khao tu hoïc Phaät cuûa nhöõng ngöôøi Vieät Nam 
löu vong treân xöù ngöôøi. Taïo döïng Tu Vieän Quaûng Ñöùc laø 
ñeå coù nôi tu hoïc, thôø töï, vaø hun ñuùc tinh thaàn ñôøi soáng 
taâm linh cuûa nhöõng ngöôøi con Phaät xa queâ, ñoàng thôøi 
töôûng nieäm aân ñöùc cao caû cuûa moät baäc Thaùnh Taêng Vieät 
Nam, ñoù laø Boà Taùt Thích Quaûng Ñöùc, ngöôøi ñaõ hy sinh 
baèng chính maïng soáng cuûa mình ñeå baûo toàn chaùnh phaùp, 
cöùu nguy daân toäc...  Nhôø ôn Chö Phaät gia hoä, vaøo thaùng 
6 naêm 1997, Tu vieän Quaûng Ñöùc ñaõ chính thöùc mua ñöôïc 
ngoâi tröôøng tieåu hoïc vuøng Fawkner naøy. Sau gaàn 4 naêm 
sinh hoaït, töø moät ngoâi tröôøng hoang taøn xô xaùc ñaõ ñoùng 
cöûa, nhöõng ngöôøi con Phaät taïi ñaây ñaõ noã löïc ñeâm ngaøy 
ñeå chænh trang vaø söûa chöõa, xaây döïng töøng böôùc moät, taïo 
neân moät caûnh trí phaàn naøo mang ñöôïc neùt ñaëc thuø cuûa 
moät ngoâi chuøa queâ nhaø Vieät Nam. Tuy nhieân, vì laø moät 
tröôøng hoïc ñöôïc xaây döïng treân 70 naêm, neân taát caû moïi 
thöù ñeàu xuoáng caáp, neân chính quyeàn thaønh phoá Moreland 
khoâng cho pheùp Tu vieän sinh hoaït nhö laø moät côû sôû coäng 
ñoàng. Duø ñang trong thôøi ñieåm khoù khaên nhaát veà kinh teá 
xaõ hoäi, nhöng buoäc loøng Tu Vieän phaûi truøng tu xaây caát 
ñieän Phaät ñeå ñaùp öùng nhu caàu tu hoïc caáp baùch cuûa Phaät 
töû xa gaàn. Vaøo ngaøy 10 thaùng 12 naêm 2000, Tu Vieän ñaõ 
toå chöùc leã Ñaët Vieân Ñaù ñaàu tieân ñeå tieán haønh coâng trình 
xaây döïng. Sau ba naêm daøi kieán thieát. Giôø ñaây, tröôùc maét 
quí vò moät ngoâi chaùnh ñieän ñöôïc thaønh töïu trang nghieâm 
trong khieâm toán, nhöng keát tuï baèng taát caû taám loøng chaân 
thaønh vaø thanh tònh, baèng moà hoâi, taâm ñöùc, nguyeän löïc 
cuûa nhöõng aân nhaân, thaân höõu, ñoàng höông Phaät töû xa 
gaàn. 
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Tieáp ñoù, laø lôøi ñaïo töø Ñaïo töø cuûa Hoøa Thöôïng Thích 
Nhö Hueä, Hoäi chuû Giaùo Hoäi PGVNTN/ Haûi Ngoaïi  taïi UÙc 
Ñaïi Lôïi – Taân Taây Lan, Hoøa Thöôïng ñaõ nhaán maïnh ñeán 
quan ñieåm lòch söû cuûa Tu Vieän qua taám göông huøng 
traùng cuûa Boà Taùt Quaûng Ñöùc. HT noùi:  

Hoâm nay taïi Tieåu Bang Victoria noùi rieâng vaø taïi UÙc Ñaïi 
Lôïi noùi chung ñang böôùc vaøo giöõa muøa xuaân, traêm hoa 
ñua nôû, vaïn vaät ñeàu hoài sinh sau ba thaùng muøa ñoâng giaù 
buoát tieâu sô. Nhaân dòp töôi nhuaän naøy, tu vieän Quaûng 
Ñöùc, Melbourne, möøng leã khaùnh thaønh trung taâm Phaät 
Giaùo, laïi toâ ñieåm theâm vöôøn hoa ña vaên hoùa UÙc moät caønh 
hoa ñaày höông saéc. Trong yù nghóa cao ñeïp aáy, thay maët 
Giaùo Hoäi, chuùng toâi xin nhieät lieät chaøo möøng toaøn theå quí 
vò. Ba naêm tröôùc, cuõng taïi ñòa ñieåm naøy, leã ñaët vieân ñaù 
xaây döïng tu vieän Quaûng Ñöùc ñaõ ñöôïc long troïng cöû haønh. 
Vôùi taâm nguyeän vaø söùc laøm vieäc beàn bæ T.T Taâm Phöông 
vaø Ban Kieán Thieát ñaõ vöôït qua moïi chöôùng duyeân ñeå 
hoaøn thaønh ñöôïc ngoâi chuøa xinh xaén nhö theá naøy, quaû laø 
moät kyø coâng, vaø thaät voâ cuøng xöùng ñaùng, chuùng toâi khoâng 
theå khoâng nhieät lieät taùn döông coâng ñöùc! 

 Huaán töø cuûa HT Thích Minh Taâm, Chuû Tòch HÑÑH 
Giaùo Hoäi PGVNTN Haûi Ngoaïi taïi Chaâu AÂu. HT ñaõ nhaéc 
laïi tinh thaàn voâ uùy cuûa Boà Taùt Quaûng Ñöùc, moät con 
ngöôøi ñaõ duøng chính maïng soáng cuûa mình ñeå mang laïi 
nieàm tin vaø öôùc voïng cho nhaân sinh ñeå cho hoâm nay Tu 
Vieän Quaûng Ñöùc ñöôïc döïng laäp treân moät ñaát nöôùc nam 
baùn caàu naøy. HT ñaõ noùi:  

Cho maõi ñeán ngaøy hoâm nay, 40 naêm sau Coá Hoøa 
Thöôïng Thích Quaûng Ñöùc, vò phaùp thieâu thaân (ngaøy 20/4 
naêm Quyù Maõo - 1963) boùng caây Boà Ñeà cuûa Ngaøi vaãn coøn 
maùt meû goäi nhuaàn khaép coõi nhaân gian, nhaát laø trong haøng 
Phaät töû Vieät Nam, trong nöôùc cuõng nhö ôû haûi ngoaïi. Keå 
caû ngöôøi ngoaïi quoác, AÂu, Myõ khi nghe noùi ñeán Vieät Nam 
vaø Phaät Giaùo Vieät Nam, ít nhieàu gì hoï cuõng nhaéc ñeán 
hình aûnh hy sinh baát khuaát cuûa Boà Taùt Thích Quaûng Ñöùc. 
Nhaéc ñeán vôùi moät nieàm kính phuïc, traân quyù. Voâ thöôøng, 
laõo, beänh baát döõ nhôn kyø, trieâu toàn tòch vong, saùt na dò 
theá… leõ voâ thöôøng heát söùc ñôn giaûn, chaéc chaén laø ai ai 
cuõng hieåu, nhaát laø chö vò xuaát gia. Nhöng trong voâ thöôøng 
maø döïng leân ñöôïc neùt tröôøng cöûu, ñoù môùi laø maø ñieåm 
ñaëc bieät khoâng gì xoùa cho tan, ñaäp cho vôõ ñöôïc. Vaâng, 40 
naêm sau, nguïc A Tyø vaãn coøn hieån hieän khaép nôi, ngay caû 
treân ñaát nöôùc Vieät Nam. Vaø khi naøo coøn boùng daùng A Tyø 
ôû ñaâu thì ôû ñoù vaãn coøn röïc saùng traùi tim cuûa Boà Taùt. Naêm 
nay, 2003, kyû nieäm 40 naêm kyû nieäm ngaøy vò Phaùp thieâu 
thaân cuûa Boà Taùt Quaûng Ñöùc. Cuõng truøng phuøng trong 
naêm nay, taïi UÙc Ñaïi Lôïi, coù leã Khaùnh Thaønh moät tu vieän 
mang teân Quaûng Ñöùc. ÔÛ trong nöôùc cuõng nhö ngoaøi 
nöôùc, keå töø sau phaùp naïn 1963, danh xöng Quaûng Ñöùc 
ñöôïc duøng ñeán ôû nhieàu nôi, ñaët teân chuøa, teân hoäi, teân 
ñoaøn theå, teân tu vieän. Moät danh hieäu maàu nhieäm linh 
thieâng, raát gaàn vaø raát quyù, vöøa caàu nguyeän, vöøa nöông 
theo.  

Töø thuû ñoâ Canberra,Thuû Töôùng Chính Phuû UÙc John 
Howard ñaõ gôûi Thoâng Ñieäp chuùc möøng ñeán Ñaïi Leã (do 
Thöôïng Nghò Só Lieân Bang Jacinta Tchen ñoïc):  

Trong nieàm hoan hyû bao la, toâi chính thöùc gôûi lôøi chuùc 
möøng ñeán Tu Vieän Quaûng Ñöùc trong dòp quyù vò toå chöùc 
ñaïi leã khaùnh thaønh. Coäng ñoàng Phaät giaùo taïi UÙc laø moät 
phaàn quan troïng, vöõng maïnh vaø giaù trò trong xaõ hoäi UÙc. 

Tu Vieän Quaûng Ñöùc taïi tieåu bang Victoria ñaõ cung öùng söï 
giuùp ñôõ veà vaät chaát laãn ñôøi soáng taâm linh cho coäng ñoàng 
Vieät-UÙc bao goàm ngöôøi tî naïn, giôùi treû, ngöôøi giaø vaø caùc 
nhu caàu khaùc. Ngoâi Chaùnh Ñieän vaø Hoäi tröôøng Ña Duïng 
cuûa quyù vò seõ coù theå giuùp cho caùc sinh hoaït coäng ñoàng 
phaùt trieån vaø aûnh höôûng lôùn maïnh hôn. UÙc Ñaïi Lôïi laø toå 
aám cho taát caû caùc toân giaùo theá giôùi vaø luoân toân troïng moïi 
truyeàn thoáng tín ngöôõng laø moät chính saùch quan troïng maø 
chính phuû chuùng toâi muoán thöïc hieän, nhaèm thaùo gôõ 
nhöõng moái xung ñoät vaø khoâng bao dung trong xaõ hoäi. Laø 
quoác gia ña vaên hoùa, chuùng toâi ñaùnh giaù cao vaø toân troïng 
quyeàn töï do tín ngöôõng cuûa moïi coâng daân trong vieäc hoï 
duy trì, phaùt trieån  vaên hoùa vaø ñöùc tin cuûa hoï. Toâi xin coù 
lôøi taùn döông vai troø cuûa Tu Vieän Quaûng Ñöùc cuõng nhö 
Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát Haûi Ngoaïi taïi 
UÙc Ñaïi Lôïi-Taân Taây Lan veà taát caû nhöõng hoaït ñoäng veà töø 
thieän xaõ hoäi cuõng nhö höôùng daãn ñôøi soáng taâm linh, 
nhöõng ñoùng goùp quan troïng naøy seõ giuùp cho quoác gia UÙc 
ngaøy caøng theâm vöõng maïnh vaø ñoàng nhaát. Toâi xin gôûi lôøi 
chuùc möøng ñeán Thöôïng Toïa Thích Taâm Phöông vaø taát caû 
nhöõng ngöôøi tham döï ñaïi leã khaùnh thaønh. Caàu chuùc buoåi 
leã thaønh töïu vieân maõn. 

Theo sau laø thö chuùc möøng cuûa Thuû Hieán Victoria 
Steve Brack do Thöôïng Nghò Só  Sang Nguyeãn ñoïc:  

Trong nieàm hoan hyû voâ bieân, toâi kính gôûi lôøi chuùc tuïng 
ñeán Tu vieän Quaûng Ñöùc vaø coäng ñoàng Phaät giaùo taïi tieåu 
bang Victoria trong dòp möøng ñaïi leã khaùnh thaønh. Ngöôøi 
ñeä töû Phaät trong Coäng ñoàng Phaät giaùo ñaõ noåi baät trong 
lónh vöïc naøy, mang laïi cho hoï nhöõng giaù trò cuûa tính baát 
baïo ñoäng, roäng löôïng vaø loøng töø bi voâ löôïng, nhöõng giaù trò 
maø chuùng ta ñang khao khaùt. Toâi xin coù lôøi taùn thaùn coâng 
ñöùc cuûa Tu Vieän Quaûng Ñöùc vaø Hoäi Töø Thieän Quaûng Ñöùc 
tieáp tuïc uûng hoä cho coäng ñoàng trong suoát 10 naêm qua. 
Coâng vieäc cuûa Hoäi ñaõ laøm, ñaëc bieät laø coá vaán cho giôùi 
treû, ngöôøi nghieän ma tuùy, côø baïc, baïo ñoäng gia ñình… 
Chính quyeàn tieåu bang Victoria raát vui möøng ñeå tieáp söùc 
cuøng vôùi Hoäi qua vieäc ñaõ ñoùng goùp moät phaàn nhoû cho 
ngaân quyõ xaây döïng. 

Sau ñoù laø lôøi phaùt bieåu chuùc möøng cuûa Thò tröôûng 
thaønh phoá Moreland Joe Ficarra, oâng noùi:  

“Nhöõng naêm gaàn ñaây, Phaät giaùo ñaõ vaø ñang phaùt trieån 
taïi thaønh phoá Moreland vaø treân toaøn nöôùc UÙc noùi chung. 
Lôøi daïy cuûa Ñöùc Phaät ñaõ daâng taëng cho ñôøi, xöa cuõng 
nhö nay, söï hieåu bieát saâu saéc veà ñôøi soáng taâm linh. 
Chuùng toâi töï haøo veà tinh thaàn coäng ñoàng, moái lieân keát vaø 
söùc maïnh phaùt xuaát töø  nhieàu nguoàn vaên hoùa khaùc nhau 
trong coäng ñoàng. Chuùng toâi luoân khuyeán khích vaø uûng hoä 
cho caùc caù nhaân vaø caùc ñoaøn theå trong coäng ñoàng tieáp 
tuïc coá gaéng ñoùng goùp ñeå laøm giaøu ñeïp vaø thoáng nhaát cho 
coäng ñoàng cuûa chuùng ta. Phaät giaùo vaø coäng ñoàng VN ñaõ 
ñoùng goùp nhieàu phöông dieän khaùc nhau cho ñôøi soáng taâm 
linh, vaên hoùa, xaõ hoäi vaø kinh teá cho thaønh phoá chuùng ta.  

Trong khi Ñaïo Höõu Brian Ashen, Chuû Tòch Hoäi Phaät 
Giaùo Victoria cuõng ñaõ gôûi thö chuùc möøng: 

”Gaàn ñaây toâi haân haïnh, toâi ñöôïc tham quan moät voøng 
quanh ngoâi chuøa môùi. Phong caùch kieán taïo moâ hình kieán 
truùc thaät hoaøn haûo vaø chaát löôïng thaåm myõ tuyeät vôøi. Quaû 
thaät ñaây laø moät trong nhöõng ngoâi Chuøa Vieät Nam taàm voùc 
ñöôïc xaây döïng taïi tieåu bang Victoria. Phaät Giaùo ñang 
phaùt trieån maïnh taïi tieåu bang Victoria vôùi khoaûng 130.000 
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laø Phaät töû. Ngoâi chuøa naøy laø phaûn aûnh thöïc teá cho söï 
phaùt trieån aáy vaø seõ phuïc vuï khoâng cho coäng ñoàng cuûa 
Quyù Ngaøi maø roäng ra cho caùc coäng ñoàng saéc toäc khaùc. 
Lôøi cuoái, toâi xin thaønh kính chuùc möøng Quyù Ngaøi vaø 
nguyeän caàu Chö Phaät vaø chö Boà Taùt gia hoä cho Tu Vieän 
Quaûng Ñöùc”. 

Luaät sö Löu Töôøng Quang, Toång Giaùm Ñoác heä thoáng 
phaùt thanh SBS Radio cuõng ñaõ ngoû lôøi taùn döông coâng 
ñöùc xaây döïng tu vieän, oâng noùi: 

”Khaùnh thaønh ngoâi ñieän Phaät laø moät söï kieän quan 
troïng. Ñieàu naøy bieåu hieän khoâng chæ laø moät lôøi phaùt 
nguyeän ñoái vôùi chö Phaät maø coøn laø lôøi cam keát vôùi coäng 
ñoàng. Nôi choán thôø phöôïng laø taâm ñieåm cho vieäc xaây 
döïng coäng ñoàng. Vieäc naøy ñoùng moät vai troø quan troïng 
trong ñôøi soáng tín ngöôõng cuûa ngöôøi Phaät töû vaø khoâng 
Phaät töû. Moïi ngöôøi daân cuûa taát caû nhöõng toân giaùo ñang 
nôùi roäng voøng tay cuûa mình vôùi nhöõng coäng ñoàng khaùc ñeå 
taïo neân söï hieåu bieát vaø toân kính laãn nhau. Khoâng coù gì 
quan troïng hôn vaøo luùc naøy, trong luùc moái caêng thaúng 
toaøn caàu ñang gia taêng”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phaàn sau cuøng laø giaùo töø cuûa Hoøa Thöôïng Thích Hoä 

Giaùc, Phoù Vieän Tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo (VP II) kieâm Chuû 
Tòch HÑÑH Giaùo Hoäi PGVNTN Haûi Ngoaïi taïi Hoa Kyø ñaõ 
ban ñaïo töø, Hoøa Thöôïng ñaõ taùn thaùn coâng ñöùc taïo döïng 
cuûa TT Truï Trì Thích Taâm Phöông vaø khuyeán taán haøng 
taêng ni haøng Phaät töû tinh taán tu hoïc sau leã khaùnh thaønh. 
HT ñaõ noùi:  

Duø naèm mô cuõng khoù maø töôûng ñöôïc, moät caûnh trí 
thaät laø khang trang, thaät laø uy nghieâm, thaät laø röïc rôõ huy 
hoaøng trong khung caûnh trang nghieâm thanh tònh cuûa ngoâi 
Chaùnh Ñieän röïc vaøng trong khuoân vieân tu vieän Quaûng 
Ñöùc. Hình aûnh cuï theå naøy noùi leân coâng söùc, taâm löïc cuûa 
moãi taám loøng saéc son vôùi ñaïo phaùp, cuõng nhö noùi leân 
nieàm bao dung cuûa caùc vò laõnh ñaïo taïi ñaát nöôùc UÙc vaø 
neàn vaên hoùa ña nguyeân xöù ngöôøi. Chính ñieåm son nhö 
vaäy maø hoâm nay ngöôøi con Phaät chuùng ta taïi ñaây coù ñuû 
duyeân gaëp nhau, nhìn nhau trong nieàm vui chia xeû Ñaïi Leã 
Laïc Thaønh TV Quaûng Ñöùc ngaøy hoâm nay. Thaät vaäy, 
chuùng toâi thaät voâ cuøng hoan hyû nhìn thaáy caùc Tu vieän, Töï 
vieän Phaät giaùo ñöôïc thaønh laäp ôû khaép nôi treân theá giôùi. 
Moãi cô sôû Phaät giaùo ñöôïc xaây döïng ôû moät ñòa phöông 
naøo ñoù, khoâng theå hieåu ñôn giaûn nhö laø nôi sinh soáng cuûa 
ngöôøi xuaát gia, maø phaûi hieåu raèng, ñoù laø bieåu töôïng cuûa 

Phaät Phaùp, laø maïch nguoàn tröôûng döôõng ñôøi soáng taâm 
linh, laø hình aûnh tieâu bieåu cuûa neàn vaên hoùa ñaëc thoaùt, 
sieâu vieät, laø chöùng minh huøng hoàn cho söï tröôøng toàn vöõng 
maïnh cuûa Chaùnh phaùp. Hoâm nay, Leã Khaùnh Thaønh Tu 
Vieän Quaûng Ñöùc taïi Melbourne, UÙc Ñaïi Lôïi, chuùng toâi laïi 
ñöôïc moät laàn nöõa hoan hyû chieâm quan söï thaønh töïu cuûa 
moät cô sôû Phaät Giaùo Vieät Nam nôi xöù ngöôøi. Vôùi chí 
nguyeän kieân cöôøng, laøm vieäc caàn maãn, Thöôïng Toïa Thích 
Taâm Phöông ñaõ töø vò trí cuûa moät ngöôøi tî naïn löu vong, 
keát hôïp cuøng chö taêng vaø vaän ñoäng nhieàu Phaät töû khaùc 
ñeå xaây döïng neân caû moät Tu vieän Phaät giaùo nguy nga nhö 
theá naøy. Söï coù maët cuûa Tu Vieän Quaûng Ñöùc ôû nôi ñaây, 
khoâng chæ laø söï ñònh hình cuûa Phaät giaùo taïi ñòa phöông, 
maø coøn laø söï goùp maët cuûa caû moät truyeàn thoáng vaên hoùa 
Vieät-nam nôi xöù ngöôøi. Nôi ñaây, ngoaøi vieäc tu taäp vaø sinh 
hoaït haøng ngaøy theo truyeàn thoáng cuûa taêng só, caùc Thaày 
coøn toå chöùc nhieàu chöông trình höôùng daãn, giaûng daïy 
Phaät Phaùp vaø phöông thöùc tu taäp cho Phaät töû Vieät Nam 
laãn ngoaïi quoác; môû lôùp daïy Vieät ngöõ cho con em lôùn leân 
ôû vuøng ñaát höùa; thöïc hieän moät trang löôùi ñieän toaùn song 
ngöõ vôùi löôïng baøi vôû voâ cuøng phong phuù vaø ña daïng ñeå 
phoå truyeàn Phaät Phaùp khaép nôi. Nhöõng coâng trình hoaèng 
phaùp naøy, ñaõ ñöôïc chö Taêng taïi Tu Vieän Quaûng Ñöùc thöïc 
hieän töø nhieàu naêm qua. Cho neân, tuy noùi laø Khaùnh Thaønh 
Tu Vieän Quaûng Ñöùc hoâm nay, maø kyø thöïc laø caùc Phaät-söï 
ñaõ ñöôïc töïu thaønh töøng ngaøy, töøng giôø, qua haïnh nguyeän 
vaø söï noã löïc phi thöôøng cuûa chö taêng nôi truï xöù naøy töø 
laâu roài”. 

Ñaëc bieät Leã Khaùnh Thaønh coøn nhaän ñöôïc nhieàu quaø 
taëng, ñieän thö chuùc möøng cuûa chö Toân Ñöùc, Phaät töû xa 
gaàn, ñaùng chuù yù laø caùc caâu ñoái do quyù ngaøi  ñeà taëng cho 
Tu Vieän Quaûng Ñöùc nhaân dòp Ñaïi Leã Khaùnh Thaønh. Caâu 
ñoái cuûa:  

Hoøa Thöôïng Thích Huyeàn Toân: Quaûng ñaïi taâm phaùp 
giôùi tuøy duyeân quy dieäu duïng, Ñöùc löu phöông Taêng 
giaø nhaäp theá hieån chôn nhö. (Taâm lôùn bao la, coõi phaùp 
giôùi theo duyeân quay veà nôi dieäu duïng;  Ñöùc toûa muoân 
phöông, baäc Taêng giaø nhaäp theá baøy toû leõ Chôn Nhö);  

Hoøa Thöôïng Thích Baûo Laïc töø Sydney: Quaûng khai 
phöông tieän nhö thò vaên, nhö thò tö, nhö thò tu trì, Ñöùc 
nhieáp haøm linh chaân thaät ngöõ, chaân thaät yù, chaân thaät 
haønh nghi. (Quaûng phöông tieän khai moân Voâ laäu hoïc Vaên 
– tö – tu chaân thaät phaùp nhieäm maàu; Ñöùc ñoä sanh nieäm 
ñaàu tònh ba nghieäp Thaân – khaåu – yù öùng hieäp vôùi haønh 
nghi).  

Töø queâ nhaø, Thöôïng Toïa Tueä Syõ ñaõ gôûi taëng caâu ñoái: 
Quaûng maïc thieân hoang coá lyù, nhi pheá höng caïnh taåu 
kinh ñaøo, phieán dieäp phuø nang, quaûi naïp ñaèng la thöû 
ngaïn. Ñöùc haønh theá khoaùt tham phöông, tæ trieâu loä haøm 
huy dieäu caûnh, khoâng hoa thuûy nguyeät, huyeàn haø bích 
laïc thaàn chaâu (Choán cuõ daëm daøi man maùc, Bôûi pheá höng 
xoâ daäy soùng coàn, Chieác laù thuyeàn nan, Vaù aùo cheùp kinh 
ñaát khaùch; Ñöùc tu maáy böôùc muø xa, Tôï söông sôùm naéng 
hoàng ñoïng boùng, Hoa trôøi traêng nöôùc, Ngaân haø daèng daëc 
queâ cha).  

Caâu ñoái cuûa coá Thöôïng Toïa Thích Quaûng Hieän 
(1955-2002) ñeà taëng Tu Vieän Quaûng Ñöùc trong dòp Ngaøi 
gheù thaêm UÙc chaâu vaøo thaùng 06 naêm 2000: Quaûng Baù 
naêm chaâu ñeøn trí tueä saùng ngôøi Chaùnh Phaùp truyeàn ñi 
khaép xöù; Ñöùc truyeàn boán bieån nöôùc töø bi röôùi maùt ñaïo 
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maàu traûi roäng möôøi phöông; Quaûng ñoä chuùng sanh giöõ 
traùi tim son ngôøi Phaät Phaùp, Ñöùc truøm muoân loaïi ñoát 
thaân trí tueä cöùu quaàn sanh; Taâm Töø toûa khaép, rôøi queâ 
höông doác caû tín taâm, xaây neàn Chaùnh Phaùp; Phöông 
thaûo thôm xa, nôi UÙc quoác, truùt daâng chí nguyeän 
phuïng söï nhaân sinh.  

Caâu ñoái cuûa Ñaïo höõu Traàn Trieäu Khang: Quaûng Ñöùc 
Töï, Daáu chaân vaøng, Phaät Ñaø ngôøi aùnh ñaïo; Thuaän 
Duyeân Laønh, Quy Chaùnh Phaùp, Taêng Chuùng Saùng haïnh 
tu. Quaûng Ñöùc Töï, ngoâi Chuøa thieâng, Phaät hieån anh 
linh nôi xöù laï; Vöõng Ñaïo Taâm, tu Chaùnh Phaùp, Ñaïo 
vaøng giaûi thoaùt coõi taâm linh. 

Chöông trình tieáp theo laø leã caét baêng khaùnh thaønh Tu 
Vieän Quaûng Ñöùc; ñaây laø giôø phuùt quan troïng maø moïi 
ngöôi ñeàu mong ñôïi. Ban Nghi Leã ñaõ cung thænh chö Toân 
Ñöùc, quyù quan khaùch rôøi hoäi tröôøng ra coång beân phaûi 
cuûa Tu vieän, vaø ñoaøn ngöôøi ñöôïc höôùng daãn ñi vaøo coång 
chính Tam Quan cuûa Tu Vieän vaø höôùng leân ñieän Phaät. 
Nghi thöùc caét baêng khaùnh thaønh ñöôïc cung thænh 10 vò, 
trong ñoù coù quyù Ngaøi nhö sau: Hoøa Thöôïng Thích Hoä 
Giaùc, Phoù Vieän Tröôûng VHÑ, Chuû tòch HÑÑH VP II VHÑ 
HPGVNTNHN/Hoa Kyø, Ñaïi Laõo Hoøa Thöôïng Thích 
Phöôùc Thaønh, Phöông Tröôïng Toå Ñình Thieân Phöôùc, 
VN;  Hoøa Thöôïng Thích Nhö Hueä, Hoäi Chuû Giaùo Hoäi 
Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát Haûi Ngoaïi taïi UÙc Ñaïi 
Lôïi-Taân Taây Lan; Hoøa Thöôïng Thích Minh Taâm, Chuû tòch 
Hoäi Ñoàng Ñieàu Haønh Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam 
Thoáng Nhaát Haûi Ngoïai taïi Chaâu AÂu;  Hoøa Thöôïng Thích 
Tònh Haïnh, Phoù Chuû tòch Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Linh Sôn 
Theá giôùi, ñeán töø Ñaøi Loan; Hoøa Thöôïng Thích Huyeàn 
Toân, Chöùng Minh Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng 
Nhaát Haûi Ngoaïi taïi UÙc Ñaïi Lôïi-Taân Taây Lan; Thöôïng 
Nghò Só Kelvin Thomson, Toång Tröôûng Ñoái Laäp Lieân 
bang veà Moâi sinh.; Thöôïng Nghò Só Jacinta Tchen, ñaïi 
dieän cho Thuû Töôùng Chính Phuû UÙc John Howard; Luaät 
Sö Löu Töôøng Quang, Toång Giaùm Ñoác SBS Radio Saéc 
Toäc taïi UÙc; TT Thích Taâm Phöông, Vieän Chuû Tu Vieän 
Quaûng Ñöùc, Tröôûng Ban Toå chöùc Ñaïi Leã Khaùnh Thaønh. 

Sau leã caét baêng Khaùnh Thaønh laø leã caàu nguyeän Ngoâi 
töï vieän môùi ñöôïc thuaän duyeân laø nôi phaùt trieån taâm linh 
cuûa ngöôøi con Phaät. Theo sau leã naøy laø moät buoåi leã voâ 
cuøng quan troïng khoâng nhöõng cho ngöôøi Phaät töû Vieät 
Nam taïi ñòa phöông nöôùc UÙc, maø caû ñeán naêm chaâu treân 
theá giôùi nôi naøo coù Phaät töû Vieät sinh soáng, ñoù laø leã Toân 
Phong ngoâi vò Ñeä Töù TaêngThoáng, Ñaïi Laõo Hoøa Thöôïng 
Thích Huyeàn Quang. Buoåi leã dieãn ra thaät caûm ñoäng qua 
nhöõng lôøi phaùt bieåu, ñaïo töø vaø caûm töôûng cuûa chö vò Hoøa 
Thöôïng, Thöôïng Toïa vaø quyù quan khaùch. 

Baàu trôøi giôø ñaây, khoâng gian luùc naøy, töôûng nhö 
ngöng ñoïng, trong söï gia hoä cuûa Long Thieân Hoä Phaùp, 
caûm ñöôïc nhö vaäy, vì khí trôøi ñaõ saùng toû, caùi laïnh maáy 
hoâm nay töï nhieân aám daàn. Chöùng kieán caûnh töôïng naøy 
moïi ngöôøi caøng nhieáp taâm caàu nguyeän, nhieáp taâm gia trì 
nieäm Phaät nguyeän caàu buoåi leã ñöôïc chaâu vieân. Chö toân 
ñöùc vaø quyù thöôïng khaùch laàn böôùc tieán leân thang caáp, 
ñöôïc traûi phuû baèng lôùp thaûm ñoû, kính möøng chaøo ñoùn 
quyù Ngaøi. Tröôùc cöûa Ñaïi Huøng Baûo Ñieän ñoaøn muùa laân 
nhaát taâm phoâ dieãn cung nghinh quyù Ngaøi; khi nhung vaûi 
ñoû ñöôïc caét ra, lieàn töùc khaéc hai traøng phaùo ñoû noå vang 
chaøo möøng nghinh ñoùn chính thöùc Ngoâi Tu Vieän Quaûng 
Ñöùc hoan hyû töø ñaây saùng ngôøi, neâu danh trong vuøng trôøi 
thaønh phoá Melbourne tieåu bang Victoria. Thaät ñuùng laø 

sen nôû khung trôøi UÙc Ñaïi Lôïi. Tieáng phaùo noå, tieáng nieäm 
Phaät, tieáng cöôøi hoan hyû, tieáng nöùc nôû döôøng nhö tieáng 
khoùc xuùc ñoäng cuûa vui möøng, tieáng traàm troà khoâng ngôùt 
lôøi khen ngôïi taùn thaùn, hoøa vang khaép moïi nôi trong 
khung vieân chuøa Quaûng Ñöùc. Noãi vui möøng naøy, giôø ñaây, 
luùc naøy laø cuûa taát caû, cuûa ngöôøi con Phaät, cuûa ngöôøi 
hoaøi baõo cho vaên hoùa Vieät khôûi saéc nôi xöù ngöôøi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ñöôïc bieát song song vôùi Ñaïi Leã Khaùnh Thaønh, moät 

Ñaïi Hoäi Baát Thöôøng ñöôïc toå chöùc taïi Tu vieän Quaûng 
Ñöùc. Ñaïi Hoäi töông ñoái ñaày ñuû caùc baäc Toân Tuùc ñeán töï 
quoác gia Hoa Kyø, Phaùp, Ñöùc, Canada vaø UÙc Ñaïi Lôïi. Ñaïi 
Hoäi ñöa ra keá hoaïch chaán chænh cô caáu ñieàu haønh cuûa 
caùc caáp Giaùo Hoäi haûi ngoaïi ñeå nhòp nhaøng haøi hoøa vôùi 
Giaùo Hoäi Meï taïi queâ nhaø. Ñaïi hoäi ñaõ cung nghinh Chö 
Hoøa Thöôïng, Thöôïng Toïa an vò trong Ban Chæ Ñaïo Vieän 
Hoùa Ñaïo Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát töø 
trong vaø beân ngoaøi VN. Ñaëc bieät nhaát laø Leã Suy Toân Ñöùc 
Ñeä Töù Taêng Thoáng GHPGVN, Hoøa Thöôïng Thích Huyeàn 
Quang, ñaõ ñöôïc chö toân ñöùc Taêng Ni vaø caû Hoäi tröôøng 
quyø xuoáng nghieâm trang cung kính voâ vaøn. Ñaïi Hoäi ñaõ 
thaønh coâng vieân maõn, nhö nhaän xeùt trong lôøi caûm taï cuûa 
HT Thích Nhö Hueä: "Ñaïi Hoäi ñaõ haøi hoøa trong tinh thaàn 
töông kính chung lo cho Ñaïo Phaùp daân toäc, nhö töø tröôùc 
ñeán nay Toâi ñaõ tham döï nhieàu Ñaïi Hoäi Baát Thöôøng nhöng 
chöa bao giôø thaáy ñöôïc söï hoøa haøi cuûa Ñaïi Hoäi nhö vaäy". 

 
Chuùc Khaâm – Phoå Trí (ghi nhanh) 
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Kapitel 5 
 
 

Siebzehntes Kapitel:  
Meditation über das Karma. 

 
1. Der, der die Versuchungen 

besiegt, kümmert sich um das Wohl 
der Lebewesen, wird dann heilsam 
genannt, hat auch für seine zwei 
[dieses und kommendes] Leben Gutes 
gesät. 

2. Der groβe Heilige sprach von 
zwei Karmas, das eine durch die 
Überlegung und das zweite durch die 
Produkte der Überlegungen. Das sind 
die verschiedenen Formen von Karma, 
jede einzelne soll untersucht werden. 

3. Der Buddha sagte, dass die 
Gedanken geistiges Karma sind. Das 
aus den Gedanken entstehende 
Karma ist verbales und körperliches 
Karma. 

4. Die verbalen, körperlichen, 
kreierenden und unproduktiven 
Karmas, diese vier, bedingen sowohl 
heilsame als auch unheilsame [Taten]. 

5. Das Resultat bestimmt, ob 
Verdienst und Glück produziert wurde 
oder nicht. Aus den Gedanken 
entstehen die sieben Karmas, diese 
sind die verschiedene Formen von 
Karma. 

6. Wenn das Karma bestehen 
bleibt, bis das Resultat folgt, dann ist 

es ein ewiges Karma. Wenn es aber 
nicht bestehen bleibt, dann gibt es kein 
Karma; woher soll das Resultat ohne 
Karma kommen? 

7. Wenn es so ist wie die Keime, 
die aus der Saat wachsen, [und sich 
weiter entwickeln], und daraus die 
Frucht folgt; dann gibt es keine 
Kontinuität ohne Saat. 

8. Aus der Saat entsteht die 
Kontinuität, bis hin zur Frucht. Zuerst 
war die Saat, dann die Frucht. Es gibt 
weder Ewigkeit noch Nichts. 

9. Daraus folgt, dass aus dem 
ersten Gedanken, die anderen 
kontinuierlichen Gedanken folgen. Die 
Frucht entstand so. Ohne Gedanken 
gibt es keine Kontinuität. 

10. Aus Gedanken folgt die 
Kontinuität, daraus folgt dann das 
Resultat. Zuerst das Karma, dann folgt 
das Resultat. Es gibt weder Ewigkeit 
noch Nichts. 

11. Die zehn heilsamen Taten 
besitzen die Fähigkeit, Glück und 
Verdienst zu bringen. Die Resultate 
der heilsamen Taten sind die fünf 
Freuden in beiden [dem jetzigen und 
zukünftigen] Leben. 

12. Wenn man die Diskriminierung 
hegt, dann begeht man groβe Fehler. 
Deshalb ist das, was man sagt, ohne 
richtige Bedeutung. 

13. Jetzt werden die Folgen von 
dem guten Karma erörtert, die von 
allen Buddhas, Pratyeka Buddhas und 
Heiligen gepriesen werden. 

14. Alle Phänomene vergehen 
nicht, sie gleichen dem Schuldschein. 
Als Urnatur sind sie unbestimmbar, bei 
der Unterscheidung gibt es dann vier 
Arten. 

15. Das Erkennen der Wahrheit 
reicht nicht aus, um das Karma zu 
zerstören; nur durch analytische 
Meditation kann es zerstört werden. 
Aus den nicht zugrunde gehenden 
Phänomenen entstanden die Folgen. 

16. Wenn durch Erkennen der 
Wahrheit das Karma zerstört werden 
kann, dann die folgenden Karmas in 
ähnlicher Weise, d.h. alle Karmas 
können zerstört werden. Solche aber 
sind schwere Fehler. 

17. Alle Karmas, ähnlich oder nicht 
ähnlich, haben nur eine Umgebung, 
sie sind nämlich dort, wo das 
Bewuβtsein sich gerade verkörpert 
hat. Nur das Resultat allein entsteht in 
diesem Augenblick. 

18. So sind die zwei Arten von 
Karma. Entweder erzeugen sie Folgen 
in diesem Leben oder sie haben 
Folgen erzeugt und bleiben bestehen 
[in der Zukunft]. 

19. Wenn das Karma nach der 
Erleuchtung oder nach dem Tod getilgt 
werden soll, sollte man hier gut 
zwischen einem Karma mit Nachfolge 
und einem ohne Nachfolge 
unterscheiden. 

20. Obwohl leer, ist es nicht 
nichtseiend, obwohl existent, ist es 
nicht ewig, Karma und Resultat 
verschwinden niemals, so lehrte der 
Buddha. 

21. Das Karma entsteht im Grunde 
nicht, da es keine Selbstnatur hat. Das 
Karma vergeht auch nicht; denn es ist 
nicht entstanden. 

22. Wenn das Karma eine 
Selbstnatur besitzen würde, dann wäre 
es ewig. Es würde auch ohne Tat 
Karma genannt. Wenn es ewig wäre, 
bräuchte es auch keine Entstehung. 

23. Wenn eine Tat nicht [durch 
eine Person] vollzogen wird, wie 
kommt es dann zur Unheilsamkeit? 
Obwohl man das Sexual-Gebot nicht 
bricht, bricht man trotzdem die 
Reinheit der Handlung. 

24. Zweifellos, alle konventionellen 
Phänomene werden zerstört. Es gibt 
keinen Unterschied für die heilsamen 
und unheilsamen Taten. 

25. Wenn behauptet wird, dass das 
Karma eine Eigennatur besitzt, dann 
muss man ein karmisches Resultat 
mehrmals erdulden. 

26. Wenn das säkulare Karma 
durch Illusion entstünde, wie kann 
dann das Karma als wahrhaftig gelten, 
da Illusion nur eine Täuschung ist? 

27. Die bedingten Konditionen für 
einen Körper sind Karma und Illusion. 
Ohne Karma und Illusion gibt es 
keinen Körper. 

28. Die Verblendung schirmt alles 
ab, die Begierde kettet alle an. 
Dennoch: der Täter ist weder gleich 
noch ungleich dem Dulder. 

29. Karma entsteht nicht aus der 
Kondition, auch nicht aus der Nicht-
Kondition. Deshalb gibt es niemand, 
der die Fähigkeit besitzt, das Karma zu 
schaffen. 

30. Ohne Tat und ohne Täter, wie 
kann da ein Resultat entstehen? Ohne 
Resultat, wie ist ein Dulder [des 
Resultats] möglich? 

31. Das gleicht einem Zauberer, 
der ein Produkt von Buddha’s Kraft ist, 
der wiederum einen Menschen 
hervorzaubert. Diese Zauberei setzt 
sich laufend fort. 

32. Wie der erste, verzauberte 
Mensch als Kreatur gilt, so wurde eine 
Tat vollführt, die Karma genannt wird. 

33. Alle Illusionen, Karmas, Täter 
und Resultate, sind wie 
Halluzinationen, wie ein Traum, wie 
ein Lauffeuer, wie der Klang. 

Die Tat heiβt in Sanskrit Karma, im 
Vietnamesischen wurde Karma als die 
Summe aller Taten des einzelnen in 
der Vergangenheit und Gegenwart 
verstanden. Dieses Karma reift in der 
Gegenwart aus und ist die treibende 
Kraft für die Wiedergeburten. Das 
Karma existiert durch die Verblendung, 
die den Weg der Wiedergeburten ver-
deckt, dann durch die Begierde, die 
einen in dem Kreislauf der 
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Wiedergeburten festhält. Dadurch ist 
der Mensch ein abhängiges Wesen 
seines Karmas, und kann den sechs 
Bereichen der Wiedergeburt nicht 
entrinnen. Die Begierde ist die 
Triebkraft für die Entstehung des 
Karmas. Die Verblendung ist der 
Zufluchtsort des Karmas. Diese beiden 
Elemente wechseln sich in der Rolle 
des Wächters unserer Taten ab und 
leiten uns tiefer in die Falle der 
Wiedergeburten. Karma, trotz seiner 
Formlosigkeit, ist das Ergebnis der 
heilsamen oder unheilsamen 
Tatabsichten und der Begleiter unserer 
Irrfahrt in dem Ozean des Leides. 
Nach Madhyamaka hat Karma weder 
einen Anfang noch ein Ende. Es ist 
wie das Bewuβtsein des Menschen, 
das trotz seiner Formlosigkeit die 
Erscheinungswelt schaffen kann. Die 
Phänomene haben verschiedene 
Gröβe und Formen, doch im Endeffekt 
sind sie doch leer. Denn wir kommen 
aus dem Ort, wo es keinen Anfang 
gibt, und genauso ist es mit dem 
Bewuβtsein, dem Karma, mit dem 
Universum, den Bergen und Flüssen. 

Der Buddha lehrte, dass das 
Karma nicht verschwindet, trotz seiner 
Herkunftslosigkeit; doch Karma ist 
unbeständig. Heilsam oder unheilsam, 
gut oder schlecht, das sind nur 
Produkte des Bewuβtseins und so ist 
das Wiederkehren in den sechs 
Bereichen vorprogrammiert. Der 
Weise ist der, der das Gesetz der 
Wiedergeburten und der Kausalität 
versteht, der den Grund für die 
Entwicklung jeglichen Karmas zerstört. 
Wer dies nicht begreift, der hat das 
Anliegen der Boddhisattvas und der 
Buddhas nicht begriffen. 

Manche Menschen denken, dass 
ihre Taten von anderen nicht 
wahrgenommen werden. Das ist wahr. 
In der begrenzten Fähigkeit des 
Menschen, kann der Mensch nicht 
alles wissen. Die Heiligen und Weisen 
erkennen durch ihre Weisheit die 
unheilsamen Taten der Menschen und 
bemitleiden sie. Maras und böse 
Mächte freuen sich dagegen, denn sie 
gewinnen so Weggefährten. Durch 
Verblendung und Begierde verstricken 
sich die Menschen fester mit ihrer 
karmischen Umgebung der sechs Wie-
dergeburtensbereiche. 

 
Dieses Kapitel ist ein ziemlich 

langes und tiefsinniges. Ordinierte und 
Laien-Buddhisten, sollten nach dieser 
Anleitung hier praktizieren, damit sie 
die Glückseligkeit im jetzigen Leben 
erfahren. Zu allen Zeiten ist der Weg 
zur Erleuchtung, den wir gewählt 
haben, der edelste und wertvollste. 

 
Achtzehntes Kapitel: 

Meditation über die Phänomene. 
 

1. Wenn das Ego die fünf 
Skandhas ist, dann ist es das, was 
entsteht und vergeht. Wenn das Ego 
nicht die fünf Skandhas ist, dann ist es 
nicht die Erscheinung der fünf 
Skandhas. 

2. Wenn das Ego ohne Form 
existiert, wieso sagen wir, das es zu 
uns gehört. Zerstören von Ego und 
dem Ego Zugehörigen heiβt dann 
egolose Weisheit. 

3. Wer die egolose Weisheit 
besitzt, ist der wahre Meditierende. Es 
gibt nur wenige, die die egolose 
Weisheit besitzen. 

4. Wenn die Phänomene innerhalb 
und auβerhalb des Ego und des dem 
Ego Zugehörenden gründlich beseitigt 
werden, werden alle Empfindungen 
beseitigt werden. Ohne Empfindungen 
sein, wird Körperlos genannt. 

5. Der Zustand ohne Karma und 
Illusion, wird Erlösung genannt. Karma 
und Illusion gibt es nicht wirklich, in der 
Leere ist kein Platz für Obsessionen. 

6. Der Buddha verkündet die 
Existenz des Egokonzepts und lehrt 
die Lehre der Egolosigkeit. In der 
endgültigen Wahrheit gibt es weder 
das Ego noch die Egolosigkeit. 

7. Die endgültige Wahrheit beendet 
alle Tatabsichten sowie alle verbalen 
Aktionen. Sie entsteht nicht und 
vergeht auch nicht, sie ist wie das 
Nirvana. 

8. Alle Phänomene sind wahrhaftig, 
nicht wahrhaftig, sowohl wahrhaftig als 
auch nicht wahrhaftig, Weder 
wahrhaftig noch nicht wahrhaftig, so ist 
das Phänomen des Buddha. 

9. Von sich selbst aus und nicht 
durch einen anderen erkennen. Ohne 
Obsessionen, ohne Diskriminierung ist 
die Natur der Wahrheit. 

10. Wenn die Phänomene durch 
die Konditionen hervorgerufen wurden, 
dann sind sie nicht identisch mit und 
nicht verschieden von der Ursache. 
Deshalb werden sie wahr genannt. Sie 
entstehen nicht und vergehen auch 
nicht. 

11. Nicht identisch und nicht 
verschieden, nicht ewig und nicht 
nichtseiend. Das ist der Nektar von 
Buddha’s Lehre. 

12. Wenn der Buddha nicht 
erscheinen würde, würde seine Lehre 
gänzlich verschwunden sein. Die 
Weisheit des Prateyka Buddha 
entsteht aus dem Loslassen. 

Normalerweise haften wir an dem 
‚Ich’ und dem ‚Mein’. Wenn wir zum 
Beispiel jemanden liebhaben, möchten 
wir, dass diejenige Person zu uns 
gehört und gleichzeitig von allen 
geliebt werde. Daraus entsteht die 
Eigensinnigkeit, der Egoismus, der 
das, was Mein ist, sogar das, was wir 
gern als Mein sehen möchten, von 
allen anderem abschirmt. Im wirklichen 
Leben, wenn wir erfahren, dass das 
Ich und Mein nicht so sind, wie wir sie 

uns vorstellen, versuchen wir mit allen 
Mitteln das Ego zu schützen. Das wird 
Ich- und Meinanhaftung genannt. Doch 
in Wahrheit gibt es weder das eine 
noch das andere. Wer diese Wahrheit 
verinnerlicht, kann die egolose 
Wahrheit erreichen. Solche Wesen 
sind sehr selten. Nur die Buddhas und 
Bodhisattvas, die sich wirklich von aller 
Anhaftung lossagten, haben keine 
Diskriminierung. 

Wenn das Karma und die Illusion 
verschwinden, wird die Erlösung 
erscheinen; doch in Wirklichkeit gibt es 
weder Karma noch Illusion. Sie sind 
doch nur Gegenstände des 
Zeitvertreibs in den Diskussionen. 

Unser Geist, die Tatabsichten und 
alle Phänomene entstehen nicht und 
vergehen auch nicht; sie bleiben 
immer ruhig wie das Nirvana. Die 
Lebewesen wandern endlos im 
Kreislauf der Wiedergeburten durch 
ihre Anhaftung an die Gegensätze des 
Seins, Nichtseins, Ewigkeit, endgültige 
Zerstörung usw. 

Wahrheit bedeutet die wahre Natur 
aller Phänomene. Sie geht nicht 
verloren, noch bleibt sie bestehen; sie 
entsteht weder noch vergeht sie; sie ist 
ruhig und unbeweglich; sie ist weder 
eins noch anders als eins. Dies 
bedeutet, dass die Erscheinung von 
einem Phänomen schon das 
Verschwinden eines anderen 
Phänomens beinhaltet. Die Phä-
nomene wechseln ihre Plätze, um 
bestehen zu bleiben und beeinflussen 
das Bewuβtsein und die 
Erscheinungsform der unerleuchteten 
Lebewesen. Deshalb spricht man von 
Nicht-Entstehen und Nicht-Vergehen. 

Wenn der Buddha nicht auf die 
Welt gekommen wäre, dann gäbe es 
keine [Buddhistische] Lehre. Durch die 
Anwesenheit des Buddha wurde die 
Lehre gegenwärtig, und durch die 
Wechselhaftigkeit der Phänomene 
erscheinen dann die Prateyka 
Buddhas in Zeiten Buddha’s 
Abwesenheit. Deshalb verweilt die 
Wahrheit ständig auf der Welt, sie 
vergeht nicht und entsteht auch nicht. 

 
Neunzehntes Kapitel: 

Meditation über die Zeit. 
 
1. Wenn die Vergangenheit Zukunft 

und Gegenwart bedingte, müßten 
Zukunft und Gegenwart in der 
Vergangenheit sein. 

2. Wenn in der Vergangenheit 
keine Zukunft und Gegenwart 
existierten, wieso spricht man von 
Vergangenheit als Ursache für die 
Zukunft und die Gegenwart. 

3. Ohne Ursprung in der 
Vergangenheit gibt es auch keine 
Zukunft. Auch ohne Gegenwart gibt es 
keine verschiedenen Zeiten. 

4. In diesem Sinne soll man die 
andere Zeiten, die Ideen von Oben, 
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Mitte, Unten, Identisch, Verschieden 
als leer erkennen. 

5. Die Zeit bleibt nicht stehen, noch 
ist sie beweglich. Wenn man die Zeit 
nicht fassen kann, wie soll man von 
Zeitformen sprechen? 

6. Durch die Phänomene wird die 
Zeit erfaβt, wie kann die Zeit ohne 
Phänomene existieren? Kein 
Phänomen kann als existent gelten, 
wo soll man darin die Zeit finden? 

Die Zeit ist unterschiedlich in jedem 
Land, jeder Welt, jedem Universum. In 
Asien zählen wir 12 Stunden pro Tag, 
während die europäische Zeitrechnung 
von einem 24 Stundentag ausgeht. In 
Asien hat eine Woche zehn Tage, man 
spricht von einer oberen, mittleren und 
unteren Woche. In Europa hat ein 
Monat vier Wochen und jede Woche 
sieben Tage. Das zeigt, dass die 
Zeitmaße für Asiaten und Europäer 
schon unterschiedlich sind. Während 
der Sommerzeit in Australien ist es 
Winter in Europa. Die Zeit in dem 
himmlischen Reiche ist auch anders, 
dort ist ein Tag hundertmal länger als 
bei uns. Im Tushita Himmel dauert ein 
Tag tausend unserer Tage (d.h. 
beinahe drei Jahre) in dem Samsara. 
Im sechsten Himmel dauert ein Tag 
ein tausendsechshundert Jahre des 
Samsaras. Es gibt nichts, woran die 
Zeit gemessen werden kann. Die 
Zeiten in der Welt der Form und des 
Formlosen sind noch anders, in der 
Buddhaswelt gibt es zum Beispiel 
keine Nächte. Deshalb vergeht die Zeit 
weder noch bleibt sie bestehen. Es 
gibt weder Vergangenheit noch 
Zukunft, noch Gegenwart. Alle sind 
doch nur Gegenspiele des 
Bewuβtsein. 

Die Menschen bleiben im Kreislauf 
der Wiedergeburt stecken, weil sie an 
ihrem Wissen haften, ohne zu wissen, 
dass das Wissen der Menschen sehr 
begrenzt ist. Es ist wirklich hirnlos, 
dieses begrenzte Wissen mit der 
Grenzenlosigkeit des Raums zu 
messen. Aus dieser Erfahrung sollten 
wir uns die Gewohnheit aneignen, 
immer an die wahre Natur der 
Phänomene zu denken. Dadurch 
können wir viele Verdienste im Leben 
sammeln. 

 
Zwanzigstes Kapitel: 

Meditation über Ursache  
und Wirkung. 

 
1. Wenn durch das Zusammen-

fügen der Konditionen das Resultat 
erzielt wird, dann ist es doch schon in 
den Konditionen enthalten, das 
Zusammenfügen der Konditionen als 
Ursache erweist sich als überflüssig. 

2. Wenn das Resultat nicht durch 
die Zusammenfügung der Konditionen 
erzielt werden kann, wie kann man 
dann behaupten, dass es ein Resultat 

sei der Zusammenfügung der 
Konditionen? 

3. Wenn das Resultat schon in der 
Zusammenfügung der Konditionen 
enthalten ist, müsste man es in den 
Konditionen entdecken können, was 
jedoch nicht möglich ist! 

4. Wenn das Resultat in der 
Zusammenfügung der Konditionen 
nicht enthalten ist, dann müssen alle 
Konditionen und Nicht Konditionen 
gleich sein. 

5. Wenn die Konditionen vergehen, 
nachdem sie als Resultat ausreifen, 
dann haben die Konditionen zwei 
Formen, eine vor und eine nach der 
Zerstörung. 

6. Wenn die Konditionen vergehen, 
bevor sie als Resultat ausreifen, dann 
ist solches Resultat nicht die Wirkung 
der Konditionen und hat daher keine 
Ursache. 

7. Wenn das Resultat im 
vereinigenden Moment der 
Konditionen entsteht, dann existieren 
die Ursache und die Wirkung 
gleichzeitig. 

8. Wenn das Resultat vor der 
Vereinigung der Konditionen entstehen 
würde, dann wäre es ein Phänomen 
auβerhalb des Ursache-
Wirkungsgesetzes. Damit verneint 
man aber automatisch dieses Gesetz. 

9. Wenn das Resultat aus der 
Ursache entstehen würde, würde sich 
aus der Ursache das Resultat 
entwickeln müssen. Es heiβt also, 
dass die Ursache zuerst entsteht, nach 
dem sie entstanden war, entwickelte 
es sich weiter. 

10. Wie kann eine Ursache, die 
nicht mehr existiert, das Resultat 
erzeugen? Denn wenn die Ursache in 
dem Resultat existiert, wie kann sie es 
dann erzeugen? 

11. Wenn die Ursache das Resultat 
überdecken würde, wozu ist es dann 
nötig, ein Resultat hervorzuheben? Es 
bleibt sich gleich, ob in der Ursache 
das Resultat zu finden sei oder nicht, 
in beiden Fällen gibt es kein Resultat. 

12. Die Behauptung, dass sich die 
vergangene Ursache mit dem 
vergangenen Resultat, dem 
gegenwärtigem Resultat und dem 
zukünftigem Resultat vereinigt, ist 
unzulässig. 

13.  Die Behauptung, dass sich die 
zukünftige Ursache mit dem 
zukünftigen Resultat, dem 
vergangenen Resultat und dem 
gegenwärtigem Resultat vereinigt, ist 
unzulässig. 

14. Die Behauptung, dass die 
gegenwärtige Ursache sich mit dem 
gegenwärtigen Resultat, dem 
vergangenem Resultat und dem 
zukünftigem Resultat vereinigt, ist 
unzulässig. 

15. Wenn da die Einigung ist, wie 
kann die Ursache das Resultat 
erzeugen? Wenn da keine Einigung 

ist, wie kann die Ursache das Resultat 
erzeugen? 

16. Wenn die Ursache leer von 
Resultat ist, wie kann sie es 
erzeugen? Wenn die Ursache nicht 
leer von Resultat ist, wie kann sie es 
erzeugen? 

17. Das Resultat, wenn es nicht 
leer ist, kann weder entstehen noch 
vergehen, Da das Resultat nicht leer 
ist, entsteht es weder noch vergeht es. 

18. Das Resultat, wenn es leer ist, 
kann nicht entstehen; auch noch 
vergehen. Da das Resultat leer ist, 
entsteht es weder noch vergeht es. 

19. Die Ursache kann nicht 
identisch mit dem Resultat sein. Die 
Ursache kann auch nicht verschieden 
vom Resultat sein. 

20. Wenn Ursache mit Resultat 
identisch wäre, dann wäre das 
Entstehende identisch mit dem 
Entstehen. Wenn Ursache 
verschieden vom Resultat wäre, dann 
wäre Ursache identisch mit 
Ursachenlosigkeit. 

21. Wenn das Resultat eine feste 
Natur hätte, wie könnte es dann von 
der Ursache erzeugt werden? Wenn 
das Resultat ohne feste Natur wäre, 
wie könnte es von der Ursache 
erzeugt werden? 

22. Eine Ursache, die kein Resultat 
hervorbringt, ist auch keine Ursache. 
Wenn da keine Ursache ist, wie kann 
ein Resultat entstehen? 

23. Wenn behauptet wird, dass 
durch die Konditionen die Einigung 
entsteht, so stellt sich die Frage: Wie 
kann etwas, was nicht selbst 
entstehen kann, ein Resultat hervor-
bringen? 

24. Deshalb ist ein Resultat weder 
eine Einigung der Konditionen noch ist 
es die nicht eine Einigung der 
Konditionen, denn wo könnte ohne 
Resultat die Einigung stattfinden? 

In allen Bereichen des Lebens, in 
den säkularen wie in den 
überweltlichen, entstehen die 
Phänomene, wenn die Bedingungen 
dafür geschaffen sind, und vergehen 
so bald diese Bedingungen erlöschen. 
Dies hat zur Folge, dass alle 
Phänomene keine feste Natur 
besitzen. Nach Nagarjuna’s Meinung 
es gibt weder die Ursache noch die 
Wirkung; denn die Ursache ist in der 
Wirkung und die Wirkung ist in der 
Ursache, auβerhalb der Wirkung ist die 
Ursache nicht zu finden und auβerhalb 
der Ursache ist die Wirkung 
unauffindbar. Deshalb ist es nicht 
zulässig die Unterscheidung zwischen 
der Ursache und der Wirkung zu 
machen. Die Erscheinungsfolge der 
Phänomene ist genauso illusorisch wie 
jede andere Form. Der Buddha 
erschien in dieser Welt mit dem 
Namen Shakyamuni, er lehrte und 
ging ins Nirvana. Er bekehrte 
Menschen zu dem buddhistischen 
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Lebenswandel, doch bevor er ins 
Nirvana ging, behauptete er, dass er in 
den 49 Jahren kein Wort gesprochen 
hätte! Warum? Weil das, was er lehrte, 
die Buddhas schon in der 
Vergangenheit gesagt hatten, die 
Buddhas in der Zukunft werden auch 
die gleiche Lehre wiederholen, wie alle 
Buddhas vorher. 

Ein Kreis hat keinen Anfang und 
kein Ende. Unsere Wanderung in dem 
Kreislauf der Wiedergeburt ist daher 
endlos. Nur diejenigen, die den 
Wunsch hegen, aus dem drehenden 
Rad der Wiedergeburten auszutreten, 
bemühen sich um das Praktizieren aus 
eigener Kraft oder mit der Hilfe der 
Buddhas und der Bodhisattvas. Wenn 
diese Tatsache verstanden wird, kann 
man behaupten, dass die Ursache 
inklusive ist in der Wirkung und daß 
das Resultat in der Ursache zu finden 
sei. Es gibt nichts, was ein Entgehen 
des Anderen erzeugen könnte. 

 
Einundzwanzigstes Kapitel: 
Meditation über Entstehen  

und Vergehen. 
 
1. Fern von Entstehen und 

gemeinsamem Entstehen gibt es kein 
Vergehen. Fern von Vergehen und 
gemeinsamem Vergehen gibt es kein 
Entstehen, 

2. Wie kann das Vergehen fern von 
dem Entstehen existieren? Es ist 
genauso falsch zu behaupten, dass 
Sterben ohne Geburt existieren kann. 

3. Wie ist ein Vergehen möglich, 
wenn Entstehen und Vergehen 
synchron existieren? Es ist genauso 
falsch zu behaupten, dass man 
gleichzeitig stirbt und entsteht. 

4. Wie ist ein Entstehen möglich 
auβerhalb der Existenz des 
Vergehens? Die Vergänglichkeit ist 
nicht in den Phänomenen inbegriffen. 

5. Wenn Entstehen und Vergehen 
synchron existieren, gibt es kein 
Entstehen; und wenn sie beide zur 
verschiedenen Zeit existieren, gibt es 
auch kein Entstehen. Beide 
Möglichkeiten sind nicht zulässig. Wie 
kann man da von Entstehen 
sprechen? 

6. Wenn es ein Ende geben soll, 
gibt es kein Entstehen; und wenn es 
kein Ende geben soll, gibt es auch 
kein Entstehen. Wenn es ein Ende 
geben soll, gibt es kein Vergehen; und 
wenn es kein Ende geben soll, gibt es 
auch kein Vergehen. 

7. Wenn das Vergehen ohne 
Entstehen existieren könnte, dann es 
gibt kein Phänomen. Wenn es kein 
Phänomen geben soll, gibt es auch 
kein Entstehen und Vergehen. 

8. Wenn die Natur der Phänomene 
leer ist, was entsteht und vergeht 
dann? Wenn die Natur der 
Phänomene nicht leer ist, es gibt auch 
kein Entstehen und kein Vergehen. 

9. Es ist falsch zu sagen, dass 
Entstehen identisch mit Vergehen ist. 
Es ist auch nicht richtig zu sagen, dass 
Entstehen nichts mit Vergehen zu tun 
hätte. 

10. Wenn die Ansicht vertreten 
wird, dass durch die Sehkraft der 
Augen das Entstehen und Vergehen 
erkannt wird, dann lebt man in einer 
Illusion. Durch die Illusion sieht man 
das Entstehen und Vergehen. 

11. Ein Phänomen erzeugt weder 
ein anderes Phänomen noch ein Nicht-
Phänomen. Ein Nicht-Phänomen 
erzeugt weder ein anders Phänomen 
noch ein Nicht-Phänomen. 

12. Ein Phänomen existiert nicht 
von selbst, wird auch nicht durch 
Anderes erzeugt. Wenn es nicht 
erzeugt wird, wie kann man dann von 
Entstehen sprechen? 

13. Wenn man glaubt, dass es eine 
Wahrnehmung der Phänomene gibt, 
dann verirrt man sich in den Ideen von 
Ewigkeit und Nichts. Sei gewahr, dass 
ein wahrnehmendes Phänomen 
entweder vergänglich oder 
unvergänglich ist. 

14. Ein bewuβter Wahrnehmer des 
Phänomens verirrt sich nicht in den 
Ideen von Eternität und Nihilität, weil 
er die Kontinuität der Ursache und ihr 
Resultat erkennt, d.h. erkennt, daß sie 
weder entstehen noch vergehen. 

15. Wenn die Ursache und ihr 
Resultat entstehen und vergehen 
sollen, dann gibt es kein Unterbrechen 
des Prozeβes. Ein endgültiges 
Vergehen kann kein Entstehen er-
zeugen, die Ursache vergeht auch 
endgültig. 

16. Wenn ein Phänomen in der 
Leerheit verweilt, dann ist es kein 
Gegenstand des Seins und Nichtseins. 
Wenn die Kontinuität des Nirvana 
unterbrochen würde, dann verirrt man 
sich in der Illusion des Entstehens und 
des Vergehens. 

17. Wenn schon am Anfang das 
Vergehen existiert, dann gibt es 
Nichts, was später existiert. Wenn der 
Anfang nicht vergeht, dann kann es 
auch nichts geben, was später 
existiert. 

18. Wenn beim Vergehensmoment 
der Anfangsexistenzes eine spätere 
Existenz entstehen würde, dann gäbe 
es zwei Phänomene: das eine entsteht 
und das andere vergeht. 

19. Wenn behauptet wird, dass das 
Vergehen und Entstehen synchron 
existieren, dann gleicht das der 
Behauptung, dass die Aggregate 
vergehen während sie entstehen. 

20. Es ist nicht möglich die 
Kontinuität der drei Zeiten zu finden. 
Wenn es keine Kontinuität gibt, dann 
gibt es auch nichts, was kontinuierlich 
existiert. 

Wenn wir über das Entstehen und 
das Vergehen meditieren, müssen wir 
uns im Klaren sein, dass in allen 

Vergangenheiten bis Heute und sogar 
bis in alle Zukunft, es nichts gibt, was 
entsteht und vergeht. Denn im Leben 
ist der Tod schon enthalten und 
umgekehrt. Ein Tod ist nur eine 
Vorraussetzung für ein anderes Leben. 
Nur durch die Verblendung und 
Anhaftung an Ideen glauben die 
Menschen, dass es Ewiges bzw. 
Endgültiges gibt. Nach der These des 
Madhyamaka es gibt nichts, was 
Anderes bedingt, deshalb kann auch 
nichts vergehen. 

Alle Phänomene der Form und des 
Formlosen sind in der Wirklichkeit leer, 
obwohl ihre Erscheinung durch die 
Vorgänge des Entstehens, Verweilens, 
Vergehens und Vernichtens geprägt 
sind. Wir erleben die Zustände der 
Geburt, des Altern und des Sterbens, 
weil unser Bewuβtsein diese Zustände 
als wahrhaftig empfindet. Dadurch 
entsteht die falsche Ansicht über 
Eternität und Nihilität. Wenn unser 
Bewuβtsein einsehen würde, dass alle 
Phänomene nicht entstehen noch 
vergehen, und dass die Existenz eines 
Phänomens die Existenz anderer 
Phänomene mit einschlieβt; dann 
erkennt es den weiten Horizont des 
Buddhismus im Hinblick auf das 
Universum und den Menschen. Es gibt 
nichts, was die Existenz des Anderen 
erzeugt, denn jedes Phänomen ist in 
seiner Natur selbst schon durch 
Entstehen und Vergehen 
gekennzeichnet. 

 
(Fortsetzung folgt) 
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ñ‡ væn Thông 

 

Muôn tâu Ng†c Hoàng 

ThÀn Çây là Táo 
Dâng s§ báo cáo 
Cûa næm Quí Mùi 
Tóm lÜ®c ÇÀu Çuôi 
Tình hình hå gi§i 
TrÜ§c tiên nói t§i 
ChuyŒn nÜ§c ViŒt Nam 
C¶ng Çäng gian tham 
L¶ng hành quá xá 
Xã h¶i tha hóa 
CÜ§p giÆt, mãi dâm 
Gia tæng hàng næm 
Xì ke,bŒnh ét (AIDS) 
Con sÓ ngÜ©i ch‰t 
Ti‰p tøc tæng lên 
SÓ nhiÍm hÖn trên 
Ba træm ngàn bŒnh 
Táo Çây nghe Ç‰n 
CÛng phäi rùng mình 
Có kÈ hoäng kinh 
GiÆt mình té ngºa 
Còn nhiŠu chuyŒn n»a 
Táo có ghi Çây 
RÃt nhiŠu ÇÜ©ng dây 
Bán buôn phø n» 
NhiŠu kÈ biŒt xÙ 
L†t ° mãi dâm 
Cu¶c Ç©i tÓi tæm 
HÖn ba mÜÖi T‰t 
M¶t ÇiŠu giÓng hŒt 
Trung c° th©i xÜa 

Nam n» ñäng ÇÜa 
ñi làm nô lŒ 
Møc Çích là Ç‹ 
Trä n® nÜ§c ngoài 
HiŒn còn dài dài 
Nghe qua phát ngán 
Nói t§i vø án 
Cûa nhóm Næm Cam 
Gian ác nhiŠu næm 
BÎ Çem ra xº 
B†n này hung d» 
CÃu k‰t v§i nhau 
TØ thÃp Ç‰n cao 
Tính hÖn træm rÜ«i 
ñó là mÒi nhº 
Có lå gì Çâu 
Vì Çã tØ lâu 
M†i ngÜ©i ÇŠu bi‰t 
ñ‰n lúc gÀn ch‰t 
Là Çäng bày mÜu 
Ki‰m lÛ dê trØu 
ñem ra t‰ sÓng 
Th°i kèn Çánh trÓng 
M©i th‰ gi§i xem 
Nh»ng mong ki‰m thêm 
ñÀu tÜ ngoåi quÓc 
Còn nhiŠu s¿ thÆt 
ChÜa ÇÜ®c khui ra 
Vì Çäng gian tà 
Hành vi m© ám 
Tình trång nhÛng låm 
Quan chÙc hoành  hành 
T® Çám lÜu manh 
Chuyên lo bòn rút 
ñäng xem ÇÃt nÜ§c 

Là thÙ cûa riêng 
Nên chúng l¶ng quyŠn 
ñem dâng, Çem bán 
N‰u ai ngæn cän 
Góp š góp l©i 
Là Çäng cho ngÜ©i 
Chøp lên cái mÛ 
CÛng các ki‹u cÛ 
Gián ÇiŒp, tay sai 
Thù ÇÎch nÜ§c ngoài 
MÜu toan lÆt Ç° 
Ai cÛng phÅn n¶ 
Hành Ç¶ng phi nhân 
Th‰ gi§i nhiŠu lÀn 
ñÜa ra tÓ cáo 
Chính sách tôn giáo 
V© vÎt Ç°i thay 
Dàn cänh ti‰p thÀy 
HuyŠn Quang nói chuyŒn 
HÀu mong ÇÜ®c ti‰ng 
N§i r¶ng nhân quyŠn 
ChÌ có kÈ Çiên 
M§i nghe theo h† 
CÛng bªi lo s® 
MÏ duyŒt thông qua 
RÒi cúp Çô-la 
ñäng rÖi xuÓng hÓ 
Nên thÀy Quäng ñ¶ 
ñÜ®c chút thänh thÖi 
Hòa ThÜ®ng nh¡n l©i 
Hãy nên cÄn thÆn 
ñäng hay gian lÆn 
Ki‹u tráo bài tiên 
N‰u tÜªng chúng hiŠn 
Ch‰t ngay lÆp tÙc 
Vø thÀy Trí L¿c 
ñang ª Nam Vang 
M¥c dù có mang 
GiÃy t© tœ nån 
VÆy mà c¶ng Çäng 
Sai Çám tay chân 
Cùng lÛ chó sæn 
LÆp mÜu b¡t cóc 
Th‰ rÒi bí mÆt 
NhÓt suÓt næm qua 
Gi© tính Çem ra 
Bày tuÒng xét xº 
Khác nào thú d» 
ChÖi luÆt rØng xanh 
Vì m†i quyŠn hành 
N¢m trong tay ñäng 
Cái màn xº án 
Ch£ng có luÆt sÜ 
LÎch sº loài ngÜ©i 
Táo chÜa nghe thÃy 
ThÀn xin ÇŠ nghÎ 

Cùng v§i thiên Çình 
DËp lÛ yêu tinh 
ñ‹ dân b§t kh° 
N‰u còn ch‰ Ç¶ 
ñ¶c Çäng, Ç¶c tài 
ChÜ§ng m¡t trái tai 
Ch£ng ai chÎu n°i 
NhiŠu ngÜ©i vô t¶i 
BÎ chúng b¡t giam 
ñäng giä v© làm 
TuÒng nhÜ không bi‰t 
Væn Khäi giä Çi‰c 
ñÙc Månh giä câm 
ñÖn gªi nhiŠu næm 
ChÃt cao hÖn  núi 
Nói t§i QuÓc h¶i 
Toàn Çám tay sai 
Ch£ng Çåi diŒn ai 
Vì ngÜ©i cûa Çäng 
Do Çó tòa án 
Thu¶c ki‹u lò heo 
Chánh án làm theo 
LŒnh tay ÇÒ t‹ 
NhÜ trò quän ch‰ 
Ki‹u nhÓt tåi gia 
ñiŒn thoåi gÀn xa 
ñÜ©ng dây c¡t h‰t 
ñây là danh sách 
TrÀn th‰ gªi lên 
Táo ch£ng dám quên 
Mang vŠ trình tÃu 
Các ngÜ©i tranh ÇÃu 
Giáo sï, thÀy tu 
BÎ Çäng bÕ tù 
NgÜ®c ngang h‰t sÙc 
NhÜ thÀy Trí L¿c 
RÒi Phåm Qu‰ DÜÖng 
Nào Phåm HÒng SÖn 
T§i TrÀn DÛng Ti‰n 
RÒi NguyÍn ñan Qu‰ 
RÒi Lê Chí Quang 
T§i NguyÍn Kh¡c Toàn 
CÛng nhÜ Cha Lš 
Ba ngÜ©i cháu bÎ 
Chúng k‰t t¶i luôn 
Tin chÜa rõ nguÒn 
TrÀn Khuê Çã ch‰t 
N‰u mà k‹ h‰t 
Phäi t§i sang næm 
VŠ chuyŒn giam cÀm 
Nh»ng ngÜ©i dám nói 
Nhìn chung xã h¶i 
ñâu có  ra gì 
H† cÓ duy trì 
CÀm quyŠn trøc l®i 
Gi© xin tâu t§i 
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S¿ viŒc vØa qua 
Hôm nay thä ra 
Ngày mai b¡t nhÓt 
Giáo h¶i Çang h†p 
Tåi viŒn Nguyên ThiŠu 
ñäng sai b†n yêu 
Hæm he Çû cách 
Th¿c hiŒn chính sách 
Ném Çá giÃu tay 
ñón b¡t các thÀy 
HuyŠn Quang, Quäng ñ¶ 
ñÜa Çi m‡i ch‡ 
Cô lÆp quí ngài 
ñiŒn thoåi ÇÜ©ng dây 
Các chùa c¡t ÇÙt 
M†i ngÜ©i cæm tÙc 
Cä nÜ§c xôn xao 
Tåo ra phong trào 
Ngày càng chÓng ÇÓi 
TØ trong quÓc n¶i  
Cho Ç‰n häi ngoài 
Bi‹u tình dài dài 
ñÒng thanh tÓ cáo 
Væn phòng Hóa ñåo 
H†p tåi Meo-bÀn 
Kêu g†i quÓc dân 
ñÙng lên tÓ giác 
VŠ nh»ng t¶i ác 
Nhóm tÙ nhân bang 
Månh, Khäi, LÜÖng, An 
BÓn tay ÇÀu gÃu 
Phong trào tranh ÇÃu 
Tuy nhiŠu cam go 
Dân chû t¿ do 
TÃt nhiên phäi th¡ng 
Táo xin tâu th£ng 
Nºa thÆt nºa cÜ©i 
ThÀn nghe m†i ngÜ©i 
Bàn nhau câu chuyŒn 
D¿a theo s¿ kiŒn 
Cùng v§i sÃm ngôn 
Nên thiên hå ÇÒn 
Tràn lan kh¡p nÜ§c 
ñÒn r¢ng: 
Mëo Çi rÒi Mëo låi vŠ 
ñäng Çøng BÒ ñŠ 
Là Çäng phäi tan 
Nay Mëo trª sang 
Ch¡c là ÇiŠm báo 
ChŒ Ç¶ tàn båo 
S¡p sºa Çi chÖi 
VÅn bi‰t cÖ tr©i 
Ch£ng nên ti‰t lÆu 
NhÜng cÛng phäi tÃu 
Trình Ng†c Hoàng xem 
ñ‹ theo dõi thêm  

Ch†n ngày dÙt Çi‹m 
ThÀn Táo tâu Ç‰n 
NgÜ©i ViŒt nÜ§c ngoài 
Khªi ÇÀu miŠn Tây 
Cûa nÜ§c Huê Kÿ 
Vùng Nam Ca-Li 
Véc-min-t© phÓ 
ThÎ trÜªng tuyên bÓ 
Công nhÆn c© vàng 
ñÜ®c ÇÙng ngang hàng 
Kÿ hoa MÏ quÓc 
Hà N¶i Ãm Ùc 
Thua nÜ§c c© cao 
Lúc ÇÀu Òn ào 
Sau câm miŒng h‰n 
Chi‰n th¡ng lan Ç‰n 
Kh¡p B¡c Nam ñông 
Thành phÓ BÓt-tÖn 
CÛng ra nghÎ quy‰t 
H¶i ÇÒng cho bi‰t 
C© ÇÜ®c treo luôn 
ViŒt c¶ng cuÓng cuÒng 
Mò lên næn nÌ 
RÓt cu¶c chúng bÎ 
ThÎ trÜªng m©i ra 
D¢n m¥t h¡n ta 
Ch§ nên l¶n x¶n 
Nói chung t°ng c¶ng 
Thành phÓ, ti‹u bang 
Chi‰n dÎch c© vàng 
Ngón Çòn n¥ng kš 
Hà N¶i Çã bÎ 
Tá hÕa tam tinh 
Gi© táo kính trình 
Tình hình ñÙc quÓc 
Thành phÓ Phæng-phuÓt 
Vào gi»a næm nay 
ñã t° chÙc ngày 
DiÍn hành væn hóa 
C¶ng ÇÒng cÛng có 
Xông t§i ghi danh 
ViŒt Nam diÍn trình 
NhiŠu màn ngoån møc 
C© vàng ba s†c 
ñÜ®c dÎp tung bay 
Theo ti‰ng v‡ tay 
To hÖn pháo n° 
D†c hai bên phÓ 
Dân chúng ng®i ca 
Các cô, các bà 
Áo dài Çû mÓt 
N‰u x‰p theo l§p 
Là næm-b©-oanh 
Báo chí truyŠn hình 
Loan tin kh¡p nÜ§c 
Tháng chín Ç‰n lÜ®c 

Ham-buÓt ti‹u bang 
ñŠ tài y chang 
NhÜ là Phæng-phuÓt 
Nói chung sau trÜ§c 
ViŒt Nam diÍn hành 
Væn hóa n°i danh 
ñoi-s© kính n‹ 
Táo thÀn xin k‹ 
T§i chuyŒn  Trung Hoa 
TØ cuÓi næm qua 
DÎch SARS xuÃt hiŒn 
Trung QuÓc ngÆm miŒng 
Ch£ng nói ai hay 
ñ‰n lúc bŒnh này 
Lây sang nhiŠu nÜ§c 
Hoa ñà, Bi‹n ThÜ§c 
Dù có tái sinh 
Ch¡c cÛng phäi Çành 
Bó tay chÎu ch‰t 
BŒnh này Vi-rút 
Thu¶c h† Vi-xi (VC) 
NhÜng nh¢m nhò gì 
N‰u so Vi-c¶ng  
SÓ ngÜ©i h‰t sÓng 
ChÌ có tám træm 
M§i m¶t phÀn næm 
MÆu Thân ª Hu‰ 
ThÀn táo xin k‹ 
CÛng chuyŒn Quäng ñông 
Dân chúng HÒng Kông 
Tràn ra ÇÜ©ng phÓ 
Bªi vì phÅn n¶ 
Trung C¶ng chÖi cha 
Làm luÆt ÇÜa ra 
ñòi nghiêm trÎ t¶i 
N‰u ai chÓng ÇÓi 
Là b¡t bÕ tù 
Tính chÖi Çòn hù 
NgÜ©i dân HÜ§ng CÕn 
Nên m§i dª ngón 
Nhát khÌ rung cây 
NgÜ©i dân xÙ này 
Xem thÜ©ng trò Çó 
ThÃy nuÓt hÖi khó 
Bèn v¶i nhä ra 
N‰u không ch¡c là 
B¡c Kinh làm t§i 
Tình hình th‰ gi§i 
ñÀu næm Quí Mùi 
Có m¶t chuyŒn xui 
Ngành không gian h†c 
SÓ là vÕ b†c 
Ngoài l§p phi thoàn 
Nóng cháy n° tan 
Lúc vào quÏ Çåo 
ChÌ còn mÜ©i sáu 

Phút n»a t§i nÖi 
Ai dè cûa, ngÜ©i 
B‡ng dÜng tan nát 
Nói qua I R¡c 
MÏ Çøc Sa-Çam 
Ð§c gì ViŒt Nam 
GiÓng y nhÜ th‰ 
SÖ sÖ Táo k‹ 
MÏ, Anh ra tay 
Hai mÜÖi mÓt ngày 
Tan hàng h‰t ráo 
TÜ®ng lão hung båo 
Sa-Çam Hút-say 
Xe MÏ tròng dây  
Lôi vào lò ÇÓt 
Còn Çám løc chÓt 
Vài nhóm cò ke 
B†n này le que 
ChÖi Çòn du kích 
ChÜa Çåt møc Çích 
Anh, MÏ Çâu buông 
Nên phÀn cuÓi tuÒng 
Còn Çang ti‰p diÍn 
Tuy vÆy cu¶c chi‰n 
Xem nhÜ Çã ngÜng 
Vài Çám tàn quân 
Lai rai dª quÈ 
MÃy trò lÈ tÈ 
Có th¡m vào Çâu 
NhÜ Çèn h‰t dÀu 
Lóe khi s¡p t¡t 
NgÜ©i dân I-r¡c 
NhË nhõm thª ra 
Vì con lão Sa 
Hai th¢ng ngûm tÕi 
M†i ngÜ©i ÇŠu nói 
Chúng sÓng ác gian 
Nhân Quä rõ ràng 
Chåy Çâu cho khÕi 
ThÀn Táo xin nói  
T§i vùng CÆn ñông 
VÅn n° Çùng Çùng 
Xem qua phát khi‰p 
MÓi thù truyŠn ki‰p 
Gi»a ´t-ra-ênh 
V§i Pa-lét-tin 
Khó bŠ giäi quy‰t 
Bên Do Thái ch‰t 
Bèn phÖ låi ngay 
CÙ cái ki‹u này 
Còn lâu m§i dÙt 
Xin tâu vŠ nÜ§c 
Áp-ga-nít-tæn 
Nhóm Ta-li-bæn 
Loi ngoi ngóc c° 
NhÜng ngày xóa s° 
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Chúng ch£ng còn xa 
LÀn sang nÜ§c Nga 
VÅn còn l¶n x¶n 
Quân binh hao tÓn 
Mà ch£ng dËp yên 
Chét-chê-ni-iŠng 
Luôn luôn chÓng ÇÓi 
VÃn ÇŠ r¡c rÓi 
Tåi vùng Cát-mia 
Choäng nhau lia chia 
Nóng hÖn lò lºa 
Nói t§i mÃy khÙa 
Ÿ xÙ B¡c Hàn  
Hay cÙ làm ngang 
ChÖi màn tháu cÃy 
Quan tài chÜa thÃy 
LŒ chúng chÜa rÖi 
Cúi xin cõi Tr©i 
Løc tên giÛ s° 
Låi chuyŒn khûng bÓ 
Nhóm Eo-cai-Ça 
Tên cÙ i a 
Táo không nh§ n°i 
T° chÙc móc nÓi 
Các nÜ§c Á Châu 
MÃy tên cÀm ÇÀu 
DÀn dÀn bÎ tóm 
Mi‰n ñiŒn m¶t nhóm 
CÛng ch£ng kém ai 
Quân phiŒt Ç¶c tài 
ñâu thua ViŒt C¶ng 
Còn thêm vài mÓng 
Lào C¶ng, Cu Ba 
ñ¶c ác gian tà 
Thu¶c lò cø Mác 
Riêng vŠ Viên Giác 
ThÀn Táo xin tâu 
ChÜÖng trình tØ lâu 
ñÙng ra t° chÙc 
Ba lÍ m¶t lÜ®t 
DiÍn ra hai ngày 
K› niŒm d¿ng xây 
Hình thành Viên Giác 
Có thêm phÀn khác 
Làm lÍ tÃn phong 
M†i ngÜ©i vŠ Çông 
ChÆt Viên Giác T¿ 
ñông Çû PhÆt tº 
Cùng v§i Tæng Ni 
TÃn phong trø trì 
Cho thÀy Hånh TÃn 
ThÀy t° tu Än 
DÎch sách, dÎch kinh 
ñem h‰t sÙc mình 
Ho¢ng dÜÖng chánh pháp 
HÖn hai con giáp 

PhÆt pháp gieo trÒng 
Phát tri‹n môn tông 
HuÃn thu ÇŒ tº 
Tâm lo PhÆt s¿ 
ñi kh¡p Çó Çây 
Viên Giác d¿ng xây 
Ngôi chùa ÇÒ s¶ 
Gi© Çây thÀy t° 
Th¿c hiŒn Ü§c mong 
TruyŠn thØa theo dòng 
Lâm T‰ Chúc Thánh 
Có ngÜ©i so sánh 
ThÀy v§i ñÜ©ng Tæng 
NgÜ©i kia nºa cân 
NgÜ©i này tám lÜ®ng 
Lui vŠ PhÜÖng TrÜ®ng 
HÀu diŒt sân si 
ThÀy tân trø trì 
Phát tâm tÙ nguyŒn 
NHƒT nguyŒn xä thân 
Vì dân vì Çåo 
Vì ngôi tam bäo 
Theo bÜ§c tôn sÜ 
Trên ÇÃt nÜ§c ngÜ©i 
H‰t lòng phøc vø 
NHÎ nguyŒn thân tu 
Ngày càng tinh tÃn 
Løc hòa Çåi chúng 
Cùng v§i quy‰t tâm 
Cho ngôi Già Lam 
Càng thêm v»ng månh 
TAM nguyŒn th¿c hành 
PhÆt ñà giáo lš 
Quy‰t tâm, quy‰t chí 
ñ‹ tåo phÜ§c duyên 
HÀu ÇÜ®c m†i quyŠn 
Phát huy chính giáo 
T− nguyŒn Çem Çåo 
PhÆt Giáo ViŒt Nam 
Và quy‰t tâm làm 
ñ‹ ngÜ©i bän xÙ 
V§i Viên Giác T¿ 
GÀn gÛi nhiŠu hÖn 
Làm tròn tÙ ân 
Cûa ngÜ©i PhÆt Tº 
Gi© xin tâu t§i 
T© báo cûa chùa 
Mª cu¶c thi Çua 
ThÆt là hào hÙng 
ñŠ tài giäi thÜªng 
"Vi‰t VŠ Âu Châu" 
ThÀn Táo xin tâu  
ñ‹ Ng†c Hoàng bi‰t 
Kh¡p nÖi thi vi‰t 
MÜ©i m¶t quÓc gia 
Lão ông, lão bà 

CÛng ra Ùng thí 
Táo Çây Ç‹ š 
Con sÓ bài thi 
TÃt cä ÇÜ®c ghi 
M¶t træm bÓn sáu 
Gªi vŠ tòa báo 
Tính Ç‰n cuÓi næm 
VØa ch¤n m¶t træm 
NgÜ©i ghi tham d¿ 
Thôi thì Çû thÙ 
Bác sï, kÏ sÜ 
ñ‰n cä các ngÜ©i 
Th® may, ÇÀu b‰p 
Táo xin tâu ti‰p 
K‰t quä cu¶c thi 
Táo thÀn chÌ ghi 
LÜ®c sÖ vài Çoån 
ChÌ n¶i cái khoän 
TrÀn ThÎ NhÆt HÜng 
Lên xuÓng Çau lÜng 
ðm luôn ba gói 
CÙ nghe ti‰ng g†i 
Cô tÜªng mÖ màng 
Cánh Chim Låc ñàn 
ñÙng hàng sÓ dzách 
RÒi giäi khuy‰n khích 
Cô dz§t thêm hai 
TiŠn vô dài dài 
Tính chung bÓn xÃp 
HÜ§ng vŠ Çåo pháp 
V§i cä trái tim 
Cô ng¡t hai ghim 
Cúng dÜ©ng Tam Bäo 
ThÆt là Ç¶c Çáo 
Vì có ng© Çâu 
ñã Çoåt giäi ÇÀu 
Thêm hai khuy‰n khích 
Tåo nên kÿ tích 
Trong gi§i d¿ thi 
Các truyŒn ÇÜ®c ghi 
ñã in thành sách 
Táo thÀn xin mách 
Cùng v§i nhà Tr©i 
Xin cÙ cho ngÜ©i 
XuÓng mua vŠ Ç†c 
CÛng trình bŒ Ng†c 
VŠ lÍ Vu Lan 
Kh¡p nÖi mÃy ngàn 
NgÜ©i vŠ Viên Giác 
So ra Çâu khác 
LÍ PhÆt ñän Sanh 
Ngày càng trª thành 
Ngôi chùa nhÕ hËp 
M¶t pha rÃt ÇËp 
Viên Giác m§i Çây 
Tæng Ni hai ngày 

NhÎn æn tranh ÇÃu 
H‡ tr® PhÆt Giáo 
ThÓng NhÃt quê nhà 
PhÆt Tº gÀn xa 
VŠ chùa nhÆp cu¶c 
Yêu cÀu nÜ§c ñÙc 
Áp l¿c ViŒt Nam 
Tôn tr†ng quyŠn làm 
NgÜ©i dân trong nÜ§c 
ñây chÌ là bÜ§c 
VÆn Ç¶ng khªi ÇÀu 
VŠ dài vŠ lâu 
Còn nhiŠu màn n»a 
CuÓi phÀn cûa s§  
Tâu chuyŒn âm dÜÖng 
Næm nay bÃt thÜ©ng 
Hình nhÜ trøc tr¥c 
Mùa hè n¡ng g¡t 
NhiŠu nÜ§c Âu Châu 
CÖn nóng lên cao 
BÓn mÜÖi mÃy Ç¶ 
ChÌ n¶i con sÓ 
Ÿ tåi xÙ Tây 
H‰t thª n¢m ÇÀy 
Nhà thÜÖng nÜ§c Pháp 
SÓ ngÜ©i bÎ ch‰t 
Cä chøc ngàn hÖn 
Thiên Çình làm Ön 
Xem ÇiŠu chÌnh låi 
Th©i ti‰t vØa phäi 
TrÀn th‰ ÇÜ®c nh© 
MÜa n¡ng vØa vØa 
Bà con h‰t š 
ñ‰n Çây Táo nghï 
S§ Çã quá dài 
ThÀn xin bái bai 
Lui vŠ hå gi§i 
HËn sang næm t§i 
Vào cuÓi Giáp Thân 
ñem viŒc dÜÖng trÀn 
Trình tâu Ng†c ñ‰ 
Kính chúc Ng†c th‹ 
SÙc khÕe gia tæng  
Næm m§i bÜ§c sang 
Thân tâm an låc 
Ng†c Hoàng vån tu‰.� 
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Ottweiler, 06.11.2003 

ThÜa Ban Biên TÆp Báo Viên Giác, 
VØa qua trong sÓ 137 có bài "Nh»ng Ngày 
Trong BŒnh ViŒn" cûa chÎ NguyÍn ThÎ HiŠn, 
Pháp danh ThiŒn Hånh - trong Çó có Çoån 
chÎ nh¡c Ç‰n tôi. Nay chÎ Çã vïnh viÍn ra Çi 
vào ngày 11.10.2003. Do hoàn cänh xa xôi, 
tôi không th‹ Ç‰n vi‰ng tang chÎ, nên vi‰t 
bài này tÜªng nh§ nhÜ m¶t tÃm lòng tri ân, 
cäm tå. Tuy bài vi‰t cûa tôi còn nhiŠu sai 
sót, nhÜng b¢ng tÃt cä tÃm lòng chân thành 
tha thi‰t mong Viên Giác cho Çæng vào sÓ 
t§i. 
Thành thÆt cäm Ön Ban Biên TÆp 
 

� HÒng Phúc 
 

 
 
 

ChuyŒn h®p tan 
(thÜÖng khóc HÜÖng Linh  

chÎ ThiŒn Hånh NguyÍn ThÎ HiŠn) 
 
 

¶t ng¶t, chÎ ra Çi Ç¶t ng¶t vŠ 
miŠn vïnh cºu làm m†i ngÜ©i 

bàng hoàng, choáng váng, trong Çó k‹ 
cä tôi. ChÎ ra Çi Ç‹ låi ÇÙa con thÖ 
trong niŠm Çau n‡i nh§; Ç‹ låi anh thui 
thûi m¶t mình làm thân gà trÓng nuôi 
con gi»a dòng Ç©i xuôi ngÜ®c... 

Tôi quen bi‰t chÎ trong hoàn cänh 
thÆt tình c©, tåi MHH - Medizinische 
Hochschule Hannover - bªi vì chÎ ª và 
làm viŒc tåi Çây, còn tôi thÆt xa xôi tåi 
miŠn Nam ñÙc giáp Pháp. Cäm 
thÜÖng hai mË con bÖ vÖ nÖi ÇÃt lå, chÎ 
Çã tÆn tình giúp Ç«, trong bŒnh viŒn, 
ngoài Ç©i sÓng, nâng Ç« tinh thÀn. 
Riêng tôi, ngày hai bu°i sáng chiŠu tåi 
Station ôm Ãp ÇÙa con gái ngây thÖ bé 
bÕng, søt sùi cÀu nguyŒn: Nam Mô A 
Di ñà PhÆt, Nam Mô Quán Th‰ Âm BÒ 
Tát... NhÜng cuÓi cùng con tôi Çã ch†n 
quy‰t ÇÎnh ra Çi trong Ç¶ tu°i 11 tháng, 
vïnh viÍn bÕ rÖi tôi ÇÖn Ç¶c gi»a dòng 
Ç©i xuôi ngÜ®c. Tôi høt hÅng, ch§i v§i, 

cÖ hÒ không sÓng n°i. Thôi h‰t! Cái 
Çi‹m t¿a mong manh tØ lâu cÓ bám 
víu, nay Çã tan v«. TÃt cä b‡ng trª nên 
vô nghïa và nhåt nhëo, lÃy gì Çây bù 
Ç¡p cho tôi m¶t thâm tình. 

Nh»ng danh tØ MHH, Operation, 
Spiegelung, Station, Lebertrans-
plantation... Çã m¶t th©i làm tôi hoäng 
s®, tôi trÓn chåy nó cùng nh»ng k› 
niŒm Çau lòng. Gi© Çây chÎ l¥p låi tình 
trång cûa con tôi, biŒn pháp cuÓi cùng 
là phäi thay gan m§i cÙu ÇÜ®c mång 
sÓng. Ng© Çâu con tåo lá lay, ca phÅu 
thuÆt không thành công, nghiŒt ngã cô 
cÀu k‰t thúc Çi m¶t cu¶c Ç©i ng¡n 
ngûi. ñÎnh mŒnh vô thÜ©ng, nhÜ cát 
bøi trª vŠ cát bøi. 

Tôi t¿ hÕi: Có phäi thÆt Çây không? 
N‰u là s¿ thÆt, tåi sao tôi không t¿ ÇÀu 
hàng sÓ phÆn và chÃp nhÆn nó? 
Nh»ng tÜªng nÜ§c m¡t tôi Çã cån kiŒt 
trong nh»ng ngày mong manh vô v†ng 
và Çau kh° tåi MHH, chÎ HiŠn Öi, không 
khóc nhÜng sao cÙ nhåt nhòa. 

Tôi khóc cho chÎ, cho tôi, khóc cho 
chuyŒn h®p tan xäy ra quá Ü là ng¡n 
ngûi. ñêm nay trong tïnh l¥ng, chÌ còn 
tôi và chÎ chìm ngÆp vào không gian k› 
niŒm; phäng phÃt Çâu Çây ánh m¡t 
thuÀn hÆu, chi‰c áo tr¡ng có Çính 
dòng ch» MHH; âm vang Çâu Çó ti‰ng 
nói gi†ng cÜ©i. Nh§ chÎ låi thÜÖng con, 
nh§ con và thÜÖng chÎ, quyŒn vào 
nhau, thành m¶t khÓi. 

Tôi còn nh§ lÀn cuÓi cùng, vÅn cái 
dáng hiŠn thøc gói tr†n trong màu áo 
tím - nhÜ cái tên chÎ Çang mang - vÅn 
cái dáng c¥m cøi kiên nhÅn, chÎ mª 
h¶p Ç¿ng tiŠn và phi‰u, chuÄn bÎ công 
viŒc ngÒi bán phi‰u cÖm cho chùa 
Viên Giác, nhân k› niŒm 25 næm thành 
lÆp cùng sinh nhÆt thÀy PhÜÖng 
TrÜ®ng. ChÎ k‹ v§i tôi vŠ nh»ng ngày 
ÇÀu bôn ba gian kh° tåi Hannover; vŠ 
nh»ng cái T‰t truân chuyên ÇÀy mÜa 
gió tuy‰t rÖi, phäi mÜ®n tåm Garage 
nhà ai h†p m¥t khi chÜa có chùa Viên 
Giác... Còn bây gi©, chÎ hiŒn h»u ª nÖi 
nao? Sao chÎ không nán låi m¶t th©i 
gian Ç‹ làm xong Ü§c nguyŒn sau 
cùng, r¢ng næm sau së vŠ phép thæm 
låi ViŒt Nam? ChÎ Çã dày công vun Ç¡p 
m¶t ngôi nhà yên Ãm, m¶t ÇÙa con 
ngoan, công viŒc ÇiŠu hòa °n ÇÎnh; 
sao chÎ không cùng anh chung vai 
chung bóng bÜ§c ti‰p cu¶c hành trình 
còn låi? 

N‰u m¶t ngày có dÎp vŠ thæm Viên 
Giác, xin nguyŒn th¡p nén hÜÖng 
tÜªng nh§ hÜÖng linh ngÜ©i quá cÓ, 
nguyŒn cÀu cho chÎ s§m vŠ cõi vïnh 
h¢ng an låc. 

Tháng 11, ngày Buß und Bettag 
s¡p Ç‰n. Tim tôi ch®t nhói Çau, có lë 
anh cÛng th‰...� 

Sinh Çi‰u 
 
 
 
 
 
 
 
Ai mª trong Ç©i nÃm m¶ oan 
H«i Öi! Sao ch‰t v¶i nhÜ nàng 
NguyŒt chìm, sao røng trên 
dòng l» 
Nhói ª tim buÒn v‰t chém ngang 
 
Nh¡n g†i ñông, Tây dæm bån 
thi‰t 
NghËn ngào cÃp báo chuyŒn 
không vui 
Bên kia ngÜ©i cÛng rÜng rÜng 
ti‰c 
NgÜ©i nói ngÜ©i nghe mÃy ngÆm 
ngùi 
 
VÅn bi‰t em buÒn, em tuyŒt 
v†ng 
Nào hay em s§m biŒt trÀn gian 
Ngoài hiên chi‰c lá vàng chao 
Ç¶ng 
Røng xuÓng thŠm rêu nét ng« 
ngàng 
 
BÃt hånh mª ra tØng ti‰c thÜÖng 
Lòng sông dáng núi ÇŠu thê 
lÜÖng 
May sao s¿ thÆt không là th‰ 
Ng¶ nhÆn gì Çâu s§m tÕ tÜ©ng 
 
B¢ng h»u cÜ©i vui trÜ§c l« lÀm 
MÃy ai trách cÙ kÈ h¢ng tâm 
MÃy ai nghe tÕ l©i sinh Çi‰u 
Hi‹u ÇÜ®c lòng nhau phút hóa 
thân 
 
MØng em sÓng ti‰p nh»ng ngày 
Çau 
Tình vÅn lênh Çênh gi»a v¿c sÀu 
Ngút m¡t vÅn mây nhÀu, khói 
nh§ 
VÅn còn thÃp thoáng nh»ng 
mùa Ngâu. 

� hàhuyŠnchi 
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Dì  Hånh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TR†ng 
 

rang låi ÇÜ®c phân công trang 
trí h¶i trÜ©ng trong dÎp mØng 
Xuân quê hÜÖng ViŒt Nam cûa 

ÇÒng hÜÖng sÓng nÖi vùng xa xôi này. 
X‰p låi các mÅu t¿ lên bäng giÃy cho 
thÆt th£ng hàng. ñ†c š nghïa l©i chúc 
Xuân næm 2004, khi‰n Trang nh§ vŠ... 

NÖi Çó, có dòng sông HÜÖng, có 
cÀu TrÜ©ng TiŠn sáu vài mÜ©i hai nhÎp, 
có núi Ng¿ và ngôi chùa Thiên Mø c° 
kính cùng nhiŠu læng tÄm ÇŠn Çài vua 
chúa bao Ç©i... nhÜng cÛng phäi nh¡c 
Ç‰n bóng dáng thÜ§t tha trong chi‰c 
áo dài tr¡ng tinh khôi cûa các n» sinh 
ñÒng Khánh. TÃt cä tuy thÆt giän dÎ 
m¶c måc trên vùng ÇÃt nhÕ bé luôn bÎ 
thiên tai lÛ løt, nhÜng vÅn tåo nên bi‰t 
bao huyŠn thoåi m¶ng mÖ cûa miŠn 
Trung xÙ Hu‰. Ti‰c thay vì chi‰n tranh, 
ông bà ngoåi Trang Çành cho ba ngÜ©i 
con l§n cùng mË cûa Trang vào Nam 
lánh nån. TØ Çó mË cûa Trang phäi xa 
cách Hu‰. 

MË Trang lÆp nghiŒp ª Sàigòn; sau 
ba anh chÎ rÒi Ç‰n Trang ra Ç©i, vØa 
hÖn mÜ©i tháng tu°i, ba mË Trang 
quy‰t ÇÎnh vŠ thæm Hu‰. 

M†i ngÜ©i ÇŠu mØng r« vì Çã bao 
næm xa cách, chuyŒn trò tâm s¿ cho 
thÕa lòng mong ch©. TrÈ con trong h† 
hàng vØa quen bi‰t ÇÜ®c dÎp Çùa gi«n 
trÓn tìm chåy trên các con Çê dÅn Ç‰n 
ru¶ng ÇÒng trÜ§c nhà; ai cÛng quên bé 
Trang, bé cÓ bò theo bóng dáng cùng 

ti‰ng cÜ©i Çùa Çang khuÃt dÀn sau 
Çám ru¶ng. 

Khi ngÜ©i mË nh§ Ç‰n con, thÃt 
thanh g†i: 

- Trang Öi! Con Çâu rÒi? Trang Öi... 
M†i ngÜ©i tûa ra Çi ki‰m Trang. 

Còn Trang vØa nghe ti‰ng g†i thân 
quen cûa mË, liŠn bò trª låi, r©i khÕi 
cánh ÇÒng. May quá, cÆu Trang nhÆn 
ra, bÒng lên, Çùa bäo: 

- Con ni chÜa chi Çã thích làm 
ru¶ng rÒi! VÃt vä l¡m con å! 

ñÃy cÛng là k› niŒm gi»a Trang và 
Hu‰. M‡i khi có cÆu dì tØ Hu‰ vào 
thæm ÇŠu ÇÜ®c nh¡c chuyŒn Ãy. 

HÒi næm lên tám, trong tiŠm thÙc 
Trang vÅn còn nh§, ngày Çó cä nhà 
xem truyŠn hình, m¡t ai cÛng ÇÕ hoe 
bªi tin tÙc trên màn änh, Trang tûi lòng 
ngÒi nép bên mË. Chi‰n tranh mãi, nên 
ÇÃt nÜ§c này phäi bÎ cänh lÀm than, 
mÃt mát chia cách, Ç° v« thÜÖng Çau. 
Gia Çình Trang không còn dÎp vŠ låi 
Hu‰. 

Khi s¿ tranh giành gi»a B¡c Nam 
chÃm dÙt. Hoàn cänh Çông con túng 
thi‰u, ba mË Trang không dám nghï 
Ç‰n chuy‰n Çi thæm xÙ sª ÇÀy tÓn 
kém. Hi‹u ÇÜ®c mË, các cÆu dì låi tØ 
Hu‰ vào thæm gia Çình Trang. 

Nh»ng lÀn vào Nam, các món quà 
cûa Hu‰ giän dÎ nhÜng không kém 
phÀn thanh cao là nh»ng chi‰c nón lá 
bài thÖ, bao š nghïa Çã ÇÜ®c gói ghém 
vào l©i thÖ cùng hình änh chi‰c cÀu 
TrÜ©ng TiŠn khéo léo ép g†n vào gi»a 
hai l§p lá mÕng manh, khi Ç¶i vào 
nh»ng ngày n¡ng càng tæng thêm vÈ 
ÇËp, rõ ràng, ÇÆm nét hÖn. Riêng chÎ 
em Trang låi thích Çem nón r†i dÜ§i 
ánh Çèn, cùng Ç†c bài thÖ lúc Än lúc 
hiŒn và Çùa vui, thích thú. 

NhiŠu k› niŒm nhÃt v§i dì Hånh. 
Trong ngày gi‡ ngoåi, dì trÜng bày 
thÙc æn lên bàn, còn Trang ÇÜ®c dì sai 
v¥t. Gi†ng dì vùng xÙ Hu‰, nên phäi 
thÆt chú š m§i hi‹u rõ nghïa ÇÜ®c, vì 
gÀn nhÜ các ch» ÇŠu thêm dÃu n¥ng 
vào. Dì bäo: 

- Trang nì! Con xuÓng b‰p nói 
r¢ng: "Dì muÓn m©i hai dì lên cúng!". 

VÆy mà Trang chåy xuÓng b‰p, nói 
låi ÇiŠu mình hi‹u nhÜ sau: 

- MË Öi! Dì muÓn hai dïa bánh 
cuÓn. 

MË Trang cäm thÃy lå, nên Ç‰n 
bên dì hÕi låi: 

- ChÎ Öi! Hôm nay em không có làm 
bánh cuÓn, chÎ cÀn thÙc æn khác ÇÜ®c 
không? 

Dì giäi thích c¥n kë hÖn, m†i ngÜ©i 
trong nhà hi‹u rõ cùng cÜ©i vui vÈ, 
riêng m¥t Trang ÇÕ bØng nhÜng rÒi 
cÛng phäi cÜ©i theo. 

Nh»ng ngày  bên dì Hånh, gia Çình 
Trang ÇÜ®c thÜªng thÙc các món æn 
Hu‰, chính tay dì nÃu; Ôi chu choa Öi! 
cay Öi là cay, ÇÀy nh»ng §t xanh ÇÕ; 
món bún bò Hu‰ nè! món b¶t l†c có 
con tôm hÒng hÒng n¢m g†n gàng 
gi»a hai l§p b¶t trong veo, nhÜng nÜ§c 
m¡m chÃm cÛng cay Öi là cay, n‰u 
ÇÜ®c æn Çúng vào nh»ng ngày mÜa hÖi 
lành lånh thì thÆt tuyŒt v©i. Khi dì phäi 
vŠ Hu‰, mÃy chÎ em Trang nh§ dì và 
nh§ luôn cä các món æn Hu‰ n»a. 

Dì Hånh thÜ©ng vào Nam nh»ng 
ngày gÀn T‰t, nhÜng không bao gi© 
chÎu ª låi æn T‰t, m¥c cho bao l©i 
thuy‰t phøc cûa ngÜ©i thân. Riêng chÎ 
cä cûa Trang vÅn luôn d¥n các em 
không ÇÜ®c phép hÕi thæm dì vŠ dÜ®ng 
và con cûa dì. ChÎ không giäi thích 
ngay, chÎ bäo khi nào các em l§n hÖn, 
chÎ së k‹ cho nghe. 

M¶t lÀn n†, dì vØa Ç‰n nhà Trang, 
nghe ti‰ng các em reo mØng dì, Trang 
còn Çang bÆn tay v§i nÒi cÖm s¡p ráo 
nÜ§c, nên chÜa ra chào ÇÜ®c. B‡ng 
ngÜ©i bån trai cùng h†c chung l§p ª 
gÀn nhà, ch£ng hi‹u vô tình hay cÓ š, 
h¡n Ç‰n sau dì vài phút. H¡n n°i ti‰ng 
nghÎch phá, låi › th‰ cha là công an 
khu v¿c, nên thÜ©ng trêu ghËo các bån 
n». Tên h¡n là DÛng, nhÜng vì h¡n lÜ©i 
bi‰ng låi æn tham nên dáng dÃp mÆp 
måp, các bån thÜ©ng Çùa g†i h¡n là 
DÛng "b¿". Th‰ mà hôm nay, h¡n có 
vÈ hiŠn lành th‰! LÍ phép chào dì 
Hånh: 

- Chào bác! Có Trang ª nhà 
không? Cháu muÓn g¥p Trang có viŒc 
cÀn. 

Dì Hånh g†i Trang: 
- Trang Öi, có ai ki‰m con nì! 
B§t ít lºa trong b‰p lò låi, Ç‹ cÖm 

không bÎ cháy, Trang bÜ§c lên nhà 
trÜ§c. ChÌ hÖn m¶t næm thôi, vØa thÃy 
cháu, dì Çã v¶i thÓt l©i: 

- —! con ni mau l§n hÌ! 
DÛng ÇÙng ÇÃy nghe dì cháu trò 

chuyŒn. TØ Çó, m‡i khi muÓn nói 
chuyŒn v§i Trang, h¡n luôn nhåi gi†ng 
Hu‰, trêu ghËo Trang. NhiŠu lÀn Trang 
cÓ nhÎn rÒi làm lÖ. NhÜng ch£ng còn 
chÎu ÇÜ®c vì DÛng ÇÜ®c nÜ§c cÙ æn 
hi‰p hoài. Trang ch© dÎp së trä thù h¡n 
m¶t phen. Và cÖ h¶i Çã Ç‰n, m¶t hôm 
vØa tan h†c, Trang cùng hai bån gái 
trên ÇÜ©ng vŠ nhà, DÛng lëo Çëo theo 
sau, bäo: 

- Trang nì! ñi chi mà lË rÙa, vÃp 
ngã Ç¢ng ni không Ç« ÇÜ®c Çâu nì! 

Gi†ng DÛng vØa Hu‰ vØa B¡c cÙ 
kéo dài hÖi lên. Trang càng thêm tÙc, 
v¶i ngØng và nói gi†ng Hu‰ h†c ÇÜ®c 
nÖi dì Hånh: 

- Tan h†c, Çi nhanh vŠ nhà, kÈo ba 
må ch©. Ò! Trông "Ç¢ng í" "l®n" quá, 

T 
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nên làm ræng mà Çi nhanh ÇÜ®c nì, thì 
làm ræng mà nghï Ç‰n chuyŒn giúp Ç« 
ngÜ©i khác. ñúng không các bån? 

MÃy bån cûa Trang cùng nhåi 
gi†ng Hu‰: 

- "L®n" chÌ ûn Ìn mà Çi! Thôi vŠ các 
chÎ h©i! 

Sau lÀn Çó, DÛng không còn dám 
trêu Trang n»a. NhÜng khi dì Hånh bi‰t 
chuyŒn, dì khuyên Trang không nên 
hành Ç¶ng nhÜ vÆy, tÓt hÖn nói th£ng 
ÇiŠu mình Çang muÓn, Ç‹ tránh nh»ng 
hi‹u lÀm sau này. 

Nh»ng næm sÓng xa gia Çình nÖi xÙ 
lånh, Trang cÛng tÆp tành nÃu món æn 
Hu‰, dù Çã Çû các gia vÎ nhÜng không 
ngon nhÜ nh»ng lÀn dì nÃu ngày Çó, 
có lë vì thi‰u s¿ ÇÀm Ãm cûa gia Çình 
và không khí thân yêu cûa quê hÜÖng. 

Bi‰n cÓ hai tòa nhà thÜÖng måi cûa 
MÏ bÎ b†n khûng bÓ Irak phá hoåi; 
chÃn Ç¶ng cä th‰ gi§i. Các nÜ§c lo s® 
cho cu¶c chi‰n th‰ gi§i lÀn thÙ 3 së 
bùng n°. NhÜng cu¶c h¶i thäo mong 
Ü§c gi»a MÏ và Irak nên Çàm phán hòa 
bình hÖn, nh¢m møc Çích tránh nh»ng 
hÆu quä tang thÜÖng cho toàn cÀu. 
NhiŠu ngày liên ti‰p các thông tin, 
truyŠn hình Çã chi‰u låi m¶t sÓ hình 
änh chi‰n tranh gi»a MÏ và ViŒt Nam. 
Bao hình änh tang tóc cûa quê hÜÖng 
chåy loån, ti‰ng khóc than tìm ki‰m 
thân nhân, già trÈ l§n bé trên ÇÜ©ng 
chåy gi¥c bÎ bom Çån b¡n gi‰t, nh»ng 
ngÜ©i phø n» b§i ÇÃt cÓ tìm låi m¶t 
chút gì nÖi ngÜ©i thân, gÜÖng m¥t còn 
Ç†ng ÇÀy n‡i Çau Ç§n s® hãi. Nhà cºa 
cháy trøi, tro bøi còn Ãm lºa tàn. ñôi 
m¡t Trang nhòa lŒ, nh»ng gi†t nÜ§c 
m¡t trào mãi không còn gi» ÇÜ®c n»a, 
bao n‡i ngÆm ngùi bÃy lâu nay chÎu 
Ç¿ng câm nín, gi© nhÜ t¿ thoát ra. 
Trang hình dung dì Hånh næm MÆu 
Thân xa xÜa Ãy nÖi xÙ Hu‰, ngÜ©i 
chÒng và ÇÙa con duy nhÃt Çã bÎ chính 
ÇÒng chûng khát máu chÌ vì m¶t tham 
v†ng nào Çó, Çành tâm ÇÄy ngÜ©i dân 
vô t¶i xuÓng hÓ sâu, chôn sÓng h† 
b¢ng tØng xÈng ÇÃt lÃp dÀn dÀn Ç‰n 
hÖi thª cuÓi cùng. 

ñã hÖn hai næm rÒi, quân Ç¶i MÏ 
vÅn còn Çóng trú trên vùng ÇÃt Irak, 
Ç‰n bao gi© së chÃm dÙt hay nó mãi 
mãi...  

Næm m§i s¡p trª vŠ, nÖi an bình 
m†i ngÜ©i chuÄn bÎ trang hoàng nhà 
cºa, còn vùng chi‰n tranh, låi phäi chÎu 
cänh màn tr©i chi‰u ÇÃt; nh»ng ngÜ©i 
còn trên trÆn tuy‰n ch£ng bi‰t sÓ phÆn 
së vŠ Çâu? 

Mùa Xuân này, Trang låi v¡ng Çi 
m¶t ngÜ©i thân, dì Hånh vØa qua Ç©i 
cách Çây m¶t tháng. CÀm lá thÜ trong 
tay, Trang låi miên man nghï Ç‰n dì, 

rÒi thÀm thì nhÜ Çang nói chuyŒn v§i 
m¶t ngÜ©i nào Çó: 

- Dì Öi! Bây gi© thì cháu có th‹ nói 
nh»ng ÇiŠu mà bÃy lâu cháu không 
dám tÕ bày cùng dì. Cháu bi‰t r¢ng dì 
Çã tØ chÓi nh»ng lÀn gia Çình cháu m©i 
cùng Çón T‰t tåi miŠn Nam. Ngày T‰t 
cûa m†i ngÜ©i, nhÜng cÛng là nh»ng 
ngày gi‡ cûa dÜ®ng và anh Báo. Cháu 
hi‹u r¢ng dì muÓn dành tÃt cä th©i 
gian Ãy cho ngÜ©i thân yêu nhÃt cûa dì 
Çã ch£ng may v¡n sÓ. Næm nay là 
næm Thân n»a dì å! TØ ngày Çó Ç‰n 
nay Çã ba mÜÖi sáu næm trôi qua rÒi, 
gi© Çây dì Çã bên dÜ®ng và anh, còn 

cháu së không ÇÜ®c dÎp vi‰t thêm m¶t 
tÃm thiŒp chúc Xuân Ç‰n dì, nhÜng 
trong tâm cháu së không bao gi© quên 
ÇÜ®c hình bóng cûa m¶t ngÜ©i dì luôn 
nhÅn nhøc chÎu Ç¿ng... Dì Öi! NÖi hÜ vô 
Çó dì có nghe thÃy l©i tâm s¿ cûa cháu 
không? 

Xem låi bäng trang trí, Trang c¡t 
thêm m¶t dÃu s¡c và m¶t dÃu mÛ, rÒi 
dán vào ch» GIÁP và ch» THÂN, Ç‹ 
tròn nghïa câu: 

Chúc MØng Xuân M§i 
Giáp Thân - Næm 2004 
 

(Vi‰t ngày 05.11.2003) 

Bieát ñeán bao giôø 
 

 
Muøa ñoâng tuyeát laïnh ôû phöông naøy 

Nhôù nöôùc thöông nhaø maét leä cay 

Nghó ñeán song thaân nôi caùt buïi… 

Coù ai hieåu thaáu noãi ñau naøy… 

 

Cuõng ñaønh laïnh leõo nhö söông tuyeát 

Möôøi moät Xuaân ngöôøi ñaãm gioù söông 

Maùi toùc xanh xöa giôø ñieåm baïc 

Xöù ngöôøi lau leä khoùc queâ höông ! 

 

Chuùng ta, taát caû ngöôøi vong quoác 

Thaûm hoïa cô trôøi… laïc boán phöông 

Töøng maûnh hoàn ñau lìa toå aám 

Gian nan, phieâu baït, leõ voâ thöôøng … 

 

Baïn beø, thaân quyeán giôø xa laéc 

Bieát ñeán bao giôø… trôû laïi thaêm 

Töø buoåi chia tay lìa ñaát Meï 

Tuyeát söông phuû moä… meï cha naèm ! 

 

Ngaân giang thaêm thaúm nghìn xa caùch 

Maãu töû tình thaâm phaûi caùch chia 

Nhôù maùi nhaø xöa qua loái nhoû 

Khoùi lam baøng baïc giöõa söông khuya… 

 

Baây giôø laëng leõ thaân ly khaùch 

Xuaân ñeán nghe loøng ñaãm gioù möa 

Bao keû traéng ñeâm traøn noãi nhôù 

Ñau loøng daân Vieät… thaûm thöông chöa ? 

 

Haõy pha noãi nhôù vaøo men röôïu 

Coá neùn trong tim gioït leä khoâ 

Thaàm öôùc nhö laø ta ñaõ ñöôïc 

Chaøo Xuaân queâ Meï… thoûa mong chôø … 
 

      � Ngoïc An 
 

 



  

viên giác 138 tháng 12 næm 2003 49 

Loài vÆt 

cÛng có 

con tim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Trong mục bình luận của tờ La 

Times ra hôm 01.9.2003, có một bài 
viết liên quan đến đồng hành của loài 
người: loài vật. Trong mục này, bình 
luận gia Jeremy Rifkin, giám đốc của 
Cơ Quan Nghiên Cứu Các Chiều Hướng 
Kinh Tế tại thủ đô Washington đã mô tả 
về các cuộc nghiên cứu gần đây được 
bảo trợ bởi các hệ thống tiệm ăn lớn 
như Mac Donald, KFC và Burger King 
về loài vật. Các hệ thống tiệm ăn này, 
bị sự áp lực của các nhóm bảo vệ thú 
vật, đã chi tiền ra để nghiên cứu về cảm 
xúc, tâm trí, và hành vi của các loài 
vật.  Những điều mà những nhà nghiên 
cứu tìm ra đã cho chúng ta thấy rằng 
loài vật thật ra có rất nhiều điểm giống 
con người mà chúng ta không thể nào 
tưởng tượng nổi. 

Nghiên cứu về hành vi xã hội của 
heo chẳng hạn cho thấy heo cũng thích 
được cưng chiều và hay bị trầm cảm 
phiền muộn khi bị phân ly hay không 
được cho chơi với nhau. Heo thường 
hay bị cảm mạo (không khỏe mạnh) 
khi thiếu những kích thích tinh thần 
hay thể xác. Vì lý do này, mà Cộng 
Đồng Âu Châu (EU) sẽ ra luật vào năm 
2012 cấm không được để heo cô đơn 
trong chuồng. Ở Đức thì chính phủ 
khuyến khích chủ nông trại heo nên 
cho heo chơi với nhau hay cho đồ chơi 
để chúng khỏi đánh nhau. 

Khả năng tư duy của loài vật cũng 
đáng ngạc nhiên. Các nhà khoa học tại 
Ðại học Oxford bên Anh đã quan sát 
hai con chim quạ giống New 

Caledonian tên là Betty và Abel. Hai 
anh chị quạ này được giao cho hai 
dụng cụ để bươi thịt ra khỏi lọ đựng 
thịt. Dụng cụ thứ nhất sợi dây kẽm có 
hình móc và dụng cụ kia là sợi dây 
kẽm thẳng. Anh chàng Abel quen thói 
hung hăng vũ phu liền cướp sợi dây 
kẽm có hình móc của chị Betty (vì dễ 
xài hơn). Chị Betty liền dùng "mưu" lấy 
mỏ của mình bẻ uốn cong sợi dây kẽm 
thành hình móc để lôi thịt ra khỏi lọ. 
Mười lần được đưa dây kẽm thẳng, thì 
đến 9 lần chị Betty đã có thể uốn cong 
sợi dây thành dụng cụ. 

  Cũng đáng ấn tượng không kém là 
chú vượn Koko ở miền Bắc California. 
Chú vượn này được cho học ngôn ngữ 
dành cho người câm điếc (ngôn ngữ ra 
dấu). Chú vượn này đã học được đến 
1000 dấu và hiểu được đến hàng ngàn 
từ tiếng Anh.  Điểm số thông minh (IQ) 
của chú là 75 cho đến 95. Đây chỉ là hai 
ví dụ điển hình về khả năng của loài 
vật. 

Từ lâu lắm rồi, nhiều người tin 
rằng thú vật không có khả năng quán 
chiếu về mình (nghĩa là biết mình là 
ai). Người ta dựa vào niềm tin cho 
rằng thú vật không có cá nhân tính. 
Điều này đã không còn đúng nữa. Vượn 
người ở Sở Thú Quốc Gia Washington 
đã chứng tỏ là chúng biết mình là ai.  
Các chú vượn này dùng gương để soi 
mặt và đánh răng cũng như sửa lại cặp 
mắt kiếng mát mùa hè của mình mỗi 
ngày (cũng có thể là chúng xí xọn 
chăng?). Chó cũng vậy, khi thấy chủ 
chơi với con vật khác, thì chúng 
thường sủa vang tỏ vẻ ghen tị.  Nếu 
không biết mình là ai thì làm sao ghen 
với con khác? 

Và khi tìm cách phân biệt loài vật 
và loài người, người ta thường dùng 
sự đau đớn khi sanh ly tử biệt như là 
thước đo nhân tính. Các nhà khoa học 
cũng thường tin như vậy.  Người ta tin 
rằng loài vật không có quan niệm về 
sự sinh tử và không hiểu được quan 
niệm về sự chết của chúng. Không 
nhất thiết là như vậy. Voi thường hay 
đứng bên xác chết của bà con của 
chúng nhiều ngày liền, thỉnh thoảng 
dùng vòi xoa lên cơ thể của người quá 
cố. Bò rống lên suốt đêm khi đồng loại 
của chúng bị đưa đi lò sát sinh. 

Nói qua chuyện vui, ai cũng biết là 
thú vật cũng thích vui chơi, nhất là khi 
chúng còn nhỏ. Khi giỡn chơi với nhau, 
não của chuột tiết ra chất dopamine, 
một hóa chất thần kinh, tạo nên sự 
sảng khoái và hứng thú có ở nơi 
người. Cấu tạo và chức năng của người 
cũng như thú vật quả là giống nhau. 

Chỉ gần đây thôi, khoa học mới biết 
được nhiều về hành vi của loài vật. 
Trước đây, người ta hay cho rằng hành 
vi của loài vật chỉ là bản năng thôi. 

Theo quan niệm này, hành vi của loài 
vật chỉ là do bản năng được tiền định 
qua gen (gene) mà thôi. Thật chất, 
các loài vật cũng phải giáo dục con em 
của chúng. Vịt trời chẳng hạn, phải 
dạy các con của chúng lộ trình di cư 
vào mùa đông. "Không thầy đố mày làm 
nên" hay "dạy con từ thuở còn thơ", 
những câu nói này đúng ở người mà 
đúng cả ở loài vật.   

Những điều đã nói ở trên có ý nghĩa 
gì? Con người cần nên suy nghĩ lại 
những hành động của mình đối với 
không những đồng loại mà với cả loài 
vật. Hàng ngày, triệu triệu súc vật bị 
đối xử tàn tệ hay sát hại khắp mọi nơi: 
các lò sát sanh, các tiệm lột da thú 
làm áo, các sở thú tù đày động vật 
hoang dã, những buổi đấu bò tót bên 
sứ Tây Ban Nha, những buổi săn bắn 
nơi hoang dã… Phải chăng đã đến lúc 
con người cần phải thức tỉnh và nhân 
đạo hơn với các loài thú. 

Những câu nói "vật dưỡng nhân" 
hay "vật là tạo vật của trời cho con 
người" v.v... thật ra chỉ để che đậy hay 
bào chữa cho sự ăn năn  mà con người 
cảm nhận khi cầm dao mổ sẻ giết hại 
hay thưởng thức sự khổ đau của loài 
vật. Nếu thực sự là do trời tạo ra để 
làm khoái khẩu cho con người thì loài 
vật phải chạy tới loài người và thốt 
lên, "xin hãy ăn tôi". Phật giáo khuyên 
tín đồ ăn chay. Một vài hệ phái Thiên 
Chúa Giáo cũng khuyên ăn chay (như 
giáo hội An Thất Nhật). 

Nếu thế giới loài người có thể đồng 
cảm và quan tâm đến loài vật, thì dĩ 
nhiên trong chính loài người cũng sẽ 
bớt khổ chinh chiến sát phạt lẫn nhau. 
Ngày nào mà thế giới còn sát sanh loài 
vật quá nhiều, không biết câu thú vật 
cũng ham sống sợ chết như người, thì 
ngày đó thế giới còn điêu linh với 
nghiệp sát của chiến tranh và hận thù. 
Thấy rõ điều đó, mà các nhà làm luật, 
các chính phủ nhân bản, cũng như các 
tổ chức bảo vệ thú vật đã đang tập hợp 
để tạo ra một thế giới hiền hòa hơn cho 
loài vật. 

Con người đi từ sự đồng cảm và 
chăm sóc cho riêng mình, đến gia đình 
mình, rồi rộng ra đồng cảm cho dân 
tộc, cho các sắc dân, và cho toàn thể 
đồng loại. Đã đến lúc sự đồng cảm được 
lan tỏa đến loài vật tạo nên một cộng 
đồng rộng lớn hơn. Nước Đức là một 
điển hình trong chiều hướng này. Gần 
đây, Đức là quốc gia đầu tiên đã cam kết 
cho loài vật được hưởng "thú quyền" 
trong Hiến Pháp của quốc gia này. 

 
� Pháp Hạnh Phạm Quốc Hưng  

 
(lược dịch và phóng tác theo  
"A Change of Heart About Animals"  
của Jeremy Rifkin). 
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Halloween - 

ñêm ma quÌ 

ª MÏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lê Văn Lân 

 
rong mắt người Việt mới đến 
Mỹ, đêm Halloween là một kỷ 

niệm lạ vì đây là một tập tục văn hóa 
mà họ chưa từng biết đến trước đây 
bên nhà. Vào đêm 31 tháng Mười 
dương lịch, trời vừa sẩm tối, từng lũ 
trẻ mặt mày vẽ rằn rện hay đeo mặt 
nạ, ăn mặc hóa trang với những bộ y 
phụ quái dị rủ nhau đi từ nhà này qua 
nhà khác gõ cửa để xin kẹo bánh.  
 

Vào đêm này, ai cũng hoan hỉ cho 
trẻ con kẹo bánh không nhiều thì ít, 
không phải vì sợ chúng chơi xấu trả 
thù như lời nói của chúng theo tục lệ 
xưa: "Cho hay Phá!" (Trick-or-
Treat), mà là người ta thích thú được 
chứng kiến những tấm mặt nạ hay lớp 
hóa trang ngộ nghĩnh lạ mắt, đôi khi 
hãi hùng, khi thì giống những lũ quỉ 
ma từ huyệt mộ chui lên, khi thì giống 
những mụ phù thủy hay những quái 
vật ngoại không gian, khi thì giống 
những tên điên cuồng sát...  

 
Đêm Halloween có sự tích ra sao? 

Câu hỏi này hình như chính dân Mỹ 
chính cống ít người hiểu rõ tuy đó là 
tập tục hằng năm mà họ từng theo.  

Phải chăng đây là dấu tích về 
phong tục thờ Quỉ vương như có người 
phỏng đoán? Hay đây là một thói tục 
vô hại lưu truyền của dân ngoại giáo?  

 
Danh từ "Halloween" tự nó bắt 

nguồn từ Giáo hội Công Giáo, do ba 
chữ All Hallows Eve nói rút gọn lại. 
All là tất cả, Hallows là những linh hồn, 
Eve là đêm tối nên danh từ Halloween 

(31 tháng 10) có nghĩa là Đêm Các 
Đẳng Linh Hồn!  

 
Rạng sáng hôm sau là ngày 1 

tháng Mười Một chính là ngày Lễ Các 
Thánh Nam Nữ (All Saints Day hay 
Toussaints) theo lịch Công Giáo.  

 
Nhưng vào thế kỷ thứ 5 trước 

Thiên Chúa, ngày 31 tháng Mười ở xứ 
Cổ Ái Nhĩ Lan là ngày kết thúc mùa hè 
mà người dân ăn lễ Tết đầu năm gọi là 
Samhain (đọc là sâu-ân) theo lịch của 
dân Celts Cổ Ái Nhĩ Lan... Người dân 
Celts tin rằng vào đêm giao thừa này, 
những linh hồn của những người đã 
chết trong năm qua trỗi dậy để kiếm 
những người sống mà nhập vào. Đây 
là dịp may duy nhất để những âm hồn 
có lại được kiếp sống đời sau. Theo tín 
ngưỡng của dân Celts, quãng thời gian 
giao thừa này, mọi qui luật vận chuyển 
về không gian và thời gian bỗng 
ngưng đọng lại để âm giới hòa trộn với 
dương gian.  

 
Lẽ tất nhiên là những người dương 

trần ngu dại gì để âm hồn nhập vào. 
Nên vào đêm 31 tháng Mười, dân làng 
tắt hết đèn lửa để nhà cửa tối thui 
lạnh lẽo và chính họ lại hóa trang một 
cách quái dị rồi đi diễu hành trên 
đường phố lối xóm với khí thế hung 
hăng dữ tợn để thị uy với lũ âm hồn 
chớ ám nhập vào họ.  

 
Đối với chuyện tại sao dân Celts lại 

tắt đèn lửa, có người cho rằng chẳng 
phải là đề phòng chuyện âm hồn ám 
nhập mà chính là bắt nguồn từ phong 
tục của dân Celts muốn nhóm ngọn 
lửa mới đầu năm từ một nguồn lửa 
gốc thiêng liêng chung cho toàn thể bộ 
lạc được duy trì cháy liên tục tại vùng 
Usinach ở trung bộ xứ Ái Nhĩ Lan. 

 
Lại có kẻ cho rằng dân Celts 

thường bắt những người bị quỉ ám 
thiêu sống trên ngọn lửa này để thị uy 
với lũ âm hồn, nhưng kẻ khác cho là 
điều huyễn hoặc.  

 
Người La Mã về sau tiếp thu tập 

tục về Đêm Các Đẳng Linh Hồn trên, 
nên vào thế kỷ thứ nhất sau Thiên 
Chúa ngày đầu năm Samhain trên 
được đồng hóa với những tiết lễ theo 
truyền thống La Mã vào tháng 10 
dương lịch để biến thành ngày tôn 
vinh nữ thần Pomona là chúa thần về 
cây trái, vườn nương. Dấu hiệu tượng 
trưng của nữ thần này là trái bom nên 
nảy sinh ra cổ tục nhồi trái bom bập 
bềnh trong nước vào ngày Halloween 
(Trái bom apple gọi theo tiếng Pháp là 

pomme, do tên nữ thần Pomona mà 
ra).  

 
Ý nghĩa của những tập tục nguyên 

thủy trên dần dà biến đổi theo thời 
gian để trở thành nề nếp. Trong khi 
niềm tin về chuyện quỉ ma ám nhập lu 
mờ đi thì những lề thói về hóa trang 
theo hình dáng quỉ ma và phù thủy 
càng ngày càng thịnh hành.  

 
Phong tục Halloween du nhập qua 

Mỹ do những di dân Ái Nhĩ Lan vào 
khoảng năm 1840 để tránh nạn đói 
khoai tây. Vào thời này, những trò phá 
phách ở vùng New England nhắm vào 
chuyện xô sập những ngôi nhà đổ nát 
hoang phế hay những cổng rào xiêu 
vẹo.  

 
Phong tục "Cho-hay-Phá" (trick-

or-treat) được nhiều người nghĩ là 
không phải do dân Celts Ái Nhĩ Lan mà 
bắt nguồn từ một cổ tục ở Âu Châu 
vào thế kỷ thứ 9: đó là tục Cầu 
nguyện cho các Linh Hồn (Souling). 
Vào ngày 2 tháng 11 – hôm sau của 
ngày Lễ Các Thánh ngày 1 tháng 11 – 
là ngày All Souls Day mà người Công 
Giáo quen gọi là Ngày Các Đẳng 
Linh Hồn, những hành khất đi làng 
này sang làng khác để xin những chiếc 
bánh gọi là Bánh Thí Cô Hồn ("soul 
cakes") bằng bột mì hình vuông trong 
có nhồi mứt nho. Đám người thí thực 
này càng nhận nhiều bánh Thí Cô Hồn 
bao nhiêu thì họ càng gia công cầu 
nguyện cho những linh hồn của thân 
nhân quá cố của những người thí chủ.  

 
Vào thời đại này, người ta tin rằng 

những linh hồn của người chết không 
lên thẳng cõi Thiên đường mà phải 
chờ đợi trong nơi gọi là cõi Lâm Bô để 
bị xét xử lâu hay chóng tùy theo hành 
vi xấu hay tốt, nhiều hay ít, nặng hay 
nhẹ làm lúc sanh tiền. Những lời cầu 
bầu của những tha nhân- dù là không 
chút thân thuộc- cũng đầy năng lực 
cho thời gian sớm siêu thăng lên Thiên 
quốc càng mau chóng.  

 
Trong bài thơ Ngoài Vũ trụ, thi sĩ 

Công giáo Hàn Mặc Tử đã tả cõi 
Lâm Bô như sau:  

 
Hồn hỡi hồn, bay ra ngoài kia mức.  
Nơi thiên sầu địa thảm giới Lâm-Bô  
Say máu ngàn say nữa tới chừng 

mô  
Cả Vũ trụ tan theo ngày Phán xét,  
Là khủng khiếp cả Trời Đất tiêu 

diệt  
Trong khi đó thì cõi Thiên đường 

lại:  

T 
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Sáng vô cùng, sáng láng cả mọi 
miền  

Không u ám như cõi lòng ma quỉ.  
Vì có Đấng Hằng Sống, Hằng Ngự 

Trị  
Nhạc thiêng liêng dồn trổi khắp hư 

linh  
 
Về chiếc Đèn Bí Đỏ khoét lỗ thắp 

nến (Jack-O-Lantern) của đêm 
Halloween thì có chuyện cổ tích Ái Nhĩ 
Lan giải thích rằng: một anh chàng tên 
Jack nào đó có tật ruợu chè be bét và 
hay bịp bợm, chàng ta nổi danh đã 
thành công lừa quỉ vương Satan lên 
một ngọn cây rồi khắc vào thân cây 
này một dấu Thánh giá khiến nó bị 
mắc kẹt không leo xuống được nên quỉ 
vương phải hết lời năn nỉ không quấy 
phá nữa thì Jack mới tha cho. Chuyện 
khôi hài là khi chàng Jack chết, linh 
hồn anh không siêu thăng Thiên quốc 
vì tội làm chuyện quỉ quái mà cũng bị 
từ chối xuống Địa Ngục vì anh đã chơi 
lừa lũ quỉ. Rốt cuộc, hồn anh lang 
thang nhưng lũ quỉ cho anh một đốm 
lửa nhỏ để anh mò mẫm soi đường 
trong bóng tối lạnh lẽo tối tăm. Đốm 
lửa này được dấu trong một củ cải 
khoét ruột để khỏi mau tàn.  

 
Thuở nguyên thủy thì dân Ái Nhĩ 

Lan ở bản xứ dùng củ cải làm đèn, 
nhưng di cư qua Mỹ Châu vốn sẵn đầy 
bí đỏ nên họ lấy bí đỏ thay củ cải nên 
bây giờ mới thành Đèn Bí Jack-O-
Lantern.  

 
Tóm lại, về sự tích của đêm 

Halloween 31 tháng 10, dù rằng nhiều 
giáo hội Thiên Chúa chấp nhận làm cổ 
tục nhưng hoàn toàn không thoát thai 
từ tục tôn thờ ma quỉ.  

 
Chung qui, Halloween tiên khởi là 

tập tục ngày Đầu năm của dân Ái Nhĩ 
Lan và cũng bắt nguồn từ những lời 
cầu bầu khẩn nguyện cho những linh 
hồn sớm siêu thăng Thiên quốc vào 
thời đại Trung cổ ở Âu Châu.  

 
Hiện nay, nhiều nhà thờ cũng tổ 

chức tiệc vui và trưng bày những chiếc 
Đèn Bí để làm vui cho lũ nhi đồng chứ 
không bao hàm ý nghĩa tôn giáo. 
Những lễ nghi về tôn giáo thực sự 
được tổ chức vào ngày hôm sau ngày 
1 tháng 11 là ngày Các Thánh Nam Nữ 
mà tùy theo quan niệm của các giáo 
hội khác nhau như Công Giáo, Anh 
Giáo, Lutheran... hiểu về nguồn gốc và 
nhiệm vụ của các vị Thánh mà thi 
hành khác nhau.  

 
Riêng về Công Giáo, ngày Các 

Thánh Nam Nữ là ngày nghĩ đến Chúa 

và cảm tạ Ngài và cũng là ngày vinh 
danh và cầu nguyện các Thánh xin 
giúp đỡ nhiều điều khác nhau.  

Ngày 2 tháng Mười Một là ngày 
Các Đẳng Linh Hồn là ngày các con 
chiên xin lễ cách riêng cho linh hồn 
của các thân quyến đã qua đời.  

 
Đêm Halloween ở Mỹ chỉ mang 

tiếng là Đêm Ma Quỉ trên danh từ chứ 

không mang một tính chất hãi hùng về 
thế giới siêu hình mà là một tập tục 
văn hóa hiền lành, vui nhộn. Tuy nhiên 
vì có nhiều đầu óc con người trong 
thời hiện đại vật chất toan tính trục lợi 
vẽ vời ra với bao nhiêu điều sáng chế 
kỳ lạ như những mặt nạ, y phục cổ 
quái cốt để kích thích thị hiếu mà moi 
tiền thiên hạ mà thôi. � 

  

DÜ§i c¶i mai 
 

Có ti‰ng chim tha thi‰t 
Hót dÜ§i c¶i mai già 
Chim nh§ vÜ©n næm cÛ 
Chim nh§ cánh rØng xa 

 
 
 
Mùa xuân tr©i không n¡ng 
Mây lang thang chÜa vŠ 
ChiŠu ba mÜÖi khách l» 
Gió ÇÀy hÒn tái tê 
 
ViÍn phÜÖng hoa Çào nª 
BÜ§c chân nào b« ng« 
Bút m¿c sÀu bÖ vÖ 
GiÃy còn nguyên t© tr¡ng 
 
ChiŠu ba mÜÖi v¡ng l¥ng 
Nghe trÀm trÀm âm ba 
Con chim lên ti‰ng hót 
C¶i mai già tr° hoa 
 
Ti‰ng h©n vang trong gió 
Hay ti‰ng lòng thi‰t tha 
Con chim xanh dÃu mÖ 
Ngû dÜ§i c¶i mai già 
 
Phäi ti‰ng chim vØa hót 
ñã bÒi hÒi cÕ hoa 
L» khách buÒn không nói 
M¡t nhìn chân tr©i xa... 

   ThÖ  TuŒ Nga 
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Nh»ng 

Çóa  

Sen hÒng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ñÙc HÜÖng HÒ Thanh 

 
M‡i lÀn Ç‰n chùa, hình änh ngÜ©i 

ta thÜ©ng thÃy nhÃt là hoa sen. Hoa 
sen bi‹u tÜªng cho s¿ giäi thoát vì hoa 
vÜÖn lên tØ bùn nhÜng không hôi mùi 
bùn tÙc là không vÜ§ng bøi trÀn. Trong 
kinh Pháp Hoa Çã ng®i ca hoa sen là 
bi‹u tÜ®ng ÇËp nhÃt, hÜÖng thÖm tÕa 
ngát kh¡p mÜ©i phÜÖng. 

Hoa sen ÇÜ®c Gia ñình PhÆt Tº lÃy 
làm huy hiŒu. ñoàn Sinh Gia ñình 
PhÆt Tº, v§i chi‰c Áo Lam và huy hiŒu 
Hoa Sen Çã bi‹u hiŒn ÇÜ®c tâm hÒn 
trong tr¡ng nhÜ bài ca chính thÙc cûa 
Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam "Kìa xem 
Çóa sen tr¡ng thÖm, nghìn hào quang 
chi‰u sáng trên bùn. Hình dung B°n 
SÜ chúng ta, lòng TØ Bi Trí Giác vô 
cùng. ñÒng thŠ nguyŒn m¶t då theo 
PhÆt. NguyŒn sºa mình ngày thêm tinh 
khi‰t. ñ‰n bao gi© ÇÜ®c tày sen ngát. 
TÕa hÜÖng thÖm TØ Bi tÆn cùng". 

Quä là m¶t lš tÜªng vô cùng cao 
quš cûa GñPT mà chÜ vÎ ThÀy T° 
cùng các bÆc Huynh TrÜªng Çàn anh 
Çã sáng lÆp và duy trì cho Ç‰n ngày 
hôm nay. Møc Çích cûa GñPT là giáo 
døc Ç‹ Çào tåo Çoàn sinh trª thành 
ngÜ©i h»u døng cho gia Çình và xã h¶i 
theo tinh thÀn PhÆt Pháp. Qua quá 
trình xây d¿ng và trÜªng thành, GñPT 
Çã Çóng góp công sÙc Ç‹ bäo vŒ ñåo 
Pháp và Dân T¶c theo chiŠu dài cûa 
lÎch sº.  

V§i bän thân tôi, dÀu Çã r©i xa 
GñPT Vïnh An ª ñà N¤ng gÀn 40 
næm, nhÜng m‡i khi nghï vŠ GñPT tôi 
vÅn không quên hình änh chi‰c Áo 
Lam và huy hiŒu Hoa Sen Çã ghi dÃu 
trong tâm tôi mãi mãi hình bóng "Mái 
Nhà Lam" này. 

Chính vì th‰, nên m‡i khi nhìn các 
em ñoàn Sinh trong GñPT Chánh 
DÛng sinh hoåt, tôi thÃy lòng mình tÜÖi 
mát nhÜ nh»ng Çóa Sen HÒng. M§i 
ngày nào Çó, mà nay GñPT Chánh 
DÛng Çã tròn 15 næm. Cho dù g¥p bao 
nhiêu thuÆn duyên hay nghÎch cänh, 
các anh chÎ TrÜªng ÇÀu Çàn vÅn cÀm 
c© vÜ®t qua cÖn sóng gió Ç‹ gi» v»ng 
Gia ñình cho Ç‰n bây gi©. 

Nhân dÎp lÍ k› niŒm 15 næm ngày 
thành lÆp Gia ñình PhÆt Tº Chánh 
DÛng, tôi xin ghi låi vài nét vŠ sinh 
hoåt cûa Gia ñình này. ñây cÛng là 
m¶t niŠm hãnh diŒn chung cho Chi H¶i 
PhÆt Tº ÇÎa phÜÖng và H¶i PhÆt Tº 
ViŒt Nam Tœ Nån tåi ñÙc QuÓc, cÛng 
nhÜ các Huynh TrÜªng Çàn anh kh¡p 
Âu Châu. S¿ thành công này cÛng nh© 
vào công ÇÙc vô lÜ®ng vô biên cûa 
Phø Huynh thu¶c Chi H¶i PhÆt Tº 3 
vùng Nürnberg-Fürth-Erlangen. 

ñåo H»u ThiŒn Giác TrÜÖng Væn 
Täo Çäm nhÆn chÙc vø Bác Gia 
TrÜªng tØ hai næm ÇÀu GñPT m§i 
thành lÆp, ti‰p Ç‰n là ñåo H»u ThiŒn 
PhÜÖng gi» chÙc vø Bác Gia TrÜªng 
Ç‰n nay. V§i thiŒn chí và tÃm lòng son 
s¡t cûa các Bác Gia TrÜªng ÇÓi v§i 
Mái Nhà  Çã tåo ÇÜ®c lòng tin cÆy cûa 
các Phø Huynh, cÛng nhÜ tÃt cä ñoàn 
Sinh. 

ñáng ÇÜ®c tán thán công ÇÙc là 
Huynh TrÜªng ThiŒn Hånh Võ ThÎ MÏ 
c¿u Liên ñoàn TrÜªng lâu næm cûa 
GñPT Chánh DÛng, kiêm Ngoåi Vø 
cûa Chi H¶i 3 vùng Nürnberg-Fürth-
Erlangen, là ngÜ©i có š chí, chÎu nhÅn 
nhøc, khéo léo trong m†i sinh hoåt nên 
GñPT Chánh DÛng ÇÙng v»ng Ç‰n 
hôm nay. M¥c dÀu Çàn em Çã lên thay 
th‰ chÙc vø Liên ñoàn TrÜªng, nhÜng 
Huynh TrÜªng ThiŒn Hånh vÅn còn 
chæm sóc tØ tinh thÀn cho Ç‰n vÆt chÃt 
cho các em. ThiŒn Hånh Võ ThÎ MÏ 
thÆt xÙng Çáng là Huynh TrÜªng bÆc 
Çàn chÎ. 

Ngoài ra còn có nhiŠu Huynh 
TrÜªng khác Çã góp công sÙc lo cho 
Gia ñình nhÜ Huynh TrÜªng TØ ñÜ©ng 
HÒ ThÎ Kim Hi‰u, TØ Chi HÒ ThÎ Kim 
Hånh, TØ Låc HÒ ThÎ Kim Loan, 
Nguyên HÜng NguyÍn Tæng L¶c, 
ThiŒn Kim Phåm Væn ñiŒp, TØ Phát 

HÒ ThÎ Thanh Bình, ThiŒn Gi§i TrÀn 
Væn KiŠn... 

Tuy nhiên cÛng cÀn ghi nhÆn thêm 
công ÇÙc cho các anh chÎ em Huynh 
TrÜªng trÜ§c Çây Çã có công góp phÀn 
xây d¿ng nên GñPT, vì cái gì cÛng 
phäi có "vån s¿ khªi ÇÀu nan", có trÜ§c 
rÒi m§i có sau, nhÜ Huynh TrÜªng 
ThiŒn NguyŒn Lš Hùng SÖn, Nguyên 
Oanh NguyÍn ThÎ Y‰n, Danh Thành 
Phòng Chí Thành, Quäng HiŠn HÒ ThÎ 
Hi‰u, Chúc PhÜ§c TrÀn H»u ñÙc... vì 
hoàn cänh gia Çình không còn Ç‰n 
sinh hoåt v§I GñPT, nhÜng vÅn thÜ©ng 
xuyên liên lac. 

M¶t ÇiŠu không kém phÀn quan 
tr†ng không th‹ nào quên ÇÜ®c, GñPT 
Chánh DÛng ÇÜ®c sinh hoåt thoäi mái, 
không lo vŠ vÃn ÇŠ Äm th¿c là nh© có 
m¶t Ban Bäo Tr® hùng hÆu. H† là 
nh»ng phø huynh trong Chi H¶i, có 
con em sinh hoåt trong Gia ñình. 
TrÜ§c Çây ñåo H»u ThiŒn PhÜ§c 
NguyÍn ñình L¶c làm TrÜªng Ban Bäo 
Tr®. NhiŒm kÿ sau này do ñåo H»u 
ThiŒn Thûy NguyÍn ThÎ Thu Hà thay 
th‰. Ngoài ra nh»ng Çåo h»u h‰t lòng 
thÜÖng các con em Çã xông xáo vào 
viŒc b‰p núc, lo tØng mi‰ng æn cho các 
em nhÜ anh chÎ ThiŒn LuÆn Lê ThÎ 
Hi‰u Thäo, ThiŒn Vinh Huÿnh Hi‹n, 
Tâm MÅn HÒ ñình TuÃn, DiŒu Ng†c 
NguyÍn ThÎ Kim Châu, TrÀn Ðng Hå... 

Nhân k› niŒm 15 næm sinh hoåt 
cûa Gia ñình PhÆt Tº Chánh DÛng, tôi 
vi‰t bài này Ç‹ góp phÀn vào cuÓn K› 
Y‰u 15 næm cûa Gia ñình PhÆt Tº. Bài 
vi‰t không chÌ Ç‹ ca ng®i và tán thán 
s¿ thành công cûa Gia ñình PhÆt Tº 
Chánh DÛng và s¿ góp sÙc cûa quš 
phø huynh, mà còn muÓn nói lên cho 
các anh chÎ em trong Gia ñình bi‰t 
r¢ng dù có g¥p khó khæn trª ngåi, tôi 
vÅn luôn g¡n bó v§i t° chÙc này, vì tôi 
là m¶t trong nh»ng thành viên tåo 
d¿ng cÛng nhÜ là m¶t c¿u Çoàn sinh 
cûa Gia ñình Áo Lam Çã phát nguyŒn 
tr†n Ç©i vì t° chÙc. 

L©i cuÓi, m¶t lÀn n»a, tôi xin ÇÜ®c 
phép thay m¥t Ban H¶ Trì NiŒm PhÆt 
ñÜ©ng Viên Âm, Chi H¶i PhÆt Tº ÇÎa 
phÜÖng thành thÆt tán thán công ÇÙc 
cûa các Bác Gia TrÜªng, các c¿u và 
tân huynh trÜªng Çã ti‰p nÓi phøng s¿ 
lš tÜªng cûa nh»ng ngÜ©i con PhÆt.  

 
Xin thân ái cÀu chúc Gia ñình PhÆt 

Tº Chánh DÛng luôn tinh tÃn phát huy 
tinh thÀn Bi-Trí-DÛng Ç‹ làm ng†n Çèn 
soi sáng cho các th‰ hŒ Çàn em, Ç‹ 
ÇŠn Çáp TÙ Tr†ng Ân, mà ngÜ©i PhÆt 
Tº chúng ta Çã thŒ nguyŒn.� 
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PhÆt pháp 
vÃn Çáp 

 

 
 
 
 

 

 

 

� Khái niŒm cæn bän vŠ  
TÙ DiŒu ñ‰ 

(Ti‰p theo) 
 
VÃn: VÆy thì rÃt tÓt ÇËp. NhÜng 

n‰u chúng ta ngÜng h£n, không muÓn 
gì h‰t, ¡t chúng ta không ÇÜ®c gì ho¥c 
không thành t¿u gì cä? 

ñáp: ñúng vÆy. NhÜng ÇiŠu ÇÙc 
PhÆt dåy là khi lòng ham muÓn, hay ái 
døc cûa ta, n‡i niŠm mãi mãi bÃt mãn 
cûa ta ÇÓi v§i nh»ng gì mình Çang có 
và khát v†ng không ngØng muÓn có 
thêm và có thêm, ch¡c ch¡n së tåo 
Çau kh°, nhÜ vÆy ta nên dØng låi.  

Ngài dåy chúng ta nên phân biŒt 
ÇiŠu gì ta cÀn và ÇiŠu gì ta ham muÓn, 
nên cÓ g¡ng thành Çåt ÇiŠu cÀn và sºa 
Ç°i lòng ham muÓn. Ngài nói r¢ng 
nh»ng gì ta cÀn, có th‹ ÇÜ®c thÕa 
mãn. NhÜng ÇiŠu chúng ta ham muÓn 
thì vô cùng tÆn- m¶t hÓ sâu không Çáy. 
Có nh»ng ÇiŠu cÀn thi‰t chánh y‰u, cÖ 
bän và có th‹ thành t¿u, ta nên gia 
công thành t¿u. Nh»ng ham muÓn vÜ®t 
qua khÕi s¿ cÀn thi‰t, ta nên giäm 
thi‹u dÀn dÀn. DÀu sao, møc tiêu cûa 
Ç©i sÓng là gì? ñ‹ ÇÜ®c có, hay Ç‹ 
ÇÜ®c vØa lòng và hånh phúc. 

VÃn:   ñ‰ thÙ ba là gì? 
ñáp:   DiŒt ñ‰, hay chân lš thâm 

diŒu thÙ ba, là có th‹ chÃm dÙt Çau 
kh° và thành Çåt hånh phúc. ñây có lë 
là Çi‹m quan tr†ng nhÃt trong BÓn 
Chân Lš Thâm DiŒu, TÙ DiŒu ñ‰, bªi 
vì nÖi Çây ÇÙc PhÆt xác nhÆn r¢ng có 
th‹ ti‰n Ç‰n hånh phúc thÆt s¿ và 
trång thái mãn nguyŒn. 

Khi ta dÙt bÕ ái døc, vÓn là vô ích, 
và tÆp sÓng tØng ngày, m‡i ngày, nhÆn 
lãnh nh»ng kinh nghiŒm mà Ç©i sÓng 
dành cho mà không lo âu bÒn chÒn vì 
lòng mãi ham muÓn ÇiŠu nÀy ÇiŠu n†, 
nhÅn nåi chÎu Ç¿ng nh»ng khó khæn 
cûa cu¶c sÓng mà không kinh s®, 
không thù h¢n và sân hÆn, chØng Çó 
chúng ta b¡t ÇÀu sÓng ÇÀy Çû, tr†n 
vËn. Vì không còn bÎ lòng muÓn nuông 
chiŠu nh»ng khát v†ng ích k› cûa 
mình ám änh, chúng ta së có nhiŠu thì 

gi© hÖn Ç‹ giúp Ç« ngÜ©i khác, giúp 
ngÜ©i khác thÕa mãn nh»ng gì cÀn 
thi‰t cho h†. Trång thái Ãy ÇÜ®c g†i là 
Ni‰t-Bàn. Chúng ta Çã giäi thoát, vÜ®t 
ra khÕi m†i kh° Çau tinh thÀn. ñó là 
Ni‰t-Bàn Cùng T¶t. 

( Còn ti‰p) 
 

(Tham khäo theo sách khéo vÃn, khéo Çáp 
cûa Tác giä Ven. Shravasti Dhammika. 

DÎch giä Phåm Kim Khánh) 
 

� HÕi hay Çáp g†n 
 
I. PhÆt Giáo là gì ? 
 
HÕi: PhÆt giáo nghïa là gì? 
ñáp: Danh tØ PhÆt giáo 

(Buddhism) tØ ch» "Buddhi" (Bøt) có 
nghïa là tÌnh thÙc, vÆy là tri‰t h†c cûa 
tÌnh thÙc. Tri‰t h†c b¡t nguÒn tØ kinh 
nghiŒm cûa m¶t ngÜ©i tên là Sï ñåt ña 
h† là CÒ ñàm (Siddhata Gotama) và 
ÇÜ®c bi‰t nhÜ là vÎ PhÆt Çã t¿ chÙng 
ng¶ vào næm 36 tu°i. PhÆt giáo Ç‰n 
nay Çã có 2500 næm lÎch sº và có 
khoäng 300 triŒu tín ÇÒ trên toàn th‰ 
gi§i 

Cä hàng træm næm trÜ§c, PhÆt 
Giáo chû y‰u là m¶t tri‰t h†c Á ñông, 
nhÜng Çã gia tæng và nay tín ÇÒ có m¥t 
ª kh¡p Châu Âu và Châu MÏ. 

 
HÕi: NhÜ vÆy PhÆt Giáo có phäi là 

m¶t tri‰t h†c không? 
ñáp: TØ tri‰t h†c (Philosophy) Ç‰n 

tØ hai ch» "philo" có nghïa là tình 
thÜÖng "love" và "sophia" có nghïa là 
trí huŒ "wisdom". VÆy tri‰t h†c là tình 
thÜÖng cûa trí huŒ hay tình thÜÖng và 
trí huŒ; bao hàm cä hai nghïa mô tä 
PhÆt Giáo m¶t cách hoàn häo. 

PhÆt Giáo dåy chúng ta nên cÓ 
g¡ng phát tri‹n khä næng, vÆn døng trí 
thÙc cûa chúng ta Ç‰n hoàn bÎ, Ç‹ có 
th‹ hi‹u m¶t cách sáng suÓt. PhÆt 
Giáo cÛng dåy chúng ta phát tri‹n tình 
thÜÖng và lòng nhân ái, vì th‰ chúng ta 
có th‹ là m¶t ngÜ©i bån chân tình ÇÓi 
v§i tÃt cä chúng sanh. NhÜ th‰ PhÆt 
Giáo là m¶t tri‰t h†c, nhÜng không 
phäi là m¶t tri‰t h†c mà là tri‰t h†c 
siêu viŒt. 

 
HÕi: ñÙc PhÆt là ai ? 
ñáp: Vào næm 563 trÜ§c Tây lÎch, 

m¶t ÇÙa bé ÇÜ®c sanh ra trong m¶t gia 
Çình hoàng gia thu¶c miŠn b¡c ƒn ñ¶. 
Bé l§n lên trong giàu sang xa hoa, 
l¶ng lÅy, nhÜng cuÓi cùng låi tìm thÃy 
m†i s¿ an °n tiŒn nghi chÜa bäo Çäm 
ÇÜ®c hånh phúc ª th‰ gian. Ngài Çã bÎ 
kích Ç¶ng sâu xa do s¿ kh° Çau mà 
Ngài Çã chÙng ki‰n và rÒi quy‰t tâm 
tìm ki‰m phÜÖng cách Çem låi hånh 

phúc cho nhân loåi. Vào næm 29 tu°i 
Ngài tØ bÕ v® con và b¡t ÇÀu lên 
ÇÜ©ng theo dÃu chân cûa nh»ng bÆc 
Çåi sÜ danh ti‰ng Ç‹ h†c Çåo. H† Çã 
dåy Ngài rÃt nhiŠu, nhÜng không m¶t 
vÎ nào thÆt s¿ bi‰t ÇÜ®c nguyên nhân 
Çau kh° cûa con ngÜ©i và làm cách 
nào có th‹ vÜ®t khÕi. Träi qua 6 næm 
thiŠn ÇÎnh, cuÓi cùng nh»ng vô minh 
Çã ÇÜ®c dËp tan, Ngài hÓt nhiêu liÍu 
ng¶. K‹ tØ Çó trª Çi Ngài ÇÜ®c tôn 
xÜng là PhÆt - bÆc toàn giác. Sau khi 
Ç¡c Çåo Ngài trø th‰ thêm 45 næm 
n»a; du hành kh¡p nÖi miŠn B¡c ƒn, 
dåy cho m†i ngÜ©i nh»ng gì Ngài Çã 
chÙng Çåt. Lòng tØ bi và ÇÙc kiên nhÅn 
cûa Ngài Çã thu hút cä hàng ngàn 
ngÜ©i quy phøc. Vào næm 80 tu°i m¥c 
dù già và bŒnh, nhÜng Ngài vÅn hånh 
phúc, an låc, cuÓi cùng Ngài thÎ tÎch. 

 
HÕi: PhÆt bÕ låi v® con có phäi là 

vô trách nhiŒm ? 
ñáp: ñÙc PhÆt tØ bÕ gia Çình Çâu 

phäi viŒc ÇÖn giän. H£n Ngài Çã lo 
l¡ng, phân vân m¶t th©i gian khá lâu 
trÜ§c khi quy‰t ÇÎnh. NhÜng Ngài Çã 
ch†n l¿a t¿ hi‰n dâng Ç©i mình cho gia 
Çình và nhân loåi. CuÓi cùng v§i lòng 
tØ bi cao cä Ngài Çã hy sinh Ç©i mình 
cho th‰ gian; và cä th‰ gian ÇŠu ÇÜ®c 
l®i ích tØ s¿ hy sinh cûa Ngài. VÆy Çây 
không phäi vô trách nhiŒm mà có lë là 
s¿ hy sinh cao quš chÜa tØng có. 

 
HÕi: PhÆt Çã nhÆp diŒt làm sao 

Ngài có th‹ giúp chúng ta ? 
ñáp: Faraday ngÜ©i khám phá ra 

ÇiŒn Çã ch‰t, nhÜng nh»ng gì ông 
khám phá vÅn còn h»u døng v§i chúng 
ta. Louis Pasteur tìm ÇÜ®c cách ch»a 
trÎ nhiŠu bŒnh tÆt, nay Çã ch‰t, nhÜng 
viŒc khám phá y h†c cûa ông vÅn còn 
cÙu ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i. Leonardo da 
Vinci Çã sáng tåo nh»ng tác phÄm l§n 
nghŒ thuÆt nay Çã ch‰t, nhÜng nh»ng 
gì ông sáng tác vÅn còn nâng cao giá 
trÎ, Çem Ç‰n s¿ m‰n chu¶ng cho m†i 
ngÜ©i. Các bÆc vï nhân, anh hùng Çã 
ch‰t hàng th‰ k›, nhÜng khi chúng ta 
Ç†c låi kÿ công và thành t¿u cûa h† 
chúng ta có th‹ bÎ thu hút bªi nh»ng gì 
h† Çã cÓng hi‰n. ñúng vÆy, ñÙc PhÆt 
Çã tÎch diŒt, nhÜng 2500 næm sau, l©i 
dåy cûa Ngài vÅn giúp ÇÜ®c nhiŠu 
ngÜ©i, gÜÖng sáng cûa Ngài vÅn thu 
hút m†i ngÜ©i, l©i dåy cûa Ngài vÅn 
làm thay Ç°i Ç©i sÓng. ChÌ có ñÙc PhÆt 
m§i có sÙc månh thu hút lâu dài nhÜ 
vÆy sau khi Ngài thÎ tÎch. 

 
(Trích : HÕi Hay, ñáp G†n cûa Ven. 

Dhamamika, Tÿ kheo Thích Ph° HiŠn dÎch) 
 

(Còn ti‰p) 
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Phong tøc 

T‰t  
ViŒt Nam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NguyÍn Phú ThÙ 
 
 

hÀn Çông gia Çình ViŒt Nam 
ÇŠu sÓng b¢ng nghŠ nông, 

nhÙt là ª miŠn Tây Nam PhÀn ViŒt 
Nam, cho nên sau vø lúa chánh xong 
vào khoäng gi»a tháng 11 âm lÎch 
ho¥c trÍ l¡m là r¢m tháng chåp, k‰ 
Ç‰n lo trÒng hoa mÀu phø nhÜ: khoai, 
b¡p, ÇÆu v.v... cho nên trong dân gian 
có câu:  

Tháng chåp là tháng trÒng khoai, 

Tháng giêng trÒng ÇÆu, 

Tháng hai trÒng cà,  

Tháng ba cày v« ru¶ng ra, 

Tháng tÜ làm må, mÜa sa ÇÀy 
ÇÒng... 

Quä Çúng vÆy, quš bà con nhà 
nông chúng ta ngày xÜa, làm viŒc tùy 
theo tØng mùa, tØng ti‰t, cho nên 
thÜ©ng phân chia m¶t næm có bÓn 
mùa rÃt giän dÎ chia ÇŠu nhau, m‡i 
mùa có 3 tháng tính theo âm lÎch nhÜ 
sau:  

- Mùa Xuân b¡t ÇÀu mùng m¶t T‰t 
tháng giêng cho Ç‰n cuÓi tháng ba. 

- Mùa Hå tØ ÇÀu tháng tÜ cho Ç‰n 
cuÓi tháng sáu. 

- Mùa Thu tØ ÇÀu tháng bäy cho 
Ç‰n cuÓi tháng chín. 

- Mùa ñông tØ ÇÀu tháng mÜ©i cho 
Ç‰n cuÓi tháng chåp. 

Trong khi Çó, ÇÃt nÜ§c chúng ta 
th©i ti‰t ª miŠn Nam không rõ ràng nhÜ 
miŠn B¡c, m¥c dù vÆy, cÛng tính tØng 
mùa theo næm dÜÖng lÎch nhÜ sau: 

 

- Mùa Xuân b¡t ÇÀu lÆp Xuân là 
ngày 5 tháng 2 Ç‰n ngày 6 tháng 5, 
gi»a mùa Xuân có ngày 21 tháng 3 thì 
Çêm và ngày b¢ng nhau. ñó là ngày 
Xuân phân. 

- Mùa Hå b¡t ÇÀu lÆp Hå là ngày 7 
tháng 5  Ç‰n ngày 8 tháng 8, gi»a mùa 
Hå có ngày 22 tháng 6 là ngày dài 
nhÙt trong næm. ñó là ngày Hå Chí. 

- Mùa Thu b¡t dÀu lÆp Thu là ngày 
9 tháng 8 Ç‰n  ngày 8 tháng 11, gi»a 
mùa Thu có ngày 23 tháng 9 thì Çêm 
và ngày b¢ng nhau. ñó là ngày Thu 
Phân. 

ñÓi v§i mùa Thu, ª các nÜ§c Âu 
Châu nh»ng chi‰c lá thÜ©ng Ç°i màu 
vàng, rÒi tØ tØ rÖi røng trông rÃt ÇËp, 
tuy nhiên, n‰u chúng ta có dÎp Ç‰n 
nÜ§c Gia Nã ñåi (Canada) vào mùa 
này, thì së thÃy cái màu ÇÕ thÅm cûa 
lá toàn thân cây, tåo thành  m¶t vùng 
tuyŒt ÇËp hÖn h£n Âu Châu. 

- Mùa ñông b¡t ÇÀu lÆp ñông là 
ngày 9 tháng 11 Ç‰n ngày 5 tháng 2, 
gi»a mùa ñông có ngày 22 tháng 12 là 
ngày ng¡n nhÙt trong næm. ñó là ngày 
ñông Chí. 

Ÿ nÜ§c Pháp, m¶t næm cÛng có 
bÓn mùa nhÜ nÜ§c ViŒt Nam chúng ta, 
ÇÜ®c phân chia trong næm 2003 nhÜ 
sau: 

- Mùa Xuân b¡t ÇÀu ngày thÙ sáu 
21-03 Ç‰n 20-06. 

- Mùa Hå b¡t ÇÀu ngày thÙ bäy 21-
06 Ç‰n 22-09. 

- Mùa Thu b¡t ÇÀu ngày thÙ ba 23-
09 Ç‰n 21-12. 

- Mùa ñông b¡t ÇÀu ngày thÙ hai 
22-12 Ç‰n 20-03-2004 

Trª låi Phong Tøc LÍ T‰t ViŒt 
Nam, chúng ta bi‰t ch» T‰t là do ch» 
Ti‰t mà ra, tÙc th©i ti‰t, còn Nguyên 
ñán tÙc là b¡t ÇÀu næm m§i. H¢ng 
næm, cÙ 4 mùa luân chuy‹n trong 
næm, h‰t Xuân Ç‰n Hå rÒi Thu và sang 
ñông, cho nên cÙ h‰t mùa ñông thì 
b¡t ÇÀu Çón mùa Xuân næm m§i và có 
m¶t con vÆt trong ThÆp NhÎ ñÎa cÀm 

tinh khác nÓi ti‰p, ví nhÜ næm Quš Mùi 
2003 b¡t ÇÀu tØ thÙ bäy, 01-02-2003 
Ç‹ cÀm tinh Ç‰n gi»a Çêm ngày 21-01-
2004, k‰ Ç‰n næm Giáp Thân 2004 b¡t 
ÇÀu tØ thÙ næm, 22-01-2004 Ç‹ cÀm 
tinh Ç‰n gi»a Çêm ngày 08-02-2005.  

Khi nói Ç‰n T‰t, thÜ©ng quš bà con 
ÇÒng hÜÖng mình lo tØ sau vø lúa mùa, 
tÙc khoäng  gi»a tháng chåp, b¡t ÇÀu 
lo xay lúa, xay n‰p Ç‹ chuÄn bÎ tráng 
bánh, bánh tráng thì tráng ban ngày, 
nào bánh tráng tr¡ng hay ng†t  có r¡c 
mè Ç‹ nÜ§ng hay æn sÓng, bánh tráng 
mÕng Ç‹ gói chä giò, làm bánh cuÓn... 
bánh tráng làm b¢ng b¶t gåo, thông 
thÜ©ng vào khoäng mùng mÜ©i, mÜ©i 
m¶t tháng chåp thì b¡t ÇÀu làm. Còn 
ban Çêm, thì qu‰t bánh phÒng liên hÒi, 
tåo âm thanh vui nh¶n, vì nhà này làm 
vÀn công nhà kia, bánh phÒng làm 
b¢ng n‰p. Ngoài ra, các bà n¶i tr® 
cÛng b¡t ÇÀu ch†n ngày Ç‹ làm dÜa 
cäi, dÜa kiŒu, cà rÓt, cû cäi... Ç‹ cho 
kÎp chua æn T‰t, cÛng nhÜ còn phäi 
mua s¡m quÀn áo m§i cho cä nhà tØ 
mÃy tháng trÜ§c. Nhà nào có trÒng 
nh»ng cây mai trÜ§c nhà, cÛng chuÄn 
bÎ l¥t lá mai tØ hôm r¢m tháng chåp, Ç‹ 
nó nª Çúng vào dÎp T‰t. Gia Çình tôi, 
Ông Bà n¶i và song thân tôi có trÒng 
nh»ng loåi huÿnh mai 5 cánh, båch 
mai rÒi tÙ quš... cho nên vào dÎp T‰t 
chúng nó Çua nhau nª r¶, các màu 
vàng, ÇÕ tr¡ng rÃt ÇËp m¡t. 

ChiŠu 23 tháng chåp âm lÎch h¢ng 
næm, m‡i nhà thÜ©ng t° chÙc lÍ tiÍn 
ÇÜa ông bà Táo vŠ chÀu tr©i, Ç‹ tÃu 
trình m†i viŒc dÜ§i trÀn gian cÛng nhÜ 
viŒc trong nhà.  Ông bà Táo cÛng ÇÜ®c 
chû nhà mua s¡m quÀn áo m§i, v§i 
con cá chép (thông thÜ©ng mua nh»ng 
loåi cá làm b¢ng giÃy do ngÜ©i Hoa 
làm bán, không bi‰t phong tøc này Çã 
có t¿ bao gi©. (*) 

Khoäng các ngày 24, 25, 26 T‰t, 
thÜ©ng các Çàn ông con trai làm viŒc 
lu bù, nào sÖn ph‰t nhà cºa, hàng rào, 
cºa ngõ, Çánh bóng nh»ng b¶ lÜ 
hÜÖng b¢ng ÇÒng, d†n dËp trang 
hoàng tû th©... TÃt cä phäi làm thÆt 
m§i Ç‹ Çón mØng Xuân T‰t Ç‰n, nhà 
nào có ÇÃt ru¶ng, thì lo tát Çìa b¡t cá 
æn T‰t. Riêng các Çàn bà, con gái thì 
tr° tài làm bánh mÙt Çû loåi nhÜ: Bánh 
chÜng, bánh tét, bánh ít, bánh kËp, 
báng gan, bánh bông lan, bánh in... 
MÙt thì cÛng có Çû loåi mÙt nhÜ: 
Khóm, håt Sen, Me, Mãng cÀu... thÆt 
Çû màu ÇËp m¡t. ñ¥c biŒt các ông bà 
cø già thÜ©ng Çi räo ch® bông Ç‹ mua 
nào là: Vån Th†, Mai, Cúc, ThÜ®c 

P 
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DÜ®c, HuŒ, m¶t vài chÆu Thûy Tiên, 
cành ñào... Ç‹ Çem vŠ tÌa, g†t xén Ç‹ 
trÒng cho kÎp nª hoa Çúng vào mùng 
m¶t T‰t. Ngoài ra, còn Ç‰n mÃy ch‡ 
ông thÀy ÇÒ, Ç‹ ch†n l¿a mua nh»ng 
Çôi liÍn nào Üng š Çem vŠ dán trÜ§c 
nhà ho¥c hai bên bàn th© hay bàn 
thông thiên trÜ§c sân nhà ho¥c là nÖi 
ÇŠn mi‰u cÛng ÇÜ®c trang hoàng m¶t 
cách trang tr†ng, bªi các câu liÍn ÇÖn 
cº ví nhÜ sau:  PhÜ§c dÜ ñông Häi - 
TÙ häi giai huynh ÇŒ - Xuân Çáo hoan 
h› - Phúc th† khang ninh - Công thành 
danh toåi. 

ThÎt m« dÜa hành câu ÇÓi ÇÕ 

Nêu cao pháo n° bánh chÜng 
xanh...  

ho¥c là : 

Tân niên hånh phúc bình an ti‰n, 

Xuân nhÆt vinh hoa phú quí lai. 

(Næm m§i hånh phúc bình an Ç‰n, 

Ngày Xuân vinh hoa phú quí vŠ) 

 

ñÎa sanh tài th‰ nghiŒp quang 
qui, 

Thiên thû phúc gia thanh hiŒn 
thái. 

(ñÃt sanh tài nghiŒp Ç©i sáng lång, 

Tr©i ban phúc nhà ti‰ng tÓt tÜÖi.) 

 

Thiên tæng tu‰ nguyŒt niên tæng 
th†, 

Xuân mãn càng khôn phúc mãn 
ÇÜ©ng. 

(Tr©i thêm næm tháng tu°i thêm 
th†, 

Xuân kh¡p ÇÃt tr©i phúc kh¡p nhà.) 

Môn Ça khách Çáo thiên tài Çáo, 

Gia h»u nhân lai vån vÆt lai. 

(Cºa nhiŠu khách Ç‰n nhiŠu tiŠn 
Ç‰n, 

Nhà có ngÜ©i vào l¡m vÆt vào.) 

SÖn thûy thanh cao xuân bÃt tÆn, 

ThÀn tiên låc thú cänh trÜ©ng 
sanh. 

(Phong cänh thanh cao xuân mãi 
mãi, 

ThÀn tiên vui thú cänh Ç©i Ç©i.) 

Nhà thÖ VÛ ñình Liên th©i xa xÜa ª 
miŠn B¡c ViŒt Nam, Çã làm bài thÖ 
nhÜ sau:  

M‡i næm hoa Çào nª, 

Låi thÃy ông ÇÒ già, 

Bày m¿c tàu giÃy ÇÕ, 

Bên phÓ Çông ngÜ©i qua v.v...  

Ngoài ra, các ông bà cø già còn 
mua thêm ch» liÍn nhÜ: PhÜ§c, L¶c, 
Th†... Ç‹ vŠ dán vào các trái DÜa HÃu, 
BÜªi, DØa... NgÜ©i Hoa cÛng có phong 
tøc nhÜ th‰, nhÜng låi dán ngÜ®c ch» 
PhÜ§c, có š nghïa là PhÜ§c ñáo (*) 

K‰ Ç‰n, sang hàng Trà, Ç‹ l¿a mua 
các loåi trà ngon có danh ti‰ng nhÜ: 
Trà Sen, Trà Cúc, Trà Lài... Ç‹ trÜ§c 
cúng ông bà, mØng giao thØa, sau bi‰u 
bån bè ho¥c m©i khách thÜªng xuân. 

Sau khi chuÄn bÎ xong trong nhà, 
Çã có ÇÀy Çû các thÙ trái cây nhÜ: DÜa 
HÃu, Vú S»a, M¤ng CÀu, ñu ñû, DØa 
Xiêm, Xoài, Cam, Qušt, BÜªi, Khóm, 
Chùm Sung... thì các bà n¶i tr® b¡t 
ÇÀu chuÄn bÎ gói bánh ChÜng, bánh 
Tét, bánh ´t...  

Theo phong tøc T‰t, nhà nào 
không có nÒi thÎt kho v§i: trÙng VÎt, cá 
Lóc và nÜ§c DØa tÜÖi, k‰ Ç‰n bánh 
ChÜng, bánh Tét, bánh ´t, cây Nêu 
trÜ§c nhà (ngõ), các Çôi LiÍn vi‰t b¢ng 
m¿c tàu trên giÃy ÇÕ (hÒng ÇiŠu), mÃy 
phong Pháo Ç‹ chuÄn bÎ ÇÓt Çón giao 
thØa và ch© Lân Ç‰n múa trÜ§c nhà, 
thì xem nhÜ nhà Çó không có æn T‰t. 
Cho nên viŒc gói bánh ChÜng, bánh 
Tét, bánh ´t là món æn chánh c° truyŠn 
phong tøc ViŒt nam. Các loåi bánh này 
ÇÜ®c gói  b¢ng lá Vông cho bánh 
ChÜng và b¢ng lá ChuÓi  H¶t cho bánh 
Tét hay bánh ´t.  

Bánh ChÜng và bánh Tét nhân 
(nhÜn) m¥n, thì ÇÜ®c làm b¢ng thÎt heo 
ba r†i (ba chÌ), ÇÆu xanh bóc vÕ, bao 
bªi l§p n‰p ª ngoài. Còn bánh Tét 
nhân ng†t, thÜ©ng làm b¢ng ÇÆu xanh 
bóc vÕ tr¶n v§i ÇÜ©ng. Ngoài ra còn có 
bánh Tét nhân chuÓi xiêm n»a. M¶t 
Ç¥c Çi‹m Çáng lÜu š, n‰u chúng ta gói 
bánh Tét làm b¢ng n‰p sÓng, khi c¶t 
bánh không ÇÜ®c c¶t ch¥t, vì Ç‹ n‰p 
sÓng nó nª ra là vØa, trái låi n‰u c¶t 
ch¥t nhÜ gói bánh Tét làm b¢ng n‰p 
chín thì nó së bÎ nín làm cho bánh Tét 
bÎ sÓng. Khi bánh chín quyŒn lÅn mùi 
lá thÆt quy‰n rÛ. Mi‰ng bánh ngon 
nhÙt là mi‰ng bánh æn ngay khi vØa 
nÃu chín. Tùy gia Çình, thÜ©ng nÃu 
bánh vào Çêm 27 ho¥c 29 T‰t. NÃu 

suÓt Çêm Ç‰n sáng m§i chín, th©i gian 
phäi mÃt khoäng trên 5 gi© ÇÒng hÒ. 
Bánh chín v§t ra cho ráo nÜ§c, rÒi m§i 
v¶i vàng Çem bi‰u cho bà con, h† 
hàng thân t¶c trong gia Çình, trong khi 
bánh còn nóng h°i.(*) 

VŠ lÍ rÜ§c ông bà, cúng thÀn ÇÃt 
Çai, thì tùy theo nÖi rÜ§c ông bà s§m là 
chiŠu ngày 28 thay vì chiŠu ngày 30 
T‰t, phÀn Çông nh»ng gia Çình theo 
Çåo PhÆt Giáo Hòa Häo ª vùng ÇÒng 
b¢ng châu th° sông HÆu Giang nhÜ: Ô 
Môn, Cao My, Ba Rích... (CÀn ThÖ) 
ThÓt NÓt (Long Xuyên), Hòa Häo 
(Châu ñÓc), Cái VÒn (Vïnh Long)... 
thÜ©ng làm lÍ rÜ§c ông bà chiŠu 27 
hay 28 T‰t (tùy theo tháng thi‰u hay 
Çû) và Ç‰n mùng 1 T‰t cúng chay và 
Ç‰n mùng 2 cúng m¥n låi. B»a cÖm 
cúng rÜ§c ông bà là m¶t trong nh»ng 
b»a cÖm cuÓi næm æn ngon nhÙt cûa 
m†i gia Çình sau nh»ng ngày chuÄn bÎ 
T‰t mŒt nh†c. Trên bàn th© ông bà, 
ÇÜ®c Ç¥t chính gi»a nhà, thông thÜ©ng 
có b¶ lÜ hÜÖng b¢ng ÇÒng ÇÜ®c lau 
chùi sáng choang, hai bên có chân 
Çèn Ç‹ c¡m c¥p Çèn cÀy sÓ 1 màu ÇÕ, 
m¶t c¥p dÜa hÃu hång nhÙt và kèm 
theo Çû loåi trái cây, bánh mÙt, hoa 
quä nhÜ: Mãng CÀu, Chùm Sung, DØa 
tÜÖi, ñu ñû, trái Xoài... n‰u thi‰u m¶t 
trong mâm ngÛ quä, thì có th‹ thay th‰ 
b¢ng trái ThÖm (Khóm) hay m¶t näi 
ChuÓi Cau. NhÜng ít khi nào tìm không 
Çû ngÛ quä này tÜ®ng trÜng: CÀu 
Sung VØa (DØa) ñû Xài (Xoài). Ngoài 
ra, m¶t bàn th© cÛng ÇÜ®c thi‰t lÆp l¶ 
thiên Ç¥t cånh bàn thông thiên và cây 
tre làm cây nêu d¿ng s¤n trÜ§c cºa 
nhà, trên bàn th© này cÛng chuÄn bÎ 
nhang Çèn hoa quä, m¥t quay vŠ 
hÜ§ng chánh Nam, Ç‹ phù h®p v§i 
phong tøc xÜa là: "Thánh Nhân Nam 
DiŒn Nhi Thính Thiên Hå" Ç‹ Çón giao 
thØa.  

Riêng bàn thông thiên thÜ©ng Ç¥t 
chính gi»a trÜ§c sân nhà, n‰u ai có dÎp 
Ç‰n miŠn Tây Nam phÀn ViŒt Nam së 
thÃy, cái bàn th© l¶ thiên này thành lÆp 
trên trø c¶t cao, ngay vØa tÀm m¡t, 
thÜ©ng có Ç¥t bình bông, chung nÜ§c, 
l† c¡m nhang và chân Çèn cÀy Ç‹ 
h¢ng ngày cúng ki‰n tÃt cä các chÜ 
PhÆt ª mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i và tÃt cä 
chÜ vÎ hiŒn Çang hành s¿ tåi cõi Ta Bà 
và Tây PhÜÖng n»a, cho nên ch» 
thông thiên m†i ngÜ©i së nghï ngay là 
thÃu tr©i.  

Riêng các trÈ con là sung sÜ§ng 
nhÙt, khoäng gÀn x‰ chiŠu 30 T‰t, thì 
ÇÜ®c t¡m rºa såch së Ç‹ thay quÀn áo 
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m§i, xúng xính còn thÖm mùi väi, còn 
ngÜ©i l§n thì phäi lo Çû thÙ k‹ cä mÃy 
bao gåo, lu nÜ§c, hÛ muÓi cÛng phäi 
châm cho ÇÀy, còn mÃy ông bà nghiŒn 
trÀu cau, thuÓc hút cÛng phäi Çi mua 
cho dû, vì ba ngày T‰t ít có tiŒm nào 
mª cºa bán.  

Sau khi làm lÍ Çón rÜ§c ông bà và 
æn uÓng xong, các trÈ con thÜ©ng Çi 
xem múa Lân ho¥c Çi tØng Çoàn tØ 
nhà này qua nhà khác vui chÖi và khoe 
quÀn áo m§i, Ç‹ ch© gi© Çón giao thØa. 
Còn ngÜ©i l§n, nhÙt là quš bà n¶i tr®, 
phäi lo nÃu nÒi chè, nÒi nÜ§c, hoa quä, 
c¡t bánh ChÜng, bánh Tét... Ç‹ chuÄn 
bÎ Çón giao thØa Çúng 12 gi© Çêm 30 
ho¥c 29 (n‰u tháng thi‰u) rång mùng 1 
T‰t. Boong boong... còn hai phút, rÒi 
còn m¶t phút, gi© giao thØa Ç‰n, thì Çài 
phát thanh (radio), Çài truyŠn hình, 
Chùa, ñình... thi nhau Çánh hÒi trÓng 
hay chuông, Ç‹ báo hiŒu gi© tÓng c¿u 
nghinh tân Ç‹ tiÍn ÇÜa næm cÛ rÜ§c 
næm m§i vào. ThÆt lå lùng thay! TÃt cä 
cänh vÆt trª nên nghiêm trang, rÃt là 
thiêng liêng, nhà nhà ÇŠu cúng lÍ gia 
tiên giao thØa, treo bùa nêu lên Ç†t cây 
tre, rÒi ÇÓt pháo. Ti‰ng pháo Çì Çùng 
vang rŠn kh¡p m†i nÖi, có ngÜ©i ÇÓt cä 
phong ho¥c lÈ tÈ trÜ§c nhà hay k‰ cÆn 
bàn thông thiên ho¥c xung quanh nhà 
Ç‹ Çu°i trØ nh»ng cái xui xÈo næm cÛ 
và Çón mØng næm m§i, v§i Ü§c mÖ hy 
v†ng bÜ§c sang næm m§i së làm æn 
phát Çåt hÖn, may m¡n hÖn và nhiŠu 
tÓt ÇËp hÖn næm cÛ. Sau khi nhang 
tàn, thì hå mâm c‡ xuÓng Ç‹ cä nhà 
cùng quây quÀn æn chè, bánh mÙt, 
hoa quä... cùng mØng bÜ§c sang næm 
m§i. Vì th‰, trong dân gian m§i có câu:  

Cu kêu ba ti‰ng Cu kêu, 

Trông mau Ç‰n T‰t d¿ng nêu æn 
chè. 

Th‰ nên, phong tøc T‰t ViŒt Nam 
h¢ng næm, thÜ©ng m‡i nhà nÃu m¶t 
nÒi chè ÇÆu xanh Ç‹ cúng giao thØa và 
d¿ng nêu. Ngoài ra, còn c¡t (b°) dÜa 
hÃu ÇÀu næm n»a, n‰u trái dÜa hÃu 
thÆt ÇÕ, låi ng†t giòn, thì nhà Çó tin 
r¢ng næm m§i së có th©i vÆn tÓt cho 
gia Çình suÓt næm. Trái låi dÜa hÃu 
không ÇÕ, không ngon ng†t thì xem 
nhÜ næm m§i không ÇÜ®c tÓt và bÎ xÃu 
cä næm. ñó là s¿ dÎ Çoan cûa phong 
tøc ViŒt Nam xa xÜa. N‰u quš bà con 
ÇÒng hÜÖng muÓn tìm hi‹u thêm tåi 
sao ông bà mình dùng ti‰ng gáy cûa 
con chim Cu mà không dùng con vÆt 
khác? Và tåi sao có trái DÜa HÃu? (xin 
quš bà con ÇÒng hÜÖng Ç†c quy‹n 
ThÜ®ng tØ trang 97  Ç‰n 101trong  tác 

phÄm  Tìm Hi‹u Tº Vi ñÄu SÓ Và ñÎa 
Lš cûa NguyÍn Phú ThÙ). 

Còn trÈ con sau khi ÇÓt pháo và æn 
uÓng no nê thì Çi ngû. ChÌ còn ngÜ©i 
l§n tu°i ngÒi nhâm nhi bên tách trà 
xanh Ç‹ thÜªng thÙc cái yên l¥ng, cái 
linh thiêng huyŠn diŒu cûa Çêm trØ tÎch 
v§i mùi trÀm hÜÖng quyŒn lÅn mùi 
pháo, rÒi tÜªng nh§ nh»ng ngÜ©i thân 
Çã khuÃt  hay nh¡c nhª Ç‰n m¶t vài 
ÇÙa con, ÇÙa cháu trong gia Çình vì Çi 
làm æn xa hay vì công viŒc không th‹ 
vŠ chung vui mØng xuân Çón T‰t bên 
t° Ãm gia Çình.  

Có nhiŠu ngÜ©i hay gia Çình, sau 
khi cúng giao thØa xong vì tin tÜªng 
vào sÓ tu°i Ç‹ ch†n gi© xuÃt hành ÇÀu 
næm cho håp và làm æn phát tài næm 
m§i, rÒi còn ch†n hÜ§ng Çi nÖi nào 
trÜ§c, Ç‹ cúng chùa, cúng Çình... ho¥c 
Çi hái l¶c hay xin xæm ÇÀu næm, Ç‹ cho 
bi‰t th©i vÆn trong næm Çó. ViŒc hái l¶c 
thÜ©ng ch†n m¶t cành cây xanh tÜÖi 
tÓt, có nhiŠu mÀm non, tÜ®ng trÜng 
cho næm m§i ÇÜ®c tài l¶c sung túc. 

Sáng mùng m¶t T‰t, thì thói thÜ©ng 
ông bà già hay chû gia Çình thÜ©ng 
thÙc dÆy s§m Ç‹ làm lÍ xông ÇÃt, n‰u 
các con các cháu có thÙc s§m hÖn 
cÛng không ÇÜ®c mª cºa nhà, mà phäi 
ch© Ç®i ngÜ©i gia trÜªng trong gia Çình 
mª cºa, tÃt cä con cháu trong gia Çình 
phäi tŠ t¿u trÜ§c bàn th© Ç‹ trÜ§c làm 
lÍ cúng ông bà t° tiên ÇÀu næm, sau 
mØng tu°i ông bà, cha mË. Các con 
cháu ÇÜ®c lì xì b¢ng nh»ng phong bì 
màu ÇÕ, bên trong có tiŠn m§i toanh, 
còn thÖm mùi giÃy. Theo thói thÜ©ng 
các con cháu làm tu°i nói nhÜ sau: 
Con kính xin làm tu°i ông bà (hay cha 
mË) sÓng bá niên giai lão.  

K‹ tØ mùng m¶t Ç‰n mùng ba T‰t, 
m†i ngÜ©i  rÃt kiêng c», không ÇÜ®c 
giÆn h©n, g¡t gÕng, la rÀy, không tåo 
chuyŒn buÒn phiŠn, vì e r¢ng së xui cä 
næm Không ÇÜ®c hái trái cây và cÛng 
không ÇÜ®c quét nhà Ç° rác Çi, vì theo 
truyŠn thuy‰t, khi quét nhà Ç° rác, tiŠn 
båc së ra nhÜ rác vÆy.  

Trong ca dao ViŒt Nam cÛng có 
câu: "Mùng m¶t T‰t nhà, mùng hai T‰t 
thÀy, mùng ba T‰t bån".  

ñ‰n sáng mùng ba T‰t, trên bàn 
th© lúc nào cÛng ÇÜ®c th¡p nhang, 
hÜÖng khói nghi ngút, Çèn sáng trÜng. 
Mùi trái cây, mùi hÜÖng, mùi pháo tÃt 
cä hòa lÅn nhau tåo nên m¶t hÜÖng vÎ 
Ç¥c biŒt cûa riêng nh»ng ngày T‰t dân 
t¶c ViŒt Nam. Nh»ng cành Mai, cành 
ñào trên bàn th© hay ª góc nhà cùng 

vài chÆu Vån Th†, ThÜ®c DÜ®c... Çang 
khoe s¡c tÕa ra hÜÖng thÖm ngào ngåt 
cÛng góp phÀn tåo nên không khí T‰t 
næm xÜa. 

T‰t là mùa sum h®p, nghÌ ngÖi. ñÓi 
v§i bà con ª nông thôn, viŒc æn T‰t 
càng quan tr†ng hÖn, vì trong næm h‰t 
làm nh»ng vø lúa mùa, còn phäi trÒng 
hoa màu phø, ví nhÜ phäi canh trÒng 
dÜa hÃu hay trÒng bông hoa ho¥c 
trÒng trÀu cau... Ç‹ Çón T‰t n»a. Cho 
nên công viŒc nhà nông làm theo tØng 
mùa, tØng ti‰t, quanh næm suÓt tháng 
thÆt bÆn r¶n, vÃt vä v§i công viŒc ÇÒng 
áng và Çôi khi không ÇÜ®c nghÌ ngÖi 
nh»ng ngày cuÓi tuÀn, nhÜ nh»ng 
ngÜ©i làm viŒc khác ª thành thÎ hay 
công chÙc ho¥c trong ngành giáo 
døc... Vì vÆy, trong dÎp T‰t là cÖ h¶i Ç‹ 
nghÌ ngÖi, bÕ tÃt cä m†i công viŒc Ç‹ 
mØng Xuân hÜªng T‰t, nào là æn uÓng 
linh Çình, giäi trí, thæm vi‰ng... T‰t ª 
nông thôn vui l¡m, có khi kéo dài Ç‰n 
nºa tháng, m§i ch†n ngày tÓt Ç‹ làm lÍ 
hå nêu, trong khi dân thành thÎ thì trái 
låi, chÌ æn T‰t nhiŠu l¡m bäy ngày, 
nhÜng thÜ©ng là æn T‰t Ç‰n h‰t ngày 
mùng bÓn ho¥c mùng sáu là hå nêu và 
làm lÍ khai trÜÖng cºa hàng buôn bán. 
´t ai ÇÀu næm chÎu làm lÍ khai trÜÖng 
vào ngày mùng næm, bªi vì ngày mùng 
næm là ngày lÈ, nên m†i ngÜ©i cho là 
không tÓt. (*) 

M¥c dÀu Çã h‰t T‰t, nhÜng cái âm 
hÜªng nh»ng ngày T‰t vÅn kéo dài 
Çâu Çó, trên nh»ng gÓc mai vàng r¿c 
r« trÜ§c sân nhà, nh»ng xác pháo 
kh¡p m†i ÇÜ©ng ÇÃt nÜ§c quê hÜÖng, 
trên nø cÜ©i h§n hª cûa Çám trÈ thÖ và 
trên nh»ng bàn BÀu, Cua Cá, C†p.... 

K› niŒm MØng Xuân 

ñón T‰t Giáp Thân 2004 

(*) ñ¶c giä có th‹ tham khäo thêm 
tài liŒu trong : Tìm hi‹u Tº Vi ÇÄu sÓ 
và ñÎa lš cûa NguyÍn Phú ThÙ. 
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"Tranh Gà, Tranh L®n màu ÇÕ nhÜ 
xôi gÃc, vàng nhÜ màu lúa chín, xanh 
nhÜ lá må hay vàng nhÜ nghŒ kho cá, 
xanh nhÜ cÓm non, ÇÕ nhÜ ngô giã, 
nâu nhÜ ÇÃt cày, toàn nh»ng màu s¡c 
rÃt quen thu¶c thân m‰n tØ bao nhiêu 
Ç©i ngÜ©i rÒi. Nh»ng màu s¡c Ãy in sâu 
vào tâm não ngÜ©i nông dân h‰t th‰ 
hŒ này Ç‰n th‰ hŒ khác thành nh»ng 
màu s¡c dân t¶c rÒi. Nh»ng màu s¡c 
xanh ÇÕ chói r¿c cûa Tranh Tàu, Tranh 
Tây nó chÜ§ng quá, không m¶c måc 
quen thu¶c nhÜ nh»ng màu xanh ÇÕ 
thô kŒch, ÇiŠm Çåm thÆt thà cûa Tranh 
l®n Tranh gà".    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Báo Xuân Væn NghŒ næm Quš Tœ ª 

Hà N¶i 1953, h†c giä Lê Væn Hòe vi‰t 
trong bài Lë SÓng cûa Tranh Gà Tranh 
L®n ca ng®i màu s¡c cûa tranh dân 
gian Ç‰n quá mÙc. Dï nhiên trong giai 
Çoån cäi cách ru¶ng ÇÃt nh»ng gì cûa 
ngÜ©i nông dân cÛng ÇŠu là sÓ m¶t. 
Quy‹n Hình TÜ®ng Dân Gian ViŒt 
Nam ÇÜ®c in trang tr†ng ª Liên Xô do 
HÒ Chí Minh ÇŠ t¿a và bài vi‰t cûa 
ViŒn sï TrÀn Væn CÄn ÇŠ cao nghŒ 
thuÆt tåo hình cûa ngÜ©i nông dân nhÜ 
khuôn vàng thÜ§c ng†c. 

Nhìn vào nŠn væn hóa dân gian 
cûa c¶ng sän Hà N¶i chúng ta thÃy nó 
bÎ mang änh hÜªng rÃt l§n cûa nÜ§c 
láng giŠng Trung QuÓc. Trong cu¶c 
kháng chi‰n chÓng låi phát-xít NhÆt và 
hình thành ñäng C¶ng Sän Trung 
QuÓc, Mao Tråch ñông luôn ÇŠ cao 
giai cÃp nông dân lên trên cä Çám trí 

thÙc ª Çô thÎ và phát Ç¶ng chính sách 
ÇÃu tranh giai cÃp, tiêu diŒt Trí, Phú, 
ñÎa, Hào và TÜ sän, Phong ki‰n. 

 
Theo nh»ng nghiên cÙu cûa 

Maurice Durant TrÜ©ng ViÍn ñông Bác 
C° 1940 ª Hà N¶i cho r¢ng loåi Tranh 
m¶c bän hay Tranh dân gian làng HÒ 
xuÃt xÙ tØ bên Tàu. 

TÜÖng truyŠn r¢ng ñÜ©ng Th‰ Vân, 
vua nhà ñÜ©ng bên Tàu, sau khi dËp 
yên b© cõi lên làm vua. ñang Çêm 
n¢m mÖ thÃy oan hÒn ma quÌ hiŒn vŠ 
Çòi mång, giÃc ngû không yên, hao 
mòn sÙc khÕe, nhà vua bèn m©i các 
Thái SÜ vào cung bàn m¶ng. Có ngÜ©i 
khuyên vua cho vë hình hai ông tÜ§ng 
d» nhÃt cûa triŠu Çình là ThÀn SÀu và 
UÃt LÛy dán lên hai cánh cºa phòng 
ngû Ç‹ trÃn gi». Quä nhiên tØ Çó vŠ 
sau ma quÌ không dám bén mäng vào 
khuÃy phá giÃc ngû nhà vua n»a. 
Ti‰ng lành ÇÒn ra Ç‰n dân gian, các 
gia Çình sau Çó cÛng b¡t chÜ§c làm 
theo cho Ç‰n ngày nay. KÏ thuÆt làm 
tranh kh¡c g‡ cÛng xuÃt hiŒn tØ Ç©i 
ñÜ©ng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

Ÿ ViŒt Nam m¶t sÓ làng chuyên in 
tranh m¶c bän. H† có th© ông T° nghŠ 
in là LÜÖng NhÜ H†c, ngÜ©i làng HÒng 
LiÍu, huyŒn TrÜ©ng Tôn, nay là làng 
Thanh LiÍu, huyŒn Gia L¶c, tÌnh Häi 
DÜÖng. ñ‡ Ti‰n sï th©i nhà Lê niên 
hiŒu ñåi Bäo, 1442. Ông ta Çi SÙ sang 
Tàu h†c ÇÜ®c nghŠ in Çem vŠ truyŠn 
bá trong nÜ§c. HiŒn nay làng ñông HÒ, 
xã Tú HÒ, huyŒn ThuÆn Thành, tÌnh 
B¡c Ninh nh»ng làng chuyên in tranh 
m¶c bän vÅn còn th© ông Thành 
Hoàng và các ngành th® in h† tôn th© 
ông làm T° cûa nghŠ in, cÙ m‡i næm 
h† t° chÙc Gi‡ T° nhÜ thÜ©ng lŒ. 

PhÀn l§n các tranh änh Tôn giáo 
nhÜ PhÆt, Kh°ng, Lão ÇŠu sao chép låi 
cûa ngÜ©i Tàu. CÛng nhÜ gÀn Çây 
nÜ§c ta bÎ  Çày Ç†a bªi chi‰n tranh 
cÛng do HÒ Chí Minh và bè lÛ du nhÆp 
chû nghïa c¶ng sän tØ Nga Sô, Trung 
QuÓc vŠ làm kh° ÇÃt nÜ§c và dân t¶c, 
khi‰n hàng triŒu ngÜ©i vô t¶i bÎ vùi 
thân trong cu¶c chi‰n. Hàng triŒu 
ngÜ©i bÎ ch‰t oan bªi phong trào Cäi 
Cách Ru¶ng ñÃt. 

Trong quy‹n Hình TÜ®ng Dân 
Gian, HÒ Chí Minh ÇŠ cao nghŒ thuÆt 
cûa ngÜ©i nông dân là nghŒ thuÆt phøc 
vø quÀn chúng. CÛng nhÜ Mao Tråch 
ñông ÇŠ cao nh»ng t© truyŠn ÇÖn 
trong cu¶c kháng chi‰n chÓng phát-xít 
NhÆt và Cäi Cách Ru¶ng ñÃt do Çám 
nông dân kh¡c g‡ và in b¢ng tay là tác 
phÄm nghŒ thuÆt Çích th¿c, thÆt là quá 
Çáng, vì sÓ Ãn phÄm in Ç‰n cä ngàn. 

Næm 1950 vª kÎch Båch Mao N» và 
vª HÒng ñæng phát Ç¶ng trong phong 
trào Cäi Cách Ru¶ng ñÃt làm ch‰t cä 
ngàn ngÜ©i dân ª Trung QuÓc. Trong 
Nam chúng tôi ÇÜ®c Ç†c låi qua Tåp 
chí Le Temps Moderne cûa Jean Paul 
Sartre và Simone de Beauvoir n¶i 
dung cûa vª kÎch diÍn tä gia Çình nông 
dân nghèo kh° bÎ ÇÎa chû bóc l¶t 
không góp Çû lúa, ngÜ©i cha bÎ xô 
xuÓng Çê ch‰t, con gái bÎ b¡t Çem cho 
ÇÎa chû là m¶t th¢ng cùi hûi. Cô gái 
hoäng s® bÕ chåy vào rØng Ç‰n thành 
con khÌ lông tr¡ng luôn.  

Coi xong vª kÎch, nông dân và b¶ 
Ç¶i uÃt hÆn la hét xách súng b¡n v« 
toåc màn änh. Th‰ là bu°i chi‰u phim 
có k‰t quä, Ç¶i chi‰u phim ÇÜ®c hoan 
nghênh. ñÆp phá xong, Çám khán giä 
quay ra k‹ kh°. K‹ kh° cä bu°i rÒi m§i 
kéo nhau Çi tìm ÇÓi tÜ®ng Ç‹ kéo ra tÓ 
kh°. BÃt cÙ ch‡ nào cÛng có th‹ lÆp ra 
tòa án. ThÙ tòa án này ÇÜ®c g†i là Tòa 
Án Nhân Dân, cänh tÜ®ng kinh hoàng 
còn hÖn trÆn bÓ ráp trong chi‰n tranh 
th©i Trung C°. 

 

 

Tranh T‰t và mÏ 

thuÆt dân gian 
 

� Hi‰u ñŒ 



  

viên giác 138 tháng 12 næm 2003 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phim Båch Mao N» trình chi‰u ª Âu 
Châu th©i Cách mång Væn hóa cûa 

Trung QuÓc 1965-1969 
Vª HÒng ñæng diÍn tä tên ÇÎa chû 

nhÜ m¶t loåi vua chúa mang vŠ rÃt 
nhiŠu phø n» Ç‹ làm v®. Mø v® nào 
ÇÜ®c tên ÇÎa chû chi‰u cÓ là cä m¶t 
vinh hånh, Çêm Çó chi‰c hÒng Çæng 
ÇÜ®c th¡p sáng lên trÜ§c cºa phòng. 
Mø v® nào bÎ vÃt bÕ thì cho gia nhân 
Çem Çi gi‰t ch‰t. N¶i dung vª kÎch ÇÓt 
lên ng†n lºa ÇÃu tranh giai cÃp, xúi 
giøc ngÜ©i dân xuÓng ÇÜ©ng gi‰t nhau 
h‡n loån. 

Sartre h‰t l©i ca ng®i mÃy vª kÎch 
cûa Trung QuÓc, mãi t§i nh»ng næm 
sau ông ta m§i v« m¶ng thì Çã mu¶n. 

Theo Maurice Durant, sÓ lÜ®ng 
tranh T‰t m‡i næm tiêu thø trên hai 
træm nghìn t©. Næm 1957 lên Ç‰n ba 
træm nghìn t©. Phía xã h¶i chû nghïa 
cho r¢ng, tác phÄm nghŒ thuÆt phøc 
vø ÇÜ®c Çám Çông quÀn chúng là 
tranh có giá trÎ. NghŒ thuÆt phøc vø 
nhân sinh là nhÜ th‰.  

NhÜng Nietzsche thì ngÜ®c låi, 
(trong quy‹n Thus Spoke Zarathustra 
Nietzsche) låi cho r¢ng quÀn chúng là 
m¶t lÛ ruÒi, ta ÇØng Ç‹ nó bu nhiŠu 
quá khi‰n cøc ÇÜ©ng phäi bi‰n thành 
cøc phân. Con ngÜ©i siêu nhân cûa 
Nietzsche bÎ cô ÇÖn gi»a sa måc 
không ngÜ©i. 

Phía xã h¶i chû nghïa, Væn H†c 
NghŒ ThuÆt có b°n phÆn phäi làm 
công tác tuyên truyŠn, xúi giøc quÀn 
chúng Ç‹ làm chi‰n tranh. ChuyŒn 
không nói có, chuyŒn có nói không, cÓ 
tåo cänh nÒi da xáo thÎt. Nhåc sï Væn 
Cao trong ca khúc BuÒn Tàn Thu. M§i 
hôm nào "em ngÒi Çan áo". Hôm sau 
Çã chuy‹n sang "ThŠ phân thây uÓng 
máu quân thù" liŠn. UÓng rÜ®u v§i 
nhåc sï anh em có hÕi sao anh ta låi 
chuy‹n gi†ng lË nhÜ vÆy? Anh ta chÌ 
ngÒi cÜ©i læn ra - Thay vì trä l©i - Ý 
muÓn nói không làm theo h† chÌ có 
nÜ§c bÎ h† gi‰t håi mÃt.  

N‰u không có c¶ng sän, n‰u không 
có chi‰n tranh thì ngày T‰t cûa dân t¶c 
ta h£n là ÇËp bi‰t bao nhiêu. Tôi còn 
nh§ cÙ m‡i lÀn næm h‰t T‰t Ç‰n, MË 
tôi thÜ©ng quét d†n nhà cºa, trÜng bày 
nh»ng quy‹n lÎch m§i, trên tÜ©ng trang 
trí nh»ng hình änh ÇËp, lau chùi bàn 
th© gia tiên. Bà ta thÜ©ng nói næm m§i 
nhà cºa phäi sºa soån cho m§i Ç‹ Çón 
Xuân. N® nÀn ª næm cÛ phäi trang träi 
cho h‰t såch không còn dính líu Ç‰n 
næm sau. Nh»ng næm tôi chÜa thành 
ngÜ©i h†a sï, mË tôi thÜ©ng mua vŠ 
mÃy bÙc Tranh Gà, Tranh L®n, Tranh 
ñánh Ghen, Tranh Hái DØa dán lên 
tÜ©ng cho vui nhà vui cºa.  

Ngày T‰t Nguyên ñán cûa ViŒt 
Nam cÛng b¡t nguÒn tØ bên Tàu. H† 
coi ba ngày ÇÀu næm là ngày b¡t ÇÀu 
s¿ vÆn hành cûa vÛ trø. Nh»ng viŒc 
hên xui may rûi trong 3 ngày T‰t ÇŠu 
có th‹ änh hÜªng Ç‰n cä næm. Nên 
ngÜ©i ta có tÆt hay kiêng c» bày ra tøc 
lŒ xông ÇÃt, xuÃt hành, lÍ PhÆt, bói 
tuÒng hay c© båc ÇÕ Çen Ç‹ thº th©i 
vÆn v.v... Thi‰u n», trÈ em thÜ©ng m¥c 
quÀn áo m§i, cho tiŠn, t¥ng quà, thæm 
vi‰ng, chúc tøng mØng tu°i nhau Ç‹ 
lÃy hên. 

NgÜ©i ta thÜ©ng trang trí trên tÜ©ng 
Tranh Gà, Tranh L®n tÜ®ng trÜng cho 
s¿ sung túc - Xuân NhÆt ñåi Cát - 
Chúc nhau làm æn giàu có. Cát cÛng là 
con gà, ngÜ©i ta t¥ng nhau bÙc tranh 
hình con gà thÆt l§n, con l®n thÆt béo. 
NgÜ©i xÜa phÀn l§n sÓng b¢ng nông 
nghiŒp. Tranh Con L®n thÜ©ng vë 
vòng âm dÜÖng gi»a bøng, tÜ®ng trÜng 
mÜa n¡ng hai mùa. MË tròn con 
vuông. Tranh Gà ca ng®i con Çàn cháu 
lÛ là nhà có phÜ§c. Thay vì ngÜ©i Tàu 
h† treo hình ba ông Tam ña PhÜ§c - 
L¶c - Th†. Bà con nông dân mình låi 
ViŒt Nam hóa thành Tranh Gà, Tranh 
L®n, Tranh T‰t hay là Tranh ñông HÒ 
theo nhÜ TrÜ©ng ViÍn ñông Bác C° 
Pháp ª Hà N¶i h† chia ra thành nhiŠu 
loåi: 

1. Tranh Tôn Giáo dùng Ç‹ th© 
cúng 

2. Tranh lÎch sº dân t¶c nhÜ: Hai 
Bà TrÜng, ñinh Tiên Hoàng, TrÀn 
HÜng ñåo, Ngô QuyŠn v.v... 

3. Tranh giáo døc nhÜ: NhÎ thÆp tÙ 
hi‰u, LÜu Bình DÜÖng LÍ v.v... 

4. Tranh phong cänh: Xuân Hå Thu 
ñông, Mai Lan Cúc Trúc v.v... 

5. Tranh châm bi‰m nhÜ: ñánh 
ghen, HÙng dØa, ñám cÜ§i chu¶t, 
ThÀy ÇÒ Cóc. 

6. Tranh tín ngÜ«ng trÃn y‹m nhÜ: 
Tº vi chi‰u tråch, HuyŠn Çàn trÃn môn, 

Âm dÜÖng bát quái, Th° thÀn, Th° ÇÎa 
v.v... 

Tranh T‰t chÌ là m¶t loåi tranh m¶c 
bän kh¡c trên g‡ v§i kÏ thuÆt v‡ b¢ng 
tay, tô b¢ng phÄm màu. Nó là m¶t thÙ 
ti‹u công nghŒ gia Çình cha truyŠn con 
nÓi. NghŠ chính cûa h† là làm ru¶ng 
sau khi g¥t hái xong vào Ç¶ tháng 
mÜ©i cä gia Çình ông già, bà lão Ç‰n 
trÈ nít ÇŠu xúm nhau làm tranh. Có nÖi 
h† bao luôn cä nghŠ làm giÃy dó, m¶t 
loåi giÃy làm b¢ng vÕ cây dó thÃm 
nÜ§c dÍ in. H† thÜ©ng dùng cây ch°i 
tàu cau kéo qua m¶t l§p phÃn ÇiŒp 
lóng lánh nhÜ xa cØ (sea shell). H† làm 
thêm tranh T‰t Ç‹ tæng thêm thu nhÆp 
trong gia Çình.  

TØ gi»a th‰ k› 20 cho Ç‰n ngày 
nay Tranh m¶c bän vÅn còn thÎnh ª Hà 
N¶i. H† bán cho khách du lÎch, nhÃt là 
ª phÓ Hàng Quåt, Hàng Nón và räi rác 
các phÓ Hàng TrÓng, Hàng Mành, 
Hàng Bún. Ÿ Hu‰ cÛng có nghŠ in 
sách và Tranh m¶c bän. TrÜ©ng ViÍn 
ñông Bác C° ª Sàigòn còn bäo quän 
hàng ngàn bän kh¡c g‡ cûa triŠu Çình 
Hu‰. Nay nghŠ in ª Hu‰ h† chÌ in tranh 
th© và ÇÒ mã. 

NŠn væn hóa Ông ñÒ và Tranh T‰t 
nay cÛng Çã lùi vào dï vãng hÖn nºa 
th‰ k› nay rÒi. Không ai còn trÜng bày 
Tranh Gà Tranh L®n trong ba ngày T‰t 
n»a. Ngành in Çã ti‰n xa quá rÒi ngÜ©i 
ta in b¢ng máy vi tính màu s¡c l¶ng lÅy 
và ÇËp lên nhiŠu. BÙc tranh T‰t TÓ N» 
cûa làng ñông HÒ làm sao ÇËp b¢ng 
tÃm lÎch Pin Up in ª Thái Lan, HÒng 
Kông n°i. NgÜ©i ÇËp bây gi© ÇËp hÖn 
ngày xÜa nh© có kem Max Factor và 
áo quÀn Victoria Secret. Tranh Gà 
Tranh L®n h†c giä Lê Væn Hòe ca ng®i 
cái ÇËp cûa ngÜ©i nông dân qua nhiŠu 
th‰ hŒ nay làm sao ÇËp b¢ng mi‰ng 
giÃy gói kËo ª cºa hàng Shopping 
Mall. 

Giai cÃp nông dân nay không ÇÜ®c 
Çông Çäo nhÜ ngày xÜa n»a. Làm mùa 
không Çû æn h† Ç° ra ki‰m viŒc ª 
thành phÓ, tåo thành s¿ bùng n° dân 
sÓ ª các Çô thÎ. Xe máy n° và ô-tô m‡i 
ngày sän xuÃt thêm nhiŠu. Con ngÜ©i 
trª thành m¶t ÇÖn vÎ tiêu thø cho các 
ngành sän xuÃt l§n.  

Khoa h†c kÏ thuÆt ngày m¶t ti‰n 
nhanh Ç‰n giai Çoån m§i trª thành tài 
sän nhân loåi. Các ngành væn hóa 
giáo døc lên cao. NghŒ thuÆt và væn 
hóa ÇÜ®c s¿ tài tr® cûa kinh t‰ và 
thÜÖng måi. H† mª thêm các ViŒn Bäo 
Tàng và nh»ng cÖ sª væn hóa. Ngân 
hàng và các hãng xÜªng bäo tr® cho 
các TrÜ©ng ñåi H†c các sinh hoåt væn 
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hóa xã h¶i. Xa l¶ chåy ngang qua 
ÇÒng ru¶ng có tråm xæng dÀu, nhà 
hàng, quán giäi khát ÇÀy Çû, lÀn hÒi 
nông thôn trª thành Çô thÎ hóa. Màu 
s¡c cûa ngÜ©i nông dân và nŠn væn 
hóa ông ñÒ không còn ch‡ ÇÙng, chÌ 
còn l© m© trong dï vãng. TÃt cä các 
ngành nghŒ thuÆt phäi theo kÎp th©i Çåi 
không thì bÎ bÕ rÖi mÃt ª phía sau. 

Trong khi khÓi Xã H¶i Chû Nghïa 
Çóng cºa bÙc màn tre, bÙc màn s¡t, 
Ç‹ ÇÃu tranh giai cÃp. Các nÜ§c bên 
ngoài låi phát tri‹n nh»ng ngành công 
nghiŒp l§n. Nh»ng chuy‰n häi hành Çi 
vòng quanh th‰ gi§i trong vài tuÀn. 
Nh»ng chuy‰n hàng không chÌ vài 
ngày. Làn sóng phát thanh và truyŠn 
hình ÇÄy månh các ngành sän xuÃt và 
tiêu thø. ThÎ trÜ©ng lao Ç¶ng ngày m¶t 
mª r¶ng. Væn h†c NghŒ thuÆt và các 
ngành th‹ thao giäi trí phát tri‹n rÃt 
nhanh. Khoa h†c KÏ thuÆt và kinh t‰ 
tåo nên nh»ng nŠn væn h†c. 

NghŒ thuÆt hôm nay cÛng nhÜ 
trong lÎch sº, s¿ l§n månh cûa nh»ng 
Ç‰ quÓc th©i Trung C° d¿ng nên 
nh»ng kÿ quan cûa th‰ gi§i. ñi‹n änh 
ngày nay chui h£n vào phòng khách 
gia Çình b¢ng màn änh nhÕ máy 
truyŠn hình. ñÜ©ng lÓi nghŒ thuÆt bây 
gi© cÛng khác h£n vì mÏ thuÆt là b¶ 
m¥t cûa th©i Çåi. 

Trong tác phÄm cûa Warhol, anh ta 
dùng kÏ thuÆt in løa vë hàng chøc lon 
súp Campbell's cùng v§i nø cÜ©i cûa 
Mariline Monroe, hàng chân dung lãnh 
tø Mao Tråch ñông và hàng gh‰ ÇiŒn 
tº hình cùng m¶t lúc Çó là hình änh 
cûa nŠn sän xuÃt l§n th©i 1950. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NghŒ thuÆt cûa th©i Çåi sän xuÃt l§n 
1960. Tranh Pop Art cûa Andy Warhol, 
hàng hóa, lãnh tø và gh‰ ÇiŒn tº hình. 

Nhåc trÈ trình diÍn ª Woodstock 
thu hút tu°i trÈ Çông hÖn cä chøc lÀn 
vª kÎch Båch Mao N» và HÒng ñæng 
bên Tàu. Tåp chí Playboy phát hành 
månh hÖn báo ñäng ª Trung QuÓc cä 
træm lÀn. Ngày T°ng ThÓng  Nixon 
sang b¡t tay v§i Mao Chû TÎch có Çem 

theo Ç¶i bóng và giàn nhåc trÈ. Nhân 
dân Trung QuÓc m§i v« lë là th‰ gi§i 
bên ngoài h† Çã ti‰n xa l¡m rÒi. N‰u 
nghŒ thuÆt là ti‰ng nói cûa ñäng thì 
Pop Art (MÏ thuÆt dân gian) là ti‰ng 
nói cûa th©i Çåi sän xuÃt l§n và kÏ 
thuÆt m§i ª Hoa Kÿ. MÏ thuÆt Pop Art 
thÜ©ng khai tri‹n nhi‰p änh và kÏ thuÆt 
in Ãn - bÙc tranh bây gi© trª nên Ç¡t 
giá. H† in ra hàng træm phiên bän Ç‹ 
m†i ngÜ©i ai cÛng có th‹ thÜªng thÙc 
ÇÜ®c. M†i ngÜ©i ÇŠu có th‹ chÖi tranh 
không riêng gì nh»ng nhà thÄm mÏ 
nh»ng nhà sÜu tÆp. Ai cÛng có th‹ 
trang trí nÖi phòng khách nhà mình vài 
bÙc Van Gogh hay Picasso nhÜ 
thÜ©ng. 

Chính vì vÆy phòng trÜng bày tranh 
phiên bän phÓ nào cÛng có nhÜ nh»ng 
cºa hàng trang trí n¶i thÃt buôn bàn 
gh‰ tû. Trình Ç¶ thÜªng ngoån nghŒ 
thuÆt cûa ngÜ©i dân ÇÜ®c mª r¶ng, 
nhà nÜ§c không còn Çem tranh T‰t, 
tranh dân gian ra nói là khuôn vàng 
thÜ§c ng†c cûa mÏ thuÆt ViŒt Nam. 
CÛng nhÜ không còn ai trang trí Tranh 
Gà, Tranh L®n hay câu ÇÓi ÇÕ cûa ông 
ThÀy ñÒ trong ngày T‰t. ñám cán b¶ 
nhà nÜ§c nay cÛng giäm b§t tÆt kêu 
ngåo và nói phét vì báo chí bây gi© 
xuÃt bän quá nhiŠu hŒ thÓng truyŠn 
thanh truyŠn hình liên tøc 24/24 ti‰ng 
ÇÒng hÒ trong ngày k‹ cä hŒ thÓng E-
mail và vi tính. Th‰ mà Çám cán ngÓ 
con rêu rao tuyên tuyŠn là ViŒt Nam ta 
không có nŠn væn hóa Çô thÎ vì tØ ngàn 
xÜa Çám sï phu trong nÜ§c h† chÓng 
låi các triŠu Çåi phong ki‰n và chû 
nghïa th¿c dân Pháp nên h† Än sï quy 
ÇiŠn lui vŠ nông thôn Än dÆt và làm 
ru¶ng. Có ngÜ©i còn Çi sâu vào trong 
rØng núi nhÜ trÜ©ng h®p Phan ñình 
Phùng, Hoàng Hoa Thám; trong Nam 
có cø ñÒ Chi‹u, NguyÍn Trung Tr¿c, 
Thû Khoa Huân v.v... 

ViŒn khoa h†c xã h¶i và các ViŒn 
nghiên cÙu muÓn khäo cÙu m¶t vÃn ÇŠ 
Væn Hóa ViŒt Nam h† phäi vŠ nông 
thôn Ç‹ tìm tÜ liŒu chÙ ª thành phÓ 
ch£ng có gì cho h† nghiên cÙu h‰t. 
LiŒu ÇiŒu ÇŠ cao giai cÃp nông dân và 
lÃy nông thôn bao vây thành thÎ theo 
ki‹u du kích chi‰n nay vÅn còn chÜa 
chÎu bÕ.  

 
Tôi có ông chú tuy sÓng ª MÏ mà 

vÅn còn mÖ Ü§c, cÙ than v¡n thª dài 
"Ÿ MÏ æn món gì cÛng ch£ng ngon 
miŒng, mÖ Ü§c sao có món m¡m tôm, 
cà pháo Ç‹ æn trong ba ngày T‰t thì 
hånh phúc bi‰t mÃy". Ki‹u này chÌ duy 
nhÃt vŠ thæm ViŒt Nam thì m§i có.� 

V»ng tâm  
ti‰n bÜ§c 

Nhân K› niŒm Sinh nhÆt thÙ 57 ÇÙa 
con ÇÀu lòng 

 
Næm mÜÖi sáu næm tr©i rÒi Çó! 
ñÙa con ÇÀu, gian kh° sinh ra, 
Sau khi thoát ngøc lÛ gian tà 
Là ViŒt C¶ng tåo Vø CÀu vu cáo (1) 
 
Sau Çó, còn hai phen nghiŒp báo: 
Ngô triŠu nhÓt Bót Ca-ti-na; 
RÒi MiŠn Nam søp, phäi mÜ©i ba 
næm Cäi tåo, Nam Hà ÇÃt B¡c! 
 
ñ©i gian truân chÌ vì Xã t¡c 
Ng¿a Çá Ç° mÒ hôi huÓng ngÜ©i! 
Trong ngøc tù mà vÅn tÜÖi cÜ©i, 
Vì lš tÜªng luôn luôn sáng chói! 
 
Hai tay tr¡ng, nhÜng ch£ng hŠ Çói! 
Låi d¿ng nên s¿ nghiŒp r« ràng! 
NhÜng ch£ng hŠ t†a hÜªng giàu 
sang, 
Mãi dÃn thân ÇÃu tranh vì NÜ§c! 
 
NhÆn bi‰t rõ là MÃt hay ñÜ®c 
Cûa giang san xuyên lÎch sº dài 
MÃy ngàn næm rÒi còn ngày mai 
Còn tranh ÇÃu vô cùng, bÃt tÆn! 
 
ñ©i lÜu vong luôn luôn ti‰p cÆn 
Cänh lŒ-hoa không mê-ho¥c mình, 
Vì luôn luôn nh§ l©i ThŒ-minh 
Hi‰n thân-th‰, s¿ nghiŒp cho NÜ§c. 
 
ñÜ©ng Çã rõ! V»ng Tâm Ti‰n BÜ§c ! 
 

ñÃt lÜu vong ngày 12.9.2003 

 
�  o-Giän PHAN NGÔ 

(Trong thi tÆp "Phong CÀm TrÜ§c Gió") 
 
(1) Næm 1946, ngøy quyŠn ViŒt C¶ng tåo 
ra vø CÀu Chiêm SÖn (Duy Xuyên-Quäng 
Nam) Ç‹ có c§ Çàn áp VNQDñ. (Ÿ B¡c thì 
chúng tåo ra vø "Ôn NhÜ HÀu"). 
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TruyŠn thÓng ViŒt Nam 
 

Bàn thêm 

vŠ ngÛ quä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bao La CÜ Sï 
 

Àu tháng hai dÜÖng lÎch 2002, 
nhân lÍ T‰t Nhâm Ng†, 

NguyŒt san Ti‰ng Nói NgÜ©i ViŒt QuÓc 
Gia có Çæng bài cûa ông Minh-Minh 
CÜ-sï nói vŠ ViŒt Tính cûa NgÜ©i ViŒt: 
CÀu DØa (VØa) ñû Xài (Xoài) trong 
Çó có âm hÜªng cûa bÓn (4) trong næm 
(5) trái cây mà ngÜ©i ViŒt (và Hoa 
KiŠu) quen g†i là NgÛ Quä. NhÜng khi 
Ç†c h‰t bài này thì tôi chÌ thÃy nói bÓn 
(4) Quä mà thôi là: CÀu, DØa, ñû và 
Xoài. Còn sót m¶t quä n»a là gì? 

 
Theo thi‹n š cûa tôi và nh© Çã ÇÎnh 

cÜ vào làm viŒc gÀn n»a th‰ k› ª miŠn 
Nam cho t§i khi xuÃt ngoåi sang Tây 
PhÜÖng và cÛng chÜa có dÎp nào Ç‹ vŠ 
thæm quê hÜÖng, tôi còn nh§ cái quä 
thÙ næm Çích thÎ là quä SUNG và danh 
tØ này Çã bi‰n dång thành Ç¶ng tØ là 
XIN cho tiŒn bŠ bi‰n ra m¶t thành ng» 
gÒm có næm (5) ch» là: 

 
CÀu XIN V¯A ñÑ Xài 

 

Ç‹ cho ngÜ©i ta dÍ nh§ và Ç‹ mua 
næm thÙ trái cây Ãy mà dâng lên bàn 
th© cúng vái T° Tiên. 
 

N‰u chúng ta muÓn bi‰t thêm vŠ 
cây sung thì nên xem quy‹n "TØ Çi‹n 
Cây ThuÓc ViŒt Nam" cûa nhà Bác h†c 
NguyÍn Væn Chí, chúng ta së thÃy 
nh»ng chi ti‰t và hình änh lá sung ghi 
và vë rõ ràng nÖi trang 1076 nhÜ sau: 
166 Sung xanh: 

Sung xanh -Ficus virens Ait. 
(scandens Buch-Ham) thu¶c h† dâu 
tæm -Moraceae. 

 
Mô tä: Cây g‡ có lá røng theo mùa, 

lúc non phø sinh, cành không lông, 
Çen lúc khô. Lá có phi‰n nhÕ, xoan, 
dài 3-4cm gân góc ng¡n, gân phø 6-9 
c¥p. cuÓng dài 1cm. Quä sung tròn, to 
4-8cm, không cuÓng không lông. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 2237. Sung xanh. Cành mang 

cøm hoa sung. 
 
B¶ phÆn dùng: VÕ -Cortex Fici 

Virentis. 
 
NÖi sÓng và thu hái: Loài cûa ƒn 

ñ¶, Mianma, Trung QuÓc, ViŒt Nam, 
Thái Lan, Sri Lanka, Malaysia, 
Indonesia, Nin Ghinê, Oxtraylia. Ÿ 
nÜ§c ta, cây m†c tØ Hà Tây t§i Lâm 
ñÒng, Ninh ThuÆn. 

 
Công døng: VÕ làm thuÓc ch»a sÓt 

(Tåp chí Sinh H†c, tÆp 16, sÓ 4, tháng 
12.1944). 

 
Ghi chú: Ÿ Vân Nam (Trung QuÓc) 

ngÜ©i ta dùng thÙ khác cûa loài này: 
Ficus virens Ait var. Sublanceolata 
(Miq Corner). Các b¶ phÆn dùng ÇÜ®c 
là vÕ thân già, vÕ rÍ và lá ÇÜ®c xem 
nhÜ có tác døng khº phong thÃp, hoåt 
huy‰t và ti‰p cÓt, ÇÜ®c dùng trÎ phong 
thÃp, gãy xÜÖng, bán thân bÃt toåi, 
gân xÜÖng tê Çau, lª ngÙa ngoài da. 

Chúng tôi xin ghi thêm r¢ng: Cây 
sung thu¶c loài Än hoa (hoa kín, 
cryptogamme: hoa m†c bên trong trái, 
cho nên nhìn tØ bên ngoài, chÌ thÃy trái 
mà không thÃy hoa- Cây sung thu¶c 
loåi Moracées, cÛng nhÜ các giÓng 
Ficus (figuier), cây Ça (banian), cây bÒ 
ÇŠ (Ficus religiosa), cây vã (figuier de 
Roxburg), v.v... 

 
Còn låi, phÀn l§n các giÓng cây 

ÇŠu thu¶c vŠ ngành l§n g†i là hiŒn hoa 
(Phanérogame). 

 
Nói t§i hoa, chúng ta nh§ t§i nhà 

thÖ Bùi Khánh ñän Çã tØng nhÆn xét 
tinh vi vŠ hoa Phong Lan (Orchidée) 
nhÜ sau: 

 
Tích tø tinh anh cûa gió sÜÖng, 
Muôn màu muôn vÈ låi muôn 

hÜÖng! 
 
Låi có thÙ hoa âm thÀm rÖi røng 

"nhÃt vô thanh", nhÜ trong thÖ: 
 
ñåm Çåm trÜ©ng giang thûy 
Du du viÍn khách tình. 
Låc hoa tÜÖng d» hÆn 
ñáo ÇÎa nhÃt vô thanh! 
(Vi ThØa Khánh: Nam Hành biŒt 

ñŒ) mà Giáo sÜ TrÀn Tr†ng San Çã 
dÎch rÃt tài tình: 

 
TØ biŒt em Ç‹ Çi xuÓng Nam 
NÜ§c sông trôi l¥ng lë 
ViÍn khách nh§ thÜÖng dài! 
Hoa røng, sÀu tê tái, 
NhË nhàng không ti‰ng rÖi! 
 
Và nhà thÖ Chu Månh Trinh ngày 

xÜa cÛng Çã tØng cäm thÜÖng thân 
phÆn nàng KiŠu n°i trôi, rÖi røng nÖi 
bùn lÀy nÜ§c Ç†ng: 

 
S®i tÖ mành theo gió ÇÜa Çi 
Cánh hoa røng ch†n gì ÇÃt såch! 
 
Sau h‰t, nói Ç‰n NgÛ Quä thì 

không th‹ quên NgÛ Hành, mà vòng 
bi‰n hóa có hai (2) lÓi, cÛng g†i là 
Vòng: 

 
Vòng sinh (cycle de générescence) 

theo thÙ t¿: 
Kim - Thûy - M¶c - HÕa - Th° 
Vòng kh¡c (cycle d'allergie) theo 

thÙ t¿: 
Kim - M¶c - Th° - Thûy - HÕa 
Theo Çúng hai bÙc vë sau Çây: 
 

ñ 

 

 



  

viên giác 138 tháng 12 næm 2003 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chu kÿ sinh cûa NgÛ Hành: 
Theo chu kÿ sinh HÕa sinh Th° (tro 

tàn); Th° sinh Kim (khoáng sän); Kim 
sinh Thûy (nh»ng gi†t nÜ§c Ç†ng låi 
bên ngoài cûa m¶t chi‰c tách b¢ng 
kim loåi khi chÙa chÃt lÕng lånh); Thûy 
dÜ«ng M¶c; và M¶c tåi HÕa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chu kÿ kh¡c cûa NgÛ Hành: 
Theo chu kÿ kh¡c, M¶c kh¡c Th°; 

Th° kh¡c Thûy; Thûy kh¡c HÕa; HÕa 
kh¡c Kim; và Kim kh¡c M¶c. 

 
Theo tôi, khi nói t§i NgÛ Quä thì 

cÛng nên nh¡c luôn NgÛ CÓc gÒm có 5 
loåi h¶t dùng làm lÜÖng th¿c là: lúa tÈ, 
lúa n‰p, ngô (b¡p), ÇÆu và kê. Nói 
chung theo ThÀy tôi là Giáo sÜ TØ 
Ng†c NguyÍn Lân, næm nay Çã 95 
tu°i, hiŒn còn sÓng ª Hà N¶i, là các 
thÙ h¶t dùng làm lÜÖng th¿c, trong Çó 
có th‹ có h¶t bo-bo mà Tây PhÜÖng 
g†i là graines de Croix, hay là "larmes 
de Job". CÛng theo Væn sÜ TØ Ng†c, 
tác giä TØ ñi‹n TØ và Ng» ViŒt Nam, 
Ãn bän Sàigòn 2002, thì mâm NgÛ 
Quä Ç¥t ª sau bát hÜÖng, trên bàn th© 
T° Tiên. 

Ngoài ra, khi nói t§i NgÛ Quä và 
các ThÙc ˆn, thì ÇÜÖng nhiên chúng ta 
nghï t§i NgÛ VÎ gÒm có: m¥n, ng†t, 

chua, Ç¡ng và cay, có th‹ thêm vài vÎ 
n»a nhÜ: chát, låt... cho Çû mùi Ç©i. 

Trên kia, chúng tôi Çã nói t§i cây 
bÒ ÇŠ, cây Ça thu¶c ngành l§n "Än 
hoa" (cryptogame), hoa núp kín ª bên 
trong trái (mà xÜa kia c° ng» MÜ©ng-
Låc Ç†c là blái), cho nên lúc ta c¡t Çôi 
quä sung, quä vä ra mà xem, thì ta 
nhìn thÃy vô sÓ hoa li-ti màu hÒng phÖi 
bày chi chít, vØa lúc Ãy ta ch®t thÃy vài 
con mu‡i và ong con tØ bên trong bay 
ra, vì Çã sinh nª tØ lúc phôi thai, còn 
trú Än, nÜÖng ch© cÖ h¶i Ç‹ thoát thân 
ra ánh sáng. Ôi là mÀu nhiŒm nÖi s¿ 
s¡p x‰p cûa ÇÃng Tåo Hóa. 

S¿ nhÆn xét này, ÇÜa chúng ta t§i 
m¶t khía cånh kÿ lå cûa PhÆt Giáo khi 
nói t§i m¶t loåi cây kÿ lå, có th‹ là m¶t 
loåi bÒ ÇŠ, tên ch» Phån là: 

Ðu-ñàm-Ba-La        
 
 
 
 

Udabara (sanscrit) 
mà TØ ñi‹n PhÆt Giáo cûa Cø ñoàn 
Trung Còn ª Sàigòn th©i tiŠn chi‰n, có 
giäi thích phân minh nhÜ sau: Sanh 
hoa Ðu-ñàm-Ba-La, ba ngàn (lâu l¡m) 
næm m§i tr° m¶t lÀn, nh¢m kÿ có Luân 
VÜÖng xuÃt th‰, ho¥c có PhÆt ra Ç©i. 
Cho nên kêu là Linh-th† (thø) Linh-
thøc hoa (Hoa ÇiŠm linh). 

Trong Kinh Pháp Hoa, ñÙc PhÆt 
ngày xÜa thÜ©ng nói r¢ng: ThÆt khó 
mà g¥p hoa Ðu ñàm, cÛng nhÜ khó 
mà g¥p PhÆt ra Ç©i và khó mà nghe 
ÇÜ®c thuy‰t Kinh ñåi ThØa ÇÜa vào 
PhÆt-huŒ! Nói m¶t cách khác, Çây có 
th‹ chÌ là m¶t ÇiŠu Ü§c mong, phäi cÀu 
xin mãi mãi, may ra m§i trông ch© 
ÇÜ®c, ÇÙng trÜ§c Ü§c v†ng thÜ©ng 
xuyên cûa thi-bá Paul Valéry: 

"Patience patience 
Patience dans l'azur 
Chaque atome de silence 
Est la chance d'un fruit mûr!" 
 
Ho¥c là nói nhÜ ViŒt Nam c° Çi‹n 

chúng ta: 
 
"Quä BÒ ñŠ m¶t Çêm mà chín, 
Hoa Ðu ñàm ngàn ki‰p ÇÖm 

bông". 
BAO LA CÐ Sï 

 
 

 
 
 
 

Phong kiŠu då båc 

TrÜÖng K‰ 
 
NguyŒt låc ô ÇŠ sÜÖng mãn thiên 
Giang phong ngÜ hÕa ÇÓi sÀu miên 
Cô Tô thành ngoåi Hàn San T¿ 
Då bán chung thanh Çáo khách 
thuyŠn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ñêm thuyŠn ghé b‰n 
phong kiŠu 

- TrÜÖng K‰ 
 

SÜÖng phû træng m© ti‰ng quå Çêm 
B© phong, lºa cá, gÓi sÀu nghiêng 
Thành Tô thÙc ngû Hàn San T¿ 
Chuông nºa khuya buông l†t nóp 
thuyŠn 
        � NguyÍn ñÙc Hi‹n 

 

Overnight anchor under the 
wind river bridge 
                By Zhang Ji 
 

The moonlight is falling through the 
mist, the cries 
of owls are heard in the foggy sky. 
In loneliness, I am falling asleep 
under the Wind 
River bridge, in the dim light of the 
fisherman's lamp. 
From the Cold Mountain pagoda 
outside of the city 
of Suzhou, 
The enlightenment sounds of the 
bell reach my visiting 
at midnight. 

•         � Gs. NguyÍn ñình Tuy‰n 
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Hành  trình 
 

tØ  CÀu  KhÌ ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tØ-hùng 

  
hi thi‰t k‰ ngôi chùa ÇÀu tiên 
ª häi ngoåi tôi Çã hy v†ng, 

b¡c ÇÜ®c m¶t nhÎp cÀu qua hai b© væn 
hóa khác biŒt, do hình änh nh»ng nhÎp 
cÀu thân thÜÖng, g¡n bó v§i nh»ng k› 
niŒm cûa Ç©i mình, b¡c qua nh»ng 
vùng sinh sÓng cûa quê hÜÖng mình, 
mà ngÜ©i ViŒt chúng ta dÀu Çi Çâu, tha 
hÜÖng t§i tÆn phÜÖng tr©i nào, cÛng 
ÇŠu nh§ mãi: 

TØ nh»ng chi‰c cÀu khÌ chông 
chênh, gác tåm qua con mÜÖng, b© 
låch cûa vùng ÇÒng b¢ng bát ngát 
miŠn Nam, nÓi liŠn nh»ng hàng dØa 
cao, nh»ng vÜ©n cây æn trái; Ç‰n 
nh»ng chi‰c cÀu treo cheo leo b¡c qua 
Çôi b© v¿c th£m miŠn thÜ®ng du B¡c 
ViŒt, nÓi liŠn tØng Çoån Çèo, tØng vùng 
núi non hi‹m trª cho các Çoàn l» hành 
sÖn cÜ§c. 

Vào Ç©i v§i ti‰ng hát ru em trong 
dân gian miŒt vÜ©n, løc tÌnh: 

Àu  Ö ...! "Ví dÀu  cÀu ván Çóng 
Çinh, 

CÀu tre l¡t lÈo gÆp ghŠnh khó Çi" 
 
æn sâu vào tiŠm thÙc nh»ng trÈ thÖ còn 
n¢m trên võng, trong nôi. RÒi l§n lên 
ngâm KiŠu : 

"Nao nao dòng nÜ§c uÓn quanh , 
NhÎp cÀu nho nhÕ cuÓi ghŠnh b¡c 

ngang" 
NhÎp cÀu Çã là nh»ng thành phÀn 

cûa các Çoån ÇÜ©ng di chuy‹n, nÓi liŠn 
các khoäng cách, b¡c qua nh»ng phÀn 
cao thÃp khác biŒt, san b¢ng nh»ng 
tr¡c trª và lÆp ÇÜ®c s¿ liên tøc cho 
suÓt cu¶c hành trình. 

Sông ngòi ViŒt Nam, nhÙt là miŠn 
Nam, giæng ch¢ng chÎt nhÜ mång 
nhŒn. Ngoài nh»ng con sông l§n phäi 
qua Çò ngang, hÀu nhÜ các sông ngòi, 
kinh råch ÇŠu ÇÜ®c b¡c cÀu. Theo 
dòng th©i gian, nh»ng nhÎp cÀu ViŒt 
Nam mang nhiŠu tên g†i khác nhau, 

tùy theo ÇÎa th‰, kích thÜ§c, vÆt liŒu và 
cách thÙc b¡c cÀu: 

Khªi Çi tØ cÀu khÌ. N‰u nhiŠu ngÜ©i 
duy vÆt tin r¢ng, khÌ là thûy t° cûa loài 
ngÜ©i, thì cÀu khÌ h£n là chi‰c cÀu c° 
xÜa nhÙt, ÇÖn giän và bình dÎ nhÙt, Çã 
tØng dÅn ÇÀu bÜ§c Nam ti‰n cûa dân 
ViŒt. CÀu khÌ có th‹ chÌ trÖn tu¶t m¶t 
thân tre Ç¿c, lÒ Ò, cong qu¢n dÜ§i sÙc 
n¥ng cûa ngÜ©i qua con suÓi nhÕ ª 
thÜ®ng nguÒn ñÒng Nai, ho¥c nh»ng 
låch nÜ§c len lÕi trong các träng lau 
sÆy các tÌnh miŠn ñông, hay bø bÅm, 
tròn trÎa nhÜ m¶t gÓc dØa, ngã gÓi ÇÀu 
qua b© mÜÖng bên kia trong các vÜ©n 
cây æn trái MÏ Tho, ho¥c vÜ©n dØa 
B‰n Tre, hay Óm y‰u, kh£ng khiu dÜ§i 
dång m¶t cây tràm, cây ÇÜ§c, Çã ÇÜ®c 
ch¥t ng†n, tuÓt nhánh, Ç¤n gÓc gác 
tåm qua hai b© xëo nÜ§c lÃp xÃp, gi»a 
vùng ÇÀm lÀy U Minh, dÜ§i tàng bÀn, 
nhánh ÇÜ§c che kín ánh m¥t tr©i, ho¥c 
trong Çám lát, cÕ ÇÜng miŒt Næm Cæn, 
Cà Mau. Tùy bŠ r¶ng cûa con mÜÖng, 
con låch nhiŠu khi ngÜ©i ta c¡m thêm 
m¶t cây sào ª khoäng gi»a làm ch‡ 
n¡m, chÓng tåm, hay thä thêm m¶t 
nhánh tre phía trên, làm tay vÎn, cho s¿ 
qua låi ÇÜ®c dÍ dàng hÖn.  

Dân quê có th‹ bÜng nhiŠu, gánh 
n¥ng mà vÅn thoæn tho¡t qua låi cÀu 
khÌ. NhÜng dân thành phÓ vŠ vÜ©n 
chÖi, thÜ©ng phäi vØa ôm, vØa bò mà 
thÌnh thoäng vÅn l†t mÜÖng. 

RÒi tÆp h®p nh»ng cÀu khÌ b¢ng tre 
låi thành m¶t cÀu tre, nghïa là bu¶c 
nhiŠu thân tre b¢ng dây låt nhÜ k‰t bè, 
rÒi thä trên các Çòn ngang, gác trên 
các chân cÀu, Çã ÇÜ®c chôn ch¥t dÜ§i 
Çáy nÜ§c, chØa vài cây vÜÖn cao lên 
làm sào chÓng. Nh© m¥t cÀu thêm 
r¶ng, chân cÀu ch¡c hÖn, s¿ gÒng 
gánh qua låi ÇÜ®c dÍ dàng hÖn, cÀu 
tre có th‹ b¡c qua các kinh, råch. Hình 

änh nh»ng chi‰c cÀu tre l¡t lÈo, gÆp 
ghình, qu¥n mình dÜ§i chân Çoàn 
ngÜ©i gÒng gánh Çi ch® s§m, v§i 
nh»ng sào chÓng kh£ng khiu, tØng 
khoäng vÜÖn cao trên nŠn tr©i hØng 
Çông là m¶t trong nh»ng hình änh ÇËp 
cûa miŠn quê xÙ ta. 

Chi‰c cÀu quen thu¶c, theo liŠn v§i 
cÀu tre trong ti‰ng hát ru con, là cÀu 
ván ÇÜ®c ghép b¢ng nhiŠu tÃm ván, 
cÜa Çëo ngay ng¡n, Çóng Çinh trên các 
Çòn d†c, thä trên các Çà ngang, gác 

trên các chân cÀu, ÇÜ®c chôn móng 
v»ng ch¡c. Hai bên thành cÀu còn 
dØng lan can Ç‹ làm tay vÎn và gi» an 
toàn cho ngÜ©i qua låi. CÀu nÀy ª 
miŠn B¡c quen g†i là cÀu g‡, có th‹ 
b¡c qua sông råch, nhÜng cÛng 
thÜ©ng g¥p trong các huê viên, b¡c 
vào nhà thûy tå. Nh»ng ai Çã tØng 
sÓng ª thû Çô miŠn B¡c, ho¥c có dÎp 
vi‰ng thæm Hà N¶i ÇŠu không quên 
cÀu Thê Húc dÅn vào ÇŠn Ng†c SÖn, 
nÖi dÆp dìu các nam thanh, n» tú Hà 
thành qua låi vi‰ng cänh và các cô bác 
l§n tu°i mang nhang Çèn vào lÍ ÇŠn. 

NhÜng chÌ nh»ng cÀu ván, cÀu g‡ 
vào th©i cÆn Çåi m§i Çóng Çinh. Ch§ 
trÜ§c kia toàn b¶ cây cÀu, cÛng nhÜ 
các ki‰n trúc g‡ khác, ÇŠu dùng 
phÜÖng pháp k‰t cÃu m¶ng, nêm, tán 
hoàn toàn b¢ng g‡, vì chÜa có Çinh Ç‹ 
xº døng. 

K‰ Ç‰n là cÀu n°i, trong væn 
chÜÖng vÅn dùng ch» phù kiŠu, ÇÜ®c 
b¡c tåm qua nh»ng mùa nÜ§c n°i. 
Thoåt tiên ngÜ©i ta thä bè n°i dài tØ b© 
khe, b© vÎnh bên nÀy qua tÆn b© bên 
kia. Hai ÇÀu bè ÇÜ®c bu¶c vào các cây 
c†c chôn trên b©, hay l®i døng nh»ng 
gÓc cây m†c s¤n tØ trÜ§c. Dòng nÜ§c 
trôi nhanh kéo phÀn gi»a cÀu Çi, nhÜng 
hai ÇÀu cÀu bÎ gi» ch¥t låi. Chi‰c cÀu 
n°i bÎ ch¢ng kéo låi thành hình cánh 
cung. Tuy nhiên Çoàn ngÜ©i gÒng 
gánh, Çôi khi d¡t theo cä bò ng¿a vÅn 
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qua cÀu dÍ dàng. H‰t mùa nÜ§c, cÀu 
cÛng hÜ møc, tu¶t dây bu¶c dÀn, ÇÜ®c 
mang vŠ làm cûi. SÓ g‡ còn tÓt ÇÜ®c 
chÃt tåm bên b©, ch© mùa nÜ§c sau së 
b¡c cÀu låi. Vào lúc cÃp bách, nhÜ 
nh»ng khi hành binh thuª xÜa, ngÜ©i ta 
s¡p nh»ng chi‰c ghe k‰ ti‰p nhau, 
bu¶c nÓi các bè g‡, ho¥c thä lên trên 
nh»ng tÃm ván Çóng liŠn nhau nhÜ 
m¶t chi‰c thuyŠn bè l§n, bÆp bŠnh trên 
sóng nÜ§c nhÜng rÃt ch¡c ch¡n, cä 
Çoàn quân và xe ng¿a có th‹ qua låi 
ÇÜ®c.  

Chúng ta h£n chÜa quên nh»ng 
chi‰c cÀu n°i, k‰t b¢ng các chi‰c 
thuyŠn s¡t cûa häi quân, vào nh»ng 
næm chi‰n tranh, Ç‹ tái lÆp lÜu thông 
trên các tÌnh l¶, hay d†c theo quÓc l¶. 
NhÙt là chi‰c cÀu n°i b¡c tåm trên các 
cøm thùng phuy, cho xe Çò các tÌnh 
qua låi, vào nh»ng khi cÀu B‰n LÙc bÎ 
gi¿t mìn. 

CÀu treo là loåi cÀu Çòi hÕi kÏ 
thuÆt cao hÖn, treo trên nh»ng vùng 
núi non hi‹m trª. TØ nh»ng chi‰c cÀu 

treo c° xÜa, chÌ b¡c b¢ng ba s®i dây 
mây: S®i to nhÙt, ho¥c hai, ba s®i quÃn 
låi cho ch¡c ch¡n, cæng ª phía dÜ§i Ç‹ 
chÎu bÜ§c chân Çi và 2 s®i treo phía 
trên làm tay vÎn, ÇÜ®c k‰t h®p v§i nhau 
b¢ng nh»ng s®i dây nhÕ, m¡c ch¢ng 
chÎt thành chi‰c võng dài hình ch» V. 
Cho Ç‰n nh»ng cÀu treo b¡c b¢ng dây 
cáp ch¡c ch¡n, v§i m¥t cÀu r¶ng ghép 
b¢ng nh»ng tÃm ván Çóng Çinh trên 
các Çà g‡ ngang, b¡c bù-lon vào các 
thanh s¡t treo lên hai s®i dây cáp 
thành cÀu. 

CÀu treo cæng dây cáp chÎu Ç¿ng 
ÇÜ®c s¿ di chuy‹n cä Çoàn ng¿a thÒ 
cûa dân sÖn cÜ§c, Çã Çem låi s¡c thái 
Ç¥c biŒt cho phong cänh miŠn thÜ®ng 
du B¡c ViŒt. 

Và cÀu mái là hình thÙc Ç¥c biŒt 
cûa cÀu g‡, d¿ng theo ki‹u "thÜ®ng 
gia, hå trì ", phía trên l®p thêm mái nhÜ 
m¶t ngôi nhà dài b¡c qua låch nÜ§c. 
Mái cÀu nhiŠu khi låi uÓn cong theo 
sàn cÀu. Hai bên thành cÀu låi b¡c 
bæng gh‰ dài dính liŠn vào lan can. 
CÀu mái thÜ©ng b¡c nÓi theo m¶t khu 
ch® l¶ thiên, nên dân quê hay bày 
hàng bán cä trên cÀu, nhÙt là nh»ng 

hôm mÜa gió, ho¥c bày quán nÜ§c vào 
nh»ng bu°i trÜa hè, nên còn ÇÜ®c g†i 
là cÀu quán. NhÜng các vùng B¡c 
Ninh, Hà Nam låi Ç¥t tên là cÀu chòi. 
ThÌnh thoäng cÀu mái låi gie ra thêm 
m¥t lÒi tiŠn diŒn v§i ÇÀy Çû ÇÀu hÒi, mi 
nhà, ngay tåi gi»a cÀu, hay tách riêng 
m¶t nhánh th£ng góc tåi trung tâm 
cÀu, thành bao lÖn có mái che, ho¥c 
nhô h£n ra thành m¶t nhà thûy tå, Ç‹ 
khách nhàn du dØng chân hóng mát. 

Ÿ thành phÓ Hu‰ còn tÒn tåi mÃy 
cây cÀu loåi nÀy, nhÜ cÀu Thanh Thûy, 
ÇÜ®c d¿ng lên tØ th‰ k› 17 và cÀu 
Chùa mà chúa NguyÍn Çã Ç¥t tên là 
La Vïnh KiŠu, nÖi ÇÀu cÀu còn tåc 
tÜ®ng hai con khÌ, cuÓi cÀu tåc hai con 
chó, mang š nghïa, cÀu d¿ng tØ næm 
Thân Ç‰n næm TuÃt (gÀn 3 næm), låi 
d¿ng mi‰u th© ª m¥t sau cÀu. 

Qua cÀu gåch, hình dáng khá 
n¥ng nŠ, b¡c ngang ÇÜ©ng cÓng nÜ§c, 
suÓi nhÕ và các cÀu b¡c qua hào nÜ§c 
trÜ§c các c°ng thành, nhÜ cÀu dÅn vào 
c°ng Ng† môn Thành N¶i và các cÀu 
b¡c vào læng tÄm các vua nhà NguyÍn. 
Ngoài ra còn nh»ng cÀu gåch b¡c qua 
sông, xây vòm bán nguyŒt cuÓn cao ª 
gi»a, chØa khoäng trÓng Çû cho ghe 
thuyŠn chèo l†t qua. 

Cùng v§i cÀu mái và cÀu gåch, cÀu 
Çá là ba loåi cÀu tiêu bi‹u cho nghŒ 
thuÆt ki‰n tåo cÀu c° xÜa cûa ViŒt 
Nam. HiŒn nay còn m¶t chi‰c cÀu Çá 
rÃt ÇËp, tÒn tåi hÀu nhÜ nguyên trång ª 
tÌnh Häi-HÜng (Häi DÜÖng và HÜng 

Yên). Nguyên t¡c ki‰n tåo cÛng giän 
dÎ: nhiŠu täng Çá dài ÇÜ®c Çøc Çëo 
ngay th£ng thành nh»ng tÃm Çá vuông 
dài, thä d†c trên các Çà ngang cÛng 
b¢ng Çá. Hai ÇÀu Çà ÇŠu ÇÜ®c chåm 
tr° hình ÇÀu lân, hay vân mây. Chân 
cÀu trên chØa ngàm gi» Çà, dÜ§i chôn 
móng xuÓng lòng sông. CÀu rÃt kiên 
cÓ cä Çoàn nông dân ra ÇÒng dÅn theo 
trâu cày ÇŠu qua cÀu dÍ dàng. 

Sau nÀy phäi k‹ thêm các cÀu tàu 
b‰n cäng, hay cÀu b¡c Råch MiÍu, MÏ 
ThuÆn, tuy không nÓi qua suÓt Ç‰n b© 
bên kia, nhÜng Çã có chi‰c Çò máy, 
chuy‰n "Bac", hay chi‰c tàu, gi» nhiŒm 

vø nÓi liŠn hay b© sông r¶ng ho¥c ÇÜa 
khách t§i tÆn các b© bi‹n xa lå. 

 
ñ‰n cÀu M³-THUÆn, vì chi‰c b¡c 

MÏ ThuÆn quen thu¶c trÜ§c kia nay 
không còn n»a. Chính phû Úc Çã viŒn 
tr® 90 triŒu Úc kim và ÇÙng ra xây 
d¿ng cây cÀu MÏ ThuÆn m§i, treo trên 
128 s®i dây cáp chÎu ÇÜ®c tr†ng täi 
750 tÃn, v§i chiŠu dài cÀu cáp treo 
600... T°ng chiŠu dài cÀu hÖn m¶t cây 
sÓ rÜ«i (1.535m), chiŠu r¶ng m¥t cÀu 
24m, chiŠu cao trø tháp 120m và Ç¶ 
cao thông thuyŠn 37,5m. Khªi công 
xây hÒi tháng 6 næm 1997 và cho lÜu 
hành xe ngày 21-05-2000. Nhà NÜ§c 
ViŒt Nam hiŒn nay t¿ hào là "kÿ quan 
cûa cä nÜ§c, m¶t công trình th‰ k›, 
ÇÌnh cao cûa kÏ thuÆt và tuyŒt v©i vŠ 
thÄm mÏ ".  

Con ÇÜ©ng thiên lš tØ B¡c vào Nam 
chåy qua bi‰t bao nhÎp cÀu. M‡i tÌnh, 
m‡i thành phÓ ÇŠu có m¶t vài cây cÀu 
tiêu bi‹u: NgÜ©i Hà N¶i dù Çi Çâu cÛng 
không quên cÀu Long Biên, hay cÀu 
Hàm RÒng. H†c trò xÙ Quäng ra thi, 
g¥p các cô gái Hu‰..., tóc thŠ thä dÜ§i 
nón bài thÖ, dÆp dìu qua cÀu Tràng 
TiŠn, mà ...chân Çi không Çành. ñ‰n 
Nha trang du khách muÓn thæm Hòn 
ChÒng phäi qua cÀu Bóng. TØ miŠn 
ñông vào Sài Gòn xe phäi qua cÀu 
Bình L®i, Çi Løc tÌnh phäi qua cÀu 
B‰n LÙc và gi© Çây xuÓng miŠn Tây 
phäi qua cÀu cáp treo MÏ ThuÆn. Có 
tên g†i rÃt tÜ®ng hình nhÜ cÀu ch» Y, 
cÛng có tên Hán ng» nhÜ cÀu NhÎ 
Thiên ñÜ©ng, nhÜng cÛng có nh»ng 
tên bình dân, gÀn gÛi nhÜ cÀu MuÓi, 
cÀu Ông Lãnh, cÀu Cá Lóc. M‡i tên 
cÀu g®i nh§ Ç‰n m¶t vùng. Riêng cÀu 
HiŠn LÜÖng nÓi hai b© ÇÃt nÜ§c phân 
ly, ÇÙng l¥ng lë hai mÜÖi næm, không 
ngÜ©i qua låi, nhÜ mang niŠm cay 
Ç¡ng vì không làm ÇÜ®c nhiŒm vø cûa 
m¶t nhÎp cÀu! 

Thuª thi‰u th©i ai mà ch£ng có lúc 
ngÒi Ç‰m cÀu trên nh»ng chuy‰n xe Çò 
vŠ thæm quê, nhÜ m¶t cách Ç‹ quên 
ÇÜ©ng dài: Xe qua cÀu nào cÛng có 
nghiã là t§i m¶t ÇÎa phÜÖng nào Çó. 
Nh»ng nhÎp cÀu thân tình Ãy sÓng mãi 
trong kš Ùc và trong giÃc m¶ng cûa 
m‡i ngÜ©i ViŒt tha hÜÖng.� 
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Trong caùc theå loaïi vaên chöông 
coå ñieån cuûa ta, Caâu Ñoái noåi baät, 
ñöùng moät mình, nghieâm chænh, taøi 
hoa, saéc beùn, nhö moät bieåu töôïng 
cuûa trí tueä, hôn laø cuûa tình caûm nhö 
caùc theå loaïi vaên chöông khaùc: Thô, 
Phuù, Hoø, Veø, Ca Truø, Haùt Noùi...  Cho 
neân, coù theå noùi raèng: Caâu Ñoái laø moät 
theå loaïi vaên chöông qua ñoù ngöôøi 
xöa duøng ñeå ñoái ñaùp vôùi nhau, thöû 
söùc, ñua taøi, ñaáu trí; chaúng khaùc naøo 
thuù chôi Côø Töôùng vaäy. Töøng coù 
ñònh nghóa ñaâu ñoù raèng “Caâu ñoái laø 
moät theå loaïi Vaên Chöông Traøo Phuùng 
naëng kyù nhaát, khi ngöôøi xöa duøng noù 
ñeå ‘ñuøa dai’, ‘noùi xieân noùi xoû’”. Cuõng 
coù saùch cho raèng: “Caâu Ñoái laø moät 
ngheä thuaät chôi chöõ uyeân baùc nhaát, 
tuyeät vôøi...” 

Vaø, caàn phaûi noùi theâm raèng: ñaây 
laø moät theå loaïi Vaên Chöông ñaëc thuø 
cuûa daân toäc ta, nhöng hoïc ñöôïc töø 
ngöôøi Taøu, traûi caû ngaøn naêm ñoâ hoä 
ñaõ ñeå laïi cho toå tieân ta moät aûnh 
höôûng saâu ñaäm, veà moïi maët. 

Caâu Ñoái bao giôø cuõng goàm coù 
hai veá: veá 1 cuûa ngöôøi Ñoá ra, veá 2 
cuûa ngöôøi Ñaùp laïi, nhöng cuõng coù 
khi 2 veá ñeàu do moät ngöôøi. Caâu Ñoái 
khoâng haïn cheá ngaén daøi, nhöng baét 
buoäc phaûi ñoái choïi vôùi nhau töøng 
chöõ, töøng caâu, nhö Trôøi ñoái vôùi Ñaát, 
nhö Meï ñoái vôùi Cha, nhö Soâng ñoái 
vôùi Nuùi... Chæ coù theå thoâi, maø qua ñoù, 
ñoâi beân coù theå bieát ñöôïc taøi nhau: 
kieán thöùc cuõng nhö trí thoâng minh, 
taøi huøng bieän...  Thaät laø moät thuù vaên 
chöông ñaày yù nghóa, ñaày haáp daãn. 

Vaäy maø, ngaøy nay, maáy ai trong 
chuùng ta coøn bieát chôi? Coù chaêng, 
nghó ñeán coøn baät cöôøi, cöôøi toå tieân 
ta, xöa, sao maø laåm caåm? Laøm Thô, 
ñaõ laø moät caùi gì khoâng coøn hôïp thôøi 
nöõa, huoáng nöõa laø laøm Caâu Ñoái! Ñeå 
laøm chi? Traâu boø maáy laøm thô! Caâu 
Ñoái laø caùi gì? Raéc roái! 

Ngaãm nghó maø thöông cho chuùng 
ta, soáng trong moät thôøi ñaïi vaên minh 
tieán boä, nhöng ñaâu coøn ñöôïc höôûng 
nhöõng thuù tao nhaõ cuûa ngöôøi xöa? 
Thì nay, nhaân dòp Xuaân veà, “haù” 
chaúng laø moät dòp ñeå ñoïc laïi Caâu Ñoái 
Cuûa Ngöôøi Xöa, nhö laø moät thuù Chôi 
Ñoà Coå vaäy? Ñoà Coå, ngay ôû haûi 
ngoaïi, cuõng ñöôïc naâng niu quyù troïng 
laém ñaáy, ñaét giaù laém ñaáy, quyù vò aï! 

Tröôùc tieân, haõy noùi veà Caâu Ñoái 
Teát. Vì Teát laø dòp ñeå Caâu Ñoái xuaát 
hieän, hai beân hai veá treân neàn giaáy ñoû 
röïc rôõ, oùng aùnh hai haøng chöõ ñen 
nhaùnh maøu möïc xaï, ñeïp nhö nhöõng 
böùc tranh roàng bay, phöôïng muùa. 
Teát ñaây roài, ôû nhaø moät oâng quan to 
maø ngheøo:  

Thòt môõ, döa haønh, caâu ñoái ñoû 
Caây neâu, traøng phaùo, baùnh chöng 

xanh 
Vaø Teát ôû beân kia, nhaø ñoái dieän: 
Ñì ñeït ngoaøi saân traøng phaùo 

chuoät 
Om soøm treân vaùch böùc tranh gaø 

 
 Teát vôùi ngöôøi ñaøn baø taøi hoa teân 

laø Hoà Xuaân Höông, luùc naøo cuõng 
tuoân ra nhöõng lôøi oùng aû, laû löôùt: 

Toái ba möôi, kheùp cöûa caøn khoân, 
ních chaët laïi, keûo ma vöông boàng quyû 
tôùi 

Saùng moàng moät, loûng then taïo 
hoùa, môû toang ra, cho thieáu nöõ röôùc 
xuaân vaøo 

Nhöng Teát khoâng phaûi chæ coù 
caûnh vui vôùi nieàm raïo röïc trong loøng 
nhö theá. Teát coøn coù ngöôøi phaûi böïc 
mình vì con nôï tôùi ñoøi phaûi thanh 
toaùn tröôùc khi naêm heát Teát ñeán, 
khieán cho nhaø thô khoa baûng xuaát 
thaân Nguyeãn Khuyeán phaûi chaïy troán 
trong men röôïu, ñeå roài ôø ôø aø aø ra veû 
ta ñaây chaúng thieát gì vôùi naøng Xuaân 
theá tuïc: 

Toái ba möôùi, nôï reùo tít muø, ôø ôø 
Teát 

Saùng moàng moät, röôïu say tuùy luùy, 
aø aø Xuaân 

 
Roài nhaø nho laïi phoùng buùt vieát 

theâm caâu ñoái nöõa, ñeå ñuøa vôùi thuù 
phong löu vöøa naèm kheånh nghe 
tieáng phaùo noå ñì ñuøng, vöøa töï chuoác 
cho mình  nhöõng cheùn röôïu noàng 
say ñieân ñaûo: 

Chuùng noù daïi voâ cuøng, phaùo noå 
ñì ñuøng theâm maát choù 

OÂng ñaây khoân baát trò, röôïu say 
tuùy luùy laïi naèm meøo 

 
Teát ñaõ ñeán vôùi nhöõng “hai haøng 

caâu coái ñoû” daùn treân hai coät tröôùc 
nhaø caùc thi só laãy löøng thuôû aáy: 
Nguyeãn Coâng Tröù, Hoà Xuaân Höông, 
Nguyeãn Khuyeán; thì sao laïi khoâng 
ñeán döôùi maùi nhaø tranh ñaïm baïc 
cuûa con ngöôøi taøi hoa maø khinh baïc, 
moãi doøng chöõ vieát ra, duø laø döôùi hình 
thöùc caâu ñoái khoâ khan, cuõng laøm xuùc 
ñoäng loøng ngöôøi ñeán teâ taùi, ngay 
giöõa luùc Xuaân veà? 

Thieân haï xaùc roài coøn ñoát phaùo 
Nhaân tình traéng theá laïi boâi voâi! 
hoaëc: 
Khoâng döng Xuaân ñeán chi nhaø tôù 
Coù leõ Trôøi naøo ñoùng cöûa ai? 

(Traàn Teá Xöông) 
 
Ñoù laø caùc cuï, ñôøi xöa. Gaàn guõi 

chuùng ta hôn, nhaø vaên Khaùi Höng 
cuûa Töï Löïc Vaên Ñoaøn cuõng khoâng 
queân maøi möïc vieát treân giaáy ñoû 
nhöõng haøng caâu ñoái chaøo Xuaân: 

Boán nghìn laàn: Xuaân Haï Thu 
Ñoâng, vaïn vaät loanh quanh voøng laån 
quaån 

Ba ngaøy Teát: xoâi deâ röôïu thòt, 
muoân daân hì huïc cheùn no neâ 
 

Roài ñeán moät thôøi naøo ñoù, coù 
nhöõng chaøng "thanh nieân, sinh vieân, 
hoïc sinh" xuaát thaân töø caùc ngoâi 
tröôøng noåi tieáng "nhaát quyû nhì ma", 
cuõng hoïc thoùi ngöôøi xöa, ñuøa vui vôùi 
troø vieát caâu ñoái baèng chöõ quoác ngöõ 
theo maãu töï La Tinh, vieát xong roài 
neùm leân baøn, roài cuõng ngaát ngöôûng 
beân nhöõng ly röôïu maïnh maø ngaâm 
nga kheà khaø chaúng keùm: 

Teát tôùi tuùng tieàn tieâu, tính toaùn 
toan tìm tay töû teá 

Câu chuyŒn væn chÜÖng 

Ngày Xuân 
nói chuyŒn 
câu ÇÓi  
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Xuaân sang xong xoå soá, say söa 
saém söûa saün xu xaøi 

 
Nhö vaäy ñoù, ôû nhöõng thôøi ñaïi xa 

xöa, ñôøi soáng traàm laëng vaø ñaïm baïc 
cuûa oâng baø, toå tieân ta luùc naøo cuõng 
roän raøng leân vôùi chöõ nghóa. Thô, 
phuù, hoø, veø vaø caâu ñoái, vieát töï nhöõng 
thuôû naøo, vaãn cöù vang vang maõi beân 
tai ngöôøi haäu theá, ñuùng nhö ñaõ coù 
nhaän ñònh raèng: “Thô (noùi chung) 
nhôø coù vaàn coù ñieäu neân deã nhôù, deã 
truyeàn tuïng; vì theá, ôû laïi vôùi ñôøi laâu 
hôn caû”. Caâu ñoái cuõng laø moät hình 
thöùc thô, cho neân, cho ñeán nay, 
nhöõng ai ñaõ moät laàn nghe tôùi, bieát tôùi 
thì khoâng theå naøo queân; chuyeän naøy, 
vaãn laø caâu chuyeän cuûa caùi baø Hoà 
Xuaân Höông (maø cho ñeán nay vaãn 
coøn chöa ñöôïc khaúng ñònh laø coù thaät 
hay khoâng) nghòch ngôïm vaø trai lô, 
chaúng bieát laøm caùi ngheà gì maø suoát 
ngaøy raûnh roãi ngoài xöôùng hoïa, ñoái 
ñaùp vôùi caùc oâng ñoà "daøi löng toán 
vaûi", ñaëc bieät laø oâng Chieâu Hoå naøo 
ñoù. Naøng ra caâu ñoái raèng: 

Maëc aùo giaùp, caøi chöõ ñinh; maäu, 
kyû, canh, khoe mình raèng quyù 

Chaøng hieåu ngay raèng trong caâu 
aáy coù 6 caùi “can” trong 10 caùi laø: 
giaùp, aát, bính, ñinh, maäu, kyû, canh, 
taân, nhaâm, quyù; lieàn ñaùp, khoâng caàn 
suy nghó: 

Laøm ñó caøn,  ñeo haït khaûm: toán, 
ly, ñoaøi, kheùo noùi raèng khoân.  

Ñaùp nhö vaäy laø Hoå ñaõ chöûi xeùo 
Höông, ñoàng thôøi ñem 6 trong 8 caùi 
“queû” ra ñeå ñaäp laïi naøng... Theá maø ai 
baûo raèng hoï laø moät ñoâi nhaân tình, 
ñöôïc chöù! Chaúng qua chæ laø chuyeän 
chôi chöõ, khoe taøi maø thoâi! 

Ñoù laø chöa keå voâ soá caâu – noùi 
rieâng veà Caâu Ñoái thoâi – qua ñoù 
ngöôøi ta thaáy baø nöõ só naøy toû ra ñanh 
ñaù chua ngoa, khoù loøng maø thöông 
cho ñöôïc! Ñeå cheá nhaïo chaâm bieám 
oâng quan, naøng vieát: 

Voõng ñaøo quan lôùn ñi treân aáy  
Vaùy thuûng baø con voã döôùi naøy... 
 
Laïi trôû veà vôùi Tam Nguyeân Yeân 

Ñoå. Rieâng veà theå Caâu Ñoái, döôøng 
nhö oâng ñöôïc khaâm phuïc nhaát vôùi 
hai caâu naøy, caû hai veá ñeàu do oâng 
vieát, ñeå möøng moät oâng quan voõ vöøa 
ñöôïc trieàu ñình thaêng chöùc, ñaëc 
ñieåm laø oâng naøy laø ngöôøi bò choät maát 
moät maét. Ñoái raèng: 

Cung kieám hai tay, thieân haï ñoå 
doàn hai maét laïi 

Trieàu ñình cöû muïc, anh huøng chæ 
coù moät ngöôi thoâi! 

 
Cuõng nhö Nguyeãn Coâng Tröù, 

thuôû coøn laø hoïc troø, moät hoâm meï sai 
caàm tieàn ra chôï mua tieâu haønh gì ñoù, 
giöõa ñöôøng gaëp baïn ñaùnh ñaùo ruû 
chôi aên tieàn, caäu chôi khôi khôi vaäy 
maø thaéng, ñeán thu veà caû maáy quan 
tieàn. Khoaùi quaù lieàn öùng khaåu ñoïc 
ngay: 

Töôûng laøm daêm chöõ maø chôi vaäy 
Ai ngôõ neân quan ñaõ söôùng chöa? 
 
Caâu ñoái naøy, ôû moät quyeån saùch 

khaùc, laïi thaáy ñöôïc daãn giaûi raèng laø 
do moät ngöôøi choáng laïi nhaø nöôùc 
baûo hoä (ngöôøi Phaùp) vieát ra, nguï yù 
chaâm bieám (vì ganh gheùt) nhaø hoïc 
giaû naøo ñoù, khoâng ñoã ñaït bao nhieâu 
maø laïi ñöôc boå laøm quan to trong 
trieàu ñình! (Cho neân veà vaên chöông 
coå nhaân ñeå laïi, chuùng ta chæ neân 
thöôûng thöùc caùi hay, caùi ñeïp, coøn 
xuaát xöù cuûa noù thöôøng laø khoâng 
ñöôïc chính xaùc bao nhieâu). 

Giai thoaïi veà Caâu Ñoái coøn daøi 
daøi. Nhö chuyeän Maïc Ñónh Chi, 
ngöôøi sinh naêm 1280 (caùch chuùng ta 
hôn 700 naêm, laø hôn 7 theá kyû) taïi 
tænh Haûi Döông, mieàn Baéc. OÂng ñoã 
Traïng Nguyeân, noåi tieáng vaên hay 
chöõ toát, neân thöôøng ñöôïc trieàu ñình 
cöû ñi söù beân Taøu. Tröôùc vua Taøu, 
oâng ñoái ñaùp baèng caâu ñoái, luùc naøo 
cuõng thu ñöôïc loøng caûm phuïc, neå 
nang. Laàn kia, cuõng treân ñöôøng ñi söù 
qua Taøu ñeå chuùc möøng vua nhaø 
Nguyeân môùi leân ngoâi, khi oâng vöøa tôùi 
ñöôïc aûi quan thì heát giôø, cöûa ñaõ 
ñoùng. Moûi meät vì ñöôøng tröôøng vaát 
vaû gian lao, neân oâng naên næ xin cho 
ñöôïc nguû nhôø. Quan giöõ aûi nghe teân 
oâng Traïng nöôùc Nam hoï Maïc laø 
ngöôøi ñaõ ñöôïc chính vua Taøu phong 
laø Löôõng Quoác Traïng Nguyeân, thì 
cuõng neå, neân gaät guø noùi: Ñoái ñöôïc 
caâu naøy thì cho nguû nhôø thoâi! Ñoái 
raèng: 

Ñaùo quan trì, quan quan beá, 
nguyeän quaù khaùch quaù quan 

Nghóa laø: Tôùi aûi treã, cöûa aûi ñoùng, 
xin khaùch qua ñöôøng cöù vieäc qua. 

 
OÂng lieàn ñaùp ngay: 
Xuaát ñoái dò, ñoái ñoái nan, thænh tieân 

sinh tieân ñoái 

Nghóa laø:  
Ra caâu ñoái thì deã, ñaùp caâu ñoái thì 

khoù, xin môøi ngaøi ñoái tröôùc. 
 
Caùi hay khoâng nhöõng ôû nghóa, 

maø coøn ôû nhöõng chöõ “quan” ôû veá 
treân laäp laïi 4 laàn, chöõ “ñoái” ôû veá döôùi 
cuõng 4 laàn nhö vaäy. UÙi chu choa! 
Ñaùp moät caâu ñoái nhö vaäy maø khoâng 
caàn suy nghó daêm ba phuùt, maø “lieàn 
ñaùp ngay” thì ñuùng laø taøi thaùnh, chöù 
ñaâu phaûi taøi ngöôøi! 

Vaäy maø, thôøi aáy, thôøi xa xöa aáy, 
coøn nhieàu ngöôøi taøi nhö theá, hay hôn 
theá nöõa cô! 

Sau ñaây, xin coáng hieán vaøi ba 
giai thoaïi khaùc, cuõng töø nhöõng teân 
tuoåi laãy löøng, cho neân môùi coøn 
truyeàn tuïng ñeán ngaøy nay. 

Nhö ñaõ noùi ôû treân, Caâu Ñoái laø 
moät hình thöùc vaên chöông ñeå thöû taøi 
naêng, trí thoâng minh, taøi ñoái ñaùp: 
Vua ra caâu ñoái cho daân, boá vôï töông 
lai ra caâu ñoái cho chaøng reå ñang keùn 
choïn, oâng quan ra caâu ñoái cho thaèng 
daân ñen phaïm toäi, ñeå cho y coù cô 
hoäi ñem taøi chuoäc loãi. Coù laém giai 
thoaïi töø xöa coøn truyeàn tuïng, ñeán 
nay nghe laïi nhieàu khi laáy laøm khoù 
tin, vaø laém luùc buoàn cöôøi... chòu 
khoâng noåi! 

Thöû töôûng töôïng moät oâng vua 
ñang ngoài treân voõng treân kieäu uy 
nghi laãm lieät maø coù theå ngöøng laïi 
giöõa ñöôøng ñeå ra caâu ñoái nhö theá 
naøy, thì coù laåm caåm khoâng? Theá maø 
laø chuyeän coù thöïc! Soá laø hoài coøn moà 
ma... cheá ñoä phong kieán, moãi khi xa 
giaù nhaø vua ñi tôùi vuøng naøo laø taát caû 
traêm daân ñeàu phaûi bieán daïng vaøo 
choã naøo ñoù cho khuaát maét, chöù 
khoâng ñöôïc chöôøng caùi baûn maët ra 
ñöùng sôø sôø giöõa trôøi ñaát. Theá maø 
hoâm aáy, Vua ñi ngang qua choã bôø 
soâng kia, coù moät gaõ thieáu nieân noï 
chaúng nhöõng khoâng tìm choã troán, laïi 
ngang nhieân coåi aùo nhaûy toõm xuoáng 
hoà vaãy tay vaãy chaân maø bôi. Quaân só 
xanh maët, voäi baét y troùi hai tay daãn 
tôùi tröôùc Maët Roàng. Vua thaáy... coù 
veû hoïc troø (nghóa laø ñaùng yeâu ñaùng 
quyù laém aáy) beøn truyeàn raèng: Ra 
Caâu Ñoái, neáu ñoái ñöôïc thì tha, baèng 
khoâng thì phaûi chòu ñoøn thí maïng 
(nhö caùi thaèng Fay töø Myõ qua Taân 
Gia Ba naêm 1994, ñeå chòu phaït maáy 
chuïc heøo, laøm nhuïc caû quoác theå 
nöôùc Côø Hoa). Vua nhìn xuoáng 
soâng, noùi: 
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Nöôùc trong leo leûo, caù ñôùp caù 
Chaøng thieáu nieân lieàn ñaùp: 
Trôøi naéng chang chang, ngöôøi troùi 

ngöôøi 
 
Vua gaät guø, xuoáng leänh tha ngay. 

Thì ra, thieáu nieân aáy sau naøy laø... 
nhaø thô ngoâng ngheânh Cao Baù 
Quaùt! Thaûo naøo! Con ngöôøi coù taøi 
vaên chöông naøy suoát ñôøi toû ra cao 
ngaïo, chaúng coi ai ra gì, neân bò 
ngöôøi ta gheùt! (laø phaûi). Cho neân con 
ñöôøng laøm quan (goïi laø "hoaïn loä") 
phaûi gaëp traéc trôû nhieàu phen, coù laàn 
töø ñòa vò cao sang bò ñoåi xuoáng laøm 
thaày giaùo queøn ôû moät nôi ñeøo heo 
huùt gioù, suoát ngaøy ngoài daïy daêm ba 
ñöùa hoïc troø trong gian nhaø troáng, ñeå 
laïi cho ñôøi sau ñaâu ñoái "cöôøi ra nöôùc 
maét" maø cho ñeán nay, ai ñaõ töøng laø 
hoïc troø ñeàu nhôù caû: 

 
Nhaø troáng ñoâi ba gian, moät thaày, 

moät coâ, moät choù caùi 
Hoïc troø daêm baûy ñöùa, nöûa ngöôøi, 

nöûa ngôïm, nöûa ñöôøi öôi. 
Roài, oâng noåi leân laøm loaïn choáng 

laïi Trieàu Ñình; cuoái cuøng bò baét ñieäu 
veà nguyeân quaùn ñeå chòu cheát cheùm, 
cuøng vôùi caû hoï! Ñeán luùc löôõi dao saép 
cheùm xuoáng ñaàu, “thi só” vaãn coøn 
ngoâng, coi caùi cheát nheï töïa loâng con 
ngoãng! 

Ba hoài troáng giuïc, ñuø cha kieáp 
Moät nhaùt göôm ñöa, ñeùo meï ñôøi! 
 
Chæ vì toäi taøy trôøi cuûa Cao Baù 

Quaùt, maø ñaïi hoïa xaûy ñeán cho caû 
gia ñình, ñaïi gia ñình, vaø caû ba ñôøi 
(tru di tam ñaïi) nhö ñaõ noùi. 

Cao Baù Ñaït, khi hay ñöôïc tin 
treân, ñaõ ngaát xæu moät hoài laâu, khi tænh 
daäy, lieàn khoùc roáng leân maø ñoïc caâu 
ñoái nhö keâu trôøi, keâu ñaát raèng: 

Khaáp cuøng vuõ truï thieân voâ baùc 
Noä ñaûo sôn haø ñòa duïc doâng 
Nghóa laø :  
Khoùc cuøng vuõ truï trôøi khoâng töïa 
Giaän ñoå sôn haø ñaát muoán xoay 
 
Ngöôøi cuøng thôøi, noåi tieáng veà vaên 

thô ngang haøng vôùi Cao Baù Quaùt, laø 
Leâ Vaên Sieâu – thaàn Sieâu, thaùnh 
Quaùt – khi ñöôïc hung tin naøy, ñaõ 
laøm caâu ñoái khoùc thöông hai anh em 
nhaø hoï Cao, thoáng thieát nhö sau: 

Toái lieân tai, quaùn coå taøi danh, nan 
ñeä caùnh nan huynh, baát theá ngaãu 
sinh hoaøn ngaãu töû 

Khaû tích daõ, ñaùo ñaàu söï theá, thöû 
nhaân nhi thöû ngoä, hoãn traàn löu xuù 
dieäc löu höông 

Dòch laø: 
Thaûm thöông thay! nöùc tieáng taøi 

danh, anh gioûi em gioûi, ñôøi deã maáy 
ngöôøi cuøng soáng thaùc 

Khaù tieác nhæ! ñeán nôi söï theá, 
ngöôøi naøy caûnh aáy, ñôøi löu moät tieáng 
ñeå danh thôm. 

 
Sau ñaây laø moät caâu chuyeän veà 

Coâ Gaùi Baùn "Bar" ñôøi xöa: Khoâng 
phaûi tôùi ñôøi nay, gaàn cuoái theá kyû hai 
möôi, ngöôøi Vieät Nam ta môùi bieát 
ñeán chuyeän môû quaùn ñeå caùc naøng 
kieàu nöõ coù dòp gaàn guõi caùc ñaáng 
tröôïng phu, ñeå caùc "ngöôøi ñeïp thaønh 
Hoà" baét moái vôùi caùc chaøng "Vieät kieàu 
quy coá höông" ñi xe hôi laùng 
cooùng... thöôøng röôùc laáy cho mình 
caùi “maùc” chaúng laáy gì laøm ñeïp laø “ 
Sôû Khanh” löøa tình, bòp tieàn... Vaâng, 
khoâng phaûi tôùi nay môùi coù quaùn: 
quaùn bia nhaäu, quaùn bia oâm, quaùn 
karaoke... maø töï ñôøi naøo kia! Nhö 
trong caùc giai thoaïi vaên chöông 
thöôøng truyeàn tuïng: baø Hoà Xuaân 
Höông töøng laø moät coâ chuû quaùn, ñeå 
töø caùi quaùn nöôùc cheø xanh gaëp gôõ 
bao nhieâu laø hieàn nhaân quaân töû; baø 
Ñoaøn Thò Ñieåm töùc nöõ só Hoàng Haø, 
cuõng töøng laø moät coâ chuû quaùn... 
nöôùc cheø thoâi, khoâng phaûi caø pheâ 
hay la de! Laø moät coâ chuû môû quaùn 
theo leänh vua - döôùi thôøi vua Leâ, 
chuùa Trònh, theá kyû thöù 18 - ñeå coù dòp 
ñoái ñaùp vôùi caùc Quan söù thaàn Trung 
Quoác, cho hoï bieát tay ñaøn baø nöôùc 
Nam chôi! Nghóa laø caùc oâng Toång 
Tröôûng Ngoaïi Giao, Söù thaàn cuûa 
maãu quoác thôøi aáy, moãi khi ñi ra 
ngoaøi, thì thöôøng chaúng coù choã naøo 
ñeå “gheù chôi” hôn laø caùc quaùn nöôùc 
ôû veä ñöôøng! Khi Söù giaû Thieân trieàu 
vaøo quaùn nöôùc, troâng thaáy coâ chuû 
quaùn xinh ñeïp (Ñoaøn Thò Ñieåm), beøn 
töùc caûnh sinh tình ra ngay caâu ñoái 
(cuõng buoàn cöôøi thaät!) ñeå thöû taøi aáy 
maø! (Caùi moát cuûa thôøi aáy laø nhö 
vaäy!). Ñoïc ngay moät caâu raèng: 

Nam bang nhaát thoán thoå, baát tri 
kyû nhaân canh? 

Nghóa laø: Moät maûnh ñaát cuûa nöôùc 
Nam kia, chaúng bieát ai laø ngöôøi 
ngöôøi caøy vaäy? Ñaïi yù, nhö maáy anh 

trai laøng noï, khi ngoû lôøi taùn tænh 
ngöôøi ñeïp trai lô, ñaõ haùt ôõm ôø raèng: 

Thaân em nhö taám luïa ñaøo 
Phaát phô giöõa chôï bieát vaøo tay 

ai? 
Coâ gaùi Ñoaøn Thò Ñieåm laäp töùc ñoái 

laïi ngay: 
Baéc quoác ñaïi tröôïng phu, giai do 

thöû ñoà xuaát! 
Nghóa laø:  
Caùc baäc ñaïi tröôïng phu cuûa nöôùc 

Taøu cuõng ôû caùi ñoà aáy maø ra caû! 
 
Ñoái ñaùp nhanh leï, ñanh ñaù laém, 

ñoàng thôøi cuõng toû ra caùi thoâng minh 
saéc beùn cuûa ngöôøi ñaøn baø nöôùc 
Nam, daàu chæ laø moät coâ haøng nöôùc, 
moät loaïi gaùi baùn "bar" cuûa thôøi ñaïi 
baáy giôø.  

Ñoù laø khi nöõ só hoï Ñoaøn ñaõ ñoùng 
vai “caùn boä” tuaân haønh chæ thò cuûa 
“Treân” ñeå ra ngoaøi laøm coâng taùc 
“ñòch vaän” quaân Taøu, chöù coøn tröôùc 
ñoù, tuy coøn ôû trong khueâ phoøng 
töôøng cao coång kín, baø cuõng ñaõ töøng 
coù dòp gaàn guõi vôùi baïn trai, duø chæ ñeå 
ngaâm vònh xöôùng hoïa thoâi. Cöù theo 
nhöõng giai thoaïi veà Hoà Xuaân Höông, 
Ñoaøn Thò Ñieåm xöa nay truyeàn tuïng, 
thì caùi khuoân pheùp ñaët ra cho söï 
giao thieäp cuûa nam nöõ thôøi baáy giôø 
qua caâu "Nam nöõ thoï thoï baát thaân" 
chaúng laáy gì laøm vöõng chaéc, traùi laïi, 
coøn coù veû loûng leûo vaø... vöôït raøo quaù 
laém. Chaúng haïn nhö, chuùng ta ñöôïc 
bieát, khi oâng Coáng Quyønh, töùc Traïng 
Quyønh ôû trong nhaø cuï Baûng Nhaõn laø 
thaân phuï cuûa coâ Ñieåm thì "thöøa luùc 
vaéng veû" hai ngöôøi ngoài saùt beân 
nhau; coù moät hoâm hai ngöôøi cuøng 
ngoài trong nhaø nhöng caùch moät böùc 
vaùch coù hai cöûa soå troâng ra saân, 
Ñieåm ñoïc caâu ñoái raèng: 

Song song laø hai cöûa soå, hai 
ngöôøi ngoài trong cöûa soå song song. 

 
Caâu naøy oâng Traïng chòu, khoâng 

ñoái ñöôïc. Laïi coøn moät caâu nöõa taùo 
baïo hôn nhieàu. Saùch cheùp roõ raøng 
raèng, moät hoâm, Ñieåm ñang taém, 
Quyønh goõ cöûa ñoøi vaøo, Ñieåm giaãy 
naåy khoâng cho, Ñieåm lieàn ra caâu ñoái 
cho ñaáng nam nhi taøi hoa naøy, la 
nheùo nheùo leân raèng “ñoái ñöôïc thì 
thöôûng” (khoâng bieát thöôûng gì?), sau 
ñoù oâng Quyønh ñaønh chòu ngaäm hoät 
thò, maø maõi maõi ñeán nay, cuõng ñaõ 
nhieàu ngöôøi coá gaéng “thöû chôi”, 
nhöng xem ra, chöa ai loït ñöôïc vaøo 
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voøng baùn keát, xin môøi haûi ngoaïi chö 
quaân töû, nhaân dòp Xuaân veà, thöû naën 
oùc xem sao! Caâu ñoái voûn veïn coù 
naêm chöõ: 

Da traéng voã bì baïch! 
 

Ñeå keát luaän, chuùng ta thaáy raèng: 
Caâu Ñoái quaû thaät laø moät troø chôi höõu 
hieäu nhaát ñeå toû roõ caùi bieät taøi öùng 
ñoái cuûa ngöôøi xöa, qua ñoù con ngöôøi 
ñaáu trí vôùi nhau moät caùch thích thuù, 
vaø cuõng coù dòp ñeå tha hoà toû loä caùi 
thoâng minh, caùi kieán thöùc cuûa mình 
nöõa. 

Chôi Caâu Ñoái cuõng nhö Chôi Côø 
Töôùng, nhöng coù phaàn haáp daãn hôn, 
vì coøn coù vaên chöông chöõ nghóa vaø 
ngaâm nga, xöôùng hoïa nöõa chöù. 

Nhaéc laïi raèng, ñaõ ñeán naêm 2002, 
ñaõ taøn theá kyû thöù hai roài, maø caùi caâu 
ñoái voûn veïn naêm tieáng aáy cuûa baø 
Ñoaøn Thò Ñieåm vaãn chöa ai ñoái ñöôïc 
ñaáy, quyù vò aï! Baø Irina Zisman, moät 
ngöôøi Nga ñaõ coù thôøi noåi tieáng trong 
coäng ñoàng ngöôøi Vieät haûi ngoaïi vaøo 
thôøi kyø nöôùc Nga “thoâi coäng saûn” ñeå 
trôû thaønh chieán só cuûa Töï Do, Daân 
Chuû vaø Nhaân Quyeàn... vaâng, baø 
Irina Zisman, ngöôøi coù khaû naêng vieát 
tieáng Vieät "khoâng thua gì chuùng ta" 
(lôøi giôùi thieäu cuûa Toå Hôïp Xuaát Baûn 
Mieàn Ñoâng Hoa Kyø) ñaõ ghi nhaän 
trong "Buùt Kyù Irina taäp 1" cuûa baø 
raèng: "Neáu toâi khoâng nhaàm, chính 
giaùo sö ngoân ngöõ hoïc Nguyeàn Taøi 
Caån taïi Nga laø ngöôøi ñaõ ñoái ñöôïc 
caâu vaên noåi tieáng kia cuûa Ñoaøn Thò 
Ñieåm: 

Röøng saâu möa laâm thaâm 
 

“Röøng saâu möa laâm thaâm” ñeå ñoái 
laïi vôùi “Da traéng voã bì baïch” thì ñaâu 
coù chænh ñöôïc... 10 phaàn! Bôûi vì 
Röøng thì laø Laâm, Saâu thì laø Thaâm 
thaät ñoù, nhöng ñaâu coù töôïng hình 
nhö “voã” vaø töôïng thanh nhö “bì 
baïch”, phaûi khoâng thöa chò Irina raát 
yeâu quyù daân toäc Vieät Nam cuûa 
chuùng toâi? 

 
Ñaàu Xuaân Naêm Môùi, xin môøi haûi 

ngoaïi chö quaân töû cuõng nhö caùc caây 
buùt nöõ Vieät “löu daân” thöû so taøi vôùi 
nöõ tieàn boái taøi hoa cuûa chuùng ta moät 
laàn, cho khuaây noãi saàu... khuûng boá? 

 

* Vi Khueâ 

(Virginia, Mieàn Ñoâng Hoa Kyø)ø 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng ngày ngút ngàn, 
Cu¶c Ç©i ÇÜa ta Ç‰n nh»ng 
b‰n b© xa lå. 
ChiŠu nay, xÙ ngÜ©i lÃt phÃt 
håt mÜa giæng, 
Giæng lên trái tim giá lånh kÈ 
l» hành, 
Giæng vào khoäng không 
Çong ÇÀy n‡i nh§. 
 
Nh§ MË lÜng còng mong con 
mòn mÕi, 
Tháng næm buÒn vÜÖng lên 
tóc MË phai màu, 
MË gánh th©i gian cÖ c¿c 
trên vai, 
Mang n‡i buÒn nh§ con qua 
ánh m¡t, 
ChiŠu ñông vŠ, MË héo h¡t 
ngóng tin xa. 
Ÿ phÜÖng xa, con thÀm nhû 
khúc "Du tº ca", 
Nh© gió, gªi mây dâng lên 
MË bài ca "Xuân viÍn xÙ"! 
Nh§ em thÖ ghi v¶i dòng thÜ 
chúc T‰t, 
"T‰t næm này, anh có "GHÉ" 
nhà không?" 
Em nhìn änh anh trên tÜ©ng, 
lòng thÀm nhû: 

"ChÌ vì Má nh§ anh, nên em 
vi‰t n¥ng l©i!" 
Gi†t nÜ§c m¡t rÖi trên trang 
thÜ chÜa ráo m¿c, 
Em có bao gi© hi‹u cho lòng 
kÈ tha hÜÖng! 
Nh§ mÜa mùa ñông lånh lëo 
quê xÜa, 
Anh chia cho em tÃm áo len 
MË vØa m§i vá. 
Nh§ con ÇÜ©ng hai anh em 
l¶i qua trong bão tÓ, 
Dù gió, dù mÜa, nhÜng anh 
ch£ng s©n lòng. 
Si‰t ch¥t tay em, ngÜ®ng 
nghÎu nhìn vào khoäng 
không: 
"Anh Çâu có khóc, nÜ§c mÜa 
làm anh cay m¡t. 
G¡ng Çi em! 
Qua bão giông së Ç‰n b© b‰n 
bình an trÜ§c m¥t. 
Em có còn nh§ bài h†c anh 
dåy hôm nào!" 
RÒi theo th©i gian, anh Çi và 
Çi mãi, 
Mang hình änh thÖ ngây và 
con ÇÜ©ng xÜa Çi kh¡p bÓn 
phÜÖng tr©i. 
 
ChiŠu nay, phÓ xa có kÈ l» 
hành không tên tu°i, 
Vi‰t nh»ng dòng buÒn gªi vŠ 
chÓn quê xa, 
Dâng lên MË, gªi vŠ em, t¥ng 
con ÇÜ©ng næm cÛ. 
Låi m¶t Xuân vŠ, l» khách 
ngâm khúc "ñ¶c hành ca"! 

 
ñåi h†c Delhi, m¶t ngày cuÓi ñông 
� Giaùc Haïnh - Leâ Bích Sôn 

 

Löõ khaùch chieàu ñoâng 
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Næm Thân  
nói chuyŒn KhÌ 2004 

 
(Næm Giáp Thân 
22-01-2004 Ç‰n 

08-02-2005) 

 

(Trích dÅn tác phÄm  Tìm Hi‹u Tº Vi ñÄu SÓ Và 
ñÎa Lš,  quy‹n hå cûa Gs . NguyÍn-Phú -ThÙ) 

 
 

au khi næm Quš Mùi chÃm dÙt, thì Ç‰n næm Giáp 
Thân ÇÜ®c bàn giao tØ gi© giao thØa b¡t ÇÀu ngày 

thÙ næm, 22-01-2004 Ç‹ cÀm tinh Ç‰n 24 gi© ngày 08-02-
2005. Næm Giáp Thân này thu¶c hành Thûy, có mång 
TuyŠn Trung Thûy tÙc nÜ§c dÜ§i suÓi, thu¶c dÜÖng, có 
can Giáp ÇÙng ÇÀu ThÆp Thiên Can thu¶c M¶c và có chi 
Thân thu¶c Kim. Cæn cÙ theo luÆt thuÆn håp hay kh¡c kœ 
cûa NgÛ Hành, thì næm này "Chi kh¡c Can "tÙc ñÃt kh¡c 
Tr©i. Bªi vì: "Mång Kim kh¡c mång M¶c". Do vÆy, næm 
này cÛng giÓng y chang nhÜ: Tân Tœ (2001) và Quš Mùi 
(2003)  vØa  qua, m¥c  dù  có Can và Chi khác nhau. ñÜ®c 
bi‰t næm Thân vØa qua là næm Nhâm Thân thu¶c hành 
Kim, nh¢m ngày thÙ ba, 04-02-1992 Ç‰n 22-01-1993.  
 

Cæn cÙ theo Niên LÎch C° TruyŠn Á ñông xuÃt hiŒn 
ÇÜ®c minh ÇÎnh quäng bá tØ næm thÙ 61 cûa Ç©i Hoàng ñ‰ 
bên Tàu, b¡t ÇÀu næm 2637 trÜ§c Công Nguyên, cho nên 
chúng ta lÃy 2637 + 2004 = 4641, rÒi Çem chia cho 60 thì có 
k‰t quä VÆn Niên Løc Giáp thÙ 78 b¡t ÇÀu tØ næm 1984 
cho Ç‰n næm 2043. Do vÆy, næm Giáp Thân 2004 này là 
næm thÙ 21 cûa VÆn Niên Løc Giáp 78 và næm Thân k‰ 
ti‰p së là næm Bính Thân thu¶c hành HÕa, nh¢m ngày thÙ 
hai tính tØ 08-02-2016 Ç‰n 27-01-2017.  

 
Næm Thân tÙc KhÌ cÛng là Khªi, cho nên trong bàn dân 

thiên hå cÛng thÜ©ng nh¡c nhª luôn trong sinh hoåt xã h¶i 
h¢ng ngày, tØ Çó m§i có nh»ng tØ ng» liên quan, xin trích 
dÅn nhÜ sau: 

 
Thân là con KhÌ ÇÙng hång thÙ 9 cûa 12 con vÆt trong 

ThÆp NhÎ ñÎa Chi. Loài KhÌ có Ç¥c tính giÓng loài ngÜ©i, 
thu¶c loài có vú, sanh con, có 4 chân nhÜ: Trâu, Bò, Ng¿a, 
Dê, Chó, Mèo v.v.., nhÜng hai chân trÜ§c có th‹ bi‰n thành 
tay, thÜ©ng ª trong rØng, Üa nhäy nhót, Çu chuyŠn tØ cây 
này sang cây khác, sÓng tØng Çoàn, thông minh hÖn các thú 
vÆt khác, cho nên thÜ©ng b¡t chÜ§c loài ngÜ©i, vì th‰ ÇÜ®c 
con ngÜ©i huÃn luyŒn Ç‹ bi‹u diÍn trong nh»ng Çoàn  xiŒc  
cùng v§i  Voi, SÜ Tº, Chó  mà chúng ta thÜ©ng thÃy, nhÙt 
là trong phim Tarzan. Các dòng h† loài KhÌ, xin trích dÅn 
ÇÖn cº nhÜ sau: ñÜ©i ÐÖi, VÜ®n, VÜ®n Tr¡ng (Båch Viên), 

Di hÀu, M¶c HÀu, TŠ Thiên ñåi Thánh tÙc Tôn Ng¶ 
Không v.v... 

 
KhÌ Ç¶t  = là loài KhÌ l§n con xem nhÜ chúa t‹ loài KhÌ. 
KhÌ l† nÒi = là loài KhÌ có ÇÀu màu Çen. 
KhÌ båc má = là loài KhÌ, có gò má màu tr¡ng v.v... 
Ngoài ra, chúng ta còn thÃy nh»ng tØ ng» khác nhÜ sau: 

KhÌ MÓc, KhÌ Khô, CÀu KhÌ, S† KhÌ v.v... 
 
ho¥c là: 
 
-Nuôi Ong tay áo, nuôi KhÌ dòm nhà 
- Rung cây nhát KhÌ 
- Nhæn nhó nhÜ KhÌ æn GØng ... 
 
Gi© Thân = là gi© b¡t ÇÀu tØ 15 gi© Ç‰n Çúng 17 gi© 

chiŠu. 
Tháng Thân = là tháng bäy cûa næm âm lÎch. 
 
Khi vi‰t næm nay là næm Giáp Thân, tôi låi nh§ næm 

Giáp Thân (1884) xa xÜa, có änh hÜªng lÎch sº quê hÜÖng 
mình. Bªi vì, næm này Pháp thÃy nÜ§c ta y‰u nên låi làm áp 
l¿c bu¶c kš k‰t thêm hòa Ü§c thÙ tÜ do Ông Patenôtre Çåi 
diŒn Pháp Hoàng kš tên, nên g†i là hòa Ü§c Patenôtre tÙc 
Hòa Ð§c Giáp Thân 1884. ñây là š ÇÒ cûa Pháp lÃy h‰t 
nÜ§c ta, Ç‹ Ç¥t nŠn Çô h¶ tåi ViŒt Nam gÀn 100 næm, sau 
Çó Pháp thäm båi trÆn ñiŒn Biên Phû næm Giáp Ng† 1954 
. 

Nhân Çây, nói vŠ T‰t næm con KhÌ cÀm tinh, xin trích 
dÅn m¶t trong nh»ng món æn liên quan Ç‰n con KhÌ, trong 
dÎp Bà TØ Hi Thái HÆu tÙc Tây Thi Thái HÆu, Ç©i nhà 
Thanh Trung Hoa, khoän Çãi phái Çoàn sÙ thÀn thu¶c các 
quÓc gia Tây PhÜÖng, nhân dÎp mØng Xuân Canh Tš 1874. 
TiŒc ÇÜ®c chuÄn bÎ 11 tháng 6 ngày trÜ§c, có 1750 ngÜ©i 
phøc vø, tÓn kém 98 triŒu hoa viên th©i bÃy gi© tÜÖng 
ÇÜÖng 374 ngàn lÜ®ng vàng ròng, gÒm 400 th¿c khách và 
kéo dài suÓt 7 ngày Çêm b¡t ÇÀu gi© giao thØa T‰t  nguyên 
Çán næm Canh Tš.  

 
ñó là món Não HÀu tÙc ¹c KhÌ nhÜ sau: 
Vùng Thiên Hòa SÖn thu¶c tÌnh SÖn ñông có m¶t rØng 

cây Lê g†i là Ng†c Cæn Lê, trái Lê trÎ ÇÜ®c các bÎnh nhiŒt 
uÃt, can thÆn và ho kinh niên. RØng Lê có rÃt nhiŠu KhÌ, 
chúng nó æn h‰t cä trái. Nh© æn Ng†c Cæn Lê nên thÎt KhÌ 
nÖi Çây rÃt ngon thÖm, låi ch»a ÇÜ®c bÎnh loån óc, tê liŒt và 
bán thân bÃt toåi. VŠ dÜ®c tính óc khÌ quí hÖn thÎt gÃp b¶i. 
Dân chúng trong vùng tìm Çû cách bäo vŒ rØng Lê, nhÜng 
không có k‰t quä, bªi giÓng KhÌ nÖi Çây có ba xoáy, tinh  
khôn, né tránh  th®  sæn và  bÅy rÆp  m¶t cách tài tình. 

 
TÜÖng truyŠn, Tây Thi Thái HÆu xuÓng chi‰u phäi b¡t 

cho ÇÜ®c 200 con KhÌ tÖ, chÜa thay lông lÀn nào, m‡i con 
ÇÜ®c tr†ng thÜªng 10 lÜ®ng vàng ròng. Con sÓ này quá 
nhiŠu, th® sæn không th‹ Çáp Ùng Çû sÓ, vŠ sau Tây Thi 
giäm b§t xuÓng chÌ con 80 con, Ç‹ Çáp Ùng 5 th¿c khách 
dùng m¶t con. KhÌ mang vŠ ÇÜ®c nuôi b¢ng thÙc æn tinh 
khi‰t, b° dÜ«ng, ngoài ra còn t¡m g¶i såch së. M¥t khác, låi 
cho Çóng 80 cái h¶p tròn giÓng nhÜ cái trÓng nhÕ mª ra 
khép vào ÇÜ®c, m¶t m¥t trÓng có khoét l‡ tròn vØa Çû diŒn 
tích cho cái ÇÀu con KhÌ ló lên kèm theo m¶t cái gông làm 
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cho con KhÌ không th‹ cø c¿a ÇÜ®c. TrÜ§c khi b¡t ÇÀu món 
æn nÀy, bÀy KhÌ  ÇÜ®c t¡m rºa lÀn chót, xÎt nÜ§c hoa thÖm 
ngát và cho uÓng m¶t loåi thuÓc Ç‹ tÃt cä næng l¿c, tinh túy 
con KhÌ tÆp trung lên não b¶, óc KhÌ vì lë Ãy së gia tæng 
chÃt b° b¶i phÀn. MuÓn cho các quan khách Tây PhÜÖng 
b§t thÃy s¿ dã man, æn uÓng ÇÜ®c månh miŒng ÇÒng th©i 
làm cho món æn mang ít nhiŠu š nghïa lÎch sº, Thanh triŠu 
còn cho các con KhÌ vÆn triŠu phøc, Ç¶i mão, vë m¥t, mang 
râu giÓng nhÜ m¶t Çåi quan cûa triŠu Çình, trên c° Çeo m¶t 
tÃm bäng nhÕ ghi rõ tên h†, tu°i tác cùng quan chÙc thuª 
sanh tiŠn. Nh»ng con KhÌ Çó tÜ®ng trÜng cho nh»ng nÎnh 
thÀn, gian t¥c ... khä Ó nhÙt, gian ác nhÙt, bÎ dân chúng oán 
ghét tÆn xÜÖng tûy nhÜ: TÀn CÓi, Bí Tr†ng, VÜu HÒn, 
Bàng HÒng, TrÜÖng Bang XÜÖng, Mao Diên Th†... phäi 
chÎu ch‰t Ç‹ ÇŠn t¶i v§i ÇÃt nÜ§c.  

 
Khi ti‰ng khánh ng†c tØ tay Tây Thi Thái HÆu tr°i lên Ç‹ 

báo hiŒu Ç‰n món não hÀu, thì n¶i thÎ d†n ra m‡i bàn m¶t 
cái lÒng chÙa KhÌ cho 5 th¿c khách. K‰ ti‰p tên n¶i thÎ m¶t 
tay g« mão, m¶t tay dùng búa b¢ng ngà nhÕ giáng xuÓng 
ÇÀu KhÌ, Ç¶ng tác này Çã ÇÜ®c tÆp luyŒn thuÀn thøc tØ trÜ§c 
Ç‹ chÌ cÀn m¶t búa duy nhÙt là Çû ÇÜa con KhÌ sang bên kia 
th‰ gi§i. Cùng lúc Ãy nhåc ÇŒm tr°i lên và tên n¶i thÎ së 
ngâm nga m¶t câu theo ti‰ng nhåc, Çåi š nhÜ Mao Diên 
Th† Çã thø hình hay TÀn CÓi Çã ÇŠn xong t¶i phän thÀn. 
ñoån tên n¶i thÎ lÆp tÙc dùng m¶t tÃm løa båch ÇÆy kín toàn 
b¶ cái ÇÀu con KhÌ, chÌ chØa  m¶t l‡ thÆt nhÕ vØa Çû ÇÜa cái 
mu‡ng båc vào múc khÓi óc KhÌ. Não HÀu ÇÜ®c xÓi lên 
b¢ng nÜ§c sâm nóng h°i cho tái Çi, b§t ÇÕ. Lúc th¿c khách 
vØa múc óc KhÌ ra ngoài, n¶i thÎ dùng nïa båc gåt bÕ phÀn 
da ÇÀu và nh»ng mänh s† b‹ Ç‹ khách dÍ dàng thÜªng thÙc 
nhiŠu ít tùy thích. (Tài liŒu này do M†t Sách  sÜu tÀm và 
tÜ©ng thuÆt). 

 
HÖn n»a, vì loài KhÌ là loài chÓng låi ÇÜ®c các bÎnh 

thông thÜ©ng, cho nên ngÜ©i ta thÜ©ng nuôi nó ª trÜ§c nhà 
Ç‹ cho con cháu ít bÎnh ho¥c nuôi chung v§i chuÒng hay tàu 
Ng¿a Ç‹ tránh bÎnh cho Ng¿a. 

 
Các chuyŒn huyŠn thoåi vŠ loài KhÌ rÃt nhiŠu nhÜ: TŠ 

Thiên ñåi Thánh Çi thÌnh kinh Tam Tång cùng v§i thÀy 
HuyŠn Trang và TrÜ Bát Gi§i  - Båch Viên Tôn  Các  
(Båch Viên tÙc  con VÜ®n Tr¡ng) -  ñÜ©i  ÐÖi Gi» –ng 
v.v... trong dân gian Çã k‹ quá nhiŠu,  ai cÛng bi‰t nên 
không th‹ k‹ låi mÃt nhiŠu thì gi©. 

 
Khi bàn Ç‰n tu°i KhÌ thu¶c næm Giáp Thân, xin trích 

dÅn nh¡c låi s¿ liên quan nhÜ sau: 
 
* Giáp Thân và Giáp DÀn có cùng mång Thûy, cho nên 

muÓn tính næm sanh thu¶c mång gì trong NgÛ Hành, chúng 
ta phäi nh§ câu: Hán (Thûy)  ñÎa (Th°) Siêu (HÕa)  Sài 
(M¶c)  ThÃp (Thûy) (n‰u cÀn xem låi trang 375 quy‹n 
thÜ®ng Çã dÅn). 

 
* Tu°i Thân ÇÜ®c Tam Håp là: Thân, Tš và Thìn. Bªi vì, 

theo luÆt thuÆn håp hay kh¡c kœ cûa NgÛ Hành thì: Thân 
có hành Kim, Tš có hành Thûy và Thìn có hành Th°, cho 
nên chúng ta phân tách tØng c¥p tu°i chÌ thÃy tu°i Thân 
ÇÜ®c tÜÖng sanh v§i tu°i Tš và tu°i Thìn nhÜ sau: 

 c¥p Thân và Tš có:  
     Hành Kim (Thân) sanh hành Thûy (Tš), cho nên ÇÜ®c 
tÜÖng sanh. Bªi vì, hành Kim bÎ sanh xuÃt và hành Thûy  
ÇÜ®c sanh nhÆp. 
 

 c¥p Thân và Thìn có: 
     Hành Th° (Thìn) sanh hành Kim (Thân), cho nên ÇÜ®c 
tÜÖng sanh. Bªi vì, hành Th°  bÎ sanh xuÃt hành Kim ÇÜ®c 
sanh nhÆp. Trong khi, hành Th° (Thìn) kh¡c hành Thûy 
(Tš) cho nên  bÎ tÜÖng kh¡c. Bªi vì, hành Th° ÇÜ®c kh¡c 
xuÃt và Thûy bÎ kh¡c nhÆp. Do vÆy, c¥p tu°i Thìn và Tš 
xem nhÜ Không ñÜ®c TÜÖng Håp, chÌ có tu°i Thân ÇÜ®c 
TÐ÷NG HåP cä tu°i Thìn và tu°i Tš mà thôi hay nói khác 
Çi, tu°i Thân ÇÜ®c NhÎ Håp cä tu°i Thìn và tu°i Tš. 
 
     Ngoài ra, tu°i Thân thu¶c chi dÜÖng, k‰t h®p v§i 5 can 
dÜÖng, có hành gì? xin trích dÅn nhÜ sau: 
 

Các tu°i Thân Thu¶c hành gì? 
Giáp Thân Thûy 
Bính Thân HÕa 
MÆu Thân Th° 
Canh Thân M¶c 
Nhâm Thân Kim 

 
     TrÜ§c khi tåm k‰t thúc bài này, tôi xin trích dÅn th©i gian 
10 næm nh»ng næm con KhÌ vØa qua và s¡p t§i có Hành 
nhÜ th‰ nào? Ç‹ cÓng hi‰n quš bà con ÇÒng hÜÖng nhàn 
lãm ho¥c xem mình có phäi sanh Çúng næm Thân hay 
không nhÜ dÜ§i Çây: 
 

Tên Næm Th©i Gian Hành Gì? 
MÆu Thân 02-02-1908 Ç‰n 21-01-1909 Th° 
Canh Thân 02-02-1920 Ç‰n 07-02-1921 M¶c 
Nhâm Thân 06-02-1932 Ç‰n 25-01-1933 Kim 
Giáp Thân 25-01-1944 Ç‰n 12-02-1945 Thûy 
Bính Thân 12-02-1956 Ç‰n 30-01-1957 HÕa 
MÆu Thân 30-01-1968 Ç‰n 16-02-1969 Th° 
Canh Thân 16-02-1980 Ç‰n 04-02-1981 M¶c 
Nhâm Thân 04-02-1992 Ç‰n 22-01-1993 Kim 
Giáp Thân 22-01-2004 Ç‰n 08-02-2005 Thûy 
Bính Thân 08-02-2016 Ç‰n 27-01-2017 HÕa 

 
     Nhân dÎp bÜ§c sang næm Giáp Thân kính chúc tÃt cä 
quš bà con ÇÒng hÜÖng ÇÜ®c An Låc và m†i nhà ÇÜ®c 
Hånh ñåt và ñ¡c Thành NhÜ Ý. 
 

�  NguyÍn Phú ThÙ 
    (Lyon - France) 
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Xuân Giáp Thân 

Phi‰m 

luÆn vŠ 

KhÌ 
 

Phan HÜng NhÖn 
 
 

hÃm thoát nhÜ thoi ÇÜa, th©i 
gian qua rÃt mau, m¶t næm 

m§i låi Ç‰n. ñây là næm Giáp Thân tÙc 
næm con KH·, con vÆt ÇÙng thÙ chín 
trong vòng con giáp. 

KhÌ là m¶t Ç¶ng vÆt mình ÇÀy lông 
có bÓn chân thÜ©ng sÓng tØng bÀy 
trong các rØng vùng nhiŒt Ç§i. Hàng 
ngày khÌ rû nhau tØng Çàn Çi ki‰m æn ª 
nh»ng nÖi có nhiŠu th¿c vÆt dinh 
dÜ«ng. ñ¥c biŒt khÌ có b¶ óc tinh khôn 
hÖn các thú vÆt khác. 

KhÌ thÜ©ng sÓng trong các hÓc núi 
ho¥c trên nh»ng cây cao ª các rØng 
rÆm råp. KhÌ thÜ©ng di chuy‹n leo trèo, 
Çu ÇÜa trên các cành cây. KhÌ rÃt giÕi 
b¡t chÜ§c, bi‰t h©n giÆn, vui buÒn. "V® 
chÒng" khÌ cùng các khÌ con sÓng v§i 
nhau ÇÀy tình cäm nhÜ ngÜ©i. 

KhÌ có nhiŠu loåi và ÇÜ®c các nhà 
Ç¶ng vÆt h†c phân loåi d¿a theo vóc 
dáng l§n nhÕ ho¥c theo màu lông hay 
nh»ng Ç¥c dÃu nÖi thân hình khÌ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuy khÌ có hàng chøc loåi khác 
nhau nhÜ th‰ nhÜng các nhà khoa h†c 
thÜ©ng chú š t§i m¶t nhóm mà h† g†i 
là KhÌ NgÜ©i (Menschenaffen). Sª dï 
ÇÜ®c g†i nhÜ vÆy là vì loåi khÌ này gÀn 
gÛi v§i loài ngÜ©i nhÃt vŠ vóc dáng và 
trí óc. Loåi này bao gÒm nh»ng con 
VÜ®n (Gibbon), ñÜ©i ÐÖi (Orang-
Utang), KhÌ Muôn (Chimpanzee). 

Vì có m¶t sÓ nét sÓng gÀn giÓng 
nhÜ ngÜ©i nên vào th‰ k› 19, Charles 
Darwin, m¶t ngÜ©i Anh nghiên cÙu vŠ 
quá trình diÍn ti‰n cûa loài ngÜ©i Çã 
ÇÜa ra chû thuy‰t r¢ng KhÌ là thûy t° 
cûa loài ngÜ©i và loài ngÜ©i Çã tØ giÓng 
KhÌ ti‰n thành KhÌ NgÜ©i 
(Menschenaffen), rÒi tØ KhÌ NgÜ©i ti‰n 
thành NgÜ©i KhÌ (Affenmenschen hay 
Pithecanthropus), rÒi tØ Çó ti‰n thành 
nh»ng ngÜ©i ÇÀu tiên Homo Habilis Ç‹ 
vŠ sau ti‰n thành NgÜ©i SÖ Khai Homo 
Erectus. 

Thuy‰t này tØng bÎ nhiŠu nhà khoa 
h†c phû nhÆn nhÜng cÛng có ngÜ©i 
cho r¢ng loài KhÌ và loài NgÜ©i cùng 
chung m¶t G–C Homomoiden vì cùng 
có s† và não rÃt l§n nhÜng vì KhÌ và 
NgÜ©i có rÃt nhiŠu khác biŒt khá l§n, 
do Çó có lÓi sÓng khác nhau nên Çã 
tách ra khÕi nhau cách 7 triŒu næm 
trÜ§c Çây. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NhiŠu nhà khoa h†c cÛng d¿a vào 

b¶ xÜÖng cûa ngÜ©i và khÌ Ç‹ phû 
nhÆn thuy‰t khÌ là thûy t° cûa loài 
ngÜ©i cûa Charles Darwin. H† nói khÌ 

có tay dài và chân ng¡n hÖn ngÜ©i là 
vì có lÓi sÓng nhiŠu nhÃt ª trên cây 
cùng Ç‹ dÍ leo chuyŠn, còn loài ngÜ©i 
thì sÓng ª trên nŠn ÇÃt có tay ng¡n, 
chân dài, xÜÖng hông hình chÆu Ç« cä 
thân mình Ç‹ có th‹ ÇÙng th£ng lâu 
dài ho¥c chåy, Çi lanh lË. KhÌ vì có 
xÜÖng hông r¶ng và dài th£ng lên nên 
không ÇÙng th£ng ÇÜ®c lâu ho¥c Çi låi, 
v§i thân mình th£ng ÇÙng nhÜ ngÜ©i. 
Tay cûa khÌ có hình dáng Ç¥c biŒt giúp 
khÌ leo, trèo, Çu, chuyŠn trên cây rØng 
m¶t cách dÍ dàng. Nói Çúng ra khÌ có 
4 chân hÖn là 2 chân và 2 tay. 

Nhìn hình sau Çây có th‹ thÃy rõ 
nh»ng khác biŒt gi»a bàn tay. bàn 
chân cûa ngÜ©i và bàn cân, bàn tay 
cûa khÌ. 

Khác v§i loài khÌ chÌ thuÆn tiŒn 
sÓng trên cây rØng, loài ngÜ©i là giÓng 
primate Ç¶c nhÃt sÓng ª nŠn ÇÃt và Çi 
ÇÙng th£ng ÇÙng ÇÜ®c trên 2 bàn 

chân. Chân dài Çi ÇÜ®c nh»ng bÜ§c 
r¶ng. XÜÖng hông hình chÆu Ç« ÇÜ®c 
cä thân mình. Chân dài và xÜÖng chÆu 
giúp cho ngÜ©i có nh»ng bÜ§c Çi ÇŠu 
Ç¥n và nhË nhàng. 

 
TØ ngàn xÜa KhÌ Çã ÇÜ®c ÇÜa vào 

các tích truyŒn ti‰u lâm ho¥c thÀn 
thoåi, mà trong Çó cÛng có khi KhÌ 
Çóng vai trò hào hùng nhÜng cÛng l¡m 
khi ranh mãnh. 

Trong truyŒn Tây Du Kš có k‹ 
chuyŒn ñÜ©ng Tam Tång Çi thÌnh kinh 
ª Tây Trúc. ñÜ©ng Çi thì quá xa, låi bÎ 
thêm nhiŠu yêu quái cän trª, thÀy 
ñÜ©ng Tæng phäi nh© con khÌ Tôn Ng¶ 
Không cùng con heo TrÜ Bát Gi§i theo 
phù h¶ giúp Ç«. Tôn Hành Giä nguyên 
là m¶t con KhÌ ª núi Hoa Quä, bi‰t nói 
ÇÜ®c ti‰ng ngÜ©i. VŠ già muÓn sÓng 
lâu hÜªng Ç©i, KhÌ Tôn Hành Giä r©i 
Hoa Quä SÖn Çi tìm thuÓc trÜ©ng sanh 
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thì may g¥p ÇÜ®c Tô Sª ThÀn thâu 
nhÆn làm ÇŒ tº, truyŠn cho võ nghŒ và 
pháp thuÆt. Thành tài rÒi Tôn Ng¶ 
Không trª vŠ Thûy Liêm ñ¶ng ª Hoa 
Quä SÖn, d†c ÇÜ©ng låi xuÓng thûy 

Ç¶ng cûa Long VÜÖng chi‰m ÇÜ®c vÆt 
báu NhÜ Ý Kim C° B°ng. TØ Çó ÇÜ®c 
n°i danh và có thêm tÜ§c hiŒu là TŠ 
Thiên ñåi Thánh.... 

 
Dân gian Trung Hoa cÛng có tích 

truyŒn chÒng ngÜ©i v® KhÌ là Båch 
Viên Tôn Các. TruyŒn k‹ r¢ng Tôn 
Các bÎ vu oan mang t¶i, bÎ vua Çày lên 
chÓn rØng sâu. Hàng næm dài sÓng 
ÇÖn Ç¶c cô quånh chÓn sÖn lâm, Tôn 
Các ÇÜ®c m¶t con vÜ®n lông tr¡ng là 
Båch Viên an ûi giao tình. K‰t quä là 
s¿ ra Ç©i cûa m¶t ÇÙa con, cha ngÜ©i 
mË khÌ. Th©i gian sau Çó Tôn Các 
ÇÜ®c minh oan, triŠu Çình cho ÇÜ®c trª 
vŠ nguyên quán. ñem v® khÌ hÒi 
hÜÖng thì làm sao khÕi s¿ mÌa mai cûa 
ngÜ©i Ç©i, nên m¶t Çêm n†, Tôn Các 
lÈn trÓn vŠ quê m¶t mình, bÕ v® con ª 
låi. ñ‰n lúc Båch Viên bi‰t ÇÜ®c thì 
Tôn Các Çã biŒt xa bi‰t Çâu mà tìm. 
Båch Viên khóc lóc thäm thi‰t rÒi sau 
Çó c¶t ÇÙa con vào bè thä trôi theo 
dòng sông trä con vŠ v§i chÒng, còn 
Båch Viên thì trª vào rØng rÒi t¿ tÆn. 

 
M¶t trÜ©ng h®p khác vŠ chuyŒn 

chÒng ngÜ©i v® khÌ cÛng ÇÜ®c lÜu 

truyŠn trong sº liŒu Trung Hoa: Tô VÛ 
ngÜ©i ÇÃt ñ° Læng, t¿ là TØ Khanh, tôi 
trung thành cûa Hán VÛ ñ‰, ÇÜ®c phái 
Çi sÙ Hung Nô. Chúa Hung Nô là 
ThuyŠn Vu dø Tô VÛ vŠ ÇÀu hàng 

không ÇÜ®c bèn tÙc giÆn ra lŒnh b¡t 
Tô VÛ giam ba ngày trong hang không 
cho æn uÓng Ç‹ cho ch‰t. Tô VÛ nh© 
vuÓt håt sÜÖng trên ng†n ngÛ c© nên 
không ch‰t. ThuyŠn Vu cho r¢ng Tô 
VÛ có mång thÀn không dám làm håi 
chÌ Çày ra vùng núi rØng Møc DÜÖng 
Thành, m¶t nÖi quanh næm bæng tuy‰t 
Ç‹ chæn dê và dåy r¢ng khi nào dê Ç¿c 
ÇÈ con thì Tô VÛ m§i ÇÜ®c tha vŠ xÙ. 
Tô VÛ vi‰t thÜ bu¶c vào chân chim 
nhån ÇÜa tin vŠ cho vua Hán. Nh© vÆy 
nhà vua m§i bi‰t Tô VÛ còn sÓng. Tô 
VÛ không chÎu n°i c¿c kh° vä låi th©i 
ti‰t quá sÙc lånh lëo nên Ç° bŒnh may 
nh© có m¶t con vÜ®n cái cÙu sÓng 
Çem vŠ hang Ç¶ng nuôi dÜ«ng cùng 
sai Çàn khÌ tùy tùng sæn sóc Çàn dê. 
Tô VÛ ÇÜ®c cÙu sÓng, cäm thông Ön 
cÙu tº nên gá nghïa v§i vÜ®n cái, an 
phÆn sÓng nÖi bæng giá. MÜ©i sáu næm 
sau, Tråi Chiêu Quân Çem quân Çánh 
th¡ng Hung Nô, cÙu ÇÜ®c Tô VÛ Çem 
vŠ nÜ§c. Ngày chia tay gi»a ngÜ©i v§i 
vÜ®n sau th©i gian dài chung sÓng thÆt 
lâm ly não nùng. VÜ®n cái khóc lóc 
thäm thi‰t, giao hai con låi cho chÒng 
rÒi bÕ chåy mÃt dång vào rØng sâu. 

 

HuyŠn thoåi Trung Hoa cÛng có lÜu 
truyŠn chuyŒn vua Trang VÜÖng nÜ§c 
Sª th©i Chi‰n QuÓc, có m¶t ThØa 
tÜ§ng KhÌ là HÀu Anh tuy không bi‰t 
nói nhÜng mà låi là m¶t ÇŒ nhÃt kÿ 
vÜÖng th©i bÃy gi©. NÜ§c Sª và nÜ§c 
TŠ tØng Çánh nhau liên miên Ç‹ tranh 
giành ngôi bá chû, nhÜng Çánh nhau 
hoài mà ch£ng bên nào th¡ng ÇÜ®c. 
L®i døng khä næng cûa ThØa tÜ§ng 
HÀu Anh, vua Sª ÇŠ nghÎ v§i vua TŠ 
d¿ kÿ vÜÖng h¶i tåi Hoài Nam, hÍ bên 
nào th¡ng thì ÇÜÖng nhiên làm bá chû 
Trung Hoa. Vua TŠ Tuyên VÜÖng cùng 
Hoàng hÆu là Chung Vô DiŒm Ç‰n d¿. 
Chung Vô DiŒm tuy n°i ti‰ng xÃu xí 
nhÜng låi rÃt giÕi vŠ pháp thuÆt và võ 
nghŒ. Chung Vô DiŒm mÃy lÀn sušt 
thua nhÜng nh© mÜu trí và cÛng do 
HÀu Anh không nói ÇÜ®c nên ván c© 
ÇÜ®c xóa Çi Çánh låi. NhÜng Chung Vô 
DiŒm là ngÜ©i Ça mÜu, nghï ra k‰ dùng 
Çào tiên Ç‹ làm ThØa tÜ§ng khÌ HÀu 
Anh phân tâm. VÓn cÓt khÌ nên HÀu 
Anh ham æn Çào và Çãng trí Ç‹ thua 
liên ti‰p hai ván. NÜ§c TŠ th¡ng, ÇÜ®c 
làm bá chû còn ThØa tÜ§ng khÌ HÀu 
Anh bÎ vua Sª giÆn quá Çem xº chém. 

 
Ÿ ViŒt Nam cÛng có tích truyŒn v® 

ngÜ©i chÒng khÌ. Sách Nam Häi DÎ 
Nhân có nói vŠ ông Måc ñïnh Chi 
ngÜ©i làng LÛng ñ¶ng huyŒn Chí Linh, 
tÌnh Häi DÜÖng là ngÜ©i có tÜ§ng måo 
xÃu xí, vóc dáng lùn tÎt, nhÜng thông 
minh Çïnh ng¶, væn chÜÖng trác tuyŒt. 

Theo l©i ÇÒn Çåi thì làng LÛng 
ñ¶ng là vùng gÀn núi rØng, có nhiŠu 
khÌ Ç¶t sinh sÓng. M¶t hôm mË ông 
vào rØng ki‰m cûi bÎ m¶t con khÌ to l§n 
hãm hi‰p nên mang thai và sinh ra 
ông. 

Næm 1301, Måc ñïnh Chi thi ÇÆu 
Trång Nguyên nhÜng vua TrÀn Anh 
Tôn thÃy ông ngÜ©i lùn nhÕ thó, tÜ§ng 
måo xÃu xí nên không vØa lòng, ông 
bi‰t š liŠn làm bài phú Ng†c Tinh Liêu 
Ç‹ ví mình; nhà vua phäi khen và ông 
ÇÜ®c chÃm ÇÆu. 

 
Tuy khÌ là m¶t thú hoang ít gÀn gÛi 

v§i ngÜ©i nhÜng trong dân gian vÅn có 
nhiŠu thành ng», tøc ng» liên quan Ç‰n 
khÌ. GiÆn ai, tÙc ai ngÜ©i ta cÛng 
thÜ©ng m¡ng: ñÒ khÌ! Con khÌ! Nam n» 
Çú Çªn l£ng lÖ bÎ ngÜ©i khác thÃy thì bÎ 
ch‰ nhåo là Çang làm trò khÌ. B¿c 
mình ngÒi ÇÙng không yên thì ÇÜ®c g†i 
là læng xæng nhÜ khÌ. Nh»ng ngÜ©i hay 
nhæn nhó thÜ©ng bÎ ch‰ nhåo nhæn 
nhÜ m¥t khÌ. Nuôi ngÜ©i làm bÎ chúng 
phän phúc thÜ©ng ÇÜ®c g†i là "nuôi 
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ong tay áo, nuôi khÌ ÇÓt nhà". Trong 
Ç©i sÓng thÜ©ng ngày nh»ng l©i nhÜ 
"rung cây nhát khÌ" ho¥c "dåy khÌ trèo 
cây" vÅn thÜ©ng ÇÜ®c nghe nói. 

Ÿ thôn quê hay vùng núi có nh»ng 
chi‰c cÀu tre, cÀu dây b¡t qua låch 
hay suÓi, có ai Çi qua thÜ©ng l¡c lÜ 
rung rinh nên ÇÜ®c g†i là cÀu khÌ. 
Trong ngành võ thuÆt cÛng có m¶t 
môn võ ÇÜ®c ch‰ d¿a theo các Ç¶ng 
tác cûa khÌ nên ÇÜ®c g†i là hÀu quyŠn 
(HÀu là ti‰ng Hán Ç‹ g†i con khÌ). 
Nh»ng nÖi rØng thiêng nÜ§c Ç¶c ho¥c 
nÖi hoang dã thÜ©ng ÇÜ®c g†i là "khÌ 
ho cò gáy". 

 
ThÌnh thoäng khÌ cÛng ÇÜ®c nh¡c 

nhª trong thi ca ViŒt Nam: 
 
Ve kêu vÜ®n hú nào tày (KiŠu) 
Chim kêu vÜ®n hú bÓn bŠ nÜ§c 

non (Løc Vân Tiên) 
VÜ®n dâng quä cúng, chim ÇÜa 

hoa mØng (Phan TrÀn) 
 
Trong bài thÖ Phong Cänh Vån 

Ki‰p thi sï Phan K‰ Bính Çã có l©i: 
Véo von khÌ hú trên ÇÒi núi, 
Lác Çác hÜÖu æn dÜ§i r¥ng thông. 
 
Trong thi væn Trung Hoa không 

thÃy ÇŠ cÆp nào Ç‰n khÌ, h†a may chÌ 
có VÜÖng XÜÖng Linh lúc bÎ Çày lên 
Vån Tu‰ Lâu: 

Viên dÙu hà tæng lš m¶ lïnh. 
Lô-tu không t¿ phi‰m hàn châu. 
Thûy kham Çáng v†ng vân yên lš, 
HÜ§ng vãn mang mang phát l» sÀu 
 

tØng ÇÜ®c ông TrÀn Tr†ng Kim dÎch: 
Núi chiŠu vÜ®n khÌ yên vui, 
Bãi kia chim cÓc t§i lui tØng bÀy. 
Ai lên trong Çám khói mây, 
ChiŠu hôm man mác låi gây mÓi 

sÀu. 
 
Trong thi væn Pháp có th‹ chÌ thÃy 

trong các bài ngø ngôn cûa La 
Fontaine là có k‹ Ç‰n khÌ, nhÜ truyŒn 
Con KhÌ xº con chó sói kiŒn con cáo 
ho¥c truyŒn Con KhÌ và con cá heo. 

 
Ngày xÜa tåi m¶t sÓ tôn giáo khÌ 

cÛng có vai trò quan tr†ng: Dân Ai CÆp 
xÜa cÛng tØng th© khÌ Mantelpavian 
nhÜ m¶t thÀn thú. Dân Dayak ª Çäo 
Borneo th© ñÜ©i ÐÖi nhÜ m¶t thÀn linh. 
Dân ƒn ñ¶ tin r¢ng khÌ Hanumans là 
m¶t thÀn linh và cho r¢ng thÀn khÌ 
Hanumans là thûy t° cûa tÃt cä các 
loài khÌ. 

Ÿ Âu Châu chÌ có Ç¶c nhÃt m¶t loài 
khÌ và chúng chÌ sÓng ª vùng 
Gilbraltar. ñó là loåi khÌ Magot. Vào 
næm 1704, khi quân Ç¶i Anh xâm 
chi‰m häi cäng Gilbraltar, h† Çã lÃy 
con khÌ này làm tiêu bi‹u nhÜ vÆt bùa 
h¶ mång. TØ Çó có khÄu truyŠn r¢ng 
hÍ khi nào ª Gilbraltar, khÌ Magot bÎ 
tuyŒt giÓng thì ngÜ©i Anh không còn 
làm chû ª Çây n»a. Vì Gilbraltar là m¶t 
cÙ Çi‹m quân s¿ quan tr†ng nên vào 
th©i ñŒ nhÎ th‰ chi‰n, Thû TÜ§ng 
Winston Churchill Çã phäi ra lŒnh tæng 
cÜ©ng thêm khÌ tØ Phi Châu Ç‰n 
Gilbraltar Ç‹ trÃn an quân chi‰m Çóng. 

 
VŠ phÜÖng diŒn y h†c, khÌ låi Çóng 

m¶t vai trò quan tr†ng. Ngày nay y h†c 
Tây phÜÖng dùng khÌ trong nh»ng 
cu¶c thí nghiŒm nhiŠu chÙng bŒnh. 

Ÿ Á ñông, thÎt khÌ ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i 
cho r¢ng rÃt b°. Máu cûa khÌ ÇÜ®c 
dùng Ç‹ ch»a bŒnh suyÍn kinh niên. 
XÜÖng khÌ ÇÜ®c dùng Ç‹ ch‰ Cao KhÌ. 
Cao KhÌ ÇÜ®c dùng Ç‹ ch»a nh»ng cÖn 
táo bón, ít æn, mÃt ngû, ho gà, phong 
thÃp nhÙc mÕi toàn thân, Çau lÜng, bÃt 
l¿c. 

Gi§i phú hào Trung Hoa có m¶t 
món æn mà lÓi æn rÃt rùng r®n ÇÜ®c h† 
g†i là não hÀu tÙc là moi óc khÌ æn 
tÜÖi... H† tin r¢ng Çó là món æn có khä 
næng Ç¶c Çáo tæng cÜ©ng khä næng 
tình døc. 

 
KhÌ là con vÆt ÇÙng hàng thÙ chín 

trong vòng con giáp vì vÆy các sách 
ngành lš sÓ cÛng có nói Ç‰n nh»ng 
ngÜ©i ÇÜ®c sanh vào næm con khÌ và 
cho r¢ng nh»ng ngÜ©i tu°i Thân 
thÜ©ng g¥p khó khæn trên ÇÜ©ng Ç©i. 
NhÜng th¿c t‰ cho thÃy vÅn có nh»ng 
ngÜ©i tu°i Thân thành danh n°i ti‰ng 
nhÜ: 

Amedeo Modigliani  
(sinh 12.7.1884) 

Gustav Mahler (sinh 7.7.1860) 
Johannes Paul II (sinh 18.5.1929) 

Liz Taylor (sinh 27.02.1932) 
 
Lš sÓ Á ñông còn nói r¢ng tu°i 

Thân còn kœ v§i m¶t sÓ tu°i khác trong 
ÇÜ©ng hôn nhân ho¥c c¶ng tác sinh 
sÓng. "DÀn Thân Tœ H®i, tÙ hành 
xung". Tu°i Thân xung kh¡c v§i tu°i 
con C†p, con R¡n và con Heo. NhÜng 
trÜ©ng Ç©i vÅn cho thÃy nh»ng c¥p v® 
chÒng tu°i DÀn Tœ hay Thân H®i vÅn 
bách niên giai lão hånh phúc Ç‰n mãn 
Ç©i, nên nhiŠu nhà lš sÓ nói r¢ng viŒc 
Çó còn tùy theo mång và ÇÙc cûa m‡i 
ngÜ©i. 

VŠ phÜÖng diŒn tính n‰t, kinh 
nghiŒm cho thÃy nh»ng ngÜ©i tu°i 
Thân là nh»ng ngÜ©i can Çäm, có tính 
t¿ lÆp, nhiŠu th¿c t‰, có nhiŒt tâm, ÇÀy 
nhiŒt huy‰t, Ça tình, khôn ngoan, siêng 
næng, có nhiŠu sáng ki‰n nhÜng Çôi 
khi cÛng có th‹ l¡m mÒm, ngây ngô 
thi‰u kiên nhÅn. 

 
Nh»ng ai sinh vào các th©i gian 

sau Çây ÇŠu thu¶c tu°i Thân: 
 
02 tháng 02.1908 - 21 tháng 

01.1909 
20 tháng 01.1920 - 07 tháng 

02.1921 
06 tháng 02.1932 - 25 tháng 

01.1933 
25 tháng 01.1944 - 12 tháng 

01.1945 
12 tháng 02.1956 - 30 tháng 

01.1957 
30 tháng 01.1968 - 16 tháng 

02.1969 
16 tháng 02.1980 - 04 tháng 

02.1981 
04 tháng 02.1992 - 22 tháng 

01.1993 
22 tháng 01.2004 - 09 tháng 

02.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T‰t con KhÌ Çã Ç‰n rÒi. Nói chuyŒn 

vŠ KhÌ nhÜ vÆy cÛng tåm Çû. ñÀu næm 
m§i thÜ©ng có tøc lŒ kiêng c», vì 
nh»ng chuyŒn vŠ con KhÌ m¶t vÆt cûa 
vòng con giáp ít ÇÜ®c ngÜ©i xÜa Üa 
chu¶ng. Vä låi truyŒn vŠ KhÌ còn nhiŠu 
l¡m có nói cÛng không cùng.-�  
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væn   h†c  
nghŒ thuÆt 

Cánh cºa  

mùa Xuân 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÜÖng Cau 
     

 (T¥ng Må hiŠn) 
 

¤n dÎp trong sª Çang ít viŒc, 
Nguyên lÃy phép m¶t tuÀn lÍ 

Ç‹ Ç¶t xuÃt sang ñÙc thæm mË. Sang 
m§i ÇÜ®c m¶t hôm thì mË Nguyên låi 
phäi vô bÎnh viŒn m° cÜ©m m¡t. Th‰ là 
ngày ngày, sáng ra Nguyên vào bÎnh 
viŒn ª v§i mË Ç‰n tÓi sâm sÅm m§i vŠ 
nhà. Nhà mË Nguyên ª là m¶t cæn h¶ 
nhÕ trong m¶t ngôi nhà cao tÀng tåi 
m¶t khu phÓ cÛ kÏ nhÜng rÃt yên tïnh, 
vô cùng phù h®p v§i nh»ng ngÜ©i già 
nhÜ mË Nguyên khi‰n anh t¿ dÜng 
hình dung ngay t§i cái chuÒng chim 
náo nhiŒt tØ sáng tinh mÖ cho t§i nºa 
Çêm cûa mình tåi quÆn 13 n°i ti‰ng 
buôn bán sÀm uÃt cûa Paris. 

Ÿ Çây tïnh l¥ng Ç‰n mÙc ngÜ©i ta 
thÃy tâm hÒn mình trª nên l¡ng Ç†ng 
m¶t cách h¡t hiu lå kÿ. Th©i gian và 
không gian nhÜ chìm vào m¶t giÃc ngû 
khói sÜÖng nào Çó khi‰n lòng ngÜ©i 
ch®t chùn xuÓng, quên Çi h‰t m†i ch¶n 
r¶n cûa m¶t Ç©i thÜ©ng chung quanh. 
VÆy mà Çêm nào Nguyên cÛng tr¢n 
tr†c m¶t hÒi m§i ngû ÇÜ®c rÒi Ç‰n nºa 
Çêm, Çang ngû ngon låi giÆt mình thÙc 
giÃc, tÜªng là trÍ vÆy mà nhìn ÇÒng hÒ 
Nguyên thÃy m§i ba bÓn gi© sáng. 
Nguyên dÆy ÇÎnh tìm rÜ®u hay cà-phê 
theo thói quen thÜ©ng lŒ thì thÃy nhà 

mË chÌ có trà và nÜ§c suÓi, anh bÆt 
màn hình thì thÃy toàn phim ñÙc, nghe 
không hi‹u m¶t ch», rÒi tìm sách cûa 
mË trên kŒ Ç‹ xem thì thÃy r¥t toàn 
nh»ng là sách Kinh và sách ThiŠn. 
CuÓi cùng, Nguyên låi vào giÜ©ng n¢m 
ch© sáng Ç‹ vào v§i mË.  

GiÜ©ng mË nhÕ nh¡n, Ãm cúng và 
thÖm mùi dÀu båc hà dÍ chÎu mà mË 
rÃt ghiŠn nên lÀn nào tØ Paris qua 
Nguyên không quên xuÓng phÓ Tàu 
mua cho mË m¶t tá Ç‹ bà xoa bóp m‡i 
tÓi trÜ§c khi trùm khæn Ç®i giÃc ngû. 
M¶t hai næm Nguyên m§i qua thæm mË 
m¶t lÀn mà anh thÃy ÇÒ Çåc trong nhà 
mË cái gì cÛng thân thu¶c, chÃt chÙa 
ÇÀy hình bóng hÖi hÜ§m cûa mË dù bà 
không ª nhà. Ch£ng bù v§i cæn h¶ cûa 
Nguyên bên Pháp mà Nguyên Çã sÓng 
tØ sáu næm nay sau ngày ly dÎ v®. ñÓi 
v§i anh, nó ch£ng khác chi m¶t quán 
tr† lånh lëo cho anh m‡i tÓi vŠ ngû tåm 
b® và sáng hôm sau v¶i vã Ç‰n sª 
làm.  

ChuyŒn v® chÒng anh ly dÎ không 
phäi l‡i tåi m¶t ngÜ©i nào cä. LÃy nhau 
gÃp rút lúc cä hai hãy còn là sinh viên 
vì Monica báo tin là cô Çã mang bÀu 
ÇÜ®c ba tháng. MÜ©i læm næm sau 
cÛng chia tay chóng vánh vì thÆt s¿ tØ 
lâu tình yêu Çã ch‰t tØ cä hai phía 
nhÜng h† vÅn g¡ng gÜ®ng song hành 
bên nhau chÌ vì chÜa có nhân vÆt thÙ 
ba nào xuÃt hiŒn Ç‹ làm chÃt xúc tác 
thúc ÇÄy t§i cu¶c Ç°i Ç©i. Nay thì trong 
viŒn nghiên cÙu cûa Monica có m¶t 
x‰p Tây m§i Ç°i vŠ, tay này h‰t sÙc 
næng n° và hãnh ti‰n Ç‰n Ç¶ chÌ cÀn 
m¶t tháng sau khi Ç°i vŠ sª m§i là h¡n 
và Monica nhÆn ngay ra r¢ng h† hoàn 
toàn ÇÒng dång v§i nhau trên tØng góc 
cånh, tØ quan Çi‹m tÜ duy cho Ç‰n cä 
sª thích giäi trí, không có m¶t Çi‹m 
nào khác biŒt. Ch£ng bù v§i Nguyên, 
anh và Monica là lºa và nÜ§c, là ngày 
và Çêm, cô næng Ç¶ng bao nhiêu thì 
Nguyên låi tïnh l¥ng bÃy nhiêu... nên 
nay, khi Monica g¥p Çúng š trung nhân 
thì không có gì cän ÇÜ®c viŒc tÃt y‰u 
phäi xäy ra.  

May m¡n là th¢ng con trai duy nhÃt 
cûa anh Çang ª tu°i dÆy thì, nó g¡n bó 
v§i bån bè hÖn cä v§i gia Çình nên 
chuyŒn v® chÒng anh chia tay không 
änh hÜªng gì sâu s¡c l¡m lên cu¶c Ç©i 
nó, nó thän nhiên Ç‰n ª v§i mË và cha 
dÜ®ng, thÌnh thoäng vŠ thæm cha. 

MÃy næm gÀn Çây Nguyên cÛng có 
bån gái, thÜ©ng là mÃy cô sinh viên trÈ 
Ç‰n tÆp s¿ trong phòng thi‰t k‰, nÖi 
Nguyên Çang là Ki‰n trúc sÜ. H‰t th©i 
hån tÆp s¿ các cô ra trÜ©ng, Ç°i Çi các 

tÌnh làm viŒc. Lúc Çó, Nguyên thÜ©ng 
phø h† d†n nhà, tiÍn các cô ra ga, hôn 
nhau th¡m thi‰t và cä hai ÇŠu bi‰t là 
không có gì ràng bu¶c gi»a hai ngÜ©i 
tØ Çây nên cu¶c chia tay không có gì là 
bi thäm l¡m.  

RÒi Nguyên låi Çi làm, låi bù ÇÀu 
thi‰t k‰ nh»ng công trình cho nh»ng 
cu¶c thi Çua giành giäi thúc giøc bên 
lÜng, có khi tình c© g¥p låi m¶t ngÜ©i 
tình cÛ, anh quên bén cä tên cûa cô. 
M‡i lÀn sang thæm mË, không nh»ng 
mË mà ngay cä các chÎ em gái cûa 
Nguyên ÇŠu thúc giøc anh lÃy v® v§i 
bao l©i khuyên nhû lÅn hæm he Çû 
ÇiŠu. Nào là: "Con ngÜ©i không ai sÓng 
mãi m¶t mình, buÒn ch‰t Çi ÇÜ®c", "Ai 
mà månh khÕe trÈ trung hoài mãi, 
cÛng có lúc vŠ già cÀn ngÜ©i bån Ç©i 
chæm sóc, d¿a dÅm vào nhau cho Ç« 
quånh hiu" ... H† gi§i thiŒu, ÇÜa mÓi 
cho anh bao nhiêu là cô gái trÈ trung 
xinh x¡n Çang sÓng tåi ViŒt Nam mà 
h† tình c© quen bi‰t (ngÜ©i thì là em 
con bån thân hÒi còn Çi h†c, ngÜ©i thì 
là cháu bên chÒng, ngÜ©i thì là cháu 
ngoåi bà bån cùng Çi chùa v§i mË 
ngày xÜa...). TÃt cä ÇŠu ÇÜ®c bäo Çäm 
là h‰t sÙc hiŠn thøc, dÎu dàng, công 
dung ngôn hånh toàn häo, sau khi mË 
và em gái Nguyên Çã cho ki‹m tra h‰t 
sÙc cÄn thÆn. Nguyên xem hình và 
thÃy buÒn cÜ©i trong lòng: N‰u các cô 
Ãy tÓt ÇËp nhÜ l©i gi§i thiŒu thì anh 
hoàn toàn không xÙng Çáng tí nào v§i 
các cô vì anh vØa già, Çã có m¶t Ç©i 
v®, có con riêng và sÓng vô cùng bê 
tha không chÌnh chu tí nào, liŒu các cô 
Ãy có chÎu Ç¿ng ÇÜ®c con ngÜ©i trung 
th¿c cûa anh hay không? MË và các 
em gái cÙ thuy‰t phøc và Nguyên cÙ 
khÃt lÀn khÃt l¿a, công viŒc ª væn 
phòng ngÆp ÇÀu, anh låi quen sÓng 
cách sÓng t¿ do tùy tiŒn cûa mình tØ 
cä sáu næm nay rÒi, anh Çâm ngåi 
ngùng trÜ§c m¶t ràng bu¶c trách 
nhiŒm gia Çình mà Çã thoát ra ÇÜ®c 
sau nh»ng næm tháng ng¶t ngåt v§i 
m¶t ngÜ©i bån Ç©i nguyên t¡c lånh 
lùng l¡m rÒi. Nguyên nghï, không gì 
phäi v¶i, chuyŒn gì Ç‰n rÒi së Ç‰n... 

Sang ngày thÙ tÜ, m§i tØ nhà 
thÜÖng vŠ, Çang ÇÎnh Çi nÃu mì gói æn 
tÓi thì Nguyên nghe có ti‰ng nhÆn 
chuông. ñó là m¶t ngÜ©i Çàn bà nhÕ 
nh¡n rÃt xinh ÇËp và hình nhÜ khi thÃy 
Nguyên hiŒn ra sau khung cºa thì cô 
ta cÛng ngåc nhiên không kém gì anh, 
cô Ãp úng: 

- ... Em là Phøng, em là láng giŠng 
cûa bác Tân, em ª tÀng trên. Bác có 
nhà không anh? 

S 
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à, Çây là cô láng giŠng h‰t sÙc n°i 
ti‰ng cûa mË mà thÌnh thoäng anh hay 
nghe các cô em gái cûa anh bàn tán 
vŠ cô, nay m§i có dÎp g¥p. Nguyên báo 
cho cô bi‰t là mË anh Çang n¢m bŒnh 
viŒn. Nghe xong cô xušt xoa: 

- ƒy ch‰t, th‰ mà em nào có hay. 
S¤n mÃy ngÜ©i bån bên Dresden 
mang xe Ç‰n Çón, rû qua chÖi nên em 
Çi ngay, không hay ÇÜ®c chuyŒn bác 
phäi vào nhà thÜÖng. Hôm nay vŠ em 
mang bi‰u bác ít bánh gai bån em 
mang tØ ViŒt Nam qua Ç‹ bác dùng 
cho bi‰t hÜÖng vÎ quà miŠn B¡c. 

Nguyên nhÆn quà và m©i cô vào 
chÖi nhÜng cô tØ chÓi: 

- Mai anh có vào thæm bác thì thÜa 
v§i bác h¶ em là tÓi mai, Giao ThØa 
em ÇÎnh gói nÒi bánh nhÜ m†i næm. 
Bác thích gói thì bäo em trÜ§c, Ç‹ em 
ngâm ÇÆu n‰p cho Çû sÓ. 

Hôm sau Nguyên vào k‹ cho mË 
nghe l©i nh¡n cûa Phøng. MË không 
trä l©i tr¿c ti‰p mà låi buÒn buÒn k‹ vŠ 
Ç©i Phøng cho Nguyên nghe: 

"Phøng quê ª Thái Bình. MÒ côi 
cha mË lúc lên mÜ©i nên cô vŠ ª v§i bà 
ngoåi. Nhà bà tuy nghèo nhÜng bà 
cháu Çùm b†c nhau rÃt là Ãm cúng. 
Trong nhà chÌ có m¶t vuông khæn nâu 
cÛ kÏ, cÙng khô nhÜ mo cau vÆy mà 
hai bà cháu thay nhau trùm cho Ãm tai 
m‡i khi dÆy s§m Ç‹ Çi cÃy. Cä m¶t th©i 
thi‰u n» trÜ§c khi vŠ nhà chÒng, chÜa 
bao gi© cô ÇÜ®c æn m¶t b»a cÖm tr¡ng 
không Ç¶n s¡n khoai. Næm mÜ©i tám 
Phøng là cô gái xinh ÇËp nhÃt làng tuy 
thi‰u æn và quanh næm phäi làm ru¶ng 
lam lÛ. Trong Çám thanh niên Çeo Çu°i 
cô có Tính là n°i tr¶i hÖn cä vì h¡n là 
con trai duy nhÃt cûa Phó bí thÜ xã 
nên nhà lúc nào cÛng dÜ æn dÜ Ç‹. 
Riêng bän thân Tính thì rÃt › låi vì 
ÇÜ®c nuông chiŠu tØ nhÕ, h†c rÃt lÜ©i, 
næm nào bÓ h¡n cÛng phäi Ç‰n trÜ©ng 
xin Çi‹m thÀy cô Ç‹ cho h¡n khÕi phäi 
bÎ Çúp, th‰ mà h¡n nào có bi‰t xÃu h°, 
cÙ nhÖn nhÖn æn diŒn và Çi tán gái 
suÓt ngày, coi mình nhÜ ông tr©i con 
trong xã. (Th‰ mà Nguyên cÙ nghï là 
b†n cÜ©ng hào ác bá Çã bÎ ÇÃu tÓ tiêu 
trØ tÆn gÓc tØ nh»ng næm næm mÜÖi rÒi 
cÖ chÙ!). LÀn ÇÀu tiên g¥p Phøng là 
Tính mê ngay, vŠ nhà m¶t hai Çòi cha 
mË phäi Çi hÕi Phøng cho h¡n vì s® có 
th¢ng khác cao tay Ãn hÖn trong xã, 
trong huyŒn Ç‰n cu‡m mÃt cô.  

Bà cûa Phøng thÃy nhà Tính giàu 
có và th‰ l¿c và cÛng mong cháu vào 
làm dâu nhà Ãy së ÇÜ®c no Ãm, lành lë 
hÖn hiŒn nay nên ngày Çêm cÙ rû rÌ 
khuyên cháu ÇØng cÜ«ng låi tuy Phøng 

lúc Çó ng© nghŒch, chÜa bao gi© nghï 
Ç‰n chuyŒn bÕ bà thui thûi m¶t mình 
Ç‹ Çi lÃy chÒng.  

NhÜng ngày vui låi chóng qua mau, 
lÃy nhau chÜa ÇÀy næm, thÃy Phøng 
mang bÀu khŒnh khång là Tính Çã 
chán ngÃy, h¡n låi trª vŠ thói cÛ là 
chåy theo nh»ng bông hoa lå. Phøng 
cÛng ch£ng buÒn vì cô nào có yêu 
thÜÖng gì Tính, ngÜ©i thì xÃu mà tính 
tình låi vÛ phu, thô tøc. Th©i gian h¡n 
bÕ nhà Çi hoang låi là quãng th©i gian 
sung sÜ§ng nhÃt ÇÓi v§i Phøng, cô 
sinh ÇÜ®c m¶t gái, hai mË con quÃn 
quít v§i nhau cä ngày không r©i, có 
ngÜ©i mách cho cô bi‰t là h¡n Çang 
sÓng chung ngoài tÌnh lœ v§i m¶t mø 
nå dòng nào Çó Çã bÕ bùa mê thuÓc lú 
khi‰n h¡n mê mŒt quên cä v® dåi con 
thÖ ª nhà, cô phäi Çi mà Çánh ghen Ç‹ 
giÆt chÒng vŠ. Phøng nghe xong mà 
cÜ©i mØng trong bøng, Tính mê ai, có 
biŒt tæm Çi n»a, Phøng càng thÃy b§t 
lo s® hÖn là sÓng chung dÜ§i m¶t mái 
nhà v§i h¡n. 

NhÜng t¿ dÜng m¶t hôm h¡n låi l¶n 
vŠ gây g° Àm ï lên trong nhà, d¿ng 
ÇÙng lên chuyŒn là mÃy tháng nay h¡n 
Çi làm æn xa ª nhà Phøng l£ng lÖ 
buông tuÒng, nay h¡n phäi vŠ Ç‹ trÎ v®. 
H¡n Çánh v® không nÜÖng tay dù là 
Phøng Çã h‰t sÙc nhÎn nhøc. Sau s® 
có ngày sa sÄy Çøng con nên Phøng 
phäi b‰ con vŠ quê låi sÓng v§i bà. TÃt 
cä chÌ là màn kÎch cûa Tính s¡p Ç¥t Ç‹ 
có c§ ly dÎ ÇÜ®c Phøng, hÀu r¶ng 
ÇÜ©ng Ç‰n ngÜ©i Çàn bà sÒn sÒn ngoài 
tÌnh lœ mà h¡n mê mÄn mÃy tháng nay. 

Bây gi© thì ba bà cháu Phøng låi 
Çùm Çúm nhau sÓng cänh nghèo nhÜ 
xÜa. Con bé Thoa, con Phøng, gÀy Óm 
trÖ xÜÖng, Çã ÇÀy næm rÒi mà nó ngÒi 
còn chÜa v»ng vì suy dinh dÜ«ng quá 
mÙc. Sušt n»a Phøng cÛng theo ngÜ©i 
làng b‰ con ra thành phÓ gia nhÆp Ç¶i 
ngÛ æn mày n‰u không có m¶t ngÜ©i 
chú có h† xa v§i cha cô thÜÖng tình 
cÃp cho cô m¶t xuÃt Çi lao Ç¶ng h®p 
tác sang TiŒp. (ñäng nói nhÜ thánh, 
ñäng bäo dân ÇØng có "NO", Ç‹ ñäng 
"NO" m¶t mình Çû rÒi!). 

Phøng phäi Çành gåt nÜ§c m¡t xa 
con Ç‹ Çi làm mang mi‰ng æn vŠ cho 
bà và con thÖ. Sang TiŒp chÜa ÇÀy 
næm, cô låi trÓn sang ñÙc theo bån bè 
vì ai cÛng bäo bên Çó dÍ làm æn hÖn. 
Th©i gian Çó cô g¥p ngÜ©i chÒng thÙ 
hai. H¡n ra sÙc tán tÌnh và chiŠu 
chu¶ng cô rÃt m¿c. H¡n giúp vÓn cho 
cô buôn bán và còn hÙa hËn së lÃy cô, 
bäo lãnh cho bé Thao sang cä ñÙc vì 

giÃy t© thÜ©ng trú cûa h¡n hoàn toàn 
h®p lŒ. 

Hai ngÜ©i vŠ sÓng chung v§i nhau 
nhÜ v® chÒng, Phøng thÆt thà tin h¡n 
m¶t m¿c, thÆm chí tiŠn l©i lãi dÜ ra sau 
nh»ng ngày buôn thuÓc lá, cô chÌ trích 
m¶t phÀn nhÕ gºi vŠ ÇŠu Ç¥n cho bà 
và con, còn dÜ Çâu ÇÜ®c gÀn hai chøc 
ngàn cô giao tr†n cho h¡n Ç‹ ÇÀu tÜ 
vào nh»ng vø làm æn l§n khác, mau 
mau sinh l®i, Çû sÓ Ç‹ cô có th‹ sang 
m¶t tiŒm Imbiss nào Çó. Ba næm cô 
t¢n tiŒn c¿c kh°, ngày cô báo tin cho 
h¡n bi‰t là cô Çã có thai Ç‹ bäo h¡n ra 
làm hôn thú chính thÙc thì cÛng chính 
ngày h¡n trª m¥t tÓng khÙ cô ra khÕi 
nhà vì giÃy t© bäo lãnh cho v® con h¡n 
Çã hoàn tÃt và h† së Ç‰n ñÙc trong 
nay mai. (ñúng là dân theo chû nghïa 
vô thÀn nên viŒc gì dù có tán tÆn lÜÖng 
tâm Çi n»a chúng cÛng cÙ månh tay 
mà làm, không lo s® chút gì Ç‰n luÆt 
nhân quä. Hãi thÆt!). TiŠn mÃt tÆt 
mang, tuy Çau Ç§n muÓn ch‰t quách Çi 
cho xong nhÜng Phøng låi nh§ Ç‰n bà 
và con bé Thoa Çang trông ch© s¿ 
giúp Ç« cûa cô tØng ngày khi‰n cô låi 
m¶t lÀn n»a quên m†i š nghï Çen tÓi Ç‹ 
b¡t tay làm låi tØ ÇÀu.  

ViŒc bán thuÓc lá lÆu Ç¶ Çó bÎ truy 
lùng d» quá, có ngày còn bÎ tÎch thu 
såch hàng hóa, mà giÃy t© cÜ trú cûa 
cô låi Çang bÎ Çe d†a së trøc xuÃt trong 
nay mai n‰u cô không có công æn viŒc 
làm chính thÙc, nên sau khi sinh con 
bé thÙ nhì, Phøng quy‰t ÇÎnh d©i nhà 
sang Hamburg vì bån bè gi§i thiŒu cho 
cô vào làm trong hãng rác cûa thành 
phÓ bên Çó. 

ViŒc cûa cô là phân loåi các loåi 
rác tái sinh trên nh»ng bæng chuyŠn 
mà ngÜ©i ñÙc coi là hå cÃp, không 
thèm làm, hÀu nhÜ chÌ dành cho ngÜ©i 
ngoåi quÓc m§i sang và cÀn công viŒc 
Ç‹ ki‰m sÓng cÛng nhÜ Ç‹ ÇÜ®c h®p lŒ 
ª låi. ñi làm cä ngày mŒt nhoài, lÜÖng 
thÃp nhÜng Phøng cÛng không buÒn vì 
ki‰m Çû cho bà và ba mË con sÓng 
qua ngày. Cô thÀm tính, n‰u sau hai 
næm không thÃt nghiŒp, Sª Ngoåi KiŠu 
së Çóng vào S° Thông Hành cûa cô 
con dÃu ÇÜ®c thÜ©ng trú vïnh viÍn thì 
cô cô së có cÖ h¶i bäo lãnh cho con bé 
Thoa sang và Çi ki‰m m¶t viŒc làm 
khác lÜÖng cao hÖn Ç‹ các con ÇÜ®c 
sÓng thong thä hÖn. NhÜng oái oæm 
cho Phøng, gÀn Çû hai næm thì cô låi bÎ 
thÃt nghiŒp vì sª rác có chính sách 
giäm b§t ngÜ©i làm viŒc. Sª Ngoåi 
KiŠu låi g†i cô ra và lÀn này chÌ gia gia 
cho sáu tháng. 
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Phøng chåy ch†t xin kh¡p m†i nÖi 
mà ch‡ nào cÛng bÎ tØ chÓi. VÓn li‰ng 
cûa cô cÛng ch£ng Çû Ç‹ mua chÒng 
h© dù mÓi rÃt s¤n. Dãy chung cÜ phía 
sau chung cÜ mà mË Nguyên và 
Phøng sÓng có chú HiŠn, chú khoäng 
trên dÜ§i 60, làm nghŠ b¡t nh»ng 
ngÜ©i Çi vé lÆu trên tàu ÇiŒn ngÀm, v® 
Çã ch‰t tØ 10 næm, các con chú Ãy ÇŠu 
Çã có gia Çình và ra ª riêng. Chú theo 
Çu°i Phøng sát sàn såt tØ ngay khi cô 
m§i d†n vŠ Çây nhÜng cô vÅn thÃy s© 
s® và làm nghiêm xa cách.  

Hôm rÒi, cô Çi mua gåo vŠ g¥p chú 
trên tàu ÇiŒn, chú sÓt s¡ng khiêng gåo 
vŠ nhà cho cô nên cô phäi m©i chú 
vào nhà uÓng mi‰ng nÜ§c. Cô cÛng 
thÆt thà k‹ vŠ tình cänh cûa mình cho 
chú HiŠn nghe. Nghe xong, chú tính 
g†n bân liŠn. N‰u cô không chê chú 
già thì chú së Çi v§i Phøng Ç‹ ra Tòa 
ThÎ Sänh làm hôn thú liŠn, kèm thêm 
chÌ m¶t ÇiŠu kiŒn là chú rÃt ghét vÃn 
ÇŠ con riêng lòng thòng, nên n‰u 
Phøng lÃy chú, ho¥c là gºi con bé Mi 
vŠ v§i bà cûa Phøng tåi ViŒt Nam, 
ho¥c Çem cho gia Çình ngÜ©i ñÙc nào 
Çó, chÙ chú không thích v® chú sang 
sÈ tình cäm cÛng nhÜ vÆt chÃt cho ai 
ngoài chú cä.  

Tr©i Öi! Bà cûa Phøng Çã ngoài 70, 
nuôi con bé Thoa Çã mòn mÕi rÒi nay 
låi tÓng thêm con bé Mi m§i lên hai 
này vŠ thì làm t¶i cho bà nhiŠu quá. 
Chú HiŠn, chú Ãy cÛng có con th‰ mà 
vì sao chú n« chia c¡t tình mË con ru¶t 
rà kh¡ng khít cûa Phøng mà không 
thÃy ray rÙt lÜÖng tâm vÆy hª tr©i! M¥c 
cho Phøng van xin chú sÜ§t mÜ§t, trái 
tim chú HiŠn còn r¡n rÕi hÖn cä kim 
cÜÖng tinh khi‰t n¢m trong lòng ÇÃt cä 
triŒu triŒu næm. ñã vÆy chú còn lên 
gi†ng t¿ cao là chÌ có chú m§i Çû r¶ng 
lÜ®ng cÜu mang Phøng vŠ chÙ Çàn bà 
mà qua hai Ç©i chÒng nhÜ cô k‹ nhÜ 
vÙt Çi. (Chú HiŠn ca bài: "ñ©i con gái 
cÛng cÀn dï vãng"... nhuÀn nhuyÍn 
quá).. Tính tình chú thì còn råch ròi 
hÖn cä ngÜ©i ñÙc, chú tính toán Çâu ra 
Çó chi li, lÃy Phøng thì chú chÌ phäi 
bäo b†c cho Phøng, còn viŒc nuôi con 
hay nuôi bà thì chú giao hËn trÜ§c nhÜ 
bän công tra xin viŒc làm là Phøng 
phäi t¿ Çi làm ra tiŠn Ç‹ chu cÃp ch§ 
không ÇÜ®c thâm låm m¶t Cent nào cä 
Ç‰n tiŠn riêng cûa chú.  

Phøng k‹, lÀn ÇÀu tiên m©i Phøng 
Çi chÖi, vào quán nÜ§c chú HiŠn không 
ngÀn ngåi hÕi ngÜ©i bÒi ngay m¶t ly 
nÜ§c cam ª Çây bán bao nhiêu, m¶t 
mi‰ng bánh ng†t giá chØng nào và khi 
bi‰t giá cä thì chú ngÒi than vãn cä 

bu°i, tiŒm bánh này bán nhÜ c¡t c°, 
nÜ§c cam nguyên chÃt cä lít chú mua 
trong Aldi có 69 Cent, còn bánh bông 
lan chanh tuÀn này ª Netto æn ngon 
tuyŒt, th‰ mà 400 gam chÌ bán có 99 
Cent. Nói có sách mách có chÙng nhé, 
chú lôi tØ trong túi Çeo sau lÜng ra tØng 
hàng tÆp quäng cáo cûa các siêu thÎ 
mà chú Çã so sánh cÄn thÆn và 
khoanh tròn nh»ng th¿c phÄm bán Çåi 
hå giá trong tuÀn Ç‹ chú Çi gánh vŠ. 
(T¢n tiŒn là m¶t tính tÓt nhÜng lÀn ÇÀu 
tiên Çi v§i gái thì cÛng ÇØng nên ch¥t 
chÎa quá vì Ãn tÜ®ng ÇÀu tiên là Ãn 
tÜ®ng Ç‹ Ç©i ÇÃy chú HiŠn å). Nhân 
tiŒn chú cÛng khoe luôn các mËo v¥t 
mà chú lÜ®m l¥t ÇÜ®c Ç‹ làm sao ti‰t 
kiŒm ÇÜ®c ÇiŒn nÜ§c, lò sÜªi t§i mÙc 
tÓi Ça, gi¥t áo quÀn thÆt såch tÓt ít xà-
phòng nhÃt... 

Phøng ngÒi nghe mà ÇÀu óc cÙ 
lùng bùng cä lên và hình dung ngay 
ÇÜ®c n‰u nh»ng ngày sÓng chung s¡p 
t§i v§i chú HiŠn ch¡c là không phäi dÍ 
chÎu. Bi‰t vÆy, nhÜng ch¡c Phøng phäi 
chÃp nhÆn chú HiŠn vì tÃt cä m†i cánh 
cºa r¶ng mª Çón bÜ§c ba mË con cô 
nay ÇŠu Çã bÎ khép kín cä rÒi. VÓn 
li‰ng cûa Phøng ch£ng còn bao nhiêu, 
mang vŠ ViŒt Nam ngÒi æn thì có núi 
cÛng lª, ngoài Sª Ngoåi KiŠu nay låi 
rút ng¡n gia hån chÌ còn tØng tháng 
m¶t, Phøng thÃy không còn chÀn ch© 
thêm bao lâu ÇÜ®c n»a...". 

MË Nguyên vØa k‹ vØa thÜÖng håi 
cho sÓ phÆn cûa Phøng. Bà không 
quên khen cô là ngÜ©i thÆt thà ngoan 
ngoãn. Ngày trÜ§c còn Çi làm cô vÅn 
nh© bà trông dùm con bé Mi, bù låi cô 
Çi ch®, chùi nhà hút bøi trong ngoài 
nhà mË Nguyên såch nhÜ lau. Hôm 
nào bà không khÕe thì cô cåo gió, xoa 
bóp, nÃu cháo bÜng tÆn miŒng nhÜ là 
con gái ru¶t, nên mË Nguyên bi‰t 
Phøng là ngÜ©i æn ª có tình chÙ không 
phäi hång thÖn th§t bŠ ngoài Çãi bôi. 

Bu°i chiŠu mang theo cä n‡i bùi 
ngùi cûa mË cùng v§i n‰p, ÇÆu xanh, 
lá chuÓi nhÜ l©i mË d¥n, Nguyên lên 
nhà Phøng. Hôm nay cô m¥c m¶t b¶ 
ÇÒ Tàu cài nút xéo, màu ÇÕ thÅm viŠn 
Çen, trông cô låi càng r¿c r« hÖn cä 
hôm qua. Phøng m©i anh vào nhà tíu 
tít k‹: 

- HÒi trÜa em có lên bÃm chuông 
trên anh mà ch¡c anh còn trong bŒnh 
viŒn v§i bác nên em cÙ hÃp ÇÆu, ngâm 
n‰p Çû gói m¶t chøc cái nhÜ m†i næm 
mà em v§i bác vÅn làm. Em vØa m§i 
nÃu cÖm cúng xong, Çang s¡p lên ÇÎnh 
cúng ông bà theo gi© ViŒt Nam rÒi Çi 
gói bánh. MÜ©i hai gi© Çêm bánh chín, 

v§t ra låi cúng lÀn n»a v§i låi xôi chè. 
Anh Nguyên ª Çây æn T‰t v§i hai mË 
con em, anh Nguyên nhé.  

Phøng không quên xušt xoa cám 
cänh cho mË Nguyên, næm h‰t T‰t Ç‰n 
mà phäi vào nhà thÜÖng ÇÖn chi‰c m¶t 
mình. Cô ch®t nghï ra là sáng mai cô 
së vào thæm mË Nguyên Ç‹ còn chúc 
T‰t bác n»a chÙ. Phøng bÆn r¶n chåy 
ra chåy vào bày bàn th©, thÃy Nguyên 
ÇÙng lóng ngóng, cô nh©: 

- Anh v§i trên nóc tû lÃy n‰n xuÓng 
dùm em, Ç‹ kÎp cúng. 

Nguyên ng« ngàng: 
- N‰n... là cái gì hä cô? 
Phøng cÜ©i ngåc nhiên, lÃy trên tû 

xuÓng m¶t bao Çèn cÀy chÌ cho 
Nguyên cái cô muÓn tìm. Nguyên v« lë 
ra cÛng cÜ©i.: 

- à, th‰ ra cô g†i là n‰n, còn ngÜ©i 
Trung gia Çình tôi thì g†i là Çèn sáp và 
trong Nam låi g†i là Çèn cÀy ÇÃy. 

KhÃn vái xong, Phøng b¡t tay 
thoæn tho¡t ngay vào viŒc gói bánh. 
Cô phân công: 

- Em gói quen rÒi, vÆy Ç‹ em gói 
m¶t mình. Còn bu¶c dây thì anh månh 
tay, anh làm viŒc Ãy nhé. 

Nguyên c¶t m¶t vài cái ÇÀu tiên hÖi 
lóng ngóng, sau Çó thì cái nào cÛng 
ngay ng¡n, th£ng th§m rÃt vùa š 
Phøng. Có nh»ng tên ÇÒ vÆt Phøng g†i 
b¢ng ti‰ng B¡c làm Nguyên thÃy lå 
lÅm. NhÜ cái vá thì cô g†i là cái môi. 
Bánh tráng cô g†i là bánh Ça nem; 
Quä cÆt thì cô g†i là bÒ døc; Rau ngò 
gai thì cô låi g†i là rau mùi tàu... Có 
m¶t câu mà mË Nguyên hay dùng: 
KhÕ lûng tr† (Cú lûng ÇÀu) t§i khi 
Nguyên Ç†c lên mà Phøng cÙ ng« là 
anh ch†c cô rÒi nói ti‰ng cûa ngÜ©i 
ThÜ®ng chÙ không phäi ti‰ng ViŒt! Cä 
hai vØa ÇÓ låi vØa h†c hÕi cách g†i ÇÒ 
Çåc theo tØng ÇÎa phÜÖng cûa nhau 
làm không khí ngÜ®ng ngÆp ban ÇÀu 
phút chÓc tan bi‰n. NhÜng Nguyên 
nghï cái chính là do cách nói chuyŒn 
cªi mª chân chÃt cûa Phøng Çã nhanh 
chóng xóa tan Çi ÇÜ®c nh»ng khoäng 
cách còn låi gi»a h†. Sau 30 næm xa 
nhà Nguyên m§i sÓng ÇÜ®c låi m¶t cái 
T‰t v§i ÇÀy Çû hÜÖng vÎ nhÜ hôm nay, 
có hÜÖng trÀm lãng Çãng, có mùi n‰p 
m§i ngåt ngào tØ nÒi bánh Çang sôi, có 
chÆu cúc Çåi Çóa vàng r¿c r« báo hiŒu 
m¶t mùa Xuân Çã vŠ r¶n ràng trong 
lòng tÃt cä m†i ngÜ©i.  

ThÌnh thoäng Nguyên cÛng không 
quên ng¡m tr¶m và nhÆn ra là Phøng 
ÇËp thÆt, cô có m¶t vÈ ÇËp trong sáng 
ng©i ng®i dÎu hiŠn nhÜng hÀu nhÜ cô 
không bi‰t ÇiŠu Çó, cô không làm 
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duyên, không li‰c m¡t ÇÜa tình, không 
nÛng nÎu uÓn éo Ç‹ quy‰n rÛ trái tim 
Çàn ông rÒi sau Çó sai khi‰n h† theo š 
cô mong muÓn dù Nguyên bi‰t ch¡c 
ch¡n v§i nhan s¡c tr©i cho này cô së 
thành công dÍ dàng trong viŒc Çó. VÆy 
mà cô låi sÓng quá thÆt thà nên cô bÎ 
cu¶c Ç©i tàn nhÅn tha hÒ vùi dÆp. MË 
Nguyên Çã Çánh giá Çúng, Phøng vØa 
ÇËp vØa nhË då cä tin, thì khó lòng mà 
ÇÜ®c suông sÈ trên ÇÜ©ng tình. 

VØa gói, Phøng vØa k‹ cho Nguyên 
nghe nh»ng Çêm Giao ThØa nghèo Çói 
th©i thÖ Ãu cûa cô. Cô cÛng không 
giÃu gi‰m gì khi buÒn bã nh§ vŠ ÇÙa 
con lên tám v§i ngÜ©i chÒng ÇÀu tiên 
hiŒn còn ª v§i bà cûa cô tåi ViŒt Nam 
mà tØ sáu næm nay cô vô cùng thÜÖng 
nh§. Con bé Mi ÇÜ®c mË m¥c cho áo 
ÇÀm nhung xanh c° Çæng-ten tr¡ng, 
mang v§ tr¡ng cao lên t§i bøng, nãy 
gi© ngÒi trong góc nhà chÖi búp bê, 
bây gi© cÛng chåy t§i xem loay hoay 
bên mË. ThÃy Nguyên c¶t dây, nó 
cÛng lÜ®m nh»ng s®i dây ni-lông xanh 
ÇÕ quÃn ÇÀy quanh ngÜ©i con búp bê 
và hæm he bÕ vào nÒi khi‰n cä Nguyên 
lÅn Phøng phäi bÆt cÜ©i ha hä ngæn ra. 
V†c chán rÒi con bé låi sà vào lòng mË 
n¢m sung sÜ§ng mút tay nhÜ m¶t con 
thÕ con bé bÕng.  

Nguyên l¥ng lë nhìn ng¡m con bé, 
nó cÛng xinh nhÜ mË nó, hai mË con 
ôm nhau ÇËp nhÜ m¶t bÙc tranh vë th‰ 
mà vì sao chú HiŠn låi chÌ muÓn lÃy 
mË và gåt ph¡t ÇÙa bé Çi nhÌ? Giá mà 
chú HiŠn hiŠn thêm m¶t tí, m¶t tí thôi, 
là Çã có ít nhÃt ba ngÜ©i b§t kh° rÒi! 
(Phøng và hai con cûa cô). 

V§t Ç®t bánh ÇÀu tiên ra d¢n cho 
ráo nÜ§c, Phøng låi chuÄn bÎ bày xôi 
vò và chè hoa cau lên Ç‹ kÎp cúng nºa 
Çêm. Cô bùi ngùi ôm con vào lòng: 

- May mà có anh phø m¶t tay nên 
gói m§i nhanh. V§i låi cÛng Ç« buÒn 
ngû n»a. Næm m§i rÒi, em chä có gì 
hÖn là chúc anh næm m§i vån s¿ nhÜ 
š, làm æn phát tài anh Nguyên nhé. 

- Tôi cÛng chúc cô nhÜ th‰ luôn. 
Thêm n»a là næm m§i mË con cô së 
nhanh chóng ÇÜ®c Çoàn tø xum h®p 
gia Çình. 

Phøng ngÜ§c Çôi m¡t ÇÀy lŒ nhìn 
anh: 

- Bao gi© m§i có phép lå Çó hª 
anh? M‡i lÀn nhìn gia Çình ngÜ©i ta 
xum vÀy là ru¶t gan em tan nát... 

Cô gøc m¥t vào mái tóc tÖ mŠm 
cûa con th°n thÙc khi‰n Nguyên bÓi rÓi 
nhÜ vØa l« l©i. Anh rÓi rít d‡ dành cô 
nhÜ d‡ m¶t ÇÙa em: 

- Phøng ÇØng khóc n»a. Næm m§i 
rÒi, khóc xui l¡m. 

ñêm hôm Çó, cu¶n mình trong 
chæn Ãm áp thÖm ngát mùi dÀu båc hà 
cûa mË, Nguyên quy‰t ÇÎnh, sáng mai 
së lên xông ÇÃt nhà Phøng và mØng 
tu°i cho cô m¶t tin mØng là anh së làm 
hôn thú v§i cô Ç‹ cô ÇÜ®c ª låi và bäo 
lãnh cä con bé Thoa sang. Quy‰t ÇÎnh 
Çó Ç‰n Ç¶t ng¶t trong ÇÀu anh và anh 
bi‰t së kéo theo hàng lô thû tøc rÓi r¡m 
nhÜng anh kiên quy‰t là anh së th¿c 
hiŒn vì anh nghï là anh Çã không làm 
sai trái v§i lÜÖng tâm cûa mình khi thÃy 
cÀn ÇÜa tay ra cÙu v§t m¶t sÓ phÆn 

Çáng thÜÖng. Nguyên së làm không vÎ 
l®i, không kèm theo m¶t ÇiŠu kiŒn nhÕ 
nhoi nào, không toan tính hay l®i døng 
tình cäm vì tình cäm trong anh dành 
cho Phøng hiŒn nay chÌ nhÕ nhoi nhÜ 
m¶t håt mÀm lành månh, ÇÜ®c gieo 
vào lòng ÇÃt m« màng còn cÀn rÃt 
nhiŠu ngày tháng, nhiŠu ÇiŠu kiŒn 
thiên nhiên giao hòa thuÆn l®i m§i näy 
mÀm chui ra khÕi ÇÃt Çen ÇÜ®c. 

Ngày thÙ næm Ç‰n ñÙc, Çó là hôm 
ÇÀu tiên Nguyên ngû ngon lành, không 
tr¢n tr†c hay trª mình thÙc giÃc. 

(Hamburg 10/03) 

ThÖ Vi Khuê 

Bài thÖ Mai 
 

Gªi anh Ba bài thÖ mai 
TrÜ§ng mai sÜÖng lånh m¶t ngày sÜÖng Xuân 

Mai sau dù có n® nÀn 
VÅn còn nh§ mãi m¶t lÀn hËn mai ! 

 
Mai vÜÖn dáng håc. Mai gÀy 

Mai Öi. Vàng nø vàng ngây ngÃt vàng 
Mai là hoa hay là hÜÖng 

Sao mai v§i trúc vÃn vÜÖng tÖ hÒng ? 
 

Mai còn cÓt cách. Thong dong 
ñ‹ ngÜ©i ÇÙng t¿a bên song ng¡m nhìn 
"Trúc xinh trúc m†c ÇÀu Çình" 
Mai xinh. Mai ÇÙng m¶t mình bên sông 
 
Giang mai. Mai ª ÇÀu sông 
Trong thÖ ñ‡ Phû. Ngàn næm vÅn buÒn 
Tàn rÒi mÃy Ç¶ hoa xuân 
ThiŠn sÜ ngºa m¥t. TÀn ngÀn v§i mai ! 
 
RÜ®u say. NgÜ©i ng†c dâng m©i 
Cho ai ngû m¶t giÃc vùi dÜ§i mai 
GÓc cây mai. G†i hÒn mai 
Tiên mai. Bát thäo m¶t vài câu thÖ... 
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ñón Xuân 
vùng cao 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         

Nguyễn Minh Hiền 
 

(Gửi tặng về Hoàn và các bạn người dân 
tộc ở trường ĐHVH Hà Nội khoá 78-82) 

 
Noọng ơi! (*) 
“ ... Noọng ơi, 
Hãy về cùng ta  
Cùng chung mái nhà.  
Bạn về cùng ta, 
Hát chung điệu hát, 
Nghe tiếng khèn Ú u  
Ú ù ú u… 
Ta về,  
Noọng ơi ,, 
                                                        
Kết bạn với Hoàn được ít tháng sau 

khi nhập học tại Hà Nội, là chúng tôi 
đã cùng nhau «du ngoạn» về thăm 
quê của Hoàn vào dịp Tết đến, đầu 
năm. Những ngày, mà bạn bè sinh 
viên chúng tôi đều được nghỉ để đón 
một mùa Xuân mới! 

Mã Đình Hoàn là người dân tộc 
Tày, một đứa bạn thân trong nhóm 
bạn của chúng tôi gồm bốn đứa nữa, 
là Cầm Vĩnh Bông người dân tộc Thái, 
Phùng người Thái Bình và Hinh người 
Hà Nội, còn tôi - Nguyễn Minh Hiền, ở 
Nam Định. 

Lần đầu tiên đi xa nhà, lại vào dịp 
tết, hẳn ai cũng hiểu sự bâng khuâng, 
lo lắng và háo hức của tôi và gia đình. 
Vì Hoàn hay đến nhà tôi chơi, nên bố 
mẹ tôi rất quí và coi như con đẻ. Quê 
nó ở xa, xa lắm. Nó kể rằng nhà nó là 
nhà sàn, dưới gầm nuôi nhiều gia súc. 
Bố mẹ thì nói được tiếng Kinh (tiếng 
người miền xuôi) rất ít, và nó có một 
đứa em gái tên Thuyên cùng cha khác 

mẹ. Muốn về được đó thì phải đi gần 
hai ngày đêm bằng tàu hỏa, xe bus và  
thuyền. 

Còn chuyện leo núi lội rừng là 
đương nhiên, cỡ chừng hơn nửa ngày. 
Vì nhà nó nằm trong một làng bản của 
người dân tộc, một vùng núi non rừng 
rú hiểm trở của xã Văn Chấn, huyện 
Lục Yên, tỉnh Hoàng Liên Sơn (miền 
Bắc Việt Nam). 

Thị xã Yên Bái là trung tâm giao 
thông buôn bán của tỉnh này. Nói đến 
Yên Bái người dân Việt Nam ai cũng 
nhớ tới giai đoạn lịch sử chống Pháp 
vào năm 1930 của Việt Nam Quốc Dân 
Đảng. Đây là một địa thế gồm toàn 
rừng núi. Một loạt những dãy núi cao 
từ 2000 tới 2500 thước, phân cách hai 
lưu vực sông Hồng Hà và sông Hắc 
Giang. Những dãy núi này tỏa ra nhiều 
nhánh về phía sông Hồng Hà. Những 
nhánh này đôi khi rất cao để ngăn 
cách thành những dòng sông nhỏ như 
Ngòi Thu, Ngòi Hút, Ngòi Toe và Ngòi 
Lau, tạo cho những dòng sông này 
một chiều hướng giống nhau. Tỉnh 
Hoàng Liên Sơn có số dân là 68.700 
người, với các sắc dân như sau: 

37.539 người Thổ hay còn gọi là 
người Tày 

11.380 người Mán 
11.130 người Kinh 
  5.100 người Mèo 
  2.430 người Mường 
  1.150 người Nùng 
Còn lại là người Xá, người Nhắng, 

người Dao v.v… 
 
Chuyến tàu cuối năm hộc lên 

những tiếng nặng nề, lặc lè chuyển 
bánh rời sân ga Hà Nội vào một chiều 
cuối đông u ám, ẩm ướt. Trời sập tối 
mặc dù mới gần 5 giờ chiều. Tiếng la 
hét, xô đẩy, dẫm đè lên nhau từ trên 
nóc tàu, xuống cửa lên xuống, cửa ra 
vào và bên trong toa xe. Người ơi là 
người, mồ hôi nhễ nhại. Tôi và Hoàn 
không còn nhìn thấy nhau vì lạc nhau 
từ lúc tìm cách trèo qua cửa sổ để vào 
bên trong toa tàu. Một chân tôi đứng 
chạm sàn tàu còn một chân tôi dẫm 
lên người kế bên. Trong âm thanh hỗn 
loạn tôi tìm thấy sự an tâm mong 
manh vì trước khi đi bố mẹ tôi dặn hai 
đứa: «… bằng bất cứ giá nào cũng 
không được ngồi trên nóc tàu hay bám 
vô thành cửa vì đã có nhiều người ngủ 
quên hoặc sơ ý ngã xuống chết, cũng 
có kẻ bị xô, bị thành cầu gạt rớt xuống 
sông sâu… ». Ôi! Kinh hoàng. Tôi gạt 
mồ hôi để nhìn sang xung quanh làm 
quen với không gian tối tăm mù mịt, 
hôi hám. Xa xa le lói màu đỏ quạch 
của một bóng đèn mờ trên trần toa xe. 
Tôi cố ý muốn tìm Hoàn nhưng bất 
lực, mồ hôi cứ toát ra tràn đầy khóe 

mắt. Một tay gạt vội vã còn tay kia 
bám vào người đứng bên cộng với 
nắm chắc chiếc ba-lô trong có đường, 
bánh kẹo Hà Nội, là ít quà mà bố mẹ 
tôi mua kính biếu bố mẹ Hoàn, trong 
đó còn có ít xôi lạc để hai đứa ăn tối, 
nhưng có lẽ không biết lấy và ăn lúc 
nào nếu cứ mãi trong tình trạng này. 
Mệt mỏi rã rời tôi chợt nhớ nhà quá. 
Nghĩ tới giờ này cả nhà thấp thỏm lo 
lắng không biết hai đứa tôi ra sao?  
Nhớ mẹ tôi lo chỉ còn ít ngày nữa là 
phải đụng thịt, mua gạo nếp, lá dong 
gói bánh. Rồi sắm sửa đồ dùng trong 
dịp đầu năm cho các con, cúng biếu 
họ hàng, hay những người xung quanh 
xóm giềng nơi nhà tôi chung sống. Một 
ngõ hẹp gần hai mươi gia đình với 
hàng chục, hàng trăm nỗi lo. Nỗi lo 
của người lớn, bố tôi với những đêm 
trằn trọc khó ngủ, chìm trong tiếng mẹ 
tôi nhắc nhỏm, thấp thoảng, thở dài… 

Đang mơ màng thì tôi giật mình 
bởi tiếng la của một người bị kẻ cắp 
giật mất đồ và nó lao xuống khỏi tàu, 
dù tàu đang chạy nhanh và trời thì tối 
mù mịt. Rồi chỉ còn tiếng chửi rủa, 
người nghe là hành khách xung quanh 
bà, chửi kẻ kia chắc gì còn mạng mà 
«ăn Tết». Trong toa tàu, mọi người xô 
đẩy và đã có người ngồi bẹp hay nằm 
đại xuống những người khác để tìm 
giấc ngủ vùi. Tôi đã nhìn thấy Hoàn, 
nó đứng cách tôi không xa lắm, tuy 
vậy nó cũng chưa nhận ra tôi ở đâu. 
Nó cứ bị vùi lên, dập xuống như cánh 
bèo trong sóng nước chao đẩy. 

Thế rồi tôi thiếp đi lúc nào không 
hay. Khi choàng tỉnh dậy thì thấy đang 
đứng dựa vào nách một người đàn 
ông cao lớn. Một ông già quắc thước, 
râu dài bạc trắng. Ông như một thân 
cây rừng lớn, mà tôi bám tựa như một 
loài dây leo. Nhìn sang bên là một bà 
già và hai, ba đứa bé hơn tôi. Chắc là 
vợ con ông, họ đều ngủ, miệng há lớn 
tự nhiên. Còn ông thì mắt lim dim, 
không biết rõ là thức hay ngủ, một cặp 
mắt có đuôi dài, nhỏ. Tôi hình dung 
thấy giống như cặp mắt rắn hổ mang, 
mỗi khi phơi nắng trên cành cây cao, 
mà tôi đã gặp trước vườn nhà tôi. Thế 
là tôi đã vô tình «nhập khẩu» vào nhà 
ông và lẽ đương nhiên là được ông 
che chở… thật bình an và sung sướng. 
Quay sang nhìn hướng bên, ô kìa, 
Hoàn bạn tôi đang nằm ngủ vắt vẻo 
trên những chiếc bao bì lớn, đựng 
khoai sắn. Trông nó tội nghiệp quá, 
đầu gối lên bao, thân uốn cong gập 
ghềnh theo chồng bao kế bên, chân 
gác lên vai một em bé, hai tay vẫn ôm 
chặt chiếc túi du lịch. Trong đó có mấy 
hộp sữa nó dành tiền, từ bán ít tem 
phiếu cho cánh nhân viên nhà trường 
để mua cho bà nội; mấy mét vải lụa 
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cho mẹ và bà, bộ quần áo ka-ki vải 
dày cho bố, đôi dép nhựa Tiền Phong 
màu hồng dành cho em Thuyên «diện 
Tết»…  

Dưới ánh sáng hắt hiu, trông 
khuôn mặt và vóc người rất «hoang 
dại và rừng núi» của nó, ngày càng 
hiện rõ bởi vai trò của mình trong 
chuyến đi. Từ lúc nó đội tôi lên vai nó 
và đẩy mạnh qua cửa sổ toa tàu, tới 
khi vừa đẩy vừa hét gạt đường ra cho 
tôi tiến sâu vào bên trong, còn mình 
thì tự… lạc mất! Bây giờ, nó nằm đấy, 
dưới mái tóc dày là đôi mắt với cặp 
lông mày chổi xể xếch chéo, nhắm 
nghiền, như chứa nhiều toan tính bên 
trong… 

Trong tiếng còi kéo dài, nó giật 
mình như con ngựa bị một ngọn roi 
quất mạnh vào người, con tàu lại hộc 
lên, dừng hẳn. Theo quán tính, mọi 
người lại xô ngã vào nhau, chỉ khác 
trước đó mấy tiếng khi còn ở ga Hà 
Nội. Lần này là xô nhau, trèo lên nhau, 
tìm cửa để trèo xuống, leo xuống, tụt 
xuống, và… ngã xuống. Đã đến ga Yên 
Bái. Xung quanh, mờ mờ trong sương 
là nhà ga nghèo nàn, nằm lọt thỏm 
vào rừng, vào núi. Đây, đã tới nơi, 
Hoàn nói vậy. Ai ngờ, cái tới của nó là 
còn hơn hai tiếng đồng hồ, ngồi 
thuyền đi trên mặt hồ mênh mông của 
hồ chứa nước, nhà máy thủy điện 
Thác Bà và gần một ngày leo rừng lội 
bộ nữa. Tôi chỉ kịp leo lên thuyền và 
được Hoàn giới thiệu với ông anh họ 
nó đi đón, xong là lăn ra ngủ vùi. Ngủ 
trong tiếng nước róc rách vỗ hai bên 
mạn thuyền, nghe chừng cũng hữu 
tình thơ mộng, trong tiếng hàn huyên 
của nó với anh họ nó, tên Cường 
(người Mèo) là chồng chị bà con của 
Hoàn. Câu chuyện bằng tiếng dân tộc, 
tôi nghe lõm bõm không hiểu, tựa 
tiếng mưa rơi thưa thớt, lảng vảng nơi 
xa xa. Trong giấc ngủ, tôi lại mơ, một 
giấc mơ rất đẹp về Hà Nội, về miền 
xuôi. Mà khi đó lại là lúc mình đang ở 
giữa lòng miền núi, miền núi rất cao! 

Từ mờ sáng, chừng hơn 9 giờ 
chúng tôi bước những bước chân vào 
cửa rừng. Những cánh rừng nguyên 
sinh bạt ngàn một màu xanh đậm, nối 
nhau từ thấp lên cao bám theo các 
ngọn đồi, ngọn núi. Nhìn từ ngoài là 
một mảng màu hùng vĩ, bát ngát, chỗ 
ẩn chỗ hiện do sương mù giăng mắc 
bao bọc, không khí như ẩm ướt và 
nặng nề hơn. Sự tĩnh mịch chứa đựng 
những uẩn bí kỳ diệu của thiên nhiên 
vùng cao. Đây là những khu rừng có 
từ xa xưa không có dấu chân người tới 
khai thác gỗ. Dây leo chằng chịt, khi 
vào bên trong nghe tiếng âm thanh 
hỗn loạn, khó phân biệt nếu ta chưa 
một lần được làm quen. Tiếng nước rơi 

lộp độp từ trên cao xuống va vào các 
tán lá, thân cây như những giọt mưa 
lớn. Thỉnh thoảng, các cơn gió lay 
động cây cối chao nghiêng, đuổi nhau 
soàn soạt. Xa xa, tiếng chim kêu, vượn 
hót, và tít trên những đỉnh cây cao có 
những loài thú quí hiếm thích thú, ngó 
nghiêng khi có tiếng động, chuyền 
cành. Có những con khỉ mẹ khá lớn, 
bế con bằng một tay còn tay kia cầm 
trái cây ăn ngon lành. Những đàn heo, 
hoẵng hay nai rừng  đuổi nhau, gây 
ầm ĩ cả một khoảng lớn ở nơi xa xa, 
vọng lại… 

Đúng là phải có Cường đi đón, vì 
từ con dao rừng, ống bương đựng 
nước và đồ ăn nó chuẩn bị từ trước, 
tới giờ mới thấy rằng thích nghi để sử 
dụng. Quần xắn móng lợn, áo chàm 
xanh bó chẽn một thân thể trai tơ 
khoẻ mạnh, nó dẫn đầu chúng tôi. Một 
tay cầm dao phát quang đi những loại 
dây leo, như dây mây rừng và gai góc 
chằng chịt. Hay phải chặt đi những 
thân cây lớn, chừng bằng cườm tay 
khi nằm vắt nghiêng, chắn lối. Đường 
tuy nhỏ, chúng tôi chỉ cần một lối đặt 
vừa bàn chân, nhưng chỉ ít phút sau là 
lưng và trán Cường đã thấm ướt 
những giọt mồ hôi nhễ nhại. Tôi chỉ lo 
thở, bao đồ đạc lỉnh kỉnh đã có 
Hoàn «viện trợ» rồi. Chân bước thấp, 
bước cao, có lúc lao ngã chúi xuống do 
trượt chân. Thế mà những vần thơ tôi 
đã đọc ở đâu đó, lúc này lại nhảy nhót 
trước mặt, dẫn đường: 

«… Có những con đường,  
không có ai đi cả. 
Có những con đường, 
phải vừa phá, vừa đi». 
 
Chúng tôi về tới đầu bản, là đã có 

ánh lửa le lói thấp thoáng trong các 
nhà sàn. Ở đây mỗi nhà cách nhau xa 
lắm, chứ không như dưới xuôi. Đi mỏi 
chân mới thấy tiếng động của sự sống 
nơi con người, hay tiếng nói xì xầm 
thưa thớt. Trong các căn nhà sàn 
rộng, người cũng ít, vì phần lớn họ ở 
trên tầng cao, còn tầng trệt chỉ có 
những đàn gia súc sinh sống.   

Thuyên, em gái của Hoàn đứng 
đón hai đứa nơi chân cầu thang nhà 
sàn. Với vóc dáng khoẻ mạnh, khuôn 
mặt thanh thoát, và với đôi mắt thì tựa 
mắt anh nó, che khuất sau làn tóc 
xanh đen óng ả. Một đứa con gái dễ 
thương và tự nhiên, tôi cảm thấy an 
bình khi gặp nó.  

Lên tới trên nhà, bà nội và bố mẹ 
Hoàn vui mừng đón chờ chúng tôi. Họ 
nói với nhau bằng ngôn ngữ riêng của 
mình, Hoàn làm «phiên dịch» cho tôi. 
Tôi vui thích thực sự giữa tình cảm 
hồn hậu, chất phác của mọi người 
trong gia đình. Ngồi bên bếp lửa lớn 

đặt giữa nhà, tôi tìm lại hơi ấm sau 
những giờ khắc đã trôi qua. Gian nhà 
rộng lớn quá, nó được chia làm nhiều 
phòng, nhiều gian khác nhau. Dễ 
chừng hơn chục người ở còn rộng, thế 
mà thường ngày chỉ có bốn người cư 
trú. Tôi nhận thấy rõ vẻ im ắng và 
lạnh ngắt khi đêm đến, chỉ có tiếng tắc 
kè thảng thốt bên vách, rừng cây vẫn 
rì rào như tâm sự thâu canh. 

Tâm trạng và ký ức của tôi về 
những ngày Tết là nằm gọn trong hơn 
hai ngày. Đêm giao thừa cộng với nửa 
ngày mùng một và ngày mùng hai. 

Nhà Hoàn cũng như mọi nhà khác, 
khi hai đứa tới chơi đều giống nhau về 
khoản ăn uống, tập tục. Thịt lợn, bánh 
chưng, rượu nếp thì nhiều vô kể. So 
với đời sống dưới xuôi quả là sung túc 
hơn nhiều. Lúc nào tôi cũng có thể tự 
tay bốc cơm nếp đã đồ chín sẵn, treo 
lơ lửng trên bếp lửa giữa nhà sàn, thịt 
thì luộc và nấu nhiều món lạ, chặt to 
miếng bày xung quanh; những ché 
rượu lớn để nơi góc nhà, nếu thích cứ 
tự lấy uống. 

Nhớ nhất là đêm ngày mùng một, 
Hoàn và Cường nháy mắt nhau ra 
chiều «bí mật» rủ tôi đi chơi. Chẳng là 
ở dưới xuôi, cứ khi nào cu cậu chải 
đầu bóng mượt, diện bộ cánh mới là 
hai đứa chúng tôi cùng hội «ngũ quái» 
lại bát nháo dạo phố, hay «tọa độ» nơi 
các khu nội trú của nữ sinh viên những 
trường đại học kế bên, như trường Sư 
phạm, trường Múa, hay học viện Âm 
nhạc… Tôi từng là «cố vấn, quân sư» 
của nó hay là bạn đồng hành nơi ấy, 
thì nay nơi «bản doanh» Hoàn ra tay 
"đáp lễ" là lẽ đương nhiên. Tôi háo 
hức chờ đợi mong từng giờ cho mau 
tới tối. Hơn bảy giờ chúng tôi lên 
đường. Điều lý thú đặc biệt là tôi được 
hai đứa gắn lên trán một bóng đèn 
sáng rực, loại đèn dành để đi… săn! 
Nhìn hai đứa cũng trang bị y hệt, nghĩ 
thấy tức cười quá, nhưng «nhập gia 
tùy tục», tôi ngậm chặt tiếng cười 
trong cổ họng và lặng lẽ xuất phát. 
Điều hấp dẫn lôi kéo là anh Cường lại 
thảo ra kế hoạch, sẽ đi tìm các bạn gái 
người… Mèo. Trong đầu óc tò mò non 
nớt của tôi, hình ảnh các cô gái dân 
tộc chưa rõ nét lắm. Vì ngoài Thuyên 
ra, tôi đâu đã được gặp ai. Ngồi trên 
nhà sàn nhìn ra xa xa thì cũng thấy họ 
đi qua lại, ríu rít, váy áo sặc sỡ, vai 
đeo gùi, vậy thôi. 

Tới một trảng đất rộng đầy cỏ 
tranh cao quá đầu người, chúng tôi 
chia làm hai nhóm. Theo ngón tay 
Cường chỉ, chúng tôi sẽ gặp nhau nơi 
chân núi cao trước mặt. Gió như mạnh 
hơn, tôi và Hoàn lách người vào rừng 
lau và bắt đầu cuộc chơi lý thú… 
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- Sao ở đây, tụi mày đi “tìm hiểu,, 
kỳ vậy? 

- Chứ mày tính xem, không có 
quán xá, làng bản cách nhau xa, thanh 
niên chỉ còn lấy núi rừng làm đất chơi 
duy nhất. Vừa tránh được người già 
lớn tuổi, vừa xa được bầy trẻ con cần 
đi ngủ sớm, và điều quan trọng, là khi 
gặp nhau rất… thiên nhiên. Tôi trố mắt 
nhìn vào đêm, lắng nghe nó nói. Lời 
nói của nó lúc này như lời trấn an quí 
giá tinh thần tôi, khi mà tôi đang dần 
dần hụt hẫng, chơi vơi. Phía xa đã có 
tiếng hú gọi của những đứa khác tham 
dự, văng vẳng còn có cả tiếng sáo, 
tiếng khèn… 

Chúng tôi đã tìm tới được nơi 
Cường chỉ dẫn, một khoảng đất rộng 
nằm trong thung lũng, xung quanh 
bao bọc là vách núi, và rừng rậm rạp. 
Một đống lửa to cháy hồng rực rỡ, một 
dàn thịt thú rừng nướng vàng đã nhen 
lửa ấm áp. Đứng quanh có chừng gần 
hai chục thanh niên và thiếu nữ. Quần 
áo chàm màu xanh là của bọn con trai, 
váy áo màu xanh đỏ rực rỡ, họa tiết 
tinh xảo là  trang phục của gần mười 
cô thiếu nữ người Tày, người Mèo. 
Khuôn mặt ai cũng đỏ rực vì hơi nóng 
của lửa rừng, của thịt nướng vừa ăn, 
vừa uống rượu cất từ men lá. Thứ 
rượu tuy uống rất dễ và thơm, nhưng 
khi ngấm vào thì say sưa tới mấy 
ngày. Trong tiếng khèn, từng cặp trai 
gái làm quen nhau rồi múa hát, bóng 
của họ đổ xuống nhịp nhàng và lẫn 
lộn, như vô tình đè cả… lên nhau. 

- Ê Hiền, nhảy đi mày! 
- Nhảy làm sao? Tao như say rồi 

đó!  
Hoàn vừa quen được một bạn gái 

xinh xắn má đỏ môi hồng, trên mình 
vận bộ váy áo của người Mèo đẹp quá. 
Nó hứng chí và phấn khích:  

- Vào đây tao sẽ chỉ, cả A Múi  đây 
sẽ «đỡ lưng» cho mày. 

Thế là tôi hòa nhập quay vòng 
cùng các bạn, tay tôi thì đã nằm gọn 
trong tay Hoàn, tay A Múi, rồi sau là 
trong tay của Ba Ná, Kna… Càng nhảy, 
chúng tôi càng cuồng nhiệt, say sưa. 
Những đôi mắt như trong veo lanh lợi 
hơn khi trời càng về khuya. Ánh trăng 
non đã hắt mờ mờ sau những đỉnh núi 
non xa xa, huyền ảo. 

Tôi bỗng thấy người lảo đảo rồi 
ngã vào vòng tay ấm nóng của một 
thiếu nữ người Mèo, và rồi trôi vụt vào 
giấc mơ kỳ quặc, dữ dội. Tôi thấy mình 
đã về lại thủ đô, ngồi trên xe máy 
phóng ào ào với các bạn, trong rộn rã 
tiếng gào thét vây quanh...  

Sáng sau, tỉnh dậy tôi đã thấy 
mình ở một ngôi nhà lạ hoắc. Và cô 
gái Mèo đêm qua nấp sau liếp nứa, 
cười tủm tỉm. Chúng tôi không nói 

được gì với nhau, với bố mẹ Ba Ná 
(tên cô gái) cũng vậy! Nhà họ như vui 
hơn lên khi có một vị khách «không 
mời» lọt vào. Rượu thịt lại được bày 
lên ăn uống, tiếng khèn lại trỗi dậy với 
những điệu múa nhảy hòa vào ánh lửa 
nơi bếp sàn rực sáng lung linh. 

- Hiền à, kin - khẩu (ăn cơm) đi,  
- Hiền à, kin -  nặm (uống nước) 

đi, 
- Hiền à ,… 
Cả nhà Ba Ná, tiếng gọi tên tôi 

chạy hết từ góc này sang góc khác. Có 
lúc, chạy từ trên sàn theo bước chân 
xuống cầu thang, hay đuổi theo xa 
dần  lên nương rẫy…               

Sau này, nghe Hoàn kể lại hai ngày 
tôi đi lạc, nó về nhà bị bố mẹ la, em 
Thuyên trách, nó khóc vì nhớ và lo cho 
tôi. Chỉ sợ tôi bị một loài thú vồ và tha 
đi đâu mất. Chứ có ngờ đâu, như loài 
hổ, có tên Ba Ná đã cướp trọn hồn của 
tôi, và tha tôi đi «chơi Tết» … 

Chia tay với núi rừng và gia đình, 
tôi và Hoàn lại túi áo ba-lô nặng nề 
quay về Hà Nội. Từ giã vùng cao, từ 

giã cái đêm hoang dã nhớ đời cùng 
người con gái Mèo hoang dại, và ngôi 
nhà sàn với vách nứa đơn sơ. Về tới 
nhà rồi mà nhìn xung quanh phố xá, 
người quen. Đâu đâu, tôi cũng thấy 
như là anh Cường, em Thuyên, Ba Ná, 
Kna v.v… 

 
Mùa xuân là mùa hy vọng. Chính 

núi rừng ngày ấy là chất liệu nuôi 
dưỡng hy vọng sống mãi trong tôi. 
Niềm hy vọng khát khao cháy bỏng, 
rực rỡ bởi ngọn lửa trong trái tim non 
trẻ: Tình Yêu !!! 

Ra trường, mỗi đứa mỗi nơi phiêu 
bạt. Hạnh phúc hơn tôi, Hoàn đã được 
phân công về làm việc tại sở văn hóa 
của tỉnh Hoàng Liên Sơn. Chúng tôi 
vẫn hứa hẹn với nhau, sẽ có với nhau, 
một chuyến đi chơi… như thế! 

                                                       
(Chùa VG, đón xuân «con khỉ - 2004») 
 
              

(*) Một bài ca của dân tộc Tày, đã chuyển 
sang tiếng Kinh. Noọng : Bạn. 

ThÖ Hå Anh 

 

Em cho tôi mùa Xuân 
 

Xuân Çã vŠ rÒi em bi‰t chÜa 
VŠ gi»a hÒn anh m¶t bu°i trÜa 
XÙ lå låc loài chân gÓi mÕi 
Ti‰ng mÜa là pháo n° giao thØa 
 
ñ¢ng Ç£ng lâu rÒi em bi‰t không 
ñ©i anh trôi thä t¿a dòng sông 
CuÒn cu¶n thác ghŠnh khi lÖ Çãng 
Lang thang nào bi‰t Ç‰n xuân lòng 
 
Anh tÜªng tØ lâu chÓn cu¶c Ç©i 
Xa lìa vïnh viÍn ánh xuân tÜÖi 
Bæng giá lÃp vùi tình thÖ thÄn 
Ti‰ng thª th©i gian gÜ®ng ti‰ng cÜ©i! 
 
Nºa Ç©i rÒi Çó, bi‰t chæng em 
Xuân Ç‰n cùng anh lúc ngû quên 
Xuân nÒng nàn quá, em ngoan quá 
HÒn anh ch®t sÓng gi»a xuân mŠm... 
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GiÃc mÖ  

Xuân 
 

 

 

 

 

 

 

 

ThiŒn Ý 

 

hông bi‰t tØ lúc nào tôi và h¡n 
Çã trª thành hai chÎ em, ngÜ©i 

ngoài nhìn vào ít ai hi‹u n°i vì sao 
chúng tôi låi có th‹ h®p nhau, tánh tình 
hai chÎ em tôi là hai bÀu tr©i khác biŒt. 
Tôi lånh lùng, cÙng r¡n và kiêu hãnh. 
H¡n vui vÈ, hoåt bát, lém lÌnh, thành 
thÆt, thích giúp Ç« kÈ khác... HÀu nhÜ 
tÃt cä nh»ng cái tÓt ÇŠu có ª nÖi h¡n, 
còn tôi vØa khó chÎu vØa Üa Çi gây s¿ 
nên bÎ l¡m ngÜ©i ghét. VÆy mà tôi và 
h¡n Çã cùng sát cánh Çi trên m¶t dòng 
sông, cùng chia sÈ nh»ng ng†t bùi cay 
Ç¡ng trong nh»ng næm qua... 

NhÜ m¶t truyŒn thÀn tiên, tôi và 
h¡n quen nhau rÒi trª nên tri k› vì 
cùng chung lš tÜªng, lš tÜªng tìm cÀu 
chân lš, tìm vŠ v§i Giáo pháp cûa ñÙc 
NhÜ Lai. GÀn h¡n ngÜ©i khó tánh nhÜ 
tôi b‡ng trª nên vui vÈ, nø cÜ©i thÜ©ng 
nª trên môi, tôi không th‹ nào cau có, 
nhæn m¥t m‡i khi g¥p h¡n vì h¡n là 
bi‹u tÜ®ng cûa vÎ thÀn mang Nø cÜ©i 
và NiŠm vui Ç‰n cho m†i ngÜ©i. H¡n 
có th‹ làm cho tôi cÜ©i bÃt cÙ lúc nào 
nhÜng Çôi khi h¡n cÛng là nguyên 
nhân làm tôi tÙc tÓi vì tánh thành thÆt 
và thích giúp Ç« cûa h¡n. HÀu nhÜ 
trong bøng h¡n có gì h¡n ÇŠu k‹ cho 
thiên hå nghe h‰t, tánh Üa giúp Ç« l¡m 
lúc làm h¡n bÎ l®i døng, thº hÕi ngÜ©i 
cÙng r¡n và kiêu hãnh nhÜ tôi làm sao 
chÎu n°i! Th‰ là chúng tôi låi cãi vã, 
giÆn h©n nhÜng không lâu và cái lém 
lÌnh cûa h¡n Çã làm tôi chÎu thua. M‡i 
khi h¡n h†c ÇÜ®c m¶t bài Pháp hay, có 
m¶t cuÓn sách quš h¡n ÇŠu cùng tôi 
g¥p g« Ç‹ Çàm Çåo, nghiên cÙu, thÆm 
chí có lÀn h¡n vui mØng báo cho tôi 
bi‰t là h¡n Çã tìm ÇÜ®c ngôi chùa thích 
h®p cho h¡n và không quên gi§i thiŒu 
m¶t ch‡ tÜÖng lai cho tôi... H¡n là nhÜ 
th‰ Çó, thÆt cäm Ç¶ng, có lë Çây là 
chÃt keo khi‰n tình nghïa cûa chÎ em 
chúng tôi không th‹ nào phai låt!  

ñoån ÇÜ©ng Çi tìm chân lš ª Ç©i 
Måt pháp không ÇËp nhÜ trong truyŒn 
thÀn tiên. Nh»ng Ü§c mÖ, nh»ng toan 
tính cûa tu°i m§i l§n chÜa Çû Quy‰t 
tâm, Nhân duyên  chÜa t§i ho¥c BÒ ñŠ 
tâm  chÜa kiên cÓ thÜ©ng g¥p trª ngåi 
gi»a chØng, cÛng nhÜ tôi và h¡n ÇŠu 
ham muÓn Theo bÜ§c chân PhÆt  
nhÜng tâm không quy‰t, š chí không 
månh mà Ç©i thì nhiŠu quy‰n rÛ, ÇÀy 
thú vui, hành giä không v»ng së bÎ 
cuÓn trôi theo dòng Ç©i... Th‰ rÒi tôi và 
h¡n Çã ngøp l¥n trên m¶t dòng sông 
lúc chìm, lúc n°i, lúc l¶i ngÜ®c dòng, 
lúc xuôi theo dòng, lš tÜªng chúng tôi 
vÅn còn nhÜng chúng tôi không ti‰n xa 
hÖn ÇÜ®c, chÌ lÄn quÄn trong phåm vi 
thº thách. Th©i gian thì ch£ng Ç®i ch© 
ai, có nhiŠu lúc chán nän và thÃt v†ng 
muÓn nhÆp cu¶c vào Ç©i Ç‹ sÓ phÆn 
ÇÜa ÇÄy, trôi Çi Çâu thì Çi!  

Tôi vÅn cÓ g¡ng d† dÅm tìm ÇÜ©ng, 
còn h¡n bây gi© ra sao? Tôi không bi‰t 
hiŒn tåi h¡n Çang ª Çâu? Sau nh»ng 
næm tháng mÕi mŒt ch£ng lë h¡n låi Çi 
theo dòng Ç©i? N‰u vÆy h¡n có hånh 
phúc không? N‰u h¡n hånh phúc thì 
tôi phäi mØng cho h¡n m§i Çúng! Có 
thÆt tôi mØng cho h¡n không? Hay là 
tôi låi Çi gây s¿ và ki‰m chuyŒn nhÜ 
bän tánh cÙng ÇÀu muôn Ç©i không 
thay Ç°i cûa tôi! Có m¶t ÇiŠu ch¡c 
ch¡n r¢ng Çoån ÇÜ©ng trÜ§c m¡t tôi së 
buÒn tÈ n‰u v¡ng bÜ§c chân h¡n, mùa 
Xuân låi vŠ tôi thÀm mÖ Ü§c và hy 
v†ng së g¥p låi h¡n ª Çi‹m hËn Ç‹ 
cùng nhau LÆp nguyŒn  nhÜ thuª nào 
hai chÎ em tôi Çã tØng ao Ü§c. 

Tôi Çang l¥n høp trong dòng Ç©i 
sau nh»ng tháng ngày Çi tìm cÀu chân 
lš, mŒt mÕi và chán chÜ©ng Çã ÇÜa 
ÇÄy tôi vào vòng lÄn quÄn cûa th‰ 
gian. Tôi bi‰t tôi Çã Çi sai ÇÜ©ng nhÜng 
trong m¶t thoáng y‰u lòng tôi Çã 
không cÜ«ng ÇÜ®c cám d‡ cûa cu¶c 
Ç©i. Trong nh»ng lúc này tôi rÃt cÀn chÎ 
tôi. Tôi thèm ÇÜ®c tâm s¿ v§i chÎ, thèm 
ÇÜ®c chÎ v‡ vŠ, an ûi, thèm ÇÜ®c ch†c 
cho chÎ cÜ©i, thèm ÇÜ®c cùng chÎ hàn 
huyên vŠ ñåo Pháp... NhÜng dåo này 
tôi bi‰t tôi và chÎ Çã trª nên xa cách, 
m‡i lÀn nói chuyŒn chÎ thÜ©ng Ç° dÀu 
vào lºa  còn tôi thì Sân Si, Ø nhÌ sao tôi 
sân si quá? Còn chÎ, con ngÜ©i gì mà 
lånh lùng, bæng giá, tôi không bi‰t chÎ 
Çang nghï gì? ñó là ÇiŠu mà tôi b¿c 
mình nhÃt nÖi chÎ! Bøng då tôi có gì tôi 
ÇŠu phÖi bày ra cho chÎ rõ mà tôi 
ch£ng hi‹u gì vŠ chÎ! Con ngÜ©i cûa 
chÎ thÆt là huyŠn bí, tuy ngoài m¥t 
cÙng cÕi nhÜng chÎ có m¶t tÃm lòng rÃt 
tÓt, tôi bi‰t chÎ giÆn tôi nhÜng chÎ không 
bao gi© bÕ tôi! CuÓi cùng rÒi chÎ cÛng 
së Ç‰n tìm tôi nhÜ bao nhiêu lÀn trÜ§c, 
nhÜng lÀn này liŒu tôi có quay vŠ ÇÜ®c 

n»a không? Con ÇÜ©ng trÜ§c m¡t tôi 
thÆt vô ÇÎnh, tôi chÜa bi‰t së Çi vŠ ngä 
nào? Tôi Çang có trong tay cái hånh 
phúc cûa ngÜ©i Ç©i, cái hånh phúc mà 
trong nh»ng cÖn mÖ thÀm kín Çã có 
lÀn tôi mong muÓn! Và bây gi© tôi 
Çang tÆn hÜªng nó nên cÓ níu kéo th©i 
gian Ç‹ không phäi r©i xa nó dù trong 
tÆn cùng cûa lš trí Çang báo cho tôi 
bi‰t là tôi Çang lao xuÓng v¿c sâu! Tôi 
Çang lØa dÓi tôi b¢ng cách cÓ biŒn 
båch r¢ng tôi chÌ dØng låi trong chÓc 
lát Ç‹ vui chÖi, s§m mu¶n gì tôi cÛng 
së tìm vŠ Ç‰n Çích! Ch£ng lë tôi låi phí 
phåm bao nhiêu th©i gian mà trÜ§c kia 
tôi Çã bÕ công tìm cÀu. Tôi Çã phø lòng 
bao nhiêu ngÜ©i Çã ûng h¶ tôi, tôi phäi 
cÓ vÜÖn lên, chÌ cÀn tôi g¡ng sÙc thêm 
m¶t Çoån ÇÜ©ng n»a là vŠ Ç‰n Çi‹m 
hËn!  

ChÎ có bi‰t không là tôi vÅn còn 
nh§ Ç‰n Çi‹m hËn cûa chÎ và tôi, lš 
tÜªng không th‹ nào m¶t s§m m¶t 
chiŠu mà phai tàn trong tôi ÇÜ®c! Tôi 
së vŠ Çi‹m hËn nhÜ l©i hÙa v§i chÎ dù 
Çoån ÇÜ©ng phía trÜ§c ÇÀy chông gai 
và hÒi h¶p, chÜa bi‰t chuyŒn gì së xäy 
ra!  

CÀu Ön trên ban cho tôi thêm nghÎ 
l¿c Ç‹ vÜ®t thoát m†i gian nguy, cÀu 
cho tôi ra khÕi ÇÜ®c trÆn cuÒng phong 
này!  

Và trong giÃc mÖ cûa 3 ngày T‰t 
tôi thÃy tôi cùng chÎ Çang ÇÙng trên 
miŠn ÇÃt hÙa...� 

K 

ThÖ  : ñ¶ Hà 
 

LÀn ÇÀu thæm  
Viên-Giác t¿ 

 
Duyên Çâu ÇÜa ÇÄy trª vŠ Çây 
Viên Giác ung dung ng¿ chÓn 
nÀy 
Mõ s§m Læng Nghiêm xua 
v†ng tÜªng 
Chuông chiŠu Bát Nhã rõ tâm 
ngay 
ñôi vòng nhiÍu PhÆt hoài cÓ 
th° 
MÃy Çoån Hoa Nghiêm nh§ 
Ç‰n ThÀy 
Có phäi duyên xÜa gi© g¥p låi 
ñ‹ ngÜ©i viÍn xÙ h‰t mÖ say ? 
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Lá thÜ 

thÃt låc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhÜÖng Quÿnh 
 
 

ôi ngÒi thÅn th©, sau khi nghe 
Thäo em tôi ª ViŒt Nam báo 

tin chÜa tìm ÇÜ®c Bäo. Cách Çây ba 
tuÀn lÍ, tôi Çã ÇiŒn vŠ ViŒt Nam nh© 
các em tôi tìm Bäo, nhÜng cho Ç‰n 
bây gi© vÅn b¥t tin. Tôi nghe tim mình 
trïu n¥ng, lòng buÒn xót xa, không bi‰t 
gi© này Bäo và các con ra sao? Tôi lÃy 
bÙc thÜ Bäo ra Ç†c låi.  

B‡ng có ti‰ng chuông, tôi v¶i ÇÙng 
dÆy ra mª cºa: 

- Chào cô Hà, m©i cô vào nhà. 
- Chào chÎ, em xin trä chÎ cuÓn 

sách. 
Hà vào nhà. B‡ng nhiên nhìn trên 

m¥t tôi thÃy nÜ§c m¡t còn ràn røa, cô 
ngåc nhiên hÕi: 

- ChÎ Öi, có chuyŒn gì xäy ra không 
vui mà chÎ buÒn quá vÆy? Em có th‹ 
ngÒi låi Çây Ç‹ cùng chia xÈ v§i chÎ 
ÇÜ®c không? 

Tôi ÇÜa bÙc thÜ còn cÀm trên tay 
cho Hà Ç†c. 

 
Phan Thi‰t 20.11.1993 
ChÎ ThiŒn thÜÖng, 
Chuy‰n chÎ vŠ thæm nhà, sau gÀn 

tám næm xa quê hÜÖng, chÎ em mình 
ÇÜ®c g¥p låi nhau, nhÜng th©i gian quá 
ng¡n ngûi chÜa k‹ h‰t nh»ng tâm tình 
vui buÒn nh§ thÜÖng thì chÎ låi trª vŠ 
ñÙc...  

Bây gi©, hai phÜÖng tr©i cách biŒt, 
bi‰t bao gi© mình m§i g¥p låi nhau hä 
chÎ?! 

Nh§ låi 20 næm trÜ§c Çây, chÎ em 
mình chung l§p, chung trÜ©ng Phan 
B¶i Châu v§i nhiŠu k› niŒm vui buÒn, 
nghÎch ng®m. Nh§ låi mà em thÃy lÜu 
luy‰n quá hä chÎ? Nghï låi thÆt buÒn 
cÜ©i và thú vÎ, có m¶t ngÜ©i chÎ ÇËp gái 
k‹ cÛng hãnh diŒn thÆt. Hôm nào chÎ 
em mình Çi tr¿c, mÃy ông l§p trên hay 
ch†c ghËo chÎ thÆt là vui. Còn mÃy 
thÀy thì cÙ g†i tên chÎ, không bi‰t chÎ 
còn nh§ không? Nh»ng Çêm væn nghŒ 
c¡m tråi, chÎ n°i bÆt nhÃt vŠ hóa trang, 
làm mÃy ông l§p ñŒ NhÃt phäi xušt 
xoa. Càng nghï bao nhiêu, em càng 
ti‰c rÈ bÃy nhiêu. Có lÀn thÃy hình chÎ 
chøp ÇËp quá, em Çã æn c¡p m¶t tÃm, 
bây gi© vÅn còn gi». HÍ m‡i lÀn nh§ 
chÎ là em lÃy hình ra xem. ThiŒn chÎ! 
Nh»ng k› niŒm êm ÇŠm cûa th©i thÖ 
Ãu thÆt vô tÜ, thÆt ÇËp Çë phäi không 
chÎ? 
à, nãy gi© mãi nói chuyŒn Çâu Çâu, 

mà em quên hÕi thæm sÙc khÕe cûa 
anh chÎ và mÃy cháu ra sao? Còn 
phÀn em vÅn Çi dåy ÇŠu, nhÜng lÜÖng 
không Çû sÓng. Em phäi mª l§p dåy 
kèm cho h†c sinh ª nhà Ç‹ ki‰m thêm 
tiŠn lo cho ba cháu æn h†c. Kh° n‡i låi 
có cháu Hùng bÎ bŒnh tim. Nh§ Ç‰n 
chÒng em Çã ch‰t trong tråi tù cäi tåo, 
em càng chÎu Ç¿ng bÜÖn chäi thêm 
nhiŠu cách, hÀu nuôi nÃng và lo cho 
các con nên ngÜ©i, Ç‹ khÕi phø lòng 
ngÜ©i Çã d¥n dò træn trÓi v§i bån tù nÖi 
rØng sâu nÜ§c Ç¶c, trÜ§c khi nh¡m m¡t 
lìa Ç©i. 

NhÜng sÓ phÀn em không ÇÜ®c 
may m¡n chÎ å. Có lë ki‰p trÜ§c mình 
thi‰u tu nhân, tích ÇÙc, nên ki‰p này 
phäi lÆn ÇÆn, lao Çao. Em làm thêm 
huê høi, bÎ ngÜ©i ta gi¿t h‰t tr¡ng tay, 
nên bây gi© em còn thi‰u n® cûa các 
con høi Ç‰n hai triŒu ÇÒng, em không 
còn m¶t ÇÒng vÓn. ñÒ Çåc trong nhà 
Çã bán gÀn h‰t. H¢ng ngày nhìn thÃy 
trên nét m¥t các cháu buÒn so. NhiŠu 
lúc æn không Çû no,  ngû không yên 
giÃc. Xin ÇÜ®c ÇÎa chÌ cûa chÎ, em 
mØng vô cùng, chÌ còn hai tháng n»a 
là T‰t Ç‰n, em ÇÎnh xin chÎ cho m¶t ít 
tiŠn Ç‹ trä n®, còn bao nhiêu dùng làm 
vÓn mua bán thêm ki‰m l©i và lo thuÓc 
men, h†c hành cho các cháu. 

Hôm trÜ§c chÎ vŠ, em ÇÎnh xin chÎ 
nhÜng khó mª l©i, vì thÃy chÎ Çang lo 
âu vì Má chÎ Çang lâm tr†ng bŒnh. Låi 

còn nghe ª xÙ chÎ quanh næm tuy‰t 
phû, chÎ phäi vÃt vä h¢ng ngày v§i các 
cháu còn nhÕ, nên em ngÆp ngØng 
không dám ngÕ l©i. Vä låi  thÃy chÎ 
Çang buÒn làm em càng thêm ái ngåi. 

ChÎ ThiŒn thÜÖng, 
Em vi‰t thÜ này trÜ§c thæm anh chÎ 

và các cháu, sau em xin chÎ gªi cho 
em m¶t ít tiŠn trong lúc em quá khó 
khæn và kh° sª. Mong anh chÎ thÜÖng 
em và các cháu mà giúp cho trong lúc 
khÓn cùng này. Em bi‰t nÖi xÙ ngÜ©i, 
chÎ cÛng vÃt vä ngày Çêm Ç‹ lo cho gia 
Çình; nhÜng trong hoàn cänh cùng 
c¿c, em không Çû tiŠn lo thuÓc men 
cho cháu Hùng- ÇÙa con trai út Çang bÎ 
bŒnh n¥ng. Em không bi‰t nh© cÆy ai, 
nên Çành phäi nh© chÎ thôi. ÷n này em 
và các cháu không bao gi© dám quên. 

Nh§ và thÜÖng chÎ nhiŠu. 
Em Bäo 
 
ñ†c xong, Hà lÆt qua lÆt låi lá thÜ 

và cái phong bì Çã cÛ kÏ, Hà th¡c m¡c: 
- Cái thÜ này vi‰t Çã lâu quá, Çã 

hÖn 10 næm rÒi mà bây gi© chÎ còn 
Çem ra Ç†c låi? 

- Hà à, trong cu¶c Ç©i có nh»ng s¿ 
viŒc xäy ra rÃt là vô lš, nhÜng Çó là s¿ 
thÆt, mà mình nói ch¡c là ngÜ©i ta khó 
tin. Cách Çây ba tuÀn lÍ cái tû tôi Ç‹ 
thÜ tØ và nh»ng ÇÒ l¥t v¥t có m¶t ngæn 
bÎ hÜ. Nhân có chút thì gi© ränh r‡i, 
nên tôi kéo cái tû ra Ç‹ sºa cái ngæn 
kéo. Không ng© tôi låi thÃy có vài lá 
thÜ r§t n¢m sau lÜng tû sát vách tÜ©ng. 
Tôi tò mò lÜ®m lên lau bøi Ç‹ xem låi 
thÜ gì. BÃt ch®t tôi nhìn thÃy chi‰c 
phong bì gªi tØ ViŒt Nam chÜa ÇÜ®c 
mª ra. M¡t tôi b‡ng sáng lên, khi nhìn 
thÃy tên ngÜ©i gªi là Bäo. Tôi v¶i mª 
thÜ ra Ç†c, càng Ç†c lòng tôi càng Çau 
nhÜ ai c¡t ru¶t. ñ†c xong, vØa buÒn 
vØa tÙc giÆn, tôi v¶i ÇiŒn thoåi vŠ ViŒt 
Nam và yêu cÀu Thäo, em gái cûa tôi 
b¢ng m†i cách phäi tìm cho g¥p Bäo 
và tùy hoàn cänh Ç‹ giúp Ç« gia Çình 
Bäo...   

VØa rÒi tôi ÇÜ®c bên nhà báo tin, 
em tôi vÅn chÜa tìm ÇÜ®c mÃy mË con 
Bäo! 
    Cô Hà à, Ç‹ tôi k‹ thêm m¶t chút 
quá khÙ và m¶t sÓ k› niŒm vŠ Bäo cho 
Hà nghe. Bäo nhÕ hÖn tôi hai tu°i, 
nhÜng nàng xem tôi nhÜ ngÜ©i chÎ, 
Bäo rÃt thân v§i tôi suÓt cä bäy næm 
h†c. Trong l§p Bäo thÜ©ng ngÒi gÀn 
tôi. Tánh nàng hay dí dÕm, thÆt thà vui 
tính dÍ thÜÖng. HÍ gia Çình có chuyŒn 
gì vui buÒn, là hai chÎ em Ç‰n trÜ©ng, 
thÜ©ng tâm s¿ v§i nhau trong nh»ng 

T 
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gi© ra chÖi. Có nh»ng lÀn mË tôi Çau 
y‰u bÃt ng©, tôi là chÎ cä nên phäi nghÌ 
h†c, ª nhà Ç‹ sæn sóc cho mË tôi. Vì 
th‰ bài vª thi‰u trÜ§c høt sau. M‡i lÀn 
nhÜ th‰ thì Bäo mang bài Ç‰n nhà cho 
tôi xem, vi‰t låi nh»ng l©i giäng Ç¥c 
biŒt cûa các thÀy cô. Nàng ghi chép rÃt 
là chu Çáo, Ç‹ giúp tôi thông suÓt 
chÜÖng trình khÕi bÎ gián Çoån. M‡i lÀn 
bài ki‹m phát ra, Çi‹m tôi thÃp, Çi‹m 
Bäo cao thì nàng không vui và nói: "-
Ch‰t rÒi, kÿ này chÎ låi bÎ ít Çi‹m hÖn 
em!". RÒi có khi bài cûa Bäo thua Çi‹m 
tôi, thì nàng låi cÜ©i xòa, rÒi nói: "-Kÿ 
này cho chÎ hÖn em, em không thích 
chÎ ít Çi‹m, thà Çi‹m em thÃp hÖn Çi‹m 
chÎ thì không sao!". Nói xong Bäo 
thÜ©ng cÜ©i Çùa vui vÈ. M¶t ngÜ©i bån 
suÓt cä bäy næm chung l§p, mà không 
h©n giÆn, không ganh tÎ nhau, vui buÒn 
cùng chia xÈ. ThÆt là hi‰m! TiŠn båc 
thì mình dÍ tìm, siêng næng cÓ g¡ng là 
có. Còn bån tÓt là phäi ÇÓt ÇuÓc Çi tìm. 
Mình kh° thì bån thÜÖng, mình vui 
sÜ§ng thì bån mØng mà không ganh tÎ. 
Trên Ç©i này nh»ng ngÜ©i bån Çó Çâu 
phäi dÍ tìm phäi không Hà ? 

- ChÎ nói Çúng. Em nh§ có m¶t nhà 
thÖ nào Çó Çã nói: 
 

"Còn rÜ®u, còn trà, còn tình nghïa 
H‰t cÖm, h‰t gåo, h‰t ông tôi !". 
 
- Sau khi h†c xong næm l§p ñŒ 

NhÃt thì m‡i ngÜ©i m‡i ngä. Bäo lÆp 
gia Çình v§i m¶t Sï quan trÜ©ng Võ BÎ 
QuÓc Gia ñà Låt, rÒi theo chÒng Ç°i ra 
Vùng I Chi‰n ThuÆt. Còn tôi sau khi tÓt 
nghiŒp SÜ Phåm cÃp tÓc, lên dåy h†c 
tåi Bäo L¶c -thành phÓ vùng Cao 
Nguyên ÇÃt ÇÕ-, nÖi n°i ti‰ng sän xuÃt 
trà thÖm ngon nhÃt nÜ§c th©i bÃy gi©. 
Tôi chÌ sÓng ª Bäo L¶c m¶t næm, lÆp 
gia Çình, rÒi theo ba cûa các cháu vào 
Saigon lÆp nghiŒp. Th©i gian này tôi và 
Bäo ít liên låc v§i nhau. Tôi vÃt vä, 
nhÜng Bäo låi còn vÃt vä hÖn tôi nhiŠu. 
Con còn nhÕ mà Bäo cÛng phäi theo 
chÒng Ç‰n tÆn ÇÀu gi§i tuy‰n, tÌnh 
Quäng TrÎ. M‡i næm vào dÎp T‰t, hÍ có 
bån bè cûa Bäo vào Saigon thæm gia 
Çình, tôi thÜ©ng gªi chút ít tiŠn ra Ç‹ 
nàng s¡m sºa và lo cho các con. 

 
RÒi b‡ng nhiên có cu¶c Ç°i Ç©i 

næm 75, nàng phäi bÒng b‰ con trª låi 
quê nhà, trong khi chÒng bÎ tù cäi tåo 
ra B¡c. Trong th©i gian này cha mË 
Bäo låi ch‰t vì lâm tr†ng bŒnh. Dù Bäo 
ÇÜ®c hÜªng chút thØa t¿ cûa cha mË 
Ç‹ låi, nhÜng rÒi cÛng phäi bán dÀn, Ç‹ 
nuôi con còn nhÕ dåi và thæm nuôi 

chÒng suÓt sáu næm dài. CuÓi cùng 
chÒng cûa Bäo cÛng ch‰t trong tråi tù 
cäi tåo... 

Khi tôi trÀm ngâm thi Hà nói:  
    - Nãy gi© nghe chÎ k‹ mà em thÃy 
thÜÖng cô Ãy quá! Kh° n‡i, bÙc thÜ 
thÃt låc Çã gªi gÀn mÜ©i næm nay tình 
c© m§i tìm låi ÇÜ®c. Không hi‹u hoàn 
cänh cûa cô Ãy bây gi© nhÜ th‰ nào? 

- T¶i nghiŒp, lúc vi‰t thÜ cho tôi, 
Bäo rÃt vui và hy v†ng r¢ng tôi së 
nhÆn ÇÜ®c và giúp cho nàng. Th‰ mà 
h‰t næm này sang næm khác, nàng ch© 
Ç®i trong vô v†ng. Ch¡c ch¡n nàng së 
tûi thân, trách móc, hÆn Ç©i. Ch£ng 
bi‰t gi© này mÃy mË con Bäo sÓng th‰ 
nào? Çói no ra sao? lÜu låc nÖi nào? 

* 
*     * 

Hai hôm sau, vào lúc 5 gi© sáng, 
b‡ng dÜng có ti‰ng ÇiŒn thoåi reo 
vang. Tôi giÆt mình tÌnh giÃc dÆy, v¶i 
vàng nhÃc ÇiŒn thoåi lên: 

- Hallo, ThiŒn Çây! 
ñÀu dây bên kia có ti‰ng reo vui 

cûa Thäo, em gái út cûa tôi: 
- ChÎ ThiŒn Öi, em Çã tìm ÇÜ®c chÎ 

Bäo rÒi. Em có k‹ rõ trÜ©ng h®p lá thÜ 
thÃt låc cho chÎ Ãy nghe. ChÎ Bäo ngåc 
nhiên vô cùng, hèn chi lâu nay chÎ Ãy 
cÙ th¡c m¡c, không hi‹u vì sao chÎ 
ThiŒn låi b¥t tin? Dï nhiên chÎ Bäo 
buÒn kh°, thÃt v†ng và t¿ ái nên không 
Ç‰n gia Çình mình Ç‹ hÕi thæm tin tÙc 

     � ThÖ   ñào Nguyên 

 

    N‰u 
N‰u anh không vi‰t lá thÜ ÇÀu 
Thì chuyŒn tình yêu ch£ng có Çâu 
Em së không buÒn không bi‰t nh§ 
Và không hŠ khóc suÓt canh thâu 
 
N‰u anh không vi‰t chuyŒn yêu thÜÖng 
Quen bi‰t Çôi ta chÌ bình thÜ©ng 
Và em vÅn mãi là cô gái 
G¥p g« quen anh ª bên ÇÜ©ng 
 
N‰u anh không vi‰t chuyŒn thÜÖng 
nhau 
Thì cä Ç©i em chÌ m¶t màu 
Không có sóng dÒn trong mÜa bão 
Và không hŠ bi‰t chuyŒn thÜÖng Çau 
 
TØ khi em bi‰t Ç‰n yêu thÜÖng 
Kh° quá con tim kh° træm ÇÜ©ng 
Và có khi nào anh nghï Ç‰n 
N‡i Çau cûa kÈ bi‰t yêu thÜÖng 
 
Anh Ç‰n làm chi th‰ h«i anh 
Cho tim nhÕ máu chÃt xây thành 
Cho hÒn cô bé rÖi thành lŒ 
Máu lŒ hòa tan khóc nh§ anh ! 
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cûa chÎ. Khi hi‹u ÇÜ®c nguyên do, chÎ 
Bäo Çã vui vÈ k‹ h‰t cho em nghe 
chuyŒn cûa chÎ Ãy, thÆt là hy h»u chÎ å. 
Em Çã trao 200 Euro cûa chÎ gªi t¥ng 
chÎ Bäo Ç‹ lo s¡m sºa cho các cháu vì 
T‰t s¡p Ç‰n rÒi. ChÎ ThiŒn Öi, em k‹ låi 
cho chÎ nghe m¶t Çoån Ç©i khá ly kÿ và 
hÃp dÅn cûa chÎ Bäo .... 

 

* 
*     * 

 
HÖn mÜ©i næm trÜ§c, sau khi Bäo 

gªi thÜ cho chÎ ThiŒn. Ch© mãi vÅn b¥t 
vô âm tín, nên Bäo không còn hy v†ng 
vŠ s¿ giúp Ç« cûa chÎ ThiŒn n»a. Trong 
m¶t lÀn Çi chùa cÀu nguyŒn, lÍ PhÆt, 
xin xæm, lúc vØa ra khÕi c°ng chùa thì 
bÃt ng© Bäo g¥p låi Toàn lái chi‰c 
Dream cÛng vØa Ç‰n chùa. Sau hÖn 
hai mÜÖi næm, th©i gian bào mòn nhan 
s¡c, cä hai ÇŠu Ç°i thay rÃt nhiŠu. Sau 
phút b« ng«, Toàn ngÆp ngØng hÕi: 

- Xin l‡i, có phäi là Bäo ª Phan 
Thi‰t không? 

Bäo cÛng r¶n ràng qua gi†ng nói: 
- Vâng, n‰u tôi không lÀm thì anh 

là Toàn? 
Toàn mÌm cÜ©i: 
- ñã quá lâu rÒi phäi không, tøi 

mình m§i g¥p låi nhau! Tôi vÅn tÜªng 
nhÜ mình n¢m mÖ giÓng thuª trÜ§c. 
Bäo cÛng không mÃy thay Ç°i! VÅn 
còn ÇËp... 

Bäo cÜ©i: 
- Anh cÛng thay Ç°i ghê, ch£ng 

hi‹u ai dåy mà miŒng cûa anh dÈo 
kËo... 

- Nh© Bác và ñäng b¡t Çi h†c tÆp 
"cäi tåo" Çó Bäo! N‰u ngày xÜa... 

- Ngày xÜa sao? 
- N‰u ngày xÜa tôi cÛng nhanh 

miŒng nhanh mÒm nhÜ vÆy, thì tôi Çâu 
có mÃt Bäo... à quên, gia Çình cûa Bäo 
bây gi© ra sao? 

Bäo bùi ngùi k‹ h‰t n‡i kh° cûa 
mình, khi chÒng ch‰t trong tråi tù cäi 
tåo, n‡i khó khæn hiŒn tåi khi phäi xoay 
xª Ç‹ nuôi các cháu, nhÃt là ÇÙa con 
trai út Çang bÎ bŒnh tim måch rÃt n¥ng. 

Toàn ÇÙng l¥ng im không bi‰t nói 
l©i gì Ç‹ chia xÈ n‡i bÃt hånh cûa Bäo, 
anh hÙa v§i Bäo anh së Ç‰n thæm các 
cháu và tìm cách giúp gia Çình Bäo 
trong khä næng cûa mình n‰u Bäo cho 
phép. 

Toàn là bån h†c cÛ cùng l§p. Ngày 
xÜa Toàn yêu Bäo, tình yêu ÇÖn 
phÜÖng. Toàn thÃt tình xin nhÆp ngÛ 
vào trÜ©ng Thû ñÙc. Cho Ç‰n bây gi© 
Toàn vÅn chÜa lÆp gia Çình. TrÜ§c 

Çây, Ç©i chi‰n binh lÜu låc, không bi‰t 
ngày mai së ra sao, n‰u lÆp gia Çình 
Toàn s® r¢ng së làm kh° cho m¶t 
ngÜ©i Çàn bà, tháng ngày Çòi Çoån 
trông chÒng ngoài trÆn ÇÎa. Vä låi Toàn 
chÜa g¥p ÇÜ®c m¶t ngÜ©i Çàn bà nào 
có th‹ thay th‰ ÇÜ®c hình änh cûa Bäo 
trong trái tim anh. Bªi vì: 

 
"Cái thuª ban ÇÀu lÜu luy‰n Ãy, 
Nghìn næm hÒ dÍ Ç‹ ai quên?" 
 
Hôm sau Toàn tìm Ç‰n nhà Bäo, 

ÇŠ nghÎ ÇÜa cháu Hùng vào bŒnh viŒn 
chuyên khoa tim måch. Bäo cho bi‰t 
vào Çó phäi Çóng m¶t sÓ tiŠn ngoài 
khä næng cûa Bäo. Toàn trÃn an và 
hÙa hËn v§i Bäo së tìm cách thanh 
toán chi phí Çó. 

Sau khi ÇÜa cháu Hùng vào bŒnh 
viŒn, Toàn nói v§i Bäo là anh phäi trª 
vŠ nhà lÃy tiŠn Ç‹ Çóng tiŠn nhÆp viŒn 
và chuÄn bÎ mua thuÓc men. Khi Toàn 
trª låi Ç‹ hoàn tÃt thû tøc thì bŒnh viŒn 
yêu cÀu thân nhân phäi mang quÀn áo 
và ÇÒ dùng cá nhân vào bŒnh viŒn. 
Lúc Çó Bäo nh© Toàn chª vŠ nhà. 
NhÜng khi ra khÕi bŒnh viŒn thì Toàn 
g†i xích-lô Çåp, thay vì Toàn lái xe 
Dream chª Bäo vŠ nhà. Bäo ngåc 
nhiên hÕi: 

- Xe cûa anh Çâu rÒi? 
Toàn thú thÆt vì không Çû tiŠn nên 

anh Çã bán xe. Bäo bàng hoàng xúc 
Ç¶ng, không ng©: 

- Tåi sao anh làm vÆy? RÒi sau Çó 
anh Çi b¢ng phÜÖng tiŒn gì? 

Toàn ngÆp ngØng nói: 
    - Vì không còn cách nào khác hÖn 
Ç‹ giúp Bäo ngay trong lúc này, hÀu 
kÎp th©i ch»a trÎ cho cháu Hùng. Tôi chÌ 
mong cho Hùng lành bŒnh...  

Toàn ngÆp ngØng vài phút rÒi nói 
ti‰p:  

     - Vä låi, Bäo à, th©i gian t§i tôi cÛng 
không cÀn Ç‰n chi‰c xe n»a. Không 
bán bây gi© thì nay mai cÛng bán 
thôi... 

- Tåi sao? 
- Tåi vì trong th©i gian t§i, tôi së 

xuÃt ngoåi theo diŒn H.O. 
Bäo quay m¥t Çi nÖi khác Ç‹ giÃu 

n‡i buÒn... 
 
Sau m¶t th©i gian ch»a trÎ, cháu 

Hùng Çã lành bŒnh. Nh© vào tiŠn bán 
xe cûa Toàn cho mÜ®n, Bäo Çã thanh 
toán m†i chi phí cûa bŒnh viŒn và trä 
h‰t sÓ n® trÜ§c Çây. 

 
Th©i gian gÀn gÛi không lâu, nhÜng 

v§i Bäo thì tØ tình bån ngày xÜa, nay 

dÀn dÀn do hoàn cänh ÇÄy ÇÜa Çã trª 
thành tình yêu thÜÖng nÒng nàn. M¶t 
tình yêu trong s¿ hy sinh cao quš.  

V§i Toàn, anh nhÆn thÃy Çây là mái 
Ãm cûa m¶t gia Çình hånh phúc, v§i 
ngÜ©i mà ngày xÜa Çã bao lÀn Ü§c mÖ, 
Ãp û. Vì th‰ Toàn Çã tØ chÓi kš giÃy 
xuÃt ngoåi theo diŒn H.O Ç‹ ª låi v§i 
mË con Bäo. 

 
Bây gi© thì Bäo thÆt là mãn 

nguyŒn, n‡i vui mØng không l©i nào tä 
xi‰t. Ngày ngày bên Bäo có Toàn lo 
cho cháu Hùng. Cháu Hùng nay cÛng 
Çã l§n Çang chuÄn bÎ thi vào ñåi H†c. 
Còn hai ÇÙa l§n s¡p tÓt nghiŒp ngành 
ñiŒn Toán. Bäo không h° thËn v§i 
chÒng dÜ§i suÓi vàng...  

 

* 
*     * 

 
- Này, cô Hà Öi, Çó là n¶i dung câu 

chuyŒn vŠ Ç©i Bäo mà em tôi vØa k‹ 
qua ÇiŒn thoåi cho tôi sáng nay. Vâng, 
tôi mØng l¡m Çó! Tôi së nÓi låi dây liên 
låc v§i Bäo sau nhiŠu næm xa v¡ng. 
ThÙ n»a cÛng làm sáng tÕ mÓi hàm 
oan cûa tôi, là tôi Çã cÓ tình làm lÖ 
trong th©i gian gia Çình bån tôi g¥p cÖn 
hoån nån, chÌ vì lá thÜ thÃt låc hÖn 
mÜ©i næm. Và cuÓi cùng là n‡i sung 
sÜ§ng vô cùng l§n lao cûa tôi là Bäo 
và các con Çã ÇÜ®c tai qua nån khÕi. 
N‰u không, thì tôi së ân hÆn suÓt Ç©i. 
Tuy nhiên, tôi t¿ hÙa v§i lòng mình là 
së cÓ g¡ng giúp cho gia Çình Bäo 
trong khä næng cûa mình, dù nh»ng 
nhu cÀu trong bÙc thÜ cûa Bäo trÜ§c 
Çây không còn cÀn thi‰t n»a. NhÜng 
m¶t tình bån ÇÀy chân thành, thÜÖng 
yêu quš m‰n cûa Bäo Çã dành cho tôi 
trong nh»ng næm Çã chung h†c së mãi 
mãi không bao gi© xóa nhòa trong tâm 
trí tôi ÇÜ®c...  

 
Nào ai bi‰t niŠm vui cûa tôi. NgÜ©i 

ta thÜ©ng bäo, vui nhÜ T‰t! CÛng có 
th‹ Çúng v§i tôi trong trÜ©ng h®p này, 
bªi mùa Xuân cÛng s¡p Ç‰n rÒi. 

Cho dù tôi Çã träi qua rÃt nhiŠu nùa 
Xuân tha hÜÖng, nhÜng v§i tôi, mùa 
Xuân này rÃt có š nghïa. Mùa Xuân së 
là mÓi dây thân ái nÓi låi tình bån gi»a 
Bäo và tôi Çã bÎ gián Çoån hÖn mÜ©i 
næm. Mùa Xuân së mang cho låi cho 
chúng tôi nhiŠu niŠm vui và ÇÀy tình 
thân thÜÖng nÒng nàn hÖn trÜ§c. Mùa 
Xuân luôn là niŠm hy v†ng mang låi 
thái hòa cho ÇÃt nÜ§c, an vui và hånh 
phúc cho m†i ngÜ©i...  � 
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Bào thai 

chåy gi¥c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÒi kš   Võ TrÜ©ng Sa 

 
h»ng ngày T‰t ª Hu‰ bÀu tr©i 
thÜ©ng äm Çåm, rÃt hi‰m khi 

có ÇÜ®c chút hanh n¡ng xuyên thûng 
tØ trÀn mây thÃp xám ng¡t. MÜa dÀm 
gió bÃc nhÜ là n‡i buÒn ÇÎnh mŒnh. 

Phép nghÌ T‰t cûa tôi Çã h‰t hån tØ 
nºa tháng nay mà ÇÜ©ng giao thông 
chÜa ÇÜ®c tái lÆp chính thÙc. ñÜ©ng 
hàng không dân s¿ Sàigòn - Hu‰ gián 
Çoån Çã 25 ngày. Các chuy‰n xe, tàu 
gi»a Hu‰ - ñà N¤ng ÇÀy bÃt tr¡c may 
ít rûi nhiŠu. Tôi bâng khuâng v§i niŠm 
riêng: ÇÙa con trai ÇÀu lòng và bà v® 
Çang là cô giáo ª Çây và Çåi gia Çình 
cûa tôi gÒm mË già, chÎ và các em 
Çang ª ngã tÜ Cây Quéo thu¶c quÆn 
Gò VÃp tÌnh Gia ñÎnh cÛng là vùng 
giao tranh mãnh liŒt nhÜng chÜa bÎ 
ViŒt C¶ng chi‰m. 

Trong T‰t MÆu Thân này, gia Çình 
nhÕ bé cûa tôi ª n¶i thành Hu‰ Çã bÎ 
vùi dÆp dÜ§i nh»ng trÆn mÜa pháo Çåi 
bác tØ các chi‰n håm MÏ ÇÆu ngoài 
khÖi b‹ ThuÆn An, hÕa tiÍn do nh»ng 
khu trøc cÖ phän l¿c bay thÃp xuÃt 
phát tØ phi trÜ©ng ñà N¤ng và Çû loåi 
Çån dÜ®c khác do hàng chøc Ti‹u 
ñoàn liên quân ViŒt-MÏ xº døng Ç‹ 
giành giÆt låi tØng tÃc ÇÃt do ViŒt C¶ng 
ÇÖn phÜÖng xé bÕ hiŒp ÇÎnh ngÜng 
chi‰n, ti‰n công cÜ«ng chi‰m rÒi cÓ 
thû hÀu nhÜ toàn th‹ thÎ xã Hu‰. ñ¥c 
công cûa ViŒt C¶ng chÓt cÙng Çåi n¶i, 
các cao Çi‹m có rÃt nhiŠu l®i th‰ cûa 
dãy tÜ©ng thành xây b¢ng gåch kiên 
cÓ dày hàng 20 - 30 phân, cao 6 mét, 

dài gÀn 10 cây sÓ. H† Çã trà tr¶n vào 
các vùng Çông dân cÜ, ngoåi trØ khu 
TrÃn Bình ñài -thành Mang Cá cÛ- 
n¢m phía tây b¡c, do B¶ TÜ LŒnh SÜ 
ñoàn 1 B¶ Binh VNCH Çóng và Çang 
rÃt chÆt vÆt cÓ thû. 

Các cu¶c giao tranh ÇÅm máu h‰t 
sÙc gay g¡t, cÆn kŠ, cài ræng lÜ®c, tr¶n 
trÃu, liên miên ngày và Çêm, trong 
màn mÜa bøi mÎt m© sÜÖng, Ç¥c quánh 
nh»ng âm hÜªng ma quái cûa nh»ng 
oan hÒn ch‰t không ÇÜ®c chôn cÃt chu 
Çáo. 

Chi‰n trÆn T‰t MÆu Thân ª Hu‰ rÃt 
ác liŒt nhÃt và dai d£ng nhÃt k‹ tØ khi 
MÏ Ç° quân vào ViŒt Nam. ChÌ m¶t 
viŒc vÜ®t qua m¥t ÇÜ©ng Mai Thúc 
Loan ª ngã tÜ Anh Danh trong n¶i 
thành mà liên quân ViŒt MÏ phäi mÃt 
m¶t tuÀn lÍ. 

ñ‹ có phÜÖng tiŒn vÆn chuy‹n 
phÄm vÆt cÙu tr® và di chuy‹n gia Çình 
quân nhân, Không quân ViŒt Nam cho 
tæng phái m¶t máy bay DC.3. Phi công 
là anh bên v® tôi hÓi thúc chúng tôi bÕ 
låi tÃt cä Ç‹ thoát nån. Chúng tôi dò 
dÅm tØng bÜ§c qua cÀu TrÜ©ng TiŠn 
Çã bÎ giÆt sÆp, chÆt vÆt leo lên các 
thanh ván ghép tåm b¡c lên nhÎp cÀu 
gøc Ç°. 

Thành phÓ Hu‰ Çã ÇÜ®c giäi tÕa 
v§i sÓ thÜÖng vong quá n¥ng nŠ. Hành 
quân täo thanh vÅn ti‰p tøc. NhiŠu 
máy bay phän l¿c vÅn còn liên tøc 
nhào l¶n liên miên trút bom, Çån, hÕa 
tiÍn truy kích ÇÎch, tåo ra nhiŠu Çøn 
khói xám hình nÃm kh°ng lÒ ª mån 
Væn Thánh, NguyŒt BiŠu, Th† XÜÖng... 
Khói quyŒn v§i sÜÖng âm u che khuÃt 
dãy TrÜ©ng SÖn. 

Chúng tôi Çi l‰ch th‰ch gi»a dòng 
khæn tang, gi»a nh»ng b¶ m¥t thi‰u 
æn, thi‰u ngû, còn Çang thÃt thÀn lo âu 
c¿c Ç¶ vŠ các thân nhân còn mÃt tích. 
Chúng tôi Ç¡m mình vào ti‰ng chuông 
mõ quyŒn hÜÖng trÀm là là m¥t ÇÃt. 
M¶t n‡i nghËn ngào dÃy lên, ÇŠu ÇŠu 
nhè nhË th©i kinh niŒm chiêu hÒn bån 
hay thù cùng màu da. 

Ai dám bäo Hu‰ ÇËp và thÖ hôm 
nay. Dù Çàn chÜa ÇÙt dây, phím cÛng 
Çã chùn rÒi. HÒn thÖ Çã tan tác vào cõi 
Ta Bà. Hoa không còn búp Ç‹ nª vì 
Çån bom Çã vùi dÆp, xé nát tÃt cä. Hu‰ 
bây gi© chÌ nª m¶t màu tang tr¡ng 
trong ti‰ng khóc søt sùi. 

Tôi ôm con trai 3 tu°i vào lòng Çi 
lÅn vào dòng Ç©i thê thäm Çó, Ç‰n 
Ti‹u Khu ThØa Thiên xin phÜÖng tiŒn 
xuÓng phi trÜ©ng Phú Bài. Cänh xÖ 
xác cûa chi‰n trÆn d†c quÓc l¶ 1, tØ 

vùng An C¿u, Gia LŒ, ThÀn Phù còn 
phÖi bày ÇÀy Çû chÜa ai buÒn d†n dËp. 

Máy bay cÃt cánh lúc 2 gi© chiŠu 
ngày 26.02.1968. Máy bay Çã bình phi 
sau khi Çã °n ÇÎnh cao Ç¶. Lòng b‡ng 
thÃy nhË nhõm qua cÖn nguy bi‰n, cÓ 
quên Çi cÓ Çô Hu‰ mà tôi là "bán tº chi 
tình", cÓ quên Çi Trung Tâm HuÃn 
LuyŒn ñÓng ña n¢m sát phi trÜ©ng, 
nÖi tôi Çã ÇÒng lao c¶ng kh° ngày thì 
lo huÃn luyŒn tân binh, Çêm Çi phøc 
kích ròng rã 4 næm tr©i trÃn thû lÜu ÇÒn 
và chúng tôi cÛng Çành bÕ låi nÃm mÒ 
ÇÖn côi cûa ÇÙa con gái cÜng ÇÀu lòng 
chÌ hÜªng dÜÖng ÇÜ®c 412 ngày tu°i, 
ÇÜ®c chôn dÜ§i chân núi Ng¿ Bình. 

Tr©i phÜÖng nam trong sáng hÖn. 
Các täng mây không còn n¥ng nŠ. 
ñÀm Læng Cô Çã hiŒn ra dÜ§i cánh trái 
phi cÖ. RØng núi vùng này xanh ng¡t 
ôm lÃy bi‹n khÖi. Chi‰u cÀu Læng Cô 
khá dài trông mÕng manh, nÓi hai b© 
cát vàng v¡ng vÈ. Làng chài lÜ§i rõ 
nét: thuyŠn Çánh cá Çã ÇÜ®c kéo lên 
b© hình vòng cung lÜ«i liŠm, chÌ còn 
lác Çác vài chi‰c xuÒng con bÆp bŠnh 
nhÜ nh»ng chi‰c lá khô. Bi‹n, tr©i, cây 
cÕ, núi rØng ÇŠu tiŒp màu xanh ng†c, 
hiŒn hình dÜ§i các làn mây lãng Çãng 
bay qua thân máy bay. M¶t vài hÖi 
lånh lùa qua khe hª. Con trai tôi bình 
an giÃc ngû trong vòng tay mË. Nàng 
Çã khªi s¡c chút ít dù Çang mang trong 
bøng m¶t mÀm sÓng khác mà v® 
chÒng tôi ÇŠu mong Ç®i Ç‹ ÇŠn bù låi 
n‡i Çau kinh khûng khi ÇÙa con gái lìa 
Ç©i trong vòng tay mình. 

 
Häi Vân Quan Çây rÒi. Mây mù 

Çang vây phû. M¶t k› niŒm khó quên 
cûa ngày ÇÀu tiên khi nhÆn công tác 
tåi Vùng 1 Chi‰n ThuÆt. BÎ Ç¶ng viên 
vào trÜ©ng Sï quan Thû ñÙc. TÓt 
nghiŒp, lÃy v® ÇÜ®c m¶t tuÀn lÍ là ra 
ÇÖn vÎ (1.1964). Bu°i Ãy ÇÜ©ng Çèo chÌ 
m¶t chiŠu. Xe hÖi lên Ç‰n ÇÌnh Çèo 
ÇŠu phäi ngØng låi. Sau khi Çóng cºa 
chân Çèo tØ hai phía và hai Çoàn xe Çã 
giao nhau ÇÀy Çû ª ÇÌnh Çèo, lŒnh mª 
Çèo ÇÜ®c ban hành. Hai Çoàn xe ÇŠu 
xuÓng dÓc Ç‹ ra Hu‰ ho¥c vào ñà 
N¤ng. M‡i chuy‰n Çæng sÖn dài 30 
phút là xe lên ÇÌnh Çèo s§m là m¶t dÎp 
may. Ng¡m cänh tr©i mây nÜ§c rØng 
núi bao la hùng vï cûa kÿ quan, ai cÛng 
chånh lòng dâng lên niŠm hoài c° và 
cám Ön tiŠn nhân Çã gây d¿ng nên 
cänh gÃm vóc này. Tåi cºa äi xÜa vÅn 
còn lÜu låi vài dÃu v‰t xây d¿ng b¢ng 
Çá và vôi v»a. Âm u hoang v¡ng 
nhÜng còn vang v†ng Çâu Çây bóng 
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dáng ngÜ©i lính thú Ç©i xÜa Çi trÃn äi 
quan phòng. 

M¶t sÓ quán tranh løp xøp bên 
ÇÜ©ng, mái thÃp Än hiŒn trong sÜÖng 
mù. Xin m©i khách l» hành tåm dØng 
chân Ç®i gi© lên xe. Xin m©i khách 
n‰m mùi trÀn tøc mà rÃt liêu trai. RØng 
cây lan ra sát vŒ ÇÜ©ng lªm chªm Çá. 
Lá chen hoa dåi m†c xen kë vào vách 
quán nhÕ còn Çi‹m nh»ng håt sÜÖng 
long lanh. Có m¶t món æn bình dân 
nhÜng Ç¶c Çáo và thú vÎ: bánh bèo dïa 
nhÕ Çang bÓc khói thÖm mùi gåo m§i, 
tôm chÃy vàng ngÆy v§t tØ ÇÀm Læng 
Cô cÆn kŠ, chút tóp m« láng m¥t bánh. 
NÜ§c m¡m nhï Liên Chi‹u, §t sØng 
trâu xanh giòn, cay Ç‰n chäy nÜ§c 
m¡t. Khách tÜªng mình Çang ª trong 
cänh thÀn tiên. Món æn quê hÜÖng ÇÖn 
giän Ãy ÇÀy ng†t bùi cay thÖm béo b°, 
kích thích khÄu vÎ. Ng†n Çèn dÀu lºa tù 
mù trong m‡i quán dù Çang gi»a ban 
ngày. B‰p lºa ngay bên cånh lÆp lòe. 
Lºa reo, than n° lách tách. Tàn than 
Çã tung tóe. SÜÖng mù thÜ©ng Ç†ng 
ngang Çèo và nhiŠu lúc trÀn mây thÃp 
bÃt ch®t Ç‰n phû kín. Nh»ng s®i mây 
khói Ãy trùng ÇiŒp bay la Çà, luÒn lách 
trong tØng cành cây lá cÕ trên m¥t ÇÃt. 
Ngoåi vÆt chÌ cách nhau gang tÃc mà 
nào thÃy rõ. SÜÖng, mù, mây không 
hËn mà giao thoa chí cÓt, chui qua 
chân ngÜ©i, chân gh‰, gÀm bàn, tØng 
c†ng tranh cûa mái lá, chi‰c phên tre 
và vóc dáng l» hành cÛng hòa ÇÒng 
m¶t màu sÜÖng khói Ãy. 

RÃt th¿c nhÜng tÜªng chØng nhÜ 
hoang tÜªng, l» khách cäm nhÆn mình 
Çang bŠnh bÒng trong mây, trong 
sÜÖng mù tïnh l¥ng mÖ hÒ. Ly cà-phê 
"phin" thÆt ÇÆm, pha b¢ng nÜ§c suÓi 
Çang sôi trên b‰p hÒng. Ng†n lºa ª 
chÓn này không bao gi© t¡t khi nhà có 
ngÜ©i. TØng gi†t cà-phê Çen Ç¥c sánh 
nÖi Çáy cÓc. Gi†t buÒn dành cho ai Ça 
mang tâm s¿. Gi†t vui rång r« ÇÓi v§i 
lÙa Çôi son trÈ hay b¢ng h»u tÜÖng 
ng¶. Mùi hÜÖng ngan ngát. Mùi ng†t 
dÎu Ãm cúng ma quái cûa Çi‰u thuÓc 
thÖm phäng phÃt quy‰n rÛ cä nh»ng ai 
chÜa hŠ nghiŒn ngÆp. 

B‡ng ti‰ng còi dài lanh länh xé 
thinh không. NhiŠu hÒi còi chuyŠn ti‰p 
tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi Çoàn xe Çôi lúc lên 
Ç‰n træm chi‰c. Gi© khªi hành Ç° Çèo 
Çã Çi‹m. Máy xe n° ÇŠu hàng loåt. 
C¶ng hÜªng âm thanh tåo nên náo 
Ç¶ng núi rØng. Xe nÓi Çuôi nhau nhË 
nhàng trÜ©n bánh Ç° dÓc. Ch£ng có ai 
tiÍn ÇÜa ai ª chÓn này mà sao lòng 
ngÜ©i vÅn luy‰n nh§. ChuyŒn TØ ThÙc 
låc thiên thai v§i nºa næm tiên cänh 

m¶t ki‰p trÀn ai gây m¶t tâm trång 
bŠnh bÒng nuÓi ti‰c mÖ hÒ khi giã tØ 
Häi Vân Quan này xuÓng ÇÒng b¢ng. 

Hai ngày sau, cùng chuy‰n máy 
bay quân s¿ này, chúng tôi tØ giã sông 
Hàn cûa xÙ NgÛ Hành SÖn, cûa bãi 
bi‹n Tiên Sa. MË con cô giáo vÅn ÇÜ®c 
phi công Üu Çãi ÇÜa vào phòng lái. 
Mây mù cûa Çoån ÇÜ©ng tØ xÙ Quäng 
Ç‰n Khánh Hòa rÃt xÃu nhÜng không 
tåo ÇÜ®c cÖn say sóng nào. 

Sàigòn bÎ tàn phá Ç° nát kinh 
khûng ª nh»ng y‰u Çi‹m c¶ng quân cÓ 
thû. Chi‰n thuÆt hûy diŒt, tÃn công 
trong thành phÓ Çã ÇÜ®c áp døng Ç‹ 
Chính phû ViŒt Nam C¶ng Hòa s§m 
làm chû tình hình, không nhÜ ª Hu‰ 
vÆt chÃt ít bÎ hÜ håi nhÜng sinh mång 
bÎ mÃt mát quá nhiŠu. Các khu Çông 
dân cÜ nhÜ Minh Mång, NguyÍn Tri 
PhÜÖng... ª Ch® L§n, các xí nghiŒp dŒt 
to nhÃt nÜ§c ª vùng Bà QuËo, Phú 
Th†... ngay cä m¶t sÓ cÖ sª quân Ç¶i 
n¢m trong tråi TrÀn HÜng ñåo có B¶ 
T°ng Tham MÜu Quân L¿c VNCH 
cÛng bÎ hÜ håi. 

MË tôi có ÇÙa cháu n¶i Çích tôn 
bên cånh. NgÜ©i rÃt hãnh diŒn vì Çã có 
ngÜ©i nÓi dõi tông ÇÜ©ng. TuÀn nhang 
mu¶n trên bàn th© còn nghi ngút khói. 
Ch¡c r¢ng cha tôi, Çã quá vãng 6 næm, 
cÛng mÌm cÜ©i vŠ cänh tam Çåi ÇÒng 
ÇÜ©ng này. 

Con tôi ÇÜ®c nuông chiŠu. Ban 
ngày thÕ thÈ v§i bà n¶i. TrÜa, chiŠu Çã 
có ba vŠ. Ti‰ng nói bÆp bË ngây thÖ, 
ti‰ng cÜ©i ròn rã cûa con làm vui cºa 
vui nhà. ñôi khi có ti‰ng khóc nho nhÕ 
vì nh§ mË Çang phäi tåm trª ra Hu‰ Ç‹ 
dåy h‰t niên khóa 1967-1968 trÜ§c khi 
ÇÜ®c thuyên chuy‹n vào Sàigòn. 

Tôi Çã Ç‰n trình diŒn cÖ quan mình 
v§i tâm trång e dè vì trÍ phép cä 
tháng. Ch£ng m¶t ai quan tâm ÇiŠu 
này. H† Çang luÆn bàn th‰ s¿, s¿ Ç¶t 
nhÆp cûa ViŒt C¶ng vào Tòa ñåi SÙ 
MÏ chÌ cách ch‡ tôi làm chØng 50 
thÜ§c. 

L¿c lÜ®ng ViŒt C¶ng qua cu¶c tÃn 
công và n°i dÆy trong T‰t MÆu Thân 
này chÙng tÕ Çã l§n månh. ñiŠu 
nghÎch lš hi‹n nhiên là trang bÎ hÕa l¿c 
b¶ binh cûa h† hùng hÆu hÖn Quân 
L¿c VNCH. Súng AK 47, B40, B41 cûa 
h†, h»u hiŒu hÖn súng Garant M1, 
Carbine, M72. Bu°i Ãy, rÃt hi‰m có 
ÇÖn vÎ VNCH ÇÜ®c cÃp phát AR15, 
M60, M79. M¶t bí Än vŠ chi‰n lÜ®c Ç‹ 
quân Ç¶i ÇÜ®c huÃn luyŒn tÓt và thiŒn 
chi‰n. 820.000 quân cûa VNCH không 
th¡ng ÇÜ®c ÇÓi phÜÖng, dù có thêm 
513.000 quân MÏ và 65.000 quân cûa 

Thái Lan, ñåi Hàn, Úc, Tân Tây Lan 
tr¿c ti‰p tham chi‰n (Theo cuÓn The 
Vietnam War). 

Các công chÙc vào th©i Çi‹m Ãy rÃt 
lo âu m‡i khi Çi công tác ngoåi thành. 
Công xa phäi ÇÜ®c ngøy trang, mang 
sÓ Än t‰ dân s¿ Ç‹ Çánh låc hÜ§ng 
theo dõi cûa ViŒt C¶ng. Các cÓ vÃn 
dân s¿ MÏ låi rÃt muÓn Çi công tác Ç‹ 
nêu thành tích hÀu kš h®p ÇÒng tái tøc. 
Công chÙc ViŒt Nam, ÇÓi tác viên cûa 
h†, ÇÜ®c hÜªng m¶t sÓ Üu Çãi và có Üu 
tiên cao nhÜ ngÜ©i MÏ. VŠ phÜÖng 
diŒn vÆn chuy‹n, máy bay cûa hãng 
Air America ÇÜ®c xº døng v§i các loåi 
Dakota, Cessna, Beach Craft... Ç‹ bay 
Çi các tÌnh giám sát các chÜÖng trình 
cäi ti‰n nông thôn và qua Çêm trong 
các khu cÜ trú Ç¥c biŒt, Çû tiŒn nghi và 
bäo Çäm an ninh dành cho nhân viên 
MÏ.  

Nh»ng lúc tr©i tÓt, máy bay nhÕ loåi 
7 gh‰ ngÒi thÜ©ng bay thÃp. M¶t däi 
giang sÖn gÃm vóc phÖi mình dÜ§i 
n¡ng. TÀm nhìn ÇÜ®c thu ng¡n låi. 
RØng vàng bi‹n båc cûa miŠn Trung. 
Dãy TrÜ©ng SÖn ti‰p giáp Cao Nguyên 
trù phú chÜa ÇÜ®c khai thác. ñÒng 
b¢ng sông Cºu Long còn nhiŠu nÖi 
hoang hóa nhÜng Çang vào quy hoåch 
bªi các mång lÜ§i kinh råch d†c ngang 
th£ng t¡p, dài hun hút. Chúng tôi Ç‰n 
rÒi Çi nhanh g†n trong ngày ÇÓi v§i tÌnh 
lÈ. Phi cÖ nhÜ cánh diŠu trên không 
trung, tôi trª thành loài chim bÒ nông 
cô ÇÖn. 

ChÌ 3 tháng sau T‰t MÆu Thân, hai 
ÇÎch thû QuÓc C¶ng låi leo thang chi‰n 
tranh m§i. Riêng vùng nông thôn, dân 
chúng Çang bÜ§c xuÓng ÇÎa ngøc do 
k‰ hoåch "giành dân lÃn ÇÃt" v§i chi‰n 
thuÆt "da beo". 

Vùng Çông b¡c thû Çô Sàigòn bÎ áp 
l¿c rÃt månh tØ cuÓi tháng 5.1968, k‰ 
ti‰p ViŒt C¶ng xua quân vào quÆn Gò 
VÃp cûa tÌnh Gia ñÎnh. V‰t thÜÖng 
MÆu Thân còn mÜng mû nhÜng trên 
phÀn da thÎt khác vi trùng Çã xâm 
nhÆp. Bæng qua ÇÒng Ông C¶ và 
ÇÜ©ng Sàigòn - Bình DÜÖng, ViŒt C¶ng 
ÇÜa cä Ti‹u ñoàn Ç¶t nhÆp vùng phía 
nam cÀu xe lºa Bình TriŒu, khÓng ch‰ 
khu kÏ nghŒ gÀn cÀu Bæng Ky, chi‰m 
tr†n Çoån ÇÜ©ng xe lºa tØ ga Xóm 
ThÖm Ç‰n ga Gò VÃp. ñ¥c công ViŒt 
C¶ng nhanh chóng lÃn chi‰m con 
ÇÜ©ng Ngô Tùng Châu, ngã tÜ Bình 
Hòa, bót cänh sát Lê Væn G¥p và làm 
chû hoàn toàn nghïa trang xóm Cây 
ThÎ, vùng chùa Liên Hoa... 

QuÆn Gò VÃp bÎ cô lÆp và c¡t r©i 
khÕi Çô thành. K‰ Ç‰n BŒnh viŒn 
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NguyÍn Væn H†c bÎ hæm d†a và Ti‹u 
Khu Gia ñÎnh ÇÙng tr¿c diŒn v§i quân 
tiŠn phÜÖng cûa ViŒt C¶ng. 

Khói lºa ª các vùng cÆn và ven Çô 
thành låi bØng bØng. LÛ lÜ®t Çoàn 
ngÜ©i Çi lánh nån Ç‰n tØ khu v¿c CÀu 
Tre, trÜ©ng Çua Phú Th†, miŒt Phú 
Lâm, Çông nam quÆn 8... Xã Vïnh L¶c 
thu¶c quÆn Bình Chánh n¢m trong mÛi 
ti‰n công cûa ViŒt C¶ng tØ Long An 
lên và tØ Träng Bàng, Tây Ninh xuÓng. 
ñoàn ngÜ©i chåy gi¥c lê thê, lòng vòng 
lÅn tránh các vùng giao tranh, rày Çây 
mai Çó, nhÜ quân Çèn cù. 

Quân Ç¶i VNCH phän công rÃt dè 
d¥t. Rút kinh nghiŒm T‰t MÆu Thân, 
phi pháo bÎ hån ch‰ sº døng. Ném 
chu¶t nhÜng s® v« bình c° quš giá. 
Th©i gian ch© Ç®i thÆt cæng th£ng. ÇÀy 
âu lo. ViŒt C¶ng chÜa dàn trÆn mà 
Çóng chÓt cÓ thû, lÃn ÇÃt tØ tØ, ch© dân 
chúng n°i dÆy. 

Tr¿c thæng H34 cûa QLVNCH n¥ng 
nŠ, kình càng chuy‹n täi quân không 
nhiŠu. Quân Dù, Thûy Quân Løc Chi‰n 
và BiŒt ñ¶ng Quân vØa ÇÜ®c b° sung 
quân sÓ và tái trang bÎ tÓt hÖn, xung 
trÆn giành giÆt låi tØng ngôi nhà, tØng 
góc vÜ©n. CÆn chi‰n b¢ng l¿u Çån trª 
thành chi‰n thuÆt ph° thông, súng 
M79 phóng tåc Çån trª thành sát thû 
cûa ViŒt C¶ng. ViŒt C¶ng bÎ trøc dÀn 
ra khÕi nÖi cÓ thû. 

Cänh sát bÃt l¿c trong viŒc ÇiŠu 
hành lÜu thông. Nån ch® Çen b¶c phát. 
DÜ§i bÀu tr©i sáng n¡ng chiŠu mÜa, 
ti‰ng còi xe giành ÇÜ©ng h‡n loån hòa 
lÅn ti‰ng súng giao tranh Çây Çó. M‡i 
Çoån ÇÜ©ng phÓ cÀn phäi Çi qua là cä 
m¶t vÃn ÇŠ sinh tº. 

Nhà cûa chúng tôi Çang ª, gÀn ngã 
tÜ Cây Quéo và ÇÜ©ng Hoàng Hoa 
Thám, Çã qua 3 ngày chÎu Ç¿ng. ViŒt 
C¶ng Çã lác Çác xuÃt hiŒn v§i tính 
cách thæm dò. Væng v£ng Çâu Çây vài 
tràng súng AK 47 hæm d†a. Âm thanh 
này Çã quá quen thu¶c v§i tôi trong 25 
ngày Çêm bÎ kËt trong n¶i thành Hu‰. 

Chi‰n trÜ©ng này nhÜ Çang bÕ ngõ. 
Tôi nghï mình Çã giäi ngÛ, có lë không 
ai Çøng chåm t§i nên có phÀn yên tâm. 

Khoäng 9 gi© sáng hôm sau, m¶t 
cánh quân rÃt thÆn tr†ng và chÆm rãi, 
ti‰n tØ ÇÜ©ng Võ Tánh, rÒi d†c theo 
ÇÜ©ng Ngô Tùng Châu Çang tÃp nÆp 
ngÜ©i Çi låi. Vóc dáng thÜ sinh n°i bÆt 
qua màu da chÜa bÎ n¡ng cháy. NhiŠu 
quân nhân Çã l§n tu°i. H† che giÃu 
cÃp bÆc, ngoåi trØ chi‰c huy hiŒu "Häi, 
Løc, Không Quân" cûa B¶ T°ng Tham 
MÜu Çính vào vai áo bên trái. GÜÖng 
m¥t buÒn lo, các chi‰n binh bÃt Ç¡c dï 

này ÇÜ®c trang bÎ súng Çån quá nghèo 
nàn: nh»ng khÄu Garant M1, Carbine, 
Trung liên Bar và nhiŠu súng løc. H† là 
lính væn phòng, lính tham mÜu, ÇÜ®c 
gom góp t° chÙc thành m¶t chi‰n Çoàn 
Ç¥c nhiŒm Ç‹ giäi tÕa áp l¿c ÇÎch ª 
ngoåi vi doanh tråi cûa B¶ T°ng Tham 
MÜu. Quan nhiŠu hÖn lính. CÃp Trung 
úy chÌ gi» ÇÜ®c chÙc Ti‹u ñ¶i TrÜªng 
là cao, ñåi úy làm Trung ñ¶i TrÜªng 
và Thi‰u tá chÌ huy ñåi ñ¶i là cùng. Có 
ngÜ©i bình phÄm h† là "lính cÆu". 

Liên ti‰p m¶t tuÀn lÍ, cÙ khoäng 8-
9 gi© sáng m¶t cánh quân ti‰n ra án 
ng» trÜ§c m¥t nhà tôi và khoäng 5 gi© 
chiŠu rút quân. ñêm rÃt v¡ng càng làm 
dân chúng hoang mang. Có nhiŠu 
ngÜ©i Çã b¡t g¥p tØng T° ViŒt C¶ng di 
chuy‹n Çây Çó. Ti‰ng ÇÒn vì vÆy cÙ 
râm ran tåo thêm nhiŠu âu lo. 

B‡ng ti‰ng súng n° r¶ vào m¶t 
sáng s§m. CÜ©ng Ç¶ xå kích do các 
tr¿c thæng HU.1B cûa MÏ th¿c hiŒn ào 
åt ª vùng cÀu Bæng Ky và ÇÀu cÀu xe 
lºa Bình L®i. Ti‰ng hÕa tiÍn xé gió. 
Ti‰ng n° long tr©i. NhiŠu c¶t khói dâng 
cao. 

NhiŠu gia Çình trong xóm tôi bÕ 
nhà Çi lánh nån. Tôi dùng xe g¡n máy 
chª 4, ÇÜa mË và v® con Ç‰n lánh nån 
ª nhà bà cô gÀn Tòa ñåi SÙ MÏ Çang 
ÇÜ®c bÓ phòng rÃt cÄn mÆt. Chúng tôi 
âu lo thì con tôi låi vui thích ra m¥t. ñi 
ÇÜ®c nhiŠu nÖi, nhìn l¡m thÙ lå m¡t và 
có ngÜ©i Ç‹ vui Çùa. 

Bào thai Çang n¢m trong bøng mË, 
Çã 6 tháng tu°i, chòi Çåp liên miên. 
Nh»ng ti‰ng n° gÀn cÛng làm thai nhi 
giÆt mình. 

 
TrÆn ÇÎa vùng Cây ThÎ ÇÜ®c bàn 

giao cho BiŒt ñ¶ng Quân có xe thi‰t 
giáp y‹m tr®. Ba mÛi ti‰n công ÇÜ®c 
hình thành: tØ ngã tÜ Hàng Xanh, tØ 
Ti‹u Khu Gia ñÎnh và tØ ch® Bà Chi‹u. 
ViŒt C¶ng bÎ áp l¿c månh phäi lùi dÀn, 
lÃy con ÇÜ©ng Ngô Tùng ChÃu làm 
chi‰n tuy‰n. Chi‰n Çoàn cûa B¶ T°ng 
Tham MÜu vÅn hoåt Ç¶ng không cho 
ViŒt C¶ng phân tán mÕng. Nhà cûa 
dân Çã bÎ cháy. M¶t vài s¿ Çøng Ç¶, 
tao ng¶ chi‰n xäy ra ngay trÜ§c và sau 
lÜng nhà tôi Çang bÎ bÕ trÓng. 

 
Thêm m¶t tuÀn lÍ n»a trôi qua, 

NgÜ©i ta không còn s® cänh tên bay 
Çån låc. Chi‰n tranh Çang trª thành 
m¶t bi hài kÎch sÓng mà khán giä là 
dân vô t¶i. Tôi trª thành con thoi 
thÜ©ng xuyên lên vŠ thæm chØng cæn 
nhà khóa kín. RÃt may không có nån 

hôi cûa ª Çây vì còn có vài gia Çình 
liŠu thân ª låi. 

CÓ thû lâu ngày, bÎ c¡t ÇÜ©ng ti‰p 
viŒn, thÜÖng vong và tÆt bŒnh gia tæng, 
ÇÎch quân b¡t ÇÀu nao núng. 

BiŒt Cách Dù, Liên ñoàn 81 ÇÜ®c 
tung vào trÆn ª giai Çoån chót. Thành 
phÀn trØ bÎ cûa t°ng trØ bÎ này gÒm 
nh»ng chi‰n binh h‰t sÙc gan då và 
ÇÀy kinh nghiŒm chi‰n ÇÃu. H† nhanh 
chóng xâm nhÆp vào hang ° ÇÎch. H† 
dùng chi‰n thuÆt ViŒt C¶ng Çánh låi 
ViŒt C¶ng. CÛng bám ÇÃt, tº thû, h† 
ti‰n dÀn vào hang ° ViŒt C¶ng. Nh»ng 
tràng liên thanh, nh»ng quä tåc Çån cá 
nhân, l¿u Çån tÃn công dÒn ViŒt C¶ng 
vŠ m¶t phía. Chi‰n thuÆt cài ræng lÜ®c 
låi ÇÜ®c Ùng døng Ç‹ trøc ViŒt C¶ng ra 
khÕi nÖi Än náu. Quân ÇÎch tÕ ra quá 
xa lå v§i trÆn ÇÎa nÖi này, låi thi‰u 
hÜ§ng Çåo nên có nhiŠu cán binh Çi 
låc và bÎ b¡t. NhÜ là "giÆm cù Çu°i 
chu¶t", bÎ ép nhiŠu phía và con sông 
Sàigòn là chÜ§ng ngåi vÆt không th‹ 
nào vÜ®t qua, ViŒt C¶ng co cøm låi 
sau chùa Già Lam, chùa Huÿnh Liên, 
ven råch Bæng Ky. M¶t Ti‹u ñoàn bÎ 
vây hãm và tiêu diŒt dÀn ª nÖi Çây và 
Çang ª vào tình th‰ hi‹m nghèo nhÃt. 
TuyŒt v†ng, h† Çành phäi kéo nhau ra 
ÇÀu hàng. HÖn 100 cán binh sÓng sót, 
thân tàn ma dåi hÓc hác bÜ§c ra tØ cõi 
ch‰t. ñây là m¶t cu¶c ÇÀu hàng tÆp 
th‹ l§n nhÃt tØ trÜ§c Ç‰n nay cûa ViŒt 
C¶ng. 

Các hàng binh Çã khai báo lš lÎch 
cûa mình và ÇÒng Ç¶i. ñài phát thanh 
"MË ViŒt Nam" phäi mÃt mÃy tuÀn lÍ 
Ç‹ nh¡n tin vŠ B¡c qua làn sóng ÇiŒn 
Sinh B¡c Tº Nam, b¢ng m¶t gi†ng Ç†c 
rŠn rï, sÀu thäm bi thÜÖng cûa xÜ§ng 
ngôn viên có trình Ç¶ cao vŠ tâm lš 
chi‰n. ñòn cân não này có tác døng 
làm nhøt š chí chi‰n ÇÃu cûa cán binh 
"Çi B" bu°i Ãy và gây hoang mang cho 
thân nhân bên kia b© vï tuy‰n 17. 

Nhân l¿c MiŠn Nam Çang ÇÜ®c vÖ 
vét ª giai Çoån cuÓi. LŒnh t°ng Ç¶ng 
viên ÇÜ®c ban hành. ChÌ có thanh niên 
bÃt l¿c, các thanh niên là con Ç¶c nhÃt 
có cha mË già y‰u trên 60 tu°i phäi 
nuôi dÜ«ng và nh»ng ngÜ©i có trên 3 
con m§i ÇÜ®c hoãn dÎch. Các quân 
nhân Çã giäi ngÛ nhÜng chÜa quá 33 
tu°i ÇŠu phäi tái ngÛ. Tôi Çã quá tu°i 
Ãn ÇÎnh trên 4 tháng nhÜng Nha ñ¶ng 
Viên bu¶c phäi Çi trình diŒn Ç‹ tái ngÛ. 

Chi‰n lÜ®c quÓc phòng ÇÜ®c b° 
sung thêm nhiŒm vø Çào tåo cÃp chÌ 
huy cho Ç¶i quân d¿ bÎ. Các h†c sinh 
và sinh viên tØ l§p ñŒ Tam (tÜÖng 
ÇÜÖng l§p 10) trª lên phäi tham gia 
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chÜÖng trình Quân S¿ H†c ñÜ©ng. SÓ 
giáo chÙc tái ngÛ lên Ç‰n nhiŠu ngàn 
ngÜ©i ÇÜ®c tÆp trung cho công tác này, 
dÜ§i s¿ quän trÎ vŠ m¥t quân huÃn do 
Sª Dân HuÃn ÇÜ®c quân Ç¶i m§i thành 
lÆp là ÇÓi tác cûa Nha Quân S¿ H†c 
ñÜ©ng cûa B¶ Giáo Døc. 

 
MÏ và ÇÒng minh cÛng Çang Ç° 

thêm quân. Cao Çi‹m tham chi‰n cûa 
MÏ n¢m ª giai Çoån này. Xác ch‰t 
chÜa Ç‰n hÒi thay màu da. K‰ hoåch 
ViŒt Nam hóa chi‰n tranh Çang soån 
thäo. 

 
Khói lºa ven Çô thành låi dÃy lên. 

Khói xây thành che khuÃt chân tr©i 
vùng tây nam quÆn Cû Chi, miŒt ñÙc 
Hòa, ñÙc HuŒ, An Phú ñông cûa quÆn 
HÓc Môn, Çông b¡c thÎ xã Long An, 
Çông nam quÆn 8. Ti‰ng bom n°, pháo 
bÀy n° chøp nhÜ muÓn xé tung bÀu 
tr©i trong mùa mÜa. SuÓt tuÀn lÍ ngày 
cÛng nhÜ Çêm, tr¿c thæng võ trang, 
máy bay trinh sát vÀn vÛ bÀu tr©i nhÜ 
Çàn diŠu hâu sæn lùng các ÇÖn vÎ ViŒt 
C¶ng vØa ÇÜ®c t° chÙc låi tØ Çám tàn 
quân và quân tæng viŒn cûa miŠn B¡c. 
ñ¥c công ViŒt C¶ng Çã xâm nhÆp n¶i 
thành cÓ tåo ra vài vø Ç¶t kích, gây 
náo loån hoang mang vài nÖi. Nån ch® 
Çen låi bùng lên, gia Çình nào cÛng có 
d¿ tr» lÜÖng th¿c th¿c phÄm. TŒ nån 
này là cæn bŒnh trÀm kha xÜa nay cûa 
Sàigòn. 

 
B¶ T°ng Tham MÜu ra lŒnh cÃm 

tråi Çêm 100% trong lúc v® tôi Çang 
chuy‹n bøng. Qua kinh nghiŒm vØa 
rÒi, tôi Ü§c tính ViŒt C¶ng có khä næng 
Ç¶t kích vào ngã ba Cây ThÎ, Gò VÃp... 
rÒi th†c xuÓng Ti‹u Khu Gia ñÎnh. 
BŒnh viŒn NguyÍn Væn H†c có th‹ 
n¢m ngay chåm tuy‰n. Các bŒnh viŒn 
sän khoa khác nhÜ TØ DÛ, Hùng 
VÜÖng quá xa, có nhiŠu bÃt tiŒn, chÌ 
còn BŒnh viŒn TrÜng VÜÖng ª góc 
trÜ©ng Çua Phú Th† vØa m§i khánh 
thành Ç‹ dành riêng cho gia Çình quân 
nhân, ÇÜ®c trang bÎ rÃt tÓt và ª ÇÎa th‰ 
an ninh hÖn. 

 
Nàng nhÆp viŒn lúc 12 gi© trÜa. 

BŒnh nhân còn thÜa th§t nên sÓ Bác sï 
và chuyên viên Y t‰ ÇŠu nhàn nhã. Tôi 
yên tâm Ç®i ch© trong b¶ quân phøc 
båc màu. 

 
TØng giây tØng phút trôi qua thÆt 

chÆm. Nh»ng khoänh kh¡c th©i gian Ãy 
sao mà quš giá, có pha lÅn s¿ thiêng 
liêng huyŠn bí nào Çó trong tôi. M¶t s¿ 

cÀu mong. M¶t tiên Çoán qua lÀn khám 
thai cuÓi cùng. Tôi nghï mình Çã có 
m¶t con trai, xin ÷n trên phù h¶ cho 
lÀn này ÇÜ®c ÇÙa con gái và mË tròn 
con vuông. 

 
RÒi liên tÜªng Ç‰n m¶t quá khÙ 

chÜa xa, chúng tôi Çã bÎ mÃt Çi m¶t 
ÇÙa con gái và còn tôi Çang n¢m bÖ vÖ 
ª ÇÒi TØ ñàm, Hu‰. Tôi thÀm nói: 

- Bê Ty, con gái v¡n sÓ cûa ba. 
N¢m ª gÀn chân núi Ng¿ Bình gi© này 
có lånh không con, hãy vŠ Çây v§i ba 
mË, Çón em con ra Ç©i thay th‰ con. 

 
Ba mÜÖi phút sau, v® tôi ÇÜ®c ÇÜa 

lên bàn ÇÈ. NgÜ©i Çàn bà này Çi bi‹n 
không bao gi© mÒ côi. Tôi luôn luôn 
bên cånh. Nh»ng cÖn Çau bøng bÃt 
ch®t Ç‰n rÒi Çi, rÒi låi Ç‰n mau hÖn 
trong hàng loåt ti‰ng n° cûa hÕa tiÍn 
và hàng loåt âm vang súng Çån, s¥c 
mùi tº khí tØ các xã ngoåi thành do xe 
cÙu thÜÖng mang Ç‰n. Chi‰n ÇÎa trong 
tÀm m¡t. Khói Çån mÎt mù chân mây. 

 
ñúng 13 gi© trÜa ngày 29.8.1968 

con tôi ra Ç©i nhË nhàng. ñÙa con gái. 
Cha và mË ÇŠu mãn nguyŒn bªi ti‰ng 
khóc ÇÀu Ç©i cûa con mình. ñó chính 
là ti‰ng cÜ©i vui con t¥ng ba mË gi»a 
mùa chi‰n nån thäm khÓc cûa ÇÃt 
nÜ§c Çiêu linh. 

 
Con gái chúng tôi Çã kinh qua trÆn 

gi¥c khÓc liŒt thê thäm nhÃt trong T‰t 
MÆu Thân tåi Hu‰ (2.1968), gi¥c ª 
vùng Cây Quéo, Gia ñÎnh (5.1968) và 
bây gi© là gi¥c ven Çô thành (8.1968). 
Næm MÆu Thân cÀm tinh con khÌ nên 
ngÜ©i ta Çã chÖi trò khÌ quá nhiŠu phäi 
không con. 

 
ChÌ m§i bào thai thôi mà Çã ba lÀn 

chåy gi¥c. M¶t Ç©i ngÜ©i së n‰m träi 
kh° hånh sinh tº này bao lÀn? 

Con chúng tôi cân n¥ng 2,9 kg, tóc 
khá dài, thÜa mà Çen. M¡t m¶t mí 
nh¡m nghiŠn, nhÜng m¶t gi© sau Çã 
bi‰t tìm vú mË. 

 
- Ôi, nhân chi sÖ... tìm vú mË. 
 
Tôi t¿ cÜ©i thÀm, nh§ låi 17 næm vŠ 

trÜ§c, cùng bån bè ch†c ghËo nhau 
sau khi h†c bài Hán væn ÇÀu tiên. Câu 
"nhân chi sÖ tánh b°n thiŒn" ÇÜ®c 
chúng tôi Ç°i låi cÛng cùng câu nói Ãy. 

 
Võ TrÜ©ng Sa 

(Trích hÒi kš Cõi Hoang) 
 

Nh§ Çêm giao thØa 
        � DÜ ThÎ DiÍm BuÒn 
 
 
 
 
 
 
ñêm nay chùa Çón giao thØa 
Tuy‰t rÖi kh¡p nÈo tØ trÜa Ç‰n chiŠu 
Gió Çông giá lånh Çìu hiu 
Chånh lòng viÍn khách nh§ nhiŠu 
quê xÜa 
Làng em có miÍu, Çình chùa 
Mái cong rêu phû bao mùa n¡ng 
mÜa 
Hàng sao dÜ§i b‰n lÜa thÜa 
Bên ngôi Th° ñÎa b© dØa li‰p cau 
Quanh co m¶t däi sông Çào 
VÜ©n sai trái ng†t, trong rào cúc mai  
T‰t vŠ trÄy h¶i gái trai 
Vui xuân quên nh»ng tháng ngày tÓi 
tæm... 
ñêm ba mÜÖi v¡ng chÎ H¢ng 
ñèn sao lÃp lánh hÜÖng trÀm bay xa 
Cùng Çi lÍ T‰t v§i Bà 
Lâm râm em nguyŒn cä nhà yên vui 
ThËn thùng b¡t g¥p nø cÜ©i 
Còn nheo m¡t n»a! "ƒy ngÜ©i vô 
duyên!" 
Em ra hái l¶c ngoài hiên 
Giao thØa giây phút thiêng liêng ÇÃt 
tr©i 
T‰t sau em ÇÜ®c Çôi mÜÖi 
Mùng hai khách khÙa vui cÜ©i chúc 
nhau 
Tr©i trong träi ánh n¡ng Çào 
Gió xuân phäng phÃt hÜÖng cau 
sau nhà 
Em nghe ti‰ng g†i cûa Bà 
BÜ§c vào MË bäo rót trà bÜng lên 
Trong nhà không khí trang nghiêm 
Vén màn MË dåy em nghiêng ÇÀu 
chào 
ThËn thùng ºng nóng má Çào 
Tách trà sóng sánh, lao Çao cä 
ngÜ©i  
Ai kia nheo m¡t mÌm cÜ©i 
Phäi chæng, T‰t trÜ§c "cái ngÜ©i vô 
duyên" ?  
Næm sau tách b‰n chung thuyŠn 
BuÒn vui, m¥n ng†t thŠ nguyŠn có 
nhau 
Träi qua gió lÓc sóng trào 
Bây gi© hai mái tóc màu sÜÖng pha 
Bao lÀn Çón T‰t xÙ xa 
Tìm Çâu hÜÖng vÎ m¥n mà xuân xÜa 
Dù cho bão tuy‰t giao thØa 
Em cùng "ngÜ©i Ãy" Ç‰n chùa Çón 
xuân � 
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TruyŒn ng¡n  

 

 

 
 

 

 

 

Ti‰ng khóc 

cûa mùa Xuân 
 

� ñ‡ TrÜ©ng 
 
 

Ø phòng thÜÖng binh xã h¶i vŠ, 
ông Giáo cªi áo khoác ngoài 

mŒt mÕi ngÒi xuÓng tÃm phän ÇÜ®c kê 
ª gi»a nhà. Ông v§i tay lÃy Çi‰u cÀy rít 
m¶t hÖi rÒi nhä khói mŒt cách u‹ oäi, 
Çó là tính cách cûa ông Giáo m‡i khi 
g¥p nh»ng chuyŒn không vui. Ti‰ng bà 
Giáo n¢m trong giÜ©ng ho lø khø. Bà 
bi‰t trong ngÜ©i ông Giáo Çang b¿c 
d†c, do vÆy ch© sau khi ông Giáo than 
phiŠn. 

- LÜÖng v§i lÆu ch© nhÆn ÇÜ®c 
lÜÖng hÜu ch¡c mình ch‰t Çói... có mà 
æn ÇÃt... 

Bà Giáo m§i dám hÕi: 
- H† bäo sao hä ông ? 
Ông Giáo cau có vô c§: 
- Nó bäo ngân hàng không có tiŠn 

m¥t, do vÆy phäi ch©. 
- Hôm nay Çã là 29 T‰t rÒi, mà 

lÜÖng mÃy tháng không ÇÜ®c lãnh, T‰t 
v§i nhÃt cái gì n»a cÖ chÙ? 

Bà Giáo lÄm bÄm m¶t lúc trong 
miŒng nhÜ tøng kinh, rÒi vØa ho vØa 
nói: 

- Hôm nay cÛng chÜa thÃy th¢ng 
Hi‰u vŠ, không bi‰t cÖ quan nó có 
phân phÓi cho chút gì Ç‹ th¡p hÜÖng 
ông bà trong mÃy ngày t‰t không? Còn 
con Xuân n»a, không bi‰t Çi Çâu, Çã 
mÃy ngày nay không thÃy vŠ nhà. Con 
v§i cái thà ch‰t Çi cho xong. 

Ông Giáo chép miŒng, thª dài, l¥ng 
lë ÇÙng dÆy lau và d†n låi bàn th© T° 
Tiên ª trên nóc tû. Ông cÄn thÆn c¡m 
låi tØng chân hÜÖng cÛ cho g†n gàng, 
và ông rót thêm m¶t chén nÜ§c m§i, 
kính cÄn Ç¥t lên bàn th©. Sau Çó ông 
cÀm khæn lau trên xích Çông, nÖi Ç¥t tû 
sách cûa ông. Ông Giáo cÛng cÄn 

thÆn lau nh»ng v‰t hoen Ó trên khung 
kính änh cûa ông HÒ Chí Minh treo ª 
gi»a nhà. Ông sºa låi ngay ng¡n 
nh»ng huy hiŒu "cháu ngoan Bác HÒ! 
cûa con Xuân ÇÜ®c thÜªng ngày còn 
h†c Ti‹u H†c, mà bây gi© nó Çã ngä 
sang màu vàng. 

Cä cái xóm Bãi Nhu¶m này, không 
ai là không bi‰t gia Çình ông bà Giáo 
sÓng hiŠn lành, nhân ái v§i bà con lÓi 
xóm. V§i các ÇÙc "ñói cho såch, rách 
cho thÖm" cûa gia Çình ông bà Giáo 
làm cho cä xóm ai cÛng kính n‹. NhÃt 
là trong viŒc giáo døc con cái, gia Çình 
ông bà Giáo luôn luôn ÇÜ®c bà con 
ÇÜa ra Ç‹ làm gÜÖng. Hi‰u và Xuân 
hai anh em, ngay tØ bé Çã chæm chÌ 
h†c tÆp, nghe l©i cha mË. Ông Giáo 
ngay tØ ngày thû Çô "giäi phóng" 
(1954) ViŒt Minh n¡m chính quyŠn, 
ông Çã tham gia tích c¿c vào Phong 
trào dåy b° túc væn hóa, xóa nån mù 
ch» cho bà con xóm nghèo, và sau Çó 
ông là m¶t giáo viên ª trÜ©ng gÀn nhà. 
Còn bà giáo quanh næm v§i gánh xôi 
chè trên vai Çi kh¡p ngõ ngách cûa Hà 
N¶i, tÀn täo bán buôn nuôi chÒng, con, 
chÙ ÇÒng lÜÖng cûa ông Giáo chÌ Çû 
cho ông æn quà sáng và hút thuÓc lào. 
Th‰ mà bà Giáo ch£ng bao gi© kêu ca 
phàn nàn chÒng con. Gia Çình ông bà 
rÃt thuÆn hòa, nhiŠu khi ông Giáo vui 
Çùa, lÃy cä thÖ cûa cø Tú XÜÖng ra Ç‹ 
nÎnh bà giáo: 

"Quanh næm buôn bán ª mom 
sông 

Nuôi Çû "hai con" v§i m¶t chÒng". 
Hi‰u là con l§n cûa ông bà Giáo, 

sau khi tÓt nghiŒp trÜ©ng ñåi h†c Bách 
khoa, ÇÜ®c ÇiŠu lên mãi nhà máy xây 
d¿ng thûy ÇiŒn Hòa Bình làm viŒc, 
hàng næm m§i vŠ nhà m¶t lÀn. LÜÖng 
lÆu ch£ng ÇÜ®c bao nhiêu, nhiŠu khi 
còn phäi ngºa tay xin tiŠn mË Ç‹ Çi tàu 
xe lên cÖ quan.  

Còn Xuân tØ bé luôn là h†c sinh 
giÕi và ngoan cûa nhà trÜ©ng. Ông bà 
Giáo rÃt t¿ hào vŠ nh»ng ÇÙa con cûa 
mình. Sau khi Xuân thi trÜ®t vào ñåi 
H†c, thì bà Giáo Çã Ç‰n lúc tu°i cao, 
ôm Çau liên miên, do vÆy công viŒc 
ch® búa cûa bà cÛng thÃt thÜ©ng, c¶ng 
v§i ÇÒng lÜÖng hÜu lúc có lúc không 
cûa ông Giáo, do Çó kinh t‰ gia Çình 
không còn ÇÜ®c nhÜ trÜ§c n»a. Xuân 
xin Çi làm nhÜng không có nÖi nào 
nhÆn, kh¡p nÖi Çang sa thäi ngÜ©i Àm 
Àm... ñang bÖ vÖ trong hoàn cänh 
túng bÅn, thì chi‰n dÎch næm "Khách 
du lÎch" cûa ñäng phát Ç¶ng rÀm r¶. 
Xuân và hàng ngàn các cô gái thÖ 
ngây khác ÇÜ®c Çäng ta tuy‹n ch†n 

làm h®p ÇÒng cho các vÛ trÜ©ng, 
khách sån du lÎch. TØ m¶t cô gái nŠ 
n‰p, trong tr¡ng, Xuân Çã ÇÜ®c vÛ 
trÜ©ng cÜ§p Çi nh»ng gì trong tr¡ng quí 
giá nhÃt cûa Ç©i con gái. TØ nh»ng l©i 
m©i m†c, nh»ng ÇiŒu nhäy, nh»ng gì 
h† Çang dåy Xuân "phäi bi‰t chiŠu 
khách, ôi! nh»ng thÜ®ng Ç‰". 

 Th‰ rÒi nh»ng ly bia, nh»ng Çi‰u 
thuÓc Çã ngÃm vào con ngÜ©i nàng. 
Nàng cÛng h†c ÇÜ®c nhiŠu phép lå 
moi tiŠn cûa khách. NhÃt là mÃy gã sª 
khanh "ViŒt kiŠu yêu nÜ§c" gì Çó du 
lÎch vŠ, vung tay v§i ngÜ©i ÇËp. Và cái 
tin Xuân Çã trª thành cô gái "hàng 
hóa" Ç‰n tai ông bà Giáo nhÜ là sét 
Çánh. Ông Giáo ngã bŒnh phäi Çi n¢m 
nhà thÜÖng, còn bà Giáo quœ h£n, 
không còn Çû sÙc Ç‹ Çi ch®, bà lÃy làm 
xÃu h° khi g¥p bà con lÓi xóm. 

ñ‰n næm sau Xuân bÎ thäi hÒi khÕi 
khách sån v§i lš do khách sån cÀn 
nh»ng cô gái trÈ hÖn, Ç‹ thay Ç°i theo 
nhu cÀu cûa khách. ñÓi v§i Xuân, xã 
h¶i Çã Çào tåo nàng thành m¶t cô gái 
bán hoa bi‰t bao ÇiŠu tûi nhøc, mà gi© 
Çây xã h¶i còn Çåp Xuân xuÓng hÓ sâu 
hÖn n»a. BÜ§c chân cûa nàng dÜ©ng 
nhÜ vô ÇÎnh. Cu¶c Ç©i nàng vÓn dï Çã 
Ç¡ng cay, gi© Çây låi càng Ç¡ng cay 
hÖn. Xuân Çành ÇÙng ngoài cºa khách 
sån Ç‹ Çón, ti‰p nh»ng hång khách rÈ 
tiŠn hÖn. Và cÛng tØ ngày ÇÙng ngoài 
Ç‹ Çón khách, Xuân cÛng thÃu hi‹u 
n‡i kh° c¿c cûa m¶t Ç©i cô gái "hàng 
hoa" mà m‡i khi cänh sát vây b¡t. 
NhÃt là nh»ng ngày lÍ ngày T‰t tÃt cä 
ÇŠu bÎ gom lên xe thùng cho vào tråi 
ba bÓn ngày, rÒi thä. LÀn nào có tiŠn 
Çút lót cho cänh sát thì Xuân thoát khÕi 
cänh ngày T‰t æn cÖm tù. Có lÀn Xuân 
bÎ ÇÜa vào tråi g¥p tråi trÜªng vÓn là 
khách thÜ©ng xuyên cûa khách sån 
Xuân làm cÛ. H¡n và nàng nhÆn ra 
nhau. Nàng hÕi h¡n: 

- Tåi sao trÜ§c Çây tôi cÛng làm 
nhÜ vÆy ª khách sån mà các ông 
không b¡t. 

H¡n cÜ©i nói: 
- ñó là công viŒc cûa nhà nÜ§c, 

chû trÜÖng cûa ñäng là phøc vø du lÎch 
tæng thu ngoåi tŒ. Còn bây gi© các cô 
là nh»ng con Çi‰m ngoài xã h¶i làm dÖ 
bÄn b¶ m¥t tÜÖi ÇËp cûa xã h¶i chû 
nghïa. 

Xuân cay Ç¡ng: 
- Làm Çi‰m cûa nhà nÜ§c thì h®p 

pháp, còn làm Çi‰m ª ngoài thì bÃt h®p 
pháp sao? 

NgÜ©i cänh sát trÜªng trØng m¡t 
nhìn Xuân và bÕ Çi... 

T 
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ñÜ©ng phÓ Hà N¶i nh»ng ngày 
giáp T‰t thÆt tÃp nÆp xe c¶ rÓi rä d†c 
ngang. TØng gánh hoa Ng†c Hà Ç° vŠ 
Hà N¶i. Giá hoa næm nay xuÓng thÆt 
rÈ, th‰ mà mÃy cô hàng hoa cÙ ÇÙng 
nhìn nhau ‰ Äm, ta thán. ThÆt là ngÜ©i 
mua thì ít ngÜ©i xem hoa thì nhiŠu. Hà 
N¶i vŠ chiŠu mÜa xuân låi càng dÀy 
håt hÖn, tØng Ç®t gió mùa Çông b¡c 
còn r§t låi se se lånh. ThÌnh thoäng låi 
d¶i lên m¶t tràng pháo tép, và Çì Çùng 
cûa tØng chi‰c pháo cÓi, cûa mÃy chú 
bé ÇÓt ª cuÓi phÓ nào Çó. Báo hiŒu 
mùa Xuân Çã và Çang Ç‰n thÆt là gÀn. 

Hi‰u Çi chuy‰n xe cuÓi tØ Hòa Bình 
vŠ Hà N¶i. Có lë mùa Xuân næm nay là 
mùa Xuân chán chÜ©ng, và th© Ö nhÃt 
ÇÓi v§i Hi‰u. TØng bÜ§c, tØng bÜ§c 
chân n¥ng nŠ trên ÇÜ©ng phÓ quen 
thu¶c, tÃt cä dÜ©ng nhÜ ÇŠu xa lå. 
Hi‰u cÙ vÄn vÖ suy nghï vŠ viŒc giám 
ÇÓc quy‰t ÇÎnh c¡t lÜÖng và thÜªng 
cuÓi næm cûa toàn Ç¶i anh, mà do anh 
làm Ç¶i trÜªng, v§i lš do ÇÖn giän 
không hoàn thành chÌ tiêu k‰ hoåch 
mØng công dâng ñäng. Tåi sao, tåi 
sao nhÜ vÆy? Nh»ng câu hÕi cÙ l¥p Çi 
l¥p låi trong ÇÀu Hi‰u? ñäng là Çäng, 
còn khoa h†c là khoa h†c. Và không 
th‹ nói thÀn thánh là có ñäng ª trong 
ta là công viŒc cûa hai ngày có th‹ 
hoàn thành trong m¶t ngày ÇÜ®c. Khoa 
h†c nó cÀn s¿ chính xác, và cÄn thÆn, 
n‰u không nó mang låi nh»ng nguy cÖ 
thÆt nguy hi‹m. NhÜng nguyên nhân 
toàn Ç¶i anh không hoàn thành k‰ 
hoåch x¡p Ç¥t ÇÜ©ng dây theo k‰ 
hoåch, Ç‹ lÆp công dâng ñäng, Çâu 
phäi là l‡i cûa Ç¶i anh, Çó là l‡i cûa 
các chuyên gia Nga và Ç¶i khäo sát 
công trình. Trong bän khäo sát công 
trình hoàn toàn khác v§i th¿c t‰, khi 
Ç¶i anh thi công. Do vÆy khi Ç¶i anh 
l¡p Ç¥t ÇÜ©ng dây ngÀm nó ÇÈ ra 
nhiŠu vÃn ÇŠ khác phäi xº lš m§i Çåt 
v§i Ç¶ chính xác Çäm bäo tính khoa 
h†c kÏ thuÆt. ñây là vÃn ÇŠ làm æn 
gian dÓi cûa các chuyên gia Nga và 
cûa Ç¶i khäo sát, thi‰t k‰ công trình. 
Có lë h† làm gian Ç‹ kÎp v§i th©i gian 
lÆp công dâng ñäng, do vÆy h† khäo 
sát, lÆp thi‰t k‰ rÃt sÖ sài, nh»ng con 
sÓ Ço Çåc, thæm dò trên giÃy t© không 
Çúng v§i th¿c t‰ khi Ç¶i cûa anh thi 
công. Hi‰u cÙ vÄn vÖ suy nghï, ñäng 
là cái gì Çáng ghê s® thÆt, ñäng có th‹ 
làm thay Ç°i ÇÜ®c cä các ÇÎnh lš vŠ 
khoa h†c t¿ nhiên... 

ñÜ©ng phÓ Çã b¡t ÇÀu lên Çèn, 
tØng Çoàn xe hÖi Ç©i m§i x‰p hàng d†c 
phÓ Ç‹ v® con h† ch†n mua hoa. Và 
có lë các cô hàng hoa chÌ bán ÇÜ®c 

vào các bu°i tÓi và Çêm. Vì các khách 
s¶p và các khách "sành" chÖi hoa 
dÜ©ng nhÜ ÇŠu là nh»ng cán b¶ cao 
cÃp có chÙc quyŠn, và có lë mùa Xuân 
là cûa riêng h†. ñi quanh hàng hoa, 
ÇÜ®c các cô bán hoa m©i chào Hi‰u 
cÛng cäm thÃy vui vui, Ø thì ra mình 
cÛng bi‰t cäm nhÆn vÈ ÇËp cûa mùa 
Xuân ÇÃy chÙ? Nhìn nh»ng cành Çào, 
lay-Ön, quÃt cänh Çang Çâm chÒi näy 
l¶c, xanh mÖn mªn, Hi‰u cÛng muÓn 
mua m¶t cành theo Çúng š nghïa ngày 
T‰t c° truyŠn cûa dân t¶c. Song anh 
lÃy Çâu ra tiŠn, sáng nay anh phäi lên 
phòng tài vø nói mãi h† m§i cho tåm 
Ùng trÜ§c m¶t tháng lÜÖng, Ç‹ có tiŠn 
tàu xe, và may ra còn Çû mua vài kilô 
gåo n‰p cho mË th¡p hÜÖng mÃy ngày 
T‰t. ñÃu tranh tÜ tÜªng mãi anh Çành 
phäi bÕ qua nh»ng l©i m©i Çon Çä cûa 
các cô gái bán hoa.  

BÜ§c chân vào Ç‰n cºa nhà Hi‰u 
Çã nghe thÃy ti‰ng m¡ng Xuân cûa bÓ 

- Mày Çi Çâu thì Çi, mày còn dám 
vác m¥t vŠ cái nhà này n»a sao? Tao 
không có cái thÙ con nhÜ mày... mày 
là ÇÒ con... 

Hi‰u thÃy bÓ dØng låi không quát 
h‰t câu. Hi‰u chÜa bao gi© thÃy bÓ 
nóng nhÜ vÆy. ThÃy Hi‰u vŠ ông Giáo 
cÛng Ç« nóng Çi phÀn nào, ông l£ng 
l¥ng vào giÜ©ng n¢m. Hi‰u Ç‰n hÕi 
han tình hình bŒnh tÆt cûa mË rÒi nhË 
nhàng hÕi Xuân: 

- Có chuyŒn gì vÆy em? 
Xuân không nói gì, nàng bÆt khóc 

và Çi Ç‰n cånh tû sách cûa ông Giáo, 
nàng xé h‰t nh»ng phi‰u bé ngoan 
"Bác HÒ" cûa mình mà bÃy lâu nay 
ông Giáo coi Çó là niŠm hãnh diŒn. 
Nàng Ç†c l§n trong ti‰ng th°n thÙc cûa 
mình trÜ§c änh "Bác HÒ" : 

"Cám Ön ông! Có ông mà tôi trª 
thành m¶t con Çï. Bây gi© tôi Çã trª 
thành con Çï mà cÛng không ÇÜ®c yên 
thân v§i các ông...". BÃt ch®t nàng giÆt 
tÃm änh Çó xuÓng và ném xuÓng nŠn 
nhà, tÃm gÜÖng v« tung tóe, chém 
rách toåc "b¶ râu cûa Bác". 

Ngoài cºa có ti‰ng h¡ng gi†ng cûa 
ngÜ©i công an h¶ tÎch, ông Giáo chÒm 
dÆy tái m¥t nhìn Xuân, vÖ v¶i tÃm hình 
cÃt vào sau cánh cºa. 

NgÜ©i công an bäo Xuân: 
- Th‰ nào cô Xuân, sáng mai Çúng 

7 gi© ra PhÜ©ng Ç‹ tÆp trung h†c tÆp 
chÙ? 

Xuân rÃt hi‹u ngÜ©i công an h¶ tÎch 
cÀn gì ª mình, n‰u mình không có 
ch¡c ch¡n Çây không phäi là l©i Çe 
d†a. ChuyŒn này là thÜ©ng xuyên xäy 

ra v§i nàng trong nh»ng dÎp lÍ, ho¥c 
T‰t. Xuân gåt nÜ§c m¡t: 

- Anh cÙ Ç‹ cho em h‰t Çêm nay, 
n‰u Çêm nay em không lo ÇÜ®c, sáng 
mai em së ra ÇÒn... 

NgÜ©i công an cÜ©i nh‰ch mép v¶i 
vàng bÜ§c ra cºa.  

Hi‰u Çã hi‹u tÃt  cä, anh vØa 
thÜÖng em låi vØa giÆn em. Hi‰u móc 
túi rút ra nh»ng ÇÒng tiŠn ít Õi và bäo 
em: 

- Thôi em cÀm lÃy sÓ tiŠn này Ç‹ 
ÇÜa cho chúng nó cho xong chuyŒn. 

Xuân cäm Ç¶ng nhìn Hi‰u: 
- Em cäm Ön anh, thôi, anh ÇÜa 

cho mË mua chút gì th¡p hÜÖng ngày 
T‰t, mË Óm tØ lâu, không có tiŠn Çâu. 
HÖn n»a sÓ tiŠn cûa anh cÛng không 
Çû cho chúng nó. 

VØa nói Xuân vØa ÇÄy cºa chåy ra 
ngoài, trong ti‰ng thét g†i cûa Hi‰u: 

- Xuân, Xuân... vŠ Çi em... 
Ông Giáo s¤ng gi†ng bÃt l¿c nói: 
- Mày kŒ nó...! 
RÒi ông Giáo lÃy tÃm hình cûa HÒ 

Chí Minh vuÓt ph£ng phiu ÇÎnh treo låi 
ch‡ cÛ. Hi‰u quay låi bäo ông: 

- Thôi, bÓ treo làm gì n»a, ông ta 
Çã lØa cä cu¶c Ç©i bÓ mË, Ç‰n n‡i 
cu¶c Ç©i chúng con nhÜ th‰ này chÜa 
Çû sao hä bÓ? 

Ông Giáo ng¡t l©i Hi‰u: 
-Nói nhÕ thôi, h† mà nghe ÇÜ®c là 

vô tù Çó con. Dù sao Bác HÒ mang låi 
Ç¶c lÆp cho dân t¶c ta... 

- Con nghï r¢ng bÓ Çã hi‹u ÇÜ®c 
ÇiŠu Çó chÙ å. Cä cu¶c Ç©i bÓ mË 
còng lÜng làm theo ñäng theo Bác, rút 
cu¶c là nhÜ th‰ ÇÃy. Ba tháng nay bÓ 
không ÇÜ®c m¶t ÇÒng lÜÖng hÜu. ñ¶c 
lÆp, hånh phúc nhÜ th‰ sao? CÖm no 
áo Ãm ª Çâu?... Hay là... 

Ông Giáo quát: 
- Mày im Çi! 
Bà Giáo lúc này m§i khó nh†c lên 

ti‰ng: 
- Thôi, tôi xin bÓ con ông, hàng 

xóm ngÜ©i ta cÜ©i cho. Ông hãy vÙt 
ngay tÃm hình Çó Çi. H† Çã lØa ông lØa 
tôi, lØa cä con cái mình, ông muÓn ti‰p 
tøc bÎ h† lØa n»a sao? 

Có lë chÌ có bà Giáo nói m§i làm 
cho ông Giáo im l¥ng ÇÜ®c, ông cÛng 
không nói låi bà Giáo mà chÌ chép 
miŒng ÇÜa m¡t lÜ©m Hi‰u. 

Hi‰u l¥ng lë vØa nói vØa Çi ra 
ngoài: 

- Xã h¶i này rÒi së thành æn c¡p và 
Çï Çi‰m h‰t... 

 
� ñ‡ TrÜ©ng - Pirmasens 

M¶t ngày Xuân 
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� TruyŒn 
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vùng bi‹n 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÛ Nam 

  
 

hi tôi vØa nhÆn bi‰t cu¶c Ç©i là 
lúc tôi lên næm tu°i, næm 1959. 

Cái bi‰t ÇÀu tiên Ãy Ç‰n v§i tôi là cæn 
nhà cûa cha mË ngay trên b© bi‹n. Nói 
Çúng hÖn là m¶t gian nhà dài, quán æn 
cho khách du lÎch ª phía trÜ§c, Çàng 
sau là nhà ª, n¢m trong Ãp NÜ§c Ng†t, 
thu¶c xã Long Häi. ƒp NÜ§c Ng†t ngày 
Çó là m¶t Ãp du lÎch, n¢m d†c bãi bi‹n, 
d¿a vào dãy núi Kÿ Vân ÇÒ s¶. Theo 
con ÇÜ©ng chåy xuyên Ãp ÇÀy nh»ng 
chùa chiŠn và nh»ng vi-la cûa ngÜ©i 
Pháp, công chÙc cao cÃp và nh»ng 
ngÜ©i giàu có ª Sài Gòn. 

V§i næm tu°i, tôi bi‰t làm gì cho h‰t 
ngày trong m¶t Ãp r¶ng l§n ÇÀy phong 
cänh ÇËp, có bi‹n cä, có rØng núi, 
chim chóc, hoa trái này? Th©i Ãy, NÜ§c 
Ng†t không có l§p mÅu giáo. TrÈ con 
cÙ long nhong chÖi Çùa, Ç‰n sáu tu°i 
m§i vŠ trÜ©ng ti‹u h†c ª xã Long Häi 
ho¥c PhÜ§c Häi Ç‹ nhÆp h†c l§p næm 
(bây gi© g†i là l§p m¶t). Bu°i sáng sau 
khi æn sáng xong, ba má tôi còn Çang 
bÆn buôn bán v§i khách, chÖi v§i em 
tôi, tôi m¶t mình Çã thä rong Çi Ç‰n 
nhà nh»ng th¢ng bån, con bån. Tøi nó 
là con cûa nhà làm gát-dan, cûa ngÜ©i 
làm vÜ©n rÅy, ho¥c con cûa chû nhân 
m¶t vi-la r¶ng l§n. Tr©i m§i mÜ©i gi© 
sáng tôi Çã rû tøi nó Çi ra ngoài chÖi, 
b¡t chim, hái trái. Có hôm Çi suÓi,  ÇÙa 

leo lên cây, ÇÙa nhäy xuÓng suÓi t¡m. 
Cänh dòng suÓi, sau m¶t Çêm yên tïnh 
Çã Ç¶ng lên vì ti‰ng cÜ©i cûa lÛ trÈ. 
T¡m xong, b†n tôi chÖi trò nghÎch 
ng®m, lÀn theo dòng suÓi Ç‰n con 
ÇÜ©ng mòn, chung vào nh»ng Óng 
cÓng dÜ§i nh»ng con ÇÜ©ng, trÜ©n 
mình Çi nhÜ nh»ng con træn, con r¡n 
Ç‹ qua phía bên kia. Trong Óng cÓng 
tÓi thui, thæm th£m, kÈ bò sau cÙ n¡m 
chân ngÜ©i bò trÜ§c mà trÜ©n t§i. 

Ngày Çó tôi có quen v§i HÜng, em 
trai cûa Håt. Tôi và HÜng b¢ng tu°i. 
Håt l§n hÖn tøi tôi m¶t tu°i. Hai chÎ em 
là con cûa gia Çình ngÜ©i gát-dan cho 
m¶t vi-la cûa ngÜ©i Pháp, giám ÇÓc 
ÇÒn diŠn cao-su ª Bình Ba - Bình Giä. 
V§i næm tu°i tôi chÜa nhÆn ra ÇÜ®c 
viŒc gái trai, s¡c ÇËp. NhÜng ba næm 
sau, lúc tám tu°i, tôi Çã nhÆn ra vÈ ÇËp 
cûa Håt. Håt có c¥p lông mày ÇËp. Håt 
giÓng mË. C¥p lông mày thÆt Çen, ÇËp 
nhÜ vë. Da Håt bánh mÆt. M¥t trái 
soan. Nh»ng bu°i trÜa hè Çi t¡m bi‹n, 
Håt mình trÀn, bên dÜ§i chÌ có chi‰c 
quÀn xì-líp tr¡ng, mÕng. Chín tu°i, 
nhÜng Håt Çã có mái tóc Çen, dài. 
TrÀm mình trong nÜ§c bi‹n, mái tóc 
Håt xõa ra rÃt ÇËp. C¥p m¡t Håt v§i 
hàng mi Çen cong vút. Thân hình Håt 
ngày Çó Çã hiŒn lên cho thÃy sau này 
Håt së trª thành cô gái có mình dây, 
mänh khänh. ñúng nhÜ tôi nghï, næm 
bäy ba, khi g¥p låi nhau ª Sài Gòn, dù 
bÃy gi© Håt Çã có hai con, thân hình 
Håt vÅn mình dây nhÜ ngày thÖ Ãu. 

NgÜ®c låi v§i Håt, HÜng låi tr¡ng 
hÒng. Ÿ vùng bi‹n mà da nó cÙ tr¡ng 
hÒng m§i thÆt là lå. Có lë HÜng giÓng 
ba. Ba HÜng ngày Çó dù là gát-dan 
nhÜng da ông cÙ có màu s¡c tr¡ng 
hÒng, månh më. ñi Çâu, ba ÇÙa chúng 
tôi cÛng hay Çi v§i nhau. ThÌnh thoäng 
chúng tôi cÛng rû ÇÜ®c các bån khác. 
NhÜng nh»ng g¥p g«, Çi chÖi chung 
v§i nh»ng bån khác không kéo dài lâu. 
CuÓi cùng chÌ có ba chúng tôi chÖi v§i 
nhau mãi Ç‰n khi chi‰n tranh kéo Ç‰n 
Ãp NÜ§c Ng†t, dân nÖi Çây phäi tän cÜ 
vŠ nÖi khác, chúng tôi m§i tan hàng. 

M¶t trong nh»ng ÇiŠu làm tôi rÃt vui 
trong nh»ng ngày Ãy là khi vào ÇÜ®c 
trong vi-la do ba HÜng làm gát-dan. 
Vào Çó, tôi Çã ÇÜ®c ngÒi trên cÀu tiêu 
mà nhÜ ngÒi trên Çi-væng hay ván gõ, 
mông thÃy mát lånh. ñi cÀu xong, kéo 
nÜ§c d¶i b¢ng m¶t dây xích nÓi liŠn v§i 
bÒn nÜ§c nhÕ n¢m sát vách, trên trÀn 
nhà cÀu. Ti‰ng nÜ§c xÓi vào cÀu kêu 
cái ào, thÆt nhanh, rÒi ngÜng b¥t, 
nhÜng  låi ngân vang trong lòng trÈ thÖ 
m¶t niŠm vui kÿ lå, nhÜ mình vØa 

khám phá ra ÇÜ®c m¶t chuyŒn gì ly kÿ 
l¡m. Chúng tôi Çã lén n¢m ôm nhau 
trên nh»ng chi‰c giÜ©ng có nŒm tr¡ng 
tinh chÌ dành cho chû Tây. Lòng thÃy 
khoan khoái. 

Trong nh»ng ngày trÈ thÖ rong 
chÖi, tôi có m¶t k› niŒm Ç‰n bây gi© 
vÅn còn nh§ mãi. M¶t bu°i sáng n†, 
b¡t chÜ§c các bác tiŠu phu, tôi m¶t 
mình vác cây r¿a vào rØng. Thay vì 
nhÜ h¢ng ngày, vào rØng là tôi leo cây 
b¡t chim con, hay hÓt °, lÃy trÙng. 
Hôm Çó tôi hái cûi. Lúc ch¥t cûi tôi 
ch¥t vào m¶t cây sÖn. ThÃy cây sÖn 
mŠm dÍ ch¥t tôi cÙ Çi ki‰m cây sÖn. 
Cây sÖn thÜ©ng có mû. Mû Çøng vào 
da làm lª mình mÄy và ngÙa ngáy n‰u 
ai có mÒ hôi dÀu. NgÜ©i có mÒ hôi 
muÓi thì tránh ÇÜ®c cái lª. Tôi có mÒ 
lôi dÀu nên sau Çó vŠ Çã chÎu n¢m nhà 
vài ba tuÀn lÍ Ç‹ ch»a trÎ. M¶t bài h†c 
Ç‹ tôi nh§ Ç‰n cây sÖn Ç©i Ç©i. Sau 
này, cÙ thÃy cây sÖn là tôi lo tránh. 

Ngoài nh»ng thú chÖi th©i trÈ thÖ 
nhÜ t¡m bi‹n, t¡m suÓi, b¡t chim, hái 
trái, ngày Çó tôi còn có thú c«i bò. 
Nh»ng Çàn bò tØ xã PhÜ§c Häi h¢ng 
ngày cÙ thä æn rong trên nh»ng cánh 
rØng ho¥c Çi æn d†c theo bãi bi‹n. D†c 
bãi bi‹n thÜ©ng là nh»ng cánh rØng 
chÒi, cây cho ÇÀy lá non quanh næm, 
nên Çàn bò rÃt thích. MÃy anh chæn 
bò, bu°i sáng khi lùa bò Ç‰n NÜ§c 
Ng†t rÒi, các anh cÛng có viŒc riêng 
cûa các anh: làm bÅy b¡t dong, b¡n 
chim, làm Óng thøt, hái trái cò ke. Các 
anh là con nhà nghèo. Tám chín tu°i 
Çã Çi ª Ç® coi bò, lÃy tiŠn vŠ phø giúp 
cha mË. M‡i ngày trên mình các anh 
chÌ có mên cÖm nhÕ Ç‹ æn trÜa. NÜ§c 
uÓng cûa các anh là nÜ§c suÓi ª rØng, 
nÜ§c uÓng xin tØ các quán æn bên 
ÇÜ©ng. Trái cây Ç‹ các anh æn là 
nh»ng trái hái tr¶m nhÜ vú s»a, xoài, 
mãng cÀu... trong vÜ©n ngÜ©i ta, ho¥c 
nh»ng trái cây sÓng hoang trong rØng 
nhÜ cù lÀn, chóc mao, gùi, vú bò, cò 
ke... ñàn bò cÙ æn d†c bãi bi‹n, 
thÜ©ng bu°i x‰ chiŠu hay Ç‰n gÀn 
quán nhà tôi, Ç‹ trÜ§c khi ÇÜ®c lùa vŠ 
chuÒng. Không cÀn xin ai, tôi cÙ t¿ tiŒn 
ra tìm m¶t con bò nho nhÕ, vuÓt ve 
m¶t chút Ç‹ xem nó cho c«i hay 
không. N‰u nó chÎu cho c«i, tôi nhäy 
lên n¢m v¡t bøng mình ngang lÜng bò 
cho bò cõng Çi, hai chân hai tay bÕ 
lòng thòng xuÓng ÇÃt. Ngày Çó tôi 
chÜa dám ngÒi trên lÜng bò, vì n‰u nó 
nhäy d¿ng lên là chÌ có nÜ§c... ch‰t. 
Tôi Çã thÃy m¶t anh chæn bò, c«i bò, 
Çã bÎ bò cho væng xuÓng ÇÃt n¢m ôm 
bøng m¶t lÀn nên Çã tªn. 

K 
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Næm næm mÜÖi chín, sáu mÜÖi là 
nh»ng næm mà trí óc trÈ thÖ tôi Çã 
nhÆn thÙc ÇÜ®c m†i viŒc. Tôi thÃy 
nh»ng næm này Çúng là nh»ng næm 
thanh bình ª NÜ§c Ng†t. Ban Çêm, 
nh»ng bác làm phu løc l¶ cho Ty Công 
Chánh, lái xe Óng cán Ç‹ cán ÇÜ©ng, 
sau m¶t ngày làm viŒc các bác cÙ n¢m 
ngay ra trên lŠ ÇÜ©ng Ç‹ ngû, Ç‹ vØa 
gi» xe, hôm sau låi ti‰p tøc làm viŒc. 
Khi chiŠu Ç‰n, vì buÒn, các bác vào 
quán ba tôi ngÒi trò chuyŒn Ç‰n khuya 
rÒi m§i trª ra xe Ç‹ ngû. Các bác 
ch£ng s® c†p s® beo là gì. Nh»ng 
ngÜ©i dân chài lÜ§i ª các làng lân cÆn 
Çi cä Çêm trên bi‹n NÜ§c Ng†t. Chài 
cá, lÃy trÙng vít, b¡t Óc b¡t còng. Bãi 
bi‹n mênh mông là nguÒn sinh sÓng 
bÃt tÆn cho dân nghèo. Ai ra khÖi b¢ng 
ghe b¢ng xuÒng cÙ ra. Ai ª nhà làm 
b©, b¡t Óc, b¡t cua cÙ làm. Cu¶c sÓng 
pha tr¶n, ÇÀy màu s¡c, sÓng Ç¶ng 
trong th©i ÇÃt nÜ§c còn thanh bình. 
Ti‰c thay nó không kéo dài ÇÜ®c lâu! 

VŠ nh»ng chuyŒn ÇÜ®c k‹ ra trong 
quán nhà tôi ª m‡i bu°i tÓi, tôi nh§ 
nhÃt là nh»ng chuyŒn do ông Sáu H©i 
k‹ ra vŠ nghŠ bÅy thú rØng Ç‹ ki‰m 
sÓng cûa ông. Ông k‹ låi nh»ng 
chuyŒn nóng h°i vØa xäy ra hôm qua, 
hôm kia, khi ông vØa Çánh bÅy ÇÜ®c 
m¶t con heo rØng hay m¶t con træn. 
ChuyŒn ông k‹ lúc nào cÛng hào hÙng 
bªi cách ông k‹ và do s¿ thêm th¡t 
cûa ông. Khán thính giä ngÒi im l¡ng 
nghe, lòng ÇÀy thích thú, ngÜ«ng m¶. 
ChuyŒn nh»ng con hÜÖu con nai hiŠn 
lành, không hÒi h¶p b¢ng chuyŒn 
nh»ng con heo rØng. Nh»ng con heo 
rØng bÎ trói ch¥t m¶t chân vì chi‰c bÅy, 
n¢m im suÓt Çêm chÎu trÆn. NhÜng khi 
ông Ç‰n gÀn, vØa nghe thÃy ti‰ng 
ngÜ©i nó lÒng l¶n lên, tÜªng n‰u sÙt 
bÅy ra nó së lao vào chém ch‰t ông 
ngay b¢ng hai cái ræng nanh nh†n 
ho¡t. Ông phäi quÀn v§i nó cho Ç‰n 
khi nó phäi thÆt mŒt, m§i lØa th‰ nào, 
Ç‰n gÀn, Çúng lúc, Ç‹ phóng lao Çâm 
ch‰t. V©n qua v©n låi v§i nó nhÜ ngÜ©i 
Çánh võ. Và nh»ng con træn l§n gÀn 
b¢ng b¡p chân ngÜ©i, Ç‹ nó quÃn 
ÇÜ®c là có ch‰t vì gãy xÜÖng. Ông phäi 
lØa th‰ nào Ç‹ nó quÃn vào nh»ng 
thân cây Çang ÇÙng, nhanh nhÜ ch§p 
ông phäi Ç‰n bên træn và c¶t ch¥t nó 
låi ngay. Khi k‹, hàm ông bånh ra, 
mép râu d¿ng lên nhÜ râu các tÜ§ng 
trong truyŒn c°, tóc d¿ng ngÜ®c, tay 
n°i lên ÇÀy gân guÓc. NgÒi nghe ông 
k‹, nhìn tÜ§ng tá, ÇiŒu b¶, ai có š nghi 
ng© ông khoác lác cÛng không th‹ 
nghi ng© ÇÜ®c. ChuyŒn v§i ngÜ©i là 

m¶t hòa h®p th¿c t‰. Ông chinh phøc 
ngÜ©i nghe b¢ng ngay vóc dáng và 
ÇiŒu b¶ Çánh thú rØng cûa ông. Sau 
này, khi hÖi l§n m¶t chút tôi nghe má 
tôi k‹ låi ông Sáu H©i Çã bÕ nghŠ b¡t 
thú rØng vì m¶t lÀn ông gi‰t ch‰t m¶t 
con heo rØng nái. Nó ch‰t mang mÜ©i 
hai con heo con ch‰t luôn trong bøng. 
Ông ân hÆn nên giäi nghŒ. VŠ già, v® 
ông Çau bÎnh hoài, tiŠn nh»ng næm 
dành døm bªi nghŠ b¡t thú Çã tiêu h‰t 
cho tiŠn thuÓc. Lúc gÀn ch‰t ông sÓng 
trong khÓn cùng! ThÃy cÛng dÍ cÜ©i, 
ngÜ®c låi v§i ông Sáu H©i, ba tôi m‡i 
khi Çi vào vÜ©n, g¥p r¡n ông hay nói 
g¥p "chÜ vÎ", và lÃy Çoån cây dài phÃt 
phÃt Çu°i Çi: "MÃy ông Çi ch‡ khác Çi! 
ñ‹ cho tôi làm công chuyŒn!". 

Bu°i trÜa thÜ©ng chúng tôi hay 
xuÓng bi‹n Ç‹ t¡m. N¡ng chang 
chang. M¥t tr©i r†i ánh n¡ng xuÓng 
bi‹n. Bi‹n hiŒn lên nhÜ m¶t màng kim 
tuy‰n, lóng lánh ÇÀy màu s¡c. Nh»ng 
ngày cuÓi tuÀn thÜ©ng bi‹n rÃt vui, vì 
ÇÀy khách du lÎch, và vì có nh»ng ông 
Tây bà ñÀm m¥c bikini thÆt lå m¡t Ç‹ 
t¡m bi‹n, n¢m phÖi n¡ng v§i nh»ng 
c¥p kính mát xanh rì. 

NÜ§c Ng†t có rÃt nhiŠu bông hoa. 
D†c dÜ©ng Çi ÇÀy nh»ng hoa mai NhÆt 
B°n do ngÜ©i ta trÒng. Trong nh»ng 
khu vÜ©n ÇÀy hoa giÃy, hoa sÙ. Còn 
hoa rØng thì không thi‰u, Çû loåi, nª 
ÇÀy, không bi‰t tên mà k‹. Bu°i sáng 
vào rØng s§m. Không khí vÅn còn lành 
lånh. HÜÖng rØng vÅn còn thoang 
thoäng. RØng bu°i sáng êm ru, chÌ có 
ti‰ng chim muông kêu g†i, thÌnh 
thoäng m§i vang lên ti‰ng hú, ti‰ng tác 
cûa khÌ, vÜ®n hay hÜÖu nai nhÜ nh»ng 
cái ngáp to sau m¶t Çêm yên tïnh. Tác, 
ngáp Ç‹ Çón ánh m¥t tr©i. ñón m¶t 
ngày m§i. Khi mùa xuân Ç‰n, T‰t s¡p 
vŠ, núi NÜ§c Ng†t cho nhiŠu nh»ng 
cây mai, cành mai ÇËp. Th©i thanh 
bình, còn ÇÜ®c phép lên núi, không 
næm nào tôi không cùng ông già lên 
núi ch¥t mai. Ch¥t mai vŠ Ç‹ bán, Ç‹ 
chÜng trong ba ngày T‰t. 

Cæn nhà tôi ª ngay trên b© bi‹n 
nên không th‹ tránh gió bi‹n. NhÃt là 
nh»ng ngày có gió bÃc, bi‹n Ç¶ng, 
nh»ng ngày Çông, T‰t s¡p vŠ. Trong 
Çêm, n¢m ngû trong nhà, nghe âm 
thanh rào rào bên ngoài bªi gió là 
chuyŒn bình thÜ©ng. Gió th°i vào mái 
tôn, kêu låch cåch. LuÒn qua vách 
ván, rì rào. Gió bi‹n Çã th°i qua th©i 
trÈ thÖ tôi m¶t th©i gian dài, mùa hè 
còn Ç«, mùa Çông mang theo lånh lëo, 
âm thanh réo r¡t h¢ng Çêm, nó chÌ 
chÃm dÙt khi gia Çình tôi tän cÜ vŠ nÖi 

khác, nhà không còn ª ngay trÜ§c m¥t 
bi‹n n»a.  

Nói vŠ gió tôi nh§ Ç‰n m¶t khoäng 
th©i gian thi‰u cha. Th©i gian ng¡n 
nhÜng Çû Ç‹ ngÜ©i con thÃm thía th‰ 
nào trong cu¶c Ç©i này, n‰u m¶t ngày 
nào Çó v¡ng bóng cha. Khi ba tôi v¡ng 
nhà, m‡i Çêm tôi thÃy gió tØ Çâu cÙ 
th°i vŠ. Hay vì tôi buÒn, hay thÙc giÃc 
nºa Çêm nên có cäm giác nhÜ vÆy? 
Còn lúc có cha mình ª nhà thì cÙ an 
tâm ngû, Çâu bi‰t bên ngoài tr©i ÇÃt 
Çang làm gì, gió bão ra sao. Ba tôi 
v¡ng nhà m¶t th©i gian vì ông mê m¶t 
ngÜ©i Çàn bà theo gánh hát. Bà chÌ có 
nhiŒm vø nÃu cÖm cho Çoàn cäi lÜÖng. 
Không phäi là Çào chánh, Çào phø mà 
ba tôi cÛng lÃy lòng mê mÄn. Ông Çi 
mua hàng rÒi g¥p bà này ª ch® Long 
Häi. Sau này, khi tình nghïa v® chÒng 
Çã lành l¥n låi, má tôi hay nói: "HÒi Çó 
ba mày mê con Çàn bà có chín ngón 
tay. Con chín ngón".  Ch¡c bà này có 
tÆt ª tay? Tôi ch£ng nghe thÃy ba tôi  
nói gì, Çính chính gì. Sau này l§n lên 
tôi nghe các bác l§n tu°i k‹ låi: "Ba 
mày hÒi nhÕ cÛng mèo m« gi» l¡m! Mê 
ngÜ©i Çàn bà theo gánh hát, Çã có m¶t 
ÇÙa con riêng v§i ngÜ©i Çàn bà này". 
Không mê cäi lÜÖng mà låi mê ngÜ©i 
theo gánh cäi lÜÖng. Sau này, khi 
không còn theo gánh hát Çi Çây Çó 
n»a, bà mang con vŠ miŠn Tây Ç‹ 
sÓng quãng Ç©i còn låi nÖi chôn nhau 
c¡t rÓn cûa bà. Tôi hoàn toàn mù tÎt vŠ 
chuyŒn con riêng cûa ba tôi. ñ‰n ngày 
gÀn qua Ç©i ông cÛng không k‹ cho tôi 
chuyŒn tình riêng ngày trÜ§c cûa ông.  

NhÜng ông có k‹ tôi m¶t chuyŒn. 
ChuyŒn Çó dính dáng Çôi chút Ç‰n 
"ngÜ©i Çàn bà chín ngón" cûa ông. 
Ông nói, lúc ba theo v® nhÕ, má mày 
m¶t mình ª nhà coi quán, nuôi anh em 
mày. Lúc ba không có ª nhà, mày låi 
n°i bÎnh kinh phong. Má mày chåy 
ch»a không n°i nên tìm ngÜ©i nh¡n ba 
vŠ. Nghe tin mày bÎnh ba phäi trª vŠ. 
Tình thÜÖng con månh hÖn. VŠ Ç‰n 
nhà thÃy mày n¢m vùi trên giÜ©ng, 
thÌnh thoäng låi làm kinh, mình mÄy co 
gi¿t thÃy ghê. Ba cÀu nguyŒn Tr©i PhÆt 
tìm ÇÜ®c trúng thuÓc trÎ cho bÎnh tình 
mày, nhÜng cä tháng tr©i bÎnh con vÅn 
không b§t, dù uÓng Çû loåi thuÓc. M¶t 
hôm ba n¢m ngû mÖ thÃy m¶t ngÜ©i 
mách ba cÙ Çi theo con ÇÜ©ng lên các 
chùa chiŠn trên núi, nhÜ ba thÜ©ng Çi, 
së thÃy m¶t s† khÌ, mang s† khÌ vŠ mài 
cho con uÓng, bÎnh së khÕi. Sáng dÆy, 
ba tôi làm theo ngÜ©i mách bäo trong 
giÃc chiêm bao. Quä th¿c, ba tôi g¥p 
ÇÜ®c s† khÌ và ông mang nó vŠ nhà. 
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NhÜng sau Çó thì tôi h‰t bÎnh m¥c dù 
chÜa uÓng nÜ§c tØ s† khÌ mài ra lÀn 
nào. Tin vŠ s† khÌ ÇÒn ra, sau Çó ai 
trong Ãp có con bÎ kinh phong ÇŠu låi 
mÜ®n s† khÌ nhà tôi vŠ mài cho con 
uÓng. S† khÌ Ç‰n nay vÅn còn ª trong 
nhà, ÇÀu Çã mÃt m¶t lõm vì bÎ mài. Tôi 
không bi‰t chuyŒn chiêm bao là 
chuyŒn thÆt hay do ba tôi tÜªng tÜ®ng 
ra, nhÜng chuyŒn tôi bÎ kinh lúc nhÕ và 
có s† khÌ trong nhà là chuyŒn có thÆt. 

Sau bäy mÜÖi læm. Chi‰n tranh 
chÃm dÙt. NÜ§c Ng†t chÜa ai ÇÜ®c 
phép vŠ ª, nhÜng m†i ngÜ©i Çã ÇÜ®c Çi 
b¶, Çi xe qua låi nÖi Çây. Tôi Çã Çi qua 
låi con dÜ©ng này nh»ng ngày sau ba 
mÜÖi tháng tÜ. Nhà tôi gi© chÌ còn cái 
nŠn xi-mæng tr¡ng. Chung quanh vÅn 
rØng chÒi nhÜ ngày nào, không khác 
nhiŠu. Bàu nÜ§c n¢m cånh nhà vÅn 
còn Çó. ChÌ có khác là ÇÜ©ng nhiŠu 
loang l°, d†c ÇÜ©ng không còn m¶t 
nóc vi-la, không còn m¶t mái chùa, cä 
nhà cºa cûa dân cÜ cÛng không còn 
m¶t cái. Dãy núi Kÿ Vân gi© trÖ ra màu 
tr¡ng v§i ÇÃt Çá, vì bom Çån trong th©i 
chi‰n tranh Çã tàn phá cây rØng quá 
nhiŠu. Tôi n¥ng lòng v§i cänh cÛ, 
nhÜng bi‰t làm gì hÖn khi mình cÛng 
chÌ là ngÜ©i nhÕ bé trong ki‰p nhân 
sinh trÜ§c s¿ cuÒng quay cûa tr©i ÇÃt, 
cûa th©i Çåi. 

 
Tôi chÜa trª vŠ NÜ§c Ng†t ª låi thì 

Çã giong ra nÜ§c ngoài Ç‹ tœ nån. 
ThÌnh thoäng cÙ nh§ vŠ NÜ§c Ng†t, v§i 
cæn nhà cûa cha mË trÜ§c bi‹n, v§i 
nh»ng k› niŒm th©i trÈ thÖ sÓng ª nÖi 
này, v§i HÜng v§i Håt, lòng cÙ thÃy 
lâng lâng, bÒi hÒi. Gi© Çã ª rÃt xa vùng 
quê hÜÖng yêu dÃu Ãy, nhÜng cÙ m‡i 
bu°i sáng nÖi Çây, xÙ ngÜ©i, khi  Çi làm 
thÃy ng†n gió bÃc th°i hÃt nhè nhË vào 
m¥t, tôi låi nghï Ç‰n ng†n gió bÃc và 
nh»ng cái T‰t ª quê nhà. Ÿ Çây nhà 
cºa Ãm cúng, không cho gió luÒn lách 
vào khi Çông vŠ, nhÜng hiŒn tåi ª quê 
hÜÖng còn bao nhiêu ngÜ©i Çang chÎu 
nh»ng làn gió lånh Ãy?  

 
Qua tin tÙc báo chí truyŠn hình, 

ViŒt Nam vÅn còn rÃt nhiŠu gia Çình 
nghèo, cÖm còn chÜa Çû nuôi con, 
huÓng chi có ÇÜ®c mái nhà cho Ãm 
trong nh»ng ngày Çông vŠ. NhÜng hy 
v†ng thì vÅn phäi hy v†ng. Hy v†ng 
trong mùa xuân m§i së có nh»ng luÒng 
gió m§i, gió vui cho quê hÜÖng ViŒt 
Nam yêu dÃu. � 

 

Mùa Xuân  
qua cÀu sông  

BOW (*) 

 
� Hoàng Sa 

 
HÖn nºa Ç©i b‡ng thành du tº 

Ki‰p Çi hoang chÜa trä cho ngÜ©i 
Mùa di cÜ nhåt nhòa NhÆt LŒ 

BÓn mÜÖi næm thêm bÜ§c phong 
trÀn 

 
Tóc xõa tr¡ng phiêu bÒng B¡c MÏ 

Gió sÜÖng c¢n c‡i chÓn phù du 
Phóng bút thÖ run dòng ly xÙ 

Tình quê khuÃt dÃu bão sa mù 
 

HÒn quånh quë sông BOW bæng giá 
NÜ§c âm thÀm bi‰t chäy vŠ Çâu 

Nghe u uÄn nhÎp cÀu chuy‹n Ç¶ng 
Cõi bon chen mây khói lÜu Çày 

 
Ôm hoang Çäo xuân vŠ låc ÇiŒu 

Tình chÜa tác h®p muÓn buông xuôi 
Træng Çâu khuy‰t phai màu lá úa 

L©i vØa trao Çã cån ly bôi 
 

RØng cô Ç¶c cành trÖ kh° løy 
Hoa ÇÀu mùa Än giÃu phÜÖng nao 

Lòng träi r¶ng ÇÃt tr©i im ti‰ng 
ñá chông chênh khe núi nghËn ngào 

 
Mang song tÎch Çành vô t° quÓc 

Trái tim nÒng muôn thuª trung trinh 
Dòng máu ViŒt m¶t nguÒn chung 

thûy 
Huy‰t quän nào bên tr†ng bên khinh 

 
Xin tåc då ân tình quê MË 

Gi» màu da Ç°i lÓt công dân 
Chút hÜng ph‰ sang giàu tåm b® 
ñ©i bao læm không dåi tÜÖng tàn 

 
ñêm B¡c c¿c chiêu hÒn Nam Á 

Thåch Bæng SÖn réo g†i TrÜ©ng SÖn 
Nét Ça chûng vong quÓc vøng dåi 
Cºa thiên Çàn xa cõi nhân gian 

 
Cây tïnh l¥ng ven dòng hiu quånh 

BuÒn bâng quÖ n¥ng chu‡i kinh sÀu 
ChÌ còn låi Çêm dài u tÎch 

H¡t hiu hoa tuy‰t phÛ phàng bay 
 

 
Chim xa bÀy trông cây ÇÎnh hÜ§ng 
NgÜ©i xa ngÜ©i tâm cäm vÃn vÜÖng 

Ai thÖ nhåc tri âm tri k› 
Gi†t sÜÖng mŠm chuy‹n hóa kim 

cÜÖng 
 

Ta hånh ng¶ nguyên hình t› phú 
Ng†c liêu trai chói rång hào quang 

Chút hÜ äo trÀn gian vØa hiŒn 
Sính lÍ này xin t¥ng giai nhân 

 
Cành trïu n¥ng bÖ ph© tÆn th‰ 

BÀy häi âu dang cánh ngÆp ngØng 
Loài thiên di Çoån tình xÙ sª 

Nên phong trÀn nhân nghïa rÜng 
rÜng 

 
Hoang Çäo ch© thiên nga mÕi cánh 

HÒn công viên Hoàng Tº phiêu 
linh 

Này khanh tÜ§ng m¶t th©i oanh liŒt 
Ki‰p lÜu vong ai ngÜ«ng m¶ mình 

 
NÜ§c hóa bæng chÒng chÃt giá 

buÓt 
CÀu cao ngÃt ngÜªng mÎt mù 

sÜÖng 
Lòng tr¡c Än tình xuân dï vãng 

BuÒn tênh! BuÒn tênh! 
SÜ tº sÀu Ç©i nên hóa Çá 

NgÅn ngÖ Ç‰m bÜ§c khách qua 
cÀu. 

 
 
Ghi chú: 

(*) Sông BOW chäy qua thành phÓ 
Calgary có dân sÓ gÀn m¶t triŒu ngÜ©i, 
dang tay ôm tr†n hòn Çäo xinh ÇËp: Công 
viên Hoàng Tº. 

Chi‰c cÀu b¡c qua sông này n¢m 
trên trøc giao thông chính Centre Street, 
ki‰n trúc rÃt mÏ thuÆt và ÇÜ®c trang trí 
b¢ng hai c¥p sÜ tº ngÒi trên bŒ Çá ª m‡i 
ÇÀu cÀu. Mùa Çông ª Çây hoàn toàn 
hoang v¡ng, thê lÜÖng, sÀu não. Vài con 
chim thiên nga và chim häi âu rã r©i mÕi 
cánh, quên ÇÜ©ng vŠ phÜÖng nam Ç‹ trú 
Çông, Çi ki‰m æn tØng mÄu bánh rÖi vãi 
cûa khách b¶ hành. 

M¥t sông bæng giá. NÜ§c âm thÀm 
chäy vŠ Çâu! 

N‡i quånh hiu rét buÓt. Tuy‰t phû 
ÇŠu kh¡p m¶t màu tr¡ng xóa lên cành 
cây trÖ trøi. Tr©i và ÇÃt cùng m¶t màu 
sÜÖng khói nhåt. H«i khách viÍn xÙ tha 
phÜÖng Çón ti‰t xuân sang có chånh 
lòng? 
Hoàng Sa 
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Tùy bút 

Một thoáng 

Xuân xưa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Phạm Minh Châu 
 

(Mến tặng gia đình Kim Anh) 
 
 

hư vậy là gia đình tôi đã định 
cư tại đây trên hai mươi năm 

rồi. Hai mươi mấy năm đúng là một 
quãng thời gian thật quá lâu cho 
những ai luôn mong đợi một điều gì 
đó, nhưng lại thật quá nhanh đối so 
với kiếp sống của một đời người. Tuy 
nhiên, chừng đó thời gian cũng đã quá 
đủ để cho anh em chúng tôi vươn 
mình trưởng thành và tiếp tục hòa 
mình vào vòng quay luôn lập lại của vũ 
trụ bao la vô tận tuyệt vời này. 

Nhớ ngày nào, chúng tôi còn là 
những đứa trẻ ngây ngô theo cha mẹ 
đặt chân đến miền đất xa lạ này với 
nhiều sự hớn hở vui tươi, không khác 
gì đang được đi du lịch đây đó. Ở lứa 
tuổi chỉ biết vui chơi hờn giỗi này, 
chúng tôi không hề biết đến những 
khái niệm đau buồn hay luyến tiếc về 
quá khứ hoặc lo lắng cho tương lai. 
Ðặc biệt những nỗi dằn vặt khi phải rời 
xa quê cha đất tổ như những người 
lớn tuổi, lại càng xa lạ đối với đầu óc 
non choẹt của chúng tôi... Thuở ấy, tôi 
thường nghe mẹ tâm sự với mấy cô 
chú lớn tuổi về lớp trẻ của chúng tôi: 

- Mấy anh chị đừng có lo lắng là 
con em chúng ta không hội nhập vào 
cuộc sống mới này được! Cứ nhìn tụi 
nó vô tư đùa giỡn với tụi trẻ con bản 
xứ là biết ngay thôi. Giữa chúng nó 
không có hàng rào ngôn ngữ hay văn 
hóa khác biệt ngăn cản như chúng ta 
đâu. Bởi vậy, điều mà anh chị nên 
quan tâm, là đừng để con em mình 
quên đi tiếng mẹ đẻ. Mất tiếng nói tức 
là mất gốc rễ cội nguồn đó!.. Có lẽ bây 
giờ chúng ta chưa có thể hình dung ra 
được tai hại của nó ra sao đối với 
chính gia đình mình trong tương lai 

không xa, nhưng tốt nhất vẫn là nên 
giúp đỡ tụi trẻ giữ gìn cội nguồn, bên 
cạnh việc động viên tụi nó học tập tốt 
để hòa nhập vào cuộc sống mới này... 

Mỗi người đều có những quan 
niệm và lý lẽ riêng về vấn đề này. Ða 
số cho rằng sống ở nước ngoài thì 
ngôn ngữ bản xứ  là quan trọng nhất, 
đó mới chính là cơ hội duy nhất để tiến 
thân! Ngoài ra, tiếng mẹ đẻ có thì cũng 
được mà không thì cũng chẳng sao. 
Con cái họ khỏi cần học cũng có thể bi 
bô được ở nhà rồi và sự thật ngôn 
ngữ này chẳng giúp ích gì cho việc 
sinh sống hay tồn tại ở đây được. Sau 
này, nếu cần tới thì học sau, không có 
gì khó khăn hay chậm trễ gì hết... Mẹ 
tôi, người phụ nữ đã một thời đứng 
trên các bục giảng ở các trường đại 
học tại Sài gòn khi xưa, cũng có quan 
niệm riêng và điều đặc biệt là bà ta 
không thích nói xuông, mà vẫn thực 
hiện những ý tưởng của mình. Việc 
này đã giúp cho anh em chúng tôi thật 
nhiều trong mọi khía cạnh sinh hoạt ở 
đây và đến ngày hôm nay, mỗi lần 
nhắc đến, tôi vẫn hãnh diện, tự hào và 
luôn bắt chước theo quan niệm cùng 
cách thức sống đó.  

... 
Ngày ấy, sau những giờ làm lụng 

vất vả để kiếm sống cho gia đình, cha 
mẹ tôi đã thay phiên nhau dành tất cả 
thời gian còn lại trong ngày để tâm sự, 
dạy dỗ và vui chơi với chúng tôi. 
Thành thử ra, cũng chẳng có gì lạ khi 
anh em tôi đã không quên ngôn ngữ 
của mình, mà còn học hỏi thêm nhiều 
cái hay và mới lạ qua ngôn ngữ đó. 
Một điều đặc biệt đã giúp cho chúng 
tôi thành đạt trong ngày hôm nay, là 
cha mẹ tôi luôn tạo điều kiện để cho 
chúng tôi có môi trường sinh hoạt và 
ứng dụng những gì mình học hỏi được 
vào cuộc sống. Ðiển hình là vào 
những ngày Tết cổ truyền hay lễ hội 
dân tộc, mẹ tôi đã chứng tỏ tài năng 
tuyệt vời của bà qua việc dạy chúng 
tôi những bài hát, những điệu múa, 
những màn kịch vui và nhiều thứ khác 
nữa để biểu diễn phục vụ bà con trong 
những đêm liên hoan gặp mặt. Thay vì 
hát hò nhảy nhót như vài người bạn 
trẻ khác bằng tiếng Ðức hay tiếng 
Anh, thì chúng tôi luôn sử dụng ngôn 
ngữ của mình và quả thật, lần nào 
cũng gây được ấn tượng mạnh và 
nhận được vô số lời khen ngợi nhiệt 
tình, vì khán giả hiểu được những gì 
chúng tôi muốn gởi gấm đến. Thật là 
những giây phút hạnh phúc và cảm 
động mà không phải ai cũng có được. 

Tuy nhiên có được bao nhiêu 
người biết rằng, để có được những 
tràng pháo tay rộn rã hơn pháo nổ 
trong phút chốc đó cùng những món 
ăn đặc biệt trong các đêm liên hoan 
ấy, thì một số bạn bè đồng trang lứa, 
anh em chúng tôi và nhiều người lớn 
tuổi khác đã phải hy sinh rất nhiều thời 

gian cá nhân của mình cho việc chuẩn 
bị chu đáo này. Căn hộ nhỏ của gia 
đình chúng tôi luôn trở thành một hậu 
trường sân khấu để chúng tôi tập dợt 
bên cạnh vô số vật dụng linh tinh cần 
thiết cho buổi trình diển sắp đến. Mẹ 
tôi, hết lăng xăng dưới bếp với vài cô 
chú đang chế biến những món ăn để 
phục vụ quan khách, lại vội vã chạy 
lên nhà hướng dẫn cho chúng tôi hát 
như thế này, múa như thế kia thì mới 
đúng. Dù bận rộn và mệt nhoài trong 
những ngày như thế, nhưng tôi không 
hề nghe thấy những lời than thở dành 
cho bản thân, mà toàn những lời động 
viên khích lệ mọi người của mẹ. Mẹ tôi 
vui cười nói với các cô chú đang cẩn 
thận gói từng chiếc bánh tét bánh 
chưng nhỏ xíu: 

- Mình làm tất cả điều này vì tương 
lai các con. Mệt nhưng vui vì đó là việc 
làm bổ ích cho mọi người, phải không 
anh chị! 

Những tràng cười vui rộn rã cứ 
đua nhau nổ ra như muốn vỡ tung căn 
hộ nhỏ ấp áp tình người này. Hồi đó, 
Người Việt sống tại đây không nhiều 
và thường cách xa nhau. Họ là những 
lớp người tỵ nạn đầu tiên mới đến, 
nên rất ít người có bằng lái và phương 
tiện di chuyển riêng. Vì thế vào những 
đêm trình diễn như vậy, chúng tôi 
không e ngại cái lạnh gía u buồn của 
mùa đông ảm đạm, thường vội vã 
khăn gói níu kéo nhau trên các chuyến 
xe bus công cộng đến hội trường, y 
như là một gánh hát rong, trông thật 
buồn cười vì luộm thuộm, ồn ào và xa 
lạ đối với người sở tại. Một số người 
trong họ đã tò mò hỏi chuyện, tỏ ra 
quan tâm và đã trở thành những ân 
nhân hay những khán giả trung thành 
trong nhiều lần gặp mặt kế tiếp. Ðiều 
này làm chúng tôi rất vui vì hiểu được 
rằng giữa con người với nhau, dù 
khác văn hóa hay màu da, nhưng 
hoàn toàn không có biên giới ngăn 
cách, nếu như họ có sự cảm thông và 
sẵn lòng hé mở trái tim bé nhỏ của 
mình ra. Thú thật, là con người bình 
thường như mọi người, nên tôi cũng 
chẳng khác xa ai về tâm lý, cũng biết 
so đo này nọ và một trong những điều 
làm tôi nản nhất, là sau khi vui chơi 
xong, bà con mình thường không có ý 
thức tập thể, lục tục vội vã kéo nhau ra 
về như lúc đến, mặc kệ cho ban tổ 
chức và một ít người nhiệt tình trong 
đó có mặt những người bản xứ, ở lại 
giúp đỡ dọn dẹp hội trường theo đúng 
giao kèo, để lần sau còn có nơi tổ 
chức tiếp. Những lúc mệt mỏi uể oải 
như vậy, tôi luôn mơ ước được nằm 
ngủ yên trong căn phòng nhỏ ấm 
cúng,  hơn là được nghe những tràng 
pháo tay tán thưởng vừa qua. Khi lớn 
thêm một chút, tôi đề cập tới chuyện 
này và bắt đầu phàn nàn với cha mẹ 
về sự bất công đó: 

N 
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- Lần tới, con sẽ không tham gia 
nữa đâu, mệt quá đi! Tại sao mình cứ 
phải bỏ công sức ra làm những điều 
như thế này để mua vui cho thiên hạ? 
Mấy người khác, tới giờ thì họ đến và 
xong thì về, khỏe re. Chỉ có mình là 
vác nợ vào thân thôi! Ðúng ra thì tất cả 
đều vui, do vậy mổi người góp một ít 
công sức, thì cuộc vui sẽ hay biết mấy! 
Con chẳng hiểu, tại sao nhiều người 
trong họ thích hứa hẹn đủ thứ điều, 
nhưng khi đạt được mục đích rồi thì lại 
viện đủ thứ lý do để thoái thác lời hứa 
hay trách nhiệm đó. Tại sao mình lại 
không nên làm như vậy cho khỏe 
thân? 

Mẹ tôi yên lặng cẩn thận xếp 
những bộ y phục hóa trang vào tủ để 
lần sau sử dụng tiếp, đôi mắt vẫn 
không rời tôi và lắng nghe những lời 
phàn nàn cứ tuôn trào như thác đổ. Dĩ 
nhiên, bà không hề nạt nộ hay ra lịnh 
bắt tôi phải chấm dứt câu chuyện, mà 
vẫn để cho tôi tự do bày tỏ ý tưởng. 
Ðiều mà cha mẹ tôi luôn yêu cầu, là 
khi nêu vấn đề nào ra, cũng phải có lý 
lẽ để chứng minh và cuối cùng là một 
kết luận hay một cách giải quyết rõ 
ràng. Y chang như việc sau khi giải trí 
xong, thì chúng tôi tự động phải biết 
công việc của mình là cất dọn các đồ 
chơi vào chỗ cũ, thay vì để người khác 
dọn dẹp cho mình như nhiều đứa trẻ 
khác... Cha mẹ tôi luôn quan tâm bằng 
cách gợi chuyện hay đặt những câu 
hỏi có liên quan đến vấn đề, chính 
chúng tôi mới là người phải tự tìm cho 
mình câu trả lời và sự quyết định 
chính đáng nhất. Cuối cùng thì bất cứ 
sự chọn lựa nào, chúng tôi đều nhận 
được sự theo dõi và giúp đỡ của cha 
mẹ và nếu có sai lầm thì được nhắc 
nhở ngay. Ðó là một cách thức sinh 
hoạt rất dân chủ trong gia đình tôi, ở 
đây hoàn toàn không có sự bắt buộc, 
áp đặt hay phủ quyết nào hết. Mọi việc 
đều được đưa ra bàn bạc và người 
trong cuộc tự quyết định lấy. Hình thức 
tự làm chủ lấy mình và không bị lệ 
thuộc vào ý tưởng của người khác mà 
chúng tôi học hỏi được như trên, đã 
giúp cho chúng tôi vững tin bước 
mạnh bạo vào trong cuộc sống mà 
không một chút do dự sợ hãi.  

Thỉnh thoảng ngồi ôn lại những kỷ 
niệm đã qua  bằng những hình ảnh 
trong các cuốn Vidéo hay Album cũ, 
anh em tôi thấy mình lớn thật nhanh. 
Có lần, mẹ tôi vui vẻ nhận xét: 

- Xem này, hồi đó con bé Loan nhà 
mình lên sân khấu còn bám víu anh 
trai nó và không dám nhìn xuống khán 
giả, vậy mà trong tấm hình này, nó đã 
đứng hát một mình được và còn múa 
nữa chứ! Còn thằng Hưng (tên của tôi) 
cũng đâu có thua ai, mới hôm nào còn 
nói lọng ngọng, vậy mà trong cuộn 
băng này, trông đã chững chạc khi tự 
giới thiệu chương trình bằng hai ngôn 
ngữ thật  rõ ràng rồi đó… 

Anh em tôi rất vui khi được sống lại 
những giây phút dễ thương đó. Nó là 
dấu ấn phát triển tốt đẹp về những giai 
đoạn khác nhau của cuộc sống mà 
chúng tôi đã lớn theo. Thú  thật, bây 
giờ đôi khi tôi vẫn cảm thấy xấu hổ về 
tính hay ganh tị và sự nhỏ nhoi của 
mình thuở ấy. Biết thế nên mẹ tôi phân 
tích: 

- …Thấy người ta làm việc gì đó 
không đúng, mà vẫn im lặng hoặc hùa 
theo, thì mình chẳng khác xa gì họ! 
Các con thử  nghĩ xem, nếu ai cũng sợ 
trách nhiệm, sợ mệt nhọc thì có lẽ 
người Việt chúng ta ở đây, chẳng bao 
giờ có được những đêm vui xuân hay 
những buổi họp mặt vui vẻ như thời 
gian qua. Còn các con, cũng chẳng có 
được kỷ niệm đáng nhớ nào về tuổi 
thanh xuân của mình với những người 
bạn cũ và mới. Những tấm hình tuyệt 
vời như thế này lại càng khó mà có 
được, phải không?   

Nâng niu xấp ảnh trong tay, mẹ tôi 
tiếp: 

- Làm việc gì cũng vậy, dù là giúp 
đỡ ai đó, hãy nên nghĩ rằng, đó là bổn 
phận của mình và hãy say mê cố gắng 
để hoàn tất nó, dù biết rằng mình 
không có lợi nhuận gì. Tuy nhiên, hãy 
nhớ rằng, qua việc làm ấy, chắc chắn 
các con sẽ học hỏi được thêm nhiều 
điều mới lạ và ít nhất là có thêm 
những kinh nghiệm sống hiếm có mà 
người khác không có. Ðừng quên 
rằng, khi đem được niềm vui đến cho 
người khác và mình cảm thấy hài lòng, 
nghĩa là lúc các con đã tạo được niềm 
hạnh phúc cho chính mình rồi. Có mơ 
ước nào đẹp hơn thế không? 

Ngưng giây lát, nhấp vài ngụm chè 
xanh nóng mà em gái tôi vừa mới 
châm.  Dịu dàng mẹ tâm sự với riêng 
tôi: 

- Mẹ hiểu và tôn trọng ý kiến của 
con, nhưng theo mẹ thấy thì, con đừng 
phân bì hay ganh tị này nọ với ai hết 
mà hãy nên nhìn vấn đề ở một khía 
cạnh khác đẹp hơn. Hãy nên cám ơn 
mọi người, vì họ đã mất thời gian đến 
chung vui với mình.  Nếu không có họ, 
thì con trai của mẹ đâu có môi trường 
để biểu diễn tài năng của mình và làm 
sao biết được trình độ của mình ra 
sao, khi không có người đánh giá. Một 
điều quan trọng nữa là, tài năng đó dù 
có cao siêu đến mấy mà thiếu đi tính 
khiêm nhường, thì nó cũng sẽ mai một 
theo thời gian thôi. Do vậy, nếu mình 
có bỏ công sức ra nhiều hơn một tí, thì 
việc đó cũng là làm cho chính mình 
thôi con ạ! Hãy tập suy nghĩ và sống 
một cách positiv, thì sẽ luôn hạnh phúc 
lâu dài trong cuộc sống… 

Năm tháng lần lượt cứ nối đuôi 
nhau trôi qua, hết xuân đến hạ qua thu 
và nay lại sang đông. Giờ tôi đang 
ngồi trong một nhà hàng sang trọng 
trên một tháp quay thật cao, thơ thẩn 
nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn mờ 

ảo phía dưới kia đang ẩn hiện trong 
màn tuyết rơi dày đặt thật đẹp, bên 
một cặp vợ chồng trẻ mới quen biết 
trong buổi hòa nhạc vừa qua với nhiều 
cảm xúc vui tươi. Tôi không ngỡ 
ngàng khi thực sự biết anh ta có cùng 
gốc gác và cội nguồn y như tôi, dù tâm 
hồn và cách sống thì y như một người 
bản xứ. Anh ta tâm sự (dĩ nhiên bằng 
tiếng Ðức): 

- Hồi còn nhỏ mình cũng biết tiếng 
Việt, do không có điều kiện để trau 
giồi, thành thử ra, lâu rồi đã quên hết. 
Mấy lần muốn về Việt Nam thăm dòng 
họ người thân cũng như để bà xã 
mình ra mắt, nhưng mình đắn đo mãi 
rồi lại thôi, vì cảm thấy xa lạ khi không 
hiểu ngôn ngữ và con người ở đó và 
ngược lại. Nay muốn dạy cho thằng 
con trai duy nhất ngôn ngữ này để cho 
nó biết về cội nguồn của nó, nhưng 
cũng đành bất lực như bà xã tóc nâu 
mắt xanh này, vì vợ chồng mình có 
biết gì hơn đâu. Buồn thật!  

Tôi hiểu và thông cảm cho nỗi ray 
rứt của người bạn đang ngồi trước 
mặt rồi chợt nhớ đến và thầm cám ơn 
cha mẹ tôi, những người đã tạo cho 
anh em tôi một cuộc sống thật lý 
tưởng như hiện nay. Quả thật, không 
có sự quan tâm đặc biệt đó, chắc giờ 
đây tôi cũng mang tâm trạng mặc cảm 
và cách sống lạnh lùng trống vắng như 
anh bạn. Dù trên pháp lý giấy tờ và 
cách thức sống, anh ta không khác gì 
một người bản xứ, nhưng với vóc 
dáng bề ngoài đó, anh ta không thể 
nào che giấu được cái xuất xứ của 
mình, nơi đã trở nên quá xa lạ từ bao 
giờ. Thành thử ra, cái quan niệm của 
ai đó về việc có tiền là có tất cả cũng 
như việc trau giồi kiến thức và tiếng 
mẹ đẻ là không cần thiết lắm trong 
cuộc sống ở nước ngoài, đã bị anh em 
tôi gạt bỏ và chứng minh ngay bằng 
kinh nghiệm bản thân mình. Tôi không 
thích ca ngợi hay khoe khoang về 
mình, vì nhìn lên thì cũng chẳng bằng 
ai. Tuy nhiên để chứng minh điều tôi 
đang đề cập tới, thì cũng cần giới 
thiệu đôi chút, rằng không những tôi 
đã thành đạt trong cuộc sống với nghề 
nghiệp chuyên môn là kiến trúc sư, mà 
song song đó, tôi còn là một nghệ sĩ 
chơi đàn Violon khá quen thuộc trong 
các buổi hòa nhạc tại các hý viện, nơi 
vợ chồng anh bạn vừa mới làm quen. 
Ðối với đồng hương, từ rất lâu rồi tôi 
đã trở thành một thông dịch viên quen 
thuộc, giúp cho không biết bao nhiêu 
người về mặt pháp lý, trong đó có 
những người bạn trẻ khi xưa thường 
vui đùa, dù tiếng Ðức cũng chẳng thua 
gì tôi ngoại trừ tiếng mẹ đẻ... 

Còn em gái tôi, cô ta cũng đang 
chuẩn bị khai trương một văn phòng 
luật sư riêng sau một thời gian có kinh 
nghiệm thực hành và làm việc trong 
một tổ hợp luật sư có tên tuổi và biết 
chắc chắn rằng, sẽ giúp đỡ không ít 
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thân chủ là người đồng hương. Tại 
văn phòng của cô ta,  người ta không 
cần phải trình bày vấn đề qua một 
thông ngôn hay một ngôn ngữ xa lạ 
khác, đó là điều mơ ước của không ít 
người Việt tại đây và của riêng em tôi 
nữa. 

Theo năm tháng chúng tôi dần dà 
đã thay da đổi thịt để trở thành những 
con người thành đạt như hiện nay. Tôi 
cảm thấy vui và hạnh phúc thật sự vì 
những lo âu về kinh tế hay giải trí ra 
sao trong ngày thường không là 
những vấn đề khó khăn cần phải cân 
nhắc hay tính toán như các bạn và 
nhiều người chung quanh đang vướng 
phải. Chúng tôi đã chuẩn bị cho ngày 
hôm nay từ khi còn là những đứa trẻ 
với nhiều mộng mơ trong những năm 
xa xưa vừa đặt chân đến đây sống. 
Hai mươi mấy năm với những vốn 
liếng kiến thức học hỏi được không 
thể mua được dù ai đó đang làm chủ 
bạc triệu... 

Hôm vừa rồi, tôi nhận được thư 
mời của một người bạn gái cũ. Cô ta 
đang chuẩn bị ngày đêm cùng với 
chồng con, để tổ chức một đêm đón 
giao thừa tại thị trấn nhỏ, nơi gia đình 
cô định cư, sau khi  đã thành công một 
cách tuyệt vời trong lần tổ chức đón 
trung thu đầu tiên vừa qua. Cũng lời lẽ 
quen thuộc như các bà mẹ khác, cô ta 
viết trong thư: 

- Vợ chồng mình làm chuyện này 
vì tương lai các con. Mệt nhưng vui, vì 
qua đó, không những con cái  mình 
biết được ý nghĩa của những ngày lễ 
hội truyền thống, mà những đứa trẻ 
khác cũng có cơ hội vui chơi và học 
hỏi theo. Mọi người, ai cũng phấn khởi 
và đề nghị năm nào cũng nên tổ chức 
tiếp… Tuy nhiên, có một điều mình 
cũng hơi áy náy một chút, giá mà các 
bậc phụ huynh khác cũng quan tâm 
đến những đứa trẻ như tụi con của vợ 
chồng mình, thì có lẽ trong tương lai 
sẽ có nhiều tài năng xuất sắc khác 
nữa. Nhờ vậy mà những buổi sinh 
hoạt cộng đồng sẽ đa dạng, phong 
phú và mang tính cách tập thể hơn… 

Tôi mỉm cười vu vơ nhìn tuyết rơi 
và bồi hồi chợt nhớ đến những đêm 
vui xuân thuở nào cũng trong màn trời 
âm u đầy tuyết phủ. Vợ chồng người 
bạn ngồi bên, thấy tôi vui cũng cười 
theo. Nhất định tôi sẽ mời họ đến dự 
đêm liên hoan giao thừa tại thị trấn 
nhỏ, nơi gia đình cô bạn đang lu bu 
như chúng tôi thưở nào khi chuẩn bị 
đón năm mới… 

 
Từ đâu đó xa xôi bỗng vọng lại vài 

tiếng pháo nổ lẻ loi, nó không là những 
tiếng pháo lạc lõng trong đêm khuya 
mà là những tiếng pháo bắt đầu cho 
hàng triệu tiếng pháo sắp sửa cùng 
hòa theo. 

 
 (Linz 11. 2003) 

VŠ thæm ÇÒi cÕ 
 

  � TuŒ Nga 
 

VŠ thæm ÇÒi cÕ mùa Xuân 
G†i hÒn dâu bi‹n tr¡ng ngÀn 

mây hoa 
H¡t hiu ng†n gió la Çà 

M¶t vùng äo m¶ng nhåt nhòa 
S¡c Không 

HÕi thæm nhánh cÕ ven sông 
Låi nghe sóng v‡ bŠnh bÒng 

thuyŠn nan 
TiŠn thân có phäi gió ngàn 

Nghe chiŠu thÜÖng nh§ mênh 
mang træng sÀu 

Áo th©i gian Ç°i mÃy mÀu 
Th©i Kinh nhÆt tøng, l¡ng sÀu 

nhân sinh 
M¶t vÀng træng sáng mông 

mênh 
M¶t vùng m¶ng äo bÒng bŠnh 

chiêm bao 
Ð§c ao lòng vÅn Ü§c ao 

VŠ thæm ÇÒi cÕ træng sao hËn 
ch© 

VŠ thæm ÇÒi cÕ trong mÖ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÜ©n hÒng 
 

 � NguyÍn Væn CÜ©ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bªi lòng ngÜ©i vÓn tham døc 
v†ng 

Nên sân si hûy hoåi bän thân 
Hãy trØ tam Ç¶c tØng phÀn 

Gi» tâm thanh tÎnh chuyên cÀn 
Pháp Hoa 

DiŒt vô minh v§i dòng sinh tº 
Pháp môn nào cÛng t§i Tòa Sen 
Chúng sinh không k‹ sang hèn 

ñã tu Ç¡c quä có quyŠn vui 
chung 

B‰n mê cho Ç‰n cùng b© giác 
Phäi ly thân m§i ÇÜ®c an nhiên 

Hoa thÖm hÜÖng ch£ng cûa 
riêng 

Cây vàng sai trái bªi siêng vun 
trÒng. 
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Hai vai 

n¥ng trïu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThiŒn HÆu 

 

 

i bäo Çi tu là kh° ? 
ñi tu sÜ§ng l¡m chÙ ! 

 
Câu hát chæn trâu này có phäi do 

quš thÀy cô "xào nÃu" låi Ç‹ khuy‰n 
khích chúng tôi s§m "xuÃt hÒng trÀn 
gia" chæng? Ho¥c giä quš PhÆt tº thÃy 
Ç©i là b‹ kh° nên lo "rao" trÜ§c d†n 
ÇÜ©ng? HÒi xÜa tôi chÌ nuôi m¶ng xuÃt 
dÜÖng nên thÜ©ng Ç‰n chùa cÀu xin và 
ÇÜ®c nhÜ š. Còn bây gi© m¶ng xuÃt 
gia chÜa dám tÜªng t§i m¥c dù tôi bi‰t 
Çi tu sÜ§ng ch§ không kh°. N‰u kh° 
sao lâu lâu tôi thÃy m¶t vài bån Çåo 
bi‰n mÃt nhÜng låi hiŒn ra ª chùa v§i 
dung måo "ÇÀu tròn áo vuông"? XÙ 
Tây phÜÖng nÀy vÆt chÃt dÜ thØa Çâu 
th‹  bu¶c t¶i vì Çói nên chåy vào chùa 
nhÜ ki‹u ViŒt Nam. Hay nhÜ th©i binh 
bi‰n xa xÜa, nh»ng kÈ nhát gan trÓn 
quân dÎch, thà bÆn tåm áo nâu sÒng 
còn hÖn m¥c áo "trây-di" ÇÜ®m mùi sát 
khí. Báo chí cÙ lên án chùa chiŠn là 
nÖi chÙa thành phÀn trÓn quân dÎch và 
tôi tin ræm r¡p vì trÈ ngÜ©i non då. S¿ 
thÆt cÛng có ch§ ch£ng phäi không 
Çâu! HÒi xÜa thÃy các chú Sa Di hay 
Chú Ti‹u nào thÃp thoáng tØ xa là tôi 
phóng nhãn hiŒu "Thành phÀn trÓn 
lính", nên dù ª cånh chùa ch§ không 
thích Çi chùa. Kh° n‡i chùa Già Lam là 
nÖi Çào tåo tæng tài mà mình quÖ ÇÛa 
cä n¡m bªi cÛng do báo chí th°i phÒng 
ra. ñi chåm m¥t các Chú Ti‹u, Sa Di 
nÀy tôi ghét cay Ç¡ng ngó ch‡ khác lË 
làng. VŠ phÀn các vÎ Çó, khi ÇÜ®c thoát 
khÕi c°ng chùa, các chú thÃy lòng lâng 

lâng nhË nhàng nên nhìn ai cÛng cÜ©i 
tÜÖi nhÜ hoa và gi«n h§t không thua gì 
ngÜ©i ngoài Ç©i nhÜ chúng tôi. ThÃy 
vÆy tôi càng xùng và rûa thÀm "mÃy 
bän m¥t trÓn lính dòm thÃy gai m¡t!". 
Bây gi© có dÎp vi‰t ÇŠ tài nÀy tôi xin 
thành thÆt sám hÓi. Nó có Ãn tÜ®ng 
quá månh nên tôi không quên ÇÜ®c 
nh»ng cäm nghï mình lúc Çó. S¤n 
thành ki‰n, låi không ngÜ©i hÜ§ng dÅn 
tâm linh nên hÒi Çó Çã ÇÜa t§i cho tôi 
tŒ trång thân tuy ª sát chùa mà tâm 
rong chÖi muôn d¥m xa. 

 
Trª vŠ vÃn ÇŠ Çi tu ª trên, khi tôi 

chÜa h‰t ngåc nhiên vŠ anh kia chÎ n† 
thì Çùng m¶t cái nghe bån bè b¡n tin 
cô A, chÎ B s¡p sºa "thoát vòng tøc 
løy". Tôi ch¡c lÜ«i thán phøc ÇÒng th©i 
cÛng lo chuÄn bÎ uÓn lÜ«i xÜng hô. N‰u 
không lúc chåm trán các vÎ PhÆt tÜÖng 
lai tôi lúng túng ch¡p tay "Båch ThÀy, 
Cô" mà xÜng chÎ thì mŒt! 

    
Tôi Çã bÎ trÜ©ng h®p nÀy rÒi. SÓ là 

tuÀn trÜ§c gia Çình tôi g¥p låi ngÜ©i 
quen, cách Çây bÓn næm anh ta còn là 
nhóm bån thanh niên cûa chùa và bån 
con chúng tôi. Bây gi© "thÀy" Ç‰n nhà 
gõ cºa thình lình không báo trÜ§c. G¥p 
thÀy trong l§p áo nâu sÒng, tôi mØng 
r« nhÜng cÛng kÎp Ç°i cách xÜng hô 
mau chóng! ThÀy chÜa th† Tÿ Kheo 
nhÜng tôi vÅn bøng bäo då "m¶t lÀn 
Ç°i m¶t lÀn khó, thôi thÜa bÄm thÀy 
xÜng con cho quen sau nÀy khÕi sºa 
n»a". VÆy mà trong lúc Çàm Çåo tôi vui 
miŒng nh§ chuyŒn xÜa nên  "thÜa 
thÀy" mà vÃp phäi ti‰ng xÜng "chÎ". 
ChØng ngó sºng låi thÃy thÀy Çã ÇÀu 
tròn và áo nâu båc màu, tôi v¶i xin l‡i 
ngåi ngùng. ThÀy thì còn gi» tình cäm 
bu°i ban ÇÀu, cÙ kêu chúng tôi b¢ng 
anh chÎ và xÜng em nhÜ ngày nào nên 
tôi Ç« ái ngåi cho cái tÆt ham "làm l§n" 
cûa mình. Ông xã tôi vÅn g†i "chú" vì 
trÜ§c là "chú" theo nghïa anh em, bây 
gi© chú theo trong Çåo không có gì 
lúng túng. NhÜng thº hÕi tåi sao các 
bån tôi Çi tu? Ch¡c ch¡n m‡i ngÜ©i có 
m¶t m§ lš do ÇÜa ra. Còn tôi t¿ hÕi låi 
mình: 

- Sao không Çi tu? 
- ThÜa hai vai còn gánh n¥ng! 
- Mi cÙ nói ch» hoài ai mà hi‹u 

gánh cái n‡i gì? 
- ThÜa m¶t gánh gia Çình và m¶t 

gánh lo âu phiŠn não. 
NgÜ©i xuÃt gia thì chÌ còn m¶t gánh 

n¥ng là k‰ thØa Chánh Pháp NhÜ Lai. 
Quš thÀy không bÎ ràng bu¶c bªi gánh 
thê tº n»a nên tâm trí thänh thÖi hÖn 

ngÜ©i tåi gia nhiŠu. Có gánh vác m§i 
thÃm thía sÙc chÎu Ç¿ng và kham nhÅn 
cûa m†i ngÜ©i. Ai b¡t mình phäi "quäy" 
hai gánh Ãy? NghiŒp chæng hay n® 
cûa Ç©i trao phó chæng? Các væn, thi sï 
thÜ©ng dùng ngôn tØ súc tích Ç‹ g®i 
lên tình yêu nÜ§c thÜÖng nòi qua câu 
nói "Hai vai gánh vác sÖn hà". SÖn hà 
nó bao la mênh mông làm sao Ç¥t trên 
Çôi vai nhÕ bé nÀy ÇÜ®c mà b¡t "quäy" 
và "vác". RÒi chúng ta gánh vác nhÜ 
th‰ nào Çây? HÒi nhÕ tôi quan sát 
nh»ng ngÜ©i gánh nÜ§c thuê trong 
xóm mà lòng rÃt phøc. Khi nÜ§c Ç° 
ÇÀy vào hai thùng thi‰c, h† khom 
ngÜ©i xuÓng Ç‹ lÃy sÙc nhÃc thùng 
lên. ñôi chân và tay phäi có th‰ Ç‹ gi» 
cho nÜ§c không bÎ Ç° ra ngoài nhiŠu. 
Nhìn h† gánh Çi trong dáng ÇiŒu nhÎp 
nhàng uy‹n chuy‹n theo sÙc n¥ng cûa 
thùng, tôi lè lÜ«i thán phøc! ñÀu óc trÈ 
thÖ cÙ mong l§n lên chút n»a, có sÙc 
l¿c së tÆp gánh thº xem sao! Nghï 
thÀm ch¡c h† phäi vÆn "mÜ©i thành 
công l¿c" và phäi khéo léo l¡m m§i 
ÇÜ®c, n‰u không nÜ§c së Ç° h‰t còn 
gì? L§n lên Çi vào Ç©i låi có dÎp ngó 
nh»ng ngÜ©i gánh hàng ra ch® bán, tôi 
xin thº gánh nhÜng không n°i. CÛng 
không muÓn hay ao Ü§c gánh n»a vì 
Çau vai. NhÜng có m¶t Ç¶ng l¿c quan 
tr†ng khi‰n ta gánh ÇÜ®c là Ç¶ng tØ 
"muÓn". Th©i trÈ v§i dòng máu nóng 
hæng say, mong muÓn làm viŒc nÀy, 
viŒc n† nhÜng chi‰n cu¶c liên miên 
nên chúng tôi không bi‰t tÜÖng lai 
mình së nhÜ th‰ nào? MÜu ÇÒ Çåi s¿ 
cho nhiŠu, nuôi m¶ng cho l¡m Ç‹ Ç‰n 
Çêm m¶t viên Çån pháo kích cûa ViŒt 
C¶ng vô tình hay cÓ š b¡n lÀm møc 
tiêu, rÖi xuÓng nhà thÜ©ng dân và 
trÜ©ng h†c trÈ em thì giÃc m¶ng Nam 
Kha chÜa tÌnh h† Çã theo viên Çån ra 
Çi v§i tº thÀn. Gia Çình bån gái tôi ª 
Sài Gòn hÒi T‰t MÆu Thân n¢m trong 
trÜ©ng h®p Çó. Viên Çån nó không có 
m¡t  ch†n ngÜ©i Ç‹ ÇÜa vŠ th‰ gi§i bên 
kia. 

  
Th©i chi‰n Çã không an, k‰ Ç‰n 

hÆu chi‰n còn tŒ håi hÖn. NgÜ©i dân bÎ 
ÇÄy vào con ÇÜ©ng bÀn cùng hóa nhân 
dân. Nhà væn NguyÍn Hi‰n Lê có vi‰t 
cuÓn "Qu£ng gánh lo Çi Ç‹ vui sÓng". 
Ông Çã kinh nghiŒm cu¶c sÓng nÀy 
không phäi nhÜ xe chåy trên xa l¶ 
b¢ng ph£ng Çâu. VÆy ta chÀn ch© gì 
mà không b¡t chÜ§c ông? Hãy vÙt 
gánh lo xuÓng Ç‹ sÓng Ç©i cÜ trÀn låc 
Çåo cho có chút š nghïa. Hay nghï l¶ 
trình còn dài, ngôi nhà ª chÓn c¿c låc 
còn xa nên chÜa muÓn "nºa ÇÜ©ng 

A 
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gãy gánh" ho¥c chÜa Ç‰n Çích nên 
kiên nhÅn vác hoài? ñ‰n lúc không 
chÎu n°i thì than vãn "tôi mŒt mÕi quá, 
chán Ç©i quá!". Træm công ngàn viŒc 
bûa vây t§i tÃp khi‰n ta mÃt æn mÃt 
ngû, tr¢n tr†c thâu Çêm, sáng ra gÜÖng 
m¥t ta xanh xao Ç°i màu. Trong ThiŠn 
tông có ghi câu chuyŒn, nhà sÜ HuŒ 
Khä Ç‰n nh© T° ñåt Ma cho phép an 
tâm. T° bäo:  

- NgÜÖi Çem "tâm" ra Çây,  ta "an" 
cho!  

Ông sÜ ngÖ ngác hÒi lâu rÒi thÜa:  
- Con tìm hoài mà không thÃy tâm".  
T° dåy "Ta Çã "an" cho tâm ngÜÖi 

rÒi ÇÃy!" Ta thÃy gánh "lo", gánh "bÃt 
an" n‰u Çem Ç¥t lên cân së không có 
kí-lô nào vì nó trØu tÜ®ng vô hình, chÌ 
do tâm tåo nhÒi n¡n mà thành. NhÜng 
nó Çè n¥ng trên vai trên lÜng mình Çôi 
lúc làm Çiên Çäo thÀn hÒn ghê g§m! 
Có th‹ nêu ba thí dø vŠ ngÜ©i khuân 
vác:  

- NgÜ©i thÙ nhÙt vác thÆt nhiŠu thÙ 
trên vai, ai nhìn ông cÛng §n xÜÖng 
sÓng. Riêng ông vÅn Çi thoæn tho¡c 
nhÜ không hay bi‰t gì.  

- NgÜ©i thÙ hai Çang vác m¶t thùng 
n¥ng, bÜ§c nh»ng bÜ§c chao Çäo, 
chÆp choång do y‰u sÙc. Ông không 
dám bÕ xuÓng vì chÜa Ç‰n nÖi. 

- NgÜ©i thÙ ba nhìn hai ngÜ©i kia 
"thÀu" Çû thÙ trên vai, trên lÜng. Tuy 
chÜa nhÃc lên ông cÛng Çã toát mÒ hôi 
s® rÒi. Th‰ là ông cÄn thÆn lÜ®ng sÙc 
mình mà khiêng Çi.  

Qua ba thí dø trên ta trª låi gánh 
hàng "lo" cûa ta, không nhiŠu cÛng ít 
ai nÃy ÇŠu Çã hay Çang gánh Çû loåi 
nhÜ gánh hàng xén ngoài Ç©i.  

 
Tåm mang c¥p kính Çåo Ç‹ nhìn 

món hàng. Ta thÃy nó chÙa ÇÀy Çû løc 
døc thÃt tình, lôi cuÓn tâm ta Çäo Çiên, 
làm hÒn ta bÎ "xÃc bÃc xan ban". Chính 
ch‡ nÀy ñÙc PhÆt chÙng ng¶. Ngài Çã 
tìm ra mÜ©i hai dây xích hay ThÆp NhÎ 
Nhân Duyên khi ngÒi dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ 
nhÆp ÇÎnh và thiŠn quán. Ngài bi‰t do 
Çâu con ngÜ©i cÙ mãi trÀm luân không 
ng§t. Chính móc xích cuÓi cùng, móc 
"vô minh" là thû phåm gây nên. NgÜ©i 
tu theo Nguyên Thûy thì Ç° t¶i cho anh 
"Ái". Sª dï sinh ra phiŠn não vì nh»ng 
cái ái bÃt thành. VÆy ta luôn nh§ nghï 
l©i nguyŒn thÙ hai "phiŠn não vô tÆn 
thŒ nguyŒn Çoån". Khi cái ái Çang tØ tØ 
bi‰n thành móc xích, ta cÙ nh¡m m¡t 
làm ngÖ là êm chuyŒn, ai nói chi m¥c 
h†, ta chÌ bi‰t có ta thôi. CÛng ÇÜ®c, 
nhÜng Çôi khi nó bi‰n ta thành ích k› 
hËp hòi. Bên ñåi ThØa mong mÕi ta 

hành BÒ Tát Çåo, muÓn mª tâm ra m¶t 
chút. Áp døng câu "vì ngÜ©i quên 
mình" Ç‹ Çi vào cu¶c sÓng. Các vÎ ñåi 
BÒ Tát khi Çã lÆp Çåi nguyŒn tÙc các 
Ngài chÃp nhÆn gánh vác nhiŒm vø Ç¶ 
chúng sinh. ñiŠu nÀy ai cÛng rõ qua 
kinh sách. 

 
Hình änh sÓng Ç¶ng gÀn Çây nhÙt 

là lÍ k› niŒm 25 næm xây chùa Viên 
Giác. N‰u sau 25 næm không vì ngÜ©i 
thì ngày nay ta Çâu thÃy ngôi già lam 
hùng tráng trên xÙ ngÜ©i. Không riêng 
gì thÀy PhÜÖng TrÜ®ng, ta ÇÜa m¡t 
nhìn ra nh»ng ngôi chùa l§n nhÕ ª 
ngoåi quÓc Çû thÃy quš thÀy cô Çã 
gánh vác bi‰t bao trách nhiŒm và b°n 
phÆn trong Çó. V§i tâm nguyŒn "Ki‰n 
pháp tràng Ü xÙ xÙ, phá nghi võng Ü 
trùng trùng" ThÀy Viên Giác m¶t m¥t 
lo Çào tåo tæng tài, m¶t m¥t Çi kh¡p nÖi 
ûng h¶ ÇŒ tº ki‰n tåo già lam. ThÀy 
còn mª nh»ng h¶i tØ thiŒn và ûy thác 
quš sÜ cô vŠ quê hÜÖng giúp Ç« ÇÒng 
bào nghèo và trÈ em khuy‰t tÆt. GÀn 
Çây tôi låi thÃy có thêm vài h¶i tØ thiŒn 
khác ÇÙng ra t° chÙc Ç‹ làm nh»ng 
viŒc xã h¶i. ñó là các vÎ BÒ Tát thÎ hiŒn 
ra Ç©i ÇÜa vai gánh vác viŒc khó khæn, 
không phäi ai cÛng làm ÇÜ®c. 

  
Trong ngày lÍ tÃn phong cûa chùa 

Viên Giác, ai nÃy ÇŠu cäm Ç¶ng khi 
nghe quš thÀy nói lên š nghïa viŒc 
truyŠn thØa. ThÀy tân trø trì Çã xúc 
Ç¶ng nghËn ngào khi tác båch, cÛng 
nhÜ khi Çón nhÆn y, bát, Ãn tích cûa 
thÀy PhÜÖng TrÜ®ng trao cho. ThÀy ví 
mình Çåo l¿c còn y‰u kém. Nhìn vŠ 
tÜÖng lai thÃy PhÆt tº Çang mong ch© 
và Ç¥t niŠm tin vào mình nên thÀy quÿ 
Çänh lÍ tå Ön thÀy B°n SÜ và nguyŒn 
chu toàn trách nhiŒm khó khæn. Rõ 
ràng Çó là công viŒc cûa m¶t ngÜ©i 
Çang hå gánh n¥ng xuÓng Ç‹ ngÜ©i 
khác ti‰p tøc nâng lên và Çi ti‰p. N‰u 
ai cÛng ngao ngán và chùn bÜ§c, liŒu 
tiŠn ÇÒ T° QuÓc và Giáo Pháp së Çi vŠ 
Çâu ? LÎch sº PhÆt giáo Çã l¡m phen 
thæng trÀm cÛng do tâm Çiên Çäo vô 
minh mà ra. NhÜng nó không bi‰n mÃt 
mà låi còn bành lan r¶ng hÀu kh¡p th‰ 
gi§i. ñó cÛng nh© m‡i ngÜ©i kê vai 
gánh Ç« và vun bÒi. 

 
Sau khi phân tách gánh lo âu phiŠn 

não và gánh trách nhiŒm. Gi© Ç‰n giai 
Çoån ch†n l¿a gánh nào nên gánh ti‰p 
và gánh nào nên bÕ låi. C¥p m¡t trÀn 
cûa ta không nhìn thÃy nh»ng món ÇÒ 
vô hình tÜ§ng nhÜng nó vÅn có m¥t và 
bám theo ta nhÜ hình v§i bóng. Do Çó 

ta låi mÜ®n c¥p kính Çåo là kính hi‹n vi 
c¿c månh có th‹ soi suÓt nh»ng vi 
khuÄn "lo" Çang gÆm nhÃm tâm tÜ ta. 
Khi nhìn rõ chúng rÒi thì phäi dùng h‰t 
sÙc l¿c hay tåm ví là mÜ®n nh»ng loåi 
kŠm bén ngót Ç‹ g¡p chúng ra ngoài. 
N‰u cÀn cÛng nên gi‰t quách nó Çi 
giÓng nhÜ trong m¶t bài hát "gi‰t 
ngÜ©i trong m¶ng" vÆy! Không hi‹u 
ông nhåc sï nÀy gi‰t b¢ng cách nào và 
ngÜ©i trong m¶ng có ch‰t không? N‰u 
ai muÓn b¡t chÜ§c xin tìm ông Ç‹ h†c 
"gi‰t". Món phiŠn não phäi buông bÕ 
hay gi‰t nhanh, gi‰t månh càng tÓt Ç‹ 
mình ÇÜ®c thong dong Çi t¿ tåi. Ai 
ch£ng muÓn ra Çi v§i Çôi tay ränh  
rang cho nhË xác, nhÙt là trên l¶ trình 
xa! Còn gánh trách nhiŒm  mình vÅn 
cÜu mang không ÇÜ®c bÕ, nhÜng liŒu 
cân nh¡c cho vØa sÙc täi mình. SÙc 
chÌ täi có mÜ©i mà ôm gÒm m¶t træm, 
xe së søm, là mÜ®n xe khác kéo vŠ 
thôi. 

      
Khi m§i chào Ç©i, cha mË ta là 

ngÜ©i ÇÀu tiên Ç¥t tr†n niŠm tin vào Çôi 
vai nhÕ bé nÀy m¶t sÙ mång cao cä 
trong gia Çình. L§n lên thì T° QuÓc 
ngày Çêm mong ch© ta v§i l©i khuyên 
ræn : 

Làm trai cho Çáng nên trai,  
XuÓng Çông, Çông tïnh lên Çoài 

Çoài tan! 
   
Tu°i trÈ phäi theo gót cha ông 

d¿ng c© gi» nÜ§c, Çem thanh bình 
hånh phúc cho muôn dân. NhÜng 
trong Çåo PhÆt có m¶t thÙ hånh phúc 
tÓi th¡ng hÖn là s¿ bình an cûa tâm 
hÒn. ñó là ÇiŠu ñÙc PhÆt ra Çi tìm cÀu 
theo Çu°i. Th‰ gi§i bình an và m¶t 
hånh phúc vïnh cºu chÌ có ÇÜ®c khi 
tâm chúng ta bình. Tâm có bình thì th‰ 
gi§i së bình. 

   
Chi‰n th¡ng ngàn quân gi¥c không 

b¢ng t¿ chi‰n th¡ng v§i chính mình. 
 ( München) 

   
 (TØ cäm xúc khi nhìn hai hình änh 

truyŠn thØa và k‰ thØa Çåo nghiŒp cûa 
NhÜ Lai trong ngày k› niŒm hai mÜÖi 
læm næm thành lÆp chùa Viên Giác). 
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Båch 
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Hà Ng†c Bích 
 

"Chùa c° sÜ nhàn, thÜ©ng lÃy khói 
mây làm bÀu bån. 

Non sâu Ç©i khuÃt, chÌ nh© cây cÕ 
nhÆn xuân thu" (1) 

Dân chúng trong vùng không ai 
bi‰t rõ Pháp danh cûa nhà SÜ và quê 
quán ª Çâu? ChÌ có vài vÎ kÿ lão là còn 
nh§ ÇÜ®c cách Çây 30 næm, m¶t nhà 
SÜ trÈ tØ phÜÖng xa Ç‰n, cÃt m¶t cái 
am nhÕ trên triŠn núi, mây tr¡ng bao 
phû bŠnh bÒng nên g†i là Båch Vân 
Am. Dân làng thÃy nhà SÜ có phong 
Ç¶ thanh tao cûa m¶t bÆc ThiŠn SÜ, 
ch» nghïa thánh hiŠn låi lÜu loát mà 
kinh kŒ cûa chÓn PhÆt Môn cÛng r¶ng 
hi‹u cao thâm nên Çem lòng kính 
phøc. SÜ låi tánh tình khiêm nhã nên 
dÀn dà ngÜ©i trong vùng mang nhang 
Çèn, hoa quä, gåo n‰p Ç‰n cúng 
dÜ©ng, låc PhÆt nghe kinh và nghiÍm 
nhiên thØa nhÆn nhà SÜ nhÜ m¶t bÆc 
cao tæng Çåo hånh. Nh© công quä cûa 
thiŒn nam tín n» trong vùng nên Båch 
Vân Am dÀn dÀn ÇÜ®c tu chÌnh khang 
trang, phong cänh thÆt là thoát tøc 

càng tæng thêm vÈ u nhã thanh Çåm 
cûa chÓn Không Môn. ThÆt là: 

 

Trúc bi‰c hoa vàng Çâu cänh khác, 

Træng trong mây tr¡ng hiŒn toàn 
thân" (2) 

 

Vì Am Båch Vân n¢m trên sÜ©n 
núi, låi không có suÓi nÜ§c thiên nhiên 
ª gÀn nên muÓn có nÜ§c dùng thÆt là 
khó khæn, phäi l¥n l¶i xuÓng núi quanh 
co chØng vài træm thÜ§c m§i có suÓi 
chäy thông reo. Nhà SÜ Çã suy gÅm 
nhiŠu næm tr©i nên näy sanh tâm BÒ 
ñŠ, phát nguyŒn së t¿ tay Çào lÃy m¶t 
gi‰ng nÜ§c ª phía sau Am, khÖi måch 
nÜ§c Ç‹ cúng dÜ©ng Tam Bäo và luôn 
tiŒn dân chúng quanh vùng hay khách 
thÆp phÜÖng Ç‰n vi‰ng Am cÛng có 
nÜ§c dùng. SÜ b¡t ÇÀu khªi công Çào 
gi‰ng, sau Çã gÀn 3 næm, träi qua bao 
tháng c¿c nh†c vÃt vä mà måch nÜ§c 
vÅn chÜa thÃy tæm hÖi. HÖn tháng rÒi 
SÜ låi vÃp phäi m¶t täng Çá to l§n n¢m 
ch¡n ngang, không bi‰t làm th‰ nào Ç‹ 
phá v« Çi ÇÜ®c (3).  

TrÜ§c s¿ khó khæn bÃt ng©, ngÜ©i 
tu sï trÈ vÅn không nän lòng, Çêm Çêm 
niŒm PhÆt cÀu xin thÆp phÜÖng BÒ Tát 
gia h¶ cho Ç‹ tìm ÇÜ®c m¶t phÜÖng 
cách thÕa Çáng. Sau cùng nhà SÜ ch®t 
có š nghï thích Ùng là phäi mª r¶ng 
lòng gi‰ng Ç‹ tìm cách bÄy hòn Çá 
sang m¶t bên. M¶t hôm, nhân mäi mê 
Çào ÇÃt, SÜ b‡ng nhiên nhìn thÃy trong 
ánh sáng l© m© bóng dáng cûa m¶t 
thanh niên trÈ tu°i Çang cuÓc ÇÃt Ç‹ 
Çào giúp SÜ m¶t tay. Nhà SÜ giÆt mình 
kinh ngåc vì ngoài SÜ ra thì còn có ai 
xuÓng gi‰ng Ç‹ Çào giúp n»a? Bóng 
tr¡ng cûa ngÜ©i thanh niên m© äo, 
ch®t bi‰n ch®t hiŒn, ch¡c h£n không 
phäi là ngÜ©i thÜ©ng nhÜng ÇÓi v§i SÜ 
thì låi dÜ©ng nhÜ rÃt quen thu¶c và vô 
tình ÇÜa nhà SÜ trª vŠ m¶t quãng Ç©i 
niên thi‰u lúc còn trai trÈ. BÒi hÒi cäm 
Ç¶ng nhÜ ch®t nh§ ra ÇiŠu gì, SÜ cÓ 
nhìn bóng dáng m© äo cûa thanh niên 
rÒi bu¶t miŒng thÓt:  

- Ti‹u ÇŒ, là em ÇÃy à? 

NgÜ©i thanh niên ch®t quay ÇÀu låi, 
gÜÖng m¥t lånh bæng tr¡ng bŒt nhÜ 
ngÜ©i mÃt máu, m© äo nhìn nhà SÜ 
mÌm cÜ©i ÇÀy vÈ thê lÜÖng. SÜ sºng 
sÓt nhìn trân trÓi gÜÖng m¥t quen 
thu¶c cûa ngÜ©i em k‰t nghïa ngày 
xÜa mà Çã m¶t th©i SÜ thÜÖng m‰n 
nhÜ là em ru¶t cûa mình.  

Phäi! Çã lâu rÒi, cách Çây trên mÜ©i 
næm SÜ còn là m¶t trang dÛng sï nghïa 
quân, ÇÀy máu nóng nên không ngÀn 
ngåi gì læn xä vào cu¶c chi‰n chÓng 
ngoåi xâm, Çang læm le xâm chi‰m 
quê hÜÖng. VÓn dòng dõi thi hÜÖng låi 
có hào khí hÖn ngÜ©i nên chàng thanh 
niên tu°i trÈ Çã dËp bút nghiên Ç‹ 
mang áo chi‰n bào, ÇÀu quân dÜ§i 
trÜ§ng cûa vÎ anh hùng dân t¶c Phan 
Væn ñåt, cùng chÓng gi¥c trong vùng 
Gia ñÎnh. Tuy nhiên, cu¶c chi‰n quá 
chênh lŒch vì th¿c dân có ÇÀy Çû súng 
Óng tÓi tân trong khi nghïa quân chÌ 
ÇÜ®c trang bÎ v§i nh»ng vÛ khí c° Çi‹n 
l‡i th©i. Dù lòng yêu nÜ§c có tràn ngÆp 
trong tim, dù phäi chÃp nhÆn m¶t cu¶c 
chi‰n gÀn nhÜ tuyŒt v†ng nhiŠu hi‹m 
nguy và quä cäm hy sinh tính mŒnh 
cho quê hÜÖng ÇÃt nÜ§c, nghïa quân 
vÅn không th‹ nào lÆt ngÜ®c ÇÜ®c th‰ 
c© Ç‹ giäi phóng cho quê cha ÇÃt mË. 
Ch£ng qua là NghiŒp Quä cûa ÇÃt 
nÜ§c, vÆn mång quê hÜÖng Çã Ç‰n hÒi 
Çen tÓi nên phäi chÎu cái ách Çô h¶ 
cûa ngoåi nhân vÆy. Trong cu¶c chi‰n 
bÃp bênh ÇÀy khói lºa ch‰t chóc này, 
chàng tráng sï may m¡n tìm ÇÜ®c m¶t 
nguÒn an ûi là có m¶t ngÜ©i em k‰t 
nghïa, VÛ Sinh ngÜ©i tÌnh Long HÒ, 
vÓn dòng hào kiŒt, cùng m¶t chí hÜ§ng 
chÓng ngoåi xâm nên thÆt là tÜÖng 
Ç¡c. Cä hai thŠ nguyŒn sÓng ch‰t có 
nhau cho Ç‰n khi nào ÇÃt nÜ§c ÇÜ®c 
hoàn toàn v¡ng bóng quân thù. Cu¶c 
chi‰n kéo dài, tình th‰ låi càng ngày 
càng Çen tÓi, quân ta lÀn lÜ®t mÃt ba 
tÌnh miŠn ñông. Cho Ç‰n m¶t hôm, 
trong m¶t trÆn Çánh l§n nh¢m tÃn công 
thành MÏ Tho dÜ§i s¿ chÌ huy liên h®p 
cûa các vÎ tÜ§ng Thû Khoa Huân, 
Thiên H¶ DÜÖng và Âu DÜÖng Lâu (4), 
nghïa quân ch£ng may bÎ thua to. VÛ 
Sinh mang thÜÖng tích n¥ng nŠ, máu 
thÃm ÇÕ cä chi‰n bào. Chàng Çành dìu 
ngÜ©i em k‰t nghïa chåy thoát khÕi s¿ 
truy kích cûa ÇÎch quân. ñ‰n m¶t bìa 
rØng thì VÛ Sinh dÜ©ng nhÜ bi‰t mình 
không th‹ sÓng ÇÜ®c n»a nên thŠu 
thào bäo chàng: 

- ñåi ca, hãy Ç‹ em låi Çi. Em 
không theo anh ÇÜ®c n»a rÒi! 

NgÜ©i tráng sï dÛng cäm vuÓt 
nhanh gi†t lŒ Çang chäy dài trên má, 
n¡m lÃy tay ngÜ©i nghïa ÇŒ nhÜ muÓn 
dÒn h‰t sinh l¿c cho kÈ hÃp hÓi. Chàng 
cúi m¥t xuÓng gÀn Ç‹ cÓ nghe l©i træn 
trÓi, ÇÙt quãng mÕng manh nhÜ hÖi 
thª: 

- ñåi ca, em Ç‹ anh låi m¶t mình 
rÒi! TØ nay n‰u có viŒc gì quan tr†ng, 
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dù nÖi âm cänh, em cÛng së tìm Ç‰n 
anh. 

Chàng nghïa quân cÓ cÀm gi†t lŒ 
trÜ§c cänh tº biŒt sinh ly, tØ tØ vuÓt 
m¡t cho ngÜ©i em ÇÒng Ç¶i m¶t lÀn 
chót. RÒi thä tÀm m¡t nhìn xem ÇÎa th‰ 
chung quanh, chàng quä cäm rút 
thanh bäo Çao Çeo bên mình ra và b¡t 
ÇÀu Çào m¶t huyŒt m¶ dÜ§i tàn cây c° 
thø to l§n cành lá sum sê che mÜa 
n¡ng cho cä m¶t vùng r¶ng l§n. Vài 
gi© sau cái huyŒt Çã khá sâu, chàng 
trìu m‰n mang xác ngÜ©i em k‰t nghïa 
Ç¥t vào lòng huyŒt và lÃp ÇÃt låi, cÄn 
thÆn làm dÃu v‰t Ç‹ sau này có th‹ tìm 
låi ÇÜ®c. RÒi chàng thì thÀm: 

- Ti‹u ÇŒ, em hãy n¢m yên nghÌ nÖi 
này, trên mänh ÇÃt cûa quê hÜÖng. 
Sau này, nhÃt ÇÎnh n‰u còn sÓng, anh 
së tìm Ç‰n thæm em. 

Ti‰ng lá rØng rì rào dÜ©ng nhÜ ÇÜa 
tiÍn linh hÒn ngÜ©i chi‰n sï vô danh. 

 

TØ ngày chôn em xong, ngÜ©i tráng 
sï thÃy tình th‰ không còn cÙu vãn 
ÇÜ®c n»a, nên Çã bÕ ra Çi. Vô tình 
chàng trôi giåt Ç‰n cái làng trên vùng 
núi hÈo lánh này, xuÓng tóc và trª 
thành m¶t nhà SÜ trÈ. SÜ t¿ tay lÆp ra 
m¶t thäo am nÖi triŠn núi v¡ng vÈ, lÃy 
g‡ mít rØng Ç‹ tåc tÜ®ng chÜ PhÆt và 
cam chÎu cänh sÓng Çåm båc v§i rau 
cÕ khoai s¡n qua ngày. NgÜ©i tu sï trÈ 
không tên Çã ch†n câu kinh ti‰ng mõ 
Ç‹ xoa dÎu n‡i oan trái cûa Ç©i mình, 
không may sanh ch£ng nh¢m th©i, g¥p 
lúc vÆn nÜ§c Çang Ç‰n hÒi Çen tÓi mÎt 
m©. Dòng tÜ tÜªng cûa nhà SÜ ch®t bÎ 
gián Çoån vì ti‰ng nói nhÜ mÖ hÒ xa 
v¡ng cûa ngÜ©i nghïa ÇŒ ch®t v£ng 
Ç‰n: 

- ñåi ca, em vŠ giúp anh Ç‹ hoàn 
thành nguyŒn Ü§c. Em së ÇÄy bÆt viên 
Çá này sang m¶t bên và chúng ta chÌ 
cÀn Çào sâu thêm vài thÜ§c n»a là Ç‰n 
måch nÜ§c trong. 

Nhà SÜ quá thÜÖng cäm, nhìn cái 
bóng tr¡ng m© äo cûa ngÜ©i em k‰t 
nghïa ngày xÜa, bÒi hÒi cäm xúc bäo: 

- Nghïa ÇŒ, em là m¶t trang dÛng 
sï, nghïa khí ngÃt tr©i, ch£ng may vì 
vÆn nÜ§c mà phäi bÕ mình nÖi chi‰n 
trÆn. Lë ra em ÇÜ®c siêu thoát vŠ cõi 
Nhân Thiên, hÜªng phÜ§c thanh nhàn 
cûa bÆc Phúc ThÀn, sao låi còn lÜu 
luy‰n cänh phàm trÀn Çen båc, vÃt 
vÜªng hÒn ma, chÎu phÀn lånh lëo nÖi 
miŠn âm cänh, bäo sao Çåi ca này 
không khÕi lòng då xót xa? 

Bóng ngÜ©i thanh niên trÈ mÌm cÜ©i 
chua xót: 

- ñåi ca, hai ta tuy là huynh ÇŒ k‰t 
nghïa nhÜng tình nhÜ cÓt nhøc, em 
không n« bÕ anh mà Çi thác sanh nÖi 
ki‰p khác Çâu. Em Än nhÅn nÖi cõi âm 
Ç‹ theo phò h¶ anh cho tr†n nghïa anh 
em. 

NgØng låi m¶t phút, bóng tr¡ng 
chÆp ch©n låi ti‰p: 

-Ngày xÜa lúc hÃp hÓi, ti‹u ÇŒ cÛng 
Çã có nói v§i Çåi ca là sau này n‰u có 
viŒc gì quan tr†ng em së luôn luôn ª 
bên cånh anh mà! Vä låi cu¶c sÓng nÖi 
cõi âm cÛng không khác gì chÓn 
dÜÖng trÀn, Çåi ca ÇØng quá lo cho ti‹u 
ÇŒ. Em së h‡ tr® cho Çåi ca Çào xong 
gi‰ng này mà! 

 

Vài tháng sau, quä nhiên nhà SÜ 
Çào ÇÜ®c t§i m¶t måch nÜ§c rÃt trong 
ª dÜ§i sâu hÖn 20 thÜ§c. Tâm nguyŒn 
Çã hoàn thành, SÜ thÄn th© nhìn cái 
bóng ma cûa ngÜ©i nghïa ÇŒ, lúc nào 
cÛng quanh quÄn giúp SÜ m¶t tay, rÒi 
dÎu dàng bäo: 

- Ti‹u ÇŒ, tâm nguyŒn cûa anh, nay 
nh© em Çã ÇÜ®c hoàn tÃt m¶t cách tÓt 
ÇËp. TØ nay, Çåi ca không còn muÓn 
em nÃn ná nÖi chÓn âm cänh Ç‹ ÇÜ®c 
gÀn gÛi anh n»a. ThÜÖng yêu cÛng là 
trói bu¶c. Ti‹u ÇŒ, em phäi h†c lÃy ch» 
"Xä" cûa nhà PhÆt (5), không n¡m gi» 
n»a mà phäi xä bÕ thì thÀn thÙc m§i 
ÇÜ®c thanh thän Ç‹ trª vŠ cõi hÜ vô 
v¡ng l¥ng. Vä låi rÒi Çây, Çåi ca cÛng 
phäi r©i bÕ tÃm thân tÙ Çåi giä tÜ§ng 
này, Çúng theo lë Vô ThÜ©ng cûa nhà 
PhÆt. N‰u anh em ta còn có duyên 
phÀn thì vÅn có th‹ g¥p nhau låi trong 
m¶t ki‰p khác mà! 

RÒi nhìn chÀm chÆp vào bóng ma, 
SÜ trÀn gi†ng: 

- Ti‹u ÇŒ, em phäi Xä m§i ÇÜ®c, 
không th‹ theo anh mãi ÇÜ®c Çâu? ñó 
là Ü§c v†ng cûa anh. CÀu xin ñÙc PhÆt 
ñåi TØ Bi gia h¶ cho em vŠ cõi Tây 
PhÜÖng TÎnh ñ¶ cûa Ngài. Còn m¶t 
ÇiŠu n»a là anh së mang xÜÖng cÓt 
cûa em vŠ an táng nÖi phía sau Am, 
nhÜ vÆy ti‹u ÇŒ, em vÅn ª gÀn Çåi ca 
chÙ? 

Trên gÜÖng m¥t m© äo cûa bóng 
ma, lånh lùng nhÜ sÜÖng khói, ch®t nª 
lên m¶t nø cÜ©i mãn nguyŒn, nhìn 
ngÜ©i anh k‰t nghïa m¶t lÀn chót rÒi 
vøt bi‰n mÃt, vïnh viÍn trª vŠ nÖi cõi 
træng sao. 

 

TØ ngày Çào xong gi‰ng nÜ§c Ç‰n 
nay cÛng Çã 20 mùa hoa phÜ®ng ÇÕ 
nª trên triŠn núi và có lë vì là gi‰ng núi 
cao, måch nÜ§c tÓt nên nÜ§c gi‰ng 
cûa Båch Vân Am n°i ti‰ng kh¡p vùng. 
NÜ§c ng†t mát trong lành, thanh khi‰t 
lå kÿ. Các tay sành ÇiŒu ghiŠn trà thÖm 
ÇŠu cÓ leo lên Am Ç‹ xin cho ÇÜ®c 
nÜ§c gi‰ng này Çem vŠ, Ç¥c biŒt chÌ 
dành Ç‹ pha trà. M¶t Çôi khi vài khách 
nhàn du Ç‰n vi‰ng Am, cao hÙng Çi xa 
chØng træm thÜ§c vŠ phía sau, nÖi có 
nh»ng nhóm xích tùng hay thanh tùng 
r®p bóng, không khí trong lành, khói 
mây bàng båc. Gi»a cänh gió núi 
hÜÖng rØng, chim hót thông reo, du 
khách ch® nhìn thÃy m¶t ngôi m¶ ÇÃt 
n¢m an lành tïnh l¥ng dÜ§i bóng m¶t 
c¶i thông già, trên m¶ có m¶t phi‰n Çá 
ph£ng kh¡c ch» l© m©: "Nghïa ÇŒ V¬ 
SINH chi m¶". 

 

 

Chú thích: 

(1) Giän Chi dÎch, Câu ÇÓi cûa chùa 
Giác Viên: 

"T¿ c° tæng nhàn thÜ©ng dÅn yên hà vi 
bån l». 

SÖn thâm th‰ cách chÌ b¢ng thäo m¶c 
kš xuân thu". 

(2) ThuyŠn Lão ThiŠn SÜ, TT. Thích 
MÆt Th‹ dÎch. 

(3) LÃy š tØ m¶t truyŠn thuy‰t cûa 
chùa Thiên ƒn: 

"Ông thÀy Çào gi‰ng trên non, 

ñ‰n khi có nÜ§c không còn thÀy Öi! 

(... khi Çào xong có nÜ§c thì không 
thÃy nhà SÜ trÈ kia Çâu n»a). 

Nh»ng ngôi chùa danh ti‰ng - NguyÍn 
Quäng Tuân. 

(4) Theo tài liŒu cûa ViŒt Sº ñåi 
CÜÖng - Phåm Ng†c HuyŠn. 

(5) LÃy š tØ "Tách Bóng" cûa Phåm 
Tr†ng LuÆt, Báo QuÓc Gia sÓ 87, 
Canada. "Xä! ThÜÖng yêu cÛng trói 
bu¶c nhÜ thù hÆn. Tín n» phäi Xä m§i 
ÇÜ®c". 
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Là-o,  

Là-o,  

Xo-xo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phong-HÜng 
LÜu-NhÖn-Nghïa 

 
óc Swayton b¡t ÇÀu tØ chùa 
Swayan, kéo dài t§i cÀu Cây 

Me, ÇÓi diŒn v§i thành lính Tây, trÜ§c 
næm 1952, sau Ç°i thành Chi Khu tØ 
næm 1954, næm 1975 h† cÃt låi tòa 
nhà ÇÒ s¶ hai tÀng làm trø sª ñäng 
HuyŒn. TrÜ§c chùa có hÒ sen r¶ng và 
sâu, vách thành b¢ng Çá, ngày nay chÌ 
còn vài c†ng sen khô, hÒ Çã cån, bùn 
lÃp xÃp. Góc hÒ, dÜ§i bóng mát cây 
Næm VÒ gÀy gu¶c cành lá xÖ xác, có 
m¶t tÜ®ng PhÆt xÜa ngÒi ÇiŠm nhiên 
nhìn th‰ s¿ thay Ç°i. Khu chùa gÒm 
Chánh ÇiŒn và Tæng phòng, tÃt cä làm 
b¢ng g‡ cây sao, cÃt Çã mÃy træm 
næm. Nóc chùa ngói ÇÕ r¿c, có hai vòi 
giÓng Çuôi r¡n. Sân chùa r¶ng rãi. 
Chùa cách ch® Xà Tón Çi b¶ chØng 10 
phút. Trong khuôn viên chùa có trÜ©ng 
Ti‹u h†c Miên, tØ ÇÀu th‰ k› 20, các 
thÀy cô thÜ©ng gÓc Miên lai Tàu. Lúc 
trÜ§c g†i là ñàng Th°, b†n trÈ con ViŒt 
Nam kêu là Th¢ng Th°. Sau næm 
1950, vì n‹ ông quÆn h† Mao nên Ç°i 
thành "Miên" cho lÎch s¿, Ç« Çøng 
chåm nhau. M§i Çây låi Ç°i thành 

"NgÜ©i Dân T¶c", ngÜ©i "Khmer", tên 
nào cÛng ÇÜ®c, miÍn nghe l©i ông Løc 
æn hiŠn ª lành. Chùa ÇÎa phÜÖng nào 
ÇÜ®c dân ÇÎa phÜÖng Çó h‡ tr®. 

 
Sóc Swayton, xóm Xoài CuÓng, 

xoài nào không có cuÓng?, mùa Çông 
ken (1), xoài thanh ca (Ç†c líu lÜ«i 
thành xoài Ün ca) cuÓng rÃt dài treo 
lûng l£ng kh¡p xóm thÃy ham. Xoài 
bán tØng chøc mÜ©i hai trái ngoài ch® 
Swayton (khÌ Çu), l§n nhÕ cÛng m¶t giá 
tiŠn, ngÜ©i ta tính theo con sÓ chÙ 
không tính theo kích thÜ§c trái xoài. 
CÛng nhÜ gà vÎt, l§n nhÕ chút ÇÌnh so 
kè làm gì, con gà nhÕ hÖn, mua vŠ thä 
trong vÜ©n chØng vài tháng cÛng së 
l§n lên, ai mà không bi‰t. Cá thì bán 
khác a! M¶t kš-lô cá ba con rÈ hÖn m¶t 
kš-lô cá bÓn con, trÜ©ng h®p này ngÜ©i 
ta chú š t§i con sÓ chÙ không phäi 
tr†ng lÜ®ng. MÃy bà bån hàng ViŒt 
Nam luÓng cuÓng lúc ÇÀu, sau cÛng 
quen dÀn lÓi buôn bán Ç°i chác này, 
Çành phäi l¿a trái l§n và gà l§n cho 
tiŒn Çôi bên. Lúc trä giá càng khó, h† 
chÌ có hai bàn tay, hai bàn chÜn, tÃt cä 
có hai chøc ngón, ÇÜa lên ÇÜa xuÓng 
dÍ l¶n, "ha xÃp tram bul", næm mÜÖi, 
næm bÓn? không phäi Çâu, "næm mÜÖi 
chín" Çó; "tram bay tàn Çóp" næm, ba, 
mÜ©i, là mÜ©i tám. Mè Öi! Ti‰ng Miên 
sao mà khó quá, liŒu tính r® rÒi trä 
tiŠn. 

 
Sóc Swayton nh© có ngôi chùa ª 

gi»a, cånh bên trÜ©ng, gÀn ch® nên 
ngÜ©i l§n và trÈ con có nhiŠu cÖ h¶i 
ti‰p xúc v§i væn minh hÖn các Sóc 
khác. NhiŠu ngÜ©i phát xuÃt tØ Çây lên 
Nam Vang làm l§n, có ngÜ©i làn ông 
Chánh ª Sway Riêng. Nhà nào cÛng 
có vài cây xoài thanh ca Çen, ng†t hÖn 
xoài thanh ca tr¡ng hay xoài Çu Çû, 
xoài hòn. Sau Sóc là khu ru¶ng trên, 
trÒng ÇÜ®c gåo xo ùm pên tr¡ng, mŠm 
cÖm, và n‰p m§i làm cÓm giËp giòn 
không Çâu b¢ng. TrÜ§c m¥t Sóc là 
ru¶ng bÜng, trÒng gåo Sóc SÆu không 
dÈo cÖm l¡m (ngày nay trÒng lúa ThÀn 
Nông hai mùa). 

Nhà trong Sóc b¢ng cây sao. C¶t 
làm b¢ng cây sao cÙng Ç©i Ç©i, bŠn 
không thua cây cæm xe, cà chÃt. 
Nghèo thì cÃt nhà b¢ng tre, l®p lá 
khang trang. ñØng chê ñàng Th° ª dÖ 
nghe, sàn nhà h† såch bong, nhiŠu 
ngÜ©i ViŒt Nam công nhÆn, chÜn c£ng 
dÖ, chÜa ch¡c h† lên nhà h†. 

Sóc có nhiŠu nghŠ l¥t v¥t phøc vø 
dân Sóc và dân ch®, ngoài nghŠ ru¶ng 

rÅy, chæn nuôi. Bu°i sáng, bà Sol Ç¶i 
khæn r¢n, vÆn chæn såch së gánh bún 
ra ch® bán, bún nÜ§c kèn, nÃu v§i cá 
lóc, ngäi bún, sä b¢m. Bà vui vÈ nói 
ti‰ng Miên pha ti‰ng ViŒt "Xi num bÒ 
chóc mà chal, ne, cháu" - ˆn m¶t tô 
bún nghe, cháu - Ti‰ng Miên không có 
ch» "cháu". Bà bóc m¶t nhúm b¡p 
chuÓi tr¶n ghém cây chuÓi non tr¡ng 
muÓt Ç‹ vô tô, b¡t hai tay bún Ç‹ lên, 
lÃy cây giá khÕa nÜ§c vàng óng trên 
m¥t, múc m¶t giá cá dÜ§i Çáy nÒi chan 
lên bún, rÒi h§t nÜ§c §t trên m¥t chan 
sau cùng, thêm mu‡ng nÜ§c m¡m §t 
hi‹m. Sang hèn, giàu nghèo ÇŠu bình 
Ç£ng trÜ§c gánh bún. H† ngÒi chÒm 
h°m lua, húp, hít hà. TØ xÜa t§i gi© 
chÜa ai chê bún nÜ§c kèn, dù là gÓc 
Tàu, gÓc ViŒt. Xa xÙ, ai cÛng nh¡c 
"num bÒ chóc" nhÜ niŠm hãnh diŒn 
món ngon quê mình. Bán h‰t gánh 
bún, ch® chÜa tan, Çû rÒi, dù có Ç¡t 
cÛng không bán thêm. Bún nÜ§c kèn 
nÃu ÇÖn giän, ngÜ©i Miên không giÃu 
nghŠ, vÆy mà không thÃy bà ViŒt Nam 
nào bán bún nÜ§c kèn. Bún nÜ§c kèn 
góp m¥t v§i xôi, bánh tÀm, bánh canh, 
bánh hÕi cûa ViŒt Nam, bánh bao xíu 
måi cûa Tàu. Tên bánh trái gi» 
nguyên, không cÀn dÎch mÃt công. Có 
nhiŠu ngÜ©i Miên cãi cho ÇÜ®c, "bánh 
hÕi, bánh xôi nÜ§c" là ti‰ng Miên. Món 
æn cÓt ngon rÈ, tên nào cÛng hi‹u. 

Sáng gánh ra ch® bán, trÜa månh 
ai nÃy vŠ. Miên vŠ Sóc, ViŒt vŠ nhà 
d†c theo b© kinh, Tàu ª quanh ch®, 
sau khi Çóng góp phÀn mình. Thanh 
bình, thuÆn hòa mãi Ç‰n khi có Çám 
bên ngoài xâm nhÆp, phá rÓi, gây chia 
rë. 

Trong Sóc ÇÜ©ng ÇÃt quanh co, 
cây cÓi, xoài, dØa, tre m†c xum xê, 
xanh mát, såch së. Trên ÇÜ©ng không 
có rác r‰n, chÌ có lá cây. Nhà giàu hà 
tiŒn, hà tiŒn m§i giàu, æn cá m¶t bên, 
không lÆt cá, chØa b»a cÖm sau. 
Nghèo thì m¶t thau cÖm, mÃy mi‰ng 
m¡m cá s¥t, m¡m bÒ hÓc, dÜa leo, rau 
rác bÆy bå, cä nhà ngÒi quanh thau 
cÖm, m¶t chút là såch thau. 

M†i ngÜ©i trong Sóc ÇŠu có khä 
næng tài nghŒ, nhiŒm vø riêng, ngày 
thÜ©ng ít ai bi‰t, vì h† là nông dân chÌ 
lo ru¶ng rÅy. Khi có viŒc cÀn, h† xuÃt 
hiŒn (nhÜ trong dÎp ThÖ Bun (2), He Cà 
ThÜng (3), ñÒn Tà (4))  Çánh nhåc ngÛ 
âm, th°i kèn, Çánh kun (5). N‰u không 
có khä næng Çó, h† góp m¶t tay trong 
viŒc ÇÓn cây chuÓi c¡m bông, khiêng 
kiŒu PhÆt, Çua bò, hay cùng l¡m "phÃt 
xå" (uÓng rÜ®u) ca hát. TÃt cä ÇŠu góp 
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công góp cûa chung vui. Lúc múa Lam 
Thol, các nàng nen xÆy (6) (ngày 
thÜ©ng có th‹ là nh»ng thôn n») bi‰n 
thành các thiên n», ôi, hai cánh tay 
trÀn dÎu nhiÍu, hai bàn tay lä lÜ§t 
chuy‹n Ç¶ng theo kÎp nhåc ngÛ âm. 
Ông QuÆn, thÀy Cai, nhà giàu ngày 
thÜ©ng mÃy °ng nghiêm trang, m¥t 
gay g¡t, mà lúc này cÛng chen v§i 
Çám thanh niên nghèo giành mua 
bông (7) múa v§i các cô. Lúc múa, m§i 
l¶ cái m¥t hí hºng không bao gi© thÃy 
ª nhà, ª sª làm cûa mÃy °ng. Các cô 
n‰u có xách tai mÃy °ng, ch¡c mÃy 
°ng cÛng vui vÈ. ñám He Cà ThÜng, 
các bà, các cô v® ông này ông n† 
ngày thÜ©ng ít thÃy cÜ©i, bây gi© cÀm 
bông ch¡p tay thành kính Çi rÜ§c PhÆt 
(m¥t hiŠn h‰t sÙc à!) Çi chung v§i bÃt 
cÙ ai trong Çám rÜ§c, mÃt h‰t giai cÃp. 

NhÜ trong bÃt cÙ Sóc nào, dù là 
vùng ÇÃt núi, xa sông, không bÎ ngÆp 
løt, ngÜ©i ta vÅn cÃt nhà sàn. TØng 
trên ngÜ©i ª, tØng dÜ§i gia súc nhÜ bò, 
heo, gà, chó ª. Gia súc ÇÜ®c coi nhÜ 
nh»ng ngÜ©i ÇÀy t§ trung thành, ngÜ©i 
và vÆt cùng chung dÜ§i m¶t mái nhà. 
Thú vÆt ÇÜ®c sÓng gÀn gÛi chû, cÛng 
h†c ÇÜ®c tính såch së, bi‰t ÇiŠu, Çúng 
gi© Çi ngû, không quÆy phá. 

Có m¶t ông Cò Hi‰n Binh ÇÀu ÇÕ 
(8); næm 1957, ª xa Ç°i låi, l¡c ÇÀu 
khinh miŒt, "H† ª trên, bò ª dÜ§i, nói 
tóm t¡t là h† ª v§i bò vÆy à".  

Nghe nói vÆy, ai dám cãi, ông làm 
Cò Hi‰n Binh, trí thÙc, có b¢ng cÃp 
Certificat, lính còn s® ông. Tôi còn 
nhÕ, cÛng n‹ ông, bây gi© buÒn vŠ s¿ 
nhÆn xét cûa ông ÇÓi v§i dân xÙ tôi. 
Ch¡c ông chÜa bÜ§c lên nhà sàn dân 
Sóc, n‰u có, ch¡c ông së không nghe 
mùi khai hay hôi thúi cûa bò heo bên 
dÜ§i. Tôi xin l‡i nghe ông Cò.  

Næm 2001, tôi tò mò xách Video 
Camera vô Sóc quay phim xÙ tôi làm 
tài liŒu, không tìm thÃy cæn nhà sàn 
nào n»a (næm 1977 h† bÎ Çu°i phäi d« 
nhà Çi xÙ khác vì Khmer ñÕ tÃn công 
Ba Chúc). Nhà lá, vách tôn, nghèo hÖn 
xÜa, trong phòng nuôi bò, trên giÜ©ng 
là hai ÇÙa bé n¢m ngû, bên dÜ§i, trên 
thanh giÜ©ng có mÃy con gà ÇÆu, mÃy 
con heo n¢m trên nŠn ÇÃt nŒn. ThÌnh 
thoäng có mÃy con bò ra vào nhÜ nhà 
cûa nó. Tôi ngåc nhiên vì không thÃy 
mùi trong nhà Çó. Ông Cò Hi‰n Binh 
m§i t§i, ông ch¡c không bi‰t câu ngån 
ng» Miên "Sáng duyên ª m¥t (9), trÜa 
duyên ª mình (10), chiŠu duyên ª 
chÜn (11). Lúc gia Çình ông H¶i ÇÒng 
Mao thÖ bun (2), làm phÜ§c, bÓ thí ba 

ngày, xÙ ông có ai dám làm chuyŒn Çó 
chÜa? 

 
Xóm Swayton có kÈ giàu ngÜ©i 

nghèo, phÀn ai nÃy hÜªng do tr©i s¡p 
Ç¥t. NgÜ©i nghèo không buÒn ganh tÎ, 
bù låi, h† ÇÜ®c chia x§t chén cÖm dÜ, 
con m¡m m¥n, cái áo cÛ cûa ngÜ©i 
giàu hà tiŒn. ñâu cÛng vô Çó, k‹ cä 
mÃy tay say rÜ®u phá phách cÛng có 
ngÜ©i cho æn; ch‰t cÛng ÇÜ®c ngÜ©i 
góp công góp cûa Çem thiêu xác. 

 
Ÿ sâu trong xóm, k‰ bên chùa, 

hÜ§ng vŠ phía mi‰ng ru¶ng trên là nhà 
cûa m¶t "nhân vÆt" th©i thÖ Ãu bÃt 
hånh, Çã có š chí vÜ®t hÖn ngÜ©i bình 
thÜ©ng, vÜÖn lên sÓng và Çóng góp 
cho Ç©i m¶t cách lÜÖng thiŒn và t¿ lÆp: 
Th¢ng Xum. 

Xum sinh ra ª cuÓi xóm này, cha 
mË nghèo nhÙt xóm, không có cây 
xoài, cây thÓt nÓt, bøi tre hay mi‰ng 
ru¶ng, mi‰ng vÜ©n, không có nghŠ 
nhÜ Çám bán bánh, chÌ có nghŠ làm 
mÜ§n l¥t v¥t, vÆy mà cÛng sÓng. Cha 
mË mÃt s§m, nghèo thÜ©ng khó sÓng 
lâu, lúc Xum lên bÓn tu°i, låi bÎ m¡c 
cam tích mù m¡t ngay tØ næm Çó. Xum 
sÓng nh© bà con lÓi xóm ngay trong 
xóm này, quen v§i bóng tÓi và bÓn 
giác quan còn låi. Tr©i sinh tr©i dÜ«ng, 
không n« b¡t Xum bÎnh hoån thêm, 
Xum mÆp cùi cøi.  

TØ nhÕ Xum Çã quen c¿c, vui tính, 
giúp Ç« viŒc nhà, quét d†n, t¡m bÕ, 
t¡m heo, Çu°i chim cho bà con, nh»ng 
viŒc không cÀn Çôi m¡t. Da và ngón 
chÜn bao lÀn bÎ thÜÖng vì vÃp hay Çåp 
nh¢m Çá nh†n. mi‹ng chén, dÀn dà 
cÙng cáp và nhåy cäm v§i m¥t ÇÃt. Có 
ngÜ©i thÃy Xum trên b© ru¶ng, ôm m¶t 
bó cÕ chåy tránh mÜa vŠ chuÒng bò, 
mà không bÎ høt chân té xuÓng ru¶ng. 

Næm qua næm, không nh§ mình 
bao nhiêu tu°i, Xum vÃt vä và vui vÈ 
sÓng nhÜ bÃt cÙ ÇÙa bé bình thÜ©ng 
khác, không là gánh n¥ng cho xóm 
này. 

Xum bi‰t hát ÇÓi (12), nghêu ngao 
hát nói (13), dù kê, múa Lâm Thol, Ç©n 
miŒng, chåy chÖi mà ít khi bÎ Çøng 
ÇÀu. Xum thu¶c tØng bøi cây, b© rào, 
gi‰ng nÜ§c, các ch‡ nguy hi‹m trong 
xóm. Ng†n gió lành lånh th°i qua 
ru¶ng trên xuyên qua li‰p lá, Xum bi‰t 
lúa chín t§i Çâu rÒi. Mùi xoài chín Çong 
ÇÜa trên cây chåm vào nhau, ti‰ng gà 
gáy là bi‰t sáng, ti‰ng bò ûm mo vŠ 
chuÒng bu°i chiŠu, khi Çàn mu‡i b¡t 
ÇÀu vo ve, ti‰ng bà Nen quÆy chäo 
ÇÜ©ng thÓt nÓt thÖm ng†t thì bi‰t mùa 

dÜa gang chín. Xum quên mình mù, 
trong xóm không ai n« trêu ch†c g†i 
tên "th¢ng Çui" hay ác š n¥ng l©i. Cái 
nghiŒp mù dÅn t§i nghiŒp æn xin. Xum 
Çã l§n, ngÜ©i nhà nh¡c nhª Xum ra 
ch® xin æn Ç¡p Ç°i, vØa có thêm chút 
ÇÌnh nuôi Xum. 

Bu°i trÜa, khoäng næm 1958, Xum 
ÇÜ®c ÇÙa em h† dÅn ra ch® æn xin. 
Ch® nhóm tØ sáng t§i ÇÙng bóng thì 
tan. Bu°i ch® Çông cÛng có nhiŠu 
ngÜ©i æn xin. Ông già què qu¥t, mang 
cái bÎ b¢ng ÇŒm, chÓng gÆy Çi tØng 
bÜ§c, thân mình Çi ngang, ÇÜa tay run 
run xin bÓ thí. ñang buôn bán lu bu, 
ông vô xin ch¶n r¶n làm chû b¿c, Çó là 
lš do ít ai cho.  

Ch® Cá ÇÀu kinh có bà già mù, vØa 
hát vØa Ç†c giäng cÖ tr©i, bên cånh 
m¶t ông già nghiŒn rÜ®u bÃm tºng 
tºng cây Ç©n m¶t dây, hai ngÜ©i này 
ÇÜ®c dân Ch® Cá nuôi.  

B‰n xe ÇÜ©ng ra Châu ñÓc, ngay 
ngä tÜ, sáng s§m tr©i lånh, nh»ng 
chi‰c xe Çò ÇÆu ch© tài. Xe tài nhÙt n° 
máy xình xÎch, bóp kèn thúc giøc 
khách b¶ hiŠn, xe s¡p chåy, rÒi låi t¡t 
máy ch© thêm khách. Khách b¶ hiŠn 
rành quá, h† thän nhiên ngÒi uÓng cà-
phê tiŒm nÜ§c, chÜa chÎu lên ngÒi xe 
cho b¿c b¶i. B‰n xe này låi là khu v¿c 
cûa ngÜ©i æn mày hÖi bÎnh hoån. Ông 
này væn chÜÖng hÖn Çám æn xin ngoài 
ch®, ông rao có ca có kŒ "quš ông bà, 
cô bác làm Ön bÓ thí cho tôi xin ÇÒng 
xu c¡c båc (ÇÒng xu c¡c båc h‰t xài tØ 
næm 1951) mua cÖm æn Ç« Çói, cô bác 
Öi, thân tôi Çui tÓi tÆt nguyŠn, cô bác Çi 
ch® Çi ÇÜ©ng làm phÜ§c g¥p phÜ§c". 
VØa xin æn, vØa d†a "Çi ch® Çi ÇÜ©ng". 
Tuy‰n ÇÜ©ng Tri Tôn - Châu ñÓc tØ 
xÜa t§i gi©, dân Çi làm æn thì phäi Çi, 
chÙ dÓc Tà ñét, dÓc Nhà Bàng mìn 
bÅy, bao nhiêu máu Ç°, ai mà không 
bi‰t. Chuy‰n xe tài nhÙt dÍ æn mìn 
nhÙt, dù cúng cô hÒn m‡i tháng, ai 
sÓng sót quä là có phÜ§c, làm phÜ§c 
g¥p phÜ§c, thôi Çành bÕ næm c¡c bÓ 
thí cho yên tâm. 

 
Sau bu°i cÖm trÜa, buôn bán xong, 

các tiŒm buôn r‡i rãi, Xum vÎn vai ÇÙa 
em ra ch® ghé vài tiŒm xin. ChØng Ç¶ 
mÜ©i tu°i, låi gÓc Miên ª Sóc, ti‰ng 
ViŒt ti‰ng Tàu không rành, chÜa bi‰t 
Çóng kÎch kh° sª van xin Çánh Ç¶ng 
lòng thÜÖng håi tØ gi†ng nói Ç‰n cách 
æn m¥c rách rÜ§i. Xum låi là ÇÙa bé 
khÕe månh, hai má ÇÀy, tay chân liŠn 
l¥n, æn m¥c såch së chÌnh tŠ, quÀn 
ng¡n Çen, áo Çen. Xum ÇÙng ngay lu 
nÜ§c thí trÜ§c nhà, sau lÜng ÇÙa em 
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nói: "Pu, mà nét xom tram c¡c" (Bác 
Öi, m‡i lÀn xin næm c¡c). Ti‰ng Xum 
vØa van xin, gi†ng nói có chút uy 
quyŠn êm ái Çâu Çó. Ông già tôi bình 
thän mª n¡p h¶p treo trÜ§c cºa lÃy 
tiŠn cho Xum. Tôi chÜa thÃy ông cho 
tiŠn æn xin. Ngay ª tiŒm æn TiŠu ª Ch® 
L§n, ÇÙa bé hát dåo æn xin gÓc TriŠu 
Châu, Ç‹ cøc kËo trên bàn, gõ sên hát 
mÃy bän, rÒi xin tiŠn, °ng nhÙt ÇÎnh l¡c 
ÇÀu. NgÜ©i cho món tiŠn nhÕ, không 
mÃy ti‰c, kÈ nhÆn thÃy Çû. Xum thÌnh 
thoäng Çôi ba tháng m§i ghé m¶t lÀn 
xin næm c¡c, trÎ giá gói b¡p h¢m hay 
gói khoai mì lu¶c. Thái Ç¶ bi‰t ÇiŠu tåo 
ÇÜ®c lòng tin v§i ngÜ©i. Xum chÌ xin æn 
các tiŒm buôn, hÀu h‰t gÓc Tàu. Xum 
Çi êm ái vào lòng dân ch® lúc nào 
không bi‰t, h† không xem Xum nhÜ 
nh»ng ngÜ©i æn mày khác làm b¿c 
mình. 

Xum chÜa bi‰t m¥t ai ngoài ch®, 
nhÜng có khä næng thiên phú, phân 
biŒt ÇÜ®c âm thanh, ti‰ng nói tØng 
ngÜ©i quen, xúc giác bén nhåy, có 
th¢ng bé nghÎch cho Xum t© giÃy sÓ 
cÛ, nói là tiŠn, Xum cÀm rÒi xé bÕ, s© 
cây me bi‰t mÃy gi© trÜa, Çoán ÇÜ®c 
cÖn mÜa giông phäi vŠ nhà s§m. Xum 
không cÀn ánh sáng, nhÜng ÇÎnh 
hÜ§ng rÃt chính xác. 

Nh© ÇÙa em dÅn Çi lúc ÇÀu. Sau Çó 
t¿ dò dÅm m¶t mình. Xum quen thu¶c 
v§i môi trÜ©ng chung quanh tØ nhÕ. TØ 
nhà ra cºa sau, bÜ§c mÃy bÜ§c t§i 
gi‰ng nÜ§c khi chân chåm phäi khe 
nÙt cûa miŒng gi‰ng, rë trái Çi hÜ§ng 
vŠ chùa Swayton, theo ti‰ng mÃy ông 
LÓt Ç†c kinh trÀm trÀm. ñÃt sân chùa 
mÎn, såch së, không có cÕ vì ÇÜ®c tàng 
mÃy cây c° thø che mát. Ti‰ng rì rào 
cûa cây Næm VÒ và ti‰ng diŒc kêu, 
ti‰ng Col Sóc l¶i dÜ§i bàu hái bông 
sen cúng PhÆt. Bên phäi là ti‰ng thÀy 
Xét, thÀy Hoåch Çang  dåy h†c. CÙ Çi 
th£ng là t§i Çøng nh»ng b¿c thang xây 
b¢ng Çá núi mòn dÃu chân ngÜ©i nên 
khá ph£ng. Xum bÜ§c lên ba b¿c thŠm 
Çá, bŠ ngang b¿c thŠm khá r¶ng vØa 
bŠ dài bàn chân Xum. B¿c cuÓi cùng 
r¶ng nhÙt, không s® høt chân, bÜ§c 
xuÓng thêm ba b¿c n»a thì t§i m¥t 
ÇÜ©ng. BŠ dài b¿c thŠm khoäng chØng 
sáu bÜ§c. 

Ba m¥t khu chùa có vách xây b¢ng 
Çá, muÓn ra cºa phía B¡c phäi lên 
xuÓng 6 b¿c thang này, h† không xây 
c°ng. Xum cho là xây nh»ng b¿c thang 
b¢ng Çá núi tÓn tiŠn vô ích, vì m¥t 
ÇÜ©ng không cao hÖn sân chùa, xây 
thêm nh»ng b¿c thang này làm Xum 
phäi leo lên leo xuÓng, nhÜng rÒi Xum 

cÛng vui vÈ vì nh© nó làm mÃu chÓt 
trên ÇÜ©ng ra ch®. VØa bÜ§c xuÓng 
b¿c thŠm, rë trái lÀn chØng mÜ©i bÜ§c 
là t§i nhà ông ñÓc Nâu bên phäi. Sau 
næm 1952, Tây vŠ nÜ§c, ông ñÓc Nâu 
ÇÜ®c dÎp nói ti‰ng Tây v§i Xum "Vous 
allez au marché hä, Xum". Xum nghe 
hoài cÛng hi‹u, Xóc xà bai, ta, kha 
nhom tâu xa (månh giÕi, ông, tôi Çi 
ch®). ñi h‰t vách thành chùa, rë phäi 
là ÇÜ©ng ra ch®, ngang qua dãy phÓ 
Næm Cæn cûa Ý Næm HÜÖng, bên trái 
là nhà Ç†c giäng PhÆt Giáo Hòa Häo. 
ChiŠu chiŠu Xum vÅn nghe ti‰ng bà 
Ba gi†ng khàn khàn Ç†c giäng, ti‰ng 
ngân nga kéo dài t§i tÓi.  

"ChØng nào ta g¥p H§n hoàng.  
Chúng sinh së h‰t phàn nàn sÓ 

cæn... 
   * 
*     * 

Sau qu› vÜÖng Çi ÇÙng nºa ÇÜ©ng 
Thêm tên tu°i chúng sinh nó bi‰t 
Làm Çû cách xuÓng lên tha thi‰t 
Ÿ ngoài ÇÜ©ng nó bi‰t tên mình. 
 
Qua phòng Ç†c giäng, ti‰p tøc 

chØng sáu nÜÖi bÜ§c, Xum nghe rõ 
ràng ti‰ng thøt Óng bÍ và ti‰ng ÇÆp 
chan chát trên Çe, bác TÜ Lung vui 
tính hÕi Xum, sáng nào cÛng m¶t câu 
duy nhÙt l¥p Çi l¥p låi, "ñâu Çó Xum?". 
Xum cÜ©i trä l©i rÒi hai chân dò ÇÜ©ng, 
låi t§i trÜ©ng TiŠu, h†c trò Òn ào, mùi 
hû ti‰u tiŒm cà-phê chŒt Nghén, rÒi 
bàn bi-da, ti‰ng bi chåm l†c c†c, t§i 
tiŒm cà-phê ông Xên Kim, bên kia là 
cây xæng, mùi xæng khen khét lÅn ti‰ng 
n° và khói xe. TØ Çây Çi th£ng ra ch®, 
ti‰ng trä giá nºa ViŒt nºa Miên, Xem 
quen v§i các ÇÎa Çi‹m và âm thanh 
ngÜ©i ngoài ch®, tØ cái bàn may máy 
cûa ông Bäy Sinh, ch‡ bán bánh xèo 
cûa bà Bäy, nÒi cháo cá thÖm hành 
cûa cô XiŒu, ti‰ng rao hàng có vÀn có 
ÇiŒu cûa th¢ng bán rong bên hông 
ch®, "kim Çây, kim næm c¡c hai cây, 
nút Tây m¶t ÇÒng m¶t b¶, chÌ cây dù 
(14) m¶t ÇÒng båc bÓn  cuÒn, nút bóp 
m¶t ÇÒng hai b¶ Çây".  

Xum im lìm, gÜÖng m¥t bÃt Ç¶ng, 
tÆp trung tinh thÀn vào hai tai, mÛi, hai 
chân trong Çám Çông bu°i ch® sáng, 
bÓn giác quan ÇŠu h®p thành m¶t. Hai 
tai phân biŒt ti‰ng ngÜ©i, hai chân dò 
dÅm ÇÃt Çá trên ÇÜ©ng, mÛi hít phân 
biŒt mùi tØ hÜ§ng nào. NgÜ©i ngoài 
khó Çoán Xum Çang nghï gì. 

 
Xum l§n và trÜªng thành không ai 

hay. Lúc nhÕ ghé tiŒm "xom tråm c¡c", 
khi giá trÎ "tråm c¡c" thành "mà ria" 

(m¶t ÇÒng) thì Xum không æn xin n»a. 
Xum chÌ n® các chû tiŒm có "tråm 
c¡c", chÙ chÜa n® ai "mà ria". Vä nhÜ 
Xum ti‰p tøc xin "mà ria", rÒi khi quân 
Ç¶i MÏ vào Çóng ÇÒn ª Châu Læng 
næm 1962, vÆt giá tæng lên vùng vøt, 
ch¡c "mà ria" phäi xin "tråm ria" (næm 
ÇÒng) m§i kÎp th©i giá. Các chû tiŒm 
ch¡c khó chÎu thÃy m¶t thanh niên 
khÕe månh nhÜ Xum phäi Çi æn xin, 
khó coi. Xóm ch® Çã giúp Xum t§i 
ngày trÜªng thành xem ra cÛng Çû rÒi, 
tØ Çây Xum phäi bi‰t t¿ lÆp. 

 
Xum cao l§n ngÜ©i, bøng b¡t ÇÀu 

phŒ ra, hai má phính bÀu, da nâu, tóc 
Çen xo¡n, không xÃu trai l¡m trong 
xóm Swayton, khÓn kh° là Çôi m¡t vô 
døng. Tròng tr¡ng bÎ n° lÒi lõm Ç¶i hai 
mí m¡t lên làm gÜÖng m¥t mÃt hÒn, 
thi‰u linh hoåt. Có lÀn Xum lò dò Çi 
ngang tiŒm hàng xén, bà TÈo Çang lúi 
húi quÃn dây chì, bÃt ng© nhìn lên thÃy 
Xum, bä hét lên m¶t ti‰ng nhÜ ma vÆt 
ông vãi. Bu°i x‰ trÜa n¡ng quái, Xum 
Çi rÃt chÆm qua hàng cây ÇiŒp ta bông 
ÇÕ trÜ§c nhà Ý Næm Tæng, hai chân 
sûi cát, nh»ng ngón chân ngo ngoe 
chuy‹n Ç¶ng, môi mím låi, thÌnh 
thoäng nhæn m¥t, hä miŒng khi chân 
chåm nh¢m Çá bén. Xum di chuy‹n 
không gây ti‰ng Ç¶ng, hai tròng m¡t lÒi 
lõm nhÜ tròng tr¡ng h¶t vÎt l¶n li‰c qua 
li‰c låi, li‰c lên li‰c xuÓng, dáng dÃp 
cûa con qu› nhÆp tràng lù lù xuÃt hiŒn, 
hÕi ai không hoäng vía. 

* 
*     * 

Xum v¡ng m¥t xóm Swayton và 
không ra ch® khá lâu, rÒi trª vŠ sau 
mÃy næm Çi xa h†c nghŠ gì Çó. Xum t¿ 
tìm nghŠ thích h®p nhÙt Ç‹ h†c, xÙ này 
Çang cÀn s¿ Çóng góp cûa Xum. 

Ch® Xà Tón, ai bÎ cäm giäm thông 
thÜ©ng hay n¥ng t§i cÙng miŒng ÇŠu 
nh© cû (cÆu) Mão cåo gió b¡t gió, 
uÓng trà gØng là h‰t. Nghe nói ª Sài 
Gòn, ban Çêm có ngÜ©i cÀm m¶t xâu 
nút lún phén (nút chai la-de) xÓc xành 
xåch Çi trong các hÈm hành nghŠ ÇÃm 
bóp, giác hÖi. XÙ này chÜa thÃy ai làm 
nghŠ ÇÃm bóp, vì dân còn thÜa th§t, 
chÜa có nhu cÀu thÜ©ng xuyên, ngÜ©i 
ª xa t§i Çây hành nghŠ bÃt tiŒn, chÌ có 
ngÜ©i bän xÙ trám vào ch‡ Çó, nh© có 
s¤n nhà cºa, quen bi‰t lúc ÇÀu. 

NghŠ ÇÃm bóp giác hÖi chÌ cÀn hai 
tay Ç‹ ÇÃm bóp và hai chân Çåp lÜng, 
m¡t xem ra không cÀn thi‰t l¡m. Ông 
tr©i s¡p Ç¥t Çâu vào Çó rÒi. Xum thi‰u 
Çôi m¡t nhÜng ÇÀy Çû tay chân. Th©i 
vÆn và thiŒn chí ÇÜa ÇÄy Xum ra tÌnh 
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ÇÜ®c h†c nghŠ, ÇÜ®c æn cÖm chû. 
Nghe nói thÀy dåy ÇÃm bóp cho Xum 
là m¶t võ sï thÃt cÖ l« vÆn, nhiŠu lÀn 
r§t Çài, vŠ hành nghŠ ÇÃm bóp, bÃm 
huyŒt. Xum ÇÜ®c chÌ dåy cÄn thÆn tØng 
Ç¶ng tác, ÇÜ®c thÀy thÜÖng vì tính cÄn 
thÆn, siêng næng, vui vÈ h†c và chiŠu 
chu¶ng ÇÃm lÜng cho thÀy hàng Çêm, 
thay th‰ thÀy khi Çông khách. Xum bŠn 
chí h†c nghŠ, có chút thông minh và trí 
nh§, không mª miŒng than van dù bÎ 
m¡ng chºi oan...  

Xum quay trª vŠ xÙ sª. Xem ra 
Xum Çã h†c h‰t nghŠ thÀy, có khi còn 
hÖn thÀy nh© l®i th‰ có s¤n, bàn tay 
Xum Çàn hÒi mŠm nhÜ cao-su, låi có 
sÙc khÕe, làm lâu không mŒt. Khi Çi 
làm sau này, n‰u có ai hÕi h†c nghŠ ra 
sao, Xum nhË nhàng chép miŒng an 
phÆn "c¿c l¡m". 

* 
*     * 

M‡i sáng Xum Çi chÀm chÆm tØ 
xóm Swayton ra ch® uÓng cà-phê 
sáng nhÜ bÃt cÙ ai, Xum là ngÜ©i bình 
thÜ©ng nhÜ nh»ng thanh niên ÇÒng 
tu°i Çi làm khác. Xum không cÀn hÕi 
ÇÜ©ng, m†i ngÜ©i chào Xum nghiêm 
trang chÙ không có gi†ng Çùa c®t "Xóc 
xa bay, Xum, tâu na nÜng? (Månh giÕi 
Xum, Çi Çâu Çó?). Xum ÇiŠm Çåm trä 
l©i "tâu xa" (Çi ch®). Xum ghé tiŒm 
nÜ§c cà-phê thuÓc lá, Çi m¶t vòng khu 
ch® rÒi vŠ. Bu°i sáng th‰ nào cÛng có 
ngÜ©i d¥n. NgÜ©i ÇÒn m¶t, m¶t ÇÒn 
træm "D§, th¢ng Xum ÇÃm bóp Çã l¡m, 
nó bi‰t b¡t gân, gi¿t tóc nghe cóc cóc 
sÜ§ng l¡m...". 

* 
*     * 

Xum Çi thong dong trên ÇÜ©ng, 
quÀn dài, áo bÕ vô quÀn, mang giày v§ 
cÄn thÆn, phì phà Çi‰u thuÓc, không 
cÀn gÆy dò ÇÜ©ng. XÙ nóng, chÌ có 
ngÜ©i Çi làm m§i mang sandale (dép 
da), ít ai mang giày v§, ngÜ©i lao Ç¶ng 
Çi chân ÇÃt. Xum Çâu phäi ngÜ©i làm 
væn phòng sang tr†ng gì mà mang 
giày v§, nhiŠu ngÜ©i hi‹u lÀm là Xum 
chÜng diŒn, ngÜ©i kêu Xum ÇÃm bóp 
m§i hi‹u và khen Xum. 

Nói không ai tin, mà chính dân xÙ 
này cÛng rÃt ngåc nhiên vŠ khä næng 
ÇÎnh hÜ§ng chính xác cûa Xum. NgÜ©i 
ta chÌ cÀn nói "TÓi nay ghé tao nghe 
mÆy". Nghe ti‰ng, Xum bi‰t thân chû ª 
Çâu, tÓi Çó Ç‰n Çúng nhà. 

ñÀu næm æn T‰t, ham vui lên núi 
Næm Vi, tôi nghÎch ng®m quÃy phá bÎ 
Bà núi Næm Vi bÈ tr¥c lÜng, m‡i lÀn læn 
trª ngÜ©i Çau nhÙc khó chÎu. Ông già 
tôi lên tÆn nhà rÜ§c Xum. Ông cÄn 

thÆn hÕi "Bi‰t nhà tao không?". Xum 
trä l©i "Bi‰t, nhà cû (cÆu) có lu nÜ§c 
trÜ§c nhà, tôi Üa ghé uÓng". M¶t lát 
sau Xum ghé, chÜa t§i nhà, h¡n Çã la 
lên "Ông Tây t§i rÒi". 

Tôi n¢m sÃp  trên ván ng¿a, h¡n 
ngÒi n¡n xÜÖng sÓng, cÜ©i hà hà "nh¶t 
hä", Ç¶ m¶t hÒi thÃy b§t Çau, không 
bi‰t Xum sºa hay ho¥c vä Bà núi Næm 
Vi tha cho t¶i r¡n m¡t cûa tôi, vì nhà 
vØa cúng con gà lu¶c tå t¶i. 

Ai kêu thì t§i làm, nhà Xum dÍ tìm, 
vì hÕi ai cÛng bi‰t. Bu°i sáng hay bu°i 
trÜa chÌ có ngÜ©i già bÎ tr¥c lÜng, tr¥c 
gân h† m§i nh© t§i Xum. Xum t¿ s¡p 
x‰p gi© giÃc, ai mª hàng Ç¡t thì t§i 
trÜ§c. Ban Çêm thì Xum luôn luôn có 
thân chû thÜ©ng xuyên. 

ñ‰n nhà ai, trÜ§c khi hành nghŠ, 
Xum cªi giày v§, rºa tay rºa chân såch 
së, thân chû rÃt vØa lòng, chính h† 
cÛng không tÜªng tÜ®ng viŒc rºa tay 
rºa chân là cÀn thi‰t khi ÇÃm bóp, "vŒ 
sinh" quá. 

Xum m©i khách lên giÜ©ng n¢m, 
b¡t ÇÀu quÿ trên lÜng khách Çánh cho 
mŠm ngÜ©i, Çó là lš do phäi rºa chân 
såch së. Xum dùng hai bàn tay nhÆn 
ÇŠu hai bä vai khách, nhún mình vŠ 
phía trÜ§c tùy khách Óm, mÆp, già, trÈ. 
NgÜ©i già Üa nhÙc bä vai và mÕi c°, 
Xum bóp månh cho máu lÜu thông ÇŠu 
rÒi m§i dùng ngón tay n¡n nót tØng 
ch‡, khách sÜ§ng Çê mê, rên Ü hº. 
Xum vØa làm vØa k‹ chuyŒn vui. Xum 
lÀn xuÓng lÜng, ngÜ©i mÆp ÇÜ©ng 
xÜÖng sÓng sâu, hai bên lÒi lên, ngÜ©i 
già Óm, m†c xÜÖng rÒng nhÜ lÜng con 
kÿ nhông; phäi nhË tay. Xoa xong, 
chøm hai bàn tay låi dÀn xành xåch 
ÇŠu tay, rÒi dùng hai ngón trÕ và ngón 
cái cuÓn da trên xÜÖng sÓng, m¢n da 
giª lên, kêu r¶p r¶p, khách rên Ü hº. 
N‰u khách mÆp, lÜng th§t, Xum dùng 
cùi chÕ ÇÄy lên kéo xuÓng hai bên 
lÜng, vØa Ãn månh, chÜa Çû, thêm 
ngón nghŠ chøm mÜ©i ngón tay nhÜ 
chÌa xom lÜng khách. M‡i b¶ phÆn trên 
ngÜ©i ÇŠu ÇŠu ÇÜ®c Xum dùng Çû thÙ 
thû thuÆt khác nhau. Khách cÙ à à, 
vØa lòng l¡m. Xong thân mình, t§i 
chân. Xum bóp tØng th§ thÎt b¡p chuÓi, 
b¡p v‰, rÃt có ích cho mÃy ông chû 
tiŒm ÇÙng buôn bán suÓt ngày, máu 
dÒn xuÓng chân, gân n°i ngo¢n 
ngoèo, Xum lÀn tØng th§ thÎt, nhÜ®ng 
chân, gót chân, kéo các ngón chân 
ræng r¡c, khách nhË nhõm muÓn nhäy 
nhót. MÒ hôi khách b¡t ÇÀu rÎn, Xum 
bóp hai cánh tay lÀn t§i c°, bÃt ng© bÈ 
ngang nghe ti‰ng r¡c, khách gi¿t mình, 
thích thú. Hai bàn tay mŠm måi Xum di 

chuy‹n lên thái dÜÖng khách, gan bàn 
tay xoa chÆm chÆm vòng t§i rÒi lui, 
vuÓt lên trán, b¡t gió bØng b¿c, kéo hai 
vành tai cho giãn ra, bao nhiêu mŒt 
mÕi tan bi‰n h‰t. MÜ©i ngón tay Xum 
nhÜ cây lÜ®c thÜa luÒn qua tóc, ÇÀu 
ngón tay nhÆn ÇŠu trên ÇÀu, mân mê 
chùm tóc trên mÕ ác, giª tóc lên, da 
sút ra khÕi s† ngÜ©i nghe ti‰ng tróc. 
N‰u khách chÜa thÃy Çã, nhÙt là 
nh»ng ngÜ©i gân guÓc, Xum ÇÙng trên 
lÜng khách Çåp và nhún nhún cho 
nhão ngÜ©i ra. Hai bàn chân Xum 
ph£ng và ÇÀy nhÜ chân ngÜ©i giàu 
sang. Lúc Çåp lÜng cho ông cû H‹n, 
ông coi bàn chÜn Xum nói "bàn chÜn 
này h°ng nghèo". ñúng! Sau này Xum 
có hai v® ª Long Xuyên nuôi Xum. Tin 
không? Thân chû thÜ©ng xuyên là 
ngÜ©i có ÇÎa vÎ, hôm nào v¡ng khách, 
cÙ Ç‰n mÃy ông Çó. MÃy °ng ghiŠn 
ÇÃm bóp, thÃy Xum Ç‰n m©i vào dÍ 
dàng, nhÜ ngÜ©i ghiŠn g¥p thuÓc, ri‰t 
rÒi quen, hôm nào v¡ng Xum t¿ nhiên 
thÃy Çau mình, vÆt vã, phäi có Xum ra 
tay m§i ngû ÇÜ®c. 

Xum làm viŒc tÆn l¿c nhÜ làm 
chuyŒn nhà, mà khách cÛng là dân 
bän xÙ, bà con lÓi xóm. Xum không nŒ 
công thì h† cÛng ÇŠn bù, vØa trä tiŠn 
công vØa cho thêm. Xum mang cho h† 
s¿ säng khoái thêm câu chuyŒn vui 
nhÜ ª tiŒm h§t tóc. Xum ÇÜ®c thêm cái 
l¶c trà bánh sau khi xong viŒc. Có 
nh»ng Çêm vŠ trÍ, mÜa gió, pháo kích, 
Xum t¿ tiŒn lÜu låi ngû nhà thân chû 
mình. 

ChuyŒn ÇÃm bóp chÌ dành riêng 
cho Çàn ông, các bà không chú š 
chuyŒn này, nhÜng cÛng có vài ngoåi 
lŒ. Xóm nuôi gà nòi, có chÎ Út Tøi, trên 
dÜ§i bÓn mÜÖi tu°i, ngÜ©i roi roi, bån 
hàng xe Çò, hút thuÓc nhÜ Çàn ông, 
tay b¢ng miŒng, miŒng b¢ng tay. M¥t 
chÎ ngÀu có uy Ç‰n Ç‡i mÃy ngÜ©i lÖ xe 
còn n‹, phäi s¡p x‰p hàng hóa cûa chÎ 
gªi cÄn thÆn. ChÒng chÎ bÕ Çi xÙ khác, 
nghe nói, trÜ§c khi Çi, chÎ n¡m ÇÀu ông 
chÒng lên gÓi h¿ h¿. ñêm Çó chÎ Çi xe 
vŠ mŒt mÕi, kêu Xum t§i ÇÃm bóp, ÇÀu 
hôm bÃt ng© quÆn bÎ pháo kích, nhà 
Çèn cúp ÇiŒn tÓi om. ChÎ Út theo thói 
quen ch‡i dÆy, "Ç‹ tao Çi ki‰m Óng 
quËt ÇÓt Çèn". Xum Çang quÿ trên lÜng 
chÎ nói "D§, h°ng có gì Çâu, tui h°ng 
cÀn có Çèn Çâu mà, không có Çèn tui 
cÛng làm ÇÜ®c". ChÎ Út Tøi vÅy Çùng 
Çùng vØa cÜ©i n¡c nÈ "th¢ng m¡c dÎch, 
ôi, th¢ng m¡c dÎch". ñêm Çó pháo d» 
quá, hai ngÜ©i phäi chung vô hÀm trú 
Än suÓt Çêm. Bên ngoài pháo kích, 
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mÜa tÀm tä, lÀn ÇÀu tiên Xum thÃy Ãm 
cúng, b§t trÓng träi trong lòng. 

Sáng hôm sau, m§i bÜ§c ra khÕi 
nhà chÎ Út Tøi, Xum ÇÕ m¥t bën lën 
nghe chú Sáu Tš k‰ bên nhà cÜ©i giòn 
"TÓi qua mÀy pháo kích d» quá, mÀy 
làm gì con mË Çó la om sòm tr©i ÇÃt 
vÆy Xum?". ChuyŒn này xäy ra nhiŠu 
lÀn thành ÇŠ tài cho dân xóm chÎ Út 
Tøi có cÖ h¶i cà rªn v§i Xum, cà rªn 
chÖi chÙ không ác š. 

 
Xum Çã thành ngÜ©i l§n, có viŒc 

làm, dÜ dä chút ÇÌnh, g¥p dÎp cÛng bi‰t 
hÜªng thø nhÜ ai. Lâu lâu, Xum t¿ Çi 
tìm hoa ª xóm ngä tÜ ngoài kinh, 
ÇÜ©ng ra Long Xuyên. Mùi phÃn son 
nhà bà TÜ Da Bò theo gió ÇÜa quy‰n 
rû khÙu giác Xum. M‡i lÀn Çi ngang 
xóm, bà TÜ chåy ra níu kéo, kêu réo 
"Có ÇÙa m§i nè Xum, bäo Çäm m§i 
tinh". Xum nghiêm trang trä l©i "M§i 
tinh hÒi nào, d§, bà gåt tôi, m‡i lÀn Çi ª 
nhà bà, tui phäi ki‰m ông Xæng chích 
pê-ni-ci-lin. Xum låi ghé nhà bà Sáu 
ThËo, låi bÕ ra Çi m¶t nÜ§c. Bà Sáu 
ThËo hÕi lš do. Xum gåt tay bà "D§..., 
bà nói con nen xÆy nó là-o, là-o, xo xo 
(ÇËp ÇËp, tr¡ng tr¡ng) mà tui r© nó, nó 
à c†t, kha mau kha mau á (xÃu, Çen 
Çen). Bà Sáu ThËo tá hÕa, sao nó r© 
mà bi‰t à c†t, kha mau kha mau kìa, 
bà lÀm bÀm chºi "ñÒ th¢ng Çui mà Çòi 
da... tr¡ng". TØ huyŠn thoåi Çó, m‡i lÀn 
Xum Çi ngang xóm ngä tÜ, các cô kêu 
réo "Ÿ Çây có mÃy cô là-o xo-xo nè 
Xum".  

 
Bån bè tråc tu°i, Çåp xe lôi, lÖ xe 

Çò, Çâu có Çû tiŠn båc tiêu xài r¶ng rãi 
nhÜ Xum. B†n nó rÃt thán phøc Xum là 
khác. Th¢ng Xil Çåp xe lôi, Çang ngÒi 
nghÌ dÜ§i gÓc me, thÃy Xum Çi qua, nói 
v§i gi†ng chiêm ngÜ«ng "Dám chÖi 
m¶t cái m¶t træm à!" (TiŠn næm 1966, 
giáo sÜ dåy gi© ngåch Tú Tài 2, dåy 
ñŒ nhÃt cÃp, 80 ÇÒng m¶t gi©, tô hû 
ti‰u khoäng 12 ÇÒng, b†n nó n‹ nang 
Xum là phäi). Xum thành công hÖn 
b†n nó nhiŠu, ÇÎa vÎ Xum cao hÖn nh© 
gÀn gÛi, ÇÃm bóp cho gi§i quan quyŠn 
giàu có. 

Xum sÓng khá nh© thân chû tu°i 
trên næm mÜÖi, tu°i này th©i Çó tåm g†i 
là già. SÓng t§i tu°i næm mÜÖi là mØng 
rÒi, nhiŠu ngÜ©i æn tiŒc "ngÛ tuÀn", nÃu 
mì ng†t s®i dài, lúc g¡p æn rÃt thÆn 
tr†ng s® mì ÇÙt, h† muÓn sÓng dai, lâu 
dài nhÜ s®i mì, h† quên là lúc nhai, mì 
phäi ÇÙt và nát ra, cu¶c Ç©i ÇÙt ngang, 
tan nát nhÜ s®i mì. Xum rÃt lo cho thân 
chû, ÇÃm bóp cho h†, thÃy h† y‰u Çi 

nhiŠu. Càng y‰u ÇuÓi già cä bÎnh hoån 
m§i cÀn ÇÃm bóp thÜ©ng xuyên, 
thÜ©ng xuyên thì Xum ki‰m tiŠn khá, 
nhÜng h† së không ª lâu cho Xum 
nh©. Xum s® nhÙt là ti‰ng trÓng, ba hÒi 
trÓng báo tin có ngÜ©i nghÌ chÖi n¢m 
xuÓng, ngÜ©i Çó n‰u ª ch®, thÜ©ng là 
thân chû Xum. Xum buÒn và thÜÖng 
ti‰c, h† thÜÖng Xum, Xum nh© h†, h† 
n¢m xuÓng, Xum nh§ Ön, vØa mÃt mÓi. 
ChŒt L»ng bán tåp hóa mÃt, thôi, tØ 
Çây Xum không còn ghé nhà ChŒt 
ÇÃm bóp, ÇÜ®c Çãi bánh in uÓng trà 
Tàu. 

Ti‰ng trÓng tØng hÒi ba ti‰ng m¶t, 
ba ti‰ng phèn la ÇÜa ChŒt L»ng, Xum 
theo sau, thÃy mình bÖ vÖ, bÎ bÕ rÖi. 
Næm 1970, ông H¶i ñÒng K‰t ngoài 
quán cà-phê ChŒt Cæn æn sáng, ông 
múc mu‡ng cháo huy‰t, l¡c ÇÀu buÒn 
bã "Có m¶t næm mà tôi mÃt ba ÇÙa 
con". Xum b§t nói b§t cÜ©i, ngÒi û rÛ 
trên hàng rào ngä tÜ b‰n xe, cúi ÇÀu 
mŒt mÕi, lúc chång vång tÓi, Çêm Çó 
không ai kêu Çi làm, chép miŒng bùi 
ngùi "Næm nay ông Phó mÃt, thÀy 
Hånh mÃt, buÒn quá". 

Lá cây Næm VÒ bên hÒ sen chùa 
Swayton rÖi lác Çác, lá me trong xóm 
Swayton lä chä røng theo. 

* 
*     * 

Næm 1975, con bão lÓc làm cä 
rØng cây ngã, Xum là cây lau cây sÆy, 
sÓng nh© núp dÜ§i bóng cây l§n chª 
che. Cây l§n ngã, lau sÆy cÛng trÓc 
gÓc. SÓ thân chû Xum Çi hàng loåt, dù 
còn sÓng, không có Ç‰n m¶t ngÜ©i kêu 
Xum t§i ÇÃm bóp. Th©i th‰, thay Ç°i, 
giàu cÛng thành nghèo, càng sang thì 
càng hèn, cÖm gåo phäi x‰p hàng 
chÀu ch¿c mua, dÜ Çâu mà nghï t§i 
ÇÃm bóp. Xum nhÜ chi‰c lá Næm VÒ 
khô thi‰u nÜ§c thi‰u n¡ng. Xum Çi ª 
tu°i gÀn bÓn mÜÖi, không phäi trÈ 
nhÜng chÜa già, th©i Xum Çã qua, 
không Ç‹ låi chút danh nào ª ÇÃt này. 
NgÜ©i bi‰t giá trÎ Xum Çã Çi h‰t, Xum 
là ngÜ©i cuÓi cùng. Lúc còn sÓng Çóng 
góp cho Ç©i b¢ng hai bàn tay và mÜ©i 
ngón tay, khi Ç©i thôi cÀn thì mình Çi. 
Phäi rÒi, Xum! N‰u mÀy sÓng t§i ngày 
nay, cÛng là ki‰p sÓng gÜ®ng gåo, ai 
nuôi mÀy? Ai kêu mÀy t§i Çêm Çêm 
ÇÃm bóp? LÃy cÖm Çâu æn, dÜ tiŠn 
Çâu Ç‹ ki‰m mÃy ÇÙa là-o, là-o, xo-xo. 
MÀy së thÃt v†ng và tûi h©n thêm chÙ 
có ích gì.  

XÙ mình tình ngÜ©i nhÜ xÜa không 
còn Çâu Xum! Mà cái xóm Swayton 
này cÛng bi‰n Çâu mÃt rÒi. NgÜ©i lå ª 
Çâu t§i cÃt nhà lÕn chÕn, nh»ng cây 

æng-ten m†c loån xå thay cho nh»ng 
cây xoài thanh ca. Nhà mÀy cÛng mÃt 
dÃu rÒi, còn ai dung chÙa mÀy n»a 
Çâu. 

Con ÇÜ©ng vô ChÜn Phnum, tre, 
trúc Çâu h‰t rÒi? Con ÇÜ©ng ngang 
dÓc Tà ñét, Bà ñ¶i Om (15) Çã bÕ vŠ 
tr©i. Con ÇÜ©ng vô Ô Thôm, núi Tô bÎ 
chém tØng mäng, mÃy cây thÓt nÓt 
kh¡c kh° chÎu Ç¿ng. Nh»ng con ÇÜ©ng 
mÀy tØng Çi qua, ch‡ nào cÛng có 
phòng "mát-sa", "bia ôm". Lúc vŠ xÙ, 
hÕi thæm mÀy, không ai còn nh§ mÀy ª 
Çâu, ch‰t khi nào... DÎch vÆt th¢ng 
Châu Tút, nó lôi tao vô Ç¶ng "mát-sa". 
MÃy cô mát-sa tay mát rÜ®i, nói 
chuyŒn hay nhÜ chim hót, là-o xo xo 
né é. Tao ch®t nh§ cái m¥t cô hÒn 
mÀy, Xum, mÀy Öi! 

 
Chú thích: 

(1) Xoài Çông ken: Xoài lúc có trái 
nhiŠu nhÙt. 
(2) ThÖ bun: Làm phÜ§c. NgÜ©i giàu t° 
chÙc thÖ bun vài ngày, phát tiŠn gåo 
cho ngÜ©i nghèo, hÒi hÜ§ng công ÇÙc 
cho cha mË thân nhân quá vãng. 
(3) He Cà thÜng: LÍ rÜ§c PhÆt, tØ chùa 
này sang chùa khác, Çám rÜ§c có 
nhåc ngÛ âm, có khi kiŒu ÇÜ®c ngÜ©i 
khiêng, có khi Ç¥t trên mình voi. PhÆt 
tº m‡i ngÜ©i cÀm m¶t bó bông Çi sau. 
(4) ñÒn ta: LÍ vào r¢m tháng bäy. 
(5) ñánh kun: ñánh võ, hÍ ai bÎ ra máu 
thì bÎ thua. 
(6) Nen xÆy: Con gái. 
(7) Mua bông: MuÓn vào nhäy Lam 
Thôi, Çàn ông phäi mua bông, nhäy 
xong, trä bông låi, muÓn ti‰p tøc phäi 
mua thêm. ñây là hình thÙc trä tiŠn. 
(8) Cò Hi‰n Binh ÇÀu ÇÕ: Theo hŒ 
thÓng Pháp Ç‹ låi. Hi‰n Binh Ç¶i k‰t 
ÇÕ, có quyŠn nhÜ Cänh Sát và Quân 
Cänh. 
(9) Sáng duyên ª m¥t: Bu°i sáng 
ngÜ©i ta rºa m¥t såch së. 
(10) TrÜa duyên ª mình: Bu°i trÜa 
nóng, ngÜ©i ta t¡m mát, kÿ c† thân 
mình. 
(11) ChiŠu duyên ª chÜn: Bu°i chiŠu, 
ngÜ©i ta rºa chÜn Çi ngû, vì suÓt ngày 
Çi chân ÇÃt. 
(12) Hát ÇÓi: NgÜ©i Miên cÛng có hát 
ÇÓi gi»a trai gái. 
(13) Hát nói: VØa hát vØa k‹ chuyŒn, 
thÜ©ng là ngÜ©i bi‰t Çàn, vØa Çàn vØa 
hát, k‹ m¶t câu chuyŒn. 
(14) ChÌ cây dù: ChÌ có hiŒu cây dù. 
(15) Bà ñ¶i Om: ñÓi diŒn núi CÃm, có 
núi Bà ñ¶i Om, ngày nay h‰t thiêng.� 
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au nh»ng ngày gi»a hè tháng 
7 n¡ng nhÜ Ç° lºa, nóng Ç‰n 

cuÒng dåi, thì chiŠu qua ông tr©i m§i 
ban phát cho xÙ này m¶t cÖn mÜa 
khiêm tÓn nhÕ nhoi, nhÜng cÛng giäm 
ÇÜ®c cái chÌ sÓ nhiŒt Ç¶ cao k› løc này 
xuÓng mÃy ngÃn. 

ñ‹ hôm nay, 17 gi© chiŠu ngày 
17.7.2003, sau gi© Çi làm, Çi h†c vŠ 
anh em München Çã hËn g¥p g« ª 
khóa h†c Âu Châu kÿ 15 tåi Arhus - 
ñan Måch. Dù chÌ có 6 ngÜ©i nhÜng 
phäi chia làm 2 phái Çoàn! ThiŒn Tín 
v§i ThiŒn ThÎnh Çi trÜ§c, trên m¶t chi‰c 
xe bé nhÜ cái kËo, già nua vì Çã 12 
næm tu°i, Òn ào, không máy lånh, m¶t 
bên cºa låi không ÇÜ®c quay xuÓng 
vì... hÜ. N‰u th©i ti‰t nhÜ mÃy hôm vØa 
rÒi 35- 40 Ç¶ C thì khác nào ngÒi trong 
lò bánh mì, Çã th‰ "máy móc" låi 
không ÇÜ®c tin tÜªng l¡m khi phäi 
giong ru°i trên Çoån ÇÜ©ng s¡p t§i, 
nhÜng låi hy v†ng vào s¿ gia h¶ Ç¶ trì 
cûa "Long ThÀn, H¶ Pháp" cho "ng¿a 
s¡t" cûa mình luôn khÕe, vì mình Çi 
h†c PhÆt Pháp mà! Th‰ rÒi, ÇÜ©ng ta... 
ta cÙ Çi lên Nürnberg Çón bác Gia 
TrÜªng phu nhân cùng Çi.  

Vùng Bayern này có khá Çông 
ngÜ©i ViŒt Nam sinh sÓng, du h†c, 
chØng vài chøc ngàn ho¥c hÖn, nhÜng  
h†c sinh, sinh viên ª Çây låi chÜa nghÌ 
hè. Có lë ÇÃt nÜ§c này ngÜ©i ta s® n‰u 
cùng nghÌ cùng Çi chÖi thì giao thông 
së b‰ t¡c t§i mÙc... ngû ngoài xa l¶, vì 
vÆy hÀu nhÜ các ti‹u bang ÇŠu nghÌ 
lŒch Çi m¶t chút, Ç‰n mÃy tuÀn nhÜ 
Bayern này! Chính vì lš do Çó mà tu°i 
trÈ nÖi Çây ít tham d¿ ÇÜ®c khóa h†c 
PhÆt Pháp Âu Châu, trØ khi khóa h†c 
b¡t ÇÀu tØ tháng 8. 

Song ai Çi ÇÜ®c thì Çi. Tùy duyên 
mà, bªi vì lš do nào cÛng ÇŠu chính 
Çáng cä.  

 
17 gi© chiŠu khªi hành, 24 gi© Çêm 

Çã Ç‰n ÇÜ®c chùa Viên Giác, chi‰c xe 
cÛ kÏ Ãy cÛng Çã hoàn thành công viŒc 
cûa mình, ÇÜa ÇÜ®c 3 ngÜ©i vÜ®t 650 
km Ç‰n nÖi an toàn, nó së ÇÜ®c nghÌ 
ngÖi tåi sân chùa ít ngày. G¥p bån bè 
tØ các nÖi d¿ ÇÎnh tâm s¿ qua Çêm, Ç‹ 
tÜªng tÜ®ng ra 10 ngày s¡p t§i cûa 

khóa h†c... bao nhiêu ngÜ©i? có nhiŠu 
ngÜ©i quen không?  

Sáng ra mì gói cûa chùa, ai æn cÙ 
nÃu t¿ do cho mình, sau Çó chuÄn bÎ 
hành lš ti‰p tøc cu¶c hành trình xuyên 
quÓc gia. Xe nhà Ç‹ låi, ta lên... xe 
chùa. Xe Bus này Çã l§n låi to, lên 
rÒi... cÙ ngû ch£ng lo l¡ng gì! Çã th‰ 
còn bäo Çäm an toàn, tiŒn l®i rÈ tiŠn, 
cä Çi lÅn vŠ ngót 1.000 km mà có 40 
Euro, cái l®i n»a là Çêm qua n‰u quá 
Çà tâm s¿ mà mÃt ngû, lên xe có th‹... 
ngû bù.  

ñúng 10 gi© sáng ngày 18.7, khªi 
hành v§i 2 xe Bus 100 ch‡ ngÒi. Th©i 
ti‰t thÆt tuyŒt v©i, không n¡ng chói 
chang mà cÛng không mÜa tÀm tã, 
mây xòe ra che n¡ng, râm mát ÇÜ©ng 
ta Çi. ThÀn lºa m¥t tr©i cÛng phäi dÎu 
låi không nóng nhÜ mÃy hôm rÒi, lên 
xe låi có ÇiŠu hòa nhiŒt Ç¶, cái mát hÖi 
lành lånh Ãy nhÜ thuÓc an thÀn... muÓn 
ngû ti‰p. 

Nh© có ThÀy Giäi HiŠn, là khách 
Tæng Çang du h†c ª ñài Loan cùng Çi, 
ThÀy Çã gây d¿ng phong trào "væn 
nghŒ quÀn chúng" ª trên xe, hát, ngâm 
thÖ, cä tøng kinh, thuy‰t pháp n»a, nên 
th©i gian trên ÇÃt ñan Måch thÆt có 
ích, "nÜ§c ta thì Çã thÃy rÒi, khi sang 
nÜ§c bån cÛng hÖi... bÒi hÒi" ! Dù d†c 
ÇÜ©ng Çi chÌ Ça phÀn thÃy ÇÒi núi bÕ 
hoang, ru¶ng ÇÒng bát ngát, cÕ cây t¿ 
nhiên m†c, lâu lâu g¥p m¶t khu nhà 
thÃy cÛng hay hay, ÇÃt r¶ng ngÜ©i 
thÜa, ÇÜ©ng xÜa ít xe chåy! 

 
17 gi© cùng ngày xe Çã t§i ÇÎa Çi‹m 

khóa tu h†c. K‹ ra Çi tÆp th‹ vØa vui, 
vØa tiŒn cho Ban T° ChÙc, m†i thû tøc 
ghi danh, lŒ phí chÌ cÀn qua m¶t ngÜ©i 
Çåi diŒn là Çû. Ban T° ChÙc Çã chuÄn 
bÎ chu Çáo các phòng A1, 2, 3..., B1, 2, 
3..., C1, 2, 3... có khu lên Ç‰n 9 phòng. 
Nam m¶t khu, n» m¶t khu, cÙ ÇÀy 
phòng này thì cho sang phòng khác, 
m‡i phòng chØng 20 ngÜ©i Çã có 
nŒm... không khí bÖm s¤n, nói chung 
là rÃt trÆt t¿, tên ª phòng nào vào 
phòng Çó.  

 ñÎa Çi‹m khóa tu h†c là m¶t ngôi 
trÜ©ng mênh mông phòng Óc, nhà b‰p, 
phòng æn, nhà th‹ døc, sân th‹ thao, 

nhà t¡m tÆp th‹, nhà vŒ sinh thì bao la 
t§i 30, 40 phòng, ngû dÆy bÜ§c ra cºa 
là hát bài ca không quên ngay ÇÜ®c, 
khá ÇÀy Çû các hång møc công trình, 
trØ b‹ bÖi, ch‡ t¡m hÖi nóng là thi‰u! 

TØ sáng t§i gi©, chuÄn bÎ rÒi lên xe, 
æn uÓng chÌ qua loa, tåi vui nên quên 
Çói. Bây gi© hå cánh an toàn thì bøng 
då m§i thÃy... bi‹u tình Çòi æn, nên 
cÛng phäi Çi tìm nhà b‰p, phòng æn. 
TiŒn th‹ Çi tham quan "n¶i thÃt" tØng 
khu trÜ©ng luôn. ñi d†c hành lang dài 
cä træm mét, rÒi mÃy cái ngang cÛng 
dài 50 mét ho¥c hÖn, chÌ Çi h‰t các 
hành lang ch¡c cÛng mÃt vài ba chøc 
phút chÙ ch£ng chÖi, r¶ng chØng 3 mét 
có th‹ chåy Çua còn ÇÜ®c n»a là... s® 
vÜ§ng. ƒy th‰ cho nên cÙ khoäng 20 
mét låi có m¶t máy giäi khát v§i nÜ§c 
suÓi tinh khi‰t Çã diŒt trùng, loåi 20 lít 
m¶t bình, 2 vòi lÃy nÜ§c ra mà m¶t bên 
lånh, m¶t bên không, ly nh¿a cÙ cä 
dây 100 cái bên máy. Ai cÛng khát nên 
uÓng vô tÜ. Không khát nhÜng thÃy cái 
máy hay hay, nÜ§c låi ng†t ng†t nên 
cÙ tiŒn tay rút ly, uÓng m¶t h§p rÒi vÙt  
ly vào bao rác. CÛng có m¶t sÓ ngÜ©i š 
thÙc uÓng xong rÒi cÀm theo, uÓng Çi 
rÒi... uÓng låi, uÓng t§i khi nào Çã khát 
ho¥c bÆn viŒc m§i bÕ ly Çi, nhÜng con 
sÓ uÓng rÒi vÙt vô tÜ... thì låi quá 
nhiŠu, nhìn thÃy mà ru¶t Çau nhÜ c¡t... 
vì lŒ phí h†c 10 ngày, æn, ª, Çû thÙ chi 
phí có 100 : 140 Euro, mà xài ki‹u này 
thì Çúng là thành viên cûa Liên Bang 
Xô Vi‰t cÛ CCCP-cûa chùa cÙ phá! Lë 
ra thì phäi nói nhÜ các ThÀy là "các 
con ch§ phá" m§i th¿c s¿ có š thÙc! Ai 
Çó Çã ÇŠ nghÎ v§i ThÀy Hånh Bäo, Phó 
Ban T° ChÙc, là nên tìm biŒn pháp 
kh¡c phøc ngay tình trång này, có th‹ 
dùng chÆu nÜ§c såch Ç‹ rºa ly dùng 
låi, ho¥c coi có ly gÓm, sÙ, nh¿a cÙng 
vØa rÈ, vØa ÇËp mua vŠ phát cho m‡i 
h†c viên dùng cä khóa h†c. Phäi hån 
ch‰ tÓi Ça viŒc sº døng ly nh¿a ki‹u 
này, Ç‹ gi» vŒ sinh, bäo vŒ môi trÜ©ng 
và ti‰t kiŒm cho khóa h†c, vÓn là quš 
ThÀy Çang... tu nên... sºa ngay. Do Çó 
m¶t loåt ly gÓm Çû màu ÇÜ®c tung ra... 
thÎ trÜ©ng sau chØng mÃy ti‰ng ÇÒng 
hÒ! SÓ ly này dùng xong së Ç‹ låi cho 
các chùa nào cÀn... sº døng ti‰p, dù 
hÜ, v« cÛng vÅn còn... l©i mà! 

 
B»a cÖm ÇÀu tiên nÖi khóa h†c thÆt 

h‰t ch‡ chê, vì hoàn häo quá, tiŒn l®i 
quá, thoäi mái quá. Các cô bác trong 
Ban H¶ Trì Tam Bäo, Trai Soån cûa 
chùa Quäng HÜÖng, tåi ÇÎa phÜÖng 
Arhus này c¿c kÿ tâm lš... S® có nhiŠu 
ngÜ©i lå còn ngåi, nên cô bác Çã Ç‹ 
s¤n cÖm, canh, rau xào, ÇÒ kho, có Çû 
loåi nÖi tû kính làm nóng. CÙ th‰ ai æn 
nhiŠu lÃy... l¡m, æn ít thì lÃy vØa vØa. 

S 

Qua nh»ng...  

    ñÀm sen 
 

� ThiŒn Tín  Phan Ti‰n DÛng 
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ˆn xong t¿ rºa, t¿ lau và cÃt vào các 
s†t nh¿a theo chûng loåi ª ngoài lŠu 
Ãy. Chà, khóa h†c æn theo nhu cÀu, 
làm theo khä næng, h†c theo sª thích 
ki‹u này ch¡c cõi... C¿c Låc m§i có!  

Nhìn vào phòng æn thÃy... hÖi nhÕ, 
không dám nói là quá nhÕ, n‰u cho 
600, 700 con ngÜ©i cùng ngÒi æn. ThÃy 
phòng nhÕ Çã mØng, vì ch‡ này ch¡c 
Çû cho quí Tæng, Ni cùng các bác già 
quá tu°i lao Ç¶ng ngÒi æn trong chánh 
niŒm. Còn Çám trÈ æn nhiŠu, chÖi l¡m, 
h†c hæng và làm viŒc cÛng nhanh, 
månh së æn theo ki‹u... kia, tha hÒ no, 
vui... mà ch¡c bøng. 

Không ai có th‹ tÜªng tÜ®ng n°i cái 
nhà æn hình ch» H bé b¢ng... cái kËo 
Ãy, khi kéo dài chân ra b¢ng hai cái lŠu 
Çôi, m‡i cái 6 mét, låi có th‹ Çû Ç‹ 
dung chÙa hÖn 600 cái gh‰ cho chØng 
Ãy ngÜ©i trong m‡i b»a æn!!! 

CÛng may m¡n, hôm trong khóa 
h†c tr©i ÇŠu n¡ng ráo, mÃy cô mÃy cÆu 
ham vui thích ngÒi xa... quí ThÀy, cùng 
quí bác nghiêm nghÎ Ç‹ tiŒn bŠ thì 
thÀm, m¥c dù 2 cái lŠu Ãy vào bu°i 
trÜa, bu°i chiŠu gió bi‹n th°i vào cÙ 
rung lên phÀn phÆt, bÆt h‰t giÃy lau 
miŒng bay nhÜ bÜ§m tr¡ng kh¡p nÖi. 
Gió thì có bøi Çi theo, nhiŠu hôm kh° 
sª vì... vui, song nào có bi‰t ª trong 
thông báo gì, chÌ thÃy lâu lâu cÜ©i r¶ 
lên nghï cÛng ti‰c! Ti‰c vì mình quá 
ham vui mà không ÇÜ®c cÜ©i! 

 
Sáng ngày mai 19/7 m§i chính thÙc 

khai måc, v§i gÀn 700 h†c viên, cùng 
quí Tæng, Ni Çã tŠ chÌnh trong chánh 
ÇiŒn r¶ng nhÜ sân Çá bóng, thì th¿c s¿ 
là sân bóng Çá trong nhà mà! ThÀy 
Nguyên L¶c, Ban T° ChÙc, Ban Khánh 
Ti‰t thi‰t k‰ trang trí, bóc cái này l¡p 
cái kia. Nhìn rÃt ÇÖn giän mà trang 
nghiêm nhÜ m¶t Çåi hùng chánh ÇiŒn, 
hÖn 80 Tæng, Ni ÇÒng y vàng ngÒi làm 
ba hàng, cao thÃp thÙ t¿ hình cánh 
cung ôm lÃy thính chúng. Còn hình 
PhÆt chính gi»a nhÜ m¶t mÛi tên b¡n 
th£ng lên vÛ trø, nhìn thÆt oai nghi 
hoành tráng 

ThÀy Nguyên L¶c cÛng là ngÜ©i chÌ 
Çåo lÃy ra, s¡p låi toàn b¶ bàn gh‰ cûa 
khu trÜ©ng này, nhìn qua cách chÌ Çåo 
làm viŒc cûa ThÀy bi‰t ThÀy là ngÜ©i 
vØa tÌ mÌ mà khoa h†c, v§i khÓi lÜ®ng 
công viŒc nhÜ vÆy bi‰t r¢ng ThÀy cùng 
Ban T° ChÙc, m¶t sÓ ngÜ©i ÇÎa 
phÜÖng và h†c viên Ç‰n trÜ§c Çã bÕ ra 
bao nhiêu là công sÙc, th©i gian m§i có 
ÇÜ®c nhÜ vÆy. Ch£ng bi‰t ThÀy ÇÜ®c...  
"mê tín" tØ bao gi©, song khóa h†c nào 
có ThÀy chÎu tránh nhiŒm nÖi chánh 
ÇiŒn thì Çåt trên mÙc tuyŒt v©i cä hình 
thÙc lÅn š nghïa. 

LÍ khai måc lâu nay vÅn th‰, 
nhanh, chÆm, nghiêm trang hay lè phè 
ÇŠu do Ban T° ChÙc cùng ngÜ©i ÇiŠu 
khi‹n chÜÖng trình. LÀn này có thêm 
chút thû tøc múa lân, và Ç¶i quân mÛ 
mão hoa, dù, ô, l†ng Çi thÌnh quš ThÀy, 
song cÛng Çúng gi© quy ÇÎnh. ThÜ®ng 
T†a Giác Thanh Ç†c diÍn væn khai 
måc, cÛng ng¡n cô Ç†ng dÍ hi‹u mà 
ÇÀy Çû, sau l©i chúc tøng, phát bi‹u 
cûa Hòa ThÜ®ng chû tÎch. Tóm låi bu°i 
lÍ khai måc Çåt ÇÜ®c nhÜ š. Xong cung 
thÌnh chÜ Tæng Ni hÒi Çáo Tæng phòng. 

 
Ti‰p tøc làm viŒc.. phân Ban, tuy 

Çã có Çæng kš s¤n rÒi song vÅn phäi 
Ç†c tên. V§i hÖn 550 h†c viên Çã có 
khoäng 200 cø quá tu°i lao Ç¶ng, còn 
låi hÖn 300 Çang ho¥c së Ç‰n tu°i và 
hÖn 40 em Oanh VÛ mà. NhÜ vÆy së 
có 3 Ban: Trai Soån, Hành ñÜ©ng, VŒ 
Sinh, xem ra m‡i Ban cÛng trên dÜ§i 
100 chÙ Çâu có ít. Còn m¶t sÓ bác l§n 
tu°i mà vÅn thích làm viŒc, nên cÛng 
muÓn vào Ban Trai Soån. Th¿c ra v§i 
sÓ lÜ®ng ngÜ©i nhÜ vÆy, v§i š thÙc 
sÓng vì m†i ngÜ©i, phøc vø m†i ngÜ©i 
là niŠm vui thì công viŒc së nhË nhÜ... 
lông ng‡ng! 

Song Çâu phäi dÍ dàng th‰, nên 
TrÜªng, Phó Ban; TrÜªng, Phó ñ¶i, T° 
cÛng chåy tháo mÒ hôi tìm nhân viên, 
rÒi thông báo kêu g†i l¡m khi nghe 
nh¶t nhåt! Hay tåi ñåo PhÆt... dÍ tính, 
cái gì cÛng tùy h› phát tâm mà ma 
chÜ§ng l®i døng, rû rê ngÜ©i ta thích 
æn chÖi mà ch£ng muÓn làm!  

NhÜng cÛng có Ban nhanh chóng 
tìm ra phÜÖng thuÓc h»u hiŒu, ví dø 
Ban VŒ Sinh, sau khi phân Ban, h†p 
Nhóm, bÀu bán T°, ñ¶i xong thì giäi 
tán hËn sau b»a cÖm g¥p låi. Lúc g¥p 
låi chÌ còn TrÜªng, Phó Ban và 4 T° 
TrÜªng! CÛng may TrÜªng, Phó Ban, 
2/4 T° TrÜªng ÇŠu là Huynh TrÜªng 
GñPT Ç‰n tØ ñÙc, Thøy Sï v§i kinh 
nghiŒm d†n dËp vŒ sinh, khuân vác 
x‰p Ç¥t... ÇÀy ngÜ©i, h† Çã h¶i š và 
chia khu v¿c, bªi t°ng th‹ cä khu v¿c 
Ãy thÆt... mênh mông không tä n°i. 
N‰u làm chung, chÌ viŒc Çi tìm ngÜ©i 
cÛng không có th©i gian n»a là làm! 
V§i sÓ 30, 40 nhà vŒ sinh, 3 nhà t¡m 
tÆp th‹, chánh ÇiŒn, hành lang, nhà 
æn... 

Chia khu xong thì b¡t thæm T° nào 
trúng Çâu thì làm Çó, nên ai cÛng vui 
vÈ vì chÜa bi‰t mình ª khu nào. M‡i T° 
lÃy ra m¶t ngÜ©i lo vŒ sinh sân, vÜ©n, 
ÇÜ©ng Çi ª ngoài. Anh Phó Ban tuyên 
bÓ xanh r©n "mèo nào mà b¡t ÇÜ®c 
chu¶t... bäo vŒ mùa màng thì ÇŠu là... 
mèo tÓt" không k‹ tr¡ng, Çen hay tam 
th‹. Các T° cÙ lo khu v¿c cûa mình 
såch së là OK. Còn làm lúc nào, phân 

công ra sao là tùy tØng T°, song hình 
nhÜ Ban này quên khu v¿c nhà ª cûa 
ChÜ Tæng, Ni, không lë h† nghï quí vÎ 
tu hành thanh tÎnh t§i mÙc khÕi cÀn tÄy 
tÎnh... vŒ sinh! RÒi còn nhà b‰p "không 
phÆn s¿ miÍn vào" cÀn vŒ sinh m‡i 
ngày vào Çêm! NgÜ©i d¿ phòng không 
có låi còn c¡t b§t cho Ban m§i, nên 
b‰p thì TrÜªng, Phó Ban cÙ th‰ mà gÆt 
gù. RÒi m¶t sÓ nÖi m§i mª cºa cÛng 
g†i t§i xem ra hÖi bÎ r¡c rÓi vì không 
bi‰t chia sao cho công b¢ng! NhÜng có 
lë ki‹u làm "khoán viŒc Ç‰n ngÜ©i lao 
Ç¶ng" th¿c có k‰t quä tÓt nên phát huy 
trong kÿ t§i. 

 
Ban Hành ñÜ©ng Çông Ç‰n Ç†c 

mÕi miŒng m§i h‰t, nhÜng bi‰t tìm 
nhau chÓn nào, bªi kh¡p Âu Châu sao 
quen h‰t m¥t, n‰u nhìn qua nh»ng 
gÜÖng m¥t chæm chÌ thì thÃy rÃt 
thÜ©ng xuyên, cÛng có nhiŠu ngÜ©i có 
tên mà không bi‰t viŒc... ª ch‡ nào, 
vÅn cÙ "vô ái ngåi" chÖi ÇŠu . Do Çó 
làm oan Ùc cho mÃy em chæm chÌ mà 
vÅn bÎ mang ti‰ng lÜ©i. Mong r¢ng sau 
này rút kinh nghiŒm, Ç‹ các em vui mà 
làm, thích mà Çi h†c! 

 
Ban Trai Soån, nghe Çâu toàn 

trung niên Ç‰n... lão niên. Tuy con sÓ 
khá Çông nhÜng m†i ngÜ©i l¥ng lë 
làm... không cÀn ai bi‰t. ƒy vÆy mà 
ThÀy An Chí ÇiŠu hành chÜÖng trình 
vÅn vô tÜ...  

Ban này... rºa chén trong suÓt 
khóa h†c, mà ai cÛng bi‰t m‡i khóa tu 
h†c Âu Châu là æn cùng æn, ÇÙng cùng 
ÇÙng, Çi cÛng cùng Çi... Ç‹ låi sau lÜng 
cä rØng chén, tô, ÇÛa, mu‡ng... thì quä 
là gay go to cho Ban quí cø... trai soån 
rÒi! V§i 5 lÀn Çi khóa h†c, mà lÀn nào 
cÛng vào Ban... Rºa Chén nên bi‰t 
mà! d†n xong... rºa rÒi... lau khô... x‰p 
g†n thì luôn Ç‰n và quá gi© cûa... møc 
sau! 

 
Ngay ngày ÇÀu tiên cûa khóa h†c 

khi Çi vào quy cû, b»a ng† trai nghiêm 
trang l¥ng lë diÍn ra Çúng gi©, xong thì 
Çi kinh hành lên chánh ÇiŒn v§i duy 
nhÃt m¶t câu niŒm Nam-Mô-A-Di-ñà-
PhÆt... Løc t¿ chân kinh së còn lÜu 
truyŠn Ç‰n th©i PhÆt Di L¥c ra Ç©i. Sau 
Çó Bát Nhã Chân Kinh, rÒi hÒi hÜ§ng. 
Khi trª låi t§i nhà æn là khoäng 45 
phút. Th©i gian là vàng, nên m¶t sÓ 
ngÜ©i có "kinh nghiŒm" Çã cªi áo 
choàng, s¡n tay áo g†n gàng d†n dËp 
trong nhà æn.. chuy‹n ra khu vÜ©n... 
rºa chén. DÜ§i cái n¡ng chói chang, 
nóng B¡c Âu lên t§i 35°C là hi‰m có, 
cä m¶t núi bát, chén, ÇÛa, Çïa... x‰p 
thành khÓi... tÀng tÀng, l§p l§p 4, 5 mét 
vuông. D†n xong trong nhà, ra ngoài 
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vÜ©n nhìn thÃy cänh này mÒ hôi vã ra 
nhÜ t¡m! Lúc Ãy có m¶t anh trong 
Ban... nÃu cÖm thì phäi. Ch¡c anh 
cÛng áy náy xót xa, nhìn núi sän phÄm 
này mà cÀm vòi nÜ§c xÎt nhÕ nhÕ nhÜ 
mÜa xuân. Mong r¢ng trong cái n¡ng 
gay g¡t Ãy, không rang khô thành Çá 
nh»ng håt cÖm bám vào chén Çïa, 
trong khi mÜ©i mÃy cái chÆu to dùng 
vÅn không m¶t gi†t nÜ§c. Nhìn cänh 
này m§i thÃy s¿ tùy h› chÜa Çåt ÇÜ®c 
là bao! N‰u ai cÛng "vô quái ngåi" ch© 
ngÜ©i có trách nhiŒm thì sÓ chén, Çïa... 
phÖi khô Ãy có rºa t§i mai! Ch£ng hi‹u 
do duyên hay nghiŒp, mà thÃy hai anh 
Huynh TrÜªng t§i tØ ñÙc vào cu¶c. 
Ch†n l¿a cho vào tØng chÆu Ç‹ xä 
nÜ§c ngâm trÜ§c khi rºa. Hình nhÜ 
Quan Th‰ Âm BÒ Tát ngàn m¡t ngàn 
tay Çã thÃy rÒi v‡ vào vai, gãi vào tâm 
m†i ngÜ©i, nên hÖn chøc thanh niên 
nam n» cùng vào cu¶c. Song nhìn låi 
thì hÀu h‰t là dân chÖi th‹ thao, Huynh 
TrÜªng, ñoàn Sinh GñPT. M¶t ngày 
khªi ÇÀu t¡t nghën giao thông ª vÎ trí 
tr†ng y‰u này!! 

 
ñÙa con sanh... mu¶n : Ban Rºa 

Chén 
Nhìn thÃy tình trång ách t¡c giao 

thông vì s¿... không phäi viŒc cûa 
mình mà Ban T° ChÙc Çã quy‰t ÇÎnh 
cho ra Ç©i ÇÙa con "út nhÃt"... Sau gi© 
cÀu an ngày hôm Çó, nhân s¿ ÇÜ®c c¡t 
tØ ba Ban kia mà ra. LÃy sÓ lÜ®ng 
cùng tinh thÀn xung phong... song vÅn 
gi» nguyên bäng hiŒu cûa Ban cÛ! 
Bu°i chiŠu con sÓ lên chØng 20 ngÜ©i. 
Phäi sau vài ngày ÇÙa con sinh sau ÇÈ 
mu¶n, tØ s¿ c¡t xén mà nên này cÛng 
Çã trÜªng thành nhanh chóng. Ngày 
thÙ 2 cûa khóa h†c còn ÇiŠu Ban 
Khánh Ti‰t... bÕ hÜÖng hoa... ra rºa 
chén. M¶t sÓ Çã ª låi luôn t§i ngày cuÓi 
vì vui quá. RÒi có m¶t sÓ quí cø Çã 
n¢m trong danh sách... "cÃm lao Ç¶ng 
chân tay" vÆy mà vÅn xung phong thi 
v§i Çám trÈ. Các bác t¿ lÆp qui trình và 
ÇÓt cháy giai Çoån.. rºa... tráng.. úp 
xuÓng... lau sau. Trong khi ñ¶i TrÜªng 
Rºa Chén "Lš Thông" không cÜ§p 
công Thåch Sanh này nói là phäi: 
tráng qua loa... chà xà-bông... xông 
qua nÜ§c såch... rÒi tráng låi nÜ§c 
nóng, lau khô x‰p vào s†t bê ra lŠu. 
Xong Ç‰n Çâu Hành ñÜ©ng lÃy Ç‰n Çó 
Ç‹ chuÄn bÎ cho b»a sau. ThÃy vÆy có 
anh chàng vui tính hay Çùa nói r¢ng: 
"ñÃt nÜ§c ViŒt Nam... rØng vàng båc 
bi‹n, hào hùng anh dÛng chi‰n th¡ng 
m†i kÈ thù xâm lÜ®c, sau hÖn 4.000 
næm lÎch sº vÅn nghèo... r§t mÒng tÖi, 
tåi vì chi‰n tranh thì ít, mà tåi vì væn 
hóa... "Äm th¿c" cûa ta thì nhiŠu, bªi 
mÃt quá nhiŠu th©i gian..." mà Ç©i 

ngÜ©i thì h»u hån.. còn æn thì ngày 3 
b»a chính chÜa k‹ lai rai b»a phø, rºa 
chén thì cä ngày. ChÜa xong b»a này 
Çã ÇÀy do b»a khác! 

Næm ngoái ª Anh QuÓc, GñPT Âu 
Châu Çã "thÀu tr†n gói" khâu này, do 
vÆy m†i ngÜ©i cÙ viŒc æn xong... Çi vô 
tÜ, m¥c cho Ç¶i quân màu lam ta... 
cùng nhau rºa chén, suÓt khóa h†c... 
vui nhÜ T‰t!  

Næm nay tuy sinh sau... thiŒt thòi, 
nhÜng Ban này Çã qui tø ÇÜ®c toàn l¿c 
lÜ®ng trÈ, Ç‰n tØ Na Uy trên dÜ§i 10 
ngÜ©i trÈ, PhÀn Lan, ñÙc, Pháp, ñan 
Måch, Thøy ñi‹n, riêng Thøy Sï và 
Hòa Lan bÆn vŒ sinh và Oanh VÛ. 
Trong Ban này có mÃy chú Çang "r¡p 
tâm" Çi xuÃt gia, còn vào ngày cuÓi có 
cä chøc chú m§i "cåo ÇÀu" nhìn thÆt 
vui. Có lë gi© rºa chén là gi© vui nhÃt... 
khóa h†c. Nào là hát ÇÓi, ÇÓ vui, nói 
t‰u cÜ©i Ç‰n th¡t ru¶t. Có mÃy em cÜ©i 
Çau bøng quá xin nghÌ m¶t ngày vì s® 
vào ÇÃy cÜ©i không ÇÜ®c, tÓi vŠ ngû 
mà nø cÜ©i vÅn còn Ç†ng låi trên môi. 
Nên tuy vÃt vä song hÀu nhÜ nh»ng 
thành viên này, có m¥t suÓt cä khóa 
h†c tåi vÎ trí cûa mình sau m‡i b»a æn, 
tuy chÌ chÜa ÇÀy 30 ngÜ©i mà Çäm 
trách lÜ®ng công viŒc nhÜ vÆy. B»a 
n¡ng, hôm mÜa nh»ng ngÜ©i này vÅn 
phong phanh trong nh»ng b¶ våt hò 
nâu, xám, tay ngâm nÜ§c ngày ít nhÃt 
4, 5 gi© ÇÒng hÒ, nghe Çâu cuÓi khóa 
Çã có ngÜ©i xøt xÎt, vŠ nhà Ç° bŒnh 
gÀn h‰t tåi mÃy ngày mÜa! 

Có mÃy cô gái ngÜ©i mänh mai mà 
siêng næng dÍ s®! Cä 10 ngày làm tØ 
ÇÀu Ç‰n cuÓi, khi cÖ bän xong m†i 
ngÜ©i rút dÀn Ç‰n còn låi có mÃy ngÜ©i 
h† chùi xoong, c† chäo, tráng thau úp 
xuÓng và không hôm nào kÎp gi© cÀu 
an! H† là Bác sï, là KÏ sÜ, Bác sï tÜÖng 
lai, h† là tu°i trÈ Na Uy ÇÃy. ThÆt Çáng 
khâm phøc và tán thán. 

 
Riêng ñ¶i TrÜªng "Lš Thông", m§i 

ngoài 20 tu°i, to cao ÇËp trai hay cÜ©i, 
không bi‰t cáu giÆn, nghe Çâu s¡p Çi 
ÇÀu quân vào Ç¶i ngÛ xuÃt gia. Ÿ Ban 
này låi vui nh¶n ti‰ng gái trai cÜ©i nói, 
ThÃy Thông vui tính, ÇËp trai... ai cÛng 
ch†c, dï nhiên có cä các em. Vì vÆy 
m¶t bác góp š v§i "Lš Thông", con s¡p 
xuÃt gia thì phäi tránh xa mÃy ch‡... 
vui mà Çông con gái ra, gÀn là phiŠn 
l¡m ÇÃy nghe con! Thông chÌ cÜ©i hiŠn 
lành, song có lë cÛng nên ngoåi bàn 
phÀn này m¶t chút. ñây không phäi là 
trÜ©ng h®p ÇÀu tiên và duy nhÃt, mà là 
chuyŒn... thÜ©ng ngày ª các chùa có 
quí Chú, quí ThÀy, quí Cô trÈ Ç¥c biŒt 
là có... tÜ§ng häo, ÇÜ®c quí bác chÜa 
già nhÜng l§n tu°i, cung phøng, bäo vŒ 
chª che không cÀn ÇŠ nghÎ, vì vÆy 

Çám trÈ trai không dám gÀn quí Cô, 
gái ch£ng dám Ç‰n ch‡ quí Chú, quí 
ThÀy, dÀn dà trª thành cách biŒt, xa lå 
và hi‹u lÀm... Mà "có trai có gái m§i 
nên xuân, có tÜÖng, chao, ÇÆu hû m§i 
thành... phÀn cÖm chay". VÆy tåi sao 
chúng ta theo Çåo, nghe pháp mà 
không hi‹u r¢ng cæn cÖ phäi h®p cæn 
cÖ m§i Ç¶ ÇÜ®c ngÜ©i, m¶t ngÜ©i quá 
cao siêu nói kÈ m§i sÖ cæn sao hi‹u 
n°i. Tâm lš trÈ già cÛng khác biŒt. Tåi 
sao chúng ta không quán Çó là các vÎ 
bÒ tát thÎ hiŒn Ç‹ thº thách ngÜ©i xuÃt 
gia?! N‰u m¶t ngÜ©i xuÃt gia mà 
không vÜ®t lên ÇÜ®c chính mình, 
không vÜ®t qua khÕi tham, sân, si, ái, 
Ó thì phÕng có ích gì cho nhân quÀn 
chúng sanh! N‰u ai cÛng b¡t ngÜ©i 
khác phäi th‰ này, phäi th‰ kia, nghïa 
là mình b¡t m†i ngÜ©i vì mình chÙ Çâu 
phäi mình vì...! RÒi Ç‰n khi chùa ch£ng 
thÃy tu°i trÈ mà toàn quí bác, quí cø l† 
m† v§i træm công ngàn viŒc... và hÕi 
tåi sao "tiên trách k›... hÆu trách 
nhân"...? 

Mong r¢ng ai có nh»ng š nghï, l©i 
nói, viŒc làm Çi ngÜ®c v§i lòng tin 
ngÜ©i, tin mình và tin Çåo thì hãy xem 
låi, Ç‹ m‡i khi g¥p nhau chÌ b¢ng nø 
cÜ©i trên môi, b¢ng ánh m¡t trìu m‰n 
vui vÈ chÙ không b¢ng "... nghi ng©, 
soi mói... sæm soi, hãy thÃy chÃm... hÕi 
là bay... coi chØng...". ñŠ tài này ch¡c 
còn phäi bàn nhiŠu, hy v†ng ai cÛng 
thiŒn š - thiŒn khÄu - thiŒn tai Ç‹ có 
thiŒn nghiŒp ngay trong cõi Ç©i này, 
ki‰p này... Mong l¡m thay! 

 
Trª låi vÃn ÇŠ sau 2 ngày thº lºa 

"út nhÃt" vÅn khó mà ÇÜÖng ÇÀu n°i, 
trong khi l¿c lÜ®ng trÈ ª khóa h†c này 
låi rÃt Çông. VÆy tåi sao không th‹ ÇÜa 
tu°i trÈ vào quï Çåo, h†c Ç‹ chÖi, chÖi 
Ç‹ làm viŒc, vì thÜÖng "út nhÃt" d†n 
rºa vÃt vä mà Ban T° ChÙc cho ra Ç©i 
"út nhì" ... Ban Th‹ Thao. Th‰ là m¶t 
anh Huynh TrÜªng trong Ban VŒ Sinh 
ÇÜ®c trÜng døng! Song t° chÙc ra sao? 
thi ÇÃu môn gì? døng cø, sân bãi hãy 
t¿ lo lÃy! Dï nhiên cái khó së ló cái 
khôn, v§i låi pháp môn "tùy duyên" 
trong Çåo PhÆt thÆt vi diŒu vô cùng. 
V§i vÓn li‰ng bóng Çá có mÃy trái, 
bóng chuyŠn cÛng Çôi quä, bóng r° 
cÛng không thi‰u, sân r¶ng bao la nhÜ 
ÇÒng trÓng muÓn làm ra sao thì tùy. 

Nói là Ban cho vui vÆy chÙ th¿c ra 
có m‡i m¶t anh. Khi có viŒc thì có Lôn 
ñôn, Song Thêm, Thái Anh giúp, cä 
ThiŒn ThÎnh n»a. Ngay ngày ÇÀu tiên, 
bu°i sáng thành lÆp, thì bu°i trÜa Çã ra 
l©i kêu g†i tu°i trÈ hãy ra tay d†n 
nhanh, rºa lË Ç‹ có th©i gian thi ÇÃu. 
Xin phép Hòa ThÜ®ng TrÜªng Ban 
ñiŠu Hành cÛng nhÜ Ban T° ChÙc, 
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cho phép tu°i trÈ chÖi th‹ thao ÇÜ®c 
miÍn Çi kinh hành và tøng kinh cÀu an 
bu°i trÜa. 

ñÜ®c s¿ ÇÒng š cûa thÜ®ng cÃp, 
thêm l©i hiŒu triŒu ÇÀy hÙng khªi, tinh 
thÀn tu°i trÈ lên cao t¶t ÇÌnh, k› løc 
d†n ra, rºa xong, lau khô trong vòng 
90 phút, tÃt cä ra sân lúc 13 gi© 30. 

 
Giäi bóng Çá vô ÇÎch Âu Châu... 

khóa h†c PhÆt Pháp kÿ 15, v§i s¿ 
tham gia cûa các Ç¶i tuy‹n Na Uy, 
ñan Måch, Liên Quân Tây Âu (ñÙc - 
Hòa Lan - Pháp - Thøy Sï).  

Thi ÇÃu vòng tròn 3 trÆn xì khói chÙ 
không nÄy lºa, nên løc hòa là bån do 
Çó ai cÛng an lòng. ñan Måch: nhÃt; 
Na Uy: nhì và Liên quân vì không ÇÒng 
b¶, không æn š nên ÇÙng thÙ ba! 

Ngày 2: Giäi bóng chuyŠn các 
quÓc gia, có 4 nam, 2 n» m¶t Ç¶i. 

Ngày 3: Quš ThÀy trÈ, ñ¶i BÒ Tát 
Gi§i, ñ¶i NgÛ Gi§i và chÜa th†. 

Ngày 4: ñ¶i BÒ Tát Gi§i, NgÛ Gi§i 
ch†n l†c ÇÃu v§i quš Tæng trÈ. ñ‹ lÃy 
låi danh d¿ vì hôm qua thua thäm båi. 

Còn có 2 Ç¶i n» Na Uy và ñÙc 
tranh cúp Âu Châu. 

Ngày 5: Các Ban Khánh Ti‰t, Hành 
ñÜ©ng, Trai Soån, Rºa Chén, VŒ Sinh 
thi ÇÃu. Trai Soån hình nhÜ quá tu°i 
nên không Çæng kš. Còn låi 4 Ç¶i Çánh 
vòng tròn v§i 6 trÆn, vì không rÜ©m rà 
thû tøc nên ti‰t kiŒm ÇÜ®c th©i gian. 

Ngày 6: D¿ ÇÎnh tuy‹n ch†n toàn 
cao thû thi ÇÃu cho ngÜ©i Çam mê 
xem... Song bÎ mÜa nên... 

Cä tuÀn ngày nào cÛng có Çá banh 
nhÜng ai thích cÙ chia ra mà chÖi. ThÆt 
may sao tØ ngày em "út nhì" ra Ç©i t§i 
ngày k‰t thúc lúc nào cÛng vui, låi giúp 
cho anh "út nhÃt" hoàn thành nhanh 
g†n, nhË nhàng såch së trÜ§c gi© Çã 
ÇÎnh. Nhìn thÃy nh»ng cái ÇÜ®c cûa 
tu°i trÈ, ThÀy T°ng Vø Tæng S¿ cho 
mÃy két nÜ§c Coca Cola thoäi mái 
uÓng, v§i mÃy thùng mì gói, Çói nÃu æn 
thêm. ThÀy T°ng Vø TrÜªng Thanh 
Niên và GñPT Âu Châu cho kem, b¡p 
lu¶c æn không h‰t, không riêng gì cÀu 
thû mà khán giä m§i thÆt l©i to. ThÀy 
Giám LuÆt xÜa nay nghiêm kh¡c... Ç‰n 
mÙc ÇŒ tº còn s®, mà lÀn này ThÀy 
cÛng thÃy hài lòng và thÜªng cho m¶t 
thùng chuÓi hÖn 100 trái, ThÀy còn nói 
"ÇÜ®c ÇÃy sang næm cÙ ti‰p tøc phát 
huy và hoàn thiŒn". 

NhÜng cái Ç¥c biŒt ch¡c ít ai quên 
chú "em út nhí" này, là vào m‡i b»a æn 
chiŠu låi có m¶t Çoån "Bän tin th‹ thao 
trong ngày" vi‰t ng¡n, ÇÀy Çû, rõ ràng 
mà khi ThÀy An Chí Ç†c lên ai cÛng 
vui cÜ©i thoäi mái. TØ quš Ngài tu 
hành, cho t§i tóc xanh, ÇÀu båc ÇŠu 
cäm ÇÜ®c s¿ an låc. RÒi kÈ th¡ng 

không kiêu, ngÜ©i thua không trách, 
thÆt vô tÜ. Nghe nói Ban này Çang có 
nhiŠu d¿ ÇÎnh hÃp dÅn cho khóa h†c ª 
Ý ñåi L®i (Italia) së "m‡i ngày m¶t môn 
b° ích và lš thú" hãy Ç‰n xem...  

 
Thoáng cái Çã Ç‰n ngày b‰ måc, 

Çêm cuÓi cùng Ban Th‹ Thao còn t° 
chÙc "Çêm bóng chuyŠn" trong nhà t§i 
2 gi© sáng, quä là tu°i trÈ vô ÇÎch, chÖi 
không bao gi© bi‰t chán. Song Ça sÓ 
nh»ng tay chÖi th‹ thao låi là nh»ng 
ngÜ©i lao vào viŒc trÜ§c nhÃt. Ch¡c ít 
ai không nh§ "cây ÇÆp siêu hång" 
b¢ng tay trái "Lôn ñôn", khánh ti‰t, rºa 
chén, d†n dËp sau b»a æn, làm sân, 
cæng lÜ§i... ch‡ nào cÛng có m¥t. ñi du 
ngoån vô tÜ nên mÃy em ÇËp gái cÙ Çi 
theo hÕi chuyŒn muÓn làm quen. VÆy 
mà sau khóa h†c chÌ ÇÜ®c 2 tuÀn Çã 
xuÓng tóc xuÃt gia, quên ngay chuyŒn 
xuÃt giá, m¥c dù Lôn ñôn Çã tÓt 
nghiŒp ñåi H†c, là ÇŒ tº cûa ThÀy 
Thích Hånh TÃn, Tân Trø Trì chùa 
Viên Giác. Chúc Chú ñÒng Tâm (pháp 
danh cûa Lôn ñôn) luôn ÇÜ®c nhÜ chí 
nguyŒn... cûa Ngài ñåi Th‰ Chí, ngày 
vía Ngài cÛng là ngày xuÃt gia cûa 
Chú. Sang næm Ç¶i Tæng trÈ Çã v»ng 
låi thêm månh n»a rÒi. Thêm m¶t cao 
thû. 

 
B‰ måc: toàn b¶ bàn gh‰, phòng, 

màn trang trí låi y nhÜ hôm khai måc. 
Bên hông còn thêm khu sân khÃu væn 
nghŒ khi mãn khóa, phát quà cho thû 
khoa các l§p, ThÀy TrÜªng Ban Ç†c 
bän t°ng k‰t, tuyên bÓ b‰ måc và 
không quên trao... "bäo ki‰m... c© 
lŒnh" cho Ban T° ChÙc... ITALIA  th¿c 
thi nhiŒm vø. 

Thay m¥t toàn th‹ h†c viên, m¶t 
chÎ có uy tín lên tác båch, sau nhÃt 
tâm Çänh m¶t lÍ tå Ön, hÖn 500 con 
ngÜ©i nghiêm trang thành kính quÿ kín 
cä h¶i trÜ©ng, nom rÃt ÇËp. ChÎ Ç†c 
chÆm, rõ ràng, rành måch. ChÎ diÍn tä 
thÆt xúc Ç¶ng. ChÎ dùng thÆt nhiŠu 
ngôn tØ câu cú trích ra tØ rÃt nhiŠu 
kinh sách. Khen cho chÎ là ngÜ©i uyên 
bác Ç†c nhiŠu, nh§ l¡m, song Çåi 
chúng thì ít ngÜ©i hi‹u vì nó cao siêu, 
vi diŒu quá, chÌ thÃy các cø cÙ khom tØ 
tØ. Các em Çang tu°i l§n gÓi mŠm cÙ 
run run. Còn mÃy ngÜ©i có th‹ chÃt 
"phì... nhiŠu" thì mÒ hôi Çang rÎn ra 
ngày m¶t nhiŠu và xiêu xiêu muÓn... 
quœ! 

 
Ban Oanh VÛ, th¿c ra quí ThÀy, Cô 

trong Giáo H¶i Çã g†i Ban này là "ñåi 
H†c Oanh VÛ" tØ lâu rÒi, gÒm tÃt cä 
các em dÜ§i 13 tu°i theo cha mË, anh, 
chÎ Ç‰n khóa h†c. Còn giáo viên thì là 
các anh chÎ Huynh TrÜªng trên toàn 

Âu Châu. V§i tinh thÀn xung phong... 
Çóng tiŠn xong... là vào coi Oanh VÛ, 
lo cho các em æn, h†c, chÖi, múa hát, 
sinh hoåt trong cä khóa, mà các anh 
chÎ Ãy không ÇÜ®c h†c ngày nào!!! M‡i 
gia Çình vài ba ÇÙa con Çã rÓi tinh rÓi 
mù, cãi vã vì con là chuyŒn v¥t thÜ©ng 
ngày trong gia Çình, huÓng hÒ m‡i 
khóa h†c thÜ©ng có tØ 40 Ç‰n 70 em 
Oanh VÛ, mà Ç¶i ngÛ "giáo viên bÃt 
Ç¡c dï" này chÜa khi nào vÜ®t sÓ 10. 
Bªi Huynh TrÜªng thÜ©ng làm giáo 
viên ª GñPT mình hÖn 20 ngày trong 
næm, rÒi trong Ban T° ChÙc cho tråi 
này, tråi kia, công tác vŒ sinh d†n dËp 
cho lÍ to, lÍ nhÕ, chùa l§n chùa bé, 
thÃy cÛng tåm Çû vì vÆy vŠ khóa h†c ai 
cÛng muÓn ÇÜ®c h†c Ç‹ nâng cao, bÒi 
b° thêm ki‰n thÙc, nói hoài vi‰t mãi 
cÛng phäi h‰t... vÓn chÙ! Và "ñåi H†c 
Oanh VÛ" có tu°i Ç©i ch¡c không kém 
tu°i cûa khóa h†c là bao, ngày xÜa có 
nhiŠu anh chÎ Huynh TrÜªng t§i khóa 
h†c, lÀn nào cÛng ÇÜ®c m©i làm "giáo 
sÜ". Sau nhiŠu lÀn thÃy không ti‰n b¶ 
n°i Çành rút vŠ ª Än... tu tåi GñPT 
mình!  

 
Næm nay thì sao? Có lë Giáo H¶i 

Çã thÃy s¿ bÃt cÆp này, nên Çã trao Ç°i 
v§i Ban HÜ§ng DÅn GñPT Âu Châu 
xin danh sách Huynh TrÜªng xung 
phong trÜ§c, Ç‹ Giáo H¶i có s¿ quan 
tâm Ç¥c biŒt, song dÜ âm tØ nhiŠu næm 
trÜ§c t§i nay vÅn còn! Tuy vÆy nghe 
Çâu cÛng có 8 anh chÎ Ç‰n tØ ñÙc, 
PhÀn Lan, Hòa Lan, Thøy Sï và ñan 
Måch tình nguyŒn coi Çàn "chim sÈ", 
"chim sáo sÆu" này vì chÌ có 3 em là 
Oanh VÛ Çã sinh hoåt GñPT rÒi, hình 
nhÜ Ç‰n tØ ñÙc. Cha mË cûa "chim sÈ, 
chim sáo" thì h‰t sÙc vô tÜ, thä chúng 
ra tØ sáng, tÓi Çón vŠ cho ngû, còn 
ngày mÜ©i mÃy ti‰ng ÇÒng hÒ là viŒc 
cûa... giáo sÜ! Các em này hÀu h‰t là 
chÜa hŠ š thÙc ÇÜ®c th‰ nào là Çàn, 
Ç¶i, là tÜªng nh§ PhÆt, kính m‰n cha 
mË, thuÆn thäo v§i anh chÎ em, sao 
bi‰t th‰ nào là thÜÖng ngÜ©i và vÆt! mà 
chÌ... s® cha mË, ngåi anh chÎ l§n! ñã 
th‰ "ñåi H†c T°ng H®p Oanh VÛ" này 
còn Çû các quÓc gia "ti‰ng mË ÇÈ" thì 
không rành, chÌ rành có "ti‰ng... mË 
nuôi", vÆy nên các em hay chÖi riêng, 
nói ti‰ng... mË nuôi, làm các anh chÎ 
cùng dòng máu... Låc HÒng cÛng hÕng 
bi‰t gì luôn, nên th¿c s¿ gây trª ngåi 
và vÃt vä thêm cho các anh chÎ trông 
Çàn! 

Vi‰t vŠ Ban này thì còn nhiŠu ÇiŠu 
Ç‹ vi‰t, Ç‹ nói, song ai Çó chÜa bi‰t 
chÜa hi‹u thì hãy Ç‰n tÆn nÖi, cùng 
chÖi cùng sinh hoåt v§i Çàn "chim... 
sÈ", næm, bäy nhóm này, tåi nh»ng 
khóa h†c Âu Châu thì kh¡c hi‹u th‰ 
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nào là... lÍ phép. Chúc các anh chÎ 
Lam viên luôn chân cÙng Çá mŠm, Çåp 
b¢ng m†i chông gai thº thách, Ç‹ giúp 
cho "ñåi H†c Oanh VÛ" mãi mãi tÒn 
tåi, phát tri‹n, góp phÀn Çào tåo ra 
rÜ©ng c¶t cho ñåo Pháp và Dân T¶c. 

 
Ngành Thi‰u. Các em tu°i dÜ§i 18 

trên 13 hình nhÜ càng ngày càng 
nhiŠu tåi các khóa h†c này, nhÜng 
xem ra cánh quân này Çang bÎ bÕ ngõ. 
NhiŠu em thích ÇÜ®c làm theo mŒnh 
lŒnh vui vÈ Ç‹ thi Çua, song t¿ giác làm 
thì chÜa. Ngoài gi© h†c, tøng kinh, æn, 
các em vÅn lang thang vì tu°i Çang lå 
lÅm, Çam mê mà chÜa dám. Hình nhÜ 
ÇŠ tài "Tu°i m§i... Çang l§n" này cÀn 
ÇÜ®c chú š nghiên cÙu! 

Có th¿c m§i v¿c ÇÜ®c Çåo là câu 
nói cºa miŒng thÜ©ng xuyên trong 
nhân gian. VÆy tu h†c có cÀn phäi "Äm 
th¿c" không? Không nh»ng có mà còn 
phäi Çû 3 b»a chính. Còn chè, cháo, 
cà-phê lai rai b»a phø không tính. VÆy 
ai së lo cho sáu, bäy træm con ngÜ©i 
trong 10 ngày Çây? ThÜa r¢ng các Chi 
H¶i tåi quÓc gia Çó, chính vÅn là ª ÇÎa 
phÜÖng có t° chÙc khóa h†c. M¶t nhà 
có mÃy miŒng æn mà v® chÒng sÃp 
ngºa lo mi‰ng cÖm, h§p nÜ§c, chåy 
røng ÇÀu gÓi Ç‹ tìm thÙ vØa rÈ, vØa 
ngon, vØa nhiŠu Ç‹... ti‰t kiŒm. VÆy 
100 Euro trung bình cho m¶t ngÜ©i 
trong 10 ngày æn, ª, nŒm n¢m... træm 
thÙ phäi mua... Çâu phäi ª nhà! VÆy 
còn ÇÜ®c bao nhiêu Ç‹ chi cho Äm 
th¿c, làm sao Ç‹ ai cÛng ÇÜ®c cæng da 
bøng... Mà trùng da m¡t Çêm ngû cho 
ngon, mai còn æn ti‰p. ChuyŒn không 
Çùa! ñòi hÕi phäi có m¶t tÆp th‹ månh 
vŠ trí l¿c, khÕe vŠ tinh thÀn, v»ng vàng 
l§n lao vŠ tâm Çåo m§i làm n°i! Chi 
H¶i Arhus cûa chùa Quäng HÜÖng làm 
3 ngày ÇÀu + 4 ngày cuÓi, còn 3 ngày 
gi»a là cûa Chi H¶i Ossec thu¶c chùa 
Vån Hånh. Nhìn nh»ng cô, bác, anh, 
chÎ và quí cø, rÃt nhiŠu ngÜ©i Çã vào 
hång "thÃt thÆp", là ông, bà n¶i ngoåi 
rÒi mà vÅn quanh quÄn suÓt ngày 
trong b‰p. Còn hång mày râu khÕe 
tay, månh chân thì ª ngoài lŠu cùng 
v§i các loåi Çåi xoong, Çåi chäo... Çäo 
b¢ng xÈng lo nÃu cÖm, canh, xào, 
kho... 

ThÃy ngÜ©i làm mà nghï låi mình... 
thÆt nhÕ nhoi thÃp kém! N‰u Ç‰n Çây 
chÌ 9 ngày thôi, æn h†c, tøng kinh, sau 
Çó kh‹nh chân n¢m Ç†c sách, thì së 
hÒn nhiên nói... còn Çâu sung sÜ§ng 
b¢ng!!! 

 
CÛng không hi‹u Ban b‰p núc này 

sÙc l¿c Çâu mà dÈo dai Ç‰n vÆy? ThÙc 
khuya, dÆy s§m sáng 7, chiŠu 3, ra 
vào mÜ©i mÃy ti‰ng m¶t ngày. ChÎu 

các vÎ! ƒy vÆy mà m†i ngÜ©i vÅn khÕe, 
vui vÈ, Çáp Ùng h‰t nhu cÀu khi cÀn 
giäi quy‰t ngay. Ngày Ç‰n d†n ra, khi 
vŠ phäi d†n låi. Bày ra không ngåi, tai 
håi nhÃt là hÆu quä ngày vŠ, t§i 
"Robot" còn hÜ n»a là ngÜ©i sao không 
mŒt. 6, 7 cái lŠu, xoong, chäo, nÒi 
niêu, bát Çïa h¢ng hà sa sÓ. Còn 
nh»ng thÙ b‰p núc máy móc, hàng 
600 nŒm ngû bÖm hÖi! ChÌ nghï t§i Çó 
Çã toát mÒ hôi, lÜng thÃy Çau nhÙc rÒi 
chÙ chÜa nói làm. VÆy mà hÀu nhÜ ai 
cÛng vô tÜ coi nhÜ viŒc cûa chùa 
Quäng HÜÖng. ñã vÆy lúc lên xe Çi du 
lÎch ai cÛng có bánh mì 3 cái v§i lít 
nÜ§c mang theo æn trên ÇÜ©ng... trª vŠ 
quê mË!  

ñâu Çã h‰t còn Çi du lÎch n»a, v§i 5 
xe Bus gÀn 300 ngÜ©i, tÜng bØng vui 
vÈ dåo phÓ Arhus. Thành phÓ l§n thÙ 2 
ñan Måch. Cäng bi‹n l§n sÓ 1, dân sÓ 
khoäng 250.000 ngÜ©i. Song dân ViŒt 
Nam ta ª Çây chØng 2.000 ngÜ©i. VÆy 
mà có ngôi chùa bŠ th‰ ÇÜ®c x‰p hång 
ª Âu Châu này. Không có cái gì tØ trên 
tr©i rÖi xuÓng t¿ nhiên cä, trØ nÜ§c lã. 
N‰u không có nh»ng con ngÜ©i cao 
dày tâm Çåo, góp công cûa, sÙc l¿c thì 
lÃy Çâu ra? Nhìn ngÜ©i ngó låi mình 
mà m¡c c« ch£ng bi‰t chui ch‡ nào, 
l¡m khi cÙ tÜªng tÜ®ng... thành voi. Coi 
viŒc mình làm là tr©i b‹ công ÇÙc... rÒi 
"thiên thÜ®ng thiên hå... cái ngã Ç¶c 
tôn". So ÇÎa phÜÖng Ãy v§i ÇÎa phÜÖng 
mình thì quä là... khó nói, Çi Çâu cÛng 
c© dong trÓng mª, hô khÄu hiŒu "ÇŒ 
nhÃt ta Çây", ª thành phÓ l§n, giàu có 
thÎnh vÜ®ng, ngÜ©i ViŒt có t§i mÜ©i 
mÃy ngàn mà, mua ÇÜ®c "quä chùa" to 
c«... cái kËo, m§i xây... chØng 100 
næm nay Çã t¿ hào.. cao chín tÀng 
mây! Thói Ç©i vÅn vÆy... ÇÎa có linh m§i 
sinh ra nhân kiŒt! Xin ÇÜ®c tÕ chút lòng 
ngÜ«ng m¶ ghi då tåc lòng công Ön 
cûa tÃt cä quí vÎ "làm công... thành 
quä" cho khóa h†c... hái. Hy v†ng ai 
Çã Ç‰n Çây, æn quä thì nh§ Çó... cây 
ngÜ©i trÒng. 

 
K‰t thúc chuy‰n chu du quanh 

thành phÓ cäng này, trª låi chùa 
Quäng HÜÖng chØng quá trÜa, khoäng 
14 gi©, ai cÛng Çói và mŒt nhÜng 
ch£ng ai quên... æn cä. M†i ngÜ©i Çi 
chÖi còn các vÎ công quä, h¶ trì Tam 
Bäo, Trai Soån ÇÎa phÜÖng d†n dËp 
nÖi khóa h†c, låi løc tøc vŠ chùa lo 
cÖm nÜ§c cho gÀn 300 khách: cä 
khách Tæng lÅn khách tøc... gia. ˆn no 
Ç‰n mÙc nhiŠu ngÜ©i mª m¡t không 
n°i, ngÒi la liŒt... ngû vô tÜ.  

Pháp, Na Uy vŠ ngay tØ ch‡ h†c. 
Còn låi ñÙc cÛng s¡p lên xe ngoài tr©i 
vÅn mÜa l¡c r¡c, bÎn rÎn xÀm xùi nhÜ 
ngÜ©i nhà tiÍn nhau. Tåm biŒt nhé! 

Thøy Sï, PhÀn Lan ª låi vŠ sau. 
Cºa chùa r¶ng mª. Xäy nhà ra chùa ª 
t¿ nhiên. Cái hay cái ÇËp cûa ñåo 
PhÆt ÇÃy, ai dám buông Çao, bÕ cái 
tôi, vÙt cái ngã là thành PhÆt, thành 
nh»ng Çóa sen h»u ích cho Ç©i. Dï 
nhiên không phäi ai cÛng thÃu hi‹u 
ÇÜ®c h‰t nh»ng l©i PhÆt dåy, bªi vÆy 
nên m§i cÀn có chùa, có sÙ giä NhÜ 
Lai Ç‹ giáo hóa chúng sanh, chuyŒn 
bÕ b§t tánh hÜ, tÆt xÃu, tham Çi mà 
thành... chánh. Nhân quä luân hÒi, ai 
cÛng là cha, là mË, là anh em, là thÀy, 
là bån hãy hÒn nhiên nhÜ trÈ thÖ, vui 
nhÜ T‰t khi g¥p m¥t Ç‹ mãi mãi không 
quên nhau... "An lành, hånh phúc m‡i 
ngày. VŠ nhà, bån nh§, t§i chùa thÀy 
thÜÖng". 

 
Tåm biŒt chùa Quäng HÜÖng, vÅy 

chào Arhus, hËn g¥p låi tÃt cä ª khóa 
sau. 15 gi© ngày 28.7.03 xe khªi hành. 
Væn nghŒ vÓn dï là niŠm vui Ç‹ khÕa 
lÃp Çi cái buÒn xa cách, nên ThÀy Giäi 
HiŠn låi ÇÜ®c cung thÌnh. Vui nên vŠ t§i 
chùa mà không bi‰t, tr©i còn sáng m§i 
20 gi© 30. Ai gÀn vŠ trÜ§c, ai xa ª låi 
v§i ThÀy, siêng thì mai làm th©i công 
phu sáng n»a. 

 
Nhóm miŠn biên ÇÎa C¿c Nam vÅn 

ti‰p tøc cu¶c hành trình vŠ miŠn Tây 
B¡c ñÙc... Aurich, xÙ sª cûa ru¶ng 
ÇÒng, ÇÃt n¥ng phù sa, ch¡c vùng này 
cÛng còn trÈ so v§i lÎch sº cûa nh»ng 
thành phÓ khác,. CÜ dân thÜa th§t, phÓ 
xá thanh bình yên °n, anh ª ÇÀu này, 
em ª ÇÀu kia, Çåp xe cÛng có cu¶c 
hËn hò. Ai cÛng nghï Çây vùng ÇÃt m§i 
khai khÄn thì nghèo nàn, låc hÆu l¡m. 
LÀm to! LÀm to nhé! ñÃt lành dân ta 
Ç‰n loanh quanh vùng này chØng 30 
h¶, song khá nhiŠu gia Çình Çã có nhà 
riêng, vÜ©n r¶ng rào khÕi... c¡m, "xe 
hÖi Çã ÇËp låi sang, khá thì chåy MËc, 
tàn tàn Polo", mà h† ÇÎnh cÜ ª Çây 
chÜa lâu, chØng 10, 15 næm, tÓi uÓng 
bia hÖi, sáng s»a bò, mà vÅn mua nhà 
s¡m xe tÓt m§i ngåi chÙ. Bè bån t§i 
thæm cÙ ngÒi chÖi xÖi nÜ§c, "khi vui thì 
vÅn... m¥n mà, có ThÀy... tu h†c... thì 
là... dùng chay".  

Nhân tiŒn ThÀy Thích NhÃt Chân 
ghé vào Çây thæm bà con vùng này, tøi 
này kéo t§i nghe... ké. M‡i nhà thÌnh 
ThÀy m¶t hôm, m©i... cä làng vŠ nghe 
pháp, xong là tiŒc linh Çình. ˆn rÒi Çã 
có máy rºa "ban rºa chén" khÕi lo. ChÌ 
2 ngày m¶t Çêm... thæm ÇÜ®c 4 gia 
Çình, thÃy chánh ÇiŒn nhà ai cÛng l§n 
nhÜ... NiŒm PhÆt ñÜ©ng. VÜ©n r¶ng 
ch£ng nh»ng có rau tÜÖi æn, còn có 
nhiŠu loåi hoa Ç‹ ng¡m. Có 2 gia Çình 
Çã d¿ng tÜ®ng Quán Th‰ Âm BÒ Tát 
b¢ng Çá cÄm thåch tr¡ng cao chØng 2 
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mét trÜ§c cºa. ThÃy tâm Çåo m†i 
ngÜ©i månh quá t¿ nhiên trong lòng 
cÛng n°i lên... Ü§c mÖ "giá nhÜ có tiŠn 
së mua... nhà Çôi træm ngàn, v¥n cong 
mái lên làm "DÎch Kinh T¿" Ç‹ thÌnh 
quí ThÀy vŠ dÎch kinh sách cho vui. 
NgÜ©i ngÜ©i tøng kinh, nhà nhà thÌnh 
kinh, có nhiŠu "cô bé" chÜa tròn 20 mà 
Çã tøng qua Vån PhÆt, Çang lÆt kinh 
Pháp Hoa, m‡i ch» m‡i låy, kinh Læng 
Nghiêm, ñåi Bát Ni‰t Bàn, Bát Nhã 
Çang ch© trên giá sách. NÖi Çây cÛng 
có m¶t GñPT nhÕ bé, song Çã mÃy vÎ 
Çi xuÃt gia khi tu°i ngoài 20, các vÎ 
Çang là rÜ©ng c¶t cûa GHPGVNTN tåi 
ñÙc. Ôi miŠn quê thanh bình l¥ng lë 
này, Çã Ç‹ låi trong ta bao nhiêu ÇiŠu 
bí Än ng†t ngào, dÍ m‰n, dÍ thÜÖng và 
nh§ mãi. 

ChiŠu 30.7 ThÀy vŠ låi Pháp. 4 xe 
ÇÜa ThÀy ra phi trÜ©ng m¥c dù sân 
bay cách Aurich hÖn 100 km. ThÀy 
ÇÙng trong phòng ch© phäi nói "Thôi... 
tøi con... Çi... vŠ Çi..." mãi m§i chÎu vŠ. 
Song chÌ có 1 xe vŠ låi ÇÒng quê yêu 
dÃu, còn 5 ngÜ©i 3 xe nh¡m thû Çô mà 
ti‰n. 

 
Thái Anh xong viŒc tu h†c... gi© 

Ç‰n viŒc bao b†c gia Çình, vŠ quê 
ngoåi Çón v® con sang, còn nhóm 
ThiŒn ThÎnh, Chúc Nghïa phäi lo ti‰p 
khách B¡c Âu. HuŒ Hånh Ç‰n tØ Na 
Uy th¿c hiŒn chuy‰n Çi xuyên Châu 
Âu. ThiŒn Tín thì cÙ hÒn nhiên ca bài 
"Ç©i tôi cô ÇÖn.... Çi Çâu cÛng ÇÖn 
côi"... NgÒi trên xe hÖi cÛng thÃy hÖi 
buÒn ngû, lâu lâu phäi t¿ v‡ trán, båt 
tai Ç‹ tÌnh thÙc chåy ti‰p..., tæng tÓc Ç¶ 
Ç‹ låi Thái Anh vØa lái vØa ThiŠn... 
Çúng tÓc Ç¶ 120 km/h. 

 
ñêm Berlin! m§i sáng ª ÇÃy tÓi Çã 

ª Çây, cách nhau 500 km thÆt không 
hi‹u ngÜ©i... hóa chim lúc nào Vào 
nh»ng ngày Çi làm nên Berlin vŠ Çêm 
cÛng không có Òn ào, náo nhiŒt tÃp 
nÆp ngÜ©i xe nhÜ ta vÅn nghï... Thû Çô 
mà, v§i låi Çã nhiŠu lÀn Ç‰n nên không 
thÃy b« ng«, bÃt ng© hay xao xuy‰n gì, 
chÌ ng¡m hÜ§ng Çã ÇÎnh mà Çi. Con 
nhà PhÆt Çi chÖi Çâu cÛng có bån, có 
chùa... ª tr†, ít khi vào Hotel "vì ngåi 
giÜ©ng cao, chæn êm nŒm Ãm së... cän 
trª ÇÜ©ng tu h†c" chÙ không phäi... 
nghèo! 

 
Hôm sau Çã sáp ngay vào cùng 

anh chÎ em Chánh NiŒm tán dóc cho 
vui. Có viŒc gì dÍ thì giúp, Ni SÜ trø trì 
chùa Linh ThÙu Çã cho phép GñPT ª 
Çây toàn quyŠn, thuê mÜ§n h¶i trÜ©ng, 
chuÄn bÎ, s¡p x‰p, th¿c hiŒn chÜÖng 
trình væn nghŒ cho LÍ Vu Lan 2003. Ni 
SÜ chÎu m†i khoän chi phí và tin tÜªng 

tuyŒt ÇÓi vào anh chÎ em. T§i hôm Ãy 
SÜ chÌ phát bi‹u, Chi H¶i phát hành 
bánh trái cho vui, vào cºa thì t¿ do. 

V§i tr†ng trách này GñPT Chánh 
NiŒm Çã lo bàn thäo, hoåch Çinh mÃy 
tháng rÒi, nhiŠu ngÜ©i bÕ cä khóa h†c 
PhÆt Pháp Âu Châu nghÌ ª nhà Ç‹ lo, 
ÇÒng th©i gºi giÃy m©i t§i 6 GñPT bån 
cùng tham d¿ và h‡ tr®, chÜÖng trình 
væn nghŒ dài 4 ti‰ng ÇÒng hÒ... Quä là 
không ít, hát 5 phút, múa 7-10 phút, 
kÎch 10-15 phút... ch¡c M.C phäi nói 
nhÜ... chú Ng†c Ngån m§i h‰t gi©! 
Trong khi Çó chùa Çã chÆt låi ª xa, Çi 
h†c, Çi làm vŠ Ç‰n ÇÜ®c chùa thì vŠ 
Çêm mÃt, th‰ tÆp ª Çâu?, sºa sang, 
thi‰t k‰, làm m§i døng cø ª ch‡ nào?! 
ChuyŒn không Çùa! 

 
May quá, có nhà cûa anh Liên 

ñoàn TrÜªng. Hai bác Tâm-Bích là 
cha mË cûa 6 Huynh TrÜªng. TrÜ§c kia 
ª chung nên thuê r¶ng, theo th©i 
gian... Çàn chim v‡ cánh bay Çi xây t° 
m§i, ho¥c vì công chuyŒn h†c hành, 
làm æn. Th‰ là tÃt cä ÇÒ dùng døng cø, 
tÆp múa, tÆp kÎch ª Çây tuÓt, khách xa 
Ç‰n cÛng... vŠ Çây tÆp tành, múa hát, 
sºa ÇÒ thì phäi mŒt, Çói khát... ª Çây 
h‰t. Có b»a bác nÃu cho 50 xuÃt æn, vì 
còn m¶t nhóm tÆp... th©i trang ª H¶i 
quán ViŒt Nam-Haus n»a! Nhà hai bác 
Çã trª thành nÖi dung chÙa, nuôi 
dÜ«ng gÀn nhÜ toàn b¶ các ti‰t møc 
"væn nghŒ" cho Vu Lan Berlin næm 
nay.  

Nguyên "Anh RÒng" v§i "ChÎ 
Phøng" Çã làm hÖn m¶t phòng rÒi, ch‡ 
khúc ÇÀu, ch‡ khúc Çuôi, phäi tháo ra 
làm låi, làm m§i h‰t. Vì "Anh RÒng" Çã 
quy Än mÃy næm nay, bây gi© xÜÖng 
cÓt rŒu råo phäi... thay xÜÖng Ç¶i thÎt 
m§i! N‰u chÌ Ç‰n h¶i trÜ©ng mà xem 
thì ch£ng ai có th‹ bi‰t ÇÜ®c s¿ cÓ 
g¡ng cûa anh chÎ em, cùng m¶t sÓ phø 
huynh ÇÃt thû Çô này!  

MÃy tuÀn liŠn hàng xóm ch£ng bi‰t 
mô tê gì, cÙ thÃy cºa s° mª 16/24, cÜa 
s¡t, máy khâu Çåp, ti‰ng nhåc reo, 
ti‰ng ngÜ©i nói cÜ©i. "NhÃt quÌ, nhì ma 
thÙ ba là dân ... væn nghŒ", Çã làm Çäo 
l¶n n‰p sÓng, trÆt t¿ trong nhà... ai 
chÎu thÃu, n‰u không là nh»ng cây sen 
th¿c thø Çang ch¡t l†c tØ m†i s¿ nhiÍu 
nhÜÖng gi»a Ç©i, Ç‹ hóa thành nh»ng 
nø cÜ©i, câu nói ng†t ngào, niŠm vui 
Ç‰n trong Çêm væn nghŒ! 

 
Vu Lan - ñêm Væn NghŒ, có lë l‡ 

vŠ vÆt chÃt mà lãi vŠ tinh thÀn, v§i màn 
múa Con RÒng Cháu Tiên, thûy t° cûa 
dòng giÓng Låc HÒng, th¿c s¿ Çã Ç‹ 
låi trong lòng ngÜ©i xem m¶t bÃt ng© 
ÇÀy ngÜ«ng m¶. Ai có th‹ bi‰t nh»ng 
ngÜ©i m§i trông có vÈ ham chÖi, t‰u 

nghÎch, m¥c áo lam kia låi là các nhà 
vi‰t, Çåo diÍn kÎch, múa, vi‰t væn, làm 
thÖ, rÒi sáng tåo døng cø cho các màn 
diÍn v§i giá rÈ, tÓt và ÇËp, h®p š nghïa 
n¶i dung.  

Th©i gian 4 gi© tÜªng nhiŠu låi hóa 
ít, phäi c¡t b§t m¶t sÓ, Ç‹ các Gia ñình 
bån có ch‡ mà giúp vui, 2 màn múa 
cûa GñPT Tâm Minh, kÎch cûa GñPT 
Chánh Giác, kÎch vui ÇÓi thoåi GñPT 
Chánh Tín và Chánh DÛng.  

Th©i trang áo dài xÜa và nay do MÏ 
Dung Çåo diÍn cùng nhóm thanh niên 
trÈ Berlin th¿c hiŒn. Th©i trang áo cÜ§i 
do chÎ em Trang-ñÙc Çåo diÍn. ñÙc là 
ñoàn Sinh cûa GñPT Chánh NiŒm. 
Trang thì së là... Các em ÇŠu chÜa quá 
23 tu°i, thÆt không ng© tu°i trÈ giÕi Ç‰n 
vÆy! 
     T§i d¿ lÍ khoäng 4, 5 træm ngÜ©i, 
có Hòa ThÜ®ng, PhÜÖng TrÜ®ng, nhiŠu 
ThÀy, Cô n»a, ai cÛng phäi khen ng®i, 
hài lòng vŠ con cháu mình. 
     K‰t thúc chuy‰n Çi 16 ngày. HÖn 
nºa vÀng træng, trª låi v§i... ÇÀm sen 
quê mình. TØ xa Çã thÃy mùi ngai ngái 
cûa bùn, ÇÃt hoang sÖ, Çã thÃy s¿ Çua 
chen cûa nhiŠu loåi hoa "hoa súng... 
hoa Óng". Quê tôi g†i là "hoa sÃm... 
hoa sét", loåi hoa h†c Çòi h»u s¡c vô 
hÜÖng này Çâu có khä næng ch¡t l†c, 
chuy‹n Ç°i cái dÖ bÄn cûa bùn nÜ§c 
thành hÜÖng thÖm nhuÀn nhøy góp ích 
l®i cho Ç©i. 
     M‡i ngÜ©i tôi g¥p ÇŠu là nh»ng Çóa 
hoa sen Çang tiŠm Än, ho¥c Çã tÕa 
hÜÖng. M‡i ÇÎa danh tôi qua, m‡i chùa 
tôi Ç‰n ÇŠu là nh»ng... ÇÀm sen. NÖi 
nào nhiŠu sen m†c nÖi Ãy së có s¿ 
ngåt ngào, tinh khi‰t, l¶ng lÅy, cao 
sang mà rÃt gÀn gÛi thân thiŒn. NÖi 
nào ít sen m†c nÖi Ãy vÅn còn dÍ thÃy 
cái hoang sÖ nguyên thûy cûa... ÇÀm! 
     ñi d†c nh»ng ÇÀm sen, qua quãng 
ÇÜ©ng gÀn 4.000 km ta có thÆt nhiŠu 
k› niŒm vui, có thêm nh»ng bài h†c 
Çáng giá. Hy v†ng håt sen trong tâm ta 
së näy mÀm, thÙc dÆy và vÜÖn lên 
cùng nh»ng cây sen khác, Ç‹ ÇÀm sen 
quê mình thêm ÇÆm Çà hÜÖng s¡c. 
     Chúc ai cÛng tinh tÃn Ç‹ sen nª 
trong tâm m†i ngÜ©i. 

 

     Nam Mô A Di ñà PhÆt 
(München, ngày 30.08.2003) 
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ThiŒn Thanh Lê Quang Liêm 

 
 

hÆt ra chuy‰n Çi thæm chùa 
Khánh Anh tØ ngày 01-

05/10/2003 do Chi H¶i PhÆt Tº ViŒt 
Nam Tœ Nån Hannover & VPC t° chÙc, 
gÒm 57 ngÜ©i, trong Çó có 38 ngÜ©i 
l§n và 19 trÈ em, chÌ là m¶t chuy‰n 
hành hÜÖng thu¶c loåi "siêu mini" cä 
vŠ tÀm vóc lÅn n¶i dung, bªi vì PhÆt s¿ 
lÒng trong Çó chÌ gói g†n trong khoäng 
2 ti‰ng ÇÒng hÒ, tÙc gÒm có: Ç‰n chùa 
cÛ Ç‹ Çänh lÍ PhÆt và Hòa ThÜ®ng 
Minh Tâm, sau Çó cúng dÜ©ng sÓ tÎnh 
tài cho chÜÖng trình "mái ngói chùa 
Khánh Anh" là 2 nghìn Euro, mà trong 
Çó 500 Euro là cûa Ban HÜ§ng DÅn 
GñPT ñÙc QuÓc gªi theo và 1.500 
Euro là cûa Chi H¶i. NhÜ th‰ c¶ng v§i 
1.200 Euro Çã cúng lúc trÜ§c thì thành 
ra Chi H¶i Hannover Çã cúng dÜ©ng cä 
thäy là 2.700 Euro cho chÜÖng trình 
mái ngói vÆy. 

 

K‰ ti‰p phái Çoàn ÇÜ®c HT Minh 
Tâm ban cho m¶t th©i pháp ng¡n rÒi 
Ngài phäi lên ÇÜ©ng vì có hËn nên 
mình chÌ chøp hình lÜu niŒm ÇÜ®c v§i 
ThÀy Quäng ñåo thôi. Sau Çó r©i chùa 
là còn låi nºa ngày thÙ sáu 03/10 và 
tr†n ngày thÙ bäy là Ç‹ vui chÖi nhÜ: 
tham quan Paris, vi‰ng quÆn 13 và Çi 
Disneyland. 

 
Còn sáng hôm chû nhÆt cuÓi cùng 

thì theo d¿ ÇÎnh ban ÇÀu là së ra thæm 
công trÜ©ng chùa m§i Khánh Anh, sau 
Çó låi tåt vào quÆn 13 lÀn n»a Ç‹ cho 
phe ta tranh thû tay xách nách mang 
thêm chút gì Çó, hÀu th‹ hiŒn tinh thÀn 
"løc hòa" v§i các con PhÆt thân thÜÖng 
Çang ch© Ç®i ª nhà.  

 
Th‰ nhÜng h«i ôi! VØa sáng s§m 

Çã phát hiŒn ra chi‰c xe Bus mình bÎ 
b‹ Óng dÀu chäy lai láng nên phäi g†i 
th® Ç‰n sºa, vì vÆy phái Çoàn bÎ chôn 
chân trÜ§c Hotel mÃt luôn cä bu°i 
sáng thÆt vô ích. Mãi Ç‰n 13 gi© xe 
m§i sºa xong thì chÌ còn nÜ§c lên 
ÇÜ©ng vŠ låi "cÓ quÓc" thôi, Ç‹ låi chút 
xót xa ngÆm ngùi nÖi m‡i ÇÙa con PhÆt 
vì bÎ Çi vŠ tay không mà chÜa kÎp tu 
hånh "l®i hòa ÇÒng quân" vÆy, bªi 
ÇÜ®c Çi chÖi cÛng là l®i mà. 

 
NhÜ th‰ chuy‰n Çi chÌ vÕn vËn có 3 

ngày, mà th©i gi© th¿c s¿ b° ích trong 
Çó thì låi càng ít Õi, chÌ hÖn m¶t ngày 
thôi, trong khi lÆn ÇÆn gian nan thì låi 
vô cùng phong phú, v§i Çû loåi ti‰t 
møc Ç‰n "dª khóc dª cÜ©i" và thÆm chí 
có khi "lên tim" n»a (nói theo ngôn tØ 
cûa ThÀy Hånh TÃn). 

 
1. Mª màn khai trÜÖng là v® bác tài 

x‰ Çi låc trong quÆn 13 Ç‰n gÀn cä 
ti‰ng ÇÒng hÒ mà chÜa vŠ låi xe, khi‰n 
phái Çoàn cÙ phäi ngÒi ch©, vì Handy 
bà bÕ låi xe chÙ không mang theo nên 
không làm sao liên låc ÇÜ®c, trong khi 
Çó ai nÃy ÇŠu mong s§m vŠ Hotel Ç‹ 
nghÌ ngÖi bªi khá mŒt mÕi vì ÇÜ©ng xa 
v§i låi bÎ mÃt ngû tØ Çêm trÜ§c, Çã vÆy 
bÎ trÍ th‰ này tÙc së l« hËn v§i cô 
hÜ§ng dÅn, mà bÕ bà bÖ vÖ gi»a Paris 
thì cÛng không ÇÜ®c, cho nên tình 
huÓng lúc Ãy rÃt cæng, bác tài m¥t mày 
ÇÕ gay, t§i lui bÒn chÒn, miŒng không 
ng§t xài ti‰ng "ñan Måch" rÃt x¶p nên 
thÆt kh° tâm. 

 
Th‰ là tôi Çành xung phong vào låi 

khu 13 Ç‹ tìm bà dù bi‰t là rÃt phiêu, 
nhÜng vÅn còn hÖn là ngÒi Ç®i trong vô 
v†ng. NhÜng rÓt cu¶c cÛng ch£ng 

ÇÜ®c gì nên lát sau Çó tôi quay trª låi 
xe, sau Çó bác tài quy‰t ÇÎnh lên 
ÇÜ©ng vì không th‹ b¡t m†i ngÜ©i ngÒi 
"cÀu an" thêm ÇÜ®c n»a, nhÜng Çúng 
vào phút giây cuÓi cùng khi xe s¡p 
chåy mÃt thì bà m§i g†i vŠ tØ tråm ÇiŒn 
thoåi công c¶ng, th‰ là ông Çiên ti‰t 
làm ngay m¶t trÆn "mì æn liŠn" trong 
Handy khi‰n bà lát sau bÜ§c lên xe v§i 
nét m¥t tiu nghÌu trông thÆt t¶i nghiŒp, 
nhÜng vÅn còn hÖn là bÎ ÇÙng ÇÜ©ng. 

 
RÒi Ç‰n Hotel thì cÛng bÎ trøc tr¥c 

do hãng du lÎch làm æn thi‰u trách 
nhiŒm, thanh toán không rõ ràng nên 
mình phäi Ç®i gÀn ti‰ng n»a m§i ÇÜ®c 
nhÆn phòng, trong khi hÒi sáng Çã bÎ 
m¶t vÓ kËt xe trong Paris, ÇÒng th©i 
bác tài thì mù tÎt không bi‰t ÇÜ©ng Ç‰n 
chùa, nên khi mò ÇÜ®c Ç‰n nÖi thì Hòa 
ThÜ®ng Çã phäi Ç®i mình gÀn nºa 
ti‰ng rÒi, thÆt là m¶t ngày ÇÀy tr¡c trª, 
và mÃt oan gÀn 3 ti‰ng ÇÒng hÒ chÌ Ç‹ 
m‡i ch© Ç®i và loanh quanh v§ vÄn. 

 
2. K‰ ti‰p là m¶t "phi vø" dª khóc 

dª cÜ©i thÆt Çáng nh§ cûa chuy‰n Çi, 
Çó là nhóm 22 ngÜ©i do anh ThiŒn ñåt 
dÅn ÇÀu bÎ kËt cä Çêm gi»a tr©i Paris vì 
không vŠ ÇÜ®c khách sån, bªi do chû 
quan Çi chÖi khuya quá nên lúc vŠ Çã 
h‰t Metro, Taxi thì không b¡t ÇÜ®c, 
cÀu cÙu công an thì h† cÛng chÎu 
ch£ng giúp ÇÜ®c gì hÖn... th‰ là cä 
nhóm Çành liŠu mång làm m¶t cu¶c 
"vån lš trÜ©ng thành" tÙc Çi b¶ vŠ, mà 
trong khi ÇÎa Çi‹m Hotel n¢m ª Çâu, 
phÜÖng hÜ§ng nào thì cÛng chÜa rõ, 
nên vØa Çi vØa mò mÅm, t¿a nhÜ th¿c 
hiŒn chû nghïa Mác vÆy. 

 
Cä nhóm lang thang ngoài phÓ 

lånh rét mÜ§t nhÜ th‰ là gÀn 10 ti‰ng 
liên tøc, vì Çi tØ 19 gi© hôm trÜ§c Ç‰n 5 
gi© sáng hôm sau m§i vŠ t§i khách 
sån. Thäo nào tr©i thu Paris vÓn thÖ 
m¶ng nên tØ xÜa t§i nay vÅn là nguÒn 
cäm hÙng sáng tác cûa nh»ng tay thi 
h†a hay nhà soån nhåc tr» tình v.v... 
ChÙ còn ª anh ThiŒn ñåt nhà tôi thì 
vÀn thÖ, nÓt nhåc Çâu không thÃy, mà 
chÌ thÃy m‡i nét bÖ ph© båc m¥t pha 
lÅn v§i niŠm vui sÜ§ng ki‹u "chÜa kÎp 
hoàn hÒn", "liŒu thÆt hay mÖ?" vì Çã vŠ 
t§i khách sån, nên trông anh có vÈ 
giÓng m¶t thuyŠn nhân vØa m§i bÜ§c 
lên mån tàu Cap Anamur vÆy. 

 
3. RÒi Ç‰n ti‰t møc "xÈ bÀy, Çánh 

lÈ" cûa "Çåi sÜ" ThiŒn An trong khu 
Disneyland cÛng làm cho m†i ngÜ©i 
ÇÜ®c phen thót ru¶t, nhÓn nháo Çi tìm 

T 
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mà ch£ng thÃy Çâu, mãi sau m§i bi‰t 
là công an khu Ãy Çang tåm gi» vì h† 
thÃy "Çåi sÜ" chÖi solo m¶t mình mà 
không có ngÜ©i l§n Çi kèm và låi phá 
nhÜ gi¥c vÆy. 

 
TrÜ§c Çây 5, 6 næm khi "Çåi sÜ" còn 

bé tí hon mà Çã thu¶c làu chú Læng 
Nghiêm và m¶t loåt các chú khác Çã 
khi‰n tôi phäi xanh m¡t mèo rÒi, sau 
låi càng thán phøc hÖn vì thÃy "Çåi sÜ" 
kh£ng khái trä l©i ThÜ®ng T†a Viên 
Giác Çúng theo phong cách và khÄu 
khí cûa con nhà ThiŠn, khi‰n cä chánh 
ÇiŒn phäi cÜ©i Ò lên vì m§i 4, 5 tu°i mà 
Çã ÇÓi Çáp ÇÜ®c nhÜ th‰. 

 
ñ‰n bây gi© låi còn bi‰t thêm r¢ng 

"Çåi sÜ" vÓn có cä khí chÃt "phá nhÜ 
gi¥c" nhÜ m†i ngÜ©i vÅn nói, nên tôi trä 
l©i r¢ng: bi‰t Çâu nh© th‰ mà thu nhi‰p 
ÇÜ®c Çám chúng sanh có cæn cÖ 
"nghÎch nhÜ qu›", tÙc giÓng "Çåi sÜ" 
vÆy. 

 
4. Còn sáng chû nhÆt vø xe Bus bÎ 

b‹ Óng dÀu chäy lai láng 300 lít xuÓng 
cÓng Çã quá Çû Ç‹ bác tài phäi "lên 
tim" và phái Çoàn thì kh° lây vì hÕng 
k‰ hoåch trong khi th©i gi© là vàng 
ng†c ít Õi. ñó ch¡c cÛng là hÆu quä 
cûa vø luÒn lách tÓi hôm qua, bªi xe 
Bus to mà con phÓ hËp nhÜ l‡ mÛi, låi 
còn bÎ nh»ng chi‰c ô-tô khác ÇÆu 
ngang tàng choán h‰t lÓi nên gi»a Çêm 
bác tài vÅn cÙ bóp còi inh Õi Ç‹ g†i mà 
không thÃy chû xe thò ra, nên cánh 
thanh niên nhà ta phäi hì høc "o b‰" 
tØng chi‰c ÇÜa sát vào lŠ, thÆt cÛng 
buÒn cÜ©i. ChÙ Ç¢ng th£ng ra thì së 
không có va quŒt lŠ ÇÜ©ng Ç‹ Óng dÀu 
phäi b‹ nhÜ th‰. ñã vÆy trong lúc bác 
tài loay hoay m¶t mình, vì phe ta còn 
trên Hotel lúc sáng s§m, thì chi‰c áo 
Jacke cûa bác, trong có cä Handy và 
vài chøc Euro, Ç‹ ª thŠm xe cÛng bÎ 
chúng sanh ra tay t‰ Ç¶ nÓt, vì khu Çó 
sát xóm lao Ç¶ng cûa dân Nh† và   
nên mÃt là phäi, khi‰n bác tài phäi 
ngºa m¥t kêu tr©i nhÜ b¶ng vÆy. ñúng 
là xui tÆn mång. 

 
ñ‰n n‡i trên ÇÜ©ng vŠ bác tài vÅn 

còn run vì n‰u ª ñÙc mà xe bÎ chäy 
dÀu nhÜ th‰ thì ngÜ©i dân phäi phôn 
ngay cho công an, rÒi thì lính cÙu hÕa 
cÛng së kéo Ç‰n thanh toán chi‰n 
trÜ©ng nên phí t°n së không dÜ§i 10 
nghìn Euro chÜa k‹ là tiŠn phåt! Bác 
tài bäo th‰. 

 

Còn Ç¢ng kia là xóm   và Nh† nên 
ch£ng ai muÓn dây dÜa v§i công an 
làm gì, thành thº mình m§i cao bay xa 
chåy ÇÜ®c nhÜ th‰, ch£ng bi‰t sau này 
có ai còn kiŒn cáo gì không (vì vÅn 
nh§ bäng sÓ xe), chÙ còn trÜ§c m¡t 
mÃt chi‰c áo Jacke và vài thÙ l¥t v¥t 
chÜa ch¡c Çã là xui, mà bi‰t Çâu låi 
hi‹n hiŒn cái lš "tái ông thÃt mã" ch‡ 
ÇÃy, trong rûi vÅn có cái may mà. 

 
Nói chung, n‰u theo cái nhìn 

thÜ©ng tình ngoài Ç©i thì có th‹ Çó là 
m¶t chuy‰n Çi xui tÆn mång, ÇÀy ngán 
ngÄm... nhÜng còn v§i Çàn con PhÆt 
thì trái låi nó låi có cái hay và š nghïa 
vô cùng, vì lë: 

 
1. Nói vŠ lš nhân duyên thì tÃt cä 

nh»ng chÜ§ng ngåi, nghÎch cänh hay 
tai nån v.v... ÇŠu có mÓi tÜÖng quan 
ch¥t chë và logic cûa nó v§i th‰ gi§i 
chung quanh tÙc m†i viŒc ÇŠu có th‹ 
giäi thích h®p lš h®p tình nên dÍ chÃp 
nhÆn ÇÜ®c, chÙ không phäi là m¶t tai 
h†a khÖi khÖi trên tr©i giáng xuÓng cho 
mình, n‰u ta quen quan sát m†i hiŒn 
tÜ®ng theo cái lš Çó và mÓi quan hŒ 
Nhân Quä, t¿a nhÜ ngÜ©i bình tïnh nên 
tÌ mÌ g« dÀn ÇÜ®c cu¶n chÌ rÓi, còn 
ngÜ©i khác låi làm cho rÓi thêm lên 
vÆy. 

Vä låi, có viŒc gì làm mà không 
g¥p tr¡c trª, bÃt luÆn l§n hay nhÕ và k‹ 
cä là PhÆt s¿? ChÌ có không làm gì cä 
là không g¥p tr¡c trª mà thôi. NhÜng 
chính nh© träi qua gian nan mà con 
ngÜ©i m§i trÜªng thành, dày dån và 
khôn lên ÇÜ®c, huÓng chi trên ÇÜ©ng 
ñåo thì "thº thách, chÜ§ng ngåi chính 
là duyên ti‰n tu" nhÜ ñÙc PhÆt Çã dåy 
rÒi vÆy. 

 
2. CÛng chính nh© nh»ng s¿ kiŒn 

vØa qua mà mình låi càng thÃy r¢ng 
ngÜ©i sÓng có ñåo, dù là m§i, mà lÓi 
hành xº cÛng Çã khác ñ©i l¡m vÆy.  

 
 Vì trong chuy‰n Çi vØa qua cÛng 

nhÜ thành phÀn nòng cÓt hôm nay cûa 
Chi H¶i låi hÀu h‰t là gi§i trÈ m§i vào 
ñåo, m§i bi‰t Ç‰n chùa th©i gian sau 
này và quy y chÜa ÇÜ®c bao lâu, nên 
tu h†c låi càng non n§t hÖn n»a, tÙc 
gÀn nhÜ sÓ 0, làm låi tØ ÇÀu, chÙ 
không phäi nhÜ các ÇÖn vÎ khác vì có 
s¿ k‰ thØa liên tøc tØ các th‰ hŒ 
chuyên h¶ ñåo, Ç‰n chùa tu h†c v.v... 
ƒy th‰ mà các PhÆt tº "sÖ sinh" này 
ngay tØ bu°i ÇÀu quyên góp, buôn bán 
gây quÏ tØ thiŒn ho¥c ûng h¶ mái ngói 
chùa Khánh Anh v.v... Çã chung vai 

sát cánh v§i nhau Çúng theo tinh thÀn 
løc hòa, hæng hái xæn tay lao vào m†i 
viŒc, nên nhìn "màu da" mà cÙ tÜªng 
nhÜ là PhÆt tº kÿ c¿u tØ các gia Çình 
có truyŠn thÓng lâu rÒi vÆy. ñã th‰ qua 
bao tr¡c trª gian nan trong chuy‰n vØa 
rÒi, v§i bao phiŠn toái, ch© Ç®i, rÒi 
hÕng k‰ hoåch v.v... Ãy vÆy mà cÛng 
không nghe thÃy m¶t s¿ c¢n nh¢n cau 
có hay tÕ l¶ b¿c b¶i nào, mà trái låi 
trên ÇÜ©ng vŠ thÆm chí chi‰c xe Bus 
Çã trª thành "sân khÃu" Ç‹ cho bà con 
mình thi nhau góp vui qua Çû các ti‰t 
møc: ca hát, k‹ chuyŒn, ch†c cÜ©i 
v.v... làm cho không khí nh¶n nhÎp r¶n 
ràng h£n lên, khi‰n v® chÒng bác tài 
và cô hÜ§ng dÅn tuy không hi‹u gì 
nhÜng cÛng cäm thÃy vui lây, phá tan 
s¿ cæng th£ng mŒt nh†c vÅn Çang Çè 
n¥ng tØ các s¿ kiŒn vØa qua. 

 
Ngoài ra cái Idee cûa anh em 

chúng tôi ÇÜa ra là: së quyên góp tåi 
ch‡ chút ÇÌnh Ç‹ làm quà bi‰u bác tài 
x‰ hÀu tÕ lòng bi‰t Ön, cÛng nhÜ bù 
Ç¡p phÀn nào nh»ng mÃt mát hÒi sáng 
cûa bác gÒm chi‰c áo và... ÇÒng th©i 
mình së không mua nÜ§c uÓng tåi các 
cây xæng nhÜ lÜ®t Çi n»a mà së mua 
cûa v® bác tài ngay trên xe Ç‹ ûng h¶ 
h†, thì lÆp tÙc ÇÜ®c bà con hÜªng Ùng 
nhiŒt liŒt, nên k‰t quä là góp låi ÇÜ®c 
100 Euro làm quà bi‰u và mÃy chøc 
Euro n»a Ç‹ mua nÜ§c uÓng khi‰n h† 
cäm Ç¶ng l¡m vÆy. 

 
Hành Ç¶ng rõ ràng là nhÕ nh¥t, 

hiŒu quä cÛng chÌ cÕn con thôi, nhÜng 
khi nó ÇÜ®c phát khªi tØ tÃm lòng vÎ 
tha, thÃu hi‹u và thông cäm cho hoàn 
cänh cûa ngÜ©i, thì lÆp tÙc bÙc "thông 
ÇiŒp tình thÜÖng" Çó së xoa dÎu ÇÜ®c 
ngay n‡i Çau cho ngÜ©i ÇÓi diŒn và 
nh»ng chúng sanh nào có duyên g¥p 
mình. Thành thº qua cái b¡t tay xi‰t 
ch¥t và s¿ Ãp úng vì không bi‰t dùng 
l©i nào trong cÖn xúc Ç¶ng, Bác tài chÌ 
nói ÇÜ®c m¶t câu ng¡n g†n trÜ§c lúc 
chia tay v§i tôi r¢ng "các bån quä thÆt 
là dÍ thÜÖng, Çúng là m¶t tolle 
Gesellschaft, rÃt mong chúng mình së 
còn g¥p låi nhau...". VÆy thì "ban vui 
cÙu kh°" cÛng chính là PhÆt s¿ mà 
chúng ta Çã làm trên xe Bus ÇÃy các 
bån trong Chi H¶i, hãy sát cánh và 
dõng mãnh ti‰n lên. Vì mË hiŠn Quán 
Âm vÅn luôn bên cånh chúng ta. 

 
Nam Mô Công ñÙc Lâm BÒ Tát Ma 

Ha Tát � 
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L©i 

cäm 

tå 
 

TrÀn ThÎ NhÆt HÜng 
 
 

ôi thæm låi chùa Viên Giác sau 
nhiŠu næm xa cách. LÀn này 

không nhÜ vài lÀn vŠ d¿ lÍ PhÆt ñän, 
tôi Ç‰n v§i m¶t tâm trång khác. ñã hÖn 
ba tuÀn trÜ§c Çó, k‹ tØ khi gÀn ngày 
công bÓ k‰t quä cu¶c thi Giäi ThÜªng 
Viên Giác "Vi‰t VŠ Âu Châu", là thí 
sinh, tâm hÒn tôi r¶n ràng lâng lâng, 
sÓng tr†n vËn låi nh»ng cäm giác xa 
xÜa, nh»ng k› niŒm êm ÇŠm cûa thuª 
Çi h†c m¶ng mÖ ngÆp tràn mong Ç®i 
ngày phát giäi. Thi, ai cÛng có quyŠn 
hy v†ng, tôi cÛng vÆy, nhiŠu ít ho¥c 
không tùy theo bài vi‰t. NhÃt låi tôi gªi 
ba bài thi lÆn, ÇÜÖng nhiên xác xuÃt 
trúng giäi nhiŠu hÖn (ba bài ít nhÃt së 
trúng m¶t). Thêm n»a, tôi rÃt mê và tin 
tº vi (Çang mon men nghiên cÙu) mà 
tº vi næm nay cûa tôi theo l©i thÀy tº vi 
d¿ Çoán trÜ§c Çó ba næm, có Thai Cáo 
(Ùng vào b¢ng s¡c, phÀn thÜªng), có 
Væn XÜÖng, Væn Khúc (Ùng vào vi‰t 
lách, có Long PhÜÖng (bi‹u hiŒn s¿ 
may m¡n, vui vÈ, chiŠu hÜ§ng phát 
tri‹n) v.v... gÒm Çû các thÙ, tôi hy v†ng 
cÛng nhiŠu hÖn. 

DÜ©ng nhÜ cä ngày lÅn Çêm, tâm 
hÒn tôi háo hÙc trông ch©. M¶t bÙc thÜ 
Chùa Viên Giác gªi Ç‰n, tôi hÒi h¶p 
mØng rÖn, tay run run mª thÜ lòng hí 
hºng nghï mình trúng giäi. NhÜng 
không, thÜ không thông báo k‰t quä 
mà chÌ m©i tham d¿. Th‰ là th‰ nào ?! 
Bao câu hÕi Ç¥t ra, ch¡c mình ÇÆu nên 
m§i m©i chÙ ? NhÜng m©i, sao không 
cho bi‰t ngay k‰t quä ? Tôi th¡c m¡c 
mãi rÒi t¿ tìm câu trä l©i, Viên Giác 
Çang dùng trò "ú tim ?!". ChÜa bi‰t 
ÇÆu, r§t nhÜng tôi cÛng thÃy vui vui. 

Cäm giác là lå, m§i mÈ cûa "nh»ng 
ngày không nhÜ m†i ngày". (Mãi vŠ 
sau này tôi m§i bi‰t rõ, tÃt cä thí sinh 
có bài ÇŠu nhÆn ÇÜ®c thÜ m©i. K‰t quä 
cu¶c thi ÇÜ®c gi» bí mÆt, chÌ... bÆt mí 
ngay gi© phát thÜªng). 

SuÓt th©i gian cæng th£ng nhÜ vÆy, 
có Çêm tôi n¢m mÖ thÃy tôi... bay là là 
(không phäi b¢ng máy bay) mà v§i hai 
cánh tay dang r¶ng, không cÀn g¡n 
Ç¶ng cÖ, cÛng khÕi xåc ÇiŒn, chÌ vÅy 
vÅy nhË nhàng nhÜ múa và nhón gót 
chân, thân hình tôi bay b°ng trên 
không, lách qua nh»ng hàng cây, lÜ®n 
trên nh»ng chung cÜ cao tÀng rÒi lÅn 
vào nh»ng Çám mây tr¡ng, chÌ Ç¶... vài 
phút Çã Çáp xuÓng ngay c°ng chùa 
Viên Giác. ñ‰n chùa, tôi không thÃy 
ThÀy NhÜ ñi‹n (ÇÜÖng kim trø trì) mà 
g¥p... "SÜ cô" trø trì. SÜ cô còn rÃt trÈ, 
tu°i tråc ngoài ba mÜÖi, khuôn m¥t 
tròn phúc hÆu. Cô m¥c áo tràng màu 
lam, thÃy tôi, cô nói: "Em ÇÆu giäi nhÃt 
!". Tôi chÜa kÎp mØng. Ti‰ng ÇÒng hÒ 
reo Çánh thÙc tôi dÆy Çi làm, giÆt mình, 
tôi ngÖ ngÄn, thÅn th© m§i bi‰t mình 
vØa träi m¶t giÃc mÖ! Ôi mÖ, thÜ©ng 
không là th¿c. Tôi høt hÅng chÓc lát 
nhÜng rÒi tôi vÅn cÙ mÖ. 

LÀn khác, vÅn mÖ Ç‰n chùa Viên 
Giác. LÀn này tôi không bay mà Çi 
b¢ng xe lºa. ñ‰n chùa, tôi g¥p anh em 
Gia ñình PhÆt Tº. M¶t anh nói v§i tôi: 
"ChÎ trúng tám giäi!". Chao ôi, tham 
quá. Thi ba bài lÃy Çâu tám giäi ? GiÆt 
mình thÙc dÆy. VÅn chÌ là m¶t giÃc mÖ. 
Tôi k‹ låi cho H»u, lang quân cûa tôi 
nghe. Chàng cÜ©i cÜ©i nói: "Thôi em å, 
ÇØng mÖ v§i m¶ng n»a. Hãy sÓng 
trong tÌnh thÙc. Gi© này là gi© Çi‹m 
tâm, anh Çang Çói bøng, em xuÓng 
b‰p nÃu gì æn". Em gái tôi thì khuyên: 
"ChÎ cÙ xem nhÜ mình r§t Çi, ho¥c quá 
l¡m chÌ ÇÜ®c giäi an ûi Ç‹ n‰u r§t 
không thÃt v†ng ê chŠ. Còn ÇÆu... cao, 
niŠm vui m§i l§n lao". Em tôi nói rÃt 
phäi. NhÜng tôi vÅn hy v†ng, vì hy 
v†ng theo tôi, vÅn là niŠm vui sÓng cho 
con ngÜ©i. 

Ngày s¡p sºa lên ÇÜ©ng, soån 
hành lš, lòng tôi låi phân vân. M¥c y 
phøc nào Çây cho phù h®p v§i ngày 
phát giäi ? M¶t b¶ ÇÒ Veste ? ñËp ÇÃy, 
nhÜng... tây quá! Phäi áo dài thôi. Và 
tôi løc låi nh»ng chi‰c áo dài cÃt kÏ tØ 
nhiŠu næm qua. Tôi thº chi‰c áo gÃm. 
Chao ôi, nhiŠu næm rÒi, tôi phát phì ra 
mà tôi không bi‰t. Áo rÃt chën, m¥c 
vào trông ÇÅy Çà trÎnh tr†ng nhÜ bà mË 
chÒng Çi rÜ§c nàng dâu. Còn áo kim 
tuy‰n cao sang chói l†i không khác cô 
Çào... già trên sân khÃu ca nhåc. —, 

mà diŒn chi l¡m, nh« r§t có phäi "quê" 
không ? Thôi thì, chÌ b¶ xoàng xoàng 
thôi. M¶t chi‰c quÀn tây v§i áo sÖ-mi 
may ki‹u. Ng¡m nghía kÏ, không lÎch 
s¿ tí nào. Nh« thi... ÇÆu së làm bu°i lÍ 
không trang tr†ng. Låi chÌ áo dài ViŒt 
Nam m§i phù h®p cho ngày sinh hoåt 
væn hóa. Tôi s¿c nh§ chi‰c áo dài lam. 
ñúng rÒi, chi‰c áo ÇÒng phøc cûa anh 
em Gia ñình PhÆt Tº. Màu lam hòa 
ÇÒng cûa các màu, th‹ hiŒn tinh thÀn 
bình Ç£ng trong xã h¶i theo quan niŒm 
trung Çåo cûa nhà PhÆt. ñã vÆy, màu 
lam thích h®p v§i cänh chùa. Có trúng 
giäi lên sân khÃu không mÃy kiêu kÿ 
mà r§t giäi... lÄn nhanh cÛng không ai 
bi‰t ! 

L¿a ch†n Çâu vào ÇÃy. Tôi mÌm 
cÜ©i. Lòng ch®t thÃy vui vui ... 

 
* 

*     * 
 
Chi‰c xe bon bon khªi hành tØ 

Thøy Sï m¶t gi© trÜa mãi Ç‰n chín gi© 
tÓi m§i Ç‰n chùa Viên Giác. Mùa hè, 
chín gi© tr©i vÅn sáng. Sau khi °n ÇÎnh 
xong ch‡ nghÌ, tôi tà tà m¶t vòng 
quanh trong và ngoài sân chùa. Cänh 
cÛ chùa xÜa, nhìn chung, không gì 
thay Ç°i. Khác chæng, thêm nhiŠu 
khách sån xung quanh ÇÜ®c xây vào 
dÎp EXPO 2000, nh© th‰ giäi quy‰t 
ÇÜ®c nhiŠu nÖi ngû nghÌ cho hàng 
ngàn PhÆt tº; và các quÀy hàng æn, 
bæng nhåc, trái cây, quÀn áo... v.v... 
không còn nhôn nhao ngoài sân chùa 
làm nghën giao thông tØng làm cho 
chùa và cänh sát Çã nhiŠu phen mŒt 
trí. TÃt cä tÆp trung trong khuôn viên 
chùa m¶t cách trÆt t¿, ngæn n¡p nhÜng 
không kém phÀn nh¶n nhÎp. 

Tôi g¥p låi rÃt nhiŠu ngÜ©i thân 
quen. Tay b¡t m¥t mØng hÕi han nhau 
rÓi rít. Ÿ Thøy Sï rÃt v¡ng vÈ chÖ vÖ. 
Ra ÇÜ©ng h†a ho¢n l¡m m§i g¥p m¶t 
ngÜ©i ViŒt. VŠ nhà chÌ hai v® chÒng 
mãi... nhìn nhau, bao câu chuyŒn Çã 
không còn Ç‹ nói. Gi© ª chùa, lòng ai 
nÃy mª r¶ng ra. Chàng theo bån cûa 
chàng, tôi theo bån cûa tôi. Làm nhÜ 
cä hai bÃy lâu thi‰u thÓn, khao khát 
ÇiŠu gì. Và ÇiŠu Çó, phân tích kÏ chính 
là hÒn dân t¶c. ñúng vÆy, hÒn dân t¶c 
ª Çây th‹ hiŒn thÆt ÇÖn giän qua ti‰ng 
nói, gi†ng cÜ©i ViŒt Nam, qua hình änh 
"dÆp dìu tài tº giai nhân" thÜ§t tha qua 
låi dÜ§i c°ng Tam Quan mái cong; qua 
mùi trÀm hÜÖng nghi ngút tÕa tØ nh»ng 
ÇÌnh trong và ngoài sân chùa. Và hÒn 
dân t¶c còn th‹ hiŒn m¶c måc ª cä 
mùi sä thÖm bÓc lên tØ nh»ng nÒi bún 

T 
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"bò" Hu‰ chay, màu cà chua ÇÕ au cûa 
bún riêu, mùi b¡p lu¶c, mì Quäng, 
bánh bao, bánh nÆm, bánh giò, bánh 
bía, "thÎt" chay nÜ§ng, "thÎt" quay 
chiên, bún chä v.v... TÃt cä Çã quyŒn 
vào nhau ÇÜ®c Ãp û thân thÜÖng dÜ§i 
m¶t mái chùa, Çúng nhÜ l©i thÖ cûa 
Hòa ThÜ®ng Thích MÅm Giác: 

 
"Mái chùa che chª hÒn dân t¶c 
N‰p sÓng muÓn Ç©i cûa t° tông" 
 

* 
*     * 

 
Sân khÃu cûa h¶i trÜ©ng chùa Viên 

Giác hôm nay ÇÜ®c trang trí m¶t cách 
Ç¥c biŒt, r¿c r« v§i nhiŠu màu s¡c. 

Hai lá c© l§n: PhÆt Giáo kÿ, QuÓc 
kÿ träi r¶ng x° d†c hai bên trÜ§c sân 
khÃu tô Çi‹m cho tÃm bi‹u ng» vàng 
giæng tØ ÇÀu này sang bên kia n°i bÆt 
hàng ch» xanh, ÇÕ : 

 
"LÍ k› niŒm 25 næm thành lÆp 

Chùa Viên Giác và xuÃt bän Báo 
Viên Giác (1978 - 2003)" 

 
Thêm vào Çó, dÜ§i bi‹u ng», ba 

mái hiên ÇÕ ÇÜ®c chÓng Ç« tØ 4 trø 
tròn cÛng màu ÇÕ có dång c°ng Tam 
Quan v§i nh»ng "mái ngói" x‰p l§p ÇŠu 
Ç¥n bi‹u tÜ®ng s¿ thành lÆp chùa. 

Và gi»a sân khÃu, trên nŠn phong 
xanh lÖ vë hình núi, ao sen, có nh»ng 
Çóa sen hÒng, búp có, nª có tr° gi»a 
nh»ng chi‰c lá xanh, m¶t con sÓ "25" 
thÆt l§n ÇÜ®c c¡t khéo léo tØ hình vë 
nh»ng viên gåch ÇÕ n¢m bên cånh m¶t 
tÃm bi‹n xanh xÆm, nŠn cho nh»ng 
hàng ch» vàng ánh: "LÍ phát Giäi 
thÜªng Viên Giác "Vi‰t VŠ Âu Châu" 
Ç‹ xác ÇÎnh rõ niên k› cûa ngôi chùa, 
báo Viên Giác cùng møc Çích chính 
cûa ngày hôm nay. 

NhÜng nhÜ th‰ vÅn chÜa Çâu. Sát 
và dÜ§i sân khÃu, m¶t dãy bàn dài b†c 
khæn vàng tØ bên này sang bên kia, 
trên trÜng bày ba bình hoa l§n: bình 
gi»a toàn hoa hÒng phÃn chen lÃt phÃt 
nh»ng c†ng cÕ may; hai bên là hai 
bình cúc vàng, ÇÕ, tr¡ng, hÒng xen lÅn 
nhau có cä hoa hÒng màu cam. Ba 
bình cùng khoe s¡c dång cánh quåt, 
Çuôi cong nhÜ Çua nhau làm dáng v§i 
m¶t vài sÓ báo Viên Giác, và nh»ng 
cuÓn sách x‰p ngæn n¡p trên m¥t bàn: 
"VÈ Vang Dân ViŒt" cûa nhà biên 
khäo Tr†ng Minh Ç‰n tØ Hoa Kÿ; "ThÜ 
Tòa Soån" cûa ThÜ®ng T†a Thích NhÜ 
ñi‹n; "Châu Ng†c HÒi Kš" cûa Hòa 

ThÜ®ng Thích Long Trí và Ç¥c biŒt có 
cuÓn "Vi‰t VŠ Âu Châu" m§i... ra lò 
nóng h°i cûa các thí sinh hôm nay. 

Nhìn chung h¶i trÜ©ng thÆt ÇËp 
m¡t, trang tr†ng. M¶t công trình trang 
trí tÌ mÌ, công phu rÃt thích h®p cho 
ngày sinh hoåt væn hóa. 

ñúng 10 gi© theo chÜÖng trình, 
ThÜ®ng T†a Chû NhiŒm kiêm TrÜªng 
Ban T° ChÙc Giäi ThÜªng Viên Giác 
"Vi‰t VŠ Âu Châu", tuyên bÓ khai måc 
bu°i lÍ. NgÒi ª hàng gh‰ thÙ tÜ, bên 
phäi tôi là ÇÃng lang quân, bên trái là 
chÎ bån thân h‡ tr® tinh thÀn, tôi l¡ng 
lòng theo dõi các diÍn giä lÀn lÜ®t lên 
sân khÃu. TØ nhà biên khäo Tr†ng 
Minh gi§i thiŒu tác phÄm "VÈ Vang 
Dân ViŒt" cûa ông, Ç‰n các vÎ Giám 
khäo phát bi‹u cäm tÜªng: Nh»ng rung 
Ç¶ng, cäm nghï trung th¿c cûa các vÎ 
cùng nêu ra Üu, khuy‰t Çi‹m cûa các 
bài thi; Và thi sï Phù Vân, Chû bút báo 
Viên Giác tÜ©ng trình quá trình hình 
thành t© báo tØ nh»ng ngày ÇÀu còn 
thô sÖ rÃt gian nan vÃt vä, Çánh máy 
xong phäi bÕ dÃu b¢ng tay, ph° bi‰n 
hån hËp trong tinh thÀn thân h»u Ç‹ rÒi 
v§i th©i gian b¢ng m†i n‡ l¿c, š chí, v§i 
bao công sÙc Çóng góp vô vø l®i cûa 
nhiŠu ngÜ©i, nhÃt là các c¶ng s¿ viên 
trong Ban Biên TÆp, Ban ƒn Loát cûa 
chùa Çã ÇÜa t© báo sau 25 næm có 
tÀm vóc l§n phát hành r¶ng rãi kh¡p 
th‰ gi§i v§i hÖn sáu ngàn sÓ m‡i kÿ. 

Bác LÜÖng HiŠn Sanh, m¶t PhÆt tº 
thuÀn thành tÆn tâm v§i chùa mÃy 
chøc næm, là ThÜ kš Ban ñiŠu Hành 
Giäi ThÜªng Viên Giác "Vi‰t VŠ Âu 
Châu" cÛng lên sân khÃu trình bày 
diÍn ti‰n ti‰p nhÆn các bài thi. Ban T° 
ChÙc Çã không lÜ©ng ÇÜ®c sÓ bài d¿ 
thi Çông Çäo nhÜ vÆy. Và càng vŠ cuÓi, 
bài vª càng dÒn dÆp. M¶t sÓ n¶p trÍ 
hån, nhÜ th‰ trái v§i ÇiŠu lŒ, rÃt ti‰c Çã 
bÎ loåi. ñ‹ cu¶c thi Çåt ÇÜ®c tÓi Ça s¿ 
công b¢ng, bác Çã miŒt mài Çánh máy 
thÓng nhÃt m¶t m¥t ch» cûa 146 bài, 
bÕ tên, Çánh sÓ kš danh. M¶t công 
viŒc Çòi hÕi s¿ tÆn tâm ÇÀy sÓt s¡ng và 
khó nh†c. Quan khách, nhÃt là các thí 
sinh ÇÜÖng nhiên hÌ hä lÅn cäm phøc 
tinh thÀn làm viŒc vØa khoa h†c vØa 
công b¢ng nhÜ vÆy. 

RÒi cuÓi cùng, gi© quan tr†ng 
(tuyên bÓ k‰t quä) Çã Çi‹m. ChÎ bån 
ngÒi bên cånh trÃn an tôi: 

- Bình tïnh. Bình tïnh. Hy v†ng chÎ 
trúng giäi ! 

Chính khi chÎ khuyên tôi bình tïnh 
là lúc tim tôi b¡t ÇÀu ÇÆp loån xå. HÒi 
h¶p quá! Cä mÃy tháng tr©i rÒi chÙ b¶. 
Tôi trông Ç®i chÌ ngày này và gi© này. 

R§t hay ÇÆu cÛng tuyên bÓ m¶t lÀn 
cho xong. Kéo dài, ch¡c tôi mÖ m¶ng 
mãi thành... tiên, à không thành... Çiên 
mÃt ! 

Trên sân khÃu, anh Phù Vân, 
TrÜªng Ban ñiŠu Hành cu¶c thi, dùng 
chi‰n thuÆt "mèo v©n chu¶t" anh Ç†c 
tØ tØ, chÀm chÆm danh sách 10 ngÜ©i 
giäi an ûi. Anh Ç†c... sót tên tôi. M¥t tôi 
hÖi sa sÀm, nhÜng rÒi Ç‰n 10 giäi 
khuy‰n khích, tôi ÇÜ®c hai giäi lÆn ! Tôi 
muÓn hét lên, nhÜng ÇÃng lang quân 
ngÒi bên cånh kÎp... "bÃm huyŒt" 
(chàng có khä næng châm cÙu mà!) Ç‹ 
cho tôi tÓp låi. 

ñÙng trên sân khÃu, tay chân tôi 
l†ng c†ng không bi‰t Ç‹ Çâu. CÛng 
may có chín ngÜ©i ÇÙng m¶t hàng h‡ 
tr® nhau, tâm tôi cÛng... tÎnh ÇÜ®c 
phÀn nào. TÃt cä lãnh giäi rÒi... Õn Èn 
Çi xuÓng. 

Anh Phù Vân ti‰p tøc Ç†c giäi 
tÜªng lŒ (giäi hång nhì gÒm có hai 
giäi). Låi vÅn... sót tên tôi. ñ‰n giäi 
cuÓi cùng. Tôi còn m¶t truyŒn n»a, vÅn 
có quyŠn... hy v†ng. Anh Phù Vân låi 
tung chi‰n thuÆt cÛ. Cä h¶i trÜ©ng im 
phæng ph¡c. Anh chÀm chÆm Ç†c: 

- NguyÍn ThÎ...  ! 
Tôi h† "TrÀn" mà ! M¥t tôi... méo Çi. 

Th‰ là bao hy v†ng ÇŠu tiêu tan. Tôi 
Çang û rÛ nh§ Ç‰n câu hát: "Em Öi, 
n‰u m¶ng không thành thì sao? Mua 
bao thuÓc chu¶t uÓng vô cho rÒi Ç©i", 
thì trên sân khÃu anh Phù Vân tÀn 
ngÀn h¡ng gi†ng, g†i: 

- TrÀn ThÎ NhÆt HÜng ! 
Tôi bÆt dÆy nhÜ chi‰c lò-xo. Không 

Ç®i anh Ç†c tên låi lÀn thÙ hai, tôi Çã 
có m¥t trên sân khÃu. NhÜng lên Çó 
rÒi, m¥t tôi låi th¶n ra, tay chân l†ng 
c†ng không bi‰t Ç‹ Çâu... 

Gi»a khi tôi Çang trong tình trång 
"hÒn phi phách tán", anh Phù Vân dÒn 
dÆp phÕng vÃn tôi m¶t lúc... nhiŠu quá: 

- Cäm giác cûa chÎ th‰ nào khi 
trúng m¶t lúc ba giäi ? 

- ChÎ có nghï cu¶c thi này, thiên vÎ 
không ? 

- ChÎ sº døng th‰ nào v§i các phÀn 
thÜªng ? 

M¡t tôi Çã hoa lên rÒi. Tai tôi lùng 
bùng. Tay chân bûn rûn. Tôi cÙ ÇÙng 
thØ ngÜ©i ra, không trä l©i. Mãi m¶t lúc, 
tôi l¡p b¡p: 

- Då, không bi‰t. ChÌ thÃy run, 
không nói nên l©i. 

VŠ nhà tôi bÎ chÒng... la: "khôn nhà 
dåi ch®". Bi‰t bao ngÜ©i mong có cÖ 
h¶i lên sân khÃu nói, mà sao... cÙ 
ÇÙng nhÜ tr©i trÒng! Cái uy danh "tÙ 
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kiŒt": la chÒng, Çánh con, m¡ng dâu, 
nåt cháu Ç‹ Çâu mà... dåi ch® th‰ ?". 

Th¢ng con cÛng chêm vào: "Ÿ nhà 
sao nói... hæng th‰. TØng là TrÜªng Çài 
phát thanh "ñây là ti‰ng nói ViŒt Nam 
Çàn bà phát thanh tåi St. Gallen lúc 5 
gi© sáng Ç‰n 24 gi© khuya" mà sao lên 
Çó... t¡t Çài ngang xÜÖng vÆy?". Hai 
cha con ›... Çông xúm nhau b¡t nåt tôi, 
n°i sùng, tôi hæm he: "ñÜ®c, lÀn khác 
có dÎp lên sân khÃu, em së... "nói dài, 
nói dai, nói dåi, nói dª, cho mà xem, 
bÃy gi© can không kÎp Çó". Nghe tôi... 
d†a, cä hai §n lånh, nói: "Æy... Æy..., 
n‰u nhÜ vÆy chÌ nên ÇÙng... m¶t lát rÒi 
xuÓng, trông còn... dÍ thÜÖng hÖn".  

NhÜng tôi Çã không ÇÙng "m¶t lát" 
mà ÇÙng "nhiŠu lát" Ç‹ trä l©i ti‰p câu 
thÙ hai cûa anh Phù Vân: Thiên vÎ ??? 
Lë dï nhiên là không. Bác HiŠn Sanh 
Çã trình bày trÜ§c Çó. Vì tôi thì hoàn 
toàn chÜa g¥p hay quen bi‰t v§i m¶t ai 
trong Ban Giám Khäo. Tôi cÛng 
không... hÓi l¶. Th‰ mà câu hÕi dÍ ®t 
vÆy, tôi trä l©i cÛng không rõ ràng, 
suông câu. Tôi t¿ giÆn mình thÀn trí Ç‹ 
Çâu ? Tôi vÓn không nhát nhÜ thÕ. 
Thuª Çi h†c tØng thuy‰t trình, dån dï 
trÜ§c Çám Çông; tØng tình nguyŒn dåy 
"Ç©i sÓng m§i" ª Bidong. "h†c trò" tØ 
18 tu°i Ç‰n 60. Th‰ sao...? Tôi t¿ hÕi, 
phân tích tâm trång rÒi tìm câu trä l©i. 
Không lë bao næm, th©i gian dài m¶t 
mình sÓng tåi Thøy Sï (lúc Çó chÒng, 
con chÜa qua) n‡i s® hãi vu vÖ ma 
sÓng lÅn ma ch‰t trÜ§c cänh s¡c xung 
quanh v¡ng l¥ng im lìm, cùng n‡i s® 
hãi giông gió cu¶c Ç©i, không Çi‹m t¿a 
tinh thÀn, v§i th©i gian Çã bi‰n tôi mÃt 
Çi chính tôi. M¶t ti‰ng Ç¶ng nhË, m¶t 
bÜ§c chân Ç‰n gÀn bÃt ch®t cÛng 
khi‰n tôi giÆt mình hoäng hÓt. Tôi luôn 
sÓng trong tình trång cänh giác, ri‰t 
rÒi, tôi Çâm ra røt rè v§i ngÜ©i lå. Ôi, 
Ç°i Ç©i Çã thay Ç°i con ngÜ©i tôi lå lùng 
Ç‰n th‰ sao ? 

Và câu hÕi thÙ ba cûa anh Phù 
Vân. Sau này anh ÇiŒn thoåi sang tôi, 
tÕ š áy náy vŠ câu hÕi mà anh nghï 
r¢ng... "dô diên" cûa anh (anh nghï chÙ 
không phäi tôi). TiŠn thÜªng cûa ngÜ©i 
ta, ngÜ©i ta xài sao kŒ h†, m¡c m§ gì 
anh... "théc méc" ?! Tôi Çã h‰t l©i giäi 
thích Ç‹ anh an lòng, câu hÕi Çó Çúng 
trong tâm nguyŒn có s¤n cûa tôi. ChÙ 
không phäi vì anh ÇÜa tôi vào th‰ bu¶c 
lòng phäi tuyên bÓ cúng dÜ©ng h‰t tiŠn 
thÜªng cûa mình, ngoåi trØ vé máy bay 
trÎ giá 1.500 Euro do chÎ MÏ Anh hãng 
hàng không China Airline trao t¥ng: 5 
ngày tåi ñài Loan, ÇÜ®c ÇÜa Çón Çi 
chÖi k‹ cä khách sån 5 sao, rÒi vŠ ViŒt 

Nam. M¶t phÀn thÜªng Ç¥c biŒt dành 
cho ngÜ©i trúng giäi -không ÇÜ®c phép 
sang nhÜ®ng vì nhÜ th‰ mÃt h‰t š 
nghïa- mà tôi không ng© ÇÜ®c. 

ThÆt s¿ phÀn thÜªng, ÇÜÖng nhiên 
cÛng là Ç¶ng cÖ tâm lš thúc ÇÄy không 
chÌ riêng tôi mà cho tÃt cä m†i ngÜ©i 
m¶t cÖ h¶i hæng hái cÀm bút. NhÜng 
v§i tôi, chính chû ÇŠ "Vi‰t VŠ Âu 
Châu", vŠ nh»ng k› niŒm vui buÒn khi 
h¶i nhÆp càng thúc hÓi tôi nhiŠu hÖn. 
Nó Çánh Ç¶ng trong tôi bao k› niŒm xa 
xÜa cÛ tÜªng Çã ngû vùi theo th©i gian 
b‡ng xôn xao trª vŠ. NhÜ m¶t cuÓn 
phim chi‰u chÆm, tØ tØ, rành måch, tôi 
nh§ låi tØng chi ti‰t Çã h¢n sâu trong 
kš Ùc hai chøc næm qua rÒi thích thú 
cÀm bút ghi låi nh»ng s¿ viŒc Ç‹ ÇÜ®c 
sÓng nÒng nàn v§i nh»ng k› niŒm Çó. 

Khi nh¡c Ç‰n nh»ng ÇiŠu vui, tôi 
cÜ©i. Khi nh§ låi nh»ng chuyŒn buÒn, 
tôi khóc. CÜ©i và khóc, khóc theo tØng 
ch» vi‰t hå xuÓng cÛng là nh»ng cäm 
giác cûa Ç©i sÓng n¶i tâm giúp tôi giäi 
tÕa bao n‡i niŠm, uÄn Ùc còn chÃt 
chÙa trong lòng. Và tôi cho Çó là cái 
thú -nói lãng mån m¶t chút- "thú Çau 
thÜÖng" khi cÀm bút. 

Cho nên phÀn thÜªng, tuy chi‰m 
m¶t phÀn quan tr†ng nhÜng niŠm vui 
tinh thÀn vÅn quí hÖn. Nó còn mang š 
nghïa tÓt ÇËp Çóng góp trách nhiŒm 
duy trì ti‰ng mË tåi xÙ ngÜ©i. N‰u 
không vÆy, bao næm ª häi ngoåi, ngÜ©i 
cÀm bút làm sao có th‹ miŒt mài theo 
Çu°i m¶t công viŒc vØa tÓn th©i gian, 
công sÙc vØa tÓn tiŠn n»a. 

Ngoài ra vŠ phÀn thÜªng, tôi còn 
nghï thêm r¢ng: ñây là công sÙc Çóng 
góp cûa nhiŠu ngÜ©i; không phäi chÌ 
riêng tôi. N‰u ThÀy NhÜ ñi‹n cùng các 
c¶ng s¿ viên chùa Viên Giác không t° 
chÙc, không ÇiŠu hành; Ban Giám 
Khäo không bÕ th©i gian quí báu chÃm 
bài; quí Månh ThÜ©ng Quân không 
t¥ng giäi thÜªng và Ç¥c biŒt n»a n‰u 
không Ç¶c giä hÜªng Ùng theo dõi thì 
phÀn thÜªng kia làm sao hiŒn th¿c ?! 
Mà Çóng góp v§i Chùa tÃt cä ÇŠu vô 
vø l®i và vì chúng sanh. Vì th‰, trÜ§c 
khi vi‰t bài thi, tôi Çã nguyŒn, n‰u 
trúng giäi tôi chÌ nhÆn "niŠm vui tinh 
thÀn". Còn "niŠm vui vÆt chÃt" Ç®i khi 
nào anh Phù Vân ÇÙng ra t° chÙc v§i 
tính cách tÜ nhân, tôi së không... dåi 
ch® n»a Çâu nhé. 

Tôi së b¡t chÜ§c NguyÍn Cao Kÿ 
Duyên bÎ phÕng vÃn trong bæng Thúy 
Nga 68: "TrÜ§c tiên mua h¶t xoàn Çeo 
cho le lói. ñ®i thi kÿ sau... hÓi l¶ Giám 
Khäo, trúng giäi, m§i ûng h¶ "bäo vŒ 
môi trÜ©ng" Ç‹... vá cái l‡ thûng do 

chúng sinh ª dÖ, thi‰u trách nhiŒm làm 
hÜ håi bÀu khí huy‹n". 

K‰ ti‰p møc phÕng vÃn, trÜ§c khi 
tôi nhÆn giäi, anh Phù Vân còn... hành 
tôi, "b¡t" tôi ngâm m¶t Çoån thÖ, ca 
m¶t câu v†ng c°. Anh... tÓ tôi nhÜ... 
ViŒt C¶ng ÇÃu tÓ th©i cäi cách ru¶ng 
ÇÃt. NhÜng anh lÀm to. Væn nghŒ vÓn 
là... nghŠ cûa nàng! Tôi rÃt yêu væn 
nghŒ. N‰u anh không tÓ, tôi cÛng... 
khai ra hà. 

Xen kë v§i chÜÖng trình phát giäi, 
còn có hai ti‰t møc do cô DiŒu HiŠn 
ngâm thÖ v§i gi†ng ng†t ngào âm 
hÜªng xÙ Hu‰, và ca nhåc t¿ biên t¿ 
diÍn ph° theo thÖ (Phäng phÃt ThiŠn 
vÎ) cûa anh Phù Vân do M.C cûa bu°i 
lÍ, anh Ngô Ng†c Hi‰u, ngÜ©i có b¶ 
dáng (không chÌ có b¶ dáng mà sau 
này theo cu¶c ÇiŠu tra cûa... FBI anh 
thu¶c diŒn, không chÌ "ÇËp giai, con 
nhà giàu, h†c giÕi! mà còn con nhà... 
danh giá "Çàng hoàng, tº t‰, Çåo ÇÙc" 
n»a". Có ÇiŠu anh rÃt... dÍ thÜÖng, 
nhÜng mà... thÜÖng không dÍ, nên... 
dzÅn còn Ç¶c thân! Anh hát chung v§i 
cô Thiên HÜÖng xinh ÇËp có gi†ng ca 
truyŠn cäm. Cä hai ÇŠu... rÃt mÜ§t 
khi‰n cho sân khÃu vÓn ÇËp càng 
sáng láng thêm lên. 

ChÜÖng trình k‰t thúc dÜ©ng nhÜ 
vào lúc m¶t, hai hay ba gi©... trÜa gì 
Çó, tôi không rõ, vì v§i tôi bÃy gi© tr©i, 
træng và cä vÛ trø này ÇŠu... "hôm nay 
th©i gian ÇÙng yên l¡ng Ç†ng". L¡ng 
Ç¶ng Ç‹ nghe trong tôi nª hoa, nghe 
suÓi róc rách reo cùng chim muông ríu 
rít hòa nhåc, cÃt ti‰ng vang ca dÜ§i 
bÀu tr©i quang Çãng. 

 
* 

*     * 
 
Chi‰c xe bon bon trª vŠ låi Thøy Sï 

ngay khi bu°i lÍ chÃm dÙt, khi tôi chÜa 
kÎp lót gì vào bøng. ñÜ©ng xa miŒt mài 
nhÜng tôi ch£ng nh»ng không mŒt, 
không Çói mà còn vui và phÃn chÃn. 

NgÒi trong xe, tôi mÖ màng (låi mÖ 
m¶ng n»a) nhìn ánh n¡ng lung linh 
bên ngoài. Tr©i trong xanh và ÇËp. Cái 
n¡ng ÇÀu hè không gay g¡t, ÇÜ®c trút 
bÕ bao quÀn áo n¥ng trÎch cûa mùa 
Çông thay vào nh»ng b¶ quÀn áo 
mÕng, nhË, màu s¡c tÜÖi mát tôi cäm 
thÃy tâm hÒn thÖ th§i. Chi‰c xe bon 
bon ti‰n t§i nhÜng hÒn tôi låi lui vŠ. Gªi 
tåi Chùa Viên Giác bao k› niŒm khó 
quên trong Ç©i tôi. Tôi nh§ låi tÃt cä, 
tØng lÓi Çi, gi†ng nói ti‰ng cÜ©i. Nh§ cä 
nh»ng l©i nºa Çùa, nºa thÆt cûa vài 
ngÜ©i bån: "ChÎ NhÆt HÜng là cây bút 
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lâu næm. ChÎ không ÇÜ®c phép thi, vì 
nhÜ th‰ không công b¢ng". Các bån 
nói không sai n‰u xét vŠ lš. M¶t ngÜ©i 
võ Çai Çen ÇÃu v§i ngÜ©i Çai tr¡ng xác 
xuÃt th¡ng dï nhiên nhiŠu hÖn. NhÜng 
trong trÜ©ng h®p này nghï vŠ tình thì 
không Çúng l¡m. ñØng "trách" tôi cây 
vi‰t "lâu næm"; nên t¿ trách mình sao 
vi‰t "ít næm". Vì cÀm bút xÜa nay 
không phäi Ç®i ngÜ©i hay m¶t trÜ©ng 
Çåi h†c nào Çó cÃp b¢ng m§i ÇÜ®c 
vi‰t. Mà hÀu h‰t, nhÃt là tåi häi ngoåi, 
m¥c dù th©i gian rÃt eo hËp, bÎ Çóng 
khung tåi công sª, hãng xÜªng chÜa 
k‹ tåi nhà còn bao công viŒc nhiêu 
khê, ngÜ©i cÀm bút vÅn vì trách nhiŒm, 
niŠm ao Ü§c duy trì ti‰ng mË và nhÜ 
nhà væn NguyÍn H»u NhÆt: "Vi‰t væn 
cÛng là quà t¥ng... Gªi t§i ngÜ©i dâng 
t¥ng Ç©i tÃm lòng thành cûa mình" m§i 
có th‹ vÜ®t m†i khó khæn Ç‹ làm cái 
công viŒc ngoài niŠm vui tinh thÀn "tác 
giä không thu låi ÇÜ®c gì, ngoài viŒc 
mÃt th©i gi© và tÓn công sÙc" (1). Cho 
nên, nhân chùa Viên Giác t° chÙc 
cu¶c thi, ngÜ©i cÀm bút "lâu næm" nhÜ 
tôi (ÇiŠu lŒ không phân biŒt) thì Çây là 
cÖ h¶i Ç‹ tôi ÇÜ®c ti‰p tøc... dâng t¥ng 
Ç©i tÃm lòng thành cûa mình. Mà cu¶c 
thi v§i phÀn thÜªng ch£ng qua chÌ là 
niŠm khích lŒ tinh thÀn ch£ng nh»ng 
cho tôi mà còn cho nh»ng ngÜ©i cÀm 
bút hôm nay "Ti‰p nÓi thÙ ti‰ng nói, 
loåi ch» vi‰t cûa T° Tiên, Ông Bà Ç‹ 
låi" (1) Ç‹ ti‰ng ViŒt còn thì nÜ§c ViŒt 
m§i còn. RÒi v§i th©i gian m¶t, hai, bäy 
hay mÜ©i næm sau, nh»ng cây vi‰t "ít 
næm" hôm nay cÛng së là cây vi‰t "lâu 
næm" cûa ngày mai chuÄn bÎ... thi cho 
nh»ng cu¶c thi s¡p t§i. 

Mong tÃt cä gi» v»ng cây bút. Vì 
n‰u bÕ vi‰t xuÓng bây gi© tÙc là t¿ 
nhÆn mình... thua cu¶c! Lúc Çó ÇØng 
trách  "ChÎ NhÆt HÜng là cây vi‰t lâu 
næm... !". Có phäi vÆy không hè, thÜa 
quí vÎ Ç¶c giä ?! 

Mäi miên man nghï vÄn vÖ, xe tÃp 
vào m¶t tråm nghÌ lúc nào tôi không 
hay. M†i ngÜ©i bÜ§c xuÓng xä hÖi, løc 
bánh trái lót då. Tôi cÛng tÄn mÄn løc... 
phÀn thÜªng ra xem. 

Tôi lÀn giª sách ra Ç†c, thoáng 
sºng sÓt vŠ ti‹u sº cûa tôi. Bi‰t nói 
sao bây gi© khi hai lÀn gªi ti‹u sº: LÀn 
ÇÀu k› niŒm Báo Viên Giác sÓ 100; lÀn 
này trong cuÓn sách "Vi‰t VŠ Âu 
Châu" là hai lÀn chùa sÖ sót. Tôi rÃt 
hi‹u Ç‹ thông cäm ngÜ©i Çánh máy. 
NhÜ anh Phù Vân vi‰t (Viên Giác sÓ 
135 trang 35): "Ban ngày phäi Çi "cày" 
ki‰m cÖm, ban Çêm m§i miŒt mài Çánh 
máy. Chæm chæm chú chú tØng ch», 

nhÜng càng vŠ khuya càng... buÒn 
ngû, m¡t nh¡m m¡t mª, kèm nhèm hai 
m¡t hÀu nhÜ ch£ng nhìn thÃy ch» 
nghïa ra làm sao. VÛ Ng†c Long kš tên 
dÜ§i nh»ng bài thÖ là Hoàng Hå, th‰ 
mà không hi‹u tr©i xui ÇÃt khi‰n ra sao 
khi Çánh máy tôi låi gõ thành... Hå 
Long!". Và bây gi© cÛng "tr©i xui ÇÃt 
khi‰n" th‰ nào mà hai lÀn ti‹u sº cûa 
tôi, trong khi trong Gia ñình PhÆt Tº 
tôi thu¶c hàng c¡c ké, không kèn 
không trÓng, m¶t bÜ§c anh... thæng 
quan ti‰n chÙc cho tôi lên làm... Chû 
TÎch "ñäm nhÆn Gia ñình PhÆt Tº 
Thøy Sï". Và ñåi H†c Væn Khoa, trÜ§c 
cÖn lÓc 75, nºa ÇÜ©ng gãy gánh, chÜa 
ra trÜ©ng anh låi... cÃp b¢ng cho tôi 
"tÓt nghiŒp"! KhÓn m¶t n‡i, ti‹u sº 
thÜ©ng do mình gªi Ç‰n, rõ là "tình 
ngay lš gian" chÓi cãi làm sao ÇÜ®c hª 
Tr©i! M¶t sÓ bån tÓt thÃy tôi áy náy, an 
ûi r¢ng: "Có... sao" Çâu. ChÎ vi‰t væn 
ÇÜ®c, cÛng coi nhÜ... tÓt nghiŒp!". 
NhÜng trên th¿c t‰, tôi thÃy... "có 
træng" ÇÃy bån å! Tôi xÓn xang, bÙt rÙt 
nhÃt là khi g¥p anh em Gia ñình PhÆt 
Tº. ñâu ai bi‰t r¢ng, m‡i lÀn vi‰t ti‹u 
sº là m‡i lÀn tôi... dÎ Ùng. Ti‹u sº tôi 
chÌ Çáng hai hàng. Không công cán, tài 
næng, chÙc vø gì Ç‹... khoe! NhÜng 
không phäi vì vÆy mà tôi... thêm vào 
Ç‹ "lÃy le" cùng thiên hå. Có th‹ anh 
Phù Vân d¿a theo các bài tôi vi‰t, tôi 
thÜ©ng sinh hoåt væn nghŒ v§i anh em 
Gia ñình PhÆt Tº, có lë anh muÓn 
khích lŒ tôi, thay vì anh nói "ñäm nhÆn 
væn nghŒ Gia ñình PhÆt Tº Thøy Sï" 
Çúng hÖn, nhÜng lúc Çánh máy "m¡t 
nh¡m m¡t mª" anh chÌ bÕ sót hai ch» 
"væn nghŒ" ÇÖn giän th‰ thôi mà tôi 
nhäy v†t lên hàng Chû TÎch! 

Thú thÆt, tôi không ham danh häo 
Çâu. NhÜ trong "Hånh NhÅn Nhøc" tôi 
Çã nêu quan Çi‹m cûa tôi. Có danh mà 
không th¿c tài, ngÒi trên càng rõ cho 
thiên hå thÃy cái xÃu, cái dª cûa mình 
thôi. N‰u ham danh thì phäi "th¿c 
danh" Ç‹ còn "lÜu danh muôn thuª" 
hÖn là "häo danh" Ç‹ "lÜu xú vån niên". 

ñÓi v§i anh em Gia ñình PhÆt Tº, 
tôi Ç‰n v§i tâm trång "cánh chim låc 
Çàn" nhìn chi‰c áo lam nhÆn ra t° xÜa, 
vì khi còn bé 7, 8 tu°i tôi tØng là chim 
Oanh VÛ, tØng ÇÜ®c Çào tåo Ãp û yêu 
thÜÖng cûa anh chÎ Huynh TrÜªng. 
Nh© vÆy tôi hi‹u lòng hy sinh, tÆn tøy 
cûa anh em vì Çåo, vì Ç©i. RÒi v§i s¿ 
thiŒn cäm s¤n có, tôi cÛng nhÜ bao 
cánh chim khác mang Ü§c v†ng tha 
rÖm vŠ "Ç¡p" t° thêm Ãm cúng, chÙ 
không phäi Ç‰n... "chi‰m" t° cûa anh 

em qua s¿ hi‹u lÀm khó tránh khÕi vì 
sÖ sót ngoài š muÓn cûa m†i ngÜ©i. 

GÃp sách låi, nghï Ç‰n viŒc ÇÜ®c... 
cÃp b¢ng, thæng quan ti‰n chÙc m¶t 
cách dÍ dàng ngang xÜÖng nhÜ vÆy, 
tôi không khÕi bÆt cÜ©i! 
 

* 
*     * 

 
Hôm nay vŠ nhà, bình tâm, tôi vi‰t 

bài này ghi låi nh»ng cäm nghï trung 
th¿c Ç‹ trä l©i ba câu hÕi cûa anh Phù 
Vân mà hôm phát giäi tôi... vøng vŠ, ú 
§ không nói nên l©i.  

ñÒng th©i m¶t lÀn n»a xin chân 
thành tÕ lòng tri ân Ç‰n ThÜ®ng T†a 
Thích NhÜ ñi‹n, ngÜ©i có sáng ki‰n t° 
chÙc cu¶c thi, cùng quí vÎ c¶ng s¿ viên 
chùa Viên Giác, Ban Giám Khäo, quí 
vÎ Månh ThÜ©ng Quân, quí vÎ Ç¶c giä... 
TÃt cä Çã bÕ nhiŠu công lao, tài l¿c, 
th©i gian Ç‹ th¿c hiŒn giäi Væn H†c 
Viên Giác "Vi‰t VŠ Âu Châu" Çã tåo 
duyên lành cho con, cho tôi m¶t vinh 
d¿ và niŠm vui tinh thÀn rÃt l§n lao 
Çánh dÃu m¶t k› niŒm ÇËp, m¶t ân 
tình khó quên trong Ç©i con, Ç©i tôi. 
Sau cùng, tôi cÛng xin tri ân m¶t 
ngÜ©i... Ç¥c biŒt, Çó là LÍ, ÇÃng lang 
quân cûa tôi, vì: 

 
Không có anh trong Ç©i. 
Không có nh»ng n°i trôi. 
Làm sao vi‰t thành l©i. 
Làm sao nói ÇÜ®c tình tôi v§i 

chàng. 
N‰u không có nh»ng trái ngang 
Làm sao bi‰t ÇÜ®c rõ ràng lòng 

nhau. 
Cu¶c Ç©i không có bi‹n dâu. 
Làm sao bi‰t ÇÜ®c n‡i Çau Çoån 

trÜ©ng. 
N‰u không có nh»ng bÃt thÜ©ng. 
Làm sao bi‰t ÇÜ®c sÀu vÜÖng m¡t 

buÒn. 
N‰u không tr¢n tr†c cô ÇÖn. 
Làm sao bi‰t ÇÜ®c cái Ön bên 

chàng. 
N‰u không thÃm cänh bë bàng. 
Làm sao bi‰t ÇÜ®c Ön chàng bên 

tôi ? (2) 
 

09-03 
TrÀn ThÎ NhÆt HÜng 

 
(1) Trích l©i nhà væn NguyÍn H»u NhÆt 
(2) ThÖ Lê Th‰ Hi‹n t¥ng TrÀn ThÎ 
NhÆt HÜng� 
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ChuyŒn 

bây gi© 

m§i k‹ 
 

Nguyên CÀu 
 

CuÓi næm, nhân ti‰t tr©i quang 
Çãng, g¥p anh VW Sharan ngoài sân 
nói chuyŒn. Anh khoe r¢ng anh ÇÜ®c 
lên báo Viên Giác sÓ k› niŒm 25 næm 
thành lÆp chùa Viên Giác và xuÃt bän 
báo Viên Giác, B‰p tôi Ùc anh ách. Bài 
vi‰t rÃt hay, låi tr» tình n»a chÙ; khi‰n 
m†i ngÜ©i Çoán già, Çoán non ch£ng 
bi‰t ai là tác giä... 

NhÜng, các bån xem, anh Ãy chÌ 
vÃt vä cuÓi tuÀn ho¥c Ç¶t xuÃt nh»ng 
chuy‰n Çi PhÆt s¿ dài ngày vòng 
quanh Âu Châu. Trong ngÜ©i änh, lúc 
nào cÛng có mùi thÖm, ti‰ng nhåc, 
ti‰ng kinh kŒ và hÖn n»a ÇÜ®c gÀn quš 
ThÀy, ÇÜ®c nghe nh»ng mÄu chuyŒn 
Çåo ÇÀy thú vÎ trên suÓt l¶ trình. 

Còn B‰p tôi thì suÓt ngày làm viŒc 
mà ch£ng mÃy ai vi‰t Ç‰n... 

Hay là B‰p tôi trông có vÈ trÀn tøc 
quá chæng? Th¿c ra, B‰p tôi cÛng 
ngÀu v§i b¶ giàn Inox sáng loáng nhÜ 
ai; nhÜng dï nhiên cÛng ch£ng b¢ng 
anh Ãy vì änh ra Ç©i tØ nhà máy n°i 
ti‰ng ª Wolfsburg kia mà! Còn B‰p tôi 
thì ÇÜ®c mua s¡m tØng b¶ phÆn rÒi ráp 
nÓi do s¿ Çóng góp cûa các PhÆt tº 
nhiŒt tâm cúng dÜ©ng. Tôi l§n hÖn änh 
5 lÀn, låi có Çû m†i thÙ cÀn thi‰t Ç‹ 
phøc vø cho bao tº, th‰ mà ngÜ©i ta 
vÅn th© Ö lãnh Çåm v§i B‰p tôi! TØ khi 
có chùa m§i, B‰p tôi Çã chÙng ki‰n 
bi‰t bao viŒc bi‰t bao ngÜ©i. Có nh»ng 
viŒc Çem låi cho m†i ngÜ©i nh»ng niŠm 
vui, nhÜng cÛng có nh»ng viŒc làm cho 
kÈ khác buÒn phiŠn. ñôi khi B‰p tôi 
cÛng làm quen ÇÜ®c khách vãng lai 
Ç‰n tham quan chùa và nhiŠu khách 
Tæng trong nh»ng kÿ Th† Bát Quan 
Trai hay các khóa Huân Tu. 

N‰u nhÜ anh VW Sharan du lÎch 
ÇÜ©ng xa, chÙng ki‰n ÇÜ®c các th¡ng 
cänh n°i ti‰ng trên th‰ gi§i nhÜ tháp 
Eiffel (Pháp), Big bang (Anh) v.v... thì 
tåi sao B‰p tôi låi ch£ng làm m¶t 

chuy‰n du lÎch Çi vào lòng ngÜ©i nhÌ? 
ñØng cÜ©i cho B‰p tôi cách ví von nhÜ 
th‰ nhé. B‰p tôi bi‰t phÆn mình còn 
ngu dÓt còn l¡m tham-sân-si, nên B‰p 
tôi muÓn h†c hÕi thêm tØ quš ThÀy Cô 
và m†i ngÜ©i Ç‹ cåo sºa cho tâm thân 
mình ÇÜ®c såch së b§t Çi phiŠn não, 
càng ngày càng thanh tÎnh hÖn vÆy. 

B‰p tôi ÇÜ®c Cô Hånh Thông quän 
lš, Cô là ngÜ©i không thích ai nói vŠ 
mình, nhÜng B‰p tôi thÀm phøc sÙc 
làm viŒc bŠn bÌ cûa cô. ViŒc thÙc s§m 
tØ 3 gi© sáng Ç‹ chuÄn bÎ vÆt liŒu cho 
các bác công quä Ç‰n phø giúp là 
chuyŒn bình thÜ©ng. ThÜ©ng Çã th‰, 
Ç‰n nh»ng ngày lÍ cô låi càng bÆn r¶n 
hÖn hÖn nhiŠu. Cô vØa làm viŒc, vØa 
chÌ huy các nhóm làm nh»ng món 
khác nhau mà ch£ng l§n ti‰ng v§i ai 
bao gi©. ThÆt Çáng phøc! Cô cÛng 
ÇÜ®c s¿ tr® giúp cûa các Cô Chú khác 
nhÜ:  

- Cô Hånh Ng¶ chuyên lo chåy 
vòng ngoài. Khó ai qua m¥t tài Çi ch® 
nhanh g†n và mua s¡m nhiŠu món 
hàng nhÜ cô. Cô là ngÜ©i chû l¿c phÀn 
phát hành bông, nhang, Çèn trên 
chánh ÇiŒn.  

- Riêng cô Hånh Bình lo nÃu ÇÒ 
cúng vong và làm giò chä các loåi. 

- Chú Hånh Lš, thû quÏ, là chuyên 
gia nÃu æn cho khách thæm vi‰ng 
ngÜ©i ñÙc. 

NgÜ©i nào cÛng nhiŠu viŒc lo cho 
B‰p tôi luôn ÇÀy Çû Ç‹ phøc vø m†i 
ngÜ©i. M‡i ngÜ©i m‡i vÈ, nhÜng B‰p tôi 
thán phøc và chÎu m¶t phép vì dù bÆn 
r¶n nhÜ th‰ Çi n»a, quš ThÀy, quš Cô, 
quš Chú ch£ng bÕ l« m¶t gi© công 
phu, m¶t ti‰t h†c pháp nào, lúc nào 
trông cÛng thanh thän an nhiên. Cäm 
Ç¶ng nhÃt là các Cô Hånh Châu, Hånh 
Ân, dù Çã ÇÜ®c ThÀy PhÜÖng TrÜ®ng 
và ThÀy Trø Trì cho phép hai Cô nghÌ 
ngÖi Ç‹ chuyên tâm trì kinh niŒm PhÆt, 
nhÜng hai cô vÅn s¤n sàng ti‰p tay. 
Nói cho ngay, n‰u thi‰u món kho cûa 
cô Hånh Châu và nh»ng Çïa trái cây 
trông rÃt ngon miŒng cûa cô Hånh Ân 
thì B‰p tôi thÃy nh§ vô cùng... Dï nhiên 
ch£ng có gì Àm ï cä! Nh»ng ai Çã làm, 
Çã ghé vào b‰p thì së hi‹u ÇiŠu B‰p 
tôi muÓn nói. Nh»ng viŒc làm không 
tên trong b‰p Çòi hÕi phäi có s¿ chÎu 
Ç¿ng cao bªi vì bình thÜ©ng ít khi trong 
b‰p hiŒn diŒn dÜ§i 3 ngÜ©i. Trong 
nh»ng ngày lÍ l§n thì ôi thôi B‰p tôi 
ÇÀy nghËt cä ngÜ©i! —n ào là chuyŒn 
thÜ©ng! 

Nh¡c Ç‰n các cô chú, B‰p tôi së 
thi‰u sót l§n n‰u không nói vŠ các bác, 
các cô, các chÎ, các anh em công quä. 

Có lë chùa së thi‰u Çi không khí sinh 
Ç¶ng và së rÃt khó khæn n‰u thi‰u Çi 
l¿c lÜ®ng "ti‹u h¶ pháp" này. Vào 
nh»ng ngày lÍ l§n và t‰t nguyên Çán, 
tÃt cä các bác tÆp trung vŠ chùa trÜ§c 
Çó m¶t vài tuÀn Ç‹ làm bánh m§i kÎp 
phát hành dÜ§i s¿ ÇiŠu Ç¶ng cûa cô 
Hånh Thông. ñ‹ có bánh cho các bác 
l§n tu°i gói, cô Hånh Thông Çã cùng 
hai cô công quä trÈ ThiŒn Vân và 
ThiŒn Gi§i chuÄn bÎ trÜ§c các loåi 
bánh. Cô Hånh Bình Çã thÙc s§m, v§t 
ra nh»ng Çòn chä chay nóng h°i. Công 
viŒc n¥ng nhË cÛng tùy theo sÙc m‡i 
ngÜ©i, nhÜng ÇiŠu Çáng nói là không 
khí vui vÈ cûa các bác khi làm viŒc. 
N°i bÆt nhÃt là bác DiŒu Quä, bác Çã 
l§n tu°i nhÜng hÍ quš cô cÀn gì bác 

Maây traéng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maây traéng ngaøn naêm 

luoáng höõng hôø 

Maùi laàu Hoaøng Haïc vaãn 

coøn trô 

Maây Taàn möa Sôû tình 

ngang doïc 

Ñænh Giaùp non Thaàn tænh 

giaác mô. 

Thô moäng coù coøn thô 

moäng maõi? 

Nôï duyeân haù chæ nôï duyeân 

hôø! 

Ñoá ai caám ñöôïc traêng theo 

gioù 

Cho aùng maây ngaøn heát 

löûng lô. 
 

* Voõ Thu Tònh 
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ÇŠu làm ÇÜ®c. Cái tài cûa bác là vØa 
làm vØa k‹ chuyŒn, Ç¶ng viên m†i 
ngÜ©i. Nh© Çó, B‰p tôi ÇÜ®c bi‰t nhiŠu 
SÜ Cô l§n tu°i nhÜ Cô Hånh NiŒm, 
Hånh TÎnh Çã Çóng góp công sÙc cho 
chùa. Bây gi© quš SÜ Cô Çã vŠ v§i chÜ 
PhÆt. CÛng qua nh»ng câu chuyŒn cûa 
bác DiŒu Quä, B‰p tôi ÇÜ®c bi‰t bác 
DiŒu NhÎ trÜ§c Çây Çã tØng là ngÜ©i 
chû l¿c làm chä chay; bây gi© bác Çã 
y‰u l¡m nhÜng cÛng cÓ g¡ng lui t§i 
chùa vì nh§ chùa, nh§ bån. Chùa và 
bån Çåo Çã trª nên mÓi thân thÜÖng 
trong lòng m‡i ngÜ©i. 

M‡i ngÜ©i m‡i vÈ, bác Dinh gái 
chuyên pha b¶t xanh làm bánh; bác 
Nguyên LÜu chuyên pha màu; bác K› 
và chÎ Thº chuyên làm bánh bao v.v... 
Nh»ng khuôn m¥t quen thu¶c nhÜ bác 
Viên Tuy‰t, bác DiŒu N», bác ThiŒn Ý, 
bác DiŒu HiŠn, chÎ Quäng Thái, bác 
Thanh Hòa, bác ThiŒn Gi§i, chÎ ThiŒn 
NiŒm v.v... sao mà thÃy gÀn gÛi quá. 
Các bác vØa làm vØa nói chuyŒn râm 
ran vŠ con cháu, vŠ quê hÜÖng v.v... 
Có khi ngÅu hÙng còn ngâm thÖ, ca 
cäi lÜÖng n»a. Có lúc B‰p tôi tÜªng 
chØng nhÜ m†i ngÜ©i xem chùa nhÜ 
chính gia Çình cûa mình vÆy! ThÆt 
thanh bình và hånh phúc. ñôi khi B‰p 
tôi cÛng rÃt xúc Ç¶ng khi thÃy bác 
Nguyên Trung v‡ vai Ç¶ng viên anh 
em công quä ho¥c an ûi m¶t vài bác 
có chuyŒn Çau buÒn trong cu¶c sÓng. 
Bác DiŒu NhÎ, bác Dinh gái gºi cho 
ngÜ©i này cái áo Ãm, anh n† cái mÛ 
len. Bác này gºi cho bác kia ít thuÓc 
cäm, gói §t xiêm v.v... Nh»ng viŒc nhÕ 
Ãy, nhÜng ÇÆm tình ngÜ©i xi‰t bao! 

M†i ngÜ©i cÛng vui lây m‡i khi có 
nh»ng ngày lÍ l§n; các bác DiŒu Anh, 
DiŒu Kim, DiŒu Huê, DiŒu Minh..., chÎ 
Thûy, chÎ PhÜ®ng, anh Tú và nhiŠu 
anh chÎ em khác tØ kh¡p nÖi trª vŠ 
nhÆn m‡i ngÜ©i m‡i công viŒc do bác 
ThÎ Tâm phân công. H† trª vŠ chùa 
nhÜ nh»ng ngÜ©i Çi xa vŠ v§i gia Çình. 
Làm viŒc "chùa" mà m†i ngÜ©i ÇŠu 
hæng say nhÜ làm nh»ng viŒc riêng 
cûa gia Çình mình... 

Ôi chao, bi‰t bao ÇiŠu B‰p tôi 
muÓn k‹ nh»ng ÇiŠu tôi muÓn nói là dù 
m‡i ngÜ©i m‡i hoàn cänh khác nhau 
nhÜng viŒc vŠ chùa làm công quä t¿ 
nó Çã trª thành truyŠn thÓng. 

Vì th‰, B‰p tôi thích ngâm nga: 
"Mái chùa che chª hÒn Dân T¶c 
N‰p sÓng muÓn Ç©i cûa T° Tông" 
TØ bao Ç©i nay, không h£n chÌ 

riêng chùa Viên Giác, mà hÀu nhÜ tÃt 
cä các chùa ª trên th‰ gi§i ÇŠu có l¿c 
lÜ®ng công quä này. Có ngÜ©i næng 

Ç¶ng, nhÜng cÛng có ngÜ©i Çóng góp 
l¥ng lë. Bao th‰ hŒ Çi qua truyŠn thØa 
cho th‰ hŒ m§i. Chùa Viên Giác cÛng 
Çang và cÀn thêm l¿c lÜ®ng cûa th‰ hŒ 
m§i Çó. Có dÎp nào m©i bån ghé vào 
xem các chàng trai công quä ThiŒn 
Häo, ThiŒn Nh¿t, ThiŒn ñÙc, ThiŒn 
HuŒ... tr° tài Çánh b¶t không khác gì 
nh»ng ngÜ©i làm bánh chuyên nghiŒp. 
Các bån cÛng có th‹ n‰m thº món Mì 
Quäng ÇÆm Çà hÜÖng vÎ quê hÜÖng 
cûa anh ThiŒn ñåt. RÒi thº xem s¿ cÀn 
mÅn cûa quš bác Ç‹ bi‰t r¢ng m‡i 
chi‰c bánh là có s¿ góp sÙc cûa bi‰t 
bao nhiêu ngÜ©i! 

CÛng trong nh»ng dÎp Çó, n‰u bån 
chÎu khó cùng B‰p tôi quan sát, bån së 
làm quen v§i nh»ng gia Çình ª xa tÆn 
miŠn Nam nÜ§c ñÙc, ñan Måch, Thøy 
Sï, Pháp v.v... H† kéo cä v® chÒng, 
con cái cùng vŠ chùa Ç‹ phø giúp làm 
công quä mÃy ngày, bån së hi‹u ngay 
ÇiŠu B‰p tôi muÓn t¿ s¿. Là PhÆt tº dù 
có xa quê hÜÖng bao nhiêu lâu Çi n»a 
nhÜng t¿ bän næng, h† vÅn luôn hÜ§ng 
vŠ c¶i nguÒn, vŠ chùa và rÃt t¿ nhiên 
h†  læn vào b‰p... làm công quä cho 
chùa. 

Nãy gi©, bån Ç†c thÃy B‰p tôi læn 
theo cäm xúc mà "ca" mình quá tr©i 
quá ÇÃt! Nói th¿c Çôi khi cÛng nhÙc 
ÇÀu nhÙc c°, m¶t sÓ PhÆt tº vì m¶t lš 
do không Çâu cÛng cãi vã nhau nhiŒt 
tình nhÜ khi h† làm viŒc vÆy. NhÜng 
chÌ chÓc lát thôi. Mô PhÆt! Hoan h›, h› 
xä cä làng! 

Còn vÃn ÇŠ vŒ sinh, thì ôi thôi, sau 
nh»ng khóa Huân Tu ho¥c lÍ låc, B‰p 
tôi "bÀy hÀy" nhÜ m¶t "bãi chi‰n 
trÜ©ng". May mà nh© m¶t vài PhÆt tº 
phát tâm cùng anh em công quä d†n 
dËp mÃy ngày m§i xong. 

B‰p tôi tâm tâm niŒm niŒm: nÖi này 
là nÖi thanh tÎnh trong chùa, xin quš 
PhÆt tº ÇØng làm månh tay -nhÃt là vŠ 
Çêm-, Ç‹ khÕi Çánh thÙc, làm Çau Ç§n 
bi‰t bao sinh linh khuÃt mày, khuÃt 
m¥t. B‰p tôi cÛng t¿ nh¡c nhª mình 
luôn niŒm PhÆt Ç‹ khÕi vÜ§ng vào 
nh»ng cu¶c "khÄu chi‰n" vô c§. NhÜng 
dÅu sao, B‰p tôi cÛng h‰t sÙc Ãm lòng 
vì bi‰t r¢ng ai cÛng vui vÈ hài lòng bªi 
các món chay phong phú v§i nhiŠu 
hÜÖng vÎ quê hÜÖng. 

Låi m¶t lÀn n»a Xuân vŠ trên xÙ 
ngÜ©i, B‰p tôi phäi d†n mình Çón Xuân 
Çây. Hai mÜÖi ba tháng chåp, anh chÎ 
Táo nhà b‰p tôi có vŠ tr©i xin ghi nh§ 
nh»ng ÇiŠu tôi t¿ s¿ Ç‹ trình lên Ng†c 
Hoàng ThÜ®ng ñ‰ nh»ng công trình 
thÀm l¥ng cûa nh»ng ThÀy Cô Chú, 
các bác, các anh chÎ công quä, cÀu xin 

Ng†c Hoàng giúp cho h† m†i Ü§c 
nguyŒn chóng Çåt thành. 

"Nh»ng chuyŒn bây gi© m§i k‹" 
dÅu bình thÜ©ng, ÇÖn giän trong m¶t 
phåm vi nhÕ bé nhÜng tØ lâu Çã góp 
phÀn không ít trong viŒc giúp ngÜ©i tu 
h†c, truyŠn täi lòng tØ bi, ÇÄy bánh xe 
ñåo Pháp læn vào Ç©i cÙu Ç¶ chúng 
sanh... 

(Tháng 11.2003) 

Cäm Ön 
 
Sau khi Thông Báo kêu g†i Çæng 
trong báo Viên Giác sÓ 137, 
chúng tôi nhÆn ÇÜ®c bài Çóng góp 
cûa nh»ng ngÜ©i d¿ thi "Giäi 
ThÜªng Viên Giác Vi‰t VŠ Âu 
Châu", nhÜ sau: 
-TrÀn ThÎ NhÆt HÜng (Thøy Sï) 
-TrÀn ThÎ Kim Anh (Áo) 
-ThiŒn Tín Phan Ti‰n DÛng (ñÙc) 
-PhÜÖng Quÿnh NguyÍn ThÎ HiŠn 
(ñÙc) 
-Thi Thi HÒng Ng†c (ñÙc) 
-HÜÖng Cau TrÀn ThÎ Vân Loan 
(ñÙc) 
-ThiŒn HÆu TrÀn ThÎ Xuân Mai 
(ñÙc) 
-ThiŒn Thanh Lê Quang Liêm 
(ñÙc) 
 

Cáo l‡i 
 

Vì bÆn nhiŠu công viŒc, 
nên ngÜ©i phø trách không 
gi§i thiŒu ÇÜ®c m¶t sÓ tác 
phÄm gªi Ç‰n Tòa Soån. 
Thành thÆt cáo l‡i cùng tác 
giä và Ç¶c giä. ( Phù Vân) 
 
 

Tìm thân nhân  
ª ViŒt Nam 

 
Anh NguyÍn QuÓc Nguyên tìm 
em là Huÿnh Thu H¢ng bÎ thÃt låc 
næm 1970. ñã mÃt liên låc tØ lâu. 
Nay nghe tin em ÇÜ®c vŠ ª chùa 
nào Çó tåi Hà ñông rÒi sau Çó em 
tu luôn ª chùa này ?  
Sau khi nhÆn ÇÜ®c tin này, em 
Thu H¢ng ho¥c quš vÎ nào bi‰t em 
Thu H¢ng, xin liên låc vŠ ÇÎa chÌ 
sau Çây. Thành thÆt cäm Ön. 
NguyÍn QuÓc Nguyên 
Karlsruher Str. 6 
D-30519 Hannover 
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Vài ÇÜ©ng nét 
trên bàn tay 

SÜu tÀm: TrÎnh Quang Khánh 

 
Tìm hi‹u m¶t vài ÇÜ©ng nét chính trên 
bày tay cûa bån. 
 
I. ñÜ©ng sinh mång 

ñÜ©ng sinh mång ª khoäng gi»a ngón 
tay cái và ngón trÕ, ÇÜ©ng này sâu 
ÇÆm và dài thì có sÙc khÕe và sÓng 
lâu. 
 

1) ñÙt thành 2 Çoån là xäy 
ra chuyŒn nguy hi‹m ho¥c 
tai nån. 

 
2) ñÙt thành 2 Çoån nhÜng 
có s¿ chÃp nÓi, xäy ra viŒc 
kh° sª rÒi cÛng qua Çi. 
 
3) ñÙt thành 2 Çoån nhÜng 
có hình vuông Çóng khung, 
thoát nån và trª nên tÓt 
ÇËp. 
 
4) CuÓi ÇÜ©ng sinh mång 
có nhánh chÈ ra, sÙc l¿c 
càng l§n tu°i càng y‰u Çi 
nhiŠu. 
 
5) CuÓi ÇÜ©ng nhiŠu tua 
xuÓng là vŠ già suy y‰u, lÅn 
l¶n, mÃt trí nh§. 
 

6) Có dÃu X ª gi»a, bŒnh 
nån khó thoát khÕi (v§i ÇiŠu 
kiŒn là 2 bàn tay ÇŠu nhÜ 
vÆy). 
 
7) Có cù lao, sÙc khÕe suy 
y‰u bÃt ng© rÒi trª thành 
kinh niên. 
 
8) N‰u có thêm m¶t ÇÜ©ng 
sinh mång song Çôi, thì sÙc 
khÕe tÓt, hÃp dÅn. 
 
 

II. ñÜ©ng trí Çåo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ñÜ©ng trí Çåo n¢m ngang gi»a lòng 
bàn tay, ÇÜ©ng này rõ ràng và dài thì 
trí óc sáng suÓt, phong phú, quân bình 
và t¿ chû. 

 
1) ñÜ©ng này ng¡n, không 
Çû kiên nhÅn. 
 
2) Th£ng và dài, tánh 
cÜÖng quy‰t, kiên trì th¿c 
t‰. 
 
3) Quá dài th£ng ngang, là 
Ç¶c tài, c¶c c¢n. 
 
4) ñÙt Çoån, là tai nån vŠ 
tay chân. 
 
5) CuÓi ÇÜ©ng chia ra hai 
nhánh, lÎch s¿, š thÙc, khä 
næng sáng tåo. 
 
6) Có bÕm, Çau nhÙc gân 
ÇÀu, sau gáy c° và ræng 
y‰u. 
 
7) Có dÃu chÃm, nhÙc ÇÀu 
m¶t bên. 
 
8) Có ngôi sao, Çau ÇÀu, 
Çau ræng, m¡t và l‡ tai. 
 

III. ñÜ©ng Tâm ñåo 
ñÜ©ng tâm Çåo dài và rõ là ngÜ©i có 
nhiŠu xúc cäm, lš tÜªng, n‰u phía trên 
có thêm m¶t ÇÜ©ng tâm Çåo phø n»a 
thì ngÜ©i tài hoa, nhÜng lãng mån Ça 
tình, nhiŠu Çào, nhiŠu kép. 
 

1) ñÜ©ng ng¡n ª dÜ§i 
ngón gi»a, có tính ghen 
tuông, ích k›. 
 
2) CuÓi ÇÜ©ng chia làm 3 
nhánh, là ngÜ©i tÜÖi mát 
và có nhiŠu cÖ may ÇÜa 
Ç‰n. 
 
3) ñÜ©ng dài n¢m ngang 
luôn cä bàn tay, nhåy 
cäm, tinh t‰, sáng tåo. 

 
4) Hai ÇÜ©ng trí Çåo và 
tâm Çåo nhÆp låi chung 
làm m¶t, dÍ cäm xúc, 
nhanh nhËn, hùng månh, 

quá t¿ tin có khi trª nên Ç¶c tài. 
 
5) CuÓi ÇÜ©ng chia ra 2 
nhánh, là tình yêu, tình 
bån quí tr†ng lÅn nhau. 
 
6) ñÙt làm 2 khoäng dÜ§i 
ngón gi»a là sÜng tim, 
Çau måch máu tim. 

 
7) Có dÃu X n¢m gi»a 
ÇÜ©ng ÇÙt ra, có th‹ ch‰t 
vì bŒnh tim. 
 
8) HÓ sâu tròn n¢m dÜ§i 
ngón áp út, có trång thái 
mù m¶t m¡t và chäy 
máu m¡t. 

 
TÃt cä nh»ng s¿ viŒc xäy ra ÇŠu có 
s¤n trên bàn tay, nhÜng không có cái 
gì là tuyŒt ÇÓi cä. 
 

"Có ÇÙc næng th¡ng sÓ". 
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Trang  

báo cÛ 
 

 HUY“N THANH L  
 
 

æm 1995, khi có š ÇÎnh chú 
thích Hoàng ViŒt Thi Tuy‹n, 

chúng tôi Çã yêu cÀu  cô em ru¶t gºi 
m¶t sÓ tài liŒu cÀn thi‰t tØ quê nhà. 
Trong sÓ sách báo cÛ nhÆn ÇÜ®c Ãy có 
låc vào m¶t trang báo cÛ, là hai trang 
29 và 30 cûa t© báo TÜ TÜªng xuÃt 
bän trÜ§c 1975 ª Sàigòn, mà chúng tôi 
không th‹ nhÆn bi‰t là TÜ TÜªng sÓ 
mÃy, phát hành næm nào ? Lš do làm 
sao mà r©i ra, l†t vào cuÓn Hoàng ViŒt 
Thi Tuy‹n trích dÎch cûa ViŒt Nhân VÛ 
Huy Chi‹u? 
 

Tuy nhiên, chúng tôi Çành x‰p låi, 
chÌ ghi ÇÜ®c vào trang 29: DÜÖng C¿ 
Nguyên 755-?, trang 30 Giä ñäo 779-
843 b¢ng ch» Hán. 

 
Sau này, nhân may m¡n có bån 

cûa con chúng tôi mua t¥ng b¶ Toàn 
ñÜ©ng Thi, chúng tôi låi ghi ti‰p b¢ng 
bút ÇÕ vào trang 29 nhÜ sau: 

Bài thÖ này, Toàn ñÜ©ng Thi chép 
ª Quy‹n 333, trang 1067: Cung Phøng 
ñÎnh Pháp SÜ Qui An Nam. 

 
Và trang 30 nhÜ sau: 
Bài thÖ này, Toàn ñÜ©ng Thi, 

Quy‹n 572, trang 1912 gÒm có tám 
câu, k‹ cä các ch» dÎ biŒt v.v... 

 
TÓng An Nam Duy Giám Pháp SÜ 
ñŠ thêm, sau Çó låi cÃt Çi, vì chÜa 

có thì gi© Ç‹ tìm hi‹u. 
 
Nay, viŒc chú thích thÖ xÜa Çã 

tÜÖng ÇÓi ränh, nên lÃy ra Ç†c låi và 
vi‰t vài ÇiŠu cÀn thi‰t. 

 
 Bài gÒm có nh»ng phÀn chính nhÜ 

sau: 
I- PhÀn tài liŒu nguyên væn 
Chúng tôi chÌ chøp låi m¶t phÀn, 

còn thì xin chép nguyên væn, Ç‹ tiŒn 
cho vÃn ÇŠ so sánh tìm hi‹u,...:  

Trang Báo CÛ trang 29,  trích : 
 
Nguyên bän bài thÖ cûa Çåi thi hào 

DÜÖng C¿ Nguyên vi‰t Ç‹ t¥ng Ngài 
Phøng ñình pháp sÜ nhÜ sau:  

 
Trang Báo CÛ trang 30, trích: 
Và dÜ§i Çây là bài thÖ cûa thi hào 

C° ñäo vi‰t Ç‹ tiÍn biŒt Ngài Duy 
Giám pháp sÜ: 

 
 
II- PhÀn nguyên væn, chúng tôi 

vi‰t låi trong Toàn ñÜ©ng Thi, do 
QuÓc T‰ Væn Hóa XuÃt bän Công 
Ty, Ãn hành lÀn thÙ 2, næm 1994 

 
1- Quy‹n 333, trang 1067: 

 
Phiên âm: 
Cung Phøng ñÎnh Pháp SÜ Qui An 

Nam 
 
CÓ hÜÖng Nam ViŒt ngoåi, 
Vån lš båch vân phong. 
Kinh luân tØ thiên khÙ, 
HÜÖng hoa nhÆp häi phùng. 
L¶ Çào thanh phåm triŒt, 
ThÄn các hóa thành trùng. 
Tâm Çáo TrÜ©ng An måch, 
Giao Châu hÆu då chung. 
          DÜÖng C¿ Nguyên 
 
2- Quy‹n 572, trang 1912: 
 

 
Phiên âm : 
TÓng An Nam Duy Giám Pháp SÜ 
 
Giäng kinh xuân ÇiŒn lš, 
Hoa nhiÍu ng¿ sàng phi. 

N 
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Nam häi k› hÒi Ç¶, ( quá ) 
C¿u sÖn lâm lão qui. 
TriŠu dao man thäo låc, 
NguyŒt thÃp Çäo tùng vi. 
(Xúc phong hÜÖng t°n Ãn, 
Chiêm vÛ khánh sinh y.) 
Không thûy kš nhÜ bÌ, 
( Vân thûy l¶ ÇiŠu ÇŒ,) 
Vãng lai tiêu tÙc hi. 
               Giä ñäo 
 
(Nh»ng ch» nghiêng là ghi theo 

nh»ng bän khác).  
. . . 
 
V. DÎch xuôi 
 
Cung Kính Pháp SÜ Phøng ñÎnh 

VŠ An Nam 
 
Quê hÜÖng (cûa pháp sÜ) ª tÆn 

ngoài xa nÜ§c Nam ViŒt, 
Muôn d¥m xa xôi mây tr¡ng bay 

trên ÇÌnh núi. 
Vì tài kinh luân nên phäi tØ biŒt trên 

tr©i Çi khÕi, 
HÜÖng và hoa Çã hòa vào bi‹n l§n. 
Ti‰ng giäng kinh nhÜ sóng båc 

trong sáng, 
HÖi con trai h‰n l§n nhä ra bi‰n 

thành mÃy tÀng lâu Çài. 
Lòng (cûa pháp sÜ) Çã t§i các nÈo 

ÇÜ©ng cûa kinh Çô TrÜ©ng An, 
Sau này ª Giao Châu låi có ti‰ng 

thÌnh chuông ban Çêm. 
 
TiÍn ñÜa Pháp SÜ Duy Giám cûa 

An Nam 
 
Pháp sÜ Duy Giám giäng kinh PhÆt 

trong ÇiŒn xuân, 
Hoa quÃn quanh giÜ©ng cao cûa 

nhà vua. 
Bi‹n nam Çã mÃy lÀn qua rÒi, 
Núi xÜa ÇÓi diŒn (v§i pháp sÜ) tØng 

träi trª vŠ. 
NÜ§c triŠu dâng Çám cÕ hoang tän 

mát, 
M¥t træng Äm Ü§t cây thông trên 

Çäo nhÕ bé. 
(DÃu hÜÖng g¥p gió ch£ng ÇÜ®c 

lâu, 
MÜa thÃm Ü§t cä áo mùa hè). 
Qua ÇÜ©ng thûy bao la nhÜ pháp 

sÜ, 
(Con ÇÜ©ng hành cÜ§c cûa pháp 

sÜ xa th£m). 
ñi låi tin tÙc hi‰m hoi. 
 
VI. DÎch thÖ 
 

1- Bän dÎch cûa ThÜ®ng t†a MÆt 
Th‹: 

 
Bài cûa DÜÖng C¿ Nguyên 
Quê nhà trong cõi ViŒt. 
Mây båc tít mù xa; 
Cºa tr©i v¡ng kinh kŒ. 
M¥t b‹ n°i hÜÖng hoa. 
Sóng g®n cò in bóng, 
Thành xây h‰n mÃy tòa. 
TrÜ©ng An lòng quÃn quít, 
Giao châu chuông Çêm tà ... 
 
Bài cûa Giä ñäo 
 
ñiŒn xuân giäng kinh luÆn, 
GiÜ©ng ng¿ vÜ§ng mùi hoa. 
B‹ nam quên lÓi cÛ. 
Non ViŒt vi‰ng tuÀn già. 
Án mòn khi gió táp, 
Áo l¡m lúc mÜa sa. 
Kìa kìa tr©i lÄn nÜ§c, 
Tin tÙc bi‰t bao xa. 
 
1- Bän dÎch cûa chúng tôi: 
(Vì không dÎch ÇÜ®c Çúng nguyên 

th‹, nên Çành mÜ®n th‹ thÖ Løc Bát Ç‹ 
g†i là giao cäm v§i TiŠn Nhân vÆy). 

 
Cung Phøng ñÎnh Pháp SÜ Qui An 

Nam 
 
Xa ngoài Nam ViŒt quê hÜÖng, 
ñÌnh non mây tr¡ng du dÜÖng d¥m 

ngàn. 
BiŒt tr©i thân ÇÜ®m kinh luân, 
Hòa vào bi‹n l§n ngÆp tràn hÜÖng 

hoa. 
Ti‰ng kinh sóng båc bao la, 
HÖi sò mÃy l§p bi‰n ra lâu Çài. 
TrÜ©ng An lòng Ç‰n Çây rÒi, 
Giao Châu sau thÌnh tØng hÒi 

chuông Çêm. 
 
 
TÓng An Nam Duy Giám Pháp SÜ  
 
(xin  chÌ dÎch Tám câu, nhÜ bài cûa 

ThÜ®ng t†a MÆt Th‹ Çã dÎch) 
 
ñiŒn xuân r¶n rã giäng kinh, 
GiÜ©ng vua cao vút hoa quanh 

tuyŒt v©i. 
Bi‹n nam mÃy lÜ®t qua thôi, 
Non xÜa ÇÓi diŒn träi Ç©i pháp sÜ . 
DÃu hÜÖng g¥p gió mau m©, 
ThÃm mÜa h‰t cä áo hè ÇÃy thôi. 
Bao la ÇÜ©ng thûy lÜ§t rÒi, 
Vãng lai tin tÙc hi‰m hoi cÛng 

Çành. 
 

VII. L©i k‰t 
 
Chúng tôi xin mÜ®n l©i cûa cÓ nhà 

væn Ngô TÃt TÓ vi‰t cách Çây 62 næm 
(1941) trong phÀn nói ÇÀu cuÓn Væn 
H†c Th©i Lš cûa ông: 

"TØ lúc Hán h†c bÎ bãi Ç‰n nay, 
ÇÀu Çuôi m§i Ç¶ ngoài hai chøc næm, 
cái sÓ sách vª ch» Hán hóa ra l†ng 
xanh, l†ng vàng, giÃy moi, giÃy phèn 
không phäi là ít... 

 
Vä chæng ch» Hán bây gi© Çã 

không Ç¡c døng, 
 
Có ngày nó së tiêu diŒt -cái ngày 

Ãy cÛng không xa gì- Khi mà ch» Hán 
ª ta không còn, thì nh»ng sách kia dù 
có còn n»a, cÛng là vô ích. ñã Ç‰n lúc 
Çó, e r¢ng có nh»ng kÈ v†c våch ch» 
Hán, công nhiên Çóng vai nghiên cÙu 
væn h†c ch» Hán Ç‹ vu oan c° nhân 
và Çánh lØa hÆu nhân.... 

 
Th¿c dân Pháp ép chính quyŠn 

ViŒt Nam th©i Ãy phäi bÕ ch» Nho 
trong chÜÖng trình h†c vào næm 1918. 
Nên, nhà væn Ngô TÃt TÓ vi‰t vào næm 
1941 nh»ng dòng Çã trích trên Ç‹ than 
thª cái cänh hôm nay, thÆt chí lš vÆy. 

 
Ai tai ! thiên c° s¿, 
NhÃt kh¡c thÓn Çan tâm. 
 

(Thiên san phÓ, chiŠu 06.9.03) 
                               
Ghi chú : Vì bài vi‰t có tính cách 

nghiên cÙu quá dài, nên chúng tôi mån 
phép bÕ phÀn III và IV. Xin tác giä 
hoan h› cho. (Viên Giác) 
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Cu¶c Ç©i nhà 

thÖ H»u Loan 

sÓng dÜ§i ch‰ 

Ç¶ c¶ng sän 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giä: Nhåc sï TrÎnh HÜng 
 

(Ti‰p theo Vg 137) 
 

Y‰m väi  
xÙ thanh    

(Kÿ 2) 
 
 

au Çó ít lâu ª miŠn B¡c xäy ra 
vø Nhân Væn Giai PhÄm. 

Trong Çám Nhân Væn có cø Phan 
Khôi, TrÀn DÀn, Phùng Quán, ñ¥ng 
ñình HÜng bÎ k‰t t¶i rÃt n¥ng. Cø Phan 
Khôi tu°i Çã quá cao nên không bÎ b¡t 
Çi tråi cäi tåo nhÜ TrÀn DÀn, Phùng 
Quán, ñ¥ng ñình HÜng. NhÜng cø bÎ 
cô lÆp, không ÇÜ®c ti‰p xúc v§i ai và 
ngÜ©i nào cÛng s® hãi không dám liên 
hŒ v§i cø vì cø bÎ coi là kÈ phän Ç¶ng 
xÃu xa, Ç‰n n‡i cø bÎ ch‰t Çói ! 

Trong sÓ nh»ng ngÜ©i liên can Ç‰n 
vø Nhân Væn Giai PhÄm, có tôi, anh 
Quang DÛng và cä nhåc sï Væn Cao 
cÛng dính líu vì có bài vi‰t. NhÜng TÓ 
H»u và NguyÍn ñình Thi chÌ b¡t chúng 
tôi lên làm ki‹m Çi‹m. Sau Çó, h† Çu°i 
chúng tôi ra khÕi H¶i Nhà Væn, nghïa 
là bÎ treo bút không ÇÜ®c Çi làm. Cho 
nên, anh Quang DÛng sÓng trong cänh 

nghèo Çói, cho Ç‰n lúc ch‰t ch£ng bao 
gi© ÇÜ®c hÜªng m¶t b»a cÖm æn Ç¶n 
cho no lòng. Anh Væn Cao cÛng bÎ 
trØng phåt, nhÜng anh Ãy còn nh© vä 
ÇÜ®c v® là chÎ Bæng. TrÜ§c Çó, chÎ 
thu¶c con nhà tÜ bän ª Hà N¶i nên 
còn dành døm ÇÜ®c m¶t ít tiŠn båc 
Çem ra nuôi chÒng con. Anh Væn Cao 
buÒn rÀu quá Çâm ra nghiŒn rÜ®u 
n¥ng. Riêng tôi ÇÜ®c lŒnh phäi vŠ quê 
Ç‹ chÎu an trí quän thúc, cÃm không 
ÇÜ®c liên hŒ v§i bÃt cÙ ai. Th‰ là hai v® 
chÒng låi l‰ch th‰ch bÒng con vŠ ngôi 
nhà cÛ nát: Nhà mái lá, m‡i khi tr©i 
mÜa, nÜ§c d¶t kh¡p nÖi, nên ngày 
cÛng nhÜ Çêm, chúng tôi phäi thay 
phiên nhau n¢m chÓng tay lÃy thân 
che cho ÇÙa con nhÕ ngû. 

Lúc Çó, nh© còn trai tráng sÙc vóc, 
nên sáng s§m tôi Çi Çánh giÆm ki‰m 
vài con tôm con tép, mang bán lÃy 
tiŠn, chÌ gi» m¶t ít Çem kho muÓi m¥n 
chát æn v§i cÖm. Bu°i chiŠu, tôi ngÒi 
xe trâu Çi thÒ Çá, Ç°i công lÃy gåo và 
ngô. Tuy vÆy, hai v® chÒng yêu thÜÖng 
nhau, sÓng rÃt hånh phúc. Nhà tôi chÎu 
c¿c rÃt nhiŠu, låi sinh ÇÈ cho tôi nh»ng 
ÇÙa con. Khi ÇÙa ÇÀu 7 tu°i, ÇÙa thÙ 
hai 5 tu°i và ÇÙa thÙ ba 3 tu°i, thì 
trong bøng bà Ãy mang m¶t ÇÙa n»a 
s¡p chào Ç©i ! 

Trong th©i gian Ãy, ngoài B¡c g¥p 
khó khæn trÀm tr†ng, là thi‰u gåo cho 
dân æn. M†i ngÜ©i sÓng b¢ng mì cûa 
Liên Xô viŒn tr®. Tiêu chuÄn  mua gåo 
hàng tháng b¢ng tem phi‰u. NhÜng 
Çâu có ÇÜ®c mua gåo ÇÀy Çû. Có 
tháng m‡i ÇÀu ngÜ©i chÌ mua ÇÜ®c 
30% gåo, còn 70% là mì Liên Xô. Nhà 
nÜ§c ra lŒnh cÃm ng¥t không ai ÇÜ®c 
dùng b¶t gåo làm quà bánh bán cho 
dân. TØ tÌnh thành Ç‰n thôn quê, ngÜ©i 
ta thèm æn quà có b¶t gåo, nên con 
buôn Çã làm "chui" các món quà có 
b¶t gåo Ç‹ bán cho dân, nhÜ là bánh 
cuÓn, bánh Çúc và các loåi bánh khác. 
Công an và tøi quän lš ch® ki‹m soát 
rÃt g¡t gao. Ai bán hàng b¶t gåo "lÆu" 
vô š Ç‹ công an b¡t ÇÜ®c, së bÎ tÎch 
thu h‰t hàng hóa và phåt tiŠn rÃt n¥ng. 
Th‰ là h‰t vÓn! M¥c dù vÆy, nhÜng vì  
cÀn phäi sÓng nên ngÜ©i ta cÙ phäi 
liŠu lïnh mà làm "chui" bán "chui". 

ñ‹ có sÓ thu nhÆp cho cu¶c sÓng 
gia Çình Ç« kh° m¶t phÀn nào, v® tôi 
cÛng liŠu b¡t chÜ§c ngÜ©i ta làm bánh 
cuÓn mang ra ch® bán. Bà Ãy näy ra 
m¶t sáng ki‰n bán "chui" và th¿c hiŒn 
ngay. Bà Çi mua "chui" gåo giá ch® 
Çen. Ban ngày bà xay gåo ra b¶t. ñ‰n 
khuya, lúc 2 gi© sáng, bà dÆy tráng 
bánh Ç‹ sáng ngày Çem ra ch® bán. 

Bi‰t dân Çói khát thèm thuÒng, bà 
tráng bánh thÆt dÀy và to, khác v§i 
bánh cuÓn tráng mÕng và nhÕ nhÜ ª 
thành thÎ th©i xÜa. Làm xong, bà cho 
bánh cuÓn cùng nÜ§c m¡m chanh pha 
s¤n vào thúng, ÇÆy lên b¢ng hai, ba 
cái mËt nhÕ. ñoån bà Ç¶i thúng bánh 
lên ÇÀu, tay d¡t theo hai con l§n, ÇÙa 7 
tu°i ÇÙa 5 tu°i. MË con lÀn vào trong 
ru¶ng mía ho¥c ru¶ng ngô um tùm kín 
Çáo, tØ bên ngoài không trông thÃy 
ÇÜ®c. Ÿ Çó, bà l£ng l¥ng x‰p bánh và 
nÜ§c chÃm ra hai cái mËt, m‡i mËt chÌ 
có 3 phÀn æn thôi, rÒi cho hai con vào 
ch® bán, còn bà ngÒi låi ch©. Bà d¥n 
dò hai con phäi cùng nhau trông chØng 
công an và quän lš ch®; ÇÙa nào bán 
h‰t ba phÀn thì trª låi lÃy ti‰p bánh 
cuÓn Çem bán. Làm nhÜ vÆy Ç‹ tránh 
viŒc Çem Çi nhiŠu, nh« công an b¡t 
ÇÜ®c là h‰t vÓn. May Tr©i thÜÖng 
Thánh Ç¶ và hai th¢ng bé cÛng tinh 
khôn, nên không bÎ b¡t lÀn nào! Nh© 
v® tôi mà gia Çình Ç« kh°! 

B†n trÈ con mang bánh cuÓn Çi 
bán ÇÜ®c các bà nhà quê Çi ch® mua 
æn. H† rÃt thÜÖng m‰n hai ÇÙa, còn 
bäo chúng: "Các cháu hãy vŠ nói v§i 
mË là nên thêm vào trên m‡i cái bánh 
cuÓn m¶t ít hành m«. Bánh së ngon 
hÖn và bán ÇÜ®c nhiŠu hÖn". Nghe các 
con nh¡c låi š ki‰n khách hàng, v® tôi 
thÃy h®p lš nhÜng khó khæn, vì "ÇÜ©ng, 
gåo, thÎt" là nh»ng loåi hàng bÎ cÃm. 

ƒy th‰ mà bà cÛng chåy ch†t mua 
"chui" ÇÜ®c m« Ç‹ tr¶n v§i hành cho 
bánh ngon hÖn! Tuy nhiên, có m« Çã 
là khó rÒi, Ç‰n lÜ®t rán m« ra nÜ§c rÒi 
phi v§i hành låi là vÃn ÇŠ gian nan. Ÿ 
nhà quê không khí trong lành, hành 
m« phi vàng lên bÓc mùi thÖm bay Çi 
rÃt xa. Công an hay du kích ngºi thÃy 
mùi thÖm cûa hành phi m«, së Çánh 
hÖi tìm ra nÖi mình làm b‰p "chui" 
ngay! Cho nên cÙ phäi Ç‰n 4 gi© sáng 
bà Ãy m§i nhóm b‰p, kê chäo, cho 
hành thái nhÕ vào chäo phi lên. Trong 
lúc bà Ãy làm, tôi có b°n phÆn ra ngoài 
cºa canh gác tØ xa. Tôi ÇÎnh bøng n‰u 
thÃy bóng công an ho¥c du kích Çi t§i 
là tôi së bÜ§c ra ngæn ch¥n, ki‰m c§ to 
ti‰ng cãi nhau, Ç‹ trong nhà có thì gi© 
mang cái chäo hành m« ra vÙt xuÓng 
cái ao bên cånh b‰p cho phi tang. 
CÛng may là không bao gi© xäy ra 
chuyŒn gây cÃn Çó cä ! 

Trong hai ba næm ÇÀu bÎ Çu°i vŠ an 
trí quän thúc tåi quê nhà, tôi thÃy 
thÜÖng xót v® con vÃt vä kh° c¿c nên 
nhiŠu Çêm tôi tr¢n tr†c thao thÙc 
không ngû ÇÜ®c. Tôi cÙ nghï quanh 
nghï quÄn, cÓ tìm ra l©i giäi Çáp chính 

S 
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xác cho câu hÕi: Tåi sao Çäng låi an trí 
quän thúc Çày Ç†a tôi tåi quê nhà nhÜ 
th‰ này ? Tôi nghï Ç‰n các bån trong 
nhóm Nhân Væn Giai PhÄm và t¿ ÇÜa 
ra các câu hÕi: 

- Nh»ng ngÜ©i bÎ k‰t t¶i n¥ng Çi tù 
Çã Çành, còn anh Quang DÛng, anh 
Væn Cao và tôi chÌ bÎ ki‹m Çi‹m vì m¡c 
t¶i nhË, mà sao h† låi Çu°i ba chúng 
tôi ra khÕi H¶i Nhà Væn, treo bút, 
không cho công æn viŒc làm ? 

- Các anh Quang DÛng, Væn Cao 
không bÎ Çu°i ra khÕi thành phÓ, không 
bÎ quän thúc tåi quê nhà, mà chÌ mình 
tôi chÎu hình phåt nhÜ vÆy, là do 
nguyên c§ nào ? 

Tôi cÀn bi‰t rõ lš do Ç‹ t¿ giäi Çáp 
th¡c m¡c cho mình. Tôi nghï là phäi có 
m¶t lš do Ç¥c biŒt nào Çó nên h† m§i 
ÇÓi xº v§i tôi nhÜ th‰. 

Sau nhiŠu Çêm suy nghï, tôi ki‹m 
Çi‹m låi m†i thÙ. Tôi nh§ låi th©i gian 
tôi ÇÜ®c ÇŠ cº làm ThÜ kš H¶i Nhà 
Væn. Hàng ngày tôi g¥p Chû tÎch H¶i là 
ông NguyÍn ñình Thi. Ông ta chÌ trao 
Ç°i v§i tôi vŠ các công viŒc cûa H¶i 
thôi chÙ không tÕ thái Ç¶ thân thiŒn, 
Çôi khi còn có vÈ lånh nhåt n»a. Còn 
ngÜ©i Ç« ÇÀu ông Thi là ông TÓ H»u. 
Ông Ãy có tu°i Çäng và chÙc vø cao. 
M‡i lÀn g¥p tôi, ông chÌ b¡t tay sÖ qua 
rÒi quay Çi, nét m¥t ông tÕ ra rÃt khó 
chÎu và có vÈ ghét tôi n»a. Tôi nghï có 
lë hôm h†p Çåi h¶i nhà væn, tôi Çã cä 
gan phê phán ông HÒ, nên vì th‰ mà 
ông ghét tôi chæng. Tuy vÆy, vì t¿ tr†ng 
cûa m¶t væn nghŒ sï, tôi cÛng ch£ng 
cÀn sæn Çón Ç‹ h† tÜªng là mình nÎnh 
b®. 

RÒi tôi ch®t nh§ ra m¶t chuyŒn xäy 
ra vào næm 1951 khi mà tôi còn ª quân 
Ç¶i Khu 4. Tôi ch®t hi‹u r¢ng TÓ H»u 
không nh»ng ghét tôi mà còn thù tôi là 
khác. H¡n nhÕ nhen ích k› ghen tÙc 
v§i tôi vì h¡n bi‰t là v® h¡n yêu tôi Ç‰n 
Ç¶ say mê. ñã m¶t lÀn cô ta d†a ly dÎ 
và nói cho h¡n bi‰t cô ta yêu tôi, së Çi 
tìm tôi Ç‹ lÃy tôi sau khi v® thÙ nhÃt 
cûa tôi mÃt mÃy næm. 

V® TÓ H»u tên là Thanh, gái Hu‰ 
khá ÇËp, con nhà danh giá. Có m¶t 
th©i gian cô ta h†c trÜ©ng Collège tÌnh 
Thanh Hóa. HÒi Çó tôi Çã ÇÆu xong Tú 
Tài Pháp, nhÜng tôi không làm viŒc v§i 
Pháp mà trª vŠ Thanh Hóa sÓng v§i 
gia Çình, thay cha mË nuôi nÃng dåy 
d‡ các em, ÇÒng th©i Çi dåy h†c tÜ 
cÛng nhÜ kèm cho các em d¿ bÎ thi 
Trung H†c. 

Trong sÓ các em Ç‰n nh© tôi kèm 
luyŒn thi, có m¶t sÓ là n» sinh gÒm 

bäy, tám em tu°i chØng 16, 17. M‡i 
tuÀn tôi dåy kèm ba bu°i. Trong sÓ có 
m¶t em l§n hÖn cä tên là Thanh. Nàng 
tÕ ra rÃt yêu m‰n tôi, chæm sóc tôi. 
ñ¥c biŒt là Thanh næn nÌ tôi phäi cho 
cô ta t§i h†c m‡i ngày chÙ không cách 
ngày nhÜ các em khác. 

Tôi lúc Çó là m¶t thanh niên cao 
l§n, khÕe månh, ÇËp trai. Các em n» 
sinh h†c v§i tôi em nào cÛng tÕ ra 
thÜÖng m‰n tôi. NhÜng bän tính tôi rÃt 
ÇÙng Ç¡n, h‰t sÙc tôn tr†ng các ÇÙc 
tính làm ngÜ©i nhÜ Nhân, Nghïa, LÍ, 
Trí, Tín, cûa Ông Cha truyŠn dåy. Nên 
tôi lúc nào cÛng coi các n» sinh h†c 
l§p tÜ cûa tôi nhÜ chính em gái ru¶t 
mình. Tôi luôn luôn nghiêm nghÎ, 
không hŠ có š tÜªng thÃp hèn ÇÓi v§i 
h†. Do Çó, các em rÃt n‹ phøc tôi, coi 
tôi vØa là thÀy giáo vØa là ngÜ©i anh 
cûa h†. 

M¶t hôm, tôi thÃy Thanh Ç‰n nhà 
tôi trÜ§c l§p h†c cä gi©. Nét m¥t buÒn 
thiu, Thanh nói: "Hôm nay em låi s§m 
vì em muÓn m©i anh Çi æn cÖm và nói 
chuyŒn, chÙ không h†c bài và có lë 
mãi mãi em không còn ÇÜ®c Çi h†c 
cÛng nhÜ g¥p anh n»a!". Tôi hi‹u là 
Thanh Çang có tâm s¿ gì Çau buÒn, 
muÓn g¥p riêng tôi Ç‹ giäi bày, nên 
ÇÒng š Çi æn cÖm hiŒu v§i cô ta. ñ‰n 
m¶t quán æn, Thanh ch†n m¶t bàn ª 
trong cùng. Hai thÀy trò ngÒi xuÓng, 
g†i nÜ§c uÓng trÜ§c khi bäo làm món 
æn. 

Lúc Çó Thanh khóc lóc bäo tôi: 
"Hôm nay, em m©i anh æn m¶t b»a lÀn 
ÇÀu tiên và cÛng là lÀn cuÓi cùng. Sau 
Çó, có lë không bao gi© em còn g¥p låi 
anh n»a. Em së phäi giã tØ bån bè, 
mái trÜ©ng và cä cu¶c Ç©i ngây thÖ 
cûa m¶t n» sinh n»a!".  

Thanh chÃm nÜ§c m¡t, nói ti‰p:  
"ChiŠu hôm qua, có ÇÙa em trai ª 

Hu‰ ÇÜ®c cha mË em sai ra Çây ÇÜa 
thÜ cho em, bäo em phäi xin nghÌ h†c 
vŠ Hu‰ ngay Ç‹ thu x‰p cho kÎp ngày 
Çi lÃy chÒng... Trong thÜ, cha mË em 
còn cho em bi‰t là ngÜ©i chÒng em 
s¡p lÃy là con trai cûa ngÜ©i bån ÇÒng 
môn cÛ. Hai bên Çã hÙa hËn tØ lâu rÒi 
và cÛng là ch‡ môn Çæng h¶ ÇÓi. Cha 
mË em nói thêm là chÒng chÜa cÜ§i 
cûa em hiŠn lành, Çã có b¢ng Trung 
h†c Pháp. B°n phÆn em là con gái 
phäi vâng l©i cha mË Ç¥t Çâu ngÒi Çó, 
nên em Çành tuân theo. ChÌ vài hôm 
n»a em vŠ Hu‰, nên phäi Ç‰n g¥p anh 
hôm nay Ç‹ nói l©i tØ giã, cäm Ön anh 

Çã tÆn tâm dåy em h†c trong th©i gian 
qua!". 

Nhìn Thanh vØa khóc vØa nói, tôi 
xúc Ç¶ng và cäm thÜÖng cho thân 
phÆn Thanh, nhÜng không bi‰t phäi 
nói gì Ç‹ an ûi Thanh. Tôi chÀm chÆm 
nói vài ba l©i khuyên:  

"Anh rÃt cäm thông cho n‡i buÒn 
cûa Thanh. NhÜng viŒc vâng lŒnh cha 
mË vŠ lÃy chÒng cûa Thanh chÙng tÕ 
r¢ng Thanh là ngÜ©i con gái ngoan, có 
hi‰u, bi‰t tuân theo l©i cha mË. ñó là 
Çi‹m son Çáng quš ª ngÜ©i con gái 
ViŒt Nam. HÖn n»a, là trai hay gái, l§n 
lên trÜ§c sau cÛng phäi lÆp gia Çình, 
Çó là b°n phÆn cûa con ngÜ©i mà Tåo 
Hóa ban cho Ç‹ nÓi ti‰p dòng dõi. Và, 
nói cho cùng, m‡i con ngÜ©i sinh ra 
ÇŠu có m¶t ÇÎnh mŒnh do Tr©i dành 
cho. ñ©i con gái Çi lÃy chÒng mÜ©i hai 
b‰n nÜ§c trong nh© Çøc chÎu. Anh 
cÛng buÒn l¡m khi thÃy em phäi xa 
trÜ©ng, xa bån, xa anh là thÀy dåy 
kèm. Bây gi© anh chÌ mong em có Çû 
nghÎ l¿c làm tròn b°n phÆn ngÜ©i con; 
mai sau, em có hånh phúc là anh 
mØng rÒi". 

Th‰ là sau b»a æn tiÍn biŒt, Thanh 
Çã âm thÀm ra vŠ và tØ Çó tôi không có 
tin tÙc gì vŠ hoàn cänh cûa Thanh n»a. 

Vào ÇÀu mùa Hè næm 1951, tôi Çi 
làm vŠ, æn uÓng xong, ra n¢m trên 
võng trÜ§c cºa nhà hóng mát, trong 
ÇÀu nghï t§i ngÜ©i v® ch‰t ÇuÓi mÃy 
næm trÜ§c. Ch®t tôi thÃy m¶t ngÜ©i Çàn 
bà ÇÀu Ç¶i nón søp xuÓng che mÃt h£n 
cái m¥t Çang Çi tØ ngoài ngõ vào và 
ti‰n vŠ phía tôi n¢m. Tôi ngÖ ngác 
chÜa bi‰t Çó là ai thì ngÜ©i Çàn bà Çó 
Ç‰n ch‡ tôi n¢m, quÿ xuÓng ôm chÀm 
lÃy ngÜ©i tôi, vØa khóc vØa giª nón ra 
miŒng nói:  

"Anh H»u Loan Öi! Anh còn nhÆn ra 
em không? Em là Thanh trÜ§c h†c ª 
Collège Thanh Hóa, tØng h†c l§p tÜ 
cûa anh rÒi chia tay v§i anh vŠ Hu‰ lÃy 
chÒng Çây nì!".  

Lúc Çó tôi m§i nhìn rõ ra Thanh, 
Çúng là cô n» sinh cûa tôi ngày xÜa. 
Tôi v¶i vàng ngÒi dÆy. Thanh ngÒi dÜ§i 
ÇÃt gøc ÇÀu lên gÓi. Tôi Çi vào nhà lÃy 
cái gh‰ ra, Ç« Thanh ngÒi lên. Nàng lä 
ngÜ©i vào mình tôi. Tôi v¶i bäo nàng:  

"Em có chuyŒn gì buÒn, Ç‹ thûng 
th£ng nói ra sau. Bây gi© em hãy nín 
Çi, ÇØng khóc lóc n»a. Hãy ngÒi th£ng 
ngÜ©i trên gh‰ Çàng hoàng, kÈo l« có 
ai trông thÃy em sát cånh anh, h† hi‹u 
lÀm, là mÃt danh d¿ và xÃu h° l¡m 
ÇÃy!".                                    (Còn ti‰p) 
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Tìm hi‹u 

h†c thuy‰t 

cûa Trang Tº 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Võ Thu TÎnh 
 

I.-  S¿ tích Trang Tº 
 

S¿ tích cûa Trang Tº, chúng ta 
không th‹ bi‰t ÇÜ®c m¶t cách rõ ràng. 
Theo Sº Kš cûa TÜ-Mã Thiên, Trang 
Tº tên là Chu, ngÜ©i huyŒn Mông, 
nhÜng không thÃy nói là ngÜ©i nÜ§c 
nào? Có thuy‰t cho xÙ Mông thu¶c 
nÜ§c LÜÖng, có thuy‰t låi cho là thu¶c 
nÜ§c TÓng. VŠ sau, Mã T¿ Luân 
nghiên cÙu kÏ hai thuy‰t trên, k‰t luÆn 
r¢ng Trang Tº là ngÜ©i nÜ§c TÓng, 
không bi‰t rõ sinh næm nào, chÌ bi‰t 
ông sÓng vào khoäng 370 Ç‰n 298 
trÜ§c CN, tÙc là 200 næm sau Lão Tº 
(Lão Tº sinh 570 tr CN). Sº Kš ghi 
Trang Tº là ngÜ©i ÇÒng th©i v§i Månh 
Tº, HuŒ Thi, LÜÖng HuŒ vÜÖng, TŠ 
Tuyên vÜÖng (ÇÒng th©i v§i Aristode, 
Epicure bên Âu Châu). NgÜ©i ta  cÛng 
bi‰t ông là bån thân cûa HuŒ Thi, và 
ông ch‰t sau HuŒ Thi cÛng vào 
khoäng gi»a th©i HuŒ Thi và Công Tôn 
Long.  

     Sª Uy vÜÖng nghe tài Trang Tº, 
sai hai Çåi phu Ç‰n m©i ông ra làm 
quan. Trang Tº hÕi: 'Tôi nghe vua Sª 
có m¶t con thÀn quy (rùa thÀn) ch‰t Çã 
3 ngàn næm, vua Sª quš và cÃt ª trên 
mi‰u ÇÜ©ng. Theo các ông con nghï,  
thÀn quy Ãy nên chÎu ch‰t Ç‹ lÜu 
xÜÖng mình cho ngÜ©i sau quí tr†ng 
hay thà sÓng Ç‹  kéo lê cái Çuôi mình 
trong bùn?’ Hai vÎ Çåi phu Çáp: 'Thà 
sÓng Ç‹ kéo Çuôi mình trong bùn còn 
hÖn’. Trang Tº liŠn nói: ‘Thôi quí vÎ vŠ 

Çi... Tôi cÛng chÎu lê cái Çuôi cûa mình 
trong bùn’. 

 
II. - Sách cûa Trang Tº  
 
Th©i gian Trang Tº Ç‰n ª Än tåi núi 

Nam Hoa, thu¶c quÆn T‰ âm, châu 
Tào, ngÜ©i ÇÜÖng th©i g†i ông Nam 
Hoa. Vì th‰ tác phÄm cûa ông Ç‹ låi có 
tên là Trang Tº, mà cÛng ÇÜ®c mŒnh 
danh là Nam Hoa kinh. 

Theo NghŒ Væn chí trong sách Hán 
thÜ, thì sách Nam Hoa Kinh cûa Trang 
Tº nguyên có 52 thiên, nhÜng hiŒn nay 
chÌ thÃy còn 33 thiên, phân thành: N¶i 
thiên; Ngoåi thiên; Tåp thiên  (theo bän 
cûa Quách TÜ®ng, là bän thông hành 
hiŒn nay): 

N¶i thiên gÒm có 7 thiên: Tiêu Diêu 
Du, TŠ VÆt LuÆn, DÜ«ng Sinh Chû, 
Nhân Gian Th‰, ñÙc Sung Phù, ñåi 
Tông SÜ, −ng  ñ‰ VÜÖng; 

Ngoåi Thiên gÒm có 15 thiên: BiŠn 
Thiên, Mã ñŠ, KhÙ C¿, Tåi H¿u, Thiên 
ñÎa, Thiên ñåo, Thiên VÆn, Kh¡c Ý, 
ThiŒn Tánh, Thu Thûy, Chí Låc, ñåt 
Sinh, SÖn M¶c, ñiŠn Tº PhÜÖng, Tri 
B¡c Du. 

Tåp Thiên gÒm có 11 thiên: Canh 
Táng Sª, TØ Vô Qu›, T¡c DÜÖng, 
Ngoåi VÆt, Ngø Ngôn, NhÜ®ng VÜÖng, 
ñåo Chích, DuyŒt Ki‰m, NgÜ Phø, LiŒt 
Ng¿ KhÃu, Thiên Hå. 

Trong sÓ 33 thiên Ãy, 7 thiên N¶i 
thiên Çáng tin cÆy hÖn cä, m¥c dÀu Çã 
bÎ ngÜ©i sau vi‰t thêm ít nhiŠu vào. 
Ngoåi thiên và Tåp thiên thì không th‹ 
tin cÆy cho l¡m: ñåi Ç‹ ba thiên Thu 
Thûy, Canh Tang Sª, Ngø Ngôn là 
nh»ng tài liŒu khá Çáng tin, còn các 
thiên NhÜ®ng VÜÖng, DuyŒt Ki‰m, ñåo 
Chích, NgÜ Phø væn bút rÃt kém, ÇŠu 
là giä thác vào. Thiên cuÓi  là Thiên Hå 
thì tuyŒt diŒu, bình luÆn tri‰t h†c Trang 
tº m¶t cách tinh tÜ©ng, nhÜng låi 
không phäi là tác phÄm cûa Trang Tº. 

 
III.- H†c thuy‰t cûa Trang Tº  

 
Nhân sinh luÆn cûa ñåo gia t§i 

Trang Tº thì hoàn tÃt: Trang Tº chÎu 
änh hÜªng thuy‰t 't¿ nhiên' và 'vô vi‘ 
cûa Lão Tº, thuy‰t ' tŠ vån vÆt dï vi thû 
‘ (coi luÆt vån vÆt b¢ng nhau là quan 
tr†ng nhÃt) cûa ñiŠn BiŠn, ThÆn ñáo 
và thuy‰t ' thiên ÇÎa nhÃt thÍ’ cûa HuŒ 
Thi, gom cä låi thành m¶t hŒ thÓng 
phong phú, rÒi phát huy thêm, ÇÜa t§i 
m¶t cänh gi§i siêu hình huyŠn bí. 

Trong 33 thiên cûa Nam Hoa Kinh, 
tuy nghïa lš ÇŠu sâu r¶ng, song chÌ có 
7 thiên ÇÀu cûa N¶i Thiên bao quát 

ÇÜ®c tÃt cä y‰u chÌ cûa toàn h†c 
thuy‰t cûa Trang Tº, nhÃt là ba thiên: 
Tiêu Diêu Du bàn vŠ t¿ do tuyŒt ÇÓi, 
TŠ VÆt LuÆn nói vŠ bình Ç£ng tuyŒt 
ÇÓi, DÜ«ng Sinh Chû  ÇŠ ra thuÆt 
dÜ«ng sinh trÜ©ng th†.  

  
1- Tiêu Diêu (t¿ do tuyŒt ÇÓi) 
 
Lão Tº và Trang Tº giÓng nhau vŠ 

quan niŒm ñåo và ñÙc, và cä hai ÇŠu 
chÓng ÇÓi tÜ tÜªng truyŠn thÓng và ch‰ 
Ç¶ ÇÜÖng th©i. Vì vÆy mà sº gia TÜ- 
Mã Thiên mŒnh danh cho h†c phái nÀy 
là ñåo ñÙc Gia, vì hai quan niŒm ñåo 
và ñÙc là nŠn täng chung cûa ñåo 
h†c. Tuy nhiên Lão-tº và Trang Tº vÅn 
có nh»ng Çi‹m khác nhau: 

Lão Tº  nhÃn månh vŠ ñåo,  ÇÜa 
ra m¶t mÅu th‹ ch‰  vô vi nhi trÎ, ÇŠ 
nghÎ v§i các vua ÇÜÖng th©i cai trÎ b¢ng 
cách không làm gì cä, nghïa là không 
can thiŒp, cän trª, Ç‹ cho ñåo Tr©i t¿ 
nhiên phát tri‹n, ‘không tranh mà 
th¡ng, không nói mà có ngÜ©i theo, 
không g†i mà tÃt cä t¿ Ç‰n, thoäi mái 
mà xong viŒc m¶t cách tÓt ÇËp’, trong 
khuôn kh° m¶t nÜ§c nhÕ, dân sÓ  ít và 
dân trí không mª mang.  

Còn Trang Tº  nhÃn månh vŠ s¿ 
phân biŒt gi»a thiên nhiên và nhân tåo.  
Ông quan niŒm ñåo là Nguyên Lš sinh 
ra Tr©i ñÃt Vån VÆt, ‘t¿ bän, tÜ cæn’, t¿ 
mình là gÓc, là rÍ cûa mình, vô thûy vô 
chung, trÜ©ng tÒn bÃt bi‰n, vån vÆt 
d¿a vào Çó mà sinh hóa không dØng, 
và  ñÙc là cái ñåo bi‹u hiŒn nÖi m‡i 
vÆt, m‡i ngÜ©i, và ông cho r¢ng trong 
m‡i ngÜ©i, m‡i vÆt ÇŠu có tính-t¿-
nhiên, (nature, essence) ch£ng hån 
nhÜ tính-t¿-nhiên cûa lºa là nóng, cûa 
bæng giá là lånh, cûa nÜ§c là chäy 
xuÓng thÃp, cûa khói là bÓc lên cao, 
v.v...  

 
a) ThuÆn theo tính-t¿-nhiên cûa 

mình thì ÇÜ®c t¿ do‘, ÇÜ®c tiêu diêu 
rong chÖi thoäi mái, hÜªng nhàn , 
hoàn toàn theo sª thích cûa mình, tÙc 
là có hånh phúc ngay tåi cõi Ç©i nÀy. 
Tiêu dao tuyŒt ÇÓi là trång thái hòa 
ÇÒng v§i ñåo, møc Çích cuÓi cùng cûa 
h†c thuy‰t cûa Trang Tº. (Tiêu Diêu 
Du).  

Ch£ng hån, bé nhÕ nhÜ con ve, 
chim cÜu, quy‰t bay vøt lên cây 
phÜÖng du, ho¥c to l§n  nhÜ chim b¢ng 
vÜ®t cao chín vån d¥m, bay sang bi‹n 
Nam, m‡i con ÇŠu thuÆn theo tính-t¿-
nhiên mà bay lên cho Çúng v§i khä 
næng do ñåo phú cho, ÇŠu có th‹ tiêu 
diêu, thänh thÖi t¿ tåi nhÜ nhau. NhÜ 
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vÆy thì tuy ‘l§n nhÕ, bay cao bay thÃp 
có khác nhau, nhÜng theo Trang Tº, 
cái viŒc thuÆn theo bän tính, mà bay 
cho Çúng v§i khä næng mình Çåt Ç‰n 
tiêu diêu (hay tiêu dao) vÅn là m¶t’.  

         
b) Không chÎu Ç¿ng các ‘bÃt ÇÒng 

t¿ nhiên’ làm mÃt t¿ do. Theo ông, 
tính-t¿-nhiên và th‹ chÃt cûa vån vÆt 
không ÇÒng nhau, tr©i sinh ra m‡i vÆt 
l§n nhÕ, khôn ngu, lanh chÆm, cao 
thÃp, hiŠn d»... khác nhau, và m‡i vÆt 
låi ÇŠu có ch‡ nhÆn cho là ÇËp, là tÓt, 
là hay riêng cho mình.  ñó là nh»ng 
‘bÃt ÇÒng t¿ nhiên’. Trang Tº phän ÇÓi 
nh»ng luÆt lŒ, th‹ ch‰ chính trÎ, xã h¶i, 
luân lš, h†c thuy‰t do con NgÜ©i tåo ra 
(nhân tåo) Ç‹ kiŠm ch‰, tiêu diŒt bän 
cái  tính-t¿-nhiên Ãy cûa ta (thiên 
nhiên). Các ch‰ Ç¶ chính trÎ, xã h¶i, 
luân lš, h†c thuy‰t theo h»u vi ÇŠu 
ÇÎnh ra m¶t ‘cái tÓt’ Ç‹ làm tiêu chuÄn 
chung cho m†i tÜ tÜªng, m†i n‰p sÓng, 
khi‰n m†i ngÜ©i phäi theo Çó mà hành 
Ç¶ng, tÙc là không bi‰t chÎu Ç¿ng 
nh»ng ‘ch‡ bÃt ÇÒng t¿ nhiên’, mà låi  
cÜ«ng ép cho thành ‘ÇÒng nhau’ m¶t 
cách nhân tåo, bu¶c con ngÜ©i sÓng 
theo cái thích chí do luÆt pháp, th‹ ch‰ 
bày ra b¡t tÃt cä m†i ngÜ©i trong nÜ§c 
làm theo, không ÇÜ®c sÓng theo cái sª 
thích riêng cûa mình. Vì vÆy, Trang Tº, 
khuy‰n cáo không ÇÜ®c Çem ‘NgÜ©i 
mà gi‰t Tr©i, Çem nhân tåo mà gi‰t 
thiên nhiên’. 

ThÆt ra, các bÆc ‘thánh nhân’ khi 
lÆp ra nh»ng cái thÙ qui t¡c, ch‰ Ç¶ 
khi‰n cho m†i ngÜ©i phäi phøc tùng 
theo, ch‡ døng tâm cûa h† thÜ©ng 
không phäi là không có lš do chánh 
Çáng và tÓt ÇËp, ch‡ døng š cûa h† 
thÜ©ng không phäi là không th¿c tình 
yêu ngÜ©i, nhÜng yêu nhÜ vÆy là yêu 
theo sª thích riêng cûa mình, mà làm 
Çau kh° cho vÆt mình yêu, thành ra 
ÇÜa Ç‰n k‰t quä trái ngÜ®c v§i nguyên 
š cûa mình, nhÜ trong chuyŒn ‘L‡ HÀu 
nuôi chim’ sau Çây:  

‘Ngày xÜa có con chim quí Ç‰n ÇÆu 
ª cºa thành nÜ§c L‡... L‡ HÀu ng¿ ra 
nghênh ti‰p, rÜ§c vŠ chuÓc rÜ®u ª ÇŠn 
Thái Mi‰u, ra lŒnh tÃu nhåc Cºu thiŠu 
cho nó vui, gi‰t trâu bò m©i nó æn... 
Chim Ãy nhìn d§n dác, b¶ sÀu bi, 
không dám æn, dám uÓng. Cách ba 
ngày thì ch‰t.’ (Chi Låc) 

 
2-  TŠ VÆt  (bình Ç£ng tuyŒt ÇÓi) 
 
a)- T¿ do và bình Ç£ng . T¿ do và 

bình Ç£ng liên k‰t ch¥t chë v§i nhau. 

‘ñã chû trÜÖng t¿ do tuyŒt ÇÓi, thì phäi 
có bình Ç£ng tuyŒt ÇÓi. ThÆt vÆy, n‰u 
không thØa nhÆn bình Ç£ng tuyŒt ÇÓi, 
tÙc là cho r¢ng gi»a ngÜ©i và ngÜ©i, 
gi»a vÆt và vÆt, có cái nÀy hay hÖn cái 
kia, ho¥c có cái kia hÖn cái nÀy. M¶t 
khi Çã nhÆn cái nÀy hÖn cái kia, ngÜ©i 
kia giÕi hÖn ngÜ©i nÀy, thì ngÜ©i giÕi 
thÜ©ng cho r¢ng mình có phÆn s¿ làm 
th‰ nào cho ngÜ©i không giÕi phäi trª 
thành giÕi, theo quan niŒm chû quan 
tåm th©i cûa mình. NhÜ th‰, là có s¿ 
cÜ«ng ép kÈ khác phäi sÓng theo quan 
niŒm vŠ ÇiŠu ‘Phäi, QuÃy‘ theo ta, 
không ÇÜ®c sÓng t¿ do theo cái sÓng 
cûa h†, và ta Çã tr¡ng tr®n không nhÆn 
có t¿ do cûa con ngÜ©i. Phäi chæng Çó 
là m¶t hành Ç¶ng có tính cách chuyên 
ch‰.  

Có cái ‘phäi‘ ÇÓi v§i ta ngày nay, 
nhÜng qua ngày mai nó së không còn 
‘phäi‘ n»a. Có món ‘håp’ v§i ta nhÜng 
không ‘håp’ v§i ngÜ©i khác. NhÜng sai 
lÀm và nguy hi‹m là khi nào ta nhÆn 
Çó là m¶t chân lš tuyŒt ÇÓi, nghïa là 
m¶t chân lš bÃt di bÃt dÎch, chung cho 
bÃt cÙ ª th©i gian nào, hay không gian 
nào. Cho nên Trang Tº Çã nói: ‘Có ch‡ 
Üa ghét, có ch‡ lÃy bÕ, thì không còn 
g†i là t¿ do tuyŒt ÇÓi n»a‘. 

NgÜ©i thÆt s¿ t¿ do, bi‰t tr†ng s¿ 
tiêu diêu rong chÖi, thÕa thích t¿ tåi 
theo tính-t¿-nhiên, là ngÜ©i phäi bi‰t 
‘bình Ç£ng’ xem thÎ phi, thiŒn ác, Çúng 
sai, phäi quÃy... ngang b¢ng nhau, 
không chÎu sÓng nô lŒ theo bÃt cÙ 
bäng giá trÎ vŠ thÎ phi, thiŒn ác, sai 
Çúng, phäi quÃy... cûa m¶t ch‰ Ç¶ luân 
lš, chính trÎ, giáo thuy‰t nào cä.  

 
b) Nhãn quan xuÃt th‰. CÛng nên 

bi‰t r¢ng h† không phäi là ngÜ©i ‘vô 
luân lš‘ (immoral) nhÜ ngÜ©i ta Çã hi‹u 
lÀm, mà h† là m¶t hång ngÜ©i Çã vÜ®t 
lên trên tÃt cä m†i thÙ luân lš tÀm 
thÜ©ng chÆt hËp,  không còn tÜ tâm, tÜ 
døc n»a, nghïa là hång  ngÜ©i vô k›, 
vô công, vô danh (Theo Trang-tº có ba 
hång ngÜ©i siêu Ç£ng: Chí nhân là 
ngÜ©i không còn thÃy cái Ta, thÀn 
nhân là không tr†ng viŒc lÆp công, 
thánh nhân là ngÜ©i không cÀn n°i 
danh). 

Quan niŒm vŠ Bình ñ£ng cûa 
Trang Tº không giÓng v§i quan niŒm 
thông thÜ©ng cûa ngÜ©i Ç©i. Bình Ç£ng 
cûa ngÜ©i Ç©i là m¶t thÙ bình Ç£ng 
hình thÙc máy móc, hi‹u theo nghïa 
nông cån là san b¢ng m†i s¿ vÆt, dùng 
nh»ng luÆt lŒ, luân lš, xã h¶i, chính trÎ, 
h†c thuy‰t Ç‹ Çè nén, tiêu diŒt  các 

‘bÃt bình Ç£ng t¿ nhiên’ nhÜ vØa nói 
trên Çây. Còn quan niŒm vŠ bình Ç£ng 
cûa Trang Tº, là phäi bi‰t ‘chÎu Ç¿ng’ 
s¿ ‘bÃt bình Ç£ng t¿ nhiên’ Ãy, (mà dù 
có muÓn tiêu diŒt cho h‰t các ‘bÃt bình 
Ç£ng t¿ nhiên’ Ãy cÛng không ÇÜ®c) , 
và  Ç‹ m‡i vÆt t¿ do sÓng thuÆn theo 
cái sÓng t¿ nhiên cûa nó.  

Tóm låi , bÃt ÇÒng trong bÄm sinh, 
th‹ chÃt t¿ nhiên, nhÜng trong phåm vi 
bän ngã, loài ngÜ©i vÅn ‘ÇÒng nhau‘ 
trong viŒc sÓng thuÆn theo tính-t¿-
nhiên cûa m‡i ngÜ©i. Ch£ng hån nhÜ:   

VÆt, có loài th† cä ngàn næm, có 
loài th† có m¶t næm, m¶t ngày, nhÜng 
m‡i loài ÇŠu sÓng thuÆn v§i cái tu°i th† 
t¿ nhiên cûa nó... Chim, có con bay 
ngàn d¥m, có con bay vài chøc d¥m, 
cÛng là bay h‰t cái sÙc t¿ nhiên cûa 
nó. NgÜ©i sÓng dÜ§i bùn thì Çau, tråch 
thì không. NgÜ©i ª trên cây thì run, khÌ 
thì không, m‡i sinh vÆt ÇŠu sÓng thuÆn 
v§i môi sinh t¿ nhiên cûa mình. M‡i vÆt 
có cái h®p v§i nó, có cái ÇËp cûa nó, 
cái thích cûa nó, không th‹ nhÃt thi‰t 
nhÜ nhau ÇÜ†c, mà cÛng không th‹ 
phân biŒt so sánh hÖn kém ÇÜ®c: tÙc 
là ngang b¢ng nhau, cho nên g†i là  
TŠ VÆt.  

 
c)-  TŠ VÆt hi‹u theo thuy‰t Thiên 

quân . VŠ TŠ VÆt LuÆn, Trang Tº Çã 
diÍn giäi thêm nhÜ sau:  

Vån vÆt vÓn t¿ sinh, t¿ hóa, hÍ 
Ç¶ng là có bi‰n hóa, không lúc nào là 
không xê dÎch, không bi‰t Çâu là khªi 
Çi‹m, không bi‰t Çâu là cùng tÆn, ª 
Çâu mà låi, rÒi låi së Çi Ç‰n Çâu, không 
bi‰t Çâu là manh mÓi cä. CuÓi cùng, 
m¶t khi phÒn thÎnh, vÆt nào cÛng trª vŠ 
nguÒn gÓc cûa mình. S¿ bi‰n hóa 
giÓng nhÜ cái bánh xe quay tròn, nên 
Trang-tº g†i là ‘Thiên quân’. (Quân’ là 
cái bánh xe xoay tròn mà ngÜ©i th® 
nung ÇÒ gÓm dùng Ç‹ ch‰ tåo ÇÃt sét 
thành nh»ng ÇÒ vÆt hình tròn). NgÜ©i 
xét ñåo, hÍ xét Ç‰n gÓc cûa nó, thÃy 
Çi Ç‰n vô cùng, tìm Ç‰n cái ng†n cûa 
nó, thÃy không bao gi© dÙt. Không 
cùng, không dÙt, gÓc, ng†n không 
phân biŒt rõ ràng ÇÜ®c, thì còn bi‰t 
bàn nói vào Çâu ÇÜ®c n»a?’ (T¡c 
DÜÖng).  

ñÓi v§i nhân s¿ cÛng th‰,  tÃt cä 
nh»ng cái mà ta tÜªng thu©ng trái 
ngÜ®c nhau, thÆt ra chÌ là hai m¥t cûa 
m¶t th¿c th‹: tÓt xÃu, lành d», rûi may, 
thiŒn ác... cÛng nhÜ âm và dÜÖng là 
hai phÜÖng diŒn cûa ñåo duy nhÃt. 
Theo thuy‰t Thiên Quân, trong m‡i 
c¥p (coi nhÜ m¶t th¿c th‹):  Phäi-
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QuÃy, L§n-NhÕ, Sanh-Tº, Dài-Ng¡n, 
Cao-ThÃp, Thành- Hoåi... các thành tÓ 
ÇŠu nÓi ti‰p nhau theo vòng tròn, 
không sao bi‰t ÇÜ®c Çâu là ch‡ khªi 
ÇÀu, Çâu là ch‡ tÆn cùng cûa các 
thành tÓ trong m‡i c¥p, nên không sao 
phân biŒt ÇÜ®c ranh gi§i gi»a hai thành 
tÓ, và cÛng không phân biŒt ÇÜ®c tính 
chÃt cûa hai thành tÓ (thành tÓ nÀy b¡t 
ÇÀu tØ lúc nào? ChÃm dÙt vào lúc 
nào? trong cái nÀy có lÅn l¶n cái kia, 
trong cái kia có lÅn l¶n cái nÀy, ‘Phäi‘ 
b¡t ÇÀu tØ Çâu? ‘QuÃy‘ b¡t ÇÀu tØ Çâu? 
Trong cái ‘Phäi‘ có cái ‘QuÃy‘, trong cái 
‘QuÃy‘ có cái ‘Phäi‘, v.v...). Cho nên 
thiên Thu Thûy nói: ‘LÃy ñåo mà xem, 
thì vÆt không có chi là quí, là tiŒn, là 
nhiŠu, là ít cä... chÌ có M¶t mà thôi. 
(trong m¶t th¿c th‹, m¶t c¥p mà thôi). 
LÃy ch‡ sai biŒt mà xét, nhÆn thÃy l§n, 
mà cho là l§n, thì vån vÆt, không vÆt 
nào là không l§n. NhÆn thÃy nhÕ mà 
cho là nhÕ, thì vån vÆt, không vÆt nào 
là không nhÕ... LÃy xu hÜ§ng mà xét, 
nhÆn  cho phäi là phäi, thì vån vÆt, 
không vÆt nào là không phäi. NhÆn 
cho quÃy là quÃy, thì vån vÆt, không 
vÆt nào là không quÃy‘.  

Phäi, QuÃy, h»u døng, vô døng... 
cÛng do cái chû quan cûa m‡i ngÜ©i, 
cÛng theo cái vÆt ta Çem ra dùng làm 
tiêu chuÄn Ç‹ so sánh. HuŒ Thi (bån 
thân cûa Trang Tº) Çã tØng dÅn chÙng 
các ÇiŠu nÀy dÍ hi‹u hÖn nhÜ sau: Xét 
vŠ phÜÖng diŒn tÜÖng ÇÓi, thì tr©i cao, 
ÇÃt thÃp, núi cao hÖn ÇÒi. NhÜng so 
v§i cái vô cùng cûa vÛ trø, thì cái cao 
cûa tr©i, ÇÃt, núi, ÇÒi ÇŠu không Çáng 
k‹. Và hôm nay là hôm qua cûa ngày 
mai, còn ÇÓi v§i ngày mai, thì hôm nay 
là hôm qua. CÛng nhÜ trai gái ÇÒng 
nhau vì cä hai ÇŠu là loài ngÜ©i, nhÜng 
khác nhau là vì trai thu¶c giÓng Ç¿c, 
gái thu¶c giÓng cái, v.v... 

 
HÒ Thích tØng lÃy m¶t ’trùng ngôn’ 

nói vŠ tri‰t h†c nÀy cûa Trang Tº nhÜ 
sau: ‘Thí dø tôi bäo tôi cao hÖn anh 
næm phân. Anh låi bäo anh cao hÖn tôi 
næm phân. Tôi và anh cãi vã nhau 
không thôi. Trang Tº Çi ngang qua 
phân giäi r¢ng : Hai bån không cÀn 
tranh luÆn hÖn n»a, vì lúc nãy tôi ª trên 
tháp Eiffel nhìn hai bån, tôi không thÃy 
ai cao thÃp cä. NhÜ vÆy cÀn gì phäi 
tranh luÆn vô ích ? Chi b¢ng nên xem 
b¢ng nhau là hÖn cä ‘ (Trung quÓc tri‰t 
h†c sº , s.Ç.d., trg 525) 

Chúng ta có th‹ cho r¢ng nh»ng 
ÇiŠu cûa Trang Tº và HuŒ Thi nói trên 
Çây không xa thuy‰t ‘tÜÖng ÇÓi luÆn’ 
(relativisme) ngày nay. Theo TÜÖng-

ÇÓi-luÆn,  thì không có gì là cao thÃp 
tuyŒt ÇÓi, không có gì là dài ng¡n tuyŒt 
ÇÓi, không có gì là l§n nhÕ tuyŒt ÇÓi... 
Nh»ng tØ L§n-NhÕ, Sanh-Tº, Dài-
Ng¡n, Cao-Th¡p... ÇŠu toàn là tÜÖng 
ÇÓi mà thôi và ª Trang Tº ÇÜ®c nhìn 
v§i m¶t nhãn quan xuÃt th‰ vÜ®t lên 
trên mà nhìn xuÓng (voir du haut). 

 
d- Các vÃn ÇŠ thuôc cÆn TŠ VÆt . 

Bàn vŠ TŠ VÆt,  thÜ©ng có nh»ng nhÆn 
xét  thu¶c cÆn nhÜ sau: 

 
1/- M¶ng v§i th¿c không khác 

nhau: XÜa Trang Chu mÖ thÃy mình 
hóa ra bÜ§m, vui thích v§i phÆn làm 
bÜ§m, quên mình là Trang Chu. Ch®t 
tÌnh, thÃy mình là Trang Chu. Chu và 
bÜ§m ¡t phäi có Tánh PhÆn khác 
nhau.’ ‘Không bi‰t Chu chiêm bao là 
bÜ§m, hay bÜ§m chiêm bao là Chu ?‘, 
m¶t câu hÕi có th‹ bao trùm ‘VÆt ngã 
bình Ç£ng’. S¿ h‡n h®p gi»a Ta (Trang 
Chu) và VÆt (bÜ§m) hÒn nhiên Ç‰n 
không bi‰t Çâu là Th¿c, Çâu là M¶ng. 
NhÜ vÆy  M¶ng cÛng là Th¿c, Th¿c 
cÛng là M¶ng. Ta cÛng là VÆt, VÆt 
cÛng là Ta. Ta và VÆt là M¶t.  

Có thuy‰t cho r¢ng: theo Trang Tº, 
Ç©i ngÜ©i là hÜ vô (nhÜ thuy‰t Nhà 
PhÆt) ch£ng qua cÛng chÌ là m¶t giÃc 
m¶ng dài mà thôi!  Hay Çây còn là m¶t 
tri‰t lš  ‘Ÿ cänh nào, vui thÕa v§i cänh 
Ãy‘: ‘Khi làm bÜ§m thì cäm thÃy vui 
thÕa v§i Ç©i con bÜ§m; khi làm ngÜ©i 
thì vui thÕa v§i Ç©i con ngÜ©i‘, không 
nên ÇÙng núi nÀy trông núi n† ! 

 
2/- SÓng ch‰t, chÜa h£n bên nào 

hÖn bên nào: ‘LŒ CÖ, con m¶t vÎ phong 
nhân xÙ Ngäi, gä cho vua nÜ§c TÀn. 
Khi vŠ nhà chÒng, løy Ü§t dÀm bâu. 
KÎp khi Ç‰n hoàng cung, cùng vua 
ÇÒng sàng, n‰m mùi cao lÜÖng mÏ vÎ, 
thì låi hÓi hÆn gi†t lŒ ngày xÜa. Ta bi‰t 
Çâu kÈ ch‰t låi không hÓi hÆn vì mình 
Çã mong ÇÜ®c sÓng thêm’ (TŠ VÆt 
LuÆn). N‰u ta cho hình thÙc sÓng hiŒn 
nay là Çáng vui mØng, thì sau khi ch‰t, 
ch‡ ta së ÇÜ®c hình thÙc m§i, bi‰t Çâu 
ª ÇÃy không có ch‡ Çáng vui mØng 
nhÜ bây gi©, ho¥c hÖn bây gi© ? BÆc 
chân nhân ngày xÜa, ‘không ham 
sÓng, không ghét ch‰t, ra không vui, 
vŠ không buÒn, thän nhiên mà Ç‰n, 
thän nhiên mà Çi,  luôn luôn an th©i xº 
thuÆn’, vì vÆy m§i dÙt khoát ÇÜ®c vÃn 
ÇŠ sinh tº. 

 
3/- DÜ«ng sinh, trÜ©ng th† - Trong 

Çåo TŠ VÆt, ª cänh sÓng nào phäi bi‰t 
thuÆn vui v§i cänh sÓng Ãy. NhÜng n‰u 

Çang sÓng, mà không dÜ«ng sinh Ç‹ bÎ 
tÆt bŒnh Çau kh°, tÙc là không bi‰t 
thuÆn theo tính-t¿-nhiên cûa s¿ sÓng, 
nhÜ th‰ có phäi là trái v§i Çåo TŠ VÆt 
không?  NgÜ©i t¿ do không bÎ ràng 
bu¶c theo luÆt pháp, luân lš, ch‰ Ç¶, 
xã h¶i bên ngoài, song cÛng không 
khÕi không bÎ ràng bu¶c v§i cái s® già, 
s® bŒnh, s® ch‰t. ThÆt ra, già không 
Çáng s®, chÌ s® già mà ÇÀy bŒnh tÆt. Vì 
vÆy muÓn ÇÜ®c hånh phúc, cÛng phäi 
bi‰t thuÆt dÜ«ng sinh. NgÜ©i xÜa có 
câu: ‘M¶t thân th‹ không Çau, m¶t tinh 
thÀn không loån, Çó là chân hånh phúc 
cûa con ngÜ©i‘.  Phép dÜ«ng sinh 
chi‰m ÇÎa vÎ quan tr†ng  trong h†c 
thuy‰t Trang Tº, vŠ sau, phái ñåo gia 
khai thác nó, lÆp ra thành m¶t h†c phái 
Ç¥c biŒt g†i là phái ‘trÜ©ng sinh cºu thÎ 
'.  

Theo thuÆt dÜ«ng sinh, không vui, 
không buÒn, lúc nào cÛng an th©i, xº 
thuÆn, nhÜ vÆy là huyŠn giäi, nghïa là 
cªi ÇÜ®c cái ách bÎ treo ngÜ®c, thoát 
khÕi các kh° não, ch£ng nh»ng không 
còn tình mà cÛng không còn bi‰t cäm 
xúc n»a. ñ‰n mÙc ‘bÆc chí nhân thÆt là 
thÀn diŒu, cháy mà không làm cho 
thÃy nóng, sông ngòi bæng cÙng låi mà 
không làm cho thÃy lånh, sÃm sét phá 
núi, gió to dÆy bi‹n mà không làm cho 
s®‘ (TŠ vÆt luÆn). LuyŒn t§i mÙc không 
còn cäm xúc Çã là cao thÆt, nhÜng vÅn 
còn có th‹ ti‰n hÖn ÇÜ®c n»a, bÆc chí 
nhân có th‹: ’CÜ«i  mây khi, cÜ«i rÒng 
bay, ... cÜ«i m¥t tr©i m¥t træng mà tiêu 
dao ngoài cõi bÓn b‹, ª kh¡p trong vÛ  
trø ‘ (−ng ñ‰ VÜÖng).  

Có lë trong Çoån nÀy Trang Tº 
muÓn dùng nh»ng væn änh ‘thÆm xÜng’ 
Ç‹ diÍn tä  trång thái tinh thÀn cûa 
hång ngÜ©i Çã siêu thoát; nhÜng nhiŠu 
ñåo gia Ç©i TÀn và Ç©i Hán Çã hi‹u 
theo nghïa khác và tin r¢ng khéo tu 
dÜ«ng thì có th‹ thành Tiên ÇÜ®c, nên 
bi‰n ñåo giáo thành m¶t môn h†c 
huyŠn bí luyŒn phép trÜ©ng sinh bÃt tº. 
Phäi chæng h† Çã quên, không Ç‹ š 
Ç‰n l©i khuyên cûa Trang- tº: ‘Dùng l©i 
Ç‹ diÍn š, ÇÜ®c š hãy quên l©i ‘(Ngôn 
giä sª dï tåi š, Ç¡c š nhi vong ngôn).  

  
3.- Lš tÜªng cûa Trang h†c: ThÀn 

hóa   
 
Theo Trang Tº, có hai trình Ç¶ hi‹u 

bi‰t: Cái bi‰t thông thÜ©ng cûa lš trí, 
cûa gi§i nhÎ nguyên  phân biŒt thÎ phi, 
sai Çúng, thiŒn ác, rûi may... Và cái 
bi‰t thÙ hai cûa gi§i  nhÃt nguyên, 
ngÜ©i Çåt Ç‰n trình Ç¶ nhÃt nguyên 
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không phäi là ngÜ©i không bi‰t thÎ phi, 
mà là ngÜ©i Çã vÜ®t lên trên m†i thÎ 
phi. Không bi‰t thÎ phi và vÜ®t lên thÎ 
phi là hai ÇiŠu khác nhau xa. Cái tri 
thÙc thông thÜ©ng s¡c gi§i không làm 
sao hi‹u ÇÜ®c chân lš tuyŒt ÇÓi. Nên 
Trang-tº ÇŠ xÜ§ng ‘khº tri ‘ và ‘bÕ ph‰ 
thông minh’. Không th‹ dùng sách vª 
mà tìm ñåo. Nh»ng ÇiŠu trong sách vª 
ngày xÜa thÜ©ng chÌ là nh»ng c¥n bã 
cûa c° nhân.  Lš luÆn, biŒn thuy‰t ÇŠu 
vô ích, trái låi chÌ làm cho ta thêm tæm 
tÓi, cho thÀn minh m© ám. Cái h†c mà 
Trang Tº khuyên ta là ‘cái h†c không 
sao h†c ÇÜ®c’, Çó là cái h†c thuÀn túy 
siêu hình, m¶t thÙ tâm h†c hoàn toàn 
Ç‹ Çi Ç‰n thÀn hóa  hoàn toàn, là møc 
Çích tÓi cao cûa Ç©i sÓng con ngÜ©i 
mà ñåo gia th¿c hiŒn b¢ng phÜÖng 
pháp ‘t†a vong’. 

TrØ Çôi khi g¥p  trÜ©ng h®p có ‘hÓt 
nhiên giác ng¶ ‘ tÙc là chÌ nh© m¶t l©i 
nói, mà công phu d¿ bÎ lâu dài trong vô 
thÙc b‡ng ÇÜ®c Ç¡c ng¶, mau lË, ch§p 
nhoáng, làm bi‰n Ç°i h£n tâm thÀn , trí 
não con ngÜ©i. 

Còn thông thÜ©ng, quá trình cûa 
con ÇÜ©ng Ç‰n ‘thÀn hóa ‘gÒm có hai 
giai Çoån chính nhÜ sau: 

 
a)- Giai Çoån d¿ bÎ . B¡t ÇÀu b¢ng 

‘tâm trai ‘ (trong lòng / trong såch), 
sÓng giän dÎ cho tâm tri ÇÒng nhÃt v§i 
m†i vÆt, cho lòng ÇÜ®c trÓng không, hÜ 
tÎnh, tØ bÕ, không còn bÎ änh hÜªng 
cûa ngoåi vÆt. ñây là giai Çoån khó 
khæn nhÃt, chÎu Ç¿ng m¶t tranh chÃp 
kh°ng lÒ trong n¶i tâm, gi»a cái ‘ta xã 
h¶i ‘ và cái ‘chân th‹ cûa ta‘, gi»a cái 
mà Trang-tº g†i là ‘Thiên’ và ‘Nhân’ 
(Tr©i và NgÜ©i). TØ ‘Nhân’ chÌ nh»ng 
Ü§c lŒ, giä tåo ràng bu¶c con ngÜ©i, 
nh»ng cái mà Nho gia g†i là nhân, 
nghïa, lÍ, trí, tín... luân lš, Çåo ÇÙc, 
v.v... Çã áp Ç¥t. 

Ta phäi ‘t†a vong’ (ngÒi / quên), 
‘vong thÎ phi, vong thiŒn ác’, quên s¿ 
phäi, quÃy, thiŒn ác, tÙc là Çã Bi‰t, rÒi 
sau m§i VÜ®t Lên s¿ hi‹u bi‰t mà 
Quên h‰t. MuÓn giäi thoát con ngÜ©i, 
trÜ§c h‰t phäi träi qua giai Çoån nhÆn 
th¿c rõ ràng bän ngã cûa mình. ChÓng 
ÇÓi, Çä kích  cûa Trang-tº ch£ng qua 
là ‘viŒc làm cûa m¶t con gà con’ Ç‰n 
th©i kÿ trÙng nª, là phá v« cái vÕ trÙng 
Ç‹ giäi thoát. Th‰ thôi ! 

 
b)- Giai Çoån giäi thoát . gÒm có 

hai th©i kÿ: 
 
1/- Th©i kÿ nhÎ nguyên: ti‰n Ç‰n s¿ 

th¿c hiŒn tåo thành m¶t bän ngã ÇÀy 

Çû, trong n¶i tâm  phân chia gi»a tâm 
và tri, anh và tôi, thiŒn và ác, Çúng và 
sai... theo låi lÓi nhÎ nguyên. BÜ§c ÇÀu 
cûa s¿ th¿c hiŒn tåo thành bän ngã, là 
dám suy nghï theo mình, Ç¶c lÆp tân 
kÿ, sáng tåo t¿ do. BÜ§c thÙ hai là 
ngày nào, khi bän ngã phát tri‹n Ç‰n 
mÙc cùng t¶t, ta b‡ng cäm thÃy mình 
Çang bÎ ràng bu¶c trong nh»ng công 
trình sáng tåo cûa mình, tÙc là cäm 
thÃy  bÎ nô lŒ theo nh»ng giá trÎ giä tåo 
mà chính mình Ç¥t bày ra.  

2/- Th©i kÿ nhÃt nguyên: BÃy gi© ta 
m§i b¡t ÇÀu VÜ®t Lên trên cái bän ngã 
äo tÜªng cûa mình mà bÜ§c sang con 
ÇÜ©ng giäi thoát nhÃt nguyên,  quay 
trª låi nguÒn SÓng M¶t, con ÇÜ©ng h®p 
nhÃt nh»ng gì Çã bÎ phân chia. ñó là 
con ÇÜ©ng Giäi thoát, nhÜng cÛng 
chÜa phäi là Ç‰n ÇÜ®c s¿ th¿c hiŒn 
siêu nhân, mà chÌ Ç‰n s¿ th¿c hiŒn 
trång thái t¿ nhiên cûa m¶t con ngÜ©i 
‘viên mãn’ (ÇÀy Çû tr†n vËn), m¶t con 
ngÜ©i ‘vô ngã ‘, nói theo Trang-tº, cûa 
m¶t ‘chân nhân’ (con ngÜ©i thÆt). Phäi 
träi qua m¶t cu¶c ‘Çåi cách mång tÜ 
tÜªng’, xáo tr¶n, lÆt ngÜ®c tÃt cä m†i 
vÃn ÇŠ  thÜ©ng thÙc trong Ç©i, m§i 
mong phá tan ÇÜ®c các ác tÆp suy 
nghï theo nhÎ nguyên, Ç‹ nhÆn cho rõ 
ÇÜ®c chân tÜ§ng cûa s¿ vÆt. 

Nhìn chung,  giai Çoån ‘D¿ bÎ‘ và 
giai Çoån ‘Giäi thoát’ trong quá trình Çi 
Ç‰n ‘thÀn hóa‘ trên Çây là hai th‰ gi§i 
riêng biŒt và nghÎch h£n nhau. Th‰ gi§i 
trÜ§c, ngÜ©i ta g†i là ‘ti‰n’, thì th‰ gi§i 
sau phäi g†i là ‘thÓi ‘, tØ th‰ gi§i nÀy 
bÜ§c sang qua th‰ gi§i bên kia, Nhà 
PhÆt g†i là ‘Çáo bÌ ngån’ (Ç‰n b© bên 
kia: paramita).  Hai th‰ gi§i khác nhau, 
s¿ hoåt Ç¶ng tri thÙc cÛng phäi khác 
nhau. Ÿ th‰ gi§i ÇÀu nhÎ nguyên thì 
phäi dùng lš trí, nhÜng khi bÜ§c sang 
ngÜ«ng cºa cûa th‰ gi§i nhÃt nguyên 
thì không  dùng tri thÙc n»a, mà phäi 
dùng m¶t næng khi‰u khác là tr¿c giác 
(intuition), Trang-tº g†i là ‘Çåi tri‘, Nhà 
PhÆt g†i là ‘bát nhã‘ (Prajna) hay ‘trí 
tuŒ bát nhã‘. NhÜ vÆy nhãn quan cûa 
ngÜ©i Çã bÜ§c sang giai Çoån giäi 
thoát là m¶t nhãn quan nghÎch h£n v§i 
nhãn quan cûa ngÜ©i còn ª trong giai 
Çoån d¿ bÎ, cÓ chÃp m¶t cái TA  riêng 
biŒt. 

 
V- K‰t luÆn 
 
1- Trang Tº Çåi væn hào 
 
a) Bút pháp - Trang Tº là m¶t væn 

gia vï Çåi nhÃt Trung quÓc th©i xÜa. 
Kim Thánh Thán Ç©i Minh x‰p Nam 

Hoa Kinh làm ÇŒ nhÃt tài tº (væn phÄm 
hay). Các væn hào Ç©i ñÜ©ng, TÓng 
nhÜ Hàn DÛ, LiÍu Tông nguyên, Tô 
ñông Pha... ÇŠu tôn sùng, ca tøng, bút 
pháp cûa nhà phê bình nÀy rõ rŒt cÛng 
chÎu änh hÜªng cûa h† Trang. 

L©i væn cûa Trang Tº gÒm có ba 
cách: ngø ngôn, trùng ngôn và chi 
ngôn. Ngø ngôn: vÓn Ç©i không có các 
ngÜ©i Ãy, viŒc Ãy, mà hÜ cÃu Ç¥t nên 
chuyŒn. Trùng ngôn: l©i Ãy, viŒc Ãy 
vÓn không phäi cûa ngÜ©i xÜa, nhÜng 
Trang Tº bÎa ra rÒi Çem gán cho h†, 
thí dø nhÜ trong sách Trang Tº, có 
nh»ng l©i nói mang n¥ng tinh thÀn ñåo 
gia, låi ÇÜ®c thÓt ra tØ miŒng cûa 
Tr†ng Ni (Kh°ng Tº) và Nhan HÒi. Chí 
ngôn: bu¶c miŒng nói luôn, ch£ng k‹ 
phäi trái nhÜ: Có chim b¢ng, cá côn, 
l§n không bi‰t mÃy nghìn d¥m, có cây 
Çåi xuân lÃy tám nghìn næm làm mùa 
xuân, tám nghìn næm làm mùa thu, có 
ngÜ©i Çàn ông nÜ§c VŒ c¿c kÿ xÃu xí, 
mà Çàn ông nào ª v§i nó, nh§ mãi 
không thôi; Çàn bà nào thÃy nó, vŠ xin 
cha mË r¢ng thà làm v® bé cûa nó, 
hÖn làm v® l§n kÈ khác...  

Nh»ng hình änh kÿ dÎ Ãy lan tràn 
cùng v§i s¿ bao la, bát ngát cûa th‹ 
væn, Än hiŒn theo v§i s¿ ÇÙt nÓi cûa 
måch væn, Çã c¿c tä ÇÜ®c cái tinh thÀn 
khoáng Çåt, siêu thoát, cái vÈ thÀn bí, 
vi huyŠn cûa h†c thuy‰t Çåo gia. 

V§i thiŒn š muÓn thÙc tÌnh th‰ 
nhân, Trang Tº cÛng nhÜ m¶t sÓ các 
ñåo gia khác, nhÃt là các ThiŠn gia, 
thÜ©ng dùng ngôn ng» trÎch thÜ®ng, 
táo båo, không hòa nhã, thi‰u khiêm 
tÓn, Ç‹ có th‹ gây xúc Ç¶ng månh, cho 
ngÜ©i nghe phäi có phän Ùng, chÙ 
không cÀu viŒc làm vui lòng, ru ngû 
bän ngã cûa ngÜ©i nghe. Va chåm 
n¥ng nŠ ÇÓi v§i thành ki‰n cÓ h»u là 
m¶t trong nh»ng phÜÖng pháp giúp 
cho kÈ khác dÍ giác ng¶. PhÜÖng pháp 
nÀy là môn sª trÜ©ng  cûa PhÆt Giáo 
ThiŠn Tông và PhÆt Giáo Kim CÜÖng 
ThØa (Vajara Yana)  ª Tây Tång, 
thÜ©ng dùng Ç‹ giác ng¶ các môn ÇÒ 
cûa h†. Riêng các giáo chû Kim CÜÖng 
ThØa Çã cänh giác r¢ng viŒc truyŠn 
dåy không phân biŒt thiŒn ác theo lÓi 
nhÃt nguyên, chÌ dành cho nh»ng kÈ 
Çåt Çã Ç‰n trình Ç¶ thÜ®ng th¥ng, 
nhÜng cÛng  phäi  có m¶t ‘gu ru’ (sÜ 
phø) theo dõi hÜ§ng dÅn thÜòng 
xuyên. Còn v§i các tín ÇÒ thÜ©ng, thì 
b¡t bu¶c vÅn phäi phân biŒt thiŒn ác rõ 
ràng Ç‹ tránh ÇÜ®c m†i ng¶ nhÆn, 
xuyên tåc sai lÀm có th‹ bÎ låc sa vào 
ÇÜ©ng sa Ç†a. 
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b) Cách biŒn luÆn - Theo l©i phê 
bình trong Thiên Hå, thiên chót cûa 
Nam Hoa Kinh, thì Trang-tº ‘thÜ©ng 
Çem nh»ng thuy‰t vu khoác, nh»ng 
ÇiŠu hoang ÇÜ©ng, l©i lë không ÇÀu 
mÓi, không b© b‰n, th©i thÜ©ng thä 
rông ra không cÀn nÜÖng t¿a, låi t¿ 
ch£ng thÃy mình là kÿ dÎ. Cho ngÜ©i 
Ç©i là Ç¡m chìm, dÖ Çøc, không th‹ 
bàn viŒc ÇÙng Ç¡n v§i h† Trang ÇÜ®c, 
låi Çem gi†ng chí ngôn mà phô diÍn, 
Çem gi†ng trùng ngôn mà nói thÆt, 
Çem gi†ng ngø ngôn mà bàn r¶ng. 
Riêng Çi låi v§i tr©i ÇÃt, tinh thÀn mà 
không ngåo nghÍ v§i muôn vÆt. Không 
chê trách phäi trái, cùng ª v§i th‰ 
gian.’ 

Trang Tº chuyên dùng nh»ng mÄu 
chuyŒn Än dø, qua nh»ng ÇÓi thoåi có 
thÆt hay hÜ cÃu, m¶t cách væn vÈ, 
sÓng Ç¶ng và dí dÕm, nhÜ trong 
chuyŒn ‘Trang Tº biŒn nån v§i HuŒ Thi 
‘ sau Çây: 

‘M¶t hôm Trang Tº và HuŒ Thi 
ÇÙng chÖi trên cÀu thành Hào. Trang 
Tº nói:  Cá dÜ§i nÜ§c bÖi l¶i thung 
dung. Cá vui Çó? 

HuŒ Thi hÕi: Ông không phäi là cá 
sao bi‰t cá vui? 

Trang Tº : Ông không phäi tôi,  sao 
bi‰t tôi không bi‰t ? 

HuŒ Thi: Tôi không phäi ông, nên 
không th‹ bi‰t ÇÜ®c ông bi‰t, còn ông 
không phäi cá, ông cÛng không bi‰t 
ÇÜ®c cái vui cûa cá. 

Trang Tº nói:  Xin xét låi câu hÕi 
ÇÀu. Ông hÕi tôi làm sao bi‰t ÇÜ®c cá 
vui ? ñã bi‰t là tôi bi‰t, thì ông m§i có 
hÕi 'làm sao mà bi‰t?'... Thì Çây, làm 
th‰ nÀy: Tôi ÇÙng trên hào thành mà 
bi‰t ÇÜ®c. (Thu Thûy) 

 
2- Trang Tº tÜ tÜªng gia 

 
a)VŠ tÜ tÜªng, nhÆn thÙc . Bàn vŠ 

Trang Tº, nhiŠu ngÜ©i thÜ©ng t¿ hÕi 
thÆt ra h†c thuÆt cûa ông có tính cách 
th‰ nào?  TÃt nhiên không th‹ không 
nhìn nhÆn r¢ng h†c thuÆt cûa ông quä 
có tính cách tiêu c¿c: hô hào bÕ nh»ng 
ÇÙc tính nhÜ nhân, nghïa, trí tuŒ cÀn 
thi‰t cho cu¶c sÓng c¶ng ÇÒng; chÎu 
an phÆn, b¢ng lòng v§i sÓ mŒnh; 
không có tinh thÀn tranh Çua, bàn cãi 
là nh»ng ÇiŠu cÀn thi‰t cho s¿ ti‰n b¶; 
bÕ h‰t trí xäo, kÏ nghŒ, thÜÖng mãi là 
nh»ng ÇiŠu không th‹ th¿c hiŒn. Th©i 
Çåi nÀy không ai låi nghe theo Ç‹ Çi 
ngÜ®c th©i gian, Ç‹ trª vŠ xã h¶i 
nguyên thûy. Chính các h†c giä Trung 
QuÓc, nhÜ HÒ Thích ch£ng hån, Çã 
nhìn nhÆn r¢ng: ‘H†c thuy‰t cûa Trang 

Tº, thÆt ra, là m¶t trª l¿c cho s¿ ti‰n 
b¶ xã h¶i và ti‰n b¶ h†c thuÆt ‘ (HÒ 
Thích, Trung QuÓc Tri‰t h†c sº, bän 
dÎch Huÿnh Minh ñÙc, trang 526). 

NhÜng theo NguyÍn Hi‰n Lê, s¿ 
cÓng hi‰n vŠ nhân sinh quan cûa 
Trang Tº m§i Çáng k‹ hÖn. TÜ tÜªng 
cûa ông kÿ lå, Ç¥c thù mà không 
phong phú b¢ng Tuân Tº ch£ng hån, 
vì Trang Tº không nói nhiŠu. Tuy vÆy 
ÇÎa vÎ cûa ông rÃt l§n trong lÎch sº tÜ 
tÜªng Trung QuÓc, ngang hàng v§i 
Månh Tº, hÖn Tuân Tº, M¥c Tº. Nh© 
ông mà tÜ tÜªng cûa Lão Tº m§i ÇÜ®c 
ph° bi‰n. ChÌ có gi§i trí thÙc m§i quí 
nh»ng câu cách ngôn cûa Lão Tº, còn 
gi§i bình dân thì ai cÛng bi‰t ít nhiŠu 
nh»ng ngø ngôn cûa Trang Tº. Do Çó 
tên cûa Trang Tº g¡n liŠn v§i tên cûa 
Lão Tº, và cä hai có công làm cho dân 
t¶c Trung QuÓc giäm b§t óc th¿c t‰, 
yêu thiên nhiên hÖn, khoan dung, 
khoáng Çåt hÖn, yêu t¿ do, bình Ç£ng 
m¶t cách sâu s¡c và nghŒ thuÆt hÖn.    

Chúng ta không lÃy làm lå ngày 
nay các dân thØa hÜªng væn minh La 
Hy låi muÓn tìm hi‹u Lão Trang. 
Ch£ng nh»ng b†n híp-pi thích Ç†c ñåo 
ñÙc Kinh, mà ngay cä m¶t sÓ nhà 
khoa h†c nhÜ Victor C. Ferkins trong 
tác phÄm  Technological Man (1969), 
Lynton K. Caldwell trong In defense of 
Earth  (India University Press 1972) 
cÛng ÇŠ nghÎ trª vŠ sÓng thiên nhiên 
nhÜ Trang Tº n»a. (NguyÍn Hi‰n Lê, 
Trang Tº và Nam Hoa Kinh, Nxb Væn 
hóa Thông tin, 1994, trang 141) 

 
b)VŠ xã h¶i, chính tri- Lão Tº chû 

trÜÖng cai trÎ h»u vi, còn Trang Tº ra 
m¥t phän ÇÓi, cæm thù, nguyŠn rûa 
b†n vua quan h»u vi: ‘KÈ tr¶m cûa thì 
bÎ tº hình, kÈ tr¶m nÜ§c thì ÇÜ®c làm 
vua chÜ hÀu’. NhÜng tuy ª gi»a Ç©i, 
song Trang Tº lúc nào cÛng nhÜ sÓng 
trên mây trên gió, chÌ lo viŒc Çåt cho 
ÇÜ®c trình Ç¶ thÀn hóa, v§i chû trÜÖng 
thuÆn theo tính-t¿-nhiên, hòa mình v§i 
thiên nhiên Ç‰n mÙc c¿c Çoan Ç‹ ÇÜ®c 
t¿ do, bình Ç£ng hånh phúc tuyŒt ÇÓi, 
ngoài lŠ cûa xã h¶i. 

Trang Tº Çã thÀn bí hóa hŒ thÓng 
tÜ tÜªng cûa ñåo gia. NhÜng chû 
trÜÖng vô vi cÛng nhÜ thái Ç¶ phän ÇÓi 
cûa Lão Tº và Trang Tº chÓng chính 
sách áp bÙc bóc l¶t cûa các nhà cÀm 
quyŠn, trong các th‰ k› trÜ§c Çây Çã 
ÇÜ®c  dùng làm vÛ khí tinh thÀn tÆp 
h†p ngÜ©i Hoa, cÛng nhÜ ngÜ©i ViŒt, 
khªi nghïa tranh ÇÃu mong giäi thoát 
dân t¶c, ÇÃt nÜ§c.� 

 

Gi§i thiŒu 
 

Tuy‹n tÆp  
"VÈ vang dân viŒt" 

ra m¡t tåi m¶t sÓ quÓc gia Âu 
Châu 

 
Little Saigon: NhÜ bån Ç†c Çã bi‰t, nhà 

báo Tr†ng Minh, tác giä b¶ sách song ng» 
ViŒt-Anh "VÈ Vang Dân ViŒt" (The Pride of 

The Vietnamse), sau khi cho phát hành 
Tuy‹n tÆp IV, vào tháng 12.1998, Çang 
chuÄn bÎ cho Ãn Tuy‹n tÆp V thì lâm båo 
bŒnh, phäi ÇÜa khÄn vào nhà thÜÖng 
Fountain Valley, may nh© Bác sï NguyÍn 
Phúc Vïnh Khiêm phát giác kÎp th©i, tÃt cä 
các måch máu tim cûa anh bÎ nghën trÀm 
tr†ng, tØ 95 Ç‰n 97%, ông Çã v¶i vàng Çánh 
thuÓc mê và ti‰n hành ngay cu¶c giäi phÅu 
tim (by past) cho anh, nh© vÆy mà anh 
thoát khÕi lÜ«i hái tº thÀn, tuy nhiên tình 
trång sÙc khÕe cÛng bÎ suy y‰u khá nhiŠu, 
m¥c dù vÆy anh vÅn cÜÖng quy‰t không tØ 
bÕ tâm nguyŒn, th¿c hiŒn Tuy‹n tÆp VÈ 
Vang Dân ViŒt cho Ç‰n ngày tØ giã cu¶c 
Ç©i. 

 
Theo ti‰t l¶ tØ các thân h»u cûa Tr†ng 

Minh thì, sau gÀn 5 næm miŒt mài tìm ki‰m 
tài liŒu và vùi ÇÀu t¿ tay Çánh máy tØng 
trang sách, anh Çã hoàn tÃt Tuy‹n tÆp VÈ 
Vang Dân ViŒt, hiŒn Çang ÇÜ®c in tåi m¶t 
nhà in trong vùng quÆn Cam, së hoàn 
thành n¶i trong ÇÀu tháng 5 næm 2003 Ç‹ 
kÎp phát hành trên toàn th‰ gi§i vào ngày 15 
tháng 5 næm 2003. Trong khi VÈ Vang Dân 
ViŒt tuy‹n tÆp V ÇÜ®c chuy‹n Ç‰n các tiŒm 
sách theo ÇÜ©ng bÜu ÇiŒn thì tác giä Tr†ng 
Minh së lÀn lÜ®t cho ra m¡t các tác phÄm 
VÈ Vang Dân ViŒt tåi Âu Châu theo lÎch 
trình sau: 

- Ngày 13.6.2003 tåi Trung Tâm Væn 
Hóa Xã H¶i ª Bruxelles, thû Çô BÌ quÓc, do 
Linh møc NguyÍn Hùng Lân, Giáo sÜ 
NguyÍn Thanh Tùng và ông NguyÍn Ng†c 
DiŒp giúp Ç«,   

- Ngày 17.6.2003 së là bu°i ra m¡t tåi 
Trung Tâm Anh-ViŒt ª Luân ñôn, thû Çô 
Anh QuÓc, do NghÎ viên NguyÍn Khánh 
Thành, NghÎ viên ViŒt Nam ÇÀu tiên tåi Anh 
quÓc, cÛng là NghÎ viên ViŒt Nam ÇÀu tiên 
tåi Âu Châu, và Ban ñiŠu Hành H¶i Anh-
ViŒt ª Luân ñôn t° chÙc, 

- Ngày 22.6.2003 tåi Paris, thû Çô Pháp 
quÓc, do nhà thÖ ñ‡ Bình, LuÆt sÜ, Nhåc sï 
và cÛng là ViŒn sï cûa Hàn Lâm ViŒn Pháp, 
Lê M¶ng Nguyên, và Ban ChÃp Hành H¶i 
Væn Hóa ViŒt tåi Pháp t° chÙc, 

- Ngày 28.6.2003 tåi Chùa Viên Giác ª 
Hannover, nhân dÎp k› niŒm 25 næm ngày 
thành lÆp Chùa Viên Giác tåi ñÙc. 

 
Riêng ÇÓi v§i các PhÆt Tº, nhÃt là các 

PhÆt Tº thu¶c Chùa Viên Giác, ñÙc quÓc, 
thì quš vÎ së tìm thÃy trong VÈ Vang Dân 
ViŒt, Tuy‹n tÆp V, m¶t tài liŒu vô cùng quš 
giá, Çó là bän ti‹u sº ÇÀy Çû và chính xác 
nhÃt cûa ThÜ®ng T†a ViŒn chû Thích NhÜ 
ñi‹n.� 
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VˆN  H¹A   
và  

VˆN  MINH 
Cái 'Bi‰t SÓng Chung'  

và cái 'Bi‰t Làm' 
(ñôi góp š v§i 

 LuÆt sÜ Lâm LÍ Trinh) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NguyÍn Thùy 
 

Trong bài "Væn h†c NghŒ thuÆt trong 
công cu¶c Dân chû hóa ViŒt Nam" trên 
báo ÇiŒn tº 'Væn Hi‰n ViŒt t¶c'  
(http://vanhienviettoc.freeservers.com/) 
sÓ 2 tháng 12/2002, LuÆt sÜ Lâm LÍ 
Trinh trong khi gi§i thiŒu  tác phÄm 
"TUY T XÐA" cûa Giáo sÜ TrÀn Ng†c 
Ninh, ti‰p theo l©i gi§i thiŒu cûa Giáo sÜ 
NguyÍn Kh¡c Hoåch (c¿u Khoa trÜªng 
ñåi h†c Væn khoa Saigon), có ÇŠ cÆp 
Ç‰n vÃn ÇŠ 'Væn minh và Væn hóa'. Tôi 
chÜa ÇÜ®c Ç†c tác phÄm "Tuy‰t XÜa" và 
bài vi‰t cûa LuÆt sÜ cÛng không ÇŠ cÆp 
Ç‰n n¶i dung theo Çúng nhan ÇŠ Çã ÇÜ®c 
ch†n (có th‹ t© báo chÌ trích m¶t Çoån 
ng¡n chÙ không Çæng toàn b¶ bài vi‰t 
cûa LuÆt sÜ) nên nÖi Çây chÌ xin góp Çôi 
š nhÕ vŠ hai tØ 'Væn Hóa và Væn minh'. 

 
ñã nhiŠu ÇÎnh nghïa vŠ hai tØ nÀy 

nhÜng xem ra chÜa m¶t ÇÎnh nghïa nào 
th¿c s¿ ÇÀy Çû; càng ÇÎnh nghïa càng 
thÃy mÓi quan hŒ r¡c rÓi gi»a Væn minh 
và Væn hóa Ç‹ có th‹ nghï r¢ng hai tØ 
nÀy hÀu nhÜ ÇÒng nghïa ho¥c không th‹ 
tách r©i nhau. Xin nêu låi Çây hai ÇÎnh 
nghïa có th‹ xem là 'ÇÀy Çû' nhÃt Çã 
ÇÜ®c LuÆt sÜ nh¡c låi trong bài vi‰t trên. 
ñÎnh nghïa thÙ nhÃt cûa Tyler: 'theo Tyler 
thì væn hóa là nh»ng næng khi‰u và tÆp 
quán thø Ç¡c bªi con ngÜ©i v§i tÜ cách 
m¶t thành viên cûa xã h¶i' ; còn Lowie thì 
ông cho r¢ng 'væn hóa là tÃt cä nh»ng gì 
cá nhân thu thÆp ÇÜ®c tØ c¶ng ÇÒng xã 
h¶i nhÜ m¶t di sän cûa quá khÙ chÙ 
không do các cÓ  g¡ng cûa bän thân'. Xin 
chÜa bàn Ç‰n hai ÇÎnh nghïa nÀy. 

 
TØ cuÓi th‰ k› XX, trÜ§c nh»ng phát 

tri‹n cùng phát minh thÀn tÓc, tÓi tân cûa 
Khoa H†c KÏ ThuÆt vŠ m†i phÜÖng diŒn 
(không gian, vi tº, y h†c, sinh h†c, ÇiŒn 
toán, tin h†c, truyŠn thông), ngÜ©i ta nói 
Ç‰n th©i Çåi cûa trí thông minh, cûa hi‹u 
bi‰t, nói chung là "th©i Çåi cûa cái Bi‰t" 
(ère du Savoir). TØ Çó, ngÜ©i ta ÇŠ cÆp 
Ç‰n 'giai cÃp  trí thÙc' (classe savante), 
nŠn 'Kinh t‰ trí thÙc' (économie de 
l'intelligence) và 'cu¶c cách mång cûa trí 
thÙc, cûa óc thông minh', cùng 'xã h¶i trí 
thÙc', 'xã h¶i cûa trí thông minh' nhÜ 
Thierry Gaudin Çã vi‰t : "Cu¶c Cách 
mång cûa trí thông minh Çang ti‰n bÜ§c' 
; 'Xã h¶i cûa trí thông minh khªi s¿ vào 
lúc Çó (næm 2060), xã h¶i mà trí thông 
minh không bÎ chi‰m thu bªi m¶t sÓ 
ngÜ©i mà ÇÜ®c phân phÓi kh¡p m†i giai 
tÀng xã h¶i" (1). CÛng th‰, nhà khoa h†c 
Michio Kaku  trong tác phÄm Visions, nói 
Ç‰n NŠn Væn minh Hành tinh (civilisation 
planétaire) v§i ba cu¶c Cách mång 'Cách 
mång Tin h†c, Cách mång Sinh h†c 
phân tº, Cách mång lÜ®ng tº' 
(Révolution informatique, révolution 
biomoléculaire, révolution quantique), 
cho r¢ng 'Th©i Çåi cûa khám phá Çã 
chÃm dÙt, bây gi© là th©i Çåi cûa s¿ làm 
chû cu¶c sÓng'  và con ngÜ©i 'Çåt ÇÜ®c 
khä næng khä dï thÀn thánh Ç‹ vÆn døng 
cu¶c sÓng hÀu nhÜ  tùy thích' (2) .CÛng 
xin chÜa bàn Ç‰n nh»ng vÃn ÇŠ nÀy Ç‹ 
trª låi v§i chû ÇŠ.      

                                               
Cái 'Bi‰t' cÀn thi‰t cho cu¶c sÓng, 

cho Væn hóa, Væn  minh  nhÜ  th‰ nào, 
thi‰t nghï không cÀn nêu ra Çây vì ai 
cÛng bi‰t. TØ xa xÜa Ç‰n nay, con  ngÜ©i 
luôn luôn Çi tìm cái 'Bi‰t', sæn Çu°i cái 
'Bi‰t', tích lÛy cái 'Bi‰t' Ç‹ cäi thiŒn và 
phong phú cu¶c sÓng. Ca  dao ViŒt Nam 
có câu:  

Ví dÀu cÀu ván Çóng Çinh   
CÀu tre l¡t lÈo gÆp ghŠnh khó Çi 
Khó Çi mË dÅn con Çi 
Con Çi trÜ©ng h†c, mË Çi trÜ©ng Ç©i  
                   
'Con Çi trÜ©ng h†c' Ç‹ h†c cái 'Bi‰t' vì 

trÜ©ng h†c là nÖi Çào tåo cái Bi‰t, nÖi 
'làm cho Bi‰t' (faire savoir). 'MË Çi trÜ©ng 
Ç©i' vì MË Çã 'Bi‰t' Ç‹ th‹ hiŒn cái 'Bi‰t'. 
Cái 'Bi‰t ª trÜ©ng Ç©i', theo tôi, gÒm hai 
loåi: loåi 'Bi‰t làm' (le Savoir faire) và 
loåi 'Bi‰t xº th‰' (le Savoir  se conduire). 
'Bi‰t xº th‰' có nghïa 'Bi‰t cÜ xº', 'Bi‰t ÇÓi 
Çãi v§i nhau', cái 'Bi‰t sÓng chung cho 
nhau'  (le Savoir  vivre  ensemble).  Theo  
tôi, cái 'Bi‰t làm' tåo nên Ti‰n b¶, Væn 
minh; cái 'Bi‰t xº  th‰' tåo nên Væn 
hóa. Cái 'Bi‰t làm' do khä næng tØng 
ngÜ©i (tØng cá nhân) và k‰t quä ÇÜ®c  
Ùng døng vào xã h¶i Ç‹ tåo nên væn 
minh chung cho xã h¶i. Cái 'Bi‰t cÜ xº' 
không do tØng cá nhân tåo nên mà là 
sän phÄm cûa xã h¶i, do cu¶c sÓng quÀn 
cÜ thành xã h¶i Çem låi. Không sÓng 

thành xã h¶i thì không có væn hóa. M¶t 
Rô-bin-sÖn trong rØng sâu có th‹ là m¶t 
con  ngÜ©i væn minh (vì bi‰t t¿ mình tåo 
tác m†i ÇiŠu kiŒn Ç‹ cu¶c sÓng ÇÜ®c dÍ 
dàng nhÜ bi‰t làm nhà Ç‹ ª, bi‰t ch‰ 
cung  tên Ç‹ chÓng thú d»,...) nhÜng ông 
ta không có væn hóa vì ông ta sÓng ÇÖn 
Ç¶c, không chung Çøng v§i ÇÒng loåi. 
CÛng th‰, trong xã h¶i, ta có th‹ nói kÈ 
nÀy ngÜ©i n† là m¶t 'con ngÜ©i væn minh' 
(un homme civilisé) nhÜng không th‹ bäo 
là 'con ngÜ©i væn hóa' (un homme 
culturel)  mà nên g†i là 'con ngÜ©i có væn 
hóa' (homme doué de culture) vì cái 'Bi‰t 
xº th‰' không do tØng ngÜ©i tåo nên cho 
mình mà do thø Ç¡c tØ cu¶c sÓng xã h¶i 
theo nhÜ hai ÇÎnh nghïa cûa Tyler và 
Lowie nêu trên. Cái 'Bi‰t' nói chung, phát 
xuÃt tØ Trí TuŒ. Trí tuŒ là quan næng cûa 
con ngÜ©i giúp con ngÜ©i quan sát, nhÆn 
thÙc, phán Çoán, lš luÆn, suy tÜ Ç‹ hình 
thành nh»ng cÖ sª tÜ duy k‰t thành hŒ 
thÓng hay không, nh¢m giäi thích m†i 
hiŒn tÜ®ng bên ngoài (thiên nhiên, xã 
h¶i) cÛng nhÜ bên trong con ngÜ©i (sinh 
lš, tâm lš), tØ Çó ÇÜa Ç‰n hai loåi bi‰t nói 
trên. NgÜ©i có trình Ç¶ ki‰n thÙc cao, 
hi‹u bi‰t r¶ng ho¥c t°ng quát ho¥c 
chuyên biŒt vŠ tØng lãnh v¿c (thÜ©ng do 
tÓt nghiŒp tØ các trÜ©ng ñåi h†c) thÜ©ng 
ÇÜ®c g†i là 'trí thÙc' (homme cultivé, élite, 
intellect) nhÜng chÜa h£n Çã là ngÜ©i có 
Væn hóa cao vì có th‹ ngÜ©i Çó 'bi‰t làm 
giÕi, làm hay, làm Çúng' trong phåm vi 
chuyên biŒt cûa mình nhÜng cái 'Bi‰t cÜ 
xº' låi không mÃy tÓt vì cái 'Bi‰t làm' cûa 
ngÜ©i Çó chÌ góp phÀn tåo  nên m¶t 'hình 
thái væn minh' nào Çó giúp cäi thiŒn cu¶c 
sÓng  trong lúc riêng ông không giúp tåo 
ÇÜ®c s¿  'sÓng chung hòa ÇiŒu' gi»a 
ngÜ©i v§i ngÜ©i.  

 
Cái 'Bi‰t làm' ÇÜa Ç‰n nh»ng s¿ kiŒn, 

s¿ viŒc do tØng cá nhân hay m¶t nhóm 
cá nhân trong lúc cái 'Bi‰t cÜ xº' là s¿ k‰t 
h®p nh»ng s¿ kiŒn, s¿ viŒc trên trong 
m¶t dång thÙc chung , phän änh cái sinh 
hoåt chung cûa c¶ng ÇÒng th‹ hiŒn qua 
mÓi tÜÖng giao, ti‰p xúc, trao Ç°i gi»a 
m†i cá th‹ trong c¶ng ÇÒng khi‰n cu¶c 
sÓng cûa c¶ng ÇÒng mang m¶t s¡c thái 
chung nào Çó mà m‡i cá th‹ m¥c nhiên 
thø hÜªng và Çã Çóng góp b¢ng cái 'Bi‰t 
làm' cûa mình có tác døng khi‰n cái s¡c 
thái chung kia bi‰n Ç°i sang nh»ng dång 
thÙc khác , có th‹ tÓt hÖn, cao hÖn ho¥c 
xÃu hÖn, thÃp hÖn so v§i trÜ§c. Cái s¡c 
thái chung cûa cu¶c sÓng c¶ng ÇÒng 
chính là trång thái Væn hóa cûa c¶ng 
ÇÒng  trong m¶t giai Çoån lÎch sº nào Çó. 
Xã h¶i ÇÜ®c ÇÎnh nghïa trÜ§c tiên là 'kÈ 
khác' (có m¶t ngÜ©i thÙ hai luôn sÓng 
bên cånh mình thì là m¥c nhiên Çã hình 
thành xã h¶i), ti‰p theo là tÆp h†p cûa sÓ 
Çông ngÜ©i có nh»ng tÜÖng ÇÒng vŠ 
ngôn ng», màu da, tín ngÜ«ng  cùng 
quÀn cÜ  trên m¶t ÇÎa bàn  nhÃt ÇÎnh nào 
Çó, liên hŒ v§i nhau  Ç‹ cùng mÜu cÀu 
cu¶c sÓng chung cho nhau trong Çó cu¶c 
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sÓng tØng  cá th‹ ÇÜ®c an toàn, sung 
mãn. Nhà Di truyŠn h†c ngÜ©i Pháp 
Albert Jacquart Çã vi‰t: 'Xã h¶i ÇÜ®c hình 
thành bªi nhiŠu ngÜ©i nhÜng m‡i ngÜ©i 
trª thành chính mình nh© vào s¿ dÃn 
nhÆp mình vào trong xã h¶i Çó. M¶t 'nút 
vòng hÒi phän' tØ Çó xuÃt hiŒn: nhiŠu cá 
nhân Çã tåo nên xã h¶i, xã h¶i bi‰n Ç°i 
nh»ng cá nhân Çó thành nh»ng nhân vÎ'  
(3). Chính do sÓng thành xã h¶i mà con 
ngÜ©i phát huy ÇÜ®c cä ba cái 'Tôi' cùng 
lúc nÖi m‡i ngÜ©i : Cái 'Tôi Chû th‹' (hay 
cái Tôi T¿ do, cái 'Tôi chính mình', le Moi 
sujet, le Soi-même), cái 'Tôi Khách th‹' 
(hay cái Tôi cûa cu¶c Ç©i,  cái Tôi Xã h¶i, 
(le Moi objet, le Moi social) và cái 'Tôi 
Thæng hoa' (le Moi transcendental) qua 
cái 'Tôi Cá nhân' (le Moi individuel) cûa 
mình. Cái 'Tôi Cá nhân' là phÀn 'hiŒn 
tÜ®ng' cûa ba cái Tôi trÜ§c và là Ç¶ng l¿c 
cho cái 'Bi‰t làm', thÜ©ng xung Ç¶t và 
khai thác cái 'Tôi Khách th‹', phän änh 
không trung th¿c cái 'Tôi Chû th‹' và cän 
ngæn cái 'Tôi Thæng hoa'. N‰u cái 'Tôi Cá 
nhân'  th‹ hiŒn trung th¿c ba cái Tôi 
trÜ§c thì cái 'Bi‰t làm' phøc vø h»u hiŒu 
cho cái 'Tôi xº th‰', có nghïa Væn minh, 
Ti‰n b¶ phøc vø và nâng cao trình Ç¶ 
Væn hóa, thúc ÇÄy ti‰n trình Ti‰n hóa; 
ngÜ®c låi là làm bæng hoåi Væn hóa và trì 
hoãn Ti‰n hóa ho¥c tÙc thì ho¥c vŠ lâu 
vŠ dài . MÓi quan hŒ gi»a Væn minh và 
Væn hóa do tØ Çó. Cu¶c sÓng m‡i ngÜ©i 
cÛng nhÜ cu¶c sÓng xã h¶i ÇÜ®c hài hòa, 
êm ÇËp và ti‰n b¶, có væn hóa do mÓi 
t°ng hòa các cái 'Tôi' Çó. M‡i ngÜ©i 
chúng ta hàm chÙa ba nguÒn næng 
lÜ®ng: Th‹ næng (næng lÜ®ng cÖ b¡p do 
cÃu trúc xác thân), Trí næng (næng lÜ®ng 
cûa khÓi óc, cûa trí thông minh) và Tâm 
næng (næng lÜ®ng tâm lš, tâm linh). 
Chuyên vŠ m¶t m¥t næng lÜ®ng riêng rë 
nào thì thì thÜ©ng chÌ ti‰n b¶ riêng vŠ 
m¥t Çó nhÜng có th‹ tåo nên nh»ng 
chênh lŒch, nh»ng cånh tranh ÇÜa Ç‰n 
xáo tr¶n vŠ m¥t væn hóa tÙc cái 'Bi‰t 
sÓng chung cho nhau'.       

    
Cái 'Bi‰t làm' tåo nên Ti‰n b¶, Væn 

minh. Do cái 'Bi‰t làm' mà 'Thiên nhiên t¿ 
nhiên' (nature naturelle) ÇÜ®c bi‰n Ç°i 
thành 'Thiên nhiên kÏ thuÆt' (Nature 
technicisée, Techno-nature). Do cái 'Bi‰t 
làm', con ngÜ©i ch‰ ng¿ ÇÜ®c m†i trª 
ngåi thiên nhiên, chinh phøc và cäi tåo 
thiên nhiên, tåo ra nh»ng tiŒn nghi, 
nh»ng cûa cäi, hàng hóa, nh»ng nguÒn 
næng lÜ®ng m§i giúp cu¶c sÓng càng lúc 
càng thêm dÍ dàng, thuÆn l®i, ÇÀy Çû và 
phong phú. NŠn KÏ nghŒ và Kinh t‰ ti‰n 
tØ hái nh¥t, sæn b¡n sang canh tác, chæn 
nuôi, chài lÜ§i, thû công rÒi t¿ Ç¶ng hóa, 
rô-bô hóa là k‰t quä cûa cái 'Bi‰t làm'. 
Thành quä cûa cái 'Bi‰t làm' änh hÜªng 
khá nhiŠu Ç‰n cái 'Bi‰t xº th‰' nghïa là 
Væn minh änh hÜªng khá l§n Ç‰n Væn 
hóa, ÇÜa Væn hóa ti‰n lên tØng mÙc Ç¶ 
cao hÖn. M¶t Çôi thí dø ÇÖn giän: cái 'Bi‰t 
làm' cÀu ti‹u, cÀu tiêu cá nhân và công 

c¶ng Çã tåo nên nŠ n‰p sÓng vŒ sinh cho 
tØng ngÜ©i và xã h¶i; cái 'Bi‰t làm' trong 
buôn bán, thÜÖng mãi Çã khi‰n con 
ngÜ©i nói næng, giao thiŒp m¶t cách t‰ 
nhÎ, lÎch s¿,... Tuy nhiên, vì cái 'Bi‰t làm' 
thÜ©ng do tØng cá nhân hay tØng nhóm 
cá nhân, do Çun ÇÄy cûa cái 'Tôi cá 
nhân' nên thÜ©ng mang tính chÃt 'ái k›, 
ái h»u' (theo PhÆt giáo), cånh tranh, 
chi‰m Çoåt, vø vào tÜ h»u và chi‰m h»u, 
khai thác cái 'Tôi Khách th‹' phøc vø cho 
cái 'Tôi Cá nhân' khi‰n cái 'Bi‰t cÜ xº', 
cái 'Bi‰t sÓng chung' bÎ vi phåm trÀm 
tr†ng. Nh»ng qui luÆt 'cånh tranh sinh 
tÒn', 'tuy‹n tråch t¿ nhiên' cûa lš thuy‰t 
Charles Darwin, qui luÆt 'ChÙc næng tåo 
nên b¶ phÆn' (la fonction crée l'organe) 
cûa J.B. Lamarck khi áp døng vào xã h¶i 
loài ngÜ©i; các ch‰ Ç¶ Ç¶c tài, bóc l¶t, áp 
bÙc, các chû trÜÖng 'tÃt cä m†i phÜÖng 
tiŒn ÇŠu tÓt' (tous les moyens sont bons), 
'cÙu cánh biŒn h¶ cho phÜÖng tiŒn' (la fin 
justifie les moyens) (4)  phát sinh tØ óc tÜ 
h»u chi‰m h»u cao Ç¶ do cái 'Bi‰t làm' 
ÇÜ®c Çun ÇÄy bªi cái 'Tôi Cá nhân' khi‰n 
cu¶c sÓng xã h¶i luôn luôn xáo tr¶n, bÃn 
loån, bÃt an, khûng hoäng, tØ Çó cái 'Bi‰t 
sÓng chung' không còn ÇÜ®c tôn tr†ng. 
NgÜ®c låi, n‰u không có cái 'Bi‰t làm' thì 
cái 'Bi‰t cÜ xº', cái 'Bi‰t sÓng chung' së 
bÎ ngÜng Ç†ng, trì trŒ, tù hãm, tïnh vÎ, 
luôn luôn bÎ khÓn quÅn vì bao trª l¿c và 
tai nån thiên nhiên khi‰n cu¶c sÓng con 
ngÜ©i (m‡i ngÜ©i và xã h¶i nhân loåi) tù 
Ç†ng trong trång thái nghèo nàn, låc hÆu 
và cu¶c sÓng n‰u có bình an thì låi thi‰u 
h‰t m†i vui, ÇËp, phong phú, diÍm kiŠu.  

 
M¶t Çi‹m cÛng cÀn chú š nói lên s¿ 

khác nhau gi»a Væn minh và Væn hóa : 
Cái 'Bi‰t làm' (Væn minh) chÌ có lÎch sº 
mà không có tính cách truyŠn thÓng 
trong lúc cái 'Bi‰t cÜ xº', cái 'Bi‰t sÓng 
chung' (Væn hóa) bao gÒm cä tính cách 
LÎch sº và TruyŠn thÓng. Cách thÙc 
'canh tác cÖ gi§i' ngày nay không chÎu 
änh hÜªng gì cÛng nhÜ không b¡t nguÒn 
tØ ch‰ Ç¶ canh tác thû công ngày xÜa tuy 
cÛng cùng møc Çích là sän xuÃt ra th¿c 
phÄm. Cách thÙc mua bán qua Internet 
ngày nay không do tØ lÓi buôn bán tr¿c 
ti‰p gi»a ngÜ©i bán và ngÜ©i mua nhÜ 
ngày trÜ§c. Cä hai lÓi sän xuÃt và thÜÖng 
mãi trên do cái 'Bi‰t làm' chÌ có tính cách 
nói lên ti‰n trình phát tri‹n Kinh t‰  (sän 
xuÃt, phân phÓi, tiêu thø) qua diÍn trình 
lÎch sº chÙ không có tính cách truyŠn 
thÓng. CÛng th‰, quan niŒm 'trái ÇÃt tròn, 
quay quanh nó và quanh m¥t tr©i' không 
b¡t nguÒn và cÛng không còn liên hŒ gì 
v§i quan Çi‹m trÜ§c kia cho r¢ng 'trái ÇÃt 
vuông , ÇÙng im, m¥t tr©i quay quanh trái 
ÇÃt và trái ÇÃt là trung tâm vÛ trø'; cä hai 
chÌ nói lên lÎch sº diÍn ti‰n cûa tri thÙc 
con ngÜ©i chÙ không hŒ tåi nhau, chi 
phÓi nhau. Trong lúc Çó, cái 'Bi‰t sÓng 
chung' (Væn hóa) thì vØa có tính cách lÎch 
sº lÅn tính cách truyŠn thÓng vì ÇÜ®c th‹ 
hiŒn qua ti‰n trình lÎch sº vØa chÎu änh 

hÜªng và thØa k‰ tØ quá khÙ, trª thành 
phong tøc, tÆp quán, nŠ n‰p  chung cho 
cä c¶ng ÇÒng xã h¶i. ViŒc tang ma, chôn 
cÃt ông bà, cha mË lúc qua Ç©i, ch£ng 
hån (cái 'Bi‰t xº th‰' ÇÓi v§i ngÜ©i ch‰t) 
vØa mang tính truyŠn thÓng vì ÇÜ®c k‰ 
thØa tØ quá khÙ, vØa mang tính lÎch sº vì 
ÇÜ®c th¿c hiŒn khác nhau qua tØng giai 
Çoån lÎch sº và theo tØng dân t¶c (chôn 
cÃt hay thiêu xác, làm lÍ tåi nhà th©, nhà 
chùa, Ç‹ tang lâu hay mau, chôn riêng 
hay cùng chôn ª nghïa trang, làm kœ gi‡ 
hay chÌ vi‰ng thæm nghïa trang Ç‹ tÜªng 
niŒm,...). Chính tính cách 'truyŠn thÓng' 
cûa cái 'Bi‰t cÜ cº', cái 'Bi‰t sÓng chung' 
nÀy tåo nên cái 'cæn tính, cái lš lÎch' cûa 
tØng dân t¶c mà m‡i cá th‹ cûa c¶ng 
ÇÒng dân t¶c mang n¥ng nÖi mình. 
NgÜ©i ta nói Ç‰n cái 'hoài nghi lš lÎch' , 
cái 'khûng hoäng lš lÎch' (le doute 
identitaire, la crise identitaire) là do s¿ 
Çánh mÃt truyŠn thÓng vŠ nguÒn c¶i væn 
hóa.  Sª dï cái 'Bi‰t làm' hay nói chung 
cái 'Bi‰t vŠ m¥t Khoa h†c KÏ thuÆt, cái 
Bi‰t thuÀn lš' chÌ có tính cách LÎch sº mà 
không có tính cách truyŠn thÓng vì ÇÃy là 
cái Bi‰t cûa trí thông minh, cái Bi‰t do Trí 
næng nhiŠu khi tiŒm ti‰n nhÜng nhiŠu khi 
'nhäy v†t' xóa h£n cái Bi‰t cÛ, Çoån tuyŒt 
h£n v§i quá khÙ. Ngày nay, tåi các xÙ 
væn minh, không còn cách giã gåo b¢ng 
cÓi chày mà dùng máy xay lúa. Cách giã 
gåo b¢ng cÓi chày và cách xay lúa b¢ng 
máy không liŒn hŒ v§i nhau vŠ m¥t 
truyŠn thÓng mà chÌ liên hŒ vŠ m¥t lÎch 
sº phát tri‹n trong lao Ç¶ng thôi. Nh»ng 
khám phá, phát minh trong hÆu bán th‰ 
k› XX Çã phû nhÆn, loåi trØ m¶t sÓ quan 
Çi‹m khoa h†c các th‰ k› trÜ§c, mª ra 
m¶t trång thái væn minh  khác trÜ§c, 
chÙng minh thêm cho nhÆn ÇÎnh trên. Cái 
'Bi‰t cÜ xº' tÙc vŠ m¥t Væn hóa, ngoài 
tính cách lÎch sº, còn có tính cách truyŠn 
thÓng vì ÇÃy là cái Bi‰t cûa Tâm næng, 
cûa TÃm lòng. Cái Tâm hay TÃm lòng 
luôn luôn là th‰, là vÆy, nhÜ nhiên, ÇÒng 
nhiên, có th‹ cách thÙc th‹ hiŒn có khác 
nhau tùy theo hoàn cänh, tùy theo tØng 
giai Çoån lÎch sº (do tác Ç¶ng cûa cái 
'Bi‰t làm') nhÜng bän chÃt không thay 
Ç°i. Cái Tâm hay TÃm lòng không phäi 
im lìm, bÃt Ç¶ng nhÜng cÛng không bi‰n 
Ç°i mà chÌ chuy‹n dÎch hay có th‹ nói 
luôn luôn trong hành trình '°n dÎch' (°n 
ÇÎnh Ç¶ng và dÎch chuy‹n tÎnh) tØ khªi 
nguyên Ç‰n chung cøc cûa dòng Ti‰n 
hóa. (Xin không dông dài vŠ ÇiŠu nÀy vì 
phäi ÇŠ cÆp Ç‰n ñåo h†c, không th‹ diÍn 
giäng trong phåm vi m¶t bài báo) (5).         

              
ñi xa hÖn chút n»a, cái 'Bi‰t Làm' 

(Væn minh) và cái 'Bi‰t xº th‰' (Væn hóa) 
có cæn rÍ tØ hai quan Çi‹m nhÆn thÙc vŠ 
T¿ nhiên, vŠ VÛ trø. TrÜ§c tiên, quan 
Çi‹m 'VÆt Linh' (animisme) cho r¢ng m†i 
s¿, m†i vÆt, nói chung là vån h»u, là 
thiên nhiên bao gÒm tÃt cä m†i 'hiŒn th‹ 
vÆt' và 'hiŒn th‹ ngÜ©i' ÇŠu mang s¤n nÖi 
mình m¶t 'nguyên lš n¶i tåi' (principe 
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interne) thÜ©ng ÇÜ®c g†i là 'linh hÒn'  làm 
nguyên nhân cho tÃt cä m†i hiŒn tÜ®ng, 
m†i sinh hoåt tâm lš, sinh lš Ç‹ vØa tác 
Ç¶ng chính mình vØa tác Ç¶ng Ç‰n bên 
ngoài tØ Çó vØa tåo tác, duy trì cu¶c sÓng 
riêng mình vØa tåo ÇiŠu kiŒn bäo tÒn 
cuôc sÓng cûa m†i thÙ khác, Ç‹ tÃt cä 
cùng ÇÜ®c 'sÓng chung cho nhau'.  ñiŠu 
nÀy, ta tìm thÃy nÖi nhiŠu tri‰t thuy‰t xÜa 
nay cho r¢ng thiên nhiên là m¶t 'sinh 
th‹', m¶t 'vÆt sÓng' (corps vivant) không 
chÌ mang 's¿ sÓng' nÖi mình mà còn 
mang chÙa m¶t 'trí thông minh', m¶t cái 
'Bi‰t làm' Ç‹ tác Ç¶ng v§i bên ngoài vØa 
nuôi dÜ«ng, vØa duy trì vØa phát tri‹n 
cu¶c sÓng mình, vØa, qua Çó,  giúp m†i 
thÙ khác cùng 'sÓng chung' v§i mình. 
[Chúng ta bi‰t r¢ng rØng rú rÃt änh 
hÜªng Ç‰n th©i ti‰t; dÜ«ng khí nÖi khí 
quy‹n, cÀn thi‰t cho s¿ sÓng cûa sinh 
vÆt phÀn nào  do cây cÓi tåo nên - trên 
m¥t Ti‰n hóa, ta có th‹ xem gi§i 'th¿c 
vÆt' (règne végétal) là gi§i trung gian gi»a 
gi§i 'khoáng vÆt' (règne minéral) và 'gi§i 
Ç¶ng vÆt' (règne animal) ].'M‡i chi‰c cây, 
m‡i con vÆt Çã tham d¿ v§i tâm næng 
mình vào ti‰n trình sÓng cûa linh hÒn vÛ 
trø, v§i trí thông minh  (trí næng) vào sinh 
hoåt tinh thÀn cûa mình  và v§i tính cách 
cÖ næng nÖi mình vào t° chÙc th‹ chÃt 
mình' (6). Thoåt tiên, cÖ sª vào m¶t sÓ 
thÀn thoåi và m¶t Çôi tri‰t thuy‰t, Thiên 
nhiên ÇÜ®c xem là 'NgÜ©i MË' - 'MË Thiên 
nhiên' (Mère Nature)-  Çã sinh thành, 
nuôi dÜ«ng, bäo b†c, chª che và làm 
phát tri‹n m†i ÇÙa con cûa mình (tÙc vån 
h»u). Do Çó mà m†i tØ ng» dùng chÌ vŠ 
Thiên nhiên ÇŠu thu¶c giÓng cái tØ 
'phusis' ti‰ng Hy Låp, 'natura' ti‰ng La 
tinh, Ç‰n 'die Natur' ti‰ng ñÙc, !Nature! 
ti‰ng Pháp (7)... Bên ñông PhÜÖng, Lão 
Tº cÛng bäo 'Có tên là MË vån vÆt' (H»u 
danh vån vÆt chi mÅu - ñåo ñÙc kinh). 
Có lë ch‰ Ç¶ mÅu hŒ b¡t nguÒn tØ khái 
niŒm nÀy. DÀn dÀn , cæn cÙ vào s¿  sinh 
ÇÈ cûa m†i sinh vÆt nÖi cõi hiŒn tÜ®ng, 
ngÜ©i ta cho r¢ng chÌ riêng y‰u tÓ n» 
không Çû nên phäi có y‰u tÓ nam (ch‰ 
Ç¶ theo Çó chuy‹n tØ mÅu hŒ sang phø 
hŒ; canh tác lúc ÇÀu do ngÜ©i n» trong 
lúc sæn b¡n chæn nuôi do ngÜ©i nam, dÀn 
dÀn do nhu cÀu sän xuÃt, sÙc l¿c ngÜ©i 
n» nhÜ©ng bÜ§c cho sÙc månh ngÜ©i 
nam); tØ Çó ngÜ©i ta hình dung (b¢ng š 
niŒm) m¶t ÇÃng Hóa Công, m¶t vÎ 
ThÜ®ng ñ‰ (giÓng Ç¿c)  hay là m¶t vÎ 
ThÜ®ng ñ‰ 'vô tính' hay 'trung tính' 
(neutre) Çã tåo nên cä hai y‰u tÓ Nam và 
N». Ngày nay, nhiŠu nhà Khoa h†c, 
không bác bÕ dù không hoàn toàn chÃp 
nhÆn vÎ ThÜ®ng ñ‰ sáng tåo, cho r¢ng 
ThÜ®ng ñ‰, n‰u có, thì ÇÃy là m¶t vÎ 
ThÜ®ng ñ‰ 'toán h†c' (Dieu 
mathématique), vÎ ThÜ®ng ñ‰ 'ti‰n hóa' 
(Dieu évolutionniste). Bên ñông PhÜÖng, 
tØ ngàn xÜa cho r¢ng 'Vån vÆt ÇÒng NhÃt 
Th‹' và 'chúng sinh vÓn ÇÒng Ç£ng' (theo 
PhÆt giáo), cái Th‹ Çó hàm chÙa nÖi 
mình cä hai y‰u tÓ 'ñ¿c, Cái' tÙc 'DÜÖng 

và Âm' (DÜÖng cõng Âm, Âm bÒng 
DÜÖng, nói theo ñåo ñÙc Kinh cûa Lão 
Tº). NgÜ©i ViŒt Nam thÜ©ng bäo 'Cha 
Tr©i, MË ñÃt' và 'ñåo Ông Bà' bao gÒm 
cä hai y‰u tÓ 'Nam N», ñ¿c Cái, Âm 
DÜÖng'. Và cÛng chÌ riêng ngÜ©i ViŒt 
Nam m§i g†i QuÓc Gia, T° QuÓc, Quê 
HÜÖng là 'ñÃt NÜ§c, Núi Sông, Non 
NÜ§c, Non Sông' vØa nói lên hai y‰u tÓ 
Âm DÜÖng (Ç¶ng tïnh, luân trø : núi, 
sông, ÇÃt nÜ§c) theo ñåo h†c vØa nêu 
bÆt hai chÃt liŒu cÀn thi‰t trÜ§c tiên cho 
cu¶c sÓng con ngÜ©i và sinh vÆt (ñÃt, 
NÜ§c - Khí tr©i ta thª cÛng là thÙ sän 
sinh bªi thiên nhiên vì chính cây cÓi Çã 
tåo ra dÜ«ng khí) vØa nói lên tính cách 
g¡n bó thân thi‰t, mÓi tình ÇÆm Çà gi»a 
con ngÜ©i v§i xÙ sª.  Xin không dông dài 
thêm vì quá nhiŠu ÇiŠu phäi nói. Quan 
Çi‹m VÆt Linh nÀy, theo ngÜ©i vi‰t Çã 
giúp tåo nên Væn Hóa dù có ÇÜa dÅn Ç‰n 
nhiŠu mê tín, dÎ Çoan, s¿ th© cúng bái 
vÆt, Ç‰n Çåo phù thûy (chamanisme). 
Thuy‰t nÀy có th‹ xem là cÖ sª tåo nên 
Tôn giáo cùng là suÓi nguÒn cûa tính 
lãng mån nÖi con ngÜ©i và khuynh hÜ§ng 
lãng mån, tr» tình trong NghŒ thuÆt. 
Theo quan Çi‹m 'VÆt  linh' nÀy, thiên 
nhiên hay vÛ trø hiŒn tÜ®ng phát sinh tØ 
m¶t NguÒn gÓc và hÜ§ng Ç‰n m¶t CÙu 
cánh nào Çó; vì th‰, s¿ sÓng, cu¶c sÓng 
cûa m‡i hiŒn th‹ vÆt và ngÜ©i mang chÙa 
m¶t š nghïa và hÜ§ng Ç‰n m¶t cÙu cánh 
giÓng nhÜ m‡i hoåt Ç¶ng cûa ta nh¢m 
Ç‰n m¶t møc Çích. Dân t¶c ViŒt Nam 
chúng ta tØ th©i lÆp quÓc Ç‰n nay hÀu 
nhÜ  theo khuynh hÜ§ng nÀy. 

 
Quan Çi‹m thÙ hai vŠ m¥t Khoa h†c. 

Các khoa VÛ trø h†c (cosmologie), Sinh 
h†c (biologie), Sinh hóa h†c (biochimie), 
Sinh h†c phân tº (biomoléculaire), VÆt lš 
h†c (physique), Di truyŠn h†c 
(génétique) cùng v§i KÏ thuÆt h†c 
(technologie), Kinh t‰ h†c (économie) låi 
cho r¢ng Thiên nhiên (la Nature) chÌ là 
khÓi vÆt chÃt ù lÿ, bÃt Ç¶ng, ch£ng có 
tính cách gì g†i là 's¿ sÓng', là 'cÙu cánh, 
møc Çích', giá trÎ t¿ thân. Thiên nhiên chÌ 
là nguÒn tài nguyên cho con ngÜ©i khai 
thác, vÆn døng; giá trÎ cûa thiên nhiên là 
do con ngÜ©i gán cho tùy theo ích l®i mà 
con ngÜ©i thÕa mãn nhiŠu hay ít nhu cÀu 
cûa Ç©i sÓng và tùy thu¶c vào m†i qui 
luÆt cånh tranh thÎ trÜ©ng vŠ m¥t Kinh t‰. 
Nh»ng lÓi g†i 'MË Thiên nhiên', 'Cha Tr©i 
MË ñÃt', chÌ là nh»ng tÜªng tÜ®ng, nh»ng 
hình änh bóng gió, Än dø trong thÖ ca, 
thu¶c phÀn cäm tính cûa nhà nghŒ sï và 
tôn giáo chÙ không có thÆt và dÅn Ç‰n 
viŒc sùng bái, th© phøng thiên nhiên m¶t 
cách vô lš, ngæn chæn m†i hoåt Ç¶ng cûa 
tri thÙc con ngÜ©i. Quan Çi‹m nÀy không 
h£n m§i có gÀn Çây mà Çã có tØ nghìn 
xÜa k‹ tØ lúc con ngÜ©i bi‰t sº døng lºa, 
bi‰t thuÀn hóa m¶t sÓ thú vÆt, bi‰t trÒng 
Çôi cây trái ÇÀu tiên, bi‰t ch‰ tác døng cø 
b¢ng Çá, b¢ng cây rÒi b¢ng s¡t (ngay nÖi 
m¶t sÓ thÀn thoåi Çã nói Ç‰n nh»ng anh 

hùng chinh phøc các sÙc månh thiên 
nhiên nhÜ truyŒn Mardouk gi‰t Tiamat ; 
truyŒn thÀn Horus th¡ng tê giác, thÀn 
Apollon th¡ng con r¡n Python, truyŒn 
thánh Georges Çánh båi con rÒng, v;v... 
(8). ViŒt Nam chúng ta cÛng có nh»ng 
truyŒn tÜÖng t¿ nhÜ Låc Long Quân Çánh 
th¡ng các yêu tinh) nhÜng chÌ th¿c s¿ 
månh më tØ th‰ k› XVII . RÒi cÛng do óc 
tÜªng tÜ®ng cûa ngÜ©i nghŒ sï mà cái 
'Bi‰t làm' cûa con ngÜ©i càng bÎ kích 
thích Ç‹ hæm hª chinh phøc, khai thác 
thiên nhiên (truyŒn Bác sï Faust, truyŒn 
Frankenstein hay 'thÀn Prométhée hiŒn 
Çåi' (9) cûa Mary Shelley (1818) mào ÇÀu 
cho ham muÓn cûa con ngÜ©i có khä 
næng ch£ng thua gì thÀn thánh. K‹ cä 
các truyŒn cûa Jules Verne,... cÛng là 
tÜªng tÜ®ng nhÜng ít nhiŠu cÛng góp 
phÀn kích thích lòng hæm hª cûa con 
ngÜ©i trong viŒc phát tri‹n khä næng 
chinh phøc thiên nhiên; cä Kinh Thánh 
Do Thái Giáo Ç¥c biŒt sách Sáng Th‰ 
Kš, cÛng th‰ (10). RÒi Galilée, Francis 
Bacon, René Descartes, Charles Darwin, 
Lamarck, Auguste Comte, Faraday, 
Joliot và Marie Curie, Karl Marx cùng các 
các nhà Khoa h†c, KÏ thuÆt h†c  cùng 
các š thÙc hŒ duy vÆt tØ Çó Ç‰n  nay  
càng chÙng tÕ khä næng siêu Ç¤ng cûa 
con ngÜ©i, ÇÄy lùi quan Çi‹m VÆt linh 
trÜ§c Çây Ç‹ chÌ còn tin tÜªng vào 'quyŠn 
l¿c thÓng trÎ' cûa con ngÜ©i ÇÓi v§i thiên 
nhiên vån vÆt. Ngày nay, v§i Khoa Di 
truyŠn h†c, ThÀn Kinh h†c, ngÜ©i ta cho 
r¢ng m†i khä næng con ngÜ©i thu¶c vŠ 
phÀn tâm linh (tâm næng) không là nh»ng 
gì thiên phú, thiên bÄm mà cÛng chÌ là do 
hoåt Ç¶ng cûa các t‰ bào thÀn kinh ho¥c 
do tác døng cûa các gènes di truyŠn. 
Khoa 'sinh sän vô tính' (reproduction 
axesuée, clonage) và kÏ thuÆt ch‰ tåo 
'b¶ óc nhân tåo' càng chÙng minh thêm 
khä næng con ngÜ©i và chÙng tÕ thiên 
nhiên chÌ là thÙ vÆt chÃt vô tri thu¶c 
quyŠn khai døng cûa con ngÜ©i cho cu¶c 
sÓng con ngÜ©i mà thôi. NhÜng rÒi, Khoa 
h†c, KÏ thuÆt càng ti‰n Ç‰n ÇÌnh cao låi 
càng phäi ÇÙng trÜ§c bao vÃn nån vŠ š 
nghïa, cÙu cánh cûa cu¶c sÓng, cûa lÎch 
sº, cûa Ti‰n hóa, vŠ nhân phÄm con 
ngÜ©i, vŠ cu¶c sÓng chung gi»a ngu©i và 
ngÜ©i tÙc là vŠ m¥t Væn hóa. LiŒu 'nhân 
quyŠn' tÙc quyŠn sÓng cûa con ngÜ©i' së 
chÌ còn và hoàn toàn ÇÜ®c hi‹u cÛng nhÜ 
ÇÜ®c biŒn minh b¢ng 'quyŠn cûa l®i tÙc' 
(droit du profit) và 'quyŠn con ngÜ©i' ÇÜ®c 
thay th‰ b¢ng 'quyŠn cûa các di th‹' cùng 
lúc 'T¿ do' cûa con ngÜ©i không còn liên 
hŒ gì Ç‰n nhân loåi mà chÌ liên hŒ Ç‰n 
tính cách riêng biŒt cûa khÓi NhiÍm s¡c 
th‹ (Génome gÒm 46 NhiÍm s¡c th‹ : 23 
cûa cha và 23 cûa mË) nhÜ nhà Di truyŠn 
h†c và Y h†c Axel Kahn Çã nói (11). GÀn 
Çây, trên mång lÜ§i Internet, Çêm 
11/12/02,hŒ thÓng AOL cho bi‰t nhà n» 
Khoa h†c Pháp Brigitte Boisselier cho 
bi‰t dã th¿c hiŒn 5 bào thai ngÜ©i theo 
cách clonage và ÇÙa trÈ ÇÀu tiên së sinh 
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ra vào cuÓi næm 2002 này cùng lúc Giáo 
sÜ di truyŠn h†c ngÜ©i Ý Severino 
Antinori cÛng báo r¢ng ÇÙa trÈ ÇÜ®c tåo 
tác do phÜÖng pháp clonage së ÇÜ®c 
sinh ra vào ÇÀu tháng giêng 2003. Không 
rõ kÏ thuÆt sinh ÇÈ áp døng vào con 
ngÜ©i có th‹ ti‰n hành suông sÈ, không 
g¥p m¶t thÃt båi nào không và có di håi 
cho chính con ngÜ©i cloné Çó không 
nhÜng cä th‰ gi§i Çã lên ti‰ng cÃm áp 
døng kÏ thuÆt nÀy vào con ngÜ©i. Còn 
bi‰t bao vÃn ÇŠ khác Ç¥t ra cho Khoa 
h†c, KÏ thuÆt, cho 'trí thông minh', cho 
cái 'Bi‰t làm' cûa con ngÜ©i không chÌ 
riêng vŠ m¥t ñÙc lš mà còn cä vŠ m¥t tri 
thÙc và s¿ sÓng còn cûa nhân loåi 
(nh»ng vÛ khí tÓi tân, tình trång ô nhiÍm 
môi sinh, v.v...). TØ nh»ng vÃn nån Çó, 
con ngÜ©i låi phÀn nào 'trª vŠ låi v§i thiên 
nhiên' v§i nh»ng môn h†c m§i nhÜ 'sinh 
ÇÙc lš h†c' (tåm dÎch: la bioéthique), sinh 
thái h†c (écologie) cùng bao nhiêu 
phong trào Çòi hÕi nhân quyŠn, lên án 
diŒt chûng càng lúc càng lên cao.  

 
TrÜ§c hai quan Çi‹m 'vÆt linh' và 'duy 

khoa h†c' Çó, nhà Sinh vÆt h†c 
(biologiste) ngÜ©i Anh Rupert Sheldrake 
(12), chuyên biŒt vŠ khoa 'Sinh hóa h†c' 
(biochimie) và 'Sinh h†c vŠ t‰ bào' 
(biologie cellulaire) qua tác phÄm 'The 
Rebirth of Nature' Çã nói Ç‰n 's¿ trª låi 
v§i Thiên nhiên nÖi Khoa h†c' (la 
renaissance de la Nature en Science), 
phÓi k‰t m†i quan Çi‹m khoa h†c lâu nay 
cho r¢ng: 'M†i cÖ ch‰ sinh th‹ không chÌ 
thØa hÜªng di th‹ mà cä nh»ng diŒn 
trÜ©ng c¶ng hÜªng. Nh»ng di th‹ ÇÜ®c 
k‰ truyŠn theo cách thÙc th‹ chÃt bªi t° 
tiên và cho phép sinh sän nh»ng ki‹u 
mÅu riêng biŒt cûa các phân tº 
protéines; nh»ng diŒn trÜ©ng c¶ng hÜªng 
låi dÜ®c thØa k‰ không theo cách th‹ 
chÃt (phi th‹ chÃt) mà bªi phän hÜªng 
c®ng hÜªng, không chÌ v§i t° tiên mà còn 
v§i m†i phÀn tº cùng chûng loåi. CÖ ch‰ 
sinh th‹ Çang phát tri‹n hòa ÇiŒu v§i các 
diŒn trÜ©ng c¶ng hÜªng cûa chûng loåi 
mình và do Çó rút chÃt liŒu tØ m¶t kš Ùc 
tÆp th‹'  (13). HÀu nhÜ, càng Çi sâu vào 
hai th‰ gi§i vï mô và vi mô, dÀn dÀn trí 
tuŒ càng khám phá ra tính cách 'hòa 
nhÆp' cä hai phÀn 'Tâm - VÆt'  nÖi con 
ngÜ©i cÛng nhÜ nÖi m†i vÆt th‹ khác, 
khác nhau do nÖi mÙc Ç¶ phát tri‹n cûa 
m‡i bên. TØ xÜa, ngÜ©i ta Çã nói Ç‰n 'ñåi 
ngã, Ti‹u ngã', quan niŒm 'ñåi ngã' là cái 
'ñåi vÛ trø', cái Th‰ gi§i chung hàm chÙa 
tÃt cä vån h»u và 'Ti‹u ngã' là cái Çåi th‰ 
gi§i thu nhÕ nÖi m‡i ngÜ©i, m‡i vÆt.   

 
Trích dÅn dài dòng cùng m¶t sÓ biŒn 

bác lu¶m thu¶m nhÜ trên, ngÜ©i vi‰t 
mong cung cÃp thêm m¶t sÓ d» kiŒn hÀu 
LuÆt sÜ Lâm LÍ Trinh cùng các thÙc giä 
có th‹ ÇÜa Ç‰n m¶t ÇÎnh nghïa vŠ Væn 
Hóa rõ ràng, ÇÀy Çû hÖn  (riêng ngÜ©i 
vi‰t t¿ thÃy chÜa Çû sÙc ). Chúng ta Çang 

sÓng trong th©i Çåi mà cái 'Bi‰t Làm' tÙc 
Væn minh ti‰n nh»ng bÜ§c thÀn tÓc trong 
lúc cái 'Bi‰t SÓng chung' tÙc Væn Hóa 
hÀu nhÜ không theo kÎp. Dï nhiên, không 
ai nghï phäi ngæn cän nh»ng ti‰n b¶ cûa 
cái 'Bi‰t Làm' vì nhÜ th‰ là hån ch‰ T¿ 
Do trong Çó có cái 'T¿ do tìm tòi, T¿ do 
phát minh' (liberté de recherche, liberté 
d'invention). NhÜng n‰u Væn Hóa tÙc cái 
'SÓng chung cho nhau' không ÇÒng nhÎp 
v§i cái 'Bi‰t Làm' (Væn minh) Çó thì m†i 
thÙ tÓt ÇËp mà con ngÜ©i cùng xã h¶i Ü§c 
mong, Çòi hÕi : T¿ Do, Nhân quyŠn, 
Nhân phÄm, Công bình, Bác ái, Hòa 
bình, Hånh phúc së không th‹ nào th¿c 
hiŒn ÇÜ®c. NgÜ©i ta Çã nói Ç‰n s¿ 'Ç¶c tài 
cûa di th‹' (la dictature des gènes) (14) 
Ç‰n 'Ch‰ Ç¶ kÏ trÎ' (régime 
technocratique) trong Çó chÌ riêng 'giai 
cÃp bi‰t làm' (nghïa là l§p ngÜ©i có trình 
Ç¶ khoa h†c kÏ thuÆt cao cÃp, nh»ng 
chuyên viên thÜ®ng th¥ng vŠ m†i lãnh 
v¿c) n¡m Ç¶c quyŠn an bài xã h¶i và 
quÀn chúng nhân dân chÌ còn phäi tuân 
thû. M¶t ch‰ Ç¶ còn kinh khi‰p hÖn các 
ch‰ Ç¶ Ç¶c tài khác vì 'kÏ thuÆt vån næng' 
së hûy diŒt vô cùng hiŒu quä m†i chÓng 
ÇÓi nhân danh Ti‰n b¶, xem quÀn chúng 
là l§p ngÜ©i kém cÕi, không có ho¥c 
không theo kÎp cái 'Bi‰t Làm' cûa gi§i 
cÀm quyŠn Ç‹ trª thành trª l¿c cho Væn 
minh, ti‰n b¶. Tình trång Çó nhÃt ÇÎnh së 
xäy ra m¶t khi giai cÃp 'Bi‰t Làm' kia 
không có ho¥c thi‰u tinh thÀn Væn Hóa, 
nghïa là không tôn tr†ng cái 'SÓng chung' 
cûa toàn th‹ xã h¶i mà chÌ nghï Ç‰n cái 
'SÓng chung' cûa riêng l§p ngÜ©i 'Bi‰t 
Làm' Çó thôi. Chúng ta h£n Çã thÃy ch‰ 
Ç¶ th¿c dân ngày nay không cÀn thi‰t 
d¿a vào sÙc månh vÛ trang mà d¿a vào 
sÙc månh kinh t‰; chû nghïa tÜ bän 
không còn bóc l¶t sÙc ngÜ©i sÙc cûa cûa 
quÀn chúng mà trª thành m¶t thÙ 'chû 
nghïa tÜ bän quy‰n rû' (capitalisme de 
séduction) (15)  khai thác, vÆn døng và 
bóc l¶t phÀn Tâm linh con ngÜ©i do cái 
Bi‰t Làm tåo ra hàng hóa nhiŠu, tiŒn l®i, 
ÇËp, rÈ tiŠn và luôn luôn Ç°i m§i, thoåt 
nghe rÃt hÃp dÅn nhÜng chÌ ÇÜa dÅn 
cu¶c sÓng không còn có š nghïa vì hoàn 
toàn phäi ví Çu°i tiŒn nghi mà låi không 
Çû khä næng và ÇiŠu kiŒn. Th©i gian sÓng 
cûa con ngÜ©i càng lúc càng hÓi hä, 
không gian gian sÓng càng lúc càng thu 
hËp; thÀn trí con ngÜ©i càng lúc càng 
bÃn loån. Nhà Khoa h†c Albert Jacquard 
Çã phÀn nào bi quan, nhÆn thÃy r¢ng: 
'Th¿c s¿, chúng ta tØ nay Çang ÇÓi diŒn 
v§i m¶t vÛ trø Ç¶c hÜ§ng. Và cái chiŠu 
hÜ§ng duy nhÃt Çó, chính là chiŠu hÜ§ng 
cûa tiŠn båc. Giá trÎ hàng hóa...VÃn ÇŠ 
Ç¥t ra là ÇiŠu Çó liên quan Ç‰n cái nhìn 
cûa chúng ta vŠ con ngÜ©i, b«i vì, th¿c 
ra, s¿ Çánh giá con ngÜ©i cuÓi cùng chÌ 
cæn cÙ trên giá trÎ kinh t‰ thôi. Tôi tØ  
Canada vŠ và chúng tôi Çã bàn thäo vŠ 
l§p ngÜ©i trí thÙc. L§p trí thÙc ngày nay 
là gì? L§p trí thÙc ch£ng khác gì m¶t cá 
nhân Çã Çem låi nhiŠu tiŠn båc cho m¶t 

hãng xÜªng. Không th‹ chÃp nhÆn ÇÜ®c. 
Phäi phän Ùng vì cuÓi cùng chính phÄm 
giá con ngÜ©i bÎ Çe d†a! RÓt cu¶c, tÃt cä 
chúng ta ÇŠu bÎ x‰p vào hàng ngÛ nh»ng 
gái Çi‰m! M¶t kÏ sÜ  ca ng®i trí thông 
minh cûa mình không Çáng giá gì hÖn 
m¶t gái Çi‰m khoe khoang b¶ phÆn kín 
cûa cô ta. Dï nhiên, cä hai không cùng 
m¶t b¶ phÆn nhÜng, thÆt ra, cÛng cùng 
m¶t thái Ç¶ thôi! ñiŠu Çó có nghïa bi‰n 
m†i khä næng  cûa chúng ta thành tiŠn 
båc, m¶t bên b¢ng cách ÇÜa mông, m¶t 
bên sº døng khÓi óc. NhÜng cÙu cánh, 
thÆt ra chÌ là tiŠn båc, duy nhÃt chÌ là tiŠn 
båc. Và khi cÙu cánh chÌ là tiŠn båc, 
chúng ta Çã hành xº theo cung cách cûa 
gái Çi‰m' (16). NhÆn xét có hÖi quá Çáng 
nhÜng không phäi hoàn toàn sai. Phong 
trào 'Toàn cÀu hóa Kinh t‰' liŒu có nh¢m 
th¿c hiŒn ÇÜ®c s¿ thÎnh vÜ®ng chung cho 
toàn th‰ gi§i hay chÌ là phÜÖng tiŒn thu 
tóm kinh t‰ toàn cÀu vào trong tay m¶t 
sÓ t° h®p TÜ bän tài phiŒt?  S¿ viŒc dùng 
t‰ bào ADN vào canh tác, tåo nên nh»ng 
thÙ ngÛ cÓc g†i là 'transgéniques' có 
nh¢m giäi quy‰t nån Çói trên th‰ gi§i hay 
chÌ phøc vø cho 'doanh nghiŒp th¿c 
phÄm' tÜ bän? Các nhà Khoa h†c kÏ 
thuÆt chÌ nghï Ç‰n Væn minh Ti‰n b¶ trên 
m¥t vÆt chÃt và cho r¢ng nh»ng Ti‰n b¶ 
Çó së giäi quy‰t tÃt cä m†i vÃn ÇŠ cûa 
cu¶c sÓng, ÇÜa con ngÜ©i và cu¶c sÓng 
nó Ç‰n toàn thiŒn, toàn mÏ (17) mà quên 
nghï r¢ng cái xÃu, cái ác cÛng do Çó mà 
'ti‰n b¶, væn minh' theo. M¶t tên cÜ§p dï 
nhiên ti‰n b¶ væn minh hÖn m¶t tên tr¶m 
c¡p v¥t; gi‰t ngÜ©i b¢ng súng dï nhiên 
ti‰n b¶, væn minh hÖn là gi‰t ngÜ©i b¢ng 
dáo mác. Xa lìa 'Væn hóa' thì cái 'Bi‰t 
Làm' cùng nh»ng Ti‰n b¶, Væn minh do 
tØ nó së không phøc vø ÇÜ®c con ngÜ©i 
và toàn b¶ xã h¶i loài ngÜ©i mà chÌ phøc 
vø riêng cho quyŠn l®i m¶t sÓ ngÜ©i rÒi 
theo cái qui luÆt 'tuy‹n tråch t¿ nhiên'  
(sélection naturelle)  cûa Darwin, cái 'Bi‰t 
Làm' Çó së dÅn Ç‰n  m¶t thÙ  lš thuy‰t 
'Üu sinh' (eugénisme) chû trÜÖng hûy diŒt 
sÓ ngÜ©i bÃt toàn vŠ cÖ th‹ hay vŠ khä 
næng tinh thÀn (kém, chÆm, ngu ÇÀn,...) 
Ç‹ chÌ còn sÓ ngÜ©i 'Üu viŒt' vŠ m¥t 'Bi‰t 
làm' nÀy nhÜ môt sÓ nhà Khoa h†c qua 
các lš thuy‰t cûa h† (Alexis Carrel, 
James Watson,....) Çã ít nhiŠu ÇÜa dÅn 
Ç‰n nh»ng thÙ chû nghïa nhÜ  'QuÓc Xã 
ñÙc' hay nh»ng chû trÜÖng c¿c Çoan nhÜ  
C¶ng Sän, Islam quá khích. 

 
Qua nh»ng d» kiŒn trên, ta thÃy r¢ng 

cái 'Bi‰t làm' (Væn minh) mà không Çi Çôi 
v§i 'Bi‰t sÓng chung' (Væn hóa) thì không 
th¿c s¿ phøc vø ÇÜ®c con ngÜ©i và cu¶c 
sÓng cûa nó và cÛng không là ÇiŠu kiŒn 
Çû cho Ti‰n hóa. NhÜng, nhÜ th‰ nào 
m§i là 'Bi‰t sÓng chung', m§i là Væn hóa 
? Và th¿c hiŒn cái 'Bi‰t sÓng chung', cái 
'Væn hóa' Çó nhÜ th‰ nào, b¢ng cách 
nào?  ñÃy là vÃn ÇŠ mà l§p ngÜ©i trí 
thÙc, nhÃt là vŠ m¥t Khoa h†c, KÏ thuÆt, 
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Chính trÎ, Kinh t‰ và riêng nh»ng ngÜ©i 
làm Væn hóa NghŒ thuÆt cÀn suy nghï. 
HÆu bán th‰ k› XX và tiŠn bán th‰ k› 
XXI Çang ÇÓi diŒn v§i bÜ§c 'nhäy v†t' cûa 
cái 'Bi‰t làm' trong lúc cái 'Bi‰t sÓng 
chung' không theo kÎp Çà Væn minh. 
NhÜng ÇÃy có th‹ là giai Çoån quá Ç¶ 
cûa Væn minh Ç‹ chuy‹n sang giai Çoån 
'h¶i nhÆp Væn minh và Væn hóa' v§i m¶t 
nŠn 'Chính trÎ dân chû pháp trÎ Ça 
nguyên' (politique démocratique 
pluraliste) và m¶t nŠn 'Kinh t‰ h‡ tÜÖng' 
(économie mutuelliste) phù h®p v§i dòng 
Sº lÎch (vÆn hành cûa Lë ñåo) cùng LÎch 
sº tåi th‰ cûa nhân sinh. Không nên nhìn 
Thiên nhiên, vÛ trø và con ngÜ©i thuÀn 
theo quan Çi‹m 'VÆt linh' nhÜ Tôn giáo, 
cÛng không hoàn toàn theo quan Çi‹m 
'cÖ gi§i' (mécaniste) nhÜ Khoa h†c KÏ 
thuÆt, có nghïa phäi k‰t h®p cä hai loåi 
'TÜ tÜªng tìm cÀu' và 'tÜ tÜªng th‹ 
nghiŒm', nói rõ hÖn, theo M. Heidegger là 
k‰t h®p hai loåi TÜ tÜªng: 'TÜ tÜªng quy 
hoåch' (pensée calculante cûa Khoa 
H†c) và 'TÜ tÜªng suy niŒm' (pensée 
méditante cûa Tôn giáo và Tri‰t h†c) hÀu 
sao cho 'Trí tuŒ mª vào huyŠn nhiŒm' 
cùng lúc th‹ hiŒn ÇÜ®c cái 'Bình Ç£ng 
tánh trí' trÜ§c m†i s¿ vÆt' (esprit ouvert au 
secret et égalité d'âme devant les 
choses)  nhÜ l©i M. Heidegger trong thiên 
cäo luÆn 'Sérénité' (18). Th©i Çi‹m 'Muôn 
vÆt Ç°i m§i', 'Ta làm m§i låi tÃt cä' qua l©i 
Jésus  có th‹ xem báo bi‹u cho hành 
trình Çó. Theo Çó, thi‰t nghï, nhiŒm vø 
cûa nhà trí thÙc bÃt cÙ thu¶c lãnh v¿c 
nào và bÃt cÙ vào lúc nào cÛng nên luôn 
luôn 'Væn hóa hóa' m†i tÜ duy và hành 
Ç¶ng cûa mình. 

    
� NguyÍn Thùy  (France 13/12/2002) 
 

Chú thích: 
1) La révolution de l'intelligence est en 
marche - La société de l' intelligence 
commence alors. Celle où l' intelligence 
n'est plus confisquée par quelques-uns, 
mais répartie dans l'ensemble du corps 
social - Thierry Gaudin: 2100, récit du 
prochain siècle, edts Payot, Paris 1990, 
trang 21 và 27. 
2) L'âge de la découverte s' achève; voici 
venir l' âge de la maitrise - Nous allons 
finalement acquérir la capacité quasi 
divine de manipuler la vie presque à 
notre guise - Michio Kaku : Visions, bän 
dÎch Pháp ng» cûa Gilles Minot, édts 
Albin Michel, Paris 1999, trang 20 và 27. 
3) La communauté humaine a été faite 
par les hommes, mais chaque homme 
devient lui-même grâce à son immersion 
dans cette communauté. Une 'boucle de 
réotraction' s'est soumise en place: les  
individus ont crée la société des 
hommes, cette société les a transformés 
en personnes - Albert Jacquard : 'La 
Science à l'usage des non-scientifiques', 
édts Calmann Levy, Paris 2001, trang 
224.  

4) Aucune fin n'est légitime si les moyens 
pour y parvenir se révèlent moralement 
condamnables - Axel Kahn: 'L'Avenir 
n'est pas écrit (vi‰t chung v§i Albert 
Jacquard), édts Bayard, Paris 2001, 
trang 189. 
5) Xin xem: 'Hành trình vào NhÃt Th‹', 
tÆp 1 và II cûa NguyÍn Thùy và TrÀn 
Minh Xuân, nxb Mékong Tœ nån, CA 
2002. 
6) Chaque plante et chaque animal 
participaient psychiquement au 
processus vital de l'âme du monde, 
intellectuellement, à l'activité de son 
esprit et matériellement, à l' organisation 
de son corps - Collingwood, trích dÅn bªi  
Rupert Sheldrake trong tác phÄm "The 
Rebirth of Nature", bän dÎch Pháp ng»  
"L'Âme de la Nature" cûa Paul Couturiau, 
édts Du Rocher, Paris 1992, trang 57. 
7) Xem "L'Ame de la Nature" (sÇd nÖi 
chú thích 6), trang 20 
8) Xem "L'Ame de la Nature" (sÇd), trang 
29 
9) Xem "L'Ame de la Nature", sÇd, trang 
51, 52 
10) Sáng Th‰ Kš (Genèse) : 1: 28, 29, 
30 
11) Les droits de l'homme seraient 
remplacés par le droit des gènes, et, par 
conséquent, la liberté d'une personne ne 
serait plus liée à son humanité, mais à la 
singularité de son génome - Axel Kahn: 
'L'Avenir n'est pas écrit' (ÇÒng tác giä v§i 
Albert Jacquemard và s¿ c¶ng tác cûa 
nhà báo Fabrice Papillon), édts Bayard, 
Paris 2001, trang 219 
12) Rupert Sheldrake, nhà Sinh h†c 
ngÜ©i Anh, tác giä nhiŠu sách  vŠ Khoa 
h†c ÇÜ®c dÎch sang Pháp ng»: 'L'Ame de 
la Nature, La Mémoire de l'Univers, Une 
nouvelle science de la vie' 
13) Les organismes vivants héritent non 
seulement de gènes mais aussi de 
champ morphiques. Les gènes sont 
transmis matériellement par les ancêtres  
et permettent de produire des types 
particuliers de molécules protéiques; les 
champs morphiques sont hérités de 
facon non-matérielle, par résonnance 
morphique, non seulement avec les 
ancêtres mais encore avec tous les 
membres de la même espèce. 
L'organisme en développement s' 
accorde aux champs morphiques de son 
espèce et puise donc dans une mémoire 
collective - Rupert Sheldrake, sÇd, trang 
128.  ('DiŒn trÜ©ng c¶ng hÜªng'  hay 
'trÜ©ng c¶ng hÜªng' (champ morphique) 
là trÜ©ng Ùng døng m¶t tÆp h†p E trong 
m¶t tÆp h†p F . Cä hai tÆp h†p E và F 
ÇŠu mang chª nÖi mình m¶t qui luÆt k‰t 
cÃu n¶i tåi. 'Phän hÜ§ng c†ng hÜªng' 
(résonance morphique) là biên Ç¶ hay Ç¶ 
r¶ng cûa nh»ng chÃn Ç¶ng phän hÒi qua 
låi v§i nhau).                      
14) Axel Kahn , sÇd 
15) Thierry Gaudin, sÇd   

16) En réalité, nous nous trouvons 
désormais face à un univers 
unidimensionnel. Et cette unique 
dimension, c'est celle de l'argent. La 
valeur marchande. Ce qui est pour la 
fièvre aphteuse l'est pour n' importe quoi: 
c'est général. Le problème, c'est que 
cela s'étend aussi à notre vision des 
hommes, parce qu' au fond, on finit par 
évaluer les êtres humains en fonction de 
leur valeur économique. Je reviens du 
Canada où nous nous interrogions sur 
les élites. Qu' est-ce qu'une élite 
aujourd'hui? Ce n'est autre qu' un 
individu qui fera gagner beaucoup 
d'argent à son entreprise. C'est 
insupportable! Il faut réagir, car c'est 
finalement la dignité que vous évoquiez 
qui est menacée! Au bout du compte, 
nous sommes tous ramenés au rang de 
putain! Un ingénieur qui loue son 
intelligence ne vaut guère mieux qu' une 
putain qui loue son sexe! Ce n'est certes 
pas le même organe, mais au fond, c'est 
la même attitude! Cela revient à 
transformer en argent nos diverses 
capacités, l'une consistant à montrer ses 
fesses, l'autre à utiliser son cerveau. 
Mais la finalité, il ne faut pas s'y tromper, 
c'est le fric, et uniquement le fric. Et 
quand la finalité n'est que l'argent, nous 
adoptons un comportement de putain! - 
Albert Jacquard, sÇd, trang 61 (A. 
Jacquart : nhà di truyŠn h†c, chuyên 
nghiên cÙu vŠ 'di truyŠn các chûng t¶c' 
(génétique des populations), giáo sÜ ñai 
h†c Luano (Thøy Sï) Çã Ãn hành các tác 
phÄm : 'J' accuse l'économie triomphante 
(1995), Le souci des pauvres (1996), 
L'Eùquation du nénuphar (1998), toi qui 
n'est pas encore né (2000), La Science à 
l'usage des non-scientifiques (2001)'. 
Tác phÄm 'L'Avenir n'est pas écrit' là 
cu¶c ÇÓi thoåi gi»a hai nhà Khoa h†c 
(A.Jacquard và A. Kahn v§i s¿ tham d¿ 
cûa nhà báo Fabrice Papillon); tuy có Çôi 
Çi‹m khác nhau gi»a hai bên nhÜng cä 
hai ÇŠu là nh»ng nhà Khoa h†c danh 
ti‰ng giàu tính chÃt nhân bän. 
17) Tuy nhiŠu nhà Khoa h†c luôn ÇŠ cÆp 
Ç‰n nh»ng l®i ích mà Ti‰n b¶ Khoa h†c 
KÏ thuÆt së khi‰n xã h¶i nhân loåi tÓt ÇËp 
hoàn toàn vŠ tÃt cä m†i m¥t nhÜ Michio 
Kaku nhÜng ngÜ©i vi‰t không tìm thÃy 
nh»ng luÆn cÙ  Çáng tin tÜªng mÃy vì chÌ 
nói Ç‰n khä næng con ngÜ©i hÖn là t° 
chÙc 'cu¶c sÓng chung' cûa xã h¶i. Cä 
quy‹n '2001, récit du prochain  siècle' 
cûa Thierry Gaudin tuy phân tích Çû m†i 
m¥t nhÜng vÅn chÜa nêu rõ cách th‰ nào 
hòa h®p 'con ngÜ©i bên trong' và 'con 
ngÜ©i bên ngoài' Ç‹ ti‰n Ç‰n 'xã h¶i cûa 
trí thông minh' có th‹ phøc vø mÏ mãn 
cái 'sÓng chung' cûa toàn th‹ nhân loåi. 
18) M. Heigger : 'Gelassenheit' (Bình 
Ç£ng tánh trí), bän dÎch Pháp ng» 
'Sérénité' cûa André Préau trong 
'Questions III', édts Gall., Paris, 1966. 
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ñi‹m Sách 
ñ†c  

"Trong Lâu ñài  
K› NiŒm" 

cûa  
DÜ ThÎ DiÍm BuÒn 

 

ñan Hà 
 

Àn mÜ©i næm nay, Ç¶c giä häi 
ngoåi chÌ bi‰t Ç‰n DÜ ThÎ 

DiÍm BuÒn qua thÖ. M¶t nhà thÖ tä 
chân rÃt bình dÎ, chi li Ç‰n Ç¶ không bÕ 
sót m¶t chi ti‰t nhÕ nh¥t nào. M¥c dù 
hÀu h‰t nh»ng thi phÄm cûa chÎ ÇŠu là 
nh»ng mänh hoài niŒm m¶t khung tr©i 
dï vãng, tåo nên nh»ng rung cäm dåt 
dào nhÜ ti‰ng lòng næm xÜa trª vŠ làm 
xôn xao hiŒn tåi. Cho nên thÖ vÅn diÍn 
tä ÇÀy Çû tính chÃt trang tr†ng cûa tâm 
cänh quê hÜÖng, cûa chân tr©i dÃu ái, 
và cûa lš tÜªng muôn Ç©i Ça mang v§i 
vÆn nÜ§c n°i trôi, v§i thæng trÀm th‰ 
cu¶c. N‡i Çau vì mÃt mát, mà không 
riêng gì chÎ Çã träi qua, Çã vë låi trong 
chÃt ngÃt niŠm thÜÖng hÆn. Trái dài 
nh»ng suy tÜ rÃt nhân bän, ÇÀy tình 
ngÜ©i. Quê hÜÖng ViŒt nam trong lòng 
chÎ là hình änh oai hùng cûa nh»ng 
chi‰n sï QLVNCH Çã hy sinh Ç‹ bäo 
vŒ T° QuÓc và ÇÒng bào. Quê hÜÖng 
thân yêu Çã ôm Ãp m¶t dân t¶c ÇÀy 
hào hùng, Çã thŠ ch†n bäo vŒ mänh 
ÇÃt ch» S Ç‹ dung thân. Nên cho dù 
có Çi xa ngoài vån d¥m nhÜng trong 
huy‰t quän cûa ngÜ©i ViŒt vÅn dung 
chÙa hình bóng thân yêu nÀy. Bây gi© 
Çã khuÃt cách, nhÜng lòng thûy chung 
vÅn còn ôm Ãp m¶t ngày vŠ v§i thanh 
bình và t¿ do. Ð§c mÖ nÀy cÛng không 
riêng gì nh»ng ngÜ©i Çang cÀm bút, 
không riêng gì nh»ng ngÜ©i Çang nuôi 
chí phøc quÓc, không riêng gì nh»ng 
ngÜ©i Çang cÜu mang vŠ vÆn nÜ§c... 
mà tÃt cä nh»ng ngÜ©i ViŒt trong và 
ngoài nÜ§c.  

M¥c dù, tåi häi ngoåi h† Çã ÇÜ®c 
m¶t cu¶c sÓng sung túc, con cháu 
thành Çåt, và thÃy không còn lo Ç‰n 
Ç©i sÓng vÆt chÃt. NhÜng trong thâm 
tâm vÅn còn thi‰u m¶t cái gì Çã mÃt, 
m¶t chút gì Çã xa mà muÓn tìm låi. ñó 
là quê hÜÖng yêu dÃu cûa mình. 

ñÜ®c sinh ra nÖi mänh ÇÃt trù phú 
miŠn Nam nÜ§c ViŒt, nên tâm chÎ "... 
Bát ngát hÜÖng n¶i cÕ ÇÒng" nhÜ Nhà 
væn HÒ TrÜ©ng An gi§i thiŒu trong "Lai 
Láng Dòng Phù Sa".    

ThÖ là loåi væn cô Ç†ng và gò bó 
trong tØng câu, tØng kh° nên khó nói 
h‰t tình š cûa mình muÓn diÍn tä. Tuy 
th‰, thÖ cûa ChÎ cÛng Çã vë låi nhiŠu 
k› niŒm rÃt sÓng và nên thÖ. NhÃt là 
nh»ng sinh hoåt vŠ ÇÒng quê. V§i tu°i 
h†c trò ÇËp màu hoa bÜ§m, chu‡i 
ngày rong chÖi v§i bè bån thân thÜÖng. 
SÓng v§i gia Çình ÇÀm Ãm, hånh phúc. 
Hay k‹ låi nh»ng món æn ÇÆm Çà rÃt 
Ç¥c thù cûa nh»ng nÖi chÓn khác 
nhau, mà chÎ Çã Ç‰n. 

Phäi chæng væn hóa là phô diÍn låi 
phong cänh thiên nhiên, nh»ng hoåt 
cänh liên hŒ Ç‰n sinh lš, tâm lš và tình 
cäm cûa con ngÜ©i? Trong Lâu ñài K› 
NiŒm có ÇÀy Çû nh»ng sinh hoåt Ãy. 
TØ ngày m§i sinh ra Ç©i, Ç‰n tu°i bé 
thÖ, h†c hành, Ç‹ có m¶t nghŠ nghiŒp 
cho Ç©i sÓng. L§n lên thì tìm š trung 
nhân,  lÆp gia Çình, sinh con ... Ç‰n 
tu°i vŠ già låi lo cho con cháu nh»ng gì 
cha mË Çã ki‰n tåo ÇÜ®c.  

Vì th‰ mà Trong Lâu ñài K› NiŒm 
có th‹ nói là m¶t sinh hoåt tr†n vËn 
cho m¶t ki‰p nhân sinh. Qua hai th‰ 
hŒ g¡n bó liên hŒ nhÜ dòng chäy cûa 
m¶t gia Çình tiêu bi‹u, trong m¶t xã h¶i 
cûa miŠn Nam nÜ§c ViŒt. M¶t gia Çình 
có Ç‰n næm chÎ em. Cùng s¿ liên hŒ 
gi»a nh»ng ngÜ©i thân và b¢ng h»u, 
cÛng nhÜ xóm giŠng.  

Th‰ mà chÌ cô Ç†ng låi trong m¶t 
truyŒn dài trên 300 trang giÃy thì có 
th‹ chÜa ÇÀy Çû cho ch¥ng ÇÜ©ng Ãy 
chæng? Và, có th‹ thi‰u tính chÃt 
phong phú cûa câu chuyŒn Çi chæng? 
ñiŠu nÀy, chúng ta nên Ç†c qua tác 
phÄm m§i có th‹ tìm ÇÜ®c câu trä l©i 
thÕa Çáng! 

NhÜng theo nhÆn xét cûa Giáo sÜ 
Doãn QuÓc SÏ:  

"Trong nghiŒp sáng tác ti‹u thuy‰t 
tôi vÅn thÜ©ng nhû thÀm: Nam gi§i 
miêu tä tâm tình phø n» dù trân tr†ng 
Ç‰n Çâu cÛng vÅn là n» gi§i qua læng 
kính cäm nhÆn cûa nam gi§i mà thôi. 
SÙc mÃy mà l¶t h‰t ÇÜ®c nh»ng u uÄn 
tinh t‰ nÖi cùng th£m tâm hÒn phái 
ÇËp! 

Bªi vÆy khi Ç†c Trong Lâu ñài K› 
NiŒm do cây vi‰t n» -DÜ ThÎ DiÍm 
BuÒn- k‹ chuyŒn vŠ næm chÎ em trong 
gia Çình ngÛ long công chúa- cùng 
Çám bån gái quanh mình. Quä th¿c tôi 
Çã ÇÜ®c thÕa thuê ngao du trong m¶t 
khu rØng ngút ngàn nh»ng tình cäm, 
nh»ng suy tÜ vô cùng t‰ nhÎ cûa n» 
gi§i". 

Chúng ta häy thÜªng thÙc m¶t 
cänh Çám cÜ§i ª thôn quê miŠn Nam:  

"ñám cÜ§i chÎ Hai tôi có m¥t ÇÀy 
Çû h† hàng cùng láng giŠng thân thi‰t 
ª ÇÎa phÜÖng và ª tÌnh thành vŠ. Và 

gÀn nhÜ nh»ng ngÜ©i trong làng, 
nh»ng làng lân cÆn quen thân v§i gia 
Çình tôi, v§i ông bà ngoåi ÇŠu ÇÜ®c 
m©i Ç‰n d¿. Ti‰ng trÀm trÒ khen ng®i 
xa gÀn: "ñám cÜ§i cháu ông cä ñê, 
con thÀy giáo Næm l§n quá, Çông 
ngÜ©i d¿ quá! Cä làng xã Ç‰n d¿... 
"M§i bäy gi© sáng bÓn chi‰c ghe hÀu, 
giæng hoa, k‰t tu¶i c¥p b‰n. Nhà trai 
trên dÜ§i hai mÜÖi ngÜ©i, khæn áo 
chÌnh tŠ, nghiêm trang và chÆm rãi Çi 
vào nhà, trong Çó có ông bà ngoåi, ba 
má chú r‹. BÓn thanh niên và bÓn 
thi‰u n» m¥t mày sáng sûa tÜÖi vui. 
M¶t thanh niên bÜng khay trÀu rÜ®u. 
M¶t thi‰u n» bÜng mâm n» trang, 
nh»ng ngÜ©i còn låi thì bÜng mâm quä 
lÍ khác... M‡i ngÜ©i bÜng trên tay m¶t 
mâm rÜ®u, trà, bánh, trái. H† Ç‰n trÜ§c 
cºa chánh thì dØng låi. NgÜ©i Çåi diŒn 
nhà trai xin phép cho vào Ç‹ trình lÍ, 
và làm lÍ rÜ§c dâu. Nhà gái cº Çåi diŒn 
ra ti‰p Çón m©i h† Çàng trai vào nhà... 

Không khí trong nhà lúc bÃy gi© 
thÆt trang tr†ng. Sau nh»ng l©i hoa mÏ 
cûa ông mai bà mai cùng mÃy ông 
mÃy bà hai bên, h† nhà trai xin cho cô 
dâu ra làm lÍ. Dì tôi d¡t chÎ Tuy‰t 
HÒng ra. Chu choa Öi, chÎ tôi hôm nay 
ÇËp nhÜ nàng tiên trong c° tích... BÓn 
thi‰u n» bên nhà trai là ngÜ©i thành thÎ, 
nên h† æn m¥c và trang Çi‹m Çúng 
cách. BÓn cô phù dâu, tôi và chÎ Tuy‰t 
Loan không bi‰t ÇiŒu b¶ và æn nói ki‹u 
cách nhÜ hai chÎ kia. Có lë thÃy chúng 
tôi là h†c trò, kh© khåo trong viŒc æn 
nói, ti‰p Çón ª Çám tiŒc, nên má tôi 
mÜ®n con gái út cûa ông xã trÜªng, và 
con gái cûa ông chû Næm. Hai ngÜ©i 
ÇËp løy anh hùng nÀy æn nói khôn 
khéo, nhÜng không kém phÀn chanh 
chua, s¡c m¡c nhÃt trong làng tôi. 
Nh»ng câu thæm hÕi, ÇÓi Çáp cûa mÃy 
chÎ làm tôi và chÎ Tuy‰t Loan không 
khÕi ngåc nhiên và thích thú...". 

ñây có th‹ là nét Ç¶c Çáo nhÃt cûa 
nh»ng Çám cÜ§i miŠn quê? Vì ngÜ©i 
Ç©i ai cÛng thÜ©ng hay  "làm m¥t làm 
mày v§i thiên hå" nhÃt là trong nh»ng 
cu¶c lÍ cÜ§i. ñây cÛng là cÖ h¶i cho 
các thanh niên thi‰u n» tha hÒ tr° tài 
æn nói, giao ti‰p... ch£ng nh»ng riêng 
cho các cô cÆu, mà còn giúp cho gia 
Çình hai h† có thêm m¶t không khí vui 
tÜÖi và linh hoåt. Cho nên gia Çình hai 
h† m§i chú š Ç‰n viŒc ch†n các ngÜ©i 
phù dâu, phø r‹. TÆp quán này cho 
Ç‰n bây gi© ngÜ©i ta vÅn áp døng triŒt 
Ç‹. 

 N‰u trong suÓt cûa m¶t cu¶c Ç©i, 
nh»ng giai Çoån së träi qua nhÜ c° 
nhân thÜ©ng nói: "Quan, Hôn, Tang, 
T‰ ", thì viŒc quan tr†ng nhÃt là ngày 

G 
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thành lÆp hôn phÓi. Th‰ nên ai ai cÛng 
rÃt chu Çáo, cÄn tr†ng Ç‹ låi cho con 
cháu m¶t hình änh tràn ÇÀy hånh 
phúc. HÀu nh¡c nhª cho cô dâu chú r‹ 
hãy gi» låi mãi hình änh nÀy, làm hành 
trang cho suÓt ch¥ng ÇÜ©ng së Çi 
trong cu¶c Ç©i. Và cänh sinh hoåt nÀy, 
không phäi chÌ có ª m¶t miŠn nào, m¶t 
nét Ç¥c trÜng cho m¶t nÖi chÓn nào, 
mà Çã hòa chung và träi dài kh¡p ba 
miŠn ÇÃt nÜ§c thân yêu. DÀn dà, trª 
thành nh»ng c° tøc, m¶t nŠn væn hóa 
dân gian mà xã h¶i Çã chÃp nhÆn. 

B¢ng chÙng nhÜ hiŒn tåi qua 
nh»ng cu¶c Çám cÜ§i ª häi ngoåi, 
ÇÒng hÜÖng chúng ta cÛng mang theo 
ra nh»ng phong tøc Ãy. Có khác chæng 
chÌ khác vŠ phong cänh và nhà cºa, 
còn nh»ng sinh hoåt cûa ngÜ©i ViŒt thì 
không bÕ sót m¶t chi ti‰t c° xÜa nào. 
Th‰ m§i bi‰t Ông Bà chúng ta cÛng có 
nhiŠu sáng ki‰n tuyŒt diŒu, nên bây 
gi© con cháu dù có bÎ änh hÜªng væn 
minh khoa h†c chi phÓi, nhÜng không 
Çành lòng vÙt bÕ nh»ng  tøc lŒ ngày 
xÜa!   

Hay tÃm lòng cûa nh»ng bà mË 
quê thÆt là bao la tØ ái, n‡i vui mØng 
l§n nhÃt vÅn là thÃy con cháu mình 
ÇÜ®c thành gia thÃt: Ngày tôi thành 
hôn, ngÜ©i vui mØng nhÃt vÅn là bà 
ngoåi, vì bà cÙ s® cô cháu gái Óm 
nhom, xÃu xí, d» d¢n cûa bà së chÎu 
cänh l« th©i không ai thèm cÜ§i. Nay, 
cô ta ÇÜ®c anh chàng thÀy giáo trung 
h†c hÕi cÜ§i nên bà mØng l¡m, moi 
cûa cäi ch¡t chiu dành døm giÃu trong 
ru¶t ng¿a móc ra t¥ng cho cháu...  

Và rÒi Ç‰n bà n¶i cÛng cùng hòa 
niŠm vui Ãy, nhÜ m¶t ÇÒng ÇiŒu qua 
nh»ng câu nói rÃt Ç¥c thù. Khi nghe bà 
n¶i khen ng®i cháu dâu, thì con cháu 
mình hÕi låi: Dâu cûa mË Çã cho mË 
nh»ng thÙ gì, mà mË thÜÖng con dâu 
hÖn cháu ru¶t vÆy? Bà cÜ©i m¡ng cÆu 
Ba: "MÒ t° mÀy, bà mØng cháu cÜ§i 
ÇÜ®c v® tÓt, nhÕ mà bi‰t lÍ nghïa v§i 
h† hàng..."  

ñã diÍn tä rÃt trung th¿c nh»ng tÃm 
lòng tuy chÖn chÃt nhÜng rÃt thánh 
thiŒn Ãy. TÃm lòng cûa nh»ng bà mË 
quê thÆt dÍ thÜÖng ngÀn nào, quš bà 
Çã th£ng lòng th£ng då b¶c båch 
không cÀn Ç¡n Ço suy nghï... 

Hay trong Çoån væn diÍn tä m¶t 
cänh Çi thæm bŒnh: Anh Minh xách 
m¶t bÎch vØa chÃt lên bàn, sát ÇÀu 
giÜ©ng tôi vØa nói:- Bác nói Nhån kén 
æn, và thích æn v¥t nhiŠu hÖn æn thÎt 
cá, nên Óm nhom. Nh»ng bánh kËo 
nÀy Nhån thích nên bác mua Çó. 

Tôi cÜ©i và nhæn m¥t nhìn ba tôi: -
Ba à, sao ba nói xÃu con gái mình 
trÜ§c kÈ lå vÆy? 

Ba tôi cÛng cÜ©i hÕi låi: -Cháu Minh 
b¶ cÛng lå v§i con sao? 

Tôi ngÆp ngØng, trong khi Minh 
mÌm cÜ©i, m¡t sáng long lanh ch© câu 
trä l©i cûa tôi.  

Tôi nhÕ gi†ng:- Då, cÛng lå. 
Minh nhÜ muÓn nói ÇiŠu gì, rÒi låi 

thôi, m¡t mÖ màng nhìn cây phÜ®ng 
hoa nª hÒng ngoài cºa s°. 

Có th‹ Çây là m¶t Çoån væn diÍn tä 
m¶t "hoåt cänh" hånh phúc cûa ba 
ngÜ©i (m¶t ngÜ©i bŒnh, và hai ngÜ©i 
Ç‰n thæm). Bi‹u hiŒn tính tình bao 
dung cûa m¶t ngÜ©i cha.(qua câu hÕi: 
-Cháu Minh b¶ cÛng lå v§i con sao?). 
Th‹ hiŒn tÃm chân thành cûa m¶t 
ngÜ©i bån trai: (Bác nói Nhån kén æn, 
và hay thích æn v¥t...) và sau cùng là 
diÍn tä h‰t sÙc t‰ nhÎ và vô cùng sâu 
s¡c tâm lš cûa phái n», v§i câu trä l©i: 
(Då, cÛng lå.) Çã nói lên ÇÜ®c tình cäm 
cûa ngÜ©i con gái trÜ§c ngÜ«ng cºa 
tình yêu. Vì ÇÓi v§i ngÜ©i ViŒt chúng ta 
thì tính ngåi ngùng, e lŒ là nh»ng món 
trang sÙc cûa phái n». Làm thæng hoa 
tình yêu và gi» gìn lòng chung thûy và, 
cÛng chính là m¶t thÙ vÛ khí Ç‹ t¿ vŒ. 
NhÜ cø NguyÍn Du cÛng Çã ÇŠ cÆp 
Ç‰n tâm lš Ãy: -Tình trong nhÜ Çã, m¥t 
ngoài còn e (KiŠu), Çây cÛng có th‹ là 
chÃt liŒu nuôi dÜ«ng s¿ bŠn bÌ và s¡t 
son trong tình yêu lÙa Çôi. 

Khi Çã thành gia thÃt, thì chuyŒn 
tình cäm còn liên hŒ Ç‰n các th‰ hŒ 
trÜ§c và sau trong gia Çình. S¿ liên hŒ 
nÀy cÛng là m¶t thÙ tình cäm thiêng 
liêng träi dài trong vô lÜ®ng ki‰p cûa 
con ngÜ©i. 

NhÜ tâm s¿ bà n¶i cûa Minh sau 
Çây: -Ông bà n¶i thÜÖng yêu th¢ng 
cháu Çích tôn còn hÖn th¢ng trÜªng 
nam cûa mình. Khi ba th¢ng Minh bÎ 
ViŒt c¶ng ám sát, bà tÜªng nºa cu¶c 
Ç©i còn låi cûa mình chôn theo con. 
May mà còn th¢ng cháu nÀy bà m§i 
sÓng v»ng t§i bây gi©...  

MÓi liên hŒ Ãy vÅn cÙ ràng bu¶c v§i 
nhau nhÜ bóng v§i hình. M¶t thÙ tình 
cäm khó mà diÍn tä m¶t cách trung 
th¿c ÇÜ®c. Th‰ nên khi vŠ làm dâu, 
Nhån vÅn m¶t m¿c yêu thÜÖng bà cho 
Ç‰n ngày cuÓi Ç©i: - ... tôi Çã Çem bài 
vÎ cûa bà n¶i Minh vào chùa Vïnh 
Tràng Ç‹ vong linh bà cø ÇÜ®c nghe 
kinh kŒ s§m chiŠu, ÇÜ®c hÜªng lây 
hÜÖng thÖm cûa nhang cúng PhÆt... 

ViŒc chæm sóc cûa ngÜ©i con dâu 
ÇÓi v§i bà mË chÒng, nhÜ th‰ là Çã Çåt 
Ç‰n thûy chung. CÛng bi‹u l¶ tình cäm 
yêu kính chÒng mình m¶t cách tuyŒt 
ÇÓi. 

ñÓi v§i tôn giáo, thì cänh Çi chùa 
nÀy cÛng là m¶t tính Ç¥c thù nÓt: -
Chúng tôi g¥p sÜ HuŒ Trí, bån cûa 

Minh. SÜ ngÜ©i dong dÕng cao, nÜ§c 
da ngæm, m¥t mày hiŠn lành, æn nói tØ 
tÓn. SÜ d¡t chúng tôi Çi thæm nhiŠu nÖi 
trong chùa. Tôi ngåi ngùng không bi‰t 
xÜng hô th‰ nào v§i sÜ? XÜng b¢ng 
con thì tôi m¡c c« miŒng, vì sÜ còn trÈ. 
XÜng b¢ng tôi thì nghe phàm phu tøc 
tº quá. Cho nên khi g¥p sÜ tôi cúi ÇÀu 
chào rÒi Çi theo sau Minh thôi...  

Vì th©i bu°i nào cÛng vÆy, tu°i còn 
thi‰u niên khi Çi lÍ nhà th© hay Çi chùa, 
cÛng không n¥ng lòng vŠ tôn giáo 
mÃy. ñây cÛng là nét Ç¥c thù cûa các 
th‰ hŒ trÈ ÇÓi v§i tôn giáo ÇÜ®c tác giä 
diÍn låi rÃt th¿c. Tâm lš nÀy, hiŒn bây 
gi© vÅn còn tÒn tåi nhÜ m¶t tình c©, mà 
ngÜ©i Ç©i chÜa có cÖ h¶i Ç‹ sºa Ç°i! 
Và, cÛng m¶t lë thÜ©ng tình, vì cách 
giao ti‰p hay xÜng hô trong các tôn 
giáo (hay nói cách khác n‰p sÓng 
trong thiŠn môn) dï nhiên khác v§i 
ngoài Ç©i. Do Çó, khi b¡t g¥p nh»ng 
cänh bình thÜ©ng nhÃt, vÅn cäm thÃy 
ng« ngàng m§i thú vÎ và vÅn còn ghi 
dÃu. 

ChÜÖng cuÓi diÍn tä låi cänh khûng 
hoäng tÆn cùng cûa tháng TÜ Çen! M¶t 
cänh mà bây gi©, m‡i khi nh§ låi ai 
cÛng thÃy bàng hoàng! TØ nh»ng hình 
änh h§t hãi cûa bà mË chåy Çi tìm con, 
Ç‰n quang gánh cûa ngÜ©i ngÜ©i di 
tän... tåo nên m¶t s¿ h‡n loån chÜa 
tØng thÃy. 

Và sau cùng, tác giä ÇŠ cÆp Ç‰n 
n‰p sÓng hiŒn tåi ª häi ngoåi, cùng 
nh»ng n‡i nh§ nhung vŠ k› niŒm nhÜ 
nh»ng Ç®t sóng dÃy lên bªi gió bão, rÒi 
l¥ng yên, nhÜng trong cái l¥ng yên Ãy, 
vÅn còn Än khuÃt nh»ng Ç®t sóng 
ngÀm. 

T¿a "Trong Lâu ñài K› NiŒm", 
ngÜ©i Ç†c có cäm tÜªng nhÜ Çây là 
"M¶t HÒi Kš" cûa tác giä, ghi låi m¶t 
Çoån ÇÜ©ng mà tác giä cùng nh»ng 
ngÜ©i liên hŒ Çã Çi qua. NhÜng khi Ç†c 
xong thì thÃy thiên HÒi Kš ÇÜ®c 
chuy‹n sang TruyŒn, mà bÓ cøc và kÏ 
thuÆt d¿ng truyŒn, cÛng nhÜ gi†ng væn 
Çã dÅn d¡t ngÜ©i Ç†c xóa tan nh»ng 
cäm tÜªng ban ÇÀu.  

ñây có th‹ nói m¶t s¿ thành công 
cûa tác giä DÜ ThÎ DiÍm BuÒn, tØ m¶t 
nhà thÖ bÜ§c sang lãnh v¿c vi‰t væn, 
song væn vÅn truyŠn cäm và hÃp dÅn 
dÍ lôi cuÓn ngÜ©i Ç†c tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi. 
H£n nhiên, chÙng tÕ m¶t thiŒn chí và 
tài hoa. Nên Çã xây d¿ng ÇÜ®c m¶t tác 
phÄm có giá trÎ væn h†c hÀu Çóng góp 
vào kho tàng væn hóa dân t¶c ViŒt 
Nam. 
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Vào dÎp T‰t Nguyên ñán, trên bàn 
th© t° tiên thÜ©ng có c¥p dÜa hÃu và 
nhành mai. DÜa hÃu "trái xanh vÕ ÇÕ 
lòng" Ç¥c biŒt chÙa nhiŠu acid 
pantothenic hÖn các loåi trái cây khác; 
ngoài ra dÜa hÃu cÛng chÙa nhiŠu chÃt 
kalium có tác døng bäo vŒ chÙc næng 
cÖ b¡p thÎt và nhiŠu vitamin C có tác 
døng "n¡m b¡t lÃy" gÓc t¿ do. 

 
DÜa hÃu là m¶t nguÒn vitamin tÜÖi 

mát, l®i ti‹u, "làm såch" thÆn và nÜ§c 
ti‹u vì vÆy cÛng tÓt cho bŒnh nhân 
thÃp kh§p và bŒnh thÓng phong. 

 
Nói vŠ acid pantothenic thì Çây là 

vitamin B5, m¶t vitamin có nhiŠu m¥t 
công døng ÇÜ®c dùng cä bên trong và 
bên ngoài. Ti‰ng Hy Låp "Pantothen" 
có nghïa là Ç‰n tØ m†i phía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitamin B5 có tác døng Ç¥c biŒt 

làm lành v‰t thÜÖng, v‰t phÕng (bÕng), 
làm mŠm mÎn da, gi» Ç¶ Äm cho da tåo 
cäm giác dÍ chÎu và ngØa phÕng do 
n¡ng, giúp các cÖ quan b¶ phÆn cûa 
cÖ th‹ chÓng låi s¿ tÃn công cûa 
Stress. Khi phÓi h®p v§i các vitamin B 
khác thì nó tác døng trÎ bŒnh do thi‰u 
vitamin B, m¶t sÓ bŒnh ngoài da, Ç¥c 
biŒt ngÜ©i l§n tu°i, phø n» có thai, 
nh»ng nhà th‹ thao cÀn b° sung các 
loåi vitamin này. 

 
Ngoài ra vitamin B5 có tác døng 

tích c¿c Ç‰n tóc và móng tay chân, 
giúp cho cÃu tåo bên ngoài cûa s®i tóc 
ÇÜ®c tÓt hÖn, tóc bóng láng và giäm s¿ 
hÜ håi tóc; acid pantothenic gi» cho 
móng tay chân ÇÜ®c bóng láng dÈo 
dai. Vì vÆy ÇÜ®c dùng ch‰ tåo mÏ 
phÄm kem thoa ngoài da, dÀu g¶i tóc... 

Vitamin B5 có trong hÀu h‰t các 
th¿c phÄm nhÜng bÎ mÃt Çi ho¥c hån 
ch‰ tác døng do quá trình nÃu nÜ§ng 
d¿ tr» hay bÎ ánh sáng làm hÜ hÕng... 

 
Acid pantothenic là chÃt dÍ bÎ phân 

hûy trong không khí vì vÆy ngÜ©i ta 
ch‰ tåo tØ acid pantothenic thành dÅn 
chÃt Panthenol, Dex Panthenol, 
Pantothenat Calcium là nh»ng chÃt có 
tính chÃt °n ÇÎnh khi vào cÖ th‹ së 
ÇÜ®c các cÖ quan chuy‹n hóa thành 
acid pantothenic. Trong các loåi mÏ 
phÄm ÇÜ®c sº døng có m¥t panthenol 
còn g†i là tiŠn vitamin B5. 

 
Panthenol ÇÜ®c sº døng r¶ng rãi 

Ç‹ làm kem thoa da, kem chÓng n¡ng, 
dÀu g¶i ÇÀu, kem thoa tay, kem 
pommade làm mau lành v‰t thÜÖng, 
v‰t phÕng. ñây là vitamin "làm ÇËp" 
giúp da ÇÜ®c tái tåo, phøc hÒi. 

 
M¶t sÓ thuÓc uÓng, chích (tiêm), 

thuÓc phun xÎt, kem pommade, kËo 
ngÆm có chÙa Panthenol có th‹ k‹ 
Ç‰n là: 

 
- Bepanthène có chÙa Dexpan-

thenol, D-Panthenol là chÃt tái sinh 
bi‹u mô. ñÜ®c ch‰ tåo dÜ§i dång viên 
uÓng 100mg. –ng tiêm chích 500mg, 
dung dÎch 5% phun xÎt, pommade, kËo 
ngÆm 100mg. Bépanthène ÇÜ®c dùng 
Ç‹ uÓng, chích hay thoa ngoài da; v§i 
nhiŠu công døng nhÜ trÎ røng tóc, hói 
(sói) ÇÀu, rÓi loån m†c các móng tay 
chân, trÎ viêm mÛi, viêm xoang, v‰t 

thÜÖng do nh° ræng, giúp mau lành v‰t 
thÜÖng, ... 

 
- Bécozyme chÙa Dexpanthenol, 

vitamin B1, B2, B6, PP Calcium 
Pantothenat. ThuÓc ÇÜ®c ch‰ tåo dång 
viên, Óng tiêm chích là phÙc h®p 
vitamin B. TrÎ rÓi loån tæng trÜªng, 
viêm Ça thÀn kinh, viêm miŒng; trÎ 
chàm (eczema), tai bi‰n da niêm måc 
hay tiêu hóa do dùng kháng sinh... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÜa hÃu cung cÃp vitamin tÓt cho 

cÖ th‹ nhÜng cÛng thÆn tr†ng khi dÜa 
Çã xÈ (b°) ra rÒi chÌ nên dùng trong 
ngày và bäo quän trong tû lånh; vì vÕ 
dÜa có diŒp løc tÓ (Chlorophyl) và di‰u 
tÓ (Enzym) nên thích h®p cho s¿ phát 
tri‹n vi khuÄn ÇÜ©ng ru¶t, ngoài ra dÜa 
cÛng kích thích bài ti‰t mÆt, n‰u dùng 
sÓ lÜ®ng l§n dÜa hÃu æn trong m¶t lÀn 
thì có th‹ së bÎ rÓi loån då dày ru¶t tiêu 
chäy, theo m¶t sÓ chuyên gia thì 
không nên æn dÜa hÃu phÓi h®p cùng 
lúc v§i nhiŠu loåi trái cây khác Ç‹ tránh 
rÓi loån ÇÜ©ng ru¶t.� 

 
 

Y DÜ®c ThÜ©ng ThÙc 
 

DÜa hÃu 

ngày xuân 
 

� Quÿnh Hoa
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CÑ T½I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phan HÜng NhÖn 
 
 

½I có tên khoa h†c là Allium 
Sativum, h† hành tÕi Liliaceae. 

TÕi là m¶t loài thäo, m†c quanh 
næm và ÇÜ®c trÒng kh¡p nÖi, nhÃt là tåi 
vùng nhiŒt Ç§i. Cû tÕi là m¶t t°ng h®p 
nhiŠu tép ÇÜ®c b†c trong m¶t l§p vÕ 
màu tr¡ng ngà. Có Çôi vùng có loåi tÕi 
có l§p vÕ màu tr¡ng pha lÅn màu tím. 
CuÓn tÕi tròn tròn ÇÜ®c b†c trong 
nh»ng bao Óng lá v§i nh»ng lá dài và 
giËp. 

 
NguÒn gÓc cûa tÕi 
TÕi có nguÒn gÓc tØ Á Châu. TØ 

nh»ng th©i xa xÜa cûa lÎch sº ngÜ©i 
ViŒt Nam Çã bi‰t dùng tÕi nhÜ là gia vÎ 
hay khº trùng trong các thÙc æn h¢ng 
ngày, nhÃt là trong các loåi m¡m, loåi 
nem, ho¥c Ç‹ phòng ngØa hay ch»a trÎ 
nhiŠu bŒnh. 

Vào th©i xây d¿ng Kim T¿ Tháp, 
công nhân hay nô lŒ ÇÜ®c cho æn 
nhiŠu tÕi nh¢m møc Çích chÓng bŒnh 
tÆt và gia tæng sÙc khÕe. 1500 næm 
trÜ§c Tây LÎch và theo Ebers Papyrus, 
dân Ai CÆp Çã bi‰t ÇÜ®c nhiŠu dÜ®c 
tính cûa tÕi. Ÿ Hy Låp, Hippocrate 
(460-377 trÜ§c TL) và Aristophanes 
(445-385 trÜ§c TL) cÛng Çã dùng tÕi 
Ç‹ ch»a bŒnh Ç¶ng kinh, Çau ng¿c, 
nhuÆn trÜ©ng, l®i ti‹u. 

NgÜ©i La Mã cÛng Çã bi‰t dùng tÕi 
làm trÎ liŒu tØ th©i Plinius (24-79). 
NgÜ©i Hy Låp chuyên dùng tÕi nhÜ là 
m¶t chÃt kích thích trong các kÿ tranh 
Çua Th‰ VÆn. 

TØ ngàn xÜa ngÜ©i Á ñông Çã bi‰t 
dùng tÕi Ç‹ trÎ các bŒnh Çau tim, lao 
ph°i, viêm cuÓng ph°i, viêm ru¶t thØa, 
các bŒnh ngoài da ho¥c lª loét. 

TØ næm 1665 ngÜ©i Anh Çã dùng 
tÕi Ç‹ trÎ dÎch håch. 

TØ næm 1858 Louis Pasteur Çã 
công nhÆn tính chÃt kháng sinh cûa 
tÕi. Do Çó trong th©i ÇŒ nhÃt và ÇŒ nhÎ 
th‰ chi‰n, quân Ç¶i các nÜ§c tham 
chi‰n tØng dùng tÕi Ç‹ ch»a trÎ thÜÖng 
tích. 

 
Thành phÀn hóa h†c cûa tÕi 

 
1) ChÃt acide amino chÙa sulfur có 

gÓc S-allylcysteine. 
2) ChÃt ÇÜ©ng fructooligosac-

charide. 
3) Có 9 di‰u tÓ có gÓc peroxidase 

và allinase. Di‰u tÓ allinase tác døng 
lên loåi cysteine sulfoxidë Ç‹ chuy‹n 
hóa allin ra allicin. 

4) Trong tÕi sÓng có 5 loåi sinh tÓ: 
B1 (Thiamin), B" (riboflavin), C (acide 
ascorbique), sinh tÓ B3 và choline. 

5) Khoáng chÃt (minerals). Trong 
tÕi sÓng có potassium, sodium 
calcium, magnésium, phosphore, këm, 
selenium, chronium, ÇÒng, s¡t và 
manganese. 

6) Các chÃt nucleosides và nucleic 
acide. 

7) Khi tÕi bÎ nghiŠn, chÃt allin ÇÜ®c 
chuy‹n thành allicine có tác døng diŒt 
khuÄn rÃt månh. 

 
Công døng trÎ liŒu cûa cû 

tÕi 
1- TÕi gia tæng sÙc kháng c¿ cûa 

cÖ th‹ con ngÜ©i ÇÓi v§i m†i nhiÍm 
Ç¶c. Là dÎu thuÓc cho då dày, tÕi có 
tính chÃt diŒt trØ các vi khuÄn, mÀm 
Ç¶c. Vì th‰ tÕi ÇÜ®c dùng làm trÎ liŒu 
trong các trÜ©ng h®p ki‰t lœ, th° tä hay 
phó thÜÖng hàn. 

2- TÕi ÇÜ®c dùng Ç‹ ch»a trÎ trong 
các trÜ©ng h®p viêm hay nghën cuÓng 
ph°i, viêm c° h†ng, viêm håch cºa 
hÀu, viêm måch máu. 

3- TÕi ÇÜ®c dùng làm trÎ liŒu Ç‹ 
giäm áp huy‰t cao, giäm mÙc 
cholesterol xÃu LDL, giäm các chÃt 
béo trong máu, phòng ngØa ÇÜ®c các 
viêm cÙng Ç¶ng måch, giäm các bŒnh 
tai bi‰n måch máu não, giäm các 
nghën Ç¶ng måch vành tim. ChÃt 
adenosine trong tÕi có tác døng ngæn 
chÆn s¿ Çông máu cøc. HiŒn nay tåi 
các bŒnh viŒn l§n ª ñÙc, Pháp, Anh và 
Hoa Kÿ tÕi là m¶t trÎ liŒu thÜ©ng ÇÜ®c 
dùng Ç‹ ch»a trÎ các bŒnh vŠ tim 
måch. 

4- TÕi có tác døng chÓng nÃm và 
ung thÜ. Trong cû tÕi có chÃt ajoene 
phát sinh tØ h‡n h®p sulfur, có tác 
døng chÓng các loåi nÃm aspergillus 
thÜ©ng có ª Óng tai ngoài, loåi candide 

albican thÜ©ng tåo ra nh»ng bŒnh ª 
miŒng hay ª âm Çåo. 

Ngày nay các nhà khoa h†c kh¡p 
th‰ gi§i ÇŠu ÇÒng thanh công nhÆn 
viŒc tiêu dùng tÕi Çóng m¶t vai trò 
quan tr†ng trong viŒc ngØa và ch»a trÎ 
ung thÜ. Bác sï John Milner thu¶c ViŒn 
ñåi H†c Pensylavania cho bi‰t tÕi có 
Çû khä næng bäo vŒ các t‰ bào ngØa 
s¿ phát sinh cûa ung thÜ. ChÃt 
Diallyldisulfide DADS ngØa chÆn s¿ 
sinh trÜªng cûa các t‰ bào ung thÜ. 
Theo Bác sï Milner, chÃt DADS làm 
các t‰ bào ung thÜ bÎ nghën Ç‰n phäi 
tàn løi. TÕi còn chÃt Diallyltrisulfide 
DATS có khä næng mÜ©i lÀn månh hÖn 
DADS trong viŒc tiêu diŒt các t‰ bào 
ung thÜ ph°i. So sánh v§i thuÓc 5-
Fluoracil thÜ©ng ÇÜ®c dùng ª các bŒnh 
viŒn Ç‹ ngØa trÎ ung thÜ, tÕi còn có l®i 
Çi‹m là không có phän Ùng nhÜ thuÓc 
này thÜ©ng g¥p. 

5- TÕi có tác døng làm giäm lÜ®ng 
ÇÜ©ng trong máu ª các ngÜ©i bÎ bŒnh 
ti‹u ÇÜ©ng (b¢ng cách phÓi h®p insulin 
v§i tÕi viên hay tÕi tÜÖi). TÕi cÛng ÇÜ®c 
dùng Ç‹ ch»a trÎ nhiÍm trùng ª l‡ tai, 
các chÙng dÎ Ùng da ho¥c trong các 
trÜ©ng h®p nhiÍm Ç¶c thÙc æn. 

6- TÕi ngæn chÆn ÇÜ®c chÃt dÎch, 
không cho chÃt lactic acid tø trong mô 
cÖ nên có tác døng làm giäm Çau và 
sÜng. TÕi ÇÜ®c dùng làm dÀu tÕi Ç‹ 
xoa bóp. TÕi tÜÖi còn ÇÜ®c dùng Ç‹ trÎ 
møn. 

7- TÕi ÇÜ®c dùng Ç‹ giäm tác håi 
cûa quang tuy‰n. Sau nh»ng thí 
nghiŒm Ç‹ båch huy‰t cÀu trong dung 
dÎch Jage và cho ti‰p xúc v§i quang 
tuy‰n thì nh»ng t‰ bào này vÅn tÒn tåi 
còn nh»ng t‰ bào không có chÃt Jage 
ÇŠu ch‰t h‰t sau 72 gi©. Do Çó hiŒn 
nay nh»ng ngÜ©i hàng ngày làm viŒc 
v§i máy Xray, máy Photocopie, 
Mikrowelle, máy ÇiŒn toán ho¥c máy 
håch nhân thÜ©ng ÇÜ®c khuyên nên 
dùng thuÓc tÕi hàng ngày. 

8- TÕi h‡ tr® gan: H‡n h®p sulfur 
trong tÕi ª dång chÃt trích tinh Jage Ùc 
ch‰ ÇÜ®c tác døng chuy‹n hóa cûa 
chÃt carcinogenaflatoxin trong gan và 
chÃt benzopyrene trong bøi môi trÜ©ng 
cÛng ngæn ÇÜ®c s¿ k‰t h®p cûa 
aflatoxin vào DNA; nh»ng tác døng 
này làm giäm s¿ t°n håi cûa DNA và 
giúp cho hoåt Ç¶ng cûa các di‰u tÓ 
(enzyme) trong gan giäi ÇÜ®c Ç¶c 
carcinogen và aflatoxin. 

9- TÕi có tác døng ÇiŠu hòa s¿ lÜu 
thông máu trong các måch. Các chÃt 
allicin và ajoen cùng sulfide ngæn ngØa 
s¿ dính Ç†ng các chÃt béo hay Ç¶c håi 

T 
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vào thành các måch máu. Các sinh tÓ 
E và C có nhiŠu trong tÕi phø giúp rÃt 
nhiŠu vào s¿ hûy diŒt các mÀm Ç¶c 
håi. 

10-TÕi có tác døng giúp nhiŠu cho 
s¿ tiêu hóa, diŒt trØ các vi khuÄn trong 
bao tº và då dày ho¥c b†ng Çái ho¥c 
giäi Ç¶c ª cuÓng ph°i. 

11- Ch»a trÎ suy nhÜ®c cÖ th‹: Khi 
cÖ th‹ con ngÜ©i bÎ suy nhÜ®c, thì trí 
óc thÜ©ng thi‰u tÆp trung, thân th‹ mÕi 
mŒt, Çau ÇÀu, mÕi chân tay ho¥c giÃc 
ngû khó khæn. 

ñ‹ ch»a trÎ hãy x¡t hay ép Ç¶ 
khoäng 25gr tÕi Ç‹ æn tÜÖi ho¥c bÕ 
chung vào s»a, nÜ§c suÓi hay xúp Ç‹ 
uÓng m‡i ngày m¶t lÀn và trong vài 
tuÀn. 

12- Giäm thi‹u các triŒu chÙng già 
nua, gi» con ngÜ©i ÇÜ®c trÈ. M¶t khi 
tu°i Ç©i càng l§n thì cÛng khó mà ngæn 
chÆn s¿ già nua. Tuy vÆy cÛng có th‹ 
cÓ g¡ng nh© tÕi mà làm chÆm låi s¿ 
xuÃt hiŒn cûa hình thÙc già nua nÖi cÖ 
th‹ con ngÜ©i. Khi Çã cao niên, khä 
næng miÍn nhiÍm cûa cÖ th‹ së suy 
nhÜ®c dÀn, hÖi thª së ng¡n hÖn, s¿ 
linh hoåt kém dÀn, m†i khä næng ÇŠu 
giäm thi‹u, dÍ bÎ áp huy‰t cao, ho¥c 
máu bÎ khó khæn lÜu thông trong các 
måch. 

Nh© vào các h‡n h®p sulfur, tÕi có 
khä næng tæng cÜ©ng miÍn nhiÍm cûa 
cÖ th‹. 

13- TÕi h‡ tr® ch»a trÎ bŒnh Aids: 
NhiŠu cu¶c thí nghiŒm ª Florida v§i 
tinh chÃt tÕi già cûa NhÆt Çã cho thÃy 
k‰t quä khä quan. Các triŒu chÙng Çi 
kèm v§i bŒnh Aids ÇŠu thuyên giäm. 

14- TÕi tæng cÜ©ng khä næng cûa 
các t‰ bào sát thû t¿ nhiên. Các t‰ bào 
này có nhiŒm vø hûy diŒt các t‰ bào 
ung thÜ, các t‰ bào Çã bÎ nhiÍm vi 
khuÄn. 

15- Dùng tÕi Ç‹ ch»a trÎ chÙng Çau 
cuÓng ph°i. Do có khä næng diŒt vi 
khuÄn, tÕi làm dÎu Çau ª cuÓng ph°i 
nh© trøc ÇÜ®c Çàm Ù Ç†ng ª ÇÃy. Hãy 
nên æn nhiŠu tÕi ho¥c uÓng nhiŠu nÜ§c 
tÕi ép. Hãy ép khoäng 25gr tÕi tÜÖi rÒi 
tr¶n v§i ít ÇÜ©ng và hòa v§i nÜ§c lånh, 
quÆy ÇŠu rÒi Çem Çun nóng khoäng 5 
phút và Çem l†c bÕ xác. Trong ngày 
dùng mu‡ng uÓng nhiŠu lÀn. Ÿ Âu 
Châu thÜ©ng thÃy dân ª Çây trét mÆt 
ong lên m¶t lát bánh mì rÒi r¡t lên Çó 
nhiŠu tÕi Çã ÇÜ®c b¢m nhÕ Ç‹ æn. 

16- TÕi h‡ tr® cho nh»ng ngÜ©i bÎ 
bŒnh hen suyÍn. BÎ hen suyÍn tÃt 
nhiên phäi ÇÜ®c bác sï ch»a trÎ. Tuy 
nhiên tÕi có th‹ h‡ tr® thuÓc men. TÕi 
së làm tan Çàm Ç‹ ngÜ©i bŒnh dÍ thª. 

Do Çó nh»ng ngÜ©i bÎ bŒnh hen suyÍn 
ngoài viŒc uÓng thuÓc nên thÜ©ng æn 
nhiŠu tÕi. Nh»ng ngÜ©i bÎ ho có Çàm 
nhiŠu có th‹ dùng s»a tÕi Ç‹ ÇiŠu trÎ. 
Hãy ép Ç¶ 5 múi tÕi vào s»a ÇÜ®c hâm 
nóng rÒi uÓng s»a này lúc bøng Çói và 
sau Çó trong ngày có th‹ uÓng nhiŠu 
lÀn nhÜ vÆy. 

17- TÕi ch»a trÎ bøng ÇÀy hÖi. Các 
thÙc æn không tiêu hóa ÇÜ®c Ù Ç†ng 
trong ru¶t già bÎ các vi khuÄn làm r»a, 
do Çó phát sinh ra hÖi khí. CÖ næng 
mÆt gan trøc tr¥c thÜ©ng phát sinh 
thêm nhiŠu hÖi. Nh»ng ngÜ©i æn v¶i vã 
và nhai không kÏ, thÜ©ng hay bÎ no 
hÖi. ñ‹ ch»a trÎ, m‡i b»a æn nên æn 
nhiŠu tÕi. CÀn æn rÃt chÆm và nhai thÆt 
kÏ Ç‹ giúp s¿ tiêu hóa ÇÜ®c dÍ dàng. 
TÕi có khä næng diŒt trØ các vi khuÄn 
trong då dày cùng bình thÜ©ng s¿ tiêu 
hóa. Nh»ng ngÜ©i thÜ©ng Çau ª b†ng 
Çái cÛng nên æn nhiŠu tÕi. 

18- Dùng tÕi Ç‹ ch»a thÜÖng do 
sâu b† côn trùng chích. BÎ côn trùng 
chích thì nên Ç‰n bác sï. Tuy nhiên v§i 
nh»ng loåi nhÜ ong, mu‡i, v.v... thì 
cÛng nên dùng tÕi, vì tÕi cÛng là m¶t trÎ 
liŒu rÃt công hiŒu. N‰u bÎ ong chích, 
trÜ§c h‰t hãy rút cái châm cûa ong ra 
khÕi nÖi bÎ chích. CÄn thÆn lúc rút 
châm ÇØng Ç‹ Ç¶c còn lÜu trong châm 
chåy thêm vào v‰t chích. LÃy lát tÕi 
vØa m§i c¡t, các vào ch‡ bÎ chích (cû 
hành cÛng có tác døng này). 

19-Dùng tÕi Ç‹ trÎ møn cÖm, møt 
cóc. Hãy bÕ m¶t cû tÕi ÇÜ®c l¶t vÕ 
mÕng vào m¶t cái ly có ÇÀy giÃm. Sau 
24 gi© lÃy cû tÕi ra c¡t m¶t lát dày c« 2 
mm. TÕi thØa låi bÕ ngâm låi ª ly. LÃy 
m¶t mi‰ng dán (giÓng nhÜ dán thuÓc 
cao) có l‡ nhÕ trÓng ª gi»a Ç¡p lên 
møt cóc. LÃy lát tÕi vØa c¡t Ç¥t ngay 
trên møt rÒi lÃy m¶t mi‰ng dán khác áp 
lên trên h‰t Ç‹ gi» cho tÕi ÇÜ®c sát vào 
møt và khÕi r©i. Khoäng 12 ti‰ng sau 
làm låi nhÜ th‰ cho Ç‰n khi lành. 

20- Dùng tÕi Ç‹ ch»a các v‰t 
thÜÖng. Ngày xÜa lúc chÜa phát minh 
ra thuÓc trø sinh, tåi các chi‰n trÜ©ng 
thÜ©ng dùng tÕi tÜÖi Ç‹ ÇiŠu trÎ các v‰t 
thÜÖng ª da. NgÜ©i ta thÜ©ng dùng 
nÜ§c tÕi ép s¤n Ç‹ trong các chai màu 
sÅm. Nh»ng ch‡ Çã bÎ trÜ®t, rách hay 
bÎ c¡t ÇŠu có th‹ ÇiŠu trÎ b¢ng tÕi tÜÖi 
vì tÕi có khä næng tiêu diŒt các vi 
khuÄn cùng mÀm Ç¶c. 

 
RÜ®u tÕi 
RÜ®u tÕi ÇÜ®c dùng làm trÎ liŒu cho 

các chÙng máu cao, trøc tr¥c ª Ç¶ng 
måch, viêm ph‰ quän, trï n¶i, trï ngoåi, 

æn khó tiêu, Çái tháo ÇÜ©ng và ÇiŠu 
hòa nÜ§c cholesterin. 

Hai cû tÕi l§n ÇÜ®c b¢m nhÕ nÃu 
v§i rÜ®u tr¡ng rÒi Ç‹ ngu¶i. Sau 4 ngày 
Çem l†c bÕ phÀn xác. M‡i ngày uÓng 
b¢ng lÜ®ng m¶t ly khai vÎ. 

NgÜ©i Pháp thÜ©ng ÇÆp giÆp các 
cû tÕi Çã ÇÜ®c l¶t vÕ mÕng rÒi bÕ vào 
m¶t bình có chÙa rÜ®u vang ÇÕ. ñÆy 
n¡p låi thÆt kín rÒi Ç‹ gÀn cºa s° cho 
có ánh m¥t tr©i trong khoäng 15 ngày. 
Sau Çó lÜ®c bÕ xác rÒi Ç‹ vào bình ÇÆy 
kín. Ngày ÇÀu h† uÓng 2 gi†t, ngày thÙ 
hai 4 gi†t, ngày thÙ ba 6 gi†t rÒi cÙ th‰ 
lên lÀn t§i 24 gi†t. Sau Çó h† trª låi chu 
kÿ m§i v§i ngày ÇÀu 2 gi†t. 

Ÿ ViŒt Nam công thÙc ch‰ rÜ®u tÕi 
ÇÜ®c các danh y Ãn ÇÎnh nhÜ sau: 
Dùng 50gr tÕi tÜÖi hay khô x¡t nhÕ 
xong cho vào m¶t l† có chÙa khoäng 
100 ml rÜ®u lúa m§i ho¥c rÜ®u tr¡ng 
45 Ç¶. Ngâm nhÜ th‰ trong 10 ngày, 
thÌnh thoäng phäi l¡c l†. Sau Çó m‡i 
ngày pha khoäng 40 gi†t vào nÜ§c sôi 
Ç‹ ngu¶i Ç‹ uÓng bu°i sáng trÜ§c khi 
æn và 40 gi†t bu°i tÓi trÜ§c khi ngû. 

 
Vài lÓi dùng tÕi Ç‹ ch»a trÎ ª 

ViŒt Nam 
 
Ch»a lœ Amip hay ch»a lœ tr¿c 

tràng. LÃy tÕi giã nát ngâm v§i nÜ§c 
sôi Ç‹ ngu¶i v§i t› lŒ 10%. Sau 2 gi© 
l†c qua gåt (không cÀn ti‰t trùng, ngày 
pha m¶t lÀn), thøt gi». 

M‡i ngày thøt m¶t lÀn, có th‹ ÇÒng 
th©i uÓng 6gr tÕi chia làm 3 lÀn uÓng 
trong ngày. Th©i gian ÇiŠu trÎ tØ 5 Ç‰n 
7 ngày. 

Ngoài công døng ch»a lœ, nÜ§c tÕi 
10% còn ÇÜ®c dùng Ç‹ ch»a các v‰t 
thÜÖng có mû, trÎ sán kim (thu¶c phÓi 
h®p v§i lòng ÇÕ trÙng gà), ch»a viêm 
ph‰ quän mãn tính, ho gà, cao huy‰t 
áp. 

Ch»a cao huy‰t áp: Ngày uÓng 
20-50 gi†t cÒn tÕi (1/5 v§i cÒn 60°), 
chia làm 2 hay 3 lÀn uÓng. N‰u dùng 
quš liŠu huy‰t áp së tæng. 

R‰t c¡n: Giã nát cû tÕi xát vào nÖi 
r‰t c¡n. 

B¶t tÕi: B¶t tÕi có th‹ tr¶n v§i nÜ§c 
ho¥c các dung dÎch khác Ç‹ làm thành 
nhiŠu dång thuÓc. Làm b¶t tÕi không 
khó: Hãy l¶t tÕi, x¡t nhÕ ra, nghiŠn rÒi 
träi thành tØng mi‰ng, Ç‹ vào lò hÃp ª 
nhiŒt Ç¶ Äm trong vài gi© cho Ç‰n khi 
thÆt khô. 

Dung dÎch tÕi: ñun nóng Ç¶ m¶t 
cúp nÜ§c rÒi bÕ m¶t mu‡ng cà-phê tÕi 
c¡t nhÕ vào và giäm nhiŒt rÒi bÕ vào 
trong m¶t bình tráng men Ç‹ mª n¡p 
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bình Ç¶ 10 phút Ç‹ cho ngu¶i và ÇÆy 
n¡p låi Ç‹ dùng khi cÀn. Dung dÎch tÕi 
này ÇÜ®c dùng Ç‹ trÎ các bŒnh vŠ 
ÇÜ©ng hô hÃp. 

NÜ§c tÕi: Hòa m¶t mu‡ng canh 
dung dÎch tÕi v§i m¶t mu‡ng canh 
giÃm rÒi hòa v§i nÜ§c Ãm. NÜ§c tÕi này 
ÇÜ®c dùng Ç‹ rºa hÆu môn khi bÎ viêm 
bao tº do siêu vi khuÄn, kš sinh trùng 
ÇÜ©ng ru¶t, táo bón. NÜ§c tÕi cÛng 
ÇÜ®c dùng Ç‹ rºa âm Çåo khi nÖi này 
bÎ nhiÍm trùng. 

 
TÕi ñÕ 
Ÿ ViŒt Nam còn có loåi tÕi ÇÕ. TÕi 

này còn có tên là Sâm ñåi Hành. Tên 
khoa h†c cûa tÕi Çó là Eleutherinr 
subaphylla. TÕi này chÌ ÇÜ®c dùng Ç‹ 
làm thuÓc ch§ không làm gia vÎ vì có vÎ 
Ç¡ng, mùi hÖi h¡c. 

Loåi tÕi ÇÕ này ÇÜ®c dùng làm 
thuÓc b° máu, ch»a mŒt mÕi, tiêu Ç¶c, 
dùng dÜ§i dång rÜ®u, nÜ§c s¡c hay 
ch‰ thành viên. 

RÜ®u tÕi ÇÕ: Ngâm 100gr tÕi ÇÕ 
khô x¡t mÕng vào 1 lít rÜ®u trong 10-
15 ngày. Ngày uÓng 20-30 ml, chia làn 
2 lÀn trÜ§c hai b»a æn chính, uÓng liên 
tøc khoäng trong 15 ngày. 

NÜ§c s¡c tÕi ÇÕ: S¡c 20gr tÕi ÇÕ 
tÜÖi v§i 400 ml nÜ§c. S¡c còn 150 ml, 
chia làm 2 lÀn uÓng trÜ§c 2 b»a æn 
chính. 

 
Cách thÙc c° truyŠn dùng tÕi 

Ç‹ ch»a trÎ bŒnh cûa dân 
chúng tây phÜÖng 

 
ñ‰n nay dân chúng Tây phÜÖng 

vÅn còn thông døng nh»ng cách thÙc 
c° truyŠn dùng tÕi Ç‹ ch»a trÎ các bŒnh 
thông thÜ©ng: 

Máu cao: ˆn m‡i ngày 2 múi tÕi 
tÜÖi. 

Cäm lånh: Ép 5 múi tÕi tÜÖi rÒi tr¶n 
v§i 5 mu‡ng cà-phê ÇÜ©ng pha v§i ít 
nÜ§c rÒi Çem Çun sôi. Xong Ç‹ ngu¶i 
khoäng 5 phút rÒi Çem l†c lÃy nÜ§c Ç‹ 
dùng mu‡ng uÓng trong ngày. 

Da bÎ viêm hay bÎ nhiÍm trùng: 
Tr¶n mÆt ong v§i tÕi tÜÖi b¢m nhÕ theo 
t› lŒ 1/1 rÒi Ç¡p lên ch‡ bÎ Çau và bæng 
låi. 

TrÎ ho hen: Tr¶n 5 múi tÕi tÜÖi v§i 
3 mu‡ng cà-phê ÇÜ©ng rÒi Çem Çun 
sôi v§i ít nÜ§c. Xong Ç‹ ngu¶i khoäng 
5 phút rÒi l†c lÃy nÜ§c chia ra uÓng 
trong ngày. 

Máu lÜu thông khó khæn: H¢ng 
ngày nuÓt tr°ng m¶t múi tÕi tÜÖi ho¥c 
là: Ép 20 múi tÕi tÜÖi lÃy nÜ§c tr¶n v§i 

2 mu‡ng æn mÆt ong và v¡t nÜ§c 1 trái 
chanh. Sáng và chiŠu dùng ly khai vÎ 
Ç‹ uÓng 1 ly. 

ñau bøng: Nhai nghi‰n 5 múi tÕi 
tÜÖi. 

ñau ª l‡ tai: B¢m nhÕ 3 múi tÕi 
tÜÖi rÒi tr¶n v§i 2 mu‡ng æn dÀu olive 
và bÕ vào chai hay l† nhÕ. ñ‹ thÃm 
yên khoäng m¶t tuÀn xong Çem l†c. 
Khi Çau tai dùng bông gòn chÃm thoa 
vào trong l‡ tai. 

ñau xÜÖng, phong thÃp: Ngâm 3 
múi tÕi Çã ÇÜ®c l¶t vÕ rÒi vào m¶t l† 

nhÕ có dÀu olive. Sau m¶t tuÀn thì có 
th‹ Çem dùng b¢ng cách thoa vào ch‡ 
Çau. 

Møn cÖm: B¢m nhÕ tÕi tÜÖi rÒi 
hàng ngày thoa vào ch‡ có møn. LÓi 
ch»a trÎ này Çòi hÕi kiên nhÅn, phäi liên 
tøc cho Ç‰n khi lành. 

ñau ræng: B¢m nhÕ tÕi tÜÖi nhét 
vào ch‡ ræng Çau. 

Cholesterin: B¢m nhÕ 2 cû tÕi tÜÖi 
rÒi bÕ ngâm vào 1 lít rÜ®u tr¡ng. Sau 4 
ngày Çem l†c ép bÕ xác. Hàng ngày 
uÓng 1 ly khai vÎ trÜ§c khi æn sáng.� 

� ThÖ  Ngô Minh H¢ng 

Ti‰ng thét bÃt bình 
(Xin góp l©i phän ÇÓi viŒc CSVN b¡t b§, tù Çày và quän ch‰ 11 vÎ Cao Tæng 

tåi ViŒt Nam. Thân gªi ÇÒng bào ViŒt Nam quÓc n¶i và quÓc ngoåi) 

 
Th‰ là ngÜ©i låi b¡t ngÜ©i 

Låi gây t¶i ác, låi khÖi hÆn thù 
ThÜÖng thay nh»ng bÆc hiŠn tu 

C¶ng quyŠn quän ch‰, bÕ tù dã man ! 
H«i Öi ÇÃt nÜ§c ViŒt Nam 

Tåi sao tôn giáo: lŒ tràn, máu rÖi ! 
NgÜ©i tu sao bÙc håi ngÜ©i 

NÖi PhÆt thø låi tåo Ç©i trÀn ai 
Kìa xem th‰ gi§i, nÜ§c ngoài 

Bashir, án bÓn næm dài rÒi tha (*) 
Cho dÀu ông Çã tham gia 

Âm mÜu lÆt chính quyŠn nhà, Nam DÜÖng 
ñem ông xº trÜ§c công ÇÜ©ng 

Phân minh t¶i trång, tÕ tÜ©ng th¿c hÜ 
Th‰ mà ª ViŒt Nam Ü ? 

Không vâng š Çäng là tù ngay thôi ! 
Ch£ng án lŒnh, cÛng giam ngÜ©i 
Bäo ai có t¶i, cÃm l©i biŒn minh 

ñäng vung lÜ«i hái yêu tinh 
NgÜ©i dân tím ru¶t, qu¥n mình chÎu Çau! 

HÕi ai gieo mÓi thäm sÀu 
Và ai båo chúa, Çào sâu oán thù ? 
ThÜÖng thay nh»ng bÆc hiŠn tu 

BÎ ngÜ©i quän ch‰, nhÓt tù, dã man ! 
H«i dân h«i nÜ§c ViŒt Nam 

Có nghe ti‰ng thét h©n oan, bÃt bình ??? 
 

(*) Tin Jakarta: ngày 2/9/2003 toà án Jakarta, Nam DÜÖng, sau hÖn tám 
ti‰ng ÇÒng hÒ Ç†c bän luÆn t¶i, Çã tuyên án Giáo sï Abu Bakar Bashir bÓn 
næm tù v§i t¶i danh tham gia vào t° chÙc âm mÜu lÆt Ç° chính quyŠn Nam 
DÜÖng. 
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tin tÙc  

thông báo 

Tin Th‰ Gi§i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Ng†c 
 

 

� SÖ k‰t tình hình th‰ gi§i 
næm 2003. 

 

Ngày hôm qua, chi‰n tranh lånh Çã 
cung cÃp m¶t cái sàng l†c giúp ngÜ©i 
ta hi‹u bi‰t s¿ ti‰n hóa cûa các mÓi 
liên hŒ quÓc t‰; trò chÖi cûa các siêu 
cÜ©ng và lòng trung thành ho¥c s¿ 
trung lÆp cûa các quÓc gia khác nhau 
Çã hÜ§ng dÅn công viŒc diÍn giäi s¿ 
ti‰n hóa Ãy. Ngày hôm nay, th‰ gi§i trª 
nên phÙc tåp hÖn. NhiŠu diÍn viên m§i 
xuÃt hiŒn cùng lúc gây ra nhiŠu bi‰n 
chuy‹n nguy hi‹m làm thay Ç°i cách 
nhìn và s¿ nhÆn ÇÎnh. NhÜ thÜ©ng lŒ, 
bài sÖ k‰t ghi låi nh»ng gì Ç¥c biŒt có 
m¥t trong næm 2003. 

 
� Chi‰n tranh Irak:  
 
Chi‰n tranh phòng ngØa. 
BÜ§c ngo¥c quan tr†ng cûa th‰ gi§i 

xuÃt hiŒn Çúng vào tháng 11-1989 v§i 
hình änh dân ñÙc ÇÆp phá bÙc tÜ©ng 
Bá Linh. Vào th©i Çi‹m nÀy, s¿ chi‰n 
th¡ng cûa MÏ trÜ§c Liên Xô bäo Çäm 
s¿ thành công r¿c r« cûa nŠn dân chû 
và nŠn kinh t‰ thÎ trÜ©ng có nghïa là s¿ 
quang Çãng cûa "C¶ng hòa Ç‰ quÓc 
MÏ" k‹ tØ Çây, MÏ thÓng trÎ 2/3 th‰ gi§i; 
MÏ ÇÜ®c ch†n l¿a vì MÏ là vùng ÇÃt 
hÙa và m†i ngÜ©i ÇŠu công nhÆn MÏ 
có nhiŒm vø và trách nhiŒm trÜ§c th‰ 
gi§i. 

Th‰ gi§i nÀy là th‰ gi§i cûa MÏ k‹ 
tØ ngày 11-9-01. ñÓi v§i tÃt cä dân t¶c 

cûa th‰ k› XXI này, MÏ là m¶t chân 
tr©i không th‹ vÜ®t qua! TÃt cä ho¥c 
hÀu h‰t m†i viŒc ÇŠu ÇÜ®c quy‰t ÇÎnh 
tåi MÏ, nÖi mà ti‰n b¶ væn minh mang 
Ç‰n Ç¥c quyŠn và Üu th‰. M¶t ví dø: 
PhÀn l§n tÜÖng lai cûa th‰ gi§i sau 
ngày 11-9-01 ÇŠu tùy thu¶c vào s¿ can 
thiŒp cûa MÏ tåi Irak. 

 
� Lš do chi‰n tranh: 
ñây là m¶t chi‰n tranh không phäi 

vì cÀn thi‰t mà vì ÇÜ®c ch†n l¿a. MÏ 
không cÀn gây chi‰n; Irak không có š 
ÇÒ Çánh MÏ, Irak không có Çû khä 
næng uy hi‰p ho¥c hæm d†a các nÜ§c 
láng giŠng sau 10 næm gánh chÎu s¿ 
phong tÕa cûa quÓc t‰. MÏ tÃn công 
Bagdad Ç‹ triŒt hå m¶t ch‰ Ç¶ nguy 
hi‹m trên hai khía cånh: Ch‰ Ç¶ Ãy 
phát tri‹n vÛ khí gi‰t håi hàng loåt và 
có th‹ giao các vÛ khí Ãy cho các t° 
chÙc khûng bÓ HÒi giáo c¿c Çoan. N‰u 
Çi‹m 1 ÇÜ®c chÙng minh thì Çi‹m 2 
không ÇÙng v»ng. NhÜng Hoa ThÎnh 
ñÓn nhÆn ÇÎnh mÓi Çe d†a Çåt Ç‰n 
mÙc cao cho phép MÏ Çánh trÜ§c. 

MÏ cÛng không hŠ che giÃu chi‰n 
tranh nh¢m ti‰n Ç‰n nh»ng møc tiêu 
khác. Thay Ç°i ch‰ Ç¶ S. Hussein là 
m¶t vÃn ÇŠ š thÙc hŒ: ñ‹ phøc vø 
chi‰n tranh, MÏ không ngÀn ngåi dùng 
h‰t cä sÙc månh; giäi quy‰t cu¶c xung 
Ç¶t Do Thái, Palestine trÜ§c nhÃt phäi 
thay Ç°i sâu r¶ng tình hình chính trÎ ÇÎa 
phÜÖng có nghïa là ít ch‰ Ç¶ Ç¶c tài, 
nhiŠu ch‰ Ç¶ ôn hòa. ñánh Çu°i 
Hussein là Ç¥t Ç‹ m¶t ch‰ Ç¶ dân chû 
ª Irak, tåo nên m¶t tiŠn lŒ cho vùng 
CÆn ñông tØ Teheran Ç‰n Damas. 

ñánh Ç° m¶t ch‰ Ç¶ båo ngÜ®c 
còn phøc vø m¶t møc tiêu quan tr†ng 
khác: Tåo ra m¶t lÓi ræn Çe m§i b¢ng 
cách tung ra m¶t thông ÇiŒp h‰t sÙc rõ 
ràng: NgÜ©i ta không th‹ tÃn công MÏ 
mà không chuÓc lÃy hình phåt. Ghét 
MÏ, MÏ không cÀn, MÏ chÌ cÀn ngÜ©i ta 
s® MÏ.  

Thông ÇiŒp còn là m¶t hŒ thÓng 
chi‰n lÜ®c: Chi‰n tranh phác h†a m¶t 
nŠn trÆt t¿ °n ÇÎnh hÆu chi‰n tranh 
lånh và hÆu 11-9-01. NŠn Pax 
Americana d¿a trên m¶t sÓ nguyên 
t¡c. Nguyên t¡c 1: LuÆt pháp quÓc t‰ 
không dành cho MÏ mà cho các nÜ§c 
khác. MÏ không cÀn Ç‰n Liên HiŒp 
QuÓc ho¥c ÇÒng minh; loåi bÕ giäi 
pháp Ça phÜÖng. LuÆt pháp tÓi thÜ®ng 
là nŠn an ninh cûa MÏ. MÏ bÃt cÀn n‰u 
viŒc Çi tìm m¶t nŠn an ninh tuyŒt ÇÓi 
cho MÏ b¡t bu¶c các nÜ§c khác phäi 
sÓng trong bÀu không khí bÃt °n tuyŒt 
ÇÓi. Nguyên t¡c 2: SÙc månh cûa MÏ 
là sÙc månh thÓng trÎ. 

Chi‰n tranh Irak còn phøc vø m¶t 
møc tiêu chi‰n lÜ®c khác: VÃn ÇŠ ti‰p 
t‰ nhiên liŒu. Nói cách khác, làm th‰ 
nào Ç‹ hóa giäi quyŠn l®i kinh t‰ và 
chính trÎ v§i Çåi s¿ chÓng khûng bÓ ª 
các nÜ§c trên nguyên t¡c là ÇÒng 
minh? M¶t ví dø: Arabie Saoudite 
(A.S), nÖi sän xuÃt và xuÃt cäng dÀu 
hÕa sÓ 1, ÇÒng minh chính trÎ và Çi‹m 
t¿a cûa MÏ ª m¶t vùng nhåy cäm nhÃt, 
ÇÒng th©i là quê hÜÖng cûa Bin Laden. 

HiŒn nay, dÀu hÕa xuÃt phát tØ 
Nga, Phi Châu, CÆn ñông. Nga có 
nhiŠu d¿ tr» to l§n, nhÜng nhu cÀu n¶i 
ÇÎa cÛng to l§n và cÖ sª sän xuÃt chÜa 
hiŒn Çåi. Phi Châu gÀn b© bi‹n MÏ hÖn 
nhÜng s¿ sän xuÃt g¥p nhiŠu trª ngåi 
vì n¶i chi‰n chûng t¶c và tham nhÛng. 
Cho nên, dÀu hÕa Irak có m¶t tÀm 
quan tr†ng Ç¥c biŒt sau dÀu hÕa A.S. 
NhÜng Irak là m¶t nÜ§c "côn ÇÒ", S. 
Hussein là hÆu thân cûa ÇiŠu ác. K‰t 
luÆn? ñ¥t Ç‹ rÒi che chª m¶t ch‰ Ç¶ 
bån ª Bagdad; ÇiŠu nÀy së giäi quy‰t 
tÃt cä các bài toán cûa MÏ, bài toán lŒ 
thu¶c A.S. Bài toán quân Ç¶i MÏ có 
m¥t ª trung tâm vùng siêu nhåy cäm 
gÀn kŠ các trung tâm h‡n Ç¶n l§n: Do 
Thái và MÏ bäo vŒ. Iran phäi canh 
chØng, A Phù Hãn chÜa bình ÇÎnh, 
Pakistan bên b© v¿c håt nhân, Yemen 
Çáng lo ngåi, nÖi mà Bin Laden tìm "trú 
Än gia Çình". 

Trên Çây là tÃt cä nh»ng gì mà hÕa 
tiÍn bom Çån có nhiŒm vø thi hành khi 
Ç° xuÓng Bagdad.  

  

 � HÆu quä chi‰n tranh. 
V§i m¶t sÙc månh quân s¿ tê liŒt, 

v§i nguÒn tài chánh khô cån, Irak có 
th‹ trª thành m¶t vÜÖng vÃn chi‰n lÜ®c 
cho MÏ? TrÜ§c m¡t, MÏ phäi ÇÓi phó 
sÙc kháng c¿ cûa toàn quân Hussein. 
Cu¶c kháng chi‰n nÀy së tàn løi khi 
Hussein bÎ b¡t ho¥c bÎ gi‰t. NhÜng nó 
che ÇÆy 2 cu¶c kháng chiên khác. Dân 
HÒi giáo Chiite Irak, tØ gi§i tæng l» và 
Ça sÓ Çäng phái ÇŠu chÓng MÏ. Nhóm 
khûng bÓ HÒi giáo tØ các nÜ§c khác 
lén lút Ç¶t nhÆp vào lãnh th° Irak, th¿c 
hiŒn nh»ng vø mÜu sát tàn håi nhÃt. 

Cho dù MÏ vÈ vang th¡ng trÆn, MÏ 
chÜa Çåt hòa bình vì nh»ng lš do kinh 
t‰ chính trÎ. Cºa s° h®p tác, giai Çoån 
mà MÏ có th‹ gây tin tÜªng ÇÓi v§i dân 
Irak b¢ng cách cäi thiŒn tình hình kinh 
t‰, an ninh Çã Çóng låi. Hå tÀng cÖ sª 
dÀu hÕa rÌ sét, n® nÜ§c ngoài 450 t› 
Çô-la, 80% dân sÓng nghèo Çói. 

TÃt cä tính toán cûa các nhà chi‰n 
lÜ®c MÏ ÇŠu sai. Trong tÜÖng lai gÀn, 
dÀu hÕa không th‹ ki‰n thi‰t quÓc gia, 
nŠn kinh t‰ Irak chÜa thu hút gi§i ÇÀu 
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tÜ ngoåi quÓc. H¶i ÇÒng chính phû lâm 
th©i Irak, khÓi ÇÓi lÆp không tin tÜªng 
vào các công ty cûa MÏ. H† s® Irak trª 
thành m¶t nÜ§c   RÆp chuyên lo sän 
xuÃt dÀu hÕa và chÆm ti‰n. Hoa ThÎnh 
ñÓn phän Ùng ra sao n‰u chính quyŠn 
lâm th©i quÓc h»u hóa các gi‰ng dÀu, 
dÜ§i s¿ thúc ÇÄy cûa lòng nhiŒt huy‰t 
yêu nÜ§c không nhân nhÜ®ng? N‰u 
tình hình an ninh, chính trÎ, kinh t‰  
không thay Ç°i, có lë MÏ phäi phát 
Ç¶ng m¶t cu¶c chi‰n tranh vùng VÎnh 
lÀn 3, lÀn nÀy chÓng dân Irak? 

 
� Bài h†c chi‰n tranh. 
 
Tình hình Irak thay Ç°i tØng ngày 

và khó n¡m, cho dù nó d¿a trên m¶t 
s¿ tÜÖng phän quan tr†ng. MÏ gây 
chi‰n tranh trong nh»ng ÇiŠu kiŒn có 
th‹ tranh luÆn, nhÜng MÏ có công lao 
to l§n dÅn d¡t dân Irak thoát khÕi m¶t 
ch‰ Ç¶ båo ngÜ®c. Có th‹ trách MÏ 
chi‰m Çóng, ch†n l†c quyŠn l®i; nhÜng 
n‰u MÏ không Çánh gøc m¶t båo chúa, 
ngÜ©i ta së trách MÏ Çû ÇiŠu. 

LÆp luÆn cûa MÏ thÆt rõ ràng: M‡i 
quÓc gia ÇŠu có quyŠn trä ÇÛa trÜ§c 
nh»ng Çe d†a và có th‹ gây chi‰n 
tranh phòng ngØa. NhÃt là khi ÇÓi thû 
có th‹ sº døng nh»ng phÜÖng tiŒn 
không quy Ü§c. NhÜng chi‰n tranh Irak 
có th‹ tåo ra s¿ bÃt °n toàn diŒn vì 
không theo nh»ng quy Ü§c ÇÜ®c c¶ng 
ÇÒng quÓc t‰ công nhÆn. 

HiŒn nay, MÏ g¥p khó khæn tìm 
ÇÒng minh không phäi vì ÇÒng minh 
không muÓn phøc tùng T°ng ThÓng. 
Bush mà vì ÇÒng minh có nh»ng quan 
Çi‹m vŠ an ninh th‰ gi§i khác biŒt v§i 
Hoa ThÎnh ñÓn. N‰u cÀn phäi công 
nhÆn quyŠn l®i cûa cÜ©ng quÓc th‰ 
gi§i thì nŠn an ninh cûa th‰ gi§i không 
th‹ do m¶t mình nŠn an ninh cûa 
cÜ©ng quÓc Ãy bäo Çäm. TrÜ©ng h®p 
Th° Nhï Kÿ là m¶t trÜ©ng h®p Çi‹n 
hình. Lo s® dân Kurde Çòi ÇÃt, rÒi yêu 
sách chia c¡t lãnh th° là m¶t bài toán 
quan tr†ng hÖn lo s® S. Hussein ª låi 
cÀm quyŠn. TÃt cä các nÜ§c CÆn ñông 
ÇŠu có nh»ng bài toán an ninh không 
nhÃt thi‰t thuÆn theo sÖ ÇÒ an ninh cûa 
MÏ. NgÜ©i ta cÛng b¡t g¥p vÃn ÇŠ nÀy 
ª Á Châu. Hán Thành, ñông Kinh, B¡c 
Kinh không nhìn Bình NhÜ«ng nhÜ 
Hoa ThÎnh ñÓn. NgÜ®c låi v§i nh»ng gì 
mà MÏ tin ch¡c, chi‰n th¡ng cûa MÏ së 
thúc ÇÄy m¶t vài nÜ§c xúc ti‰n chÜÖng 
trình sän xuÃt vÛ khí tàn sát hàng loåt 
Ç‹ ÇÓi phó MÏ n‰u MÏ toan tính can 
thiŒp.  

Tìm ki‰m con ÇÜ©ng Ça phÜÖng 
không phäi ÇiŠu gì khác hÖn là tôn 

tr†ng nh»ng quan Çi‹m khác biŒt trên 
m¶t th‰ gi§i phø thu¶c lÅn nhau. TrÜ§c 
khi là m¶t cÖ cÃu cho phép các nÜ§c 
hòa giäi v§i nhau, tính Ça c¿c diÍn tä 
tham v†ng ti‰n Ç‰n m¶t tÀm nhìn Ça 
dång. 

VÃn ÇŠ then chÓt là phÓi h®p dân 
chû v§i chû quyŠn. HiŒn nay, có nên 
duy trì chû quyŠn tuyŒt ÇÓi? Vào th©i 
kÿ thu¶c ÇÎa, nhân danh và bäo vŒ dân 
chû, ngÜ©i ta Çi vào nh»ng cu¶c phiêu 
lÜu tai håi. Bây gi©, có lë nên tìm m¶t 
con ÇÜ©ng khác nhÜ hŒ thÓng hóa 
cu¶c ÇÓi thoåi v§i nh»ng nhà ÇÓi lÆp 
trong các ch‰ Ç¶ phän dân chû. BiŒn 
pháp månh cûa MÏ không h£n là m¶t 
biŒn pháp tÓt, cÛng nhÜ giäi pháp røt 
rè cûa Liên HiŒp Âu Châu không phäi 
là m¶t giäi pháp lš tÜªng. Gi» v»ng 
nguyên trång là công nhÆn nh»ng 
nÜ§c   RÆp Ç¶c tài ho¥c dân chû bŠ 
ngoài, dân chû nhÜ không có ngÜ©i 
dân chû. 

Dï nhiên, dân chû không th‹ theo 
gót giày Çinh Ç‰n tØ bên ngoài. CÛng 
không th‹ chÃp nhÆn m¶t tình hình 
chính trÎ g†i là tÜÖng ÇÓi. Liên quan 
Ç‰n Çi‹m nÀy, chi‰n tranh Irak mang 
Ç‰n m¶t hÆu quä Çáng lo ngåi: B¡t 
bu¶c các dân t¶c   RÆp ÇŠu vào cái 
vòng lÄn quÄn, khuy‰n khích h† k‰t án 
ai Ç‰n giäi phóng h†, vì h† không có 
Çû khä næng t¿ giäi phóng. 

 
� Hòa bình g¥p nguy hi‹m ª 

CÆn ñông. 
 
Cu¶c xung Ç¶t Do Thái - Palestine 

lâm vào ngõ bí khi Çôi bên xé nát "l¶ 
trình" hòa bình. Ti‰n trình hòa bình 
thøt lùi và gián Çoån Oslo Çã khép kín. 

M¶t cu¶c thí nghiŒm chính trÎ chÃm 
dÙt trong bi‹n máu và phÅn n¶. Hai 
dân t¶c tranh chÃp m¶t mänh ÇÃt, Çã 
rút tÌa m¶t bài h†c kinh nghiŒm cay 
Ç¡ng. Dân t¶c nÀy Ç° trách nhiŒm cho 
dân t¶c kia. Do Thái k‰t án Arafat là 
m¶t lãnh tø ngoan cÓ v§i š ÇÒ nhÆp 
nh¢ng không có Çû khä næng dÅn d¡t 
ÇÒng Ç¶i Çi trên con ÇÜ©ng hòa h®p 
hòa giäi, låi còn sº døng khûng bÓ. Nói 
tóm t¡t ông là m¶t chÜ§ng ngåi. 
Palestine cÛng trách móc Sharon 
không thÆt lòng muÓn m¶t Palestine 
Ç¶c lÆp hòa bình sÓng chung v§i Do 
Thái. Ông cÛng là m¶t chÜ§ng ngåi. 
Ti‰n trình hòa bình ÇÜ®c hÒi phøc m¶t 
cách ng¡n ngûi dÜ§i s¿ thúc ÇÄy cûa 
MÏ.  

Hòa bình hÃp hÓi vì nh»ng nguyên 
nhân sâu xa. M¶t nÜ§c Palestine së ra 
Ç©i? Phong trào kháng chi‰n Antifada 
tØ 02-87 Ç‰n 9-2000 v§i chu‡i dài Çau 

Ç§n cÛng nhÜ nh»ng vø khûng bÓ cäm 
tº Çã diÍn tä Çúng mÙc s¿ thÆt. Và tình 
hình Do Thái hiŒn gi© không giÓng nhÜ 
tình hình 10 næm vŠ trÜ§c. 

Trong 10 næm qua, con ngÜ©i cÛng 
nhÜ lãnh th° ÇŠu thay Ç°i và nh»ng 
thay Ç°i Ãy chuyên chª nh»ng mÓi 
nguy hi‹m khó chÓi cãi. S¿ thay Ç°i 
trÜ§c nhÃt dính dáng Ç‰n ÇÃt Çai. 
Trong khoäng th©i gian 10 næm, ngÜ©i 
Do Thái di dân Ç‰n "lãnh th° 
Palestine" tæng gÃp Çôi vì kinh t‰ (nhà 
rÈ, ÇÃt r¶ng) ho¥c š thÙc hŒ (ñåi Do 
Thái). Các nhà chû trÜÖng di dân gÀn 
Çåt møc tiêu v§i 400.000 di dân. S¿ 
phát tri‹n các khu di dân s¤n có, s¿ 
thành lÆp các khu di dân m§i kèm theo 
s¿ xây cÃt m¶t hŒ thÓng giao thông 
b†c quanh vùng dân cÜ Palestine, nhÓt 
dân Palestine trong nh»ng cái túi xa 
xôi cách biŒt. Nó còn cho phép trên lš 
thuy‰t có m¶t nŠn an ninh liên tøc gi»a 
các Çi‹m di dân và các cæn cÙ quân s¿ 
Do Thái n‰u tình hình Çòi hÕi. 

TØ 1 næm nay, Do Thái th¿c hiŒn 
k‰ hoåch lÃn ÇÃt; k‰ hoåch nÀy b¡t 
nguÒn tØ sáng ki‰n ÇÖn phÜÖng tách 
r©i dân Palestine khÕi dân Do Thái 
b¢ng cách xây cÃt m¶t hàng rào kiên 
cÓ, hàng rào n¢m trên lãnh th° 
Palestine, tách biŒt khu   RÆp thành 
phÓ Jerusalem ra khÕi n¶i ÇÎa 
Palestine. Do Thái chÓng ch‰ loan báo 
hàng rào an ninh không phäi là biên 
gi§i. NhÜng tåi sao chính quyŠn bÕ ra 
m¶t ngân khoän to l§n (1 km hàng rào 
trÎ giá 1 triŒu Çô-la) vào m¶t k‰ hoåch 
ng¡n hån bäo vŒ Jerusalem? 

S¿ bi‰n chuy‹n liên quan Ç‰n con 
ngÜ©i âm Ì nguy hi‹m hÖn, m¶t hÆu 
quä khó d¿ Çoán cûa ti‰n trình hòa 
bình. K‹ tØ næm 1994, nŠn kinh t‰ 
Palestine tách khÕi nŠn kinh t‰ Do 
Thái mà không có s¤n nh»ng ÇiŠu kiŒn 
quan tr†ng cho s¿ mª mang phát tri‹n: 
T¿ do Çi låi thu¶c vŠ con ngÜ©i và tài 
sän. Trên phÜÖng diŒn thuÀn túy vÆt 
chÃt, nhiŠu ngÜ©i Palestine mong 
muÓn Do Thái ti‰p tøc chi‰m Çóng. 
Lãnh th° Do Thái không bÎ gián Çoån 
cho phép bÃt cÙ ngÜ©i dân Palestine 
nào cÛng có th‹ t¿ do Ç‰n Do Thái, 
Ç‰n Jerusalem. Bây gi©, ÇiŠu nÀy bÎ 
ngæn cÃm triŒt Ç‹. 

Trong vòng hÖn 20 næm, vì có 
nh»ng cu¶c ti‰p xúc thÜ©ng xuyên, 2 
dân t¶c Do Thái - Palestine Çã hi‹u 
bi‰t lÅn nhau và nói chuyŒn cùng nhau 
thông cäm. Nhân công Palestine thu¶c 
ÇÎa håt nông nghiŒp, xây cÃt dù v§i 
lÜÖng tiŠn rÈ måt, vÅn xem Do Thái là 
m¶t th¿c t‰ cø th‹, không phäi là m¶t 
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th¿c t‰ huyÍn ho¥c, ÇÒng th©i là m¶t 
nguÒn l®i tÙc Çáng k‹. 

Ngày nay, 1/2 dân Palestine dÜ§i 
15 tu°i, không th‹ có m¶t cu¶c thí 
nghiŒm nhÜ th‰ v§i ngÜ©i khác nh© 
vào nh»ng chu trình kinh t‰. ñÓi v§i 
nh»ng thi‰u niên nÀy, cu¶c thí nghiŒm 
cûa Do Thái chÌ gi§i hån trong nh»ng 
næm tháng bÎ bao vây, cuÓi cùng thu 
g†n trong hai gÜÖng m¥t tiêu bi‹u 
Çáng ghét: NgÜ©i di dân và quân nhân 
Do Thái. Cùng lúc Ãy, Do Thái thay th‰ 
công nhân Palestine b¢ng công nhân 
Á Châu ho¥c ñông Âu và xem dân 
Palestine trÜ§c sau chÌ là kÈ mang 
bom Çån trong ngÜ©i cho n° tung trong 
các chy‰n xe bušt ho¥c các quán 
Cafe, Disco. 

HÆu quä cûa hai Ç¶ng l¿c lãnh th°, 
con ngÜ©i rÃt là tÜÖng phän. Bên cånh 
Çó, cu¶c kháng chi‰n Antifada v§i 
chu‡i dài khûng bÓ ghê r®n và ch‰t 
chóc (822 dân Do Thái, 2.612 dân 
Palestine thiŒt mång) Çã b¡n 1 phát 
súng ân huŒ vào s¿ sÓng chung ít 
nhiŠu cân ÇÓi gi»a 2 dân t¶c sau HiŒp 
Ü§c Oslo. S¿ tách biŒt vïnh viÍn gi»a 2 
dân t¶c hiŒn nay là m¶t chân tr©i duy 
nhÃt v§i k‰t quä lš thuy‰t là 2 quÓc gia 
hiŒn h»u, nŠn täng cûa không bi‰t bao 
nhiêu nghÎ quy‰t Liên HiŒp QuÓc và 
n¢m trong khuôn kh° tÃt cä nh»ng k‰ 
hoåch hòa bình tØ 30 næm nay. LÓi 
thoát nÀy vÜ®t h£n tÃt cä các ki‹u mÅu 
ÇŠ nghÎ trong khi nó là m¶t äo tÜªng. 

S¿ lÃn ÇÃt càng kéo dài bao nhiêu 
thì m¶t nÜ§c Palestine tÕ ra kém v»ng 
ch¡c bÃy nhiêu và cuÓi cùng thu hËp 
trong nh»ng tÌnh, làng, xã r©i råc. TrØ 
phi Do Thái cÛng nhÜ Palestine thÆt 
lòng tìm cách thÕa hiŒp v§i giÃc m¶ng 
cûa mình. Do Thái v§i giÃc m¶ng ñåi 
Do Thái, Palestine v§i giÃc m¶ng ÇÄy 
dân t¶c Do Thái ra bi‹n cä. TrØ phi Do 
Thái phäi giàu lòng nhân ái, giúp Ç« 
Palestine trª thành dân chû Ç‹ cho 
dân t¶c Palestine có quyŠn Ç¥t vÃn ÇŠ 
nghi ng© các nhà lãnh Çåo Palestine 
Ç¶c tài tham nhÛng, các nhà lãnh Çåo 
tinh thÀn HÒi giáo làm sai l©i dåy cûa 
ÇÃng Tiên tri. 

 
� Khûng bÓ hÒi sinh. 
HiŒn nay, Al Quaida không nh»ng 

là 1 mång lÜ§i khûng bÓ sâu r¶ng nhÃt, 
nguy hi‹m nhÃt trên th‰ gi§i mà còn có 
th‹ änh hÜªng trên phÜÖng diŒn š thÙc 
hŒ và hành Ç¶ng Ç‰n 36 nhóm vÛ 
trang ª CÆn ñông, Phi Châu, Á Châu, 
Caucase ÇÜ®c các chuyên viên Al 
Quaida huÃn luyŒn tåi A Phú Hãn 10 
næm vŠ trÜ§c. Al Quaida cÛng là m¶t 
hŒ thÓng cÃu trúc bí mÆt thành công 

thích Ùng v§i sÙc chÓng Ç« mà chi‰n 
lÜ®c ÇÓi phó cûa khÓi Tây phÜÖng và 
ÇÒng minh. Tåm th©i suy y‰u vì mÃt 
nhiŠu nhân viên (khoäng 3.200), hŒ 
thÓng Bin Laden xem nhÜ ng†n giáo 
s¡c bén tiŠn phÜÖng cûa các phong 
trào HÒi giáo c¿c Çoan bäo thû Çã thay 
Ç°i cách t° chÙc, chi‰n lÜ®c và møc 
tiêu ÇÎa lš hÀu ÇÓi ÇÀu v§i c¶ng ÇÒng 
quÓc t‰. 

TØ Çây, Al Quaida nh© cÆy các 
nhóm khûng bÓ Çàn em Ç‹ ti‰p tøc 
chÓng MÏ, ÇÒng minh và bån cûa MÏ 
sau chi‰n tranh A Phú Hãn, A.Q. quy‰t 
ÇÎnh d©i trang thi‰t bÎ Ç‰n 5 vùng khác 
và cho các ÇŒ tº "thÀu låi" các hoåt 
Ç¶ng khûng bÓ. S¿ thay Ç°i cách t° 
chÙc làm cho t° chÙc càng Çáng s® 
nhÜ trÜ§c; càng Çáng s® hÖn là A.Q. 
Çang nghiên cÙu nh»ng sän phÄm và 
nh»ng kÏ thuÆt thông døng có th‹ 
mang ra sº døng trong các vø khûng 
bÓ: Phân bón hÖi dÀu hÕa hòa lÕng, 
chÃt Çåm lÕng. Các chÃt hóa h†c nÀy 
có th‹ dÍ dàng bi‰n thành nh»ng vÛ 
khí có sÙc công phá d» d¶i. T° chÙc 
còn chú š nghiên cÙu các vÛ khí vi 
trùng, chÃt Ç¶c Ç‹ ám sát dân MÏ m¶t 
cách bí mÆt. 

VŠ các møc tiêu ch†n l¿a. A.Q. 
quay trª vŠ CÆn ñông, sang Phi Châu 
và Ç‰n tÆn Á Châu. TØ Çây các vø 
khûng bÓ nh¡m vào các møc tiêu Tây 
phÜÖng, Do Thái ª các nÜ§c HÒi giáo. 
Cái Çích là kÏ nghŒ ngành du lÎch nhÜ 
nhà hàng, khách sån, h¶p Çêm, nÖi 
nghÌ mát, các nÖi th© phÜ®ng cÖ sª tôn 
giáo không phäi HÒi giáo. DÜ§i áp l¿c 
cûa MÏ và ÇÒng minh, A.Q. phân tán 
mÕng l¿c lÜ®ng và ch†n Çi‹m t¿a ª 
các nÖi xa xôi nhÜ Nam DÜÖng, Kenya, 
MÏ, ho¥c trong khÓi di dân HÒi giáo ª 
Âu Châu. 

Dù cÖ quan công l¿c Çã b¡t gi» hÖn 
400 nhân viên, trung tâm ÇÀu não cûa 
mång lÜ§i khûng bÓ vÅn còn ª vùng 
biên gi§i Pakistan - A Phú Hãn. NhÜng 
nhóm ngÜ©i thäo k‰ hoåch mÜu sát, 
nhóm kinh tài, nhóm hoåt Ç¶ng ª hiŒn 
trÜ©ng, hoåt Ç¶ng tích c¿c ª nh»ng 
vùng mÃt an ninh nhÜ Phi LuÆt Tân, 
biên gi§i Mi‰n ñiŒn - Bangladesh, Thái 
Lan, Cao Miên. A.Q. còn Çû khä næng 
hoåt Ç¶ng và sÓng gi»a trào lÜu HÒi 
giáo, trong th‰ gi§i HÒi giáo và khÓi 
HÒi giáo nhÆp cÜ ª các nÜ§c Tây 
phÜÖng. 

K‹ tØ tháng 6-03. A.Q. xuÃt hiŒn låi 
ª A Phú Hãn, hoåt Ç¶ng ª Irak. T° 
chÙc cÛng gây bÃt °n ª Pakistan, h®p 
tác v§i các t° chÙc HÒi giáo vÛ trang 
khác. Trong khi các nhà chi‰n lÜ®c 
không r©i nÖi trú Än bí mÆt, các nhân 

viên tác chi‰n Çi låi gi»a Pakistan và 
các nÖi khác Ç‹ phÓi h®p các cu¶c 
hành quân ª Nam bán cÀu. ñ¥c Çi‹m 
cûa các cu¶c khûng bÓ là theo kÏ thuÆt 
mÜu sát ª nhiŠu nÖi và cùng m¶t lúc, 
nh¢m vào ÇÒng minh cûa MÏ (Úc ª 
Bali, Do Thái ª Kenya, ñÙc ª Tunesie, 
Pháp ª Pakistan, MÏ ª Arabie 
Saoudite, Âu Châu và Do Thái ª 
Maroc), ª nh»ng nÖi mà hŒ thÓng 
chính trÎ lÕng lÈo. Dù møc tiêu Üu tiên 
là khÓi Tây phÜÖng, A.Q. còn chÓng låi 
các nhà lãnh Çåo HÒi giáo và ch‰ Ç¶ 
nào y‹m tr® chi‰n tranh chÓng khûng 
bÓ. An ninh cûa T°ng thÓng Pakistan 
và A Phú Hãn Çang bÎ Çe d†a. 

TrÜ§c các biŒn pháp an ninh ch¥t 
chë và hŒ thÓng tình báo tinh vi, A.Q. 
Çã di chuy‹n mÓi Çe d†a Ç‰n các møc 
tiêu có th‹ Ç‰n gÀn dÍ dàng có nghïa 
là khÓi dân s¿. M¥t khác, không th‹ 
lÆp låi các vø khûng bÓ b¢ng cách 
cÜ§p phi cÖ, A.Q. thu mua hÕa tiÍn ÇÎa 
không mang vai Ç‹ tÃn công các phi 
cÖ dân, quân s¿ lúc cÃt cánh ho¥c lúc 
Çáp xuÓng phi Çåo. HÕa tiÍn ÇÜ®c 
chôn giÃu tåi Kenya, Soudan, Arabie 
Saoudite. 

TØ khi m¶t nhóm ngÜ©i hay 1 ngÜ©i 
sÓng trong vòng bí mÆt, vô t° quÓc, lÅn 
l¶n møc Çích v§i phÜÖng tiŒn, xem båo 
l¿c nhÜ m¶t møc Çích mà không màng 
Ç‰n khä næng trä ÇÛa cûa kÈ thù, 
ngÜ©i ta ÇÙng trÜ§c m¶t tình hình h‡n 
Ç¶n c¿c kÿ nguy hi‹m khó ki‹m soát. 
ñÜ©ng lÓi ræn Çe c° Çi‹n trª nên vô 
døng. Không còn s¿ cân b¢ng mà là 
s¿ c¶ng låi 2 loåi ghê r®n bªi ngÜ©i ta 
không s®, trái låi ngÜ©i ta Çäm nhÆn s¿ 
t¿ sát. Cho nên A.Q. còn gi» khä næng 
tác håi cho dù nó là møc tiêu cûa s¿ 
huy Ç¶ng toàn diŒn Ç‹ täo trØ nó. 

  
� Nga trÜ§c bá quyŠn MÏ. 
 
N¶i b¶ Nga gi§i hån sÙc månh cûa 

Nga. NgÜ©i ta thÃy ÇiŠu nÀy trÜ§c nhÃt 
ª Tchetchenie, nÖi mà quân Ç¶i mÃt 
tinh thÀn chi‰n ÇÃu sau nhiŠu vø 
khûng bÓ, không thành công khuÃt 
phøc m¶t dân t¶c kháng chi‰n bé nhÕ. 
ThÙ Ç‰n là vø tranh chÃp quyŠn l¿c 
gi»a Poutine và nhóm hoåt ÇÀu có 
công ÇÜa Poutine Ç¥t lên ngai vàng. 

Dù ÇÙng trÜ§c nh»ng thÃt l®i nêu 
trên, Nga còn gi» 2 lá bài chû quan 
tr†ng: Tài nguyên dÀu hÕa phong phú 
và m¶t nŠn ngoåi giao khôn khéo. 
Theo quan Çi‹m cûa Pháp vŠ m¶t th‰ 
gi§i quyŠn l¿c Ça c¿c, Nga có ch‡ 
ÇÙng hàng ÇÀu. Qua m¶t cu¶c vi‰ng 
thæm Nga, T°ng TrÜªng Ngoåi Giao 
QuÓc Phòng Pháp nhÃn månh Ç‰n 
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khía cånh này. Các nhà ngoåi giao 
Nga l¡ng tai nghe và ÇÜÖng nhiên 
ÇÒng š. Tuy nhiên, không nên tin là 
thÆt. 

Liên quan Ç‰n tÀm nhìn và hŒ 
thÓng quÓc t‰ cûa Pháp, s¿ ûng h¶ 
cûa Nga rÃt là quan tr†ng trong khi 
m¶t sÓ nÜ§c Âu Châu ÇÒng minh cûa 
Pháp tÕ vÈ dè d¥t. N‰u không có các 
quyŠn l¿c khác nhau, không bao gi© 
có m¶t hŒ thÓng Ça c¿c. ñó là m¶t s¿ 
thÆt hi‹n nhiên mà ngành ngoåi giao 
Pháp thÌnh thoäng quên mÃt. Nay có 
m¶t lÆp luÆn giÓng Trung QuÓc và xem 
quyŠn bá chû cûa MÏ là m¶t th¿c t‰ 
mà Nga phäi thích Ùng Ç‹ rút tÌa phÀn 
l®i l§n nhÃt có th‹ có ÇÜ®c Ç‹ bäo vŒ 
quyŠn l®i quÓc gia. 

Nga và Liên HiŒp Âu Châu có th‹ 
cùng nhau hòa tÃu khúc giao hÜªng? 
Nga chÜa dÙt khoát ch†n các nguyên 
t¡c chÌ Çåo mÓi liên hŒ v§i Liên HiŒp 
Âu Châu. Nga chÜa ch†n l¿a 1 trong 4 
giäi pháp: H¶i nhÆp, xác ÇÎnh nh»ng 
liên hŒ Ç¥c biŒt, gia nhÆp luÆt pháp 
chung, sáng tåo m¶t c¿c chi‰n lÜ®c 
Ç¶c lÆp ho¥c cånh tranh v§i MÏ. M¥t 
khác, T°ng ThÓng Poutine còn t¿ hÕi 
tÜÖng lai cûa LHAC ra sao? Theo Nga, 
phäi chæng LHAC së tÆp trung sinh l¿c 
vào nh»ng vÃn ÇŠ n¶i b¶ và vì th‰, 
LHAC không th‹ gi» m¶t vai trò quan 
tr†ng nào trên diÍn Çàn th‰ gi§i, m¶t 
th‰ gi§i ngày càng nguy hi‹m. "QuyŠn 
l¿c dÎu dàng", nét Ç¥c biŒt cûa LHAC 
không còn sÙc thu hút n»a. 

Nga chia xÈ quan Çi‹m cûa chính 
quyŠn Bush, dù Nga nhÆn ÇÎnh m¶t vài 
nét ÇÜ©ng lÓi cûa MÏ có vÈ nguy hi‹m. 
Vä låi, Nga còn t¿ xÜng là nÜ§c tiên 
phong nên lên m¶t ÇÜ©ng lÓi m§i. 
Không phäi Nga gia nhÆp liên minh 
chÓng khûng bÓ sau ngày 11-9-01 mà 
liên minh h®p tác v§i Nga, m¶t lÓi ám 
chÌ chi‰n tranh vùng Caucase và trÆt 
t¿ an ninh tåi Tadjikistan Çang bÎ HÒi 
giáo c¿c Çoan Çe d†a. Nh»ng tiŠn ÇŠ 
Ãy cho phép Nga hi‹u quan Çi‹m cûa 
MÏ hÖn LHAC. Nói theo T°ng TrÜªng 
QuÓc Phòng MÏ, Nga cÛng muÓn Ç‰n 
tØ Venus, có nghïa là Nga Çang y‰u 
kém. Nga y‰u kém không phäi vì trong 
quá khÙ, Nga là bãi chi‰n ÇÎa cûa 
nh»ng chi‰n tranh ghê r®n mà Nga 
bày tÕ cÛng Çang ÇÙng trÜ§c nh»ng 
mÓi Çe d†a m§i (vÛ khí tàn sát hàng 
loåt các nÜ§c "côn ÇÒ", t° chÙc khûng 
bÓ). Và trÜ§c nh»ng Çe d†a nÀy, MÏ 
ÇÜa ra nh»ng giäi Çáp thích h®p nhÃt 
v§i Nga, v§i quyŠn l®i cûa Nga; LHAC 
thì không. 

Dï nhiên trên nguyên t¡c, Nga 
chÓng låi tÃt cä m†i hình thÙc giäi 

quy‰t ÇÖn phÜÖng các bài toán th‰ gi§i 
cûa MÏ. NhÜng Nga cÛng nhÜ MÏ t¿ 
hÕi công cø cûa m¶t ÇÜ©ng lÓi Ça 
phÜÖng là công cø nào? Liên quan Ç‰n 
Liên HiŒp QuÓc, Nga nhÆn ÇÎnh LHQ 
tÕ ra suy kém không phäi vì thái Ç¶ 
gây hÃn cûa MÏ, nhÜng vì LHQ chÜa 
ÇÜ®c cäi t°. NgÜ©i ta không th‹ xem 
m¶t trong nh»ng nguy hi‹m tác håi 
Ç‰n hŒ thÓng quÓc t‰ Ç‰n tØ nh»ng 
quÓc gia suy y‰u vŠ m¥t chính trÎ thi‰t 
ch‰ cùng lúc chÃp nhÆn nguyên trång 
ª LHQ mà ñåi H¶i ÇÒng bÎ các quÓc 
gia suy y‰u Ãy thao túng. Nga ÇÒng š 
v§i MÏ là LHQ cÀn ÇÜ®c cäi t° nhÜng 
có l®i cho Nga-MÏ và thÃt l®i cho 
LHAC. 

Theo Nga, ÇiŠu ch¡c ch¡n là 
ÇÜ©ng lÓi cûa MÏ tÕ vÈ thi‰u t‰ nhÎ, 
nhÜng MÏ chÜa có š ÇÎnh thay Ç°i thái 
Ç¶ ÇÒng th©i chia låi các lá bài mà 
không Ç‰m xÌa gì Ç‰n tâm trång cûa 
LHAC. ñây là m¶t cÙ liŒu mà Nga 
không th‹ bÕ qua m¶t bên. NgÜ©i ta 
không th‹ thúc Nga ch†n l¿a gi»a 
LHAC và MÏ cho dù trong m¶t vài 
trÜ©ng h®p, liên minh v§i LHAC có th‹ 
giúp Nga tæng cÜ©ng th‰ ÇÙng trong 
cu¶c ÇÓi thoåi v§i MÏ. CuÓi cùng, Nga 
vÅn xem cu¶c ÇÓi diŒn Nga MÏ là m¶t 
cu¶c ÇÓi diŒn ngang tÀm c« v§i tiŠm 
l¿c cûa Nga. 

 
� B¡c Hàn ÇÜ®c æn cä ngã 

vŠ không. 
 
Sau khi tham d¿ các vø khûng bÓ 

và cÜ§p phÌ quÓc t‰, bây gi© B¡c Hàn 
t¿ cÓng hi‰n m¶t xa hoa tuyŒt ÇÌnh: 
Bäo Çäm s¿ sÓng còn b¢ng Çe d†a và 
t¿ tuyên bÓ là m¶t cÜ©ng quÓc nguyên 
tº. Cu¶c sæn-ta Ç¥c biŒt nÀy làm rung 
chuy‹n Nam Hàn, NhÆt, Trung QuÓc. 
Nó còn gióng lên hÒi trÓng báo Ç¶ng 
cho các cÜ©ng quÓc có trách nhiŒm vŠ 
an ninh th‰ gi§i. 

ñây không phäi là lÀn ÇÀu tiên mà 
mÓi Çe d†a håt nhân B¡c Hàn Ç¥t bán 
Çäo TriŠu Tiên bên b© v¿c th£m. 

Næm 1994, qua cÖn khûng hoäng 
håt nhân lÀn thÙ nhÃt, TT Clinton d¿ 
tính phá hûy cÖ sª sän xuÃt ÇÀu Çån 
nguyên tº trÜ§c khi kš k‰t v§i lãnh tø 
Kim Jong II hiŒp Ü§c gi§i hån tæng sinh 
håt nhân, theo Çó Bình NhÜ«ng tØ bÕ 
k‰ hoåch bành trÜ§ng håt nhân Çánh 
Ç°i m¶t lò nguyên tº có công døng dân 
s¿. NhÜng ngÜ®c låi, tØ Çó Ç‰n nay, 
B¡c Hàn vÅn ti‰p tøc xúc ti‰n k‰ hoåch 
håt nhân quân s¿. 

VŠ vÃn ÇŠ nÀy, có nhiŠu Çi‹m dÎ 
ÇÒng gi»a MÏ và Nam Hàn. NhÜng 
trong chiŠu sâu, hai bên ÇŠu có m¶t 

quan Çi‹m chung là không th‹ giäi 
quy‰t bài toán b¢ng cách cô lÆp B¡c 
Hàn. Giäi pháp lš tÜªng là giäi pháp 
d¿a trên các phÜÖng tiŒn hòa bình có 
th‹ có ÇÜ®c. Nam Hàn ch†n l¿a chi‰n 
lÜ®c Ça phÜÖng, kêu g†i s¿ góp phÀn 
cûa NhÆt, møc tiêu cûa mÓi Çe d†a 
B¡c Hàn, cûa Nga có m¶t biên gi§i 
chung v§i B¡c Hàn và cûa Trung QuÓc 
ngày càng tích c¿c vì e ngåi viÍn tÜ®ng 
håt nhân hóa vùng ñông B¡c Á Châu. 
NhÜng cÛng phäi thØa nhÆn cho Ç‰n 
gi©, ngoåi giao chÜa mang låi k‰t quä 
mong muÓn. Sau khi Çu°i các thanh 
tra thu¶c cÖ quan Næng lÜ®ng Håt 
nhân quÓc t‰, Bình NhÜ«ng loan tin 
Çang có ÇÀu Çån nguyên tº. B¡c Hàn 
tìm m¶t th‰ ÇÙng trÜ§c MÏ. 

K‹ tØ khi hiŒp Ü§c ngÜng b¡n 1953 
có hiŒu l¿c, møc tiêu Üu tiên cûa B¡c 
Hàn là thÜÖng lÜ®ng tr¿c ti‰p v§i MÏ 
mà không cÀn qua trung gian cûa Nam 
Hàn. Trong m¶t quÓc gia Ç° nát v§i 
25% dân sÓng lây lÃt nh© vào chÜÖng 
trình th¿c phÄm th‰ gi§i, kÏ nghŒ duy 
nhÃt cûa B¡c Hàn là kÏ nghŒ sæn-ta. 
ñe d†a ÇÎa phÜÖng b¢ng bom nguyên 
tº có th‹ ép bu¶c Hoa ThÎnh ñÓn kš 
k‰t hiŒp Ü§c hòa bình và bÃt khä xâm 
phåm. ñiŠu mà MÏ luôn luôn tØ chÓi 
ÇÒng th©i ÇŠ nghÎ m¶t cu¶c thÜÖng 
lÜ®ng Ça phÜÖng, ÇiŠu mà Bình 
NhÜ«ng không muÓn. N‰u nhÜ quan 
Çi‹m cûa hai bên không thay Ç°i thì 
bÓi cänh ÇÎa phÜÖng hiŒn nay khác v§i 
bÓi cänh 10 næm vŠ trÜ§c qua cÖn 
khûng hoäng lÀn ÇÀu. Khi B¡c Hàn úp 
mª trong tham v†ng håt nhân, B¡c 
Hàn cho các nÜ§c chung quanh m¶t 
tÀm hoåt Ç¶ng gi§i hån. Bây gi©, B¡c 
Hàn lÆt ngºa các lá bài, các nÜ§c nÀy 
b¡t bu¶c phäi phän Ùng. 

Trung QuÓc tØng ÇÙng xa cÖn 
khûng hoäng trÜ§c, bây gi© có th‹ 
thuy‰t phøc Çáng k‹ b¢ng cách Çóng 
cºa biên gi§i, cºa ngõ buôn bán cûa 
B¡c Hàn v§i th‰ gi§i bên ngoài. Trung 
QuÓc không cÀn che giÃu š ÇÎnh y‹m 
tr® MÏ. Th‰ hŒ m§i Çang lãnh Çåo 
Trung QuÓc không có nh»ng Ùc ch‰ 
cûa th‰ hŒ Giang Tråch Dân, theo Çó 
quân MÏ së ti‰n Ç‰n biên gi§i Trung 
QuÓc n‰u B¡c Hàn bÎ xóa trên bän ÇÒ 
th‰ gi§i. ñÓi v§i th‰ hŒ HÒ CÄm ñào, 
ÇiŠu quan tr†ng hÖn h‰t là duy trì thái 
Ç¶ giao häo v§i MÏ. H† nhìn B¡c Hàn 
nhÜ m¶t cái gì s¡p gây ra tai h†a cho 
Trung QuÓc và Trung QuÓc Çang dùng 
tÃt cä sÙc ép Çè lên B¡c Hàn bu¶c B¡c 
Hàn phäi d¿ cu¶c h†p B¡c Kinh gi»a 
Trung QuÓc, NhÆt, MÏ, Nam B¡c Hàn. 

T¿ xÜng là cÜ©ng quÓc nguyên tº, 
B¡c Hàn vÜ®t qua làn mÙc ÇÕ. ñiŠu 
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nÀy không có nghïa là th©i gian ÇÓi 
thoåi Çã qua. Bình NhÜ«ng së thÃt l®i 
n‰u th¿c hiŒn Ç‰n cùng chi‰n lÜ®c 
sæn-ta. Bªi MÏ së có phän Ùng qua các 
biŒn pháp trØng trÎ Çau Ç§n, có th‹ 
phóng ra m¶t cu¶c hành quân gi§i hån 
nhÜ d¶i bom các lò sän xuÃt Uranium 
tinh khi‰t. Các nhà chi‰n lÜ®c MÏ Çã 
nghï Ç‰n chi‰n thuÆt báo trÜ§c Bình 
NhÜ«ng trÜ§c khi d¶i bom Ç‹ cho nhân 
viên các lò nguyên tº có th©i gi© di tän, 
tránh gây ch‰t chóc vô ích. Tuy nhiên, 
Çây là m¶t giä thuy‰t. TrÜ§c m¡t, B¡c 
Hàn không phäi là m¶t møc tiêu phá 
hûy Trung QuÓc, NhÆt, Nam Hàn tuy 
không thú nhÆn nhÜng muÓn gi» 
nguyên trång Ç‹ thû l®i. 

 
� Nån nhân ÇÀu tiên cûa 

cu¶c sæn-ta B¡c Hàn là nŠn 
Pax Americana tåi Á Châu. 

 
Rút khÕi hiŒp Ü§c cÃm tæng sinh 

håt nhân, B¡c Hàn thº thách hŒ thÓng 
liên minh nŠn täng cûa nŠn hòa bình 
MÏ s¤n có tØ 1/2 th‰ k› ª Á Châu. Dù 
ÇÒng quan Çi‹m, nhÜng MÏ và Nam 
Hàn có nh»ng cái nhìn riêng biŒt 
không phäi vì vÃn ÇŠ k‰t án B¡c Hàn 
mà vì nh»ng th‹ thÙc mang B¡c Hàn 
trª vŠ v§i lë phäi. Có lë Nam Hàn gây 
lo ngåi cho MÏ cÛng nhÜ B¡c Hàn. 
NŠn dân chû trÈ trung cûa bán Çäo 
TriŠu Tiên Çang tìm cách tránh né vai 
trò lŒ thu¶c MÏ b¢ng cách tách khÕi 
ÇÜ©ng lÓi bóp nghËt B¡c Hàn vŠ m¥t 
kinh t‰. Thái Ç¶ quy‰t liŒt cûa MÏ làm 
cho cu¶c sæn-ta suy bi‰n thành m¶t 
cu¶c leo thang dÅn Ç‰n ngõ bí. Dùng 
vÛ l¿c không Ç¥t trên nŠn täng ngoåi 
giao, së dÅn Ç‰n m¶t giäi pháp quân 
s¿. 

TØ 2 næm nay, vì nhiŒm vø cao cä 
ÇÓi phó ÇiŠu ác ám änh, Tòa Båch –c 
không nhÆn rõ cÀn giäi quy‰t công 
viŒc v§i ai. Ngay hôm nay, Tòa Båch 
Óc khám phá m¶t ÇÓi thû khéo léo 
cÛng nhÜ m¶t nŠn dân chû Nam Hàn 
ÇÀy t¿ tin. Hán Thành không còn chÃp 
nhÆn vai trò b° sung ho¥c khách hàng 
cûa MÏ và muÓn mÓi giao thiŒp v§i MÏ 
phäi d¿a trên s¿ cân b¢ng. ñiŠu nÀy 
có th‹ gây cæng th£ng gi»a hai nÜ§c. 

Tåi ÇÎa phÜÖng, không ai còn lå gì 
vŠ m¶t ch‰ Ç¶ ki‹u mÅu Staline cuÓi 
cùng. NhÜng vì lš do ÇÎa lš chi‰n lÜ®c, 
quyŠn l¿c cûa Kim Jong-Il chÜa th‹ 
søp Ç°. Cho nên phäi dùng lá bài khác 
và nên cho B¡c Hàn m¶t cái gì Ç‹ ÇÄy 
lui mÓi Çe d†a. B¡c Hàn muÓn có vÛ 
khí nguyên tº không phäi cho mình, 
nhÜng muÓn dùng nó Ç‹ thÜÖng lÜ®ng. 
B¡c Hàn tuy là m¶t ch‰ Ç¶ c¿c kÿ nguy 

hi‹m nhÜng Çang bÎ Çe d†a. Sau khi kš 
k‰t hiŒp Ü§c 1994 v§i MÏ, B¡c Hàn 
ch†n con ÇÜ©ng hòa hoãn. Chính 
quyŠn Bush bÈ gãy s¿ cân b¢ng, 
không thØa nhÆn ÇÜ©ng lÓi ngoåi giao 
cûa Nam Hàn và Ç¥t B¡c Hàn lên trøc 
Ác qu›. B¡c Hàn trª thành møc tiêu 
cûa MÏ. B¡c Hàn xúc ti‰n låi chÜÖng 
trình håt nhân Ç‹ có th‹ nói chuyŒn v§i 
MÏ.  

Ch‰ Ç¶ Kim không thÆt lòng thÜÖng 
lÜ®ng không phäi là m¶t ÇiŠu gì m§i lå. 
Ch‰ Ç¶ dùng sæn-ta là m¶t ÇiŠu mà 
m†i ngÜ©i d¿ Çoán. Ch‰ Ç¶ Çang lâm 
vào m¶t th‰ tuyŒt v†ng và không s® vÛ 
l¿c. ChÌ còn có cách thÜÖng lÜ®ng, 
nhÜng cÜÖng quy‰t thÜÖng lÜ®ng. 
ñÜ©ng lÓi hòa giäi chÜa mang låi k‰t 
quä. NhÜng Çó là m¶t ÇÜ©ng lÓi dài 
hån, thu hút nhiŠu tiŠn båc. 

Thái Ç¶ khæng khæng cûa MÏ 
chÙng tÕ ÇÜ©ng lÓi ÇÖn phÜÖng quy‰t 
ÇÎnh có gi§i hån, không ÇÜ®c các ÇÒng 
minh ûng h¶, và có th‹ dÅn Ç‰n ngõ 
bí. MuÓn thoát ra ngõ bí Çòi hÕi m¶t s¿ 
bàn tính ch¥t chë v§i khu v¿c n‰u 
muÓn gi» v»ng nŠn Pax Americana. 

 
� Trung QuÓc: CÜ©ng quÓc 

kinh t‰, cÜ©ng quÓc không 
gian. 

 
- Khûng hoäng chính trÎ: 
Trong khi Trung QuÓc phóng phi 

thuyŠn có ngÜ©i lái lên không gian 
cùng lúc ÇÜ®c quÓc t‰ công nhÆn nhÜ 
"M¶t cÖ xÜªng kÏ nghŒ cûa th‰ gi§i" thì 
các quyŠn t¿ do công dân ª Hong 
Kong và ñài Loan là m¶t thách ÇÓ cho 
chính quyŠn trung ÜÖng. 

M¶t Çám mây m© Çang kéo Ç‰n 
vùng ngoåi vi Ç‰ quÓc? Hai trung tâm 
b¿c b¶i hình thành tåi Hong Kong và 
ñài Loan. Hai trÜ©ng h®p không liên 
quan gì v§i nhau nhÜng nó Ç¥t ra m¶t 
câu hÕi chung vŠ viŒc th¿c hiŒn các t¿ 
do công dân trên toàn th‰ gi§i Trung 
QuÓc. M¶t thách ÇÓ cho ban lãnh Çåo 
Çäng c¶ng sän, måo xÜng hiŒn Çåi hÖn 
th‰ hŒ trÜ§c, nhÜng không canh tân và 
viŒc thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c. 

Tåi Hong Kong, cÖn khûng hoäng 
rÃt là trÀm tr†ng. HÖn 500.000/ 6,7 
triŒu dân xuÓng ÇÜ©ng phän ÇÓi d¿ 
luÆt gi‰t ch‰t t¿ do. TØ khi Hong Kong 
trª vŠ v§i Hoa løc, phong trào dân chû 
phän ÇÓi m¶t khi vÛ khí luÆt pháp Çàn 
áp là m¶t ÇiŠu læng nhøc cho B¡c 
Kinh. S¿ ly dÎ gi»a dân Hong Kong và 
gi§i thÜ®ng lÜu lãnh Çåo sª tåi, m¶t 
Ç£ng cÃp kinh tài trÜ§c kia ôm chân 
ngÜ©i Anh, bây gi© phû phøc B¡c Kinh: 
Nhóm hoåt ÇÀu nÀy Çang thÜÖng lÜ®ng 

kš giao kèo béo bª v§i trung ÜÖng, Çã 
mÃt h‰t tín nhiŒm. H† không ngÀn ngåi 
thanh toán vÓn li‰ng quš giá mà Hong 
Kong còn gi» ÇÜ®c: Công thÙc m¶t 
quÓc gia gi»a 2 th‹ ch‰ có nghïa là 
quyŠn t¿ quän lãnh th° Hong Kong 
trên phÜÖng diŒn pháp lš. Dân Hong 
Kong không nh»ng phän ÇÓi chính 
quyŠn ÇÎa phÜÖng mà còn ng© v¿c ch‰ 
Ç¶ B¡c Kinh giÆm chân tåi ch‡ vŠ m¥t 
chính trÎ, không ti‰n b¶ vŠ m¥t dân 
chû. H† cÜÖng quy‰t bäo vŒ cái chÓt t¿ 
trÎ ÇÎa phÜÖng. 

Cùng lúc, ñài Loan cÛng tÕ vÈ b¿c 
b¶i. T°ng ThÓng ñài Loan ÇŠ nghÎ t° 
chÙc m¶t cu¶c trÜng cÀu dân š vŠ viŒc 
xây cÃt m¶t lò nguyên tº. M¶t cº chÌ 
dân chû mà B¡c Kinh xem nhÜ m¶t 
thách thÙc. Sau vÃn ÇŠ nguyên tº, m¶t 
cu¶c trÜng cÀu dân š vŠ s¿ Ç¶c lÆp 
cûa ñài Loan? Làm cho con rÒng løc 
ÇÎa gÀm thét phun lºa gây nên m¶t 
thách thÙc nào Çó? 

Trong bÓi cänh nÀy, m†i ngÜ©i ÇŠu 
hÜ§ng vŠ MÏ. Hoa ThÎnh ñÓn bÎ Çåo 
luÆt n¶i b¶ Taiwan Relation Act theo 
Çó MÏ phäi bäo vŒ ñài Loan n‰u Trung 
QuÓc tÃn công. T°ng ThÓng Bush cam 
k‰t s¿ th¡t ch¥t h®p tác quân s¿, chi‰n 
lÜ®c v§i ñài B¡c. Lòng cÜÖng quy‰t 
cûa TT Bush dÎu Çi sau ngày 11-9-01. 
B¡c Kinh tÕ vÈ hi‹u bi‰t v§i MÏ trong 
công cu¶c chÓng khûng bÓ và kín Çáo 
trong chi‰n tranh Irak. Trung QuÓc Çåt 
ít nhiŠu thành quä: MÏ ngÜng giao vÛ 
khí cho ñài Loan và yêu cÀu chính phû 
ñài Loan không nên ti‰p tøc thách 
thÙc B¡c Kinh. 

Trong khi cu¶c khûng hoäng B¡c 
Hàn chín muÒi, TT Bush không muÓn 
làm mÃt lòng Trung QuÓc, hy v†ng 
Trung QuÓc làm vai trò trung gian. 
NhÜng s¿ cân b¢ng tÕ ra kém v»ng 
ch¡c, không th‹ loåi bÕ m¶t trào lÜu 
bäo thû chính thÓng månh hÖn trÜ§c 
nhân danh Çåi cu¶c chÓng låi "các l¿c 
lÜ®ng ngoåi quÓc" chÓng Trung QuÓc 
hiŒn có m¥t tåi Hong Kong và ñài 
Loan. Dân chû hóa hŒ thÓng chính trÎ 
có th‹ ÇÄy lui mÓi lo s® hÖn là th°i 
phÒng tinh thÀn quÓc gia quá khích. 

Dù ÇÙng trÜ§c tình hình n¶i b¶ khá 
rÓi ren, khûng hoäng xã h¶i ch© cÖ h¶i 
Ç‹ bùng n°, Trung QuÓc ngang nhiên 
bÜ§c lên sân khÃu quÓc t‰ v§i b¶ m¥t 
m§i. Trung QuÓc trª thành "cÖ xÜªng 
kÏ nghŒ cûa th‰ gi§i" và cÜ©ng quÓc 
không gian. 

 
- CÜ©ng quÓc kinh t‰: 
LÀn ÇÀu tiên, Trung QuÓc qua m¥t 

MÏ vŠ vÓn ÇÀu tÜ ngoåi quÓc. NgÜ©i ta 
tØng bi‰t Trung QuÓc làm tÓt 3 lÀn hÖn 
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Ba Tây, 10 lÀn hÖn ƒn ñ¶. NhÜng truÃt 
ngôi MÏ là m¶t khúc rë quan tr†ng. 
SÙc månh kinh t‰ cûa Trung QuÓc là 
m¶t th¿c t‰ khó chÓi cãi, n‰u không 
muÓn nói là không th‹ tránh ÇÜ®c. 
HiŒn có 42.000 cÖ sª ngoåi quÓc tåi 
Çây. HÖn 60% vÓn ÇÀu tÜ Ç‰n tØ Hong 
Kong, ñài Loan. Ngoåi quÓc d©i Ç‰n 
Hoa løc, nh»ng b¶ phÆn sän xuÃt Çòi 
hÕi nhiŠu nhân công, cÛng nhÜ các b¶ 
phÆn sän xuÃt các m¥t hàng kÏ thuÆt, 
Ç‹ rÒi tái xuÃt cäng sang MÏ và Âu 
Châu. Giá thành các m¥t hàng khó 
cånh tranh, tiŠn lÜÖng công nhân rÈ 
måt là Ç¶ng l¿c thúc ÇÄy các nhà kinh 
doanh ngoåi quÓc Ç° xô Ç‰n. NhÜng 
th‰ l®i vŠ giá cä, m¶t phÀn tº cûa 
"phép lå Trung QuÓc" không th‹ kéo 
dài mãi. 

M¥t khác, nh»ng cÖ sª siêu quÓc 
gia Çang chú š Ç‰n thÎ trÜ©ng n¶i ÇÎa 
Trung QuÓc. NhÜng s¿ phân c¡t lãnh 
th° thành nh»ng thÎ trÜ©ng ÇÎa phÜÖng 
nhÕ bé, gian lÆn vŠ quyŠn sª h»u trí 
tuŒ, phiŠn nhiÍu hành chánh thÜ låi, 
quan hŒ xung kh¡c v§i ngÜ©i hùn vÓn, 
tÃt cä nh»ng ÇiŠu nÀy khi‰n ngÜ©i ta 
v« m¶ng. Cho nên Trung QuÓc phäi 
gÃp rút gia nhÆp T° chÙc MÆu dÎch 
Th‰ gi§i. TØ Çó Ç‰n nay, vÓn ngoåi 
quÓc nÜ©m nÜ®p Ç‰n; nhÃt là Trung 
QuÓc hÙa hËn mª thêm thÎ trÜ©ng. 

NhÜng ngÜ©i ta vÅn thÃt v†ng. T° 
chÙc MÆu dÎch Th‰ gi§i không thay Ç°i 
ÇÜ®c ÇiŠu gì bªi thÎ trÜ©ng Trung QuÓc 
là m¶t thÎ trÜ©ng siêu cånh tranh. 
Chi‰n tranh giá cä hoành hành d» d¶i. 
Nån nhân không chÌ là các doanh 
nhân ngoåi quÓc mà còn là các nhà kÏ 
nghŒ Trung QuÓc. Trong m¶t vài ÇÎa 
håt, các công ty ngoåi quÓc thua l‡ 
cho dù có s¤n m¶t nguÒn tài chánh dÒi 
dào. ThÎ trÜ©ng Trung QuÓc chÜa ch¡c 
mang Ç‰n l®i l¶c theo š muÓn. 

M¶t trong nh»ng vÛ khí bén nh†n 
cûa Trung QuÓc là ÇÒng Yuan. Chính 
quyŠn hå giá ÇÒng Yuan và dùng nó 
nhÜ m¶t vÛ khí tàn sát hàng loåt Ç‹ tÃn 
công các thÎ trÜ©ng bên ngoài. Trong 6 
tháng ÇÀu næm 2003, nŠn xuÃt cäng 
Trung QuÓc tæng 30%. M¶t trong 
nh»ng nån nhân cûa chính sách phá 
giá tiŠn tŒ là MÏ. Hàng nhÆp cäng cûa 
MÏ Ç‰n tØ Trung QuÓc chi‰m 1/4 t°ng 
sÓ. S¿ thi‰u høt cán cân thÜÖng måi 
cûa MÏ lên Ç‰n 450 t› Çô-la. C¶ng v§i 
lÜÖng công nhân quá rÈ (0,25 
Euro/gi©), vÓn ÇÀu tÜ tr¿c ti‰p ngoåi 
quÓc cao, Trung QuÓc Çû sÙc bäo Çäm 
t› lŒ phát tri‹n 7% - 8% trong m¶t th©i 
gian n»a. 

Tuy nhiên, ti‰p tøc phá giá ÇÒng 
Yuan, làm giä måo sän phÄm, chà Çåp 
quy t¡c xã h¶i quÓc t‰, Trung QuÓc 
làm sai lŒch luÆt chÖi. Ngoài ra, s¿ ÇÀu 
tÜ ngoåi quÓc còn Ç¥t Trung QuÓc 
trÜ§c hai ÇiŠu thÃt l®i: KÏ thuÆt và ñÎa 
lš. Mª cºa Çón nhÆn vÓn ÇÀu tÜ quÓc 
t‰ trÜ§c nhÃt là Çón nhÆn kÏ thuÆt khoa 
h†c hiŒn Çåi- sän phÄm ÇiŒn tº gia 
tæng, sän phÄm may m¥c hå thÃp trên 
lãnh v¿c xuÃt cäng- nhÜng kÏ thuÆt 
khoa h†c hiŒn Çåi n¢m dÜ§i quyŠn 
ki‹m soát cûa các xí nghiŒp ngoåi 
quÓc. Ngoåi quÓc ch‰ ng¿ 70% kÏ 
nghŒ ÇiŒn tº và viÍn thông. ThÃt l®i 
kèm theo thu¶c vŠ ÇÎa lš. Khoäng 88% 
ÇÀu tÜ ngoåi quÓc tÆp trung ª miŠn 
duyên häi dÜ§i sÙc thu hút cûa "hành 
lang kinh t‰" miŠn Çông Á Châu. 
NgÜ®c låi "miŠn xa xôi Trung QuÓc 
sÓng ngoài lŠ cÖ xÜªng kÏ nghŒ" n‰u 
không muÓn nói là miŠn xa xôi chÌ 
cung cÃp tài nguyên nhiên liŒu và công 
nhân lÜu Ç¶ng. 

Hai Trung QuÓc, m¶t t¿ cÃp t¿ túc, 
m¶t hÜ§ng ngoåi trª nên xa lå lÅn 
nhau. 

 
- SÙc månh không gian sÓ 3: 
Trung QuÓc phóng ngÜ©i lên không 

gian b¢ng vòng quanh trái ÇÃt, trª 
thành m¶t cÜ©ng quÓc không gian sau 
Liên Xô và MÏ. Ngoài vÃn ÇŠ uy tín và 
t¿ hào dân t¶c, Trung QuÓc còn nh¡m 
vào møc tiêu chi‰n lÜ®c. ñÜa ngÜ©i lên 
không gian t¿ nó không phäi là m¶t kÿ 
công quân s¿. NgÜ®c låi, liên quan Ç‰n 
quÓc phòng, Ç¥c tính và tÀm hoåt 
Ç¶ng cûa hÕa tiÍn phóng phi thuyŠn có 
m¶t tÀm quan tr†ng Ç¥c biŒt. 

Theo nguÒn tin tình báo, vào næm 
2008-2009, Trung QuÓc së có hÕa tiÍn 
TrÜ©ng Chinh có th‹ chuyên chª môt 
tr†ng lÜ®ng tØ 14-25 tÃn, do Çó có th‹ 
ÇÜa vào quÏ Çåo các tråm quan sát có 
công døng khoa h†c và quân s¿. ñ‰n 
næm 2010-2015, Trung QuÓc së cho ra 
Ç©i 100 hÕa tiÍn thÆt s¿ liên løc ÇÎa, có 
th‹ phá v« hŒ thÓng chÓng hÕa tiÍn 
cûa ÇÓi thû. 

HiŒn nay, Trung QuÓc có 20 hÕa 
tiÍn ñông Phong 5A+ có tÀm hoåt 
Ç¶ng 12.000-13.000km, chª ÇÀu Çån 
3-5 Megatonne và 50 hÕa tiÍn ñông 
Phong 121 tiêu thø nhiên liŒu Ç¥c, chª 
ÇÀu Çån 200-300 Kilotonne có th‹ 
Çánh ViŒt Nam, ñài Loan, ƒn ñ¶, vùng 
CÆn ñông Nga. 

ThÆt s¿, Trung QuÓc là m¶t cÜ©ng 
quÓc khoa h†c? S¿ Ç¶t phá không 
gian cûa Trung QuÓc báo trÜ§c m¶t 
Trung QuÓc cÃt cánh bay lên nhÜ m¶t 

cÜ©ng quÓc khoa h†c phäi k‹ Ç‰n? 
Trung QuÓc ti‰n b¶ v»ng ch¡c, nhÜng 
Ço lÜ©ng tiŠm l¿c cûa Trung QuÓc qua 
các cu¶c th¿c hiŒn phøc vø uy tín ho¥c 
k‰ hoåch chi‰n lÜ®c dính líu Ç‰n khía 
cånh quân s¿ có th‹ là m¶t äo thÎ? 

V§i m¶t s¿ phát tri‹n kinh t‰ månh, 
v§i quy‰t tâm Ç† sÙc v§i Tây phÜÖng, 
ch‰ Ç¶ C¶ng sän huy Ç¶ng tÃt cä các 
phÜÖng tiŒn Ç‹ phøc vø khoa h†c kÏ 
thuÆt. Ngân sách cûa viŒn Hàn lâm 
Khoa h†c tæng gÃp Çôi tØ 1995-2000. 
VŠ viŒc ph° bi‰n các công trình nghiên 
cÙu, Trung QuÓc tØ hång 12 lên hång 
8. ñi‹m månh cûa Trung QuÓc là toán, 
lš hóa, Çi‹m y‰u là khoa h†c cæn bän, 
sinh h†c Ùng døng, y h†c, khoa h†c vÛ 
trø tØ 20 næm nay, Trung QuÓc không 
Çoåt giäi Nobel nào. (NhÆt Çoåt 7 lÀn). 
So v§i t°ng sÓ dân, cái lò huÃn luyŒn 
các nhà khoa h†c có m¶t tÀm vóc 
khiêm nhÜ©ng: 11 nhà khoa h†c/ 
10.000 dân (MÏ 81,8; NhÆt 92,2). Cæn 
bŒnh cûa Trung QuÓc th‹ hiŒn qua 3 
triŒu chÙng. Nghiên cÙu cæn bän y‰u, 
tham nhÛng trí tuŒ và chÃt xám bÕ 
nÜ§c ra Çi. Chính phû chÌ nâng niu m¶t 
vài viŒn nghiên cÙu, c¡t giäm tài tr® ÇÓi 
v§i Ça sÓ. Các viŒn nghiên cÙu phäi t¿ 
trÎ, thành lÆp các xí nghiŒp buôn bán 
kÏ thuÆt, bÕ qua ngành nghiên cÙu cæn 
bän. Ám änh kinh tài nâng Ç‰n hÆu 
quä tai håi. ñåo ÇÙc nghiên cÙu có š 
nghïa gì, måo b¢ng, Çåo væn trong 
công viŒc soån thäo nh»ng luÆn án 
ho¥c báo cáo khoa h†c. Sinh viên du 
h†c ª låi nÜ§c ngoài. N‰u tình hình 
không cäi ti‰n, Trung QuÓc së giÆm 
chân tåi ch‡ vŠ m¥t khoa h†c kÏ thuÆt. 
Th©i trung c° Trung QuÓc Çã làm hÕng 
cu¶c cách mång kÏ nghŒ sau khi qua 
m¥t Âu Châu nh© phát minh thuÓc 
súng, ÇÎa bàn, giÃy và ngành in. 

  
� Cu¶c ÇÓi diŒn Nam B¡c 

bán cÀu. 
 
S¿ tranh luÆn không bao gi© dÙt vŠ 

chi‰n tranh Irak che ÇÆy m¶t bi‰n 
chuy‹n quan tr†ng trên diÍn Çàn quÓc 
t‰; các cÜ©ng quÓc m§i Çã Çúng hËn. 
Các nÜ§c nÀy Ç‰n tØ Nam Bán CÀu 
(NBC) và Ç¥t vÃn ÇŠ xét låi Üu th‰ cûa 
MÏ, Liên HiŒp Âu Châu (LHAC), Nga, 
nói ng¡n g†n Üu th‰ cûa B¡c Bán CÀu 
(BBC). SÙc månh cûa NBC không phäi 
th‹ hiŒn tØ ngày hôm qua nhÜng nó 
b¡t bu¶c ngÜ©i ta không nên xem 
thÜ©ng trong 3 trÜ©ng h®p: TrÜ§c nhÃt 
ª Cancun MÍ Tây CÖ qua cu¶c h†p 
cûa T° chÙc MÆu dÎch Th‰ gi§i (WTO), 
rÒi qua cu¶c h†p khoáng Çåi cûa ñåi 
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H¶i ñÒng Liên HiŒp QuÓc ª N»u Ð§c, 
sau cùng qua cu¶c h†p cûa Ngân 
hàng Th‰ gi§i và QuÏ TiŠn tŒ QuÓc t‰ 
ª Dubai vÜÖng quÓc   RÆp thÓng nhÃt. 

Cu¶c Ç¶t kích ÇÜ®c 3 nÜ§c ƒn ñ¶, 
Ba Tây, Nam Phi dÅn ÇÀu, 3 nÜ§c dân 
chû, 3 nŠn kinh t‰ thÎ trÜ©ng, Çåi diŒn 3 
løc ÇÎa, v§i s¿ y‹m tr® cûa Trung QuÓc 
(tùy th©i tùy lúc) MÍ Tây CÖ. Nam 
DÜÖng, Ai CÆp, Nigeria và m¶t sÓ nÜ§c 
Çang mª mang khác. C¶ng låi, nhóm 
nÀy Çåi diŒn cho 2/3 nhân loåi. 

Tåi MÍ Tây CÖ, NBC nhÃn månh 
Ç‰n nh»ng Üu tiên khác trên m¶t th‰ 
gi§i mà thi‹u sÓ giàu thì giàu quá Ç¶, 
Ça sÓ nghèo thì nghèo quá mÙc. Các 
nÜ§c nghèo luôn mang m¥c cäm bÎ 
tÜ§c Çoåt. H† Çòi hÕi ti‰n trình quy‰t 
ÇÎnh và quän lš toàn th‰ gi§i phäi kh¢c 
sâu trong s¿ sáng suÓt và minh båch, 
trong bÀu không khí dân chû, nhÃt là 
phäi chú š Ç‰n š ki‰n cûa ngÜ©i khác. 

Møc tiêu cûa các nÜ§c Çang mª 
mang không phäi là thay Ç°i luÆt chÖi, 
th‹ thÙc trò chÖi quÓc t‰. Møc Çích tÓi 
hÆu là mª mang và phát tri‹n, mª 
mang con ngÜ©i, chÓng nghèo Çói, 
bŒnh tÆt, thÃt h†c, mù ch», nh»ng 
nguy hi‹m còn ghê s® hÖn vÛ khí gi‰t 
ngÜ©i hàng loåt. NBC yêu cÀu BBC 
viŒn tr® dài hån Ç‹ thành lÆp m¶t cái 
lÜ§i an sinh xã h¶i th‰ gi§i. ñó là ÇiŠu 
kiŒn giúp s¿ toàn cÀu hóa ÇÜ®c chính 
Çáng, cÛng là cái giá phäi trä cho viŒc 
mª r¶ng thÎ trÜ©ng, cho s¿ phÒn vinh 
th‰ gi§i, cho nŠn an ninh trÆt t¿ chung. 
ThÜÖng måi mà thi‰u viŒn tr® là m¶t 
công thÙc nguy hi‹m, phäi viŒn tr® và 
thÜÖng måi Çi Çôi. 

Các nÜ§c Çang mª mang không 
chÓng MÏ, Âu Châu, NhÆt, Nga nhÜng 
mong muÓn các cÜ©ng quÓc thoát thai 
tØ ÇŒ nhÎ th‰ chi‰n- Çã mÃt tính chÃt 
chính Çáng vì Çåi diŒn thi‹u sÓ dân sÓ- 
công nhÆn m¶t ÇiŠu là không th‹ gi» 
mãi Ç¶c quyŠn quy‰t ÇÎnh trong các t° 
chÙc quÓc t‰. NBC muÓn chia quyŠn 
quy‰t ÇÎnh theo t› lŒ dân sÓ mà h† Çåi 
diŒn. 

NBC Çåt th¡ng l®i dÍ dàng tåi WTO 
vì ª Çây, m‡i nÜ§c là 1 lá phi‰u. Tåi 
Liên HiŒp QuÓc h† g¥p khó khæn ngay. 
H¶i ñÒng Bäo An phän änh hình th‹ 
các cÜ©ng quÓc sau ÇŒ nhÎ th‰ chi‰n: 
MÏ- Anh- Pháp- Nga- Trung QuÓc. M‡i 
cÜ©ng quÓc gi» m¶t gh‰ thÜ©ng tr¿c và 
có quyŠn phû quy‰t. Trong giai Çoån 
Çông tây chåm trán v§i nhau trên m¶t 
th‰ gi§i lÜ«ng c¿c, bác bÕ yêu sách và 
ÇŠ nghÎ cûa NBC là m¶t viŒc làm  quá 
dÍ dàng. Bây gi©, khó hÖn trÜ§c vì các 
nÜ§c Çang mª mang tÆp trung xung 

quanh 3 nÜ§c l§n ƒn ñ¶, Ba Tây, Nam 
Phi; 3 nÜ§c dân chû chÌ trích nh»ng 
thi‰t ch‰ xem nhÜ không dân chû. 

NBC rÃt có lš khi Ç‰n gõ cºa BBC. 
S¿ nghiŒp cûa NBC rÃt là chính Çáng. 

Trong næm 2003, MÏ b¡t ÇÀu th¿c 
thi chi‰n lÜ®c toàn cÀu m§i, gây ra 
nhiŠu bi‰n chuy‹n quan tr†ng bÆc 
nhÃt, làm thay Ç°i gÜÖng m¥t cûa MÏ 
nói riêng, cûa Tây phÜÖng nói chung 
trÜ§c th‰ gi§i còn låi. HÆu quä là th‰ 
gi§i Çang ª vào m¶t tình huÓng nguy 
hi‹m hÖn bao gi© h‰t, m¶t tình huÓng 
khó ki‹m soát. Bªi ÇiŠu xÃu nhÃt là có 
th‹ xäy ra khi ngÜ©i ta không th‹ ÇŠ 
phòng mà không có nh»ng phÜÖng 
tiŒn Ç‹ d¿ Çoán. 

ñiŠu gây ngåc nhiên hÖn h‰t là 
khuynh hÜ§ng Ç‰ quÓc, Çã chi‰m lÃy 
tÜ tÜªng cûa T°ng ThÓng siêu cÜ©ng. 
ThÆt vÆy, qua cu¶c bÀu cº T°ng 
ThÓng, G.W Bush cam k‰t tØ bÕ m†i 
cu¶c can thiŒp bên ngoài nhân danh 
dân chû (Nation Buildind). Th‰ nhÜng, 
các lš thuy‰t gia bäo thû Çã lÆt ngÜ®c 
các Ç¶ng l¿c tinh thÀn cûa MÏ, hÀu ép 
bu¶c ngÜ©i ta phäi nói theo nh»ng tiêu 
chuÄn chính trÎ m§i: C¡t ÇÙt ÇÜ©ng lÓi 
ngoåi giao "ngây thÖ" dÜ§i s¿ dÅn d¡t 
cûa "gi§i trí thÙc Çåo ÇÙc giä" mà tÜ 
tÜªng ngây thÖ cûa T°ng ThÓng Carter 
Çã chÙng minh nh»ng lŒch låc. Cho 
nên, h† sáng tåo m¶t ki‹u mÅu dân 
chû duy nhÃt, ki‹u mÅu cûa vùng ÇÃt 
hÙa t¿ do c¶ng hòa, có nghïa là MÏ 
khác biŒt v§i các nÜ§c khác, ÇÜ®c trao 
m¶t nhiŒm vø Çåi ÇÒng xuÃt cäng ki‹u 
mÅu væn minh ti‰n b¶ cûa MÏ. 

CÛng nhÜ Anh cûa George III và 
ñÙc cûa Bismark, sÙc månh cûa MÏ 
cho MÏ thiên hÜ§ng sº døng sÙc månh 
Ãy, Üu tiên là chÓng các nÜ§c "côn ÇÒ", 
các nÜ§c nÀy Çã và Çang nuôi dÜ«ng 
khûng bÓ. Thiên hÜ§ng Ãy càng có cÖ 
sª bªi Âu Châu già nua, yêu chu¶ng 
hòa bình Çã chÓng låi khuynh hÜ§ng 
Ç‰ quÓc cûa MÏ. Và theo thuÆn lš cûa 
h†, các nhà bäo thû không muÓn MÏ lŒ 
thu¶c vào nh»ng liên minh g¡n bó bªi 
hŒ thÓng 1945 mà Liên HiŒp QuÓc là 
hiŒn thân. 

DÜ§i m¡t h†, chi‰n tranh Irak 
không nh»ng nh¢m lÆt Ç° m¶t ch‰ Ç¶ 
Ç¶c tài, mà còn hÜ§ng Ç‰n møc tiêu tô 
vë låi hŒ thÓng giao thiŒp quÓc t‰. 

Vì quá chú tâm Ç‰n chi‰n lÜ®c dÀu 
hÕa, m§i Ç¥t nŠn täng trên nguÒn tài 
nguyên Irak và miŠn Trung Á Châu, 
nên MÏ ít nhiŠu xao lãng Çåi cu¶c 
chÓng nån khûng bÓ. Khûng bÓ Çang 
vÜÖn mình cÃt cánh låi và ch†n Irak là 
m¶t chi‰n trÜ©ng quan tr†ng nhÃt. 

B¡c Hàn n¢m trên trøc Ác phän 
Ùng d» d¶i, gây ra m¶t cu¶c khûng 
hoäng håt nhân h‰t sÙc nguy håi. N‰u 
không có m¶t giäi pháp thÕa Çáng, 
trong ng¡n hån NhÆt, Nam Hàn, ñài 
Loan së xúc ti‰n k‰ hoåch håt nhân và 
ª vòng thÙ nhì, các nÜ§c khác nhÜ 
Algerie, Ai CÆp, Lybie, Syrie, Ba Tây, 
Nam DÜÖng, Mi‰n ñiŒn, Th° Nhï Kÿ, 
ViŒt Nam, Ouzbekistan së là nh»ng 
Ùng cº viên tæng sinh nguyên tº. 

Trung QuÓc, m¶t cÜ©ng quÓc kinh 
t‰ cånh tranh v§i MÏ; v§i sÙc phát tri‹n 
vÜ®t b¿c, nŠn kinh t‰ Trung QuÓc là c‡ 
máy lôi kéo nŠn kinh t‰ th‰ gi§i. Trung 
QuÓc cÛng là m¶t y‰u tÓ quy‰t ÇÎnh 
cûa mÓi liên hŒ MÏ-Trung QuÓc. MÓi 
liên hŒ nÀy Ç¥t nŠn täng trên s¿ h®p 
tác vŠ m¥t chi‰n lÜ®c th‰ gi§i, nhÃt là ª 
Á Châu nh¢m khoanh tròn nguy hi‹m 
håt nhân B¡c Hàn, Pakistan và cân 
b¢ng tÜÖng quan l¿c lÜ®ng gi»a NhÆt, 
Nga, ƒn ñ¶. 

Nga là m¶t cÜ©ng quÓc dÀu hÕa, 
khía cånh dÀu hÕa quan tr†ng hÖn 
khía cånh nguyên tº Çang rÌ sét. 
NhÜng tåi Nga, m¶t nŠn ngoåi giao ôn 
hòa thÜ©ng không Çi Çôi v§i s¿ dân 
chû hóa. Dù sao, MÏ b¡t bu¶c phäi 
h®p tác v§i Nga, ít n»a trÜ§c bài toán 
næng lÜ®ng và HÒi giáo c¿c Çoan, 
khûng bÓ HÒi giáo, v§i ÇiŠu kiŒn là 
Nga không trª vŠ v§i truyŠn thÓng Ç‰ 
quÓc. 

ƒn ñ¶, Ba Tây là nh»ng nÜ§c cÀn 
tåo hŒ thÓng quÓc t‰. Hai nÜ§c nÀy 
h®p v§i Nam Phi lôi kéo 22 nÜ§c Çang 
mª mang gióng lên ti‰ng nói Çáng k‹ 
trên diÍn Çàn th‰ gi§i. 

Các nhà lãnh Çåo Do Thái, 
Palestine t¿ mình không có Çû khä 
næng nhÆn trách nhiŒm trÜ§c lÎch sº. 
MuÓn có hòa bình ª CÆn ñông, không 
phäi d¿a trên s¿ hài hòa không th‹ có, 
mà trên s¿ sÓng chung hòa bình gi»a 
hai dân t¶c và trên s¿ hiŒn h»u cûa hai 
quÓc gia ÇÜ®c quÓc t‰ bäo Çäm. 

LÀn ÇÀu tiên trong lÎch sº MÏ, MÏ 
trª nên m¶t quÓc gia månh nhÃt gi»a 
các quÓc gia cÀn thành lÆp hŒ thÓng 
quÓc t‰. MÏ d¿a vào sÙc månh dân sÓ, 
kinh t‰, quân s¿ th¿c thi chi‰n lÜ®c 
toàn cÀu m§i, gây ra nhiŠu bi‰n 
chuy‹n quan tr†ng nhÃt, làm thay Ç°i 
gÜÖng m¥t cûa MÏ nói chung, cûa Tây 
phÜÖng trÜ§c th‰ gi§i còn låi. Th‰ gi§i 
së bÜ§c vào gi»a m¶t tình huÓng ÇÆm 
màu s¡c nguy hi‹m, m¶t tình huÓng 
c¿c kÿ phÙc tåp khó ki‹m soát. Bªi 
ÇiŠu tŒ håi nhÃt có th‹ xäy ra khi ngÜ©i 
ta không th‹ ÇŠ phòng mà không có 
phÜÖng tiŒn Ç‹ d¿ Çoán.• 
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� Hải Quân Mỹ Vào Cảng 

Sàigòn, Lịch Sử Qua Trang Mới 
 
SAIGON - Khi độc giả đọc những 

dòng chữ này thì một chiến hạm Mỹ 
đã vào Cảng Sàigon và một trang sử 
mới trong quan hệ Mỹ-Việt đã lật sang 
trang. Khu trục hạm Hoa Kỳ USS 
Vandergrift đến cảng Saigon ngày Thứ 
Tư, 19.11.2003, đánh dấu 1 bước tiến 
dài trong các quan hệ giữa 
Washington và Hà Nội trong gần 30 
năm sau ngày kết thúc cuộc chiến gây 
thiệt mạng 3 triệu người VN và 58.000 
lính Mỹ... nhưng tiến bộ thật ở lãnh 
vực quân sự là cuộc tìm kiếm công 
dân Mỹ mất tích trong nhiệm vụ thời 
chiến tranh VN. Điều ấy đang đổi 
khác, như phản ảnh qua cuộc hội họp 
lịch sử tuần qua giữa Bộ Trưởng Quốc 
Phòng CSVN Phạm Văn Trà và Bộ 
Trưởng Quốc Phòng Mỹ Donald 
Rumsfeld khi lần đầu tiên sau chiến 
tranh người đứng đầu quốc phòng VN 
công du Washington - 4 ngày ghé 
thăm cảng Saigon của chiến hạm 
Vandergrift là dấu hiệu hiển nhiên 
chưa từng thấy về các nỗ lực của 2 
nước nhằm tiến vào thời kỳ hợp tác. 
Theo phái viên Tini Tran của AP từ 
Saigon, sử gia Dương Trung Quốc nói 
"Trong quá khứ, sự hiện diện của tàu 
chiến Mỹ phản ảnh cuộc xâm lược, lần 
này là dấu hiệu của tình hữu nghị và 
các liên hệ đang cải thiện - đó là sự 
đổi thay có ý nghĩa". Các chuyên gia 
Hoa Kỳ đồng ý rằng tầm quan trọng 
của cuộc hội đàm Trà-Rumsfeld và 
chuyến viếng thăm của tàu USS 
Vandergrift không thể bị coi nhẹ - theo 
cựu binh James Reckner, giám đốc 
Trung Tâm VN tại Texas, "Về mặt 
củng cố các quan hệ, tiếp một Bộ 
Trưởng QP của nước cựu thù có nghĩa 
rằng chúng ta đã vượt qua một chặng 
đường dài - ý nghĩ về việc một tàu 
chiến Mỹ được mời tới nơi trước đây 
gọi là Saigon là đáng ngạc nhiên. Nhìn 
thấy thủy thủ Mỹ đi lại tự do ở Saigon 
sẽ là cảnh bắt mắt". Lực lượng Mỹ rút 
khỏi VN năm 1973, hai năm sau 
Saigon thất thủ, Saigon bị đổi tên là 
thành phố HCM. Kể từ ngày chấm dứt 
chiến tranh, nhiều điều đã đổi khác, 
Hoa Kỳ đang với tới các đồng minh 
toàn cầu trong cuộc chiến chống 
khủng bố. Theo giới phân tích, trong 
lãnh vực ấy, Hoa Kỳ và CSVN có thể 
tìm thấy điểm chung. Một yếu tố quan 
trọng tương đương thúc đẩy mối quan 
hệ mới là ý muốn hạn chế thế lực của 
Trung Quốc trong vùng. Ông Nayan 

Chanda, chủ biên của Yale Global 
Online và là chuyên gia về Châu Á, viết 
"Người VN nói với người Mỹ trong chỗ 
riêng tư rằng sự hiện diện của họ 
trong vùng là một sự hiện diện ổn định 
- nhưng họ không công khai nói ra 
điều đó vì là chống lại Trung Quốc - 
cho phép tàu chiến Mỹ ghé cảng 
Saigon là đưa ra một thông điệp cùng 
ý nghĩa". 

Tuy nhiên, cả 2 bên tỏ ra dè dặt về 
thế lực "nặng ký" trong vùng. Hà Nội 
đặc biệt nhạy cảm về mối quan hệ của 
họ với Bắc Kinh. 

 
� Mỹ-VN Kết Thân Ghìm Hoa 

Lục, Còn Trục Trặc Nhân Quyền 
 
SINGAPORE - Các quan hệ thân 

thiết hơn với Hoa Kỳ đem lại cho CSVN 
một đối trọng với Trung Quốc, theo 
bài viết của phái viên Reuters Jane 
Macartney - từ 1000 năm, VN đã từng 
hoang mang ngó chừng lân bang 
phương Bắc và chỉ mới phải đối phó 
với siêu cường Hoa Kỳ vài thập niên.  
Làm sao để cân bằng 2 người khổng lồ 
ấy là thử thách hiện nay đối với một 
nước Ðông Nam Á cùng ý thức hệ với 
Bắc Kinh và cùng ý muốn kết tình hữu 
nghị gần gũi hơn với Hoa Kỳ. Kể từ 
ngày Washington lập bang giao với Hà 
Nội, các quan hệ giữa 2 cựu thù đã 
nảy nở và nay hai bên đang tiến vào 
lãnh vực tế nhị hơn là các liên lạc quân 
sự. Bộ Trưởng Quốc Phòng Phạm văn 
Trà vừa công du Hoa Kỳ và ngày Thứ 
Tư tuần này chiến hạm Mỹ USS 
Vandegrift tiến vào cảng Saigon lần 
đầu tiên kể từ năm 1975. Nhưng các 
nhà phân tích quân sự và chính trị 
cảnh báo rằng chớ mong đợi nhiều. 
Ông Robert Karniol, ký giả của tuần 
báo Jane's Defense Weekly (trụ sở 
Bangkok), nghĩ rằng đây là cuộc hàn 
gắn dần dần các vết thương, nhưng 
đường còn dài, các diễn biến có tính 
cách tượng trưng nhiều hơn - ông nói 
"Đây là biện pháp xây dựng niềm tin 
không tốn tiền". Washington chưa tỏ 
dấu hiệu sẵn sàng thay đổi, cũng 
không chuyển hướng trong các quan 
hệ với một nước CS. Thay vào đó, Hoa 
Kỳ dùng cơ hội chuyến công du của Bộ 
Trưởng Quốc Phòng CSVN để chỉ trích 
Hà Nội về nhân quyền - đó là những 
điểm mạnh và điểm yếu trong các 
quan hệ của Hà Nội với Hoa Kỳ và với 
Trung Quốc. CSVN muốn nước Mỹ 
hùng mạnh là bạn, muốn tìm kiếm các 
lợi ich của giao thương và để có đối 
trọng với Trung Quốc, đồng thời muốn 
kiếm một vai trò trong thế kỷ 21 mang 
màu sắc cuộc chiến chống khủng bố 
do Hoa Kỳ dẫn đầu, trong đó kinh tế 
thúc đẩy ngoại giao. Với Trung Quốc, 
CSVN muốn tăng giao thương và bình 
đẳng hơn. Một nhà ngoại giao Tây 

Phương nhận xét "Đó là tìm hiệu 
mạnh, ít nhất đối với dân chúng VN, 
rằng đã đến lúc tiến sát hơn tới cuộc 
hợp tác rộng rãi với Hoa Kỳ, như 
Trung Quốc đang làm". Washington và 
Hà Nội mất 20 năm để thiết lập bang 
giao và từ đó đã tiến triển nhiều. Năm 
2002, hàng hóa VN xuất cảng sang 
Hoa Kỳ tăng 128% so với năm trước, 
trong khi hàng Mỹ nhập cảng VN tăng 
26%. Trong 8 tháng đầu năm nay, trị 
giá giao thương 2 chiều lên tới 3.4 tỷ 
MK. Ông Russell Heng, chuyên gia về 
VN của Viện Nghiên Cứu Ðông Nam Á 
tại Singapore nghĩ rằng VN đang phô 
bày sự gia tăng các quan hệ với Hoa 
Kỳ đặc biệt là về kỹ thuật và đầu tư, 
Hoa Kỳ không còn là kẻ thù, và đó là 
điểm mạnh. Nhưng, theo ông, bất 
đồng về ý thức hệ vẫn còn đó, Hà Nội 
vẫn còn hoang mang về các đòi hỏi 
nhân quyền của Hoa Kỳ. Hà Nội không 
bao giờ cảm thấy thoải mái với lân 
bang khổng lồ phía Bắc, sức mạnh 
muốn khống chế và chi phối VN.  
Giới quân sự CSVN bắt đầu mở rộng 
các tiếp xúc hồi tháng 5 khi gửi quan 
sát viên xem cuộc tập trận Cobra Gold 
của Hoa Kỳ, Thái Lan và Singapore - 
nhưng cũng chỉ sau khi Trung Quốc đã 
làm. Theo chuyên gia Karniol "CSVN 
đã được mời dăm bận, lý do thật để 
họ nhận lời là vì Trung Quốc chấp 
thuận, không phải vì họ bất ngờ thân 
thiện với Mỹ" - các quan hệ quân sự 
với Hoa Kỳ sẽ có việc dùng. Nhưng 
quan hệ ấy không kềm chế được Bắc 
Kinh trong cuộc tranh cãi quần đảo 
Trường Sa, nhưng chúng thể hiện sự 
gia tăng tự tin cho CSVN. Giáo sư 
David Marr của trường Ðại Học Quốc 
Gia Australia, nói "Từ nhiều năm, giới 
lãnh đạo Hà Nội lo âu về ý định tăng 
cường sức mạnh hải quân của Trung 
Quốc". 

CSVN không thể tranh đua về tăng 
cường quân sự, sự gia nhập tổ chức 
ASEAN đem lại cho họ một chút sức 
mạnh, điều đó đẩy họ thăm dò các 
quan hệ với Hoa Kỳ và cả Nhật, theo 
nhận định của giáo sư Marr. 

 
� Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa 

Tai Trường Học Úc 
 

MỘT LỄ HỘI ÐA VĂN HÓA ÐẶC BIỆT 
NƠI HỌC ÐƯỜNG TẠI ÚC 

Mỗi năm các trường trung tiểu học 
tại Sydney thường tổ chức một ngày 
đa văn hóa để khuyến khích học sinh 
biết hòa đồng, vui vẻ và tôn trọng 
những khác biệt của nhau cho dù các 
em đến từ nhiều nguồn gốc khác 
nhau. Vào ngày Thứ Năm 25 tháng 
Chín năm 2003, trường trung tiểu học 
Alexandria Community School gần 
trung tâm thành phố Sydney đã tổ 
chức một ngày đa văn hóa rất đặc 
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biệt. Mở màn bằng một điệu múa thổ 
dân Aboriginal do các em thuộc mọi 
sắc tộc, thổ dân, Âu, Á, mình mẩy vẽ 
rằn ri cùng làm những động tác nhảy 
của loài kangaroo, hoặc những động 
tác săn bắn, hái quả v.v... Các màn 
tốp ca, hợp ca, bằng các ngôn ngữ 
khác nhau cũng được các em thuộc 
mọi nguồn gốc cùng hát. Các màn 
múa cũng vậy, riêng màn múa Trống 
Cơm với 16 em Úc, Việt đã làm sinh 
động cả sân khấu. 

Điểm khác biệt trong buổi văn 
nghệ học đường này so với các nơi 
khác là, ngoài các tiết mục văn nghệ 
ca múa, chỉ có duy nhất một mục phát 
biểu. Và nhà trường đã ưu ái dành 
mục này cho đại diện cộng đồng người 
Việt đến tham dự và có lời phát biểu 
về cộng đồng mình. Ông Trần Văn 
Nhân, Nghị Viên thành phố 
Bankstown, điều hợp viên văn phòng 
Cộng Đồng Người Việt Tự Do, đại diện 
cho bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ 
Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại 
New South Wales đã nói sơ qua về lý 
do tại sao 200 ngàn người Việt Nam 
tại Úc đã phải bỏ nước ra đi, liều mạng 
sống trên biển cả để tìm tự do. Tiếp lời 
ông Trần Văn Nhân, bà Phạm Ánh Linh 
đã giới thiệu và nói lên ý nghĩa của lá 
cờ biểu tượng cho người Việt tại Úc nói 
riêng và trên thế giới nói chung. Bà 
cũng nói lên ước mong rằng lá cờ này 
sẽ là đại diện cho cộng đồng người 
Việt, được nhà trường trưng bày và sử 
dụng trong mọi sinh hoạt cộng đồng 
của nhà trường. Đó là lá cờ vàng thân 
yêu, bằng lụa với chiều dài 2 thước do 
bà Phạm Minh Lan thuộc Trường Âm 
Nhạc Dân Tộc Việt Nam tại New South 
Wales trịnh trọng rước lên sân khấu 
trao tận tay ông Phil Irvine, Hiệu 
Trưởng Trường Trung Tiểu Học 
Alexandria Community School, trước 
cử tọa gồm học sinh, phụ huynh và 
toàn bộ giáo sư của nhà trường. Ông 
Hiệu Trưởng rất cảm động và phất cao 
lá cờ trong tiếng vỗ tay vang dội của 
người tham dự. Để đáp lời, ông Hiệu 
Trưởng đã phát biểu một cách rất 
chân tình rằng lá cờ này là niềm hãnh 
diện cho nhà trường và ông sẽ dùng lá 
cờ này đại diện cho người Việt Nam tại 
Úc trong mọi sinh hoạt cộng đồng của 
nhà trường. Được biết trường 
Alexandria Community School là 
trường trung tiểu học dạy từ lớp mẫu 
giáo đến lớp 12. Trường nằm tại vùng 
Alexandria, gần trung tâm thành phố 
Sydney, nơi người Việt không đông 
lắm so với các vùng như Cabramatta, 
Bankstown và Marrickville. Cô giáo Việt 
Nam duy nhất trong trường là cô 
Nguyễn Trần Thị Hạnh. Cách đây ba 
tháng, khi được nhà trường cho biết 
trường sẽ tổ chức ngày đa văn hóa 
trên, cô giáo Hạnh đã tìm đến Trường 

Âm Nhạc Dân Tộc VN tại New South 
Wales và được giúp đỡ tận tình. Với sự 
hợp tác chặt chẽ này, cô giáo Hạnh 
thực hiện một góc triển lãm các nhạc 
cụ dân tộc Việt Nam và đã cung cấp 
vài chục bộ quần áo dân tộc từ áo dài 
khăn đóng đến áo bà ba, áo tứ thân 
cho các học sinh cả nam lẫn nữ và các 
giáo sư Úc mặc. Chính vì vậy mà tuy là 
ngày đa văn hóa, nhưng những nét 
chấm phá về Việt Nam từ những bộ 
quần áo lượn qua lại thật nhiều đã gây 
xúc động mạnh đến bất cứ ai là người 
Việt Nam tham dự buổi lễ hội học 
đường này. Các thầy cô giáo và các 
học sinh xúng xính trong các bộ quần 
áo Việt đã cho biết họ rất cảm động và 
hãnh diện được mặc như vậy. Tiếng 
nhạc Việt, lời chào mừng bằng tiếng 
Việt của các học sinh nói rất sành sõi, 
không ngọng nghịu, các bộ quần áo 
Việt và nhất là lá cờ vàng đã làm nức 
lòng các phụ huynh Việt tham dự và 
đã giúp các sắc dân khác hiểu nhiều 
hơn về một cộng đồng Việt Nam năng 
nổ, đầy sức sống tại Úc nhưng luôn 
hướng về những nỗi đau thương khốn 
khổ còn đang diễn ra trên đất nước 
họ. Sự thành công này phần lớn là do 
cô giáo Hạnh đã truyền đạt đến các 
em học sinh Việt và Úc ý thức sâu sắc 
về dân tộc Việt Nam, thực trạng đau 
thương hiện tại và nhu cầu canh tân 
của Việt Nam trong tương lai. Cô giáo 
Hạnh cũng đã nỗ lực cùng với các 
thành viên của Cộng Đồng Người Việt 
Tự Do hợp tác chặt chẽ với nhà trường 
trong những sinh hoạt cộng đồng với 
niềm mong ước đóng góp cho thế hệ 
mai sau một ý thức cao đẹp và đầy 
trách nhiệm cho một Việt Nam tương 
lai. Ước mong sao các trường học khác 
tại Sydney, tại Úc và trên thế giới có 
được nhiều thầy cô giáo như cô giáo 
Hạnh của trường Alexandria 
Community School để những buổi lễ 
hội cũng như những sinh hoạt cộng 
đồng sắc tộc luôn là những cơ hội cho 
học sinh, phụ huynh, giáo chức và mọi 
người tham dự hiểu biết thêm về 
người Việt và nhu cầu canh tân để 
nước Việt sớm có ngày sánh vai cùng 
các nước trong niềm hãnh diện của 
một nước tự do, tiến bộ và phú cường. 

 
� Thêm Một  Thị Xã Của Tiểu 

Bang Michigan Công Nhận Cờ 
VNCH 

Ngày 30 tháng 9, 2003, Thị trưởng 
John H. Logie, cùng với tất cả 4 nghị 
viên Hội đồng Thành phố Grand 
Rapids, TB Michigan ký tên, công bố 
một văn thư gửi cho Cộng Đồng người 
Mỹ gốc Việt loan báo thị xã công nhận 
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là “biểu tượng 
chính thức của hy vọng và tự do” của 
cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại khu 
vực Grand Rapids. Văn thư nhấn 

mạnh: “chúng tôi rất vui mừng cùng 
quí vị đề cao biểu tượng sự thích ứng, 
tự do và dân chủ của người Việt ở đây 
cũng như ở bất cứ nơi nào khác. Cuộc 
chiến đấu bền bỉ và dũng cảm cho tự 
do và dân chủ của quí vị là nguồn 
hứng khởi cho tất cả các dân tộc yêu 
chuộng tự do và lá cờ của quí vị đã 
kiêu hãnh nói lên di sản đó”. Lời tuyên 
xưng này chỉ là nối tiếp bản Tuyên 
Ngôn của Thị trưởng Logie công bố 
cách đây 3 năm nhìn nhận ngày 
15.7.2000 là ngày mà người Việt tỵ 
nạn lập nghiệp tại Michigan. Trong 
Bản Tuyên Ngôn ấy, Thị trưởng Logie 
nhấn mạnh tới sự kiện là người Việt tỵ 
nạn bị buộc phải chạy trốn khỏi quê 
hương của họ khi “quân xâm lăng 
cộng sản chiếm Sàigòn và nghiền nát 
chính quyền Nam Việt nam”. Giá trị 
pháp lý của Văn thư.  

Không giống như hơn 20 thị xã 
khác trên toàn quốc Hoa Kỳ cho đến 
nay đã ban hành các Nghị Quyết công 
nhận cờ VNCH, Thị Xã Grand Rapids 
lựa chọn một hình thức khác để phát 
biểu quan điểm của họ về việc nhìn 
nhận cờ VNCH tại thị xã này. Đó là 
hình thức của một Văn thư gửi cho 
Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt công 
nhận cờ VNCH. Thông thường, người 
ta quan niệm một văn thư được dùng 
để gửi cho một người hay tập thể nào 
đó, và chỉ có giá trị đối với người liên 
hệ. Điều này không đúng với trường 
hợp Thị Xã Grand Rapids công nhận cờ 
VNCH. Sau đây là các lý do: 

 1) Phát biểu của toàn thể nghị 
viên của Thị Xã ký tên biểu lộ lập 
trường của họ về một vần đề to lớn 
hơn: Tự Do Dân chủ, không những ở 
Thị Xã này mà còn cả ở Việt nam. Đây 
là một lý tưởng, một biểu tượng của 
toàn thể dân tộc Mỹ theo đuổi. Cuộc 
“chiến đấu cho tự do dân chủ của 
người tỵ nạn là nguồn cảm hứng cho 
tất cả các dân tộc yêu chuộng tự do 
trên thế giới”. Ngoài ra, họ lại công bố 
công khai cho công chúng và bản sao 
được gửi cho Ủy Ban Giao Tế của Thị 
xã để chấp hành. 

 
2) Toàn thể Nghị Viên “kêu gọi tất 

cả công dân của Thị Xã nhìn nhận cờ 
VNCH và ủng hộ cộng đồng người Mỹ 
gốc Việt sinh sống tại thị xã”. Đây 
cũng là kêu gọi sự ủng hộ cuộc đấu 
tranh giành tự do dân chủ cho nhân 
dân Việt tại Việt Nam. Trên căn bản, 
văn thư ấy cũng có giá trị tinh thần 
tương đương với một Nghị Quyết. 
Theo dự trù, một buổi lễ long trọng sẽ 
được người Việt tỵ nạn tại vùng Grand 
Rapids tổ chức để mừng chiến thắng 
này. Thị trưởng Logie và ít nhất hai Thị 
Trưởng ở vùng kế cận sẽ tham dự vào 
ký tên vào Cờ VNCH trong buổi lễ có ý 
nghĩa này. 
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� Thành phố Doraville đã công 
nhận cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH. 

 
(Atlanta-VNN) - Vào chiều thứ 

hai 20.10.2003, Nghị quyết cờ vàng đã 
được thành phố Doraville (vùng ngoại 
ô Atlanta và là Trung tâm Thương mại 
Á Châu) thuộc tiểu bang Georgia 
thông qua trong phiên họp của Hội 
đồng Thành phố. Anh Vũ Bảo Kỳ - 
Trưởng Ban Vận Ðộng của Ủy Ban Vận 
Ðộng Cờ Vàng tại Atlanta - đã trình 
bày ý nghĩa Cờ Vàng cho ông Thị 
Trưởng cùng 6 Nghị viên thành phố và 
kêu gọi họ thông qua nghị quyêt này. 
Ông Gene Livery, Thị trưởng thành 
phố Doraville, đã cho Luật sư thành 
phố đọc bản nghị quyết trong phiên 
họp và sau đó đã kêu gọi biểu quyết. 
Tất cả 7 thành viên của Hội đồng 
thành phố đã bỏ phiếu thuận, không 
có phiếu chống. 

Ðược biết khoảng 100 đồng hương 
đại diện các Hội đoàn, Ðoàn thể cùng 
quý vị thân hào nhân sĩ trong cộng 
đồng đã đến tham dự buổi họp. Công 
việc vận động trong những tháng qua 
đã được diễn tiến trong tinh thần đoàn 
kết. Ông Gene Livery, Thị trưởng 
thành phố Doraville cùng một số Nghị 
viên đã ký tên vào quyết định và trao 
quyết định này cho anh Vũ Bảo Kỳ. 

Ðây là thắng lợi đầu tiên của Cộng 
Ðồng Người Việt Quốc Gia tại một 
thành phố tiên khởi trong tiểu bang 
Georgia. Rồi đây, lần lượt sẽ đến 
thành phố khác. 

(Tin từ Tạp Chí Rạng Ðông số 193) 
 
 � Ba Lan: Bố Ráp Chợ Việt, 

Tịch Thu 3 Triệu Đô Hàng Lậu 
 
BALAN - Các thương gia Việt Nam 

tại thủ đô Ba Lan vừa bị nhà nước tịch 
thu hàng hóa trị giá nhiều triệu đô la, 
theo tin Đài BBC như sau. Ở Ba Lan, 
hệ thống nhập cảng và tiêu thụ hàng 
quần áo ở khu Chợ Trời Sân Vận Ðộng 
10 năm của cộng đồng người Việt liên 
tục bị kiểm tra và tịch thu hàng hóa 
với trị giá tính bằng con số vài triệu 
đô. Công tác kiểm tra thu hàng và tạm 
giữ người được mô tả như những diễn 
biến đầy kịch tính, chẳng hạn là lực 
lượng đặc nhiệm hải quan sử dụng vũ 
lực, hay cảnh người Việt chạy loạn. Đó 
là những câu chuyện liên tục được báo 
chí Ba Lan đăng tải với những lời cáo 
buộc từ phía hải quan Ba Lan là hàng 
hóa bị tịch thu do buôn lậu. Ông 
Nguyễn Bá Anh Tuấn là một nhà báo 
người Việt ở thủ đô Warszawa của Ba 
Lan, nhận định: "Cộng đồng người Việt 
Nam tại Ba Lan đang rất hoang mang 
lo sợ những đợt kiểm tra kế tiếp có thể 
xảy ra bởi vì trong suốt một tháng vừa 
rồi liên tục đã có 3 đợt kiểm tra của 
hải quan và làm thiệt hại rất nhiều 

hàng hóa của người buôn bán người 
Việt Nam tại đây". 

Nhật báo lớn nhất của Ba Lan 
Gazeta Wyborcza ước tính đợt hàng bị 
hải quan Ba Lan bắt giữ gần đây nhất 
trị giá trên dưới 1 triệu USD.Ông 
Nguyễn Bá Anh Tuấn cho biết con số 
ước tính trong cộng đồng người Việt ở 
Ba Lan về "số hàng bị mất trắng" là 
vào khoảng 3 triệu USD. Trả lời báo 
giới, Witold Lisicki - phát ngôn nhân 
cho hải quan Ba Lan tả lại cảnh tượng 
ở khu chợ khi lực lượng đặc nhiệm hải 
quan bịt mặt xuất hiện với vũ khí trên 
tay: "Đa số họ bỏ chạy. Có những 
người vừa khóc vừa nhảy xổ vào đống 
hàng. Họ muốn xả thân ra giữ hàng. 
Chúng tôi đã phải dùng vũ lực để lôi 
họ ra". - phát ngôn nhân Cục hải quan 
kể. Ngoài khu tiêu thụ hàng ở Chợ Trời 
Sân Vận Ðộng 10 năm Warszawa, 
cộng đồng người Việt còn có các khu 
trung tâm thương mại lớn nằm ngay 
vành đai thủ đô, mà mặc dù ở đó có 
không ít các doanh nghiệp Việt Nam 
xuất nhập khẩu hàng tuân thủ theo 
đúng thủ tục, nhưng các nguồn tin cho 
biết là dư luận của những doanh nhân 
người Việt đang kinh doanh ở đó cũng 
lo âu ít nhiều sau những sự kiện kiểm 
tra hàng vừa dồn dập xảy ra. 

 
� Cây Cổ Thụ Làng Văn Học VN 

Vừa Mới Ngả Xuống 
 
HOA KỲ - Linh Mục Phêrô Vũ Đình 

Trác, tự Hán Chương, sinh ngày 29 
tháng 3 năm 1927 tại Trung Lao, Nam 
Định (thuộc Giáo Phận Bùi Chu). Ngài 
đi tu từ tuổi lên 10 và di cư vào Nam 
tháng 4-1954, trước khi ký kết Hiệp 
định đình chiến tại Đông Dương (20-7-
1954), tiếp tục theo học Đại Chủng 
Viện và được thụ phong Linh Mục ngày 
3 tháng 12 năm 1954 tại Nhà Thờ Đức 
Bà Sài Gòn. 

Ngài là một học giả, giáo sư Đại 
Học, giáo sư Đại Chủng Viện, nhạc sĩ, 
thi sĩ, văn sĩ, tác giả nhiều bài thánh 
ca danh tiếng, nhiều tác phẩm nghiên 
cứu văn học và nhiều sáng tác văn 
chương thi phú. 

Sau khi tốt nghiệp Cử Nhân Văn 
Chương Việt Hán tại Đại Học Văn Khoa 
Sài Gòn vào năm 1960, Ngài đã làm 
Giáo sư tại các chủng viện, giáo sư tại 
các trường Trung học và các tu viện 
tại  Saigon-Chợ Lớn, và đặc biệt 
chuyên chú về Hán văn và Đông 
phương học. Từ năm 1968-1971, Ngài 
du học tại Đài Loan và tốt nghiệp Thạc 
Sĩ Triết Học Đông Phương tại Viện Đại 
Học Fujen (Phụ Nhân) tại Đài Bắc. Từ 
1971-1974, Ngài du học Nhật Bản và 
tốt nghiệp Tiến Sĩ Triết Học Đông 
Phương tại Đại Học Sophia, Tokyo. 
Trở về Việt Nam, Ngài làm Giáo sư tại 
Đại Học Đà Lạt và Đại Học Minh Đức 

(Saigon). 
Sau 1975, Ngài làm Giáo sư tại Đại 
Chủng Viện Sài Gòn và Giáo Hoàng 
Học Viện Đà Lạt (từ 1975-1978). Sau 
khi Cộng Sản VN đóng cửa Giáo Hoàng 
Học Viện Đà Lạt và gây khó khăn 
khiến Ngài không thể tiếp tục hoạt 
động văn hóa xã hội tại Việt Nam được 
nên tháng 5-1980, Ngài đã vượt biển 
ra đi. Ngài tới Hoa Kỳ, 10-1980. Ngài 
đã phục vụ tại Saint Joseph Church, 
Covington, Kentucky. Sau đó, đến 
phục vụ tại Giáo Phận Orange 
(California). Tháng 8-1983, Ngài qua 
Nhật Bản vừa tiếp tục nghiên cứu văn 
học và Triết học Đông phương, vừa 
phục vụ người Công Giáo VN tỵ nạn tại 
đây. Tháng 7.1984, Ngài trở lại phục 
vụ tại GP.Orange, Hoa Kỳ, và được 
bầu làm Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN tại 
Hoa Kỳ. 
Từ 1984-1996, Ngài phụ trách các 
cộng đoàn CG tại Westminster, Tustin 
và Orange; linh hướng cho Nguyệt San 
Hiệp Nhất của Cộng Đồng CGVN tại GP 
Orange. Năm 1997, vì tình trạng sức 
khỏe, Ngài nghỉ hưu và làm linh hướng 
cho Hội Bạn Người Cùi VN tại GP 
Orange. Ngài qua đời ngày 30-9-2003 
tại nhà riêng TP Garden Grove, 
California. 

 

� Quốc Hội Âu Châu và Hạ 
Viện Hoa Kỳ lên án Hà Nội vi 
phạm nhân quyền, tự do tôn giáo 

 
Hôm qua tại thành phố Strasbourg, 

tất cả các đại biểu Quốc Hội Âu Châu 
đã bỏ phiếu thông qua bản nghị quyết 
lên án nhà cầm quyền Việt Nam vi 
phạm nhân quyền, và đòi hỏi phải trả 
tự do ngay tức khắc cho các vị lãnh 
đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất. Trước đó, Hạ Viện Mỹ 
cũng đã thông qua một dự luật tương 
tự, đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội phải 
tôn trọng tự do tôn giáo, đặc biệt nhất 
là phải ngưng ngay những vụ đàn áp 
có hệ thống nhắm vào những vị lãnh 
đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất.  

Bản nghị quyết của Hạ viện Mỹ bày 
tỏ mối quan tâm của các đại biểu 
Quốc Hội Mỹ trước sự kiện các vị lãnh 
đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất vẫn tiếp tục bị quản chế, 
chùa chiền bị công an canh gác. Cũng 
trong nghị quyết mới được thông qua, 
Hạ Viện Hoa Kỳ yêu cầu Ðại Sứ Quán 
Mỹ ở Hà Nội phải thường xuyên chú 
tâm đến những người đang gặp khó 
khăn vì đòi quyền tự do tín ngưỡng ở 
Việt Nam. Nữ Dân Biểu Loretta 
Sanchez, một trong những người bảo 
trợ cho dự luật nhân quyền Việt Nam 
nói với Ban Việt Ngữ chúng tôi là quyết 
định của Liên Hiệp Âu Châu là bằng 
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chứng cho nhà cầm quyền Hà Nội biết 
những hành động đàn áp tôn giáo vi 
phạm nhân quyền không bao giờ được 
cộng đồng thế giới chấp nhận. Phản 
ứng của phía Việt Nam là lời tuyên bố 
mà người phát ngôn Bộ Ngoại Giao là 
ông Lê Dũng đưa ra, nhắc lại Việt Nam 
không bắt giữ bất cứ ai vì lý do tôn 
giáo.  

 
� Hà Nội Trả Lời Hạ Viện Mỹ: 

Đàn Áp Tôn Giáo Là Nội Bộ... 
 
HÀ NỘI - Nhà cầm quyền CSVN 

đã tức khắc phản ứng về việc Hạ Viện 
Hoa Kỳ biểu quyết thông qua quyết 
nghị 427 về tự do tôn giáo tại VN. Trả 
lời thông tấn xã CSVN hôm thứ năm, 
Lê Dũng, phát ngôn viên Bộ Ngoại 
Giao CSVN, nói "Chúng tôi tuyệt đối 
bác bỏ quyết nghị ấy, một văn kiện sai 
trái xâm phạm việc nội bộ của VN, 
giáo hội Phật giáo, và không phù hợp 
với mối quan hệ đang phát triển giữa 2 
nước". Lê Dũng nhấn mạnh "Cần một 
lần nữa xác nhận rằng tại VN quyền tự 
do tín ngưỡng hay không theo tôn 
giáo nào được ghi trong Hiến Pháp và 
được bảo đảm trên thực tế - tuy 
nhiên, cũng như mọi nước khác, VN 
không thể chấp nhận những hành 
động phạm pháp và lạm dụng tôn giáo 
để phá hoại mối đại đoàn kết dân tộc, 
phá hoại giáo hội Phật giáo vì những 
mục tiêu chính trị và tham vọng cá 
nhân". Lê Dũng nói: mọi bất đồng giữa 
Hoa Kỳ và VN nên được giải quyết 
thông qua đối thoại và tôn trọng lẫn 
nhau. Ghi nhận trong lời của ông Lê 
Dũng rằng “đối thoại và tôn trọng lẫn 
nhau” là chuyện giải quyết bất đồng 
giữa Hoa Kỳ và VN, nhưng giữa nhà 
nước và nhân dân thì không hề nhắc 
gì tới “đối thoại và tôn trọng” mà chỉ 
có nhà tù và công an. Đây là chế độ 2 
giá trước giờ vẫn áp dụng. 
Ghi nhận thêm, nghị quyết 427 không 
ghi các biện pháp áp lực dân chủ cụ 
thể, nhưng nghị quyết H.R.1950 cũng 
vừa được Hạ Viện Mỹ thông qua hôm 
thứ tư lại có các biện pháp cụ thể, thí 
dụ như tăng tài trợ cho đài RFA, thành 
lập sở GIF để đánh sập bức tường lửa 
Internet của VN và cấm viện trợ ngoài-
nhân-đạo nếu Hà Nội chưa nới mở 
nhân quyền... Vẫn chưa rõ lý do nào 
Hà Nội tránh nói tới nghị quyết 
H.R.1950, mà chỉ nhắc tới nghị quyết 
427. Có phải đàn áp tôn giáo hiện là 
ưu tiên ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

H¶i xuân  
giáp Thân  

tåi Reutlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trân tr†ng kính m©i quš ñåo H»u, 
PhÆt Tº và ñÒng HÜÖng Ç‰n tham d¿ 
H¶i Xuân Giáp Thân 2004 do Chi H¶i 
PTVNTN Reutlingen & VPC t° chÙc. 

Th©i gian: TØ 10 gi© Ç‰n 23 gi© 
ngày thÙ bäy 31.01.2004 nh¢m ngày 
mÒng 10 T‰t ta. 

ñÎa Çi‹m: H¶i TrÜ©ng nhà th© 
Saint Andreas, sÓ 186 ÇÜ©ng 
Nürnberger, Reutlingen (vùng Orschel 
Hagen - nÖi thÜ©ng t° chÙc lÍ PhÆt và 
T‰t Nguyên ñán). 

ChÜÖng trình:  
-LÍ CÀu An, CÀu Siêu, Cúng Sao 

Giäi Hån do Ni SÜ Thích N» NhÜ Viên 
chû trì v§i s¿ phø l¿c cûa bác Chi H¶i 
TrÜªng 

-TiŒc mØng Xuân - X° sÓ Tombola 
 - Ca VÛ Nhåc - Karaoke. 
Có bán các thÙc æn thuÀn túy ViŒt 

Nam. 
 

PHÂN ÐU 
 

ñÜ®c tin buÒn, Thân MÅu cûa 
anh HÒ Minh Châu là: 

Bà SÀm LŒ PhÜÖng 
Pháp danh Tr¿c Tây 

Sanh ngày 12.08.1919 Âm lÎch 
MÃt ngày 20.10.2003 Âm lÎch 

ThÜ®ng th† 84 tu°i 
 
Chúng tôi xin thành thÆt chia 

buÒn cùng gia Çình anh HÒ Minh 
Châu và nguyŒn cÀu HÜÖng Linh 
Cø Bà s§m vãng sanh vŠ MiŠn C¿c 
Låc. 

 
* Ban Liên Låc PhÆt Tº 

Bodensee & VPC. 

 

Cáo Phó & Cäm Tå 
 

Chúng tôi vô cùng Çau Ç§n báo 
tin buÒn vŠ s¿ ra Çi vïnh viÍn cûa: 
Phu quân, Phø thân, Bào huynh, 
Bào ÇŒ và HiŠn thúc cûa chúng tôi 
là: 

Ông Phåm Ng†c Quan 
C¿u Giáo SÜ các trÜ©ng Trung 

h†c Công lÆp và TÜ thøc CÜ©ng 
ñ‹, Trinh VÜÖng, Tân Bình, Nhân 

Thäo (Qui NhÖn), Dân ViŒt, 
NguyÍn Thái Bình (Sàigòn). 

Tå th‰ ngày 08.11.2003  
(15.10 næm Quš Mùi)  

tåi Hamburg 
HÜªng th† 69 tu°i 

Tang lÍ cº hành vào lúc 11 gi© 
ngày 21.11.2003 (28.10 næm Quš 

Mùi) tåi nghïa trang Ohlsdorf 
Hamburg 

 
Tang gia ÇÒng thành kính tri ân: 

- SÜ Bà DiŒu Tâm, Trø trì Bäo 
Quang, Hamburg 

- SÜ Cô TuŒ ñàm Nguyên - SÜ Cô 
TuŒ ñàm Giác 

- Chi H¶i PhÆt Tº Hamburg 
- H¶i NgÜ©i ViŒt Tœ Nån C¶ng Sän 

Hamburg 
- M¥t TrÆn QuÓc Gia ThÓng NhÃt 

Giäi Phóng ViŒt Nam, Hamburg 
- H¶i C¿u H†c Sinh Trung H†c 

CÜ©ng ñ‹ và TÜ Thøc Qui NhÖn 
- Cùng Thông Gia và bà con, bån 

h»u xa gÀn Çã Ç‰n h¶ niŒm, phúng Çi‰u 
và tiÍn ÇÜa HÜÖng Linh Ông Phåm Ng†c 
Quan là phu quân, phø thân, bào huynh, 
bào ÇŒ và hiŠn thúc cûa chúng tôi Ç‰n 
nÖi an nghÌ cuÓi cùng. 

SÓ tiŠn phúng Çi‰u xin Ç‹ cúng 
dÜ©ng chùa Bäo Quang Hamburg và tr® 
giúp nån nhân bão løt tåi ViŒt Nam. 

Trong lúc tang gia bÓi rÓi có ÇiŠu chi 
sÖ sót kính mong quí vÎ niŒm tình tha 
thÙ. 

Tang gia ÇÒng khÓc báo: 
- Bà Quä Phø Phåm Ng†c Quan, 

khuê danh Công HuyŠn Tôn N» Ng†c 
Lan (ñÙc) 

- TrÜªng N»: Phåm Ng†c Lan 
HÜÖng, Pháp danh Nguyên Liên (ñÙc) 

- TrÜªng Nam: Phåm Quang VÛ, 
Pháp danh Nguyên Quš (ñÙc) 

- HiŠn tÙc: Phåm ThÎ PhÜÖng Anh, 
Pháp danh Chúc ñào (ñÙc) 

-Ái n»: Phåm Ng†c Quÿnh HÜÖng, 
Pháp danh Nguyên HÜÖng (ñÙc) 

-TrÜªng huynh: ÔB. Phåm ñ¡c 
Hoàng cùng các con, cháu, ch¡t (USA) 

-HiŠn tÄu: Bà quä phø Phåm Ng†c 
DÀn cùng các con cháu (ViŒt Nam) 

-HiŠn huynh: ÔB. Phåm Ng†c Anh 
cùng các con, cháu (USA) 

HiŠn mu¶i: Bà Phåm ThÎ Tân Tœ 
cùng phu quân và các con (USA) 

-Các con ÔB. NguyÍn ñình ñôn 
(TrÜªng T›, quá vãng) (USA) 

-Các con, cháu ÔB. Cao Væn ñÒng 
(HiŠn t›, quá vãng) (ViŒt Nam). 

 



  

viên giác 138 tháng 12 næm 2003 151

T°ng k‰t tình hình th‰ gi§i  
vŠ cu¶c ÇÃu tranh ûng h¶ Giáo H¶i 

PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt 

NhiŠu t° chÙc Çoàn th‹ và c¶ng ÇÒng Çã lên ti‰ng ûng 
h¶ GHPGVNTN nhÜ Liên H¶i NgÜ©i ViŒt tåi Canada, H¶i 
ñÒng ViŒt Nam Bäo Toàn ñÃt T°, Mång LÜ§i Nhân QuyŠn 
ViŒt Nam, Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam Häi Ngoåi, Phong 
Trào Giáo Dân ViŒt Nam Häi Ngoåi, TÆp Th‹ Chi‰n Sï 
VNCH Häi Ngoåi... 

CÛng trong tinh thÀn này, ngày 14/10/2003, Mång LÜ§i 
Tu°i TrÈ ViŒt Nam Lên ñÜ©ng Çã khÄn thi‰t phát Ç¶ng chi‰n 
dÎch "NiŠm Tin Th¡ng Båo L¿c". 

HÜªng Ùng nh»ng l©i kêu g†i này, các c¶ng ÇÒng, t° 
chÙc và ÇÒng bào kh¡p nÖi Çã ÇÒng loåt t° chÙc nhiŠu sinh 
hoåt liên tøc : 

� Tåi Úc Châu: 

- 16/10/2003 - TrÜ§c tiŠn Çình QuÓc H¶i Ti‹u Bang 
Queensland, Mång LÜ§i Tu°i TrÈ ViŒt Nam Lên ñÜ©ng, 
cùng T°ng H¶i Sinh Viên ViŒt Nam QuÓc Gia Queensland, 
H¶i Quán VØng ñông Çã t° chÙc m¶t cu¶c bi‹u tình t†a 
kháng, Ç¥c biŒt v§i s¿ tham gia cûa ông David Watson, c¿u 
thû lãnh Çäng T¿ Do Queensland. 

- 16/10/2003 - Tåi Tây Úc (Perth), m¶t cu¶c bi‹u tình Çã 
ÇÜ®c t° chÙc tåi trÜ§c QuÓc H¶i Ti‹u Bang. ñoàn bi‹u tình 
Çã ÇÜ®c Dân Bi‹u Tony McRae, Dân Bi‹u Magaret Mary 
Quirk, ông John Hyde và ông Shane Hill ti‰p Çón. 

- 16/10/2003 - Mång LÜ§i Tu°i TrÈ ViŒt Nam, T°ng H¶i 
Sinh Viên ViŒt Nam tåi Victoria và các H¶i ñoàn cùng sinh 
viên h†c sinh tåi ti‹u bang Victoria Çã bi‹u tình trÜ§c tiŠn 
Çình QuÓc H¶i Ti‹u Bang Victoria, v§i s¿ tham gia cûa ñåi 
ñÙc Thích Nguyên Tång, Phó viŒn chû Tu viŒn  Quäng ñÙc. 
HiŒn diŒn trong bu°i t†a kháng còn có các vÎ Dân bi‹u, NghÎ 
sï nhÜ NghÎ sï NguyÍn Sang, Dân Bi‹u Luke Donelan, Ông 
Bruce Mildenhall, Dân bi‹u ti‹u bang Victoria. 

- 16-17/10/2003 - Tåi Sydney, 22 ngÜ©i Çã tham gia 
cu¶c tuyŒt th¿c 48 gi© trÜ§c QuÓc H¶i Ti‹u Bang New South 
Wales trong suÓt hai ngày 16 và 17/10. NhiŠu vÎ dân cº Úc 
tØ QuÓc H¶i Çã lÀn lÜ®t Ç‰n thæm vi‰ng các tuyŒt th¿c viên. 
ñ¥c biŒt, ca sï Catherine O’brien trong Çoàn Du ca Kiss The 
Earth, Çã hát t¥ng các tuyŒt th¿c viên 10 bän nhåc ca ng®i 
t¿ do và tình ngÜ©i. 

- 16-17/10/2003 - C¶ng ñÒng ngÜ©i ViŒt T¿ Do Nam Úc 
Çã th¿c hiŒn m¶t cu¶c "T†a Kháng" tØ 12 gi© trÜa Ç‰n 6 gi© 
chiŠu, trong hai ngày 16 và 17/10/03 trÜ§c tiŠn Çình QuÓc 
H¶i Ti‹u Bang Nam Úc. 

- Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Häi Ngoåi - 
Úc Châu & Tân Tây Lan Çã phát Ç¶ng M¶t Tháng LÍ CÀu 
NguyŒn Cho H¶i ñÒng LÜ«ng ViŒn tåi Quê Nhà tØ ngày 
1/11/2003 Ç‰n ngày 30/11/2003.  

- 9/11/2003 - Brisbane, Úc. M¶t bu°i lÍ cÀu an cho quš 
vÎ lãnh Çåo, ChÜ Tôn giáo phÄm thu¶c H¶i ñÒng LÜ«ng ViŒn 
GHPGVNTN Çang bÎ bách håi tåi quê nhà, Çã ÇÜ®c t° chÙc 
tåi chùa Pháp Quang, thành phÓ Brisbane, Ti‹u bang 

Queensland, Úc. Tham d¿ có khoäng 100 ÇÒng hÜÖng PhÆt 
tº và quš vÎ Çåi diŒn các Çoàn th‹ trong c¶ng ÇÒng. ThÜ®ng 
Toå Thích NhÆt Tân, T°ng thÜ kš GHPGVNTN Häi Ngoåi tåi 
Úc & Tân Tây Lan, Çã hÜ§ng dÅn bu°i lÍ cÀu an. Ông TrÀn 
HÜng ViŒt, Chû tÎch C¶ng ñÒng NgÜ©i ViŒt T¿ Do ti‹u bang 
Queensland cho bi‰t c¶ng ÇÒng luôn luôn sát cánh v§i Giáo 
H¶i trong công cu¶c ÇÃu tranh Çòi t¿ do tôn giáo tåi ViŒt 
Nam. Anh TrÜÖng Minh ñÙc Çåi diŒn gi§i trÈ cho bi‰t, Ç‹ h‡ 
tr® chi‰n dÎch này, Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi Úc ñåi L®i 
Çã ra thông tÜ t° chÙc các bu°i lÍ cÀu nguyŒn và vÆn Ç¶ng 
ÇÒng bào kš tên vào thÌnh nguyŒn thÜ Çòi t¿ do tôn giáo và 
nhân quyŠn tåi ViŒt Nam.  

� Tåi Âu Châu: 

- 16/10/2003 - Paris. M¶t cu¶c mít tinh, tri‹n lãm, xin 
ch» kš và lÍ cÀu an Çã ÇÜ®c t° chÙc tåi h¶i trÜ©ng th‹ thao 
Bercy (Paris) nÖi ñÙc ñåt Lai Låt Ma t° chÙc thuy‰t giäng. 
ChÌ hÖn 1 gi© ÇÒng hÒ, Ban T° ChÙc Çã thu ÇÜ®c trên 1.500 
ch» kš. Chû lÍ bu°i cÀu an là ñåi ñÙc Thích Quäng ñåo, và 
PhÆt tº thu¶c Gia ñình PhÆt Tº Quäng ñÙc, chùa Khánh 
Anh, Ni cô DiŒu Thäo Ç‰n tØ Na Uy, Ni cô Hånh Ng†c tØ 
chùa Viên Giác nÜ§c ñÙc, và các nhà sÜ Tây Tång.  

- 18/10/2003 - ñÙc. Ñy Ban PhÓi H®p Công Tác tåi 
CHLB ñÙc Çã t° chÙc m¶t cu¶c bi‹u tình Ç‹ tÓ cáo Hà N¶i 
b¡t b§ và Çàn áp các vÎ lãnh Çåo Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt 
Nam ThÓng NhÃt tåi nhà th© Dom thu¶c thành phÓ Koeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1/11/2003 - ñan Måch. Vào trÜa ThÙ bäy 01/11, hÖn 
50 ñåo h»u PhÆt tº Çã có m¥t tåi chùa Quäng HÜÖng, thành 
phÓ Aarhus - ñan Måch Ç‹ b¡t ÇÀu ngày tuyŒt th¿c và cÀu 
nguyŒn cho T¿ do Tôn Giáo tåi quê nhà. DÜ§i s¿ hÜ§ng dÅn 
cûa thÀy trø trì, ThÜ®ng T†a Thích Giác Thanh. ChÜÖng 
trình hành lÍ ÇÜ®c diÍn ra m¶t cách trang tr†ng suÓt hÖn 24 
ti‰ng ÇÒng hÒ. Trong lúc phái Çoàn Çang tuyŒt th¿c trÜ§c 
hiên chùa, nhiŠu bån trÈ rÃt hæng hái phân phát truyŠn ÇÖn 
và tài liŒu cho nh»ng ngÜ©i dân bän xÙ qua låi. ñài TruyŠn 
hình ÇÎa phÜÖng Çã Ç‰n ti‰p xúc v§i Ban T° ChÙc và thu 
hình cänh tuyŒt th¿c tåi ch‡. Bên cånh bu°i tuyŒt th¿c là 
nh»ng bu°i lÍ tøng kinh và ÇÓt n‰n cÀu nguyŒn.  

- Ngày 5/11/2003, m¶t bu°i lÍ cÀu nguyŒn cho t¿ do tôn 
giáo tåi ViŒt Nam Çã ÇÜ®c t° chÙc trÜ§c trø sª Liên HiŒp 
QuÓc tåi Genève, Thøy Sï. Tham d¿ bu°i lÍ này gÒm có 
nhiŠu thân h»u và các ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc Tæng, Ni và 
PhÆt tº chùa Viên Giác (Hannover - ñÙc), chùa Khánh Anh 
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(Paris - Pháp), chùa ThiŒn Minh (Lyon - Pháp), chùa Trí Thû 
(Thøy Sï), chùa Vån Hånh (Hòa Lan) và chùa PhÆt T° Thích 
Ca (Lauserne).  

Bu°i lÍ cÀu nguyŒn ÇÜ®c b¡t ÇÀu vào lúc 10 gi© sáng. 
ñ‰n 12 gi© trÜa, qua s¿ gi§i thiŒu cûa Ñy Ban Thøy Sï - ViŒt 
Nam (COSUNAM), m¶t sÓ kš giä báo chí Çã ti‰p xúc v§i 
Hòa ThÜ®ng Thích Minh Tâm (ViŒn chû chùa Khánh Anh, 
Chû TÎch H¶i ñÒng ñiŠu Hành Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam 
ThÓng NhÃt tåi Âu Châu), ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn (ViŒn 
chû chùa Viên Giác) Ç‹ tìm hi‹u vŠ tình trång Çàn áp tôn 
giáo tåi ViŒt Nam. Cùng lúc, ông Georges Marguet và ông 
Jean Marc Comte, 2 vÎ Dân bi‹u Grand-Saconnex/Genève 
cÛng Çã Ç‰n thæm hÕi và ti‰p xúc v§i Hòa ThÜ®ng Thích 
Minh Tâm và phái Çoàn tåi phòng thông tin thành phÓ. Vào 
lúc 14 gi©, m¶t phái Çoàn khoäng 40 ngÜ©i gÒm có các 
ThÀy, Çåi diŒn các t° chÙc và Çoàn th‹ Çã g¥p ông 
Abdelfatah Amor, báo cáo viên Ç¥c biŒt cûa Ñy Ban Nhân 
QuyŠn Ç¥c trách vŠ tôn giáo. Hòa ThÜ®ng Thích Minh Tâm 
Çã gºi Ç‰n ông m¶t hÒ sÖ Ç¥c biŒt liên quan Ç‰n nh»ng 
cu¶c Çàn áp m§i nhÃt ÇÓi v§i Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam 
ThÓng NhÃt trong tháng 10 vØa qua. 

- 8/11/2003 - Oslo, Na Uy. ThØa lŒnh Væn phòng 2 ViŒn 
Hóa ñåo, Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt 
(GHPGVNTN) Häi Ngoåi, cÛng nhÜ quy‰t ÇÎnh cûa Ban 
ñiŠu Hành GHPGVNTN Âu Châu, chùa Khuông ViŒt Çã 
chính thÙc t° chÙc lÍ th¡p n‰n cÀu nguyŒn T¿ Do Tôn Giáo 
cho ViŒt Nam vào ngày 8/11, v§i s¿ tham d¿ cûa Çåi diŒn 
các t° chÙc, Çoàn th‹, thân hào nhân sï cùng ÇÒng hÜÖng 
và Gia ñình PhÆt Tº. Thành phÀn tham d¿ bu°i Th¡p N‰n 
CÀu NguyŒn gÒm có: ThÜ®ng T†a Thích Trí Minh, T°ng Vø 
TrÜªng T°ng Vø Thanh Niên và Gia ñình PhÆt Tº 
GHPGVNTN/Âu Châu, kiêm TrÜªng Ban ñiŠu Hành 
GHPGVNTN/Na Uy, cùng quš chÜ Tæng Ni thu¶c chùa 
Khuông ViŒt; ThÜ®ng T†a Thích Giác Thanh, Trø trì chùa 
Quäng HÜÖng, Aarhus, ñan Måch, và các PhÆt tº tháp tùng. 
Ngoài ra còn có s¿ hiŒn diŒn cûa Çåi diŒn các t° chÙc và 
thân hào nhân sï, ÇÒng hÜÖng, v§i khoäng hÖn 150 ngÜ©i.  

- 8-9/11/2003 - Hannover, ñÙc. Tåi chùa Viên Giác 
thu¶c thành phÓ Hannover - Chi b¶ ñÙc quÓc thu¶c Giáo 
H¶i PGVNTN tåi Âu Châu Çã cùng H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam Tœ 
Nån tåi CHLB ñÙc t° chÙc 2 ngày tuyŒt th¿c ÇÃu tranh cho 
t¿ do tôn giáo. Khoäng 200 Tæng ni, PhÆt tº và Çåi diŒn các 
T° chÙc, H¶i Çoàn, ñoàn th‹, Báo chí và ÇÒng bào Ç‰n 
tham d¿. Riêng con sÓ tham d¿ viên tuyŒt th¿c Çã lên Ç‰n 
108  ngÜ©i. M†i ngÜ©i sau Çó dành m¶t khoäng th©i gian 
yên l¥ng tÜªng niŒm, cÀu nguyŒn cho các bÆc lãnh Çåo 
thu¶c H¶i ñÒng LÜ«ng ViŒn Giáo h¶i PGVNTN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10/11/2003  - Bruxelles, BÌ. Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt 
Nam ThÓng NhÃt tåi Âu Châu Çã t° chÙc m¶t bu°i sinh hoåt 
cÀu nguyŒn và vÆn Ç¶ng quÓc t‰ tåi Bruxelles, thû Çô vÜÖng 
quÓc BÌ và là trung tâm cûa các cÖ cÃu trung ÜÖng cûa Liên 
HiŒp Âu Châu (Ñy Ban Âu Châu, H¶i ñÒng B¶ TrÜªng Âu 
Châu). Hòa ThÜ®ng Thích Minh Tâm, ViŒn chû chùa Khánh 
Anh, TrÜªng Ban ñiŠu Hành Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam 
ThÓng NhÃt tåi Âu Châu, thành viên H¶i ñÒng Giáo PhÄm 
Trung ÐÖng ViŒn Tæng ThÓng, Çã trình bày vŠ tình hình Çàn 
áp các vÎ lãnh Çåo cûa GHPGVNTN trong nÜ§c, nhu cÀu t° 
chÙc các bu°i vÆn Ç¶ng nh¢m thông tin Ç‰n quÀn chúng 
bän xÙ tình trång Çàn áp các giáo h¶i trong nÜ§c, kêu g†i 
chính gi§i ngoåi quÓc ti‰p tøc áp l¿c lên ch‰ Ç¶ CSVN... Vào 
lúc 11 gi© sáng, phái Çoàn cûa Giáo H¶i cÀm ÇÀu bªi Hoà 
ThÜ®ng Thích Minh Tâm Çã ÇÜ®c ông Joseph Dunne, CÓ 
vÃn chính trÎ cao cÃp thu¶c væn phòng Chû TÎch QuÓc H¶i 
Âu Châu ti‰p ki‰n trong hÖn 1g30. Hàng træm ngÜ©i, nhân 
viên thu¶c các væn phòng Liên Âu Çã kš vào bän ki‰n nghÎ 
cûa GHPGVNTN Âu Châu, Çòi hÕi t¿ do tôn giáo tåi ViŒt 
Nam. ñ‰n 15g, phái Çoàn Çã ÇÜ®c ông Jan Kurlemann, 
trách nhiŒm væn phòng Nhân QuyŠn cûa QuÓc H¶i Âu Châu 
ti‰p ki‰n trong vòng 1g30.  

� Tåi B¡c MÏ: 

- 17/10/2003 - San Jose - Các T° chÙc, Tôn giáo, C¶ng 
ÇÒng tåi San Jose và b¡c California Çã liên k‰t thành m¶t 
m¥t trÆn tranh ÇÃu cho t¿ do dân chû tåi VN và t° chÙc 
"ñêm Th¡p N‰n ñ‹ Phän ñÓi ñàn Áp Tôn Giáo Tåi ViŒt 
Nam" tåi San Jose vào lúc 6:30 gi© chiŠu ngày thÙ Sáu 17-
10-2003 

- 18-19/10 & 24-25/10 - Houston - C¶ng ÇÒng ngÜ©i 
ViŒt tåi Houston Çã nhanh chóng t° chÙc cu¶c tuyŒt th¿c 
Ç®t 1, kéo dài 24 gi©, b¡t ÇÀu tØ 12 gi© trÜa ngày 18/10/03 
Ç‰n 12 gi© trÜa ngày 19/10/03 v§i s¿ tham d¿ cûa 22 tuyŒt 
th¿c viên tåi khu thÜÖng måi Hong Kong City Mall, vùng Tây 
Nam Houston. Hai bu°i k‰ ti‰p Çã ÇÜ®c t° chÙc vào lúc 12 
gi© ngày 24/10 t§i 12 gi© trÜa ngày 25/10; và tØ 12 gi© trÜa 
25/10 t§i 12 gi© trÜa 26/10 v§i s¿ tham d¿ cûa 25 tuyŒt th¿c 
viên.  

- 18-19/10/2003 - QuÆn Cam, Nam California - TuyŒt 
Th¿c Y‹m Tr® GHPGVNTN tåi Quê Nhà v§i s¿ tham d¿ cûa 
quš vÎ lãnh Çåo tôn giáo và gi§i trÈ, trong Çó có Mång LÜ§i 
Tu°i TrÈ VN Lên ñÜ©ng, T°ng H¶i Sinh Viên VN Nam 
California, ñoàn Thanh Niên Phan B¶i Châu cùng các Gia 
ñình PhÆt Tº tåi ÇÎa phÜÖng và lân cÆn. 
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- 20/10/2003 - Ñy Ban PhÓi H®p Hành ñ¶ng thu¶c "H¶i 
ñÒng ViŒt Nam Bäo Toàn ñÃt T°" Çã ÇÜa ra bän Tuyên 
BÓ Ç‹ bày tÕ lÆp trÜ©ng ûng h¶ Giáo H¶i PGVNTN, giúp 
thông tin Ç‰n ÇÒng bào kh¡p nÖi vŠ tình hình Çàn áp Giáo 
H¶i PhÆt Giáo VN ThÓng NhÃt nói riêng và tôn giáo nói 
chung tåi VN. 

- 24/10/2003 - San Diego - Khoäng 300 ÇÒng bào Çã 
Ç‰n tham d¿ Çêm CÀu NguyŒn và Th¡p N‰n tranh ÇÃu cho 
t¿ do Tôn Giáo tåi ViŒt Nam, vào lúc 7 gi© 30 tÓi ngày 
24/10/2003, tåi sân thÜ viŒn Linda Vista San Diego/Nam 
California.  

- 24/10/2003 - Dallas - Vào chiŠu thÙ Sáu 24/10, tåi 
trung tâm thÜÖng måi PhÜ§c L¶c Th† thu¶c thành phÓ 
Arlington, thu¶c vùng Dallas/Fort Worth, Hoa Kÿ, Çoàn tuyŒt 
th¿c viên, các vÎ lãnh Çåo tinh thÀn, Çåi diŒn hai c¶ng ÇÒng, 
các Çoàn th‹ và ÇÒng bào Çã tø tÆp Çông Çäo trÜ§c trung 
tâm thÜÖng måi Ç‹ làm nghi lÍ phát Ç¶ng chi‰n dÎch "NiŠm 
Tin Th¡ng Båo L¿c" khªi ÇÀu v§i chÜÖng trình tuyŒt th¿c 48 
gi© ÇÒng hÒ. ChÜÖng trình tuyŒt th¿c Çã ÇÜ®c khai måc v§i 
phÀn nghi lÍ cÀu an cûa quš vÎ lãnh Çåo tôn giáo ÇÎa 
phÜÖng. Trong sÓ các tuyŒt th¿c viên còn có các bån trÈ Çåi 
diŒn các Çoàn th‹ nhÜ Gia ñình PhÆt Tº TØ ñàm, Mång 
LÜ§i Tu°i TrÈ ViŒt Nam Lên ñÜ©ng, H¶i Chuyên Gia ViŒt 
Nam, VPAC (Ñy Ban VÆn ñ¶ng Chính TrÎ NgÜ©i MÏ GÓc 
ViŒt), v.v... Trong th©i gian tuyŒt th¿c, ÇÒng bào tåi ÇÎa 
phÜÖng Çã cùng các anh chÎ em trong các Çoàn th‹ Çi kh¡p 
nÖi Ç‹ vÆn Ç¶ng ch» kš.  

- 25/10/2003 - San Francisco - ThÙ Bäy, 25/10, hàng 
ngàn ÇÒng hÜÖng và gia Çình PhÆt tº thu¶c hai miŠn Nam - 
B¡c California Çã Ç‰n tham d¿ cu¶c tuÀn hành, bi‹u tình, 
th¡p n‰n, tranh ÇÃu cho T¿ Do Tôn Giáo cho ViŒt Nam, Çòi 
hÕi VC phäi trä t¿ do tÙc kh¡c cho các vÎ cao tæng lãnh Çåo 
PhÆt Giáo, ÇÒng th©i yêu cÀu nhà cÀm quyŠn CSVN phäi 
chÃm dÙt ngay m†i Çàn áp Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam 
ThÓng NhÃt. ñây là m¶t công tác phÓi h®p r¶ng l§n cûa các 
gia Çình PhÆt tº tåi hai miŠn Nam - B¡c California, trong Çó 
có Gia ñình PhÆt Tº Chánh Tâm - Hayward, Chánh ñÙc - 
Fremont, Anoma - San Jose, Kim Quang - Sacramento, Vån 
Hånh - Stockton, ThiŒn Tâm và Chánh Tín - Oakland, Bäo 
Quang - Santa Ana, Chánh Ki‰n - San Diego, Hoa Nghiêm - 
San Diego, HuŒ Quang - Santa Ana, Ph° ñà - Santa Ana, 
HuyŠn Quang - San Bernado, Long Hoa - Los Angeles, 
Chánh ñåo - San Gabriel, KÏ Viên - Hawthome, Long 
Beach - Long Beach và Liên Hoa - Wesminster. ñoàn bi‹u 
tình Çã Çi tuÀn hành tØ Tòa ThÎ Sänh cûa thành phÓ San 
Francisco t§i tòa T°ng Lãnh S¿ cûa ViŒt C¶ng. Hoà ThÜ®ng 
Thích Giác LÜ®ng Çã chû trì m¶t nghi thÙc cÀu an cho quš vÎ 
lãnh Çåo GHPGVNTN trong nÜ§c Çang bÎ CSVN Çàn áp. Có 
khoäng trên 500 ñoàn Viên PhÆt Tº Ç‰n tØ nhiŠu vùng 
thu¶c Nam, B¡c California và các vùng phø cÆn.  

- 27/10/2003 - Liên H¶i NgÜ©i ViŒt Tåi Canada ra 
Tuyên Cáo nh¢m: 1) TÓ cáo chính sách Çàn áp Tôn giáo 
cûa nhà cÀm quyŠn CSVN v§i dÜ luÆn và chính quyŠn 
Canada, ÇÜ®c bi‹u hiŒn rõ ràng nhÃt qua viŒc b¡t gi» và cô 
lÆp các vÎ lãnh Çåo cûa GHPGVNTN tåi ViŒt Nam. 2) ñŠ 
nghÎ ÇÒng bào các gi§i, các C¶ng ñÒng, các ñoàn th‹ 
Chính trÎ ª các ÇÎa phÜÖng, vÆn Ç¶ng chính gi§i Canada lên 
ti‰ng lên ti‰ng h‡ tr® các Çòi hÕi chính Çáng vŠ quyŠn T¿ Do 
Tôn Giáo tåi ViŒt Nam. 3) Kêu g†i tu°i trÈ ViŒt Nam ª 
Canada hãy ti‰p tay v§i cu¶c vÆn Ç¶ng cûa Mång LÜ§i Tu°i 

TrÈ Lên ñÜ©ng trên toàn th‰ gi§i, Çang Çánh Ç¶ng lÜÖng 
tâm nhân loåi vŠ hành Ç¶ng vi phåm nhân quyŠn và Çàn áp 
Tôn giáo ngày m¶t thô båo cûa nhà cÀm quyŠn CSVN. 

- 1/11/2003 - Seattle (Hoa Kÿ) - M¶t bu°i sinh hoåt ÇÃu 
tranh cho Nhân QuyŠn và T¿ Do Tôn Giáo Çã ÇÜ®c t° chÙc 
tåi Chùa C° Lâm, Seattle, thu¶c Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt 
Nam ThÓng NhÃt, MiŠn Khuông ViŒt - Tây B¡c Hoa Kÿ. 
PhÀn ÇÀu là LÍ CÀu NguyŒn do Hoà ThÜ®ng Thích Nguyên 
An chû trì. K‰ Çó là phÀn Sinh Hoåt Thông Tin, và sau cùng 
là phÀn ÇÓt n‰n tuÀn hành. TrÜªng Ban T° ChÙc, Hòa 
ThÜ®ng Thích Nguyên An Çã nh¡c Ç‰n tinh thÀn vô úy cûa 
quš vÎ lãnh Çåo GHPGVNTN ª trong nÜ§c. Ti‰p theo là 
phÀn phát âm vŠ các Çåo tØ, giáo chÌ cûa quš vÎ chÜ tôn 
lãnh Çåo ª trong nÜ§c mà t° chÙc Mång LÜ§i Tu°i TrÈ Lên 
ñÜ©ng (MLTTLñ) Çã thu âm ÇÜ®c trong ngày Çåi h¶i và gªi 
ra häi ngoåi. PhÀn cuÓi cùng là cu¶c ÇÓt n‰n diÍn hành 
trong Çêm tÓi v§i hàng træm ng†n n‰n nhÃp nháy uÓn khúc 
quanh sân chùa rÒi ra Ç‰n ngoài ÇÜ©ng l¶.  

- 1/11/2003 - Boston - Ñy Ban ''NiŠm Tin Th¡ng Båo 
L¿c'' cûa ti‹u bang Massachusetts, Hoa Kÿ, Çã t° chÙc Çêm 
CÀu NguyŒn và Th¡p N‰n tranh ÇÃu cho T¿ Do Tôn Giáo ª 
ViŒt Nam vào chiŠu ThÙ Bäy 1/11. Hàng træm ÇÒng hÜÖng 
ViŒt Nam tØ nhiŠu thành phÓ ª Massachussetts Çã tÆp trung 
vŠ công viên Town Field cûa thành phÓ Dorchester Ç‹ tham 
d¿ bu°i th¡p n‰n Ç‹ cÀu nguyŒn cho các tôn giáo nói chung, 
Ç¥c biŒt Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt s§m 
thoát khÕi Pháp nån. Ngoài s¿ hiŒn diŒn cûa các vÎ lãnh Çåo 
tôn giáo và các h¶i Çoàn trong ti‹u bang Massachusetts, 
còn có s¿ tham d¿ cûa m¶t sÓ quan khách Hoa Kÿ nhÜ 
ThÜ®ng NghÎ Sï Jonh Hart, NghÎ Viên H¶i ñÒng Thành PhÓ 
Boston Maura A. Hennigan và Maureen E. Feeney, Linh 
Møc Daniel Finn; và Linh Møc NguyÍn H»u LÍ tØ New 
Zealand, Pháp SÜ Niên TrÜªng Thích Giác ñÙc, ông Lê 
Vinh Çåi diŒn ñåo Cao ñài, ông TrÀn Ng†c Ánh Çåi diŒn H¶i 
ñÒng Liên Tôn.v.v...  

- 1/11/2003 - Toronto, Canada, t° chÙc ñêm Th¡p N‰n 
CÀu NguyŒn "Giäi TrØ Pháp Nån" tåi Chùa Pháp Vân. Và 
ngày 3/11/2003 phái Çoàn cûa GHPGVNTN tåi häi ngoåi 
cÛng Çã lên thû Çô Ottawa g¥p Ngoåi trÜªng Canada và các 
vÎ chính gi§i Ç‹ trình bày vŠ viŒc Giáo H¶i PhÆt Giáo VNTN 
ª VN Çang bÎ Çàn áp. 

- 2/11/2003 - Washington D.C. - Vào chiŠu Chû NhÆt 
2/11, hÖn 150 ÇÒng hÜÖng Çã tø tÆp trÜ§c tòa nhà QuÓc-H¶i 
Hoa-Kÿ tham d¿ bu°i t†a kháng Ç‹ tÓ cáo C¶ng-Sän ViŒt 
Nam Çàn-áp, quän thúc trù dÆp ban lãnh Çåo Giáo H¶i PhÆt 
Giáo VN ThÓng NhÃt, và h‡ tr® s¿ tranh ÇÃu Çòi t¿ do tôn 
giáo trong nÜ§c. Bu°i t†a kháng do Ñy Ban ñ¥c NhiŒm 
ChÓng ñàn Áp Tôn Giáo Và Nhân QuyŠn thu¶c C¶ng ñÒng 
VN vùng Virginia, Maryland, Washington D.C. ÇÙng ra kêu 
g†i và ÇiŠu h®p t° chÙc. Ngoài ÇÒng hÜÖng vùng Hoa ThÎnh 
ñÓn, nhiŠu ngÜ©i tØ các ti‹u bang lân cÆn nhÜ 
Pennsylvania, New Jersey và thành phÓ Richmond, Virginia 
cÛng Çã góp m¥t. Sau khi tÆp h†p rÒi tuÀn hành Ç‰n tiŠn 
Çình QuÓc H¶i Ç‹ t†a kháng. PhÆt tº tØ các chùa và ñåi 
diŒn cûa Phong Trào Giáo Dân vùng Hoa ThÎnh ñÓn, Giáo 
H¶i PhÆt Giáo Hoà Häo Häi Ngoåi, và Møc sÜ Huÿnh Minh 
MÅn, H¶i Thánh Báp Tít cÛng Çã lên ti‰ng bày tÕ tinh thÀn 
hiŒp thông chia xÈ v§i Giáo H¶i PGVNTN và các tôn giáo 
Çang bÎ áp ch‰ tåi quê nhà.  
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- 2/11/2003 - Portland, Oregon (HK) - ChiŠu chúa nhÆt 
ngày 2/11, tåi sân vÆn Ç¶ng cûa trÜ©ng trung h†c Madison 
có trên 100 quan khách cùng ÇÒng bào Çã Ç‰n tham d¿ 
ñêm Th¡p N‰n CÀu NguyŒn Cho T¿ Do Tôn Giáo & Nhân 
QuyŠn tåi ViŒt Nam, trong sÓ này có hÀu h‰t Çåi diŒn cûa 
các tôn giáo, h¶i Çoàn, Çoàn th‹ trong c¶ng ÇÒng và Ç¥c 
biŒt là các bån trÈ. ThÜ®ng T†a Thích Tâm Vân Çã ngÕ l©i 
cäm Ön s¿ hiŒn diŒn cûa tÃt cä ÇÒng bào Ç‰n tham d¿ bu°i 
lÍ. ñÜ®c bi‰t ThÜ®ng T†a TT Vân vØa m§i sang ÇÎnh cÜ tåi 
Hoa Kÿ, ông và ThÜ®ng T†a Thích Trí L¿c Çã bÎ CSVN truy 
bÙc, sau Çó Ông và TT Thích Trí L¿c lánh nån sang Cam 
BÓt, nhÜng CSVN vÅn không tØ bÕ dã tâm cûa h†, CSVN Çã 
sang Cam BÓt b¡t cóc TT Thích Trí L¿c áp giäi vŠ ViŒt Nam 
và giam cÀm bí mÆt trong vòng 1 næm nay.  

- 7-8/11/2003 - Hawaii, HK. M¶t cu¶c bi‹u tình, tuyŒt 
th¿c, th¡p n‰n cÀu nguyŒn cho T¿ Do Tôn Giáo và Nhân 
QuyŠn tåi ViŒt Nam Çã ÇÜ®c Liên H¶i NgÜ©i ViŒt Tåi Hawaii 
t° chÙc tØ 11 gi© sáng 7/11/03 Ç‰n 11 gi© sáng ngày 
8/11/03 tåi tiŠn Çình QuÓc H¶i cûa ti‹u bang  Hawaii. 
ChÜÖng trình có 8 tuyŒt th¿c viên gÒm Çû m†i lÙa tu°i vào vÎ 
trí tuyŒt th¿c trÜ§c tiŠn Çình QuÓc H¶i. Trong th©i gian 24 
gi© tuyŒt th¿c, ÇÒng bào tåi ÇÎa phÜÖng Çã cùng các anh chÎ 
em trong các Çoàn th‹ Çi kh¡p nÖi Ç‹ vÆn Ç¶ng ch» kš. 
ñÒng bào cÛng Çã Ç‰n Ç‹ cùng nhau th¡p n‰n. Møc SÜ 
Huÿnh Ng†c Thåch làm lÍ cÀu nguyŒn cho t¿ do tôn giáo tåi 
quê nhà, xen kë v§i nh»ng chÜÖng trình væn nghŒ cûa các 
Çoàn th‹ và ca sï ÇÎa phÜÖng.  

- 8/11/2003 - Philadelphia, HK. M¶t Çêm th¡p n‰n 
mang tên "NiŠm Tin Th¡ng Båo L¿c" Çã do Ñy Ban Bäo VŒ 
Chính Nghïa QuÓc Gia vùng ñông B¡c Hoa Kÿ t° chÙc tåi 
Kÿ ñài ViŒt MÏ trên ÇÜ©ng Washington, Philadelphia, v§i s¿ 
tham d¿ cûa hÖn 100 ÇÒng hÜÖng gÒm gia Çình PhÆt Tº và 
các h¶i Çoàn ÇÎa phÜÖng, Ç‹ cùng cÀu nguyŒn cho quí Hoà 
ThÜ®ng, ThÜ®ng T†a lãnh Çåo Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam 
ThÓng NhÃt Çang bÎ CSVN Çàn áp thô båo tåi quê nhà. 
ThÜ®ng T†a Thích ThiŒn HÜÖng, trong phÀn Çåo tØ, Çã nh¡n 
nhû m†i ngu©i hãy nhÃt tâm cÀu nguyŒn cho Quí vÎ Hoà 
ThÜ®ng, ThÜ®ng T†a lãnh Çåo Giáo H¶i PGPGVNTN ÇÜ®c 
bình an, Ç‹ lãnh Çåo Giáo H¶i vu®t qua cÖn Pháp nån. Bu°i 
th¡p n‰n chÃm dÙt vào lúc 10 gi© tÓi cùng ngày. 

- 8-9/11/2003 - Chicago, HK. M¶t cu¶c tuyŒt th¿c 24 
ti‰ng Çã ÇÜ®c t° chÙc trÜ§c chùa Quang Minh  tåi Chicago 
ti‹u bang Illinois Ç‹ cÀu nguyŒn cho t¿ do tôn giáo và h‡ tr® 
GHPGVNTN Çang bÎ trÃn áp tåi quê nhà. Cu¶c tuyŒt th¿c 
này kéo dài tØ 2 gi© chiŠu ngày thÙ bÄy 8/11 và chÃm dÙt 
lúc 2 gi© chiŠu 9/11/2003. Ban t° chÙc là C¶ng ÇÒng ngÜ©i 
ViŒt quÓc gia tåi Chicago và Illinois phÓi h®p cùng v§i Mång 
LÜ§i Tu°i TrÈ ViŒt Nam Lên ñÜ©ng vùng Trung Tây và Ñy 
Ban Bäo Toàn ñÃt T°, v§i s¿ h‡ tr® cûa các h¶i Çoàn, Çoàn 
th‹ trong vùng.  

6. Th‰ gi§i ûng h¶ Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt 
Nam ThÓng NhÃt:   

NhiŠu nhà ngoåi giao Çã lên án nh»ng hành Ç¶ng Çàn 
áp tôn giáo tr¡ng tr®n cûa nhà cÀm quyŠn CS ViŒt Nam. 
M¶t sÓ Dân bi‹u các quÓc gia t¿ do nhÜ Hoa Kÿ, Úc và ba 
nÜ§c Çåi diŒn cho Liên HiŒp Âu Châu tåi ViŒt Nam Çã bày tÕ 
s¿ quan tâm sâu s¡c Ç‰n B¶ Ngoåi Giao CSVN. Theo AFP, 
các nhà ngoåi giao Tây phÜÖng Çã ÇÜa ra nhÆn ÇÎnh r¢ng 
hành Ç¶ng này không th‹ nào giäi thích ÇÜ®c, làm nhÜ th‹ 

là chính quyŠn c¶ng sän ViŒt Nam muÓn ÇÜ®c ghi vào danh 
sách Çen. 

- 9/10/2003 - Ngay sau khi ÇÜ®c tin các vÎ lãnh Çåo Giáo 
H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt bÎ b¡t tåi ÇÒn LÜÖng 
SÖn, Bà Françoise Hostalier, C¿u B¶ TrÜªng Pháp Ç¥c 
trách vŠ giáo døc trÈ em, Chû tÎch H¶i Action Droits de 
l'Homme, Çã lÆp tÙc lên ti‰ng và can thiŒp cho các thÀy. Bà 
Çã lên án månh më làn sóng Çàn áp tôn giáo cûa nhà cÀm 
quyŠn Hà N¶i. Bà Çã vi‰t thÜ gºi T°ng ThÓng Pháp Jacques 
Chirac yêu cÀu ông can thiŒp khÄn cÃp. 

- Trong khi Çó, Dân bi‹u QuÓc H¶i Âu Châu Oliver 
Dupuis cÛng Çã lên ti‰ng chÃt vÃn QuÓc H¶i Âu Châu vŠ 
viŒc nhà cÀm quyŠn Hà N¶i Çàn áp hàng Giáo phÄm lãnh 
Çåo GHPGVNTN, ÇÒng th©i kêu g†i tåm ngÜng hiŒp ÇÎnh 
h®p tác gi»a EU-ViŒt Nam và chÌ ÇÎnh m¶t phái viên Ç¥c biŒt 
cûa EU Ç‹ xem xét vÃn ÇŠ tôn giáo ª ViŒt Nam. 

- 10/10/2003 - Các dân bi‹u Hoa Kÿ Loretta Sanchez, 
Zoe Lofgren, Chris Smith, Ed Royce, Mike Honda Çã ÇÒng 
loåt lên ti‰ng trong lá thÜ chung gºi lãnh Çåo CSVN tåi Hà 
N¶i bày tÕ s¿ quan tâm sâu xa vŠ viŒc b¡t gi» và quän thúc 
các vÎ cao tæng thu¶c hàng lãnh Çåo cao cÃp cûa Giáo H¶i 
PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt. 

- 17/10/2003 - N» Thû TÜ§ng Tân Tây Lan, Helen Clark, 
trong chuy‰n thæm vi‰ng ViŒt Nam và ti‰p xúc v§i Phan Væn 
Khäi, Çã lên ti‰ng chÌ trích ch‰ Ç¶ Hà N¶i Çàn áp nhân 
quyŠn mà gÀn Çây nhÃt là hành Ç¶ng khûng bÓ và quän 
thúc nhiŠu vÎ lãnh Çåo Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng 
NhÃt. Bà còn ÇŠ cÆp Ç‰n tình hình Çàn áp ngÜ©i ThÜ®ng 
theo Çåo Tin Lành ª Tây Nguyên cÛng nhÜ các nhà trí thÙc, 
Çäng viên hay c¿u Çäng viên CSVN sº døng Internet Ç‹ 
thông tin hay trình bày quan Çi‹m chính trÎ.  

- ThÜ®ng NghÎ Sï Ti‹u Bang Nam Úc Julian Stephani Çã 
gºi væn thÜ Ç‰n Thû TÜ§ng CSVN Phan væn Khäi Ç‹ phän 
ÇÓi nhà cÀm quyŠn c¶ng sän ViŒt Nam Çã b¡t gi» và áp Ç¥t 
lŒnh quän thúc các vÎ lãnh Çåo cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt 
Nam ThÓng NhÃt. 

- 20/10/2003 - Trong væn thÜ ÇŠ ngày 20-10-2003 gºi 
ngoåi trÜªng MÏ Colin L. Powell, 34 Dân bi‹u và NghÎ sï 
Hoa Kÿ Çã yêu cÀu chính phû MÏ liŒt kê c¶ng sän ViŒt Nam 
vào danh sách nh»ng quÓc gia "cÀn quan tâm Ç¥c biŒt" 
(Countries of Particular Concern - CPC), cæn cÙ theo Çåo 
luÆt vŠ t¿ do tôn giáo quÓc t‰. Theo Çåo luÆt này thì nh»ng 
quÓc gia nhÜ vÆy, có th‹ bÎ áp døng biŒn pháp  ngÜng các 
khoän viŒn tr®, ngoài viŒn tr® nhân Çåo. Trong sÓ nh»ng vÎ 
Dân bi‹u và NghÎ sï kš tên, có m¶t sÓ danh tính quen thu¶c 
tØng h‡ tr® cho n‡ l¿c ÇÃu tranh dân chû cûa ngÜ©i ViŒt 
Nam nhÜ Dana Rohrabacher, Zoe Lofgren, Loretta 
Sanchez, Christopher H. Smith, Saxby Chambliss... 

- 22/10/2003 - Tåi Anh QuÓc, sau khi ÇÜ®c ÇÒng bào 
thông báo tình trång Çàn áp tôn giáo tåi ViŒt Nam, ông Lord 
Avebury Çã vi‰t thÜ yêu cÀu ông Mike O'Brien, T°ng TrÜªng 
Ç¥c trách vŠ Ngoåi Giao và KhÓi Liên HiŒp Anh, lên án nhà 
cÀm quyŠn ViŒt Nam vŠ s¿ Çàn áp liên tøc Giáo H¶i PhÆt 
Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt và vÆn Ç¶ng KhÓi Liên Âu cùng 
có nh»ng biŒn pháp thích Ùng. 

- 29/10/2003 - Dân bi‹u ti‹u bang California Lou Correa 
Çã gºi væn thÜ chính thÙc Ç‰n HT Thích HuyŠn Quang, 
Tæng ThÓng cûa GHPGVN Ç‹ chúc mØng tân Ban Lãnh 
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ñåo Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt và bày tÕ s¿ 
ngÜ«ng phøc Giáo h¶i trong n‡ l¿c ÇÃu tranh bŠn bÌ cho 
quyŠn t¿ do tín ngÜ«ng tåi  ViŒt Nam.  

- 30/10/2003 - Các dân bi‹u Sanchez, Smith, Royce, 
Lofgren, Tom Davis Çã ÇŒ nåp lên QuÓc H¶i Hoa Kÿ m¶t 
Quy‰t NghÎ 427 ûng h¶ GHPGVNTN sau khi bà Sanchez 
g†i ÇiŒn vŠ chúc mØng TT Thích TuŒ SÏ. 

- 5/11/2003 -  Dân Bi‹u Loretta Sanchez Çã mª cu¶c 
h†p báo Ç‹ tuyên bÓ vŠ viŒc ÇŒ trình bän nghÎ quy‰t vŠ T¿ 
Do Tôn Giáo cho ViŒt Nam. Cu¶c h†p báo diÍn ra tåi phòng 
121, Cannon Building thu¶c væn phòng Hå ViŒn lúc 2 gi© 
chiŠu. HiŒn diŒn trong bu°i h†p báo, ngoài DB Loretta 
Sanchez còn có hai trong sÓ nh»ng DB y‹m tr® nghÎ quy‰t 
là DB Ed Royce (Orange Cty, CA) và n» DB Joe Lofgren 
(San Jose, CA). Bà Loretta Sanchez Çã tóm t¡t nh»ng Çàn 
áp m§i nhÃt mà CS HàN¶i Çã th¿c hiŒn ÇÓi v§i Giáo H¶i 
PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt (GHPGVNTN). N» DB Joe 
Lofgren và DB Ed Royce cÛng nói lên tính cách vô nhân 
bän cûa tình trång mà các vÎ lãnh Çåo GHPGVNTN phäi 
gánh chÎu, v§i sÓ tu°i cûa các Ngài và v§i quy‰t ÇÎnh bÃt 
công cho r¢ng các vÎ này không có quyŠn h®p pháp thành 
lÆp và ÇiŠu hành Giáo H¶i. Bà Nina Shea, Phó chû tÎch Ñy 
H¶i T¿ Do Tôn Giáo QuÓc T‰ cûa Hoa Kÿ (USCIRF) cÛng 
tán thành š ki‰n cûa các diÍn giä. Bà nhÃn månh Ç‰n bän 
án cûa LM NguyÍn Væn Lš và ba ngÜ©i cháu cûa Ngài. Và 
trÜ©ng h®p rÃt khÄn thi‰t cûa TT Thích Trí L¿c và ÇŠ nghÎ 
cûa Ñy H¶i là ÇÜa VN vào danh sách các quÓc gia Çáng 
quan tâm Ç¥c biŒt. Cäm Ç¶ng hÖn h‰t là nh»ng phát ngôn 
chân tình cûa Hòa ThÜ®ng Thích H¶ Giác, Phó ViŒn TrÜªng 
ViŒn Hoá ñåo GHPGVNTN. Hoà ThÜ®ng Çã ÇÜa ra ba ÇŠ 
nghÎ cùng QuÓc H¶i Hoa Kÿ:  

- Xin gªi Bác sï Ç‹ chæm sóc hai vÎ ñåi Lão Hòa ThÜ®ng 
Thích HuyŠn Quang và Thích Quäng ñ¶; vì nhÎ vÎ này Çã l§n 
tu°i và v§i nh»ng bi‰n Ç¶ng vØa qua, tình trång sÙc khÕe 
cûa nhÎ vÎ Çang hÒi suy søp.  

- Cº nhân viên thu¶c Tòa ñåi SÙ Hoa Kÿ Ç‰n thæm các 
vÎ thÜ©ng xuyên.  

- Thäo m¶t công hàm chính thÙc cûa chính phû Hoa Kÿ 
gªi chính quyŠn Hà N¶i vŠ vÃn ÇŠ Çàn áp TDTG. Ngài cÛng 
kêu g†i hai triŒu ngÜ©i ViŒt häi ngoåi góp lòng góp sÙc cho 
viŒc tranh ÇÃu TDTG, và xin xem ÇiŠu này nhÜ m¶t trong 
nh»ng lš tÜªng cûa Ç©i sÓng. 

 

Gia ñình PhÆt Tº 
ñòi T¿ Do Cho Quš ThÀY 

 
Kính thÜa quš vÎ, 
Hôm nay, ThÙ Bäy 25 tháng 10, 2003, hàng ngàn ÇÒng 
hÜÖng Çã Ç‰n tham d¿ cu¶c tuÀn hành, bi‹u tình, th¡p n‰n, 
Çòi hÕi T¿ Do Tôn Giáo cho VN, Çòi hÕi VC trä t¿ do tÙc 
kh¡c cho các vÎ cao tæng tåi VN, Çòi hÕi CSVN ngÜng ngay 
m†i can thiŒp vào n¶i b¶ Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam 
ThÓng NhÃt. Cu¶c bi‹u tình ÇÜ®c Gia ñình PhÆt Tº t° chÙc 
tåi thành phÓ San Francisco, Çã tuÀn hành tØ Toà ThÎ Sänh 
t§i toà T°ng Lãnh S¿ tÙc hang ° cûa b†n VC. PhÆt Kÿ và 
QuÓc Kÿ VNCH Çã long tr†ng dÅn ÇÀu. NgÜ©i ta Ç†c ÇÜ®c 
bi‹u ng» v§i l©i lë quy‰t tâm:  

"Gia ñình PhÆt Tº NguyŒn SÓng và Ch‰t  
Cho S¿ Phøc Hoåt cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo  

ViŒt Nam ThÓng NhÃt" 
 
Có khoäng 500 ñoàn Viên PhÆt Tº Ç‰n tØ Nam, B¡c 
California và các vùng phø cÆn. Các em sinh hoåt rÃt có k› 
luÆt và ÇÜ®c ÇÒng bào ngÜ«ng m¶ tinh thÀn cao cä cûa các 
em. Nhìn các em GDPT trong ÇÒng phøc g†n gàng, có Ç¶i 
ngÛ, ngÜ©i ViŒt tœ nån C¶ng Sän cäm thÃy lòng Ãm áp, có 
chút an ûi lÅn t¿ hào cho th‰ hŒ trÈ tÜÖng lai . 
  
Kính gªi Ç‰n quš vÎ ª xa vài hình änh ghi nhÆn ÇÜ®c . 
 
Kính, 
NVRuong. 
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LÀM TẠI QUỐC HỘI ÂU 
CHÂU Ở STRASBOURG 

NGÀY 20.11.2003 

� Phái đoàn Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất ở 
Hải ngoại đến vận động Quốc 
Hội Âu Châu - Nghị Quyết 427 
hậu thuẫn GHPGVNTN đòi hỏi 
tự do tôn giáo vừa được thông 
qua tại Quốc Hội Hoa Kỳ 

  

Sau chuyến viếng thăm thủ đô Hoa 
Thịnh Đốn thượng tuần tháng 11 
dương lịch vừa qua, nhằm thông tin và 
vận động tại Quốc Hội và Bộ Ngoại 
Giao Hoa Kỳ, Phòng Thông tin Phật 
giáo Quốc tế lại hướng dẫn Phái đoàn 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ - Văn phòng 
II Viện Hóa Đạo đến Quốc Hội Âu 
Châu hiện đang họp tại Strasbourg 
miền Đông Bắc nước Pháp. 

Ngoài công tác thông tin về tình 
hình nhân quyền tại Việt Nam cho các 
vị Dân biểu thuộc các chính đảng, 
Phái đoàn còn vận động để Quốc hội 
Âu châu chấp nhận đưa vấn đề Nhà 
cầm quyền Hà Nội đàn áp Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra 
thảo bàn hầu tiến tới một Quyết Nghị 
tại khóa họp tuần này. 

Phát biểu với các cơ quan truyền 
thông và báo chí khi bước xuống máy 
bay, ông Võ Văn Ái, Phát ngôn nhân 
của Viện Hóa Đạo, tuyên bố: "Sự việc 
quản chế không lý do 11 vị Hòa 
Thượng, Thượng Tọa, Đại Ðức thuộc 
hàng giáo phẩm cao cấp Phật giáo, và 
thường trực sách nhiễu Tăng, tín đồ 
Phật giáo ngày càng lộ rõ chủ trương 
của Nhà nước Việt Nam muốn thủ tiêu 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất, một Giáo hội Dân lập có truyền 
thống 2000 năm lịch sử. Để ngăn chận 
sự tập kích hung hãn vào đại bộ phận 
của dân tộc, là cộng đồng Phật giáo 
từng góp công trong việc dựng nước 
và giữ nước từ 2000 năm qua, mà 
Phái đoàn Phật giáo chúng tôi đến đây 
gặp gỡ các vị Dân biểu để thông tin và 
yêu cầu Quốc hội Âu châu cùng các 
thiết chế của Cộng đồng Âu châu lên 
tiếng bằng một Quyết Nghị nhằm chận 
đứng các cuộc đàn áp Phật giáo từ hai 

tháng qua. Yêu cầu Liên hiệp Âu châu 
áp dụng điều 1 trong Hiệp ước Hợp tác 
Liên hiệp Âu châu - Việt Nam, là điều 
khoản bắt Việt Nam phải tôn trọng 
nhân quyền và những nguyên tắc dân 
chủ. Bởi vì cuộc đàn áp hàng giáo 
phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất hiện nay không chỉ là điều 
nghiêm trọng cho riêng những người 
theo đạo Phật, mà cho toàn thể những 
cá nhân, những đoàn thể đấu tranh 
cho nhân quyền và dân chủ tại Việt 
Nam". 

Phái đoàn Phật giáo đến vận động 
ở Quốc hội Âu châu kỳ này gồm có: 
Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó 
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Chủ 
Tịch Hội Ðồng Điều Hành Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải 
ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTNHN-HK) 
- Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Thượng 
Tọa Thích Viên Lý, Phó Tổng thư ký 
Viện Hóa Đạo kiêm Tổng Thư ký Hội 
Ðồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK - 
Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Thượng 
Tọa Thích Giác Đẳng, Tổng Vụ 
Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông Hội 
Ðồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK - 
Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Đạo hữu 
Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông tin 
Phật giáo Quốc tế, Phát ngôn nhân 
Viện Hóa Đạo kiêm Tổng Vụ Trưởng 
Ngoại Vụ Hội Ðồng Điều Hành 
GHPGVNTNHN-HK - Văn phòng II 
Viện Hóa Đạo và Đạo hữu Ỷ Lan, Phó 
Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo 
Quốc tế, Đặc trách Quốc tế vụ. 

Kể từ ngày thứ hai 17 đến 19.11, 
Phái đoàn đã tranh thủ gặp gỡ đại 
diện các chính đảng của Quốc Hội Âu 
Châu như Đảng Bình Dân Âu Châu 
và Dân Chủ Âu Châu (EPP-ED) ; 
Đảng Xã Hội Âu Châu (ESP) ; Đảng 
Tự Do, Dân Chủ và Cải Cách Âu 
Châu (ELDR) ; Đảng Xanh và Liên 
Minh Tự Do Âu Châu (Green/ALE) ; 
Liên Ðoàn Tả Phái Thống Nhất 
(trong số có Đảng Cộng Sản) và Tả 
Phái Xanh Bắc Âu (GUE/NGL); và 
Đảng Âu Châu Dân Chủ và Tương 
Dị (EDD). Ngoài ra, ông Hartmut 
Nassauer, Trưởng Phái đoàn Quốc 
Hội Âu Châu liên hệ với các quốc gia 
trong Hiệp Hội Đông Nam Á, cũng đã 
thân tình tiếp đón Phái đoàn. 

Ba vấn đề mà Phái đoàn Phật giáo 
đặc biệt quan tâm trình bày qua các 

cuộc gặp gỡ là: 1. Tình trạng đàn áp 
thô bạo và dữ dằn của nhà cầm quyền 
Cộng sản đối với hàng giáo phẩm 
thuộc Hội Ðồng Lưỡng Viện, Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thống nhất, kể từ 
sau biến cố chận xe rồi bắt bớ ngày 8 
và 9.10 vừa qua ở Bình Định và 
Lương Sơn; 2. Vận động cho sự bỏ 
phiếu hậu thuẫn "Nghị quyết về vấn đề 
tự do tôn giáo không hiện hữu tại Việt 
Nam và kế hoạch tiêu diệt Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thống nhất". Một 
Nghị quyết mà Phòng Thông tin Phật 
giáo Quốc tế và Cơ sở Quê Mẹ: Hành 
động cho Dân chủ Việt Nam đã vận 
động từ hơn một tháng qua tại hai 
trung tâm của Liên Hiệp Âu Châu ở 
thủ đô Bruxelles và Strasbourg; và 3. 
kêu gọi các vị Dân biểu can thiệp cho 
vấn đề Nhân quyền được đưa ra thảo 
bàn trong cuộc gặp gỡ thường niên 
của Hội Ðồng Hỗn Hợp Liên Hiệp Âu 
Châu - Việt Nam tại Bruxelles ngày 
thứ sáu sắp tới. 

Có thể nói sự hỗ trợ của 7 chính 
đảng tại Quốc Hội Âu Châu là toàn 
tâm và toàn diện. Ngay cả vị đại diện 
Đảng Cộng Sản Âu Châu cũng vô 
cùng thông cảm và ưu ái khi tiếp Phái 
đoàn Phật giáo. Lời nói của vị này lúc 
chia tay Phái đoàn là một ý nghĩa lớn 
của thời đại, mà mươi mười lăm năm 
trước đây không thể nào có được: "Xin 
quý vị và quý Hòa Thượng trong Phái 
đoàn yên tâm, chúng tôi sẽ bỏ phiếu 
ủng hộ Quyết nghị hậu thuẫn Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thống nhất". 
Nhiều vị khác thì nói thẳng với Phái 
đoàn: "Chúng tôi nhận đủ và thường 
xuyên những tin tức cập nhật do Ủy 
ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt 
Nam và Phòng Thông tin Phật giáo 
Quốc tế gửi đến. Chúng tôi tiếp các 
Ngài là vì mong gặp gỡ các Ngài. Các 
Ngài không cần thuyết phục chúng tôi, 
vì chúng tôi đã đứng vào phe hậu 
thuẫn các Ngài". 

Phái đoàn đã mở cuộc họp báo 
vào lúc 3 giờ chiều thứ tư 19.11 tại 
Câu Lạc Bộ Báo Chí của Quốc Hội Âu 
Châu. Nhiều đại diện báo chí, các 
hãng thông tấn và các vị Dân biểu 
Quốc Hội Âu Châu đến tham dự. Mở 
đầu cuộc họp báo ông Võ Văn Ái, phát 
ngôn nhân Viện Hóa Đạo, tuyên bố : 

"Ngay vào lúc tôi hầu chuyện quý 
Ông Bà giờ này, thì cách đây hai mươi 
nghìn cây số, Hòa Thượng Thích 
Quảng Độ đang suy yếu, bệnh hoạn, 
không ăn uống gì được. Sức khỏe 
Hòa Thượng sa sút kể từ hôm 8.10, 
ngày mà công an chận đứng chiếc xe 
chở các Cao tăng Phật giáo đi Saigon. 
Xe bị giam cầm dưới nắng như thiêu 
đốt suốt 10 tiếng đồng hồ. 

"Hôm nay, nhà cầm quyền cộng 
sản Việt Nam tùy tiện quyết định giam 
giữ Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại 
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Thanh Minh Thiền Viện ở Saigon, 
không cho tiếp xúc bất cứ ai, cũng 
không ai chăm sóc thuốc men cho Hòa 
Thượng với các căn bệnh tiểu đường, 
máu cao và tim mạch. 

"Hòa Thượng Thích Quảng Độ 
nằm trong số 11 Cao tăng vừa được 
công cử vào các chức vụ trọng yếu 
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất bị nhà cầm quyền ra lệnh 
quản chế hành chính. Lệnh này đưa ra 
bằng Quyết định, bằng khẩu lệnh hay 
lệnh ngầm rất tùy tiện. Đức Tăng 
Thống Thích Huyền Quang, bị giam 
giữ không lý do từ năm 1982, xem như 
được cởi nới ít nhiều mấy tháng trước 
đây, thì nay cũng bị đưa trở lại nơi tu 
viện - nhà tù ở Bình Định. 

"Khủng bố hàng giáo phẩm cao 
cấp chưa thấy đủ, nhà cầm quyền Hà 
Nội còn tung một chiến dịch đàn áp 
tinh vi nhưng khốc liệt đối với toàn thể 
Phật giáo đồ, một chiến dịch thô bạo, 
dữ dội nhằm tiêu diệt Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Thống nhất. 

"Hàng trăm ngôi chùa bị công an 
phong tỏa, bao vây, cô lập. Các 
đường dây điện thoại bị cắt và trước 
mỗi ngôi chùa, công an dùng máy rà 
sóng để nhiễu âm hay cắt mọi cuộc 
điện đàm qua máy điện thoại cầm tay. 
Trong khi ấy thì chư Tăng liên hệ Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị 
công an sách nhiễu, bị kêu đi "làm 
việc" ngày đêm. 

"Trong công trình phá hoại này, 
Đảng-Nhà nước cộng sản sử dụng và 
lạm dụng thứ luật pháp gian ác mà họ 
không ngừng tăng cường, với tiền viện 
trợ của Liên hiệp Âu châu, với tiền 
viện trợ của Âu Mỹ để gọi là cải tổ bộ 
máy pháp luật trong 10 năm tới, kiểu 
pháp luật như Nghị định 31/CP cho 
phép giam giữ hành chính (kỳ thực là 
tùy tiện) 2 năm bất cứ ai gây khó chịu 
cho chính quyền. Nếu Nghị định ấy 
chưa đủ để buộc tội, thì chế độ cộng 
sản Việt Nam sẽ la hoảng lên rằng kẻ 
đó "lợi dụng các quyền tự do, dân chủ" 
nhằm thanh toán những người ly khai 
hay chỉ là những công dân bình 
thường có ý thức hơn người khác về 
các quyền của họ... 

"Cuộc đàn áp dữ dằn Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thống nhất không 
chỉ là vấn đề tín ngưỡng tôn giáo. Mặc 
bao hứa hẹn của Thủ Tướng Phan 
Văn Khải khi tiếp kiến Đại Lão Hòa 
Thượng Thích Huyền Quang hôm 2.4 
đầu năm nay, cuộc đàn áp Phật giáo 
đồ hiện nay không chỉ nhắm riêng một 
Giáo hội bị giải thể, mà còn là cuộc 
tổng công kích để triệt phá một phong 
trào quần chúng lớn rộng đang ôn hòa 
đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ. 

"Chính vì lý do ấy mà Phái đoàn 
Phật giáo chúng tôi hiện diện ở Quốc 

hội Âu châu hôm nay. Bằng cách này 
hay cách khác, Liên hiệp Âu châu phải 
lên tiếng chống đối các chính sách độc 
tài nhiễm đầy tội ác của Cộng Hòa Xã 
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tôi biết rằng 
một Quyết Nghị về các vấn đề nói trên 
đang được thảo bàn trong khóa họp 
này. Đây là điều làm chúng tôi ấm 
lòng. 

"Một Quyết Nghị như thế quả là 
quan trọng, khi ta biết rằng trong mấy 
ngày tới đây, trong khuôn khổ hợp tác 
kinh tế giữa Liên hiệp Âu châu và Việt 
Nam, Hội đồng Hỗn hợp Âu châu-Việt 
Nam sẽ gặp gỡ tại Bruxelles dưới sự 
điều hành của Hội đồng Âu châu. 
Theo Hiệp ước ký kết giữa đôi bên 
năm 1995, cuộc hợp tác được xây 
dựng trên "sự tôn trọng nhân quyền và 
những nguyên tắc dân chủ", cho nên 
điều tuyệt đối quan trọng trong dịp 
này, là các viên chức Âu châu phải có 
hành động cứng rắn để Việt Nam tôn 
trọng các nghĩa vụ quốc tế cũng như 
các nghĩa vụ đối với công dân của họ". 

Sau đấy, ông Ái giới thiệu Hòa 
Thượng Thích Hộ Giác trình bày hiện 
tình của Giáo hội. Hòa Thượng Hộ 
Giác nhấn mạnh đến khía cạnh chính 
thống, dân lập và truyền thống 2000 
năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất. Hòa Thượng nói: "Giáo 
hội chúng tôi không tranh giành quyền 
thế của ai, không muốn lật đổ bất cứ 
thế quyền nào. Giáo hội chúng tôi chỉ 
muốn được tự do tu hành và mang lại 
phúc lợi cho quần sanh theo giáo lý 
cứu khổ của Đức Phật hiện hữu gần 
ba nghìn năm. Vì vậy mà dù tiếng nói 
nhỏ bé đến đâu, thân phận cơ cầu như 
thế nào, chúng tôi đến đây mong mỏi 
quý ngài thấu hiểu hoàn cảnh của 
Giáo hội chúng tôi tại Việt Nam mà ra 
tay can thiệp, lên tiếng chận đứng sự 
đàn áp này. Xin Quốc Hội hãy gửi 
công hàm can thiệp, gửi phái đoàn 
thăm viếng hai vị lãnh đạo của chúng 
tôi hiện đang đau yếu trầm trọng, đó là 
Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang 
và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện 
Trưởng Viện Hóa Đạo". Được như thế 
chúng tôi rất đội ơn". 

Trước phần trả lời các câu hỏi của 
báo chí, hai Dân biểu Marco Pannella 
và Olivier Dupuis đã lên tiếng hậu 
thuẫn cho những lời thỉnh cầu Quốc 
Hội Âu Châu của Phái đoàn Phật giáo. 

NGHỊ QUYẾT 427 
VỪA ÐƯỢC THÔNG QUA NGÀY 
11.9 TẠI QUỐC HỘI HOA KỲ 

Trong khi chấm dứt bản thông cáo 
báo chí này và sắp sửa gửi đi, thì 
Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế 
nhận được điện thoại từ Văn phòng 
Nữ Dân biểu Loretta Sanchez ở Hoa 
Thịnh Đốn báo tin rằng Quốc Hội Hoa 

Kỳ vừa thông qua Nghị Quyết 427 với 
409 phiếu thuận, 13 phiếu chống, vào 
lúc 17 giờ chiều ngày 19.11, giờ Hoa 
Thịnh Đốn. Coi như đa số tuyệt đối. 
Đây là Nghị Quyết bày tỏ nhận thức 
của Hạ Viện Hoa Kỳ đối với sự kiên 
cường của hàng giáo phẩm lãnh đạo 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất và nhu cầu khẩn thiết cho tự do 
tôn giáo và những nhân quyền liên đới 
tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam do Nữ Dân biểu Loretta Sanchez 
(Quận Cam, bang California), Dân 
biểu Smith (bang New Jersey), Nữ 
Dân biểu Lofgren (San Jose, bang 
California), Dân biểu Tom Davis (bang 
Virginia), Dân biểu Royce (Quận Cam, 
bang California) đệ nạp trước Ủy Ban 
Đối Ngoại hôm 30.10. Sau đấy, Hòa 
Thượng Thích Hộ Giác và ông Võ Văn 
Ái đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất đã được mời họp 
báo chung hôm 5.11 tại Quốc Hội Hoa 
Kỳ ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn cùng với 
các Nữ Dân biểu Loretta Sanchez, 
Zoe Lofgren và Dân biểu Ed Royce để 
nói lên tầm quan trọng của Nghị Quyết 
này trong tiến trình mang lại tự do tôn 
giáo, nhân quyền cho Việt Nam. 

Toàn văn bản Nghị Quyết 427 đã 
được Phòng Thông tin Phật giáo Quốc 
tế dịch sang Việt ngữ và đăng tải trong 
Thông cáo Báo chí phát hành ngày 
3.11.2003. - 

 LÀM TẠI PARIS  
NGÀY 21.11.2003 

 

� 626 Dân biểu Quốc Hội Âu 
Châu đồng thanh ra Quyết 
nghị tố cáo Hà Nội đàn áp Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất, yêu sách trả tự do cho 
Ðức Tăng Thống Thích Huyền 
Quang, Hòa Thượng Thích 
Quảng Ðộ và các Thượng Tọa 
trong Hội Ðồng Lưỡng Viện, 
yêu sách cho tự do tôn giáo 
biến thành hiện thực tại Việt 
Nam 

 "Vô cùng tiếc cho cuộc gặp gỡ bất 
ngờ nhưng gây động dư luận báo chí 
hôm 2 tháng 4 vừa qua giữa Thủ 
Tướng Phan Văn Khải và Ðại Lão Hòa 
Thượng Thích Huyền Quang, Tăng 
Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất (một giáo hội bị cấm 
đoán), lại tiếp diễn theo sau đó cuộc 
gia tăng đàn áp Giáo hội này, cũng 
như tiếp diễn cuộc đàn áp đối với các 
tổ chức tôn giáo không được công 
nhận khác, như Giáo hội Tin Lành của 
người miền Núi hay Giáo hội Phật giáo 
Hòa Hảo", 

(...) 
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"Không hài lòng về quyết định 
quản chế Ðức Tăng Thống Thích 
Huyền Quang và Hòa Thượng Thích 
Quảng Ðộ, cũng như kết án ngay tức 
khắc hai năm quản chế các Thượng 
Tọa Thích Tuệ Sỹ, Thích Thanh 
Huyền, Thích Nguyên Lý, và Ðại Ðức 
Thích Ðồng Thọ, thị giả của Ðức Tăng 
Thống theo Quyết định của Ủy Ban 
Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, và 
nhà cầm quyền ở Huế và ở thành phố 
Hồ Chí Minh lên án, bằng khẩu lệnh, 
hai năm quản chế bốn Tăng sĩ khác: 
Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, các 
Thượng Tọa Thích Viên Ðịnh, Thích 
Thái Hòa, Thích Nguyên Vương, 

(...) 

"Mạnh mẽ kết án đợt đàn áp mới 
rất trầm trọng, đi ngược quyền tự do 
tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất và những người 
Thiên chúa giáo miền Núi, cũng như 
kết án chính sách có chủ ý mà chính 
quyền Việt Nam sử dụng để khai trừ 
các Giáo hội không được công nhận, 
đặc biệt là trường hợp của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thống nhất; 

"Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam 
chấm dứt tức khắc những chính sách 
đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất, Giáo hội Công giáo, các 
dân tộc miền Núi theo Thiên chúa giáo 
và những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, và 
chấp nhận tức khắc mọi cải cách cần 
thiết để bảo đảm cho các Giáo hội này 
có một quy chế hợp pháp ; 

"Yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự 
do tức khắc cho mọi công dân Việt 
Nam đang bị cầm tù vì lý do tín 
ngưỡng, thực hành tôn giáo hay chỉ vì 
thiết tha với tự do tôn giáo, và tiên khởi 
là trả tự do cho Hòa Thượng Thích 
Huyền Quang, Tăng Thống Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cùng 
người phụ tá của ngài là Hòa Thượng 
Thích Quảng Ðộ; 

"Kêu gọi Nhà cầm quyền Việt Nam 
tôn trọng tự do tôn giáo của tất cả các 
đoàn thể tôn giáo và bảo đảm cho mọi 
người Việt Nam được quyền thực hành 
tôn giáo mà họ chọn lựa, kể cả quyền 
tự do cúng lễ hay hội họp, và yêu cầu 
thiết lập một hệ thống pháp lý độc lập 
với quyền lực chính trị; 

"Mời gọi Ủy Hội Âu Châu đưa vấn 
đề tự do tôn giáo ở Việt Nam vào hàng 
đầu của nghị trình bàn thảo tại Hội 
Ðồng Hỗn Hợp Liên Hiệp Âu Châu - 
Việt Nam vào ngày 21.11 này ở 
Bruxelles; 

"Mời gọi Hội Ðồng và Ủy Hội Âu 
Châu sử dụng mọi phương tiện chính 
trị và ngoại giao để chăm chú theo dõi 
sao cho tự do tôn giáo biến thành hiện 
thực tại Việt Nam; 

"Yêu cầu Ủy Hội và Hội Ðồng Âu 
Châu chăm chú theo dõi sao cho các 
điều khoản về nhân quyền trong các 
hiệp định và hiệp ước ký kết được tuân 
thủ; 

"Yêu cầu các vị đại diện ngoại giao 
của Liên Hiệp Âu Châu và các Quốc 
gia thành viên có mặt ở Việt Nam theo 
dõi tình cảnh của hàng giáo phẩm cao 
cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất đang bị tù hay quản chế, 
chú tâm đặc biệt tới tình trạng tự do 
tôn giáo ở trong xứ và điều hợp mọi nỗ 
lực để thăng tiến cụ thể tự do này"; 

Trên đây là đại cương những lời lẽ 
mà Quốc Hội Âu Châu tố cáo nhà cầm 
quyền Hà Nội và yêu sách chấm dứt 
cuộc đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất một cách dữ dằn và 
độc hại trong bản Quyết nghị thông 
qua lúc 17 giờ chiều thứ năm 
20.11.2003. 

Bản Quyết nghị do 7 chính đảng 
của Quốc Hội Âu Châu, bao gồm 626 
Dân biểu, đệ nạp nên đa số tuyệt đối 
đã thông qua thông qua, không một 
phiếu trắng, không một phiếu chống. 
Các chính đảng này là: Ðảng Bình 
Dân Âu Châu và Dân Chủ Âu Châu 
(EPP-ED); Ðảng Xã Hội Âu Châu 
(ESP); Ðảng Tự Do, Dân Chủ và Cải 
Cách Âu Châu (ELDR); Ðảng Xanh 
và Liên Minh Tự Do Âu Châu 
(Green/ALE); Liên Ðoàn Tả Phái 
Thống Nhất (trong số có Ðảng Cộng 
Sản) và Tả phái Xanh Bắc Âu 
(GUE/NGL); và Ðảng Âu Châu Dân 
Chủ và Tương Dị (EDD). 

Không do ngẫu nhiên mà Nghị 
Quyết 427 thông qua tại Hạ Viện Hoa 
Kỳ ở Hoa Thịnh Ðốn vào lúc 17 giờ 
chiều ngày thứ tư 19.11.2003 với 409 
phiếu thuận trên 13 phiếu chống, rồi 
một ngày sau, Quyết Nghị của Quốc 
Hội Âu Châu thông qua lúc 17 giờ 
chiều thứ năm 20.11.2003 với đa số 
tuyệt đối của 626 Dân biểu. Cả 2 bản 
Quyết nghị đều tập trung vào cuộc đàn 
áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất, sách nhiễu, khủng bố, quản chế 
tùy tiện các Cao tăng lãnh đạo Phật 
giáo. 

Sự lưu tâm và quyết liệt lên án 
mạnh mẽ của hai trung tâm quyền lực 
lớn nhất thế giới này nói lên chính 
nghĩa của cuộc đấu tranh cho tự do 
tôn giáo, nhân quyền và dân chủ của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất và các phong trào tôn giáo, nhân 
quyền, dân chủ ở trong nước. Ngưỡng 
vọng tự do và dân chủ của 80 triệu 
nhân dân thầm lặng đã được thế giới 
lắng nghe và hỗ trợ. Nó là tiếng còi 
báo hiệu sự suy tàn, tan vỡ của những 
chính sách độc tài, áp bức trước sức 
tiến công vũ bảo của phong triều "Dân 
chủ hóa toàn cầu". Mặt khác, sau biến 

động Nguyên Thiều và Lương Sơn 
thượng tuần tháng 10, cuộc vận động 
quốc tế từ hai tháng qua của Cơ sở 
Quê Mẹ: Hành động cho Dân Chủ Việt 
Nam kết hợp với Phòng Thông tin 
Phật giáo Quốc tế và Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại 
tại Hoa Kỳ - Văn phòng II Viện Hóa 
Ðạo đã đạt thành quả trọn vẹn. Qua 
thành quả này, những đòi hỏi chính 
yếu cho tự do tôn giáo, nhân quyền và 
dân chủ mà các cơ sở nói trên và Phái 
đoàn Phật giáo đi vận động đưa ra đã 
được Quốc Hội Hoa Kỳ và Quốc Hội 
Âu Châu hậu thuẫn làm thành yêu 
sách đối ngoại của hai trung tâm 
quyền lực thế giới. Bước đầu đã khởi 
động để chuyển sang bước kế tiếp áp 
dụng các biện pháp chế tài trên lĩnh 
vực kinh tế cũng như chính trị, nếu 
nhà cầm quyền Hà Nội không thay đổi 
chính sách tôn giáo và nhân quyền. 

Dưới đây là toàn văn Việt dịch bản 
Quyết Nghị của Quốc Hội Âu Châu, 
còn bản Nghị quyết 427 của Quốc Hội 
Hoa kỳ chúng tôi đã dịch đăng trong 
bản Thông cáo Báo chí phát hành 
ngày 3.11.2003. 

  

QUYẾT NGHỊ CỦA QUỐC 
HỘI ÂU CHÂU VỀ VẤN ÐỀ 
TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT 

NAM 
(thông qua vào lúc 17 giờ ngày 

20.11.2003 tại Strasbourg) 
  

QUỐC HỘI ÂU CHÂU 
  

- chiếu theo các Quyết nghị trước 
đây về Việt Nam, đặc biệt các Quyết 
nghị ngày 16.11.2000, ngày 5.7.2001 
về vấn đề Tự do tôn giáo và ngày 
15.5.2003, 

- chiếu theo Hiệp ước Hợp tác 
Kinh tế thỏa thuận năm 1995 giữa 
Cộng đồng Âu châu và Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam, hiệp ước 
mà điều 1 xác lập nền tảng hợp tác 
căn cứ trên sự tôn trọng nhân quyền 
và các nguyên tắc dân chủ,  

- Chiếu các điều 69 và 70 trong 
Hiến pháp Việt Nam bảo đảm quyền 
tự do "theo hay không theo một tôn 
giáo nào", 

- chiếu điều 18 trong Công ước 
quốc tế về các Quyền dân sự và 
chính trị mà Việt Nam tham gia ký 
kết, bảo ảm quyền tự do tôn giáo, 

- chiếu hiệp ước hợp tác ký năm 
1985 giữa Liên hiệp Âu châu và Việt 
Nam, 

- chiếu Phúc trình về tình trạng 
nhân quyền trong thế giới năm 2002, 
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- chiếu theo văn kiện chiến lược 
giữa Cộng đồng Âu châu và Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2002 
- 2006, 

- chiếu điều 50, đoạn 5, trong bản 
điều lệ, 

  

A) Vì rằng, tự do tôn giáo là một 
trong những tự do cơ bản được 
tuyên xưng trong bản Tuyên Ngôn 
Quốc Tế Nhân Quyền và bảo đảm 
qua nhiều Công Ước Quốc Tế mà 
Việt Nam tham gia, 

B) Nhấn mạnh tới Hiệp ước hợp 
tác giữa Liên Hiệp Âu Châu và Việt 
Nam đặt nền tảng trên sự tôn trọng 
các quyền cơ bản tuyên xưng trong 
những Công ước vừa kể, 

C) Vì rằng, mặc bao lời tuyên bố 
không ngớt lập lại của nhà cầm 
quyền Việt Nam, thế nhưng tình 
trạng về các tự do cơ bản và, đặc 
biệt là tự do tôn giáo vẫn là mối lo 
lắng cực kỳ, 

D) Vì rằng, tính chất đa chủng tộc, 
đa văn hóa và đa tôn giáo tại Việt 
Nam, 

E) Vì rằng, những hy vọng nảy sinh 
từ cuộc gặp gỡ hồi tháng tư đầu năm 
nay, giữa Thủ Tướng Phan Văn Khải 
và Ðại Lão Hòa Thượng Thích 
Huyền Quang, 86 tuổi, Tăng Thống 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất, người đã trải qua 21 năm tù 
đày, 

F) Vô cùng tiếc cho cuộc gặp gỡ 
bất ngờ nhưng gây động dư luận báo 
chí hôm 2 tháng 4 vừa qua giữa Thủ 
Tướng Phan Văn Khải và Ðại Lão 
Hòa Thượng Thích Huyền Quang, 
Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất (một giáo hội bị 
cấm đoán), lại tiếp diễn theo sau đó 
cuộc gia tăng đàn áp Giáo hội này, 
cũng như tiếp diễn cuộc đàn áp đối 
với các tổ chức tôn giáo không được 
công nhận khác, như Giáo hội Tin 
Lành của người miền Núi hay Giáo 
hội Phật giáo Hòa Hảo, 

G) Không hài lòng về quyết định 
quản chế Ðức Tăng Thống Thích 
Huyền Quang và Hòa Thượng Thích 
Quảng Ðộ, cũng như kết án ngay tức 
khắc hai năm quản chế các Thượng 
Tọa Thích Tuệ Sỹ, Thích Thanh 
Huyền, Thích Nguyên Lý, và Ðại Ðức 
Thích Ðồng Thọ, thị giả của Ðức 
Tăng Thống theo Quyết định của Ủy 
Nan Nhân Dân thành phố Hồ Chí 
Minh, và nhà cầm quyền ở Huế và ở 
thành phố Hồ Chí Minh lên án, bằng 
khẩu lệnh, hai năm quản chế bốn 
Tăng sĩ khác: Hòa Thượng Thích 
Thiện Hạnh, các Thượng Tọa Thích 

Viên Ðịnh, Thích Thái Hòa, Thích 
Nguyên Vương, 

H) Vì rằng, tôn trọng nhân quyền là 
yếu tố chủ yếu của Hiệp ước hợp tác 
ký kết giữa Liên Hiệp Âu Châu và 
Việt Nam, 

I) Vì rằng, sẽ có cuộc họp của "ủy 
ban giám sát" hiệp ước hợp tác giữa 
Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam, 

J) Nhắc lại rằng việc kết án cha 
Nguyễn Văn Lý và ba người cháu 
của Ngài, cũng như cuộc đàn áp 
không ngừng đối với người miền Núi 
theo Thiên chúa giáo và Giáo hội 
Phật giáo Hòa Hảo, 

K) Sự kiện cần lưu ý, là nhiều nhóm 
tôn giáo khác cũng bị chính quyền 
kiểm soát, dù rằng Hiến Pháp Việt 
Nam bảo đảm mọi công dân có 
quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, 

 

QUỐC HỘI ÂU CHÂU 

 

1. Mạnh mẽ kết án đợt đàn áp mới 
vô cùng trầm trọng, trái với quyền tự 
do tôn giáo của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Thống nhất và những 
người Thiên chúa giáo miền Núi, 
cũng như kết án chính sách có chủ ý 
mà chính quyền Việt Nam sử dụng 
để khai trừ các Giáo hội không được 
công nhận, đặc biệt là trường hợp 
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất; 

2. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt 
Nam chấm dứt tức khắc những chính 
sách đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất, Giáo Hội Công 
Giáo, các dân tộc miền Núi theo 
Thiên chúa giáo và những tín đồ 
Phật giáo Hòa Hảo, và chấp nhận 
tức khắc mọi cải cách cần thiết để 
bảo đảm cho các Giáo hội này có 
một quy chế hợp pháp; 

3. Yêu cầu chính phủ Việt Nam trả 
tự do tức khắc cho mọi công dân Việt 
Nam đang bị cầm tù vì lý do tín 
ngưỡng, thực hành tôn giáo hay chỉ 
vì thiết tha với tự do tôn giáo, và tiên 
khởi là trả tự do cho Hòa Thượng 
Thích Huyền Quang, Tăng Thống 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất, cùng người phụ tá của ngài là 
Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ; 

4. Kêu gọi Nhà cầm quyền Việt 
Nam tôn trọng tự do tôn giáo của tất 
cả các đoàn thể tôn giáo và bảo đảm 
cho mọi người Việt Nam được quyền 
thực hành tôn giáo mà họ chọn lựa, 
kể cả quyền tự do cúng lễ hay hội 
họp, và yêu cầu thiết lập một hệ 
thống pháp lý độc lập với quyền lực 
chính trị; 

5. Mời gọi Ủy Hội Âu Châu đưa 
vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam vào 
hàng đầu của nghị trình bàn thảo tại 
Hội Ðồng Hỗn Hợp Liên Hiệp Âu 
Châu - Việt Nam vào ngày 21.11 này 
ở Bruxelles; 

6. Mời gọi Hội Ðồng và Ủy Hội Âu 
Châu sử dụng mọi phương tiện chính 
trị và ngoại giao để chăm chú theo 
dõi sao cho tự do tôn giáo biến thành 
hiện thực tại Việt Nam; 

7. Yêu cầu Ủy Hội và Hội Ðồng Âu 
Châu chăm chú theo dõi sao cho các 
điều khoản về nhân quyền trong các 
hiệp định và hiệp ước ký kết được 
tuân thủ; 

8. Yêu cầu các vị đại diện ngoại 
giao của Liên Hiệp Âu Châu và các 
Quốc gia thành viên có mặt ở Việt 
Nam theo dõi tình cảnh của hàng 
giáo phẩm cao cấp Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Thống nhất đang bị tù 
hay quản chế, chú tâm đặc biệt tới 
tình trạng tự do tôn giáo ở trong xứ 
và điều hợp mọi nỗ lực để thăng tiến 
cụ thể tự do này; 

9. Khuyến cáo việc gửi một phái 
đoàn Quốc Hội Âu Châu đến Việt 
Nam, nhằm lượng định tình hình tôn 
giáo, đặc biệt là tình hình của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, 
gặp gỡ hàng giáo phẩm lãnh đạo, 
trước hết là Ðức Tăng Thống Thích 
Huyền Quang và Hòa Thượng Thích 
Quảng Ðộ; 

10. Ủy nhiệm Chủ Tịch Quốc Hội Âu 
Châu chuyển giao Quyết Nghị này 
đến Hội Ðồng Âu Châu, Ủy Hội Âu 
Châu, đến Chủ Tịch, Thủ Tướng và 
Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam, đến 
Ðức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Thống nhất và vị phụ tá 
của Ngài (Hòa Thượng Thích Quảng 
Ðộ), đến ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp 
Quốc và Báo cáo viên Liên Hiệp 
Quốc đặc trách vấn đề tự do tôn 
giáo. 

(Bản dịch Việt ngữ của Ủy ban Bảo 
vệ Quyền làm Người Việt Nam) 

 

LÀM TẠI PARIS  
NGÀY 24.11.2003 

 
� Một cán bộ cao cấp về Tôn 
giáo vận phủ nhận các lời 
tuyên bố của Nhị vị lãnh đạo 
Hội Phật giáo Nhà nước Thích 
Thanh Tứ và Thích Trí Tịnh 

   
Ngài Thích Thanh Tứ, Phó Chủ 

Tịch Ban Thường Trực Hội Ðồng Trị 
Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (tổ 
chức Phật giáo do Ðảng và Nhà nước 
dựng lên năm 1981), trụ trì chùa Quán 
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Sứ ở Hà Nội. Ngài cũng là Dân biểu 
Quốc hội Cộng sản. Trong mấy tuần lễ 
vừa qua, Ngài lên tiếng nhiều lần để 
bênh vực Ðảng và Nhà nước trong 
việc thẳng tay đàn áp Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất, đồng thời 
có những lời lẽ tố khổ, bất xứng với 
ngôn ngữ người tu hành đối với những 
bậc Cao tăng Phật giáo, như Hòa 
Thượng Thích Quảng Ðộ là một. Ngày 
29.10 Ngài lên tiếng tại kỳ họp thứ 4 
Quốc hội khóa XI, sang ngày 14.11, 
Ngài trả lời phỏng vấn các kênh truyền 
thông của Ðảng và Nhà nước và được 
Viet Nam Net phổ biến. Trong bản 
Thông Cáo Báo Chí phát hành ngày 
17.11.2003, Phòng Thông tin Phật 
giáo Quốc tế đã có mấy điều thương 
xác* với Ngài Thích Thanh Tứ, để đau 
lòng mà nhận ra rằng, vì quá nặng 
lòng với Ðảng Cộng Sản, Ngài phạm 
giới cấm thứ ba trong Ngũ giới của 
người Phật tử, là giới cấm vọng ngữ 
(không được nói dối). 

Ngài Thích Trí Tịnh, vốn là một 
trong những bậc Cao tăng của Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
trước năm 1975, nhưng nay Ngài đã 
sang thuyền khác phục vụ trong Hội 
Phật Giáo Việt Nam (mà quần chúng 
gọi là Giáo hội Phật giáo Nhà nước) ở 
chức vụ Ðệ Nhất Phó Pháp Chủ của 
hội này. Vừa qua Ngài tuyên bố trên 
báo Giác Ngộ, rồi được Việt Nam 
Thông Tấn Xã dịch đăng trên báo Thư 
Tín Việt Nam (Le Courier du Vietnam) 
hôm 21.11.2003. Lời tuyên bố này lặp 
lại lời Ngài Thích Thanh Tứ về tính 
"chính thống và độc tôn" của cái gọi là 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam (danh 
xưng mà Bộ Ngoại Giao và Ban Tôn 
Giáo gọi là "Hội Phật giáo Việt Nam" 
khi dịch ra ngoại ngữ và do Ðảng cho 
ra đời năm 1981). Ngài Trí Tịnh kể chi 
tiết thành lập theo giai thoại mới mà 
Ngài đóng một vai khá chủ yếu, Ngài 
nói: "Năm 1979, một cơ duyên là Phật 
giáo một số nước đặt vấn đề muốn 
sang thăm Phật giáo Việt Nam. Câu 
hỏi được đặt ra với hơn 10 tổ chức hệ 
phái thì tổ chức hệ phái nào đại diện 
cho Phật giáo Việt Nam tiếp Phật giáo 
nước bạn đến thăm? Chính từ những 
yêu cầu đó, Ban Vận động Thống nhất 
Phật giáo Việt Nam ra đời. (...) Sau ba 
năm tiếp xúc, thăm dò dư luận, trao 
đổi với các hệ phái, tổ chức Phật giáo, 
đầu năm 1981, tôi và một số vị tôn túc 
có cuộc họp tại chùa Quán Sứ (Hà 
Nội); sau khi bàn thảo đã đi đến quyết 
định tổ chức Ðại hội thống nhất Phật 
giáo Việt Nam và tôi lãnh trách nhiệm 
soạn thảo nội dung cho Ðại hội". (...) 
Ngày nay, trải qua 22 năm, Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam đã có một vị trí 
quan trọng trong lòng dân tộc và phát 
triển các mối quan hệ tốt đẹp trong 
nước cũng như ngoài nước. (...), Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam hiện nay như 

một vườn hoa đầy hương sắc (...) Giáo 
hội chúng ta đã qua năm lần đại hội, 
đầy đủ tính pháp nhân pháp lý, là một 
tổ chức có đủ điều kiện để phát triển. 
(...) Ðây là giáo hội có một thể thống 
nhất từ trước đến nay trong lịch sử 
Phật giáo". 

Không hiểu rằng trước năm 1975 
tại Việt Nam Cộng Hòa, khi các Phái 
đoàn Phật giáo quốc tế đến thăm 
viếng Phật giáo Việt Nam thì tổ chức 
nào đứng ra tiếp đón? Có phải chăng 
là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất, mà Ngài Thích Trí Tịnh có vai vế 
đại diện cao cấp, và là một Giáo hội ở 
chính thể thống nhất cũng như đại 
biểu cho 11 giáo hội, hội đoàn, môn 
phái của Phật giáo Việt Nam? Có lẽ 
nào Ngài Trí Tịnh mau quên? 

Kinh Phật có dạy: y pháp bất y 
nhân, nghĩa là nghe và tin vào giáo 
pháp của Ðức Phật nhưng không phụ 
tùng vào cá nhân, dù cá nhân ấy nói 
lên tiếng nói của chánh pháp. Ðối với 
hai Ngài Thích Thanh Tứ và Thích Trí 
Tịnh, chúng tôi tin tưởng, đề cao công 
đức hai Ngài trong công cuộc hoằng 
dương đạo Phật. Tuy nhiên không vì 
công đức Phật Pháp của hai Ngài mà 
chúng tôi lệ thuộc theo con đường 
chính trị phục vụ ý thức hệ Mác Lê đã 
lỗi thời trên thế giới của hai Ngài. 

Cũng vậy, chúng tôi không muốn 
đôi co, lời qua tiếng lại với hai Ngài 
lãnh đạo Giáo hội Phật giáo của Ðảng 
và Nhà nước. Bởi vì đã có một cán bộ 
cao cấp, do Ðảng chỉ thị làm công tác 
Dân vận và Tôn giáo vận, đề cập tới 
vấn đề "thống nhất Phật giáo" mà hai 
Ngài tuyên dương. Cán bộ cao cấp 
này tên là Ðỗ Trung Hiếu. Năm 1979, 
ông Hiếu nhận chỉ thị trực tiếp từ ông 
Xuân Thủy, rồi ông Nguyễn Văn Linh 
và ông Trần Quốc Hoàn để "thống 
nhất Phật giáo" trong mục tiêu biến 
Phật giáo thành công cụ chính trị cho 
Ðảng. Nói rõ là thứ Phật giáo bù nhìn 
làm tay sai, khuyển mã cho chính trị 
phi dân tộc, phi Phật giáo, chứ không 
là nền Phật giáo cứu khổ và giải thoát 
chúng sinh có truyền thống cao cả gần 
ba nghìn năm nhân loại. 

Vì vậy, chúng tôi nhường lời cho 
ông Ðỗ Trung Hiếu, vị kiến trúc sư của 
cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
(tức Hội Phật giáo Việt Nam mà quần 
chúng trong nước gọi qua danh xưng 
Giáo hội Nhà nước hay Giáo hội Quốc 
doanh). Vì ông Hiếu thống hối và can 
đảm viết ra sự thực, vì ông Hiếu dám 
yêu sách Ðảng phải trả Phật giáo lại 
cho Phật giáo, mà ông gọi là "CÁI GÌ 
CỦA CESAR HÃY TRẢ LẠI CHO 
CESAR", nên ông Hiếu đã bị bắt, bị 
kết án 18 tháng tù. Tài liệu này được 
Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ra 
Thông Cáo Báo Chí phát hành ngày 
21.5.1995. Nay đọc lại vẫn thấy mới, 

vẫn có cơ sở để hiểu nguyên nhân và 
chính sách bất biến của Hà Nội nhằm 
tiêu diệt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất, điều càng thấy rõ từ biến 
cố tháng 10 vừa qua. Vô hình trung, 
Thông Cáo Báo Chí phát lộ tài liệu của 
ông Ðỗ Trung Hiếu trở thành lời phủ 
nhận đanh thép các lời tuyên bố dối 
gạt của hai Ngài Thích Thanh Tứ và 
Thích Trí Tịnh. Vì vậy, chúng tôi cho 
đăng lại toàn văn bản thông cáo báo 
chí nói trên để rộng đường dư luận: 

 Phòng Thông tin Phật giáo Quốc 
tế vừa nhận được một tập tài liệu quan 
trọng về Phật giáo Việt Nam với lời ghi 
kèm: "Ðể cúng dường Phật Ðản năm 
nay, 1995". Vì không có liên hệ với 
ông Ðỗ Trung Hiếu, tác giả tập tài liệu, 
nên chúng tôi không biết do ông Hiếu 
hay do một người nào khác từ Việt 
Nam gửi tới. Tài liệu viết xong cách 
đây một năm, ngày kết thúc là: "Phật 
Ðản 2538, ngày 15.4 Giáp Tuất 
(25.5.1994)". 

Ông Ðỗ Trung Hiếu, bí danh Mười 
Anh, người Quảng Trị, đảng viên cộng 
sản thâm niên, được Ðảng giao làm 
công tác Tôn giáo vận. Trước 1975, 
làm Trưởng Ban Trí Trẻ (vận động trí 
thức, sinh viên, học sinh) khu Saigon - 
Gia Ðịnh, công tác dưới quyền của 
Khu ủy Trần Bạch Ðằng. Sau 1975, 
ông được Xuân Thủy rồi Nguyễn Văn 
Linh và Trần Quốc Hoàn trực tiếp giao 
phó nhiệm vụ "thống nhất Phật giáo", 
mà thành quả là sự ra đời của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam (Nhà nước) 
ngày 4 tháng 11 năm 1981 tại Hà Nội. 
Chính ông Xuân Thủy, người điều 
khiển Phái đoàn Hà Nội tại Hòa hội 
Paris cuối thập niên 60, Bí thư Trung 
ương Ðảng, Trưởng Ban Dân Vận và 
Mặt Trận Trung Ương, kiêm Bí thư 
Ðảng Ðoàn Ủy Ban Mặt Trận Trung 
Ương, đã triệu ông Hiếu từ Saigon ra 
Hà Nội đầu năm 1979 và giao cho ông 
Hiếu chức Chính ủy của Ðoàn công 
tác thống nhất Phật giáo Việt Nam. 

Qua tập tài liệu 50 trang đánh máy, 
khổ A4, mang tựa đề "Thống Nhất 
Phật Giáo", ông Ðỗ Trung Hiếu cho 
biết chi tiết từng tên tuổi các vị lãnh 
đạo Ðảng đến hàng giáo phẩm cao 
cấp Phật giáo, theo hoặc chống, trong 
quá trình thống nhất Phật giáo, do 
Ðảng chủ trương, từ sau ngày Saigon 
sụp đổ năm 1975. 

Ông Hiếu cho biết một cách chính 
xác chủ trương của Trung Ương Ðảng 
và Ban Dân Vận Trung Ương về vấn 
đề thống nhất Phật giáo: "Nội dung 
đề án là biến hoàn toàn Phật giáo 
Việt Nam thành một hội đoàn quần 
chúng. Còn thấp hơn hội đoàn, vì 
chỉ có Tăng, Ni, không có Phật tử ; 
chỉ có tổ chức bên trên không có tổ 
chức bên dưới, tên gọi là Hội Phật 
giáo Việt Nam (...) Nội dung hoạt 
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động là lo việc cúng bái chùa chiền, 
không có hoạt động gì liên quan tới 
quần chúng và xã hội (...) Lấy chùa 
làm cơ sở chứ không phải lấy quần 
chúng Phật tử làm đơn vị của tổ 
chức Giáo hội". Ông nhận định về sự 
thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
(Nhà nước) tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, 
ngày 4.11.1981, như sau: "Thực sự 
đại biểu là giữa Phật giáo của ta và 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất. Ban Vận động Thống nhất 
Phật giáo Việt Nam đều là đại biểu 
dự Ðại hội, trong đó đại biểu của ta 
đa số. Chín tổ chức và hệ phái Phật 
giáo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất là một, còn lại tám với 
những danh nghĩa khác nhau, 
nhưng tất cả đều hoặc là ta hoặc là 
chịu sự lãnh đạo của Ðảng". (...) 
"Cuộc thống nhất Phật giáo lần này 
bên ngoài do các Hòa Thượng gánh 
vác, nhưng bên trong bàn tay đảng 
Cộng sản Việt Nam xuyên suốt quá 
trình thống nhất để nắm và biến 
tướng Phật giáo Việt Nam trở thành 
một tổ chức bù nhìn của Ðảng". 

Kể từ Chỉ Thị số 20 do ông Trần 
Xuân Bách thảo và Bí Thư thứ nhất Lê 
Duẩn ký năm 1960, chủ trương trên 
đây là lập trường bất biến của Ðảng 
và Nhà nước cộng sản đối với Phật 
giáo. Chính ông Xuân Thủy trình bày 
và nhấn mạnh trong cụ thể cho Ðỗ 
Trung Hiếu khi bàn giao nhiệm vụ: 

"Việc thống nhất Phật giáo Việt 
Nam theo tôi biết, Ðảng chủ trương 
thống nhất Phật giáo của ta với 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất khối Ấn Quang. Phật giáo của 
ta là Hội Phật giáo Thống nhất Việt 
Nam (ở miền Bắc) và Ban Liên lạc 
Phật giáo Yêu nước ở miền Nam. Ở 
miền Bắc, phật tử đã vào các đoàn 
thể quần chúng hết rồi, chỉ còn 
những cụ già đi lễ bái ở chùa ngày 
rằm, mồng một, theo tục lệ cổ 
truyền. Sư tiêu biểu thật hiếm. Cụ 
Trí Ðộ đã luống tuổi, quanh đi quẩn 
lại vẫn cụ Phạm Thế Long, nhưng 
khả năng đức độ của cụ ảnh hưởng 
trong nước và quốc tế hạn chế. Ban 
Liên lạc Phật giáo Yêu nước có khá 
hơn một tí. Cụ Minh Nguyệt (đảng 
viên cộng sản, theo ô. Hiếu) có thành 
tích ở tù 15 năm Côn Ðảo, cụ Thiện 
Hào (đảng viên cộng sản, theo ô. 
Hiếu) có thành tích đi kháng chiến, 
nhưng điều phật tử cần ở nhà Sư, 
cả hai cụ đều hạn chế. 

"Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất khối Ấn Quang là một 
tổ chức tôn giáo và tổ chức quần 
chúng mang tính xã hội chính trị có 
màu sắc dân tộc, thu hút đông đảo 
quần chúng và có uy tín trên thế 
giới, nhiều nhà sư tài giỏi. Nếu 
thống nhất theo Kiến nghị của cụ 

Ðôn Hậu, có nghĩa là giải thể Ban 
Liên lạc Phật giáo Yêu nước, sát 
nhập Hội Phật giáo Thống nhất Việt 
Nam (ở Miền Bắc) vào Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Thống nhất và chịu 
sự lãnh đạo của họ. Như thế Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
phát triển ra toàn lãnh thổ Việt Nam 
chứ không chỉ ở miền Nam như 
trước năm 1975.  

"Quan trọng là Ðảng không bao 
giờ lãnh đạo được Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất, mà 
ngược lại Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất trở thành một tổ 
chức tôn giáo rộng lớn có đông đảo 
quần chúng, là một tổ chức có áp 
lực chính trị thường trực với Ðảng 
và chính phủ Việt Nam. 

"Thống nhất theo dự án của Ban 
Tôn Giáo chính phủ chưa ổn lắm, vì 
chung qui cũng đưa các cụ ở Hội 
Phật giáo Thống nhất Việt Nam (của 
Ðảng ở miền Bắc) và Ban Liên lạc 
Phật giáo Yêu nước (của Ðảng ở 
miền Nam) xách cặp cho Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà 
thôi. Bởi vì các cụ ta đứng gần 
Thượng Tọa Thích Trí Quang sẽ bị 
hút vào tay áo tràng của Thượng 
Tọa hết". 

Với một chủ trương như thế, 
những cuộc đàn áp gay gắt từ sau 
năm 1975 đối với Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất trở thành dễ 
hiểu. 12 Tăng, Ni tự thiêu tập thể tại 
chùa Dược Sư ở Cần Thơ ngày 
2.11.75 là phản ứng chống đối quyết 
liệt đầu tiên của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất tại miền Nam. 
Và đặc biệt những biến động, bố ráp, 
bắt bớ Tăng, Ni, Phật tử trong 3 năm 
vừa qua càng minh chứng rõ hơn cho 
chủ trương này. 

Ngoài ra, ông Ðỗ Trung Hiếu còn 
tiết lộ lập trường bên phía Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, mà 
đại biểu là hai vị lãnh đạo cao cấp: Cố 
Ðại Lão Hòa Thượng Thích Ðôn Hậu 
và Hòa Thượng Thích Trí Quang. 
Hiển nhiên, đối với chư vị lãnh đạo bị 
cầm tù như nhị vị Hòa Thượng Thích 
Huyền Quang, Thích Quảng Ðộ... 
không có tiếng nói ở đây. Hòa Thượng 
Ðôn Hậu bị phe cách mạng cưỡng ép 
đưa lên núi sau vụ Tết Mậu Thân ở 
Huế và đem ra Hà Nội trong thời gian 
chiến tranh, gán cho chức Ủy viên Cố 
vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời 
Cộng Hòa Miền Nam; năm 1976 là đại 
biểu Quốc hội khóa 6 và Ủy viên Ðoàn 
Chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận 
Tổ Quốc. Nhưng một thời gian sau, để 
phản đối việc chính quyền cộng sản 
đàn áp Phật giáo ở miền Nam, Hòa 
Thượng Ðôn Hậu đã công khai bằng 
văn thư từ bỏ hết mọi danh vị và chức 
tước bị gán nói trên. Theo ông Hiếu, 

Cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Ðôn 
Hậu cực lực chống đối việc thống nhất 
Phật giáo để làm công cụ chính trị cho 
đảng cộng sản. Ngài "giữ vững lập 
trường này cho đến ngày viên tịch 
(23.4.92)", ông Hiếu viết. Cố Hòa 
Thượng Ðôn Hậu nêu rõ lập trường 
này trong bản Kiến nghị gửi các ông 
Lê Duẩn, Tôn Ðức Thắng, Trường 
Chinh và Phạm Văn Ðồng, liền "sau 
ngày giải phóng (miền Nam)" năm 
1975. Ông Hiếu cho biết: "Ðảng từ 
chối đề án thống nhất Phật giáo của 
Hòa Thượng Thích Ðôn Hậu và gán 
cho Hòa Thượng có ý đồ xấu, chống 
Ðảng và Nhà nước Việt Nam cộng 
sản". 

Hai mươi năm vừa qua, Hòa 
Thượng Trí Quang giữ im lặng, không 
cộng tác với chính quyền, cũng không 
tham dự cuộc "thống nhất Phật giáo" 
do Ðảng chủ mưu. Nhưng cũng không 
tham gia vào công cuộc giải trừ Pháp 
nạn do Giáo hội đề xướng. Nhờ tài 
liệu của ông Ðỗ Trung Hiếu mà người 
ta biết rõ lập trường của Hòa Thượng 
Thích Trí Quang đòi hỏi thống nhất 
Phật giáo qua yêu sách Bốn điểm sau 
đây, mà cũng là lập trường bất biến 
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất trên hai yêu sách cơ bản, 
là độc lập với chính trị của Ðảng-Nhà 
nước và việc Giáo hội là chủ quyền tự 
quyết của chư Tăng Ni và Phật tử: 

"Về mặt ÐẠO, thống nhất Phật 
giáo Việt Nam tức là phát huy bản 
sắc duy nhất của đạo Phật là Giác 
ngộ, Giải thoát, và tôn trọng 
phương tiện tu hành của mỗi hệ 
phái. Thực chất chỉ có Nam tông, 
Bắc tông. Việt Nam có cả hai. Các 
nước khác có Nam tông, không có 
Bắc tông hoặc ngược lại. 

"Về mặt TỔ CHỨC, thống nhất 
Phật giáo Việt Nam tức là Phật giáo 
Việt Nam chỉ có một tổ chức có tư 
cách pháp nhân ở trong nước và 
quan hệ với quốc tế. Tổ chức Phật 
giáo đó có hệ thống thông suốt từ 
Trung ương đến địa phương cơ sở. 
Tất cả chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo duy 
nhất của Trung ương. Các hệ phái 
được quyền giữ phương tiện tu 
hành riêng, nhưng phải nằm trong 
và chịu sự lãnh đạo chung của tổ 
chức. 

"Về mặt XÃ HỘI, thống nhất Phật 
giáo Việt Nam tức là mọi hoạt động 
xã hội và tham gia các hoạt động xã 
hội phải tuân theo sự lãnh đạo của 
Trung ương Giáo hội, độc lập và 
phù hợp với Giáo lý đức Phật. 

"Về NHÂN SỰ, thống nhất Phật 
giáo Việt Nam tức là các vị Cao 
Tăng đức độ được Tăng, Ni, Phật tử 
cả nước tín nhiệm, cung thỉnh và 
suy cử, chứ không phải là sự thỏa 
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thuận hoặc áp đặt theo yêu cầu 
chính trị. 

"Nói chung, thống nhất Phật 
giáo Việt Nam là tăng cường sự 
thanh khiết và sức mạnh của Phật 
giáo Việt Nam chứ không phải là 
làm bài toán cộng". 

Ðương nhiên Ðảng và Nhà nước 
bác bỏ lập trường thống nhất theo Bốn 
điểm đúng chính của Phật giáo trên 
đây. Nên cuộc đàn áp Phật giáo nói 
chung, truy triệt Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất nói riêng, mới 
tiếp diễn hung hãn cho đến hôm nay. 

Ðặc biệt ông Hiếu còn cho biết thái 
độ của Ðảng đối với Hòa Thượng Trí 
Quang. Trả lời câu hỏi "Nghĩ sao về 
Thích Trí Quang?", ông Hiếu đáp: 
"Anh Tư Ánh (Trần Bạch Ðằng) nói 
anh Út (Nguyễn Văn Linh) giận 
Thích Trí Quang lắm, và Mặt trận 
Giải phóng miền Nam chưa hề thua 
ai, thế mà Trí Quang cho đo ván ba 
lần. Ba lần đó Thích Trí Quang đã 
cứu Mỹ ngụy một cách nhẹ nhàng. 
Bao nhiêu triệu dollars mới trả nổi 
những đòn chiến lược đó ?". 

Ba lần đo ván đó là những lần 
nào? Ðỗ Trung Hiếu kể cho ông Xuân 
Thủy nghe điều mà Nguyễn Văn Linh, 
nguyên Bí Thư Trung Ương cục miền 
Nam phản ảnh: 

"Năm 1964 nhân trận lụt lớn ở 
miền Trung, quân Giải phóng chuẩn bị 
nhổ các đồn bót ngụy, thượng Tọa Trí 
Quang nêu khẩu hiệu "Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất cứu lụt". 
Cờ 5 màu dựng trên các ca-nô, tàu, 
máy bay, trực thăng cứu sạch bọn 
ngụy quân. Cũng năm 1964, nhân dân 
phẫn nộ trước chính quyền quân phiệt 
ngụy, Mặt trận Giải phóng miền Nam 
nêu khẩu hiệu chống quân phiệt để 
đẩy mạnh Phong trào đô thị, thượng 
Tọa Trí Quang lập Hội đồng Nhân dân 
Cứu quốc miền Trung đòi Chính phủ 
Dân sự, gom hết quần chúng về phía 
mình và đạp xẹp khẩu hiệu của ta. 
Năm 1965, Mỹ đổ quân trắng trợn xâm 
lược Miền Nam Việt Nam. Mặt trận 
Giải phóng miền Nam đẩy mạnh 
Phong trào Chiến tranh Cách mạng 
chống Mỹ xâm lược, Thượng Tọa Trí 
Quang nêu khẩu hiệu "Cầu nguyện 
Hòa bình" làm hạn chế cuộc chiến 
tranh chống Mỹ của ta". 

Các đảng viên ngày nay nghĩ về 
Ðảng mình như thế nào? Ý kiến ông 
Ðỗ Trung Hiếu là: "Bộ Chính Trị là 
một tập thể mỗi-người-làm-mỗi-
cách theo ý của Tổng Bí Thư. Ban 
Bí Thư cũng là một tập thể mỗi-
người-cát-cứ-một-lĩnh-vực theo sự 
chỉ huy của Tổng Bí Thư, và Tổng 
Bí Thư là tập trung dân chủ. Một 
chế độ vừa độc tài vừa phong kiến 
khủng khiếp". Ông Nguyễn Quang 

Huy, cán bộ phụ trách Dân vận và Tôn 
giáo vận ở miền Bắc, thì chua cay tâm 
sự với ông Hiếu: "Ðảng không phải 
là của mình, mà là của mấy ổng, chỉ 
là của mấy ổng thôi, dù mình là 
đảng viên. Tất cả đảng viên chỉ là 
con cờ cho mấy ổng sử dụng thôi". 

Kết thúc bản tài liệu "Thống nhất 
Phật giáo", ông Ðỗ Trung Hiếu răn đe 
Ban Bí Thư Ðảng: 

"Nếu làm giám đốc một công ty, 
sai, bị lỗ đôi ba tỷ đồng, gây đau 
khổ đấy. Còn lĩnh vực này (tôn 
giáo), sai, ít nhất gây buồn phiền 
đau khổ cho biết bao triệu con 
người, lớn hơn là làm cho nhiều 
người bị tù đày chết chóc. Ðiều đó 
không lấy gì và làm sao bù đắp 
được. Tốt nhất các anh nên suy 
nghĩ thật chín chắn, phác họa một 
đề án chiến lược hợp lòng dân trên 
nguyên tắc CÁI GÌ CỦA CESAR HÃY 
TRẢ LẠI CHO CESAR (...) Các anh 
nhớ đừng làm gì để họa cho Dân 
tộc, gây đau khổ cho đồng bào các 
tôn giáo. Nghiệp báo đời đời". 

---------------------------------- 

� Ghi chú về hai chữ 
Thương xác :  

Sau khi Thông cáo báo chí "Mấy 
điều thương xác với Ngài Thích Thanh 
Tứ" của Phòng Thông tin Phật giáo 
Quốc tế phát hành ngày 17.11.2003, 
có một số độc giả viết thư về hỏi ý 
nghĩa của cụm từ "thương xác", một 
đôi người lại trách sao không dùng 
chữ bình thường dễ hiểu. Vậy chúng 
tôi xin được trả lời chung như sau: 
Thương xác là từ Hán Việt. Thương 
có nghĩa là bàn bạc; xác có nghĩa là 
chắc chắn, xác thật. Thương xác, 
nghĩa là bàn bạc đắn đo để tìm ra lẽ 
phải, bàn tính cho thật xác đáng, bàn 
bạc cho kỹ càng. Tại sao dùng danh từ 
Hán Việt? Thưa vì ngoại trừ những từ 
thuần Việt, phải nói rằng do địa lý 
chính trị từ trước và sau Tây lịch, chữ 
Hán đã trộn chung vào ngôn ngữ Việt 
bằng ba dòng xâm nhập: chuyển vận 
từ khẩu ngữ của người Hoa sống trên 
nước ta, từ các từ cổ Hán Việt qua 
sách vở và các từ Hán Việt được Việt 
hóa. Cho nên đa số từ ngữ ta dùng là 
từ Hán Việt. Ðây không phải là vấn đề 
nô lệ hóa ngôn ngữ, nhưng do địa lý 
chính trị trước và sau Tây lịch, mà chữ 
Hán đã phổ biến toàn vùng Ðông Nam 
Á, cấu thành một văn tự chung tại Việt 
Nam, Nhật bản, Triều tiên, chứ không 
còn là văn tự riêng của dân tộc Hán. 
Như tiếng La tinh trong thế giới Âu 
châu thời Trung cổ. Do đó ở nước ta, 
cũng như ở Nhật Bản và Triều Tiên, 
chữ Hán trở thành một công cụ văn 
hóa để truyền đạt tư tưởng Việt, văn 
hóa Việt, chứ không truyền đạt riêng 

cho một nền văn hóa hay chính trị có 
tính xâm lược. Từ đầu thế kỷ XX, khi 
những tư tưởng Tây phương về cách 
mạng, dân chủ, nhân quyền... du nhập 
vào Á Châu, thì không những Trung 
Quốc, mà còn có Nhật Bản, là hai 
nước tiên phong trong vấn đề tiếp cận 
và dịch thuật sang ngôn ngữ Ðông 
phương. Hai nước này đã dịch một số 
lớn khái niệm Tây phương trên các 
lĩnh vực văn hóa, khoa học, kinh tế, xã 
hội, chính trị, v.v... ra tiếng Trung Quốc 
và Nhật Bản. Các cụ trí thức nước ta 
đọc sách Tàu, sách Nhật, mới chuyển 
vận các tư tưởng này sang chữ Việt. 
Công tác và nỗ lực dịch thuật, giới 
thiệu các tư trào thế giới như thế hiếm 
thấy ở giới trí thức Việt Nam. May mà 
có một cuốn Hán Việt Từ điển của học 
giả Ðào Duy Anh ra đời năm 1931, 
nếu không, học giới nước ta còn nhiều 
lúng túng khi diễn đạt sang tiếng Việt 
các khái niệm mới của học thuật Tây 
phương. Những từ mà ta tưởng là 
thuần Việt như cách mạng, kinh tế, 
v.v... là những từ mới dịch thuật của 
hai nước nói trên. 

Trở lại với cụm từ "thương xác", thì 
đây không do sính dùng chữ Hán, mà 
là một từ đã khá thông dụng, thường 
thấy trên báo chí Việt Nam trước năm 
1945 trên toàn quốc, và trước 1975 ở 
miền Nam. Còn câu hỏi sao không 
dùng một từ dễ hiểu, thuần Việt, thì 
chúng tôi thực tâm cầu thị các bậc cao 
minh chỉ giáo cho. Thoạt đầu chúng tôi 
có nghĩ đến từ "phân trần" hoặc "trao 
đổi", nhưng trong tư thế của chúng tôi, 
chúng tôi không có gì phải phân trần 
hay trao đổi với một Nhà Sư đã thiên 
kiến bênh vực lập trường của Nhà 
nước và Cộng đảng đàn áp Phật giáo. 
Chúng tôi cũng thấy quá dài dòng khi 
phải viết, chẳng hạn như: "Mấy điều 
bàn bạc với Ngài Thích Thanh Tứ để 
tìm ra lẽ phải", vừa yếu ớt vừa cầu lụy. 
Sáu mươi năm qua, chúng tôi thấy hai 
thói mới của người Cộng sản Việt 
Nam là nói dài dòng, đặt tiêu đề (tít) 
ngoằn ngoèo trên các bài viết, bài diễn 
văn, nhưng lại hay viết tắt (phát xuất 
từ thời chiến muốn giữ bí mật). Dần dà 
thành quán tính nói dai những điều ai 
cũng biết và chẳng ai còn tin, mặt khác 
thì chữ viết tắt vô tình đưa người đọc 
vào một thứ chính sách ngu dân. Do 
nhận định ấy, chúng tôi cố tránh hai cố 
tật này. Và cũng do hai chữ "thương 
xác" vốn chẳng xa lạ gì với người 
thường xuyên đọc sách báo nước nhà 
đối với các thế hệ trước 1945 hay 
trước 1975. 
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TIN TÖÙC NÖÔÙC ÑÖÙC 
 

� NGUYEÃN LEÂ HOAØNG VIEÄT  phuï traùch 
 
 
� Kohl tuyeân boá Stasi Taây Ñöùc laø boïn phaûn quoác 
Berlin: Cöïu Thuû Töôùng Ñöùc, Helmut Kohl CDU, voán laø 
moät naïn nhaân cuûa cô quan tình baùo Stasi Ñoâng Ñöùc, leân 
tieáng ñoøi hoûi laø phaûi kieåm  tra roäng raõi nhöõng thaønh phaàn 

“ öu tuù “ù cuûa nöôùc Ñöùc xem 
hoï coù hoaït ñoäng cho cô 
quan tình baùo Stasi hay 
khoâng. OÂng Kohl tuyeân boá 
vôùi nhaät baùo Die Welt: “ toâi 
nghó laø neân kieåm tra nhöõng 
ngöôøi thuoäâc phaïm vi xaõ 
hoäi, ñaûng phaùi, kinh teá, 
nghieäp ñoaøn, giaùo hoäi vaø 
giôùi kyù giaû“.  OÂng tieáp: “Toâi 

töôûng töôïng raèng, ngöôøi ta neân noùi roõ ra hoï ñaõ laøm gì. 
Vaø ai trong chính tröôøng, kinh teá vaø hieäp hoäi hay giôùi 
truyeàn thoâng ñaõ laøm vieäc vaø xöa kia hoaït ñoäng cho cô 
quan tình baùo Stasi, ngaøy nay hoï neân ruùt lui nhanh nhö 
coù theå ra khoûi taäp theå xaõ hoäi. Daân chuùng Ñöùc laø nhöõng 
ngöôøi soáng trong moät xaõ hoäi raát töï do, hoï coù theå töï do 
quyeát ñònh laø coù muoán coäng taùc laøm vieäc vôùi cô quan tình 
baùo CS cuûa Milke hay khoâng. Vì theá, oâng Kohl noùi, nhieàu 
coäng taùc vieân cuûa Stasi ôû Taây Ñöùc, hieåu theo ñuùng nghóa 
danh töø coå ñieån, hoï laø nhöõng keû phaûn quoác!“.  
  

� Löông Ñoâng - Taây Ñöùc cheânh leäch roõ raøng 
Capital 21/2003: Giaù haøng reû, löông thaáp: daân Ñoâng Ñöùc 
chæ laõnh 75% soá tieàn löông  cuûa coâng nhaân phía Taây! 
Ngay caû vuøng Ruhrgebiet cuõng khaäp kheånh chaïy theo! 
Maëc daàu luông boång ôû phía Ñoâng chæ baèng 78% möùc 
löông ôû phía Taây, nhöng treân thöïc teá thì söï cheânh leäch 
veà löông boång hai phaùi Ñoâng - Taây Ñöùc coøn cao hôn 
nöõa. Vì ngöôøi Ñöùc ôû phía Ñoâng khoâng kieám theâm ñöôïc 
qua nhöõng nguoàn lôïi khaùc neân töø ñoù söï cheânh leäch leân 
ñeán 25%! 
Ngay caû taïi Taây Ñöùc cuõng ñaõ coù söï cheânh leäch giöõa 
Nam-Baéc roài. Daân vuøng Muenchen coù nhieàu löông trong 
tuùi, hôn khoaûng +20% so vôùi daân ôû Hamburg. Daân vuøng 
coù caáu truùc yeáu keùm veà kinh teá nhö vuøng Oberpfalz 
thuoäc bang Bayern cuõng kieám löông nhieàu hôn so vôùi 
coâng nhaân vuøng Ruhr nhö Dortmund hay baèng daân taïi 
thaønh phoá ñang phaùt trieån maïnh Bremen. 
Theo tin töùc thoáng keâ cuûa IWH thì löông (trung bình) 
chöa tröø thueá cuûa coâng nhaân phía Ñoâng vaøo naêm 2002 
laø 21,1 ngaøn Euro/naêm vaø ôû phía Taây laø 27,3 ngaøn 
Euro/naêm. 
Sau ñaây laø tieàn löông / naêm ñaõ tröø thueá xong cuûa moät 
ngöôøi daân Ñöùc: 
     Muenchen  : 21900 Euro 

Stuttgart  : 19900 Euro 
Koeln      : 21900 Euro  
Frankfurt/Main  :19900  Euro 

Hamburg  :18100  Euro 
Hannover  :17900  Euro 
Berlin   :16900  Euro 
Bremen   :16800  Euro 
Weiden/Oberpfalz :16800  Euro 
Dortmund  :16500  Euro 
Lerr/Ostfriesland  :16100  Euro 
Dresden  :14700  Euro 
Magderburg  :14100  Euro 
Rostock   : 14100 Euro 
Goerlitz   : 12400 Euro 

     

� Baén haï ... laø giaûi phaùp cuoái cuøng 
Berlin 05.11.03: Noäi caùc Ñöùc vöøa chuaån y ñaïo luaät ñaõ 
ñöôïc döï thaûo maø qua ñoù Boä Quoác Phoøng trong töông lai 
coù theå quyeát ñònh baén haï nhöõng chieác maùy bay bò baét 
coùc (entfuehrt) trong nhöõng tröôøng hôïp khaån caáp!  
Boä tröôûng noäi vuï Ñöùc, Otto Schily SPD, ñaõ cho bieát trong 
buoåi hoïp baùo cuøng vôùi Boä Tröôûng Quoác Phoøng Peter 
Struck taïi Baù Linh laø theo quan ñieåm chuùng toâi, quyeát 
ñònh cuoái cuøng naèm trong tay cuûa löïc löông vuõ trang 
Ñöùc. Trong tröôøng hôïp khaån tröông vaø ñaây cuõng laø traùch 
nhieäm cuûa Boä tröôûng Quoác Phoøng laø ñöôïc pheùp baén haï 
nhöõng chieác maùy bay bò baét coùc vaø ñöôïc söû duïng nhö laø 
moät vuõ khí ñeå gaây khuûng boá vaø ñoù cuõng laø bieän phaùp 
sau cuøng maø thoâi. Oâng Schily hy voïng laø baïn oâng, Peter 
Struck, seõ khoâng phaûi ñi ñeán quyeát ñònh naøy trong töông 
lai!    
 

� SPD sa suùt töø ñaàu naêm 2003 
Berlin: Keå töø ñaàu naêm 2003 ñeán nay, söï uûng hoä cuûa cöû 
tri Ñöùc daønh cho ñaûng SPD ngaøy caøng suùt giaûm! Trong 
cuoäc thaêm doø yù kieán 2504 cöû tri Ñöùc töø ngaøy 27.10 - 
31.10.03 cuûa vieän nghieân cöùu Forsa vöøa qua cho tuaàn 
baùo Stern vaø ñaøi truyeàn hình RTL thì chæ coøn coù 23% 
toång soá cöû tri Ñöùc uûng hoä SPD. Ngöôïc laïi, khoái ñoái laäp 
taêng theâm leân ñeán 51% vaø nhö vaäy hôn SPD hôn gaáp 
ñoâi. Ñaûng xanh vaãn naèm ôû möùc ñoä 11% vaø FDP thì ñöôïc 
6%. 
Ngay caû treân phöông dieän uy tín ñoái vôùi quaàn chuùng 
Ñöùc, Thuû Töôùng kieâm ñaûng tröôûng SPD cuõng bò maát ñi 
söï tín nhieäm. Chæ coøn coù 34% haøi loøng vôùi vieäc laøm cuûa 
Schroeder, trong khi ñoù thì coù tôùi 64% toû yù baát bình döïa 
theo söï thaêm doø yù kieán 507 cöû tri Ñöùc cuûa vieän nghieân 
cöùu Emnid cho ñaøi truyeàn hình N-TV vaøo ngaøy 14.10.03 
vöøa qua 
 

� Keû gieát ngöôøi theo chæ thò cuûa Coäâng saûn Ñoâng 
Ñöùc bò baét  
Karlsruhe: Chuû tòch coâng toá vieän lieân bang, Kay Nehm, 
ñaõ ra leänh baét moät keû gieát ngöôøi cuûa chính quyeàn Coäng 
saûn Ñoâng Ñöùc (DDR) cuõ. Teân naøy laø ngöôøi Baù linh, 53 
tuoåi, bò nghi laø moät thaønh vieân cuûa toå chöùc gieát ngöôøi 
theo chæ thò cuûa CS vaø y ñaõ gieát cheát nhieàu ngöôøi maø töø 
caùi nhìn cuûa chính quyeàn Coäng Saûn Ñöùc tröôùc ñaây töøng 
keát aùn thaønh phaàn naøyï laø nhöõng keû phaûn boäi chính phuû 
Coäng saûn Ñoâng Ñöùc trong khoaûng thôøi gian töø 1976 ñeán 
1987. 
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� Laøm laäu coù theå bò phaït tuø 10 naêm 
Hamburg: Nhaät baùo Bild ñaõ loan, ñöïa theo nguoàn tin töø 
Boä Taøi Chaùnh cuûa Hans Eichel, thì tuøy tröôøng hôïp naëng 
nheï, laøm vieäc laäu troán thueá coù theå bò phaït tuø ñeán 10 naêm! 
Laøm laäu troán thueá, khoâng ñoùng nguyeät lieãm xaõ hoäi seõ 
khoâng coøn coi laø moät toäi chæ vi phaïm luaät nhö xöa nay maø 
seõ ñöôïc xem nhö laø moät toäi troïng hình (Straftat) trong 
töông lai. Theo giôùi truyeàn thoâng thì ngöôøi ta sôï raèng qua 
luaät môùi naøy cöù moät trong 8 ngöôøi coù theå seõ bò keát aùn tuø 
ôû. Theo söï öôùc ñoaùn cuûa nhöõng chuyeân gia thì hieän coù 
khoaûng 10 trieäu ngöôøi Ñöùc “thöôøng xuyeân“ laøm laäu. 
 

� Cuba caám cöïu ñaûng tröôûng ñaûng Xanh ñeán 
quan saùt nhaân quaàn  
Berlin: Hoâm 26.09.03, chính phuû CHLB Ñöùc leân tieáng 
phaûn ñoái Cuba (moät trong 4 nöôùc Coâng saûn coøn laïi ngoaøi 
Baéc Haøn, Trung Coäng vaø Vieät Nam) veà vieäc töø choái 

khoâng cho baø Claudia 
Roth, cöïu ñaûng tröôûng 
ñaûng Xanh, hieän laø coá vaán 
nhaân quyeàn, ñònh tôùi Cuba 
ñeå quan saùt veà vaán ñeà 
nhaân quyeàn taïi ñaây. Baûn 
tuyeân boá cuûa Boä Ngoaïi 
giao Ñöùc vieát: “Tình traïng 
töï coâ laäp cuûa Cuba gaây 
nhieàu thieät haïi cho daân 
baûn xöù“. Quyeát ñònh khoâng 

caáp Visa nhaäp caûnh cho baø Roth laø khoâng phuø hôïp vôùi 
taäp quaùn ngoaïi giao quoác teá, cuõng khoâng laø tín hieäu tích 
cöïc töø chính quyeàn Cuba maø beân ngoaøi mong ñôïi, ñoù laø 
loái giaûi quyeát khaùc haún veà caên baûn, caùch thöùc cö xöû vôùi 
nhöõng ngöôøi ly khai, ñoái laäp cuõng nhö caùch phoùng thích 
tuø nhaân chính trò taïi Cuba maø caùc quoác gia trong khoái 
Lieân Hieäp AÂâu Chaâu töø laâu ñaõ nhieàu laàn yeâu caàu. 
Boä Ngoaïi giao Ñöùc coøn noùi “Tình traïng nhaân quyeàn taïi 
Cuba trong naêm nay ngaøy caøng teä theâm“. Vôùi nhieàu aâu lo 
ngöôøi ta ñang theo doõi soá phaän nhöõng nhaø ñoái laäp bò baét 
trong thaùng 4.2003 vöøa qua. Coù 75 nhaø ñaáu tranh cho 
nhaân quyeàn vaø daân chuû, goàm nhöõng nhaø baùo ñoäc laäp, bò 
vaây baét vaø bò keát toäi hôïp taùc vôùi Hoa Kyø aâm möu laät ñoå 
chính quyeàn Cuba. Hoï bò keát aùn, ngöôøi bò tuø naëng nhaát laø 
28 naêm gaây phaûn öùng maïnh meõ ôû ngoaïi quoác. 
Muïc ñích baø Claudia Roth, ñöông kim Thöôïng nghò só 
Quoác Hoäi Ñöùc, ñi Cuba 4 ngaøy laø ñeå gaëp nhöõng vieân 
chöùc Havana cuõng nhö caùc nhaø ñoái laäp ly khai vaø vôï cuûa 
hoï! Ngay sau khi bò Cuba töø choái khoâng cho nhaäp caûnh, 
baø Roth ñaõ tuyeân boá vôùi nhaät baùo Die Welt: “ Chuyeän maø 
Cuba töø choái khoâng cho baø nhaäp caûnh laø moät tín hieäu 
cho söï khoâng toát ñeïp gì trong quoác noäi cuûa Cuba“. Ngöôøi 
ta khoâng caàn phaûi xaây böùc töôøng môùi. Sau baûn aùn khoâng 
theå chaáp nhaän ñöôïc vaøo thaùng 4.2003, ñoái vôùi thaønh 
phaàn ñoái khaùng cuõng ñuû cho thaáy roõ nôi ñoù hieän taïi 
khoâng phaûi laø muøa Xuaân! Chuyeän muoán aùp cheá nhöõng 
ngöôøi khoâng cuøng quan ñieåm “caâm mieäng“ laø traùi ngöôïc 
vôùi söï côûi môû. “Ngöôøi ta coù caûm töôûng raèng moät chính 
quyeàn ñang muoán xaây töôøng kín laïi“. Ñuùng ra, chuyeán 
thaêm vieáng laø moät cô hoäi thuaän lôïi nhaát ñeå baø Roth, vôùi 
tö caùch laø UÛy vieân ñaëc traùch veà nhaân quyeàn, ngoaøi 

chuyeän muoán gaëp gôõ ñaïi dieän chính quyeàn vaø moät soá 
Nghò só quoác hoäi vaø ñaïi dieän Giaùo hoäi Coâng giaùo Cuba 
baø Roth coøn muoán ñi thaêm theâm caùc nhaø tuø, caùc tuø nhaân 
vaø thaân nhaân cuûa ho,ï nhöng ... coù leõ chính quyeàn Cuba 
hoaøn toaøn khoâng thích cho ngöôøi khaùc bieát tình traïng 
nhaân quyeàn taïi ñoù! Theo tin baùo Die Welt, hieän coù 
khoaûng 12 phoùng vieân töø nhieàu quoáâc gia khaùc nhau 
khoâng ñöôïc Cuba caáp Visa cho pheùp nhaäp caûnh, vôùi lyù 
do laø vaên phoøng ñaëc traùch chieáu khaùn thuoäc Boä ngoaïi 
giao ñang beà boän coâng vieäc vaø theo chính quyeàn Cuba 
thì vaán ñeà vieát phoùng söï naøy noï trong thôøi gian hieän taïi 
veà Cuba laø chuyeän maø chính quyeàn CS Cuba do laõnh 
ñaïo Castro khoâng thích! Theo taøi lieäu cuûa Hieäp hoäi nhaân 
quyeàn quoác teá (IGFM) thì ôû Cuba hieän coù haøng traêm 
chính trò gia bò caàm tuø, ñang soáng trong tình caûnh voâ 
nhaân ñaïo, trong ñoù coù hôn 250 ngöôøi bò aùn tuø treân 10 
naêm. Phaàøn ñoâng nhöõng ngöôøi bò tuø laâu naêm laõnh aùn töø 
15 ñeán 30 naêm, ñaõ bò ngoài tuø töø thaäp nieân 80 cho tôùi giôø 
... 
� Stoiber ñöôïc baàu laøm thoáng ñoác Bayern 
Muenchen 07.10.03: Nghò vieän bang Bayern ñaõ baàu oâng 
Edmund Stoiber laøm Thoáng Ñoác nhieäm kyø 2003-2008. 
OÂng Stoiber, ñaûng tröôûng CSU vaø caàm quyeàn taïi bang 
Bayern keå töø naêm 1993 cho ñeán nay ñaõ ñöôïc taùi tín 
nhieäm trong chöùc vuï Thoáng Ñoác vôùi 124 phieáu thuaän, 
trong toång soá 180 nghò só  thuoäc noäi caùc tieåu bang. 
Cuõng neân nhaéc laïi, trong cuoäc baàu cöû nghò vieän tieåu 
bang Bayern hoâm 22.09.03 vöøa qua, ñaûng CSU ñaõ thaéng 
lôùn vaø chieám 2/3 ña soá phieáu tuyeät ñoái taïi nghò vieän. 
Trung tuaàn thaùng 10, Stoiber seõ cho bieát thaønh phaàn noäi 
caùc cuûa oâng. 
 

� Haõng xe hôi Opel laøm 30 giôø tuaàn 
Ruesselheim 28.10.03: Haõng cheá taïo xe hôi Adam Opel 
AG muoán aùp duïng giaûi phaùp laøm vieäc 30 giôø moãi tuaàn 
cho nhaân vieân taïi Rueselheim. Vì Opel khoâng baùn ñöôïc 
nhieàu xe nhö yù neân baét buoäc phaûi saûn xuaát ít laïi cho ñeán 
heát cuoái naêm 2004. Theo tin cuûa thoâng taán xaõ Ñöùc cho 
bieát thì hoäi ñoàng quaûn trò haõng Opel thoâi thuùc hoäi ñoàng 
saûn xuaát treân phöông dieän caét giaûm bôùt soá nhaân söï ñang 
laøm vieäc cho haõng Opel. 
Phaùt ngoân vieân cuûa haõng Adam Opel AG vaø chuû tòch hoäi 
ñoàng saûn xuaát, Klaus Franz, xaùc nhaän coù buoåi noùi 
chuyeän giöõa hai beân veà moät giaûi phaùp tieát kieäm. Tuy 
nhieân Klaus Franz chöa tìm thaáy daáu hieäu naøo ñeå töø ñoù 
caàn phaûi caét giaûm choã laøm caû, trong khi ñoù thì phaùt ngoân 
vieân haõng Opel laïi noùi laø chöa quyeát ñònh veà chuyeän caét 
giaûm nhaân söï.  
Qua hôïp ñoàng Olympia ñöôïc kyù keát tröôùc ñaây vôùi söï 
chaáp thuaän cuûa hoäi ñoàng saûn xuaát nhaèm chaán chænh laïi 
haõng, Opel seõ caét giaûm 2500 choã laøm trong 2 naêm 2002 
vaø 2003. Ngoaøi ra, Opel cuõng ñöôïc quyeàn ñình treä vaø coù 
theå hoaõn laïi vieäc chuyeån treã tieàn Giaùng Sinh vaøo naêm tôùi 
sau ñoù, thay vì thaùng 11 hay 12 cuûa naêm ñang laøm vieäc. 
Chuû tòch hoäi ñoàng saûn xuaát, Klaus Franz, döïa theo lôøi 
phaùt bieåu cuûa chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò haõng Opel, Carl 
Peter Forster, cho bieát laø Opel seõ coù moät chöông trình 
laønh maïnh hoùa haõng gay gaét hôn. Lyù do laø Opel döï tính 
seõ loã naëng trong quí IV cuûa naêm 2003.  
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 � Ngöôøi ngheøo seõ cheát sôùm hôn vì caûi toå söùc 
khoeû 
Osnabrueck: Theo quan ñieåm cuûa Hieäp hoäi nhöõng cô 
quan xaõ hoäi (SoVD) thì haäu quaû cuûa söï caûi toå veà söùc 
khoeû laø nhieàu ngöôøi ngheøo seõ cheát sôùm hôn! Chuû tòch 
cuûa Hieäp hoäi SoVD, oâng Peter Vetter noùi qua baùo Neuen 
Osnabruecker Zeitung laø nhöõng ai coù möùc löông thaáp 
hay nhaän trôï caáp xaõ hoäi vaø nhöõng ngöôøi ôû trong caùc kyù 
tuùc xaù (Heimbewohner) khoâng theå chi noåi cho nhöõng phí 
toån ñi khaùm Baùc só, mua thuoác men hay laøm haøm raêng 
giaû. Cho tôùi nay, theo Vetter, chöa thaáy ñeà caäp gì ñeán 
chuyeän mieãn phí cho giôùi naøy. 
Luaät môùi veà söùc khoûe chæ aán ñònh laø treân nguyeân taéc phaûi 
traû theâm 10% cho taát caû nhöõng coâng vieäc (Leistungen)  
ñaõ hoaøn taát xong, ít nhaát phaûi traû theâm 5 vaø toái ña 10 
Euro. Nhöng chæ phaûi traû cho taát caû nhöõng khoaûng tieàn 
phuï troäi (Zuzahlungen) toái ña laø 2% soá löông chöa tröø 
thueá, trong nhöõng tröôøng hôïp bò beänh kinh nieân 
(chronische Kranken) thì chæ traû theâm 1% thoâi! 
 

� Giaù löông toái thieåu cho ngaønh xaây caát  
Berlin: Sau nhieàu tuaàn thöông thaûo cuõng nhö löu yù ñeán 
söï nôùi roäng Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu trong töông lai, vaøo 
ngaøy 14.10.03 vöøa qua, nghieäp ñoaøn xaây caát Ñöùc vaø giôùi 
chuû nhaân ñaõ thoûa thuaän trong cuoäc tranh chaáp löông 
boång cho ngaønh naøy vôùi moät möùc löông toái thieåu taïi Taây 
Ñöùc cho hai naêm 2003û vaø 2004 khoâng thay ñoåi laø 10,36 
Euro (löông toái thieåu loaïi I=Mindestlohn I) vaø 12,47 Euro 
(loaïi II). Möùc löông toái thieåu loaïi I cho Ñoâng Ñöùc cuõng 
khoâng thay ñoåi trong 2 naêm 2003/04 laø 8,95 Euro.  Loaïi II 
cho phía Ñoâng seõ bò giaûm xuoáng coøn 9,65 Euro keå töø 
thaùng 11.2003 vaø ñöôïc taêng khoâng bao nhieâu leân 10,01 
Euro baét ñaàu töø thaùng 9.2004. 
Baét ñaàu töø 01.09.2005 taát caû caùc loaïi löông keâ treân ñöôïc 
taêng theâm 1,7%, tính ra taïi phía Taây löông loaïi I seõ laø 
10,54 Euro vaø cho loaïi II laø 12,68 Euro vaø cho phía Ñoâng 
löông loaïi I seõ laø 9,10 Euro vaø loaïi II laø 10,18 Euro. Hôïp 
ñoàng thaûo thuaän löông boång noùi treân ñöôïc gia haïn cho 
tôùi 31.08.2006 vaø vò ñaïi dieän cho giôùi chuû nhaân, oâng 
Werner Kahl ñaùnh giaù keát quaû cuoäc thöông thaûo coù theå 
xem laø moät giaûi phaùp coù nhieàu kyø voïng trong töông lai! 
 

� Khai thueá  chæ caàn coù moät tôø giaáy 
Berlin 7.10.03: FDP ñoøi hoûi phaûi thay ñoåi roát raùo luaät 
thueá cuûa Ñöùc hieän ñang coù. FDP ñeà nghò trong baûng 
phaùc thaûo laø chæ caàn coù ba loaïi thueá maø thoâi! Qua ñoù, 
theo ñaûng FDP, trong töông lai khi khai thueá ñöôïc ñôn 
giaûn hoùa vaø daân chuùng Ñöùc chæ caàn söû duïng moät tôø giaáy 
thoâi. Neáu maø ñeà nghò cuûa FDP ñöôïc Quoác hoäi Ñöùc chaáp 
thuaän thì coù leõ... trong töông lai coâng chöùc sôû thueá maù 
Ñöùc seõ khoâng coøn nhieàu vieäc ñeå laøm nöõa! 
Qua baûn phaùc thaûo cuûa chuyeân vieân taøi chaùnh cuûa ñaûng 
FDP, Otto Solms, sau khi ñaõ thoâng qua nhöõng ñieåm 
chính vôùi Hoäi ñoàng laõnh ñaïo ñaûng, thì ñeà nghò cuûa FDP 
nhö sau: 
Chæ coøn ba loaïi thueá laø 15,25, 25% vaø 35%. FDP aán ñònh 
möùc löông caên baûn cho moãi moät coâng daân Ñöùc, ngay caû 
con nít, laø 7500 Euro. Tieàn nuoâi treû phaûi ñöôïc taêng theâm 

200 Euro. Cho nhöõng ai laøm löông tôùi 15 ngaøn Euro / 
naêm  seõ bò ñaùnh thueá 15%, vôùi möùc löông ñeán 40 ngaøn 
Euro ñoùng 25% thueá vaø taát caû nhöõng ngöôøi coøn laïi coù 
möùc löông hôn 40 ngaøn thì chæ phaûi ñoùng 35% thueá! 
Thueá hoa lôïi tö baûn ñoàng nhaát laø 25%. 
Theo Pinkwart, moät thaønh vieân thuoäc Hoäi ñoàng laõnh ñaïo 
cuûa ñaûng FDP thì vôùi ñeà nghò cuûa FDP thueá cho daân 
chuùng Ñöùc seõ giaûm theâm khoaûng 26 tyû Euro, vöôït xa 
hôn chöông trình caûi caùch thueá maù cuûa lieân minh caàm 
quyeàn! 
  

� Lafontaine chöa trôû laïi chính tröôøng 
Saarbruecken 30.10.03: Tænh boä tröôûng SPD Saarland, 
oâng Heiko Maas tuyeân boá sau moät buoåi hoïp noäi ñaûng 
tænh boä cho bieát laø oâng vaø khoâng phaûi oâng Oskar 
Lafontaine seõ ra tranh cöû chöùc Thoáng Ñoác taïi ñaây vaø seõ 
laø ñoái thuû cuûa Peter Mueller CDU. Qua ñoù, chuû tòch khoái 

daân bieåu nghò vieän 
Saarland ñaõ chaám döùt söï 
phoûng ñoaùn veà söï trôû laïi 
chính tröôøng cuûa 
Lafontaine sau 4 naêm ruùt 
lui töø ngaøy töø chöùc Boä 
tröôûng Taøi chaùnh lieân 
bang Ñöùc. Tuy nhieân, 

cöïu ñaûng tröôûng SPD seõ giuùp ñôõ vaø uûng hoä Maas trong 
cuoäc baàu cöû nghò vieän bang Saarland vaøo ngaøy 
05.09.2004. Töø nhieàu tuaàn nay baùo chí loan taûi nhieàu tin, 
ñaëc bieät laø vieäc giôùi laõnh ñaïo ñang SPD töø Berlin yeâu 
caàu Maas laø ñöøng ñeà cöû Lafontaine ra tranh cöû Thoáng 
Ñoác.  
Cuõng neân nhaéc laïi, Lafontaine ñaõ töø boû baát caû caùc chöùc 
vuï oâng naém giöõ trong cuoäc caõi vaõ vôùi Thuû töôùng  G. 
Schroeder  vaøo naêm 1999. 
  

� Nghæ laøm vì beänh ñaït kyû luïc thaáp 
Berlin: Döïa theo thoáng keâ cuûa boä y teá Ñöùc, nhaät baùo Die 
Welt cho bieát laø soá ngöôøi nghæ laøm vì beänh trong 9 thaùng 
qua cuûa 2003 haï xuoáng nhieàu vaø ñaït ñöôïc kyû luïc thaáp 
nhaáp keå töø khi Ñöùc thoáng nhaát. Trung bình, coâng nhaân 
vieân ñaõ nghæ laøm vì beänh khoaûng 3,58% treân toång soá giôø 
phaûi laøm, tính ra töông ñöông khoaûng 5,8 ngaøy laøm vieäc, 
giaûm ñi 11,2% so vôùi cuøng thôøi gian cuûa naêm tröôùc 
(4,03û% toång soá giôø phaûi laøm!). Toång coäng, möùc ñoä trung 
bình nghæ vì beänh trong naêm 2002 laø 4,02%. Chuyeân gia 
veà thò tröôøng nhaân duïng cho bieát lyù do chính coâng nhaân 
vieân ít nghæ laøm vì bònh laø tình traïng taêâng tröôûng kinh teá 
ñang suy yeáu vaø hoï sôï maát choã laøm trong thôøi kyø maø soá 
ngöôøi thaát nghieäp cao. Cuõng theo thoáng keâ thì soá ngöôøi 
nghæ vì beänh ôû Taây Ñöùc (3,56% toång soá giôø phaûi laøm) ít 
hôn so vôùi Ñoâng Ñöùc (3,65% toång soá giôø phaûi laøm). 
Trong thaùng 4.2003, chæ soá nghæ laøm vì beänh cao nhaát 
4,21% vaø vaøo thaùng 6.2003, chæ soá nghæ laøm vì beänh thaáp 
nhaát 3,04%! 
 

� Thoâng qua ngaân khoaûn 2003 
Berlin:  Hoâm 28.10.03, chính quyeàn Xanh-Ñoû ñaõ chuaån 
y ngaân saùch nhaø nöôùc 2003, ñöôïc Boä tröôûng Taøi chaùnh 
Ñöùc Hans Eichel tu chænh laïi, taïi Quoác Hoäi vôùi moät soá nôï 



  

viên giác 138 tháng 12 næm 2003 166

môùi 43,4 tyû Euro, chöa töøng coù töø sau ñeä nhò theá chieán 
cho ñeán nay! Ban ñaàu Eichel tính laø chæ vay theâm nôï 
khoaûng 18,9 tyû Euro thoâi nhöng vì söï khuûng hoaûng taêng 
tröôûng kinh teá cuõng nhö thò tröôøng nhaân duïng neân cuoái 
cuøng soá nôï môùi Ñöùc phaûi vay nhieàu hôn gaáp ñoâi. 
Soá tieàn nôï 43,4 tyû Euro laø moät kyû luïc trong lòch söõ nöôùc 
Ñöùc. Treân phöông dieän phaùt trieån, Eichel phaûi chòu traùch 
nhieäm laø ñaõ laøm toån thaát tieàn thueá thu nhaäp vaø chi ra quaù 
nhieàu cho nhöõng bieän phaùp nhaèm giaûi quyeát naïn thaát 
nghieäp cuûa Ñöùc. Tröôùc ñaây, kyû luïc maø cöïu Boä tröôûng taøi 
chaùnh Ñöùc, Theo Waigel CSU, phaûi vay laø 40 tyû Euro 
vaøo naêm 1996. Bôûi vì tieåu bang vaø laøng xaõ cuõng phaûi vay 
nôï ñeå buø vaøo taøi khoaûn ñang thieáu huït ñeán haøng tyû Euro 
neân coù theå Ñöùc seõ khoâng coøn giöõ ñöôïc nhöõng ñieàu leä 
maø Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu qui ñònh. Hieäp öôùc 
Maastricht chæ cho pheùp ngaân khoaûn nhaø nöôùc thieáu huït 
toái ña 3% toång soá saûn phaåm noäi ñòa, nhöng trong khi ñoù 
theo söï phoûng tính cuûa caùc chuyeân gia kinh teá thì ngaân 
saùch nöôùc Ñöùc seõ thieáu huït hôn 4%. 
 

� Schroeder doïa töø chöùc... 
Hamburg: Trong nhöõng tröôøng hôïp gay caán, ñöông kim 
Thuû töôùng Ñöùc thöôøng duøng bieän phaùp ñe doïa seõ töø 
chöùc neáu... laøm aùp löïc ñeå tìm haäu thuaãn töø khoái daân 
bieåu, boû phieáu hoã trôï haàu vöôït qua nhöõng trôû ngaïi maø 
oâng ta gaëp phaûi. 
Tính ra töø khi leân caàm quyeàn, Schroeder ñaõ 7 laàn haêm 
doïa: 
 Thaùng 3.1999: Coù leõ Schroeder ñaõ doïa töø chöùc 

trong cuoäc tranh caõi vôùi caùc Boä tröôûng: Oskar 
Lafontaine (taøi chaùnh), Juergen Trittin (Moâi sinh) vaø 
Christine Bergmann taïi Noäi caùc vì moät ñöôøng loái 
chính trò choáng laïi ña soá quaàn chuùng vaø neàn kinh teá 
Ñöùc, sau ñoù Lafontaine töø chöùc. 

 Thaùng 11.2001: Tranh chaáp giöõa lieân minh caàm 
quyeàn  Xanh-Ñoû veà vieäc ñöa lính Ñöùc tham gia 
choáng khuûng boá. Schroeder ñaõ buoäc thaét soá phaän 
cuûa mình qua moät cuoäc boû phieáu tín nhieäm taïi 
Quoác Hoäi (QH), keát quaû Schroeder ñaõ thaéng hôn 2 
phieáu nhö döï tính. 

 Thaùng 12.2002: Lieân minh caàm quyeàn khuûng 
hoaûng, söï uûng hoä cuûa daân chuùng haàu nhö khoâng 
coù. Noäi ñaûng SPD thì phaân hoaù. Schroeder laïi haêm 
doaï vaø noùi vôùi hoäi ñoàng laõnh ñaïo SPD trong moät 
buoåi hoïp caáp thôøi “neáu ai nghó mình gioûi hôn thì neân 
ra thay theá oâng “. 

 Thaùng 4.2003: Lieân quan ñeán chöông trình caûi caùch 
xaõ hoäi, laàn ñaàu tieân Schroeder laïi huø: “neáu ai boû 
phieáu choáng laïi thì xem nhö phuû nhaän vieäc laøm cuûa 
oâng vaø nhö theá ñaõ ñaåy oâng vaøo theá phaûi quyeát ñònh 
soá phaän chính trò cuûa mình“. Schroeder ñaõ thaéng, 
ña soá chaáp nhaän chöông trình caûi caùch xaõ hoäi cuûa 
oâng, tieàn thaát nghieäp vaø tieàn beänh bò caét giaûm. 

 Thaùng 5.2003: Laàn thöù hai, cuõng chuyeän caûi toå xaõ 
hoäi, Schroeder noùi: “neáu noäi ñaûng SPD cöù tieáp tieáp 
tuïc tranh caõi thì neân tìm moät vò Thuû töôùng khaùc ñi!“.  
OÂng laïi thaéng. 

 Thaùng 6.2003: Vì muoán coù haäu thuaãn töø taát caû ñaûng 
vieân SPD, lieân quan ñeán chöông trình caûi caùch 

2010, laàn nöõa Schroeder haêm doïa boû cuoäc trong 
laàn ñaïi hoäi ñaëc bieät cuûa ñaûng SPD maø Schroeder 
laø ñaûng tröôûng. 

 Thaùng 9.2003: Lieân quan ñeán cuoäc boû phieáu thoâng 
qua chöông trình caûi toå söùc khoûe taïi Quoác hoäi , 
Schroeder ñaët ñieàu kieän vôùi caùc thöôïng nghò só  
trong moät phieân hoïp baát thöôøng cuûa ñaûng SPD laø 
neáu lieân minh khoâng ñaït ña soá phieáu taïi QH thì xem 
nhö lieân minh Xanh-Ñoû tan raõ (Boån cuõ soaïn laïi 
nhöng cho ñeán nay Schroeder thaønh coâng!). 

 
� Huùt thuoác coù theå laøm baát löïc  
Berlin: Chính phuû Ñöùc ñaõ thöïc hieän nhöõng ñaïo luaät maø 
Khoái Lieân Hieäp AÂu Chaâu qui ñònh. Baét ñaàu 29.10.03, 
30% maët tröôùc cuûa goùi thuoác vaø 40% maët sau cuûa goùi 
thuoác phaûi ñöôïc ghi nhöõng lôøi chæ daãn, caûnh caùo veà söï 
nguy hieåm lieân quan ñeán chuyeän huùt thuoác.  
Coù ba lôøi chæ daãn khaùc nhau ôû maët tröôùc cuûa goùi thuoác:  
“huùt thuoác coù theå laøm cheát“, “huùt thuoác coù theå nguy haïi“ 
hay laø “huùt thuoác gaây thieät haïi cho anh vaø cho nhöõng 
ngöôøi xung quanh“. Coù 14 lôøi leõ ôû maët sau ñeå chính 
quyeàn caûnh caùo ngöôøi huùt thuoác, ví duï nhö  “huùt thuoác 
thì cheát sôùm“ hay “huùt thuoác laøm da nhaên“ hay “ huùt 
thuoác coù theå gaây ra söï roái loaïn tuaàn hoaøn maùu hay baát 
löïc“... Khoâng coù loaïi thuoác nheï nöõa. Baét ñaàu töø thaùng 
10.03, caùc haõng cheá taïo thuoác laù khoâng ñöôïc pheùp ghi 
loaïi thuoác nheï hay dòu vì nhöõng loaïi thuoác vôùi loái quaûng 
caùo nhö vaäy coù theå gaây aán töôïng laø loaïi thuoác naøy ít haïi 
hôn loaïi thuoác kia. Tuy nhieân loaïi “thuoác nheï“ coøn ñöôïc 
pheùp ñeå baøy treân keä baùn cho ñeán thaùng 6.2004. Nhöõng 
goùi thuoác khoâng coù lôøi chæ daãn, caûnh caùo nhö treân chæ 
ñöôïc pheùp baùn cho ñeán thaùng 09.2004. 
     

� Giaûm thueá laâu naêm cho hoä khaåu phuï 
Berlin 28.10.03: Baùo Handelsblatt loan tin laø lieân minh 
caàm quyeàn Xanh-Ñoû döï lính seõ thay ñoåi ñaïo luaät veà thueá 
maù cho nhöõng ai phaûi chi tieâu cho hai ngaân saùch gia 
ñình. Luaät thueá hieän nay qui ñònh chæ giôùi haïn toái ña cho 
vieäc giaûm thueá laø 2 naêm. Nhöng baây giôø nhöõng coâng 
nhaân vieân, phaûi lui tôùi töø choãâ cö truù ñeán choã laøm vieäc, coù 
theå khai giaûm thueá voâ thôøi haïn, ñaëc bieät laø tieàn phí toån xe 
coä vaø tieàn thueâ nhaø cho hoä khaåu thöù hai. 
UÛy ban Taøi chaùnh taïi Quoác hoäi seõ ñöa ñeà nghò naøy vaøo 
“baûn phaùt thaûo ñeà nghò thay ñoåi luaät thueá maù 2003“. Noäi 
caùc seõ bieåu quyeát vaøo ngaøy 7.11.03. Khoái ñoái laäp taïi 
quoác hoäi cho bieát laø hoï seõ chaáp thuaän ñeà nghò noùi treân, 
maëc daàu luaät môùi quaù roäng raõi vì lieân bang, tieåu bang vaø 
laøng xaõ seõ maát ñi khoaûng tieàn thueá thu nhaäp taát caû laø 
260 trieäu Euro moãi naêm. 
      

� Kyû luïc ly dò taïi Ñöùc nhaûy voït 
Wiesbaden 7.11.03 : Chöa bao giôø ly dò taïi Ñöùc coù nhieàu 
nhö trong naêm 2002. Sôû thoáng keâ ôû Wiesbaden cho bieát 
laø soá vôï choàng ly dò taêng theâm 3,4%, leân 204.200 caëp so 
vôùi naêm 2001, neáu so saùnh trong thôøi gian 10 naêm qua 
thì taêng ñeán 5,1%! Sôû thoáng keâ coøn cho bieát cöù 108 
trong soá 10 ngaøn caëp vôï choàng ñaõ ly dò trong naêm 2003, 
tính ra 5 laàn nhieàu hôn so vôùi 2001 vaø 39 caëp nhieàu hôn 
so vôùi 10 naêm veà tröôùc. Nhöõng nhaø laøm thoáng keâ döï tính 
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laø trong töông lai cöù 1 trong 3 caëp vôï choàng seõ ly dò. 
2002 coù 13310 caëp ly dò sau 5 naêm vaø 13120 sau 6 naêm 
keát hoân. 50% trong soá ly dò coù con coøn nhoû. Toång coäng 
2002 coù 160.100 treû con döôùi 18 tuoåi bò aûnh höôûng vì 
cha meï ly dò, tính ra 4,1% nhieàu hôn so vôùi 2001 
(153.520 ) vaø 57,9% nhieàu hôn 10 naêm tröôùc (101.380). 
   

� Thoáng keâ veà daân Ñöùc  
Berlin: Giaùm ñoác sôû thoáng keâ lieân bang, Johann Hahlen, 
ñaõ giôùi thieäu quyeån saùch thoáng keâ naêm 2003 cuûa cô 
quan do oâng laõnh ñaïo. Trong ñoù ngöôøi ta coù theå tìm thaáy 
nhieàu döõ kieän lieân quan ñeán ñôùi soáng cuûa daân Ñöùc. Keát 
quaû cuûa cuoäc nghieân cöùu laø: daân Ñöùc soáng laâu hôn, 
thöôøng soáng ñôn ñoäc vaø ít coù con hôn! 
Veà phöông dieän thoâng tin vaø truyeàn thoâng taân kyø thì sôû 
thoáng keâ khaùm phaù ra raèng coù nhieàu ngöôøi söû duïng ñieän 
thoaïi löu ñoäng vaø maùy ñieän töû. Treân phöông dieän söû 
duïng maïng löôùi (Internet) thì Ñöùc ñöùng haïng trung bình 
so vôùi caùc quoác gia khaùc ôû AÂu Chaâu. 
OÂng Hahlen cho bieát laø trong toång soá 82,5 trieäu daân, taïi 
Ñöùc hieän coù 20,1 trieäu ngöôøi hay 24% giaø hôn 60 tuoåi, coù 
4% giaø hôn 80 tuoåi. Tính ñeán naêm 2050 coù leõ Ñöùc seõ coù 
khoaûng 27,6 trieäu ngöôøi (hay 37%) giaø hôn 60 tuoåi, 12% 
hay 9,1 trieäu ngöôøi ngoaøi 80 tuoåi hay laø giaø hôn nöõa. Soá 
nhöõng ngöôøi Ñöùc ñi laøm caøng  ngaøy caøng giaûm ñi, lyù do 
laø daân Ñöùc sinh ñeû ít. Töø naêm 1972, soá treû sinh ra ít hôn 
so vôùi soá ngöôøi cheát. Söï thieáu huït veà sinh ñeû taïi Ñöùc 
trong naêm 2002 laø 122 ngaøn vaø vaøo naêm 2050 thieáu huït 
veà sinh ñeû seõ taêng leân 580 ngaøn. Theâm vaøo ñoù, Hahlen 
cho bieát chính vì daân Ñöùc thoï hôn neân seõ gaây nhieàu aûnh 
höôûng khoâng toát ñeán heä thoáng cung caáp 
(Versorgungssysteme) cuûa Ñöùc. 
Soá ngöôøi boû Ñoâng Ñöùc ñi sau khi Ñöùc thoáng nhaát cuõng 
giaûm daàn töø 2002. Laàn ñaàu tieân keå töø naêm 1997, trong 
naêm 2003 coù ít ngöôøi boû Ñoâng Ñöùc ñeå sang Taây Ñöùc laäp 
nghieäp hôn so vôùi naêm tröôùc, tính ra chæ coù 81 ngaøn 
ngöôøi. Toång coäng coù taát caû 1, 1 trieäu ngöôøi rôøi Ñoâng Ñöùc 
keå töø 1990 cho tôùi nay. Vaø theo Hahlen, soá ngöôøi soáng 
ñoäc thaân cuõng taêng leân. Trong toång soá 37,9 hoä khaåu ôû 
Ñöùc, coù ñeán 13,7 trieäu ngöôøi ñaøn oâng vaø ñaøn baø soáng 
moät mình. So saùnh vôùi naêm 1996 thì soá ngöôøi soáng ñoäc 
thaân taïi Ñöùc taêng töø 33% leân 36%.  
Treân phöông dieän tuyeàn thoâng, soá ngöôøi söû duïng 
Handys nhaûy voït. Vaøo naêm 1998 chæ coù 4,5 trieäu Handys 
nhöng hieän taïi ôû Ñöùc coù 43,3 trieäu Handys, nhieàu hôn 
gaáp 10 laàn. Ñaàu naêm 2003 coù 73% hoä khaåu söû duïng 
Handys, phaàn ñoâng laø nhöõng ngöôøi trong löùa tuoåi töø 18 
ñeán 25 tuoåi.  
Töø 1998 ñeán 2003 soá ngöôøi Ñöùc söû duïng PC- Computer 
taêng gaáp ñoâi, leân ñeán 32,2 trieäu vaøo ñaàu naêâm 2003 tính 
ra laø 61%. Naêm 1998 chæ coù 3,1 trieäu nhöng ñaàu naêm 
2003 naøy ñaõ coù ñeán 18,2 trieäu ngöôøi Ñöùc söû duïng 
Internet, phaàn ñoâng laø giôùi treû töø 25 – 35 tuoåi, töông 
ñöông 46% soá hoä khaåu ôû Ñöùc, tuy nhieân chæ ñöùng vaøo 
haïng trung bình ôû AÂu Chaâu. Daãn ñaàu treân phöông dieän 
Internet laø caùc quoác gia Hoaø Lan, Ñan Maïch vaø Thuïy 
Ñieån. Treân phöông dieän giao thoâng, oâng Hahlen cho bieát 
laø soá gia ñình coù xe hôi cuõng taêng trong khoaûng thôøi gian 
1998-2003, töø 35,6 trieäu leân 38,7 trieäu chieác xe, chieàu 

höôùng thay ñoåi vì phaàn ñoâng mua laïi xe cuõ. Soá ngöôøi 
saém xe môùi giaûm ñi, töø 37% xuoáng coøn 35% toång soá hoä 
khaåu ôû Ñöùc. 
Soá ngöôøi Ñöùc mua söû duïng ñoà ñoâng laïnh ngaøy caøng 
nhieàu, taêng gaáp ba laàn keå töø 1993. trong naêm 2001 daân 
Ñöùc ñaõ mua duøng 489,1 ngaøn taán baùnh ngoït, baùnh mì 
nhoû troøn vaø Brezeln ñeå ñoâng laïnh, vaøo naêm 1993 chæ coù 
162,2 taán maø thoâi! Ngay caû duøng ñoà traùi caây töôi daân 
Ñöùc cuõng raát öa thích. Vaøo naêm 1993 tính ra chæ coù 80 kyù 
loâ cho moãi ñaàu ngöôøi haøng naêm thì trong naêm 2002 leân 
ñeán 94 kyù loâ. Raát ít ngöôøi Ñöùc thích aên thòt ngöïa hay 
uoáng söûa deâ, keå töø 1994 cho ñeán nay, haøng naêm moãi 
ñaàu ngöôøi chæ duøng khoaûng 100 gôø ram maø thoâi! 
    

� Struck muoán giaûm quaân soá  
Koblenz: Theo tin töùc baùo chí thì Boä tröôûng Quoác Phoøng 
Ñöùc muoán giaûm quaân soá xuoáng coøn 250 ngaøn binh só maø 
thoâi. Hieän taïi Ñöùc coù taát caû 285 ngaøn lính, trong ñoù coù 80 
ngaøn lính tröø bò. Döïa theo tin cuûa nhaät baùo FAZ thì cô 
quan haønh chaùnh thuoäc caùc löïc löôïng vuõ trang muoán caét 
giaûm 75 ngaøn choã laøm. Ngoaøi ra, Struck coøn muoán ñoùng 
cöûa moät soá traïi lính, thay vì nhö döï tính tröôùc ñaây töø 600 
xuoáng coøn 530, thì baây giôø coøn muoán giaûm theâm xuoáng 
chæ coøn 400 traïi lính maø thoâi. Qua bieän phaùp naøy, Struck 
muoán ñoái phoù vôùi ngaân khoaûn daønh cho löïc löôïng vuõ 
trang bò lieân minh caàm quyeàn caét giaûm, phaàn lôùn laø caét 
giaûm chi phí veà nhaân söï cuõng nhö  mua saém vuõ khí môùi 
taân trang cho khoâng quaân, chæ coøn 24,2 tyû Euro cho 
2004! 
     
� Thò tröôøng nhaân duïng vaøo muøa thu  
Berlin 06.11.03: Thò tröôøng nhaân duïng taïi Ñöùc vaøo thu 
töông ñoái khaû quan hôn. Nhö Toång cuïc Lao ñoäng lieân 
bang Nuernberg cho bieát thì soá ngöôøi thaát nghieäp trong 
thaùng 10 vöøa qua giaûm nheï. Hieän coù 4,152 ngöôøi Ñöùc 
thaát nghieäp, 55 ngaøn ngöôøi ít hôn so vôùi thaùng 9.2003 
vöøa qua, nhöng 222 ngaøn nhieàu hôn so vôùi cuøng thôøi 
ñieåm naêm 2002. Chæ soá thaát nghieâp giaûm xuoáng coøn 
10%. Tuy vaäy, Giaùm ñoác Toång cuïc Lao ñoäng Lieân bang, 
Florian Gerster cuõng giaûi thích theâm laø chöa coù daáu hieäu 
naøo cho thaáy laø coù söï hay ñoåi roõ raøng treân thò tröôøng 
nhaân duïng.  

• Nguyeãn Leâ Hoaøng Vieät (Thaùng 10-11.2003)   
 
Söu taàm vaø phieân dòch töø caùc baùo SZ, AZ, TZ, Bild, FAZ, 

der Spiegel, die Welt,  Muenchner Merkur, Handelsblatt, 

Focus, N-TV....  
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Tin PhÆt S¿ 
 

Giáo h¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt  
Âu Châu  -  Chùa Trí Thû 

PhÆt LÎch 2546, Zollikofen 18.09.2003 
 

�Thông tÜ cûa t°ng vø cÜ sï  GHPGVNTN  
âu châu 

 
     Chi‰u theo tinh thÀn phiên h†p thÜ©ng niên ngày 
25.07.1999 cûa GHPGVNTN Âu Châu trong khóa h†c PhÆt 
Pháp kÿ 11 tåi Oslo - Na Uy, quy‰t ÇÎnh nhÜ sau: 
 
1. T°ng Vø Tæng S¿ cÃp chÙng chÌ cho chúng BÒ Tát gi§i 

tåi gia. 
2. T°ng Vø CÜ Sï ÇiŠu hành sinh hoåt cûa chúng BÒ Tát 

gi§i tåi gia. 
 
     Chi‰u theo tinh thÀn phiên h†p thÜ©ng niên ngày 
23.07.2003 cûa GHPGVNTN Âu Châu trong khóa tu h†c 
PhÆt Pháp kÿ 15 tåi Arhus - ñan Måch, quy‰t ÇÎnh Ç¥c cº 
m¶t vÎ Tæng sï Çäm nhÆn trách nhiŒm liên hŒ, ÇiŠu h®p m†i 
sinh hoåt tu h†c cûa chúng BÒ Tát gi§i tåi gia trong phåm vi 
Âu Châu. 
 

Nay T°ng Vø CÜ Sï xin thông tÜ 
 
1. ThÜ®ng T†a Thích Giác Thanh, Phø Tá T°ng Vø CÜ Sï 

ÇÜ®c ÇŠ cº Ç¥c trách liên hŒ ÇiŠu h®p m†i sinh hoåt tu 
h†c cûa chúng BÒ Tát gi§i tåi gia trong phåm vi hoåt 
Ç¶ng cûa GHPGVNTN Âu Châu. 

2. Yêu cÀu các Giáo h¶i ÇÎa phÜÖng quÓc gia, các Chùa, 
các NiŒm PhÆt ñÜ©ng có CÜ sï Çã th† BÒ Tát gi§i, nên 
t° chÙc thành Chúng (tØ 10 Ç‰n 15 ngÜ©i) hay Liên 
Chúng (n‰u nhiŠu hÖn) Ç‹ dÍ dàng liên låc t° chÙc các 
bu°i sinh hoåt tu h†c, bÓ tát ÇÎnh kÿ. 

3. Các vÎ Chúng trÜªng hay Liên Chúng trÜªng liên hŒ tr¿c 
ti‰p và thÜ©ng xuyên v§i Giáo h¶i ÇÎa phÜÖng và 
ThÜ®ng T†a Thích Giác Thanh Ç‹ ÇÜ®c ÇiŠu h®p, thông 
báo và hÜ§ng dÅn trong m†i sinh hoåt cûa chúng BÒ 
Tát gi§i tåi gia ngõ hÀu tránh ÇÜ®c tình trång dÎ biŒt, 
phân hóa có th‹ gây änh hÜªng không tÓt vŠ sau cho 
Giáo h¶i. 

Bern, ngày 18.09.2003 
T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø CÜ Sï 
Sa môn Thích Quäng HiŠn 
 

 
Giáo h¶i phÆt giáo viŒt nam thÓng nhÃt 

Âu Châu  -  Chùa ThiŒn Minh 
 

Thông tÜ cûa t°ng vø tæng s¿ ghpgvntn  
Âu Châu 

 
     Chi‰u theo quy‰t ÇÎnh cûa Ban ñiŠu Hành GHPGVNTN 
Âu Châu trong phiên h†p thÜ©ng niên tÓi ngày 24.07.2003 
nhân khóa tu h†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ thÙ 15 tåi ñan 
Måch, T°ng Vø Tæng S¿ xin thông tÜ : 
     Chúng BÒ Tát gi§i tåi gia ÇÜ®c Ç¡p y trong: 

• Nh»ng khóa tu h†c PhÆt Pháp Âu Châu. 
• Nh»ng khóa tu tùng hå và gieo duyên cûa GHPGVNTN 

Âu Châu t° chÙc. 
• Tøng Gi§i, BÓ Tát tåi các ÇÎa phÜÖng thu¶c nh»ng quÓc 

gia trong Âu Châu. 
 
     Ngoài nh»ng trÜ©ng h®p k‹ trên quš vÎ không nên Ç¡p y 
BÒ Tát 
 
     Nay thông tÜ, 

Arhus, ngày 25.07.2003 
T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø Tæng S¿ 
ThÜ®ng T†a Thích Tánh ThiŒt 
 

 
� TuyŒt Th¿c ñÃu Tranh Cho T¿ Do Tôn Giáo 

 
(Hannover) ñáp Ùng l©i kêu g†i ÇÃu tranh cho t¿ do tôn 
giáo cûa Væn phòng 2 ViŒn Hóa ñåo, cø th‹ là viŒc nhà cÀm 
quyŠn CSVN Çàn áp các vÎ lãnh Çåo H¶i ñÒng LÜ«ng ViŒn 
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt trong nÜ§c vØa 
qua, vào ngày 8 và 9.11.2003 tåi chùa Viên Giác thu¶c 
thành phÓ Hannover - ñÙc QuÓc, Chi B¶ ñÙc QuÓc thu¶c 
Giáo H¶i PGVNTN tåi Âu Châu Çã cùng H¶i PhÆt Tº ViŒt 
Nam Tœ Nån tåi CHLB ñÙc t° chÙc 2 ngày tuyŒt th¿c ÇÃu 
tranh cho t¿ do tôn giáo. Có khoäng 200 Tæng ni PhÆt tº và 
Çåi diŒn các t° chÙc, h¶i Çoàn, Çoàn th‹, báo chí và ÇÒng 
bào Ç‰n tham d¿. Riêng con sÓ tham d¿ viên tuyŒt th¿c Çã 
lên Ç‰n 108 ngÜ©i. 
ChÜÖng trình tuyŒt th¿c ÇÜ®c b¡t ÇÀu vào lúc 10 gi© sáng 
ngày 08.11.2003 v§i nghi thÙc chào quÓc kÿ, PhÆt giáo kÿ 
và m¥c niŒm. Ông Ngô Væn Phát, H¶i trÜªng H¶i PGVNTN 
tåi CHLB ñÙc, ÇÒng th©i là TrÜªng Ban T° ChÙc Çã ngÕ l©i 
chào mØng quan khách và ÇÒng bào PhÆt tº, cÛng nhÜ nói 
lên š nghïa cûa 2 ngày tuyŒt th¿c. 
M†i ngÜ©i sau Çó dành m¶t khoäng th©i gian yên l¥ng tÜªng 
niŒm, cÀu nguyŒn cho các bÆc lãnh Çåo thu¶c H¶i ñÒng 
LÜ«ng ViŒn Giáo h¶i PGVNTN vØa bÎ nhà cÀm quyŠn CSVN 
Çàn áp, b¡t b§ và giam lÕng tåi VN sau khi tham d¿ ñåi H¶i 
BÃt ThÜ©ng cûa Giáo H¶i. 
Ông Hoàng Tôn Long, ThÜ kš cûa H¶i PTVNTN tåi ñÙc Çã 
tuyên Ç†c Ki‰n NghÎ ThÜ cûa H¶i ñÒng LÜ«ng ViŒn Giáo 
H¶i PGVNTN làm ngày 28.10.2003. 
Ti‰p theo là phÀn tÜ©ng trình cûa ñåi ÇÙc Thích Hånh TÃn, 
Trø trì chùa Viên Giác vŠ cu¶c ÇÃu tranh cûa ÇÒng bào tåi 
Genève, Thøy Sï vào ngày 5.11.03 vØa qua. 
ñåi ñÙc cho hay trong cu¶c ti‰p xúc v§i nh»ng vÎ Çåi diŒn 
cûa Ñy Ban Nhân QuyŠn Liên HiŒp QuÓc, khi m¶t vÎ ngÜ©i 
Pháp trong Ñy Ban Nhân quyŠn LHQ cho hay chính phû 
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Pháp Çã có nh»ng giúp Ç« chính quyŠn VN Ç‹ cäi thiŒn tình 
trång luÆt pháp tåi VN thì Hòa ThÜ®ng Thích Minh Tâm Çã 
cám Ön thiŒn chí cûa chính phû Pháp nhÜng Hòa ThÜ®ng e 
r¢ng viŒc mª trÜ©ng luÆt này chÌ giúp cho ch‰ Ç¶ CSVN Çào 
tåo ra m¶t l§p cán b¶ thØa hành Ç‹ cai trÎ ngÜ©i dân VN 
ngày m¶t tinh vi hÖn chÙ không Çem låi l®i ích cho ngÜ©i 
dân VN. 
Sau Çó ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn Çã cùng m†i ngÜ©i tøng 
m¶t hÒi kinh cÀu an cho quê hÜÖng và dân t¶c. Ti‰p theo, 
m¶t Çåi diŒn Gia ñình PhÆt Tº Çã Ç†c bài S¿ Bi‰n LÜÖng 
SÖn cûa ThÜ®ng T†a Thích TuŒ SÏ. Xen kë, m¶t sÓ anh chÎ 
em Mång LÜ§i Tu°i TrÈ Lên ñÜ©ng tåi Âu Châu Çã cho phát 
thanh l©i cûa ThÜ®ng T†a TuŒ SÏ gªi các Tæng sinh tåi tu 
viŒn TØ Hi‰u - Hu‰. 
Sau phÀn nghÌ giäi lao và giäi Çáp báo chí là phÀn thäo luÆn 
sôi n°i vŠ phÜÖng cách h‡ tr® hiŒu quä cho GHPGVNTN 
trong nÜ§c, ñŠ nghÎ Çáng chú š là viŒc gªi thÜ vŠ ViŒt Nam 
Ç‹ chúc mØng và vÃn an sÙc khÕe ñÙc ñŒ tÙ Tæng ThÓng 
Thích HuyŠn Quang cÛng nhÜ tin tÙc vŠ s¿ viŒc Çàn áp 
GHPGVNTN vØa qua. 
ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn sau Çó Çã trình chi‰u b¶ phim 
dÜÖng änh vŠ nguyên nhân dÅn t§i Bi‰n cÓ LÜÖng SÖn cÛng 
nhÜ lÆp trÜ©ng cûa GHPGVNTN. 
Mång LÜ§i Tu°i TrÈ Lên ñÜ©ng cÛng trình chi‰u m¶t sÓ hình 
änh có kèm theo âm thanh vŠ Bi‰n cÓ LÜÖng SÖn cùng 
nh»ng n‡ l¿c ÇÃu tranh cho t¿ do tôn giáo cûa ÇÒng bào tåi 
Häi ngoåi. 
Ti‰p theo là nh»ng Çoån phim ÇÜ®c trình chi‰u: 
- TiŠn ñåi H¶i GHPGVNTN tåi Nguyên ThiŠu, Bình 

ñÎnh. 
- Hình änh vŠ nh»ng ngÜ©i Dân Chû trong nÜ§c. 
- ñoån phim cûa kš giä ngÜ©i Úc Evan Williams v§i t¿a 

ÇŠ ViŒt Nam - S¿ Lên Ti‰ng Táo Båo Çã ÇÜ®c trình 
chi‰u trên Çài truyŠn hình ABC cûa Úc vào ngày 
28.10.2003. 

- Phim Chúng Tôi MuÓn SÓng. 
Nh»ng Çoån phim nêu trên Çã gây Ãn tÜ®ng sâu ÇÆm Ç‰n 
ngÜ©i xem. ChÜÖng trình ngày tuyŒt th¿c thÙ nhÃt chÃm dÙt 
vào lúc 21 gi© Çêm. 
PhÀn 2 cûa bu°i tuyŒt th¿c b¡t ÇÀu vào lúc 9 gi© sáng ngày 
9.11.2003. TØ 9 gi© Ç‰n 11 gi©, các tham d¿ viên Çã ti‰p tøc 
thäo luÆn xoay quanh nh»ng phÜÖng thÙc h‡ tr® cø th‹ cho 
GHPGVNTN nói riêng và t¿ do tôn giáo nói chung. 
Sau phÀn tøng kinh cÀu an, ông Ngô Væn Phát , H¶i TrÜªng 
H¶i PTVNTN tåi ñÙc Çã trình bày lÆp trÜ©ng cûa H¶i 
PTVNTN tåi ñÙc: 
- Giáo h¶i PGVN ThÓng NhÃt là Giáo h¶i truyŠn thØa 

cûa PhÆt Giáo VN tØ ngàn xÜa và phøc vø cho quê 

hÜÖng và dân t¶c. NgÜ®c låi Giáo h¶i PhÆt Giáo VN là 
Giáo h¶i cûa nhà nÜ§c CSVN và chÌ là công cø cûa 
ch‰ Ç¶.  

- VŠ tÙ tr†ng ân cûa PhÆt giáo Ç‹ Çánh tan luÆn ÇiŒu 
cho r¢ng PhÆt tº không nên làm chính trÎ 

- Áp l¿c cûa dÜ luÆn quÓc t‰ Çã có ít nhiŠu hiŒu quä và 
Çã làm cho CSVN phäi ngøy biŒn r¢ng Bi‰n cÓ LÜÖng 
SÖn là do ÇÎa phÜÖng làm bÆy chÙ không phäi trung 
ÜÖng. 

Ti‰p theo, Ông Ngô Væn Phát Ç†c bän ThÌnh NguyŒn ThÜ 
Çã ÇÜ®c các t° chÙc, ñoàn th‹, H¶i Çoàn liên bang cùng kš 
tên Ç‹ gªi Chính phû và QuÓc h¶i ñÙc. 
Bu°i tuyŒt th¿c ÇÃu tranh cho t¿ do tôn giáo chÃm dÙt vào 
lúc 12 gi© trÜa ngày 09.11.2003. Sau Çó m†i ngÜ©i Çã ÇÜ®c 
Ban H¶ Trì Tam Bäo chùa Viên Giác khoän Çãi m¶t b»a 
cháo chay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên Âm 
 

NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên Âm ÇÜ®c thành lÆp tØ ngày 01 
tháng 5 næm 2002, tåi thành phÓ Fürth và sau Çó vì nhu cÀu 
PhÆt s¿, PhÆt tº Ç‰n ngày càng Çông, chánh ÇiŒn không Çû 
ch‡ Ç‹ lÍ bái cho nên Ban H¶ Trì Çã di chuy‹n vŠ thành phÓ 
Nürnberg, phòng Óc r¶ng rãi hÖn, thuÆn tiŒn viŒc sinh hoåt 
PhÆt s¿. HiŒn nay m†i viŒc Çã °n ÇÎnh và Çã Çi vào nŠ n‰p.  

ThÀy trø trì NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên Âm, ñåi ñÙc Thích 
Hånh TØ Ç¥t n¥ng vÃn ÇŠ tu h†c cho hàng PhÆt tº tåi gia 
b¢ng cách h¢ng tuÀn t° chÙc huân tu, chuyên trì niŒm PhÆt. 
Tøng kinh bái sám, công phu chiŠu, thí th¿c cô hÒn vào m‡i 
ngày v.v... Ho¥c có thân nhân vØa m§i mÃt, ThÀy ÇŠ nghÎ 
v§i gia Çình HÜÖng Linh Ç‰n NiŒm PhÆt ñÜ©ng tøng nh»ng 
b¶ Kinh Pháp Hoa, ñÎa Tång trong 49 ngày Ç‹ hÒi hÜ§ng 
công ÇÙc cho HÜÖng Linh. 

Ngày 01 tháng 5 næm 2003 nhân dÎp lÍ An vÎ PhÆt, 
ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên Giác Çã hoan h› 
chÃp thuÆn cho ThÀy Hånh TØ và PhÆt tº 3 vùng (Fürth-
Erlangen-Nürnberg) là vào næm 2004 së ti‰n hành mua nhà 
làm chùa trong khä næng tài chánh. Vì hiŒn nay tiŠn trä hàng 
tháng cho viŒc thuê mÜ§n NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên Âm là 
1.100 Euro chÜa tính nh»ng chi phí cÀn thi‰t khác. Tình 
trång này không th‹ kéo dài mãi næm này qua næm khác rÃt 
thiŒt thòi cho ÇÒng bào PhÆt tº 3 vùng. Thà chúng ta mua 
Ç‹ rÒi trä góp h¢ng tháng, nhanh hay chÆm tùy khä næng tài 
chánh cûa ÇÒng bào PhÆt tº, trÜ§c sau rÒi cÛng thành sª 
h»u chû cûa mình.  

Do Çó trong th©i gian ch© Ç®i mua nhà làm chùa, chúng 
tôi thành tâm kêu g†i quš PhÆt tº xa gÀn ti‰p tøc cúng 
dÜ©ng, tÎnh tài ÇÎnh kÿ hay bÃt ÇÎnh kÿ cho NiŒm PhÆt 
ñÜ©ng Viên Âm Ç‹ trä tiŠn thuê nhà và các chi phí khác. 
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M†i viŒc úng dÜ©ng, Ban Thû QuÏ chúng tôi ÇŠu có ghi 
h†, tên quš vÎ vào s° sách, cÛng nhÜ có Çæng trên các Bän 
Tin cûa NiŒm PhÆt ñÜ©ng hay cûa Chi H¶i PhÆt Tº 3 vùng 
Nürnberg-Fürth-Erlangen. Chúng tôi së cÃp giÃy chÙng 
nhÆn khi có l©i yêu cÀu Ç‹ quš vÎ nào Çi làm tiŒn khai thu‰ 
cuÓi næm. Chân thành xin cám Öm quš vÎ. 

M†i tÎnh tài xin gªi vŠ: 
 

Buddhistisch-Vietnam-Gemeide e.V 
Konto Nr.  4950 721.  BLZ : 760 501 01 

Sparkasse Nürnberg 
 
ThÜ tØ liên låc:  

NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên Âm 
c/o Thích Hånh TØ 

Zollhausstr. 18. 90469 Nürnberg 
Tel. & Fax: 0911 - 766 2749 

 

Tân Ban ChÃp Hành Chi H¶i PTVNTN tåi 
Aschaffenburg & VPC 

 
Ngày 15.11.2003, nhân bu°i sinh hoåt ÇÎnh kÿ cûa Chi H¶i 
PhÆt Tº tåi Aschaffenburg & VPC Çã bÀu låi Ban ChÃp 
Hành nhiŒm kÿ 2003-2005, v§i thành phÀn nhÜ sau: 
 
Chi H¶i TrÜªng  : Minh-DÛng NguyÍn Væn Hùng 
Chi H¶i Phó Ngoåi Vø : Quäng-ThuÀn Hoàng Væn Hùng 
Phø Tá Ngoåi Vø 1 : ThiŒn-Lai Lê Trung Ðng  
Phø Tá Ngoåi Vø 2 : NguyÍn ViŒt Hùng 
Chi H¶i Phó N¶i Vø     : Minh-Thanh Ông ñình Huy-Quang 
Phø Tá N¶i Vø  : Quäng-Thành Châu Væn Hùng 
Thû QuÏ  : Tâm-Hoa-Tång Dutta NhÜ-Ý 
ThÜ Kš   : ThiŒn-PhÜÖng NguyÍn ThÎ Tây 
KÏ ThuÆt  : Phan HÒng ChÙc 
Hành ñÜ©ng  : ThiŒn-Phú NguyÍn Ng†c-ThÖ 
Phø Tá Hành ñÜ©ng : Minh-PhÜÖng NguyÍn Bá-MÏ 
   : NguyÍn ñÙc QuÓc-Th† 
Trai Soån  : DiŒu-Hånh NguyÍn ThÎ LiÍu 
Phø Tá Trai Soån  : ThiŒn-Huê TrÀn Thúy Liên 
CÓ VÃn   : DiŒu-Viên NguyÍn ThÎ Ngåo 
CÓ VÃn   : DiŒu-Hånh NguyÍn ThÎ LiÍu 
 
ñÎa chÌ liên låc: 

NguyÍn Væn Hùng 
Bahnhofstr. 68. D - 63801 Kleinostheim 

Tel: 06027 - 9362 
 

Thay m¥t Ban ChÃp Hành H¶i PhÆt Tº VNTN tåi ñÙc, 
chúng tôi xin chào mØng quš thành viên trong Tân Ban 
ChÃp Hành Chi H¶i và chúc quš ñåo H»u g¥t ÇÜ®c nhiŠu 
thành quä tÓt ÇËp trong nhiŒm kÿ m§i. 
 
 

ñåi H¶i Huynh TrÜªng Kÿ  VII 
BÀu Tân Ban HÜ§ng DÅn GñPTVN 

ñÙc QuÓc NhiŒm Kÿ 2004 - 2006 

 
Th©i gian vØa qua, tØ ngày 17-19.10.03 ñåi H¶i Huynh 
TrÜªng ÇÜ®c khai diÍn tåi Viên Giác T¿. Nh»ng Thành Viên 
trong Ban Huynh TrÜªng cûa các GñPT trên m†i miŠn ñÙc 
QuÓc Çã tø vŠ tham gia Çông Çû. 

Thành PhÀn tham d¿: 
- Ban HÜ§ng DÅn GñPT VN Âu Châu 
- BHD/ ñQ ÇÜÖng nhiŒm 
- ñåi bi‹u chính thÙc và d¿ khuy‰t cûa các ÇÖn vÎ: GñPT 
Chánh NiŒm-Berlin, GñPT Pháp Quang-Hamburg, GñPT 
Tâm Minh-Hannover, GñPT Chánh Giác-Bremen, GñPT 
Minh Häi-Aurich, GñPT Chánh DÛng, GñPT Chánh Tín-
München.  
- Khách quan tham d¿: BCH H¶i PhÆt Tº, Chi H¶i 
Hannover, Bác Gia TrÜªng GñPT Tâm Minh, Bác Gia 
TrÜªng GñPT Chánh NiŒm. 
ñåi H¶i Huynh TrÜªng Kÿ VII ÇÜ®c khai diÍn v§i n¶i dung: 
Các ÇÖn vÎ GñPT ÇÎa phÜÖng báo cáo tình hình sinh hoåt 
trong næm vØa qua, nêu ra nh»ng m¥t khó khæn cÛng nhÜ 
thuÆn l®i và  ÇÜa ra nh»ng yêu cÀu cÀn thi‰t, cÀn s¿ giúp Ç« 
cûa BHD/ ñQ, ÇÒng th©i ÇŠ ra nh»ng ÇÜ©ng hÜ§ng sinh 
hoåt làm sao phù h®p v§i th‰ hŒ cûa tu°i trÈ hiŒn th©i và 
trong tÜÖng lai. Qua chû ÇŠ:  "TrÈ trung hóa cûa th©i Çåi". 
Tóm lÜ®c nh»ng ÇiŠu chính y‰u Çã ghi nhÆn ÇÜ®c tØ ñåi 
H¶i: 
TÓi thÙ sáu trong chÜÖng trình tiŠn Çåi h¶i, các thành viên 
Ban HÜ§ng DÅn và các HTr.  Çåi bi‹u Çã lÀn lÜ®t vân tÆp tåi 
h¶i trÜ©ng Çåi h¶i, ghi nhÆn ÇÀu tiên vŠ sÓ lÜ®ng HTr. Çåi 
bi‹u các ÇÖn vÎ GñPT ÇÎa phÜÖng ít hÖn kÿ Çåi h¶i trÜ§c. 
PhÀn m¶t cûa chÜÖng trình tiŠn h¶i nghÎ, ban chû t†a ghi 
nhÆn Üu tÜ và nhÆn xét cûa các HTr. Çåi bi‹u. K‰t quä ghi 
nhÆn tØ Çúc k‰t cho thÃy trong nhiŒm kÿ qua sinh hoåt cûa 
Ngành Oanh phát tri‹n månh, ngÜ®c låi Ngành Thi‰u sút 
giäm, nguyên nhân chÜÖng trình tu h†c sinh hoåt chÜa Çáp 
Ùng ÇÜ®c nhu cÀu cho các em. Ngành Thanh thi‰u nhân s¿ 
vì m¶t sÓ HTr. g¥p khó khæn không Çû th©i gian sinh hoåt 
thÜ©ng xuyên, trong khi Çó låi phäi dÒn nhân l¿c qua giúp 
cho HTr.  Ngành Oanh nên sinh hoåt Ngành Thanh bÎ Çình 
trŒ. ñŠ nghÎ cho nhiŒm kÿ t§i nên trÈ trung hóa thành phÀn 
ÇiŠu hành và dÒn n‡ l¿c Ç‹ phát tri‹n ngành Thi‰u. 
Sáng thÙ bäy sau phÀn lÍ khai  måc Çåi h¶i, ñåi ñÙc Thích 
Hånh TÃn tân trø trì chùa Viên Giác ÇÒng th©i cÛng là tân cÓ 
VÃn Giáo Hånh GñPT VN tåi ñÙc QuÓc cÛng Çã dành th©i 
gian 2 ti‰ng ÇÒng hÒ khai thÎ: Trong n¶i dung bài giäng ThÀy 
Çã cho bi‰t nhu cÀu công tác PhÆt s¿ chung và cÓ vÃn cho 
chÜÖng trình tu h†c sinh hoåt cûa Gia ñình PhÆt Tº. Nhu 
cÀu công tác PhÆt s¿ chung trong tÜÖng lai Chi B¶ ñÙc 
QuÓc së ÇÜ®c công nhÆn là Tôn Giáo chính cûa Ti‹u Bang 
Niedersachen, vì th‰ nhu cÀu công tác thông tin và vÆn 
Ç¶ng ÇÒng bào PhÆt tº phäi ÇÜ®c chuÄn bÎ xúc ti‰n ngay. 
ñŠ tài trÈ trung hóa nhân s¿ ÇiŠu hành ThÀy cÛng góp š  
r¢ng trÈ trung hóa không nhÃt thi‰t là các anh chÎ TrÜªng 
cao niên phäi ÇÒng loåt trao nhiŒm vø ÇiŠu hành cho các 
HTr.  trÈ, mà trÈ trung hóa tØ tÜ tÜªng hÜ§ng dÅn các em. Ví 
dø áp døng chÜÖng trình h†c song ng» tåo cho các em dÍ 
ti‰p thu hÖn thay vì chÌ h†c ViŒt ng», tìm hi‹u thêm sª thích 
cûa các em Ç‹ dùng các phÜÖng tiŒn h»u hiŒu nhÜ các trò 
chÖi, væn nghŒ Karaoke, th‹ thao v.v...  TÃt cä phÜÖng tiŒn 
này chúng ta ÇŠu có th‹ áp døng nhÜng phäi lÃy Çåo ÇÙc 
làm ranh gi§i. Và ÇiŠu không th‹ quên ÇÜ®c là thay vì chúng 
ta hÜ§ng dÅn các em thì ngÜ®c låi chúng ta bÎ các lôi kéo xa 
r©i møc Çích giáo døc. Nh»ng chÜÖng trình tu h†c, h¶i thäo 
do ThÀy hÜ§ng dÅn cho gi§i trÈ các ÇÎa phÜÖng chÜa có 
GñPT, các HTr. nên tham d¿ v§i tÜ cách ñoàn viên chính 
thÙc Ç‹ tiŒn viŒc tìm hi‹u, nghiên cÙu nhu cÀu và trình bày, 
giäi thích tr¿c ti‰p nh»ng th¡c m¡c vŠ sinh hoåt cûa t° chÙc 
Gia ñình PhÆt Tº. Ngoài ra các chÜÖng trình tu h†c, sinh 
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hoåt thuÀn túy Gia ñình PhÆt Tº nên ph° bi‰n r¶ng rãi Ç‰n 
các ÇÎa phÜÖng chÜa có GñPT Ç‹ tåo ÇiŠu kiŒn cho các em 
cùng tu h†c, sinh hoåt v§i Gia ñình PhÆt Tº. Tuy nhiên 
ThÀy cÛng nh¡c nhª thêm trách nhiŒm phát tri‹n ngành 
Thi‰u không dÍ dàng ti‰n hành vì bên cånh nh»ng khó khæn 
tÒn Ç†ng chÜa giäi quy‰t, chúng ta còn có trách nhiŒm giäi 
trØ pháp nån. Sau phÀn khai thÎ cûa ThÀy CÓ VÃn Giáo 
Hånh chÜÖng trình Çåi h¶i ÇÜ®c Çi vào phÀn công cº thành 
phÀn Ban HÜ§ng DÅn. 
 
Qua th©i gian thäo luÆn và bÀu cº, ÇÒng th©i dÜ§i s¿ chÙng 
minh cûa Ban HÜ§ng DÅn GñPT VN Âu Châu, tân Ban 
HÜ§ng DÅn GñPT VN/  ñQ nhiŒm kÿ 2004-2006 ÇÜ®c bÀu 
v§i thành phÀn nhÜ sau và theo quy ÇÎnh m‡i nhiŒm kÿ 03 
næm.  
 
Thành phÀn Ban ThÜ©ng Vø: 
TrÜªng Ban : A. ThÎ HiŒn, NguyÍn H»u L¶c 
Phó Ngoåi Vø : A. ThiŒn MÏ, Thái Væn Anh 
Phó N¶i Vø : A. Nguyên Mãn, NguyÍn ñình HÜng 
T°ng ThÜ Kš : C. TØ ñÜ©ng, HÒ ThÎ Kim Hi‰u 
Phó ThÜ Kš : A. Nguyên Ho¢ng, TrÜÖng Minh 
Thû QuÏ  : C. TØ Chi, HÒ ThÎ Kim Hånh 
 
Thành phÀn U› Viên: 
 
Væn NghŒ : A. Ho¢ng Tùng, Võ Quang Châu 
Tu ThÜ Nghiên HuÃn: A. ThÎ ChÖn, Ngô Ng†c DiŒp 
T° Ki‹m  : A. Tâm CØ, TrÜÖng Tôn Châu 
Xã H¶i  : A. Chúc Phøc, Võ Ng†c ThÎnh 
Báo Chí  : A. Quäng Thái, NguyÍn TuÃn QuÓc 
KÏ ThuÆt  :A. ThiŒn Tâm, TrÀn QuÓc Thành 
Giáo Døc  : C. Tâm Båch, TrÀn NguyÍn HuyŠn ñan 
Doanh T‰  : A. ThiŒn Hi‰u, NguyÍn Quang Nghïa 
Ngành Thanh Nam: A. ThÎ NhÖn, Ngô Ng†c Hi‰u 
Ngành Thanh N»      : C. DiŒu Bäo, TrÀn ThÎ Quÿnh Anh 
Ngành Thi‰u Nam    : A. ThiŒn Hùng, TrÀn Lê Khánh DÛng 
Ngành Thi‰u N»      : C. ThiŒn TÎnh, TrÀn ThÎ Mai Loan 
Oanh VÛ      : A. ThiŒn Hà, Phåm Væn SÖn 
 
Ban CÓ VÃn và Bäo Tr® GñPTVN/ñQ: 
 
TrÜªng Ban     : A. Tâm CØ, TrÜÖng Tôn Châu 
Phó Ban      : A. ThÎ L¶c, Võ Væn Mai 
ThÜ Kš      : A. ThÎ ChÖn, Ngô Ng†c DiŒp 
Thû QuÏ         : A. Quäng NiŒm, Lê Gia Tuy‹n 
 
Các Ñy Viên m©i thêm Phø Tá: 
 
- Phø tá UV Báo Chí: A. Minh An, NguyÍn TÃt Th¡ng ho¥c 
anh ThiŒn Tín Phan Ti‰n DÛng 
- Phø tá UV Væn NghŒ: Së m©i sau 
- Phø tá UV KÏ ThuÆt: A. ThiŒn Kim, Phåm Væn ñiŒp 
- Doanh T‰: M‡i ÇÖn vÎ gªi 1 ngÜ©i phø bán vào các  dÎp lÍ 
PhÆt ñän và Vu Lan 
- Phø trách x° vé sÓ Tombola: Anh Quäng NiŒm, Huÿnh Kim 
Trí và anh Quäng Thái, NguyÍn TuÃn QuÓc.  
 
Chúc quš anh chÎ thành viên trong Tân Ban HÜ§ng DÅn 
GñPTVN/ ñQ và quš anh chÎ trong thành phÀn U› Viên g¥t 
hái ÇÜ®c nhiŠu thành quä tÓt ÇËp trong nhiŒm kÿ m§i. 
 

THÔNG BÁO 
LÎch Giáp Thân næm 2004 

 
     Giá phát hành tåi chùa Viên Giác nhÜ sau: 
     * LÎch Tº Vi   14 Euro 
     * LÎch Treo TÜ©ng  12 Euro 
     N‰u Chùa nhÆn ÇÜ®c tiŠn trÜ§c gºi lÎch Çi thì giá 
thành + tiŠn cÜ§c + bao bì nhÜ sau: 
     * LÎch Tº Vi   16 Euro 
     * LÎch Treo TÜ©ng  15 Euro 
     ñŠ nghÎ quš vÎ nên gºi tiŠn trÜ§c vŠ Chùa b¢ng ngân 
phi‰u (Check) ho¥c tiŠn m¥t gói kÏ bÕ trong bao thÜ 
ho¥c chuy‹n vào Konto nhÜ sau: 

Cong.d.Verein.Vietn.Buddh.Kirche 
Konto Nr. 109594-307 

BLZ 250 100 30 
Postbank Hannover 

     Trong thÜ ho¥c trên phi‰u chuy‹n tiŠn xin ghi rõ loåi lÎch 
và sÓ lÜ®ng Ç‹ khÕi bÎ nhÀm lÅn và ÇÎa chÌ rõ ràng Ç‹ gºi 
lÎch. Khi nhÆn ÇÜ®c tiŠn chúng tôi së gºi lÎch ngay Ç‰n quš 
vÎ. 
Chùa không nhÆn gºi Nachnahme (chuy‹n hóa giao ngân) 
vì tiŠn cÜ§c quá Ç¡t. 
Kính mong quš ñåo H»u và PhÆt Tº xa gÀn ûng h¶ cho. 
 

THÔNG BÁO 
 
     Trân tr†ng thông báo Ç‰n quš ñåo H»u và quš PhÆt Tº 
viŒc nhÜ sau:  
     TØ trÜ§c Ç‰n nay tÃt cä m†i s¿ cúng dÜ©ng, ÇÎnh kÿ ho¥c 
nh»ng lÍ låc khác cho Chùa Viên Giác, quš vÎ ÇŠu có th‹ lÃy 
GiÃy ChÙng NhÆn (b¢ng ti‰ng ñÙc) Ç‹ cuÓi næm khai khÃu 
trØ thu‰ v§i Chính Phû.  
     Quš vÎ nào cÀn GiÃy ChÙng NhÆn xin liên låc vŠ Chùa 
b¢ng thÜ ho¥c b¢ng ÇiŒn thoåi, chúng tôi së gºi GiÃy 
ChÙng NhÆn Ç‰n quš vÎ. 
     XIN LÐU Ý: ñ‹ tiŒn viŒc làm s° sách báo cáo v§i B¶ 
Tài Chánh, Chùa së cÃp GiÃy ChÙng NhÆn cûa næm 
trÜ§c cho Ç‰n cuÓi tháng 4 næm sau là không còn cÃp 
cho næm trÜ§c n»a. 
     Thí dø: GiÃy ChÙng NhÆn cûa næm 2003 ÇÜ®c cÃp 
cho Ç‰n cuÓi tháng 4 næm 2004 là chÃm dÙt cho næm 
2003. 
VÆy xin thông báo Ç‰n quš ñåo H»u và quš PhÆt Tº lÜu š 
cho. 

THÔNG BÁO 
 

Bánh tét, bánh chÜng và nh»ng Ç¥c sän chay 
ngày t‰t 

 
Chùa Viên Giác có phát hành các loåi bánh tét, bánh 

chÜng, bánh xanh, chä chay, m¡m thái chay và các loåi 
khác... Ç‹ PhÆt Tº vui Xuân trong 3 ngày T‰t.  

Quš vÎ cÛng có th‹ thÌnh tåi Chùa ho¥c gºi qua BÜu 
ñiŒn, giá thành nhÜ sau: 
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-Bánh tét nhÜn chuÓi ho¥c nhÜn ÇÆu  5€/1 Çòn 
-Bánh tét loåi nhÕ   3€/1 Çòn 
-Bánh chÜng l§n   5€/1 cái 
-Bánh chÜng nhÕ   3€/1 cái 
-M¡m thái chay              13€/1 kilô 
-Bánh bao    1€/1 cái 
-Bánh da l®n loåi l§n   2€/1 cái 
-Bánh da l®n loåi nhÕ   1€/1 cái 
-Bánh ú nÜ§c tro   1€/1 cái 
-Bánh b¶t l†c    1€/1 cái 
-Bánh t°    5€/1 cái 
-Bánh giò    1€/1 cái 
-Xôi lá dÙa    0,50€/1 mi‰ng 
-Bánh xôi vÎ miŠn Trung   0,50€/1 mi‰ng 
-Bánh oän    1,50€/1 cái 
-Mè xºng    0,50€/1 mi‰ng 
-Bánh bò    0,70€/1 cái 
-Bánh ít lá gai    0,50€/1 cái 
-Bánh ít trÀn    0,50€/1 cái 
-Bánh xanh    0,50€/1 cái 
-Bánh qui nhÜn dØa ho¥c nhÜn ÇÆu 0,50€/1 cái 
-Bánh cam    0,50€/1 cái 
-Bánh tiêu    0,50€/1 cái 
-Bánh giò cháo quÄy   0,50€/1 cái 
-Bánh phu thê có gân dØa  1€/1 cái 
-Bánh ít có gân dØa   1€/1 cái 
-Bánh khoai mì nÜ§ng   3€/1 mi‰ng 
-Chä chay tàu hû ky (Çòn nhÕ)  3€/1 Çòn 
-Chä chay tàu hû ky (Çòn to)  5€/1 Çòn 
-Chä cuÓn chay tàu hû ky  5€/1 Çòn 
-Chä ° chay b¢ng tàu hû ky            10€/1 ° 
-Chä giò chay    0,80€/1 cuÓn 
-Mì cæn sä §t    5€/1 túi 
-Bì chay               12€/1 kilô 
 

(SÓ tiŠn trên chÜa có cÜ§c phí BÜu ñiŒn) 
 

SÓ hàng bên trên có th‹ gºi Nachnahme 
 
     Mong quš ñåo H»u và PhÆt Tº xa gÀn h‡ tr® Ç‹ gây 
thêm quÏ trä n® xây chùa. 
     Xin thành thÆt bi‰t Ön quš vÎ trÜ§c. 
 

Tìm bån, tìm ngÜ©i quen 
 
� Tôi là NguyÍn Ng†c Hoàng, muÓn tìm ngÜ©i bån tên là 
NguyÍn Xuân Hoàng, h†c Võ TrÜ©ng Toän, l§p 12, næm 
1971. Vào khoäng næm 1990 có nghe nói là anh Ãy cÜ ngø ª 
Frankfurt, có nhà hàng Thanh-Thanh. Và có thân nhân nhÜ 
sau: 
Cha: Nguyên Xuan On. ChÎ: NguyÍn ThÎ Hånh. Em trai: 
NguyÍn Xuân Dinh và Nam. 
Anh NguyÍn Xuân Hoàng ho¥c quš vÎ nào có bi‰t tin, xin 
làm Ön liên låc v§i chúng tôi ÇÎa chÌ nhÜ sau: 
NguyÍn Ng†c Hoàng 
Phone: (817) - 763-2702 (W) 
(817) - 927-2217 (H) 
Email: wayne.n.nguyen@1mco.com 

� Chúng tôi Tri Dung Nguyen & Vu Ha Phu muÓn tìm ÇÎa 
chÌ cûa Dr. DÜÖng HÒng Ân, vì có ngÜ©i bác ngoài 80 tu°i 
muÓn liên låc nhÜng do thÃt låc ÇÎa chÌ cûa Bác sï. 
Kính mong Bác sï liên låc v§i chúng tôi qua ÇÎa chÌ: 
Vu Ha Phu - Rathenower Str. 11 - 40699 Düsseldorf, ho¥c 
Tel. 0211-740 44 70 - Email:  nguyen-vu@gmx.net 
 

Thông báo 
cûa Ban Biên TÆp Báo Viên Giác 

 
I. ñ°i ÇÎa chÌ 
M¥c dù chúng tôi Çã nhiŠu lÀn lÜu š quš Ç¶c giä khi có Ç°i 
ÇÎa chÌ nên biên thÜ vŠ chùa cho bi‰t: 
a. H† & Tên 
b. ñÎa chÌ cÛ  
c. ñÎa chÌ m§i 
NhÜng trong th©i gian qua, chúng tôi vÅn nhÆn ÇÜ®c thÜ cûa 
quš vÎ Ç°i ch‡ ª mà chÌ ghi có ÇÎa chÌ m§i, không có ÇÎa 
chÌ cÛ. Do Çó, khi bÎ trùng H† & Tên và cùng thành phÓ hay 
ti‹u bang, chúng tôi không bi‰t ai Ç°i ÇÎa chÌ?! M¶t lÀn n»a 
xin quš vÎ lÜu š cho. 
 
II. ñÎa chÌ phäi ÇÜ®c vi‰t thÆt rõ ràng (nhÃt là ch» n hay 
ch» u - tÓt hÖn h‰t là vi‰t ch» Hoa). 
 

III. Ñng h¶ báo Viên Giác 
 

Báo Viên Giác m‡i næm phát hành 6 sÓ, trong Çó có sÓ 
Xuân. Báo Xuân Giáp Thân sÓ 138 (200 trang) mà quš Ç¶c 
giä Çang cÀm trên tay, chúng tôi Çã in trên 6.100 cuÓn, gºi 
Çi 34 quÓc gia trên th‰ gi§i. M¥c dù có s¿ tài tr® cûa chính 
quyŠn ñÙc, nhÜng chi phí tiŠn tem thÜ, giÃy m¿c cho 6 sÓ 
báo rÃt cao, nên chúng tôi vÅn cÀn s¿ ûng h¶ nhiŒt tình vŠ 
tài chánh cûa quš vÎ. 
M‡i næm, m‡i Ç¶c giä ngoài nÜ§c ñÙc xin ûng h¶ 30 Euro 
hay MÏ kim; còn trong nÜ§c ñÙc 15 Euro thì chúng tôi có Çû 
phÜÖng tiŒn Ç‹ trang träi các phí t°n nêu trên và sºa ch»a 
máy khi bÎ hÜ hÕng. 
SÓ tiŠn trên, quš vÎ có th‹ gºi b¢ng Check, Money Order, 
chuy‹n vào Konto cûa Chùa (có ghi trên m‡i t© báo) ho¥c 
gºi tiŠn m¥t trong phong bì nên gói kÏ và dán kín. 
Xin cám Ön quš vÎ trÜ§c 
 
 

PHIẾU ỦNG HỘ 
 
H† và Tên   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ñÎa chÌ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SÓ tiŠn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

GiÃy chÙng nhÆn khai thu‰     Có ....      Không .... 

 

ñ¶c giä m§i: ......          ñ¶c giä cÛ: ..... 
 

 
� 
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Như thường lệ, chương trình tu 
học và Phật sự tại Ðức Quốc vào 
những tháng cuối năm rất nhiều, nhất 
là những khóa Tu Bát Quan Trai Giới 
được tổ chức liên tiếp mỗi tuần tại các 
Chi Hội. 

Ðặc biệt năm nay, sau những Lễ 
hội kỷ niệm 25 năm tại chùa Viên Giác, 
vô cùng long trọng và thành công viên 
mãn, Thượng Tọa Phương Trượng đã 
bắt đầu qua Úc để ẩn tu, nhập thất; 
Ðại Ðức Thích Hạnh Tấn, Tân Trụ trì 
rất bận rộn vì cuối tuần nào cũng phải 
về một địa phương để chủ trì các khóa 
tu Bát Quan Trai và hướng dẫn Giáo 
lý, Phật pháp cho Phật Tử. 

Mới đó mà chỉ còn vỏn vẹn có hai 
tháng nữa,chúng ta sẽ bước sang năm 
mới 2004 và Tòa Soạn cũng như Ban 
Biên Tập Báo Viên Giác đang ráo riết 
chuẩn bị cho Số Ðặc Biệt tháng 12.. 

Trong phần hành của mình, tôi xin 
ghi lại các sinh hoạt tu học và Phật sự 
trong những tháng cuối năm Quý Mùi. 

Rất tiếc là còn vài nơi, chúng tôi 
không có điều kiện tham dự! 

 
* KHÓA TU BÁT QUAN TRAI VÀ 

TẾT TRUNG THU TẠI CH PTVNTN 
KARLSRUHE  

 
Lần đầu tiên sau lễ tấn phong, Ðại 

Ðức Thích Hạnh Tấn, Tân trụ trì chùa 
Vên Giác đã đến hướng dẫn khóa tu 
Bát Quan Trai Giới tại CHPTVNTN 
Karlsruhe vào hai ngày 13 và 
14.09.2003. Tối hôm trước, Chi Hội 
cũng có tổ chức Tết Trung Thu cho 
các em thiếu nhi.  

Khóa tu và Ðêm Trung Thu được 
sự chủ trì và chứng minh của Ðại Ðức 
cùng quý Thầy Cô. Nhân dịp nầy, Ðại 
Ðức Thích Linh Nhẫn, thuộc hệ phái 
Linh Sơn, Hoa Kỳ, đang có Phật sự tại 
Pháp, Sư Bà Thích Nữ Diệu Cảnh, trụ 
trì chùa Bảo Quang, Ðà Nẵng VN, là 
Sư Muội của Sư Bà Thích Nữ Diệu 
Tâm; Ni Sư Như Trí, chùa Từ Ân, Quận 
10, Sàigòn và Ni Sư Thích Nữ Diệu 
Nguyên, chùa Hương Sơn, Non Nước 
VN, đang có Phật sự tại Ðức đã hoan 
hỷ đến tham dự. Ngoài ra, còn có 3 
chú Hạnh Giả, Thiện Chánh và Ðồng 
Tâm, thuộc Tăng Chúng chùa Viên 
Giác. 

Ðêm Tết Trung Thu đã có trên 100 
em Thiếu Nhi tham dự cùng với 

khoảng 70 Phụ Huynh. Bên ánh lửa 
bập bùng, Ban Tổ Chức đã hướng dẫn 
các em ca hát, tham dự các trò chơi… 
Ðặc biệt, ÐH Giác Tấn Nguyễn Tấn Hổ 
đã sưu tập và trình bày ý nghĩa cũng 
như những phong tục về Tết Trung 
Thu được mọi người tán thán. Ðêm 
nay thời tiết rất tốt, buổi lễ đã kết thúc 
bằng cuộc rước đèn đi vòng quanh 
ngoài sân thật vui. 

Hai ngày tiếp theo, Khóa tu Bát 
Quan Trai đã có 74 Giới Tử cùng với 
một số khách vãng lai. Ðiều chúng tôi 
ghi nhận được là, theo Ðại Ðức Hạnh 
Tấn, qua 25 năm hoằng dương Phật 
pháp tại xứ Ðức nầy, Thượng Tọa 
Phương Trượng đã dìu dắt, giảng dạy 
cho Phật Tử đến một trình độ Giáo lý, 
Phật pháp hoặc những Bộ Kinh khá 
cao. Vì vậy, để cho những Phật Tử mới 
vào Ðạo có thể lĩnh hội được, từ nay, 
Thầy sẽ giảng dạy từ Phật học căn bản 
như Quy Y Tam Bảo; thế nào là các 
Pháp Môn tu Thiền, Tịnh, Mật; về Tín, 
Nguyện, Hạnh; về Giới, Ðịnh, Tuệ; về 
37 Phẩm Trợ Ðạo v.v… Nhưng Thầy sẽ 
giảng thế nào để người mới sẽ tiếp thu 
được và từng bước đi lên, người cũ sẽ 
có nhân duyên ôn học lại !  

Trong khóa tu nầy, Chú Hạnh Giả 
đã hướng dẫn cho các em Thiếu nhi 
sinh hoạt riêng. Kết quả cụ thể là, các 
em đã học và trình bày trước Ðại 
chúng Bài Tán Tự Quy Y, được quý 
Thầy Cô và  mọi người vỗ tay, nồng 
nhiệt  ngợi khen. 

Trong khóa tu nầy, Phật Tử đã 
phát tâm cúng dường một số tịnh tài 
để Sư Bà có thêm phương tiện làm 
những việc Từ thiện ở VN. 

Ngoài ra, còn có lễ cúng tuần thất 
thứ 3 cho Cố Phật Tử Trương Cẩm 
Phát, Pháp danh Thiện Ðạt và lễ Quy Y 
Tam Bảo cho các Phật Tử mới phát 
tâm. 

 
* KHÓA TU BÁT QUAN TRAI 

TẠI CHPTVNTN FRANKFURT 
 
Hai tuần lễ tiếp theo: ngày 20-

21.09.03, có Tết Trung Thu tại chùa 
Phổ Hiền, Huân Tu Tịnh Ðộ tại CH 
Stuttgart, nhưng cuối tuần lễ nầy, tại 
CH Mannheim có lễ Phật cầu an định 
kỳ hàng tháng và ngày 27-28.09.03, 
có khóa Tu Bát Quan Trai tại chùa 
Viên Âm, Nürnberg. Rất tiếc, chúng tôi 
không đủ nhân duyên tham dự. 

Ðến ngày thứ bảy 04.10 và Chủ 
nhựt 05.10.03, chúng tôi thu xếp đến 
tu Bát Quan Trai Giới tại CH Frankfurt. 
Ðại Ðức Hạnh Tấn đã chủ trì và hướng 
dẫn tu tập trong ngày thứ bảy. Hôm 
sau, Ðại Ðức bận Phật sự và Ðại Ðức 
Hạnh Từ đã thay thế. Tháp tùng, còn 
có chú Hạnh Giả, Thiện Tịnh và Ðồng 
Tâm. 

Ðã có trên 50 Giới Tử cùng nhau tu 
học và sinh hoạt trong một Ðạo tràng 
thật thân thiết và an lạc. Trong ý 
hướng giúp cho người cũ ôn tập và 
người mới có thể tiếp thu để cùng 
nhau tiến bước trên đường tu học, giải 
thoát, quý Ðại Ðức đã thuyết giảng về 
những đề tài căn bản, dễ hiểu như 
Quy Y Tam Bảo, như Tín, Nguyện, 
Hạnh, Giới, Ðịnh, Tuệ, Thân, Khẩu, 
Ý... nhưng cũng không kém phần ý nhị 
và sâu sắc. 

Trong khóa tu nầy cũng có nhân 
duyên cúng thất thứ 4 cho Thân Mẫu 
của Ðạo Hữu Văng Thiện Hùng, PD 
Thiện Dũng, vừa từ trần tại VN. Ðạo 
hữu Thiện Dũng và vợ là Thiện Liên 
vừa Quy Y Tam Bảo nhân dịp khóa Tu 
Bát Quan Trai tại CHPTVNTN 
Mannheim & VPC vào tháng 4 năm 
nay; nhưng anh chị đã tỏ ra là những 
Phật Tử rất thâm tín Tam Bảo và Giáo 
Pháp của Như Lai. Trong khóa tu, anh 
chị đã lập Bàn Hương Linh cho Mẹ thật 
trang nghiêm; đặc biệt là luôn đốt 
nhang cho mẹ. Anh chị đã xin chúng 
tôi, hai tuần sau, nhân dịp Huân Tu 
Tịnh Ðộ tại CH Mannheim cho anh lập 
Bàn Linh và nhờ Thầy cúng thất thứ 6 
cho Mẹ. Là con của Phật, dù cho mỗi 
người có một căn cơ khác nhau, 
nhưng khi tham dự một ngày tu học, 
khi làm một Phật sự, nếu chúng ta biết 
thành tâm quán chiếu, thì chúng tôi 
nghĩ, tất cả đều có ít nhiều lợi lạc. 

 
* PHẬT TỬ CHI HỘI PTVNTN 

MANNHEIM & VPC HÀNH HƯƠNG 
VIẾNG CHÙA KHÁNH ANH VÀ HOA 
NGHIÊM, PARIS - PHÁP QUỐC 

  
Sau nhiều tháng ngày tổ chức, 

chuẩn bị, chuyến hành hương của 
Phật Tử thuộc Chi Hội PTVNTN 
Mannheim & VPC đã thành hiện thực. 

Chiếc xe Bus của hãng  merl 
Reisen khởi hành từ địa điểm lễ Phật 
hàng tháng của CH Mannheim ở 
Neckarau  đúng 18 giờ ngày thứ sáu 
10.10.03. Ðoàn hành hương gồm có 
39 người lớn và 5 trẻ em đã trải qua 
một chuyến đi nhiều an lạc. Dọc 
đường, chúng tôi cùng nhau xem 
Video, mở số Tombola cho vui và cũng 
không quên niệm Phật cầu gia hộ. Sau 
7 tiếng đồng hồ xe chạy và dừng lại 
mấy lần để nghỉ ngơi, chúng tôi đã 

Tu h†c và PhÆt s¿ vào nh»ng 

tháng cuÓi næm 
� Nh¿t Tr†ng 
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đến chùa Khánh Anh vào lúc 01 giờ 
khuya ngày 11.10.03, sớm hơn thời 
gian dự định khoảng một tiếng đồng 
hồ. 

Ăn điểm tâm xong, vào lúc 09 giờ 
30 phút, chúng tôi được thính Pháp do 
TT.Thích Nhất Chơn thuyết giảng về 
các đề tài :  

* Mức độ phạm giới của Bồ Tát tại 
gia, Bồ Tát xuất gia.   

* Ý nghĩa hôn lễ tại chùa. Tôi ghi 
nhận như sau: 

- Ðối với Phật Giáo, chỉ là một lễ 
cầu an. Trong Phật Giáo không có lễ 
hôn phối tại chùa. 

- Nếu một vị Thầy xét thấy rõ ràng 
là nhờ cuộc hôn phối mà hai người kết 
hợp để cùng nhau tu tập thì làm lễ 
được, tùy duyên, tùy căn cơ; nhưng 
nhất thiết không lợi dụng hai chữ tùy 
duyên để biến Ðạo Phật thành Ðời. 

- Nếu một vị Thầy làm lễ hôn phối 
mà cho là tốt thì không đúng. Phải chỉ 
rõ, đây chỉ là một phương tiện chớ 
không phải là cứu cánh. 

* Phải rất mạnh dạn khi giảng về 
sự khổ. Vì người chưa gặp khổ sẽ 
không tin. Nhưng  thực tế, bản chất 
của Ðời là Khổ. Trong cuộc sống, 
chúng sanh sẽ khổ và lúc đó sẽ tin.   

Ðời là khổ. Ðó là sự thật! Ai cũng 
có cái khổ, nhưng che đậy, không dám 
nói ra. Ðạo Phật phải chỉ cho chúng 
sanh điều đó. Ðây chính là lòng từ bi 
của Phật Giáo. 

* Về ý nghĩa Bố thí, phải hướng về 
tính chất rốt ráo của sự tu học. Dù có 
bị va chạm hoặc gặp chướng duyên, 
vẫn bố thí. Cũng vậy, ở ngoài đời, nếu 
vì sợ luật pháp, sợ tù tội, sợ tai tiếng 
mà không dám làm thì khi né tránh 
được, khi có cơ hội, chúng sanh vẫn 
làm. Trái lại, ở trong Ðạo, vì sợ nhân 
quả thì lúc nào cũng tránh điều ác, 
làm điều thiện. 

Sau khi nghe Pháp, phái đoàn hành 
hương đã đi viếng chùa Hoa Nghiêm 
với phát tâm của chúng tôi là được 
chiêm bái và đảnh lễ Xá lợi của Cố Hòa 
Thượng Thích Trung Quán. Ngôi chùa 
tuy không to lớn nhưng thật uy 
nghiêm, thanh tịnh; lại  tọa lạc trong 
một khu phố rất đẹp, trên con đường 
mang tên một danh nhân: Jean 
Jacques Rousseau. Sau đó, chúng tôi 
đã đến thăm công trường xây cất chùa 
Khánh Anh mới. Công trình thật vĩ đại 
và chúng tôi hình dung, khi hoàn 
thành sẽ xứng đáng là một ngôi Già 
Lam, đại diện cho Phật Giáo Việt Nam 
ở hải ngoại. 

Với sự chuẩn bị từ trước và vận 
động thêm sau khi tham quan công 
trường, phái đoàn hành hương đã 
đóng góp được một số tịnh tài, nhưng 

chúng tôi nhận thấy là quá nhỏ bé so 
với nhu cầu.  

Sáng ngày Chủ nhựt 12.10.03, sau 
thời khóa Công phu khuya, ăn sáng, 
ÐH Nhựt Trọng và Tâm Trí đã thay 
mặt, cùng phái đoàn hành hương tác 
bạch cúng dường và từ giã quý Chư 
Tôn Ðức, tạm biệt quý Ðạo hữu.  

Xe Bus chạy ngang qua các thắng 
cảnh, các đền đài, dinh thự, các di tích 
lịch sử, những con đường rất hẹp, rất 
sầm uất với những cửa tiệm chuyên 
bán những mặt hàng nổi tiếng và đắt 
tiền… Chúng tôi cũng được ghé qua 
khu Thương mại Quận 13 để mua sắm 
một ít quà và ăn uống trước khi lên 
đường trở về trú xứ. Dọc đường, 
chúng tôi cũng có một chương trình 
"văn nghệ" thật hào hứng. Những mẩu 
chuyện vui, những bài ca vọng cổ 
mang nhiều Ðạo vị và nhiều tiết mục 
do hầu hết thành viên trong chuyến đi  
nhiệt tình đóng góp đã thu ngắn đoạn 
đường trên 500Km. 

 
* HUÂN TU TỊNH ÐỘ TẠI CHI 

HỘI  PTVNTN MANNHEIM & VPC 
 
Khóa Huân Tu Tịnh Ðộ lần thứ 2 

trong năm tại Chi hộ PTVNTN 
Mannheim & VPC được tổ chức vào 2 
ngày 18 và 19.10.2003, do Ðại Dức 
Thích Hạnh Từ, trụ trì chùa Viên Âm, 
Nürnberg hướng dẫn. Ðịa điểm vẫn là 
nơi tổ chức lễ Phật định kỳ hàng 
tháng. 

Mặc dù Chi Hội không thuê được 
Halle qua đêm, nhưng số Phật Tử 
chính thức tham dự cũng vào khoảng  
50 người; Ngoài ra, còn một số khách 
vãng lai. Tổng cộng trên 80 người. 

Về phần tu, trong 2 ngày Ðại Ðức 
đã hướng dẫn cho Ðại chúng trì tụng 
Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Văn Thù 
Bổn Nguyện, Ðại Bi Sám Pháp, Kinh A 
Di Ðà và Nghi thức phát Bồ Ðề Tâm.  
Trong ý nghĩa Huân Tu Tịnh Ðộ, Thầy 
đã cho chúng tôi niệm Phật rất nhiều; 
có khi niệm chậm, có lúc niệm thật 
nhanh và cũng có khi chỉ niệm thầm. 
Ngoài ra, trong giờ niệm Phật, cũng có 
khi ngồi, khi đứng, khi đi kinh hành. 
Nhờ vậy mà Phật Tử không thấy mệt 
mỏi dù mỗi thời khóa lâu khoảng trên 
dưới một tiếng rưỡi đồng hồ. 

Hôm ra ga xe lửa Mannheim để 
đón Thầy, chúng tôi đã ghi nhận một 
hình ảnh rất thân thương. Trên tay  
của Thầy là một cái túi xách khá nặng. 
Bên trong là những quyển "Viên Âm 
Nhật Tụng" -là Pháp Bảo mà Thầy đã 
đem theo để cho chúng tôi tu tập. 

Phần Giáo lý, mở đầu Thầy nói về 
ý nghĩa Huân Tu Tịnh Ðộ, là huân tập, 
tu học nhiều lần để xâm nhập dần vào 
Phật pháp. Niệm Phật là Pháp Môn 

chính yếu của người tu Tịnh Ðộ, 
nhưng bên cạnh còn có tụng Kinh, 
nghe Pháp; rất lợi lạc cho việc vãng 
sanh Tịnh Ðộ. 

Sau một khóa lễ trước khi kết thúc 
khóa tu, Ðại Ðức cũng đã cúng thất 
thứ sáu cho Thân Mẫu của Ðạo Hữu 
Thiện Dũng. Chúng tôi đã có nhân 
duyên hộ niệm hôm cúng thất thứ tư, 
nhân khóa tu Bát Quan Trai Giới tại 
Chi Hội Frankfurt. 

Trong dịp nầy, cũng có cầu siêu 
cho Hương Linh Thân Mẫu của Ðạo 
Hữu Thiện Phi, ở Ludwigshafen, một 
Ưu Bà Di thuộc Chi hội PTVNTN 
Mannheim & VPC. Ngoài ra, chúng tôi 
cũng có dâng sớ cầu siêu cho Cố Ðạo 
Hữu Tân Ngọc, là hiền thê của Ðạo 
Hữu Tâm Khương, ở Göttingen, vừa từ 
trần ngày 17 tháng 9 ÂL năm Quý Mùi 
tại Việt Nam. 

Ðến đây, để thay cho lời kết của 
bài viết, tôi xin được gởi đến quý Cô 
Bác, quý Ðộc giả thân thương một 
mẩu chuyện nhỏ mà tôi rất tâm đắc và 
nghĩ là có thể quán chiếu với đề tài 
vừa tu học của chúng ta: 

Mấy tháng nay, người anh rể của 
chúng tôi ở Việt Nam lâm trọng bịnh. 
Khóa tu nào, tôi cũng dâng sớ cầu an 
cho anh. Do nhân duyên đặc biệt, 
trong hai ngày Huân Tu tại Mannheim, 
Ðại Ðức Hạnh Từ có nói: "Quán sát sự 
chết là một động lực thiết yếu để tu". 
Vì ít có ai muốn nghĩ đến điều nầy nên 
đường tu còn chễnh mảng, lửng lơ, 
không cấp thiết!  

Suy gẫm  chân lý mà Thầy vừa 
giảng dạy, tôi được an ủi vì nghĩ là anh 
của chúng tôi đang có một nhân 
duyên thù thắng (biết mình sắp chết) 
và theo gia đình báo tin, anh rất tỉnh 
táo, chấp nhận và chịu nghe kinh, chịu 
niệm Phật, thích Thầy Cô đến tụng 
kinh. Tội vui mừng và tin rằng anh của 
mình có được cận nghiệp tốt. 

Nhưng… 3 giờ sáng ngày Chủ 
nhựt, tôi được tin anh của tôi vừa từ 
trần! Tôi phải dành thì giờ lo cho tang 
sự. Mặc dù cách xa vạn dặm và không 
về được để chia sẻ niềm thương đau 
của gia đình. Nhưng tôi cũng phải liên 
lạc về thường xuyên. 

Bên ngoài, trời đang mưa lất phất, 
cái giá lạnh vào Ðông của Tây Âu càng 
làm tăng thêm sự trống vắng trong 
lòng mình. Tôi hy vọng bài viết nầy 
đóng góp một phần nhỏ nhoi vào hành 
trang tu học của người con Phật chúng 
ta và nếu có được phần nào công đức, 
tôi xin thành tâm hồi hướng lên ba 
ngôi Tam Bảo, nguyện cầu cho Pháp 
Giới chúng sanh đều trọn thành Phật 
Ðạo. 

 
NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT 
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Vu Lan  
tåi NiŒm PhÆt ñÜ©ng 
Tam Bäo - Reutlingen 

 

 

 

 

 

 

ñÒng Lai 
 

¢ng næm thu vŠ" ngÜ©i cÜ sï 
tåi gia kh¡p muôn phÜÖn 

náo nÙc vŠ các T¿ ViŒn Ç‹ Çón Çåi 
lÍ Vu Lan. Là ngÜ©i con PhÆt, vào 
ngày r¢m tháng bäy, ngày xá t¶i 
vong nhân ai ai cÛng vŠ chùa Ç‹ 
bái tå PhÆt T° Çã  soi ÇÜ©ng chÌ lÓi 
cho chúng ta tìm vŠ nÈo Pháp låc, 
ÇÒng th©i nguyŒn cÀu cho song 
ÇÜ©ng Çang còn tåi th‰ ÇÜ®c lão 
niên trÜ©ng th†, ho¥c không may 
cha mË quá vãng cÛng ÇÜ®c siêu 
thæng lên th‰ gi§i an lành.  

Næm nay cÛng nhÜ m†i næm 
chÜ tôn ÇÙc chùa Viên Giác quang 
lâm vŠ NiŒm PhÆt ñÜ©ng Tam Bäo 
tåi Ruetlingen Ç‹ chÙng minh ngày 
LÍ H¶i Vu Lan, 31.08.2003. T° 
chÙc tuy trÍ nhÜng PhÆt tº rÃt 
Çông, bông hÒng mua nhiŠu hÖn 
m†i næm mà vÅn thi‰u, bªi lÍ Vu 
Lan næm nay có hai cái Çám tang 
vØa mãn phÀn.  

M¶t là ñåo H»u ThiŒn Pháp, 
Chi H¶i TrÜªng Chi H¶i PTVNTN 
Stuttgart, m¶t PhÆt tº thuÀn thành 
Çã mãn phÀn, ÇÜ®c bäy thÃt (49 
ngày). TrÜ§c Çây chÎ vŠ chùa Viên 
Giác tham d¿ khóa Tu Gieo Duyên 
hai tuÀn Ç‹ tÆp th¿c hành hånh 
cûa ngÜ©i xuÃt gia ÇÜ®c g†i là tÎnh 
hånh. ChÜ Tæng cÛng Çang an cÜ, 
Çang mùa T¿ TÙ. ChÎ ThiŒn Pháp 
mÃt lúc Çang tu h†c. H¶i chúng 
Çang thúc liÍm thân tâm, góp l©I 
kinh nguyŒn. ChÎ Çã tu nhiŠu Ç©i 
nhiŠu ki‰p nên gi© Çây Çã toåi 
nguyŒn. ChÎ Çã hành trì theo pháp 
môn TÎnh ñ¶, niŒm PhÆt cÀu nhi‰p 
tâm và thÜ©ng Ç‰n các Çåo tràng 

tu h†c, bªi có chÜ Tæng giäng dåy, 
có bån ÇÒng tu ÇÒng h†c và nh¡c 
nhª v§i nhau. NÖi Çåo tràng yên 
tÎnh thì dÍ ti‰p thu.N‰u tu h†c mà 
chúng ta không có thÀy không có 
bån, Çôi khi cÛng giäi Çãi, ch¡c 
ch¡n khó ti‰n, bªi là phàm phu 
cänh trÀn, tâm khó an, khó t¿ tåi, 
khó ti‰p thu giáo pháp nhiŒm mÀu 
cûa chÜ PhÆt.N‰u ai Çã hành trì 
miên mÆt, gi§i luÆt nghiêm trì nhÜ 
chÎ ThiŒn Pháp cÛng phäi có k‰t 
quä bÃt khä tÜ nghì và phäi có l®i 
låc cho tâm linh không nhÕ.  

Cái tang thÙ hai là con trai bà 
Chiêm ThÎ HiŠn ª Tübingen: TrÀn 
Væn Thanh, pháp danh ThiŒn NhÜ, 
42 tu°i, mÃt vào ngày 21.08.2003 
nh¢m ngày 21 tháng 7 âm lÎch, còn 
trong tháng bäy. Gia Çình này vŠ 
NPñ Tam Bäo m©i Ni SÜ Thích N» 
NhÜ Viên và Ban H¶ NiŒm Ç‰n nhà 
tøng kinh cÀu an. Qua ngày thÙ ba, 
khi vØa tøng xong th©i kinh thì gia 
Çình thÌnh Ni SÜ vào bŒnh viŒn Ç‹ 
ti‰p dÅn ngÜ©i bÎnh. Lúc này nh»ng 
ngÜ©i thân Çang niŒm Nam Mô A 
Di ñà PhÆt liên tøc H† Ç‹ änh PhÆt 
trÜ§c m¥t ThiŒn NhÜ cho anh thÃy 
Ç‹ niŒm theo. Ni SÜ và gia Çình 
ti‰p dÅn khá lâu, sau khi ThiŒn 
NhÜ t¡t thª, Ni SÜ xin Bác sï cho 
ThiŒn NhÜ n¢m yên 8 gi© ÇÒng 
hÒ... 

Gia Çình nghe l©i Ni SÜ bäo Ç‹ 
ngÜ©i mÃt ra Çi nhË nhàng, phäi 
niŒm và tøng kinh, ÇØng khóc. TØ 
Çó vŠ sau Çåi gia Çình thay phiên 
nhau niŒm và tøng kinh ñÎa Tång 
h¢ng ngày. M‡i thÃt h† vŠ NPñ 
m©i Ban H¶ NiŒm và thÌnh SÜ cÀu 
siêu cho hÜÖng linh. Là m¶t gia 
Çình có Çåo tâm, m‡i khi có khóa 
tu th† Bát Quan Trai ho¥c có các 
bu°i lÍ PhÆt vào nh»ng cuÓi tuÀn, 
h† Çã bÕ viŒc làm, Çi tham d¿ nhÜ 
bao ngÜ©i khác mà nghŠ nhà hàng 
cuÓi tuÀn là cao Çi‹m nhÃt. TØ khi 
có NPñ m‡i khi có bu°i lÍ, h† vŠ 
rÃt ÇŠu Ç¥n nhÃt là hai kÿ sám hÓi 
m‡i tháng. 

ñÀu tháng 3.2002 hai ngÜ©i 
con gái bà Chiêm ThÎ HiŠn Çã theo 
nh»ng chuy‰n hành hÜÖng do 
chùa Viên Giác - Hannover, t° 
chÙc qua ÇÃt PhÆt d¿ lÍ khánh 

thành Trung Tâm Tu H†c Viên 
Giác tåi BÒ ñŠ ñåo Tràng do nhÎ vÎ 
ñåi ñÙc Thích Hånh NguyŒn & 
Thích Hånh TÃn Çã tåo d¿ng. ñây 
là ngôi Già Lam khá l§n tåi tÌnh 
Gaya miŠn B¡c ƒn ñ¶, nÖi ñÙc 
PhÆt thành Çåo. NÖi Çây Çã có 
nhiŠu ngÜ©i Ç‰n tå Ön lÍ bái và cÀu 
nguyŒn, nhÜ sáng s§m tøng Chú 
Læng Nghiêm, tam b¶ nhÃt bái, 
thiŠn hành niŒm PhÆt, sám hÓi, 
ngÒi thiŠn, tøng kinh, trì chú...  

Hai ngÜ©i con gái bà Chiêm ThÎ 
HiŠn cÛng Ç‰n nÖi này, cÀu 
nguyŒn, lÍ bái v.v... nhÜ bao nhiêu 
ngÜ©i khác, h† cÛng vi‰ng TÙ 
ñ¶ng Tâm, vi‰ng nh»ng nÖi có dÃu 
chân ñÙc Th‰ Tôn Çã Çi qua. 
NhÜng sau khi vŠ låi trø xÙ, cäm 
nhiÍm ân ÇÙc vô lÜ®ng cûa ñÙc 
Th‰ Tôn nên gia Çình bà Chiêm 
ThÎ HiŠn Çã thÌnh TT PhÜÖng 
TrÜ®ng làm lÍ Quy Y cho cä Çåi 
gia Çình 28 ngÜ©i. Thu x‰p cho cä 
ba th‰ hŒ Quy Y m¶t lÀn không 
phäi dÍ, ñây là phÜ§c ÇÙc cûa nhà 
này to l§n. ñây là m¶t cách ÇŠn 
Çáp Ön nghïa sanh thành dÜ«ng 
døc, là công ÇÙc tÓi thÜ®ng nhÃt. 
ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng Ç¥t 
pháp danh cho 28 vÎ này b¢ng mÃy 
câu kŒ cûa ThiŠn SÜ Vån Hånh:  

Thân nhÜ ÇiŒn änh h»u 
hoàng hôn 

Vån m¶c xuân vinh thu h¿u 
khô 

NhÆm vÆn thÎnh suy vô bÓ úy 

ThÎnh suy nhÜ l¶ thäo ÇÀu 
phô. 

DÎch nghïa: 

Thân nhÜ bóng ch§p chiŠu tà 

CÕ xuân tÜÖi tÓt thu qua røng 
r©i 

Sá chi suy thÎnh cûa Ç©i 

ThÎnh suy nhÜ håt sÜÖng r©i 
ÇÀu cành. 

(CuÓi thu 2003) 

"H 
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TIN phÆt s¿ 
 

Tân Ban ChÃp Hành Chi H¶i PhÆt Tº VNTN 
tåi Frankfurt & VPC 

 
Trong cu¶c h†p ngày 22.11.2003, PhÆt Tº thu¶c Chi H¶i 
PhÆt Tº VNTN tåi Frankfurt & VPC Çã bÀu låi Ban ChÃp 
Hành nhiŒm kÿ 2003-2005 v§i thành phÀn nhÜ sau: 
H¶i TrÜªng : Quäng ñåo Hoàng Tôn Long 
Phø Tá  : ThiŒn ñÙc TrÜÖng Quš Hoàng Nhân 
H¶i Phó N¶i Vu6 :  Trí Tân NguyÍn Væn Tân 
Phø Tá  : Gi§i ñÙc TrÜÖng TÓ ñÙc 
H¶i Phó Ngoåi Vø: ThiŒn DÛng LÜu Væn Nghïa 
Phø Tá  : Chúc Ti‰n TrÀn H»u ñåt 
ThÜ Kš  : ThiŒn ñÙc Huÿnh Lê DiŒu PhÜ§c 
Phø Tá  : DiŒu Y‰n TrÜÖng ThÎ Tú Anh 
Thû QuÏ : DiŒu HÒ Phåm ThÎ Út 
Phø Tá  : Minh Hi‰u Ong David 
Ban Nghi LÍ : Tâm LÜ®ng Huÿnh Công Cº 
  : Nguyên Biên TrÀn H»u LÜ®ng 
Ban Trai Soån : DiŒu Minh Bathke Tuy‰t 
Phø Tá   : Nguyên Ng†c Phåm ThÎ Bích Thûy 
  : DiŒu Trí Len Ritchie 
  : ThiŒn Liên NguyÍn ThÎ Tuy‰t HÒng 
 
ñÎa chÌ liên låc: ñH.  Hoàng Tôn Long.  

Ben-Gurion Ring 70.D. 60437 Frankfurt a.M.  
Tel. 069-5074216 

 
Thay m¥t Ban ChÃp Hành H¶i PhÆt Tº VNTN tåi ñÙc, 
chúng tôi xin chào mØng quš thành viên trong Tân Ban 
ChÃp Hành Chi H¶i và chúc mØng quš ñH g¥t hái ÇÜ®c 
nhiŠu thành quä tÓt ÇËp trong nhiŒm kÿ m§i. 
 
 
 

PHÂN ÐU 
 
ñÜ®c tin buÒn, Thân MÅu cûa ñåo H»u Quäng Ng¶ HÒ 
Chuyên, C¿u Gia TrÜªng GñPTVNTN Tâm Minh và ñåo 
H»u ñÙc HÜÖng HÒ Thanh, C¿u Chi H¶i TrÜªng Chi H¶i 
PTVNTN tåi Nürnberg+Fürth+Erlangen, là 
 

Cø Bà Ni Cô Thích N» TuŒ Chánh 
Th‰ danh: Hoàng ThÎ Vë  

 Pháp danh: TØ NhÎ 
Sanh ngày 10.10 næm Canh Thân 

Tå th‰ ngày 29.10 næm Quš Mùi tåi Sàigòn 
ThÜ®ng th† 84 tu°i 

 
Chúng tôi thành tâm xin chia buÒn cùng ñåo H»u Quäng 
Ng¶, ñåo H»u ñÙc HÜÖng và tang quy‰n, ÇÒng th©i 
nguyŒn cÀu HÜÖng Linh Cø Bà Ni Cô Thích N» TuŒ 
Chánh s§m vãng sanh vŠ MiŠn C¿c Låc. 
 
-H¶i PhÆt Tº và các Chi H¶i cùng Ban Liên Låc PhÆt Tº 
VNTN tåi ñÙc. 
-Ban HÜ§ng DÅn và các GñPTVNTN tåi ñÙc 
-Ban H¶ Trì Tam Bäo chùa Viên Giác 
-Chi H¶i PTVNTN tåi Nürnberg-Fürth+Erlangen và 
GñPTVNTN Chánh DÛng 
-Ban H¶ Trì Tam Bäo NPñ Viên Âm. 
 
 

H¶p thÜ  
viên giác 

 
Trong th©i gian qua VIÊN GIÁC Çã nhÆn ÇÜ®c nh»ng thÜ tØ, 
tin tÙc, tài liŒu, bài vª, kinh sách, báo chí cûa các T° ChÙc, 
H¶i ñoàn, Tôn Giáo và các Væn Thi H»u kh¡p nÖi gºi Ç‰n. 
 
� THÐ T´N 
ThiŒn Tín Phan Ti‰n DÛng (ñÙc), Phan HÜng NhÖn (ñÙc), Vân 
NÜÖng LNC (Pháp), Thích Linh Phong (Pháp), HuyŠn Thanh L» 
(ñÙc), ñÙc HÜÖng HÒ-Thanh (ñÙc), Thi‰t Không Danh; Gs NguyÍn 
ñình Tuy‰n (USA), TrÀn ñæng (ñÙc), ñ¶ Hà (ñÙc),  TØ Hùng & 
Quÿnh Hoa (ñÙc), TrÀn ThÎ NhÆt HÜng (Suisse), ñÒng Lai (ñÙc), 
Chùa ThiŒn Minh (Pháp), Chùa Trí Thû (Suisse), Hà Ng†c Bích 
(Pháp), Phong-HÜng LÜu-NhÖn-Nghïa (Úc), Ngô ñình Lâm (ñÙc), 
Phòng Thông Tin PhÆt Giáo QuÓc T‰ (Pháp),  o-Giän Phan-Ngô 
(USA), Ngô Minh H¢ng (USA), Nhåc sï TrÎnh HÜng (Pháp), H†a sï 
Hi‰u ñŒ (USA), TrÀn Trung ñåo (USA), ThiŒn HÆu (ñÙc), KIM (Áo), 
Phåm Minh Châu (Áo), Lê Bích SÖn (ƒn ñ¶), PhÜÖng-Quÿnh (ñÙc), 
NguyÍn ThiŒn (Pháp), Bao La CÜ Sï (Pháp), HÜÖng-Giang Thái-
Væn-Ki‹m (Pháp), Thích Pháp Tánh; Phåm Nguyên LÜÖng (USA), 
Nguyên Minh (Pháp), Phåm QuÓc HÜng (USA), DÜ ThÎ DiÍm BuÒn 
(USA), ñ‡ Væn Thông (ñÙc), NgÜ©i Giám Biên (ñÙc), T°ng H¶i C¿u 
Tù Nhân Chính TrÎ VN (USA), ThiŒn Cæn Phåm HÒng Sáu & HÒng 
Nhiên (ñÙc), ThiŒn Ý; ThÎ ThiŒn Phåm Công Hoàng (ñÙc), Hå Anh; 
Ho¢ng-Phi LÜu Ho¢ng-NguyŒn (Úc), Chúc Khâm & Ph° Trí (Úc), VÛ 
Nam (ñÙc), Hoàng Oanh (USA), ñan Hà (ñÙc), Võ Thu TÎnh 
(Pháp), Nh¿t Tr†ng (ñÙc), NguyÍn Minh HiŠn (ñÙc), Bs Lê Væn Lan 
(USA), NguyÍn Phú ThÙ (Pháp), LÜÖng Nguyên (USA), NguyÍn 
Thùy & TrÀn Minh Xuân (Pháp), Thi-Thi HÒng-Ng†c (ñÙc), Phan 
Ng†c (ñÙc), NguyÍn Væn CÜ©ng (Na Uy), TuŒ Nga (USA), Vi Khuê 
(USA), Kim-Chi Viên-Thành; HÒng Phúc (ñÙc), Quÿnh NhÜ (BÌ), VÛ 
Kš (BÌ), Hòa ThÜ®ng Thích Bäo Låc (Úc), Thanh Châu (ñÙc), 
Hoàng Sa (Canada), Võ TrÜ©ng Sa (Canada), HÜÖng Cau (ñÙc), 
Tùy Anh (ñÙc), TrÀn Bäo Toàn (Suisse), Ng†c An (USA), Lê Quang 
Liêm (ñÙc), Tr†ng (Áo), Nguyên CÀu (ñÙc), NguyÍnphúc Bºu TÆp 
(USA), Ts. Lâm NhÜ Tång  (Úc), DiÍm Châu (USA). 
 

� Kinh sách & Báo chí 
* ñÙc: Buddhistische Monatsblätter Nr.4; DiÍn ñàn ViŒt 
Nam sÓ 142, 143; Ethnotrade Nr.8; Dân Chúa sÓ 252, 253; 
E + Z 10/2003; Tibet und Buddhismus Nr.67; Thông Tin 
Berlin sÓ 20; Buddhismus aktuell 4/2003; D+C 30; AMFN 
Nr.22; Tâm Giác sÓ 4; PhÆt HuŒ sÓ 1; Thông Tin sÓ 25; 
Kalyana Mitta Nr.12. 
* Pháp: Sinh Hoåt C¶ng ñÒng sÓ 170, 171; ViŒt Nam Dân 
Chû sÓ 85; Nhân Bän sÓ 25, 26; Trúc Lâm sÓ 25; Ti‰ng nói 
NgÜ©i ViŒt QuÓc Gia sÓ 29. 
* Hòa Lan: Gia ñình PhÆt Tº Chánh Tín sÓ 12. 
* Áo: Hoa Sen sÓ 15. 
* Hoa Kÿ: Chân Tr©i M§i sÓ tháng 9 & 10/2003; T°ng H¶i 
C¿u Tù Nhân Chính TrÎ VN sÓ tháng 9 và 10/2003; Ban Bäo 
Tr® GñPTVN Häi Ngoåi sÓ Ç¥c san; Th‰ Gi§i Ngày Nay sÓ 
180; HÒ sÖ PGVN; PhÆt Giáo ViŒt Nam sÓ 124; MØng lÍ 
Khánh Th† lÀn thÙ 75 ñåi Lão Hòa ThÜ®ng H¶i Chû Thích 
Mãn Giác; Tin Lành sÓ 92, 93; Bän Tin Quân Nhân sÓ 17; 
Chan Magazine  2003; Tin MiŠn Nam Neus Agency Nr.100; 
T¿ Do Dân Bän sÓ 99, 101; ViŒt Nam Dân Chû sÓ 86. 
* ñài Loan: PhÆt Quang SÖn sÓ 173; Thiên PhÆt SÖn sÓ 
174 & 175. 
* ƒn ñ¶: Amita Nr. 4. 
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Sinh hoåt  
C¶ng ñÒng 

 
Tranh ÇÃu cho ñÒng Bào Tœ Nån s¡p bÎ trøc 

xuÃt 
 

Niedersachsen ngày  31.10.2003 
 
* Ti‰p theo tinh thÀn phiên h†p cûa UBñHCTñT  27.09. 

03 tåi chùa Viên Giác - Hannover. 
 
* S¡c luÆt Ç¥c biŒt cûa chính quyŠn Niedersachsen ban 

hành 20.01.2002 cho phép nh»ng s¡c dân Çã cÜ trú  8 Ç‰n 
13 næm tåi ñÙc sÓng t¿ túc ÇÜ®c quyŠn ª låi - nhÜng trØ 
s¡c dân ViŒt Nam!   

 
* TrÜ§c cänh chính quyŠn ñÙc chuÄn bÎ trøc xuÃt hÖn 

400 ÇÒng bào Tœ Nån ViŒt Nam Ç‰n ñÙc sau khi bÙc tÜ©ng 
Bá Linh søp Ç° vŠ låi ViŒt Nam d¿ trù v§i 2 chuy‰n bay vào 
tháng 11 và 12/2003 Çã làm dao Ç¶ng tinh thÀn nhiŠu ngÜ©i. 

 
Ông Phåm công Hoàng, Chû TÎch T° ChÙc Sinh Hoåt 

NgÜ©i ViŒt tåi CHLB ñÙc kêu g†i m¶t cu¶c Bi‹u tình trÜ§c 
QuÓc H¶i ti‹u bang Niedersachsen vào ngày 31.10.2003 Ç‹ 
tranh ÇÃu cho quyŠn ª låi cûa ngÜ©i ViŒt Nam tåi ñÙc. 

 
Ngày 31.10 lúc 10.00 gi© sáng tr©i khá lånh, hÖn 200 

ÇÒng bào tø tÆp trÜ§c tòa nhà Kinh t‰ ÇÓi diŒn v§i QuÓc H¶i 
ti‹u bang Niedersachsen; ngoài nh»ng anh chÎ em s¡p bÎ 
trøc xuÃt, cÛng có m¶t sÓ anh chÎ em khác Çã ÇÜ®c giÃy t© 
xong nhÜng cÛng Ç‰n Ç‹ ûng h¶...  
 
Nh»ng bi‹u ng»: 
 

ViŒt Nam không có t¿ do -  không trøc xuÃt! 
ViŒt Nam không có dân chû - không trøc xuÃt! 

ViŒt Nam không có nhân quyŠn - không trøc xuÃt! 
QuyŠn ª låi cho nh»ng ngÜ©i Tœ Nån ViŒt Nam chúng 

tôi! 
NÜ§c ñÙc tØ hÖn 12 næm nay là quê hÜÖng cûa chúng 

tôi! 
 

Hai lá QuÓc kÿ l§n cûa ñÙc và ViŒt Nam (c© vàng 3 s†c 
ÇÕ) n°i bÆt trong Ç¶i hình, m‡i ngÜ©i trong tay cÀm 1 c© cûa 
ñÙc ... vài em bé theo cha mË Çi bi‹u tình chåy chÖi v§i 
nhau trong vô tÜ trÜ§c m¶t tÜÖng lai vô ÇÎnh cho cha mË và  
chính các em! 

 
B¢ng ñÙc ng» Ông Phåm Công Hoàng và TrÀn Væn Các 

(Liên Minh VNTD) Çã giäi thích cho ngÜ©i ñÙc hi‹u rõ lš do, 
møc  Çích cûa bu°i bi‹u tình hôm nay.  

Hai Çài truyŠn hình NDR và ARD Çã Ç‰n thu hình và lÃy 
tin. 

 
12.00 gi© ñåi diŒn phái Çoàn anh em chúng tôi v§i 6 anh 

em trong Çó có 1 thân h»u ngÜ©i ñÙc vào QuÓc H¶i; Ông 

Engelsmann ñåi DiŒn Væn phòng QuÓc H¶i Çã ti‰p Çón 
chúng tôi và nhÆn ThÌnh NguyŒn ThÜ, qua Çó chúng tôi 
cÛng trình bày cùng Ông š ÇÎnh chúng tôi là có 1 ñåi DiŒn 
cûa QuÓc H¶i Niedersachsen Ç‰n Çoàn Bi‹u tình Ç‹ chia xÈ 
v§i ÇÒng bào chúng tôi. ThÜ b¢ng máu và së tuyŒt th¿c ti‰p 
theo ...  

NhÆn rõ š ÇÎnh chúng tôi nên lúc 12.45 gi© Ông Klaus 
Krumfuß (CDU) Chû TÎch Ñy Ban Khi‰u KiŒn QH Çã Ç‰n v§i 
chia xÈ v§i anh em, Ông hÙa së chuy‹n thÜ  Ç‰n Thû TÜ§ng 
Ti‹u Bang, B¶ TrÜªng N¶i Vø  các cÖ quan liên hŒ Ç‹ cÙu 
xét nguyŒn v†ng cûa anh em trong th©i gian nhanh nhÃt- tuy 
nhiên nên kiên nhÅn !!! 

 
NhÆn thÃy viŒc bi‹u tình Çã Çåt k‰t quä, Ban T° ChÙc và 

Ça sÓ anh em  ÇÒng š thôi không vi‰t thÜ b¢ng máu, ngÜng 
tuyŒt th¿c và giäi tán lúc 14.00 gi©. Sau Çó kéo nhau vŠ Ç‹ 
bàn thêm m¶t sÓ viŒc khác. Các anh chÎ em ÇÒng š v§i nhau  
trong th©i gian ch© Ç®i chúng ta së gi» liên låc v§i nhau n‰u 
trong th©i gian chính quyŠn ñÙc vÅn trøc xuÃt, chúng ta së 
cùng nhau ÇÃu tranh quy‰t liŒt hÖn. Tåi Çây chúng tôi cÛng 
ÇÜ®c ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn, Trø trì chùa Viên Giác thông 
báo v/v tuyŒt th¿c cho T¿ Do Tôn Giáo tåi ViŒt Nam ÇÜ®c t° 
chÙc tåi chùa Viên Giác Hannover vào ngày 08 và 
09.11.2003 s¡p Ç‰n.  

(TTV. VNN. Hannover) 
 

H¶i Tình ThÜÖng / ÇÙc quÓc CÙu tr® thÜÖng 
ph‰ binh Quân l¿c ViŒt Nam C¶ng Hòa 

     
 Vào Çêm 01 tháng 11 næm 2003 H¶i Tình ThÜÖng ñÙc 

QuÓc Çã t° chÙc ñêm Ca VÛ Tình ThÜÖng, v§i møc Çích 
quyên góp Ç‹ cÙu tr® cho ThÜÖng Ph‰ Binh tåi quê nhà.  

 ñêm Ca VÛ Tình ThÜÖng Çã quy tø hÖn 200 ÇÒng 
hÜÖng Ç‰n tham gia ûng h¶. Trong tinh thÀn lá lành Çùm lá 
rách, mi‰ng khi Çói gói khi no, v§i lòng thÜÖng cäm Ç‰n 
nh»ng ngÜ©i cùng kh°, nên hÀu h‰t quš ÇÒng hÜÖng Çã 
Çóng góp tích c¿c, ngÜ©i giúp cûa kÈ giúp công hÀu góp sÙc 
vào công viŒc tØ thiŒn nÀy.  

K‰t quä nhÜ sau : 
- T°ng thu: 4824,10E. +100US. 
- T°ng chi: 530,57E.  
- Còn låi nhÆp vào qu› cÙu tr® TPB = 
                                                         4293,53E. +100 US . 
 
Danh sách Ph‰ Binh NhÆn TiŠn  
(theo giÃy hÒi báo do PB kš nhÆn) ti‰p theo. 
 
 � Sài Gòn: NhÆn 865.000 ÇVN: Phåm Væn Luân, Phåm 

Væn Chi, Phåm Tuy‰t, NguyÍn Væn Sáu, Liêu Sang Võ, 
NguyÍn Væn Ghi, TrÀn Quang HÜng. 

 
� Bình DÜÖng: Lê LuÆt 670.000 ÇVN. 
 
� Bình PhÜ§c: DÜÖng ñÙc Huy 882.000 ÇVN. 
 
� Quäng Nam: NhÆn 865.000 ÇVN: ñào Væn Châu, 

Phåm Công Ba, TrÀn Væn Thäo, NguyÍn Væn Ba. 
 
H¶i Tình ThÜÖng ñÙc QuÓc ÇÜ®c thành lÆp tåi Thành 

phÓ Reutlingen vào dÎp k› niŒm 30 tháng 4 næm 2001. ñÜ®c 
s¿ h° tr® cûa nhiŠu ÇÒng hÜÖng kh¡p Âu châu, nh»ng tÃm 
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lòng còn nghï Ç‰n ân nghïa ÇÒng bào, nhÃt là ÇÓi v§i nh»ng 
ngÜ©i cùng kh°, nhÜng là nh»ng vÎ Anh Hùng Çã sÓng m¶t 
cu¶c Ç©i ÇÀy bi tráng. ñã hy sinh m¶t phÀn thân xác Ç‹ bäo 
vŒ quê hÜÖng thân yêu cûa chúng ta.  

 
 Qua nh»ng lÀn t° chÙc các ñêm Ca VÛ Tình ThÜÖng, 

cùng v§i s¿ ûng h¶ cûa ÇÒng hÜÖng kh¡p nÖi, tính Ç‰n cuÓi 
næm nay H¶i Çã gªi vŠ giúp Ç« cho 283 ThÜÖng Ph‰ Binh, 
các Ân nhân nhÆn hÒ sÖ Ç‹ gªi tr¿c ti‰p cho TPB là 118 
ngÜ©i, t°ng c¶ng:- 401 hÒ sÖ . (Vói m‡i ThÜÖng Ph‰ Binh 
ÇÜ®c nhÆn lãnh 50 Euro + 7 Euro tiŠn lŒ phí gªi, nhÜng theo 
giá thÎ tru©ng hÓi Çoái tåi ViŒt Nam,  nên sÓ tiŠn không ÇÜ®c 
ÇÒng ÇŠu trong lúc nhÆn!) . 
 

     (vh- trÀn ghi ) 
  
 
Tân Ban ChÃp Hành Liên H¶i C¿u SVSQ/TVBQGVN 

tåi Âu Châu 
 

Liên H¶i C¿u Sinh Viên Sï Quan TrÜ©ng Võ BÎ QuÓc Gia 
ViŒt Nam tåi Âu Châu Çã bÀu Tân Ban ChÃp Hành cho 
nhiŒm kÿ 200.. - 200.. v§i thành phÀn nhÜ sau: 
 
Liên H¶i TrÜªng : NguyÍn Vïnh Gián  K.19 
Liên H¶i Phó Ngoåi Vø : ñ¥ng Væn Khanh   K25 
Liên H¶i Phó N¶i Vø : Lâm Væn RÓt          K19 
Liên H¶i Phó TruyŠn Thông: Phan Væn ñÙc   K19 
ThÜ Kš kiêm Thû QuÏ : NguyÍn Væn Nam  K.20 
ñ¥c Trách ñoàn TTN ña HiŒu: Hoàng Tôn Long K.31 
    NguyÍn H»u XÜÖng K.26 
 

ñÎa chÌ liên låc: 
 

NguyÍn Vïnh Giám 
10 Rue Mandeville 

4000 Liège - Belgique 
Tel. 00-32-4-252-62.73 

 
Email: nguyenvinhgiam@yahoo.fr 

 

T°NG H¶I C¿U T¨ NHÂN CH´NH TRÎ VIŒT NAM 
 
Lôøi Keâu Goïi 
 

Höôûng öùng thoâng baùo cuûa Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät 
Nam Thoáng Nhaát veà vieäc baïo quyeàn VC tieáp tuïc ñaøn aùp, 
boùp ngheït vaø khoáng cheá toân giaùo - ñieån hình qua vieäc  
chaän baét taïi Bình Ñònh roài caùch ly hai vò Ñaïi Laõo Hoøa 
Thöôïng Thích Huyeàn Quang- Taêng Thoáng Giaùo Hoäi 
PG/VNTN vaø Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä – Vieän 
Tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo, quaûn cheá Thöôïng Toïa Thích Tueä 
Syõ – Phoù Vieän Tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo, ñaøy aûi Ñaïi Ñöùc 
Thích Ñoàng Thoï – Thò Giaû cuûa Ñöùc Taêng Thoáng Thích 
Huyeàn Quang leân moät vuøng heûo laùnh, ñoàng thôøi haêm 
doïa raát nhieàu taêng só Phaät Giaùo khaùc vôùi muïc ñích khuûng 
boá khoâng cho quyù vò naøy haønh ñaïo vaø laøm teâ lieät hoaït 
ñoäng cuûa Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát laø 
giaùo hoäi coù laäp tröôøng phaûn khaùng maïnh meõ baïo quyeàn 
VC trong caùc laõnh vöïc ñaøn aùp toân giaùo, boùp ngheït moïi 

thöù töï do cuûa daân chuùng, huûy dieät vaên hoùa vaø taøi nguyeân 
ñaát nöôùc, cam taâm baùn ñaát, daâng bieån cho Trung Coäng - 
keû thuø truyeàn kieáp cuûa daân toäc.  
Töø nhöõng söï kieän ñaøn aùp Phaät Giaùo noùi treân, Toång Hoäi 
Cöïu TNCT/VN khaån thieát keâu goïi: 
 
1) Xin moïi giôùi ñoàng baøo haûi ngoaïi haõy vì töông lai cuûa 

daân toäc, vaø chia xeû vôùi noãi thoáng khoå cuûa 80 trieäu 
ñoàng baøo, xin haõy baøy toû söùc maïnh cuûa mình baèng 
caùch taåy chay taát caû caùc haøng hoùa cuûa VC ñang baøy 
baùn ôû caùc sieâu thò. Xin ñoàng baøo haõy chöùng toû raèng 
mình coù söùc maïnh vaø khoâng caàn phaûi van xin baïo 
quyeàn VC ban phaùt töï do. 

 
2) Tuøy phöông tieän caù nhaân, xin haõy göûi thö tôùi caùc 

Daân bieåu, Thöôïng nghò só Hoa Kyø, Toång Thö Kyù LHQ, 
caùc Hoäi AÂn Xaù Quoác Teá toá caùo toäi aùc trieàn mieân cuûa 
Ñaûng Coäng Saûn, khoâng phaûi chæ ñaøn aùp Phaät Giaùo 
maø caû caùc toân giaùo khaùc nhö Thieân Chuùa Giaùo, Cao 
Ñaøi, Hoøa Haûo vaø Tin Laønh. 

 
3) Xin caùc Khu Hoäi Cöïu Tuø Nhaân Chính Trò tuøy hoaøn 

caûnh ñòa phöông, phoái hôïp vôùi coäng ñoàng vaø caùc 
ñoaøn theå quoác gia toå chöùc caùc buoåi thaép neán caàu 
nguyeän cho Töï Do Toân Giaùo taïi Vieät Nam taäp hôïp 
bieåu tình ñeå toá caùo toäi aùc cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät 
Nam vaø hoâ haøo moïi giôùi ñoàng baøo taåy chay haøng hoùa 
VC ñem qua ñaây moùc tuùi ñoàng baøo, laøm giaøu cho Tö 
Baûn Ñoû ñeå baïo quyeàn ung dung ngoài ñoù thoáng trò vaø 
taøn phaù ñaát nöôùc. 

 
Laøm taïi San Jose ngaøy 1-11-2003 
Ñaøo Vaên Bình 
Chuû Tòch Ban Chaáp Haønh 
 

Thi Ca và VÆt Lš Thiên Væn H†c 
 

Cu¶c nói chuyŒn v§i nhà Bác H†c  
TrÎnh Xuân ThuÆn 

vŠ Thi Ca ª ñåi H¶i Thi Nhân QuÓc T‰  
tåi Liège (VÜÖng QuÓc BÌ 09.2003) 

 
* Christian de Brulle ghi 

* VÛ Kš chuy‹n ng» 
 

ñåi H¶i Thi Nhân QuÓc T‰ hai næm m¶t lÀn qui tø 240 
Thi sï ª 52 quÓc gia trên th‰ gi§i v§i m¶t sÓ các Khoa h†c 
gia và Trí thÙc khác n»a Çã nhóm h†p ª lâu Çài "Cung ñåi 
H¶i" tåi Liège, m¶t thành phÓ tåi MiŠn Nam VÜÖng QuÓc BÌ, 
vào gi»a tháng 9.2003. 

 
Chû t†a Ç†c diÍn væn khai måc là Giáo sÜ Christian de 

Duve, ngÜ©i BÌ, ÇÜ®c Giäi Nobel Y Khoa. Ti‰p Ç‰n là nhà 
VÆt lš Thiên væn xuÃt chúng TrÎnh Xuân ThuÆn, ngÜ©i ViŒt 
Nam, ÇÒng chû t†a ñåi H¶i v§i Giáo sÜ Christian de Duve. 

Nhà Bác h†c TrÎnh Xuân ThuÆn hiŒn Çang giäng dåy tåi ñåi 
H†c Virginia Charlottes, Hoa Kÿ. S¿ l¿a ch†n Ç‹ m©i tham 
d¿ này cûa Ban T° ChÙc ñåi H¶i Thi Nhân QuÓc T‰, m§i 
nhìn, tÜªng r¢ng kÿ lå và khó hi‹u. NhÜng không, ngÜ©i ta 
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së hi‹u rõ hÖn khi khám phá ra r¢ng luÆn ÇŠ cûa ñåi H¶i 
QuÓc T‰ 2 næm h†p m¶t kÿ lÀn này chính là: "Hai Vô cùng 

tÆn cho m¶t tÜÖng lai: Vô cùng tÆn cûa s¿ sÓng, Vô cùng tÆn 
cûa không gian". Và sau khi ÇÜ®c nói chuyŒn v§i nhà Bác 
h†c TrÎnh Xuân ThuÆn, chúng tôi m§i thÃu hi‹u vÃn ÇŠ tåi 
sao có s¿ hiŒn diŒn ÇÀy š nghïa cûa Giáo sÜ TrÎnh Xuân 
ThuÆn ÇÒng chû t†a tåi ñåi H¶i QuÓc T‰ Thi Nhân nÀy. 
 
- ThÜa Giáo sÜ, vì Çâu Giáo sÜ có s¿ say mê ÇÓi v§i Thi 

Ca Ç‰n nhÜ th‰ ? 
 
- ñiŠu này, thÜa ông, không có gì Çáng ngåc nhiên cä. 

Thi Ca và Khoa VÆt Lš Thiên Væn H†c có nhiŠu Çi‹m tÜÖng 
ÇÒng. Khªi s¿, ban ÇÀu, ngÜ©i ta thÜ©ng có quan niŒm sai 
lÀm là nh»ng liên hŒ -n‰u có- gi»a hai b¶ môn nghŒ thuÆt 
này - tôi g†i Çó là nh»ng nghŒ thuÆt - ÇŠu là rÃt sÖ sài gÀn 
nhÜ không có, bªi vì ngÜ©i ta không hi‹u rõ Çúng Ç¡n vŠ hai 
lãnh v¿c Ãy. M‡i b¶ môn, m‡i nghŒ thuÆt tÜ©ng thuÆt cu¶c 
sÓng theo phong cách riêng biŒt cûa nó. BÙc bích h†a 
(tranh vë trên tÜ©ng) kh°ng lÒ ÇÜ®c phác h†a bªi nŠn Thiên 
væn h†c -bÙc tranh vÛ trø Çó- rõ chính là tØ nguÒn gÓc vÛ trø 
tåo nên mà có, bÙc tranh Ãy mô tä m¶t bÀu không gian dài 
r¶ng hÖn 14 t› næm ánh sáng vÜ®t qua trong 4,5 næm th©i 
gian. ñó không phäi là m¶t cu¶c tÜ©ng thuÆt kÿ thú vŠ 
nguÒn gÓc con ngÜ©i chúng ta Çó sao? Chúng ta chÌ là 
nh»ng bøi b¥m cûa các vì sao, các tinh tú trên bÀu tr©i. 
Chính nh»ng bøi b¥m Ãy sän sinh và gây cho ta cu¶c sÓng. 
VÈ ÇËp l¶ng lÅy, s¿ hòa h®p nhÎp nhàng cûa vÛ trø v§i 
nh»ng chòm bøi mù tinh tú này chính là bao nhiêu Çi‹m h¶i 
tø Ç‹ k‰t thành nh»ng y‰u tÓ cÃu tåo nên chúng ta. Và làm 
cho con ngÜ©i Çang chæm chú theo dõi quan sát bÀu tr©i 
l¶ng lÅy Ãy là chính tôi Çây Çang làm m¶t công cu¶c mÀu 
nhiŒm là hòa tr¶n khoa h†c v§i thi ca Çó ông. 

 
- NŠn Thiên væn h†c vŠ tinh tú thiên hà chi‰m phÀn l§n 

công viŒc h¢ng ngày cûa giáo sÜ. Và chính nŠn chuyên 
khoa cûa giáo sÜ là tÆp trung nghiên cÙu nh»ng däi Ngân hà 
rÃt rÃt nhÕ - ngàn vån lÀn nhÕ hÖn däi Ngân hà thÜ©ng ÇÜ®c 
trông thÃy cûa chúng ta, nh»ng s¿ quan sát t‰ vi và phÙc 
tåp Ãy cÓt Ç‹ các máy móc ÇiŒn tº tinh vi nhÕ nhít trang bÎ 
trên ÇÀu các viÍn kính tÓi tân cûa giáo sÜ thu nh¥t rÒi ÇÜ®c 
phân tích låi bªi nh»ng máy vi tính c¿c månh. Công viŒc vŠ 
khoa h†c Ãy làm bÆn r¶n giáo sÜ vô cùng... Th‰ mà, thÜa 
giáo sÜ, giáo sÜ låi t¿ mô tä nhÜ m¶t ngÜ©i Çang chiêm 
ngÜ«ng thanh thän ng¡m nhìn vÈ ÇËp thÀn tiên l¶ng lÅy vô 
ngÀn cûa vÛ trø... ThiŒt là khó quan niŒm Çó. Xin giáo sÜ 
giäng rõ thêm. 

 
- Quä Çúng th‰. Trong nghŠ nghiŒp cûa tôi, tôi luôn luôn 

có phÜÖng sách hòa lÅn tÓt ÇËp và thú vÎ -hay nói Çúng hÖn- 
vÆn døng nhÎp nhàng hai cänh trí Ãy. Các quan cänh d¿ng 
nên bªi nh»ng nÖi Ç¥t Ç‹ cho các Çài thiên væn chuyên môn 
cûa tôi ÇŠu may m¡n thay rÃt thuÆn l®i và thích h®p cho s¿ 
suy tÜ, thiŠn ÇÎnh, trÀm m¥c cûa con ngÜ©i. Cái ÇËp ÇÀy thi 
tính th¿c chÃt Ãy toát ra tØ nh»ng ÇÎa Çi‹m cô liêu thÖ m¶ng, 
thÜ©ng cách xa nh»ng bÆn r¶n Òn ào, Çiên rÒ cûa con ngÜ©i 
th‰ tøc và vÈ ÇËp Ãy th¿c vô cùng dÎ thÜ©ng và khó tä. ñúng 
ra, thì các máy móc thÜ©ng dùng Ç‹ quan sát s¿ vÆt, thay 
th‰ cho chúng ta. NhÜng khi có cÖ h¶i, tôi vÅn thích ngÄng 
m¥t lên cao Çæm Çæm nhìn lên bÀu tr©i vô tÆn. Và cái nhìn 
ÇÖn giän Ãy cûa tôi phát hiŒn may m¡n thay! vô vàn kÿ quan 
cûa tr©i ÇÃt. M‡i proton nhÕ nhít, m‡i håt bøi ánh sáng thiên 

th‹ chåm vào võng måc cûa m¡t tôi -tôi bi‰t rõ- Çã xuÃt phát 
tØ hàng t› hàng t› ánh sáng. Ngay trÜ§c cä s¿ hình thành 
các nguyên tº tåo nên con ngÜ©i cûa chính tôi n»a. Ôi! th¿c 
là kÿ lå. Và nh© cánh cºa s° Ãy cûa thân th‹ con ngÜ©i, tôi 
låi có m¶t cái nhìn khác hÖn vŠ th¿c tåi. M¶t Çôi khi, tôi t¿ 
nhû thÀm r¢ng chính cái ÇiŠu lå thÜ©ng mÀu nhiŒm kÿ thú 
Ãy làm giäm sút thái Ç¶ ngåo mån mà các nhà khoa h†c là 
chúng tôi thÜ©ng dÍ dàng m¡c phäi. 

 
- Là nhà khoa h†c kÿ tài, s¡t bén, låi yêu thích thi ca, Çã 

có khi nào, giáo sÜ cao hÙng phóng lên trang giÃy Çôi vÀn 
thÖ lai láng sau m¶t Çêm quan sát các thiên th‹, tinh tú trên 
bÀu tr©i ? 

 
- ñáng ti‰c thay, tôi låi không sª trÜ©ng vŠ b¶ môn Ãy. 

Tuy th‰, tôi vÅn Üa thích Än mình trong tác phÄm cûa các 
nhà thÖ mà tôi m‰n chu¶ng hÖn h‰t nhÜ Baudelaire (1), 
Verlaine (1), Rimbaud (1) ... Các tài hoa Ãy cÛng nhÜ tôi ÇŠu 
nhìn thÃy s¿ vÆt giÓng nhau. PhÀn tôi thì v§i cûa riêng tôi, 
cái nhãn quan thiên væn vÛ trø h†c, còn h† thì Ç¶c nhÃt v§i 
cái tr¿c giác ÇÀy thi tính chói lòa lóe sáng nhanh nhÜ ch§p 
cûa con ngÜ©i thi nhân là h†. Tôi cÛng yêu thÖ cûa William 
Blake (2), m¶t nhà thÖ Anh quÓc vào cuÓi th‰ k› thÙ XVIII. 
Tôi xin trích m¶t Çoån thÖ cûa NgÜ©i trong nhiŠu thi phÄm 
khác cûa thi sï Çã làm tôi say mê thích thú m¶t cách lå 
thÜ©ng: 

 
"Voir un univers dans un grain de sable, 
Et un paradis dans une fleur sauvage, 
Tenir l'infini dans la paume de la main, 
Et l'éternité dans une heure..." 
 
"Ôi! Ta nhìn ng¡m cä m¶t vÛ trø gói tr†n trong m¶t håt 

cát li-ti, 
Và cä m¶t thiên ÇÜ©ng Än trong m¶t Çóa hoa hoang dåi, 
Ta låi n¡m ch¥t Vô C¿c, Vô Cùng TÆn trong tÃc gang 

bàn tay bé nhÕ 
Cùng cõi sÓng Vïnh H¢ng nghìn thu bÃt diŒt chÌ trong 

khoänh kh¡c m¶t gi© ng¡n ngûi phù du...".  (V.K. chuy‹n 
ng») 

 
Ông thÃy không... Th¿c là siêu viŒt, tuyŒt v©i, mÃy vÀn 

thÖ kÿ lå Ãy! NhÃt là các thuy‰t N° Tan CÃu Tåo Quä ñÎa 
CÀu (thuy‰t Big Bang) thông thái bây gi© qua cái nhìn là lå 
"VÛ trø n¢m trong håt cát li-ti" chÌ m§i xuÃt hiŒn gÀn hai th‰ 
k› sau nh»ng vÀn thÖ tiên cäm Çó mà thôi. 

 
Ôi! Thi Ca và VÛ Trø h†c, sao mà "gÀn gÛi anh em" Ç‰n 

th‰ nhÜ bóng v§i hình! 
 
 

Ghi chú: 
(1) Baudelaire, Rimbaud, Verlaine = Các nhà thÖ Pháp 

vŠ th‰ k› 19. Thu¶c trÜ©ng phái lãng mån mà cu¶c Ç©i và s¿ 
nghiŒp có phÀn g¡n liŠn nhau v§i nhiŠu tÜÖng ÇÒng và kÎch 
bi‰n Çau kh° giÓng nhau. 

(2) William Blake = thi sï và h†a sï ˆng-lê, sinh ª 
Londres (1757-1827). Tác giä nh»ng vÀn thÖ tr» tình và 
chi‰n ÇÃu sº, mà ông t¿ minh h†a luôn các tình ti‰t trong 
các tác phÄm cûa mình. M¶t trong nh»ng Çåi diŒn cûa th‰ 
hŒ thi sï lãng mån ÇÀu tiên trong væn h†c ˆng-lê.� 
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Th‹ 
Thao 

 

 

NgÜ©i Giám Biên 
 
 

ang næm 2004, së có giäi Vô ñÎch Bóng Tròn Âu 
Châu ÇÜ®c t° chÙc tåi Portugal và Th‰ vÆn H¶i 

Mùa Hè tåi Athen, thû Çô nÜ§c Hy Låp. Hai quÓc gia này 
n¢m trong C¶ng ñÒng Âu Châu cùng có m¶t múi gi© nhÜ 
nhau. Do Çó quš vÎ ghiŠn các môn th‹ thao cÜ ngø ª Âu 
Châu có th‹ theo dõi các trÆn ÇÃu xäy ra ban ngày không 
nhÜ quš vÎ ª Úc, MÏ, Á và Phi Châu gi© giÃc ÇŠu khác nhau. 

 
Giäi Vô ñÎch Bóng Tròn  

Âu Châu 
(tØ 12.6 Ç‰n 04.7.2004) 

 
Có tÃt cä 50 Ç¶i cûa 50 quÓc gia 

tham d¿ ÇÜ®c chia thành 10 Toán. ñ‰n 
ngày 12.10.2003, các Toán Çã tranh 
vòng loåi gÀn xong, m‡i Ç¶i Çá 8 trÆn. 
K‰t quä nhÜ sau: 

 
Toán 1 
1.Frankreich  8     8    0    0    29:2     24 
2.Slowenien     8    4    2    2    15:12    14 
3.Israel   8    2    3    3     9:11       9 
4.Zypern           8    2    2    4     9:18       8 
5.Malta   8    0    1    7     5:24       1 
 
Toán 2 
1.Dänemark  8    4    3    1    15:9    15 
2.Norwegen  8    4    2    2    21:9    14 
3.Rumänien  8    4    2    2      9:5    14 
4.Bosnien-Herz.  8    4    1    3     7:8     13 
5.Luxemburg  8    0    0    8     0:21     0 
 
Toàn 3  
1.Tschechien  8    7    1    0    23:5    22 
2.Niederlande  8    6    1    1    20:6    19 
3.österreich  8    3    0    5    12:14    9 
4.Moldawien  8    2    0    6     5:19     6 
5.Weißrussland  8    1    0    7     4:20     3  
 
Toán 4 
1.Sweden  8    5    2   1     19:3    17  
2.Lettland  8    5    1    2    10:6    16 
3.Polen   8    4    1    3    11:7    13 
4.Ungarn  8    3    2    3    15:9    11 
5.San Marino  8    0    0    8     0:30    0 
 
Toán 5 
1.Deutschland  8    5    3    0    13:4    18 
2.Schottland  8    4    2    2    12:8    14 

3.Island   8    4    1    3    11:9    13 
4.Litauen  8    3    1    4    7:11    10 
.5.Färröer  8    0    1    7    7:18      1    
 
Toán 6 
1.Griechenland  8    6    0    2      8:4    18  
2.Spanien  8    5    2    1    16:4    17  
3.Ukraine  8    2    4    2    11:10  10 
4.Armenien  8    2    1    5     7:16     7 
5.Nordirland  8    0    3    5     0:8      3 
 
Toán 7 
1.England  8    6    2    0    14:5    20 
2.Türkei   8    6    1    1    17:5    19  
3.Slowakei  8    3    1    4    11:9    10 
4.Mazedonien  8    1    3    4    11:14    6 
5.Liechtenstein  8    0    1    7      2:22    1 
 
Toán 8 
1.Bulgarien  8    5    2    1    13:4    17 
2.Kroatien   8    5    1    2    12:4    16 
3.Belgien  8    5    1    2    11:9    16 
4.Estland  8    2    2    4      4:6      8 
5.Andorra  8    0    0    8      1:18    0 
 
Toán 9 
1.Italien   8    5    2    1    17:4     17 
2.Wales   8    4    1    3    13:10   13 
3.Serbien-Mont.  8    3    3    2    11:11   12 
4.Finnland  8    3    1    4      9:10   10 
5.Aserbaidschan  8    1    1    6      5:20     4 
 
Toán 10 
1.Schweiz  8    4    3    1    15:11    15 
2.Russland  8    4    2    2    19:12    14 
3.Iraland   8    3    2    3    10:11    11 
4.Albanien  8    2    2    4    11:15     8 
5.Georgien  8    2    1    5      8:14     7 
 

Vòng chung k‰t có 16 Ç¶i tham d¿ 
 
10 ñ¶i ÇÙng ÇÀu Toán ÇÜ®c vào chung k‰t. 10 Ç¶i ÇÙng 

hång nhì Çã bÓc thæm Çøng nhau vào ngày 15 - 16.11.2003, 
Ç‹ ch†n 5 Ç¶i th¡ng. NhÜ vÆy là có 15 Ç¶i, c¶ng v§i Ç¶i 
Portugal, nÜ§c t° chÙc miÍn Çá vòng loåi thành con sÓ 16. 

 
10 ñ¶i hång nhì Çøng nhau nhÜ sau: 
Lettland - Turkey 
Schottland - Niederland 
Kroatien - Slowanien 
Russland - Wales 
Spanien - Norwegen 
 
Cæn cÙ vào bäng x‰p hång trên, các ñ¶i có nhiŠu tri‹n 

v†ng Çoåt cúp nhÜ Ç¶i Pháp ÇÜÖng kim vô ÇÎch, Çá 8 trÆn, 
th¡ng 8 trÆn, ÇÜ®c 24 Çi‹m. K‰ Ç‰n là Ç¶i Tschechien 22 
Çi‹m, Ç¶i England 20 Çi‹m, Ç¶i ñÙc, Çang ÇÙng hång nhì 
th‰ gi§i 18 Çi‹m và Ç¶i Hy Låp cÛng 18 Çi‹m. Tuy nhiên, 
trên sân cÕ có nhiŠu chuyŒn bÃt ng© vào gi© thÙ 90 phút Çã 
xäy ra khó mà Çoán ÇÜ®c. 

 
Giäi n» vô ÇÎch bóng tròn th‰ gi§i 

(tØ 29.9 Ç‰n 12.10.2003) 
 

S 
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ñáng lë giäi này ÇÜ®c t° chÙc tåi ThÜ®ng Häi, Trung 
QuÓc. NhÜng næm vØa qua bŒnh SARS Çã b¶c phát ª Trung 
QuÓc nên T°ng Cøc Túc CÀu Th‰ Gi§i quy‰t ÇÎnh d©i vŠ 
MÏ. 

Có tÃt cä 16 Ç¶i cûa 16 quÓc gia tham d¿ ÇÜ®c chia 
thành 4 Toán. M‡i Toán có 4 Ç¶i. 

Vòng ÇÀu m‡i ñ¶i Çá 3 trÆn, k‰t quä nhÜ sau: 
 

Toán A 
1.USA   3    3    0    0    11:1     9 
2.Schweden  3    2    0    1     5: 3     6 
3.Nordkorea  3    1    0    2     3: 4     3   
4.Nigeria  3    0    0    3     0:11    0  
 
Toán B 
1.Brasilien  3    2    1    0     8: 2    7 
2.Norwegen  3    2    0    1    10:5    6 
3.Frankreich  3    1    1    1      2:3    4 
4.Südkorea  3    0    0    3     1:11   0  
 
Toán C 
1.Deutschland  3    3    0    0    13:2    6 
2.Kanada  3    2    0    1     7:5     6 
3.Japan   3    1    0    2     7:6     3 
4.Argentinien  3    0    0    3    1:15    0 
 
Toán D 
1.China   3    2    1    0    3:1     7   
2.Russland  3    2    0    1    5:2     6 
3.Australien  3    1    1    1    2:3     4 
4.Ghana   3    0    0    3    0:6     0  
 

* Vòng TÙ K‰t 
ñ¶i nhÙt Toán A Çøng Ç¶i nhì Toán B. ñ¶i nhÙt Toán B 

Çøng Ç¶i nhì Toán A. 
K‰t quä 

USA   - Norwegen 1 : 0 
Brasilien -   Schweden 1 : 2 
 

ñ¶i nhÙt Toán C Çøng Ç¶i nhì Toán D. ñ¶i nhÙt Toán D 
Çøng Ç¶i nhì Toán C 
K‰t quä 
Deutschland - Russland 7 : 1 
China  - Kanada 0 : 1 
 

* Vòng Bán K‰t      
USA  - Deutschland 0 : 3 
Schweden - Kanada 2 : 1 
 
Tranh hång 3 
USA   - Kanada 3 : 1 
 

* Chung k‰t 
ñ¶i ñÙc Çøng Ç¶i Thøy ñi‹n (Schweden). Thành tích 

cûa m‡i Ç¶i: 
 
ñ¶i ñÙc: ñÜÖng kim vô ÇÎch Âu Châu, trên ÇÜ©ng Çi Ç‰n 

chung k‰t Çã Çá 5 trÆn, th¡ng Çû 5 trÆn. Th¡ng Kanada 4:1; 
Japan 3:0; Argentinien 6:1; Russland 7:1; USA ÇÜÖng kim 
vô ÇÎch th‰ gi§i 3:0. ñã Çá l†t lÜ§i ÇÓi phÜÖng 23 trái, bÎ Çá 
l†t lÜ§i chÌ có 3 trái! ñã lÆp m¶t k› løc. 

 
ñ¶i Thøy ñi‹n: ñÜÖng kim hång nhì vô ÇÎch Âu Châu, 

trên ÇÜ©ng Çi Ç‰n chung k‰t Çã Çá 5 trÆn, th¡ng 4 thua 1. 

Thua USA 1:3; th¡ng Nordkorea 1:0; Nigeria 3:0; Barsilien 
2:1; Kanada 2:1. ñã Çá l†t lÜ§i ÇÓi phÜÖng 9 trái, bÎ Çá l†t 
lÜ§i 5 trái. 

 
DiÍn ti‰n: TrÆn ÇÃu ÇÜ®c Ç¥t dÜ§i quyŠn ÇiŠu khi‹n cûa 

tr†ng tài Inoescu (ngÜ©i Rumanien). 26.000 khán giä có m¥t 
tåi cÀu trÜ©ng Ç‹ c° võ và ûng h¶ cä hai bên. Trên khán Çài 
danh d¿ còn có ông Blatter, Chû TÎch T°ng Cøc Túc CÀu 
Th‰ Gi§i, ông Gerhard Mayer-Vorfelder, Chû TÎch T°ng Cøc 
Túc CÀu ñÙc. 

 
HiŒp I: MÃy phút sau khi ti‰ng còi cûa tr†ng tài th°i lên 

b¡t ÇÀu trÆn ÇÃu, hai Ç¶i còn gi» mi‰ng. Sau Çó Ç¶i Thøy 
ñi‹n bÃt thÀn áp døng chi‰n thuÆt "phÓi h®p t°ng l¿c" tràn 
lên tÃn công t§i tÃp trên phÀn sân cûa ñÙc. NhÜng nh© hàng 
phòng vŒ v»ng ch¡c, Ç¶i ñÙc Çã phá tan các lÀn tÃn công 
gây áp l¿c cûa Thøy ñi‹n trong vòng cÃm ÇÎa trÜ§c khuôn 
thành ñÙc.  

Còn Ç¶i ñÙc, v§i hàng tiŠn Çåo gÒm có cô Prinz, cô 
Meinert Çã hai lÀn có dÎp làm bàn, nhÜng hai lÀn Çá banh 
trúng xà ngang khuôn thành, banh d¶i ra ngoài. 

ñ¶i Thøy ñi‹n vÅn gi» th‰ công, Ç‰n phút thÙ 41, cô 
Svensson bÃt thình lình th†c sâu m¶t quä banh dài qua 
hàng phòng vŒ ñÙc, cô Ljungberg phóng theo banh lÜ§t qua 
hàng phòng vŒ ñÙc Çá xéo góc, thû môn ñÙc, cô 
Rottenberg ÇÙng nhìn banh vào lÜ§i. Thøy ñi‹n dÅn trÜ§c 
1:0, cho Ç‰n h‰t hiŒp nhÙt. 

 
HiŒp 2: ñ¶i ñÙc ÇÜ®c Çá giao banh trÜ§c, ti‰ng còi cûa 

tr†ng tài vØa th°i b¡t ÇÀu hiŒp 2, cô Prinz ÇÜa banh cho 
Meinert, cô này liŠn ÇÜa banh låi cho cô Wiegmann ÇÒng 
th©i cô chåy nhanh xuÓng gÀn vùng cÃm ÇÎa Thøy ñi‹n, cô 
Wiegmann bi‰t š th†c sâu quä banh qua khÕi hàng phòng 
vŒ Thøy ñi‹n, cô Meinert phóng theo banh, lÜ§t qua hàng 
phòng vŒ Thøy ñi‹n Çá xéo vào góc trái ghi bàn th¡ng g« 
huŠ cho Ç¶i ñÙc 1:1 vào phút thÙ 46 trÜ§c s¿ ng« ngàng 
cûa Ç¶i Thøy ñi‹n. 

TrÆn ÇÃu ti‰p tøc, khi thì Ç¶i Thøy ñi‹n tåo áp l¿c trÜ§c 
khuôn thành Ç¶i ñÙc, khi thì ngÜ®c låi. ñ‰n phút thÙ 88 
HuÃn LuyŒn Viên Ç¶i ñÙc ÇÜa cô Nia Künzer vào thay cô 
Wunderlich. ñ‰n phút thÙ 90 hai Ç¶i vÅn còn huŠ nhau 1 : 1. 

 
ñá thêm gi© - Áp døng quä gôn vàng  
(Golden Goal) 
ñá hai hiŒp, m‡i hiŒp 15 phút. Trong hai hiŒp này n‰u 

Ç¶i nào th¡ng trÜ§c thì coi nhÜ Çã th¡ng trÆn, tr†ng tài th°i 
còi chÃm dÙt trÆn ÇÃu. Cách thÙc này ÇÜ®c g†i là "Quä Gôn 
Vàng". N‰u Çá hai hiŒp vÅn còn huŠ nhau, thì Çá 11 thÜ§c 
nhÜ thÜ©ng lŒ. 

 
HiŒp I: VØa vào trÆn, Ç¶i Thøy ñi‹n dÓc toàn l¿c tÃn 

công Ç¶i ñÙc Ç‹ th¿c hiŒn quä gôn vàng, mÃy lÀn gây rÓi 
loån trÜ§c khuôn thành Ç¶i ñÙc. NhÜng hàng phòng vŒ ñÙc 
Çã tä xông h»u Ç¶t hóa giäi tÃt cä các ÇÜ©ng banh nguy 
hi‹m cûa hàng tiŠn Çåo Thøy ñi‹n. ñ‹ giäi tÕa áp l¿c, Ç¶i 
ñÙc b¡t ÇÀu phän công và có hiŒu quä. Phút thÙ 98, Ç¶i ñÙc 
hÜªng m¶t trái banh Çá phåt cách gôn Thøy ñi‹n khoäng 30 
mét bên phäi. Cô Prinz lãnh phÀn Çá phåt. Cô Çá banh bay 
ngang qua gôn Thøy ñi‹n chØng 8 mét, cô Nia Künzer nhäy 
cao dùng ÇÀu Çánh banh bay xËt vào lÜ§i Thøy ñi‹n tuyŒt 
ÇËp : Golden Goal - Quä banh vàng ! Golden Goal - Quä 
banh vàng ! cä ngàn khán giä hoan hô nhiŒt liŒt trÜ§c s¿ 
ng« ngàng thÃt v†ng cûa cÀu thû Thøy ñi‹n. Có cô ôm m¥t 
khóc nÙc nª! Tr†ng tài th°i ti‰ng còi chÃm dÙt trÆn ÇÃu.  
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ñ¶i CÀu N» ñÙc Vô ñÎch Th‰ Gi§i næm 2003 ! M¶ng Ü§c 
Çã thành ! HLV và cÀu thû Ç¶i ñÙc tràn ra sân vui mØng hò 
reo, có cô cÛng ôm m¥t khóc, nhÜng khóc vì vui mØng ! 

 
M¶t s¿ trùng h®p ngÅu nhiên ÇÜ®c l¥p låi 
SÓ là trong giäi Vô ñÎch Âu Châu næm 2001, Ç¶i n» ñÙc 

ÇÜ®c vào chung k‰t cÛng g¥p Ç¶i Thøy ñi‹n. Hai Ç¶i cÛng 
huŠ nhau 1 : 1 sau 90 phút giao tranh. ñá thêm gi©, cô 
Claudia Müller Çã Çá th¡ng Ç¶i Thøy ñi‹n b¢ng quä gôn 
vàng ª hiŒp m¶t. Giäi Vô ñÎch Th‰ Gi§i lÀn này, cô Nia 
Künzer Ç¶i ÇÀu th¡ng Ç¶i Thøy ñi‹n cÛng b¢ng quä gôn 
vàng. Tên hai cô Çã Çi vào lÎch sº môn bóng tròn n» cûa 
ñÙc. 

 
LÎch sº Giäi Vô ñÎch N» Bóng Tròn Th‰ Gi§i 
Giäi này Çã ÇÜ®c t° chÙc tØ næm 1991. CÙ 4 næm t° 

chÙc m¶t lÀn. K‰t quä các Ç¶i vô ÇÎch nhÜ sau: 
- 1991 tåi Trung QuÓc: MÏ hå Na Uy 2:0 Çoåt cúp 
- 1995 tåi Thøy ñi‹n: Na Uy hå ñÙc 2:0 
- 1999 tåi MÏ: MÏ hå Trung QuÓc sau khi Çá 11 mét 5:4 
- 2003 tåi MÏ: ñÙc hå Thøy ñi‹n nh© quä gôn vàng 2:1 
 
NgÜ©i MÏ thích môn Khúc côn cÀu (Baseball), môn bÀu 

døc (Football) hÖn là môn Çá banh (Soccer). Th‰ mà Ç¶i n» 
MÏ Çã hai lÀn vô ÇÎch th‰ gi§i. 

M¥c dù hiŒn gi© môn Çá banh Çang ÇÜ®c n» gi§i ham 
thích, nhiŠu Ç¶i banh n» ÇÜ®c thành lÆp, có t° chÙc giäi Vô 
ñÎch Âu Châu, MÏ Châu, Th‰ Gi§i, nhÜng T°ng Cøc Túc 
CÀu Th‰ Gi§i chÜa ÇÜa h† lên ngang tÀm v§i nam gi§i. Các 
n» cÀu thû Çá banh nhÜ m¶t nghŠ tay trái, nghiŒp dÜ, h† 
phäi Çi làm Ç‹ nuôi sÓng ch§ không ÇÜ®c trª thành nhà 
nghŠ lãnh lÜÖng tháng nhÜ nam cÀu thû. Ch£ng hån nhÜ cô 
Prinz hành nghŠ VÆt lš trÎ liŒu pháp (Physiotherapeutin), cô 
Rottenberg thû môn là n» quân nhân, cô Meinert cº nhân 
th‹ thao v.v... Trong giäi Vô ñÎch Th‰ Gi§i 2002 tåi Nam 
Hàn và NhÆt, Ç¶i cÀu nam ñÙc ÇÙng hång nhì, m‡i cÀu thû 
ÇÜ®c thÜªng 71.000 Euro, trong khi Ç¶i cÀu n» Vô ñÎch Th‰ 
Gi§i mà m‡i ngÜ©i chÌ nhÆn có 20.000 Euro. Hy v†ng trong 
tÜÖng lai môn bóng tròn n» ÇÜ®c Çåi chúng hóa, nhÜ bên 
nam Ç‹ m‡i cuÓi tuÀn khán giä có dÎp xem nh»ng giai nhân 
vØa lä lÜ§t vØa tung hoành trên sân cÕ. 

 
X‰p hång 
ñ¶i cÀu n» ñÙc ÇÜ®c 23% khán giä kh¡p nÖi trên th‰ gi§i 

ch†n là Ç¶i có cÀu thû ÇËp, hÃp dÅn và nghŒ thuÆt nhÒi 
bóng hay nhÃt; k‰ Ç‰n là Ç¶i MÏ v§i 21%; hång ba là Trung 
QuÓc 18%; hång tÜ Kanada 15& và Thøy ñi‹n 14% hång 
næm. 

 
CÀu thû hay nhÃt 
Cô Prinz và Bettina Wiegmann (ñÙc) - Cô Ljungberg và 

Svensson (Thøy ñi‹n). 
 
Thành tích HuÃn LuyŒn Viên ñÙc 
Cô Tina Theune-Meyer (chính) - Cô Silvia Neid (phø), Çã 

lèo lái Ç¶i n» ñÙc Çi tØ th¡ng l®i này Ç‰n thành công khác. 
ñã hai lÀn Vô ñÎch Âu Châu (1997 - 2001), m¶t lÀn huy 
chÜÖng ÇÒng Th‰ VÆn H¶i mùa hè næm 2000 và Vô ñÎch 
Th‰ Gi§i næm 2003. N‰u nói vŠ tài nghŒ nhÒi bóng thì cô 
Meyer thua Beckenbauer rÃt xa, nhÜng n‰u ÇŠ cÆp Ç‰n vai 
trò HLV thì cô Meyer qua m¥t Beckenbauer cái vù. Vì cô 
Meyer vØa Çoåt chÙc  Vô ñÎch Âu Châu và vØa Vô ñÎch Th‰ 
Gi§i, còn Beckenbauer chÌ Çoåt ÇÜ®c chÙc Vô ñÎch Th‰ Gi§i 
mà thôi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(h1)     (h2) 
H1. HLV Tina Theune-Meyer (phäi) và Silvia Neid Çang chuÄn 

bÎ chåy ra sân khi cô Prinz b¡t ÇÀu Çá trái phåt lÎch sº. 
H2. Cô Nia Künzer (sÓ 4) Çang giÖ tay làm dÃu V (victory) sau 

khi cô dùng ÇÀu Çánh banh vào lÜ§i th¿c hiŒn quä gôn vàng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(h3) 
H3. Toàn Ç¶i cùng nhau vui 

ca reo mØng ! 
 
H4 . Còn n‡i vui mØng nào 

hÖn khi cô ñ¶i TrÜªng giÖ cao 
chi‰c Cúp Vô ñÎch Th‰ Gi§i 2003 
lên cho m†i ngÜ©i xem. Hoan hô 
Ç¶i cÀu n» ñÙc QuÓc! Hoan Hô! 
Hoan Hô! Hoan Hô!            � (h4) 

 

QuÀn V®t 
 

Nh»ng tay v®t Çã m¶t th©i tung 
hoành trên sân, hiŒn Çang lùi dÀn vào 
bóng tÓi. Bên N» có cô Hingis (Thøy 
Sï), cô Seeles (MÏ). Bên Nam có anh 
Sampras (MÏ), Kuerten (Ba Tây), 
Hewitt (Úc). ñ‹ thay th‰ Çàn chÎ Çàn 
anh theo luÆt tre tàn mæng m†c, bên 
N» có hai chÎ em nhà h† Williams là 

cô Venus và Serena Williams (MÏ), cô Henin và Clijsters 
(BÌ). BÓn cô này, chÜa có cô nào quá 24 tu°i lÀn lÜ®t thay 
phiên nhau Çoåt bÓn giäi vô ÇÎch Grand Slam t° chÙc ª ba 
Châu. Bên Nam thì có anh Ferrero (Tây Ban Nha), Federer 
(Thøy Sï), Roddick (MÏ), Coria (Á Cæn ñình) Çang trên Çà Çi 
lên. ñÙc thì chÌ có anh Schüttler nhÜng Çánh khi thì trÒi khi 
thì søt, may m¡n l¡m trong Ç©i cÀm v®t, anh Çã vào ÇÜ®c 
chung k‰t giäi Australien-Open. Có lë lÀn này là lÀn duy 
nhÃt! 

 
Sau Çây là k‰t quä cûa 4 giäi Grand Slam 

 
     * Australien Open (13 - 26.01.03) 
N»: Bán k‰t 
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Serena Williams hå Kim Clijsters      4:6, 6:3, 7:5 
Venus Williams hå Henin  6:3, 6:3 
Chung k‰t 
S. Williams hå V. Williams  7:6, 3:6, 6:4 
 
Nam: Bán k‰t 
Agassi hå Ferreira  6:2, 6:2, 6:3 
Schüttler hå Roddick  7:5, 2:6, 6:3, 6:3 
Chung k‰t 
Agassi hå Schüttler  6:2, 6:2, 6:1 
 
     * French Open (26.5 - 8.6.03) 
N»: Bán k‰t 
Henin hå S. Williams  6:2, 4:6, 7:5 
Clijsters hå Petrowa (Nga)  7:5, 6:1 
Chung k‰t 
Henin hå Clijsters   6:0, 6:4 
 
Nam: Bán k‰t 
Ferrero hå Costa (Tây Ban Nha) 6:3, 7:6, 6:4 
Verkerk hå Coria   7:6, 6:4, 7:6 
Chung k‰t 
Ferrero hå Verkerk  6:1, 6:3, 6:2 
 
     * Wimbledon (23.6 - 6.7.03) 
N»: Bán k‰t 
S. Williams hå Henin  6:3, 6:2 
V. Williams hå Clijsters  4:6, 6:3, 6:1 
Chung k‰t 
S. Williams hå V. Williams  4:6, 6:4, 6:2 
 
Nam: Bán k‰t 
Federer hå Roddick  7:6, 6:3, 6:3 
Philippousis hå Grosjean (Pháp) 7:6, 6:3, 6:3 
Chung k‰t 
Federer hå Philippousis  7:6, 6:2, 7:6 
 
* US OPEN  (25.8 - 7.9.03) 
N»: Bán k‰t 
Clijsters hå Davenport  6:2, 6:3 
Henin hå Capriati   4:6, 7:5, 7:6 
Chung k‰t 
Henin hå Clijsters   7:5, 6:1 
 
Nam: Bán k‰t 
Ferrero hå Agassi  6:4, 6:3, 3:6, 6:4 
Roddick hå Nalbandian(Á Cæn ñình)  

         6:7, 3:6, 7:6, 6:1, 6:3 
Chung k‰t 
Roddick hå Ferrero  6:3, 7:6, 6:3 
 

Nh»ng ngÜ©i tài trong làng banh nÌ 
 
 Vô ÇÎch giäi Australien 
Open. Hai chÎ em nhà Williams 
ôm nhau khi cô em (hình nhÕ 
góc m¥t phía dÜ§i hå cô chÎ 
(hình nhÕ góc trái phía trên) 
Çem vinh quang vŠ cho h† 
Williams. 
 
- Giäi French Open: Cô Justine 
Henin-Hardenne (BÌ) hå cô 
Clijsters (BÌ) Çoåt cúp vô ÇÎch 

giäi Grand Slam lÀn ÇÀu tiên 
trong Ç©i cÀm v®t. Thành tích 
này cô lÆp låi trong giäi Grand 
Slam US Open khi cô hå lÀn 
thÙ hai ngÜ©i ÇÒng hÜÖng là 
cô Clijsters.  � 

 
 Giäi French Open: 
Anh Juan Carlos Ferrero 
(Tây Ban nHa) hå nhË 
nhàng anh Verkerk (Á 
Cæn ñình) v§i t› sÓ 6:1, 
6:3, 6:2 Çoåt cúp kèm 
theo ngân phi‰u trên 1 
triŒu Çô-la. 
 

- Giäi Wimbledon: Anh 
Roger Federer (Thøy Sï) lÀn 
ÇÀu tiên Çoåt cúp vô ÇÎch 
giäi Grand Slam.          � 
 

 
   Giäi Wimbledon: CÛng 
hai chÎ em nhà h† Williams. 
LÀn này cô em cÛng hå cô 
chÎ Çem chi‰n th¡ng vŠ cho 
cä h† Williams. 

 
 
  Giäi US Open: 
Anh Andy Roddick 
Çang ôm ch¥t chi‰c 
cúp vì s® vu¶t khÕi 
tÀm tay. 
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MÜ©i cây v®t triŒu phú 
(tính Ç‰n ngày 01.08.2003) 

 
1.Venus Williams (23t. MÏ)  60,68 triŒu Euro 
2.Sevena Williams (21t. MÏ)  55,04    " 
3.André Agassi (33t. MÏ)   54,86    " 
4.Peter Sampras (31t. MÏ)   53,43    " 
5.Monica Seeles (29t. MÏ)   45,71    " 
6.Lleyton Hewitt (22t. Úc)   45,01    " 
7.Michael Chang (31t. MÏ)   43,85    " 
8.Ana Kurnikowa (22t. Nga)  37,12    " 
9.Conchita Martinez (31t. T.B.Nha)  34,08    " 
10.Gustavo Kuerten (26t. Ba Tây)  33,17    " 
 

M¶t cái nghŠ ÇÀu tÜ  không cÀn nhiŠu vÓn nhÜng hái ra 
vàng ra båc! Trong sÓ 10 triŒu phú trên Çây có Ç‰n 6 ngÜ©i 
MÏ. ñ¥c biŒt có cô Ana Kurnikowa chÜa th¡ng quá 3 giäi 
trong Ç©i cÀm v®t. NhÜng nh© có thân hình hÃp dÅn, khuôn 
m¥t tÜÖi vui, låi bi‰t khai thác cái sª trÜ©ng sª Çoän cûa 
mình là ÇËp khoe xÃu che nên cô hái ra båc nh© quäng 
cáo. 

 

Giäi David Cúp 2003 
 
M‡i næm có 16 Ç¶i cûa 16 nÜ§c ÇÙng ÇÀu th‰ gi§i tranh 

giäi này. 
 
Th‹ thÙc tuy‹n ch†n Ç¶i 
Vòng ÇÀu, 8 Ç¶i th¡ng ÇÜ®c tranh ti‰p tøc và ÇÜ®c ª låi 

Ç‹ tranh giäi vào næm 2004 dù bÎ thua ª các vòng tÙ k‰t, 
bán k‰t hay chung k‰t. Còn 8 Ç¶i thua phäi tranh v§i 8 Ç¶i tØ 
hång dÜ§i lên; 8 Ç¶i nào th¡ng së nhÆp chung v§i 8 Ç¶i 
th¡ng vòng 1 Ç‹ thành lÆp Top Sixteen. 

 
Vòng 1 
Rumänien - Frankreich  1:4 
Holland - Schweiz  2:3 
Australien - Großbritanien  4:1 
Schweden - Brasilien  3:2 
Kroatien - U S A   4:1 
Spanien - Belgien  5:0 
Argentinein - Germany  5:0 
Tschechien - Russland  2:3 
 
Vòng TÙ K‰t 
Frankreich - Schweiz  2:3 
Schweden - Australien  0:5 
Spanien - Kroatien  5:0 
Argentinien - Russland  5:0 
 
Vòng Bán K‰t 
Australien - Schweiz  3:2 
Spanien - Argentinien  3:2 
 
Vòng Chung K‰t (18 Ç‰n 20.11.03) 
Australien - Spanien 
 
Vòng Tu¶t hång 
8 Ç¶i thua © vòng 1, Çøng 8 Ç¶i tØ hång dÜ§i lên, k‰t quä 

nhÜ sau: 

Germany - Weißrussland  2:3 
österreich - Belgien  3:2 
Kanada - Brasilien  3:2 
Thailand - Tschechien  1:4 
Marokko - Großbritanien  3:2 
Holland - Indien   5:0 
Ekuador - Rumänien  2:3 
Slowakei - U S A   2:3 
 
Tám Ç¶i Germany, Belgien, Brasilien, Thailand, 

Großbritanien, Indien, Ekuador và Slowakei bÎ tu¶t xuÓng 
hång hai. Còn 8 Ç¶i th¡ng së nhÆp v§i 8 Ç¶i là Frankreich, 
Schweiz, Schweden, Australien, Spanien, Kroatien, 
Argentinien và Russland tranh giäi vô ÇÎch næm 2004. 

LÀn thÙ nhÃt, trên 15 næm tØ khi Boris Becker và Michael 
Stich treo v®t, Ç¶i ñÙc bÎ tu¶t hång, không còn ÇÙng trong 
Top Sixteen, và có lë còn lâu n»a vì hiŒn gi© chÜa nhìn thÃy 
nh»ng cây v®t trÈ cûa ñÙc, bên Nam lÅn bên N» có tri‹n 
v†ng vÜÖn lên thay th‰ Çàn anh và Çàn chÎ Çã và Çang bÜ§c 
vào bóng x‰ cûa cu¶c Ç©i cÀm v®t! 

 

MÜ©i tay v®t ÇÙng ÇÀu th‰ gi§i (Top Ten) 
(giá trÎ Ç‰n ngày 01.11.2003) 

 

 N  
1. Kim Clijsters (BÌ) 
2. Justine Henin-Hardene (BÌ) 
3. Serena Williams (MÏ) 
4. Lindsay Davenport (MÏ) 
5. Jennifer Capriati (MÏ) 
6. Armelie Mauresmo (Pháp) 
7. Venus Williams (MÏ) 
8. Anastasia Myskina (Nga) 
9. Elena Dementiewa (Nga) 
10. Chauda Rubin (MÏ) 
 

NAM 
1. Andy Roddick (MÏ) 
2. Carlos Ferrero (Tây Ban Nha) 
3. Roger Federer (Thøy Sï) 
4. Guillermo Coria (Á Cæn ñình) 
5. André Agassi (MÏ) 
6. Rainer Schüttler (ñÙc) 
7. Carlos Moya (Tây Ban Nha) 
8. David Nalbandian (Á Cæn ñình) 
9. Mark Philippousis (Úc) 
10. Sebastien Grosjean (Pháp) 
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Phân Üu 
cáo phó 
cäm tå 

 

 

PHÂN ÐU 
 
ñÜ®c tin buÒn, Thân MÅu cûa chÎ 
Phåm-ThÎ Ng†c-Loan ª Nordhorn, là : 
 

Cø Bà Lê ThÎ N» 
Sanh ngày 01.01.1917 
MÃt ngày 01.11.2003  

nh¢m ngày mùng 8  tháng 10 Quš Mùi 

ThÜ®ng th† 87 tu°i 
 

Chúng tôi xin thành kính phân Üu cùng 
chÎ Phåm-ThÎ Ng†c-Loan và tang 
quy‰n, ÇÒng th©i nguyŒn cÀu HÜÖng 
Linh Cø Bà s§m vãng sanh C¿c Låc 
QuÓc. 
 
-Gia Çình: Phåm HÒng Sáu, Tæng Bích 
Phân, Lê Quang TÜ©ng, Lâm Y‰n 
Nga, LÜu GiÕi, La T›, Phåm HÒng 
Khanh và ÇÒng hÜÖng vùng Norhorn. 
 
 

PHÂN ÐU 
 
Chúng tôi vô cùng xúc Ç¶ng và thÜÖng 
ti‰c ÇÜ®c tin buÒn Nhåc MÅu cûa ñåo 
H»u DÜÖng T›, Phø Tá Giao T‰ BCH 
Chi H¶i PTVNTN Reutlingen và là 
Thân MÅu cûa quš ñåo H»u Châu Chi 
Huê, Châu HÒng CÜÖng, Châu NguyŒt 
Lan: 

Cø Bà TrÀn HÒng Ng†c 
 

Sanh ngày 06 tháng 12 næm Nhâm 
Thân (1932) tåi Ch® L§n (ViŒt Nam) 
MŒnh chung ngày 12 tháng 10 næm 

Quš Mùi (05.11.2003)  
tåi Sydney - Úc. 

HÜªng th† 72 tu°i 
 

Chúng tôi xin thành tâm cÀu nguyŒn 
HÜÖng Linh Cø Bà s§m vãng sanh C¿c 
Låc QuÓc và thành kính phân Üu v§i 
quš ñåo H»u DÜÖngT›, Châu Chi Huê, 
Châu HÒng CÜÖng, Châu NguyŒt Lan 
cùng toàn tang quy‰n. 
-NiŒm PhÆt ñÜ©ng Tam Bäo 
-Chi H¶i PhÆt Tº VNTN Reutlingen & 
VPC 
-Gia Çình TrÀn Xuân HiŠn 

Phân Ðu 
 
ñÜ®c tin buÒn bån cùng vÜ®t bi‹n næm 
80, ghe sÓ 4, Cap 7, vØa vïnh viÍn ra 
Çi 

Lâm væn Ba 
Sinh næm 1957 

MÃt ngày 04.11.2003 
HÜªng dÜÖng 46 tu°i 

LÍ hÕa táng vào ngày 11.11.2003 tåi 
Augsburg. 

 
Chúng tôi xin thành thÆt chia buÒn 
cùng gia Çình chÎ Lâm Væn Ba và 
nguyŒn cÀu HÜÖng Linh anh s§m vãng 
sanh vŠ cänh gi§i C¿c Låc. 
-ñåi diŒn cho ghe sÓ 4 và toàn th‹ bà 
con Cap 7. 
-Gia Çình: Bà Tæng HÒng SÜÖng, 
TrÜÖng Væn TÃn, Bà Bác sï TrÜ©ng và 
các gia Çình h†: NguyÍn - Lê - ñinh - 
HÒ - Phan - Huÿnh. 
 
 

PHÂN ÐU 
 
NhÆn ÇÜ®c tin trÍ: 
 

Giáo SÜ lê Thành-TrÎ 
C¿u Khoa TrÜªng ñåi H†c Væn 

Khoa Sàigòn 
ñã qua Ç©i ngày 19.05.2003 

tåi Lyon, Pháp QuÓc 
ThÜ®ng th† 80 tu°i 

 
Chúng tôi, m¶t sÓ thân h»u và c¿u 
sinh viên Væn Khoa Sàigòn, xin thành 
kính chia buÒn v§i Bà Lê Thành-TrÎ 
cùng tang quy‰n. NguyŒn cÀu Linh 
HÒn CÓ Giáo SÜ diŒn Tôn Nhan Chúa, 
hÜªng phúc Ç©i Ç©i. 
* ñÆu Quang Tín - Hàn CÜ©ng - ñ¥ng 
Ng†c Trân - TrÀn Væn HuyŠn - Lê Th† 
Hång - VÛ Nam - ñ¥ng ViŒt Hùng - Lê 
ThÎ Bích PhÜÖng - NguyÍn Anh-TuÃn. 
 

Phân Ðu 
 
Ñöôïc tin 

OÂng PHAÏM NGOÏC QUAN 
ñaõ töø traàn ngaøy 08.11.2003 taïi 

Hamburg 
Höôûng thoï 69 tuoåi. 

 
Chuùng toâi xin chaân thaønh phaân öu 
cuøng Baø Phaïm Ngoïc Quan vaø tang 
quyeán, ñoàng thôøi xin thaønh kính caàu 
nguyeän cho Höông Linh cuûa OÂng 

sôùm ñöôïc sieâu thaêng Mieàn Laïc 
Quoác. 
 
* Gñ. Traàn Thò Meo, Phaïm Troïng 
Nguyeân, Nguyeãn Thò Hieàn, Huyønh 
Thoaõng, Traàn Ngoïc Thaïch, Nguyeãn 
Hoøa, Nguyeãn Höõu Huaán, Nguyeãn 
Tích Phuøng, Tröông Quang Nhö, Leâ 
Ngoïc Chaâu. 
 
 

Phân Ðu 
 
ñÜ®c tin Thân phø cûa Lê Ng†c Tuy‰t 
tÙc là Nhåc phø cûa Lê Ng†c Châu, 
c¶ng s¿ viên cûa Báo Viên Giác, là: 
 

Ông Mã Tân 
HiŒu Minh Tân 

Pháp danh ThiŒn Chánh 
Çã mŒnh chung ngày 30.9.2003 tåi 

Sydney / Úc Châu, 
HÜªng th† 79 tu°i. 

Chúng tôi xin chân thành phân Üu 
cùng Lê Ng†c Tuy‰t - Ng†c Châu và 
tang quy‰n, ÇÒng th©i xin thành kính 
nguyŒn cÀu cho hÜÖng linh cûa Cø 
Ông s§m ÇÜ®c siêu thæng miŠn TÎnh 
ñ¶. 
 
* Phù Vân, Chû Bút cùng toàn th‹ Ban 
Biên TÆp, KÏ ThuÆt và ƒn Loát Báo 
Viên Giác. 
* GÇ. Giáo sÜ VÛ Kš (BÌ), NguyÍn H»u 
NhÆt và NguyÍn ThÎ Vinh (Na Uy), Ngô 
Minh H¢ng (Hoa Kÿ), NguyÍn Månh 
An Dân (Hoa Kÿ), Bs. TrÀn Huê (ñÙc). 
 

PHÂN ÐU 
 
Chúng tôi vô cùng xúc Ç¶ng nhÆn 
ÇÜ®c tin buÒn, em gái cûa anh NguyÍn 
H»u Dõng: 

 
Bà NguyÍn Thúy LiŒt 

ñã tå th‰ ngày 17.10.2003 tåi Köln 
HÜªng dÜÖng 56 tu°i 

 
Xin thành thÆt chia buÒn cùng tang 
quy‰n và nguyŒn cÀu linh hÒn Bà s§m 
ÇÜ®c hÜªng nhang thánh Chúa. 
 
-H¶i NgÜ©i ViŒt tåi Köln 
-Trung Tâm VIDI Dortmund 
 
 
 
 
 
 

 



  

viên giác 138 tháng 12 næm 2003 186

PHÂN ÐU 
 
ñÜ®c tin Thân MÅu cûa anh chÎ TrÀn 
Ng†c Thåch tåi Hamburg là: 
 

Cø Bà TR„N VˆN T“ 
NhÛ danh Phåm thÎ Næm 

Çã mŒnh chung ngày 10.10.2003  
tåi Bình DÜÖng - ViŒt Nam.  

ThÜ®ng th† 83 tu°i 
 

Chúng tôi xin chân thành chia buÒn 
cùng gia Çình anh chÎ TrÀn Ng†c 
Thåch và tang quy‰n, ÇÒng th©i xin 
thành kính nguyŒn cÀu cho HÜÖng 
Linh cûa Cø Bà s§m ÇÜ®c siêu thæng 
vŠ MiŠn C¿c Låc. 
 
* GÇ: Phù Vân, Huÿnh Thoäng, 
NguyÍn Ng†c ñŒ, NguyÍn ThÎ HiŠn, 
BiŒn ThÎ Mai, TrÀn Vi‰t Bi‹u, NguyÍn 
H»u HuÃn, NguyÍn Tích Phùng, ñào 
H»u Chí, LÜu Minh Thành, Tuy‰t 
Hambuch, NguyÍn Hoàng Hà, TrÀn 
H»u Trát (Hoa Kÿ), NguyÍn Xuân 
Hånh (Anh QuÓc). 
 
 

PHÂN ÐU 
 
 
NhÆn ÇÜ®c tin Thân MÅu cûa Bà DiŒu 
ThiŒn Phåm ThÎ ñào, cÛng là Nhåc 
MÅu cûa ñH. Quäng HiŠn ñào H»u 
Chí, Chi H¶i TrÜªng Chi H¶i PhÆt Tº 
ViŒt Nam Tœ Nån tåi Hamburg, là: 
 

Cø Bà Mô-ni-ca Phåm ThÎ ThÖm 
Çã tØ trÀn ngày 16.10.2003  

tåi Hamburg 
ThÜ®ng th† 93 tu°i 

 
Chúng tôi xin chân thành phân Üu 
cùng Ông Bà ñào H»u Chí và tang 
quy‰n, ÇÒng th©i cÛng xin thành kính 
nguyŒn cÀu cho Linh HÒn cûa Bà 
Monica ÇÜ®c mãi mãi an vui ª cõi vïnh 
h¢ng. 
 
* GÇ.Phù Vân, LÜu Minh Thành, TrÀn 
Ng†c Thåch, NguyÍn ThÎ HiŠn, Huÿnh 
Thoäng, TrÜÖng Quang NhÜ, NguyÍn 
Tích Phùng. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHÂN ÐU 
 
ñÜ®c tin HiŠn Thê cûa ñåo H»u ThiŒn 
TÃn VÛ Quang Tú thu¶c Ban Trai 
Soån chùa Viên Giác, là 
 

ñH NguyÍn ThÎ HiŠn 
Pháp danh ThiŒn Hånh 
Sanh ngày 03.03.1957 
MÃt ngày 11.10.2003  

nh¢m ngày 16.09 Quš Mùi 
HÜªng dÜÖng 47 tu°i 

 
Chúng tôi xin chân thành chia buÒn 
cùng ñH ThiŒn TÃn và tang quy‰n, 
ÇÒng th©i nguyŒn cÀu HÜÖng Linh ñåo 
H»u ThiŒn Hånh s§m vãng sanh C¿c 
Låc QuÓc. 
-H¶i PhÆt Tº VNTN tåi ñÙc 
-Ban H¶ Trì Tam Bäo và Ban Trai 
Soån chùa Viên Giác. 
 

PHÂN ÐU 
 
ñÜ®c tin Thân Phø cûa anh NguyÍn 
TÃt Th¡ng, là 

Cø Ông NguyÍn Thành Công 
Pháp danh Phúc Bình 
Sanh ngày 01.01.1918 

Tå th‰ ngày 30.10.2003 tåi ñÙc 
ThÜ®ng th† 86 tu°i 

 
Chúng tôi thành tâm chia buÒn cùng 
gia Çình anh NguyÍn TÃt Th¡ng và 
tang quy‰n, ÇÒng th©i nguyŒn cÀu 
HÜÖng Linh Cø Ông Phúc Bình s§m 
vãng sanh vŠ cänh gi§i C¿c Låc. 
-H¶i PhÆt Tº VNTN tåi ñÙc 
-ñÒng hÜÖng tåi Hannover & VPC 
 

PHÂN ÐU 
 
ñÜ®c tin HiŠn Thê cûa ñåo H»u Tâm 
KhÜÖng NguyÍn Tr†ng MuÓn, là : 
 

ñH Phåm ThÎ On 
Pháp danh Tâm Ng†c 
Sanh ngày 01.06.1952 
MÃt ngày 13.10.2003  

nh¢m ngày 18.09 Quš Mùi  
tåi ViŒt Nam. 

HÜªng dÜÖng 52 tu°i. 
Chúng tôi thành thÆt chia buÒn cùng 
ñH Tâm KhÜÖng và tang quy‰n, ÇÒng 
th©i nguyŒn cÀu HÜÖng Linh ñåo H»u 
Tâm Ng†c s§m vãng sanh vŠ MiŠn 
C¿c Låc. 
 
-H¶i PhÆt Tº VNTN tåi ñÙc 
-Ban H¶ Trì Tam Bäo chùa Viên Giác 

PHÂN ÐU 
 
Vô cùng thÜÖng ti‰c và xúc Ç¶ng, ÇÜ®c 
tin buÒn 
 

ñåo H»u Phåm ThÎ On 
Pháp danh Tâm Ng†c 

Sanh næm Nhâm Thìn (1952), 
ÇÎnh cÜ tåi Göttingen - ñÙc QuÓc. 
ñã tØ trÀn ngày 13.10.2003, nh¢m 

ngày 18.09.2003 næm Quš Mùi  
tåi ñà N¤ng - ViŒt Nam. 
HÜªng dÜÖng 52 tu°i. 

 
Chúng tôi thành tâm nguyŒn cÀu Tam 
Bäo ti‰p Ç¶ HÜÖng Linh ñåo H»u Tâm 
Ng†c s§m vãng sanh C¿c Låc QuÓc. 
ñau xót chia buÒn v§i ñåo H»u Tâm 
KhÜÖng NguyÍn MuÓn và gia Çình. 
-Nhóm thân h»u ª Hannover, 
Braunschweig, Varel, Wilhelmshaven, 
Osnabrück. 
-Gia Çình: Væn Công Hoành, VÛ ñình 
Lung, Cao Væn BiŠn, NguyÍn Væn 
Tâm, NguyÍn MÜa, Phan  B¶ ThÖ, Bäy 
Tài và c¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt Nam. 
 
 

PHÂN ÐU 
 
Chúng tôi và chúng con vô cùng xúc 
Ç¶ng, thÜÖng ti‰c khi nhÆn ÇÜ®c tin 
buÒn Thân MÅu cûa SÜ Cô NhÜ 
Quang, trø trì Ph° ñà Ni T¿ (Marseille 
- Pháp), là 
 

Cø Bà Phåm Ng†c Tuy‰t 
Pháp danh Duyên Ng†c 

Sanh næm MÆu Thìn (1928) 
ñã vŠ cõi PhÆt ngày 12.10.2003, 

nh¢m ngày 17 tháng 9 næm Quš Mùi 
tåi Sàigòn - ViŒt Nam. 

HÜªng th† 76 tu°i 
 
Chúng tôi và chúng con thành kính 
chia buÒn v§i SÜ Cô cùng tang quy‰n 
và xin thành tâm cÀu nguyŒn HÜÖng 
Linh Cø Bà s§m vãng sanh cõi TÎnh 
ñ¶. 
-Ban Liên Låc PhÆt Tº tåi Bad-
Kreuznach 
-GÇ. cô Kim Hên cùng các con cháu 
tåi: Na Uy, MÏ và ñÙc QuÓc. 
-GÇ. Ngô Kim Hoàng (Bad Kreuznach) 
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PHÂN ÐU 
 
ñÜ®c tin ñåo H»u c¿u Thû QuÏ Chi 
H¶i PhÆt Tº VNTN tåi Nürnberg-Fürth-
Erlangen & VPC, là 
 

Bà Tiêu ThÎ Thì 
Pháp danh DiŒu ThiŒn   
-Th† BÒ Tát Gi§i tåi gia 
Sanh ngày 15.10.1929  
 MÃt ngày 29.10.2003  

nh¢m ngày mùng 03.10 næm Quš Mùi 

HÜªng th† 75 tu°i 
 
Chúng tôi thành tâm chia buÒn cùng 
tang quy‰n và nguyŒn cÀu HÜÖng Linh 
bà DiŒu ThiŒn s§m vãng sanh vŠ cänh 
gi§i C¿c Låc. 
-H¶i PhÆt Tº VNTN tåi ñÙc 
-Chi H¶i PhÆt Tº VNTN tåi Nürnberg-
Fürth-Erlangen & VPC. 
 
 

ñi‰u væn thÜÖng ti‰c 
 
H«i Öi! ñåo H»u DiŒu ThiŒn Tiêu ThÎ 
Thì 
Lúc còn sÓng Çã chu toàn b°n phÆn 
Trong gia Çình là mË hiŠn tÀn täo 
Dåy d‡ dÜ«ng nuôi con cháu nên 
ngÜ©i 
LÆp phÜ§c ÇÙc làm gia tài cho hÆu th‰ 
Ngoài xã h¶i còn tham gia viŒc Çåo 
Phát BÒ ñŠ Tâm Ç‹ cÙu Ç¶ quÀn sanh 
H†c hånh tØ bi theo bÜ§c tu hành 
Giúp bån Çåo hoàn thành PhÆt s¿ 
NhÜng th‰ gian bày trò oan nghiŒt 
Bi‰t con tåo s¤n lë vô thÜ©ng 
Thân tÙ Çåi phäi trä vŠ cát bøi 
NhÜng tÃm lòng vÅn còn Çây mãi mãi 
Tình ñ©i, nghïa ñåo sáng chói muôn 
thu 
ChÌ tûi thân bao ngÜ©i còn sÓng 
NgÆm ngùi tÜªng nh§ Ç‰n ngÜ©i ÇÙc 
hånh 
VØa m§i Çó Çã vŠ miŠn låc cänh 
M†i ngÜ©i bàng hoàng nhÜ m¶t giÃc 
mÖ 
ñ‹ bao ngÜ©i ti‰c thÜÖng canh cánh 
Thôi rÒi ngàn thu vïnh biŒt "bån cÓ tri". 

ñÙc HÜÖng kính nguyŒn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cáo Phó & Cäm Tå 
 
Gia Çình chúng tôi vô cùng Çau Ç§n 
báo tin cùng thân b¢ng quy‰n thu¶c và 
bån h»u xa gÀn: MË, Bà Ngoåi, Bà CÓ 
Ngoåi cûa chúng tôi là: 
 

Cø Bà Lê ThÎ N» 
Sinh ngày 01.01.1917  
tåi MÏ Tho ViŒt Nam 

ñã tå th‰ vào lúc 4 gi© sáng ngày 
01.11.2003 nh¢m ngày mùng 8 

tháng 10 næm Quš Mùi tåi Nordhorn, 
ñÙc QuÓc.  

ThÜ®ng th† 87 tu°i 
 

Tang lÍ ÇÜ®c cº hành lúc 8 gi© sáng 
ngày 07.11.2003 tåi nghïa trang Thành 
phÓ Nordhorn. 
 

Chúng con chân thành cäm tå  
ân ÇÙc: 

 
-ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn, Trø trì chùa 
Viên Giác Hannover 
-ñåi ñÙc Thích Hånh An, chùa Viên 
Giác Hannover 
-SÜ Chú ñÒng Tâm, chùa Viên Giác 
Hannover. 

 
ñÒng th©i chúng tôi xin chân thành 

tri ân : 
 

Quí vÎ bà con ÇÒng hÜÖng, cùng quí 
Thông Gia, các b¢ng h»u, quí anh chÎ 
và bån h»u gÀn xa ÇiŒn thoåi, gªi vòng 
hoa, Ç‰n chia buÒn, cÀu nguyŒn, h¶ 
niŒm và tiÍn ÇÜa HÜÖng Linh cûa MË, 
Bà Ngoåi, Bà CÓ Ngoåi cûa chúng 
con/chúng tôi vŠ miŠn TÎnh ñ¶. 
 
Trong lúc tang gia bÓi rÓi, chúng 
con/chúng tôi không sao tránh khÕi sÖ 
sót, kính mong ChÜ Tôn ñÙc và toàn 
th‹ bà con cô bác ÇÒng hÜÖng, thông 
gia niŒm tình tha thÙ. 
 

Tang gia ÇÒng bái tå 
 

-Con: Phåm ThÎ Ng†c Loan, Pd DiŒu 
Th§i (ñÙc QuÓc) 
-Cháu Ngoåi: HÒ ThÎ Loan PhÜ®ng và 
chÒng NguyÍn Væn T§i (ñÙc QuÓc) 
-Cháu Ngoåi: HÒ Anh TuÃn và v® 
Phåm ThÎ TÜÖi (ñÙc QuÓc) 
-Cháu Ngoåi: HÒ Anh KiŒt và v® 
NguyÍn ThÎ Minh ña (ñÙc QuÓc) 
-Các cháu CÓ Ngoåi: HÒ QuÓc Bäo, 
HÒ Phong VÛ, HÒ Phong Lan, HÒ TÃn 
Phát, HÒ Tuy‰t Mai. 
 

Cáo Phó & Cäm Tå 
 
Gia Çình chúng tôi Çau buÒn báo tin 
cùng thân b¢ng quy‰n thu¶c và bån 
h»u xa gÀn: Cha, Ông N¶i cûa chúng 
tôi là: 

NguyÍn Thành Công 
Pháp danh Phúc Bình 

TØ trÀn ngày 27.10.2003 lúc 21 gi© 
ThÜ®ng th† 85 tu°i 

Tang lÍ ÇÜ®c cº hành lúc 9 gi©  
ngày 31.10.2003  

tåi nghïa trang Seelhorst,  
Hannover - ñÙc QuÓc 

 
ñÒng th©i gia Çình chúng con/chúng 
tôi chân thành cäm tå: 
-ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn, Trø trì chùa 
Viên Giác, Hannover 
-Quš ThÀy, quš Chú và quš SÜ Cô 
chùa Viên Giác 
-Các Bác, các Anh ChÎ ª Hannover & 
VPC. 
-Bån bè thân h»u 
Çã chia buÒn, phúng Çi‰u cÛng nhÜ 
tiÍn ÇÜa Linh C»u cûa Cha, Ông chúng 
tôi Ç‰n nÖi an nghÌ cuÓi cùng. 
 

Tang gia ÇÒng cäm tå 
-TrÜªng N»: NguyÍn ThÎ Thanh & 
ChÒng NguyÍn ñÙc TriŒu 
-TrÜªng Nam: NguyÍn TÃt Th¡ng & V® 
TrÀn ThÎ Uy‹n 
-ThÙ N»: NguyÍn ThÎ Ti‰n 
-ThÙ Nam: NguyÍn H»u Tình & V® 
NguyÍn Cúc Mai 
-Các Cháu: Hi‰u, Kim, Loan, Quyên, 
Lan, An, Nam. 
 

Cáo Phó và Cäm Tå 
 
Gia Çình chúng tôi vô cùng Çau Ç§n 
báo tin cùng thân b¢ng quy‰n thu¶c, 
bån h»u xa gÀn, Thân MÅu, Nhåc 
MÅu, Bà ngoåi cûa chúng tôi là: 

Cø Bà Mô-ni-ca  
Phåm ThÎ ThÖm 

Çã ÇÜ®c Chúa g†i vŠ ngày 
16.10.2003 tåi Hamburg, ñÙc QuÓc. 

ThÜ®ng th† 93 tu°i. 
Tang lÍ ÇÜ®c cº hành lúc 11 gi© 
ngày 24.10.2003 tåi Nghïa Trang 
Oejendorf, Hamburg, ñÙc QuÓc. 
Tang gia ÇÒng tri ân và cäm tå: 

-LM.Phê-rô TrÀn Minh ñÙc, thu¶c h† 
Çåo Bergedorf, Hamburg, ñÙc QuÓc 
-SÜ Bà Thích N» DiŒu Tâm, Trø trì Bäo 
Quang Ni T¿, gªi l©i phân Üu tØ Úc 
Châu. 
-SÜ cô Thích N» Minh Hi‰u, ñåi diŒn 
Bäo Quang Ni T¿ Hamburg  
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-LM. Phao-lÒ Phåm Væn TuÃn, Tuyên 
Úy C¶ng ñoàn Công Giáo Hamburg, 
Çã gªi l©i chia buÒn v§i gia Çình. 
-ñåi diŒn H¶i NgÜ©i ViŒt TNCS tåi 
Hamburg 
-ñåi diŒn C¶ng ñoàn Công Giáo 
Hamburg 
-ñåi diŒn Chi H¶i PhÆt Tº VN Tœ Nån 
tåi Hamburg 
-Ban Cao Niên thu¶c H¶i NgÜ©i ViŒt 
TNCS Hamburg 
-cùng tÃt cä bà con, cô bác, bån h»u 
xa gÀn Çã ÇiŒn thoåi, thæm vi‰ng chia 
buÒn hay phúng Çi‰u cÛng nhÜ Çã Ç‰n 
tham d¿ Thánh lÍ cÀu hÒn tåi Nghïa 
Trang.  
 Trong lúc tang gia bÓi rÓi ch¡c ch¡n 
không tránh khÕi nh»ng ÇiŠu khi‰m 
khuy‰t, kính mong quš vÎ niŒm tình 
hoan h› cho. 

Tang gia ÇÒng kính bái: 
-TrÜªng N»: Phåm ThÎ ñào, chÒng là 
ñào H»u Chí cùng các con, các cháu 
tåi Hamburg. 
-TrÜªng Nam: Bùi Væn Long, v® là 
Phåm ThÎ Luy‰n và các con tåi Hoa Kÿ 
-ThÙ N»: Bùi ThÎ Quš, chÒng NguyÍn 
ñình Khánh và con ª Hòa Lan 
-ThÙ N»: Bùi ThÎ Hà, chÒng là TrÀn 
Væn Täo và các con ª ViŒt Nam. 
-ThÙ Nam: Phåm PhÜÖng Hi‰u, ª ñÙc. 
 

Cáo phó & cäm Tå 
 
Gia Çình chúng con/chúng tôi vô cùng 
Çau Ç§n báo tin cùng thân b¢ng quy‰n 
thu¶c, bån h»u xa gÀn: MË, N¶i cûa 
chúng con/chúng tôi là: 

Bà Lê ThÎ Tâm 
Pháp danh Tr¿c Giác 

Sanh næm 1936 - Bính Tš 
Tå th‰ ngày 07.09.2003 nh¢m ngày 
11 .08. Quš Mùi tåi VÛng Tàu ViŒt 

Nam. 
HÜªng th† 67 tu°i. 

Chúng con/chúng tôi chân thành 
cäm niŒn ân ÇÙc: 

-ChÜ ñåi ñÙc Tæng Ni chùa Viên Giác 
-Chi H¶i PhÆt Tº VNTN Frankfurt - 
Mannheim - Wiesbaden - 
Aschaffenburg và Vùng Phø CÆn. 
ñã Ç‰n tøng kinh cÀu siêu, h¶ niŒm, 
phân Üu và cùng nguyŒn cÀu HÜÖng 
Linh MË, Bà N¶i chúng con/chúng tôi 
s§m vŠ miŠn C¿c Låc. 
 
Trong lúc tang gia bÓi rÓi, có nhiŠu 
ÇiŠu sÖ sót khó tránh, kính xin quš vÎ 
niŒm tình h› xä cho. 
 

Tang gia ÇÒng kính bái 
-Gia Çình Væng Thiên Hùng và các 
con. 
 

Cáo Phó & Cäm Tå 
 
Gia Çình chúng tôi Çau buÒn báo tin 
cùng thân b¢ng quy‰n thu¶c và bån 
h»u xa gÀn: V®, MË cûa chúng tôi là 
 

Phåm thÎ On 
Pháp danh Tâm Ng†c 
Sanh ngày 01.06.1952 
MÃt ngày 13.10.2003 

nh¢m ngày 18.09 Quš Mùi. 
An táng tåi ñà N¤ng,  

Quäng Nam - ViŒt Nam. 
 

ñÒng th©i chúng con/chúng tôi xin 
chân thành tri ân: 

-ChÜ ñåi ñÙc Tæng Ni chùa Viên Giác 
-Ban H¶ NiŒm chùa Viên Giác 
-Cùng quš PhÆt Tº và bån bè, thân 
h»u Ç‰n tøng kinh h¶ niŒm, chia buÒn, 
trong bu°i LÍ CÀu Siêu tåi chùa Viên 
Giác. 
Trong lúc tang gia bÓi rÓi n‰u có ÇiŠu 
cho sÖ sót kính mong quš vÎ niŒm tình 
tha thÙ. 

Tang gia ÇÒng kính bái 
 

-ChÒng: NguyÍn Tr†ng MuÓn, Pháp 
danh Tâm KhÜÖng 
-TrÜªng Nam: NguyÍn Tr†ng LuÆt, 
Pháp danh NhuÆn Phát 
-ThÙ N»: NguyÍn Hoàng Y‰n, Pháp 
danh DiŒu Trang 
-ThÙ Nam: NguyÍn Tr†ng Khoa, Pháp 
danh Quäng Hånh. 
 

CÁo phó & cäm tå 
 
Chúng tôi vô cùng thÜÖng ti‰c báo tin 
cùng quš B¢ng h»u, ñåo h»u, Thân 
h»u và ÇÒng hÜÖng xa gÀn là: 

Cø Bà Lê ThÎ Bäy 
Tå th‰ ngày 11.10.2003  
tåi Neuss - ñÙc QuÓc 
ThÜ®ng th† 81 tu°i. 

Tang lÍ ÇÜ®c cº hành vào lúc 12 gi© 
00 ngày 18.10.2003  
tåi nghïa trang Neuss. 
ñÒng th©i chúng con/chúng tôi xin 

chân thành cäm tå: 
-Ni SÜ Thích N» DiŒu Ân, trø trì chùa 
Quán Th‰ Âm Aachen, 
-Ni Cô Thích N» DiŒu Linh, chùa Quán 
Th‰ Âm. 
-Chú HuyŠn ñåo, chùa ThiŒn Hòa 
M'Gladbach, 
-Cùng quš B¢ng h»u, ñåo h»u, Thân 
h»u ª Hoa Kÿ, Thøy Sï và các tÌnh ª 
ñÙc Çã chia buÒn, phúng Çi‰u cÛng 
nhÜ Çã Ç‰n h¶ niŒm, tiÍn ÇÜa HÜÖng 
Linh cûa Bà Bäy vŠ nÖi an lành thanh 
tÎnh. 
-Ban T° ChÙc Tang LÍ Bà Bäy tåi 
Neuss. 

Vòng 
Sa Luân 

 
Kính vi‰ng hÜÖng hÒn Cô Sáu 

 ngÜ©i em k‰t nghïa cûa tôi 

      (26.07.2003) 

 
 
 
 
 
 
 
Khói sÜÖng phû kín sông núi 
ÇiŒp trùng 
HÒn m¶ng Ç¡m chìm bÓn 
phÜÖng tám hÜ§ng 
MÅu t¿ nào bao quát lë huyŠn 
không ? 
Vån h»u hiŒn hành xoay gi»a 
mênh mông 
 
ñÌnh núi cheo leo bình minh 
thÃp thoáng 
NÜÖng xa hiu h¡t bóng chiŠu 
vây quanh 
TØ bu°i HÒng Hoang trøc xoay 
hoåt cänh 
Hai vÀng NhÆt NguyŒt tr†n ki‰p 
lênh Çênh 
 
Khi‰m khuy‰t giam cÀm cái tôi 
bÃt l¿c 
KiŠm tÕa tâm hÒn tr†n ki‰p trÀm 
mê 
ñi‹m sáng Châu-NhÜ phong tÕa 
lÓi vŠ 
Låc cõi hÜ vô mÎt mù nhân änh 
 
VÛ trø nÜÖng theo Ç¡m chìm äo 
giác 
Con ngÜ©i ngÖ ngác gi»a vòng 
sa luân 
SÕi Çá gÆp ghŠnh thän nhiên 
dÃn bÜ§c 
GiÛ xong phiŠn trÜ®c nghÌ giÃc 
træm næm. 
 
� Vân-NÜÖng Lê-Ng†c-ChÃn 
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PhÜÖng Danh Cúng DÜ©ng 
 

(Tính Ç‰n ngày 01.10.2003) 
 

(Ti‰p theo VG 137) 
 
� Báo Viên Giác 
 
ñH. ñ‡ ThÎ Kim Häi (Berlin) 10€. Thích N» 
Linh Bích (Pháp) 20€. HÒ T¿ ñÙc 
(Recklinghausen) 10€. HÙa TÃt Giao (Hòa 
Lan) 20€. TrÜÖng Công (") 50€. Somas 
Rukmany (") 15€. TrÎnh ThÎ TÜÖi 30€. Phåm 
ThÎ QuÓc Sách 15€. TrÀn Minh Hùng 30€. Lê 
Anh DÛng 20€. Phan Kim Ho 50€. ñ¥ng Væn 
HÆu (Offenburg) 19€. NguyÍn Ng†c ñiŒp 15€. 
HÒ Xuân Ngo (D'dorf) 20€. Lê Thái Bäo 
(Suisse) 25,26€. Mme Thanh Bình (Suisse) 
50FS. Ngô Væn Lš (") 20FS. Võ Ngô MÏ Dung 
(Krefeld) 15€. Phåm ThÎ ñông (Áo) 15€. 
NguyÍn ThÎ HÒng Nhung (Kleve) 50€. NguyÍn 
ThÎ HiŠn (Canada) 50Can. Phåm Minh Tân 
15€. ñ‡ Ng†c Thanh (Kiel) 20€. ñÒng ThÎ Gái 
(Ulm-Wiblingen) 5€. TrÀn Kim Lang 
(Bremerhaven) 10€. Lê TrÜ©ng Sinh (SHA) 
20€. Minh Lâm & DiÍm 10€. Phåm Væn Thành 
(Wilhelmshaven) 10€. Mai ThÎ Huê (Hamm) 
15€. NguyÍn ThÎ Thanh HiŠn (Essen) 20€. Ngô 
Trung Thu (") 20€. Võ ñình Tân (Geseke) 20€. 
Bùi ThÎ Thanh Xuân (Schweinfurt) 20€. TrÀn 
ThÎ NhiÍu (Hòa Lan) 10€. Lš ThÎ Thu Thûy (") 
10€. ñinh ThÎ Ng†c …n (Vechta) 20€. Phùng 
TrÜ©ng Minh (Aachen) 15€. ñÒng Sï KhÜÖng 
(Ismaning) 10€. Lê ThÎ Båch Nga (Bad Aibling) 
5€. Phan HÒng Chúc 50€. VÜÖnbg K. 
(Oberhausen) 10€. NguyÍn Quang Toàn 
(Neusatdt) 20€. ñ‡ VÛ An (Leipzig) 9€. Lê 
Minh Thông (Fulda) 15€. NguyÍn ThÎ Vân (BÌ) 
50€. Bành Vïnh Hòa (Ludwigshafen) 25€. 
Huÿnh Væn LiÍu (Saarbrücken) 30€. Tôn QuÓc 
Vinh (") 10€. TrÀn Ng†c Xuân (Minderlittgen) 
20€. NguyÍn Minh Tân & Chí Nghïa (Canada) 
50Can. TrÜÖng Út (USA) 50US. GñPT Thiên 
HÜÖng (Canada) 20US. NguyÍn Væn HÒ 
(Pháp) 15€. NguyÍn ThÎ Nhung (") 20€. Lam 
Vo Ho Jeanne (") 20€. NguyÍn ThÎ  HiŠn 
(Edewecht) 15€. Phåm 20€. TrÜÖng Michelle 
(Neustadt) 65€. Võ ThiŒn Trung (USA) 50US. 
NguyÍn Công Chung & ñ‡ T.T. Lan (Dresden) 
10€. Lâm ThÎ Håt (Gera) 15€. Huÿnh Væn Viên 
(Meerbusch) 10€. NguyÍn Minh Khánh 
(Canada) 100Can. Bùi Bá Ng†c (Saarbrücken) 
15€. Lê ñình Nho (Pháp) 20€. Bùi Vi‰t Ái 20€. 
Lê ñình Båch HuŒ 20€. NguyÍn ThÎ TÜ (USA) 
15€. TrÀn Væn Sáu (Bielefeld) 20€. Huÿnh Væn 
TÜ (Göttingen) 10€. ñ‡ ThÎ Thanh Tâm (Hòa 
Lan) 30€. Nhóm Duy Ma CÆt (Pháp) 15€. 
Phåm Ng†c TrÜ©ng (") 30€. ñoàn Thanh Tú (") 
10€. TrÀn Væn Nam (Pforzheim) 50€. NguyÍn 
ThÎ PhÜÖng (Krefeld) 15€. TrÜÖng ThÎ Hà 
Thanh (ñan Måch) 100Kr. NguyÍn ThÎ Thu 
Thûy (Völklingen) 10€. Phòng Chí Tài 
(Sandhausen) 50€. Sino Deco (Berlin) 590€. 
NguyÍn ThÎ Thu Thûy (Rheine) 20€. NguyÍn 
ThÎ Thái Lan (Staßfurt) 20€. Kh¡c Nhã Ninh 
(Herne) 770€. Alberter MÏ Linh (Hòa Lan) 5€. 
T. LÜu 15€. VÛ Væn Phú (Schwetzingen) 5€. 
TrÀn ThÎ HÜ©ng (Canada) 100Can. NguyÍn 
ThÎ HiŠn (Hamburg) 50€. Bùi Væn (Berlin) 15€. 
NguyÍn TÙ Hùng (Lünen) 23€. Nguyên (Pháp) 
30€. Phùng Væn Thanh 25€. Phåm ñình Kha 
50€. NguyÍn ThÎ Leo (Ireland) 30€. Tân ThÎ 
Liên (Pháp) 30€. ñiên, Kim ñính (Köln) 10€. 
NguyÍn Væn ñåt (München) 10€. Mai ThÎ Ng†c 
Bông (") 40€. TrÜÖng Ng†c Anh (Sindelfingen) 
10€. Lê Væn L¶c (Dingolfing) 15€. Son-N 

Nguyen (USA) 30€. NguyÍn Thu NguyŒt 
(Lünen) 15€. Phan QuÓc Khánh (Herrsching) 
15€. NguyÍn ThÎ Hånh (Canada) 100Can. 
TrÀn Quang NiŒm (Gaggenau) 10€. NguyÍn 
Quan Liêm (Wismar) 10€. Hoàng ThÎ Bích 
Trang (") 10€. Lê Væn Công (Villingen) 20€. 
TrÀn Loan Tu (Canada) 40Can. NguyÍn TÃn 
HiŠn (Ý) 15€. NguyÍn ThÎ MÏ Dung (Pháp) 
30€. NguyÍn T. Tuy‰t Trinh 30€. ñ‡ Thúy Bäo 
Trân (Duisburg) 20€. Oanh Huÿnh (USA) 
60Can. NguyÍn Công Khai (Cham) 20€. 
Quách (Baden Baden) 15€. Nguyên Châu 
(Canada) 50€. Minh TuÃn, DÜÖng (Lingen) 
65€. Huÿnh HiŒp Khoái 15€. GÇ. VÛ Xuân 
PhÜ§c 30€. Lê Thái (ñan Måch) 30€. NguyÍn 
ThÎ Ng†c Bích 15€. Hoàng Phong TrÜÖng 
(D'dorf) 29€. VÜÖng Thúy Nga (USA) 20US. 
ñ¥ng QuÓc Quân (Pháp) 30€. Huÿnh Væn Tính 
(Bremen) 40€. Dr. TrÀn Væn Binh (Offenbach) 
100€. D. Nguyên (München) 15€. Nu Huÿnh 
65€. Lš MÏ Anh (Aachen) 20€. NguyÍn ñình 
VÛ (Hòa lan) 20€. ñH. Hoàng T. CÜ©ng (") 
30€. Phåm Quÿnh Anh (GM.Hütte) 15€. Lê 
Væn ñông (Lampertheim) 20€. GÇ. TrÀn 
Quang Trung 10€. DÜ KiŠu DiÍm (Tübingen) 
50€. NguyÍn Tú Linh (Hamburg) 20€. Uông 
Væn Hòa 20€. H¶i Ái H»u Petrus Kš (FF) 10€. 
Bành Liêng (Osnabrück) 9€. NguyÍn ThÎ Dung 
(USA) 30US. ñàm Quang Ánh (Mos-bach) 
19€. Lê ThÎ Thäo (Paris) 200€. Huÿnh Væn 
PhÜÖng (Bad Homburg) 20€. Tôn N» ThÎ 
Xuy‰n (Hannover) 15€. Võ ThÎ DÜÖng Hånh 
(Marl) 10€. Phåm ñình Nhã (Schorndorf) 50€. 
NguyÍn ThÎ Xe 30€. DiŒu Hånh (Darmstadt) 
10€. NguyÍn Ng†c ñoàn (Texas/USA) 100US. 
NguyÍn HÒng TÜ (Bad Salzungen) 10€. TrÀn 
Quang HiŒp (Ý) 20€. Nghi Hà Thái (USA) 
25US. Chi & Kasper NguyÍn (Lindenbreg) 
15€. NguyÍn VÛ B¢ng (Ottweiler) 15€. Phùng 
Månh Hùng (Recklinghausen) 10€. TrÀn 
Thanh PhÜÖng (") 20€. Fam. Tran (Andernach) 
35€. Lê ThÎ Thu Thûy (Hòa Lan) 30€. NguyÍn 
Væn Nghi (Münster) 20€. TrÀn MÏ Tiên 
(Grossheubach) 40€. Tk. Thích Linh Phong 
(Pháp) 30€. Lê Lai - ThÎ NhÆt Thäo 
Oberroden) 20€. TrÀn SÏ HÜng (Suisse) 50FS. 
TrÀn Væn Tân (BÌ) 20€. Ludwig ThÎ Thanh 
(Wittlich) 20€. Phan Hoang Michel (Pháp) 50€. 
TrÀn Th¡ng (Gelsenkirchen) 50€. VÜÖngNghïa 
35€. KhÜu TÃn Tòng (Ginsheim) 50€. GÇ. Tô 
Khäi ñÙc (Schweinfurt) 50€. NguyÍn Ban 
(Freiburg) 20€. Võ ThÎ Månh (Pháp) 10€. ñ¥ng 
H»u Phó (Pforzheim) 20€. NguyÍn Th‰ ViŒt 
(Büdinger Büches) 30€. Quách HÒng Minh & 
Lâm (Stuttgart) 20€. Goldenes Stäbchen 
(Springe) 130€. NguyÍn ThÎ Thu Vân (USA) 
100US. NguyÍn Anh TuÃn 15€. NguyÍn Gia 
TrÜ©ng (Lüdenscheid) 25€. ñoàn Thu HuyŠn 
(Pforzheim) 10€. ñ¥ng ThÎ Thùy Trang 30€. 
NguyÍn Væn My 20€.  Võ ThÎ HÜ©ng (Aichtal) 
30€. TrÀn ñình Hy (Laer) 20€. Huÿnh ThÎ CÄm 
Lan (Telgke) 10€. VÛ ThÎ HiŠn (Berlin) 20€. 
Hoàng Bích Thûy (") 10€. NguyÍn Thanh Häi 
(Bremervörder) 15€. NguyÍn ThÎ Lê H¢ng 
(D'dorf) 10€. ñ‡ Væn Nghiêm (München) 10€. 
TrÀn Ba (Nordhorn) 20€. Lê ThÎ TÜ 
(Burgwedel) 10€. Tæng Kim Lang (Berlin) 15€. 
Nông ThÎ Nhung (Leipzig) 15€. Phan Doãn 
Lành (Schönbeck) 30€. Rieß NguyÍn ThÎ 
Thanh Bình (Sennfeld) 20€. TrÀn Tš (Münster) 
20€. ñông ñ‡ (Anh quÓc) 20Anh kim. Huÿnh 
PhÜ§c Thô (") 20Anh kim. LÜu PhÜ§c Lai 
(Friedrichshafen) 10€. KhÜu CÄm Vân 
(Wiesbaden) 20€. HÒ ThÎ MØng (Hannover) 
10€. VÛ ThÎ ñÙc (Ingolstadt) 10€. NguyÍn ThÎ 
Thu Hà (Nbg) 10€. HÒ Nguyên (Nordhorn) 
10€. DiŒu Th§i (") 10€. NguyÍn Væn Lô 
(Augsburg) 25€. LÜÖng Væn Xinh (Pforzheim) 
20€. ñ¥ng Ng†c Trân (Reutlingen) 30€. HÒ 

Chánh Kÿ (HH) 20€. GÇ. Bùi ñình Phú (Unna) 
20€. VÛ ThÎ DÃu (Aachen) 20€. ñ‡ Væn Thông 
(Koblenz) 20€. Ngøy Nh¿t Thº (Hannover) 
20€. DÜÖng Væn Long (Schutzbach) 20€. TrÀn 
H»u Tài (München) 15€. Chu Bùi (") 15€. 
Phåm Vïnh BÜu (Esterwegen) 20€. ñ‡ ThÎ 
Dung (Wuppertal) 15€. NguyÍn Th‰ Hùng 
(Nordhorn) 20€. Lš CÜ©ng (") 15€. Lê ThÎ An 
(Oberhausen) 15€. Huÿnh QuÓc Dung (Willich) 
20€. Phan ThÎ Liên (Kupferzell) 10€. NguyÍn 
Ti‰ng (Hildesheim) 15€. Kiêm Ho (USA) 30€. 
Võ Væn ñÜ©ng (Anh) 30€. Phùng Ng†c Minh 
(Pháp) 30€. NguyÍn ThÎ Chi Mai (Hòa Lan) 
30€. Lê ThÎ Xuân Th‰ (Vaihingen) 15€. Lê ThÎ 
Xuân DiŒu (Bruchsal) 15€. ñ¥ng Phúc Ti‰n 
(Nbg) 30€. Bùi Væn Can (Harsum) 10€. Huÿnh 
ThÎ KiŠu Liên (München) 20€. TrÀn ThÎ Thúy 
(") 20€. Võ Toàn Trung (HH) 10€. NguyÍn ThÎ 
Bê (Köln) 20€. NguyÍn Tr†ng ThÜªng 
(Texas/USA) 30€. Lâm ThuÆn (FF) 20€. Phåm 
Væn Lâm (Unna) 20€. Lê ThÎ HÒng (Hannover) 
10€. NguyÍn Væn Quang (") 15€. NguyÍn 
Thanh TrÜ©ng (Erlangen) 10€. Bùi ThÎ Kim 
Dung (") 15€. NguyÍn Thái Hòa (Göttingen) 
15€. NguyÍn ThÎ Thu (") 15€. TrÀn ThÎ Kim 
Liên (Hòa Lan) 30€. TrÀn Kim Ngân (Anh 
quÓc) 40€. Hoàng ñôn Trinh (Raunheim) 20€. 
NguyÍn ThÎ ChuÓt (Wien/Áo) 50€. NguyÍn 
ñình PhÜÖng (MG) 30€. NguyÍn Xuân Mai 
(Suisse) 20€. TrÀn Væn Minh (Mannheim) 20€. 
Lan PhÜÖng Delarber (Wolfsburg) 15€. Phan 
ThÎ Dich (Bad Berneck) 50€. TrÀn Lê SÜÖng 
(Ronnenberg) 15€. NguyÍn H»u Phúc 
(Bamberg) 15€. Phåm Hoàng (Heide) 15€. 
NguyÍn Kim Lš (Lindau) 15€. Giang Bá Lâm 
(Kappeln) 20€. NguyÍn PhÃn ChÃn (Münster) 
20€. Hàn Xuân Lan (") 25€. NguyÍn ThÎ Ánh (") 
5€. TrÀn Th† TuÃn (Apoda) 10€. Lê Bích Châu 
(Bremen) 20€. VÛ Væn ChÜ§c (") 20€. Hoàng 
Anh Tú (Hòa Lan) 30€. TrÀn Væn Quang 
(Detmold) 50€. NguyÍn Thanh Toàn 
(Puchheim) 30€. Michael Tran (Lehrte) 20€. 
Huÿnh QuÓc Hân (Ratingen) 15€. Lê ThÎ Hoa 
(Bad Kreuznach) 15€. Phåm ThÎ Tuy‰t (Berlin) 
15€. Hoàng Bích Thûy (") 15€. NguyÍn Ng†c 
HÜÖng (Krefeld) 20€. NguyÍn Væn Thái 
(Pforzheim) 10€. Hi‰u PhÜ®ng (Einbeck) 20€. 
Quách Anh Trí (HH) 10€. Huÿnh ThÎ Dung 
(Wimsheim) 10€. ñoàn Væn Hoàn (Lichtenau) 
10€. ñinh Væn HÒng (Essen) 10€. TrÀn ThÎ 
Thu Tâm (Lübeck) 10€. Giang Thanh 
(Bremen) 20€. NguyÍn Minh Quang (Hanau) 
15€. Cao ThÎ Ng†c Dung (Brakel) 15€. TÓng 
Væn Minh (Remscheid) 20€. Huÿnh ThÎ Thanh 
Thûy (Ostercappeln) 15€. Phåm ThÎ Thu Hà 
(Halle) 15€. Phåm Xuân Thi‰p (Krefeld) 30€. 
NguyÍn Væn Hòa (Essen) 10€. NguyÍn TÃn 
Tài (Burgwedel) 10€. ñ¥ng Væn Hòa (Herne) 
10€. Võ SÏ Ng†c (Wolfsburg) 15€. Huÿnh Hoài 
Phú (Cloppenburg) 15€. Phåm NhÜ Qu§i 
(Unna) 25€. Phåm ThÎ ñoan (ñan Måch) 25€. 
ñào Væn L®i (Salzbergen) 10€. NguyÍn ThÎ 
M¶ng (Iserlohn) 15€. TrÀn ThÎ PhÜ®ng 
(München) 20€. Huÿnh Công Phú (BÌ) 20€. 
NguyÍn Duy Do (Bönnigheim) 20€. Ngô Væn 
ñÙc (Lützenbach) 20€. NguyÍn ThÎ Kim Danh 
(Nbg) 20€. TrÜÖng Væn Xuân (Hannover) 30€. 
Lê Væn Hoàng (Rodgau) 15€. Lê Thùy Chi 
(Besigheim) 15€. LÜu Thanh Tâm (") 15€. 
TrÎnh Quang ThiŒp (Berlin) 15€. Ngô ThÎ 
DÜÖng (Hofgeismar) 20€. TrÀn ThÎ Kim Loan 
(Brenberg) 15€. NguyÍn Anh TuÃn (BS) 20€. 
Ung ThÎ Anh (Bremerhaven) 30€. TrÀn ThÎ Kim 
HÜÖng (Zwönitz) 15€. Lš Th‰ Häo (Hamm) 
20€. NguyÍn Væn Nho (Helmstedt) 15€. 
NguyÍn Xuân Xá (") 20€. HÒ Væn Th‰ 
(Viernheim) 20€. Ngô Thu Hà (Canada) 20€. 
TrÀn Thu H¢ng (HH) 20€. Måch TÓ Trinh 
(Dingolfing) 20€. NgÛ ThÖ CÜ©ng (Fürth) 20€. 
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TrÜÖng Chánh (Friesoythe) 20€. Lê Væn M‰n 
(Bad Ester) 10€. NguyÍn Ng†c Yên (D'dorf) 
20€. Bùi ThÎ Thu Dung (Bispingen) 10€. TrÀn 
ThÎ MÏ Hånh  20€. HÙa Xuân Mai (Waiblingen) 
20€. Kim Thúy Krüger (Wolfsburg) 20€. Fam 
Wolfgang Dung Lotz (Dörentrup) 15€. Phåm 
Quang VÜ®ng (Leipzig) 15€. TrÜÖng Sanh 
Hoàng (München) 15€. NguyÍn Minh Tân 
(Bernburg) 10€. Lê ThÎ K. PhÜ®ng (Uelzen) 5€. 
Ngô Vï Hùng 20€. ñinh PhÜ®ng (Bassum) 20€. 
HÒ ThÎ T. Thúy (Gifhorn) 10€. NguyÍn Væn 
HÜng 10€. Phåm & LÜu (Nordhorn) 10€. Nông 
Ng†c Vinh (Schaafheim) 20€. Du Thu Lan 
(Sindelfingen) 20€. Bùi Væn Lan (MD) 10€. 
Phåm NguyÍn (Ausgburg) 10€. Bùi Væn 
Quang (Gütersloh) 15€. GÇ. TrÎnh Thu Y‰n 
(HH) 20€. Tæng Thu Hà (HH) 20€. Lš Thành 
PhÜ§c (WHV) 20€. Cao Ng†c Hånh 10€. TrÀn 
ThÎ Häi 5€. GÇ. Phåm TrÀn (Krefeld) 20€. 
Huÿnh Bá L¶c (Buchen) 20€. Kim Thúy Krüger 
(Wolfsburg) 20€. HÙa Xuân Mai (Waiblingen) 
20€. NguyÍn ThÎ Thanh Mai (Augsburg) 10€. 
TrÀn ñ¡c T. Khäi (BÌ) 50€. - 
 
� VU LAN 
 
ñH. DiŒu Thành (Hòa Lan) 20€. Huÿnh ThÎ 
Còn (Pháp) 40€, HHHL ñH Lê Væn TriŒu. 
Phåm ThÎ MÏ (") 20€. Lš Lan Thanh Tâm 
(Papenburg) 20€. Quách Minh Xuân (Minden) 
10€. TrÀn Siêu Y‰n (Duisburg) 20€. Huÿnh 
QuÓc Thanh Tùng (Bad König) 20€. ñH. DiŒu 
PhÜ§c 10€. Ninh ThÎ Ng†c Y‰n (Limburgerhof) 
20€. NguyÍn H»u Nghïa (Wesseling) 10€. 
NguyÍn Månh Hùng (Konz) 10€. Tå NhuÆn 
(FF) 20€. Gia An Quan (Erkrath) 10€. NguyÍn 
Bích Ng†c (Vierheim) 10€. Li, TrÀn Thúy 
PhÜ®ng (Pforzheim) 20€. VÛ ThÎ HiŠn 20€. 
Cao ThÎ Sâm 50€. NguyÍn Ng†c MÏ (Stuttgart) 
20€. NguyÍn Bách Khuê (Aachen) 10€. DiŒp 
ThÎ SÖn (Aalen) 30€. TrÀn Giang Nam (Halle) 
10€. Fam. Braun (Altenstadt) 10€. TrÎnh ThÎ 
Thu H¢ng (Husum) 10€. NguyÍn ThÎ Nhàn 
(Hamburg) 20€. GÇ. Griem Giang (") 20€. Tô 
Hoàng Minh (Augsburg) 20€. NguyÍn Roanh 
(Lünen) 20€. NguyÍn Minh HÒng (Papenburg) 
5€. TrÎnh TuÃn VÜÖng (Bergkamen) 5€. 
NguyÍn Kim Anh (BÌ) 10€. TrÀn Kim Ly (Pháp) 
30€. Somas Rukmany (") 15€. Hoàng Ng†c 
Minh Long (") 50€. Phåm Nguyên Huy (USA) 
30US. BiŒn ThÎ Mai 20€. Phåm ThÎ ñông (Áo) 
15€. NguyÍn Væn Thåch (Plochingen) 15€. 
Phåm ThÎ NgØng (Irrel) 50€. NguyÍn TÃn L¶c 
(Lage) 50€. TrÀn ThÎ Thu HÜÖng (Köln) 10€. 
VÛ Væn Häi (Trier) 20€. Phan ThÎ Thu H¢ng 
(Eichstätt) 10€. NguyÍn ThÎ HÒng Nhung 
(Kleve) 50€. ñ‡ Trinh (Aalen) 20€. Måch TrÜ§c 
Khung (Friedrichshafen) 20€. Ngô Væn Lš 
(Suisse) 30FS. NguyÍn ThÎ Nên 10€. Lê H»u 
Thæng (Nifern) 50€. VÛ Vi‰t Tâm (Magdeburg) 
10€. TrÀn DuyŒt Sanh (NDH) 30€. NguyÍn ThÎ 
PhÜ®ng (Gutach) 10€. ñ‡ Ng†c Thanh (Kiel) 
20€. Phåm ThÎ Mai (Delmenhorst) 10€. ñÒng 
ThÎ Gái (Ulm-Wiblingen) 20€. Phåm Væn 
Thành (Bad Iburg) 20€. Lš Thanh HÜÖng (Ulm) 
25€. NguyÍn PhÜÖng Tâm (Mannheim) 20€. 
Nam Pannwitz (Bad Mergentheim) 20€. 
NguyÍn Xuân ThÎ MÏ Hân (M'Gladbach) 15€. 
NguyÍn ThÎ HuŒ (Berlin) 30€. TrÀn Kim Lang 
(Bremerhaven) 20€. Lê TrÜ©ng Sinh (SHA) 
10€. NguyÍn ThÎ Bích Ng†c (Sandberg 
Langenleiter) 10€. Phåm Kim Danh 
(Sugenheim) 10€. Bùi Ng†c HuŒ (Bayreuth) 
10€. TrÀn ThÎ Tâm (Freising) 10€. Lê HÒng 
Quân (Weingarten) 10€. DÜÖng T› 
(Lichtenstein) 20€. Vo Chong Tac (Osnabrück) 
60€. Lê ThÎ L¶c (Pháp) 40€. Mme Cao ThiŒn 
Bºu (") 20€. Mme Nguyên (") 30€. Trumont 

Patrick (") 20€. Cao ThÎ Chi (Ý) 20€. Xuân Hoa 
Ardia (") 10€. Ong Huÿnh HiŒp (") 10€. Phåm 
Væn Thành (Wilhelmshaven) 20€. Hoàng ThÎ 
HÓi (") 10€. NguyÍn ThÎ DiÍm Thúy 
(Wuppertal) 15€. Lê ThÎ Ng† (Forchheim) 20€. 
TrÀn Væn Minh (Mannheim) 20€. NguyÍn ThÎ 
Thanh HiŠn (Essen) 20€. Ngô Trung Thu (") 
10€. TrÀn KiŒt (Lüneburg) 10€. HÒ ThÎ Y 
(Wallerfangen) 10€. Bùi ThÎ Thanh Xuân 
(Schweinfurt) 30€. Lê Lan (Freiburg) 10€. 
Phåm Jacqueline (Pháp) 30€. NguyÍn Thanh 
Cänh (") 30€. Devant Thanh Thúy (") 30€. Lš 
PhÃt CÜ©ng (") 50€. Lannes Jacques (") 20€. 
NguyÍn Kim Phú (Luxembourg) 20€. P.M.P 
(ñan Måch) 200Kr. NguyÍn ThÎ Khang (Ý) 
20€. Lâm Thúc Anh (PhÀn Lan) 20€. TriŒu ThÎ 
DiŒu (Hagena) 20€. Lâm ñÙc Toàn (Stuttgart) 
5€. ñinh ThÎ Ng†c …n (Vechta) 20€. Phåm ThÎ 
BÜªi (D'dorf) 30€. Mai HÒng Khanh 
(Saarbrücken) 15€. NguyÍn ViÍn PhÜÖng 
(Koblenz) 50€. Fintel Thái Hòa (HH) 15€. 
Marie Noelle Kunde (Bad Rehburg) 5€. Le 
Goff Maryvonne (Pháp) 50€. La Cao Xuân 
LiÍn (Suisse) 100FS. Tr¡c H› ñŒ (") 20FS. 
NguyÍn ThÎ Út (Friesoyhe) 20€. Thái ThÎ An 
(Künzelsau) 15€. ñÒng Sï KhÜÖng (Ismaning) 
20€. Lê ThÎ Cúc (St. Lebenstedt) 20€. NguyÍn 
TrÜÖng ThÎ Liên (Suisse) 50€. Huÿnh ThÎ Tám 
(BÌ) 10€. Huÿnh ThÎ Phøng (PhÀn Lan) 10€. 
NguyÍn Thy (Sweden) 200Kr. Huÿnh ThÎ 
Chang (HH) 20€. Lê ThÎ Båch Nga (Bad 
Aibling) 5€. TrÀn Væm Em (Gera) 10€. 
Kusawski ThÎ NhuÀn (Esens) 50€. Huÿnh 
ThuÀn Tâm 15€. Lš Thanh HÜÖng 30€. Lê 
Minh Chi 30€. VÜÖng K. (Oberhausen) 10€. 
NguyÍn Quang Toàn (Neustadt) 50€. Hà Lâm 
Kim Liên (M'Gladbach) 20€. NguyÍn ThÎ Xuân 
Y‰n 50US. Lê Lâm ThÎ Thu (HH) 5€. Lê Væn 
HÖn (") 10€. Dr. Iris Engelke (") 10€. NguyÍn 
ThÎ Dâu (Lüneburg) 20€. NguyÍn Væn CØu 
(Wiesbaden) 30€. Måch ThÎ PhÜÖng 
(Friedrichshafen) 40€. NguyÍn HiŒp 
(Mannheim) 10€. NguyÍn Væn ThuÆn (Bonn) 
20€. Phùng Væn Châm (Regensburg) 10€. 
TrÀn Kim (Bechhofen) 10€. Phåm H»u PhÜ§c 
(Berg Gladbach) 20€. TrÀn Quang Hi‰u (Hòa 
Lan) 20€. Bùi Xuân Nga (Pháp) 30€. VÜÖng 
Væn Ræng (") 30€. NguyÍn ThÎ Hånh 
(Saarbrücken) 10€. Tôn QuÓc Vinh (") 10€. 
Tôn D¿c ThÎ Hòa (") 30€. LŒ Anh Müller (") 
50€. ñào ThÎ Chúc (Trier) 30€. TrÀn Ng†c 
Xuân (Minderlittgen) 30€. NguyÍn Væn Bình 
(Essen) 20€. Võ ThÎ Phú MÏ (") 20€. Phåm 
Væn Go 100€. NguyÍn ThÎ Út (Bad Kreuznach) 
20€. Ngô Kim Loan (Balsweiler) 20€. Châu 
Ng†c Lan (BS) 20€. Huÿnh Quang ñ¥ng 
(Berlin) 15€. TrÀn Væn Vïnh (Cloppenburg) 
20€. Huÿnh Sáu Hoa (Göttingen) 20€. Ngô ThÎ 
LiÍu (Anh) 10€. Thích N» Phúc H°n (BÌ) 40€. 
Casanova Bruno (Suisse) 10FS. TrÀn ThÎ MÏ 
Hånh (Schwerte) 20€. Xuyên Tieu (Canada) 
100Can. Lê Giäng (BÌ) 100€. NguyÍn ThÎ 
nhung (Pháp) 30€. Lam Vo Ho Jeanne (") 20€. 
Phan Quang (Hagen) 20€. Phåm 10€. NguyÍn 
Thanh Thûy (Berlin) 10€. Lê ThÎ La 
(Kleinrinderfeld) 50€. Huÿnh Væn Viên 
(Meerbusch) 10€. VÜÖng Quan Sen (Dorsten) 
10€. M.H. Bekker (Kamen) 20€. NguyÍn Væn 
Ng†c (Hòa Lan) 20€. Hoàng Xuân Hånh 
(Stralsund) 50€. TrÀn ThÎ HÒng (Herten) 10€. 
TrÀn ThÎ Út (") 5€. Võ ThÎ HuŒ (BÌ) 20€. Lê Væn 
M¶t (Lahr) 10€. Lê ThÎ Xuân Lang (") 10€. TrÀn 
Væn ChÄn (") 10€. Phù ThÎ Sáu (") 10€. 
NguyÍn ThÎ MÅn (") 10€. TrÀn Công Phát (") 
10€. NguyÍn ThÎ Thanh HÜÖng 
(Emmemdingen) 20€. NguyÍn ThÎ Thu HiŠn 
(Schweinfurt) 5€. NguyÍn M¶ng Lê (Bonn) 
30€. NguyÍn ThÎ Bình (Rosengarten) 15€. Lš 
Huÿnh Häo 20€. TrÀn Væn Nam (Pforzheim) 

20€. NguyÍn ThÎ PhÜÖng (Krefeld) 15€. Huÿnh 
ThÎ Khiêm (HH) 20€. NguyÍn QuÓc Nam 
(Mannheim) 20€. TrÀn ThÎ CÄm Tú (Pháp) 30€. 
Huÿnh Hoàng Vân (Nürnberg) 50€. NguyÍn 
ThÎ Nhung (HH) 20€. Huÿnh Thi‰u Hùng 
(Göttingen) 20€. Lê ThÎ Vân (Wittingen) 10€. 
NguyÍn ThÎ Thái Lan (Staßfurt) 30€. Huÿnh MÏ 
Hoa (Pháp) 30€. ñoàn Thanh Tú (") 20€. 
TrÜÖng HuŒ Khanh 15€. ñH. Viên Quang 30€. 
Alberter MÏ Linh (Hòa Lan) 10€. Lê Hoàng 
(Binzen) 10€. TrÀn Minh Giang (Luckenwalde) 
10€. Elke Falk (Wedemark) 50€. Dung Osterle 
(Jesteburg) 10€. NguyÍn ThÎ Hoàng Liên 20€. 
Lê Væn Thanh 20€. Hoàng Hoài Thu (Aachen) 
10€. GÇ. TrÜÖn ThÎ LŒ (Helmstedt) 50€. TrÀn 
ThÎ Y‰n (Hòa Lan) 10€. Helene Antony ñ‡ 
(D'dorf) 30€. Tân L¶c NguyÍn (Lage) 50€. Lê 
Thái (Krefeld) 30€. NguyÍn ThÎ Thu SÖn (ñan 
Måch) 100€. TrÜÖng Duc  20€. ñào ThÎ HiŠn 
(Pforzheim) 50, HHHL ñH ñoàn Væn Th©i. 
TrÀn Vi‰t HÒng Hoa (Stuttgart) 50€, HHHL ñH 
NguyÍn Væn Hai. …n danh (Süssen) 20€. 
Quÿnh Trâm (") 10€. NguyÍn Væn Ch¡c 
(Recklinghausen) 10€. ñ¥ng ThÎ Thu HÜÖng 
(Wolfschlugen) 20€. ñinh Gia T.A. Minh 
(Hannover) 20€. Lê Thûy (Solingen) 10€. ñ‡ 
ThÎ Dung (Wuppertal) 10€. TrÀn Mão (BS) 10€. 
VÛ ThÎ HiŠn (Berlin) 20€. Quy‰n (ñan Måch) 
100Kr. Lâm ThÎ ñåo (Münster) 50€. NguyÍn 
ThÎ Th‹ (") 20€. Ông ThÎ ThiŒn (") 10€. NguyÍn 
ñ‡ TÓ Nga (") 15€. TrÀn ThÎ Væn & Lê CÜ©ng 
(") 20€. TrÀn Minh NhÆt (Nbg) 30€. TrÀn ThÎ 
Thanh (") 20€. Cao Ng†c Lang (BS) 10€. 
Thang (Langenhagen) 10€. ñiŠn Kim Thoa 
(Köln) 10€. Fam. Phøng (Langenfeld) 15€. 
Thái Quang Trân (Erlangen) 20€. Nghiêm ThÎ 
Thanh (Bremerhaven) 20€. NguyÍn QuÓc Vinh 
(Nordhorn) 20€. Lš CÜ©ng & Lš Trân Châu (") 
20€. ñào Væn ñÙc (Löbau) 20€. NguyÍn Anh 
(ñan Måch) 10€. ñ‡ ThÎ Y‰n (Dietenhofen) 
10€. Lê ThÎ Båch Ng†c (Oberhausen) 35€. 
Cao €Thành Tín (Regensburg) 15€. …n danh 
20€. LÜÖng Tô Tº (Hannover) 50€. Phan ñình 
Thích (Dortmund) 10€. ThiŒn Häo (Münster) 
20€. Yin (") 10€. QuÓc HÜÖng (Ratingen) 20€. 
NguyÍn Bích Thûy (Riesa) 10€. Hoàng (") 5€. 
Nga (") 5€. ThuÆt (") 5€. Phåm TrÀn (Krefeld) 
12€. Xi, Lu (Edewecht) 20€. Trang Huan 
(Oldenburg) 20€. Phan ThÎ Kim HÜÖng 
(Bochum) 10€. Fam. Tang (HH) 10€. NguyÍn 
Công Lš (Vechta) 10€. TrÀn ThÎ T. Quÿnh 
(Fechen) 30€. LÜÖng ThÎ Nga (ñan Måch) 20€. 
TrÜÖng Tuy‰t Trinh (Hildesheim) 10€. TrÜÖng 
Tuy‰t Nhung (") 10€. NguyÍn ñÙc ThÎnh 
(Berlin) 10€. Phåm Phú Thu (Hòa Lan) 20€. 
NguyÍn ThÎ Thu Trang (Osnabrück) 10€. 
NguyÍn ThÎ Thanh Nga (") 20€. Quách Anh Tri 
(HH) 10€. TrÀn ThÎ KhÕe (Wilhelmshaven) 15€. 
NguyÍn ThÎ Thu (Vahvel) 12€. TrÀn Ba 
(Nordhorn) 30€. Huÿnh Kim Ánh 
(Wetterhausen) 10€. Lê Thành Tâm 
(Wildeshausen) 10€. NguyÍn Thành Tài 
(Babenhausen) 20€. Fam. Anke & KhÜÖng 
Weis (") 20€. Châu (Hude) 10€. Chu ThÎ ThuÀn 
(Paderborn) 10€. …n danh (Berlin) 10€. TrÀn 
ChÜÖng PhÜ§c (BS) 10€. TrÜÖng Thu HÜÖng 
(") 10€. …n danh 10€. LÜÖng ThÎ ThÄm 
(Bargleheide) 10€. TuÃn & Vân (Nbg) 50€. 
Nhung (Neustadt) 25€. Lê ThÎ Huê 
(Oldenburg) 20€. Ho Yen (Cux.) 5€. NguyÍn 
ThÎ Hoàng (Stuttgart) 20€. VÜÖng HÒng Anh 
(Essen) 10€. TrÀn HÒng Y‰n (Geldern) 15€. 
Long Tâm (Münster) 20€. TriŒu Ng†c Nga 
(Pháp) 20€. Minh Thiên & DiŒu MÏ 
(Griechenland) 100€. LÜu DÛng (Göttingen) 
10€. …n danh 8€. DiŒu Thông (Nbg) 20€. 
VÜÖng TÎnh TuÃn 131,50€. Võ Quang Châu 
(Bremen) 30€. Mai Xuân ñi‹u (Hannover) 10€. 
NguyÍn (") 50€. NguyÍn ThÎ Thanh Vân (ViŒt 
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Nam) 5€. Phåm ThÎ Dung (") 5€. NguyÍn ThÎ 
Nga (Leipzig) 10€. Phåm Væn ñoàn (") 20€. 
TrÀn Væn Nhân (ñan Måch) 20€. LÜÖng ThÎ 
H¢ng (") 20€. LÜÖng LŒ Hinh (Wennigsen) 5€. 
Phø ThÎ Bäo (ñan Måch) 200Kr. TrÀn Væn Trí 
(") 200Kr. ñ¥ng ThÎ HÒng (Bergkastel) 10€. VÛ 
Xuân Thu (CZ) 50€. DÜÖng Kim Thoa (") 10€. 
TrÀn ThÎ Thu Hà (Hòa Lan) 20€. TrÀn ThÎ 
Thanh Thûy (") 20€. Lê ThÎ TÜ (Burgwedel) 
20€. Phåm ThÎ PhÜÖng (Hannover) 20€. TrÀn 
Minh NhuÆn (") 10€. Ngô ThÎ Thanh Bình 
(Plauen) 20€. Bùi Væn Thái (") 10€.  ñào 
Thanh Häi (Oldenburg) 10€. Võ Huy Chi‰n 
(Hoyerswerda) 20€. TrÜÖng TÃn Nghïa 
(Habestadt) 30€. Lê Hoàng ñ‹ (Bonn) 30€. VÛ 
Ti‰n Long (Leipzig) 20€. NguyÍn ThÎ HÜng Hà 
(Brandenburg) 10€. VÛ Væn Thanh (") 10€. Mai 
Væn Giao (") 10€. NguyÍn ThÎ LÜ®ng (Bochum) 
5€. NguyÍn ThÎ HuŒ (Dachau) 5€. …n danh 8€. 
Hoàng ThÎ Thûy (Fürth) 75€, HHHL ñH Bùi ThÎ 
Luy‰n. TrÀn Tš (Münster) 30€. Bùi HÒng Hoa 
(Pforzheim) 20€. Thái S‰n (") 40€. TrÀn Qu‰ 
Lang (") 20€. Lš Hùng SÖn (Stuttgart) 50€. 
ThiŒn TÃn & ThiŒn Hånh (Seelze) 50€. LÜu 
PhÜ§c Lai (Friedrichshafen) 10€. LÜÖng ThÎ 
Anh (Wiesbaden) 10€. VÛ ThÎ ñÙc (Ingolstadt) 
40€. Huÿnh QuÓc Dung (Willich) 20€. La ThÎ 
Ánh Tuy‰t (Anh quÓc) 10 Anh kim. Võ Væn 
ñÜ©ng (") 20Anh kim. PhÆt Tº ª Anh 100Anh 
kim. Lê ThÎ Xuân DiŒu (Bruchsal) 10€. Huÿnh 
ThÎ KiŠu Liên (München) 20€. TrÀn ThÎ Thúy 
(") 30€. HÒ Nguyên (Nordhorn) 10€. DiŒu Th§i 
(") 10€. La T› (") 30€. NguyÍn ThÎ ñiŠn (Sögel) 
10€. ñoàn ThÜ©ng Khánh (Bielefeld) 20€. 
NguyÍn ThÎ Ng†c Lan (") 10€. TrÀn Häi Hòa 
(Spaichingen) 25€. Thái DÛng (") 25€. NguyÍn 
ThÎ Bê Sukha (Köln) 20€. HÒ Chánh Kÿ (HH) 
30€. Trang Thoåi CÜ©ng (Celle) 20€. TrÀn TÙ 
Bình (Wiesensteig) 50€, HHHL TrÜÖng ThÎ H. 
Liên & TrÀn Minh Thái. Ngøy Nh¿t Thº 
(Hannover) 30€. DiŒu PhÜ§c (Reutlingen) 20€. 
Chiêm ThÎ HiŠn (Stuttgart) 40€. Lâm Ng†c Thu 
(Tübingen) 10€. Lâm Thành Khôi & TrÀn Ng†c 
Dung (") 50€. TrÀn Væn Thanh (") 20€. TrÀn 
Ng†c Anh (") 20€. TrÀn Ng†c Nhung (") 20€. 
TrÀn Ng†c MÏ (") 30€. DiŒp QuÓc TuÃn 
(Suisse) 20€. Lš Phách Mai (Immenstadt) 50€. 
Lš Ki‰n CÜ©ng (Saarbrücken) 20€. TrÜÖng 
Quš Hoàng Nhân (FF) 20€. Fam. Bathke 
(Gießen) 20€. NguyÍn ThÎ Ti‰n (Hannover) 
40€. Hoàng Minh TuÃn (Bad Bentheim) 30€. 
Hoàng Anh TuÃn (") 20€. Nghiêm QuÓc Hùng 
10€. Bùi H»u ThÕa (Stadthagen) 20€. Phåm 
Væn Hùng (München) 10€. NguyÍn Tr†ng HÆu 
(") 20€. TrÀn Ng†c HÜng (Osnabrück) 5€. 
NguyÍn ThÎ Oanh (Bergkirchen) 20€. NguyÍn 
ThÎ Thûy (Gera) 6€. Quách Trang Trung 0,50€. 
ñinh ThÎ Thúy (Seesen) 20€. NguyÍn Væn Rê 
(Recklinghausen) 20€. ñ‡ ThÎ Thu Hà 10€. 
NguyÍn Thanh Quang (Sarstedt) 10€. TrÀn ThÎ 
Bích Ng†c (Wolfbüttel) 10€. Hånh 10€. Nông 
Ng†c VÎnh (Schaafheim) 20€. Thành Xuân 
HÒng (CH.Séc) 10€. LÜu Væn Ánh (") 50€. 
TrÀn ñÙc Thu (Salzgitter) 10€. ñ¥ng Ti‰n 
Thành 10€. VÛ Væn Hòa (Oldenburg) 15€. 
Phåm ThÎ H¶i (Kaiserlautern) 10€. ñ¥ng KŠ 
(Lindau) 10€. Væn 5€. Phåm Minh Chánh 
(Cuxhaven) 10€. Hàn ThÎ (BS) 30€. Kamozwan 
Bosch (Hannover) 10€. TrÀn DuyŒt Khanh (") 
20€. Phùng H»u (München) 10€. Võ Thành 
Trung (Trier) 10€. Lê ThÎ Nhung (Höchstadt) 
20€. VÛ QuÓc Hoài (Papenburg) 10€. TrÀn 
Thøc Linh (Stadtallendorf) 50€. Fam. Kee Lian 
Chin 30€. GÇ. Lš QuÓc Thái (Lüdenscheid) 
50€. NguyÍn Duy ChÃn (Hameln) 10€. Lê Chi 
Thang 10€. Lâm ñÙc (HH) 40€. TrÀn LŒ Thu 
5€. Tâm Phúc & Ng†c Anh 10€. Bùi David 5€. 
Bùi Jimmy 5€. Bùi James 5€. VÛ ThÎ HiŠn (BS) 
5€. ThiŒn VÛ (Cao TÜ©ng) (Nbg) 20€. TuÃn 

10€. NguyÍn ThÎ Tam (D'dorf) 10€. NguyÍn 
Væn LÜu (Neusatdt) 20€. NguyÍn ThÎ Häi 
(München) 10€. Fam. Lu (") 10€. VN China 
Rest. (Herford) 30€. ñ‡ Lina (Sindelfingen) 
10€. ñ‡ XuÃt LÍ & DÜÖng Kim (") 30€. HÙa 
TrÜ©ng HÜng (Edewecht) 30€. Fam. Quách 
(Weilheim) 10€. VÜÖng ThÎ Tú Anh (München) 
20€. Phåm ThÎ HiŠn (") 10€. Ngô Xuân Mai 5€. 
NguyÍn ThÎ Liên (Vollen) 5€. Hoang (Brome) 
10€. Lê Häi Vân (BS) 5€. VÛ Minh NguyŒt 50€. 
TrÎnh ThÎ Cúc (ñan Måch) 10€. NguyÍn ThÎ 
Kim Thu (Hameln) 10€. NguyÍn Ng†c Tâm 
(Leipzig) 15,62€. NguyÍn Væn ñÙc (Essen) 
20€. Phan Væn Phai (FF) 20€. Ngô Tuy‰t TrÎ 
10€. NguyÍn Væn Bé (Neumünster) 30€. 
TrÜÖng H»u Trung 50€. ñào ThÎ Ng†c Lan 
(Pforzheim) 10€. NguyÍn ThÎ CÄm Anh 
(Göttingen) 10€. VÛ Ng†c Minh (Stendal) 20€. 
NguyÍn ThÎ Thu Nga (Hòa Lan) 30€. ñinh Thu 
HÜÖng (MD) 10€. NguyÍn Anh Tùng (Bielefeld) 
10€. TrÀn ThÎ Mai 5€. Lê Væn Nguyên 
(Vierheim) 10€. NguyÍn Væn Khäng 10€. TrÀn 
DuyŒt Thái (Stadtallendorf) 50€. Hoàng ThÎ B. 
Ng†c (Berlin) 5€. NguyÍn ThÎ Quÿnh Vân 10€. 
VÛ Toàn (Leipzig) 10€. Lê Thanh Bình 
(Elsfleth) 20€. NguyÍn ThÎ Tám 10€. LÜu Ti‰n 
ñÙc (Kassel) 10€. Phan Chánh Hoàng (Hòa 
Lan) 10€. Phan Xuân HÒng (") 10€. NguyÍn 
ThÎ Thanh Mai 5€. TrÀn PhÜ§c Vïnh 
(München)  2,26€. DiŒu Trang 20€. Th‰ Minh 
& Ng†c Lïnh (Vechta) 10€. TÃt Ng†c (HH) 10€. 
NguyÍn ThÎ LiÍu 20€. TrÀn Vinh (Marl) 20€. 
Fam Weber 20€. Lš PhÜ§c (Lüdenscheid) 50€. 
Tå Thu Hà (Schwerte) 50€. ñào Công Thoan 
5€. Công Minh Hånh (Berlin) 25€. Huÿnh Vi‰t 
Thành (HH) 20€. Mai An (BS) 20€. LÜu CÄm 
Châu 20€. Lê ThÎ M. Ng†c 10€. Lê ThÎ Kim 
20€. TrÜÖng Quang Minh (Essen) 10€. Lai 
Ng†c Ly 10€. DÜÖng Minh Tào ThÎ 5€. Phåm 
ThÎ Q. Trang (Arnstadt) 10€. NguyÍn Thu Thûy 
(Ronnenberg) 10€. TrÀn ThÎ K. Chi (Rostock) 
20€. NguyÍn ThÎ Thu Hà 5€. VÛ ñÙc Månh 
(Dissen) 20€. NguyÍn Ti‰n Trung 5€. Phåm 
HÒng ThÎnh (Bad Oeyhausen) 30€. TrÎnh ñÙc 
Th¡ng 10€. Lê ThÎ MÆn 10€. NguyÍn ThÎ Ng†c 
MÏ 20€. NguyÍn ThÎ Tÿ (Salzgitter) 10€. TrÀn 
Thanh Mai (Garbsen) 5€. NguyÍn Mai HÜÖng 
(Essen) 10€. Thúy Nga Scheel (Hannover) 5€. 
ñ‡ Thanh H¢ng 10€. NguyÍn Trung Hùng 
(Langenhagen) 5€. Huÿnh The 20€. Jennifer 
Lo - Irene Lo - Jemery Lo - Lö Hing Tai 50€. 
Lan & Lš (MD) 20€. TuÃn Thûy 5€. Lš Muoi 5€. 
GÇ. NguyÍn Thu Hà (Hildesheim) 20€. NguyÍn 
Thanh Thûy 6€. Huÿnh ThÎ B. Tuy‰t 
(Würzburg) 50€. NguyÍn Væn NhÖn (Ffm) 20€. 
HÙa Xuân Hên (Wernay) 100€. Fam. Kh°ng 
10€. Måc Chiêu Th¡ng 10€. NguyÍn Væn Hi‹n 
(München) 10€. Hàn H»u Trang 10€. TrÀn 
Xuân Thành 20€. GÇ. Hà Thanh Bình 
(Hirschaid) 10€. Nông Công ñinh (CR) 20€. 
NguyÍn ThÎ Minh (Hannover) 5€. TrÀn ThÎ 
H¢ng (Berlin) 10€. Hoàng Anh Tú 10€. TrÀn 
H»u Mãi (Singen) 30€. ñ‡ ThÎ Dùn 5€. TrÀn 
ThÎ Thu Thäo (Köln) 10€. Lê HÒng CÜÖng 
(Dresden) 5€. Phan ThÎ B. Thûy (Emden) 10€. 
NguyÍn Kh¡c Kính (Hameln) 5€. NguyÍn ThÎ 
Thûy (Köthen) 10€. NguyÍn Thanh PhÜÖng 5€. 
VÛ TuÃn Anh (Einbeck) 20€. TrÎnh Cao Sinh 
(Bayreuth) 20€. NguyÍn Thúy Ngån 5€. 
Khuyên 4€. TrÀn Hoa LŒ (Nbg) 20€. Hà QuÓc 
An (Leipzig) 5€. NguyÍn ThÎ Cúc (") 10€. 
NguyÍn ThÎ Nhung (") 10€. Phåm Ng†c Hà 
Khánh (Vechta) 15€. Phåm ThÎ Hoa 5€. Lâm 
ThÎ N. Hòa (Bautzen) 20€. VÛ QuÓc Khanh 
10€. LÜÖng ThÎ PhÜ§c 20€. Lâm ThÎ Cúc 30€. 
NguyÍn QuÓc Do (Schwerin) 20€. NguyÍn ThÎ 
HÜÖng (Krefeld) 20€. Götz Nickel (HH) 5€. 
NguyÍn Công Minh (Eisenach) 20€. Gellert 
The 10€. Lâm ñÒng Khánh (Gütersloh) 30€. 

Hoàng ñÙc Hùng 10€. NguyÍn Quang Tùng 
(Berlin) 20€. My Ly 20€. NguyÍn ThÎ Lê 
(Leipzig) 30€. Giáp NguyŒt Lan (") 20€. Hoàng 
ThÎ H¢ng (MD) 10€. NguyÍn ñ¡c NghiŒp 
(Thale) 30€. NguyÍn VÛ (Willich) 5€. NguyÍn 
Xuân Xá (Helmstedt) 5€. NguyÍn Th‰ Minh 
(Bremen) 20€. ñiŠn 5€. TrÀn Væn On 
(Beckum) 10€. Y‰n Hutter (Berlin) 50€. 
NguyÍn ViŒt ThÖ 10€. TrÀn ThÎ Nga (Erfurt) 
20€. VÛ HÒng Nga (Saarbrücken) 20€. NguyÍn 
ThÎ HÒng (München) 10€. NguyÍn QuÓc TuÃn 
(Leipzig) 20€. NguyÍn QuÓc Do (Schwerin) 
20€. Bùi ThÎ Hånh (Hannover) 20€. Phåm ThÎ 
PhÜÖng (Sehnde 10€. Hà QuÓc An 5€. TrÀn 
ñang Ninh (Clausthal) 20€. ñ¥ng KiŠu Oanh 
5€. Ngô ThÎ VÜ®ng 10€. Lâm Trân 
(Hildesheim) 10€. NguyÍn Anh SÖn 20€. ñ¥ng 
ThÎ D¿ (Merseburg) 40€. Hoàng Væn HÆu 10€. 
NguyÍn M¶ng HuyŠn (Eisleben) 20€. TrÀn KiŒt 
(Lüneburg) 20€. Huÿnh Khi‰t Ng†c (") 40€. 
Huÿnh Kim Lang (Syke) 20€. Phan Gia Long 
(") 15€. Lê ThÎ Kim Thúy (Wolfsburg) 10€. 
ñ¥ng Nguyên 20€. NguyÍn Minh TÜ©ng 10€. 
TrÀn ñÙc Toàn 10€. Lâm Ng†c DiŒp 20€. Lê 
Væn Ánh 5€. TrÀn ñình Toàn (Alfeld) 10€. TrÀn 
ThÎ MÏ Hånh 5€. TrÀn Thu PhÜÖng 5€. Phùng 
ThÎ HÒng (Aue) 10€. NguyÍn Thúy Nga (") 15€. 
NguyÍn Thu Thûy 10€. Hoàng ThÎ HÒi 
(Wilhelmshaven) 20€. Phåm ThÎ TuÃt 10€. 
ñ¥ng Quang 10€. VÜÖng Thu Anh 10€. Ngô 
ThÎ ThÙc 5€. NguyÍn Công Phú 10€. NguyÍn 
Toàn PhÜÖng 20€. NguyÍn Xuân ñông 10€. 
Phåm Vi‰t Th¡ng 30€. ñ¥ng Minh Nghïa 20€. 
Quš Mão (HH) 5€. NguyÍn ñình Ba 5€. TrÀn 
Månh Tòng 5€. GÇ. NguyÍn Væn B¡c + HiŒu + 
Dung (FS) 50€. DÜÖng ThÎ T. Mai 5€. Wi ViŒt 
(Hòa Lan) 5€. NguyÍn ñình DÛng (ViŒt Nam) 
20€. NguyÍn ThÎ Thu HiŠn (Garbsen) 10€. Bùi 
ThÎ Giáng Sinh 20€. Ngô Th‰ Hùng 20€. Lš 
Hoa Thành 15€. LÜu ThÎ Vân (München) 2€. 
Wông HuyŠn Trang 30€. NguyÍn Væn Thanh 
5€. Thu Riply (USA) 5€. ñ‡ Ly Ly 
(Sindelfingen) 10€. ñào Tân (Göttingen) 10€. 
ñ¥ng Künnere (Hannover) 10€. Lê Væn Chánh 
(") 10€. NguyÍn Xuân Hoàng (ViŒt Nam) 10€. 
Måch Bích Hà 5€. Phåm Væn ThuÆn 10€. 
NguyÍn Thanh Vân (Delmenhorst) 10€. Quäng 
Tr†ng Thành 5€. DÜÖng Væn Minh (HH) 10€. 
Giang Hà & TuÃn (HH) 50€. TrÀn PhÜ§c Vinh 
1,30€. Hoàng ThÎ Hånh 10€. Hoàng Væn Tình 
10€. Phåm Quang Khäi 5€. NguyÍn Anh Linh 
20€. TrÀn Huy TuÃn (Grundelgingen) 20€. Lê 
ThÎ Nhàn (Regensburg) 10€. TrÀn ThÎ An 
(Zwickau) 10€. Phåm Thu HÜÖng 10€. Hoàng 
ThÎ ThuÆn 5€. ñÆu ThÎ T. Häi (Papenburg) 5€. 
TrÀn ThÎ Dung (Steinfurt) 20€. TrÀn ñÙc 
CÜ©ng (Leipzig) 20€. Bùi TÃn QuÓc 20€. Fam. 
Göhrs (Berlin) 10€. NguyÍn ThÎ Khánh Vân 
(Suhl) 10€. Lê Vi‰t Hai 10€. Lâm QuÓc Ân 10€. 
Phan ThÎ Bình (MD) 30€. Antoniadis 3€. ñ¥ng 
ThÎ H®p (MD) 10€. Fam. NguyÍn (Hildesheim) 
10€. Lê Hai Chi (ViŒt Nam) 10€. Lâm Vi Tân 
10€. NguyÍn Duy Hai 5€. Choong Leong Seng 
10€. TrÜÖng Væn Hùng (Hannover) 10€. Ngô 
ThÎ Lš (") 10€. Lê ThÎ Kim LŒ (WHV) 10€. 
NguyÍn ThÎ Mu¶i (") 20€. Lê Væn ThuÆn 
(Göttingen) 10€. Lê ThÎ P. Hoàng (Winsen) 
10€. NguyÍn ThÎ PhÜÖng 10€. NguyÍn ThÎ T. 
HuyŠn 10€. ñ‡ Minh TuÃn 30€. NguyÍn ThÎ LŒ 
H¢ng 5€. Thu Mai (Gerdau) 20€. Bành Vïnh Ái 
20€. NguyÍn Væn Nhung 10€. Mai Væn Tam 
20€. HiŠn Altmann (MD) 10€. Væn ñÙc Kiên 
(Konz) 20€. NguyÍn ThÎ Tiên Hoa 15€. NguyÍn 
ThÎ T. Thäo 10€. NguyÍn Th‰ Anh 10€. Phåm 
ThÎ Hoa 10€. NguyÍn Tuy‰t Vân 20€. Phåm 
ThÎ Båch Kim 20€. Bùi ThÎ T. Hà 20€. TrÜÖng 
Hoàng SÖn 10€. ñào Væn Chung (Seelze) 10€. 
NguyÍn Quang HÜng (Leipzig) 20€. H¢ng 10€. 
NguyÍn ThÎ Trang 10€. NguyÍn ThÎ T. Thûy 
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10€. TrÀn Minh Nam 20€. Phåm Anh TuÃn 
10€. ñ¥ng ThÎ CÄm Vân (Bergkamen) 10€. 
TrÀn ThÎ M‰n 10€. ñào ThÎ TÃn 5€. Phåm ThÎ 
N. SÜÖng 40€. NguyÍn ThÎ PhÜ®ng 
(Euskirchen) 15€. TrÀn ThÎ Lan 10€. Phåm 
Væn Hùng 50€. ñ¥ng Tuy‰t Anh 10€. NguyÍn 
ThÎ M. HÜÖng 15€. ñ‡ H»u Tr†ng 10€. VÛ ThÎ 
H. Minh 20€. Lê Månh Hùng (Hòa Lan) 10€. Lê 
ThÎ N. TuyŠn 5€. NguyÍn Quang Khäi (Berlin) 
20€. Hàng Ng†c Hoa (Rheine) 20€. ThiŒn Tâm 
5€. Phong Lê 20€. Hoàng ThÎ K. Chi 10€. 
NguyÍn Võ T. HÜÖng 20€. Thái HÒng Luy‰n 
10€. Phåm Duy ñåi 10€. TrÀn Thanh Tùng 
10€. Bùi Duy Thæng 10€. Quang Væn M¶t 
(Minden) 10€. TrÎnh Minh 10€. NguyÍn ThÎ Quš 
(Dorsten) 50€. Hoàng Anh 20€. Hoàng ñình 
L©i (Dorum) 10€. Tiêu Chí Hùng (Krefeld) 20€. 
Chong Minh Chi 10€. Hoàng Væn Hai 
(Stolzenau) 5€. LÜÖng ThÎ TÄy 10€. Bích ThÎ 
Thúy Du 10€. Phan Lê An (HH) 5€. NguyÍn 
ThÎ HuyŠn 20€. TrÜÖng Cúc HuŒ (Hanau) 20€. 
NguyÍn Væn MÅn (Brakel) 10€. Cao Væn ñåt 
(") 10€. Cao ThÎ N. Dung (") 10€. Phan ThÎ Kim 
Xuân (Langenhagen) 20€. ñ‡ Kim Dung 5€. 
Huÿnh 10€. Tang 10€. DÜÖng Chánh Quang 
(Cloppenburg) 20€. ñ¥ng Xuân HÜÖng 5€. Bé 
Sang (Marburg) 20€. NguyÍn Thanh Tùng 
(D'dorf) 10€. Phùng ThÎ Xuy‰n 10€. NguyÍn 
Trung ñ¥ng (Bautzen) 20€. Lê ThÎ T. HÜÖng 
20€. NguyÍn ThÎ ñåt 10€. Hoàng Tr†ng Phu 
20€. Hoàng ThÎ HiŒu 20€. DÜÖng Væn Quang 
(Peine) 5€. TrÀn ThÎ Lan 10€. Tâ Thu KiŠu 
(Nienburg) 20€. Tå ThÎ K. Ngân (Maintal) 11€. 
NguyÍn Phúc HÜng 5€. Phåm Ng†c Anh 10€. 
TriŒu Thanh 100€. Cao Minh Trung (Bremen) 
10€. San Vut Su (Oberhausen) 20€. TrÎnh Âu 
15€. Fam. Au 10€. ñ‡ B¢ng Si (Seelze) 10€. 
Tú Hà 10€. HiŠn & Trø 20€. TrÀn DuyŒt XÜÖng 
20€. NguyÍn ThÎ LŒ H¢ng (D'dorf) 10€. Lung 
H. TÓ N» (Paderborn) 20€. GÇ. LÜÖng Ha N» 
(") 50€. VÛ Th‰ Hà (Worbis) 5€. ñ¥ng ThÎ Häi 
Vân (Ulm) 10€. DÜÖng Thúy ñà (Aalen) 20€. 
TrÀn NguyŒt PhÜÖng (Koblenz) 10€. VÛ Ng†c 
Nhån (") 10€. VÛ ñÙc Nghi (Schwenningen) 
30€. Huÿnh ThÎ Hoa 20€. VÛ Væn Hòa 10€. 
Choong Kim Woon (BS) 5€. LÜÖng Væn Khoa 
(Bielefeld) 20€. ñoàn Væn Tuân (Aalen) 20€. 
NguyÍn ThÎ Q. Chi 5€. Hà TrÀn HÒng Du 
(München) 20€. Nghiêm ThÎ Cúc (BS) 10€. VÛ 
Væn Hoa 10€. ñ‡ Ng†c Lâm (Zwickau) 10€. 
Ngô ThÎ Lan (") 10€. TrÎnh TÓ Hoa 10€. 
NguyÍn Væn Nam & Luông 30€. TrÀn ThÎ Dung 
(Garbsen) 30€. Phùng TÜ©ng Minh (Aachen) 
20€. VÛ ThÎ Tuy‰t (Schorndorf) 10€. LÜu Hung 
PhÜÖng 20€. Kha Hi‰u Thanh (Hebronn) 10€. 
NguyÍn KiŠu Long 20€. Lê Xuân Hòa (Leipzig) 
10€. TrÀn Duy Anh 5€. ñoàn ThÎ H. PhÜ®ng 
10€. NguyÍn ThÎ Bích (Hannover) 5€. An ThÎ 
H. Hånh (") 10€. TrÀn ThÎ ThuÆn 10€. NguyÍn 
ThÎ B. Hoàn (Dessau) 20€. ñào ThÎ N. Lan 
(Pforzheim) 10€. NguyÍn ñình Quan 10€. Tú 
Nga 10€. TrÀn Væn Anh 10€. ñ‡ ThÎ Cúc 
PhÜÖng (Bad Iburg) 5€. DiŒp Vo (Fulda) 100€. 
TrÜÖng ThÎ Dung 5€. NguyÍn Væn ThiŒn 10€. 
Kiêm PhÜ®ng 10€. Ngô ThÎ MÏ (Papenburg) 
10€.  Hoàng ThÎ Hán 10€. NguyÍn Væn Thanh 
(BS) 10€. ñ¥ng ñæng (Osterode) 10€. NguyÍn 
Thanh HÜÖng (Gronau) 20€. ñ¥ng Væn Uy 
20€. Hà Thu Dung (München) 20€. VÜÖng ñÙc 
CÜ©ng 20€. NguyÍn Tuy‰t Månh 20€. NguyÍn 
ThÎ HÆu (Bielefeld) 5€. Thu KiŠu (") 10€. Nhàn 
(Vechta) 5€. Phåm ThÎ Hà 10€. Võ Vi‰t Dân 
(Köln) 20€. TrÀn ThÎ Tám (TiŒp) 30€. ñoàn 
Kim HuŒ (Hannover) 10€. NguyÍn Tuy‰t Xinh 
(Ulm) 50€. TrÀn Hoài Nam (Memmingen) 10€. 
ThiŠu ThÎ T. Nga (Hildesheim) 5€. TrÀn ñÙc 
Minh (Hagermarsch) 15€. TÓng ThÎ T. Anh 
(HH) 10€. Kim ThÎ Chúc (Hameln) 10€. Mão 
Siemon (Goslar) 10€. TrÀn ThÎ HÜÖng 

(Kornwestheim) 70€. NguyÍn Thúy Ngàn 5€. 
ñ¥ng ThÎ Loan 20€. TrÀn ThÎ ñáng (Garbsen) 
30€. NguyÍn H»u Trí 30€. HÒ Kim Lang 
(Dortmund) 50€. VÛ ThÎ HÜ©ng 5€. Lê Häi Y‰n 
10€. NguyÍn Christina Linh (Heikendorf) 20€. 
LÜu H»u PhÜ§c (Bielefeld) 20€. Phùng ThÎ 
HÒng (Aue) 10€. Châu ThÎ Khanh 10€. Safeta 
3€. TrÜÖng ThÎ D. Linh (Salzbergen) 20€. 
NguyÍn ThÎ Trà Mi (Berlin) 5€. Phan ThÎ N. 
Len & Hoài 10€. NguyÍn ThÎ Sanh 20€. TrÎnh 
ThÎ Mai (Norden) 10€. Lê Ng†c Th¡ng 10€. 
NguyÍn ThÎ Lán 5€. ñ¥ng Phong Lan 10€. Cao 
Thu Le (Osteel) 5€. ñ‡ Ti‰n ñåt 5€. Phùng 
TrÜ©ng Minh (Aachen) 20€. NguyÍn Long Biên 
(Dorsten) 30€. DÜÖng ThÎ HÒi (Wernau) 50€. 
Fam. Biên & Phan (Dresden) 30€. VÛ ThÎ Múi 
5€. NguyÍn Xuân Bái 5€. TrÎnh Anh ThÖ 10€. 
NguyÍn ViŒt Trung (Sonnenberg) 10€. VÛ ViŒt 
ñÙc (") 20€. DÜÖng ThÎ Loan (Erfurt) 20€. VÛ 
ThÎ LŒ 20€. VÛ Tr†ng Thº (Rühmkoff) 24€. GÇ. 
NguyÍn Trung Toàn (CR/TiŒp) 50€. NguyÍn 
Y‰n & Dung & Nam (Osnabrück) 100€. TrÀn 
QuÓc CÜÖng (") 10€. TrÀn Duy Long 
(Papenburg) 10€. NguyÍn Công Khánh 10€. 
ñ¥ng ThÎ K. Nhàn 20€. Boanchuay Michler 
(Einbeck) 10€. Lê Quang Thinh (Laatzen) 10€. 
Lš HÒng Nguyên 10€. NguyÍn ThÎ Bé 20€. Lš 
Lê Nga (Wedemark) 50€. NguyÍn Væn Bình 
(Isernhagen) 10€. NguyÍn Væn ñông (Seelze) 
10€. TrÀn Væn Hånh (Einbeck) 30€. NguyÍn 
Thanh Nhàn (WHV) 10€. TrÜÖng HÒng ñÙc 
(Uelzen) 10€. VÛ ThÎ T. Vinh 10€. TrÀn ThÎ T. 
HÜÖng 10€. Fam. Thái (ñan Måch) 20€. Phan 
Væn Lâm (Unna) 10€. NguyÍn ThÎ Hà 
(Olching) 5€. ñoàn HÒng Nga 10€. LÜu Væn 
Giáo 20€. TrÀn H»u Qu§i 5€. Ly 10€. Phåm 
ThÎ V. HÜÖng (Apolda) 40€. Voeung Eng Hao 
(Hude) 10€. ñ¥ng ThÎ P. Nga 10€. Phåm ThÎ 
Sáu 20€. NguyÍn ThÎ Hoa (Wangen) 10€. An 
Væn Hùng (MD) 30€. Lê Thanh SÖn (CR) 10€. 
TrÀn Ti‰n (CR) 50€. Mai Væn ThiŠu (CR) 50€. 
NguyÍn Tr†ng DÜ 5€. Châu ThÎ M. Thanh 
(Stuttgart) 30€. Lee Nhan Khanh (Nienburg) 
20€. Tæng QuÓc Qu‰ 10€. ñào ThÎ Thu 
(Neustadt) 20€. NguyÍn ThÎ Loan (Freital) 20€. 
NguyÍn Væn Thinh (MD) 20€. Hoàng ThÎ H¢ng 
(Gardelegen) 30€. Lee Kiem Wah (Rheine) 
10€. NguyÍn ThÎ Mai 20€. TrÀn HÒng Hoa 
(Bonn) 10€. Lã ThÎ Mai Loan (Zwickau) 10€. 
VÛ ThÎ N. Dung (") 5€. Phåm ThÎ HÒng 
(Meppen) 10€. Huÿnh QuÓc Phøc (Speyer) 
20€. NguyÍn Væn Tùng (Dresden) 10€. 
NguyÍn Häi Y‰n (Leipzig) 10€. NguyÍn Væn 
Nam (BS) 30€. ñ‡ Kim Oanh (Sittensen) 10€. 
HÒ Ng†c Bích (ViŒt Nam) 1US. NguyÍn ThÎ K. 
Nhung (Hildesheim) 15€. Huÿnh Væn Cang 
(München) 10€. TrÀn ThÎ Cº (") 40€. NguyÍn 
ThÎ Thu 15€. Huÿnh LŒ Thu (Nbg) 15€. 
NguyÍn Trung Tính (Zeven) 20€. NguyÍn Trãi 
1US + 2€. NguyÍn Thùy DÜÖng (Apolda) 7€. 
ñinh Vi‰t Hai 5€. Thàm Chu H. Thanh & T. 
HÜÖng (Bochum) 60€. Hoàng ThÎ B. Ng†c 5€. 
ñ‡ Væn Kiên (BS) 30€. Thái Væn Danh 20€. ñ‡ 
Vi‰t Nga 10€. NguyÍn KiŠu Long 15€. Lê ThÎ 
B. Lan (Hannover) 10€. ñ¥ng PhÜÖng Nam (") 
10€. NguyÍn Minh TuÃn (") 10€. Lê ThÎ Thanh 
(ViŒt Nam) 5€. NguyÍn ThÎ C¶ng 
(Schneeberg) 20€. VÛ ThÎ Tuy‰t (Schorndorf) 
10€. Kevin Nguyen 10€. Lê ThÎ Vinh (Berlin) 
10€. NguyÍn ThÎ HÜ§ng (Dresden) 10€. ñàm 
Chuông Trang 10€. Hoàng ThÎ BÜ©ng 10€. 
NguyÍn ThÎ N. Loan (Babenhausen) 10€. GÇ. 
ñoàn Quš Trung 20€. NguyÍn ThÎ M. Hånh 
(Celle) 20€. TrÀn B¶i Châu (") 20€. Huÿnh 
Båch Tuy‰t (Bremen) 10€. VÛ ThÎ An 10€. 
NguyÍn ThÎ ThiŠm 5€. Phåm ThÎ GÃm 
(Minden) 20€. HÆu Otto (HH) 50€. TrÀn NhÆt 
Dung 10€. NguyÍn ThÎ T. Loan (Köthen) 10€. 
NguyÍn Quang Huy (Wallendorf) 20€. NguyÍn 

ThÎ Månh 20€. NguyÍn Kim Ly (Lindau) 10€. 
TrÀn ThÎ Dung (MD) 10€. GÇ. Hoàng ThÎ Lai + 
Phåm + Phùng (Berlin + München) 70€. Kim 
ñåi 5€. Hoàng ThÎ Kim Chi (Suligen) 5€. TrÀn 
Quang CÜ©ng & Hà (Weyhe) 20€. NguyÍn Væn 
Phong 15€. Mã ThÎ K. HÒng (Nettetal) 20€. 
Fam. Lâm & Tæng  20€. Lê PhÜÖng Hà 10€. 
TrÎnh ThÎ T. LiÍu (Arnstadt) 10€. Phåm ThÎ 
ThÜÖng 10€. NguyÍn Ng†c Thåch (Lauf) 20€. 
VÛ ThÎ HuŒ (Diepholz) 5€. NguyÍn ThÎ HiŠn 
5€. NguyÍn Væn Phúc 5€. NguyÍn ThÎ HÜÖng 
(Mannheim) 10€. VÜÖng ThÎ B. Thäo 40€. 
NguyÍn ThÎ ThiŒn (Brandenburg) 20€. Mã Kim 
Qui 40€. NguyÍn ThÎ N. Dung (HH) 5€. TrÀn 
Chí Thanh 20€. NguyÍn H»u Tùng (Rhein) 
10€. NguyÍn Væn Còn (Winsen) 5€. Bùi ThÎ T. 
Hoa (") 20€. ñ‡ ThÎ T. Hoa (Berlin) 10€. 
NguyÍn ThÎ T. Hà 5€. VÛ Væn Huy (Hòa Lan) 
20€. Hans R. Geibel (Ludwigshafen) 10€. 
NguyÍn ThÎ CÀn (Künzelsau) 10€. VÛ ThÎ K. 
Loan (Werdau) 20€. NguyÍn ThÎ Huân (ViŒt 
Nam) 5€. Lê HÒng SÖn (Bad Iburg) 40€. 
Nguyên 10€. Pháp Trí (Hameln) 5€. Hoàng TÓ 
NhÜ (Ansbach) 20€. Dinh (Crailsheim) 10€. 
NguyÍn ThÎ Ánh Tuy‰t (MD) 20€. NguyÍn ThÎ 
P. Loan (Hildesheim) 5€. Bernd Greiff 5€. 
NguyÍn Cao L. PhÜÖng (Hannover) 20€. Lê 
ThÎ Lan (") 5€. TÓng ThÎ Næm (Vechta) 50€. Lš 
ThÎ Cänh (ñan Måch) 5€. DÜÖng ThÎ Häi 5€. 
NguyÍn ThÎ T. Uyên (Erding) 5€. LÜÖng Ng†c 
Anh (Hamm) 20€. NguyÍn Quang Lung 
(Leipzig) 5€. Phåm Thúy Nga (") 20€. NguyÍn 
Thanh Phùng 5€. Phan ThÎ Hai (Solingen) 20€. 
TrÎnh Minh Thæng (Emden) 10€. NguyÍn Công 
Quân 10€. NguyÍn ThÎ H. Bình (Kassel) 50€. 
Lâm Chánh Væn 5€. Kim Thanh (Paderborn) 
10€. NguyÍn Væn ñËt (Göttingen) 10€. NguyÍn 
ThÎ T. HuyŠn 10€. Phåm ThÎ Loan 20€. 
NguyÍn Xuân Kÿ (Krefeld) 100€. Båch ThÎ T. 
HÜ©ng 20€. TrÀn ThÎ Hoa 20€. Huÿnh Kh¡c 
Hoan 10€. TrÀn Qu‰ Thu 20€. VÛ Væn Lai 20€. 
Lš ƒt (Seevetal) 10€. NguyÍn ThÎ Vån 10€. 
Phåm ThÎ N. Chân (Vechta) 20€. Giáo H¶i 
Linh SÖn 20€. Phåm DÛng Ti‰n 10€. Lš Tùng 
Phu 10€. TrÀn DuyŒt Nhu (BS) 10€. ñinh TÃn 
Thanh (Solingen) 20€. Lê Væn Ánh 15€. 
NguyÍn ñÙc Quang 20€. Lš ñình HiŒp 
(Isernhagen) 20€. VÛ Chí Trung 10€. Lê ThÎ 
Tính 10€. NguyÍn ThÎ HuŒ (Göttingen) 5€. 
Phan & ñoàn (Lehrte) 5€. NguyÍn PhÜÖng 
SÖn (Hannover) 5€. HÒng NhÆt Quang (D'dorf) 
10€. TrÀn ThÎ Tuy‰t 10€. Lê Thu Hà 
(Dortmund) 20€. TrÀn Duy Binh 10€. NguyÍn 
ThÎ Ty 30€. Hoàng Væn Månh 10€. Phåm ThÎ 
Thu Hà 20€. Phåm ThÎ Bích 10€. TÜ Sáu MŒnh 
(Isernlohn) 20€. TrÀn ThÎ HÜÖng 10€. NguyÍn 
Thanh Long 20€. Bùi Væn An 20€. NguyÍn ThÎ 
Liên 10€. NguyÍn Bích Ng†c 10€. Bùi Anh 
TuÃn 2€. Phåm ThÎ Trang 10€. Lê Væn Ánh 
15€. VÜÖng ThÎ Tân 10€. Phåm ThÎ Ti‰p 5€. 
Hà Ng†c Khay 20€. NguyÍn ThÎ H. Anh 10€. 
Võ Duy Thanh 10€. Phan ThÎ H¢ng (Bautzen) 
10€. Bùi MÏ Phúc (Hannover) 5€. NguyÍn Væn 
NhiŒm (Garbsen) 10€. NguyÍn ThÎ T. HÜÖng 
(Emden) 5€. TrÀn ThÎ Hoa 5€. Phoulivong 20€. 
Bùi ThÎ Y‰n 5€. Võ Thanh HÒng (Leipzig) 10€. 
ñ¥ng ThÎ Hoa 10€. ñ¥ng Væn Thinh 20€. Ngô 
Vi‰t Tùng 5€. Lê Thu Hà 10€. Lê QuÓc Th¡ng 
5€. Phåm Månh Hùng 5€. NguyÍn ThÎ Ng†c 
(HH) 50€. ñ¥ng ñình Tuân 20€. Phåm ThÎ X. 
Mai 5€. TrÀn ThÎ Ánh Tuy‰t 20€. TrÀn Væn 
Sáng (Bielefeld) 50€. Phan ThÎ Ánh HÒng 10€. 
Ngô Quš DÜÖng 5€. NguyÍn Væn Sinh 
(Leipzig) 10€. Lê Quan Tran 5€. LÜÖng Væn 
Hoàng 10€. TrÀn ñang 5€. Tiêu Bºu L¶c 
(Berlin) 10€. KhÜÖng Væn Tuyên 10€. ñ‡ 
Chiêu Cang 10€. ñào ThÎ Muôn 10€. ñÒng ThÎ 
Xuân 5€. Lê ThÎ T. Nhung (Burgdorf) 5€. ñinh 
ThÎ M. HÒng 5€. KhÜu Häi Long 10€. NguyÍn 
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ThÎ DiŒp 5€. Lê Thanh Quÿnh 10€. NguyÍn ThÎ 
HÜÖng 10€. TrÀn H»u Qu‰ 20€. NguyÍn ThÎ 
Hòa 5€. HÒ ThÎ B. Hân 5€. NguyÍn Lan HÜÖng 
5€. NguyÍn Chí Thành (Berlin) 20€. Phan ñình 
DÜÖng 10€. ñ¥ng ThÎ N. Thûy 10€. Phåm ThÎ 
Tem 20€. Giáp Væn Lai 5€. TrÜÖng Gia Hùng 
10€. Lê ThÎ T. Trúc (Bramsche) 10€. ThÎ 
Phøng & Phan Dung 30€. NguyÍn Thanh 
HuyŠn 20€. Phåm Say ñÙc 5€. Mai ThÎ Håt 
(Leipzig) 20€. Bùi ñình HuÃn (Sögel) 10€. 
NguyÍn ThÎ K. Loan (Bamberg) 20€. TrÜÖng 
Xuân Hoa 10€. Lê ñÙc Quang 10€. ñinh SÖn 
Huy 10€. Lê Quang Minh 10€. LÜ Láng 5€. ñ‡ 
ThÎ Phäi (Reken) 50€. TrÀn ThÎ HiŠn & Hånh 
10€. NguyÍn Thanh Tš (Recklinghausen) 50€. 
NguyÍn ThÎ H. Mai (Hattingen) 50€. NguyÍn 
Tâm KiŒt 10€. Thu Dung 5€. NguyÍn Væn Häo 
10€. Bùi Væn Chính (Giessen) 20€. TrÎnh & 
NguyÍn (Wiesbaden) 20€. Tiêu DiÍm Mi (") 5€. 
Lê Væn K‰t 10€. GÇ. Võ TrÀn CÜÖng (Egeln) 
20€. Hà ThÎ M. Oanh 10€. Suttinat Kiem 5€. 
NguyÍn ThÎ T. HÜÖng (Hannover) 5€. Huÿnh 
ñÙc Ng†c 10€. LÜÖng ThÎ Ngà (ViŒt Nam) 20€. 
DiŒu Bình 20€. Phåm ñÜc Huy (Weida) 5€. 
Phan ThÎ M. Luyen (Peine) 5€. Hoan & Di 10€. 
La ThÎ Bäy 20€. Lš Quy Giang (Ingolstadt) 
10€. TrÜÖng ThÎ B. Nga 30€. NguyÍn Minh 
Chính 20€. Chong Chok Fan & Mui 20€. 
NguyÍn ThÎ C. Nhung (HH) 10€. VÜÖng Thiên 
Håp (Göttingen) 10€. Fam. Qian Wei 50€. 
NguyÍn Nam Trung 20€. NguyÍn ThÎ N. Nh¿t 
15€. Bùi ThÎ Duy 10€. TrÀn Bích H¢ng 5€. 
Fam,. Demy 30€. DÜ Minh Hong 20€. ñ¥ng Bá 
Hùng (Ffm) 20€. NguyÍn ThÎ Tuy‰t 20€. Lai 
ThÎ Thuc (Dissen) 20€. NguyÍn ñình Phon 5€. 
VÛ Th‰ Bäo 20€. NguyÍn H»u Th‰ (Kamen) 
20€. TrÀn Thanh Huy (Taben-Rodt) 20€. ñ‡ 
ThÎ M. ThuÆn 10€. LÜu ThÎ T. HuyŠn 5€. ñ‡ 
ñÙc Bình (Zwickau) 10€. GÇ. NguyÍn ThÎ NhÙt 
(Buchholz) 10€. NguyÍn QuÓc ThÌnh (Mainz) 
10€. Thái ThuÀn DÛng 20€. Lš Cam Trúc 
(Bremen) 10€. TrÀn ThÎ N. Hoa 10€. TrÀn ThÎ 
B. Liên 20€. VÛ HÒng Nhung (Koblenz) 10€. 
ñ¥ng HÒ ñiŒp 5€. TrÀn Væn Quang 5€. ñ‡ 
Thái Hà (BS) 10€. Ngô ThÎ K. Dung (Zwickau) 
5€. Huÿnh ThÎ Vinh 20€. TrÀn HÒng Hoa 
(Bonn) 10€. ñÒng ThÎ X. HÜÖng (Werdau) 20€. 
Kling DiŒu 20€. Bùi John 5€. NguyÍn ThÎ HiŠn 
(Leipzig) 20€. Võ ThÎ Thao (Rheine) 20€. Ngô 
ThÎ K. Liên (Cuxhaven) 25€. Fam. NguyÍn 
(Extertal) 15€. VÛ Vi‰t Hà 10€. Lai Minh HuyŠn 
(Lichtenau) 10€. GÇ. TrÜÖng Hùng SÖn 
(Rostock) 10€. Bahr Thu Lan (") 5€. Bùi ThÎ 
Häi (") 5€. Mai ThÎ Chung (") 5€. ñinh ThÎ N. 
Nga (") 10€. NguyÍn Væn Bäy 5€. Lê ThÎ N. 
Bích (Wörth) 10€. Phåm ThÎ LŒ Thûy 5€. TrÀn 
ThÎ T. HÜÖng (Laer) 10€. NguyÍn TuÃn Ng†c 
20€. NguyÍn Phú ñÙc 20€. NguyÍn Ti‰n Cänh 
(Kamen) 30€. NguyÍn ThÎ Nhâm 10€. NguyÍn 
Væn MÏ (Berlin) 20€. NguyÍn Duy Minh 20€. 
Lê Công Viên (Wernigerode) 80€. TÜ©ng Lan 
(Papenburg) 5€. NguyÍn ThÎ Mai Liên 10€. 
NguyÍn Væn Quân (Leipzig) 10€. NguyÍn Væn 
HÜ©ng (") 10€. Ng†c DiŒp Normann 10€. 
NguyÍn ThÎ Ngân 5€. TrÎnh ThÎ HiŠn (Berlin) 
10€. ñinh ThÎ N. Nga 10€. Lê Væn Phú 
(Wisum) 20€. Fam. Giang Ái 10€. NguyÍn ThÎ 
Duyên (Aschersleben) 10€. Hoàng ThÎ ViŒt 
Hoa 10€. NguyÍn ThÎ Nga 10€. ñ¥ng Xuân 
TrÜ©ng 10€. NguyÍn Væn Kiên 10€. ñ‡ Phåm 
Hùng 10€. Lê Væn Ti‰n (Holzhausen) 10€. 
Quách HÒng HÜng 10€. Lê ThÎ Lan Anh 10€. 
NguyÍn ThÎ Måc (Hannover) 10€. Phåm H»u 
Nghïa 20€. Mai Væn TÜ 10€. NguyÍn ThÎ B. 
Hånh 5€. Ngô ThÎ Hånh 10€. Lê ThÎ SÜÖng 
(Oldenburg) 10€. NguyÍn ThÎ Lan HiŠn 10€. 
NguyÍn Ng†c Tân (Berlin) 30€. TrÀn Væn Phú 
& …n (Wiesbaden) 50€. NguyÍn + ñ‡ + 
Landau (Giessen) 30€. Lê Månh HiŠn 10€. VÛ 

ñÙc Quš (Einbeck) 3€. TrÎnh ThÎ Thanh 10€. 
Fam. Quách & NguyÍn (Aubstadt) 20€. Phåm 
ThÎ B. PhÜ®ng 5€. NguyÍn ThÎ Liên 
(Bönnigheim) 20€. Bùi ThÎ Loan (Rötha) 10€. 
Phåm Væn DÛng (Leipzig) 20€. GÇ. NguyÍn 
Væn CÜÖng (") 20€. NguyÍn ThÎ Lan (Essen) 
10€. ñinh Xuân Täi 5€. NguyÍn ThÎ X. Thu 
(Mayen) 10€. TrÎnh ThÎ Mai 10€. TrÎnh Quang 
Th† 10€. NguyÍn DÜÖng Minh 10€. NguyÍn 
DÜÖng Ng†c 10€. ñào Væn TuÃn (HH) 10€. 
LÜu ThÎ N. Lan 20€. TrÀn Anh ThÖ 5€. NguyÍn 
ThÎ Oanh (Buchholz) 20€. NguyÍn Væn ChÙc 
(Hannover) 10€. ñoàn ThÎ HÒng 15€. TrÀn ThÎ 
B. Liên 10€. Phùng ThÎ HiŠn 20€. Ngô Thùy + 
Kiên 5€. Ting A Phát 20€. Lê Quí Hi‰u 10€. 
LÜu Tuy‰t Anh (Seevetal) 10€. NguyÍn ThÎ T. 
Minh (Eimeldingen) 100€. Hoàng Hoài Anh 
10€. Hong Minh KiŒt (Hildesheim) 30€. 
Sebastian + Ng†c ñÙc (") 10€. Løc TÓ Hà 10€. 
DÜÖng Thái DÛ 40€. VÛ ñÙc Minh 5€. NguyÍn 
ThÎ HÜÖng (Hannover) 10€. NguyÍn Ng†c An 
(Kempen) 50€. ñ‡ ñình Công 10€. NguyÍn ThÎ 
Hoài 10€. Cao ThÎ Vân 20€. NguyÍn ThÎ M. 
Trang (Isernlohn) 40€. Phan ThÎ N. Len & Hoài 
20€. NguyÍn Thu Oanh 20€. TrÀn Minh Thái 
(Nbg) 20€. HÒng Minh TÃn 5€. TrÀn Quang 
Nam 5€. TuÃn Anh & HÒng 5€. Chen Dang 
Kim Ai (Recklinghausen) 20€. NguyÍn ThÎ N. 
Trâm 20€. Cao ThÎ ThiŒn Tâm (Pháp) 20€. 
NguyÍn Ng†c Linh (Ffm) 15€. Huÿnh Væn Da 
10€. NguyÍn Thúy Nga (HH) 10€. Võ ThÎ Nuôi 
10€. Phåm Xuân Thi‰p (Krefeld) 65€. NguyÍn 
Tuy‰t H¢ng (Rothenfelde) 10€. NguyÍn Ng†c 
Häo 20€. NguyÍn ThÎ Huê 5€. HÒng Binder 
(Rosenheim) 20€. NguyÍn ThÎ H. DiŒp (Celle) 
10€. NguyÍn Bäo Châu (Hannover) 10€. Ngô 
ThÎ VÜ®ng (Trier) 10€. Häi Liên 10€. TrÎnh 
Ng†c Bích (Lehrte) 10€. GÇ. NguyÍn Khuy‰n 
30€. TrÀn Båch Cúc 11,30€. NguyÍn ThÎ T. 
Trang 10€. VÛ Thanh Xuân 10€. Båch DÜÖng 
HiŒp (Emstede) 10€. NguyÍn ThÎ T. Nga (") 
10€. VÛ ThÎ HŒ 10€. ñ‡ Thái SÖn 10€. NguyÍn 
QuÓc Bäo (Sulzkothen) 20€. NguyÍn ThÎ N. 
Nga 10€. Phùng ThÎ Hi‹n (ViŒt Nam) 5€. Phåm 
ThÎ HiŠn (Âu NhÖn) 30€. ñoàn Væn Hi‰u (Bad 
Laer) 10€. ñ¥ng ThÎ N. Minh 5€. VÛ Thanh 
Quyên 10€. TrÀn Bích Lan 10€. Cao Thành 
Tín (Regensburg) 30€. ñ‡ Ng†c Oanh 
(Stuttgart) 15€. ñ¥ng Tony Kiên 20€. LÜu Anh 
(Helmstedt) 25€. Nga Thái (Lingen) 10€. Måch 
TÓ Trinh 40€. Tô Lê Liên 20€. Lê ThÎ H. Dung 
(Kaufering) 5€. VÛ ñông 5€. NguyÍn Linh Chi 
10€. Giang Læng Cui (Saarbrücken) 20€. GÇ. 
NguyÍn ThÎ ThÎnh 10€. H + Kinh Minh 50€. VÛ 
Ti‰n Thành (München) 15€. HÙa Kinh Ma 10€. 
Fam. Giang & TØ 50€. Giang Phøng Anh & 
Xuân 20€. Phùng Ng†c Minh 20€. NguyÍn 
Thanh Thûy 5€. NguyÍn ThÎ Ca 10€. NguyÍn 
ThÎ N. Thanh 20€. TrÀn ThÎ K. Liên 10€. ñinh 
ñæng Vïnh 50€. TrÀn ThÎ T. An (Ingolstadt) 
10€. Ngøy Tu Linh (HH) 20€. NguyÍn ThÎ HuŒ 
5€. VÛ Thanh Qu‰ 20€. VÜÖng Khä Khanh 
10€. Hoàng ThÎ M. An 5€. NguyÍn ThÎ Kha 
(Viernheim) 20€. NguyÍn ThÎ LÜÖng 10€. 
NguyÍn ThÎ Ng†c (D'dorf) 20€. Lê Thu HÜÖng 
(Peine) 10€. TrÀn Væn Næng (Hannover) 10€. 
DÜÖng TrÜ©ng Ban 10€. Fam. Minh 
Rattanavong (Kiel) 70€. NguyÍn Tr†ng Nghïa 
20€. NguyÍn Th‰ NghiŒp 20€. Phåm PhÜÖng 
Anh 50€. ñ¥ng Månh CÜ©ng 10€. Hoàng Væn 
DÛng 20€. NguyÍn Minh PhÜ§c 10€. VÛ ThÎ 
Th‹ (Dresden) 20€. TrÀn Thanh 20€. ñ¥ng Gai 
Thanh 20€. VÛ Væn ñàn 5€. TriŒu Væn Khªi 
20€. Hùng ñ‡ Phåm 30€. Huÿnh Thi‰u Hùng 
(Göttingen) 10€. TrÀn HÒng Y‰n 50€. Phåm 
Minh Chi‰u 20€. Chong Tam Khoan 
(Oberhausen) 10€. NguyÍn Væn Chan (") 10€. 
ñoàn Trung CÜ©ng & Mai 5€. Fam. NguyÍn 
10€. NguyÍn Væn Rê 20€. ñoàn Thanh Phong 

(Bremervörde) 30€. NguyÍn TrÜ©ng Chinh & 
Thúy 20€. Lê HÒng Tâm 10€. Hoa Lê (Hanau) 
20€. NguyÍn Minh TuÃn 20€. Huÿnh Công Phú 
10€. Phan Ng†c DÜÖng 5€. TrÀn ThÎ HÜÖng 
(BS) 30€. NguyÍn ThÎ Y‰n (Erfurt) 100€. Kim 
Thành 20€. NguyÍn ThÎ T. HÒng (Nordhorn) 
10€. NguyÍn HÒng Phong 10€. NguyÍn ThÎ 
Oanh 5€. Anton Ly 20€. NguyÍn ThÎ B. Vân 
(Wandenburg) 10€. Lê ThÎ Nhàn 11€. NguyÍn 
Væn SÖn 100€. TrÀn Xuân ñôn 10€. NguyÍn 
ThÎ Chín 5€. Châu ThÎ Khanh (Paderborn) 10€. 
Phan ThÎ H. Vinh 10€. NguyÍn ThÎ Ph° 10€. 
Bùi ThÎ Hånh (Königslutter) 10€. NguyÍn ThÎ 
Lan (ViŒt Nam) 1€. Fam. Vi Steffen (Hannover) 
20€. Chung My Hao (HH) 10€. Mai Bohlmann 
5€. Phåm TuÃn Anh (Berlin) 30€. Hà NgÛ 20€. 
Lš Kh¡c Châu 50€. Cao ThÎ ThÀn 5€. HÙa Huy 
Hoàng 5€. Hoàng Tr†ng Häi 5€. Hi‰u PhÜÖng 
(Einbeck) 15€. NguyÍn ñình Thæng (Lehrte) 
10€. Hoàng Kim TuÃn (") 10€. Fam. Væn Công 
(HH) 20€. Huÿnh (Cloppenburg) 10€. KiŠu ThÎ 
B. H®p 10€. Võ Ng†c Tuy‰t 10€. NguyÍn 
Tr†ng Công & Ng†c (Maschen) 10€. Y‰n & 
Thành 10€. NguyÍn Månh ñi‹n (Krefeld) 50€. 
TrÀn Thúy H¢ng 20€. Huÿnh ThÎ B. Thanh 10€. 
Võ Væn L¶c (Erbach) 20€. Lê ThÎ Tuy‰t 5€. 
Phåm Tuy‰t Mai 20€. NguyÍn Danh TÎnh 30€. 
GÇ. VÛ ñ¥ng ThÎ Bäo (Plauen) 20€. Phåm Væn 
DÛng 20€. NguyÍn Tr†ng Nghïa 50€. Hoàng 
Anh Lê 10€. TrÜÖng Cam HÜng & Sook Wai 
10€. NguyÍn Væn Quang 20€. TrÀn ThÎ MÆu 
(ViŒt Nam) 10€. HÙa Xuân Mai 10€. NguyÍn 
Th‰ Vy (BÌ) 500€. Becher (Egeln) 5€. TrÀn ThÎ 
LuyŒn (") 20€. Võ Thu Hà & KhÜÖng 10€. 
Phåm ThÎ B. Ng†c (Burgwedel) 10€. NguyÍn 
ThÎ T. Y‰n (Leipzig) 10€. NguyÍn Væn Thái 
(Pforzheim) 20€. NguyÍn Ng†c Loan 5€. 
NguyÍn Thiên Væn (Berlin) 30€. NguyÍn 
Quang Kiên (") 50€. Hoàng ñình Toàn 10€. 
Mai Væn Hoa (Stuttgart) 20€. Lê Xuân Nguyên 
(Erfurt) 20€. Lê Ái NhÃt 5€. Lê ñình HiŒp 10€. 
NguyÍn ñình Ti‰n (Leipzig) 10€. TrÀn ThÎ Thu 
Th©i (Osterode) 5€. TrÀn ThÎ Hoài 10€. 
NguyÍn ñình Thu (Salzgitter) 10€. VÛ TuÃn 
Anh 10€. TrÀn Hoàng Anh 5€. ñ‡ Thái B¢ng 
(Seelze) 20€. L» TÓ NguyŒt 10€. Bùi ThÎ Loan 
(Rötha) 10€. NguyÍn ThÎ Mai (Hannover) 5€. 
NguyÍn ThÎ Siêng 10€. TrÀn ThÎ LŒ 10€. VÛ 
Væn Ki‹m (Lemgo) 20€. TrÀn Thúy Liên 
(Erbach) 20€. ñào ThÎ T. HiŠn (Berlin) 30€. 
Hoàng Kim Hòa (") 10€. VÛ H¢ng Nga 10€. 
NguyÍn Công Thành (Hilburghausen) 20€. Bùi 
ThÎ Dung (Berlin) 10€. NguyÍn Tuy‰t Anh 10€. 
ñoàn Thanh Bình 10€. Lê Væn Phong 10€. 
Fong ChÃn Bºu 10€. Choi Vinh Hoi 10€. 
NguyÍn ThÎ Thûy 10€. TrÀn Bích ThuÆn 
(Hannover) 5€. NguyÍn ñÙc Hai 20€. ñ‡ ThÎ L. 
PhÜÖng (D'dorf) 10€. Væn ThÎ Bäy (Baden-
Baden) 35€. HiŠn & Hoàng (Dachau) 5€. TrÀn 
Ng†c Kim 50€. TrÜÖng ThÎ PhÜÖng (ViŒt Nam) 
5€. Phåm ThÎ Nhung 10€. Ngô ThÎ Khi 20€. 
NguyÍn ThÎ P. Nga (Leipzig) 5€. GÇ. DÜÖng 
Anh TuŒ (") 50€. NguyÍn ThÎ Tà 20€. Phan 
Duy Quang 10€. TrÀn ThÎ Thäo 10€. NguyÍn 
Công Hòa 10€. Huÿnh Kim 40€. Hoàng Væn 
PhÜ§c 10€. NguyÍn H»u HÒng 20€. Hoàng 
ñình Quí 10€. Væn Thái SÖn 10€. NguyÍn ThÎ 
Tuy‰t 20€. TrÜÖng Siêu Dung (Münster) 10€. 
NguyÍn ñình Phúc 5€. NguyÍn Duy ñô 
(Bönnigheim) 10€. NguyÍn ThÎ PhÜ®ng 15€. 
GÇ. NguyÍn Thanh ThÖm (Brinkum) 10€. Võ 
Huy Chi‰n 20€. GÇ. Thái Häi CÜ©ng & K. Thoa 
(Brandenburg) 150€. NguyÍn ThÎ Kim ñan 5€. 
NguyÍn Væn ñông (Bamberg) 5€. Huÿnh Thi‰u 
Hùng (Göttingen) 10€. Mai Tình 20€. TrÀn ThÎ 
K. Bích 20€. ñ‡ Thanh HÜÖng 20€. TrÀn Væn 
Quang (Hannover) 10€. ñinh NguyÍn DiŒu 
Thoa 10€. Tu Cam Vinh (Münster) 10€. Væn 
Nåi TÜ©ng (Helmstedt) 40€. Bùi Månh CÜÖng 



  

viên giác 138 tháng 12 næm 2003 194

(Wildeshausen) 10€. Lš Dung 20€. Thåch ThÎ 
K. Loan (Vechta) 15€. NguyÍn  Væn Tính 10€. 
DÜÖng 20€. GÇ. TriŒu Hoàng Sa (Emden) 10€. 
NguyÍn ThÎ Thûy (") 10€. HÒ HÜng (") 20€. 
DÜÖng Thúy Tùng 10€. TrÀn Væbn Hånh 10€. 
Huÿnh ThÎ Tuy‰t 10€. Thu Blessing (Berlin) 5€. 
TrÀn ThÎ Hoa 5€. NguyÍn ThÎ H. Hånh (HH) 
10€. NgÛ Th† CÜ©ng 20€. GÇ. HÙa Xuân Vinh 
(Sindelfingen) 50€. TrÀn Thúc HiŠn (") 20€. 
NguyÍn ThÎ TÜ (") 20€. Phåm ThÎ HÜÖng (") 
20€. Võ Thanh Tòng (") 50€. NguyÍn Trân 
(Bielefeld) 10€. Bùi ThÎ T. Mai 5€. Phåm Xuân 
Thûy (Hameln) 10€. NguyÍn Kim Thanh (Buer) 
30€. Lê Quang ñÎnh (Vechta) 10€. Ngô ThÎ 
ThÎnh 10€. PhÄm ThÎ T. Hà (Osnabrück) 20€. 
Huÿnh Tú Dung (Helmstedt) 25€. KhÜu MÏ 
Anh (") 100€. LÜu Thu HÜÖng (") 100€. Phåm 
ThÎ Tuy‰t 20€. Hoàng Lê 10€. Phåm ThÎ Mai 
Hà 5€. TrÜÖng ThÎ Dung 5€. NguyÍn Thái 
Hùng & Do (Oberhausen) 20€. NguyÍn Væn 
Tâm 20€. GÇ. TrÎnh Thu Y‰n (HH) 10€. TrÀn 
ThÎ Häi 10€. Bùi ThÎ TrÜÖng (Stuttgart) 15€. 
NguyÍn ThÎ HuyŠn 10€. Hà ThÎ Tåo (Berlin) 
10€. NguyÍn ThÎ Liên (Hannover) 5€. NguyÍn 
ThÎ Thu (Gera) 10€. Phåm SÏ HÜÖng (") 20€. 
TrÀn Væn Em (") 5€. Ngô Væn Kim (Sachsen) 
15€. Fam. ñiŠn 20€. NguyÍn ThÎ Hånh 
(Dresden) 10€. Công HÒng Häi (") 5€. NguyÍn 
Thanh Häi (") 20€. NguyÍn ThÎ T. Thúy (") 20€. 
NguyÍn Bích Ng†c 10€. NguyÍn ThÎ HuŒ 
(Pforzheim) 10€. Phåm CÄm H¢ng 10€. 
NguyÍn ThÎ P. Anh 20€. Lš Tú Oanh (Leipzig) 
20€. ñ‡ Quš tÙc L. T. Bình (") 20€. Phåm ThÎ 
Lš (") 10€. Lê ThÎ K. Anh (") 20€. NguyÍn HÒng 
Nhung (") 30€. NguyÍn Hoàng Minh 20€. TrÀn 
Væn Quang (Halle) 10€. NguyÍn Thu HÜÖng 
(Chemnitz) 10€. VÛ ThÎ T. Hà 10€. NguyÍn 
QuÓc Anh (Cottbus) 20€. TrÀn ThÎ Vân 5€. 
Phåm ThÎ Thäo 5€. VÛ ThÎ Anh ñào 10€. ñ¥ng 
HÒng ñÙc (Könnern) 10€. TrÎnh Quang Khánh 
15€. ñào DÜÖng Quang (Dessau) 10€. NguyÍn 
HÒng Häi 5€. Phåm Væn Hùng 20€. NguyÍn 
Cao Thæng (Freital) 60€. Lê ThÎ T. H¢ng (") 
20€. NguyÍn ñæng HÆu 10€. VÛ Huy Khôi 30€. 
Lê ThÎ HÒng Ng†c 5€. VÛ Minh Pha (Leipzig) 
20€. TrÀn ThÎ N. Lan (") 5€. GÇ. Cao & NguyÍn 
(HH) 50€. GÇ. MÜ©i & LÜ«ng (") 20€. Lê Hoàng 
Y‰n (Gardelegen) 20€. NguyÍn Danh Th¡ng 
(Mannheim) 15€. Ngô ThÎ Loan (Altenburg) 
10€. TrÀn ñÙc Long (Wurzen) 50€. NguyÍn ThÎ 
Huê 5€. Ngô Anh Tài & T. HiŠn (Potsdam) 50€. 
Hoàng Væn TuÃn (Chemnitz) 20€. Phåm ThÎ 
Hay (") 5€. NguyÍn Công Chung (Dresden) 
10€. ThÎ Phú Wegen (Grenenau) 10€. NguyÍn 
ThÎ B. Loan 10€. ñ‡ ThÎ Anh Huê (Hameln) 
10€. TrÀn Hi‰u Nghïa (Krefeld) 30€. NguyÍn 
ñình TuyŠn (Freital) 20€. Phan Anh TuÃn (") 
20€. NguyÍn Phú SÖn (") 20€. NguyÍn Væn 
Tâm (Schwerin) 10€. ñ‡ Hùng Lân 10€. …n 
danh 2€. Lê Ng†c Anh 10€. Lê ViŒt Anh 
(Schleswig) 15€. NguyÍn ThÎ Häi 10€. NguyÍn 
ThÎ Thành (CR) 5€. NguyÍn ThÎ Kính (ViŒt 
Nam) 10€. Lê HÒ Nam & M. Tâm (Papenburg) 
20€. TrÀn Minh Ti‰n (") 10€. Kha Hi‰u Chí 
(Bremen) 50€. Kha Bäo NhÜ (") 50€. TrÀn ThÎ 
K. Anh 10€. Lš QuÓc Huy (Lüdenscheid) 40€. 
Måc M¶c Lan 50€. NguyÍn ThÎ Täo (Dessau) 
10€. TrÀn Xuân NhÖn (ViŒt Nam) 0,60€. VÛ ThÎ 
Hoa 10€. ñoàn Væn Thành (Chemnitz) 50€. 
NguyÍn Thu HÜÖng (") 10€. NguyÍn Væn LuÆt 
& Liên H®p (") 30€. GÇ. NguyÍn Công ThÜ©ng 
(") 10€. NguyÍn ThÎ H. Tuy‰n (") 10€. TrÜÖng 
Thanh Tùng (") 1€.  ThÎ Phú 5€. GÇ. Lê Jenny 
Thûy 35€. Thái ThÎ Lang (Berlin) 20€. Lâm Anh 
Ng†c 10€. ñ‡ ThÎ TrÀn Lan 5€. Lê ñình Phúc 
20€. NguyÍn ThÎ Tâm (Gera) 40€. NguyÍn 
Cam Lai (") 20€. Ngô PhÜÖng Lan (Thøy ñi‹n) 
10€. ñ¥ng Vi‰t Hoàn (Chemnitz) 100€. 
NguyÍn ThÎ T. Hân (") 10€. NguyÍn ThÎ NhÃt 

(") 5€. Phåm ThÎ L‰nh (ViŒt Nam) 5€. TrÀn Duy 
Toàn 10€. VÛ ThÎ L¶c 5€. Bùi ThÎ Dung 10€. 
Bùi ThÎ Tâm 10€. ñ‡ ThÎ HÜ©ng 20€. NguyÍn 
Thanh Tân 10€. Phan ThÎ T. Hà (Negast) 70€. 
GÇ. TrÀn Væn Mùi (MD) 20€. Lê ThÎ Nga 
(Leipzig) 7€. Phåm Månh Hoàn (") 15€. TrÀn 
ThÎ N. Loan (") 5€. GÇ. Phåm ThÎ PhÜÖng (") 
10€. GÇ. TrÀn Væn Mùi & Nhâm 10€. - 
 
� ƒn TÓng 
 
ñH. NguyÍn ñÙc Minh (Schorndorf) 20€. Võ 
Hi‰u Liêm (Wiesbaden) 10€. TrÀn Thúy Lan 
(Pforzheim) 10€. TrÀn Thúy PhÜÖng (") 10€. 
TrÀn Thúy HÜÖng (") 10€. Lê ThÎ Ng†c Bích 
(Wörth) 20€. Lš Võ ThÎ bäy (Landstuhl) 10€. 
NguyÍn Ki‰n NghÎ (Rosenheim) 30€. TrÜÖng 
ThÎ DiŒu Chi (Saarburg) 20€. TrÀn Mão (BS) 
10€. TrÀn Minh NhÆt (Nbg) 20€. NguyÍn Bích 
Thûy (Riesa) 10€. NguyÍn ThÎ TÜ©ng An (MG) 
20€. ThiŒn H› (Buchholz) 10€. Lê Væn Nam 
(Saarburg) 20€. NguyÍn Væn Lô (Augsburg) 
20€. NguyÍn ThÎ Ng†c Lan (Bielefeld) 10€. 
TrÜÖng Quš Hoàng Nhân (FF) 10€. Fam. 
Bathke (Gießen) 10€. Tô NhÖn Thånh (ThiŒn 
H†c) 300€, HHHL ñH Lš ThÎ Hòa t¿ NguyŒt 
KiŠu. 
 
� Kinh Pháp Hoa 
 

ñH. Hoàng ThÎ Kim Chi (Saarbrücken) 100€. 
Ngô Væn Thåch (HH) 100€. Helene Antony ñ‡ 
(D'dorf) 50€. 
 
� Kinh DÜ®c SÜ 
 

ñH. Hoàng ThÎ Kim Chi (Saarbrücken) 100€. 
 
� Kinh Vu Lan 
 

ñH. Võ ThÎ Nhàn (Ý) 13€. VÛ ThÎ ñÙc 
(Ingolstadt) 20€. TrÜÖng ThÎ Bích Nga 
(Breitungen) 350€. GÇ. NguyÍn ThÎ Nhung + 
Mai + Hoàng 10€. 
 
� ñåi Tång Kinh ViŒt Nam 
 
ñH. Ngô Minh Bºu (Hòa Lan) 100€. 
 
� TÜ®ng Quan Th‰ Âm 
 

ñH. ñ¥ng ThÎ H¢ng Teickner (Langenhagen) 
30€. TrÀn H»u Trung (BÌ) 50€. 
 
� TÜ®ng Quân Âm Thiên Thû 
Thiên Nhãn 
 
ñH. NguyÍn Thanh Hà (Hasbergen) 30€. 
NguyÍn Ng†c ñan (Minden) 10€. Ngô ñÙc 
Bình (Leipzig) 100€. …n danh (Rottenberg) 
10€. 
 
� M¶t tÜ®ng PhÆt 
 

ñH. TrÀn H»u Trung (BÌ) 50€. HLñH TrÀn Væn 
Sên (") 60€. HLñH NguyÍn ThÎ Lan (") 60€. 
TrÀn Sun S‰n (Tübingen) 60€. Chiêm ThÎ HiŠn 
(") 60€. HÙa ThÎ Hai (") 60€. HLñH Lâm Bäo 
Vinh (") 60€. Lâm Thành Khôi (") 60€. TrÀn 
Ng†c Dung (") 60€. TrÀn Ng†c Anh (") 60€. 
TrÀn Ng†c MÏ (") 60€. Lâm NhÜ Häi (") 60€. 
TrÀn Væn Lái (") 60€. Huÿnh Thoåi Nga (") 60€. 
HLñH ThiŒn NhÜ TrÀn Væn Thanh. DÜ KiŠu 
DiÍm (") 60€. Kranjana & Zimmermann 
(Kassel) 60€. 
 

� Trai Tæng 
 

ñH. Phåm Ng†c SÖn (M'Gladbach) 10€. 
NguyÍn Ng†c MÏ (Stuttgart) 5€. Hoàng Ng†c 
Minh Long (Pháp) 50€. NguyÍn Florian 20€. 
DÜÖng T› (Lichtenstein) 20€. Phåm ThÎ BÜªi 
(D'dorf) 20€. Cao Kim Dung (Badenheim) 50€. 
Lê Minh Chi 20€. Hoàng ThÎ LuyŒn 25€. ñ¥ng 
ThÎ NguyŒt (Herne) 30€. Tôn D¿c ThÎ Hòa 
(Saarbrücken) 20€. TrÀn Kim Long (Singen) 
20€. Ngô ThÎ LiÍu (Anh) 10€. ñ‡ ThÎ Thanh 
Tâm (Hòa Lan) 20€. NguyÍn Hånh Trinh 
(Künzelsau) 50€. NguyÍn ThÎ HiŠn (Hamburg) 
100€. Måch TrÜ§c Khung (Friedrichshafen) 
50€. TrÀn ThÎ DiŒu Hoa 50€. NPñ Tam Bäo 
Reutlingen 220€. Uông Væn Hòa 25€.  Nguyen 
Florian 10€. Lâm ThÎ ñåo (Münster) 50€. 
VÜÖng LŒ Hoa (Troisdorf) 50€. VÜÖng LŒ Xuân 
(Bonn) 30€. NguyÍn Bích Thûy (Riesa) 10€. 
Bùi Thanh Bình (Pháp) 30€. TuÃn & Vân (Nbg) 
50€. Phåm ThÎ HÒng Hoa (Essen) 20€. Phåm 
ThÎ Sáu (Remscheid) 20€. NguyÍn ThÎ P. Lan 
(Oberhausen) 5€. Lê ThÎ Båch Ng†c (") 5€. 
ThiŒn H› (Buchholz) 10€. Mai Bá PhÜ§c 
(Hannover) 10€. Lê Thanh Phong (") 5€. Kha 
Tôn Phát (") 5€. NguyÍn ThÎ Thu HÜÖng (") 
10€. NguyÍn ThÎ Thûy (") 10€. Lê VÛ Th¡ng (") 
10€. Phåm Xuân Th¡ng (") 10€. Phåm Væn Häi 
(") 10€. Tå Quang HiŒp (") 10€. NguyÍn QuÓc 
Nguyên (") 10€. Lê Væn Ti‰n (") 10€. NguyÍn 
Væn Dung (") 10€. NguyÍn Minh HiŠn (") 10€. 
Phåm TuÃn Hoàng (") 10€. Quang Anh (") 10€. 
ThiŒn ñÙc (Frankfurt) 20€. HÙa Xa (Wittmund) 
20€. HÒ Kim Sinh (Pforzheim) 30€. ThiŒn Hånh 
(Anh quÓc) 20Anh kim. La ThÎ Ánh Tuy‰t (") 
10Anh kim. Võ Væn ñÜ©ng (") 20Anh kim. TrÀn 
H»u Anh TuÃn (") 20Anh kim. Bành Quang 
Liêm (Wiesbaden) 10€. Lš ThÎ Chu (") 10€. Lš 
NhÜ Tuyên (ViŒt Nam) 10€. Måch TÓ Linh 
(Italy) 20€. Lê Væn Nam (Saarburg) 20€. TrÀn 
Læng Hía (Nbg) 25€. NguyÍn ThÎ Thu Hà (") 
25€. Thanh Væn & TÜ©ng Vi (Bad Vilbel) 10€. 
Hà ñiŠn Long (FF) 10€. Lê NhÜ Quÿnh (") 10€. 
NguyÍn Thanh TÜ©ng (Erlangen) 10€. NguyÍn 
Væn Lô (Augsburg) 25€. DiŒu Trân (HH) 10€. 
TrÀn ThÎ Thúy Hånh (Spaichingen) 50€. HuŒ 
L¶c (Pháp) 50€. HuŒ TÜ©ng (") 25€. ThiŒn Bäo 
& An DÛng & HuŒ Ki‰t (Kassel) 75€. LÜÖng 
Væn Xinh (Pforzheim) 20€. NguyÍn ThÎ Phøng 
(Bielefeld) 20€. Lê Thu HÜÖng (Bühl) 20€. 
NguyÍn ThÎ Ti‰n (Hannover) 10€. Phan ThÎ 
NhÎ (Laatzen) 20€. Minh Tôn (") 30€. Chung 
ThÎ HÒng (") 20€. Viên Tuy‰t (") 30€. Phan ThÎ 
Xuân 10€. Phan ThÎ Hoa 10€. Phan ThÎ Khang 
10€. Võ ThÎ Hoàng Mai 30€. Tå Ng†c Hoa 
(Wedel) 20€. TrÎnh Thu Y‰n 10€. DiŒu TÎnh 
(Fürth) 10€. Minh Nhã 30€. Huÿnh Công Cº 
(FF) 20€. PhÜÖng Mai 5€. PhÜÖng Uyên 5€. 
Quäng Ng¶ (Hannover) 20€. Võ PhÜ§c LÀu (") 
10€. NguyÍn Quang Bi (") 20€. DiŒu ñÙc 10€. 
Phåm ThÎ PhÜÖng Lan 10€. Rajesh & Narayan 
(Nepal) 20€. Lê Gia Gia (Erlangen) 10€. Ly Ly 
Nhã Ca 5€. ThiŒn An 10€. ThiŒn Låc 10€. Cao 
Hùng CÜ©ng & René Vogt (Ludwigsburg) 30€. 
VÛ Tr†ng Thº 10€. TrÀn QuÓc TuÃn 10€. TrÀn 
ThÎ MÏ Ngôn (BÌ) 10€. NguyÍn ThÎ Lan 10€. 
NguyÍn ThÎ Thanh Nga 5€. TrÀn Kin Long 5€. 
TrÜÖng Tôn Châu (Giessen) 10€. DiŒu Lš 10€. 
Minh ThÕa 5€. Phåm Công Hoàng (Bremen) 
20€. DiŒu HÒ 30€. NguyÍn Xuân Nghiêm 
(Göttingen) 10€. TrÀn NhÜ SÖn (Hannover) 
10€. Quäng NiŒm (") 10€. Kevin Minh (") 10€. 
DiŒu Häi (") 10€. NguyÍn ThÎ Kim Thanh (") 
10€. ThiŒn HÜÖng 10€. Tæng QuÓc LÜÖng 
(Laatzen) 30€. ThiŒn Cæn & DiŒu N» (") 50€. 
NguyÍn ThÎ HÒng Xuân 20€. DiŒu Pháp 20€. 
DiŒu HÜÖng 10€. ThiŒn LÜÖng (GM. Hütte) 
10€. DiŒu L¶c 3€. DiŒu Pháp 5€. ThiŒn Hiên 
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20€. Nguyên Häo 10€. Bùi ThÎ Trân 15€. 
NguyÍn ThÎ L®i (FF) 10€. NguyÍn ThÎ Bê 
Sukha (Köln) 10€. ThiŒn Kim 10€. Cao ThÎ Thu 
Cúc (Stuttgart) 100€. TrÀn Væn Sáu (Bielefeld) 
20€. GÇ. Lê Bá Châu (ñan Måch) 100€. ThÎ 
Chánh 20€. Nguyên Cänh 10€. NguyÍn ThÎ 
Chi Mai (Hòa Lan) 20€. ñ‡ ThÎ ñËp 10€. DiŒu 
Phøng 10€. Lê ThÎ Lang 5€. NguyÍn ThÎ ThiŒp 
(Berlin) 30€. Ngô ñình ñäo (") 50€. DiŒu Hòa 
10€. TrÜÖng MÏ Anh 5€. Lê Bích Lan 
(Hannover) 5€. NguyÍn ThÎ Hånh 5€. TrÀn ThÎ 
Sang 50€. NguyÍn ThÎ Hoàng Anh 5€. T.N. 
ñåt Chuyên 10€. Thøc Giác & DiŒu Vân 20€. 
ThÎ L¶c 10€. Ngô Væn ñÙc 5€. ñ¥ng Ng†c 
Quyên 5€. ñÒng Lai 5€. Quäng PhÜ§c 10€. 
Minh Hi‰u 10€. NguyÍn ThÎ X. TÜÖi 10€. 
NguyÍn Bích Thûy 10€. NguyÍn ThÎ Liên 10€. 
NhÜ SÜÖng 20€. DÜÖng Xuân Lan 20€. Võ 
Thành Nao 15€. TrÀn ThÎ Nga 10€. Hoàng Y‰n 
10€. ThiŒn Hành (Olsberg) 20€. ThiŒn Bäo 
(Berlin) 50€. Tâm Bích (") 20€. Tâm Nghïa (") 
10€. DiŒu Minh (") 20€. DiŒu Quÿnh 5€. DiŒu 
Khäi 20€. Khamphiosan 20€. TuŒ ñàm Giác 
10€. Nguyên Thu (Aurich) 20€. ThiŒn Cæn 30€. 
Ng†c Thanh 20€. Châu Kinh Luân 20€. Eduard 
Schulz 10€. ThiŒn ChÖn 5€. DiŒu Thoa (Ly Ly) 
10€. Tr†ng HiŠn 5€. Nguyên Trí 5€. Phåm Væn 
Linh 5€. Ô ThÎ LŒ 10€. Tùng Häi 10€. Tùng 
Thúy 20€. Mui Beckmann (Vechta) 10€. ThiŒn 
Gi§i (ñan Måch) 500Kr. NguyÍn MÏ Hånh (") 
5€. K› ThÎ MÏ Cam 5€. ThiŒn L¿c (Hannover) 
10€. Cao ThÎ Sâm + VÛ ThÎ ñÙc + ThiŒn Xuân 
20€. DiŒu Hånh 10€. VÛ ñÙc Quÿnh NhÜ 10€. 
ThiŒn Gi§i (Kupferzell) 20€. ThiŒn Huê (") 20€. 
NguyÍn QuÓc ñÎnh (MG) 20€. Phan Væn Hòa 
(Minden) 10€. GÇ. NguyÍn ThÎ Nhung + Mai + 
Hoàng 30€. NguyÍn Danh Th¡ng (Mannheim) 
15€. 

 

� ChÄn T‰ 
 

ñH. Phåm Ng†c Quang (HH) 20€. 
 
� Tu Sºa Chùa 
 

ñH. Huÿnh ThÎ CÄm Lan (Telgke) 20€. NguyÍn 
Bích Thûy (Riesa) 10€. TrÎnh ThÎ Thu H¢ng 
(Husum) 20€. Lê Væn Nam (Saarburg) 20€. 
ñ¥ng Phúc Ti‰n (Nbg) 40€. ñÆu Væn An 
(Sögel) 5€. HiŠn Ngô (Wolfsburg) 15€. Ng†c 
HiŠn (") 10€. Hòa NguyÍn (HH) 10€. ñ¥ng ThÎ 
Dung (Papenburg) 5€. Låi ThÎ Tam (Hòa Lan) 
10€. NguyÍn ThÎ Múi (Erfurt) 10€. VÛ Thu 
HÜÖng & Hà TuÃn (") 20€. Phan Væn Häi 
(Hannover) 5€. Tô Hoàng Minh (Augsburg) 
10€. NguyÍn Phúc Xuân 10€. VÜÖng K. 
(Oberhausen) 15€. Thái An Giang 50€. Xuân 
ThÎ Lande 100€. TrÎnh Hoàng Nguyên 515€. 
ñinh Minh TuÃn 50€. Thích Asien 260€. Bistro 
Van Van (Hannover) 100€. NguyÍn ñình HÜng 
(Saarbrücken) 20€. ñào Tr†ng H®p 
(Karlsruhe) 100€. VÜÖng Nghïa  240€. TrÜÖng 
ThÎ DiŒu Chi (Saarburg) 20€. 
 
� PhÆt ñän 
 

ñH. Lâm Bung Hoàng (Kempten) 10€. NguyÍn 
ThÎ PhÜÖng (Krefeld) 10€. NguyÍn Hoàng 
Dung (D'dorf) 10€. 
 

� ñèn DÜ®c SÜ 
 
GÇ. NguyÍn Væn PhÜÖng (Delmenhorst) 20€. 
 
� Máy NiŒm PhÆt 
 

ñH. NguyÍn ThÎ Tiên (BÌ) 25€. SÜ Bà NhÜ 
TuÃn (Strasbourg) 600€. DiŒu NiŒm (") 30€. 
DiŒu ñÙc (") 10€. DiŒu Linh (") 10€. DiŒu HÒng 
(") 20€. DiŒu HuŒ (") 10€. ñ¥ng Phúc Tiên 
(Nürnberg) 30€. TrÀn ThÎ Minh PhÜÖng (Wörth) 
20€. Võ Ng†c Khäi (Neuss) 10€. Lâm Thanh 
Minh (Berlin) 20€. NguyÍn ThÎ Thanh HuyŠn 
(Hannover) 20€. TrÜÖng NgÜÖn Nhiên  25€. 
NguyÍn Ki‰n NghÎ (Rosenheim) 20€. TrÀn 
Ng†c Minh 30€. NguyÍn ThÎ Khang (Ý) 100€. 
Ngøy Huê Lan (Sweden) 40US. Lê ThÎ Si 50€. 
Phåm Ng†c SÖn 10€. Mme Vu Liane (Pháp) 
210€. TrÀn ThÎ H¶ (Liederbach) 100€. ñH 
Hånh Nghiêm (Krefeld) 10€. Lš Væn Tri (Hòa 
Lan) 10€. ñào ThÎ Ng†c DiŒp (Leipzig) 20€. DÜ 
ThÎ MÏ Dung (Paris/Pháp) 100€. HÙa Kÿ Næng 
(Wilhelmshaven) 50€. ThiŒn Hånh (Anh QuÓc) 
80Anh kim. TrÜÖng Xuân DÆu (Pforzheim) 
10€. TrÜÖng Xuân An (") 10€. LÜÖng Ng†c 
Phách (Bielefeld) 10€. 
 
� Kš T¿ HÜÖng Linh 
 

DiŒp VÛ (Fulda) 75€. HLñH Kha TÜ Tham. 
NguyÍn ThÎ Lan Anh (Leipzig) 75€. TrÀn ThÎ 
PhÜÖng (Laatzen) 75€. NguyÍn VÛ B¢ng 
(Ottweiler) 75€. GÇ. TrÀn ThÎ Thanh HÜÖng 
(Magdeburg) 75€. NguyÍn ñoan Trang 
(Hannover) 75€, HL NguyÍn Ti‰n SÖn. 
 
� QuÏ CÙu Løt & CÙu ñói 
 

ñH. NguyÍn ThÎ Út (Friesoythe) 20€. TrÀn ThÎ 
MÏ Dung 10€. TrÀn ThÎ MÏ Hånh 10€. 
 
� Phóng Sanh 
 

ñH. Phåm Ng†c SÖn (M'Gladbach) 10€. 
Tamkrings (Köln) 20€. 
 
� Cúng Chùa ViŒt Nam 
 

ñH. NguyÍn ThÎ Hånh (Ansbach) 20€. TrÜÖng 
Thøc Thanh (Albstadt) 10€. M. Ta 30€. 
 
� H†c B°ng TrÈ Em ViŒt Nam 
 

ñH. NguyÍn Hoài Nam (Bielefeld) 50€. 
 
� Giúp TrÈ Em Nghèo tåi ƒn ñ¶ 
 

ñH. Næng Kim Liêu (Sweden) 100US. Bà 
ThiŒn Ý (Hannover) 50€. 
 
� QuÏ H†c B°ng Tæng Ni ViŒt 
Nam 
 

ñH. Viên Tuy‰t (Laatzen) 50€. TrÀn Thi 30€.+ 
30€. Võ ThÎ DÜÖng Hånh (Marl) 10€. NguyÍn 
ñình VÛ (Hòa Lan) 50€. TrÜÖng ThÎ DiŒu Chi 
(Saarburg) 20€. 
 
� QuÏ H†c B°ng Tæng Ni ViŒt 
Nam tåi ƒn ñ¶ 
 
ñH. NguyÍn Quan Liêm (Wismar) 50€. Maier 
Dieter (Neu Ulm) 50€. 
 
� Cô Nhi ViŒn, Cùi, Mù, DÜ«ng 
Lão 
 

ñH. Li, TrÀn Thúy PhÜÖng (Pforzheim) 30€. HÒ 
Xuân Ngô (D'dorf) 50€. Huÿnh Quang ThÜÖng 
(Berlin) 10€. Phan ThÎ ñông (Áo) 20€. TrÀn 

Kim Lang (Bremerhaven) 20€. NguyÍn Ng†c 
Kham (Haar) 600€. ñ‡ Tuy‰t PhÜ®ng 5€. ñH. 
Viên Quang 50€. NguyÍn ThÎ HiŠn (Hamburg) 
50€. TrÜÖng Mœ Châu (Larlsruhe) 10€. Luc 
Pham Ngoc (Pháp) 10€. ñinh Minh Tuân 150€. 
NguyÍn Cúc (Kassel) 5€. ChÖn Bình & ChÖn 
Trong và gia Çình (Krefeld) 20€. Võ ThÎ DÜÖng 
Hånh (Marl) 10€. NguyÍn ñình VÛ (Hòa Lan) 
50€. VÛ ThÎ Hoa (Pháp) 50€. ñào Tr†ng H®p 
(Karlsruhe) 100€. Ludwig ThÎ Thanh (Wittlich) 
30€. GÇ. TrÎnh Minh Tân (Bad Pyrmont) 10€. 
TrÀn Vïnh Viêng (Speyer) 20€. Bùi Bích Dung 
(Grenchen / Suisse) 5€. TrÜÖng ThÎ DiŒu Chi 
(Saarburg) 20€. NguyÍn Thanh HÒng 
(Pfarrkirchen) 20€.  TrÀn Minh NhÆt (Nbg) 30€. 
NguyÍn Nhu (Hannover) 50€. Fam. Bùi 
(Gutersloh) 25€. NguyÍn ThÎ Thanh Nga 
(Osnabrück) 30€. NguyÍn ThÎ Vân (Nbg) 20€. 
TrÜÖng MÏ PhÜ®ng (Laatzen) 5€. Volbrecht 
Wildried (Hameln) 25€. Bùi Væn Quang 
(Gütersloh) 35€. Hà Công Danh 
(Schwarzenberg) 10€. Hoàng Anh & Kim Thoa 
(Hannover) 10€. …n danh 100€. Bé Bäo Trân 
(Ahrensburg) 10€. GÇ. NguyÍn ThÎ Nhung + 
Mai + Hoàng 10€.  
 
ñÎnh kÿ hàng tháng xây chùa 

Viên Giác 
 

     Chúng tôi thành tâm kêu g†i quš ñåo H»u 
và PhÆt Tº xa gÀn h‡ tr® Chùa b¢ng cách 
Çóng góp ñÎnh Kÿ Hàng Tháng qua Ngân 
Hàng b¢ng lÓi Dauerauftrag Ç‹ viŒc th¿c hiŒn 
trä n® xây chùa có khä quan hÖn. 
     Khi chuy‹n tÎnh tài cúng Chùa, xin quš vÎ 
vui lòng ghi vào nÖi (Verwendungssweck = 
møc Çích cho viŒc gì) Ç‹ væn phòng dÍ làm 
viŒc. Quš vÎ ª xa ngoài nÜ§c ñÙc cÛng có th‹ 
gºi tiŠn m¥t ho¥c Check trong thÜ, có th‹ gºi 
thÜ©ng ho¥c bäo Çäm vŠ Chùa. Xin thành thÆt 
cám Ön quš vÎ. 
     TÃt cä m†i s¿ Cúng DÜ©ng ÇÎnh kÿ ho¥c 
nh»ng lÍ låc khác cho Chùa, quš vÎ ÇŠu có th‹ 
lÃy GiÃy Khai Thu‰ låi (b¢ng ti‰ng ñÙc) Ç‹ 
cuÓi næm quš vÎ có th‹ khai khÃu trØ thu‰ v§i 
Chính Phû. Quš vÎ nào cÀn, xin liên låc vŠ 
Chùa b¢ng thÜ ho¥c b¢ng ÇiŒn thoåi, chúng tôi 
së gºi giÃy Ç‰n quš vÎ. 
     Quš vÎ chuy‹n tÎnh tài vŠ Chùa, xin chuy‹n 
vào m¶t trong hai sÓ Konto nhÜ sau: 
 
1. Congr. d. Verein Vietn. Buddh. Kirche 

e.V. 
Konto Nr. 870 1633 

BLZ 250 700 24 
Deutsche Bank Hannover 

(M‡i ngày ngân hàng báo m¶t lÀn) 
 

2. Pagode Vien Giac 
Konto Nr. 870 3449 

BLZ 250 700 24 
Deutsche Bank Hannover 

  (M¶t tháng ngân hàng báo m¶t lÀn) 
 
     Ngôi Chùa thành t¿u và phát tri‹n ÇÜ®c 
hay không là nh© vào s¿ h‡ tr® tØ vÆt l¿c 
cÛng nhÜ tinh thÀn cûa quš ñåo H»u và 
PhÆt Tº xa gÀn. Vì th‰ chúng tôi xin kêu g†i 
quš vÎ hoan h› Çóng góp phÀn mình vào 
viŒc chung trên Ç‹ Ü§c nguyŒn cûa chúng 
ta thành t¿u viên mãn. 
 

Nam Mô Công ñÙc Lâm 
 BÒ Tát Ma Ha Tát 
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PhÜÖng danh cúng dÜ©ng 
(Tính Ç‰n ngày 01-12-2003) 

 
Trong th©i gian gÀn Çây, Chùa có nhÆn 

ÇÜ®c tiŠn cûa quš ñåo H»u gºi b¢ng cách 
chuy‹n qua Ngân Hàng hay b¢ng BÜu Phi‰u, 
nhÜng không có ghi rõ møc Çích. Thí dø nhÜ 
Cúng DÜ©ng, Tu B° Chùa, ƒn TÓng Kinh, 
Pháp Bäo, trä tiŠn bánh trái v.v... 

Ngoài ra có ñåo H»u nh© ngÜ©i khác 
ÇÙng tên chuy‹n tiŠn nhÜng không rõ là 
chuy‹n tiŠn dùm cho ai Ç‹ Cúng DÜ©ng ho¥c 
thanh toán vŠ vÃn ÇŠ gì. Do Çó khi nhÆn ÇÜ®c 
tiŠn, Chùa không th‹ nào ghi vào s° sách 
ÇÜ®c. 

ñ‹ tránh nh»ng trª ngåi nêu trên, kính xin 
quš ñåo H»u khi chuy‹n tiŠn ho¥c gºi tiŠn vŠ 
Chùa nh§ ghi rõ H† & Tên, ÇÎa chÌ ÇÀy Çû và 
møc Çích Ç‹ Chùa tiŒn ghi vào s° sách. 

Ngoài ra khi quš vÎ xem PhÜÖng Danh 
Cúng DÜ©ng xin Ç†c phÀn trên cùng là tính 
Ç‰n ngày...? tháng...? Ç‹ bi‰t r¢ng tiŠn Çã 
chuy‹n Çi ngày nào và tåi sao chÜa có tên 
trong danh sách. Chùa có 2 sÓ Konto. Riêng 
sÓ 870-3449 thì M¶t Tháng ngân hàng m§i 
báo m¶t lÀn, nên có s¿ chÆm trÍ Çæng täi danh 
sách trên báo. Kính xin quš vÎ thông cäm cho. 

Thành thÆt cám Ön quš ñåo H»u. 
 
Danh sách PDCD cûa quš ñåo H»u và 

PhÆt Tº, chúng tôi xin phép chÌ Çánh máy m¶t 
lÀn ch» ñH (ñåo H»u) ª bên trên. 

 
� TAM B O 
ñH. GÇ Låi DÜÖng (Wetzlar) 20€. GÇ. Låi Ng†c 
Häi & Phan ThÎ HuyŠn (Frankfurt) 30€. Hà 
Uyên Pham Thi 10€. Phùng Væn Thanh 5€. 
Væn Hoan Do 2€. ñ‡ NguyÍn Huy PhÜÖng 
10€. Khanh Minh Ly 30€. NguyÍn ThÎ ViÍn 
PhÜÖng 40€. NguyÍn PhÜÖng Tâm 
(Viernheim) 5€. Lê NhÆt Thanh 10€. Eberhard 
Roemelt (Hannover) 120€. Uông Minh Trung 
(") 10€. TrÀn ThÎ Ngao (Aschaffenburg) 20€. 
Chi H¶i PT Frankfurt 200€. DiŒu Hòa 
(Frankfurt) 10€. ñ‡ ThÎ Sanh (") 40€. VÛ ThÎ 
Häi Y‰n (Chemnitz) 10€. Châu NhuÆn TÜ©ng 
(Laatzen) 10€. TrÀn Væn ThuyŠn (Ehrenburg) 
20€. Thanh Dung Blank (Rosenheim) 10€. 
NguyÍn Ki‰n NghÎ (") 30€. Phåm Kim HuyŠn 
(Dresden) 20€. Lê ThÎ Ánh HÒng (") 20€. GÇ. 
ñ‡ TrÜ©ng Minh 20€. Fam. Blumenthal 10€. 
GÇ. Phåm Xuân Khánh (Allendorf) 20€. GÇ. 
TrÀn Thúy H¢ng 5€. Bùi ThÎ DÖi (USA) 300US. 
Tå ThÎ Xuân (USA) 20US. ñ¥ng Tú Bình 5€. 
NguyÍn ñÙc Thiêng (Hatzenport) 20€. Huÿnh 
Kim SÖn (Köln) 50€. Tiêu ThÎ Thì (Erlangen) 
50€. Phan Hoàng ñÒng (Schmalenberg) 30€. 
Dicks Yen 100€. GÇ. DÜÖng Minh (Nienburg) 
200€. Lê ThÎ Tuy‰t (Wien/Áo) 20€. Fam. Tsang 
(Rietberg) 30€. ñoàn Tuy‰t Anh (Kiel) 50€. 
Harald Vogt (") 10€. Lê Minh Quang 5€.  Ngo 
5€. Lê ñình HiŒp (Iserhagen) 10€. Phùng ThÎ 
Thúy Nga (") 5€. NguyÍn ThÎ Thu H¢ng 
(Cottbus) 20€. TrÀn ThÎ Loan (") 20€. NguyÍn 
ThÎ HÜ©ng (") 20€. Hà Ti‰n Vån (Hildesheim) 
5€. Lê Quang TuÃn (ViŒt Nam) 5€. Huÿnh H»u 
Sanh (Hamburg) 10€. Nhóm PhÆt Tº 
Braunschweig 270€. Huÿnh Cam (Achim) 
120€, HHHL Huÿnh Hòa. NguyÍn ThÎ HÒng 
PhÜ®ng (Gemering) 10€. Chöling (Hannover) 
400€. VÛ Quang Tú (Seelze) 850€, HHHL 
NguyÍn ThÎ HiŠn. Seven Meyer (Idstein) 10€. 
ñ¥ng ThÎ H¢ng (Hannover) 30€. Nhóm tu ñåi 
Bi (") 560€. Phùng QuÓc Trung 100€. Lê Huê 
15€. NguyÍn Ng†c Vu (Peine) 20€. NguyÍn 
Thu H¢ng (Leinfelden) 5€. Lê ThÎ NguyŒt 
(Stollberg) 10€. Lš HuŒ Lan (Wittmund) 20€. 
NguyÍn ThÎ Thu H¢ng (Spremberg) 50€. TrÀn 
Ng†c QuyŠn (Stralsund) 50€. Kim 10US. 
Giang 10US. Hùng 10US. Nga 10US. GÇ. 
ñ¥ng (Bücheburg) 20€. Hoàng ThÎ PhÜÖng 

(Bab Salzfurt) 5€. TrÀn ThÎ Bê (Sentemberg) 
5€. Lê QuÓc ThÓng (Saarburg) 55€. Lê Anh 
Hùng (TiŒp) 40€. NguyÍn Minh NguyŒt 
(Garbsen) 5€. NguyÍn ThÎ Lan Anh (Leipzig) 
20€. Lê Nhu Nhan (Hannover) 5€. Bannakan 
Kanhachan (") 10€. NguyÍn H»u Hi‰u 20€. ñ‡ 
Anh Quân 5€. Sopon Choladet 10€. NguyÍn 
Tú Anh 5€. Mai ThÎ MÖ (Dresden) 50€. NguyÍn 
ThÎ Thanh (Homburg) 30€. ñ‡ H. 50€. NguyÍn 
ThÎ TÜ©ng Nhân (Nürnberg) 100€. TrÜÖng 
TriŒu B¡c (Ebingen) 30€. PhÆt Tº chùa PhÆt 
HuŒ (Frankfurt) 200€. PhÆt Tº Chi H¶i 
Reutlingen 300€. ThiŒn Gi§i (Deutlingen) 20€. 
NguyÍn Væn Cänh 30€. NguyÍn ThÎ Thanh 
HÜÖng 100€. Lâm Væn Thân 20€. Chi H¶i PT 
Hannover 50€. VÜÖng Duy Månh (Parsau) 
20€. TrÜÖng MÏ Y‰n (Ludwigshafen) 20€. KhÜ 
Phát (") 20€. NguyÍn ThÎ Hoa 10€. Chu Væn 
Long (Rochlitz) 20€. NguyÍn Lan HÜÖng 
(Burgdorf) 10€. Lê ThÎ Thanh 10€. Lâm 20€. 
ñinh Væn Tuy‹n (Duderstadt) 50€. Lê ThÎ 
Xuy‰n (Hannover) 5€. TuÃn & Tuy‰t (") 20€. 
Thu Dung Y‰n Nhi (Langenhagen) 5€. Huÿnh 
ThÎ Bê (Helmstedt) 50€. Fam. TrÀn & Lê 10€. 
Phåm ThÎ Thûy (Raunheim) 10€. NguyÍn 
Xuân Tánh (Magdeburg) 100€, HHHL DÜÖng 
T. B¡c. Phan Væn Hòa (Minden) 20€. NguyÍn 
ThÎ Châu Hà 20€. Bùi MÏ Phúc 20€. Hoàng ThÎ 
Thûy (Marburg) 30€. Nghiêm ThÎ Ng†c Phi 
(Heidelberg) 15€. NguyÍn Duy Tân (Berlin) 
50€. TrÜÖng MÏ Hånh (Pforzheim) 100€. Fam. 
Tsang (Rietberg) 30€. NguyÍn ThÎ Trang 
(Borken) cúng dùm Viên ThÎ Hoa 30€. Phåm 
Låc (Koblenz) 20€. Phan TrÜÖng TrÀn VÛ 20€. 
HÒ Væn Trung (Meerbusch) 30€. Thái An 
Giang 60€. GÇ. NguyÍn TÃt Th¡ng (Hannover) 
400€, HHHL thân phø NguyÍn Thành Công. 
Fam. NguyÍn (Ý) 10€. TrÜÖng Diên Huy 
(Aschaff.) 10€. TrÀn Thanh Phát (Hannover) 
20€. TrÀn Bích ThuÆn (") 5€. ThiŒn H¢ng (") 
20€. Mai HÒng TuÃn (Leipzig) 5€. NguyÍn Væn 
Phúc (Dortmund) 75€. TrÀn Hùng ViŒt 
(Stuttgart) 50€. Lê ThÎ Châu (Aurich) 10€. 
NguyÍn Công Phú (") 20€. NguyÍn Trân 
(Bielefeld) 10€. TrÀn ThÎ HÒng Cúc (Suisse) 
60€. TrÎnh Quang 100€. Trí Liên 50€. ñ‡ Anh 
HuŒ (Hameln) 10€. NguyÍn ThÎ Thu Liên 
(Hildesheim) 20€. Mai HÒng TuÃn (Bad 
Lauschstadt) 30€. Ngô ThÎ Dung (ViŒt Nam) 
20€. NguyÍn David (Köln) 10€. DiŒu N» 50€. 
ñ‡ ThÎ Mai Hånh (Neu Wünstorf) 10€. NguyÍn 
Thanh SÖn (Goslar) 10€. DÜÖng ThÎ ViŒt HÜng 
(Osnabrück) 30€. Cao Ng†c Trinh (GM.Hütte) 
5€. TrÜÖng Quang Huy (Raohorn) 10€. Phåm 
Ti‰n DÛng (Aurich) 15€. Lê QuÓc ThÓng 
(Saarburg) 20€. Phåm Vi‰t BÓn (Eseleth) 50€. 
Løc PhÜÖng TrÜ©ng (Úc) 10€. NguyÍn Anh 
TuÃn 5€. TrÀn ThÎ Minh Häi (Neu Wulm) 5€. 
NguyÍn ThÎ Ti‰n (Hannover) 40€, HHHL Thân 
phø NguyÍn Thành Công. NguyÍn Anh TuÃn 
(Erlangen) 15€. Phåm ThÎ Mai 16€. HÒ Væn Ba 
(Pháp) 15€. Huÿnh ThÎ Bê (Helmstedt) 10€. 
Quách CÄm Thu 20€. Quách ThÎ PhÜÖng 
(Friedrichshafen) 700€. Lš Khánh Minh 30€. 
Chöling (Hannover) 255,65€. TrÜÖng ThÎ Thu 
(Suisse) 20€.+20FS. HL. Lê ThÎ N» (Nordhorn) 
200€. Võ ThÎ My (Wiesbaden) 20€. ñ¥ng ThÎ 
Thúy (") 20€. Ngô Kiêm Hoàng (Bad 
Kreuznach) 30€. Lê Væn Tài (Salzgitter) 20€. 
NguyÍn Minh Xuân 50€. Dr. NguyÍn Ng†c 
HÜng 15€. Lê ThÎ HÆu (Koblenz) 40€. TrÀn ThÎ 
Minh Häi (Neu Wulmstorf) 5€. Ngô Thanh 
Nghïa (") 5€. ñ‡ ThÎ Thanh (") 5€. NguyÍn ThÎ 
Lan (Winsen) 5€. VÛ ThÎ Huê (") 5€. NguyÍn 
Væn Hùng (") 5€. NguyÍn Tr†ng Công 
(Seevetal) 10€. Lê Quang Ng†c (Stendal) 5€. 
Lê BÃt SÌ (Holm Seppensen) 10€. Phan ThÎ 
Cam (Gomaringen) 10€. NguyÍn Ng†c Lam 
(Hameln) 20€. China Imbis (HH) 5€. Lê Månh 
Hùng (Wachau) 10€. Lê ThÎ Hai (Neuss) 20€. 
Lê Væn Cang (") 20€. Holge Berg 30€. NguyÍn 
Hoàng Long (Meissen) 5€. Thái MuÓi 5€. 

NguyÍn Thanh SÖn (Goslar) 10€. Cao ñÙc 
KiŒn (Lastrup) 20€. Quäng Thái 10€. Bùi TuÃn 
KiŒt (M'Gladbach) 20€. Lê Væn ThÎ Du 
(Reutlingen) 100€. ñ‡ Duy Th¡ng 20€. VÛ 
LÜÖng (Stelle) 5€. Phåm Væn Lš (Rinteln) 10€. 
VÛ Ng†c TuÃn (Wolfenbütel) 10€. NguyÍn ThÎ 
Mai (Bad Oenhausen) 20€. NguyÍn Månh 
Hùng (Rotenburg) 10€. TrÀn ThÎ NhuÀn 
(Esens) 50€. NguyÍn Væn Hà (Radeberg) 30€. 
ñ¥ng Væn Tr†ng (Hainburg) 50€. Tiêu Væn 
Xuy‰n (Canada) 50Can. NguyÍn Minh PhÜÖng 
(Regensburg) 10€. Phåm Anh Tú (GM.Hütte) 
9€. Liêu Quang (") 20€. GÇ. TrÜÖng Chánh 
(Friesoythe) 126€. TrÜÖng Væn Phúc (") 200€, 
HHHL Trang LÜÖng. Lan Anh Bernburg) 4€. 
NguyÍn Ng†c Thanh 50€. NguyÍn HÒng Häi 
(Leipzig) 14€. Lê Væn Nam (Saarburg) 20€. 
Tâm HuŒ (BÌ) 30€ + ñ‡ ThÎ B¢ng 50€ + Sa Di 
Ni ñàm ThiŒn 50€, HHHL Bùi ThÎ Trà. Häo 
Hoàng 20€. Trang LÜÖng (Friesoythe) 50€. 
TrÜÖng Hanh (") 50€ + TrÜÖng Ng†c Thanh (") 
100€, HHHL Trang LÜÖng. Lê H»u Nhân 
(Nienburg) 50€. NguyÍn ThÎ Ng†c Anh (ViŒt 
Nam) 20€. TrÜÖng MÏ Yên (Elehesheim) 10€. 
TrÀn ThÎ Thu Thäo (Köln) 30€. Ngøy ThÎ 
Thanh PhÜ®ng 5€. Lê ThÎ Xuy‰n (Hannover) 
10€. Phåm ThÎ ñông (Áo) 10€. Phåm ThÎ ThiŒt 
(Pháp) 10€. SÀm LŒ PhÜÖng (Friedrichshafen) 
100€. Chi H¶i PT Freiburg) 100€. Klei Jürgen-
Walter 5€. Ly V. 18€. Ha Lê Ng†c Hoa 
(M'Gladbach) 30€. NguyÍn ThÎ Tuy‰t 105€. Lš 
ThÎ Ng†c PhÜ®ng (Stuhr) 55€. Bùi Væn Qu‰ 
15€. Demmerle Kim DÜÖng (Grünstadt) 15€. 
Huÿnh Væn Sang (Bad Oldesloe) 30€. SÜ Cô 
NhÜ Quang (Pháp) 50€. Chu Quang Månh 
(Nürnberg) 15€. NguyÍn ThÎ Minh Khang 
(Altenberger) 20€. NguyÍn Ng†c Lâm 
(Hameln) 10€. Lê Hoàng Y‰n (Gardelegen) 
20€. Lê Ng†c Ánh 10€. Phåm ThÎ HÒng PhÜ§c 
(Elmshorn) 10€. NguyÍn ThÎ HÒng MÆn 20€. 
NguyÍn Væn Bình 20€. ñinh SÖn Häi 5€. 
NguyÍn H»u Hà 5€. NguyÍn QuÓc Nam 10€. 
ñ¥ng Gia Hùng 25€. ñào ThÎ Nga (Koblenz) 
5€. Erken Steffen 20€. Bùi MÏ Phúc 
(Hannover) 50€. An Sen (Dresden) 20€. Thanh 
HÜÖng Ludwig 50€. Chi H¶i PT Aurich 900€. 
NguyÍn Væn Nam (Fürth) 5€. Næng Kim Liên 
(Sweden) 100Skr. HÒ Thanh (Fürth) 100€, 

HLGL Thích N» TuŒ Chánh . VÛ ThÎ ñÙc 
(Ingolstadt) 20€. Phåm Ng†c Thành 50€. 
 
� Báo Viên Giác 
ñH. Nobert Tegel (M'Gladbach) 20€. NguyÍn 
Væn Ti‰n (D'dorf) 20€. Hecker, Oliver & Nhu 
20€. Mme Huÿnh (Toulouse/Pháp) 15€. Mme 
TrÎnh ThÎ Mùi (Pháp) 35€. N. DÜÖng Thi 40€. 
Mme Phåm MÏ Kiên (") 50€. HÒ ThÎ Lang (") 
50€. Lš Minh ThuÆn (") 30€. TrÀn Minh Chiêu 
(") 30€. Macé René (") 30€. VÛ TÃt Niên (") 
30€. NhÜ Mai Harnist (") 30€. Kim Huê (") 30€. 
NguyÍn Thanh Nha (Sweden) 7€. Huÿnh Væn 
Kha 20€. NguyÍn PhÜÖng Tâm (Viernheim) 
15€. Phåm Phú Minh & VÛ ThÎ Ng†c TuyŠn 
(Na Uy) 20€. ñ¥ng ñÙc Liêm (Köln) 15€. Ma 
Thanh Dien (Pforzheim) 15€. TrÀn ThÎ HiŠn 
(Hamburg) 15€. NguyÍn Minh Chân 60€. TrÀm 
PhÜ§c Thành (PhÀn Lan) 50€. Tæng MÏ Viên 
(") 10€. NguyÍn Væn Sáu (Hòa Lan) 30€. Væn 
ThÎ Thanh (Castrop Rauxel) 30€. NguyÍn Væn 
LÜu (Unna) 15€. NguyÍn Væn Th¡ng 
(Mannheim) 15€. Thái Bích Thûy (Frefeld) 20€. 
Tå ThÎ Xuân (USA) 30US. Phan Ngô (") 20US. 
Lê ThÎ Tuy‰t (Wien/Áo) 30€. TrÜÖng NgÜÖn 
(Pháp) 20€. Phan Thanh Hoa (Nienburg) 15€. 
NguyÍn ThÎ Thu H¢ng (Spremberg) 15€. ñinh 
Væn Vinh 30€. Hoàng Công Phú (Öttingen) 
15€. Phåm ñÙc L¶c (Stolberg) 15€. Quách 
Væn En (HH) 30€. LÜÖng Ti‰n HiŠn (Berlin) 
15€. NguyÍn PhÜÖng Thi (Euskirchen) 15€. 
TrÀn ThÎ Kim Anh (Áo) 20€. TrÜÖng Trân 
(München) 15€. Bùi Væn Ruân 20€. Lê Væn 
Ng†c (Neusatdt) 30€. Phan Væn Ninh 
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(Koblenz) 20€. NguyÍn ThÎ Thanh (Homburg) 
20€. TrÜÖng MÏ Hånh (Pforzheim) 15€. Huÿnh 
Væn HiŒp (Reutlingen) 15€. Lâm ThÎ Hoàn 
(Aachen) 15€. Mai Bá Long (Bad Kreuznach) 
30€. DÜÖng ThÜ®ng Ti‰n 50€. Phan Kim Huê 
(Wiesbaden) 9€. NguyÍn Kim HÒng (Berlin) 
10€. NguyÍn Duy Tân (") 50€. Tå Thu HÒ 
(USA) 30US. TrÀn ThÎ KiŠu Hånh 25€. T. On 
20€. NguyÍn Væn L¿c (Emlichheim) 20€. Lâm 
Væn Thân 30€. Hòa Anh (HH) 10€. Tiêu Kim 
HuŒ (") 30€. TrÀn NÜÖng Bäo (FF) 20€. Lê 
Tr†ng Phåm (Meckenheim) 20€. TrÜÖng MÏ 
Hånh (Pforzheim) 15€. ñoàn Væn Hi‰u (Bad 
Laer) 15€. Phåm Væn Út (Ý) 20€. NguyÍn 
TrÜÖng (Pháp) 30€. NguyÍn ThÎ Nam (") 20€. 
Mong Th‰ Cao (") 20€. VÛ Væn Khu (Brake) 
35€. Fam. NguyÍn (Sindelfingen) 15€. VÛ Bá 
KiŠm (PhÀn Lan) 30€. NguyÍn ThÎ Ro 
(Canada) 60€. TrÀn Væn Nhung (") 40€. Khúc 
ThÎ Kÿ (Krefeld) 50€. NguyÍn Tài 
(Wilhelmshafen) 15€. TrÀn NhÜ Kÿ 
(Gelsenkirchen) 10€. NguyÍn Anh TuÃn 
(Erlangen) 15€. Lê Lan Anh (Neuss) 50€. 
NguyÍn Ng†c Thanh (Heiligenstadt) 15€. TrÀn 
Væn PhÜ§c (Pháp) 20€. NguyÍn ThÎ Thoåi (") 
50€. Phùng Siêu (") 30€. Quách ThÎ PhÜÖng 
(Friedrichshafen) 10€. Låi ThÎ Minh Tâm 
(Magstadt) 20€. Cheng SÜÖng (Bad 
Kreuznach) 50€. Mimi Trang (Michelstadt) 25€. 
ñ‡ ThÎ Bích Châu (Ansbach) 10€. Hoàng 
Công L¶c 260€. NguyÍn Bäo Tri (Mannheim) 
30€. NguyÍn Væn Hùng (Krefeld) 20€. TrÀn ThÎ 
Tám (Lünen) 15€. HÒ Væn ñÅu (Úc) 100Úc 
kim. Võ Væn Hào (") 100Úckim. TrÀn Soan 
(Usingen) 20€. Võ ThÎ My (Wiesbaden) 20€. 
VÜÖng Tài Hùng (Weil am Rhein) 10€. NguyÍn 
Hoài DÜÖng (Hage) 15€. Phåm Mai SÖn (Anh) 
5Anh kim. Lê Væn Tài (Salzgitter) 15€. Long A 
Ng†c (Viersen) 20€. Le (Münster) 50€. ThiŒn 
mÏ (Aurich) 30€. Huÿnh Thanh Hà (Nettetal) 
20€. NguyÍn ThÎ Khang (Ý) 50€. NguyÍn Thu 
Hà (Hildesheim) 10€. NguyÍn Thanh Trúc 
(Suisse) 20FS. NguyÍn ThÎ Hånh (Meppen) 
20€.  Phåm ThÎ Ng†c Loan (Nordhorn) 10€. 
NguyÍn Minh PhÜÖng (Regensburg) 10€. 
NguyÍn ThÎ Thùy DÜÖng (Bielefeld) 40€. Lotus 
(Güppingen) 100€. NguyÍn Hi‹n (Canada) 
50Can. Phåm Anh Tú (GM:Hütte) 15€. VÛ Væn 
Thanh 15€. Mr. John Tran (USA) 20US. Phåm 
ThÎ Kim Tiên (Essen) 10€. Hoàng Thi Doãn 
(München) 20€. TrÀn Tú Trinh (") 50€. Lan Anh 
(Bernburg) 15€. TrÀn Thanh Bình (Hòa Lan) 
50€. ñào ThÎ SÜÖng (") 30€. TrÀn Minh Ng†c 
(") 30€. Vân Kim Loan (") 70€. LÜu Vinh (") 
30€. Phan HÒng Chúc 50€. NguyÍn Ng†c 
Thanh 29€. TrÀn KhÜÖng Vinh (Steinfurt) 19€. 
Bùi Duy Nam (Langenhagen) 25€. Huÿnh ThÎ 
GÃm (Pháp) 40€. Leng Gourzet (") 30€. Phåm 
ThÎ ThiŒt (") 20€. Phåm QuÓc Bình 100€. 
Phåm ThÎ ñông (Áo) 10€. NguyÍn Væn ñÒng 
(Freiburg) 50€. NguyÍn TuÃn Anh 
(Denzlingen) 20€. Leidner Bê ThÎ (Eusserthal) 
20€. TrÀn ViŒt Oanh (Neuss) 15€.  Ly V. 8€. 
NguyÍn TriŠu Tiên (Nienburg) 15€. TrÎnh 
Thanh TuyŠn (USA) 35US. ñ¥ng ThÎ Nga 
(Suisse) 50FS. Lê Anh Müller (Lebach) 50€. 
Mai Ánh NguyŒt (Pháp) 25€. Tr†ng Thành 20€. 
TrÀn Månh Th¡ng 150€. Huÿnh Væn Dân 
(Emmendingen) 20€. Phan Liên (Neu 
Kaledonien) 30€. VÛ Duy Hånh (Bamberg) 
15€. Huÿnh Væn Sang (Bad Oldesloe) 30€. VÛ 
Th‰ PhiŒt (Ý) 30€.  Anh MÏ Berger 
(Gelsenkirchen) 15€. VÛ Væn Chung 115€. 
NguyÍn H»u Hånh (Mosel) 15€. TrÀn ThÎ Thúy 
PhÜ®ng (Ludwigshafen) 10€. TrÀn H»u L¶c 
(München) 100€. Chu Quang Månh 
(Nürnberg) 15€. NguyÍn Væn Nam (Fürth) 5€. 
ñinh Væn HiŠn 15€. NguyÍn ThÎ Ty 15€. 
NguyÍn H. 20€. VÛ Thanh HuyŠn (Lünen) 30€. 
VÛ H»u Khanh 105€. Phåm H»u Vui 
(Leinefelde) 10€.- NguyÍn ThÎ Hinh 
(Gerolstein) 15€. 

� ƒn TÓng 
ñH. TrÀn ThÎ Mu¶ng (Lemgo) 160€. Mai ThÎ 
Hu‰ (Hamm) 25€. Lš Quang (Radebeul) 10€. 
NguyÍn MuÓn (Göttingen) 200€ HHHL các ñH 
NguyÍn Tôn, Lê ThÎ ñÜ®c, Phåm ThÎ Tha, 
Phan ThÎ On. Lê Væn Nam (Saarburg) 20€. HL 
Tiêu ThÎ Thì (Nürnberg) 500US. 
 
� ñåi Tång Kinh ViŒt Nam 
…n danh (Reutlingen) 15€. 
 
� Kinh Hoa Nghiêm 
ñH. DiŒu Häi (Hannover) 100€. 
 
� TÜ®ng Quan Âm Thiên Thû Thiên 
Nhãn 
ñH. ñ¥ng ThÎ H¢ng (Langenhagen) 30€ HHHL 
ñ¥ng Væn Måc. Tå Quang HiŒp (Hannover) 
9€. NguyÍn Xuân Th¡ng (") 9€. ñinh Væn Ty 
(ñan Måch) 100Dkr. 
 
� TÜ®ng ñÎa Tång L¶ Thiên 
ñH. ñ¥ng ThÎ H¢ng (Langenhagen) 30€ HHHL 
ñ¥ng Væn Måc. HL NguyÍn Thành Công 
(Hannover) 30€. 
 
� TÜ®ng A Di ñà 
ñH. ñ¥ng ThÎ H¢ng (Langenhagen) 30€ HHHL 
ñ¥ng Væn Måc. 
 
� M¶t TÜ®ng PhÆt 
ñH. NguyÍn MuÓn 240€/4 tÜ®ng HL các ñH. 
NguyÍn Tôn, Lê ThÎ ñÜ®c, Phåm ThÎ Tha, 
Phan ThÎ On. Lâm Kim Khánh (M'Gladbach) 
60€ , HHHL Lê ThÎ PhÜÖng Tâm. 
 
� Trai Tæng 
ñH. Phåm Thanh Báo 25€. Lš Quang 
(Radebeul) 10€. 
 
� Tu Sºa chùa 
 ñH. TrÀn Væn Minh 280€. Phùng Giang Diên 
80€. ñ‡ Minh DÛng 1.180€. Lš Quang 
(Radebeul) 10€. NguyÍn VÛ Xuân Dung (Anh) 
20Anh kim. Häi DÜÖng Reisen (Bad 
Kreuznach) 770€. TrÜÖng MÏ Hånh 
(Pforzheim) 100€. Hoa Lê 770€. Lê Væn Nam 
(Saarburg) 20€. HL NguyÍn Thành Công 
(Hannover) 100€ + 3 thùng mì + 1 bao gåo. VÛ 
Hi‰u Phong 770€. 
 
� Máy NiŒm PhÆt 
ñH. TrÀn Anh TuÃn (Mannheim) Anna TrÀn 
Tuy‰t Trinh (") 10€. VÛ ThÎ Xuy‰n (Würzburg) 
20€. NguyÍn ThÎ Nam (Pháp) 10€. NguyÍn 
Phøng Kim (") 10€. NguyÍn Catherine (") 20€. 
Hà Væn Th† (") 10€. NguyÍn ThÎ DiŒp Thanh 
(Schorndorf) 20€. TrÎnh Quan (Sankt Augustin) 
25€. NguyÍn Væn Ty (Weil am Rhein) 50€. 
 
� ñèn DÜ®c SÜ 
ñH. Võ ThÎ My (Wiesbaden) 10€. HL NguyÍn 
Thành Công (Hannover) 20€. 
 
� HÜÖng Linh Kš T¿ 
ñH. Væn Thiên Hùng (Frankfurt) 75€ HL Tr¿c 
Giác Lê ThÎ Tân. NguyÍn Ng†c MÏ (Stuttgart) 
100€. ñ¥ng ThÎ H¢ng (Langenhagen) 75€ HL 
ñ¥ng Væn Måc. NguyÍn MuÓn (Göttingen) 75€ 
HLñH Phan ThÎ On. ñinh Thu Vân (Hannover) 
80€ HL ñào ThÎ HuŒ. NguyÍn Ng†c Lâm 
(Hameln) 75€ HL NguyÍn Thu Ngân. 
 
� QuÏ h†c b°ng Tæng Ni ViŒt Nam 
ñH. TrÀn Thi 30€. Lê Væn Nam (Saarburg) 
20€. 
 
QuÏ h†c b°ng Tæng Ni ViŒt Nam tåi ƒn ñ¶ 
HL NguyÍn Thành Công (Hannover) 50€. 
 
� Phóng Sanh 

ñH. Mai ThÎ Hu‰ (Hamm) 25€. NguyÍn ThÎ 
Ti‰n (Hannover) 20€. 
 
� Chùa ViŒt Nam 
ñH. F. TrÜÖng (Albstadt) 10€. Thanh (Ablstadt) 
10€. 
� Cô Nhi & Cùi Mù & DÜ«ng Lão 
ñH. T. Ngu 20€. Huÿnh Kim SÖn (Köln) 
1.000€. DÜÖng ThÎ N. 10€. Chi H¶i PhÆt Tº 
VNTN Hannover 432€. Tiêu Kim HuŒ 
(Hamburg) 49€. Låi ThÎ Minh Tâm (Magstadt) 
30€. ñ‡ ThÎ Bích Châu (Ansbach) 10€. Lê Væn 
Nam (Saarburg) 20€. NguyÍn ñÙc Trí 
(Karlsruhe) 10€. ñ¥ng Væn Ty (ñan Måch) 
600DKr. 
 
� CÙu Tr® Thiên Tai ViŒt Nam 
ñH. NguyÍn VÛ Xuân Dung (Anh) 10Anh kim. 
TrÎnh Quang Phú (Ludwigshafen) 50€. 
 

ñÎnh kÿ hàng tháng  
xây chùa Viên Giác 

 
     Chúng tôi thành tâm kêu g†i quš ñåo H»u 
và PhÆt Tº xa gÀn h‡ tr® Chùa b¢ng cách 
Çóng góp ñÎnh Kÿ Hàng Tháng qua Ngân 
Hàng b¢ng lÓi Dauerauftrag Ç‹ viŒc th¿c hiŒn 
trä n® xây chùa có khä quan hÖn. 
     Khi chuy‹n tÎnh tài cúng Chùa, xin quš vÎ 
vui lòng ghi vào nÖi (Verwendungssweck = 
møc Çích cho viŒc gì) Ç‹ væn phòng dÍ làm 
viŒc. Quš vÎ ª xa ngoài nÜ§c ñÙc cÛng có th‹ 
gºi tiŠn m¥t ho¥c Check trong thÜ, có th‹ gºi 
thÜ©ng ho¥c bäo Çäm vŠ Chùa. Xin thành thÆt 
cám Ön quš vÎ. 
     TÃt cä m†i s¿ Cúng DÜ©ng ÇÎnh kÿ ho¥c 
nh»ng lÍ låc khác cho Chùa, quš vÎ ÇŠu có th‹ 
lÃy GiÃy Khai Thu‰ låi (b¢ng ti‰ng ñÙc) Ç‹ 
cuÓi næm quš vÎ có th‹ khai khÃu trØ thu‰ v§i 
Chính Phû. Quš vÎ nào cÀn, xin liên låc vŠ 
Chùa b¢ng thÜ ho¥c b¢ng ÇiŒn thoåi, chúng tôi 
së gºi giÃy Ç‰n quš vÎ. 
     Quš vÎ chuy‹n tÎnh tài vŠ Chùa, xin chuy‹n 
vào m¶t trong hai sÓ Konto nhÜ sau: 
 
1. Congr. d. Verein Vietn. Buddh. Kirche 

e.V. 
Konto Nr. 870 1633 

BLZ 250 700 24 
Deutsche Bank Hannover 

(M‡i ngày ngân hàng báo m¶t lÀn) 
 

2. Pagode Vien Giac 
Konto Nr. 870 3449 

BLZ 250 700 24 
Deutsche Bank Hannover 

(M¶t tháng ngân hàng báo m¶t lÀn) 
 
     Ngôi Chùa thành t¿u và phát tri‹n ÇÜ®c hay 
không là nh© vào s¿ h‡ tr® tØ vÆt l¿c cÛng nhÜ 
tinh thÀn cûa quš ñåo H»u và PhÆt Tº xa gÀn. 
Vì th‰ chúng tôi xin kêu g†i quš vÎ hoan h› 
Çóng góp phÀn mình vào viŒc chung trên Ç‹ 
Ü§c nguyŒn cûa chúng ta thành t¿u viên mãn. 
 

Nam Mô Công ñÙc Lâm BÒ Tát Ma Ha Tát 
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CẢM TẠ 
Tang gia chúng con/chúng tôi vô cùng tri ơn và chân thành 
cảm tạ: 

-Hòa Thượng: Thượng-Bảo Hạ-Lạc, Chùa Pháp Bảo Sydney 
Australia 

-Thượng Tọa Thích Như Điển, Chùa Viên Giác Hannover 
Germany 

-Sư Bà Diệu Tâm, Bảo Quang Ni Tự, Hamburg Germany  

-Thượng Tọa Thích Tâm Tựu, Chùa Thiên Sơn Sàigòn Việt 
Nam  

-Thượng Tọa Thích Trí Quang, Chùa Bảo Quang, California 
USA 

-Sư Bà Diệu Bích, Chùa Phước Hòa, Sàigòn Việt Nam  

-Sư Cô Trí Lạc, Chùa Linh Sơn, Toulouse France  

-Quí Đại Đức, Tăng, Ni các chùa:  

Chùa Pháp Bảo Sydney Australia, Chùa Viên Giác Hannover 
Germany, Chùa Phước Hòa Sàigòn Việt Nam, Bảo Quang Ni Tự 
Hamburg Germany, Chùa Thiện Sơn Sàigòn Việt Nam, Chùa 
Bảo Quang California USA, Chùa Linh Sơn Toulouse France. 

-Quí vị trong Ban Hộ Niệm chùa Pháp Bảo Sydney Australia 

-Hội Lão Niên Banktown Sydney Australia 

-Hội Phụ Nữ Việt Nam Sydney Australia  

-Hội Ái Hữu Không Quân Việt Nam (khóa 65C) Sydney & 
California 

-Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trường Bưởi, Chu Văn An Sydney & 
California 

-Quí Đạo Hữu, Bạn Hữu, Thân Bằng Quyến Thuộc tại: Việt 
Nam, USA, Australia, Germany, France 

đã chia buồn, cầu siêu và tiễn đưa: 

Cụ, Bà, Mợ của chúng con/chúng tôi là: 

Cụ Bà Quả Phụ LÊ THỊ KHANG 

Pháp danh Diệu Tùng 

Về cõi Phật ngày 20.10.2003 nhằm ngày 25 tháng 9 
năm Quý Mùi tại Sydney Australia, thượng thọ 88 tuổi, 

đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

Trong lúc tang gia bối rối chắc chắn không khỏi có những điều 
thiếu sót, xin quí vị niệm tình tha thứ. 

Tang gia đồng bái tạ 

Đại gia đình Nguyễn Đức & Lê Trí 

Việt Nam - USA - Australia - Germany – France 

 

PHÂN ƯU 
Được tin Bác :  

TIÊU THỊ THÌ 

Pháp danh Diệu Thiện 

là cựu thành viên lâu năm của Ban Chấp Hành Chi 
Hội đã qua đời ngày 27 tháng 10 năm 2003 

- Niệm Phật Đường Viên Âm 

- Chi Hội PTVNTN Nürnberg - Fürth - Erlangen. 

- Ban Hộ Niệm và GĐPT Chánh Dũng 

Chúng tôi xin cầu nguyện hương linh Bác được sớm vãng 
sanh về miền Cực Lạc. 

 

CÁO PHÓ & CẢM TẠ 
Gia đình chúng con/chúng tôi vô cùng đau buồn và thương 
tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và các bạn hữu: 
Thân Mẫu, Bà Nội, Bà Ngoại, Dì, Cô, Bác, Thím, Chị của 
chúng con/chúng tôi là 

Bồ Tát Giới Tại Gia TIÊU THỊ THÌ 

Pháp danh Diệu Thiện 

Sanh ngày 15.10.1929, Canh Ngọ, tại Việt Nam Đã từ 
trần ngày 27.10.2003 lúc 08 giờ 02, 

nhằm ngày mùng 3 tháng 10 năm Quý Mùi. Hưởng 
thọ 74 tuổi 

Tang lễ được cử hành vào ngày Thứ sáu 31.10.2003 lễ 
lúc 12 giờ 30 tại nghĩa trang thành phố Erlangen. Tro 
cốt sẽ được chôn cất tại nghĩa trang thành phố này 

Tang gia đồng tri ân và cảm tạ 

-Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm, Trụ trì chùa Bảo Quang Hamburg 

-Ni Sư Thích Nữ Diệu Ân, Trụ trì chùa Quan Thế Âm, Aachen  

-Đại Đức Thích Hạnh Từ, Trụ trì NPĐ Viên Âm, Nürnberg  

-Sư Cô Thích Nữ Tuệ Đàm Nghiêm và Sư Cô Thích Nữ Tuệ 
Đàm Giác chùa Bảo Quang Hamburg 

-Sư Cô Thích Nữ Hạnh Bình, chùa Viên Giác 

-Sư Cô Thích Nữ Diệu Linh, chùa Quan Thế Âm, Aachen  

-Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức và Liên Chúng Bồ Tát Giới 
tại CHLB Đức  

-Chi Hội PT và GĐPT Chánh Dũng 3 vùng Nürnberg, Fürth, 
Erlangen. 

- Quý Phật tử Hamburg, München  

-Quý đồng bào Thiên Chúa Giáo 3 vùng  

-Cùng với quý đồng hương, quý bà con cô bác xa gần  

-Quý Thông gia đã đến thăm viếng, cố vấn nghi lễ, tụng 
kinh, hộ niệm, giúp đỡ, an ủi chia buồn, góp lời cầu nguyện, 
phúng điếu, tràng hoa, điện thoại, cúng nhang đèn, cùng dự 
tang lễ và tiễn đưa Linh Cữu Thân Mẫu, Bà Nội, Bà Ngoại, Dì, 
Cô, Bác, Thím, Chị của chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ sót xin quý vị 

niệm tình tha thứ. 

Tang gia đồng kính bái 

-Trưởng Nam: Thái Quang Tâm, vợ và các con  

-Thứ Nữ: Thái Quang Huệ, chồng và các con  

-Thứ Nam: Thái Quang Bình, vợ và các con  

-Thứ Nam: Thái Quang Minh, vợ và các con 

-Thứ Nam: Thái Quang Trường, vợ và các con  

-Con: Thái Huê và gia đình (USA)  

-Cháu: Ngô Ảnh Sương và gia đình  

-Cháu: Lý Văn Đức và vợ  

-Em trai: Tiêu Văn Xuyên và gia đình (Canada) 

-Chú Thím Năm và gia đình (USA). 

Tất cả tịnh tài phúng điếu của quý vị, chúng tôi xin cúng 
dường vào các chùa Phật Giáo: Viên Giác – Hannover; Viên 
Âm - Nürnberg; Bảo Quang - Hamburg; Quan Thế Âm - 
Aachen; Khánh Anh - Pháp; Khuông Việt - Na Uy; Vạn Hạnh - 
Hòa Lan; Giác Minh - Việt Nam; Giác Nguyên - Việt Nam; 
chùa ở Định Quán, Việt Nam; Pháp Vân - Canada; và chùa ở 
USA. 
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Zeitschrift der Vietnamesen und Buddhistischen Vietnam-
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Congr. d. Verein Vietn. Buddhi. Kirche  e.V 
Karlsruher Str.6 - 30519 Hannover - Deutschland 

Sáng lÆp chû nhiŒm 
 

T. T. Thích NhÜ ñi‹n 
 
 

chû bút 
 

ñåo h»u  Nguyên Trí 
 

quän lš tòa soån 
 

ñåo H»u  ThÎ Tâm 
 

ban biên tÆp & c¶ng s¿ viên 
 
ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n - Huy Giang - ñan Hà - Quÿnh 
Hoa - TØ Hùng TrÀn Phong LÜu -  Phan Ng†c - HÒng Nhiên - 
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Ng†c Thanh. 
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Lš Cang (Pháp) - Hà HuyŠn Chi (Hoa Kÿ) NguyÍn Væn 
CÜ©ng (Na Uy) - Ngô Minh H¢ng (MÏ) - NguyÍn TÃn HÜng 
(MÏ)- Lê Doãn Kim (MÏ) - Dr. Thái Væn Ki‹m (Pháp) - G.S. 
VÛ Kš (BÌ) - HuyŠn Thanh L» (ñÙc) - VÛ Nam (ñÙc) - Lê ThÎ 
Båch Nga (Canada) - TuŒ Nga (Hoa Kÿ) - Phong HÜng LÜu 
NhÖn Nghïa (Úc) - Hånh NguyŒn (ƒn ñ¶) - Ho¢ng Phi LÜu 
Ho¢ng NguyŒn (Úc) - Phan HÜng NhÖn (ñÙc) - NguyÍn ViŒt 
N» (Hoa Kÿ) - Vân NÜÖng LNC (Pháp) - T.S. Lâm NhÜ Tång 
(Úc) -  Phåm Thæng (Canada) - ñoàn Væn Thông (Hoa Kÿ) -  
NguyÍn Thùy (Pháp) - Vô ThÙc (ñÙc) . 
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Trung Tâm V.H.X.H. P.G ViŒt Nam tåi ñÙc QuÓc 
 

Cùng s¿ c¶ng tác cûa : 
Mitwirkung von : 

H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam Tœ Nån tåi C¶ng Hòa Liên bang ñÙc 
Vereinigung der Buddhistische-Vietnamflüchtlinge i. d. BRD 

 

Tòa Soån & ƒn Quán 
 

Trung Tâm Væn Hóa Xã H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam tåi ñÙc 
Vietnamesisch-Buddhistisches  
Sozio-Kulturzentrum i. d. BRD 

c/o Chùa Viên Giác 
Karlsruher Str.6 - 30519 Hannover 

Tel. 0511 - 87 96 30 . Fax : 0511 - 87 90 963 
Homepage: http://www.viengiac.net 

E-mail : viengiactu@viengiac.net 
 E-mail: baoviengiac@viengiac.de 

E-mail  Chû Bút : vongatuong@yahoo.de 
 
 

• Viên Giác phát hành m‡i 2 tháng vào nh»ng tháng 
ch¤n. Nh¢m møc Çích phøc vø l®i ích c¶ng ÇÒng 
ngÜ©i ViŒt tœ nån tåi ñÙc QuÓc trên m†i m¥t. 

• Viên Giác bäo tÒn và phát huy truyŠn thÓng Væn 
Hóa PhÆt Giáo và Dân T¶c ViŒt bên cånh nh»ng 
sinh hoåt Tôn Giáo, Xã H¶i hoàn toàn không có 
tính cách thÜÖng måi, tuy nhiên m†i ûng h¶ qua 
hình thÙc cúng dÜ©ng.  Viên Giác xin chân thành 
cäm tå. 

• Ñng h¶ hiŒn kim cho Viên Giác. Quš vÎ së nhÆn 
ÇÜ®c biên nhÆn theo s¿ yêu cÀu Ç‹ làm ÇÖn xin 
quân bình thu‰ lÜÖng b°ng ho¥c l®i tÙc h¢ng næm. 

 

• Nh»ng tÜ tÜªng cûa tác giä ÇÜ®c Çæng và trích 
Çæng trên báo Viên Giác không nhÃt thi‰t là lÆp 
trÜ©ng cûa t© báo và Ban Biên TÆp. 

 

Congr. d. Verein Vietn. Buddh. Kirche e.V 
Konto Nr. 870 16 33 - BLZ 250 700 24 

Deutsche Bank Hannover 

Møc Løc trang 

  
- ThÜ chúc mØng  1 
- ThÜ tòa soån 2 
- Thành phÀn lãnh Çåo .... 3 
- Tâm thÜ cûa T.T. TuŒ SÏ ... 4 
- ThÌnh nguyŒn thÜ ... 5 
  
� Tôn Giáo   
  
- Tâm Cänh 

(Ho¢ng Phi LÜu Ho¢ng NguyŒn) 
7 

- Nh»ng bí Än sau cõi ch‰t  
 (ñoàn Væn Thông) 

10 

- ThÙc thÙ tám  (Lâm NhÜ Tång) 14 
- Phát bÒ ÇŠ tâm kinh luÆn 

(Thích NhÜ ñi‹n dÎch) 
17 

- ThiŠn (Bs. NguyÍn Xuân Hånh) 20 
- TrÜªng Thành (Thích. Bäo Låc) 24 
- Hai mùa hå næm nay (T.N.ñi‹n) 26 
- ñ†c "Lá thÜ tÎnh h»u" (Phúc Lâm) 30 
- ñåi lÍ khánh thành tu viŒn Quäng 
ñÙc ...            (Chúc Khâm Ph° Trí) 

34 

  

� Auf DEUTSCH  
  
- Sein und Nichtsein (T.N.Dien) 39 
- S§ táo quân (ñ‡ Væn Thông) 43 
  

� TRANG HOA PhÜ®NG 46-53 
  
- ChuyŒn h®p tan. - Dì Hånh. - Loài 
vÆt cÛng có con tim. - Halloween, 
Çêm ma quÌ ª MÏ. - Nh»ng Çóa sen 
hÒng. - PhÆt pháp vÃn Çáp 

 

  

� Chû ÇŠ t‰t  
  
- Phong tøc t‰t ViŒt Nam  

(G.s NguyÍn Phú ThÙ) 
54 

- Tranh t‰t và mÏ thuÆt dân gian 
(Hi‰u ñŒ) 

57 

- Bàn thêm vŠ ngÛ quä  
(Bao La CÜ Sï) 

60 

- Hành trình tØ cÀu KhÌ  
(TØ Hùng) 

62 

- Ngày xuân nói chuyŒn câu ÇÓi 
(Vi Khuê) 

64 

- Næm thân nói chuyŒn KhÌ  
(G.s. NguyÍn Phú ThÙ) 

68 

- Phi‰m luÆn vŠ KhÌ (Ph.Hg. NhÖn) 70 
  

� Væn h†c - NghŒ ThuÆt  
  
- Cánh cºa mùa xuân  

(HÜÖng Cau) 
73 

- ñón xuân vùng cao (Ng.M.HiŠn) 77 
- GiÃc mÖ xuân (ThiŒn Ý) 80 
- Lá thÜ thÃt låc (PhÜÖng. Quÿnh) 81 
- Bào thai chåy gi¥c (Võ. Trg. Sa) 84 

- Ti‰ng khóc mùa xuân (ñ. TrÜ©ng) 88 

Møc Løc trang 

  
- Cæn nhà vùng bi‹n (VÛ Nam) 90 
- M¶t thoáng xuân xÜa  

(Phåm Minh Châu) 
93 

- Hai vai n¥ng trïu (ThiŒn HÆu) 96 
- Båch Vân Am (Hà Ng†c Bích) 98 
- Là o, là o, Xo xo (LÜu .Nh.Nghïa) 100 
- Qua nh»ng ÇÀm sen (P.T. DÛng) 105 
- TØ nh»ng chuy‰n hành hÜÖng  

(Lê Quang Liêm) 
111 

- L©i cäm tå (TrÀn Th. NhÆt HÜng) 113 
- ChuyŒn bây gi© ... (Nguyên CÀu) 117 
- Vài ÇÜ©ng nét ... (TrÎnh Q. Khánh) 119 
- Trang báo cÛ (HuyŠn Thanh L») 120 
- Y‰m väi xÙ Thanh (TrÎnh HÜng) 122 
- Tìm hi‹u h†c thuy‰t Trang Tº  

(Võ Thu TÎnh) 
124 

- Væn hóa và Væn minh (Ng. Thùy) 129 
- ñi‹m sách : Trong lâu Çài k› 
niŒm  (ñan Hà) 

134 

  

� Y DÜ®c thÜ©ng thÙc  
  
- DÜa hÃu ngày xuân (Quÿnh Hoa) 136 
- Cû tÕi (Phan HÜng NhÖn) 137 
  

� Tin tÙc  - Thông báo  

  
- Tin th‰ gi§i (Phan Ng†c) 140 
- Tin tÙc ViŒt Nam tóm lÜ®c 147 
- T°ng k‰t tình hình th‰ gi§i vŠ 
cu¶c ÇÃu tranh ûng h¶ Giáo H¶i  
PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt 
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- Thông cáo báo chí 156 
- Tin tÙc nÜ§c ñÙc (Ng.L.H.ViŒt) 163 
- Tin PhÆt s¿ - Thông Báo 168 
- H¶p thÜ Viên Giác 176 
- Sinh hoåt c¶ng ÇÒng 177 
- Th‹ thao 180 
- Phân Üu - Cáo phó - Cäm tå - 
  Nh¡n tin - Tìm ngÜ©i thân 

150 
176 
185 

- PhÜÖng danh cúng dÜ©ng 189 
  

� ThÖ  
  
Vân NÜÖng - NhÜ Tång - ñan Hà - Kim  
Chi Viên Thành - Hà HuyŠn Chi - Ng†c 
An - TuŒ Nga -  o Giän Phan Ngô - 
NguyÍn ñÙc Hi‰n - NguyÍn ñình Tuy‰n 
- Giác Hånh Lê Bích SÖn - Vi Khuê - ñ¶ 
Hà - ñào Nguyên - DÜ ThÎ DiÍm BuÒn - 
Hoàng Sa - NguyÍn Væn CÜ©ng - Võ 
Thu TÎnh - Ngô Minh H¢ng - Vân NÜÖng 
Lê Ng†c ChÃn. 
 

 

Cáo l‡i : Vì sÓ trang báo có gi§i hån 
nên các bài cûa quš væn thi h»u gºi Ç‰n 
không th‹ Çæng h‰t trong kÿ báo nÀy 
ÇÜ®c . Chúng tôi së lÀn lÜ®t Çæng trong 
ky báo t§i.                     (Báo Viên Giác) 

 

VIEN GIAC erscheint 6 mal jährlich 



 

 

 

 
 
 

Bán sÌ và lÈ các loåi sách : 
PhÆt Giáo, ThiŠn h†c, Khoa h†c, KÏ 
thuÆt, Væn h†c, ñiŒn tº, Tº vi, Phong 

thûy, TruyŒn Tàu, Ti‹u thuy‰t, 
 Ki‰m hiŒp v.v... 

 

ThÜ©ng xuyên có  
sách m§i phát hành 

 

 ñ¥c biŒt sách m§i   
các loåi t¿ Çi‹n 

Sách M§i Phát Hành næm 2002 : 

  � ñåi T¿ ñi‹n ñÙc ViŒt   
  gÒm 350.000 tØ 

� ñåi t¿ Çi‹n ñÙc ViŒt : dày 2254 trang,  150.000 tØ         
� ñåi t¿ Çi‹n ViŒt ñÙc  gÒm 80.000 tØ                              
� ñåi t¿ Çi‹n ti‰ng ViŒt                                                           

ñû các loåi t¿ Çi‹n Anh-ViŒt, ViŒt-Anh,  
Pháp-ViŒt, ViŒt Pháp, 

� ñåi t¿ Ç‹n Hán-ViŒt, Sách h†c ti‰ng Hoa , ti‰ng Quäng ñông 
� Có sách h†c ti‰ng ñÙc cÃp tÓc, Væn phåm ñÙc ViŒt, gi§i tØ ti‰ng 

ñÙc. 
� Sách h†c ti‰ng ñÙc dành cho ngÜ©i du lÎch cûa NguyÍn Væn LÆp. 

 � SÖn mài : ñÀy Çû các loåi tranh sÖn mài cÄn Óc xa cØ, hàng xuÃt 
khÄu Ç¥c biŒt, dùng làm quà t¥ng, tân gia, sinh nhÆt, cÜ§I hÕi, næm m§I và 
giáng sinh, trang trí n¶i thÃt phòng khách nhà hàng (Restaurant) .v.v... 
Giäm % cho ngÜ©I mua bán låi và mua nhiŠu. 

Xin liên låc Tel. : & Fax : 04421 28279 
ho¥c Tel : 07721 - 50 37 92 

E-mail : vantamHP@aol.com      
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sang nhà hàng tàu và Ý 
 70 ch‡, Trung tâm mua bán cûa 
 Friedrichshafen, miŠn Nam nÜ§c ñÙc. 
 Có rÃt nhiŠu khách quen. Thu nhÆp cao.  
 Không n® hãng bia. Giá cä phäi chæng.  
 Có th‹ trä góp.  

MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t cø th‹ xin liên låc ho¥c  
nh¡n tin vào máy tôi së g†i låi. 

Tel : 0179 - 880 2896 
 

Sang nhà hàng  
ViŒt Nam - Tàu ª gÀn Bremen 

Vì lš do gia cänh cÀn sang låi : 
Nhà hàng có 80 ch‡ ngÒi 

Nhà hàng Çã mª khoäng 9 næm 
Giá thuê phäi chæng 

MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t xin liên låc qua ÇiŒn 
thoåi :  0421 - 80 16 68 

ho¥c 
Tel. & Fax : 0421 - 84 10 972 
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Truong My Hanh 
Carl - Schurz  Str.78.  75180 Pforzheim 

Chuyên nhÆn nÃu 
TiŒc CÜ§i - Sinh NhÆt - H†p Bån  

   và tÃt cä các dÎp lÍ 

   ñÀy Çû tiŒn nghi chén dïa 
        Xin liên låc vŠ 

   Truong My Hanh 
         Tel. :  07231 - 720 306 
143 

138 

CÀn sang gÃp Bistro  
ª Bad Nauheim cách Frankfurt 30 Km. 

 � 

 Vì lš do con nhÕ không có ngÜ©i 
 nên Ç‹ låi v§i giá 10.000 Euro. 
 Quán trang trí rÃt ÇËp và ÇÀy Çû. 

 Khoäng 34 ch‡ ngÒi. 

Xin liên låc :  

0719 - 544 88 34  g¥p Chinh 

 

LuÆn Án Tº Vi 
 Bi‰t tr†n cä Ç©i ngÜ©i  

 qua 12 cung sÓ 
 

1.- Cung MŒnh. 2.- Cha MË. 3.- Phúc ñÙc. 4.- Nhà cºa. 5.- 
NghŠ nghiŒp. 6.- Bån bè (NgÜ©i giúp viŒc). 7.- Thiên Di (ra 
ngoài xã h¶i). 8.- TÆt BŒnh. 9.- TiŠn Båc. 10.- Con cái. 11.- 
ChÒng v®. 12.- Anh em. LuÆn Çoán 12 cung sÓ xong, chúng tôi 
luÆn Çoán Çåi vÆn 10 næm, chi ti‰t tØng næm, Ç‹ quš vÎ bi‰t vÆn 
mång. Thånh, Suy, Bï, Thái ... 
 

 G¥p Thånh thì ti‰n hành, g¥p Suy thì thoái b¶, g¥p Bï thì Än 
nhÅn, g¥p Thái thì mª r¶ng. Cho bi‰t : Gi©, ngày, tháng, næm 
sanh (âm lÎch hay dÜÖng lÎch, trai hay gái). Quš vÎ l§n tu°i không 
nh§ : Gi©, ngày, tháng, næm sanh. Qúy vÎ lÃy Gi©, Ngày, Tháng, 
Næm sanh cûa con, làm Tº Vi cho 1 ÇÙa con. Chúng tôi luÆn 
Çoán Ç¥c biŒt cung �Phø MÅu� Ç‹ bi‰t rõ : VÆn mång Giàu 
sang Phú quš, viŒc làm æn ra sao ? 
 

 Không luÆn Çoán b¢ng máy ñiŒn Toán cä vån ngÜ©i nhÜ 
nhau. LuÆn Çoán b¢ng trí óc, do m¶t vÎ SÜ truyŠn dåy, Çáp Ùng s¿ 
thÕa mãn cûa quš thân chû và ÇÜ®c rÃt nhiŠu thân chû vi‰t thÜ 
cäm Ön và khen ng®i. 
 

 Xem ch» kš, chÌ tay, bói bài, xem tu°i v® chÒng kh¡c h®p, 
ngày thành hôn, khai trÜÖng, xuÃt hành, d†n nhà, hÜ§ng nhà, 
Çåi l®i, ti‹u l®i, kiêng cº. Quš vÎ Ç‰n nhà xin lÃy hËn trÜ§c. 
 

Xin liên låc : Bác Hoàng Công Ch» 
Heinz - Spicker -  Str.63.  

       D.41065 Mönchengladbach 
Tel. & Fax : 02161 - 65 09 54 

(TØ 9 gi© Ç‰n 19 gi© trong tuÀn k‹ cä thÙ bäy) 
(141) 

 

 

 

 



SSoonngg  AAnnhh  Asia Shop 
Hildesheimer Str. 109. 30173 Hannover. Tel. & Fax 0511- 888109 

TiŒm th¿c phÄm cho ngÜ©i ViŒt Nam. 

Có bán 
- ñû các loåi rau thÖm và trái cây ViŒt Nam 
- ñû các loåi gia vÎ ViŒt Nam 
- ñû loåi th¿c phÄm Seafood Çông lånh nhÜ : Cá rô phi, cá cÖm, cá bông lau,  
 tôm hùm, sò, nghiêu, m¿c, Çùi ‰ch ... 
 

Hàng tuÀn ÇŠu có nhiŠu m¥t hàng Çåi hå giá 
 
 

Trà Óm, tan m«, giäm cân cûa ViŒt Nam. 
DÀu g¶i ÇÀu (bÒ k‰t) trÎ gàu, røng tóc (BÒ K‰t Thorakao).  
 

 Mua tÆn gÓc nên giá cä rÃt phäi chæng . Ti‰p Çãi ân cÀn , thành thÆt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÀn sang  
  * m¶t tiŒm bán th¿c phÄm 

Á Châu 
* m¶t  nhà hàng Thái 

MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t xin liên låc : 

Tel. : 02861 - 63018 ho¥c 

02861 - 600 856 
 

Sang låi nhà hàng "Tàu" 
ñÎa Çi‹m tåi trung tâm thành phÓ 

Gröppingen Stuttgart 
Nhà hàng Çã có  ÇÜ®c 16 næm buôn bán 

Có rÃt nhiŠu khách quen 
Nhà hàng khoän 130 ch‡ ngÒi 

Vì lš do di dân cho nên cÀn sang gÃp 
MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t cø th‹ xin liên låc: 

Tel. : 07161 - 72189  (g¥p KIN) 
 

Sang nhà hàng  
tåi Pforzheim  

gÀn Hauptbahnhof 
� Nhà hàng 80 ch‡ ngÒi. Mùa 
hè bên ngoài có Biergarten 30 
ch‡ ngÒi. 
� Có bãi ÇÆu xe thoäi mái. Có 
phòng riêng làm Karaoke cho 
cuÓi tuÀn 45 ch‡ ngÒi. 
� TiŠn nhà m‡i tháng 1650 
Euro luôn 05 phòng dành cho 
công nhân. 
� Sang v§i giá phäi chæng. 
M†i chi ti‰t xin liên låc qua sÓ 

Handy : 0179 9731228 ho¥c sÓ 

ÇiŒn thoåi : 07231 1559868 
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S A SDia Chl Mod
VIEN GIÄI PHÄU THÄM MY

HANH PHUOC
VICTORIA COSMETIC SURGERY CENTER

6156 Richmond Avenue
Houston, Texas 77057 - 6210 - U.S.A.

Tel. : (713) 781-7999
Toll Free : 1-800 DEP-NHÄT

hay 1-800-337- 6428

GiÄL PHÄU THÄM MY DO
Bäe Si HÖ TÄN PHUOC
Vän Bäng Chuy&n Khoa Giai Phä

Vän Bäng Chuye@n Khoa Giai Phäu

Höi Vien Han Läm Vien Giai Phäu Thäm My Hoa Ky

Töt Nghi&p Giai Phäu Näm 1968
Tu Nghiep Giai Phäu Tai Hoa Ky Näm 1973

WANN

Giäi Phäu Tai Phöng Mach vä cäc E£

(bäng phuong'phäp gäy me hoän
te tüy theo sO’ thich cüa benh nhän, an €

khöng dau)


