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áo Xuân sÓ 138 Çã Ç‰n tay quš Ç¶c giä xa gÀn. 
ña phÀn Çã ÇÜ®c nhiŒt liŒt hoan nghinh vŠ s¿ 

Çúng kÿ hån cûa báo. ñã 25 næm trôi qua, cÙ 2 tháng 
m¶t lÀn nhÜ th‰, hÀu nhÜ chÜa bÎ trÍ näi lÀn nào cä. ChÌ 
m¶t vài lÀn báo rÖi vào T‰t ho¥c các lÍ l§n, hay bÜu ÇiŒn 
Çình công; nên Ç‰n hÖi trÍ m¶t chút thôi. ñiŠu nÀy Çã nói 
lên ÇÜ®c s¿ ÇŠu Ç¥n và thÜ©ng xuyên cûa t© báo. ñÒng 
th©i Chùa cÛng Çã nhÆn ÇÜ®c s¿ h‡ tr® tØ tinh thÀn Ç‰n 
vÆt chÃt cûa nh»ng vÎ c¶ng s¿ vi‰t bài, ÇÜa tin cÛng nhÜ 
cûa quš Ç¶c giä xa gÀn. Ân tình Ãy làm sao nói h‰t ÇÜ®c! 

N¶i dung cûa báo m§i là phÀn chính. Vì báo Viên 
Giác là t© báo ñåo mang tÜ tÜªng ñåo chuy‹n täi vào 
ñ©i; nên th‰ Çi cûa Viên Giác cÛng không kém s¿ gÆp 
ghŠnh. N‰u chÌ thuÀn là ñåo ho¥c thuÀn là ñ©i thì dÍ æn 
dÍ nói hÖn; nhÜng Viên Giác Çã ch†n con ÇÜ©ng Trung 
ñåo Ãy; cho nên Çôi khi cÛng phäi chÃp nhÆn nh»ng th¿c 
t‰ Çã Çang và së xäy ra v§i mình. Nghïa là có khen, chê, 
trách móc, giÆn h©n và tán dÜÖng, ca tøng. N‰u làm con 
sÓ thÓng kê thì Viên Giác ÇÜ®c 95% bån bè thân h»u 
ÇÒng š tán thÜªng. Còn 5% phê bình th£ng th¡n nh»ng 
ch‡ sÖ sót; nhÜng ÇiŠu Ãy cÛng quš thôi. Vì m¶t cÖ quan 
ngôn luÆn có tính cách Ç¶c lÆp nhÜ Viên Giác, nghïa là 
không lŒ thu¶c bªi nhà nÜ§c hay Çäng phái nào, nên nó 
phäi tÜ®ng trÜng ÇÜ®c s¿ t¿ do và tôn tr†ng nh»ng š ki‰n 
khác, không nhÃt thi‰t phäi chû trÜÖng cûa t© báo là vÆy. 

Bây gi© sÓ Tân Niên Çã Ç‰n tay quš vÎ. Ch¡c ch¡n 
quš vÎ cÛng së hài lòng v§i hình bìa cûa H†a sï Vy-Vy 
Võ-Hùng-KiŒt Çã góp phÀn cho Viên Giác tØ Hoa Kÿ gªi 
sang và hy v†ng trong nh»ng sÓ t§i, quš Ç¶c giä së có 
dÎp chiêm ngÜ«ng nh»ng hình änh khác ÇËp Çë và š 
nghïa hÖn vào nh»ng lÀn ra báo nhÜ th‰. 

TØ tháng 10 Ç‰n tháng 12 næm 2003 vØa qua Giáo 
H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt tåi quê nhà dÜ§i s¿ 
lãnh Çåo cûa ñåi Lão Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang, 
Hòa ThÜ®ng ViŒn TrÜªng ViŒn Hóa ñåo Thích Quäng 
ñ¶, ThÜ®ng T†a Phó ViŒn TrÜªng ViŒn Hóa ñåo Thích 
TuŒ SÏ cùng chÜ Tôn ñÙc tåi quê nhà Çã nói lên ÇÜ®c tÃt 
cä tâm nguyŒn cûa ngÜ©i con PhÆt là: "ñØng s® hãi 
n»a" nhÜ tinh thÀn thông båch Vu Lan cûa Hòa ThÜ®ng 

ViŒn TrÜªng ViŒn Hóa ñåo Çã gªi ra tØ trong nÜ§c. 
Trong khi Çó ª ngoåi quÓc, tåi Hoa Kÿ, Canada, Úc Châu 
và Âu Châu, Çâu Çâu cÛng ÇÒng loåt hÜ§ng vŠ quê mË 
Ç‹ h‡ tr® cho công viŒc tranh ÇÃu cûa Giáo H¶i. Ngoài 
ra, QuÓc H¶i Hoa Kÿ cÛng nhÜ QuÓc H¶i Âu Châu Çã 
ÇÒng loåt ra NghÎ Quy‰t lên án s¿ Çàn áp Tôn Giáo cûa 
chính quyŠn C¶ng Sän ViŒt Nam trong th©i gian qua. 
ñiŠu Ãy Çã nói lên ÇÜ®c chính nghïa bao gi© cÛng së 
th¡ng s¿ tàn båo và bÃt công. 

Trong khi Çó Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam qua các 
sÓ báo Giác Ng¶ gÀn Çây cho thÃy, ñåi DiŒn cûa Giáo 
H¶i nhà nÜ§c ra sÙc bênh v¿c cho chính quyŠn c¶ng sän 
trong nÜ§c là vÅn có t¿ do Tôn Giáo. ñiŠu nÀy khi‰n 
ngÜ©i ta liên tÜªng låi vào th©i Çi‹m næm 1963. Khi các 
Tông Phái cûa PhÆt Giáo liên k‰t låi v§i nhau Ç‹ tranh 
ÇÃu Çòi bình Ç£ng Tôn Giáo thì chính quyŠn Ngô ñình 
DiŒm cÛng Çã l®i døng giáo phái C° SÖn Môn và giáo 
phái nÀy Çã ÇÙng vŠ phía chính quyŠn th©i bÃy gi© và 
chÙng minh cho nh»ng phái Çoàn ÇiŠu tra cûa Liên HiŒp 
QuÓc thuª Ãy là ª ViŒt Nam dÜ§i s¿ cai trÎ cûa T°ng 
ThÓng Ngô ñình DiŒm, PhÆt Giáo Çâu có bÎ Çàn áp, mà 
ngÜ®c låi là Ç¢ng khác. Vì vÅn có nhiŠu ngÜ©i ÇÜ®c cåo 
ÇÀu xuÃt gia mà; nhÜng s¿ thÆt thì sao ? Sau khi ch‰ Ç¶ 
Ngô ñình DiŒm cáo chung, giáo phái Ãy Çã nhÜ th‰ nào 
thì ai cÛng bi‰t. Ngày nay ÇÓi v§i chính quyŠn C¶ng Sän 
ViŒt Nam thì Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam Çâu có khác 
gì so v§i giáo phái C° SÖn Môn ngày trÜ§c bao nhiêu. 
Chúng ta hãy ch© xem. 

Do vÆy mà có lÀn Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang 
Çã tuyên bÓ: Có m¶t Giáo H¶i Çã ch‰t mà chÜa chôn (ám 
chÌ Giáo H¶i Nhà NÜ§c do C¶ng Sän lÆp nên). Còn m¶t 
Giáo H¶i chôn mà chÜa ch‰t (š nói Giáo H¶i PhÆt Giáo 
ViŒt Nam ThÓng NhÃt). Th©i gian së trä l©i vÆy. 

Th‰ gi§i vÅn còn chi‰n tranh Çây Çó, hÆn thù vÅn còn 
chÒng chÃt. Thiên tai bão løt, hån hán, cháy rØng vÅn 
xäy ra Çó Çây; nhÜng ÇÒng th©i nh»ng niŠm hy v†ng 
cÛng Çã hé mª. ñó là các nhà khoa h†c Çã tìm ra nh»ng 
th‰ gi§i khác, mà th‰ gi§i Çó ñÙc PhÆt Çã diÍn tä trong 
th‰ gi§i Hoa Nghiêm cách Çây hÖn 2.500 næm vŠ trÜ§c. 

T‰t næm nay m¥c dÀu n¢m vào trong tuÀn, nhÜng 
trong Çêm Giao ThØa có hÖn 2.000 ngÜ©i vŠ chùa d¿ lÍ. 
Cä ngày mÒng m¶t cho Ç‰n mÒng ba T‰t Ç¶ 4.000 ngÜ©i 
n»a và tØ Çây cho Ç‰n R¢m Tháng Giêng ch¡c không 
dÜ§i 10.000 ngÜ©i vŠ chùa cÀu nguyŒn, hái l¶c, xin xæm 
nhân cái T‰t c° truyŠn dân t¶c cûa chúng ta. 

M¶t mùa Xuân n»a låi vŠ v§i ÇÃt tr©i vån vÆt. Xin Çåi 
diŒn cho Ban Biên TÆp Báo Viên Giác kính chúc quš Ç¶c 
giä kh¡p bÓn phÜÖng m¶t næm Giáp Thân an låc thÎnh 
vÜ®ng. 

� Ban Biên TÆp Báo Viên Giác 

B 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 
VIỆN TĂNG THỐNG 

 
Phật lịch 2547 
Số 01/VTT/TT 

   

THÔNG ÐIỆP  
XUÂN GIÁP THÂN 2004 
CỦA ÐỨC TĂNG THỐNG 

  
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Xuân về, Tết đến, thiên nhiên và hoa lá đem mối hân 

hoan hòa lạc cho nhân quần xã hội. Nhân dịp này, tôi xin 
gửi đến toàn thể chư liệt vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại 
Ðức Tăng Ni, nam nữ Cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước lời 
cầu chúc một năm an lành, như ý và viên thành Phật sự. 

Xuân về, Tết đến còn dạy cho chúng ta lẽ vô thường của 
tạo vật để thăng tiến thân tâm: hạnh phúc có thể tác tạo, 
khổ đau có thể truy diệt, nếu con người biết nương vào lẽ 
vô thường để mở ra tám vạn pháp môn giải thoát, thay vì 
để cho tám vạn chướng môn nô lệ, vô minh và cuồng tín 
hoành hành. 

Cũng chính vì hiểu lẽ vô thường đó, mà những chướng 
duyên xảy ra từ sau Tiền đại hội bất thường ở Tu viện 
Nguyên Thiều thượng tuần tháng mười dương lịch vừa qua 
không làm cho hàng giáo phẩm trong Hội Ðồng Lưỡng Viện 
xao động. Dù rằng hoàn cảnh quản chế, bức hiếp khắt khe 
đang xảy ra cho chư Tăng giáo phẩm. Và dù Nhà nước 
không tuyên bố hay ra giấy tờ chính thức, nhưng bản thân 
tôi và Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ hiện nay sống như cảnh 
người tù. Chúng tôi đã sống mấy chục năm qua trong nỗi 
khó khăn bức bách như thế, nay chồng chất thêm bức bách, 
khó khăn đến đâu đi nữa, cũng không làm thay đổi tâm 
nguyện của chúng tôi đối với chánh pháp và dân tộc. 

Như quý liệt vị đã biết về chuyến đi chữa bệnh của tôi 
tại Hà Nội đầu năm nay. Nhân dịp ấy, tôi đã gặp Thủ Tướng 
Phan Văn Khải. Sau cuộc gặp gỡ này, tôi về thăm Huế và 
các tỉnh ở phía Nam cho đến Mỹ Tho. Ði đến đâu tôi cũng 
thấy nhơn tâm, cơ sở của Tăng Tín đồ Phật giáo vẫn còn 
nguyên, vẫn một lòng một dạ sắc son với Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất, tuy âm thầm chưa công khai bộc lộ. 
Tôi cũng đến thăm các vị giáo phẩm cao cấp của Giáo hội ta 
ngày xưa, mà nay đang là những cán bộ trong Giáo Hội hiện 
tại. Ðạo tình của chư vị vẫn còn nguyên, không mang tâm 
hay thái độ phân biệt. Ðâu đâu cũng hỏi tôi: "Chừng nào thì 
Giáo Hội ta sinh hoạt trở lại sau mấy mươi năm vắng 
bóng?". 

Cũng từ nhiều năm qua và nhiều lần các cán bộ cao cấp 
của Nhà nước đến gặp tôi mong muốn tôi ra Hà Nội làm 
việc. Nhưng tôi từ khước và xác nhận rằng: "Việc chia rẽ 
nội bộ Phật giáo là do Nhà nước gây ra từ gần ba 
mươi năm nay, chứ không phải nội bộ Phật giáo 
chúng tôi gây ra". Họ cũng đến tiếp xúc và đề nghị tương 
tự như thế với Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Viện Trưởng 
Viện Hóa Ðạo, và Hòa Thượng đã trả lời rằng: "Chuyện nội 
bộ Phật giáo phải để cho nội bộ chư Tăng Ni giải 
quyết, phải do chư Tôn đức Tăng Ni của Giáo hội 
triệu tập Ðại hội giải quyết, không ai khác làm thay 
được". 

Ðầu năm chúc lành nhau mà phải viết những điều còn 
tồn đọng từ gần ba mươi năm qua, là điều tôi không muốn. 
Nhưng hoàn cảnh của Giáo Hội không thể không nói lên, 

nhất là chư Liệt vị ở xa nước và sống trong cảnh tự do, no 
ấm rất khó lòng hiểu hết. Tuy tôi biết vẫn còn chư Tôn đức 
giáo phẩm và hàng Cư sĩ Phật tử trong Văn phòng II Viện 
Hóa Ðạo, trong các Giáo Hội tại các Châu, chưa quên nỗi 
khổ đau trầm thống nơi quê hương, nên đã không ngừng 
kêu gọi lương tri nhân loại đoái hoài. Tôi đã có thư cảm tạ 
toàn thể các vị Ðại biểu trong hai Quốc Hội Hoa Kỳ và Quốc 
Hội Âu Châu lên tiếng đòi hỏi phục hồi quyền sinh hoạt của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và trả tự do cho 
hàng giáo phẩm thuộc Hội Ðồng Lưỡng Viện. Trong những 
ngày cuối năm, tôi rất xúc động nghe tin Thượng Tọa Thích 
Chân Hỷ tự thiêu tại Hoa Kỳ với nguyện ước bảo vệ Chánh 
pháp và nguyện cầu cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân 
chủ đến với mọi người dân Việt. Xin hãy đốt nén hương lòng 
cầu cho Giác Linh Thượng Tọa vãng sanh Cực Lạc Quốc. Hai 
năm trước đây, Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử Hồ Tấn Anh 
cũng đã vị pháp thiêu thân. Tâm nguyện của tôi không 
mong những sự kiện đau lòng như thế tiếp diễn. Cho nên tôi 
mong mỏi những Ngọn Ðuốc sáng ấy thức tỉnh Nhà đương 
quyền Việt Nam sớm thay đổi chính sách, biết tôn sùng sự 
hiền thiện, bãi bỏ những bạo ác, bất công. 

Thưa quý Liệt vị, 
Phật Pháp hiện tiền nơi thế gian nhằm mục đích tịnh hóa 

thế gian và giải phóng nhân loại ra khỏi tư kỷ, trầm luân, 
cho nên Phật Pháp không giới hạn trong việc thuyết giảng 
mà thôi. Bản hoài của Ðức Thế Tôn là đạo Bồ Tát: Quán nỗi 
khổ đau của đồng loại và chúng sinh để nảy sinh sự đồng 
tình cứu khổ và ban phát sự hòa lạc, làm nên vô lượng tâm 
giải thoát. Ðó là con đường và chí nguyện của Bồ Tát, của 
lịch đại tổ sư thực hiện trên dải đất Việt Nam hai nghìn năm 
qua, mà nay chúng ta nối tiếp sự nghiệp ấy để trang nghiêm 
giáo hội và trang nghiêm quốc độ. Sự nghiệp này không thể 
ký thác hy vọng ở vị lai, vào một cõi nào khác, mà mỗi cá 
nhân phải thể nghiệm không thối chuyển trong cuộc sống 
hiện tại. 

Hạnh chân chính của Bồ Tát là lợi tha. Nên Bồ Tát lăn 
xả, tham gia rộng rãi những sự nghiệp có lợi ích cho con 
người và xã hội. Chỉ bàn suông các pháp là bình đẳng, mà 
không biết hành vi có pháp và phi pháp, là xa lìa chánh 
pháp. Chuyên tâm phóng sinh chim cá, mà không đếm xỉa 
đến những kẻ đói nghèo, lâm nạn, là đi ngược lại tinh thần 
Bồ Tát đạo. 

Thực hành Bồ Tát đạo trong nhất cử nhất niệm nơi đời 
sống hằng ngày là thông điệp Xuân năm nay tôi muốn gửi 
đến toàn thể chư liệt vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức 
Tăng Ni, và nam nữ Cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước. 

Thay mặt Hội Ðồng Lưỡng Viện tôi xin gửi đến Chư tôn 
giáo phẩm trong và ngoài nước bất phân môn phái, và ở hai 
Viện Tăng Thống và Viện Hóa Ðạo (I và II), Phòng Thông 
Tin Phật Giáo Quốc Tế, các Chính phủ và Nhân dân trên thế 
giới, các Hãng thông tấn, Báo chí, các cơ quan Truyền 
thông, các đoàn thể Phật tử xa gần trong và ngoài nước, lời 
cảm ơn sâu xa và cầu chúc một Năm Mới An Lành. 

Nguyện cho Năm Mới chúng ta làm được nhiều việc hơn 
trong công cuộc hoằng pháp lợi sanh, đào luyện Tăng Ni, 
Phật tử, thu hồi những cơ sở của Giáo hội đã mất. Và cầu 
nguyện cho quốc thái dân an. 

Nam Mô Ðương Lai Ðại Từ Di Lặc Tôn Phật 
 P.L. 2547 - Bình Ðịnh, Tu viện Nguyên Thiều, 
Xuân Giáp Thân, 2004 
 
Thay mặt Hội Ðồng Lưỡng Viện 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Ðệ Tứ Tăng Thống 
(Ấn ký) 
Tỳ kheo THÍCH HUYỀN QUANG 



   

viên giác 139 tháng 2 næm 2004 3

Tôn Giáo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm Cänh 
 

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 2: 
Luân HÒi ÇÓi v§i Tôn Giáo, NghŒ 

ThuÆt và Tâm Lš H†c 
 
Ngày nay ª Çâu ta cÛng nghe thiên 

hå linh cäm r¢ng chúng ta Çang bÜ§c 
vào th©i Çåi m§i New Age. Trong hÀu 
h‰t m†i lïnh v¿c hoåt Ç¶ng (nhÜ giáo 
døc, xã h¶i, hành chính, ngôn ng», 
ki‰n trúc, kÏ thuÆt) ngÜ©i ta dÜ©ng nhÜ 
cÛng thÃy së có các Ç°i thay vŠ væn 
hóa. Ta bi‰t r¢ng næng lÜ®ng nguyên 
tº có th‹ bi‰n Ç°i tÃt cä các s¡p x‰p vŠ 
Ç©i sÓng. Ta cÛng bi‰t nhân loåi hiŒn 
có khä næng tåo d¿ng th‰ gi§i thÎnh 
vÜ®ng, an bình kh¡p nÖi. 

Và hi‹n nhiên cÛng có th‹ là s¿ 
hûy diŒt bªi vÛ khí nguyên tº... Th‰ 
nhÜng n‰u ta tin vào nh»ng l©i tiên tri 
cûa ông Edgar Cayce thì ngày tÆn th‰ 
còn xa l¡c xa lÖ. Ông thÃy có nhiŠu 
thay Ç°i l§n vào cuÓi th‰ k› hai mÜÖi. 
Tuy nhiên tiên tri không phäi là biŒt tài 
cûa ông. NhiŠu lÀn ÇÜ®c hÕi vŠ tÜÖng 
lai ông th£ng thØng tØ chÓi trä l©i. Ông 
thÜ©ng nêu lš do tåi sao: Con ngÜ©i có 
Ý CH´ và vì š chí t¿ do nên vào bÃt cÙ 
lúc nào nó cÛng có th‹ tåo d¿ng tÜÖng 
lai. Dù vÆy Çôi khi ông cÛng Çoan ch¡c 
chuyŒn s¡p xäy ra Ç‹ rÒi sau này ki‹m 
låi ta quä thÃy Çúng. 

Thí dø ngày 29.8.1943 ông cho ñåi 
tá Starling hay là: ti‹u sº cûa ñåi tá 
nên ÇÜ®c vi‰t ra và së æn khách. ñåi tá 

nên m©i ông Thomas Sugrue vi‰t. Ti‹u 
sº có th‹ ÇÜ®c Çæng nhiŠu kÿ trên tåp 
chí Collier hay ÇÜa cho nhà xuÃt bän 
Simon and Schuster in thành sách. 

Ba næm sau quy‹n "Starling of The 
White House" do Thomas Sugrue vi‰t, 
ÇÜ®c Simon and Schuster phát hành 
và quä là m¶t quy‹n sách bán rÃt 
chåy. Vào ngày 3.5.1946 nó ÇÙng 
hång nhì trong sÓ các sách không phäi 
là ti‹u thuy‰t bán chåy nhÃt ª 46 thành 
phÓ bên Hoa Kÿ. 

Næm 1926 ông Cayce cho bi‰t Çäo 
Bimini ª ngoài khÖi b© Çông cûa Ti‹u 
bang Florida, Hoa Kÿ, là phÀn cao 
nhÃt còn nhô lên khÕi m¥t nÜ§c cûa 
løc ÇÎa Atlantis, và m¶t ngôi ÇŠn c° 
còn chìm sâu dÜ§i Çáy bi‹n. Ngôi ÇŠn 
này thu¶c m¶t trong ba nÖi trên th‰ 
gi§i còn lÜu låi v‰t tích lÓi ki‰n trúc ÇŠn 
Çài Ç¥c biŒt cûa dân Atlantis. Vào ngày 
2.4.1956 nhÆt báo Miami Herald Çæng 
m¶t bài tÜ©ng thuÆt cho hay có hai cha 
con nhà n† Çi tìm v§t kho tàng cûa m¶t 
chi‰c tàu chìm ngoài khÖi Çäo Bimini, 
Çã tìm thÃy các c¶t trø cÄm thåch cûa 
m¶t ngôi ÇŠn c°. Tuy ch£ng có m¶t 
Çoàn thám hi‹m nào Ç‰n Çây sau viŒc 
khám phá kÿ lå này nhÜng ch¡c là rÒi 
Çây ngÜ©i ta së xác nhÆn ÇÜ®c l©i tiên 
Çoán cûa ông Cayce. 

ñây chÌ là hai trong nhiŠu thí dø Çã 
lÜu tr». Và nhÜ vÆy ta nên xem tr†ng 
các tiên tri cûa ông vŠ trái ÇÃt này, ta 
có th‹ thÃy nhiŠu trò dâu bi‹n song 
không phäi là tÆn th‰. NŠn væn minh 
nhân loåi ti‰p tøc phát tri‹n. Và ta có 
th‹ xây d¿ng m¶t nŠn væn minh m§i 
mÈ, r¿c r« hÖn. 

Song có m¶t ÇiŠu quan tr†ng nên 
ghi nh§ là: dù cÃu trúc cûa xã h¶i m§i 
có hoàn häo Ç‰n mÃy, nó chÌ có th‹ 
dÅn Ç‰n m¶t thäm trång nhÜ Atlantis, 
trØ phi nhân loåi š thÙc ÇÜ®c r¢ng trên 
Ç©i này có nh»ng thÙ quan tr†ng hÖn 
tính ích k›, thú thÕa mãn m†i nhu cÀu 
th‹ xác và cä giÃc mÖ hão huyŠn là ai 
cÛng ÇÜ®c sÓng trong an ninh, sung 
túc. Tri‰t lš sÓng cûa vÛ trø, dù không 
có cÖ sª khoa h†c chÙng minh, nhìn 
nhÆn r¢ng quä có linh hÒn trÜ©ng cºu 
và m¶t trÆt t¿ th‰ gi§i m§i (dù lš tÜªng 
Ç‰n mÃy) cÛng së ch£ng chÓng c¿ n°i 
s¿ bæng hoåi phát xuÃt t¿ bên trong. 
Quy‹n ti‹u thuy‰t "Brave New World" 
khá hay cûa Aldous Huxley là m¶t dÅn 
chÙng khó quên vŠ vÃn ÇŠ này. 

Thuy‰t luân hÒi và các hŒ luÆn cûa 
nó vŠ s¿ ti‰n hóa tâm linh và møc Çích 
cûa cu¶c Ç©i rÃt có th‹ là khái niŒm 
chû y‰u cûa th©i Çåi m§i Ç‹ th©i Çåi 
này ÇÜ®c sáng tÕ và dài lâu. 

Th¿c ra nguyên lš này ÇÀy Çû cho 
Ç©i sÓng con ngÜ©i nên n‰u ÇÜ®c chÃp 
nhÆn m¶t cách ph° quát, nó së thay 
Ç°i m¶t cách sâu s¡c hÀu h‰t m†i lïnh 
v¿c tÜ duy cûa chúng ta. 

Dï nhiên tôn giáo së là m¶t trong 
các lïnh v¿c chính y‰u bÎ änh hÜªng. 
Chính ThÓng giáo, Do Thái giáo, HÒi 
giáo không thuy‰t giäng vŠ luân hÒi, 
song PhÆt giáo và ƒn giáo thì có. 
NhÜng tÃt cä các tôn giáo này có th‹ 
chÎu änh hÜªng sâu ÇÆm cûa thuy‰t 
luân hÒi sau khi nó ÇÜ®c các khäo cÙu 
khoa h†c chÙng minh. 

Khäo cÙu khoa h†c và chÙng minh 
rõ ràng là ÇiŠu rÃt quan tr†ng. Tín ÇÒ 
ƒn giáo và PhÆt giáo dï nhiên thÜ©ng 
có quan niŒm bao quát hÖn vŠ cu¶c 
Ç©i vì h† tin vào s¿ ÇÀu thai. Do Çó 
h£n h† bình tâm hÖn, nhÆn thÙc tinh t‰ 
hÖn. Còn chúng ta (ngÜ©i da tr¡ng) có 
nhiŠu ÇiŠu chÜa bi‰t. 

Tuy nhiên ÇÒng th©i trong hàng tín 
ÇÒ ƒn giáo, PhÆt giáo có nhiŠu š nghï 
vŠ luân hÒi ÇÀy tính chÃt huyŠn thoåi, 
truyŠn thÓng, không phù h®p v§i th¿c 
t‰ (Ch£ng hån nhiŠu ngÜ©i tin r¢ng: 
"N‰u mày h‡n v§i cha thì ª ki‰p sau 
mày së bÎ què chân phäi, còn n‰u bÃt 
hi‰u v§i mË thì së què chân trái). Khäo 
hÜ§ng khoa h†c vŠ luân hÒi có th‹ 
khi‰n h† b§t mê tín, có cái nhìn lành 
månh hÖn. 

M¥t khác, khäo cÙu khoa h†c vŠ 
luân hÒi còn có th‹ änh hÜªng Ç‰n 
Chính ThÓng giáo, Do Thái giáo, HÒi 
giáo, tuy có lë không nhiŠu ÇÓi v§i giáo 
lš cÖ bän vŠ Çåo ÇÙc, nhÜng së änh 
hÜªng Ç‰n các khía cånh phø, thÀn 
h†c, nghi lÍ. Thí dø n‰u chÌ chú š Ç‰n 
Thiên Chúa giáo, ta së thÃy nh»ng l©i 
dåy cÖ bän, chính y‰u nhÃt cûa ÇÃng 
Ki-tô vÅn y nguyên nhÜng ÇÜ®c chÙng 
minh b¢ng nghiŒp báo và luân hÒi, 
ch£ng hån: Hãy yêu thÜÖng Thiên 
Chúa và yêu thÜÖng anh em cûa 
ngÜÖi. Hãy làm cho kÈ khác nh»ng gì 
ngÜÖi muÓn h† làm cho chính ngÜÖi. 
Còn các giáo lš thÙ y‰u nhÜ phép rºa 
t¶i, s¿ phøc sinh, s¿ cÙu r‡i linh hÒn 
v.v... mà nhiŠu nhóm chính thÓng cÓ 
bám víu riêng rë, cæm ghét các lÓi giäi 
thích nào khác v§i h†, së ÇÜ®c hi‹u: 1) 
là kém quan tr†ng hÖn ngày xÜa tØng 
ÇÜ®c tin tÜªng. 2) cÀn ÇÜ®c Çánh giá 
låi trên cÖ sª bi‹u tÜ®ng hÖn là theo 
nguyên væn (tin b¢ng l©i).  

HÖn n»a phÀn l§n t¶i l‡i hành hå 
con ngÜ©i vì bän chÃt phi lš cûa giáo lš 
CÖ ñÓc (nhÃt là thuy‰t T¶i T° Tông) 
cÛng nhÜ nhiŠu xung Ç¶t phÙc tåp và 
kÿ cøc do s¿ khác biŒt gi»a khoa h†c 
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và giáo ÇiŠu së ch£ng còn n»a n‰u 
thuy‰t luân hÒi (thuÀn lš, h®p luân lš 
và ph° quát) ÇÜ®c m†i ngÜ©i chÃp 
nhÆn. 

Các vÃn ÇŠ linh hÒn và ki‰p sau tØ 
xÜa Ç‰n nay vÅn ÇÜ®c xem là sª h»u 
riêng cûa các tu sï và Thánh Kinh, còn 
thiên hå thì ÇÜ®c mong muÓn là phäi 
tin tÜªng m¶t cách mù quáng. Th‰ 
nhÜng v§i s¿ áp døng phÜÖng pháp 
khoa h†c vào các lïnh v¿c này, rÒi ra ta 
có th‹ thÃy ¡t có m¶t nhãn quan th‰ 
gi§i thay vì các nhãn quan b¶ låc (cøc 
b¶, cÓ chÃp, hËp hòi, mù quáng) cách 
ly nhau chû y‰u vì vÃn ÇŠ ngôn ng». 

Chúng ta Çâu có m¶t môn Çåi sÓ 
h†c cho riêng nÜ§c Anh và m¶t môn 
Çåi sÓ khác n»a ª Brazil. ñåi sÓ là Çåi 
sÓ dù ª bÃt kÿ nÖi nào trên th‰ gi§i. Và 
vÆt lš hay hóa h†c thì cÛng vÆy thôi. 
Tåi sao? Vì phÜÖng pháp khoa h†c 
thÜ©ng ÇÜa Ç‰n các k‰t luÆn giÓng 
nhau. ViŒc khäo cÙu các tôn giáo có 
th‹ cÛng dÅn Ç‰n tính Çåi ÇÒng cûa 
nhân loåi. 

NghŒ thuÆt là m¶t lãnh v¿c sinh 
hoåt khác cûa con ngÜ©i có th‹ chÎu 
änh hÜªng sâu ÇÆm cûa thuy‰t luân 
hÒi. 

Trong m¶t th©i gian dài nghŒ thuÆt 
ª các nÜ§c Tây phÜÖng có mòi kiŒt sÙc 
và không sáng tåo. S¿ tiêu hûy nhiŠu 
kho tàng nghŒ thuÆt ª Âu Châu hÒi ñŒ 
NhÎ Th‰ Chi‰n tuy ÇÜ®c báo chí ti‰c rÈ, 
nhÜng nhiŠu nghŒ sï låi thÃy nhË nhõm 
m¶t cách công khai hay kín Çáo. NhË 
nhõm vì mÃy thÙ Çó ch£ng có chi Ç¶c 
Çáo. TruyŠn thÓng cÛ thì kiŒt quŒ, và 
cho dù truyŠn thÓng m§i cûa các b¶ 
môn nghŒ thuÆt ÇŠu cÓ g¡ng, chúng 
không có m¶t nhãn quan hay tÜ duy 
toàn cÀu, nhÃt quán có th‹ ÇÜ®c chÃp 
nhÆn giÓng nhÜ khoa h†c hay tình 
cäm, và có th‹ Çû giá trÎ ph° quát Ç‹ 
có næng l¿c sáng tåo to l§n, sÙc månh 
h®p nhÃt. Quan Çi‹m Thiên Chúa giáo 
vÅn còn là c¶i nguÒn cûa nghŒ thuÆt 
Tây phÜÖng, rõ ràng là Çang mÃt Ç¶ng 
l¿c và quyŠn næng gây cäm hÙng cho 
nh»ng tác phÄm có giá trÎ. 

Thuy‰t luân hÒi và tÃt cä các minh 
tri‰t c° nhân gi© có th‹ bÜ§c ra Ç‹ 
cung cÃp cái khái niŒm cÀn thi‰t có 
tính cách thÓng nhÃt. ViŒc hi‹u ra r¢ng 
con ngÜ©i có m¶t š nghïa và m¶t møc 
Çích vÛ trø có th‹ th°i m¶t luÒng sinh 
khí vào dòng tÜ duy cûa con ngÜ©i vŠ 
chính bän thân, sÓ phÆn mình. Nó 
cÛng së gây cäm hÙng Ç‹ sáng tåo 
các dång nghŒ thuÆt m§i và bày tÕ 
nh»ng ÇiŠu chÜa ÇÜ®c nói ra ª th©i 
hiŒn Çåi này. 

TÀm nhìn m§i và mênh mông Çó 
cÀn bàn tay s¡p x‰p cûa nhà nghŒ sï 
Ç‹ thiên hå không cäm thÃy s® hãi s¿ 
bao la m§i mÈ, có hŒ thÓng, kÿ lå xung 
quanh h†. H† phäi tÆp cäm thÃy thoäi 
mái khi sÓng trong vÛ trø, trong thái 
dÜÖng hŒ vì Çây là trÜ©ng Ç©i, là sân 
chÖi cûa h†. Vòng luân hÒi to l§n giúp 
chúng ta phát tri‹n, s¿ chuy‹n ki‰p 
trÀn gian và các cänh gi§i khác Ç‹ ta 
bi‹u hiŒn, nh»ng giai Çoån ti‰n hóa 
dài, nghiŒp l¿c vØa to l§n vØa vi t‰, vô 
vàn giai Çoån trên bÜ§c ÇÜ©ng ti‰n hóa 
Çang diÍn ra, s¿ phÙc tåp cûa các mÓi 
tÜÖng quan gi»a các ki‰p, mÓi tÜÖng 
quan v§i ngÜ©i khác, tÃt cä các khái 
niŒm này cÀn ÇÜ®c nhà nghŒ sï cäm 
nhÆn, quán triŒt Ç‹ rÒi cô Ç†ng låi, ÇÖn 
giän hóa, Çóng khung, rút g†n thành 
nh»ng thÙ dÍ hi‹u Ç‹ thiên hå an tâm 
và sinh hoåt ª các trình Ç¶ næng l¿c 
m§i. 

RÃt có th‹ có khuynh hÜ§ng toán 
h†c trong nŠn nghŒ thuÆt m§i này. Có 
th‹ l¡m vì bän th‹ cûa vÛ trø là toán 
h†c và sÓ phÆn con ngÜ©i vŠ nhiŠu 
m¥t cÛng ÇÜ®c quy ÇÎnh theo toán h†c. 
Các chu kÿ có tính cách ÇÎnh kÿ, có 
th‹ tính toán ÇÜ®c. Các âm thanh, s¡c 
màu ÇŠu có nh»ng Ç¶ dài sóng, nh»ng 
rung Ç¶ng khác nhau. Và con ngÜ©i 
v§i løc phû ngÛ tång, tâm linh, tÜ tÜªng 
cÛng có nh»ng rung Ç¶ng Ç¥c thù.  

NghŒ thuÆt tÜÖng lai h£n phäi t‰ 
nhÎ, chính xác vŠ toán h†c, có óc 
tÜªng tÜ®ng sáng tåo vŠ các ÇŠ tài vÛ 
trø thì thuy‰t luân hÒi và nghiŒp báo 
m§i có cÖ ÇÜ®c chÃp nhÆn trên toàn 
cÀu. ñiŠu này cÛng ÇÜ®c thÃy ª các 
tác phÄm cûa Claude Bragdon và 
Hubert Stowitts. 

H¶i h†a dï nhiên së vÜ®t Ç‰n tÀm 
cao khi diÍn tä m¶t th©i Çåi giác ng¶. 
Khi viŒc khäo cÙu thÃu suÓt trình bày 
càng lúc càng nhiŠu hÖn vŠ th¿c tåi 
tinh t‰ chung quanh ta, nhà nghŒ sï së 
thÃy choáng ng®p v§i các ÇŠ tài phong 
phú. ViŒc trình bày các ki‰p nÓi ti‰p 
nhau là m¶t trong nh»ng viŒc có th‹ 
làm. Thoåt tiên có th‹ vë theo tÜªng 
tÜ®ng hay Ãn tÜ®ng, sau Çó nh© thiên 
nhãn thông së có nh»ng tranh chính 
xác hÖn. 

N‰u luân hÒi ÇÜ®c chÙng minh 
trong các phòng thí nghiŒm thì tâm lš 
h†c và các tôn giáo h£n së träi qua 
m¶t giai Çoån ÇiŠu chÌnh và các væn 
nhân, thi sï së Çóng vai trò quan tr†ng. 
Quš vÎ này së trÃn an, trình bày rành 
måch vÃn ÇŠ cho nh»ng ai còn hoang 
mang, nghi ng©, cÓ chÃp. Væn thi sï 
Çóng vai trò cô mø Ç« ÇÈ cho s¿ chào 

Ç©i cûa th©i Çåi m§i. Dùng ngôn ng» 
trÀn tøc h† së diÍn tä m¶t vÃn ÇŠ h‰t 
sÙc là th‰ gian nhÜng låi khó hi‹u ÇÓi 
v§i nh»ng ai chÎu änh hÜªng sâu ÇÆm 
giáo lš m¶t tôn giáo n†. 

NhÜng trái låi không có nghïa là tÃt 
cä các chuyŒn giä tÜªng trong tÜÖng 
lai së n¥ng nŠ vì các ÇŠ tài tâm lš và 
vÛ trø. Các hài kÎch xäy ra trên Ç©i này 
cÛng hoàn toàn có th¿c nhÜ các bi kÎch 
vÆy. ThÆt Çó, v§i l®i th‰ có ÇÜ®c ta së 
xem các trò hŠ cûa ngÜ©i Ç©i v§i cùng 
tâm trång nhÜ c° nhân bao th‰ k› qua 
tØng cÃt ti‰ng cÜ©i vang d¶i núi ÇÒi 

Tính hài hÜ§c cûa nhân vÆt ÇÜ®c 
trình bày rõ nét hÖn nh© các tÜÖng 
phän thÃy ÇÜ®c tØ ki‰p này sang ki‰p 
khác, tØ quan hŒ này Ç‰n quan hŒ 
khác. Tính khôi hài bi thäm càng sâu 
s¡c, khoa h†c hÖn khi ta thÃy có s¿ 
hoán Ç°i vai trò, ÇÎa vÎ xã h¶i ª ki‰p 
này qua ki‰p n†. Khi phÖi bày tÃt cä 
các ÇÎnh mŒnh, tài hóm hÌnh cÛng tha 
hÒ thi thÓ trong vô vàn cänh nghÎch lš 
và tÜªng tÜ®ng. Khi xem các cu¶c 
sÓng m§i cûa m¶t ÇÃng quân vÜÖng ª 
ki‰p này và là m¶t tên lùn ª ki‰p sau, 
ta thÃm thía ÇÜ®c các y‰u tÓ kÿ cøc, 
còn ÇÜÖng s¿ thì phân vân, không bi‰t 
xº lš ra sao. 

ThÆt th‰ m¶t niŠm vui nhË nhàng 
bao phû nŠn væn h†c tÜÖng lai vì nó 
thoát khÕi vÛng lÀy cûa h†c thuy‰t 
Freud và chû nghïa duy vÆt không th¿c 
t‰. Th‰ gi§i së hân hoan hÖn n‰u thiên 
hå hi‹u ra r¢ng các tÃn thäm kÎch 
trong Ç©i h† chÌ là nh»ng chuyŒn xäy 
ra trong m¶t khoäng th©i gian nào Çó 
trên bÜ§c ÇÜ©ng ti‰n hóa Ç‹ Çi Ç‰n giäi 
thoát. 

NhÜng có lë tâm lš h†c là lïnh v¿c 
së có thay Ç°i nhanh và nhiŠu. Nguyên 
lš luân hÒi khi khai mª cõi vô thÙc sâu 
th£m có th‹ cung cÃp cho ta l©i giäi 
thích h®p lš hÖn bÃt cÙ hŒ thÓng tÜ duy 
nào vŠ các khó khæn trª ngåi trên 
ÇÜ©ng Ç©i. Khi nh¡c nhª r¢ng chúng ta 
chû y‰u là nh»ng tâm linh chÙ ch£ng 
phäi thú vÆt, cÛng nhÜ møc Çích cûa 
con ngÜ©i Çâu phäi là sinh tÒn mà là 
cäi thiŒn và phát tri‹n tâm thÙc, 
nguyên lš luân hÒi ¡t së tåo ra m¶t 
møc Çích m§i cûa cu¶c Ç©i. Khi cho ta 
thÃy luÆt nhân quä rÃt chuÄn m¿c thì 
giá trÎ Çåo ÇÙc nh»ng l©i khuyên ræn 
cûa các tôn giáo càng rõ nghïa ra. 

Th‰ nên nguyên lš luân hÒi cho ta 
s¿ giäi thích møc Çích và Çåo lš cûa 
cu¶c Ç©i. Và vì có giá trÎ khoa h†c, 
nguyên lš này së quy k‰t khoa h†c, y 
h†c, tri‰t h†c, tâm lš h†c, Çåo ÇÙc h†c 
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và các tôn giáo là ÇiŠu ai cÛng mong 
Ç®i. 

Ta Çã suy Çoán và änh hÜªng cûa 
thuy‰t luân hÒi có th‹ có ÇÓi v§i nghŒ 
thuÆt. Nó không nh»ng änh hÜªng Ç‰n 
chû ÇŠ và s¿ th‹ hiŒn nghŒ thuÆt, 
mang Ç‰n m¶t quan Çi‹m thÓng nhÃt 
m§i mà nó còn cho ta thÃy r¢ng sÓ 
phÆn cûa m‡i con ngÜ©i chính là m¶t 
nghŒ sï sáng tåo. TrÜ§c m¥t chúng ta 
là viÍn tÜ®ng cûa s¿ hoàn häo và thiên 
tài trong bÃt cÙ lïnh v¿c sáng tåo nào. 
NhÜng thÄm mÏ cÛng là møc Çích con 
ngÜ©i ch£ng kém chi thiên tài hay khä 
næng sáng tåo. Thiên tài là s¿ nhìn 
thÃu suÓt, còn khä næng sáng tåo liên 
quan Ç‰n vô ngã (tÙc các vÆt th‹, hình 
dáng, màu s¡c, ÇÜ©ng nét, vÆt liŒu, cÖ 
cÃu cûa th‰ gi§i bên ngoài). ThÄm mÏ 
cá nhân là s¿ nhìn thÃu suÓt và khä 
næng sáng tåo liên quan Ç‰n bän thân. 

Nam gi§i thÜ©ng có khuynh hÜ§ng 
ly tâm, hÜ§ng ngoåi. N» gi§i låi hay 
quy tâm, hÜ§ng n¶i. Cho nên có th‹ 
nói Çàn ông thÜ©ng có thiên tài và Çàn 
bà hay có thÄm mÏ. NhÜng vì cä hai 
gi§i chÌ là s¿ chuyên môn hóa, là hai 
phÀn cûa m¶t sinh vÆt lÜ«ng tính 
(androgynous) nên tÃt cä chúng ta dù 
hiŒn là nam hay n» ÇŠu phäi Çåt ÇÜ®c 
cä hai phÀn: thiên tài và thÄm mÏ. 

NgÜ©i này thi‰u khä næng sáng tåo 
ª Çâu? NgÜ©i này thi‰u thÄm mÏ ª 
Çâu? Y bÎ mÃt thæng b¢ng ch‡ nào? 
ñây là các câu hÕi mà m¶t chuyên gia 
trÎ liŒu cÀn nêu lên (chúng quan tr†ng 
hÖn viŒc tìm hi‹u hÒi nhÕ y Çã ÇÜ®c 
dåy cách Çi vŒ sinh nhÜ th‰ nào, tåi 
sao y thù ghét cha cûa y). Các câu hÕi 
trong ngo¥c ÇÖn dï nhiên cÛng có š 
nghïa. NhÜng ta phäi tÆp nhìn lên, nhìn 
xuÓng, nhìn trÜ§c, nhìn sau. Ta phäi 
tÆp suy gÅm vŠ møc Çích chính y‰u 
cÛng nhÜ Ç¥c tính thú vÆt cûa loài 
ngÜ©i. 

V§i ki‰n thÙc m§i vŠ luân hÒi cÛng 
nhÜ v§i các tiŠm næng siêu giác 
(supersensory potentials) to l§n khác 
cûa con ngÜ©i, trái ÇÃt này rÒi ra có cÖ 
thoát khÕi th©i kÿ Trung c° Çã kéo dài 
khá lâu. Có th‹ th‰ gi§i Çáng buÒn này 
(mà Bernard Shaw gán cho cái tên 
"nhà thÜÖng Çiên cûa thái dÜÖng hŒ" 
cuÓi cùng së trª thành nh»ng gì nó 
phäi có: m¶t cänh gi§i xán lån mà quš 
ông, quš bà không nh»ng bi‰t rõ các 
quá khÙ tÓt hay xÃu cûa mình mà còn 
h†c ÇÜ®c cách làm th‰ nào Ç‹ bi‰n 
Ç°i, chuy‹n hoán nó thành ÇiŠu THIỆN 
và M³. 

 
HẾT 

  

 �Tùy Anh 
 

Mai rÒi 
Ç©i  

cÛng së vui 
 
 
 
 

Mai rÒi Ç©i có gì vui? 
Ch£ng qua là nh»ng ngÆm ngùi Ç¡ng cay! 
Th‰ thôi, ngày cÛng låi ngày 
Tr¡ng b© nhân ngã, tr¡ng tay ân tình! 
Bâng khuâng gi»a cu¶c phù sinh 
Nghe chuông tÌnh thÙc, nghe kinh nguyŒn cÀu 
M¶t mình tÌnh gi»a Çêm thâu 
HÒn quê thêm m¶t n‡i Çau nghìn trùng. 
G†i ngÜ©i, ngÜ©i chÓn lao lung 
G†i ta, sông núi thûy chung vÅn ch©! 
 
Mai rÒi thêm m¶t Ü§c mÖ 
Quê hÜÖng quang phøc dÜ§i c© ViŒt Nam 
Ngày nghe khúc hát Nam Quan 
ñêm nÖi Bän GiÓc thác ngàn hoan ca 
M‡i lÀn tÜªng nh§ TrÜ©ng Sa 
Låi thÜÖng ti‰ng sóng Hoàng Sa trong Ç©i. 
 
Mai rÒi Ç©i cÛng së vui 
Em Öi quên nh»ng ngÆm ngùi ban sÖ, 
Em vŠ chæm chút tình thÖ 
ÐÖm thÖm trÀm ngäi bên b© tº sinh 
M‡i ngày tr†n m¶t th©i kinh 
CÀu xin nhân th‰ thái bình an vui. 
 
 
   (Xuân Giáp Thân 21.01.04) 
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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. 
 

�� 
 

(Ti‰p theo VG 138) 
 

ñàn ba la mÆt - phÄm thÙ  4 
 

Vì sao mà BÒ Tát tu hånh bÓ thí ? 
BÓ thí n‰u vì tÜ l®i, l®i ngÜ©i cho Ç‰n l®i cä hai và bÓ thí 

nhÜ vÆy tÙc hay trang nghiêm con ÇÜ©ng BÒ ñŠ. BÒ Tát vì 
muÓn ÇiŠu phøc chúng sanh làm cho lìa kh° não, cho nên 
hành bÓ thí. KÈ tu hành bÓ thí là lÃy tài vÆt và sanh tâm xä 
cho ngÜ©i Ç‰n xin. Khªi tâm tôn tr†ng, khªi nh§ Ç‰n cha mË, 
thÀy t°, thiŒn tri thÙc cho Ç‰n bÀn cùng hå t¥c, khªi tâm lân 
mÅn nhÜ nh§ Ç‰n con tùy thuÆn cho Ç‰n tâm hoan h› cung 
kính. Cho nên có tên là BÒ Tát sÖ tu thí tâm. Tu bÓ thí rÒi 
tâm lành ÇÒn xa, tùy nÖi mà sanh, tài bäo phong phú; nên 
có tên là l®i, hay làm cho chúng sanh tâm ÇÜ®c ÇÀy Çû. 
Giáo hóa ÇiŠu phøc làm cho không s® hãi; nên có tên là l®i 
tha. ñây g†i là tu vô tÜ§ng thí. Giáo hóa chúng sanh làm 
cho chúng sanh cùng mình có l®i. Nên có tên là ÇŠu l®i. 
Nhân tu bÓ thí nÀy mà ÇÜ®c ngôi vÎ chuy‹n luân vÜÖng, 
nhi‰p th† tÃt cä vô lÜ®ng chúng sanh, cho Ç‰n chÙng ÇÜ®c 

vô tÆn pháp tång. Cho nên có tên là con ÇÜ©ng trang 
nghiêm BÒ ñŠ. 

Thí có 3 loåi: M¶t là pháp thí. Hai là vô úy thí và ba là tài 
thí.  

KÈ bÓ thí nÀy; khuyên ngÜ©i th† gi§i và phát tâm xuÃt 
gia, hûy hoåi tà ki‰n nói dÙt các nghi vŠ 4 loåi ác làm xung 
Ç¶t nhau, phân biŒt khai thÎ cho š nghïa cûa chÖn Ç‰, tán 
thán công ÇÙc tinh tÃn. Nói phóng dÆt quá xÃu. Có tên là 
pháp thí.  

N‰u có kÈ s® vua quan, sÜ tº, c†p beo, nÜ§c lºa, tr¶m 
c¡p. BÒ Tát thÃy th‰ hay vì cÙu h¶; nên có tên là vô úy thí.  

LÃy tiŠn cûa cûa chính mình mà cho không tâm phân 
biŒt; trên tØ trân bäo, voi, ng¿a, xe, áo quÀn, thÙc æn, ÇÒ 
uÓng. DÜ§i Ç‰n håt gåo, s®i mì dÀu nhiŠu dÀu ít, có kÈ 
mong muÓn tùy š Üng thuÆn mà cho: nên có tên là tài thí.  

Tài thí có 5 loåi : M¶t là thí b¢ng tâm. Hai là thí b¢ng tín 
tâm. Ba là thí tùy th©i. BÓn là t¿ tay mình thí. Næm là nhÜ 
pháp mà thí. 

Ch‡ không nên thí cÛng có 6 loåi : 
- Phi lš cÀu giúp tiŠn båc, không nên thí. 
- VÆt không thanh tÎnh nhÜ rÜ®u, thuÓc Ç¶c không nên 

cho ngÜ©i. 
- Làm cho chúng sanh Çiên loån nhÜ vÆt Trí La CÖ 

CÜÖng, không nên cho ngÜ©i. 
- Làm cho chúng sanh não håi nhÜ giáo mác, cung tên, 

không nên thí cho ngÜ©i. 
- Làm håi chúng sanh nhÜ âm nhåc, n» s¡c không nên 

thí cho ngÜ©i. 
- Làm hoåi tâm thanh tÎnh, lÃy l©i nói không nhÜ pháp 

làm não loån chúng sanh, không nên thí. 
Mà phäi hay trØ tÃt cä làm cho chúng sanh ÇÜ®c an låc. 

ñó có tên là thí nhÜ pháp. 
Låi cÛng có næm loåi tên là thiŒn l®i: 
M¶t là thÜ©ng ÇÜ®c thân cÆn tÃt cä hiŠn thánh. 
Hai là tÃt cä chúng sanh khi thÃy ÇÜ®c vui. 
Ba là khi vào trong ñåi chúng ÇÜ®c ngÜ©i tôn kính. 
BÓn là có tên lành tÓt lÜu kh¡p mÜ©i phÜÖng. 
Næm là hay làm cho s¿ giác ng¶ ÇÜ®c thæng ti‰n hÖn 

n»a. 
BÒ Tát là ngÜ©i mà có tên là thí tÃt cä nhÜ th‰. TÃt cä 

nh»ng ngÜ©i bÓ thí ch£ng phäi nghïa r¢ng có nhiŠu tiŠn cûa. 
Nghïa là lÃy tâm nhÜ pháp cÀu tài mà mang ra bÓ thí. Nên 
có tên là thí tÃt cä. ñó là dùng tâm thanh tÎnh chÙ không có 
tráo trª mà thí. Nên có tên là thí tÃt cä. 

ThÃy ngÜ©i bÀn cùng sanh tâm lân mÅn mà thí, g†i là thí 
tÃt cä. 

ThÃy kÈ nguy kh° mà dùng tâm tØ bi Ç‹ thí, g†i là thí tÃt 
cä. 

Ÿ nghèo ít tiŠn mà hay dùng tâm bÓ thí. ñó là thí tÃt cä. 
Yêu m‰n vÆt quš, khai mª š tÓt, g†i là thí tÃt cä. 
Không quän gi» gi§i hay không tåo nên phÜ§c ÇiŠn mà 

thí. Tên g†i là thí tÃt cä. 
Ch£ng cÀu niŠm vui cûa tr©i ngÜ©i an °n mà thí. Có tên 

là thí tÃt cä. 
Cho Ç‰n cÀu vô thÜ®ng BÒ ñŠ mà thí. Có tên là thí tÃt 

cä. 
MuÓn bÓ thí và khi bÓ thí rÒi không có tâm hÓi hÆn, có 

tên là thí tÃt cä. 
N‰u cúng thí hoa nhÜ ñà La Ni có thÃt giác hoa. 
N‰u thí hÜÖng thÖm thì có gi§i ÇÎnh huŒ xông thân Ç‹ thí, 

làm cho ÇÀy Çû vÈ ÇËp vÆy. 
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N‰u bÓ thí y phøc thì màu s¡c thanh tÎnh trØ viŒc ch£ng 
tàm quš. 

N‰u cúng Çèn dÀu, thì làm cho ÇÀy Çû PhÆt nhãn chi‰u 
soi tÃt cä các pháp tánh vÆy. 

N‰u thí voi ng¿a xe thì ÇÜ®c vô thÜ®ng thØa, thÀn thông 
ÇÀy Çû Ç‹ thí anh låc, làm cho ÇÀy Çû 80 tÜ§ng tùy hình 
häo. 

N‰u thí trân bäo thì làm cho ngÜ©i l§n Çû 32 tÜ§ng. 
N‰u dùng sÙc l¿c Ç‹ thí thì làm cho Çû 10 l¿c, 4 vô úy. 

ChÌ nói l©i chính. Cho Ç‰n viŒc quÓc thành thê tº, ÇÀu m¡t 
tay chân, dùng thân Ç‹ thí mà tâm thì không hiŠm khích, vì 
làm cho chúng sanh ÇÜ®c vô thÜ®ng BÒ ñŠ; nên BÒ Tát Ma 
Ha Tát tu hành bÓ thí. 

Không thÃy ngÜ©i bÓ thí vÆt lÅn kÈ th† thí, mà làm trong 
vô tÜ§ng, cho nên có tên ÇÀy Çû là ñàn Ba La MÆt. 

 
�� 

 
Thi la ba la mÆt - phÄm thÙ  5 

 
Sao g†i là BÒ Tát tu hành trì gi§i ?  
Trì gi§i n‰u mà làm cho chính mình và ngÜ©i khác cùng 

l®i, ÇÀy Çû cä hai, nhÜ th‰ g†i là gi» gi§i. TÙc là con ÇÜ©ng 
hay làm trang nghiêm cho BÒ ñŠ. BÒ Tát hay vì ÇiŠu phøc 
chúng sanh làm cho chúng sanh lìa s¿ kh° não. Có tên là trì 
gi§i. KÈ tu gi» gi§i, tÃt thanh tÎnh tÃt cä thân khÄu š nghiŒp. 
Nh»ng gì ch£ng lành, tâm hay xä bÕ. ThiŒn là viŒc hay hành 
trì Ç‹ bÕ viŒc ác và nh»ng t¶i nhÕ nÖi tâm thÜ©ng hay s® hãi. 
ñó có tên là BÒ Tát sÖ phát tâm gi» gi§i. Tu trì gi§i vÆy. Xa 
r©i tÃt cä nh»ng viŒc ác quá hoån. ThÜ©ng sanh vào nÖi 
lành, có tên là t¿ l®i, giáo hóa chúng sanh làm cho không 
phåm vào ÇiŠu ác. Có tên là l®i tha. 

Khi tu h†c và hÜ§ng Ç‰n gi§i BÒ ñŠ rÒi liŠn làm cho 
chúng sanh ÇÒng l®i låc nhÜ mình, có tên là l®i låc ÇÀy Çû. 
NhÖn viŒc gi» gìn gi§i luÆt së ÇÜ®c lìa khÕi cho Ç‰n lÆu tÆn 
Ç‹ thành tÓi chánh giác. Có tên là con ÇÜ©ng trang nghiêm 
BÒ ñŠ vÆy. 

Gi§i có 3 loåi: M¶t là thân, hai là khÄu và ba là tâm. 
KÈ trì gi» gi§i nÖi thân xa r©i tÃt cä viŒc làm cûa sát Çåo 

dâm. Ch£ng Çoåt vÆt mång, ch£ng xâm phåm tài sän và 
ch£ng phåm s¡c bên ngoài. Låi cÛng ch£ng làm nhân duyên 
sát håi ho¥c là các phÜÖng tiŒn. Không lÃy cây gÆy ngói Çá 
làm thÜÖng håi chúng sanh. N‰u vÆt thu¶c ai thì kÈ Çó th† 
døng. M¶t ng†n cÕ, m¶t lá cây ch£ng hŠ Ç¶ng Ç‰n. Låi cho 
Ç‰n nh»ng ÇiŠu nhÕ nhiŒm nÖi 4 oai nghi cÛng phäi rành 
måch rõ phân. ñó có tên là trì gi§i nÖi thân. 

KÈ gi» gi§i nÖi miŒng nghïa là Çoån trØ tÃt cä v†ng ng», 
lÜ«ng thiŒt, ác khÄu, › ng», thÜ©ng ch£ng nói l©i ly gián mà 
hòa h®p, cho Ç‰n phÌ báng trau chuÓt l©i nói, tåo nên 
phÜÖng tiŒn não håi ngÜ©i ta. L©i nói phäi chí thành mŠm 
mÕng, tin cÄn. L©i nói thÜ©ng làm l®i låc khuy‰n hóa tu 
thiŒn. Có tên là tu gi» miŒng lÜ«i. 

KÈ gi» gi§i nÖi tâm là trØ diŒt tham døc sân si tà ki‰n, 
thÜ©ng hay có tâm khiêm nhÜ©ng, không làm nh»ng chuyŒn 
quá mån. N‰u tin nhÜ th‰ së làm cho có quä báo xÃu. Suy 
nghï nhiŠu lÀn ch£ng tåo các viŒc ác, dÅu cho t¶i nhË vÅn 
sanh vào nÖi c¿c tr†ng tÜªng, làm cho kÈ tåo khûng bÓ sÀu 
kh°. Làm cho chúng sanh ch£ng khªi sân não, thÃy chúng 
sanh v§i tâm vì ái ân mà sanh ra, bi‰t tri ân báo ân, tâm 
không câu chÃp, vui làm phÜ§c ÇÙc thÜ©ng hay dåy ngÜ©i. 
ThÜ©ng hay tu tâm tØ bi thÜÖng xót tÃt cä. ñó g†i là gi§i tâm. 

ThÆp ThiŒn NghiŒp gi§i có 5 loåi l®i ích : 

M¶t là hay ngæn trØ viŒc làm ác. 
Hai là hay có tâm làm viŒc thiŒn. 
Ba là hay xa r©i phiŠn não. 
BÓn là thành t¿u tÎnh tâm. 
Næm là hay tæng trÜªng gi§i. 
Ho¥c ngÜ©i tu viŒc lành hay ch£ng buông lung, ÇÀy Çû 

chánh niŒm, phân biŒt thiŒn ác. Phäi hay nên bi‰t ngÜ©i nÀy 
quy‰t ÇÎnh hay tu gi§i 10 thiŒn nghiŒp. 

Tám vån bÓn ngàn vô lÜ®ng gi§i phÄm tÃt cä ÇŠu nhi‰p 
thâu nÖi gi§i ThÆp ThiŒn. Gi§i ThÆp ThiŒn nÀy là 10 gi§i cæn 
bän cûa tÃt cä thiŒn gi§i. ñoån trØ viŒc ác cûa thân khÄu š. 
Hay ch‰ ng¿ tÃt cä các pháp bÃt thiŒn. Có tên là vì gi§i. Gi§i 
låi có 5 loåi: 

M¶t là Ba La ñŠ M¶c Xoa gi§i 
Hai là ñÎnh C¶ng gi§i 
Ba là Vô LÆu gi§i 
BÓn là Nhi‰p Cæn gi§i 
Næm là Vô Tác gi§i 
Sau khi båch phép tÙ y‰t ma và th† gi§i tØ vÎ ThÀy, có 

tên là gi§i Ba La ñŠ M¶c Xoa. 
Cæn bän cûa TÙ thiŠn tÙ vÎ Ç‰n ThiŠn, có tên là ñÎnh 

C¶ng gi§i.  
Cæn bän cûa TÙ thiŠn, SÖ ThiŠn cho Ç‰n cuÓi, tên là Vô 

LÆu gi§i.  
Thu nhi‰p các cæn tu tâm chánh niŒm, thÃy nghe hi‹u 

bi‰t vŠ s¡c thanh hÜÖng vÎ xúc ÇŠu không sanh buông lung. 
Có tên g†i là Nhi‰p Các Cæn gi§i, xä thân cho Ç©i sau, quy‰t 
không làm ác. Tên g†i là Vô Tác gi§i. BÒ Tát tu gi§i không 
cùng Thanh Væn Bích Chi PhÆt cÛng ch£ng cùng chung; 
nên có tên là ThiŒn Trì gi§i. ThiŒn Trì gi§i làm quy t¡c l®i ích 
cho tÃt cä chúng sanh.  

Trì TØ Tâm gi§i là cÙu h¶ chúng sanh, làm cho an låc.  
TØ Bi Tâm gi§i là nhÅn th† các kh° ách nguy nan.  
Trì H› Tâm gi§i là hay vui tu thiŒn, ch£ng giäi Çãi.  
Trì Xä Tâm gi§i là oán thân ÇŠu bình Ç£ng, lìa si ái riêng 

biŒt.  
Trì HuŒ Thí gi§i là giáo hóa ÇiŠu phøc các chúng sanh. 
Trì NhÅn Nåi gi§i là tâm thÜ©ng nhu nhuy‰n vô quái 

ngåi. 
Trì Tinh Ti‰n gi§i là thiŒn nghiŒp ngày càng tæng, ch£ng 

thÓi lui. 
Trì ThiŠn ñÎnh gi§i là lìa s¿ ham muÓn không lành, thiŠn 

ÇÎnh lâu dài trong Çêm. 
Trì Trí HuŒ gi§i là Ça væn thiŒn cæn vô y‹m túc vÆy. 
Trì Thân CÆn ThiŒn Tri ThÙc gi§i là giúp thành BÒ ñŠ vô 

thÜ®ng Çåo. 
Trì ViÍn Ly Ác Tri ThÙc gi§i là xä ly 3 ác 8 nån. 
BÒ Tát là ngÜ©i trì gi» tÎnh gi§i, ch£ng nÜÖng vào nÖi døc 

gi§i, ch£ng gÀn s¡c gi§i, ch£ng ª nÖi vô s¡c gi§i mà thanh 
tÎnh gi§i.  

Xa r©i døc trÀn, trØ døc trÀn xa r©i tham sân si vô minh 
chÜ§ng. ñó là Thanh TÎnh gi§i vÆy.  

Xa r©i 2 biên ki‰n, ch£ng nghÎch nhân duyên nên g†i là 
thanh tÎnh gi§i.  

Không Ç¡m trÜ§c s¡c th† tÜªng hành thÙc tÜ§ng giä 
danh, nên g†i là thanh tÎnh gi§i. 

Ch£ng phäi nÖi nhân ch£ng khªi các viŒc thÃy và ch£ng 
trø nÖi nghi hÓi mà sanh thanh tÎnh gi§i. 

Ch£ng ª nÖi tham sân si là 3 cæn bÃt thiŒn. ñó là thanh 
tÎnh gi§i. 

Không trø nÖi ngã mån, kiêu mån, tæng thÜ®ng mån, 
mån mån, Çåi mån, nhu hòa lành tÓt. ñó là thanh tÎnh gi§i. 
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L®i dÜ«ng danh ti‰ng xÜng tøng kh° vui không làm cho 
khuynh Ç¶ng nên có tên là thanh tÎnh gi§i. 

Ch£ng nhiÍm th‰ Ç‰ hÜ v†ng giä danh thuÆn v§i chÖn 
Ç‰; nên có tên là gi§i thanh tÎnh. 

Ch£ng não ch£ng nhiŒt, tÎch tÎnh, lìa tÜ§ng nên có tên là 
gi§i thanh tÎnh. 

Nói tóm låi cho Ç‰n bÃt k‹ thân mŒnh quán vô thÜ©ng 
tÜªng sanh vào nÖi y‹m ly. Khuyên hành thiŒn cæn dõng 
mãnh tinh tÃn có tên là thanh tÎnh gi§i. 

BÒ Tát Ma Ha Tát tu hành gi» gi§i ch£ng thÃy tâm tÎnh, 
xa r©i s¿ suy nghï cho nên ÇÀy Çû Thi Ba La MÆt. 

 
�� 

 
s¢n ÇŠ ba la mÆt - PhÄm thÙ  6 

 
Vì sao mà BÒ Tát tu hånh nhÅn nhøc.  
NhÅn nhøc nghïa là vì làm cho l®i mình, l®i ngÜ©i. Cä hai 

ÇŠu có l®i. ñó g†i là nhÅn nhøc. TÙc hay trang nghiêm cho 
con ÇÜ©ng Giác Ng¶.  

BÒ Tát vì muÓn ÇiŠu phøc chúng sanh làm cho chúng 
sanh lìa kh° não Ç‹ tu hånh nhÅn nhøc. KÈ tu nhÅn nhøc 
tâm thÜ©ng khiêm hå v§i tÃt cä chúng sanh. Kiên cÜ©ng xä 
bÕ kiêu mång khi th¿c hành. ThÃy kÈ làm ác khªi tâm 
thÜÖng xót. L©i nói thÜ©ng nhË nhàng khuy‰n hóa tu thiŒn, 
hay phân biŒt nói tham si và s¿ sai biŒt cûa quä báo cûa s¿ 
nhÅn nhøc. Cho nên có tên là BÒ Tát có tâm nhÅn nhøc lúc 
ban ÇÀu. 

Khi tu nhÅn nhøc xa r©i các viŒc ác, thân tâm an låc. Có 
tên là t¿ l®i.  

Giáo hóa chúng sanh làm cho hòa thuÆn. Có tên là l®i 
tha.  

NhÜ th‰ tu hành cho Ç‰n vô thÜ®ng nhÅn l§n, giáo hóa 
cho các chúng sanh và làm cho chúng sanh ÇÒng có l®i nhÜ 
mình. Nên có tên g†i là ÇÒng có l®i. 

Do viŒc tu nhÅn nhøc mà ÇÜ®c Çoan chánh. ñÜ®c ngÜ©i 
Ç©i tôn kính. Cho Ç‰n ÇÜ®c tÜ§ng ÇËp cûa PhÆt n»a. Cho 
nên có tên là con ÇÜ©ng trang nghiêm cûa BÒ Tát vÆy. 

NhÅn nhøc có 3 loåi: Nghïa là thân, khÄu, š. 
Th‰ nào g†i là nhÅn vŠ thân ? 
Nghïa là n‰u có kÈ khác nói xÃu thêm vŠ mình ngay Ç‰n 

Çánh ÇÆp, Çä thÜÖng. TÃt cä ÇŠu nhÅn mà lãnh th†. ThÃy 
các chúng sanh bÎ g¥p nguy hi‹m lo s®, lÃy thân nÀy chÎu 
th‰, không bi‰ng lÜ©i; nên có tên là thân nhÅn. 

Th‰ nào là nhÅn vŠ miŒng ? 
N‰u thÃy kÈ ngu m¥c nhiên th† quä báo. N‰u thÃy kÈ ác 

tòng, phi lš Ç‰n, thÜ©ng hay dùng l©i nói hùa theo. N‰u có 
s¿ nói a dua phÌ báng cÛng nên nhÅn mà lãnh th†. Nên có 
tên là nhÅn vŠ miŒng. 

Th‰ nào là nhÅn vŠ š ? 
Là có kÈ si mê, tâm ch£ng hÓi hÆn. N‰u bÎ xúc não tâm 

nÀy không loån. N‰u tâm bÎ làm phiŠn cÛng không sinh ra 
oán. Nên có tên là š nhÅn. 

Th‰ gian chia ra có 2 loåi. M¶t là thÆt, hai là ngang. N‰u 
có kÈ quá ác mà hay bÎ ngÜ©i nghi ng© làm cho kÈ kia bÎ 
Çánh, t¿ hay nhÅn th† nhÜ chÎu cam lÒ. Ÿ nÖi ngÜ©i kia mà 
sanh tâm cung kính. Vì sao th‰ ? Vì lë Çó là ÇiŠu lành có th‹ 
giáo huÃn ÇiŠu phøc cho ta. Làm cho ta có th‹ lìa ÇÜ®c 
nh»ng t¶i ác. 

N‰u có kÈ gia tâm Çánh ÇÆp làm håi nÖi ta thì phäi t¿ 
suy nghï r¢ng ta ch£ng có t¶i gì. Có lë do quä nghiŒp trong 
quá khÙ chiêu cäm. ViŒc nhÜ th‰ cÛng nên nhÅn. Låi nên 

nghï r¢ng: TÙ Çåi giä h®p ngÛ uÄn các duyên h¶i thành, ai 
nhÆn Çánh Çây ? Låi quán kÈ kia vì cuÒng si, ta phäi thÜÖng 
vÆy. 

 
Vì sao ch£ng nhÅn ? 
KÈ ngu kia låi có 2 loåi: M¶t là thÆt hai là hÜ. 
N‰u nói là thÆt, ta sinh ra xÃu h°. N‰u nói hÜ thì v§i ta 

ch£ng có chuyŒn gì cä. GiÓng nhÜ ti‰ng kêu ho¥c nhÜ làn 
gió, ch£ng t°n håi gì nÖi ta. Cho nên phäi nhÅn. Låi cÛng có 
kÈ sân si Ç‰n, sân si v§i ta, ta liŠn nhÅn th†. N‰u kÈ kia sân 
thì ª Ç©i vÎ lai bÎ Ç†a vào ác Çåo, th† các kh° sª c¿c hình. 
ñó là nhân duyên làm cho thân ta bÎ phá rÓi phân ly, ch£ng 
nên sanh ra sân si. Phäi nên quán r¢ng: ñó là do Ç©i trÜ§c 
nghiŒp dï còn låi. Phäi tu tØ bi, có lòng thÜÖng Ç‰n tÃt cä. 
Nh»ng s¿ nhÅn nhøc nhÕ nhÜ th‰ mà ta ch£ng th‹ nhÅn 
ÇÜ®c thì có nghïa là ta ch£ng th‹ t¿ ÇiŠu phøc tâm cûa mình 
ÇÜ®c, thì làm sao có th‹ ÇiŠu phøc chúng sanh ÇÜ®c, làm 
cho h† có th‹ giäi thoát ÇÜ®c tÃt cä ác pháp, thành vô 
thÜ®ng quä ? 

N‰u có kÈ trí vui tu nhÅn nhøc, thì kÈ Çó thÜ©ng ÇÜ®c 
nhan s¡c Çoan chánh có nhiŠu tiŠn cûa, ngÜ©i thÃy hoan h› 
kính ngÜ«ng phøc tùng. Låi hay xem xét - N‰u có kÈ hình 
tÜ§ng xÃu xa, các cæn ch£ng Çû, thi‰u thÓn tiŠn cûa, phäi 
bi‰t r¢ng tÃt cä ÇŠu do nguyên nhân cûa sân hÆn vÆy. Do 
nhân duyên Çó mà ngÜ©i trí phäi nên sâu tu nhÅn nhøc. 
Nhân duyên cûa viŒc sanh ra nhÅn nhøc có 10 viŒc : 

M¶t là ch£ng xem nÖi mình và nÖi tÜ§ng cûa mình. 
Hai là ch£ng nh§ nghï Ç‰n tánh loåi. 
Ba là phá trØ kiêu mån. 
BÓn là ác Ç‰n ch£ng báo ÇÜ®c. 
Næm là hay nh§ nghï Ç‰n vô thÜ©ng. 
Sáu là tu tØ bi. 
Bäy là tâm ch£ng buông lung. 
Tám là xä bÕ Çói khát, kh° vui v.v... 
Chín là Çoån trØ sân si. 
MÜ©i là tu tÆp trí huŒ. 
N‰u có ngÜ©i hay thành ÇÜ®c 10 viŒc nhÜ th‰, thì phäi 

bi‰t r¢ng kÈ nÀy hay tu nÖi nhÅn. Lúc BÒ Tát Ma Ha Tát tu 
nÖi thanh tÎnh cÙu cánh nhÅn rÒi, n‰u vào không, vô tÜ§ng, 
vô nguyŒn, vô tác, ch£ng thÃy có l©i nguyŒn Ç‹ làm cho hòa 
h®p. Ch£ng bÎ các tÜ§ng không, vô tÜ§ng, vô tác chi phÓi. 
Cho nên s¿ thÃy bi‰t Çó ÇŠu là không. 

KÈ nhÅn ÇÜ®c nhÜ th‰ thì không có 2 tÜ§ng. Cho nên có 
tên là thanh tÎnh cÙu cánh nhÅn vÆy. N‰u h‰t ki‰p sÓng 
ho¥c vào nhÆp diŒt ch£ng nÓi k‰t cùng sanh tº, ch£ng có 
tÆn cùng cûa s¿ nÓi k‰t tÎch diŒt trong sanh tº. Vì lë tÃt cä 
ÇŠu không. NhÜ th‰ kÈ nhÅn ÇÜ®c xem là không có 2 tÜ§ng. 
Nên có tên là thanh tÎnh cÙu cánh nhÅn vÆy. Ho¥c tánh 
ho¥c ch£ng phäi t¿ tánh, ch£ng phäi tØ tánh sanh, ch£ng 
hòa h®p sanh. Ho¥c ch£ng có sanh, không th‹ phá hoåi. KÈ 
ch£ng hoåi là kÈ không th‹ cuÓi cùng. Cho nên nhÜ th‰ g†i 
là nhÅn không có 2 tÜ§ng. Có tên là thanh tÎnh cÙu cánh 
nhÅn vÆy. Ch£ng làm, không làm, ch£ng ÇÜ®c Ç¡m trÜ§c, 
không phân biŒt, ch£ng trang nghiêm, ch£ng tu trì, ch£ng 
phát tri‹n. CuÓi cùng ch£ng tåo ra s¿ sanh. Cho nên có tên 
là vô sanh nhÅn. 

Nh»ng BÒ Tát tu hành nhÅn nhÜ th‰ Çó, ÇÜ®c th† kš viŒc 
nhÅn. BÒ Tát Ma Ha Tát tu hành nhÅn nhøc tánh tÜ§ng ÇŠu 
không. CÛng låi ch£ng có chúng sanh. Cho nên ÇÀy Çû S¢n 
ñŠ Ba La MÆt ña. 

(Còn ti‰p) 
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THỨC THỨ TÁM 
T/S Lâm Như Tạng 

(Tiếp theo) 

 
QUÁN VỀ 12 NHÂN DUYÊN: 
Trong phẩm Quán về mười hai 

nhân duyên  (sách Trung Quán 
Luận) Ngài Long Thọ đã viết 9 bài 
tụng như sau (Ngài Cưu Ma La 
Thập dịch từ tiếng Phạn ra Hán 
văn, Như Tạng dịch ra tiếng Việt):  

 
(1).  Chúng sinh bị  si mê che 

lấp 
Sau làm khởi lên ba hành 

(nghiệp) 
Vì hành nghiệp ấy khởi lên 
Nên theo hành nghiệp  vào sáu 

thú. 
(Chúng sanh si sở phúc, vi hậu 

khởi tam hành 
Dĩ  khởi thị hành cố, tùy hành nhập 

lục thú) 
Ba hành nghiệp đó là từ Thân, 

Khẩu và Ý. 
 
(2). Vì nhân duyên của những 

hành nghiệp  
Thức thọ thân trong sáu nẻo 
Do vì có thức đắm trước 
Làm tăng trưởng nơi Danh và 

Sắc.  
(Dĩ chư hành nhân duyên,  thức 

thọ lục đạo thân) 
Dĩ hữu thức trứ cố,  tăng trưởng ư 

danh sắc) 
 
(3).  Do danh sắc tăng trưởng 
Làm nhân sanh ra lục nhập   
Do  trần, thức hòa hợp 
Từ đó sanh ra sáu xúc 
(Danh sắc tăng trưởng cố,  nhân 

nhi sanh lục nhập 
Tình trần thức hòa hợp, dĩ sanh ư 

lục xúc) 
 
(4).  Do nhân nơi sáu xúc 
Liền sanh ra ba ái 
Do từ nhân ba ái 
Phát sanh ra khát ái  
(Nhân ư lục xúc cố,  tức sanh ư 

tam ái 
Dĩ nhân tam ái cố, nhi sanh ư khát 

ái) 
Ba ái: 1/ Cảnh giới ái (trước khi 

chết có ý luyến tiếc quyến thuộc, của 
cải). 2/ Tự thể ái (luyến tiếc bản thân 
mình trước khi chết). 3/ Ðương sinh ái 
(có ý luyến mến hướng về nơi chốn sẽ 
sinh ra). 

 
(5).  Nhân ái sinh ra bốn thủ 

Do từ nhân thủ mà có hữu 
Nếu người chấp thủ mà buông 

xả được sự chấp thủ đó  
Ắt được giải thoát không còn 

hữu   
(Nhân ái hữu tứ thủ,  nhân thủ cố 

hữu hữu 
Nhược thủ giả bất thủ,  tắc giải 

thoát vô hữu) 
(Bốn thủ là: (a) Dục Thủ: tức là 

chấp thủ năm món dục lạc (tài, sắc, 
danh, thực , thùy). (b) Kiến Thủ: tức 
chấp thủ Ngã Kiến, Biên Kiến đối với 
thân năm uẩn. (c) Giới Cấm Thủ: tức 
chấp thủ giới luật tà vạy của ngoại 
đạo. (d) Ngã Ngữ Thủ: tức chấp thủ 
ngã kiến, ngã mạn thông qua ngôn 
ngữ ). 

 
(6).  Từ hữu mà có sinh 
Từ sinh nên có già, chết 
Vì có già, chết, mới sinh ra các 

khổ não buồn lo  
(Tùng hữu nhi hữu sanh,  tùng 

sanh hữu lão tử 
Tùng lão tử cố hữu, ưu bi chư khổ 

não) 
 
(7). Tất cả những sự việc như 

thế 
Ðều từ sinh mà có 
Chỉ vì nhân duyên đó 
Nên tập thành thân ngũ uẩn 

đại khổ  
(Như thị đẳng chư sự, giai tùng 

sanh nhi hữu 
Ðản dĩ thị nhân duyên,  nhi tập đại 

khổ ấm)  
(8).  Như thế được gọi là sinh 

tử 
Do từ cội rễ của các hành 

nghiệp 
Kẻ vô minh tạo ra nó 
Nhưng người trí thì không tạo 

ra 
(Thị vị vi sanh tử, chư hành chi căn 

bổn 
Vô minh giả sở tạo, trí giả sở bất 

vi) 
  
(9).  Do từ việc nầy diệt 
Nên việc kia ắt không sanh 
Chỉ khi nào thân năm uẩn đau 

khổ được toàn diệt, không sinh 
Như thế mới thật sự diệt   
(Dĩ thị sự diệt cố,  thị sự tắc bất 

sanh 
Ðản thị khổ ấm tụ, như thị nhi 

chánh diệt) 
Ngài Long Thọ viết ra 9 bài tụng 

nầy là để tự trả lời cho câu kệ Ngài đã 
đưa ra: “Nói lên được lý duyên ấy, 
khéo dứt trừ các thứ hí luận; năng 
thuyết thị nhân duyên, thiện diệt chư 
hí luận”  trong  phẩm Quán Nhân 
Duyên trước kia. 

 

ThÖ  Như Tạng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trên nºa  

Ç©i Çi 
 

Ý thơ bay trên nửa đời  
             chưa mỏi 
Hồn chơi vơi phiêu bạt  
       cuối trời xa 
Ta muốn đứng bên ngoài 
    vòng sinh tử 
Nhìn mây trôi và đếm  
         những ngân hà 
Quên trần thế những bất 
     công dị biệt 
Quên buồn phiền đeo  
       đẳng những ngày qua 

 
 

 
Bất luận là phàm phu, bậc Thanh 

Văn hay Bồ Tát,  trước phải tu đạt 
thành “Trí Pháp Trụ” tức là biết pháp 
duyên sinh, biết rõ danh tướng duyên 
khởi, nhân quả một cách chính xác, 
sau mới chứng đắc được “Trí Niết 
Bàn”. Theo tư tưởng Ngài Long Thọ 
thì: “Trước phân biệt nói các pháp, sau 
nói rốt ráo không” hay là “không phá 
hoại giả danh mà nói thật tướng”.  

Trong Trung Luận đặc biệt phát 
huy Niết Bàn,  mục đích là dắt dẫn 
hành giả ngộ nhập Niết Bàn không 
tịch, do đó phần nhiều Ngài Long Thọ 
nói về pháp tính không. Có nhiều 
người cho rằng như vậy là bỏ qua “Trí 
Pháp Trụ”, tức bỏ qua danh tướng 
nhân quả sai biệt. Do đó phẩm nầy 
đặc biệt thuyết minh về lý duyên khởi 
của 12 nhân duyên . 

(còn tiếp) 
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Khi 
Ngài 
Qua 
Bờ 

Bên 
Kia 

 

• Trần Khải 
  

Ni Sư Thích Nữ Trí Hải đã tới với cuộc đời bằng những 
bước đi thật khiêm tốn, thật nhẹ nhàng và thật dịu dàng, 
nhưng các bước đi này đã in sâu vào dòng lịch sử dân tộc 
và vào nền Phật Học Việt Nam những dấu ấn khó thể phai 
mờ.  

Ni Sư Thích Nữ Trí Hải đã viên tịch. Đây là một mất mát 
không gì đo lường nổi đối với Phật Tử Việt Nam. Những gì 
mà Ni Sư đóng góp cho cuộc đời nhiều hơn những gì mà 
chúng ta có thể nhìn thấy; đó là những gì người ta không 
thể thấy bằng mắt thường.  

Từ một giáo sư Anh văn, tới một Thư Viện Trưởng Đại 
Học Vạn Hạnh, tới một người luôn luôn hoạt động vì đồng 
bào đau khổ, và rồi lui về một góc chùa để dịch kinh sách 
cho đời sau. Một cuộc đời rất mực đơn giản của một Ni Sư. 
Nhưng những dòng chữ của Ni Sư, những hạnh nguyện vào 
đời của Ni Sư đã lập nên một quốc độ rất mực thơ mộng 
cho người đời sau trên lối đi dò tìm thực tướng cuộc đời.  

Thời còn ở trung học, tôi đã may mắn được đọc tiểu 
thuyết Câu Chuyện Dòng Sông do Ni Sư, lúc đó ký tên theo 
thế danh là Phùng Khánh cùng với em là Phùng Thăng, 
chuyển ngữ sang Việt Ngữ. Đây là bản dịch cuốn Siddharta 
của Herman Hess. Việc lựa chọn tác phẩm này để dịch cũng 
là một nhân duyên tiền định: con đường đi tìm sự hiểu biết, 
để lắng nghe dòng sông cuộc đời và để vượt qua dòng sông 
sinh tử. Khi gấp sách lại, trong một buổi chiều ngồi nơi sân 
Chùa Xá Lợi, tôi vẫn còn nghe văng vẳng bên tai tiếng dòng 
sông chảy và như là tiếng ai gọi đò của hơn hai ngàn năm 
trước.  

Một cuốn tiểu thuyết khác do Ni Sư dịch, cũng ngay lập 
tức được giới học trò Việt Nam ưa thích: cuốn "Bắt Trẻ 
Đồng Xanh," dịch từ cuốn "The Catcher in The Rye" của J. 
D. Salinger. Khi sang Hoa Kỳ, một trong những việc đầu tiên 
mà tôi làm là tìm bản Anh ngữ của cuốn này. Không phải 
cuộc đời này rất mực thơ mộng sao, khi còn giữ tâm hồn trẻ 

thơ, khi trốn học và chỉ thắc mắc về các con ngỗng, con 
chim, con vịt trời... nơi một chiếc hồ xứ tuyết.  

Không chỉ trên trường văn học, Ni Sư vẫn nhiều phen 
đứng ở hàng đầu các biến động lịch sử của dân tộc và đạo 
pháp. Ni Sư bị bắt trong đợt nhà nước đàn áp Tăng Ni và 
Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất các 
năm 1984 và 1985: cùng bị bắt với Ni Sư đợt này là quý 
thầy Hòa thượng Đức Nhuận, các Thượng tọa Tuệ Sỹ, Trí 
Siêu (Lê Mạnh Thát), Nguyên Giác, Chơn Nguyên, Sư cô 
Thích Như Minh, các Cư sĩ Phan Văn Ty, Tôn Thất Kỳ, Lê 
Đăng Pha, Hoàng Văn Cường, Ngô Văn Bạch, v.v... Đến 
ngày 30.9.1988, toàn thể 21 người bị bắt mới đem ra xét xử 
trong một phiên tòa trá hình tại Saigon. Hai án tử hình dành 
cho hai Thượng tọa Tuệ Sỹ, Trí Siêu (Lê Mạnh Thát), hai án 
chung thân cho hai Cư sĩ Phan Văn Ty và Tôn Thất Kỳ... 
Sau vì áp lực quốc tế, nhà nước buộc ân xá hai án tử hình 
còn 20 năm tù... Khi Ni Sư rời nhà tù, mới lui về dịch kinh 
sách, và nhiều tác phẩm đã được Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam ấn hành.  

Chắc chắn là Giáo Hội nhà nước, tức Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam, sẽ lúng túng khi in tiểu sử của Ni Sư cho một 
tang lễ trọng đại và đầy đau đớn này. Không lẽ bôi xóa luôn 
một khoảng nhiều năm trong đời Ni Sư?  

Nhưng nhìn lại cuộc đời và các tác phẩm của Ni Sư, 
chúng ta sẽ thấy rằng lòng của Ni Sư thật sự không có biên 
giới giáo hội nào. Giáo hội thật sự của Ni Sư cũng không lệ 
thuộc gì tới cả biên giới quốc độ dù đó là Việt Nam hay Ấn 
Độ... Từ nhiều thập niên, Ni Sư đã nhẹ nhàng đứng dậy ra 
khỏi mọi vướng mắc của cuộc đời, nơi tất cả Sắc Không hết 
còn gì để ràng buộc, như Ni Sư đã viết: "Đã là chân không 
thì không có sinh tử, khổ vui, mê ngộ. Thấy được như vậy 
thì luôn ở trong niết bàn...." (Bài "Đường Đi Không Gió, 
Lòng Sao Lạnh")  

Ni Sư thật sự đã bước vào Giáo Hội Vô Tướng trên đỉnh 
núi Linh Thứu, nơi các Pháp Hội của Phật Thích Ca Mâu Ni 
vẫn còn tiếp diễn. Ni Sư đang đứng trong hàng quý Trưởng 
Lão Ni của những ngàn năm trước, nơi quý ngài lúc nào 
cũng sống với Thanh Tịnh Pháp Thân.  

Giáo Hội Vô Tướng vẫn biến khắp, không hề bị hư hoại, 
dù cho bao nhiêu vùi dập của lịch sử. Bất kể nhiều ngàn 
ngôi chùa Tây Tạng bị đốt phá, bất kể nhiều ngàn vị sư 
Trung Hoa và Việt Nam trong nửa thế kỷ qua bị thúc ép 
hoàn tục, và bất kể mọi mưu đồ xóa tên các Giáo Hội tại 
các quốc độ, Giáo Hội Vô Tướng vẫn hiển hiện với người đã 
Thấy Tánh.  

Trong Giáo Hội Vô Tướng, chỉ một giáo chủ là Đức 
Phật. Tất cả quý Tăng Ni Phật Tử của các Giáo Hội trần 
gian, nếu tự thân không thể khế nhập được Giáo Hội Vô 
Tướng thì tất đều sẽ lạc vào đường ma cả, bấy giờ thì lại 
không chịu thờ Phật mà lại cứ thờ tượng ma, ảnh ma.  

Những năm cuối đời, Ni Sư đã hiện Ni Tướng trông như 
là một bà Ni già, ngồi cặm cụi dịch kinh sách, đi làm từ 
thiện xã hội khi có dịp, chỉ dẫn cho các Học Ni lối đi tu 
học... Nhưng thật sự Ni Sư Trí Hải đã hiện thân vào Giáo 
Hội Vô Tướng của chư Phật. Nơi đó, không còn biên giới ta 
người hay quốc độ nào nữa. Nơi mà mắt của chúng sanh 
không thể nhìn thấy được.  

Ngài đã viên tịch. Mất mát này không gì đo lường được. 
Đau đớn này không lời nào ghi lại được. Những gì Ngài để 
lại không gì so sánh được.  

Khi Ngài đã bước qua dòng sông sinh tử... Yết-đế yết-
đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha �  
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Kính viếng Giác linh Đại tỷ 

THÍCH NỮ TRÍ HẢI 
viên tịch ngày 14 tháng 10, 2547 

(Ngày 7.12.2003) 

 

Cánh chim đã vượt qua vũng lầy sinh tử  
Bóng nắng rọi lên dòng huyễn hóa 

Thân theo tro tàn bay 
Hoa trắng vỡ trên đại dương sóng cả 

 
Sao trời chợt tắt giữa lòng tay 

Sương còn đọng trên đầu cây lá 
Đến rồi đi chập chờn nước lững vơi đầy 

Heo hút bờ hoang ảnh giả 
Người sống mỏi mòn trong nhớ tiếc không 

khuây. 
 

Quảng Hương Già-lam 
Pl . 2547 Quý mùi, tháng 11, 15. 

� Tuệ Sỹ 

 
� 

 

Sám Quy Mång 
 

� Thích N» Trí Häi dÎch 
 
 
 

Quy mång lÍ mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt 
DiÍn pháp mÀu nhÜ thÆt sâu xa 
Quy y Thánh chúng Tæng già 

Xin thÜÖng Çoái tÜªng h¢ng sa h»u tình 
Chúng con nh»ng t¿ mình phän b¶i 

L« sa chân chìm n°i sông mê 
Bao phen sanh tº não nŠ 

Låi theo thanh s¡c mà mê Ç¡m hoài 
Bªi ngu si tåo mÜ©i trói bu¶c 

Là nhân gây nên cu¶c thÜÖng Çau 
Cæn trÀn sáu mÓi duyên ÇÀu 

Khi‰n xui con tåo bi‰t bao l‡i lÀm 
Låc nÈo tà trôi læn kh° häi 

ChÃp ngã, nhÖn xa trái ÇÜ©ng ngay 
Bao nhiêu nghiŒp chÜ§ng dÅy ÇÀy 
DÜ§i chân TØ Phø träi bày tâm can 

Kính låy ÇÃng tình thÜÖng vô thÜ®ng 
Con nguyŒn xin sám vån lÀm mê 

Tay vàng du‡i cánh tØ bi 
CÙu con thoát ngøc ngu si não phiŠn 

Xin ki‰p này Çû duyên phÜ§c ÇÙc 
Mong Ç©i sau thÀn thÙc ch§ quên 
Sanh nÖi chánh pháp lÜu truyŠn 

TrÜªng thành ÇÜ®c g¥p thánh hiŠn minh sÜ 
Tin pháp mÀu khi‰n Üa xuÃt th‰ 

Tu°i xanh chÜa nhiÍm u‰ hÒng trÀn 

Sáu cæn phát ti‰t tinh thÀn 
Thân, l©i, š thäy thuÀn thành thoát ly 
Duyên Ç©i ch£ng chút chi giao Ç¶ng 
Hånh såch làu t® bóng træng thanh 

Uy nghi cº Ç¶ng nghiêm minh 
Không làm t°n håi sinh linh mu‡i mòng 

Tám nån d» th©i không m¡c vÜ§ng 
BÓn duyên lành tæng trÜªng càng thêm 

XuÃt trÀn trí tuŒ cao thâm 
Ch£ng duyên gì khi‰n lui tâm BÒ ñŠ 
NÜÖng pháp PhÆt quay vŠ chÖn tánh 

Løc Ç¶ cùng vån hånh pháp môn 
Thäy ÇŠu Ùng døng lÜu thông 

Khi‰n cho vïnh viÍn thoát vòng trÀm luân 
Khai Çåo tràng hi‹n chân, phá v†ng 
DËp tan muôn trùng sóng hoài nghi 

QuÀn ma úy phøc theo vŠ 
Ba ngôi báu thÎnh nhÜ kÿ tÜ®ng sÖ 
Hành PhÆt s¿ không gi© phút chán 
Pháp môn tu tám vån ÇŠu thông 
R¶ng gieo phÜ§c huŒ kh¡p cùng 

Cho muôn cõi nÜ§c ÇŠu mong Ön lành 
ñ¡c løc thông viên thành PhÆt quä 

Con nguyŠn không lìa xä chúng sanh 
Mà quay vŠ cõi Çiêu linh 

Noi gÜÖng Quán Th‰, Ph° HiŠn chÜ tôn 
Ÿ cõi này và muôn cõi khác 

Hóa thân nhiŠu nhÜ cát bi‹n Çông 
Tùy loài, tùy nghiŒp, ng» ngôn 

Mà khai diŒu pháp cÙu cÖn kh° nàn 
Ho¥c ª chÓn cÖ hàn ÇÎa ngøc 

ñói triŠn miên lånh buÓt xÜÖng da 
Ho¥c là bÎ kh° hình gia 

TØ bi vô ngåi hi‹n ra phép mÀu 
Khi‰n ngÜ©i kÈ ho¥c dÀu thÃy tÜ§ng 

Ho¥c nghe danh nghiŒp chÜ§ng liŠn tiêu 
Phát tâm vô thÜ®ng cao siêu 

Luân hÒi kh° røng nhÜ chiŠu lá thu 
RØng thÖm hÜÖng bi‰n tØ sÕi Çá 

ñÎa ngøc bØng khai Çóa båch liên 
NgÜ©i trong hÕa ngøc hiŒn tiŠn 

Nh© nÜÖng thÀn l¿c sanh liŠn Låc bang 
Loài súc sanh l« mang phäi lÓt 

BÎ n® nÀn ho¥c chuÓc oan khiên 
TØ quang pháp l¿c vô biên 

Làm cho tiêu såch løy phiŠn Ç¡ng cay 
G¥p th©i dÎch hóa ngay cÕ thuÓc 
CÙu bŒnh nguy thÀn dÜ®c kŠ môi 

Hay khi Çói kém cÖ tr©i 
Xin nguyŠn hóa lúa kh¡p nÖi khÓn cùng 

V§i muôn loài nhÃt tâm phøng s¿ 
Låi cÀu cho bån l» gÀn xa 

NgÜ©i thân thu¶c, kÈ oan gia 
Vïnh ly sanh tº vÜ®t qua ái triŠn 

Cùng chúng sanh ÇÒng lên b‰n giác 
Tánh hÜ không dù mÃt vô biên 
NguyŒn con vô tÆn triŠn miên 

Mong cho tÃt cä ÇÒng nên BÒ ñŠ.� 
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TAÂM THÖ 
Cuûa Ñoaøn Taêng Sinh Vónh Gia 

Gôûi Hoøa Thöôïng Thích Trí Quaûng 
Tröôûng Ban Trò Söï Thaønh Hoäi Phaät 

Giaùo Thaønh Phoá Hoà Chí Minh 
Toång Bieân Taäp Baùo Giaùc Ngoä 
 

NAM MOÂ TRÍ HUEÄ THAÉNG PHAÄT 
 

Kính baïch Hoøa Thöôïng! 
Ñaàu thö, chuùng con kính leã vaán an 

söùc khoûe Hoøa Thöôïng, nguyeän caàu 
hoàng aân Tam Baûo gia hoä cho Hoøa 
Thöôïng thaân taâm thöôøng laïc ñeå höôùng 
daãn Taêng Ni Phaät töû tu taäp theo ñuùng 
Chaùnh Phaùp cuûa chö Phaät, ñuùng 
truyeàn thoáng Phaät Giaùo maø Lòch ñaïi toå 
sö ñaõ truyeàn thöøa hôn 2000 naêm qua. 

Töø laâu nay, chuùng con vaãn haèng 
kính ngöôõng Hoøa Thöôïng, vì nghó raèng 
Ngaøi cuõng laø moät baäc tröôûng thöôïng. 
Nhöng trong thôøi gian gaàn ñaây, Thaønh 
hoäi Phaät giaùo Thaønh phoá Hoà Chí Minh 
(THPGTPHCM) döôùi söï laõnh ñaïo cuûa 
Hoøa Thöôïng ñaõ laøm nhöõng vieäc traùi 
vôùi tinh thaàn, toân chæ cuûa Ñöùc Theá Toân 
neân buoäc loøng chuùng con phaûi leân 
tieáng. Sôû dó chuùng con laøm vieäc naøy 
cuõng chæ vì moät lyù do duy nhaát: Khoâng 
muoán mình vaø caùc theá heä ñaøn em bò 
“Noâ leä” tö töôûng nhö nhöõng baäc toân 
tuùc cuûa mình. 

 
Sau ñaây, chuùng con xin trình baøy 

moät soá vaán ñeà coù lieân quan ñeán Hoøa 
Thöôïng. Coù leõ sau khi ñoïc nhöõng lôøi 
naøy, Hoøa Thöôïng haún seõ khoâng vui 
nhöng chuùng con khoâng bieát laøm sao 
ñöôïc vì söï thaät noù vaãn laø söï thaät, xin 
Hoøa Thöôïng töø bi löôïng thöù cho. 

 
1. Vieäc THPGTPHCM bieán Giôùi 

ñaøn Thieän Hoøa thaønh buoåi mit-ting 
choáng Nghò quyeát HR 427 cuûa Haï 
Vieän Hoa Kyø vaøo saùng ngaøy 
03/12/2003 taïi  chuøa Phoå Quang, 
quaän Taân Bình, TP.HCM. 

Söï kieän THPGTPHCM bieán buoåi 
khai maïc Giôùi ñaøn thaønh buoåi mit-ting 
phaûn ñoái Haï Vieän Hoa Kyø (HVHK) laø 
moät söï kieän hy höõu maø suoát 2000 naêm 
truyeàn thöøa PG taïi VN chöa töøng xaûy 
ra. Lòch söû PG seõ ghi laïi söï kieän naøy 
nhö laø moät veát hoen oâ nhuïc cuûa PGVN 
döôùi cheá ñoä Xaõ Hoäi Chuû Nghóa maø 
ngöôøi chòu traùch nhieäm tröôùc tieân 
khoâng ai khaùc hôn laø Hoøa Thöôïng 
trong cöông vò Tröôûng Ban Trò Söï 
THPGTPHCM kieâm Tröôûng Ban Kieán 
Ñaøn. 

Thöa Hoøa Thöôïng! 
Vôùi hôn 40 naêm tu hoïc, coù leõ Hoøa 

Thöôïng bieát roõ hôn chuùng con moät 
vieäc: Ñoù laø moãi khi coù Ñaøn giôùi khai 
môû thì möôøi phöông chö Phaät quang 
laâm chöùng minh, Thieân Long Baùt Boä, 

Hoä Phaùp Thieän Thaàn ñeàu vaân taäp hoä 
trì ñeå vieäc truyeàn trao giôùi phaùp, tuyeån 
ngöôøi laøm Phaät ñöôïc thaønh töïu. Theá 
maø vì moät chuùt danh lôïi theá quyeàn phuø 
phieám, Hoøa Thöôïng ñaõ bieán Giôùi 
tröôøng thanh tònh thaønh nôi huyeân naùo 
nhö caùc coâng sôû cuûa nhaø nöôùc baèng 
vieäc mit-ting choáng Myõ. Hoøa Thöôïng 
ñaõ nhaãn taâm bieán nhöõng giôùi töû vôùi 
taâm thaønh kính thieát tha nhaát caàu giôùi 
phaùp thaønh nhöõng ngöôøi giô tay muùa 
chaân hoan hoâ ñaû ñaûo. OÂi, thaät laø moät 
caûnh töôïng ñau loøng, bi ñaùt cuûa PGVN 
hieän taïi. Ñoàng thôøi noù cuõng chöùng 
minh baûn chaát “Noâ dòch” cuûa moät GH 
thöøa sai vôùi nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo luùc 
naøo môû mieäng cuõng chæ coù moät caâu 
duy nhaát ñöôïc “Ngöôøi ta” daïy: “Ñaïo 
phaùp – Daân toäc – Xaõ hoäi chuû nghóa”. 

Trong Luaät taïng coù daïy: Moät Giôùi 
ñaøn ñöôïc goïi laø thaønh töïu vaø giôùi töû 
ñöôïc goïi laø ñaéc giôùi phaûi hoäi ñuû 3 yeáu 
toá: Giôùi tröôøng trang nghieâm, Giôùi sö 
thanh tònh vaø Giôùi töû thaønh kính. Ñieàu 
naøy Hoøa Thöôïng haún roõ vì Hoøa 
Thöôïng ñaõ töøng laø Tuyeân luaät sö khaép 
caùc Giôùi ñaøn ôû mieàn Nam hieän taïi. Theá 
maø Hoøa Thöôïng ngang nhieân chaø ñaïp 
leân luaät Phaät, leân truyeàn thoáng chö Toå 
thì thöû hoûi chieác Caø sa Hoøa Thöôïng 
ñaép treân mình coøn yù nghóa gì nöõa? Hoøa 
Thöôïng ñaõ bieán Tröôøng tuyeån Phaät 
thaønh nôi mit-ting chính trò. Luùc ñoù Giôùi 
sö vôùi taâm thuø haän hoø heùt choáng Myõ 
thì laøm sao coøn thanh tònh, Giôùi töû thì 
hoang mang tröôùc söï vieäc xaûy ra quaù 
baát ngôø thì laøm sao giöõ taâm thaønh kính, 
Giôùi tröôøng thì huyeân naùo bôûi söï ñi laïi 
cuûa caùn boä coâng an thì coøn ñaâu trang 
nghieâm! Caû 3 yeáu toá treân chæ caàn thieáu 
1 thì vieäc truyeàn giôùi ñaõ khoâng thaønh 
töïu, huoáng gì maát heát caû 3 thì sao goïi 
laø Tröôøng tuyeån Phaät. Chuùng con chæ 
thaáy tieác cho nhöõng ñaøn em cuûa mình 
ñaõ bò chö toân tuùc trong Thaønh hoäi löøa 
gaït. Löøa gaït töø vieäc mit-ting cho ñeán 
vieäc kyù teân sau khi khaûo haïch maø thöïc 
chaát laø kyù vaøo baûn phaûn ñoái nghò quyeát 
HR 427 cuûa Haï Vieän Hoa Kyø. Söï löøa 
gaït cuûa quyù Ngaøi cuõng nhö Ban kieán 
ñaøn Giôùi ñaøn Thieän Hoøa qua baøn tay 
ñaïo dieãn cuûa Hoøa Thöôïng thaät laø 
ngoaïn muïc, ngoaïn muïc hôn caû cuù löøa 
cuûa Thuû Töôùng Phan Vaên Khaûi ñoái vôùi 
Ñaïi Laõo Hoøa Thöôïng Thích Huyeàn 
Quang – Ñeä töù Taêng Thoáng Giaùo Hoäi 
Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát 
(GHPGVNTN) hoâm thaùng 4 vöøa roài. 

Trong luùc quyù Ngaøi haû heâ vì ñaõ laøm 
troøn nghóa vuï cuûa keû “Noâ boäc” ñoái vôùi 
“Quan thaày” thì Hoøa Thöôïng coù bieát 
chaêng, Taêng Ni Phaät töû thaønh phoá heát 
söùc baát bình tröôùc nhöõng vieäc laøm phi 
luaät, phi phaùp naøy. Quyù thaày, quyù coâ 
vaø ñaïo höõu Phaät töû sau khi ñi döï veà 
ñeàu noùi raèng: Chuùng toâi nhaän ñöôïc 
giaáy môøi döï khai maïc Giôùi ñaøn chöù coù 
phaûi tôùi döï mit-ting ñaâu. Bieát caùc oång 

mit-ting theá naøy thì ai ñi laøm gì! Hoøa 
Thöôïng coù nghe chaêng, moät vò giôùi töû 
sau khi oâm y baùt rôøi giôùi tröôøng ñaõ noùi 
raèng: Toâi ñaõ bò thaày chuøa löøa roài! 

Coù leõ sau söï vieäc naøy, Hoøa Thöôïng 
cuõng nhö caùc vò chöùc saéc trong 
THPGTPHCM seõ ñöôïc Ban Toân Giaùo 
TÖ, UBNDTP cuõng nhö caùc ban ngaønh 
khen thöôûng moät caùch haäu hyû. Nhöng 
lòch söû Phaät giaùo theá giôùi noùi chung, 
PGVN noùi rieâng seõ coù moät baûn luaän toäi 
chính xaùc ñoái vôùi nhöõng keû laøm sai traùi 
luaät Phaät, khoaùc aùo Caø sa maø tuyeân 
truyeàn nhöõng lôøi cuûa ma quyû. 

Vôùi söï kieän saùng ngaøy 03/12/2003 
taïi chuøa Phoå Quang- quaän Taân Bình, 
Hoøa Thöôïng ñaõ töï ñaøo huyeät choân vuøi 
söï nghieäp hoaèng phaùp giaùo duïc maø 
treân 20 naêm qua Ngaøi ñaõ coá coâng xaây 
döïng. Bôûi vì töø nay veà sau seõ khoâng ai 
coøn nghe nhöõng lôøi giaûng khoâng ñöôïc 
ñaët treân caên baûn giôùi luaät cuûa Hoøa 
Thöôïng nöõa. Ñoù khoâng phaûi laø Chaùnh 
ngöõ cuûa moät vò Phaùp sö hoaèng döông 
Phaät phaùp maø chæ coøn laø nhöõng lôøi rao 
giaûng cuûa ngoaïi ñaïo taø giaùo maø thoâi. 

 
2. Veà baøi traû lôøi phoûng vaán cuûa 

Hoøa Thöôïng treân baùo Giaùc Ngoä soá 
201 ra ngaøy 04/12/2003 : 

Thöa Hoøa Thöôïng! 
Chuùng con töøng nghe Hoøa Thöôïng 

daïy raèng: Ñaïo Phaät laø ñaïo nhö thaät. 
Nghóa laø lôøi noùi vaø haønh ñoäng cuûa moät 
ngöôøi con Phaät chaân chính phaûi ñuùng 
vôùi söï thaät, khoâng ñöôïc hö nguïy, gian 
doái. Nhöng hôõi ôi, Ngaøi noùi moät ñöôøng 
maø laøm moät neûo. Baøi traû lôøi phoûng vaán 
cuûa Hoøa Thöôïng laø moät baèng chöùng 
xaùc thöïc cho vieäc “Tri haønh baát nhaát” 
cuûa Ngaøi. 

Chuùng con phaûi coâng nhaän raèng: 
Hoøa Thöôïng vaø caùc vò toân tuùc caùc tænh 
thaønh tuy tuoåi cao, coâng vieäc beà boän 
nhöng laïi laø nhöõng ngöôøi hoïc thuoäc baøi 
nhanh nhaát. Baøi hoïc do Ban Toân Giaùo 
chính phuû ñöa ra ñeå choáng laïi Nghò 
Quyeát HR 427 cuûa Haï Vieän Hoa Kyø. 

Xuyeân suoát trong baøi traû lôøi phoûng 
vaán, Hoøa Thöôïng cuõng cuøng chung 
moät luaän ñieäu nhö caùc vò toân tuùc khaùc. 
Töïu trung xoay quanh 4 ñieåm chính 
maø nôi ñaây chuùng con seõ phaân tích sô 
löôïc ñeå Hoøa Thöôïng thaáy roõ vieäc 
xuyeân taïc söï thaät cuûa mình. 

 
a. Hoøa Thöôïng cho raèng Nghò 

Quyeát HR 427 cuûa HVHK khoâng 
ñuùng söï thaät: 

Ñaàu baøi phoûng vaán, Hoøa Thöôïng 
noùi: “Khi ñöôïc tin Haï Nghò Vieän Hoa 
Kyø thoâng qua Nghò Quyeát HR 427 toâi 
caûm nghó raèng Haï Nghò Vieän ñaõ 
khoâng naém vöõng tình hình sinh hoaït 
cuûa Phaät giaùo ñang dieãn ra raát toát 
ñeïp ôû Vieät Nam. Hay noùi ñuùng hôn, 
hoï coá tình ñöa ra caùi goïi laø “tình 
hình töï do toân giaùo taïi Vieät Nam” 
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döïa treân nhöõng thoâng tin sai leäch do 
moät soá phaàn töû lôïi duïng chieâu baøi 
toân giaùo vì muïc ñích chính trò”. 

Thöa Hoøa Thöôïng, Vieät Nam thaät 
söï coù töï do toân giaùo hay khoâng thì laø 
ngöôøi trong cuoäc, chaéc Ngaøi hieåu roõ 
hôn ai heát. Tröôùc khi ñöa ra quyeát nghò 
naøy, HVHK cuõng ñaõ hoïp, tieán haønh 
ñieàu tra vaø ñaõ coù nhöõng baèng chöùng 
xaùc thöïc veà vieäc nhaø caàm quyeàn Coäng 
saûn VN vi phaïm nghieâm troïng vaøo 
quyeàn töï do tín ngöôõng taïi  Vieät Nam. 
Hoï khoâng phaûi laø nhöõng keû “Noâ dòch” 
chæ bieát laøm theo yù “Chu û”, hoâm nay noùi 
theá naøy, ngaøy mai noùi theá noï. Ngaøi thaät 
chuû quan khi cho raèng chính phuû Hoa 
Kyø khoâng am hieåu tình hình cuûa 
PGVN. Thöïc chaát hoï hieåu raát roõ thöïc 
traïng cuûa PGVN hieän taïi, hieåu roõ hôn 
caû Hoøa Thöôïng vaø caùc vò laõnh ñaïo toái 
cao trong GHPGVN maëc duø hoï soáng 
caùch chuùng ta nöûa voøng traùi ñaát. 

 
b. Phuû nhaän söï toàn taïi cuûa 

GHPGVNTN: 
Baèng loái lyù luaän phieán dieän, Hoøa 

Thöôïng cho raèng GHPGVNTN khoâng 
coøn toàn taïi. Thöïc chaát GHPGVNTN  
coøn toàn taïi hay khoâng thì Hoøa Thöôïng 
laø ngöôøi hieåu raát roõ. Hoøa Thöôïng noùi 
raèng: “Haï Nghò Vieän Hoa Kyø vaø Nghò 
vieän Chaâu AÂu coâng nhaän 
GHPGVNTN vôùi thaønh phaàn nhaân söï  
ñöôïc thaønh laäp taïi UÙc goàm nhöõng 
ngöôøi ñaõ töøng coäng taùc vôùi Myõ vaø 
cheá ñoä cuõ”; “Thaät laø phi lyù khi hoï coá 
gaéng duøng moïi caùch ñeå coâng nhaän 
moät toå chöùc töï meänh danh laø 
GHPGVNTN taïi UÙc. Toå chöùc naøy 
duøng danh xöng nhö vaäy nhaèm laøm 
cho moïi ngöôøi hieåu laàm Giaùo hoäi 
môùi thaønh laäp taïi UÙc laø GHPGVNTN 
tröôùc kia ôû mieàn Nam Vieät Nam”. 

Laâu nay, Hoøa Thöôïng töï maõn vôùi 
nhöõng danh voïng do nhaø nöôùc ban 
phaùt neân Ngaøi khoâng ñöôïc roõ tình hình 
sinh hoaït cuûa GHPGVNTN. Nhaân ñaây 
chuùng con xin noùi sô löôïc ñeå Hoøa 
Thöôïng ñöôïc roõ nhaèm giuùp Ngaøi traùnh 
nhöõng sai laàm ñaùng tieác veà sau. 

Vieäc GHPGVNTN Haûi Ngoaïi toå 
chöùc Ñaïi Hoäi taïi chuøa Quaûng Ñöùc, UÙc 
Chaâu, chính laø Ñaïi Hoäi kyø IX cuûa GH 
chöù khoâng phaûi laø ñaïi hoäi thaønh laäp 
nhö Hoøa Thöôïng xuyeân taïc. Sau khi 
tieàn Ñaïi Hoäi cuûa GHPGVNTN toå chöùc 
taïi Tu vieän Nguyeân Thieàu - Bình Ñònh 
thaønh coâng vieân maõn thì chö toân ñöùc 
trong Hoäi Ñoàng Löôõng Vieän nhaän ñònh 
raèng: vôùi tình hình khoù khaên trong 
nöôùc neân ñaõ chæ ñaïo cho Vaên Phoøng II 
Vieän Hoùa Ñaïo taïi Haûi Ngoaïi toå chöùc 
Ñaïi Hoäi kyø IX. Chæ coù Hoøa Thöôïng môùi 
cho raèng ñoù laø Ñaïi Hoäi thaønh laäp vaø coù 
nhaän ñònh thieån caän, sai leäch nhö vaäy 
coøn haàu heát Taêng Ni Phaät töû ñeàu bieát 
raèng ñoù laø moät boä phaän cuûa 

GHPGVNTN. Moät Giaùo hoäi chính 
thoáng keá thöøa söï nghieäp 2000 naêm 
truyeàn trì maïng maïch Phaät Phaùp treân 
queâ höông Vieät Nam vaø toàn taïi töø khi 
thaønh laäp vaøo naêm 1964 cho ñeán ngaøy 
hoâm nay, maëc duø hieän taïi nhaø nöôùc 
CSVN khoâng thöøa nhaän vaø ñang tìm 
moïi bieän phaùp ñeå trieät tieâu. 

Hoøa Thöôïng cho raèng: “Trong khi 
caùi goïi laø GHPGVNTN taïi UÙc vöøa môùi 
ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 2003 bôûi 
nhöõng ngöôøi ñaõ boû nöôùc ra ñi hoaëc 
khoâng phaûi laø laõnh ñaïo cuûa Vieän 
Hoùa Ñaïo thuoäc GHPGVNTN töø naêm 
1964 ñeán 1981 taïi Mieàn Nam Vieät 
Nam”. 

Chuùng con ñöôïc bieát, töø khi ôû Nhaät 
veà, Hoøa Thöôïng ñöôïc Vieän Hoùa Ñaïo 
giao cho troïng traùch Vuï Tröôûng Vuï 
phieân dòch. Luùc baáy giôø Hoøa Thöôïng 
Thích Huyeàn Quang laø Phoù Vieän 
Tröôûng VHÑ, Hoøa Thöôïng Thích 
Quaûng Ñoä laø Toång Thö Kyù, caùc Hoøa 
Thöôïng Thích Hoä Giaùc, Thích Chaùnh 
Laïc ñeàu laø thaønh phaàn laõnh ñaïo coát 
caùn cuûa Vieän. Hieän nay, Hoøa Thöôïng 
Thích Huyeàn Quang ñöôïc suy toân leân 
ngoâi vò Ñeä töù Taêng Thoáng, Hoøa 
Thöôïng Thích Quaûng Ñoä, Hoøa Thöôïng 
Thích Hoä Giaùc ñöôïc suy cöû laøm Vieän 
Tröôûng vaø Phoù Vieän Tröôûng VHÑ. Theá 
maø Hoøa Thöôïng laïi khaúng ñònh raèng 
caùc vò naøy khoâng phaûi laø laõnh ñaïo 
tröôùc ñaây cuûa VHÑ. Coøn caùc vò aáy boû 
nöôùc ra ñi vôùi lyù do gì chaéc Hoøa 
Thöôïng ñaõ roõ. Nhöng coù moät ñieàu maø 
chuùng con caûm nhaän ñöôïc laø caùc vò aáy 
ra ñi nhöng baûo toàn ñöôïc lyù töôûng, coøn 
Hoøa Thöôïng ôû laïi thì ñaõ laøm ñöôïc gì 
ngoaøi caùi vieäc laøm theo yù Ñaûng. 

Cuõng moät luaän ñieäu do quan thaày 
chæ daïy, Hoøa Thöôïng noùi raèng 
GHPGVNTN khoâng coøn toàn taïi maø ñaõ 
gia nhaäp vaøo GHPGVN sau Ñaïi Hoäi taïi 
Haø Noäi vaøo naêm 1981. “Toå chöùc thöïc 
söï laø GHPGVNTN ñaõ töøng hoaït ñoäng 
taïi Mieàn Nam Vieät Nam töø naêm 1964 
ñeán 1981 ñaõ chính thöùc ñöôïc caùc vò 
laõnh ñaïo Vieän Hoùa Ñaïo ñoàng quyeát 
ñònh thoáng nhaát cuøng vôùi 8 heä phaùi 
khaùc ñeå thaønh laäp GHPGVN ngaøy 
nay”. 

Vieäc Hoøa Thöôïng cuõng nhö caùc 
Ngaøi Trí Thuû, Minh Chaâu, Trí Tònh, 
Thieän Sieâu v.v… tham gia vaøo 
GHPGVN chæ laø tham gia vôùi tính caùch 
caù nhaân maø thoâi. Hoäi Ñoàng Löôõng 
Vieän khoâng coù moät vaên thö chính thöùc 
vaø ñeà cöû ai tham gia vaøo vieäc thaønh 
laäp GH naøy caû. Ñieàu naøy ñöôïc minh 
chöùng cuï theå baèng hai vaên thö cuûa 
Hoøa Thöôïng  Thích Ñoân Haäu nhaân 
danh Chaùnh Thö Kyù-Xöû Lyù Vieän Taêng 
Thoáng gôûi cho Hoøa Thöôïng Thích Ñöùc 
Nhuaän vaø Hoøa Thöôïng Thích Trí Thuû 
phaûn ñoái veà vieäc aùp ñaët Ngaøi vaøo chöùc 
vuï Phoù Phaùp Chuû kieâm giaùm luaät cuûa 
GH nhaø nöôùc, cuõng nhö vieäc 

GHPGVN ngang nhieân chieám duïng 
caùc cô sôû töï vieän cuûa GHPGVNTN 
vaøo naêm 1981 vaø nhöõng naêm veà sau. 

 
c. Hoøa thöôïng khaúng ñònh Haï 

Vieän Hoa Kyø xaâm phaïm ñeán 
GHPGVN: 

Trong baøi traû lôøi, Hoøa Thöôïng noùi 
raèng: “Hoï ngang nhieân boùp meùo giaù 
trò phaùp lyù cuûa GHPGVN, cuõng nhö 
baát keå ñeán moïi sinh hoaït hieän toát 
ñeïp cuûa toaøn theå Taêng Ni, Phaät töû 
Vieät Nam treân tinh thaàn ñoaøn keát, 
hoøa hôïp, cuøng nhau xaây döïng ñaát 
nöôùc vaø ñaïo phaùp phaùt trieån” hay 
“Nghò Quyeát HR 427 ñaõ xaâm phaïm 
ñeán GHPGVN, moät toå chöùc duy nhaát 
vaø hôïp phaùp ñaïi dieän cho Taêng Ni 
vaø Phaät töû Vieät Nam”. 

Chuùng con khoâng hieåu Hoøa 
Thöôïng ñaõ ñoïc toaøn vaên Nghò  Quyeát 
HR 427 cuûa HVHK chöa maø laïi keát 
luaän nhö theá. Hay laø Hoøa Thöôïng nghe 
Ban Toân Giaùo noùi sao roài truøng tuyeân 
laïi nhö vaäy. Trong 5 ñieàu aáy chæ noùi veà 
GHPGVNTN chöù khoâng coù ñaû ñoäng gì 
ñeán GHPGVN caû neân buoàn loøng quyù 
Ngaøi chaêng? Ñieàu naøy Hoøa Thöôïng 
noùi cuõng ñuùng thoâi. Vì HVHK laø nhöõng 
ngöôøi yeâu töï do, toân troïng coâng lyù thì 
laøm sao chaáp nhaän moät Giaùo hoäi noâ 
dòch ñöôïc. Laïi nöõa, caùi goïi laø phaùp lyù 
cuûa GHPGVN chæ ñöôïc cha ñeû cuûa noù 
laø Ñaûng CSVN coâng nhaän maø thoâi. 
Ñaây laø leõ taát nhieân vì cha ñeû chaúng leõ 
khoâng nhìn nhaän con mình sao? Coøn 
treân chính tröôøng quoác teá thì GHPGVN 
ñöôïc coi nhö moät Hieäp Hoäi maø thoâi. Sôû 
dó hoï goïi nhö vaäy vì chính caùc vaên baûn 
ngoaïi giao chính thöùc cuûa chính quyeàn 
nhaø nöôùc CS vieát nhö vaäy thì hoï khoâng 
theå goïi khaùc hôn ñöôïc. 

Hoøa Thöôïng laïi noùi: “Tröôùc vieäc 
laøm voâ lyù naøy, chaúng nhöõng giôùi 
PGVN noùi rieâng maø nhieàu ngöôøi 
thuoäc moïi taàng lôùp xaõ hoäi ôû Vieät 
Nam voâ cuøng baát bình vaø cöông 
quyeát phaûn ñoái”. 

Thöa Hoøa Thöôïng! Ai baát bình, ai 
phaûn ñoái. Thöû hoûi Ngaøi: Hôn 80 trieäu 
daân Vieät Nam ñaõ maáy ai ñoïc ñöôïc 
toaøn vaên cuûa Nghò Quyeát HR 427 ñeå 
bieát maø phaûn ñoái. Ngay chính baûn thaân 
cuûa Hoøa Thöôïng cuõng chöa ñoïc 5 
ñieåm trong Nghò Quyeát naøy. Chuùng 
con maïnh daïn noùi nhö vaäy vì bieát raèng 
neáu Hoøa Thöôïng ñaõ ñoïc thì Ngaøi 
khoâng coù nhöõng nhaän ñònh sai laàm nhö 
treân. Ñeå söï vieäc ñöôïc minh baïch, 
chuùng con ñeà nghò Hoøa Thöôïng cho 
ñaêng toaøn vaên Nghò Quyeát HR 427 cuûa 
HVHK leân baùo Giaùc Ngoä ñeå Taêng Ni 
Phaät töû vaø ñoàng baøo caùc giôùi ñöôïc 
ñoïc. Töø ñoù hoï töï coù nhaän ñònh Nghò 
Quyeát cuûa HVHK ñuùng hay sai. 

d. Moät ñieäp khuùc muoân thuôû: Keâu 
goïi vaø höôûng öùng: 
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Cuoái cuøng cuûa baøi traû lôøi phoûng 
vaán thì Hoøa Thöôïng vaãn ca vang baøi 
ca muoân thuôû laø keâu goïi Taêng Ni Phaät 
töû theá naøy theá noï… 

Thöa Hoøa Thöôïng! 
Baây giôø Hoøa Thöôïng keâu goïi ai? 

Chaúng coù ai muoán ñi laøm noâ leä caû, 
chaúng coù ai muoán bò noâ dòch tö töôûng 
caû. Chæ coù nhöõng keû khoâng bieát taøm 
quùy môùi ñi laøm caùi coâng vieäc aáy maø 
thoâi. Coøn nhöõng ngöôøi coù chuùt taøm 
quyù chöù chöa noùi ñeán nhöõng baäc 
“Khoa  baûng” thì chaúng coù ai laøm coâng 
vieäc maø Ngaøi ñang laøm caû. Hoï thaø 
ngheøo heøn giöõ Ñaïo maø soáng chöù 
khoâng nhö ai ñoù baùn Ñaïo ñeå caàu 
höôûng vinh hoa phuù quyù. Chuùng con 
thieát nghó raèng, Hoøa Thöôïng tuoåi cuõng 
ñaõ cao thì neân lui veà ñoùng thaát tuïng 
kinh saùm hoái. Nhö vaäy seõ coù lôïi cho 
Ngaøi vaø PGVN raát nhieàu, coøn hôn laø 
giöõ nhieàu troïng traùch ñeå roài nhaân danh 
Phaät Giaùo laøm maát nieàm tin trong ñoàng 
baøo Phaät töû, cuõng nhö laøm cho caùc toân 
giaùo baïn nghó raèng PGVN laø nhö vaäy. 

Ñoïc qua baøi traû lôøi phoûng vaán cuûa 
Hoøa Thöôïng cuõng nhö cuûa moät soá caùc 
vò toân tuùc ôû caùc tænh thaønh, chuùng con 
coù moät nhaän xeùt chung nhö sau: Haàu 
nhö baøi naøo cuõng khaúng ñònh raèng 
GHPGVN laø moät toå chöùc duy nhaát hôïp 
phaùp ñaïi dieän cho PGVN, laø moät toå 
chöùc thoáng nhaát v.v… vaø v.v… Nhöng 
coù moät ñieàu quan troïng maø khoâng thaáy 
caùc vò laõnh ñaïo cuûa GHPGVN nhaéc 
ñeán. Ñoù laø GHPGVN laø moät toå chöùc 
ñoäc laäp coù chuû quyeàn, khoâng phuï 
thuoäc vaøo MTTQVN, khoâng bò söï ñieàu 
khieån sai khieán cuûa Ban Toân Giaùo 
chính phuû, cuûa Boä Coâng An… Neáu nhö 
quyù Ngaøi noùi ñöôïc nhö vaäy thì laøm sao 
daãn ñeán söï vieäc ñaùng tieác taïi chuøa 
Phoå Quang quaän Taân Bình vaøo saùng 
ngaøy 03/12/2003. 

 
3. Veà tôø baùo Giaùc Ngoä do Hoøa 

Thöôïng laøm Toång Bieân Taäp: 
Tröôùc naêm 1975, taïi mieàn Nam coù 

raát nhieàu tôø baùo, taäp san cuûa Phaät 
giaùo nhaèm muïc ñích ñem aùnh saùng 
Chaùnh Phaùp cuûa Ñöùc Theá Toân ñeán 
moïi taàng lôùp nhaân daân nhaèm kieán taïo 
caûnh giôùi Tònh Ñoä nôi coõi Ta Baø naøy. 
Sau 1975, do chính saùch haïn heïp goø 
boù cuûa ngöôøi CS neân haàu nhö caû nöôùc 
chæ coù tôø baùo Giaùc Ngoä treân danh 
nghóa laø Cô quan ngoân luaän cuûa 
THPGTPHCM do Hoøa Thöôïng laøm 
Toång Bieân Taäp. Teân tôø baùo thì raát hay 
nhöng khi ñoïc vaøo thì hôõi oâi thaät laø thaát 
voïng! Thaät söï noù khoâng laøm chöùc 
naêng cuûa moät tôø baùo Ñaïo giuùp cho 
moïi ngöôøi giaùc ngoä giaûi thoaùt maø thöïc 
chaát noù laø cô quan ngoân luaän cuûa 
Ñaûng CS traù hình ñem tö töôûng Maùc-
Leâ vaø Hoà Chí Minh nhaèm “Giaùc Ngoä” 
giôùi PG theo vaø uûng hoä Ñaûng CSVN. 
Nhö vaäy yù nghóa Giaùc Ngoä ôû ñaây chính 

laø Giaùc Ngoä Caùch maïng chöù khoâng 
phaûi Giaùc Ngoä theo tinh thaàn Phaät 
giaùo. 

Thôøi gian gaàn ñaây, baùo Giaùc Ngoä 
lieân tuïc ñaêng caùc tin töùc, baøi vieát, phaùt 
bieåu cuûa caùc chöùc saéc cuûa GHPGVN 
trong caùc tænh thaønh caû nöôùc phaûn ñoái 
Nghò Quyeát cuûa HVHK. Nhöõng muïc 
naøy ñaõ chieám haàu heát caùc trang baùo. 
Ñieàu naøy thaät laø laï. Sôû dó goïi laø laï vì 
Nghò Quyeát cuûa HVHK chæ lieân quan 
ñeán nhaø caàm quyeàn Vieät Nam veà vaán 
ñeà töï do toân giaùo. Leõ ra nhaø caàm 
quyeàn Vieät Nam seõ phaûn öùng  maïnh 
meõ. Nhöng khoâng, hoï chæ laøm qua loa 
laáy leä. Quoác Hoäi coù hoïp vaø ñöa ra 
phaûn ñoái nhöng cuõng chæ laøm moät caùch 
yeáu ôùt, hình thöùc. Caùc tôø baùo Coâng 
An, Tuoåi Treû v.v… coù ñaêng tin phaûn ñoái 
nhöng chæ naèm trong moät goùc nhoû nhö 
tin rao vaët hay quaûng caùo maø thoâi. 
Ñaèng naøy GHPGVN töø TÖ ñeán ñòa 
phöông toå chöùc mit-ting, ñaêng baùo aàm 
ó ñeå laøm troø cöôøi cho baäc thöùc giaû. Hoï 
cöôøi vì caùc Ngaøi trong GHPGVN leân aùn 
GHPGVNTN ñi laøm chính trò nhöng söï 
vieäc xaûy laø ñaõ cho thaáy ñieàu ngöôïc laïi: 
Ai ñi laøm chính trò? Nhöng khoå thay caùi 
chính trò cuûa caùc Ngaøi laøm cuõng khoâng 
phaûi ñöôïc töï quyeát maø laø bò chæ ñaïo. 

Chuùng con thieát nghó, vôùi soá tieàn 
ñem ra phung phí cho nhöõng vieäc laøm 
voâ boå ñoù, quyù Ngaøi neân duøng vaøo 
coâng taùc töø thieän xaõ hoäi, nhaèm xoa dòu 
noãi ñau cuûa nhaân daân mieàn Trung 
ñang khoán khoù ngaët ngheøo vì thieân tai 
möa luõ thì ích lôïi hôn. Ñaøn vieät tín taâm 
hieán cuùng taøi vaät ñeå cho chö Taêng tu 
hoïc, haønh ñaïo chöù khoâng phaûi ñeå cho 
caùc Ngaøi ñem ñi laøm chính trò. Caùc 
Ngaøi ñaõ phung phí tieàn cuûa ñaøn na tín 
thí nhö vaäy thì thaät laø toäi loãi. 

Vì leõ treân, chuùng con thieát tha 
mong caàu Hoøa Thöôïng haõy ngöng 
ngay nhöõng vieäc laøm tai haïi ñoù vaø traû 
laïi tôø baùo Giaùc Ngoä laøm ñuùng nhieäm 
vuï vaø chöùc naêng nhö teân goïi cuûa noù. 

 
4. Vieäc hoaèng phaùp vaø giaûng daïy 

cuûa Hoøa Thöôïng: 
Tuy traêm coâng ngaøn vieäc, nhöng 

Hoøa Thöôïng vaãn vì ñaøn haäu hoïc maø 
khoâng neä haø daøn xeáp coâng vieäc Giaùo 
hoäi ñeå ñeán vôùi caùc lôùp: Hoïc Vieän Phaät 
Giaùo Vieät Nam taïi TP.HCM, Cao Ñaúng 
Vónh Nghieâm, Cao Ñaúng Caàn Thô, Cao 
Ñaúng Toøng Laâm v.v…  ñeå truyeàn trao 
yeáu nghóa cuûa Phaät Giaùo Ñaïi Thöøa 
qua caùc boä kinh Hoa Nghieâm, Phaùp 
Hoa. OÂi, thaät laø moät taám göông saùng 
cuûa moät nhaø giaùo moâ phaïm. Nhöng 
thöïc chaát cuûa vaán ñeà aáy laø gì? Hoøa 
Thöôïng cuõng chæ vì moät chuùt danh maø 
thoâi. Coù leõ Hoøa Thöôïng muoán mình 
sau khi xuoâi tay nhaém maét (nhöng 
chöa bieát ñi veà ñaâu) thì xöôùng ngoân 
vieân seõ giôùi thieäu haøng loaït caùc chöùc 
danh v.v… ñeå chuùng sanh quy ngöôõng 

chaêng? Voâ ích thoâi, seõ khoâng coù ai quy 
ngöôõng vôùi nhöõng keû höõu danh voâ 
thöïc. Chæ coù nhöõng ai bò thieân ma Ba 
Tuaàn bòt maét, laøm lu môø lyù trí môùi laøm 
caùi coâng vieäc nhö vaäy. 

Theo chaân Hoøa Thöôïng ñeán caùc 
lôùp hoïc cuõng nhö caùc ñaïo traøng thì chæ 
nghe Ngaøi noùi veà caùi “Toâi vaø kinh 
nghieäm cuûa baûn thaân toâi” maø thoâi. 
Roài naøo laø chuyeän ñi Taøu ñi Taây, luùc 
toâi hoïc ôû Nhaät v.v... chöù chaúng coù gì 
khaùc. Coøn khi ñeà caäp ñeán kinh ñieån thì 
Hoøa Thöôïng chæ noùi qua loa cho laáy leä 
chöù chaúng coù gì caû. Ñôn cöû nhö vieäc 
Ngaøi daïy kinh Hoa Nghieâm nhöng 
chaúng nghe noùi gì veà Nguõ Chu, Luïc 
Töôùng hay Thaäp Huyeàn Moân. Coù leõ 
Ngaøi taâm ñaéc laø phaåm Nhaäp phaùp giôùi. 
Nhöng oaùi oaêm thay, Ngaøi truyeàn ñaït 
cuõng chæ vì muïc ñích naâng cao baûn 
ngaõ, ví mình nhö ñang laøm haïnh Boà 
Taùt vaäy. 

Thöa Hoøa Thöôïng! 
Ngöôøi thöïc haønh Boà Taùt haïnh laø 

laáy beänh chuùng sanh laøm beänh cuûa 
mình theo tinh thaàn Duy Ma Caät. Coøn 
loái noùi cuûa Hoøa Thöôïng laø loái nguïy 
bieän nhaèm che ñaäy baûn chaát thöøa sai 
cuûa mình. Boà Taùt gì maø khi thaáy ñoàng 
ñaïo bò tuø ñaøy baét bôù thì ngoaûnh maët 
laøm ngô, thaäm chí coøn theâm daàu vaøo 
löûa ñeå ñöôïc vinh hoa phuù quyù. 

Roõ raøng Hoøa Thöôïng chæ vì quyeàn 
lôïi caù nhaân chöù khoâng phaûi vì tieàn ñoà 
Ñaïo Phaùp. Ngaøi chæ bieát laøm vöøa loøng 
nhaø nöôùc vaø moät soá ñaïo höõu giaøu coù 
ñeå ung dung höôûng thuï. Neáu coù moät 
laàn naøo ñoù, Hoøa Thöôïng ñi xuoáng döôùi 
caùc cô sôû haï taàng Phaät giaùo vaø laéng 
nghe tieáng noùi trung thöïc cuûa ñaïo höõu 
Phaät töû thì chaéc haún Hoøa Thöôïng seõ 
coù caùch suy nghó vaø vieäc laøm khaùc so 
vôùi hieän nay. 

Baïch Hoøa Thöôïng! 
Treân ñaây laø nhöõng böùc xuùc cuûa 

chuùng con boäc baïch cuøng Ngaøi, ñieàu 
naøy seõ laøm Ngaøi khoâng ñöôïc vui, 
mong Hoøa Thöôïng hyû xaû cho. Hy voïng  
raèng qua böùc taâm thö naøy, Hoøa 
Thöôïng seõ coù nhöõng suy nghó vaø haønh 
ñoäng thieát thöïc ñeå xaây döïng ngoâi nhaø 
PGVN ngaøy caøng ñeïp ñeõ hoa leä chöù 
khoâng bò xieâu veïo doät naùt nhö hieän taïi. 

 
Nguyeän caàu chö Phaät, Lòch ñaïi Toå 

sö, anh linh chö Thaùnh Taêng, Thaùnh töû 
ñaïo gia hoä Hoøa Thöôïng trí tueä thöôøng 
minh ñeå laøm troøn traùch nhieäm cuûa moät 
söù giaû Nhö Lai chöù khoâng phaûi laø cuûa 
moät caùn boä tuyeân truyeàn cho Ñaûng; 
thaân taâm Hoøa Thöôïng thöôøng laïc trong 
haøo quang chôû che cuûa Chö Phaät chöù 
khoâng phaûi trong voøng tay naâng niu 
cuûa theá quyeàn danh voïng. 

 
Kính thö! 
Ñoaøn Taêng Sinh Vónh Gia 
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TÂM SỰ GIỮA 
ÐẤT VÀ TRỜI 

� 

 

Thư của Lê Công Cầu 
Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử Việt Nam 

  

Kính Gởi:  Ðại Tá Lê Việt Hà 

                      Trưởng Công An Thành Phố Huế 

  

 Kính thưa anh, 

Thơ này xin gởi tới anh, đọc xong chắc anh cũng chẳng 
vui vẻ gì. Nhưng vì hôm trước gặp nhau ở Từ Hiếu anh có 
nói: "Mấy Ôn làm thất sách rồi Cầu ơi - Cầu có kế chi không 
?" - Tôi có nói: "Mấy Ôn ở tận trên trời, mình ở dưới đất làm 
sao mà có kế được". Lúc ấy tôi nghĩ rằng: đối với quý Ôn 
của Giáo Hội thì chưa cần sự góp mặt của Cư sĩ như tôi. Ðối 
với "quý Ôn" của Chính Quyền thì tiếng nói của mình như 
đất gọi trời, khó lòng tới nơi tới chốn. Nhưng đất trời cũng 
có mối giao hòa qua những nhịp cầu trung gian. Bao năm 
rồi tôi vẫn xem anh là nhịp cầu thân ái đó. Tôi biết anh là 
người tâm huyết luôn mong muốn có một sinh hoạt ổn định 
cho Phật Giáo tỉnh nhà nói riêng và toàn quốc nói chung. 
Nhưng thưa anh làm sao mà ổn định được khi những người 
có thẩm quyền không thực tâm giải quyết nguyên nhân của 
sự bất ổn định mà cứ dùng biện pháp nhất thời để đối phó 
với triệu chứng của nó - và cứ thế, dùng dằng hai mươi mấy 
năm trời, để cho ngoại bang lên tiếng phê phán. Ðúng hay 
sai chưa nói, nhưng thật là hổ thẹn cho con dân Việt Nam 
chúng ta khi mà chúng ta mở rộng vòng tay với kẻ thù thì 
được nhưng không dám mở rộng vòng tay với người thân 
yêu ruột thịt của mình! 

Gần đây, Nhà Nước dùng mọi phương tiện truyền thanh, 
truyền hình, báo chí lên án Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất là phản động. Ðể tự vệ, Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất phổ biến các tham luận, các kháng thư lên 
án Chính Quyền là vi phạm nhân quyền, là vi phạm tự do 
Tôn Giáo - và cứ thế, cuộc chiến này kéo dài cho đến bao 
giờ anh nhỉ? 

Do vậy, tôi viết bản tham luận này để chúng ta thật tâm 
phân tích các sự kiện nói trên. Cái gì có thì nói có, cái gì 
không thì nói không. Tôi viết với tấm lòng của người Phật 
Tử luôn luôn cố gắng nói năng và hành động theo Ngũ Giới 
của Ðạo Phật, và mong anh nghe với tấm lòng của người 
Quân Tử luôn sống đúng Ngũ Thường của bậc Phụ Mẫu Chi 
Dân. 

 I. Trước hết hãy nói về pháp lý của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất 

(3 điều có thật của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất) 

 1. Sau năm 1975 cho đến bây giờ Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất có còn tồn tại hay không 
? Xin trả lời là Có - Vì sao? 

Vì Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thành 
lập năm 1964 là do nguyện vọng của toàn thể Tăng tín đồ 
Phật Giáo, không phải do sự chỉ đạo của Chính Quyền. Ðó 
là một Giáo Hội dân lập, không phụ thuộc vào Chính Quyền 
cho nên nó không thể sụp đổ theo chế độ Việt Nam Cộng 
Hòa của Miền Nam cũ. Nó vẫn tồn tại dưới chế độ XHCN 
như chúng ta đã thấy. 

 2. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn tồn 
tại nhưng có hợp pháp không ? Xin trả lời là Có - Vì 
sao? 

Thứ Nhất: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là 
một Giáo Hội truyền thừa của Lịch Ðại Tổ Sư. Nó thừa kế sự 
nghiệp của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam. Nó gắn bó với 
dân tộc Việt Nam như một thực thể không tách rời - dân tộc 
Việt Nam còn thì Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
còn. 

Thứ Hai: Nhà Nước không hề có một văn bản nào giải 
thể Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống       Nhất cả. 

 Thứ Ba: (Và cũng là cụ thể nhất) Vào năm 1981, Giáo 
Hội Thống Nhất đã có một phái đoàn do Hòa Thượng Thiện 
Siêu cầm đầu tham dự Ðại Hội Thống Nhất Phật Giáo Việt 
Nam tại Hà Nội (phái đoàn này thật hay giả xin không nói ở 
đây) nhưng nó chứng minh rằng cho đến năm 1981 Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn tồn tại. 

Thứ Tư: Sau năm 1981, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ra 
đời - trong Hiến Chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
có nói rõ là các Truyền Thống, Hệ Phái vẫn được tồn 
tại và phát triển. Trên quan điểm này ta hãy tạm xem 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất như một hệ phái 
thì tất nhiên nó được tồn tại một cách hợp pháp không thể 
chối cãi được. 

     3. Ðã tồn tại hợp pháp nhưng Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất bị tê liệt hoàn toàn, đến nay 
phải phục hồi lại có đúng không ? Xin trả là Có - Vì 
Sao? 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tê liệt là vì: 

� Sau năm 1975, một số lãnh đạo của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất vượt biên ra nước ngoài, số còn 
lại thì bị chết trong tù như cố Hòa Thượng Thiện Minh, bị 
giam cầm như Hòa Thượng Quảng Ðộ, bị lưu đày như Hòa 
Thượng Huyền Quang. Cái thời mới giải phóng, đất nước 
còn hỗn mang, luật lệ chưa rõ ràng, nghi ai bắt nấy thì 
không trách làm gì nhưng khi đất nước đã ổn định rồi mà 
những việc giam giữ lưu đày không được giải quyết rõ ràng 
thì thật là đáng trách. 

� Thêm vào đó cơ sở vật chất của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất bị chiếm dụng hoàn toàn. Tại miền 
Nam Việt Nam hầu hết chùa chiền, tự viện, trường học, đều 
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là của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, thế mà 
một sớm một chiều bảng hiệu của Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất đều bị hạ xuống để treo bảng hiệu của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam lên mà chẳng có ai đồng ý, 
chẳng có ai bàn giao. Theo luật pháp bây giờ, nếu nói là 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam chiếm dụng tài sản XHCN hay 
tài sản công dân cũng không phải là quá đáng. 

� Qua ba điểm phân tích trên ta thấy Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất có đầy đủ yếu tố để đòi lại những gì 
mình đã mất. 

 II.  Vậy Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
đã đòi lại quyền sống của mình như thế nào mà lại bị 
Chính Quyền lên án là phản động? 

(3 điều không có của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất) 

     1. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất có 
nhận tiền của nước ngoài để làm tay sai cho họ 
không? Xin trả lời là Không - Vì sao? 

 � Chẳng có nước ngoài nào mà dại dột đưa tiền cho 
Giáo Hội Thống Nhất để làm tay sai cho họ cả vì những vị 
lãnh đạo Giáo Hội Thống Nhất người thì chết, người thì bị 
tù, người thì bị lưu đày, cơ sở hoạt động thì bị chiếm đoạt, 
còn lại một vài cơ sở thì bị theo dõi chặt chẽ thì thử hỏi 
Giáo Hội Thống Nhất làm được cái gì cho họ mà họ phải 
mất công tốn của. 

� Qua các lần thiên tai bão lụt, quý vị lãnh đạo Giáo Hội 
Thống Nhất có tổ chức cứu trợ. Nhưng đó là tiền của Phật 
Tử Việt Nam ở nước ngoài cảm thương người trong nước bị 
hoạn nạn mà gởi về qua trung gian của các Ngài để tìm mọi 
cách chuyển cho người cùng khổ chứ sao lại gọi là tiền của 
nước ngoài. Tiền ấy là tiền nhường cơm xẻ áo chứ không 
phải để nuôi sống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.  

� Vừa qua ông cán bộ Mặt Trận Lam Sơn đã từng đi 
khắp nơi vu cáo, xuyên tạc việc Phật Tử chúng tôi nhận tiền 
nước ngoài. Tôi đã nói thẳng với ông Nguyễn Ðình Ngộ, lúc 
ấy là Chủ Tịch Mặt Trận: Anh hãy dạy cán bộ của anh lại, 
đừng để họ nói bậy gây chia rẽ trái với chủ trương của Mặt 
Trận Tổ Quốc Việt Nam. Ông Nguyễn Ðình Ngộ đã mời một 
số Huynh trưởng Gia Ðình Phật Tử như anh Trần Nguyên 
Vũ, anh Lê Văn Tranh, anh Trương Diên Hiếu đến để xin lỗi. 
Sự kiện này cũng đủ để chứng minh luận điệu trên là xuyên 
tạc. 

 2. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất có 
cấu kết với các thế lực thù địch nước ngoài không? 
Xin trả lời là Không - Vì sao ? 

 � Hãy nhìn vào các nước láng giềng như Thái Lan, 
Malaysia, Singapore có nước nào cứ luôn luôn la làng chửi 
bới các thế lực thù địch nước ngoài như mình không? Sao 
nước mình lại lắm thù địch đến thế. Tôi chẳng thấy thế lực 
thù địch nào cả, nhất là các thế lực ấy cấu kết với Giáo Hội 
Thống Nhất để chống phá Nhà Nước thì lại càng không có. 

� Thế lực ấy là Thầy Mãn Giác, Thầy Hộ Giác, là ông Võ 
Văn Ái ư? Nên nhớ rằng quý vị nói trên là Giáo phẩm của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đang lưu vong ở 
nước ngoài. Họ nhìn thấy Giáo Hội Thống Nhất bị bức tử, họ 
lợi dụng sự tự do ở các nước ngoài để lên tiếng vận động 

các cơ quan quyền lực trên thế giới lên tiếng giúp đỡ, ủng 
hộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là chuyện tất 
nhiên. 

� Thế lực thù địch là Quốc Hội Hoa Kỳ, là Nghị Viện 
Châu Âu ư? Nhà Nước ta thường ca tụng mối bang giao tốt 
đẹp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, giữa Liên Minh Châu Âu và 
Việt Nam thì không có lý do nào mà cơ quan quyền lực cao 
nhất của họ là Quốc Hội lại thù địch với Việt Nam cả. Cho 
nên cấp trên nói thì cấp dưới nói theo. Chính Phủ nói thì 
Phật Giáo Việt Nam nói theo, thật nguy hiểm cho nền ngoại 
giao của đất nước chúng ta. 

 3. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tổ 
chức Ðại hội bất thường tại Tu viện Nguyên Thiều - 
Tỉnh Bình Ðịnh và tiếp tục tại Úc Ðại Lợi có gì sai trái 
không? Xin trả lời là Không. - Vì sao? 

 � Qua các tư liệu, chúng ta thấy rằng Ðại Hội được tổ 
chức rất trang nghiêm và trọng thể đúng theo truyền thống 
của Phật Giáo Việt Nam. Do đó trong hai ngày diễn ra Ðại 
Hội, Chính Quyền không có lý do gì để can thiệp được cả. 
Nhưng khi Ðại Hội được tiếp tục triển khai tại Úc thì Nhà 
Nước đã lên tiếng cho rằng quý Ôn đã tiết lộ bí mật quốc 
gia, đã cấu kết với thế lực thù địch nước ngoài nên đã ra 
lệnh quản thúc hầu hết các vị Giáo Phẩm của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quốc nội. Tại sao như vậy: 

� Ôn Quảng Ðộ vừa mới ra tù, Ôn Huyền Quang đang bị 
lưu đày, Ôn Tuệ Sĩ thường xuyên bị theo dõi. Và quý Ôn 
cũng chẳng phải là cán bộ cao cấp của Nhà Nước thì làm gì 
có bí mật quốc gia mà tiết lộ? 

� Ðại Hội tiếp tục tại Úc là vì quý Ôn dự liệu tình huống 
xấu nhất có thể xảy ra: khi mà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất tại quốc nội không có một mảnh đất cắm dùi 
thì phải nhờ vào một quốc độ khác là chuyện tất nhiên, 
nhất là Giáo Hội Thống Nhất có cơ sở ở nước ngoài (cơ sở 
này đã có từ trước năm 1975). Cũng như khi nước Việt Nam 
ta bị thực dân thống trị thì Ðại Hội Ðảng Cộng Sản Việt Nam 
diễn ra tại Ma Cao, Quảng Châu thì có gì là lạ đâu. 

� Nhưng có lẽ Nhà Nước đã giật mình trước sự xuất hiện 
của những lá cờ vàng ba sọc đỏ tại Ðại Hội ở Úc nên vội vã 
lên án Giáo Hội Thống Nhất là phản động, là cấu kết với thế 
lực thù địch nước ngoài chăng? 

� Ở đây với tư cách là một Phật tử, một công dân của 
nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tôi xin bày tỏ 
quan điểm của mình như sau: 

    - Năm 1954, với Hiệp Ðịnh Genève chia đôi đất nước, 
một triệu người miền Bắc di cư vào Nam. Khi ra đi họ mang 
theo hình ảnh quê hương của mình qua biểu tượng là ngôi 
chùa Một Cột. Cho nên họ đã cùng nhau góp sức dựng lại 
ngôi chùa ấy tại miền Nam Việt Nam. Mỗi lần lễ lượt, Tết 
nhất họ chiêm ngưỡng để nhớ về quê hương miền Bắc của 
mình chứ đâu phải để nhớ về Chính Quyền miền Bắc. 

   - Thì năm 1975 cũng thế, hơn một triệu người vượt 
biển ra nước ngoài. Khi ra đi hình bóng tổ quốc mà họ 
mang theo chính là lá cờ vàng ba sọc đỏ vì hầu hết họ là 
người của miền Nam Việt Nam cơ mà. Và cứ thế mỗi lần lễ 
lượt, Tết nhất họ cắm cờ lên để tưởng nhớ tổ quốc của 
mình chứ không phải để tưởng nhớ Chính Phủ Việt Nam 
Cộng Hòa của Nguyễn Văn Thiệu. Như vậy thật là đáng 
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thương chứ đâu phải là đáng trách. Ðáng trách là đã 30 
năm qua rồi mà Nhà Nước không có một chính sách cởi mở 
và tiến bộ để thu hút số người này về với "chính nghĩa" để 
họ chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng mà quên dần đi lá cờ vàng 
ba sọc đỏ. Ðáng trách là Nhà Nước có Ban Dân Vận Trung 
Ương, có Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, có các tổ chức Kiều 
Vận của Ðảng và Nhà Nước mà đã không vận động được 
Việt kiều chấp nhận chế độ để họ có những đóng góp thiết 
thực cho tổ quốc mà cứ xem họ là thù địch thì thật là tội 
nghiệp. 

 III. Bây giờ ta hãy nói đến thực chất của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam hiện nay: 

(3 điều có thật của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam) 

 1. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam hiện tại có phải là 
Giáo Hội của Nhà Nước không? Xin trả lời là Có - Vì 
sao?  

� Năm 1981, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ra đời không 
phải do tâm nguyện của toàn thể Tăng tín đồ của Phật Giáo 
Việt Nam mà hoàn toàn do sự chỉ đạo của Nhà Nước: nhân 
sự do Nhà Nước sắp xếp, địa điểm tổ chức do Nhà Nước chỉ 
định, kinh phí tổ chức do Nhà Nước đài thọ. Giáo Hội ấy đã 
lấy phương châm là Ðạo Pháp - Dân Tộc và XHCN để làm 
mục tiêu hoạt động thì tất nhiên Giáo Hội ấy là của Nhà 
Nước rồi. 

� Ngày nay, theo Nghị Ðịnh 26 của Thủ Tướng Chính 
Phủ: muốn lên Hòa Thượng, Thượng Tọa thì phải được Thủ 
Tướng phê chuẩn. Và theo văn thư số 09 ngày 27/06/2002 
của Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thì các Ban Hộ 
Tự phải nạp danh sách cho Chính Quyền để được xác nhận. 
Như vậy là cán bộ Phật Giáo từ thượng tầng cho đến hạ 
tầng đều do Nhà Nước lựa chọn cả rồi. 

� Ở đây tôi cũng xin nêu lên một việc để chứng minh 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là của Nhà Nước: 

- Vừa qua thầy Tuệ Sỹ công bố hai bạch thư của Hòa 
Thượng Ðôn Hậu. Một cái gởi cho Hòa Thượng Trí Thủ, một 
cái gởi cho Hòa Thượng Ðức Nhuận. Nội dung hai bức thư 
này là Ngài Ðôn Hậu từ chối không nhận chức vụ Phó Pháp 
Chủ kiêm Giám Luật của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Tôi 
xin nói rõ thêm: hai bức thư này Hòa Thượng Ðôn Hậu sai 
anh Nguyễn Sĩ Thiều (Trưởng Ban Hướng Dẫn của chúng 
tôi) mang vào Sàigòn trình lên Hòa Thượng Trí Thủ. Ngài 
Ðôn Hậu cho anh Thiều 100 đồng tiền Bắc để đi xe tàu. Anh 
Thiều đã cẩn thận để hai cái thư ấy vào trong một cái áo 
giáp của lính. Ngày nay cái áo giáp ấy Anh vẫn cất kỹ để 
làm kỷ niệm. 

- Cũng trong năm 1981, trong ngày kỵ tại chùa Tây 
Thiên, anh Nguyễn Xuân Quyền (Huynh Trưởng Cấp Dũng) 
đã trình bày một số ý kiến về sinh hoạt Phật Giáo. Ôn Ðôn 
Hậu đã nói giữa đại chúng: "Ý kiến của anh rất hay 
nhưng anh nên nhớ Giáo Hội này không phải Giáo 
Hội của mình". Anh Quyền về viết lại thành bút ký giao 
cho tôi, tôi vẫn còn giữ gìn cẩn thận. 

 2. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam có phải là một tổ 
chức chính trị không ? Xin trả lời là Có - Vì sao? 

Vì trong Hiến Chương của Giáo Hội đã định rõ là Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam trực thuộc Ban Tôn Giáo Chính Phủ 
và Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Mà Ban Tôn Giáo Chính Phủ 

và Mặt Trận Tổ Quốc là hai tổ chức chính trị của Ðảng và 
Nhà Nước thì Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đương nhiên 
cũng là một tổ chức chính trị rồi. 

 3. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam có phải là một 
ban ngành của Nhà Nước không? Xin trả lời là Có - Vì 
sao? 

 Vì Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tự đặt mình trực thuộc 
Mặt Trận Tổ Quốc và Ban Tôn Giáo Chính Phủ. Cho nên 
Giáo Hội đã tự xem mình như là một ban ngành của Nhà 
Nước: 

 � Rõ ràng nhất là qua các việc làm của Giáo Hội gần 
như rập khuôn với Nhà Nước. Khi Nhà Nước chủ trương VAC 
thì tại các lễ lượt, các buổi thuyết giảng Giáo Hội cũng hô 
hào Vườn - Ao - Chuồng. Khi Nhà Nước chủ trương kế 
hoạch hóa gia đình thì Giáo Hội cũng tổ chức thuyết giảng 
về kế hoạch hóa gia đình. Khi Nhà Nước lên án Dự luật 
Nhân quyền của Quốc Hội Hoa Kỳ thì Giáo Hội cũng tổ chức 
mitting lên án theo. 

� Ta phải hiểu rằng tinh thần đạo Phật là tinh thần nhập 
thể, tức là phải tạo cho mình một căn bản tu chứng. Tinh 
thần nhập thể luôn luôn đi đôi với tinh thần nhập thế tức là 
vận động xã hội sống theo Phật Pháp mà chúng ta thường 
nói là thực hiện Bồ Ðề Tâm hay thực hành Bồ Tát Ðạo. 
Nhưng Phật Giáo không thể vận động Xã Hội theo kiểu thế 
gian được, vì để đạt được mục đích, thế gian bất chấp 
phương tiện, có thể là phương tiện xảo trá tàn ác. Ðạo Phật 
không phải thế, để đạt được mục đích Ðạo Phật cũng dùng 
phương tiện nhưng đó là phương tiện của từ bi. 

� Vì không có một căn bản tu chứng nên quý thầy trong 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đã lầm phương tiện thế gian 
với phương tiện của Phật Giáo, ví dụ: để kế hoạch hóa gia 
đình, các thầy phải dạy Phật tử thực hành giới không tà 
dâm trong ngũ giới mà Phật đã dạy để đoạn trừ căn nguyên 
của cái bệnh dâm dục chứ không phải là dùng bao cao su. 
Vì bao cao su thì ngăn chận được đẻ nhiều, ngăn chận được 
HIV nhưng đó cũng là cái bùa hộ thân cho những kẻ dâm ô, 
có bùa hộ thân rồi họ cứ hành dâm thoải mái thì làm sao 
mà ngăn chận được tệ nạn mãi dâm lan tràn. Chỉ có ban 
ngành của Nhà Nước mới làm như vậy chứ một Tôn Giáo thì 
không thể làm như vậy được. 

IV. Nhà Nước đối xử với Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam như thế nào? 

(Ba điều không của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam) 

 1. Nhà Nước có xem Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
là một Giáo Hội không? Xin trả lời là Không - Vì sao? 

� Như trên tôi đã nói: Giáo Hội tự xem mình như một 
ban ngành của Nhà Nước thì Nhà Nước cũng xem Giáo Hội 
như là một ban ngành của mình. Cụ thể nhất là việc trao 
Huân chương cho quý thầy trong Giáo Hội. Cán bộ Chính 
Quyền là công chức Nhà Nước, nếu có công thì Nhà Nước 
trao Huân chương là đúng rồi. Nhưng quý thầy là những vị 
lãnh đạo tinh thần không thể xem như cán bộ Nhà Nước 
được. Cho nên trao Huân chương cho quý thầy là đồng hóa 
quý thầy như là cán bộ Nhà Nước. Qua việc làm này ta thấy 
Nhà Nước đã thế tục hóa quý thầy mất rồi. Quý thầy nhận 
Huân chương thì không còn là Bậc xuất trần thượng sĩ nữa, 
là sai với Chánh Pháp bởi vì tinh thần Phật Giáo là Vô Ngã 
để hướng tới Niết Bàn. Hãy nghe Hòa Thượng Thiện Siêu 
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nói: "cửa Niết Bàn rất hẹp, như đường tơ kẽ tóc nên ta 
không thể mang theo một hành lý nào mà hy vọng vào cửa 
Niết Bàn được cả. Cái thân đã không mang theo được mà ý 
niệm về cái tôi cái ta cũng không thể mang theo được". 
Trao Huân chương, nhận Huân chương là làm cho cái tôi cái 
ta trong quý thầy to lớn thêm lên thì làm sao mà chui cho 
lọt qua cửa Niết Bàn được. Vì thế mà đã có nhiều vị không 
nhận, ngay tại Thừa Thiên của chúng ta, cố Hòa Thượng 
Trúc Lâm không nhận và hiện tại Hòa Thượng Thích Ðức 
Phương (Trưởng Ban Trị Sự) cũng không nhận các huy 
chương này. 

� Vì xem Giáo Hội là ban ngành của mình nên Chính 
Quyền làm theo cách chỉ đạo sự vụ (lời của Giáo Sư Minh 
Chi). Hãy xem cán bộ Chính Quyền không thiếu mặt trong 
bất cứ một buổi họp, một buổi lễ lượt, một giới đàn nào. 
Việc này làm cho một số Tỳ Kheo không thành tựu Giới 
Pháp mà mình được lãnh thọ. Vì sao? Vì giới trường là nơi 
thanh tịnh, Phật Tử tham dự phải giữ thân tâm thanh tịnh. 
Cán bộ Chính Quyền không phải Phật Tử thì họ đâu có giữ 
giới thanh tịnh. Tối hôm qua họ còn ngủ với vợ, họ còn dự 
buổi nhậu với rượu bia nem chả, sáng hôm nay họ ngồi trên 
bục Chủ Toạ của buổi lễ Phật làm cho không gian buổi lễ 
mất thanh tịnh theo. Ðiều này làm cho bao nhiêu Phật Tử 
phải đau lòng. 

2. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam có hoạt động đúng 
Chánh Pháp không? Xin trả lời là Không - Vì sao? 

 � Cứu cánh của Ðạo Phật là sự tu chứng, giác ngộ. Sự 
tu chứng ấy chỉ có giới luật Phật mới thẩm định được. Ngày 
nay, quý thầy trong Giáo Hội nạp Tăng tịch cho Nhà Nước 
để được phê chuẩn lên Hòa Thượng, Thượng Toạ là sai với 
Chánh Pháp rồi. 

� Các tu viện của Phật Giáo cũng thế. Các Tăng sinh học 
là cầu tu chứng, giải thoát. Học giáo pháp thanh tịnh của 
chư Phật mà còn chưa giải thoát nổi, bây giờ lại học kèm 
với chủ thuyết Mác-Lênin là một chủ thuyết chính trị, chủ 
trương đấu tranh giai cấp thì làm sao mà giải thoát được. 

 3. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam có phải là Giáo 
Hội duy nhất và hợp pháp không? Xin trả lời Không - 
Vì sao? 

 � Chỉ nhìn tại Thừa Thiên thôi là đã thấy không phải rồi. 
Thừa Thiên chúng ta có khoảng một triệu dân, trong đó 
80% theo đạo Phật, như vậy là có 800.000 Phật tử. Hiện 
nay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam quản lý 400 khuôn hội 
trên toàn tỉnh (do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
để lại chứ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam chẳng lập thêm 
được khuôn hội nào). Hiện nay, bình quân mỗi khuôn hội là 
100 Ðạo hữu, nhân lên với 400 khuôn hội vị chi là 40.000 
người. Vậy thì 760.000 Phật tử còn lại ở đâu? sinh hoạt với 
ai? Một giáo hội mà chỉ đại diện cho một thiểu số như thế 
thì sao gọi là hợp pháp được. Lại càng không thể là duy 
nhất được. 

� Hãy nhìn đất nước chúng ta với 80 triệu dân, do Ðảng 
Cộng Sản lãnh đạo. Mà Ðảng thì chỉ có 2 triệu Ðảng viên. 
Vậy thì có phải ai cũng phải vào Ðảng thì mới được xem là 
công dân hợp pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 
Việt Nam đâu. Phật Giáo cũng thế, Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam lãnh đạo nhưng có phải ai cũng phải vào Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam mới được gọi là Phật tử hợp pháp. Cho nên 
không ai có quyền xem 760.000 Phật tử kia là bất hợp 

pháp. Ðã không bất hợp pháp thì họ phải được sinh hoạt tự 
do ngoài Giáo Hội, vậy Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam không 
thể là hợp pháp và duy nhất được. 

 V. Hãy nói về tự do Tôn Giáo và tự do ngôn luận 
tại Việt Nam: 

(Hai điều căn bản mà Nhà Nước cần phải xét lại) 

 1. Việt Nam có tự do Tôn Giáo nhưng tự do ấy có 
được tôn trọng không? Xin trả lời là Không - Vì Sao ? 

 � Nhiều người đã nói rằng, tự do Tôn Giáo tại Việt Nam 
được tôn trọng triệt để khi họ nhìn thấy nhiều ngôi chùa to 
lớn được xây dựng, nhiều trường học Phật Giáo được tổ 
chức, nhiều đạo tràng đông đúc, nhiều lễ lượt rực rỡ, và 
mỗi lần lễ lượt được Chính Quyền thăm viếng, trao quà. 
Nhưng đó là các tổ chức thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam. Còn những ai không theo Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam thì sao? Chùa chiền hư nát, không được sửa chữa, xin 
phép thì Chính Quyền đổ cho Giáo Hội, Giáo Hội đừa cho 
Chính Quyền như khuôn hội Mai Vĩnh, 7 năm trời không sửa 
nổi một ngôi chùa. Phật tử sinh hoạt thì bị ngăn cấm: không 
theo Giáo Hội thì bị đuổi ra khỏi chùa như Gia Ðình Phật Tử 
Cát Tường, Gia Ðình Phật Tử Thủy An, và gần đây nhất là 
trong dịp rằm tháng 7, các em Gia Ðình Phật Tử Phú Cát 
hân hoan đến cắm trại mừng lễ Vu Lan. Khi đến nơi Ban Hộ 
Tự ra lệnh ai theo Giáo Hội thì được ở lại cắm trại, văn 
nghệ, ai không theo thì bước ra khỏi chùa. Hơn 40 Ðoàn 
sinh và Huynh Trưởng đã từng gắn bó nơi đây, đã lặng lẽ 
dắt nhau ra khỏi chùa tìm về sinh hoạt với Gia Ðình Phật Tử 
Lương Văn. Tại chùa Lương Văn, các em cũng bị Chính 
Quyền địa phương xua đuổi, trong đêm tăm tối các em đã 
dắt díu nhau về nhà chị Liên Ðoàn Trưởng nấu cơm ăn, ngủ 
lại với nhau một đêm rồi ngày rằm ngậm ngùi chia tay ai về 
nhà nấy. Có cảnh nào đau lòng hơn không anh nhỉ? 

�  Rồi các Ban Ðại Diện Giáo Hội thường xuyên kết 
hợp với Mặt Trận đến các địa phương nói là vận động đăng 
ký theo Giáo Hội nhưng thực chất là hăm dọa (nếu không 
hăm dọa thì Chính Quyền đi theo làm gì). Tạo sự hoang 
mang lo sợ cho cá nhân và gia đình của đoàn viên Gia Ðình 
Phật Tử cũng như các đạo hữu. Ðây cũng là nguyên nhân 
của sự bất hòa tại các Niệm Phật Ðường: người sợ thì muốn 
đăng ký cho yên thân, người thủy chung thì cương quyết 
giữ nề nếp. 

�  Nếu ngoài đời làm cho gia đình người khác bất hòa 
cha từ con, vợ bỏ chồng là một tội ác thì trong đạo cũng 
thế. Cái chủ trương đăng ký làm cho bác cháu, anh em bao 
nhiêu năm hòa thuận dưới một mái chùa bỗng dưng trở 
thành ly tán, chống đối lẫn nhau. Chủ trương ấy thật là tàn 
nhẫn. 

� Có nhiều nơi đám tang, chẩn tế, kỵ giỗ Chính Quyền 
buộc phải mời thầy của Giáo Hội, không được mời thầy của 
Tăng Ðoàn đã làm không biết bao nhiêu người bất mãn. 

�  Chúng ta hãy đọc lại điều 2 của Nghị Ðịnh 26 của 
Thủ Tướng Chính Phủ: "Nghiêm cấm mọi sự phân biệt đối 
xử vì lý do Tôn Giáo tín ngưỡng". Nhưng Chính Quyền đã 
phân biệt đối xử rất trầm trọng với những người theo Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam và những người không theo Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam như tôi đã nói ở trên. Cho nên 
Chính Quyền đã vi phạm Nghị Ðịnh 26 chứ không phải là 
Phật Tử chúng tôi. 
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 2. Việt Nam có tự do ngôn luận nhưng tự do ấy 
có được tôn trọng không? Xin trả lời là Không - Vì 
sao? 

Tôi không phân tích dài dòng mà chỉ nói những sự kiện 
gần đây thôi. 

Ông Nguyễn Văn Mễ, vừa là Ðại Biểu Quốc Hội, vừa là 
Phó Bí Thư Tỉnh Ủy, vừa là Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Khi ông phát biểu tại Diễn Ðàn Quốc Hội, 
lên án việc phục hồi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất thì đài truyền hình ngang nhiên cắt xén một số từ làm 
cho lời phát biểu của ông trở thành vô nghĩa và buồn cười. 
Thử hỏi một vị như ông Mễ mà lời nói còn bị bóp méo 
huống chi là dân thường. Vừa qua Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Tỉnh Thừa Thiên Huế và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Tỉnh Quảng Trị họp mitting lên án đạo luật HR 427 của Nghị 
Viện Hoa Kỳ mà chỉ thấy cái miệng quý thầy mấp máy còn 
lời nói thì do xướng ngôn viên đài truyền hình nói thay cả. 
Ai biết quý thầy đã nói gì. Ðiển hình nhất Phật Giáo hiện 
nay chỉ có một tờ báo duy nhất là báo "Giác Ngộ" mà Ban 
Biên Tập lại do Ủy Ban Nhân Dân TP Hồ Chí Minh bổ nhiệm 
thì tờ báo ấy có phải là tờ báo Phật Giáo nữa không? (theo 
báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 3 của Giáo Hội Phật Giáo TP Hồ 
Chí Minh trang 32). 

 VI. Xin bày tỏ tâm tư của tôi 

(Hai điều cần thiết đối với một người Huynh 
Trưởng Gia Ðình Phật Tử) 

 1. Tại sao Tôi trung thành với Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất ? 

      � Hãy nhìn lại ngàn xưa, không có một chế 
độ nào tự hào là đã giáo dục được quần chúng. Cho nên 
cha ông ta đã khôn ngoan dùng bàn tay Tôn Giáo để ổn 
định xã hội. Ngôi đình là bàn tay của Khổng giáo, đền miếu 
là bàn tay của Lão giáo, chùa chiền là bàn tay của Phật 
giáo. Ngày nay với chủ nghĩa duy vật biện chứng, bàn tay 
Tôn Giáo đã trở thành què quặt thì tệ nạn phát sinh làm sao 
mà tránh khỏi. Vì thế tôi mong ước Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất được phục hồi để góp phần cải tạo xã hội 
theo tinh thần từ bi của chư Phật. 

 � Trước năm 1975, tại miền Nam Việt Nam có hơn 
500.000 lính Mỹ và hơn 1 triệu lính Việt, do đó không có 
một tệ nạn nào mà miền Nam không có, từ đĩ điếm, xì ke 
ma túy đến phim ảnh khiêu dâm để phục vụ cho đạo quân 
viễn chinh ấy và cho cả lính Việt xa nhà, xa vợ con, đói khổ 
trong rừng sâu nước độc khi trở về thành phố. Nhưng các 
thế hệ thanh thiếu niên miền Nam thời ấy có mấy ai hư 
hỏng đâu. Vì sao thế, đó chính là nhờ bàn tay của Tôn Giáo. 
Từ Tổng Thống, Bộ Trưởng cho đến kẻ ăn mày ai cũng có 
đạo. Mà đã giữ đạo một cách chân chính thì làm sao mà sa 
vào tệ nạn được, bởi vì người có đạo ai cũng sợ nhân quả. 
Công giáo thì sợ không lên được Thiên Ðường. Phật giáo thì 
sợ đọa xuống địa ngục. Phải nói rằng sự giáo dục Tinh Thần 
Tôn Giáo ấy có công lao rất lớn của Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất. Từ thành thị cho đến thôn quê hay hang 
cùng ngõ hẻm ở đâu cũng có khuôn hội, cũng có Gia Ðình 
Phật Tử, có trường Bồ Ðề, có học sinh Phật Tử, có hướng 
đạo Phật Giáo. Từ cụ già 90 tuổi đến đứa con nít lên ba đều 
xem là mái chùa là mái nhà của họ. Ðây chính là cái bình 
phong để ngăn ngừa mọi tệ nạn phát sinh. Ngày nay đến 

chùa mà phập phồng lo sợ. Con số mỗi khuôn hội khoảng 
100 bác như tôi nói ở trên là quá nhiều rồi đấy. 

 � Gần đây có nhiều bài viết từ bưu điện gởi đến cho 
tôi như bài của ông Trần Chung Ngọc hết lời ca tụng Chính 
Sách Tôn Giáo của Nhà Nước, ca tụng thành công của Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam nhưng kết luận ông cũng hô hào 
"hãy giúp cho Phật Giáo Việt Nam độc lập với Chính 
Quyền... hãy giải phóng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ra 
khỏi Mặt Trận". Bài của ông Trần Thanh Hải cũng thế, vừa 
ca tụng Nhà Nước, vừa ca tụng Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam nhưng kết luận cũng kêu gọi "phải có một tổ chức 
Phật Giáo lành mạnh hơn... phải cải tổ Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam chứ cái Giáo Hội như ghế một chân, lão hóa như 
hiện nay thì chẳng làm được gì" xem thế thì đủ rõ vai trò 
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam như thế nào rồi. 

 2. Tại sao tôi trung thành với Gia Ðình Phật Tử 
Việt Nam ? 

 Gia Ðình Phật Tử Việt Nam mà tôi nói ở đây là Gia Ðình 
Phật Tử truyền thống sinh hoạt theo nội quy đã được ban 
hành năm 1964 và tu chỉnh lần cuối cùng năm 1973. 

�  Hãy nhìn lại xã hội chúng ta hiện nay, không có ngày 
nào là báo đài không báo động, kêu cứu về tệ nạn tham 
nhũng, ma túy, mãi dâm, rượu chè cờ bạc. Nhưng chúng ta 
thấy có còn một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên nào 
được hoạt động không? Hướng Ðạo đã chết, Thanh Sinh 
Công, Hùng Tâm Dũng Chí, Thanh Niên Thiện Chí cũng 
chẳng còn. Nhà Nước luôn luôn đề cao vai trò của đoàn 
Thanh Niên Cộng Sản và Ðội Thiếu Niên Tiền Phong, nhưng 
thực chất đây không phải là các tổ chức giáo dục thanh 
thiếu niên mà đây là các tổ chức chính trị nhằm đào tạo 
người thừa kế cho Ðảng. Bằng chứng là chỉ có các em có lý 
lịch tốt mới được vào đoàn vào đội. Còn các em có lý lịch 
xấu, ta bà, bụi đời thì chẳng bao giờ được vào các tổ chức 
này cả. Mà chính các em xấu, ta bà, bụi đời là các em cần 
được giáo dục nhất. Không có cơ sở giáo dục để ngăn chận 
tệ nạn, đợi đến khi các em phạm pháp bắt vào trại giáo 
dưỡng xem như xong chuyện. Ngày nay trên đất nước 
chúng ta điều đáng buồn nhất là tệ nạn thì đầy dẫy mà xin 
mở một quán cà-phê đèn mờ, một quán karaoke, một quán 
nhậu thì dễ mà xin thành lập một tổ chức sinh hoạt thanh 
niên, một trường Bồ Ðề thì chẳng bao giờ được chấp nhận. 

 � Bởi thế Gia Ðình Phật Tử Việt Nam mở rộng vòng 
tay với tất cả mọi người, không phân biệt già trẻ lớn bé, tốt 
xấu, giàu nghèo vận động mọi tầng lớp Thanh Thiếu Nhi 
sống theo hạnh từ bi của Phật Giáo. Cho nên ngày nào xã 
hội còn cần đến chúng tôi thì ngày ấy chúng tôi còn sinh 
hoạt. Sự sinh hoạt ấy, đôi khi cũng làm phiền lòng các anh 
không ít nhưng xin các anh hoan hỷ cho. Ở đây chúng tôi 
cũng xin nói rõ là chúng tôi không tham gia Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam nên chúng tôi không chấp nhận Phân Ban 
Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử hiện tại và xem đó như là một 
quái thai của Gia Ðình Phật Tử. Vì sao: 

 - Vì đó là một tổ chức không theo nội quy và quy chế 
Gia Ðình Phật Tử Việt Nam. 

- Vì đó là một tổ chức "phi tổ chức" vì nó không thực 
hiện được cái quyền dân chủ tối thiểu của một đoàn thể: 
không có đại hội để hoạch định chương trình sinh hoạt, 
không có bầu cử các cấp lãnh đạo mà chỉ do các Ban Trị Sự 
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áp đặt, ưa ai thì mời nấy, không ưa thì gạt ra (xem nội quy 
của Phân Ban thì rõ). 

- Vì ưa ai thì mời nấy cho nên Ban Trị Sự đã mời những 
người không phải Huynh Trưởng, những người không giữ 
giới luật Phật giáo rồi phong Cấp Tấn cho họ để lãnh đạo 
Gia Ðình Phật Tử. Cụ thể nhất là trong trại Vạn Hạnh vừa 
qua tại Quảng Trị, Phân Ban Hướng Dẫn tham dự mà đem 
theo bia bọt, nem chả (nem chả bằng thịt heo đàng hoàng) 
để nhậu. Nhậu như vậy là vi phạm giới luật. Bỏ trại sinh đi 
ngủ khách sạn là vi phạm kỷ luật. Những điều trên đây 
Huynh Trưởng của tôi chứng kiến tận mắt. Vậy mà ông Nga 
(Công An Huyện Phú Vang) mời Huynh Trưởng Ngô Ðức 
Tiến đến tại trụ sở Công An để làm việc đã buộc Anh Tiến 
không được nói xấu Phân Ban. Thật là hết chỗ nói. 

VII. Kết luận: 

Một giải pháp cho Phật Giáo Việt Nam 

(Chín điểm cơ bản để giải quyết vấn đề Phật Giáo 
Việt Nam) 

Qua những phân tích trên, muốn ổn định Phật Giáo Việt 
Nam theo tôi chỉ có một con đường: 

 1. Hãy đưa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và 
Chư Vị Tôn Túc Lãnh Ðạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất ra tòa. Trước pháp luật nghiêm minh của Nhà 
Nước, trước sự giám sát của Pháp Luật Quốc Tế, Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ biện minh cho sự tồn tại 
hợp pháp của chính mình. 

2. Nếu đưa ra tòa mà cảm thấy hết tình hết nghĩa, cạn 
tàu ráo máng thì phải có một cuộc đối thoại trực tiếp và 
công khai giữa Chính Phủ và Lãnh Ðạo Giáo Hội Thống 
Nhất. Nếu Giáo Hội chứng minh được Pháp Lý của mình thì 
Nhà Nước phải công nhận sự tồn tại hợp pháp của Giáo Hội. 
Nếu Giáo Hội không chứng minh được thì Giáo Hội đành 
chịu chết. 

 3. Khi Giáo Hội Thống Nhất chứng minh được sự tồn tại 
hợp pháp của mình rồi thì Giáo Hội Thống Nhất phải được 
sinh hoạt tự do. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam phải trả lại 
toàn bộ tài sản đã chiếm đoạt cho Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất. 

 4. Bên cạnh đó Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam do Nhà 
Nước lập ra thì cứ vẫn tồn tại, chẳng có gì phải suy tính. 

 5. Như vậy chúng ta có hai Giáo Hội song hành: một 
Giáo Hội quốc lập và một Giáo Hội dân lập. 

 6. Ðừng sợ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
thừa thắng xông lên để giành địa vị độc tôn của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam hiện nay. Giáo Hội Thống Nhất sẽ 
không làm như vậy, như trước năm 1975, Giáo Hội vẫn tôn 
trọng các tổ chức ngoài Giáo Hội như Hội Phật Học Nam 
Việt... Cũng đừng sợ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam bắt ép tín 
đồ phải vào Giáo Hội vì việc này Giáo Hội đã từng làm 
nhưng không thành công dù có sự hỗ trợ tích cực của Nhà 
Nước . 

 7. Rồi sao nữa? Rồi anh sẽ thấy: Chư Vị Tôn Túc của 
hai Giáo Hội sẽ tìm lại với nhau để có một tiếng nói chung 

của Phật Giáo Việt Nam như các Ngài đã từng làm năm 
1951, 1952, 1956, 1964. 

 8. Nhưng muốn được như thế điều tiên quyết là Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam hiện nay phải đứng ra ngoài Mặt 
Trận Tổ Quốc. Vì sao? Vì Mặt Trận quản lý các tổ chức, các 
hội đoàn nhưng không thể quản lý các Tôn Giáo được. Vì 
ngoài các nguyên tắc hành chánh như các hội đoàn, các 
Tôn Giáo còn có các nguyên tắc về giới luật, về tu chứng 
mà Mặt Trận không thể hiểu vì đa số cán bộ Mặt Trận là 
những người không có đạo. Không hiểu mà muốn quản lý 
thì phải thắt chặt, mà càng thắt chặt thì càng vi phạm tự do 
Tôn Giáo như Nghị Ðịnh 26 là quá rõ ràng. 

 9. Ngoài ra còn một điều nữa mà tôi muốn nói là một 
Giáo Hội nằm ngoài Mặt Trận, một Giáo Hội nằm trong Mặt 
Trận như một con chim ngoài lồng, một con chim trong lồng 
thì làm sao mà cùng sánh vai bay vào cõi trời cao rộng cho 
được. 

Ðến đây tâm sự cũng đã quá dài mà tôi biết càng dài thì 
càng nhiều nguy hiểm. Nhưng tôi đã nguyện với lòng mình 
rằng: Nếu đem thân mạng của mình để đổi lấy sự tồn 
tại của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và 
của các tổ chức giáo dục thanh thiếu nhi chân chính 
thì tôi cũng đã sẵn sàng. 

Tết Giáp Thân đã về, Giáp là cái vỏ, Thân là con khỉ - 
theo thuyết tiến hóa của Ðắc-uyn thì con người ta là do con 
khỉ biến thành nên ai cũng mang một cái thân con khỉ hết. 
Nhưng may sao cái tâm của chúng ta lại là cái tâm con 
người. Nếu chúng ta giữ được cái tâm chân thật của con 
người thì mọi việc đều được hóa giải hết phải không anh? 

Kính chúc anh và gia đình một năm mới vạn sự như ý. 
Và mong Anh phản ảnh nội dung thư này lên lãnh đạo 
Chính Quyền xem như anh đã giúp cho đất gọi tới trời. 

Xin trân trọng cám ơn. 

Kính thư 

Lê Công Cầu (ký tên) 

83 Thạch Hãn - Huế 

 - Tôi cũng xin phép anh để được gởi tâm sự này đến 
Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tăng đoàn Thừa 
Thiên Huế để xin quý Ngài trình lên HÐTSTƯ GHPGVN và 
Hội Ðồng Lưỡng Viện GHPGVNTN. 

 - Tôi cũng xin phép anh để được gởi tâm sự này đến 
BHD Thừa Thiên để kính chuyển lên BHDTƯ phổ biến đến 
các Huynh Trưởng GÐPT (kể cả những Huynh Trưởng đã 
theo Phân Ban) để chia sẻ cùng tôi một tâm sự đau buồn. 

Xin cám ơn. 
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A Di Đà Phật 
Bốn chữ tỉnh thức 

 
� Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp 

 
 
 
A Di Đà Phật. 
Đã khá lâu rồi, „Lá Thư Tịnh Hữu“ vắng bóng trên Viên 

Giác. Bắt đầu từ năm 2000, đến giờ sắp sang năm 2004, mà 
cũng chưa chấm dứt. Nhiều bạn hữu nói nhỏ, “không biết 
ông Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp dạo này còn kéo dài dài đến 
bao lâu nữa?”.  

Hôm kỷ niệm 25 năm thành lập chùa Viên Giác và báo 
Viên Giác, Thị Chơn (TC) tôi đảo một vòng trong khuôn viên 
của chùa để thăm các quầy phát hành bánh trái, nước uống 
và thức ăn chay. Chợt nghe một giọng Huế khá quen thuộc 
phát ra dưới mái lều che mưa nắng dựng nơi quầy phát 
hành của Sư Bà Như Tuấn: 

- Ổng muốn đợi cho tụi mình chết rồi mới chỉ cách niệm 
Phật để về Tây Phương Cực Lạc. Tụi mình mà không về 
được quốc độ của A Di Đà Phật, thì sẽ kiếm ổng để đòi nợ! 

- A Di Đà Phật. Kính chào quý đạo hữu. Ai nói chi mà 
hung rứa!  

Tôi quay vào lều và chào mọi người. Những lời thăm hỏi 
sức khỏe và mời nhau ăn bánh, uống cà-phê đá v.v... nổ 
rang như pháo.  

Thật vậy đó. Hàng năm, hai ngày lễ Phật Đản và Vu Lan 
tại chùa Viên Giác là cơ hội cho người Việt tha phương sống 
ở xứ Đức và khắp nơi ở Âu Châu gặp lại nhau trong ánh 
sáng an lạc hạnh phúc nhiệm mầu của đấng Thế Tôn. 
Những người tham dự lễ nhờ đó có được những ngày để 
“đốt lò hương cũ” - kể lại cho nhau nghe, cùng nhau chia sẻ 
những vui buồn trên quãng đường tìm tự do, trong các Phật 
sự công quả ở chùa vào những tháng năm thuở ban đầu bỡ 
ngỡ xa lạ nơi quê người. Họ cũng không quên tìm thăm hỏi 
những ân nhân đã giúp họ trước đây... 

Bên cạnh việc hàn huyên và tâm sự, những người về 
chùa tham dự lễ -theo quan niệm của tôi- họ cũng làm 
“phước” nữa đó, các bạn có nhìn ra không? Đó là Cúng 
Dường Tam Bảo. Ủa sao kỳ vậy? Đúng thế! Họ đến chùa, ít 
nhất là cũng thành tâm dâng hương hoa lễ Phật, được nghe 
Pháp -dù ít hoặc nhiều; và nhờ đó mà cũng hiểu được ý 
nghĩa của ngày lễ. Đến chùa, ngoài việc phát tâm cúng 
dường tịnh tài trực tiếp đến Chư Tôn Đức, để hỗ trợ quý 
Thầy Cô có phương tiện hóa duyên, họ còn thỉnh kinh sách, 
pháp khí, mua những thức ăn, nước uống do các quầy của 
các chùa hay Gia Ðình Phật Tử phát hành. Đây cũng là cử 
chỉ cúng dường gián tiếp cho Phật sự của các nơi đó. Như 
thế, đến chùa tham dự những buổi lễ Phật là hành động 
Cúng Dường Phật, Pháp và Tăng. Hành động này cũng là 
Bố Thí, hiểu theo nghĩa gián tiếp hoặc trực tiếp cũng được, 
các bạn à. Vì thế ta đừng có những ý nghĩ phê bình lệch lạc 
về các quầy hàng phát hành thức ăn chay của chùa; cũng 
như sự tham dự của thập phương bá tánh trong các dịp lễ 
Phật tổ chức ở các chùa, Niệm Phật Đường! Mà với tâm 
thanh tịnh, chúng ta Cúng Dường Tam Bảo -bằng mọi hình 
thức và phương tiện. Thế thì hạt giống (nhân) phước đã 
được tưới tẩm rồi. Ta đâu cần phải chờ đợi cái quả, phải 
không bạn! Tất cả đều có nhân quả. Cứ xem đó là Phật sự 
thì nó là Phật sự, tự nhiên ta có an lạc và hạnh phúc tức 
khắc. Nhưng khi trong tâm ta đến chùa còn chứa chấp 
những tư duy so sánh, phân biệt thì nó là Chúng sanh sự 
với sân si, hận thù, ganh ghét, khổ đau. Quán trong khía 
cạnh bình đẳng -không so sánh và phân biệt- ta sẽ thấy 

người bán và kẻ mua có cùng phước như nhau, vì có cùng 
mục đích: hộ trì Tam Bảo 

Đang tâm sự với quý đạo hữu ngồi cùng bàn, chợt nhìn 
sang tay phải đối diện, tôi nhận ra một thiếu phụ mà không 
biết đã gặp ở đâu rồi. Tính tôi rất ngại khi hỏi tên hay nhận 
quen với bất cứ phụ nữ nào! Vấn đề này phức tạp lắm các 
bạn à! Cũng chỉ vì mình không muốn làm phiền não cho bất 
cứ một ai cả, có thế thôi. Cô ta cất tiếng: 

- Anh Diệp, chắc anh còn nhận ra em chứ? 
- Dạ, thấy quen mà không dám hỏi thăm! Tôi trả lời. 
- Anh quên rồi đó, không còn nhận ra em nữa đâu. Lệ 

nè. Lệ Hildesheim ngày xưa đó. Anh còn nhớ không? 
- Có phải Lệ Hildesheim cùng gia đình đi một trong 

những chiếc ghe được tiểu bang Niedersachsen đón đầu 
tiên phải không? 

- Đúng rồi, anh cũng còn nhớ đó! 
- Dạ, vì dạo đó đâu có nhiều thuyền nhân đến Đức đâu, 

nên làm sao mà không nhớ! Chỉ có sau này đông quá thì 
nhớ không hết. Riêng Sư Phụ mình mới có trí nhớ dai thôi. 
Lệ còn biết chớ? 

- Đúng vậy anh à. Lệ mới vừa gặp Thầy để đảnh lễ vấn 
an thì Thầy nhận ra ngay đó. Thầy còn nhắc sơ về buổi lễ 
Phật đầu tiên ở Niệm Phật Đường cũ đường Kestnerstr. 
nữa. Thầy còn hỏi em có gặp Thị Chơn chưa? Em trả lời 
Thầy là thế nào con cũng gặp anh ấy, vì có Phật sự nào của 
Thầy mà không có anh ấy đâu. Trong cuốn sách “Đường 
Không Biên Giới”, Thầy viết và có tặng gia đình con, Thầy 
đã viết Thầy và anh Thị Chơn như bóng với hình mà, làm 
sao con quên được, thưa Thầy. Thầy cười. Em cũng thưa 
Thầy là em còn nhớ trong lần lễ Phật cách đây gần 25 năm, 
Niệm Phật Đường nhỏ nên tối đến Thầy sắp xếp cho gia 
đình con có mẹ già nghỉ ở nhà anh Thị Chơn, dù nhà ảnh 
cách chùa gần 30 cây số. Ảnh đã đưa gia đình con về ngủ 
qua đêm và sáng sớm tự mình ảnh làm điểm tâm cho gia 
đình tụi con ăn rồi còn đưa tụi con trở về Hildesheim nữa, 
mà Hildesheim cách nhà ảnh gần cả trăm cây số lận. Bạch 
Thầy, gia đình con không quên được những kỷ niệm thân 
thương này, thưa Thầy. Thầy nói Thầy còn việc khác phải 
làm, nên sau khi đảnh lễ Thầy lần nữa, em ra ngoài này 
ngồi giải lao ở đây, không ngờ gặp lại anh. Hồi nãy em có 
gặp Ba anh trong văn phòng rồi. Bác ấy lớn tuổi mà trông 
vẫn còn phong độ ghê. Bác nhận ra em ngay lập tức, vì em 
vẫn thường xuyên liên lạc bằng thư từ với bác để gửi tịnh 
tài cúng dường chùa và đổi địa chỉ báo Viên Giác. Bác có 
hỏi em gặp anh chưa? Em nói là ngày nào ngôi chùa Viên 
Giác này còn thì còn anh Diệp mà, bác khỏi lo, thế nào con 
cũng gặp ảnh! Anh Diệp à. Bao năm rồi em vẫn đi chùa 
trong những lễ lớn. Càng lúc em thấy nhiều người lạ hơn 
quen. Dù rằng như vậy, nhưng những kỷ niệm và dấu ấn 
thân thương trong những thời gian đầu cũng khó quên 
được, phải không anh? Con người đã bị cuộc sống cuốn trôi 
theo vật chất, nên phần tinh thần, nhất là ân và nghĩa 
người ta dần quên hết rồi anh à. Thầy mình vẫn thường 
nhắc và nói: uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng 
cây. Thầy vẫn thường lặp đi lặp lại, theo em thì Thầy có ý 
muốn nhắc nhở mọi người những gì mình được hưởng ngày 
hôm nay chính là kết quả của những nhân trước; nếu mình 
biết trân quý nó thì nó cũng là cái nhân của hiện tại cho cái 
quả tương lai phải không anh? Ý Thầy em hiểu là như vậy, 
không biết có đúng không? Đúng hay không thì em cũng 
vẫn và chỉ là một con người có tình cảm, biết ân nghĩa và 
trọng nhân quả, như Thầy thường dạy. Nãy giờ em nói lung 
tung lang tang, xin anh cảm phiền, vì ít khi em có dịp được 
tâm sự với ai như anh. 

- Bây giờ cuộc sống gia đình cô ra sao rồi? Tôi cắt ngang 
và hỏi. 

- Những thăng trầm của cuộc đời ai cũng có. Nhưng bây 
giờ thì em an phận với những gì mình hiện có. Lớn tuổi rồi, 
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có còn gì để mà ham thích nữa anh! Chỉ có một chuyện, 
may quá gặp anh em mới hỏi. Lá Thư Tịnh Hữu anh viết 
trong báo Viên Giác, em đọc rất kỹ và đọc đi đọc lại nhiều 
lần mới thấy thấm thía. Vì em đang bị một chứng bệnh như 
anh. 

- Bệnh gì vậy? Tôi hỏi. 
- Mười mấy năm nay, em làm nghề bồi chạy bàn bưng 

thức ăn cho khách. Trong khoảng mấy năm vừa rồi, em 
không còn cử động được cánh tay trái nữa, nó hình như bị 
liệt vậy. Em chán đời lắm, nhưng vì gia đình và tương lai 
của con cháu, em phải gắng gượng cho qua ngày. Để tâm 
hồn được an lạc, em thực tập những gì anh viết trong 
những Lá Thư Tịnh Hữu đăng trong báo Viên Giác đó. Nó 
giúp tâm hồn em được nhiều an lạc lắm. Nhưng đoạn cuối 
của sự tu tập, em muốn hỏi anh là anh niệm Phật như thế 
nào để hồi phục được cho đến ngày hôm nay như những gì 
anh đã thực nghiệm. Mà điều này quý bác lớn tuổi hay 
những người có bệnh mới quan tâm đó anh. Những ai còn 
mạnh khỏe hay bọn trẻ, em tin chắc rằng họ sẽ không tin 
những gì anh đã sống và chết để thuật lại cho họ biết đâu. 
Chỉ những ai đói thì mới biết thèm ăn, có khát thì mới thèm 
uống. Khi đã đói và khát mà được cho ăn và uống thì mới 
biết thưởng thức và biết thế nào là ăn, biết thế nào là uống. 
Nghĩa là có chết thì mới biết sống như thế nào, phải không 
anh? 

Tịnh hữu mến, 
Mượn tâm sự của người khác để ghi lại, thấy dài dòng 

như vậy, nhưng trên thực tế câu chuyện nó mau lắm. Vì khi 
người ta cất giọng thì đã gió thoảng, mây trôi. Chụp lại 
không kịp! Phật pháp nói thân khẩu ý tạo nghiệp. Cái ý và 
cái thân (hành động) thì ta ít hoặc khó thấy, nhưng cái khẩu 
thì chứng kiến thường xuyên. Và nghe mỏi lỗ tai nữa. Nếu 
cái lỗ tai con người mà biết mỏi, thì chắc nó là bộ phận mau 
mỏi trước nhất. Các bạn thử nghiệm lại xem, trong mỗi 
người chúng ta, thân khẩu và ý cái nào hoạt động nhiều 
nhất trong ngày. Nói rằng cái ý làm chủ cái thân và khẩu, 
nhưng theo tôi quán nghiệm thì thấy, rằng cái thân và khẩu 
của chúng ta nó thường chạy lẹ hơn cái ý. Vì cái ý không 
“kịp” làm chủ thân và khẩu. Khi hồi tưởng lại, thì cái quả nó 
đã có rồi. Bởi thế nói rằng: Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ 
quả, thật không sai. Nên kinh sách và quý Thầy thường 
nhắc nhở và khuyên chúng ta phải luôn thực tập Chánh 
niệm. Chánh niệm -có thể thực tập bằng nhiều phương tiện 
như các phương pháp thiền, niệm Phật, trì chú, tụng kinh... 
Và Chánh niệm sẽ giúp cho ta bớt tạo nhân 

Phật Pháp chỉ và hướng dẫn chúng ta những con đường 
ra khỏi luân hồi. Mà luân hồi là một chuỗi của nhân - duyên 
- quả liên tục, không có đầu và không có kết. Nên mới gọi 
là luân hồi. Tôi còn nhớ lúc còn ở ngoài Đà Nẵng, tôi vẫn 
thường được nghe người ta nói: đi vô đi ra thằng cha khi 
nãy! Câu nói trên thường để ám chỉ những nhân vật trên 
trường chính trị. Đổi người này, thay người khác lên nắm 
quyền; nhưng thật ra thì chẳng có gì thay đổi cho người 
dân được nhờ, mà cứ kiểu bình cũ rượu mới, cứ thế mà 
luân phiên nhau. Luân hồi cũng là một dạng như vậy: bình 
cũ rượu mới! Bình cũ (y báo), ở đây ý nói cái nghiệp, còn 
rượu mới (chánh báo) là cái hình trạng, hoàn cảnh gia đình 
và xã hội họ đang mang!  

Khi chúng ta còn hít vào và thở ra được, dù có hay 
không có chánh niệm, cái Thân và cái Khẩu nó quan trọng 
lắm. Còn cái Ý luôn bị cái Thân và Khẩu trói buộc và làm nô 
lệ cho chúng. Nghĩa là, Ý là công cụ để phục vụ cho cái 
Thân và Khẩu (tài - sắc - danh - thực - thùy). Còn cái Thân 
và Khẩu chỉ phục vụ cho Ý khi chúng ta lễ bái (thân), tụng 
kinh - trì chú - niệm Phật (khẩu) trong chánh niệm mà thôi. 
Tôi nói là trong chánh niệm, chứ không phải hành trì trong 
vọng niệm. Nếu hành trì trong vọng niệm, thì đó là cái Ý 
phục vụ cho thân và khẩu rồi, phải không. Thể nghiệm được 

điều này, ta mới thật sự hiểu được thế nào là: đồ tể buông 
đao thành Phật. Vì Thân buông hay Ý buông? Cho nên mới 
nói: mê ngộ khác và giống nhau ở cái “biết chuyển”. Trong 
từ “biết chuyển” có hai động từ đó bạn. Ta phải cẩn thận, vì 
đã, đang và sẽ có quá  nhiều “biết” mà chưa “chuyển” được 
đó! 

Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức 
Thế Tôn đã quá từ bi trao cho ta chiếc chìa khoá để mở 
cánh cửa giải thoát, nghĩa là ra khỏi luân hồi. Chìa khoá thì 
ai cũng có đó. Có người còn cất, giữ kỹ và bao nhung, mạ 
vàng nữa là! Nhưng có biết “xử dụng” hay không là chuyện 
khác. Biết “xài” thì thành Phật, bằng không -dù có cầm chắc 
nó trong tay!- thì cũng vẫn còn chúng sanh. Trong ví dụ này 
thì tạm dùng động từ “mở”. Nhưng trong sự hành trì thì 
dùng động từ “chuyển”. Người học Phật chúng ta đều biết, 
không ai dám can đảm nói là tôi tu hành để hết nghiệp cả -
trừ phi thành Phật, mà tu hành là để “chuyển nghiệp hay 
hoán cải”, từ bất thiện chuyển sang thiện, từ ác chuyển 
sang lành, từ mê chuyển qua giác.  

Viết đến đây, tôi chợt nhớ lại câu chuyện mà vẫn thường 
được tôi kể cho mọi người nghe, khi có liên quan đến nhân 
quả - nghiệp báo - luân hồi. Câu chuyện này tôi đã đọc rất 
lâu rồi, đăng trong một tạp chí Phật giáo ở hải ngoại và 
trích từ trong kinh sách, nên chỉ còn nhớ nội dung. Không 
biết các bạn có đọc qua câu chuyện “Đức Phật và Thanh 
Kiếm” chưa. Thôi, để tôi nhớ đến đâu, kể hầu bạn đến đó 
vậy. Câu chuyện xin được tóm lược như sau: 

“Trong một thời giảng pháp, bỗng nhiên có một thanh 
kiếm hiện ra trước Phật. Phật dùng thần thông bay lên cao, 
xuống thật sâu trong lòng đất v.v... Làm thế nào chăng 
nữa, thanh kiếm vẫn lù lù trước mặt. Đệ tử của Phật đang 
ngồi nghe pháp rất đông và ngạc nhiên vô cùng về hiện 
tượng này. Một đệ tử Phật đã đắc quả A La Hán đứng lên, 
đến chỗ Phật ngồi, đi vòng quanh chỗ ngồi của Phật 3 lần, 
đảnh lễ Thế Tôn xong rồi bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, 
chúng con thấy có hiện tượng kỳ lạ là có một thanh kiếm 
hiện ra trước Thế Tôn. Và Thế Tôn đã dùng thần thông qua 
lại, lên xuống, nhưng thanh kiếm vẫn còn hiện hữu trước 
Thế Tôn. Chúng con kính xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng 
con biết cớ sao lại có hiện tượng như vậy?  

Đức Thế Tôn giảng: Thuở Ngài còn là một chúng sanh 
và hành hạnh bồ tát. Ngài đang đi trên một thương thuyền 
có nhiều thương gia buôn bán giàu có. Nhờ thần thông, 
Ngài biết hiện diện trên thuyền có một kẻ cướp. Và tên 
cướp này muốn nhận chìm thuyền để giết người, cướp của. 
Lúc đó, Ngài phải đắn đo suy nghĩ lắm rằng mình có nên 
giết kẻ cướp này không? Nếu giết hắn thì ta phạm tội sát 
sanh. Nếu không giết hắn, thì ta sẽ để bao nhiêu mạng 
người phải chết dưới tay của hắn. Thì cũng là gián tiếp 
đồng lõa với sát sanh. Nhưng nếu mà mình biết mà không 
cứu hàng trăm sinh mạng khác thì tội này sẽ rất nghiêm 
trọng cho người hành hạnh bồ tát. Nên Ngài có ý nghĩ rằng 
nếu Ngài giết kẻ cướp thì chỉ mang tội sát sanh đối với một 
mạng người. Còn để cho hàng trăm người khác bị kẻ cướp 
lấy đi mạng sống, thì Ngài sẽ mang tội sát sanh gấp trăm 
lần. Mà nhân nào thì quả đó. Cuối cùng Ngài quyết định giết 
kẻ cướp, để cứu mạng sống cho hàng trăm sinh linh khác. 
Thế là Ngài chụp thanh kiếm của tên cướp, lúc hắn không 
để ý, và đâm chết hắn. Vì đã hủy diệt một sinh mạng, nên 
Ngài phải trả cái quả sát sanh này. Thanh kiếm đang lơ lửng 
trước Ngài dụ cho sự muốn trả thù của tên cướp bị giết. 
Nhưng nay Ngài đã thành Phật và không còn bị sanh tử 
luân hồi trói buộc nữa. Sau khi giảng xong, Đức Phật đưa 
chân ra phía trước cho thanh kiếm xuyên qua chân rồi nó tự 
biến mất. Nên Đức Thế Tôn mới giảng cho đại chúng biết 
rằng: chỉ khi nào ra khỏi sanh tử luân hồi thì mới hết 
nghiệp. 
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Câu chuyện Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư trong kinh Thủy Sám 
cũng đã chỉ cho chúng ta thấy rõ rằng, ngày nào còn mang 
thân người trong cõi đời này -dù có gọi là “đạt đạo” (nhưng 
thế nào là đạt đạo?) chăng nữa- chỉ cần móng lên một vọng 
niệm thì hậu quả sẽ còn thê thảm hơn Ngài Ngộ Đạt nữa đó 
các bạn à.  

Chúng ta cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi nghe 
Chư Tôn Đức Cao Tăng thường nói: ai tu hành mặc ai, quan 
trọng là cái chết. Điều này quá dễ hiểu thôi, vì cái chết là 
quả của cái sống. Sống như thế nào, thì chết như thế ấy, 
lúc đó không thể che đậy và giấu giếm được! Còn muốn 
chết như thế nào, thì phải biết sống ra sao. Nghĩa là, khi cái 
Thân và Khẩu không còn làm việc được nữa, thì cái gì hoạt 
động trong khi không còn thở ra hít vào được nữa các bạn. 
Xin thưa đó là cái Tâm, Duy Thức học gọi là A Lại Da Thức. 
Cho nên các Ngài nói, lúc còn thở được thì quơ chân múa 
tay, miệng nói đủ điều. Nhưng cái Tâm của các vị đó lúc 
ngưng thở -nhất là trong Trung Ấm Thân- mới là điều quan 
trọng.  

Tôi không thể nào quên được, khi Sư Bà Đàm Lựu, một 
vị tu hành đạo cao đức trọng như thế, mà đến lúc ngưng 
thở, Sư Bà vẫn gắng hơi sức cuối cùng để nhắc nhở đệ tử 
của Người: các con đừng khóc lóc than van, mà hãy gắng 
niệm A Di Đà Phật thiệt nhiều cho Sư Bà đi. 

Những việc tôi kể trên chỉ muốn hết lòng thưa cùng các 
bạn để quả quyết một điều rằng: chỉ có tự ta mới giải quyết 
được cái nghiệp và sự sanh tử luân hồi của chính mình, chứ 
tuyệt đối không một ai có đủ khả năng để giúp mình được 
cả. 

Đến giờ này cũng còn quá ư là nhiều người vẫn còn 
chưa tin được lời thệ nguyện của Phật A Di Đà: Nếu có 
chúng sanh, muốn sanh nước ta, hết lòng tín nguyện, cho 
đến mười niệm, nếu chẳng đặng sanh, chẳng thành chánh 
giác. 

Trong lời nguyện trên, ta thấy Đức A Di Đà tha thiết, ân 
cần muốn nhắc nhở chúng ta sự chuyển ý. Nghĩa là biết 
buông đao. Và buông đao bằng cái biết (kiến tánh) chứ 
không phải là hành động. Nó cũng là ý nghĩa của “tiếng vỗ 
một bàn tay”! Trong khi đó Đức A Di Đà còn cho ta đến 
Mười Niệm. Nhiều quá! 

Lúc còn thở được, mỗi người trong chúng ta đều mang 
một hoài bão để hoàn thành một sự nghiệp. Theo tôi, sự 
nghiệp nào cũng mang tính cách quan trọng như nhau -tùy 
góc nhìn và quan niệm riêng của mỗi người- nên không có 
gì để so sánh, phân biệt cả. Có khác chăng là ở nhân quả 
tạo ra để hoàn thành sự nghiệp đó mà thôi. Sự nghiệp càng 
lớn, nhân quả càng dầy! Đã mấy ai tránh khỏi điều này. Mà 
cái từ “Sự Nghiệp” cũng có cái ý nghĩa hay hay của nó đó 
các bạn: “Sự” và “Nghiệp”, phải chăng là một hành động 
(sự) tạo ra nghiệp. Nếu nhìn theo một góc độ nào đó! Cái 
nhân gây ra chắc chắn sẽ là những chủng tử được nạp 
(save tiếng Anh, speichern tiếng Đức) vào A Lại Da, Thức 
Thứ Tám. Bởi thế, A Lại Da Thức là cái bộ nhớ (Memory, 
Speicherplatz) vô cùng kinh khủng của con người. Cái bộ 
nhớ của máy vi tính khi tắt máy, cúp điện, nó sẽ không làm 
việc tiếp tục nữa. Nhưng cái bộ nhớ của con người nó 
không bao giờ ngưng nghỉ hoạt động, dù mình có muốn 
cũng không được, vì nó là mình và mình là nó! Những gì 
được giữ lại trong bộ nhớ này là tất cả những “ghi nhận” , 
dù rằng vô ký, nhưng đối với nó vẫn là cái Ý (vô ký)... 

(còn tiếp) 
 
(Nếu Tịnh hữu có nhã ý trao đổi với Thị Chơn về những tư duy 

và kinh nghiệm để cùng sách tấn tu học thì kính mời bạn vào thăm 
trang Website: familie-ngole.net. Hoặc liên lạc với Thị Chơn qua E-
mail: thichon@arcor.de.) 

 
 (Hannover, 24.12.2003, tức ngày mồng hai tháng mười một 

thiếu âm lịch năm Quý Mùi) 

 

Tu°i TÙc-TØ 
(PL.2479-2490 : ƒt H®i - Bính TuÃt 

(1935 - 1946) VL. 4814 - 4825) 
 
 
 

Ngày con mÜ©i ba tu°i, 
MË vïnh biŒt con rÒi! 
Qua bäy næm Çu°i quå, 
ñ©i con, gi© cút côi! 
 
TÙc-tØ, tØ Ç¶ Ãy, 
Lòng trïu n¥ng chia phôi. 
Dù hÖn træm huynh ÇŒ, 
Mà vÅn thÃy ÇÖn côi. 
 
Núi rØng chÌ có gió, 
ñÜa ti‰ng vÜ®n bÒi hÒi! 
MÜ©i næm trên sÖn lãnh, 
Ngày nghÌ, sáu th©i thôi. 
 
GuÓc dép không ÇÜ®c døng, 
ChÌ riêng viŒc núi ÇÒi. 
Áo quÀn väi thô xÃu, 
Trông hoen hoét l† nÒi. 
 
Tu°i thÖ kham nhÅn quá, 
Hành ÇiŒu nào thänh thÖi! 
Lo kŒ kinh, lÍ sám, 
ñÓn cûi, ch¥t cây sÒi. 
 
TrÒng khoai lang, khoai m«... 
T¡m mát v§i mÒ hôi. 
LÃy Çá trong sÜ©n núi, 
ñ¤n g‡ låi hÀm vôi. 
 
S§m khuya ba th©i tøng... 
Là nÈo thoát luân hÒi. 
Bình minh tô cháo nhÕ, 
Quá ÇÜ©ng chén cÖm Çôi! 
 
Hoàng hôn æn rau núi, 
CÖ thân tåm b° bÒi. 
Ngày h†c kinh bÓn ti‰ng, 
Dåy chúng bé mÒ côi. 
 
Nam Mô, Nam Mô PhÆt ! 
Tu°i tÙc-tØ... cûa tôi. 

 
   � HT. Thích HuyŠn Tôn 

(Vu Lan 2545, Tân Tœ; ViŒt lÎch 4880: Tây dÜÖng lÎch 2001) 
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ñ†c  

"Lá thÜ 

tÎnh h»u"  
cûa ThÎ ChÖn 

và viŒc thiŠn ÇÎnh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phúc Lâm 
 

(Ti‰p theo VG 138) 
 
 

iŒc muÓn liên låc v§i ThÎ ChÖn 
chÜa kÎp làm, thì m¶t hôm 

mùa Xuân tháng 3 næm 2001 tôi cùng 
v® tôi Çi tham d¿ bu°i nói chuyŒn cûa 
ñÙc ñåt Lai Låt Ma trong m¶t Thánh 
ñÜ©ng tåi Basel/Thøy Sï nhân ngày 
khai måc trÜng bày Væn Hóa Tây Tång 
trong Bäo Tàng ViŒn tåi Basel. Hôm 
Çó m¥c dÀu tr©i mÜa lånh nhÜng có rÃt 
Çông ngÜ©i, phÀn nhiŠu là ngÜ©i Âu 
Châu ÇÙng ch© trÜ§c sân cûa Thánh 
ñÜ©ng, nÖi Çây có m¶t màn änh l§n 
chi‰u lên nh»ng sän phÄm væn hóa 
PhÆt Giáo Tây Tång và có lë Ç‹ sau 
Çó tr¿c ti‰p chi‰u lên bu°i nói chuyŒn 
cûa ñÙc ñåt Lai Låt Ma cho nh»ng 
ngÜ©i không vào ÇÜ®c Thánh ñÜ©ng. 
ñ‰n gi© mª cºa, v® chÒng chúng tôi 
len lÕi theo Çoàn ngÜ©i Çi vào, và cÓ 
len lÕi Ç‰n tÆn hàng gh‰ bên hông 
ngang v§i bàn th© chánh ÇiŒn. Vì ngÒi 
nÖi dãy gh‰ này mình có th‹ nghe 
ti‰ng mà không thÃy m¥t, nên tôi m¶t 
mình, b¡t chÜ§c nh»ng ngÜ©i khác bò 
lên Ç‰n tÆn sau chi‰c bàn b¢ng Çá 
(thÜ©ng dùng Ç‹ làm lÍ). Trên bàn Çá 
này bây gi© có chÜng bày nh»ng chÆu 
hoa. ñÙng sau bàn Çá tÙc là ÇÜ®c 
ÇÙng hÖi xéo, sau lÜng ñÙc ñåt Lai Låt 
Ma và Cha Nhà Th© cùng vÎ thông dÎch 

cûa ñÙc ñåt Lai Låt Ma, tôi cÓ g¡ng 
chøp hình NgÜ©i, nhÜng phÀn nhiŠu 
chÌ chøp thÃy lÜng, m¥c dÀu tr©i lúc Çó 
vÅn còn lånh nhÜng NgÜ©i chÌ m¥c áo 
nâu sÒng hª vai. Có m¶t lÀn không 
hi‹u vì cäm Ùng gì NgÜ©i quay m¥t låi 
nhìn th£ng vào máy hình khi tôi Çang 
chøp. Bu°i nói chuyŒn diÍn ra trong 
m¶t phong cänh mà tôi nghï có lë ngôi 
Thánh ñÜ©ng này chÜa bao gi© có 
qua: có th‹ nói toàn th‹ Thánh ñÜ©ng, 
ngay cä trong nh»ng nÖi ngÜ©i thÜ©ng 
không bao gi© ÇÜ®c t§i, ngay trên 
nh»ng tÀng cao gÀn nóc Thánh ñÜ©ng 
cÛng ÇÀy ngÜ©i hâm  m¶ chen chúc 
nhau. ñŠ tài nói chung là s¿ muÓn tìm 
hi‹u cûa Cha vŠ PhÆt Giáo (vŠ ThÜ®ng 
ñ‰, luân hÒi, nghiŒp thÙc, tØ bi..., tóm 
låi nh»ng sai biŒt gi»a PhÆt Giáo và 
Thiên Chúa Giáo) m¶t ngÜ©i hÕi và 
ngÜ©i kia trä l©i. Giäi thích... Sau bu°i 
nói chuyŒn m†i ngÜ©i ÇŠu muÓn ùa t§i 
Ç‹ ÇÜ®c nhìn tÆn m¡t ho¥c muÓn r© 
cho ÇÜ®c ñÙc ñåt Lai Låt Ma, chính tôi 
cÛng muÓn nhÜ vÆy, nhÜng Çành thÃt 
v†ng vì mình Çang ª xa và trÜ§c mình 
Çã có bao nhiêu l§p ngÜ©i! ñang ng« 
ngàng thÃt v†ng thì có lë ÇÜ®c PhÆt Ç¶ 
nên ñÙc ñåt Lai Låt Ma låi b‡ng dÜng 
Ç°i hÜ§ng Çi, th‰ là Çoàn ngÜ©i låi kéo 
nhau vŠ hÜ§ng mình Çang ÇÙng. Và 
khi Çi ngang qua m¥c dÀu có ba bÓn 
l§p ngÜ©i ÇÙng trÜ§c mình, tôi cÛng cÓ 
g¡ng dang cánh tay qua khÕi m†i 
ngÜ©i Ç‹ vÅy tay chào. ñiŠu không ng© 
ÇÜ®c là lúc Çó chính bày tay cûa ñÙc 
ñåt Lai Låt Ma låi chøp trúng và si‰t 
ch¥t bàn tay mình!... M¥c dÀu cái chøp 
tay này chÌ gi» ÇÜ®c trong khoäng ba 
giây ÇÒng hÒ, chÌ trong khoänh kh¡c 
nhÜng tôi cäm thÃy nhÜ th©i gian b‡ng 
dÜng dØng låi! Sau Çó tôi vŠ låi ch‡ v® 
tôi Çang ngÒi Ç‹ kéo bà l¿a ÇÜ©ng ít 
ngÜ©i chåy ra Ç‰n c°ng nhà th© và leo 
lên m¶t cái thùng g‡ Ç‹ v® tôi có th‹ 
nhìn ÇÜ®c ngÜ©i, nhÜng rÃt ti‰c Çoàn 
ngÜ©i Çã kéo Çi quá nhanh, không còn 
thÃy ÇÜ®c! ñiŠu ngåc nhiên là trên 
ÇÜ©ng lái xe vŠ låi ñÙc, khi nghï Ç‰n 
cái b¡t tay này, trong cÖ th‹ tôi b‡ng 
dÜng có m¶t nguÒn l¿c huyŠn bí chåy 
theo xÜÖng sÓng tØ dÜ§i lên trên, mà 
trong ngÜ©i mình thÃy thÆt rung Ç¶ng 
và säng khoái. S¿ rung Ç¶ng này 
không giÓng nhÜ khi mình bÎ cäm xúc 
mà rung lên, mà là s¿ rung Ç¶ng do 
m¶t nguÒn l¿c Çang di chuy‹n tåo ra 
mà chÜa bao gi© mình chÙng thÃy. 

ñó là s¿ kiŒn quan tr†ng mà có lë 
Çã bao nhiêu ki‰p luân hÒi nay mình 
m§i có duyên g¥p ÇÜ®c. Nh»ng tháng, 
næm trÜ§c tôi thÌnh thoäng cÓ g¡ng tÆp 

thiŠn ÇÎnh b¢ng nh»ng hi‹u bi‰t qua 
sách vª. NhÜng tâm trí mình không 
bao gi© hoàn toàn l¡ng Ç†ng, Çây là 
ÇiŠu khó khæn bÆc nhÃt n‰u không có 
ThÀy hÜ§ng dÅn và bäo tr® thì ch¡c 
ch¡n không bao gi© thành t¿u ÇÜ®c. 
Tôi thÜ©ng d¿ ÇÎnh khi vŠ hÜu, không 
còn phäi Çi làm n»a thì mình së có cÖ 
h¶i vŠ chùa tìm h†c nÖi ThÀy ho¥c Ç‰n 
h†c nÖi ThiŠn ViŒn "Buddha-Haus" do 
Bà Ayya Khema ÇiŠu hành ª Allgau 
(rÃt ti‰c sau này tôi ÇÜ®c bi‰t là Bà Çã 
mÃt næm 1997). 

Sau Çây là nh»ng hi‹u bi‰t còn 
kém cÕi cûa mình vŠ ThiŠn ñÎnh, tôi 
muÓn vi‰t sÖ lÜ®c Ç‹ mong liŒt vÎ ñåi 
ThiŒn Tri ThÙc chi‰u cÓ và b° túc 
giùm: 

Trong sách dåy, tùy theo Tông 
Phái, có nhiŠu cách thÙc ÇÜa ta t§i 
ÇÎnh tâm nhÜ: Quán niŒm hÖi thª. 
Quán niŒm tâm tØ bi, niŒm danh hiŒu 
ñÙc A Di ñà, ñÙc Quán Th‰ Âm, niŒm 
thÀn chú... 

S¿ áp døng cách thÙc nào cho 
thích h®p là tùy theo trình Ç¶ và cæn cÖ 
cûa m‡i ngÜ©i nhÜng møc Çích chính 
cÛng là cùng ÇÜa ta t§i tâm an tÎnh và 
giäi thoát, k‰t quä thành Çåt ÇŠu nhÜ 
nhau, Çúng v§i Giáo Lš NhÜ ThÆt cûa 
ñÙc B°n SÜ. 

Nh»ng Çi‹m cÓt y‰u cÀn phäi Çåt 
ÇÜ®c có th‹ bÜ§c vào con ÇÜ©ng ThiŠn 
ñÎnh là:  

(s. (1); (2) 
1.Vitakka -> S¿ "hÜ§ng tâm trí 

vào m¶t ThiŠn-ñi‹m", ThiŠn ñi‹m 
này có th‹ là løc t¿ "Nam Mô A Di ñà 
PhÆt", m¶t tÜ®ng PhÆt, quán niŒm tâm 
tØ bi, m¶t Çi‹m ánh sáng, là hÖi thª, 
m¶t cäm giác trong ÇÀu, m¶t khoäng 
trÓng trong tâm trí, ho¥c m¶t næng l¿c 
Çang di Ç¶ng trong cÖ th‹,... -> S¿ 
"hÜ§ng tâm trí vào m¶t ThiŠn-ñi‹m" 
này có tác døng giúp hành giä chÓng 
låi s¿ mÕi mŒt cûa cÖ th‹ và cái lÜ©i 
cûa tâm trí, cái lÜ©i này khi‰n tâm trí 
mình không hÜ§ng v»ng vŠ thiŠn Çi‹m 
ÇÜ®c mà ngÜ®c låi tåo ra trong ÇÀu 
hành giä nh»ng tÜ tÜªng mông lung 
không cÀn thi‰t. Còn s¿ mŒt mÕi khi‰n 
hành giä mÖ mÖ màng màng nhÜ 
muÓn ngû, trí không còn tÌnh táo ÇÜ®c. 

2.Vicara -> S¿ "Trø tâm trí và 
ThiŠn-ñi‹m" hay dính ch¥t tâm trí vào 
thiŠn Çi‹m có tác døng xóa bÕ nh»ng 
hoang mang, hoài nghi trong ÇÀu hành 
giä, "lòng hoài nghi" là bän tính cûa 
m†i ngÜ©i, nhÃt là khi h† chÜa chÙng 
nghiŒm ÇÜ®c b¢ng ÇÎnh tâm cái chân 
lš cûa Giáo Lš, lòng hoài nghi là cái 
phá rÀy chÓng låi s¿ trø tâm. Nó tåo 

V 
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trong ta nh»ng câu hÕi vu vÖ nhÜ "có 
ch¡c ch¡n ta trø tâm ÇÜ®c không hay 
ÇÃy chÌ là äo tÜªng cûa ngÜ©i khác Ç¥t 
ra, có ai Çã thÆt s¿ vào thiŠn ÇÎnh ÇÜ®c 
không, ho¥c có cÀn thi‰t trø tâm hay 
không". S¿ hoài nghi này së bÎ chÃm 
dÙt khi chính t¿ mình ÇÜ®c chÙng 
nghiŒm ÇÜ®c tâm an trø. 

Hai Çi‹m cÓt y‰u Vitakka-Vicara 
ÇÜ®c diÍn tä trong sách: giÓng nhÜ s¿ 
gõ chuông (Vitakka) và Ç‹ tâm trí theo 
dõi mãi ti‰ng ngân cûa chuông 
(Vicara). Ho¥c giÓng nhÜ m¶t con ong 
bay th£ng Ç‰n m¶t cái bông nhÃt ÇÎnh 
(Vitakka), và khi Çåt Ç‰n cái bông này 
thì nó bay vòng vòng mãi chung quanh 
cái bông (Vicara). 

K‰t quä cûa 2 ÇiŠu cÓt y‰u trên là 
PiTi -> m¶t "cäm giác khoan khoái cûa 
cÖ th‹", cäm giác này chÌ có th‹ dâng 
lên khi tâm trí cûa hành giä nh© vào 
Vitakka và Vicara hoàn toàn l¡ng 
Ç†ng, không còn tÜ tÜªng nào khác 
ngoài s¿ an trø. PiTi là bÜ§c ÇÀu cûa 
ÇÎnh tâm. "Cäm giác khoan khoái cûa 
cÖ th‹" này có tác døng xóa tan cái 
"Sân" trong ta. Bªi vì khi trong thân th‹ 
có m¶t s¿ khoan khoái thì tâm trí hành 
giä không còn vÜÖng vÃn v§i "s¿ 
không hài lòng, hay ganh tÎ" n»a. Mà 
ngÜ®c låi nó khªi phát trong ta lòng TØ 
Bi ÇÓi v§i chính mình và tha nhân. 

ñi‹m k‰ ti‰p ta Çåt t§i sau PiTi là 
"NiŠm Vui" m¶t niŠm vui khi ÇÒng phát 
khªi v§i s¿ khoan khoái nhÜng lúc ÇÀu 
còn bÎ che lÃp bªi s¿ khoan khoái nên 
bây gi© m§i l¶ ra. M¶t s¿ sung sÜ§ng 
m§i lå, không phäi ÇÜ®c tåo ra b¢ng 
nh»ng cäm xúc vÆt chÃt bên ngoài. Mà 
là m¶t niŠm vui ÇÜ®c phát khªi tØ bên 
trong nó cho hành giä m¶t s¿ thÕa 
mãn toàn vËn v§i nh»ng gì Çang có và 
có tác døng xóa tan cái "Si", cái tåo 
cho ta nh»ng lo âu, phiŠn mu¶n không 
bao gi© dÙt vŠ cu¶c sÓng. Nó ÇÜa ta 
Ç‰n cái HÌ-Tâm. MuÓn Çåt ÇÜ®c m¶t 
phÀn nhÕ cûa cái hoàn toàn HÌ cûa 
ñÙc PhÆt Di L¥c, hành giä cÀn phäi tu 
chÙng nhiŠu Ç©i nhiŠu ki‰p! Cho nên 
cái HÌ-Tâm và s¿ thÕa mãn v§i hiŒn tåi 
ta chÌ chÙng nghiŒm ÇÜ®c trong khi 
Çang thiŠn ÇÎnh. Khi ra khÕi thiŠn ÇÎnh 
thì ngÜ©i tÀm thÜ©ng còn kém cÕi nhÜ 
chúng ta låi bÎ cu¶c sÓng cuÓn theo, 
cho nên khó có th‹ gi» mãi ÇÜ®c HÌ-
Tâm ! 

ñi‹m cÓt y‰u k‰ ti‰p là "hoàn toàn 
trø tâm". Tâm trí hành giä lúc này 
không còn mong muÓn gì khác ngoài 
viŒc tÆp trung vào thiŠn ÇÎnh. ñåt ÇÜ®c 
Tâm An-Trø thì cái "Tham" không còn 
khªi lên. BÕ ÇÜ®c cái "Tham", cái "cäm 

Thø" xuÃt phát tØ "Xúc-Thø-Ái-Thû" là 
viŒc khó khæn nhÃt. Bªi vì Çây là cái 
khó nhÆn thÃy nhÃt, vì nó thu¶c vào s¿ 
phát tri‹n bình thÜ©ng cûa cu¶c sÓng 
con ngÜ©i: Danh vong, tiŠn tài, ÇÎa vÎ là 
nh»ng viŒc chính mình tÜªng, và chính 
ngÜ©i khác cÛng khuy‰n khích phäi Çåt 
ÇÜ®c. Cho nên rÃt khó nhÆn thÃy và rÃt 
khó dÙt bÕ. ChÌ v§i tâm an trø trong 
thiŠn ÇÎnh thì s¿ "cäm Thø" m§i tan 
bi‰n Çi. 

Và chÌ Ç‰n lúc này hành giä m§i 
có th‹ tìm thÃy ngõ vào bÆc sÖ thiŠn 
cûa s¡c gi§i, ... 

Tóm låi ta thÃy 5 chÜ§ng ngåi cho 
viŒc ThiŠn ñÎnh là: 

1. S¿ mŒt mÕi cûa cÖ th‹ và cái 
lÜ©i cûa tâm trí. 

2. Lòng hoài nghi. 
3. S¿ lo âu và phiŠn mu¶n cûa 

cu¶c sÓng. 
4. S¿ nóng näy và ganh tÎ. 
5. Lòng tham v†ng. 
Nh»ng chÜ§ng ngåi này xuÃt phát 

tØ "tham, sân, si". NhÜ vÆy, muÓn vào 
ÇÜ®c bÆc sÖ thiŠn cûa s¡c gi§i, hành 
giä phäi cÓ g¡ng th¿c hành 3 ÇiŠu cÓt 
y‰u: 

1. HÜ§ng tâm trí vào thiŠn Çi‹m, 
2. Trø tâm trí vào thiŠn Çi‹m. 
3. Hoàn toàn trø tâm. 
ñiŠu quan tr†ng là muÓn loåi bÕ 

nh»ng chÜ§ng ngåi này là viŒc khó 
khæn, cÀn vào s¿ chuyên cÀn Tu 
dÜ«ng Ç‹ có th‹ loåi bÕ tØ tØ. Và chÌ 
nh© vào an trø tâm trí hành giä m§i có 
th‹ bÕ b§t ÇÜ®c nh»ng chÜ§ng ngåi 
này. NhÜ vÆy s¿ an trø tâm trí vØa có 
møc Çích xóa b§t chÜ§ng ngåi ÇÒng 
th©i nó làm tæng lên khä næng xóa bÕ 
này. S¿ chuyên cÀn là quan tr†ng bªi 
vì chÜ§ng ngåi trong tâm mình cÛng 
giÓng nhÜ loài cây cÕ dåi, n‰u m‡i 
ngày không c¡t bÕ chúng låi m†c ra rÃt 
nhanh. S¿ chuyên cÀn phäi có š hÜ§ng 
vŠ møc tiêu nh° bÕ tÆn gÓc nh»ng 
chÜ§ng ngåi này. 

Có lë khi Ç†c Ç‰n Çây không ai 
trong chúng ta là không thÃy muôn vàn 
khó khæn, nhÃt là viŒc xóa bÕ "tham, 
sân, si" vì Çó là nh»ng Ç¥c tính cûa 
chúng sinh. N‰u không có "tham, sân, 
si" thì ch¡c cÛng không còn chúng 
sinh. NhÜng theo tôi nghï, trÜ§c h‰t ta 
cÀn lòng tin mãnh liŒt vào Giáo Lš, 
không nôn nóng và không mÜu cÀu 
viŒc gì, ngay cä mÜu cÀu viŒc Çåt ÇÜ®c 
ÇÎnh tâm, và cÓ g¡ng b¢ng nh»ng 
phÜÖng cách trên Çåt ÇÜ®c hoàn toàn 
trø tâm. Khi Çåt ÇÜ®c trø tâm thì nh»ng 
chÜ§ng ngåi này së t¿ Ç¶ng tØ tØ bÎ 
xóa bÕ. 

Hành giä có th‹ ngÒi vào m¶t nÖi 
yên tïnh, hay n¢m trong tÜ th‰ yên tïnh 
- Ban Çêm lúc m†i ngÜ©i Çã ngû, ho¥c 
sáng s§m khi chÌ có mình ta thÙc - Ta 
có th‹ dùng m¶t trong nh»ng phÜÖng 
cách Çã nêu trên Ç‹ ÇÜa tâm trí ta vào 
s¿ l¡ng Ç†ng. Cái khó khæn là trong lúc 
này nhiŠu tÜ tÜªng mông lung låi näy 
sinh ra. TÓt nhÃt hành giä không nên 
cÓ xua Çu°i tÜ tÜªng, mà xem nhÜ Çó 
là nh»ng Çám mây, Ç‰n rÒi Çi và tan 
bi‰n mÃt. Ho¥c xem tÜ tÜªng nhÜ 
nh»ng hình vë ta vë trên m¥t nÜ§c 
b¢ng ngón tay, vë xong thì tan bi‰n 
mÃt. Ho¥c xem tÜ tÜªng nhÜ bóng 
nÜ§c trên m¥t hÒ khi tr©i mÜa, bong 
bóng hiŒn rÒi tan... b¢ng tÜ cách này 
thì tÜ tÜªng chÌ là mây khói cho nên 
tâm trí ta không cÀn Ç‹ š Ç‰n n»a. Nó 
së Ç‰n lÜa thÜa hÖn và không Ç‰n n»a. 
Lúc này hành giä chÌ còn tÆp trung 
theo hÖi thª, ho¥c chÌ tÆp trung vào 
thiŠn Çi‹m, ho¥c vào m¶t khoäng trÓng 
trong ÇÀu... 

S¿ tÆp trung này së ÇÜa ta t§i cäm 
giác hoàn toàn trÓng không, ho¥c cäm 
giác có l¿c ép, ho¥c cäm giác bÎ nhÃc 
b°ng lên. Lúc này hành giä không nên 
s® hãi, rút lui, mà phäi ti‰p tøc cu¶c 
hành trình, nghïa là hành giä không 
còn tÆp trung vào hÖi thª hay thiŠn 
Çi‹m n»a mà phäi tÆp trung vào cái 
cäm giác vØa Ç‰n Çó. Và tÃt cä nh»ng 
bi‰n chuy‹n gì ti‰p theo ta phäi tÆp 
trung tâm trí mình vào bi‰n chuy‹n Çó. 
TÙc là tÆp trung vào cái hiŒn tåi -BÕ låi 
sau lÜng nh»ng cái vØa xäy ra- ñây là 
Çi‹m tr†ng y‰u Ç‹ hành giä có th‹ ti‰n 
Ç‰n trø tâm -N‰u trong giai Çoån này 
thÀn thÙc cûa hành giä thÃy lo s®, 
hoang mang- (ñây là lúc vì sao hành 
giä cÀn m¶t bÆc ñåi SÜ bäo tr®). 
NhÜng n‰u không có bÆc ñåi SÜ bên 
cånh, thì thÀn thÙc cûa hành giä v§i 
lòng tin mãnh liŒt vào PhÆt Pháp, nên 
khªi niŒm Nam Mô B°n SÜ Thích Ca 
Mâu Ni, Nam Mô A Di ñà PhÆt, hay 
Nam Mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát bäo tr® 
cho, Ç‹ ti‰p tøc tÆp trung tâm trí vào 
cäm giác Çang khªi lên và Çi theo cäm 
giác này. NhÜng n‰u hành giä vì 
hoang mang ho¥c giÆt mình bÕ cu¶c 
gi»a ÇÜ©ng, thì hành giä nên ÇiŠm tïnh 
ôn låi con ÇÜ©ng Çã ÇÜa mình Ç‰n cäm 
giác này. Và vì Çã n‰m mùi cäm giác 
này nên lÀn sau ch¡c ch¡n ta së tìm låi 
nó dÍ dàng hÖn. Và chính nh»ng lúc 
l¡ng Ç†ng tâm trí này là lúc g†t rºa tØ 
tØ nh»ng chÜ§ng ngåi -nó t¿ Ç¶ng xäy 
ra- GiÓng nhÜ m¶t ly nÜ§c ÇÀy bøi 
Çang ÇÙng yên và bøi tØ tØ l¡ng xuÓng 
nÜ§c (=) tâm trí cûa chúng ta së ÇÜ®c 
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trong sáng hÖn. S¿ chuyên cÀn l¡ng 
tâm này së ÇÜa hành giä Ç‰n hoàn 
toàn trø tâm. 

Vào bÆc sÖ thiŠn cûa s¡c gi§i, ... 
Khi tâm Çã hoàn toàn trø -Khi 

không còn m¶t tÜ tÜªng gì trong trí- là 
lúc hành giä chÙng nghiŒm m¶t cäm 
giác m§i lå, theo xÜÖng sÓng tØ dÜ§i 
dâng lên và së tÕa ra. ñây là m¶t cäm 
giác khoan khoái mà hành giä chÜa 
bao gi© có trong cu¶c Ç©i trÀn tøc cûa 
mình. Ngay tØ giây phút này hành giä 
chÌ còn tÆp trung vào cäm giác Çang 
dâng lên này, càng lâu càng tÓt. Vì Çó 
là Çã vào ÇÜ®c bÆc sÖ thiŠn cûa s¡c 
gi§i -ñiŠu này giÓng nhÜ ta Çã tìm 
ÇÜ®c ° khóa và Çang mª cºa bÜ§c vào 
th‰ gi§i ThiŠn ñÎnh- Cäm giác dâng lên 
và tÕa ra quanh lÜng mình nhÜ hÜÖng 
khói. Tâm trí cûa ta bây gi© cÛng là 
thành phÀn cûa hÜÖng khói này, hay 
tâm trí chÌ là hÜÖng khói này. Không 
còn gì n»a, chÌ còn hÜÖng khói cûa 
cäm giác. Có th‹ ngay trong bÆc sÖ 
thiŠn này, ngay lúc cäm giác dâng lên 
là lúc cÖ th‹ hành giä bÎ rung Ç¶ng 
nhiŠu lÀn - s¿ rung Ç¶ng này xäy ra 
ngoài s¿ ki‹m soát cûa mình, cho nên 
nó có th‹ tåo cho hành giä m¶t niŠm lo 
s® hoang mang - Trong trÜ©ng h®p 
phäi lo s® thì thÀn thÙc hành giä cÀn 
niŒm chÜ PhÆt bäo tr® cho - s¿ rung 
Ç¶ng này së xäy ra trong cu¶c ThiŠn 
Trình trÜ§c m‡i lÀn hành giä ti‰n vào 
bÆc thiŠn cao hÖn. 

Và giÓng nhÜ trên, khi trª låi th¿c t‰ 
ra khÕi cäm giác này, hành giä nên ôn 
låi con ÇÜ©ng Çã ÇÜa ta Ç‰n. Và ch¡c 
ch¡n trong lÀn k‰ ti‰p các bån Çã quen 
v§i con ÇÜ©ng này rÒi nên s¿ trø tâm 
và bÜ§c vào cÛng không còn khó khæn 
n»a - và tØ Çây lòng tØ bi hÌ xä cûa các 
bån cÛng b¡t ÇÀu tæng trÜªng. Hành 
giä nên luôn luôn tÆp trung vào hiŒn tåi 
cûa tÃt cä nh»ng gì Çang khªi lên - ChÌ 
có cách Çó hành giä m§i nÜÖng theo 
Ç‹ Çåt lên nh»ng bÆc thiŠn cao hÖn.... 

Trong sách dåy: 
S¡c Gi§i có 4 tÀng ThiŠn:  
1. SÖ thiŠn  
2. NhÎ thiŠn  
3. Tam thiŠn  
4. TÙ thiŠn. 
 
Vô S¡c Gi§i có 4 cõi: 
1. Không-vô-biên-xÙ 
2. ThÙc-vô-biên-xÙ 
3. Vô-sÖ-h»u-xÙ 
4. Phi-tÜÖng, Phi-phi-tÜªng-xÙ. 
(Khi Ç†c cuÓn die Jünger Buddhas 

tôi thÃy có 9 bÆc thiŠn, theo Çó bÆc 

chót, thÙ 9, là cõi Phi-tÜªng-Phi-Cäm-
xÙ). 

BÓn bÆc ThiŠn trong S¡c Gi§i là 
bÓn th‰ gi§i trång thái liên ti‰p nhau: 

1/ TØ s¿ khoan khoái cûa cÖ th‹ 
hành giä së chÙng nghiŒm. 

2/ M¶t niŠm vui vô biên và sau Çó. 
3/ M¶t s¿ thÕa mãn toàn diŒn. Khi 

Çã ÇÜ®c thÕa mãn tâm trí hành giä Çåt 
Ç‰n. 

4/ M¶t s¿ hoàn toàn yên tïnh. 
(Theo tôi cäm thÃy và phÕng Çoán 

thì có lë lúc Çó næng l¿c cûa mình 
ÇÜ®c Çä thông nên nó di chuy‹n tØ 
huyŒt H¶i Âm (muladhara) lên -> 1/ 
Ç‰n huyŒt Tâm-Du (Anahata) -> 2/ rÒi 
Ç‰n huyŒt ñåi-Chùy (Vishudhi) -> 3/ và 
Ç‰n huyŒt Ngåch-Trung (Ajna) -> 4/ ... 
Và sau cùng, trÜ§c khi vào bÆc vô-s¡c-
gi§i næng l¿c di chuy‹n Ç‰n huyŒt 
Bách-H¶i (Sahasrara) n¢m ngay ÇÌnh 
ÇÀu). 

BÓn bÆc ThiŠn này khÖi dÆy và 
nuôi dÜ«ng tâm tØ bi hÌ xä cûa ta. Theo 
thi‹n š cûa tôi thì bÆc thÙ tÜ là bÆc 
quan tr†ng nhÃt trong s¡c-gi§i này. Vì 
chính ª bÆc này khi tâm trí ta hoàn 
toàn an trø, ta không còn vÜ§ng m¡c 
vào ÇiŠu gì nên tâm hÌ xä ÇÜ®c phát 
tri‹n m¶t cách t¿ Ç¶ng và cao sâu hÖn. 

Khi hành giä Çã quen bÜ§c ÇÜ®c 
vào bÆc sÖ thiŠn thì tÃt cä nh»ng 
phÜÖng cách nhÜ Vitakka và Vicara 
có lë không còn cÀn thi‰t n»a. Và n‰u 
bån thº áp døng bÃt cÙ m¶t phÜÖng 
cách nào cûa Vitakka, ch£ng hån niŒm 
løc t¿ A Di ñà PhÆt, ho¥c quán hÖi thª, 
... thì k‰t quä khi vào sÖ thiŠn cÛng 
vÅn là vÆy. 

M¶t ÇiŠu quan tr†ng là khi ta dùng 
phÜÖng pháp quán niŒm tâm tØ bi 
(Metta) Ç‹ Çåt t§i thiŠn ÇÎnh, có nghïa 
là ta phäi phát tri‹n tâm tØ bi cûa mình, 
tâm tØ bi càng l§n thì mÙc giác ng¶ 
càng cao. NhÜng n‰u ta dùng phÜÖng 
pháp khác Ç‹ Çåt t§i thiŠn ÇÎnh, thì 
chính nh»ng bÆc thiŠn này nó låi có 
tác døng phát tri‹n tâm tØ bi hÌ xä cûa 
ta.  

Theo tôi nghï, Çây là Çi‹m quan 
tr†ng nÒng cÓt cûa PhÆt Giáo: Khi Çã 
Çåt ÇÜ®c nh»ng bÆc thiŠn ÇÎnh thì t¿ 
Ç¶ng phäi có phát tri‹n tâm tØ bi hÌ xä 
và ngÜ®c låi khi tâm tØ bi hÌ xä ÇÜ®c 
phát tri‹n cao thì mÙc giác ng¶ m§i 
cao. Vì vÆy khi m¶t hành giä nào Çó t¿ 
cho r¢ng mình Çã vào ÇÜ®c thiŠn ÇÎnh 
mà tâm tØ bi hÌ xä cûa mình chÜa b¡t 
ÇÀu phát tri‹n. Thì viŒc Çåt thiŠn ÇÎnh 
cûa hành giä Çó chÌ là do trí tÜªng 
tÜ®ng, ho¥c Çó chÌ là viŒc tÆp an trí 
bình thÜ©ng nhÜ Autogaintraining hay 

Tai Chi Chuan... Không có gì liên quan 
v§i Giáo Lš cûa ñÙc PhÆt! Chúng ta 
nên tâm niŒm ÇiŠu Çó, bªi vì "n‰u 
không có cái này, thì không có cái kia - 
và ngÜ®c låi, n‰u không có cái kia, thì 
ch¡c ch¡n không có cái này". ñó là s¿ 
mÀu nhiŒm cûa ñåo PhÆt, tâm TÜ Bi 
HÌ Xä là Tâm chÙ không phäi væn t¿ ! 

Trong vô-s¡c-gi§i thì theo thi‹n š 
cûa tôi: hai cõi 3/ Vô-sª-h»u-xÙ và 4/ 
Phi-tÜªng, Phi-phi-tÜªng-xÙ là hai bÆc 
thiŠn quan tr†ng nhÃt. Vì chính Ç‰n 
bÆc vô-sª-h»u-xÙ hành giä m§i chÙng 
nghiŒm ÇÜ®c vån h»u quä là vô 
thÜ©ng, vån h»u quä chÌ là bi‰n th‹ 
cûa "Chân Không DiŒu H»u". Trong 
bÆc này hành giä chÙng nghiŒm ÇÜ®c 
cái Không DiŒu V®i là m¶t th¿c th‹, 
"s¡c tÙc thÎ không". Hành giä không 
còn š muÓn gì n»a. Mà thÆt ra tØ bÆc 
thÙ nhÃt cûa vô-s¡c-gi§i cái "ngã" 
không còn ÇÜ®c chÙng nghiŒm n»a, và 
ngay bÆc thÙ ba này "Ngã" cÛng tiêu 
tan. Nên s¿ chÙng nghiŒm chÌ là chÙng 
nghiŒm chÙ không phäi là m¶t cái 
"ngã" chÙng nghiŒm. Nh»ng gì ñÙc 
PhÆt dåy ta quä là chân lš Ç¶c nhÃt, ... 
Trong Phi-tÜªng, Phi-phi-tÜªng-xÙ 
hành giä vì vÅn còn m¶t ít tâm thÙc 
còn lÜu sót låi cho nên còn chÙng 
nghiŒm ÇÜ®c mình là m¶t thành phÀn 
cûa bän th‹ vÛ trø. Có th‹ hành giä 
bây gi© chÌ là m¶t næng lÜ®ng nào Çó 
cûa bän th‹. Tâm trí hành giä lúc này 
vØa an trø nhÜ bÆc thÙ tÜ cûa s¡c-gi§i 
vØa trÓng v¡ng nhÜ vô-sª-h»u-xÙ. Và 
do Çi tØ cái không cûa vô-sª-h»u-xÙ 
nên s¿ an trø này có chiŠu sâu hÖn, 
nÖi Çây tÃt cä nh»ng cäm xúc nhÜ dÆp 
t¡t và khä næng chÙng nghiŒm cÛng 
giäm dÀn Ç‹ chÌ còn an trø. ñây là m¶t 
chÙng nghiŒm khó diÍn tä b¢ng væn t¿. 

ñiŠu cÀn nh¡c t§i là trÜ§c khi 
hành giä vÜ®t tØ bÆc tÙ thiŠn cûa s¡c-
gi§i sang cõi không-vô-biên-xÙ cûa vô-
s¡c-gi§i thì b‡ng có m¶t l¿c vô hình 
mÀu nhiŒm hiŒn ra. Và cùng v§i s¿ 
rung Ç¶ng, cÖ th‹ cûa ta ÇÜ®c l¿c vô 
hình này kéo th£ng lên Ç‰n tÆn ÇÌnh 
ÇÀu. NhÜ vÆy, Khi ngÒi thiŠn thì c¶t 
xÜÖng sÓng và ÇÀu cûa hành giä ÇÜ®c 
kéo th£ng lên, và khi n¢m thì nguyên 
cä cÖ th‹ mình ÇÜ®c kéo th£ng ra, lúc 
này ÇÀu cûa hành giä ÇÜ®c kéo hÖi 
ngºa ra m§i có th‹ th£ng ÇÜ®c. ñây là 
m¶t l¿c mãnh liŒt và vô hình, hành giä 
không nên vì lo s® mà chÓng låi, 
ngÜ®c låi phäi nÜÖng theo l¿c. Sau Çó 
cùng v§i s¿ rung Ç¶ng hành giä tÜªng 
chØng nhÜ mình Çã thoát ra khÕi cÖ 
th‹!!! và vào cõi không-vô-biên-xÙ và 
thÙc-vô-biên-xÙ, hai cõi này khó phân 
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biŒt nhau, bªi vì khi có s¿ chÙng 
nghiŒm m¶t vÛ trø vô biên thì trong Çó 
Çã có thÙc-vô-biên. ñiŠu quan tr†ng là 
nÖi Çây chÌ có s¿ chÙng nghiŒm chÙ có 
lë không còn ngÜ©i chÙng nghiŒm 
b¢ng xúc cäm n»a. 

Trên Çây là vi‰t tóm lÜ®c nh»ng 
kinh nghiŒm thiŠn ÇÎnh còn kém cÕi mà 
chính mình Çã träi qua, n‰u Çem so 
sánh v§i nh»ng ÇiŠu trong sách thì vŠ 
Çåi š nó cÛng giÓng, nên tôi nghï r¢ng 
tùy theo cæn cÖ cûa m‡i ngÜ©i trên 
cu¶c thiŠn trình có th‹ chÙng nghiŒm 
nh»ng phong cänh hÖi khác nhau. 
NhÜng khi t§i Çích thì chÌ có m¶t, 
không còn gì khác nhau n»a. Bªi vì 
bi‰t r¢ng ki‰n thÙc ñåo Pháp cûa mình 
còn quá kém cÕi, nên møc Çích vi‰t là 
Ç‹ tham khäo š ki‰n và cÀu mong s¿ 
nâng Ç« cûa nh»ng bÆc ñåi ThiŒn Tri 
ThÙc. 

Tôi nghï, trên quä ÇÃt này trong 
quá khÙ cÛng nhÜ trong hiŒn tåi vô sÓ 
nh»ng bÆc ñåo Hånh cÛng nhÜ ñåi 
ThiŒn Tri ThÙc Çã Çåt nh»ng bÆc cao 
cûa ThiŠn ñÎnh. Cho nên chính viŒc 
vÅn chuyên cÀn tu hành cûa nh»ng 
bÆc này Çã dåy ta thÃy r¢ng, dÅu có 
tâm an trø, dÅu Çã Çåt ÇÜ®c tØ bi hÌ xä, 
và dÅu Çã chÙng nghiŒm ni‰t bàn 
trong hiŒn tåi, nhÜng vÅn còn phäi 
chuyên cÀn tu hành nhiŠu ki‰p. Bªi vì 
bao lâu còn sÓng nhÜ chúng sinh trong 
cõi ta bà này là còn phäi tu, ngay cä 
nh»ng vÎ Çã vŠ Tây PhÜÖng C¿c Låc 
cÛng phäi chuyên cÀn tu dÜ«ng. Cho 
nên viŒc Çåt ÇÜ®c nh»ng bÆc thiŠn cao 
cÛng chÌ là khªi ÇÀu cûa m¶t cu¶c 
hành trình vào muôn ki‰p t§i. Và cái 
quan tr†ng cø th‹ cûa viŒc thiŠn ÇÎnh 
là Çem nh»ng gì mình chÙng nghiŒm 
qua thiŠn ÇÎnh vào cu¶c sÓng. ViŒc tu 
ThiŠn ÇÎnh có lë dÍ dàng hÖn viŒc có 
tinh thÀn ThiŠn ÇÎnh trong cu¶c sÓng. 
Vì nhÜ chúng ta bi‰t cu¶c sÓng là bi‹u 
hiŒn cûa Tham, Sân và Si, trong cu¶c 
sÓng ta có th‹ giäm ÇÜ®c tham sân si, 
nhÜng khó có th‹ tiêu diŒt h‰t, trong 
cu¶c sÓng ta có th‹ nh© ThiŠn ÇÎnh 
tæng tØ bi hÌ xä, nhÜng khó có th‹ hoàn 
toàn tØ bi hÌ xä, bªi vì không ít thì 
nhiŠu ta cÛng bÎ lôi cuÓn theo cu¶c 
sÓng. Thí dø n‰u vì mÃt viŒc làm, ta 
không có tiŠn Ç‹ nuôi cÖm áo cho v® 
con, thì viŒc ThiŠn ÇÎnh chÌ giúp phÀn 
nào cho tâm trí riêng ta, nhÜng n‡i lo 
âu cho gia Çình thì vÅn còn Çó. TÃt cä 
m†i loài chúng sinh ÇŠu có n‡i lo riêng. 
Và theo tôi nghï, ngay cä nh»ng bÆc 
ñåi SÜ nhÜ ThÀy cÛng có nhiŠu n‡i lo 
toan, dÅu r¢ng v§i tinh thÀn TØ Bi HÌ 
Xä. Tuy nhiên viŒc xuÃt th‰ là ÇiŠu 

kiŒn cÀn thi‰t trên con ÇÜ©ng ti‰n t§i 
toàn thiŒn. NhÜng xuÃt th‰ không phäi 
là xa lìa cu¶c sÓng cûa th‰ gian, m¶t 
bÆc Chân Tu muÓn sao cho chúng 
sinh ÇÜ®c b§t Çau kh°, thì chính cái 
"muÓn" này Çã bao gÒm tÃt cä nh»ng 
sinh hoåt ÇÀy lo toan rÒi. 

Tôi nghï quä thÆt ThiŠn ÇÎnh cho ta 
m¶t Tâm an låc trong cu¶c sÓng và 
chính phäi qua nh»ng khúc m¡c cûa 
cu¶c sÓng ta m§i Çánh giá ÇÜ®c s¿ 
thành Çåt cûa tâm an låc. Cái khó 
khæn cûa tinh thÀn ThiŠn ÇÎnh trong 
cu¶c sÓng bi‹u hiŒn trong nh»ng câu 
hÕi mình t¿ Ç¥t ra: có thÆt tØ bi? có 
thÆt hÌ xä? có thÆt không tham? có thÆt 
không ganh tÎ? ... sau m‡i hành Ç¶ng 
và m‡i tÜ tÜªng cûa mình. ñiŠu quan 
tr†ng là s¿ phát tri‹n cûa Tâm TØ Bi HÌ 
Xä cho ta m¶t cái nhìn khác vŠ tiŠn tài, 
ÇÎa vÎ và danh v†ng, có th‹ nh»ng thÙ 
này là lš tÜªng sai lÀm cûa m¶t Ç©i 
ngÜ©i. 

Có lë tôi vì nh© có nhân duyên may 
m¡n ÇÜ®c ñÙc ñåt Lai Låt Ma si‰t tay 
trong khoänh kh¡c, mà cäm thÃy næng 
l¿c mình ÇÜ®c khai thông, nên nh»ng 
ngày tháng sau Çó, trong m¶t bu°i 
sáng s§m khi tÌnh thÙc còn n¢m trên 
giÜ©ng tôi cÓ tÆp an trø tâm b¢ng cách 
tÆp trung vào ÇÌnh trán (huyŒt Ngåch-
Trung - Ajna). Và khi tâm trí Çã ngÜng 
Ç¶ng b‡ng dÜng m¶t cäm giác khoan 
khoái tæng lên!... (nh»ng diÍn bi‰n ti‰p 
theo xin Ç†c bÓn bÆc thiŠn trong s¡c-
gi§i ª trên). S¿ kiŒn này cho phép tôi 
nghï r¢ng mình, m¥c dÀu ki‰n thÙc còn 
quá kém cÕi, nhÜng låi có cái may m¡n 
hÖn nhiŠu ngÜ©i khác, nhÜ "m¶t kÈ lù 
khù có Ông Trù Ç¶ mång". Và n‰u suy 
nghï thêm thì thÃy n‰u mình không có 
m¶t niŠm tin vô biên vào Giáo Lš, Çây 
phäi là niŠm tin có tr¡c nghiŒm chÙ 
không phäi mÖ hÒ tin, thì ch¡c ch¡n 
dÅu ÇÜ®c ñÙc ñåt Lai Låt Ma có si‰t 
tay hàng gi© cÛng không có gì xäy ra, 
cÛng không khác gì bao nhiêu triŒu 
ngÜ©i khác Çã có dÎp ÇÜ®c ñÙc ñåt Lai 
Låt Ma b¡t tay. NhÜ vÆy niŠm tin vào 
Chân Lš là chû y‰u, "Ta là PhÆt Çã 
thành, và tÃt cä chúng sinh là PhÆt së 
thành" Çó là l©i ñÙc PhÆt dåy cho toàn 
th‹ chúng sinh, không riêng gì ai, bªi 
vì m‡i chúng sinh ÇŠu có PhÆt tính, chÌ 
cÀn tu dÜ«ng Ç‹ phát huy PhÆt tính 
cûa mình lên. 

Bát Nhã Trí cûa ñÙc PhÆt bao gÒm 
toàn vÛ trø, nhÜng ñÙc PhÆt cho Çó là 
ÇiŠu không quan tr†ng, mà cái quan 
tr†ng là giäi tÕa n‡i kh° cûa chúng 
sinh. K‰t quä cûa s¿ diŒt kh° là giác 
ng¶ và giäi thoát. Và chính s¿ giác 

ng¶, giäi thoát låi cho ta Trí Bát Nhã 
bao gÒm toàn vÛ trø. 

"Chân Không diŒu h»u", "Chân 
NhÜ" chÌ là diÍn nghïa b¢ng væn t¿ do 
trí óc con ngÜ©i Ç¥t ra, cho nên qua 
"diÍn nghïa" này ta có th‹ tÜªng tÜ®ng 
ra cänh vÆt trong "Chân NhÜ" nhÜng 
cái "Chân NhÜ thÆt s¿" cÛng nhÜ š 
nghïa "s¡c tÙc thÎ không, không tÙc 
thÎ s¡c..." chÌ có trong cái tr¿c-ti‰p-
chÙng-nghiŒm cûa nh»ng bÆc Giác 
Ng¶, cái chÙng-nghiŒm-tr¿c-ti‰p và 
cái diÍn nghïa nó khác nhau xa. Cho 
nên rÓt cu¶c không th‹ dùng væn t¿ Ç‹ 
diÍn tä cái t¿ mình chÙng nghiŒm! Vä 
låi trong "Chân Không DiŒu H»u" thì 
không có cái "NG‚" mà nay ta låi dùng 
cái hi‹u bi‰t cûa "TA" Ç‹ giäi thích vŠ 
"Chân Không DiŒu H»u" thì Çó là m¶t 
ÇiŠu ch¡c khó chính xác ÇÜ®c. Cho 
nên nh»ng bÆc chÙng nghiŒm Giác 
Ng¶ có lë không còn nói ÇiŠu gì! 

MuÓn chÙng nghiŒm ni‰t bàn thì 
phäi X  tÃt cä ngay cä PhÆt Pháp 
cÛng chÌ là chi‰c bè ÇÜa ta qua sông. 
Và s¿ chÙng nghiŒm là t¿ mình tr¿c 
ti‰p. Cho nên sau 45 næm thuy‰t pháp 
Ç¶ sinh, trÜ§c khi nhÆp Ni‰t Bàn ñÙc 
PhÆt Çã diÍn š là trong suÓt 45 næm 
NgÜ©i không thuy‰t m¶t l©i nào ! 

 
(Bad Säckingen 16.09.2003) 

 
Tài liŒu tham khäo: 
- Das elegante Universum-
Superstrings. Die Suche nach der 
Weltformel, Brian Greene. 
- Das Universum in der Nußschale, 
Stephen Hawking. 
- Schrödingers Kätzchen und die 
Suche nach der Wirklichkeit, John 
Gribbin. 
- Quantum und Lotus, Matthieu Ricard 
& Trinh Xuan Thuan. 
- Quanten Theorie, Claus Kiefer. 
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AUF DEUTSCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEIN UND NICHTSEIN 
 

� THICH NHU DIEN 
 

Aus dem Vietnamesischen ins 
Deutsche übertragen von 

HANH TAN & HANH GIOI 

 

� 
 

(Fortsetzung von VG Nr. 138) 
 
 

Madhyamakasastra  
Viertes Buch 

 
Zweiundzwanzigstes Kapitel: 
Meditation über Tathagata. 

 

1. [Tathagata ist] nicht die 

Aggregate, auch nicht fern von den 

Aggregaten, diese sind auch nicht 

[Tathagata], Tathagata hat keine 

Aggregate. Wo ist Tathagata zu 

finden? 

2. Wenn die Vereinigung der 

Aggregate die Bedingung der 

Tathagata Exitenz ist, dann hat er 

keine eigene Natur. Wenn er keine 

eigene Natur besitzt, wie kann er aus 
anderer Natur existieren? 

3. Wenn ein Phänomen durch die 

Ursache eines anderen entsteht, dann 

hat es kein Selbst. Wenn es kein 

Selbst hat, wie kann der Tathagata 

existieren? 

4. Wenn es kein Selbst gibt, wie 

kann es Nicht-selbst geben? 

Abgesehen von dem Selbst und Nicht-

selbst, was kann als Tathagata 

idetifiziert werden? 

5. Es ist falsch zu behaupten, dass 
der Tathagata schon existiert, bevor 

sich die Aggregate zusammen fügten, 

und dass die Vereinigung der 

Aggregaten den Tathagata hervorrufe. 

6. Denn er sind nicht die 

Aggregate, es gibt sogar kein 

Phänomen, das Tathagata genannt 

werden kann. Wenn es so ist, was 

kann eine Existenz des Tathagata 

bedingen? 

7. Wenn er die Verkörperung noch 

nicht vollzieht, dann kann das 
Verkörpernde nicht als solches 

bezeichnet werden, dann es ist nicht 

möglich, ein nicht verkörpertes Ele-

ment Tathagata zu nennen. 

8. Wenn der Tathagata nicht in 

dem Einsein, noch in dem 

Verschiedensein zu finden ist, noch in 

den fünf Aggregaten, wie kann man 

behaupten, dass der Tathagata exi-

stiert durch die Zusammensetzung der 

Aggregate? 

9. Andererseits, die verkörperten 
Aggregate sind keine Sebst 

Existenzen. Wenn es keine Selbst 

Existenzen gibt, wie kann es andere 

Existenzen geben? 

10. Durch solche Besinnung steht 

fest, dass der Wahrnehmende und die 

Wahrnehmung beide leer sind. Wie 

kann man die Leere als Basis 

benutzen, um zu behaupten, dass der 

Tathagata nicht existiert, da ja keine 

Selbst Natur existiert. 

11. Wenn das Phänomen leer ist 
oder auch wenn es nicht leer ist, ist es 

kein Gegenstand der Diskussion. 

Wenn es sowohl leer als nicht leer sein 

soll, oder auch weder leer noch nicht 

leer sein soll, ist es kein Gegenstand 

der Diskussion. 

12. In dem Bereich der völligen 

Stille gibt es nicht die vier Formen der 

Vergänglichkeit. In dem Bereich der 

völligen Stille gibt es nicht die vier 

Formen der Begrenzung. 

13. Der Ungläubige behauptet, 
dass es keinen Tathagata gibt. Er 

diskriminiert auch das Sein und Nicht-

Sein der völligen Stille. 

14. Deshalb kann man in der Natur 

der Leere anstellen, was man will, man 

kann sie nicht begreifen. Nachdem 

Parinirvana des Buddha diskriminieren 

die Leute immer noch zwischen Sein 

und Nichtsein. 

15. Der Tathagata hat die 

diskriminierenden Diskussion 

überwunden, doch die Menschen 
erfreuen sich ihrer immer noch. Durch 

die diskriminierende Diskussion wurde 

das Auge der Weisheit zerstört, 

deshalb kann man den Buddha nicht 

sehen. 

16. Die eigene Natur des 

Tathagata ist die des weltlichen 

Bereiches. Da Tathagata keine eigene 

Natur hat, hat der weltliche Bereich 

auch keine eigene Natur. 

Tathagata ist die Bezeichnung der 

Lebewesen, welche die Weisheit über 

die Eigen-Natur erlangt haben. Diese 

Bezeichnung gehört nicht zu der 

Kategorie des Dualismus wie Sein und 

Nich-Sein, wie Eterität und Nihilität, 

deshalb hat sie auch nicht die vier 

Formen der Dualität. Diese vier 
Formen sind Beschränkheit, 

Unbeschränkheit, sowohl beschränkt 

als auch unbeschränkt, weder 

beschränkt noch unbeschränkt. Die 

scheinbare Geburt und das Ableben 

des Tathagata haben keine eigentliche 

Essenz. Es ist unlogisch, wenn durch 

das Ableben des Tathagata die 

Diskriminierung zwischen Sein und 

Nichtsein entstehen soll. Denn die 

optische Wahrnehmung der 

Lebewesen ist immer durch die 
Dualität gekennzeichnet. Nur durch die 

Weisheitsaugen kann man die wahre 

Natur des Tathagatas erkennen. 

Nur durch die Diskriminierung der 

Lebewesen entsteht den Begriff der 

Natur des Tathagatas, denn in 

Wirklichkeit gibt es nichts, was diese 

rechtfertigen würde. Durch die 

Anhaftung der Lebewesen an ihre 

Ideen von der Natur des Tathagatas 

entsteht aus etwas, das leer ist, das 

weder geht noch kommt, weder 
vergeht noch verweilt, weder existiert 

noch nicht existiert usw, eine Ansicht 

von der Natur des Tathagatas. 

Tathagata ist eine Wahrhaftigkeit, 

deshalb wurde er in Madyamaka als 

ein Phänomen frei von Raum und Zeit 

dargestellt. Tathagata entsteht nicht 

und vergeht auch nicht, da er im 

Grunde leer ist. Darum gibt es auch 

keinen Gegenstand des Vergleichs. 

Aus diesem Grund wird Tathagata 

auch als die Natur der Wahrheit und 
der Phänomene definiert. 

 

Dreiundzwanzigstes Kapitel: 

Meditation über Illusion. 

 

1. Begierde, Hass und 

Verblendung sind Produkte der 

Diskriminierung. Frei oder nicht frei 

von Illusion, das hängt von den 

Konditionen ab. 

2. Wenn die drei Gifte durch die 

Reinheit oder Unreinheit der Illusion 
entstehen sollen, dann haben sie kein 

eigenes Selbst, dies hat zur Folge, 

dass die Illusion auch kein eigenes 

Selbst besitzt. 

3. Das Ego und die Phänomene 

sind weder seiend noch nicht seiend. 

Ohne Ego hat die Illusion keinen 

Anhaltspunkt, um zu existieren. 

4. Wer ist der Besitzer der Illusion? 

Diese Frage ist nicht relevant. Wenn 

die Illusion fern von einem Subjekt 
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weiterhin existiert, dann ist sie völlig 

unabhängig. 

5. Durch falsche Ansicht sieht man 

die fünf Aggregaten, doch diese sind 

nicht auffindbar. Illusion ist der 

Ausdruck von beflecktem Bewuβtsein, 

die fünf Analysenmethoden sind nicht 

einsetzbar. 
6. Die Illusion über rein und nicht 

rein hat kein eigenes Selbst. Warum 

sollen diese zwei Ansichten die Illusion 

hervorrufen? 

7. Die sechs Elemente sind Form, 

Laut, Duft, Geschmack, Empfindung, 

Phänomen, diese Sechs sind die 

Würzel der drei Gifte. 

8. Die sechs Elemente sind Form, 

Laut, Duft, Geschmack, Empfindung, 

Phänomen. Die Natur dieser sechs ist 

leer wie der Turm von Gandharva. 
9. Wie sollen wir in den sechs 

Elemente rein und nicht-rein zu 

finden? Sie sind wie ein durch Magie 

entstehender Mensch oder wie eine 

Reflektion im Spiegel. 

10. Die Unreinheit kann nicht ohne 

die Reinheit existieren. Da die Reinheit 

die Unreinheit bedingt, gibt es [in der 

Wirklichkeit] keine Unreinheit. 

11. Die Reinheit kann nicht ohne 

die Unreinheit existieren. Da die 

Unreinheit die Reinheit bedingt, gibt es 
[in der Wirklichkeit] keine Reinheit. 

12. Wenn es keine Reinheit geben 

sollte, woher kommt das Begehren? 

Wenn es keine Unreinheit geben 

sollte, woher stammt der Hass? 

13. Wenn die Unbeständigkeit als 

beständig miβverstanden wird, dann 

entsteht die Illusion. In der Leere gibt 

es keine Beständigkeit, wie kann da 

ein Miβverständnis über die 

Beständigkeit geben? 

14. Wir denken, dass es nicht eine 
Illusion ist, wenn wir die 

Unbeständigkeit als unbeständig 

behaupten. Doch in der Leerheit gibt 

es keine Unbeständigkeit, wie kann es 

da eine Ansicht darüber geben? 

15. Die Anhaftung, der Anhaftende, 

das Anhaften und die Werkzeuge des 

Anhaftens, haben im Grunde einen 

leeren Charakter, wie kann da das 

Anhaften existieren? 

16. Wenn es keine Anhaftung ist 

bei der Behauptung, dass falsche 
Ansicht eine Illusion ist und dass 

rechte Ansicht keine Illusion ist, wer ist 

dann der Besitzer dieser Illusion? 

17. Die Illusion kann nicht aus 

einer existierenden Illusion entstehen. 

Wo keine Illusion existiert, da entsteht 

auch keine Illusion. Ein Illusionist kann 

auch keine Illusion erzeugen, ein 

Nicht-Illusionist kann auch keine 

Illusion erzeugen. 

18. Wenn auch in dem 

Illusionsmoment keine Illusion erfolgt, 

sollte man dann nicht fragen, wer die 

Illusion hervorbringt? 

19. Wie kann solche Behauptung 

erhalten bleiben? Wenn es keine 

Illusion gibt, wie kann der Illusionist 

existieren? 
20. Wenn Beständigkeit, Glück, 

Selbst und Reinheit wirkliche 

Existenzen sind, dann sind weder 

Beständigkeit, noch Glück, noch 

Selbst, noch Reinheit ein Objekt der 

Illusion. 

21. Wenn Beständigkeit, Glück, 

Selbst und Reinheit keine wirklichen 

Existenzen sind, dann sind 

Unbeständigkeit, Leid, Unreinheit alle 

leer. 

22. Wie die Illusion zerstört wurde, 
wird die Verblendung auch zerstört. 

Sobald die Verblendung zerstört ist, 

gibt es auch keine Tatabsichten mehr. 

23. Wenn die Natur der Illusion 

wahrhaftig ist und trotzdem durch ein 

Subjekt bedingt, wie kann sie dann 

zerstört werden? Und wer kann diese 

Natur zerstören? 

24. Wenn die Illusion nicht 

wahrhaftig existiert, ohne eigene Natur 

und durch nichts bedingt ist, wie kann 

sie dann zerstört werden? Und wer 
kann diese nicht vorhandene Natur 

zerstören? 

Begierde, Haβ und Verblendung 

sind die drei Gifte, die alle Menschen 

auf dieser Welt erdulden müssen. 

Deshalb wurden die Gebote, die 

Konzentration und die Weisheit als 

Gegensmittel herausgestellt. Diese 

Dualität wurde benutzt, um den Körper 

und Geist zu reinigen; doch nach der 

Ansicht des Nagarjuna in dem 

Madhyamaka sind die drei Gifte leer 
von eigenem Selbst. Die drei Gifte sind 

lediglich Produkte der 

Geistesdiskriminierung. Aus der 

Diskriminierung entsteht die Illusion, 

die Dualität. Alle Phänomene sind 

doch eigentlich nur durch die 

Zusammenfügung von Bedingungen 

entstanden, und werden auch durch 

das Zerfallen der Konditionen 

vergehen. 

Dieses Phänomen ähnelt der 

Differenzierung von Jung und Alt und 
gleicht auch einer Reflektion im 

Spiegel. Wenn wir in dem 

Alterungsprozeβ ein unänderliches 

Selbst sehen, dann befinden wir uns in 

einem Irrtum. Wenn wir das 

Spiegelbild für sich selbst 

miβverstehen, ist es genauso falsch. 

Wer ist der Illusionist in diesem Fall? 

Wer haftet an den drei Giften? Wurde 

die Illusion aus der falschen Ansicht 

über das Selbst? Alles bis hin zu den 

Vorstellungen wie Eternität, ‚Mein’, 

Glückselligkeit, Friede usw sind doch 

nur Produkte der Illusion, denn in 

Wirklichkeit gibt es kein eigenes 

Selbst; und ohne eigenes Selbst gibt 

es nichts, was etwas anderes 

produzierte. 

 
Deshalb verschwindet die 

Verblendung, sobald keine Illusion 

mehr existiert. Dies hat zur Folge, 

dass die Tatabsichten auch 

verschwinden, womit wiederum die 

Basis für die Illusionen abgeschafft 

wurde. Dann wird auch die Natur des 

Tathagata erscheinen. Illusion, 

Begierde, Haβ und Verblendung sind 

wie dunkle Wolken, die Natur des Tat-

hagatas ist wie der Sonnenstrahl. 

Obwohl die Sonne immer scheint, 
wurde sie doch manchmal von dunklen 

Wolken bedeckt, deshalb können wir 

ihr Licht nicht immer wahrnehmen. 

Genauso wurde die Weisheit durch 

Illusion und Verblendung verdeckt. 

Wenn diese nicht mehr existieren, 

erscheint die Weisheit auf ganz 

selbstverständliche Weise. Deshalb 

betonte Nagarjuna, dass die drei Gifte 

im Grunde keine festen Wurzeln 

haben. Eine Erscheinung bedingt ihr 

Vergehen; eine Gestalt ist eine andere 
Form von anderen verdeckten 

Gestalten. 

 

(Fortsetzung folgt) 
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Trang hoa phÜ®ng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SÓng bÃt tº 
 

Th©i gian nhÜ dòng nÜ§c chäy 
trôi mãi không dØng. N‰u ta càng 
mong ngóng, thì ta cäm thÃy th©i 
gian trôi qua rÃt chÆm và ngÜ®c låi. 
NhÜng th¿c t‰, s¿ chuy‹n Ç¶ng cûa 
vÛ trø qua bÓn mùa Xuân, Hå, Thu, 
ñông thì ngày nào cÛng nhÜ nhau. 
Cái mÓc cûa m¶t næm  m§i là ngày 
mùng m¶t T‰t cÛng g†i là ngày ÇÀu 
xuân. Ÿ nÜ§c ta, bÃt cÙ sinh ngày 
nào trong næm nhÜng Ç‰n sáng 
mùng m¶t T‰t thì cÛng ÇÜ®c tính lên 
m¶t tu°i. 

Các em nhÕ vui mØng vì ÇÜ®c l§n 
hÖn, m¥c ÇÒ m§i, ÇÜ®c cha mË cho 
bao lì-xì màu ÇÕ và các em không bÎ 
la rÀy trong ba ngày T‰t. 

V§i ngÜ©i già thì vui vì các con 
sum h†p trong ngày ÇÀu næm, mØng 
vì các con trÜªng thành, l§n khôn, có 
s¿ nghiŒp. NhÜng bän thân cûa 
ngÜ©i l§n tu°i rÃt s® tu°i già, càng 
cao tu°i thì càng "gÀn ÇÃt xa tr©i" và 
Ü§c gì có thÀn dÜ®c "cäi tº hoàn 
sanh" Ç‹ ÇÜ®c sÓng bÃt tº...  

Sau Çây, ngÜ©i vi‰t k‹ câu 
chuyŒn "SÓng BÃt Tº" Ç‹ t¥ng quí 
Ç¶c giä thÜªng lãm: 

"Ngày xÜa, tØ cái thuª xa xÜa, có 
m¶t ông lão sÓng trong m¶t gia Çình 
giàu sang phú quí, con cái cháu ch¡t 
trên thuÆn dÜ§i hòa. NhÜng ngÜ©i ta 
vÅn thÃy ông buÒn. Ông thÜ©ng hay 
bÕ nhà ra Çi, lâu l¡m m§i trª vŠ thæm 
nhà m¶t lÀn. 

Ông già Çang Çi tìm. Phäi, vì ông 
rÃt s® ch‰t, nên ông Çi tìm thÀn dÜ®c 
hay m¶t bí quy‰t nào giúp cho ông 
sÓng mãi mà không ch‰t. M¶t hôm, 

sau nhiŠu næm xa nhà, ông thÃt 
v†ng trª vŠ t§i gÓc cây Ça ÇÀu làng 
thì g¥p m¶t ông lão Çang ngÒi trÜ§c 
ông tØ lúc nào. Hai ông già làm quen 
v§i nhau và nói chuyŒn rÃt là tÜÖng 
Ç¡c. ThÃy ông lão vØa m§i quen có 
diŒn måo phi thÜ©ng, tóc và râu båc 
tr¡ng nhÜ m¶t tiên ông, ông bèn k‹ 
nh»ng ÇiŠu mong Ü§c cûa mình cho 
tiên ông nghe.  

Tiên ông cÜ©i nói:  
- Có khó gì, tôi có s¤n ba ÇiŠu 

Ü§c, ông muÓn ÇiŠu nào tôi së t¥ng 
m¶t cho ông. 

ñiŠu thÙ nhÙt: Giàu sang phú 
quí. 

ñiŠu thÙ hai: V® ÇËp con ngoan. 
ñiŠu thÙ ba: SÓng bÃt tº. 
Ông già nghe qua rÃt mØng r«. 

Ông xin ch†n ÇiŠu thÙ ba. 
Tiên ông hÕi:  
- Tåi sao ông không ch†n nh»ng 

ÇiŠu khác? 
Ông già trä l©i: 
- HiŒn tåi tôi Çã là ngÜ©i giàu 

sang phú quí, có v® ÇËp và con cái 
trÜªng thành. Tôi chÌ mong ÇÜ®c 
sÓng mãi mà thôi. 

Tiên ông gÆt ÇÀu. 
TØ Çó, ông già không cÀn phäi Çi 

Çâu xa n»a, ông vŠ nhà sÓng v§i gia 
Çình, v® con, cháu ch¡t. 

Th©i gian trôi qua, ngÜ©i v® 
thÜÖng yêu cûa ông Çã qua Ç©i. Con 
cháu cÛng lÀn lÜ®t Ç‰n tu°i già rÒi 
ch‰t. Các cháu ch¡t bÃy gi© cÛng già 
nua và chúng cÛng ch£ng gÀn gÛi, 
chuyŒn trò v§i ông nhÜ ngày còn bé. 

Ông già vÅn sÓng giàu sang, 
nhÜng rÃt buÒn bã và cô ÇÖn. Ông 
sÓng ÇÖn Ç¶c, không có bån bè và 
ngÜ©i thân n»a. H† Çã sinh ra và 
cÛng Çã ch‰t mÃy Ç©i rÒi. TrÈ con 
hàng xóm nhìn ông v§i Çôi m¡t s® 
hãi. Chúng không dám låi gÀn ông, 
ÇÙng gÀn ông. ThÌnh thoäng chúng 
còn trêu ch†c "Ông già sÓng bÃt tº 
t§i, tøi bây Öi! chåy Çi". 

BuÒn bã, tuyŒt v†ng, Ông già låi 
ra Çi, nhÜng Çi Çâu? ñi tìm tiên ông 
ngày xÜa? Bi‰t Çâu mà tìm? 

Bây gi©, ông già muÓn g¥p låi 
tiên ông không phäi Ç‹ cÀu cånh xin 
ÇiŠu Ü§c; mà ông muÓn khÄn cÀu 
tiên ông lÃy låi ÇiŠu Ü§c. 

M¶t hôm, ông Çi lÀn t§i cây Ça 
ÇÀu làng, ông già chép miŒng "d» 
hôn, cây Ça này là cháu mÃy Ç©i cûa 
cây Ça ngày xÜa, lúc còn nhÕ ông 

thÜ©ng chåy nhäy, rÜ®t b¡t dÜ§i gÓc 
cây". ñám trÈ con vØa nhác thÃy 
ông, chúng "nhÜ ngÜ©i thÃy ma" 
chåy Çi ch‡ khác. 

Quá mŒt mÕi, ông ngã mình trên 
gÓc cây Ça. Trong lúc nºa mÖ nºa 
tÌnh, ông thÃy bên cånh mình có m¶t 
ông lão, râu tóc båc phÖ, nhìn kÏ låi. 
Ông mØng quá, reo lên "Tiên ông 
Çây rÒi. Tôi xin hoàn låi cho ông ÇiŠu 
Ü§c". 

Tiên ông cÜ©i, giÓng hŒt nhÜ hÒi 
xÜa ông Çã cÜ©i khi t¥ng cho ông già 
ÇiŠu Ü§c. 

ChiŠu hôm Çó, ngÜ©i ta phát giác 
ông già "sÓng bÃt tº" Çã ch‰t dÜ§i 
gÓc cây Ça".-  

� HÒng Nhiên 
Willich 

 

    ThÖ : 

Hoa  N¡ng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  � ThiŒn Thanh 
 

không gian nhuộm màu xanh 
màu xanh của lá cành 
màu xanh của trời biển 

màu xanh và màu xanh... 
 

thanh thanh tiếng chim trời 
bướm bay khắp vạn nơi 
muôn loài hoa xinh nở 

hương sắc thắm tươi đời 
 

ánh nắng vàng xinh xinh 
soi rọi chút ân tình 

cho người và cho bạn 
dưới khung trời bình minh 

 
nắng ấm, trời tuyết tan 
hoa mai nở nhụy vàng 
không gian nghe rộn rã 

cười mừng đón xuân sang. 
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Tôi h†c pháp môn luyŒn tâm 
 

� ThiŒn Hånh 
 

(Tâm cäm vŠ Khóa Huân Tu ñåi Bi tØ 27 d‰n 31.12.03). 
 
TØ 3 næm nay ThÀy Hånh TÃn Çã t° chÙc các bu°i huân tu 

ñåi Bi tåi chùa Viên Giác. Thông thÜ©ng b¡t ÇÀu chiŠu thÙ sáu 
Ç‰n trÜa chû nhÆt và cuÓi næm khóa tu kéo dài 7 ngày tØ 24.-
31.12.  

ñã lâu tôi h¢ng mong muÓn tham d¿ m¶t lÀn, nhÜng chÜa 
có Çû nhân duyên, mãi nay, vào cuÓi næm 2003, tôi m§i ÇÜ®c 
theo h†c khóa tu ñåi Bi - Çây là khóa tu ñåi Bi lÀn cuÓi, vì Çåi 
chúng Çã hành trì Çû 111.000 bi‰n trong vòng 3 næm.  

Trong chánh ÇiŒn chùa Viên Giác, trÜ§c tôn tÜ®ng ÇÙc 
Quán Th‰ Âm BÒ Tát v§i 11 hóa thân và 1.000 cánh tay, m¶t 
bàn th© ÇÜ®c trang trí rÃt ÇËp v§i hình tÜ®ng, kinh, tháp tÜ®ng 
trÜng cho thân, khÄu, š cûa PhÆt và Çèn, nÜ§c, chúng tôi hÖn 
70 ngÜ©i tham d¿ dÜ§i s¿ hÜ§ng dÅn cûa ThÀy trø trì Çang chí 
tâm theo nghi thÙc ñåi Bi b¢ng ti‰ng Phån mong nh© tu h†c Ç‹ 
tìm an låc, Ç‹ lÃy chûng tº tu Çánh båi chûng tº Ç©i, Ç‹ lÃy 
næng lÜ®ng chuy‹n hóa vô minh cûa chính mình.  

Theo l©i ThÀy giäng ai muÓn tu tÆp pháp môn này phäi gi» 
tâm ñåi Bi, tÙc là mình phäi nhÆn thua l‡, thiŒt thòi; phäi phát 
tâm Çem niŠm vui, Çem an låc Ç‰n cho m†i ngÜ©i; tÆp phát 
niŠm thÜÖng Ç‰n v§i ngÜ©i không thân quen; tÆp hÒi hÜ§ng 
công ÇÙc cho ngÜ©i mà mình ghét nhÃt.  

M‡i ngày có 4 th©i tu tÆp và 1 th©i pháp thoåi. M‡i th©i kéo 
dài 2 ti‰ng Ç‰n 2 ti‰ng rÜ«i t°ng c¶ng là 9 ti‰ng rÜ«i huân tu 
trong m¶t ngày, b¡t ÇÀu m¶t ngày tØ 5g30 Ç‰n 22g30. M‡i th©i 
tu ÇŠu có quán tÜªng, trì tøng, låy 12 l©i nguyŒn cûa ÇÙc Quán 
Âm và trì chú ñåi Bi b¢ng ti‰ng Phån, bu°i sáng tøng Læng 
Nghiêm, kinh hành nhiÍu PhÆt và trì tøng ñåi Bi.  

PhÀn quán tÜªng ÇÜ®c ThÀy hÜ§ng dÅn tØng bÜ§c m¶t nhÜ 
trÜ§c tiên phäi ÇÎnh tâm b¢ng hÖi thª, quán tÜªng Ç‰n ngÜ©i 
mình yêu thÜÖng nhÃt, ngÜ©i mình ghét nhÃt rÒi Çem tình 
thÜÖng ÇÓi v§i ngÜ©i mình thÜÖng trang träi Ç‰n ngÜ©i mà mình 
ghét nhÃt. Ho¥c quán tÜªng mình Çang cung thÌnh ÇÙc Quán 
Âm Ç‰n v§i mình, quán tÜªng thân hình Ngài trong suÓt nhÜ 
pha lê, quán tÜªng vŠ các tÜ§ng tÓt cûa 11 hóa thân Ngài, 
nguyŒn sám hÓi tÃt cä tÆt xÃu và nguyŒn tæng trÜªng các viŒc 
thiŒn, nguyŒn phát tâm ñåi Bi, nguyŒn cÙu kh° tÃt cä các chúng 
sanh.  

Trì tøng ñåi Bi b¢ng ti‰ng Phån lúc ÇÀu Ç†c rÃt ngÜ®ng 
nghÎu nhÜng chÌ ngày sau là Çåi chúng Çã Ç†c thông thåo tåo 
nên m¶t âm thanh hùng dÛng, vang d¶i.  

M‡i ngày ThÀy dành 1 ti‰ng Ç‹ giäi Çáp th¡c m¡c và thuy‰t 
giäng vŠ pháp tu ñåi Bi tÙc pháp môn luyŒn tâm. Tu tÆp là sºa 
Ç°i mà sºa Ç°i m¶t chûng tº trong ta, nên phäi cÀn m¶t th©i 
gian dài. TrÜ§c tiên chúng ta phäi khai tâm tÙc phäi quán tÜªng, 
gieo trÒng phÜ§c ÇÙc, phát tâm tu, phát tri‹n BÒ ñŠ tâm, phäi 
phát nguyŒn niŠm tin ÇÓi v§i Tam Bäo, phäi làm sao cho BÒ ñŠ 
tâm näy mÀm. MuÓn vÆy ta phäi cÀn ñÃt và NÜ§c, ñÃt tÙc Ki‰n 
ThÙc và NÜ§c tÙc Tâm ñåi Bi. Hai cái này phäi tÜÖng Ùng v§i 
nhau, muÓn vÆy phäi cÀn PhÜ§c Báo thì ñÃt NÜ§c m§i g¥p 
nhau. PhÜÖng cách dÍ nhÃt Ç‹ tåo PhÜ§c là BÓ Thí, phát 
nguyŒn sÓng và hy sinh vì ngÜ©i, phát nguyŒn nhÆn cái quä xÃu 
cûa ngÜ©i khác thì PhÜ§c báo së tæng.  

Tu tÆp phäi cÀn m¶t quá trình kiên trì, thân và tâm phäi phát 
tri‹n song hành, phäi nh© vào l¿c cûa Tam Bäo Ç‹ nêu rõ møc 
Çích cho mình, Ç‹ noi gÜÖng thí dø nhÜ tu TÎnh ñ¶ Ç‹ vãng 
sanh vŠ th‰ gi§i ñÙc PhÆt A Di ñà. PhÜÖng pháp luyŒn tâm 
cÛng giÓng nhÜ phÜÖng pháp niŒm PhÆt phäi th¿c hành không 
ngØng nghÌ, cÙ nh§ Ç‰n là th¿c hành, làm v§i tâm chuyên nhÃt, 
nên Çúng th©i khóa, tâm muÓn tu tÆp chÙ không phäi làm cho 
có thì tâm h› së xuÃt hiŒn, Çây là nh»ng chuÄn bÎ ÇÀu tiên Ç‹ 
phát BÒ ñŠ tâm vì Çây là næng l¿c së làm PhÆt tánh näy mÀm.  

LuyŒn tâm tÙc luyŒn cách nhìn Ç‹ thÃy ÇÜ®c ñåo ti‰n, nên 
chuy‹n nghÎch cänh thành môi trÜ©ng tu tÆp. TÃt cä các pháp tu 

ÇŠu b¡t ÇÀu tØ š, 3 thiŒn Pháp: Vô Tham, Vô Sân, Vô Si. Cách 
vÆn døng s¿ luyŒn tâm b¢ng NgÛ l¿c:  

1- ñ¶ng l¿c, chuy‹n hóa Ç¶ng l¿c, phäi thÜ©ng xuyên khÖi 
dÆy thí dø dËp ngã.  

2- TÆp l¿c, giÓng nhÜ huân tu, rèn luyŒn, phát tri‹n tâm TØ 
Bi. 

3- Båch chûng l¿c, gieo vào trong ta nh»ng chûng tº thiŒn. 
4- Hûy l¿c, phäi phát l¿c thiŒn Ç‹ ch†i l¿c xÃu. 
5- NguyŒn l¿c, phäi nguyŒn th¿c tÆp m‡i ngày.  
Næm l¿c này rÃt quan tr†ng, quy‰t ÇÎnh s¿ tái sanh cûa ta, 

n‰u m¶t ngÜ©i tu tÆp mà không suy nghï Ç‰n Ç©i sau thì không 
phäi là m¶t PhÆt tº. Khi tu phép luyŒn tâm cÀn phäi phát 18 l©i 
nguyŒn nhÜ không nên không hài hòa, phê phán, không låm 
døng Pháp, không bi‰n thiên thÀn thành qu› ma, không ÇÜ®c 
diÍn nghïa m¶t cách sai lÀm, không sân hÆn, không lay Ç¶ng, 
không khoa trÜÖng v.v... 

Có nh»ng bu°i ngÒi quá Çau chân, chúng tôi Ç°i th‰ liên tøc 
nhÜng Çau vÅn hoàn Çau, lúc Çó chÌ có cách nhìn nhau cÜ©i cho 
Ç« Çau, ho¥c nhìn qua các em nhÕ, tu°i chØng 10, 12 thÃy các 
em vÅn cÓ g¡ng tuy lâu lâu cÛng khŠu nhau cÜ©i cho Ç« buÒn, 
nhìn nh»ng vÎ l§n tu°i vÅn kiên nhÅn ngÒi không lay chuy‹n. Có 
lÀn chúng tôi than v§i ThÀy thì ThÀy nói: chúng ta m§i Çau có 
chØng này Çã rên, chúng sanh ª dÜ§i ÇÎa ngøc còn Çau hÖn ta 
gÃp træm ngàn lÀn. 

Trong m¶t bu°i pháp thoåi, có m¶t bác l§n tu°i k‹ lúc m§i 
b¡t ÇÀu tu pháp môn này bác chÌ ngÒi ÇÜ®c khoäng nºa ti‰ng 
nhÜng bây gi© bác có th‹ ngÒi ÇÜ®c Ç‰n 4 ti‰ng Çó là nh© s¿ 
kiên trì, s¿ phát nguyŒn tu tÆp cûa bác.  

Khóa huân tu ñåi Bi næm nay Çông hÖn các næm trÜ§c Ç¥c 
biŒt có chØng 25 em nhÕ tu°i tØ 10 t§i 20 quy tø vŠ làm Çåo 
tràng thêm phÀn nh¶n nhÎp, trÈ trung. ñåi chúng hÀu h‰t Ç‰n tØ 
các Chi H¶i ñÙc QuÓc. M¶t vài vÎ Ç‰n tØ Pháp QuÓc và PhÀn 
Lan. M¶t sÓ Çã tØng tham d¿ các khóa trÜ§c, Ça sÓ m§i Çi lÀn 
ÇÀu.  

Các em nhÕ ÇÜ®c chú Hånh Giä hÜ§ng dÅn riêng m‡i ngày 
2 th©i vŠ nghi thÙc cÀu an nhÜ tán tøng các bài chú. Các em 
phäi h†c thu¶c chú ñåi Bi b¢ng ti‰ng ViŒt, h†c nghi thÙc vŠ 
chuông, mõ, trÓng, linh v.v... CuÓi khóa các em Çã trình diÍn 
cho quš ThÀy Cô và Çåi chúng m¶t bu°i lÍ cÀu an do chính các 
em t¿ chû lÍ, tán tøng v§i ÇÀy Çû nghi thÙc chuông, trÓng... thÆt 
bÃt ng© và rÃt hay. N‰u cha mË các em chÙng ki‰n ch¡c không 
th‹ tÜªng tÜ®ng n°i trong m¶t tuÀn lÍ con mình có th‹ ti‰n b¶ 
ÇÜ®c nhÜ th‰, có hai em Çã phát tâm quy y.  

 Xin cám Ön nh»ng thiŒn h»u tri thÙc, các em nhÕ. Nh© các 
em nên khóa tu có thêm bóng dáng, ti‰ng cÜ©i cûa tu°i trÈ. Các 
em Çã tô Çi‹m cho 7 ngày huân tu thêm hÜÖng s¡c. Tôi thÀm 
nghï n‰u không có ti‰ng cÜ©i cûa tu°i thÖ ch¡c khóa tu së buÒn 
và cæng th£ng l¡m. Tuy Çôi lúc tu°i trÈ cÛng làm phiŠn các vÎ 
l§n tu°i không phäi là ít, nhÜng chúng ta phäi mØng vì các em 
Çã bÕ låi sau lÜng nh»ng ngày nghÌ lÍ, nh»ng thú vui ngoài Ç©i 
Ç‹ tìm vŠ v§i PhÆt Pháp, Ç‹ h†c hånh ñåi Bi cûa ÇÙc Quán Th‰ 
Âm BÒ Tát. Mong Ü§c ti‰ng cÜ©i cûa các em së còn mãi xuÃt 
hiŒn trong nh»ng khóa tu k‰ ti‰p,  

Xin cäm Ön nh»ng ñåo h»u công quä. Chính nh© các anh 
chÎ em lo phÀn Äm th¿c và phø giúp m¶t sÓ công tác nên Çåi 
chúng có nhiŠu th©i gian tu tÆp hÖn.  

Xin bi‰t Ön ThÀy trø trì Çã hÜ§ng dÅn chúng con tu tÆp và 
cho chúng con m¶t Çêm Giao ThØa thÆt vui và Ãm cúng...  

* 
*     * 

Lên xe vŠ låi nhà, thân tuy mŒt nhÜng tâm ÇÀy hoan h›, 
trong ÇÀu tôi b‡ng hiŒn ra nh»ng dòng ch» cûa bài chú ñåi Bi 
b¢ng ti‰ng Phån: "....Sa Bô Sa Bô, Ma ra Ma ra, Má si, Má si, 
Rí Ça dum, Rí Ça dum, Gu ru Gu ru Ga mam, Tu ru Tu ru Bà 
si da ti, Ma ha Bà si da ti, ñà ra ñà ra, ñi ri ni, Soa rà da, 
Cha la Cha la. Ma ha bà ma ra, Mu Çi li, Ê hi Ê hi, Si na Si 
na, A lá sim bà lá sa ri Bà sa Bà sim, Bà rá sa da, Hu lu Hu 
lu, P-ra Hu lu Hu lu, S-ri Sa ra Sa ra, Si ri Si ri, Su ru Su ru 
Bu Çi Bu Çi, Bu Çà da Bu Çà da, Mây tri dê, Ni la kàn tha, Trí 
sa rà na, Bà da mà na Soa ha, Si ta da Soa ha, Ma ha si ta 
da Soa ha ...".� 



viên giác 139 tháng 2 næm 2004 

 

32

Ai laø taùc giaû baûn  
Tuyeân Ngoân Quoác Teá  

Nhaân Quyeàn ? 
 

� Söu Taàm cuûa Nguyeãân Chaâu 
      
Nhaân kyû nieäm 55 naêm ngaøy Quoác Teá Nhaân Quyeàn, 

töôûng chuùng ta cuõng neân tìm xem taùc giaû chính cuûa Baûn 
Tuyeân Ngoân Nhaân Quyeàn laø ai. 
      Sôû dó ñaët vaán ñeà taùc giaû laø vì tuy vieäc hoaøn thaønh 
baûn Döï Thaûo ñeå ñöa ra pheâ chuaån taïi Ñaïi Hoäi Ñoàng Lieân 
Hieäp Quoác ngaøy 10 thaùng 12 naêm 1948, ñaõ traûi qua 
nhieàu thôøi gian vaø laø moät coâng trình taäp theå, nhöng noù 
vaãn coù moät baûn döï thaûo sô khôûi. Taùc giaû cuûa Baûn Döï 
thaûo Tuyeân Ngoân Quoác Teá Nhaân Quyeàn ñaàu tieân laø 
JOHN PETERS HUMPHREY.  

JOHN PETERS HUMPHREY, sinh taïi Hampton, New 
Brunswick, Canada. Hoïc taïi Hampton, roài taïi Rothesay, 
New Brunswick. Thaân phuï qua ñôøi naêm Humphrey leân 
moät vaø thaân maãu taï theá luùc oâng möôøi moät tuoåi. Cho neân 
Humphrey ñaõ traûi qua moät thôøi thô aáu töông ñoái vaát vaû. 
Caùnh tay traùi cuûa Humphrey bò taøn pheá luùc leân saùu, vì bò 
phoûng löûa naëng. Khoâng chòu ngoài yeân vôùi caûnh taøn taät, 
Humphrey ñaõ theo ñuoåi vieäc hoïc haønh taïi Ñaïi Hoïc Mount 
Allison ôû Sackville, NB, roài taïi Ñaïi Hoïc McGill ôû Montreal. 
OÂng ñaõ ñoã boán vaên baèng taïi McGill vaø sau naøy trôû thaønh 
Giaùo sö roài Khoa tröôûng tröôøng Luaät. 

Naêm 1946, Humphrey ñöôïc yeâu caàu thieát laäp moät 
Phaân Boä Lieân Hieäp Quoác cho Nhaân Quyeàn (UN's 
Division for Human Rights) vaø laøm Giaùm ñoác Phaân boä 
naøy. Trong phaïm vi quyeàn haïn, oâng ñaõ soaïn thaûo moät 
boä taøi lieäu daøy 400 trang cho baûn döï thaûo Truyeân Ngoân 
Quoác Teá. Chính oâng laø taùc giaû ñaõ vieát baûn döï thaûo ñaàu 
tieân vaøo naêm 1947. 

Sau ñoù moät UÛy Ban ña quoác gia trong ñoù coù Eleanor 
Roosevelt cuûa Hoa Kyø, Reneù-Samuel Cassin cuûa Phaùp 
vaø Charles Malik cuûa Liban tham gia vaøo vieäc soaïn thaûo. 
UÛy Ban ña quoác gia naøy ñöôïc haäu thuaãn bôûi nhieàu ñoaøn 
theå Toân giaùo, nhieàu Toå Chöùc Nhaân quyeàn vaø caùc nhaân 
vaät noåi tieáng theá giôùi. Baûn Tuyeân Ngoân Quoác Teá Nhaân 
Quyeàn ñaõ ñöôïc Ñaïi Hoäi Ñoàng Lieân Hieäp Quoác chaáp 
thuaän ngaøy 10 thaùng 12 naêm 1948. 

Noäi dung baûn Tuyeân Ngoân Quoác Teá Nhaân Quyeàn 
[Universal Declaration of Human Rights] goàm nhöõng ñieàu 
khoaûn nhaèm muïc ñích baûo veä giaù trò vaø nhaân phaåm cuûa 
moïi con ngöôøi treân ñòa caàu, baûo veä nhöõng quyeàn töï do 
caên baûn cuûa con ngöôøi. Nhaân quyeàn coù theå xeáp thaønh 
ba loaïi chính:  
     (1) Rights of personal integrity [quyeàn töï do vaø an 
sinh caù nhaân];  
     (2) Civil liberties [quyeàn töï do phaùt bieåu, töï do tin 
töôûng, töï do ñi laïi, töï do choïn nôi ôû vaø loái soáng cuûa moãi 
caù nhaân];  
     (3) Social and economic rights [quyeàn coù nhöõng nhu 
caàu caên baûn cho cuoäc soáng vaø phaùt trieån]  
          Baûn Tuyeân Ngoân Quoác Teá Nhaân Quyeàn nhaán 
maïnh söï bình ñaúng vaø khoâng phaân bieät chuûng toäc. Noù 
khoâng phaûi laø moät Hieäp Öôùc, nhöng noù ñem laïi söï hieåu 

bieát chung veà caùc quyeàn töï do maø taát caû moïi quoác gia 
thaønh vieân Lieân Hieäp Quoác ñeàu phaûi toân troïng vaø thöïc 
hieän. 
     Lieân Hieäp Quoác coù moät UÛy Ban veà Nhaân Quyeàn ñeå 
baûo veä quyeàn töï do cho caùc daân toäc treân theá giôùi. UÛy ban 
coù nhieäm vuï nghieân cöùu caùc vaán ñeà nhaân quyeàn, soaïn 
thaûo caùc khuyeán caùo vaø chæ daãn nhaèm baûo ñaûm nhöõng 
quyeàn töï do cuûa con ngöôøi. Ngoaøi ra, UÛy Ban coøn coù 
nhieäm vuï ñaëc bieät ñöôïc LHQ giao phoù laø ñieàu tra caùc 
khieáu naïi veà vi phaïm nhaân quyeàn. UÛy Ban naøy hoïp Ñaïi 
Hoäi haèng naêm taïi Geneva, Thuïy Só. 
     Humphrey ñaõ giöõ chöùc Giaùm ñoác Phaân Boä Nhaân 
Quyeàn cho ñeán naêm 1966 töùc 18 naêm. 
OÂng trôû laïi Ñaïi Hoïc McGill vaø ñem heát taâm trí vaøo vieäc 
giaûng daïy vaø uûng hoä nhaân quyeàn. Humphrey laø Chuû tòch 
saùng laäp "Canadian Section of the International 
Commission of Jurists" Phaân boä Gia Naõ Ñaïi veà Söù Maïng 
Quoác Teá cuûa Luaät Gia. OÂng cuõng ñaõ hoã trôï vieäc thaønh 
laäp Hoäi AÂn Xaù Quoác Teá Canada vaø Cô Sôû Nhaân Quyeàn 
Canada. 

Humphrey laø taùc giaû cuûa nhieàu baøi baùo vaø nhieàu 
cuoán saùch. OÂng ñaõ nhaän ñöôïc 13 vaên baèng Danh Döï vaø 
vaøo naêm 1974, ñöôïc taán phong töôùc vò "Officer of the 
Order of Canada". 

Vaø ñeå vinh danh oâng, Trung Taâm Quoác Teá veà Nhaân 
Quyeàn vaø Phaùt Huy Daân Chuû ñaõ thieát laäp moät giaûi 
thöôûng trò giaù 30.000 Myõ kim laáy teân laø JOHN 
HUMPHREY FREEDOM AWARD, ñöôïc choïn trao haøng 
naêm. Humphrey qua ñôøi taïi Montreal naêm 1995. Thaùng 
10 naêm 1998, Böu chính Canada phaùt haønh böu hoa 
Humphrey ñeå vinh danh taùc giaû baûn Tuyeân Ngoân Quoác 
Teá Nhaân Quyeàn, ngöôøi ñaõ troïn ñôøi daán thaân vaøo coâng 
cuoäc tranh ñaáu cho haïnh phuùc vaø an vui cuûa loaøi ngöôøi.� 

    

Ch» Tình 
 

Em vŠ miŠn n¡ng mong manh 
Cùng træng giá buÓt trên cành liÍu trÖ. 

Em theo ti‰ng g†i mÖ hÒ 
Lòng say phÓ m§i quên b© suÓi xÜa! 

HÒn em s§m n¡ng chiŠu mÜa 
Thì bao Ç¡m ÇuÓi cÛng thØa tình Öi! 

ñêm buÒn nhìn ánh sao rÖi 
Ch®t nghe giÃc m¶ng quanh Ç©i vøt bay. 

Bi‹n tình m¶t thoáng heo may, 
DÅu cho sóng l¥ng hÜÖng này vÅn phai. 

Trä em m¶ng th¡m Çêm dài 
NiŠm Çau nhiÍm cäm hÒn ai khÓi tình! 

BÒng bŠnh trong ki‰p nhân sinh 
Hóa thân Çá sÕi ch» tình còn xanh. 

 

� ñ‡ Bình 
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PhÆt 
pháp 

vÃn Çáp 
 

� ThiŒn Cæn Phåm HÒng Sáu 
phø trách 

 

 

� Khái niŒm cæn bän vŠ  
TÙ DiŒu ñ‰ 

 

(Ti‰p theoVG 138) 
 
VÃn:   Ni‰t Bàn là gì? Ni‰t Bàn ª 

Çâu? 
ñáp:   ñó là tÀm mÙc vÜ®t ra ngoài 

th©i gian và không gian, và nhÜ vÆy, 
khó nói hay nghï bàn Ç‰n. Ngôn ng» 
và tÜ tÜªng chÌ có th‹ mô tä nh»ng gì 
trong tÀm mÙc th©i gian-không gian. 
NhÜng b«i vì Ni‰t Bàn vÜ®t ra ngoài 
th©i gian nên không có s¿ di Ç¶ng, do 
Çó không có già, không có ch‰t. Ni‰t 
Bàn là vïnh cºu. B«i vì Ni‰t Bàn vÜ®t 
ra ngoài không gian nên không có 
nhân quä tÜÖng quan, không ranh gi§i, 
không có khái niŒm vŠ t¿ ngã và 
không t¿ ngã, và nhÜ vÆy, Ni‰t Bàn vô 
cùng tÆn. ñÙc PhÆt cÛng dåy r¢ng Ni‰t 
Bàn là kinh nghiŒm hånh phúc l§n lao. 

Ngài dåy: "Ni‰t Bàn là hånh phúc 
tÓi thÜ®ng". 

                (Kinh Pháp Cú, câu 204)    
 

(Tham khäo theo sách khéo vÃn, khéo Çáp 
cûa Tác giä Ven. Shravasti Dhammika. 

DÎch giä Phåm Kim Khánh) 
 

 

HÕi hay Çáp g†n 
 

HÕi: ñÙc PhÆt có phäi là vÎ ThÀn 
linh không ? 

ñáp: Không, Ngài không phäi là 
thÀn linh. Ngài Çã không tuyên bÓ là 
ThÀn linh, con cûa Tr©i hay cä Ç‰n là 
sÙ giä cûa Tr©i. Ngài là m¶t con ngÜ©i 
Çã t¿ mình Çào luyŒn Ç‰n hoàn häo và 
Ngài dåy r¢ng n‰u chúng ta theo y 
mÅu m¿c cûa Ngài, chúng ta cÛng có 
th‹ t¿ Çào luyŒn Ç‰n hoàn häo. 

HÕi: N‰u ñÙc PhÆt không phäi là 
thÀn linh, th‰ tåi sao ngÜ©i ta th© cúng 
Ngài ? 

ñáp: Có nhiŠu cách th© cúng khác 
nhau, khi ngÜ©i ta th© cúng vÎ thÀn, h† 
cÀu nguyŒn và vinh danh vÎ thÀn Çó. 
H† dâng lên phÄm vÆt và xin ân sûng, 
tin r¢ng vÎ thÀn së nghe l©i cÀu xin cûa 
h†, nhÆn phÄm vÆt và ban Ön cho h†. 

NgÜ©i PhÆt tº không theo cách th© 
cúng này 

Cách th© cúng khác, là khi chúng 
ta tÕ lòng tôn kính ai hay ÇiŠu gì chúng 
ta khâm phøc. NhÜ khi thÀy giáo bÜ§c 
vào l§p chúng ta ÇÙng dÆy, khi chúng 
ta g¥p ngÜ©i có chÙc quyŠn chúng ta 
b¡t tay, khi bài quÓc ca ÇÜ®c tr°i lên 
chúng ta nghiêm chào. ñây là nh»ng 
cung cách cung kính tôn sùng dâng 
lên lòng khâm phøc cûa chúng ta ÇÓi 
v§i ngÜ©i hay vÆt. Cách th© cúng theo 
ngÜ©i PhÆt tº là th¿c hành. TÜ®ng 
PhÆt v§i bàn tay thÜ thä dÎu dàng trong 
mänh y, v§i nø cÜ©i tØ bi nh¡c nhª 
chúng ta cÓ g¡ng phát tri‹n s¿ hòa 
bình, thÜÖng yêu trong m‡i chúng ta. 
Mùi hÜÖng ÇÓt nh¡c nhª chúng ta änh 
hÜªng cûa ÇÙc hånh Çang lan tûa ra, 
ng†n Çèn nh¡c chúng ta ánh sáng cûa 
hi‹u bi‰t và bông hoa s§m tàn héo, 
nh¡c chúng ta lë vô thÜ©ng. Khi quÿ 
låy chúng ta bày tÕ lòng bi‰t Ön PhÆt vì 
Ngài Çã giäng dåy giáo pháp cho 
chúng ta. ñây là cách th© cúng t¿ 
nhiên cûa ngÜ©i PhÆt tº. 

HÕi: NhÜng tôi Çã nghe ngÜ©i ta 
nói, PhÆt tº tôn th© ngÅu tÜ®ng ? 

ñáp: Nói nhÜ th‰ chÌ gây hi‹u lÀm 
ngÜ©i Çang hành trì. T¿ Çi‹n ÇÎnh 
nghïa danh tØ ngÅu tÜ®ng (idol) là: 
"hình änh, tôn tÜ®ng ÇÜ®c th© cúng 
nhÜ vÎ thÀn". NhÜ chúng ta bi‰t PhÆt tº 
không tin ñÙc PhÆt là ThÀn linh, nhÜ 
th‰ làm sao có th‹ tin m¶t tÜ®ng g‡ 
hay kim loåi là vÎ ThÀn? M†i tôn giáo 
dùng nh»ng hình änh, tÜ®ng trÜng Ç‹ 
bày tÕ nh»ng khái niŒm khác nhau. 
ñåo Lão dùng âm dÜÖng làm bi‹u 
tÜ®ng s¿ hòa h®p và ÇÓi kháng. ñåo 
Sikh (Sikhism) dùng thanh ki‰m Ç‹ 
tÜ®ng trÜng tinh thÀn phÃn ÇÃu. ñåo 
CÖ ñÓc dùng con cá là bi‹u hiŒn cho 
hiŒn h»u cûa Chúa Giê-su và thÆp t¿ 
giá bi‹u hiŒn s¿ hy sinh cûa Ngài. Và 
Çåo PhÆt, lÃy tÜ®ng PhÆt bi‹u hiŒn s¿ 
hoàn häo nhân cách con ngÜ©i. TÜ®ng 
PhÆt cÛng nh¡c nhª chúng ta vŠ hình 
änh con ngÜ©i toàn bích trong giáo lš 
PhÆt Çà. ThÆt ra PhÆt giáo lÃy con 
ngÜ©i làm trung tâm Çi‹m, không phäi 
là thÀn linh, vÆy Ç‹ tìm s¿ hoàn häo và 
hi‹u bi‰t chúng ta phäi soi sáng n¶i 
tâm ch§ không tìm ª ngoåi cänh. VÆy 
thì nói r¢ng PhÆt tº th© cúng ngÅu 
tÜ®ng ÇiŠu này không Çúng. 

HÕi: Tåi sao ngÜ©i ta ÇÓt giÃy tiŠn 
vàng mã và làm nh»ng viŒc lå lùng ª 
trong chùa ? 

ñáp: Khi không hi‹u, có nhiŠu viŒc 
ÇÓi v§i ta có vÈ thÆt lå lùng. TÓt hÖn 
nên bÕ qua nh»ng viŒc lå nhÜ th‰ mà 
nên cÓ g¡ng tìm ra š nghïa cûa chúng. 
Tuy nhiên, s¿ thÆt thì PhÆt tº thÌnh 
thoäng hành Ç¶ng theo lÓi mê tín bình 
dân và hi‹u lÀm hÖn là nh»ng l©i dåy 

cûa ñÙc PhÆt. ViŒc hi‹u lÀm này 
không chÌ riêng ª Çåo PhÆt, mà các 
tôn giáo khác thÌnh thoäng cÛng ÇÜ®c 
tìm thÃy. ñÙc PhÆt Çã dåy chúng ta rõ 
ràng måch låc, và n‰u không hi‹u thÃu 
l©i dåy Ngài, thì không th‹ trách cÙ 
Ngài. 

Có ngÜ©i ræn nhÜ vÀy: 
Có m¶t ngÜ©i kh° vì bŒnh, låi 

không muÓn ch»a trÎ, cä khi có lÜÖng y 
Ç‰n, thì l‡i Çó không phäi là cûa thÀy 
thuÓc. 

CÛng th‰, n‰u có m¶t ngÜ©i bÎ áp 
bÙc, Çau kh° do phiŠn não gây ra, 
nhÜng không tìm Ç‰n PhÆt cÙu giúp, 
thì Çây không phäi là l‡i cûa PhÆt.     

V§i nh»ng ngÜ©i không thÆt s¿ th¿c 
hành tu tÆp thì dù Çåo PhÆt hay bÃt cÙ 
tôn giáo nào cÛng không th‹ giúp soi 
xét cho h†. N‰u bån muÓn bi‰t vŠ 
chân lš Çåo PhÆt, thì hãy Ç†c nh»ng l©i 
dåy cûa ñÙc PhÆt, hay ti‰p chuyŒn v§i 
ngÜ©i hi‹u Çúng giáo lš Çåo PhÆt. 

HÕi: N‰u PhÆt giáo là tÓt ÇËp, tåi 
sao m¶t sÓ quÓc gia PhÆt giáo låi 
nghèo ? 

ñáp: N‰u danh tØ nghèo mà bån 
muÓn nói là nghèo vŠ kinh t‰, thì Çó là 
s¿ thÆt, có m¶t sÓ nÜ§c nghèo là PhÆt 
giáo. NhÜng n‰u cái nghèo mà bån 
muÓn ÇŠ cÆp Ç‰n giá trÎ cûa Ç©i sÓng, 
thì có lë quÓc gia Çåo PhÆt thÆt là giàu 
månh. Ch£ng hån Hoa Kÿ là quÓc gia 
giàu vŠ kinh t‰ và quyŠn l¿c, nhÜng t› 
lŒ t¶i phåm cao nhÃt th‰ gi§i. Hàng 
triŒu ngÜ©i già bÎ con cái quên lãng, và 
ch‰t trong cô quånh ª nh»ng ngôi nhà 
dÜ«ng lão; båo hành trong gia Çình, 
låm døng tình døc Ãu niên là nh»ng 
vÃn ÇŠ l§n. CÙ m¶t trong ba cu¶c hôn 
nhân có m¶t cu¶c ly dÎ. Sách báo 
khiêu dâm thì låi nhan nhän. VÆy giàu 
trên danh nghïa tiŠn båc, låi nghèo 
trên danh nghïa giá trÎ cûa Ç©i sÓng.  

Bây gi© thº ÇŠ cÆp Ç‰n Mi‰n ñiŒn 
là quÓc gia có nŠn kinh t‰ chÆm ti‰n. 
NhÜng cha mË ÇÜ®c con cái tôn kính, 
quš tr†ng, t› lŒ t¶i phåm tÜÖng ÇÓi 
thÃp; viŒc ly dÎ, t¿ tº hÀu nhÜ ít nghe, 
vÃn ÇŠ båo hành trong gia Çình, låm 
døng Ãu niên, sách báo khiêu dâm, 
mua bán tình døc không th‹ tÒn tåi. 
NŠn kinh t‰ Ãy tuy chÆm løt nhÜng h£n 
giá trÎ Ç©i sÓng tinh thÀn cao hÖn là 
Hoa Kÿ. Cho dù chúng ta có nhÆn xét 
nh»ng quÓc gia PhÆt giáo chÌ vŠ kinh 
t‰, thì m¶t trong nh»ng quÓc gia có 
nên kinh t‰ giàu có, næng Ç¶ng nhÃt 
trên th‰ gi§i hiŒn nay là NhÆt Bän, nÖi 
Çó có 93% dân sÓ là PhÆt tº. 

HÕi: Tåi sao ThÀy låi ít nghe PhÆt 
tº làm nh»ng công viŒc tØ thiŒn ? 

ñáp: Có lë vì ngÜ©i PhÆt tº không 
thích phô trÜÖng viŒc làm tÓt cûa h†. 
Cách Çây vài næm vÎ CÜ sï lãnh tø PhÆt 
giáo Nikkho Nirwano Çã nhÆn giäi 
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thÜªng "Templeton prize" qua công 
viŒc ÇŠ xÜ§ng s¿ liên k‰t hòa h®p tôn 
giáo. CÛng th‰, m¶t Tu sï Thái Lan vØa 
rÒi nhÆn phÀn thÜªng danh d¿ 
"Magsaysay" do viŒc làm xuÃt s¡c 
trong vÃn ÇŠ cäi thiŒn ngÜ©i nghiŒn 
ngÆp ma túy. Næm 1987 m¶t Tu sï Thái 
Lan khác, ThÜ®ng T†a Kantayapiwat 
ÇÜ®c giäi thÜªng Thi‰u Nhi Hòa Bình 
cûa Na Uy qua nhiŠu næm làm viŒc 
giúp Ç« các ÇÙa trÈ vô gia cÜ ª miŠn 
nông thôn. Và th‰ nào n»a vŠ hŒ thÓng 
công viŒc xã h¶i r¶ng l§n Çang ÇÜ®c 
ti‰n hành gi»a nh»ng ngÜ©i nghèo ª 
ƒn cûa nh»ng H¶i PhÆt Tº Tây 
PhÜÖng? H† Çã xây d¿ng trÜ©ng h†c, 
trung tâm trÎ liŒu tinh thÀn cho Ãu niên, 
tråm phát thuÓc, nh»ng công nghiŒp 
nhÕ Ç‹ t¿ túc. 

NgÜ©i PhÆt tº nhÆn thÃy công viŒc 
giúp Ç« ngÜ©i khác nhÜ là m¶t bi‹u l¶ 
th¿c hành giáo pháp cÛng nhÜ các tôn 
giáo khác, nhÜng h† cho r¢ng viŒc làm 
cÀn nên trÀm tïnh không cÀn phäi phô 
trÜÖng. Vì th‰ mà bån không nghe 
nhiŠu vŠ viŒc làm tØ thiŒn cûa h† là 
vÆy. 

HÕi: Tåi sao PhÆt giáo có nhiŠu 
hình thÙc khác nhau ? 

ñáp: Ch£ng hån nhÜ ÇÜ©ng: ÇÜ©ng 
nâu, ÇÜ©ng tr¡ng, ÇÜ©ng nghiŠn nát, 
ÇÜ©ng thÈ, si-rô và kem ÇÜ©ng... TÃt 
cä chÌ là ÇÜ©ng và chÌ có m¶t vÎ ng†t. 
ñÜ©ng ÇÜ®c ch‰ ra b¢ng nhiŠu hình 
thÙc khác nhau Ç‹ có th‹ dùng vào 
nhiŠu cách. PhÆt giáo cÛng vÆy, 
Nguyên Thûy PhÆt Giáo, ThiŠn Tông 
PhÆt Giáo, TÎnh ñ¶ PhÆt Giáo, Du Già 
PhÆt Giáo và Kim Cang ThØa PhÆt 
Giáo, nhÜng tÃt cä ÇŠu là PhÆt Giáo và 
có chung m¶t vÎ - vÎ giäi thoát. PhÆt 
giáo Çã mª ra nhiŠu hình thÙc khác 
nhau Ç‹ có th‹ hiŒn h»u, thích Ùng v§i 
nhiŠu nŠn væn hóa khác nhau. Qua 
nhiŠu th‰ k› PhÆt giáo có th‹ duy trì 
thích h®p cho m‡i th‰ hŒ tÜÖng lai. BŠ 
ngoài có vÈ nh»ng hình thÙc PhÆt giáo 
nhÜ có s¿ dÎ biŒt nhÜng ª tâm Çi‹m dÎ 
biŒt Çó là pháp TÙ DiŒu ñ‰, và Bát 
Chánh ñåo. PhÆt giáo bao gÒm nh»ng 
hình thÙc sùng bái chû y‰u phân ra 
nhiŠu tông phái. NhÜng s¿ dÎ biŒt cûa 
các tông phái không bao gi© dÅn Ç‰n 
chi‰n tranh, và cho t§i ngày nay chÜa 
bao gi© tÕ ra thù nghÎch v§i nhau. H† 
có th‹ cùng nhau lÍ cúng ª m‡i t¿ viŒn 
cûa nhau. Lòng khoan dung và hi‹u 
bi‰t Çó ch¡c ch¡n là hi‰m có. 

HÕi: H£n ThÀy nghï PhÆt giáo là 
cao, tôi cho r¢ng ThÀy nghï Çåo cûa 
ThÀy là Çúng và Çåo khác là sai ? 

ñáp: NgÜ©i PhÆt tº hi‹u giáo pháp 
cûa PhÆt không bao gi© nghï Çåo khác 
là sai. Không ai có tÜ tÜªng cªi mª låi 
Çi xét các tôn giáo khác. ViŒc ÇÀu tiên 
bån chú š, khi nghiên cÙu nhiŠu tôn 

giáo khác nhau là, có hòa h®p nhau 
nhiŠu ít. TÃt cä nh»ng tôn giáo ÇŠu 
thØa nhÆn là tình trång con ngÜ©i hiŒn 
tåi không ÇÜ®c thÕa mãn. TÃt cä tin 
r¢ng n‰u hoàn cänh phäi cäi thiŒn thì 
thái Ç¶ và lÓi cÜ xº cûa con ngÜ©i cÀn 
ÇÜ®c thay Ç°i. TÃt cä ÇŠu dåy vŠ Çåo 
ÇÙc nhÜ là tình thÜÖng, bác ái, lòng 
kiên nhÅn,khoan dung, trách nhiŒm xã 
h¶i và m†i tôn giáo ÇŠu chÃp nhÆn s¿ 
hiŒn h»u Ãy trong m¶t vài hình thÙc 
tuyŒt ÇÓi. 

H† dùng nh»ng ngôn tØ khác nhau, 
danh xÜng khác nhau, bi‹u tÜ®ng khác 
nhau Ç‹ mô tä và giäi thích viŒc làm 
này. Và chÌ khi nào h† chÃp ch¥t vào 
con ÇÜ©ng b¢ng tÜ tÜªng hËp hòi Ç‹ 
nhìn s¿ viŒc thì s¿ mÃt khoan dung, t¿ 
cao, ngã mån së xuÃt hiŒn. 

Hãy tÜªng tÜ®ng m¶t ngÜ©i Anh, 
ngÜ©i Pháp, ngÜ©i Trung Hoa, Nam 
DÜÖng tÃt cä nhìn cái tách: ngÜ©i Anh 
nói là cái "Cup". NgÜ©i Pháp trä l©i: 
không phäi, Çó là "tasse", ngÜ©i Hoa 
phän ÇÓi "hai ông ÇŠu sai, nó là "pei", 
và ngÜ©i Nam DÜÖng cÜ©i ba vÎ kia rÒi 
nói "các anh kh© làm sao! nó là 
"Cawan". NgÜ©i Anh lÃy cuÓn t¿ Çi‹n 
ÇÜa cho ba vÎ kia xem và nói "tôi có th‹ 
chÙng minh Çó là cái "cup" vì t¿ Çi‹n 
cûa tôi vi‰t nhÜ vÆy. NgÜ©i Pháp liŠn 
nói "VÆy t¿ Çi‹n cûa ông sai rÒi, bªi vì 
t¿ Çi‹n cûa tôi rõ ràng vi‰t là "tasse". 
NgÜ©i Hoa liên ch‰ giÍu "t¿ Çi‹n cûa 
tôi có lâu hÖn các anh cä ngàn næm, 
h£n phäi là Çúng. HÖn n»a ti‰ng Hoa 
có nhiŠu ngÜ©i nói hÖn là ngôn ng» 
khác. VÆy thì nó phäi g†i là "pei". 
Trong lúc h† Çang tranh luÆn, cãi 
nhau, m¶t vÎ PhÆt tº Çi Ç‰n lÃy tách lên 
uÓng. Sau khi uÓng xong ngÜ©i Ãy nói 
v§i h† "dù cho các ông g†i nó là "cup", 
là "tasse", là "pei" hay "cawan" thì møc 
Çích cûa nó chÌ Ç‹ uÓng nÜ§c. Các 
ông thôi ÇØng cãi, ÇØng luÆn bàn mà 
hãy uÓng, thÜªng thÙc s¿ khoan khoái 
Ç‹ khÕi cÖn khát cûa các ông. ñây 
chính là thái Ç¶ cûa ngÜ©i PhÆt tº ÇÓi 
v§i tôn giáo khác. 

HÕi: PhÆt giáo có phäi là khoa h†c 
không ? 

ñáp: TrÜ§c khi trä l©i, ÇiŠu tÓt nhÃt 
xin ÇÎnh nghïa danh tØ "khoa h†c". 
Khoa h†c theo t¿ Çi‹n có nghïa "Ki‰n 
thÙc có th‹ ÇÜ®c thi‰t lÆp theo m¶t hŒ 
thÓng tùy thu¶c vào s¿ th¿c nghiŒm 
nh»ng d» kiŒn, và xác nhÆn ÇÜ®c luÆt 
t¿ nhiên, m¶t phÀn tùy thu¶c vào 
nh»ng gì ÇÜ®c nghiên cÙu chính xác. 

PhÆt giáo có nhiŠu khía cånh 
không phù h®p theo ÇÎnh nghïa này, 
nhÜng chû y‰u cûa PhÆt giáo, TÙ DiŒu 
ñ‰ h£n phù h®p. Chân lš thÙ nhÃt: Kh° 
ÇÜ®c ÇÎnh nghïa do kinh nghiŒm träi 
qua và ÇÎnh lÜ®ng ÇÜ®c. Chân lš thÙ 
hai: TÆp, xác nhÆn kh° do nguyên 

nhân t¿ nhiên cûa lòng tham ái mà 
cÛng ÇÜ®c ÇÎnh nghïa, träi qua và ÇÎnh 
lÜ®ng ÇÜ®c. Không cÀn phäi cÓ giäi 
thích kh° theo luÆt ng», khái niŒm siêu 
hình, hay huyŠn thoåi. Chân lš thÙ ba: 
DiŒt, diŒt kh° không phäi trông cÆy vào 
thÀn linh tÓi cao, vào niŠm tin hay cÀu 
nguyŒn mà ÇÖn giän là diŒt trØ nguyên 
nhân kh°. ñó là viŒc hi‹n nhiên. Chân 
lš thÙ tÜ: ñåo, con ÇÜ©ng chÃm dÙt 
kh°; låi n»a không có gì siêu hình cä, 
nhÜng tùy thu¶c vào viŒc hành xº theo 
ÇÜ©ng hÜ§ng dÙt khoát. Và hÖn n»a 
hành vi phäi ÇÜ®c cªi mª Ç‹ th¿c 
nghiŒm. 

PhÆt giáo không thØa nhÆn š niŒm 
vŠ m¶t ÇÃng cao cä, cÛng nhÜ khoa 
h†c, và giäi thích nguÒn gÓc, s¿ vÆn 
hành cûa vÛ trø trong ti‰n trình cûa 
luÆt t¿ nhiên. H£n nh»ng hình thÙc 
bi‹u l¶ này là theo tinh thÀn khoa h†c. 
M¶t lÀn n»a, l©i khuyên chân thÆt cûa 
ñÙc PhÆt là chúng ta không nên tin 
m¶t cách mù quáng, ít ra phäi Ç¥t vÃn 
ÇŠ xác chÙng, tra cÙu nh© vào kinh 
nghiŒm cûa chính chúng ta, nhÜ th‰ 
ánh sáng khoa h†c m§i ÇÜ®c sáng tÕ. 

PhÆt dåy: 
"ñØng tin theo truyŠn thÓng, ÇØng 

tin theo l©i ÇÒn Çãi, hay kinh Çi‹n, 
ÇØng tin theo tin ÇÒn hay nh»ng gì 
tuyŒt ÇÓi thuÀn khi‰t, ÇØng tin theo 
khuynh hÜ§ng, hÜ§ng Ç‰n š niŒm nào, 
hay do m¶t ngÜ©i nào Çó tÕ ra có khä 
næng. Và ÇØng tin theo š niŒm "ngÜ©i 
Çó là thÀy cûa chúng ta". NhÜng khi 
chính ngÜÖi hi‹u, ÇiŠu Çó là tÓt không 
làm t°n håi ai, vÆy Çó là s¿ khôn 
ngoan Çáng ca ng®i và khi th¿c hành, 
quan sát theo së Çem låi hånh phúc, 
thì hãy tin theo".     

Vì th‰ có th‹ nói m¥c dÀu PhÆt 
giáo không hoàn toàn là khoa h†c, 
nhÜng h£n mang tính khoa h†c rõ 
ràng, và có tính khoa h†c hÖn bÃt cÙ 
tôn giáo nào khác. Khoa h†c gia n°i 
ti‰ng Albert Einstein th‰ k› 20 Çã nhÆn 
ÇÎnh vŠ PhÆt giáo m¶t cách thâm thúy: 

"Tôn giáo trong tÜÖng lai së là m¶t 
tôn giáo toàn cÀu, tôn giáo Ãy vÜ®t lên 
tính cách cá nhân, thÀn linh và tránh 
theo nh»ng giáo thuy‰t, thÀn quyŠn. 
Tôn giáo Ãy bao gÒm cä hai m¥t thiên 
nhiên và tinh thÀn, Ç¥t trên tri giác thÆt 
chÙng do kinh nghiŒm cûa m†i s¿ vÆt 
thiên nhiên và tinh thÀn m¶t cách có š 
nghïa toàn bích. PhÆt Giáo Çáp Ùng 
ÇÜ®c ÇiŠu này. N‰u có m¶t tôn giáo 
nào ÇÜÖng ÇÀu ÇÜ®c v§i khoa h†c hiŒn 
Çåi, thì Çó là PhÆt Giáo.- 

(Trích : HÕi Hay, ñáp G†n cûa 
Ven. Dhamamika, Tÿ kheo Thích Ph° 
HiŠn dÎch) 

(Còn ti‰p) 
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væn h†c  - nghŒ thuÆt 
 

Ngày Xuân 
v§i lÓi chÖi ch» vàcách 

ÇÓi chi‰u Âm DÜÖng LÎch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� TrÀn Tr†ng Khoái 

 
o ÇÎa cÀu xoay chuy‹n quanh thái dÜÖng hŒ nên 
sinh ra bÓn mùa tám ti‰t (a) trong næm. Trung bình 

m‡i næm âm lÎch chÌ 355 ngày so v§i dÜÖng lÎch hÖn 365 
ngày, do Çó cÙ ba næm có m¶t tháng nhuÀn Ç‹ T‰t Nguyên 
ñán Çúng vào mùa Xuân và âm v§i dÜÖng vÅn vÆn hành 
h®p th©i ti‰t trong m¶t chu kÿ nhÃt ÇÎnh, t› nhÜ ti‰t ñông Chí 
luôn có trÜ§c lÍ Christmas 3 hay 4 ngày theo trích dÅn sau 
Çây: 
Ti‰t ñông Chí ngày 8.11 næm Tân Tœ, nh¢m 22.12.2001 
Ti‰t ñông Chí ngày 19.11 næm Nhâm Ng†, nh¢m 22.12.02 
Ti‰t ñông Chí ngày 29.11 næm Quš Mùi, nh¢m 22.12.03 
Ti‰t ñông Chí ngày 10.11 næm Giáp Thân, nh¢m 21.12.04 

Th©i ti‰t thay Ç°i qua tØng mùa, thông thÜ©ng thì mùa 
Xuân khí tr©i mát mÈ, thích h®p v§i n‰p sÓng và s¿ phát 
tri‹n cûa Ç¶ng và th¿c vÆt, do Çó sau ti‰t ñông Chí cây cÓi 
näy l¶c ÇÖm bông månh më (ñông chí hÆu, nhÃt dÜÖng 
sinh) - CÆn lai do kinh nghiŒm uÓn ghép và chæm bón các 
loài thäo m¶c, nên m‡i Ç¶ Xuân vŠ T‰t Ç‰n, không thi‰u 
nh»ng kÿ hoa dÎ thäo bày bán kh¡p nÖi, nhÜng xét vŠ cu¶c 
sÓng t¿ nhiên qua kinh nghiŒm cûa c° nhân vÅn thích h®p: 

"Xuân du phÜÖng thäo ÇÎa, 
Hå thÜªng l¶c hà trì 
Thu Äm hoàng hoa tºu 
ñông ng¡m båch tuy‰t thi". 
 
TØ thuª xa xÜa, ngÜ§i Á ñông æn tÃt niên vào ngày 25 

tháng 12 âm lÎch, rÒi nhà nhà lo chÌnh trang tÜÖm tÃt, chuÄn 
bÎ Çón mØng xuân m§i - T‰t Nguyên ñán diÍn ti‰n trong ba 
ngày ÇÀu næm nhÜng thÜ©ng kéo dài Ç‰n ngày MÒng Bäy 
làm lÍ Hå Niêu Ç‹ b¡t tay vào sinh hoåt næm m§i, khác gì 

tÆp quán mØng lÍ Christmas & New Year cûa ngÜ©i Âu MÏ 
rÃt dài trong næm dÜÖng lÎch. 

Ngày Xuân ngoån cänh chÖi hoa lá 
Mùa Hè hóng mát thÜªng thÙc hÜÖng sen 
Sang Thu nh¡m rÜ®u cúc vàng 
Mùa ñông ng¡m tuy‰t tr¡ng v§i ngâm thÖ 
 

thÆt là l§p ngÜ©i tao nhã, thÙc th©i, bi‰t Çû là Çû. NgÜ©i 
phÜÖng ñông vÓn lo xa nhÜng giän dÎ, thÜ©ng bình quân 
gi»a n‰p sÓng tinh thÀn và vÆt chÃt qua c¥p ÇÓi: 

"Bi‰t Çû là Çû, Ç®i Çû không bao gi© Çû; 
Bi‰t nhàn là nhàn, Ç®i nhàn ch£ng lúc nào nhàn" 
(Tri túc tiŒn túc, Çäi túc hà th©i túc; 
Tri nhàn tiŒn nhàn, Çäi nhàn hà th©i nhàn?) 
 
ñÒng hÜÖng mình lúc m§i sang ÇÎnh cÜ ª Hoa Kÿ Ça sÓ 

làm nhiŠu viŒc, nhiŠu gi©, phí sÙc và æn uÓng tiêu xài không 
cÄn tr†ng, nên dÍ sinh Óm Çau bÃt thÜ©ng. H† quên l©i 
khuyên "sÙc khÕe là vàng" và hi‰m kÈ thÃy m¶t sÓ ngÜ©i 
Hoa Kÿ có lÓi sÓng khá bình thän, thoäi mái: "Làm viŒc ít, 
thu nhÆp ít, chi tiêu ít" qua "H¶i t¿ nguyŒn sÓng thanh Çåm" 
Çã thu hút tØ 3 Ç‰n 5% hay hÖn n»a trong t°ng sÓ 77 triŒu 
thanh thi‰u niên ngÜ©i bän xÙ chiêm nghiŒm và h†c làm 
lòng câu nói cûa hai ông bà Joe Dominguez và Vicki Robin: 
"ViŒc tiêu dùng thái quá là liŠu thuÓc Ç¶c cûa xã h¶i chúng 
ta". 

ñ‹ duy trì cu¶c sÓng gi»a tâm linh và khoa h†c, dùng trí 
huŒ làm s¿ nghiŒp, næm Giáp Thân chúng tôi khai bút: 

T‰t Nguyên ñán s¡p sang, 
v†ng cÓ quÓc cÀu mÜa hòa gió thuÆn; 
Xuân Giáp Thân së Ç‰n, 
ng¡m næm châu mong nÜ§c thÎnh ngÜ©i hiŠn. 
 
Næm Giáp Thân Çang kŠ cÆn, chúng tôi luôn Ü§c mong 

ÇÜ®c an khang ki‰t tÜ©ng, con thäo cháu ngoan trong tinh 
thÀn gi» gìn gia phong quÓc túy. 

"Tân vÆn lâm môn, 
trang chúc tº hi‰u tôn hiŠn, gia phong thuÀn mÏ; 
Minh niên khai bút, 
nguyŒn cÀu thân an tâm låc, sinh hoåt hanh thông". 
Hay: 
"TiÍn c¿u Çi, bäo tÒn n‰p Çåo nghïa cang thÜ©ng; 
xä trØ chuyŒn chÜa vØa lòng ÇËp š. 
Nghênh tân Ç‰n, phát huy nŠn væn minh khoa h†c, 
tri‹n khai ÇiŠu thÆt ích nÜ§c l®i nhà". 
 
Niên tân nhÆt Ç‰n, chúng tôi Ü§c mong ngÜ©i ngÜ©i vui 

vÈ, nÖi nÖi tÜng bØng, cu¶c sinh hoåt cûa các ÇÒng hÜÖng 
thêm sinh Ç¶ng: 

T‰t Ç‰n mª h¶i tÜng bØng, 
væn nghŒ, múa lân, nhiŠu cu¶c vui hÃp dÅn; 
Xuân vŠ khai trÜÖng vui vÈ, 
kinh doanh, thi‰t k‰, l¡m chuyŒn hÜ§ng thæng hoa. 
 
Tìm hi‹u và chiêm nghiŒm nh»ng thi væn, câu ÇÓi vŠ tâm 

linh, giao t‰ rÃt trang nhã, ch»ng chåc, cÀu kÿ, hay døng š 
chÖi ch» lš thú: 

* M‡i Ç¶ Xuân vŠ ngÜ©i ta thÜ©ng nh¡c Ç‰n hai câu 
trong bài kŒ cûa ThiŠn sÜ Mãn Giác, ÇÜ®c nhà væn Ngô TÃt 
TÓ dÎch ra ViŒt ng» vØa nói lên vŠ s¿ phát tri‹n cûa loài thäo 
m¶c theo chu kÿ th©i gian, vØa tin tÜªng ª tÜÖng lai tÜÖi 
sáng cûa Çàn hÆu bÓi khi chúng ta Çã gieo duyên lành: 

D 
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"Måc vÎ xuân tàn hoa låc tÆn, 
ñình tiŠn tåc då nhÃt chi mai. 
Cø Ngô TÃt TÓ dÎch: 
"ñØng tÜªng xuân tàn hoa røng h‰t, 
ñêm qua sân trÜ§c m¶t cành mai". 
 
ThiŠn sÜ v§i th‰ danh là Lš TrÜ©ng, quê ª xã LÛng Khê, 

ThuÆn Thành, Hà B¡c. ñÜÖng th©i Ngài là ngÜ©i hoàng t¶c, 
con cø Lš Hoài TÓ, làm Trung ThÜ Ngoåi Lang gi»a hai triŠu 
Çåi Lš Thánh Tông và Lš Nhân Tông (1054-1127). Thuª nhÕ 
Ngài rÃt thông minh, ÇÜ®c vua Lš Nhân Tông thÜÖng m‰n 
ban tên Hoài Tín. Ngài m¶ Çåo rÒi xin xuÃt gia, ÇÜ®c ThiŠn 
sÜ Quäng Trí, trú trì chùa Quân ñinh, tài bÒi Çåo hånh, 
truyŠn tâm Ãn k‰ tøc dòng thiŠn Quang Bích - Tuy tu°i Ç©i 
còn trÈ nhÜng ThiŠn sÜ v§i væn phong uyên bác, Çåo pháp 
cao siêu, Ngài quán bi‰t pháp thân tÙ Çåi không ngoài s¿ 
s¡c không chuy‹n bi‰n Ç‹ làm tÓt Çåo ÇËp Ç©i, rÒi quy khÙ 
t¿ nhiên, nên ngày 30.11.1096 Ngài g†i m©i tÙ chúng ÇÒng 
hÜÖng Ç‰n chùa mån Çàm giáo lš, trong câu chuyŒn trÜ§c 
khi vïnh viÍn ra Çi, ThiŠn sÜ có bài kŒ: 

"Xuân khÙ bách hoa låc 
Xuân Çáo bách hoa khai 
S¿ trøc nhãn tiŠn quá 
Lão tùng ÇÀu thÜ®ng lai 
Måc vÎ xuân tàn hoa låc tÆn 
ñình tiŠn tåc då nhÃt chi mai". 
 
Cø Nghè Ngô TÃt TÓ dÎch: 
"Xuân ru°i træm hoa røng 
Xuân Ç‰n træm hoa cÜ©i 
TrÜ§c m¡t viŒc Çi mãi 
Trên ÇÀu già Ç‰n rÒi 
ñØng bäo xuân tàn hoa røng h‰t 
ñêm qua sân trÜ§c m¶t cành mai". 
 
* Næm rÒi chúng tôi vŠ thæm ViŒt Nam, có dÎp Ç‰n chiêm 

bái, thæm quan Tam Tông Mi‰u, ª quÆn 3, Sàigòn, nÖi Çây 
th© chung các vÎ sáng lÆp Nho giáo, PhÆt giáo, ÇÙc Lão Tº 
và liŒt vÎ Tiên HiŠn, tuy nhiên vÅn n¥ng vŠ PhÆt giáo qua 
c¥p ÇÓi tåi chánh ÇiŒn: 
Th©i vÛ xuân phong, huân Çào c¶ng m¶c thiên thu tråch; 
Kim th¢ng bÓi diŒp (b), pháp l¿c ÇÒng t‰ vån chúng sanh. 
     ñåi š: 
Tinh hoa cûa Nho Thích Lão nhÜ gió thoäng mÜa xuân, 
chan hòa hÒng ân hÀu ph° Ç¶ nghìn sau v»ng ti‰n; 
Giáo lš trong Kinh LuÆt LuÆn giÓng træng thanh Çèn rång, 
dung thông diŒu pháp, Ç‹ chuy‹n hóa vån loåi cao thæng. 

 
* Vua Lê Thánh Tông là vÎ vua rÃt khoan hòa, nhân hÆu. 

Nhà vua Çã chÃn chÌnh cä n¶i trÎ, ngoåi giao và væn h†c. 
Ngài là h¶i chû cûa H¶i Tao ñàn NhÎ ThÆp Bát Tú (28 nhà 
væn h†c uyên bác Ç©i HÆu Lê) thÜ©ng tham luÆn kinh Çi‹n 
cûa tiên nho, Çàm luÆn væn chÜÖng thi phú, hay chÖi câu ÇÓi 
và Çi tham quan du khäo. 

TÜÖng truyŠn Ngài thÜ©ng cäi trang vi hành ngoåi thành 
Ç‹ tìm hi‹u Ç©i sÓng cûa nhân dân. Có lÀn T‰t Ç‰n, Ngài 
m¶t mình m¶t bóng vào quán trÀu nÜ§c bên ÇÜ©ng, thÃy h† 
không Çû khä næng vi‰t câu ÇÓi T‰t, Ngài t¿ tay vi‰t t¥ng 
cho h† dùng. Th¿c t‰ là nói vŠ ngÜ©i bán trÀu, nhÜng dÜ§i 
khÄu khí cûa nhà vua, nên Çã làm chÃn Ç¶ng dÜ luÆn trong 
vùng, các quan låi ÇÎa phÜÖng lo s® phäi theo dõi, khi hay 
bi‰t và có tin chính nhà vua Çã vi hành và cho câu ÇÓi v§i 

thû bút cûa Ngài, h† m§i yên tâm. TÜÖng t¿ nhÜ trên, có lÀn 
ngÜ©i th® nhu¶m nghèo khó, ÇÜ®c nhà vua ghé Ç‰n chÖi và 
cho câu ÇÓi: 
"Thiên Hå thanh hoàng do ngã thû, 
TriŠu trung chu tº t°ng ngô gia". 
DÎch nghïa: 
"Màu xanh vàng trong thiên hå, ÇŠu do tay ta ch‰ tác; 
S¡c ÇÕ tía chÓn triŠu trung, cÛng t¿ nhà t§ phô bày". 

 
Tin này ÇÜ®c ÇÒn Çåi xôn xao, quan sª tåi Çã Çích thân 

Ç‰n ÇiŠu nghiên Ç‹ trình báo, rÒi quan ThÜ®ng thÜ Lê Th‰ 
Vinh phäi trình tÃu Ç‹ thÌnh š nhà vua. Mãi Ç‰n khi vua Lê 
Thánh Tôn vui vÈ dùng chung ng¿ tºu, nhÆn là do Ngài vi‰t 
t¥ng, tÃt cä m§i yên tâm æn T‰t. 

* Lúc vua Lê Thánh Tông còn là vÎ Hoàng tº thông minh 
tuÃn tú, m¶t hôm NgÜ©i du hành bên sông Çào T°ng SÖn, 
Thanh Hóa, g¥p cô gái xinh ÇËp Çang vút gåo, Hoàng tº 
Çem lòng m‰n thÜÖng. Væn tài có s¤n, NgÜ©i ra v‰ ÇÓi: 

"Gåo tr¡ng nÜ§c trong, m‰n cänh låi càng thêm m‰n 
cä..." 

V§i ngÜ©i Ç©i, cÖ h¶i nghìn næm m¶t thuª, thì sº døng 
câu nói ti‰ng cÜ©i, hay có m¶t li‰c m¡t khä ái, Ç‹ thu phøc 
lòng ngÜ©i là m†i viŒc êm ÇËp, tÓt lành: 

"M¶t ngày d¿a mån thuyŠn rÒng 
Còn hÖn muôn ki‰p, n¢m trong thuyŠn chài" 
NgÜ®c låi, thi‰u n» tÕ ra trÀm m¥c, vút gåo t¿ nhiên, khi 

c¡p rá gåo ra vŠ, m§i dè d¥t ÇÓi låi: 
"Cát lÀm gió bøi, lo Ç©i Çâu ÇÃy hãy lo cho..." 
Câu ÇÓi rÃt chÌnh, tØ š phân minh, kín Çáo nh¡c nhª 

Hoàng tº phäi "tiên Üu hÆu låc" (lo trÜ§c thiên hå và vui sau 
m†i ngÜ©i). Lúc ly loån, thân nam tº phäi lo quÓc k‰ dân 
sinh trÜ§c, rÒi m§i nghï Ç‰n chuyŒn riêng tÜ. Hoàng tº cäm 
phøc l©i khuyên, nên Ç¥t n¥ng vÃn ÇŠ "lÆp chí tu thân", sau 
trª nên vÎ minh quân lÜÖng tÜ§ng. Ngài còn là nhà thÖ, nhà 
væn l‡i låc vào cuÓi th‰ k› 15, trÎ vì 38 næm dÜ§i hai niên 
hiŒu Quang ThuÆn (1460-1469) và HÒng ñÙc (1469-1497). 

*ChuyŒn cø già thích chÖi ch» cùng v§i b¢ng h»u du 
xuân, ngang qua cái nhà cÛ kÏ tiêu ÇiŠu, thÃy khóm cây 
"thiên niên kiŒn", cø cho Çó là loåi môn, nên ra câu ÇÓi khá 
dí dÕm và ÇŠ nghÎ m‡i ngÜ©i ÇŠu nghï m¶t câu, tåo thành 
th‹ liên hoàn hay liên phát, có nghïa là lÃy câu ngÜ©i ÇÓi 
ÇÜ®c làm câu ra, cÙ th‰ ti‰p diÍn nhiŠu lÀn, Ç‹ cä næm bån 
ÇÒng hành cùng góp š vui vÈ. 

Cø Ùng khÄu ra: 
"TrÒng môn trÜ§c cºa" (c) (môn: cºa) 
M¶t vÎ trong nhóm ÇÓi låi: 
"B¡t Óc sau nhà" (Óc: nhà)  

(xem phÀn chú thích) 
Dùng câu trên làm câu ra: "B¡t Óc sau nhà" 
ñÓi låi: "Mua thÎ trong ch®" (thÎ: ch®) 
 
Câu ra: "Mua thÎ trong ch®" 
ñÓi låi: "NÃu ÇÜ©ng dÜ§i nhà" (ÇÜ©ng: nhà) 
 
Câu ra: "NÃu ÇÜ©ng dÜ§i nhà" 
ñÓi låi: "LÃy quä nhiŠu trái" (quä: trái cây) 
M¶t tràng pháo tay vang lên, tÃt cä vui cÜ©i phÃn khªi, 

chuyŒn vãn nhÜ ngô rang. 
 

* 
*     * 
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Loài vÆt ÇÜÖng niên 
 

M¶t trong 12 ÇÎa chi ÇÜ®c tÜ®ng trÜng bªi m¶t loài vÆt: 
Tš : Chu¶t 
Sºu : Trâu 
DÀn : C†p 
Mão : Mèo (hay ThÕ ngÜ©i Hoa dùng) 
Thìn : RÒng 
Tœ : R¡n 
Ng† : Ng¿a 
Mùi : Dê 
Thân : KhÌ, VÜ®n, HÀu 
DÆu : Gà 
TuÃt : Chó 
H®i : Heo, L®n. 
Thân ÇÜ®c tiêu bi‹u b¢ng loài khÌ, vÜ®n, ÇÜ©i ÜÖi, hÀu... 

nên næm Thân cÛng cÀn nói lên mÃy chuyŒn vŠ loài tÜÖng 
cÆn v§i ngÜ©i. 

* KhÌ, VÜ®n là loài thú có vú, 4 chân có bàn trÛng và có 
ngón dài, nên dÍ n¡m b¡t và leo trèo giÕi. KhÌ, VÜ®n có rÃt 
nhiŠu chûng loåi, l§n nhÕ Çû c«. Khi sinh và nuôi con giÓng 
nhÜ ngÜ©i, bi‰t sÓng theo tÆp Çoàn, thÜ©ng thì Çi 4 chân, có 
khi Çi 2 chân khá t¿ nhiên. KhÌ æn ngÛ cÓc và cây, lá, cû hay 
rÍ th¿c vÆt, k‹ cä Ç¶ng vÆt nhÕ, côn trùng, trÙng chim... nó 
vÅn æn ÇÜ®c. 

KhÌ là loài vÆt thông minh, næng Ç¶ng, có tình cäm v§i 
nhau, thÜ©ng b¡t chÜ§c Ç¶ng tác cûa ngÜ©i; hay quÆy phá, 
li‰n tho¡ng, lš l¡c...  

L®i døng khä næng này, ngÜ©i ta tÆp luyŒn và sai sº khÌ 
làm trò, hái trái, nhiŠu vùng núi cao hÈo lánh, khÌ ÇÜ®c nuôi 
æn và huÃn luyŒn Çi hái lá chè, Ç‹ ch‰ bi‰n thành chè häo 
hång g†i là "hÀu trà". Bi‰t thói b¡t chÜ§c cûa khÌ, chúng ta 
cÄn tr†ng vŠ cûi lºa kÈo nó có th‹ gây hÕa hoån, gi» gìn bé 
m§i sinh Ç‹ tránh nguy hi‹m. NgÜ©i ta k‹ dân miŠn sÖn 
cÜ§c có l¡m khÌ, n‰u không gi» gìn cÄn thÆn thì nh»ng 
ru¶ng rÅy ngô, khoai, s¡n, ÇÆu... thÜ©ng bÎ khÌ kéo nhau Ç‰n 
phá såch. ThÙc æn, ÇÒ dùng trong nhà l¡m lúc bÎ khÌ thanh 
toán hay lÃy xài chÖi, rÒi vÙt bÕ bên ÇÜ©ng, ven sông, b© 
suÓi. 

* KhÌ có Ç¥c Çi‹m tÜÖng cÆn v§i ngÜ©i, nên cÆn lai các 
nhà khoa h†c ÇÜa lên quÏ Çåo trái ÇÃt Ç‹ tr¡c nghiŒm sÙc 
chÎu Ç¿ng trÜ§c khi ÇÜa ngÜ©i ra ngoài vòng khí quy‹n. 
Trong y khoa, giäi phÅu khÌ cÛng ÇÜ®c dùng nhiŠu Ç‹ tìm 
hi‹u vŠ bŒnh lš, k‹ cä phÜÖng diŒn tâm, sinh lš, loài vÆt này 
cÛng ÇÜ®c các nhà chuyên môn xº døng trong viŒc tr¡c 
nghiŒm vŠ Ç©i sÓng sinh vÆt. 

* TØ thuª xa xÜa ngÜ©i ta Çã sæn b¡t giÓng khÌ vÜ®n Ç‹ 
æn thÎt, dùng xÜÖng nÃu cao b° dÜ«ng cho ngÜ©i già lão Óm 
y‰u, bÒi dÜ«ng cho sän phø sinh nª nhiŠu, cho l§p trÈ y‰u 
sinh lš... g†i là "hÀu giao"; n‰u là gåc hÜÖu nai g†i là "l¶c 
giác giao"; xÜÖng c†p nÃu cao g†i là "h° cÓt giao" (ÇÜ®c 5 
b¶ xÜÖng c†p nÃu m¶t lÀn g†i là "ngÛ h° giao"); mu (mai) 
rùa nÃu cao g†i là "quy giao" cÀn cho phø n». 

NgÜ©i Hoa có món æn tÜÖi "óc khÌ" khá cÀu kÿ, Ç¶c Çáo 
và tàn nhÅn b¢ng cách m©i th¿c khách ngÒi quanh chi‰c 
bàn khoét s¤n ch‡ trÓng tåi vÎ trí m‡i ngÜ©i, trong khi khÌ bÎ 
trói kÏ và Ç¥t m‡i con vào m¶t cái h¶p g‡ g¡n ch¥t dÜ§i m¥t 
bàn cho ÇÌnh ÇÀu nhô lên trên. M¥t bàn có b¶ phÆn Çåp 
b¢ng chân Ç‰ xoay chuy‹n rÃt månh, khÌ bÎ quay quanh Ç‰n 
chóng m¥t, làm cho máu chåy lên ÇÀu thì óc càng thêm chÃt 
b° dÜ«ng. Th¿c khách nhÜ ÇÜ®c hÃp dÅn Ç®i ch©, tay cÀm ly 
rÜ®u ÇÙng chung quanh, khi m¥t bàn dØng låi, tay ÇÒ t‹ 
phøc vø dùng lÜ«i dao chuyên nghiŒp làm røng các s† khÌ, 

Ç‹ l¶ nh»ng b¶ óc tr¡ng v§i nh»ng gân máu hÒng! Th¿c 
khách ngÒi xuÓng múc óc khÌ, r¡c muÓi tiêu, thêm chút 
chanh æn, vØa uÓng rÜ®u månh cho b§t mùi tanh và xóa h‰t 
m†i ÇiŠu tai nghe m¡t thÃy bên ngoài. 

 

Tìm hi‹u vài Çi‹n tích vŠ loài hÀu và khÌ vÜ®n: 
 
* "KhÌ Ü§t Ç¶i mão" nguyên væn là "m¶c hÀu nhi quan" do 

chuyŒn Sª Bá VÜÖng nghe l©i mÃy vÎ Çåi thÀn quy‰t d©i Çô 
tØ Hàm DÜÖng qua Bành Thành. Hàng Sanh là Giám NghÎ 
Çåi phu tÆn tình can ngæn không ÇÜ®c, nên bÃt mãn than 
r¢ng "NgÜ©i ta nói ngÜ©i nÜ§c Sª là "m¶c hÀu nhi quan" thÆt 
ch£ng sai. Sª VÜÖng ÇÜ®c TrÀn Bình cho hay là Hàng Sanh 
cao ngåo, ám chÌ bŒ hå không t‰ nhÎ, vui Çâu chuÓc Çó, 
khác gì loài khÌ Ç¶i mão m¥c áo làm trò. Tánh khÌ nóng näy 
lÓ læng, mang áo mão chÓc lát không chÎu ÇÜ®c thì bÙc xé 
lung tung thÆt buÒn cÜ©i. Sª Bá VÜÖng khá nông n°i không 
cân nh¡c thiŒt hÖn, nên hå lŒnh nÃu dÀu Hàng Sanh. Ôi, l©i 
nói thi‰u dè d¥t và không Çúng lúc, dù có thâm thúy cao ÇËp 
cÛng mang h†a vào thân! 

* Thành ng» Çi‹n tích "Çoån trÜ©ng" = ÇÙt ru¶t, ÇŠ cÆp 
vŠ tình mÅu tº thiêng liêng, dÀn dÀn bi‰n nghïa thành 
chuyŒn Çau thÜÖng t¶t Ç¶ (Kim Vân KiŠu truyŒn là tác phÄm 
n°i ti‰ng cûa nhà Çåi væn hào NguyÍn Du ÇÀu th‰ k› 19, 
ÇÜ®c mang tên ñoån TrÜ©ng Tân Thanh, nói lên n‡i oan 
khuÃt cûa gia Çình VÜÖng Thúy KiŠu).  

XuÃt xÙ tØ ng» "Çoån trÜ©ng" bªi m¶t hôm ÇËp tr©i gia 
Çình nhà vÜ®n Çi dåo ven ÇÒi và Ç‹ ki‰m æn, Çôi v® chÒng 
và vÜ®n con quây quÀn vui vÈ, vÜ®n Ç¿c trèo hái trái cây, 
vÜ®n cái Çang Çùa gi«n v§i con, không may g¥p ngÜ©i th® 
sæn b¡n trúng vÜ®n mË, nó qu¢n quåi Çau thÜÖng nhÜng cÓ 
n¥n chút s»a rÒi b‰ con kèm ngøm s»a trên lá cây trao cho 
vÜ®n Ç¿c trÜ§c khi ngä ra ch‰t! CÛng có ngÜ©i k‹ vÜ®n con 
bÎ b¡n trúng, vÜ®n mË læn lóc xót xa Ç‰n ngÃt xÌu, ngÜ©i th® 
sæn b¡t mË con nhà vÜ®n vŠ làm thÎt, thÃy ru¶t vÜ®n mË ÇÙt 
tØng khúc! ñ¶ng lòng thÜÖng, ngÜ©i th® sæn nhÃt ÇÎnh không 
b¡n nh»ng con vÆt mang thai hay cÓ tình gi‰t håi khi thú 
cÀm, tôm, cá Çang chæn gi» Çàn con. 

Trong kinh Báo Ân Cha MË, ÇÙc PhÆt Çã nêu lên Çi‹n 
tích này: "nhÜ viên ÇŠ ái tº, thÓn thÓn Çoån can trÜ©ng" (nhÜ 
vÜ®n kêu thÜÖng con, ÇÙt nát phÀn gan ru¶t). 

Cha mË thÜÖng con cao sâu v©i v®i, khi các con lâm 
nån, cha mË quên mình Ç‹ giäi cÙu, n‰u bÃt l¿c thì thÜÖng 
Çau buÒn nän Ç‰n héo hon, gÀy mòn, bŒnh hoån... Do Çó 
hàng con cháu nên có chút hi‰u tâm Ç‹ ÇŠn Çáp phÀn nào 
thâm ân dÜ«ng døc sinh thành. 
 

Cách tính vŠ næm, tháng, ngày, gi©  
âm lÎch 

 
Khªi thûy nhà làm lÎch ch†n 10 thiên can, lÃy tØ nh»ng 

quÈ âm dÜÖng trong khoa dÎch h†c ñông PhÜÖng là: Giáp, 
ƒt, Bính, ñinh, MÆu, K›, Canh, Tân, Nhâm, Quš, ghép v§i 
12 ÇÎa chi ÇÜ®c tÜ®ng trÜng bªi 12 loài vÆt: Tš, Sºu, DÀn, 
Mão (MËo), Thìn, Tœ, Ng†, Mùi (VÎ), Thân, DÆu, TuÃt, H®i. 
Do Çó ta có: Giáp Tš, ƒt Sºu... Quš DÆu. Còn thØa hai ÇÎa 
chi ÇÜ®c ghép v§i hàng thiên can ti‰p theo thành ra: Giáp 
TuÃt, ƒt H®i rÒi Bính Tš, ñinh Sºu... NhÜ vÆy ta thÃy thiên 
can ch¤n Çi liŠn v§i ÇÎa chi; thiên can lÈ kèm v§i ÇÎa chi lÈ và 
m¶t chu kÿ së là: (10 x 12) : 2 = 60 næm. 

Suy ra ta thÃy: 
- Næm Giáp Thân ÇÀu th‰ k› 19 là 1824  (1764 + 60) 
- Næm Giáp Thân cuÓi th‰ k› 19 là 1884 (1824 + 60) 
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- Næm Giáp Thân gi»a th‰ k› 20 là 1944 (1884 + 60) 
- Næm Giáp Thân ÇÀu th‰ k› 21 là 2004  (1944 + 60) 
- Næm Giáp Thân cuÓi th‰ k› 21 là 2064 (2004 + 60) 

 
Cách tính âm lÎch theo can và chi 

tÜÖng Ùng v§i næm dÜÖng lÎch 
 
S¡p sÓ tØ 1 Ç‰n 10 theo thÙ t¿ cûa thiên can: 
Giáp, ƒt. Bính, ñinh, MÆu, K›, Canh, Tân, Nhâm, Quš 
SÓ 1 - Giáp; 2 - ƒt ... sÓ 0 - Quš 
Và tØ 1 Ç‰n 12 theo thÙ t¿ cûa ÇÎa chi: 
Tš, Sºu, DÀn, Mão, Thìn, Tœ, Ng†, Mùi, Thân, DÆu, TuÃt, 

H®i. 
SÓ 1 = Tš; 2 = Sºu... SÓ 12 = H®i. 
 
1- Tìm Thiên Can 
LÃy næm dÜÖng lÎch trØ Çi 3, sÓ ÇÖn vÎ cûa hiŒu sÓ së 

thích Ùng v§i Thiên Can. 
T› nhÜ næm 2002 - 3 = 1999 - sÓ 9 tÜÖng Ùng v§i Nhâm 
       2003 - 3 = 2000 - sÓ 0 tÜÖng Ùng v§i Quš
      2004 - 3 = 2001 - sÓ 1 tÜÖng Ùng v§i Giáp  

 
2- Tìm ñÎa Chi 
LÃy næm dÜÖng lÎch trØ Çi 3, rÒi chia cho 12, dÜ sÓ tìm 

ÇÜ®c së thích Ùng v§i ñÎa Chi. 
T› nhÜ næm 2002-3): 12-sÓ dÜ là 7, tÜÖng Ùng v§i Ng†. 
             2003-3): 12-sÓ dÜ là 8, tÜÖng Ùng v§i Mùi. 
             2004-3): 12-sÓ dÜ là 9, tÜÖng Ùng v§i Thân. 
 
Suy ra næm 2002 tÜÖng Ùng v§i næm Nhâm Ng†. 
            2003 tÜÖng Ùng v§i næm Quš Mùi. 
            2004 tÜÖng Ùng v§i næm Giáp Thân. 
 
XÜa kia ngÜ©i ta rÃt lúng túng trong viŒc ÇÓi chi‰u gi»a 

næm dÜÖng lÎch và âm lÎch, nay v§i phÜÖng pháp nói trên, 
chÌ trong chÓc lát là chúng ta tính ra ngay, khÕi phäi nh†c 
công tra cÙu. 

Chúng tôi xin ÇÖn cº mÃy ví dø cø th‹ sau Çây Ç‹ chÜ 
Ç¶c giä chiêm nghiŒm, vØa nh§ vŠ lÎch sº ViŒt Nam vào th©i 
cÆn Çåi: 

1) Vua tôi nhà TrÀn Çåi th¡ng Mông Nguyên lÀn thÙ 3 tåi 
Båch ñ¢ng Giang næm 1288 tính theo næm âm lÎch là: 

CAN - 1288-3 hàng ÇÖn vÎ cûa hiŒu sÓ là 5, tÜÖng Ùng 
v§i MÆu. 

CHI - (1288-3): 12 có sÓ dÜ là 1, tÜÖng Ùng v§i Tš. 
Næm 1288 là næm MÆu Tš. 

2) CuÓi næm 1788 nhà Thanh mÜ®n c§ giúp vua Lê 
Chiêu ThÓng khôi phøc nhà HÆu Lê, sai Tôn Sï NghÎ là T°ng 
ñÓc LÜ«ng Quäng Çem 200.000 quân tràn sang nÜ§c ta, 
ti‰n chi‰m Thæng Long thành. B¡c Bình VÜÖng NguyÍn HuŒ 
phäi cÀm quân B¡c ti‰n, ra Ç‰n ThuÆn Hóa, Ngài làm lÍ t‰ 
cáo Tr©i ñÃt tåi BÀn SÖn lên ngôi Hoàng ñ‰, niên hiŒu 
Quang Trung, rÒi tr¿c chÌ ra B¡c, quy‰t giäi phóng Thæng 
Long vào ÇÀu næm 1789. ñúng vÆy, sáng mÒng 5 T‰t quân 
ta toàn th¡ng tåi ñÓng ña, tÜ§ng nhà Thanh là SÀm Nghi 
ñÓng, phäi treo ÇÀu t¿ tÆn! ThØa th¡ng vua Quang Trung 
xua quân thu phøc Thæng Long, trÜ§c s¿ ti‰n quân nhÜ vÛ 
bão cûa ta, Tôn Sï NghÎ hoäng s® tháo chåy vŠ mån B¡c, 
Ç‰n ÇÎa phÆn huyŒn PhÜ®ng Nhãn quan quân nhà Thanh 
thÃt thÀn cÓ chåy thoát thân, nên Çánh rÖi Ãn tín không hay! 
Kh° n‡i h† tranh nhau chåy qua cÀu phao làm cÀu sÆp, 
thÜÖng vong n¥ng nŠ. Quân cûa Quan Trung Hoàng ñ‰ kéo 
vŠ Thæng Long, ca khúc khäi hoàn vào dÎp ÇÀu Xuân. 

Tính theo âm lÎch, NguyÍn HuŒ lên ngôi Hoàng ñ‰ hiŒu 
Quang Trung næm: 

CAN - 1788-3 hàng ÇÖn vÎ cûa hiŒu sÓ là 5, tÜÖng ÇÜÖng 
v§i MÆu. 

CHI - (1788-3) : 12 - có sÓ dÜ là 9, tÜÖng Ùng v§i Thân. 
Næm 1788 là næm MÆu Thân. 

Vua Quang Trung Çåi th¡ng quân Thanh vào ÇÀu næm 
sau là K› DÆu. 

 
3) Nhà NguyÍn Gia Long khai nguyên gi»a næm 1802 

theo âm lÎch là næm: 
CAN - 1802-3 hàng ÇÖn vÎ cûa hiŒu sÓ là 9, tÜÖng ÇÜÖng 

v§i Nhâm. 
CHI - (1802-3) : 12 có dÜ sÓ là 11, tÜÖng ÇÜÖng v§i TuÃt 

Vua Gia Long lên ngôi mª ÇÀu triŠu NguyÍn næm  
Nhâm TuÃt. 

4) Xét vŠ lÎch sº ViŒt Nam vào th©i kÿ th¿c dân Pháp chû 
trÜÖng chi‰m thu¶c ÇÎa, ta thÃy vua T¿ ñÙc thæng hà næm 
1883, theo cách tính Ùng vào næm: 

CAN - 1883-3 hàng ÇÖn vÎ cûa hiŒu sÓ là 0, tÜÖng ÇÜÖng 
v§i Quš. 

CHI - (1883-3) : 12 có sÓ dÜ là 8, tÜÖng ÇÜÖng v§i Mùi. 
Næm 1883 Çúng là næm Quš Mùi. 

 
Bi‰n cÓ rÃt quan tr†ng xäy ra cho triŠu NguyÍn và cÛng 

là cûa toàn quÓc ViŒt Nam qua c¥p ÇÓi: 
NhÃt giang lÜ«ng quÓc nan phân thuy‰t; 
TÙ nguyŒt tam vÜÖng triŒu bÃt tÜ©ng! 
v§i Çåi š: 
 
- Con sông HÜÖng có tä ngån là ÇÀu não cûa Nam TriŠu, 

bên h»u ngån là Tòa Khâm SÙ Hu‰, Çåi diŒn cho chính 
quyŠn bäo h¶ Pháp, thÆt là gay cÃn vŠ viŒc bang giao gi»a 
hai nÜ§c Pháp ViŒt, ÇÜÖng nhiên rÒi súng Çån së vang rŠn! 

 
- K‹ tØ hôm vua T¿ ñÙc thæng hà tháng 8.1883 Ç‰n khi 

vua Ki‰n PhÜ§c lên ngôi tháng 11.1883, chÌ trong 4 tháng, 
Nam TriŠu làm lÍ Çæng quang cho ba vÎ vua: Døc ñÙc, HiŒp 
Hòa, Ki‰n PhÜ§c (Giän Tông) là triŒu chÙng không tÓt ÇËp. 

 
- Hai ch» cuÓi c¥p ÇÓi mang tên nhÎ vÎ phø chính Çåi 

thÀn, ÇÜÖng ÇÀu v§i th©i cu¶c lúc bÃy gi©. Tuy nhiên ông 
Tôn ThÃt Thuy‰t Çåi diŒn cho phái chû chi‰n nêu gÜÖng 
dÛng cäm, tÆn trung báo quÓc, nên lÎch sº ghi danh, còn 
ông NguyÍn Væn TÜ©ng bÎ mai m¶t theo næm tháng! 

C° nhân có câu: 
Niên h»u tÙ th©i Xuân tåi thû; 
Nhân sinh bách hånh Hi‰u vi tiên. 
Çåi š là: 
Næm có bÓn mùa, Xuân trÜ§c nhÃt; 
NgÜ©i có 100 hånh, Hi‰u ÇÀu tiên. 
 
Ti‰t Xuân sang træm hoa Çua nª, vån vÆt hÒi sinh sau 

mùa ñông thiên giá rét. Cänh ÇËp nên thÖ, tÙc cänh sinh 
tình, thÖ væn ca ng®i mùa Xuân làm hÜng phÃn n‰p sinh 
hoåt suÓt næm dài là lë sÓng cûa th‰ nhân. GÜÖng hi‰u là 
Çåo nghïa luân thÜ©ng, làm ÇËp n‰t vui nhà. NgÜ©i kính yêu 
cha mË, thÜ©ng thäo thuÆn v§i anh chÎ em, ÇËp tình chÒng 
v®, tr†n nghïa xóm làng và m‰n yêu nhân sinh vån loåi thÆt 
quš hóa l¡m thay. 

Hai trong bÓn dÅn chÙng vŠ cách tính næm âm lÎch cûa 
chúng tôi có nhiŠu chuyŒn vui buÒn lÅn l¶n, Ç¥c biŒt là chi‰n 
th¡ng oanh liŒt tåi ñÓng ña cûa vua Quang Trung, cách 
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chúng ta 216 næm vào dÎp ñÀu Xuân K› DÆu và n‡i buÒn vŠ 
ÇÃt nÜ§c dÀn dÀn bÎ Pháp thôn tính! Vua T¿ ñÙc thæng hà 
ngày 16.6 næm Quš Mùi (1883) dÅn Ç‰n thÃt thû kinh thành 
Hu‰ næm ƒt DÆu (1885), rÒi toàn quÓc bÎ th¿c dân Pháp Ç¥t 
nŠn Çô h¶, nên chúng tôi nêu ra nhiŠu chi ti‰t khá dài, Ç‹ ôn 
låi nh»ng thæng trÀm vŠ quÓc vÆn v§i Ü§c nguyŒn næm Quš 
Mùi 2003 qua Çi, næm Giáp Thân 2004 së Ç‰n trong bÓi 
cänh ÇÃt nÜ§c và ÇÒng hÜÖng ViŒt Nam së qua cÖn bÌ c¿c 
Ç‰n hÒi thái lai. 

 
Trân tr†ng, 
TrÀn Tr†ng Khoái 
 
Chú thích: 

(a) BÓn mùa: Xuân, Hå, Thu, ñông. 
Tám ti‰t: M‡i næm có 24 ti‰t, nhÜng qua tám ti‰t chính Ç‹ 
phân chia thành mùa: 
LÆp Xuân  -  Xuân phân 
LÆp Hå  - Hå chí 
LÆp Thu  - Thu phân 
LÆp ñông  -  ñông chí 
(b) Kim th¢ng bÓi diŒp: Dây vàng, lá bÓi. 
Ngày xÜa chÜa phát minh nghŠ làm giÃy, nên kinh sách ghi 
trên lá bÓi rÒi Çóng b¢ng dây. Ch» kim th¢ng (dây vàng) là 
hoa ng» Ç‹ phong vÎ hóa ngôn tØ. 
(c) Môn: loài cây không thân, æn ÇÜ®c, ÇÒng âm v§i môn là 
cºa (môn quan, bån ÇÒng môn). 
–c: con Óc thân mŠm có vÕ cÙng, æn ÇÜ®c, ÇÒng âm v§i Óc 
là nhà (trÜ©ng Óc, tòa Båch Óc). 
ThÎ: quä thÎ, có mùi thÖm, ÇÒng âm v§i thÎ là ch® (thành thÎ, 
phÓ thÎ). 
ñÜ©ng: chÃt ng†t, chÃt ÇÜ©ng, ÇÒng âm v§i ÇÜ©ng là nhà 
(giäng ÇÜ©ng, công ÇÜ©ng). 
Quä: cái quä Ç¿ng ÇÒ dùng, ÇÒng âm v§i quä là trái cây 
(hoa quä, mâm ngÛ quä). V§i cách chÖi này m©i quš Ç¶c giä 
làm ti‰p cho vui: 
Câu ra: "LÃy quä nhiŠu trái" 
ñÓi låi: "ˆn ngô bên ta" 
Ngô, quä ngô, quä b¡p, ÇÒng âm v§i ngô là ta (ngô thân, 
ngô gia). 
Câu ra: "ˆn ngô bên ta" 
ñÓi låi: "ñ‹ chÌ trên giÃy" 
ChÌ: s®i chÌ vá may, ÇÒng âm v§i chÌ là giÃy (chÙng chÌ, Ãn 
chÌ). 
Câu ra: "ñ‹ chÌ trên giÃy" 
ñÓi låi: "Gây nhân cho ngÜ©i" 
Nhân: chûng tº trong håt cûa th¿c vÆt, ÇÒng âm v§i nhân là 
ngÜ©i (nhân sinh, nhân Çåo). 
Câu ra: "Gây nhân cho ngÜ©i" 
ñÓi låi: "Làm phø v§i v®" 
Phø: vai phó, làm giúp, ÇÒng âm v§i phø là v® (hiŠn phø, 
chinh phø). 
Câu ra: "Làm phø v§i v®" 
ñÓi låi: "C¡t chi nhiŠu cành" 
Chi: gì vÆy, ÇÒng âm v§i chi là cành, nhánh (chi ti‰t, kim chi 
ng†c diŒp). - 
 
 
 
 
 
 

 

Tình nhà n® nÜ§c  
gánh hai vai 
 

Khói b‰p v©n bay chiŠu lan chÆm 
Lòng kinh xô nhË løc bình trôi 
Gió quyŒn thanh thanh mùi bông bÜªi 
ThÖi thä chiŠu rÖi, thÖi thä rÖi... 
 
Xóm tôi nho nhÕ mà tÜÖng ái 
Chùa cách xa xa mÃy cánh ÇÒng 
Sáng sáng chiŠu vÖi chuông chùa v†ng 
An Låc hòa trong m†i tÃm lòng 
 
Ÿ Çây tôi l§n b¢ng muôn vån 
Ôi vån ân tình tha thi‰t tha 
M¶c måc tình ngÜ©i, tình cây cÕ 
Sông låch chim muông sÓng thái hòa 
 
Má tôi tu°i hãy còn trÈ l¡m 
Hôm s§m bên chÒng vui v§i con 
Vú s»a vÜ©n cây ba vun x§i 
Ân cÀn vui tr†n nghïa s¡t son 
 
Ÿ Çây tôi có ngÜ©i em gái 
Thân m‰n nhau bªi sát bên nhà 
H†c l§p không cùng, nhÜng chung lÓi 
Nàng thÜ©ng khen ÇËp s¡c Liên Hoa... 
 
VÆy mà ly loån tràn qua xóm 
Cho gãy cây cau ch‰t luÓng cà 
ñån bom cày nát thân em gái 
TÖi tä làng thôn máu, lŒ sa!.. 
 
Má tôi phút chÓc thành góa phø 
CÖ kh° ôm con áo ch£ng lành 
L¥n l¶i bÖi xuÒng Çi lánh nån 
Ven mi nÜ§c m¡t chäy long lanh! 
 
L§n lên x‰p bút, tôi vào lính 
Thù nhà n® nÜ§c gánh hai vai 
Áo trÆn phai màu Çi trÃn thû 
MiŠn Nam gác súng, hÆn chua cay 
 
NÜ§c mÃt, nhà tan, thân phiêu båt 
Quê ngÜ©i bæng giá tuy‰t Çông rÖi 
ChÌ Ü§c m¶t lÀn quÿ trÜ§c m¶ 
Ba má Öi... Tuy‰t mãi còn rÖi!.. 
 

� Huy Giang 
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VÛ trø, nhân loåi 

và ch» Xuân v§i 

hàm š vŠ Nho h†c 
 

� Ngô Viên Thông 10 
 

rÜ§c h‰t muÓn diÍn Çåt cái š nghïa huyŠn lš cûa 
ñåo Nho. TÜªng cÛng nên døng cái quan niŒm suy 

luÆn, tr¿c giác vào nh»ng sän sinh hiŒn tÜ®ng Ç‰n v§i vÛ trø 
này. 

Cách Çây hÖn cä træm ngàn th‰ k›, trên ÇÎa diŒn quä ÇÃt 
còn là m¶t hiŒn tÜ®ng h‡n Ç¶n. ChÜa có s¿ phân ÇÎnh Càn 
Khôn, vån tÜ®ng, Çåo lš. M¥c dù sau Çó có s¿ hiŒn h»u cûa 
con ngÜ©i, nh»ng bÙc màn vÛ trø vÅn còn che kín và con 
ngÜ©i lúc bÃy gi© h† chÜa có Çû trí næng nhÆn thÙc cûa bän 
h»u quan niŒm, ti‰p nhÆn cái ki‰n thÙc th¿c tåi, Ç‹ ÇÓi diŒn 
thiên nhiên dÜ§i bÀu tåo hóa. 

Có th‹ vì vÆy, cho nên ª cõi Ç©i này cÛng phäi có nh»ng 
bÆc Thánh Trí ÇÜ®c sinh ra tØ ª loài ngÜ©i Ç‹ dÅn giáo thiên 
hå, ph° hóa th‰ Çåo nhân tâm (ñiŠu này là m¶t th¿c th‹ 
hi‹n nhiên), không lÃy gì làm lå ÇÓi v§i tri‰t h†c. Không 
nh»ng con ngÜ©i mà ngay cä vån vÆt, tÃt nhiên cÛng có th‹ 
t¿ phát sinh cái Ç¥c dÎ trång thái hãn h»u. TuyŒt ÇÓi là nhÜ 
vÆy! 

DÀn dÀn s¡c thái và hiŒn tÜ®ng vÆt th‹ càng mª r¶ng. 
S¿ vÆt sinh s¡c, ÇÜ®c bi‹u hiŒn m¶t cách rõ ràng. Vån vÆt, 
các chûng loåi, h¢ng h¢ng l§p l§p tuÀn t¿ xuÃt hiŒn và näy 
sinh tr¿c diŒn vào không gian vô tÆn. Và chi‰m h»u cho 
mình m¶t bän s¡c vÎ trí trong vÛ trø, liên k‰t s¿ sinh tÒn, Ç‹ 
trª thành m¶t bÀu Tåo Hóa cûa th‰ gian, bao hàm nhân sinh 
vån vÆt. 

Cái g†i chung là Tåo Hóa; n‰u không có các bÆc Thánh 
Trí phi phàm c¶ng v§i cái tác døng ki‰n thÙc Ùng bi‰n ti‰n 
hóa cûa con ngÜ©i, thì cái sinh lš tåo hóa hi‹n nhiên ÇŠu 
tÀm thÜ©ng! So v§i m†i sinh tÒn trên th‰ gian, thì con ngÜ©i 
vÜ®t b¿c. Là chû t‹ duy nhÃt cûa muôn loài linh tính h»u 
tình, cái duy nhÃt Çó, chính ª nÖi cái t¿ l¿c tiŠm thÙc cûa 
m‡i cá nhân, d¿a vào Çó mà loài ngÜ©i Çã phát tri‹n cái tri 
ki‰n cûa mình Ç‹ Çi Ç‰n ch‡ xây d¿ng m¶t nŠn täng xã h¶i 
nhân væn trên lãnh v¿c tinh thÀn Chân ThiŒn MÏ, Ç‹ hòa 
h®p chính khí chÖn chÃt t¿ nhiên cûa vån vÆt và nhân loåi 
mãi mãi thÜ©ng tÒn. Chính cái chân lš này, mà thÃy ÇÜ®c cái 
bi‹u tÜ®ng ÇÀy š nghïa ª cái Çåo lš, nhân sinh và vÛ trø. 

NŠn tri‰t h†c ñông PhÜÖng, các bÆc Thánh Nhân Çã 
døng cái tuyŒt h†c cûa mình, v§i š niŒm thanh cao, ph° 
døng cái ÇÙc hóa, Çem phân tích và lš giäi s¿ vÆt, vÛ trø, Ç‹ 
phÓi trí vån vÆt, nhân sinh và Çåo lš. ChÌnh ÇÓn xã h¶i làm 
ngÜ©i trong cõi th‰ gian, v§i m¶t tinh thÀn nhân bän, Ùng 
døng Çåo ÇÙc bao hàm kinh thÜ, ngôn ng» và tri‰t h†c, Ç‹ 
nÓi liŠn cái ki‰n thÙc con ngÜ©i trong vån vÆt. 

L©i nói gºi Ç‰n con ngÜ©i là m¶t ÇÓi thoåi š nghïa suy 
luÆn d¿a trên s¿ vÆt. VŠ tri‰t h†c thì cÛng là m¶t th¿c 
nghiŒm lš tÜªng, ÇÀy s¡c thái diÍn ti‰n, bi‹u båch cø th‹, 
g®i lên cái siêu viŒt, khi‰n ngÜ©i ta tÜªng tÜ®ng ÇÜ®c cái 
ki‰n thÙc sâu r¶ng, Ç‹ tÜ tÜªng vào s¿ tìm tòi nh»ng nguyên 

lš tuyŒt ÇÌnh, d¿ng lên m¶t s¿ hòa ÇÒng v§i m†i bän th‹, tinh 
thÀn bình Ç£ng, an vui, mãn nguyŒn, mãi ÇÜ®c tÜÖi sáng 
ÇËp nhÜ m¶t bÀu tr©i chân khí cûa mùa Xuân. 

Nói Ç‰n Xuân, tÙc là nh¡c Ç‰n niŠm hy v†ng. Không 
riêng gì nhân loåi, mà h‰t thäy vån vÆt ÇŠu có xuÃt hiŒn m¶t 
nét Ç¥c thù hân hoan. 

VÆy Xuân nghïa là gì? Và có linh cäm bi‹u tÜ®ng nhÜ th‰ 
nào? Xuân tÙc là cái thanh Çåm dÜ«ng khí ÇÀy sinh l¿c cho 
tÃt cä m†i sinh tÒn cûa vån vÆt. Là m¶t ÇÓi tÜ®ng tinh thÀn 
và niŠm hy v†ng cao ÇËp cûa nhân loåi, là s¿ sinh Ç¶ng th‹ 
hiŒn cûa tåo hóa, mang låi cho vån vÆt m¶t nguÒn sÓng 
thích h®p t¿ nhiên, Ç‰n v§i nhân sinh m¶t niŠm vui hånh 
phúc, Ãm áp cùng s¡c thái mÀu nhiŒm thiêng liêng. Và cÛng 
là m¶t trØu tÜ®ng, bi‹u l¶ cái cäm Ùng, cái linh hoåt, phong 
cách hÒn nhiên, phÒn thÎnh, ÇŠu ÇÜ®c hình dung cùng ÇÙng 
chung trong m¶t š nghïa cûa vÛ trø tåi hóa chi xuân. 

Ch» Xuân, chi‰t t¿ theo quan niŒm tÜ tÜªng Nho H†c. 
Ch» Xuân m†i ngÜ©i ÇŠu có th‹ hi‹u nghïa m¶t cách t°ng 
quát: Xuân tÙc là mùa Xuân. M¶t trong bÓn mùa cûa niên 
lÎch. S¡p theo thÙ t¿ thì mùa Xuân ÇÙng hàng ÇÀu (Xuân, 
Hå, Thu, ñông). Xuân còn có nghïa là trÈ trung, kiŒn cÜ©ng, 
vui vÈ, tÜÖi sáng, trinh båch, hoåt l¿c v.v... 

NghiŒm thÆt sâu s¡c ch» Xuân, vi‰t v§i m¶t bao hàm 
tri‰t lš cä vÛ trø và nhân sinh. 

TrÜ§c h‰t, tuÀn t¿ vë tØ trên th£ng xuÓng, gÒm có ba 

gåch ngang b¢ng nhau . Ba gåch này, trong dÎch lš g†i 
là quÈ Càn. Càn tÙc là Tr©i (và còn có nhiŠu nghïa khác). 
Tr©i có nghïa là bao la vån tÜ®ng ÇÜ®c phô bày ra cái hÜ 
th¿c Ùng ki‰n rõ ràng. Các hiŒn tÜ®ng Çó, là s¿ hiŒn h»u 
sinh tÒn cûa vån vÆt. BÃt cÙ m¶t hiŒn tÜ®ng nào cÛng có s¿ 
liên tøc Ç‹ ti‰p nhÆn s¿ bi‰n hóa bän næng sinh tÒn. TØ tÃt 
cä nh»ng nguyên tÓ vÆt chÃt cho Ç‰n nh»ng sinh loåi vån 
vÆt ÇŠu n¢m trong cái chân lš huyŠn diŒu cûa vÛ trø, mà cái 
lš trí cûa con ngÜ©i không th‹ nào diÍn tä h‰t ÇÜ®c. 

Ba gåch ngang trên, nh¡m ngay ª gi»a, tØ gåch thÙ 
nhÃt, nhích lên m¶t tí, rÒi s° th£ng xuÓng, giao Çi‹m ª gåch 
thÙ ba . V§i ÇÜ©ng s° th£ng xuÓng, làm tách r©i ra hai 
phÀn b¢ng nhau  hiŒn ra thêm m¶t hình tÜ®ng, Çó là 
quÈ Khôn. Khôn có nghïa là ÇÃt. VÆy ÇÃt có nghïa là gì? ñÃt 
là m¶t th‹ chÃt có sinh khí Âm và DÜÖng Ç‹ nuôi dÜ«ng sinh 
loåi vån vÆt. Nh© cái lš Càn Khôn bát quái, mà con ngÜ©i 
m§i có Çi‹m t¿a Ç‹ ÇÙng v»ng, d¿ng chí lÆp thân. C° nhân 
có câu: "ñÀu Ç¶i tr©i, chân Çåp ÇÃt", mà th‰ nhân thÜ©ng nói 
Ç‰n câu này, Ç‹ áp døng cho cái chí khí nam nhi trong thiên 
hå. à, thì ra là vÆy! 

NhÜ trên Çã thÃy ch» Càn Khôn, nghïa là tr©i ÇÃt. Càn 
sinh khí, Khôn sinh vån vÆt. NhÜ vÆy Càn chû thu¶c vŠ 
dÜÖng khí, Khôn chû thu¶c vŠ âm khí. Hai chû khí này hòa 
h®p v§i nhau, nên cái nào cÛng có cái Än tàng cä hai bän 
âm dÜÖng tính. NhÜ vÆy m§i có th‹ tåo ÇÜ®c s¿ sinh hóa 
trong vÛ trø. Bªi vÆy cho nên, vån vÆt s¡c thái ÇŠu näy sinh 
và phát xuÃt tØ gi»a s¿ hòa h®p cûa Âm DÜÖng. 

ñÓi v§i nhân loåi Çåo lš, Càn Khôn có nghïa là Phø MÅu 
(cha mË). Càn là cha, Khôn là mË. Con cái ÇÜ®c sinh ra là 
do bªi khí huy‰t cûa cha mË. Cha mË có công tåo thành và 
có ÇÙc dÜ«ng døc bäo vŒ s¿ sinh tÒn, tÙc phäi có cái Ç¥c 
quyŠn giáo hóa, cÛng nhÜ tr©i và ÇÃt ÇÓi v§i sinh linh vån 
vÆt. 

Trª vŠ sinh th©i thÜ®ng c°, con ngÜ©i cÛng có cái óc sinh 
hoåt t¿ vŒ. H† thÜ©ng dùng nh»ng hang Ç¶ng làm nÖi trú Än 
và h† ít xuÃt hiŒn ª bên ngoài. CÛng vì lë thi‰u ti‰p cÆn v§i 

T 
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thiên nhiên s¿ vÆt, nên h† bÎ trì hoãn trong cái th‰ gi§i sinh 
vÆt, chÜa phát sinh ÇÜ®c cái ki‰n thÙc cûa loài ngÜ©i dÜ§i 
bÀu tåo hóa. 

Theo thuy‰t nhà PhÆt. TÃt cä vån h»u, chúng sinh ÇŠu là 
s¡c tÜ§ng vô thÜ©ng. Có vô thÜ©ng m§i š thÙc ÇÜ®c ch‡ cÙu 
cánh. M¶t dòng nÜ§c Çøc chäy mãi, träi qua nhiŠu giai Çoån, 
xuyên qua nhiŠu khe suÓi, Ç‰n lúc Çó, dù Çøc cÛng phäi 
trong. VÆy thì con ngÜ©i trÜ§c kia cÛng là dòng nÜ§c døc 
này vÆy. LÀn ÇÀu con ngÜ©i tách r©i cái th‰ gi§i vån vÆt, cªi 
bÕ låi cái lÓt tiŠn sº Ç‹ ti‰n bÜ§c dÀn theo ánh sáng thiên 
nhiên cûa vÛ trø Ç‹ Çi tìm cái chân lš khoa h†c trí tuŒ. Tåm 
dØng nghÎ luÆn ª ch‡ này, ti‰p tøc giäi thích thêm vài nét 
trong hình tÜ®ng Càn Khôn Ç‹ bi‰n hóa thành ch» Xuân. TØ 
ch» Càn s° m¶t gåch xuÓng, coi nhÜ c¡t r©i làm hai, có m¶t 
hình tÜ®ng nhÜ là ch» KHÔN. Bây gi© hãy b¡t ÇÀu tØ giao 

Çi‹m gi»a gåch thÙ ba, kéo xiên qua bên trái   tÙc là nét 
phiŒt. K‰ Çó cÛng tØ giao Çi‹m ª nét phiŒt cûa gåch thÙ ba 

kéo nghiêng qua bên phäi . ñây là nét phÆt, m¶t hiŒn 

tÜ®ng cho thÃy  Çó là ch» NhÖn Çi, tÙc là con ngÜ©i Çang 
ÇÓi diŒn v§i Tåo Hóa. 

Ti‰p tøc vë thêm m¶t ch» NhÆt ª dÜ§i ch» Nhân Çi   
Ç‹ phÓi h®p v§i 3 hiŒn tÜ®ng trên tåo thành m¶t ch» XUÂN 
ÇÀy š nghïa. 

NhÆt nghïa là gì? NhÆt có nghïa là ngày ho¥c ban ngày, 
m¥t tr©i, v§i m¶t khÓi nhiŒt lÜ®ng kh°ng lÒ trong vÛ trø, g†i là 
Thái DÜÖng. Nh© nó mà guÒng máy tåo hóa m§i chuy‹n 
bi‰n, vån vÆt m§i hoåt Ç¶ng ti‰p dÜ«ng sinh tÒn, Càn Khôn 
m§i có th‹ chuy‹n l¿c, vÆn hành. Nó n¢m trong ch» Xuân 
v§i vai trò có nghïa là Ãm áp, nhiŒt tình, tÜÖi sáng, tích c¿c. 

Có lë con ngÜ©i lúc bÃy gi©, b¶ óc chÜa ÇÜ®c phát tri‹n 
cûa cái thÙc giác t¿ nhiên nên không phân biŒt nh»ng bi‰n 
tÜ®ng chung quanh, vì h† thÜ©ng Än náu sÓng trong âm u, 
ch£ng có ngày, cÛng ch£ng có Çêm. Cho nên bÎ änh hÜªng 
bªi âm khí quá n¥ng nŠ làm cho các giác quan thi‰u s¿ tích 
c¿c hoåt Ç¶ng ti‰p xúc và thu hút v§i m†i ÇÓi tÜ®ng thiên 
nhiên, làm cho bän tính h‡n sinh giäi Çãi. Vì vÆy mà phäi 
chÎu gián Çoån s¿ khai tri‹n khä næng phát huy tinh thÀn trí 
tuŒ. 

Trong ÇÎnh luÆt tåo hóa phàm s¿ vÆt gì cÛng vÆy. LÀn 
lÀn t¿ nhiên rÒi cÛng có s¿ thay Ç°i, ngay cä nh»ng sinh vån 
vÆt cÛng không ngoåi lŒ. Con ngÜ©i ngÒi lâu rÒi cÛng phäi 
ÇÙng dÆy, ÇÙng mãi rÒi cÛng phäi muÓn Çi, Ç‹ tìm cho tâm 
hÒn có m¶t s¿ thoäi mái. ñó là cái cäm Ùng t¿ nhiên näy 
sinh së Ç‰n v§i con ngÜ©i tØng giai Çoån lÎch sº. Có lë lúc 
bÃy gi© con ngÜ©i thÜ©ng ª trong hang hÓc, không chÎu n°i 
lÓi sÓng man dã b¿c b¶i thi‰u thÓn m†i hoàn cänh, còn phäi 
ÇÜÖng ÇÀu v§i m†i ÇÓi tÜ®ng hi‹m nguy, nên h† phäi tìm 
m¶t lÓi thoát và t¿ vŒ, lÀn lÜ®t rû nhau ra khÕi cái cänh äm 
Çåm tÓi tæm. 

Thoåt tiên, h† ti‰p xúc nh»ng tia sáng thái dÜÖng träi 
trên nh»ng ng†n cây täng Çá, xuyên qua nh»ng lá cành, cho 
thÃy nh»ng hiŒn tÜ®ng s¿ vÆt hi‹n nhiên gÀn gÛi v§i h†, rÒi 
lÀn lÀn quen m†i hoàn cänh thiên nhiên. Nh© Çó Çã mang låi 
cho h† m¶t s¿ sinh tÒn ÇÀy nh¿a sÓng thoäi mái, làm cho h† 
khai phát ÇÜ®c dÀn dÀn cái tâm tính Ç¥c s¡c cûa con ngÜ©i 
mª r¶ng thêm cái tinh thÀn sáng suÓt, thâm nhÆp cái Çåo lš 
Càn Khôn, Nhân Sinh, ñåo ñÙc và cÛng chính th©i Çi‹m Çó, 
Çã khai hóa con ngÜ©i b¡t ÇÀu ti‰n bÜ§c vào cu¶c sÓng cûa 
xã h¶i loài ngÜ©i. Và cÙ th‰ mà ti‰n mãi, mang theo ánh 
sáng ki‰n thÙc tÜ tÜªng cho nhân loåi cùng thø lÆp m¶t th‰ 
gi§i væn minh. 

Hoa huŒ 
    

   � NguyÍn Væn CÜ©ng 

 
Dáng em màu trinh nguyên 

Thoang thoäng mùi tinh khi‰t 
Em cao quš tuyŒt trÀn 

HÜÖng dâng thÖm mÜ©i cõi 
Nhìn em ta Çänh lÍ 

TÜªng quÿ trÜ§c PhÆt Çài. 
 

 

� 

Xuân cäm 
 

      � Thanh Châu 

 
ViÍn xÙ xuân hŠ viÍn xÙ Xuân 

Xuân xuân, t‰t t‰t, t‰t cùng Xuân 
Mai vàng c¢n c‡i không hoa lá 

Tuy‰t tr¡ng phÛ phàng lÃp lÓi Xuân 
Chính trÎ thÃt th©i khô xác håc 

Tº vi Ç¡c th‰ Ãm lòng Xuân 
Xuân này Ç‰n n»a là bao nhÌ ? 
ViÍn xÙ xuân hŠ viÍn xÙ Xuân 

 
 
Nh© ÇÓi diŒn và gÀn gÛi v§i thiên nhiên, Çã Çem låi cho 

h† m¶t tÜÖi sáng mÀu nhiŒm khác thÜ©ng, khi‰n cho h† phäi 
tr¿c thÎ vào các s¿ vÆt Ç‹ nhÆn thÙc rõ ràng cái nguyên lš 
hiŒn tÜ®ng, rÒi näy sinh ra cái š thÙc, lãnh h¶i tØ lãnh v¿c 
này sang lãnh v¿c khác, Ç‹ Çem tác døng vào s¿ vÆt. H† lÃy 
làm sung sÜ§ng ki‰n thÙc ÇÜ®c cái tiŠm næng vô tÆn cûa b¶ 
óc con ngÜ©i, Çã ÇÜa nhân loåi Ç‰n tØng møc Çích. Nó là cái 
nguÒn sÓng, dÅn nhân loåi vÜ®t khÕi vô minh, Ç‹ Çi tìm cái 
chân th¿c. 

Con ngÜ©i dù cho bÃt ª vào ÇÎa vÎ giàu sang hay nghèo 
nàn, tÃt cä ÇŠu muÓn cho mình ÇÜ®c nhiŠu niŠm hy v†ng tÓt 
ÇËp nhÜ tia n¡ng, Ãm áp tÜÖi vui, mát mÈ v§i m¶t s¡c thái 
tinh thÀn hÒng tía, nhÜ hoa thÖm nhøy th¡m dÜ§i bÀu tr©i 
xuân cûa vÛ trø. 

Cho nên nh»ng cái ÇËp, cái vui, cái mÀu nhiŒm, cái tÜÖi 
sáng Ãm cúng, cái näy nª trÜ©ng sinh bÃt lão, không ngoài 
cái hình tÜ®ng cûa ch» Xuân mà nhân sinh vån vÆt ÇŠu Än š 
cäm m¶ Ü§c muÓn. ñÜ®c sÓng mãi v§i nét Ç¥c thù hånh 
phúc ÇËp Çë nhÜ mùa xuân Ç‰n v§i tåo hóa. 
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�  ñoàn Væn Thông 
 

oùi vaø hieåu theo Khoa hoïc 
Ñoâng phöông thì thôøi gian 

chuyeån hoùa ñoåi thay lieân tuïc, töø caû 
vuõ truï bao la cho tôùi haønh tinh nhoû 
nôi loaøi ngöôøi sinh soáng, töø caùi ñaïi 
theå tôùi caùi tieåu theå tuy thieân bieán 
vaïn hoùa nhöng luoân luoân  theo moät 
trình töï naøo ñoù raát coù quy luaät. 
Nhöõng baäc Ñaïi Sö Ñoâng phöông 
thôøi coå ñaïi, thoâng hieåu quy luaät aáy 
qua nhieàu nguyeân lyù thaâm saâu vi 
dieäu nhö Kinh Dòch, Huyeàn Khoâng 
hoïc, Thieân Hoàng Phaïm, Laïc Thö, 
Phong Thuûy v.v... Baøi vieát döôùi ñaây 
chæ taäp chuù vaøo moät phaàn nhoû 
trong Phong Thuûy ñeå töø ñoù tìm hieåu 
nhöõng ñoåi thay chuyeån bieán veà tình 
hình theá giôùi trong naêm Giaùp Thaân 
.-Ñaëc bieät laø chæ giôùi haïn ôû moät soá 
nöôùc ñònh vò taïi cung höôùng Ñoâng 
Baéc cuûa theá giôùi vaø moät vaøi suy 
ñoaùn veà Vieät Nam maø thoâi.    

            
THUYEÁT TAM NGUYEÂN VAÄN KHÍ- 
CHU KYØ CÖÛU TINH LIEÂN CHAÂU 
Tröôùc tieân, theo Huyeàn Khoâng 

Phong Thuûy, cöù 500 naêm laø 1 Ñaïi 
nguyeân, 180 naêm laø 1 Chính 
nguyeân- 180 naêm laø chu kyø hoäi hoïp 
cuûa 9 haønh tinh quanh quaû ñaát maø 
coå nhaân goïi laø Chu kyø Cöûu tinh lieân 
chaâu- neáu phaân 180 naêm naøy ra laøm 
3 thì moãi 60 naêm laø moät Nguyeân. Ba 

Nguyeân aáy laø Thöôïng Nguyeân, 
Trung Nguyeân vaø Haï Nguyeân. Moãi 
Nguyeân goàm coù 3 thôøi kyø – moãi thôøi 
kyø goïi laø moätø Vaän. Qua heát 3 
Nguyeân, töùc laø qua 180 naêm thì laïi 
baét ñaàu moät chu kyø Tam Nguyeân 
khaùc keá tieáp. 

Theo thuyeát naøy thì khi vuõ truï 
hình thaønh, moät söï buøng noå nhö 
hieän töôïng Big Bang -maø giôùi khoa 
hoïc ngaøy nay coâng nhaän- ñaõ phaùt 
sinh ra moät naêng löôïng cöïc kyø lôùn 
trong vuõ truï maø coå nhaân Ñoâng 
phöông goïi laø Ñaïi tröôøng Khí-loaïi. 
Khí mang laïi  nhöõng naêng löïc sinh 
ñoäng, Khí cuûa söï soáng hay coøn goïi 
laø Sinh Khí. Khí naøy luaân löu vaän 
haønh, trong vuõ truï vaø thöôøng chuyeån 
ñoåi höôùng.  

 Hieän nay chuùng ta ñang soáng 
trong giai ñoaïn cuûa Haï Nguyeân khôûi 
töø naêm 1984 ñeán naêm 2044.-  chia 
ra 3 vaän: 

 Vaän 1: baét ñaàu töø naêm 1984 ñeán 
naêm 2003, trong 20 naêm naøy, tröôøng 
Khí chuyeån veà höôùng Taây- vaøo luùc 
naøy caùc nöôùc Taây AÂu vaø Myõ raát 
huøng maïnh. 

 Vaän 2: baét ñaàu töø naêm 2004 
ñeán naêm 2023, tröôøng Khí toát laø 
Ñoâng Baéc. Luùc naøy Nhaät laø nöôùc 
troåi daäy maïnh nhaát, keá ñeán laø caùc 
nöôùc nhö Trung Quoác, Baéc Haøn, 
Nam Haøn, Ñaøi Loan. 

 Vaän 3: baét ñaàu töø naêm 2024 ñeán 
naêm 2044, tröôøng Khí toát laø höôùng 
Chaùnh Nam. Luùc naøy UÙc Ñaïi Lôïi seõ 
phaùt trieån raát maïnh. 

Nhö vaäy, xeùt theo vò trí cuûa caùc 
nöôùc thì ñaát nöôùc naøo ñònh vò ngay 
treân höôùng Tröôøng Khí toát cuûa Vaän 
naøo ñoù thì seõ höôûng ñöôïc nhieàu 
thuaän lôïi trong giai ñoaïn cuûa Vaän 
ñoù. 

 
TRÖÔØNG KHÍ CUÛA NAÊM GIAÙP 

THAÂN 2004 
Naêm nay laø Giaùp Thaân- 2004, 

nhö vaäy laø chuùng ta ñang ôû vaøo giai 

ñoaïn cuûa Vaän 2 thuoäc Haï Nguyeân 
maø Tröôøng Khí vuõ truï baét ñaàu ñi vaøo 
höôùng Ñoâng Baéc. Coù nghóa raèng, töø 
naêm nay 2004, ñaát nöôùc naøo ñònh vò 
ôû vuøng Ñoâng Baéc thì ñaát nöôùc ñoù 
höôûng ñöôïc tröôøng Khí toát- nghóa laø 
phöông Ñoâng Baéc Khí maïnh, Khí  ôû 
Ñoâng Baéc luùc ñoù laø toát. - Quyù vò ñoäc 
giaû coù theå xem qua baûn ñoà theá giôùi 
seõ thaáy roõ raøng laø Baéc Haøn, Nam 
Haøn, Nhaät Baûn, Trung Quoác, Ñaøi 
Loan ñònh vò ôû höôùng Ñoâng Baéc, cho 
neân- neáu theo thuyeát Tam Nguyeân 
Vaän  Khí vöøa keå treân thì töø naêm Giaùp 
Thaân 2004 naøy, theá giôùi seõ thaáy roõ 
söï buøng phaùt maïnh meõ cuûa nhöõng 
quoác gia vöøa keå treân veà nhieàu laõnh 
vöïc nhaát laø laõnh vöïc Kinh teá vaø 
Quaân söï – Chính nhöõng söï lôùn 
maïnh cuûa caùc nöôùc aáy maø theá giôùi 
seõ coù nhöõng bieán chuyeån quan 
troïng- noùi khaùc ñi laø aûnh höôûng tôùi 
Vaän meänh cuûa theá giôùi. 

Cuõng töø baûn ñoà theá giôùi ta thaáy 
raèng: khi ñeán Vaän 2, Khí  höôùng Taây 
khoâng coøn toát nhöng vì höôùng naøy 
coù nhieàu daõy nuùi cao neân  che chaén 
Khí naøy. Laïi nöõa, caùc nöôùc vöøa keå 
coù ñöôïc bieån döông bao boïc hay keà 
caän neân ñöôïc höôûng nhieàu Khí toát- 
Coù nöôùc töùc coù Khí. Chæ coù ñieàu laø 
ñöôïc Khí Ñoâng Baéc nhöng vì Ñoâng 
Nam tröôøng Khí khoâng thuoäc Haï 
nguyeân ñöông Vaän thì leõ dó nhieân 
Khí chöa toát maø phía naøy laïi thaáp 
neân bò Khí baát lôïi traøn tôùi. Chính vì leõ 
ñoù thay vì nhöõng quoác gia naøy phaùt 
trieån veà nhöõng maët hoøa bình, coâng 
ích cho caû theá giôùi, xaõ hoäi thì laïi 
haêng haùi phoâ tröông hung haõn trong 
vaán ñeà cheá taïo, saûn xuaát, mua theâm 
vuõ khí, gia taêng quaân soá taïo neân 
hieàm khích hay taùi voõ trang... khieán 
trong vuøng trôû neân baát oån. 

 
NHAÄT BAÛN VAØO NAÊM 2004 

Töø lyù luaän Vaän Khí Phong Thuûy, 
caùc nhaø nghieân cöùu vaán ñeà naøy ñeàu 
quaû quyeát raèng töø naêm 2004, Nhaät 
Baûn chaéc chaén, thaät söï baét tay vaøo 
vieäc taùi voõ trang vì Khí höôùng Ñoâng 
Baéc ñaõ chuyeån tôùi nöôùc Nhaät moät 
caùch thuaän lôïi neân naêng löïc cuûa 
tröôøng Khí aáy ñaõ kích ñoäng chính 
phuû vaø toaøn daân Nhaät trôû neân haêng 
haùi maïnh meõ quyeát taâm phaùt trieån 
quaân söï, phoâ tröông löïc löôïng -maø 
khoâng moät löïc naøo treân theá giôùi coù 
theå caûn noåi. Tuy nhieân veà maët kinh 
teá thì: theo taøi lieäu suy ñoaùn cuûa 
Huyeàn Khoâng hoïc thì nöôùc Nhaät 
böôùc vaøo naêm 2004  laø naêm Giaùp 

N 

TØ phong thûy t§i suy Çoán tÜÖng lai 

S¿ chuy‹n Ç°i Çåi trÜ©ng khí 
vÛ trø Çã änh hÜªng nhÜ th‰ 

nào t§i vÆn mŒnh th‰ gi§i næm 
Giáp Thân? 
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Thaân töùc laø baét ñaàu ñi vaøo Vaän 8 thì 
kinh teá luùc ñaàu töôûng laø taán phaùt, 
nhöng khoâng ngôø laïi yeáu- Lyù do laø 
thuû ñoâ Tokyo bò vaän Saùt Khí. Cuõng 
chính vì tình hình ñoù maø Nhaät gia 
taêng, phaùt trieån quoác phoøng maïnh 
meõ. Neáu chính phuû Nhaät Baûn quyeát 
ñònh chuyeån kinh ñoâ thì môùi mong 
traùnh ñöôïc söï suùt giaûm veà kinh teá. 

Veà maët Ñòa lyù Phong Thuûy thì 
Nhaät Baûn laø vuøng ñaát tuï Nguõ Haønh 
nhôø coù 5 ñaûo lôùn vaø boán nghìn ñaûo 
nhoû. Hình daùng nöôùc Nhaät laø vuøng 
ñaát chuyeån töø Ñoâng Baéc xuoáng Tay 
Nam gioáng con roàng ñang quaãy 
mình treân bieån maø phaàn cô theå ôû 
Ñoâng Baéc traøn ñaày tröôøng Khí toát. 

 
BAÉC VAØ NAM HAØN VAØO NAÊM 2004 

Ñoái vôùi Baéc Haøn thì töø naêm 2004, 
khi ñaïi tröôøng Khí vuõ truï chuyeån vaøo 
Ñoâng Baéc thì nöôùc naøy nhö ñöôïc 
theâm söùc. Tuy nhieân vì nhöõng ñaát 
ñai nuùi ñoài cuûa Nhaät Baûn aùn ngöõ 
phaàn Ñoâng Baéc neân tröôøng Khí vaøo 
ñöôïc Baéc Haøn bò haïn cheá- Neáu 
khoâng nöôùc naøy seõ gia taêng söï haêng 
haùi cuoàng say khieán phaùt sinh nhöõng 
haønh ñoäng cöïc kyø nguy hieåm nhö 
phaùt ñoäng cuoäc chieán tranh nguyeân 
töû chaúng haïn- Phaûi chaêng ñoù laø ñieàu 
may maén. Trong khi ñoù Nam Haøn laø 
vuøng ñaát gaén lieàn Baéc Haøn nhöng laïi 
ôû phía döôùi ñöôïc giaùp 3 maët bieån 
döông neân nhaän tröôøng Khí toát nhieàu 
hôn, trôû neân saùng suoát, töï cheá hôn- 
vaø söùc maïnh quaân söï cuõng nhö kinh 
teá gia taêng. Do ñoù Baéc Haøn bò keïp 
giöõa 3 theá löïc: Trung Quoác, Nhaät 
Baûn, Nam Haøn- caû 3 theá löïc naøy ñeàu 
nhaän ñuû tröôøng Khí toát cuûa Ñoâng 
Baéc neân chung cuoäc vaán ñeà Baéc 
Haøn seõ ñöôïc giaûi quyeát. Maëc daàu 
Baéc Haøn luoân luoân toû ra hung haõn, 
saün saøng tuyeân chieán vôùi caû nöôùc 
Myõ nhöng Myõ yeân laëng, khoâng traû 
ñuõa, khoâng  ñoäng binh aøo aït-...  taïi 
sao? Taïi Ñaïi tröôøng Khí ñang 
chuyeån veà Ñoâng Baéc. Phaûi chaêng 
Myõ cuõng coù quaân sö tieát loä vaän Khí 
ñaày naêng löïc naøy? Ñoïc tôùi ñaây nhieàu 
ñoäc giaû seõ mæm cöôøi vì laø chuyeän giaû 
töôûng khoù tin. Nhöng neáu chòu khoù 
luïc taøi lieäu thì seõ thaáy trong Vaän 1, 
Khí cuûa phöông Taây raát maïnh- haäu 
quaû laø Lieân Soâ tan raõ, ñieàu laøm theá 
giôùi baøng hoaøng, roài cuoäc chieán 
vuøng Vònh noå ra, Myõ vaøo Iraq nhö 
theá cheû tre vaäy maø taïi Ñaïi Hoäi Ñoàng 
Lieân Hieäp Quoác, Trung Quoác khoâng 
boû phieáu phaûn ñoái maø chæ boû phieáu 
traéng. Taïi sao? Theo nhaø nghieân 

cöùu Tröôøng Khí xoaùy Tröông Hueä 
Daân (ngöôøi Trung Quoác) thì Chính 
quyeàn Trung Quoác trong phieân hoïp 
maät vôùi caùc quaân sö loãi laïc ñaõ chòu 
laéng nghe vaø ñaõ hieåu roõ luaät Vuõ truï 
khoù xoay chuyeån neân ñaõ coù quyeát 
ñònh aáy. Cuõng vaäy, Trung Quoác phaûi 
ñôïi tôùi gaàn cuoái naêm 2003, luùc 
tröôøng Khí vuõ truï chuyeån daàn veà 
Ñoâng Baéc, Trung Quoác môùi quyeát 
ñònh phoùng taøu vuõ truï coù ngöôøi ñieàu 
khieån bay voøng quanh traùi ñaát vaø ñaõ 
thaønh coâng. Chuùng ta thöû nhôù laïi: 
vaøo naêm 2008 seõ laø naêm Trung 
Quoác ñöùng ra Toå chöùc Theá Vaän Hoäi, 
taïi sao Theá Vaän Hoäi tröôùc ñoù khoâng 
loït vaøo tay Trung Quoác maø phaûi 
2008 ? Phaûi chaêng laø vì giai ñoaïn 
cuûa Vaän 2 tröôøng Khí coù lôïi ôû Ñoâng 
Baéc, nôi Trung Quoác ñònh vò? 

 
TRUNG QUOÁC VAØ ÑAØI LOAN 
Trong Vaän 7, tröôøng Khí vuõ truï töø 

höôùng Taây neân caùc nöôùc Taây AÂu vaø 
Myõ môùi phaùt trieån moïi maët. Luùc ñoù 
Trung Quoác vaãn coøn yeáu keùm- Lyù 
do laø phía höôùng Taây cuûa Trung 
Quoác quaù nhieàu nuùi non aùn ngöõ 
khieán caûn trôû tröôøng Khí toát aáy 
khoâng vaøo ñöôïc Trung Quoác. Nhöng 
khi vaøo Vaän 8, tröôøng Khí chuyeån 
vaøo Ñoâng Baéc thì Trung Quoác haàu 
nhö nhaän ñöôïc toaøn boä tröôøng Khí 
naøy. Vì theá maø Trung Quoác phaùt 
trieån vöôït böïc khoâng nhöõng veà Kinh 
teá, quaân söï, ngoaïi giao maø caû veà 
maët nghieân cöùu vuõ truï Khoâng gian 
ñeå trôû thaønh sieâu cöôøng saùnh vai vôùi 
Nga Myõ... Vôùi söï thaønh coâng aáy keát 
hôïp vôùi tröôøng Khí toát keùo daøi trong 
20 naêm töø 2003 ñeán 2023, neáu 
Trung Quoác phaùt trieån theo chieàu 
höôùng hoøa bình, chuù troïng veà kinh teá 
hôn laø taêng cöôøng quaân söï  thì ñaát  
nöôùc Trung Quoác caøng phaùt trieån 
maïnh meõ khoâng theå töôûng töôïng. 
Tuy nhieân vì tröôøng Khí maïnh laïi 
theâm quaù töï cao, töï maõn ñaõ hun ñuùc 
quoác gia naøy trôû neân moät moái nguy 
ñoái vôùi caùc nöôùc quanh vuøng vaø 
cuõng laø caùi ñích maø Myõ phaûi löu taâm. 
Nhaát laø khi T.T. OÂn Gia Baûo tuyeân 
boá thaúng thöøng vôùi baùo Washington 
Post raèng: Trung Quoác coù daân soá 
1,3 tyû seõ ñeø beïp taát caû vaø ñuû söùc keát 
thuùc vaán ñeà lôùn” – Lôøi tuyeân boá ñaày 
thaùch thöùc ñaõ laøm theá giôùi kinh ngaïc 
vaø lo sôï khoâng ít. Ñoù chính laø maàm 
moáng cuûa söï sinh saùt, thuø ñòch naûy 
sinh hai ñoái thuû maïnh treân theá giôùi 
seõ quyeát taâm trieät haï nhau. Naêm 
2004 laø naêm khôûi ñaàu cuûa nhöõng söï 

coá seõ xaûy ra cho caùc naêm keá tieáp. 
Chính naêm naøy, tröôøng Khí Ñoâng 
Baéc theo Sô Ñoà Baùt Quaùi chính laø 
cung höôùng cuûa Kieán thöùc cuûa söï 
hieåu bieát, hoïc vaán, tö duy... neân töø 
naêm naøy Trung Quoác seõ naâng cao, 
ñoåi môùi veà giaùo duïc töø hình thöùc laãn 
noäi dung. Cuõng töø ñoù maø daân trí 
ngaøy caøng daâng cao, ngöôøi daân 
nhaän thöùc ñöôïc theá giôùi beân ngoaøi 
raát roõ laøm phaùt huy tinh thaàn daân 
chuû, töï do daãn tôùi nhöõng ñoøi hoûi veà 
nhaân quyeàn, daân sinh khaép caû nöôùc. 
Bieán coá naøy seõ laøm thay haún boä maët 
Trung Quoác nhaát laø veà theå cheá chính 
trò moät caùch kyø dieäu laï luøng chôù 
khoâng ñaãm maùu nhö söï kieän Thieân 
An Moân. Ngoaøi ra caàn phaûi noùi theâm 
veà moät vuøng ñaát phaùt vöôïng, ñoù laø 
Hoàng Koâng- vuøng ñaát naøy phaùt veà 
Kinh teá, chæ chao ñaûo vaøo naêm 2003 
thuoäc vaän 7 vì chöa coù Khí Ñoâng 
Baéc- luùc ñoù phaùt sinh dòch beänh 
Sars raát tai haïi cho Kinh teá Hoàng 
Koâng- Nhöng töø naêm 2004 trôû ñi, 
Hoàng Koâng seõ nhôø tröôøng Khí toát 
cuûa Vaän 8 Haï nguyeân maø phaùt trieån 
höng vöôïng vöôït möùc khoâng nhöõng 
veà kinh teá maø coøn veà vaán ñeà theå cheá 
chính trò- Trung Quoác kieåm soaùt 
Hoàng Koâng nhöng raát khoù ñieàu 
khieån, eùp buoäc Hoàng Koâng theo 
ñuùng theå cheá cuûa Trung quoác ñöôïc.  

Rieâng vôùi ñaûo quoác Ñaøi Loan, 
hoøn ñaûo naøy coù ñuû nuùi non thuaän 
hôïp laïi theâm Töù Thuûy trieàu quy- 
Nöôùc chaàu haàu boán maët laïi theâm 
tröôøng Khí toát ñang chuyeån veà 
höôùng Ñoâng Baéc neân khoâng laï gì khi 
thaáy daân chuùng laãn chính quyeàn nôi 
ñaây naêng ñoäng, phaán chaán, haêng 
say, soâi noåi trong vaán ñeà muoán vuøng 
ñaát mình trôû thaønh moät quoác gia 
rieâng bieät . Tuy vaäy, vò trí cuûa Ñaøi 
Loan so vôùi caùc nöôùc vöøa keå thì hôi 
xa daàn höôùng Ñoâng Baéc, laïi nöõa, 
tröôøng Khí chuyeån töø Ñoâng Baéc tôùi 
Ñaøi Loan laïi bò ngaên caûn bôûi Nam 
Haøn, Nhaät Baûn neân söï tieáp thu Khí 
toát khoâng hoaøn toaøn- Do ñoù chung 
cuoäc Ñaøi Loan vaãn khoâng theå trôû 
thaønh moät quoác gia rieâng bieät vì aùp 
löïc cuûa Trung Quoác vaø keå caû Hoa 
Kyø quaù maïnh.  

 
VIEÄT NAM RA SAO Ô ÛTHÔØI HAÏ 

NGUYEÂN VAÄN 8 ? 
Ñoái vôùi ñaát nöôùc Vieät Nam thì vì 

ñònh vò ôû mieàn Ñoâng Nam Chaâu AÙ – 
vôùi moät daûi ñaát daøi hình cong chöõ S 
nhö caùi bao lôn quay maët ra bieån 
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ñoâng neân tuy khoâng phaûi ôû ngay 
vuøng Ñoâng Baéc nhöng laïi deã daøng 
nhaän  caùt Khí töø Ñoâng Baéc tôùi duø 
khoâng tröïc dieän- Vì theá maø khôûi töø 
naêm 2003, Vieät Nam ñaõ daàn daàn 
phaùt trieån veà nhieàu maët nhaát laø Kinh 
teá. Qua naêm 2004 (baét ñaàu voâ Vaän 
8) laø naêm Giaùp Thaân haønh Thuûy 
luaân löu, chuyeån ñoäng neân Vieät Nam 
caøng tieán nhanh hôn khoâng nhöõng 
veà maët giao haûo vôùi caùc nöôùc, phaùt 
trieån giao thöông kinh teá vaø phaùt 
trieån roäng lôùn veà haøng khoâng. Veà 
maët chính trò, xaõ hoäi seõ thay  ñoåi, côûi 
môû töï do hôn- Ñaëc bieät veà maët trao 
ñoåi E-mail,  internet  vaø truyeàn thoâng 
baùo chí cuõng môû roäng cöûa hôn. Tieác 
raèng söï thay ñoåi coù hôi muoän maøng, 
neáu Vieät Nam ôû vaøo toïa ñoä cao hôn, 
ngang taàm vôùi Ñaøi Loan hay giöõa 
Ñaøi Loan vaø Nhaät Baûn nhaän hoaøn 
toaøn tröôøng Khí Ñoâng Baéc thì söï ñoåi 
môùi cuûa Vieät Nam seõ hoaøn toaøn vaøo 
giöõa naêm 2003 chôù khoâng phaûi 
chaäm chaïp nhö hieän nay. Ngoaøi ra 
neáu Vieät Nam khoâng bò daõy Tröôøng 
Sôn che chaén ôû höôùng Taây thì Vieät 
Nam ñaõ hoaøn toaøn ñoåi môùi vaøo 
nhöõng naêm cuûa Vaän 7 Haï nguyeân 
töùc laø töø naêm 1984-2003 -thôøi gian 
ñoù tröôøng khí toát vaän haønh töø höôùng 
Taây. Nay, töø naêm Giaùp Thaân (2004) 
theá giôùi ñi vaøo vaän 8,  Vieät Nam nhôø 
vuøng ñaát nhoâ ra bieån Ñoâng töø Thöøa 
Thieân - Hueá tôùi Khaùnh Hoøa Nha 
Trang) ñaõ phaàn naøo nhaän ñöôïc 
tröôøng Khí töø Ñoâng Baéc tôùi neân 
chính nhöõng vuøng ñaát naøy seõ ñaåy 
nhanh tieán trình ñoåi môùi nhanh 
choùng ñeán ñoä ít ai ngôø. Chuùng ta 
cuõng ñöøng queân laø chính Traïng 
Trình Nguyeãn Bænh Khieâm, nhaø tieân 
tri loãi laïc cuûa Vieät Nam ñaõ töøng tieân 
ñoaùn söï kieän naøy caùch ñaây 500 naêm 
qua caâu Saám: 

... Thaân Daäu nieân lai kieán thaùi 
bình 

 
Thaät ra  caâu Saám treân khoâng 

nhöõng seõ ñuùng cho Vieät Nam maø 
coøn cho caû vaán ñeà theá giôùi choáng 
Khuûng boá nöõa. 

 
Trong nhöõng baøi keá tieáp, chuùng 

toâi seõ trình baøy tieáp veà suy ñoaùn theá 
giôùi naêm 2003 qua Saám Kyù, Kinh 
Dòch vaø caû nhöõng söï kieän maø daân 
gian thöôøng goïi laø ñieàm, trieäu xin 
quyù ñoäc giaû nhôù theo doõi... 

 
(Nhöõng ngaøy cuoái naêm Quyù Muøi-

2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � TrÀn Ti‰n Thành 
 

ã là ngÜ©i ViŒt, có lë ít ai 
trong cu¶c Ç©i vô thÜ©ng, dâu 

b‹, huyÍn hóa này, låi không m¶t lÀn 
nghe nói Ç‰n SÃm Kš cûa Trång Trình 
NguyÍn BÌnh Khiêm. Cø Trång, tØ 500 
næm trÜ§c Çã linh báo vŠ vÆn nÜ§c ViŒt 
Nam cho hÆu th‰ suy gÅm hòng thÃu 
hi‹u cÖ tr©i mà mÜu ÇiŠu l®i ích cho 
dân t¶c và ÇÃt nÜ§c. Ti‰c là Thiên CÖ 
BÃt Khä LÆu! Do Çó, nh»ng l©i tiên tri 
cûa Trång Trình ÇŠu c¿c kÿ bí hi‹m, 
mÃy ai hi‹u thÃu, trØ khi viŒc xäy ra 
rÒi, ngÜ©i Ç©i m§i h«i ôi: - té ra là th‰ 
ÇÃy! 

 

Bài tiên tri mà bÌ nhân muÓn ngÕ l©i 
v§i Ç¶c giä bÓn phÜÖng vào dip T‰t 
Giáp Thân (2004) là bài thi thÃt ngôn 
bát cú do Cø NguyÍn BÌnh Khiêm 
giáng cÖ tåi Côn ñäo ngay gi»a nhà 
giam các chính trÎ phåm vào ÇÀu ThÆp 
Niên 30 cûa Th‰ K› 20. Th©i cu¶c 
trong thÆp niên 30, qua hai bi‰n cÓ lÎch 
sº vô cùng sôi søc và khích lŒ, Çã 
Çánh Ç¶ng lÜÖng tri và lòng yêu nÜ§c 
cûa ngÜ©i dân ViŒt tØ B¡c chí Nam. 
Ngoài B¡c Çã xäy ra cu¶c n°i dÆy do 
ViŒt Nam QuÓc Dân ñäng chû xÜ§ng 
nh¡m lÆt Ç° ách cai trÎ tàn khÓc cûa 
Pháp th¿c dân. Âm mÜu bÎ båi l¶, 

ñäng TrÜªng là nhà cách mång anh 
hùng NguyÍn Thái H†c cùng 13 ÇÒng 
chí tâm huy‰t ÇŠu bÎ Tây b¡t, bÎ k‰t án 
tº hình, bÎ hành quy‰t dã man. Trong 
Nam có giáo phái Cao ñài Tây Ninh 
do H¶ Pháp Phåm Công T¡c lãnh Çåo, 
giáo huÃn Çåo Ç©i phäi hài hòa và 
ngÜ©i tín ÇÒ Cao ñài phäi tích c¿c yêu 
nÜ§c thÜÖng nòi. (Sau Çó, tØ næm 1939 
m§i có PhÆt Giáo Hòa Häo do Giáo 
Chû Huÿnh Phú S° khai sáng, lÆp Çåo 
TÙ Ân, bao gÒm Ân sâu ÇÓi v§i ÇÃt 
nÜ§c và dân t¶c). TrÜ§c tiên th¿c dân 
Pháp nhÆn thÃy Cao ñài, rÒi Ç‰n Hòa 
Häo, có khä næng thu hút tín ÇÒ quá 
Çông và quá nhanh, có t° chÙc ngang, 
d†c ch¥t chë æn sâu vào quÀn chúng, 
låi ngÃm ngÀm ûng h¶ Hoàng Thân 
CÜ©ng ñ‹, nên Pháp Çã b¡t H¶ Pháp 
Phåm Công T¡c Çày qua Madagascar. 
Còn các nhà trí thÙc cách mång trong 
Nam có liên hŒ xa gÀn v§i Cao ñài 
giáo cÛng bÎ Tây b¡t, bÎ Çày ra Côn 
Çäo. Ch£ng bao lâu sau, m‡i tuÀn m‡i 
tháng låi thÃy bån bè trong Nam và cä 
nh»ng nhà cách mång tæm ti‰ng ngoài 
B¡c và Trung lÀn lÜ®t cÛng ÇŠu bÎ 
Pháp b¡t, bÎ Çày äi Ç‰n tÆn chÓn 
hoang liêu này. HÀu h‰t ÇŠu chán nän, 
ÇŠu nghï r¢ng v§i cÖ s¿ Çen tÓi, bí lÓi 
nhÜ bÃy gi©, chÜa kÎp røc rÎch gì Çã bÎ 
mÆt thám Tây b¡t rÒi, thì cu¶c ÇÃu 
tranh giành ñ¶c LÆp cho nÜ§c nhà e 
chØng së cån h‰t l§p k‰ thØa, lÃy 
ngÜ©i Çâu n»a Ç‹ lãnh Çåo cu¶c cách 
mång liên tøc Çánh Çu°i th¿c dân? 
Quá Çau buÒn, lo l¡ng, nän lòng, låi 
không bi‰t làm gì hÖn gi»a chÓn lao tù 
biŒt xÙ, các Cø bèn rû nhau, trong m¶t 
Çêm ñông giá lånh vào ÇÀu thÆp niên 
30, t° chÙc CÀu CÖ.   

 
Bài tiên tri này do Cø TrÀn Væn 

Qu‰ (TVQ), m¶t nhân sï uy tín, cÜÖng 
tr¿c, thu¶c Cao ñài giáo, m¶t nhà cách 
mång bÎ Pháp Çày ra côn Çäo, m¶t h†c 
giä l‡i låc, m¶t giáo sÜ Sº ñÎa lØng 
danh cûa trÜ©ng Petrus Kš næm xÜa, 
Çã k‹ låi cho bÌ nhân nghe vào cuÓi 
næm 1954, tåi trø sª M¥t TrÆn QuÓc 
Gia Liên HiŒp cûa lãnh tø VÛ Tam 
Anh, ª hÈm Cao Th¡ng, khu Bàn C©, 

ñ 

ViŒt Nam:  

Thiên CÖ tØ ƒt DÆu (1945) Ç‰n 
ƒt DÆu (2005) 
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Sàigòn. Cø Qu‰ nói: Çêm Çó, chúng tôi 
chia nhau kÈ lÆp bàn th© dã chi‰n, kÈ 
canh chØng cai ngøc, lòng bÒi hÒi thÃp 
thÕm ch© mong. ChÌ có chút hÜÖng 
lòng thành khÄn xung Thiên làm nhang 
Çèn cháy r¿c trong tâm khäm nh»ng 
kÈ bÎ lÜu Çày, là ngÜ©i chû lÍ, chúng tôi 
vØa khÃn vái xong, thì CÖ liŠn xây. 
Trång Trình NguyÍn BÌnh Khiêm xÜng 
danh, cho ngay m¶t bài thÖ 8 câu 7 
ch». Bài Thi thÃt ngôn bát cú Ç¶c Çáo, 
chính xác, linh nghiŒm Ãy nhÜ sau: 

 
KhÌ hú Tri Nam cá hóa RÒng, 
Gà kêu Nam B¡c h¶i Hoa Long 
LÀn tay Ç‰m låi Næm Ba Chín  
M§i thÃy ÇiŠm may giÓng Låc 

HÒng 
Chæm chÌ ch© ngày sang MÆU 

NG¬ 
Ð§c ao Ç¥ng thÃy bu°i Canh 

Thân 
Cho hay bÓn b‹ ba Çào dÆy 
Cù rÓng kêu vang giÓng Låc 

HÒng 
 
Cø TVQ nói ti‰p: - hai câu thÖ ÇÀu 

và câu k‰t Çã làm anh em chúng tôi vô 
cùng phÃn chí. Chúng tôi hi‹u ngay 
r¢ng Ç‰n næm Thân næm DÆu, dân ViŒt 
së g¥p H¶i Long Vân, nhÜ cá hóa 
RÒng, vang danh bÓn b‹. NhÜng rÒi låi 
th¡c m¡c, låi hÕi nhau: - næm Thân 
DÆu nào Çây?  Mà làm sao thoát ÇÜ®c 
ách th¿c dân Pháp Çã chÙ? NhÜ chim 
bÎ nhÓt mà muÓn tung cánh bay cao thì 
phäi s° lÒng. Còn dân ViŒt, n‰u muÓn 
vÜÖn lên thì trÜ§c tiên phäi tính chuyŒn 
chÃm dÙt ch‰ Ç¶ cai trÎ thâm hi‹m cûa 
Pháp. VÆy cÖ h¶i nào Çây, næm nào và 
b¢ng phÜÖng cách gì Ç‹ hå Tây, Ç‹ 
giành ñ¶c LÆp?  Cái nan ÇŠ cÓt lõi và 
ray rÙt Çó låi không ÇÜ®c Cø Trång 
Trình hé mª cho thÃy. Ch¡c là có chÌ 
bäo mà tøi tôi không nhÆn ra! Không 
làm sao hi‹u ÇÜ®c, không Çoán ÇÜ®c 
l©i giäi Çáp xuyên qua mÃy l©i tiên tri 
kÿ bí cûa Trång Trình. Riêng vŠ 
khoäng th©i gian tính, bài thi có mÃy 
mÓc th©i gian: NhÜ næm Thân, næm 
DÆu. Còn nói Ç‰n MÆu NgÛ, quä là kÿ 
lå vô cùng! Trên 12 con Giáp, có næm 
nào là MÆu NgÛ Çâu?  (hay là MÆu 
Ng†, nói tråi cho h®p vÀn, dÍ Ç†c 
thôi?). Còn Canh Thân là Tháng hay 
Ngày hay Næm Çây? NhiŠu kÿ bí, 
không làm sao Çoán ÇÜ®c. NhÜng tÃt 
cä Çó, h£n là nh»ng mÃu chÓt th©i gian 
ÇÎnh mŒnh, trí phàm khó mà xác ÇÎnh 
n°i! Tuy nhiên n‰u xác ÇÎnh ÇÜ®c thì 

có lë së giäi mã ÇÜ®c n¶i dung và š 
nghïa bài tiên tri.  

 
Cø TVQ còn nói ti‰p, mãi Ç‰n sau 

này, khi chúng tôi vŠ Ç‰n ÇÃt liŠn rÒi, 
Ç‰n ngày NhÆt Çäo chánh Pháp, chìa 
khóa cûa v‰ ÇÀu bài thi m§i tÕ l¶, s»ng 
s©, rõ ràng, nhÜ (2+2) là (4) vÆy. H«i 
ôi!  Bi‰n cÓ xäy ra rÒi, chúng tôi m§i 
hi‹u rõ š và nghïa câu thÖ thÙ Ba: "LÀn 
tay Ç‰m låi 5-3-9." Cø Trång Trình Çã 
bäo: hãy Ç‰m ngÜ®c låi mÃy con sÓ 5-
3-9, ¡t bi‰t ÇÜ®c cái ngày 9-3-5 ÇÎnh 
mŒnh cûa ViŒt Nam ta. Nghïa là Ç‰n 
ngày 9 tháng 3 næm 1945 (tÙc næm - 
ƒt DÆu), dân ViŒt Nam së thÃy rõ ÇiŠm 
may, së ÇÜ®c tháo cÛi s° lÒng, Pháp 
th¿c dân b‡ng chÓc và bÃt ng© së bÎ 
loåi khÕi chính trÜ©ng ViŒt Nam. Mà 
Çúng vÆy! Qua sáng hôm sau, khi bi‰t 
NhÆt Çã tóm tr†n sÓ--cä quân, dân, 
chính--ngÜ©i Pháp trên toàn cõi ñông 
DÜÖng, chúng tôi vØa sºng sÓt vØa 
kinh hoàng, ÇŠu vô cùng thán phøc tài 
tiên tri thÀn bí cûa Trång Trình NguyÍn 
BÌnh Khiêm. Lúc Çó m§i hi‹u ÇÜ®c 
r¢ng NhÆt Çäo chánh Pháp ngày 9-3-
1945, là m¶t cÖ may to l§n cho dân t¶c 
ViŒt Nam chúng ta. Vì nh© Çó mà cÖ 
cÃu t° chÙc cûa Pháp, tØ làng xã thôn 
Ãp, quÆn huyŒn Ç‰n thành thÎ kh¡p 
trên 3 MiŠn ÇÃt nÜ§c ViŒt Nam, do 
Pháp Ç¥t ra, ÇiŠu khi‹n và ki‹m soát, 
qua Çêm mÒng Chín tháng Ba 1945, 
ÇŠu bÎ vô hiŒu hóa, tan rã. Câu 4, "M§i 
thÃy ÇiŠm may giÓng Låc HÒng" quä 
là hiŒn tiŠn, diŒu h»u. Nh© vÆy, các t° 
chÙc thanh thi‰u niên, các Çäng phái 
chính trÎ, các phong trào yêu nÜ§c xuÃt 
hiŒn không còn bÎ cän trª. HÖn n»a, tØ 
Çó quÀn chúng m§i có š thÙc chính trÎ. 
M§i làm quen v§i mÃy ti‰ng ñ¶c LÆp, 
t¿ chû, dân chû, t¿ do... , dù chÌ là hình 
thÙc, là nh»ng danh tØ suông, vì NhÆt 
vÅn âm thÀm thay Pháp cÀm quyŠn tåi 
nÜ§c ta, vÅn còn thâu thóc lúa cûa dân 
ta, khi‰n 2 triŒu ngÜ©i dân ViŒt phäi 
ch‰t Çói! NhÜng m†i ngÜ©i ÇŠu hi‹u cái 
ách cai trÎ cûa NhÆt cÛng chÌ là tåm 
th©i, giai Çoån, trong lúc ñÒng Minh 
Anh-MÏ ti‰n Çánh khÓc liŒt khi‰n NhÆt 
phäi ÇÀu hàng vào ngày 15-8-1945, 
sau khi bom nguyên tº cûa MÏ n° trên 
ÇÃt NhÆt. Cø TVQ còn nói thêm mÃy 
ÇiŠu quan tr†ng. Cø bäo chúng ta chÌ 
m§i thÃy ÇiŠu Ùng nghiŒm nÖi bÓn câu 
khªi cûa bài tiên tri thôi. Tuy nhiên hai 
câu xÜ§ng ÇÀu vÅn còn liên hŒ mÆt 
thi‰t v§i 4 câu cuÓi; nhÜng viŒc chÜa 
Ç‰n, ai mà rõ ÇÜ®c së ra sao? ChÌ bi‰t 
ch¡c ch¡n là phäi ch© Ç‰n næm MÆu 
NgÛ m§i thÃy và hi‹u ÇÜ®c toàn b¶ bài 

thi kÿ bí cûa Trång Trình. "Ch©" Çây, 
không phäi là thø Ç¶ng, nhÜ n¢m ch© 
Sung Røng vào miŒng. Trái låi phäi 
Chæm ChÌ, phäi tích c¿c h†c hÕi, suy 
tÜ, vÆn døng tri ki‰n hÀu thÃy ÇÜ©ng lÓi 
nào là Çúng, là sai, Ç‹- trong th©i gian 
ch© Ç®i, ti‰n Ç‰n næm MÆu NgÛ, cái 
næm ÇÎnh mŒnh kÿ bí Ç‰n vÆn h¶i c¿c 
kÿ tÜÖi sáng cûa ViŒt Nam ta- mà dÃn 
thân tranh ÇÃu, vÆn Ç¶ng, vÆn ngoåi 
th¡ng l®i vÈ vang cho quê hÜÖng xÙ sª 
và dòng giÓng Låc HÒng. Cø TrÀn Væn 
Qu‰ Çã ra ngÜ©i thiên c°. BÌ nhân này 
m‡i khi nghï Ç‰n Cø, låi nh§ Ç‰n bài 
Thi cûa Trång Trình do chính Cø, nºa 
th‰ k› trÜ§c, Çã k‹ cho nghe. Cø còn 
nói: cái khúc m¡c trong bài thi cûa 
Trång Trình là y‰u tÓ th©i gian phäi rÃt 
chính xác, không có mÖ hÒ, vô ÇÎnh. 
T› nhÜ næm DÆu, phäi là næm ƒt DÆu, 
trùng v§i næm 1945 Tây LÎch, låi Çúng 
ngày 9 tháng 3, NhÆt Çäo chính Pháp, 
nhÜ Trång Trình Çã tiên tri.   

GÀn Çây, m¶t hôm tình c© tai nghe 
m¶t ngÜ©i bån nói ch» MÆu Xìn. Tò 
mò, bÌ nhân bèn hÕi 2 ch» MÆu Xìn có 
nghïa gì vÆy?  ñÜ®c Çáp MÆu là 
không; còn Xìn là tiŠn. MÆu Xìn là 
Không TiŠn. LiŠn lúc Çó, bÌ nhân nghï 
ngay Ç‰n MÆu NgÛ trong bài tiên tri 
cûa Trång Trình. VÆy MÆu NgÛ ¡t là 
không næm (05), là næm 2005. Mà næm 
2005 cÛng nh¢m vào Næm ƒt DÆu n»a, 
khªi ÇÀu m¶t chu kÿ m§i, m¶t vÆn h¶i 
m§i, c¿c kÿ rång r« cho dòng giÓng 
Låc HÒng. MØng thay. Thì ra: 

KhÌ hú tr©i Nam cá hóa rÒng 
(Giáp Thân, 1944 và 2004). 

Gà kêu Nam B¡c h¶i Hoa Long 
(ƒt DÆu, 1945 và 2005). 

LÀn tay Ç‰m låi 5-3-9 (nh¢m ngày 
9 tháng 3 næm 1945, ƒt DÆu). 

M§i thÃy ÇiŠm may giÓng Låc 
HÒng (NhÆt Çäo chính Pháp),  Vua 
Bäo ñåi tuyên bÓ ViŒt Nam ñ¶c LÆp. 

Chæm chÌ ch© ngày sang MÆu 
NgÛ, (2005, låi là næm ƒt DÆu.  t phäi 
có chuy‹n bi‰n quy‰t liŒt và toàn diŒn, 
khai mª VÆn H¶i M§i cho ViŒt Nam ta). 

Ð§c ao Ç¥ng thÃy bu°i Canh 
Thân (?)  (¡t là tháng và ngày nào 
Çây?) 

Cho hay bÓn b‹ ba Çào dÆy 
Cù rÓng kêu vang giÓng Låc 

HÒng. 
Xin m©i quš bån bÓn phÜÖng góp 

tay Çoán ti‰p và giäi ti‰p bài thÖ tiên tri 
cûa Trång Trình. Mong thay.  

 
T‰t Giáp Thân (2004) 
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H†c b°ng 
 

� Thích NhÜ ñi‹n 

 
 

ã tØ hÖn 10 næm nay th‹ hiŒn tinh thÀn c¶ng s¿ và 
chia xÈ nh»ng khó khæn cûa Tæng Ni Sinh ViŒt 

Nam Çang du h†c tåi ngoåi quÓc cÛng nhÜ trong nÜ§c; nên 
chúng tôi ÇÀu tiên Çã cÃp phát h†c b°ng cho quš ThÀy Çang 
h†c ñåi H†c cÛng nhÜ Ti‰n Sï tåi Hoa Kÿ, sau Çó là ƒn ñ¶, 
rÒi Thái Lan, Trung QuÓc, Anh QuÓc và sau nÀy là ViŒt 
Nam. ñiŠu nÀy quš Hòa ThÜ®ng, quš ThÜ®ng T†a trong 
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Âu Châu cÛng 
nhÜ Hoa Kÿ ÇŠu nhiŒt liŒt hoan nghinh và Hòa ThÜ®ng 
Thích H¶ Giác còn ÇŠ nghÎ nên chuy‹n h†c b°ng cûa Giáo 
H¶i PGVNTN tåi ñÙc cÃp, trª thành h†c b°ng cûa Giáo H¶i 
PGVNTN Häi Ngoåi cÃp, Ç‹ ti‰ng nói ÇÜ®c månh hÖn. Ÿ cÖ 
sª nÀy chúng tôi Çã hoàn toàn ÇÒng š. 

H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam Tœ Nån tåi C¶ng Hòa Liên Bang 
ñÙc cÛng có chû trÜÖng cÃp phát h†c b°ng cho Tæng Ni ViŒt 
Nam trong nÜ§c và Çã ÇÜ®c quš ñåo H»u, PhÆt Tº xa gÀn 
h‡ tr® b¢ng cách cho mÜ®n H¶i ThiŒn không l©i trong vòng 
5 næm. H¶i PhÆt Tº Çã bÕ sÓ tiŠn Ãy vào Konto ti‰t kiŒm Ç‹ 
lÃy tiŠn l©i cÃp phát h†c b°ng. Chû trÜÖng Ãy Çã ÇÜ®c nhiŠu 
vÎ ÇÒng š. HiŒn nay sÓ tiŠn ti‰t kiŒm nÀy Ç¶ trên 100.000€ 
và m‡i næm tiŠn l©i Ç¶ 3.000€. SÓ tiŠn l©i nÀy chia làm ba. 
CÃp 20 h†c b°ng cho Tæng Ni Sinh Çang h†c cao cÃp PhÆt 
H†c tåi Hà N¶i. 20 cÃp cho Tæng Ni Sinh Çang h†c cao cÃp 
tåi Hu‰ và 20 cÃp cho Tæng Ni Sinh Çang h†c cao cÃp PhÆt 
H†c Vån Hånh tåi Sàigòn. ñó là chÜa k‹ hàng træm h†c 
b°ng khác do chùa Viên Giác cÃp cho các trÜ©ng Trung 
CÃp PhÆt H†c tåi ñà N¤ng, H¶i An, Tam Kÿ, Nguyên ThiŠu 
(Bình ñÎnh) và m¶t sÓ nÖi khác. 

Riêng tåi ƒn ñ¶ hiŒn có 150 Tæng Ni Sinh ViŒt Nam 
Çang h†c các ngành Tôn Giáo, Giáo Døc, Ngôn Ng» v.v... ª 
các bÆc ñåi H†c, Cao H†c, Thåc Sï, Ti‰n Sï. CÛng Çã có 
hÖn 10 vÎ Çã ra trÜ©ng. SÓ còn låi Çang trình luÆn án và së 
trình luÆn án trong nay mai. Trong sÓ 150 vÎ Çó, chùa Viên 
Giác tåi Hannover Çã và Çang cÃp cho 100 vÎ. SÓ tiŠn m‡i 
næm chuy‹n 2 lÀn. M‡i lÀn Ç¶ chØng 28.000€. NhÜ vÆy m‡i 
næm sÓ tiŠn phäi chuy‹n riêng cho ƒn ñ¶ là 56.000€. ña 
phÀn sÓ tiŠn nÀy là do quš SÜ Cô tåi chùa làm bánh Ç‹ phát 
hành trong các dÎp lÍ mà có ÇÜ®c. N‰u sÓ tiŠn trên có thi‰u 
thì trích ra tØ quÏ Tam Bäo cûa chùa. 

T°ng sÓ h†c b°ng mà chùa Viên Giác cÃp kh¡p nÖi m‡i 
næm lên Ç‰n 75.000€. Trong Çó sÓ Çóng góp cûa các PhÆt 
Tº cÛng có; nhÜng rÃt khiêm nhÜ©ng. Xin kêu g†i s¿ hÜªng 
Ùng cûa quš vÎ. 

ChÜ T° dåy r¢ng: "Tåo t¿ dÎ, tåo Tæng nan". Nghïa là 
"Xây chùa dÍ, Çào tåo Tæng khó". ñúng nhÜ th‰. N‰u có 
m¶t vÎ Tæng Ni xÙng Çáng thì có th‹ xây mÃy ngôi chùa 
cÛng ÇÜ®c, chÙ không phäi chÌ m¶t ngôi. Do vÆy mà cá 
nhân tôi luôn luôn quy‰t theo con ÇÜ©ng giáo døc nÀy, là 
m¶t con ÇÜ©ng nhân bän mà chÜ T° Çã bao Ç©i truyŠn Çåt 
låi. Xây chùa tuy dÍ; nhÜng ª ngoåi quÓc nÀy cÛng gian nan 
l¡m. Còn nh»ng ai có tâm lo cho l§p hÆu tÃn thì sÓ ngÜ©i Ãy 
cÛng ch£ng có nhiŠu. Vì Ça phÀn phäi lo cho t¿ viŒn cûa 
mình, cÛng nhÜ nh»ng PhÆt s¿ khác, làm sao có th‹ chu 
toàn ÇÜ®c. Nói nhÜ th‰ không phäi là không có. Ÿ MÏ, 

Canada, Úc, Âu Châu vÅn có nhiŠu ThÀy, Cô Çang gia tâm 
h‡ tr® trong khä næng cûa mình; nhÜng cÛng chÜa ÇÒng b¶ 
mÃy. DÀu sao Çi n»a Çã có tâm giáo dÜ«ng nhÜ th‰ vÅn quš 
hóa vô cùng. 

Tôi phát tâm Çi tØ tÃm lòng cûa ngÜ©i Çã ÇÜ®c Giáo H¶i 
PGVNTN cho Çi du h†c tåi NhÆt Bän tØ næm 1972; nên rÃt 
thông cäm cho nhiŠu ThÀy Cô Çang h†c tåi ngoåi quÓc mà 
g¥p khó khæn nhÜ th‰; nên cÓ g¡ng giúp Ç« mà thôi. Ngoài 
ra không có m¶t møc Çích nào khác, ngoài møc Çính là: Çào 
tåo tæng tài Ç‹ báo PhÆt ân ÇÙc. Nghï phÆn mình Çã an, còn 
bao nhiêu kÈ chÜa an thì phäi lo giúp Ç«. ChÌ ÇÖn thuÀn có 
th‰. Cho nên m¶t ThÀy, Cô nào h†c xong ª h†c vÎ nào là tôi 
mØng vô k‹. Vì ch£ng u°ng công Çèn sách cûa mË cha và 
Giáo H¶i cÛng nhÜ ngÜ©i cÃp phát h†c b°ng, Khi niŠm vui 
nói lên ÇÜ®c, không có nghïa là khoe khoang, cÛng ch£ng 
có nghïa là t¿ ti m¥c cäm hay danh tÜ§ng v.v... Vì tôi vÅn 
hay nói cho quš ThÀy, quš Cô ÇŒ tº cûa tôi tåi chùa nghe 
trong gi© h†c là: 

"S¿ h†c nó không làm cho con ngÜ©i tu giäi thoát ÇÜ®c; 
nhÜng n‰u muÓn mª cánh cºa giäi thoát Ãy, không th‹ thi‰u 
s¿ tu và s¿ h†c ÇÜ®c". ñành r¢ng ngÜ©i tu không cÀn b¢ng 
cÃp. Vì b¢ng cÃp Ãy ch£ng phäi Çi làm Ç‹ nuôi thân; nhÜng 
n‰u ª Ç©i t¿ xÜng là m¶t Bác Sï, Ti‰n Sï mà không có giÃy t© 
chÙng minh thì ai dám cho m° và ch»a cho bŒnh nhân, hay 
giäng bài trên giäng ÇÜ©ng ñåi H†c ? 

Ngày xÜa Thánh Ghandi tranh ÇÃu cho xÙ ƒn ñ¶ ÇÜ®c 
Ç¶c lÆp tØ ngÜ©i Anh. Ông ta Çã qua Phi Châu và hô hào 
nh»ng ngÜ©i ƒn ñ¶ tåi Çó không chÃp nhÆn chính sách cûa 
ngÜ©i Anh cai trÎ tåi ƒn ñ¶, thì nên xé bÕ b¢ng cÃp cÛng nhÜ 
giÃy t© cûa ngÜ©i Anh cÃp. Ông là ngÜ©i xé ÇÀu tiên cái 
b¢ng Cº Nhân LuÆt H†c Ãy. N‰u lúc Ãy ông không có b¢ng 
mà hô hào ngÜ©i khác xé bÕ, không bi‰t có ai nghe theo 
chæng ? 

Trª låi vÃn ÇŠ cûa chÜ Tæng Ni cÛng th‰. Bây gi© ª ngoåi 
quÓc m‡i ngày chùa nhÆn ÇÜ®c rÃt nhiŠu thÜ tØ giao dÎch 
b¢ng nhiŠu ngôn ng» khác nhau. N‰u vÎ trø trì Ãy không Ç†c 
ÇÜ®c thì phäi nh© Ç‰n ÇŒ tº; nhÜng ÇŒ tº tåi gia thì bÆn công 
æn viŒc làm không t§i chùa xem thÜ ÇÜ®c. Khi Ç‰n thì thÜ kia 
Çã h‰t th©i hån rÒi. NhÜ th‰ là Çã l« mÃt m¶t cÖ h¶i. 

ñÀu tháng 10 næm 2003 vØa qua tôi có dÎp sang ƒn ñ¶ 
trÜ§c khi Çi Úc, ThÀy Hånh Chánh và các Tæng Ni sinh Çang 
du h†c tåi Çó, Ça phÀn nhÆn h†c b°ng tØ chùa Viên Giác 
Hannover có t° chÙc m¶t b»a h†p m¥t, mØng khánh tu‰ cûa 

ñ 

 

ThÜ®ng T†a Khoa TrÜªng Phân Khoa PhÆt H†c tåi ñåi H†c 
New Delhi (ngÒi gi»a), ThÜ®ng T†a Thích Minh ñÙc, ThÜ®ng 
T†a PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên Giác cùng các Tæng Ni Sinh 

ViŒt Nam Çang du h†c tåi ƒn ñ¶ chøp hình lÜu niŒm. 
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tôi, có gÀn 100 vÎ Ç‰n d¿. ñÒng th©i có ThÜ®ng T†a Khoa 
TrÜªng Phân Khoa PhÆt H†c tåi ñåi H†c New Delhi và 
ThÜ®ng T†a Minh ñÙc Ç‰n tØ ViŒt Nam cÛng Çã tham d¿ 
tiŒc vui nÀy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quan khách Çang l¡ng nghe ñåi ñÙc Thích Hånh Chánh, TrÜªng 
Ban T° ChÙc,  tuyên bÓ lš do. 

 
 SÜ Cô Thích N» Minh HuŒ chøp 
nhân ngày nhÆn b¢ng Ti‰n sï. 

 
Ngoài ra SÜ Cô Thích N» 

Minh HuŒ, th‰ danh Võ ThÎ HÒng 
Nga, sinh næm 1957, xuÃt gia 
næm 1976 và th† Tÿ Kheo Ni 
næm 1981. Sau Çó h†c khóa II 
trÜ©ng Cao CÃp PhÆt H†c Vån 
Hånh tåi ViŒt Nam tØ 1988-1992. 
ñ‰n ƒn ñ¶ næm 1994 và Çã träi 
qua các h†c trình Cao H†c, Thåc 
Sï và Çã tÓt nghiŒp Ti‰n Sï tri‰t 
h†c tåi ñåi H†c New Delhi ngày 

22.02.2003. ñây là niŠm vui chung cûa Ni gi§i và cûa ÇÒng 
bào PhÆt Tº. Vì tØ nay Ni gi§i cÛng së có nh»ng bÆc Ni tài 
Ç‹ ra giúp Ç©i giúp Çåo. SÜ Cô cÛng Çã nhÆn ÇÜ®c h†c b°ng 
toàn phÀn cûa chùa Viên Giác cÃp tØ næm 1997 Ç‰n næm 
2002. M‡i næm 1.200 US$. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N‡i nh§ cho  
ngÜ©i vØa ra Çi 

 
(Vài dòng cäm niŒm vŠ 

 Ni SÜ Thích N» Trí Häi) 
 
 

Ü chÎ thân thÜÖng, 
ThÃm tho¡t th‰ mà gÀn 40 næm Çi qua, SÜ chÎ và 

em Çã ÇÜ®c ân sÜ giáo dÜ«ng, thanh tu và h†c Çåo. SÜ chÎ 
ÇÜ®c phúc duyên nhiŠu Ç©i, sanh ra trong gia Çình hoàng 
t¶c, bän thân có h†c, thu¶c thành phÀn trí thÙc trong hàng 
ngÛ ni chúng ViŒt Nam. Do s¿ liên Ç§i gi»a gia Çình và nÖi 
chÓn cung môn, SÜ chÎ phát tâm Çi tu th† giáo v§i SÜ Bà 
cÛng là B°n SÜ y chÌ cûa em. SÜ chÎ ÇÜ®c SÜ Bà Üu ái m‰n 
thÜÖng, SÜ chÎ luôn gÀn gÛi SÜ Bà, h†c Çåo và thÃm nhuÀn 
tâm PhÆt cûa SÜ Bà. 

Trên ch¥ng ÇÜ©ng tu tÆp hành Çåo, chÎ em chúng ta 
không có nhân duyên sÓng chung v§i nhau, nên tuy cùng 
m¶t thÀy nhÜng m‡i ngÜ©i låi sÓng m¶t nÖi. SÜ chÎ có sª h†c 
và hành Çåo theo cung cách phøc vø chúng sanh riêng cûa 
chÎ. Còn em vÅn là ngÜ©i h†c Ni tØ Çåo tràng ni chúng nÀy 
Ç‰n Çåo tràng ni chúng khác, tuy nhiên bóng dáng cûa SÜ 
Bà vÅn luôn hi‹n hiŒn trong em.  

Th©i gian sau nÀy, dù em xa cách nºa vòng trái ÇÃt 
nhÜng tình cäm chân thành cûa em cÛng luôn luôn hÜ§ng 
vŠ quê hÜÖng ViŒt Nam thân yêu, nÖi Çó có bóng dáng tØ ái 
cûa SÜ Bà và cûa bi‰t bao chÎ em huynh ÇŒ thân thÜÖng.  

ChÎ å, cu¶c Ç©i vô thÜ©ng Çã mang Çi nh»ng ngÜ©i thân 
yêu cûa chúng ta. M‡i lÀn em ngÒi Çi‹m låi, låi thÃy lòng 
buÒn nh§ vô cùng. Nh»ng c¶i tùng che chª chúng ta Çã ra Çi 
nhÜ TT. ThiŒn Minh, Ôn Già Lam, Ôn Báo QuÓc, Ôn Trí 
Nghiêm, Ôn TØ ñàm, TT. ñÙc Tâm, TT. Long Trí- thÀy cûa 
em, SÜ Bà DiŒu ñÙc, SÜ Bà Bäo Quang, SÜ Bà Th‹ Quán, 
Ni SÜ Th‹ Thanh, Ni SÜ NhÜ HÜ©ng, SÜ Bà B°n SÜ cûa chÎ 
em chúng ta và bao nhiêu vÎ khác Çã lÀn lÜ®t ra Çi.  

RÒi Ç‰n hôm nay em ch®t nghe hung tin SÜ chÎ vïnh viÍn 
tØ giã cõi tåm nÀy Ç‹ theo gót chÜ tôn ÇÙc. Em và bao chÎ 
em huynh ÇŒ còn Çây nh§ Ç‹ thÜÖng tØng hình bóng ngÜ©i 
thân thÆt xót xa ngút ngàn. TÃt cä, tÃt cä nh»ng hình bóng 
hiŒn dÀn trong tâm tÜªng cûa em.  

Mai Çây chính em rÒi cÛng th‰. Cát bøi trª vŠ v§i cát bøi. 
Chi‰c thân tÙ Çåi nÀy cÛng theo thành-trø-hoåi-không mà 
giã tØ cõi tåm ra Çi. CÙ th‰ vòng luân chuy‹n không cùng- 
không tØ Çi‹m chung và cÛng không tØ Çi‹m thûy, không 
khÙ cÛng không lai... Xin gºi theo ChÎ lòng thÜÖng nh§ vô 
ngÀn!. 

Gi†t sÜÖng nào sáng nay còn Ç†ng cành, ng†n cÕ 
Chút n¡ng mai tän mác t¿ bao gi© 

Em thÜÖng quá nhÜng em cùng ch®t hi‹u 
S¿ vô thÜ©ng là th‰ Çó em Öi! 

Em hi‹u bi‰t Ç‹ em ÇØng bám víu 
Cõi phù sanh khi Ç‰n låi khi Çi 

Còn chút sÓng trên làn hÖi thª nhË 
MiŒng mÌm cÜ©i an tïnh Ç‰n m†i nÖi 

Em l¥ng lë cúi ÇÀu lòng ÇÜa tiÍn 
M¶t ngÜ©i thân- muôn vån Ç‰n ngÜ©i thân 

Gi†t n¡ng lung linh ôm tr†n thâm tình 
Cho tÃt cä muôn ngÜ©i trong tÃt cä. 

� Thích N» NhÜ Viên 
(Mùa Çông xÙ ñÙc, 01.01.04)  
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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 138) 
 

Y‰m väi  
xÙ thanh    

(Kÿ 3) 
 
 

hanh nghe l©i tôi, ngÒi th£ng 
ngÜ©i lên, không khóc n»a. 

Nàng yên l¥ng nhìn tôi Çæm Çæm b¢ng 
Çôi m¡t ÇÅm lŒ. Tôi ôn tÒn hÕi: "Em tØ 
Çâu Ç‰n Çây tìm anh ? Có chuyŒn gì 
mà buÒn th‰ ? Em cÙ nói h‰t cho anh 
nghe. N‰u anh có th‹ giúp gì ÇÜ®c cho 
em, anh së h‰t lòng". 

 
Thanh lÃy våt áo chÃm lŒ, mím 

miŒng thª dài rÒi cÃt gi†ng gái miŠn 
Trung dÎu dàng quen thu¶c thuª xÜa:  

"Em ª tÆn trên ViŒt B¡c, trong rØng 
thu¶c tÌnh Thái Nguyên. TØ Çó vŠ Çây, 
nÖi nào có thuyŠn em Çi thuyŠn, còn 
không thì Çi b¶, mÃt ba ngày m§i Ç‰n 
nÖi, anh å. Chû Çích cûa em vŠ g¥p 
anh Ç‹ cho anh bi‰t chuyŒn cûa Ç©i 
em, quan tr†ng mà buÒn l¡m!".  

ThÃy tôi cÛng yên l¥ng nhìn nàng, 
Thanh ch§p ch§p c¥p m¡t to Çen, b¡t 
ÇÀu k‹:  

"M¶t ngày sau bu°i chia tay v§i 
anh ª quán æn tåi Thanh Hóa, em và 
th¢ng em trai trª vŠ Hu‰ s§m vì em rÃt 
s® phäi g¥p låi bån bè trong n‡i Çau 
buÒn. Chúng em Çi xe Ç‰n Hu‰ Çã 
mÜ©i gi© tÓi. Cha mË em thÃy em khÕe 
månh thì mØng l¡m. MË em d†n cÖm 
cho hai ÇÙa æn. Xong, mË em bäo em: 
"ñÜ©ng xa vŠ mŒt, con hãy Çi ngû 
ngay. Sáng mai, cha mË së nói chuyŒn 
tÜÖng lai cûa con". Hôm sau, em dÆy 
s§m. Ch© em rºa m¥t, æn sáng xong, 
cha em bäo: "NhÜ Çã nói trong thÜ, 
cha mË g†i con vŠ lÆp gia Çình, xây 
d¿ng tÜÖng lai cho con. Con trai con 
gái l§n lên, ai cÛng phäi lÆp gia Çình, 
nhÜ cha mË, rÒi sinh con ÇÈ cái nÓi 
ti‰p giÓng nòi. ChÒng s¡p cÜ§i cûa con 
là con trai m¶t ngÜ©i bån thân cûa cha 
tØ nhÕ. Gia Çình anh ta danh giá, môn 
Çæng h¶ ÇÓi v§i nhà ta. Anh ta h†c 
xong Trung H†c, låi bi‰t khá nhiŠu vŠ 
væn thÖ và lÃy bút hiŒu là TÓ H»u. Tuy 
hai con chÜa bao gi© có dÎp g¥p nhau, 
vì cä con lÅn anh ta phäi Çi h†c 
phÜÖng xa, nhÜng cha mË thÃy anh ta 
hiŠn lành nên rÃt Üng. Cha mË luôn 
luôn Ü§c mong cho con có nÖi nÜÖng 
t¿a xÙng Çáng". 

 
ñ‰n Çó, Thanh l¡c nhË mái tóc Çen 

hÖi bù rÓi, k‹ ti‰p:  
"Cha mË em còn nói thêm là nhà 

trai xin làm lÍ cÜ§i vào tháng sau cùng 
ngày vì Çó là ngày lành tháng tÓt. Em 
không có š ki‰n nào cä, chÌ bi‰t ch© 
Ç®i s¿ diÍn ti‰n cûa sÓ mŒnh mà thôi. 
TrÜ§c ngày cÜ§i nºa tháng, ngÜ©i 
chÒng tÜÖng lai cûa em theo cha mË 
Ç‰n trình diŒn chào hÕi cha mË em. 
Lúc Çó, em nÃp trong buÒng nhìn ra Ç‹ 
bi‰t m¥t chÒng chÜa cÜ§i, chÙ không 
ÇÜ®c phép ra ti‰p chuyŒn. Em thÃy 
anh chàng dáng dÃp thÜ sinh, không 
cao ráo khÕe månh ÇËp trai, nhÜng 
cÛng không phäi là ngÜ©i xÃu trai, có 
vÈ hiŠn lành trong b¶ quÀn áo dài c° 
xÜa chÙ không m¥c âu phøc nhÜ các 
thanh niên th©i nay. HÖn n»a, em thÃy 
anh chàng có nhiŠu nét quê mùa là 
Ç¢ng khác. 

Th‰ rÒi, ngày cÜ§i Ç‰n. ñám cÜ§i 
ÇÜ®c t° chÙc linh Çình cho ÇËp m¥t hai 
h†, vì cä hai gia Çình ÇŠu khá giä. LÀn 
ÇÀu tiên Çi làm dâu, xa gia Çình, Ç‰n ª 
nhà chÒng, cái gì cÛng lå lÅm. Cha 

chÒng em rÃt hiŠn lành ít nói, duy có 
bà mË chÒng ngÜ©i Hu‰ ÇÀu óc còn 
n¥ng phÀn c° hû phong ki‰n nên bà tÕ 
ra hÖi kh¡t khe. VŠ phÀn các cô các 
cÆu em chÒng, ch£ng ai tÕ ra thân 
thiŒn thÜÖng m‰n em cä. Thái Ç¶ 
chÒng em lúc nào cÛng lÀm lì, khô 
khan, nên Ç©i sÓng tình cäm cûa em 
thÆt buÒn, nhÜng sÓ phÆn Çã l« nhÜ 
vÆy, em Çành phäi chÃp nhÆn m†i thÙ, 
k‹ cä viŒc làm vØa lòng mË chÒng 
cùng các em chÒng. 

ChÒng em hay v¡ng nhà. Khi ª 
nhà, anh Ãy ch£ng nói næng gì ho¥c 
làm cº chÌ nào Ç‹ bi‹u l¶ s¿ yêu 
thÜÖng chiŠu chu¶ng v® cä. Em chÌ 
bi‰t có b°n phÆn làm v® mà thôi chÙ 
không tài nào yêu chÒng em ÇÜ®c. CÙ 
nhÜ th‰, em lÀm lÛi làm tròn b°n phÆn 
dâu hiŠn v® ngoan. ñÜ®c hÖn m¶t 
næm, em sinh con trai ÇÀu lòng. T§i lúc 
Çó em m§i tìm thÃy nguÒn vui sÜ§ng 
và an ûi ª ÇÙa con trai, nên em dÒn 
h‰t tình thÜÖng vào nó, quên Çi nh»ng 
chuyŒn xäy ra hàng ngày. 

Th‰ rÒi t§i ngày 19 tháng Tám næm 
1945, Cách Mång Tháng 8 cûa ViŒt 
Minh thành công. Lúc Çó em thÃy 
chÒng em có vÈ sung sÜ§ng khác 
thÜ©ng, låi Çi h†p Çi hành liên miên. Có 
lÀn em tò mò hÕi TÓ H»u, chÒng em: 
"Sao anh Çi h†p hoài vÆy?". ChÒng em 
hÖi cau mày, lånh lùng nói: "Bây gi© 
cách mång thành công, b°n phÆn làm 
trai phäi Çóng góp chÙ". RÒi anh Ãy gÆt 
gù nói thêm: "Sau này, nÜ§c ta së 
không còn cänh nhà giàu nhà nghèo, 
së h‰t chuyŒn ngÜ©i bóc l¶t ngÜ©i 
ho¥c dùng quyŠn hành áp bÙc ÇÒng 
loåi b¡t ngÜ©i ta làm nô lŒ n»a". 

RÒi m¶t hôm, trong khi thu d†n 
quÀn áo cûa chÒng Çem Çi gi¥t, em 
thÃy chÒng em Ç‹ quên cái bóp Ç¿ng 
giÃy t©. Em tò mò giª ra xem thì thÃy 
m¶t giÃy chÙng nhÆn anh Ãy là Çäng 
viên c¶ng sän tØ næm lÃy em. Khi Çó 
em m§i hi‹u, vì là Çäng viên c¶ng sän 
nên chÒng em hay v¡ng nhà Çi hoåt 
Ç¶ng, ch£ng ngó ngàng chú š gì Ç‰n 
v® con cä. Và khi cách mång thành 
công, anh Ãy låi hæng say hÖn. 

ñ‰n cuÓi næm 1946, chi‰n tranh 
ViŒt Pháp bùng n°. Nghe l©i kêu g†i 
cûa chính phû c¶ng sän, ngÜ©i dân ª 
thành thÎ tän cÜ và theo chính sách 
tiêu th° kháng chi‰n. Gia Çình nhà 
chÒng em cÛng Çi tän cÜ vŠ vùng quê, 
còn em thì b‰ con theo chÒng Çi lên 
ViŒt B¡c. Ÿ Çó chính phû trung ÜÖng 

T 
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lãnh Çåo kháng chi‰n Ç¥t bän doanh. 
ChÒng em ÇÜ®c cº làm Chû tÎch væn 
nghŒ kháng chi‰n. Anh Ãy rÃt hæng hái 
hoåt Ç¶ng, làm thÖ ca ng®i cách mång, 
quên h‰t v® con. Em thui thûi m¶t 
mình lo l¡ng nuôi nÃng chæm sóc ÇÙa 
con và hÀu hå chÒng m‡i khi anh Ãy 
vŠ thæm nhà. Có lë vì quá hæng say 
làm viŒc, ÇÀu óc cæng th£ng, nên anh 
Ãy Çâm ra khó tính, hay cáu g¡t v§i em 
dù chÌ là m¶t viŒc nhÕ nh¥t ch£ng 
Çáng gì. HÖi tí anh Ãy cÛng lôi em ra 
phê bình gay g¡t. Em buÒn quá Çâm 
ra lì l®m. 

Cách Çây hai næm, em sinh thêm 
m¶t ÇÙa con trai n»a. Hai ÇÙa con Çem 
låi cho em niŠm vui, làm em khuây 
khÕa, chÙ nói thÆt v§i anh, l¡m lúc em 
chán Ç©i không thi‰t sÓng n»a! TØ khi 
l§n lên ª tu°i con gái h†c trò ngây thÖ 
ÇÀy mÖ m¶ng, em chÜa ÇÜ®c hÜªng 
hånh phúc tình yêu. Næm h†c ª Thanh 
Hóa v§i anh, em chÌ có m¶t tình yêu 
ÇÖn phÜÖng câm l¥ng. NgÜ©i em yêu 
là anh mà anh Çâu có bi‰t. Lúc nào 
anh cÛng mang vÈ nghiêm nghÎ Çåo 
måo cûa m¶t ông anh, ông thÀy. Em là 
con gái, låi là con nhà nŠ n‰p, nên tuy 
rÃt yêu mà không dám th° l¶ tình cäm 
v§i anh. Em s® anh së khinh em là con 
gái Hu‰ lãng mång thi‰u giáo døc, nên 
em Çành ôm mÓi tình câm và sau Çó 
phäi trª vŠ nhà tuân theo l©i cha mË Çi 
lÃy chÒng, m¶t ngÜ©i xa lå mà em 
không yêu. 

Lúc Ãy, em nghï r¢ng vì không có 
hoàn cänh g¥p nhau Ç‹ phát sinh ra 
tình yêu, nhÜng sau này thành v® 
thành chÒng së näy nª tình cäm. 
NhÜng sÓ em không may. TØ ngày lÃy 
chÒng Ç‰n nay Çã có hai m¥t con rÒi 
mà em chÜa hŠ ÇÜ®c hÜªng m¶t cº chÌ 
âu y‰m hay l©i nói ng†t ngào tØ ngÜ©i 
chÒng mà chÌ nhÆn ÇÜ®c s¿ h»ng h© 
cay Ç¡ng thôi. NhÃt là tØ khi v® chÒng 
d¡t nhau Çi tän cÜ lên ViŒt B¡c, anh Ãy 
quá ham mê quyŠn l¿c danh v†ng, xa 
lánh v® con. Hôm nào anh Ãy vŠ nhà 
là có chuyŒn, không chuyŒn này thì 
chuyŒn khác. Em chÌ bi‰t ôm con khóc 
thôi, trong bøng mong cho anh Ãy Çi 
cho s§m và càng ít vŠ càng hay!". 

 
K‹ Ç‰n Çây, anh H»u Loan ch®t 

ngØng låi, nhìn tôi hÕi: 
- ChuyŒn dông dài quá nhÌ? 
Tôi v¶i n¡m tay anh, miŒng ân cÀn: 
- Em phøc trí nh§ cûa anh. Anh em 

mình g¥p nhau lÀn này, bi‰t bao gi© 

em m§i trª låi Çây Ç‹ Çàm Çåo v§i anh 
n»a. Nh»ng chuyŒn thâm sâu Ãy cÀn 
ÇÜ®c phÖi bày h‰t ra m¶t lÀn cho ÇÒng 
bào häi ngoåi và có th‹ quÓc n¶i ÇÜ®c 
hi‹u rõ m†i chuyŒn. Xin anh cÙ k‹ ti‰p. 

 
Anh H»u Loan thª dài, cÃt gi†ng 

trÀm trÀm Ç¥c sŒt âm ÇiŒu Thanh Hóa: 
- Anh cÛng chiŠu š em, HÜng å. Có 

m¶t ÇiŠu anh cÀn cho em bi‰t thêm. 
ñó là Thanh tuy là gái Hu‰, nhÜng qua 
nhiŠu tháng ti‰p xúc v§i bån bè tÙ xÙ 
và nhÃt là sau bi‰t bao cu¶c trò 
chuyŒn riêng v§i anh, ti‰ng nói cûa 
nàng rÃt Ç¥c biŒt. Nó vØa mang âm 
thanh Hu‰ c° kính và âm s¡c du 
dÜÖng cûa Hà N¶i, vØa ÇÜ®m âm 
hÜªng xÙ Thanh Hóa rÃt nhË nhàng 
cûa anh, khi‰n ngÜ©i nghe dÍ bÎ "thôi 
miên". Th‰ mà anh chàng TÓ H»u 
không hŠ cäm Ç¶ng. Có lë Çó là hiŒn 
tÜ®ng chung cho Ça sÓ thanh niên 
Bôn-sê-vích chæng? Riêng anh là m¶t 
ngoåi lŒ, cÛng nhÜ m¶t sÓ nhÕ thanh 
niên trong th‰ gi§i c¶ng sän này, nên 
anh không khÕi mûi lòng trÜ§c cänh 
"nhi n» thÜ©ng tình". Và, anh Çã chú š 
nghe Thanh k‹ l‹... Thanh vén tóc, 
våch áo cho anh thÃy nh»ng v‰t bÀm 
tím trên ÇÀu, trên ngÜ©i, trông thÆt phÛ 
phàng v§i nh»ng dÃu Çòn thù thô båo 
in vào làn da tr¡ng mÎn vô t¶i! Thanh 
ngÜ§c m¡t nhìn anh, mÃp máy c¥p môi 
mŠm ÇÀy quy‰n rû, hi‰n cho Ç©i và cä 
anh nh»ng l©i nÌ non cûa m¶t sÀu n» 
diÍm tình: 

"Anh H»u Loan Öi! TØng giây tØng 
phút trôi qua trong cái quá khÙ nhåt 
nhëo Ãy mà chÌ riêng em buÒn tûi m¶t 
mình, không có ai thân thi‰t mà tâm s¿ 
cho vÖi Çi niŠm Çau n‡i kh°. Em Çã 
d¢n lòng nhÎn nhøc h‰t sÙc rÒi mà vÅn 
không thay Ç°i ÇÜ®c gì. Cây muÓn 
l¥ng gió ch£ng muÓn dØng. S¿ chÎu 
Ç¿ng cûa con ngÜ©i cÛng có hån thôi 
chÙ, kh° nhøc quá ai chÎu n°i! Con 
giun xéo l¡m cÛng qu¢n mà! Cách Çây 
m¶t tuÀn lÍ, anh TÓ H»u vŠ nhà. Em lo 
cÖm lo nÜ§c cho anh Ãy, cÓ làm tròn 
b°n phÆn ngÜ©i v®. Em nhÆn thÃy nét 
m¥t anh Ãy lúc nào cÛng Çæm chiêu 
ÇÀy khó chÎu. Th¢ng con l§n cûa 
chúng em låi hay nghÎch ng®m phá 
phách. Th‰ là anh Ãy ki‰m chuyŒn Çay 
nghi‰n em: "Ÿ nhà cä ngày, có hai ÇÙa 
con mà cÛng không bi‰t lo dåy d‡, Ç‹ 
chúng nó phá phách th‰ à! Mai sau l§n 
lên së hÜ hÕng!". Em b¿c mình quá 
nên cãi låi, dÀn dÀn hai v® chÒng 
thành to ti‰ng. CÖn nóng giÆn cûa anh 
TÓ H»u n° bùng lên. Anh quát tháo 

m¡ng em là "con nhà mÃt dåy vô giáo 
døc" dám cãi låi cä chÒng. Tr©i Öi! Chºi 
em là "con nhà mÃt dåy vô giáo døc" là 
Çøng Ç‰n cha mË em rÒi! Em không 
d¢n ÇÜ®c n»a, nên em cãi låi hæng 
hÖn, không còn n‹ nang gì anh Ãy 
n»a. Em cÛng dùng nh»ng câu n¥ng 
nŠ chÌ trích gia Çình anh Ãy, làm anh 
Ãy càng n°i nóng thêm, miŒng hét 
toáng lên, lao ngÜ©i t§i ch‡ em ÇÙng, 
m¶t tay n¡m lÃy tóc em quÃn ch¥t låi! 
RÒi anh Ãy vØa Çè em xuÓng vØa dùng 
tay kia Çánh em m¶t trÆn không nÜÖng 
tay. ñánh xong, hä cÖn giÆn, anh Ãy 
vÖ lÃy quÀn áo cho vào c¥p, xách ra 
cºa Çi luôn! 

Sau trÆn Çòn, kh¡p ngÜ©i em Çau ê 
Äm. Tûi thân quá, em vào buÒng ôm 
hai ÇÙa con thÅn th© vì hoäng s®, em 
khóc sÜng cä m¡t. V§i mÓi uÃt hÆn 
ngÆp tr©i, em t¿ nhû em không bÕ phí 
cä cu¶c Ç©i, sÓng trong cänh kh° Çau 
mãi nhÜ th‰ ÇÜ®c. ChÒng gì mà vÛ phu 
quá! CuÓi cùng, em quy‰t ÇÎnh xin ly dÎ 
Ç‹ không còn sÓng trong cänh ÇÎa 
ngøc trÀn gian nhÜ th‰ này n»a". Suy 
Çi tính låi suÓt Çêm, sáng hôm sau, em 
dÆy lo cho hai con æn uÓng xong, tuy 
thân th‹ m¥t mÛi còn Çau, em lÃy giÃy 
bút ra thäo ngay m¶t lá ÇÖn xin ly dÎ 
v§i các lš do Ç‰n tØ câu chuyŒn xung 
Ç¶t gi»a hai v® chÒng. Em kš tên s¤n 
m¶t bên và Ç‹ trÓng m¶t bên cho anh 
Ãy kš sau. 

Kèm theo lá ÇÖn xin ly dÎ, em còn 
vi‰t riêng cho anh TÓ H»u m¶t bÙc thÜ 
dài, trong Çó có Çoån nhÜ sau: 

"... tôi lÃy anh là do lŒnh cûa cha 
mË tôi. TØ ngày Ãy cho Ç‰n nay, tôi âm 
thÀm chÎu Ç¿ng cÓ g¡ng làm tròn b°n 
phÆn làm v® làm dâu con. ThÆt ra, tôi 
chÜa hŠ xúc Ç¶ng m¶t tí nào v§i anh 
mà cÛng ch£ng cäm thÃy yêu thÜÖng 
anh m¶t giây phút nào cä. Thêm vào 
Çó, tôi chÜa bao gi© ÇÜ®c hÜªng hånh 
phúc dù cÛng chÌ là giây phút. Trái låi, 
cu¶c sÓng v® chÒng chÙa chÃt toàn 
chuyŒn cãi c† do anh gây s¿ m¡ng 
nhi‰c tôi. VØa rÒi, anh låi giª thói vÛ 
phu thu¶c loåi côn ÇÒ ra Çánh ÇÆp tôi. 
Cho nên, tôi không còn muÓn sÓng 
chung v§i anh n»a. Anh nên kš tên vào 
t© giÃy ly dÎ mà tôi vi‰t s¤n kèm theo 
Çây...". 

 
K‹ Ç‰n Çó Thanh ngºng ÇÀu nhìn 

anh b¢ng ánh m¡t vô cùng tha thi‰t. 
Nàng nh¡m m¡t vài giây rÒi mª ra nhÜ 
quy‰t ÇÎnh lÀn cuÓi cùng trÜ§c khi th° 
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l¶ m¶t ÇiŠu hŒ tr†ng. B¢ng gi†ng nói 
run run nhÜ cûa thi‰u n» lÀn ÇÀu trao 
Ç°i l©i yêu ÇÜÖng v§i ngÜ©i tình, Thanh 
nói trong hÖi thª: 

 
"Anh H»u Loan Öi! Em Çã nói trong 

thÜ gºi cho anh TÓ H»u nh»ng l©i sau 
Çây: "Lúc còn cô gái Çi h†c ª Thanh 
Hóa, tôi Çã quá yêu anh H»u Loan. ñó 
là m¶t con ngÜ©i có h†c thÙc, nhiŠu 
Çåo ÇÙc và là m¶t nhà thÖ n°i ti‰ng 
th©i nay v§i bài thÖ khóc v® nhan ÇŠ 
Màu Tím Hoa Sim. Ch¡c anh cÛng bi‰t 
bài thÖ Çó. Lúc Ãy, tôi Çã yêu anh H»u 
Loan m¶t cách ÇÖn phÜÖng, câm l¥ng, 
chÌ mình tôi bi‰t cho chính tôi mà thôi. 
Anh H»u Loan rÃt ÇÙng Ç¡n. Anh Ãy 
dåy tôi và các chÎ em bån tôi trong l§p 
riêng tåi nhà. Ai ai cÛng m‰n anh Ãy, 
nhÜng anh Ãy quá nghiêm trang, coi tøi 
tôi nhÜ nh»ng ngÜ©i em gái mà thôi. 
ñó là mÓi tình ÇÀu cûa tôi và tôi Çã 
chân thành dâng h‰t con tim cho anh 
H»u Loan. Tuy không ÇÜ®c Çáp låi, 
nhÜng tôi luôn luôn tôn th© mÓi tình 
cao ÇËp Çó. 

Th‰ rÒi b‡ng dÜng cha mË tôi g†i 
vŠ, gä tôi cho anh. Tôi nào có quen 
anh, yêu anh Çâu. ChÌ vì ch» hi‰u nên 
tôi phäi vâng l©i cha mË. Còn anh H»u 
Loan lÃy v® ÇÜ®c vài ngày thì chÎ Ãy 
ch‰t ÇuÓi. 

Ngày mai, tôi së gºi hai con cho 
ngÜ©i bån và tôi së Çi thÆt xa, vŠ tÌnh 
Thanh Hóa, tìm Ç‰n anh H»u Loan, k‹ 
cho anh Ãy h‰t tâm s¿ cûa tôi. Tôi së 
nài xin anh Ãy hãy thÜÖng tôi và nhÆn 
cho mÓi tình sâu ÇÆm chân thành mà 
tôi Çã tØng dành cho anh Ãy. N‰u anh 
Ãy chÃp nhÆn tình yêu cûa tôi, tôi së ª 
låi v§i anh Ãy Ç‰n båc ÇÀu. Còn hai 
con, n‰u anh lo cho chúng ÇÜ®c thì 
càng hay, b¢ng không anh biên thÜ vŠ 
Phòng Chính TrÎ Khu TÜ cho tôi bi‰t, 
tôi së vŠ nhÆn hai con Ç‹ nuôi nÃng 
dåy d‡ chúng cho nên ngÜ©i sau này, 
vì tôi thÜÖng hai con tôi vô cùng". 

Vi‰t xong, em Ç‹ cä hai t© giÃy trên 
bàn, rÒi mang con Çi gºi. ñoån, em thu 
x‰p quÀn áo thÜ©ng dùng vào tay näi, 
lên ÇÜ©ng ngay. SuÓt trong ba ngày 
l¥n l¶i b¢ng cä ÇÜ©ng b¶ lÅn ÇÜ©ng 
thûy, em t§i ÇÜ®c Thanh Hóa, hÕi thæm 
ch‡ anh ª và tìm Ç‰n g¥p anh Çây nì, 
anh H»u Loan yêu dÃu ngàn Ç©i cûa 
Thanh Öi!!! 

 
(Còn ti‰p) 

 

XUAÂN 

VAØ  

TEÁT 
trong nhaïc Vieät Nam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Leâ Hoaøng Thanh 
 
Chôi Xuaân keûo heát Xuaân ñi 
Xuaân taøn hoa ruïng coøn gì vui 

Xuaân... 
(Nguyeãn Coâng Tröù) 

 
Thôøi gian cöù theá maø troâi. Möôøi 

hai con giaùp thay nhau chaïy. Heát 
con naøy ñi, con kia laïi keùo tôùi, ñuùng 
nhö tuïc ngöõ ta vaãn thöôøng hay noùi: 
“Naêm heát Teát ñeán!“ 

Thaám thoaùt Ñoâng qua vaø Xuaân 
laïi veà. Taát caû moïi ngöôøi, giaø treû lôùn 
beù hôùn hôû vui möøng, yeâu ñôøi ca haùt 
chôø ñoùn naøng Xuaân: 

 ... 
Moät baøi ca ñoùn chaøo möøng, hoøa 

theo tieáng phaùo ñì ñuøng. 
Möøng Xuaân nay ñaõ veà roài, vaø 

ñoâng ñaõ taøn qua, 
Veà gieo bao thaém töôi, loøng ta 

thaáy yeâu ñôøi. 
(Xuaân Ñaõ Veà cuûa Minh Kyø) 

 
Xuaân veà, vaïn vaät ñoåi thay. Ngöôøi 

nhaïc só  ñaõ möôïn lôøi nhaïc ñeå dieãn taû 
caûnh Xuaân: 

 
Xuaân ñaõ veà, Xuaân ñaõ veà, 

Kìa bao aùnh Xuaân veà traøn lan 
meânh moâng. 

Treân caùnh ñoàng, chim hoùt möøng 
ñang thöôùt tha töøng ñaøn tung bay vui 
say. 

Xuaân ñaõ veà, Xuaân ñaõ veà, 
Ngaøn hoa heù moâi cöôøi töôi ñoùn 

gioù môùi.    
Xuaân ñaõ veà, Xuaân ñaõ veà, 
Ta haùt vang leân caâu ca möøng 

chaøo Xuaân.  
Ngoaøi trôøi bao la, xinh töôi  
Bao coâ gaùi ñeïp cöôøi trong xinh 

nhö hoa, 
Laäp loøe bao aùo xanh xanh,  
Chen boâng tím vaøng, ñeïp hôn 

Tieân Nga,  
Ngoaøi baày em beù ríu rít,  
Khuùc khích tieáng cöôøi, ruû nhau vui 

ca.  
Töøng ñaøn chim non, xinh xinh 

tung bay khaép trôøi, cuøng ríu rít ca. 
... 
Xuaân ñaõ veà, Xuaân ñaõ veà,  
Kìa bao aùnh Xuaân veà traøn lan 

meânh moâng. 
Xuaân ñaõ veà, treân caùnh ñoàng,  
Bao baùc noâng ngöøng caøy ruoäng, 

vui say Xuaân, 
Xuaân ñaõ veà, Xuaân ñaõ veà,  
Ngaøn coâ gaùi queâ cöôøi töôi ñoùn gioù 

môùi,  
Xuaân ñaõ veà, Xuaân ñaõ veà, 
Ta haùt vang chaøo möøng Xuaân 

sang, Xuaân sang. 
 (Xuaân Ñaõ Veà cuûa Minh Kyø) 

 
Xöa luùc coøn ôû queâ nhaø, moät hai 

thaùng tröôùc khi Xuaân veà thì phoá xaù, 
chôï buùa trôû neân taáp naäp. Thieân haï 
ruû nhau ñi mua ñoà chuaån bò ñoùn Teát. 
Caùc coâ caäu thanh nieân, thieáu nöõ choi 
choi cuõng xí xoïn ñi choïn ñoà ñeïp ñeå 
chöng dieän trong nhöõng ngaøy Teát. 
Phaûi noùi, ngöôøi Vieät chuaån bò ñoùn 
Teát raát traân troïng vaø vui chôi ñoâi khi 
keùo daøi caû thaùng. Baø con thaân thuoäc 
thaêm vieáng chuùc tuïng lieân mieân... Vaø 
cuõng coù nhöõng ñeâm vaên ngheä möøng 
Xuaân, cuõng coù chöông trình ca nhaïc 
treân Tivi vôùi nhöõng baøi haùt ca tuïng 
muøa Xuaân, vui coù, buoàn coù... Khoâng 
khí Teát sao maø töng böøng khoù queân 
vaø raát khoù dieãn taû cho ñuùng. 

 
Toâi coøn nhôù, cöù moãi laàn Teát veà laø 

treân TiVi khoâng bao giôø thieáu baøi haùt 
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baát huû cuûa Phaïm ñình Chöông vôùi 
töïa ñeà “Ly Röôïu Möøng“. Baøi haùt 
chuùc Teát moïi ngöôøi ôû khaép nôi, chuùc 
Teát moïi giôùi, töø anh noâng phu ñeán 
nhaø thöông gia: 

  
Ngaøy Xuaân naâng cheùn ta chuùc nôi 

nôi, 
Möøng anh noâng phu vui luùa thôm 

hôi, 
Ngöôøi thöông gia lôïi töùc, ngöôøi 

coâng nhaân aám no, thoaùt ly ñôøi gian 
lao ngheøo khoù! A, aù, a, aø,  

Nhaép cheùn ñaàøy vôi chuùc ngöôøi 
ngöôøi vui ... 

 
Ñeå tieãn ñöa, ñeå boäc loä taâm tình 

cuûa ngöôøi haäu phöông ñöôïc gaén boù 
vôùi söï hy sinh cao caû cuûa caùc anh  
chieán só  Vieät Nam Coäng Hoøa: 

 
Roùt theâm traøn, ñaây cheùn quan 

san,  
Chuùc ngöôøi chieán só leân ñaøng, 

chieán ñaáu coâng thaønh... 
 
vaø ngöôøi nhaïc só ñaõ tìm thaáy yù 

Xuaân trong tình yeâu, caàu mong cho 
nhöõng ñoâi tình nhaân: 

 
Röôïu haân hoan möøng ñoâi uyeân 

öông,  
Xaây toå aám treân caønh yeâu ñöông.  
 
Vaãn bieát neáu khoâng coù nhöõng 

ngöôøi nhaïc só  thì laáy ai maø dieãn taû 
nguoàn rung caûm thay mình neân: 

 
Naøo caïn ly, möøng ngöôøi ngheä só,  
Tieáng thi ca neùt chaám phaù toâ 

theâm ñôøi môùi,  
 
vaø cuõng khoâng queân chuùc laønh 

queâ höông Vieät Nam meán yeâu... Môøi 
quí vò haõy nghe: 

 
Baïn hôõûi  vang leân lôøi öôùc thieâng 

lieâng,  
Chuùc non soâng hoøa bình, hoøa 

bình.  
Ngaøy maùu xöông thoâi tuoân rôi,  
Ngaøy aáy queâ höông yeân vui,  
ñôïi anh veà trong cheùn tình ñaày 

vôi.  
Nhaác cao ly naøy. Haõy chuùc ngaøy 

mai saùng trôøi töï do. Nöôùc non thanh 

bình. Muoân ngöôøi haïnh phuùc chan 
hoøa. 

Öôùc mô haïnh phuùc nôi nôi. 
Höông thanh bình ñang phôi phôùi. 
 
Baøi haùt hay vaø noäi dung phong 

phuù quaù phaûi khoâng quí vò. Coøn 
nhieàu baøi haùt Xuaân nöõa, laùt ñaây toâi 
seõ ghi laïi ñeå chuùng ta cuøng nghe. 
Baøi haùt Ly röôïu möøng noùi treân theo 
chuùng ta ra ñeán haûi ngoaïi sau bieán 
coá 30.4.75!  Vaø cöù moãi laàn Teát veà, 
haàu nhö nôi naøo coù toå chöùc Teát, duø 
nhoû hay lôùn, nôi ñoù ngöôøi Vieät tha 
höông chuùng ta laïi haùt, laïi coù dòp 
ñöôïc nghe hôïp ca baøi naøy. Vaø “Ly 
Röôïu Möøng“ laïi ñöôïc haùt vang leân 
trong Coäng Ñoàng ngöôøi Vieät tî naïn ôû 
haûi ngoaïi. 

 
Chuùng ta, sau gaàn ba möôi naêm 

xa xöù, duø soáâng ôû Myõ, UÙc, Phaùp, Gia 
Naõ Ñaïi, Anh, Phaùp, Bæ, Thuïy Só hay 
Ñöùc v.v... coù leõ baïn cuõng nhö toâi 
nhaän thaáy raèng ngöôøi baûn xöù vui Teát 
khoâng gioáng nhö ngöôøi Vieät. Treân 
phöông dieän vaên ngheä noùi rieâng, 
theo yù  toâi, moät ngöôøi khoâng coù 
khieáu vaên ngheä (chæ bieát ngoài nghe 
vaø xem TiVi) thì hoï chôi ñuû loaïi 
nhaïc, mieãn sao oàn aøo ñeå vui, nhaûy 
loaïn leân laø ñöôïc roài. Mang aâm höôûng 
Teát haàu nhö thieáu haún. Tröø nhöõng 
quoác gia coù nhieàu ngöôøi Vieät tî naïn 
sinh soáng nhö Myõ, UÙc, Phaùp hay Gia 
Naõ Ñaïi, nhöõng nôi coù theå noùi laø 
höôûng ñöôïc moät caùi Teát tha höông 
khoâng khaùc laém so vôùi queâ nhaø, chöù 
ôû nôi toâi ñang ñònh cö, laïnh leõo maø 
ñoàng höông laïi soáng raûi raùc neân Teát 
xöù ngöôøi... duø hai laàn, Döông Lòch 
theo Taây phöông vaø Teát ta theo 
ngöôøi Vieät mình, toâi caûm thaáy sao 
maø buoàn chi laï. Bôûi vaäy, toâi xin maïo 
muoäi ghi laïi ñaây vaøi baøi haùt Xuaân toâi 
bieát, ñaõ nghe qua ñeå quí vò cuøng 
nghe vôùi toâi, ñeå thaáy raèng khoâng 
nhöõng Teát Vieät Nam hình thöùc ñaõ dò 
bieät vaø ngay caû nhaïc Teát cuûa mình 
cuõng khaùc, thaâm thuùy, öôùt aùt  hôn 
nhieàu. 

 
Teát coøn laø dòp ñeå gaëp gôõ haøn 

huyeân, thaêm hoûi, chuùc tuïng nhau. 
Baûn tính ngöôøi AÙ Ñoâng thaân thieän vaø 
muoán moïi ngöôøi cuøng chia vui vôùi 
mình. Môøi quí vò laéng nghe nhöõng lôøi 
ca sau ñaây:     

 

Xuaân ñaõ ñeán roài gieo raéc ngaøn 
hoàn hoa xuoáng ñôøi 

Vui trong bình minh muoân loaøi 
chim hoùt vang moïi nôi.  

Ñem trong tieáng cöôøi cho kieáp 
ngöôøi tình thöông ñaém ñuoái, aùnh 
Xuaân ñeâm vui vôùi ñôøi. 

Kìa trong vaït naéng, maïch Xuaân 
traøn daâng ... 

.... 
Cuøng ñoùn Chuùa Xuaân, ñang 

giaùng xuoáng traàn 
Theá gian laéng nghe tình Xuaân 

noàng 
Kieáp hoa heát phai ñôøi höông phaán 
Naøo ai höõng hôø. Xuaân vaãn ngoùng 

chôø 
Tôùi ñaây naém tay cuøng ca muùa 
Haùt leân ñoùn Xuaân cuûa tuoåi thô. 

(Ñoùn Xuaân  
cuûa Phaïm Ñình Chöông) 

 
Coù ngöôøi nhaïc só  coøn cao höùng 

hôn, ñaõ ñaëc bieät so saùnh vaø dieãn taû 
luùc Xuaân veà nhö  sau: 

 
Xuaân leân cao, choùt xuaân buoâng 

nhìn xuoáng saâu 
Hoàn Xuaân, hoàn thieâng nguùt leân töø 

laâu coõi Xuaân coøn daøi. 
Xuaân trong ta ñaõ muoân ngaøn laàn 

ñaõ qua, 
Maëc cho, maëc bao nhöõng côn 

buoàn thöông nhöõng côn giaän hôøn. 
 (Trích Xuaân Ca, Phaïm Duy) 

 
Xuaân veà, giaø treû lôùn beù ai cuõng 

vui möøng chaøo ñoùn. Nhaát laø giôùi 
thanh nieân thieáu nöõ vaø treû con, vui 
ñuøa hôùn hôû. Maø khoâng vui sao ñöôïc 
khi:  

  
Ngaøy thaém töôi beân ñôøi Xuaân 

môùi, 
Loøng ñaém say bao nguoàn vui 

soáng.  
Xuaân veà vôùi ngaøn hoa töôi saùng 
Ta muoán haùi muoân ngaøn ñoùa 

hoàng. 
(Xuaân vaø Tuoåi Treû cuûa La Hoái) 

 
Möøng Xuaân môùi, ngöôøi ta caûm 

thaáy yeâu ñôøi hôn, treû trung hôn vaø 
hy voïng nhieàu cho ngaøy mai: 

 
Ta treû vui, ta treû vui ñôøi Xuaân 

thaém töôi. 



   

viên giác 139 tháng 2 næm 2004 52

Vui söôùng ñi cho ñôøi töôi saùng,  
Vui söôùng ñi cho loøng theâm töôi 
Ta haùt ca ñoùn möøng Xuaân môùi,  
Ta haùt ca cho loøng theâm haêng 

haùi.. 
 (Xuaân vaø Tuoåi Treû cuûa La Hoái ) 

 
Thôøi gian qua nhö thoi ñöa, heát 

moät naêm taûo taàn vì sinh keá, Teát laïi 
ñeán, ngöôøi ngöôøi haân hoan vì Xuaân : 

 
Thaém thoaùt laø ñaây, moät muøa 

Xuaân môùi 
Muoân ngaøn caùnh hoa vaøng. 
Nuï cöôøi treân moâi, treân laøn maù ai 
Ñoùn xuaân töôi vöøa sang.... 

(Haïnh Phuùc Ñaàu Xuaân  
cuûa Höông Lan) 

 
Ngöôøi Vieät duø xa queâ höông 

nhöng vaãn khoâng queân baø con baïn 
beø ôû beân kia bôø ñaïi döông. Haõy 
nghe ngöôøi ta möøng tuoåi, chuùc laønh 
nhau nhaân dòp ñaàu Xuaân:  

 
Xuaân naày toâi chuùc, ngöôøi mieàn 

queâ höông, muoân ngaøn caâu meán 
thöông. 

Mong Xuaân yeân laønh, trong bao 
gia ñình, ñeå ñôøi ngöôøi yeân vui, cuoäc 
soáng thanh bình.... 

Xuaân naày toâi chuùc, ngöôøi ngöôøi 
nôi nôi... 

Cho beàn duyeân löùa ñoâi, nhö hoa 
Xuaân ñôøi 

Tay trong tay cöôøi, döïng xaây ngaøy 
hoâm nay, 

Cho ngaøy mai saùng töôi 
(Haïnh Phuùc Ñaàu Xuaân  

cuûa Höông Lan) 
 
Teát laø dòp ñeå thaân nhaân hoï haøng, 

nhöõng  caëp tình nhaân gaëp gôõ, ñoaøn 
tuï nhöng ñoâi khi vì hoaøn caûnh chieán 
tranh, tröôùc 30.4.75 ñaõ coù bieát bao 
ngöôøi lính khoâng coù dieãm phuùc naøy. 
Hoï ñaõ thi haønh boån phaän ngöôøi trai 
thôøi chieán ñeå traán giöõ bieân thuøy, baûo 
veä an ninh cho ñoàng baøo ôû haäu 
phöông an laønh höôûng Teát. Duø vaäy 
coù nhieàu ngöôøi lính Vieät Nam Coäng 
Hoøa vaãn chaúng buoàn loøng, daàu cho 
taâm traïng cuûa hoï luùc naøo cuõng nhôù 
naøng Xuaân: 

  
OÂi nhôù Xuaân naøo thuôû trôøi yeân 

vui, 

Nghe phaùo giao thöøa  roän raøng 
nôi nôi, 

Beân maùi tranh ngheøo ngoài quanh 
beáp hoàng, 

Troâng baùnh chöng chôø trôøi saùng 
.... 

(Xuaân Naøy Con Khoâng Veà  
cuûa Trònh Laâm Ngaân)  

 
vaø hoï vaãn kieân trì, nhaát ñònh: 
 
Con bieát khoâng veà meï chôø em 

troâng, 
Nhöng neáu con veà baïn beø thöông 

mong, 
Bao löùa trai cuøng chaøo Xuaân 

chieán tröôøng, 
Khoâng leõ rieâng mình eâm aám, 
Meï ôi, con Xuaân naøy vaéng nhaø... 
Meï thöông con xin ñôïi ngaøy mai  ! 

(Xuaân Naøy Con Khoâng Veà  
cuûa Trònh Laâm Ngaân) 

 
YÙ Xuaân trong tình yeâu ñaõ laøm 

neân nhöõng baûn nhaïc tình thaät deã 
thöông. Ñoâi löùa khi yeâu nhau, laém 
khi vuïng daïi töø luùc coøn treû, ñi chung 
ñöôøng, hoïc chung lôùp...  Anh chaøng 
oân laïi kyû nieäm xöa, toû tình: 

 
Chuyeän xöûa chuyeän xöa,  
Chuyeän töø Xuaân tröôùc Xuaân nay 

chöa nhoøa, 
Anh noùi em nghe, thöông em töø 

luùc hoa chöa maën maø. 
Caàu cho muøa Xuaân, noàng naøn leân 

maù em toâi ñôïi chôø 
(Ñaùm Cöôùi Ñaàu Xuaân  

cuûa Traàn Thieän Thanh) 
 
Ñeå roài muoán gaàn nhau vaø vì vaäy 

ñi ñeán hoân nhaân. Boán muøa luùc naøo 
cuõng coù nhöõng ñaùm cöôùi cuûa nhöõng 
ñoâi nhaân tình, nhöng Xuaân laø bieåu 
töôïng cho söï ñoaøn tuï, khoâng coù chia 
lìa vaø ngaên caùch, bôûi leõ naéng Xuaân 
noàng aám, gioù Xuaân man maùc vaø hoï 
say söa vôùi mô öôùc: 

Roài moät ngaøy kia, em khoe aùo 
môùi xanh hôn maây trôøi 

Hai ñöùa chung vui khi Xuaân vöøa 
tôùi thô ngaây cuoäc ñôøi 

Troø chôi treû con, em coâ daâu môùi 
chöa nghe naëng saàu 

Chuù reå ngaån ngô, ra haùi hoa caø 
laøm quaø cöôùi coâ daâu! 

(Ñaùm Cöôùi Ñaàu Xuaân  
cuûa Traàn Thieän Thanh) 

Xuaân ñi, Xuaân ñeán vaø kyû nieäm 
xöa chôït soáng laïi: 

 
Ngaøy Xuaân con eùn ...ñöa thoi,  
Coù ngöôøi nhôù tôùi nhöõng lôøi yeâu 

meán nhau. .. 
Ngöôøi ñi giöõa ñoä ... Xuaân noàng,  
Nhìn nhau, bôõ ngôõ röng röng 

loøng nhôù thöông! 
(Xuaân Thì cuûa Phaïm Duy) 

 
Rieâng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi Vieät vì 

hoaøn caûnh phaûi xa lìa queâ höông, 
khoâng coù ñöôïc caùi may maén höôûng 
caùi Teát ñuùng yù Xuaân toaøn veïn theo 
truyeàn thoáng Vieät Nam nhöng trong 
loøng luùc naøo cuõng öôùc mô coù moät 
muøa Xuaân Quang Phuïc treân ñaát Meï. 
Taâm caûm ñoù ñöôïc theå hieän qua lôøi 
nhaïc vaø hy voïng raèng: 

 
Ngöôøi veà ñaây giöõa non soâng naøy, 
Hoäi truøng döông haùt caâu sum vaày, 
Veà cho thaáy con thuyeàn nöôùc 

Nam, 
Ñi vaøo muøa Xuaân môùi sang, 
Xa vôøi ngaøy aáy ly tan... 

(Haûi Ngoaïi Thöông Ca  
cuûa Nguyeãn Vaên Ñoâng) 

 
Luùc aáy, ngöôøi Vieät tî naïn löu 

vong chuùng ta seõ cuøng nhau ca vang 
khuùc Xuaân Ca, seõ naâng cao “Ly 
Röôïu Möøng“, queân ñi nhöõng öu 
phieàn, tò hieàm trong quaù khöù ñeå 
nhaáp caïn ly röôïu, treân ñaát Meï vaø 
chuùc nhau: 

Nhaác cao ly naøy,  
Haõy chuùc ngaøy mai saùng trôøi töï 

do.  
Nöôùc non thanh bình.  
Muoân ngöôøi haïnh phuùc chan hoøa. 
Öôùc mô haïnh phuùc nôi nôi. 
Höông thanh bình ñang phôi 

phôùi... 
Treân ñaây chæ laø moät vaøi baûn nhaïc 

Xuaân, raát tieác baøi vieát coù giôùi haïn 
neân toâi khoâng theå trích daãn heát ñeå 
trình baøy cuøng quí vò. Nhöng qua ñoù 
cuõng ñuû goùi gheùm yù Xuaân cuûa daân 
toäc Vieät Nam...  

 (Chuû nhaät, 11.01.2004) 
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� 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 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 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 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 luÄn 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. 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 
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N‡i niŠm 

v§i Hu‰ 
 

� Hoàng ThÎ Doãn 
 

(Riêng t¥ng TØ Nguyên, ngÜ©i bån tØ thuª 
Ãu thÖ) 
 

 
ôi sinh ra và träi qua nh»ng 
ngày tu°i thÖ ª Hu‰. NhÜ vÆy 

cÛng Çû Ç‹ tôi t¿ hào Çã chia sÈ cùng 
Hu‰ v§i tÃt cä nh»ng thûy chung cûa 
lòng mình. 

Th‰ rÒi, tôi cÛng phäi xa Hu‰ Çã 30 
næm, quê hÜÖng Çó vÅn rång ng©i 
trong tâm tÜªng. Hu‰ dÃu yêu Öi! có 
bao nhiêu ÇiŠu phäi nh§: th©i thÖ Ãu 
Ãm áp trôi Çi, tu°i h†c trò thÀn tiên 
trong ngôi trÜ©ng màu hÒng ghi dÃu 
bao nhiêu k› niŒm cùng v§i dÃu chân 
cûa nh»ng chàng trai thích Çón ÇÜa 
m‡i khi tan trÜ©ng. Tôi v§i Hu‰ bi‰t 
bao tình thÜÖng m‰n, m‡i con ÇÜ©ng, 
m‡i dòng sông, núi ÇÒi, læng tÄm, 
thành quách, chùa chiŠn là cûa Hu‰, là 
cûa tôi... 

M¥c dÀu phäi tÃt tä trong dòng Ç©i 
xuôi ngÜ®c và bi‰t r¢ng Hu‰ là xÙ sª 
thÆt kÿ, ª thì có ÇiŠu không Üa nhÜng 
Çi xa thì låi nh§, trong tôi vÅn chan 
chÙa n‡i niŠm v§i Hu‰. Nói nhÜ ai Çó: 
"n¢m ngºa nh§ træng, n¢m nghiêng 
nh§ Hu‰", n‡i nh§ thÃm vào máu thÎt, 
sâu l¡ng vào tâm hÒn cûa nh»ng kÈ 
tha hÜÖng lòng vÅn bùi ngùi m‡i khi 
nh§ Ç‰n và chÌ muÓn quay vŠ! 

Tôi yêu Hu‰ có lë vì mùa Çông ª 
Çây buÒn lê thê, buÒn ÇÙt ru¶t. Thành 
phÓ nhÜ chÎu tang muÒi mÅn trong 
ti‰ng khóc không muÓn dÙt. MÜa rÖi và 
mÜa rÖi suÓt ngày, chao Öi là da di‰t! 
Hu‰ cûa tôi Ü§t át, mÜa nhÕ håt, mÜa 
l§n håt, mÜa ngày Çông tháng hå. MÜa 
nhÙc nhÓi, mÜa dai d£ng, mÜa lê thê, 
mÜa Ç‰n cô gái xuân thì cÛng thÄn thÖ 
sÀu nhân th‰! MÜa Hu‰ là mÜa cûa 
tình bån, không thân không ai Ç¶i mÜa 
mà Ç‰n. MÜa Hu‰ ch¡p cánh cho tình 
yêu, nh»ng ngÜ©i yêu nhau thÜ©ng 
thích Çi lang thang trong cÖn mÜa. 
Tình yêu cûa ngÜ©i Hu‰ nghï thÆt lå 
kÿ, tØ An C¿u vŠ Thành N¶i chÌ Ç‹ 
mÜ®n m¶t cây bút chì trong m¶t chiŠu 
mÜa tÀm tã! Có lë vì th‰ cho nên mÓi 
tình nào cûa Hu‰ phÀn l§n ÇŠu sÛng 
nÜ§c mÜa, không lÃy ÇÜ®c nhau dù cä 
chøc næm sau n¢m nghe mÜa rÖi mà 
vÅn nh§! Ngày Ãy, tôi thích Ç†c "MÜa 
Trên Cây SÀu ñông" cûa Nhã Ca vô 

cùng, nh»ng gi†t nh¿a sÀu Çông chính 
là nh»ng gi†t lŒ khóc cho nh»ng mÓi 
tình ngang trái Ç¡ng cay. 

Lå thÆt, cÙ nghï Ç‰n Hu‰ tôi khó 
quên nh»ng v†ng âm tØ quá khÙ cûa 
nh»ng ti‰ng hò khoan ai oán ª b‰n 
Væn Lâu, nh»ng ÇiŒu Nam Ai Nam 
Bình rên rÌ. Hình nhÜ vÈ ÇËp ª Çây là 
vÈ ÇËp tàn tå khói sÜÖng, Hu‰ có ti‰ng 
hò ru con buÒn thúi ÇÃt nhÜ cÖn mÜa 
rä rích. ñ¥c biŒt vào nh»ng mùa Çông, 
n¢m nghe mÜa rÖi tí tách trên máng 
xÓi, Çâu Çó tØ làng xóm v£ng ti‰ng à Öi 
là nÜ§c m¡t có th‹ trào ra ÇÜ®c!  

Ngày nhÕ, tôi hay vŠ quê ngoåi ª 
LÜÖng Quán, nhìn qua bên kia sông 
làng Long HÒ v§i ti‰ng gà xao xác, 
hàng cau thÜa im v¡ng lòng cÛng Çã 
thÃy bâng khuâng trong n‡i buÒn diŒu 
v®i! Tôi thích nh»ng bu°i chiŠu ÇÙng 
bên này ÇÒi V†ng Cänh nhìn sang bên 
kia ÇiŒn Hòn Chén mù sÜÖng, vài con 
Çò l¥ng lë xuôi vŠ trong hoàng hôn mà 
bâng khuâng cä tÃc lòng! Có m¶t lÀn 
tò mò theo mÃy ngÜ©i bån lên ÇiŒn 
Hòn Chén d¿ lÍ vía vào tháng bäy âm 
lÎch, tôi Çã nhìn thÃy nh»ng cô hÀu 
ÇÒng l¶ng lÅy xiêm y, r« ràng son 
phÃn. Ai cÛng xì xøp khÃn vái rÃt tâm 
thành hånh phúc, thÙ hånh phúc ng¡n 
ngûi trÜ§c ÇiŒn th©. Tàn hÜÖng lÍ bái, 
chåm m¥t v§i cu¶c sÓng træm bŠ vÃt 
vä, h† låi thÃy th¿c t‰ quá phÛ phàng! 
Tôi Çã tham d¿ v§i nhiŠu ngåc nhiên 
lÅn thích thú và suy nghï cho cùng có 
lë h† nghèo m¶t phÀn cÛng vì nh»ng 
tÓn kém cúng lÍ m¶t cách cuÒng tín. 
Hình nhÜ h† miŒt mài Çi tìm nh»ng mê 
cung huy hoàng trong hoang tÜªng Ç‹ 
quên Çi n‡i kh° Çau nghèo Çói. Vào 
nh»ng ngày vía l§n, ch® ñông Ba chÃt 
ngÃt vÆt døng và tiŠn båc cûa th‰ gi§i 
vô hình; Çi ngang Çó mình tÜªng nhÜ 
Çang d¿ m¶t bu°i tri‹n lãm trong m¶t 
thành phÓ hoang ÇÜ©ng ÇÀy huyÍn 
ho¥c! 

Tuy Hu‰ bÎ mang ti‰ng "mùa Çông 
thi‰u áo, mùa hè thi‰u cÖm" nhÜng có 
lë ngôn ng» cÛng bÃt l¿c khi nói vŠ cái 
ÇËp huyŠn diŒu cûa nh»ng Çêm træng 
xÙ Hu‰. Trong vÜ©n khuya, træng sáng 
mà Ãm áp, lung linh mà soi rõ cÕ cây. 
DÜ§i b‰n sông, træng mÖ màng; yên 
l¥ng m¶t mình nhiŠu Çêm tôi Çã ngÒi 
nhÜ th‰ và dŒt m¶ng. Hu‰ ÇËp nhÃt là 
mùa sÜÖng. ñÙng bên ni b© nhìn qua 
bên tê b© sông là hai th‰ gi§i. CÀu 
TrÜ©ng TiŠn nhÜ cÀu vÒng trên tr©i, 
ngó vŠ b‰n ThØa Phû ch£ng khác 
sông Ngân Hà, m© m© äo äo, Än Än 
hiŒn hiŒn trong làn sÜÖng mù tr¡ng 
xóa. Riêng tôi, tôi tÜÖng tÜ ti‰ng 
chuông chùa Thiên Mø, ti‰ng chuông 
trong trÈo, ngân nga, Çã Çánh thÙc tôi 

nhiŠu Çêm suÓt bao tháng næm thÖ 
dåi. 

Làm sao tä h‰t n‡i bàng hoàng xao 
xuy‰n khi trª vŠ chÓn xÜa mà qua 
ngàn trùng xa cách, lòng tôi h¢ng lÜu 
luy‰n! Tôi ng« ngàng gi»a chÓn xÜa 
yêu dÃu, khi chiŠu xuÓng m¶t chút 
n¡ng vàng còn vÜÖng trên tóc, ti‰ng 
thông reo vi vu, ÇÃt  tr©i, núi ÇÒi cây cÕ 
và con ngÜ©i nhÜ hòa lÅn vào nhau. 
Ho¥c trong gió s§m ru mát, cänh trí hai 
bên ÇÜ©ng nên thÖ, ÇÒng ru¶ng xanh 
tÜÖi, làng quê v§i mái ngói ÇÕ au hay 
nh»ng túp lŠu tranh xÖ xác, ngÜ©i dân 
quê Çang c¡m cúi trên nh»ng mänh 
ru¶ng nhÕ nhoi cûa cu¶c Ç©i h†. Con 
trâu già lÜ©i bi‰ng nhai cÕ, vài cánh cò 
tr¡ng chÆp ch©n bay lên. RÒi thÄn th© 
nhìn nÜ§c sông HÜÖng phát xuÃt tØ 
thÜ®ng nguÒn, dòng sông tØng xao 
xuy‰n Ç‹ rÒi có lúc phäi chia lìa Çôi 
ngä. Hu‰ dåt dào tình thÜÖng và ngàn 
Ç©i khó quên cho nh»ng ai Çã trót sinh 
ra và làm ngÜ©i dân xÙ Hu‰! 

Tôi muÓn trª vŠ Çi låi nh»ng con 
ÇÜ©ng xÜa, ngÒi thÆt lâu bên b© b‰n 
cÛ, vÓc nh»ng ngøm nÜ§c trong xanh 
mà rÛ b§t bøi Ç©i phiŠn mu¶n! Trong 
nh»ng tia n¡ng hanh vàng còn sót låi 
cûa mùa Xuân xÙ Hu‰, tôi së Çi d†c 
con ÇÜ©ng Lê L®i, con ÇÜ©ng có lá hôn 
nhau trên cao, con "ÇÜ©ng phÜ®ng bay 
mù không lÓi vào" lòng bÒi hÒi xúc 
Ç¶ng run rÄy nghËn ngào! 

Có phäi Hu‰ là khu vÜ©n Ü§t ÇÅm 
mÒ hôi lÜng áo mË, là con ÇÜ©ng chói 
lòa n¡ng trÜa in dÃu chân mË vŠ, là 
Çêm træng trên m¥t hÒ thæm th£m v§i 
ti‰ng d‰ trong b© cÕ bøi cây nhÜ Bùi 
Bích Hà Çã vi‰t không? hay Hu‰ cÛng 
là nh»ng chiŠu mÜa âm thÀm v§i n‡i 
niŠm thÜÖng nh§ ray rÙt không nguôi! 

Nói mãi cÛng không h‰t ÇÜ®c 
nh»ng nh§ thÜÖng chÃt ngÃt vŠ Hu‰ 
ÇËp, Hu‰ thÖ, vŠ quê hÜÖng nghèo l¡m 
ai Öi cûa tôi! Hu‰ là rÙa Çó, h© h»ng 
mà da di‰t, chua chát mà ng†t ngào, 
dÎu dàng mà d» d¶i! Hu‰ lãng mån, 
Hu‰ Çoan trang, Hu‰ Ça tình mà vÅn 
chung tình và mãi mãi Hu‰ là kho tàng 
vô giá trong trái tim cûa nh»ng con 
ngÜ©i Hu‰: 

Khi mô anh vŠ thæm xÙ Hu‰, 
Nh§ gói giùm em m¶t chút mÜa, 
Gói thêm m§ lånh tØ chân tóc, 
BuÓt thÃu buÒng tim vÅn chÜa vØa. 
 
... HËn Ç‰n mùa sau së vŠ thæm, 
Thæm tØng cái lånh giÃu trong 

chæn. 
Nghe mÜa rä rích trong Çêm v¡ng, 
ñ‹ nh§ vô cùng nh»ng tháng næm. 
  (ThÖ - Thi‰u Anh) 
 

(München - ñÙc QuÓc) 

T 
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DÜ§i mái Chùa 
 

� Nguyên CÀu 
 
 

Óng trong chùa hÖn hai næm, 
g¡n bó v§i m†i sinh hoåt thiŠn 

môn, tôi cÙ tÜªng mình ch£ng có gì 
thay Ç°i. V§i bän chÃt cÓ h»u, tôi nghï 
r¢ng trong cu¶c sÓng không có gì 
quan tr†ng hÖn ÇÎa vÎ và tiŠn båc, 
ch£ng có ai tÓt v§i mình ngoài bän 
thân mình và ngÜ©i bi‰t sÓng là phäi 
bi‰t hÜªng thø tÃt cä v.v... Th‰ nhÜng 
do hoàn cänh cÛng nhÜ h»u duyên v§i 
Çåo PhÆt, viŒc sÓng ª chùa trong m¶t 
th©i gian dài làm cho tôi dÀn dÀn hi‹u 
ÇÜ®c: Çó là cÖ h¶i may m¡n nhÃt trong 
cu¶c Ç©i mình. Bªi vì n‰u ai Çó chÜa 
tØng träi qua nh»ng cÖn sóng d» cu¶c 
Ç©i nhÜ là hoàn cänh ng¥t nghèo 
không lÓi thoát, nh»ng phút Çau kh° t¶t 
cùng, có lë h† không cäm nhÆn ÇÜ®c 
s¿ quan tr†ng cûa Ç©i sÓng tâm linh. 
Câu này bÃt cÙ ai, dù theo nh»ng tôn 
giáo khác nhau ÇŠu cäm nhÆn ÇÜ®c. 
NhÜng có lë ÇÓi v§i ngÜ©i PhÆt tº, Çåo 
PhÆt vi diŒu không nh»ng chÌ vŠ m¥t lš 
thuy‰t mà ngay trong cu¶c sÓng hàng 
ngày n‰u cÙ hành trì Çúng theo l©i 
PhÆt dåy, h† së cäm thÃy m¶t s¿ an 
låc khó tä. Khi Ç‰n chùa ai cÛng bäo 
do không gian r¶ng l§n, không khí 
thoang thoäng mùi hÜÖng làm con 
ngÜ©i cäm thÃy nhË nhàng. ñó là cäm 
giác ban ÇÀu rÃt tÓt nhÜng vÅn chÜa 
Çû ÇÓi v§i ngÜ©i muÓn tìm hi‹u Çåo 
PhÆt. Nói th‰ không có nghïa tôi Çã 
cäm nhÆn ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu PhÆt dåy 
m¶t cách sâu xa. Tôi luôn nhÆn thÃy 
hi‹u bi‰t quá ít so kho tàng vô giá cûa 
NgÜ©i. 

Chính vì š thÙc vŠ nh»ng gi§i hån 
hi‹u bi‰t cûa mình mà trong lòng tôi 
luôn háo hÙc tìm cách h†c hÕi hay san 
sÈ ki‰n thÙc và kinh nghiŒm vŠ cu¶c 
sÓng, viŒc tu h†c hÀu muÓn tåo dây 
nÓi nh»ng ngÜ©i con PhÆt trên bÜ§c 
ÇÜ©ng h†c ñåo. 

Và cÛng nhÜ th‰ khi Ç¥t bút vi‰t 
cäm tÜªng vŠ khóa huân tu ñåi Bi tåi 
chùa Viên Giác næm nay, tôi cÛng t¿ 
hÕi mình xem có lš tÜªng quá chæng? 
NhÜng dÅu sao viŒc chia sÈ m¶t vài 
suy nghï và s¿ an låc trong sáng vÅn là 
m¶t ÇiŠu Çáng làm. 

Có lë nhÜ ÇÜ®c báo trÜ§c, khóa 
huân tu ñåi Bi næm nay là khóa huân 
tu cuÓi cùng cho nên sÓ lÜ®ng ngÜ©i 
tham gia tæng gÃp Çôi bình thÜ©ng so 
v§i nh»ng lÀn trÜ§c. ñiŠu tôi vui nhÃt 
và muÓn ÇŠ cÆp nhiŠu Çó là khóa huân 
tu chuyên ÇŠ næm nay là có nhiŠu gia 
Çình và các em thanh thi‰u niên tham 

gia. ñoàn Stuttgart lên s§m trÜ§c 3 
ngày gÒm 14 ngÜ©i (Çi tàu cuÓi tuÀn Ç‹ 
ti‰t kiŒm). TÃt cä m†i ngÜ©i tŠ t¿u Çông 
Çû vào Çêm 24/12, sau Çó cÛng có 
thêm các bác. Có hôm danh sách lên 
hÖn 90 ngÜ©i. M†i ngày Çåi chúng có 4 
th©i tøng, trì chú ñåi Bi và thiŠn quán 
phát tri‹n lòng tØ bi, có thêm m¶t th©i 
pháp Çàm tØ 4 gi© 30 Ç‰n 6 gi© m‡i 
bu°i chiŠu. K‹ tØ lúc khai måc cho Ç‰n 
lúc k‰t thúc, ThÀy ÇŠu d¥n dò chúng 
tôi nên gi» tâm khÄu š thanh tÎnh, 
nghïa là tránh nói chuyŒn Òn ào. Có 
nh»ng ÇiŠu cho Ç‰n bây gi© tôi m§i 
thÃm. ñó là viŒc thiŠn quán Ç‹ phát 
tri‹n lòng tØ bi trong các khóa huân tu 
ñåi Bi trÜ§c. ThÀy Hånh TÃn cÛng 
hÜ§ng dÅn chúng tôi nhÜ th‰ nhÜng 
mãi Ç‰n nay tôi m§i nhÆn ra tåi sao 
cÀn phäi "luyŒn tÆp" phát tri‹n lòng tØ 
bi, bªi "tØ bi" không chÌ lòng thÜÖng 
ngÜ©i chung chung, chÓc lát. Tâm cûa 
con ngÜ©i thay Ç°i bªi vì "Tâm Viên Ý 
Mã" kia mà, tình thÜÖng yêu chúng 
sanh có lë lúc nào Çó nó së là lòng vÎ 
k› n‰u không có s¿ luyŒn tÆp. ñ‹ theo 
gÜÖng Ngài Quán Th‰ Âm, trong viŒc 
th¿c hành hånh BÒ Tát, ta cÀn phäi có 
thêm s¿ gia trì tr® l¿c cûa Ngài. Song 
song v§i viŒc trì tøng ñåi Bi, trong các 
th©i pháp, ThÀy còn giäng thêm viŒc 
phát tri‹n BÒ ñŠ tâm n»a. Th‰ ra bây 
gi© tôi m§i bi‰t ngay tØ xa xÜa, ñÙc 
Th‰ Tôn Çã chÌ bày bi‰t bao pháp 
môn. Cái nào cÛng có bài bän cø th‹ 
nhÜng chuyên th¿c hành Ç‹ Çåt ÇÜ®c 
hiŒu quä mong muÓn không ÇÖn giän 
tí nào. Có lë bÃt cÙ ai tham gia khóa tu 
ñåi Bi ÇŠu nhìn thÃy r¢ng viŒc ngÒi 
không nhúc nhích 10 ti‰ng ÇÒng hÒ, 
viŒc trì tøng liên tøc "Chú ñåi Bi" cÛng 
nhÜ viŒc thiŠn quán tÜªng tØ ngÜ©i 
thân yêu nhÃt Ç‰n ngÜ©i mình không 
Üa nhÃt; cÛng nhÜ quán tÜªng Ngài 
Thiên Thû Thiên Nhãn Ç‰n v§i mình 
thÆt tuyŒt v©i nhÜng cÛng không kém 
phÀn khó khæn bªi ÇÀu óc CÜ sï nhÜ tôi 
ÇÀy ¡p nh»ng lo toan Ç©i thÜ©ng. K‰t 
quä sau m¶t ngày huân tu chúng tôi ai 
nÃy cÛng ê Äm, Çôi chân nhÙc buÓt tuy 
r¢ng ai cÛng hoan h›, vui sÜ§ng. 

ñÓi v§i tôi, luôn t¿ nhÆn là ngÜ©i 
chÌ b¡t ÇÀu h†c PhÆt. Hình änh các em 
tham gia l§p huân tu là m¶t niŠm hy 
v†ng và nguÒn Ç¶ng viên l§n. Các em 
hÀu h‰t là nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c sinh ra và 
l§n lên ª ñÙc. Th‰ nhÜng tØ ngày ÇÀu 
còn b« ng«, nói chuyŒn v§i nhau chû 
y‰u là ti‰ng ñÙc và ti‰ng ViŒt còn lÖ l§. 
Th‰ mà trong bu°i lÍ k‰t thúc khóa 
huân tu các em Çã th¿c hiŒn ÇÜ®c bu°i 
lÍ CÀu An v§i ÇÀy Çû nghi thÙc tØ 
ngÜ©i chû lÍ cho Ç‰n viŒc Çánh 
chuông mõ, trÓng, linh và cä viŒc tán 
tøng. Tôi cäm Ç¶ng Ç‰n rÖi nÜ§c m¡t 

khi nhìn thÃy nh»ng khuôn m¥t lúc ÇÀu 
dÜ©ng nhÜ xa lå v§i không khí nghi lÍ 
tôn giáo này mà gi© Çây các em hành 
lÍ rÃt là thành kính. ñ‹ ÇÜ®c nhÜ th‰ 
các em Çã phäi bÕ ngû trÜa Ç‹ h†c 
thu¶c các bài chú, Çánh vÆt các ngôn 
ng» quê hÜÖng quen và lå này. Quen 
là bªi Çó chính là ngôn ng» quê hÜÖng 
mình, lå là vì các em chÜa tØng ÇÜ®c 
h†c bài bän. Có thÃy ÇÜ®c nhÜ th‰ m§i 
càng thÜÖng các em Çã vÜ®t khó nhÜ 
th‰ nào. Các em cÛng tham gia hành 
ÇÜ©ng, vŒ sinh m¶t cách vui vÈ, tích 
c¿c. Ai cÛng thØa nhÆn r¢ng ÇÜ®c nhÜ 
th‰ là nh© không ít công sÙc cûa chú 
Hånh Giä. Có lë do chú l§n lên và 
trÜªng thành tåi ñÙc, Çã tåo ÇÜ®c s¿ 
cäm thông và khích lŒ v§i các em 
chæng? ñiŠu này làm tôi thêm thÃm 
thía tåi sao vì ThÀy PhÜÖng TrÜ®ng låi 
khuy‰n khích Tæng Ni song song v§i 
viŒc h†c n¶i Çi‹n càng phäi tranh thû 
v§i viŒc h†c ngoåi Çi‹n là vÆy. 

DÜ§i mái chùa lâu nay, trong Çôi 
m¡t cûa ngÜ©i chÜa tìm hi‹u Çåo PhÆt 
nhiŠu, ch¡c h† nghï r¢ng quš thÀy chú 
chÌ ÇÖn thuÀn lÍ nghi cúng bái, chæm 
sóc Ç©i sÓng tâm linh. H† Çâu bi‰t 
r¢ng nh»ng ngÜ©i con PhÆt song song 
v§i viŒc truyŠn bá phÜÖng tiŒn cÙu 
kh°, mà còn Çäm tr†ng trách vô cùng 
to l§n là bäo tÒn truyŠn thÓng dân t¶c. 
Th‰ m§i hi‹u tåi sao càng ngày nh»ng 
khóa tu h†c PhÆt Pháp Châu Âu, khóa 
Tu Gieo Duyên, Th† Bát Quan Trai 
tØng ÇÎa phÜÖng càng ngày càng thu 
hút l§p trÈ... 

Càng nghï tôi càng thÃy công ÇÙc 
cûa chÜ Tæng Ni, cûa các bác, các cô 
chú PhÆt tº thuÀn thành Çi trÜ§c càng 
sâu dày và càng thÜÖng các em sinh 
ra và l§n lên ª ñÙc nói riêng và ª häi 
ngoåi nói chung.  

 
Nh»ng ai chÜa tØng Ç‰n các khóa 

tu h†c tåi chùa Viên Giác ho¥c nh»ng 
khóa tu ÇÎa phÜÖng và khóa h†c PhÆt 
Pháp Âu Châu, các bån hãy thº Ç‰n 
m¶t lÀn và ÇÜa con em mình Ç‰n xem 
sao. Bån së cäm nhÆn ÇiŠu tôi vi‰t 
Çúng qua nh»ng gÜÖng m¥t sung 
sÜ§ng và hài lòng cûa phø huynh Çã 
ÇÜa con em Ç‰n h†c. Bån së Ãm lòng 
và yên tâm, thay Ç°i suy nghï cûa 
mình ngay. Bån së hi‹u thêm r¢ng 
ñåo PhÆt vi diŒu Ç‰n th‰ nào. ñó 
không phäi m§ lš thuy‰t suông mà là 
luÒng ánh sáng tØ bi thÆt s¿ cûa ñÙc 
Th‰ Tôn, cûa chÜ PhÆt, chÜ BÒ Tát 
qua hình änh cûa chÜ Tæng Ni. Ngôi 
Chùa, chÜ Tæng Ni là hình änh trª vŠ 
c¶i nguÒn Çúng nghïa, trª vŠ cái Chân 
ThiŒn MÏ cûa con ngÜ©i... 

 
(Tháng 01.2004) 
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Sinh nhÆt 

næm 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TrÀn ThÎ NhÆt HÜng 
 
 

æm nay m§i gi»a tháng ba tôi 
nhÆn ÇÜ®c giÃy... Çòi n® cûa 

thû quÏ Væn Bút Âu Châu nh¡c nhª tôi 
Çóng tiŠn niên liÍm. M¥c, n‰u tôi coi 
Çó là... n®, thì n® có quyŠn khÃt. M¶t 
tháng, vài tháng. M¶t næm, vài næm. 
Ho¥c có khi khÃt qua... ki‰p sau cÛng 
còn ÇÜ®c cÖ mà! HuÓng hÒ bao næm, 
t¿ tôi Çã có qui luÆt riêng. LuÆt do tôi 
ÇŠ ra thì tôi phäi tôn tr†ng thi hành 
chÙ. ñúng tháng mÜ©i, sinh nhÆt tôi, 
tôi m§i Çóng niên liÍm! LuÆt Çã Ãn ÇÎnh 
nhÜ vÆy tØ nhiŠu næm, Çâu th‹ ngang 
xÜÖng sºa Ç°i mà không qua thû tøc 
ÇÜa lên Hå, ThÜ®ng viŒn bi‹u quy‰t, 
rÒi trình lên T°ng ThÓng phê chuÄn 
m§i thi hành. Mà dân ViŒt mình, ngay 
dù Çang sÓng ª nÜ§c væn minh t¿ do 
dân chû, nghe -chÌ nghe thôi- th‰ nào 
là tôn tr†ng š ki‰n lÅn nhau nhÜng vÅn 
có thói quen Çã thành tÆt, hÍ ngÒi v§i 
nhau bàn cãi chÌ trái š m¶t chút thì th‰ 
nào sau Çó cÛng... cãi l¶n, thÆm chí 
moi móc cä Ç©i tÜ cûa nhau tØ th©i ông 
cÓ ông sÖ Ç‰n bây gi© ra mà chºi. RÒi 
thì không chØng còn Çánh nhau ÇÜa ra 
tòa xét xº, tÓn kém th©i gian, tiŠn båc, 
phí phåm còn hÖn tiŠn niên liÍm! 

Bªi lë Çó, thôi thì, tôi tåm dùng luÆt 
cÛ, tránh b§t thû tøc rÜ©m rà, nghïa 
là... cÙ Ç‰n tháng 10, sinh nhÆt tôi, tôi 
m§i chÎu n¶p! 

Ban hành luÆt và t¿ thi hành Çúng 
luÆt k‹ ra Çã tÓt l¡m rÒi. ChÙ n‰u 
không, tôi áp døng luÆt... rØng, nhÜ 
thói quen cûa ngÜ©i ViŒt mình Çã 
thành tÆt -n¶i qui, biên bän rành rành 
còn không thi hành- thì chÌ cÜ©i trØ 
chÙ... mÀn thÎt tôi sao?! 

Hôm nay Çúng tháng 10 nhÜ qui 
ÇÎnh, tôi Çóng tiŠn niên liÍm. Th©i gian 
chÌ 7 tháng ch© Ç®i, quá ít, Ç‹ chÎ thû 
quÏ th¿c hiŒn... hånh nhÅn nhøc! LÀn 
sau không chØng tôi së... Ç¶ cho chÎ... 
tu kÏ càng hÖn! 

 
Sau niên liÍm, cÛng theo qui ÇÎnh, 

tôi Çãi Quí VÎ món æn tinh thÀn. NhÜng 
lÀn này, trÜ§c khi n¥n óc tìm truyŒn 
sinh nhÆt, tôi xin trä l©i thÜ th¡c m¡c tØ 
Quí VÎ Ç¶c giä. 

 
Næm ngoái bài "LÍ Sinh NhÆt 

2002" tung ra. Tôi nhÆn m¶t thÜ trách 
r¢ng: Trong bài, chÎ nói chÎ... tu hành 
tâm không phân biŒt, th‰ sao chÎ chÌ 
Çãi cho chúng tôi món æn tinh thÀn, 
còn món æn vÆt chÃt: rau muÓng n¶m, 
chä giò, bê thui, gà hÃp bia v.v... và 
v.v... các món hÃp dÅn ngon nhÜ 
"dzÆy" chÎ chÌ Çãi... mË chÒng chÎ thôi. 
Ai bäo "mË con chÎ" chÌ Çóng cºa... 
bäo nhau, chÙ tôi thì Çoan quy‰t, Çóng 
cºa còn... æn v§i nhau n»a Çó. ñã vÆy 
æn xong, chÎ còn... ngâm thÖ cho mË 
chÒng chÎ nghe, không cho chúng tôi 
nghe. ChÎ Öi, nói nhÕ v§i chÎ. ˆn lén, 
æn vøng không phäi tác phong kÈ tu 
hành! M¥c dù chÎ Çóng ch¥t cºa, 
nhÜng cºa nhà chÎ... hÜ rÒi, nên vÅn... 
hé, ch£ng nh»ng hé mà còn... hª n»a. 
Chao ôi, chÎ bi‰t không, cái mùi m¡m 
ruÓc... chÆc... chÆc... chÆc... trong n¶m 
rau muÓng tr¶n v§i tôm, thÎt xào hành 
tÕi pha chanh, ÇÜ©ng, §t cÙ chÀm 
chÆm... xì ra qua khung cºa hé bay 
tuÓt t§i tÆn nÜ§c láng giŠng cûa tôi làm 
Çi‰c mÛi tøi Tây, t¶i nghiŒp h† quá 
ch©i. NhÜng v§i tôi, dân Mít mà chÎ, 
gÓc tØ m¡m chui ra chä giÃu gì chÎ, tôi 
có th‹... bÖi ÇÜ®c trong... nÜ§c m¡m 
Çó! Cho nên, ngºi trúng mùi quê 
hÜÖng, tôi nhÜ cá g¥p nÜ§c, nhÜ n¡ng 
hån g¥p mÜa rào, nhÜ mây g¥p gió, 
nhÜ anh g¥p em, nhÜ tôi g¥p... chÎ, 
chÆc... chÆc... chÆc... nÜ§c mi‰ng tôi 
cÙ chäy ra... nhÜ suÓi! ChÎ ác quá! Ác 
h‰t ch‡ nói, không còn ch‡ chê. ChÎ 
nhem thèm tôi, nhÙ khèo dÎch vÎ tôi chi 
vÆy chÎ? T¶i ch‰t Çó chÎ å. Tu mÜ©i 
ki‰p không giäi ÇÜ®c t¶i. LÀn sau, có 
nÃu món này, van cÀu chÎ hãy dËp 
m¡m ruÓc Çi, ho¥c là phäi bít ch¥t cºa 
nhÜ Studio ca nhåc chÆn âm thanh 
không l†t ra ngoài may ra m§i bít ÇÜ®c 
mùi m¡m và... bÎt luôn gi†ng ngâm thÖ 
oanh vàng hÖi pha... ÇÒng cûa chÎ m§i 
khÕi làm... ngây ngÃt hÒn tôi! Còn 
không n»a, tôi không ngåi ngùng -cùng 
ch‡ thân tình th¡m thi‰t gi»a tác giä và 
Ç¶c giä v§i nhau- tôi ÇÜa š ki‰n xây 
d¿ng, chÎ là ngÜ©i có tinh thÀn yêu dân 
chû, xin chÎ hân hoan Çón nhÆn š ki‰n 
cûa tôi: Mª toang cºa ra m©i chúng tôi 

thÜªng thÙc món æn th‹ chÃt cùng 
món æn tinh thÀn trong dÎp lÍ sinh nhÆt 
cûa chÎ. NhÜ vÆy, vØa... "dzui dzÈ" cä 
làng, chÎ không bÎ mang ti‰ng tu h†c 
Ç‹ Çâu mà tâm hÒn còn phân biŒt?! 

 
M¶t thÜ Ç¶c giä khác: "ChÎ Öi, xin 

l‡i chÎ trÜ§c nhé, tôi có tÆt hÖi... tò mò. 
Bi‰t là tánh xÃu nhÜng không sao bÕ 
ÇÜ®c. Mong chÎ thông cäm. ñã g†i là 
tÆt nên khó sºa, nhÃt låi tÆt Çó l†t lòng 
tØ lúc mË sinh ra. ChÎ ÇØng trách tôi 
nhé. ChÎ Öi, chÎ có phäi là "bà Lang" 
nhân vÆt trong bài "LÍ Sinh NhÆt næm 
2002" không vÆy? N‰u không, thì thôi 
nhé. Còn vâng, thì chÎ phäi là tay nhà 
nghŠ nÃu æn ngon h‰t sÄy. ñã nÃu æn 
ngon låi vØa trúng giäi. Giäi, rõ ràng 
nh©... công Ç¶c giä chúng tôi tÆn tình 
theo dõi Ç†c các bài chÎ vi‰t. Vì n‰u 
không có chúng tôi thì chÎ gác bút thôi. 
Do Çó, v§i nhân duyên này, chÎ cÛng 
nên... khao chúng tôi m¶t chÀu món æn 
vÆt chÃt Ç‹... trä Ön "công" chúng tôi 
bÕ th©i gian, mÕi con m¡t Ç†c ch§! ChÎ 
vÓn là PhÆt tº thuÀn thành, h£n chÎ 
thÃm nhuÀn "tÙ ân" PhÆt dåy. Dù ân 
chúng tôi "ân chúng sanh" x‰p sau ân 
t° quÓc, ân cha mË, ân thÀy t° nhÜng 
cÛng là ân phäi không chÎ, nên chÎ 
nh§... trä nhé. 

ChÎ bi‰t ÇÃy, bao næm qua, chÎ chÌ 
cho chúng tôi thÜªng thÙc mãi món æn 
tinh thÀn. Mà... phàm ª Ç©i, món gì dù 
ngon, æn ri‰t rÒi cÛng... ngán, l† là...". 

VÎ Ç¶c giä chÌ chÃm chÃm bÕ lºng 
câu nói, ngÜ©i tŒ l¡m cÛng hi‹u sau cái 
chÃm chÃm là nghïa gì, huÓng hÒ "ÇÌnh 
cao trí tuŒ" nhÜ... tôi? Nên tôi buÒn 
rÃt... rÃt.... nhiŠu phút! 

Thì ra, bao næm qua, món æn tinh 
thÀn cûa tôi dª Ëc. VÆy mà tôi cÙ 
tÜªng... ! 

CuÓi bÙc thÜ, vÎ Ç¶c giä ti‰p: "RÃt 
mong s¿ hÒi âm cûa chÎ v§i niŠm hân 
hoan ÇÜ®c chÎ cho chúng tôi Ç°i b»a!". 

 
ñ†c xong hai bÙc thÜ, tôi tá hÕa 

tam tinh. Không ng© bây lâu tôi gây 
phiŠn não m¶t trong sáu cæn: tai, m¡t, 
mÛi, h†ng, thân và š cûa Quí VÎ. 
NgÜ©i, bÎ tôi làm Çi‰c mÛi; kÈ, bÎ mÕi 
m¡t vì tôi. NhÜng tôi vô tình sÖ š thôi 
bån å. Tuy vÆy, tôi vÅn thành thÆt xin 
l‡i và sám hÓi. Sám hÓi, không th‹ chÌ 
nói b¢ng l©i mà nên có hành Ç¶ng cø 
th‹. Nghïa là, tôi xin chiŠu lòng ngÜ©i, 
Ç°i b»a, dËp món æn tinh thÀn, thay 
vào Çó s¤n sàng mª toang cºa ra m©i 
Quí VÎ thÜªng thÙc món æn vÆt chÃt. 
Có ÇiŠu nÃu ngon dª th‰ nào, trÜ§c 
tiên, tôi xin trä l©i câu hÕi thÙ hai. Qua 
Çó, Quí VÎ së rõ tài nÃu æn cûa tôi. 

Tôi không phäi bà Lang. NhÜng tôi 
là em ru¶t... dÜ cûa bà và là ÇŒ tº th† 
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giáo nÃu æn v§i bà. Bà ª sát vách nhà 
tôi, vì th‰ tôi hi‹u rÃt rõ vŠ bà Lang. 

TrÜ§c Çây, bà Lang nÃu æn không 
tŒ, tØng là chû nhà hàng... ngàn sao 
mà lÎ! Ti‰c r¢ng bà v§ nh¢m ông 
Lang... cù lÀn, không th©i trang th©i 
thÜ®ng, vÓn giän dÎ låi thêm hi‹u y lš, 
ông không màng æn ngon. V§i ông, 
ông chÌ "æn Ç‹ sÓng, chÙ không sÓng 
Ç‹ æn". NhÜng, ông cÀn sÓng cho bà. 
Bà còn trÈ quá so v§i ông. Bà thua ông 
nh»ng 15 tu°i. Nhìn bà nhªn nhÖ, khÕe 
månh, ông bi‰t bà còn sÓng dai. Th‰ 
nên, ông cÀn gi» gìn sÙc khÕe Ç‹ duy 
trì tu°i th† sÓng lâu v§i bà. 

Ông thÜ©ng nói, bÎnh chÌ do æn mà 
ra. N‰u con ngÜ©i bi‰t dinh dÜ«ng, gi» 
quân bình âm, dÜÖng thì ch£ng nh»ng 
sÓng lâu mà còn sÓng khÕe. NhÜng 
th‰ nào là quân bình âm dÜÖng? 
Ch£ng hån ngÜ©i tång nhiŒt thÜ©ng 
hay bón ch§ æn nhiŠu chÃt nóng tØ gia 
vÎ nhÜ tiêu, tÕi, hành, §t, gØng... và 
quít, thÖm, xoài, sÀu riêng, uÓng rÜ®u 
v.v... nó së "bÓc hÕa"  "ÇÓt cháy" có 
th‹ làm nhÙc ÇÀu, khó ngû, tính tình 
nóng näy Çôi khi Çiên lên ÇÜ®c. Ho¥c 
kÈ tång hàn th‹ hiŒn qua tiêu chäy ch§ 
dùng nÜ§c Çá lånh, nÃm, mæng, cà 
tím, ÇÆu xanh, cam v.v... ñó là nh»ng 
chÃt mát, là gÓc sinh ra phong thÃp, 
Çau nhÙc xÜÖng kh§p, ph°i lånh, x° 
mÛi cÃp tính v.v... và v.v... 

NhÜng, kÈ "sát nhân thÀm l¥ng" âm 
thÀm hành Ç¶ng nguy hi‹m không 
thua quân khûng bÓ, bÃt ng© làm ch‰t 
ngÜ©i chính là chÃt béo có nhiŠu 
cholesterol tØ dÀu, m«, thÎt các Ç¶ng 
vÆt; Ç¥c biŒt n¢m nhiŠu nhÃt trong 
gan, da gà vÎt, da heo, lòng ÇÕ trÙng, 
dØa... v§i th©i gian chÃt Çó Çóng vào 
thành Ç¶ng måch làm nghËt tim, ÇÙt 
måch máu não, các chÙng bÎnh thÜ©ng 
thÃy tåi häi ngoåi Ç¥c biŒt ª MÏ và 
nh»ng gia Çình giàu có ª ViŒt Nam. 
N¥ng thì ch‰t ngay tÙc kh¡c. NhË thì 
bán thân bÃt toåi tàn ph‰ suÓt Ç©i. 

Ngoài ra, còn nh»ng tên du kích 
Çánh lén không kém phÀn nguy hi‹m, 
n‰u ta không ÇŠ phòng cÛng mÃt 
mång nhÜ chÖi, Çó là các món thÎt 
nÜ§ng cháy; thÎt, cá hun khói, ÇÒ chiên 
xào tØ dÀu chiên "bách niên dÀu" (dÀu 
cÛ chiên Çi chiên låi nhiŠu næm ª các 
nhà hàng Tàu) mÀm gây ung thÜ. 
Ho¥c æn, uÓng các thÙc nhiŠu chÃt 
ng†t sinh ra bÎnh ti‹u ÇÜ©ng. Do Çó, 
ông Lang tính tình tuy dÍ dãi, hiŠn 
hòa, sÓng giän dÎ, ông vÅn thÜ©ng 
quan tâm ghé m¡t vào th¿c ÇÖn 
chuyŒn b‰p núc cûa bà Ç‹ cän b§t 
nh»ng khi... tâm hÒn æn uÓng cûa bà 
n°i lên. Tuy nhiên, dù sao bà còn trÈ, 
thÌnh thoäng cÛng Ç‹ bà thÜªng thÙc 
cu¶c Ç©i, ông cän chút nào hay chút 

Çó chÙ b¡t bà æn chay mãi, ª xÙ lånh, 
còn phäi Çi làm, chân tay bà bûn rûn 
ra. Còn ông, ông kiêng c» tÓi Ça. PhÀn 
tu°i già, thêm cao huy‰t áp, ông nói, 
n‰u không kŠm ch‰ æn uÓng ch¡c 
ch¡n s§m Çi Çoong. 

 
Cho nên, ông luôn cæn d¥n bà: 

"NÃu bún bò nh§ ÇØng cho anh thÎt và 
nÜ§c lèo nhé". Bà Lang "då" rân rÒi 
bÜng lên cho ông m¶t tô bún không, 
trên r¡c hành ngò Çàng hoàng. Bà nói: 
"ñây, bún bò... không ngÜ©i lái cûa 
anh Çây". Ông cÜ©i, rÒi æn tÌnh bÖ. 
Nhìn ông æn, bà Lang vØa Çau lòng 
thÜÖng chÒng kham kh°; vØa b¿c b¶i 
vì tính... dª hÖi cûa ông. NgÒi ÇÓi diŒn 
v§i ông, tô bún cûa bà m« màng ÇÀy 
màu s¡c: nâu nâu cûa thÎt bò, tr¡ng 
ngà ngà cûa bún và giò heo, thêm 
váng nÜ§c lèo ÇÕ ÇÕ Çi‹m vài c†ng 
hành, ngò xanh xanh; tô bún bÓc hÖi 
thoang thoäng mùi... m¡m ruÓc (låi 
m¡m ruÓc n»a), sä, thÖm phÜng phÙc 
trông ngon nhÜ dzÆy, nÃu công phu 
nhÜ dzÆy mà bà nuÓt... h°ng ngon! 
Ngon làm sao ÇÜ®c? Khi bà nhìn tô 
bún cûa ông nhÜ dzÆy. B¿c mình, bà... 
h°ng thèm nÃu n»a. 

 
Còn bánh bông lan, ông d¥n kÏ: 

"Làm, ÇØng cho trÙng em nhé. TrÙng 
là t° chÙa cholesterol. CÛng ÇØng cho 
ÇÜ©ng. ñÜ©ng sinh ra ti‹u ÇÜ©ng 
không tÓt". VÆy thì bánh bông lan 
không trÙng, không ÇÜ©ng, cÛng 
không cho muÓi vì muÓi håi thÆn và 
làm tæng huy‰t áp. ChÌ b¶t v§i nÜ§c 
nhÒi lên rÒi nÜ§ng thì nó ra... cøc gì?!  

 
Chè, ÇÖn giän hÖn. M‡i khi nÃu, bà 

phäi phân làm hai thÓ. M¶t thÓ cho 
ông, không ÇÜ©ng. M¶t thÓ cho bà, có 
ÇÜ©ng nhÜng bÎ "kÿ Çà" cän mÛi (phäi 
cän chÙ, kÈo không, bà bÎnh, bà ch‰t, 
ông ª m¶t mình v§i ai?) nên ÇÜ©ng 
cho vào bà phäi rÃt nhË tay ki‹u nhÜ 
lÃy hÜÖng lÃy hoa thôi. 

 
NhÜ vÆy vÅn chÜa Çâu. Th¿c ÇÖn 

nhà bà hÀu nhÜ không còn là món 
canh chua n»a. Ông lš luÆn: "ˆn chua 
dÜ nÜ§c chua då dày, làm loét då dày 
ÇÃy!". RÒi ông khuyên: "N‰u em thích 
æn, có nÃu, nh§ ÇØng cho dÙa, cho 
me...". Bà ti‰p luôn: "CÛng ÇØng cho 
cà chua, hay chanh, anh há. MuÓn có 
canh chua cÙ nÃu Ç‹ "t¿" nó lên men 
thành giÃm æn m§i tÓt phäi không 
anh?". 

 
Còn n»a, vŠ bánh xèo, ngoài nhÜn 

tôm thÎt bÎ gåt qua m¶t bên, chÌ Çúc v§i 
giá và ÇÆu hû sÓng. Ông nói: "Chiên 
xào nhiŠu không tÓt l¡m Çâu. Em l¿a 

xem, Çúc bánh không b¢ng dÀu ÇÜ®c 
không em? DÜ©ng nhÜ anh thÃy quäng 
cáo trên Tivi có loåi chäo Ç¥c biŒt 
chiên không cÀn dÀu Çó. Nhà mình có 
chäo này rÒi chÙ?". 

 
VŠ æn uÓng, ông Lang ÇÖn giän 

nhÜng cÄn thÆn nhÜ dzÆy Çó. Ri‰t rÒi, 
th¿c ÇÖn nhà bà Lang chÌ còn các loåi 
rau lu¶c. Bà QuÓc ViŒt, giáo sÜ dåy gia 
chánh n°i ti‰ng  tØ Sài Gòn qua t§i MÏ, 
n‰u "v§" ông chÒng nhÜ ông Lang, v§i 
th©i gian bà cÛng løt nghŠ, l† là bà 
Lang m§i chÌ chû nhà hàng, và tôi thì 
h†c trò cûa bà Lang. ThÀy sao trò 
dzÆy, låi ª sát gÀn bà, ít nhiŠu tôi cÛng 
bÎ lÅm. ñã vÆy, H»u, ÇÃng lang quân 
cûa tôi, Ç©i sÓng còn giän dÎ hÖn ông 
Lang, cho nên tôi cÛng bÎ løt nghŠ nÓt. 

 
Nay Quí vÎ muÓn tôi khao, tôi 

không tØ chÓi, hiŠm n‡i tay nghŠ Çang 
bÎ løt, phÀn muÓn gi» gìn sÙc khÕe cho 
Quí VÎ -nhÜ l©i ông Lang nói Çó- Ç‹ 
Qúi VÎ mãi mãi Ç©i Ç©i sÓng... bên tôi 
Ç‹ còn có ngÜ©i Ç†c bài cho tôi hÙng 
chí vi‰t chÙ, nên b»a tiŒc sinh nhÆt cûa 
tôi th¿c ÇÖn duy nhÃt: Rau muÓng lu¶c 
chÃm xì-dÀu! NÜ§c lu¶c làm súp. NhÜ 
vÆy vÎ chi thêm cÖm là bÓn món, chÜa 
k‹ dessert có... cøc bông lan n»a. 
Sang quá rÒi. (Rau muÓng tåi Thøy Sï 
không rÈ Çâu. GÀn 7 Çô-la MÏ m¶t kš. 
ñÜ®c x‰p vào hàng "cao lÜÖng mÏ vÎ" 
Çó å). Ngoài ra dÜ®c tính cûa rau 
muÓn låi bình. NgÜ©i tång nhiŒt æn 
"không sao" và ngÜ©i tång hàn æn vào 
cÛng "không træng" chi cä. 

 
ThÜa Quí VÎ, 
V§i tÃt cä lòng thành, tôi xin Ç°i 

món theo s¿ yêu cÀu cûa Quí VÎ, mª 
r¶ng rãi cºa m©i tÃt cä tham d¿ lÍ sinh 
nhÆt cûa tôi v§i món æn vÆt chÃt. Xin 
Quí VÎ ÇØng ngåi ÇÜ©ng sá xa xôi, cÓ 
g¡ng Ç‰n, tôi Çang cäm Ç¶ng l¡m ÇÃy. 

Có ÇiŠu tôi xin d¥n trÜ§c, ngoài h¶ 
chi‰u nhÆp vào Thøy Sï, Quí VÎ d¿ lÍ 
sinh nhÆt, mà truyŠn thÓng d¿ sinh 
nhÆt thì phäi... phäi... (khó nói quá)... 
Quí VÎ dÜ thông minh Ç‹: "Bi‰t rÒi, kh° 
l¡m, nói mãi". 

Và cái mà... mà... khó nói Çó, Quí 
VÎ nh§ mang theo cÛng coi nhÜ... 
thông hành nhÆp khÄu vào cºa nhà tôi 
ÇÃy nhé. Xin d¥n trÜ§c kÈo Qúi VÎ 
quên hay giä v© quên rÒi g¥p nhiŠu 
phiŠn phÙc r¡c rÓi khi... nhÆp khÄu d¿ 
lÍ sinh nhÆt! 

 
 
Thân chào Quí VÎ. 
TrÀn ThÎ NhÆt HÜng 



  

viên giác 139 tháng 2 næm 2004 58 

BÃt tæng bÃt giäm 
 

� Hö Thaân Huyønh Trung Chaùnh 

 
 

ôùc mô thaâm thieát cuûa caùc baø meï AÙ Ñoâng laø 
mong ñöôïc huû hæ vôùi con caùi suoát ñôøi, daãu raèng 

phaûi nai löng phuïc vuï chuùng cho ñeán möùc hôi taøn söùc 
kieät cuõng vaãn haøi loøng. Theá nhöng, öôùc mô “taàm thöôøng” 
cuûa thím Wong coù veû ñaõ bò ñe doïa traàm troïng, keå töø khi 
hai caäu con lôùn choïn nhöõng tröôøng noåi tieáng thuoäc mieàn 
Ñoâng Baéc Myõ xa xoâi ñeå tieáp tuïc baäc ñaïi hoïc roài bieàn bieät 
khoâng veà nhaø, “naêm khi möôøi hoïa” chuùng môùi ñieän thoaïi 
veà thì ñeå chæ nhaèm than thôû ñang côn tuùng thieáu caàn tieàn 
chi vieän, chôù ngoaøi ra, chaúng caäu naøo thöïc loøng nhôù 
töôûng ñeán baø meï giaø ñang moøn moûi troâng ngoùng tin con 
töøng giôø töøng phuùt. Thím vöøa chua xoùt vöøa ngay ngaùy lo 
sôï coâ con gaùi uùt seõ boû nhaø ñi maát nöõa, neân thaàm daën 
loøng seõ duøng “traêm phöông ngaøn keá” ñeå raøng ròt coâ gaùi 
suoát ñôøi môùi ñöôïc. Thoaït tieân, thím thuyeát phuïc Lucy 
choïn ñaïi hoïc Cöïu Kim Sôn, ngoâi tröôøng chæ caùch nhaø coù 
20 phuùt laùi xe, neân coâ vaãn tieáp tuïc soáng vôùi gia ñình ñi 
hoïc nhö thôøi trung hoïc. Tuy vaäy thím vaãn chöa thöïc söï 
an taâm, thím nghó mình caàn phaûi choïn reå cuøng chuûng toäc 
vaø cuøng soáng taïi Cöïu kim Sôn, thì con gaùi môùi khoâng boû 
ñi ñaâu ñöôïc. Thím rao voøng voøng trong coäng ñoàng ngöôøi 
Hoa, moùc noái nhöõng gia ñình coù con trai xöùng ñoâi, ñeå uùp 
môû taïo ñieàu kieän cho chuùng gaëp nhau. Maët khaùc, thím 
cuõng thaän troïng theo doõi ñaùm baïn trai cuûa con töøng li 
töøng tí, canh chöøng töøng chaøng trai, maø heã thaáy caäu naøo 
khaùc maøu da, thì baèng caùch naày caùch khaùc thím cheâ bai 
vaø keâ khai ñuû “toäi” ñeå “haát caúng” ra, ñöùa da vaøng maét 
xeách “töôùng taù taïm taïm deã coi” thì taùn tuïng thoåi phoøng 
ñeå “loâi keùo” vaøo. Sau bao naêm mieät maøi tranh ñaáu, xöû 
duïng ñuû moïi phöông phaùp cöùng meàm : noùi suøi boït meùp, 
nhoû bao gioït nöôùc maét, laøm maët giaän, maët hôøn…ñeå lung 
laïc con, keát cuoäc roài, thím cuõng thaønh coâng nhö yù 
nguyeän. Lucy toû veû khaéng khít vôùi anh chaøng sinh vieân 
cuøng tröôøng, cuõng goác gaùc Trung Hoa, neân thím Wong 
vui nhö môû côø trong buïng, thím khuyeán khích hai ñöùa 
chaùnh thöùc keát hoân, hy voïng sôùm coù chaùu ngoaïi aüm 
boàng. Moät hoâm, nghe loaùng thoaùng hai ñöùa baøn ñeán 
nhöõng ñòa ñieåm du lòch haáp daãn, thím ñoaùn “caù ñaõ aên 
caâu” roài, chaéc meûm laø chuùng ñang chuaån bò ñaùm cöôùi vaø 
tuaàn traêng maät, neân thím höùng chí “thöøa thaéng xoâng leân” 
gaï gaãm: “Sau ñaùm cöôùi, neáu David veà ñaây thì hai con coù 
theå doïn voâ phoøng cuõ cuûa hai anh cho roäng raõi. Coøn 
phoøng cuûa Lucy baây giôø thì ñeå daønh saün cho chaùu ngoaïi 
cuûa maù! Hì! Hì! Neø, haõy raùng sanh con sôùm sôùm cho vui 
nhaø vui cöûa nheù!” Ñeà nghò haáp daãn naày, ñaùng leõ phaûi 
ñöôïc thaèng reå hoan hoâ nhieät lieät, nhöng thaèng David, tuy 
maët maøy ngöôøi Hoa, nhöng loøng daï raët roøng Myõ, haén 
nghó sao noùi vaäy chaúng keå lôùn nhoû gì heát, vaø saün ñang 
böïc boäi loái soáng ñaïi gia ñình coå loã só maát töï do, neân buoät 
mieäng cöôøi hoâ hoá, roài phang lieàn moät caâu “xanh dôøn”: 
“Giôõn hoaøi baø giaø! Tuïi naày phaûi thöû chung soáng vaøi naêm 
roài môùi tính chuyeän cöôùi hoûi chöù? Coøn caùi con Lucy noù 
ñaâu coøn buù, ñaâu caàn vuù em… maø baø ñoøi giöõ rieát trong caùi 
nhaø naày maõi vaäy baø?”.  

Thím Wong cöùng hoïng chaúng noùi theâm lôøi naøo, chöûi 
tieáng Hoa thì haén khoâng hieåu, caàm baèng tranh luaän baèng 
tieáng Myõ thì chæ coù nöôùc thua thieät nhuïc nhaõ maø thoâi. 
Thím chæ bieát duøng tình caûm meï con ñeå lung laïc Lucy, 
caám tuyeät con beù khoâng ñöôïc giao du vôùi gioáng maát daïy 
ñoù nöõa. Ngôø ñaâu, chæ trong voøng hai tuaàn thì Lucy boãng 
laëng leõ cuoán goùi doïn ñeán chung cö cuûa tình nhaân, roài vaøi 
thaùng sau, chuùng ñöa nhau ñi laäp nghieäp ôû moät tieåu 
bang xa lô xa laéc, khoâng daønh cho thím moät cô hoäi coûn 
con naøo ñeå xen vaøo ñôøi soáng rieâng tö cuûa chuùng nöõa. 

Thua  buoàn,  vôï choàng thím Wong tìm ñeán coäng ñoàng 
ngöôøi Hoa trong Hoäi cao nieân ñeå coù cô hoäi hoïp maët vôùi 
nhöõng ngöôøi ñoàng höông cuøng löùa tuoåi, ñang traên trôû bôûi 
noãi nieàm coâ ñôn taïi xöù ngöôøi, ñeå haøn huyeân taâm söï, hoaøi 
nieäm laïi maûnh queâ höông yeâu daáu ôû beân kia bôø Thaùi 
bình döông. Neáp soáng baän roän môùi meû naày ñaõ giaûi toûa 
phaàn naøo noãi chua xoùt thaàm kín chaát chöùa trong loøng 
thím, nhaát laø nhöõng khi thím khaùm phaù ñöôïc nhöõng baø 
meï ñoàng beänh ñeå “xoå baàu taâm söï”, vaø ñeå cuøng “hoøa taáu” 
maøn chöûi ñoång caùi “xaõ hoäi caø chôùn” vaø neàn “vaên hoùa maát 
daïy” cuûa tuïi boïn Myõ cho boû gheùt.  Queâ höông raát deã gôïi 
nhôù qua muøi vò, neân nhoùm thaân höõu cöù tranh nhau toå 
chöùc tieäc tuøng, baø naøo cuõng troå taøi naáu nöôùng, toaøn laø 
nhöõng moùn ñaëc saûn, caøng khoù tìm gia vò caøng quyù giaù. 
Muøa leã Taï Ôn naêm 1959, thím Wong taån maån boû ra maáy 
ngaøy trôøi rình rang chuaån bò côm nöôùc ñeå long troïng môøi 
ñaùm beø baïn maïc chöôïc : vôï choàng  Tchao, Shu vaø Liu 
tham döï tieäc lieân hoan. Tuy nhaân danh leã Taï Ôn theo 
truyeàn thoáng Hoa Kyø, nhöng treân baøn tieäc chæ toaøn laø 
moùn aên AÙ Ñoâng, chaúng coù boùng daùng chuù gaø loâi naøo 
hieän dieän caû. Coù leõ chính nhôø ñaëc ñieåm naày, maø ñaùm 
thöïc khaùch hoà hôûi ra maët. Thím Tchao, khoaùi chí neám 
muoãng “suùp” maêng taây vi caù naáu vôùi cua coøn nghi nguùt 
khoùi phuø hôïp khaåu vò mình, beøn heùt toaùng leân: 

- OÁi chaø! Moùn “suùp” naày chò naáu thaät taøi tình! Toâi coù 
theå ñoan chaéc raèng, trong khaép thaønh phoá Cöïu Kim Sôn 
naày, keå caùc nhaø haøng sang troïng cuõng khoâng ñaàu beáp 
naøo naáu nöôùng tuyeät vôøi nhö chò! 

- Nhaát haïng laø chò Wong maø!, thím Liu cuõng huï hôï 
taùn döông. 

Thím Wong cöôøi heå haû: “Tui cuõng vuïng laém! Chæ raùng 
söùc theo ñuoâi maáy chò maø thoâi!”. Thím Shu, cuõng voäi vaõ 
goùp yù: 

- Chò quaù khieâm cung thoâi, chôù ngheä thuaät naáu nöôùng 
cuûa chò ñoäc ñaùo khoâng ai choái caõi ñöôïc. Ñieåm ñaëc bieät laø 
möøng leã Taï Ôn maø chò cho aên toaøn moùn Trung Quoác 
thuaàn tuùy, môùi maø ñieàu ñaùng hoan hoâ nhieät lieät chôù! Toâi 
khoâng hieåu noãi taïi sao boïn Myõ coù theå aên maõi caùi moùn gaø 
loâi nhaït nheõo maø coù theå chòu ñöôïc kìa! 

Chuù Liu, ra veû nghieâm trang trònh troïng leân tieáng: 
- Coù theå noùi ngheä thuaät naáu nöôùng laø moät keát tinh 

ñaëc tröng cuûa vaên hoùa. Nöôùc mình coù caû möôøi ngaøn naêm 
vaên hieán dó nhieân phaûi cao toät hôn moät nöôùc môùi laäp 
quoác vaøi traêm naêm nhö Hoa Kyø. Chaúng laï gì, maø thöïc 
ñôn cuûa boïn Myõ baát quaù chæ laø nhöõng moùn hamburger, 
hot dog ngaáy thòt… chôù tìm ñaâu ra ñöôïc moùn aên trang 
nhaõ, phaåm chaát thanh cao thaâm traàm nhö trong ngheä 
thuaät naáu nöôùng cuûa nöôùc mình cho ñöôïc! 

Nghe Liu cheâ bai vaên hoùa Myõ phuø hôïp vôùi coõi loøng  
thaàm kín cuûa mình, thím Wong lieàn chuïp ngay cô hoäi 
baèng vaøng, chöûi ñuøa: 

Ö 
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- Coøn noùi gì ñeán caùi neàn vaên hoùa maát goác cuûa nöôùc 
naày! AÊn uoáng thì phaøm phu tuïc töû, noùi naêng thì ngoå ngaùo 
hoãn haøo, khoâng nhaân nghóa, khoâng leã giaùo… chæ coù tieàn, 
tieàn, tieàn… maø thoâi! 

- Chò phaùn ñuùng phoùc haø! Ngöôøi Myõ hoï teä laém! Hoï 
thoâ loã, chôù ñaâu coù ñaïo ñöùc leã nghóa nhaân haäu nhö ngöôøi 
mình, moät daân toäc nghìn ñôøi ñöôïc nuoâi döôõng vaø thaám 
nhuaàn bôûi neàn giaùo lyù tam cöông nguõ thöôøng Khoång 
Maïnh, a chò!, chuù Tchao goùp yù. 

Chuù Shu laéc ñaàu nguaày nguaäy ra veû phaûn ñoái, roài leân 
tieáng: 

- Chuyeän gì chôù cho raèng ngöôøi Trung Hoa mình 
thaám nhuaàn ñaïo ñöùc leã nghóa thì toâi khoâng daùm tin a! 

Chuù traàm ngaâm giaây laùt, roài löøng khöøng tieáp lôøi : 
- Töï haøo laø daân toäc leã nghóa laøm sao ñöôïc chôù, khi 

maø moät vò tu só, coù theå noùi laø baäc ñaïo ñöùc cao taêng taïi 
luïc ñòa vöøa naèm xuoáng, thì ôû taïi ñaây, coù nhoùm caû traêm 
ngöôøi Hoa ñaõ huøa nhau xuoáng ñöôøng, giaêng bieåu ngöõ hoâ 
haøo leân aùn, bòa chuyeän vu vô ñeå phæ baùng chöûi bôùi! Ñuùng 
laø coäng ñoàng mình baøy troø voâ lieâm sæ, chôù ñaïo ñöùc ôû choã 
naøo ñaâu? 

Thím Wong thoaït nghe gioïng “ñaâm bang” cuûa chuù 
Shu maø noùng maët, thím muoán söøng soä ngay, chöøng nghe 
roõ ra, boãng “haï hoûa”, buoàn hiu ñaùp: 

- Anh Shu than phieàn cuõng phaûi! Moät keû ñaïi gian aùc, 
khi ñaõ naèm xuoáng roài, ngöôøi ñôøi coøn thöù tha khoâng nôõ 
cheâ traùch nöõa, vaäy maø ñoái vôùi moät vò cao taêng, troïn ñôøi hi 
sinh cho ñaïo phaùp nhö Hoøa Thöôïng Hö Vaân(*), maø coù 
nhöõng keû baïo moàm ñaët ñieàu vu khoáng roài oàn aøo xuoáng 
ñöôøng la où xæ vaû, trong nhoùm ñoù laïi coù moät ñaïi sö maëc 
aùo traøng hung haêng caàm loa heùt vang, ñuùng laø dieãn thöù 
troø heà quaùi gôû cho ngöôøi ñòa phöông cheâ bai ñaøm tieáu. 
Thieät laø xaáu hoå quaù chöøng haø! 

Thím Tchao ñang doàn heát taâm löïc ngoàm ngoaøm 
thöôûng thöùc con chim boà caâu ra raøng doøn ruïm, döôøng 
nhö khoâng ñeå yù vôùi nhöõng lôøi baøn ngang taùn doïc cuûa beø 
baïn, boãng leân tieáng : 

- UÛa coù vuï oàn aøo haáp daãn nhö vaäy, maø sao toâi khoâng 
hay bieát maûy may gì raùo kiaø? AØ, maø ñaàu ñuoâi noäi vuï nhö 
theá naøo vaäy? Caùc anh chò! 

Chuù Wong oân toàn giaûi thích: 
- Hoøa Thöôïng Hö Vaân laø vò cao taêng noåi tieáng töø thôøi 

Daân Quoác. Hoøa Thöôïng nhaát quyeát ôû laïi ñaïi luïc ñeå tieáp 
tuïc hoaèng phaùp taïi ñaïo traøng Chaân Nhö, nuùi Vaân Cö, 
tænh Giang Taây vaø töø traàn taïi ñaây vaøo ñaàu thu naêm nay. 
Ñaïi Sö  Tuyeân Hoùa chuøa Vaïn Phaät, voán laø ñeä töû cuûa 
Ngaøi ñaõ toå chöùc ñaïi leã töôûng nieäm, thì bò moät soá ngöôøi 
phaù roái baèng caùch xaùch ñoäng ñoàng baøo bieåu tình leân aùn 
hoøa thöôïng Hö Vaân laø keû phaûn quoác vì ñaõ chaïy theo nhaø 
nöôùc coäng saûn… 

Liu ra gioïng mæa mai caét ngang: 
- Höø! “Khoâng coù löûa sao coù khoùi. Troáng treo ai daùm 

ñaùnh thuøng. Nò khoâng ai daùm dôû muøng chung voâ!”. Toâi 
nghe noùi laõo Hö Vaân ñöôïc Baéc Kinh troïng voïng laém maø! 

Thím Liu cuõng huøa theo choàng: 
- Nghe noùi oång xaây döïng ngoâi chuøa vó ñaïi, nuoâi chuùng 

caû ngaøn ngöôøi, neáu khoâng dính líu vôùi nhaø nöôùc, khoâng 
laøm thaày tu “quoác danh” thì laøm sao soáng ñöôïc vôùi 
nhöõng keû voâ thaàn? 

Shu noùng maët nhöng gaéng giöõ veû bình tónh ñaùp: 
- Ngöôøi ta coá tình chuïp muõ Ngaøi, chôù Ngaøi ôû laïi laø 

chaáp nhaän gian khoå, ñoùi raùch ñeå hoaèng döông ñaïo phaùp 

maø thoâi. Thaät vaäy, vaøo naêm 1952, löïc löôïng coâng an 
huyeän Khoång Nguyeân ñaõ traøn vaøo chuøa Vaân Moân baét 
giöõ, ñaùnh ñaäp vu caùo taêng só chöùa chaáp vuõ khí phaûn 
ñoäng, rieâng Ngaøi ñaõ bò chuùng tra taán taøn nhaãn ngaát xæu 
nhieàu laàn naèm lieät nhö xaùc cheát trong 2 thaùng trôøi, maõi 
cho ñeán khi caû theá giôùi leân aùn môùi ñöôïc chaùnh quyeàn 
trung öông can thieäp ra lònh giaûi toûa. Naêm sau, nhaø nöôùc 
cöôõng baùch Ngaøi leân Baéc Kinh hy voïng xöû duïng Ngaøi 
laøm buø nhìn cho toå chöùc Phaät Giaùo meänh danh “Lieân Hoäi 
Phaät Giaùo Trung Quoác” nhöng bò Ngaøi vaïch roõ aâm möu 
neân boïn chuùng beøn ñaøy Ngaøi leân Loâ Sôn “döôõng beänh”. 
ÔÛ Loâ Sôn Ngaøi nghe tin toå ñình Chaân Nhö, nuùi Vaân Cö bò 
taøn phaù hoang vaéng, neân xin ñöôïc ñeán ñoù tu taäp. Ñaåy 
ñöôïc Ngaøi truï vaøo choã khæ ho coø gaùy, chuùng yeân taâm 
Ngaøi seõ laâm caûnh “thaân taøn ma daïi”, ñoùi raùch ruïc xöông 
ôû ñoù. Ngôø ñaâu, Phaät töû khaép theá giôùi gôûi tònh taøi nöôøm 
nöôïp veà cuùng döôøng, taêng chuùng trong nöôùc len loûi tìm 
veà ñaïo traøng cuûa Ngaøi hôïp söùc coâng quaû khai khaån ñaát 
hoang ñeåø töï tuùc maø tu taäp, do ñoù, chaúng bao laâu Ngaøi ñaõ 
kieán taïo ñöôïc moät ñaïo traøng vó ñaïi taïi nuùi Vaân Cö. Thaáy 
ñaïo traøng sung tuùc, ñaát ñai khai phaù maàu môõ, chaùnh 
quyeàn ñòa phöông laïi chuïp muõ roài giam giöõ Ngaøi nhaèm 
chieám ñoaït taøi saûn Vaân Cö. Moät laàn nöõa, nhôø theá giôùi töï 
do cöïc löïc phaûn ñoái, cuoái cuøng trung öông ñaûng buoäc 
loøng haï leänh phoùng thích Ngaøi. Toùm laïi, haønh hoaït cuûa 
Ngaøi quang minh chaùnh ñaïi, coù nhö boïn ngöôøi lôùn hoïng 
vu caùo ñaâu? 

- Anh ôû Hoa Kyø maø laïi raønh chuyeän luïc ñòa quaù ha! 
Anh noùi oång khoâng dính líu gì vôùi nhaø nöôùc, vaäy ai cöû 
oång ñöùng ra tieáp ñoùùn phaùi ñoaøn Phaät Giaùo Tích Lan vaäy 
anh?, Liu ra gioïng mæa mai. 

Shu cuõng haäm höïc giaûi thích: 
- Theo toâi hieåu thì vaøo naêm 1953 khi phaùi ñoaøn Phaät 

Giaùo Tích Lan mang ba baûo vaät laø : xaù lôïi Phaät, boái dieäp 
taïng kinh, caây boà ñeà taëng cho Phaät Giaùo Trung Quoác, thì 
luùc ñoù, vôùi tö caùch laø coá vaán danh döï Hieäp Hoäi Phaät 
Giaùo Trung Quoác, Ngaøi ñaõ ñöôïc cöû ra tieáp ñoùn. Naêm 
sau, khi Hieäp Hoäi Phaät Giaùo naày bò nhaø nöôùc giaûi taùn ñeå 
thaønh laäp toå chöùc khaùc mang teân Lieân Hoäi Phaät Giaùo 
Trung Quoác, thì chính Ngaøi ñaõ chæ trích vaø töø choái gia 
nhaäp toå chöùc naày, neân lieàn sau ñoù, Ngaøi bò cöôõng baùch 
ñi Loâ Sôn, roài ñeán Vaân Cö… 

Nhaän thaáy khoâng khí coù phaàn caêng thaúng, chuù Wong 
voäi hoaø nhaõ caát tieáng : 

- Anh Liu aø! nhöõng ngöôøi sinh soáng trong moät cheá ñoä 
ñoäc taøi ñaûng trò taïi luïc ñòa, thöôøng xuyeân bò rình raäp kieåm 
soaùt, bò giam caàm, tra taán, thuû tieâu, baát cöù luùc naøo, thì 
khoù maø coâng khai “choáng coäng” oàn aøo kieåu nhö boïn 
chuùng mình ñöôïc. Giôùi tu só trong nöôùc, vì ñaïi nguyeän 
hoaèng phaùp coù khi phaûi chaáp nhaän hoøa hoaõn, neùp mình, 
khoå nhuïc ñaéng cay ñeå maø sinh hoaït, coù leõ mình cuõng 
thoâng caûm ñöôïc phaûi khoâng anh? 

Roài mæm cöôøi nhìn chuù Shu, Wong tieáp lôøi: 
- Nhöõng vò cao taêng nhö Ngaøi Hö Vaân, bao laàn bò 

chuïp muõ phæ baùng toài teä, bò giam caàm tra taán ñeán baát 
tænh, ñaïo traøng bò ñaäp phaù, cöôõng ñoaït… vaäy maø, luùc naøo 
Ngaøi cuõng vaãn an nhieân töï taïi, ñaïi huøng ñaïi löïc hoaèng 
döông ñaïo phaùp… ñaïo ñöùc cuûa Ngaøi luùc naøo saùng ngôøi, 
coù cheá ñoä naøo, coù ñoaøn theå naøo laøm lu môø noãi ñaâu? Vaäy 
thì vuï hoan hoâ ñaû ñaûo nhoû nhít taïi Cöïu kim Sôn coù nghóa 
lyù gì maø mình phaûi löu taâm, phaûi khoâng anh Shu? Thoâi! 
Anh em mình neân boû qua vuï naày ñi, ñeå coù theå daønh troïn 
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thôøi giôø löu taâm thöôûng thöùc nhöõng moùn aên ñoäc ñaùo cuûa 
baø xaõ toâi chôù!   

Thím Tchao cöôøi hoâ hoá: 
- ÖØ nhæ! Ñoà aên eâ heà, moùn naøo cuõng haáp daãn ñaëc bieät, 

maø caùc oâng anh baø chò cöù nhôûn nhô baøn chuyeän taøo lao, 
ruûi ro toâi lôõ daïi veùt saïch, thì raùng maø chòu nghen, ñöøng 
than traùch nheù! 

Chuù Tchao ñang ngoaïm caùi ñuøi vòt naáu tieâu beùo 
nguaäy, cuõng ñaønh ngöng laïi nhaéc nhôû: 

- EÂ! Chuùng mình phaûi “ñaùnh mau, queùt doïn maïnh”, 
roài vaøo soøng maït chöôïc nöõa chôù! 

 
X 

X     X 
 

Chuû khaùch baét ñaàu töng böøng thuø taïc, thaân maät 
chuyeän troø toaøn nhöõng ñeà taøi thuoäc loaïi “xe caùn choù” voâ 
thöôûng voâ phaït, tranh nhau keå chuyeän tieáu laâm vui vui, 
vaø döôøng nhö ñaõ queân haún vuï hoan hoâ ñaû ñaûo gay caán 
luùc ban ñaàu. Tieäc vöøa taøn thì vôï choàng chuù Liu lieàn voäi 
vaõ kieáu töø, vieän leõ thình lình coù baïn phöông xa vieáng 
thaêm. Soøng maïc chöôïc thieáu tay, neân vôï choàng chuù 
Tchao cuõng xin lui goùt sôùm, dó nhieân, laø sau khi hoï ñaõ gaï 
gaãm gia chuû ñeå “thu veùt” vaøi moùn aên haïp khaåu veà nhaø. 

Khi chæ coøn laïi hai gia ñình, thím Wong môùi thaân maät 
leân tieáng : 

- Hai anh chò coù bieát anh Liu thuoäc thaønh phaàn quaù 
khích khoâng? Taùnh aûnh laïi ña nghi laém, ai lô mô laø aûnh 
“chuïp muõ” lieàn haø! 

- Dó nhieân laø toâi bieát raát roõ. Aûnh coù saün trong tay tôø 
baùo, vaø chính aûnh ñaõ giöït giaây vuï vu khoáng phæ baùng 
Ngaøi Hö Vaân, chôù coøn ai nöõa! 

Thím Shu taùi maët, caèn nhaèn : 
- Meøn ñeùt ôi! OÂng ñaõ bieát roõ nhö vaäy, maø sao oâng 

coøn baøy ñaët ñoâi co tranh luaän vôùi haén laøm gì? 
Chuù Shu, chaét löôõi roài ñuûng ñænh traû lôøi: 
- Toâi naøo thích caõi coï vôùi ai maø chi. Chæ vì mình nghe 

ngöôøi ta leân aùn sai laàm moät baäc chaân tu, mình caûm thaáy 
coù boån phaän phaûi trình baøy söï thaät vaäy thoâi. Chôù ñuùng ra 
ñoái vôùi baäc chaân tu ñaïo haïnh saùng ngôøi nhö Ngaøi Hö 
Vaân, thì duø coù keû taâng boác thoåi phoøng hay coù ngöôøi chaø 
ñaïp xæ vaû, thì caùi ñaïo ñöùc cuûa Ngaøi cuõng nhö nhö khoâng 
taêng khoâng giaûm, khoâng nhô khoâng saïch gì caû! Bieátø vaäy, 
nhöng taùnh toâi chuoäng söï thaät, cöù trình baøy söï thaät, coøn 
thieân haï tin hay khoâng tin tuøy hoï! 

- Ñoái vôùi baäc toå sö thì dó nhieân chaúng ai hoaïnh hoïe gì 
ñöôïc roài! Lo laø lo cho phaän teùp rieâu cuûa mình kìa! Anh 
ngang böôùng baøy toûù yù kieán khaùc haén, haén chuïp muõ, 
phun noïc ñoïc, xæa xoùi suoát ñôøi, thì mình chòu ñôøi sao cho 
thaáu? 

- Mình haû! Mình laø thöù voâ danh tieåu toát ôû xöù naày, neân 
daãu ai thöông mình coá naâng caùi danh maït haïng cuûa mình 
leân thì noù cuõng khoâng leân ñöôïc tí naøo, coøn caàm baèng hoï 
chaø ñaïp ñeø xuoáng, noù voán ñaõ saùt maët ñaët ñaát roài, cuõng 
khoâng xuoáng theâm ñöôïc nöõa! Hì! Hì! Khoâng theâm bôùt, 
khoâng dô saïch, khoâng thôm thuùi gì caû maø baø! 

Qua lôøi giaûi ñaùp “trôùt quôùt” cuûa ñöùc lang quaân, boãng 
nhieân thím Shu tröïc nhaän ñöôïc raèng “caùi danh” voán 
khoâng coù töï taùnh, danh ñaõ khoâng thì muõ chuïp cuõng laø 
khoâng, khen cheâ, thöông gheùt… cuõng ñeàu nhö vaäy caû. 
Thaáy ñöôïc ñieàu ñoù, thím caûm töôûng nhö ñaõ vöôït thoaùt 
khoûi sôï haõi, xa lìa ñöôïc moïi moäïng töôûng ñieân ñaûo… Thím 

móm cöôøi. Thaàm laëng trong loøng thím boãng nghe roän raû 
caâu chuù ñaø la ni noåi leân laûnh loùt nhö moät baøi ca nhieäm 
maàu :  “Gate. Gate. Paragate. Parasamgate. Bodhi 
Svaha.”  

(Thaùng 12.2003) 
 

Ghi chuù : 
* Hoøa Thöôïng Hö Vaân (1840-1959) laø vò thieàn sö loãi laïc nhaát 

trong lòch söû Phaät Giaùo Trung Hoa caän ñaïi. Ngaøi xuaát gia naêm 
19 tuoåi, thoï cuï tuùc giôùi vôùi Hoøa Thöôïng Dieäu Lieân, chuøa Coå 
Sôn, Quaûng Chaâu. Ngaøi traûi qua moät thôøi gian daøi tu khoå haïnh 
trong choán thaâm sôn, keá ñoù, do söï höôùng daãn cuûa baäc thieän tri 
thöùc, Ngaøi ñeán nuùi Thieân Thai, am Long Tuyeàn thoï phaùp vôùi Ñaïi 
sö Dung Caûnh trong voøng baûy naêm. Ngaøi haï sôn vaøo naêm 36 
tuoåi, haønh cöôùc chieâm baùi khaép caùc ñaïi tuøng laâm vaø thaùnh tích 
töø Trung Quoác ñeán Taây Taïng, Bhutan, Tích Lan, Mieán Ñieän. 
Ñaëc bieät trong thôøi gian naày Ngaøi ñaõ daønh hôn 3 naêm tam boä 
nhaát baùi töø Phoå Ñaø sôn ñeán Nguõ Ñaøi sôn vaø ñaõ ñaûnh leã xaù lôïi 
Phaät taïi chuøa A Duïc Vöông, moãi ngaøy ba ngaøn laïy trong 2 naêm 
trôøi, taát caû ñeå baùo troïng aân sanh thaønh döôõng duïc. Ngaøi ñaõ 
truøng tu haøng traêm ngoâi coå töï, ñaùng keå nhaát laø chuøa Chuùc 
Thaùnh, Keâ Tuùc sôn, Toå ñình Taøo Kheâ (chuøa Nam Hoa), Toå ñình 
Vaân Moân (chuøa Quang Thaùi), Toå ñình Vaân Cö (chuøa Chaân 
Nhö). 

Sau khi Hoa Luïc ñaõ nhuoäm ñoû, Ngaøi vaãn ñaïi huøng ñaïi löïc 
tieáp tuïc hoaèng döông Phaät Phaùp. Ñao traøng Vaân Moân bò keàm 
keïp vaø coâ laäp, nhöng nhôø taêng chuùng taän löïc canh taùc neân vaãn 
duy trì neáp soáng thònh vöôïng khieán cho chaùnh quyeàn huyeän 
Khoång Nguyeân khoù chòu ra lònh ñaøn aùp. Löïc löôïng coâng an traøn 
vaøo chuøa, chuïp muõ phaûn ñoäng taêng chuùng roài baét giam tra taán 
tu só, tòch thu taøi saûn, ngaên caám ñi laïi vaø haønh leã. Rieâng Ngaøi, 
duø ñaõ ngoaøi 111 tuoåi maø vaãn bò chuùng tra khaûo taøn nhaãn, cheát 
ñi soáng laïi bao laàn. Caû thaùng sau, bieán coá naày môùi loït ra ngoaøi, 
ñeán tai chö taêng chuøa Ñaïi Giaùc, tænh Trieát Giang, roài chuyeån ra 
nöôùc ngoaøi. Nhôø theá giôùi töï do leân tieáng, sau ba thaùng khuûng boá 
taøn khoác, chaùnh quyeàn Baéc Kinh môùi ra lònh löïc löôïng coâng an 
ñòa phöông ruùt lui. (Trong bieán coá naày, Sö truï trì Dieäu Vaân bò 
ñaùnh cheát, caû chuïc taêng só bò maát tích, chöa keå soá bò troïng 
thöông, gaõy tay chaân khoâng ít. Chuøa laïi bò cöôùp saïch löông 
thöïc, taêng só phaûi vaøo röøng ñoán cuûi, gaùnh qua chôï huyeän baùn 
ñeå soáng coøn.) 

Hai naêm sau, chaùnh quyeàn trung öông laïi cöôõng baùch Ngaøi 
ra Baéc Kinh tham döï Hieäp Hoäi Phaät Giaùo Trung Quoác. Ngaøi 
nhaát quyeát khoâng nhaän chöùc Hoäi Tröôûng, nhöng hoï cuõng ñeà cöû 
Ngaøi cuøng ñöùc Ñaït Lai Laït Ma, ñöùc Ban Thieàn Laïc Ma laøm Hoäi 
Tröôûng danh döï. Vaøi thaùng sau, Ngaøi ñöôïc môøi ñöùng ra haønh leã, 
thoï nhaän 3 baûo vaät: xaù lôïi Phaät, boái dieäp taïng kinh vaø caây boà ñeà 
con do Phaùi ñoaøn Phaät Giaùo Tích Lan trao taëng. Naêm sau, 
chaùnh quyeàn laïi giaûi taùn Hieäp Hoäi Phaät Giaùo, roài cho thaønh laäp 
moät toå chöùc khaùc hoaøn toaøn do ñaûng vieân laõnh ñaïo laáy teân laø 
Lieân Hoäi Phaät Giaùo Trung Quoác. Vì Ngaøi coâng khai vieát baøi 
nhaän ñònh nhan ñeà “Bieåu töôùng taêng ñoà trong thôøi maït phaùp” ñeå 
chæ trích aâm möu phaù ñaïo cuûa hoï, neân bò cöôõng baùch ñöa ñeán 
Loâ Sôn.  

Thôøi gian ngaén sau ñoù, khi nghe tin ñaïo traøng Vaân Cö bò 
chieán tranh taøn phaù hoang vaéng, Ngaøi ñau loøng xin chaùnh 
quyeàn ñeán ñoù tu taäp nhaèm phuïc höng choán naày. Ngaøi choáng 
gaäy, cuøng ba ñeä töû laàn moø leo nuùi, döïng am tranh, phaùt hoang 
troàng troït tu taäp. Khoâng bao laâu, taêng chuùng haøng ngaøn ngöôøi ôû 
khaép nôi len loûi tìm veà tu hoïc, cuøng lao ñoäng saûn xuaát vaø phaùt 
trieån Vaân Cö thaønh moät ñaïo traøng vó ñaïi nhö xöa. Ñeán naêm 
1958, chaùnh quyeàn trung öông phaùt ñoäng phong traøo hoïc taäp 
caûi taïo, Ngaøi bò ñòa phöông mang ra ñaáu toá, vôùi moät danh saùch 
10 toäi traïng nhö : tham oâ, phaûn ñoäng, giaû ñaïo ñöùc… Caùc ñeä töû 
thaân tín cuûa Ngaøi bò phaân taùn, Ngaøi bò bieät giam, vaø ñaïo traøng 
Vaân Cö bò luïc soaùt vaø chieám ñoaït. Laàn nöõa, nhôø theá giôùi töï do 
leân tieáng phaûn ñoái, Ngaøi laïi ñöôïc phoùng thích. 

Ngaøi ñaõ an nhieân thò tòch taïi Vaân Cö vaøo ngaøy 13 thaùng 8 
naêm 1959, thoï 120 tuoåi.� 
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ñi‹m sách 
 

Cäm nhÆn vŠ tác giä và 
tác phÄm 

"Cäm Tå XÙ 
ñÙc"  

tØ quê nhà 
 

Nguyên Minh 
 

Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang, 
Tæng ThÓng GHPGVNTN, Çang nghe 
PT ThÎ Nghiêm Ç†c quy‹n Cäm Tå XÙ 

ñÙc cûa TT. PhÜÖng TrÜ®ng tåi Tu 
ViŒn Nguyên ThiŠu - Bình ñÎnh ngày 

16.8.2003. 
 

Ngån ng» Pháp có câu: Væn tÙc 
là ngÜ©i (l'homme est style). ñ†c cuÓn 
"Cäm Tå XÙ ñÙc" cûa tác giä Thích 
NhÜ ñi‹n, ngÜ©i Ç†c có mÃy cäm nhÆn 
sau Çây vŠ tác giä qua tác phÄm: M¶t 
hiŒn tÜ®ng væn h†c, m¶t dÃu Ãn lÎch 
sº, m¶t tÃm lòng thûy chung, m¶t quá 
trình chuy‹n hóa, m¶t nhà tu dÃn thân, 
m¶t tác nhân væn hóa và m¶t nhà sÜ 
hÜ§ng ngã. 

 
TrÜ§c h‰t, Çây là m¶t hiŒn tÜ®ng 

væn h†c 
Tác phÄm tuy chÜa c¡m ÇÜ®c cái 

mÓc cho m¶t trào lÜu væn h†c song v§i 
khuynh hÜ§ng sáng tác cûa 34 tác 
phÄm cûa cùng tác giä Çã Çánh dÃu 

bÜ§c phát tri‹n cûa Væn hóa PhÆt giáo 
Çã b¡t ÇÀu khªi s¡c v§i hàng loåt 
nh»ng tác phÄm có giá trÎ cûa nhà xuÃt 
bän Lá BÓi. Nh»ng tác phÄm cûa tác 
giä Thích NhÜ ñi‹n vŠ n¶i dung không 
ÇÖn thuÀn là tôn giáo mà có s¿ tr¶n lÅn 
gi»a Çåo và Ç©i, có s¿ Çi vŠ gi»a 
Thánh Ç‰ và tøc Ç‰. HÀu h‰t ÇŠu vi‰t 
b¢ng th‹ kš, ghi låi nh»ng gì m¡t thÃy 
tai nghe trên kh¡p các ch¥ng ÇÜ©ng 
giong ru°i kh¡p Çó Çây. Cái lå ª Çây là 
Çi‹m nhìn cûa tác giä không Çóng 
khung, bó hËp trong m¶t khuôn kh°, 
m¶t mô thÙc xã h¶i nhÃt ÇÎnh mà là 
nh»ng câu chuyŒn cá nhân cûa m¶t 
con-ngÜ©i-nhân-loåi có gi†t máu cùng 
ÇÕ và gi†t nÜ§c m¡t cùng m¥n. M§i 
xem qua, ngÜ©i Ç†c khó tính có th‹ 
cho Çây là chuyŒn phô diÍn "cái tôi 
Çáng ghét" nhÜng qua cái tôi Ãy, ta dÍ 
dàng nhÆn ra hình bóng cûa con ngÜ©i 
"tØ trong bøi nhÕ tÕa ngÀn tam thiên". 

 
M¶t dÃu Ãn lÎch sº 
 Tác giä không có š ÇÎnh vi‰t sº. 

NgÜ©i Ç†c së thÃt v†ng khi muÓn tìm 
hi‹u c¥n kë m¶t giai Çoån lÎch sº nào 
Çó. M¶t sÓ nh»ng s¿ kiŒn, niên hiŒu, 
niên lÎch ÇÜ®c nh¡c Ç‰n ch£ng qua là 
cái mÓc cûa hÒi Ùc. Ai Çó có sÓng 
ÇÒng th©i, cùng thª chung m¶t bÀu 
không khí Çó m§i thÃu hi‹u tâm tình 
lÎch sº cûa tác giä. ñã là con ngÜ©i dù 
cho Än cÜ nÖi rØng sâu cÛng bÎ lÎch sº 
chi phÓi. HuÓng hÒ tác giä TNñ Çi 
nhiŠu nÖi, sÓng nhiŠu ch‡, n‰m träi 
nhiŠu cänh ng¶... thì làm sao không 
nh¡c Ç‰n các s¿ kiŒn có liên qua Ç‰n 
cu¶c hành trình lÜu viÍn. Có ÇiŠu so 
v§i Nàng KiŠu cûa NguyÍn Du "NÖi thì 
lØa Çäo nÖi thì xót thÜÖng" thì tác giä 
ÇÜ®c cÜu mang thÜÖng xót nhiŠu hÖn. 
So v§i nhiŠu ngÜ©i cùng cänh ng¶ thì 
tác giä ÇÜ®c nhiŠu y báo, phÜ§c báo. 

 
M¶t tÃm lòng thûy chung 
 ñây m§i là ÇiŠu Çáng ÇÜ®c trân 

quí. ñây cÛng là ÇiŠu tác giä muÓn kš 
thác qua t¿a ÇŠ "Cäm Tå XÙ ñÙc". 
Nh»ng cái khác là nh»ng bÜ§c ÇŒm, là 
cái c§ Ç‹ tåo Çà nói l©i cäm tå. Có cäm 
tå là Çã bi‰t Ön. Bi‰t Ön là tiêu chÌ sÓ 1 
Ç‹ làm ngÜ©i cho ra ngÜ©i trÜ§c khi 
làm ThiŠn sÜ ho¥c gì gì khác. Ÿ Ç©i, 
n‰u không có thûy chung trong các 
mÓi quan hŒ ÇÓi xº thì së không có cái 
gì ráo. K‹ cä tình yêu, tình bån, tình 
ngÜ©i... Chính vì vÆy mà ngÜ©i xuÃt gia 
hay tåi gia ÇŠu phäi tøng Ç†c kinh TÙ 
Tr†ng Ân: Ön quÓc gia, Ön cha mË, Ön 
ThÀy T°, Ön xã h¶i... ñó là món n® Ç©i 
phäi trä. 

 
NhÜng ngÜ©i Ç©i vÓn dï hay 

quên 

ñÜ®c chim quên ná, ÇÜ®c cá quên 
nÖm, qua sông quên Çò... Tâm lš cûa 
ngÜ©i thành Çåt thÜ©ng tìm cách phû 
nhÆn nh»ng kÈ thi ân cho mình. Ca 
dao tøc ng» ViŒt Nam rÃt thâm khi l¿a 
lúc Çang æn ho¥c uÓng Ç‹ nh¡c nhª 
nguÒn gÓc: æn quä nh§ ngÜ©i trÒng 
cây, uÓng nÜ§c nh§ nguÒn... Cø 
NguyÍn ñình Chi‹u Çã tØng cæn d¥n 
con cháu: "÷n ai dù nhÕ ch§ quên". 
HuÓng chi Çây là Ön quÓc gia. NhÜng 
Ç¥c biŒt ª Çây, tác giä không cäm tå 
quÓc gia mình sinh ra và l§n lên mà 
cäm tå quÓc gia mình sinh sÓng và 
làm viŒc. ñây ch£ng phäi là chuyŒn lai 
cæn mÃt gÓc mà là m¶t quy luÆt th¿c 
t‰. Ch‡ nào làm cho cây bén rÍ, ra 
hoa, k‰t trái thì cây thu¶c vŠ ÇÃt Ãy. 
ñó là quy luÆt "Con ngÜ©i thu¶c vŠ ai 
làm cho y khá hÖn". XÙ ñÙc Çã cÜu 
mang, giúp Ç«, bäo tr® cho nhà sÜ 
TNñ có ÇiŠu kiŒn ho¢ng dÜÖng chánh 
pháp, Çåt ÇÜ®c nh»ng thành t¿u Çáng 
k‹ thì tÃt nhiên phäi nói l©i cäm Ön 
nÜ§c ñÙc. ñiŠu Çó phù h®p v§i tình 
nghïa. 

 
M¶t quá trình chuy‹n hóa 
Nh»ng thành t¿u Çã Çåt ÇÜ®c nhÜ 

ta Çã thÃy trong tác phÄm không phäi 
là chuyŒn æn may nói khoác. ñó là hoa 
trái cûa m¶t quá trình chuy‹n hóa Çi tØ 
kh° h†c, kh° tu, kh° luyŒn... TÃt cä 
nh»ng thiên tài, hiŠn minh, thánh tri‰t... 
không th‹ nào t¿ l¶t xác hóa thánh mà 
phäi TU, TU có nghïa là sºa, là chuy‹n 
hóa. TØ m¶t cÆu bé nhà quê ª vùng 
Xuyên MÏ, Duy Xuyên xuÃt gia ÇÀu 
PhÆt ª vùng cát tr¡ng PhÜ§c Lâm, 
Chúc Thánh (H¶i An) rÒi Çi du h†c 
sang NhÆt. H†c væn hóa, h†c ngoåi 
ng»... nhÜng chÜa tØng bÕ m¶t th©i 
kinh Læng Nghiêm, m‡i Çêm låy hÖn 
100 låy. NhiŠu ngÜ©i sang ñÙc tá túc 
tåi chùa Viên Giác Çã møc kích công 
phu tu tÆp cûa ThÜ®ng T†a Thích NhÜ 
ñi‹n. Kh° h†c, kh° tu và kh° luyŒn 
nhÜ vÆy thì y báo, phÜ§c báo Ç‰n là lë 
ÇÜÖng nhiên. ThÆt là phÜ§c trí ÇÀy Çû, 
viên dung. 

Tuy nhiên, ngÜ©i Ç†c th¡c m¡c khi 
thÃy tác giä quá ÇŠ cao cái låy mà 
chØng nhÜ xem nhË viŒc quán niŒm 
hÖi thª trong khi phép quán niŒm hÖi 
thª lÆp cÜ§c trên kinh An Ban ThÜ Ý 
mà An Ban ThÜ Ý bao hàm cä nhi‰p 
niŒm hÖi thª, thiŠn hành, tïnh t†a, låy 
PhÆt. Tác giä vi‰t: "Không phäi hÍ ngÒi 
Ç‰m nh»ng hÖi thª vào, hÖi thª ra là 
giäi thoát ngay ÇÜ®c". Không giäi thoát 
ngay ÇÜ®c nhÜng cÛng an trú ÇÜ®c 
trong hiŒn tåi bây gi© và ª Çây. Còn låy 
tÃt nhiên cÛng có m¶t š nghïa c¿c kÿ 
quan tr†ng. Ngoài š nghïa sám hÓi t¶i 
l‡i tØ nhiŠu ki‰p trÜ§c còn có š nghïa 
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hòa tan v§i ñÃt, v§i VÛ Trø, v§i chÜ 
PhÆt, h†c cái hånh kham nhÅn cûa 
ÇÃt. V§i Ç¶ng tác n¢m vóc sát ÇÃt 
(tonching the earth) các huy‰t quän, 
luân xa ÇÜ®c khai thông. Trong låy vÅn 
có s¿ nhi‰p niŒm hÖi thª. Không gì 
ngoài hÖi thª. Bàng UÄn, m¶t thiŠn sÜ 
l‡i låc cho r¢ng: "Ta và chÜ PhÆt ba 
Ç©i ÇŠu cùng thª chung m¶t l‡ mÛi". 

 
M¶t nhà tu dÃn thân 
 XuÃt thân tØ dòng thiŠn Lâm T‰ 

chánh tông, chÎu änh hÜªng tÜ tÜªng 
ñåi ThØa cûa ThÀy, T°... ThÜ®ng T†a 
Thích NhÜ ñi‹n luôn có lš tÜªng nhÆp 
th‰ hành Çåo. Nh»ng hoåt Ç¶ng ª 
nÜ§c ngoài vŠ væn hóa, xã h¶i, hành 
hÜÖng, xây chùa, vi‰t sách, mª nhà 
xuÃt bän v.v... ÇŠu nh¢m møc Çích 
truyŠn bá giáo nghïa ñåo PhÆt trong 
Ç©i sÓng hàng ngày cho ngÜ©i ViŒt 
Nam và ngÜ©i nÜ§c ngoài tåi ñÙc. 

Cái Çáng kính n‹ và khâm phøc là 
thánh hóa cu¶c Ç©i mà không bÎ Ç©i 
tøc hóa. SÓng trên m¶t ÇÃt nÜ§c công 
nghiŒp tiên ti‰n, vÆt chÃt sung mãn, 
phÜÖng tiŒn, tiŒn nghi Ç©i sÓng dÒi 
dào... nhÜng ThÜ®ng T†a vÅn gi» n‰p 
kh° tu nhÜ th©i ª quê nhà. ThÆt Çáng 
xÃu h° cho m¶t sÓ nhà sÜ ª quê nhà 
Çã bÎ tøc hóa trÜ§c khi thánh hóa cu¶c 
Ç©i. 

 
M¶t tác nhân væn hóa 
Xã h¶i Âu MÏ th©i nay lâm vào 

nh»ng cÖn khûng hoäng n¶i t¥c. ñ©i 
sÓng væn hóa tâm linh không ngang 
tÀm v§i Ç©i sÓng vÆt chÃt dÜ thØa. H† 
sÓng trong tình trång náo Ç¶ng, bÃt an, 
khûng hoäng tinh thÀn. ChÙng bŒnh 
Stress ph° bi‰n. H† Çang Çi tìm m¶t 
cái phao Ç‹ cÙu r‡i trong Ç©i sÓng hiŒn 
tåi. Các trung tâm ThiŠn, các khóa tu 
m†c lên nhÜ nÃm ª Pháp, ª MÏ, ª 
ñÙc... NhiŠu Çåi h†c danh ti‰ng cûa 
MÏ (nhÜ Harward, Úc (Berkeley) Çã 
mª Phân khoa PhÆt h†c. Các nhà trí 
thÙc Âu Châu cÛng Çang gia công 
nghiên cÙu vŠ ThiŠn nhÜ là phÜÖng 
cách an låc cho tâm hÒn. Riêng ª ñÙc 
trÜ§c Çây vÅn có nhiŠu tri‰t gia tiên 
ti‰n, hành trình vŠ ñông PhÜÖng nhÜ 
Schopenhauer, Hermann Hesse, 
Nietzsche, Heidegger... S¿ có m¥t cûa 
ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n trên ÇÃt 
ñÙc Çã Çáp Ùng kÎp th©i, Çúng lúc nhu 
cÀu tâm linh cûa ngÜ©i dân xÙ này. 
ThÜ®ng T†a Çã thu nhÆn ÇÜ®c rÃt 
nhiŠu ÇŒ tº là ngÜ©i ñÙc. Có cä thiŠn 
sinh ngÜ©i ñÙc, Ç‡ Thåc sï Çã th¿c 
hiŒn thiŠn hành tam b¶ nhÃt bái trong 
cu¶c hành trình kéo dài trên ÇÃt 
Thánh. Tác giä vi‰t cuÓn Cäm Tå XÙ 
ñÙc Ç‹ nói l©i cám Ön nhÜng ngÜ©i 
ñÙc cÛng së nói l©i cám Ön v§i tác giä. 

Nh© tác giä mà håt giÓng BÒ ñŠ bén rÍ 
sâu vào xÙ này. NgÒi thiŠn cÛng là 
cách cúng dÜ©ng s¿ im l¥ng cho 
chúng sinh - cho trÀn gian náo Ç¶ng, 
bÃt an. 

 
CuÓi cùng, Tác giä là m¶t thiŠn 

sÜ hÜ§ng ngã 
ñã là thiŠn sÜ là phäi phá chÃp, 

nhÃt là chÃp ngã. Tác giä không t¿ 
nhÆn mình là thiŠn sÜ nhÜng ngÜ©i Ç†c 
vÅn có cäm giác tác giä là thiŠn sÜ. 
Nói vŠ mình, ÇŠ cao mình là chÃp ngã. 
NhÜng nói vŠ mình, ÇŠ cao mình Ç‹ 
làm cái c§ ki‰n lÆp m¶t chÖn nghïa nào 
Çó thì rõ ràng không phäi chÃp ngã. 
CÛng nhÜ ngôn ng» là giä danh nhÜng 
n‰u không sº døng ngôn ng» thì lÃy gì 
bäo r¢ng giä danh. CÀn xem ngôn ng» 
nhÜ là phÜÖng tiŒn thiŒn xäo Ç‹ thi‰t 
các pháp. 

BÃt hoåi giä danh nhÜ ki‰n thÆt 
nghïa 

BÃt Ç¶ng chân Ç‰ ki‰n lÆp væn t¿. 
 
Cái tôi thì Çáng ghét song chÌ Çáng 

ghét khi phô diÍn cái tôi Ç‹ lòe thiên 
hå. Còn ÇŠ cÆp Ç‰n cái Tôi nhÜ cái c§ 
Ç‹ nói Ç‰n nh»ng cái khác cao cä hÖn, 
ÇËp Çë hÖn thì Çó là phÜÖng tiŒn thiŒn 
xäo. ñŠ tài cuÓn sách là Cäm Tå XÙ 
ñÙc. VÆy nên chû th‹ cäm tå không 
th‹ không ÇÜ®c nói Ç‰n, thÆm chí phäi 
nói nhiŠu là Ç¢ng khác. ñây không 
phäi là s¿ tô hÒng chuÓt løc mà là m¶t 
th¿c t‰, là hoa trái cûa m¶t quá trình 
näy mÀm, bén rÍ, tæng trÜªng sum sê. 
Thành quä mà tác giä thu Çåt là Çã 
"ti‰p thÎ" thành công nŠn Çåo h†c 
ñông PhÜÖng ª m¶t quÓc gia PhÜÖng 
Tây. Còn bän thân tác giä thÆt thà 
khiêm tÓn nhÜ con t¢m æn dâu nhä tÖ: 
"Tôi giÓng nhÜ con t¢m chÌ có b°n 
phÆn phäi nhä tÖ Ç‹ dŒt nên gÃm hoa 
cho Ç©i thÜªng ngoån. Tuy là dâu 
nhÜng n‰u không có t¢m thì dâu kia së 
không thành väi. Tuy là t¢m nhÜng n‰u 
chÌ bi‰t æn dâu mà không tiêu thø 
thành sän phÄm thì Çâu có ÇÜ®c 
nh»ng s®i tÖ óng ä cho Ç©i". Khép låi 
tÆp sách, tác giä giäi tán h‰t m†i s¿ Ç‹ 
trª vŠ v§i Tánh Không: "ñó là tÃt cä 
tÃm chân tình cûa tôi ÇÓi v§i ñ©i cÛng 
nhÜ ÇÓi v§i ñåo. Còn khen chê, hÖn 
thua, ÇÜ®c mÃt hãy trä låi cho ñ©i, xin 
Ç‹ phía sau lÜng và không cÀn mang 
theo hành trang Çi vào cõi yên tïnh cûa 
cu¶c Ç©i". 

 
CuÓi cùng thì tác giä cÛng muÓn 

bi‰n mình thành con sÓ không Ç‹ ÇÜ®c 
tÃt cä. 

 
(Tr†ng Thu 2003) 

Anh hùng  
Lš TÓng 

 
 
 
 
 
 

Anh sØng s»ng, hiên ngang nhÜ Lë 
Phäi! 

Lš TÓng Öi, phong Ç¶ ÇÃng trÜ®ng 
phu! 

Ôi, ñåi Bàng, ÇËp mãi v§i thiên thu, 
Trang hÆu sº nåm vàng ghi công 

nghiŒp! 
* 

*     * 
Lš TÓng Öi! Chói lòa cùng nhÆt 

nguyŒt, 
Ném truyŠn ÇÖn vào ÇÀu lÛ quÓc 

thù, 
Anh hô hào, thét g†i: Quét ngøc u ! 
Ai dám bäo, hành Ç¶ng này: "Không 

t¥c" ? 
* 

*     * 
Nhân quyŠn Çâu? Ch§ khom lÜng 

cúi m¥t! 
Ngàn næm sau còn bia miŒng th‰ 

gian! 
D¿ng S¿ ThÆt lên, r¿c r« hào 

quang, 
Hãy can Çäm nhìn T¿ Do! Công Lš! 

* 
*     * 

Ôi, Lš TÓng! Muôn Ç©i, thiên vån k›, 
MË ViŒt Nam vÅn hãnh diŒn vì 

NgÜ©i! 
ñåi Bàng Öi, cao chót vót, tung tr©i, 
Nh»ng Lš TÓng, nh»ng Anh Hùng 

ñÃt ViŒt! 
* 

*     * 
Chi‰n tích Anh, gÃm hoa châu bäo 

th‰p 
Hào khí Anh, hØng h¿c kh¡p nÖi 

nÖi! 
Lš TÓng Öi, mÜu lÜ®c Ãy sáng ng©i, 
ñåi Bàng h«i! ñây nh»ng dòng tâm 

huy‰t! 
 

(Paris, mùa Ti‹u tuy‰t) 

� HÒ Tr†ng Khôi 
(Nam Thiên Hàn Sï)  

M‰n t¥ng Lš TÓng (Thái Lan) 
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Tin PhÆt S¿ 
 

ChÜ Tôn ñÙc thu¶c GHPGVNTN Häi Ngoåi tåi Úc và 
Tan Tây Lan ÇÜ®c tÃn phong: 

 
Nhân ñåi H¶i khoáng Çåi kÿ II cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo 

ViŒt Nam ThÓng NhÃt Häi Ngoåi tåi Úc ñåi L®i - Tân Tây 
Lan tåi chùa Pháp Quang, Ti‹u bang Queensland - Úc ñåi 
L®i tØ ngày 29 - 31 tháng 8 næm 2003, Hòa ThÜ®ng Thích 
NhÜ HuŒ, H¶i Chû H¶i ñÒng Giáo PhÄm Trung ÐÖng và 
ChÜ Tôn ñÙc khác, sau phiên h†p Çã cân nh¡c cÄn tr†ng 
các ÇŠ nghÎ cûa Vø Tæng S¿ và hai vÎ thành viên trong H¶i 
ñÒng, xét thÃy quá trình tu tÆp, hành Çåo tích c¿c và hå låp 
ÇÀy Çû xÙng Çáng trong viŒc ho¢ng dÜÖng giáo pháp cûa 
mÜ©i hai (12) vÎ Tÿ Kheo, Tÿ Kheo Ni, và ñåi Tæng sau khi 
làm phép Y‰t Ma hòa h®p, nên phÜÖng danh nh»ng vÎ sau 
Çây ÇÜ®c tÃn phong lên phÄm vÎ: 

1) ñÜ®c tÃn phong lên Giáo PhÄm  Hòa ThÜ®ng cho TT. 
Thích Bäo Låc, ViŒn Chû T¿ ViŒn Pháp Bäo - Sydney. 

2) ñÜ®c tÃn phong lên Giáo phÄm  ThÜ®ng T†a cho: ññ. 
Thích Nguyên Tr¿c, Trø Trì Chùa A Di ñà - Sydney; ññ. 
Thích NhÆt Tân, Trø Trì Chùa Pháp Quang - Queensland; 
ññ. Thích NhÜ ñÎnh, Trø Trì Chùa Thiên ƒn - Sydney; ññ. 
Thích Tâm Minh, Trø Trì Chùa Trúc Lâm - Sydney; ññ. 
Thích Quäng Nghiêm, Trø Trì Chùa PhÜ§c HÆu - Sydney; 
ññ. Thích ThiŒn HiŠn, Phó Trø Trì Chùa HuyŠn Quang - 
Sydney; ññ. Thích Tâm PhÜÖng, Trø Trì Tu ViŒn Quäng 
ñÙc - Melbourne. 

3) ñÜ®c tÃn phong lên Giáo phÄm Ni TrÜªng cho Ni SÜ 
Thích N» PhÜ§c Trí, Trø Trì Quán Th‰ Âm Ni T¿ - Perth; Ni 
SÜ Thích N» ChÖn ñåo, Phó Trø Trì Quán Th‰ Âm Ni T¿ - 
Perth. 

4) ñÜ®c tÃn phong lên Giáo phÄm Ni SÜ  cho SÜ Cô 
Thích N» Häi NguyŒn, TrÎ S¿ Quán Th‰ Âm Ni T¿ - Perth; 
SÜ Cô Thích N» Tâm Låc, Trø Trì Chùa Liên Hoa - Sydney. 

 

thông tÜ Ç¥c biŒt 
Ç°i th©i gian Khóa h†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ 16 tåi Ý 

næm 2004 

 
ñÎa Çi‹m: Không có gì thay Ç°i 
VÅn ÇÎa Çi‹m gÀn thành phÓ Venise (Çông b¡c nÜ§c Ý) 
H†c ViŒn "Filippin" (Istituti Filippin) 
31010 Paderno del Grappa (TV) - ITALIA 
 
Th©i gian: tØ 4/8/04 Ç‰n 13/8/04 
(Lš do: TrÜ©ng này b¡t ÇÀu tháng 8 m§i nghÌ hè) 
 
S¿ thay Ç°i này làm cho m¶t sÓ h†c viên lúng túng vì Çã 

lÃy ngày nghÌ trong næm (n‰u còn phäi Çi làm) và cÛng làm 
trª ngåi nhiŠu h†c sinh vùng B¡c Âu, vì th©i gian nghÌ hè 
chÃm dÙt vào cuÓi tháng 7. Tuy nhiên cÛng xin thông cäm 
s¿ khó khæn cûa Ban T° ChÙc ÇÎa phÜÖng, vì không tìm ra 
ÇÜ®c nÖi nào trÓng ch‡ vào cuÓi tháng 7 dÜÖng lÎch nhÜ các 
khóa h†c trÜ§c Çây. Kính mong ChÜ Tôn ñÙc và chÜ Çåo 
h»u liÍu tri mà hoan hÌ cho. 

Các chi ti‰t khác vŠ Khóa h†c PhÆt Pháp không có gì 
thay Ç°i nhiŠu, së ÇÜ®c thông báo sau. 

MuÓn bi‰t thêm, xin liên låc vŠ: 
Chùa Khánh Anh (Pháp) Tel: (33) (0) 146.55.84.44 
Chùa Viên Giác (ñÙc)  Tel: (49) (0) 511.87.96.30 
Chùa Viên Ý  (Ý)  Tel: (39)   04.99.77.24.12 
                                        (Çåo h»u Bäo Chí) 
ñ‹ vÆn Ç¶ng cho h†c viên tham d¿ Çông Çäo Khóa h†c 

PhÆt Pháp næm nay, lÀn ÇÀu tiên t° chÙc tåi Ý, xin các Giáo 
H¶i quÓc gia ª Âu Châu ph° bi‰n r¶ng rãi Thông TÜ này. Và 
ngay bây gi©, các h†c viên có th‹ liên låc và ghi danh nÖi 
quš ThÀy ª quÓc gia mình cÜ ngø. 

Kính Thông TÜ 
Bagneux ngày 20.01.2004 
Hòa ThÜ®ng Thích Minh Tâm 
Chû TÎch H¶i ñÒng ñiŠu Hành 
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Âu Châu 
(Kš tên và Çóng dÃu) 
 
� Thông báo 
 
Xin thông báo vài thay Ç°i vŠ Khóa Giáo Lš Âu Châu kÿ 

thÙ 16 tåi Ý, nhÜ sau: 
ñÎa Çi‹m:  
Istituti filippin 
Via S. Giacomo 4 
31010 Paderno Del Grappa (TV) Italia 
Tel. +39.423932000 - Fax. +39.423932069 
www.filippin.it 
là m¶t trÜ©ng n¶i trú thu¶c dòng La Salle v§i rÃt nhiŠu 

tiŒn nghi. TrÜ©ng Çã dành cho chúng ta quyŠn sº døng 150 
phòng ngû, gÒm hÖn 100 phòng chi‰c và m¶t vài mÜÖi 
phòng Çôi. Tuy nhiên Ç‹ Çáp Ùng nhu cÀu, sÓ phòng chi‰c 
së ÇÜ®c trÜng døng nhÜ phòng Çôi v§i hai hång khác nhau 
trên giÜ©ng và trên nŒm. M‡i phòng ÇŠu có tiŒn nghi vŒ sinh 
riêng biŒt. Tiêu chuÄn chia phòng dï nhiên là theo tu°i tác và 
Üu tiên cho nh»ng vÎ ghi danh trÜ§c. Vì th‰ xin các ÇÖn vÎ ÇÎa 
phÜÖng, quÓc gia liên låc s§m và cÆp nhÆt hóa thÜ©ng 
xuyên danh sách tham d¿ (Email KGLAU.16@viengiac.net 
fax. +495118790963 hay thÜ vŠ chùa Viên Giác ho¥c chùa 
Khánh Anh hay các chùa tåi các quÓc gia nÖi quš vÎ cÜ ngø. 
- ñiŒn thoåi không ÇÜ®c xem là h®p lŒ) Ç‹ không bÎ mÃt 
công b¢ng trong vÃn ÇŠ phân phÓi phòng Óc. 

Cho gi§i trÈ chúng ta có ÇÜ®c 3 sân banh l§n và 5 sân 
banh nhÕ cùng m¶t sÓ sân Çánh Tennis, hÒ t¡m v.v... 

Th©i gian: ñ‹ thích Ùng v§i th©i gian ÇÎa phÜÖng, khóa 
h†c ÇÜ®c d©i låi tØ 04.08 cho Ç‰n 13.08.2004. 

Giá bi‹u: 
Phòng cá nhân trên giÜ©ng : 160€ cho toàn khóa. 
Phòng cá nhân trên nŒm : 140€ cho toàn khóa. 
Phòng tÆp th‹ ngÜ©i l§n : 120€ cho toàn khóa. 
Gñ PhÆt Tº, H†c sinh, Sinh viên: 100€ cho toàn khóa. 
Và dï nhiên cÛng nhÜ m†i næm k‹ tØ ngÜ©i thÙ hai trong 

gia Çình ÇÜ®c b§t 20%. 
(SÓ tiŠn trên k‹ cä tiŠn æn, ª và du ngoån, không k‹ tiŠn 

Çi và vŠ tØ khóa h†c). 
PhÜÖng tiŒn di chuy‹n: 
Có hai phi trÜ©ng Ç‹ Ç‰n: 
* Venice Treviso b¢ng hãng máy bay rë Rayan Air 

www.rayanair.com tØ các ÇÎa phÜÖng Brussels Charleroi, 
Frankfurt-Hahn và London Standsted. 
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* Hay Vevedig -  Venice b¢ng hãng máy bay rë Hapag 
Lloyd Express www.hlx.com tØ các ÇÎa phÜÖng Koeln-Bonn, 
Hannover và Stuttgart. 

V§i hãng Volare buy.volareweb.com bay tØ Paris Orly 
Sud, Frankfurt-Hahn, Berlin Schoenfeld v.v... 

Nói cách khác quš vÎ có th‹ Ç¥t vé qua các hãng máy 
bay rÈ theo links www.billigstfliegen.com 

Quš vÎ cÛng có th‹ Çi b¢ng tàu hÕa Ç‰n nhà Gare Trento 
hay Bassano del Grappa. 

 
Quš vÎ Çi v§i phái Çoàn chùa Viên Giác xin vui lòng ghi 

danh và Çóng tiŠn trÜ§c ngày 15.06.2004 Ç‹ chùa có th‹ 
chuÄn bÎ phÜÖng tiŒn di chuy‹n kÎp th©i. Xin quš vÎ xin n¶p 
trÜ§c 80 Euro cho m‡i ngÜ©i (ghi danh không n¶p tiŠn 
không ÇÜ®c k‹ là h®p lŒ, vì lš do kÏ thuÆt, tiŠn Çã n¶p xin 
ÇÜ®c phép không hoàn låi, n‰u quš vÎ ghi danh hûy chuy‰n 
Çi sau ngày 15.06.2004). 

 

M©i tham d¿ 
Khóa Tu H†c PhÆt Pháp cûa Ban HÜ§ng DÅn  

Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi ñÙc QuÓc  
tØ 09.-12.04.2004 

 
Khóa Tu h†c PhÆt Pháp kÿ 7 cûa Gia ñình PhÆt Tº næm 

2003 Çã quy tø gÀn 200 H†c viên và g¥t hái ÇÜ®c nhiŠu 
thành quä tÓt ÇËp cho m†i tÀng l§p Oanh, Thi‰u, Thanh và 
Phø Huynh.  

Theo truyŠn thÓng næm nay chÜÖng trình tu h†c gÒm có 
các th©i Giáo lš, NgÒi ThiŠn, Kinh hành, các Khóa lÍ tøng 
niŒm, h†c Nghi lÍ Tán Tøng, Thäo luÆn, Ki‰n thÙc t°ng quát 
trong Gia ñình PhÆt Tº, Sinh hoåt cho gi§i trÈ v.v...  

Các th©i Tu h†c, Giáo lš së do chÜ Tôn ñÙc Tæng Ni 
trong Chi B¶ và chùa Viên Giác chæm sóc. Kính mong tÃt cä 
các Gia ñình PhÆt Tº cÓ g¡ng c° Ç¶ng, s¡p x‰p cho ñoàn 
viên vŠ tu h†c, kính m©i quš ñåo h»u PhÆt tº, các Chi H¶i 
ÇÎa phÜÖng cùng v§i con em vŠ tham d¿. 

Vân tÆp : ChiŠu thÙ næm 08.04.2004 
Khai giäng : Sáng thÙ sáu 09.04.2004 
B‰ Giäng : TrÜa thÙ hai 12.04.2004 
LŒ Phí : Oanh VÛ 10 Euro, Thi‰u-Thanh-Phø  
  Huynh 20 Euro 
Liên Låc : - Væn Phòng Ban HÜ§ng DÅn Gia ñình PhÆt 

Tº ñÙc QuÓc 0911/8129995. 
   - TrÜªng Ban ñiŠu Hành Khóa H†c  089/43108362 

 
Khóa Tu H†c gÒm có 6 l§p:  
2 l§p Oanh VÛ së tùy theo trình Ç¶ h†c các bÆc Mª M¡t, 

Cánh MŠm, Chân CÙng và Tung Bay. 
2 l§p Thi‰u v§i các bÆc SÖ ThiŒn, Trung ThiŒn và Chánh 

ThiŒn. 
1 l§p ngành Thanh v§i bÆc Kiên và Trì. 
1 l§p Phø Huynh së do chÜ Tôn ñÙc ch†n ÇŠ tài.  
Næm ngoái ngành Thanh và Phø huynh Çã thích thú v§i 

Kinh ThiŒn Sanh thì Ç¥c biŒt næm nay së ÇÜ®c chÜ Tôn ñÙc 
gi§i thiŒu vŠ công ÇÙc và s¿ l®i ích cûa Kinh Pháp Hoa, l§p 
Thanh và Thi‰u së ÇÜ®c khai tâm vŠ phÜÖng pháp TÙ ñ‰ 
tùy theo trình Ç¶ cûa m‡i l§p, ngành Thi‰u së ÇÜ®c quš 
ThÀy hÜ§ng dÅn vŠ nghi thÙc Tán Tøng.  

 (ThiŒn Hånh) 

Chi H¶i PhÆt Tº VNTN Reutlingen & VPC bÀu Ban 
ChÃp Hành 2004-2006 

 
Ngày 26.10.2003, dÜ§i s¿ chÙng minh và chÌ Çåo cûa 

ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn, Chi H¶i PhÆt Tº VNTN Reutlingen 
& VPC Çã bÀu Ban ChÃp Hành nhiŒm kÿ 2004-2006, gÒm 
có thành phÀn nhÜ sau: 

-Chi H¶i TrÜªng : ThiŒn HÆu TrÀn Xuân HiŠn 
-Phø Tá T° ChÙc : ThiŒn ñ£ng TrÀn TÙ Bình 
-Phø Tá Giao T‰ : ThiŒn Ng†c DÜÖng T› 
-CH Phó N¶i Vø : DiŒu PhÜ§c HÒ ThÎ Thanh ñåm 
-CH Phó Ngoåi Vø: Hoa Xuân NguyÍn Thanh PhÜ®ng 
-ThÜ Kš  : VÛ Xuân PhÜ§c 
-Thû QuÏ : ThiŒn Håc Phan ThÎ CÀm 
Ngoài ra, còn có các Ti‹u Ban tr¿c thu¶c do các ñåo 

H»u c¿u thành viên các Ban ChÃp Hành Çäm trách, nhÜ 
Ti‹u Ban H¶ NiŒm, Ti‹u Ban Trai Soån, Ti‹u Ban Xã H¶i... 

ñÎa chÌ liên låc: 
TrÀn Xuân HiŠn  
Losäcker Str.11 - 70499 Stuttgart 
ñT & Fax: 0711/9897971 - Email: HienTran@t.online.de 
Ghi chú: LÎch trình Th† Bát Quan Trai cûa Chi H¶i 

Reutlingen ÇÜ®c thay Ç°i: Thay vì ngày 08 và 09.5.2004 
ÇÜ®c Ç°i låi ngày 23 và 24.10.2004. 

 
Tân Chi H¶i PhÆt Tº VNTN tåi Wilhemshaven & VPC và 

Ban ChÃp Hành Chi H¶i. 

 
Ngày 20.12.2003, dÜ§i s¿ chÙng minh cûa ñåi ñÙc 

Thích Hånh TÃn, Chi B¶ TrÜªng Chi B¶ PGVNTN tåi ñÙc, 
PhÆt tº tåi Wilhelmshaven & VPC Çã thành lÆp m¶t Chi H¶i 
PhÆt Tº ÇÒng th©i bÀu lên m¶t Ban ChÃp Hành cho nhiŒm 
kÿ 2004-2006 v§i thành phÀn nhÜ sau: 

-Chi H¶i TrÜªng : ñH ThiŒn H¶i Cao Væn BiŠn 
-Chi H¶i Phó N¶i Vø    : ñH Quäng L¶c NguyÍn Væn Tài 
-Chi H¶i Phó Ngoåi Vø: ñH Nguyên Trí NguyÍn Væn 

Tâm 
-ThÜ Kš : ñH HÙa Ha Nga 
-Thû QuÏ        : ñH Hoàng ThÎ Tài. 
ñÎa chÌ liên låc: 
ñH. Cao Væn BiŠn. Bgm. Ostereloh Str. 39 
26316 Varel. Tel. 04451 - 3193 
ho¥c: ñH. Quang L¶c, ñT. 04421 - 136267 
          ñH. Nguyên Trí, ñT. 04421 - 28279 
 

Tân Ban ChÃp Hành Chi H¶i PhÆt Tº VNTN tåi 
Hannover & VPC 

 
     Ngày 22.01.2004, PhÆt tº trong Chi H¶i PhÆt Tº ViŒt 

Nam Tœ Nån tåi Hannover & VPC Çã h†p bÀu låi Ban ChÃp 
Hành Chi H¶i nhiŒm kÿ 2004-2006 v§i thành phÀn nhÜ sau: 

-Chi H¶i TrÜªng          : ñH. ThiŒn Thanh Lê 
Quang Liêm 

-Chi H¶i Phó N¶i Vø    : ñH. ThiŒn ñåt TrÀn Månh Th¡ng 
-Chi H¶i Phó Ngoåi Vø: ñH. ThÎ HiŒn NguyÍn H»u L¶c 
-ThÜ Kš : ñH. Quäng NiŒm Lê Gia Tuy‹n 
-Thû QuÏ : ñH. ThiŒn Hà NguyÍn ThÎ Thu Hà 
ñÎa chÌ liên låc: 
ñH. Lê Quang Liêm 
Steinweg 17. D-30989 Gehrden. Tel. 05108 - 92 14 35 
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Tân Ban ChÃp Hành Chi H¶i PhÆt Tº VNTN tåi 
Koblenz & VPC 

 
Ngày 11.01.2004, PhÆt Tº thu¶c Chi H¶i PhÆt Tº tåi 

Koblenz & VPC Çã h†p bÀu låi Ban ChÃp Hành nhiŒm kÿ 
2004-2006, v§i thành phÀn nhÜ sau: 

-Chi H¶i TrÜªng : ñH. ThiŒn ñåo Phåm Låc 
-Chi H¶i Phó N¶i Vø : ñH. ñ‡ Væn Thông 
-Chi H¶i Phó Ngoåi Vø : ñH. ThiŒn Häo NguyÍn ThÎ  
                              ViÍn PhÜÖng 
-ThÜ Kš  : ñH. ThiŒn ña TrÀn ChÖi 
-Thû QuÏ  : ñH. ThiŒn SÖn Huÿnh ThÎ Tuy‰t 
-TrÜªng Ban Nghi LÍ     : ñH. Nguyên Ân Phåm Lai 
-TrÜªng Ban Trai Soån  : ñH. ThiŒn PhÄm ñoàn ThÎ Kim  
                                                                               Nhung. 
ñåi diŒn Ban ChÃp Hành tåi VPC Bad Höningen:  
                                         ñH. Huÿnh Công ñÙc. 
ñÎa chÌ liên låc: 
ñH. Phåm Låc. Arenberger Str. 54.e. 56077 Koblenz 
Tel. 0261 - 97 39 785 
 

Tân Ban ChÃp Hành Chi H¶i PhÆt Tº VNTN tåi 
München & VPC 

 
Ngày 17.01.2004, tåi chùa Tâm Giác dÜ§i s¿ chÙng 

minh cûa ñåi ñÙc Thích ñÒng Væn, PhÆt Tº thu¶c Chi H¶i 
PhÆt Tº tåi München & VPC Çã h†p bÀu låi Ban ChÃp Hành 
nhiŒm kÿ 2004-2006, v§i thành phÀn nhÜ sau: 

-Chi H¶i TrÜªng : ñåi ñÙc Thích ñÒng Væn 
-Chi H¶i Phó N¶i Vø    : ñH. ThiŒn Giáo TrÀn H»u Tài 
-Chi H¶i Phó Ngoåi Vø  : ñH. ThiŒn L¶c  
      DÜÖng Væn PhÜ§c 
-ThÜ Kš  : ñH. Minh Tâm NguyÍn Kh¡c Lê Tr¿c 
-Thû QuÏ      : ñH. ñÒng Hoàng TrÀn Phi PhÜ®ng 
ñÎa chÌ liên låc: 
ñåi ñÙc Thích ñÒng Væn. Wasserburgstr. 17 
85614 Kirchseeon. Tel. 0809 - 15 39 551 
 

ChÜÖng trình hoåt Ç¶ng 
Ban TØ ThiŒn Chùa Linh ThÙu 

 
Trong th©i gian qua, Ban TØ ThiŒn chùa Linh ThÙu Çã 

Çón nhÆn nh»ng s¿ Çóng góp và ûng h¶ cho các chÜÖng 
trình tØ thiŒn tØ các vÎ häo tâm sau Çây: 

 
ChÜÖng trình NÒi Cháo Tình ThÜÖng 
Quš ñåo H»u: Phåm Phú Khánh (France) 30€. NguyÍn 

Th‰ DÛng (Karlsfeld) 800€. VÛ ThÎ Hoa (France) 100€. HuŒ 
Thành & ThÎ L¶c 10€. Tô ThÎ Bích Hòa (Belgique) 20€. 
Menschl. I - 800€. Maier Dieter 50€. QuÓc VÜÖng Bùi & ñ‡ 
ThÎ Thûy 50€. NguyÍn Væn Tråch (Niedernhall) 20€. NguyÍn 
Cao Than & NguyÍn ThÎ HÒng Nhan 20€. Tôn ThÎ Nam 50€. 
NguyÍn H»u HiŒp 50€. NguyÍn Thúy HÒng 20€. Sa Di Ni 
ñàm ThiŒn (Belgique) 25€. ñinh Væn Hiên 10€. Lê ThÎ Ng†c 
Hân (Buchholz) 10€. Huynh Tran (Einbeck) 20€. Phåm ThÎ 
Mai & TrÜÖng Minh 50€. Lš Tuy‰t Ng†c 50€. NguyÍn Công 
Út 50€. ñÒng LÍ (Berlin) 50€. NguyÍn ThÎ Hoa 60€. DiŒu 
Hånh 60€. DiŒu Minh 30€. ThiŒn Sanh & ThiŒn MÏ 30€. DiŒu 
PhÄm 16,50€. Tâm Bích 30€. HuŒ ñào & ThiŒn Hùng 40€. 
DiŒu Minh 60€. DiŒu Trung 40€. DiŒu PhÄm 50€. NguyÍn 
Thanh Thäo 50€. DiŒu TÎnh 50€. TØ Ph° 50€. ThiŒn ñÎnh 

50€. ThiŒn Hùng 50€. ThiŒn Ti‰n 50€. ThiŒn Sanh & ThiŒn 
MÏ 30€. Huÿnh ThÎ Xuân ThÜÖng 25€. DiŒu HÜÖng & Tâm 
Nghïa 160€. 

 
ChÜÖng trình Tìm Låi Ánh Sáng 
Quš ñåo H»u: Tâm Linh 50€. NguyÍn Nga 50€. NguyÍn 

Xuân Mai (Schweiz) 50€. Casanovo Thailan (Schweiz) 
100SFR. NguyÍn Xuân Mai (Schweiz) 50€. ñ. ThiŒt 
(Schweiz) 100SFR. Huÿnh Væn Bông (Berlin) 10€. Bùi 
DÜÖng (Netherlands) 100€. Huÿnh ThÎ Xuân ThÜÖng 25€. 
HuŒ Thành & ThÎ L¶c 30€. NguyÍn Minh CÜÖng (Schweiz) 
100€. VÛ ThÎ Thái H¢ng & ñ‡ Lai SÖn 50€. Ngô ThÎ HÜÖng 
Phåm 50€. NguyÍn Væn Tråch (Niedernhall) 50€. Phåm Væn 
M¶c 10€. NguyÍn Cao Than & NguyÍn ThÎ HÒng Nhan 50€. 
NguyÍn Hoàng Dung (Düsseldorf) 27€. Lâm HÜÖng Hung 
(Stockelsd) 300€. Phåm Væn M¶c 10€. NguyÍn H»u HiŒp 
50€. Cao Chi Trúc 100€. NguyÍn Thúy HÒng 30€. Cao Kelly 
20€. NguyÍn Ng†c Cam (München) 50€. GÇ. TrÎnh Minh Tân 
(Bad Pyrmount) 100€. ñ‡ ThÎ Thuy & Bùi QuÓc VÜÖng 50€. 
VÛ ThÎ Hoa (Mulhouse) 100€. TrÜÖng TÃn Huê (Berlin) 50€. 
ñ¥ng Thanh ThÜ (Berlin) 50€. Huÿnh ThÎ Thanh TØ (Berlin) 
100€. NguyÍn ThÎ Giánh (Belgique) 84€. NguyÍn ThÎ Thanh 
Thûy (Belgique) 100€. NguyÍn ThÎ Thanh HÜÖng (Belgique) 
50€. Tâm HuŒ 50€. …n danh 50€. Sa Di Ni ñàm ThiŒn 
(Belgique) 50€. ñinh Væn HiŠn 10€. Lê ThÎ Ng†c Hân 
(Buchholz) 10€. NguyÍn ñÙc Trí 50€. Phåm Væn M¶c 10€. 
Phåm ThÎ Mai & TrÜÖng Minh 100€. Huynh Tran (Einbeck) 
100€. Chiang Yu Chu (Berlin) 100€. 

 
ChÜÖng trình Xe Læn 
Quš ñåo H»u: ñ¥ng Væn Häi (Bielefeld) 200€. GÇ. Tâm 

Linh (Berlin) 100€. Cô Hånh (Schweiz) 100SFR. NguyÍn 
ñÙc Hà (Augsburg) 200€. Bùi & ñåi tá HiŠn (Berlin) 250€. 
GÇ. Bùi DÜÖng (Netherlands) 50€. Victor Nguyen (France) 
500€. ThiŒn Lš (Germany) 200€. NguyÍn Tr†ng Bình 
(Schweiz) 100€. ThÎ L¶c & HuŒ Thành 100€. NguyÍn Thúy 
Hà 60€. Bùi QuÓc VÜÖng & ñ‡ ThÎ Thúy 200€. NguyÍn Cao 
Thæng & NguyÍn ThÎ HÒng Nhan 100€. NguyÍn Thúy Hà 
60€. NguyÍn Thúy HÒng 50€. NguyÍn Minh Tuong 
(Schlücht) 50€. NguyÍn QuÓc Thông (Bonn) 100€. VÛ ThÎ 
ñÙc (Ingolstadt) 20€. …n danh (Belgique) 50€. NguyÍn ThÎ 
Thanh HÜÖng 25€. Sa Di Ni ñàm ThiŒn (Belgique) 100€. 
NguyÍn Thúy Hà 60€. NguyÍn ñÙc Trí 50€. Lâm Vinh 
Phong & TrÀn ThÎ Thu Thûy (Schweinfurt) 40€. Phåm ThÎ 
Mai & TrÜÖng Minh 100€. Huynh Tran (Einbeck) 50€. 

Trong phÀn danh sách, n‰u có s¿ sÖ sót xin quš vÎ vui 
lòng liên låc vŠ Ban TØ ThiŒn Chùa Linh ThÙu, cÛng nhÜ 
m†i thÜ tØ, th¡c m¡c xin gºi vŠ: 

 
Chùa Linh ThÙu 
Pinneberger Weg 14. 13581 Berlin - Germany 
Tel. 030-367 11 287. Ho¥c: linh-thuu-tu@gmx.de 
 
M†i s¿ ûng h¶ xin chuy‹n vŠ trÜÖng møc:  
Buddh. Vietn. Gemeinde Berlin e.V 
Deutsche Bank 24. BLZ: 100 700 24 
Konto Nr. 075 047 0700 
 
(Xin ghi rõ H† Tên, ñÎa chÌ và ûng h¶ cho chÜÖng 

trình nào cûa BTT) 
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T T NGUYÊn ñáN GIÁP THÂN 
tåi CHùA VIÊN GIÁC  HANNOVER 

 
                                          hNhựt Trọng 

 
Một lần nữa, Xuân lại về, Tết đến. Trong khi mọi người 

con của mẹ Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới đang hướng 
tâm về ngày lễ cổ truyền của dân tộc thì tại Ðức quốc, hàng 
ngàn người Việt ly hương đã sắp xếp thời gian, công việc, 
vân tập về dưới mái chùa Viên Giác thân thương để vui 
Xuân, đón Tết. 

Ðã thành một thói quen hay là một nhu cầu  tâm linh 
không sao thiếu được, tôi đã về chùa từ buổi chiều ngày 28 
Tết với tâm tư của một người đi xa được trở về nhà, như lời 
dạy đầy tình ý trong kinh Phạm Võng. 

Không như năm trước, Tết Giáp Thân năm nay rơi vào 
ngày làm việc, giữa tuần! Chiều 30 Tết, từ trên lầu một của 
khu nhà Ðông, qua khung cửa sổ tôi đã quan sát cảnh 
chùa, thật trang nghiêm nhưng vắng lặng quá! Nhưng khi 
màn đêm buông xuống, thì Phật Tử và khách thập phương 
đã lần lượt đến chùa, càng lúc càng đông. Lời chào hỏi, 
tiếng nói, tiếng cười dòn dã, tươi vui. Trên Chánh điện, khói 
hương nghi ngút! Quầy phát hành hương, đăng, hoa, quả 
của Cô Hạnh Ngộ đã được rất nhiều người chiếu cố, đến 
mua để cúng dường Chư Phật. Năm nay, ngoài nhiều loại 
mứt thật ngon mà giá lại rẻ hơn so với các tiệm thực phẩm 
Á Châu, cô còn đặt mua được những cành Hoa Ðào rất 
tươi, rất đẹp. 

Theo chương trình đã được thông báo, đúng 20 giờ, 
Thượng Tọa Phương Trượng đã chủ trì khóa lễ Sám Hối 
thật trang nghiêm. Trước Ðại Hùng Bửu Ðiện của Ðức Thế 
Tôn, Tăng Ni và Phật Tử đều thành tâm lễ lạy, sám hối tội 
lỗi của mình trong năm qua hoặc đã gây tạo  trong nhiều 
đời nhiều kiếp, dù nhiều hay ít, dù biết hay không biết; 
nhưng chắc rằng, không ai tránh khỏi ; làm cho thân tâm 
thanh tịnh để đón mừng Tết Di Lặc và một năm mới sắp về. 

Từ 22 đến 24 giờ là chương trình Văn nghệ do Gia Ðình 
Phật Tử Tâm Minh đảm trách. Những tiết mục ca múa thật 
dễ thương. Ðặc biệt, màn vũ  võ thuật cũng như màn múa 
lân với nhiều công phu luyện tập đã nhận được những tràng 
pháo tay tán thưởng vô cùng nồng nhiệt. Chương trình xổ 
số Tombola cũng đem đến cho mọi người niềm vui tất niên. 

Giờ phút Giao Thừa, đón mừng năm mới Giáp Thân đã 
đến. Thượng Tọa Phương Trượng khai chuông trống Bát 
Nhã, nghinh đón Tân Niên. Cũng với hình ảnh thân thương 
như bao nhiêu năm qua, Thượng Tọa đã đi giữa hai hàng 
Phật Tử, tiến lên Chánh điện để khai chuông mõ, dâng 
hương lễ Phật, ban Ðạo từ và lời chúc mừng năm mới đến 
toàn thể Phật Tử và Ðồng hương. Thầy cũng không quên 
nhắc nhở mọi người bắt tay nhau để trao gởi những lời 
chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Tiếp theo, Thượng Tọa Phương Trượng đã đọc Thông 
Ðiệp Xuân Giáp Thân của Ðại Lão Hòa Thượng Thích 
Huyền Quang, Ðệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất, nêu lên ba điều quan yếu:  

1- Toàn thể Tăng Ni, Tín đồ toàn quốc hướng tâm về 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

2- Hoàn cảnh Chư Giáo phẩm cao cấp của GH 
PGVNTN đang bị áp bức, quản chế gay gắt. 

3- Toàn thể Phật Tử phải thực hành Bồ Tát hạnh qua 
nhứt cử, nhứt niệm trong đời sống hàng ngày. 

Thông Ðiệp được kết thúc với ba mục tiêu là: Hoằng 
Pháp lợi sanh, Ðào luyện Tăng Ni, Phật Tử và thu hồi 
những cơ sở của Giáo Hội đã bị mất. 

Sau hết là lời nguyện cầu cho Quốc thái dân an! 
Ðại Ðức trụ trì đã phiên dịch bản Thông Ðiệp của Hòa 

Thượng Tăng Thống sang tiếng Ðức. 
Thượng Tọa Phương Trượng và Ðại Ðức trụ trì đã trao 

những bao lì-xì màu đỏ thắm và những trái quít mang ý 

nghĩa đại cát, đại lợi đến toàn thể Phật Tử cũng như Ðồng 
hương; tổng số khoảng 2500 người và thời gian đã kéo dài 
đến gần 3 giờ sáng. 

5 giờ 45 phút ngày mùng một Tết, Thượng Tọa Phương 
Trượng  đã chủ trì khóa lễ Công phu khuya, trì tụng Thần 
Chú Thủ Lăng Nghiêm đầu năm mới. 

Mùng 2 Tết, Thượng Tọa Phương Trượng và quý Chư 
Tôn Ðức đã chủ trì Pháp Hội Pháp Hoa thật trang nghiêm 
và an lạc. Số Phật Tử tham dự trên 120 người, cùng với  20 
Tăng Ni chúng tại chùa. 

Mọi người trong Pháp hội còn nhận được bao lì-xì và 
một tấm hình Phật A Di Ðà hay Quán Thế Âm Bồ Tát tùy 
thân của Ðại Ðức trụ trì. Cô Hạnh Bình tặng những quyển 
Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm, loại bỏ túi. Ngoài ra, còn có 
quà của các Ðạo Hữu Nguyên Tuệ & Nguyên Trí. 

Chiều mùng ba Tết, tại Chánh điện, Thượng Tọa 
Phương Trượng cũng đã ưu ái dành một thời Pháp để ban 
đến Phật Tử  những Ðạo Từ đầu Xuân với lời nhắn nhủ vô 
cùng quý báu là "Ðừng bao giờ để mất niềm tin; vì mất niềm 
tin là mất tất cả!". 

Từ 14 giờ 30 ngày mùng 5 Tết, tại Phòng Bi Trí Dũng 
cũng có một buổi nói chuyện đầu năm do Thượng Tọa 
Phượng Trượng chủ trì. Thượng Tọa đã nói về công việc 
dịch kinh điển, viết sách… trong thời gian nhập thất, tĩnh tu 
tại Úc Ðại Lợi. Quý Ðại Ðức Tôn Nghiêm, Hạnh Giới và Chú 
Hạnh Tuệ cũng trình bày về chuyến đi Thái Lan, Lào. Ấn 
Ðộ, Nepal, Tân Tây Lan... cũng như các Phật sự và việc tu 
học trong thời gian được tháp tùng Sư Phụ.  

Tối mùng 5 Tết, chùa Viên Giác đã khai kinh Dược Sư 
và sẽ trì tụng mỗi đêm cho đến Rằm Thượng Ngươn. Trong 
đêm đầu tiên nầy đã có khoảng 80 Phật Tử tham dự thật 
trang nghiêm, thanh tịnh. Chúng tôi nhận thấy, hai bên 
Chánh điện là hai cái giá đèn Dược Sư hình tháp rất đẹp và 
1080 ngọn nến trắng sẽ được liên tục thắp sáng trong suốt 
thời gian 10 ngày để cầu nguyện trí tuệ và sự an lành cho 
tự thân của mỗi Phật Tử cũng như Pháp giới chúng sanh. 

Cùng với những hình ảnh kỷ niệm, những nghĩa tình 
đầm ấm, thân thương trong ngày đầu Xuân mới Giáp Thân, 
Phật Tử chúng ta còn có một tin vui là chùa đã mua được 
miếng đất 5000 m² bên hông chùa với giá 200 EURO một 
m². Tổng cộng là Một Triệu Euro. Ðại Ðức Thích Hạnh Tấn, 
Trụ trì chùa Viên Giác đã phổ biến Văn Thư đề ngày 
22.12.2003, kêu gọi sự đóng góp của Phật Tử và Ðồng 
hương bằng cách phát tâm mỗi người cúng dường một 
thước đất hoặc cho muợn Hội thiện để hỗ trợ cho Phật sự 
nầy được viên thành. 

Trong hương vị ngày đầu Xuân, trong ý nghĩa từ bi, hỷ, 
xả của ngày Tết Di Lặc, xin thành tâm nguyện cầu cho tất 
cả chúng ta một năm GIÁP THÂN an lạc, Phật sự và Phật 
Ðạo đều được viên thành . 

 
Nam Mô Ðương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. 
 

ThÜ låc quyên trùng tåo  
chùa Vån Hånh 

 
Kính båch ChÜ Tôn ñÙc, 
Kính thÜa Quš ThiŒn h»u PhÆt tº, 
 
Chùa  Vån Hånh n¢m trong ÇÎa håt không ÇÜ®c xây cÃt 

(zone nông nghiŒp). Qua bao s¿ cÓ g¡ng vÆn Ç¶ng Chùa 
nay ÇÜ®c phép trùng tåo låi toàn b¶. 

ñÜ®c s¿ nâng Çª cûa thành phÓ và Ông Fournaud, 
trÜªng phòng ki‰n thi‰t thành phÓ Saint Herblain, nhÃt là 
Anh Ki‰n trúc sÜ NguyÍn Tr†ng Nghïa cùng toàn ban Væn 
phòng, ban Ki‰n trúc, vào trung tuÀn tháng 11 Chùa nhÆn 
ÇÜ®c bÓn gía bi‹u thÀu khoán, có thÀu chÜa tính ÇiŒn , gaz 
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và trang trí n¶i thÃt mà giá bi‹u Çã lên Ç‰n 530.000 Euro. 
HiŒn nay Anh Ki‰n trúc sÜ NguyÍn Tr†ng Nghïa Çang xem 
låi phÀn k› thuÆt và các chi ti‰t Ç‹ thÜÖng lÜ®ng låi giá bi‹u ! 

Nói låi hiŒn kim chùa Çang có 130.000 Euro, mÜ®n h¶i 
thiŒn 60.000 Euro : T°ng c¶ng là 190.000 Euro. Tính theo 
gía thÀu hiŒn nay là chùa cÀn phäi có thêm 340.000 Euro 
m§i có th‹ khªi công hoàn tÃt các phÀn cÃu trúc chính : 
sÜ©n vách, bê tông, mái ngói và các cºa ! Th¿c là m¶t lo âu 
l§n, v§i trách nhiŒm Giáo H¶i giao phó, quš PhÆt tº ÇÎa 
phÜÖng cung thÌnh chung lo PhÆt s¿ sinh hoåt phát tri‹n 
chùa Vån Hånh, là tu sï vŠ phÜÖng diŒn tinh thÀn chúng tôi 
luôn luôn tÆn l¿c, tØ nh»ng næm qua nh© s¿ gia bÎ cûa chÜ 
Tôn ñÙc và h¶ trì cûa quš PhÆt tº ThiŒn tín xa gÀn cÛng nhÜ 
Çáp l©i kêu g†i cúng dÜ©ng ÇÎnh kÿ hàng tháng, gÀn hai næm 
qua m¶t sÓ quš PhÆt tº ûng h¶ qua viŒc chuy‹n ngân t¿ 
Ç¶ng tØ ngân hàng cûa mình vào trÜÖng møc trùng tåo 
Chùa, cho Ç‰n nay tùy theo m‡i tháng trên dÜ§i Chùa nhÆn 
ÇÜ®c là 1.500 Euro, viŒc nÀy có th‹ giúp cho Chùa mÜ®n 
ÇÜ®c ngân hàng m¶t sÓ ngân khoän. 

 Sinh hoåt PhÆt s¿ m‡i ngày thêm phát tri‹n và nhÃt là 
công trình trùng tåo Chùa ÇÜ®c hé mª. 

  
ThÜa quš vÎ, 
V§i cÜÖng vÎ trách nhiŒm, chúng tôi luôn cÀu nguyŒn 

Chùa s§m khªi công, hoàn tÃt, nhÜng khi Ç¥t bút kš vào bän 
h®p ÇÒng phäi h¶i Çû m¶t sÓ ÇiŠu kiŒn vŠ hành chánh và 
nhÃt là tài chánh, n‰u không vŠ sau công trình xây cÃt së 
Çình trŒ và thêm nhiŠu khó khæn ! 

SÓ ngân khoän Chùa cÀn thêm là 340.000 Euro Ç‹ công 
trình m§i có th‹ khªi công! Chùa chúng ta sinh hoåt theo 
hiŒp h¶i nên ngân hàng ngåi d¿a trên th©i gian tính lâu dài 
vŠ viŒc hoàn trä låi ngân khoän !  

ñiŠu kiŒn muÓn mÜ®n ÇÜ®c sÓ tiŠn trên : 
1- Chùa phäi có thêm bÓn Ç‰n sáu vÎ có mÙc lÜÖng cÓ 

ÇÎnh giúp làm bäo chÙng. 
2- Chùa phäi có m¶t thu nhÆp cÓ ÇÎnh hàng tháng tÓi 

thi‹u 3.500 Euro Ç‹ có cæn bän hoàn trä ngân hàng m‡i 
tháng. 

Chúng tôi không bi‰t làm sao hÖn là thi‰t tha kêu g†i quš 
ThiŒn h»u PhÆt tº ti‰p sÙc cho Chùa , m‡i tháng quš vÎ ûng 
h¶ 2 Euro (ho¥c hÖn tuÿ h›) theo chÜÖng trình chuy‹n ngân 
t¿ Ç¶ng  Ç‹ Chùa có th‹ vay trä ngân hàng, cho viŒc trùng 
tåo Chùa ÇÜ®c ti‰n hành ! Chúng tôi kêu g†i v§i con sÓ tÓi 
thi‹u Ç‹ m‡i t¿ thân và trong gia Çình cÛng nhÜ thân h»u ai 
cÛng có th‹ ûng h¶ ÇÜ®c, mong r¢ng tích thi‹u thành Çåi ! 

N‰u vÎ nào có khä næng hÖn, có th‹ cho Chùa mÜ®n 
thêm vài chøc vào m‡i tháng, cÛng nhÜ quš vÎ bÕ vào quÏ 
ti‰t kiŒm m‡i tháng giành døm cho con cháu mình, Ç‹ Çóng 
góp vào phÀn công trình xây Chùa, thÆt là công ÇÙc vô 
lÜ®ng. M‡i 6 tháng và cuÓi næm, Chùa së k‰t toán gºi Ç‰n 
quš vÎ sÓ tÎnh tài ti‰t kiŒm mà quš vÎ Çã cho Chùa mÜ®n.  

S¿ nhiŒt tâm ûng h¶ xây d¿ng cûa quš vÎ là m¶t công 
ÇÙc thÆt l§n lao trong công viŒc vun trÒng c¶i phúc, sùng 
hÜng Tam bäo, bäo tÒn và phát tri‹n Væn hóa ñåo ÇÙc Dân 
t¶c. 

Tin tÜªng vào oai thÀn Tam Bäo h¶ niŒm, tin tÜªng ª 
tÃm lòng bäo tÒn Væn hoá Chánh pháp cûa ChÜ quš vÎ, 
chúng tôi trân tr†ng gºi Ç‰n ChÜ liŒt vÎ l©i tán thán chân 
thành và cäm niŒm công ÇÙc sâu xa cûa chúng tôi ÇÓi v§i 
ChÜ quš vÎ. 

CÀu nguyŒn Tam Bäo gia h¶ cho toàn th‹ Quš liŒt vÎ 
thân tâm thÜ©ng an låc, BÒ ñŠ Tâm kiên cÓ và sª cÀu nhÜ 
nguyŒn. 

Kính thÜ, 
Trø trì Chùa Vån Hånh 
Tÿ Kheo Thích Nguyên L¶c    
 
Quš PhÆt Tº xa gÀn phát tâm ûng h¶ trùng tåo Chùa 

Vån Hånh, có th‹ gºi tÎnh tài qua trÜÖng møc dÜ§i Çây : 
 

IBAN International Bank Account Number   
(Pagode Vån Hånh-AssoACBO) 

FR76 13807002  893501933  629644  CCBPFRPPNAN 
 

* Quý vÎ ª nÜ§c ñÙc muốn phát tâm ûng h¶ ho¥c cho 

mÜ®n tÎnh tài vào công trình trùng tạo Chùa Vạn Hạnh 
bằng cách chuyển ngân «EU-Standardüberweisung », 
quš vÎ lÃy mÅu ÇÖn nÀy tåi các nhà Bank trên toàn nước 
Đức điền số trương mục của Chùa Vạn Hạnh vào nhÜ 
phiếu dÜ§i đây, ghi rõ ngày tháng, tÎnh tài ûng h¶ ho¥c cho 
mÜ®n, ký tên ÇÜa cho ngân hàng cûa mình chuy‹n, ngoài 
tÎnh tài Quš vÎ cúng dÜ©ng ho¥c cho mÜ®n, không tÓn  lŒ 

phí chuy‹n ngân nào thêm. 
 
* Nếu Quý vị phát tâm cúng dường định kỳ hằng tháng, 
bằng cách xử dụng «Dauerauftrag,với lệ phí vào khoảng 
2,5€», nhà Bank sẽ chuyển tự động  hằng tháng  vào ngày Quý vị quy 
định.. 

 

TuyŒt mŒnh thÜ cûa 
ñåi ñÙc Thích Chân H› 

 
Kính båch SÜ Phø thÜ®ng Tâm hå 
Châu, ThÜ®ng Thû GHPGVN 
TTG. 
 
Con, Tÿ kheo Thích Chân H› xin 
Çänh lÍ SÜ Phø tam bái. 
Kính Båch SÜ Phø:  
Sau Çây là Ü§c nguyŒn cûa con, 
Tÿ kheo Thích Chân H›: 
 

1- Mong sao cho toàn 
dânViŒt Nam ÇÜ®c t¿ do 
tôn giáo và tín ngÜ«ng 

 

Di änh  
ñåi ñÙc Thích Chân H› 
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2- Toàn th‹ dân t¶c ViŒt Nam ÇÜ®c t¿ do dân chû 
3- T° QuÓc ViŒt Nam ÇÜ®c vËn toàn tØ lãnh häi Ç‰n 

lãnh th° 
 

Kính båch SÜ Phø, con thÃy tÃt cä các nÜ§c dân chû 
trên th‰ gi§i nhÜ Âu Châu, Úc Châu và QuÓc H¶i Hoa Kÿ dù 
là h† khác màu da mà h† còn Çau lòng cho dân t¶c ViŒt 
Nam Çang gánh chÎu. 

Kính båch SÜ Phø, vì con tài hèn sÙc y‰u, con xin xä 
thân này. Con mong s¿ Ü§c nguyŒn cûa con chóng thành 
toåi nguyŒn. 

Sau Çây con kính xin SÜ Phø chuy‹n l©i con thành thÆt 
cäm tå các nÜ§c t¿ do trên th‰ gi§i Çã quan tâm Ç‰n toàn 
th‹ dân t¶c ViŒt Nam, nhÃt là Hoa Kÿ Çã ân huŒ cho dân VN 
tœ nån, giúp Ç« vÆt chÃt và tinh thÀn cho dân tœ nån VN ÇÜ®c 
t¿ do no Ãm. 

M¶t lÀn n»a con xin Çänh lÍ SÜ Phø tam bái. Con kính 
xin SÜ Phø hoan h› cho con. 

 
CÀu nguyŒn: 
PhÆt pháp trÜ©ng tÒn, th‰ gi§i thanh bình, chúng 

sinh an låc. 
 
Tÿ kheo Thích Chân H› 
Charlotte, North Carolina, 23 tháng 12, 2003 
 
 
�Ti‹u sº  
ñåi-ñÙc Thích Chân-H› sinh ngày 1 tháng 5 næm 1929 

tåi ThØa-Thiên, phøc-vø trong Quân-Ç¶i ViŒt Nam C¶ng-Hòa 
v§i cÃp bÆc ThÜ®ng-sï,  ngành Pháo-binh, Çã träi qua m¶t 
th©i-gian dài trong ngøc tù C¶ng-Sän, sau næm 1975.  

Qua Hoa-Kÿ, Çã xin xuÃt-gia v§i Hòa-ThÜ®ng ThÜ®ng-
Thû thÜ®ng Tâm hå Châu ngày 18 tháng 7 næm 1992. Sau 
khi th† cø-túc-gi§i, Çã ÇÜ®c Hòa-ThÜ®ng ThÜ®ng Thû cº Çi 
làm PhÆt-s¿ nhiŠu nÖi trong Giáo-H¶i.  

Các bu°i lÍ theo nghi-thÙc PhÆt Giáo ÇÜ®c chu-toàn, 
dÜ§i s¿ ÇiŠu-Ç¶ng cûa Hòa-ThÜ®ng Thích Thanh-ñåm cùng 
chÜ ThÜ®ng T†a Thích Tâm-Th†, Thích Chân-ThuÆn, chÜ 
ñåi ñÙc Thích Chân-Th‹, Thích Chân-B°n, Thích Chân-
Hòa, Thích Chân-Væn, Thích Chân-Thân, cùng quí Ni SÜ 
Thích-N» Minh-Tâm và Minh-Nghiêm. 

10 gi© sáng 31 tháng 12, 2003 nghi lÍ CÀu Siêu và Trà 
Tÿ ÇÜ®c cº hành tåi Chùa Liên Hoa, Charlotte, North 
Carolina. 

Trên 30 chÜ Tæng Ni ViŒt Nam và ngoåi quÓc cùng Linh 
Møc Lê Væn TÃn (Giáo xÙ Charlotte) và gÀn 1.000 ÇÒng 
hÜÖng và PhÆt Tº kh¡p nÖi tham d¿.  

Trong hàng giáo phÄm PhÆt Giáo có ñåi Lão Hòa 
ThÜ®ng Thích Tâm Châu, chÜ vÎ Tæng Ni trong danh sách 
trên, ThÜ®ng T†a Thích Viên Lš Çåi diŒn Hòa ThÜ®ng Thích 
H¶ Giác (Cali), ThÜ®ng T†a Thích Vân ñàm (tu viŒn Pháp 
VÜÖng, Virginia), ThÜ®ng T†a Samakey, chùa Lào, Belmont, 
NC, ThÜ®ng T†a Pharmarati và Sauburuyaga, chùa 
Cambode, NC và m¶t vài vÎ Tæng Ni ngÜ©i Hoa Kÿ (MÆt 
Tông, Tây Tång)  cùng m¶t sÓ Tæng Ni ViŒt Nam mà chúng 
tôi rÃt ti‰c không ÇÜ®c rõ Pháp danh. 

Các phái Çoàn tØ xa t§i có phái Çoàn PhÆt Tº 
Philadelphia, New Jersey, Texas, Cali, Âu Châu, 
Washington DC v.v... 

 
 

VÎ pháp thiêu thân 
 
Lºa r¿c sáng nhøc thân BÒ Tát 
Hy sinh cho Çåo pháp trÜ©ng tÒn 
CÃt cao Çåi nguyŒn s¡t son 
T¿ do, tôn giáo, quê hÜÖng, nÜ§c nhà 
 
Lºa r¿c sáng nhøc thân BÒ Tát 
ñÓt cháy tan tà thuy‰t vô minh 
BÃy lâu bÙc håi dân lành 
B¡t giam Linh Møc, Cao Tæng, Tín ñÒ 
 
Lºa r¿c sáng nhøc thân BÒ Tát 
Trong Çêm Çen. ñåi L¿c, ñåi Hùng 
ñuÓc thiêng soi Ç‰n vô cùng 
Tinh thÀn vô úy, cúng dÜ©ng bän thân 
 
Lºa r¿c sáng nhøc thân BÒ Tát 
Quy‰t m¶t lòng vÎ pháp thiêu thân 
NguyŒn cÀu t¿ tåi an nhiên 
Giác linh ñåi ñÙc vŠ miŠn thanh cao 
 
� TrÀn Quán NiŒm 
(Ç†c trong tang lÍ  - 31 tháng 12, 2003) 
MÜ®n ng†n lºa hÒng, thân tÙ Çåi quay vŠ nguÒn c¶i 
NÜÖng làn khói tr¡ng, phÀn Giác linh Ç‰n cõi thanh cao 
(Câu ÇÓi do TrÀn Quán NiŒm cäm tác khi d¿ lÍ Trà Tÿ) 
 

Thi Trang Nhà Đẹp  
với đề tài „Phật trên mạng – Chùa Viên Giác“. 

 

 
Nhân dịp năm Giáp Thân 2004 chùa Viên Giác xin ra một 
giải thưởng cho những ai thiết kế Trang WEB đẹp, giải 

thưởng độc nhất một vé máy bay đi Á Châu (Hồng Kông). 
Quý vị Webmaster xin theo những tiêu chuẩn sau: 

1) Trang Web phải nộp trước cuối tháng 4.2004 tính theo 
tem thư. 

2) Nội dung trang Web xin tham khảo www.viengiac.de . 
3) Xin hoan nghinh những bài đóng góp thêm trong phần 

nội dung. 
4) Trang Web cần phải mở nhanh, có nghĩa là không dùng 

quá nhiều Java, không có những hình ảnh quá lớn, 
nhưng vẫn đầy đủ các kỹ thuật tân kỳ. 

5) Trang Web cần nên trình bày nhã, nhưng đầy mỹ thuật 
và bắt mắt. 

6) Tất cả mọi người đều có quyền tham gia, ngoại trừ chư 
tăng ni, quý vị hợp tác thân cận với chùa cũng như thân 
nhân của ban giám khảo. 

7) Trang Web sao khi hoàn tất xin đốt vào dĩa CD và gửi 
đến chùa Viên Giác với tiêu đề „Đức Phật trên mạng“. 

8) Ba trang Web được chấm cao điểm nhất sẽ được lựa ra 
để vào chung kết nhân dịp lễ Phật Đản tại chùa 
(29.05.2004), ba vị Tác giả sẽ trình bày trang Web của 
mình trước các cử toạ. 

9) Tất cả những tài liệu gửi đến chùa sẽ không được hoàn 
lại và chùa xin được phép toàn quyền trưng dụng. 

Hy vọng sẽ nhận được nhiều sự tham gia. Kính chào quý vị. 
t.m. chùa Viên Giác Thích Hạnh Tấn.� 
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LÍ an t¿ chùa Viên Ý và lÍ cÀu an ÇÀu 
næm 2004 

 
� HÒng Châu 

 
Theo thÓng kê, hiŒn tåi trên toàn th‰ gi§i, có 600 ngôi 

chùa. Riêng tåi Âu Châu chúng ta có 100, trong Çó có 50 
ngôi chùa thu¶c Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt, 
50 ngôi chùa còn låi thu¶c phái Linh SÖn, Làng HÒng v.v... 
Có th‹ nói sinh hoåt chung cûa các Chùa, ho¥c NiŒm PhÆt 
ñÜ©ng tåi Âu Châu vào các dÎp lÍ l§n nhÜ LÍ CÀu An ÇÀu 
næm, ñåi LÍ PhÆt ñän và Vu Lan rÃt Ç¥c s¡c. Ÿ Çây chúng 
tôi ghi låi bu°i LÍ CÀu An næm 2004 và lÍ An T¿ tåi Chùa 
Viên Ý (Ý ñåi L®i). 

Sau cu¶c Ç°i Ç©i, khi Ç‰n ÇÜ®c xÙ t¿ do, chúng ta Çã mÃt 
h‰t. NhÜng v§i Çôi tay và khÓi óc, chúng ta Çã læn vào Ç©i, 
xây d¿ng låi cÖ ngÖi. Chúng ta v§i s¿ làm viŒc cÀn mÅn, Çã 
xây d¿ng låi Ç©i sÓng vÆt chÃt, bäo Çäm cho mái Ãm gia 
Çình, Ç‹ con cháu chúng ta yên tâm h†c hành nên ngÜ©i. 
ñiŠu quan tr†ng mà chúng ta không th‹ Çánh mÃt ÇÜ®c, Çó 
là Ç©i sÓng tâm linh. NhÜ câu ngån ng» Nga Çã nói: "N‰u ta 
mÃt tiŠn, không mÃt gì cä. N‰u ta mÃt danh d¿, mÃt h‰t m¶t 
nºa. N‰u mÃt niŠm tin, là Çánh mÃt h‰t tÃt cä". Do Çó H¶i 
PhÆt Tº ViŒt Nam tåi Ý ÇÜ®c thành lÆp, dÜ§i s¿ dìu d¡t, 
hÜ§ng dÅn cûa chÜ Tôn ñÙc trong Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt 
Nam ThÓng NhÃt Âu Châu, nhÃt là ThÀy PhÜÖng TrÜ®ng 
Chùa Viên Giác. ñåi ñÙc Thích Hånh Bäo, m¶t vÎ Tæng sï, 
trÈ tân trø trì, næng Ç¶ng Çã Çi chu du tØ Âu sang MÏ, Ç‹ 
quyên góp, bi‰n NiŒm PhÆt ñÜ©ng thành m¶t chùa nhÕ thÙ 
51 cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Âu Châu.. 

"ˆn trái nh§ kÈ trÒng cây 
UÓng nÜ§c nh§ ngÜ©i Çào gi‰ng" 

Nh¡c låi lÎch sº thành lÆp Viên Ý t¿, chúng tôi cÛng tri ân gia 
Çình cûa ñåo h»u Ngô Bá San Çã cho NiŒm PhÆt ñÜ©ng 
Viên Ý tá túc hÖn 2 næm ÇÀu và 2 næm cuÓi là gia Çình ñåo 
h»u Bäo Chí. 

Qua bao nhiêu s¿ cÀu nguyŒn Tam Bäo gia h¶, s¿ tr® 
duyên to l§n cûa chÜ Tôn ñÙc trong GHPGVNTN Âu Châu 
và s¿ sÓt s¡ng ûng h¶ nhiŒt tình cûa PhÆt tº kh¡p nÖi nói 
chung và PhÆt tº tåi Ý nói riêng, ngày nay chúng ta có ÇÜ®c 
ngôi chùa nhÕ Viên Ý, khiêm tÓn n¢m trên con ÇÜ©ng 
Fossalunga sÓ 8 (Fossa có nghïa là cái hÓ, ho¥c cái mÜÖng 
nÜ§c; Lunga: dài). Viên Ý t¿ có diŒn tích Ç¶ 7.000m2, ÇÜ®c 
bao b†c bªi nh»ng hào sâu, mùa mÜa ÇÀy nÜ§c, hy v†ng có 
th‹ trÒng sen, bi‹u tÜ®ng cûa PhÆt Giáo. Chùa n¢m bên 
cånh thÎ trÃn Piove Di Sacco. Piove là mÜa, Sacco là cái túi.  

Ngày lÍ An T¿ Chùa Viên Ý và cÀu an næm 2004 dÜ§i s¿ 
chÙng minh cûa chÜ Tôn ñÙc: ThÀy ThÜ®ng T†a PhÜÖng 
TrÜ®ng chùa Viên Giác, ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn, trø trì 
chùa Viên Giác, Ni SÜ Thích N» NhÜ Viên, trø trì NiŒm PhÆt 
ñÜ©ng Tam Bäo, ñåi ñÙc Thích ñÒng Væn, trø trì chùa Tâm 
Giác, cùng SÜ Chú ñÒng Tâm, ñåi ñÙc Tông Nghiêm, ngÜ©i 
Mã Lai, SÜ Chú Hånh TuŒ, Sa Di Ni ThiŒn Gi§i cùng trên 30 
PhÆt tº miŠn Nam nÜ§c ñÙc vŠ ûng h¶. Bu°i lÍ thÆt trang 
nghiêm. Dù tr©i mÜa, PhÆt tº quy h¶i vŠ trên 150 vÎ, dÜ§i s¿ 
chû trì cûa ThÀy PhÜÖng TrÜ®ng. 

Sau Çó là lÍ ra m¡t Ban ChÃp Hành H¶i PhÆt Tº tåi Ý, 
nhiŒm kÿ 2004 - 2006 v§i thành phÀn nhÜ sau: 
-H¶i TrÜªng kiêm Trø trì   : ñåi ñÙc Thích Hånh Bäo. 
-Phó H¶i TrÜªng Ngoåi Vø: ñH. Bäo Chí. 
-Phó H¶i TrÜªng N¶i Vø    : ñH. TrÀn ThÎ HÒng Châu 

-ThÜ Kš         : ñH. NguyÍn Væn Hoàng. 
-Thû QuÏ  : ñH. Måch TÓ Linh. 

Ngoài ra quš PhÆt tº ÇÜ®c bÀu vào nhiŠu Ban Ç‹ h‡ tr® 
cho Ban ChÃp Hành làm viŒc có hiŒu quä hÖn trong tÜÖng 
lai. Vì hÜ§ng Çi t§i, H¶i cÀn hoàn thành nhiŠu PhÆt s¿ quan 
tr†ng. 

Trong phÀn Çåo tØ cûa ThÀy PhÜÖng TrÜ®ng, ThÀy Çã 
tán thán công ÇÙc vô lu®ng cûa hai gia Çình Çåo h»u Ngô 
Ba San và gia Çình Çåo h»u Bäo Chi. Nh© thiŒn duyên  cÛng 
nhÜ s¿ vi diŒu cûa chÜ PhÆt và nh© nh»ng tÃm lòng vì Çåo 
cûa PhÆt tº kh¡p nÖi, cùng bao tâm huy‰t cÓ g¡ng vÆn Ç¶ng 
cûa ÇÒng bào tåi Ý, chúng ta m§i có ÇÜ®c ngôi chùa khiêm 
tÓn nÀy. Và ThÀy Hånh Bäo ÇÜ®c cº vŠ  làm Trø Trì. ThÀy 
cÛng không quên nh¡c nhª là vào ngày 03.06.2004 së t° 
chÙc ñåi LÍ PhÆt ñän, chÜ Tôn ñÙc së quy h¶i vŠ Çây.  
ñi‹m cao nhÃt cûa quš vÎ là lo t° chÙc Khóa h†c PhÆt Pháp 
Âu Châu kÿ 16 vào ngày 04.08 Ç‰n 13.08.2004. ñÎa Çi‹m 
Çã mÜ®n ÇÜ®c. H®p ÇÒng giá cä Çã kš xong. CÀu mong quš 
vÎ cÓ g¡ng hÖn n»a Ç‹ xÙng Çáng là ÇÙa con tinh thÀn cûa 
Giáo H¶i PhÆt Giáo". 

Ti‰p theo là Çåo tØ cûa ThÀy Tông Nghiêm. ThÀy nói 
ti‰ng Hoa, ThÀy Hånh Bäo dÎch ra ti‰ng ViŒt. 

ThÀy còn Ç†c câu ÇÓi cûa ThÀy PhÜÖng TrÜ®ng chùa 
Viên Giác vi‰t t¥ng NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên Ý khi m§i thành 
lÆp: 

"Viên minh nhÙt Çi‹m t°ng quy không 
Ý tåi tâm trung gi» lš ÇÒng" 
ThÀy dÎch sát nghïa ti‰ng ViŒt: 
"Tròn sáng m¶t Çi‹m rÓt vŠ không 
Ý ª trong tâm cÛng låi cùng" 
Sau Çó ThÀy Hånh TÃn, ThÀy ñÒng Væn, Ni SÜ NhÜ 

Viên và PhÆt tº Çåi diŒn các chùa lên t¥ng phÄm vÆt và tÎnh 
tài lên ThÀy Trø Trì v§i l©i phát bi‹u rÃt trang tr†ng. 

Sau cùng là l©i phát bi‹u cûa Çåi diŒn chính quyŠn thÎ xã 
Polverara và Ponte San Nicolo. Ông Çã khen C¶ng ÇÒng 
ngÜ©i ViŒt Nam chúng ta vÅn còn gi» ÇÜ®c tÆp quán, phong 
tøc, væn hóa c° truyŠn cûa dân t¶c. 

Ngoài ra còn có Ban Væn NghŒ cûa H¶i PhÆt Tº ViŒt 
Nam tåi Ý Çã giúp vui cho bu°i lÍ.  

11 gi© 30 Ç‰n 12 gi©, ThÀy PhÜÖng TrÜ®ng phát l¶c ÇÀu 
næm cho PhÆt tº và ÇÒng hÜÖng  

12 gi© 30 lÍ cúng dÜ©ng Trai Tæng. 
Bu°i chiŠu t°ng k‰t, rút ra Üu khuy‰t Çi‹m. Quš ThÀy trÈ 

hÜ§ng dÅn các em thanh niên sinh hoåt. BÀu ra ÇÜ®c m¶t 
TrÜªng Nhóm và hai Phó Ban. Quš ThÀy mong anh em 
thanh niên có phÜÖng pháp hoåt Ç¶ng, Çóng góp tích c¿c 
cho khóa h†c PhÆt Pháp Âu Châu. 

Sau bÓn ngày ª chùa Ç‹ lo lÍ låc, chúng tôi trª vŠ nhà 
nghÌ ngÖi ÇÜ®c ba hôm Ç‹ lo rÜ§c Ông Bà vŠ v§i con cháu 
trong ba ngày Xuân. NhÜng chiŠu mÒng m¶t, chúng tôi låi 
Ç‰n chùa v§i hai ñåo h»u lo viŒc công phu trong ba ngày 
T‰t tåi chùa, vì ThÀy trø trì bÆn PhÆt s¿ tåi chùa Viên Giác 
ñÙc QuÓc và chùa Vån Hånh bên ñan Måch.  

Món quà vÆt chÃt chúng con nhÆn ÇÜ®c lÀn ÇÀu tiên tåi 
ngôi chùa thân thÜÖng Viên Ý do ThÀy PhÜÖng TrÜ®ng phát 
l¶c ÇÀu næm 2004. Món quà tinh thÀn ÇÀu tiên chúng con 
nhÆn ÇÜ®c tØ ngôi chùa nhÕ nh¡n khiêm tÓn nÀy trong dÎp 
ÇÀu Xuân là ÇÜ®c nghe Pháp tØ chÜ Tôn ñÙc. 

Xin Çem chút hÜÖng hoa TØ Bi H› Xä theo mình Ç‹ trang 
trí cho cu¶c Ç©i thêm hÜÖng s¡c. 

Xin nguyŒn hÒi hÜ§ng Ç‰n tÃt cä chúng sinh trên cõi Ta 
Bà nÀy ÇÜ®c hÜªng cänh Thái Bình An Låc.� 
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Xã  H¶i  - TØ  ThiŒn 

Bát cháo  

tình thÜÖng 
 

� NHÐ GIÁC 
 

háng mÜ©i ViŒt Nam có nh»ng 
cÖn mÜa tÀm tã. ThÜ©ng thì sáng 

n¡ng chiŠu mÜa, có khi mÜa suÓt ngày. 
NhÜng hôm nay, m§i bÓn gi© khuya tr©i 
Çã b¡t ÇÀu mÜa, càng lúc càng to, nÜ§c 
ngoài ÇÜ©ng Çã Ç†ng thành vÛng l§n. 
Các anh chÎ trong T° Cháo Ung BÜ§u 
b¡t ÇÀu lo l¡ng, mÜa nhÜ th‰ này làm 
sao bŒnh nhân Çi lãnh cháo ÇÜ®c. 

Chäo cháo này låi nÃu gÀn 20 kg gåo 
và ÇÆu xanh. ñ‰n gÀn 5 gi© cháo Çã 
chín, chäo cháo thÆt l§n. VÆy mà lác Çác 
chÌ có vài ba ngÜ©i m¥c áo mÜa qua 
lãnh! Thôi thì múc cháo vô bÎch Çem qua 
bŒnh viŒn. Trong chi‰c áo mÜa, các anh 
chÎ em ngÜ©i múc cháo, ngÜ©i phát 
ÇÜ©ng, muÓi tiêu. M¥c cho cÖn mÜa ào 
Ç° xuÓng, thân nhân bŒnh nhân tÃp nÆp 
Ç‰n lãnh cháo. Chäo cháo ÇÀy bÓc khói 
thÖm ngát mùi lá dÙa và mùi ÇÆu cÛng 
cån dÀn. NgÜ©i càng lúc càng Çông. Các 
SÜ Cô låi mang thêm mì gói, cháo gói ra 
phát. ñ‰n 5 gi© 30 chÃm dÙt bu°i phát 
cháo. D†n rºa såch së, T° Cháo ra vŠ 
ngÜ©i nào cÛng thÃm Ü§t mÜa nhÜng 
không ai cäm thÃy mŒt nh†c. So v§i m†i 
hôm, do mÜa l§n nên hôm nay cháo h‰t 
trÍ... MÜa b¡t ÇÀu tånh, xe c¶ xuÃt hiŒn 
nhiŠu trên ÇÜ©ng phÓ. Sinh hoåt m¶t 
ngày m§i Çã b¡t ÇÀu. 

Chäo cháo này là chäo cháo thÙ hai 
do Chùa Bän Vân phø trách. Chäo ÇÀu 
tiên nÃu ª BŒnh ViŒn Nhân Dân Çã ba 
næm nay. MÃy tháng sau này do các T° 
TØ ThiŒn tÜ nhân bên BŒnh ViŒn Ung 
BÜ§u giäi th‹ (hai BŒnh ViŒn này sát 
cånh nhau), nên m‡i sáng các bŒnh 
nhân bên bŒnh viŒn này qua bŒnh viŒn 
Nhân Dân lÃy cháo. Tình trång này khi‰n 
các cô Y tá phän änh là mÃt trÆt t¿. Các 
SÜ Cô rÃt bÓi rÓi có nói v§i bŒnh nhân h† 
cÛng không nghe mà sÓ lÜ®ng ngày càng 
nhiŠu thêm. May m¡n các PhÆt tº tìm 
thêm ÇÜ®c cæn h¶ bên hÈm TrÀn Væn K› 
có ÇÜ®c cái sân r¶ng cho mÃy SÜ Cô l®p 
tôn che m¶t góc Ç‹ nÃu cháo bu°i khuya. 
Con ÇÜ©ng này ÇÓi diŒn xéo v§i BŒnh 
ViŒn Ung BÜ§u và cÛng là nÖi T° Bäo 
Hòa phát cÖm tØ thiŒn. TØ Çó con hÈm 
nhÕ m‡i ngày tØ 4 gi© 30 Ç‰n 5 gi© có 
hàng træm ngÜ©i l¥ng lë Ç‰n lãnh cháo. 
S¿ tÃp nÆp chÌ trong vòng nºa ti‰ng là trä 
låi s¿ im l¥ng cho ÇÜ©ng hÈm. 

Có sinh hoåt nÖi Çây m§i thÃy h‰t n‡i 
kh° tâm cûa bŒnh nhân và thân nhân 
ngÜ©i bŒnh. Do sÓ lÜ®ng bŒnh nhân quá 
täi, bŒnh nhân và gia Çình ª các tÌnh xa 

phäi mÜ§n phòng tr† ª gÀn bŒnh viŒn. 
Th‰ là các h¶ quanh Çó trª thành nhà 
tr†. MÜ§n m¶t phòng nhÕ giá tØ 25.000 
Ç‰n 30.000 ÇÒng VN m¶t ngày. BŒnh 
nhân phäi chÎu Çû thÙ tiŠn, tiŠn bŒnh, æn, 
ª, mà bŒnh Ung ThÜ là cæn bŒnh trÀm 
tr†ng dài lâu, tài sän gia Çình cÛng lÀn 
mòn cån kiŒt theo bŒnh nhân. 

Có m¶t ông Ç‰n lãnh cháo tâm s¿: 
"V® tôi vào n¢m bŒnh viŒn, Çã h‰t mÃy 
chøc triŒu, lÀn này phäi vŠ bán thêm cái 
xe". TrÜ©ng h®p bà Ph£ng Çã bán h‰t 
nhà, vào n¢m bŒnh viŒn Çã 10 næm. 
Hàng ngày æn cÖm cháo tØ thiŒn, thuÓc 
cÛng tØ thiŒn. Các cô Y tá thÜÖng tình 
cho bà n¢m ª gÀm giÜ©ng m¶t bŒnh 
nhân. Có m¶t cÆu sinh viên, lúc trÜ§c 
vào nuôi mË, sau khi mË mÃt, thÃy hoàn 
cänh ÇÖn chi‰c tÙ cÓ vô thân cûa bà, Çã 
ª låi chæm sóc cho bà. Cä hai ÇŠu 
nghèo, nên thay vì vô hóa chÃt, cÆu 
thÜ©ng giã cua ÇÒng cho bà uÓng Ç‹ 
cÀm c¿ cÖn bŒnh. SÙc khÕe bà y‰u dÀn 
không còn Çi ÇÙng ÇÜ®c n»a. Tình c© 
m¶t kš giä bi‰t ÇÜ®c và vi‰t m¶t bài báo 
vŠ hoàn cänh cûa bà, bà ÇÜ®c Ç¶c giä 
giúp cho m¶t sÓ tiŠn nhÕ. Nh© Çó bà qua 
cÖn thÆp tº nhÃt sinh, nhÜng không bi‰t 
cÀm c¿ Ç‰n bao gi©!! Và cÛng nh© Çó bà 
cÛng chuÄn bÎ ÇÜ®c m¶t phÀn m¶ cho bà 
gÀn cha mË ª quê nhà. 

Låi có hai v® chÒng trÈ quê ª Bình 
ñÎnh, nhà nghèo, chÒng ch£ng may 
vÜ§ng phäi cæn bŒnh ng¥t nghèo, phäi 
vào bŒnh viŒn Ung BÜ§u. Sau khi m°, 
m‡i tháng phäi vào hóa chÃt m¶t lÀn, ra 
vào thì tÓn tiŠn. Hai ngÜ©i mÜ§n nhà tr† 
ª ÇÜ©ng TrÀn Væn K›, gÀn bŒnh viŒn. 
Hàng ngày chÒng lu¶c khoai, v® bÜng 
vào bŒnh viŒn bán dåo. Sau bà chû nhà 
thÃy t¶i nghiŒp cho mÜ®n tiŠn mua m¶t 
chi‰c xe nÜ§c mía làm vÓn. Hai ngÜ©i 
suÓt ngày ÇÙng ngoài ngõ, chÒng xay 
nÜ§c mía, v® bÜng Çi bán. ChÎ v® tánh 
tình vui vÈ, chÎu thÜÖng chÎu khó thÙc 
khuya dÆy s§m, bày thêm hàng quán 
bán buôn l¥t v¥t, và chÎ cÛng Ç¡p Ç°i 
ÇÜ®c qua ngày. Bà chû nhà là ngÜ©i cho 
các SÜ Cô mÜ®n nÖi nÃu cháo mà không 
tính tiŠn nhà, cùng chÎ v® trÈ- chÎ Bình- 
nay ÇŠu là... thành viên cûa T° Cháo 
Ung BÜ§u, góp công sÙc nÃu chäo cháo 
phát cho các bŒnh nhân nghèo, nh»ng 
ngÜ©i cùng hoàn cänh v§i mình. 

Không phäi ai cÛng tØ các vùng quê 
xa xôi vào Sàigòn cÛng ÇÜ®c may m¡n 
nhÜ chÎ. Có nh»ng ngÜ©i ÇÜa ngÜ©i thân 
vào BŒnh ViŒn, mang theo cái bay, bàn 
chà tìm Ç‰n các công trình xin viŒc làm... 
tìm ki‰m Çû nghŠ, Ç‹ vØa Çi làm vØa nuôi 
bŒnh mà ch£ng ÇÜ®c. Có nh»ng ngÜ©i 
sau khi chÄn bŒnh, ho¥c ch»a trÎ m¶t th©i 
gian rÒi không còn tiŠn båc Çành trª vŠ 
quê, uÓng thuÓc Nam, phÜ§c chû may 
ThÀy! 

Hånh phúc và kh° Çau chÌ cách nhau 
m¶t l¢n ranh. Mang m¶t cæn bŒnh nan y 
vào ngÜ©i là mang cä m¶t bÀu tr©i phiŠn 

não, lo toan viÍn änh mÃt mát ngÜ©i 
thân, tài sän lÀn lÜ®t ra Çi, tinh thÀn ngÜ©i 
thân lÀn lÀn suy søp. Th‰ nên m¶t chén 
cháo Chùa nÃu không chÌ Ç‹ lót då bu°i 
sáng mà còn là nÖi nÜÖng t¿a tâm linh 
khi buông tay theo sÓ phÆn rûi may. 
Không hi‰m ngÜ©i khi h‰t bŒnh Çã tìm 
qua chùa lÍ tå và cÛng không hi‰m ngÜ©i 
trÜ§c khi giäi phÅu Çã Ç‰n chùa cÀu 
nguyŒn, ngÒi h¢ng gi© trÜ§c Chánh ÇiŒn. 
ChÌ có m¶t mình h† v§i ñÙc PhÆt. 

Th‰ nên các PhÆt tº bu°i khuya nÃu 
cháo, m¶t vòng cÀm chèo quÆy cháo là 
m¶t câu niŒm PhÆt, m¶t lÀn múc cháo là 
nghï Ç‰n bŒnh nhân, cÀu cho bŒnh tÆt 
tiêu trØ. Bát cháo tuy nhÕ mà tình thÜÖng 
tràn ÇÀy. M¶t bŒnh nhân Çã t¥ng T° 
Cháo bài thÖ nhÜ sau: 

Chén cháo tình thÜÖng Ãm då nghèo 
Giúp ngÜ©i qua khÕi cänh gieo neo 
TÃm lòng BÒ Tát cao nghìn núi 
ñÙc Ç¶ chân tu sánh vån Çèo 
Soi bÜ§c trÀn hoàn tâm ñÙc PhÆt 
DÅn ÇÜ©ng nhân th‰ ÇuÓc Tÿ Kheo 
ThÙc khuya dÆy s§m vì sanh chúng 
Chén cháo tình thÜÖng Ãm då nghèo. 
(M¶t bŒnh nhân tåi khoa n¶i A 
BŒnh ViŒn Nhân Dân Gia ñÎnh)� 

T 

Gºi nh§ thÜÖng 

tròn trong š thÖ 
 

� TuŒ Nga 
 

 

Tuy‰t tr¡ng mênh mang lånh nhÎp 
Ç©i 

Sông hÒ vån nÈo nÜ§c ÇÀy vÖi 
ñón Xuân lòng ch®t bâng khuâng 

quá 
VÜ©n lå ai gieo lá ngÆm ngùi... 

 
Lá NgÆm Ngùi... v†ng tÜªng giÆu 

xÜa 
DÜ âm nào ng†t phím Çàn thÜa 

CÓ hÜÖng thæm th£m muôn trùng 
nh§ 

LÓi cÕ, vÜ©n Lan ng†t gió mùa 
 

Nh§ m¡t em thÜÖng, nh§ nét cÜ©i 
Nh§ cành l¶c hái Çêm ba mÜÖi 

Nh§ sao ng†n lºa reo mØng bánh 
Hoài niŒm gi© trong Lá NgÆm 

Ngùi 
 

T‰t Ç‰n gºi vŠ em Ü§c mÖ 
Ngày ta g¥p låi tóc nhÜ tÖ 

Khói sÜÖng vây kín b© quan tái 
Gºi nh§ thÜÖng tròn trong š thÖ... 
 

 



  

viên giác 139 tháng 2 næm 2004 71 

Sª Y T‰ Thành PhÓ ñà N¤ng 
TTYT quÆn NgÛ Hành SÖn 
 
                                          NgÛ Hành SÖn, ngày 31.12.2003 

 
ThÜ cäm Ön 

Ban Lãnh ñåo Trung Tâm Y T‰ quÆn NgÛ Hành SÖn 
 

Chân thành cäm Ön KiŠu Bào PhÆt Tº ñÙc QuÓc Çã ûng 
h¶ nÒi cháo tình thÜÖng cho bŒnh nhân n¢m ÇiŠu trÎ tåi 
BŒnh ViŒn NgÛ Hành SÖn chúng tôi, do chùa HÜÖng SÖn 
tr¿c ti‰p phát m‡i sáng. 

Trung Tâm Y T‰ QuÆn NgÛ Hành SÖn 
Phó Giám ñÓc 
BS. Mai ñæng Häo 
(Kš tên và Çóng dÃu) 

* 
*     * 

M¶t viŒc làm  

chÙa chan tình thÜÖng 
 
GÀn m¶t næm nay, Çã trª thành thông lŒ, sáng nào cÛng 

vÆy, cÙ khoäng 6 gi© 30 phút, ngÜ©i ta låi thÃy 2 N» tu chª 
m¶t thùng cháo to (ho¥c s»a) Çi vào Trung Tâm Y T‰ quÆn 
NgÛ Hành SÖn. Và khoäng 30 phút sau, h† låi l¥ng lë ra vŠ 
v§i chi‰c thùng không trên tay... ñó là nh»ng Ni SÜ cûa 
chùa HÜÖng SÖn (thu¶c phÜ©ng Hòa Häi, quÆn NgÛ Hành 
SÖn). H† mang "cháo tình thÜÖng" do chùa nÃu, Ç‰n phân 
phát cho các bŒnh nhân nghèo Çang ÇiŠu trÎ n¶i trú tåi 
Trung Tâm. Nh»ng thùng cháo (ho¥c s»a ÇÆu nành) ÇÜ®c 
các Ni SÜ chª Ç‰n ÇŠu còn nóng h°i, thÖm phÙc, bäo Çäm 
cung cÃp Çû dinh dÜ«ng cho ngÜ©i Óm. Vì không muÓn làm 
änh hÜªng Ç‰n công viŒc h¢ng ngày cûa bŒnh viŒn, hÖn 
n»a, cÛng Ç‹ tåo ÇiŠu kiŒn cho các bŒnh nhân ÇÜ®c æn sáng 
s§m, trÜ§c khi uÓng thuÓc, nên các Ni SÜ ÇŠu cÓ g¡ng Ç‰n 
phát cháo thÆt s§m và rÃt Çúng gi©, k‹ cä nh»ng hôm tr©i 
mÜa gió. 

Bà Huÿnh ThÎ Tính (63 tu°i), quê ª Hòa Quš, là m¶t 
trong rÃt nhiŠu bŒnh nhân Çã ÇÜ®c nhÆn nh»ng phÀn "cháo 
tình thÜÖng" do các Ni SÜ chùa HÜÖng SÖn cÃp phát trong 
th©i gian n¢m ÇiŠu trÎ ª Trung Tâm Y T‰ NgÛ Hành SÖn Çã 
xúc Ç¶ng tâm s¿: Nhà tôi nghèo l¡m, låi neo ngÜ©i nên có 
nh»ng lÀn bÎ Óm phäi n¢m h¢ng tuÀn lÍ tåi bŒnh viŒn, không 
có ngÜ©i thân chæm sóc. RÃt may m¡n là tØ khi có nÒi "cháo 
tình thÜÖng" cûa các Ni SÜ chùa HÜÖng SÖn Ç‰n phát cho 
bŒnh nhân h¢ng ngày, tôi Çã ÇÜ®c æn sáng thÜ©ng xuyên 
hÖn và Çúng b»a. Tôi và nhiŠu bŒnh nhân ª Çây cäm Ön các 
Ni SÜ ª chùa HÜÖng SÖn rÃt nhiŠu. 

TÃt thäy chÌ có 14 ngÜ©i, ngÜ©i l§n tu°i nhÃt næm nay Çã 
gÀn 70, ngÜ©i trÈ nhÃt m§i chÜa ÇÀy 20 tu°i, cu¶c sÓng cûa 
các Ni SÜ chùa HÜÖng SÖn vÅn còn nhiŠu khó khæn, thi‰u 
thÓn. ƒy vÆy mà nhiŠu næm qua, nh»ng n» tu ª Çây Çã t° 
chÙc ÇÜ®c nhiŠu hoåt Ç¶ng tØ thiŒn rÃt có š nghïa. Vào 
nh»ng dÎp nhÜ PhÆt ñän, R¢m Tháng Bäy, T‰t Nguyên ñán, 
thÆm chí vào ngày r¢m, mÒng m¶t h¢ng tháng, b¢ng nh»ng 
ÇÒng tiŠn häo tâm do các PhÆt tº ho¥c khách vãng lai Ç‰n 
vi‰ng chùa ûng h¶, các Ni SÜ cûa chùa Çã t° chÙc mua 
lÜÖng th¿c vŠ phát chÄn cho các gia Çình nghèo ª quanh 
khu v¿c. ñáng k‹ là tØ næm 1999 Ç‰n nay, b¢ng nguÒn quÏ 

do các PhÆt tº Çóng góp h¢ng tháng, các Ni SÜ cûa chùa Çã 
t° chÙc và duy trì ÇŠu Ç¥n nÒi "cháo tình thÜÖng" cho bŒnh 
nhân nghèo ª Trung Tâm Y T‰ huyŒn Duy Xuyên (tÌnh 
Quäng Nam). Riêng tåi Trung Tâm Y T‰ quÆn NgÛ Hành 
SÖn, ngay tØ khi m§i thành lÆp, các Ni SÜ cûa chùa Çã t° 
chÙc ÇÜ®c nÒi "cháo tình thÜÖng" Ç‹ phát h¢ng ngày cho 
bŒnh nhân nghèo. Tuy vÆy, do th©i gian ÇÀu, bŒnh nhân ª 
Trung Tâm còn thÜa th§t, nên công viŒc này Çành phäi gián 
Çoån m¶t th©i gian. Mãi cho Ç‰n ÇÀu næm 2002, khi Trung 
Tâm chuy‹n vŠ cÖ sª m§i, bŒnh nhân Ç‰n ÇiŠu trÎ ngày 
càng Çông hÖn. Các Ni SÜ Çã quy‰t ÇÎnh duy trì trª låi nÒi 
"cháo tình thÜÖng" h¢ng ngày Ç‹ phát cho bŒnh nhân. 

SÜ Cô Thích N» TuŒ Trung cûa chùa HÜÖng SÖn cho 
bi‰t: Chi phí cho m‡i nÒi cháo ho¥c s»a ª Trung Tâm Y T‰ 
quÆn NgÛ Hành SÖn chÌ khoäng 30 - 40 nghìn ÇÒng, nhÜng 
Ç‹ có nÒi cháo này, h¢ng ngày, các Ni SÜ cûa chùa Çã phäi 
thay nhau dÆy tØ 3 gi© rÜ«i sáng Ç‹ nÃu. M‡i nÒi cháo, nÒi 
s»a cûa các Ni SÜ nÃu không phäi chÌ là gåo, n‰p, cà-rÓt, 
khoai tây, ÇÆu khuôn, nÃm, ÇÆu... mà nó còn chÙa Ç¿ng cä 
tÃm lòng thÜÖng yêu, ÇÒng cäm muÓn ÇÜ®c chia sÈ nh»ng 
khó khæn, thi‰u thÓn ÇÓi v§i ngÜ©i bŒnh. ñÜ©ng tØ chùa Ç‰n 
bŒnh viŒn cÛng không phäi gÀn (khoäng hÖn 2 km) có Çoån 
låi khó Çi; vào nh»ng ngày mÜa to gió l§n, các Ni SÜ Çã phäi 
rÃt vÃt vä khi chª cháo Ç‰n tÆn nÖi. Không ít ngÜ©i Çã tØng 
bÎ cháo ho¥c s»a nóng Ç° vào áo dài. SÜ Cô TuŒ Trung còn 
k‹, th©i gian ÇÀu, khi m§i b¡t ÇÀu duy trì trª låi nÒi "cháo 
tình thÜÖng" ª Trung Tâm Y T‰ quÆn, nhiŠu bŒnh nhân chÜa 
bi‰t, nên các Ni SÜ Çã phäi Çi g†i tØng ngÜ©i Ç‰n nhÆn cháo, 
thÆm chí phäi mang cháo Ç‰n tØng phòng bŒnh. CÛng Çã có 
không ít trÜ©ng h®p, bŒnh nhân Ç‰n xin cháo nhÜng không 
có ÇÒ Ç¿ng, các n» tu Çã bÕ tiŠn cûa mình ra Ç‹ mua ca 
nh¿a phát cho h†. NhiŠu bŒnh nhân tâm s¿: M‡i tô cháo, ly 
s»a nhÜ m¶t niŠm vui nho nhÕ Ç‰n v§i h† h¢ng ngày, giúp 
cho h† thêm Ãm lòng trong nh»ng ngày Çau Óm n¢m trên 
giÜ©ng bŒnh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N» tu chùa HÜÖng SÖn Çang phát cháo cho bŒnh nhân tåi Trung 
Tâm Y T‰ NgÛ Hành SÖn. 

� (Vân Anh) 

� 
 

Ü Bà Thích N» DiŒu Cänh, trø trì chùa Bäo Quang 
tåi ñà N¤ng, và Ni SÜ Thích N» DiŒu Nguyên, trø trì 

chùa HÜÖng SÖn tåi Non NÜ§c, mùa hè næm 2003 có dÎp 
sang thæm ñÙc và vi‰ng các Chi H¶i PhÆt Tº tåi ñÙc. ñ‰n 
Çâu quš vÎ cÛng ÇÜ®c các Chùa và PhÆt Tº h‡ tr® tÆn tình 
cho công viŒc tØ thiŒn tåi quê hÜÖng. DÜ§i Çây là k‰t quä 
nh»ng công viŒc tØ thiŒn trong th©i gian qua. 

S 
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Ngoài ra chùa Viên Giác cÛng hÙa cúng cho chùa Bäo 
Quang tåi ñà N¤ng và chùa HÜÖng SÖn tåi Non NÜ§c m‡i 
næm m‡i nÖi 1.200 Euro Ç‹ lo cho nÒi cháo tình thÜÖng cÛng 
nhÜ thæm bŒnh nhân và nh»ng trÜ©ng h®p hi‹m nghèo 
khác. Quš ñåo H»u và quš PhÆt Tº nào h‡ tr® chÜÖng trình 
nÀy, xin gªi qua chùa Viên Giác và së ÇÜ®c chuy‹n tr¿c ti‰p 
vŠ ViŒt Nam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nh»ng bát cháo phøc vø cho khoa m¡t vào lúc 6 gi© sáng m‡i ngày 
cho bŒnh nhân nghèo. BŒnh viŒn m° m¡t ñà N¤ng. 

 

Thông báo 
Máy NiŒm PhÆt Çã vŠ Ç‰n chùa 

 

Trân tr†ng thông báo Ç‰n quš ñåo H»u và quš PhÆt Tº,  
Máy niŒm PhÆt ti‰ng ViŒt Çã vŠ Ç‰n chùa. Hình dáng và 

khuôn kh° máy không thay Ç°i, rÃt tiŒn mang theo ngÜ©i 
n‰u g¡n 2 cøc "pin" 1,5 Volt; nhÜng lÀn này låi có thêm hŒ 
thÓng bi‰n ÇiŒn (adaptor) Ç‹ xº døng tåi nhà. Do Çó h¶p 
giÃy Ç¿ng máy hÖi to, n‰u gªi qua BÜu ñiŒn tiŠn cÜ§c nhÜ 
sau: 

- Trong nÜ§c ñÙc : 4,10 €. 
- Ngoài nÜ§c ñÙc : 6,00 €. 
Vì lš do trên, chúng tôi yêu cÀu quš vÎ Çã Ãn tÓng có dÎp 

vŠ Chùa xin ghé qua Væn Phòng Ç‹ nhÆn máy. N‰u quš vÎ 
nào chÌ Ãn tÓng 1 máy thì xin gªi vŠ chùa sÓ cÜ§c phí trên. 
Còn quš vÎ nào Ãn tÓng tØ 2 máy trª lên mà chÌ nhÆn 1 máy 
thì chùa së Çài th† cÜ§c phí nÀy. 

Thành thÆt cám Ön và xin quš vÎ thông cäm cho. 
 

ThÜ kêu g†i 
cûa chùa PhÆt Quang 

 
Kính gºi quš vÎ Çåo tâm PhÆt tº gÀn xa, 
Kính thÜ ChÜ vÎ, 
Ngôi chùa PhÆt Quang hiŒn tåi, là nh© s¿ phát tâm ûng 

h¶ cûa quš PhÆt tº trong suÓt th©i gian qua. Th‰ nhÜng, 
ngôi Chánh ñiŒn hiŒn nay quá chÆt hËp, trong nh»ng dÎp lÍ 
l§n thì không th‹ nào chÙa ÇÜ®c sÓ lÜ®ng PhÆt tº. Nên m‡i 
lÀn nhÜ th‰, b°n t¿ Çành phäi làm lÍ bên ngoài sân chùa, 
nhÜng trª ngåi l§n nhÃt là phäi xem th©i ti‰t tÓt hay xÃu m§i 
có th‹ t° chÙc ÇÜ®c. 

CÛng vì lš do Çó, nên vào ngày 6.3.2004 t§i Çây, chúng 
tôi së khªi công xây d¿ng ngôi Chánh ñiŒn m§i trong khuôn 
viên ÇÃt chùa hiŒn nay. T°ng kinh phí xây d¿ng d¿ ki‰n 
khoäng 6.000.000 Kr. (650.000€). 

Kính thÜa quš vÎ, vì tiŠn ÇÒ PhÆt Pháp và trang nghiêm 
ngôi Tam Bäo, Ç‹ ÇÒng bào PhÆt tº có cÖ h¶i vŠ lÍ bái và tu 
tÆp. Nay kính mong s¿ häo tâm ûng h¶ cûa quš Çåo h»u xa 
gÀn, Ç‹ công viŒc xây d¿ng Chánh ñiŒn chùa PhÆt Quang 
s§m ÇÜ®c hoàn thành. 

Thay m¥t b°n t¿, chúng tôi xin chân thành cäm niŒm 
công ÇÙc ûng h¶ tØ trÜ§c Ç‰n nay, cÛng nhÜ th©i gian sau 
này, cûa quš vÎ. NguyŒn mÜ©i phÜÖng Tam Bäo, thùy tØ gia 
h¶ quš ñåo H»u và gia quy‰n ÇÜ®c vô lÜ®ng an låc, vån s¿ 
tùy duyên th¡ng š. 

Kính cÄn, 
Tÿ Kheo Thích TÎnh PhÜ§c 

 
Phi‰u công ÇÙc 

xây d¿ng chùa PhÆt Quang 
 

Phi‰u ghi công ÇÙc (Donation) 
 
H† & Tên: . . . . . 
ñÎa chÌ: . . . . . 
Tel. . . . . E-mail . . . . . 
Cúng dÜ©ng sÓ tÎnh tài là: . . . . . . .  . . .  vŠ viŒc xây d¿ng 
ngôi Chánh ñiŒn chùa PhÆt Quang. 
 

Nam Mô Công ñÙc Lâm BÒ Tát 
 
M†i s¿ cúng dÜ©ng ho¥c cho mÜ®n h¶i thiŒn, xin quš vÎ ghi 
rõ và chuy‹n tiŠn vŠ sÓ TrÜÖng Møc dÜ§i Çây: 
 

Vietnamesisk Kultur & Buddhist-Förening 
Chùa PhÆt Quang 

Postgiro Nr: 401 59 03-0 và Bankgiro Nr: 5128-4370 
Hjallbo 417 - 424 33 Angered 

Goteborg - Sweden 
Tel: +46 31 435408 

 
 

Thông báo 
thay Ç°i ÇÎa chÌ E-mail 
 
Tòa Soån báo Viên Giác xin thông báo cho quš 
Ç¶c giä, thân h»u và væn-thi h»u, k‹ tØ nay ÇÎa 
chÌ E-mail cûa Tòa Soån và Chû Bút ÇÜ®c thay 
Ç°i nhÜ sau: 

Tòa Soån:  

E-mail: baoviengiac@viengiac.de 
 

Chû Bút: 

E-mail: phuvan@viengiac.de 
 

! ! ! Các ÇÎa chÌ E-mail cÛ ÇŠu không 
còn sº døng n»a ! ! ! 

 
Trân tr†ng 
Phù Vân 
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Sinh hoåt 
c¶ng ÇÒng 

 

� Tranh ñÃu Cho T¿ Do Tôn Giáo 
Tåi ViŒt Nam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Berlin ) Vào 2 ngày 12 và 13 tháng 
12 næm 2003, nhân k› niŒm 55 næm 
ngày QuÓc T‰ Nhân QuyŠn, C¶ng 
ÇÒng NgÜ©i ViŒt tåi C¶ng Hòa Liên 
Bang ñÙc Çã xuÓng ÇÜ©ng ÇÃu tranh 
cho t¿ do tôn giáo và nhân quyŠn ViŒt 
Nam tåi thû Çô Bá Linh - ñÙc QuÓc. 

Ngày 12.12.2003, tØ 15 gi©, m¶t 
bàn th© T° QuÓc Çã ÇÜ®c c¶ng ÇÒng 
ngÜ©i ViŒt tåi Berlin d¿ng lên ngay 
trÜ§c công trÜ©ng Wittenberg. TØ các 
hÜ§ng, ÇÒng bào Çã Ç° vŠ Ç‹ tham d¿ 
bu°i t†a kháng, ÇÓt n‰n cÀu nguyŒn 
cho quê hÜÖng ViŒt Nam. 

M¶t sÓ tham d¿ viên chia nhau tûa 
ra các góc Ç‹ phát truyŠn ÇÖn cho 
ngÜ©i bän xÙ qua låi, sÓ còn låi t†a 
kháng 2 bên bàn th© T° QuÓc, trÜ§c 
ng¿c m‡i ngÜ©i Çeo nh»ng tÃm bäng 
mang nh»ng hàng ch»: T¿ do tôn 
giáo cho ViŒt Nam, Nhân QuyŠn cho 
ViŒt Nam... Bên góc phäi cûa bàn th© 
là hình änh và ti‹u sº các vÎ lãnh Çåo 
tôn giáo, các nhân vÆt ÇÓi kháng hiŒn 
Çang bÎ CSVN giam cÀm, quän thúc 
nhÜ các Hòa ThÜ®ng lãnh Çåo 
GHPGVNTN, Lm. NguyÍn Væn Lš,  
Gs. NguyÍn ñình Huy, Ls. Lê Chí 
Quang, Bs. Phåm HÒng SÖn,... 

PhÀn cÀu nguyŒn theo nghi thÙc 
PhÆt Giáo do ñåi ñÙc Thích Hånh 
TÃn, ViŒn chû chùa Viên Giác - 
Hannover, chû lÍ. Nghi thÙc Công 
Giáo do ông ñinh Kim Tân. Ông 
NguyÍn HuŒ NhÆt, giáo h»u Tin Lành 
cÛng Çã dâng l©i cÀu nguyŒn. TÃt cä 
m†i ngÜ©i, không phân biŒt tôn giáo 
ÇŠu tham d¿ các nghi thÙc cÀu nguyŒn 
này. 

Sau các nghi thÙc cÀu nguyŒn, m†i 
ngÜ©i v§i n‰n trên tay Çã tuÀn hành 
chung quanh quäng trÜ©ng. Bu°i th¡p 
n‰n cÀu nguyŒn chÃm dÙt vào lúc 19 
gi© cùng ngày. 

Sau Çó m†i ngÜ©i Çã kéo vŠ Nhà 
ViŒt Nam (Vietnamhaus) tåi quÆn 

Kreuzberg Ç‹ dùng b»a tÓi hÀu ti‰p tøc 
phÀn h¶i thäo. 

Nh»ng Çi‹m chính trong phÀn thäo 
luÆn : 

- Tình hình Çàn áp tôn giáo tåi ViŒt 
Nam mà m§i nhÃt là viŒc công an 
CSVN Çánh tr†ng thÜÖng Møc sÜ 
NguyÍn HÒng Quang và b¡t giam nhà 
truyŠn Çåo Phåm Ng†c Thåch thu¶c 
H¶i Thánh Tin Lành Mennonite. 

- Væn nghŒ lÜu diÍn cûa VC và tay 
sai s¡p t§i tåi Âu Châu mà trong t© 
quäng cáo có quäng cáo cho chÜÖng 
trình truyŠn hình VTV4. 

Ngoài ra ông Phåm Công Hoàng 
và ông TrÀn Væn Các cÛng Çã trình 
bày k‰t quä bu°i ti‰p ki‰n cûa phái 
Çoàn Çåi diŒn c¶ng ÇÒng v§i B¶ Ngoåi 
Giao ñÙc. Phái Çoàn gÒm ñåi ñÙc 
Thích Hånh TÃn, ViŒn chû chùa Viên 
Giác; Ông ñinh Kim Tân, Chû tÎch Liên 
Çoàn Công Giáo ViŒt Nam tåi ñÙc, 
Ông Phåm Công Hoàng, Chû TÎch 
TCSHNVTN, Ông TrÀn Væn Các, ñåi 
diŒn Liên Minh VNTD. ñåi diŒn B¶ 
Ngoåi giao ñÙc có Ông Loefler Phø 
trách ñông Nam Á Châu S¿ Vø và  
Ông H. Klink, Ç¥c trách vÃn ÇŠ ViŒt 
Nam. Hai viên chÙc này rÃt trÈ, vui vÈ 
ti‰p Çón phái Çoàn lúc 11 gi© 15. 

Trong phÀn trao Ç°i, Ông Loefler 
cho bi‰t ông cÛng là ngÜ©i tœ nån c¶ng 
sän trÜ§c kia nên hi‹u rõ cänh ngÜ©i 
dân phäi sÓng dÜ§i ch‰ Ç¶ CS. Ông 
cÛng cho bi‰t là CSVN có chÃp nhÆn 
ÇÓi thoåi vŠ vÃn ÇŠ nhân quyŠn, trong 
lÀn ti‰p xúc vØa qua gi»a ñÙc và ViŒt 
Nam, khi chính phû ñÙc Ç¥t vÃn ÇŠ tôn 
tr†ng nhân quyŠn tåi ViŒt Nam thì Çåi 
diŒn phía VN là NguyÍn Månh CÀm 
cho bi‰t VN cÀn th©i gian!? Ngoài ra 
Ông Loefler cÛng cho bi‰t tình trång 
cûa GHPGVNTN, Hoà ThÜ®ng  HuyŠn 
Quang và Quäng ñ¶ trong th©i gian 
qua ÇÜ®c chính gi§i Âu Châu và ñÙc 
rÃt quan tâm.  

ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn yêu cÀu 
B¶ Ngoåi Giao ñÙc lÜu tâm vŠ âm 
mÜu cûa CSVN trong viŒc ÇÜa SÜ, Sãi, 
Tæng, Ni, PhÆt Tº tåi VN xuÓng ÇÜ©ng 
chÓng d¿ luÆt HR 427 cûa Hå ViŒn 
Hoa Kÿ và d¿ luÆt nhân quyŠn cûa 
QuÓc H¶i Âu Châu vØa qua, và nhÃt là 
lÜ©ng gåt Tæng sï qua viŒc lÆp "Gi§i 
ñàn" Ç‹ tráo danh sách ch» kš tÓt 
nghiŒp thành ch» kš chÓng HR 427, và 
bÎ lùa xuÓng ÇÜ©ng bi‹u tình chÓng 
HR427. Sau cùng, Ông TrÀn Væn Các 
Çã yêu cÀu chính quyŠn ñÙc khi có bÃt 
cÙ liên hŒ nào v§i CSVN nên Ç¥t 2 vÃn 
ÇŠ T¿ do Tôn Giáo và T¿ do Thông tin 
tåi VN; Ông Loefler hoan nghinh 2 ÇŠ 
nghÎ này.  

Sau phÀn tÜ©ng trình cu¶c ti‰p ki‰n 
tåi B¶ Ngoåi Giao, m†i ngÜ©i ÇÜ®c 

xem m¶t sÓ hình änh sÓng Ç¶ng vŠ 
chi‰n dÎch NiŠm Tin Th¡ng Båo L¿c, 
phim nói lên Bi‰n CÓ LÜÖng SÖn và s¿ 
ÇÃu tranh cûa ÇÒng bào tåi häi ngoåi 
cho t¿ do tôn giáo VN. Và phim VN - 
Nh»ng Ti‰ng Nói DÛng Cäm, do Çài 
truyŠn hình ABC Úc Châu chi‰u vào 
tháng 10 vØa qua. 

Bu°i sinh hoåt chÃm dÙt vào lúc 0 
gi©. 

Ngày 13.12 th©i ti‰t càng trª nên 
xÃu hÖn v§i mÜa dÀm. NhÜng bÃt chÃp 
th©i ti‰t, hÖn 200 ÇÒng bào tØ các nÖi 
xa xôi nhÜ München, Saarbrücken, 
Dresden, Leipzig, Erfurt, Krefeld và 
Ç¥c biŒt tØ Pháp và ñan Måch Çã Ç‰n 
trÜ§c SÙ quán CSVN tåi quÆn Treptow 
Bá Linh Ç‹ tham d¿ bi‹u tình Çòi t¿ do 
tôn giáo và nhân quyŠn cho VN. 

RØng c© vàng ba s†c ÇÕ ÇÜ®c 
giæng ÇŠu tung bay theo gió; c© cÀm 
tay cÛng ÇÜ®c m†i ngÜ©i phÃt cao theo 
nh»ng khÄu hiŒu vang d¶i m¶t góc tr©i.  

12 gi©, chÜÖng trình bi‹u tình ÇÜ®c 
khai måc v§i nghi thÙc chào c© m¥c 
miŒm. Sau Çó Ông NguyÍn ñình Tâm, 
Çåi diŒn Ban T° ChÙc Çã mª l©i khai 
måc cùng nói lên š nghïa và møc Çích 
cu¶c bi‹u tình. Ti‰p Ç‰n là phát bi‹u 
cûa các Çåi diŒn t° chÙc, h¶i Çoàn, 
Çoàn th‹ tåi ñÙc nhÜ các Ông Phåm 
Công Hoàng, Ông NguyÍn Thanh Væn, 
CÖ sª MTQGTNGPVN tåi ñÙc, Ông 
Hoàng Tôn Long, H¶i PhÆt Tº ViŒt 
Nam Tœ Nån tåi ñÙc, Bà Lê NhÃt HiŠn, 
H¶i Phø N» VN T¿ Do, Bà NguyÍn ThÎ 
Ng†c Minh, H¶i NgÜ©i ViŒt T¿ Do vùng 
Niederrhein, các Ông NguyÍn Ng†c 
Bäo, Phan Væn Song Ç‰n tØ Pháp... 
tÜ©ng trình nh»ng diÍn bi‰n trong th©i 
gian vØa qua tåi VN cÛng nhÜ nh»ng 
thành quä ÇÃu tranh cûa ÇÒng bào häi 
ngoåi... Xen kë là nh»ng bài hát r¿c 
lºa ÇÃu tranh và khÄu hiŒu Çä Çäo 
CSVN, T¿ Do cho Tôn Giáo tåi VN, 
Nhân quyŠn cho VN... ÇÜ®c Çoàn bi‹u 
tình hô vang d¶i. MÜa càng lúc càng 
n¥ng h¶t, nhÜng Çoàn bi‹u tình vÅn 
gi» ÇÜ®c Ç¶i hình nguyên trång Ç‰n lúc 
cuÓi.   

Cùng tham gia trong Çoàn bi‹u tình 
có s¿ góp m¥t cûa nhiŠu th‰ hŒ. TØ cø 
Bình 84 Ç‰n nh»ng em bé 7 tu°i Bäo 
Quê. Có nh»ng anh chÎ em rÃt trÈ tØ 
VN m§i sang tœ nån ÇÜ®c 1, 2 tháng. 
Có ngÜ©i vì theo Çåo Thiên Chúa, Tin 
Lành mà trª thành nån nhân cûa ch‰ 
Ç¶. 

ñ¥c biŒt hai em Bäo Quyên và Bäo 
Quê Çã phát bi‹u rÃt cäm Ç¶ng: Bi‰t 
tin quš thÀy trong nÜ§c bÎ truy bÙc, ª 
Çây em thÃy ai muÓn Çi Çâu thì Çi 
ch£ng ai xét hÕi, rÃt là t¿ do - trong khi 
các thÀy trong nÜ§c di chuyÍn thì bÎ 
b¡t. Em hÕi thÆt l§n. Tåi sao? Tåi sao? 
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L©i cûa em quä thÆt làm xé lòng nh»ng 
ai còn có chút tình cho quê hÜÖng. Cä 
2 chÎ em Bäo Quyên và Bäo Quê ÇÜ®c 
ÇÒng bào nhiŒt liŒt tán thÜªng. Bu°i 
bi‹u tình k‰t thúc lúc 15 gi©. 
   

� Tin sinh hoåt væn hóa cûa 
ngÜ©i ViŒt tœ nån vùng Trung ñÙc. 

Ngày 06.12.2003, nhóm Sinh Hoåt 
Væn Hóa Cûa NgÜ©i ViŒt Tœ Nån Vùng 
Rhein & Main Çã t° chÙc m¶t bu°i sinh 
hoåt væn hóa mùa Thu, tØ 15 gi© Ç‰n 
00 gi©, tåi H¶i trÜ©ng Einhausen, cách 
thành phÓ Frankfurt 60 km vŠ phía 
Nam. PhÀn chính là bài thuy‰t trình 
Ti‰ng ViŒt Ÿ Häi Ngoåi do Giáo sÜ 
ñoàn Xuân Kiên, chuyên ngành Ng» 
h†c, hiŒn làm viŒc ª Sª Giáo Døc Luân 
ñôn, ngÜ©i có nhiŠu hoåt Ç¶ng và 
công trình nghiên cÙu viŒc dåy ti‰ng 
ViŒt ª häi ngoåi. Sau Çó là phÀn trình 
diÍn nh»ng bän nhåc ch†n l†c vi‰t vŠ 
mùa Thu, tØ tiŠn chi‰n Ç‰n hiŒn Çåi. 

Bu°i sinh hoåt quy tø Çông Çäo bà 
con ngÜ©i ViŒt, Ç¥c biŒt là các Anh, 
ChÎ Çang dåy ti‰ng ViŒt tåi các l§p ViŒt 
ng» do các H¶i Væn Hóa, H¶i NgÜ©i 
ViŒt... t° chÙc tåi nh»ng ÇÎa phÜÖng: 
Offenbach am Main, Künzelsau, 
Heidelberg, Stuttgart. 

Nhóm Sinh Hoåt Væn Hóa Cûa 
NgÜ©i ViŒt Tœ Nån Vùng Rhein & Main 
hoåt Ç¶ng tØ 1997 do các Anh, ChÎ HÒ 
Væn Thái, VÛ Duy Minh, TrÀn ñình Lš, 
Lê Quang Thông chû trÜÖng. Nhóm Çã 
m©i các h†c giä, các nhà nghiên cÙu, 
væn, thi sï... thuy‰t trình vŠ các ÇŠ tài 
væn hóa, væn chÜÖng, lÎch sº... Çáp 
Ùng nhu cÀu tìm hi‹u, bäo tÒn, phát 
tri‹n væn hóa ViŒt Nam cûa ngÜ©i ViŒt 
cÜ ngø quanh lÜu v¿c sông Main và 
sông Rhein. 

Quš vÎ cÀn trình bày công trình 
nghiên cÙu, tác phÄm... hay nhÆn thÜ 
m©i tham d¿, xin liên låc v§i : 

hovanthai@gmx.de 
hay 

quangthongle@gmx.de 
 

(Nguyên ñåt) 
 

� Thánh ThÃt Cao ñài Wuppertal 
 
L©i chúc xuân 
ThÜa quí HiŠn Huynh, HiŠn T›, 

HiŠn ñŒ, HiŠn Mu¶i, 
Nhân dÎp Xuân Giáp Thân trª vŠ, 

Thánh-ThÃt Cao-ñài Wuppertal kính 
gªi Ç‰n quí HiŠn Huynh, HiŠn T›, HiŠn 
ñŒ, HiŠn Mu¶i nói chung tÃt cä Tín-ñÒ 
Cao-ñài trên ñÙc QuÓc và Âu Châu 
m¶t næm m§i ÇÀy phÜ§c lành cûa ñÙc 
Chí Tôn ban bÓ, cho chúng ta có m¶t 
Ç©i sÓng bình an và t¿ tåi nÖi tâm hÒn 
v§i m†i chúng sanh trên hoàn vÛ nÀy. 

Kính thÜa quí vÎ, 
Ban Tri S¿ Thánh ThÃt muÓn lÆp 

m¶t danh sách tÃt cä Tín-ñÒ Cao-ñài 
trên toàn nÜ§c ñÙc bªi vì sau nhiŠu 
lÀn thay Ç°i ÇÎa chÌ cûa Væn-Phòng 
Ph°-Thông Giáo-Lš tåi München và 
nÖi ª cûa quí vÎ cho nên Thánh-ThÃt bÎ 
trä låi m¶t sÓ thÜ khi muÓn liên låc v§i 
quí vÎ. Thánh-ThÃt xin ñåo h»u ho¥c 
ñåo tâm nào bi‰t ngÜ©i thân mình là 
Tín-h»u Cao-ñài mà chÜa bi‰t ÇÎa chÌ 
Thánh-ThÃt nh© quí vÎ báo tin giùm. 

D¿a vào ÇÎa chÌ và danh sách m§i 
chúng ta có th‹ liên låc nhau thÜ©ng, 
nhÜ vÆy s¿ tu hành có bån së ÇÜ®c thú 
vÎ hÖn. 

M¶t lÀn n»a  Ban TrÎ S¿ cÀu mong 
ThÀy MË ban cho chúng ta ÇÜ®c nhiŠu 
HÒng Ân, cho s¿ tu h†c cûa m†i ngÜ©i 
ngày càng tinh tÃn và thành thÆt cám 
Ön quí vÎ. 

Kính thÜ, 
Thay m¥t Chánh TrÎ  S¿ 
Phó TrÎ S¿ Lê-Công-CÜ©ng 
 
ñÎa chÌ: 
Thánh ThÃt Cao ñài Wuppertal 
C/o TrÎnh Væn Dø 
Zur Spieckerswiese 3 
42327 Wuppertal - GERMANY 
Tel: & Fax. 0202 / 31 80 19 
E-mail: trinhvandu@web.de 
 
� Hoa Hậu Hamburg là một cô 

gái Việt Nam: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamburg:- Cô Nathaly Trinh, 26 

tuổi, một trong 13 người đẹp tranh 
giải, đã được bầu làm Hoa Hậu 
Hamburg vào sáng ngày 24.11.2003 
tại Discoclub  Eberts tại Schenefeld do 
Hội đồng Giám Khảo gồm những 
người nổi tiếng như Reza Homam 
(chuyên viên thẩm mỹ), Sonja Arlt 
(Hoa Hậu Hamburg 2003) và Karsten 
Kretschmer (Vô địch đô vật Âu Châu). 
Những người đẹp dự thi phải trình 
diễn qua những bộ áo quần dạ hội, áo 
tắm và phải trình bày và trả lời những 
câu hỏi của hai MC là Jeanette 
Zimmermann (Hoa Hậu Bắc Ðức năm 
2002) và Christian Schaper (Nam Hoa 
Hậu Schleswig - Holstein 2003), trước 
một cử tọa hơn 500 quan khách trong 
đó có "xếp sòng địa phương" là Karl-
Heinz Schwensen. 

Ngày 17.01.2004 cô sẽ đại diện 
Hamburg để tranh giải Hoa Hậu Ðức 
Quốc năm 2004. 

Ðược biết cô Nathaly Trinh hay là 
Trịnh Ngân Tuyền là con của ông 
Trịnh Quang Khánh và bà Nguyễn thị 
Minh. Cô là người có nhiều tài năng 
thiên phú về hội họa, ca múa, vẽ mẫu 
quần áo thời trang, đặc biệt đã đạo 
diễn và cùng trình diễn những hoạt 
cảnh có giá trị trong các buổi lễ lớn 
của cộng đồng người Việt… (PV) 

 
� Rupert Neudeck được trao giải 

Marion Dönhoff (Marion Dönhoff 
Preis für Verständigung und 
Versöhnung): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamburg:- Sáng chủ nhật 

30.11.2003, Tiến sĩ Rupert Neudeck 
được trao giải thưởng Marion Dönhoff 
về "sự cảm thông và hòa hợp". Giải 
thưởng mang tên Marion Dönhoff do 
tuần báo Die Zeit tổ chức để tưởng 
nhớ đến bà Chủ Bút lâu đời và cũng là 
người Chủ trương báo Die Zeit đã quá 
cố vào tháng 3.2002, hưởng thọ 92 
tuổi.  

27 năm trước đây bà Dönhoff đã 
xuất bản cuốn sách nổi tiếng mang 
đầy tình nhân đạo: "Menschen, die 
wissen, worumes geht?". 

Dựa theo cốt lõi của cuốn sách, 
dựa tinh thần nhân đạo của bà, tinh 
thần của "người sống chung và hòa 
hợp với người khác", giải thưởng 
được trao cho cá nhân hay cơ quan 
hoạt động nhân đạo. 

Năm 2003, lần đầu tiên tại 
Hamburg một hội đồng Giám Khảo 
gồm những vị  nổi tiếng như: Ralf 
Dahrendorf, Hermann Graf Hartzfeldt, 
Manfred Lahnstein, Janusz Reiter, 
Theo Sommer, Helmut Schmidt, 
Richard von Weizsäcker đã chọn và 
trao giải thưởng chính 20.000 Euro 
cho ông Rupert Neudeck. 

 
Ông Neudeck, sinh năm 1939 tại 

Danzig (Ba Lan) là một Tiến sĩ Thần 
học, và cũng là một nhà báo. Ông 
Neudeck không phải là người thích 
đứng dưới ánh đèn sân khấu, mà ông 
thích dấn thân trong thế giới điêu tàn 
của chiến tranh, của nghèo đói khó 
khăn, của những thảm cảnh để cứu độ 
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và tái xây dựng lại cuộc sống của con 
người. Hơn 20 năm qua, với tư cách là 
Chủ tịch Ủy ban Cap Anamur /  Hội 
Deutsche Notärzte e.V. ông đã có mặt 
từ Somalia đến Eritrea, từ Angola đến 
Zaire, từ Kosovo đến Südsudan, từ 
Tschetschenien đến Nordkorea, 
Vietnam, từ Afghanistan đến Irak... 
Ðặc biệt chỉ trong vòng vài năm từ 
cuối năm 1979, những chuyến tàu của 
Ủy Ban Cap Anamur đã cứu vớt trên 
10.000 thuyền nhân người Việt trên 
biển. Những năm sau đó, qua công tác 
nhân đạo của Ủy Ban của ông cũng đã 
giup đỡ cho hàng triệu người... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Với kế hoạch của Hội Mũ Xanh 

(Grünhelme e.V), trong năm 2004 ông 
dự trù một chương trình giúp đỡ các 
quốc gia nghèo khó... 

Cũng trong ngày này, một giải 
thưởng khuyến khích 10.000 Euro 
được trao cho Hội "Heim-statt 
Tschernobyl e.V." của những người 
Ukraine tỵ nạn từ vùng bị ảnh hưởng 
chất phóng xạ nguyên tử. (PV) 

 
� TAIZÉ - Cuộc gặp gỡ của giới 

trẻ Âu Châu tại thành phố Hamburg 
(29.12.03 đến 02.01.04) 

 

Từ 26 năm qua những cuộc gặp 
gỡ Taizé của giới trẻ Âu Châu vẫn 
được tổ chức tại nhiều nơi trên thế 
giới : Barcelona, Mailand, Wien, 
Stuttgart v.v… 

Cuộc gặp gỡ năm vừa qua tại 
Paris quy tụ 80.000 thanh thiếu niên. 
Năm nay cuộc họp mặt đã được diễn 
ra tại thành phố cảng Hamburg từ 
ngày 29.12.03 đến 02.01.04 với 
60.000 tham dự viên. 

Trong những ngày này, các thanh 
thiếu niên từ nhiều quốc gia Âu Châu 
tuổi từ 17 đến 29, đã đến với nhau để 
cùng tìm kiếm cho mình ý nghĩa cuộc 
sống, cũng như đi sâu vào sự hiệp 
nhất với nhau trong đời sống Kitô Hữu 
giữa những nền văn hóa đa dạng của 
mỗi dân tộc. 

Các sư huynh Taizé hiện có mặt và 
làm việc trên 25 quốc gia tại Âu Châu. 
Cộng đoàn dòng tu Taizé đã được 
Thầy Roger Schutz, năm nay 88 tuổi, 
người Thụy Sĩ, thành lập vào năm 
1940 tại làng Taizé (Pháp), nhằm mục 
đích tìm con đường hòa hợp và tạo 
dựng niềm tin cho giới trẻ trong Đức 

Tin Thiên Chúa Giáo, bao gồm Công 
Giáo La Mã, Tin Lành và Chính Thống 
Giáo. 

Cộng đoàn Taizé thường cầu 
nguyện bằng tiếng hát và ánh nến. Lời 
nhạc của họ rất ngắn gọn và bằng 
nhiều ngôn ngữ khác nhau và được 
lặp đi lặp lại nhiều lần như những lời 
chiêm niệm. 

60.000 thanh thiếu niên tự trang bị 
túi ngủ được chia ra tạm trú trong suốt 
thời gian gặp gỡ tại 210 Giáo xứ Công 
Giáo, Tin Lành, các trường học và các 
tư gia hảo tâm. Mỗi ngày họ có những 
sinh hoạt buổi sáng tại các Giáo xứ địa 
phương, buổi chiều gặp gỡ chung, 
sinh hoạt và dùng cơm trưa và tối 
trong Messehalle Hamburg, với sức 
chứa đến 100.000 người. 

Trong kỳ họp mặt này có khoảng 
30 thanh niên thiếu nữ Việt Nam cùng 
tham dự, dưới sự hướng dẫn của Linh 
Mục tuyên úy Huỳnh Công Hạnh. 
Công đoàn Công Giáo Việt Nam tại 
Hamburg cũng đã tình nguyện đón tiếp 
hơn 40 tham dự viên người Ba Lan, Ý, 
Pháp v.v… về trú ngụ tại nhà để cùng 
chia sẻ với các Giáo xứ Đức nơi đang 
sinh sống.  

(ttv.H. Thoảng, Hamburg) 
 

 

� H¶i Tình ThÜÖng/ ñÙc QuÓc cÙu 
tr® ThÜÖng Ph‰ Binh Quân L¿c 
ViŒt Nam C¶ng Hòa. 

 
Trong nh»ng tháng cuÓi và ÇÀu næm 
2004, nh»ng ân nhân kh¡p nÖi Çã gªi 
vŠ tr® giúp TPB-QLVNCH, H¶i Tình 
ThÜÖng ñÙc QuÓc Çã chuy‹n ti‰p Ç‰n 
tÆn tay cho Anh Em ThÜÖng Ph‰ Binh 
bên nhà, ÇÒng th©i cÛng Çã chuy‹n 
m¶t sÓ hÒ sÖ Ç‰n các ân nhân Ç‹ h† t¿ 
chuy‹n tiŠn vŠ tr® giúp. 
 

Nh»ng tÃm lòng vàng ti‰p theo:  
 
Ôb. P.V.T (Pforzheim) 240€. . Phåm 
ThÎ Nga (Thøy Sï) 20€. NguyÍn ThÎ 
HÒng Nhung (Kleve) 100US$. TrÀn 
H»u NghiŒp (Münster) 10€. 

Tübingen: Cô Oanh ñ‡ 52€. Praxis Fr. 
Dr. Kastner 29,57€. Praxis Dr. 
Kochendöfser & Dr. Hemminger 
43,80€. Praxis Dr. Heckmann 41,45€. 
Praxis Dr. Dörr & Fierbeck 52,70€. Cô 
Lan ñ‡ & Hai NguyÍn 156€. Fr. Frida 
Kauter Mannheim 50€. Bà Trang ThÎ 
MÏ PhÄm (Hòa Lan) 90€. Ô Võ Toàn 
Trung Georg- TÓ Nga Võ Marlène 50€. 
Bà NguyÍn ThÎ Thu Lan (Hoa kÿ) 
250€. A. TrÀn HÒng SÖn (Japan) 450€ 
(chÜa trØ lŒ phí ngân hàng). 
DiÍn Çàn TTVNCC: 64 hÒ sÖ. Bån 
Nam Trân 5 hÒ sÖ. A. LÜu Vong Khách 
(Hoa kÿ) 5 hÒ sÖ. Bån XH3060: 6 hÒ 
sÖ. Bån Hang Pham 159=3 hÒ sÖ. Bån 
Mien Dong (JP): 3 hÒ sÖ. Ôb TriŒu 

CÄm ViÍn (France) 2 hÒ sÖ. Cô Quách 
Hoa Anh (Belgique) 2 hÒ sÖ. 
Danh sách ph‰ binh nhÆn tiŠn 
(theo giÃy hÒi báo do PB kš nhÆn) ti‰p 
theo: 
Sàigòn: NhÆn 752.500ÇVN: Ngô 
Bình ñ£ng, Hà Quang Thái. Tå Væn 
Minh. NhÆn: 870.000ÇVN. BiŒn Væn 
Mâu. Lê Hùng Long. Phan Væn Bäy. 
Lê Công Huÿnh. NhÆn:952.000ÇVN: 
Ng. Væn ñuông. Lê Châu. Lê Quang 
Tri‰t. NguyÍn Væn S§t. ñoàn Ng†c MÏ. 
CÁI B×: NhÆn: 882.500ÇVN: TrÀn Væn 
Tây. 
B N TRE: NhÆn: 952.000ÇVN: 
NguyÍn Væn Lâm. 
BµNH DÐ÷NG: NhÆn: 870.000ÇVN 
TrÀn Châu. 
KHÁNH H¼A: NhÆn: 952.000ÇVN: 
Hoàng ThÎ Vân. 
LÂM ñ—NG : NhÆn: 952.000ÇVN: Lê 
CÖ. NguyÍn Væn Danh. DÜÖng Væn 
LÜu. 
LONG AN: NhÆn: 952.000ÇVN Huÿnh 
Væn Bá. Võ Ng†c Thåch. 
QU NG NAM: NhÆn 870.000ÇVN: 
Phåm Væn Thông. Ng. Quang Vinh. 
QU NG NG‚I: NhÆn 865.000ÇVN: 
NguyÍn ñÓc. Phåm Væn HÒng. 
NguyÍn Thanh. TrÜÖng Quang Diên. 
NhÆn 870.000ÇVN: ñ¥ng Bá. Phåm 
ThÖ. Lê Thanh Tâm. 817.000ÇVN. 
 
PHÚ YÊN: NhÆn 870.000ÇVN: NguyÍn 
Lót . 
TI“N GIANG: NhÆn. 870.000ÇVN: 
NguyÍn Væn Xê. NhÆn 952.000ÇVN 
NguyÍn Væn KiŒt. Lê Quang Tråch. 
VÛng tàu: NhÆn 952.000ÇVN: Lê 
Tr†ng T¿u. 
 ñÎa chÌ Liên låc cûa H¶i Tình 
ThÜÖng ñÙc QuÓc: 

Thû QuÏ:   NguyÍn Ti‰n Hóa 
Im Trompeter  17 
72766 Reutlingen 

Germany 
Konto Nr. 0305459700. 

BLZ64080014. 
Dresdnerbank. Reutlingen. 

     � (vh-trÀn ghi.) 
 

� Cali- Ðêm Nhân Quyền 2003 
Westminsate - Trên dưới 500 

nguời đã tham dự “Đêm Nhân Quyền 
2003” theo lời kêu gọi của hơn 22 tổ 
chức trẻ trong cộng đồng Việt Nam 
trong đêm thứ bảy ngày 6 tháng 12 
năm 2003. Trong tiết trời khá lạnh của 
những ngày cuối năm. Truớc đó một 
phái đoàn gồm 14 nguời đã tuyệt thực 
cũng ngay tại địa điểm tổ chức (trong 
bãi đậu xe khu chợ 99 trước Phước 
Lộc Thọ). 

Đêm sinh hoạt và thắp nến cho 
Nhân Quyền khai mạc vào lúc 7 giờ 
30. Trước một sân khấu lớn với màn 
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hình rộng chúng tôi nhận thấy có: 
Thượng Tọa Thích Viên Lý Phó Tổng 
thư ký VP 2 Viện Hóa Đạo, Đức Giám 
Mục Mai Thanh Lương, Hòa Thượng 
Thích Chơn Thành và quý vị trong Hội 
Đồng Liên Tôn như: Mục sư Trần 
Thanh Vân, Hiền Tài Phạm Văn Khảm, 
Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Luật sư 
Phạm Văn Phổ, Ông Vũ Hà Bằng. 
Ngoài ra còn có Hòa Thượng Thích 
Giác Lượng, Thượng Tọa Thích Giác 
Sĩ, Đại Đức Thích Tuệ Chiếu. Về phiá 
dân sự có Dân biểu Lou Correa (cũng 
là một tuyệt thực viên), Ông Tạ Đức 
Trí Chủ tịch Cộng Đồng VN Nam Cali, 
Ông Ngô Giáp Chủ Tịch Liên Hội Cựu 
Chiến Sĩ QLVNCH, Phó Thị Trưởng 
Garden Grove: Trần Thái Văn, Phó Thị 
Trưởng Westminsater: Andy Quách, 
Ủy Viên Giáo Dục Nguyễn Quốc Lân, 
Bác sĩ Võ Đình Hữu Chủ tịch Cộng 
đồng Pomona, Ông Nguyễn Thanh 
Trang Mạng lưới Nhân Quyền Việt 
Nam và nguời khách đặc biệt của giới 
trẻ thuộc nhóm Tuổi Trẻ Lên Đường 
đến từ Úc Châu là anh Nguyễn Hoàng 
Thanh Tâm. 

Nghi thức chào cờ đặc biệt do Hội 
Phụ Nữ Đại Hàn trong y phục cổ 
truyền với bài Quốc ca Hoa Kỳ và các 
sinh viên Việt Nam trong áo chiếc áo 
dài truyền thống hát bài Quốc ca Việt 
Nam. Qua phần điều hợp của Trần 
Triết và Yến Khanh các vị đại diện Tôn 
giáo cùng tiến lên lễ đài để thắp 
hương cầu nguyện để sau đó trao lại 
ngọn lửa trên bàn thờ Tổ Quốc cho 
giới trẻ thắp sáng niềm tin, chính thức 
mở đầu cho đêm thắp nến cho Nhân 
Quyền đêm 6 tháng 12 năm 2003. 
Vị diễn giả đầu tiên được mời lên mở 
đầu cho đêm sinh hoạt là Thượng Tọa 
Thích Viên Lý trong tư cách Phó Tổng 
Thư Ký VP 2 Viện Hóa Đạo. Thượng 
Tọa đã trình bày hiện trạng vi phạm 
nhân quyền rất trầm trọng của chính 
quyền Việt Nam hiện nay và TT cho 
biết sự dấn thân của tuổi trẻ là điều 
cần thiết cũng như tương lai của một 
nước Việt Nam dân chủ, tự do nằm 
trong tay những nguời trẻ hôm nay. 
Sau đó Đức Giám Mục Mai Thanh 
Lương cũng đã lên diễn đàn để tỏ lòng 
khen ngợi giới trẻ đã biết nhìn đến tiền 
đồ của dân tộc. Hai diễn giả kế tiếp là 
ông Nguyễn Thanh Trang và Dân biểu 
Lou Correa. 

Anh Nguyễn Hoàng Thanh Tâm đã 
được các bạn trẻ hoan hô nồng nhiệt 
khi anh báo cáo tình hình cuộc biểu 
tình chống đài truyền hình CBS tại Úc 

Châu với 12 ngàn nguời tham dự bắt 
buộc ban Giám đốc phải hủy bỏ 
chương trình tiếp vận này. 

Trong ánh nến lung linh hàng trăm 
người bất chấp khí hậu càng lúc càng 
trở nên lạnh hơn với những luồng gió 
thổi qua bãi đậu xe trống trải. Mọi 
người say mê theo dõi những tiết mục 
văn nghệ mang tính đấu tranh do các 
Hội đoàn trẻ biểu diễn. 

Trong thời điểm này, đây có lẽ là 
buổi tập hợp đông đảo nhất, có trật tự 
nhất trong những sinh hoạt cộng đồng 
vùng Nam Cali.              

(Nguyễn Ngân) 
 
� 36 nhà báo hy sinh vì nghề 

nghiệp trong năm 2003 
NEW YORK.- Ngày 02.01.04, Ủy 

Ban Bảo Vệ Các Nhà Báo (CPJ), có 
trụ sở chính ở New York, cho biết là 
đã có 36 nhà báo hy sinh trong lúc 
đang hành nghề trong năm 2003, 
trong đó có hơn một phần ba số đó đã 
hy sinh trong khi đang theo dõi các 
cuộc hành quân tại Iraq.  

Theo tổ chức CPJ, thì đã có đến 
13 nhà báo hy sinh trong khi theo dõi 
các cuộc giao tranh tại Iraq. Có 6 nhà 
báo đã thiệt mạng vì bệnh hay vì tai 
nạn giao thông, khi tường thuật về 
cuộc chiến tranh này, đã không được 
kể đến trong số này.  

Có 2 nhà báo của Reuters đã ở 
trong số nhà báo hy sinh tại Iraq.  

Tại mặt trận Trung Đông, tức vùng 
nóng bỏng thứ nhì trên thế giới hiện 
nay, cũng có hai nhà báo hy sinh trong 
khi hành nghề, do hỏa lực của quân 
đội Israel tại Bờ Phía Tây và Dải 
Gaza.  

Tại Phi Luật Tân, đã có năm nhà 
báo hy sinh vì tường thuật về nạn 
tham nhũng địa phương hay chỉ trích 
các giới chức địa phương. Ngoài ra tại 
Colombia, cũng có ba nhà báo bị sát 
hại, tại Nga một chủ bút bị đâm chết vì 
viết bài về tội ác và tham nhũng... 

Năm 2002, có 19 nhà báo đã hy 
sinh trong khi hành nghề trên thế giới.  

 
� Nhà Văn XUÂN VŨ qua đời 
(Texas, Hoa Kỳ):- Nhà văn Xuân 

Vũ đã qua đời sau một cơn trọng bệnh 
tại nhà thương San Antonio, Texas, 
vào lúc 2:20 giờ địa phương, ngày 
01.01.2004, hưởng thọ 73 tuổi. Lễ hỏa 
táng được cử hành ngày 05.01.04 tại 
nhà quàn Oakhills Funeral, San 
Antonio, Texas. 

Nhà văn Xuân Vũ tên thật là Bùi 
Quang Triết, sinh ngày 19.3.1930 tại 
Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Năm 15 tuổi 
ông đã theo người cậu đi kháng chiến 
chống Pháp. Ông tập kết ra Bắc năm 
1955. Sau khi khám phá ra sự thật về 
cộng sản, ông đã tìm cách vào Nam 
để từ đó rời bỏ đảng. Ông trở vào 
Nam năm 1963 và ra chiêu hồi năm 
1971. 

Trên đường vượt Trường Sơn vào 
Nam, ông đã chứng kiến nhiều hiện 
tượng và sinh hoạt của bộ đội CS 

miền Bắc. Nhiều câu chuyện được kể 
lại trong những cuốn sách ông sáng 
tác sau khi ông trở về quê hương với 
tâm trạng mất mát vì bị lầm lỡ theo 
cộng sản trong một thời gian khá dài. 

Sau khi trở về, ông đã viết 5 tập 
sách nổi tiếng nói về tội ác và bộ mặt 
thật của CSVN. 5 tập sách rất có giá trị 
là: Ðường Ði Không Ðến, Sương 
Trắng Trường Sơn, Mạng Người Lá 
Rụng, Ðến Mà Không Ðến, và Ðồng 
Bằng Gai Góc. Ông được Chính phủ 
VNCH trao giải Văn Học Quốc Gia 
năm 1973 về những tập sách này. 

Chức vụ sau cùng trước khi ông tỵ 
nạn sang Hoa Kỳ vào năm 1975 là 
Phó Giám Ðốc Nha Chiêu Hồi VNCH. 

Từ lúc định cư tại Hoa Kỳ, nhà văn 
Xuân Vũ đã viết rất nhiều sách. Có 74 
cuốn chính thức được ra thị trường 
như Kẻ Sống Sót, Trả Ta Sông Núi, 
Lệnh Tấn Công...  

Cộng đồng người Việt hải ngoại đã 
mất đi một nhà văn tên tuổi đã có 
nhiều đóng góp đáng kể về mặt văn 
hóa và lịch sử. 

 
� Học sinh gốc Việt lọt vào bán 

kết cuộc thi "Giải Nobel Trẻ" 
Tập đoàn Intel cho biết lưu học 

sinh gốc Việt, Hà Duy Minh, 18 tuổi, 
đang theo học tại trường Trung Học 
Ulysses S. Grant (Hoa Kỳ) đã lọt vào 
bán kết cuộc thi "Tìm Kiếm Tài Năng 
Khoa Học Intel".  

Cuộc thi này còn được gọi tên là 
"Giải Nobel Trẻ" vì đây là cuộc thi lâu 
đời đã có lịch sử 63 năm. Đây cũng là 
cuộc thi uy tín nhất nước Hoa Kỳ dành 
cho những học sinh trung học.  

Đề tài của Minh tại cuộc thi là 
"Nghiên cứu về các ảnh hưởng của 
liệu pháp thay thế estrogen (ERT) dài 
hạn trên vùng não xám và não trắng 
thông qua thiết bị chẩn đoán hình ảnh 
cộng hưởng từ tính (MRI)".  

Như vậy, trong ba năm liên tiếp đã 
có ba lưu học sinh Việt Nam vào đến 
bán kết của giải thưởng này. Hai học 
sinh trước đoạt giải là Lê Thu Thủy và 
Phạm Anh Tuấn.  

 

� Bän tin sÖ khªi vŠ phiên tòa 
phán quy‰t ngày 25.12.2003 cûa anh 
Lš TÓng tåi tòa án Rayong Thái Lan. 

 Phiên tòa ra phán quy‰t Lš TÓng 
ÇÜ®c diÍn ra tåi Tòa án Rayong Thái 
Lan vào lúc 10 gi© sáng ngày 25/12/03 
. V§i s¿ tham d¿ cûa hai Chánh án, 
Công tÓ viên, LuÆt sÜ Çåi diŒn, hai 
Thông dÎch viên, ThÜ kš Tòa, Lãnh s¿ 
Hoa kÿ Jeffrey và cô Phø tá, cùng 
Cänh sát Thái. VŠ phía truyŠn thông 
báo chí có phóng viên AP, Bangkok 
Post, Tranation cûa Thái. VŠ phía 
c¶ng ÇÒng ViŒt Nam có 7 ngÜ©i gÒm 
có:  

- Ÿ B¡c Cali: 3 ngÜ©i: Bà Kim, và 2 
bån trÈ cô MÏ Hånh, NguyÍn TuÃn. 

- Ÿ Úc châu : 4 ngÜ©i . 
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Khªi ÇÀu phiên tòa, Ông Chánh án 
tuyên Ç†c bän án Lš TÓng trong vòng 
40 phút v§i 3 t¶i danh: 

1. T¶i danh không t¥c: 6 næm 8 
tháng 

2. T¶i danh r©i không phÆn Thái 
Lan bÃt h®p pháp: 4 tháng 

3. T¶i danh bay vào không phÆn 
Thái Lan không giÃy phép: 4 tháng 

T°ng c¶ng 3 t¶i danh là: 6 næm 16 
tháng tÙc là: 7 næm 4 tháng 

Sau khi Ç†c xong bän án, hai 
Chánh án liŠn r©i khÕi phòng án, và Lš 
TÓng không có cÖ h¶i tÜ©ng trình, th¡c 
m¡c, phát bi‹u š ki‰n gì cä. Lš TÓng 
không b¢ng lòng v§i bän án trên... 
nhÜng v§i š nguyŒn xin thø án tåi MÏ. 

Sau khi Lš TÓng tham khäo v§i 
Lãnh s¿ Hoa kÿ, ÇÜ®c bi‰t trong vòng 
m¶t tháng, n‰u phía Công tÓ viŒn ÇÒng 
š v§i bän án Çó thì Tòa Lãnh s¿ Hoa 
kÿ së liên låc v§i B¶ TÜ Pháp Hoa Kÿ 
làm m¶t hÒ sÖ Ç‹ gªi cho phía Thái 
Lan. Theo m¶t ThÕa Ð§c gi»a 2 nÜ§c 
Hoa Kÿ và Thái Lan, n‰u Lš TÓng ª tù 
ÇÜ®c 1/3 th©i gian thø án thì së ÇÜ®c 
trao trä vŠ Hoa Kÿ Ç‹ thø án ti‰p bän 
án. Ngoài ra còn có 3 ngÜ©i lå m¥t 
tham d¿ ÇÜ®c nghi là ngÜ©i cûa ViŒt 
C¶ng Ç‰n tham d¿ Ç‹ báo cáo tin tÙc 
cho CSVN Çã tØng làm áp l¿c v§i Tòa 
Ç‹ hãm håi Lš TÓng. 

Phiên tòa chÃm dÙt vào lúc 12 gi© 
trÜa cùng ngày. 

 (Bän tin nÀy phÕng theo Bän tÜ©ng 
trình cûa NguyÍn TuÃn, ngÜ©i tØ B¡c 
Cali tham d¿ Phiên tòa 25/12/03 tåi 
Rayong Thailand) 

(NgÜ©i vi‰t tin :Lê Ngoån) 
 
� Văn Bút Quốc Tế họp Ðại Hội 

Thế Giới ở Mễ Tây Cơ đồng thanh 
chấp thuận quyết nghị bênh vực 
những nhà và lãnh đạo Tôn Giáo 
tranh đấu cho tự do dân chủ bị đàn 
áp ở Việt Nam. 

Đại hội Thế giới kỳ thứ 69 của Văn 
Bút Quốc tế vừa diễn ra tại thành phố 
Mễ Tây Cơ từ ngày 22 đến 28 tháng 
11 năm 2003. Bản thảo Dự án Quyết 
Nghị về Việt Nam do nhà thơ Nguyên 
Hoàng Bảo Việt hội viên Trung tâm 
Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại (Centre 
PEN Suisse Romand) và Trung tâm 
Âu châu/Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, 
được sự bảo trợ của ba Trung tâm 
Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại, Thụy Sĩ 
Đức thoại và Thụy Sĩ Ý thoại. Cần 
phải có Quyết nghị về Việt Nam: 

- để vạch trần trước công luận bản 
chất bất lương, vô liêm sĩ và cực kỳ 
hung bạo của chế độ Việt cộng khi mà 
tình hình Nhân quyền càng tồi tệ và 
trầm trọng. Nhiều cuộc bắt giam độc 
đoán, nhiều hành động trấn áp vô 
nhân đạo, nhiều vụ án bất công, phi 
pháp, rập khuôn công lý thời Staline, 
nhằm khủng bố, bao vây, cô lập và 
đày đọa những người có can đảm đòi 

hỏi thực thi những quyền tự do dân 
chủ và bài trừ quốc nạn tham nhũng.  

- vì không thể ngồi yên trước tình 
cảnh nguy bách của nhiều tù nhân bị 
sa sút sức khoẻ hoặc lâm bệnh nặng 
mà không được điều trị khẩn cấp, như 
là nhà luật học Lê Chí Quang và Hòa 
thượng Thích Quảng Độ. Phải có 
Quyết Nghị về Việt Nam vì không thể 
câm nín sau khi nghe thấy tiếng kêu 
thương, cảm nhận được nỗi đau buồn, 
niềm phẫn uất của nhiều gia đình Việt 
Nam đang gánh vác một phần đại khổ 
nạn của dân tộc. Tiêu biểu, có những 
tên người chỉ đọc lên một lần sẽ nhớ 
suốt đời, như là bà Nguyễn Thị Kim 
Chung, người mẹ của tù nhân Lê Chí 
Quang; bà Trần Thị Quyết, người mẹ 
của tù nhân Nguyễn Khắc Toàn; bà Vũ 
Thúy Hà, các cháu Phạm Vũ Anh 
Quân và Phạm Vũ Duy Tân, người vợ 
và hai đứa con của tù nhân Phạm 
Hồng Sơn; bà  Bùi Thị Kim Ngân, các 
cháu Nguyễn Vũ Thanh Hà và Nguyễn 
Vũ Thuần Linh, người vợ và hai đứa 
con của tù nhân Nguyễn Vũ Bình; bà 
Đỗ Thị Cư, người vợ của tù nhân 
Phạm Quế Dương; bà Dương Kim 
Hợp, người vợ của tù nhân Trần Dũng 
Tiến; bà Nguyễn Thị May, người vợ 
của tù nhân Nguyễn Đình Huy, v.v.   

- vì hàng ngàn hội viên Văn Bút 
Quốc tế từ khắp năm châu mong 
muốn lên tiếng bênh vực những nạn 
nhân mà họ chưa gặp mặt một lần 
nào. Họ chỉ biết đó là những văn thi 
hữu, nhà báo, học giả, trí thức Việt 
Nam chân chính, mà tiếng nói bị tước 
đoạt, ngòi bút bị bẻ gãy, tác phẩm bị 
tịch thu, thân thể bị nhục hình, mạng 
sống bị đe dọa và thân nhân liên lụy bị 
sách nhiễu, hăm he, trừng phạt. Còn 
nhớ từ đầu năm 2003, Văn Bút Quốc 
tế đã mở một cuộc vận động toàn cầu 
suốt một tháng trời để tố cáo Việt cộng 
chà đạp quyền tự do phát biểu và bày 
tỏ quan điểm về những vấn đề có lợi 
ích quốc gia, như là tình trạng vi luật, 
chỉ trích Mật ước biên giới Việt Trung, 
đòi bảo đảm những quyền dân sự và 
chính trị, tự do sáng tạo, trao đổi tài 
liệu và tham khảo các nguồn tin trên 
Internet. Bạo quyền Hà Nội cũng bị Ân 
Xá Quốc tế, Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả, 
Phóng Viên Không Biên Giới, Đài 
Quan Sát Nhân Quyền và Quốc Hội 
Âu châu nhiều lần lên án gắt gao. 
Chưa kể sự can thiệp của một số 
chính phủ dân chủ có quan hệ với chế 
độ hiện nay ở Việt Nam, như là Liên 
bang Thụy Sĩ.  

Cần nói thêm là tại Mễ Tây Cơ, Dự 
án Quyết Nghị về Việt Nam còn được 
nhà văn đại biểu Phạm Quang Trình 
(Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại) 
đề nghị bổ sung với một số yêu sách 
cụ thể: đòi nhà cầm quyền Hà Nội  

- đình chỉ hành động sách nhiễu và 
giam cầm những tín đồ và thân nhân 
của các nhà lãnh đạo tinh thần như 
trường hợp ba người cháu của linh 
mục Nguyễn Văn Lý (cả ba người đều 

đã bị bắt và bị kết án tù vì công khai 
ủng hộ người chú của họ), và 

- đình chỉ hành động ngăn chận sự 
yễm trợ tài chánh đối với tù nhân và 
cho họ được chẩn bệnh và điều trị. 

Ngoài ra, Văn Bút Việt Nam Hải 
Ngoại cũng yêu cầu được ghi tên bảo 
trợ Dự án Quyết Nghị về Việt Nam.  

Hôm 27 tháng 11 năm 2003, Dự án 
Quyết Nghị về Việt Nam đã được Hội 
đồng Đại biểu Văn Bút Quốc tế đồng 
thanh biểu quyết chấp thuận. Hiệp Hội 
các nhà Văn Thế giới đòi phóng thích 
tức khắc và vô điều kiện tất cả những 
tù nhân ngôn luận và lương tâm, bao 
gồm 15 người được biết tiếng và nêu 
tên trong Quyết Nghị. Đồng thời, Văn 
Bút Quốc tế đòi thủ tiêu chế độ kiểm 
duyệt và bãi bỏ mọi biện pháp hạn chế 
đối với quyền tự do diễn đạt tư tưởng, 
tự do sáng tác và xuất bản, cùng là tự 
do báo chí.  

(Tin: Liên Hội Nhân Quyền  
Việt Nam ở Thụy Sĩ) 

 

� Ông Kÿ "Bán ñÙng LÜÖng Tâm" 
... Hai nhà trí thÙc tØ Hà N¶i bÃt 

ÇÒng chính ki‰n hàng ÇÀu Çã chÌ trích 
c¿u Phó T°ng ThÓng NguyÍn Cao Kÿ, 
ngÜ©i vŠ thæm ViŒt Nam sau gÀn 30 
næm lÜu vong và rÒi låi ca ng®i ch‰ Ç¶ 
c¶ng sän mà ông tØng chÓng låi. Tin 
này cûa hãng thông tÃn AFP hôm chû 
nhÆt. 

- NguyÍn Thanh Giang, m¶t nhà 
vÆt lš ÇÎa cÀu và là nhà hoåt Ç¶ng dân 
chû liên tøc bÎ công an quÃy nhiÍu, chÌ 
trích ông Kÿ vŠ viŒc ûng h¶ chính sách 
cûa Hà N¶i khi thúc ÇÄy kinh t‰ trong 
khi xi‰t månh tay ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i 
bÃt ÇÒng chính ki‰n. 

Ông nói v§i AFP hôm chû nhÆt: 
"BÃt kÿ xã h¶i nào muÓn phát tri‹n ÇŠu 
phäi Çi cä hai chân kinh t‰ và chính trÎ. 
N‰u chÌ tÆp trung 1 chân, thì trÜ§c sau 
gì cÛng té ngã". 

Nhà trí thÙc 67 tu°i, tØ nhà ª Hà 
N¶i nói: "N‰u chÌ phát tri‹n kinh t‰ và 
bÕ lÖ cäi cách chính trÎ, xã h¶i së phát 
tri‹n què qu¥t và không bŠn v»ng, và 
dÍ søp Ç° trÜ§c các khûng hoäng l§n". 

- CÛng theo AFP, ông Hoàng Minh 
Chính, 84 tu°i, cÛng tØ Hà N¶i lên án 
ông Kÿ là "bán ÇÙng lÜÖng tâm... bán 
ÇÙng các chi‰n h»u cûa ông ta và 
ÇÒng bào ViŒt Nam". 

Ông nói v§i Çài RFA hÒi cuÓi tuÀn: 
"Tôi thúc giøc ông NguyÍn Cao Kÿ ÇÓi 
diŒn v§i th¿c tåi ViŒt Nam hôm nay, 
hãy g¥p dân chúng, nói chuyŒn v§i 
ngÜ©i nghèo và hÕi xem h† có ûng h¶ 
nh»ng gì ông ta nói hay không". 

Ông Chính nói ông nghi ng© có 
Ç¶ng cÖ bí mÆt sau l©i ca ng®i Çäng 
cûa ông Kÿ, "Ông ta Çã không nói thÆt 
bªi vì có th‹ ông ta muÓn làm hài lòng 
chính phû và Çäng CSVN Ç‹ tìm nÖi 
an nghÌ cho phÀn Ç©i còn låi". 



viên giác 139 tháng 2 næm 2004 78 

 
� C¿u thû tÜ§ng NguyÍn Bá CÄn 

lên ti‰ng vŠ NguyÍn Cao Kÿ 
M¥t khác, trÜ§c dÜ luÆn ngày càng 

sôi søc cûa ÇÒng hÜÖng Quân Dân 
Cán Chính VNCH liên quan Ç‰n nh»ng 
l©i tuyên bÓ và hành Ç¶ng cûa C¿u 
Thi‰u TÜ§ng NguyÍn Cao Kÿ Çang ª 
ViŒt Nam C¶ng Sän, nhÖn chuy‰n Çi 
công tác vùng Little Saigon, C¿u Dân 
Bi‹u NguyÍn Bá CÄn, C¿u Chû TÎch 
Hå ViŒn, C¿u Thû TÜ§ng VNCH, dành 
cho nhà báo Vi Anh cûa ViŒt Báo và kš 
giä NguyÍn Huy, NhÆt Báo NgÜ©i ViŒt, 
m¶t cu¶c g¥p g« riêng lúc 11 gi© ngày 
17.01.2004. 

Trä l©i câu hÕi liên quan Ç‰n viŒc 
làm và l©i nói cûa ông Kÿ  hiŒn ª 
VNCS mÃy ngày gÀn Çây. Ông 
NguyÍn Bá CÄn cho bi‰t lë ra không 
nên nói vì tØ lâu ông Kÿ là m¶t ngÜ©i 
"thi‰u nhân cách, Çã phän b¶i bè bån, 
Çàn em, cÛng nhÜ ÇÒng bào và ÇÒng 
Ç¶i nhiŠu rÒi". NhÜng hiŠm vì khi Çi 
VNCS, nh»ng l©i tuyên bÓ vung vít cûa 
ông Kÿ, truyŠn thông quÓc t‰ loan täi 
nhiŠu. 

ñiŠu Çó có th‹ gây hi‹u lÀm ÇÓi v§i 
nhân dân và chính quyŠn các nÜ§c 
trên th‰ gi§i cÛng nhÜ cûa phong trào 
nhân dân VN trong ngoài nÜ§c tØng 
ûng h¶ tr¿c ti‰p tranh ÇÃu cho t¿ do, 
dân chû và nhân quyŠn VN. Nên chÌ 
v§i tÜ cách là m¶t ngÜ©i ViŒt tœ nån CS 
trên ÇÃt MÏ và do kinh nghiŒm cûa m¶t 
c¿u Chû TÎch Hå NghÎ ViŒn và c¿u Thû 
TÜ§ng VNCH trong chính quyŠn trung 
ÜÖng, ông CÄn thÃy cÀn phäi nói Ç‹ 
vÃn ÇŠ cho sáng tÕ. 

Ông NguyÍn Bá CÄn nói nh»ng l©i 
phát bi‹u và hành Ç¶ng cûa ông Kÿ ª 
VNCS, xuyên qua truyŠn thông quÓc 
t‰, Çã m¶t lÀn n»a chÙng tÕ ông 
NguyÍn Cao Kÿ là m¶t ngÜ©i kém hi‹u 
bi‰t vŠ chính trÎ, "æn nói hÒ ÇÒ, và hành 
Ç¶ng phän b¶i". 

Trích dÅn l©i ông Kÿ ÇÜ®c hãng 
thông tÃn Pháp AFP ngày 15.01.2004, 
ông NguyÍn Bá CÄn phân tích. TØ lâu 
rÒi, lúc còn trong nÜ§c cÛng nhÜ khi ra 
häi ngoåi, ÇÒng bào, ÇÒng hÜÖng Çã 
coi ông Kÿ không ra gì qua viŒc xº th‰ 
kém tº t‰ v§i bè bån và Çàn em, và 
thÌnh thoäng v§i nh»ng l©i tuyên bÓ 
bÓc ÇÒng, ngÅu hÙng. Nên c¶ng ÇÒng 
ÇÒng hÜÖng và tÆp th‹ quân Ç¶i ch£ng 
Ç‹ tâm gì t§i ông Kÿ. NhÜng khi vŠ 
nÜ§c ông Kÿ có nh»ng l©i nói vô cùng 
thÃt l®i cho chính nghïa ÇÃu tranh cho 
t¿ do, dân chû, nhân quyŠn VN cûa 
ÇÒng bào häi ngoåi. 

ThÙ nhÃt š ki‰n ông Kÿ tán ÇÒng 
ch‰ Ç¶ Ç¶c tài cûa CS Hà N¶i là Ç‹ có 
an ninh hÀu phát tri‹n kinh t‰ nhÜ Tân 
Gia Ba, ñài Loan và Nam Hàn. NhÆn 

ÇÎnh này cûa ông Kÿ chÙng tÕ ông Kÿ 
quá kém vŠ chính trÎ. Ông Kÿ không 
hi‹u ÇÜ®c Ç¶c tài cûa ba nÜ§c Çó khác 
v§i Ç¶c tài CS. ñ¶c tài cûa nh»ng nÜ§c 
Çó là Ç¶c tài d¿a trên dân chû pháp trÎ 
khác v§i Ç¶c tài CS là Ç¶c tài Çäng trÎ 
toàn diŒn. Các nÜ§c Çó vÅn có báo chí 
tÜ, có ÇÓi lÆp, n‰u có chèn ép chæng là 
chèn ép gi»a các Çäng phái tranh chÃp 
quyŠn hành, ch§ không có chèn ép 
trong thành phÀn xã h¶i, nhÜ vô sän 
chuyên chính. Do vÆy tåi ba nÜ§c Çó 
Çâu bao gi© có hàng 3 triŒu ngÜ©i bÕ 
nÜ§c ra Çi Ç‹ tœ nån chính trÎ nhÜ dÜ§i 
ch‰ Ç¶ CS Hà N¶i; Çâu có hàng træm 
ngàn ngÜ©i bÎ lùa vào tråi tù cäi tåo 
nhÜ ª VNCS. L®i tÙc ÇÒng niên trên 
ÇÀu ngÜ©i cûa các nÜ§c Ãy cao hàng 
300 lÀn hÖn cûa VNCS - n‰u tính l®i 
tÙc cûa Çäng viên CS vào, là khoäng 
350 USD/næm, còn n‰u không tính 
Çäng vào, chÌ cûa dân thôi, là 150 
USD/næm. 

ThÙ hai, viŒc ông Kÿ tuyên bÓ 
C¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt häi ngoåi chÓng 
CS là sai, là chÌ có thi‹u sÓ s¡p ch‰t 
Ç‰n nÖi, là "m¶t l©i nói hÒ ÇÒ, xÃc 
xÜ®c, mang tính nhøc må tÆp th‹ ngÜ©i 
ViŒt häi ngoåi". B¢ng nh»ng l©i nói 
n¥ng tính må lœ ÇÒng bào và ÇÒng Ç¶i 
chÓng CS Çó, ông Kÿ Çã tr¿c ti‰p phän 
b¶i, m¶t là QuÓc Gia Dân T¶c. Ông Kÿ 
trª m¥t Çi ûng h¶ ch‰ Ç¶ bán dân bán 
nÜ§c. Bao nhiêu Çàn bà con gái phäi Çi 
làm nô lŒ tình døc; bao nhiêu thanh 
niên Çi làm lao nô ª nÜ§c ngoài; bao 
nhiêu cây sÓ vuông ÇÃt và bi‹n bÎ mÃt, 
không m¶t ti‰ng súng n°, vào tay 
Trung C¶ng. Hai là ông Kÿ phän b¶i 
chi‰n sï, ÇÒng Ç¶i, ÇÒng bào. Là m¶t 
quân nhân leo lên cÃp TÜ§ng, lên Chû 
TÎch Ñy Ban Hành Pháp Trung ÐÖng, 
rÒi Phó T°ng ThÓng, bao nhiêu xÜÖng 
máu, nÜ§c m¡t, mÒ hôi cûa chi‰n sï, 
ÇÒng bào Çã Ç° ra trên con ÇÜ©ng 
chÓng C¶ng Sän xâm lÜ®c Ç‹ ông Kÿ 
có danh, có l®i. Th‰ mà bây gi© ông 
cho nh»ng ngÜ©i Çang ti‰p tøc chi‰n 
ÇÃu chÓng CS Çó là sai lÀm, là s¡p 
ch‰t h‰t. Ba là, ông Kÿ Çã nhøc må 
ch£ng nh»ng C¶ng ñÒng NgÜ©i ViŒt ª 
Tây Âu, B¡c MÏ, Úc Châu Çang ÇÃu 
tranh chính trÎ v§i CS, mà còn nhøc må 
cä nh»ng lãnh Çåo tinh thÀn các tôn 
giáo, nh»ng nhà trí thÙc, l§p trÈ và 
quÀn chúng có tín ngÜ«ng Çang chÓng 
CS Çàn áp tôn giáo, chà Çåp t¿ do, 
dân chû và nhân quyŠn ª B¡c, ª Nam, 
ª Trung n»a". 

 
� Nhà Đấu Tranh Dân Chủ Lê Giản 
Từ Trần Tại Hà Nội 

(Hà Nội - VNN) -- Tin từ Hà Nội gửi 
đi cho biết, một nhà đối kháng hữu 
danh trong nước vừa tạ thế. Ông Lê 
Giản, nguyên Tổng Giám Ðốc Nha 

Công An Cộng Sản Việt Nam (1945-
1954) đã tạ thế ngày 20.10.2003 tại 
Hà Nội, hưởng thọ 92 tuổi.  
Ông là một trong những đảng viên 
cộng sản cựu trào từ thập niên 30, 
nhiều lần bị thực dân Pháp giam giữ.  
Năm 1941 đang ở nhà ngục Sơn La 
ông bị đày đi Madagascar, cùng ở một 
chỗ với nhà cách mạng quốc gia 
Nguyễn Thế Truyền và đức Giáo chủ 
Cao Đài Phạm Công Tắc.  
Năm 1942 những người tù Việt Nam 
được quân đội Anh giải phóng, ông ở 
lại Madagascar ít lâu thì bị chuyển đi 
New Delhi để chịu sự huấn luyện của 
OSS (tiền thân của CIA). Do việc này 
mà sau khi làm Giám đốc CA của 
chính quyền cộng sản 9 năm, ông bị 
Hồ Chí Minh nghe theo lời khuyên của 
các Cố vấn Trung Quốc gạt ra ngoài, 
nhường chỗ cho Trần Quốc Hoàn.  
Do có những bất đồng với bộ máy 
lãnh đạo cộng sản ngay từ thập niên 
60 của thế kỷ trước ông bị nằm trong 
sổ đen của mật vụ Hà Nội, nhưng may 
mắn không bị bắt cùng với những 
người trong vụ gọi là "nhóm xét lại 
chống Đảng". 

Trong những năm cuối đời ông 
luôn ở bên cạnh những người trong 
nhóm dân chủ, ký tên dưới nhiều bản 
kháng nghị chống lại sự đàn áp vi hiến 
đối với những công dân, bày tỏ sự bất 
bình trước hiện trạng xã hội và nền 
độc tài chuyên chế của Đảng cộng sản 
Việt Nam. 

 
 Câu cuối cùng trước khi chết ông 

nói với nhà dân chủ Hoàng Minh 
Chính là: "Dân chủ gần tới thắng lợi 
rồi! Anh em cố gắng lên!" 

 

� Đức Giáo Hoàng Tấn Phong Tân 
Hồng Y Phạm Minh Mẫn 

LA MÃ -- Đức Giáo Hoàng Gioan 
Phaolồ đã tấn phong 30 tân Hồng Y 
trong một nghi lễ tại Tòa Thánh 
Vatican, tăng thêm số Hồng Y có 
quyền tấn phong người sẽ kế nhiệm 
Ngài. Đặc biệt, đài BBC loan tin và có 
cuộc phỏng vấn Hồng Y Phạm Minh 
Mẫn như sau. 

Trong nghi lễ thứ ba và cuối cùng 
của một tuần lễ đầy biến cố, vốn được 
coi như là một cơ hội để vị Giáo hoàng 
đang lâm bệnh có thể uốn nắn thêm 
tương lai của Giáo Hội Thiên Chúa 
Giáo La Mã. 

Trong số những vị tân Hồng Y có 
Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn vốn là 
Tổng giám mục địa phận Sàigòn.  
Tối hôm thứ hai giờ quốc tế GMT tức 
là sáng sớm hôm thứ ba giờ Việt Nam, 
Tân Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã trả lời 
phỏng vấn Ban Tiếng Việt BBC.  
Khi được hỏi rằng ‘Trong một lần trả 
lời báo chí, Ngài từng nói với báo chí 
rằng Ngài muốn tự do tôn giáo ở Việt 
Nam 'lớn bằng cái bàn, nhưng chỉ 
nhận được tự do nhỏ bằng cái đĩa', 
vậy nay Ngài có còn nghĩ như vậy 
không và tại sao?’. Vị tân Hồng Y đã 
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nói rằng ‘điều đó cần đem ra hỏi nhà 
nước’. 

Hồng Y Phạm Minh Mẫn cho rằng 
'quan hệ giữa Giáo hội và chính quyền 
Việt Nam ở cao điểm tốt, tích cực như 
việc gần đây có hai giám mục mới và 
việc nhà nước công nhận tôi, dù còn 
nhiều chuyện phải bàn’. 

Hồng Y Phạm Minh Mẫn cũng nói 
với BBC rằng trước khi đi Roma, Ngài 
đã ra Hà Nội để trao đổi với Ban Tôn 
giáo chính phủ Việt Nam.  
Ngài cho biết trong cuộc gặp đó là việc 
bổ nhiệm này cũng là chuyện như trên 
trời rơi xuống, là bất ngờ đối với bản 
thân Ngài. 

Trước khi sang La Mã dự lễ, Ngài 
đã gặp các nhân vật lãnh đạo của 
chính quyền TP Sài Gòn. Theo Hồng 
Y Phạm Minh Mẫn thì họ đều chúc 
mừng Ngài. 

Hồng Y Phạm Minh Mẫn cũng nói 
là Ngài sẽ mời một số Hồng Y người 
Châu Á và Châu Âu đến thăm mình ở 
Việt Nam vào thời gian tới.  

 
� Lễ tấn phong 

Với giọng nói yếu ớt, nhiều khi 
không nghe rõ, Đức Giáo Hoàng, ngồi 
trên ngai ngay trước cửa Thánh 
đường thánh Phaolồ, đã tạo thêm xúc 
động cho nghi lễ tấn phong, mà nhiều 
quan sát viên nghĩ sẽ là nghi lễ cuối 
cùng của Ngài. 

Ba mươi tân Hồng Y trong bộ áo 
màu đỏ nhận nón mũ hôm nay trong 
một cố gắng thêm nữa để quốc tế hóa 
hàng giáo phẩm của Giáo Hội.  
Các tân Hồng Y xuất thân từ 18 quốc 
gia trải trên suốt sáu lục địa, kể cả các 
vị Hồng Y đầu tiên cho Sudan và 
Ghana ở Phi Châu. 

Hai sáu trong số những vị này ở độ 
tuổi dưới 80 và do đó sẽ tham gia vào 
hàng các Hồng Y có quyền uy vốn sẽ, 
sau khi đức Giáo Hoàng này qua đời, 
bầu lên người kế nhiệm 

Đây là lần tấn phong hồng y thứ 9 
của đức Giáo Hoàng và Ngài đã chỉ 
định hầu như tất cả các vị Hồng Y 
đang hoạt động chỉ trừ có năm vị còn 
sót lại từ thời của vị tiền nhiệm.� 

 
� UÛY BAN THÖÏC HIEÄN ÑAØI TÖÔÛNG 
NIEÄM THUYEÀN NHAÂN TRAÂN 
TROÏNG THOÂNG BAÙO 

 
Ñeå giaûi ñaùp moät soá caâu hoûi cuûa 

quyù ñoàng höông coù thaân nhaân töû 
naïn treân ñöôøng vöôït bieân, vöôït bieån 
tìm töï do. UÛy Ban Thöïc Hieän Ñaøi 
Töôûng Nieäm Thuyeàn Nhaân xaùc ñònh 
coâng trình mang yù nghóa taâm linh vaø 
lòch söû naøy ñang tieáp tuïc vaø seõ thöïc 
hieän taïi moät ñòa ñieåm thuaän lôïi ngay 
trung taâm thuû ñoâ cuûa ngöôøi Vieät Tò 
Naïn taïi Orange County. 

Kính mong quyù ñoàng höông gôûi 
veà danh saùch thaân nhaân keùm may 
maén khoâng ñeán ñöôïc beán bôø 

nguyeän öôùc ñeå chuùng toâi kòp thôøi 
khaéc teân treân böùc töôøng töôûng nieäm.  

Chuùng toâi hoaøn toaøn khoâng nhaän 
moät chi phí naøo ñính keøm. 

Moïi chi tieát coù lieân quan ñeán 
danh saùch thaân nhaân cuûa quyù vò 
ñoàng höông xin vui loøng lieân laïc veà: 

 
UÛY BAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN 

ÑAØI TÖÔÛNG NIEÄN THUYEÀN NHAÂN 
9234 E. Valley Blvd.,  
Rosemead, CA 91770 

Ñieän thoaïi: (626) 288-2696 
Fax: (626) 288-2033 

E-mail: sgtimes@aol.com 
 
 

Nh¡n tin,  tìm bån,    
tìm thân nhân 

 
� Tìm bån 
Tôi tên là Võ Væn HÒng muÓn tìm bån 
là NguyÍn Hoàng TÜ, trÜ§c 1975 là 
h†c sinh cûa trÜ©ng Trung H†c QuÓc 
Gia Nghïa Tº CÀn ThÖ.  
Tôi ÇÜ®c bi‰t TÜ Çã vÜ®t biên và ÇÜ®c 
tàu Tây ñÙc v§t. HiŒn nay, TÜ Çang ª 
Çâu cho tôi bi‰t Ç‹ liên låc. ñÎa chÌ 
Email cûa tôi billey85@yahoo.com. 
 
�  Tìm em 
Tìm em là PHAN GIA TÂN, tên ti‰ng 
Anh là TONY NHIÊU. Sang Canada 
sinh sÓng Çã mÃy næm, trÜ§c kia ª ÇÎa 
chÌ là:  173 2-61 St   
T6L-61 N2  Edmonton An Ab - Canada 
ñã 2 lÀn Ç°i thay ch‡ ª và Çã mÃt liên 
låc v§i gia Çình. Ÿ bên này, MË tên là 
Huÿnh Khi‰t Ng†c, Ba là Phan Chánh 
Tôn Çã mÃt. 
Không bi‰t gia Çình em hiŒn gi© ª 
Çâu? Khi nhÆn ÇÜ®c tin này em ho¥c 
bà con cô bác nào có bi‰t em tôi xin 
làm Ön liên låc theo ÇÎa chÌ nhÜ sau: 
Huÿnh Phan 
Am Weißenturm 14 
21339 Lüneburg - GERMANY 
 
�  Nh¡n tin 
Bån ÇÒng ngÛ ngày xÜa: Hoàng Bá 
MÏ, muÓn liên låc v§i c¿u Thi‰u Tá KQ 
NGÔ TRUNG THU, nghe nói Çang 
ÇÎnh cÜ tåi ñÙc. 
ñiŒn thoåi liên låc: 07151 - 99 46 30 
 

� Tìm bån h†c cÛ 
Nguyen Tuan Hung c¿u h†c sinh 
TrÜ©ng Lasan ñÙc Minh và c¿u Sinh 
viên TrÜ©ng ñåi H†c LuÆt Khoa 
Sàigòn (khi còn ª ViŒt Nam ngø tåi 
ÇÜ©ng Kš Con Sàigòn). MuÓn tìm hai 
ngÜ©i bån cÛ ngø tåi Tây ñÙc: 

1/ Lam Phi Hao, lúc còn h†c Trung 
H†c tåi TrÜ©ng Lansan ñÙc Minh và 
du h†c tåi ñÙc næm 1969. 
2/ Ngo vinh Tri, ª tåi ÇÜ©ng ñÒn ñÃt 
Sàigòn, c¿u Sinh viên ñåi H†c LuÆt 
Khoa Sàigòn, theo gia Çình ÇÎnh cÜ tåi 
ñÙc. 
N‰u ai bi‰t ÇÜ®c tin hai ngÜ©i bån trên, 
xin nh© báo tin hay liên låc qua ÇÎa chÌ 
dÜ§i Çây: 
nguyentuanhung@hotmail.com 
Tel. (514) 68 575 46 Canada-Montreal.  
Cám Ön nhiŠu 
 

�  Tìm thân nhân 
Tìm chÎ NguyÍn ThÎ Nghïa, trÜ§c ª 
Schopenhauer Weg 26 - 45279 Essen. 
Nay ª Çâu, xin chÎ liên låc vŠ ViŒt 
Nam, gia Çình cha mË vÅn còn sÓng ª 
DÀu Ti‰ng, Bình DÜÖng. ñT: 0084 - 
0650561241. Em ThÜ©ng. 
 

�  Tìm bån 
Tôi là V¾ Ng†c Tuy‰n, hiŒn Çang ª 
Berlin muÓn tìm låi bån bè dÜ§i Çây bÎ 
thÃt låc quá lâu: 
1/ Bån tên H¨NG, ngÜ©i Hà N¶i, sang 
DDR lao Ç¶ng næm 1988 ª Cotbus, 
làm ÇÜ©ng Óng cách nhiŒt. TrÜ§c là 
giáo viên ª sân bay Biên Hòa, ñÒng 
Nai, ViŒt Nam. 
2/ Các bån ñông, DiŒn lao Ç¶ng ª 
Bungaria qua CHLB ñÙc tœ nån cùng 
TUƒN  ch quê Thanh SÖn, Phú Th†. 
3/ DÛng Nhâm, ngÜ©i Sài Gòn, lao 
Ç¶ng ª bê-tôn Çúc s¤n Rhinstr. 91 
Berlin. 
4/ Em LOAN (Em cûa Khánh, phi công 
lái máy bay tr¿c thæng Trung Çoàn 917 
Không quân, Tân SÖn NhÃt) ª ViŒt 
Nam khu tÆp th‹ nhà máy dŒt 8-3 lao 
Ç¶ng ª TiŒp Kh¡c qua ñÙc tœ nån. 
 
Các bån nay ª Çâu ho¥c ai bi‰t xin liên 
hŒ vŠ: 
Võ Ng†c Tuy‰n 
Köthener Str. 37 
10963  Kreuzberg - Berlin 
Tel: 030-23004619 -  
Fax: 030-26558092 
� 1. Nh¡n tin chú Bäy và anh Khai 
trÜ§c ª:  Trang væn Bäy 
Buttstri 2944 Wittmundi 
nay ª Çâu, xin thÜ vŠ: 
LÊ HUY-LÂN 
1 bis allée du Grand Amiral 
78.610 Le Perray en Yvelines 
FRANCE 
2. Bån Ôn TÓ Trân - có phäi chúng 
mình có 4 næm cùng h†c GL ? 
Xin liên låc vŠ: 
HÒ thÎ Lang 
66, Avenue Du Bas Meudon 
92130 Issy Les Moulineuax 
FRANCE 



  

viên giác 139 tháng 2 næm 2004 80

TIN TÖÙC NÖÔÙC ÑÖÙC 
 

� NGUYEÃN LEÂ HOAØNG VIEÄT  phuï traùch 
 
 

� Keát quaû baàu cöû Ñaïi hoäi ñaûng SPD 
Bochum: Ñaïi hoäi ñaûng SPD ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi 

Bochum vaøo haï tuaàn thaùng 11.2003 vöøa qua ñeå baàu laïi 
vò Ñaûng tröôûng, Ban Laõnh Ñaïo ñaûng SPD cuõng nhö 45 
thaønh vieân cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò ñaûng. Tröôùc khi baàu 
cöû, Schroeder ñaõ ñoïc moät baøi dieãn vaên daøi 80 phuùt tröôùc 
ñaïi bieåu tham döï, khaù huøng hoàn vaø keâu goïi taát caû ñaïi 
bieåu coù maët uûng hoä chöông trình caûi caùch cuûa oâng nhaèm 
duy trì chính saùch xaõ hoäi cuûa nhaø nöôùc. Ñoàng thôøi 
Schroeder cuõng ñoøi hoûi taát caû thaønh vieân ñaûng cuûa SPD 
neân laïc quan hôn trong töông lai maëc duø SPD ñaõ thaát baïi 
naëng neà trong caùc cuoäc baàu cöû tieåu bang vaø laøng xaõ vöøa 
qua cuõng nhö söï uûng hoä cho ñaûng SPD töø phía quaàn 
chuùng Ñöùc hieän ñang suùt giaûm nhieàu. 

Keát quaû Ñaïi hoäi ñaûng SPD laø ñöông kim Thuû Töôùng 
kieâm Ñaûng tröôûng SPD, Gerhard Schroeder ñöôïc taùi tín 
nhieäm vaø ñaéc cöû trong chöùc vuï Ñaûng tröôûng SPD vôùi 
80,8% soá phieáu cuûa taát caû ñaïi bieåu tham döï, vò chi ít hôn 
khoaûng 8% so vôùi cuoäc baàu cöû 2 naêm tröôùc ñaây. Sieâu 
Boä Tröôûng Kinh Teá vaø Lao Ñoäng, W. Clement, taùi ñaéc cöû 
trong chöùc vuï Phoù Chuû Tòch, Ñaïi dieän cho Ñaûng tröôûng 
vôùi 56,7%, giaûm ñi hôn 12% so vôùi keát quaû baàu kyø tröôùc 
vaøo 2001. Ngay caû ngöôøi ñaïi dieän môùi cuûa Schroeder, 
baø Tænh boä tröôûng SPD bang Baden-Wuerttemberg, Ute 
Vogt, cuõng chæ ñaït ñöôïc coù 70,5% soá phieáu uûng hoä. OÂng 
Chuû tòch Quoác Hoäi, W. Thierse, ñaït ñöôïc keát quaû cao 
nhaát vôùi 90% (so vôùi 2001: -0,6%), keá ñeán laø baø Boä 
Tröôûng Phaùt Trieån Heidi Wieczorek-Zeul ñöôïc 84,6% vaø 
oâng Thoáng Ñoác bang NRW K. Beck vôùi 82,6% trong 
chöùc vuï Ñaïi dieän cho G. Schroeder. Rieâng Toång Thö Kyù 
(TTK) cuûa ñaûng SPD, oâng Olaf Scholz, tuy cuõng ñöôïc 
baàu laïi vaøo chöùc TTK cuûa SPD nhöng chæ coù 52,6% ñaïi 
bieåu uûng hoä, moät keát quaû khaù theâ thaûm so vôùi 91,3% 
trong cuoäc baàu cöû caùch ñaây 1 naêm. Ngay sau khi keát 
quaû cuûa TTK ñöôïc coâng boá, Thuû Töôùng Ñöùc kieâm Ñaûng 
tröôûng SPD, G. Schroeder, lieàn leân tieáng beânh vöïc cho 
Scholz vaø noùi qua ñaøi truyeàn hình ARD raèng: “Scholz laø 
moät trong nhöõng nhaø chính trò gia treû, coù nhieàu trieån voïng 
trong noäi ñaûng SPD vaø  oâng ta hoaøn toaøn uûng hoä 
Scholz“. 

 

� Cô sôû quaân khuûng boá ôû Muenchen bò phaù 
vôõ 

Muenchen: Döïa theo tin töùc baùo chí ñòa phöông thì 
caûnh saùt Muenchen ñaõ phaù vôõ moät cô sôû cuûa quaân 
khuûng boá taïi ñaây. Nhaät Baùo Sueddeutsche Zeitung (SZ) 
vaø ñaøi phaùt thanh Bayerisches Rundfunk (BR3) coøn cho 
bieát theâm laø cô sôû naøy tröïc thuoäc “ñoaøn tuøy tuøng Hoài 
Giaùo“ vaø ñaõ toå chöùc nhieàu chuyeán du lòch ñöa nhöõng 
ngöôøi caûm töû quaân vaøo Irak. 

Ngay taïi nhaø ga chính cuûa thuû phuû Muenchen, caûnh 
saùt ñaõ toùm coå ñöôïc moät thaønh vieân quan troïng cuûa toå 

chöùc noùi treân, moät ngöôøi Irak trong khi ñöông söï muoán 
tìm caùch ñaøo thoaùt khoûi thaønh phoá Muenchen. Moät phaùt 
ngoân vieân cuûa Coâng toá vieän noùi cho bieát laø ñaõ ra leänh baét 
giam nghi can, vieän daãn lyù do laø ñöông söï ñaõ vi phaïm 
luaät ngoaïi kieàu Ñöùc. Ngoaøi ra, vì môùi ñang baét ñaàu môû 
cuoäc ñieàu tra neân Coâng toá vieän chöa coù theå cho bieát roõ 
theâm nguyeân nhaân vaø chi tieát trong luùc naøy. 

Cuõng theo SZ vaø ñaøi phaùt thanh BR3 thì nghi can, 29 
tuoåi, tröôùc heát bò quy toäi laø ñaõ ñöa laäu hai ngöôøi ñoàng 
höông vaøo nöôùc Ñöùc, nhöng theo cô quan ñieàu tra laïi 
cho raèng y laïi laø ñaàu naõo cuûa moät Chi ñoaøn thuoäc Toå 
chöùc Ansar al-Islam ôû Muenchen vaø ñaõ toå chöùc nhieàu 
chuyeán du lòch ñöa khoaûng 12 ngöôøi sang Irak trong 
nhöõng tuaàn vöøa qua. Taïi Irak, nhöõng ngöôøi naøy seõ laø 
nhöõng keû töï saùt ñöôïc gaøi vaøo nhöõng toå chöùc khuûng boá 
trong noäi ñòa muïc ñích aùm saùt quaân lính Myõ ñang ñoàn truù 
taïi ñoù. Coù theå Ansar al-Islam laø moät chi nhaùnh cuûa maïng 
löôùi khuûng boá El Kaida, truï sôû naèm ôû Baéc Irak vaø töø ñoù 
ñieàu haønh nhöõng cuoäc khuûng boá lính Myõ. SZ coøn cho 
bieát theâm laø theo söï ghi nhaän cuûa cô quan baûo veä Hieán 
Phaùp (Verfassungsschutz) thì hieän taïi coù khoaûng moät 
traêm phaàn töû coát caùn, hoaït ñoäng raát tích cöïc cuûa nhoùm 
khuûng boá noùi treân, phaàn ñoâng ñang cö nguï taïi vuøng Nam 
Ñöùc. 

         
� Soá ngöôøi thaát nghieäp taêng trong thaùng 

12.2003 
Nuernberg 08.01.04: Soá ngöôøi thaát nghieäp taïi Ñöùc 

trong thaùng 12.2003 vöøa qua laïi taêng. Toång Cuïc Lao 
Ñoäng lieân bang cho bieát hieän nay Ñöùc coù taát caû 4,316 
trieäu ngöôøi bò thaát nghieäp! Chæ soá thaát nghieäp laø 10,4%. 
Cuõng theo tin töø Toång cuïc Lao ñoäng, trung bình coù 4,376 
trieäu ngöôøi khoâng coù coâng aên vieäc laøm trong naêm 2003, 
vò chi 8% nhieàu hôn so vôùi naêm tröôùc. So vôùi  thaùng 
12.2002 thì soá ngöôøi Ñöùc khoâng coù coâng aên vieäc laøm 
taêng theâm 94.100 vaø neáu so vôùi thaùng 11.2003 thì soá 
ngöôøi thaát nghieäp laïi nhieàu hôn ñeán 132.000. 

Theo thoáng keâ cuûa Sôû Lao Ñoäng thì ôû Taây Ñöùc coù 
2,751 trieäu ngöôøi (chæ soá thaát nghieäp laø 8,4%) vaø trong 
khi ñoù ôû Ñoâng Ñöùc coù 1,564 trieäu ngöôøi khoâng coù vieäc 
laøm, tính ra chæ soá thaát nghieäp laø 17,9%. 

Maëc daàu soá ngöôøi thaát nghieäp taïi Ñöùc trong thaùng 
12.2003 vöøa qua taêng leân nhöng Giaùm Ñoác Toång cuïc 
Lao ñoäng lieân bang, Florian Gerster, laïi toû ra raát laïc quan 
vaø noùi raèng söï caûi toå veà thò tröôøng nhaân duïng ñaõ ñem laïi 
hieäu quaû toát vaø oâng ta hy voïng raèng nhöõng ñaïo luaät ñaõ 
ñöôïc thoâng qua vaøo thaùng 12.2003 seõ mang laïi nhieàu 
keát quaû khaû quan treân thò tröôøng nhaân duïng trong töông 
lai, vaø caøng toát hôn nöõa neáu söï taêng tröôûng kinh teá hoài 
phuïc. 

 
� Sinh vieân bieåu tình, chieám ñoùng truï sôû SPD  
Berlin 08.01.04:  Sinh vieân Ñöùc ñaõ xaâm nhaäp vaøo 

nhaø Willy Brandt, chieám cöù truï sôû chính cuûa SPD ñeå 
phaûn ñoái nhöõng bieän phaùp tieát kieäm cuûa chính phuû 
ñöông nhieäm trong phaïm vi hoïc ñöôøng, ñaïi hoïc vaø xaõ 
hoäi. Sau 45 phuùt thì bò caûnh saùt giaûi toûa vaø coù 55 sinh 
vieân bò laáy lyù lòch, coù vaøi sinh vieân khaùng cöï neân bò caûnh 
saùt baét giöõ. Theo lôøi cuûa moät nöõ phaùt ngoân vieân cuûa 
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ñaûng SPD thì ñaïi dieän SDP, Niels Annen, ñaõ ñaøm luaän 
vôùi nhoùm sinh vieân bieåu tình veà nhöõng bieän phaùp tieát 
kieäm, sau ñoù hoï rôøi truï sôû SPD nhöng roài trong choác laùt 
coù khoaûng vaøi chuïc sinh vieân trôû laïi vaø chieám cöù truï sôû 
chính cuûa SPD. Nhöõng sinh vieân bieåu tình noùi treân ñoøi 
hoûi lieân minh caàm quyeàn Xanh-Ñoû phaûi ruùt laïi, huûy boû taát 
caû nhöõng bieän phaùp tieát kieäm maø chính phuû ñaõ ñeà ra. 

Ñeå ñaït ñöôïc keát quaû mong muoán, qua moät buoåi hoïp 
baát thöôøng, sinh vieân hai ñaïi hoïc lôùn ôû Baù Linh, Freier 
Universitaet (FU) vaø Technische Universitaet (TUB) ñaõ 
quyeát ñònh laø hoï seõ tieáp tuïc bieåu tình, voâ thôøi haïn! 

 

� 12 haõng baûo hieåm taêng nguyeät lieãm 
Hamburg/Berlin 08.01.04: Ñaõ coù 13 trong toång soá 

300 haõng baûo hieåm giaûm nguyeät lieãm, khoâng maøng gì 
ñeán chöông trình caûi toå söùc khoûe cuûa lieân minh caàm 
quyeàn. Ngoaøi ra coù 7 haõng baûo hieåm khaùc cuõng döï tính 
seõ giaûm bôùt nguyeät lieãm vaøo ñaàu thaùng 4 vaø thaùng 
5.2004 saéùp tôùi. Trong khi ñoù laïi coù 12 haõng baûo hieåm taïi 
caùc xí nghieäp laøm vieäc (BKK) ñaõ quyeát ñònh taêng nguyeät 
lieãm baét ñaàu töø 01.01.2004. Daàu vaäy, baø Boä Tröôûng Y 
Teá lieân bang Ulla Schmidt (SPD) tin raèng naêm 2004 laø 
naêm maø nguyeät lieãm seõ giaûm xuoáng nhö ñaõ döï truø. Theo 
baûn töôøng trình cuûa DFG, caùc haõng baûo hieåm BKK sau 
ñaây taêng nguyeät lieãm: 

Mobil Oil ôû Hamburg   12,8 % --> 13,6%  
BKK Henschel      12,9 % --> 13,9% 
BKK Duerkopp/Adler         12,7 % --> 13,6% 
BKK Sancura  13,1 % --> 13,9% 
BKK Ahlmann  12,9 % --> 13,7% 
BKK Allianz   13,9 % --> 14,6% 
BKK Vaillant   13,9 % --> 14,6% 
Tuy nhieân caïnh ñoù cuõng coù vaøi haõng baûo hieåm cho 

nhaân vieân (Ersatzkasse) giaûm bôùt nguyeät lieãm, nhö: 
DAK    15,2 % --> 14,7% 
Hamburg/Muenchner 15,2 % --> 14,7% 
KKK    14,8 % --> 14,4% 
Rieâng haõng baûo hieåm TKK, vôùi 2,5 trieäu ngöôøi ñoùng 

baûo hieåm, thì chöa muoán giaûm nguyeät lieãm vaøo ñaàu naêm 
2004 nhö döï tính. 

Trong khi ñoù thì haõng baûo hieåm Barmer 
(Ersatzkasse), vôùi 5,6 trieäu thaønh vieân laø haõng baûo hieåm 
lôùn nhaát ôû Ñöùc döï tính laø seõ giaûm nguyeät lieãm -0,2% 
xuoáng coøn 14,7%, baét ñaàu töø thaùng 04.2004 trôû ñi.  

Trung bình, hieän nay phaûi ñoùng nguyeät lieãm cho caùc 
haõng baûo hieåm theo luaät ñònh laø 14,3%.  

 

� Huûy boû tieàn höu trí cuûa haõng 
(Betriebsrente) 

Passau/Hamburg: Quyeát ñònh huûy boû tieàn höu cuûa 
haõng daønh cho coâng nhaân vieân cuûa ngaân haøng 
Commerzbank vaø coâng ty baûo hieåm Gerling vaøo cuoái 
naêm 2004 ñaõ laøm cho coâng nhaân vieân hai haõng raát böïc 
töùc cuõng nhö bò chæ trích naëng neà töø nhieàu phía. Hieäp hoäi 
xaõ hoäi VdK ñi xa hôn vaø ñoøi hoûi phaûi laäp ra ñaïo luaät caám 
caét giaûm hay huûy boû tieàn höu trí cuûa haõng xöôûng daønh 
cho coâng nhaân vieân! 

Chuû tòch cuûa VdK, oâng Walter Hirrlinger, ñaõ tuyeân boá 
vôùi baùo Passauer Neuen Presse laø oâng ta khoâng theå naøo 

thoâng caûm ñöôïc chuyeän maø ngöôøi thôï phaûi trang traûi cho 
nhöõng ñöôøng loái kinh doanh sai laàm cuûa haõng! Cho neân 
theo oâng, cô quan laäp phaùp (Gesetzgeber) phaûi ban 
haønh nhöõng luaät leä haàu ngaên chaän nhöõng thieät thoøi daønh 
cho giôùi coâng nhaân, chaúng haïn nhö luaät baûo veä nhöõng 
ngöôøi thôï khoâng bò maát tieàn höu cuûa haõng trong tröôøng 
hôïp haõng cuûa hoï ñang laøm vieäc bò phaù saûn. 

Ngoaøi ra cuõng coù söï chæ trích töø phía chính quyeàn 
Ñöùc. Chuû tòch UÛy ban Xaõ hoäi CDU, oâng Hermann-Josef 
Arentz, quôû traùch Xeáp cuûa Commerzbank Klaus-Peter 
Mueller ñaõ thöïc hieän moät ñöôøng loái kinh doanh voâ lieâm 
sæ. Arentz coøn noùi theâm qua nhaät baùo Bild raèng chính 
Mueller ñaõ nhaïo baùng coäng söï vieân cuûa mình, khi oâng ta 
moät maët tieân ñoaùn tröôùc laø ngaân haøng Commerzbank do 
oâng laõnh ñaïo seõ thu ñöôïc doanh lôïi raát lôùn cho naêm 
2004 naøy vaø ñoàng thôøi maët khaùc, roài ngay saùng hoâm sau 
oâng ta laïi quyeát ñònh huûy boû tieàn höu trí cuûa coâng ty daønh 
cho coâng nhaân vieân! Ñeå tieát kieäm chi phí, Commerzbank 
muoán huûy tieàn höu trí cuûa haõng daønh cho 26 ngaøn coâng 
nhaân vieân cuûa hoï vaøo cuoái naêm 2004 naøy.  

Rieâng coâng ty Gerling, ñang gaëp khoù khaên veà taøi 
chaùnh thì muoán caét giaûm 30 ñeán 50% tieàn höu cuûa haõng 
daønh cho coâng nhaân vieân keå töø 01.01.2004 trôû ñi! 

 
� Ai seõ keá vò Toång Thoáng Rau? 
Berlin 09.01.04: Khoâng nhöõng FDP maø ñaûng CDU 

trong maáy ngaøy qua ñaõ baøn caõi nhieàu veà öùng cöû vieân 
Toång Thoáng keá vò TT Rau, sau thaùng 5.2004 naøy. Ñaûng 
tröôûng FDP, Westerwelle, cho bieát laø coù theå FDP seõ ñöa 
ra öùng cöû vieân rieâng cuûa hoï. CDU thì chöa quyeát ñònh ai 
giöõa hai nhaø chính trò gia W. Schaeubble vaø Klaus 
Toepfer. Môùi ñaây, ñaïi dieän cuûa  ñaûng tröôûng CSU, oâng 
Horst Seehofer ñaõ leân tieáng qua tôø baùo Passauer Neuen 
Presse baøy toû söï uûng hoä cuûa oâng cho W. Schaeubble 
laøm öùng cöû vieân Toång Thoáng. Theo Seehofer, taát caû 
chuùng ta (daân Ñöùc) seõ ñöôïc noåi baät, chuù yù neáu “ai ñoù“ 
laøm, laøm toát vaø coù theå laøm gioûi. Chuùng ta vì theá phaûi cöû 
ngöôøi thaät gioûi vaøo chöùc vuï Toång Thoáng. Tröôùc Seehofer 
ñaõ coù ñöông kim Thoáng Ñoác bang Hessen, oâng Roland 
Koch (CDU) vaø chuû tòch khoái daân bieåu tieåu bang taïi Quoác 
Hoäi (QH), Michael Glos (CSU), ñaõ leân tieáng ñeà nghò  W. 
Schaeubble, Phoù chuû tòch khoái daân bieåu cuûa khoái ñoái laäp 
taïi QH ra öùng cöû Toång Thoáng keá vò J. Rau; trong khi 
Thoáng Ñoác bang Saarland, oâng Peter Mueller cuõng nhö 
Tænh boä tröôûng CDU bang Rheinland-Pfalz kieâm Phoù chuû 
tòch CDU lieân bang, Christoph Behr thì laïi leân tieáng uûng 
hoä cöïu Boä Tröôûng Moâi Sinh Ñöùc, Klaus Toepfer. Rieâng 
Edmund Stoiber, Thoáng Ñoác bang Bayern khaúng ñònh 
laàn nöõa vaøo ngaøy 12.01.04 laø oâng ta seõ khoâng ra tranh 
cöû vaøo chöùc vuï Toång Thoáng Ñöùc nhieäm kyø tôùi. 

Taân Toång Thoáng Ñöùc seõ ñöôïc Thöôïng Vieän Ñöùc baàu 
vaøo ngaøy 23.05.2004, nôi maø khoái ñoái laäp goàm CDU, 
CSU vaø FDP coù ña soá phieáu. 

   

� Egon Krenz ñöôïc traû töï do 
Berlin: Ñaûng tröôûng vaø Chuû tòch nhaø nöôùc cuoái cuøng 

cuûa DDR (CS Ñoâng Ñöùc cuõ) Egon Krenz ñaõ ñöôïc traû töï 
do vaø rôøi khoûi nhaø tuø, theo lôøi luaät sö Robert Unger cuûa 
oâng Krenz cho bieát.  Egon Krenz bò keát aùn tuø ôû 6,5 naêm 
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vì toäi phaûi chòu traùch nhieäm veà nhöõng caùi cheát cuûa daân tî 
naïn DDR. Luaät sö Unger ñaõ laøm ñôn khieáu naïi veà quyeát 
ñònh cuûa Toaø AÙn Berlin khoâng chòu tha Krenz vaø qua ñoù 
Toøa AÙn Toái Cao (Kammergericht) ñaõ thay ñoåi baûn aùn 
thaønh tuø treo. Luaät sö Unger nhaán maïnh, ñaây khoâng phaûi 
laø moät söï aân xaù vaø khoan hoàng, ñieàu maø chuùng toâi (E. 
Krenz & Ls Unger!) khoâng muoán. 

 
� Moùn quaø ñaàu naêm 2004  
Berlin: Naêm môùi 2004 vôùi nieàm vui môùi... Haàu heát 

nhöõng ai ñoùng thueá ñeàu coù theâm moät chuùt tieàn löông 
trong tuùi! Lieân minh caàm quyeàn vaø khoái ñoái laäp ñaõ thoûa 
thuaän vôùi nhau raèng chöông trình giaûm thueá döï ñònh cho 
2005, phaân nöûa ñöôïc dôøi tröôùc vaøo naêm 2004. Ngoaøi ra, 
vaøi naác thang (Stufe) trong chöông trình caûi toå thueá maù 
2003 ñöôïc ñình hoaõn laïi cho naêm 2004. 

   

� Nhöõng thay ñoåi trong 2004 
Az-Muenchen: Naêm 2003 laø naêm maø nöôùc Ñöùc coù 

nhieàu caûi toå vaø nhaát laø vaøo nhöõng thaùng cuoái naêm, Quoác 
Hoäi vaø Thöôïng vieän Ñöùc ñaõ thoâng qua nhieàu ñaïo luaät 
môùi, ñaëc bieät laø caûi caùch veà xaõ hoäi vaø söùc khoûe. Sau ñaây 
laø nhöõng thay ñoåi trong 2004: 

 Leä phí Baùc só: 
Baét ñaàu töø thaùng 01.2004 trôû ñi Baùc Só vaø Nha só coù 

boån phaän phaûi thaâu 10 Euro tieàn vaøo cöûa moãi Quí (3 
thaùng) trong naêm töø beänh nhaân vaø tuøy tröôøng hôïp chöõa 
bònh. Neáu beänh nhaân ñöôïc giôùi thieäu töø vò  Baùc só A ñeán 
oâng Baùc só B thì khoûi traû soá tieàn naøy. Nhöõng laàn khaùm 
bònh phoøng ngöøa hay ñi Baùc só ñeå kieåm soaùt haøm raêng 
giaû cuõng ñeàu mieãn phí. 

 Zuzahlungen (Khoaûng tieàn traû theâm) 
Treân nguyeân taéc moãi beänh nhaân phaûi traû theâm 10% 

cho caùc loaïi thuoác, ít nhaát 5 vaø toái ña laø 10 Euro. Nhöng 
moãi naêm chæ phaûi traû  toái ña laø  2% treân soá tieàn löông 
chöa tröø thueá cho taát caû nhöõng khoaûng tieàn traû theâm vaø 
cho nhöõng beänh hieåm ngheøo chæ 1% thoâi. Neáu naèm ñieàu 
trò ôû beänh vieän thì phaûi traû 10 Euro / ngaøy, toái ña 28 
ngaøy. 

Neáu chöõa trò taïi gia thì ngoaøi 10 Euro phaûi traû leä phí 
cho baùc só coøn traû theâm 10% tieàn phí toån cho thuoác men. 
Leä phí chaêm soùc beänh nhaân taïi gia laø 5 Euro / ngaøy. Tuy 
nhieân luaät môùi chöa ñònh nghóa roõ raøng theá naøo laø bònh 
hieåm ngheøo cuõng nhö  ai (giöõa beänh nhaân vaø quyõ baûo 
hieåm) seõ traû tieàn cho ñaøn baø khi hoï ñi BS laáy toa ñeå mua 
thuoác ngöøa thai vaø tieàn ñi BS nhaõn khoa khaùm maét ñeå 
mua kính... neân sau khi Hieäp hoäi Baùc só cuõng nhö daân 
chuùng Ñöùc phaûn ñoái thì baø Boä Tröôûng Y Teá Schmidt 
tuyeân boá hoâm 12.01.04 laø seõ tu chænh laïi noäi trong thaùng 
gieâng 2004 naøy! 

 Streichungen (Huûy boû) 
Quyõ baûo hieåm khoâng traû tieàn ñi Taxi chôû ñeán beänh 

vieän cöùu caáp nöõa. Phuï caáp tieàn cheát (Sterbegeld) cuõng 
bò huûy boû. Nhieàu loaïi thuoác mua khoâng caàn toa cuûa BS 
seõ khoâng ñöôïc quyõ baûo hieåm traû tieàn. 

 Kính ñeo maét  
Tieàn mua kính maét hay Kontaktlinsen phaûi töï traû. Quyõ 

baûo hieåm chæ giuùp cho thanh thieáu nieân tôùi 18 tuoåi vaø 

nhöõng ai coù khuyeát taät maét quaù naëng (ví duï nhö caän thò) 
maø thoâi. 

 Haøm raêng giaû (Zahnersatz) 
Baét ñaàu töø naêm 2005 quyõ baûo hieåm seõ khoâng traû phí 

toån cho haøm raêng giaû nöõa. Thaønh vieân caùc haõng baûo 
hieåm  caàn  ñoùng theâm baûo hieåm rieâng, toán khoaûng 5 ñeán 
7 Euro  ôû nhöõng quyõ baûo hieåm theo luaät ñònh (GKV), 
nhöng cuõng coù theå ñoùng ôû nhöõng haõng baûo hieåm tö 
(PKV) neáu ñieàu kieän cuûa PKV töông ñöông vôùi GKV. 

 Quyõ baûo hieåm 
Möùc löông cao nhaát ñeå tính nguyeät lieãm baûo hieåm xaõ 

hoäi noùi chung cuõng bò thay ñoåi töø ñaàu naêm 2004.: 
Baûo hieåm      möùc löông      Nguyeät lieãm 
      2003 2004      2003    2004 
-höu trí  (euro): 5100 ->5150   497,25 502,13 
-thaát nghieäp (euro):   
 5100 ->5150    165,75  167,38 
-beänh taät (euro):   
       3450 -> 3487,5    246,68  242,38 
-chaêm soùc (euro):   
      3450 -> 3487,5    29,33     29,64 
 
Ngoaøi ra coøn coù theâm nhöõng thay ñoåi khaùc sau ñaây:  

 Tieàn thaát nghieäp (Arbeitslosengeld) 
Thôøi gian laõnh tieàn thaát nghieäp bò giaûm xuoáng chæ coøn 

12 thaùng. Cho nhöõng ngöôøi coù tuoåi (treân 55) chæ coøn 18 
thaùng thay vì laø 32 thaùng nhö xöa nay. 

 Phuï caáp thaát nghieäp (Arbeitslosenhilfe): 
Seõ bò huûy boû vaøo 2005 vaø ñöôïc saùt nhaäp vôùi trôï caáp 

xaõ hoäi thaønh tieàn thaát nghieäp loaïi II. 
 Thaát nghieäp thaâm nieân 

(Langzeitarbeitslose), 
Nhöõng ngöôøi thaát nghieäp thaâm nieân neáu ai khoâng 

chòu nhaän moät coâng vieäc “coù theå chaáp nhaän ñöôïc” vôùi 
khaû naêng mình vaø coù theå phaûi laõnh ít löông hôn, thì seõ bò 
bieän phaùp cheá taøi. Treân nguyeân taéc, tænh hay laøng xaõ 
phaûi lo cho hoï nhöng neáu thaønh phoá töø choái thì sôû lao 
ñoäng tieáp tuïc lo cho nhöõng ngöôøi thaát nghieäp thaâm nieân 
naøy. 

 Höu trí  
Ngöng taêng höu trí keå töø thaùng 7.2004. Theâm vaøo ñoù, 

baét ñaàu töø thaùng 4.2004 phaûi ñoùng 1,7% nguyeät lieãm 
chaêm soùc (thay vì 0,85% cho tôùi nay!). Nhöõng ai vöøa môùi 
veà höu seõ laõnh tieàn vaøo cuoái thaùng thay vì ñaàu thaùng nhö 
xöa nay. 

 Thueá thuoác laù 
Keå töø thaùng 3.2004 moãi ñieáu thuoác ñaét hôn 1,2 Cent. 

Sau ñoù moãi ñieáu thuoác cuõng seõ taêng theâm 1,2 Cent vaøo 
ngaøy 01.12.2004 vaø ngaøy 01.9.2005. 

 Baûo veä sa thaûi (Kuendigungsschutz) 
Luaät baûo veä sa thaûi coâng nhaân bò nôùi loûng. Chæ ñöôïc 

baûo veä hoaøn toaøn trong töông lai cho nhöõng ai ñöôïc 
nhaän vaøo laøm ôû caùc xí nghieäp coù ít nhaát 10 coâng nhaân 
(cho tôùi heát 2003, 5 coâng nhaân) vaø coù hieäu löïc ñeán 
31.12.2008! 

 Thuû coâng ngheä (Handwerk):  
Ñöôïc thay ñoåi vaø trôû neân deã daøng hôn. Nhöõng ngöôøi 

thôï coù tay ngheà chuyeân moân trong töông lai coù theå hoaït 
ñoäng ñoäc laäp maëc daàu chính hoï khoâng coù caùi baèng thôï 
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caû (Meisterbrief, ñieàu kieän phaûi coù môùi ñöôïc pheùp môû ra 
moät xí nghieäp)! Qua ñoù coù 53 ngheà khoâng caàn baèng thôï 
caû maø vaãn coù theå töï môû xí nghieäp tö ví duï nhö ngheà laùt 
gaïch, chuïp hình v.v...  

 

� Di daân seõ laø ñeà taøi tranh cöû 
Regensburg 11.01.04: Taïi Thöôïng vieän Ñöùc, khoái 

ñoái laäp ñaõ bieåu quyeát choáng laïi luaät di daân môùi do lieân 
minh caàm quyeàn ñeà nghò. Phoù chuû tòch khoái daân bieåu 
CDU taïi Quoác Hoäi, oâng Wolfgang Bosbach noùi qua baùo 
Mittelbayerischen Zeitung laø oâng ta thaáy voâ lyù taïi sao 
vaán ñeà hoäi nhaäp vaø di daân cuûa ngöôøi ngoaïi quoác laïi 
khoâng ñöôïc baøn ñeán trong cuoäc tranh cöû?  Bosbach baøi 
baùc luaän ñieäu cho raèng ñeà taøi ñoù chæ laø chuyeän ñeå baøn 
cuûa nhöõng khaùch quen taïi caùc tieäm aên. Theo Bosbach, 
ñaây laø moät ñeà taøi raát quan troïng, aûnh höôûng ñeán quaàn 
chuùng Ñöùc raát nhieàu neân khoâng theå ñaùnh giaù thaáp nhö 
vaäy ñöôïc. Neáu 75% daân Ñöùc choáng laïi vieäc di daân thì 
nhöõng ai laøm chính trò cuõng neân löu yù vaø baøn caõi chuyeän 
naøy, vì sao hoï choáng! Khoái ñoái laäp khoâng ñoàng yù chuyeän 
lieân minh caàm quyeàn (tính theo heä thoáng ñieåm) muoán 
cho ngöôøi ngoaïi quoác di daân sang Ñöùc nhöng khoâng 
caàn phaûi chöùng minh laø coù vieäc laøm ôû Ñöùc. 

 
� Caùc tieåu bang töø choái giuùp Baù Linh  
Berlin 12.01.04: 11 trong 15 tieåu bang Ñöùc khoâng 

coøn kieân nhaãn vôùi moùn nôï lôùn cuûa Thuû ñoâ Ñöùc nöõa! 
Chính phuû caùc tieåu bang naøy ñaõ töø choái khoâng giuùp ñôõ 
Baù Linh theâm veà taøi chaùnh. Sau caùc tieåu bang ôû Nam 
Ñöùc, hoâm 12.01.04 coù theâm 7 tieåu bang khaùc thuoäc  
mieàn Trung vaø Baéc Ñöùc cuõng ñaõ baøy toû cuøng quan ñieåm 
trong moät baûn kieán nghò gôûi cho Toøa AÙn Hieán Phaùp Ñöùc 
töø choái khoâng chòu giuùp Thuû ñoâ Baù Linh nöõa, thaønh phoá 
ñang mang moùn nôï khoång loà khoaûng 52 tyû Euro! 

Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thueringen 
vaø Rheinland-Pfalz noùi Baù Linh vôõ nôï vaø phaûi töï chòu 
traùch nhieäm vì ñaõ chi ra quaù nhieàu. Theo caùc tieåu bang, 
chính Toøa Ñoâ Chính Baù Linh phaûi laøm chuyeän naøy khoâng 
theå ñeå Toøa AÙn Toái Cao giaûi quyeát ñöôïc. Vaøo thaùng 
11.2003, caùc tieåu bang nhö Baden-Wuerttemberg, 
Bayern, Hessen vaø Sachsen ñaõ thoâng baùo laø hoï seõ saün 
saøng ñi haàu vuï kieän do Baù Linh thöa taïi Toøa AÙn Toái Cao 
muoán buoäc caùc tieåu bang treân nöôùc Ñöùc phaûi giuùp taøi 
chaùnh. Boán tieåu bang khaùc Nordrhein-Westfalen, 
Saarland, Bremen vaø Brandenburg thì chöa noùi gì lieân 
quan ñeán chuyeän thöa kieän ôû treân caû. 

    
* Nguyeãn Leâ Hoaøng Vieät (Thaùng 12.2003 &01.2004)   
 

Söu taàm vaø phieân dòch töø caùc baùo der Spiegel, SZ, 

AZ, TZ, Bild, FAZ, die Welt,  Muenchner Merkur, 

Handelsblatt, Focus, N-TV....  

 

� 

 

Chuùc Möøng Naêm Môùi 
 

� Vónh Lieâm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saùng nay Muøng Moät! Theá aø? 
Chuùc Möøng Naêm Môùi! Chuùc ta vaøi lôøi. 

Chuùc ta soáng noát cuoäc ñôøi, 
Ñeå nhìn taän maét Cô Trôøi ñoåi thay. 

Maäu Thaân, AÁt Daäu nieân lai, 
Daân giaøu, nöôùc maïnh – töông lai huy hoaøng! 

Chuùc ta naêm môùi saün saøng, 
Haønh trang veà laïi xoùm laøng thaân yeâu. 

Chuùc ta buoåi saùng, buoåi chieàu, 
Veà thaêm laïi Beán Ninh Kieàu naêm xöa. 

Caùm ôn em ñaõ tieãn ñöa, 
Ta ñi ñeâm aáy maø chöa giaõ töø! 

Hoûi ta cuoäc soáng naøy ö? 
Vaâng, ta tò naïn keå töø 75! 

Chuùc ta soáng khoûe traêm naêm, 
Ñeå coøn ñuû söùc veà thaêm baïn beø. 

Nhöõng thaèng baïn soáng væa heø, 
Baây chöø chieáu raùch, giöôøng tre khoâng coøn! 

Chuùc ta gaân coát coøn son, 
Ñeå cuøng vöôït suoái treøo non cuøng ngöôøi. 

Ba möôi naêm cuoäc ñoåi ñôøi, 
Hao moøn taâm trí, yù lôøi daàn phai. 

Chuùc ta coøn söùc deûo dai, 
Ñeå ñi noát quaõng ñöôøng daøi gian nan. 

Ñau loøng nhìn thaáy giang san, 
Naùt nhaàu vì boïn Vieät gian trò vì! 

Naêm nay boïn khæ uø lì, 
Toå tieân Caùc Maùc ñaõ ñi xa roài! 

Chuùc Möøng Naêm Môùi! Chuùc toâi: 
Vöõng tin veà nöôùc phuïc hoài daân sinh. 
 
 (Ñöùc Phoá, 22-01-2004, Muøng Moät Teát Giaùp Thaân) 
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Tin   

th‰  gi§i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phan Ng†c 
 
� Nghèo Çói gia tæng: 

 

Trong bän báo cáo thÜ©ng niên vŠ 
tình hình an ninh lÜÖng th¿c trên th‰ 
gi§i, T° ChÙc LÜÖng Nông Liên HiŒp 
QuÓc nhÃn månh tØ næm 1995-1997, 
hÖn 18 triŒu ngÜ©i m§i gia nhÆp khÓi dân 
nghèo Çói. ñây là m¶t chuy‹n hÜ§ng 
xÃu sau nhiŠu næm ti‰n b¶. TØ næm 
1989 Ç‰n 1995, sÓ dân nghèo Çói giäm 
37 triŒu; bây gi© sÓ dân nghèo Çói trª låi 
gia tæng. 

ñåi th‹, có tÃt cä 842 triŒu ngÜ©i m‡i 
ngày không Çû æn, Ça sÓ (790 triŒu) 
sÓng ª nh»ng nÜ§c Çang mª mang. 
Nh»ng nÜ§c l§n, nhÃt là Trung QuÓc 
giÆm chân tåi ch‡. Sau khi thành công 
xóa b§t nghèo Çói. Xét trên bình diŒn 
t°ng quát, trong nh»ng nÜ§c phát tri‹n 
månh vŠ kinh t‰, hiŒn tÜ®ng nghèo Çói 
ÇŠu dính dáng Ç‰n s¿ mÃt bình Ç£ng vŠ 
l®i tÙc. Dân nông thôn ÇÙng bên lŠ phát 
tri‹n kinh t‰ và chÎu thiŒt thòi nhiŠu nhÃt. 

N‰u nghèo Çói giäm ª Bangladesh, 
Haiti, Mozambique, ViŒt Nam thì ª 
nh»ng nÜ§c l§n nhÜ ƒn ñ¶, Nam DÜÖng, 
Nigeria, Pakistan, nghèo Çói gia tæng trª 
låi. S¿ sän xuÃt nông nghiŒp gia tæng 
nhanh hÖn dân sÓ và trên nguyên t¡c, 
tÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu Çû æn. NhÜng tåi 
sao nghèo Çói ngày càng gia tæng? Phäi 
chæng vì ÇÜ©ng lÓi nông nghiŒp và s¿ 
y‹m tr® nông dân y‰u kém? Thêm vào 
Çó là änh hÜªng cûa Aids. Aids gi§i hån 
s¿ sän xuÃt, gia tæng khÓn cùng. NhiŠu 

gia Çình có thân nhân nhiÍm bŒnh 
phäi bÕ ra m¶t sÓ tiŠn l§n Ç‹ mua 
thuÓc men ho¥c sÓng còn.  

Có th‹ lÆt ngÜ®c tình th‰ trong 
khi dân sÓ th‰ gi§i tæng thêm 2 t› 
trong vòng 30 næm s¡p Ç‰n, nhÃt là 
ª Nam bán cÀu? Chìa khóa giäi 
Çáp n¢m ª s¿ gia tæng bŠn v»ng 
lâu dài næng xuÃt nông nghiŒp. 
Theo T° ChÙc LÜÖng Nông Th‰ 
Gi§i nÜ§c là m¶t y‰u tÓ quy‰t ÇÎnh. 
Thi‰u nÜ§c trÀm tr†ng tåi Phi 
Châu, nÖi Çây 40% ÇÃt trÒng tr†t 
(10% trên 270 triŒu mÅu trên th‰ 
gi§i) phäi ÇÜ®c tÜ§i nÜ§c. Låi còn 
phäi chú š Ç‰n cách tÜ§i. TÜ§i 
không Çúng cách së làm cho ÇÃt 
c¢n c‡i. 

Trên lãnh v¿c chính trÎ, phäi k‹ 
Ç‰n hÆu quä cûa s¿ mª cºa thÎ 
trÜ©ng nông nghiŒp Ç‰n nŠn an 
ninh lÜÖng th¿c ª nh»ng nÜ§c mÃt 
an ninh. S¿ mª cºa thÎ trÜ©ng 
mang Ç‰n thành quä chÌ khi nào nó 
Çi Çôi v§i m¶t ÇÜ©ng lÓi nông 
nghiŒp thi‰t th¿c và m¶t hå tÀng cÖ 
sª v»ng ch¡c. 

 
� Bi‹n cä: M¶t khoäng 

trÓng r¶ng l§n thuÆn l®i cho 
khûng bÓ. 

 
N‰u chi‰c tàu du lÎch l§n nhÃt 

th‰ gi§i Queen Mary-2 là møc tiêu 
cûa m¶t vø tÃn công khûng bÓ? 
ñiŠu nÀy không thu¶c lãnh v¿c giä 
tÜªng. "VÃn ÇŠ là không phäi 
không có m¶t cu¶c khûng bÓ b¢ng 
ÇÜ©ng bi‹n, mà là lúc nào?". ñây 
là l©i tuyên bÓ cûa Tham MÜu 
TrÜªng Häi Quân Anh. 

Theo nhÆn xét cûa các b¶ 
Tham MÜu Anh - Pháp - MÏ, nh»ng 
chi‰c tàu l§n chª khách, dÀu, chÃt 
hóa h†c, nh»ng chi‰c tàu hàng chª 
chÃt phóng xå, sän phÄm dÀu hÕa 
là nh»ng møc  tiêu cûa khûng bÓ. 
N‰u toán khûng bÓ Ç¶t nhÆp lên 
tàu chª chÃt Ç¶c, nhÓt thûy thû 
Çoàn, gài sÓ t¿ Ç¶ng hÜ§ng tàu Ç‰n 
møc tiêu ÇÎnh s¤n rÒi r©i bÕ tàu Çi 
nÜ§c khác. Tàu së Çøng vào møc 
tiêu, chåm n° và së gây m¶t ti‰ng 
vang ghê g§m.  

HiŒn nay, nŠn thÜÖng måi th‰ 
gi§i vÆn chuy‹n quá cänh 80% 
chuy‰n hàng; 3/4  trao Ç°i quÓc t‰ 
qua ÇÜ©ng bi‹n b¡t bu¶c phäi 
ngang qua 5 lÓi Çi: Kinh Çào Suez 
(20.000 tàu/ næm), Kinh Çào 
Panama (10.000 tàu/ næm), Eo 

bi‹n Gibraltar và Omuz, Eo bi‹n Malaca 
(50.000 tàu/ næm). ñóng cºa 1 trong 
nh»ng 5 lÓi Çi nÀy sau vø khûng bÓ së 
gây trª ngåi l§n cho s¿ vÆn chuy‹n dÀu 
hÕa: ÇÜ©ng vÆn chuy‹n dài hÖn, giá cä 
chuyên chª tæng v†t. Tåi nh»ng häi 
cäng, tàu buôn cÛng nhÜ tàu chi‰n là 
nh»ng møc tiêu Ç‹ Çánh. B¢ng c§ là vø 
Çánh Ç¡m thi‰t giáp håm Cole cûa MÏ 
và tàu dÀu Limbung cûa Pháp. 

Tåi ñông Nam Á, mÓi Çe d†a khûng 
bÓ là m¶t th¿c t‰. T°n håi së ghê g§m 
n‰u t° chÙc khûng bÓ bi‰n các tàu chª 
dÀu, khí lÕng, hóa h†c trª thành nh»ng 
quä bom n°. Häi cäng Tân Gia Ba nÖi 
Häi quân MÏ bäo trì, sºa ch»a các tàu 
chi‰n, là m¶t møc tiêu quan tr†ng. HÖn 
10 triŒu thùng dÀu/ ngày (13% nguÒn 
ti‰p t‰ th‰ gi§i) ngang qua eo bi‹n 
Malaca, gi»a quÀn Çäo Sumatra và Mã 
Lai Á. Và Häi quân Nam DÜÖng trang bÎ 
kém hiŒn Çåi, không Çû khä næng ki‹m 
soát ÇÜ©ng bi‹n gi»a Borneo và Tân Gia 
Ba. 

 
� M³: Kinh t‰ trª thành ÇÒng 

minh v»ng ch¡c cûa T°ng ThÓng 
Bush. 

 
GÀn Ç‰n ngày bÀu cº, T°ng ThÓng 

Bush có nhiŠu l®i th‰. TT Çã gây ÇÜ®c 1 
sÓ tiŠn vÆn Ç¶ng bÀu cº to l§n, Çäng 
C¶ng Hòa Çã vÈ vang th¡ng cu¶c bÀu 
cº gi»a nhiŒm kÿ 2002: m¶t ÇiŠu hi‰m 
có. NhÜng tÃt cä ÇiŠu lŒ thu¶c vào nŠn 
kinh t‰ và tình hình Çang bi‰n chuy‹n ª 
Irak. 

Nh»ng k‰t quä tÓt nhÃt Ç‰n tØ nŠn 
kinh t‰. T› lŒ thÃt nghiŒp giäm còn 5,7% 
(6,4% 6 tháng trÜ§c), t› lŒ phát tri‹n duy 
trì ª mÙc 4,4%, chÌ sÓ hoåt Ç¶ng kÏ 
nghŒ tÓt nhÃt k‹ tØ 1983, hoåt Ç¶ng kinh 
t‰ vÜÖn lên sau 3 næm Çình trŒ. 

N‰u kinh t‰ phøc hÒi, nån thÃt 
nghiŒp giäm làm cho công viŒc cûa 
Çäng Dân Chû thêm phÀn bÓi rÓi. Các 
nhà lãnh Çåo Dân Chû trÜ§c Çây không 
ng§t tÓ cáo TT. Bush phá hûy viŒc làm. 
H† mong tái diÍn cu¶c vÆn Ç¶ng bÀu cº 
næm 1992 khi TT. Clinton lôi cuÓn ÇÜ®c 
gi§i trung lÜu chÓng låi TT. Bush cha 
sáng chói sau chi‰n tranh vùng VÎnh lÀn 
thÙ I nhÜng không màng Ç‰n quyŠn l®i 
cûa khÓi dân nghèo. ñÓi v§i TT. Bush 
kinh t‰ trª nên m¶t chû bài thÆt s¿ chÌ 
khi nào nó Çåt ít nhÃt 3,5% t› lŒ phát 
tri‹n Ç‹ tåo viŒc làm. Nh»ng d¿ Çoán 
ÇŠu låc quan v§i ÇiŠu kiŒn là các nhà 
kinh doanh ti‰p tøc ÇÀu tÜ và ti‰p tøc 
nhÆn công nhân. HÖn n»a, tình hình Irak 
phäi ÇÜ®c cäi thiŒn, Ç‹ không tác håi 
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Ç‰n tinh thÀn dân MÏ; và ngân hàng 
trung ÜÖng MÏ phäi duy trì lãi xuÃt thÃp 
nhÃt. Trong bÓi cänh nÀy, ÇÒng Çô-la søt 
giá là m¶t thuÆn l®i. 

Tóm låi, trÜ§c m¶t nŠn kinh t‰ tåo 
viŒc làm và tình hình Irak tÓt ÇËp hÖn, 
Çäng Dân chû không có m¶t cÖ may nào 
Ç‹ th¡ng TT. Bush. NgÜ®c låi cu¶c tranh 
ÇÃu trª nên quy‰t liŒt. TrÜ§c Çây, TT. 
Bush có l®i th‰ vŠ m¥t ngoåi giao và thÃt 
th‰ vŠ m¥t kinh t‰. Bây gi©, tình th‰ Çäo 
ngÜ®c. Kinh t‰ hay Irak là y‰u tÓ quy‰t 
ÇÎnh? 

 
� ñÒng Çô-la gi»a cu¶c giao 

tranh chi‰n lÜ®c. 
 
V§i cu¶c va chåm xung quanh HiŒp 

Ü§c °n ÇÎnh và s¿ thÃt båi ª cu¶c h†p 
Bruxelles, Liên HiŒp Âu Châu chÃm dÙt 
næm 2003 trên m¶t cu¶c khûng hoäng 
chính trÎ. V§i ÇÒng Euro cao giá chÜa 
tØng thÃy, Liên hiŒp b¡t ÇÀu næm 2004 
b¢ng m¶t cu¶c khûng hoäng tiŠn tŒ. 
Næm 2003, so v§i ÇÒng Çô-la, giá trÎ 
ÇÒng Euro tæng 22% và ÇÀu næm 2004, 
Euro Çã vÜ®t quá mÙc 1,28 Çô-la. ñiŠu 
nÀy tai håi không ít Ç‰n nŠn kinh t‰ các 
nÜ§c Âu Châu, vì sän phÄm Âu Châu 
mÃt sÙc cånh tranh. 

M†i ÇÜ©ng lÓi cân b¢ng hÓi Çoái ÇŠu 
tùy thu¶c vào MÏ. LHÂC hy v†ng MÏ 
không Ç‹ cho ÇÒng Çô-la tu¶t dÓc quá 
Çà trong khuôn kh° t› xuÃt l®i tÙc quá 
cao. Tuy nhiên, vì cu¶c bÀu cº T°ng 
ThÓng s¡p Ç‰n, ÇÒng Çô-la hå giá së 
mang l®i Ç‰n cho các nhà doanh nghiŒp 
MÏ, "m¶t lá bài chû cho Çäng C¶ng Hòa 
và TT. Bush". 

NhÜng ÇÒng Çô-la søt giá liên tøc 
không chÌ thu¶c vŠ m¶t chi‰n trÆn 
thÜÖng måi xuyên ñåi Tây DÜÖng. Ch¡c 
ch¡n nó là m¶t  vÛ khí ÇÜ®c MÏ giàn ra 
Ç‹ thúc ÇÄy nŠn kinh t‰ MÏ: kích thích 
nŠn xuÃt cäng Ç‹ phøc hÜng cán cân 
thÜÖng måi Çang mÃt thæng b¢ng. ñÒng 
Çô-la hå giá còn bi‹u l¶ m¶t hiŒn tÜ®ng 
quan tr†ng khác: mÓi liên hŒ phø thu¶c 
lÅn nhau ngày càng ch¥t chë gi»a MÏ và 
Trung QuÓc trên lãnh v¿c kinh t‰ tài 
chánh. M¶t bi‰n chuy‹n chi‰n lÜ®c quan 
tr†ng. 

MÏ có th‹ trª thành m¶t trong nh»ng 
con n® l§n nhÃt th‰ gi§i, v§i ÇÜ©ng lÓi 
giäm thu‰, gia tæng s¿ chi tiêu công 
c¶ng, TT. Bush Çã Çào sâu thêm s¿ 
thi‰u høt ngân sách. Do Çó, phäi có 
ngÜ©i chi tiŠn dÜ§i hình thÙc mua trái 
phi‰u kho båc MÏ. TrÜ§c kia, ngÜ©i trä 
tiŠn là NhÆt, bây gi© là Trung QuÓc. Nói 
cách khác, Trung QuÓc mà chính quyŠn 
Bush mà cách Çây không lâu, xem là 

m¶t ÇÓi thû chi‰n lÜ®c có th‹ trª 
thành chû n® hàng ÇÀu cûa MÏ. 

Trong mÓi quan hŒ thÜÖng måi 
v§i MÏ, Trung QuÓc ghi ÇÜ®c sÓ 
tiŠn th¥ng dÜ là 100 t› Çô-la. Trung 
QuÓc cung cÃp tiŠn båc cho ngÜ©i 
tiêu dùng MÏ mà ngÜ©i nÀy không 
bao gi© s® m¡c n®. MuÓn gi» v»ng 
thÎ trÜ©ng MÏ, Trung QuÓc phäi trä 
m¶t phÀn n® cûa MÏ. Trung QuÓc 
së mÃt h‰t- xáo tr¶n xã h¶i ghê 
g§m- trong trÜ©ng h®p MÏ Çóng 
cºa biên gi§i. 

Trung QuÓc Çã thay th‰ NhÆt. 
NhÜng quan hŒ MÏ-NhÆt khác h£n 
quan hŒ MÏ-Trung QuÓc; nhÃt là 
ÇÒng minh, Trung QuÓc là m¶t ÇÓi 
thû Çang ÇÓi ÇÀu v§i MÏ ª ÇÎa 
phÜÖng. NhÆt không muÓn, nhÜng 
Trung QuÓc muÓn th¿c hiŒn m¶t 
cu¶c sæn-ta v§i MÏ. Cho nên có th‹ 
nghï r¢ng hiŒn gi©, s¿ bi‰n chuy‹n 
quan tr†ng thÆt s¿ không phäi là 
th©i giá Çô-la, mà là th©i giá m§i 
cûa mÓi liên hŒ MÏ-Trung QuÓc. 

 
� NGA: QuÓc H¶i dÜ§i gót 

giày bÓt. 
 
Sau khi Çåt th¡ng l®i trong cu¶c 

bÀu cº QuÓc H¶i, Poutine tuyên 
bÓ: "Çây là m¶t bÜ§c ti‰n trong 
công cu¶c tæng cÜ©ng dân chû tåi 
Nga. K‰t quä bÀu cº Çã phän änh 
Çúng mÙc thiŒn cäm thÆt s¿ cûa 
dân t¶c Nga và th¿c t‰ Ç©i sÓng 
chính trÎ". Trái låi, t° chÙc an ninh 
và h®p tác Âu Châu và Liên HiŒp 
Âu Châu nhÆn ÇÎnh dân chû tåi 
Nga Çang suy thoái. 

K‰t quä bÀu cº cho thÃy QuÓc 
H¶i së ÇÙng sau lÜng Poutine. 
ñäng Nga ThÓng NhÃt thân ÇiŒn 
CÄm Linh chi‰m 222/450 gh‰, 
Çäng c¿c h»u T¿ Do Dân Chû 
chi‰m 38 gh‰, Çäng QuÓc Gia 
Rodina chi‰m 37 gh‰, Çäng Nhân 
Dân chi‰m 19 gh‰. NhÜ th‰, chính 
quyŠn chi‰m Ça sÓ tuyŒt ÇÓi, Çû 
sÙc sºa Ç°i Hi‰n Pháp giúp 
Poutine Ùng cº T°ng ThÓng lÀn thÙ 
3. 

ñây là m¶t trò hŠ bÀu cº bªi 
Çäng cûa Poutine không sáng ch‰ 
m¶t š thÙc hŒ nào ngoài bày tÕ s¿ 
trung thành v§i Poutine. KhÓi dân 
bi‹u Ç¡c cº gÒm Çåi diŒn gi§i kinh 
tài, nh»ng công chÙc ÇÜ®c ÇiŒn 
CÄm Linh tích c¿c tr® l¿c. 

Nån nhân chính y‰u cu¶c bÀu 
cº là Çäng CS Nga và Çã mÃt 1/2 
sÓ gh‰. ñäng Rodina cÛng có m¶t 

chÜÖng trình vÆn Ç¶ng bÀu cº giÓng 
chÜÖng trình cûa Çäng C¶ng Sän. ñiŒn 
CÄm Linh vë ra Çäng nÀy Ç‹ rút phi‰u 
cûa Çäng CS. ñäng T¿ Do Labcoko và 
Çäng L¿c LÜ®ng H»u Phái ThÓng NhÃt 
không chi‰m ÇÜ®c phi‰u nào. 

NgÜ©i ta d¿ Çoán Çäng cÀm quyŠn 
së lâu dài ngÒi trên gh‰ quyŠn hành nh© 
chi‰n thuÆt ki‹m soát toàn th‹ lãnh th° 
quÓc gia. NÜ§c Nga, bây gi© th¿c thi m¶t 
ch‰ Ç¶ kinh t‰ t¿ do bÃt bình Ç£ng và 
m¶t ch‰ Ç¶ chính trÎ suy thoái và tham 
nhÛng. 

  
� Serbie: Trª vŠ v§i quá khÙ. 
 
Nh»ng Çäng quÓc gia c¿c Çoan cûa 

Milosevic và Seseli trª låi chính trÜ©ng 
sau cu¶c bÀu cº vØa qua. Næm 1991, 
Seseli là ngÜ©i ÇÀu tiên ÇÙng ra thành 
lÆp 1 ÇÖn vÎ bán quân s¿ chuyên ám sát, 
hi‰p dâm, lÜu Çày các dân t¶c ª Bosnie, 
Kosovo và là m¶t tay sai Ç¡c l¿c cûa 
Milosevic. Cä 2 thû lãnh nÀy hiŒn Çang ª 
trong nhà giam cûa Tòa án QuÓc t‰ v§i 
t¶i danh phåm t¶i chÓng nhân loåi. 

Cu¶c bÀu cº tåi Serbie nêu lên m¶t 
vài bài h†c. Bài h†c thÙ 1 là Serbie ª 
trong tình th‰ rÓi beng khó cai trÎ. Bài 
h†c thÙ 2 là thÆt s¿ cu¶c bÀu cº ví nhÜ 
m¶t cu¶c trÜng cÀu dân š chÓng Tòa án 
hình s¿ quÓc t‰. K‹ tØ khi Milosevic bÎ 
giam gi» và sau khi Thû TÜ§ng Djindjic 
(bÎ ám sát) có m¶t quy‰t ÇÎnh h‰t sÙc 
can Çäm giao nhà Ç¶c tài cho Tòa án, 
tÃt cä Ç©i sÓng chính trÎ Serbie ÇŠu quy 
tø xung quanh bài toán: nên hay không 
nên giao nh»ng "anh hùng Serbie" cho 
Tòa án QuÓc t‰? 

Tåi Bosnie và Croatie, các nhà quÓc 
gia Çã trª låi cÀm quyŠn. NhÜng ÇiŠu 
khác biŒt là các thû lãnh nÀy chÌ gián 
ti‰p dính líu Ç‰n nh»ng kÈ phåm t¶i 
chi‰n tranh và Çã giao nh»ng kÈ phåm 
t¶i cho Tòa án. NgÜ®c låi, tåi Serbie, 
Milosevic và Seseli vÅn là Chû tÎch Çäng 
và c¿u T°ng ThÓng Kostunica xem nhÜ 
1 nhà quÓc gia ôn hòa, nhÜng thÆt s¿ là 
1 nhà thû c¿u luôn chÓng låi Tòa án 
QuÓc t‰. 

Thông ÇiŒp cho Serbie gªi Çi là m¶t 
thÃt båi cho nŠn dân chû và là m¶t thách 
ÇÓ l§n lao cho Liên HiŒp Âu Châu. 

 
� Liên hiŒp Âu Châu: M¶t 

cÖn khûng hoäng khó tránh. 
 
25 nhà lãnh Çåo Liên HiŒp Âu Châu 

tåi Bruxelles nh¢m thông qua Hi‰n Pháp 
Âu Châu v§i møc tiêu giúp LHÂC hoåt 
Ç¶ng h»u hiŒu hÖn sau khi LH n§i r¶ng 
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Çón nhÆn thêm 10 nÜ§c m§i k‹ tØ 
01.05.04. Cu¶c h†p Çi Ç‰n thÃt båi vì s¿ 
xung kh¡c cæn bän liên quan Ç‰n s¿ 
phân chia quyŠn hành. TrÜ§c nhÃt, 
chi‰n trÆn dính líu Ç‰n thành phÀn Ñy 
viên Ñy Ban Hành Pháp: các nÜ§c nhÕ 
muÓn có Çåi diŒn nhÜ nh»ng nÜ§c l§n. 
NhÜng Çi‹m chính cûa mÓi bÃt ÇÒng là 
quyŠn bÕ phi‰u tåi H¶i ñÒng Chính Phû 
Liên HiŒp Âu Châu. 

Ba Lan và Tây Ban Nha v§i 40 triŒu 
dân sÓ không muÓn tØ bÕ ngôi vÎ nÜ§c 
l§n. CÛng nhÜ ñÙc, Pháp, Anh, Ý v§i 
dân sÓ hÖn 60 triŒu. Ba Lan và Tây Ban 
Nha có th‹ dÍ dàng làm t¡c nghën b¶ 
máy LHÂC. 

Trong 1 LHÂC n§i r¶ng, Ça sÓ h¶i 
viên ÇŠu ÇÒng š là nên gây thuÆn l®i cho 
công viŒc ÇÜa ra các quy‰t ÇÎnh. Theo 
quan Çi‹m cûa các nÜ§c l§n, thÆt là dân 
chû n‰u ngÜ©i ta ÇÒng š Ç‰n dân sÓ cûa 
m‡i nÜ§c. Cho nên các nÜ§c l§n yêu cÀu 
thông qua Hi‰n Pháp Âu Châu. Theo 
Hi‰n Pháp, các quy‰t ÇÎnh muÓn có hiŒu 
l¿c phäi ÇÜ®c Ça sÓ các nÜ§c có 60% 
dân sÓ bi‹u quy‰t. ñiŠu mà Tây Ban 
Nha và Ba Lan c¿c l¿c phän ÇÓi. Dï 
nhiên, cu¶c h†p l†t vào ngõ bí. 

Ba Lan và Tây Ban Nha tÕ vÈ không 
nao núng khi bäo vŒ quyŠn l®i quÓc gia. 
CÛng nhÜ các nÜ§c t¿ khoác áo "ÇÙc 
tính Âu Châu" k‰t t¶i 2 nÜ§c Ãy là 1 viŒc 
làm không thích Çáng vì trong quá khÙ, 
các nÜ§c nÀy nhiŠu lÀn Çã gây b‰ t¡c 
cho Çåi cu¶c v§i các c§ bäo vŒ các 
quyŠn l®i quÓc gia tr†ng y‰u, ngay cä 
vuÓt ve khách hàng bÀu cº n¶i b¶. VŠ 
Çi‹m nÀy, Pháp không có tÜ cách Ç‹ dåy 
m¶t bài h†c. 

Có lë các nÜ§c l§n së ÇÜ®c các nÜ§c 
nhÕ tôn tr†ng, n‰u các nÜ§c Ãy không 
chà Çåp nh»ng th‹ thÙc chung, khi các 
th‹ thÙc nÀy không thích Çáng v§i mình. 
Vø r¡c rÓi vŠ HiŒp Ü§c °n ÇÎnh quy ÇÎnh 
ÇÒng Euro là m¶t b¢ng chÙng cø th‹. 
Các nÜ§c nhÕ và trung bình không hi‹u 
tåi sao Pháp- ñÙc thoát khÕi s¿ trØng 
phåt vì Çã vÜ®t qua l¢n mÙc ÇÕ, ngân 
sách quÓc gia thi‰u høt hÖn 3% t°ng sän 
lÜ®ng n¶i ÇÎa trong 3 næm liŠn. L©i nói 
cûa Hans Eichel, T°ng TrÜªng B¶ Tài 
Chánh ñÙc "HiŒp Ü§c °n ÇÎnh không 
phäi sinh ra Ç‹ cho ñÙc áp døng" còn in 
sâu trong trí nh§. 

Quy‰t ÇÎnh miÍn tÓ ñÙc-Pháp lôi 
theo hai hÆu quä tai håi cho tinh thÀn Âu 
Châu. TrÜ§c nhÃt, các T°ng TrÜªng Tài 
Chánh thông báo cho Ñy Ban Hành 
Pháp bi‰t là không nên xen vào viŒc cûa 
ngÜ©i khác. Sau Çó, các T°ng TrÜªng t¿ 
cho mình quyŠn th¿c thi ÇÜ©ng lÓi kinh 
t‰, ngân sách trong khuôn kh° quÓc gia, 

không màng Ç‰n quyŠn l®i chung. 
Trong ng¡n hån, h† Çã quay lÜng 
trÜ§c ÇÜ©ng lÓi kinh t‰ ngân sách 
mà s¿ quän lš an toàn ÇÒng Euro 
Çòi hÕi. 

 LÀn thÙ 3 trong vòng 10 næm, 
LHÂC muÓn cäi t° các thi‰t ch‰ Ç‹ 
ti‰n Ç‰n s¿ n§i r¶ng. Tåi 
Amsterdam 1997 và tåi Nice 2000 
viŒc cäi t° thÃt båi vì Pháp-ñÙc 
không cùng chung quan Çi‹m. M¶t 
phÜÖng pháp m§i ÇÜ®c áp døng: 
vi‰t lên 1 Hi‰n Pháp v§i d¿ tính tåo 
ra chÙc vø Chû tÎch thÜ©ng tr¿c H¶i 
ñÒng Âu Châu, chÙc vø T°ng 
TrÜªng Ngoåi Giao Âu Châu. 
NhÜng hai c‡ máy ñÙc-Pháp mÃt 
sÙc lôi cuÓn vì Ba Lan - Tây Ban 
Nha cÜÖng quy‰t chÓng ÇÓi. 

Ngoài các l©i than van vŠ 1 
LHÂC không v»ng ch¡c, không 
Çoàn k‰t, không ÇÜ®c yêu chu¶ng, 
không có m¶t ÇÜ©ng lÓi kinh t‰ 
thÓng nhÃt, v§i m¶t bän s¡c không 
rõ ràng và luôn không có quy luÆt 
chung. S¿ b‰ t¡c hiŒn gi© nêu lên 3 
câu hÕi mà k‹ tØ khi bÙc tÜ©ng Bá 
Linh søp Ç° và Liên Xô tan rã, Âu 
Châu chÜa tìm ra câu trä l©i: 1- Âu 
Châu là gì, ai có nguyŒn v†ng gia 
nhÆp Âu Châu; 2- bän s¡c cûa 
Công Ü§c Liên k‰t các h¶i viên là 
bän s¡c nào? 3- làm th‰ nào Ç‹ tåo 
ra Liên HiŒp? 

Cho Ç‰n næm 1989, các câu trä 
l©i thÆt là ÇÖn giän. Âu Châu v§i 
danh nghïa m¶t c¶ng ÇÒng n¢m 
trong hŒ thÓng Tây phÜÖng dØng 
chân trÜ§c bÙc màn s¡t, biên gi§i 
cûa m¶t th‰ gi§i khác. HiŒp Ü§c 
Liên k‰t các H¶i viên Âu Châu 
thu¶c liên bang gi§i hån trong 
nh»ng bài toán kinh t‰, nhÜng dÀn 
dà trª thành nh»ng bài toán chính 
trÎ v§i m¶t Ñy Ban Hành Pháp thû 
vai trò nguyên mÅu chính phû và 
m¶t H¶i ñÒng T°ng TrÜªng. 

K‹ tØ 1989 các nÜ§c tÕ vÈ lúng 
túng, làm dáng Ç‹ khÕi tìm ra câu 
trä l©i cho 3 câu hÕi nêu trên. Ai có 
nguyŒn v†ng gia nhÆp Liên HiŒp? 
N§i r¶ng mà không Çào sâu thì gây 
thêm rÓi r¡m. Các nÜ§c ñông Âu bÎ 
sÙc næng Ç¶ng kinh t‰ cûa Liên 
HiŒp lôi cuÓn, nhÜng d¿a vào MÏ 
vŠ quÓc phòng và thái Ç¶ cûa các 
nÜ§c H¶i viên sáng lÆp Liên HiŒp 
ÇÓi v§i Th° Nhï Kÿ Çã làm cho tÃt 
cä xáo tr¶n. HiŒn nay, chÜa ai có 
th‹ ÇÎnh nghïa mÓi liên k‰t k‰t h®p 
các h¶i viên. 

Cu¶c h†p lÎch sº Bruxelles v§i møc 
tiêu tôn vinh LHÂC nhÜ m¶t diÍn viên 
chính trÎ sáng giá trên diÍn Çàn th‰ gi§i 
Çã chÃm dÙt b¢ng m¶t thÃt båi. 

 
� Pháp - Trung quÓc. 
 
Ba Lê và B¡c Kinh vØa kš k‰t HiŒp 

Ü§c h®p tác vŠ an ninh n¶i ÇÎa. Hai nÜ§c 
cam k‰t th¡t ch¥t mÓi liên hŒ trong vÃn 
ÇŠ chÓng t¶i phåm, buôn lÆu nha phi‰n, 
di dân bÃt h®p pháp và khûng bÓ. 

S¿ h®p tác nÀy chÙng minh m¶t 
khuynh hÜ§ng r¶ng l§n hÖn. Ch‰ Ç¶ B¡c 
Kinh Çã mª thông s¿ h®p tác v§i các 
nÜ§c Tây phÜÖng trên lãnh v¿c an ninh, 
m¶t khu v¿c mà B¡c Kinh cho Ç‰n gi© tÕ 
ra dè d¥t. HiŒn nay, cÖ quan FBI và cÖ 
quan chÓng ma túy (Drug Enforcement 
Administration có Ç¥t Çåi diŒn tåi Trung 
QuÓc. MÏ rÃt quan tâm Ç‰n s¿ buôn lÆu 
ma túy. ThÎ trÜ©ng MÏ là m¶t thÎ trÜ©ng 
buôn lÆu l§n nhÃt; ma túy Ç‰n tØ Tam 
giác vàng (Mi‰n ñiŒn, Thái Lan, Lào) và 
ngang qua miŠn Nam Trung QuÓc. Nhà 
buôn lÆu Ki Cheung Wong bÎ b¡t næm 
2003 nh© s¿ h®p tác MÏ-Trung QuÓc là 
m¶t thí dø. S¿ mª thông cºa h®p tác an 
ninh nh¢m ÇÓi phó t° chÙc t¶i phåm toàn 
cÀu mà B¡c Kinh t¿ xem nhÜ nån nhân. 
T° chÙc t¶i phåm tåi Hoa løc làm æn rÃt 
sung túc k‹ tØ khi các h¶i kín ñài Loan, 
HÒng Kông, Ma Cao Ç‰n Hoa løc v§i 
nhãn hiŒu ÇÀu tÜ ngoåi quÓc. Các nhóm 
nÀy Çã æn rÍ trong nh»ng cÖ quan hành 
chánh ÇÎa phÜÖng. 

B¡c Kinh ch© Ç®i gì qua s¿ h®p tác 
v§i quÓc t‰. ñó là s¿ Çu°i b¡t hÖn 4.000 
Çäng viên, công chÙc trÓn ra nÜ§c ngoài. 
H† bÎ k‰t án mang theo 17 t› Çô-la. B¡c 
Kinh còn nh¡m Ç‰n m¶t møc tiêu chính 
trÎ: lôi kéo khÓi Tây phÜÖng trên lãnh v¿c 
chÓng khûng bÓ, Ç‹ chÓng låi phong 
trào ly khai ª Tân CÜÖng. Trung QuÓc 
Çang gây áp l¿c månh ÇÓi v§i ñÙc. 
München là nÖi chÙa chÃp nhiŠu t° chÙc 
Tân CÜÖng tœ nån. 

 
� LIBYE: Hy sinh kho vÛ khí bí 

mÆt. 
 
Anh-MÏ vØa kš k‰t thÕa hiŒp v§i 

Libye, theo Çó lãnh tø Kadhafi cam k‰t 
hûy bÕ chÜÖng trình sän xuÃt vÛ khí hóa 
h†c, vi trùng và nguyên tº dÜ§i s¿ ki‹m 
soát cûa quÓc t‰. Theo TT. Bush và Thû 
TÜ§ng Blair thÕa hiŒp nÀy là k‰t quä cûa 
m¶t s¿ thÜÖng lÜ®ng mà 9 tháng trÜ§c 
Çây nhà lãnh Çåo Libye ÇÜa ra sáng ki‰n 
ti‰p theo thÕa Ü§c bÒi thÜ©ng gia Çình 
các nån nhân trong vø Ç¥t bom n°  phi 
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cÖ Pan Am næm 1988 tåi Lockerbie Tô 
Cách Lan. Qua trung gian Ç¥c phái viên 
Libye, Kadhafi cho hai chính quyŠn Anh-
MÏ bi‰t ch‰ Ç¶ Tripoli muÓn th¿c hiŒn 
m¶t bÜ§c ngo¥c quan tr†ng trên con 
ÇÜ©ng gia nhÆp c¶ng ÇÒng quÓc t‰. 

Theo cÖ quan tình báo MÏ, bÜ§c ti‰n 
cûa Libye trên lãnh v¿c vÛ khí nguyên tº 
chÜa xa l¡m, nhÜng Libye có s¤n trong 
tay vài træm tÃn sän phÄm hóa h†c, nhÃt 
là hÖi mù-tåt và hÖi gây tê liŒt thÀn kinh. 
VŠ hÕa tiÍn, Libye có hÕa tiÍn Scud-CC 
(800 km) nhÜng chÜa nhÆn ÇÜ®c hÕa 
tiÍn Nodong (1.300 km) cûa B¡c Hàn. 

TrÜ§c Çây không lâu, Libye cùng v§i 
Irak, Iran, Syrie h†p thành "m¥t trÆn 
chÓng ÇÓi" c¿c Çoan ª vùng CÆn ñông, 
triŒt Ç‹ chÓng Do Thái và công khai phát 
tri‹n vÛ khí sát håi hàng loåt, v§i ngân 
sách quÓc phòng cao nhÃt ª ÇÎa phÜÖng. 
Trong th©i kÿ chi‰n tranh lånh, nhóm 
nÀy là ÇÒng minh ÇÒng th©i là nh»ng 
khách hàng vŠ m¥t chính trÎ, quân s¿ 
cûa Liên Xô. Lung lay tØ 10 næm nay, 
"m¥t trÆn chÓng ÇÓi" gi© Çây không còn 
n»a. M¶t phong cänh chi‰n lÜ®c m§i 
ÇÜ®c tô vë tåi CÆn ñông. 

Quy‰t ÇÎnh cûa Libye gia nhÆp c¶ng 
ÇÒng QuÓc t‰ là quy‰t ÇÎnh quan tr†ng ª 
tÀm mÙc ÇÎa phÜÖng. Sadam Hussein 
Çang ngÒi trong r†, Syrie bÎ canh chØng 
cÄn mÆt vŠ m¥t quân s¿, kinh t‰. DÜ§i 
áp l¿c ngoåi giao cûa ñÙc-Pháp-Anh, 
Iran kš hiŒp Ü§c b° sung hiŒp Ü§c chÓng 
tæng sinh håt nhân. M¶t th©i kÿ ÇÜ®c bi‰t 
Çã chÃm dÙt. 

N‰u Irak không bÎ chi‰m Çóng, ch¡c 
ch¡n hoåt Ç¶ng ngoåi giao cûa Bá Linh - 
Ba Lê - Luân ñôn không mang Ç‰n k‰t 
quä nào. S¿ suy tàn cûa Hussein Çã änh 
hÜªng Ç‰n s¿ thay Ç°i cûa Kadhafi. S¿ 
thÃt båi cûa "M¥t trÆn chÓng ÇÓi" Çi song 
song v§i s¿ cÃt cánh cûa m¥t trÆn HÒi 
Giáo c¿c Çoan. M¥t trÆn nÀy âm mÜu 
ÇÜa HÒi Giáo lên vÛ Çài chính trÎ. MÀm 
mÓng cûa m¶t th¿c t‰ chi‰n lÜ®c m§i 
Çang hé mª tåi CÆn ñông, gi»a s¿ chia 
rë MÏ và Liên HiŒp Âu Châu. 

 
� IRAK: Ngày tàn cûa nhà Ç¶c 

tài. 
 
S. Hussein bÎ b¡t là m¶t tin vui. 

Trong lÎch sº, ít khi có 1 nhà Ç¶c tài nào 
ª vào m¶t tình th‰ b¡t bu¶c phäi tính s° 
viŒc làm cûa mình. Mà viŒc làm cûa 
Hussein ÇÜ®m ÇÀy s¡t máu. KÈ bÎ b¡t là 
1 trong nh»ng kÈ phåm t¶i ghê g§m nhÃt 
cûa th©i Çåi. Y gây không bi‰t bao nhiêu 
bÃt hånh cho dân t¶c Irak và các dân t¶c 
láng giŠng, nhøc må th‰ gi§i   RÆp khi y 
Ç¥t Mafia trên t¶t ÇÌnh 1 quÓc gia có tÃt 

cä l®i th‰ Ç‹ trª thành m¶t Ç¶ng l¿c 
hiŒn Çåi hóa toàn vùng: l®i th‰ dÀu 
hÕa m¶t khÓi dân có h†c thÙc, m¶t 
gia sän væn minh quš giá vùng 
Mesopotamie. 

S. Hussein có trách nhiŒm tr¿c 
ti‰p ho¥c gián ti‰p trÜ§c cái ch‰t 
cûa hàng træm ngàn ngÜ©i. N¡m 
g†n quyŠn l¿c tØ næm 1979, y cai 
trÎ b¢ng s¿ khûng bÓ. B¡n gi‰t, tra 
tÃn, ép dân thi‹u sÓ di chuy‹n, Çó 
là phÜÖng pháp Hussein. ChÜa 
thÕa mãn sau khi hành hå dân 
mình, Hussein còn gây chi‰n tranh 
v§i Iran trong 8 næm liŠn v§i s¿ tr® 
l¿c cûa MÏ-Pháp kèm theo hÆu quä 
500.000 - 1 triŒu ngÜ©i ch‰t. Nhà 
Ç¶c tài xâm chi‰m Kuweit và m¶t 
lÀn n»a, y thÃt båi trong khi dân t¶c 
Irak gánh chÎu m¶t cu¶c phong tÕa 
ghê g§m. 

S. Hussein bÎ b¡t mang låi 
chi‰n th¡ng cho ai? Dï nhiên cho 
MÏ và ÇÒng minh; dï nhiên cho dân 
Kurde và nhóm HÒi Giáo hŒ phái 
Chiite. H† cÀn phøc thù sau nh»ng 
vø tàn sát; cuÓi cùng, nŠn dân chû 
chi‰n th¡ng? Trä l©i câu hÕi quan 
tr†ng nÀy tùy thu¶c vào TT. Bush 
trong nh»ng ngày tháng s¡p t§i. 

Trong m†i lúc, ngÜ©i ta së ÇÙng 
trÜ§c m¶t bài toán mà s¿ giäi Çáp 
së änh hÜªng Ç‰n š nghïa cûa s¿ 
chi‰n th¡ng trên hiŒn trÜ©ng. ñÓi 
xº v§i båo chúa nhÜ th‰ nào? Ai có 
quyŠn xét xº y? Tòa án Irak Ç¶c 
lÆp? Ai có thÄm quyŠn quy‰t ÇÎnh 
giá s¿ vô tÜ cûa Tòa án? Nh»ng gì 
liên quan Ç‰n k‰ hoåch xét xº S. 
Hussein rÃt là hÃp dÅn và quan 
tr†ng. Vø án nÀy së vi‰t lên kš Ùc 
cûa toàn dân Irak và së Ç¥t nŠn 
täng dân chû cho Irak. 

V§i s¿ b¡t gi» S. Hussein, yêu 
sách cûa c¶ng ÇÒng HÒi Giáo 
Chiite Ça sÓ càng khÄn thi‰t hÖn. 
H† së Çòi hÕi MÏ t° chÙc cu¶c bÀu 
cº theo th‹ thÙc ph° thông ÇÀu 
phi‰u. Và trÜ§c sÙc kháng chi‰n 
cûa phái Sunnite, thi‹u sÓ Çã và 
Çang ûng h¶ S. Hussein, quyŠn l®i 
cûa MÏ và phái Chiite có th‹ g¥p 
nhau? Tåi sao không lÆt ngÜ®c th‰ 
liên minh tåi ÇÎa phÜÖng? Phái 
Sunnite xem nhÜ ÇÓi thû cûa MÏ, 
phái Chiite së trª thành ÇÒng minh 
cûa MÏ. Tåi B¶ Ngoåi Giao MÏ, 
m¶t sÓ lãnh Çåo Çã nghï Ç‰n trøc 
Hoa ThÎnh ñÓn - Chiite ÇÓi ÇÀu v§i 
trøc Taliban - Sunnite. Cho Ç‰n gi©, 
phái Chiite ch†n con ÇÜ©ng hòa 
bình có th‹ ÇÙng lên cÀm vÛ khí khi 

viŒc tái thi‰t Irak Çøng phäi nh»ng bài 
toán nhåy cäm nhÜ tính chÃt Ç¶c lÆp cûa 
chính phû Irak, bài toán dÀu hÕa ho¥c 
mÓi liên hŒ v§i Do Thái. 

Còn ngÜ©i Kurde (20% dân sÓ Irak) 
Çã góp phÀn không nhÕ vào vø b¡t gi» 
Hussein, h† muÓn nhÆn phÀn thÜªng và 
ngay tØ gi© phút ÇÀu, cÛng nhÜ phái 
Sunnite, h† chÓng låi s¿ ph° thông ÇÀu 
phi‰u. H† nghiêng h£n vŠ giäi pháp liên 
bang. Sau cùng, ngÜ©i ta có th‹ chÙng 
ki‰n quyŠn hành tan rã. Trong khi hình 
bóng S. Hussein không còn bao trùm 
Bagdad, l¿c lÜ®ng Anh-MÏ së g¥p khó 
khæn trong nhiŒm vø dung hòa, khát 
v†ng tÜÖng phän cûa ngÜ©i nÀy ngÜ©i n† 
và chÆn ÇÙng hi‹m h†a n¶i chi‰n. 

  
� DO THÁI - PALESTINE: Có 

th‹ hòa bình ? 
 
Næm 2001, khi cu¶c thÜÖng thuy‰t 

cuÓi cùng nghiêm túc gi»a Do Thái và 
Palestine Çi Ç‰n b‰ t¡c, Yasser Abed 
Rabbo c¿u T°ng TrÜªng Thông Tin 
Palestine ÇŠ nghÎ v§i Yossi Beilin, c¿u 
T°ng TrÜªng TÜ Pháp Do Thái, nên ti‰p 
tøc nói chuyŒn v§i nhau v§i tÜ cách riêng 
tÜ. Hai ngÜ©i vÅn tin r¢ng hy v†ng së 
chi‰n th¡ng kinh nghiŒm. Ba næm sau, 
h† Çi Ç‰n m¶t thÕa hiŒp v§i s¿ tr® giúp 
cûa Thøy Sï. 

"Sáng ki‰n Geneve" nÀy khác h£n 
v§i nh»ng gì ÇÜ®c nêu ra tØ trÜ§c Ç‰n 
nay. ñó là m¶t thÕa hiŒp toàn b¶ thay vì 
Ç‹ låi nh»ng bài toán gút m¡c Ç‹ giäi 
quy‰t sau. Nh»ng bài toán nÀy ÇÜ®c giäi 
quy‰t ngay- trØ chút ít sºa Ç°i vŠ biên 
gi§i. Do Thái së rút khÕi Gaza và phÀn 
l§n Cisjordanie chû quyŠn së ÇÜ®c phân 
chia låi Jerusalem. Palestine tØ bÕ 
quyŠn trª vŠ quê hÜÖng cûa 3,8 triŒu 
dân Palestine tœ nån. Do Thái tØ bÕ 
m¶ng thành lÆp ñåi Do Thái, Palestine 
tØ bÕ m¶ng ñåi Palestine. ChÃm dÙt 
phong trào kháng chi‰n Anti Fada. 

NhÜng con ÇÜ©ng hòa bình còn rÃt 
dài, dÜ luÆn quÀn chúng còn hoang 
mang. S® hãi và hÆn thù Çã æn sâu rÍ, 
không cho phép hy v†ng m¶t s¿ bi‰n 
chuy‹n mau chóng. HÖn n»a, hai lãnh tø 
Arafat và Sharon không nhiŒt tình ûng 
h¶ "sáng ki‰n Geneve". Các nhà c¿c 
Çoan 2 bên ÇŠu chÓng ÇÓi d» d¶i. H† 
c¿c l¿c tÓ cáo các nhà thÜÖng lÜ®ng 
phän b¶i. TØ Çây, có m¶t m¥t trÆn Do 
Thái - Palestine g¡n liŠn v§i tÜÖng lai và 
m¶t m¥t trÆn Paletine - Do Thái tù hãm 
trong lÎch sº. Trong ng¡n hån, không có 
ÇiŠu gì dÍ dàng thay Ç°i, nhÜng trong 
dài hån hy v†ng së Çúng hËn n‰u nhÜ 
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dân t¶c Do Thái và Palestine ti‰p tøc c° 
xúy, vÆn Ç¶ng tích c¿c cho "sáng ki‰n". 

 
� IRAN: Khûng hoäng chính 

trÎ. 
 
Chính quyŠn Iran s¡p t° chÙc 25 

næm k› niŒm thành lÆp nŠn C¶ng Hòa 
HÒi Giáo gi»a m¶t bÀu không khí cæng 
th£ng. Bªi ch‰ Ç¶ nÀy là m¶t ch‰ Ç¶ b‰ 
t¡c. M¶t ch‰ Ç¶ tÒi tŒ và không có khä 
næng Çáp Ùng nguyŒn v†ng cûa 60 triŒu 
dân mà 70% dÜ§i lÙa tu°i 30. Gi§i trÈ 
Iran khao khát t¿ do và cªi mª v§i th‰ 
gi§i bên ngoài, ÇÒng th©i Çäm nhÆn 
nh»ng giá trÎ truyŠn thÓng cæn bän. 
NhÜng m¶t lÀn n»a Iran rÖi vào cÖn lÓc 
khûng hoäng. 

VÃn ÇŠ nêu lên là nhÎ ÇÀu ch‰ cÀm 
quyŠn mà 2 c¿c ÇÌnh Çang va chåm d» 
d¶i. M¶t bên, T°ng thÓng Khatami và 
QuÓc H¶i có cÖ sª chính Çáng, qua 2 
cu¶c th¡ng cº vÈ vang 1997 và 2001. 
M¶t bên quyŠn l¿c "tinh thÀn" có nghïa là 
các t° chÙc dÜ§i quyŠn sº døng cûa 
lãnh tø tÓi cao Khamenei. VÎ nÀy, qua 
viŒc ki‹m soát ngành TÜ Pháp và cÖ 
quan t° chÙc bÀu cº, có th‹ làm tê liŒt 
hoàn toàn nhiŒm vø cûa T°ng ThÓng và 
QuÓc H¶i. Ngoài vÃn ÇŠ va chåm gi»a 2 
phe bäo thû và cäi t°, còn có m¶t s¿ gãy 
Ç° xã h¶i: các nhà bäo thû d¿a vào l¿c 
lÜ®ng bán quân s¿, xuÃt thân tØ gi§i vô 
sän lÜu manh ª các khu ° chu¶t Çô thÎ; 
các nhà cäi t° d¿a vào Iran "sáng suÓt". 

TrÜ§c ngày bÀu cº QuÓc H¶i, m¶t 
trong nh»ng trung tâm quyŠn l¿c bäo 
thû, h¶i ÇÒng các nhà bäo vŒ Hi‰n Pháp 
bác bÕ ÇÖn xin Ùng cº cûa 2030 ngÜ©i, 
trong sÓ có 83 dân bi‹u mãn nhiŒm kÿ. 
Quy‰t ÇÎnh nÀy có vÈ nhÜ m¶t cu¶c Çäo 
chánh, nh¢m loåi trØ phe cäi t°. TT. 
Khatami d†a tØ chÙc, ÇiŠu nÀy có th‹ 
làm tê liŒt guÒng máy quÓc gia và dÅn 
ÇÜa ÇÃt nÜ§c vào vòng h‡n Ç¶n. 

Vø chåm trán nÀy diÍn tä vø b‰ t¡c 
thi‰t ch‰, v§i hÆu quä ngày càng trÀm 
tr†ng. CÖ quan næng lÜ®ng håt nhân 
quÓc t‰ vØa báo Ç¶ng. Ch» kš trên HiŒp 
Ü§c cam k‰t chÓng tæng sinh nguyên tº 
chÜa ráo m¿c, Iran ti‰p tøc sän xuÃt 
Plutonium tinh khi‰t có công døng quân 
s¿. VÆy thì, ngÜ©i ta kš k‰t HiŒp Ü§c v§i 
ai ª Teheran? ñây là tÃt cä bài toán. M¶t 
ch‰ Ç¶ Ãu trï trong n¶i b¶, và không có 
khä næng bình thÜ©ng hóa các mÓi liên 
hŒ v§i th‰ gi§i bên ngoài. 

 
� Á CHÂU: 11 nÜ§c ÇŠ nghÎ 

thành lÆp C¶ng ÇÒng ñông Á 
Châu. 

 
NhÆt và 10 nÜ§c ñông Nam Á 

(Mi‰n ñiŒn, Cao Miên, Lào, ViŒt 
Nam, Thái Lan, Nam DÜÖng, Mã 
Lai Á, Phi LuÆt Tân, Tân Gia Ba, 
Brunei) ÇŠ nghÎ cùng nhau thành 
lÆp C¶ng ÇÒng ñông Á Châu theo 
ki‹u mÅu Liên HiŒp Âu Châu. Sau 
cu¶c h†p tåi ñông Kinh, các nhà 
lãnh Çåo 11 nÜ§c kš k‰t bän 
"Tuyên Ngôn ñông Kinh". Kêu g†i 
ki‰n tåo C¶ng ÇÒng ñông Á Châu 
ÇÒng th©i duy trì các giá trÎ truyŠn 
thÓng và tôn tr†ng các nguyên t¡c 
Çåi ÇÒng. Các nÜ§c cÛng cam k‰t 
xúc ti‰n các trao Ç°i tài sän, vÓn 
li‰ng, dÎch vø qua s¿ cªi mª, n§i 
r¶ng thÎ trÜ©ng. Sáng ki‰n nÀy xem 
nhÜ câu trä l©i cûa NhÆt trÜ§c các 
hoåt Ç¶ng tÃn công cûa Trung 
QuÓc tåi ñông Nam Á. 

  
� M¥t TrÆn PAKISTAN. 
 
LÀn thÙ hai trong vòng 2 tuÀn, 

TT. Pervez Moucharaf thoát khÕi 
m¶t vø mÜu sát nÖi B¶ tham mÜu 
quân Ç¶i Ç¥t bän doanh, trên lš 
thuy‰t là m¶t vùng an ninh. Do Çó, 
ngÜ©i ta Ç¥t vÃn ÇŠ phäi chæng 
nhóm khûng bÓ có ÇÒng lõa trong 
ngành quân l¿c và cänh sát và s¿ 
bäo Çäm an ninh cûa T°ng ThÓng 
tÕ ra thi‰u sót. 

TØ vÎ th‰ bÎ khinh miŒt (TT. ti‰n 
Ç‰n quyŠn hành sau m¶t cu¶c Çäo 
chánh) sang vÎ th‰ ÇÜ®c MÏ che 
chª, TT. Pakistan nhÜ ngÒi trên 
ÇÓng lºa. K‹ tØ khi TT. tham gia 
chÓng khûng bÓ, ông luôn tìm cách 
dung hòa nh»ng gì không th‹ 
chung hòa ÇÜ®c: Ñng h¶ Hoa 
ThÎnh ñÓn nhÜng ÇÒng th©i cÛng 
không lên án nhóm ngÜ©i chÓng 
MÏ. Nhóm nÀy ÇÜ®c quân Ç¶i ho¥c 
cÖ quan tình báo Pakistan nuôi 
dÜ«ng, huÃn luyŒn Ç‹ "phøc vø 
quyŠn l®i cûa Pakistan". ThÆt s¿ 
TT. ª trong m¶t tình th‰ mà không 
ai muÓn. Nghiêng vŠ bên nÀy, bên 
kia Çe d†a. 

Møc tiêu ÇiŠu Ç¶ng thæng b¢ng 
chính trÎ là m¶t møc tiêu nguy 
hi‹m. Hai vø mÜu sát chÙng tÕ gi§i 
hån cûa s¿ cân b¢ng, cûa s¿ quän 
lš nh»ng tÜÖng phän tuyŒt ÇÓi. 
NhÜng Pakistan v§i 150 triŒu dân 
là m¶t y‰u tÓ chính trong hŒ thÓng 
bÓ trí l¿c lÜ®ng chÓng khûng bÓ 
cûa TT. Bush. DÜ§i khía cånh nÀy, 
Pakistan ª vào m¶t tình th‰ giÓng 
nhÜ Arabie Saoudite: m¶t nÜ§c bån 

nhÜng nuôi dÜ«ng kÈ thù HÒi Giáo c¿c 
Çoan. 

Sau ngày 11-9-2001, T°ng ThÓng 
Pakistan công khai ÇÙng sau lÜng MÏ. 
Pakistan sæn b¡t nhóm HÒi Giáo c¿c 
Çoan, chÃm dÙt h‡ tr® nhóm Taliban 
ÇÒng minh cûa Al Quaida, chÃm dÙt h®p 
tác v§i B¡c Hàn và Iran vŠ vÛ khí 
nguyên tº. T°ng ThÓng cam k‰t nhÜ th‰, 
nhÜng liŒu ông có th‹ th¿c thi 100% 
ÇÜ©ng lÓi Ãy mà không làm lung lay nŠn 
täng cûa ch‰ Ç¶ cûa quÓc gia: Bom 
nguyên tº và HÒi Giáo? 

KhÓi quân s¿ khoa h†c chính Çáng, 
Ç‰n s¿ tæng sinh håt nhân có liên hŒ t¶i 
l‡i v§i nhóm HÒi Giáo ÇÎa phÜÖng và 
ngoåi quÓc. H† ÇÜ®c sº døng trong cu¶c 
chi‰n ÇÃu chÓng ƒn ñ¶ ª Cachemire. 
Nh»ng ti‰t l¶ gÀn Çây vŠ s¿ h®p tác bí 
mÆt gi»a Pakistan và Iran, chÙng minh 
ÇÜ©ng lÓi cûa Pakistan h‰t sÙc mÆp m©. 
Pakistan Çi trên hai hÜ§ng Çi trái ngÜ®c: 
H‡ tr® MÏ chÓng khûng bÓ, chÓng Al 
Quaida và nhóm Taliban d†c theo biên 
gi§i A Phù Hãn; ÇÒng th©i làm ngÖ trÜ§c 
các hoåt Ç¶ng cûa t° chÙc quân s¿ và 
HÒi Giáo. ñiŠu nÀy bi‰n Pakistan thành 
m¶t ÇÒng minh không v»ng ch¡c. MÏ 
phäi trä giá cho m¶t thái Ç¶ nhÆp nh¢ng, 
mà tØ lâu MÏ tha thÙ. 

  
� B C Hàn: ChÃp nhÆn m¶t 

cu¶c thanh tra håt nhân. 
Hoa ThÎnh ñÓn tÕ vÈ dè d¥t trÜ§c s¿ 

kiŒn B¡c Hàn m©i 1 phái Çoàn MÏ Ç‰n 
vi‰ng thæm khu håt nhân Yongbyon. 
Theo tòa Båch –c, Çây là m¶t sáng ki‰n 
không chính thÙc và phái Çoàn MÏ hoåt 
Ç¶ng ngoài khuôn kh° Çàm phán Ça 
phÜÖng (2 nÜ§c TriŠu Tiên, Trung QuÓc, 
NhÆt, Nga, MÏ). 

Cho dù MÏ giäm nhË tÀm quan tr†ng 
cûa phái Çoàn, cu¶c vi‰ng thæm nÀy là 
m¶t cu¶c vi‰ng thæm ÇÀu tiên, k‹ tØ khi 
Bình NhÜ«ng rút khÕi HiŒp Ü§c cÃm tæng 
sinh håt nhân và nhân viên cÖ quan 
næng lÜ®ng håt nhân quÓc t‰ r©i khÕi 
B¡c Hàn. 

Phái Çoàn MÏ gÒm có nhà Hán h†c 
John Lewis, Giáo sÜ Çåi h†c Stanford, 
Siegfried Hecker, c¿u giám ÇÓc khu thí 
nghiŒm håt nhân Los Alamos, nÖi sän 
xuÃt quä bom nguyên tº ÇÀu tiên, m¶t 
c¿u nhân viên B¶ Ngoåi Giao, 1 ThÜ®ng 
nghÎ sï và 1 CÓ vÃn.  

Theo cÖ quan tình báo MÏ, B¡c Hàn 
hiŒn có 2 quä bom nguyên tº. M©i phái 
Çoàn MÏ Ç‰n, rõ ràng Bình NhÜ«ng 
muÓn tæng cÜ©ng th‰ ÇÙng trong cu¶c 
Çàm phán s¡p Ç‰n. S¿ cæng th£ng gi»a 
MÏ và B¡c Hàn Çã l¡ng dÎu trong mÃy 
tháng qua. Dù cu¶c Çàm phán B¡c Kinh 
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2003 không mang låi k‰t quä cø th‹ nào, 
MÏ Çã tÕ vÈ ôn hòa và ÇŠ nghÎ n‰u B¡c 
Hàn tØ bÕ chính sách håt nhân quân s¿, 
MÏ së bÕ thái Ç¶ thù ÇÎch. 

Trong thông ÇiŒp chúc mØng næm 
2004, Bình NhÜ«ng tái xác nhÆn là 
muÓn tìm ki‰m m¶t giäi pháp hòa bình 
liên quan Ç‰n bài toán nguyên tº, v§i 
ÇiŠu kiŒn MÏ kš k‰t hiŒp Ü§c bÃt khä 
xâm phåm. Quan Çi‹m cûa Çôi bên Çang 
xích låi gÀn, nhÜng Bình NhÜ«ng cÛng 
nhÜ Hoa ThÎnh ñÓn chÜa muÓn bÜ§c 
qua ranh gi§i quy‰t ÇÎnh. 

  
� NHÆT: T¿ hào có quân Ç¶i 

không giÓng các quân Ç¶i khác. 
 
NhÆt không Çi Çánh nhau, Thû 

TÜ§ng Koizumi d¢n tØng ti‰ng lúc loan 
báo quy‰t ÇÎnh gªi 600 quân Ç‰n Irak. 
LÀn ÇÀu tiên l¿c lÜ®ng t¿ vŒ v§i m¶t vai 
trò hoàn toàn t¿ vŒ, ÇÜ®c sº døng trong 
m¶t nÜ§c Çang có chi‰n tranh. M¶t dÃu 
hiŒu cûa nguy hi‹m: tiŠn thÜªng cho m‡i 
quân nhân tº trÆn là 750.000 Euro.  

Trong m¶t th©i gian lâu, Ça sÓ dân 
NhÆt không Ç‹ š Ç‰n l¿c lÜ®ng t¿ vŒ. 
NhÜng næm 2004, h† không th‹ không 
bi‰t vÃn ÇŠ nÀy. 

Vào th©i Çåi Minh TrÎ 1868-1912 
NhÆt Çã th¡ng Nga (02-1904) nhÜng 
NhÆt kiŒt quŒ trong lúc Nga còn gi» v»ng 
tiŠm l¿c. Tuy nhiên, NhÆt Çánh giá quá 
cao sÙc månh cûa mình, và cÜÖng quy‰t 
Çi trên con ÇÜ©ng thÓng trÎ quân s¿ và 
bành trÜ§ng. Thôn tính TriŠu Tiên 
(1910), can thiŒp ª Tây Bá L®i Á (1918), 
xâm chi‰m Mãn Châu (1931), chi‰n 
tranh NhÆt-Trung QuÓc và chi‰n tranh 
Thái Bình DÜÖng, là nh»ng s¿ kiŒn Çánh 
dÃu s¿ sa Çà. 

Hai quä bom nguyên tº Hiroshima và 
Nagasaki Çã chÃm dÙt th©i kÿ sÙc månh 
quân s¿, và NhÆt thông qua m¶t Hi‰n 
Pháp m§i cÃm sº døng quân l¿c. NhÜng 
sau Çó không lâu, NhÆt thành lÆp L¿c 
LÜ®ng T¿ VŒ. Cho nên, gÀn 60 næm sau 
chi‰n tranh th‰ gi§i lÀn 2, NhÆt không 
tham gia bÃt cÙ m¶t chi‰n tranh nào. 
NhÆt cÛng không gªi quân tham d¿ 
chi‰n tranh TriŠu Tiên, ViŒt Nam cho dù 
NhÆt có th‹ trª thành m¶t hÆu cÙ quš 
báu cho quân Ç¶i MÏ. 

Tuy nhiên, chi‰n tranh vùng VÎnh 
1991 Çã nêu lên vÃn ÇŠ tham d¿ chi‰n 
tranh vŠ m¥t tài chánh: nhÜ th‰ Çû 
chÜa? K‹ tØ Çó, NhÆt Çóng góp thêm 
qua viŒc gªi L¿c LÜ®ng T¿ VŒ tham gia 
các cu¶c hành quân duy trì hòa bình cûa 
LHQ. NhÜng sau ngày 11.9.2001, nh»ng 
cÓ g¡ng nÀy xem nhÜ chÜa Çû. 

ñiŠu ch¡c ch¡n là v§i s¿ phát 
tri‹n khûng bÓ và các vÛ khí 
nguyên tº, tình hình th‰ gi§i Çã 
thay Ç°i và NhÆt cÛng bÎ Çe d†a 
nhÜ các nÜ§c khác. Thái Ç¶ cûa MÏ 
sâu xa thay Ç°i. ñánh giá cao quan 
Çi‹m cûa mình vŠ công lš và sÙc 
månh, MÏ mang tham v†ng trª 
thành m¶t "Ç‰ quÓc dân chû". Dù 
kín Çáo chÌ trích MÏ vŠ Irak, các 
nhà lãnh Çåo NhÆt nhÆn ÇÎnh "NhÆt 
không có s¿ ch†n l¿a nào khác hÖn 
là ûng h¶ MÏ" ch†n l¿a thái Ç¶ nÀy 
là xác nhÆn B¡c Hàn Çe d†a NhÆt 
và MÏ là nÜ§c mà ñông Kinh d¿a 
vào khi h»u s¿. 

Sau chi‰n tranh, dÜ luÆn NhÆt 
h‰t sÙc yêu chu¶ng hòa bình và 
chÓng låi nh»ng gì liên quan Ç‰n 
båo l¿c vÛ trang. HiŒn nay, NhÆt 
Çang ÇÙng trÜ§c m¶t thº thách 
chi‰n tranh và Çang xét låi quan 
Çi‹m. GÀn Çây, Thû TÜ§ng Koizumi 
tuyên bÓ trÜ§c QuÓc H¶i: "M¶t 
ngày gÀn Çây, phäi công nhÆn L¿c 
LÜ®ng T¿ VŒ nhÜ m¶t quân Ç¶i và 
trao cho quân Ç¶i danh d¿ m¶t 
cÜÖng vÎ mà quân Ç¶i xÙng Çáng 
phäi có". Trª thành m¶t quân Ç¶i 
thÆt s¿ là vinh d¿? Trên lãnh v¿c 
khä næng, L¿c LÜ®ng T¿ VŒ là m¶t 
quân Ç¶i Çích th¿c. NhÜng, d¿a 
vào ÇÜ©ng lÓi hoàn toàn t¿ vŒ, k‰t 
quä cûa m¶t quá khÙ cay Ç¡ng, 
"NhÆt nên t¿ hào vì không có m¶t 
quân Ç¶i "bình thÜ©ng`". Theo tinh 
thÀn Ãy, "NhÆt phäi tham d¿ các 
cu¶c hành quân duy trì hòa bình 
cûa LHQ, nhÜng tØ chÓi gªi quân 
ra nÜ§c ngoài n‰u không có m¶t 
khuôn kh° h®p tác quÓc t‰". Làm 
nhÜ th‰, NhÆt hy v†ng së trÃn an 
các nÜ§c Á Châu xung quanh và 
së ÇÜ®c các nÜ§c nÀy tán thành? 

  
� TRUNG QU–C: BÀu cº 

dân chû giä v©. 
 
Nhà cÀm quyŠn B¡c Kinh t° 

chÙc bÀu cº H¶i ñÒng Nhân Dân 
Thành PhÓ theo th‹ thÙc ph° thông 
ÇÀu phi‰u. Báo chí nhà nÜ§c ùa 
nhau nhÆn ÇÎnh Çây là m¶t khúc 
quanh lÎch sº trong ti‰n trình dân 
chû. (8 triŒu dân B¡c Kinh së ch†n 
l¿a 4.403 Çåi diŒn trên 6.700 Ùng 
cº viên cho 18 quÆn. Báo chí còn 
ÇŠ cao lÀn ÇÀu tiên có nh»ng Ùng 
cº viên Ç¶c lÆp tranh cº. Theo toan 
tính cûa nhà cÀm quyŠn, loåi bÀu 
cº nÀy nh¢m møc tiêu bi‹u l¶ tinh 

thÀn dân chû, chÙng tÕ ti‰n trình dân 
chû tåi TQ ngày càng sinh Ç¶ng, v§i s¿ 
góp m¥t cûa các Ùng cº viên Ç¶c lÆp. 
NhÜng không th‹ không nghï r¢ng Çäng 
CSTQ dàn d¿ng cu¶c bÀu cº "dân chû" 
Ç‹ thuy‰t phøc quÓc t‰ vŠ s¿ "chuy‹n 
Ç¶ng dân chû hóa" ª Hoa Løc. 

M¶t trong nh»ng Ùng cº viên Ç¶c lÆp 
là Xu Zhiyong 30 tu°i, m¶t nhà LuÆt h†c, 
giáo sÜ phø giäng tåi ñåi H†c ViÍn 
Thông. Xu ÇÜ®c ghi tên trên danh sách 
chính thÙc, rÒi sau Çó l†t qua 2 vòng bÀu 
cº sÖ khªi tåi ñåi H†c. NhÜng ngoài Xu, 
còn có bao nhiêu Ùng cº viên Ç¶c lÆp bÎ 
loåi? Không thÃy báo chí nh¡c Ç‰n. HÖn 
n»a, dân chúng không bi‰t nh»ng Ùng 
cº viên Ç¶c lÆp nÀy là ai, không bi‰t h† 
là gì. CÛng không có vÆn Ç¶ng bÀu cº, 
không có m¶t bu°i h¶i h†p nào, không 
có tranh luÆn công khai, không có quäng 
cáo. Các bài phát bi‹u cûa Xu là nh»ng 
bài phát bi‹u m¶t chiŠu, b†c xuôi ch‰ 
Ç¶, Xu không dám ÇŠ cÆp Ç‰n Ça Çäng; 
Xu cho bi‰t, không muÓn nói Ç‰n chính 
trÎ vì theo Xu, chính trÎ là m¶t vÃn ÇŠ quá 
nhåy cäm. 

 
� VIŒT NAM: M¶t vø tham 

nhÛng tÆp th‹ cao cÃp. 
 
Tòa án sÖ thÄm Hà N¶i mª phiên 

h†p xét xº vø Lã ThÎ Kim Oanh, Giám 
ÇÓc Công ty Ti‰p thÎ thu¶c B¶ Nông 
NghiŒp & Phát Tri‹n Nông Thôn và tòng 
phåm. ñây là m¶t vø án Ç¥c biŒt nghiêm 
tr†ng! Tham nhÛng kéo dài tØ næm 1995 
Ç‰n næm 2001. M¶t vø t¶i phåm dính líu 
Ç‰n nhiŠu cÖ quan ÇÖn vÎ, tØ Trung ÜÖng 
Ç‰n Hà N¶i và m¶t sÓ ÇÎa phÜÖng, chÙc 
quyŠn. Vø án còn liên quan Ç‰n m¶t sÓ 
cán b¶ cao cÃp thu¶c B¶ Nông NghiŒp 
nhÜ ThÙ TrÜªng NguyÍn Quy Hà và ThÙ 
TrÜªng NguyÍn H»u Luân, Vø TrÜªng 
Vø Tài Chánh Phan Væn Quân, Vø 
TrÜªng Vø Quy Hoåch, Phó Giám ÇÓc 
Công ty Ti‰p thÎ Phåm Ti‰n Bình và Tr® 
lš Giám ÇÓc NguyÍn Chính Nghïa. Liên 
danh tham nhÛng nÀy Çã tham ô bòn rút 
công quÏ hÖn 72 t› ÇÒng và 110.689 Çô-
la. T¶i cûa h† là ngøy tåo các d¿ án kinh 
doanh Ç‹ vay tiŠn Ngân Hàng v§i s¿ 
ÇÒng lõa cûa nhiŠu cán b¶ Nông NghiŒp 
và cán b¶ các Ngân Hàng. SÓ tiŠn chåy 
ch†t, quà cáp lên Ç‰ 20 t› ÇÒng trong lúc 
lÜÖng công chÙc chÌ Çåt vài triŒu ÇÒng. 

ñây là m¶t vø án tham nhÛng tÆp 
th‹. Theo l©i cûa m¶t Thû TrÜªng, B¶ 
TrÜªng Nông NghiŒp thÜ©ng nói: ÇØng 
Çøng Ç‰n Lã ThÎ Kim Oanh, ª trên ngÜ©i 
ta hÕi tåi sao? ñiŠu nÀy có nghïa là 
chi‰c dù cûa Kim Oanh to hÖn cÜÖng vÎ 
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B¶ TrÜªng. ñiŠu nÀy có lë chính xác bªi 
khi ViŒn Ki‹m Sát truy tÓ m¶t sÓ quan 
chÙc cao cÃp, B¶ TrÜªng Nông NghiŒp 
làm công væn gªi lãnh Çåo cao cÃp xin 
ÇÜ®c xº lš n¶i b¶ và hành chánh các cán 
b¶ phåm t¶i. 

Tuy bän án rÃt tÜÖng xÙng v§i t¶i 
trång (Kim Oanh lãnh án tº hình) và 2 
ThÙ TrÜªng lãnh án 3 næm tù, vø án còn 
lÜu låi nhiŠu tình ti‰t trong bóng tÓi. 

Hàng træm t› båc, hàng chøc t› quà 
cáp thÃt thoát quá dÍ dàng, nhÜng chÜa 
ÇÜ®c làm sáng tÕ. TiŠn quà cáp l†t vào 
tay ai? Không thÃy nói Ç‰n.  

Chánh phåm có ÇÜa ra nhiŠu l©i 
khai, nhiŠu tình ti‰t liên quan Ç‰n nhiŠu 
ngÜ©i có máu m¥t, nhÜng tòa án không 
g†i ra ÇÓi chÃt. 

Hai ThÙ TrÜªng yêu cÀu ÇÓi chÃt v§i 
các B¶ TrÜªng nhÜng Tòa án bÕ qua. 
Các B¶ TrÜªng không dám xuÃt hiŒn 
trÜ§c tòa án. Có hiŒn tÜ®ng thông ÇÒng 
tham nhÛng, bäo kê tham nhÛng? 

Các Ngân Hàng thÕa mãn cho Kim 
Oanh rút tiŠn, ÇiŠu nÀy b¡t bu¶c ngÜ©i ta 
nghï Ç‰n m¶t vø æn c¡p tÆp th‹. 

Nhóm ngÜ©i có trách nhiŒm, có 
nghïa vø, quyŠn l®i trong vø án không 
trình diŒn trÜ§c tòa, h®p thành m¶t th‰ 
l¿c gi«n m¥t v§i Tòa. 

Tóm låi, chû nghïa che chª, cÙu bÒ, 
Phû binh phû, HuyŒn binh huyŒn, bè 
phái thông ÇÒng tham nhÛng dính líu 
Ç‰n cÃp cao. 

 
� HÆu quä cûa mÙc Ç¶ ÇÀu tÜ. 
 
DÜ§i s¿ chû t†a cûa chính phû VN và 

Ngân Hàng Th‰ Gi§i, nhóm tÜ vÃn các 
nhà tài tr® quÓc t‰ h†p tåi Hà N¶i nh¢m 
lÆp m¶t bän t°ng k‰t vŠ ÇÀu tÜ tåi ViŒt 
nam. Các nhà tài tr® Çánh giá tÓt VN 
ngæn chÆn bŒnh Sars, duy trì °n ÇÎnh 
chính trÎ, xóa b§t nghèo Çói. NhÜng h† 
ghi låi nhiŠu hån ch‰: T› lŒ phát tri‹n 
kinh t‰ Çåt mÙc thÃp nhÃt hÖn chÜÖng 
trình ÇŠ ra, chÃt lÜ®ng kinh t‰ còn lÕng 
lÈo. Nói tóm låi, hiŒu quä kinh t‰ xã h¶i 
không tÜÖng xÙng v§i mÙc tæng ÇÀu tÜ 
cûa ngoåi quÓc. NhiŠu nguyên nhân có 
th‹ giäi thích s¿ tÜÖng phän này: 

- Khä næng cånh tranh cûa nŠn kinh 
t‰ VN còn rÃt thÃp do chi phí sän xuÃt 
nông nghiŒp và dÎch vø quá cao; cÖ cÃu 
các ngành và ÇÎa phÜÖng còn låc hÆu, 
không th‹ thích Ùng v§i s¿ bi‰n Ç¶ng 
liên tøc cûa thÎ trÜ©ng, 

- NguÒn thu tài chánh cûa VN chÜa 
°n ÇÎnh; khai thác tài nguyên thu‰ má 
không gia tæng tÜÖng xÙng v§i s¿ gia 
tæng ngân sách quá nhanh.  

- Lãng phí, thÃt thoát trong viŒc 
sº døng nguÒn vÓn ÇÀu tÜ. Theo t° 
chÙc Jica NhÆt, chi phí hành 
chánh, chi phí gián ti‰p, chi phí cÖ 
h¶i, tham nhÛng, æn xén, æn b§t 
chi‰m 50% t°ng sÓ m‡i d¿ án ÇÀu 
tÜ VN. 

- Xem vÓn ÇÀu tÜ cûa ngÜ©i ta 
nhÜ cûa cho không, cho nên cho 
"hoa hÒng cao" miÍn sao giành 
ÇÜ®c d¿ án vào tay mình. 

- Thuê chuyên viên tÜ vÃn quÓc 
t‰, chi phí nÀy quá cao (20-30%), 
có th‹ tæng Ç‰n 70% t°ng giá trÎ d¿ 
án. 

 
� DÎch Cúm Gà. 
 
Nhà chÙc trách Y t‰ VN loan 

báo siêu vi cúm gà Çã vÜ®t qua 
hàng rào loài vÆt và lây lan sang 
con ngÜ©i. Siêu vi nÀy Çã gi‰t 1 - 2 
triŒu gà vÎt và có th‹ là tác nhân 
gây bŒnh cho 18 ngÜ©i trong sÓ Çó 
có 13 ngÜ©i ch‰t (11 trÈ em, 2 
ngÜ©i l§n). 

Ngay tØ ÇÀu, T° ChÙc Y T‰ Th‰ 
Gi§i Çã thông báo dÎch gà VN có 
th‹ nhanh chóng gây nh»ng hÆu 
quä y t‰ trên tÀm mÙc quÓc t‰, v§i 
m¶t tÀm quan tr†ng khác, tÀm 
quan tr†ng cûa bŒnh Sars. Trung 
QuÓc Çã lÆp hàng rào cách ly 
nh»ng ai Ç‰n tØ Nam Hàn, NhÆt, 
ViŒt Nam. Chính quyŠn VN Çã ra 
lŒnh gi‰t gà, vÎt ª 16/64 tÌnh trên 
toàn quÓc. NgÜ©i ta ghi nhÆn có 
nh»ng ° nhiÍm lÈ tÈ trên 18 tÌnh 
khác. 

Theo m¶t nhà nghiên cÙu viŒn 
Pasteur, trÜ§c tình hình loåi nÀy, 
ÇiŠu cÃp bách nhÃt là phäi báo 
Ç¶ng cho dù phäi cäi chánh sau 
nÀy. NgÜ©i ta bi‰t loåi siêu vi H3N1 
nÀy Çang gây lo s® cho VN là loåi 
Çang di Ç¶ng ª nhiŠu nÜ§c Á Châu.  
Và có nhiŠu y‰u tÓ cho thÃy dÎch 
cúm gà có th‹ quy mô xuÃt hiŒn. 

 
� TÜ§ng NguyÍn Cao Kÿ 

vui Xuân tåi ViŒt Nam. 
 
TÜ§ng NguyÍn Cao Kÿ vŠ thæm 

ViŒt Nam nhân dÎp T‰t Nguyên 
ñán Giáp Thân Çã khªi lên m¶t 
luÒng gió xôn xao bÃt bình gi»a 
c¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt tœ nån. Dï 
nhiên, Çây là m¶t chuy‰n thæm 
ÇÜ®c dàn x‰p trÜ§c. Cho nên, 
TÜ§ng Kÿ "ÇÜ®c t¿ do Çi låi" và së 
không g¥p trª ngåi nào. Phát ngôn 
viên B¶ Ngoåi Giao VN tuyên bÓ: 

"nhà nÜ§c ta chÃp thuÆn cho TÜ§ng Kÿ 
trª vŠ VN dù ông là m¶t nhà chÓng 
C¶ng triŒt Ç‹. Bªi Çã Ç‰n lúc chúng ta 
nên quên quá khÙ và hÜ§ng vŠ tÜÖng 
lai". M¶t dÎp tÓt, Ç‹ cho Çäng CSVN 
phóng ra m¶t cái li‰c m¡t ÇÜa tình vŠ 
phía c¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt tœ nån, trong 
khuôn kh° sách lÜ®c khuy‰n dø ngÜ©i 
ViŒt tœ nån h®p tác v§i ch‰ Ç¶ CS. 

M‡i ngÜ©i ÇŠu có lš do riêng khi trª 
vŠ thæm quê hÜÖng và m‡i ngÜ©i phäi 
tôn tr†ng nh»ng lš do cá nhân Ãy, v§i 
ÇiŠu kiŒn nó không tác håi Ç‰n c¶ng 
ÇÒng. N‰u vì m¶t lš do nào khác, hoåt 
Ç¶ng cho m¶t t° chÙc, m¶t kÈ Ç« ÇÀu, 
m¶t Sponsor ch£ng hån, thì Çây là 
chuyŒn khác. 

ñÓi v§i m¶t nhân vÆt bŠ th‰ có ti‰ng 
tæm, ÇÎa håt riêng tÜ và ÇÎa håt tÆp th‹ 
ÇŠu lÅn l¶n v§i nhau. TÜ§ng Kÿ là c¿u 
Chû TÎch Ñy Ban Hành Pháp Trung 
ÐÖng, c¿u Phó T°ng ThÓng ViŒt Nam 
C¶ng Hòa. NhÃt cº nhÃt Ç¶ng cûa ông 
ÇŠu mang m¶t tÀm ngoån møc Ç¥c biŒt. 
Trên cÜÖng vÎ m¶t c¿u Phó T°ng ThÓng, 
hành Ç¶ng cûa ông có m¶t š nghïa gì? 
NgÜ©i ViŒt QuÓc Gia Tœ Nån nghï sao vŠ 
chuyŒn nÀy? 

Không cÀn ch© Ç®i, H¶i ñÒng ñåi 
DiŒn TÆp Th‹ Chi‰n Sï ViŒt Nam C¶ng 
Hòa Häi Ngoåi ra tuyên cáo: "Bác bÕ 
nh»ng l©i phát bi‹u vô trách nhiŒm cûa 
ông Kÿ, khi ông xÜng tøng ch‰ Ç¶ C¶ng 
Sän Ç¶c tài", ÇÒng th©i, tÓ cáo ông vì 
mÜu cÀu danh l®i riêng tÜ, Çã phän phúc 
và qøy løy nhà cÀm quyŠn C¶ng Sän. 
M¥t khác, T°ng H¶i Không L¿c ViŒt 
Nam C¶ng Hòa lên ti‰ng dÙt khoát loåi 
trØ ông Kÿ ra khÕi hàng ngÛ. H¶i Ái H»u 
Không Quân ViŒt Nam C¶ng Hòa vùng 
San Diejo cÛng ra tuyên cáo k‰t án c¿u 
TÜ§ng Kÿ Çã phän b¶i dân t¶c, làm t°n 
thÜÖng uy tín và danh d¿ cûa Quân ñ¶i 
ViŒt Nam C¶ng Hòa. 

N‰u nhÜ câu chuyŒn ngÜ©i ViŒt 
QuÓc Gia Tœ Nån C¶ng Sän là m¶t 
chuyŒn vŠ thÃt v†ng và hy v†ng, thì viŒc 
làm cûa TÜ§ng NguyÍn Cao Kÿ là m¶t 
thí dø Çi‹n hình. Ông gây không bi‰t bao 
nhiêu thÃt v†ng cho C¶ng ÇÒng ngÜ©i 
ViŒt tœ nån.�  
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y dÜ®c  
thÜ©ng thÙc 

 

Làm sao ch»a 

trÎ và phòng 

ngØa chÙng mÃt 

trí nh§ và bŒnh 

lú lÅn 
 

� Bác sï Phåm Nguyên LÜÖng 
 
 

rÜa hôm Çó KÏ sÜ Th¡ng 
ÇÜa bà mË, 76 tu°i, Ç‰n phòng 

thæm bŒnh cûa m¶t bác sï chuyên vŠ 
tâm trí Ç‹ nh© ch»a bŒnh hay quên 
cÛng nhÜ chÙng khó ngû ban Çêm cûa 
bà mË. NgÜ©i ÇÜ®c tâm trí gia ch»a 
trÜ§c Çó là cø Hùng, 84 tu°i. Cø Hùng 
không bÎ mÃt trí nh§ nhÜ bà mË cûa KÏ 
sÜ Th¡ng, nhÜng låi luôn bÎ khûng 
hoäng tinh thÀn vì thÃy có VC hay Ç¶t 
nhÆp vào phòng ngû cûa cø lúc ban 
Çêm! NgÜ©i nhà cûa cø Hùng phäi luôn 
Ç‹ Çèn sáng trong phòng suÓt ngày 
Çêm, Ç‹ VC không th‹ l®i døng bóng 
tÓi lÈn vào phòng. NhÜng rÒi, gÀn Çây, 
dù Ç‹ Çèn, cø Hùng vÅn bÎ chÙng ngû 
mê, la hét là có VC Ç‰n bóp c° cø. Vì 
cø là m¶t sï quan trong Quân L¿c 
VNCH trÜ§c Çây. 

ña sÓ nh»ng cá nhân bÎ giäm ho¥c 
bÎ mÃt trí nh§ dÍ sinh lo l¡ng ho¥c tìm 
cách t¿ ch»a, ho¥c tìm Ç‰n phòng 
thæm bŒnh cûa các bác sï chuyên môn 
Ç‹ nh© ch»a trÎ! ChÙng mÃt trí nh§ 
thÜ©ng thÃy ª ngÜ©i l§n tu°i, nhÜng có 
th‹ xäy ra ª bÃt cÙ tu°i nào. Cá nhân 
bÎ mÃt trí nh§, t¿ bi‰t ngay tØ ÇÀu r¢ng 
anh ta ho¥c cô ta b¡t ÇÀu khó nh§ các 
s¿ viŒc ª chung quanh nhÃt là nh»ng 
viŒc vØa xäy ra. Anh ta có th‹ luôn 
than mÃt ÇÒ này hay ÇÒ khác, nhÜng 
th¿c s¿ chÌ là quên ch‡ Çã Ç‹ các vÆt 
Ãy... 

Càng mÃt trí nh§ cá nhân thÜ©ng 
khó th‹ ÇÓi thoåi bình thÜ©ng v§i m†i 
ngÜ©i vì không còn dùng ÇÜ®c, nh§ 
ÇÜ®c nh»ng ch», nh»ng câu cÀn nói 
khi nói chuyŒn v§i ngÜ©i khác! Anh ta 
luôn hÕi låi xem bån Çã nói gì, Çã có š 
gì v.v... Anh ta có th‹ vÅn nói næng có 
vÈ hoåt bát, nhÜng l¡ng nghe kÏ, thÃy 
anh ta chÌ nh¡c Çi nh¡c låi m¶t š nào 
Çó, nói nhiŠu nhÜng ch£ng Çâu vào 
Çâu! MÃt trí nh§ thêm n»a làm cá nhân 

t¿ thÃy luôn lÀm låc. Thä Çi m¶t mình 
ngoài phÓ së không th‹ tìm ÇÜ®c 
ÇÜ©ng vŠ. Cá nhân Çó không th‹ t¿ 
m¥c quÀn áo cho Çàng hoàng. Tính 
n‰t trª thành phÙc tåp, vøng vŠ v§i 
ngÜ©i trong gia Çình và ngÜ©i chung 
quanh. Cá tính thay Ç°i, thÃy rõ... MÃt 
trí nh§ n¥ng trª thành bŒnh lú lÅn 
Alzheimer rÃt khó ch»a trÎ... 

GÀn Çây ª MÏ t› sÓ ngÜ©i bÎ bŒnh 
lú lÅn n¥ng có t§i 4 triŒu ngÜ©i. CÙ 
1.000 ngÜ©i, có 15 ngÜ©i bÎ bŒnh lú 
lÅn. Càng l§n tu°i càng nhiŠu ngÜ©i bÎ 
lú lÅn. Già trên 65, cÙ 10 ngÜ©i thì có 1 
ngÜ©i bÎ bŒnh mÃt trí nh§ n¥ng. ñàn 
bà bÎ lú lÅn nhiŠu hÖn Çàn ông. Theo 
Ü§c tính cûa nh»ng nhà chuyên môn 
næm 1995 có chØng 377 ngàn ngÜ©i bÎ 
bŒnh lú lÅn Alzheimer. T§i næm 2050 
d¿ trù có t§i 959 ngàn ngÜ©i bÎ bŒnh 
này. Chính phû së phäi tiêu trên 140 t› 
Ç‹ lo cho các ngÜ©i bÎ bŒnh Alzheimer 
Çó ª MÏ. 

 
I. Nh»ng nguyên nhân nào làm 

cá nhân bÎ mÃt trí nh§ ? 
Có nhiŠu cách khác nhau Ç‹ các 

bác sï chuyên môn chÄn bŒnh xem cá 
nhân Çang bÎ mÃt trí nh§ có th¿c là vì 
bÎ bŒnh lú lÅn hay chÌ là thi‰u trí nh§ 
tåm th©i vì nhiŠu nguyên nhân khác 
nhau? Ngoài y‰u tÓ vì già vì khi‰m 
khuy‰t trong cÃu tåo cûa cÖ th‹, tùy 
ngÜ©i së bÎ mÃt trí nh§ khi còn trÈ rÒi 
trª thành bÎ bŒnh lú lÅn khi l§n tu°i 
hÖn. ThÆt vÆy, các chuyên viên tìm ra 
m¶t sÓ nhiÍm s¡c th‹ Chromosome có 
khuynh hÜ§ng làm cá nhân có chÙng 
dÍ bÎ thi‰u và bÎ mÃt trí nh§: Çó là các 
Chromosome 21 - dÍ có nh»ng h¶i 
chÙng cûa bŒnh DOWN, làm lé, chân 
tay kh£ng khiu, bøng l§n, ÇÀu to, trí óc 
trì trŒ, thi‰u trí nh§, hay không có trí 
nh§ v.v... 

Nh»ng y‰u tÓ khác dÍ ÇÜa Ç‰n 
bŒnh mÃt trí nh§ là bÎ thÜÖng tích vào 
ÇÀu, bÎ chÙng Üu tÜ, buÒn chán... 
thÜ©ng xäy ra. Ngay nh»ng ngÜ©i ít 
h†c, ít Ç†c sách báo. ñ†c ch» thÃy 
chóng m¥t, nhÙc ÇÀu. Không chÎu Ç†c, 
vi‰t hàng ngày v.v... rÃt dÍ bÎ bŒnh mÃt 
trí nh§! TrÜ©ng h®p ông Hùng k‹ ª 
trên, Çã 84 tu°i mà vÅn minh mÅn nhÜ 
Ça sÓ các cø già ngÜ©i ViŒt, phÀn l§n 
vì các cø vÅn siêng Ç†c sách, báo; 
hàng ngày vÅn ghi chép nh»ng viŒc 
cÀn làm, cÀn nh§ v§i con cái, h† hàng 
v.v... Khäo sát cho thÃy Çàn bà dÍ bÎ 
bŒnh mÃt trí nh§ hÖn Çàn ông, nhÃt là 
khi l§n tu°i... ña sÓ Çàn bà có næng 
khi‰u nói và dÍ h†c thêm ngoåi ng», 
nhÜng khi l§n tu°i, bŒnh mÃt trí nh§ 
xäy ra rÃt mau. 

Nh»ng ngÜ©i bÎ bŒnh y‰u tuy‰n 
Thyroid (Hypothyroidism) cÛng dÍ Çi 

t§i giai Çoån dÍ bÎ mÃt trí nh§, dÍ bÎ 
bŒnh buÒn chán v.v... MË sinh con lúc 
trên 40 tu°i, ÇÙa con thÜ©ng bÎ bŒnh 
ÇÀu óc trì trŒ, kém trí nh§... NhiŠu gia 
Çình có bŒnh kinh giÆt Parkinson ho¥c 
di truyŠn nhiÍm th‹ dÍ gây bŒnh kém 
trí nh§ së truyŠn nh»ng bŒnh Çó cho 
con cháu cûa h†. Giä thuy‰t æn phäi 
nh»ng chÃt Ç¶c tØ cây cÕ, súc vÆt, làm 
thÀn kinh bÎ hÜ hÕng cÛng dÅn Ç‰n 
thi‰u trí nh§. UÓng nhiŠu Calcium, cÖ 
th‹ không th‹ ÇiŠu hòa lÜ®ng Calcium 
Çó hay không thäi ra h‰t cÛng là 
nguyên nhân cûa kém trí nh§. ˆn 
nhiŠu chÃt b° dÜ«ng khi‰n cÖ th‹ có 
quá nhiŠu næng l¿c, ho¥c æn ÇÒ æn 
nhiŠu chÃt m« dÍ làm trí nh§ suy 
giäm... 

 
II. Làm sao ÇÎnh bŒnh kém trí 

nh§ và bŒnh lú lÅn ? 
CÀn chú š Ç‹ xem cá nhân có bÎ 

kém trí nh§ vì bŒnh hay không? Càng 
ÇÎnh bŒnh s§m càng có hy v†ng dÍ 
ch»a và có låi trí nh§ bình thÜ©ng. Có 
10 triŒu chÙng báo hiŒu Çang bÎ kém 
trí nh§ nhÜ sau: 

1. ñ¶t nhiên t¿ thÃy bÎ hay quên. 
Càng ngày càng quên nhiŠu, änh 
hÜªng xÃu Ç‰n ngay công viŒc Çang 
làm ª sª ho¥c ª nhà. 

2. ñ¶t nhiên thÃy không th‹ làm 
ÇÜ®c nh»ng viŒc mà trÜ§c kia cá nhân 
vÅn làm dÍ dàng. 

3. ñ¶t nhiên nói næng mÃt h£n lÜu 
loát. 

4. Hay bÎ l¶n gi© và l¶n ch‡. 
5. Khä næng hi‹u bi‰t, suy Çoán 

kém h£n Çi. 
6. Không th‹ nghï ra nghïa bóng 

cûa các câu nói cûa ngÜ©i khác. Khó 
Çoán hay không Çoán n°i ngø š cûa 
m‡i câu nói. 

7. ñ‹ vÆt ch‡ này låi quên ch‡ kia. 
8. Hånh ki‹m Ç¶t nhiên thay Ç°i, 

buÒn vui ngoài m¥t khác h£n. 
9. Cá tính thay Ç°i, Ç‰n n‡i ngÜ©i 

thân, bån bè phäi nói ra. 
10. Không muÓn có sáng ki‰n hay 

muÓn làm ÇiŠu m§i n»a. 
NgÜ©i nghi bÎ kém trí nh§ hay Çang 

bÎ bŒnh lú lÅn Alzheimer cÀn ÇÜ®c 
ngÜ©i chuyên môn thº nghiŒm càng 
s§m càng hay. Các thº nghiŒm vŠ tâm 
trí së ÇÎnh rõ bŒnh nhân bÎ khi‰m 
khuy‰t vŠ khä næng ÇÎnh hÜ§ng, khä 
næng nh§, khä næng chú š và tÆp trung 
tÜ tÜªng, khä næng nh§ chuyŒn hiŒn tåi 
và chuyŒn xäy ra trong quá khÙ. Khä 
næng nh§ ngôn ng», khä næng nh§ 
hình vë v.v... 

Tùy trình Ç¶ các nhà chuyên môn 
së phân biŒt: 

A. Khi cá nhân Çó bÎ khi‰m khuy‰t 
trí nh§ nhË n‰u cá nhân Çó không th‹ 

T 
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nh§ tên ngÜ©i, ÇiŒn thoåi, các bi‰n cÓ 
xäy ra trong lúc nói chuyŒn trÜ§c Çó. 
Khi cá nhân nghe câu hÕi không hi‹u 
ngay, phäi hÕi Çi hÕi låi. Ho¥c khó lÆp 
luÆn h®p lš khi phäi ÇÓi phó v§i các 
vÃn ÇŠ thông thÜ©ng. Cá nhân nghï 
không ra ch» thích h®p Ç‹ chuyŒn trò 
dù trí nh§ nh»ng chuyŒn trong quá khÙ 
vÅn còn tÓt. 

B. Thông thÜ©ng con bŒnh hay cá 
nhân Çó không hŠ cho r¢ng mình bÎ 
mÃt trí nh§. Cá nhân có th‹ lš luÆn bäo 
r¢ng có tu°i dï nhiên phäi bÎ quên ít 
hay nhiŠu, ho¥c không tin chÙng mÃt 
trí nh§ có th‹ ch»a ÇÜ®c. DÀn dà 
chÙng khi‰m khuy‰t trí nh§ n¥ng thêm. 
Cá nhân mÃt ÇÎnh hÜ§ng, dÍ låc vì 
không nh§ ch‡ mình Çang ª Çó, quên 
gi©, quên ch‡ trª thành nhiŠu hÖn, 
n¥ng hÖn. Vì không nh§ rõ, cá nhân së 
dÍ cãi c† v§i ngÜ©i khác vì cho r¢ng 
mình nh§ Çúng nhÜ th‰. S¿ viŒc xäy ra 
nhÜ vÆy v.v... Th¿c s¿ cá nhân Çó 
không th‹ nh§ nh»ng ÇiŠu m§i bi‰t hay 
m§i xäy ra. Ông ta hay bà ta không 
còn nh§ nh»ng ÇiŠu Çã h†c ÇÜ®c Ç‹ t¿ 
lo cho chính mình. ñôi khi không th‹ 
thay quÀn áo, ho¥c m¥c quÀn áo Çúng 
cách. Cá nhân luôn có äo tÜªng, äo 
giác luôn lo l¡ng và s® hãi rÃt nhiŠu 
viŒc, lo bÎ con cái bÕ rÖi, bÎ bån bè tÄy 
chay, ruÒng bÕ v.v... 

C. BÎ n¥ng thêm cá nhân së không 
th‹ nói chuyŒn bình thÜ©ng, không còn 
hi‹u bi‰t, không th‹ t¿ sÓng bình 
thÜ©ng, ngÜ©i nhà không cho Çun nÃu 
vì s® bÎ phÕng, bÎ ÇiŒn giÆt v.v... Cá 
nhân ngû không yên và luôn lÀm l¶n; 
quên ngay tên cûa v® và các con cûa 
mình, không bi‰t Çang là tháng mÃy, 
næm nào; tÜªng mình Çang ª trong nhà 
hàng xóm vì không sao nh§ ÇÜ®c các 
ÇÒ Çåc quen thu¶c trong nhà. Khi Ãy, 
cá nhân m¥t mÛi ngÖ ngác, ph© phåc, 
trông không có hÒn, ra vào lÄn thÄn 
nhÜ ÇÙa trÈ nít. Cá nhân có th‹ luôn 
bÙt rÙt, dÍ nóng giÆn, luôn Çi ra, Çi 
vào, càu nhàu, dÍ gây g° v§i ngÜ©i 
chung quanh... 

D. BŒnh n¥ng hÖn n»a, bŒnh lú lÅn 
Alzheimer trª thành khó chÎu và nguy 
hi‹m. 

Cá nhân Çi ti‹u và Çi tiêu không 
còn ki‹m soát ÇÜ®c n»a. Chân tay, 
dáng ÇiŒu Çi ÇÙng cÙng nh¡c ho¥c bÎ 
giÆt liên hÒi m¶t cách kÿ cøc. Cá nhân 
dÀn mÃt khä næng Çi ÇÙng bình 
thÜ©ng, bÎ co giÆt, bÎ Ç¶ng kinh, sau 
cùng phäi n¢m liŒt giÜ©ng, co qu¡p 
nhÜ con nít. Cá nhân khi Ãy trª thành 
ngÜ©i câm, vì không th‹ nói chuyŒn 
ÇÜ®c n»a. 

Ngoài nh»ng triŒu chÙng bŒnh lš k‹ 
trên, Ç‹ phân biŒt ngÜ©i bŒnh Çang bÎ 
mÃt trí nh§ vì tu°i tác hay vì nh»ng 

nguyên nhân vŠ cÖ th‹, vŠ hóa chÃt 
ho¥c vì thÀn kinh, tâm lš v.v... Chuyên 
gia phäi cæn cÙ vào l©i khai cûa thân 
nhân hay cûa chính cá nhân Çang bÎ 
bŒnh, khám kÏ ngÜ©i bŒnh xem cÖ th‹ 
ông ta ho¥c bà ta có bÎ bŒnh gì, thÀn 
kinh còn nguyên vËn không? Tâm trí 
còn khä quan hay không? Sau Çó, thº 
nghiŒm máu và nÜ§c ti‹u Ç‹ xem 
nh»ng bÃt thÜ©ng có th‹ xäy ra 
không? Nh»ng tr¡c nghiŒm vŠ tâm lš 
kèm theo chøp phim ÇÀu não (MRI, 
CT, SPECT, PET) rÃt quan tr†ng Ç‹ 
tìm ra nguyên nhân cûa chÙng mÃt trí 
nh§ và lš do cûa bŒnh lú lÅn. 

ThÆt vÆy, Çã tØ lâu, các tâm trí gia 
cho chøp hình MRI, các bŒnh nhân bÎ 
bŒnh lú lÅn Alzheimer Çã tìm thÃy não 
b¶ cûa ngÜ©i bÎ bŒnh này thÜ©ng trÓng 
r‡ng so v§i óc cûa ngÜ©i bình thÜ©ng. 
NhiŠu mäng óc, t‰ bào óc Çã bi‰n mÃt 
ª các khúc cu¶n cûa não b¶ bên trái 
ho¥c bên phäi. 

Nh© nh»ng thº nghiŒm và chøp 
phim, các chuyên viên có th‹ phân biŒt 
ÇÜ®c chÙng quên chÌ tåm th©i do æn 
phäi ÇÒ æn Ç¶c, dùng thuÓc bÎ công 
phåt, bÎ máu huy‰t bÃt thÜ©ng, bÎ bŒnh 
t‰ bào óc mÃt dÀn, óc bÎ Ç†ng nÜ§c, óc 
bÎ teo v.v... 

 
III. Tåi sao con ngÜ©i bÎ mÃt trí 

nh§ và bÎ bŒnh lú lÅn ? 
Các chuyên gia Çã cÓ g¡ng c¡t 

nghïa tåi sao con ngÜ©i Ç¶t nhiên bÎ 
giäm và mÃt trí nh§, Ç‹ có th‹ ch»a trÎ 
h»u hiŒu cho ngÜ©i bŒnh, cÛng nhÜ Ç‹ 
cho nh»ng l©i khuyên, ÇŠ phòng chÙng 
kém trí nh§ trª thành bŒnh mÃt trí nh§ 
ho¥c bŒnh lú lÅn Alzheimer v.v... ViŒc 
ÇÎnh bŒnh này rÃt quan tr†ng. BŒnh 
mÃt trí nh§ càng ÇÜ®c khám phá s§m 
và ÇÜ®c ch»a trÎ ngay së ch¥n ÇÙng 
bŒnh lú lÅn, không cho bŒnh này xäy 
ra! 

ChÄn bŒnh s§m còn giúp cá nhân 
Çang bÎ mÃt trí nh§ bi‰t mình phäi làm 
gì, æn, uÓng gì Ç‹ t¿ ch»a bŒnh. Tuy 
vÆy, hiŒn tåi vÅn chÜa có b¢ng c§ 
chính xác nguyên nhân gì Çã gây ra 
bŒnh mÃt trí nh§ và bŒnh lú lÅn. 
Nguyên nhân bŒnh vÅn còn trong giä 
thuy‰t, tuy vÆy tùy cá nhân, giä thuy‰t 
Çúng së trª thành nguyên nhân gây 
bŒnh cho cá nhân Ãy, và ch»a trÎ theo 
Çó së h»u hiŒu. Cho Ç‰n gi© phút này 
bŒnh mÃt trí nh§ có th‹ giäi thích nhÜ 
sau: 

1. Giä thuy‰t æn phäi ÇÒ æn thi‰u 
ÇÒ b° dÜ«ng, thi‰u Vitamin E, B 
Complex, B12, B6, Folate C... NhiŠu 
ngÜ©i nh© Ç°i cách æn uÓng, æn thêm 
Multivitamin, uÓng Vital, Vita E m‡i 
ngày 2000mg, Mehatonin, Idebeone, 
v.v... Çã có låi trí nh§... 

2. Giä thuy‰t thÀn kinh não b¶ cûa 
ngÜ©i bŒnh bÎ mÃt quá nhiŠu chÃt dÅn 
truyŠn Acetylcholine, gây nh»ng bÃt 
thÜ©ng d†c theo dây thÀn kinh và não 
b¶ khi‰n ngÜ©i bÎ mÃt trí nh§! Ch»a trÎ 
b¢ng cách cho loåi thuÓc chÓng låi 
chÃt Cholinesterase (Cholinesterase 
Inhibitors) nhÜ thuÓc Donepezin 
Tacrine, Galantamine... giúp con ngÜ©i 
có låi trí nh§... 

3. Giä thuy‰t cÖ th‹ có nhiŠu b¶ 
phÆn bÎ viêm nhÜ sÜng kh§p xÜÖng, 
viêm thÀn kinh... UÓng thuÓc chÓng 
viêm loåi không phäi Steroid nhÜ 
Aspirin có th‹ ch»a bŒnh dÍ quên. 

4. Giä thuy‰t nÒng Ç¶ Calcium 
trong máu bÎ bÃt thÜ©ng. T› lŒ Vitamin 
D và Ca không cân b¢ng cÛng làm 
giäm trí nh§. 

Cho uÓng thuÓc Ç‹ loåi lÜ®ng dÜ 
Calcium ra ngoài, dùng thuÓc 
Memantine, së dÀn có låi trí nh§. 

5. Giä thuy‰t thÀn kinh y‰u, ho¥c 
thi‰u chÃt n¶i ti‰t nhÜ Estrogen... Cá 
nhân bÙt rÙt, khó chÎu, Çi lang thang, 
hi‰u Ç¶ng tØ hành Ç¶ng Ç‰n l©i nói, 
luôn æn nói sÃn s°, cº chÌ hung hãn. 
Trí nh§ kém dÀn Ç‰n không t¿ bi‰t 
mình là ai. Tính tình thay Ç°i, thi‰u cÄn 
thÆn, không ngæn n¡p nhÜ xÜa... 

NhiŠu ngÜ©i l§n tu°i låi có äo 
tÜªng, äo giác. H† trông thÃy ngÜ©i 
vào nhà dù thÆt s¿ ch£ng có ai. Ho¥c 
tÜªng cänh xäy ra trên máy truyŠn 
hình TV là cänh thÆt Çang có trÜ§c 
m¥t. Thi‰u trí nh§ khi‰n h† có cäm 
tÜªng Çang bÎ ngÜ©i khác håi mình, 
Çang lÃy c¡p ÇÒ cûa mình, thÃy v® 
mình hay chÒng mình Çang ngoåi tình. 
ThÃy mình bÎ m†i ngÜ©i tÄy chay v.v... 
Thi‰u trí nh§, sinh lo l¡ng, hay có äo 
tÜªng khi‰n cá nhân không th‹ nhÆn 
xét Çúng s¿ vÆt... NhiŠu ngÜ©i còn bÎ 
bŒnh sÀu tÜ, kêu khóc, than phiŠn 
không Çâu. Không chÎu æn uÓng, bÎ 
mÃt kš. Ho¥c t¿ hå, t¿ ty m¥c cäm, 
trÓn lánh tÃt cä m†i ngÜ©i và luôn bÎ 
khó ngû... 

Cách ch»a trÎ vì th‰ phäi thích h®p, 
phäi có ngÜ©i giúp Ç«, chuyŒn trò, giäi 
thích nh»ng sai lÀm, tÆp tính thÜ dãn 
(Relaxation), tìm các giäi trí ho¥c viŒc 
gì Çó làm con bŒnh bÆn r¶n, quên Çi 
nh»ng š nghï sai, xÃu.  o tÜªng, äo 
giác ch»a b¢ng thuÓc (Risperdal, 
Quetiapine, Olanzapine) thi‰u trí nh§ 
ch»a b¢ng thuÓc Memantine. Dùng 
Ginkgo Biloba Extract v.v... 

 
IV. Nh»ng cách ch»a trÎ Çang có 

và phòng ngØa cho bŒnh mÃt trí 
nh§? 

1. Chûng ngØa chÓng låi B-
Amyloid nguyên do gây bŒnh viêm não 
(Encephalitis) Ç‹ tránh mÃt trí nh§. 
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UÓng các loåi Protease Inhibitors Ç‹ 
ch¥n không cho các mäng Amyloid 
Çóng låi trong não. Tæng y‰u tÓ APP 
và tæng TAU protein... 

2. Giäm ÇÒ æn có m« Ç‹ có nhiŠu 
chÃt protein APP (Amyloid Precursor 
Protein). B§t Aß së b§t não bÎ mÃt dÀn. 
Trí nh§ së phøc hÒi dÀn dÀn. 

3. ˆn ÇÒ æn b° dÜ«ng có ÇÀy Çû 
Vitamin E, B6, B12, Folate, Ginkgo 
biloba, Clioquinol Selegiline, 
Glutamate. Khäo cÙu tÌ mÌ cho thÃy 
thêm lÜ®ng Glutamate vào ÇÀu dây 
thÀn kinh së kích thích y‰u tÓ 
Magnesium và làm t‰ bào óc dÍ h†c 
hÕi, nh§ låi... 

4. Dùng thuÓc tæng trí nh§ 
Memantine. ThuÓc này ÇÜ®c dùng tåi 
ñÙc tØ næm 1982 ch»a bŒnh ÇÀu bÎ 
thÜÖng tích mÃt trí nh§ (OBS) và kinh 
giÆt. ThuÓc Memantine (Namenda) k‹ 
trên, vØa ÇÜ®c FDA cûa MÏ chÃp 
thuÆn cho ch»a bŒnh mÃt trí nh§ b¡t 
ÇÀu tØ tháng 11.2003. M‡i ngày uÓng 
2 lÀn, lÀn ÇÀu 5mg, sau tæng dÀn Ç‰n 
20mg m‡i ngày. ThuÓc này uÓng trÜ§c 
hay ngay trong b»a æn. Bi‰n chÙng 
vào thÆn Çã ÇÜ®c báo cáo. ThuÓc này 
cho thÃy cä nh»ng ngÜ©i mÃt trí nh§ 
Ç‰n không th‹ m¥c quÀn áo Çã có th‹ 
t¿ t¡m rºa, m¥c áo và ngû ngon mà 
không cÀn Ç‹ Çèn trong phòng ngû 
nhÜ trÜ§c... 

5. ñŠ phòng cæn bän cûa bŒnh 
mÃt trí nh§ vÅn là tránh bÎ thÜÖng vào 
ÇÀu, cÛng nhÜ liên tøc làm t‰ bào óc 
phäi luôn làm viŒc Ç‹ gi» trí nh§ - Ç†c 
sách, báo, vi‰t væn, làm thÖ, khäo sát 
khoa h†c, tìm tòi ÇiŠu cÀn suy nghï..., 
các thú giäi trí cÀu kÿ, Çánh måt 
chÜ®c, chÖi c© tÜ§ng v.v... làm t‰ bào 
luôn ÇÜ®c væn ôn, vÛ luyŒn, dÍ nh§, 
khó quên, cá nhân luôn minh mÅn Ç‰n 
phút chót cûa cu¶c Ç©i... LÎch sº chÙng 
minh nh»ng ngÜ©i có h†c cao, luôn 
khäo cÙu, Çã có tu°i th† và minh mÅn 
hÖn ngÜ©i thÜ©ng: Trång Trình NguyÍn 
BÌnh Khiêm th† 92 tu°i, tinh thông lš 
h†c, væn chÜÖng vÜ®t b¿c, xÙng Çáng 
bÆc thÀy cûa nhiŠu Ç©i. NguyÍn Công 
TrÙ th† 80 tu°i, Albert Einstein th† 76 
tu°i v.v... 

 
Phåm Nguyên LÜÖng (M.D) 

(November 20.2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày xuân  
nâng chén 

 
 
 
 

� Quÿnh Hoa 
 
"Ngày xuân nâng chén ta chúc nÖi 

nÖi..." là l©i ÇÀu tiên trong nhåc phÄm 
Ly RÜ®u MØng cûa nhåc sï Phåm ñình 
ChÜÖng. ñ‹ chúc mØng næm m§i 
ngÜ©i ta nâng ly hay nâng chén rÜ®u 
và rÜ®u ÇÜ®c dùng trong các b»a æn, 
các bu°i tiŒc vui... 

M†i ngÜ©i ÇŠu bi‰t rÜ®u n‰u dùng 
nhiŠu thì bÃt l®i cho sÙc khÕe nhÜ gây 
ng¶ Ç¶c rÜ®u, håi tim måch, då dày, 
gan, tæng nguy cÖ ª ngÜ©i bŒnh ti‹u 
ÇÜ©ng, ung thÜ... RÜ®u còn làm m© lš 
trí, gây tai nån... 

NhÜng rÜ®u cÛng có tác døng tÓt 
n‰u ÇÜ®c sº døng Çúng, tùy mÙc Ç¶ 
tiêu thø rÜ®u, tu°i tác, tình trång sÙc 
khÕe. Qua các cu¶c khäo sát cho thÃy 
nh»ng ngÜ©i tiêu thø m‡i ngày m¶t ly 
rÜ®u nhË thì rÜ®u låi có tác døng có l®i 
cho sÙc khÕe. 

RÜ®u ÇÜ®c dùng làm thuÓc kích 
thích tiêu hóa, Ç‹ khai vÎ, bÒi b° cÖ 
th‹, trÎ bŒnh dÜ§i các dång rÜ®u khai 
vÎ, rÜ®u thuÓc. 

� RÜ®u hÒi ÇÜ®c dùng làm rÜ®u 
khai vÎ v§i liŠu nhÕ có tác døng giúp 
tiêu hóa, dùng trong các trÜ©ng h®p æn 
uÓng không tiêu, nôn mºa, Çau nhÙc 
tê thÃp. RÜ®u hÒi ÇÜ®c ch‰ bi‰n tØ quä 
(trái) hÒi còn g†i là Çåi hÒi, hay bát 
giác hÒi hÜÖng, tên khoa h†c Anisum 
stellatum là quä chín phÖi khô cûa cây 
hÒi. HÒi là VŠ, hÜÖng là ThÖm; thÎt thiu 
cho ít Çåi hÒi vào nÃu thì mùi thÖm trª 
låi ngay. HÒi ÇÜ®c dùng làm gia vÎ, Çåi 
hÒi có vÎ cay tính ôn vào 4 kinh can, 
thÆn, tÿ vÎ dùng khai vÎ giúp tiêu hóa, trÎ 
nôn mºa, Çau bøng, ÇÀy bøng. 

Nh»ng ngÜ©i âm hÜ, hÕa vÜ®ng thì 
không dùng ÇÜ®c. LÜu š, không dùng 
nhiŠu và không dùng quá liŠu cao së 
gây ng¶ Ç¶c, run tay chân, sung huy‰t 
não và ph°i, v§i hiŒn tÜ®ng say có khi 
dÅn Ç‰n Ç¶ng kinh co giÆt. 

� RÜ®u ngÛ gia bì gÒm có ngÛ gia 
bì ngâm rÜ®u trong 10 ngày, ÇÜ®c 
dùng Ç‹ uÓng m¶t tách nhÕ vào bu°i 
tÓi trÜ§c bu°i cÖm chiŠu, dùng Ç‹ trÎ 
Çau nhÙc lÜng, Çau bøng. ñông y xem 
ngÛ gia bì là vÎ thuÓc làm månh gân 
cÓt. NgÛ gia bì có tên khoa h†c là 
Cortex Acanthopanacis là vÕ rÍ phÖi 
khô cûa cây ngÛ gia bì có chÙa chÃt 
thÖm. 

� RÜ®u Canhkina (Cinchona) là: 
vÕ cây canhkina ÇÕ tên khoa h†c 
Cinchona succirubra Pavon, ho¥c vÕ 
cây canhkina xám tên khoa h†c 
Cinchona Officinalis ngâm trong rÜ®u.  

NgÜ©i ta dùng vÕ cây canhkina 
xám ngâm rÜ®u Ç‹ ch‰ rÜ®u khai vÎ, vÕ 
cây canhkina ÇÕ làm thuÓc b° dÜ§i 
dång rÜ®u có pha thêm ÇÜ©ng. VÕ 
canhkina là m¶t loåi thuÓc b° chát và 
Ç¡ng, vÕ canhkina có chÙa 8-10% 
nÜ§c, 4-5% chÃt vô cÖ, m¶t ít tinh b¶t, 
tinh dÀu, cinchola. 

� RÜ®u h¶i hay thuÓc h¶i ÇÜ®c ch‰ 
bi‰n nhÜ sau: 

NgÛ linh chi 20g 
Xuyên bÓi mÅu 24g 
Sinh nam tinh 24g 
Båch chÌ 24g 
Qu‰ 24g 
Båch thÜ®c 12g 
Båch ÇÆu khÃu 24g 
Hà thû ô ÇÕ 40g 
Thanh phàn 24g 
Bào sÖn giáp 24g 
Hùng hoàng 40g 
TÃt cä các vÎ thuÓc tán nhÕ ngâm 

v§i 1,5 lít rÜ®u 40° trong 10 ngày. 
RÜ®u h¶i ÇÜ®c dùng khi bÎ r¡n c¡n tùy 
theo n¥ng nhË Ç‹ uÓng phÓi h®p v§i 
các phÜÖng pháp cûa Tây y. 

 
� RÜ®u khªi tº: Khªi tº tên khoa 

h†c Fructus Lycii là quä chín phÖi khô 
cûa cây câu k› hay cây khªi tº 
(Lycium sinense) khªi tº 600g giã nhÕ 
ngâm trong 2 lít rÜ®u 40Ç¶, ngâm 
trong 2 tuÀn lÍ trª lên, l†c lÃy rÜ®u mà 
uÓng. M‡i ngày uÓng m¶t cÓc nhÕ làm 
thuÓc b° trong các trÜ©ng h®p gÀy 
y‰u, mŒt mÕi, b° tinh khí. 

� RÜ®u qu‰: Qu‰ Xrilanca 
Cinnamomum aromaticum thu¶c h† 
long não Lauraceal. Còn g†i qu‰ quan, 
nÜ§c sän xuÃt chû y‰u qu‰ này là 
Xrilanca. VÕ qu‰ có chÙa thành phÀn 
chû y‰u là tinh dÀu. Qu‰ Xrilanca dùng 
làm gia vÎ, qu‰ và tinh dÀu. Qu‰ là vÎ 
thuÓc kích thích s¿ tiêu hóa, hô hÃp và 
tuÀn hoàn, ngÜ©i ta dùng rÜ®u qu‰ (vÕ 
qu‰ ngâm trong rÜ®u) v§i liŠu lÜ®ng 5-
15g m¶t ngày. 

� RÜ®u Çinh hÜÖng: ñinh tº 
hÜÖng ngâm rÜ®u. ñinh tº là vÎ thuÓc 
giÓng nhÜ chi‰c Çinh låi có mùi thÖm 
nên có tên Çinh hÜÖng, tên khoa h†c 
Eugenia caryophyllus, Eugenia 
caryophyllata, hoåt chÃt chính cûa 
Çinh hÜÖng là tinh dÀu ÇÜ®c xem là gia 
vÎ quš, ngoài công døng Ç‹ ch‰ b¶t ca-
ri, còn ÇÜ®c dùng làm thuÓc làm ôn tÿ 
vÎ, trÎ Çau bøng, nôn mºa, ngÜ©i ta 
dùng Çinh hÜÖng ch‰ rÜ®u làm thuÓc 
kích thích tiêu hóa.� 
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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. 
 
� ThÜ Tín 
NguyÍn Væn CÜ©ng (Na Uy), TuŒ Nga (MÏ), Hà HuyŠn Chi 
(MÏ), ThiŒn Cæn Phåm HÒng Sáu & HÒng Nhiên (ñÙc), Song 
Châu DiÍm Ng†c Nhân (MÏ), NguyÍn Minh CÀn (Nga), Phan 
HÜng NhÖn (ñÙc), NguyÍn Phúc Bºu TÆp (MÏ), ThiŒn Ý (ñÙc), 
Phòng Thông Tin PhÆt Giáo QuÓc T‰ (Pháp), Hå Anh; NguyÍn 
Châu (MÏ), NguyÍn Thùy & TrÀn Minh Xuân (Pháp), Dr. Phåm 
Nguyên LÜÖng (MÏ) HÜ Thân Huÿnh Trung Chánh (MÏ), ñoàn 
Væn Thông (MÏ), Ngô Minh H¢ng (MÏ), Ngô Viên Thông 10 
(Canada), HÒ Tr†ng Khôi Nam Thiên Hàn Sï (Pháp), NguyÍn 
Ngân; ñoàn Tæng Sinh Vïnh Gia (ViŒt Nam), ñ‡ Væn Thông 
(ñÙc), Võ Thu TÎnh (Pháp), TrÀn Trung ñåo(MÏ) ; NguyÍn Xuân 
Hånh (Anh), ñÒng Châu (Canada), Huÿnh ThÎ Ng†c Nga (Ý), 
TS Bùi Hånh Nghi (ñÙc), Lê Nguyên (MÏ), TrÀn Ti‰n Thành 
(MÏ), Phúc Lâm (ñÙc), TrÀn Tr†ng Khoái (MÏ), Ni SÜ NhÜ Viên 
(ñÙc), TrÀn Ng†c Nguyên VÛ (ñÙc), Huy Giang (ñÙc), Vïnh 
Liêm (MÏ), Minh Trí (Anh); ThÎ ChÖn Ngô Ng†c DiŒp (ñÙc), 
Huÿnh Thoäng (ñÙc), Ngô QuÓc Phong (MÏ), TrÀn Anh TuÃn 
(ñÙc), NguyÍn ñÙc Hoàn (Pháp), TS Lâm NhÜ Tång (Úc), Nh¿t 
Tr†ng (ñÙc), Lê Công CÀu (ViŒt Nam), Hoàng ThÎ Doãn (ñÙc), 
Thích N» Trí Häi (ViŒt Nam), Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Tôn 
(Úc), Thánh ThÃt Cao ñài (Wuppertal/ñÙc), Nguyên Minh (ViŒt 
Nam), Lê Hoàng Thanh (ñÙc), ThÜ®ng T†a Thích PhÜ§c Viên 
(ViŒt Nam), Hà Ng†c Bích (Pháp), Cùng Tº (ñÙc), NguyÍn Lê 
Hoàng ViŒt (ñÙc), Tùy Anh (ñÙc), NhÜ Giác (ViŒt Nam), Chùa 
Linh ThÙu (ñÙc), TÎnh Trí Ng†c NhÜ; Ho¢ng-Phi LÜu Ho¢ng-
NguyŒn (Úc), Chùa Khánh Anh (Pháp), ThiŒn Hånh (ñÙc), Nguyên 
CÀu (ñÙc). 
 
� KINH SÁCH & BÁO CH´ 
 
- ñÙc: DiÍn ñàn ViŒt Nam sÓ 144 & 145; Dân Chû & Phát Tri‹n 
sÓ 27; Sinh Hoåt C¶ng ñÒng sÓ 172 & 173; Dân Chúa sÓ 254, 
255; D + C & E + Z sÓ 30 & 31;  Betriefft 04/2003; Tibet und 
Buddhismus Nr.86; Hortus Dialogus Nr.192; Buddhistische 
Monatsblätter 1/2004; AMPN Nr.23; Der Mittlere Weg Nr.1; 
DiÍn ñàn Petrus Kš sÓ 17; Dân Væn sÓ 94, 95; Wissen und 
Wandel 2004; Bän Tin Tâm Giác sÓ 5; Vietnam Forum Nr.146; 
NiŠm Tin Th¡ng Båo L¿c; Th©i Báo ViŒt ñÙc sÓ 9. 
- Pháp: Bän Tin Khánh Anh 10/2003 & 1/2004; Bän Tin Quân 
Nhân Âu Châu sÓ 18; ViŒt Nam Dân Chû sÓ 87 & 88; Nhân Bän 
sÓ 27 & sÓ Giáp Thân; Ti‰ng Nói NgÜ©i ViŒt QuÓc Gia sÓ 30; 
ñ¥c San Nång G‡ sÓ 23; Dân T¶c Sinh TÒn. 
- BÌ: TuŒ Giác sÓ Xuân. 
- Hoa Kÿ: Chân Tr©i M§i 11/2003 & 1/2004; T°ng H¶i C¿u Tù 
Nhân Chính TrÎ ViŒt Nam 12/2003; Tin Lành sÓ 94 & 95; Th‰ 
Gi§i Ngày Nay sÓ 181; T¿ Do Dân Bän sÓ 102; BÒ ñŠ Häi sÓ 
62; 16 Ngàn Tº Sï. 
- Canada: TØ Ân sÓ Ç¥c san Xuân. 
- NhÆt Bän: NguyŒt San Mekong sÓ 100, 101, 102 & 103; Vui 
H†c Hán Nôm (ñ‡ Thông Minh). 
- ñài Loan: Thiên PhÆt SÖn sÓ 176 & 177; HiŒn ñåi PhÆt Giáo 
sÓ 270. 
- Thái Lan: Ein Leben Innerer Werte. 
- Úc ñåi L®i: Pháp Bäo sÓ 67; Chuông Sàigòn sÓ Xuân Giáp 
Thân. 
 
 
 

Trä L©i ñ¶c Giä 
 

 � Phù Vân phø trách 
 
� ChÎ Hoàng ThÎ Doãn (München/ñÙc QuÓc): Cäm Ön chÎ Çã 
hÜªng Ùng l©i kêu g†i  ti‰p tøc vi‰t bài cho Viên Giác. Chúng tôi 
Çã nhÆn ÇÜ®c bài "Tôi ñi H†c Ti‰ng ñÙc" cûa chÎ, nhÜng không 
bi‰t x‰p bài này vào ti‰t møc nào cho h®p trong t© báo. Riêng 
bài "N‡i NiŠm Nh§ Hu‰" Çã cho Çæng trong sÓ báo này. ñ†c bài 
vi‰t cûa chÎ, nh»ng ngÜ©i gÓc ThÀn Kinh và PV chÜa vŠ låi "cÓ 
Çô" låi càng thÃy nh§ nhung và buÒn da di‰t. Xin chÎ cÙ ghi låi 
nh»ng k› niŒm vŠ cÓ hÜÖng cho nh»ng sÓ báo t§i. Thân kính. 
 
� Giáo sÜ VÛ Kš (Bruxelles/ BÌ): PV Ç®i hoài mà bài vi‰t "Nói 
VŠ ThÖ" cûa Giáo sÜ vÅn còn rong ru°i nÖi Çâu. Xin ghi nhÆn ÇŠ 
nghÎ cûa Giáo sÜ. ñã trình ThÀy PhÜÖng TrÜ®ng, sáng lÆp Chû 
NhiŒm vŠ ÇŠ nghÎ Chùa VG nhÆn låi m¶t sÓ Ãn bän khi cuÓn 
tuy‹n tÆp "Giäi ThÜªng Viên Giác Vi‰t VŠ Âu Châu" ÇÜ®c nhà 
xuÃt bän T¿ L¿c phát hành ª Hoa Kÿ. Chúc Giáo sÜ thÆt nhiŠu 
sÙc khÕe. Kính. 
 
� Nhà thÖ Hoài ViŒt (Paris/Pháp): Cäm Ön anh HV Çã vi‰t thÜ 
v§i nh»ng câu ÇÓi vŠ Xuân và T‰t thÆt nhiŠu š nghïa; låi còn 
t¥ng thêm 2 tÆp thÖ:  
 *Mây Ngàn cûa Hoài ViŒt và VÛ HÓi, thÖ ViŒt và Anh-Pháp, 
ThÜ h†a cûa VÛ HÓi, nhà xb. Anh Em, Na Uy, 2002. 
*DUO, tÆp san Væn H†c Ça ng» sÓ 2, Bån Væn tåi Paris 
xb.11.2003. 
Xin thành thÆt cäm tå. Thân m‰n. 
 
� Anh Lê Hoàng Thanh (München/ ñÙc): Cäm Ön anh Çã 
hÜªng Ùng l©i kêu g†i. ñang Ç†c bài "Xuân và T‰t ViŒt Nam qua 
âm nhåc", có th‹ së cho Çi trong sÓ báo này. Tin "Ca sï Ái Vân 
bÎ tÄy chay trong các bu°i Çåi nhåc h¶i mØng Xuân tØ Hoa kÿ 
cho Ç‰n Canada" Çã ÇÜ®c loan ÇÀy trên các DiÍn ñàn internet. 
Âu Çó cÛng là m¶t ÇiŠu Çáng suy gÅm ÇÓi v§i nh»ng t° chÙc 
ngÜ©i ViŒt quÓc gia Çã thi‰u cân nh¡c khi thuê mÜ§n nh»ng ca 
sï có khuynh hÜ§ng chính trÎ ÇÓi nghÎch v§i C¶ng ÇÒng ngÜ©i 
ViŒt häi ngoåi. Thân m‰n. 
 
� Bà Thanh Bình (Genève / Thøy Sï): V¡ng Çi m¶t th©i gian 
khá lâu, nay m§i nhÆn ÇÜ®c bài vi‰t cûa bác vŠ các mÄu 
chuyŒn cho Møc Trang Hoa PhÜ®ng. RÃt cäm Ön bác và luôn 
tiŒn cÛng tin cho bác rõ, trong chiŠu hÜ§ng m§i, Trang Hoa 
PhÜ®ng cÀn nh»ng mÄu chuyŒn h®p tình h®p lš mang tính khoa 
h†c có tính cách thuy‰t phøc, hay nh»ng bài vi‰t ng¡n cûa các 
bÆc phø huynh nh¢m giáo døc cho các em vŠ cách sÓng sao 
cho h®p v§i luân thÜ©ng, Çåo lš và tinh thÀn khoan hòa, tØ bi, h› 
xä cûa nhà PhÆt; ho¥c hÜ§ng dÅn cho các em vi‰t vŠ nh»ng 
diÍn bi‰n tâm tÜ tình cäm cûa các em trong xã h¶i m§i. Mong 
Çón nhÆn nh»ng bài Çóng góp cûa bác trong chiŠu hÜ§ng này. 
Chúc bác næm m§i luôn an vui khÕe månh. Kính. 
 
 

Kêu G†i và Cäm Tå 
 
Chân thành cäm Ön nh»ng væn h»u Çã hÜªng Ùng "L©i Kêu 
G†i" cûa chúng tôi Çæng trong Viên Giác sÓ 137, nh¢m 
khám phá và khuy‰n khích nh»ng tài næng m§i có cÖ h¶i 
ti‰p tøc sáng tác sau "Giäi ThÜªng Viên Giác Vi‰t VŠ Âu 
Châu" ÇÜ®c t° chÙc vào næm 2003, Çã gªi nh»ng sáng tác 
m§i cho VG: 
-NguyÍn Minh HiŠn (ThiŒn HÆu). -Phåm TuÃn Hoàng 
(Nguyên CÀu). -Hoàng ThÎ Doãn. -Lê Hoàng Thanh . -Lê 
Quang Liêm ( Cùng Tº). -TrÀn ThÎ HÒng Châu (Ý). -MÏ 
Hånh (ThiŒn Hånh) 
Xin thành thÆt cäm tå. 
(Phù Vân) 

T 
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Phân Üu, cáo phó, cäm tå 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cáo Phó & Cäm Tå 
 
Gia Çình chúng con/chúng tôi rÃt Çau 
buÒn báo tin cùng thân b¢ng quy‰n 
thu¶c và b¢ng h»u xa gÀn: MË, Bà N¶i 
chúng con/chúng tôi 

Sa Di Ni Thích N» TuŒ Chánh 
Pháp danh TØ NhÎ 

Th‰ danh Hoàng ThÎ Vë 
nguyên sanh Canh Thân 

Çã quá vãng ngày 22.11.2003 
 (29.10 Quš Mùi) 

ThÜ®ng th† 84 tu°i 
ChÖn Linh quàn tåi chùa Bäo Vân, 

quÆn Bình Thånh 
Mai táng ngày 26.11.2003 tåi nghïa 
trang Chùa Ho¢ng Pháp, HÓc Môn 

Gia Çình chúng con/chúng tôi xin tri ân 
chÜ Tôn ñÙc, Hòa ThÜ®ng, ThÜ®ng 
T†a, ñåi ñÙc Tæng, Ni các Chùa cùng 
quš ñåo H»u, PhÆt Tº Çã tøng kinh, h¶ 
niŒm: 
-Hòa ThÜ®ng chÙng minh và chÜ Tæng 
chùa Già Lam, 
-ThÜ®ng T†a Trø Trì và Ban Kinh SÜ 
chÜ Tæng chùa Vån PhÜ§c, 
-Ni TrÜªng và Ni Chúng chùa Bäo 
Vân, 
-Ni TrÜªng và Ni Chúng chùa Hoa 
ñàm, 
-Ni TrÜªng và Ni Chúng chùa Liên Trì, 
-Ni TrÜªng và Ni Chúng chùa KiŠu 
ñàm, 
-H¶i ñÒng HÜÖng Làng K‰ Môn, Hu‰, 
Ÿ Häi Ngoåi: 
-ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng, ñåi ñÙc 
Trø Trì và chÜ Tæng Ni chùa Viên 
Giác, 
-ñåi ñúc Thích ñÒng Væn, Trø Trì 
chùa Tâm Giác, 
-ñåi ñÙc Thích Hånh Bäo, Trø Trì 
chùa Vån Hånh, 
-ñåi ñÙc Thích Hånh TØ, Trø Trì NiŒm 
PhÆt ñÜ©ng Viên Âm, 
-SÜ Bà Trø Trì và Ni Chúng chùa Bäo 
Quang, 
-Ni SÜ Trø Trì và Ni Chúng chùa Linh 
ThÙu, 
-H¶i ñÒng NghiŒp Kim Hoàn tåi Häi 
Ngoåi. 

Cäm Ön quš bà con, b¢ng h»u xa gÀn 
Çã ÇiŒn thoåi, Ç‰n thæm vi‰ng, phúng 
Çi‰u tràng hoa. 
Trong lúc tang gia bÓi rÓi, có ÇiŠu chi 
sÖ sót kính xin quš vÎ niŒm tình tha thÙ. 

ñåi diŒn tang gia hi‰u quy‰n 
- Quäng Ng¶ HÒ Chuyên 
- HÒ HuŒ 
- ñÙc HÜÖng HÒ Thanh 
 

PHÂN ÐU 
 
ñÜ®c tin buÒn, Thân MÅu cûa anh HÒ 
Thanh là: 

Sa Di Ni 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 ViŒt Nam 
ThÜ®ng th† 84 tu°i 

Chúng tôi xin thành kính phân Üu cùng 
anh chÎ HÒ Thanh và tang quy‰n, kính 
l©i cÀu nguyŒn Giác Linh Cø Bà ÇÜ®c 
vãng sanh vŠ cänh gi§i C¿c Låc. 
-Các GÇ: Châu Bäo ChÜÖng, Em VÛ 
ThÎ ThÜ©ng và Em NguyÍn ñÙc Månh 
(Bayreuth) 
 

Cáo Phó & Cäm Tå 
 

Gia Çình chúng tôi Çau buÒn báo tin 
cùng thân b¢ng quy‰n thu¶c và thân 
h»u xa gÀn: Cha, Ông N¶i, Ông Ngoåi, 
Ông CÓ chúng tôi là: 

Ông Mã Tân 
HiŒu Minh Tân 

Pháp danh ThiŒn Chánh 
Sinh næm 1924 -  

Nguyên quán làng ThuÆn Bài,  
TÌnh Quäng Bình, ViŒt Nam 

ñã mŒnh chung ngày 05.09 næm 
Quš Mùi (tÙc ngày 30.09.2003) tåi 

Sydney, Ti‹u Bang NSW, Úc ñåi L®i. 
HÜªng th† 79 tu°i. 

Tang lÍ Çã ÇÜ®c cº hành tåi nhà quàn 
Vån Th†, Fairfield, NSW 2165 và tåi 
nghïa trang quÓc t‰ Lidcombe vào 
ngày 07.10.2003 theo nghi thÙc PhÆt 
Giáo. 
Chúng con/chúng tôi xin Çänh lÍ tri 

ân: 
- ñåi ñÙc Thích Hånh Tri, Trø trì chùa 
Minh Giác, Çã chû lÍ cÀu siêu, an táng. 
- Ban H¶ NiŒm 
ñÒng th©i chúng tôi cÛng xin chân 

thành cäm tå: 
-H¶i TÜÖng Tr® NgÜ©i ViŒt Tœ Nån Häi 
Ngoåi Cabramatta, NSW 2166 
- Gia Çình Quân Cänh Quân L¿c 
VNCH 
- Gia Çình Häi Quân ñŒ NhÎ H° Cáp 
Quân L¿c VNCH 

- Quš vÎ ñÒng hÜÖng, ñÒng h¶i, Thân 
h»u và Thân quy‰n Çã cÀu siêu, tøng 
niŒm, chia buÒn, gºi thiŒp, hoa, Email, 
nhÃt là Çã dành nhiŠu thì gi© quí báu 
Ç‰n tiÍn ÇÜa Linh C»u cûa Cha, Ông 
N¶i, Ông Ngoåi, Ông CÓ chúng tôi Ç‰n 
nÖi an nghÌ cuÓi cùng. 
Trong lúc tang gia bÓi rÓi, không tránh 
khÕi nhiŠu ÇiŠu sÖ sót, kính mong quí 
vÎ niŒm tình tha thÙ. 

Tang gia ÇÒng kính bái 
- TrÜªng Nam: Mã Ti‰n, v® TrÀn ThÎ 
Ng†c Thanh và các con, cháu (Úc) 
- TrÜªng N»: Mã ThÎ Nhung, chÒng 
LÜu Ng†c Quang và các con (MÏ) 
- ThÙ N»: Mã ThÎ Tuy‰t, chÒng Lê 
Ng†c Châu và các con (ñÙc) 
- ThÙ N»: Mã ThÎ Liên, chÒng TrÀn 
Ng†c Côn và các con (Úc) 
-ThÙ N»: Mã ThÎ Minh, chÒng Huÿnh 
Væn CÄn và các con (ñÙc). 
 

PHÂN ÐU 
 
NhÆn ÇÜ®c tin Thân Phø cûa TrÜÖng 
Væn HÜng, cÛng là Nhåc Phø cûa TrÀn 
ThÎ Thùy Dung Công ty XuÃt NhÆp 
Cäng ViŒt Thái ª Köln / ñÙc QuÓc là:  

Cø Ông TrÜÖng væn quän 
Çã tØ trÀn ngày 23.12.2003  

tåi thành phÓ Hu‰,  
ViŒt Nam. ThÜ®ng th† 80 tu°i. 

Chúng tôi xin chân thành phân Üu 
cùng TrÜÖng Væn HÜng và Thùy Dung 
cùng tang quy‰n, ÇÒng th©i xin cÀu 
nguyŒn cho HÜÖng Linh Cø Ông s§m 
ÇÜ®c tiêu diêu miŠn TÎnh ñ¶. 
-GÇ. NguyÍn ThÎ HiŠn, LŒ Anh Müller, 
Tuy‰t Hambuch, NguyÍn TÃn LÍ và 
Thûy, NguyÍn ThÎ Nga và Xuân, ñoàn 
Minh Cänh và Loan, NguyÍn PhÜÖng 
Minh NguyŒt và TuÃn, NguyÍn Hòa. 
 

L©i Phân Ðu 
 

Phòng Thông Tin PhÆt Giáo QuÓc T‰ 
Çau buÒn ÇÜ®c tin: 

Cø John Trevor Faulkner 
Nguyên Phó ThÎ TrÜªng  

Thành PhÓ York 
vØa tå th‰ tåi cÓ Çô York sáng ngày 
07.01.2004 sau nhiŠu tháng dài lâm 

tr†ng bŒnh, thÜ®ng th† 84 tu°i. 
Cø là Thân Phø cûa ChÎ ý Lan, Phó 
Giám ñÓc Phòng Thông Tin PhÆt Giáo 
QuÓc T‰, ñ¥c trách QuÓc T‰ Vø, Phó 
Chû TÎch Ñy Ban Bäo VŒ QuyŠn Làm 
NgÜ©i ViŒt Nam. Xin thành thÆt chia 
buÒn cùng ChÎ ý Lan, Cø Bà Irene 
Faulkner và tang quy‰n. NguyŒn cÀu 
HÜÖng linh Cø siêu sinh vŠ Cõi Phúc. 
- Võ Væn Ái và toàn th‹ nhân viên 
Phòng Thông Tin PhÆt Giáo QuÓc 
T‰. 
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PHÂN ÐU 
 
ñÜ®c tin trÍ: 

Anh Phåm Ng†c Quan 
 
C¿u Giáo sÜ TrÜ©ng Trung H†c CÜ©ng 
ñ‹ - Qui NhÖn, Çã tØ trÀn ngày 
08.11.2003 tåi Hamburg. 
Chúng tôi rÃt xúc Ç¶ng và xin chân 
thành chia buÒn cùng chÎ Phåm Ng†c 
Quan và các cháu, ÇÒng th©i xin cÀu 
nguyŒn cho HÜÖng linh Anh s§m ÇÜ®c 
siêu thæng MiŠn C¿c Låc. 
 
- NguyÍn H»u Vui & Phan ThÎ LŒ Hoa 
C¿u Giáo sÜ trÜ©ng TH CÜ©ng ñ‹ & 
N» Trung H†c Qui NhÖn. 
 

Cáo Phó & Cäm Tå 
 
Chúng tôi Çau Ç§n báo tin cùng thân 
b¢ng quy‰n thu¶c gÀn xa: Con, Em, 
CÆu, Chú chúng tôi là: 

ñ¥ng PhÜ§c ThiŒn 
Çã mŒnh chung tåi ñÙc  

ngày 27.11.2003. 
HÜªng dÜÖng 40 tu°i. 

Tang lÍ cº hành lúc 9 gi©  
ngày 18.12.2003  
tåi nghïa trang  

Bergfriedhof - Regensburg. 
 

Nhân dÎp này chúng tôi chân thành 
cäm tå, tri ân: 

- ThÀy cô NguyÍn Kh¡c ñåt c¿u Giáo 
viên THCS Hùng VÜÖng và em SÜÖng 
Mai. 
- ChÎ M¶t và cháu HÜÖng (Sàigòn City) 
- Gia Çình Vân-Hùng 
- Restaurant Japan Corner 
- H¶i Ái H»u c¿u h†c sinh trÜ©ng Hùng 
VÜÖng bên MÏ và Pháp. 
- Cùng toàn th‹ b¢ng h»u ÇÒng hÜÖng 
ngÜ©i ViŒt gÀn xa Çã Ç‰n vi‰ng, g†i 
ÇiŒn thoåi, gªi thÜ, Çæng báo chia 
buÒn, niŒm hÜÖng tiÍn ÇÜa trÜ§c di 
änh ngày 18.12.2003. CÀu nguyŒn cho 
Con, Em, CÆu, Chú chúng tôi vŠ nÖi 
Vïnh Phúc.  
Trong lúc tang gia bÓi rÓi có nhiŠu sÖ 
sót, kính mong quí vÎ niŒm tình tha thÙ. 

Tang gia ÇÒng cäm tå 
- ñ¥ng ThÎ Kim Dung  
 

PHÂN ÐU 
 
ñÜ®c tin buÒn, HiŠn n¶i cûa anh LÜÖng 
HiŠn NgÜÖn (ViŒt Nam) và là Thân 
MÅu cûa các cháu LÜÖng Minh Nghïa, 
LÜÖng Th‹ Liên, LÜÖng Th‹ Minh và 
LÜÖng Th‹ Nga (Langenthal/Suisse) 
là: 

ChÎ NguyÍn ThÎ TÜ 
Pháp danh Thông Ng†c 

Sinh næm 1928 
TØ trÀn ngày 18.01.2004 lúc 17g45 

tåi Sàigòn 
HÜªng th† 77 tu°i 

Em xin chia buÒn cùng Anh TÜ và các 
cháu, ÇÒng th©i nguyŒn cÀu cho 
HÜÖng Linh ChÎ TÜ s§m vãng sanh vŠ 
MiŠn C¿c Låc. 
-Em LÜÖng HiŠn Sanh và gia Çình 
(ñÙc QuÓc). 
 

PHÂN ÐU 
 
Chúng tôi vô cùng xúc Ç¶ng và thÜÖng 
ti‰c ÇÜ®c tin: 

Cø Ông NguyÍn Xuân Tân 
Pháp danh: ThiŒn Thanh 

Çã mŒnh chung ngày 15.01.2004 tåi 
Künzelsau 

lúc 12 gi© 10. ThÜ®ng th† 84 tu°i. 
Xin thành thÆt chia buÒn cùng Cø Bà 
và tang quy‰n và xin nguyŒn cÀu 
HÜÖng Linh Cø Ông s§m vãng sinh 
C¿c Låc QuÓc. 
-GÇ. Hoàng ñôn Trinh và gia Çình các 
con 
 

K´NH G±I L©I TRI ÂN  
Và CäM Tå 

  
ý Lan vô cùng xúc Ç¶ng nhÆn ÇÜ®c l©i 
phân Üu qua ÇÜ©ng dây ÇiŒn thoåi, thÜ 
ÇiŒn tº ho¥c bÜu thiŒp khi nghe tin 
Nghiêm ÇÜ©ng ý Lan thÃt l¶c :  

Cø John Trevor Faulkner  
qua Ç©i tåi cÓ Çô York, Anh quÓc, 

ngày 7.1.2004,  
hÜªng th† 84 tu°i. 

 
ý Lan và MË, Irene Faulkner, cùng Tang 
quy‰n xin thành kính tri ân và cäm tå chÜ 
LiŒt vÎ Tôn ñÙc và B¢ng h»u Çã có lòng 
chia sÈ n‡i thÜÖng Çau cûa gia Çình ý 
Lan (ghi theo thÙ t¿ th©i gian nhÆn 
ÇÜ®c) : 
Ông Võ Væn Ái (Giám ÇÓc Phòng Thông 
tin PhÆt giáo QuÓc t‰, Paris) ; ñÙc ñŒ tÙ 
Tæng ThÓng Thích HuyŠn Quang 
(GHPGVNTN, ViŒt Nam) ; Hòa thÜ®ng 
Thích Quäng ñ¶ (ViŒn trÜªng ViŒn Hóa 
ñåo, GHPGVNTN, ViŒt Nam) ; Hòa 
thÜ®ng Thích Chánh Låc (Phó ViŒn 
trÜªng ViŒn Hóa ñåo, Hoa Kÿ) ; Hòa 
thÜ®ng Thích H¶ Giác (Phó ViŒn trÜªng 
ViŒn Hóa ñåo, Hoa Kÿ) ; ThÜ®ng t†a 
Thích Giác ñ£ng (T°ng vø trÜªng T°ng 
vø TruyŠn thông, GHPGVNTNHN-HK) ; 
ThÜ®ng t†a Thích Viên Lš (T°ng ThÜ kš 
Væn phòng II ViŒn Hóa ñåo, Hoa Kÿ) ; 
Anh Olivier Dupuis (Dân bi‹u QuÓc h¶i 
Âu châu) ; Anh Ngøy Kinh Sinh (Chû tÎch 
Phong trào Dân chû Trung quÓc) ; Anh 
Aung Ko (Chû tÎch Phong trào Dân chû 
Mi‰n ñiŒn) ; ChÎ Vanida Thepsouvanh 
(Chû tÎch Phong trào Nhân quyŠn Lào) ; 

Anh Michel Diricq (Thành viên DiÍn ñàn 
Dân chû Châu Á) ; Anh Souk 
Chanthalangsy (Thành viên DiÍn ñàn 
Dân chû Châu Á) ; ChÎ Marie Holzman 
(Thành viên Phong trào Dân chû Trung 
quÓc) ; Giáo sÜ Bùi Ng†c ñÜ©ng (T°ng 
vø trÜªng T°ng vø Nghiên cÙu, K‰ 
hoåch, GHPGVNTNHN-HK) ; ChÎ ñÙc 
Tâm Phåm Hoài ViŒt và Gia Çình ; Anh 
NguyÍn H»u ChÜÖng và Gia Çình ; Anh 
Không Hóa và Gia Çình ; Anh chÎ Bác sï 
Lê ñÙc ChÜÖng ; Gia ñình PhÆt tº 
Nguyên ThiŠu (Hoa Kÿ) ; Chùa NhÜ Lai 
(Denver, Colorado) ; Anh ñào Hi‰u Thäo 
(Hoa Kÿ) ; Anh Lê Thanh HiŒp và Gia 
Çình ; Anh Tâm Huy Huÿnh Kim Quang 
(California) ; Bác sï ñ‡ Minh Gia (H¶i Y sï 
ViŒt Nam, Pháp) ; Anh Phåm Væn Giáo ; 
Anh ChÎ Phan ñông Bích (Sydney, Úc) ; 
Anh TrÀn Vi‰t ñåi HÜng ; ThÜ®ng t†a 
Thích Nguyên Siêu (T°ng vø trÜªng 
T°ng vø Væn hóa, GHPGVNTNHN-HK) ; 
Anh Hà Minh Thäo (Toulouse) ; Ông bà 
Phåm ñæng Sum (DÜ®c sï, Paris) ; Anh 
TrÀn Væn Ti‰n và Gia Çình (Chû tÎch Chi 
h¶i PhÆt giáo ViŒt Nam ThÓng nhÃt, 
Stavanger, Na Uy) ; Hòa thÜ®ng Thích 
Giác LÜ®ng, và TÙ chúng Pháp Duyên 
TÎnh xá (San Jose) ; Anh NguyÍn H»u 
Løc ; ThÜ®ng t†a Thích TuŒ SÏ (Phó 
ViŒn trÜªng ViŒn Hóa ñåo, GHPGVNTN, 
ViŒt Nam) ; ThÜ®ng t†a Thích Không 
Tánh (T°ng vø trÜªng T°ng vø TØ thiŒn 
Xã h¶i, GHPGVNTN, ViŒt Nam) ; Anh 
LÜu TÜ©ng Quang (T°ng Giám ÇÓc HŒ 
thÓng TruyŠn thanh SBS, Úc châu) ; ChÎ 
Ng†c Hân (TrÜªng ban ViŒt ng», HŒ 
thÓng TruyŠn thanh SBS, Úc) ; Anh Thái 
Tú Håp và ChÎ Ái CÀm (TuÀn báo Saigon 
Times, Hoa Kÿ) ; Ban Giám ÇÓc ñài 
Radio Bolsa (California, Hoa Kÿ) ; Anh 
Tâm Mãn Phan Væn Ty (H¶i PhÆt giáo 
Spokane) ; Anh Châu Ng†c Thåch 
(Huynh trÜªng GñPT) ; Anh Phåm Væn 
Châu ; Nhóm Thân h»u Quê MË Dallas : 
Gia Çình NguyÍn Væn TÜ©ng, Gia Çình 
DÜÖng Væn Sâm, Gia Çình Phåm Thành 
Long, Anh NguyÍn ñÙc, ChÎ Kim PhÜ®ng 
và Bé TØ Tâm ; Anh Tâm Hòa Lê Quang 
DÆt (TrÜªng ban HÜ§ng dÅn GñPT MiŠn 
Quäng ñÙc, Hoa Kÿ) ; Anh NguyÍn 
DÜÖng và ChÎ Ng†c Y‰n (Hoa Kÿ) ; 
Hoàng và Gia Çình (Hoa Kÿ) ; Bác sï 
NguyÍn Tr†ng DÛng (Pháp) ; Anh ChÎ 
em Nhóm PhÆt tº Duy Ma CÆt (Pháp) ; 
Anh Phåm Væn Hi‰u và Gia Çình 
(Rennes) ; Ti‰n sï ñ¥ng QuÓc Quân 
(Montpellier) ; ThÜ®ng t†a Thích Tín 
Nghïa (T°ng vø trÜªng T°ng vø CÜ sï, 
GHPGVNTNHN-HK) ; SÜ Cô Thích N» 
Hånh Thanh (TØ ñàm Häi ngoåi, 
Dallas) ; Pháp sÜ Niên trÜªng Thích Giác 
ñÙc (Chû tÎch Giáo h¶i PhÆt giáo ñåi 
chúng) cùng Chùa PhÆt giáo Boston, 
Hoa Kÿ ; Anh Phan Bách (ñài SBS, 
Radio Sydney, Úc) ; Anh VÛ QuÓc Døng 
(ñÙc). 
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PhÜÖng danh cúng dÜ©ng 
(Tính Ç‰n ngày 05.02.2004) 

 
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 BẢO 
ñH.NguyÍn ñÙc ThiŒn (Nürnberg) 20€. GÇ. 
HL Tiêu ThÎ Thì (") 500€. Phùng Ng†c Mai 
(") 10€. PT. MÏ 10€. VÛ Quang Tú 
(Hannover) 200€. NguyÍn Xuân Cänh 
(Magdeburg) 50€. VÜÖng ñÙc CÜ©ng (") 
20€. GÇ. Hoàn & Di (Garbsen) 10€. GÇ. TrÀn 
Phu Tu (D'dorf) 10€. NguyÍn HÒng DÜÖng 
(Wolfsburg) 40€. Lê Quan Trân (Köln) 7€. 
TrÎnh ñÙc CÜ©ng (BS) 30€. Nguyên Khôi 
50€. TrÀn H»u To (Recklinghausen) 20€. 
Ngu Cam Duong (Berlin) 50€. NguyÍn ñÙc 
Ti‰n (Pháp) 50€. TrÀn Kÿ Giang + Lâm Môn 
50€. TrÀn ThÎ MÏ Hånh (Schwerte) 20€, 
HHHL VÛ Q. CÜ©ng. Bùi ThÎ Thúy (Mainz) 
10€. Elaine Quê HÜÖng 50€. TrÜÖng ThÎ 
LiÍu (USA) 30US. Kim Thu Kaiser 20€. 
ñinh Vïnh HÒng 50€. NguyÍn ThÎ Song 
150€. ChÎ Minh Senden (Münster) 50€. Lâm 
NguyÍn (") 20€. Lš Kim PhÜ®ng (") 20€. 
Tæng Bích Phân (") 20€. TrÀn ThÎ ñËp (") 
20€. NguyÍn ThÎ Ánh (") 20€. NguyÍn Bá 
L¶c (") 20€. K› Ngà (") 10€. Châu Ái HÜÖng 
(") 30€. Tæng Bích Thanh (") 10€. TrÜÖng 
QuÓc Thanh (") 20€. NguyÍn Væn Hòa (") 
20€. Lê ThÎ Ng†c HiŠn (") 10€. Long NgÙu 
Tº (") 10€. Ngô ThÎ NhÎ (") 10€. TrÜÖng 
Vïnh KhÜÖng (") 20€. M¶t sÓ PT Än danh (") 
145€. QuÏ cûa Nhóm PhÆt Tº (") 15€. Thái 
ThÎ Thúy Mai (Uchte) 5€. Soiphin Plenge (") 
5€. Lê ThÎ Tuy‰t (Leipzig) 15€. Mark 
Buecker (Lehrte) 30€. NguyÍn Ng†c Huy 
(Westhausen) 50€. DÜÖng ThÎ Minh Loan 
38€. NguyÍn ThÎ LŒ H¢ng (Paderborn) 20€. 
NguyÍn Quang Toàn (Neustadt) 100€, 
HHHL NguyÍn Væn Quang. Hoàng ThÎ Sen 

(Ludwigshafen) 20€. Lš HÜÖng (Na Uy) 
100€, HHHL Phan T. NhÜ. NguyÍn Hà 
(Stuttgart) 10€. Bùi Månh Hùng (") 16€. 
Daniel Sablin (Hannover) 400€. Lê ThÎ Bích 
Lan (") 20€. GÇ. DiŒu Hoa (") 200€. Edwin 
Antonius (") 5€. Bùi MÏ Phúc (") 20€. TrÀn 
Bích ThuÆn (") 5€.  Ni Cô ñàm Hòa (BÌ) 
60€. GÇ. Lê NguyÍn 5€. Phùng Ng†c Mai 
(Nbg) 5€. GÇ. Hàng Mai My (Berlin) 5€. 
NguyÍn ThÎ Hoàng Anh 10€. Måc ThÎ Vân 
(ViŒt Nam) 5€. Phåm ThÎ Vân (") 10€. Phåm 
ThÎ Diên (") 5€. Michael Längin 25€. TrÎnh 
MÏ Liên (HH) 20€. TrÎnh Ái Khanh (") 20€. 
Thu Lan (Uetze) 10€. NguyÍn Thanh SÖn 
(Goslar) 10€. Marco A. Lopez 10€. NguyÍn 
ThÎ Thånh (Vantaa) 50€. Chi H¶i Turku 
(PhÀn Lan) 50€. GñPT Giác Viên (") 600€. 
Võ ThÎ Hoa (Hannover) 30€. HÒ ThÎ Ráo 
(Áo) 150€. ñoàn Væn Giáo (Bendorf) 30€. 
Võ ThÎ Thao (Bergkamen) 20€. NguyÍn ThÎ 
Ng†c HÜÖng (Emmendingen) 10€. ñào ThÎ 
HÜÖng Mai (München) 50€, HHHL Lâm Væn 
Ba. ñH. DiŒu Th§i (Nordhorn) 100€, HHHL 
Lê ThÎ N». HL. Trang LÜÖng 250€. Bùi 
QuÓc Tr†ng (Illertissen) 100€. NguyÍn 
Thanh HÒng (Pfarrkirchen) 50€. TrÀn Væn 
Bín 100€. Lê Væn Nam (Saarburg) 20€. Lê 
QuÓc ThÓng - TØ Bi (") 105€. Thu Dung 
(Langenhagen) 5€. NguyÍn TuÃn Thûy 
(Erkerode) 5€. Cao Månh Hai 20€. TrÀn 
ThiŒn Tánh (Hersel) 200€.  Lê ñình HiŒp 
(Ilsehagen) 20€. NguyÍn ThÎ HÒng ñiŒp 
(Celle) 10€. GÇ. TÙ + Thu (Hannover) 30€. 
Trang ThÎ MÏ Hoa 20€, HHHL Trang 
LÜÖng. Khúc ThÎ Kÿ (Krefeld) 54€. Fam. 
Tsang (Rietberg) 30€. August Rulffes 
(Norden) 100€. Phùng Væn Tâm (USA) 
30US. NguyÍn ThÎ Tình (Diepholz) 10€. 
TrÀn H»u LÜ®ng (Frankfurt) 20€. ñinh ñÙc 
Th¡ng (Bruchsal) 41€. Lê Thanh Long (Weil 
i. Schönbuch) 15€. ñ¥ng Væn Tôn 
(Wiesbaden) 100€. Lê Quang TÃn 
(Oldenburg) 20€. NguyÍn ThÎ Tuy‰t HÒng 
(Bad Oeyshausen) 4€. Huÿnh TÃt Thành 10€. 
NguyÍn ThÎ Thu Hà (Staffelstein) 15€. 
Huÿnh QuÓc TuÃn (Dortmund) 50€, HHHL 
Lê Huÿnh Kim ñào. ñ¥ng Tú Bình 5€. 
NguyÍn TÃn Tài (Burgwedel) 33€. GÇ. Ông 
ThÎ Tuy‰t (Gießen) 100€, HHGL TN Hånh 
TÎnh. GÇ. Lâm Môn (Köln) 150€. Phåm Anh 
TuÃn (Potsdam) 80€. Hà Væn Kiên (PhÀn 
Lan) 30€. PT. Wilhelmshaven 140€. Lê ThÎ 
Tâm (Pháp) 20€. Tu Quy Long (München) 
50€. Phåm ThÎ PhÜÖng (Stuttgart) 35€. DiŒp 
Væn SÖn (Wuppertal) 20€. Ha Chong 
(M'Gladbach) 30€. TrÀn ThÎ Ng†c Oanh 
(Paderborn) 100€. VÛ QuÓc Trung (Berlin) 
20€. ñ¥ng ThÎ Minh (") 25€. NguyÍn ThÎ 
Mùi 10€. NguyÍn ThÎ HuyŠn Nga (Erfurt) 
20€. TrÀn ñÙc Quang (") 50€. Bùi Væn Vinh 
(") 50€. Lê Chi Nam 10€. Phåm Quang Häi 
(Hannover) 5€. TrÀn Bích ThuÆn (") 5€. VÛ 
ThÎ Ngân (Eber Swalde) 30€. Phåm Quÿnh 
Anh (GM.Hütte) 20€. NguyÍn Gia Phúc 
(Mainz) 20€. Tiêu Vu Tri‰t (Wiesbaden) 10€. 
ñ¥ng Thành Toán (Jerer) 20€. VÜÖng TuÃn 
VÛ (Bad Pyrmont) 10€. NguyÍn ThÎ Hà 10€. 
Eric Bruman (Peine) 20€. Phåm ThÎ Thu 
Hoài (Mainz) 10€. NguyÍn T. KiŠu Liên 10€. 
ñ‡ Huy Quš (Wolfsburg) 20€. NguyÍn ThÎ 
Thái (") 10€. Lê ThÎ Vân (Wittingen) 20€. 

NguyÍn Væn Tám 10€. NguyÍn Ng†c Lâm 
(Hameln) 40€. Ngô ThÎ Quy‰n (Leipzig) 3€. 
NguyÍn Thanh SÖn (Erfurt) 20€. Lâm ThÎ 
PhÜÖng Loan (Helmstedt) 5€. Phåm Vinh 
Quang (Münster) 15€. NguyÍn Thái ViŒt ñÙc 
(Weilburg) 19€. DÜÖng HÒng Ân 
(Neckartenzlingen) 250€. Phan TrÜÖng TrÀn 
VÛ 20€. DÜÖng Anh TuÃn (Nordeney) 50€. 
Asien Quách (Friedrichshafen) 50€. ñ¥ng 
ThÎ Ngân Hà 10€. Lê Væn Tài (Salzgitter) 
20€. NguyÍn ThÎ Thanh (Heubach) 25€. 
Phåm ThÎ Cúc (Altdorf) 10€. VÛ Cao 
(Karlsruhe) 10€. Lê ñình Nho (Pháp) 30€. 
Lê ñình Thiên Kim (") 20€. TrÀn ThÎ Måch 
(Essen) 197€. ñào Thanh Häi (Edewecht) 
20€. TrÀn ThÎ HiŠn (Köln) 10€. VÛ Væn ñÎnh 
(Hassloch) 15€. TrÜÖng Tr†ng Hiên (Pháp) 
20€. Tôn Væn Long (") 30€. Tony Khúc 
(Rastadt) 19€. Hà ThÎ Thu (Nienburg) 20€. 
Heuser Thanh HiŠn (Berghausen) 30€. Huy 
HiŒn (Cloppenburg) 10€. Lš TrÜÖng Kim 
Châu (Otterbach) 30€. Lê ThÎ Thanh Hà 
(Leipzig) 10€. Lê ThÎ Kim Anh (") 15€. 
NguyÍn Minh Häi (Delmenhorst) 20€. Võ 
ThÎ ñào (Wolfsburg) 15€. Hoàng ThÎ Tân 
(Garbsen) 10€. Hoàng ThÎ Liên 15€. ThiŒn 
Hào (HH) 10€. Måch TrÜ§c Khung 
(Freidrichshafen) 20€. Måch Lê Mai (") 5€. 
Måch Y‰n (Hannover) 5€. Thu Dung 
(Langenhagen) 5€. Loh Kok Min 10€. 
NguyÍn Væn Hùng 5€. Vi ThÎ Bích 
(Merseburg) 5€. Vi ThÎ Minh (") 5€. Huÿnh 
Cam (Achim) 10€. Uraiwan Becker 10€. ñ‡ 
Thanh HuyŠn (Halle) 10€. HÜÖng Neurohr 
(Pirmasens) 20€. TrÀn ThÎ MÏ Hånh 
(Zapfendorf) 10€. TrÜÖng LŒ HÒng 
(Salzhausen) 20€. NguyÍn Tå Væn Chi‰n 
(Hòa Lan) 20€. Lâm Thäo Nhi (Rengsdorf) 
20€. VÜÖng ChÃn Qu§i (Pháp) 30€. Huÿnh 
ThÎ HÒng Nga (") 30€. TrÀn ThÎ Cúc 
(Augsburg) 5€. Võ ThÎ Giành (Solingen) 
15€. NguyÍn Væn Minh (Kaarst) 15€. 
NguyÍn Væn Hùng (München) 10€. TrÀn ThÎ 
LÜ®ng (Velden) 15€. Huÿnh Tuy‰t Vân 
(Wiesbaden) 15€. NguyÍn ThiŒn ñÙc 
(Mettingen) 30€. NguyÍn Th‰ Anh 30€. 
NguyÍn Væn Dân 40€. Lš Thúy PhÜ®ng 50€. 
Lš HÜng (Hannover) 35€. Lê Væn TrÜ©ng 
(Karlsruhe) 20€. ñ¥ng Tú Bình 5€. Quách 
Thu Anh (Freiburg) 50€. ñ¥ng Huy Thanh 
(Gelsenkirchen) 15€. TrÀn Anh TuÃn 
(Schleiden) 15€. Lâm Xuân HiŒp (Hòa Lan) 
20€. Phåm ThÎ Minh Châu 30€. Thích N» 
ñàm ThiŒn (BÌ) 15€. Châu Nam 
(Spaichingen) 10€. Lê ThÎ Thu (Konz) 20€. 
Giang TuÃn ñÙc (Koblenz) 10€. Võ ThÎ 
HÜ©ng (Aichtal) 20€. TrÀn ThÎ Vân Lan 
(Lahr) 30€. Lê Kim HÜÖng (Heilbronn) 50€. 
Tå NguyŒt Trinh (") 15€. Huÿnh Bá ThuÆn 
(Ratingen) 10€. Phåm Công Toåi (Pháp) 30€. 
ñ¥ng ThÎ Kim Hoa (Wahlstedt) 10€. Huÿnh 
ThÎ Bê (Helmstedt) 20€. Phåm Quang Trung 
(") 20€. Vån Ng†c Dung (Gaisbach) 50€. 
NguyÍn Bích Loan (Nürnberg) 22€. Lê 
NguyÍn ThÎ Anh (Karlsruhe) 10€. Mã Y‰n 
Huê (Wuppertal) 50€. Hà Væn Hùng (Weil 
am Rhein) 150€. DÜÖng Liên Siêu (Celle) 
50€. NguyÍn ThÎ Thanh Minh (Luther Stadt 
Eisleben) 10€. NguyÍn ThÎ Mai (Halle) 9€. 
NguyÍn ThÎ Hoe (") 10€. VÛ ThÎ Thanh 
HuyŠn (Boden Weder) 40€. NguyÍn Thanh 
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LÜu (Gladbeck) 5€. TrÀn Thanh Tùng (Köln) 
10€. Kim Sinh (Burgdorf) 5€. VÛ Ti‰n Th† 
(Horn Batla) 10€. NguyÍn Thúy Ngân 
(Hannover) 10€. NguyÍn ThÎ Hoài 
(Hebisdorf) 10€. NguyÍn ThÎ Minh 1,70€. 
GÇ. Lê TrÀn (Ravensburg) 50€. TrÀn ThÎ Phú 
(Reutlingen) 20€. NguyÍn Ng†c MÏ (") 20€. 
Châu NguyŒt Lan (") 25€. NPñ Tam Bäo (") 
350€. TrÜÖng Væn Tô (USA) 40US. Cindy 
Le Fuller (") 100US. Bùi ThÎ Ng†c Loan 
(Marbach la Nedcar) 30€, HHHL Phan Ng†c 
Hoa. TrÀn Vïnh Cam (Coesfeld) 30€, HHHL 
TrÀn Van - Quách Tân. Trang ThÎ Phùng 
(Oberndorf) 30€. NguyÍn Xuân Nghiêm 20€. 
ñ‡ Trinh (Aalen) 20€. Hoàng ThÎ HÒng 
Ngân (Viersen) 10€. TrÀn ThÎ MÏ Dung 
(Kleve) 10€. NguyÍn Hùng Gœ (Zwickau) 
10€. Võ PhÜ§c LÀu (Hannover) 15€. NguyÍn 
ThÎ MÏ Hoa (München) 10€. NguyÍn Væn 
SÖn (Bad Iburg) 15€, HHHL NguyÍn Van 
Quan. NguyÍn Minh PhÜÖng (Regensburg) 
10€. TrÀn Minh Châu (Áo) 20€. Phåm ThÎ 
H¶i (Pháp) 20€. HÒ Væn Minh (Gau-
Algesheim) 20€. Lê Bích Hà (Bad Berneck) 
10€. Phan ThÎ Dich (") 55€. DiŒp Ng†c DiŒp 
(Nürnberg) 30€. NguyÍn Væn PhÜÖng 
(Delmenhorst) 50€. TØ ThÎ Qu‰ (Pháp) 30€. 
ñào Væn DÜÖng (Heidaheim) 30€. NguyÍn 
ñÙc Minh (Schorndorf) 20€. ñàm Quang 
Anh (Mosbach) 25€. Hà ThÎ ñào (Canada) 
100Can. Lâm Xuân Quang (") 150Can. Lê 
ThÎ Thu HÜÖng (Bühl Baden) 20€. TrÜÖng 
ThÎ Kim (Dingolfing) 20€. TrÀn ñình H»u 
(Pháp) 20€. NguyÍn VÛ Xuân Dung (Anh) 
20Anh kim. VÜÖng Kim Loan (") 13Anh 
kim. Huÿnh ThÎ Thu (ñan Måch) 29€. Thái 
Hoåch (BÌ) 20€. NguyÍn ThÎ Tình 20€. 
NguyÍn ThÎ Nª (Pháp) 20€. NguyÍn ThÎ Tr. 
(Berlin) 15€. Ngô ThÎ Th¡ng (Frankfurt) 30€. 
Phåm Doãn DÜÖng (Mannheim) 100€. Phåm 
ThÎ Båch Lan 25€. NguyÍn Mai (Dorsten) 
100€, HHHL NguyÍn Væn SÖn. NguyÍn ThÎ 
Quš (") 100€. NguyÍn ThÎ Kim Huê (") 50€. 
ñ¥ng Ng†c B¢ng (Dingolfingen) 15€. 
NguyÍn ThÎ TÜ©ng Nhân (Nürnberg) 10€. 
ñoàn ThÎ Phúc 10€. Liêu Thái Hoa 
(Weingarten) 50€. NguyÍn ThiŒn Thanh 
Duyên 50€. Bäckerei ñ¥ng (Hannover) 50€. 
D¿c ThÎ HiŠn (Saarbrücken) 10€. Giang 
PhÜ§c L®i (München) 50€. NguyÍn Thanh 
HÜÖng 10€. NguyÍn Thanh NguyŒt (Hòa 
Lan) 50€. NguyÍn Tå Væn Chi‰n (") 50€. 
NguyÍn ThÎ MÏ HuŒ 10€. NguyÍn ThÎ My 
My Mai (Halle) 20€. NguyÍn Minh Hånh 
20€. Bùi Cát Lê TuÃn (Alstadt Ebingen) 20€. 
LÜu LŒ Minh 20€. NguyÍn Xuân Thu 10€. 
VÜÖng TuÃn VÛ (Bad Pyrmont) 20€. ThiŒn 
H¢ng (Empelde) 10€. Bùi Duy Nam 
(Langenhagen) 10€. NguyÍn Væn Hùng 
(Leipzig) 50€. ThiŒn Châu 10€. Huÿnh Kim 
Hoa (Uslar) 20€. Væn Công TuÃn (Hamburg) 
20€.   Liên Müller (Bad Mgh) 30€. Huÿnh Tú 
Dung (Helmstedt) 25€. Trang Væn Huy 
(Eislingen) 30€. NguyÍn ThÎ Ng†c Lan 
(Nbg) 30€. Bành Vïnh Ái (Ludwigshafen) 
25€. Lê Ti‰n DÛng (Trier) 12€. Le Keo Weiß 
(München) 10€. Phan Låc Giang (") 50€. 
NguyÍn Thanh LÜÖng (BÌ) 20€. Thích N» 
Phúc B°n (") 40€. Phåm ThÎ HÒng (Herden) 
10€. ñ‡ ThÎ Thanh Tâm (Hòa Lan) 20€. 
Chong Tac Vo (Osnabrück) 10€. Bành Minh 

Thanh (Hamburg) 10€. Cao ThÎ Sâm 
(Renningen) 40€. TrÀn Væn Bi‹u (Münster) 
40€. Phan Låc Gian (Pháp) 50€. NguyÍn 
Hùng (Suisse) 20€. TrÀn XÜÖng 
(Breitenbach) 20€. Chu Bá TÜ§c (USA) 
100US. TrÀn ThÎ Liên (") 25US. Ngô ThÎ 
Kim Loan (Cloppenburg) 20€. Huÿnh Hoài 
Phú (") 50€. NguyÍn Ng†c Thúy (Fürth) 25€. 
Lš HÒng DiÍm (Krefeld) 100€. NguyÍn ThÎ 
NhÎ (Göttingen) 25€. Phan TÃn Huy 15€. 
TrÀn ThÎ Ng†c Trinh (Wuppertal) 10€. Phåm 
Chí Huy (Erfstadt Liblar) 10€. TrÀn Quang 
Trung (Oberhausen) 30€. NguyÍn ThÎ Kim 
Lš (Reichelsheim) 50€. DÜÖng Su Kem 
(Mannheim) 50€. Lê ThÎ Tÿ (Hannover) 20€. 
LÜÖng ThÎ HÜ©ng (Bielefeld) 35€. Phan Væn 
Månh (Oldenburg) 50€. Phåm ThÎ Ng†c 
SÜÖng (Göttingen) 30€. NguyÍn Thúy Hà (") 
50€. HÒ Long (Herne) 20€. NguyÍn Ng†c 
MÏ (Stuttgart) 30€. K› Chí Trung (Berlin) 
30€. NguyÍn Kh¡c TuÃn (Hasbergen-Gaste) 
25€. Chùa PhÜ§c Häi (Pháp) 100€. VÛ Væn 
Häi (") 30€. Hoàng Tuy‰t An (Hildesheim) 
20€. NguyÍn Minh Tân (Bernburg) 10€. Lê 
Væn Tài (Salzgitter) 20€. Võ Luân 20€. Bùi 
Xuân Giang 50€. TrÀn NhÜ Khang (Hòa Lan) 
50€. TrÀn ThÎ Thanh Vân 50€. Ly V. 18€. 
Phan ThÎ Thu HÒng 20€. Cao ThÎ Thu Cúc & 
Sï QuÓc 50€. Hoàng Ng†c DÜÖng (Iserlohn) 
10€. NguyÍn H»u Nguyên (BS) 15€. NguyÍn 
Cúc Mai 10€. Thûy TuÃn (Erkerode) 10€. VÛ 
Væn MÆu 10€. NguyÍn Thanh Liên (Peine) 
5€. NguyÍn V. H. (BS) 20€. Lâm H»u Tri (") 
5€. Quyên & Lan (Hannover) 15€. Châu ThÎ 
Cúc (") 10€. ñ‡ ThÎ HÜng ThuÆn 10€. Bùi 
ThÎ PhÜÖng Loan 20€. TrÀn DuyŒt Hùng & 
MÏ Châu 20€. Phan Væn ñÙc & Tú PhÜÖng 
10€. TrÀn Trung & MÏ Khanh  (Marienhäfe) 
30€. Võ Quang Châu (Bremen) 20€. LÜÖng 
Ng†c Phách & Trâm (Bielefeld) 20€. NguyÍn 
ThÎ LŒ Trinh (Osnabrück) 20€. NguyÍn ThÎ 
Kim Nhung (Hildesheim) 10€. Phåm Misa 
(Hameln) 20€. HÒ Væn ñiŠu (Göttingen) 10€. 
Liêu ThÎ Thà (BS) 5€. ñào ThÎ Chúc (Trier) 
20€. NguyÍn Væn Phúc (") 20€. ñào ñình 
ThiŠng (Oldenburg) 5€. Lâm Kim Minh 
(Norden) 5€. Cao Xuân LiÍu (Suisse) 60FS, 
cÀu siêu HL La Hai. Châu Thành L®i 
(Wiesbaden) 20€. KhÜu CÄm Vân (") 20€. 
Huÿnh ThÎ Hòa (") 10€. NguyÍn ThÎ Ngao 
(Aschaffenburg) 30€. ñông & Hà (") 20€. 
NguyÍn Væn Häi (") 10€. Hàng Chiên Quang 
(Frankfurt) 50€, HHHL Hàng NguyŒt Huy. 
Chi H¶i PhÆt Tº Frankfurt 200€. ñào ThÎ 
HiŠn (Pforzheim) 50€. TrÀn H»u ñåt (Berlin) 
200€. NguyÍn ThÎ Ng†c HÜÖng 
(Emmendingen) 20€. Ngô ThÎ Danh 
(überlingen) 100€. Huÿnh ThÎ Nhãn 
(Stolberg) 40€.  Phan TrÜÖng TrÀn VÛ 20€. 
TrÜÖng Thanh Hoa (Landshut) 40€. 
Chùa Viên Ý (Ý) 500€. HuŒ Ân (") 50€. 
Chùa PhÆt T° Thích Ca (Suisse) 300€. ñÒng 
Sanh ñoàn Væn H‰t (") 50€. Huÿnh Sang (") 
300€. HuŒ Nhã (") 100€. ThiŒn Thành (") 
200FS. TrÜÖng ThÎ Thu (") 100FS. NguyÍn 
SÖn (") 50FS. NguyÍn ñÙc Tài (") 50FS. HÒ 
Nghe (") 50FS. TrÀn ThÎ Lš (") 20€. NguyÍn 
Ng†c Hoa (") 50FS. PT Än danh tåi St. Gallen 
(") 260FS. Thanh Thu & Thanh Trang (") 
30FS. NguyÍn Væn MÜ©i (") 100FS. Kha 
Bích Vân (") 20FS. Thøc & HiŠn (") 50FS. 

NguyÍn ThÎ MÏ Dung (") 100FS. ñH. Son 
(") 50FS. Tâm ñÙc ñoàn ThÎ ThuÆn (") 
100FS. NguyÍn Bích Lan (Áo) 50€. Quš PT 
Än danh tåi Úc 1.500 Úc kim. GññH Lê ThÎ 
Khang (Úc) 500Úc kim. Anh Ti‰n & ChÎ 
HÜÖng (") 1.000Úc kim. Chùa Pháp Bäo và 
các khóa tu tåi Úc 1.200Úc kim. ThiŒn 
Nghiêm & TuÃn Ng†c (Úc) 200Úc kim. 
NguyÍn ThÎ PhÜ®ng (Krefeld) 20€. Nguyên 
Biên (Neu Anspach) 50€. Chúc Ti‰n (") 50€. 
…n danh (") 20€. …n danh (") 5€. DiŒu CÀn 
(Hannover) 50€. ThiŒn Ý (") 50€. ThiŒn 
Thanh & ThiŒn NiŒm (") 100€. Dagmar 
Waskönig (") 50€. ThiŒn An & ThiŒn Låc (") 
50€. ThiŒn Lš (Dortmund) 50€. DiŒu Thäo 
(Ái Nhï Lan) 300€. DiŒu Thoa NguyÍn ThÎ 
Liên 100€. DiŒu Häi NguyÍn Thanh HuyŠn 
100€. Phúc Häi + DiŒu NhÙt + ThiŒn PhÜ®ng 
+ ThiŒn Häi 400€. NguyÍn PhÜÖng Nga  
100€. Nguyên Trí & Nguyên TuŒ 
(Wilhelmshaven) 100€. Nh¿t Tr†ng 
(Mannheim) 200€. DiŒu Tuy‰t Tå NguyŒt 
Trinh (Heilbronn) 50€. Ban H¶ Trì Tam Bäo 
NPñ Viên Âm (Nürnberg) 50€. Chi H¶i PT 
VNTN Nürnberg-Fürth-Erlangen 1.200€. GÇ. 
ñÙc HÜÖng & DiŒu TÎnh (Fürth) 100€. Pino 
Guseppe Fusaro (Nürnberg) 100€. HÒ ThÎ 
Bích HÜ©ng (Künzelsau) 20€. Quš PhÆt Tº 
tåi Künzelsau 830€. DiŒu Quäng (") 50€. 
GññH ThiŒn Thanh NguyÍn Xuân Tân (") 
300€, HHHL ñH ThiŒn Thanh NguyÍn Xuân 
Tân. GÇ. PT ñ‡ XuÃt LÍ & DÜÖng Kim 
(TiŒp Kh¡c) 300€. Lai Ng†c SÙ (FF) 20€. 
NguyÍn ThÎ Måc (Hannover) 50€. TrÀn ThÎ 
Thanh HuyŠn (Leipzig) 20€. NguyÍn TÃn 
L¶c 10€. Lê Häi Y‰n (Osnabrück) 20€. DiŒu 
Bình (Berlin) 40€. Bùi ThÎ Khanh (Gnoien) 
30€. Phåm Låc (Koblenz) 10€. NguyÍn Væn 
Trø (Unken) 10€. Viên Kim Huy 
(Sindelfingen) 30€. GÇ. Thái ThÎ ƒu 
(Künzelsau) 10€. Lamy Henri (Pháp) 30€, 
HHHL Lamy Joseph. Phåm ThÎ Hà Uyên 
(Heusenstadt) 10€. Phåm Låc (Koblenz) 10€. 
Lê Thúy H¢ng (") 10€. HÙa MÏ Loan (") 10€. 
NguyÍn HÒng Thanh (") 5€. 
 

Cúng dÜ©ng th¿c phÄm & vÆt døng 
China Rest. Dynastie (Hess. Oldendorf) 10 
thùng dÀu æn, 20 Çèn cÀy. China Rest. 
Dynastie (Bennigsen) 10 bao gåo. NguyÍn 
H»u Kim (Thüringen) 1 bao gåo. NhÜ Thân 
& Quäng Thái (Hannover) 2 bao gåo. Lš 
Khäi ñình & Lš Khäi ñan (Neu Anspach) 
210 Çèn cÀy nhÕ cúng DÜ®c SÜ. NguyÍn Væn 
Lâm (Delmenhorst) 1 bao gåo. Chùa Quán 
Âm (Celle) 10 thùng dÀu æn, 1 thùng bún, 4 
bao ÇÜ©ng, 2 bao muÓi và 20 bao gåo. 
NguyÍn Minh Häi (Delmenhorst) 5 karton 
dÀu æn, 2 bao gåo, 1 karton nÜ§c tÜÖng. 
NguyÍn ThÎ Hånh (Hannover) 15 gói Çèn cÀy 
cúng DÜ®c SÜ. HÒ Châu (Garbsen) 75 h¶p 
bánh phøc linh & 30 h¶p bánh hånh nhân. 
Tâm LÜ®ng (Frankfurt)  120 cây vi‰t BIC. 
GÇ.  Nguyên Trí NguyÍn Væn Tâm & 
Nguyên TuŒ (WHV) 10 bao gåo.� 
____________________________________ 

Cáo L‡i : Vì sÓ trang có gi§i hån nên 
các phÀn cúng dÜ©ng khác së Çæng vào 

báo Viên Giác sÓ 140  tháng 4 næm 
2004.   (Báo Viên Giác) 
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Danh sách quš ñåo H»u & PhÆt Tº cúng dÜ©ng 
ÇÎnh kÿ hàng tháng trong næm 2003 

(chuy‹n qua Ngân Hàng) 

T.T     H†  Tên     ñÎa chÌ        TiŠn € 

     
001 Giang Thái An Neustadt 50,00 
002 Thái Vân Anh Aurich 10,23 
003 Hanisch-Pfaff MÏ Anh Köln 25,56 
004 TrÀn Huy  B¢ng  5,11 
005 Lš Huÿnh Bá Ge. Schalke 30,00 
006 Phåm Thanh Bäo Leipzig 25,00 
007 NguyÍn Ng†c Bình M'Gladbach 5,11 
008 NguyÍn Ng†c Cam München 10,23 
009 Hugo Cardenas Hannover 18,41 
010 Huÿnh ThÎ Chæng Hamburg 7,67 
011 Phùng Væn Châm Regensburg 5,11 
012 TrÜÖng  Chánh Friesoythe 15,34 
013 NguyÍn ViŒt Chi‰n Baden-Baden 15,34 
014 NguyÍn Væn Chín Spaichingen 10,23 
015 ThÎ Tâm & Le Chín Erlangen 10,23 
016 Lš Ki‰n CÜ©ng Saarbrücken 15,34 
017 NguyÍn ThÎ Thu Cúc Dingolfing 10,23 
018 TrÀn Væn DÀn Konstanz 5,11 
019 NguyÍn QuÓc DÎnh Neuss 10,23 
020 NguyÍn Ng†c DiŒp  10,23 
021 NguyÍn Ng†c DÜ©ng Hamburg 5,11 
022 Phåm Væn  DÛng Hildesheim 5,11 
023 Phåm Doãn DÜÖng Mannheim 25,56 
024 Châu Mai Fai  5,11 
025 NguyÍn Florian Recklinghaus. 10,00 
026 TrÜÖng Giang Münster 12,78 
027 HÒ Vïnh Giang Rethen 15,34 
028 VÛ ThÎ Minh H¢ng  30,68 
029 TrÎnh TrÜÖg Minh  Hà Mannheim 20,45 
030 NguyÍn ThÎ Ngân Hà  10,00 
031 NguyÍn Ng†c Hà  5,11 
032 HÒ ThÎ Thu Hà Münster 15,34 
033 NguyÍn ThÎ Phúc Hånh  10,00 
034 NguyÍn Häo  30,00 
035 NguyÍn Ng†c  Häo Bad Bentheim 5,11 
036 ñào ThÎ  HiŠn  10,23 
037 TrÀn Häi Hòa Spaichingen 10,23 
038 Liêu Thi‰u Hòa  10,23 
039 NguyÍn Hòa Hamburg 10,23 
040 TrÎnh Kim Hòa  5,11 
041 ñ‡ Væn Hoàn Cuxhaven 2,00 
042 Phåm Công Hoàng Bremen 25,56 
043 Lâm Bung Hoàng Kempen 5,11 
044 Lš Ki‰n  Hoàng Saarbrüchen 10,23 
045 NguyÍn Thúy HÒng Göttingen 10,23 
046 Lê ThÎ HÒng Reutlingen 10,23 
047 Wollenberg Hu‰ Hamm 10,23 
048 Lê Huê Ravensburg 15,00 
049 Võ Væn Hùng Burgdorf 10,23 
050 TrÀn Båch Hùng Neuss 5,11 
051 ñoàn Thanh Hùng  10,23 
052 Mai Kh¡c Hùng Essen 25,56 
053 NguyÍn Månh Hùng Nordstemmen 250,00 
054 HÙa TrÜ©ng HÜng Friedrichshaf. 10,23 
055 Chung CÄm HÜng  5,11 
057 NguyÍn ThÎ Thu HÜÖng Emden 5,11 
058 Lš Thanh HÜÖng Pforzheim 10,00 
059 NguyÍn ThÎ Ng†c HÜÖng Emmending. 10,00 
060 TrÀn Væn Khánh  10,23 
061 Hùng Thøc Kim Trossingen 25,56 
062 Væn L¿c Kl.rinderfeld 15,34 

063 TrÜÖng TÃn L¶c Laatzen 10,00 
064 Phåm ThÎ  Mai Hildesheim 16,00 
065 TrÀn ThÎ Huÿnh Mai Pforzheim 10,23 
066 Võ ThÎ MÏ Denkelheim 10,23 
067 Cao Minh MiÍn  5,11 
068 ñ¥ng QuÓc  Minh M'Gladbach 5,11 
069 Thái Quang Minh Erlangen 51,13 
070 Lš Khánh Minh Karlsruhe 30,00 
071 Phåm Th‰ Mùi  5,11 
072 NguyÍn ThÎ Ng†c Schrozberg 10,23 
073 NguyÍn HÒ Ng†c  25,56 
074 NguyÍn T TÜ©ng Nhân Nürnberg 10,23 
075 Gräser ThÎ Kim Nhung  5,11 
076 Lê Væn  ñÙc  5,11 
077 Tæng Bích Phân Münster 5,00 
078 TrÀn Thanh Pháp Hannover 20,00 
079 Lâm Vïnh Phong Schweinfurt 5,11 
080 Tô Væn PhÜ§c München 20,45 
081 Ngô Vïnh Phúc Norddeich 12,78 
082 TrÀn ThÎ  Phúc Fürth 15,34 
083 NguyÍn Xuân Phúc Mannheim 10,00 
084 LÜu ñ¢ng PhÜÖng  5,11 
085 Quách ThÎ PhÜÖng Friedrichshaf. 15,00 
086 NguyÍn Væn PhÜÖng Bremerwörde 10,23 
087 ñ‡ NguyÍn Huy PhÜÖng Stuttgart 10,00 
088 ñ‡ NguyÍn Huy PhÜÖng Stuttgart 10,00 
089 NguyÍn ThÎ ViÍn PhÜÖng Koblenz 40,00 
090 NguyÍn ThÎ PhÜÖng Krefeld 60,00 
091 ñ‡ Tuy‰t PhÜÖng Mannheim 5,00 
092 Lâm ThÎ San  5,11 
093 Phåm HÒng Sáu Willich 8,00 
094 NguyÍn Kim SÖn Jülich 7,67 
095 NguyÍn Danh  Th¡ng Mannheim 10,23 
096 Ngô ThÎ Th¡ng Frankfurt 10,23 
097 Lê Thái Krefeld 5,11 
098 Lê NhÃt Thanh  15,00 
099 Phùng Væn Thành Stuttgart 10,23 
100 Lâm Thành Lingen/Ems 50,00 
101 TrÀn ThiŒn Thäo Paderborn 5,11 
102 Hàn Thi Braunschweig 5,11 
103 TrÀn Thi  30,00 
104 Tiêu ThÎ Thì Erlangen 10,0 
105 NguyÍn ThÎ Thình Herne 10,23 
106 NguyÍn ThÎ Thu  10,23 
107 TrÀn Thûy Karlsbad 20,00 
108 VÛ Thûy  51,13 
109 TrÀn Tân Ti‰ng  10,23 
110 TrÀn MÏ + T.T.Nam Tiên Vechta 5,11 
111 Lê Trung  Tr¿c Frankfurt 15,34 
112 Væn Công Trâm Iserlohn 25,56 
113 ñ¥ng Ng†c Trân Reutlingen 10,23 
114 NguyÍn Xuân Trang Göttingen 15,34 
115 Lê Væn TrÜ©ng Karlsruhe 5,11 
116 VÛ Quang Tú Seelze 25,00 
117 TrÀn Xuân TÙ Hannover 10,23 
118 Hà Væn TÜ Wesel 10,23 
119 Phåm ñæng Anh TuÃn Kassel 25,56 
120 Lê ThÎ Tuy‰t  10,00 
121 Nguyên Thanh Ty Recklinghaus. 25,56 
122 Lai Khánh Vân München 10,23 
123 TrÀn ThÎ Viên Nürnberg (?) 10,23 
124 Quách Qu‰ Vinh Pforzheim 10,00 
125 Phan TrÜÖg TrÀn  VÛ Krefeld 10,00 
126 Stefan Weiss Bingen 15,34 
127 TrÎnh Lâm Kim Y‰n  5,11 
128 SÀm Y‰n  25,56 
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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 - 
ThiŒn Cæn Phåm HÒng Sáu - ThÎ Tâm - Phù Vân. TrÜÖng 
Ng†c Thanh. 

 
Tùy Anh (ñÙc) - NgÜ©i Giám Biên (ñÙc) - ñông PhÜÖng Mai 
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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• 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 tòa soån    1 
- Thông ÇiŒp Xuân Giáp Thân 2004 cûa ñÙc Tæng ThÓng 2 
� Tôn Giáo  
- Tâm cänh  (Ho¢ng Phi LÜu Hoàng NguyŒn) 3 
- Phát bÒ ÇŠ tâm kinh luÆn (Thích NhÜ ñi‹n dÎch) 6 
- ThÙc thÙ Tám (T/s Lâm NhÜ Tång) 9 
- Khi Ngài qua b© bên kia (TrÀn Khäi) 10 
-   Tâm thÜ cûa Çoàn Tæng sinh Vïnh Gia (ñoàn Tæng Sinh Vïnh Gia) 12 
- Tâm s¿ gi»a ÇÃt và tr©i (Lê Công CÀu) 15 
- A Di ñà PhÆt bÓn ch» tÌnh thÙc (ThÎ ChÖn Ngô Ng†c DiŒp) 21 
- ñ†c lá thÜ TÎnh H»u cûa ThÎ ChÖn (Phúc Lâm) 24 
� Auf deutsch  
- Sein und Nichtsein (Thich Nhu Dien) 28 
� Trang Hoa PhÜ®ng 30 
- SÓng bÃt tº (HÒng  Nhiên). ThÖ Hoa N¡ng (ThiŒn Thanh). Tôi h†c 
pháp môn luyŒn tâm (ThiŒn Hånh). Ai là tác giä bän tuyên ngôn nhân 
quyŠn (NguyÍn Châu). PhÆt pháp vÃn Çáp (ThiŒn Cæn Phåm HÒng 
Sáu).  

 

� væn h†c  -  nghŒ thuÆt  
- Ngày xuân v§i lÓi chÖi ch» và cách ÇÓi chi‰u Â.L (TrÀn Tr†ng Khoái) 35 
- VÛ trø, nhân loåi và ch» Xuân ...  Nho h†c (Ngô Viên Thông 10) 40 
- TØ phong thûy t§i suy Çoán tÜÖng lai ... (ñoàn Væn Thông ) 42 
- Thiên cÖ tØ ƒt DÆu (1945) Ç‰n ƒt DÆu (2005) (TrÀn Ti‰n Thành) 44 
- H†c B°ng (Thích NhÜ ñi‹n) 46 
- N‡i nh§ cho ngÜ©i vØa ra Çi (Thích N» NhÜ Viên) 47 
- Cu¶c Ç©i cûa nhà thÖ H»u Loan ... C¶ng Sän (Nhåc sï TrÎnh HÜng) 48 
- Xuân và T‰t trong nhåc ViŒt Nam (Lê Hoàng Thanh ) 50 
- GiÃc mÖ Xuân (ThiŒn Ý) 53 
- N‡i niŠm v§i Hu‰ (Hoàng ThÎ Doãn) 54 
- DÜ§i mái chùa (Nguyên CÀu) 55 
- Sinh nhÆt næm 2003 (TrÀn ThÎ NhÆt HÜng) 56 
- BÃt tæng bÃt giäm (HÜ Thân Huÿnh Trung Chánh) 58 
- ñi‹m sách : Cäm nhÆn vŠ ... "Cäm tå xÙ ñÙc"  (Nguyên Minh) 61 
� Tin TÙc   -  Thông Báo  
- Tin PhÆt s¿  63 
- Xã h¶i tØ thiŒn : 70 
- Sinh hoåt c¶ng ÇÒng  73 
- Nh¡n tin, tìm bån, tìm thân nhân 79 
- Tin tÙc nÜ§c ñÙc 80 
- Tin th‰ gi§i  84 
� Y dÜ®c thÜ©ng thÙc   
- Làm sao ch»a trÎ và phòng ngØa chÙng ..... (Bs. Phåm Nguyên LÜÖng) 91 
- Ngày xuân nâng chén (Quÿnh Hoa) 93 
� H¶p thÜ Viên Giác  - Trä l©i Ç¶c giä 94 
� phân Üu - cáo phó - cäm tå                 95 

� phÜÖng danh cúng dÜ©ng 97 

  
� thÖ  
3. Mai Ç©i cÛng së vui (Tùy Anh); 9. Trên nºa Ç©i Çi (NhÜ Tång); 23. 
Tu°i túc tØ (H.T. Thích HuyŠn Tôn); 32. Ch» tình (ñ‡ Bình); 39. Tình 
nhà n® nÜ§c gánh hai vai (Huy Giang); 41. Hoa huŒ(NguyÍn Væn 
CÜ©ng); 41. Xuân Cäm (Thanh Châu); 62. Anh Hùng Lš TÓng (HÒ 
Tr†ng Khôi); 70. Gºi nh§ thÜÖng tròn trong š thÖ (TuŒ Nga); 83. Chúc 
MØng næm m§i (Vïnh Liêm). 

 

  
� Hình bìa : ñi lÍ chùa cûa H†a sï ViVi Võ Hùng KiŒt  
  
Cáo l‡i : Vì sÓ trang báo có gi§i hån nên các bài cûa quš væn thi h»u gºi Ç‰n và møc 
phÜÖng danh cúng dÜ©ng không th‹ Çæng trong kÿ nÀy ÇÜ®c. Chúng tôi së lÀn lÜ®t ti‰p 
tøc Çæng trong các kÿ báo t§i. Xin thành thÆt cáo l‡i cùng quš vÎ.        � Báo Viên Giác 

 

VIEN GIAC erscheint 6 mal jährlich 
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