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uÓi tháng 6 næm 2003 vØa qua tåi chùa Viên 
Giác Hannover Çã cº hành nh»ng lÍ h¶i vô cùng 
Ç¥c biŒt và có lë chÌ duy nhÃt 25 næm nay m§i có 

m¶t lÀn nÀy. ñó là lÍ k› niŒm 25 næm thành lÆp Chùa Viên 
Giác, lÍ tÃn phong trø trì, lÍ sinh nhÆt lÀn thÙ 54 cûa ThÜ®ng 
T†a PhÜÖng TrÜ®ng và lÍ trao giäi thÜªng Viên Giác "Vi‰t 
VŠ Âu Châu" k› niŒm 25 næm xuÃt bän Báo Viên Giác. 

VŠ chÙng minh tham gia ñåi LÍ có chÜ Tôn ñÙc Giáo 
PhÄm Trung ÐÖng tåi các Châu nhÜ: ñåi Lão Hòa ThÜ®ng 
Thích Tâm Châu, ThÜ®ng Thû Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam 
trên th‰ gi§i Ç‰n tØ Canada. Hòa ThÜ®ng Thích H¶ Giác, 
Phó ViŒn TrÜªng Væn Phòng II ViŒn Hóa ñåo GHPGVNTN 
Häi Ngoåi tåi Hoa Kÿ. Hòa ThÜ®ng Thích Minh Tâm, Chû 
TÎch H¶i ñÒng ñiŠu Hành Giáo PhÄm Trung ÐÖng kiêm H¶i 
ñÒng ñiŠu Hành GHPGVNTN Âu Châu Ç‰n tØ Pháp. ñåi 
Lão Hòa ThÜ®ng Thích Bäo An, Hòa ThÜ®ng Thích NhÜ 
Th†, ñåi DiŒn môn phái Lâm T‰ Chúc Thánh Ç‰n tØ ViŒt 
Nam. ThÜ®ng T†a Thích Bäo Låc, T°ng ThÜ Kš 
GHPGVNTN Úc ñåi L®i & Tân Tây Lan cÛng Çã hiŒn diŒn 
cùng v§i hÖn 100 Tæng Ni và hÖn 3.000 PhÆt Tº vân tÆp vŠ 
chùa Viên Giác tåi Hannover tØ ngày 27 Ç‰n ngày 29 tháng 
6 næm 2003 Ç‹ tham gia ñåi LÍ. 

Sª dï có viŒc tÃn phong trø trì. Vì lë ThÜ®ng T†a PhÜÖng 
TrÜ®ng nghï r¢ng: nên dành cho th‰ hŒ Tæng Ni trÈ có cÖ 
h¶i Çóng góp công sÙc cûa mình cho Giáo H¶i và các vÎ l§n 
tu°i chÌ nên lui vŠ Ç‹ làm CÓ VÃn cÛng nhÜ an tïnh tu hành, 
dÎch kinh, vi‰t lách thì m§i mong duy trì ÇÜ®c n¶i l¿c. Do vÆy 
mà ngôi chùa Viên Giác tåi Hannover Çã ÇÜ®c th‹ hiŒn bªi 
tinh thÀn Ãy. ñây cÛng là ngôi chùa chung cûa m†i ngÜ©i và 
cûa Giáo H¶i; cho nên trong tÜÖng lai nh»ng Ç©i trø trì k‰ 
ti‰p phäi ÇÜ®c s¿ ÇÒng š cûa hai Ç‰n ba thành phÀn thì m§i 
có th‹ Çæng sÖn hành Çåo. ñó là š ki‰n cûa GHPGVNTN Âu 
Châu; š ki‰n cûa môn phái Lâm T‰ Chúc Thánh Häi Ngoåi 
và š ki‰n cûa Tº ñŒ xuÃt gia cûa chùa Viên Giác. ñ‹ tránh 
s¿ chuyên quyŠn có th‹ xäy ra vŠ sau nÀy; nên bây gi© 
ThÜ®ng T†a Çã s¡p Ç¥t trÜ§c nhÜ vÆy. TÓt nhÃt là cä 3 lá 
phi‰u ÇŠu ÇÒng š công cº vÎ tân trø trì. N‰u không ÇÜ®c th‰, 
thì 2 phi‰u kia phäi ÇÒng thuÆn m§i ÇÜ®c. N‰u ÇÖn phÜÖng 
chÌ m¶t lá phi‰u thì xem nhÜ viŒc công cº tân trø trì bÃt 
thành. 

K‰t quä bu°i lÍ thÆt mÏ mãn. M†i viŒc ÇŠu chu toàn, ai 
nÃy cÛng ÇŠu an tâm Ç‹ Çón nhÆn m¶t giai Çoån m§i cûa vÎ 
tân trø trì lên k‰ tøc con ÇÜ©ng mà ThÜ®ng T†a PhÜÖng 
TrÜ®ng Çã th¿c hành suÓt trong 25 næm qua tåi xÙ ñÙc nÀy. 

TrÜ§c Çó m¶t tuÀn, vào ngày 21 tháng 6 næm 2003, chùa 
Viên Giác Ç¥c biŒt Çã làm lÍ k› niŒm 25 næm cho ngÜ©i ñÙc, 
có nh»ng vÎ khách quš Ç‰n tham d¿ nhÜ ông c¿u Thû TÜ§ng 
Ti‹u Bang Niedersachsen, Dr. Ernst Albrecht, ông 
Schmalstieg ÇÜÖng kim ThÎ trÜªng thành phÓ Hannover, ông 
Professor Dr. Dr. Antes, Phân khoa trÜªng Phân khoa Tôn 
Giáo H†c tåi ñåi H†c Hannover, ông Dr. Meihorst lãnh Çåo 
800.000 KÏ sÜ ngÜ©i ñÙc và là ngÜ©i CÓ VÃn cho chùa Viên 
Giác suÓt hÖn 10 næm này. Ngoài ra có Ç¶ 250 ngÜ©i ñÙc, 
Ça phÀn là PhÆt Tº và là ân nhân cûa chùa Viên Giác cÛng 
Çã vŠ Çây tham d¿. Nh»ng l©i phát bi‹u, nh»ng cäm tÜªng, 
nh»ng món quà v.v... Çã nói lên tÃt cä nh»ng n‡i niŠm cûa 
ngÜ©i ñÙc Çã quan tâm Ç‰n s¿ phát tri‹n cûa ngôi chùa 
Viên Giác tåi Hannover nÀy tØ suÓt 25 næm qua. Ngoài ra 
Gia ñình PhÆt Tº Tâm Minh tåi Hannover cÛng nhÜ 6 Gia 
ñình PhÆt Tº khác trên toàn nÜ§c ñÙc Çã Çóng góp nh»ng 
màn kÎch, ca hát v.v... Çã làm vang v†ng låi m¶t th©i mà 
Viên Giác Çã träi qua nhiŠu ch¥ng ÇÜ©ng cam go nhÃt cho 
Ç‰n giai Çoån huy hoàng lÅy lØng trên m†i phÜÖng diŒn nhÜ 
hiŒn nay. Quä thÆt ti‰ng hát l©i ca Çã ÇÜa ta vào nh»ng giá 
trÎ miên viÍn cûa n¶i tâm Ãy. 

BŒnh SARS là m¶t cæn bÎnh ph°i cÃp tính rÃt nguy håi 
cho sÙc khÕe cûa nhiŠu ngÜ©i, khªi Çi tØ châu Á, Çã làm cho 
không bi‰t bao nhiêu công ty dÎch vø làm æn thua l‡, k‹ cä 
phÜÖng tiŒn du lÎch. Do vÆy mà khách vãng lai vŠ châu Á rÃt 
thÜa th§t. Tuy nhiên hÖn mÃy tuÀn nay Liên HiŒp QuÓc Çã 
thu hÒi lŒnh phong tÕa khu v¿c nhÜ HÒng Kông và 
Singapore; nên th‰ gi§i không còn ng¶p thª n»a. Lš do 
không phäi là ai cÛng s® ch‰t mà là không có ai chuÄn bÎ 
m¶t s¿ ch‰t nhÜ th‰ cä. M¥c dÀu ai cÛng bi‰t r¢ng sinh ra ª 
cu¶c Ç©i nÀy trÜ§c sau gì cÛng phäi ch‰t; nhÜng n‰u ch‰t 
v§i nh»ng cái ch‰t bình thÜ©ng thì không ai lo ngåi mà viŒc 
chÃp nhÆn ÇiŠu Ãy nó rÃt giän dÎ. Còn ª Çây thì ngÜ®c låi - 
cä th‰ gi§i Çâu Çâu cÛng hoang mang lo s®, mà nay thì cÖn 
khûng hoäng Ãy Çã qua rÒi. Quä thÆt là hånh phúc cho quä 
ÇÃt nÀy rÒi Çó. NhÜng có lë tai nån và rûi ro së không ngØng 
nÖi Çây khi mà con ngÜ©i dºng dÜng v§i thiên nhiên và v§i 
hoàn cänh chung quanh cûa mình. 

Cu¶c sÓng nÀy vÓn dï Çã bÃt an, mà càng ngày bao 
nhiêu viŒc xäy ra dÒn dÆp nhÜ chi‰n tranh, løt l¶i, bŒnh tÆt 
v.v... Çã làm cho con ngÜ©i càng lo âu s® sŒt cho chính 
tÜÖng lai vÆn mŒnh cûa mình. NhÜng thói thÜ©ng: cùng t¡c 
bi‰n, bi‰n t¡c thông, thông t¡c cºu là nguyên t¡c cûa Kinh 
DÎch vÆy. Không có bÃt cÙ m¶t vÆt gì ª yên m¶t ch‡ Ç‹ chÎu 
s¿ kh° Çau tøc løy suÓt Ç©i cä, mà nó phäi thay Ç°i theo s¿ 
vÆn hành cûa tåo hóa. Cho nên ông bà ta thÜ©ng nói: 
Không ai giàu ba h† và cÛng không ai khó Ç‰n ba Ç©i là vÆy. 

Mong r¢ng th‰ gi§i nÀy luôn luôn coi tr†ng tình thÜÖng 
và s¿ sÓng cÛng nhÜ nhân cách cûa con ngÜ©i, thì s¿ sÓng 
Ãy m§i có š nghïa. N‰u sÓng chÌ Ç‹ mà sÓng thì cu¶c Ç©i 
nÀy quä là vô vÎ vô cùng. Trong cái sâu th£m cûa ÇÃt tr©i, ta 
mong r¢ng ta cÛng së là m¶t phÀn tº h»u ích trong ki‰p 
sÓng nhân sinh tåm b® nÀy. 

           � Ban Biên TÆp Báo Viên Giác 
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Nguyên tác: 
 The World Within 

Tác giä :  
Dr. Gina Cerminara 

� 
NgÜ©i dÎch: 

 Ho¢ng-Phi LÜu Ho¢ng-NguyŒn 

 
ChÜÖng V 

 

THˆNG B¢ng 
 

Møc 3.-  Thæng b¢ng nÖi quä 
l¡c 

(hay Luân HÒi Qua Các Ki‰p) 
 
 

Ü©ng nhÜ có hai y‰u tÓ 
quy‰t ÇÎnh sÓ phÆn con 

ngÜ©i. M¶t là døc v†ng. Hai là nghiŒp 
l¿c. 

Theo ông Cayce, ngay tØ ÇÀu ta có 
t¿ do š chí nên lòng ham muÓn có th‹ 
vô hån miÍn ÇØng có tính cách vÎ k› và 
phân lÆp (vì nhÜ vÆy là nghÎch v§i tính 
ThiŒn ph° quát, luÆt TØ ái ph° quát). 
N‰u nhuÓm màu vÎ k› thì NghiŒp së 
can d¿ vào, bªi ta ch£ng sº døng t¿ do 
š chí ho¥c lòng ham muÓn m¶t cách 
khôn ngoan. VÆy NghiŒp ÇÖn giän chÌ 
là b¶ phÆn an toàn cûa cÖ tr©i. Khi ai 
Çó thÃy lòng Ü§c muÓn mà không 
ÇÜ®c, ho¥c t¿ do š chí bÎ gàn cän, rõ 
ràng là lòng døc hay s¿ t¿ do này vì lš 

do nào Çó cÀn phäi ÇÜ®c kiŠm ch‰, 
sºa sai ho¥c thanh tÄy. 

Hai y‰u tÓ nêu trên (døc v†ng và 
nghiŒp l¿c) Çôi khi hoåt Ç¶ng giÓng 
m¶t quä l¡c. Trong cä hai trÜ©ng h®p, 
dao Ç¶ng cûa quä l¡c (swing, 
oscillation) nh¢m lÃy låi thæng b¢ng 
gi»a hai trång thái ÇÓi nghÎch cûa 
ngÜ©i Çó. 

Trong m¶t Çoån khá thú vÎ ª quy‹n 
10 cûa b¶ sách C¶ng Hòa (The 
Republic), tri‰t gia Plato Çã mô tä m¶t 
sÓ vÎ anh hùng Hy Låp sau khi ÇÜ®c 
các thÀn linh phán xét vŠ các công 
trång Çã lÆp lúc sinh tiŠn, h† ÇÜ®c ban 
cho Ç¥c ân là có quyŠn ch†n nh»ng 
thân th‹ mà h† së có khi ÇÀu thai trª 
låi dÜÖng trÀn. RÒi ông k‹ ti‰p: linh 
hÒn cûa Orpheus "Çã ch†n ki‰p sÓng 
tÜÖng lai là m¶t con thiên nga, vì ông 
oán ghét phø n», không muÓn làm con 
m¶t ngÜ©i Çàn bà, bªi chính Çàn bà Çã 
gi‰t ông". 

Còn Ajax thì muÓn ÇÀu thai làm sÜ 
tº, không thích làm ngÜ©i vì loài ngÜ©i 
Çã tÕ ra bÃt công v§i ông. Agamemnon 
låi thích làm con chim Çåi bàng, vì 
cÛng giÓng nhÜ Ajax, ông quá chán 
loài ngÜ©i bªi h† tØng làm ông Çau 
kh°. 

Còn vŠ phÀn Odysseus, Plato vi‰t: 
"Gi© nh§ låi bao vÃt vä, kh° nh†c Çã 
träi qua, ông thÃy m†i tham v†ng tiêu 
tan, dành rÃt nhiŠu thì gi© tìm ki‰m 
m¶t n‰p sÓng Än dÆt, ch£ng phäi lo 
nghï gì. Nh†c công l¡m ông m§i tìm ra, 
Çó là cu¶c sÓng cûa m¶t ngÜ©i n¢m 
Ü©n ra, chä có ai chæm sóc, ngó ngàng 
Ç‰n. ThÃy ÇÜ®c rÒi, ông bäo bi‰t th‰ 
thì ngay tØ ÇÀu ông Çã làm nhÜ vÆy 
chÙ Çâu Ç®i Ç‰n h‰t ki‰p m§i v« lë. Và 
ông muÓn ki‰p sau së là th‰ Çó". 

Trong các trÜ©ng h®p trên ta thÃy 
rõ Ç¶ng cÖ tâm lš: n‡i ê chŠ v§i bao 
kinh nghiŒm n‰m träi nên chÌ muÓn xa 
lánh thôi... Khi thÃy Orpheus, Ajax, 
Agamemnon muÓn làm thiên nga, sÜ 
tº, Çåi bàng, có lë ta nghï Çây chÌ là Än 
dø. NhÜng trÜ©ng h®p cûa Odysseus 
thì không. Ông Çã v« m¶ng, Çâu còn 
ham muÓn gì n»a, quy‰t sÓng Ç©i Än 
dÆt, khÕi lao tâm, kh° trí. 

 
� Chú thích cûa ngÜ©i dÎch:  
 
1/ Trong thÀn thoåi Hy Låp 

ORPHEUS là m¶t thi sï chÖi Çàn lyre 
rÃt tài. Ông cÜ§i m¶t tiên n» sÓng trong 
rØng tên Eurydice, nhÜng ch£ng may 
nàng ch‰t lúc tu°i thanh xuân khi‰n 
ông phäi l¥n l¶i xuÓng tÆn âm cung Ç‹ 
cÙu nàng vŠ, song vì m¶t chút sÖ hª 

nên thÃt båi. RÒi ông bÎ m¶t Çám n» 
nhân cûa Bacchus gi‰t ch‰t.  

2/ Còn AJAX (con cûa Telamon) là 
ngÜ©i hùng ª trÆn chi‰n thành Troy. 
Ông rÃt bÃt mãn khi thÃy b¶ áo giáp 
cûa Achilles ÇÜ®c trao t¥ng cho 
Odysseus nên Çã t¿ tº. 

3/ AGAMEMNON là QuÓc vÜÖng 
xÙ Mycenae tØng chÌ huy dân Hy Låp 
Çánh chi‰m thành Troy. Sau khi ca 
khúc khäi hoàn dÅn quân vŠ nÜ§c, ông 
Çã bÎ Hoàng hÆu tên Clytemnestra âm 
mÜu v§i tình nhân cûa bà là Aegisthus 
gi‰t ch‰t. 

4/ Và ODYSSEUS là vua nÜ§c 
Ithaca, ÇÜ®c tôn vinh là ÇŒ nhÃt anh 
hùng trÆn chi‰n thành Troy nh© ª lòng 
dÛng cäm và tài trí hÖn ngÜ©i. Trên 
ÇÜ©ng quy hÒi bän quÓc ông phäi 
ÇÜÖng ÇÀu v§i nhiŠu gian nguy Ç‹ cuÓi 
cùng mÃt h‰t binh tÜ§ng, m¶t thân m¶t 
bóng trª låi hoàng cung. Ông chÌ ÇÜ®c 
Hoàng hÆu Penelope nhÆn ra sau khi 
ông gi‰t såch b†n gian thÀn toan 
chi‰m ngai vàng). 

Nh»ng quy‰t ÇÎnh tÜÖng t¿ nhÜ cûa 
Odysseus (quay m¶t góc 180 Ç¶ tØ 
cu¶c sÓng này sang n‰p sÓng khác) 
ch¡c cÛng thÜ©ng xäy ra khi v« m¶ng 
hay quá Çau kh°, ê chŠ. Không thi‰u 
gì ngÜ©i thŠ së ch£ng bao gi© thèm lÃy 
v® hay chÒng lÀn n»a, hay là ch£ng 
muÓn sÓng Ç¶c thân; thŠ së ch£ng có 
con n»a ho¥c nhÃt ÇÎnh së sinh con; 
thŠ không bao gi© låi có quyŠn cao 
chÙc cä ho¥c nào muÓn sÓng ki‰p tÓi 
tæm. 

Tôi b¡t g¥p rÃt nhiŠu vø tÜÖng t¿ 
trong các cu¶c khám bŒnh b¢ng thÀn 
nhãn cûa ông Cayce. Ch£ng hån có 
m¶t ngÜ©i tØng sÓng ª Atlantis bäo 
r¢ng "Tôi së ch£ng bao gi© luy‰n ái, 
yêu thÜÖng ai n»a". Cho nên liên ti‰p 
trong ba ki‰p sau Çó y không lÆp gia 
Çình và sÓng Ç©i cô quånh. TrÜ©ng 
h®p n»a là cách Çây nhiŠu th‰ k› ª ƒn 
ñ¶, có m¶t ngÜ©i ª trong m¶t Çoàn 
quân chi‰n th¡ng, Çã tàn sát tÃt cä Çàn 
ông phe ÇÎch và b¡t h‰t phø n» vùng 
Çó vŠ làm nô lŒ. Ông Cayce cho bi‰t: 
"TØ khi n‰m kinh nghiŒm chua cay vŠ 
viŒc sÓng v§i nhiŠu Çàn bà, ông ta nay 
chÌ thích cänh m¶t v® m¶t chÒng". 

Ÿ bên Anh vào th©i Çåi "tranh chÃp 
gi»a Hoàng gia và thÙ dân", có m¶t 
ngÜ©i rÃt m¿c hy sinh bän thân cho tha 
nhân. NhÜng Ç‰n cuÓi cu¶c Ç©i ông 
thÃy Çó chÌ là công cÓc, có ai xem 
tr†ng Çâu nào. Nên ª ki‰p này ông chÌ 
thÕa då khi thû Ç¡c Ça sÓ nh»ng gì 
mình muÓn cho chính bän thân. 

M¶t ngÜ©i khác hÒi tiŠn ki‰p theo 
Çåo Thiên Chúa và sÓng ª La Mã. Y bÎ 
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Çày Ç†a ê chŠ vŠ th‹ xác lÅn tinh thÀn 
vì tín ngÜ«ng cûa mình nên sau khi 
ÇÀu thai y chÌ lo thÕa mãn døc låc vÆt 
chÃt. 

Trong các trÜ©ng h®p trên (tØ viŒc 
quá Çam mê tình ái Ç‰n thái Ç¶ dºng 
dÜng, tØ m¶t cu¶c Ç©i có nhiŠu Çàn bà 
Ç‰n ki‰p sÓng phòng không gÓi chi‰c, 
tØ cänh xä thân lo cho thiên hå Ç‰n 
thái Ç¶ ích k› t¶t cùng, tØ n‰p sÓng 
tâm linh Çåo hånh Ç‰n quy‰t tâm thø 
hÜªng vÆt chÃt và bon chen) ta thÃy 
quä l¡c dao Ç¶ng vì š muÓn và døc 
v†ng. 

ñôi khi s¿ chuy‹n Ç¶ng rÃt cÆn kŠ 
v§i trí huŒ và thánh thiŒn, nhÜng rÒi h† 
låi ch†n ÇÓi c¿c ª ÇÀu bên kia, cho 
thÃy cái bän ngã vÆt chÃt ª th‰ thÜ®ng 
phong và phÀn tâm linh låi y‰u kém Çi. 

Vì nŠn væn hóa và m¶t sÓ š niŒm 
trØu tÜ®ng nên phÀn Çông chúng ta 
ngày nay thÃy n‰p sÓng m¶t v® m¶t 
chÒng thuÆn l®i hÖn là cänh næm thê 
bäy thi‰p, tuy nhiên lòng chung thûy 
v§i m¶t ngÜ©i Çàn bà thôi có lë phát 
sinh tØ n‡i lo l¡ng, bÃt an hÖn là vì có 
bøng yêu thÜÖng h‰t mình và rÃt š 
thÙc. NhÜ vÆy ch¡c là h† muÓn ch†n 
hoàn cänh ngÜ®c låi, sau khi träi qua 
nh»ng kinh nghiŒm Ç¡t giá vŠ ki‰p 
sÓng v§i nhiŠu Çàn bà, rÒi låi chuy‹n 
dÎch, thay Ç°i nhÜ vÆy tØ ki‰p này sang 
ki‰p khác cho Ç‰n khi tâm Çåt ÇÜ®c 
thæng b¢ng ÇÓi v§i ngÜ©i khác phái 
hay có lë g¥p ÇÜ®c ngÜ©i tâm ÇÀu š 
h®p. 

Quä l¡c hay th‰ Çong ÇÜa cûa 
nh»ng quy‰t ÇÎnh rÃt Çáng Ç‹ ta chú š 
xét vŠ m¥t tâm lš. ñây là m¶t y‰u tÓ 
giúp hi‹u phÀn nào tính khí con ngÜ©i. 
Có lë các tâm trång "bÎ Ùc ch‰", "bÎ thôi 
thúc", hay "g¡n bó m¶t cách u mê" liên 
quan Ç‰n quy‰t tâm së ch£ng bao gi© 
låi làm nh»ng chuyŒn này, không bao 
gi© së là ngÜ©i nhÜ th‰ Çó. N‰u tìm ra 
ÇÜ®c nguÒn gÓc các quy‰t tâm này và 
giäi tÕa ÇÜ®c các lÜ®ng giá sai lÀm, tÃt 
nhiên cá tính cûa h† së thay Ç°i. Và 
k‰t quä là tâm hÒn không nh»ng cªi bÕ 
ÇÜ®c mÃy quan Çi‹m hËp hòi, cÙng 
nh¡c, mà còn có ÇÜ®c nh»ng ÇÙc tính 
tích c¿c nhÜ bi‰t thích nghi v§i hoàn 
cänh, bi‰t nhÆn thÙc Çúng Ç¡n. 

Th‰ nhÜng nguyên t¡c dao Ç¶ng 
liên hŒ v§i NghiŒp m§i làm sáng tÕ 
phÀn l§n vŠ sÓ phÆn con ngÜ©i. VŠ 
phÜÖng diŒn l¿a ch†n (tÙc š muÓn cá 
nhân), nguyên t¡c Çong ÇÜa chû y‰u 
tùy thu¶c vào n¶i tâm. Còn vŠ phÜÖng 
diŒn NghiŒp, nguyên t¡c Çong ÇÜa 
tÜ®ng trÜng cho tác Ç¶ng tåo lÆp th‰ 
quân bình cûa vÛ trø, lÃy låi thæng 
b¢ng cho nh»ng hoàn cänh có vÈ nhÜ 

"ta không còn chû Ç¶ng ÇÜ®c n»a", có 
tính cách kŠm ch‰, bó bu¶c ta, nhÜng 
th¿c ra là muÓn giáo døc ta. 

Trong hÒ sÖ cûa ông Cayce có 
nhiŠu cho thÃy rõ quä có quä l¡c 
NghiŒp, Çi‹n hình là trÜ©ng h®p m¶t 
thi‰u n» tên Y. sinh quán ª Norfolk, 
Ti‹u bang Virginia - Hoa Kÿ, trong suÓt 
th©i thÖ Ãu và vÎ thành niên cô rÃt t¿ ty 
m¥c cäm vì thân hình gÀy y‰u và cÙ 
nay Çau mai Óm luôn. Cô có m¶t ngÜ©i 
chÎ tên X. l§n hÖn cô 10 tháng tu°i. ChÎ 
Ãy thân th‹ bình thÜ©ng, xinh ÇËp hÖn 
nên ÇÜ®c cha mË cÜng yêu. 

ñây là m¶t trÜ©ng h®p c° Çi‹n vŠ 
m¥c cäm t¿ ty. Nguyên do dÍ thÃy có 
tính cách sinh lš. MË cô låi thø thai 
s§m và sinh ra cô mÜ©i tháng sau khi 
sinh ra chÎ X., bà bÎ hao mòn sÙc khÕe, 
thi‰u bÒi dÜ«ng vŠ sinh tÓ và khoáng 
chÃt. Cô Y. chÎu thiŒt thòi ngay tØ khi 
còn n¢m trong bøng mË. 

NhÜng n‰u ta chÜa thÕa mãn khi 
ngÜ©i ta dùng sinh lš h†c Ç‹ giäi thích 
các y‰u tÓ huyŠn bí, ta muÓn bi‰t 
nh»ng nguyên nhân sâu xa hÖn. Và 
nh»ng nguyên nhân bí Än Çó Çã ÇÜ®c 
ông Cayce ti‰t l¶. 

NhÜ thÜ©ng lŒ ông Cayce khªi ÇÀu 
b¢ng cách tìm hi‹u các tiŠn ki‰p cûa 
bŒnh nhân rÒi m§i chÄn Çoán. Ông nói: 
"Khi lš giäi các d» kiŒn có ÇÜ®c ta thÃy 
rÃt nhiŠu ÇiŠu. Ta ch†n cách này nh¢m 
giúp con bŒnh t¿ hi‹u rõ mình hÖn và 
phân tích các møc Çích mà ÇÜÖng s¿ 
Çã ch†n cho hiŒn ki‰p". 

Ông mô tä chính xác các Ç¥c Çi‹m 
cûa cô gái, rÒi nói vŠ nh»ng tiŠn ki‰p 
cûa cô, tØ ki‰p gÀn nhÃt Çã sÓng ª 
Williamsburg Ç‰n ki‰p xa xÜa ª th©i c° 
Ai CÆp. 

Ÿ tiŠn ki‰p thÙ ba (n‰u tính tØ hiŒn 
ki‰p) cô sÓng ª Palestine th©i Chúa Ki-
tô và có nh»ng chi ti‰t cÀn lÜu š: lúc Çó 
cô là m¶t phø n» có thân hình mänh 
khänh, Çau Óm hoài. ñÜÖng s¿ rÃt 
muÓn "có sÙc khÕe và quyŠn l¿c, có 
khä næng vÆt chÃt Ç‹ Ùng phó v§i 
nh»ng cÖn nguy cÃp". ChÎ ta thÜ©ng 
cÀu nguyŒn xin có m¶t thân th‹ cÜ©ng 
tráng và quy‰t chí bŠn bÌ này ÇÜa Ç‰n 
k‰t quä là m¶t chàng Bruce rÃt khÕe 
månh. 

ThÆt vÆy ª ki‰p sau Çó, ÇÜÖng s¿ 
ÇÀu thai thành chàng Bruce våm v« 
nh© ª Ü§c muÓn sâu ÇÆm và cÀu 
nguyŒn kiên trì. Bruce Çã dùng sÙc 
månh, thân hình to l§n Ç‹ phøc vø møc 
Çích, lš tÜªng cûa mình, trª thành m¶t 
trong các nhà chÌ huy ThÆp-t¿-quân. 

RÒi ª ki‰p sau n»a, ÇÜÖng s¿ mang 
thân xác Çàn bà, rÃt xinh ÇËp, v® m¶t 
ngÜ©i Anh có quyŠn th‰. Hai v® chÒng 

sang ÇÎnh cÜ ª Williamsburg thû Çô 
cûa bang Virginia, Hoa Kÿ. Bà ta Çâm 
ra hÓng hách, kiêu hãnh vì có nhan 
s¡c, ÇÎa vÎ, tiŠn cûa, Çâu bi‰t r¢ng làm 
nhÜ vÆy là t¿ hå mình xuÓng cÃp trong 
chu‡i ti‰n hóa cûa m¶t linh hÒn. 

K‰t h®p s¿ phân tích này v§i nh»ng 
chÌ dÅn Çã bi‰t ta thÃy tính t¿ cao t¿ 
Çåi, møc hå vô nhÖn vì có s¡c ÇËp hÖn 
ngÜ©i, së khi‰n ÇÀu thai ª ki‰p sau làm 
m¶t ngÜ©i lùn tÎt hay cao lêu nghêu, ta 
có ÇÜ®c m¶t mô hình Çáng chú š. 

VŠ dáng vÈ bên ngoài, mô hình Çó 
träi qua các ki‰p nhÜ sau: 

- M¶t linh hÒn thÃy mình mang 
khoác m¶t thân hình nhÕ thó, mänh 
mai (là nghiŒp quä cûa m¶t nguyên 
nhân hÒi tiŠn ki‰p). 

- ñÜÖng s¿ Ü§c ao, cÀu nguyŒn có 
ÇÜ®c sÙc l¿c. 

- ñÜÖng s¿ có m¶t thân th‹ cÜ©ng 
tráng ª ki‰p sau. 

- Y sº døng Çúng sÙc månh này 
nh¢m phøc vø m¶t lš tÜªng không vÎ 
k›. 

- Sau Çó y ÇÀu thai và låi có m¶t 
hình hài khÕe månh, ÇËp xinh (coi nhÜ 
ÇÜ®c tÜªng thÜªng). 

- NhÜng y l®i døng nhan s¡c và 
quyŠn l¿c, Çâm ra kiêu hãnh, hÓng 
hách. 

- Y låi ÇÀu thai làm m¶t ngÜ©i nhÕ 
thó, y‰u §t. 

Ÿ thí dø này ta thÃy nhiŠu Çi‹m 
Çáng chú š. TrÜ§c h‰t ta låi g¥p m¶t 
y‰u tÓ Çã ÇÜ®c nêu ra ª m¶t chÜÖng 
trÜ§c: Ngoåi hình là bi‹u hiŒn cûa tâm 
hÒn và nhiŠu lïnh v¿c cûa vô thÙc. ThÙ 
Ç‰n nó cho ta bi‰t m¶t linh hÒn trª nên 
xÃu ác nhÜ th‰ nào trên nÈo luân hÒi. 
N‰u ÇÜÖng s¿ chû y‰u phøc vø m¶t lš 
tÜªng thì thân hình cûa y vÅn ti‰p tøc 
cân ÇÓi, bình thÜ©ng ª ki‰p sau. 
NhÜng n‰u y tÕ ra ích k› tÃt së có hình 
hài, s¡c ÇËp giäm sút. Ngoåi hình là 
ÇÃu trÜ©ng Ç‹ các l¿c ÇÓi kháng trong 
n¶i tâm tranh hÖn thua v§i nhau và 
cÛng là nÖi bi‹u l¶ s¿ tÜªng thÜªng 
hay trØng phåt. 

ñi‹m thÙ ba là sÙc månh cûa Ü§c 
v†ng và l©i cÀu nguyŒn. Gác sang bên 
nh»ng Ç¥c tính huyŠn bí, s¿ cÀu 
nguyŒn có th‹ xem nhÜ là m¶t tÜ tÜªng 
ÇÜ®c duy trì liên tøc, m¶t khát v†ng 
ÇÜ®c nung nÃu mãnh liŒt. 

Khi l©i nguyŒn cÀu ÇÜ®c Ùng 
nghiŒm thì Ü§c v†ng Çó së l¶ ra bên 
ngoài. Có lë tÃt cä nh»ng mong muÓn, 
cÀu xin ÇŠu hi‹n hiŒn nhÜ th‰, dù s§m 
hay mu¶n. 

Nh»ng ÇiŠu Çáng chú š nhÃt trong 
trÜ©ng h®p này là tác Ç¶ng Çong ÇÜa 
(mà ta thÜ©ng g¥p trong nhiŠu vø khác 
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trong hÒ sÖ cûa ông Cayce) cho ta 
cäm giác có m¶t mô hình sÓ phÆn mà 
ta có th‹ vë ra thành bi‹u ÇÒ. 

 
Bi‹u ÇÒ 1  

 
Chúng tôi xin nêu 

ra m¶t trÜ©ng h®p 
tÜªng tÜ®ng trÜ§c khi 
ta vë bi‹u ÇÒ các 
ki‰p cûa cô gái ª 
Norfolk. 

Khi xem ZO là 
ÇÜ©ng cæn bän hay 
Con ñÜ©ng Sáng 
(cÛng có th‹ nghï 
Çây là Chánh ñåo) 

(Bi‹u ÇÒ 1). O tÜ®ng trÜng cho C¶i 
NguÒn cûa chúng ta, và Z tÜ®ng trÜng 
cho m¶t cá nhân nào Çó Çang trên 
ÇÜ©ng trª vŠ NguÒn C¶i. 

NÈo vŠ lš tÜªng nhÃt cûa y là n¢m 
ngay trên ÇÜ©ng ZO, ti‰n chÆm song 
luôn Çi theo Con ñÜ©ng Sáng th£ng và 
hËp này. 

NhÜng trên th¿c t‰ mÃy ai trª vŠ 
nguÒn nhÜ vÆy, phÀn Çông ÇŠu Çi lŒch 
ho¥c vÃp váp. Z là m¶t linh hÒn ngây 
thÖ, m§i Çi ÇÀu thai làm ngÜ©i, không 
nh§ ÇÜ®c bän th‹ siêu viŒt cûa mình. Y 
b¡t ÇÀu ÇÒng hóa mình v§i thân xác 
m¶t sinh vÆt mà y Çang mang. Và do 
bän næng y rÃt tin nÖi sÙc månh cûa 
mình, thÃy cÀn phäi lo cho thân xác, 
quyŠn l®i riêng tÜ dù phäi gây nên 
chuyŒn gi‰t ngÜ©i. 

Ta thÃy ÇÜÖng s¿ ch£ng Çi trên l¶ 
trình thánh thiŒn Z O mà låi phåm t¶i 
sát nhân (Çi‹m B trên Bi‹u ÇÒ 2). Và 
theo luÆt thæng b¢ng cûa vÛ trø thì 
hành Ç¶ng này phäi bÎ trØng phåt. 
Công lš siêu nhân có khi ch£ng báo 
Ùng ngay, mà diên trì sang ki‰p sau 
hay nhiŠu ki‰p sau n»a Z m§i th† nhÆn 
quä báo cûa t¶i Çã gây (Çi‹m B1) cho 
chính bän thân ho¥c cho ngÜ©i y rÃt 
m¿c thÜÖng yêu. 

B¢ng cách Çó, y có ÇÜ®c bài h†c: 
"CÃm sát sinh!".  

Sau khi trä quä m¶t cách Çau kh° y 
hi‹u ÇÜ®c th‰ nào là Chánh NghiŒp 
(right action) và ÇÜ®c ÇÜa trª låi con 
ÇÜ©ng sáng cûa Çi‹m Y. Và ÇÜÖng s¿ 
thÃy r¢ng gi‰t ngÜ©i là bÆy. 

 
NhÜng rÒi linh hÒn låi quên Çi ho¥c 

chÜa lïnh h¶i thÃu Çáo bài h†c Çó. Y có 
th‹ ch£ng tái phåm t¶i sát nhân mà có 
th‹ phåm t¶i hành hå ngÜ©i khác vŠ 
m¥t tâm lš nhÜ phÌ báng, må lœ ai Çó vì 
quyŠn l®i riêng tÜ. 

Chúng ta låi thÃy hành vi Ç¶c ác 
diÍn ra ª C và rÒi quä l¡c låi dao Ç¶ng 

qua Çi‹m C1 (ª Çó y trä quä, n‰m 
ÇÜ®c mùi cay Ç¡ng khi bÎ phÌ báng) và 
n‡i Çau kh° này khi‰n n¶i tâm y thÃy 
r¢ng: "Ch§ có làm chÙng gian dÓi!".  
(Bi‹u ÇÒ 3)       

                 
DIAGRAM 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Và nhÜ th‰ linh hÒn ti‰p tøc ti‰n 

hóa, không tr¿c chÌ vŠ c¶i nguÒn mà 
låi Çi theo hình ch» chi cho Ç‰n khi 
cÜ©ng Ç¶ dao Ç¶ng cûa quä l¡c tÜ®ng 
trÜng cho t¶i ác và trØng phåt càng lúc 
càng giäm dÀn Ç‹ cuÓi cùng linh hÒn 
không còn vay trä ân oán giang hÒ, 
thanh thän Çi trên chánh Çåo, nhÜ ÇÙa 
con hoang tàn nay trª vŠ v§i Cha và 
mái Ãm gia Çình. 

M†i nghiŒp báo nh¢m møc Çích 
trØng phåt hay cäi hóa dÜ©ng nhÜ ÇŠu 
theo lÓi này. 

Khi ta xem có bao nhiêu lïnh v¿c 
hoåt Ç¶ng, có bao nhiêu "ÇÙc tính" mà 
linh hÒn cÀn h†c hÕi, ta b¡t ÇÀu thÃy 
s¿ phÙc tåp cûa tâm hÒn con ngÜ©i và 
bao s¿ kiŒn rÓi r¡m xäy ra tåo nên 
"ÇÎnh mŒnh" cûa m¶t ngÜ©i. Con 
ÇÜ©ng Ç©i cûa m‡i cá nhân có th‹ hình 
dung là trøc OZ. Và tÃt cä các hành 
Ç¶ng (NghiŒp) không thánh thiŒn có 
th‹ ÇÜ®c tÜ®ng trÜng b¢ng các dao 
Ç¶ng cûa quä l¡c r©i xa vÎ trí cân b¢ng 
là trøc gi»a OZ, phóng chi‰u ra kh¡p 
phÜÖng Ç‹ rÒi "lãnh Çû" nh»ng gì mình 
Çã gây ra cho kÈ khác, y hŒt nhÜ 
chuy‹n Ç¶ng cûa quä l¡c. Có Ç‰n 
hàng ngàn trÜ©ng h®p h†c tÆp cÛng 
nhÜ có hàng ngàn vø sºa sai. 

Gi© xin trª låi trÜ©ng h®p cô gái ª 
Norfolk vì m¥c cäm t¿ ty bªi có thân 
hình nhÕ thó nên bøng luôn âu sÀu và 
ta thÃy các ki‰p cûa cô Çã diÍn ra theo 
bi‹u ÇÒ nhÜ sau.  (Bi‹u ÇÒ 4) 

S¿ soi ki‰p cûa ông Cayce cho 
thÃy ª m¶t ki‰p xa xÜa cô sÓng bên 
Palestine, n¢m bên phía dao Ç¶ng tiêu 
c¿c (Çi‹m B1). Ông không nói rõ vì 
sao cô bÎ nhÜ vÆy, có lë là quä báo cûa 
m¶t ác nghiŒp gây ra hÒi tiŠn ki‰p 
(Çi‹m B). 

N‡i Çau kh° khi‰n ngÜ©i Çàn bà 
này nhÃt tâm nguyŒn cÀu. Nh© vÆy bà 
có ÇÜ®c m¶t thân hình nam nhi cÜ©ng 
tráng ª ki‰p sau (Çi‹m Y). KhÕe và 
ÇËp là thiên tính, chúng n¢m trên trøc 
gi»a. 

Vì Çã hi‰n tr†n cu¶c Ç©i cho lš 
tÜªng thanh cao nên linh hÒn ti‰p tøc 
thæng ti‰n trên trøc gi»a, låi ÇÜ®c ÇÀu 
thai làm ngÜ©i xinh ÇËp, khÕe månh 
(Çi‹m X). 

NhÜng tính tình låi Çóng vai trò 
quan tr†ng: lòng kiêu hãnh, š muÓn lÃn 
lÜ§t thiên hå Çã ÇÜa bà ta vŠ phía tiêu 
c¿c (Çi‹m C). RÒi nh»ng hành Ç¶ng 
quä l¡c, møc hå vô nhÖn ÇÜa Ç‰n 
nghiŒp quä ª hiŒn ki‰p tåi Norfolk, 
ÇÜÖng s¿ trª thành con ngÜ©i nhÜ th‰ 
Çó (Çi‹m C 1). 

 
DIAGRAM 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dï nhiên cô låi Ü§c ao có m¶t thân 

hình bình thÜ©ng, có nhan s¡c. Và 
ch¡c trong ki‰p lai sinh cô së ÇÜ®c toåi 
nguyŒn. ViŒc có ÇÜ®c thân th‹ ÇËp së 
låi là m¶t thº thách m§i. 

N‰u ª ki‰p lai sinh cô h†c ÇÜ®c bài 
h†c là "Ch§ quá g¡n bó v§i thân th‹ 
(bài h†c mà ai trong chúng ta cÛng 
phäi h†c qua) cô së thôi tåo nghiŒp d» 
ít ra trong lïnh v¿c này. NhÜng n‰u cô 
ch£ng h†c ÇÜ®c chi thì quä l¡c låi dao 
Ç¶ng n»a, tØ trái sang phäi, rÒi tØ phäi 
sang trái,  v.v... và v.v... cho Ç‰n khi cô 
thu¶c bài: "Ch§ xem tr†ng thân th‹. Ta 
phäi làm chû thân th‹ m¶t cách có š 
thÙc, không th‹ Ç‹ nó làm chû ta". 

Và ª các ki‰p xa xôi Çó ngÜ©i ta 
thÃy trên gÜÖng m¥t, thân th‹ cô hiŒn 
lên nét thanh thän cûa tâm hÒn, tÜÖng 
t¿ nhÜ nét ÇËp diŒu kÿ cûa nh»ng bÙc 
tÜ®ng Çá th©i c° Ai CÆp vÅn còn ngÒi 
Çó nhìn ra bãi sa måc mênh mông. 

 
Xin xem kÿ t§i: 
Møc 4: Thæng-b¢ng là luÆt 

ph°-quát. 
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THỨC THỨ TÁM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T/S  Lâm Như Tạng 
 

 (tiếp theo VG 135) 
 
 
(II) NGHIỆP ÐƯỢC ÐỀ CẬP TRONG CÁC KINH, LUẬN 
 
Theo A Tỳ Ðạt Ma Câu Xá Luận (Abhidharma Kosa của 

Vasubhandhu)  có nêu ra 11 loại Nghiệp như sau: 
 
 1. Nghiệp có 3 tính:  Thiện, ác, vô ký. 
 
2. 3 loại phước nghiệp: phước nghiệp (nghiệp lành) ở 

cõi Dục, phi phước nghiệp (nghiệp ác) ở cõi Dục, Bất Ðộng 
Nghiệp ở cõi Sắc và Vô Sắc Giới. 

 
3. Nghiệp về 3 thọ: Nghiệp tùy theo Lạc Thọ ở cõi Dục 

và ở Sơ, Nhị, Tam Thiền. Nghiệp tùy theo Khổ Thọ (nghiệp 
bất thiện) ở cõi Dục. Nghiệp tùy theo Bất Khổ Bất Lạc Thọ ở 
từ Tam Thiền lên đến trời Hữu Ðỉnh (trời thứ tư trong Sắc 
giới, tức Sắc Cứu Kính Thiên vì là cao nhất trong thế giới 
hữu hình nên gọi là Hữu Ðỉnh) .   

4. Nghiệp suốt 3 thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Và 
theo thuận thứ thọ, thuận hậu thọ. Trường hợp nầy có  3 
quan điểm khác nhau: 

4 loại Thuận Nghiệp:  * Thuận hiện Nghiệp: hiện tại tạo 
nghiệp, hiện tại thọ quả. *Thuận sinh nghiệp: hiện tại tạo 
nghiệp đời kế thọ quả. * Thuận hậu nghiệp: hiện tại tạo 
nghiệp đến đời thứ 3 mới thọ quả. * Thuận bất định 
nghiệp: hiện tại tạo nghiệp nhưng thời kỳ thọ quả không 
nhất định thuộc về đời nào trong lai sinh.    

5 loại thuận nghiệp: ngoài 4 loại Thuận Nghiệp vừa nêu 
trên; riêng THUẬN BẤT ÐỊNH NGHIỆP lại chia ra 3 loại: 
*quả báo nhất định; *thời hạn thọ quả báo không nhất định;  
*quả báo và thời hạn thọ quả báo đều nhất định. 

8 loại Thuận Nghiệp: từ 4 thuận nghiệp kể trên chia mỗi 
loại làm 2 thứ do đó thành 8 Nghiệp như biểu đồ bên dưới. 

 
TÁM NGHIỆP 
 
* Thuận Hiện Nghiệp :  (i)   Báo định - thời định  
                                               
   (ii)  Báo bất định  -  thời định 
 
* Thuận Sinh Nghiệp :   (i)   Báo định  -  thời định  
                                      (ii)  Báo bất định  -  thời định 
 
* Thuận Hậu Nghiệp :    (i)   Báo định  -  thời định  
                                      (ii)   Báo bất định  -  thời định 
 
* Thuận Bất Ðịnh Nghiệp :   (i)   Báo định  -  thời bất định 
                                             (ii) Báo bất định  -  thời bất 

định 
 
Ðối với 3 quan điểm vừa nêu trên, luận Câu Xá 15 viết: 

“Ba nghiệp thuận hiện pháp thọ là định, cộng thêm nghiệp 

thuận bất định thành bốn, thuyết nầy đúng hơn”.  Như thế 
đủ thấy luận chủ Thế Thân chấp nhận thuyết 4 Nghiệp. 

Trong bốn nghiệp kể trên Nghiệp nào dẫn đến quả tổng 
báo thì gọi là DẪN NGHIỆP. Nghiệp nào dẫn đến quả riêng 
biệt thì gọi là MÃN NGHIỆP. 

 
Theo luận Tỳ Bà Sa  có đưa ra 3 thuyết như sau: 
Hai Nghiệp Thuận Sinh Thọ và Thuận hậu thọ có đủ cả 

DẪN NGHIỆP và MÃN NGHIỆP. Hai nghiệp Thuận hiện thọ 
và Thuận bất định thọ thì chỉ có MÃN NGHIỆP. 

Ba nghiệp Thuận Sinh Thọ, Thuận Hậu Thọ và Thuận 
Bất Ðịnh Thọ có đủ cả DẪN NGHIỆP và MÃN NGHIỆP. Còn 
nghiệp Thuận Hiện Thọ chỉ giới hạn có MÃN NGHIỆP. 

Theo luận Tỳ Bà Sa 2: Bốn Nghiệp đều có đủ cả DẪN 
NGHIỆP và MÃN NGHIỆP.     

  
5/ Cả Thân, Tâm đều thọ Nghiệp: nghiệp do Tâm thọ là 

nghiệp thọ quả báo (dị thục), tương ứng với đệ lục ý thức. 
Thiện nghiệp ở từ trung gian định của Sắc giới đến cõi trời 
Hữu Ðỉnh, nó chỉ chiêu cảm do tâm thọ lãnh. Nghiệp do 
thân thọ là nghiệp chiêu cảm dị thục do thân thọ lãnh như 
ác nghiệp ở cõi Dục Giới.  

 
6/ Khúc, Uế, Trược , 3 nghiệp: do Siểm khúc phát sinh 

ra nghiệp Thân, Ngữ, Ý gọi là Khúc Nghiệp. Sân phát sinh 
ra 3 nghiệp gọi là Uế Nghiệp. Do tham phát sinh ra nghiệp 
thân, ngữ, ý gọi là Trược Nghiệp.  

 
7/ Bạch hắc nghiệp: nghiệp ác thọ quả báo ác ở cõi 

Dục gọi là Hắc Hắc Nghiệp. Nghiệp lành thọ quả báo lành ở 
cõi Sắc gọi là  Bạch Bạch Nghiệp. Nghiệp lành dữ xen lộn 
nhau thọ quả báo khả ái phi khả ái xen lộn nhau ở cõi Dục 
gọi là Hắc Bạch Hắc Bạch Nghiệp. 

 
8/ Ba Nghiệp Mâu Ni:  
 

Ba Nghiệp    Ba Nghiệp thanh tịnh   Ba Nghiệp Mâu  Ni 
 

Thân           Thân thanh tịnh  Thân Mâu Ni 
Ngữ                  Ngữ thanh tịnh                   Ngữ Mâu Ni 
Ý                      Ý thanh tịnh                         Ý Mâu Ni 

 
Từ Mâu Ni là do phiên âm từ tiếng Phạn Muni, có nghĩa 

là tịch mặc, dứt sạch các phiền não nên được vắng lặng. 
Hàng thánh giả vô học, do dứt sạch các phiền não nên thân 
nghiệp được gọi là thân Mâu Ni, Ngữ nghiệp gọi là ngữ Mâu 
Ni. Ý nghiệp gọi là ý Mâu Ni. Thân, ngữ, ý đều thành diệu 
hạnh nên được gọi là Thân thanh tịnh, Ngữ thanh tịnh, ý 
thanh tịnh. Vì tạm thời và vĩnh viễn xa kia mọi ác hạnh 
phiền não cấu uế nên gọi là Diêu Hạnh; nó thông cả hai loại 
thiện hữu lậu và thiện vô lậu.   

 
9/ Ba Hạnh: gồm có 3 ác hạnh và 3 diệu hạnh như sau: 
 
(a) Ba ác hạnh: Ba Nghiệp 
     Thân ác hạnh  Thân Nghiệp 
      Ngữ ác hạnh           Ngữ Nghiệp 
      Ý ác hạnh  Ý Nghiệp và tham, sân, tà kiến.                                               
 
 (b) Ba diệu hạnh :        Ba Nghiệp 
      Thân diệu hạnh      Thân Nghiệp 
       Ngữ diệu hạnh       Ngữ Nghiệp 
       Ý diệu hạnh           Ý nghiệp và vô tham, vô sân, 
             chính kiến 
    
Ba ác hạnh là tất cả 3 nghiệp ác của thân, ngữ, ý. Ba 

diệu hạnh gồm tất 3 nghiệp lành của thân, ngữ, ý.  Quan 
trọng nhất là Ý ác hạnh cũng như Ý diệu hạnh. Chúng nhiếp 
tất cả Ý nghiệp thiện, ác. Ý ác hạnh nhiếp luôn cả tham, 
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sân, tà kiến. Ý diệu hạnh nhiếp cả vô tham, vô sân, và chính 
kiến, như biểu đồ ghi trên. 

 
10/ Hai loại mười nghiệp đạo:  đó là 10 ác nghiệp đạo 

và 10 thiện nghiệp đạo. 
 
MƯỜI ÁC NGHIỆP 
 
* Thân:     Sát, đạo, dâm 
* Ngữ :     Nói dối trá, nói lưỡi hai chiều,  nói lời hung ác 
       , thêu dệt 
* Ý     :     Tham, sân, tà kiến 
 
MƯỜI THIỆN NGHIỆP 
 
Thân:  Không sát, không đạo, không dâm 
Ngữ :  Không nói dối trá, không nói lưỡi hai chiều, không 
    nói lời hung ác, không thêu dệt 
Ý     :  Không tham, không sân, thực hành chính kiến 
      
Trong các Kinh thường viết những việc lành, việc ác 

phát khởi từ thân, ngữ, ý đều trải qua 3 giai đoạn:  (a) Gia 
Hạnh; (b) Căn Bản; (c) Hậu khởi.  

Kinh Ưu Bà Tắc Bồ Tát Giới, phẩm Nghiệp viết: Phương 
tiện trang nghiêm; Căn Bản; Thành Dĩ.  

Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới viết:  Sát nhân sát duyên; 
Sát Pháp; Sát Nghiệp. 

Trong 3 phần kể trên Gia Hạnh là phương tiện phát khởi 
sự việc; Căn Bản là giai đoạn sự việc vừa hoàn thành ; Hậu 
Khởi là những hành động kế tiếp sau đó. Chỉ có phần Căn 
Bản mới gọi là NGHIỆP ÐẠO.  

Câu Xá Luận 16 viết: “Về bất thiện, Thân ác nghiệp đạo 
trừ một phần của thân ác hạnh không kể vào, đó là các thân 
nghiệp ác thuộc Gia Hạnh và Hậu Khởi và các nghiệp như 
uống rượu, đánh, trói… vì những việc nầy không thô bạo rõ 
rệt bằng những thân Ác Hạnh làm kẻ khác mất mạng, mất 
của, mất vợ như Phật dạy, đặc biệt phải xa lánh. Chỉ những 
việc ác chính như làm kẻ khác mất mạng, mất của…mới gọi 
là Nghiệp Ðạo.  

Ngữ ác nghiệp đạo không kể những ngữ ác hành thuộc 
gia hạnh, hậu khởi và khinh vi.  

Ý ác nghiệp đạo không kể những Ý ác hạnh thuộc tư 
duy ác và lòng tham nhẹ…  

 
Về thiện, Thân thiện nghiệp đạo trừ một phần của thân 

diệu hạnh không kể vào, đó là thân thiện nghiệp thuộc gia 
hạnh, hậu khởi và các việc khác như bố thí, cúng dường, lìa 
uống rượu… 

Ngữ thiện nghiệp đạo, trừ một phần của ngữ diệu hạnh 
như ái ngữ, thật ngữ… không kể vào. 

Ý thiện nghiệp đạo, trừ một phần của Ý diệu hạnh như 
các tư duy thiện không kể vào. 

 
10 điều Ác và 10 điều Thiện trở thành nghiệp đạo với 

những điều kiện như thế nào? 
 
NHỮNG YẾU TỐ KHIẾN  10 ÐIỀU ÁC TRỞ THÀNH ÁC 

NGHIỆP ÐẠO   
 
(1) Sát sinh nghiệp đạo: có 5 yếu tố: (a) Có tâm muốn 

giết; (b) Ðối tượng là loài hữu tình;  (c) Tưởng đó là loài hữu 
tình; (d) Dùng sức giết;  (e) Không giết lầm. 

(2) Trộm cắp nghiệp đạo: có 5 yếu tố: (a) Móng tâm lấy 
cắp; (b) Ðối với tài vật của kẻ khác; (c) Tưởng đó là tài vật 
của kẻ khác;  (d) Dùng sức lấy; (e) Không phải lấy lầm đem 
về làm của mình. 

(3) Tà dâm nghiệp đạo:  có 4 yếu tố: (a) Hành dâm với 
người không phải vợ hoặc chồng chính thức. (b) Làm việc 
trái với  phép tắc bình thường. (c) Làm việc trái với nơi chốn 
bình thường. (d) Làm việc trái với thời gian bình thường. 

(4) Vọng ngữ nghiệp đạo: có 4 yếu tố: (a) Tâm ô nhiễm;  
(b) Tư tưởng và lời nói trái với pháp tắc;  (c) Người bị lừa 
dối hiểu rõ điều được nghe nói; (e) Người nói dối biết rõ 
việc mình đã làm. 

(5) Lưỡi hai chiều (ly gián ngữ) nghiệp đạo: có 4 yếu tố: 
(a) Tâm ô nhiễm;  (b) Cố ý nói hại kẻ khác; (c) Người nghe 
hiểu rõ; (d) Người nói tự biết rõ mình nói hai lưỡi. 

(6) Ác khẩu nghiệp đạo: có 4 yếu tố: (a) Tâm ô nhiễm; 
(b) Cố ý nói lời độc ác, cộc cằn, thô bạo để hạ nhục kẻ 
khác; (c) Người nghe hiểu rõ; (d) Người nói tự biết rõ mình 
nói lời độc ác. 

(7) Ỷ ngữ (thêu dệt, tạp uế)  nghiệp đạo: có 2 yếu tố: (a) 
Tâm ô nhiễm; (b) Cố ý nói lời thêu dệt, vẽ vời, dua nịnh, tạp 
uế. Từ Ỷ Ngữ nầy có phạm vi rất rộng. Trừ 3 thứ hư cuống 
ngữ, thô ác ngữ, ly gián ngữ, tất cả ngôn từ điên đảo, tà 
vạy, phát khởi ra từ tâm ô nhiễm đều nằm trong phạm vi Ỷ 
Ngữ nầy. 

(8) Tham nghiệp đạo:  trường hợp nầy, lòng tham thể 
hiện nhiều mặt rất phức tạp phát khởi từ căn bản thức, nó là 
món căn bản phiền não cực mạnh nên một mình nó đủ yếu 
tố tạo ra Nghiệp Ðạo. 

(9) Sân nghiệp đạo: sân cũng là một trong tam độc, căn 
bản phiền não, thế lực của nó cực mạnh nên tự nó có thể 
tạo ra Nghiệp Ðạo. 

(10) Tà kiến nghiệp đạo: tà kiến là một chi nằm trong 6 
món căn bản phiền não, thế lực của nó không kém gì 2 món 
trên. Từ kiến chấp tà vạy mà sinh ra vô số tội lỗi. Do đó nó 
dễ dàng tạo ra nghiệp đạo. 

 
Tóm lại Gia Hạnh của 10 nghiệp đạo ác do 3 căn bất 

thiện là Tham, Sân, Si mà phát khởi. Do tâm Sân mà tạo ra 
nghiệp đạo sát sinh; do Tham dục mà tạo ra trộm cắp 
nghiệp đạo, tà dâm… Cũng từ 3 món tam độc kể trên mà 
tạo ra cuồng ngữ, ly gián, tạp uế ngữ, thô ác, tà kiến nghiệp 
đạo… 

 
Về 10  Thiện Nghiệp Ðạo thì luận Câu Xá viết như sau: 

“Các Nghiệp đạo Thiện bất luận là Gia Hạnh, Căn Bản, hay 
Hậu Khởi đều từ 3 Thiện Căn là Vô Tham, Vô Sân, Vô Si 
mà phát khởi. Những Thiện Tâm  tất nhiên là tương ứng với 
3 thiện căn nầy”. 

 
11/ Ba món tà hạnh:  Tức là Tà Ngữ, Tà Nghiệp và Tà 

Mạng.  
Luận Bà Sa 16 viết như sau: “Như trong ngữ nghiệp tạo 

bất thiện nghiệp, nếu do lòng Tham mà phát khởi thì gọi là 
tà ngữ, cũng gọi là tà mạng, vì trong đó gồm có mục đích 
nuôi sống nữa. Nếu do tâm Sân Si mà phát khởi thì chỉ gọi 
là tà ngữ chứ không gọi là tà mạng. Bởi không vì mục đích 
nuôi sống. Và thân nghiệp đạo bất thiện cũng vậy, nếu do 
lòng tham phát khởi thì gọi là tà nghiệp, cũng gọi là tà 
mạng. Nhưng nếu do sân si mà phát khởi, chỉ gọi là tà 
nghiệp chứ không gọi là tà mạng.”    

 
Nói tóm lại Nghiệp có nhiều chủng loại nhưng không 

ngoài 3 cách phân loại chính đó là thuộc về Thân, Ngữ, Ý; 
hoặc Thiện, hoặc Ác, hoặc Trung dung; thuộc hữu lậu hay 
vô lậu. 

Nghiệp Thiện Hữu Lậu, tính nó ít nhiều mùi vị bất lương, 
vị bản ngã trong đó. Trái lại Thiện Vô Lậu hoàn toàn thanh 
tịnh, thoát hẳn mùi vị bất lương, vị bản ngã. Còn gọi là Diệu 
Thiện. 

 
Ðặc biệt đây muốn nhấn mạnh đến nguyên nhân của Mê 

không những chỉ có 3 Nghiệp ác mà luôn cả 3 nghiệp Thiện 
hữu lậu nữa. Vì 3 nghiệp thiện hữu lậu nầy là nguyên động 
lực chiêu cảm quả báo tốt lành trong cõi người và cõi trời. 
Ðồng thời nó cũng là bước căn bản tiến lên Vô Lậu Thiện 
và tiến dần đến giác ngộ, giải thoát.  �  
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TÜªng NiŒm  
CÓ ñåi Lão Hòa ThÜ®ng  Thích Trung Quán 

 
 

 

§i Çó mà Ç‰n 100 ngày rÒi. Quä thÆt th©i gian trôi 
qua nhanh quá! NgÜ©i xÜa ví th©i gian nhÜ bóng 

ng¿a non chåy nhanh qua cºa s° cÛng nhÜ th‰. M§i ngày 
nào Çó Hòa ThÜ®ng vÅn còn månh khÕe, da dÈ hÒng hào. 
V§i dáng ÇiŒu tØ bi, bÜ§c Çi khoan thai, thiŠn vÎ, luôn tôn 
kính gi§i luÆt và lÃy gi§i luÆt làm ÇÀu; nên có vÎ khách tæng 
nào xin Çänh lÍ Ngài, Ngài ÇŠu luôn khua tay chÓi tØ b¢ng 
m¶t cº chÌ rÃt Ü là tØ ái. 

Hôm nay có ThÀy ñÙc Th¡ng là ÇŒ tº cûa Hòa ThÜ®ng 
có biên thÜ và nh© tôi vi‰t m¶t bài Ç‹ Çæng vào k› y‰u sau 
tuÀn bách nhÆt. Do vÆy tôi ch¡p bút Ç‹ vi‰t nên nh»ng dòng 
ch» tâm thành nÀy, nhÃt là sau khi Çã tham d¿ tang lÍ cûa 
Ngài và xem qua cuÓn Vidéo Çã quay låi Ç©i Ngài lúc còn 
hiŒn tiŠn cÛng nhÜ lúc lâm chung. Tôi bi‰t nói và bi‰t vi‰t gì 
Çây cho m¶t bÆc ñåi Tæng có công v§i ñåo trong viŒc xây 
d¿ng chùa chiŠn tØ ViŒt Nam qua Lào, rÒi tØ Lào qua Pháp, 
qua BÌ và Ç¥c biŒt là Çào tåo Ni chúng cÛng nhÜ Tæng tài và 
nhÃt là phiên dÎch nh»ng b¶ kinh có giá trÎ, trong Çó có b¶ 
ñåi Trí ñ¶ LuÆn gÒm 9 cuÓn; m‡i cuÓn Ç¶ 500 trang, gÒm 
100 quy‹n tr¿c dÎch tØ ñåi Tång kinh ch» Hán. 

Tôi vÓn ham Ç†c sách tØ thuª nhÕ; nên Çã có duyên Ç†c 
tác phÄm kinh HiŠn Ngu cûa Ngài dÎch tØ næm 1964, 1965. 
Lúc Ãy thÃy có nhiŠu mÄu chuyŒn tiŠn thân cûa ñÙc PhÆt rÃt 
hay nên tôi Çã chæm chú Ç†c; nhÜng không Ç‹ tâm mÃy Ç‰n 
tên cûa dÎch giä. Mãi vŠ sau nÀy, nh»ng næm 1977, 1978, 
1979 khi nào chùa Khánh Anh ª Paris cÀn s¿ hiŒn diŒn cûa 
tôi, lúc Hòa ThÜ®ng Minh Tâm Çi v¡ng, thì tôi låi qua xÙ 
Pháp nhiŠu hÖn và m‡i lÀn nhÜ th‰, tôi ÇŠu có ghé thæm vÃn 
an Hòa ThÜ®ng. Lúc nào cÛng th‰, cÛng chÌ m¶t nø cÜ©i rÃt 
ÇÖn giän và trông có vÈ nhÜ m¶t nhà nho, m¶t vÎ ThiŠn SÜ. 
Thông thÜ©ng tôi chÌ thæm Ngài chØng m¶t ti‰ng ÇÒng hÒ và 
cáo tØ. Vì Ngài rÃt bÆn r¶n cho viŒc dÎch kinh, dåy chúng. 

M¶t hôm trong næm 1991 tôi Ç‰n thæm Hòa ThÜ®ng, Hòa 
ThÜ®ng có hÕi r¢ng: "Chùa khánh thành rÒi; nhÜng thÃy 
chÜa xong, vì lš do gì th‰ ?". Tôi båch r¢ng: "Båch Ngài. Lš 
do duy nhÃt chÌ vì vÃn ÇŠ tài chánh còn trª ngåi thôi". Nhân 
cÖ h¶i nÀy tôi Çã xin phép Hòa ThÜ®ng cho Chùa Viên Giác 
tåi Hannover mÜ®n 20.000 FF, tÜÖng ÇÜÖng v§i 3.000 Euro 
bây gi© và Hòa ThÜ®ng Çã hoan h›. ñ‰n næm 1998, khi 
Viên Giác Çã thÜ thä, tôi có Çem sÓ tiŠn Ãy xin hoàn låi Hòa 
ThÜ®ng; nhÜng Hòa ThÜ®ng Çã chÓi tØ và bäo r¢ng: ñó là 
PhÆt s¿ chung, hãy Ç‹ Çó chæm lo cho chùa. ÷n nghïa Ãy 
bi‰t bao gi© m§i ÇŠn Çáp ÇÜ®c, mà lúc nào tôi cÛng tâm tâm 
niŒm niŒm nÖi cõi lòng, phäi làm sao Çây Ç‹ báo ân Hòa 
ThÜ®ng. 

Sau nÀy khi dåy cho chúng xuÃt gia cûa Viên Giác, tôi 
Çã Çem b¶ ñåi Trí ñ¶ LuÆn cûa Ngài dÎch tØ ch» Hán sang 
ti‰ng ViŒt và do PhÆt H†c ViŒn QuÓc T‰ ª MÏ Ãn hành næm 
1992 tåi Hoa Kÿ và nay Çang h†c Ç‰n quy‹n thÙ 59 vŠ 
phÄm Xá L®i. ñây là m¶t b¶ kinh ñåi ThØa rÃt vi diŒu. 
Chúng tôi Çã h†c 5 næm rÒi, Ç‰n bây gi© m§i hÖn phân nºa 
kinh và còn 41 phÄm n»a có lë së hoàn thành trong 4 næm 

t§i. Vì lë m‡i tuÀn chúng xuÃt gia chÌ h†c v§i tôi m¶t lÀn vào 
ngày thÙ hai và chÌ có 1 ti‰ng rÜ«i ÇÒng hÒ mà thôi. 

BÖi l¶i trong bi‹n cä bao la cûa PhÆt Pháp Ãy do Ngài 
Long Th† ÇŠ båt chû xÜ§ng, Ngài CÜu Ma La ThÆp dÎch tØ 
ch» Phån sang ch» Hán và ª cuÓi th‰ k› thÙ 20, gÀn 2.000 
næm sau b¶ kinh Ãy Çã ÇÜ®c Hòa ThÜ®ng Thích Trung Quán 
dÎch sang ti‰ng ViŒt và vì th‰ mà chúng ta ngày nay m§i có 
cÖ h¶i h†c hÕi, Ç†c tøng, tham khäo. Công ÇÙc Ãy nhÜ m¶t 
trí tuŒ cao viÍn tuyŒt v©i, chúng ta cho hoài không h‰t, h†c 
hoài không xong, tu hoài không ngán. 

Ngày nay Hòa ThÜ®ng Çã ra Çi; nhÜng nh»ng giá trÎ tinh 
thÀn Ãy do s¿ miŒt mài phiên dÎch cûa Hòa ThÜ®ng mà Çàn 
hÆu h†c chúng ta m§i có cÖ h¶i Ç‹ tu trì và nghiên cÙu. 

ñã Ç‰n ngày tuÀn 100 cûa Hòa ThÜ®ng, chúng con cÛng 
Çang h†c phÄm Xá L®i thÙ 59 cûa ñåi Trí ñ¶ LuÆn và cÛng 
nhân tuÀn 100 nÀy Chùa Hoa Nghiêm tåi BÌ cung nghinh Xá 
L®i cûa Hòa ThÜ®ng vŠ tôn trí tåi Çây. Có m¶t cái gì Çó 
trùng h®p chæng ? hay là BÒ Tát Çã thÎ hiŒn Ç‹ vào Ç©i b¢ng 
nhiŠu hình thÙc khác nhau cûa thân giáo, khÄu giáo và š 
giáo ? ñây là m¶t hình änh nhiŒm mÀu khi chúng ta Çi sâu 
vào Trí TuŒ cûa Bát Nhã mà trong ñåi Trí ñ¶ LuÆn Çã có 
không bi‰t bao nhiêu lÀn Ngài Long Th† nhÃn månh nhÜ 
th‰. 

Trong ñåi Trí ñ¶ LuÆn có nhiŠu câu chuyŒn khuyên dåy 
rÃt hay, mà tâm Ç¡c nhÃt v§i tôi là câu chuyŒn nÀy: 

- CÛng nhÜ th‰ Çó, vàng ròng ÇÜ®c Ç¿ng trong m¶t túi 
dÖ. VÆy thì ngÜÖi lÃy vàng hay lÃy túi ? 

- Dï nhiên là con ch†n vàng. 

- ñiŠu Ãy Çúng; nhÜng n‰u không có túi dÖ làm sao Ç¿ng 
vàng ÇÜ®c ? 

(* Chú: Túi dÖ dø cho thân cûa ta. Còn vàng tÜ®ng trÜng 
cho PhÆt tánh) 

- Låi n»a! n‰u nhÜ ngÜÖi Çang ª trong Çêm tÓi. B‡ng có 
m¶t ngÜ©i mù ÇÜa ÇuÓc cho ngÜÖi soi ÇÜ©ng. VÆy ngÜÖi chê 
ngÜ©i mù không lÃy ÇuÓc, hay ngÜÖi lÃy ÇuÓc mà không cÀn 
Ç‰n ngÜ©i mù ? 

- Dï nhiên là con ch†n cây ÇuÓc. 

- NhÜng n‰u không có ngÜ©i mù thì làm sao ngÜÖi có 
ÇÜ®c cây ÇuÓc ? 

(* Chú: NgÜ©i mù dø cho chúng sanh. Cây ÇuÓc dø cho 
PhÆt tánh) 

GiÓng nhÜ th‰, có nhiŠu mÄu chuyŒn ÇÓi Çáp rÃt tuyŒt 
v©i. ña phÀn chúng ta chÃp vào hình tÜ§ng ÇËp xÃu; nhÜng 
chúng ta quên Çi tâm PhÆt cûa mình hay cûa ngÜ©i ÇÓi diŒn. 
Vì lë ai cÛng có PhÆt tánh; nhÜng vì vô minh sanh tº Çã 
khi‰n ta phäi n°i trôi trong sáu nÈo luân hÒi, không t¿ bi‰t 
mình; chÌ bi‰t t¿ làm kh° mình và kh° ngÜ©i mà thôi. 

Tôi và Tæng chúng chùa Viên Giác chÌ Ç‰n Çänh lÍ nhøc 
thân Ngài trÜ§c m¶t ngày làm lÍ trà tÿ. Vì chúng tôi có nhiŠu 

M 
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PhÆt s¿ vào cuÓi tuÀn Ãy. Dï nhiên là trong Giáo H¶i 
PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Âu Châu Çã có Hòa 
ThÜ®ng Thích Minh Tâm, ThÜ®ng T†a Thích Tánh ThiŒt, 
ThÜ®ng T†a Thích Trí Minh cùng v§i hÖn 50 Tæng Ni trong 
Giáo H¶i Çã Ç‰n tham d¿ tøng kinh, phúng Çi‰u, tr® niŒm. 
Còn chúng tôi Çã không tham d¿ lÍ tÓng táng và trà tÿ cûa 
Ngài ÇÜ®c, thÆt lÃy làm áy náy và kh° tâm. 

ñám tang cûa Ngài quá vï Çåi. Vì có ñåi Lão Hòa 
ThÜ®ng Thích Tâm Châu tØ Canada sang tham d¿. Ngài có 
Ç†c Çi‰u væn tÜªng niŒm và chÜ Tæng Nam Tông, B¡c Tông 
cùng tÃt cä các t¿ viŒn tåi Paris nhÜ Linh SÖn, Quan Âm, 
Khánh Anh, Trúc Lâm, Khuông ViŒt v.v... ÇŠu Ç‰n tham d¿. 
Vä chæng nh© công ÇÙc phiên dÎch cûa Ngài mà Çã Ç¶ng 
lòng Ç‰n tÙ chúng, cäm th† Ç‰n chÜ Thiên; cho nên Çám 
tang cûa Ngài ÇÜ®c cº hành m¶t cách trang nghiêm tr†ng 
th‹ nhÜ th‰. 

Tôi chÜa tr¿c ti‰p h†c v§i Ngài gi© nào; nhÜng qua kinh 
sách cûa Ngài dÎch, tôi Çã h†c hÕi thâu thÆp ÇÜ®c rÃt nhiŠu 
Ç‹ làm hành trang trong cu¶c sÓng tu h†c cûa mình. 

Mong r¢ng 4 chúng ÇŒ tº cûa Ngài, xuÃt gia cÛng nhÜ tåi 
gia luôn luôn hòa thuÆn, chia xÈ nh»ng khó khæn trong cu¶c 
sÓng cÛng nhÜ san sÈ cho nhau nh»ng niŠm vui khi ân sÜ 
Çã v¡ng bóng và m¥c dÀu Ngài Çã tÎch; nhÜng Ngài vÅn 
còn. ñó là hình änh cûa ñåo ÇÙc, tác phong, ÇÙc hånh cûa 
Ç©i Ngài. ñó là m¶t bài h†c không l©i; nhÜng tôi tin r¢ng rÃt 
mãnh liŒt, có th‹ soi r†i cho m†i ngÜ©i trª vŠ con ÇÜ©ng 
chân thiŒn mÏ. 

 

Cung kính cúi ÇÀu Çänh lÍ. 

        Thích NhÜ ñi‹n 

PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên Giác  

     Hannover, ñÙc QuÓc 
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Ti‹u sº 
Hòa ThÜ®ng Tôn SÜ   

thÜ®ng Trung hå Quán 

 

Nam mô Tây PhÜÖng C¿c Låc Th‰ Gi§i ñåi TØ  

ñåi Bi A Di ñà PhÆt 

Nam mô Kim Liên ñÜ©ng ThÜ®ng LÎch ñåi T° SÜ  

Tác ñåi ChÙng Minh 

 

I - THÂN TH  

Hòa ThÜ®ng Thích Trung Quán, th‰ danh VÛ Thanh 
QuÃt, sinh ngày 9 tháng 6 næm MÆu Ng† tåi làng Hå Kÿ, phû 
Nghïa HÜng, tÌnh Nam ñÎnh, B¡c ViŒt; trong m¶t gia Çình 
hiŠn lÜÖng. Thân phø là cø ông VÛ ñình DuÆt, thân mÅu là 
cø bà NguyÍn ThÎ Nhiên. Hòa ThÜ®ng là ngÜ©i con thÙ hai, 
trong gia Çình gÒm 2 trai và 2 gái. 

II - XuÃt gia tu h†c 

Hòa ThÜ®ng nhân Ç†c LÎch Sº T° HuyŠn Quang thi Ç‡ 
Trång Nguyên mà vÅn c¡t tóc xuÃt gia, r©i bÕ vinh hoa, 
không màng danh l®i, thi‰t tha cÀu ñåo, lÃy am tranh làm 
ñåo Tràng, nhÆn väi thô làm y phøc; nh© Çó Hòa ThÜ®ng Çã 
thÃu hi‹u lš vô thÜ©ng cûa vån h»u, mùi tåm b® cûa quyŠn 
uy, Ngài tìm Ç‰n T° ñình Kim Liên (ñÒng ñ¡c) Ninh Bình Ç‹ 
tÀm SÜ h†c ñåo. T° ñình Kim Liên vÓn là chÓn ÇÎa linh 
nhân kiŒt, sän sinh nhiŠu bÆc XuÃt TrÀn ThÜ®ng Sï. Hòa 
ThÜ®ng cÀu xin th‰ phát xuÃt gia v§i Hòa ThÜ®ng thÜ®ng 
ñÙc hå NhuÆn (T° ñÒng ñ¡c). Sau Çó, Ngài ÇÜ®c SÜ T° 
truyŠn cho gi§i Sa Di và gi§i Tÿ KhÜu. TØ khi sÖ tâm xuÃt 
gia, Ngài luôn tinh tÃn tu hành, chuyên cÀn h†c tÆp Giáo 
Pháp PhÆt ñà và Ç¥c biŒt Ngài có nhân duyên thù th¡ng v§i 
Kinh DiŒu Pháp Liên Hoa; cho nên Ngài Çã nhÆp tâm và 
h¢ng ngày ÇŠu trì tøng B¶ Kinh ñåi ThØa thâm nghïa này. 
DÜ§i s¿ dìu d¡t dåy bäo ân cÀn cûa SÜ T°, c¶ng v§i s¿ 
quy‰t chí cÀu ti‰n cûa bän thân; Hòa ThÜ®ng luôn nhÃt tâm 
h†c tÆp Kinh LuÆt và hành trì lÍ bái, cung kính tôn tr†ng các 
bÆc trÜªng thÜ®ng, hòa nhã nhún nhÜ©ng v§i ÇŒ huynh. Hòa 
ThÜ®ng ÇÜ®c T° truyŠn thØa và giao trách nhiŒm vào Nam 
Ç‹ Ho¢ng Pháp. Tåi Thanh Minh ThiŠn ViŒn, Hòa ThÜ®ng 
Çã Çem giáo lš PhÆt ñà giäng dåy và khai hóa tâm ÇÎa cho 
nhiŠu ngÜ©i h»u duyên. Hòa ThÜ®ng là m¶t trong nh»ng ÇŒ 
tº Ç¡c pháp v§i SÜ T° ñÒng ñ¡c (ñÙc ñŒ NhÃt Pháp Chû 
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam). 

III - Hóa Çåo 

Næm 1959, Hòa ThÜ®ng nhÆn l©i thÌnh cÀu cûa CÓ ñåi 
Lão Hòa ThÜ®ng Thích LÜÖng SÖn (cø Thanh TuÃt) sang Ai 
Lao Ç‹ ho¢ng dÜÖng PhÆt Pháp. Ngài Çã phát huy vai trò 
Tác NhÜ Lai SÙ, Hành NhÜ Lai S¿ tåi nÖi Çây và là m¶t 
trong nh»ng vÎ ÇÀu tiên truyŠn bá tÜ tÜªng PhÆt Giáo ñåi 
ThØa tåi nÖi này. 

Kh¡p 3 miŠn: ThÜ®ng, Trung, Hå Lào, Ngài Çã thành lÆp 
cÛng nhÜ Çóng vai trò lãnh Çåo tinh thÀn 10 ngôi chùa. 
Trong nh»ng ngôi Phåm VÛ huy hoàng Çó, n°i bÆt nhÃt là 
ngôi chùa PhÆt Tích tåi miŠn ThÜ®ng Lào (Luang Prabang) 
và chùa Bàng Long tåi thû Çô Viên Chæn. Tåi các Çåo tràng 
này, Hòa ThÜ®ng Çã Ç¶ ÇÜ®c hÖn 20 vÎ Tæng và hÖn 30 vÎ Ni 
xuÃt gia cÛng nhÜ hàng nghìn thiŒn Nam, tín N» quy y. 

Næm 1977, CÓ ñåi Lão Hòa ThÜ®ng Thích Chân 
ThÜ©ng, viŒn chû chùa Quan Âm cung thÌnh Hòa ThÜ®ng 
sang Pháp ho¢ng dÜÖng PhÆt ñåo, Ngài Çã truyŠn bá Giáo 
Lš ñåi ThØa tåi các T° ñình Quan Âm và HÒng Hiên. 

Næm 1981, vì s¿ nghiŒp "Ho¢ng Pháp vi gia vø, L®i sinh 
vi b°n hoài", Hòa ThÜ®ng sáng lÆp Chùa Hoa Nghiêm. ñây 
là dÃu Ãn ÇÀu tiên Ngài hóa ñåo trên ñÃt Pháp. Trong hÖn 
m¶t thÆp niên, Hòa ThÜ®ng Çã ki‰n tåo thêm 2 ngôi chùa: 
ñó là chùa Pháp VÜÖng tåi Noyant và chùa Hoa Nghiêm tåi 
Bruxelles (VÜÖng QuÓc BÌ). Ngoài ra, cÛng có nhiŠu ngôi 
chùa Çã nÜÖng vào công ÇÙc Ngài ÇÜ®c thành lÆp và suy 
tôn Hòa ThÜ®ng là vÎ lãnh Çåo tinh thÀn tÓi cao cho các ñåo 
Tràng, tiêu bi‹u là chùa PhÆt Giáo ViŒt Nam tåi Seattle (MÏ 
QuÓc), chùa Nhân VÜÖng tåi Troyes, chùa Hoa Nghiêm tåi 
Grenoble, chùa Kim Quang tåi Bobygny, chùa H¶ QuÓc tåi 
Roubaix, chùa TØ Ân tåi Bonneville. 

NÖi T° ñình Hoa Nghiêm, Hòa ThÜ®ng Çã th‰ phát xuÃt 
gia và lÆp Çàn truyŠn gi§i cho 12 vÎ Tæng và 26 vÎ Ni, ÇÒng 
th©i hàng nghìn thiŒn Nam, tín N» cÛng Çã phát tâm quy y 
và th† gi§i v§i Ngài. 
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IV - S¿ nghiŒp ho¢ng pháp 

HÖn 60 næm xuÃt gia tu Çåo, v§i trình Ç¶ PhÆt h†c uyên 
thâm, quäng bác và gi§i ÇÙc trang nghiêm, thanh tÎnh; Hòa 
ThÜ®ng ÇÜ®c suy tôn là m¶t trong nh»ng tàng cây Çåi thø 
cho PhÆt Giáo ViŒt Nam tåi Häi Ngoåi. Ngoài s¿ nghiŒp ti‰p 
dÅn hÆu lai, báo PhÆt Ân ÇÙc, Hòa ThÜ®ng còn lÜu låi nhiŠu 
tác phÄm væn hóa PhÆt Giáo Ç¥c s¡c, ÇÜ®c nhiŠu Tæng Ni, 
PhÆt Tº tham cÙu. Trong gia tài Pháp Bäo trân quš này, n°i 
bÆt nhÃt là B¶ ñåi Trí ñ¶ LuÆn, Kinh HiŠn Ngu, Kinh PhÆt 
Bän TÆp Hånh, Kinh ThiŒn Ác Nhân Quä, Kinh Sám HÓi 
DiŒt T¶i Trang Nghiêm Thành PhÆt, Kinh NghiŒp Báo Sai 
BiŒt, Kinh ñåi Thông PhÜÖng Quäng, PhÆt Thuy‰t ñåi ThØa 
Tåo TÜ®ng Công ñÙc, ChÜ Kinh Toát Y‰u TruyŒn, Kinh 
Vãng Sinh LuÆn, Kinh Nhân VÜÖng H¶ QuÓc v.v... 

V§i trên 30 tác phÄm dÎch thuÆt, Hòa ThÜ®ng Çã Ç‹ låi 
hàng hÆu h†c m¶t gia tài Pháp Bäo vô giá và góp phÀn xi‹n 
dÜÖng Chính Pháp làm cho Giáo Lš cûa ñÙc PhÆt trÜ©ng 
tÒn bÃt diŒt. 

V - LÆp hånh tu trì 

Hòa ThÜ®ng bän tính vÓn hiŠn hòa, Ngài thÜ©ng dùng 
Thân Giáo hÖn là KhÄu Giáo Ç‹ khích lŒ tÙ chúng tu hành. 
SuÓt cu¶c Ç©i tu hành, Hòa ThÜ®ng chÌ m¶t lòng v§i ñåo, 
lÃy s¿ tu NhÅn Nhøc làm ÇÀu, nÜÖng ÇÙc TØ Bi H› Xä làm 
tr†ng, lÆp nguyŒn BÓ Thí làm hånh, løc th©i lÍ låy HÒng 
Danh ChÜ PhÆt, trì tøng B¶ ñåi ThØa DiŒu Pháp Liên Hoa 
Kinh. ñó chính là th©i khóa công phu h¢ng ngày cûa Hòa 
ThÜ®ng, dù trong lúc khÕe månh hay khi tÙ Çåi bÃt hòa, 
Ngài vÅn không bao gi© xao lãng. 

NhÜ vÆy, th©i gian Çã träi qua hÖn nºa th‰ k›, dù hoàn 
cänh có Ç°i d©i, xuân hå thu Çông bÓn mùa thay áo, Hòa 
ThÜ®ng Ho¢ng Pháp ª bÃt cÙ nÖi Çâu, giáo hóa chúng sinh 
ª bÃt cÙ nÖi nào, Ngài tØ sÖ tâm xuÃt gia cho Ç‰n ngày nay 
vÅn chÌ có 3 y, bình bát cùng v§i công phu tu hành, lÆp 
nguyŒn Ç¶ sinh, khiêm cung hòa nhã, mà ÇÙc Ç¶ cûa Ngài 
vÅn tÕa kh¡p m†i nÖi làm bóng mát che chª cho muôn 
ngÜ©i, làm gÜÖng sáng cho hàng tÙ chúng nÜÖng t¿a. 

VI - Viên tÎch 

Th‰ rÒi: 

Sinh nhÜ th‹ Ç¡p chæn bông 

Tº nhÜ cªi áo hå nÒng khác chi 

XÜa nay các Pháp h»u vi 

Không sao tránh khÕi biŒt ly vô thÜ©ng. 

Dòng th©i gian dÀn trôi, nhÆt nguyŒt h¢ng Ç¡p Ç°i. BÜ§c 
chân Hòa ThÜ®ng ngày càng mŒt mÕi, thân tÙ Çåi hi‹n hiŒn 
lš vô thÜ©ng, Hòa ThÜ®ng Çã nhË gót quy tây, xä bÕ Báo 
thân, h¶i nhÆp Pháp thân thÜ©ng trø vào lúc 2 gi© 30 phút 
sáng ngày 1 tháng 4 næm 2003 (nh¢m ngày 30 tháng 2 Quš 
Mùi), trø th‰ 86 næm, hå låp 66 tu°i. 

Th‰ là Hòa ThÜ®ng Çã tØ bÕ huyÍn thân trong cõi hÒng 
trÀn, nhÜng công ÇÙc và Çåo hånh cûa Ngài vÅn còn lÜu låi 
trên th‰ gian, trong tâm tÜ kš Ùc cûa nh»ng ngÜ©i con PhÆt 
và trong lÎch sº PhÆt Giáo hiŒn tåi và mai sau. 

Nam mô ma ha sa môn tÿ khÜu bÒ tát gi§i  

thích thanh quÃt, 

hiŒu trung quán, Çåi lão hòa thÜ®ng  

thiŠn t†a hå tác Çåi chÙng minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NgÛ tuÀn khánh h› 
 

Thân t¥ng ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n 
ViŒn Chû chùa Viên Giác, ñÙc QuÓc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thiên-mŒnh h»u dÜ phú th† khai, 
Trang nghiêm y chính nhuÆn Tæng-tài. 

Giang sÖn Çåo pháp tÒn tâm niŒm, 
Xán-lån th©i quang hÜ§ng bäo-Çài. 

 
Næm læm phúc th† nª hoa, 

Trang-nghiêm y, chính ÇÆm Çà Tæng-thân. 
Lòng mang Ç©i, Çåo tinh thÀn, 

Th©i quang bØng sáng nhË chân liên-Çài. 
 

ñÙc-quÓc, ngày 28 tháng 6 næm 2003 
      
 
 
 
       Hòa-ThÜ®ng Thích-Tâm-Châu 
                          h› t¥ng 
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SEIN  

UND 
NICHTSEIN 

 

�  THICH NHU DIEN 

Aus dem Vietnamesischen ins 

Deutsche übertragen von 
HANH TAN & HANH GIOI 

* 

(Fortsetzung von VG Nr. 135) 

 

Kapitel V 
 
 

Sein und Nichtsein 
im Geist des MadhyamakaKarika 

  
  Wir befassen uns jetzt mit einem 
sehr schwierigen Kapitel. 
Wahrscheinlich dem schwierigsten  im  
Leben.  Es  ist  aus der  Sicht  der  
Philosophie  wie  der  des  Buddhismus  
schwer  zu verstehen.  Ich  versuche  
so  gut  ich  kann,  die  446  Verse  
des Madhyamaka  zu  übersetzen.  Am  
Ende  jeden  Abschnitts  füge  ich eine  
kurze Erklärung bei, die der 
Erleichterung des Verständnisses 
dienen soll.  
 Ich bete zu den Partriarchen der 
Überlieferungslinie, sich meiner und  
meines  Werkes  zu  erbarmen,  und  
mir  die  nötige  Weisheit  zu geben,  
damit ich die Arbeit mit Verstand 
erledigen kann. Dennoch bin  ich  
davon  überzeugt,  dass  mir  sehr  
viele  Fehler  unterlaufen werden  und  
vieles  nicht  dem  Sinn  der  
Partriarchen  entsprechend bearbeitet 
worden sein wird, denn mein Wissen 
ist sehr gering.  

 Die 446 Verse sind in 4 Büchern 
und 27 Kapiteln eingeteilt. Das erste  
Buch beinhaltet 6 Kapitel,  das  zweite 
8 Kapitel, das dritte 7 und  das  vierte  
6  Kapitel.  Dieses  Sastra  wird  dem  
Boddhisattva Nagarjuna 
zugeschrieben. Der Text wurde von 
Kumarajiva zur Zeit der späten Jing 
Dynastie ins Chinesische übertragen. 
In den letzten 1500 Jahren kursierte 
diese Übersetzung auch in Vietnam 
und war schon  immer  ein  begehrtes  
Objekt  der  Übersetzer  und 
Kommentatoren. Seit 1994 residiert 
der Ehrwührdige Thich Vien Ly in  den  
USA. Er  veröffentlichte  dort  eine  
neue,  von  ihm übersetzte Ausgabe.  
Neben  der  genauen  Übersetzung  
hat  er  weitere  Kapitel hinzugefügt,  
eines  über  die  Konditionen  und  
fünfundzwanzig  über das Parinirvana, 
und zwar in derDevanagarischrift, 
Kapitel, die von dem Acarya 
Chandrakirti erläutert worden sind.  
  
Madhyamika – Erstes Buch  
Erstes Kapitel: Meditation über 
die bedingte Kondition.  
  
1.  Weder  geboren  noch  
vergänglich;  nicht  die  Ewigkeit  auch 
nicht das  endgültige  Erlöschen, 
weder Eins- noch Andersein; nicht 
kommen, auch nicht gehen.  
2.  Das  ist  die  bedingte  Kondition;  
die  alle  Geschwätze  
verstummen läβt. Ich verbeuge mich 
vor dem Buddha, seine Lehre ist 
unübertroffen.  
3. Alle Phänomene entstehen nicht von 
selbst, auch nicht aus den anderen, sie 
sind nicht gleich auch nicht ohne 
Grund; deshalb weiβ [man] vom Nicht-
Entstehen.  
4. Wenn die Phänomene ein Selbst 
haben, dann sind sie frei von 
Konditionen.  Weil  sie  Nicht-selbst  
sind,  sind  die  anderen  auch Nicht-
selbst.  
5. Es gibt die Ur-Kondition, die aus der 
Kondition entstehenden Konditionen,  
die  Kondition  der  Kondition  selbst  
und  die darüberhinaus  existierenden  
Konditionen.  Aus  diesen  vier 
Konditionen entstehen alle 
Phänomene, da gibt es keine fünfte.  
 
 
 
 
* Dies ist eine direkte Übertragung aus dem 
Vietnamesischen ins Deutsche mit referrenz 
zu den Englischen Übersetzung und den 
Chinesischen Text, der die Vietnamesische 
übersetzung als Vorlage diente. Die in 
Eckigstehende Klamme sind 
Vervolltändigung um den Kontext besser 
dargestellt zu werden.  
 

6.  Das  Entstandende  entsteht  durch  
Konditionen  oder  durch Nicht-
Konditionen. Deshalb sind die 
Konditionen das Entstandende; oder 
kann die Konditionen nicht das 
Entstandende sein?  
7.  Ursache  ist  das  Ur-Phänomen  
des  Entstandenden,  dieses 
Phänomen heiβt dann Kondition. Wenn 
das Entstandende noch nicht entsteht; 
warum nennen wir es nicht einfach 
Nicht-Kondition?  
8. Als das Entstandende noch nicht 
entstand, gab es auch nicht das  
Vergehende,  das  Vergehende  
bedingt  etwas?  Deshalb  gibt  es 
auch keine Kondition der Kondition.  
9.  Wie  die  Buddhas  lehrten  in  dem  
wunderbaren  wahren Dharma: Ohne 
diese Kondition, was nutzt die 
bedingte Kondition?  
10. Alle Phänomene haben kein Selbst, 
sie sind also ohne wahre Form. Die 
Aussage: „alle Phänomene existieren“ 
ist von Grund aus falsch.  
11.  Wieder  und  wieder  sucht  [man]  
erfolglos  nach  der Anwesenheit des 
Entstandenden in den Konditionen. 
Wenn es keine Kondition gibt, wo 
entstehen die Konditionen?  
12. Wenn in der Kondition kein 
Entstandendes existiert, warum 
entsteht das Entstandende immer 
noch aus der Kondition und nicht aus 
der Nicht-Kondition?  
13. Wenn das Entstandende aus der 
Kondition entsteht, dann hat die 
Kondition kein Selbst, dann ist das 
Entstandende tatsächlich aus dem 
Nicht-Selbst entstanden, daher ist der 
Anspruch von Kondition als Ursache 
ungültig.  
14. Wenn das  Entstandende weder  
aus  der  Kondition noch aus der Nicht-
Kondition entstanden ist, dann existiert 
das Entstandende nicht, sowohl als 
Kondition als auch als Nicht-Kondition.  
 Oben  findet  sich  einiges  zur  
Anleitung  für  die  Meditation  über 
die  Kondition  und  ihre  Bedingtheit.  
Dieses  Kapitel  behandelt  den Prozeβ 
des Entstehens als bedingtes 
Phänomen der Kondition. Das 
Entstehen  ist  ein  Vorprozeβ  des  
Vergehens.  Vergehen  ist  bedingt 
durch  Entstehen.  Deshalb  nennen  
wir  sie  entweder  Ursache  oder 
Wirkung. Die Bedeutung der ersten 
und der letzen jeweiligen zwei Verse 
ist sehr klar:  
„1.  Weder  geboren  noch  
vergänglich;  nicht  die  Ewigkeit  auch 
nicht das  endgültige  Erlöschen,  
weder Eins- noch Andersein; nicht 
Kommen, auch nicht Gehen.“  
 Die  Phänomene  sind  weder  
entsehend  noch  sind  sie  vergehend.  
Die  Konditionen  verhalten  sich  
genauso.  Die  Kondition  hat  keine  
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Form.  Weil  sie  keine  Form  hat,  hat  
sie  auch  kein  bestimmtes Aussehen.  
Dennoch  bedeutet  das  nicht,  dass  
sie  nicht  existiert.  In der Kondition 
gibt es kein Selbst, aber auch keine 
Dualität. Deshalb wird eine Kondition 
nicht geschaffen, noch vergeht sie. 
Das ist das  
Besondere  im  Madyamika:  Keine  
Bestimmtheit  noch Unbestimmtheit  in  
den  Behauptungen.  Denn  sobald  ein  
Phänomen existiert,  existiert  
gleichzeitig  sein  Gegenbild;  wenn  es  
ein Phänomen  nicht  gibt,  gibt  es  
sein  Gegenbild  auch  nicht.  Das  eine 
verweilt,  während  das  andere sich  
verändert,  und  wärend  das  eine 
sich verändert, verschwindet das 
andere von der Bildfläche.  
  
Die letzten Verse dieses Kapitels 
lauten:  
 
“14. Wenn das Entstandende weder 
aus der Kondition noch aus der Nicht-
Kondition entstanden ist, dann existiert 
das Entstandende nicht,  sowohl  nicht  
als  Kondition  als  auch  nicht  als  
Nicht-Kondition.“  
 Das bedeutet, dass ein Phänomen 
im Grunde doch kein Produkt der 
Kondition ist, auch ist es kein Produkt 
der Nicht-Kondition. Da es kein  
Produkt  ist,  existiert  es  nicht  
wirklich.  Als  Ergebnis  kann man 
schlieβen, dass sowohl Kondition als 
auch Nicht-Kondition leer von einem 
eigentlichen Selbst sind.  
 Dieser  Text  ist  schon  sehr  
schwierig  in  dem  ersten  Kapitel. 
Dennoch mit dem  Verständnis  von 
der Lehre des Mittleren Weges kann  
man  die  Theorie  der  Ursache  und  
der  Kondition  leichter verstehen.  
Eigentlich,  um  ein  wirkliches  
Verstehen  zu  erreichen, wird  eine  
grundlegende  Einsicht  über  das  Sein  
und  das  Nichtsein hinaus  
vorausgesetzt.  Buddhismus  ist  eine  
Lehre  der  Wahrheit, deshalb muss 
man den wahren Charakter der 
Phänomene erkennen, um den 
Buddhismus zu verstehen.  
  
Zweites Kapitel: Die Meditation 
über Kommen und Gehen.  
  
1.  Fern  des  Kommens  gibt  es  kein  
Kommen.  Noch-nicht-ankommen  ist  
auch  kein  Kommen.  Fern  von  
Gekommen-sein  und Noch-Nicht-
Angekommen ist das Gekommene 
auch kein Kommen.  
2.  Das  Kommen  ist  in  der  
Bewegung,  gerade  darin  steckt  das  
Kommen. Weder Kommen noch 
Bewegen ist die Zeit des Kommens.  
3.  Wann  ist  es  die  Zeit  des  
Kommens?  Es  ist,  wenn  das 

Phänomen  Kommen  existiert.  Fern  
von  dem  Phänomen  des Kommens 
gibt es kein Kommen.  
4.  Die  Behauptung,  dass  das  
Kommen  selbst  existiert,  das 
Phänomen ‚Kommen’, ist falsch. Wenn 
es fern von dem Phänomen Kommen 
ein Kommen  gibt, dann  kann  das 
Kommen ja von selbst kommen.  
5. Wenn im Phänomen Kommen ein 
Kommen existiert, dann gibt es zwei 
‚Kommen’: Erstens das Kommen, 
zweitens das Ankommen des 
Kommens.  
6.  Wenn es zwei Kommen gibt, dann 
gibt es auch zwei Selbst. Fern von dem 
Selbst gibt es kein Kommen.  
7. Fern von dem Selbst des Kommens 
gibt es kein Phänomen des Kommens.  
Denn  wenn  es  kein  Phänomen  des  
Kommens  gibt,  wie kann das Selbst 
des Kommens existieren.  
8. Das Selbst des Kommens ist nicht 
das Kommen. Das Selbst des  Nicht-
kommens  ist  auch  nicht  das  
Kommen.  Fern  von  den beiden 
Selbst gibt es kein drittes Selbst.  
9.  Wenn  wir  sagen  „Der  
Kommende  kommt“,  wie  ist  das  zu 
verstehen? Fern  von  dem  Phänomen  
des  Kommens  gibt  es  keinen, der 
kommt.  
10. Wenn der Kommende das 
Kommen [in sich] hat, dann gibt es 
zwei Kommen: Erstens das Kommen 
des Kommenden, zweitens das 
Kommen des Phänomens Kommen.  
11.  Wer  behauptet,  dass  der  
Kommende  kommt,  der  ist  im 
Irrtum. Denn auβerhalb des Kommens 
gibt es keinen Kommenden, der 
kommen kann.  
12.  In  der  Ankunft  ist  keine  
Abfahrt.  Das  Noch-Nicht-Gekommene 
hat auch keine Abfahrt. Zur Zeit des 
Kommens hat es auch keine Abfahrt. 
Wo kann man die Abfahrt finden?  
13.  Noch  nicht  abgefahren,  gibt  es  
also  kein  Kommen,  auch nicht das 
Gekommene. Alle  zwei  Phänomene  
sind  bedingt  durch  eine  Abfahrt.  
Aber wenn  die  Bewegung  noch  
nicht  existiert,  wie  kann  eine  
Abfahrt zustande kommen?  
14. Nicht-kommen und Noch-nicht-
kommen, beide haben keinen Moment 
des Kommens, alle haben keinen 
Anfang. Warum wurden sie als 
different angesehen?  
15. Der Kommende ist nicht 
unbeweglich, der Nicht-kommende ist  
also  nicht  unbeweglich.  Abgesehen  
von  dem  Kommenden  und dem 
Kommen, wo ist das dritte 
Unbewegliche.  
16.  Es  kann  nicht  sein,  dass  ein  
Kommender  unbeweglich  ist. Doch 
getrennt vom Kommen existiert der 
Kommende auch nicht.  

17.  Im  Kommen,  im  Nicht-kommen  
und  im  Moment  des Kommens  gibt  
es  nichts  Unbewegliches.  Sich-
bewegen,  Anhalten und das Ziel 
erreichen ist gleichzusetzen mit 
Kommen.  
18.  Es  ist  falsch  zu  behaupten,  
dass  das  Phänomen  des Kommens 
identisch ist mit dem des Kommenden. 
Es ist auch falsch zu  behaupten,  dass  
das  Phänomen  des  Kommens  
unterschiedlich von dem des 
Kommenden ist.  
19.  Wenn  das  Phänomen  des  
Kommens  identisch  mit  dem 
Kommen wäre, dann wäre der Täter 
identisch mit der Tat.  
20.  Wenn  das  Phänomen  des  
Kommens  unterschiedlich  vom 
Kommen  wäre,  dann  könnte  sowohl  
das  Kommen  und  der Kommende 
unabhängig von einander existieren.  
21. Wenn das Kommen und der 
Kommende zwei [unabhängige] 
Phänomene  sind,  und  die  
Phänomene  der  Gleichheit  und  der 
Differenzierung  zustande  kommen,  
dann  können  beide  
[Möglichkeiten]  nicht  entstehen.  
Woher  kommt  dann  die Entstehung?  
22. Durch das Kommen wissen wir von 
dem Kommenden, doch es  bedeutet  
nicht,  dass  beide  identisch  sind,  
denn  bevor  das Kommen ist, gibt es 
keinen Kommenden, der kommt.  
23. Durch das Kommen wissen wir von 
dem Kommenden, doch es  bedeutet  
nicht,  dass  beide  unterschiedlich  
sind,  denn  in  einem Kommenden 
können nicht zwei Kommen existieren.  
24. Wenn es feststeht, dass es einen 
Kommenden gibt, dann gibt es  nicht 
die drei  Momente  des  Kommens.  
Auch  wenn es feststeht, dass  es  
keinen  Kommenden  gibt,  gibt  es  
auch  nicht  die  drei Momente des 
Kommens.  
25.  Ob  es  sicher  ist  oder  nicht,  
dass  das  Phänomen  des  
Kommens  tatsächlich  existiert,  
unterliegt  der  Kommende ebenfalls  
nicht den drei Momenten des 
Kommens. Deshalb sind das Kommen, 
der Kommende und das Ziel leer. Das 
zweite Kapitel endet hier. Es vermittelt 
Argumente über die Phänomene des 
Kommens, Gehens, Entstehens und 
Vergehens, die nicht leicht zu 
verstehen sind. Um Nagarjuna’s 
Ansicht begreifen zu können,  müssen  
wir  sie  von  dem  Standpunkt  des  
Seins  und Nichtseins aus betrachten. 
Die Zeit kommt und geht; doch 
Nagarjuna zeigte uns in diesem 
Kapitel,  dass  das  Kommen  und  
Gehen  der  Zeit  nicht  wahrhaft 
existiert. Denn wenn wir der Ansicht 
verhaften, dass das Kommen und 
Gehen der Zeit existiert, dann haften 
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wir auch an der Ansicht, dass  die 
Existenz  der  Zeit und des Menschen 
da ist. Doch sowohl die Zeit als auch 
der Mensch sind nicht gleich bleibend, 
sie ändern sich  ständig  und  
transformieren  sich  in  vielfaltige  
Erscheinungen. Deshalb  ist  im  Sinne  
des  Madhyamika  die  Zeit    auch  
nur  eine Zusammensetzung von 
Bedingungen.  
 
  Die  Lebewesen  wurden  durch  
die  vielen  Wiedergeburten  der 
Weisheit verlustig  und versanken 
immer mehr in Verblendung und Gier. 
Auch dadurch  entstand  die  fixe 
Ideen von der Ewigkeit, von der  
unveränderlichen  Existenz.  Das  
Leben  endet  mit  dem  Tod. Nichts in 
allen Aspekten unseres Lebens ist von 
Bedeutung. Deshalb sollten wir uns 
der geschickten Methode zuwenden, 
um wachsamer zu werden und die 
wahre Existenz direkt zu erkennen.  
  
Drittes Kapitel: Meditation über 
die sechs Sinne.  
  
1. Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper 
und Geist sind die sechs Sinne, Die 
sechs Organe stehen den sechs 
Phänomenen gegenüber.  
2.  Die  Augen  können  sich  selbst  
nicht  sehen.  Wenn  sie  sich selbst 
nicht sehen können, wie können sie 
die Formen erkennen?  
3.  Das  Beispiel  vom  Feuer  ist  nicht  
gleichzusetzen  mit  dem Sehen der 
Augen. Kommen, Noch-nicht-Kommen 
und das Moment des Kommens 
dokumentiert das Sehen der Augen.  
4. Das Sehen kann nicht als solches 
vor dem Moment des Sehens 
bezeichnet werden. Es ist Unsinn zu 
sagen, dass das Sehen sieht.  
5. Das Sehen kann nicht sehen, das 
Nicht-sehen kann auch nicht sehen.  
Man  muss  zugeben,  dass  ein  Seher  
ist,  der  sich  bei  der 
Selbstbetrachtung erklärt.  
6. Auβerhalb des Sehens und Nicht-
sehens gibt es keinen Seher. Wenn es 
keinen Seher gibt, welches Sehen kann 
sehen?  
7.  Da es kein Sehen und kein Objekt 
des Sehens gibt, sind das Bewuβtsein 
und die vier [anderen] Faktoren leer. 
Bedingt  von  den  vier  Anhaftungen  
und  den  anderen Bedingungen, wie 
kann das Sein existieren?  
8. Ohren, Nase, Zunge, Körper und 
Geist; Hören und der Hörer, sind alle 
verhalten sich in dem oben erklärten 
Sinne.  
Die  sechs  Sinne  sind  die  sechs  
Sinnesorgane:  Augen,  Ohren, Nase,  
Zunge,  Körper  und  Geist.  Die  sechs  
Phänomene  [wie  z.B. Form] 
existieren nur als Gegenstück der 

Organe. Die Augen können sich  selbst  
nicht  sehen,  auch  können  sie  nicht  
sehen,  wenn  andere Bedingungen 
fehlen. Ein Blinder kann zum Beispiel 
gar nicht sehen, ein  Augenkranker  
kann  nur  fehlerhaft  Dinge  
wahrnehmen.  Das Sehen entsteht 
durch mehrere Bedingungen und nicht 
aus sich selbst heraus. Deshalb sind 
die sechs Sinne nicht wahrhaftig. Wir 
sollten sie immer als solches 
betrachten.  
  
Viertes Kapitel: Meditation über 
die fünf Aggregate.  
  
1.  Auβerhalb  der  Ursache  der  Form  
kann  eine  Form  nicht entstehen.  
Auβerhalb  der  Form  kann  auch  die  
Ursache  der  Form nicht gefunden 
werden.  
2.  Wenn  auβerhalb  der  Ursache  der  
Form  eine  Form  existiert, dann ist 
diese Form ohne Ursache. Ohne 
Ursache gibt es nirgendwo ein 
Phänomen.  
3. Wenn auβerhalb der Form eine 
Ursache existiert, dann ist es eine  
Ursache  ohne  Wirkung.  So  
behauptet,  gibt  es  keinen  Ort  mit 
Ursache ohne Wirkung.  
4.  Wenn  die  Form  existiert,  dann  
ist  eine  Ursache  der  Form 
unbegründet. Wenn die Form nicht 
existiert, dann ist eine Ursache der 
Form auch unbegründet.  
5.  Es  gibt  keine  Form,  die  nicht  
irgendwie  durch  eine  Ursache 
entstanden ist. Deshalb soll ein Weiser 
keine Diskriminierung in der 
Erscheinung schaffen.  
6.  Es  ist  falsch  [zu  sehen],  dass  
die  Ursache  identisch  mit  der 
Wirkung ist. Es ist auch falsch [zu 
sehen], dass die Ursache nicht 
identisch mit der Wirkung ist.  
7.  Die  Aggregate  der  Empfindungen  
bis  hin  zu  der  Perzeption verhalten 
sich genauso wie die Form.  
8. Wenn jemand gefragt wird, soll der 
Antwortende nicht von der Sicht der 
Leerheit abweichen, sonst ist seine 
Antwort ungültig und ein Objekt der 
Verdächtigung.  
9. Wenn jemand auf eine Antwort 
drängt, und der Antwortende den  
Fehler  begeht,  das  Argument  
abweichend  von  der  Leerheit  zu 
formulieren,  dann  ist  seine  
Gedankenführung  genauso  wie  das  
zu untersuchende Objekt. 
 Dies  vierte  Kapitel  behandelt  die  
fünf  Aggregate:  Form, Empfindung, 
Perzeption,  Tatabsicht, Bewuβtsein. 
Diese Aggregate sind nicht wahrhaftig. 
Sie sind alle Produkte der 
Geistesanhaftung. Wenn  es  keine  
Anhaftung  gibt,  dann  gibt  es  auch  
keine  wie  oben erklärten  Existenzen  

und  sie  stehen  dann  klar  als  bloβe 
Erscheinungen da. Ein Student des 
Madhyamaka sollte so denken.  
  
Fünftes Kapitel: Die sechs 
Elemente.  
 
1.  Wenn  es  keine  Form  im  Raum  
gibt,  gibt  es  auch  nicht  den leeren  
Raum. Wenn  der  leere  Raum  
ohnehin existiert, dann  hat er keine 
Form.  
2.  Diesem  Phänomen  von  keiner  
Form  folgt,  dass  alle Räumlichkeiten  
nicht  existieren.  In  dem  Phänomen  
der  fehlenden Form hat die Form 
auch keine Form.  
3.  Deshalb  haben  sowohl  Form  als  
auch  Nicht-Form  keinen Platz  [in  
der  Existenz].  Auβerhalb  von  der  
Form  und  Nicht-Form hat die 
Räumlichkeit auch keinen Platz.  
4. Weil die Form nicht wahrhaftig 
existiert, kann die Form auch nicht  
existieren.  Weil  die  Form  nicht  
wahrhaftig  existiert,  gibt  es auch 
keine wahre Form.  
5.  Deshalb gibt  es  weder die Form  
noch  das  Objekt der Form. Auβerhalb 
der Form und dem Objekt der Form 
kann kein Phänomen existieren.  
6. Wenn behauptet wird, dass es keine 
Existenz gibt, dann stellt sich  die  
Frage:  woher  kommt  die  Nicht-
Existenz?  Existenz  und Nicht-Existenz  
sind  beide  leer  von  einem  Selbst,  
daran  kann  man den Unterscheid der 
von Existenz und Nicht-Existenz 
erkennen.  
7.  Deshalb  soll  man  wissen,  dass  
die  Räumlichkeit  frei  von Existenz 
und Nicht-Existenz ist, frei von Form 
und Nicht-form. Die fünf Aggregate 
verhalten sich wie die Räumlichkeit.  
8.  Der  Verblendete  sieht  die  
Phänomene  entweder  als  existent 
oder nicht-existent. Deshalb  kann  er  
nicht  erkennen,  dass  die  Zerstörung  
der Wahrnehmungsunterscheidung das 
Glück einschlieβt.  
 Die  sechs  Elemente,  denen  wir  
in  unserem  täglichen  Leben 
begegnen, sind Wasser, Erde, Feuer, 
Wind, Luft und Bewuβtsein. In dem  
Kapitel  oben  wurde  nur  
exemplarisch  über die Räumlichkeit, 
und zwar stellvertretend für die 
restlichen Elemente gesprochen. Die 
Räumlichkeit  ist  weder  existent  
noch  nicht-existent.  Wenn  wir 
sagen, dass sie existiert [als solches], 
sind wir im Unrecht, denn sie ändert  
sich  ständig.  Doch  die  Behauptung,  
dass  es  keine Räumlichkeit  gäbe,  ist  
genauso  falsch,  da  sie  doch  
vorhanden  ist. Aus  der  Sicht  von  
Nagarjuna’s  Madhyamaka  sollen  wir  
das  so betrachten:  Die  Räumlichkeit  
existiert  weder  [als  unveränderliches 
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Element], noch ist sie nicht-existent, 
sie ist weder wahr noch ist sie unwahr,  
sie  verweilt  nicht,  noch  existiert  sie.  
Sein,  Nichtsein, Erhalten, Verlieren, 
Gehen und Kommen sind schlieβlich 
doch nur Produkte der Diskriminierung 
des Geistes.  
  
Sechstes  Kapitel:  Meditation  
über  die  Lust  und  den Genießer.  
 
1.  Die  Lust kann  nur  überwunden  
werden,  wenn  wir  zuerst  an dem 
Genießer arbeiten. Die Ursache von 
der Lust liegt in der Existenz des 
Genießers.  
2. Wenn es keinen Genießer gäbe, in 
was könnte dann die Lust entstehen? 
Gibt  es  dann  eine  oder  es  gibt  
keine  Lust?  Mit  dem  Genießer 
verhält es sich genauso.  
3.  Der  Genießer  und  die  Lust,  
beide  können  nicht  gleichzeitig 
entstehen. Denn wenn es so wäre, wie 
könnten sie sich gegenseitig bedingen?  
4.  Wenn die Lust  und  der  Genießer  
eins  wären,  wie  kann  man dann 
sagen, dass sie sich zusammenfügen. 
Wenn die Lust und der Genießer  
verschieden  wären, wie könnte dann 
ein Zusammenfügen entstehen?  
5. Wenn innerhalb des Einseins 
zusammengefügt werden könnte, 
könnte  das  Zusammenfügen  auch  
ohne  bedingte  Eigenschaften 
existieren. Wenn ob der Unterschiede 
auch zusammengefügt werden könnte,  
könnte  das  Zusammenfügen  auch  
ohne  bedingte Eigenschaften 
existieren.  
6.  Wenn  die  Verschiedenheit  
Gemeinsamkeiten  haben  könnte, wie  
könnten  dann  Lust  und  Genießer,  
der  Anfang  also,  zwei 
Unterschiedlichkeiten in sich 
vereinigen?  
7. Wenn die Lust und der Genießer 
sich als verschiedene Formen 
etablieren, dann existieren sie als 
Verschiedenheiten. Wie kann man sie 
dann aber immer noch als vereinigt 
bezeichnen?  
8.  Die  Verschiedenheit  kann  nicht  
etabliert  werden.  Deshalb heiβt es 
dann Sich- vereinigen-wollen. Die 
Einigkeit kann auch nicht etabliert 
werden, deshalb nennt man sie 
Verschiedenheit.  
9. Da die Verschiedenheit nicht 
existiert, kann die Einheit auch nicht  
existieren.  Warum  aber  will  man  
dann  immer  noch  über  die Einheit in 
der Verschiedenheit sprechen?  
10.  Darum  werden  Lust  und  
Genießer,  wenn  sie  sich  nicht 
vereinigen, auch nicht 
zusammengefügt. Alle Phänomene 
verhalten sich  in  der gleichen  Weise.  

Sie vereinigen sich nicht, noch werden 
sie zusammengefügt.  
Das  sechste Kapitel  behandelt  die  
Lust  und  den  Genießer.  Das 
Bewuβtsein  ist  der  
Hauptsangriffspunkt  der  Lust.  Dank  
der Verunreinigung  des  Bewuβtseins  
durch  die  Lust  entstehen  die 
Phänomene.  Letztendlich  sind  der  
Genießer  und  die  Lust  keine wahren 
Existenzen, denn es gibt kein Objekt 
für ihre Obzession, es gibt lediglich die 
Anhaftung an die Erscheinungen.  
  
 Wie eine einzige Hand nicht 
klatschen kann, so können die Lust 
und der Genießer nicht existieren, 
wenn das Bewuβtsein unberührt von  
aller  Versuchung  bleibt.  Entstehen  
und  Vergehen  sind  das Ergebnis der 
Anhaftung des Bewuβtseins. Die 
Anhaftung selbst und die 
Diskriminierung sind keine 
wahrhaftigen Phänomene. Kein  
Phänomen  existierte,  wenn  unser  
Bewuβtsein  nicht  durch die  Lust  
verunreinigt  würde.  Deshalb  gibt  es  
die Erscheinungsformen von Entstehen 
und Vergehen.  
  
Siebtes Kapitel: Meditation über 
die drei Formen (Entstehen, 
Verweilen, Vergehen)  
 
 1.  Wenn  das  Entstehen  existierte;  
dann  entspräche  dieses Phänomen  
den  drei  Formen.  Wenn  das  
Entstehen  nicht  existierte, warum 
spricht man von den Formen?  
2.  Die  drei  Formen,  wenn  sie  
gleichzeitig  existieren,  sind  nicht 
wahrhaftig.  Wie  können  solche  drei  
Phänomene  gleichzeitig  ihre 
Anwesenheit zeigen?  
3. Wenn wir akzeptieren, dass die drei 
Phänomene wie auch die Daseinsform  
wahrhaftig existieren,  dann  ist  das  
Dasein  unendlich. Bei der 
Unendlichkeit des Daseins ist eine 
Daseinsform als endliches Phänomen 
nicht existent.  
4.  Das  Entstehen  bringt  ein  
anderes  Entstehen  mit  sich.  Das 
erneute Entstehen bedingt ein anderes 
Entstehen, das wiederum als Ursache 
des ersten Entstehens dient.  
5.  Wenn das  Entstehende  das  
Entstehen  verursachen  kann,  wie 
kann das Entstehen dann das 
Entstehende verursachen?  
6. Wenn das noch nicht Entstehende 
das Entstehen verursachen kann, wie 
kann das Entstehende, das ein Produkt 
des Entstandenen ist, das Entstehen 
verursachen?  
7. Wenn zur Zeit des Entstehens des 
Entstandene das Entstehende 
verursacht, wie  kann  etwas,  das  
noch  nicht  existiert, eine Ursache für 

etwas sein, das sogar ein 
Entstandenes verursacht?  
8. Wenn zur Zeit der Entwicklung der 
Ursache des Entstandenen das  
Entstehen  verursacht  wurde,  wie  
kann  etwas,  das  noch  nicht 
existiert, eine Ursache für das sein, 
was noch zu entstehen hat?  
9.  Wie  ein Licht,  das sich selbst und 
andere beleuchtet, ist das Entstehen. 
Es verursacht sich selbst und anderes.  
10.  Es  gibt  keine  Dunkelheit  in  
dem  Licht,  auch  nicht  am Standort  
des  Lichtes.  Verjagen  der  
Dunkelheit  wird  Beleuchtung 
genannt, aber ohne Dunkelheit gibt es 
keine Beleuchtung.  
11.  Wie  kann  das  gerade  
entstehende  Licht  die  Dunkelheit 
verjagen? Das Licht, das gerade 
aufgeht, kann die Dunkelheit nicht 
verjagen.  
12. Wenn das Licht, das der 
Dunkelheit nicht nachfolgen kann, die 
Dunkelheit verjagen kann, kann das 
Licht in diesem Raum alle Dunkelheit 
verjagen.  
13. Wenn das Licht sich selbst und 
andere beleuchten kann, dann müβte 
die Dunkelheit auch sich selbst und 
andere verhüllen können.  
14. Wie kann das  Entstandene  sich  
selbst  verursachen,  obwohl es  noch  
nicht  existiert?  Wenn  das  
Enstandene  sich  selbst verursachte,  
dann  bräuchte  etwas,  das  schon  
entstanden  ist,  nicht  
mehr entstehen!  
15.  Das  Entstehen  verursacht  weder  
das  Entstandene  noch  das 
Entstehende.  Das  Entstehensmoment  
und  das  Nicht-entstehen verhalten 
sich so wie das Kommen und Gehen 
(siehe oben).  
16.  Wenn  das  Phänomen  durch  die  
Konditionen  bedingt  wird, dann  ist  
es  von  ruhiger  Natur,  deshalb  
werden  sie  beide  als  ruhig 
bezeichnet, und zwar während des 
Entstehensmomentes.  
17.  Wenn  es  das  Phänomen  des  
Noch-Nicht-Entstehens  gäbe, dann  
müßte auch  eine  Ursache  als  
Vorbedingung  dafür  existieren, doch 
wenn solche Ursache schon vorhanden 
ist, wozu ist dann das Entstehen noch 
notwendig?  
18.  Wenn  dementsprechend  
Entstehen  entsteht  im 
Entstehungsmoment,  dann  kann  das  
Entstehen  ein  Entstehen 
verursachen. Woher  kommt  dann  
das  Entstehen,  das  die  Fähigkeit 
hat, eine Entstehung zu verursachen?  
19.  Wenn  das  Entstehen  existieren  
würde,  dann  ist  der 
Erzeugungsprozeβ  unendlich.  Wenn  
es  fern  von  dem Erzeugungsprozeβ 
ein Entstehen gibt, dann können alle 
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Phänomene sich aus sich selbst 
erzeugen.  
20.  Das  Dasein  kann  nicht  
entstehen,  das  Nicht-Dasein  kann 
auch  nicht  entstehen.  Dasein  und  
Nicht-Dasein  verursachen  auch keine 
Entstehung, wie oben schon erklärt 
wurde.  
21. Wenn die Phänomene vergehen, 
gibt es kein Entstehen. Wenn die 
Phänomene nicht vergehen, gibt es am 
Ende nur die Leere.  
22.  Nicht verweilen  bei  den  nicht-
haftenden Phänomenen,  noch bei  
den  haftenden  Phänomenen.  Haftet  
auch  nicht  im  haftenden Moment, 
das Nicht-Entstehende kann nicht 
haften.  
23. Im Vergehensmoment der 
Phänomene kann nichts verweilen. 
Wenn die Phänomene nicht vergehen, 
gibt es am Ende nur die Leere.  
24. Deshalb sind alle Phänomene frei 
von Altern und Vergehen. Am  Ende  
erkennt  man  das  Nicht-existieren  
der  Phänomene.  Fern von Altern und 
Vergehen gibt es kein Verweilen.  
25.  Das  Verweilen  ist  nicht 
Selbstverweilen,  auch  nicht  anders 
als  Verweilensform.    Wie  das  
Entstehen  nicht  aus  sich  selbst 
entsteht, entsteht es auch nicht durch 
anderes.  
26. Das vergangene Phänomen kann 
nicht vergehen, noch kann nicht das 
Vergangene vergehen. Im 
Vergehensmoment gibt es auch kein 
Vergehen. Ohne Entstehung gibt es 
kein Vergehen.  
27. Wenn die Phänomene eine Form 
des Verweilens haben, dann gibt  es  
kein  Vergehen.  Wenn  die  
Phänomene  keine  Form  des 
Verweilens haben, gibt es auch kein 
Vergehen.  
28.  Ein  bestimmter  Zustand  vergeht  
nicht  aus  dem  identischen Zustand, 
noch vergeht er aus einem 
unterschiedlichen Zustand.  
29.  Wie  alle  Phänomene  kein  
Entstehen  besitzen,  gibt  es  kein 
Entstehen, gibt es auch kein 
Vergehen.  
30.  Wenn  die  Phänomene  ein  
Selbst  besitzen,  können  sie  nicht 
vergehen,  sie  können  sich  auch  
nicht  mit  anderen  vermischen. 
Deshalb gibt es Dasein und Nicht-
Dasein.  
31. Wenn die Phänomene kein Selbst 
besitzen, können sie nicht vergehen, 
dann ist es so, als ob man einen nicht 
vorhandenen Kopf abschlagen wollte.  
32.  Die  Phänomene  vergehen  nicht  
von  sich  selbst  aus,  noch kraft 
anderer Phänomene. Wenn die 
Eigenform nicht entsteht, kann auch 
keine andere Form entstehen.  

33.  Es  kann  sich  kein  Entstehen,  
Verweilen  und  Vergehen etablieren, 
deshalb gibt es kein Dasein. Wenn es 
kein Dasein gibt, wie kann ein Nicht-
Dasein existieren?  
34.  Die  Phänomene  des  Entstehens,  
Verweilens  und  Vergehens sind wie 
eine Illusion, ein Traum oder eine Burg 
der Ghandavas.  
  
 Dieses  Kapitel  erklärt  die  
Formen  des  Entstehens,  des 
Verweilens  und  des  Vergehens.  Wie  
wir  alle  wissen,  existiert  das Dasein 
als solches nicht, deshalb ist eine 
Existenz des Nicht-Daseins nicht 
relevant.  Wenn die Phänomene 
entstehen, verweilen und vergehen,  
sind  das  schlieβlich  nur  
Erscheinungen.  Ihre  Natur  ist  die 
Unwahrhaftigkeit. Durch die 
Verblendung lassen sich die Menschen 
von diesen drei Formen in die Irre 
führen. Wenn wir die Ansicht des 
Madhyamaka  und  des  Nagarjuna  in  
unser  Leben  einführen,  dann gibt es  
keinen Platz für diese drei  Formen  in  
dem  Geist  der Menschen.  
  
Achtes Kapitel: Meditation über 
Tat und Täter.  
  
1.  Sicher muss es einen Täter geben, 
der keine unveränderliche Tat  
vollführt.  Sicher  gibt  es  einen  
Täter,  der  nicht  eine unveränderliche 
Tat vollführt.  
2. Eine Tat, die keine Wirkung hat, ist 
ohne einen Täter. Wenn es  doch  
einen  Täter  gibt,  dann  unterliegt  
der  Täter  selbst  keiner Wirkung.  
3. Wenn es doch einen Täter gibt wie 
auch eine Tat, dann sind Täter und 
Tat, also beide, ohne Ursache.  
4. Wenn es doch keine Ursache gibt, 
dann gibt es weder Ursache noch  gibt 
es  eine Wirkung. Ohne Tat und ohne 
Täter sein, daraus folgt, dass es kein 
Phänomen der Tat gibt.  
5. Wenn keine Tat erzeugt werden 
kann, dann gibt es auch keine 
Unheilsamkeit  und  Heilsamkeit.  
Wenn  Heilsamkeit  und Unheilsamkeit  
nicht  existieren,  dann  gibt  es  auch  
ihre  Wirkungen nicht.  
6.  Wenn  Heilsamkeit  und  
Unheilsamkeit  nicht  existieren,  dann 
auch  ohne Nirvana, dann werden alle 
Taten ohne jegliche Ursache und 
Wirkungen sein.  
7. Unabhängig davon, ob es den Täter 
gibt oder nicht gibt, kann er  nicht  
zwei  Taten  vollführen.  Weil  Sein  
und  Nichtsein unterschiedlich sind, 
kann beides nicht gleichzeitig 
existieren.  
8.  Sein  kann nicht  Nichtsein  
verursachen,  Nichtsein  kann  auch 
kein  Sein  verursachen.  Die  Tat  und  

der  Täter  verhalten  sich  wie oben 
schon erklärt.  
9.  Ein  Täter  kann  nicht  gleichzeitig  
bestimmt  und  unbestimmt sein. Der 
Fehler in der Betrachtung ist oben 
schon erklärt worden.  
10.  Weil  es  eine  Tat  gibt,  gibt  es  
einen  Täter.  Auβer  dieser Weise zu 
sein, gibt es kein Karma.  
11.  So  wie  die  falsche  Ansicht  über  
Tat  und  Täter  geläutert wurde, so 
soll man auch mit allen Phänomenen 
verfahren.  
  
 Tat  heiβt  im  Sanskrit  Karma.  
Karma  ist  alles,  was  mit  der 
Vergangenheit,  Gegenwart  und  
Zukunft  in  Zusammenhang  steht. 
Von  den  Gedanken  bis  hin  zur  Tat,  
alle  unheilsamen  Erzeugnisse führen 
uns in den Kreislauf der 
Wiedergeburten. Doch wenn weder 
gedanklich noch in der Tat eine 
Absicht steckt, gibt es kein Karma.  
Deshalb standen oben die zwei 
bemerkenswerten Sätze „Sein kann 
nicht  Nichtsein  verursachen,  
Nichtsein  kann  auch  kein  Sein 
verursachen“.  Alle  Phänomene  
unterliegen  den  Ursachen  und 
Wirkungen.  Wenn  keine  Ursache  
erzeugt  wurde,  kann  auch  keine 
Wirkung  existieren.  Genauso  verhält  
sich  die  Begierde.  Ohne Begierde 
gibt es keinen Kreislauf der 
Wiedergeburten. Allein bleibt nur  das  
Ego  übrig.  Dieses  Ego  schafft  die  
Ursache  für  jegliches Karma  und  
verschwindet.  Dadurch  verlieren  Tat  
und  Täter  ihre Existenz.  Dieses  
Kapitel  ist  eines  der  wichtigsten  
Kapitel  des Madhyamakakarika.  

(Fortsetzung folgt) 

Impressum 

Congr. d. Verein. Vietn. Buddh. 
Kirche Abteilung in der BRD 
(gemeinnütziger Verein e.V) 

Die Zeitschrift der Vietnamesen und 
Buddhistischen Vietnamflüchtinge in der 

Bundesrepublik Deutschland 

Verlag c/o Viengiac Pagode, 

Karlsruher Str.6, 30519 Hannover Tel. 
(0511) 879630 - Fax. (0511) 8790963 

E-Mail: bao_vien_giac@web.de 

E-Mail: baoviengiac@viengiac.de 
Homepage: http://www.viengiac.net 

Herausgeber: 

Congr. d. Verein. Vietn. Buddh. Kirch e. V. 
Redaktion: 

Vietnamesisch-Buddhistisches Sozio- 
Kulturzentrum in der BRD (VIBUS) 

Erscheinungsweise: 6 mal jährlich 

Diese Zeitschrift wird kostenlos verschickt. 
Nachdruck nur mit schriftlicher 

Genehmigung der Redaktion erlaubt. 



  

viên giác 135 tháng 8 næm 2003 16 

Namo Shakyamuni Buddha 
 
Sehr geehrte Hochehrwürdige Mönche und Nonnen 
Sehr geehrter Herr Dr. Albrecht, ehemaliger 
Ministerpräsidenten von Niedersachsen 
Sehr geehrter Herr Dr. Meihorst, Berater des Klosters 
Vien Giac 
Sehr geehrter Herr Professor Dr. Dr. Antes, Universität 
Hannover 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
Liebe Buddhisten und Freunde, 
 
 

ls erstes möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen 
bedanken, dass Sie heute zu uns gekommen sind, 

um mit unserer Gemeinschaft das 25jährige Bestehen 
des Klosters Vien Giac zu feiern. Die Feierlichkeiten 
finden an zwei Wochenenden hintereinander statt. 
Heute, für die deutschen Freunde unseres Hauses und 
nächstes Wochenende für die vietnamesische 
buddhistische Gemeinde. Diese Teilung ist uns nicht 
leicht gefallen, wir hätten gerne zusammengefeiert. 
Doch erwarten wir tausend, vielleicht mehr, 
Vietnamesen aus ganz Deutschland, Europa, ja sogar 
aus den USA und Vietnam selbst, die zu diesen 
Feierlichkeiten anreisen werden. So hoffe ich, dass wir 
gemeinsam den heutigen Abend ruhig und gemütlich 
verbringen werden. 

Lassen Sie uns einen kleinen Zeitsprung machen. Vor 
25 Jahren gab es in Deutschland und speziell in 
Hannover nur wenige vietnamesische Studenten. Sie 
hatten auch keine buddhistische Andachtsstätte. So 
baten Sie mich, eine kleine Wohnung auf der 
Kestnerstr. zu mieten, um dort eine 
Buddha-Andachtsstätte einzurichten. Der 2. April 1978 
war die Geburtsstunde des Vien Giac Tempels in 
Deutschland. Nun ist er 25 Jahre alt geworden. 

Der 10. Dezember 1978 ist ebenfalls ein Denktag. Ich 
werde ihn nicht vergessen können. Es war der Tag, an 
dem die ersten vietnamesischen Flüchtlinge des Hai 
Hong Rettungsschiffes am Hannover Flughafen 
ankamen. Sie wurden durch die Herzensgüte des 
ehemaligen Ministerpräsidenten von Niedersachsen, 
Dr. Ernst Albrecht und der Niedersächsischen 
Landesregierung, in Deutschland aufgenommen. Mehr 
als 2.000 Flüchtlinge wurden nach Niedersachsen 
gebracht. Heute beträgt die Zahl der in Deutschland 
aufgenommen Vietnamesen über 100.000 Menschen. 
Dieser Rettung werden wir uns stets bewusst bleiben 
und sie nicht vergessen. 

1980 zogen wir, begünstigt durch die finanzielle 
Unterstützung der Bundesregierung, in die 
Eichelkampstraße um. Nun hatten wir größere 
Räumlichkeiten für unsere buddhistischen Aktivitäten. 
Bis heute erhalten wir  durch das Innenministerium der 
Bundesrepublik Deutschland Unterstützung für 
kulturelle und religiöse Angelegenheiten. Diese 
Wohltat werden wir für immer in unseren Herzen 
bewahren sind wir auch Ihnen stets verpflichtet. 

Solange wir die Luft der Freiheit unserer zweiten 
Heimat atmen, werden wir dies nicht vergessen. 

Mit dem Jahr 1987 wünschten sich die in Deutschland 
lebenden vietnamesischen Buddhisten eine eigene, 
große Pagode, die östliche und westliche Elemente 
vereinen sollte. Wir beauftragten den vietnamesichen 
Architekt Tran Phong Luu mit dieser Aufgabe. Er 
entwarf das Model und fertigte den Bauplan für das 
Kloster an. Dannach suchten wir Baufirmen. Die Firma 
Mehmel wurde schliesslich gewählt, weil sie unserem 
Versprechen, die Baukosten durch Spenden zu 
begleichen, Vertrauen schenkte. Bis heute konnten wir 
schon 90 % der gesamten Baukosten zurückzahlen. 
Während der gesamten Bauzeit war Herr Dr. Meihorst 
für uns eine ständige und unersetzliche Hilfe. Er hat 
uns in vielen Angelegenheiten beraten. Ihm gilt unserer 
besonderer Dank. 

Unser Dank geht auch an die Holzfirma Steinmann. 
Herr Steinmann hat uns ebenfalls grosszügig 
unterstützt, damit die Arbeiten am Dach der 
Gebetshalle, des Ost- und Westhauses, des Turms 
und an den Fenstern beendet werden konnten. Mit nur 
einem einzigen Versprechen unsererseits hat die 
Firma Steinmann die Arbeiten begonnen und sie 1993 
abgeschlossen.  

Von insgesamt 9 Millionen DM Baukosten haben wir 
nur 700.000 DM als Bankkredit aufgenommen. Die 
Schulden werden bis zum Jahre 2007 getilgt sein. Der 
Großteil der Baukosten ist von Buddhisten aller fünf 
Kontinente, von Vietnamesen wie Deutschen, durch 
Spenden und zinslosen Darlehen finanziert worden. 

Nach der Einweihung des Klosters haben wir 
buddhistische Seminare und Kurse im Studium der 
Buddhalehre veranstaltet. Bücher und Zeitschriften 
wurden herausgegeben. Kurze bzw. lange Klausuren 
für Vietnamesen und Deutsche wurden ins Leben 
gerufen. Mit uns ist heute auch Herr Dr. Dienemann, 
Vorsitzender des bei uns im Hause ansässigen 
buddhistischen Vereins Chöling. Herr Dienemann hat 
auch an einigen buddhistischen Seminaren und 
Meditationssitzungen unter meiner Leitung 
teilgenommen. 

Jedes Jahr kommen ca. 70.000 Vietnamesen und 
10.000 Deutsche in die Pagode. Die deutschen 
Besucher kommen zu uns, um sich über den 
Buddhismus zu informieren. An der Betreuung der 
Besuchergruppen sowie der Vermittlung der 
Buddhalehre haben viele unserer Freunde und einige 
meiner Schüler mitgewirkt, darunter waren Herr 
Helmut Hanefeld, Herr Lothar Rieder, Herr Hugo 
Cardenas, Bhante Sukkhashito sowie die Mönche 
Hanh Tan, Hanh Hao, Hanh Gioi. Sie alle waren und 
sind die Bausteine für dieses kulturelle Zentrum. 

Die Universität Hannover, vor allem die Fachbereiche 
Religionswissenschaft und Anglistik, haben einige 
meiner Schüler, Hanh Tan, Hanh Hoa, Hanh Gioi und 
Hanh Gia ausgebildet. Sie werden den 
vietnamesischen Buddhismus in Deutschland 
überliefern. Wir möchten uns ganz herzlich bei Herrn 

A 
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Professor Dr. Dr. Peter Antes, Herrn Professor Martin 
Baumann, Frau Dr. Rump für ihre Lehrtätigkeiten 
bedanken. Der Buddhismus ist heute nicht nur eine 
Religion des Glaubens sondern auch eine Religion der 
Wissenschaft geworden.  

Albert Einstein hat einmal gesagt, dass der 
Buddhismus sich nicht nach der Wissenschaft zu 
suchen braucht, denn die Lehre des Buddha besitzt 
bereits wissenschaftliche Eigenschaften. Aus diesem 
Grund hoffen wir eines Tages einen Beitrag für den 
Fachbereich Religionswissenschaft oder Buddhologie 
in Hannover beitragen zu können. 

Das Finanzamt Hannover hat uns das volle Vertrauen 
geschenkt. Wir werden uns in Zukunft darum 
bemühen, dass der Buddhismus wie die anderen 
Religionen als Freie Körperschaft in Deutschland 
anerkannt wird. 

Das Tor zur Befreiung und Erleuchtung wurde 
geöffnet. Mögen nicht nur Buddhisten sondern auch 
Anhänger anderer Glaubensrichtungen diese 
Gelegenheiten nutzen, um sich über den Buddhismus 
zu informieren, sich auszutauschen und ihr Wissen 
erweitern. In diesem multikulturellen Garten in 
Deutschland gibt es nun eine weitere schöne Blume, 
die eine andere Farbe und einen anderen Duft hat und 
aus Asien kommt. Sie trägt hoffentlich dazu bei, den 
Garten Deutschlands zu bereichern. 

Diese Blume ist die Lehre des Buddha, das Buddha 
Dharma. So gesehen ist es nicht beschämend, dass 
die Vietnamesen Hilfe von den Deutschen erhalten, 
sondern auch gegenwärtig und in der Zukunft aktiv 
dazu beitragen, um diese Heimat in kultureller und 
religiöser Hinsicht zu verschönern.  

Noch etwas zu meiner Person: Ich habe 25 Jahre lang 
als Abt dieses Klosters und als Herausgeber der Vien 
Giac Zeitschrift gearbeitet. Ab heute werde ich nur 
noch die Funktion des “Gründers im Ruhestand” 
übernehmen. Ich werde nur noch bei wichtigen 
Anlässen und Angelegenheiten erscheinen und die 
Rolle des Abtes an meinen Schüler Thich Hanh Tan 
abgeben. Zwar werde ich jährlich acht Monate in 
Deutschland bleiben, aber die restlichen vier Monate in 
Indien und Australien verbringen, um meine Zeit 
intensiver Praxis der Buddhalehre, Klausuren, Schreib- 
und Übersetzungsarbeiten zu widmen. 

Zum Schluß möchte ich mich bei Ihnen allen, 
Buddhisten und Nicht-Buddhisten, Deutschen und 
Vietnamesen, für Ihr Wohlwollen und die bisherige 
materielle und finanzielle Unterstützung bedanken. Wir 
hoffen auch zukünftig weiterhin auf ihre Unterstützung, 
denn dieses Kloster gehört schliesslich uns allen und 
nicht irgendeinem Individuum. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Thich Nhu Dien 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank an 

Ehrw. Thich Nhu Dien 

 

 

Einst waren hier am Ort Buddhisten 
noch ganz vereinzelte Solisten. 

Nur langsam formte sich ein Chor - 
und kam der Welt verdächtig vor. 

 
Die Zeitung hat es oft beschrieben, 

was diese Leute denn so trieben, 
mit Buddha, wie der Mann genannt, 

der zu uns kam aus fernem Land. 
 

Der Bürger Ängste sind gewichen. 
Man sagt: Die sind recht ausgeglichen, 

zu jedem nett, ob Christ ob Heide, 
tun keiner Fliege was zu Leide. 

 
Ich möchte die Behauptung wagen: 

Sie haben dazu beigetragen, 
dass hier in unsrem schönen Land 

die Buddhalehre ward bekannt. 
 

Sie konnte Wege auch noch finden, 
um die Kulturen zu verbinden. 

Für diesen Einsatz ohne Schranken 
Will herzlich ich mich heut bedanken. 

 
   � Axel Rodeck 
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Trang Hoa PhÜ®ng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L† nÜ§c thÀn 
 
Ngày xÜa, có m¶t anh chàng tu°i 

trÈ, còn Ç¶c thân, sÓng b¢ng nghŠ làm 
ru¶ng. M¶t ngày kia, anh xách búa vào 
rØng ÇÓn cûi. Trong lúc ch¥t cây, anh 
nhìn thÃy m¶t con quå Çang tha con 
chim sÈ, t§i ÇÆu trên phi‰n Çá gÀn ch‡ 
mình làm viŒc. ThÃy th‰ anh Ç¶ng lòng 
thÜÖng con chim bé bÕng s¡p sºa l†t 
vào miŒng loài ác Çi‹u. Anh bèn nh¥t 
hòn Çá ném con quå. Quå giÆt mình, 
bÕ mÒi bay lên cao. Vì mÃt æn, quå tÙc 
mình kêu la om sòm. 

Quå hÆm h¿c bay xa, miŒng còn 
Çe d†a së báo thù. Anh chàng nông 
dân kia, chåy låi cÀm con chim sÈ 
Çang thoi thóp, anh cÓ tìm cách Ãp û 
cho nó sÓng låi. Quä nhiên, chÌ cÀn 
giÆp bã trÀu, con chim sÈ Çã hÒi tÌnh 
và bay ÇÜ®c. Nó cám Ön anh và bäo 
anh ngÒi ch© nó trong giây lát. 

M¶t lúc sau, con chim bay trª låi, 
miŒng ngÆm m¶t cái l† nhÕ xíu Ç¥t 
xuÓng bên cånh anh và nói:  

- ñây là l† nÜ§c thÀn. Nó làm cho 
ngÜ©i già trÈ låi, vÆt thì l§n thêm, trÀn 
gian không ai có. 

Nói rÒi nó v‡ cánh bay Çi. Anh ngÒi 
låi, tÀn ngÀn mª nút ra xem thì thÃy 
ÇÀy m¶t l† nÜ§c mùi thÖm ngào ngåt. 
Anh nghï bøng: Nh»ng thÙ này chÌ Ç‹ 
cho các bà quan, có Çâu Ç‹ hång 
chúng ta dùng. 

RÒi anh ÇÆy n¡p cÄn thÆn, xong Çi 
vŠ nhà, anh treo l† lên kèo nhà. Th©i 
gian trôi qua, vì bÆn công viŒc làm æn, 
anh cÛng quên Çi, không nghï t§i cái l† 
Ãy n»a. 

´t næm sau, chÆt vÆt mãi anh chàng 
m§i cÜ§i ÇÜ®c v®. V® anh con nhà 
nông, quanh næm chân lÃm tay bùn, 
nên Çen Çûi, xÃu xa. NhÜng hai v® 

chÒng rÃt thÜÖng yêu nhau. M¶t hôm 
chÒng Çi v¡ng, v® ª nhà quét d†n kh¡p 
nÖi. ThÃy cái l† con treo trên kèo nhà, 
chÎ bèn b¡c gh‰ lÃy xuÓng mª nút ra 
xem. Khi ngºi thÃy mùi thÖm, chÎ ta Ç° 
lên ÇÀu và thoa lên ngÜ©i t¡m g¶i. 
Không ng© sau khi t¡m xong, chÎ trª 
nên tr¡ng trÈo, xinh x¡n, nhan s¡c mÏ 
miŠu ít ai sánh kÎp. NÜ§c thÀn trôi 
xuÓng mÃy luÓng hành bên cånh 
gi‰ng, khi‰n cho chúng cÛng t¿ nhiên 
l§n phÒng lên m¶t cách lå thÜ©ng, cû 
hành to b¢ng bình vôi, c†ng dài b¢ng 
Çòn gánh. 

Khi ngÜ©i chÒng Çi cày vŠ, nhìn 
m¥t v® thì ngÖ ngÄn cä ngÜ©i, cÙ tÜªng 
là nàng tiên nào Çi låc xuÓng cõi trÀn, 
n‰u không nghe gi†ng nói thì anh 
không nhÆn ra v® cûa mình. Nghe v® 
nh¡c Ç‰n l† nÜ§c hoa, anh m§i s¿c 
nh§ t§i chuyŒn báo ÇŠn cûa con chim 
sÈ hÒi ba næm vŠ trÜ§c. N‡i mØng 
không tä, anh ng¡m v® mãi rÒi k‹ låi 
chuyŒn cÛ cho v® nghe. 

TØ ÇÃy anh không r©i v®. Công viŒc 
ÇÒng áng vì th‰ cÛng bê trÍ. NhÜng cÙ 
ª nhà mãi thì ch‰t Çói nên anh Çành 
phäi Çi làm. ñ‹ khÕi nh§, anh mÜ§n 
th® vë hình v®. M‡i khi ra ÇÒng làm 
viŒc, anh låi treo bÙc tranh ª b© ru¶ng 
Ç‹ ng¡m nhìn. 

M¶t hôm anh Çang cày ru¶ng, bÙc 
tranh ÇÜ®c treo lên m¶t cái c†c c¡m ª 
trên b©. VØa cày ÇÜ®c mÃy luÓng, t¿ 
nhiên con quå næm xÜa Çáp xuÓng 
qu¡p lÃy bÙc tranh mang Çi. Anh Çang 
ª bên kia b© thÃy vÆy, bèn hò hét Çu°i 
theo nhÜng không kÎp. Quå Çã cÃt 
cánh bay cao và bay Çi rÃt xa. Báo thù 
viŒc anh giành mÒi cûa nó næm xÜa, 
quå mang bÙc tranh vào Ç‰n tÆn kinh 
Çô, thä xuÓng sân rÒng. B†n lính thÎ vŒ 
thÃy s¿ lå lùng, bèn nh¥t lên Çem trình 
vua. 

CÀm lÃy bÙc tranh, vua ng¡m 
nghía mãi không chán m¡t, bøng bäo 
då: Trong ba cung sáu viŒn cûa ta có 
nhiŠu ngÜ©i ÇËp, nhÜng chÜa có ai ÇËp 
b¢ng ngÜ©i Çàn bà trong tranh này. 
H£n là tr©i sai con quå Ç‰n mách cho 
ta Çây. 

LÆp tÙc vua ra lŒnh cho m¶t quan 
ñåi thÀn và m¶t træm thÎ vŒ phäi tìm 
cho ÇÜ®c ngÜ©i Çàn bà nhÜ Çã vë 
trong tranh này. Quan ñåi thÀn cho 
ngÜ©i vŠ các ÇÎa phÜÖng søc såo các 
hang cùng ngõ hÈm. ñ‹ viŒc tìm tòi có 
hiŒu quä, chúng bày ra trò mª h¶i ª 
các vùng Ç‹ cho m†i ngÜ©i Ç° vŠ xem. 
M‡i lÀn thÃy dân tÆp h†p Çông Çúc, 
chúng ÇÜa bÙc tranh ra giä nói là tình 

c© b¡t ÇÜ®c, ngÜ©i nào mÃt thì Ç‰n 
nhÆn. 

M¶t hôm chúng t§i vùng quê hai v® 
chÒng anh chàng có l† nÜ§c thÀn và 
cÛng bày trò mª h¶i ba Çêm ngày. Quä 
nhiên anh sa vào mÜu k‰. Khi nhìn 
thÃy bÙc tranh, anh không Ç¡n Ço gì 
cä, lÆt ÇÆt bÜ§c ra nhÆn. NhÜng anh 
không ng© b†n lính b¡t anh và theo 
anh vŠ nhà. Chúng tìm thÃy ngay 
ngÜ©i Çàn bà trong tranh. MØng quá, 
chúng v¶i ÇÜa kiŒu rÜ§c nàng vŠ kinh, 
m¥c cho ngÜ©i chÒng vÆt mình than 
khóc. 

Sau khi bÎ b¡t vào cung, ngÜ©i Çàn 
bà không cÜ©i, không nói, áo ÇËp 
không m¥c, ÇÀu không chäi và không 
cho m¶t ai Ç‰n gÀn. ñem ÇÜ®c ngÜ©i 
ÇËp vŠ cung, nhà vua h‰t sÙc mØng r«, 
nhÜng cÛng h‰t sÙc buÒn vì m†i thÙ d‡ 
dành ÇŠu không làm cho ngÜ©i ÇËp nª 
m¶t nø cÜ©i. Vua bèn truyŠn lŒnh cho 
dân chúng hÍ ai có cách gì làm cho 
nàng cÜ©i nói lên ÇÜ®c, thì së ban 
thÜªng cho quan cao l¶c hÆu. Nghe tin 
này, có nhiŠu ngÜ©i, tØ nh»ng vai hŠ 
n°i ti‰ng, nh»ng ông trång cÜ©i cho 
Ç‰n các bÆc lÜÖng y, các pháp sÜ phù 
thûy v.v... Çua nhau trÄy kinh, hy v†ng 
dùng tài phép làm ngÜ©i Çàn bà phäi 
bu¶t miŒng nói cÜ©i Ç‹ mong ân 
thÜªng. NhÜng dù Çã giª Çû m†i trò, 
ÇŠu vô hiŒu. 

Låi nói chuyŒn anh chÒng, tØ khi v® 
bÎ quan quân b¡t Çi thì không còn thi‰t 
làm æn gì n»a. Khi nghe tin loan báo ai 
làm cho ngÜ©i ÇËp trong cung nói cÜ©i 
ÇÜ®c thì vua së ban thÜªng, anh bi‰t 
v® mình Çang ª trong cung, bèn quy‰t 
vào kinh tìm v®. TrÜ§c khi Çi, anh nh° 
mÃy cû hành ª cånh gi‰ng bu¶c làm 
m¶t gánh quäy theo. ñ‰n kinh Çô, anh 
quäy gánh cûa mình Çi låi trÜ§c cºa 
hoàng cung rao to lên nh»ng câu: 

D†c b¢ng Çòn gánh, 
Cû b¢ng bình vôi, 
Ai mua hành tôi, 
Thì thÜÖng tôi v§i. 
Ti‰ng rao cûa anh v†ng vào cung 

m‡i lúc m¶t l§n. Nét m¥t cûa v® anh 
m‡i lúc m¶t tÜÖi. CuÓi cùng nàng quay 
låi bäo thÎ n»: "Hãy g†i ngÜ©i bán hành 
vào cho ta!". 

Khi nhìn thÃy m¥t chÒng, v® anh 
cÜ©i lên m¶t ti‰ng. ThÃy ngÜ©i Çàn bà 
lÀn ÇÀu tiên cÜ©i nói, vua sung sÜ§ng 
nhÜ mª c© trong bøng; låi thÃy nh»ng 
cây hành to l§n lå thÜ©ng thì lÃy làm 
kinh ngåc. Vua ng« là nh© nh»ng cây 
hành kÿ lå này mà ngÜ©i ÇËp nói cÜ©i. 
Vua liŠn näy ra š nghï muÓn t¿ mình 
cäi trang gánh hành Ç‹ làm vui lòng 
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ngÜ©i ÇËp. Vua bäo anh chÒng: - Hãy 
Ç¥t gánh hành låi Çó và cªi áo ra mau! 

Vua c«i áo long bào vÙt cho anh và 
m¥c áo cûa anh ta vào. Vua còn b¡t 
anh bày cho mình h†c thu¶c câu rao 
rÒi quäy gánh hành qua låi trÜ§c m¥t 
ngÜ©i Çàn bà, cÃt ti‰ng rao vØa m§i 
h†c ÇÜ®c. ThÃy vÆy, v® anh hàng hành 
cÜ©i ng¥t nghëo. Vua thích thú låi càng 
làm già. NhÜng Ç¶t nhiên ngÜ©i Çàn bà 
bäo thÎ n» thä Çàn chó ra. Chó thÃy 
vua ng« là ngÜ©i lå liŠn nhäy x° t§i c¡n 
ch‰t. NgÜ©i Çàn bà v¶i bäo chÒng:- 
Mình hãy mau mau trèo lên ngai vàng 
Çi! 

Anh chàng làm theo l©i v®, gi»a lúc 
træm quan và cung n» rÆp ÇÀu bái 
mång. TØ Çó anh làm vua và ª v§i v® 
tr†n Ç©i. 

                                                        
� HÒng Nhiên - SÜu tÀm.  

(Trong TruyŒn C° ViŒt Nam) 
 

Con Çi lÍ chùa Viên Giác 
 

Hôm nay con Ç‰n lÍ chùa, 
Ngôi Viên Giác T¿ vào mùa hè sang. 

ñÜ©ng vŠ Tây ñÙc thênh thang, 
Xa xa ló dång nghiêm trang mái chùa. 

 
Chánh ÇiŒn k‰t tø hoa tua, 

ñèn, nhang, c©, l†ng, nhÜ Çua tranh 
phÀn. 

TrÜ§c con bái tå PhÆt ân, 
Sau thæm ThÀy T° ngÜ©i thân h¶i vŠ. 

 
NguyŒn cÀu non nÜ§c tÜ bŠ, 

Nhân dân an låc ÇŠ huŠ Ãm yên. 
Chúc chùa luôn g¥p thiŒn duyên. 
Hai mÜÖi læm næm triŠn miên rång 

ng©i. 
 

Càng ngày càng ÇËp tuyŒt v©i, 
Ngõ hÀu giúp chúng Ç©i Ç©i vui tu. 

Rû nhau niŒm PhÆt ch§ lu, 
NiŒm rành PhÆt hiŒu sÀu Üu lui dÀn. 

 
Hôm nay khánh th† ân cÀn, 

Næm mÜÖi læm tu°i an khÜÖng SÖn, 
Tùng. 

Bao næm ñåo Pháp vÅy vùng, 
PhÜÖng TrÜ®ng ban räi kh¡p cùng nÖi 

nÖi. 
 

TÃn phong ÇŒ tº thänh thÖi 
Ho¢ng dÜÖng PhÆt Pháp vËn nÖi tu 

hành. 
PhÆt ñà ñåo Pháp rành rành, 

NhiŒm mÀu rÜ§i mát lòng thành chúng 
sanh. 

� Ng†c LŒ 
(PhÆt Tº Thøy ñi‹n) 

 

DÜ HÜÖng 
 
(ThÜÖng vŠ bån bè và Gia ñình PhÆt 
Tº Chính Ki‰n v§i nh»ng ngày xÜa 
thân ái - và cho con trai TrÀn Nguyên 
Quš - ngây thÖ) 

ChiŠu vŠ, gieo nhung nh§! 
ThÜÖng k› niŒm ngày xÜa... 
VÛng Tàu, thành phÓ bi‹n, 

M‡i chû nhÆt lên chùa. 
 

ñi Gia ñình PhÆt Tº, 
LÍ, låy, quÿ dâng hÜÖng, 
Tøng kinh, h†c Giáo lš, 
MÆt mã, dÃu Çi ÇÜ©ng... 

 
Vui sao ngày c¡m tråi 

ñÓt lºa dÜ§i Çêm træng, 
K‰t Çoàn, dây thân ái... 
Hát, múa v§i chÎ H¢ng. 

 
Xe hoa ngày ñåi LÍ, 

M‡i næm, PhÆt ñän vŠ, 
Vu Lan mùa Báo Hi‰u, 

Ngoài ÇÜ©ng, Çông, vui ghê ! ... 
 

LÒng Çèn, c©, bi‹u ng», 
NgÜ©i theo nhau nÓi dài, 

V§i Çû ngành binh chûng... 
Thi‰u sinh quân - "ÇËp chai" ! 

 
ñã hÖn ba mÜÖi næm, 

M‡i khi ng¡m træng r¢m, 
Lòng nghe xao xuy‰n nh§, 

Thuª làm thÖ, ghi væn... 
 

TuÀn báo "ñåi TØ Bi", 
"Oanh VÛ cÒ" trang thi, 

DiŒu Nga - TrÀn HÒng Y‰n, 
Áo Lam - Ç©i thi‰u nhi... 

 
"Quân nhân và Thi nhân", 
Chi‰n sï - "Anh tinh thÀn", 
Em hÆu phÜÖng - Áo tr¡ng, 
Tình yêu - và chi‰n tranh... 

 
Thi sï VÛ Hoàng ChÜÖng, 
Tên nh¡c, g®i vÃn vÜÖng, 
Quãng th©i còn son trÈ, 
Gi©, chÌ còn - DÜ hÜÖng. 

 
� Khôi Nguyên 

Pháp quÓc - Hè 2003 

Gia ñình  
PhÆt Tº 

 

ThiŒn Cæn Phåm HÒng Sáu 
 

Các em ñoàn Sinh thân ái, 
 
NhÜ các em Çã bi‰t, trong tháng 6 

tØ ngày 27 Ç‰n 29 vØa qua tåi Chùa 
Viên Giác Hannover Çã t° chÙc nh»ng 
bu°i lÍ thÆt tr†ng Çåi, có cä m¶t sÓ quí 
vÎ Cao Tæng lãnh Çåo Giáo H¶i PhÆt 
Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt 
(GHPGVNTN) ª Häi ngoåi, sÓ quí vÎ 
ñåi diŒn cho GHPGVNTN tØ trong 
nÜ§c (ViŒt Nam) cÛng nhÜ sÓ quí vÎ 
ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc, Tæng Ni tØ các 
nÖi trên th‰ gi§i Çã vân tÆp vŠ Chùa 
Viên Giác Ç‹ chÙng minh và tham d¿ 
nh»ng bu°i lÍ tr†ng Çåi nÀy, ch¡c ch¡n 
së ghi ÇÆm vào lòng ngÜ©i PhÆt tº 
chúng ta nhiŠu dÃu Ãn lÎch sº thân 
thÜÖng: 

 
Vào ngày 28 tháng 6 næm 2003, 

tØ 10 gi©:   
- LÍ k› niŒm 25 næm thành lÆp 

Chùa Viên-Giác gÒm: 
- Tuyên bÓ lš do 
- Tuyên dÜÖng công ÇÙc và phát 

b¢ng TÜªng thÜªng cho tÃt cä quí ñåo 
h»u, quí PhÆt tº Çã có công v§i Chùa 
trong suÓt th©i gian 25 næm qua. 

- Phát bi‹u cäm tÜªng cûa quí ñåo 
h»u và PhÆt tº- Và tuyên Ç†c nh»ng 
chúc tØ tØ các nÖi gªi vŠ. 

- LÍ TÃn phong Trø trì Chùa Viên-
Giác. 

- Tuyên Ç†c hành trång cûa 
PhÜÖng TrÜ®ng (ThÜ®ng T†a Thích 
NhÜ ñi‹n) Chùa Viên-Giác. 

- Tuyên Ç†c s¿ TruyŠn thØa cûa 
phái Lâm T‰ Chúc Thánh. 

- LÍ truyŠn Y bát và Phó chúc cho 
vÎ Tân Trø Trì là ñåi ñÙc Thích Hånh 
TÃn. 

- LÍ phát nguyŒn cûa vÎ Tân Trø 
Trì. 

17 gi©. - LÍ k› niŒm 25 næm thành 
lÆp H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam Tœ Nån 
(HPTVNTN) tåi C¶ng Hoà Liên Ban 
ñÙc do Bác ThÎ Tâm Ngô Væn Phát 
H¶i TrÜ«ng HPTVNTN tåi CHLB/ñ 
tÜ©ng trình sÖ lÜ®c vŠ nh»ng hoåt 
Ç¶ng cûa H¶i trong 25 næm qua. Và 
phát bi‹u cäm tÜªng cûa ñåo h»u ThÎ 
Minh Væn Công Trâm, c¿u thành viên 
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Ban ChÃp Hành H¶i Sinh viên và KiŠu 
bào PTVNTN tåi ñÙc. 

18 gi©. - LÍ k› niŒm sinh nhÆt lÀn 
thÙ 54 cûa ThÜ®ng T†a Thích NhÜ 
ñi‹n (do Th/T†a Thích Bäo Låc Ç‰n tØ 
Úc-ñåi-L®i, chû trì). 

Qua 19 gi©: - Då tiŒc, sau Çó là 
Væn nghŒ giúp vui ÇÜ®c trình diÍn bªi 
GñPT tåi ñÙc và các NghŒ sï t¿ do. 

 
Ngày 29 tháng 6 næm 2003 
ChÜÖng trình bu°i lÍ Trao Giäi 

thÜªng "Vi‰t vŠ Âu Châu", tØ 10 gi©: 
I.- PhÀn gi§i thiŒu: 
* Thông qua chÜÖng trình bu°i lÍ. 
* Gi§i thiŒu thành phÀn ChÜ Tôn 

ñÙc, ñåi diŒn các T° ChÙc, H¶i ñoàn, 
Tôn Giáo, ñäng Phái, các Væn Thi 
H»u, NghŒ Sï và Quan khách tham d¿. 

1.- DiÍn væn chào mØng cûa 
ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng Chùa 
Viên-Giác và cÛng là Chû NhiŒm báo 
Viên-Giác. 

2.- S¿ hình thành cûa Báo Viên-
Giàc do ñåo H»u Phù Vân, Chû bút 
báo Viên-Giác tÜ©ng trình. 

3.- Gi§i thiŒu SÜ Huynh Hà ñÆu 
ñÒng Ç‰n tØ Muenster - ñÙc quÓc. 

4.- Gi§i thiŒu nhà Biên Khäo Væn 
H†c Tr†ng Minh Ç‰n tØ Hoa Kÿ. 

* Phø diÍn ngâm thÖ "Nh§ cây Ça 
Chùa Viên Giác" do ñåo h»u DiŒu 
HiŠn trình bày. 

 
II.- Công bÓ k‰t quä cu¶c thi: 
1.- Nh»ng DiÍn ti‰n vŠ cu¶c thi Vi‰t 

VŠ Âu Châu do ñåo h»u LÜÖng HiŠn 
Sanh, ThÜ kš Ban ñiŠu Hành Giäi 
ThÜªng Viên Giác "Vi‰t VŠ Âu Châu" 
tÜ©ng trình. 

2.- Công bÓ phÜÖng danh quí vÎ 
Månh ThÜ©ng Quân và quí vÎ Ân Nhân 
Çã bäo tr® cho cu¶c thi. 

3.- Gi§i thiŒu và phÕng vÃn quí vÎ 
trong thành phÀn Ban Giám Khäo: 

     -  Giáo SÜ VÛ Kš Ç‰n tØ BÌ 
quÓc. 

     -  Nhà væn NguyÍn ThÎ Vinh Ç‰n 
tØ Na-Uy. 

     -  Giáo SÜ Lê Hoà Huÿnh Thanh 
L» (không Ç‰n ÇÜ®c Çã ÇiŒn thæm hÕi 
và chúc mØng), 

     -  Ti‰n Sï Bùi Hånh Nghi và Phu 
Nhân Ç‰n tØ Frankfurt / Main ñÙc 
quÓc. 

     -  Nhà væn, nhà ThÖ NguyÍn 
H»u NhÆt Ç‰n tØ Na Uy. 

 * Phø diÍn: "M¶t ngày Tâm TÌnh 
L¥ng" (ThÖ cûa Tùy Anh, nhåc cûa 
Ng†c Hi‰u do Thiên HÜÖng trình bày). 

4.- Trao giäi thÜªng cho 10 ngÜ©i 
trúng giäi An ûi. 

5.- Trao giäi thÜªng cho 10 ngÜ©i 
trúng giäi Khuy‰n khích. 

6.- Trao giäi thÜªng cho 02 ngÜ©i 
trúng giäi TÜªng LŒ. 

7.-  Trao giäi thÜªng cho 01 ngÜ©i 
trúng giäi Danh D¿. 

 
Tóm lÜ®c: GÒm 100 ngÜ©i cûa 11 

quÓc gia Çã d¿ thi - Trong Çó ÇÜ®c 
trúng giäi: ñÙc 14 , Thøy Sï 3, Pháp 4, 
Ý  1, Hoà Lan 1, Áo 1 và Úc 1 (tác giä 
hiŒn ª Úc mà là ngÜ©i Çã tØng sÓng ª 
Âu Châu). 

 
III.- T¥ng sách lÜu niŒm: - Tuy‹n 

tÆp Vi‰t VŠ Âu Châu ÇÜ®c t¥ng cho quí 
vÎ tác giä vi‰t bài d¿ thi - Và bu°i lÍ Çã 
hoàn mãn vào hÒi 13 gi© cùng ngày. 

 
� ThiŒn Cæn ghi. 

 
Khi t© báo Viên-Giác sÓ 136 tháng 

8 nÀy t§i tay quí vÎ ñ¶c giä thì cÛng là 
mùa Vu Lan Báo Hi‰u Ç‰n. Riêng v§i 
các em ñoàn Sinh GñPTVN tôi xin 
ÇÜ®c phép k‹ låi m¶t vài mÄu chuyŒn 
vŠ MË. 

 

Quä báo  

làm mË Çau kh° 
 
Khi chàng Mê-tra-ca-ny Ç‰n tu°i 

trÜªng thành chàng hÕi mË r¢ng:  
- ThÜa mË thuª trÜ§c cha con làm 

nghŠ gì?  
Bà mË Çáp: 
- HÒi trÜ§c cha con làm nghŠ Çi 

buôn trong nÜ§c.  
S¿ thÆt cha chàng làm nghŠ hàng 

häi, Çi buôn ngoài bi‹n cä sau bÎ ch‰t 
Ç¡m, bà s® con theo nghŠ cha nên 
phäi nói dÓi.  

Chàng liŠn Çi buôn và ngày ÇÀu 
chàng l©i ÇÜ®c bÓn ÇÒng. Chàng Çem 
bÓn ÇÒng giao mË và thÜa r¢ng: 

- MË Öi! MË hãy lÃy sÓ tiŠn này mà 
giúp Ç« các vÎ Sa-môn, các vÎ Bà-la-
môn, mÃy ngÜ©i nghèo kh° và các 
ngÜ©i æn xin. 

NhÜng có ngÜ©i nói v§i chàng r¢ng: 
- Thuª xÜa ông thân cûa chàng làm 

nghŠ bán dÀu thÖm.  
Chàng liŠn thôi Çi buôn trong xÙ, 

lÆp tiŒm dÀu thÖm và bán l©i ÇÜ®c tám 
ÇÒng. Chàng giao h£n sÓ tiŠn Çó cho 
mË. Sau có ngÜ©i nói ông thân chàng 
trÜ§c kia bán ÇÒ n» trang. Chàng bèn 
bÕ tiŒm dÀu thÖm lÆp tiŒm bán ÇÒ n» 

trang. Ngày ÇÀu bán l©i ÇÜ®c mÜ©i sáu 
ÇÒng, ngày thÙ hai bán l©i ÇÜ®c 32 
ÇÒng. Chàng cÛng ÇÜa h‰t sÓ tiŠn Ãy 
cho mË, nhÜng mÃy chû tiŒm bán ÇÒ 
n» trang s® chàng giành nghŠ cûa h†, 
bèn t§i nói v§i chàng r¢ng: 

-Sao chàng không làm nghŠ hàng 
häi nhÜ ông thân chàng, låi Çi làm 
nghŠ hèn m†n bán ÇÒ n» trang nhÜ th‰ 
này? 

Chàng liŠn vŠ thÜa v§i mË r¢ng: 
-ThÜa mË, có phäi cha con làm 

nghŠ hàng häi không? MË cho con 
theo nghiŒp nhà, Çi buôn ngoài bi‹n cä 
nhÜ cha vÆy.  

Bà mË thú thÆt r¢ng: 
-Phäi, cha con trÜ§c làm nghŠ 

hàng häi, nhÜng bÎ nån ch‰t Ç¡m ngoài 
bi‹n khÖi. MË nay chÌ có m¶t mình 
con, con n« nào bÕ mË cô Ç¶c ra ngoài 
bi‹n cä sao.  

NhÜng chàng không nghï Ç‰n n‡i 
kh° cûa ngÜ©i mË, sai ngÜ©i Çánh 
chuông rao trong thành Bá-la-nåi r¢ng: 

-Này các thÜÖng gia Çáng tôn kính! 
Chàng Mê-tra-ca s¡p Çi buôn xa. VÆy 
ai muÓn Çem ÇÒ ra häi ngoåi bán thì 
cÙ Çi chung v§i ngÜ©i, khÕi phäi Çóng 
thu‰ gì h‰t. 

Chàng ra Çi v§i 500 ngÜ©i lái buôn, 
có Çem theo hàng hóa, thú vÆt rÃt 
nhiŠu. Bà mË quá thÜÖng con, ôm lÃy 
chân con mà khóc bäo r¢ng: 

-Con Öi! Con hãy thÜÖng mË ÇØng 
có bÕ mË Çi ra ngoài bi‹n cä. Bà h‰t l©i 
cÀu xin, nhÜng chàng Çã quy‰t ÇÎnh 
rÒi, nên bÜ§c ngang trên ÇÀu mË mà Çi 
v§i các ngÜ©i lái buôn.  

Bà mË khóc và nói r¢ng: 
-MË cÀu cho con khÕi bÎ quä báo 

Çã làm cho mË Çau kh° và bÜ§c qua 
ÇÀu cûa mË. 

Chàng ra bi‹n Çi buôn, nhÜng bÎ 
Ç¡m thuyŠn, sau nh© Çeo trên m¶t tÃm 
ván vào ÇÜ®c ÇÃt liŠn. Chàng Çi Ç‰n 
m¶t thành tên là Ramanaka, liŠn có 
bÓn nàng tiên ÇËp Çë Ç‰n chào m©i 
r¢ng: 

-Chào chàng Mê-tra-ca, Çây là ÇŠn 
Çài cûa chúng em, Çû tÃt cä nh»ng s¿ 
khoái låc ª Ç©i. Chàng vào Çây chung 
vui v§i chúng em. 

Chàng Çã ª Çó trong m¶t vài næm 
hÜªng thø nh»ng s¿ sung sÜ§ng vŠ vÆt 
chÃt, tuÒng nhÜ Çã làm m¶t viŒc công 
ÇÙc nên ÇÜ®c ban thÜªng s¿ vui sÜ§ng 
Ãy. Sau chàng lÃy làm buÒn š, bÕ 
xuÓng miŠn Nam. 

Chàng Ç‰n thành Sadamaham, ª 
Çó có tám tiên n» ÇÙng Çón chàng, 
ÇËp Çë s¡c säo hÖn mÃy cô trÜ§c và 
m©i chàng vào hÜªng nh»ng s¿ khoái 
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låc trong thành. Chàng ª Çó m¶t vài 
næm, hÜªng thø nh»ng sung sÜ§ng vŠ 
vÆt chÃt, tuÒng nhÜ Çã làm m¶t viŒc 
công ÇÙc ÇÜ®c ban thÜªng s¿ vui 
sÜ§ng Ãy. Sau chàng thÃy buÒn š, bÕ 
Çi xuÓng miŠn Nam. 

Chàng Ç‰n thành Nandana. Ÿ Çó 
có 16 nàng tiên ÇÙng Çón chàng, ÇËp 
Çë s¡c säo hÖn mÃy cô trÜ§c và m©i 
chàng vào hÜªng tÃt cä nh»ng s¿ 
khoái låc trong thành, chàng ª Çó m¶t 
vài næm hÜªng thø nh»ng s¿ vui sÜ§ng 
vŠ vÆt chÃt, tuÒng nhÜ Çã làm viŒc 
công ÇÙc, nên ÇÜ®c ban thÜªng s¿ vui 
sÜ§ng. Sau chàng lÃy làm buÒn š, bÕ 
Çi xuÓng miŠn Nam. 

Chàng Ç‰n thành Brahmotlora. Ÿ 
Çó có 32 nàng tiên ÇÙng Çón chàng, 
ÇËp Çë s¡c säo hÖn mÃy cô trÜ§c và 
m©i chàng vào hÜªng thø nh»ng s¿ 
khoái låc trong thành. Chàng ª Çó m¶t 
vài næm hÜÕng thø nh»ng s¿ sung 
sÜ§ng vŠ vÆt chÃt, tuÒng nhÜ Çã làm 
m¶t vài viŒc công ÇÙc nên ÇÜ®c ban 
thÜªng s¿ vui sÜ§ng Ãy. Sau m¥c dù 
nh»ng l©i khuyên can cûa mÃy nàng 
tiên vÅn lÃy làm buÒn š bÕ Çi xuÓng 
miŠn Nam. 

Càng Çi vŠ phía Nam, chàng càng 
muÓn Çi. ñi mãi g¥p m¶t cái thành 
b¢ng s¡t. Chàng vØa bÜ§c vào thì cºa 
thành t¿ Çóng låi. Chàng bÜ§c t§i, thì 
g¥p m¶t ngÜ©i to l§n trên ÇÀu Ç¶i m¶t 
vành s¡t, cháy ÇÕ, lºa phun sáng ng©i. 
Máu mû trên ÇÀu chäy tràn xuÓng 
miŒng, ngÜ©i Ãy li‰m lÃy và nuÓt luôn. 

Chàng hÕi r¢ng: 
-Nhà ngÜÖi là ai mà bÎ hình phåt 

Çau kh° d» d¶i nhÜ vÆy. NgÜ©i chÎu 
kh° nhÜ th‰ này bao lâu?  

NgÜ©i Ãy Çáp: 
-Tôi là ngÜ©i Çã làm cho mË tôi Çau 

kh°, nên nay chÎu quä báo Çau kh° 
nhÜ th‰ này. Tôi së chÎu kh° báo cho 
Ç‰n khi có m¶t ngÜ©i khác cÛng Çã tåo 
nghiŒp nhân làm mË Çau kh° Çi ngang 
Çây và thay th‰ cho tôi. 

Chàng Mê-tra-ca liŠn nghï r¢ng: 
-Chính ta Çã làm cho mË ta phäi 

kh° và chính sÙc månh cûa nghiŒp 
nhân d¡t dÅn ta Ç‰n Çây. Nay ta phäi 
vui lòng chÎu quä báo này. Chàng nghï 
xong thì vành lºa s¡t kia bay qua Ç¶i 
trên ÇÀu chàng.  

NgÜ©i kia liŠn hÕi r¢ng: 
-Chàng Çã hÜªng s¿ khoái låc 

trong bÓn cänh ÇŠn Çài kia, sao chàng 
Ç‰n Çây làm gì? 

Chàng Çáp: 
-Tôi ÇÜ®c hÜªng hånh phúc trong 

bÓn cänh ÇŠn Çài Ãy, là vì trÜ§c kia tôi 
Çã tåo nghiŒp nhân Çem sÓ tiŠn 4 

ÇÒng, 8 ÇÒng, 16 ÇÒng và 32 ÇÒng 
dâng cho mË Ç‹ làm viŒc thiŒn. Tôi 
phäi Ç‰n Çây là vì trÜ§c kia tôi Çã làm 
mË tôi Çau kh°, tôi Çã bÜ§c ngang trên 
ÇÀu mË tôi Ç‹ ra Çi bi‹n cä, m¥c dù mË 
tôi ôm chân tôi næn nÌ khóc lóc. Chính 
sÙc månh cûa nghiŒp nhân Ãy ÇÜa tôi 
Ç‰n Çây. Và tôi b¡t bu¶c phäi Ç¶i vành 
lºa này bao lâu? 

NgÜ©i kia Çáp: 
-Chàng phäi Ç¶i vành lºa này 60 

ngàn và 60 lÀn trong m¶t træm næm. 
RÒi së có ngÜ©i phåm t¶i nhÜ chàng, 
cÛng Çã làm cho mË phäi Çau kh° së 
Ç‰n mà chÎu kh° thay cho chàng.  

Chàng Mê-tra-ca tuy bÎ Çau kh° vô 
cùng, nhÜng lòng chàng tràn ÇÀy lòng 
thÜÖng yêu chúng sanh vô lÜ®ng, 
chàng phát nguyŒn r¢ng: 

-Này ngÜ©i Öi! Tôi xin nguyŒn Ç¶i 
vành s¡t này vì chúng sanh. Tôi 
nguyŒn tÃt cä chúng sanh không m¶t 
ai còn manh tâm làm cho mË mình 
phäi chÎu Çau kh° và n‰u có ai làm cho 
nÜ§c m¡t bà mË tuôn chäy vì mình, thì 
tôi xin nguyŒn chÎu kh° th‰ cho ngÜ©i 
Ãy! 

Chàng phát nguyŒn xong, th©i 
vành lºa r©i khÕi ÇÀu chàng và bay lên 
hÜ không, chàng liŠn mŒnh chung và 
ÇÜ®c sanh lên cõi tr©i ñâu-SuÃt. 

 
(PhÕng theo kinh Avadana Calaka 

và theo tài liŒu trong quy‹n "Tri‰t lš 
Çåo PhÆt" cûa ñoàn Trung Còn). 

 

NgÜ©i mË 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N¡ng hÒng b¡t ÇÀu tÜÖi th¡m trên 

muôn ngàn cây cÕ. Nh»ng ti‰ng chim 
hót ríu-rít trên cành cây hòa lên khúc 

nhåc tÜng bØng. ñàng xa, m¶t dáng 
ÇiŒu oai nghiêm bŒ vŒ trong chi‰c y 
vàng, hào quang chói l†i, khoan thai 
lÀn bÜ§c v§i chi‰c gÆy trúc Çã tÄm 
màu sÜÖng n¡ng. ñây chính ÇÙc PhÆt. 

NhÜ thÜ©ng lŒ m†i lÀn n¡ng lên. 
Ngài chÌ sÓng b¢ng nh»ng håt cÖm 
cúng dÜ©ng cûa nh»ng ngÜ©i có tâm 
hÒn m¶ Çåo; nhân Çó Ç‹ giáo hóa m†i 
ngÜ©i quay vŠ ÇÜ©ng thiŒn. 

ñÙc PhÆt Ç‰n nhà ông ñ‰-ñô, m¶t 
nhà có ti‰ng giàu sang nhÃt, nhÜng 
cÛng không kém phÀn ích k›. Chû nhà 
Çi v¡ng, con chó n¢m trÜ§c cºa Çôi 
m¡t ÇÕ ngÀu, cau låi nhÜ phóng ra 
nh»ng tia lºa hung ác. Nanh nhe khÕi 
mÒm nhÜ s¤n sàng m¶t thÙ khí gi§i 
tr¡ng nh†n vô cùng ghê tªm. Nó ngØ 
m¶t hÖi rÒi nhäy chÒm Ç‰n Ngài theo 
m¶t ti‰ng "GÀu" d» d¶i.  

Không chút s® hãi hay hoäng hÓt, 
Ngài thän nhiên ôn tÒn nói: 

-NgÜÖi hãy im.  
Chó ta chÌ ÇÜa mình lui Ç‹ lÃy th‰, 

rÒi nhanh nhÜ ch§p chÒm lên cao.  
Lanh tay nhÜng rÃt dÎu dàng, Ngài 

Ç« lÃy hai chân trÜ§c, âu y‰m thÓt ra 
nh»ng l©i ÇÀy thÜÖng håi: 

-NgÜÖi hãy b§t nóng. Ta Çã hi‹u.... 
NgÜÖi chính là mË cûa chû nhà này, 
ki‰p trÜ§c ngÜÖi rÃt hung ác tham lam. 
Lâu Çài nguy nga Çây, tÃt cä châu báu 
Çây, chính ngÜÖi Çã xây d¿ng trên bao 
nhiêu mÒ hôi nÜ§c m¡t cûa m†i ngÜ©i. 
NgÜÖi Çã không chút thÜÖng tâm th£ng 
tay Çøc khoét tÆn tûy tÆn xÜÖng nh»ng 
ngÜ©i giàu cho Ç‰n kÈ bÀn cùng. Mãi 
Ç‰n gi© phút, trÜ§c khi t¡t thª ngÜÖi 
vÅn còn tâm niŒm Ç¶c ác và ti‰c nuÓi 
nh»ng cûa cäi, nên... ngÜÖi Çã bÎ ÇÀu 
thai vào ki‰p chó và tr« låi Çây bo bo 
gi» lÃy tài sän Ãy. Th‰ mà ngÜÖi không 
lo tu tÌnh, còn mãi tham lam tàn ác! 

Oai ÇÙc cûa PhÆt Çã nhi‰p phøc 
ÇÜ®c tâm hÒn Çen tÓi, chó im l¥ng, 
buÒn bã gøc ÇÀu xuÓng ÇÃt. ñÙc PhÆt 
nhË nhàng lui bÜ§c. ñôi m¡t chó t¡t 
h£n nh»ng tia lºa hung tàn, Ç†ng låi 
trên Çôi mi nh»ng ngÃn lŒ Çau thÜÖng, 
chán nän nhìn theo Ngài cho Ç‰n khi 
khuÃt dång sau hàng cây. 

TØ Çó chó bÕ æn uÓng và không 
còn muÓn nh‰ch bÜ§c Çi Çâu. Cº chÌ 
Ãy làm cho ñ‰ ñô phäi suy nghï và lo 
s®. TrÜ§c kia chó rÃt månh më, gi» 
nhà cÄn thÆn; m‡i lÀn có ngÜ©i lå m¥t 
vào nhà không khÕi h‰t hÒn v§i nó. 
Th‰ mà nay chÌ n¢m trong xó không 
m¶t ti‰ng sûa. 
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ñ‰ ñô tìm cách ra hÕi ÇÙa ª cûa 
ông, nó k‹ låi chuyŒn ÇÙc PhÆt Ç‰n 
khÃt th¿c: "Không hi‹u Ngài làm gì chó 
ta mà tØ Ãy nó buÒn Çau Ç§n". 

Ông ÇÕ bØng m¥t lên, vô cùng cæm 
tÙc, la hét vang nhà nhÜ m¶t kÈ Çiên 
dåi, rÒi chåy tìm ngay ÇÙc PhÆt Ç‹ 
nhi‰c m¡ng và Çòi bÒi thÜ©ng. 

TrÜ§c cº chÌ hung hæng và tàn båo 
cûa ông ta. ñÙc PhÆt vÅn vui vÈ ÇiŠm 
Çåm bäo: 

-Ta së nói cho ngÜÖi hay, nhÜng 
ngÜÖi phäi dÎu lòng Çi Çã. Nh© công 
næng tu tÆp ta Çã chÙng ÇÜ®c Túc-
mång-minh, thÃy rõ ki‰p trÜ§c cûa m†i 
ngÜ©i, nên ta bi‰t chó kia chính là mË 
ngÜÖi ki‰p trÜ§c, vì quá tham lam tàn 
båo nên nay phäi hóa thân vào ki‰p 
chó Ç‹ trª låi gi» cûa cäi cho nhà 
ngÜÖi.  

ñ‰ ñô cÜ§p l©i: 
-Nh»ng l©i nói cûa ông ÇŠu là 

huyÍn ho¥c vu khÓng tôi không th‹ tin 
ÇÜ®c. 

-S¿ thÆt là th‰. Vì thÜÖng mË con 
ngÜÖi nên ta m§i nói cho ngÜÖi rõ. 
NgÜÖi không tin vŠ Çào lên phía dÜ§i 
giÜ©ng nÖi chó thÜ©ng n¢m, së thÃy 
m¶t l† vàng.  

Lòng tham cûa ñ‰ ñô Çã d¢n ÇÜ®c 
cÖn giÆn, v¶i vàng hÕi: 

-ThÆt không ông? Sao ông bi‰t? 
-L† vàng Ãy trÜ§c kia mË ngÜÖi 

chôn, nhÜng vì khi lâm chung không 
kÎp trÓi låi, nay mË ngÜÖi chính là chó 
Ãy thÜ©ng n¢m trên Çó Ç‹ gi» cho 
ngÜÖi. NgÜÖi làm theo l©i ta së hi‹u ta 
nói Çúng hay sai. 

TØ nét m¥t sung sÜ§ng, ông ta trª 
thành Çau Ç§n Çã có m¶t nguÒn tin bé 
nhÕ len qua con ngÜ©i sân hÆn tham 
lam thÃm vào trái tim hÒng. 

Quä nhiên, b§i lên, m¶t l† l§n ÇÀy 
cä vàng, nhÜng vàng Ãy không còn g®i 
ÇÜ®c lòng tham cûa ñ‰ ñô. NguÒn tin 
Çã hoà månh trong tim hÒng làm tiêu 
tan tÃt cä nh»ng tham luy‰n hung tàn. 
Ông ôm lÃy chó khóc nÙc nª vô cùng 
æn næn. ñoån Ç‰n quì bên ÇÙc PhÆt 
Çôi m¡t ÇÀm Çìa dÎch cäm, run lên 
nh»ng l©i cÀu khÄn thi‰t tha, xin sám 
hÓi t¶i l‡i và nh© PhÆt chÌ phÜÖng cÙu 
mË thoát khÕi cänh gi§i kh° Çau.  

ñÙc PhÆt liŠn bäo: 
-Nay ngÜÖi Çã bi‰t æn næn, th‰ là 

ngÜÖi Çã có th‹ trª låi con ÇÜ©ng lành. 
NgÜÖi là m¶t ngÜ©i con có hi‰u. NhÜng 
nghiŒp chÜ§ng cûa mË ngÜÖi quá 
n¥ng. NgÜÖi hãy phát tâm qui y Tam 
Bäo, th† trì ngÛ gi§i và Çem h‰t lòng 
thành kính sám hÓi cho mË, ngÜÖi Çem 
tiŠn cûa bÓ thí cho m†i ngÜ©i và cúng 

dÜ©ng Tæng chúng. Nh© công ÇÙc Ãy, 
m§i mong cÙu kh° cho mË ngÜÖi ÇÜ®c. 
Kh° hay sÜ§ng là do mình t¿ gây lÃy, 
ta chÌ là ngÜ©i giác ng¶, chÌ låi cho 
chúng sanh con ÇÜ©ng giäi thoát.  

ñ‰-ñô vâng l©i PhÆt dåy, ngoài s¿ 
chí thành cÀu nguyŒn, còn Çem gia 
sän bÓ thí cúng dÜ©ng... 

Không lâu, m¶t hôm chó du‡i mình 
khoe kho¡c tÃm thäm rÒi buông ra m¶t 
hÖi thª dài. Không còn hÖi thª ÇÀy 
luy‰n ti‰c tham lam muÓn bám víu lÃy 
s¿ sÓng mà låi m¶t hÖi thª ÇÀy sung 
sÜ§ng và thÕa mãn. Chó Çã ch‰t. 

NhÜng, chó Ãy - mË cûa ñ‰ ñô - së 
vŠ Çâu và ki‰p sau nhÜ th‰ nào? 

TÓi hôm sau trong giÃc m¶ng, ñ‰ 
ñô thÃy trên nŠn tr©i xanh cu¶n lên 
m¶t vòm mây tr¡ng uÓn dài Ç‰n trÜ§c 
m¥t ngÜ©i. TØ trong Çó hiŒn ra m¶t 
dáng ngÜ©i Çàn bà hiŠn dÎu, ân cÀn v‡ 
nhË lên vai ñ‰ ñô và nói: 

-TØ lâu vì lÀm l‡i, mË Çã tham lam 
Ç¶c ác quá nhiŠu nên bÎ Ç†a vào 
nh»ng cänh gi§i kh° sª, Çau Ç§n vô 
cùng. Chó ta hôm trÜ§c Çó là mË Çây 
con. Con Öi! con nghï Ç‰n Ç©i sÓng con 
chó, con së hình dung ÇÜ®c n‡i kh° 
cûa mË hÒi Ãy. Nay nh© ÇÙc PhÆt cÙu 
Ç¶ và lòng hi‰u thäo cûa con, mË Çã 
thoát khÕi cänh Çau thÜÖng, ÇÜ®c vãng 
sanh vào th‰ gi§i ÇÀy sung sÜ§ng an 
vui. ThÆt cái luÆt Nhân quä không ai 
tránh khÕi. "Gieo nhân gì thì g¥t quä 
Ãy". Tham lam tàn ác së bÎ lÀm than; tu 
nhân tích ÇÙc së ÇÜ®c an vui t¿ tåi. TØ 
Çây con hãy vâng l©i PhÆt dåy, g¡ng 
công tu h†c. - Thôi mË tØ biŒt con... 

 
(Theo truyŒn c° PhÆt giáo) 
 

ThiŒn Cæn Phåm HÒng Sáu 
 
 

Khóa Tu h†c PhÆt Pháp 

kÿ 7 tØ 18 - 21.04.2003 
 tåi chùa Viên Giác 

 
ThÃm tho¡t mà khóa tu h†c cûa 

Gia ñình PhÆt Tº Çã là khóa thÙ 7, th©i 
gian trôi qua mau quá, m§i ngày nào 
ThÀy ViŒn chû cho phép Gia ñình 
PhÆt Tº t° chÙc khóa tu h†c lÀn ÇÀu 
cho th‰ hŒ trÈ, và cÛng k‹ tØ Çó khóa 
tu h†c trª thành truyŠn thÓng m‡i næm 
cûa t° chÙc Áo Lam vào mùa Phøc 
sinh, cho Ç‰n nay là næm thÙ 7. 

Vì tÜÖng lai cûa t° chÙc, chÜÖng 
trình tu h†c cûa Gia ñình PhÆt Tº m‡i 
næm ÇŠu ÇÜ®c uy‹n chuy‹n Ç°i m§i 

hÀu thích nghi v§i gi§i trÈ Häi Ngoåi, 
trong chiŠu hÜ§ng hiŒn Çåi hóa nói 
trên, khóa tu h†c næm nay Çã áp døng 
nh»ng phÜÖng pháp m§i: vØa h†c vØa 
thäo luÆn cho m‡i l§p, lÒng vào các 
ngày tu h†c có thêm vŠ Ki‰n thÙc t°ng 
quát trong Gia ñình PhÆt Tº, sau m‡i 
ti‰t h†c 45 phút ÇŠu có giäi lao. 

SÓ lÜ®ng H†c viên ghi danh chính 
thÙc næm nay lên t§i con sÓ 193 gÒm 7 
Gia ñình PhÆt Tº, các Ban Bäo Tr®, 
các H†c viên thu¶c các Chi H¶i trên 
nÜ§c ñÙc, và Ç¥c biŒt có 3 H†c viên 
Ç‰n tØ Thøy sï.  

ChÜÖng trình Tu h†c m‡i ngày có 
ba th©i tøng kinh: lÍ PhÆt theo nghi 
thÙc Gia ñình PhÆt Tº, CÀu An và 
TÎnh ñ¶. Giáo lš ÇÜ®c chia thành 6 l§p 
v§i 2 l§p Oanh VÛ, 2 l§p ngành Thi‰u, 
1 l§p ngành Thanh và 1 l§p Phø 
Huynh.  

Thành phÀn Giäng sÜ có quš ñåi 
ñÙc Hånh TÃn, ñÒng Væn, Hånh Bäo, 
Hånh ñÎnh, Hånh Gi§i, SÜ cô Tâm 
Viên, Cô TuŒ ñàm Nghiêm, Chú Hånh 
TuŒ, Hånh Giä. ChÜ Tôn ñÙc Tæng Ni 
Çã d¿a theo chÜÖng trình các BÆc H†c 
cûa Gia ñình PhÆt Tº Ç‹ chæm sóc và 
giäng dåy trong 4 ngày nói trên. 

 
- Khóa tu h†c næm nay ÇÜ®c ghi 

nhÆn là Çông và vui nhÃt tØ trÜ§c Ç‰n 
nay, 

- Chia ra nhiŠu l§p nên rÃt dÍ giäng 
dåy,  

- Tách l§p Phø Huynh ra quš ThÀy 
Cô dÍ nói chuyŒn, thäo luÆn v§i ngành 
Thanh hÖn 

- Oanh VÛ sinh hoåt vui 
- M‡i ti‰t h†c 45 phút rÃt thích h®p 

v§i ngành Thi‰u 
- L§p ngành Thanh h†c vui, thoäi 

mái, tinh thÀn tu h†c cao 
- Áp døng song ng» thành công 
Vì ban T° ChÙc kÿ 7 là nh»ng 

thành phÀn trÈ, m§i tÆp s¿ làm viŒc, 
chÜa có kinh nghiŒm nhÃt là sÓ lÜ®ng 
vŠ tu h†c quá Çông ngoài d¿ tính nên 
rÃt c¿c và g¥p nhiŠu sÖ sót. 

Vì muÓn mª r¶ng và khuy‰n khích 
gi§i trÈ vŠ chùa tu h†c nên Ban T° 
ChÙc Çã cÓ g¡ng làm cho các em vui, 
tu°i trÈ vui thì rÃt là Òn ào, nhÃt là các 
em ngành Thi‰u và Oanh VÛ, tuy 
nhiên quš ThÀy Cô cÛng hoan h› và 
thông cäm cho tu°i trÈ vì có vui các 
em së thích tu h†c hÖn. 

ñi‹m Ç¥c biŒt cûa khóa tu h†c næm 
nay là các em ngành Thi‰u.  

Các em l§p Thi‰u 1: tu°i tØ 12 Ç‰n 
15 các em rÃt giÕi, siêng næng, chÎu 
làm công tác tuy tu°i còn ham chÖi.  
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Các em l§p Thi‰u 2: tu°i tØ 13 Ç‰n 
17 các em ngoan và dÍ thÜÖng vô 
cùng, ÇÜ®c quš Giäng sÜ khen ng®i, 
l§p Thi‰u 2 ÇÜ®c ch†n là l§p xuÃt s¡c 
nhÃt cûa khóa tu h†c kÿ 7, Çây là m¶t 
s¿ thành công và ti‰n b¶ vÜ®t bÆc cûa 
ngành Thi‰u. 

ñông thì vui nhÜng Ban Bäo Tr® 
cÛng rÃt c¿c trong nh»ng ngày qua, có 
nh»ng Phø Huynh Çã hy sinh 4 ngày 
nghÌ dài Ç‹ theo con cái vŠ chùa bäo 
tr® cho khóa h†c, có nh»ng bÆc cha 
mË Çã bÕ các th©i Giáo lš Ç‹ lo tØng 
b»a æn cho các em, có nh»ng vÎ Çã 
dÆy thÆt s§m Ç‹ kÎp hoàn tÃt b»a Çi‹m 
tâm cho Çúng gi©...  

Xin cung kính tri ân chÜ Tôn ñÙc 
Tæng Ni Çã không ngØng ûng h¶ và 
trao truyŠn håt giÓng BÒ ñŠ Ç‰n v§i 
tu°i trÈ, xin cäm tå các bÆc Phø huynh 
Çã và Çang š thÙc trách nhiŒm, ti‰p tay 
v§i Gia ñình PhÆt Tº h‡ tr® sÙ mŒnh 
cao cä là ÇÜa gi§i trÈ trª vŠ v§i c¶i 
nguÒn, v§i Dân t¶c và ñåo Pháp. 

 
� ThiŒn Hånh 

 

Chúc MØng 
 
Toàn th‹ anh chÎ em Lam viên ñÙc 

QuÓc hân hoan mØng: 
 
-Anh ThiŒn H»u ñ‡ Thái B¢ng 

(GñPT Tâm Minh) 
-ChÎ Nguyên LÜ®ng NguyÍn ThÎ 

ñan Thanh (GñPT Chánh NiŒm) 
-ChÎ TØ Chi HÒ ThÎ Kim Hånh 

(GñPT Chánh DÛng) 
vØa phát nguyŒn th† cÃp TÆp trong 

khóa tu h†c PhÆt Pháp mùa Phøc sinh 
2003.  

ThÜÖng chúc 3 anh chÎ BÒ ñŠ Tâm 
kiên cÓ, chí nguyŒn v»ng bŠn. 

-Ban HÜ§ng DÅn - Huynh TrÜªng, 
và  

-Toàn th‹ ñoàn Sinh GñPTVN ñÙc 
QuÓc. 

 
ñính chính : 
1/- Trong báo Viên-Giác sÓ 135 

( trang 30, phÀn gi»a, dòng 35) câu 
cûa NguyÍn Thái H†c: "ñÜ©ng Çi 
khó.....". Xin Ç†c låi là NguyÍn Bá 
H†c. 

2/- Trang 59 (phÀn PhÆt Pháp). 
Vì lš do kÏ thuÆt Ãn loát, Çã thi‰u 
câu VÃn mà chÌ có câu ñáp. 

Nay xin ghi låi câu VÃn là: PhÆt 
giáo có h®p v§i khoa h†c không? -- 
Thành thÆt xin cáo l‡i - 

 

 
 
 
 
 
 

Låy MË lÀn cuÓi (*) 
 
ChuyŒn ThÀy Hånh TÃn ly kÿ 
Nghe qua m§i thÃy PhÆt thì 
ch£ng xa 
Chân tu PhÆt Ç¶ Çó mà 
Cho nên NgÜ©i m§i xuÃt gia 
theo ThÀy: 
Danh sÜ NhÜ ñi‹n ª Çây 
Vang danh là m¶t bÆc ThÀy Çä 
thông 
Nào là kinh Çi‹n n¢m lòng 
Xây chùa, vi‰t sách bao công 
ÇÙc rÒi 
G¥p thÀy là sÓ do tr©i: 
Lòng tu Çã quy‰t mË rÒi h‰t 
can 
M¥c dù tan nát ru¶t gan 
Vì con trai Çã xa ngàn d¥m Çi 
Xây chùa tu h†c cÛng vì 
Chúng sanh còn kh°: ThÀy Çi 
cÙu Ç©i 
MË già tuy lŒ vÅn rÖi ! 
Lòng con Çã quy‰t mË th©i nh§ 
thÜÖng 
Con mình thân gªi PhÆt ÇÜ©ng: 
S§m hôm tu niŒm vì thÜÖng 
nhân loài  
Mãi còn l¥n høp kh¡p nÖi  
Bao la bi‹n kh° chÜa vŠ BÒng 
Lai  
Lòng con thÜÖng mË bi ai, 
NhÜng ThÀy vÅn nh§ bên tai 
câu nguyŠn  
Hi‰n thân vào chÓn cºa thiŠn, 
ñ‹ mong cÙu Ç¶ kh¡p miŠn 
trÀn gian, 
Thì dù lŒ mË hai hàng 
Con xin mË hãy Ç‹ Çàng con Çi  
Con tu là cÛng chÌ vì 
Th‰ gian còn l¡m sÀu bi mË à  
MË thÜÖng con, hãy thÙ tha  
 

Con không th‹ ª låi nhà s§m 
hôm  
ñ‹ mà làm tr†n phÆn con 
M¶t mai mË së lÜng còm tóc 
mây  
NhÜng xin mË hi‹u con Çây  
Së ÇŠn hi‰u mË khi xây d¿ng 
chùa: 
Nhân loåi h‰t cänh ganh Çua  
Không còn thù hÆn, hÖn thua, 
gi¿t giành 
Th‰ gian së h‰t chi‰n tranh  
Là con cûa mË Çåt thành Ü§c 
mÖ 
Bây gi© bi‹n kh° vô b© 
Con trai cûa mË làm ngÖ sao 
Çành 
M¥c ai cÀu l®i, cÀu danh 
Con mong chÌ ÇÜ®c Çåt thành 
ÇÜ©ng tu ! 
MË Öi thì có cho dù 
Gi© Çây xa mË nhÜng bù låi 
sau : 
HÒng quang së tÕa kh¡p vào 
Th‰ gian nhân loåi kh° Çau 
không còn 
ThŠ rÒi mË së g¥p con 
Ÿ miŠn vïnh cºu h‰t còn chia 
ly ! 
Chúng con PhÆt tº nhân khi 
Ngày ThÀy nhÆn chÙc Trø Trì 
dâng lên 
L©i nguyŠn là mãi v»ng bŠn 
Theo ThÀy h†c ñåo trª nên 
ngÜ©i hiŠn 
Ch£ng mong là së thành tiên 
NhÜng lòng th© PhÆt, yêu thiŠn 
môn con 
Không nàn chùa ª trên non 
Hay bên ƒn ñ¶ chúng con vÅn 
vŠ 
ñ‹ mà tu h†c say mê, 
Theo ThÀy dìu d¡t cùng vŠ 
BÒng Lai. 
Xin ThÀy nhÆn nh»ng låy này 
TÃm lòng thành kính nÖi Çây 
dâng ThÀy. 
 

� Thi‰t Không Danh 
 
(*) T¿a cûa Tòa Soån 
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vi‰t vŠ vu lan 

Nh§  MË 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ñan Hà 

 
Thân nhÜ cánh nhån låc bÀy 

Ch®t vàng thu ch§m nh§ ngày Vu Lan 
Nh§ ngài ñåi Hi‰u Møc Liên 

Công Ön cûa MË l©i nguyŠn xin dâng ! 
 
� 

 

hi nhân nh§ mË thì h† làm thÖ, 
Ç‹ giäi bày tâm s¿, hÀu vÖi b§t 

n‡i niŠm! Vì thÖ là ti‰ng lòng rung lên 
tØ hòa nhÆp và dung thông v§i ngoåi 
cänh, ÇÜ®c cô Ç†ng låi b¢ng ngôn ng» 
Ç‹ diÍn tä nh»ng tâm s¿ cûa mình; 
cùng san sÈ v§i tha nhân nh»ng hoài 
cäm, tØ lâu chÃt chÙa trong lòng nhÜng 
chÜa có cÖ h¶i khÖi g®i låi niŠm xÜa. 

Nh§ mË cÛng là ti‰ng lòng Ãy, 
nhÜng ÇÜ®c th‹ hiŒn b¢ng cäm xúc 
chân thành nhÃt. Chính là lúc thÖ Çã 
khÖi mª Ç‰n m¶t th‰ gi§i dÎu dàng và 
ng†t ngào nhÜ hÜÖng hoa, Çi‹m tô cho 
Ç©i thêm hånh phúc an vui. V§i hy 
v†ng së làm vÖi Çi nh»ng bæn khoæn, 
kh¡c khoäi. Mà hiŒn tåi là cä nh»ng 
mÃt mát, sÀu Çau khi‰n cho tâm hÒn 
cûa khách ly hÜÖng nhiŠu phen phäi 
bùi ngùi rÖi lŒ. TrÜ§c tình cänh Ãy, ai 
låi không cäm thÃy n‡i bÖ vÖ vì thi‰u 
mË. 

Vì tình mË là nh¿a sÓng cho Ç©i, là 
sÜÖng chiŠu n¡ng s§m tÜ§i tÄm cho cÕ 
cây xanh tÜÖi bÓn mùa. Vì th‰, nên 
tình mË låi giän dÎ nhÜ nh»ng tÃm lòng 
chÃt phác cûa ngÜ©i nông dân nÖi thôn 
dã; nÖi có dây bí giàn bÀu quanh næm 
vÅn cho hoa k‰t trái. NÖi Ãy mË Çã dãi 

dÀu mÜa n¡ng, mË Çã vun bón tØng 
bông mÜ§p nø cà... Hình änh cûa mË 
Çã hòa chung v§i vÜ©n rau xanh tÓt, 
khóm cäi lên bông. NhÜng tình mË 
cÛng Çã g¡n liŠn v§i con ngÜ©i, nhÜ 
chim có cánh, nhÜ cây có cành. Vì vÆy 
mà tình mË là nhu cÀu cÀn thi‰t cho 
Ç©i sÓng. Nên dï nhiên lòng yêu 
thÜÖng, và n‡i nh§ nhung vŠ mË m‡i 
khi thi‰u v¡ng, là ÇiŠu tÃt nhiên phäi 
có. Không m¶t ai có th‹ sÓng m¶t cách 
thanh thän, trong m¶t th‰ gi§i xa lå, 
thi‰u v¡ng ngÜ©i thân mà không khÕi 
chånh lòng, m‡i khi Çông vŠ hay hå 
t§i. S¿ v¡ng bóng cûa hình änh quê 
hÜÖng, tuy có nh§ nhung nhÜng không 
ray rÙt b¢ng thi‰u v¡ng tình ngÜ©i, 
nhÃt là hình bóng ngÜ©i mË hiŠn. 

Trong tÃt cä nh»ng áng thÖ vi‰t vŠ 
mË, thi nhân Çã Çi chung cùng hòa vào 
n‡i niŠm nh§ mË; Ç‹ cho ti‰ng lòng 
ÇÜ®c rung lên thành ti‰t ÇiŒu. Và, ti‰t 
ÇiŒu nÀy së là ti‰ng lòng muôn thu, k‹ 
cä ngÜ©i thÜªng lãm cÛng hòa cùng Ç‹ 
ch¡p cánh cho thÖ bay vŠ miŠn chân 
cänh... nÖi Ãy không còn hÆn thù và ÇÓ 
kœ; không còn m¶t biên gi§i phân chia, 
vì th‰ gi§i Ãy Çã hòa chung v§i tình 
mË. Nên tình mË vÅn luôn Ç†ng låi 
trong tâm tÜ nhiŠu ngÜ©i; khi cùng 
chung m¶t tâm trång gi»a v©i, m¶t hiŒn 
tåi ngæn cách. Mà không còn hy v†ng 
ngày trª vŠ, hay Ü§c mong hånh ng¶. 

Trong bÓi cänh hÜ th¿c hôm nay, 
nÖi con ngÜ©i Çang làm thân lÜu låc, 
cÓ g¡ng hòa nhÆp v§i hiŒn tåi Ç‹ sÓng 
còn. NhÜng không khÕi phân vân trÜ§c 
n‡i lòng tr¡c Än bªi nh§ nhung, thÜÖng 
ti‰c! ñ‹ tháo g« nh»ng ray rÙt cûa phôi 
phai, xao xuy‰n trÜ§c cänh vÆt; cho cõi 
lòng ÇÜ®c an nhiên trong cu¶c sÓng. 
B¢ng cách tìm låi chút hÖi hÜ§m cûa 
tình mË, hÀu sÜªi Ãm quånh hiu, vÖi Çi 
niŠm lå. 

Nhân ngày h¶i Vu Lan, xin Ç†c låi 
bài thÖ "Nh§ MË" cûa thÀy Thích ChÖn 
ñiŠn, nhÜ m¶t giao cäm thi‰t tha gi»a 
nh»ng tha nhân Çang tìm vŠ nguÒn 
suÓi Ç‹ t¡m mát cu¶c Ç©i. Vì ngày lÍ 
Vu Lan còn g†i là mùa Báo Hi‰u, nên 
Nh§ MË cÛng là m¶t trong nh»ng hình 
thÙc trân tr†ng và bi‰t Ön ÇÓi v§i bÆc 
sanh thành dÜ«ng døc; nhÜ viŒc lÍ låy 
cúng ki‰n ÇÓi v§i cha mË vÆy. 

Thi nhân Çã cùng m¶t tâm cänh 
chung v§i nhiŠu ngÜ©i tha hÜÖng; cÛng 
nhÜ n‡i niŠm cûa nh»ng ngÜ©i không 
còn mË, nên Çã g®i låi m¶t tâm trång 
rÃt thi‰t tha. B¢ng m¶t ngôn ng» bình 
dÎ, nhÜng Çã diÍn tä tuyŒt v©i tình t¿ 

cûa ngÜ©i mË hiŠn ÇÓi v§i Çàn con dåi. 
Còn sót Ç†ng låi trong lòng ngÜ©i 
thÜªng lãm; cÛng nhÜ là m¶t ÇÒng 
v†ng cho mai sau cái tình t¿ thân yêu 
cûa nhân loåi. Và cÛng chính vì mË 
không còn, nên lòng con không th‹ 
phôi phai niŠm nh§! Cänh g®i nên tình, 
tình hòa v§i cänh thÙc lay ngôn ng» 
chung v§i tâm s¿, cùng cäm nhÆn Çã 
dÅn d¡t thi nhân dÀn vŠ nÈo nh§: 

Nhìn liÍu rû chÙa chan gi†t lŒ 

Mình bÖ vÖ nghe d‰ nÌ non 

BÖ vÖ vì MË không còn ! 

TØ dung trÜ§c án nét son tÕa m© 

Bóng liÍu luôn g®i cho chúng ta 
thÃy cõi lòng thêm u buÒn! N‡i buÒn 
dÀu chÌ phäng phÃt nhË nhàng thôi, 
nhÜng nhiŠu khi cÛng làm cho lòng 
ngÜ©i chùng xuÓng. Vì cänh biŒt ly Çã 
Çành mà còn chÙa chan nhiŠu hŒ løy, 
cho nên tØ Çó cäm thÃy n‡i bÖ vÖ... 
RÒi nhìn låi tØ dung trÜ§c án, thì n‡i 
niŠm låi càng tæng thêm vÎ m¥n. NÜ§c 
m¡t Çã làm cho cäm xúc nhåt m©, lung 
lay ánh n‰n nhÜ hÜ äo cu¶c Ç©i. Nên 
chÌ thÃy tØ dung cûa mË chÌ còn låi 
nh»ng nét tÕa m©, linh lung bóng nh§. 

RÒi thi nhân lÆt låi nhÆt kš, thÃy 
vÀn thÖ vi‰t cho mË bÎ bÕ dª. Vì nÖi 
trang Ç©i chÜa vi‰t Ãy chính là ti‰ng 
nÃc ngËn ngào, ti‰ng lòng qu¥n th¡t 
Çã cän ngæn dòng tÜ tÜªng. Khi nhìn 
låi tÃt cä nh»ng k› vÆt cûa mË còn Çây, 
hình änh mË còn Çó, sao mË låi n« ra 
Çi ? ñÃy là câu hÕi cûa bi‰t bao ngÜ©i 
cùng chung niŠm Çau khi mÃt mË! 

Nhìn låi vÜ©n rau ngày xÜa mË Çã 
chæm bón, nhÜng bây gi© cÕ hoang Çã 
m†c ÇÀy; và líp trÀu cûa mË Çã tàn Çi 
hai phÀn. Ôi phäi chæng khi ngÜ©i con 
mÃt mË, là thÃy cu¶c Ç©i tang thÜÖng 
Ç‰n cä ÇÃt tr©i, cÕ cây? Và nhìn låi tÃm 
thân côi cút cûa mình, nhÜ cäm nhÆn 
n‡i niŠm bÃt hånh Çang ngÆp tràn và 
dâng lên nhÜ mÜa lÛ. 

Và chÌ bi‰t hÕi cao xanh bày chi 
câu tåo hóa, Ç‹ cu¶c Ç©i nÀy phäi trª 
thành b‹ cä nÜÖng dâu, cänh tang tóc 
Çau sÀu? Nghï vŠ mË bây gi© cÛng 
lånh lëo ÇÖn côi, khi‰n lòng ngÜ©i cÛng 
Üu sÀu nhÜ ngày Çông tháng giá. 

N‡i Çau sÀu làm lòng luy‰n ti‰c 
Ç‰n ti‰ng mË ngày xÜa! Ti‰ng êm êm 
khe khë ng†t ngào Ãy, nhÜ còn Çòng 
v†ng trong tâm tÜ cûa nh»ng ÇÙa con 
còn ngoài ngàn d¥m: 

T 
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Còn Çâu ti‰ng "con Öi"  cûa MË 

Ti‰ng êm êm khe khë ng†t ngào 

. . . . . 

Ti‰ng "con Öi" là ti‰ng g†i chung 
cûa tÃt cä nh»ng ngÜ©i MË ViŒt Nam, 
ti‰ng g†i Ãy thÆt là "...êm êm khe khë 
ng†t ngào" bi‰t bao! Tuy nhiên v§i 
ti‰ng g†i Ãy không thôi, thì vÅn chÜa 
Çû Ç‹ cho con ghi nh§. Vì sau Çó v§i 
l©i mË d¥n con kèm theo:(áo Ãm con 
hãy m¥c vào) ... kÈo mÜa rát gió lånh 
là g®i thêm; nh¡c låi tÃm lòng cûa mË 
ÇÓi v§i con, thÆt luôn thÜÖng yêu nÒng 
Ãm... 

"Áo Ãm con hãy m¥c vào 

Mùa Çông gió lånh thÃm vào kh° 
thân" 

. . . . .      

Không có tÃm lòng nào ngoài mË 
mà có th‹ lo cho con Ç‰n th‰! Luôn 
nh¡c nhª con tØng ly tØng tí, m¶t viŒc 
nhÕ nh¥t nhÃt mË cÛng nghï Ç‰n và lo 
l¡ng cho con, thÆt bao la tØ ái. 

ñ‰n khi thÃy con hÜ hÕng, làm mË 
không b¢ng lòng, Çáng lš phäi trÎ t¶i 
Çích Çáng m§i hy v†ng con së bÕ Çi 
nh»ng thói hÜ tÆt xÃu, nhÜng rÒi mË 
cÛng chÌ m¡ng yêu: 

RÒi ti‰ng m¡ng "th¢ng bÀn" cûa MË 

"H†c thì lÜ©i, nghÎch kÈ nào hÖn?" 

. . . . . 

   Ti‰ng m¡ng Ãy nghe ra thÆt dÍ 
thÜÖng bi‰t mÃy, nhÜ l©i âu y‰m tràn 
ÇÀy lòng yêu thÜÖng cûa mË. NhÜ là 
m¶t phÜÖng tiŒn cûa mË Ç‹ giáo døc 
cho con, vì khi con không bi‰t Ç‰n 
nh»ng l‡i lÀm, cÙ cho ÇÃy là Çúng. ChÌ 
có mË Çã tØng träi viŒc Ç©i, nên mË 
m§i thÃy ÇÜ®c l‡i lÀm cûa con. Cho 
nên ti‰ng m¡ng Ãy là dÜ âm muôn Ç©i, 
là ti‰ng lòng cûa mË chÌ bi‰t hÜ§ng 
dÅn cho con trª nên ngÜ©i toàn thiŒn. 
Ôi ti‰ng lòng Ãy nhÜ th‹ tâm hoa mÀu 
nhiŒm, Çã khuy‰n cäi cho con bi‰t 
ÇÜ®c viŒc trung, š chánh (ch§ lÜ©i, 
ÇØng nghÎch). 

("NhÜ ngày xÜa ÇÙc PhÆt sau khi 
thành Çåo Chánh ñ£ng Chánh Giác, 
Ngài tÕ lòng muÓn giáo hóa chúng 
sinh, muÓn dùng phÜÖng tiŒn "Vô 
lÜ®ng nghïa xÙ tam mu¶i", nhÜ (phóng 
båch hào quang minh hiŒn chÖn cänh 
diŒu minh š muÓn chúng h¶i ÇÜÖng cÖ, 
hiŒn tiŠn møc kích, kh‰ ng¶ bi‹u tÜ®ng 

chân thuyên, khÕi cÀn phäi nói phô 
bày vë. NhÜng ng¥t vì (chúng sinh) cÖ 
liŒt, m¡t chÆm, trí m©, không thÃu ÇÜ®c 
Çåo tÎch diŒt ly ngôn, ch£ng Çåt ÇÜ®c 
th‹ tánh chÖn vô niŒm, nên ÇÙc PhÆt 
tØ tam mu¶i dÆy, låi phäi dùng l©i nói 
phô bày, t¿ tán t¿ dÜÖng, trÜ§c khích 
Ç¶ng sau chÌ bày, mª mÓi tri ki‰n, g†i 
Çó là phÜÖng tiŒn, vì phàm hÍ xen vào 
vòng nói næng tÙc là phÜÖng tiŒn vÆy. - 
Trích kinh Pháp Hoa, phÀn khai PhÆt 
Tri Ki‰n, phÄm PhÜÖng tiŒn. DÎch giä 
Thích Trí TÎnh - "). 

Th‰ cho nên ti‰ng mË g†i con, 
ti‰ng mË m¡ng con... cÛng ÇŠu là 
phÜÖng tiŒn Ç‹ thÙc lay lòng mê trí ám 
cûa con, mong cho con hi‹u bi‰t chân 
lš, trª vŠ v§i lòng mË Ç‹ thÃy nhÜ cái 
bao la cûa vÛ trø, v§i lòng khoan dung 
Ç¶ lÜ®ng: 

Nh§ khi con giÆn, con h©n 

MË lau nÜ§c m¡t cho con, MË cÜ©i 

. . . . . 

Trách con không ngoan Ç‹ chÌ bày 
cái sai trái cûa con, nhÜng khi thÃy con 
h©n giÆn thì mË låi lau nÜ§c m¡t cho 
con rÒi mË cÜ©i! Cº chÌ "...lau nÜ§c 
m¡t cho con, mË cÜ©i" Ãy có phäi là 
hành Ç¶ng diÍn tä tÃm lòng yêu 
thÜÖng cûa mË Çó chæng? Và nø cÜ©i 
cûa mË cÛng là phÜÖng tiŒn Ç‹ xoa dÎu 
tåm th©i cho con; Ç‹ gªi Ç‰n cho con 
bÙc thông ÇiŒp cûa mË, Çó là tÃm lòng 
tha thÙ: 

CÜ©i tha thÙ nh»ng l©i con h‡n 

"L§n rÒi nghe, hÜ ÇÓn th‰ sao?" 

. . . . . 

Tha thÙ nhÜng mË vÅn không quên 
b°n phÆn giáo døc, Ç‹ hÜ§ng dÅn con 
thoát khÕi hÜ ÇÓn, vÜ®t ÇÜ®c hèn m†n. 
Vì con Çã l§n rÒi, hãy theo Çòi kinh sº, 
Ç‹ lÆp hånh sÓng m¶t cu¶c Ç©i cao 
quš, thánh thiŒn. 

ñ‰n khi khôn l§n, m§i thÃm thía 
nh»ng l©i khuyên cûa mË, m§i thèm 
nghe ti‰ng mË, dù là ti‰ng la rÀy. Và 
cÛng Ç‰n lúc khôn l§n m§i thÃy ÇÜ®c 
công lao khó nh†c cûa mË nuôi con: 

MË Öi ! Con nh§ hôm nào 

Con Çau mà MË t°n hao thân gÀy ! 

. . . . .  

Ôi còn khó nh†c nào hÖn cûa m¶t 
cu¶c Ç©i làm mË: V§i chín tháng cÜu 
mang ba næm nhÛ b¶, v§i bên Ü§t mË 

n¢m bên ráo con læn, tÃt cä cÛng chÌ 
mong cho con chóng l§n, nên ngÜ©i...  

Nh§ mË mà Çôi lúc cÛng làm cho 
con phäi thành bŒnh, thành Óm: 

MË Öi ! Con Óm rÒi Çây 

Thèm nghe ti‰ng MË la rÀy bên tai 

. . . . .         

ñ‰n lúc nÀy thì ti‰ng la rÀy cûa mË 
Çã trª thành thÀn dÜ®c, Ç‹ ch»a cái 
tâm bŒnh cûa con bây gi©; vì tâm bŒnh 
Ãy phát xuÃt tØ nguyên nhân cûa n‡i 
nh§! 

Nên làm sao con quên ÇÜ®c nh»ng 
l©i tØ ái cûa mË, nh»ng l©i d¥n dò 
khuyên bäo Ãy: 

"Áo sÙt nút không cài kÈo gió 

Cháo ngu¶i rÒi, n¢m Çó sao con ?" 

. . . . .           

Con trÈ nhiŠu lúc không bi‰t gi» gìn 
sÙc khÕe; không bi‰t trau giÒi bän 
thân, nên mË nh¡c nhª là chuyŒn 
thÜ©ng tình. NhÜng con không bi‰t lÃy 
th‰ làm kinh nghiŒm cho Ç©i sÓng; th‰ 
rÒi lúc bŒnh mà vÅn không bi‰t lo, còn 
chê thÙ nÀy thÙ n†. Nên l©i nh¡c nhª 
cûa mË qua hai câu thÖ trên Çây thÆt 
thân thi‰t và chu Çáo bi‰t bao. 

Cäm niŒm tình mË lúc còn sinh 
th©i, thÜ©ng ít khi sâu ÇÆm b¢ng lúc 
mË Çã quá vãng; vì ai cÛng Çang ÇÜ®c 
mË lo l¡ng cho mình. NhÜ khi chúng ta 
Çang sÓng trong cänh an vui, thì có 
mÃy ai cäm nhÆn ÇÜ®c ÇÃy là cu¶c 
sÓng hånh phúc? Và, có ai nghï r¢ng 
m¶t ngày nào Çó mË së ra Çi vïnh viÍn! 
NhÜng khi chåm phäi th¿c t‰ m§i thÃy 
m¶t s¿ mÃt mát quá l§n lao; vì trên cõi 
Ç©i nÀy không còn bäo vÆt nào trân 
quš b¢ng tình mË cä: 

Lúc còn MË, con còn tÃt cä 

MË Çi rÒi, tÃt cä cùng Çi ! 

. . . . .  

Vô thÜ©ng Ç‰n th‰ thì bi‰t sao? 
Lúc còn mË là con còn tÃt cä, vì mË là 
nguÒn hånh phúc nhÃt cûa Ç©i con, 
bây gi© mÃt mË con bi‰t lÃy gì Ç‹ bám 
víu, Ç‹ ÇÜ®c sÓng hånh phúc nhÜ 
nh»ng ngày xÜa còn mË: 

MË Öi ! Con ch£ng còn gì 

BÖ vÖ Ç‰n cä khi Çi, lúc vŠ. 

. . . . . 
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Cäm niŒm hay ng®i ca vŠ tình mË 
cûa thi nhân, cÛng nhÜ ÇÓi v§i ngÜ©i 
ngÜ©i ÇÒng cäm, ÇŠu là m¶t nguÒn 
cäm tuyŒt v©i nhÃt. Cho nên, n‰u 
không có nh»ng tâm hÒn thi nhân, thì 
có lë tình mË së chìm vào u tÓi vì thi‰u 
nh»ng hÜÖng lòng dâng t¥ng. Vì trong 
nh»ng Çóa hoa dâng mË, bông hoa 
nào cÛng ÇËp, cÛng thÖm hÜÖng. Mùi 
hÜÖng cûa hoa Çã chuyŠn nh»ng næng 
l¿c qua hÒn thi nhân, làm tæng trÜªng 
tÃm lòng thành tín cûa con ÇÓi v§i tình 
mË. ChÙng tÕ m¶t hi‹n nhiên là thi 
nhân Çã Ç‹ låi cho hÆu th‰ "m¶t tÃm 
lòng", tÃm lòng cûa thi nhân là Quê 
hÜÖng và MË nhÜ m¶t bóng mát che 
Ç©i, m¶t suÓi nguÒn vi diŒu Çã vun tÜ§i 
cho nh»ng håt giÓng hånh phúc ÇÜ®c 
ÇÖm hoa k‰t trái, cho th‰ hŒ cháu con 
thØa hÜªng.  

CÛng nhÜ tÃm lòng cûa mË ngày 
xÜa, khi m§i sinh con mË Çã phäi chÎu 
nhiŠu khó nh†c. Nào làm løng vÃt vä 
Ç‹ có cái æn, cái m¥c. Nào cho con bú 
m§m nâng niu, lo cho con nh»ng phút 
giây Ãm lånh, m‡i lÀn s° mÛi Ãm ÇÀu. 
Khi l§n lên m¶t chút thì phäi lo cho con 
æn h†c, Ç‹ khÕi thua sút bån bè. 
NhÜng rÒi Ç‰n tu°i trÜªng thành, thì 
con vÅn chÜa làm ÇÜ®c m¶t viŒc gì Ç‹ 
bù Ç¡p cho công Ön cûa mË. ChÜa m¶t 
ngày phøng dÜ«ng cha mË, vì lúc nÀy 
bóng mát cûa cha mË vÅn còn che chª 
cho con, vÆy mà con Çã không nghï 
Ç‰n. ThÆt vô tình làm sao ÇÓi v§i 
nh»ng tháng ngày hånh phúc, Ç‹ rÒi 
Ç‰n ngày tan tác, chia ly m§i thÃy ÇÜ®c 
thì Çã quá mu¶n màng! Không có m¶t 
hy v†ng nào ki‰m tìm låi khung tr©i cÛ, 
bóng hình xÜa còn lÜu niŒm.  

Th‰ cho nên, gi© Çây nÖi xa cách 
nghìn trùng, nÖi cõi ngÜ©i xa lå con chÌ 
còn låi n‡i niŠm bÖ vÖ trÓng v¡ng, n‡i 
quånh hiu trên hun hút ÇÜ©ng dài! Thì 
cu¶c Ç©i nÀy còn gì š nghïa, còn gì Ç‹ 
Ü§c mÖ cho ch¥ng dài lÈ bóng. Khi con 
vÅn ti‰p tøc Çi theo nh»ng bÜ§c chân 
vô v†ng! ñ‹ rÒi trong cu¶c hành trình 
tìm vŠ c¶i nguÒn, vÅn thæm th£m mù 
khÖi nên m‡i khi nhìn låi bóng hình 
mË, con chÌ bi‰t thÓt lên l©i:  

Con "Nh§ MË" l¡m... MË Öi ! 

 

 

 

    

   

HØng Çông, niŒm Nam Mô 
Håt sÜÖng Çi‹m lá khô 
Gió bay lên ngàn hoa 
Khói bÓc nhË chung trà 
 
HÒi kinh tøng ngân xa 
ñ†c sách - vi‰t chiŠu qua 
Ngày hàng træm lÍ bái 
Tå công ÇÙc NhÜ Lai 
 
Lòng thanh tÎnh quanh næm 
TØng l©i Pháp, diŒu âm 
Xóa Çau thÜÖng trÀn ai 
Kinh sách dÎch thêm bài 
 
Dåo bÜ§c dÜ§i hoa Çào 
ThÃp thoáng n¡ng... næm 
nào 
Nhìn nhân th‰ n°i trôi 
CuÓn, cuÓn theo dòng Ç©i 
 
Hai mÜÖi læm næm dài 
Tâm kiên cÓ, không ngåi 
ñánh thÙc th‰ nhân mê 
Chæm bón... tâm BÒ ñŠ 
 
 
 

* 
*     * 

 
 

NgÜ©i bon chen, tranh Çua 
Gi© quên h‰t hÖn, thua 
ChiŠu, vŠ bên Viên Giác 
Thæm PhÜÖng TrÜ®ng, thæm 
chùa 
 
Trúc lay "CÓc Vô H†c" 
HÒ trong, Çóa sen m†c 
LÒng l¶ng bóng mây cao 
"CÓc Vô ThÙc" mÜa rào 
 
VŠ chùa nghe, hÕi Kinh 
DÀn ÇÆp vÕ vô minh 
PhÜÖng TrÜ®ng gi© Çi v¡ng! 
D¥m dài bÆn Ç¶ sinh 
 
LÀn chu‡i ng†c, Ç†c Kinh 
BÒ Tát änh lung linh 
PhÜÖng TrÜ®ng vØa nhÆp 
thÃt ! 
Tâm bình, Ç¶ chúng sinh 
 
NgÒi Çây niŒm Nam Mô 
Hòa dÀn v§i hÜ vô 
TØng hÒi chuông Viên Giác 
ñÜa tâm vŠ tïnh låc 
 
 

� AnNaDa 
(Hòa Lan) 
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Vu Lan Báo Hi‰u, ngày PhÆt 
hoan h›, ngày Tæng t¿ tÙ v§i š niŒm 
"trên ÇŠn 4 ân sâu, dÜ§i cÙu kh° muôn 
loài", m¶t truyŠn thÓng tÓt ÇËp cûa 
ngÜ©i Á ñông, mãi mãi tÒn tåi và phát 
huy suÓt chiŠu dài lÎch sº 26 th‰ k› 
qua. LÀn hÒi hòa nhÆp v§i mÏ tøc 
thuÀn phong cûa ngÜ©i muôn nÖi, nên 
thêu tên ÇËp: Ngày Bông HÒng Cài Áo, 
Ngày hoài niŒm T° ñÙc Tông Công, 
nguyŒn cÀu Âm Siêu DÜÖng Thái... 

Th©i ñÙc Thích Ca NhÜ Lai Thành 
ñåo, Ngài thành lÆp Tæng ñoàn Ç‹ 
thuy‰t Pháp Ç¶ sinh, ÇÜ®c nhân dân 
kính quš h¶ trì, các vÎ lãnh Çåo tinh 
thÀn ngoåi giáo ngÜ«ng v†ng tôn vinh, 
thÜ©ng Ç‰n nghe Pháp và cÀu h†c, có 
vÎ cäm nhÆn PhÆt Pháp thÆm thâm vi 
diŒu; nên thuy‰t phøc giáo Çoàn cûa 
h† xin quy y Tam Bäo sáp nhÆp vào 
Tæng ñoàn cûa NhÜ Lai, trong Çó có 
ñÙc Møc KiŠn Liên thÀn thông ÇŒ nhÃt, 
Ngài TrÜªng Lão Xá L®i PhÃt trí huŒ 
ÇŒ nhÃt. 

SuÓt 49 næm ho¢ng pháp, ñÙc 
PhÆt thuy‰t giáo rÃt nhiŠu, Ç‹ ph° Ç¶ 
cho 3 cõi 6 ÇÜ©ng, m‡i s¿ viŒc sau này 
cô Ç†ng thành chÜÖng thành phÄm, 
hay kinh tÎch lÜu di trong kinh tång, là 
m¶t trong 3 tång Thánh giáo sum 
nghiêm, phong phú, ÇÜ®c phiên dÎch 
rÃt nhiŠu thÙ ti‰ng, thích Ùng v§i nhân 
loåi trên tinh cÀu, qua m†i th©i Çåi. 

Mùa Vu Lan Báo Hi‰u, chúng ta có 
th‹ tìm hi‹u r¶ng rãi qua phÄm Vu 
Lan, Kinh Báo Ân Cha MË hay Kinh 
ThiŒn Sinh... Ç‹ rõ vŠ ân nghïa sinh 
thành và lòng hi‰u kính ÇÓi v§i thÃt th‰ 
phø mÅu, lÎch Çåi tiên linh vì chúng ta 
Çã thØa hÜªng cûa chÜ vÎ nhiŠu phÜ§c 
báo cao cä, nhiŠu công ÇÙc thâm hÆu 
rÃt khó nghï bàn. Có th‹ khi chúng ta ª 
vào cÜÖng vÎ cha mË, ông bà m§i thÃm 
thía ÇÜ®c phÀn nào thiên chÙc cûa con 
ngÜ©i trong gia Çình và quê hÜÖng, xã 

h¶i qua tâm niŒm cûa ngÜ©i xÜa: 
"DÜ«ng tº phÜÖng tri phø mÅu ân". Ca 
dao ViŒt Nam cÛng có câu ÇÒng nghïa:  

"Lên non m§i bi‰t non cao, 

Nuôi con m§i rõ công lao song 
ÇÜ©ng" 

M¶t trong 6 phÄm cûa kinh Tam 
Bäo là phÄm VU LAN nói rõ vŠ xuÃt xÙ 
cûa ñåi LÍ Vu Lan - R¢m tháng 7 và 
ÇŠ cao hi‰u hånh cûa ñÙc ñåi Hi‰u 
Møc KiŠn Liên. Møc Liên Tôn Giä là vÎ 
Çåi ÇŒ tº cûa ñÙc Thích Ca NhÜ Lai, 
nguyên là Giáo Chû cûa Bái HÕa Giáo 
- Tôn Giä ÇÜ®c lên ngôi vÎ cao quš Çó, 
phÀn l§n do s¿ h‡ tr® tích c¿c cûa mË 
Ngài là bà Thanh ñŠ. Bà thu¶c giai 
cÃp quš t¶c ª ƒn ñ¶, muÓn cho con 
hi‹n Çåt và danh v†ng hÖn ngÜ©i, nên 
Çã tÆn døng tiŠn tài th‰ l¿c, k‹ cä viŒc 
trØ khº các ÇÓi thû, gây t¶i l‡i v§i ngÜ©i 
ÇÜÖng th©i, xúc phåm Ç‰n thánh hiŠn, 
do Çó sau khi ch‰t bà phäi Ç†a vào Vô 
Gián ÇÎa ngøc, làm ki‰p ngå qu›, khÓn 
kh° triŠn miên! 

ñÙc Møc KiŠn Liên là m¶t hành 
giä, không ham danh v†ng và ÇÎa vÎ 
riêng tÜ, Ngài luôn kính hiŠn tr†ng Çåo, 
nghe ti‰ng thÃy hình và bi‰t giáo lš 
ñÙc PhÆt siêu tiŠn khoáng hÆu, nên 
Tôn Giä ÇÜa tín chúng Ç‰n xin quy y, 
th† giáo PhÆt ñà. Do thÀn thông trí 
huŒ siêu phàm thÃu triŒt lš nhân quä 
và ghi nh§ l©i PhÆt dåy vŠ ân ÇÙc sinh 
thành, Tôn Giä quán chi‰u, thÃy MË 
Çang th† kh° nÖi âm cung, Ngài Çích 
thân Ç‰n vi‰ng và dâng cÖm cho MË. 
Tâm lš ngÜ©i Çó thÃy æn, tánh vÎ k› t¿ 
phát! Bà s® chúng ma cÜ§p giÆt nên 
che giÃu Ç‹ tÆn hÜªng v§i tâm trång 
tham luy‰n t¿ thuª nào, thêm nghiŒp 
l¿c n¥ng nŠ cûa t¶i hÒn trong cänh gi§i 
ngå qu› không cho phép h† th† døng 
các phÄm vÎ bÃt cÙ tØ Çâu Ç‰n! Có th‹ 
cÖm tr¡ng hóa lºa hÒng là lºa tam Ç¶c 
tham-sân-si t¿ tiŠn cæn chÜa dÙt? Hay 
ngå qu› thÃy cÖm ÇŠu muÓn æn, 

nhÜng tÃm thân tiŠu tøy nhÜ ngÜ©i 
bŒnh lâu ngày thì cháo cÖm Çâu phäi 
là vÆt có th‹ dùng ÇÜ®c? 

TrÜ§c thâm tình mÅu tº, Tôn Giä 
rÃt bi løy, nhÜng nhân quä rõ ràng nên 
Ngài cÛng Çành chÎu, Ngài giã tØ mÅu 
thân, trª vŠ båch PhÆt xin t‰ Ç¶ mË 
hiŠn! 

PhÆt dåy: MË ông t¶i l‡i sâu dày, 
m¥c dù ông phÜ§c trí trang nghiêm, 
hi‰u hånh vËn toàn nhÜng chÜa 
chuy‹n hóa ÇÜ®c, nên phäi nh© sÙc 
chú nguyŒn cûa MÜ©i PhÜÖng Thánh 
Tæng trong ngày T¿ TÙ vào Giai Ti‰t 
Vu Lan. Nhân ngày chÜ PhÆt hoan h›, 
Chúng Tæng t¿ tÙ, ông nên phát tâm 
tác tåo phÜ§c duyên, cúng dÜ©ng bÓ 
thí, ho¢ng pháp l®i sanh, Ç‹ nh© công 
ÇÙc tinh tu hånh sau mùa An CÜ Ki‰t 
Hå, nên nguyŒn l¿c cûa chÜ vÎ càng 
cao, hÒi hÜ§ng công ÇÙc Ç‹ chuy‹n 
hóa t¶i l‡i cûa mË ông. Khi t¶i hÒn Çã 
tÌnh ng¶, thành khÄn sám hÓi, niŒm 
PhÆt cÀu vãng sanh, thì nghiŒp 
chÜ§ng tiêu trØ, cæn lành tæng trÜªng, 
ChÜ PhÆt và BÒ Tát cÛng ÇŠu hoan h› 
phóng quang ti‰p dÅn vŠ Tây PhÜÖng 
An Låc ñ¶ cûa PhÆt A Di ñà. Các PhÆt 
Tº vì kÈ mÃt ngÜ©i còn mà thành khÄn 
th¿c hành hånh l®i tha thì cha mË 
nhiŠu Ç©i, gia thân quy‰n thu¶c, r¶ng 
ra là thân h»u ÇÒng hÜÖng, hay các 
gi§i h»u tình cÛng sinh tâm hoan h›, 
dÛng ti‰n trên ÇÜ©ng Çåo, là tåo nhân 
lành hay tåo s¤n tÜ lÜÖng rÃt cÀn cho 
mai hÆu, nh»ng ngÜ©i quá cÓ, thÆp loåi 
cô hÒn cÛng huân triêm th¡ng phÜ§c. 

Ngài Møc KiŠn Liên và ñåi Chúng 
"y giáo phøng hành". TruyŠn thÓng Vu 
Lan Báo Hi‰u khªi ÇÀu tØ Çó. 

Kinh ñåi Báo Phø MÅu Ân Çã thuÆt 
låi viŒc ñÙc PhÆt hÜ§ng dÅn Tæng 
ñoàn Çi du khäo, ngang qua bãi tha 
ma Çi‹u táng là nÖi ngÜ©i ÇÎa phÜÖng 
ÇÜa nh»ng tº thi Ç‰n cÀu nguyŒn rÒi 
Ç‹ låi cho Çàn kên kên tø tÆp c¡n xé 
æn thÎt Çã thÓi r»a, phÀn xÜÖng cÓt 
theo th©i gian mà tÒn tåi, lÅn l¶n v§i Çá 
sÕi ÇÃt cát, hoa lá cÕ cây! 

ñ¶ng lòng thÜÖng tÜªng gi»a kÈ 
mÃt ngÜ©i còn, NhÜ Lai dành phút 
tÜªng niŒm nh»ng ngÜ©i quá cÓ rÒi 
nghiêng mình Çänh lÍ. ñÙc A Nan 
thÌnh š, nhân Çó PhÆt thuy‰t giäng vŠ 
lë vô thÜ©ng thì thân này trÜ§c sau 
cÛng trª vŠ v§i ÇÃt, nÜ§c, gió, lºa. Còn 
chæng là nghiŒp l¿c vô hình mà thôi! 
Nh»ng bi‰n chuy‹n trong tam thiên Çåi 
thiên th‰ gi§i, gÀn chúng ta nhÃt là san 
häi løc ÇÎa, vån vÆt sinh linh thÜ©ng 
thay hình Ç°i dång theo th©i gian hay 

Tìm hi‹u vŠ 

Giai Ti‰t Vu Lan 

v§i 

lë Çåo tình Ç©i 

 

�TrÀn Tr†ng Khoái 
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nh»ng chuy‹n bi‰n vÆt lš giúp th‰ 
nhân thÃy rõ s¿ viŒc nói trên. 

Ti‰p theo, NhÜ Lai bäo phân tách 
vŠ xÜÖng nam, xÜÖng n» và Çi sâu vào 
s¿ tåo hình cûa thai nhi qua mÜ©i 
tháng trong lòng mË nhÜ thuy‰t minh 
cûa nhà sän khoa và dÅn Ç‰n tình cäm 
mØng vui cûa gia Çình khi hài nhi hiŒn 
h»u v§i s¿ chæm lo nuôi dÜ«ng giáo 
døc, tác thành cho con tØ tÃm bé Ç‰n 
lúc l§n khôn, khi vào Ç©i... TrÈ hiŠn 
hi‰u chæm ngoan, làm cho gia Çình 
ÇÀm Ãm vui hòa và hÜng vÜ®ng, ngÜ®c 
låi có nh»ng trÈ lÜ©i bi‰ng, bê tha, Çua 
Çòi vÆt døc, không lo h†c hành låi theo 
t°n h»u ác Çäng, xúc phåm gia phong, 
làm cho cha mË xót thÜÖng sÀu kh°! 

"ñ¶i Ön chín ch» cù lao, 

Công cao ÇÙc tr†ng, làm sao luÆn 
bàn. 

NgÜ©i khôn phäi bi‰t lo toan 

Tu thân lÆp chí, chu toàn hi‰u 
trung". 

 

Hay 

NÜ§c sông n† có nguÒn m§i chäy, 

Hòe qu‰ này vun bón thâm niên. 

Phàm phu cho Ç‰n cao hiŠn, 

Ví không cha mË, sao nên thân 
ngÜ©i?". 

 

ñÙc PhÆt ÇŠ cao ân ÇÙc cha mË vô 
lÜ®ng vô biên, có th‹ th‰ nhân còn 
hi‰m ngÜ©i quán triŒt và dÓc lòng ghi 
nh§ Ç‹ báo ÇŠn trong muôn m¶t, m¥c 
dù t¿ c° chí kim các tôn giáo, h†c 
thuy‰t nào cÛng thÜ©ng nh¡c nhª 
khuy‰n miÍn:  

"Hi‰u vi bách hånh chi nguyên;  

Dâm Ü vån ác chi thû". 

 

ñåi š: 

"Hi‰u kính ÇÙng ÇÀu træm n‰t ÇËp; 

ñ¡m say là gÓc vån thói hÜ!". 

 

ChuyŒn 24 ngÜ©i con thäo cûa 
Trung Hoa, ÇÜ®c ông Lš Væn PhÙc 
diÍn âm b¢ng song thÃt løc bát vào 
tiŠn bán th‰ k› 19 dÜ§i các triŠu Çåi 
Minh Mång, ThiŒu TrÎ, T¿ ñÙc, ÇÜ®c 
ph° bi‰n trong h†c ÇÜ©ng và kh¡p 
nhân gian, gÀn Çây ThuÆt C° Lão 
Nhân ª Long Phøng SÖn, tÌnh TÙ 
Xuyên sÜu tÀm biên soån thêm, thành 
100 gÜÖng hi‰u hånh. H†c giä Trung 
PhÜÖng dÎch ra ViŒt ng», do nhà xuÃt 

bän TrÈ tái bän ª Sàigòn næm 1998 Çã 
ph° bi‰n kh¡p trong và ngoài nÜ§c, có 
th‹ Çây là m¶t Ç¥c Çi‹m th©i ViŒt Nam 
hiŒn Çåi, nhÜng nguyên tác cûa Trung 
QuÓc nên toàn là nh»ng nhân vÆt láng 
giŠng, chúng tôi xin måo mu¶i nêu lên 
ít gÜÖng hi‰u hånh cûa ngÜ©i ViŒt 
Nam, ho¥c Ç‹ so sánh v§i ngÜ©i lân 
bang, cÓng hi‰n chÜ Ç¶c giä thÜªng 
lãm vào phÀn sau. 

RÃt nhiŠu ca dao bài hát ViŒt Nam 
ÇŠ cao vŠ Çåo nghïa luân thÜ©ng và 
lòng hi‰u kính, ph° bi‰n là nh»ng câu: 

"Công cha nhÜ núi Thái SÖn, 

Nghïa mË nhÜ nÜ§c trong nguÒn 
chäy ra. 

M¶t lòng th© mË kính cha, 

Cho tròn ch» hi‰u m§i là Çåo con" 

 

hay: 

"Công cha ba næm ân Üu dÜ«ng 
døc, 

Nghïa mË chín tháng n¥ng nh†c 
cÜu mang. 

Bên Ü§t mË n¢m, bên ráo con læn, 

Bi‰t lÃy chi ÇŠn nghïa khó khæn? 

Thôi thì Çôi ta hãy lên non gánh Çá, 
Ç‹ xây læng phøng th©". 

 

*M¶t Çoån trong kinh ThiŒn Sinh, 
ñÙc PhÆt dåy: 

NgÜ©i PhÆt Tº trÜªng thành, sau 
khi lÆp gia Çình phäi tâm niŒm sº døng 
tài sän thu hoåch vào næm phÀn cæn 
bän liŒt k‹ sau Çây, cÛng trong truyŠn 
thÓng Çåo ÇÙc và thiên chÙc con ngÜ©i 
phäi xây d¿ng cho th‰ hŒ k‰ ti‰p và 
con cháu bi‰t ÇŠn Çáp ân sâu nghïa 
n¥ng cûa T° Tông, Cha MË, Çã tác tåo 
và trÜªng dÜ«ng chúng ta có ngày 
hôm nay. 

- Sº døng tiŠn båc h¢ng ngày h®p 
lš; có nghïa là h¢ng thuÆn gi»a v® con 
trong vÃn ÇŠ chi tiêu, tåo niŠm tin trong 
gia Çình, Çem låi hånh phúc dài lâu. 

- Trä n® cÛ : có š ÇŠn Ön trä nghïa 
Çôi bên cha mË Çã dày công giáo 
dÜ«ng và Ç¥t kÿ v†ng nÖi th‰ hŒ trÈ. 
Cha mË lo cho con v§i š nguyŒn hoàn 
thành thiên tÜ§c, thì con cung phøng 
cha mË khi già y‰u bŒnh tÆt là b°n 
phÆn thiêng liêng cÀn phäi có. 

- Gây duyên m§i: có š khai hóa cho 
các th‰ hŒ k‰ ti‰p, nói cách khác là 
ông bà, cha mË, phäi lo cho con cháu 

có ÇiŠu kiŒn vÜÖn lên v§i Ç©i h®p tình 
h®p lš. 

- Tåo s¿ nghiŒp cho con: theo sau 
phÀn "gây duyên m§i" nghïa là cha mË 
có ÇiŠu kiŒn phäi lo ÇÀu tÜ cho th‰ hŒ 
trÈ vào Ç©i m¶t cách tÓt ÇËp, lo d¿ng 
v® gä chÒng cho con xÙng h®p, Ç‹ bäo 
toàn nŠ n‰p gia phong. 

- BÓ thí và tác phÜ§c: có nghïa là 
hoan h› chia s§t phÀn nào vÆt chÃt 
hiŒn h»u cûa mình cho nh»ng ngÜ©i 
bÃt hånh, g¥p hoàn cänh thÜÖng tâm, 
giúp ÇÒng bào ÇÒng loåi khi cÖ c¿c, 
lÀm than. 

 

Nói chung con ngÜ©i trong th‰ gian 
cÛng nhÜ tín ÇÒ cûa tôn giáo, ai cÛng 
mang n¥ng bÓn ân phäi ghi kh¡c vào 
tâm khäm, Çó là: ân cha mË, ân quÓc 
gia xã h¶i, ân thÀy bån, ân vÎ sáng lÆp 
tôn giáo Ç‹ ph° Ç¶ sinh linh. 

 

TruyŠn thÓng PhÆt Giáo 

trong Giai Ti‰t Vu Lan 

 

1. Vu Lan phiên âm tØ Phån ng» 
Ullambana, Trung Hoa dÎch là "Giäi 
ñäo HuyŠn" v§i š nghïa là giäi cÙu t¶i 
kh° treo ngÜ®c, hay giäi thoát c¿c hình 
trong 3 ÇÜ©ng ác: ñÎa ngøc, ngå qu›, 
súc sinh, nhÜ trÜ©ng h®p ÇÙc ñåi Hi‰u 
Møc KiŠn Liên vÆn døng thÀn thông 
Ç‰n thæm mË nÖi cänh gi§i ngå qu› và 
thành khÄn thÌnh giáo ñÙc Thích Ca 
NhÜ Lai cách t‰ Ç¶ vong nhân. 

2. Mùa An CÜ Ki‰t Hå và Ngày T¿ 
TÙ: Tæng ñoàn cûa PhÆt thÜ©ng Çi du 
hóa bÓn phÜÖng, lúc bÃy gi© s¿ giao 
thông liên låc rÃt Ç‡i khó khæn và mùa 
hè ª ƒn ñ¶ mÜa gió triŠn miên, côn 
trùng sinh nª, Çi låi giÅm Çåp làm 
thÜÖng t°n sinh mång cûa chúng, nên 
PhÆt ch‰ ra phép "An CÜ Ki‰t Hå" Ç‹ 
các Tæng ñoàn tu h†c tåi ch‡, th¿c 
hiŒn n‰p sÓng løc hòa, thanh tÎnh trang 
nghiêm, trau giÒi gi§i ÇÙc, ôn cÓ tri tân, 
hay sáng tác væn phÄm ghi trên lá bÓi, 
sau này ÇÜ®c chép thành sách lÜu di 
cho hÆu th‰. 

Sau 3 tháng An CÜ, thì làm lÍ T¿ 
TÙ, Ç‹ chÜ vÎ ki‹m Çi‹m công hånh 
cûa mình, cÀu PhÆt chÙng minh, cÀu 
thÀy bån góp š xây d¿ng Ç‹ thæng hoa 
trên ÇÜ©ng tu ti‰n. PhÆt Giáo B¡c 
Tông thÜ©ng làm lÍ nhÆp Hå vào mùa 
PhÆt ñän và T¿ TÙ XuÃt Hå vào mùa 
Vu Lan. M‡i kÿ Hå nhÜ vÆy là ÇÜ®c 
m¶t tu°i Çåo. ChÜ Tôn Giáo PhÄm 
thÜ©ng tính thâm niên tu trì và hành 
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Çåo b¢ng Hå Låp. ñÜÖng nhiên sau 
m‡i khóa tu, uy ÇÙc chÜ vÎ cæng tæng, 
tinh thÀn v»ng ti‰n, hÜ§ng dÅn tÙ 
chúng trên ÇÜ©ng tu h†c, làm ÇËp Çåo 
tÓt Ç©i, thì chÜ PhÆt chÙng minh, nên 
Giai Ti‰t Vu Lan còn g†i là ngày PhÆt 
hoan h›, ngày Tæng T¿ TÙ, ngày siêu 
Ç¶ hÜÖng linh, ngày hi‰u cûa th‰ 
gian... 

"Tháng bäy ngày r¢m xá t¶i vong 
nhân" 

3. Ngày Bông HÒng Cài Áo: Theo 
l©i PhÆt dåy và truyŠn thØa hi‰u hånh 
cûa ÇÙc Møc KiŠn Liên Tôn Giä cùng 
các ThÀy T°, gÀn Çây rút mÏ tøc t¥ng 
hoa cûa các quÓc gia trên th‰ gi§i, 
ngÜ©i ta t° chÙc cài hoa hÒng cho 
nhau trong th¡ng h¶i Vu Lan, nói lên 
s¿ cung kính TØ Thân ngÜ©i ÇÓi diŒn 
v§i mình. 

Nh»ng ai còn mË së ÇÜ®c cài Hoa 
HÒng Th¡m ngø š chúc th† bÆc cao 
niên, trÜªng thÜ®ng và mØng ngÜ©i 
tr¿c diŒn thÜ©ng vui vÈ v§i TØ Thân. 
Nh»ng ai mÃt mË së cài Hoa HÒng 
Tr¡ng v§i thành š cÀu nguyŒn ngÜ©i 
quá vãng ÇÜ®c thanh thoát tiêu diêu 
nÖi Låc QuÓc và nh¡c nhª nhau tác 
tåo phÜ§c duyên, Ç‹ hÒi hÜ§ng công 
ÇÙc cho kÈ mÃt ngÜ©i còn ÇÜ®c huân 
triêm th¡ng phÜ§c. 

 

Tìm hi‹u vŠ Tình ñ©i Nghïa ñåo 
trong Giai Ti‰t Vu Lan 

 

Th‰ nhân thÜ©ng chû quan, nhÜng 
PhÆt Giáo chû trÜÖng có nhân quä 
luân hÒi, nên m§i có câu: "Nhân thân 
nan Ç¡c, PhÆt Pháp nan væn" nghïa là 
ai hân hånh l¡m m§i có ÇÜ®c thân 
ngÜ©i v§i løc cæn ÇÀy Çû, phÜ§c trí vËn 
toàn, låi tinh thông PhÆt Pháp, am 
tÜ©ng kinh sách, tri‰t lš cûa thánh hiŠn 
là m¶t viŒc khó. 

C° nhân cÛng ÇŠ cao con ngÜ©i là 
thiêng liêng nhÃt trong sinh linh vån 
loåi (thiên sinh vån vÆt, nhân chi tÓi 
linh). ThÆt vÆy, trên hành tinh cûa 
chúng ta ngày m¶t ti‰n phát thæng 
hoa, phäi nh© bàn tay khÓi óc con 
ngÜ©i xây d¿ng và phát tri‹n. Nh© væn 
minh khoa h†c, con ngÜ©i có th‹ lên 
rØng, xuÓng bi‹n khäo sát, tìm cách xº 
døng thiên nhiên, h† thám hi‹m cä Çåi 
løc, không gian Ç‹ vén màn bí mÆt cûa 
tåo hóa. 

Có tài trí, låi thêm ÇÙc hånh vËn 
toàn, con ngÜ©i së thành hàng thánh 
thiŒn, hay trª nên hiŠn nhân quân tº, 

nên tôn giáo và các h†c thuy‰t dÀn 
dÀn xuÃt hiŒn, ngõ hÀu hÜ§ng Çåo th‰ 
nhân khéo sº døng phÀn tâm linh và 
thæng hoa tÜ tÜªng, Ç‹ phong phú hóa 
n‰p sÓng vÆt chÃt và tinh thÀn. T¿ c° 
chí kim, tØ Çông sang tây, bi‰t bao 
gÜÖng sáng vŠ "Xº K› Ti‰p VÆt, Tình 
Nghïa Hi‰u Trung" nhân mùa Vu Lan, 
chúng tôi xin mån phép nh¡c låi và tô 
Çi‹m thêm nh»ng ÇiŠu hi‰u kính cûa 
ngÜ©i muôn nÖi, k‹ cä các ÇÃng quân 
vÜÖng, hàng dân giã, cho Ç‰n nh»ng 
trÈ em næm ba tu°i, Çã bi‰t nhõng 
nhëo làm vui cha mË. 

*Kinh Çi‹n PhÆt Giáo thÜ©ng ÇŠ 
cao hi‰u Çåo: "Tâm hi‰u là tâm PhÆt; 
hånh hi‰u là hånh PhÆt", hay l©i PhÆt 
dåy: "NgÜ©i quên Ön dù ÇÙng bên cånh 
ta, vÅn xem nhÜ cách ta nghìn d¥m". 
Phäi chæng PhÆt Giáo thÜ©ng Ç¥t n¥ng 
"BÓn Tr†ng Ân" mà ân cha mË là hàng 
chính y‰u. 

*Các bÆc cao hiŠn Nho Giáo Çã 
nêu cao ân ÇÙc sanh thành: "Phø hŠ 
sinh ngã, mÅu hŠ cúc ngã, ai tai phø 
mÅu sinh ngã cù lao, døc báo thâm ân, 
hiŒu thiên v†ng c¿c!", v§i Çåi š: Cha 
sinh ta, mË dÜ«ng ta. Than ôi cha mË 
khó nh†c vì ta, muÓn tìm hi‹u Ç‹ ÇŠn 
Çáp thâm ân, nhÜ trông tr©i xa th£m! 

* Các nhà væn Âu MÏ Çã ÇŠ cao ân 
ÇÙc sinh thành: 

- "Trong vÛ trø có l¡m kÿ quan, 
nhÜng kÿ quan tuyŒt häo vÅn là quä 
tim cûa ngÜ©i MË" - Bersot. 

 

- "NÖi Än náu v»ng ch¡c nhÃt, là 
cung lòng ngÜ©i MË" - Florian. 

-  "Trong Ç©i con có nh»ng ngày 
buÒn thäm, nhÜng buÒn thäm nhÃt là 
ngày con mÃt MË!" - Amicis. 

- Cha tôi luôn luôn khích lŒ, khen 
ng®i viŒc làm cûa tôi. NgÜ©i khuy‰n 
miÍn tôi cÄn tr†ng vŠ l©i nói: "M‡i khi 
con vô tình nói ÇiŠu gì xÃu vŠ ngÜ©i 
khác, ÇiŠu xÃu Ãy nó phän änh con 
ngÜ©i cûa con" - Richard Branson. 

- Møc sÜ Anna Yarvis vØa là m¶t 
n» giáo viên, vÆn døng khä næng hiŒn 
h»u Ç‹ t° chÙc Çåi lÍ truy niŒm ngày 
MË qua Ç©i. Khªi ÇÀu chÌ thu g†n ª 
Philadelphia, nÖi Anna Yarvis coi viŒc 
quän thû s° sách cho m¶t hãng bäo 
hi‹m. Mãi Ç‰n næm 1914 ÇÜ®c T°ng 
ThÓng Woodrow Wilson chÃp nhÆn 
thành lÍ Mother's Day kh¡p toàn quÓc 
Hoa Kÿ vào Chû NhÆt thÙ nhì cûa 
tháng May. 

- Do ÇŠ xuÃt cûa bà John B. Dodd 
ª Spokane, Washington, tØ næm 1910. 
Sau Çó lÍ các bÆc Thân Sinh Çã ÇÜ®c 
vÎ ThÎ trÜªng Spokane chÃp nhÆn. 
Næm 1924 ÇÜ®c T°ng ThÓng Calvin 
Coolidge ÇÒng š h‡ tr®. Mãi Ç‰n næm 
1966 lÍ Father's Day ÇÜ®c t° chÙc 
hàng næm vào Chû NhÆt thÙ ba cûa 
tháng June trên lãnh th° Hoa Kÿ, do 
Çåo luÆt sÓ 92-278 ngày 24.4.1972. 

* - Bên Trung Hoa có vua ThuÃn, 
thuª hàn vi Çã cày ru¶ng ª LÎch SÖn 
Ç‹ có chút vÆt chÃt cung phøng cha 
mË, sau khi mË mÃt, ông vÅn hi‰u kính 
v§i mË k‰ và thÜÖng yêu các em dÎ 
bào. 

- Hán Væn ñ‰ con thÙ 3 ThÜ®ng 
Hoàng Cao T°, mË là Båc HÆu, ng†a 
bŒnh 3 næm, nhà vua luôn hÀu hå, t¿ 
tay thuÓc thang cung phøng mË hiŠn. 
MÅu HÆu nh¡c nhª gì vŠ viŒc triŠu 
chính, Hán Væn ñ‰ ghi lòng tåc då, 
giäi quy‰t phân minh. 

- Chu Væn VÜÖng h¢ng ngày Ç‰n 
vi‰ng Phø VÜÖng 3 bÆn, NgÜ©i thæm 
hÕi sÙc khÕe, luôn theo dõi nh»ng thÙc 
æn và công viŒc thÜ©ng nhÆt cûa 
ThÜ®ng Hoàng Ç‹ nh¡c nhª quân hÀu 
tÆn tình phøc vø. 

- ViŒt Nam ta có vua TrÀn Anh 
Tông ÇÜ®c Thái ThÜ®ng Hoàng Nhân 
Tông truyŠn ngôi næm Quš Tœ 1293. 
ThÜ®ng Hoàng vŠ cung Thiên TrÜ©ng 
(làng TÙc M¥c, tÌnh Nam ñÎnh, B¡c 
ViŒt) hÜu dÜ«ng, vØa chuÄn bÎ xuÃt gia 
cÀu Çåo, vØa cÓ vÃn cho Ãu chúa Anh 
Tông. Nhân g¥p ti‰t Trùng DÜÖng, 
ThÜ®ng Hoàng bÃt thÀn hÒi cung thæm 
vi‰ng, vua Anh Tông l« uÓng rÜ®u ngà 
ngà không dám nghênh ti‰p và hÀu 
ng† trai, ThÜ®ng Hoàng buÒn truyŠn 
xa giá trª vŠ Thiên TrÜ©ng, lÆp tÙc vua 
Anh Tông sai ñoàn Nh» Hài thäo s§ 
væn cùng m¶t phái Çoàn vŠ Thiên 
TrÜ©ng quÿ låy trÜ§c c°ng Ç‹ tå t¶i và 
tâu v§i Phø Hoàng xin chØa rÜ®u trÜ§c 
s¿ chÙng ki‰n cûa quan quân! 

- Vua T¿ ñÙc (1848-1883) cÛng 
l¡m lúc s¡c thuÓc dâng lên MÅu HÆu, 
có lÀn nhà vua Çi sæn ª vùng sÖn cÜ§c 
Quäng TrÎ, g¥p bão tÓ không vŠ ÇÜ®c 
Ç‹ chuÄn bÎ hÀu kœ ThÜ®ng Hoàng 
ThiŒu TrÎ. Tåi triŠu ÇÙc TØ DÛ lo l¡ng 
bÃt an, khi ng¿ Çoàn hÒi cung, D¿c 
Tông Anh Hoàng ñ‰ thÃy MÅu HÆu 
không vui nên Çích thân låy quÿ xin tå 
t¶i và dâng cây roi Ç‹ ÇÙc TØ DÛ xº lš 
nhÜ bu°i thi‰u th©i! ThÙ dân chúng ta 
Çã mÃy ai làm ÇÜ®c ÇiŠu nhÜ các vÎ 
quân vÜÖng Ç©i TrÀn, Ç©i NguyÍn ? 



  

viên giác 136 tháng 8 næm 2003 30 

*- Trong "NhÎ ThÆp TÙ Hi‰u", có 
chuyŒn Chu Th† XÜÖng ngÜ©i Thiên 
TrÜ©ng Ç©i TÓng, do Çích mÅu không 
con nên cha cÜ§i k‰ thÃt là LÜu ThÎ, 
sinh ra ông rÒi nuôi dÜ«ng h†c hành 
chu Çáo. Khi Th† XÜÖng lên 7 tu°i rÃt 
thông minh dïnh ng¶, Çích mÅu ghen 
ghét Çu°i LÜu ThÎ biŒt xÙ, mãi Ç‰n 50 
næm sau, Chu Th† XÜÖng xuÃt chính 
m§i chu Çáo hÕi tìm nên hay bi‰t mË 
lÜu låc t§i ñÒng Châu ÇÃt TÀn! Ông xin 
tØ quan tìm g¥p mË, hi‰u tâm cûa ông 
ÇÜ®c truyŠn tøng, nên nhà vua ban 
chi‰u triŒu vŠ Kinh, cho ti‰p tøc công 
vø. 

- Qua ti‹u truyŒn "ChÖn Hà Tìm 
MË", do Ni Cô Thích N» Viên Hånh 
biên soån, xuÃt bän næm 2002 tåi 
Utah, y hŒt nhÜ chuyŒn "Th† XÜÖng 
TÀm MÅu". Bà L¿u ngÜ©i Hu‰ mÒ côi 

cha mË, ª v§i 
anh ru¶t là "ông 
xã BÎ", Xã 
trÜªng Vån 
TrÜ©ng Xuân, 
Quäng TrÎ. Bà 
có nhan s¡c mÏ 
miŠu, sÓng 
trong th©i chi‰n 
tranh khÓc liŒt 
triŠn miên 1945-
1975. S® em gái 
bÎ hi‰p Çáp bªi 
quân viÍn chinh 
ÇÜÖng th©i, hay 

gái ÇËp thÜ©ng bÎ ép làm binh vÆn, ông 
xã BÎ gä cô L¿u làm bé quan TuÀn VÛ 
kiêm Án Sát Quäng TrÎ, sinh ra ChÖn 
Hà Tå ThÎ Häi. CÛng cänh ng¶ nhÜ mË 
Chu Th† XÜÖng, bà L¿u phäi phiêu 

båc theo th©i 
gian, qua nhiŠu 
bi‰n cÓ tåi ÇÎa 
ÇÀu gi§i tuy‰n 
"CÀu HiŠn 
LÜÖng". Mùa hè 
ÇÕ lºa 1972, bà 
L¿u chåy vào 
sinh sÓng ª Gò 
N°i, Quäng 
Nam, trong khi 
ChÖn Hà sÓng 
kín c°ng cao 
tÜ©ng, sang giàu 

nhung løa v§i cha, v§i "me" quyŠn quš 
nghiêm kh¡c, cô xuÃt thân tåi trÜ©ng 
ñÒng Khánh - Hu‰, có chÒng sï quan 
trong Quân ñ¶i ViŒt Nam C¶ng Hòa. 
TrÜ§c khi lâm chung, ba cûa ChÖn Hà 
træn trÓi: "Con vØa có "Me" thÜÖng yêu 
nuôi dåy, låi còn "MË" là thân nhân v§i 
ông xã BÎ - TrÜ©ng Xuân!". Do Çó mà 

trÜ§c khi theo chÒng ÇÎnh cÜ ª Hoa Kÿ 
theo diŒn H.O. ChÖn Hà may m¡n tìm 
ÇÜ®c MÅu Thân sau 50 næm lÜu låc. 
Gi© v® chÒng ChÖn Hà bäo lãnh bà 
L¿u sang du lÎch tåi Denver, Colorado, 
Çoàn tø vui vÀy! 

 

* CÛng trong chuyŒn 24 ngÜ©i con 
hi‰u thäo có Hán Løc Tích 6 tu°i, 
ngÜ©i Giang Nam, Ç©i Tam QuÓc, theo 
cha Ç‰n y‰t ki‰n Viên ThuÆt tåi Cºu 
Giang, thÃy Løc Tích xinh ÇËp ngoan 
hiŠn, Viên ThuÆt xoa ÇÀu ng®i khen, 
cho vào bàn d¿ tiŒc v§i cha và các 
khách quš. Sau b»a tiŒc có trái cây 
ngon, quít ÇÕ, Løc Tích giÃu vài quä 
trong tay áo mang vŠ dâng mË. Lúc 
theo cha cáo tØ Viên ThuÆt, Løc Tích 
sÖ š Ç‹ quít rÖi xuÓng ÇÃt, chû nhà 
cÜ©i nói xuŠ xòa: "Tân khách cÛng 
theo thói quen cûa trÈ mang quà vŠ 
nhà nhÌ?" (Sao khách hiŠn mang thói 
trÈ thÖ?). Løc Tích thÜa r¢ng: "MË tôi ª 
nhà rÃt thích quít, món quít ngài Çãi 
khách vØa ÇËp låi vØa ngon, tôi nghï 
mang quà này vŠ bi‰u mË tôi, xem nhÜ 
cä nhà chúng tôi ÇŠu th† ân cûa tÜ§ng 
quân Çó". Viên ThuÆt h‰t sÙc ca ng®i 
bé thông minh, hi‰u hånh, nên khen 
thÜªng b¶i phÀn! 

 

- HiŒn gi© chúng tôi cÛng chÙng 
ki‰n cháu Bäo Minh m§i hÖn 3 tu°i 
rÜ«i, ÇÜ®c ba cháu bäo lÃy nÜ§c l†c và 
cái bánh ng†t cho daddy dùng nào? 
Bäo Minh mª tû lånh xách chai nÜ§c 
l†c và ly kem mang ra, ba cháu bäo 
kem lånh không æn ÇÜ®c, cháu chau 
mày nhæn m¥t khóc, nhõng nhëo thÃy 
thÜÖng, ba cháu b‰ con hôn bù låi rÒi 
æn kem, Bäo Minh vui cÜ©i thÕa mãn. 
Tình cha con th‹ hiŒn rõ ràng qua 
cháu Bäo Minh còn mæng s»a! 

- Sách có ghi ngÜ©i chÎ dâu h† 
TrÀn ª TrÀn Châu Ç©i Hán rÃt trinh 
thøc, hiŠn hi‰u. G¥p th©i loån låc 
chÒng nàng phäi Çi lính thú, trÜ§c lúc 
chia tay chàng rÖi lŒ nhÕ to v§i v® 
r¢ng: "Chúng ta vì th©i cu¶c phäi xa 
nhau, sa trÜ©ng m© mÎt sÓng ch‰t khó 
lÜ©ng.Tôi ra Çi mË già nh© em phøng 
dÜ«ng thì công Ön mãi mãi ghi nh§". 
V® khóc mà nói r¢ng: "Dâu cÛng nhÜ 
con, chàng ra Çi thi‰p xin gi» niŠm 
chung thûy, thì th© mË chÒng cÛng là 
phÆn s¿!". Chàng ra Çi, mË chÒng 
nàng dâu thân thÜÖng trìu m‰n, b‡ng 
Çâu tin d» ÇÜa vŠ, mË con nhìn nhau 
buÒn tûi! MÃy næm sau thÃy cô dâu lÈ 
bóng, nhà v¡ng trÈ thÖ, mË chÒng 
khuyên nên tái giá, nàng rÖi lŒ xin gi» 

l©i hÙa khi chia tay, Ç‹ bån tình ÇÜ®c 
ngÆm cÜ©i nÖi chín suÓi!. 

- Trong Chinh Phø Ngâm Khúc 
cÛng có ghi: 

"Chàng thì Çi cõi xa mÜa gió, 

Thi‰p thì vŠ phòng cÛ chi‰u chæn. 

ñoái trông theo Çã cách ngæn, 

Tuôn màu mây bi‰c, träi ngàn núi 
xanh ! " 

và nhiŒm vø cûa ngÜ©i chinh phø ÇÓi 
v§i gia Çình: 

"Lòng lão thân buÒn khi t¿a cºa, 

MiŒng hài nhi nh§ b»a m§m cÖm. 

Ng†t bùi thi‰p Ç« hi‰u nam, 

Dåy con Çèn sách thi‰p làm phø 
thân!" 

 

Ôi, tình mÅu tº, nghïa phu thê, Çåo 
lš con ngÜ©i tuyŒt ÇËp, vÜ®t qua tâm, 
sinh lš và luÆt lŒ th‰ gian, Çáng thán 
phøc và vinh danh! 

 

Sau khi tìm hi‹u š nghïa vŠ Giai 
Ti‰t Vu Lan và Çi sâu vào hi‰u tâm con 
ngÜ©i qua không gian và th©i gian, 
chúng tôi muÓn nói lên b°n phÆn 
thiêng liêng cûa TiŠn Nhân ÇÓi v§i Çàn 
hÆu bÓi xuÃt xÙ nÖi nhiŠu sách báo 
trong và ngoài nÜ§c, hay nh»ng 
chuyŒn vi‰t vŠ loài vÆt nuôi con rÃt lš 
thú, nhÜng bài vi‰t khá dài nên xin 
dØng låi, bªi thiên chÙc ÇÃng sinh 
thành Çã ÇÜ®c ÇŠ cao phÀn nào trong 
bài vi‰t, vä låi công ÇÙc cûa ông bà, 
cha mË ÇÓi v§i con cháu thÆt xa v©i 
nhÜ tr©i cao lÒng l¶ng, thæm th£m nhÜ 
ÇÃt sâu nghìn trùng, do Çó chúng tôi 
xin vi‰t låi Çôi câu ÇÓi th© cha mË b¢ng 
Hán væn và phÕng dÎch ra ViŒt ng», 
cÓng hi‰n chÜ Ç¶c giä, ÇÒng hÜÖng 
tham khäo và chiêm nghiŒm nhân mùa 
Bông HÒng Cài Áo: 

 

phø ÇÙc sanh thành, san nhåc 
tr†ng 

mÅu ân cúc døc, häi hà thâm 

v§i Çåi š: 

công cha gÀy d¿ng t® non 
cao 

Ön mË dÜ«ng nuôi nhÜ bi‹n cä 

 

Trân tr†ng, 

TrÀn Tr†ng Khoái 

Thân mÅu cô ChÖn Hà 

ChÖn Hà Tå ThÎ Häi 
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Hoài niŒm vŠ  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Phåm TuÃn Hoàng 
 

u¶c sÓng thÆt kÿ lå. M¶t lúc 
nào Çó t¿ nhiên bån cäm thÃy 

chånh lòng vì nh»ng ngÜ©i thân cûa 
mình m§i hôm nào cÜ©i nói chung 
quanh mình, nay Çã ra ngÜ©i thiên c°. 
Cäm giác Ãy ch¡c Çã Ç‰n v§i bån và 
tôi nhÃt là h¢ng næm khi th©i ti‰t trª 
nên ch®t n¡ng ch®t mÜa vào mùa hè ª 
nÜ§c ñÙc này. Nó nhÜ báo hiŒu m¶t 
ngày lÍ tr†ng Çåi cûa ngÜ©i PhÆt Tº 
ViŒt Nam - ñåi LÍ Vu Lan. ñó là ngày 
m†i ngÜ©i con PhÆt nhìn låi mình xem 
Çã làm ÇÜ®c gì cho ngÜ©i thân yêu 
nhÃt cûa gia Çình trong Ç©i ngÜ©i - Cha 
MË. Hånh phúc thay cho nh»ng ngÜ©i 
còn cha mË. H† vÅn còn ch‡ d¿a tinh 
thÀn l§n trong nh»ng lúc Çau kh° nhÃt 
và bÃt hånh thay cho nh»ng ai không 
còn cha mË. H† không còn cÖ h¶i Ç‹ 
ÇŠn Ön dÜ«ng døc, chia sÈ s¿ thành 
Çåt cÛng nhÜ nh»ng Ç¡ng cay trong 
cu¶c Ç©i. H† không còn nghe ÇÜ®c 
nh»ng l©i khuyên thành thÆt và thÜÖng 
yêu nhÃt trên cõi Ç©i. 

Tôi n¢m trong sÓ nh»ng ngÜ©i bÃt 
hånh Ãy. Ba mË tôi ra Çi không bao gi© 
trª låi vào mùa Xuân 1991. ñiŠu Çáng 
nói là h† rû nhau Çi trong vòng nºa 
tháng theo l©i nguyŒn chung thûy khi 
còn sÓng. Tôi không th‹ nào diÍn tä s¿ 
høt hÅng to l§n Çó. Lúc Ãy tôi cäm thÃy 
nhÜ mình chÖi vÖi, låc lõng gi»a không 
gian vô tÆn. Dù r¢ng tôi ª bên cånh 11 
anh chÎ em. 

Trong th©i gian 7 tuÀn cÀu siêu, 
bao kš Ùc vŠ ngÜ©i hiŒn vŠ. Tôi m§i 
thÃm thía, Ç‹ nuôi ÇÜ®c gia Çình Çông 
con nhÜ th‰, ba mË tôi phäi nh†c sÙc 
Ç‰n dÜ©ng nào. Th‰ mà có lÀn sau 75, 
trong nhÆt kš ÇÀu Ç©i cûa tôi, tôi Çã 
thÀm trách ba mË tôi sao làm nghŠ 
buôn bán Ç‹ bóc l¶t ngÜ©i khác (?) do 
änh hÜªng tri‰t h†c vô thÀn. ñ‹ rÒi sau 
này khi ra Ç©i ki‰m sÓng vÃt vä tôi m§i 
hi‹u ba mË tôi Çã hy sinh cho chúng 
tôi bi‰t bao nhiêu. NhÃt là mË tôi, vì 
hi‹u nghiŒp quä trong giáo lš nhà 
PhÆt; ngÜ©i Çã khuyên anh chÎ em tôi 

næng lÍ PhÆt, tåo m†i ÇiŠu kiŒn Ç‹ 
chúng tôi æn h†c, ngÜ©i mong muÓn 
chúng tôi theo nghŠ giáo. Có lë ngÜ©i 
không muÓn chúng tôi gây thêm nhiŠu 
nghiŒp d», læn l¶n mÜu sinh nhÜ ngÜ©i. 
Dù r¢ng, ch†n nghŠ giáo là báo hiŒu 
m¶t tÜÖng lai không sung túc lúc bÃy 
gi©. Còn mË tôi låi lao thân nÖi cºa ch® 
Ç‹ ki‰m tiŠn nuôi chúng tôi. Có lÀn khi 
ÇÜa mË ra ga Ç‹ Çi nh»ng chuy‰n 
buôn ÇÜ©ng dài, mË nhÃt ÇÎnh không 
cho tôi ÇÙng Ç®i xe mË Çi an toàn. MË 
bäo tôi vŠ ngay mà sau này tôi m§i 
hi‹u mË cÄn thÆn tránh cho tôi chÙng 
ki‰n nh»ng cänh ÇÓi Çãi trong buôn 
bán. ñiŠu Çó tôi nghï r¢ng có lë ngÜ©i 
muÓn cho trí óc tu°i thÖ tôi ÇÜ®c trong 
sáng, hånh phúc. ThÆt tuyŒt v©i dù vÃt 
vä nhÜ th‰, nhÜng ngÜ©i vÅn làm thÖ, 
t¥ng cha tôi, con cái; dành th©i gian Ç‹ 
chæm sóc cha tôi. Cho mãi Ç‰n cuÓi 
Ç©i, dù bŒnh hoån, mË tôi cÛng dành 
phÀn chæm sóc cha tôi cÄn thÆn trØ 
nh»ng viŒc quá sÙc ngÜ©i. TrÜ§c khi 
mÃt, ngÜ©i còn may s¤n áo quan cho 
cä 2 ngÜ©i, dành loåi väi tÓt cho cha, 
còn phÀn mình chÌ l¿a väi thô; d¥n dò 
Bác H¶i TrÜªng Khuôn H¶i PhÆt Tº lo 
lÍ Çám dùm vì s® r¢ng chúng tôi không 
hi‹u nghi lÍ, h¶ niŒm. 

ThÆt Çau lòng khi nh§ låi suÓt mÃy 
tháng trÜ§c khi mÃt, ngÜ©i chÌ æn cÖm 
v§i muÓi tiêu mà sau này tôi m§i v« lë 
ra ngÜ©i muÓn dành ít vÓn, vài ba chÌ 
vàng, cho Út và tôi - nh»ng ngÜ©i chÜa 
lÆp gia Çình. Vì th‰ khi Ç†c kinh ñÎa 
Tång cÀu siêu. Tôi cÙ buÒn rÀu th¡c 
m¡c mãi tåi sao ngÜ©i mË bao dung và 
tuyŒt v©i nhÜ th‰ mà ñÙc PhÆt bäo 
r¢ng: NgÜ©i Çàn bà tu mÃy ki‰p m§i có 
th‹ trª thành Çàn ông. Mãi sau này 
trong Ç©i sÓng hôn nhân tôi m§i hi‹u 
l©i dåy cûa ñÙc Th‰ Tôn. NgÜ©i phø 
n» bên cånh thiên chÙc làm mË do bän 
næng nhåy cäm cûa h† Çã g¡n quá 
nhiŠu nghiŒp chÜ§ng khó mà g« ÇÜ®c. 

Dù bi‰t cõi Ç©i ngÜ©i vô thÜ©ng 
nhÜng th¿c ra Ç‰n nay tôi vÅn còn áy 
náy chÜa làm gì Ç‹ xÙng Çáng v§i s¿ 
mong Ç®i cûa ngÜ©i: trª thành ngÜ©i có 
ích cho Ç©i và Çåo. HiŒn tåi tôi không 
bi‰t ba mË tôi ª cõi nào nhÜng tôi vÅn 
tin r¢ng ba mË tôi vãng sanh Tây 
PhÜÖng C¿c Låc. 

Thành thÆt cÀu chúc cho nh»ng 
ngÜ©i còn cha mË, các bån hãy làm gì 
tØng ngày, tØng gi©, tØng phút cho cha 
mË ÇÜ®c vui lòng, an låc chÙ ÇØng Ç‹ 
khi song thân vŠ chín suÓi, lúc Çó m§i 
ân hÆn, xót thÜÖng, ân hÆn thì Çã 
mu¶n... 

(Tháng 7/2003) 

Vu Lan 

nh§ song thân 
 

Làm con thÜÖng mË kính cha 
ñÜ®c tình cÓt nhøc chan hoà 
niŠm vui 
Riêng tôi cäm thÃy ngÆm ngùi 
MË cha Çã mÃt cu¶c Ç©i bÖ 
vÖ!... 
Còn Çâu n»a thuª Ãu thÖ 
Cha thÜÖng. mË quí bây gi© còn 
Çâu 
Nh§ xÜa mË nhuÓm u-sÀu 
M‡i khi con bŒnh mË hÀu quên 
æn 
Cha lo chåy thuÓc chåy thang 
Mong sao con ÇÜ®c bình an cha 
mØng 
Tình cha mË nhÜ Çåi dÜÖng 
Tr©i cao bi‹n r¶ng ngàn phÜÖng 
chan hòa 
Nay còn Çâu n»a mË cha 
ñ‹ con phøng dÜ«ng g†i là ÇŠn 
ân 
Ai ngÜ©i còn bÆc song thân 
Phäi nên s§m tÓi ân cÀn dÜ«ng 
nuôi 
MË cha cao tr†ng tu°i Ç©i 
SÙc già y‰u ÇuÓi cÀn ngÜ©i 
trông nom 
Song thân gian kh° vì con 
VÆy ta phäi bi‰t làm tròn hi‰u 
nhân 
Không nŠ lao kh° nh†c nh¢n 
ChÌ mong ÇŠn Çáp m¶t phÀn 
công Ön 
Sinh tiŠn phøng dÜ«ng thì hÖn 
TÕ lòng hi‰u kính ÇŠn Ön sinh 
thành 
ñÃy là ta Çã trÜªng thành 
Trung hi‰u gi» tr†n m§i Çành 
lòng con 
Mai sau då khÕi héo hon 
Không còn hÓi hÆn, không còn 
sÀu vÜÖng 
Vì chung Çã tr†n Çôi ÇÜ©ng 
DÜ«ng nuôi sæn sóc ngàn 
thÜÖng tr†n ÇÀy. 
 

� ThiŒm-Lâm  
PHåm-væn-m¶c 

 

C 
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sáng tác 

Tän mån 

vŠ  

CÀn ThÖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÜ-Thân Huÿnh-Trung-Chánh 
 
 

áu bäy næm trÜ§c, tôi b‡ng 
ÇÜ®c ngÜ©i bån gÓc gác CÀn 

ThÖ báo tin r¢ng t© Ç¥c san Trung H†c 
Phan Thanh Giän có bài vi‰t vŠ tôi (*), 
nh»ng chi ti‰t vŠ tên h†, ngành nghŠ, 
chÙc vø thì khó lÀm lÅn là ai khác, 
nhÜng låi có vài Çi‹m nhÜ: quê quán 
Råch Giá, con nhà giàu, cùng h†c 
chung v§i ngÜ©i vi‰t là cø ViŒt CÜ©ng 
Võ Væn HÖn tåi Trung H†c Phan 
Thanh Giän vào các niên khóa 1930-
1934 thì không Çúng, có lë tác giä Çã 
lÅn l¶n và tr¶n lÅn tôi v§i m¶t ngÜ©i 
nào khác chæng? ThÆt ra, làm con nhà 
giàu ng° ngáo nhÜ cø Võ Væn HÖn mô 
tä nghe cÛng hÃp dÅn, nhÜng rÃt ti‰c 
tôi không có hân hånh Çó, tôi cÛng 
chÜa có hân hånh Ç¥t chân Ç‰n 
ngÜ«ng cºa trÜ©ng Trung H†c Phan 
Thanh Giän lÀn nào, nhÃt là tôi không 
th‹ nào có hân hånh làm bån h†c v§i 
cø vào nh»ng næm 1930-1934... chÌ vì 
th©i gian Çó tôi chÜa sanh ra Ç©i: Tôi 
sanh næm 1939 tåi Trà Vinh, quê n¶i 
xã Long Hòa, Trà Vinh, quê ngoåi xã 
Hòa An, Cao Lãnh. Anh bån khuyên 
tôi Çính chánh, nhÜng tôi nghï cø Võ 
Væn HÖn Çáng tu°i cha mË tôi, cø nh¡c 
chuyŒn xÜa, chuyŒn nÀy "b¡t quàng" 
qua chuyŒn khác m§i cÛ lÅn l¶n nhau 
là viŒc rÃt bình thÜ©ng, Çính chánh có 

th‹ khi‰n cø cøt hÙng, t¶i nghiŒp... nên 
tôi Çã im l¥ng.  

Th‰ nhÜng, thÌnh thoäng bån bè låi 
ÇiŒn thoåi thæm hÕi chuyŒn nÀy, rÒi 
nhân dÎp Çó chúng tôi có cÖ h¶i g®i låi 
cho nhau nh»ng hình änh xa xÜa vŠ 
CÀn ThÖ, tØ Çó, k› niŒm Ãu th©i tåi 
CÀn ThÖ b‡ng sôi Ç¶ng trong tâm 
khäm, Ç‹ Ãp û thành n‡i nhung nh§ 
khôn nguôi. Do Çó, khi anh chÎ TrÜÖng 
Kim Thåch (anh Thåch là Çàn anh 
trong nghŠ, cÛng là vÎ tiŠn nhiŒm cûa 
tôi tåi Tòa án Long An) th° l¶ tình cäm 
m¥n nÒng cûa anh chÎ ÇÓi v§i ngôi 
trÜ©ng Trung H†c Phan Thanh Giän xa 
xÜa, rÒi ÇŠ nghÎ tôi vi‰t m¶t Çoän væn 
vŠ CÀn ThÖ, thì nh»ng hình bóng cÛ 
m¶t lÀn n»a låi ngÆp tràn, thôi thúc tôi 
vi‰t bài tän mån nÀy. Và vì bài vi‰t có 
vài Çi‹m khác biŒt v§i nhân vÆt mà cø 
Võ Væn HÖn mô tä, nên khi nhÆp ÇŠ tôi 
Çành nh¡c Ç‰n cø, xin cø thÙ l‡i. 

Thân h»u không mÃy ngÜ©i bi‰t, 
thuª Ãu thÖ tôi Çã có th©i sÓng tåi CÀn 
ThÖ hai næm và cÛng không ai ng© 
r¢ng Çã qua bao næm tháng dài, mà 
tình cäm cûa tôi ÇÓi v§i CÀn ThÖ vÅn 
th¡m thi‰t ÇÆm Çà. Gia Çình tôi Çã trôi 
giåt Ç‰n CÀn ThÖ vào næm 1948, 
tÜÖng t® nhÜ m¶t giŠ løc bình trôi lang 
thang theo dòng nÜ§c rÒi bÎ xô ÇÄy t¡p 
vô m¶t b© b‰n lå vào m¶t Çêm tÓi tæm 
mù mÎt. Ch§i v§i, ng« ngàng... 

Duyên c§ nào Çã ÇÜa ÇÄy chúng tôi 
låc lõng Ç‰n CÀn ThÖ vào th©i Çi‹m 
nÀy là m¶t chuyŒn dài, khªi ÇÀu v§i 
cänh ÇÃt nÜ§c loån ly tan tóc... ThÆt 
vÆy, n‰u khói lºa chi‰n chinh vào mùa 
thu næm 1945 không lan dÀn Ç‰n quê 
hÜÖng tôi, m¶t hòn cù lao nhÕ gi»a 
dòng sông C° Chiên, thu¶c xã Long 
Hòa, tÌnh Trà Vinh, thì có lë gia Çình tôi 
vÅn an phÆn v§i n‰p sÓng trÀm l¥ng tåi 
miŠn thôn dã. Th‰ nhÜng, chi‰n cu¶c 
Çã cÜ§p mÃt cûa tôi ngÜ©i cha và mË 
tôi Çành quy‰t ÇÎnh bÕ nhà cºa ru¶ng 
vÜ©n, gåt lŒ dÅn con ra Çi. Bà ÇÜa con 
tåm lánh vŠ MÕ Cày, Ki‰n Hòa, gªi 
anh tôi cho chÎ chÒng. Sau Çó, cùng 
v§i chÎ b‰p trung thành lãnh phÀn bÖi 
mÛi, bà thuê chi‰c xuÒng và m¶t ngÜ©i 
th® chèo, Çi ngÜ®c dòng sông TiŠn, 
ÇÜa hai ÇÙa con nhÕ vŠ quê ngoåi tåi 
Cao Lãnh nÜÖng náo. L¶ trình Çi thÆp 
phÀn nguy hi‹m. Ti‰ng súng ngày Çêm 
vÅn vang rŠn, sông Cºu Long mênh 
mông sóng gió chÆp chùng, chi‰c 
thuyŠn con hàng ngày cÙ lÀm lì len lÕi 
gi»a làn súng Çån cûa hai phe, là 
chuyŒn thÜ©ng tr¿c liŠu lïnh thách thÙc 
v§i tº thÀn. Ngày nào, trên dòng sông 
cÛng có vài mÜÖi xác ch‰t sình 

chÜÖng, mà ngÜ©i ta g†i là "th¢ng 
ch°ng" trôi dÆp dìu. Nån nhân có th‹ là 
kÈ bÎ Tây nghi ng© là ViŒt Minh, nên xº 
b¡n rÒi Çåp xác xuÓng sông, ho¥c 
cÛng có th‹ là kÈ bÎ kháng chi‰n tình 
nghi là thành phÀn "ViŒt gian", trói bÕ 
vào bao bÓ kèm v§i viên Çá n¥ng thä 
xuÓng sông cho "mò tôm". Nguy hi‹m 
hÖn n»a, là nh»ng nút "ki‹m soát" 
ÇÜ®c Ç¥t ÇÀy dÅy kh¡p nÖi, mà ranh 
gi§i không rõ rŒt, n‰u bÎ chÆn hÕi mà 
trä l©i l®n c®n thì mÃt mång nhÜ chÖi. 
Có m¶t lÀn m¶t "ông" ViŒt Minh chÆn 
xét thÃy trong m§ chÌ thêu cûa mË tôi 
có rÃt nhiŠu màu, trong Çó có ba màu 
xanh tr¡ng ÇÕ, mà ba màu nÀy h®p låi 
thành màu c© nÜ§c Pháp. Th‰ rÒi, 
"ông" ta lên án mË tôi là ViŒt gian, tÎch 
thu chÌ thêu và b¡t mË tôi dÅn Çi. Anh 
bån chèo bu¶t miŒng: "ñiŒu nÀy bä 
dám bÎ cho Çi mò tôm l¡m à!". Em tôi 
khóc ngÃt, tôi m§i sáu tu°i song cÛng 
phäi Çóng vai anh d‡ em, nên không 
th‹ khóc. Khi mË tôi ÇÜ®c tha, em tôi 
mØng quá ôm chÀm, khóc sÜ§t mÜ§t 
n»a. Anh bån chèo, thÃy tôi có vÈ vô 
tâm, sanh lòng bÃt mãn phán cho m¶t 
câu: "Th¢ng anh coi b¶ ngu quá! Má 
nó bÎ b¡t nó không lo, má nó ÇÜ®c tha 
nó ch£ng mØng tí nào!". CuÓi cùng rÒi 
thì chúng tôi cÛng vŠ t§i Hòa An, Cao 
Lãnh, sÓng an lành trong vòng tay chª 
che cûa ngoåi.  

Tuy nhiên, n‡i Üu tÜ l§n lao cûa mË 
tôi là tÜÖng lai cûa con, bà không chÃp 
nhÆn cänh dÓt nát thÃt h†c ª miŠn 
quê, nên ª nhà ngoåi chÜa giáp næm, 
mË tôi låi dÅn con ra Çi, mong tìm chÓn 
thÎ tÙ có trÜ©ng Óc cho con cái h†c 
hành. Th‰ nhÜng, v§i khä næng hån 
hËp cûa m¶t thi‰u phø vÓn chÌ lúc thúc 
trong khuê phòng, thì sÓng chÓn nào 
cÛng khó khæn chÆt vÆt, nên gia Çình 
chúng tôi cÙ phäi thay Ç°i ch‡ ª liên 
miên và do Çó chuyŒn h†c hành cûa lÛ 
con cÛng gián Çoån mãi... M¶t hôm, 
mË tôi nghe m¶t ngÜ©i em h† tên 
NghiŒp tán tøng CÀn ThÖ dÍ sÓng, låi 
có trÜ©ng Trung H†c n°i ti‰ng, ch£ng 
chút Ç¡n Ço bà tin ngay l©i quäng cáo 
cûa cÆu, gom góp m§ vÓn li‰ng cÕn 
con gÒm vài món n» trang còn sót låi, 
m¶t bàn máy may Singer, khuôn bánh 
kËp, khuôn bánh gai... rÒi dÅn con Çi 
lÆp nghiŒp. CÆu NghiŒp hÜ§ng dÅn mË 
tôi thuê m¶t cæn phÓ l®p lá, nŠn ÇÃt tåi 
m¶t hÈm lÀy l¶i thu¶c vùng Cái Kh‰, 
cÆu ª chÖi m¶t tuÀn, rÒi máu lang båt 
kÿ hÒ n°i dÆy, cÆu låi ra Çi, bÕ m¥c 
chúng tôi ª låi v§i n‡i b« ng«, cô ÇÖn, 
låc lõng ª xÙ ngÜ©i. Trong nghŠ may, 
mË tôi là "tay ngang" chÌ dám may 
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quÀn áo cho Çám con, nay bà Çành 
b¥m gan Çi kh¡p xóm lãnh may thuê 
v§i giá rÈ måt. Bà cÛng có mÓi lai rai, 
khách hàng toàn là dân nghèo, chu¶ng 
giá rÈ hÖn phÄm chÃt nên phÀn Çông 
dÍ dãi, tuy vÆy, thÌnh thoäng cÛng có 
ngÜ©i sØng s¶ chê áo quÀn hÜ hÕng và 
mË tôi phäi næn nÌ xin hoàn låi tiŠn 
công Ç‹ khÕi bÎ bÒi thÜ©ng. Bà cÛng 
tr° tài làm bánh kËp, bánh gai, khuÃy 
kËo Ç‹ bán, nhÜng ngoài loåi kËo dØa, 
xóm nghèo không mÃy hÜªng Ùng các 
loåi bánh m¡c tiŠn, thành thº buôn bán 
‰ Äm và ngày qua ngày vÓn li‰ng cûa 
bà cÙ mòn mÕi lÀn... 

Cæn phÓ nhÕ bé nhÜng ÇÓi v§i gia 
Çình tôi thì r¶ng chán, thØa ch‡ cho 
m¶t cái giÜ©ng Ç‹ mË con chui rúc v§i 
nhau, cái b‰p Ç¥t dÜ§i ÇÃt phäi ngÒi 
x°m nÃu nÜ§ng, ngÒi x°m Ç‹ æn. Tôi 
nh§ dÜ©ng nhÜ cºa sau không thông 
thÜÖng nên dì Tám gánh nÜ§c và mÃy 
con gà mË tôi nuôi sau nhà... cÛng ra 
vào b¢ng cºa trÜ§c nhÜ chúng tôi. Có 
mÃy con gà quanh quÄn cÛng vui, nhà 
ÇÃt, tôi suÓt ngày Çi chân không mà gà 
thì cÛng vÆy, có gì khác nhau Çâu? Tôi 
hoàn toàn không nh§ n‡i nhu cÀu vŒ 
sinh Çã giäi quy‰t nhÜ th‰ nào, có lë, 
th©i Çó chuyŒn nÀy ÇÓi v§i ÇÀu óc trÈ 
thÖ thì nó ÇÖn giän, ch§ Çâu Çòi hÕi 
phäi såch së, tiŒn nghi mà phäi quan 
tâm.  

Xóm giŠng mà tôi còn nh§ ÇÜ®c là 
gia Çình bác th® m¶c, bà Hai bánh 
canh, dì Tám gánh nÜ§c mÜ§n..., ai 
cÛng tÓt bøng và dÍ thÜÖng, nhÜng 
Ç¥c biŒt tình nghïa là gia Çình chú 
Chín ChÌnh, hành nghŠ Çåp xe lôi ª 
cæn nhà ÇÓi diŒn. Chú thím Chín cäm 
thông hoàn cänh ÇÖn chi‰c cûa mË tôi 
nên thÜ©ng giúp Ç« chúng tôi tØ 
chuyŒn khiêng vác n¥ng nh†c cho Ç‰n 
chuyŒn thi‰u mu‡ng nÜ§c m¡m, tép 
hành, tép tÕi. ChiŠu chiŠu chú thÜ©ng 
chª Çám con trên xe lôi Çi hóng mát, 
Çôi lÀn chú ngo¡c tôi låi cho lên ngÒi 
chung, tåo cho tôi nguÒn vui vô tÆn. 
NiŠm vui Çó, sau nÀy dÅu tôi ngÒi trên 
chi‰c xe hÖi láng bóng nào cÛng 
không sánh ÇÜ®c. Chú Chín có 4 con: 
anh Chung, chÎ Ba, chÎ TÜ, và con bé 
Sáu chØng 5 tu°i. Anh Chung l§n hÖn 
tôi ba tu°i nhÜng m§i h†c l§p hai, còn 
tôi Çang h†c l§p ba trÜ©ng Nam ti‹u 
h†c, nhÜng tôi phøc anh l¡m. ñôi khi 
tôi ÇÜ®c anh dÅn Çi bøi Ç©i, la cà ª các 
hàng quán, lÜ®m bao thuÓc hút, lÜ®m 
nút chai... vŠ làm tiŠn, vui chÖi mút 
mùa. Nh»ng cæn nhà sâu trong hÈm tôi 
không còn nh§ ÇÜ®c ai, ngoåi trØ m¶t 
cô gái mà tôi không nh§ gì vŠ vóc 

dáng và quÀn áo cûa chÎ, nhÜng bÜ§c 
chân rón rén tránh sình lÀy thì nh§ rÃt 
rõ, vì tôi thÜ©ng chê Çi nhÜ vÆy ch£ng 
vui, phäi l¶i sình, Çá nÜ§c tung tóe nhÜ 
tôi m§i thú vÎ. ChÎ chÜng diŒn nhÜ th‰ 
nào mà các bà Ça s¿ trong xóm 
thÜ©ng háy ngušt phê phán là thÙ gái 
l£ng lÖ tr¡c n‰t, Çôi khi h† còn g†i chÎ 
là "con Çï", h† cÃm con cái chào hÕi 
chuyŒn trò. Tôi ÇÜ®c "cÓ vÃn tÓi cao" là 
anh Chung giäi nghïa nên hi‹u rõ 
ngành nghŠ nÀy, nhÜng tôi cÛng nghe 
có ngÜ©i k‹ r¢ng chÎ chu cÃp phøng 
dÜ«ng mË chí hi‰u, nên tôi rÃt quí 
tr†ng chÎ. NiŠm kính tr†ng Çó vÅn tÒn 
tåi mãi trong tôi, nên sau nÀy, khi hành 
nghŠ xº án, tôi ÇÓi xº v§i gái mãi dâm 

nhÜ ngÜ©i em, ngÜ©i chÎ. Khi vi‰t 
nh»ng truyŒn ng¡n có nh»ng nhân vÆt 
hành nghŠ nÀy nhÜ truyŒn "Sen 
Tr¡ng", truyŒn "NgÜ©i ÇËp thoäng 
hÜÖng sen", tôi vi‰t v§i tÃt cä niŠm tôn 
kính trong lòng.  

Ngoåi tôi quá lo l¡ng cho n‰p sÓng 
bÃp bênh cûa gia Çình tôi, nên khi tình 
hình an ninh tåi vùng quê Cao Lãnh 
vØa vãn hÒi, ngoåi liŠn ép bu¶c mË tôi 
vŠ Hòa An chung sÓng, phÀn con cái 
thì së gªi tåm cho thân nhân tåi ch® 
MÏ Trà Ç‹ Çi h†c. Lúc Çó là mùa bãi 
trÜ©ng, tôi Çã chuÄn bÎ tinh thÀn Ç‹ s¤n 
sàng theo mË lên ÇÜ©ng, thì mË tôi tìm 
ÇÜ®c m¶t ngÜ©i bà con nhÖn ÇÙc, chÎu 
cho tôi æn ª miÍn phí m¶t næm. MË 

 

Bông hÒng cho MË 
 
 
Nhìn con thÖ bÜ§c ÇŠu trên lÓi nhÕ 
Bao tình thÜÖng dào dåt Ç‰n tuôn tràn 
Nø cÜ©i tÜÖi trên vành môi m†ng ÇÕ 
Ð§c ao Ç©i hånh phúc mãi hòa chan 
 
Thêm lÀn n»a bøng låi mang då chºa 
Nghe ti‰ng con tung Çåp mãi vui thay 
Bao ngày qua v§i nhiŠu cÖn ói mºa 
Hi‹u th‰ nào làm MË cûa ngày mai! 
 
MË cûa con cÛng bao lÀn dÀu dãi 
Sanh và nuôi cho con l§n nên ngÜ©i 
ThÜÖng MË hiŠn chÎu bao ÇiŠu kh° äi 
Ch£ng buÒn than, mong nhìn thÃy con cÜ©i 
 
Tình yêu Çó không có gì sánh ÇÜ®c 
Hi‹u MË hÖn khi tay ¤m con thÖ 
M¶t bông hoa tÕa sáng niŠm thông suÓt 
Cánh mÜ®t mà tÕa s¡c tÕa hÜÖng mÖ 
 
MË cûa con m¶t bông hÒng duy nhÃt 
M¶t bông hÒng vïnh viÍn ÇËp vô ngÀn 
HÜÖng hoa thÖm làm lòng con chÃt ngÃt 
Bi‰t bao gi© trä ÇÜ®c nghïa hi‰u ân ? 
 
Con kính dâng Bông HÒng thÜÖng t¥ng MË ! 
 

� Thanh TuyŠn 

ngày 22 tháng 5 næm 2003 
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mang gªi tôi cho ông bà TÜ, - ông TÜ 
là Cao væn TrÜÖng, cán s¿ Ty ñÎa 
Chánh, bà TÜ là bà con xa, trÈ tu°i hÖn 
mË tôi, nhÜng là vai dì - rÒi dÅn em tôi 
r©i CÀn ThÖ lúc nào tôi ch£ng bi‰t. MË 
có trª låi thæm tôi m¶t lÀn, ª chÖi m¶t 
ngày rÒi ra Çi. Sáng hôm Çó, chú Chín 
ChÌnh Ç‰n Çón mË tôi ÇÜa ra B¡c CÀn 
ThÖ, thÃy tôi ÇÙng x§ r§ ª Çó, chú bäo 
tôi Çi theo. ñ‰n nÖi, chú ngØng xe, mË 
tôi li‰c nhìn tôi rÒi quay m¥t ngay Ç‹ 
che giÃu gi†t nÜ§c m¡t vØa læn tròn nÖi 
khóe. Tôi thÃy kÎp nhÜng g¡ng nén 
lòng, l¥ng lë quan sát bà. Bà luÓng 
cuÓng xuÓng xe, rÒi hÃp tÃp bÜ§c 
nhanh xuÓng phà tránh không ngoänh 
m¥t låi. 

Ÿ nhà ông bà TÜ  tôi không còn thú 
vui bøi Ç©i n»a, nhÜng låi có l¡m bån. 
Ÿ trÜ©ng thì có "trò" Ngôn, ª nhà thì có 
anh ñÙc, cháu ông TÜ, quê B‰n Tre 
ÇÜ®c ông TÜ Çem vŠ nuôi cho æn h†c. 
RÒi Ç‰n ngày t¿u trÜ©ng trung h†c, có 
các anh NguyÍn LÜÖng Tri, NguyÍn 
LÜÖng Næng, NguyÍn Nam Thanh 
ÇÜ®c cha mË gªi Ç‰n xin ª tr†. Anh 
LÜÖng Næng k‹ l‹ n‡i nghèo khó cûa 
bån là Tô Cang cho ông bà TÜ nghe, 
th‰ là ông bà låi mª r¶ng lòng cho anh 
Cang vŠ æn ª miÍn phí. Nhà Çông rÀn 
rÀn, các bÆc Çàn anh bàn cãi suÓt 
ngày toàn chuyŒn quÓc gia Çåi s¿, 
nhen nhúm lòng yêu nÜ§c trong tôi. 
Næm Çó xäy ra vø trò ÷n ª Sàigòn, h†c 
sinh Trung H†c CÀn ThÖ bi‹u tình rÒi 
bãi khóa. Anh LÜÖng Næng và Tô Cang 
vô bÜng, anh LÜÖng Tri bÎ kéo vŠ MÏ 
Tho v§i gia Çình, anh Nam Thanh bÎ 
tÓng Çi du h†c tr©i Tây. Cæn nhà låi 
v¡ng l¥ng nhÜ cÛ.   

Niên h†c trôi qua thÆt nhanh, tôi r©i 
CÀn ThÖ trong niŠm ti‰c nuÓi, Ü§c 
mong có ngày së trª vŠ thæm chÓn cÛ. 
Mãi Ç‰n chín næm sau, næm 1959, tôi 
m§i có cÖ h¶i nÀy. Tôi và 5 ÇÒng 
nghiŒp ÇÜ®c Nha ñiŠn Th° biŒt phái vŠ 
Ty Bäo Thû ñiŠn Th° CÀn ThÖ m¶t 
tuÀn lÍ Ç‹ y‹m tr® chÜÖng trình Cäi 
Cách ñiŠn ñÎa. Trong th©i gian nÀy, 
chÌ có m¶t lÀn tôi tránh né anh em, xé 
lÈ Çi lang thang tìm vŠ xóm cÛ nhÜng 
vô v†ng. Lúc bÃy gi© ông bà TÜ Çã r©i 
CÀn ThÖ, thân thi‰t tôi chÌ còn gia Çình 
chú Chín. Tôi Çón bØa nh»ng chi‰c xe 
lôi ngÜ®c xuôi hÕi thæm tên chú, cuÓi 
cùng có ngÜ©i chª tôi t§i nhà chú tåi 
m¶t xóm hoàn toàn m§i lå. Tôi vào nhà 
thì g¥p chÎ TÜ, Çang ÿ åch mang bÀu 
ÇÙa con thÙ nhì, hÕi ra thì anh Hai 
Çang nhÆp ngÛ phÜÖng xa, chÎ Ba lÆp 
gia Çình ª riêng, bé Sáu Çi h†c, chú 

thím Chín vŠ quê vài ngày,... nên tôi 
hÖi thÃt v†ng. 

Sau nÀy tôi ÇÜ®c cº vŠ làm viŒc tåi 
An Giang và Kiên Giang trong nhiŠu 
næm. Tôi có rÃt nhiŠu dÎp Ç‹ vŠ CÀn 
ThÖ, khi thì làm Phø thÄm cho nh»ng 
phiên Tòa ñåi Hình, khi thì ÇÜ®c bån 
bè thù tåc. LÀn nào tôi cÛng háo hÙc 
Çi, và th¿c s¿ rÃt vui mØng g¥p bån, 
nhÜng lÀn nào cÛng nhÜ lÀn nào, khi ra 
vŠ tôi luôn luôn vÃn vÜÖng bªi niŠm 
thÃt v†ng mÖ hÒ mà ch£ng hi‹u tåi 
sao. M¶t hôm vào khoäng næm 1969, 
tôi Çang làm viŒc tåi Kiên Giang thì 
nhÆn ÇÜ®c bÙc thÖ cûa m¶t ngÜ©i bån 
h†c tØ næm l§p 9 Çang n¢m trong vòng 
lao lš tåi CÀn ThÖ, xin tôi giúp Ç«. Tôi 
v§i anh không có tình thân, 12 næm 
qua chÜa hŠ liên låc, nên tôi ngÀn ngØ 
ÇÎnh làm lÖ, nhÜng sau cùng, tôi nghï 
ngÜ©i ta Çã cÀu cÙu mình, dÅu mình 
không giúp ÇÜ®c thì cÛng nên thæm 
nom an ûi. Th‰ rÒi, tôi cho tài x‰ ª nhà, 
m¶t mình lái xe thÆt s§m sang CÀn 
ThÖ vào Phòng D¿ ThÄm thæm hÕi hÒ 
sÖ cûa anh ta. HÒ sÖ Çã hoàn tÃt và 
gªi lên Phòng LuÆn T¶i ch© ÇÜa ra Tòa 
ñåi Hình, nên không còn cách gì xem 
xét låi ÇÜ®c. Tôi tìm anh BiŒn lš Võ 
Minh HuŒ. - Tôi Çã tØng là phø tá cûa 
anh nên có ch‡ thân tình - Tôi v¡n t¡t 
k‹ chuyŒn ngÜ©i bån h†c, và nh© anh 
HuŒ kš giÃy phép cho tôi ÇÜa nghi 
phåm Çi chÖi m¶t vòng chØng vài gi©. 
Anh HuŒ ÇÒng š dÍ dàng, anh ÇiŒn 
thoåi xuÓng Trung Tâm Cäi HuÃn, nên 
khi tôi Ç‰n nÖi thì h† Çã s¤n sàng cho 
tôi lãnh anh bån ra ngay. Tôi lái xe 
chåy vòng vòng, cho anh bi‰t tình 
trång hÒ sÖ và giäi thích anh nghe vài 
Çi‹m pháp lš cÀn thi‰t, sau Çó, tôi m©i 
anh æn cÖm ª bÃt cÙ ch‡ nào mà anh 
thích. Anh Ãp úng hÒi lâu rÒi cho bi‰t 
anh Çã ÇÜ®c ti‰p t‰ ÇÀy Çû nên không 
thèm æn, anh chÌ thi‰u thÓn Çàn bà mà 
thôi. K‰t luÆn, anh xin tôi cho anh Çi 
hoang m¶t chuy‰n. Tôi ngÀn ngØ hÒi 
lâu, cuÓi cùng tôi nghï nhu cÀu cûa 
anh kÿ cøc nhÜng cÛng ch£ng håi ai 
nên ÇÒng š, nhÜng tôi xác ÇÎnh r¢ng tôi 
chÌ m©i æn thôi, còn vø nÀy anh phäi t¿ 
lo liŒu. Anh nh© tôi ÇÜa Ç‰n m¶t khách 
sån sang tr†ng, tôi ngÒi ch© ª ngoài 
xe, chØng m¶t gi© sau thì thÃy anh tÜÖi 
tÌnh trª ra. Trên ÇÜ©ng Ç‰n tiŒm æn, 
anh låi Ãp úng lÀn n»a. Tôi hÖi ngåc 
nhiên và hÖi khó chÎu, nhÜng vÅn ÇÒng 
š. Anh viŒn c§ Çã cån tiŠn nên xin ÇÜa 
Ç‰n m¶t ÇÎa Çi‹m bình dân trong ngõ 
hÈm Cái Kh‰, rÒi anh Çi vào cæn nhà 
lÀu khang trang ÇÀu hÈm. Ch© Ç®i sÓt 
ru¶t, tôi lang thang Çi sâu vào con 

hÈm. HÈm hËp dÀn, nÜ§c mÜa Ù Ç†ng 
vài nÖi và nhà cºa cÛng xây bØa bãi tÒi 
tŒ hÖn. ThÃy m¶t ngách nhÕ, tôi len 
vào, nhà cºa ª Çây chÌ là thÙ lŠu †p Ëp 
k‰t h®p b¢ng nh»ng mi‰ng tôn tåp 
nhåp vá víu. Tôi dán m¡t quan sát ba 
th¢ng bé con cªi trÀn, Çen Çúa, tong 
teo... Çang rång r« ngÒi v†c nÜ§c sình 
hôi hám, rÒi b‡ng nhiên n‡i xúc Ç¶ng 
vui buÒn lÅn l¶n xâm nhÆp tâm tôi, 
khi‰n tôi rªn Óc cä châu thân. Tôi Çã 
khám phá ÇÜ®c CÀn ThÖ cûa tôi rÒi. 
Thì ra, cái CÀn ThÖ mà tôi tÜÖng tÜ 
thÜÖng nh§, không phäi là cái thành 
phÓ nguy nga tráng lŒ n°i ti‰ng là Tây 
ñô, mà chính là nh»ng hình änh tiŠu 
tøy bùn lÀy nÜ§c Ç†ng nhÜ th‰ nÀy, nÖi 
Çã tØng chÙa chan cä m¶t bÀu tr©i 
thân thÜÖng vào tu°i bé thÖ cûa tôi. 

Tôi hÃp tÃp ÇÜa trä anh bån h†c vŠ 
Trung Tâm Cäi HuÃn, rÒi lái xe ra Çi 
v§i niŠm cäm xúc vÅn còn miên man 
trong lòng. Khi tôi dØng xe tåi b‰n B¡c, 
tôi ch®t thÃy m¶t chi‰c xe lôi chª m¶t 
thi‰u phø trÈ và m¶t th¢ng bé con tr© 
t§i. Tôi nhìn theo hai mË con, rÒi liên 
tÜªng Ç‰n bu°i chia tay v§i mË khoäng 
hai mÜÖi næm vŠ trÜ§c cÛng tåi ch‡ 
nÀy. Tôi mong th¢ng bé ÇÜ®c mË dÅn 
theo, ch§ không bÎ bÕ låi nhÜ tôi ngày 
trÜ§c: bÖ vÖ và buÒn tûi l¡m! Th‰ rÒi, 
nÜ§c m¡t tôi b‡ng ràn røa... nÜ§c m¡t 
mà 20 næm trÜ§c tôi Çã Çè nén, gi© 
Çây b‡ng tuôn tràn m¶t cách bÃt ng© 
và cÛng rÃt là vô lš... 

(Tháng 6.2003) 
 
Ghi chú:  
* Bài vi‰t t¿a ÇŠ "Ba chàng hàn sinh 
xuÃt s¡c", tác giä ViŒt CÜ©ng Võ Væn 
HÖn, c¿u h†c sinh khóa 1930-1934, 
Çæng trong Giai phÄm Phan Thanh 
Giän & ñoàn thÎ ñi‹m næm 1997. ñ‹ 
Ç¶c giä có chút š niŒm, xin trích 
nguyên væn m¶t Çoån nhÕ nhÜ sau: 
" ... Thành phÀn gÒm các h†c sinh n¶i 
trú Çóng tiŠn, thu¶c con nhà giàu 
"ru¶ng cò bay th£ng cánh, chó chåy 
cong Çuôi". Ÿ nhà cha mË nuông chiŠu 
"cÜng nhÜ cÜng trÙng, hÙng nhÜ hÙng 
hoa" muÓn gì ÇÜ®c nÃy. Vào n¶i trú, k› 
luÆt nhà trÜ©ng gò bó, quen thói ch†c 
tr©i khuÃy nÜ§c, phá xóm phá làng, tá 
ÇiŠn thäy ÇŠu ngán mÃy cÆu. Låi thêm 
vÀy Çoàn h®p ngÛ, mách nÜ§c Çû trò, 
do ÇÀu xÕ trÆt búa chÌ huy. Khét ti‰ng 
là Huÿnh Trung Chánh (Råch Giá), 
con trai út cûa Çåi phú gia Lái hÒ nÜ§c 
m¡m Phú QuÓc, sau là Chánh án rÒi 
Dân bi‹u th©i ñŒ nhÙt C¶ng Hòa...".  � 
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VAÊN CHÖÔNG 

VAØ 

DAÂN CHUÛ 
 

Ts Buøi Haïnh Nghi 
 

aên chöông vöøa laø phaûn aûnh cuûa ñôøi soáng vöøa 
taùc ñoäng vaøo ñôøi soáng treân bình dieän caù nhaân 

cuõng nhö xaõ hoäi. Noùi caùch khaùc vaên chöông lieân heä maät 
thieát vôùi moïi laõnh vöïc cuûa cuoäc soáng, vaø taát nhieân vôùi 
laõnh vöïc chính trò. Trong khi nieàm khaùt khao daân chuû cuûa 
daân toäc ta ngaøy caøng lôùn maïnh vaø caøng ngaøy caøng 
nhieàu trí thöùc taïi queâ nhaø coâng khai ñoøi hoûi vaø tranh ñaáu 
cho daân chuû baát chaáp ñaøn aùp vaø tuø toäi, chuùng ta, nhöõng 
nhaø vaên nhaø thô, nhöõng ngöôøi yeâu vaên chöông neân töï 
hoûi: vaên chöông coù moái töông quan naøo ñoái vôùi vieäc ñoøi 
hoûi vaø thöïc thi daân chuû, vaø nhaø vaên nhaø thô coù theå ñoùng 
goùp gì cho giaác moäng lôùn cuûa daân toäc hieän nay? 

Maø khoâng rieâng gì ñoái vôùi daân toäc ta, ngay caû nhöõng 
nöôùc ñaõ coù moät truyeàn thoáng daân chuû laâu ñôøi cuõng raát 
quan taâm veà moái lieân heä giöõa vaên chöông vaø daân chuû vaø 
xem daân chuû nhö moät baûo vaät phaûi naâng niu, duy trì vaø 
baûo veä. Haún cuõng vì lyù do ñoù maø Vaên Buùt Quoác Teá trong 
kyø ñaïi hoäi thöôøng nieân taïi Meã Taây Cô cuõng ñaõ laáy "Vaên 
chöông vaø Daân chuû" laøm chuû ñeà cho ñaïi hoäi.   

 
ÑAÏI CÖÔNG VEÀ DAÂN CHUÛ 
Trong phaïm vi baøi naày toâi seõ khoâng ñaøo saâu yù nieäm 

daân chuû döôùi khía caïnh theå cheá vaø luaät phaùp cuõng khoâng 
baøn veà luaät chôi daân chuû. Ñoù laø laõnh vöïc vaø sôû tröôøng 
cuûa caùc nhaø chính trò vaø caùc luaät gia. ÔÛ ñaây chæ xin daãn 
nhaäp baèng moät ñònh nghóa thoâng thöôøng, ngaén goïn trích 
töø töï ñieån: Daân chuû laø moät theå cheá quoác gia trong ñoù chuû 
quyeàn thuoäc veà daân. Nhöõng ñaëc tính quan troïng nhaát cuûa 
daân chuû laø: baàu cöû töï do ñöôïc toå chöùc ñònh kyø döôùi hình 
thöùc phoå thoâng ñaàu phieáu; quyeát ñònh theo nguyeân taéc 
thieåu soá phuïc tuøng ña soá nhöng  vaãn coù bieän phaùp thích 
öùng baûo veä caùc nhoùm thieåu soá; quyeàn löïc quoác gia phaûi 
ñöôïc ñaët treân neàn taûng hieán phaùp; phaûi baûo ñaûm nhöõng 
quyeàn caên baûn nhö töï do tö töôûng, ngoân luaän, tín ngöôõng, 
töï do laäp hoäi vaø töï do ñi laïi; phaûi phaân quyeàn laäp phaùp, 
haønh phaùp vaø tö phaùp. Coù hai hình thöùc chính cuûa theå 
cheá daân chuû: daân chuû tröïc tieáp vaø daân chuû ñaïi dieän. Ñeå 
neàn daân chuû ñöôïc ñieàu haønh toát ñeïp phaûi baûo ñaûm cho 
caùc ñaûng ñoái laäp ñöôïc töï do hoaït ñoäng vaø phaûi taïo ñieàu 
kieän thay ñoåi chính quyeàn baèng laù phieáu cuûa ngöôøi daân. 

Thieát töôûng khoâng phaûi laø quaù ñaùng neáu chuùng ta 
quaû quyeát raèng daân chuû neáu khoâng phaûi laø theå cheá lyù 
töôûng tuyeät ñoái thì cuõng laø theå cheá toát ñeïp vaø nhaân baûn 
nhaát maø moïi ngöôøi coâng daân coù yù thöùc, trong ñoù coù 
nhöõng ngöôøi caàm buùt, ñeàu phaûi goùp phaàn ñoøi hoûi, xaây 
döïng vaø baûo veä. Coù daân chuû thöïc söï môùi ñaït ñöôïc muïc 
tieâu daân giaøu nöôùc maïnh. Phaûn daân chuû töùc laø phaûn daân 

toäc. Ñoäc taøi Vieät coäng laø theå cheá phaûn daân chuû traéng 
trôïn vaø ñoäc haïi nhaát, tuy ngoaøi maët vaãn hueânh hoang 
daân chuû vaø hieán phaùp 1992, chöông 5 coù qui ñònh ñaày 
ñuû caùc "quyeàn vaø nghóa vuï coâng daân" nhö baát cöù hieán 
phaùp naøo treân theá giôùi. 

Winston Churchill trong baøi dieãn vaên ñoïc taïi Haï Nghò 
Vieän Anh quoác thaùng 11 naêm 1947, ñaõ tuyeân boá moät caâu 
maø cho ñeán ngaøy nay vaãn coøn nhieàu ngöôøi nhaéc laïi moãi 
khi baøn veà daân chuû "Khoâng ai cho raèng daân chuû laø theå 
cheá tuyeät haûo. Nhöng trong taát caû caùc theå cheá thì daân chuû 
laø theå cheá ít khuyeát taät nhaát". 

Ñaëc tính caên baûn cuûa daân chuû laø töï do vaø moïi ngöôøi 
phaûi ñöôïc höôûng moïi thöù quyeàn ñaõ ñöôïc ghi trong baûn 
Tuyeân Ngoân Quoác Teá Nhaân Quyeàn cuûa Lieân Hieäp Quoác 
naêm 1948 vaø trong hai Coâng Öôùc Quoác Teá Nhaân Quyeàn 
(Coâng Öôùc veà nhöõng Quyeàn Daân Söï vaø Chính Trò vaø 
Coâng Öôùc veà nhöõng Quyeàn Kinh Teá Xaõ Hoäi vaø Vaên Hoùa, 
l966). Helmut Schmitt, cöïu thuû töôùng Ñöùc, goïi daân chuû laø 
thaønh trì baûo veä quyeàn töï do cuûa moïi ngöôøi. Ñoàng thôøi 
troïng traùch baûo veä töï do naày cuõng laø bí quyeát baûo ñaûm 
söï tröôøng toàn cuûa daân chuû 1. 

 
TÖÏ DO VAØ BÌNH ÑAÚNG 
Töï do vaø bình ñaúng tröôùc phaùp luaät laø hai yeáu toá caên 

baûn cuûa daân chuû. Nhaän ñònh naøy khoâng phaûi môùi laï gì. 
Caùch ñaây hôn hai ngaøn naêm trieát gia Hy Laïp Aristote 
(384 – 322 tröôùc Taây lòch) ñaõ tuyeân boá : "Daân chuû ñöôïc 
hình thaønh luùc naøo ngöôøi ta theo ñuoåi muïc tieâu töï do vaø 
bình ñaúng cho taát caû moïi coâng daân... Hai ñaëc tính caên 
baûn cuûa daân chuû laø quyeàn löïc phaûi thuoäc veà ña soá vaø moïi 
ngöôøi phaûi ñöôïc töï do. Töï do bao goàm caû coâng baèng vaø 
bình ñaúng. Töï do coù nghóa laø moïi ngöôøi ñöôïc quyeàn haønh 
ñoäng theo yù muoán cuûa mình” 2. 

Tröôùc Aristote, Platon (427 – 347 tröôùc Taây lòch), moät 
trong nhöõng trieát gia ñöôïc xem laø sö toå cuûa trieát hoïc Taây 
phöông cuõng ñaõ ñònh nghóa theå cheá daân chuû nhö sau: 

"Ñaëc tính ñaàu tieân cuûa daân chuû laø moïi ngöôøi daân phaûi 
ñöôïc töï do vaø quoác gia phaûi thöïc hieän töï do vaø baûo ñaûm 
quyeàn töï do ngoân luaän" 3. Khi baøn veà daân chuû Platon ñaõ 
nhìn nhaän moät caùch raát xaùc ñaùng raèng: moät trong nhöõng 
quyeàn töï do caên baûn laø quyeàn töï do ngoân luaän. Töø thôøi 
ñaïi Platon ñeán nay nhaân loaïi ñaõ traûi qua hôn hai ngaøn 
naêm. Nhöng ñoái chieáu lôøi nhaän ñònh cuûa Platon vôùi tình 
traïng töï do ngoân luaän hieän nay taïi nhieàu vuøng treân theá 
giôùi ta phaûi keát luaän raèng: nhaân loaïi tuy coù nhöõng böôùc 
tieán nhaûy voït veà kyõ thuaät, nhöng veà tinh thaàn thì phaùt 
trieån chaäm nhö ruøa. Ñöôøng tieán hoùa cuûa nhaân loaïi laø moät 
con ñöôøng cam go, tieán moät böôùc laïi luøi hai böôùc vaø söï 
man rôï vaãn luoân luoân rình raäp ñeå chieám laïi nhöõng phaàn 
ñaát maø vaên minh ñaõ khoå coâng khai phaù. Moät trong nhöõng 
thieân chöùc cuûa ngöôøi caàm buùt laø gaây yù thöùc vaø taùc ñoäng 
treân taâm thöùc quaàn chuùng ñeå baûo veä vaên minh. Ñoù laø 
moät coâng trình laâu daøi ñoøi hoûi kieân trì vaø nhaãn naïi. 

Montesquieu ñöôïc xem laø moät trong nhöõng cha ñeû 
cuûa tö töôûng daân chuû hieän ñaïi cuõng cho raèng: trong moät 
theå cheá daân chuû, yeâu nöôùc töùc laø yeâu daân chuû, maø yeâu 

 

1 H. Schmitt, Baøi töïa cho cuoán Wagnis Demokratie cuûa Joachim 
Willink.  

2 Aristote, Politique. 
3 Platon, La Republique. 
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daân chuû töùc laø yeâu bình ñaúng 4. OÂng chuû tröông thöïc 
hieän bình ñaúng baèng chính saùch thueá khoùa vaø nhöõng 
ñaïo luaät baét ngöôøi giaøu phaûi ñoùng goùp nhieàu hôn ñeå laøm 
giaûm bôùt gaùnh naëng cho taàng lôùp ngheøo. Noùi caùch khaùc 
moät neàn daân chuû ñích thöïc luoân bao goàm tinh thaàn xaõ 
hoäi. 

Nhöõng lôøi trích daãn treân ñaây  tieâu bieåu cho truyeàn 
thoáng daân chuû cuûa Taây phöông. Coøn Ñoâng phöông? 
Theo truyeàn thoáng Khoång Maïnh, theå cheá quaân chuû ñöôïc 
xem laø ñònh luaät taát nhieân, moät ñònh luaät do thieân meänh, 
nghóa laø do yù muoán vaø söï uûy thaùc cuûa thöôïng ñeá. Nhöng 
quaân chuû theo lyù thuyeát Khoång Maïnh (chöa bò bieán daïng 
bôûi Toáâng Nho) khoâng phaûi laø quaân chuû chuyeân cheá maø 
laø quaân chuû duy daân. Caâu ngaïn ngöõ La-tinh “Vox populi, 
vox Dei” (YÙ daân laø yù Trôøi) voán ñöôïc xem laø phöông chaâm 
cuûa tinh thaàn daân chuû Taây phöông ñaõ ñöôïc Khoång Töû 
tuyeân boá töø maáy theá kyû tröôùc: "Thieân caêng vu daân, daân 
chi sôû duïc, thieân taát toøng chi" (Trôøi thöông daân, daân 
muoán ñieàu gì Trôøi cuõng theo) 5. Vaø moïi ngöôøi chuùng ta 
ñeàu nhôù caâu "Daân vi quí, xaõ taéc thöù chi, quaân vi khinh" 
cuûa Maïnh Töû. 

Cuõng trong tinh thaàn ñoù, Traàn Troïng Kim ñaõ khaúng 
ñònh trong chöông toång keát cuoán khaûo luaän veà Nho giaùo: 
"Caùi uy quyeàn chính ñaùng cuûa nhöõng baäc nhaân quaân laø 
do ôû söï chòu meänh trôøi maø giöõ haïnh phuùc cho muoân daân. 
Khi naøo keû nhaân quaân khoâng laøm ñöôïc chöùc vuï aáy nöõa, 
laø caùi meänh trôøi heát roài, duø coù laáy theá löïc maø aùp cheá, thì 
cuõng laø theá löïc cuûa moät luõ ñaïo taëc maø thoâi, cho neân Nho 
Giaùo vaãn cho keû nhaân giaû ñöôïc ñieáu daân phaït toäi" 6. 

Moät caâu hoûi thöôøng ñöôïc ñaët ra laø neáu xem daân chuû 
laø saûn phaåm cuûa Taây phöông thì coù theå phuø hôïp vôùi con 
ngöôøi Ñoâng phöông hay khoâng? Hay laø phaûi chaáp nhaän 
laäp luaän cuûa moät soá nhaø ñoäc taøi AÙ chaâu trong nhöõng 
naêm gaàn ñaây ñaõ vieän ra ñeå baøo chöõa cho chính saùch ñoäc 
taøi cuûa hoï? Hoï cho raèng daân chuû theo kieåu Taây phöông 
khoâng theå aùp duïng cho caùc daân toäc AÙ chaâu. Ñoù laø moät 
nguïy bieän nguy hieåm nhöng phaïm vi baøi naøy khoâng cho 
pheùp ñi saâu vaøo vaán ñeà naøy chæ xin noùi raèng tuy veà 
phöông dieän xuaát xöù lòch söû cuûa lyù thuyeát daân chuû thì 
saùng kieán daân chuû coù theå ñöôïc xem laø saûn phaåm cuûa 
Taây phöông nhöng noäi dung cuûa saùng kieán naøy laø quyeàn 
caên baûn cuûa taát caû nhaân loaïi. Söï xuaát hieän cuûa daân chuû 
laø hieän töôïng lòch söû cuûa moät thôøi ñaïi naøo ñoù, nhöng 
khoâng theå döïa vaøo ñoù ñeå noùi raèng daân chuû chæ phuø hôïp 
vôùi thôøi ñaïi vaø ñòa ñieåm noù phaùt sinh. Cuõng nhö caùc toân 
giaùo lôùn, tuy phaùt xuaát töø moät ñòa phöông vaøo moät thôøi 
ñaïi nhaát ñònh, nhöng khoâng phaûi chæ giôùi haïn vaøo daân toäc 
nôi xuaát xöù maø laø kho taøng chung cuûa taát caû tín ñoà treân 
khaép theá giôùi. Daân chuû laø voán lieáng chung cuûa nhaân loaïi, 
neáu coù ñieåm dò bieät trong truyeàn thoáng thì chæ laø khaùc 
nhau veà hình thöùc, veà leã nghi. Coù theå haïn cheá phaàn naøo 
vieäc thöïc thi daân chuû tuøy hoaøn caûnh vaø tuøy trình ñoä daân 
trí nhöng khoâng moät chính quyeàn naøo ñöôïc quyeàn nhaân 
danh vaên hoùa ñaëc thuø vaø truyeàn thoáng dò bieät, ñeå baét bôù 
ngöôøi moät caùch ngang ngöôïc, ñeå aùp ñaët nhöõng caám 
ñoaùn phi lí vaø duøng baïo löïc  ñaøn aùp ñaøy aûi nhaân daân roài 

 
4 Montesquieu, Esprit des Lois. 
5 Trích daãn theo Trâaàn Troïng Kim, Nho giaùo, nxb Ñaïi Nam in lai, 
Quyeån thöôïng, tr. 167.   
6 Traàn Troïng Kim, Sñd, Quyeån haï, tr. 392. 
 

ngang nhieân tuyeân boá vôùi theá giôùi raèng: ñoù laø vieäc noäi boä 
cuûa chuùng toâi, theo truyeàn thoáng vaên hoùa cuûa chuùng toâi, 
xin quí vò ñöøng can thieäp, ñöøng xaâm phaïm vaøo noäi boä 
cuûa chuùng toâi. 

Ñaùng thaát voïng bieát bao nhieâu khi maø moät soá nhaø 
caàm quyeàn cuûa caùc nöôùc daân chuû AÂu, Myõ hieän nay vì 
muoán ve vaõn coäng saûn ñeå tìm thò tröôøng neân ñaõ laëp laïi 
nhöõng luaän ñieäu xaûo traù naày nhö moät giaùo ñieàu ñeå bieän 
hoä vieäc hoï baùn reû daân chuû vaø nhaân quyeàn cho lôïi loäc 
kinh teá. 

Luùc noùi veà vieäc thi haønh daân chuû caàn phaân bieät moät 
ñieåm khaùc bieät giöõa Ñoâng vaø Taây. Taây phöông ñaët naëng 
vaán ñeà theå cheá. Chæ caàn taïo ñöôïc moät theå cheá daân chuû 
toát vôùi moät heä thoáng ñieàu haønh vaø kieåm soaùt chaët cheõ. 
Nhaø caàm quyeàn ñöôïc daân chuùng baàu ra chæ caàn coù taøi 
kinh bang teá theá chöù khoâng ñaët naëng vaán ñeà ñöùc ñoä. 
Coøn Ñoâng phöông laïi cho raèng theå cheá laø vaán ñeà phuï 
thuoäc, ñieåm chính yeáu laø ñöùc ñoä cuûa nhaø caàm quyeàn. 
Nhaø caàm quyeàn coù ñöùc thì duø theå cheá naøo cuõng seõ 
mang haïnh phuùc veà cho daân, coøn nhaø caàm quyeàn thaát 
ñöùc thì duø theå cheá coù toát ñeïp ñeán maáy cuõng seõ ñöa daân 
vaøo voøng lao lyù. Lyù töôûng laø laøm theá naøo keát hôïp vaø 
dung hoøa ñöôïc Ñoâng  Taây, vöøa taïo ñöôïc moät theå cheá 
daân chuû toát, vöøa ñaët naëng vaán ñeà ñöùc ñoä, ñeå quyeàn bính 
chæ ñöôïc trao cho nhöõng nhaân vaät vaø ñaûng phaùi thöïc söï 
vì daân, laáy haïnh phuùc cuûa daân laøm kim chæ nam cho saùch 
löôïc vaø haønh ñoäng, thay vì laáy quoác gia laøm cuûa rieâng 
mình ñeå vinh thaân phì gia. 

 
SÖÏ CAÀN THIEÁT CUÛA YÙ THÖÙC DAÂN CHUÛ 
Chöa theå coù moät neàn daân chuû ñích thöïc vaø höõu hieäu, 

neáu daân chuû chæ môùi coù treân lyù thuyeát, trong cô cheá vaø 
luaät phaùp, trong khi ñaïi ña soá ngöôøi daân chöa thaáu trieät 
nhöõng ñaëc tính vaø öu ñieåm cuûa daân chuû cuõng nhö chöa 
ñaùnh giaù ñöôïc söï caàn thieát cuûa theå cheá naày cho moät ñôøi 
soáng xöùng ñaùng vôùi con ngöôøi. 

YÙ thöùc laø ñieåm then choát. Noùi yù thöùc laø noùi raèng 
khoâng phaûi töï nhieân maø coù. Phaûi gaày döïng, trau doài vaø 
baûo veä. Caùc nöôùc AÂu chaâu coù moät truyeàn thoáng daân chuû 
laâu ñôøi, nhöng cuõng ñaõ traûi qua nhieàu thôøi ñaïi trong ñoù yù 
thöùc daân chuû ñaõ bò lu môø hoaëc khoâng ñuû söùc maïnh ñeå 
cöôõng laïi moät caùch hieäu quaû nhöõng hoân quaân baïo chuùa 
muoán duøng vuõ löïc hoaëc möu moâ ñeå aùp ñaët ñoäc taøi hay laø 
quaân chuû chuyeân cheá. Chæ maáy naêm sau cuoäc caùch 
maïng Phaùp 1789 Naõ Phaù Luaân ñaõ laøm moïi caùch ñeå 
ñöôïc taán phong hoaøng ñeá vaø thieát laäp moät neàn quaân chuû 
chuyeân cheá vôùi tham voïng thoân tính toaøn coõi AÂu chaâu vaø 
ñaõ gaây côn binh löûa khieán nhieàu quoác gia ñoå naùt hoang 
taøn. Taïi Ñöùc söï suy thoaùi cuûa neàn daân chuû Weimar ñaõ laø 
cô hoäi cho Hitler leân naém chính quyeàn baèng ñöôøng loái 
daân chuû ñeå lieàn sau ñoù taïo döïng moät cheá ñoä ñoäc taøi coù 
moät khoâng hai trong lòch söû. Vaø nhö moïi ngöôøi bieát, taïi 
Lieân Xoâ cuoäc caùch maïng döôùi chieâu baøi daân chuû ñaõ tröïc 
tieáp ñöa ñeán neàn chuyeân cheá saét maùu laøm thieät maïng 
haøng chuïc trieäu sinh linh vaø xoâ ñaåy Lieân Xoâ vaøo vöïc 
thaúm khoâng ñaùy cuûa ñoùi ngheøo vaøø laïc haäu 

Ñieàu laøm ta laïc quan laø lòch söû caän ñaïi ñaõ chöùng 
minh raèng chieán thaéng cuoái cuøng bao giôø cuõng veà phe 
daân chuû vaø nhôø vaøo theå cheá  vaø tinh thaàn daân chuû maø 
caùc daân toäc Taây AÂâu ñaõ baûo ñaûm ñöôïc hoøa bình tröôøng 
cöûu trong maáy chuïc naêm gaàn ñaây. 
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YÙ THÖÙC DAÂN CHUÛ TAÏI QUOÁC NOÄI 
Ñieàu noåi baät nhaát trong sinh hoaït chính trò taïi quoác 

noäi hieän nay laø soá ngöôøi ñoøi hoûi daân chuû ngaøy caøng ñoâng 
baát chaáp ñaøn aùp vaø tuø toäi. Ñaëc bieät trong soá naøy khoâng 
phaûi chæ coù nhöõng ngöôøi töø phía bò trò maø caû nhöõng ngöôøi 
thuoäc taàng lôùp thoáng trò. Tuy nhieân ñoù môùi chæ laø nguyeän 
voïng vaø ñoøi hoûi cuûa moät thieåu soá trí thöùc. Coøn ñaïi ña soá 
quaàn chuùng thì haàu nhö vaãn coøn döûng döng vôùi daân chuû. 

Trong baøi phoûng vaán cuûa ñaøi phaùt thanh VNCR 
California ngaøy 27.11.1995, Haø Só Phu ñaõ ñöa ra moät 
nhaän ñònh veà yù thöùc daân chuû trong nöôùc. Vaø nhaän ñònh 
naày cho ñeán baây giôø coøn giöõ nguyeân tính chaát thôøi söï: 
"Nhu caàu daân chuû hieän nay chæ môùi coù ôû thaønh thò vaø moät 
soá trí thöùc tieàn tieán thoâi. Coøn ôû mieàn queâ vaø mieàn nuùi thì 
daân chuùng chöa chaéc bieát caùi môùi (daân chuû) laø caùi gì 
ñaâu...Soáng quaù laâu trong ñieàu kieän daân chuû giaû, daân ta coù 
thoùi quen coi thöôøng laù phieáu, khoâng bieát phaûi thöïc hieän 
quyeàn daân chuû baèng laù phieáu cuûa mình". 

Ñaïi ña soá quaàn chuùng döûng döng laø vì baát löïc tröôùc 
guoàng maùy aùp böùc nghieät ngaõ, vì phaûi doác toaøn löïc vaøo 
sinh keá, vì lôùn leân trong cheá ñoä böng bít laáy ngu daân laøm 
quoác saùch neân nhö ngöôøi bò muø töø thuôû sô sinh, chaøo ñôøi 
vaø lôùn leân trong theá giôùi cuûa ngöôøi muø neân khoâng bieát 
aùnh saùng laø gì vaø khoâng coù nhu caàu, khoâng theøm khaùt 
aùnh saùng. Nhu caàu côm aùo lôùn hôn nhu caàu daân chuû. 
Theâm vaøo ñoù sau thôøi gian daøi soáng döôùi aùp löïc thöôøng 
xuyeân cuûa khuûng boá vaø ñe doïa, söï sôï haõi haàu nhö ñaõ trôû 
thaønh baûn tính töï nhieân neân ít ngöôøi daùm leân tieáng ñoøi 
daân chuû maø chæ muoán soáng aâm thaàm nhaãn nhuïc ñeå ñöôïc 
yeân thaân. 

Baø Aung San Suu Kyi, saùng laäp vieân cuûa Lieân Minh 
Quoác Gia Daân Chuû taïi Mieán Ñieän, giaûi Nobel hoøa bình 
naêm 1991, ñaõ coù moät nhaän ñònh töông töï: "Daân toäc naøo 
muoán xaây döïng quoác gia vôùi nhöõng cô cheá daân chuû ñeå 
choáng laïi söï ñoäc taøi cuûa nhaø nöôùc thì tröôùc heát phaûi töï 
giaûi phoùng mình khoûi döûng döng vaø sôï haõi". Lôøi tuyeân boá 
naøy ñaõ ñöôïc nhaéc laïi trong baøi tuyeân döông baø taïi buoåi 
leã trao taëng vaéng maët giaûi thöôûng Sacharow cuûa quoác 
hoäi AÂu chaâu cho baø vaøo thaùng 7.1991ø (vaéng maët vì baø 
ñaõ khoâng ñöôïc chính quyeàn ñoäc taøi Mieán Ñieän cho pheùp 
xuaát ngoaïi ñeå nhaän giaûi thöôûng). 

Quaû thaät döûng döng vaø sôï haõi laø nhöõng chöôùng ngaïi 
vaät caûn trôû tieán trình daân chuû taïi quoác noäi hieän nay vaø 
trong tình traïng ñoù thì vieäc naâng cao daân trí ñeå gieo maàm 
daân chuû leân ñaïi ña soá quaàn chuùng baây giôø vaø sau naøy 
khi coäng saûn ñaõ tan raõ seõ laø moät troïng traùch haøng ñaàu 
vaø cuõng laø moät coâng trình laâu daøi vaø khoù khaên cho caùc 
chính trò gia cuõng nhö nhöõng nhaø caàm buùt. 

Coâng taùc tröôùc maét laø truyeàn baù tö töôûng daân chuû veà 
trong nöôùc baèng thö töø, baøi vôû, saùch baùo, hình aûnh vaø 
tieáng noùi cuûa caùc ñaøi phaùt thanh, nhö caùc ñaûng phaùi, 
ñoaøn theå chính trò vaø vaên hoùa ñaõ vaø ñang laøm baáy laâu 
nay. Nhaát laø nhôø söï phaùt trieån cuûa maïng löôùi Internet, söï 
truyeàn baù tö töôûng daân chuû coù theå löôùt thaéng ñöôïc söï 
caûn trôû cuûa Vieät coäng. OÂng Gerd Poppe, Ñaëc uûy Nhaân 
quyeàn vaø Vieän trôï Nhaân ñaïo cuûa Boä Ngoaïi giao Ñöùc ñaõ 
nhaän ñònh veà vai troø cuûa Internet taïi Vieät Nam trong baøi 
töôøng trình veà chuyeán vieáng thaêm Nam Döông, Vieät Nam 
vaø Cam Boát töø ngaøy 17 ñeán 27.11.2001: "Ñaûng Coäng saûn 
vaãn tieáp tuïc khoáng cheá vaø kieåm soaùt chaët cheõ ñôøi soáng 
chính trò vaø xaõ hoäi. Quyeàn töï do ngoân luaän vaø baùo chí taïi 
Vieät Nam  tieáp tuïc bò haïn cheá toái ña. Tuy nhieân ngaøy 

caøng coù nhieàu ngöôøi Vieät Nam söû duïng Internet ñeå laáy tin 
töùc" 7. Trong coâng taùc "chuyeån löûa" veà quoác noäi coù moät 
trôû ngaïi taâm lyù caàn phaûi vöôït qua laø hieäu quaû cuûa coâng 
taùc naày khoâng ño löôøng ñöôïc cuï theå ngay tröôùc maét neân 
deã ñaâm ra naûn loøng khieán coù theå nöûa chöøng boû cuoäc. 

Moät coâng taùc caàn ñaëc bieät phaùt huy laø yeåm trôï vaø gaây 
tieáng vang cho caùc tieáng noùi daân chuû cuûa nhöõng cöïu 
ñaûng vieân coäng saûn trong vaø ngoaøi nöôùc. Trong giai 
ñoaïn naày chöa neân phí thì giôø vaøo nhöõng cuoäc tranh luaän 
neân hay khoâng neân tin töôûng vaøo thaønh taâm thieän chí 
cuûa lôùp ngöôøi naøy hay laø ñaët ra nghi vaán bieát ñaâu hoï 
chaúng laø "coø moài" (?). Nghi vaán naày khoâng mang laïi lôïi 
ích thieát thöïc naøo maø coøn coù theå laàm keá ly giaùn cuûa ñoái 
phöông ñoàng thôøi khieán ta khoâng söû duïng nhöõng lôøi 
phaûn tænh laøm lôïi khí ñaáu tranh cho daân chuû vaø gaây yù 
thöùc daân chuû trong nöôùc. Tieáng noùi cuûa lôùp ngöôøi phaûn 
tænh laø nhöõng phaùt troïng phaùo baén vaøo thaønh trì chuyeân 
cheá. Ñoái vôùi ñoàng höông quoác noäi, nhöõng tieáng noùi naøy 
naëng kyù hôn tieáng noùi cuûa chuùng ta ôû haûi ngoaïi.  

 

YÙ THÖÙC DAÂN CHUÛ TAÏI HAÛI NGOAÏI: 
Taïi haûi ngoaïi, vì soáng trong moâi tröôøng daân chuû vaø 

nhôø baùo chí truyeàn thoâng Vieät ngöõ thöôøng xuyeân ñeà caäp 
ñeán vaán ñeà daân chuû neân yù thöùc daân chuû cuûa ñoàng höông 
khaû quan hôn. Nhöng neáu quan saùt kyõ  leà loái sinh hoaït 
taïi haûi ngoaïi, chuùng ta vaãn phaûi coâng nhaän raèng tinh 
thaàn daân chuû coøn sa suùt traàm troïng vaø coøn nhieàu ngöôøi, 
raát nhieàu ngöôøi keå caû taàng lôùp trí thöùc vaø giôùi caàm buùt 
vaãn chöa thaám nhuaàn tinh thaàn daân chuû vaø chöa laáy ñoù 
laøm kim chæ nam vaø neàn taûng cho haønh ñoäng cuûa mình 
trong xaõ hoäi. Hieän vaãn coøn voâ soá ngöôøi mieäng thì hoâ haøo 
daân chuû nhöng khoâng chaáp nhaän yù kieán traùi ngöôïc vôùi 
mình. Neáu gaëp ngöôøi naøo chuû tröông moät ñöôøng loái hôi 
khaùc voùi mình hoaëc coù moät quan nieäm ñaáu tranh  khoâng 
hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi mình trong muïc tieâu choáng coäng 
thì chaúng nhöõng khoâng tranh luaän moät caùch oân hoøa ñeå 
ngöôøi khaùc nhaän ra sai laàm cuûa hoï (hay laø chính mình 
nhaän ra khuyeát ñieåm cuûa mình) trong tinh thaàn phuïc 
thieän maø laïi coøn chuïp muõ, leân aùn, maït saùt roài tìm ñuû  
caùch taïo ra aùp löïc trong coäng ñoàng ñeå traán aùp. 

 

TINH THAÀN DAÂN CHUÛ 
Phaûi coù tinh thaàn daân chuû môùi bieát toân troïng luaät chôi 

daân chuû trong thöïc haønh, neáu khoâng thì taát caû nhöõng lôøi 
tuyeân boá veà daân chuû chæ laø gaït gaãm.  

Vaùclav Havel, nhaø vaên löøng danh quoác teá ñaõ töøng bò 
caàm tuø vì ngoøi buùt choáng ñoäc taøi vaø laø Toång thoáng Tieäp 
cho ñeán ñaàu naêm 2003 ñaõ saùng taùc nhieàu thieân khaûo 
luaän vaø nhieàu vôû kòch noåi danh chung quanh ñeà taøi daân 
chuû vaø ñoäc taøi, ñaõ phaùt bieåu nhö sau trong baøi dieãn vaên 
ñoïc tröôùc Quoác Hoäi Lieân Bang Tieäp Khaéc ngaøy 29.06.90: 
"Chuùng ta seõ khoâng taïo ñöôïc moät quoác gia thöïc söï daân 
chuû, neáu chuùng ta quan nieäm daân chuû chæ laø moät soá luaät 
chôi naëng veà hình thöùc... Daân chuû laø coâng trình cuûa 
nhöõng ngöôøi ñaõ hieåu ñöôïc nhöõng quyeàn caên baûn baát khaû 

 
7 Baûn töôøng trình cuoäc vieáng thaêm cuûa OÂng Gerd Poppe cuõng 

nhaán maïnh veà  tình traïng khoâng toân troïng nhaân quyeàn taïi Vieät 
Nam, ñaëc bieät nhöõng quyeàn chính trò, quyeàn töï do ngoân luaän, 
quyeàn töï do thoâng tin, quyeàn töï do toân giaùo, quyeàn töï do laäp 
hoäi... 
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xaâm phaïm cuûa mình, bieát toân troïng nhaân quyeàn vaø xaùc tín 
raèng mình coù traùch nhieäm ñoái vôùi daân toäc". 

Lôøi tuyeân boá treân ñaây cho chuùng ta thaáy trong vieäc 
xaây döïng vaø baûo toàn daân chuû, tinh thaàn môùi laø yeáu toá 
quyeát ñònh.  

György Konrad, moät nhaø vaên noåi tieáng khaùc ñaõ töøng 
soáng vaø bò tuø ñaøy döôùi cheá ñoä coäng saûn Hung Gia Lôïi vaø 
ñaõ töøng laøm chuû tòch Vaên Buùt Quoác Teá, cuõng ñaõ nhaán 
maïnh veà tinh thaàn daân chuû trong baøi dieãn vaên ñoïc taïi 
buoåi leã cuûa Hieäp Hoäi Caùc Nhaø Xuaát Baûn Ñöùc trao taëng 
giaûi thöôûng Hoøa Bình cho oâng: "Xaây döïng daân chuû khoâng 
laø vaán ñeà cuûa moät naêm, khoâng phaûi chæ laø môû cöûa moät 
caùch oà aït ñoùn luoàng gioù môùi. Daân chuû laø moät coâng trình 
vaên hoùa laâu daøi, khoâng chæ naèm trong laõnh vöïc luaät phaùp 
vaø cô cheá maø laø vaán ñeà cuûa nhöõng suy tö chính trò taâm 
lyù". 

Rainer Barzel, cöïu ñaûng tröôûng ñaûng Daân Chuû Thieân 
Chuùa Giaùo, moät trong hai ñaûng lôùn nhaát taïi Ñöùc, cuõng ñaõ 
coù moät nhaän ñònh töông töï: "Khoâng phaûi nhöõng khuoân 
khoå vaø cô cheá, cuõng khoâng phaûi phöông saùch ñieàu haønh 
laøm thaønh daân chuû maø chæ coù tinh thaàn vaø ñaïo ñöùc môùi 
kieán taïo ñöôïc daân chuû, môùi baûo ñaûm cho xaõ hoäi ñöôïc 
thöïc söï töï do".8 

Coâng cuoäc giaønh laïi daân chuû cuûa caùc nöôùc coäng saûn 
Ñoâng AÂu ñaõ chöùng minh huøng hoàn cho vai troø quyeát ñònh 
cuûa yù thöùc vaø tinh thaàn: vieäc daønh laïi daân chuû ñaõ khoâng 
theå thaønh töïu neáu khoâng coù söï beàn bæ truyeàn baù tö töôûng 
daân chuû töø caùc nöôùc Taây phöông vaø khoâng coù cuoäc phaùt 
ñoäng phong traøo Glasnost va Perestroika khôûi ñaàu töø 
Gorbaschow.  

Neáu sinh hoaït chính trò cuûa coäng ñoàng quoác gia ñöôïc 
ñieàu haønh trong tinh thaàn daân chuû  thì ngay trong moät  
theå cheá quaân chuû  vaãn baûo ñaûm ñöôïc töï do vaø nhaân 
quyeàn nhö baát cöù theå cheá daân chuû naøo treân theá giôùi. Ñoù 
laø ñieàu chuùng ta coù theå nhìn thaáy qua moâ hình quaân chuû 
taïi Anh, taïi Bæ hay moät vaøi nöôùc Baéc AÂu khaùc.    

Rieâng taïi Anh quoác chæ caàn so saùnh ñôøi soáng chính trò 
nôi ñaây vôùi nhöõng nöôùc ñoäc taøi coäng saûn hay khoâng 
khoâng coäng saûn treân theá giôùi cuõng ñuû thaáy raèng tinh thaàn 
môùi laø yeáu toá quan troïng: tuy Anh quoác theo theå cheá 
quaân chuû vaø hoaøng gia voán coù tieáng laø baûo thuû theá maø 
Anh quoác laïi ñöôïc xem laø moät trong nhöõng quoác gia coù 
ñôøi soáng chính trò daân chuû nhaát theá giôùi. Ñieàu ñoù cho ta 
thaáy raèng, theå cheá chæ laø hình thöùc, tinh thaàn môùi laø noøng 
coát. Tinh thaàn naøy ñöôïc theå hieän qua hình thöùc sinh hoaït 
chính trò, trong ñoù ngöôøi daân taïi Anh quoác ñöôïc moïi 
quyeàn daân chuû khoâng thua gì caùc nöôùc daân chuû khaùc ôû 
AÂu chaâu vaø Myõ chaâu.  

Tinh thaàn daân chuû ñöôïc theå hieän qua ñaëc tính bao 
dung, khoan nhöôïng, toân troïng yù kieán tha nhaân  ngay caû 
nhöõng khi yù kieán ñoù nghòch vôùi yù kieán cuûa mình. Baát 
ñoàng yù kieán phaûi ñöôïc giaûi quyeát baèng tranh luaän, tranh 
luaän khoâng thoâ baïo maø coù vaên hoùa. Trong moâi tröôøng 
sinh hoaït chính trò phaûi cho ñoái laäp ñöôïc töï do phaùt bieåu, 
khoâng chuïp muõ, khoâng duøng baïo löïc ñeå uy hieáp maø chæ 
duøng lyù luaän ñeå ñoái thoaïi. Ñoái thoaïi trong yù muoán thaønh 
khaån tìm söï ñoàng thuaän. Nhöõng ñaûng phaùi chieám ñöôïc 
ña soá khoâng ñöôïc yû vaøo vò theá ña soá cuûa mình ñeå baøi tröø 
hoaëc ñaøn aùp thieåu soá. Töï do ngoân luaän khoâng phaûi laø 
ñaëc quyeàn cuûa khoái ña soá maø chính caùc nhoùm thieåu soá 

 
8 Rainer Barzel, Gesichtspunkte eines Deutschen, trang 25. 

môùi caàn ñöôïc töï do ngoân luaän. Muoán ño löôøng trình ñoä 
vaên minh vaø tinh thaàn daân chuû cuûa moät coäng ñoàng thì 
haõy quan saùt thaùi ñoä vaø caùch cö xöû cuûa hoï ñoái vôùi caùc 
nhoùm thieåu soá. Caøng vaên minh caøng giaûm bôùt söï ngöôïc 
ñaõi hay laø kyø thò ñoái vôùi caùc nhoùm naøy. 

Moät trong nhöõng ñieåm son cuûa tinh thaàn daân chuû laø 
saün saøng ñoái thoaïi. Muoán ñoái thoaïi ñuùng nghóa cuûa noù laø 
phaûi can ñaûm, thaønh thaät vaø thaúng thaén. Ñoái thoaïi ñoøi hoûi 
moät thaùi ñoä côûi môû, khoâng töï ban cho mình ñoäc quyeàn 
chaân lyù, khoâng chuïp muõ vaø khoâng duøng quaù khích vaø 
cöïc ñoan ñeåå boùp cheát lyù luaän nhaèm gaây aùp löïc trong 
coäng ñoàng. Ngoaøi nhöõng aùp löïc phaùt xuaát töø quan ñieåm 
chính trò heïp hoøi, coøn coù aùp löïc coâng khai hay ngaám 
ngaàm cuûa truyeàn thoáâng, taäp quaùn vaø cuûa caû nhöõng 
thaønh kieán sai laàm nhöng vì ñöôïc ña soá taùn ñoàng neân 
nghieãm nhieân trôû thaønh chaân lyù. Moät keû thuø khaùc cuûa 
thaùi ñoä côûi môû trong ñoái thoaïi laø nhöõng haønh vi du ñaõng 
tinh thaàn toâi seõ ñeà caäp döôùi ñaây. 

Moät aùp löïc khaùc cuõng teä haïi khoâng keùm trong moái 
giao thieäp baïn beø vaø trong leà loái pheâ bình vaên hoïc cuûa 
chuùng ta. Chuùng ta thöôøng hay caû neå, sôï maát loøng, sôï bò 
traû thuø, neân ñoâi khi khoâng daùm noùi thaúng, tröôùc maët thì 
taâng boác, sau löng thì cheâ bai thaäm teä.    Neàn pheâ bình 
vaên hoïc cuûa ta seõ khoâng phaùt trieån theo chieàu höôùng toát, 
bao laâu chuùng ta coøn giôùi haïn coâng taùc pheâ bình vaøo 
vieäc taâng boác nhau moät caùch quaù ñaùng: moät taùc phaåm 
neáu ñöôïc bình phaåm moät caùch thaúng thaén theo nhöõng 
tieâu chuaån khaùch quan thì chæ ñaùng ñöôïc lieät vaøo haïng 
trung bình, nhöng qua lôøi khen taëng treân baùo chí hoaëc 
trong caùc lôøi töïa, lôøi baït ta töôûng nhö taùc phaåm naøy saép 
nhaän giaûi Nobel. Dó nhieân vôùi nhu caàu khích leä baïn beø 
laém khi cuõng phaûi phoùng ñaïi nhöõng öu ñieåm cuûa taùc 
phaåm ñöôïc pheâ bình, nhöng neáu ñi quaù giôùi haïn naøo ñoù 
thì chæ laøm troø cöôøi cho ñoäc giaû. 

Coù tinh thaàn daân chuû laø bieát nhìn nhaän, chaáp nhaän vaø 
toân troïng nhöõng dò bieät trong xaõ hoäi. Toân troïng khoâng 
phaûi mieãn cöôõng hay laø do tính toaùn chieán thuaät maø toân 
troïng vì xem ñoù laø quyeàn soáng cuûa moïi ngöôøi, vaø treân 
bình dieän coäng ñoàng thì xem ñoù laø yeáu toá laøm phong phuù 
xaõ hoäi. 

Trong laõnh vöïc vaên chöông, tinh thaàn daân chuû laø toân 
troïng töï do tö töôûng, töï do ngoân luaän vaø moät khía caïnh 
cuûa quyeàn naøy laø töï do saùng taùc . Kieåm duyeät laø keû thuø 
khoâng ñoäi trôøi chung cuûa saùng taïo. Beân caïnh nhöõng bieän 
phaùp kieåm duyeät do nhaø caàm quyeàn coøn coù nhöõng hình 
thöùc kieåm duyeät ngaám ngaàm döïa treân nhöõng thaønh kieán 
ñöôïc xem laø truyeàn thoáng, laø neàn taûng luaân lyù cuûa moät 
coäng ñoàng. Lòch söû ñaõ chöùng minh raèng thieân taøi thöôøng 
laø nhöõng ngöôøi coù can ñaûm vaø ñuû baûn lóõnh ñeå töï giaûi 
phoùng mình khoûi aùp löïc cuûa thaønh kieán, khoûi nhöõng söï 
kieåm duyeät voâ hình nhö xieàng xích troùi buoäc, khoâng cho 
ñaïi baøng caát caùnh. 

Töï do saùng taùc phaûi ñöôïc baûo veä vaø coå voõ caû trong 
nhöõng giai ñoaïn phaûi doác toaøn löïc vaøo cuoäc ñaáu tranh 
chung. Neáu baïn ca ngôïi tình yeâu  hay laø mô traêng vôùi gioù 
maø taïo ñöôïc nhöõng vaàn thô tuyeät vôøi thì vaãn ñaùng hoan 
ngheânh hôn laø göôïng gaïo saùng taùc moät baøi thô coù tính 
caùch thôøi söï nhö ca ngôïi daân chuû hay laø leân aùn coäng saûn 
maø vì thieáu xaùc tín vaø ngheøo caûm höùng neân ñoïc leân chæ 
coù aâm höôûng cuûa moät baøi thô....con coùc. Khoâng neân vì 
nhu caàu tranh ñaáu hieän taïi maø ñoøi hoûi vaø chôø ñôïi moïi 
ngöôøi caàm buùt chæ ñöôïc saùng taùc chung quanh ñeà taøi 



  

viên giác 136 tháng 8 næm 2003 39

tranh ñaáu vaø pheâ phaùn nhöõng ngöôøi saùng taùc ngoaøi chuû 
ñeà naøy laø khoâng coù laäp tröôøng, laø khoâng yeâu nöôùc v.v... 
Söï khaét khe naøy laø neùt ñaëc thuø cuûa nhöõng theå cheá ñoäc 
taøi hoaëc xaõ hoäi ñoäc ñoaùn. Chaéc coù ngöôøi nghó raèng chæ 
coù coäng saûn môùi ñoäc ñoaùn coøn chuùng ta ôû haûi ngoaïi ñaõ 
thaám nhuaàn tö töôûng daân chuû neân khoâng coøn ai thieån 
caän, cuoàng tín vaø aáu tró nhö vaäy. Nhöng neáu ñeå yù nhaän 
xeùt chuùng  ta seõ thaáy - ngay caû trong moâi tröôøng töï do taïi 
haûi ngoaïi – nhan nhaûn nhöõng tröôøng hôïp aáu tró cuoàng tín 
trong moïi laõnh vöïc, keå caû laõnh vöïc vaên chöông. Chính vì 
ñöôïc soáng trong moâi tröôøng daân chuû töï do maø ngöôøi ta 
deã ñi quaù ñaø ñeå haønh ñoäng phaûn daân chuû. Phaûn daân chuû 
raát ña daïng. Coù nhöõng hình thöùc coâng khai loä lieãu. Coù 
nhöõng hình thöùc ngaám ngaàm tinh vi xaûo quyeät. Nhaø vaên, 
nhaïy caûm hôn quaàn chuùng, coù nhieäm vuï phaùt hieän 
nhöõng hình thöùc phaûn daân chuû tinh vi, phaùt hieän nhöõng 
hình thöùc ñoäc taøi nuùp döôùi nhöõng chieâu baøi mò daân hay laø 
döïa treân truyeàn thoáng,  ví duï truyeàn thoáng Khoång Maïnh 
ñöôïc giaûi thích moät chieàu vaø sai laàm. 

Ngöôøi vieát vaên phaûi coù can ñaûm töï quyeát, saùng taùc 
theo sôû thích, naêng khieáu vaø caûm höùng cuûa mình. Dó 
nhieân trong luùc toaøn daân coøn quaèn quaïi döôùi aùch ñoäc taøi, 
ngöôøi caàm buùt neáu muoán giöõ ñuùng vai troø cuûa moät ngöôøi 
con trí thöùc cuûa daân toäc thì phaûi thaám nhuaàn tinh thaàn 
daân chuû vaø mang trong loøng nieàm ñau voâ bieân cuûa maáy 
chuïc trieäu ñoàng baøo vaø do ñoù cuõng seõ tìm ñöôïc nguoàn 
caûm höùng ñích thöïc trong cuoäc ñaáu tranh chung vaø seõ 
saùng taùc ñöôïc nhöõng taùc phaåm vaên chöông ñaëc saéc vôùi 
ñeà taøi choáng ñoäc taøi vaø phaùt huy daân chuû, nhaân quyeàn 
v.v... Mieãn laø ñöøng göôïng eùp vaø phaûi chuù troïng ñeán 
phaåm chaát vaên chöông. Neáu phaåm chaát cao thì taùc duïng 
ñaáu tranh seõ maõnh lieät, neáu phaåm chaát keùm thì taùc phaåm 
seõ bò lieät vaøo loaïi vaên chöông tuyeân truyeàn reû tieàn, voâ 
hieäu löïc maø laém khi laïi coøn ñöa ñeán nhöõng haäu quaû traùi 
ngöôïc vôùi muïc tieâu tranh ñaáu, coù theå khieán ngöôøi ñoïc vì 
böïc boäi vôùi thô vaên cuûa chuùng ta maø chaùn ngaáy caû daân 
chuû, chaùn ngaáy caû chính nghóa ñaáu tranh. Thô vaên ñaáu 
tranh maø khoâng ñaït ñöôïc moät tieâu chuaån phaåm chaát naøo 
ñoù seõ coù taùc duïng phaûn tuyeân truyeàn, phaûn daân chuû. 

Noùi ñeán nhöõng haønh vi phaûn daân chuû laø phaûi noùi ñeán 
haønh hung, baïo löïc. Haønh hung vaø baïo löïc theå xaùc laø 
nhöõng ñieàu ai cuõng leân aùn, ngoaïi tröø moät soá cuoàng tín 
quaù khích. Nhöng coù nhöõng hình thöùc baïo löïc khaùc maø 
toâi taïm goïi laø du ñaõng tinh thaàn, ñoù laø nhöõng haønh vi laïm 
duïng baùo chí truyeàn thoâng ñeå phæ baùng caù nhaân. Neáu 
chuùng ta chæ phaãn noä ñoái vôùi nhöõng haønh vi phi daân chuû 
cuûa coäng saûn chöa ñuû, coøn phaûi phaãn noä vaø leân aùn moïi 
haønh vi du ñaõng tinh thaàn maø chuùng ta thöôøng thaáy treân 
baùo chí saùch vôû ngay trong giôùi tuyeán cuûa chuùng ta. Pheâ 
bình chæ trích laø quyeàn cuûa moãi ngöôøi vaø laø ñieàu caàn thieát 
nhöng phaûi traùnh bôùi moùc ñôøi tö vaø duøng lôøi leõ maït saùt. 
Luaän cöù pheâ bình phaûi döïa treân nhuõng söï kieän vaø baèng 
chöùng xaùc ñaùng, coøn xuyeân taïc, boâi nhoï, loan tin thaát 
thieät hay laø truyeàn baù nhöõng lôøi ñoàn ñaõi khoâng phoái kieåm 
ñeå laøm toån thöông danh döï tha nhaân laø haønh vi thieáu 
löông thieän vaø phaù hoaïi coäng ñoàng. 

Haønh ñoäng phaûn daân chuû quaû laø thieân hình vaïn traïng 
vaø tinh thaàn phaûn daân chuû coøn ngöï trò treân caû nhöõng 
ngöôøi hueânh hoang laø mình tranh ñaáu cho daân chuû. Noùi 
daân chuû thì deã, nhöng töø lôøi noùi ñeán tinh thaàn daân chuû 
ñích thöïc coøn laø moät con ñöôøng vaïn daëm vaø laø moät cuoäc 
haønh trình vaát vaû voâ song. 

Ñieàu phaûn daân chuû traàm troïng nhaát laø xu höôùng ñoäc 
taøi cuûa giôùi laõnh ñaïo vaø naõo traïng noâ leä cuûa ngöôøi bò trò. 
Khi noùi tôùi ñoäc taøi vaø daân chuû, ngöôøi ta thöôøng chæ nghó 
ñeán moâi tröôøng sinh hoaït roäng lôùn cuûa quoác gia, nhöng 
trong coäng ñoàng nhoû cuõng coù nhöõng hieän töôïng ñoäc taøi 
raát laïc haäu. Nhaø caàm quyeàn hay giôùi laõnh ñaïo thöôøng 
nguïy bieän raèng, quaàn chuùng chöa ñuû trình ñoä ñeå thöïc thi 
daân chuû neân caàn moät nhaø "ñoäc taøi saùng suoát". Vaø moät soá 
nhaø laõnh ñaïo toân giaùo thöôøng lôïi duïng uy theá tinh thaàn 
cuûa mình ñeå aùp ñaët ñoäc taøi moät caùch tinh vi leân coäng 
ñoàng "con caùi" cuûa mình, ví duï leøo laùi caùc cuoäc baàu cöû 
ñaïi dieän. 

Ñoäc taøi ñöôïc thaønh hình vaø cuûng coá moät phaàn laø do 
thuû ñoaïn cuûa giôùi laõnh ñaïo vaø hoaøn caûnh ngoaïi lai – 
quyeàn bính deã laøm hö hoûng con ngöôøi – nhöng moät phaàn 
khoâng nhoû laø do thaùi ñoä vaø tö caùch ñaày tính chaát noâ leä 
cuûa taàng lôùp bò trò. Coù leõ coøn phaûi raát nhieàu thôøi gian môùi 
loïc ñöôïc gioøng maùu noâ leä töø laâu ñôøi vaãn coøn luaân löu 
trong huyeát quaûn chuùng ta. Neáu cöù taâng boác nònh bôï giôùi 
caàm quyeàn ngay caû trong theå cheá daân chuû, neáu cöù thaàn 
thaùnh hoùa caáp laõnh ñaïo nhö ta thöôøng thaáy trong laõnh 
vöïc toân giaùo thì chaúng choùng thì chaày daân chuû seõ taøn ruïi 
vaø ñoäc taøi seõ lôùn maïnh. Töï nguyeän töø khöôùc quyeàn suy 
nghó, quyeàn aên noùi vaø noãå löïc laøm vöøa loøng caáp treân ñeå 
ñöôïc höôûng ôn möa moùc tinh thaàn hay vaät chaát cuõng laø 
moät hình thöùc phaûn daân chuû. 

Tieám danh tieám vò, töï phong cho mình chöùc naøy, chöùc 
noï cuõng laø moät haønh vi thieáu daân chuû vì ñaëc tính cuûa daân 
chuû laø quyeàn löïc  vaø chöùc vuï khoâng phaûi töï mình chieám 
laáy maø ñöôïc uûy thaùc qua moät theå thöùc baàu cöû roõ reät. Thöû 
töôûng töôïng neáu baây giôø ai ñoù trong chuùng ta tuï taäp 
ñöôïc daêm ba ngöôøi ñeå laäp thaønh moät nhoùm tranh ñaáu 
cho daân chuû roài töï taëng cho mình danh hieäu to lôùn laø 
Chuû-tòch Lieân-ñaûng Daân-chuû AÂu-chaâu thì chuùng ta phaûi 
ñaùnh giaù theá naøo veà ngöôøi ñoù? Tuy nhieân trong moâi 
tröôøng soáng taïi haûi ngoaïi hieän nay, ñoâi khi chuùng ta cuõng 
neân nhaém maét laøm ngô tröôùc nhöõng haønh vi thieáu daân 
chuû naøy, neáu noù ñem laïi moät lôïi ích naøo ñoù cho cuoäc ñaáu 
tranh chung. 

Daân chuû seõ khoâng ñöôïc phaùt trieån ñuùng möùc bao laâu 
lôùp ngöôøi "ñöôïc” laõnh ñaïo (bò trò) coøn ñaém chìm trong 
naõo traïng noâ leä, ñaønh chòu nhuïc nhaõ mieãn laø yeân thaân vaø 
khoûi toán coâng suy nghó vaø tranh ñaáu. Ñöøng noùi gì nhöõng 
daân nhöôïc tieåu ñaõ nhieàu kieáp noâ leä, caû nhöng daân vaên 
minh nhö Ñoâng Ñöùc trong nhöõng naêm ñaàu môùi thoaùt aùch 
coäng saûn, raát nhieàu ngöôøi daân ngôõ ngaøng vì nhöõng 
quyeàn töï do môùi chieám laïi, vì töï do ñi ñoâi vôùi traùch nhieäm 
maø ñaõ maáy chuïc naêm trôøi hoï quen vôùi neáp soáng chæ bieát 
phuïc toøng vaø khoaùn traéng traùch nhieäm veà quoác gia cuõng 
nhö veà cuoäc ñôøi mình cho taàng lôùp laõnh ñaïo. Thaäm chí vì 
khoâng bieát söû duïng quyeàn töï chuû hoï ñaâm ra löu luyeán vaø 
tieác nhôù cheá ñoä ñoäc taøi cuõ trong ñoù hoï ñaõ soáng nhöõng 
ngaøy hoï cho laø thoaûi maùi vì döïa treân söï thuï ñoäng vaø troán 
traùnh traùch nhieäm. 

(Coøn tieáp) 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

viên giác 136 tháng 8 næm 2003 40 

Ch» Hi‰u trong 

truyŠn thÓng 

dân t¶c ViŒt Nam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bác sï NguyÍn Xuân Hånh 
 
 

ó lë nh»ng thÙ tình trên th‰ gian này, không có tình 
nào thiêng liêng cao cä b¢ng Tình MË. ñó là m¶t 

thÙ tình mà tåo hóa Çã ban cho ngÜ©i và vån loåi. 
TØ ngàn xÜa cho Ç‰n ngày nay, khi nói Ç‰n tình mË là 

ngÜ©i ta liên tÜªng Ç‰n nh»ng gì thiêng liêng cao quí nhÃt 
trong cu¶c Ç©i. Tình thiêng liêng cao quí này bao gÒm hai 
lãnh v¿c là tình mË thÜÖng con và tình con thÜÖng mË. ñó là 
lòng hi‰u thäo. 

 
Trong truyŠn thÓng PhÆt Giáo, cÙ Ç¶ Vu Lan vŠ là khÖi 

dÆy tâm tÜ ngÜ©i PhÆt Tº hÜ§ng vŠ cha mË. Mùa Vu Lan 
còn g†i là mùa báo bi‰u. TÃt cä nh»ng ai Çã ÇÜ®c diÍm 
phúc còn cha mË, h† thÃy lòng sung sÜ§ng vô biên. Và 
nh»ng ai bÃt hånh, cha mË Çã s§m qua Ç©i, h† cäm thÃy 
buÒn, låc lõng bÖ vÖ. 

 
Không nh»ng trong PhÆt Giáo ÇŠ cao ch» hi‰u mà hÀu 

h‰t các tôn giáo và m‡i dân t¶c cÛng ÇŠ cao ch» hi‰u. ñÓi 
v§i dân t¶c ViŒt Nam ti‰ng MË hay Má nó êm ái ng†t ngào 
làm sao và dÜ©ng nhÜ nó là ngôn ng» ÇÀu Ç©i cûa ÇÙa bé 
khi bÆp bË bi‰t nói Ma, Må, Má Má. Có lë vì th‰ mà Ça sÓ 
các ngôn ng» trên th‰ gi§i ti‰ng MË ÇŠu b¡t ÇÀu b¢ng mÅu 
t¿ M. Danh tØ MË ti‰ng Trung Hoa g†i là Ma, Mu. Ti‰ng La 
Tinh g†i là Mater, ti‰ng Anh g†i là Mother, ti‰ng Pháp g†i là 
Mère, ti‰ng ñÙc g†i là Mutter, ti‰ng Hy Låp g†i là Mitera, 
ti‰ng Ý và Tây Ban Nha g†i là Madre, ti‰ng Nga g†i là Matb 
Moma, ti‰ng Iran g†i là Modar, ti‰ng ƒn ñ¶ g†i là Mata. 

 
Có ngÜ©i nhÀm lÅn cho r¢ng chÌ có các dân t¶c Á ñông 

m§i ÇŠ cao ch» hi‰u, còn Tây phÜÖng xem nhË ch» hi‰u. 
ñiŠu Çó không hoàn toàn Çúng. NgÜ©i Anh có ngày Mother's 
Day, Çó là ngày 26 tháng 3 m‡i næm. Ngày Çó tôi thÃy hÀu 
h‰t ngÜ©i Anh h† mua bó hoa tÜÖi kèm theo thiŒp chúc 
mØng, h† Çem dâng cho MË v§i l©i lë thÜÖng yêu tha thi‰t. 

Các nÜ§c khác nhÜ Pháp, ñÙc, Tây Ban Nha... cÛng có 
truyŠn thÓng tÜÖng t¿. Còn ª MÏ cÛng có ngày cûa MË 
Mother's Day, Çó là chúa nhÆt tuÀn lÍ thÙ 2 cûa tháng May 
m‡i næm. Sª dï có ngày này là ÇÀu tiên do bà Julia Wrad 
Howe khªi xÜ§ng ÇÀu tiên næm 1872. Sau Çó lan dÀn trong 
cä nÜ§c. ñ‰n næm 1914 QuÓc H¶i Hoa Kÿ thông qua b¢ng 
m¶t Çåo luÆt chÃp nhÆn ngày MË, Mother's Day nhÜ là ngày 
lÍ quÓc gia. TØ Çó nó trª thành ngày truyŠn thÓng cûa dân 
t¶c Hoa Kÿ. 

NhÜng các dân t¶c Á ñông nhÜ ViŒt Nam, NhÆt Bän, 
Trung Hoa... thì ÇŠ cao ch» hi‰u có phÀn sâu ÇÆm hÖn nhÃt 
là Kh°ng Giáo. Theo Nho Giáo hi‰u là ÇÙc tính cao cä nhÃt 
trong các ÇÙc tính tÓt cûa con ngÜ©i. 

Thiên ÇÎa tÙ th©i xuân tåi thû 
Nhân sanh bách hånh hi‰u vi tiên. 
 
Tr©i ÇÃt có bÓn mùa thì mùa xuân ÇÙng ÇÀu. Con ngÜ©i 

có træm hånh thì hånh hi‰u là ÇÙng ÇÀu tÃt cä. 
Theo ñÙc Kh°ng Tº thì Ön cha mË ví nhÜ tr©i cao v§i 

không t§i. "Døc báo thâm ân hi‰u thiên võng c¿c". ñåo Nho 
dåy con ngÜ©i lÃy ch» hi‰u làm cæn bän, cho nên trong dân 
gian hÍ nghe ai có hi‰u dù ngÜ©i Çó cÖ hàn hay ít h†c Ç‰n 
Çâu, ai ai cÛng thÜÖng m‰n. Còn ngÜ©i dù giàu sang ÇÎa vÎ 
Ç‰n Çâu nhÜng bÃt hi‰u cÛng bÎ ngÜ©i Ç©i khinh miŒt. NhÜ 
vÆy, lòng hi‰u thäo ÇÓi v§i cha mË không Çòi hÕi phäi giàu 
sang, ÇÎa vÎ hay h†c giÕi m§i th¿c hiŒn ÇÜ®c, mà bÃt cÙ 
trong trÜ©ng h®p nào, hoàn cänh nào cÛng th¿c hiŒn ÇÜ®c. 

Ngày xÜa ThÀy Tº L¶, lúc còn cÖ hàn, h¢ng ngày Ç¶i 
gåo ÇÜ©ng xa Ç‹ nuôi cha mË. NhÜng khi Ç‡ Çåt làm quan, 
giàu sang vinh hi‹n thì mË cha Çã qua Ç©i. Khi vinh qui bái 
t°, vŠ thæm låi mái nhà xÜa, ông khóc nÙc nª và m¥c låi 
chi‰c áo rách næm xÜa Ç‹ hÒi tÜªng låi m‡i lÀn Ç¶i gåo vŠ 
có cha mË ÇÙng t¿a cºa mØng con, ông ngÆm ngùi thÓt lên: 

Ngày xÜa Ç¶i gåo ÇÜ©ng xa, 
Mà lòng sung sÜ§ng còn cha mË già; 
Nay dù phú quí vinh hoa, 
MË cha Çã khuÃt lòng ta ngÆm ngùi. 
 
Trong chúng ta có rÃt nhiŠu trÜ©ng h®p nhÜ ThÀy Tº L¶. 

Lúc còn nghèo, cÖ bÀn thì còn mË cha hÄm hiu rau cháo, 
Ç‰n khi giàu sang khá giä thì cha mË Çã qua Ç©i. Than ôi! 

M¶c døc tÎnh nhÜ phong bÃt tÙc, 
Tº døc dÜ«ng phø mÅu bÃt tÒn. 

Cây muÓn l¥ng mà gió ch£ng ngØng, 
Con muÓn ÇŠn Ön nuôi dÜ«ng thì cha mË Çã qua Ç©i. 

 
ñåo Nho Çã dåy con ngÜ©i, Çã hun Çúc con ngÜ©i trª 

nên cao quí. B°n phÆn làm con là phäi hi‰u thäo, thÜÖng 
yêu cha mË. Nuôi dÜ«ng cha mË b¢ng tÃm lòng cung kính, 
hoan hÌ "DÜ«ng t¡c trí kÿ låc". Có nghïa là nuôi cha mË phäi 
vui ch§ không phäi xem Çó là món n® phäi trä m¶t cách 
miÍn cÜ«ng. ThÆm chí cha mË già y‰u con cái cÛng không 
ÇÜ®c phép Çi xa, l« cha mË có mŒnh hŒ gì làm sao vŠ cho 
kÎp Ç‹ chæm sóc: "Phø mÅu tåi ÇÜ©ng bÃt khä viÍn du". Xem 
Çó, chúng ta thÃy ñåo Nho coi tr†ng ch» hi‰u bi‰t là dÜ©ng 
nào. Chính vì th‰ mà tØ xÜa cho Ç‰n nay ª Á ñông có bi‰t 
bao nhiêu gÜÖng hi‰u hånh nhÜ ª Trung QuÓc có nhÎ thÆp tÙ 
hi‰u mà có lë trong chúng ta ai cÛng bi‰t. Ÿ ViŒt Nam chúng 
ta cÛng có bi‰t bao nhiêu gÜÖng hi‰u hånh không kém gì 
Trung QuÓc. 

C 
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Vua TrÀn Nhân Tôn truyŠn ngôi cho con là TrÀn Anh 
Tôn, xuÃt gia tu ª am Ng†c Vân núi Yên Tº. Nhân ti‰t Çoan 
ng† Ngài trª vŠ thæm kinh sÜ. Hôm n† Anh Tôn l« say quá 
chén không ra hÀu ÇÜ®c. ñ‰n gi© ng† trai Ngài không thÃy 
Anh Tôn Ç‰n hÀu, bèn hÕi kÈ tä h»u. ñÜ®c bi‰t nhà vua say 
rÜ®u không dám hÀu s® thÃt lÍ. Ngài bèn lui vŠ phû Thiên 
TrÜ©ng. Quá trÜa Anh Tôn m§i tÌnh rÜ®u, s® quá bèn chåy 
chân không ra cºa cung chÌ thÃy m¶t mình ñoàn Nh» Hài, 
Vua bèn bäo: "TrÅm Ç¡c t¶i v§i ThÜ®ng Hoàng quá l¡m, 
muÓn làm bi‹u tå t¶i mà các quan thì theo ñÙc ThÜ®ng 
Hoàng vŠ phû Thiên TrÜ©ng h‰t cä bi‰t lÃy ai mà làm bi‹u". 
ñoàn Nh» Hài bèn tình nguyŒn. Thäo xong vua cùng Nh» 
Hài Çi suÓt Çêm, Ç‰n sáng hôm sau m§i Ç‰n nÖi, bèn nh© 
Nh» Hài Ç¶i bi‹u vào quì, còn vua thì ÇÙng tr¿c ª ngoài. 
ñ‰n x‰ chiŠu tr©i Ç° cÖn mÜa thÆt to mà nhà vua vÅn ÇÙng 
dÜ§i mÜa mà chÎu ch§ không dám di chuy‹n. Cäm Ç¶ng 
nghïa cº hi‰u hånh cûa Anh Tôn, ñÙc ThÜ®ng Hoàng bèn 
nhÆn bi‹u, xem thÃy l©i lë khÄn thi‰t chí tình. Ngài bèn cho 
Anh Tôn vào hÀu. Ngài ôn tÒn quª trách. Vua Anh Tôn låy 
xin chÎu t¶i, lúc Ãy m§i ÇÜ®c tha. TØ Çó Anh Tôn tuyŒt ÇÓi bÕ 
rÜ®u. ñó là tinh thÀn trÎ gia nghiêm minh cûa vua TrÀn Nhân 
Tôn và lòng hi‰u hånh cûa vua TrÀn Anh Tôn, là chÙc næng 
diŒu døng trên phÜÖng diŒn an dân trÎ quÓc. 

 
Ÿ làng tôi có m¶t gÜÖng hi‰u hånh không kém gì trong 

nhÎ thÆp tÙ hi‰u. ñó là ThÀy Giáo MÀu. Ông NguyÍn Væn 
MÀu ngÜ©i làng Bình Lãng, huyŒn Thû ThØa, tÌnh Long An. 
Ch£ng may mÒ côi cha tØ lúc lên ba. MË ông là ngÜ©i hiŠn 
ÇÙc, m¥c dù bà là ngÜ©i nhan s¡c có ti‰ng trong làng, 
nhÜng vÅn thû ti‰t nuôi con. Gia cänh cÖ bÀn chÌ có 3 sào 
ru¶ng, th‰ mà bà cÛng täo tÀn nuôi con cho æn h†c. Næm 17 
tu°i ông ÇÜ®c h†c b°ng vào College MÏ Tho. Sau ÇÆu ÇÜ®c 
Tú Tài I låi hay tin mË Çau n¥ng, ông phäi bÕ h†c vŠ phøng 
dÜ«ng mË. Sau Çó ông xin dåy h†c ª trÜ©ng làng Ç‹ gÀn mË 
phøng dÜ«ng s§m hôm. Ông là ngÜ©i chí hi‰u và rÃt m¶ 
Çåo. HÒi m§i khai ñåo ông và mË ông xin nhÆp môn vào 
ñåo Cao ñài. Sau Çó ông ÇÜ®c ÇiŠu Ç¶ng vŠ Tòa Thánh 
Tây Ninh công quä. Vì là ngÜ©i có tâm Çåo và trình Ç¶ khá, 
nên ông s§m Çã trª thành m¶t chÙc s¡c trong ñåo. M¶t hôm 
vŠ thæm mË, thÃy cänh nhà hiu quånh trÓng trÜ§c høt sau vì 
sÓ tiŠn dành døm bao nhiêu næm dåy h†c Ç‹ cho mË ông 
tiêu xài lÀn hÒi cÛng vÖi cån. Ông bèn xin tØ chÙc Ç‹ trª vŠ 
nuôi mË. Bài thÖ ông cäm tác khi tØ chÙc: 

ñã m‰n ñåo rÒi ai ch£ng yêu 
Mà xin tØ chÙc cÛng xin liŠu 
ñoái trông tóc mË màu sÜÖng phû 
Ngoänh låi ÇÀu hè trÆn gió xiêu 
Ngó trÜ§c không anh che n¡ng s§m 
Nhìn sau v¡ng chÎ Ç« mÜa chiŠu 
Quä công Çành gªi mai sau hÆu 
ñÜ©ng l« còn toan chÃp Çoån kiŠu. 
 
Ông nuôi dÜ«ng mË già thÆt chu Çáo. M‡i sáng vào vÃn 

an mË: ñêm nay mË có ngû ÇÜ®c an giÃc không? ChiŠu Çi 
dåy h†c vŠ v¶i vã vào nhà hÕi mË: Hôm nay có khÕe không? 
M‡i lÀn mË ông lâm bÎnh ông tìm Çû thuÓc hay thÀy giÕi, dù 
tÓn kém Ç‰n Çâu ông cÛng tìm cho b¢ng ÇÜ®c. 

Ngày mË ông mÃt, ông khóc nÙc nª nhÜ trÈ con. M¥c dù 
lúc Çó tu°i ông Çã ngoài 60. ñ‰n gi© liŒm ông ôm chÀm lÃy 
xác mË khóc òa lên làm bao nhiêu ngÜ©i Ç‰n d¿ tang lÍ 

cÛng ngÆm ngùi xúc Ç¶ng. Ông có làm m¶t Çôi liÍng Ç‹ trên 
bàn th© mË ông nhÜ sau: 

"NguÒn nÜ§c không vÖi tình mË thÜÖng con nào dÍ 
kém 

Måch sÀu ch£ng cån lòng con nh§ mË bi‰t không 
cùng" 

 
Ông là m¶t tÃm gÜÖng hi‰u hånh, mÅu m¿c nhân tØ, ai 

ai cÛng thÜÖng cÛng m‰n. 
 
Ngoài ñåo PhÆt, ñåo Kh°ng, các tôn giáo khác nhÜ Cao 

ñài, Hòa Häo cÛng khuyên con ngÜ©i æn ª phäi hi‰u thäo 
v§i cha mË. ñ¥c biŒt trong ñåo Cao ñài tØ ngày khai ñåo 
Ç‰n nay, nhiŠu lÀn ñÙc Cao ñài Tiên Ông giáng cÖ dåy Çåo. 
Trong Çó ÷n Trên cÛng nhiŠu lÀn khuyên con ngÜ©i phäi 
hi‰u thäo v§i cha mË. NhÖn Çåo phäi cho tròn m§i mong tu 
Tiên ñåo, PhÆt ñåo. "NhÖn Çåo bÃt tu, Thiên Çåo viÍn hÌ". 
Næm 1936 ñÙc Cao ñài Tiên Ông giáng Çàn dåy Çåo có m¶t 
Çoån nhÜ sau: 

Tu không phäi m¥c ÇÒ dà 
Cåo râu thí phát bÕ nhà lìa con. 
Ông bà cha mË ÇÜÖng còn 
Phäi lo báo Çáp cho tròn hi‰u trung. 
V® chÒng tr†n nghïa thûy chung, 
Gi» nhÜ sen m†c dÜ§i bùn không nhÖ. 
Làm nhÜ dÓt nát dåi kh©, 
ñØng cho kÈ th‰ r¢ng ng© mình tu. 
 
Các tôn giáo Çã khuyên con ngÜ©i phäi hi‰u ÇÍ v§i cha 

mË. Trong dân gian cÛng th‰, tØ câu hát huê tình Ç‰n ti‰ng 
ru con, hay ª lãnh v¿c thi ca væn chÜÖng cÛng ÇŠ cao ch» 
hi‰u. 

Trong truyŒn KiŠu cø NguyÍn Du Çã ca ng®i lòng hi‰u 
thäo cûa Thúy KiŠu. Nàng phäi bán mình Ç‹ chu¶c cha Ç‹ 
rÒi phäi mang ki‰p phong trÀn gió bøi. Ta thÃy nhiŠu Çoån 
thÖ nói lên lòng hi‰u thäo nhÜ sau: 

Vë chi m¶t mänh hÒng nhan 
Tóc tÖ chÜa chút ÇŠn Ön sinh thành. 

 
Ho¥c: 

Cõi xuân tu°i håc Çã cao 
M¶t cây gánh vác bi‰t bao nhiêu cành. 
 
Còn trong Løc Vân Tiên, cø NguyÍn ñình Chi‹u cÛng ca 

ng®i lòng hi‰u thäo qua nhân vÆt Løc Vân Tiên. Khi hay tin 
mË mÃt m¥c dù gÀn Ç‰n ngày thi nhÜng chàng liŠn quày 
quä trª vŠ Ç‹ báo hi‰u cÜ tang. Và vì khóc mË quá nên mù 
lòa Çôi m¡t: 

Tiên r¢ng mË b¡c con nam 
NÜ§c non v©i v®i Çã cam l‡i nghì. 
M¶t mình m¶t cánh không vi 
LÃy chi b§t d¥m, lÃy chi b§t Çàng. 
Vào tràng phút låi g¥p tang, 
NgÄn ngÖ ngÜ©i ª, ng« ngàng kÈ Çi. 
ViŒc trong tr©i ÇÃt bi‰t chi, 
Sao d©i vÆt Ç°i còn gì mà mong. 
Hai hàng løy ng†c ròng ròng, 
TÜªng bao nhiêu, låi Çau lòng bÃy nhiêu. 
Cánh buÒm bao quän gió xiêu, 
Ngàn trùng bi‹n r¶ng chín chiŠu ru¶t Çau. 
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ThÜÖng thay chín ch» cù lao, 
Ba næm nhÛ b¶ bi‰t bao nhiêu tình. 
 
Trong Chinh Phø Ngâm ta cÛng thÃy nh»ng dòng thÖ ca 

ng®i lòng hi‰u thäo: 
Tình gia thÃt nào ai ch£ng có 
Kìa lão thân khuê phø nh§ thÜÖng, 
MË già phÖ phÃt mái sÜÖng, 
Con thÖ mæng s»a vä ÇÜÖng phù trì. 
 
Còn trong thÖ Phan TrÀn chúng ta cÛng thÃy lòng hi‰u 

thäo cûa Kim Liên: 
DiŒu ThÜ©ng ren rén thÜa bày, 
N‡i tôi, tôi båch; låy thÀy, thÀy thÜÖng. 
Loån ly tØ cách gia hÜÖng, 
Trông Ön ThÀy Çã r¶ng ÇÜ©ng bao dung. 
TÜªng câu s¡c s¡c, không không. 
Dám Çâu còn bÆn chút lòng gió træng. 
ChÌ lo TØ MÅu låc chØng 
M¶t mình ch£ng bi‰t núi rØng là Çâu? 
MË già bóng ngã cành dâu, 
Phòng khi chóng m¥t váng ÇÀu cÆy ai? 
ñã lo cÀu khÄn PhÆt Tr©i 
Nào khoa cÙu Ç¶ nào bài Ç¶ sanh. 
 
Có th‹ nói gÀn nhÜ hÀu h‰t các tác phÄm tØ TruyŒn 

KiŠu, Løc Vân Tiên, NhÎ ñ¶ Mai, Trê Cóc... Ç‰n nh»ng 
chuyŒn nhÜ Cây Kh‰ Ng†t, TÃm Cám... ÇŠu lÒng vào nh»ng 
l©i khuyên ræn con ngÜ©i æn ª hiŠn lÜÖng trung trinh hi‰u 
nghïa. Ngoài ra các tác phÄm nhÜ ti‹u thuy‰t nhÃt là cûa HÒ 
Bi‹u Chánh cÛng ÇŠ cao lòng hi‰u nghïa thäo ngay. 

M¶t Ç¥c Çi‹m khác là ª lãnh v¿c thi ca bình dân tØ ti‰ng 
hát ru con Ç‰n nh»ng câu hát huê tình, t° tiên ta Çã gieo vào 
tâm hÒn ÇÙa trÈ š niŒm vŠ lòng hi‰u thäo ÇÀu tiên khi ÇÙa 
trÈ m§i chÆp ch»ng bÜ§c vào Ç©i. 

Lên non m§i bi‰t non cao, 
Nuôi con m§i bi‰t công lao mÅu tØ. 
 
Công cha nhÜ núi Thái SÖn, 
Nghïa mË nhÜ nÜ§c trong nguÒn chäy ra. 
 
Ân cha n¥ng l¡m ai Öi! 
Nghïa mË b¢ng tr©i chín tháng cÜu mang. 
 
ñ¶i Ön chín ch» cù lao, 
Sinh thành k‹ mÃy non cao cho b¢ng. 
 
÷n cao quá núi Çôi ngàn trÜ®ng, 
Nghïa n¥ng hÖn sông mÃy vån lÀn. 
Và nh»ng câu hát nói lên tÃm lòng cûa con thÜÖng yêu 

cha mË. 
Má Öi ÇØng gä con xa 
Chim kêu vÜ®n hú bi‰t nhà má Çâu? 
ChiŠu chiŠu ra ÇÙng ngõ sau, 
Trông vŠ quê mË ru¶t Çau chín chiŠu. 
 
Chim Ça ÇÆu nhánh Ça Ça 
ChÒng gÀn không lÃy Çi lÃy chÒng xa, 
Mai sau cha y‰u mË già, 
Bát cÖm ai Ç« mË già ai nâng. 

NgÒi buÒn nh§ mË thuª xÜa 
MiŒng nhai cÖm búng lÜ«i lØa cá xÜÖng. 
 
Chính vì truyŠn thÓng t° tiên ta coi tr†ng ch» hi‰u nên 

hun Çúc dân t¶c ta sÓng hiŠn lÜÖng nhân hÆu. Trong Ç©i 
sÓng h¢ng ngày m‡i khi cha mË ÇÎnh d¿ng v® gä chÒng cho 
con cái ÇŠu lÃy tiêu chuÄn hiŠn lành thäo ngay và hi‰u ÇÍ 
v§i cha mË trÜ§c h‰t. Và trai gái m§i l§n lên v§i cái tu°i vØa 
bi‰t yêu ÇÜÖng, cÛng lÃy s¿ hi‰u thäo Ç‹ ch†n bån træm 
næm. Ta hãy nghe nh»ng câu hát huê tình: 

Anh vŠ em ch£ng cho vŠ, 
Em n¡m våt áo em ÇŠ câu thÖ, 
Câu thÖ ba ch» rành rành, 
Ch» trung, ch» hi‰u, ch» tình là ba, 
Ch» trung thì Ç‹ phÀn cha, 
Ch» hi‰u phÀn mË, chúng ta ch» tình. 
 

Ho¥c là: 
Em th©i Çi cÃy lÃy công 
Anh Çi c¡t lúa Ç‹ chung m¶t nhà. 
ñem vŠ phøng dÜ«ng mË cha, 
Muôn Ç©i ti‰ng hi‰u ngÜ©i ta còn truyŠn. 
 

hay là: Hò hÖ 
Nhà anh chÌ có m¶t gian 
Nºa thì làm b‰p nºa toan làm buÒng. 
Anh cÆy em chæm sóc træm ÇÜ©ng 
ñ‹ anh buôn bán trÄy trÜÖng thông hành. 
Còn chút mË già nuôi lÃy giùm anh. 
ñ‹ anh mua bán thông hành ÇÜ©ng xa. 
LiŒu mà th© kính mË cha, 
ñØng ti‰ng n¥ng nhË ngÜ©i ta chê cÜ©i. 
 
Tóm låi, tÃt cä m†i lãnh v¿c trong sinh hoåt xã h¶i ViŒt 

Nam ÇŠu ÇŠ cao ch» hi‰u. Chính vì th‰ mà tåo nên m¶t bän 
chÃt tÓt ÇËp cho dân t¶c ta tØ ngàn xÜa cho Ç‰n ngày nay. 
NhÜng rÒi chúng ta không khÕi ngÆm ngùi khi thÃy m¶t sÓ 
ngÜ©i ViŒt Nam sÓng ª häi ngoåi Çã s§m quên Çi truyŠn 
thÓng tÓt ÇËp Çó. Nh»ng cø già không ÇÜ®c sÓng gÀn Çàn 
con cháu Ç‹ hû hÌ s§m hôm mà phäi gªi thân sÓng lÈ loi ª 
h¶i ngÜ©i già, khu dÜ«ng lão hay chùa chiŠn... ñàn con 
cháu không còn xem cha mË ông bà là cây c° thø che bóng 
mát tình thÜÖng ÇÀm Ãm gia Çình. NhÜng rÒi có m¶t lúc nào 
Çó h† së thÃy bÖ vÖ, vì cha mË không còn n»a, bÖ vÖ nhÜ 
ÇÙa trÈ s§m mÒ côi mË: 

 
Næm xÜa tôi còn bé 
MË tôi Çã qua Ç©i 
LÀn ÇÀu tiên tôi hi‹u 
Thân phÆn kÈ mÒ coi. 
 
Quanh tôi ai cÛng khóc 
Im l¥ng tôi sÀu thôi 
ñ‹ dòng nÜ§c m¡t chäy 
Là b§t kh° Çi rÒi 
 
Hoàng hôn phû xuÓng m¶ 
Chuông chùa nhË rÖi rÖi 
Tôi thÃy tôi mÃt mË, 
MÃt cä m¶t bÀu tr©i.� 
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Tôi  

là ngÜ©i  

ViŒt Nam 
 

TØ trong trái tim mình, 
không phäi ª m¶t nÖi nào khác cä, 

tôi là m¶t ngÜ©i ViŒt Nam. 
(Phåm TuÃn Huy) 

 
 

TrÀn-Ng†c Xuân-H¢ng 
 
 

Ãy ngày qua - k‹ tØ lúc 22 gi© 
Çêm ngày Chû nhÆt 29 tháng 

06 næm 2003 vŠ låi nhà - sau khi nhân 
dÎp gia Çình chúng tôi ÇÜ®c lên chùa 
Viên Giác tham d¿ ñåi lÍ k› niŒm 25 
næm thành lÆp chùa Viên Giác và xuÃt 
bän báo Viên Giác (1978-2003). Tôi 
bi‰t ba tôi mŒt l¡m, mŒt tØ tâm thÀn lÅn 
th‹ xác vì, bà N¶i tôi tØ trÀn m§i hÖn 
træm ngày, ÇÜ©ng vŠ chùa mình ba tôi 
lái Çôi lÜ®t trên 1500 cây sÓ - rÒi sáng 
s§m ngày ThÙ Hai ba má tôi và tôi 
phäi u‹ oäi tr‡i dÆy, ngÜ©i Çi làm kÈ 
mang c¥p sách Çi h†c. ¯a, may mà 
næm nay có thêm cô HN bên Pháp 
sang cùng tháp tùng Çi chung, nên 
suÓt Çoån ÇÜ©ng dài gia Çình chúng tôi 
nói nói, cÜ©i cÜ©i quanh quÄn v§i mÃy 
mÄu chuyŒn vui, cho nên (thÌnh 
thoäng) quên mÃt Çi bÀu không khí 
trong xe bÙt rÙt, khó chÎu bªi ánh n¡ng 
ban trÜa h¡t vô m‡i lúc (bÆn Çi lÅn lÜ®t 
vŠ) m‡i lúc m‡i tæng thêm nhiŒt Ç¶ tØ 
35 Ç¶ nóng, và... gây nên s¿ cæng 
th£ng, ng¶t ngåt; xe chåy bÕ låi Çàng 
sau mÃy træm cây sÓ, vÆy mà gia Çình 
chúng tôi càng lúc càng cäm thÃy 
không... mát mÈ chút nào!  

Ba tôi nói: " Phäi Çi, vŠ thÆt s§m - 
s® cänh kËt xe trên khoäng ÇÜ©ng gÀn 
Stuttgart". Nên theo d¿ ÇÎnh, thì ngày 
thÙ Sáu, ba tôi (vô sª tØ 4 gi© 30 sáng) 
má tôi nghÌ viŒc làm tØ 12 trÜa, cô HN 
ª nhà chuÄn bÎ cÖm nÜ§c và nh»ng 
món l¥t v¥t cÀn thi‰t mang theo (nhÜ 
nÜ§c uÓng, trái cây v.v...) - ngày thÙ 
Næm ba má tôi Çã mang ra xe nh»ng 
vÆt døng mŠn mùng chi‰u gÓi, quÀn 
áo; duy nhÙt chÌ còn Ç®i tôi tan h†c vŠ 
"lùa" v¶i mÃy mi‰ng cÖm, uÓng vài 

ngøm nÜ§c n»a là... khªi hành lúc gÀn 
14 gi©!  

Lúc tØ chùa Viên Giác vŠ, th©i gian, 
th©i ti‰t n¡ng nóng cÛng không xê dÎch 
nhau nhiŠu l¡m. ñ¶ nóng ban trÜa 
thì... nóng Öi là... nóng. Thêm n»a, là 
gÀn t§i Frankfurt låi... låc mÃt m¶t 
khoäng ÇÜ©ng dài, khi ba tôi Ç°i hÜ§ng 
sang xa l¶ sÓ 3, sang sÓ 81. 

VŠ Ç‰n nhà, ba má tôi, cô HN v§i 
tôi ÇŠu cäm thÃy an låc trong tâm linh, 
và Çã ÇÜ®c bi‹u l¶ trong gi†ng nói, 
ti‰ng cÜ©i tÜÖi mát khi quây quÀn bên 
nhau cùng bày lên m¥t bàn æn mÃy 
h¶p cÖm chay mang theo tØ chùa, rÒi 
cùng æn, cùng k‹ låi cho nhau nghe 
chuyŒn cûa Çôi ngày qua sinh hoåt 
trên chùa Viên Giác. M¥c cho th©i gian 
l»ng l© trôi Çi, cho Ç‰n khi ba tôi lên 
ti‰ng nh¡c nhª, thì m†i ngÜ©i m§i 
thäng thÓt ch®t nh§ ra, dù r¢ng m†i 
ngÜ©i vÅn còn ti‰c nÓi câu chuyŒn k‹ 
nhÜng Çành chia tay trª vŠ phòng ngû. 
ñêm Çã nghiêng vŠ... sáng. 

Sinh hoåt gia Çình chúng tôi trª låi 
bình thÜ©ng sau khi gia Çình chúng tôi 
ÇÜa cô HN trª vŠ Metz-Borny. Má tôi 
không còn than vãn: "MÃy ngày rÒi, 
ông Tr©i không chÎu ban xuÓng ng†n 
ÇÒi 550 nhà mình vài gi†t mÜa", Ç‹ cho 
khu vÜ©n nhÕ Çám cäi bË xanh, bøi rau 
tÀn ô... gøc ÇÀu rÛ rÜ®i - nhÙt là mÃy 
dây bí, dây bÀu Çang u‹ oäi ng†n lá, 
cÀn thi‰t Çôi bàn tay ngà ng†c cûa má 
tôi tÜ§i quanh gÓc mÃy gàu nÜ§c mát, 
bón thêm vài ba n¡m phân phø l¿c 
tæng trÜªng cho bäy, tám trái con con 
ÇÀu mùa mà bà bÃy lâu nay bÕ công 
ra næng chæm sóc sáng, chiŠu. PhÆt 
Ç¶, má tôi thÜ©ng luôn miŒng nói nhÜ 
vÆy, m‡i khi hài lòng, tÕ š sung sÜ§ng 
qua m¶t viŒc gì Çó mà bà mong mÕi, 
nay Ç¶t nhiên ÇÜa t§i bÃt ng©. Th©i ti‰t 
ngay ngày hôm sau, ch®t quay trª låi 
trên ÇÌnh ÇÒi 550 cûa gia Çình chúng 
tôi Çang cÜ ngø v§i làn gió dÎu hiŠn, 
dÜ§i Çám mây Çen nhåt vÀn vÛ vào lúc 
hØng Çông và ban cho vÜ©n rau cûa 
bà suÓt Çêm dài cÖn mÜa rì rào mát 
rÜ®i, Çáng k‹ là mÃy thùng xanh xanh 
n¢m buÒn hiu, thÅn th© bên li‰p vÜ©n 
khô ran, khô khÓc tÆn Çáy không có 
gi†t nÜ§c nhÕ xíu; gi© gÀn nhÜ nÜ§c 
mÜa có ÇÀy Çû cho th©i gian m¶t tuÀn 
lÍ bà mong mÕi, cÀn thi‰t phäi có. VÆy 
là má tôi khÕi phäi nh†c công tr‡i dÆy 
lúc 6 gi© sáng, kéo dây tØ trong nhà ra 
chi‰c thùng 25 lít hÙng nÜ§c tÜ§i rau, 
tÜ§i bí, tÜ§i bÀu... MØng quá. 

Bu°i tan h†c trÜa nay, lúc vào 
phòng cÃt c¥p vª, tình c© ánh m¡t tôi 
ch®t sáng long lanh khi b¡t g¥p gi»a 

m¥t bàn h†c m¶t quy‹n sách song ng» 
Anh-ViŒt dÀy c¶m, bìa n°i bÆt hàng 
ch» må vàng trên nŠn nâu thÅm: VÈ 
Vang Dân ViŒt, Tuy‹n tÆp V - tác giä 
Tr†ng Minh (DÎch thuÆt ñ‡ Kh¡c Siêm, 
và nhuÆn s¡c Ruth Talovich); ÇÒng 
th©i bên tai tôi væng v£ng vang lên l©i 
ba tôi ng†t ngào trÀm Ãm cûa ngày 
nào Çó cách nay hÖn 2 tháng qua, khi 
ông vØa Ç†c xong Tåp chí Viên Giác 
sÓ 134: "Næm nay vŠ chùa, quà ba 
mua t¥ng con là quy‹n VÈ Vang Dân 
ViŒt V, còn quy‹n sÓ IV thì dÎp khác vŠ 
chùa ba së hÕi låi bác Sanh, bác Nga 
xem sao.". Hai bàn tay nhÕ nh¡n cûa 
tôi run run, trân tr†ng nâng cuÓn sách 
ÇÜa ngang tÀm m¡t, lòng r¶n lên n‡i 
xúc Ç¶ng êm ái, lå thÜ©ng. Tôi là ÇÙa 
con Ç¶c nhÙt cûa gia Çình, nên tôi luôn 
luôn s¤n có nh»ng giây phút gÀn gÛi, 
tÆn hÜªng ÇÜ®c h‰t m†i hånh phúc, 
tình thÜÖng yêu, chiŠu chu¶ng (trong 
khuôn phép) cûa ba má ban Ç‰n tØ lúc 
tôi m§i sinh ra Ç©i cho Ç‰n ngày hôm 
nay, tôi thÃm nhuÀn, ghi tåc vào lòng š 
mong muÓn cûa ba, cûa má là bao gi© 
cÛng muÓn cho tôi trª thành m¶t ngÜ©i 
ViŒt Nam. M¶t ngÜ©i ViŒt Nam thÆt 
toàn häo, tØ tâm linh Ç‰n th‹ xác (dù 
r¢ng tôi sinh ra ª m¶t nÖi chÓn không 
phäi là Quê HÜÖng ViŒt Nam, h¢ng 
ngày tôi b¡t bu¶c phäi hòa nhÆp vào 
ngôn ng» cûa ngÜ©i bän xÙ, nÖi h†c 
ÇÜ©ng thêm 2 Sinh ng» phø Anh, 
Pháp...); vì vÆy mà trong tû sách ViŒt 
ng» cûa gia Çình, tôi Ç†c, hi‹u (Çôi lúc 
tôi phäi hÕi låi ba tôi), và vi‰t hÀu nhÜ 
hoàn toàn nh»ng cuÓn sách ba tôi cho 
phép "ÇÜ®c" t¿ do mang lên phòng 
riêng nghiên cÙu Çôi ba ngày trong th©i 
gian ränh r‡i. Tôi là PhÆt Tº Çã Quy Y 
Tam Bäo, siêng næng theo ba má vŠ 
chùa trong nh»ng ngày LÍ H¶i, tham 
d¿ LÍ Th† Bát Quan Trai do Chi H¶i 
PhÆt Tº ÇÎa phÜÖng t° chÙc h¢ng næm 
v.v... hÀu ÇÜ®c có cÖ h¶i làm quen, 
h†c hÕi m†i ÇiŠu hay tØ TÆp quán, Væn 
hóa c° truyŠn cûa phong tøc ViŒt tØ 
ngàn xÜa lÜu låi. Tôi mê mÄn, tò mò 
trong tâm trí và Ü§c ao có ngay quy‹n 
VÈ Vang Dân ViŒt, tØ lúc ngÒi l¥ng 
yên nghe ba tôi gi§i thiŒu cuÓn VVDV  
I,II mà ông hân hånh ÇÜ®c (cho mÜ®n 
Ç†c) qua mÃy næm vŠ trÜ§c.  

" Tôi là m¶t ÇÙa trÈ MÏ gÓc ViŒt, rÃt 
hãnh diŒn vŠ nòi giÓng cûa mình n‰u 
không muÓn nói r¢ng tôi luôn luôn tìm 
cách bám vào nguÒn c¶i cûa mình. Tôi 
chÌ hi‹u l© m© r¢ng: nh»ng giá trÎ tinh 
thÀn và Çåo ÇÙc cûa tôi ÇÜ®c cÃy vào 
ngÜ©i tôi bªi nh»ng phong tøc tÆp quán 

M 
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ViŒt Nam Çã tåo nên con ngÜ©i tôi hôm 
nay. 

... Tôi là ngÜ©i ViŒt Nam. ñôi khi, 
tôi cÛng khó tin ÇiŠu này. S¿ hi‹u bi‰t 
cûa tôi vŠ ngôn ng» này giÕi l¡m chÌ 
b¢ng m¶t ÇÙa trÈ, và có lúc, tôi cäm 
thÃy thÆt thi‰u sót. ñó là ÇiŠu tôi cäm 
thÃy xÃu h°. Tuy nhiên Çó cÛng là ÇiŠu 
tôi hy v†ng së kh¡c phøc ÇÜ®c trong 
tÜÖng lai. NhÜng tôi bi‰t rõ r¢ng tôi là 
ngÜ©i ViŒt Nam. Khä næng vÜ®t qua s¿ 
khó khæn, ÇÓi diŒn v§i s¿ s® hãi Ç‹ 
thành công Çã n¢m trong máu cûa tôi. 
Dân t¶c tôi luôn luôn tìm thÃy ánh 
sáng trong m†i hoàn cänh tÓi tæm. Tôi 
Çã ÇÜ®c nuôi dÜ«ng trong tinh thÀn Çó. 
khä næng nói và vi‰t (ti‰ng ViŒt) cûa tôi 
có th‹ không b¢ng nh»ng ÇÙa trÈ ViŒt 
khác nhÜng tâm hÒn và š chí cûa tôi 
së mãi mãi là ngÜ©i ViŒt Nam. 

... 
Tôi bi‰t tôi không phäi là m¶t trÈ 

ViŒt gÜÖng mÅu.Tôi không bi‰t nói 
ti‰ng ViŒt nhÜng tôi vÅn ao Ü§c hay 
bi‰t vi‰t ti‰ng ViŒt nhÜ nhiŠu ÇÙa trÈ 
khác. NhÜng v§i nh»ng thành quä tôi 
Çã Çåt ÇÜ®c, v§i nh»ng ch¥ng ÇÜ©ng 
khó khæn tôi Çã vÜ®t qua, v§i nh»ng 
giá trÎ tinh thÀn và Çåo ÇÙc mà tôi Çang 
gìn gi», tôi thÆt hãnh diŒn. TØ trong trái 
tim mình, không phäi m¶t nÖi nào khác 
cä, tôi là m¶t ngÜ©i ViŒt Nam. 

 (trích trong: ChÜÖng nÖi sân trÜ©ng, 
NgÜ©i ViŒt VÈ Vang, Tuy‹n tÆp V, Tác giä 
Tr†ng Minh. Phåm TuÃn Huy vi‰t và Ç†c 
trong lÍ tÓt nghiŒp Trung H†c tåi Houston, 
Texas  - Thû khoa alief-elsik high school, 
alief isd, texas, 1999-2000. Bän dÎch do Cô 
ñào NÜÖng Çæng trên  báo Saigon nhÕ.)  

Tôi nhìn xuÓng trang sách, mà ven 
mi cÙ rÜng rÜng Ç†ng hoài dòng nÜ§c 
m¡t. Tôi hi‹u, nh»ng l¢n bút ph§t 
ngoài lŠ - màu vàng (n‰u có thêm 3 
l¢n ÇÕ chính gi»a nŠn vàng - m¶t bi‹u 
tÜ®ng thiêng liêng mà ba tôi trân quí tØ 
26 næm qua - thì së thÆt hoàn toàn ÇÀy 
Çû) - cûa ba tôi v§i ngø š gì ông dành 
riêng cho tôi, qua mÃy Çoån gåch 
th£ng theo chiŠu dài bài vi‰t cûa chú là 
(cûa anh?) Phåm TuÃn Huy. ñây cÛng 
ÇiŠu mà bÃy lâu nay ba má tôi h¢ng 
nh¡c nhª, khuyên nhû (Ü§c nguyŒn 
trong Ç©i ngÜ©i cûa ông bà) v§i tôi khi 
ÇÜ®c m‡i ngày 5, 3 gi© ÇÒng hÒ quay 
quÀn, lúc gia Çình chúng tôi Çoàn tø 
ngÒi låi cÆn kŠ bên nhau bÃt k‹ nÖi 
nào, bÃt kÿ th©i gian nào có ÇÜ®c. 

Hoàng hôn ngä bóng ánh chiŠu 
xuyên 

Tha thi‰t vÜ©n xa ti‰ng ñ‡ Quyên 

Nghe v£ng - v£ng hoài - hoài v†ng 
tÜªng 

Trôi xa - xa mãi - mãi triŠn miên 
Ng°n ngang træm mÓi Çôi b© nÜ§c 
Kh¡c khoäi næm canh m¶t n‡i niŠm 
B‰n tåm dØng chân buÒn khách l» 
Xót tình CÓ QuÓc vÅn truân chiên ! 

 (Ti‰ng QuÓc ChiŠu Hôm  
- ThÖ: huy giang) 

 
Tâm linh tôi cÛng nhân dÎp nÀy chói 

rång ánh hào quang trong sáng, quen 
thu¶c tÕa r¿c r« tràn ra kh¡p cæn 
phòng, chen thêm tinh hoa, cÃy thêm 
niŠm kiêu hãnh ÇÜ®c làm con cháu 
Dân t¶c ViŒt Nam - M¶t Dân T¶c có 
nŠn täng Dân Chû, Nhân Bän rång 
ng©i, ÇÆm nét Ç¥c thù suÓt 4000 næm 
Væn Hi‰n, và oai hùng cûa TiŠn Nhân 
gÀy d¿ng, gi» gìn Quê hÜÖng ñÃt t°, 

luôn phát huy  Phong tøc, TÆp quán 
không bao gi© ngØng nghÌ. NiŠm tin 
nÀy nª thêm hoa cho l©i nguyŒn hÙa 
cûa tôi hôm nào trÜ§c m¥t ba má tôi, 
gÀn 10 næm vŠ trÜ§c. Vì tôi là ngÜ©i 
ViŒt Nam. 

NhÜng tôi bi‰t rõ r¢ng tôi là ngÜ©i 
ViŒt Nam.  

Dân t¶c tôi luôn luôn tìm thÃy ánh 
sáng trong m†i hoàn cänh tÓi tæm. Tôi 
Çã ÇÜ®c nuôi dÜ«ng trong tinh thÀn Çó 
(... ) tâm hÒn và š chí cûa tôi së mãi 
mãi là ngÜ©i ViŒt Nam. 

(...) 
TØ trong trái tim mình,  
không phäi m¶t nÖi nào cä,  
tôi là ngÜ©i ViŒt Nam. 

(ÇÒi 550, tháng 07/2003) 

Tâm tÜ ngày gi‡ MË 
 

(Kính dâng HÜÖng HÒn TØ MÅu. 
T¥ng nh»ng bån ÇÒng tâm cänh) 

� Ngô Minh H¢ng 
 

MË Öi Ç©i lånh vô cùng 
Tim con l§p l§p trùng trùng giá bæng 
ñÜ©ng vŠ còn tÓi mây giæng 
Núi sông vÅn nh»ng cách ngæn Ç†a Çày 
 
MÒng Næm, s¡p gi‡ MË Çây 
Nghï Ön dÜ«ng døc cao dày mà thÜÖng 
ñÓt diêm, th¡p m¶t tuÀn hÜÖng 
Lòng con cùng gió muôn phÜÖng mÖ vŠ 
 
CÕ sÀu, có ch¥n ÇÜ©ng Çi 
Rêu xanh có phû tên ghi m¶ phÀn ? 
TÃm bia h£n Çã phong trÀn 
NhÜ hÒn con v§i nh»ng vÀn thÖ say ? 
 
TØ khi mÃt MË Ç‰n nay 
SÀu thÜÖng kia Çû héo gÀy Ü§c mÖ 
CÓ ngæn lŒ th¡m Çôi b© 
Con ÇÜa k› niŒm vào thÖ chiêu hÒn 
 
MÒng Næm này n»a là tròn 
Bæm læm næm ch¤n lòng con ngÆm ngùi... 
Bæm læm næm ch£ng niŠm vui 
Xót xa mÃt MË, Çau vùi mÃt Quê !!! 

 
NhÜng con tin có ngày vŠ 
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45  NˆM   
TµM  ñåO  DÐỚI  

TR©i  ÂU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giác Nguyên ñ¥ng QuÓc Quân 

 
 

I) Vào ñŠ 
TØ ngày tôi ÇÜ®c nhÆn làm nghiên 

cÙu viên tåi Trung tâm Nghiên cÙu 
Khoa h†c (Centre National de la 
Recherche Scientifique, France) 1956, 
45 næm Çã trôi qua. Bi‰t bao nhiêu s¿ 
ti‰n tri‹n vŠ khoa h†c, phÜÖng tiŒn 
truyŠn thông, hÕa tiÍn, trÎ bŒnh... 

ñ©i sÓng vÆt chÃt nhiŠu tiŒn nghi 
hÖn, song Ç©i sÓng xã h¶i và tình 
cäm có phÀn sút kém. Sát sinh vÅn 
gia tæng sau khi Çåi chi‰n thÙ hai chÃm 
dÙt, n¶i chi‰n vÅn lây lÙt ª ngay tåi Âu 
Châu (Bosnie), hay gÀn kŠ 
(Afghanistan). 

Chi‰n tranh tåi Phi Châu làm cho 
nhiŠu dân da Çen phäi tœ nån sang Âu 
Châu. RÒi dân chúng Çang lo không 
bi‰t chi‰n tranh thÙ ba có bùng n° ª 
IRAK không, hàng vån lính MÏ Çang 
Çóng tåi Yemen gÀn kŠ.  

Khûng bÓ Çåi quy mô nhÜ tåi 
World Trade Center (New York) làm 
giao thông h¢ng không sút kém, Kinh 
T‰ suy thoái . Tr¶m cÜ§p tåi nhiŠu nÖi 
gia tæng, Tà dâm nhÜ hãm hi‰p trÈ con 
cÛng tæng trÜªng, Liên Ç§i gia Çình 
thêm r©i råc; Nh»ng ông bà l§n tu°i 
th©i xÜa ª v§i con cháu, nay phäi sÓng 
cô ÇÖn nÖi nhà dÜ«ng lão. K‰t hôn 
giäm, ly dÎ tæng. Phá thai cÛng gia 
tæng. 

TÃt cä nh»ng tŒ nån xã h¶i Çó có 
phäi do s¿ suy kém niŠm tin nÖi các 
tôn giáo tåi Âu Châu không ? 

 
II) Xem Xét vŠ s¿ bi‰n chuy‹n 

cûa tôn giáo và chû nghïa ª Âu 
Châu 

Ta hãy xem xét s¿ bi‰n chuy‹n : 
-Cûa tôn giáo c° truyŠn 
-Cûa các t° chÙc tØ thiŒn khác 
-RÒi Ç‰n nh»ng tôn giáo m§i phát 

tri‹n ª Âu Châu nhÜ PhÆt Giáo  

1.  Bi‰n chuy‹n cûa Thiên Chúa 
Giáo tåi Âu Châu (1956-2002) 

Tåi các nÜ§c t¿ do nhÜ Pháp hÒi 
1956, sÓ ngÜ©i Çi d¿ Thánh lÍ nhà th© 
ngày chû nhÆt Çã thÜa th§t hÖn trÜ§c. 

Trái låi, tåi Ba Lan, khi còn dÜ§i 
ách C¶ng Sän, các phong trào công 
giáo rÃt månh: VALESA,  lãnh Çåo 
nghiŒp Çoàn công nhân, dÜ§i s¿ hÜ§ng 
dÅn cûa Giáo Hoàng tÜÖng lai Jean 
Paul II hÒi Çó, Çã lÆt Ç° ÇÜ®c ch‰ Ç¶ 
c¶ng sän tåi Ba Lan; LÀn ÇÀu tiên 
m¶t ch‰ Ç¶ C¶ng Sän Ç¶c tài ch¥t chë 
bÎ søp Ç°, không nh© quân Ç¶i nào bên 
ngoài viŒn tr®. 

Sau khi ÇÜ®c bÀu lên, ÇÙc Giáo 
Hoàng Jean Paul II Çã t° chÙc CÀu 
NguyŒn liên tôn cho Hòa bình gÒm 
Công Giáo, Tin Lành, Do thái giáo, HÒi 
Giáo, PhÆt giáo, vv...; tåi Assise quê 
hÜÖng th©i xÜa cûa Thánh François 
d’Assise. Thánh này là ngÜ©i Çã tØ bÕ 
gia Çình phú quš Çi tu, và trong cÖn 
thiŠn ÇÎnh Çã có v‰t thÜÖng, giÓng nhÜ 
Chúa Jésus, hiŒn ra trên hai bàn tay 
và hai bàn chân. 

Næm 1989, tÜ©ng Bá Linh Ç°, m¶t 
phÀn do hoåt Ç¶ng chÓng c¶ng cûa 
Tin Lành, phÀn khác do Thû TÜ§ng 
Helmut Kohl Çem tiŠn ÇiŠu Çình v§i 
Nga Sô h®p nhÃt hai phÀn nÜ§c ñÙc, 
ñông và Tây. 

2. Bi‰n chuy‹n cûa nh»ng t° 
chÙc Công Giáo hoåt Ç¶ng xã h¶i 

Mùa rét 1945, sau Çåi chi‰n lÀn thÙ 
hai, giáo sï Abbé Pierre vì cäm thÜÖng 
ÇÒng bào rét mÜ§t Çã lên ti‰ng Çòi xây 
nhà cho dân nghèo. Ông Çã ÇÜ®c n°i 
danh th‰ gi§i vì thành lÆp nh»ng h¶i 
Compagnons d’Emmaüs: ngÜ©i 
nghèo chung sÙc xin nh»ng máy móc 
ph‰ thäi Ç‹ sºa ch»a và bán låi hÀu 
sinh sÓng t¿ túc, khÕi phäi æn xin. ñó 
là th‹ hiŒn cûa lòng bác ái Thiên 
Chúa Giáo, và th¿c t‰ giúp ngÜ©i 
nghèo vÅn gi» th‹ diŒn cho h†. 

3. Bi‰n chuy‹n cûa nh»ng t° 
chÙc tØ thiŒn khác. 

Trong phåm vi hoåt Ç¶ng xã h¶i phi 
tôn giáo, có h¶i Médecins  du Monde 
do bác sï Bernard KOUCHNER t° 
chÙc, thÜ©ng læn l¶n nh»ng nÖi có 
chi‰n tranh, kh¡p th‰ gi§i, Ç‹ giúp 
ngÜ©i bÎ nån bÃt kÿ thu¶c phe phái 
nào. 

III) Phát tri‹n cûa PhÆt Giáo tåi 
Âu Châu 

1.  Nh»ng tài liŒu nghiên cÙu 
t°ng quát 

TrÜ§c 1878, PhÆt Giáo hÀu nhÜ 
không có m¥t tåi Âu MÏ. 

-Næm 1878, m¶t ngÜ©i Anh, Sir 
Edward ARNOLD (1) m§i cho phát 
hành m¶t cuÓn sách vŠ cu¶c Ç©i ñÙc 
PhÆt Thích Ca b¢ng thÖ væn. In ra bán 
ÇÜ®c m¶t triŒu cuÓn. 

-Næm 1881, Henry S. OLCOTT, 
H¶i trÜªng H¶i thông thiên h†c ra cuÓn  
‘PhÆt h†c vÃn Çáp’ (2) sách này Çã 
ÇÜ®c Çåi diŒn PhÆt giáo Tích Lan, 
NhÆt, Mi‰n ñiŒn, Cittagong Bengale 
Üng thuÆn, và næm 1897 Çã dÎch sang 
20 thÙ ti‰ng. 

-Næm 1951 Chistmas 
HUMPHREYS, H¶i trÜªng H¶i PhÆt 
Giáo Anh QuÓc ra cuÓn sách ‘PhÆt 
Giáo‘ (3) k‹ lÎch sº phát tri‹n cûa PhÆt 
Giáo kh¡p th‰ gi§i tØ th©i PhÆt Thích 
Ca t§i th‰ k› thÙ 20, tØ Á sang Âu MÏ; 
Nguyên Thûy, ñåi ThØa, ThiŠn Tông. 
Nh»ng nguyên tác Çåo PhÆt thâu gom 
vào 12 trên hai trang, ÇÜ®c Çåi diŒn 
PhÆt giáo các nÜ§c NhÆt, Thái Lan, 
Mi‰n ñiŒn, Tích Lan, Tibet công nhÆn. 

-Næm 1973, thì PEIRIS thâu góp s¿ 
Çóng góp cûa ngÜ©i Âu MÏ vào PhÆt 
Giáo, gÒm có t§i 89 tu sï Âu MÏ (4).  

-Næm 1998, P.  RONCE xuÃt bän 
m¶t cuÓn sách mô tä các Trung tâm 
PhÆt giáo tåi Pháp (5): có 108 Trung 
tâm ThiŠn, 104 Trung tâm ñåi ThØa 
Tibet,  45 Trung tâm ñåi ThØa ñông 
Nam Á. (xin k‹ sau Çây vài Trung tâm 
ViŒt nhiŠu ngÜ©i bi‰t nhÃt: Khánh Anh, 
Linh SÖn, Quan Âm, ThiŒn Minh, Trúc 
Lâm, Village des Pruniers... (xin l‡i, vì 
ch‡ eo hËp không th‹ k‹ cho Çû, xin 
xem (5). 

2. Nh»ng nÖi tác giä Çã thæm 
vi‰ng và cäm tÜªng (theo thÙ t¿ th©i 
gian) : 

1956-1964 cÜ trú tåi PARIS, chúng 
tôi Çã vi‰ng nh»ng Trung tâm PhÆt 
Giáo Pháp sau Çây: 

-Société des Amis du 
Bouddhisme (H¶i thân h»u PhÆt 
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giáo), PARIS, P.G. Nguyên Thûy chú 
tr†ng vŠ th¿c hành thiŠn ÇÎnh nhÃt là 
quán niŒm hÖi thª vô và ra, Anapana 
Sati; nhì là quán tØ bi, Metta 
Bhavana, CuÓn sách cûa 
LOUNSBERRY (6) nhÕ g†n và Ç‹ th¿c 
hành. Quán niŒm hÖi thª trong vòng 
20 phút nºa gi© thì thân tâm l¡ng l¥ng 
(ChÌ) và trí tuŒ sáng tÕ (Quán). Quán 
TØ Bi thì Çích là luyŒn Tâm TØ Bi ÇÓi 
v§i m†i ngÜ©i, m†i chúng sinh, rÙt bÕ 
tham ái và sân hÆn, tâm t¿ tåi an vui. 
Hai pháp môn này P.G. nguyên thûy 
thÜ©ng áp døng, nhiŠu Trung tâm ñåi 
thØa cÛng theo. 

-Centre de Méditation Mahayana 
de Gretz 77 Armanvilliers, Trung tâm 
thiŠn ñåi ThØa Gretz  do Réné Joly, 
Prajananda lÆp nên dùng cä Pali lÅn 
Sanscrit, trong Quán niŒm HÖi thª, và 
Bát Nhã Ba La MÆt ña Tâm Kinh. 

-NhiŠu chùa ñåi ThØa ViŒt Nam, 
Khánh Anh Bagneux, Quan Âm 
Champigny, Linh SÖn, Joinville le 
Pont... bäo tÒn vØa PhÆt Giáo, vØa 
phong tøc ViŒt Nam (T‰t, Vu lan, 
Trung Thu...). 

 
1965-2002, vŠ cÜ trú tåi Toulouse, 

chúng tôi Çã vi‰ng thæm: 
-Alt Buddhistische Gemeinde, 

Utting am Ammersee. Bavaria, 
Germany (Ç‰n thæm vào khoäng 1974) 
m¶t Trung tâm P.G. Nguyên Thûy do 
Ông Georg GRIMM thành lÆp ÇÀu th‰ 
k› 19 chû š trª vŠ nguÒn gÓc P.G. qua 
kinh sách Pali. Ông tin r¢ng P.G. do 
PhÆt Thích Ca dåy h®p v§i lš trí 
(raison) (7). Ông ta coi Vô ngã là cÓt 
y‰u, cùng v§i s¿ ÇÒng hóa mình v§i 
ngÜ©i khác (Mình th‰ nào, ngÜ©i th‰ 
Ãy, NgÜ©i th‰ nào mình th‰ Ãy, ñÒng 
hóa mình v§i kÈ khác, không gi‰t hay 
làm håi ai Sutta Nipata) (4). M‡i lÀn lÍ 
PhÆt thì ngÜ©i chû lÍ niŒm theo Pali, 
nh»ng ÇŒ tº khác niŒm b¢ng ti‰ng 
ñÙc. Không bu°i lÍ nào không nh¡c 
NgÛ Gi§i. H¶i Çó xuÃt bän m¶t nguyŒt 
san Yana b¢ng ñÙc væn. 

-Ÿ Toulouse chúng tôi chú tr†ng 
góp phÀn vào H¶i PhÆt Giáo và Væn 
hóa Toulouse (Association 
Bouddhique et culturelle de 
Toulouse) trong gÀn 30 næm, song 
cÛng vi‰ng thæm các trung tâm P.G. 
khác trong vùng: Linh Son, Cugnaux, 
Toulouse, Làng Mai village des 
Pruniers, Loubès Bernac, 47120 
Duras, (ThiŠn Tông ViŒt Nam), Dojo 
Zen Toulouse (ThiŠn Tông NhÆt), 
Institut Vayra Yogini, 81500 Marzens 
(P.G. Tibet). VŠ s¿ hoåt Ç¶ng cûa 

nh»ng Trung tâm này xin xem  (5). 
H.P.G.V.H.T., cÛng nhÜ nhiŠu ngÜ©i tåi 
Âu Châu rÃt lÜu š Ç‰n nh»ng s¿ vi‰ng 
thæm và thuy‰t pháp cûa ñÙc ñåt Lai 
Låt Ma: 

-næm 1991 tåi Dordogne, 
Journées de la Paix en Dordogne, 
v§i Abbé Pierre và Bernard Kouchner, 
kêu g†i Hòa Bình và Công Lš trong 
BÃt Båo ñ¶ng (6000 ngÜ©i d¿).                                                               

-næm 1993, tåi Vayra Yogini, 
(3000 ngÜ©i); tåi tòa thÎ chính 
Toulouse, và ñåi-h†c Toulouse; 
Sommet interconfessionnel (H¶i 
nghÎ ThÜ®ng ÇÌnh Liên tôn) Lourdes, 
gÒm Công Giáo, Tin Lành, Do Thái 
giáo, PhÆt Giáo... cÀu sao cho tôn-giáo 
liên k‰t con ngÜ©i chÙ không bÎ l®i 
døng Ç‹ chi‰n tranh. 

    
3.  Nh»ng sách tác giä nghiên 

cÙu thêm  
a) PhÆt giáo và khoa h†c 
-Bên Âu MÏ, nhiŠu sách bàn t§i 

vÃn ÇŠ PhÆt giáo và khoa h†c... NhiŠu 
sách nh¡c t§i kinh KALAMA. (8) (9). 
‘Không Ç‹ tÆp tøc c° truyŠn ... kinh 
sách... dÅn d¡t Çi sai låc. Khi nào t¿ 
mình hi‹u bi‰t r¢ng ÇiŠu này là tÓt... 
ÇÜa Ç‰n hånh phúc... chØng Çó hãy tin 
theo’. ñó chính là phÜÖng pháp ki‹m 
chÙng cûa khoa h†c. PhÆt giáo không 
cÃm phê phán, mà khuy‰n khích kinh 
nghiŒm bän thân. EINSTEIN tin r¢ng 
‘N‰u m¶t tôn giáo có th‹ thÕa mãn nhu 
cÀu cûa khoa h†c hiŒn Çåi thì Çó là 
PhÆt Giáo’. 

-GÀn Çây Mathieu RICARD, m¶t 
nghiên cÙu viên sinh hóa h†c 
(biochimie) ª Institut Pasteur bÕ nghŠ, 
sang Tibet cåo ÇÀu Çi tu. Ông ta cho là 
PhÆt giáo là m¶t khoa h†c tâm linh, và 
Çã thÕa mãn s¿ tìm tòi chân lš và tình 
thÜÖng. Sách (10) Çã bán rÃt chåy 
chØng m¶t triŒu cuÓn.     

 
b) PhÆt giáo và tái sinh 
-Sách (9) cÛng nói vŠ vÃn ÇŠ tái 

sinh, và nh¡c r¢ng có chÙng c§ vŠ tái 
sinh nhÃt là nÖi nh»ng trÈ thÖ nh§ låi 
ki‰p trÜ§c cûa chúng. M¶t giáo sÜ MÏ 
STEVENSON Çã nghiên cÙu b¢ng 
ki‹m chÙng khoa h†c (11). 

 
     IV) K‰t LuÆn 

Nh»ng nghiên cÙu và th¿c hành 
PhÆt Pháp trong 45 næm tåi Âu Châu 
Çem låi cho chúng tôi niŠm tin v»ng 
ch¡c là PhÆt Giáo së phát tri‹n månh ª 
các nÜ§c tân ti‰n nhÜ Âu MÏ vì PhÆt 
Giáo thích h®p v§i cä lš trí khoa h†c 
lÅn lòng tØ ái. 

Nh© ThiŠn ñÎnh  (nhÜ quán niŒm 
hÖi thª và quán tØ bi) con ngÜ©i luyŒn 
ÇÜ®c trí sáng suÓt và tâm t¿ tåi tØ bi Ç‹ 
chung sÓng hoà bình. 

Mong sao Liên HiŒp Âu Châu s§m 
mª r¶ng tØ 12 Ç‰n 25 nÜ§c trong hòa 
bình và tôn tr†ng nhân quyŠn.- 

 
(Toulouse - France) 
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Nam Mô  
B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt 

 
- NgÜ«ng båch Hòa ThÜ®ng 

ThÜ®ng Thû Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt 
Nam trên th‰ gi§i. 

 
- NgÜ«ng båch Hòa ThÜ®ng Phó 

ViŒn TrÜªng Væn Phòng II ViŒn Hóa 
ñåo GHPGVNTN HN tåi Hoa Kÿ. 

 
- NgÜ«ng båch ñåi Lão Hòa 

ThÜ®ng TrÜªng Môn Phái Lâm T‰ 
Chúc Thánh tåi Bình ñÎnh. 

 
- Kính båch Hòa ThÜ®ng Chû TÎch 

H¶i ñÒng Giáo PhÄm Trung ÐÖng 
kiêm H¶i ñÒng ñiŠu Hành 
GHPGVNTN Âu Châu. 

 
- NgÜ«ng båch Hòa ThÜ®ng Chû 

Sám kim gia trì ñåi LÍ. 
 
- NgÜ«ng båch chÜ Tôn TrÜªng 

Lão, chÜ Hòa ThÜ®ng, ThÜ®ng T†a, 
ñåi ñÙc Tæng Ni Ç‰n tØ châu Á, châu 
Úc, châu MÏ và châu Âu. 

 
- Cùng toàn th‹ quš Nam N» PhÆt 

Tº. 
 
Kính båch quš Ngài, 
Kính thÜa quš vÎ, 
 
Trong ñåi LuÆt có dåy r¢ng: 
ñåo do nhân tåo 
ñåo tåi tæng ho¢ng 
Tam Bäo hÜng long 
Tÿ Ni vi thû. 
 
Gi§i luÆt xÜa nay vÅn là mång 

måch cûa PhÆt Pháp. Chính nh© vào 
s¿ hành trì gi§i luÆt mà ngôi Tam Bäo 
ÇÜ®c hÜng thÎnh nÖi cõi th‰. ñiŠu nÀy 
do chÜ Tæng Ni và PhÆt Tº k‰ thØa liên 
tøc tØ Ç©i nÀy qua Ç©i khác Ç‹ gi» gìn 
mÓi Çåo mà chÜ PhÆt và chÜ T° Çã 
bao Ç©i d¿ng nên tåi ƒn ñ¶ rÒi ÇÜ®c 
truyŠn qua Trung Hoa, Ç‰n ViŒt Nam 
và ngày nay tåi Häi Ngoåi. 

Riêng tåi ñÙc nÀy chúng con 
(chúng tôi) ÇÜ®c phép nÓi truyŠn dòng 
phái Lâm T‰ Chúc Thánh, khªi Çi tØ 
H¶i An Quäng Nam, do Ngài Minh Häi 

T° SÜ, Ç‰n tØ Trung QuÓc Ç©i thÙ 34 
(1610-1687). TrÜ§c khi viên tÎch Ngài 
xuÃt bài kŒ nhÜ sau: 

 
Minh ThiŒt Pháp Toàn ChÜÖng 
ƒn ChÖn NhÜ ThÎ ñÒng 
Chúc Thánh Th† Thiên Cºu 
Kÿ QuÓc T¶ ñÎa TrÜ©ng 
ñ¡c Chánh LuÆt Vi Tuyên 
T° ñåo Giäi Hånh Thông 
Giác Hoa BÒ ñŠ Th† 
Sung Mãn NhÖn Thiên Trung. 
 
Cho Ç‰n nay gÀn 400 næm truyŠn 

thØa, có nÖi Çã cho pháp danh Ç‰n ch» 
Thánh. Riêng chúng con (chúng tôi) 
ÇÜ®c truyŠn thØa tØ SÜ Phø có pháp 
danh là ChÖn Ng†c và ch» NHÐ là 
khªi ÇÀu pháp danh cûa chúng con 
(chúng tôi) và Çã cho ÇŒ tº tåi gia v§i 
pháp danh khªi ÇÀu b¢ng ch» THÎ. 
Sau nÀy cäi thành ch» THIŒn. Pháp t¿ 
cûa nh»ng vÎ xuÃt gia là ch» Hånh và 
pháp hiŒu khªi ÇÀu b¢ng ch» Giác. 

Trong 38 ÇŒ tº xuÃt gia và hÖn 
7.000 ÇŒ tº tåi gia Çã quy y v§i chúng 
con (chúng tôi) tØ næm 1978 Ç‰n nay; 
chúng con (chúng tôi) Çã ch†n ÇÜ®c 
ngÜ©i k‰ thØa. ñó là ThÀy Hånh TÃn. 
ñây là ngÜ©i ÇŒ tº có th¿c tu và th¿c 
h†c, ÇÜ®c s¿ tin tÜªng trong chúng lš 
cÛng nhÜ ÇÜ®c s¿ h‡ tr® cûa môn 
phong và tín ÇÒ. ñây là y bát truyŠn 
thØa Ç©i nÀy qua Ç©i khác nhÜ T° T° 
Çã tÜÖng truyŠn; nay xin trao låi cho 
ThÀy Hånh TÃn Ç‹ gi» gìn Tông Phong 
Pháp Phái. Còn chúng con (chúng tôi) 
chÌ lui vŠ ª cÜÖng vÎ m¶t PhÜÖng 
TrÜ®ng cûa ngôi chùa Viên Giác nÀy 
và chÌ xuÃt hiŒn khi nào thÆt cÀn thi‰t. 
Dành thì gi© Ç‹ Än tu, dÎch kinh, vi‰t 
sách và tu luyŒn cho chính bän thân 
mình. 

Nhân cÖ h¶i nÀy chúng con 
(chúng tôi) cÛng xin dâng l©i cäm tå 
lên Tam Bäo gÒm nh»ng ÇiŠu sau Çây: 

 
- ThÙ nhÃt là Ön QuÓc Gia nÀy Çã 

cÜu mang cho chúng con (chúng tôi) 
có ÇÜ®c m¶t s¿ t¿ do tuyŒt ÇÓi vŠ m†i 
m¥t Ç‹ mang ánh sáng chân lš cûa 
ñÙc PhÆt mà ho¢ng hóa tåi quê hÜÖng 
nÀy. 

ViŒt Nam là nÖi chúng con (chúng 
tôi) ÇÜ®c sinh ra và l§n lên tåi Çó cÛng 
Çã cÜu mang mình qua bao næm tháng 
cûa chi‰n chinh, loån låc; chúng con 
(chúng tôi) cÛng luôn nh§ Ç‰n và nghï 
vŠ Ç‹ Çáp ÇŠn Ön nghïa. 

 
- ThÙ nhì là Ön MË Cha Çã sinh 

thành dÜ«ng døc chúng con (chúng 
tôi) nên ngÜ©i. N‰u không có nhân 
duyên làm con cái, huynh ÇŒ trong gia 
Çình h† Lê ª quê hÜÖng xÙ Quäng Ãy; 
thì ngày nay không có th‹ xác nÀy, 
tâm nguyŒn nÀy Ç‹ phøng s¿ cho tha 
nhân. 

 
- ThÙ ba là Ön SÜ TrÜªng. N‰u 

không có s¿ t‰ Ç¶ cûa ân sÜ thì chúng 
con (chúng tôi) không có duyên Ç‹ 
xuÃt gia nÖi PhÜ§c Lâm và Viên Giác 
cÛng nhÜ sau Çó HÜng Long - Sài 
Gòn. ÷n ThÀy chÜa ÇŠn ÇÜ®c, mà nay 
thì SÜ Phø Çã Tây quy. ThÙ Ç‰n là Ön 
cûa Giáo H¶i ª trong cÛng nhÜ ngoài 
nÜ§c Çã cÜu mang nâng Ç« cho chúng 
con (chúng tôi) thành t¿u m†i PhÆt s¿ 
cÛng nhÜ viŒc tu và s¿ h†c. ñ¥c biŒt là 
chÜ Tæng Ni trong GHPGVNTN Âu 
Châu cÛng nhÜ Chi B¶ PhÆt Giáo ViŒt 
Nam tåi ñÙc QuÓc. SuÓt quá trình 25 
næm làm viŒc v§i quš Ngài và quš vÎ, 
chúng con (chúng tôi) Çã h†c hÕi ÇÜ®c 
rÃt nhiŠu. Xin låy tå thâm ân Çó. 

 
- ThÙ tÜ là ân Chúng Sanh B¢ng 

H»u. N‰u không có quš vÎ là nh»ng 
ngÜ©i PhÆt Tº thuÀn thành lo h¶ Çåo 
giúp Ç©i thì chÓn già lam Viên  Giác 
nÀy không có cÖ ngÖi Ç‹ thành t¿u và 
phát tri‹n nhÜ ngày hôm nay. ñã có 
bi‰t bao nhiêu ngÜ©i bÕ công, bÕ cûa 
vào Çây m§i thành t¿u ÇÜ®c nhÜ th‰. 
Ai Çang ª dÜ§i mái chùa nÀy và ai Çã 
m¶t lÀn lÍ bái tham quan nÖi Çây, cÛng 
ÇŠu th† Ön cûa tÃt cä nh»ng ñàn Na 
Thí Chû Çã vun bÒi nên chÓn T° nÀy, 
Ç‹ ngàn Ç©i sau mãi mãi ghi dÃu bÜ§c 
chim Di cûa Çàn con ViŒt, Çã Ç‰n Çây 
vào hÆu bán th‰ k› thÙ 20 nÀy. 

Ngôi chùa nÀy ÇÜ®c s¿ Çóng góp 
cûa bà con PhÆt Tº kh¡p næm châu 
cÛng nhÜ s¿ quan tâm cûa chÜ tôn 
giáo phÄm. Do vÆy chúng con (chúng 
tôi) xin ÇÜa ra m¶t ÇŠ nghÎ Ç‹ ngôi 
chùa nÀy ÇÜ®c bäo trì và phát tri‹n. 

Thông thÜ©ng thì vÎ Trø Trì së 
hoàn toàn chÎu trách nhiŒm ÇÓi n¶i 
cÛng nhÜ ÇÓi ngoåi cûa ngôi chùa; 
nhÜng n‰u m¶t mai Çây, các Ç©i Trø 
Trì k‰ tøc phäi ÇÜ®c thông qua 3 thành 
phÀn trong 3 cÖ cÃu cûa 3 lá phi‰u; 
n‰u là viŒc tr†ng Çåi, thì m§i ÇÜ®c thi 

LÍ k› niŒm 25 næm  
thành lÆp chùa Viên Giác 
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hành. ñó là š ki‰n chÌ Çåo cûa 
GHPGVNTN Âu Châu. ThÙ hai là š 
ki‰n cûa môn phái Lâm T‰ Chúc 
Thánh Häi Ngoåi và thÙ ba là š ki‰n 
cûa nh»ng ÇŒ tº xuÃt gia. N‰u viŒc l§n 
mà chÌ có m¶t phi‰u thuÆn, xem nhÜ 
không thành t¿u. B¡t bu¶c phäi có 2 
phi‰u ÇÒng š trª lên thì m§i có tính 
cách công b¢ng ÇÜ®c. 

Thông thÜ©ng thì ngÜ©i xÜa hay 
truyŠn hiŠn chÙ ít ai truyŠn tº. NhÜng ª 
Çây ngÜ©i ÇŒ tº nhÜ ThÀy Hånh TÃn 
thu¶c Ç©i thÙ 2 cûa Viên Giác t¿ nÀy 
và Ç©i thÙ 42 cûa Phái Lâm T‰ Chúc 
Thánh rÃt xÙng Çáng Ç‹ ÇÜ®c truyŠn 
thØa. N‰u nh»ng Ç©i k‰ ti‰p mà trong 
ÇŒ tº không còn ngÜ©i k‰ nghiŒp, thì 
Giáo H¶i và Môn Phái có quyŠn cº 
ngÜ©i thØa k‰. Vì Çây là ngôi chùa 
chung cûa Giáo H¶i và cûa m†i ngÜ©i 
chÙ không phäi cûa riêng m¶t ngÜ©i 
nào. 

Chúng tôi cÛng xin cäm Ön nh»ng 
Tôn Giáo bån nhÜ Thiên Chúa, Tin 
Lành, Cao ñài, Hòa Häo trong th©i 
gian qua cÛng Çã h‡ tr® cho cá nhân 
chúng tôi cÛng nhÜ cho ngôi chùa Viên 
Giác nÀy b¢ng nhiŠu hình thÙc khác 
nhau. Thâm ân Çó xin mãi ghi tåc nÖi 
cõi lòng nÀy. 

Chính quyŠn và nhân dân ñÙc 
suÓt trong 25 næm qua Çã tr¿c ti‰p 
ho¥c gián ti‰p h‡ tr® tØ vÆt chÃt Ç‰n 
tinh thÀn. Do vÆy nhân Çây chúng tôi 
cÛng có Çôi l©i cäm tå và mong r¢ng 
ân nghïa Ãy vÅn còn ti‰p tøc mãi mãi 
trong tÜÖng lai. 

 
L©i cuÓi chúng con xin cúi ÇÀu 

thâm tå ChÜ Tôn TrÜªng Lão, chÜ Hòa 
ThÜ®ng, ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc Tæng Ni 
tØ nhiŠu nÖi khác nhau trên th‰ gi§i Çã 
vì Çåi s¿ mà vŠ Çây Ç‹ chÙng minh và 
gia bÎ cho bu°i lÍ ÇÜ®c hoàn mãn và 
chúng tôi cÛng xin cäm Ön quš Chùa 
tåi ñÙc, quš ñåo H»u, quš PhÆt Tº 
gÀn xa Çã cúng dÜ©ng tÎnh tài, vÆt 
døng cÛng nhÜ trai phån cho nh»ng 
ngày lÍ tr†ng Çåi nÀy ÇÜ®c thÆp phÀn 
viên mãn. ÷n Ãy xin mãi ghi sâu và 
cuÓi cùng xin chúc cho vÎ Tân Trø Trì 
cûa Viên Giác t¿ tåi Hannover khó 
khæn nào cÛng së có th‹ vÜ®t qua và 
thº thách nào cÛng là m¶t hånh 
nguyŒn trên con ÇÜ©ng th¿c hành BÒ 
Tát ñåo. TÃt cä së thành công nhÜ š 
nguyŒn. 

Nam Mô LÎch ñåi T° SÜ BÒ Tát  
Ma Ha Tát tác Çåi chÙng minh 
 
Kh‹ thû 
Thích NhÜ ñi‹n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ông c¿u Thû TÜ§ng Ti‹u Bang 
Niedersachsen, Dr. Ernst Albrecht. 
Ông Schmalstieg, ThÎ TrÜªng thành 
phÓ Hannover. Ông Dr. Meihorst, 
ngÜ©i CÓ vÃn cûa chùa. Ông Prof. Dr. 
Dr. Antes, Phân khoa trÜªng Phân 
khoa Tôn Giáo H†c ñåi H†c 
Hannover. Và hÖn 250 quan khách 
ñÙc tham gia Çêm Væn NghŒ k› niŒm 
25 næm thành lÆp Chùa Viên Giác vào 
ngày 21.6.2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÍ cung nghinh chÜ Tôn TrÜªng 

Lão quang lâm chÙng minh ñåi LÍ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ñåi diŒn cho GHPGVNTN Âu 

Châu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ñåi diŒn cho Môn Phái Lâm T‰ 

Chúc Thánh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hòa ThÜ®ng Thích H¶ Giác, Phó 
ViŒn TrÜªng Væn Phòng II ViŒn Hóa 
ñåo Häi Ngoåi tåi Hoa Kÿ ban Çåo tØ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng tuyên 
Ç†c s¿ truyŠn thØa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng trao y, 
bát, Ãn tích cho vÎ tân trø trì. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T†a vÎ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ñŒ tº xuÃt gia làm LÍ Chúc Th† 

nhân lÍ sinh nhÆt lÀn thÙ 54 cûa 
ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng. 
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ñåi Lão Hòa ThÜ®ng Thích Tâm 

Châu t¥ng 4 vÀn thÖ nhân lÀn sinh 
nhÆt thÙ 54 cûa ThÜ®ng T†a PhÜÖng 
TrÜ®ng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Væn nghŒ góp vui cûa Gia ñình 

PhÆt Tº ViŒt Nam tåi ñÙc QuÓc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍ phát Giäi thÜªng Viên Giác "Vi‰t 
VŠ Âu Châu". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ChÜ Tôn ñÙc và quš PhÆt Tº tham 

gia lÍ phát giäi thÜªng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÍ ChÄn T‰ båt Ç¶, cÀu nguyŒn âm 

siêu dÜÖng thái. 
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phát nguyŒn væn 
 

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo tác đại 
chứng minh, 

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn Chúc Thánh Pháp 
Phái Minh Hải Tổ Sư truyền Thừa chư vị Tổ Sư chứng 
minh, 

Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, 
Đại Đức Tăng Ni tác đại chứng minh, 

Đệ tử pháp danh Thiện Tín, tự Hạnh Tấn, hiệu Giác Hoa 
là đệ tử đời thứ 42 dòng Lâm Tế, Pháp Tử của Thượng Tọa 
thượng Như hạ Điển. Nay thể theo sự truyền thừa của môn 
phái và bổn tự được Sư Phụ truyền trao trọng trách trụ Như 
Lai Xứ trì Như Lai Sự tại chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc. 
Đệ tử xin có những lời bộc bạch như sau: 

Từ lúc đức Từ Phụ thị hiện Chứng Đạo và chuyển bánh 
xe Pháp, giáo lý Phật Đà không ngừng xoay chuyển đem 
ánh sáng trí tuệ soi thấu muôn phương, đất nước Việt Nam 
cũng được thấm nhuần hồng ân ấy. Nhiều vị Tổ đã đem con 
đường giải thoát đến với dân tộc Việt Nam chúng ta. Tổ Sư 
Minh Hải đã thắp sáng đuốc mầu làm rạng rỡ bầu trời xứ 
Quảng với Tổ Ðình Chúc Thánh. Con nay cũng được hưởng 
chút ân huệ do sự truyền thừa đó. 

Không làm sao con quên được ngày đầu tiên được 
khoác lên người tấm y giải thoát, lòng hớn hở  tự nhủ mình 
đã bước vào dòng Thích Tử Như Lai. Ôi, thật đơn sơ với 
những ngày ban sơ ấy. Qua sự dìu dắt của bổn sư và quý 
thầy Giáo Thọ, con dần hiểu mình còn đứng rất xa ngoài 
ngưỡng cửa trí tuệ. Năm tháng thoi đưa, ân giáo dưỡng của 
Sư Phụ càng dầy, công hộ trì của Đàn Na càng nặng, không 
sao thoái thác được trước lời chỉ định của Sư Phụ con đành 
phải đứng ra lãnh trọng trách quán xuyến ngôi Già Lam 
Viên Giác tại thành phố Hannover xa quê hương muôn 
trùng này. Tự xét con tài hèn nghiệp nặng khó thể châu 
toàn, để tránh không làm chậm lại sự phát triển của Phật 
Pháp, lòng không sao chẳng lo toan, tâm luôn phập phòng 
cầu chư Tôn Đức, chư Tổ và chư Phật cùng Bồ Tát gia bị. 

Hôm nay đứng trước Tam Bảo con không biết dùng lời 
lẽ nào hơn là trên đảnh lễ chư Tôn Đức ai bi mẫn cố luôn 
hỗ trợ cho con trong những ngày sắp đến, con ngưỡng 
mong quý Ngài trong GHPGVNTN Âu Châu và chư tôn đức 
trên toàn thế giới, thường từ bi ban giáo cho con những chỗ 
sai quấy mà con vấp phải, để tâm thức con không đi dần 
vào sự sơ hở. Ngoài ra cũng xin chư Tôn Đức trong môn 
phái và chư huynh đệ cùng Thầy Tổ hãy hỗ trợ cho con để 
làm tròn bổn phận. Kế đến con chỉ biết phát nguyện cố 
gắng trong suốt thời gian làm việc của con để: 

* Nương theo những bước đi của Sư Phụ chúng con đã 
đi trên con đường phục vụ Đạo Pháp và Dân Tộc tại xứ Đức 
này. 

* Bên trong gầy dựng một tinh thần lục hòa của chúng, 
khích lệ sự tu tập thân tâm cho chính bản thân mình cũng 
như chư huynh đệ và tăng chúng của bổn tự. 

* Bên ngoài phát triển sự sinh hoạt của Phật Giáo một 
cách vững chãi trong mọi sinh hoạt đời sống hằng ngày, để 
chúng đệ tử của Phật luôn đầy đủ hai loại chủng tánh cho 

thật viên mãn. Con nguyện vận động cho Phật Giáo được 
công nhận là một tôn giáo tại xứ Đức này. 

* Đối với người bổn xứ con cũng nguyện cho họ được 
gần gũi hơn với Phật Giáo Việt Nam. 

Sức người có hạn, đức tu con lại chưa có gì, chỉ nương 
nhờ vào oai lực của Tam Bảo. Nơi đây con xin được gửi trọn 
vận mệnh của Phật Tử Việt Nam tại xứ Đức vào tay Tam 
Bảo, con nguyện làm công cụ của Tam Bảo để trên đền ơn 
Đức Từ Phụ đã hoằng khai đạo mầu nơi cõi Ta Bà này, cũng 
như Chư Tổ, Sư Phụ con đã truyền thừa dần đến chúng con 
ngày hôm nay. Dưới là đem những kinh nghiệm có được 
trong quá trình tu học của mình để san sẻ khắp với chư vị 
Phật Tử để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. 

 

Nhân sự nội tự  
Viên Giác tự 2003-2007 

 
Kính Cung Thỉnh Thượng Tọa Phương Trượng làm Cố 
Vấn hướng dẫn tinh thần 
 
Trụ Trì  Thích Hạnh Tấn 
 
Tri Sự  Thích Hạnh Giới 
 
Nghi Lễ  Thích Hạnh Vân 
Phụ Tá nghi lễ Thích Hạnh An 
 
Tri Khách Thích Hạnh Bảo (người Hoa, Việt) 
  Thích Hạnh Hảo (người Hoa, Đức, Anh) 
  Thích Hạnh Định (người Hoa, Việt, Bắc 
  Âu) 
 
Tri chúng TK Thích Đồng Văn 
 
Tri chúng SD Thích Hạnh Giới 
 
Tri Khố  Thích Hạnh Lý 
Phụ Tá tri khố Thiện Tịnh 
 
Tri Viên  Thiện Tính 
 
Tri Tạng  Thích Đồng Văn 
  Thích Hạnh Thức (phụ tá) 
  Thiện Tính (phụ tá) 

 
Ban Giáo Thọ Thích Hạnh Tuấn 
  Thích Đồng Văn 
  Thích Hạnh Tấn 
  Ni Sư Thích Nữ Như Viên 
 
Giảng Sư  Thích Hạnh Từ 
  Thích Hạnh Hòa 
  Thích Hạnh  Hảo 
  Thích Hạnh Sa 
 
Ban Nghiên Cứu và Phiên Dịch 
  Thích Hạnh Tuấn  
  Thích Đồng Văn 
  Thích Hạnh Tấn 
  Thích Như Tú 
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  Thích Hạnh Hảo 
  Thích Như Tịnh 
  Thích Hạnh Giới 
  Thích Hạnh Giả 
 
Trưởng Thị Giả Thích Hạnh Tuệ 
Thủ Qu ỹ Thích Hạnh Giả 
 
Ban Thanh Kiểm Thích Hạnh Tấn (trưởng ban) 
  Thích Hạnh Bảo (phó ban) 
  Thích Hạnh Lý (phụ tá) 
 
Ban Kinh Tài - Ngoại Tự  
  Thích Hạnh Nguyện (trưởng ban) 
      Thích Hạnh Bảo (phó ban) 
  Thích Hạnh Giả (phụ tá)  
  Thích Nữ Hạnh Ngộ (phụ tá) 
    
  - Nội Tự 
        Thích Nữ Hạnh Thông (trưởng ban) 

 Thích Nữ Hạnh Bình (phó ban) 
  
  Thích Nữ Hạnh Ngộ (phụ tá) 
 
Hương Đăng Thích Nữ Hạnh Ngọc (trưởng ban) 
  Thiện Chánh (phụ tá) 

 

Thông Báo 
 

Hành Hương Ấn Ðộ 
 

Một chuyến Hành Hương Ấn Độ, từ 10 đến 29 
tháng 02 năm 2004, xuyên qua quốc gia Tích Lan (Sri 
Lanka). Chuyến hành hương dành cho thành viên Gia 
Ðình Phật Tử, người trẻ và những người có sức khỏe. 
Tiêu chuẩn trung bình, cộng với nhiều sự tu tập như 
đảnh lễ từ chân núi Linh Thứu lên v.v... Để biết thêm 
chi tiết xin liên lạc về: 

Thích Hạnh Tấn 
Pagode Viên Giác- Karlsruher str. 6 

30519 Hannover- Germany 
mail thich_hanhtan@viengiac.de 

tel. +49.511.8796320 
fax.+49.511.8790963 

mobil +49.1603871761 
http://www.viengiac.de 

 

Chi Hội Trưởng Chi Hội PTVNTN  tại Stuttgart 
 

Ðể công việc Phật sự tại Stuttgart không gặp trở ngại vì 
Ðạo Hữu Thiện Pháp Hà Thị Lan Anh, Chi Hội Trưởng đã tạ 
thế ngày 11.07.2003. 

Hội Phật Tử VNTN tại Ðức đề cử Ðạo Hữu Thiện Tính 
Nguyễn Hữu Diêu, Chi Hội Phó Nội Vụ, tạm giữ chức vụ Chi 
Hội Trưởng cho đến hết nhiệm kỳ 2002-2004. 

Ðịa chỉ liên lạc: 
ÐH. Thiện Nguyện Lý Hùng S ơn 

Karl-Pfaff Str.39 
70597 Stuttgart 

Tel. 0711-6493757 
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æn trái nh§ 

kÈ trÒng cây 
 

Bài phát bi‹u cûa ñåo h»u ThÎ Tâm Ngô Væn 
Phát, H¶i TrÜªng H¶i PhÆt Tº VNTN tåi CHLBñ 

trong bu°i lÍ k› niŒm 25 næm thành lÆp H¶i PhÆt 
Tº VNTN tåi CHLBñ 

 
Nam Mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt 

 
Kính båch chÜ Hòa ThÜ®ng, ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc Tæng Ni  
Kính thÜa quš vÎ quan khách 
Kính thÜa quš ñåo H»u 
TrÜ§c h‰t, thay m¥t H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam Tœ Nån (VNTN) 
tåi CHLBñ, chúng con, chúng tôi xin trân tr†ng kính gºi Ç‰n 
quš chÜ liŒt vÎ l©i chào mØng ñoàn K‰t trong tinh thÀn Bi Trí 
DÛng cûa ngÜ©i con PhÆt. 
 
Kính thÜa quš vÎ, 
Hôm nay quš vÎ h¶i tø vŠ Çây, dÜ§i mái chùa Viên Giác thân 
thÜÖng, nÖi che chª hÒn Dân T¶c, nÖi Çùm b†c nh»ng ngÜ©i 
ViŒt tha phÜÖng viÍn xÙ, Ç‹ tham d¿ lÍ k› niŒm 25 næm 
thành lÆp chùa Viên Giác mà cÛng là 25 næm thành lÆp H¶i 
PhÆt Tº VNTN tåi CHLBñ. 
 
Kính thÜa quš vÎ, 
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt (GHPGVNTN) 
gÒm có hai Gi§i: 
1. Gi§i Tæng Sï: là nh»ng vÎ xuÃt gia, có b°n phÆn ho¢ng 
pháp Ç¶ sanh Ç‹ ÇŠn Ön PhÆt. 
 
2 Gi§i CÜ Sï: là nh»ng PhÆt Tº tåi gia, có b°n phÆn h¶ trì 
Tam Bäo, Ç‹ cho PhÆt-Pháp-Tæng ÇÜ®c trÜ©ng tÒn. 
D¿a trên cæn bän này, H¶i PhÆt Tº ÇÜ®c thành lÆp song 
song v§i s¿ hình thành cûa chùa Viên Giác. 
Thành ng» ViŒt Nam có câu:  Vån s¿ khªi ÇÀu nan 
Có nghïa là muôn viŒc, viŒc nào khi b¡t ÇÀu cÛng khó. ViŒc 
thành lÆp H¶i PhÆt Tº cÛng n¢m trong ÇÎnh luÆt này. Lúc b¡t 
ÇÀu, chÌ có m¶t sÓ ít Anh ChÎ Sinh Viên du h†c. NhÜng v§i 
s¿ quy‰t tâm c¶ng thêm lòng m¶ ñåo, các Anh ChÎ Çã vÜ®t 
qua m†i khó khæn trª ngåi Çã thành lÆp ÇÜ®c m¶t Ban H¶ 
Trì Tam Bäo. RÒi theo Çà phát tri‹n m¶t H¶i PhÆt Tº ÇÜ®c 
ra Ç©i mang tên là: 

"H¶i Sinh Viên và KiŠu Bào PTVN tåi CHLBñ" 
M§i ÇÀu, m‡i nhiŒm kÿ chÌ có 1 næm. Sau Çây là thành phÀn 
Ban ChÃp Hành: 
NhiŒm kÿ 1978-1979 : 
H¶i TrÜªng        Anh Tusito  NguyÍn Ng†c TuÃn 
H¶i phó N¶i vø           Anh ThÎ ChÖn  Ngô Ng†c DiŒp 
H¶i phó Ngoåi vø       Anh  Lâm ñæng Châu 
ThÜ kš           ChÎ DiŒu Hoa  NguyÍn ThÎ Thu Cúc 
Thû quÏ                      ChÎ ThÎ Nhân  ñoàn ThÎ Thu Hånh 
NhiŒm kÿ 1979-1980 : 
H¶i TrÜªng                 Anh ThÎ Minh  Væn Công Trâm 
H¶i phó N¶i vø           Anh  ThÎ ChÖn  Ngô Ng†c DiŒp 

H¶i phó Ngoåi vø       Anh  Tusito NguyÍn Ng†c TuÃn 
ThÜ kš         ChÎ DiŒu Hoa  NguyÍn ThÎ Thu Cúc 
Thû quÏ                      ChÎ  ThÎ Nhân  ñoàn ThÎ Thu Hånh 
 
NhiŒm kÿ 1981-1982 : 
H¶i Truªng       Anh ThÎ ChÖn  Ngô Ng†c DiŒp 
H¶i phó N¶i vø       Anh ThÎ HiŒn  NguyÍn H»u L¶c 
H¶i phó Ngoåi vø:      ChÎ ThÎ NguyŒn  ñ¥ng ThÎ Huê  
                                                              Wallenstaetter 
ThÜ kš                     Anh ThÎ Chánh  TrÜÖng TÃn L¶c 
Thû quÏ         ChÎ ThÎ Vân  HÒ Thy KiŠu  
Væn-MÏ-NghŒ         Anh Lš TrÜ©ng Kính 
(Tåi Çây tôi xin mª m¶t dÃu ngo¥c Ç‹ trình bày cho quš vÎ 
bi‰t là ChÎ ThÎ NguyŒn ñ¥ng ThÎ Huê Wallenstaetter gi» 
chÙc Phó ngoåi vø là ÇŒ tº cûa TT. Thích NhÜ ñi‹n, tÙc là 
Bà Thanh Häi ThÜ®ng SÜ sau này). 
K‹ tØ næm 1982, m‡i nhiŒm kÿ là 2 næm. 
NhiŒm kÿ 1982-1984 : 
H¶i TrÜªng   Anh ThÎ ChÖn Ngô Ng†c DiŒp 
H¶i phó N¶i vø    ChÎ Tâm Båch TrÀn NguyÍn HuyŠn ñan 
H¶i phó Ngoåi vø   Anh ThÎ Minh Væn Công Trâm 
ThÜ kš                    Anh ThÎ L¿c NguyÍn Long Phi 
Thû quÏ     ChÎ ThÎ Vân HÒ Thy KiŠu  
Làn sóng tœ nån CS càng ngày càng gia tæng, sÓ ngÜ©i ViŒt 
Ç‰n ñÙc b¢ng nh»ng con tàu vÜ®t biên mà ngÜ©i ta g†i là 
thuyŠn nhân (Boat’s people) ÇÜ®c tàu Cap Anamur v§t 
ngoài bi‹n ñông và nh»ng ngÜ©i Ç‰n ñÙc b¢ng diŒn Çoàn tø 
gia Çình ngày càng nhiŠu. 
Do Çó k‹ tØ ngày 15.09.1984, H¶i Sinh Viên và KiŠu Bào 
PTVN ÇÜ®c Ç°i danh thành "H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam Tœ 
Nån tåi CHLBñ". Vì tÃt cä nh»ng ngÜ©i PhÆt Tº VN, dù là 
Sinh Viên, KiŠu bào hay nh»ng ngÜ©i bÕ nÜ§c ra Çi không 
chÃp nhÆn ch‰ Ç¶ CS Ç¶c tài ÇŠu n¢m trong diŒn tœ nån cä. 
NhiŒm kÿ 1984-1986 :  Thành phÀn BCH nhiŒm kÿ 1982-
1984 ÇÜ®c lÜu nhiŒm Ç‰n næm 1986.  
NhiŒm kÿ 1986-1988 : 
H¶i TrÜªng     ñH ThÎ Tâm  Ngô Væn Phát 
H¶i phó N¶i vø       ñH Tr¿c Ng¶  Phåm Ng†c ñänh 
H¶i phó Ngoåi vø   ñH  ThÎ Minh  Væn Công Trâm 
ThÜ kš                     ñH  ThÎ ChÖn  Ngô Ng†c DiŒp 
Thû quÏ    ñH  Tâm Båch   
   TrÀn NguyÍn HuyŠn ñan 
Ñy viên Báo chí     ñH Nguyên ñåo Væn Công TuÃn 
Ñy viên Væn hóa     ñH Lš TrÜ©ng Kính 
K‹ tØ nhiŒm kÿ 1986 Ç‰n nay, Çã träi qua 17 næm, tôi vÅn 
làm H¶i TrÜªng. Tuy nhiên nh»ng chÙc vø khác trong BCH 
có nhiŠu thay Ç°i.  
HiŒn gi© BCH nhiŒm kÿ 2002-2004 nhÜ sau : 
H¶i TrÜªng       ñH ThÎ Tâm  Ngô Væn Phát 
H¶i phó N¶i vø         ñH ThiŒn CÜÖng  Tiêu Væn Lâm 
H¶i phó Ngoåi vø     ñH  DiŒu ñông  TrÎnh ThÎ Nam 
ThÜ kš                      ñH Quäng ñåo  Hoàng Tôn Long 
Thû quÏ                   ñH  Tâm CØ  TrÜÖng Tôn Châu 
Ñy ViŒn Báo chí       ñH  ThÎ ChÖn  Ngô Ng†c DiŒp 
Ñy Viên Væn Hóa     ñH  ñÙc HÜÖng  HÒ Thanh 
Ñy Viên Tu H†c       ñH  ThiŒn MÏ LÜÖng Væn Xinh 
CÓ VÃn                     ñH  ThiŒn HÆu  TrÀn Xuân HiŠn 
Trong k‰ hoåch trÈ trung hóa thành phÀn lãnh Çåo cûa Chi 
B¶, k‹ tØ nhiŒm kÿ 2004-2006, tôi xin tØ nhiŒm chÙc vø H¶i 
TrÜªng Ç‹ giao låi cho th‰ hŒ trÈ có nhiŠu khä næng, giàu 
sáng ki‰n lèo lái H¶i. 
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Kính thÜa quš vÎ, 
Khªi ÇÀu, næm 1978 chÌ có m¶t Ban H¶ Trì Tam Bäo, rÒi 
sau Çó m¶t BCH H¶i PhÆt Tº v§i vài chøc H¶i viên, 1/4 th‰ 
k› sau, tÙc là 25 næm sau, dÜ§i s¿ lãnh Çåo sáng suÓt và tài 
giÕi cûa ThÜ®ng T†a Chi B¶ TrÜªng, H¶i  Çã không ngØng 
phát tri‹n trên hai lãnh v¿c ñåo và ñ©i. 
 
ñåo: 
T° ChÙc - ñiŠu Hành: 
H¶i PhÆt Tº VNTN tr¿c thu¶c Giáo H¶i PGVNTN/Âu Châu - 
Chi B¶ ñÙc QuÓc. H¶i Çã thành lÆp ÇÜ®c 18 Chi H¶i và ba 
Ban Liên Låc PhÆt Tº nhÜ sau: 
Chi H¶i PTVNTN tåi Aschaffenburg - Berlin - Bremen -  
Erlangen+Fürth+Nürnberg -  Frankfurt -  Freiburg - Hamburg 
- Hannover - Karlsruhe - Koblenz -  Mannheim -  München -  
Norddeich+Aurich -  Reutlingen - Rottweil + Tuttlingen - 
Saarland+Trier - Stuttgart - Wiesbaden và Ban Liên Låc 
PhÆt Tº tåi Bodensee -  Erbach -  Bad-Kreuznach & VPC. 
Ngoài ra H¶i cÛng Çã phÓi h®p v§i Ban HÜ§ng DÅn 
GñPTVNTN tåi ñÙc và các Chi H¶i Ç‹ thành lÆp 07 GñPT 
và 07 Ban Bäo Tr® GñPT nhÜ sau: 
      GñPTVNTN  Minh Häi tåi Norddeich-Aurich 
  Tâm Minh tåi Hannover 
  Chánh NiŒm tåi Berlin 
  Pháp Quang tåi Hamburg 
  Chánh DÛng tåi Erlangen-Fürth-Nürnberg 
  Chánh Tín tåi München 
  Chánh Giác tåi Bremen 
Sinh hoåt: 
            a.   Tu H†c 
Cæn cÙ vào chÜÖng trình sinh hoåt h¢ng næm cûa Chi B¶, 
H¶i PhÆt Tº phÓi h®p v§i các Chi H¶i t° chÙc các lÍ hay 
tham d¿ các khóa tu h†c nhÜ sau: 
- LÍ Th† Bát Quan Trai 
- Khóa Huân Tu ñåi Bi 
- Khóa Tu Gieo Duyên 
- Khóa Tu H†c PhÆt Pháp Âu Châu 
- Khóa Giáo Lš cho PhÆt Tº tåi ñÙc 
- Khóa h†c PhÆt Pháp cho Liên Chúng BÒ Tát 
-ThÌnh khách Tæng trong GHPGVNTN Ç‰n giäng dåy PhÆt 
Pháp v.v... và v.v... 
a. TØ ThiŒn: 
Song song v§i viŒc Tu H†c, viŒc TØ ThiŒn cÛng ÇÜ®c ÇŠ ra 
nhÜ: 
- QuÏ h†c b°ng Tæng Ni: Nh¢m giúp Ç« tài chánh cho 
Tæng Sinh ª QuÓc N¶i và Häi ngoåi 
- QuÀy hàng tình thÜÖng: Nh¢m giúp Ç« ngÜ©i Cùi-Mù-Cô 
nhi-NgÜ©i già y‰u bŒnh tÆt ª ViŒt Nam. 
- QuÏ cÙu tr® nån nhân løt ª miŠm Trung và miŠm Tây 
Nam ViŒt Nam. 
ñ©i: 
ThÜ©ng xuyên phÓi h®p v§i các H¶i ñoàn, ñäng phái v.v.. t° 
chÙc nh»ng cu¶c H¶i Thäo, Bi‹u tình lên án ch‰ Ç¶ CSVN vi 
phåm nhân quyŠn, ÇÃu tranh Çòi T¿ Do-Dân Chû cho ÇÃt 
nÜ§c. 
 nh hÜªng trong quÀn chúng c¶ng ÇÒng: H¶i PhÆt Tº 
rÃt có uy tín ÇÓi v§i quÀn chúng c¶ng ÇÒng. B¢ng chÙng là 
m‡i lÀn Chùa và H¶i PhÆt Tº t° chÙc ñåi LÍ PhÆt ñän, Vu 
Lan, T‰t Nguyên ñán, ÇÒng bào kh¡p Âu Châu Ç‰n tham d¿ 
không dÜ§i 5000 ngÜ©i. 
 nh hÜªng ÇÓi v§i ngÜ©i  dân ÇÎa phÜÖng: 

ñåo PhÆt là Çåo TØ Bi H› Xä, do Çó Çåo PhÆt Ç‰n Çâu ánh 
sáng TØ Bi H› Xä chi‰u r†i Ç‰n Çó. Nh© vÆy H¶i PhÆt Tº nói 
chung hay ngÜ©i PhÆt Tº nói riêng Çi Ç‰n Çâu ÇŠu ÇÜ®c s¿ 
cäm tình gÀn nhÜ hÀu h‰t ngÜ©i dân ÇÎa phÜÖng tåi Çó. Tuy 
nhiên cÛng có m¶t sÓ ít ngÜ©i kÿ thÎ, nhÜng không gây ra 
m¶t trª ngåi nào Çáng k‹ trong viŒc phát tri‹n cÖ sª và tu 
h†c. 
 
Nh»ng khó khæn g¥p phäi: 
Song song v§i nh»ng thuÆn l®i trong viŒc phát tri‹n H¶i, 
cÛng có nh»ng cái khó khæn g¥p phäi nhÜ: 
1. Phòng Óc: HÀu h‰t các Chi H¶i ÇŠu g¥p m¶t khó khæn 
chung là không tìm ÇÜ®c phòng Óc cÓ ÇÎnh Ç‹ t° chÙc các 
khóa tu h†c. PhÀn l§n phäi thuê phòng Óc v§i giá cao, có nÖi 
không cho ngû Çêm ho¥c không có b‰p Ç‹ nÃu æn. 
2. Nhân s¿: HiŒn khó tìm ÇÜ®c gi§i trÈ tham gia vào thành 
phÀn lãnh Çåo. Gi§i trÈ rÃt hæng hái trong viŒc tu h†c hay 
làm phÆt s¿, nhÜng khi ÇÜ®c ÇŠ cº vào cÃp lãnh Çåo thì tØ 
chÓi viŒn lë không có kinh nghiŒm, thi‰u uy tín, bÆn Çi làm 
v.v... và v.v... 
PhÜÖng hÜ§ng t§i 
ñào tåo gi§i trÈ trên hai lãnh v¿c ñåo và ñ©i Ç‹ h† t¿ thÃy 
có trách nhiŒm ÇÓi v§i ñåo Pháp và Dân T¶c Ç‹ tØ Çó bi‰t 
dÃn thân trong cu¶c ÇÃu tranh chung hiŒn nay cûa Dân T¶c 
là giäi trØ QuÓc nån và Pháp nån, Çem låi T¿ Do Dân chû 
cho ÇÃt nÜ§c. 
 
PhÀn k‰t luÆn 
Kính thÜa quš vÎ, hiŒn gi© quš vÎ Çang ngÒi dÜ§i mái chùa 
Viên Giác r¶ng rãi, ÇÀy Çû tiŒn nghi Ç‹ tu h†c ñåo Giäi 
Thoát. NhÜng trÜ§c Çây 25 næm, tÙc 1/4 th‰ k›, khªi ÇÀu 
hình thành tØ ngôi NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên Giác nhÕ bé do 
ññ. Thích NhÜ ñi‹n và các Anh ChÎ Sinh Viên du h†c Çã 
không ngåi khó khæn sáng lÆp và gieo trÒng håt giÓng BÒ 
ñŠ. ñ‹ rÒi theo ngày, tháng, næm, v§i s¿ tr® l¿c cûa nh»ng 
bàn tay PhÆt Tº cÛng nhÜ không PhÆt Tº kh¡p næm châu 
tÜ§i nÜ§c, bón phân, cây BÒ ñŠ Çã và Çang phát tri‹n không 
ngØng, Ánh ñåo Vàng tÕa rång kh¡p tr©i Âu. 
Chúng ta hiŒn Çang thØa hÜªng cái di sän quš báu vô giá 
này, chúng ta có b°n phÆn phäi trông nom gìn gi» Ç‹ không 
phø lòng ngÜ©i sáng lÆp, Ç‹ th¿c hiŒn Çúng câu tøc ng» cûa 
ngÜ©i xÜa dåy là: ˆn trái nh§ kÈ trÒng cây.   
 
Kính thÜa quš vÎ,  
Tôi vØa trình bày sÖ lÜ®c hoåt Ç¶ng cûa Ban H¶ trì Tam Bäo 
và H¶i PhÆt tº trong 25 næm qua. Hôm nay chúng ta ngÒi 
Çây æn mØng ngày sinh nh¿t lÀn thÙ 25 cûa H¶i. Nhân dÎp 
này, thay m¥t H¶i PhÆt Tº VNTN tåi ñÙc, chúng tôi xin chân 
thành cäm tå quš vÎ gÀn xa Çã tích c¿c h‡ tr® chúng tôi vŠ 
tinh thÀn cÛng nhÜ vÆt chÃt, nên H¶i m§i phát tri‹n ÇÜ®c nhÜ 
hiŒn nay. Do Çó, chúng tôi xin quš vÎ ti‰p tøc h‡ tr® chúng tôi 
nhÜ quš vÎ Çã tØng làm trong 25 næm qua. 
TrÜ§c khi dÙt l©i, chúng tôi xin nguyŒn cÀu hÒng ân Tam 
Bäo gia h¶ cho quš vÎ và bºu quy‰n thân tâm thÜ©ng an låc 
và vån s¿ ki‰t tÜ©ng nhÜ š.  
 
Trân tr†ng kính chào quš chÜ liŒt vÎ. 
 

Nam Mô A Di ñà PhÆt 
 
  Chùa Viên Giác ngày 28.06.2003. 
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Chuy‹n  ng» 

Nhà væn V¬ KÝ 
ÇÜ®c H¶i Væn Bút ViŒt Nam 

Häi Ngoåi tåi Hoa Kÿ  

ÇŠ cº tham d¿ Giäi Nobel vŠ 

Væn ChÜÖng 
 

� Quÿnh NhÜ chuy‹n ng» 

 
rên tuÀn báo Anh ng» The Bulletin phát hành ngày 
22.05.2003 tåi Bruxelles, thû Çô cûa Âu Châu, 

Jonathan Murphy, kš giä quÓc t‰, Çã vi‰t vŠ nhà væn VÛ Kš 
v§i giäi Nobel nhÜ sau: 

 
"L©i m©i g†i cûa Nobel. 
VÛ Kš, nhà væn ViŒt Nam lÜu vong hiŒn ÇÎnh cÜ 

tåi Bruxelles, Çã ÇÜ®c gi§i thiŒu Ç‹ tranh giäi væn 
chÜÖng Nobel. Kš giä Jonathan Murphy có Ç‰n 
g¥p ông. 

 
� 

 

"N‰u nhà væn VÛ Kš ª NhÆt Bän thì ông ÇÜ®c quí tr†ng 
nhÜ m¶t kho tàng vô giá cûa quÓc gia. Là tác giä cûa hÖn 20 
tác phÄm và là m¶t nhà væn l§n kiêm m¶t nhà sº h†c cûa 
ÇÃt nÜ§c ông, ông ÇÜ®c ÇŠ cº Ç‹ nhÆn giäi Nobel vŠ væn 
chÜÖng. Chúng tôi Çã Ç‰n nhà ông tåi Anderghem và cùng 
ông nhÃm nháp cÓc trà xanh quanh m¶t chi‰c bàn ª nhà 
b‰p Ç‹ nghe ông nói vŠ 60 næm cÀm bút cûa mình. 

Sinh ra ª Quäng Nam, m¶t tÌnh MiŠn Trung ViŒt Nam, 
trÜ§c h‰t ông làm nghŠ kš giä rÒi vi‰t væn, nghiên cÙu và 
biên khäo. HiŒn nay ông n°i ti‰ng trên th‰ gi§i nhÜ là giäng 
sÜ, h†c giä, dÎch giä và sº gia vào bÆc nhÃt cûa Væn Hóa 
ViŒt Nam. S¿ thành công vÈ vang nhÃt cûa ông là m¶t cuÓn 
sách giáo khoa ÇÒ s¶ vŠ Væn H†c ViŒt Nam. Tác phÄm l§n 
cûa ông vŠ vÃn ÇŠ nÀy chính là cuÓn NghŒ ThuÆt Vi‰t Væn 
và ñ†c Væn ViŒt Nam in lÀn thÙ næm, 800 trang hiŒn có 
trÜng bày ª các hiŒu sách, trong các thÜ viŒn và ª các Trung 
Tâm Væn Hóa ViŒt Nam trên kh¡p th‰ gi§i dùng Ç‹ nghiên 
cÙu vŠ væn chÜÖng ViŒt Nam. 

Nhà væn VÛ Kš ÇÜ®c ÇŠ cº nhÆn giäi Nobel bªi Bà Minh 
ñÙc Hoài Trinh, Chû TÎch H¶i Væn Bút ViŒt Nam Häi Ngoåi 
tåi Hoa Kÿ. Bà Çã thu thÆp ÇÀy Çû hÒ sÖ vŠ ông Ç‹ chuy‹n 
Ç‰n ViŒn Hàn Lâm Nobel ª Thøy ñi‹n. 

Ông VÛ Kš là nhà væn ly khai tØ tu°i thanh xuân. Ông là 
Çäng viên ViŒt Nam QuÓc Dân ñäng, m¶t Çäng quÓc gia 
ViŒt Nam tØng chi‰n ÇÃu chÓng th¿c dân Pháp mãi Ç‰n næm 
1950 rÒi sau Çó chÓng ch‰ Ç¶ Ç¶c tài nên ông bÎ lÜu Çày ª 
Çäo Phú QuÓc. TØ trÜ§c Ç‰n sau ngày søp Ç° Sàigòn do s¿ 
rút lui cûa MÏ, ông chi‰n ÇÃu chÓng C¶ng Sän và rÒi träi 

qua hÖn 10 næm, ông bÎ cÀm tù trong các tråi cäi tåo tÆp 
trung cûa C¶ng Sän. 

TÃt cä nh»ng gì ông vi‰t ra ÇŠu bÎ cÃm lÜu hành tåi ViŒt 
Nam. PhÀn nhiŠu là nh»ng bài phê bình væn h†c cÛng nhÜ 
du kš và thÖ. Có m¶t sÓ ít bài vi‰t vŠ Anh ng» và Pháp ng» 
nhÜng ÇiŠu Ãy không phäi là nh»ng trª ngåi cho Ñy Ban 
Nobel. VÛ Kš chuy‹n dÎch Pháp ng» cho chúng tôi nghe 
truyŒn ÇÀu tiên cûa cuÓn "ƒn tÜ®ng m¶t th©i". ñó là m¶t tác 
phÄm vŠ suy tÜªng cûa ông xuÃt bän vào næm 1991. Câu 
chuyŒn chÙa Ç¿ng nhiŠu Än dø, änh hÜªng bóng bäy tÜ®ng 
trÜng vŠ m¶t cu¶c hÒi tÜªng dåo chÖi trong m¶t nhà hàng 
æn, nhìn ng¡m bÙc tranh trên vách và bùi ngùi nh§ låi bao 
k› niŒm th©i xuân trÈ cûa mình. Các câu chuyŒn khác tÜ©ng 
thuÆt nh»ng chuy‰n Çi cûa ông ª Âu Châu và Hoa Kÿ. Ông 
ghi låi tÃt cä, cÓ g¡ng truyŠn Çåt š nghïa thâm trÀm vŠ 
nh»ng khác lå, cách biŒt gi»a cänh s¡c, tình t¿ muôn màu, 
phát hiŒn nh»ng siêu viŒt Än tàng nÖi quê ngÜ©i xÙ lå kh¡p 
nÖi trên th‰ gi§i.  

VÛ Kš Ç‰n ÇÎnh cÜ ª BÌ không phäi do m¶t s¿ tình c©. 
Lúc ông bÎ giam gi» kh¡c nghiŒt ª ViŒt Nam thì ông ÇÜ®c 
chính quyŠn Hoàng gia BÌ can thiŒp Ç‹ cùng gia Çình xuÃt 
ngoåi sang BÌ. Nghìn trùng Ça tå ÇÃt nÜ§c nhÆp cÜ! "Ông có 
nh§ quê hÜÖng không? - Tôi hÕi. "Không ai là không nh§ 
Ç‰n quê hÜÖng mình. NhiŠu lúc, nghe m¶t ti‰ng ræng r¡c 
giÓng ti‰ng thân tre chåm vào nhau, trÜ§c làn gió thoäng, tôi 
b‡ng xušt xoa nh§ Ç‰n quê hÜÖng mình!". Trong hiŒn tåi, 
trên th‰ gi§i theo chû nghïa C¶ng Sän ÇŠu theo chính sách 
ñ°i M§i, ly khai v§i m¶t ch‰ Ç¶ tàn båo s¡t máu Çã gi‰t hÖn 
100 triŒu ngÜ©i nhÜ cuÓn H¡c ThÜ vŠ chû nghïa C¶ng Sän 
cûa h†c giä Stéphano Courtois Çã k‰t án, th‰ mà riêng ª 
ViŒt Nam, ch‰ Ç¶ không có gì thay Ç°i. Tác phÄm nÀy Çã 
ÇÜ®c chuy‹n dÎch ra Anh væn và bán chåy nhÃt trên th‰ gi§i. 
Theo ông VÛ Kš thì cái thäm h†a C¶ng Sän ª ViŒt Nam, 
cuÓn sách trên nói quá ít, so v§i trên th¿c t‰. HiŒn còn có 
nh»ng nhà cÀm quyŠn C¶ng Sän ª ViŒt Nam bây gi© hÓi 
ti‰c công khai r¢ng trÜ§c Çây h† chÜa gi‰t ÇÜ®c nhiŠu hÖn 
n»a Ç‹ bäo vŒ Cách Mång (C¶ng Sän)! Nhà væn VÛ Kš có 
cái nhìn nghiêm kh¡c nhÜng trung th¿c vŠ ch‰ Ç¶ hiŒn hành 
ª ViŒt Nam. Chúng tôi là nÜ§c hång nhì xuÃt cäng vŠ gåo 
nhÜng do nån tham nhÛng kinh niên mà ViŒt Nam trª nên 
m¶t ÇÃt nÜ§c nghèo Çói nhÃt hiŒn nay và khÄn thi‰t kêu g†i 
ÇÜ®c quÓc t‰ cÙu tr®! T© Walt Street liŒt kê ViŒt Nam vào 
hång quÓc gia nghèo thÙ 144 trên hoàn cÀu. Th‰ mà låi có 
Ç‰n 18 cán b¶ C¶ng Sän cao cÃp có tài sän hÖn 100 triŒu 
Çô-la. ñó là th¿c t‰ trên ÇÃt nÜ§c C¶ng Sän chúng tôi. Nh© 
hàng ngày Ç†c kinh cÀu nguyŒn mà tôi gi» v»ng ÇÜ®c niŠm 
tin Ç‹ sÓng sót khi bÎ giam gi» trong các nhà tù, bÎ c¡t ÇÙt 
v§i th‰ gi§i bên ngoài, không bi‰t bao gi© g¥p låi gia Çình. 
Tôi là ngÜ©i Công Giáo và v§i niŠm tin thiêng liêng giúp tôi 
vÜ®t qua bao trÜ©ng h®p khûng khi‰p tày tr©i. Còn nh© ª bà 
v® cûa tôi n»a. Chúng tôi cÜ§i nhau ÇÜ®c 60 næm và chính 
nh»ng chÎu Ç¿ng, nâng Ç« cûa Bà giúp tôi vÜ®t qua bao Çau 
kh° triŠn miên. ñÃy là m¶t thông ÇiŒp rÃt ÇËp n»a gªi Ç‰n 
Bà - Thông ñiŒp cûa Tình Yêu! ".� 
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C© vàng  
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NgÜ©i Quan Sát 
 

au nhiŠu tháng tích c¿c vÆn 
Ç¶ng cûa C¶ng ñÒng ViŒt 

Nam (CñVN) ª Ti‹u Bang Louisana, 
D¿ LuÆt SB 839 Çã chính thÙc ÇÜ®c 
thông qua LÜ«ng ViŒn Ti‹u Bang v§i 
túc sÓ gÀn nhÜ tuyŒt ÇÓi. NgÜ©i bäo tr® 
d¿ luÆt này là ThÜ®ng NghÎ Sï Ti‹u 
Bang, ông Jon Johson. Ông Çã nhiŒt 
tình h‡ tr® cho D¿ LuÆt cÛng nhÜ vÆn 
Ç¶ng quš ÇÒng viŒn thông qua d¿ luÆt 
v§i k‰t quä không có ai bÕ phi‰u 
chÓng. 

Vào lúc 11g30 ngày thÙ ba 15.7.03 
trÜ§c s¿ hiŒn diŒn Ç¶ 70 ÇÒng hÜÖng 
ViŒt Nam Ç‰n tØ thành phÓ New 
Orleans và thû phû Baton Rouge, 
ThÓng ñÓc Ti‹u Bang, ông Mike 
Foster, Çã kš ban hành ñåo LuÆt công 
nhÆn lá C© Vàng Ba S†c ñÕ bi‹u 
tÜ®ng cûa ngÜ©i ViŒt Nam tåi ti‹u 
bang. Ông cÛng Çã kš tên trên lá c© 
vàng Ç‹ k› niŒm. Sau Çó ông cùng v§i 
Çåi diŒn CñVN chøp änh lÜu niŒm. ñåi 
diŒn truyŠn thông MÏ tåi ÇÎa phÜÖng Çã 
có m¥t, lÃy tin và hình änh vŠ bu°i lÍ 
Ç¥c biŒt này. 

Sau khi D¿ LuÆt Çã ÇÜ®c kš, các 
NghÎ Sï có m¥t tåi Çó Çã b¡t tay chúc 
mØng CñVN. M¥c dù trÜ§c Çó có 
nhiŠu áp l¿c tØ B¶ Ngoåi Giao, nhÜng 
vì trÜ§c s¿ Çòi hÕi chính Çáng cûa 
CñVN, ông ThÓng ñÓc Mike Foster Çã 
bÃt chÃp nh»ng áp l¿c tØ Trung ÐÖng. 

Ti‹u Bang Louisana là Ti‹u Bang 
duy nhÃt trong 50 Ti‹u Bang Çã ban 
hành D¿ LuÆt công nhÆn C© Vàng Ba 
S†c ñÕ bi‹u tÜ®ng cûa CñVN. 

ñÜ®c bi‰t trÜ§c Çây, Hå ViŒn Ti‹u 
Bang Virginia cÛng Çã bi‹u quy‰t chÃp 
thuÆn C© Vàng Ba S†c ñÕ là bi‹u 
tÜ®ng cûa CñVN Çang sÓng tåi Ti‹u 
Bang này. Trong khi ch© Ç®i D¿ LuÆt 
chuy‹n sang ThÜ®ng ViŒn bi‹u quy‰t 
thì B¶ Ngoåi Giao cÛng dùng áp l¿c 
chÆn låi. Vì vÆy Ç‰n nay D¿ LuÆt này 
Çang bÎ ngâm tôm. 

 
ñ‰n lÜ®t thành phÓ San 

Francisco 
Theo tin nhÆt báo ViŒt Báo loan tin 

ngày 17.7.03, 11/11 vÎ Giám Sát Viên 
thu¶c H¶i ñÒng thành phÓ San 
Francisco Çã kš thông qua NghÎ Quy‰t 
công nhÆn C© Vàng Ba S†c ñÕ là bi‹u 
tÜ®ng chính cûa C¶ng ñÒng NgÜ©i MÏ 
GÓc ViŒt tåi San Francisco. Sau khi 
væn bän Çã ÇÜ®c 11/11 vÎ Giám Sát 
Viên kš tên thì bän NghÎ Quy‰t Çã 
thành luÆt, chÌ còn viŒc ông ThÎ TrÜªng 
Willie Brown kš tên công bÓ mà thôi. 
ViŒc này Çã ÇÜ®c ch†n vào lúc 13 gi© 
00 ngày thÙ ba 22.7.03 tåi Tòa ThÎ 
Chính San Francisco. 

Sáng thÙ sáu, 18.7.03, m¶t cÖn sÓt 
chính trÎ và ngoåi giao Çã bùng n° gi»a 
hai chính phû MÏ và ViŒt Nam C¶ng 
Sän. B¶ Chính TrÎ ñäng C¶ng Sän tåi 
Hà N¶i Çã có phiên h†p Ç¥c biŒt và 
sau Çó B¶ NGoåi Giao CSVN Çã chính 
thÙc gºi công hàm cho B¶ Ngoåi Giao 
MÏ Ç‹ xin can thiŒp v§i Ông ThÎ 
TrÜªng Willie Brown ÇØng kš ban hành 
NghÎ Quy‰t, vì Thành phÓ San 
Francisco Çã k‰t nghïa v§i Thành phÓ 
HÒ Chí Minh. H† còn d†a c¡t ÇÙt viŒc 
k‰t nghïa gi»a hai thành phÓ cÛng nhÜ 
së Çóng cºa T°ng Lãnh S¿ Quán ViŒt 
C¶ng tåi San Francisco và rút phái b¶ 
ngoåi giao cûa CSVN vŠ Hà N¶i ! 

Bà Giám Sát Viên Fiona Ma là 
ngÜ©i bäo tr® NghÎ Quy‰t vinh danh c© 
Vàng Ba S†c ñÕ Çã nói r¢ng: ViŒc 
công nhÆn C© Vàng Ba S†c ñÕ là bi‹u 
tÜ®ng cûa C¶ng ñÒng NgÜ©i MÏ GÓc 
ViŒt không liên quan gì trong vÃn ÇŠ 
chính trÎ hay ngoåi giao. Lš do là 
chúng ta công nhÆn có m¶t C¶ng 
ñÒng NgÜ©i MÏ GÓc ViŒt tåi San 
Francisco và C¶ng ñÒng này Çã nói 
lên š nguyŒn cûa h† ch†n lá c© Vàng 
Ba S†c ñÕ làm bi‹u tÜ®ng cho C¶ng 
ñÒng h†. Chúng ta không th‹ ch†n cái 
gì khác hay lá c© màu nào khác Ç‹ 
làm bi‹u tÜ®ng cho h† tåi San 
Francisco vì không phäi là nguyŒn 
v†ng cûa h†. ViŒc này không có tính 
cách chính trÎ hay vi phåm ngoåi giao. 

ñÜ®c bi‰t ông ThÎ TrÜªng Willie 
Brown không có kš k‰t nghïa v§i 
Thành phÓ HÒ Chí MInh mà ông ThÎ 
TrÜªng tiŠn nhiŒm cûa ông là ông 
Frank Jordan kš. 

HiŒn gi©, Trung ÐÖng ñäng CSVN 
và nhà cÀm quyŠn CSVN tåi Hà N¶i 
rÃt lúng túng không hi‹u tåi sao lúc 
này nhiŠu thành phÓ, quÆn håt, ti‹u 
bang trên kh¡p nÜ§c MÏ Çã liên ti‰p ra 
NghÎ Quy‰t công nhÆn C© Vàng Ba 
S†c ñÕ; cùng lúc Hå ViŒn MÏ ÇÜa ÇiŠu 
kiŒn nhân quyŠn vào viŒc viŒn tr® cho 
ViŒt Nam ? 

Theo tin ViŒt Báo cho bi‰t thì nhân 
viên cao cÃp Än danh tåi tòa thÎ chính 
San Francisco có m¥t trong phiên h†p 
Çã cho bi‰t r¢ng: "Trong ngày hôm 
nay, thÙ ba 22.07.03, ThÎ TrÜªng Willie 
Brown và bà Fiona Ma Çã nhÆn ÇÜ®c 
thêm rÃt nhiŠu áp l¿c månh më hÖn tØ 
B¶ Ngoåi Giao MÏ và tØ Nhà cÀm 
quyŠn CSVN ª Hà N¶i. Cho nên ThÎ 
TrÜªng và các Giám Sát Viên phäi h†p 
khÄn cÃp trÜ§c m¶t ÇŠ nghÎ cûa CSVN 
Çòi hÕi phäi thông qua m¶t NghÎ Quy‰t 
có ghi rõ: "Thành phÓ San Francisco 
công nhÆn lá C© ñÕ Sao Vàng là lá c© 
có lÎch sº lâu Ç©i nhÃt cûa nhân dân và 
nÜ§c ViŒt Nam, là tÜ®ng trÜng cho Ç¶c 
lÆp, t¿ do, dân chû, nhân quyŠn và hòa 
bình, là lá c© duy nhÃt cûa chính phû 
và nhân dân nÜ§c CHXHCN ViŒt Nam, 
ÇÜ®c B¶ Ngoåi Giao Hoa Kÿ công 
nhÆn". 

Lúc 15 gi© 30 cùng ngày, bà Fiona 
Ma Çã trä l©i th£ng th¡n r¢ng: "ViŒc 
thông qua NghÎ Quy‰t công nhÆn C© 
Vàng Ba S†c ñÕ là bi‹u tÜ®ng cûa 
khÓi cº tri ngÜ©i MÏ gÓc ViŒt tåi S. 
Francisco là trong quyŠn hån cûa 
thành phÓ San Francisco mà B¶ Ngoåi 
Giao MÏ không ÇÜ®c quyŠn can thiŒp". 
VŠ vÃn ÇŠ công nhÆn C© ñÕ Sao Vàng 
cûa CSVN thì bà Fiona Ma nói r¢ng: 
"Tôi xin gåch bÕ câu nói r¢ng C© ñÕ 
Sao Vàng là lâu Ç©i nhÃt trong lÎch sº 
ViŒt Nam, là tÜ®ng trÜng cho Ç¶c lÆp, 
t¿ do, dân chû, nhân quyŠn và hòa 
bình... Cä th‰ gi§i ÇŠu bi‰t t¿ do, dân 
chû, nhân quyŠn ª ViŒt Nam có th¿c 
hay không... Tôi thÃy không có và tôi 
không công nhÆn ÇiŠu này". Bà nói 
ti‰p: "Theo ÇŠ nghÎ cûa Nhà cÀm 
quyŠn CSVN, chúng ta có th‹ chÃp 
thuÆn m¶t NghÎ Quy‰t nói r¢ng H¶i 
ñÒng Thành PhÓ S. Francisco công 
nhÆn C© ñÕ Sao Vàng là c© chính thÙc 
cûa nÜ§c CHXHCN ViŒt Nam nhÜ B¶ 
Ngoåi Giao MÏ Çã công nhÆn và c© 
này ÇÜ®c xuÃt hiŒn tåi S. Francisco 
theo các ÇiŠu khoän quy ÇÎnh vŠ ngoåi 
giao mà hai nÜ§c Çã kš k‰t". Bà Fiona 
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Ma kh£ng ÇÎnh r¢ng: "NghÎ Quy‰t công 
nhÆn C© Vàng Ba S†c ñÕ Çã trª thành 
luÆt và không liên quan gì Ç‰n m¶t 
NghÎ Quy‰t mà Hà N¶i ÇŠ nghÎ công 
nhÆn C© ñÕ Sao Vàng". 

Ông Phåm QuÓc Hùng, Chû TÎch 
Phong Trào Bäo TÒn ñÃt T° vùng 
ñông B¡c MÏ Çã phát bi‹u r¢ng: "HiŒn 
nay CSVN Çòi cùng lúc vinh danh C© 
Vàng Ba S†c ñÕ thì cÛng phäi ra NghÎ 
Quy‰t công nhÆn C© ñÕ Sao Vàng tåi 
S.Francisco. Tôi xin lÜu š r¢ng, thành 
phÓ S.Francisco công nhÆn C© Vàng 
Ba S†c ñÕ là bi‹u tÜ®ng chính cûa 
C¶ng ñÒng cº tri NgÜ©i MÏ gÓc ViŒt. 
N‰u Hà N¶i muÓn ÇÜ®c công nhÆn C© 
ñÕ Sao Vàng thì các ông Trung ÐÖng 
ñäng và các ông trong hŒ thÓng cÀm 
quyŠn cûa CSVN phäi tØ bÕ ch‰ Ç¶ 
CS, phäi Çi qua làm cÜ dân cº tri cûa 
MÏ, phäi có con sÓ th¿c l¿c vŠ cº tri Ç‹ 
sÓ cº tri Çó xin công nhÆn C© ñÕ Sao 
Vàng. VÃn ÇŠ thành phÓ S.Francisco 
thông qua NghÎ Quy‰t công nhÆn C© 
Vàng Ba S†c ñÕ là chuyŒn n¶i b¶ cûa 
thành phÓ ÇÓi v§i cº tri dân cûa mình. 
Hà N¶i không có cº tri, vÆy thì không 
nên Çòi hÕi læng nhæng nhÜ vÆy". 

Phái viên Hånh DÜÖng cûa ViŒt 
Báo mª cu¶c phÕng vÃn ch§p nhoáng 
v§i bà Fiona Ma và m¶t phø tá cûa ông 
ThÎ TrÜªng, ÇÜ®c bi‰t nhÜ sau: 

- Nhân vÆt tåi væn phòng ông ThÎ 
TrÜªng Willie Brown cho hay r¢ng vào 
chiŠu tÓi thÙ hai 21.7.03, vÎ LuÆt sÜ 
cûa ông ThÎ TrÜªng Çã chính thÙc 
thông báo cho ông ThÎ TrÜªng r¢ng 
ông ThÎ TrÜªng không th‹ phû quy‰t 
"Veto" NghÎ Quy‰t Çã ÇÜ®c 11/11 vÎ 
Giám Sát Viên kš chÃp thuÆn. Hành 
Ç¶ng phû quy‰t Veto trong giai Çoån 
này là vi phåm Hi‰n Pháp Hoa Kÿ. 

- Ông ThÎ TrÜªng chÌ có cách là kš 
công bÓ NghÎ Quy‰t hay không kš. 
Trong trÜ©ng h®p này, ông ThÎ TrÜªng 
së không kš công bÓ NghÎ Quy‰t Çã 
ÇÜ®c 11/11 vÎ Giám Sát Viên kš tên 
chÃp thuÆn. Nhân vÆt cao cÃp xin Än 
danh tåi væn phòng ThÎ TrÜªng nói v§i 
phái viên Hånh DÜÖng cûa ViŒt Báo 
r¢ng: "Theo Hi‰n Pháp Hoa Kÿ, thì sau 
khi NghÎ Quy‰t Çã ÇÜ®c các Giám Sát 
Viên ÇÒng kš tên, n‰u ông ThÎ TrÜªng 
không kš công bÓ mà cÛng không phû 
quy‰t Veto, thì Çúng 15 ngày sau, NghÎ 
Quy‰t së ÇÜÖng nhiên trª thành LuÆt 
và ÇÜ®c thi hành". 

 

TIN GI© CH¹T 
 

Ông ThÎ TrÜªng da Çen Willie 
Brown Çã dùng quyŠn phû quy‰t 
(Veto) NghÎ Quy‰t C© Vàng Ba S†c 

ñÕ, và trong sÓ 11/11 Giám Sát Viên 
Çã bÕ phi‰u chÃp thuÆn NQ lúc ban 
ÇÀu, nay thì hÖn phân nºa sÓ GSV Çã 
trª c©. Trong Çó có ông Matt 
Gonzales, Chû TÎch H¶i ñÒng Giám 
Sát. 

Tuy nhiên bà Fiona Ma nói r¢ng bà 
Çã có thêm nh»ng thành viên m§i së 
hÆu thuÅn, và vø bi‹u quy‰t chÓng låi 
Veto cûa ông ThÎ TrÜªng có hiŒu l¿c 
trong vòng 30 ngày. Do Çó bà së ti‰p 
tøc vÆn Ç¶ng. Trong khi bà GSV 
Sophie Maxwell, thu¶c Çäng Dân Chû, 
là ngÜ©i da Çen duy nhÃt trong H¶i 
ñÒng, rÃt thân và luôn sát cánh v§i 
ông Willie Brown, nhÜng lÀn này bà 
chÓng låi phû quy‰t Veto cûa ông ThÎ 
TrÜªng. Bà nói v§i bà Fiona Ma r¢ng 
bà s¤n sàng h‡ tr® Ç‰n cùng và c¶ng 
ÇÒng ngÜ©i MÏ da Çen tåi S. Francisco 
s¤n sàng ÇÙng sau lÜng bà cho viŒc 
làm chính Çáng này. 

Cu¶c ÇÃu tranh cho C© Vàng Ba 
S†c ñÕ cûa ngÜ©i MÏ gÓc ViŒt tœ nån 
CS tåi S. Francisco còn ti‰p tøc. 

Chúng tôi së theo dõi diÍn ti‰n và 
loan tin ÇÀy Çû trong sÓ báo tháng 
10.2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bà Fiona Ma, Giám Sát Viên quÆn 4, ngÜ©i 
Çã tích c¿c bäo tr® NghÎ Quy‰t C© Vàng Ba 

S†c ñÕ. 
 

Ti‹u Bang và Thành PhÓ 
sau Çây Çã ra NghÎ Quy‰t 
(NQ) công nhÆn C© Vàng 

Ba S†c ñÕ 
 
- 19.06.2002 - ThÓng ñÓc Mark 

Wagner TB Virginia ra Tuyên Cáo. 
- 19.02.2003 - Thành phÓ 

Westminster (California NQ. 3750. 
- 11.03.2003 - Thành phÓ Garden 

Grove (California) NQ 8486-03. 
- 20.03.2003 - Hå ViŒn California ra 

D¿ LuÆt sÓ 68. 

- 07.04.2003 - 48th District ñäng 
C¶ng Hòa Ñy ban Trung ÐÖng 
NghÎ Quy‰t. 

- 14.04.2003 - Thành phÓ 
Fallschurch (Virginia) NQ. TR-03-
07. 

- 05.05.2003 - Thành phÓ Milpitas 
(California) NQ. 7300. 

- 03.06.2003 - Quän Håt Santa 
Clara (California). 

- 04.06.2003 - Thành phÓ Holland 
(Michigan) 

- 09.06.2003 - ñäng C¶ng Hòa 
Quän Håt Pierce (Washington). 

- 18.06.2003 - Thành phÓ Houston 
(Texas) NQ. 17-2003. 

- 21.06.2003 - TB Louisana - LÜ«ng 
ViŒn thông qua ñåo LuÆt sÓ 839. 

- 24.06.2003 - Thành phÓ Saint 
Paul (Minnesota) NQ.03-502 

- 07-07.2003 - Quän Håt Fairfax 
(Virginia 

- 07.07.2003 - Thành phÓ Pomona 
(California) NQ.2003-140 

-  
(Tóm lÜ®c tin lÃy tØ Internet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NgÜ©i MÏ gÓc ViŒt tœ nån CS bi‹u tình 

trÜ§c Tòa ThÎ Chánh S. Francisco 
phän ÇÓi ông ThÎ TrÜªng Willie Brown 
Çã dùng quyŠn phû quy‰t Veto NghÎ 

Quy‰t. 
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Hà Nội ngày 17 tháng 7 năm 2003 

Kính gửi :  

- Bộ Chính Trị  

  Đảng Cộng Sản Việt Nam 

- Nhà Nước, Chính Phủ, 

  Quốc Hội nước CHXHCN 

  Việt Nam 
Chủ trương Đổi Mới khởi nguồn từ Đại Hội VI với việc 

chỉnh sửa những sai lầm cơ bản trong đường lối chung, đặc 
biệt là đường lối đối ngoại đã giúp chúng ta dần dần thoát 
khỏi tình thế cô lập, nhờ đó có điều kiện hội nhập quốc tế, 
xây dựng nền kinh tế thị trường, tạo bước phát triển đáng 
kể về mặt kinh tế. Tuy nhiên, trạng thái phát triển xã hội 
ngày càng bộc lộ những yếu tố rất không lành mạnh. Đáng 
quan ngại hơn là, gần đây Việt Nam bị thế giới phê phán rất 
mạnh mẽ. Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ lên án về đàn áp 
tự do tôn giáo. Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo Quốc tế liệt Việt 
Nam vào một trong ba nước tồi tệ nhất (chỉ sau Irak và 
Cuba) về tự do ngôn luận, tự do báo chí. Tổ chức Ân xá 
Quốc tế kịch liệt phản đối việc bắt bớ, giam cầm một cách 
bừa bãi, tùy tiện những người chỉ trình bày bất bạo động 
những chính kiến của mình. Quyết định của Nghị viện Châu 
Âu ngày 15-5-2003 lên án Việt Nam vi phạm Công Ước 
Quốc Tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã 
tham gia ký kết từ 1982 ... Nghiêm trọng hơn, ngày 15-7-
2003, Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật HR 1950 về 
chuẩn chi ngân sách cho quan hệ đối ngoại, dự định cắt tất 
cả các khoản viện trợ, ngoài viện trợ nhân đạo, nếu Việt 
Nam tiếp tục chà đạp nhân quyền một cách thô bạo. 

Trước những nhận xét, phê phán khách quan, lẽ ra 
chúng ta cần bình tâm, nghiêm túc tự kiểm điểm lại mình. 
Đáng tiếc là chúng ta không có được thái độ đúng đắn đó 
mà thường giữ thói phản kích cay nghiệt rất tệ hại. Ta luôn 
sẵn sàng quy kết là phản động, là chống Việt Nam ... bất kỳ 
ai, kể cả người có công lớn với Tổ Quốc; bất kỳ quốc gia 
nào, chính phủ nào, kể cả những nước ta đang cần giữ mối 
bang giao sống còn; nếu cá nhân đó, chính phủ đó khác 
quan điểm với ta hoặc nói lên cái sai, cái xấu của ta.  

Nghiêm túc suy xét sẽ nhận thức được rằng, sở dĩ 
chúng ta bị thế giới lên án về tội bóp nghẹt tự do, dân chủ, 
vi phạm nhân quyền chính vì chúng ta đã ngày càng xa rời 
những tiêu chí thiêng liêng của Cách Mạng Tháng Tám; 
cũng không thực hiện đúng "Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội". Có tình trạng đó, 
chủ yếu là do công tác tư tưởng - lý luận rất sơ cứng, lạc 
hậu, không những không xuất phát để trở lại soi đường 
được cho thực tiễn mà thường nhắm mắt, quay lưng lại 
trước thực tế đang biến chuyển sôi động để rồi không 
những không định hướng đúng được cho đường lối cách 
mạng trong thời kỳ mới mà tiếp tục đề ra những chủ trương 
đối lập với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chống lại 
trào lưu tiến bộ của nhân loại.  

Công tác thông tin tuyên truyền cũng thật là kỳ lạ. Thử 
xét một ví dụ qua việc đưa tin một phiên toà. Đành rằng do 
chỉ đạo, bản án có thể đã viết theo yêu cầu của cấp lãnh 
đạo nào đó nhưng tại sao mấy tờ báo lớn nhất của Đảng 
(Nhân Dân, Quân đội Nhân dân ...) lại "thật thà" đăng tin 
Thạc sĩ - Bác sĩ Phạm Hồng Sơn đã được thuê 150 đô-la 
để làm gián điệp? 

Những dòng tin như thế làm xấu hổ cả dân tộc này. 
Chẳng lẽ phẩm chất một trí thức Việt Nam từng được đào 
luyện trong mái trường XHCN đến mức trở thành Thạc sĩ, 
Bác sĩ lại có thể bị kẻ địch mua được chỉ bằng 150 đô-la? 
Chẳng lẽ Đảng, Nhà nước phải dày công tổ chức cả một 
phiên toà mà qua đó phải đánh đổi bằng bao nhiêu quyền 
lợi của nhân dân, chịu bao nhiêu điều tiếng xấu xa cho đất 
nước, chỉ để xử một gián điệp tầm cỡ không đến 150 triệu, 
cũng không đến 150 nghìn mà chỉ là ...150 đô-la !  

Phiên toà xử nhà trí thức trẻ tuổi này lại càng kỳ lạ hơn. 
Tại sao phiên toà hình sự công khai mà lại không cho bất 
cứ công chúng, họ hàng, bè bạn nào được vào dự ? Ở các 
phiên tòa xử Nguyễn Khắc Toàn, Lê Chí Quang chỉ duy 
nhất bố, mẹ, em trai được dự đã là quá tàn tệ; tại sao ngay 
đến cả vợ cũng không cho là người duy nhất được thấy mặt 
chồng trong phiên toà xử Phạm Hồng Sơn ?  

Rồi việc đầy đọa vong linh Trần Độ. Rồi Nguyễn Vũ 
Bình, Trần Khuê, rồi Ðại tá Phạm Quế Dương, cựu quyết tử 
quân Trần Dũng Tiến ..., những người đã xả thân cho cuộc 
cách mạng này suốt đằng đẵng những trường kỳ kháng 
chiến mà nay tuổi ngoại thất thập vẫn đang chịu bao nhiêu 
lao lung khổ ải trong cảnh giam cầm vì bị quy tội gián điệp 
một cách quá chừng mỉa mai. Thông báo của Ban Văn Hóa 
- Tư tưởng Trung ương Đảng chỉ cố tìm thủ đoạn bôi nhọ 
các ông bằng cách mập mờ tung tin về các quan hệ với 
người này người khác ở nước ngoài và nhận một vài khoản 
tiền chẳng đáng là bao từ đâu đó mà không hề vạch ra 
được hoạt động cụ thể nào chứng tỏ là gián điệp cả.  

Sao nỡ ngậm máu phun người như vậy ! Sao lại gian 
manh, quỷ quyệt, tàn bạo, dã man như vậy ! 

Ông Chủ Tịch nước có biết những việc trên không? Ông 
Tổng Bí Thư Đảng có biết những việc trên không ? Ông Thủ 
Tướng Chính Phủ có biết những việc trên không ? Ông Chủ 
Tịch Quốc Hội có biết những việc trên không ? Bộ Chính Trị 
đảng CSVN có biết những việc trên không ? 

E rằng các vị đã bị những thế lực đen tối, những phần tử 
cơ hội tả khuynh, những kẻ hãnh tiến lòng dạ chất đầy hằn 
thù cá nhân ... khuynh đảo, bưng bít, xuyên tạc. Bởi vì, 
không thể hiểu, không thể tin được rằng một người có 
lương tri, có nhận thức tối thiểu khi biết rõ những sự việc 
trên lại không sửng sốt, không thấy mình phải có hành động 
cấp thiết góp phần ngăn chặn chúng, trừ khử chúng.  

Bởi vậy, thư này tôi xin được gửi dưới dạng thư ngỏ với 
lời cầu mong tha thiết sẽ được tất cả những ai có điều kiện 
hãy giúp chuyển tận tay các vị chức sắc cao nhất của Đảng 
và Nhà nước. 

Trước những hành động phi nhân, phi pháp, bất chính, 
bất nghĩa như vậy, con người ở bất cứ đâu, chính phủ của 
bất cứ quốc gia nào không lên tiếng, không quan tâm mới là 
sự lạ. Ở trong nước, do bị bưng bít, chỉ một số rất ít được 
biết sự thật nhưng cũng đã sục sôi đây đó nỗi căm phẫn, 
lòng khinh ghét. Đừng tiếp tục dày công tạo ra để được ung 
dung tự mãn với hiện tượng ổn định chính trị bên ngoài giả 
tạo. Dưới các chế độ độc tài tàn bạo, người dân tất phải nín 
lặng, phải dối lừa để tự bảo vệ. Nhưng, hãy xem 
Ceausescu hôm trước vừa được vỗ tay hàng chục lần khi 
đọc diễn văn, hôm sau đã bị nhân dân đưa lên đoạn đầu 
đài. Hãy xem Saddam Hussein, hôm trước vừa được bầu 
sát nút 100% phiếu, hôm sau người ta đã kéo đổ tượng 
xuống để đạp lên mặt.  

Xã hội đã đầy ứ những bất công, những tệ nạn, gần đây 
lại chồng chất thêm bao nhiêu hành động bạo ngược bất 
chấp luật pháp, đạp lên công lý, giày xéo nhân quyền của 
các cơ quan công quyền đang làm thức tỉnh ngùn ngụt ý chí 
của tuổi trẻ Việt Nam. Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, 
Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình ... bị "diệt từ trong 
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trứng", nhưng một Đại hội Tuổi trẻ vì Dân chủ và Nhân 
quyền cho Việt Nam gồm hơn 600 thanh niên, học sinh, 
sinh viên đến từ gần 20 nước trên thế giới vừa được tổ 
chức rất quy mô tại California đang biểu thị sức mạnh Phù 
Đổng. Hầu hết sinh sau năm 1975, họ không mang những 
hận thù xưa cũ mà có lý tưởng hoàn toàn trong sáng. Họ 
giỏi ngoại ngữ hơn cha anh họ. Họ tinh thông khoa học-
công nghệ mới, lý luận chính trị-kinh tế-xã hội mới. Họ kết 
giao dễ dàng với tuổi trẻ khắp năm châu. Họ khăng khít với 
chính quyền các quốc gia hơn cả cha anh họ.  

Hãy dẹp bỏ bớt thói kiêu ngạo Cộng Sản để lắng nghe 
họ. Hãy thân tình, tôn trọng và biết nể sợ. Không, chúng ta 
không bao giờ chịu nể sợ trước bất cứ uy lực nào nhưng, 
cái chính là phải biết tự sợ cái cứng, bảo thủ, lạc hậu, sai 
lầm của chúng ta.  

Chúng ta có phong phú tài nguyên thiên nhiên, có dân 
số đứng hàng thứ 14 trên thế giới, có trí tuệ con người 
thuộc hạng cao trong cộng đồng nhân loại. Có rất đầy đủ, 
chỉ trừ một yếu tố: Dân chủ, để trở thành một quốc gia phú 
cường.  

Nhất định không thể chỉ quanh quéo với dân chủ ở cơ 
sở mà, quan trọng hơn, phải dân chủ ở cấp lãnh đạo. Dân 
chủ thực sự trong bầu cử Quốc Hội. Dân chủ và tự do cho 
báo chí, trong ngôn luận, trong bàn bạc quốc sự. Dân chủ 
để chống được tham nhũng, để thực sự phát huy được nội 
lực... Có vậy mới mong bảo đảm phát triển bền vững và 
lành mạnh. Dân chủ để không bị cô lập với thế giới tiên tiến, 
không bị quốc tế trừng phạt vì nhà cầm quyền dẫm lên luật 
pháp, chà đạp nhân quyền. Dân chủ hay là chết !  

Đất nước đang đứng trước nguy cơ lại rơi vào khủng 
hoảng trầm trọng. Tôi chân tình khuyến nghị nhà cầm quyền 
hãy hết sức tỉnh táo, hãy thực sự vì dân, vì nước chứ không 
chỉ vì chính quyền, chỉ vì lợi quyền lãnh đạo với cái tiêu chí 
nhỏ mọn: ổn định chính trị. 

Một ngày rất gần đây, chúng ta thế nào cũng sẽ phải tổ 
chức bàn bạc rộng rãi một cách thật dân chủ một số điều cơ 
bản mà lâu nay nhiều trí thức, nhiều lão thành cách mạng 
đã từng nêu lên: 

- Có nhất thiết phải gắn độc lập dân tộc với chủ 
nghĩa xã hội để rồi cứ phải đeo đuổi cái mô hình quái 
đản: kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa không ?  

- Có nên dứt khoát bỏ điều 4 trong Hiến Pháp hiện 
nay để xác lập chế độ chính trị đa nguyên- đa đảng 
không ? 

Trước mắt, đề nghị hai việc cần làm ngay: 

1) Bộ Chính Trị, Quốc Hội, Chính Phủ mở ngay hội nghị 
kiểm điểm nghiêm túc và sáng suốt tìm đúng nguyên nhân 
của những sai lầm dẫn đến những phản ứng mạnh mẽ gần 
đây của quốc tế đối với nước ta. 

2) Trả tự do ngay cho các nhân vật đấu tranh vì dân chủ 
trong lĩnh vực tôn giáo và chính trị, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, 
Thạc sĩ - Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, cựu chiến binh Nguyễn 
Khắc Toàn, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, Cử nhân luật Lê Chí 
Quang...  

Trân trọng 

Nguyễn Thanh Giang 
 
Nhà A13P9-  
Tập thể Phòng không Hòa Mục 
Phường Trung Hòa  
- Quận Cầu Giấy 

 
 

Tin sinh hoåt 
 h¶i Tình thÜÖng ñÙc QuÓc - 

cÙu tr® ThÜÖng Ph‰ Binh 
Quân L¿c ViŒt Nam C¶ng Hòa 
 
Ngày 28 và 29 tháng 6 næm 2003, nhân dÎp lÍ k› niŒm 

25 næm thành lÆp Chùa và Báo Viên Giác. H¶i Tình thÜÖng / 
ñÙc QuÓc Çã xin phép và ÇÜ®c ông H¶i TrÜªng H¶i PhÆt Tº 
Üu ái dành cho m¶t ch‡ trong sân Chùa Viên Giác, Ç¥t chi‰c 
bàn Ç‹ gi§i thiŒu các tài liŒu sinh hoåt cûa H¶i Tình ThÜÖng 
ñÙc QuÓc - CÙu Tr® ThÜÖng Ph‰ Binh QLVNCH. Nhân dÎp 
nÀy, Ban ChÃp Hành cûa H¶i Tình ThÜÖng Çã ti‰p xúc v§i 
nhiŠu ngÜ©i Çang thao thÙc Ç‰n nh»ng công viŒc tØ thiŒn. 
M¶t sÓ ûng h¶ hiŒn kim, m¶t sÓ xin hÒ sÖ ThÜÖng Ph‰ Binh, 
Ç‹ ÇÜ®c gªi tr¿c ti‰p giúp Ç«. Cäm Ç¶ng nhÃt là có m¶t sÓ 
ÇÒng hÜÖng Çã ÇŠ nghÎ: - Nên vÆn Ç¶ng tåi m‡i ÇÎa phÜÖng, 
có ngÜ©i Çåi diŒn ti‰p tay Ç‹ cùng chung lo. ñ‹ công viŒc 
ÇÜ®c ph° bi‰n r¶ng rãi và nhÜ vÆy anh em ThÜÖng Ph‰ Binh 
së ÇÜ®c nhiŠu an ûi hÖn. S¿ tìm hi‹u vŠ sinh hoåt cûa các 
H¶i TØ ThiŒn, chÙng tÕ ÇÒng hÜÖng chúng ta luôn träi lòng 
tØ tâm Ç‰n v§i tha nhân, nhÃt là ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i cùng 
kh°, Çang kéo lê m¶t ki‰p sÓng không nhà cºa, ch£ng còn 
chút hy v†ng Ç‰n tÜÖng lai. Nh»ng tÃm lòng Ãy, Çã và Çang 
trân quš l©i khuyên cûa ông bà chúng ta: 

BÀu Öi thÜÖng lÃy bí cùng, 
Tuy r¢ng khác giÓng nhÜng chung m¶t giàn ... 
 

Nh»ng TÃm Lòng Vàng - (ti‰p theo) 
NguyÍn Månh ThÜ©ng (Norderstedt) 20€. LÜu Væn Ti‰t 7€. Cao 

ñÙc Tài (Hamburg) 15€. NguyÍn Thanh Kha 10 €. NguyÍn Tích 
Phùng 5€. Huÿnh ThÎ Thu MÏ (Hamburg) 50€. Thái CÄm Thu 
(Gomaringen) 20€. …n Danh 35€. Måch TrÜ§c Khung 
(Friedrichshafen) 50€. Võ Bá Tòng (Paderborn) 50€. TrÀn ThÎ HÒng 
Châu (Italia) 50€. VÛ ThÎ Ng†c TuyŠn + Phåm Phú Minh (Bergen, 
Norway) xin 3 hÒ sÖ Ç‹ gªi tr¿c ti‰p.  

Ngoài ra, ngày 25 tháng 7 næm 2003 H¶i Tình ThÜÖng 
Çã nhÆn thêm m¶t sÓ thÜ cûa anh em ThÜÖng Ph‰ Binh tØ 
trong nÜ§c gªi ra xin giúp Ç« và Çã ÇÜ®c cÙu xét thêm 20 hÒ 
sÖ, ÇÀy Çû giÃy t© h®p lŒ va hoàn cänh cÀn ÇÜ®c giúp Ç«. 
SÓ hÒ sÖ Çã cÙu xét së giao Ç‰n Thû quÏ cûa H¶i Ç‹ chuy‹n 
tiŠn vŠ giúp Ç« anh em ThÜÖng Ph‰ Binh. 

(v-h-tran  ghi) 
 

THÔNG BÁO 
Ch»a BŒnh TØ ThiŒn  

b¢ng các phÜÖng pháp Ç¥c thù ViŒt Nam không dùng 
kim châm, không dùng thuÓc 

Ông Bùi QuÓc Châu  
-Ti‰n Sï Khoa H†c Danh D¿ (Sri Lanka) 
-Ti‰n Sï Y Khoa (Sri Lanka) 
-Giám ñÓc Trung Tâm Nghiên CÙu và ph° bi‰n ViŒt Y ñåo 
-NgÜ©i sáng tác các phÜÖng pháp ch»a bŒnh m§i  
së tØ Pháp Ç‰n ª låi Chùa Viên Giác tØ ngày 14.09 Ç‰n 
16.09.2003 Ç‹: 
-DiŒn chÄn ÇiŠu khi‹n liŒu pháp  
-Âm dÜÖng khí công  
-Xoa bóp VN - …m th¿c dÜ«ng sinh VN v.v... 
Chùa xin thông báo Ç‹ quš ñåo H»u nào muÓn tham d¿ 
khóa h†c này xin g†i ñT: 0511-879630 hay Ç‰n Chùa ghi 
tên. 
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Tin Th‰ Gi§i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phan Ng†c 
     

� Liên HiŒp QuÓc 
- Các nÜ§c nghèo càng nghèo 

hÖn 
Bän báo cáo thÜ©ng niên vŠ s¿ mª 

mang con ngÜ©i (2003) xác nhÆn m¶t 
lÀn n»a Çoån ÇÜ©ng Çi Ç‰n møc tiêu 
chia Çôi nghèo Çói tØ Çây Ç‰n næm 
2015 còn rÃt xa. Trong khoäng th©i 
gian 10 næm sau cùng, có tÃt cä 54 
nÜ§c Çã nghèo låi nghèo hÖn. Trong 
14 nÜ§c, sÓ trÈ con ch‰t trÜ§c 5 tu°i 
gia tæng thÃy rõ. ChÌ báo mª mang con 
ngÜ©i (sÓng lâu và khÕe månh, có h†c 
thÙc giáo døc, mÙc sÓng ÇÀy Çû) Çang 
xuÓng thÃp: trong 21 nÜ§c, Nga và 6 
nÜ§c thu¶c c¿u Liên bang Sô vi‰t; 14 
nÜ§c Phi châu, nÖi Çây Sida hoành 
hành d» d¶i nhÃt. N‰u th‰ gi§i ti‰n hóa 
nhÜ hiŒn tåi, Phi Châu phäi ch© Ç‰n 
næm 2129 m§i có th‹ bäo Çäm cho m†i 
ngÜ©i dân có Çû ÇiŠu kiŒn Ç‰n trÜ©ng 
ti‹u h†c; Ç‰n næm 2149 Ç‹ chia Çôi 
nghèo Çói; Ç‰n næm 2165 Ç‹ giäm 2/3 
tº vong trÈ con. 

Theo chÜÖng trình mª mang Liên 
HiŒp QuÓc, nh»ng nÜ§c nghèo nhÃt 
không bao gi© Çåt 6 møc tiêu (xóa 
nghèo Çói, dân h†c Ç‰n bÆc ti‹u h†c, 
bình Ç£ng nam n», cäi thiŒn sÙc khÕe 
cûa các bà mË, chÓng Sida, bäo vŒ 
môi sinh) n‰u các nÜ§c giàu không 
th¿c hiŒn møc tiêu thÙc 7: giúp các 
nÜ§c nghèo cäi t° kinh t‰, chính trÎ, xã 
h¶i. ñiŠu nÀy có nghïa là các nÜ§c 
nghèo phäi theo ch‰ Ç¶ dân chû, sº 
døng h®p lš các tài nguyên quÓc gia, 
Çeo Çu°i ÇÜ©ng lÓi phøc vø ngÜ©i dân.  

HÖn n»a, các nÜ§c giàu phäi gia 
tæng viŒn tr®, giäm n®, tØ bÕ ch‰ Ç¶ tài 
tr® sän phÄm quÓc gia (300 t› Çô la / 

næm = 6 lÀn l§n hÖn sÓ tiŠn viŒn tr® 
nÜ§c ngoài), giäm thu‰ quan, cung cÃp 
thuÓc men v§i giá rÈ. Hàng næm, có 10 
triŒu trÈ con (30.000/ngày) ch‰t vì 
bŒnh tÆt, hÖn 500.000 bà mË ch‰t 
trong lúc mang thai ho¥c hÆu sän, 39 
triŒu ngÜ©i nhiÍm Sida, 2 triŒu/næm 
ch‰t vì lao ph°i, 1 triŒu/næm ch‰t vì sÓt 
rét. 

 
� M³ 
- Phi cÖ siêu thanh không ngÜ©i 

lái 
ñánh tÆn xa, rÃt nhanh, bÃt cÙ nÖi 

nào, chÓng bÃt cÙ ai n¶i trong 2 gi©, tØ 
ÇÀu nÀy Ç‰n tÆn ÇÀu kia ÇÎa cÀu, Çây 
là møc tiêu cûa NgÛ Giác ñài dành 
cho Defense Advanced Research 
Projects Agency, m¶t cÖ quan có 
nhiŒm vø nghiên cÙu và Ãn ÇÎnh vÛ khí 
ngày mai. MÏ còn ÇŠ ra k‰ hoåch 
Falcon (Force Application and Launch 
From The Continental US) theo Çó, lúc 
chi‰n tranh xäy ra, MÏ së thoát khÕi 
các cu¶c m¥c cä dài dòng, Ç¡t giá, 
phÙc tåp Ç‹ ÇÜ®c phép sº døng ho¥c 
bay ngang qua không phÆn cûa m¶t 
nÜ§c khác. TrÜ©ng h®p Th° Nhï Kÿ 
không cho 1 SÜ Çoàn B¶ binh MÏ Ç° 
b¶ lên lãnh th° Ç‹ ti‰n vào Irak Çã làm 
cho Hoa ThÎnh ñÓn suy nghï. 

K‰ hoåch Falcon d¿a trên quan 
niŒm vŠ phi cÖ không ngÜ©i lái có th‹ 
chuyên chª m¶t lÜ®ng chÃt n° 6 tÃn  
(hÕa tiÍn ho¥c bom) trên m¶t Çoån 
ÇÜ©ng dài 14.500 km v§i tÓc Ç¶ 5-6 lÀn 
nhanh hÖn tÓc Ç¶ âm thanh. NhÜng 
trÜ§c bài toán kÏ thuÆt cao cÃp nhÜ 
sÙc ÇÄy và sÙc bŠn cûa vÆt liŒu, NgÛ 
Giác ñài yêu cÀu các nhà khoa h†c ÇŠ 
nghÎ m¶t sÖ ÇÒ tiŠn án k‰ hoåch: HiŒu 
chính m¶t hÕa tiÍn siêu thanh chuyên 
chª m¶t máy lÜ®n có th‹ thä xuÓng 
450 kg Çån dÜ®c trên cao Ç¶ 4.800 km 
m¶t hÕa tiÍn siêu thanh trÎ giá 5 triŒu 
Çô-la theo Ü§c tính, hoä tiÍn siêu thanh 
có th‹ hoåt Ç¶ng k‹ tØ næm 2010, phi 
cÖ siêu thanh không ngÜ©i lái, vào 
næm 2025. Chi‰n tranh A Phú Hãn và 
Irak cho thÃy trong vÃn ÇŠ chÓng 
khûng bÓ quÓc t‰ và các nÜ§c "côn 
ÇÒ", quân Ç¶i MÏ không nh»ng phäi di 
chuy‹n Ç‰n m¶t chi‰n trÜ©ng ngày 
càng xa lãnh th° mà còn phäi chåm 
trán v§i nh»ng  mÓi Çe d†a h‰t sÙc di 
Ç¶ng và khó n¡m, trong bÓi cänh nÀy, 
ÇÒng minh rÃt là cÀn thi‰t cho s¿ dàn 
quân phän công. NhÜng ÇÒng minh 
cûa MÏ càng Çòi hÕi nhiŠu hÖn, hay 
thay Ç°i lÆp trÜ©ng và khó Çoán. Ví dø, 
Th° Nhï Kÿ là m¶t ÇÒng minh khó 
khæn, Arabie Saoudite ÇÜa ra nh»ng 
th‹ thÙc quá gò bó. Vì th‰, MÏ phäi bÕ 

ra 48 gi© Ç‹ phóng ra nh»ng phi vø Ç¶t 
kích ª Irak. V§i k‰ hoåch Falcon, MÏ 
có th‹ tØ lãnh th° quÓc gia t° chÙc 
nh»ng cu¶c Çánh phá ª nÜ§c ngoài, 
bÃt cÙ ª Çâu trên th‰ gi§i, chÓng låi 
các møc tiêu di Ç¶ng ho¥c cÓ ÇÎnh n¶i 
trong 2 gi©. 

 
� CUBA  
- Castro n°i giÆn 
Ch‰ Ç¶ Castro t° chÙc nhiŠu cu¶c 

bi‹u tình vï Çåi tåi La Havene Ç‹ trä l©i 
s¿ phän ÇÓi cûa Liên HiŒp Âu Châu 
trÜ§c làn sóng Çàn áp ÇÓi lÆp dÜ§i s¿ 
ÇiŠu khi‹n tr¿c ti‰p cûa Castro. Ông ta 
dÅn ÇÀu cu¶c bi‹u tình trÜ§c tòa ñåi 
sÙ Tây Ba Nha, em ông ta, ngÜ©i k‰ vÎ 
chính thÙc ÇiŠu khi‹n cu¶c bi‹u tình 
khác trÜ§c tòa ñåi sÙ Ý. Cuba k‰t t¶i 
Tây Ban Nha mang trách nhiŒm l§n 
nhÃt trong m‡i cæng th£ng gi»a Cuba 
và LHAC. 

C¶ng ÇÒng quÓc t‰ Çã bày tÕ lòng 
phÅn n¶, sau khi ch‰ Ç¶ Ç¶c tài Cuba 
trØng phåt n¥ng nŠ các nhà ÇÓi lÆp, 
Ç¥c biŒt nhÃt trÜ§c bän án tº hình cho 
3 ngÜ©i cÜ§p m¶t chi‰c phà chª khách 
Ç‹ vÜ®t bi‹n qua Florida. Chính lãnh tø 
tÓi cao tr¿c ti‰p thÜÖng lÜ®ng v§i 3 
ngÜ©i nÀy và ông ta Çã long tr†ng cam 
k‰t tôn tr†ng mång sÓng cûa h†. CuÓi 
cùng, ông ta lÆt l†ng, không ân xá h†. 
Án tº hình nhÜ m¶t phÜÖng thÙc Çe 
d†a các ngÜ©i chû trÜÖng m¶t s¿ 
chuy‹n ti‰p hòa bình; án tº hình cÛng 
nhÜ m¶t mÜu mËo duy trì quyŠn l¿c 
trÜ§c m¶t cÖn khûng hoäng kinh t‰ xã 
h¶i trÀm tr†ng. T› lŒ phát tri‹n trên 
dÜ§i 1%, t°ng sän lÜ®ng n¶i ÇÎa giäm 
30%, Y t‰ giáo døc suy thoái, thÃt 
nghiŒp gia tæng cao.  

Castro chÌ ÇÎnh LHAC nhÜ kÈ bung 
xung ÇÒng th©i ti‰p tøc công kích MÏ 
và c¶ng ÇÒng tœ nån Cuba ª Miami 
trong khi c¶ng ÇÒng gªi rÃt nhiŠu tiŠn 
vŠ cho thân nhân. SÓ tiŠn to l§n nÀy 
c¶ng v§i ngành du lÎch là nguÒn vÓn 
quan tr†ng nhÃt cho nŠn kinh t‰ và xã 
h¶i Cuba. Th©i gian gÀn Çây, c¶ng 
ÇÒng thay Ç°i quan Çi‹m, không chÓng 
ÇÓi quy‰t liŒt và ÇŠ nghÎ m¶t ÇÜ©ng lÓi 
chuy‹n ti‰p hòa bình. TrÜ§c chi‰n 
thuÆt ÇÓi thoåi nÀy, Castro dàn cänh 
bi‹u tình bác bÕ. 

 
� NGA  
- LÍ Çæng quang cûa Poutine 
ChÜa bao gi© ngÜ©i ta chÙng ki‰n 

m¶t cänh tÜ®ng trÖ trën nhÜ cänh 
tÜ®ng MÏ và Liên HiŒp Âu Châu ÇÓi xº 
Ç¥c biŒt v§i Nga cûa Poutine. ñúng là 
m¶t ki‹u mÅu ngoåi giao th¿c tiÍn mà 
các nÜ§c dân chû nên noi theo. Nói 
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m¶t cách khác, liên quan Ç‰n quyŠn l®i 
quÓc gia tÓi thÜ®ng, nên b¡t tay Ç¶c tài 
và phäi gi» m¶t thái Ç¶ kín Çáo trÜ§c 
dân chû và nhân quyŠn.  

T°ng thÓng Nga ch¡c vØa lòng khi 
ông t° chÙc cu¶c lÍ vï Çåi æn mØng 
300 næm thành lÆp thành phÓ Saint 
Petersbourg. Khách quš là T°ng 
ThÓng Bush và các nguyên thû quÓc 
gia LHAC. H† công nhÆn Poutine nhÜ 
ÇÒng liêu Çáng ÇÜ®c Çón ti‰p nÒng hÆu 
tåi H¶i nghÎ G8 ª Evian Pháp.  

T°ng ThÓng Bush tØng nêu lên 
tØng Çi‹m m¶t các vø chà Çåp nhân 
quyŠn dÜ§i ch‰ Ç¶ Hussein, nhÜng 
chào mØng Poutine nhÜ ngÜ©i "bån 
tÓt". T°ng ThÓng MÏ quên r¢ng quân 
Ç¶i Nga quy mô phåm t¶i ác chi‰n 
tranh ª Tchetchenie, ÇÓi xº dân t¶c ÇÎa 
phÜÖng nhÜ Hussein ÇÓi xº dân t¶c 
Kurde Irak. Hai cách ÇÓi xº khi quy‰t 
liŒt, khi l© Çi tùy theo th©i th‰, tùy theo 
quyŠn l®i. 

Trong 1 thông cáo chung, Nga và 
LHAC xác nhÆn hai bên cùng nhau 
h®p tác ch¥t chë vŠ chi‰n lÜ®c. LHAC 
khen ng®i Nga giäi quy‰t tÓt ÇËp bài 
toán Tchetchenie. Trong bu°i lÍ khánh 
thành Hàn Lâm ViŒn ñÎa C¿c ª Saint 
Peterbourg, T°ng ThÓng Pháp Chirac 
lên ti‰ng Çánh giá "Nga ÇÙng hàng ÇÀu 
các nÜ§c dân chû Çã tôn tr†ng các dân 
t¶c sÖ khai Ç‹ phát huy s¿ ÇÓi thoåi 
gi»a các nŠn væn hóa khác nhau hÀu 
tôn tr†ng ngÜ©i khác". TT. Pháp nói 
ti‰p: "Çây là m¶t th‰ gi§i cho Ç‰n gi© 
chÜa nghe ÇÜ®c m¶t thông ÇiŒp nhÜ 
th‰ nÀy". 

 
- ñiŒn CÄm Linh hành Ç¶ng 
Vø mÜu sát ª Touchino, ngoåi ô 

Måc TÜ Khoa (15 ch‰t, 40 bÎ thÜÖng) là 
vø mÜu sát cäm tº ÇÀu tiên ª thû Çô 
Nga. SÓ nån nhân së nhiŠu hÖn n‰u 2 
ngÜ©i phø n» cäm tº Tchetchenie có 
th‹ bÜ§c vào bên trong khu hòa nhåc, 
n‰u 1 trong 2 dây n° không tÎt ngòi và 
n‰u an ninh lÕng lÈo. Vø khûng bÓ nÀy 
xäy ra lúc ngành cänh sát Nga trª 
thành m¶t møc tiêu phäi d†n såch, m¶t 
chi‰n dÎch chÓng tham nhÛng. Vì lë Ãy, 
6 ñåi tá Cänh sát TÜ pháp và vÎ TÜ§ng 
chÌ huy bÎ b¡t. Nh»ng sï quan cao cÃp 
nÀy công khai sÓng xa hoa: nhà cao 
cºa r¶ng, nhà hàng sang tr†ng, biŒt 
th¿ nghÌ mát v.v... Gia tài cûa h† 
không xuÃt xÙ tØ lÜÖng tiŠn. H† nhÆn 
tiŠn lo lót Ç‹ ém nhËm nh»ng vø phåm 
t¶i mà h† có nhiŒm vø ÇiŠu tra. ý låi 
vài chi‰c dù che, h† không che giÃu 
ÇiŠu gì, cÛng không bao gi© nghï Ç‰n 
m¶t nÖi trú Än ª nÜ§c ngoài.  

M¶t ÇiŠu gì Çang thay Ç°i nÖi ÇÌnh 
cao quyŠn l¿c? Và cu¶c bÀu cº QuÓc 
H¶i tháng 12-03, và cu¶c bÀu cº T°ng 
ThÓng tháng 3-2004? Ngày hôm sau 
vø b¡t giam nhân viên cänh sát cao 
cÃp, B¶ TrÜªng N¶i Vø Nga loan báo 
cänh sát Çã b¡t gi» kÈ ám sát m¶t dân 
bi‹u thu¶c phe ÇÓi lÆp. HÖn th‰ n»a, 
không ai tin r¢ng vø Mikhail 
Khodokkovski, Giám ÇÓc Công ty xæng 
dÀu Youkos, ngÜ©i giàu nhÃt nÜ§c Nga 
(hai t› Çô-la) trình diŒn BiŒn lš cu¶c là 
m¶t viŒc bình thÜ©ng theo lÎch trình 
cûa cÖ quan tÜ pháp. VÎ giám ÇÓc nÀy 
không bÎ t¶i gì và bình yên ra vŠ. 
NgÜ®c låi, 2 c¶ng s¿ thân tín cûa ông 
bÎ giam. M¶t lÓi cänh cáo cho ông.  

Tåi Nga, có tÃt cä 7 ngÜ©i hoåt ÇÀu 
l§n xuÃt hiŒn tØ lúc Boris Yeltsine n¡m 
quyŠn. Poutine Çã kš k‰t v§i h† m¶t 
thÕa Ü§c ngÀm: h† làm tiŠn, Poutine 
làm chính trÎ. Th‰ nhÜng giám ÇÓc 
công ty Youkos quy‰t ÇÎnh ti‰n vào 
ÇÃu trÜ©ng chính trÎ. Ông Çã có trong 
tay cÖ quan ngôn luÆn, tài tr® 2 Çäng 
ÇÓi lÆp và cÛng là ngÜ©i chÓng chi‰n 
tranh Tchetchenie.  

 
� G 8   
- Mâu thuÅn tåi Evian 
CÖn khûng hoäng Irak Çã Çóng m¶t 

chÓt nêm gi»a c¶ng ÇÒng xuyên ñåi 
Tây DÜÖng và tåo nên m¶t cu¶c tranh 
luÆn gay go trên b© hÒ Leman. Quan 
Çi‹m cûa các diÍn viên h‰t sÙc trái 
ngÜ®c. ñåi th‹, các chû ÇŠ bàn cãi quá 
t°ng quát Ç‹ cho phép rút tÌa m¶t ÇiŠu 
gì quan tr†ng ho¥c quá mÖ hÒ Ç‹ gi» 
låi ÇiŠu gì trong trí nh§. Ai còn nh§ G8 
Çã ÇŠ cÆp Ç‰n s¿ mª mang phát tri‹n 
ª Phi Châu (Gia Nã ñåi 6-02). LÀn h†p 
nÀy, G8 có ÇÜa ra ÇiŠu gì khác hÖn 
không? 

Nhân danh chû nhà, J. Chirac 
tuyên bÓ løc ÇÎa Phi Châu tØ Çây 
không còn Çóng vai phø n»a. Ông 
muÓn G8 ÇÜa ra m¶t cam k‰t cø th‹ 
ÇÓi v§i Phi Châu. NhÜng muÓn nhÜ 
th‰, phäi bÕ công thÙc tài tr® 2 Çô-la 
cho m‡i 1 con bò Âu Châu và dÜ§i 1 
Çô-la cho 1/2 dân sÓ th‰ gi§i. ñ‹ tÕ 
thiŒn š, TT. Pháp Çã m©i 13 nguyên 
thû quÓc gia ngoài nhóm 7 nÜ§c kÏ 
nghŒ tân ti‰n + Nga, trong sÓ có MÍ 
Tây CÖ, Ba Tây, Ai CÆp, Trung QuÓc 
v.v... 

Dï nhiên, Chirac s¤n sàng ÇŠ cÆp 
Ç‰n cu¶c chi‰n ÇÃu chÓng khûng bÓ 
quÓc t‰. NhÜng khi m©i các nÜ§c Çang 
mª mang Ç‰n nhóm h†p, Ông muÓn 
nêu lên m¶t ÇŠ tài có sÙc huy Ç¶ng mà 
MÏ khó bÕ qua. NhÜng MÏ có m¶t 
quan Çi‹m khác. MÏ Çã ch†n 3 møc 

tiêu Ç‹ bi‰n cu¶c h†p G8 lÀn nÀy 
thành m¶t cu¶c bi‹u diÍn tôn vinh MÏ 
chi‰n th¡ng và Ç‹ trau chuÓt hình änh 
cûa TT. Bush trÜ§c viÍn cänh th¡ng cº 
lÀn 2 næm 2004. MÏ muÓn:  

1. chính Çáng hóa s¿ can thiŒp ª 
Irak;  

2. t° chÙc phân chia chi‰n l®i phÄm 
v§i s¿ ÇÒng š cûa c¶ng ÇÒng quÓc t‰;  

3. tæng cÜ©ng cu¶c chi‰n ÇÃu 
chÓng khûng bÓ. Kín Çáo hÖn, MÏ 
muÓn Pháp phäi trä giá Ç¡t vì Pháp là 
bi‹u tÜ®ng cûa m¶t Âu Châu "già nua" 
chÓng MÏ. M¶t s¿ trä ÇÛa tæng dÀn 
mÙc Ç¶: tha thÙ Nga, không cÀn bi‰t 
Ç‰n ñÙc, trØng phåt Pháp.  

 
Tóm låi, Bush muÓn bi‹u dÜÖng 

chi‰n th¡ng, Chirac muÓn phøc hÒi 
cu¶c tranh ÇÃu chÓng s¿ chÆm ti‰n, 
nguyên nhân cûa chû nghïa Ça 
phÜÖng. 

NhÜng con bài chû cûa Chirac là 
con bài nào? MuÓn kháng c¿, phäi có 
ÇÒng minh. ñÒng minh cûa Pháp quy 
tø xung quanh "m¥t trÆn hoà bình", 
m¶t m¥t trÆn lÕng lÈo, Poutine cÀn Ç‰n 
"ngÜ©i bån" MÏ. MÏ cam k‰t bäo Çäm 
quyŠn l®i dÀu hÕa cûa Nga. Ngoåi 
TrÜªng ñÙc Än núp sau Ngoåi TrÜªng 
Pháp. ñÙc muÓn hòa giäi v§i MÏ. 
Quan tr†ng hÖn h‰t là ÇÓi v§i Hoa 
ThÎnh ñÓn, ñÙc chÓng chi‰n tranh, 
ngÜ®c låi Pháp chÓng MÏ. M¶t khác 
biŒt h‰t sÙc to l§n. 

Bush ª vào vÎ th‰ ÇÓi nghÎch v§i 
Chirac. Ngoài nh»ng ÇÒng minh v»ng 
ch¡c, chû nhân th‰ gi§i là m¶t chuyên 
viên Çiêu luyŒn vŠ s¿ æn mi‰ng trä 
mi‰ng. Chirac vØa ÇÜa ra sáng ki‰n 
quÓc phòng LHAC, tÙc kh¡c Bush giao 
cho Ba lan m¶t  vùng chi‰m Çóng ª 
Irak. LÀn nÀy, T°ng thÓng MÏ còn 
khôn khéo hÖn n»a. Bi‰t Pháp m¡c 
"bŒnh chû nhà" s¤n sàng làm tÃt cä Ç‹ 
cho bu°i lÍ diÍn ti‰n tÓt ÇËp, Bush gây 
áp l¿c bu¶c Pháp bÕ phi‰u thông qua 
nghÎ quy‰t LHAC giao cho MÏ toàn 
quyŠn tái thi‰t và khai thác dÀu hÕa 
Irak. Sau khi chÓng chi‰n tranh Pháp 
công nhÆn hÆu quä chi‰n tranh và h®p 
pháp hóa chi‰n tranh. 

Phäi trª vŠ hàng ngÛ và phäi trä 
m¶t giá quá Ç¡t: làm cho LHAC tan v«, 
ít n»a cÛng rån nÙt, Pháp ÇÙng ngoài 
cºa cÖ quan ÇÀu não NATO, chi‰n 
tranh thÜÖng måi. M¶t giá phäi trä cho 
m¶t ÇÜ©ng lÓi ngoåi giao "chÌ m¶t cú 
thôi" cûa T°ng thÓng Pháp. 

  
� ñ−C  
- Cu¶c n°i dÆy ÇÀu tiên gi»a khÓi 

C¶ng sän 
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Hàng ngàn công nhân nghiŒp Çoàn 
luyŒn kim IG Metal Sachsen, 
Brandenburg và Bá Linh xuÓng ÇÜ©ng 
bi‹u tình ngày 17-6-03 Ç‹ tranh ÇÃu 
cho quyŠn l®i làm viŒc 35 gi©/tuÀn. M¶t 
cu¶c Çình công diÍn ti‰n hòa bình 
không chút nào giÓng cu¶c Çình công 
mà chính quyŠn k› niŒm.   

50 næm trÜ§c, công nhân ngành 
xây cÃt công trÜ©ng vï Çåi Stalinallee ª 
ñông Bá Linh bãi công Ç‹ phän ÇÓi 
luÆt lao Ç¶ng cûa ch‰ Ç¶ C¶ng Sän 
ñông ñÙc. KiŒt quŒ vì chi‰n tranh (các 
xí nghiŒp kÏ nghŒ ÇÜ®c tháo g« 
chuy‹n vŠ Liên Xô, bÒi thÜ©ng chi‰n 
tranh cho Liên Xô), C¶ng Hòa Dân 
Chû ñÙc thi‰u thÓn Çû thÙ. Tæng sÓ 
lao Ç¶ng nhÜng không tæng lÜÖng (m¶t 
khiêu khích) theo gÜÖng Liên Xô "vï 
Çåi"; cu¶c Çình công mau chóng lan 
r¶ng và trª thành m¶t cu¶c n°i dÆy. Xe 
tæng Liên Xô dÜ§i s¿ tr® giúp cûa cÖ 
quan mÆt vø ñông ñÙc Stasi, phäi bÕ 
ra 2 ngày m§i thành công ki‹m soát 
tình hình. ñây là m¶t cu¶c khªi nghïa 
cûa công nhân, m¶t s¿ rån nÙt ÇÀu 
tiên gi»a khÓi C¶ng Sän Âu châu. HÖn 
1 triŒu ngÜ©i trên sÓ 18 triŒu dân ª 700 
thành phÓ Çã tham d¿ cu¶c khªi nghïa 
lÎch sº nÀy. Ch‰ Ç¶ C¶ng sän Çàn áp 
h‰t sÙc dã man; 15.000 vø b¡t giam, 
2.300 vø xº án, hÖn 100 ngÜ©i thiŒt 
mång. Sau vø n°i loån tåi Ba Lan (10-
56), vø n°i loån Hung Gia L®i m¶t 
tháng sau, ngÜ©i ta b¡t ÇÀu hi‹u ngày 
17-6-1953 là m¶t ngày tr†ng Çåi báo 
trÜ§c nh»ng bi‰n chuy‹n quan tr†ng.  

  
- S¿ rÖi Çài cûa 2 khuôn m¥t 

chính trÎ và thông tin Çåi chúng 
Trong n¶i dung, có th‹ là m¶t ngÅu 

nhiên. NhÜng 2 nhân vÆt bÎ ÇiŠu tra Çã 
quá cæm thù lÅn nhau cho Ç‰n n‡i 
không th‹ tách biŒt h† ÇÜ®c. 

NgÜ©i thÙ nhÃt là Jürgen Möller 
Mann, Dân bi‹u c¿u T°ng TrÜªng, c¿u 
Phó chû tÎch ñäng T¿ do (FDP), Chû 
tÎch H¶i Ái h»u ñÙc -   rÆp bÎ nghi ng© 
lÆu thu‰, kinh tài bÃt h®p pháp, ch‰t 
sau m¶t cu¶c nhäy dù giÓng nhÜ m¶t 
cu¶c t¿ vÆn.  

NgÜ©i kia Michel Friedman, 1 luÆt 
sÜ, 1 nhà ÇiŠu khi‹n chÜÖng trình Tivi 
sâu s¡c n°i ti‰ng, Phó chû tÎch H¶i 
ñÒng Do Thái Trung ÐÖng, 1 nhân vÆt 
chính trÎ thu¶c gi§i thÜ®ng lÜu có vÃn 
ÇŠ vì dính líu Ç‰n buôn lÆu ma túy và 
mãi dâm. JM khai hÕa trÜ§c khi ông 
k‰t t¶i MF ûng h¶ triŒt Ç‹ Thû TÜ§ng 
Do Thái Asharion, nhÜ th‰ là nuôi 
dÜ«ng chû nghïa chÓng Do Thái s¿ 
tranh cãi lan r¶ng tai håi Ç‰n Çäng 
FDP dÅn Ç‰n m¶t cu¶c ÇiŠu tra vŠ 

nguÒn tài chánh giúp JM quäng cáo 
m¶t tác phÄm cûa ông. CuÓi cùng, 
QuÓc H¶i ñÙc bãi bÕ quyŠn miÍn trØ 
dân bi‹u ÇÜa Ç‰n s¿ khám xét nhà, 
væn phòng cûa Dân bi‹u JM. Vai trò 
sau ông ra bãi và tÆp th¿c hiŒn m¶t 
cu¶c nhäy dù ch‰t ngÜ©i. Theo biŒn lš 
cu¶c Düsseldorf, cu¶c ÇiŠu tra tÆp 
trung xung quanh s¿ lÆu thu‰, s¿ vi 
phåm luÆt tài tr® Çäng phái, s¿ lÜ©ng 
gåt, låm døng tín nhiŒm, nhÆn huê 
hÒng, trà nÜ§c qua nh»ng giao kèo 
buôn bán vÛ khí gi»a ñÙc và m¶t sÓ 
nÜ§c   rÆp. 

ñiŠu mà ngÜ©i ta trách móc MF 
thu¶c m¶t loåi khác. Qua cu¶c khám 
xét nhà và væn phòng luÆt sÜ cûa ông, 
cänh sát tìm thÃy 3 túi nh¿a chÙa m¶t 
h‡n h®p mà chÃt nŠn là Cocaine. TØ 
nhiŠu tháng nay, nhà chÙc trách theo 
dõi MF trong khuôn kh° m¶t cu¶c ÇiŠu 
tra, m¶t hŒ thÓng ma-cô xuÃt phát tØ 
các nÜ§c ñông Âu (3 ngÜ©i Nga và Ba 
Lan Çã bÎ b¡t). Qua m¶t cu¶c nghe lén 
ÇiŒn thoåi, tên tu°i MF ÇÜ®c nh¡c nhª 
nhiŠu lÀn trong các cu¶c ÇiŒn Çàm 
gi»a Çám ma-cô và gái mãi dâm. Tåi 
Bá Linh, ti‰ng ÇÒn có nhiŠu nhân vÆt 
chính trÎ, thông tin Çåi chúng, th‹ thao 
cÛng có tên qua các cu¶c ÇiŒn Çàm 
nÀy. 

  
� SILVIO BERLUSCONI  
- Mª ÇÀu nhiŒm kÿ Chû TÎch Liên 

HiŒp  Âu Châu b¢ng môt tai ti‰ng 
Thû TÜ§ng Ý Silvio Berlusconi gi» 

chÙc vø Chû tÎch LHAC trong th©i gian 
6 tháng k‹ tØ tháng 7 Ç‰n tháng 12-
2003. Theo thû tøc ông Ç†c m¶t bài 
diÍn væn phác h†a ÇÜ©ng lÓi ÇiŠu hành 
t°ng quát trÜ§c QuÓc H¶i LHAC. Sau 
phÀn diÍn væn là phÀn chÃt vÃn cûa 
các Dân bi‹u. PhÀn chÃt vÃn s¡p 
chÃm dÙt thì S.B ch†n lúc nÀy Ç‹ tåo 
nên m¶t cÖn khûng hoäng chính trÎ. 
S.B gay g¡t công kích Dân bi‹u ñÙc 
Martin Schulz, Phó chû tÎch nhóm Dân 
bi‹u Xã h¶i, ÇŠ nghÎ ông nÀy gi» 1 vai 
trò trÜªng kíp tù QuÓc Xã trong 1 cuÓn 
phim. VŠ các tråi tÆp trung QuÓc Xã do 
m¶t nhà sän xuÃt Ý Çang th¿c hiŒn. 
TrÜ§c Çó M.S tÕ ra hung hæng ÇÓi v§i 
S.B. Ông Çä kích S.B liên danh v§i 
Çäng c¿c h»u Ý Ç‹ cÀm quyŠn, còn k‰t 
t¶i S.B lÛng Çoån, thao túng nŠn TÜ 
pháp Ý. MuÓn thoát khÕi cänh ra tòa 
Ç‹ trä l©i vŠ vø mua chu¶c thÄm phán 
trong vø mua bán kinh tài (thÆp niên 
80), S.B ÇÜa ra QuÓc H¶i thông qua d¿ 
luÆt miÍn trØ các nhà lãnh Çåo quÓc 
gia, trong sÓ có Thû TÜ§ng Chánh 
phû.  

Bu°i h†p chÃm dÙt b‡ng m¶t cÖn 
khûng hoäng gi»a Chû TÎch QuÓc H¶i 
LHAC và Chû TÎch LHAC, gi»a ñÙc và 
Ý. Ngày hôm sau, T°ng ThÓng ñÙc 
công khai bu¶c T°ng ThÓng Ý phäi xin 
l‡i. CuÓi cùng S.B chÎu nhÆn l‡i.  

  
* PHI CHÂU   
- Togo BÀu cº gian lÆn 
XuÃt thân là m¶t Trung sï thu¶c 

quân Ç¶i thu¶c ÇÎa, Dema là tác giä 
cu¶c Çäo chánh ÇÀu tiên tåi Togo næm 
1963, bÓn næm sau ông n¡m chính 
quyŠn. Tuy long tr†ng tuyên bÓ không 
bao gi© bám víu quyŠn hành, ông làm 
T°ng ThÓng Togo Ç‰n ngày hôm nay. 

Là m¶t Nguyên thû QuÓc gia kÿ 
c¿u nhÃt tåi Phi Châu (chÌ thua Fidel 
Castro thôi), ông vØa Ç¡c cº thêm m¶t 
nhiŒm kÿ sau khi sºa Ç°i Hi‰n Pháp và 
luÆt bÀu cº ÇÒng th©i Çe d†a các ÇÓi 
thû ngay tØ khi cu¶c vÆn Ç¶ng bÀu cº 
b¡t ÇÀu. H¶i Ân Xá QuÓc T‰ tÓ cáo 
nhà cÀm quyŠn Çàn áp ÇÓi lÆp, Liên 
HiŒp QuÓc và Liên HiŒp Âu Châu 
không cº quan sát viên Ç‰n Togo vì 
không muÓn chính Çáng hóa m¶t cu¶c 
bÀu cº m© ám. NgÜ®c låi, Çåi diŒn 
LHAC, t° chÙc các quÓc gia nói ti‰ng 
Pháp, m¶t sÓ Dân bi‹u Pháp Ç‰n 
Lome công nhÆn cu¶c bÀu cº Çã diÍn 
ti‰n công khai trong sáng. Næm 1998, 
T°ng ThÓng Dema ÇÜa quân Ç¶i Ç‰n 
bãi bÕ cu¶c ki‹m phi‰u bÀu cº và ông 
tuyên bÓ vinh quang Ç¡c cº sau Çó. 

 
- M¶t nÜ§c Congo quá giàu 
Có bao nhiêu ngÜ©i ch‰t ª C¶ng 

Hòa Dân Chû Congo k‹ tØ khi Laurent 
Kabila Çu°i T°ng ThÓng Joseph 
Mobutu khÕi chính quyŠn næm 1997? 
TØ 2 Ç‰n 4,7 triŒu ngÜ©i: M¶t cu¶c 
xung Ç¶t gây ch‰t ngÜ©i nhiŠu nhÃt 
sau th‰ chi‰n thÙ 2. M¶t chi‰n tranh 
xäy ra gi»a s¿ th© Ö cûa C¶ng ÇÒng 
QuÓc t‰. M¶t nÜ§c Çang lao mình 
xuÓng ÇÎa ngøc mà các nÜ§c láng 
giŠng không quá tham tàn thì së trª 
thành m¶t ÇÃt nÜ§c giàu sang thanh 
bình. Bªi ngÜ©i ta Çang cÜ§p phá 
nh»ng kho tàng dÜ§i lòng ÇÃt; m¶t "tai 
ti‰ng ÇÎa chÃt" không bi‰t bao gi© 
chÃm dÙt. 

TØ 4 næm nay, các nÜ§c lân cÆn 
nhÃt là Ouganda và Rwanda tranh 
chÃp quy‰t liŒt nh¢m ki‹m soát Ituri 
vùng ñông Congo giàu qu¥ng kim quš 
giá và dÀu hÕa qua trung gian 2 s¡c 
t¶c anh em thù nghÎch. M¶t cu¶c chi‰n 
b¶ låc b¢ng r¿a, mác, vÛ khí n¥ng Çû 
loåi v§i hÆu quä 50.000 tº vong, và 
gÀn Çây 400 ngÜ©i ch‰t/ tuÀn. TrÜ§c 
tình hình quá bi Çát, Liên HiŒp QuÓc 
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gªi m¶t Çåi quân 1.400 ngÜ©i dÜ§i s¿ 
ÇiŠu khi‹n cûa Pháp Ç‹ tái lÆp trÆt t¿, 
chÆn ÇÙng s¿ tan v« chûng t¶c. 

 
- T°ng thÓng Bush và Phi châu 
NhiŠu bi‹u ng» chào mØng T°ng 

ThÓng MÏ trên m‡i ch¥ng ÇÜ©ng cu¶c 
vi‰ng 5 ngày mà GW. Bush th¿c hiŒn 
ª 5 nÜ§c Phi châu (Senegal, Nam Phi, 
Botswana, Ouganda, Nigeria). CÛng 
qua các bi‹u ng» nÀy, ÇÎa phÜÖng 
ngÀm trách móc tåi sao cho Ç‰n gi© 
MÏ m§i Ç‰n. 

K‹ tØ khi chi‰n tranh lånh chÃm 
dÙt, MÏ Çã lÖ là quên lãng m¶t løc ÇÎa 
tØng chÎu Ç¿ng không bi‰t bao nhiêu 
tai ÜÖng và bây gi© không còn m¶t giá 
trÎ chi‰n lÜ®c nào. Th¿c s¿, vào lúc 
giao th©i gi»a chính quyŠn Bush cha 
và chính quyŠn Clinton, MÏ Çã can 
thiŒp vào vø khûng hoäng Somalie, vø 
can thiŒp nÀy k‰t thúc b¢ng m¶t cu¶c 
Çøng Ç¶ ÇÅm máu ª thû Çô 
Mogadiscio, xem nhÜ m¶t s¿ thÃt båi 
quá nhøc nhã cho Ç‰n n‡i MÏ quên Çi 
Phi Châu m¶t th©i gian khá lâu. RÒi 
chuy‰n công du k‰ ti‰p cûa Clinton 
gi§i thiŒu m¶t lÓi lãnh Çåo m§i d¿a trên 
ki‹u mÅu Rwanda cûa T°ng ThÓng 
Paul Kagame ho¥c Ouganda cûa T°ng 
ThÓng Yoweri Museveni: Ch‰ Ç¶ 
chuyên ch‰ sáng suÓt phøc vø kinh t‰ 
thÎ trÜ©ng. NhÜng cu¶c thí nghiŒm nÀy 
không mang låi thành công và trái v§i 
s¿ lo s® cûa Ba Lê, MÏ không tranh 
giành Phi Châu v§i Pháp. 

ThÆt không may cho Phi Châu, 
trong sÓ các nÜ§c nghèo mà s¿ toàn 
cÀu hóa không thành công lôi lên khÕi 
nghèo Çói, Çåi diŒn løc ÇÎa Phi Châu 
có m¥t Çông nhÃt. Nºa dân t¶c Phi 
Châu sÓng v§i dÜ§i 1 Çô-la 1 ngày vì 
nh»ng chÃt Ç¶c sau Çây: Sida, lãnh 
Çåo tÒi, tham nhÛng, mÃt an ninh, tÃt 
cä h†p låi làm nän lòng nh»ng nhà ÇÀu 
tÜ trong lúc viŒn tr® quÓc t‰ cån dÀn. 
NhÜng bây gi© MÏ thay Ç°i quan Çi‹m. 
K‹ tØ vø khûng bÓ 11-9-2002 MÏ xem 
Phi Châu là nÖi mà các nhóm khûng 
bÓ có ÇÃt døng võ ho¥c tìm nÖi trú Än 
(Kenya, Maroc, Tanzanie, Somalie). 
MÏ Çang nh¡m vào 2 møc tiêu: H®p 
tác v§i Phi Châu Ç‹ chÓng khûng bÓ 
quÓc t‰ và viŒn tr® mª mang phát 
tri‹n. M¶t løc ÇÎa Phi Châu không 
nh»ng an toàn mà còn sung túc së 
tÜÖng xÙng v§i quyŠn l®i cûa MÏ. 

 
� IRAK  
- TÜ§ng lãnh phän b¶i Hussein 
TrÜ§c khi chi‰n tranh Irak bùng n°, 

T°ng TrÜªng QuÓc Phòng Rumsfeld 
úp mª tuyên bÓ: Hoa ThÎnh ñÓn Çã 

m¥c cä v§i nh»ng nhà lãnh Çåo L» 
ñoàn Phòng VŒ C¶ng Hòa Irak ÇÒng 
th©i Chû TÎch Ñy Ban Tham MÜu Liên 
Quân MÏ Meyers nêu lên š ki‰n vô 
hiŒu hóa nh»ng c¶t trø chÌ chính quyŠn 
Hussein. Theo tåp chí Defense News, 
MÏ Çã mua chu¶c nh»ng sï quan ÇÀu 
não L» ñoàn Phòng VŒ Ç¥c biŒt có 
nhiŒm vø bäo vŒ Bagdad nh¢m gi§i 
hån trÆn chi‰n khÓc liŒt có th‹ xäy 
Ç‰n. V§i 1 hÕa tiÍn giá 1-2 triŒu Çô-la, 
viŒc mua chu¶c tÜ§ng lãnh chÌ huy Ç‹ 
Çåt møc tiêu mà không cÀn Ç° máu là 
m¶t viŒc làm Çáng giá. MÏ tØng mua 
chu¶c các lãnh chúa, các tù trÜªng b¶ 
låc A Phú Hãn v§i sÓ tiŠn khoäng 90 
triŒu Çô-la. Tåi Irak, vÎ tÜ§ng ÇÜ®c mua 
chu¶c là vÎ chÌ huy L» ñoàn Phòng VŒ, 
Maher Altikriti, bà con v§i Hussein. MÏ 
ti‰p xúc v§i vÎ tÜ§ng nÀy m¶t næm 
trÜ§c qua trung gian m¶t ngÜ©i bà con 
tœ nån tåi Luân ñôn. S¿ bÕ rÖi hàng 
ngÛ mà m¶t sÓ tÜ§ng lãnh Irak Çã giäi 
thích m¶t phÀn nào m¶t trong nh»ng bí 
mÆt chi‰n tranh. B¢ng chÙng là qua 3 
tuÀn giao chi‰n, các ÇÖn vÎ Irak tan rã 
quá mau, nhiŠu nhà lãnh Çåo quân s¿ 
bÕ chåy, nh»ng chi‰c cÀu chi‰n lÜ®c 
không bÎ phá hûy, con ÇÜ©ng Çi Ç‰n 
phi trÜ©ng quÓc t‰ không ÇÜ®c phòng 
thû. S¿ viŒc diÍn ti‰n nhÜ ngÜ©i ta tåo 
ÇiŠu kiŒn khi Bagdad dÍ dàng thÃt thû. 

 
- Sau chi‰n tranh nh»ng gì Çang 

diÍn ra ª Bagdad 
M¶t nhà bình luÆn nêu lên š ki‰n 

cho r¢ng không nên vui mØng trÜ§c 
nh»ng khó khæn cûa liên quân Anh-MÏ 
tåi Irak trÜ§c chi‰n tranh du kích Çô thÎ. 
M¶t cám d‡ rÃt l§n cho sÓ ngÜ©i chÓng 
MÏ ki‹u xÜa có nghïa là vào th©i Çi‹m 
Liên Xô có th‹ là m¶t cái Çích Ç‹ ch†n 
l¿a. T°ng ThÓng Bush lÀn lÜ®t tuyên 
bÓ niŠm tin ch¡c cûa ông là Irak có 
nh»ng vÛ khí hûy diŒt hàng loåt, Irak 
s¡p sºa dùng vÛ khí nÀy trong m¶t 
tÜÖng lai gÀn và Irak g¡n bó v§i Al 
Quaida. Phó T°ng ThÓng MÏ phø h†a 
Irak không nh»ng là tòng phåm Bin 
Laden mà còn là mÓi nguy hi‹m trÜ§c 
m¡t cho nhân loåi. Có th‹ xem nh»ng 
l©i nói dÓi Ãy không phäi là ÇiŠu gì xúc 
phåm Çåo ÇÙc. NhÜng các c¶ng s¿ 
thân tín cûa TT Bush công nhÆn h† 
phåm m¶t "sai lÀm chi‰n thuÆt". Phäi 
chæng nói dÓi là m¶t phÜÖng sách duy 
nhÃt Ç‹ mª màn m¶t ÇÜ©ng lÓi chính 
trÎ ngoåi giao táo båo ª CÆn Çông? 

HiŒn nay, nh»ng gì Çang xäy ra tåi 
Bagdad gÀn nhÜ là m¶t tai h†a. TØ 
Çây, có th‹ l¿a ch†n gi»a m¶t Çám rÓi 
h‡n Ç¶n vŠ s¿ chi‰n th¡ng cûa các 
phe phái Irak. MÏ và Anh Çã Çánh 

thÙc, tæng cÜ©ng, vÛ trang m¶t phong 
trào tôn giáo chÓng Tây phÜÖng ngày 
càng månh båo, nguy hi‹m hÖn š thÙc 
hŒ chÌ nhà ÇÒ t‹ thành Bagdad. 

N‰u nhÜ cu¶c thÜÖng lÜ®ng ª CÆn 
ñông có m¶t tÜÖng lai, Ç®t sóng cuÒng 
tín chÓng Tây phÜÖng có th‹ chuy‹n 
hÜ§ng khác ho¥c hoàn toàn bÎ chÆn 
ÇÙng. NgÜ®c låi, n‰u chi‰n tranh du 
kích Çô thÎ, n‰u phong trào khûng bÓ 
chÓng låi Anh-MÏ cuÓi cùng së dÅn 
Ç‰n m¶t mÓi Çoàn k‰t hành Ç¶ng v§i 
các phong trào khûng bÓ cûa th‰ gi§i 
  RÆp HÒi Giáo, thì cu¶c chi‰n ÇÃu mà 
TT. Bush kêu g†i các dân t¶c trên th‰ 
gi§i, luôn cä các dân t¶c   RÆp và HÒi 
Giáo chÓng låi nån khûng bÓ quÓc t‰ 
së t¿ hûy diŒt. N‰u nhÜ viên chÙc hành 
chánh Paul Bremer không thành công 
mau chóng ki‰n tåo m¶t chính quyŠn 
chuy‹n ti‰p ÇÜ®c lòng dân Irak, m¶t 
ch‰ Ç¶ m§i ª Bagdad thì sau chi‰n 
th¡ng quân s¿, MÏ së thua m¶t chi‰n 
trÆn hÆu chi‰n tranh.  

 
� IRAN  
- DÜ§i áp l¿c 
 Iran không bao gi© là m¶t nÜ§c 

bình thÜ©ng ÇÖn giän. Ngày qua ngày, 
phong trào sinh viên tranh ÇÃu t¿u tÆp 
diÍn tä lòng phÅn n¶ và n‡i thÃt v†ng 
vì ch‰ Ç¶ chà Çåp nh»ng khát v†ng 
dân chû. XuÃt phát tØ s¿ phän ÇÓi k‰ 
hoåch tÜ nhân hóa các trÜ©ng ñåi 
H†c, s¿ chÓng ÇÓi mau chóng bi‰n 
thành m¶t cu¶c n°i loån mang màu 
s¡c chính trÎ. Nh»ng nhà cäi t°, ÇÙng 
ÇÀu là T°ng ThÓng Khatami Çã phäi 
chính trÎ hóa khÓi sinh viên. Gi§i nÀy 
hiŒn nay mÃt tin tÜªng vào tÜÖng lai. 
Cho Ç‰n gi©, không có ai ÇÙng lên ti‰p 
nhÆn Çòi hÕi cûa quÀn chúng. NhÜ m†i 
lÀn, T°ng ThÓng Khatami vÅn gi» m¶t 
thái Ç¶ yên l¥ng. 

Các nhà lãnh Çåo Iran tÕ ra h‰t sÙc 
th© Ö thanh thän trÜ§c s¿ b‰ t¡c chính 
trÎ. ñây là m¶t thái Ç¶ bŠ ngoài. ThÆt 
s¿, ch‰ Ç¶ Çang chÎu nhiŠu áp l¿c... 
N¡m gi» quyŠn l¿c tØ 1/2 th‰ k› sau 
cu¶c cách mång HÒi Giáo, Çúng nghïa 
là m¶t h‡n h®p gÒm m¶t s¿ n°i loån 
tâm thÀn k‰t h®p v§i m¶t cÖn khûng 
hoäng lš lÎch tÆp th‹, ch‰ Ç¶ thÀn 
quyŠn Iran Çang hÒi sa sút. Bên trong, 
ch‰ Ç¶ phäi ÇÓi phó v§i phong trào 
sinh viên. Bên ngoài, phäi ÇÓi ÇÀu v§i 
MÏ và LHAC. Hoa ThÎnh ñÓn k‰t án 
Teheran gieo mÀm rÓi loån tåi Irak, h‡ 
tr® các phe phái chÓng ÇÓi ti‰n trình 
hòa bình Do Thái -  Palestine; trÀm 
tr†ng hÖn n»a MÏ và LHAC k‰t t¶i Iran 
xúc ti‰n k‰ hoåch vÛ trang nguyên tº. 
Tình hình gay go cho Ç‰n n‡i c¿u 
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T°ng ThÓng Iran Rafsanjavi ÇŠ nghÎ 
v§i MÏ m¶t cu¶c m¥c cä: MÏ ngÜng 
gây áp l¿c, ch‰ Ç¶ Iran tØ bÕ sách lÜ®c 
chÓng MÏ. NhÜng MÏ không chÎu vø 
mua bán nÀy.  

Ch‰ Ç¶ HÒi Giáo Iran ngày càng xa 
lå ÇÓi v§i 70% trên 60 triŒu dân Iran 
sau cu¶c cách mång HÒi Giáo. Trong 
tÜÖng lai, s¿ sÓng còn cûa ch‰ Ç¶ së 
ÇÜ®c mang lên bàn cân: muÓn sinh 
tÒn, b¡t bu¶c ch‰ Ç¶ phäi thay Ç°i. 

 
- T°ng thÓng Bush và CÆn ñông 
Nh»ng ngÜ©i hoài nghi ª Âu Châu 

và CÆn ñông không tin tÜªng vào lòng 
quy‰t tâm cûa chính quyŠn Bush dÃn 
thân vào ti‰n trình hòa bình Do Thái -  
Palestine Çã lÀm lÅn. Chuy‰n công du 
ngoåi giao tØ Ba Lan, Nga, Pháp Ç‰n 
Çoån ÇÜ©ng quan tr†ng nhÃt là Ai cÆp 
Jordanie. 

T°ng thÓng MÏ g¥p trÜ§c nhÃt Thû 
TÜ§ng Palestine và m¶t sÓ lãnh Çåo   
RÆp. RÒi ngày hôm sau, ông g¥p Thû 
TÜ§ng Do Thái trÜ§c cu¶c h†p thÜ®ng 
ÇÌnh tay ba. M¶t cu¶c h†p g®i nh§ Ç‰n 
các cu¶c h†p m¥t mà TT. Clinton t° 
chÙc. Cu¶c thÜÖng lÜ®ng CÆn ñông 
ÇÜ®c các nhà lãnh Çåo trên th‰ gi§i 
xem nhÜ m¶t ÇiŠu kiŒn tiên quy‰t trÜ§c 
khi lÆt Ç° ch‰ Ç¶ Hussein. Bªi vÃn ÇŠ 
Palestine chÜa giäi quy‰t là nguyên 
nhân chính y‰u n‡i bÃt mãn cûa khÓi   
RÆp. NhÜng TT. Bush làm ngÜ®c låi: 
Irak là ÇiŠu kiŒn tiên quy‰t nhÒi n¡n låi 
b¶ m¥t CÆn ñông.  

Trª låi vùng CÆn ñông là m¶t viŒc 
làm cÀn thi‰t Ç‹ bäo Çäm cho nŠn an 
ninh ÇÎa phÜÖng, nŠn an ninh cûa MÏ 
và cûa th‰ gi§i. Cho nên Hoa ThÎnh 
ñÓn cÜÖng quy‰t giäi quy‰t bài toán 
Palestine. NhÜng mÓi lo ngåi l§n nhÃt 
là mÓi lo ngåi trÜ§c các ÇÓi thû cûa 
Thû TÜ§ng Do Thái và các nhóm c¿c 
Çoan Thánh chi‰n và phong trào 
Hamas Palestine. TÃt cä các nhóm 
nÀy h®p l¿c Ç‹ phá hoåi ti‰n trình hòa 
bình. Tuy nhiên TT. Bush cÜÖng quy‰t 
ÇÀu tÜ vào k‰ hoåch hòa bình. 

Cho nên, trong chØng m¿c nào Çó, 
ngÜ©i ta bÕ qua nh»ng l©i nói dÓi cûa 
hai nhà lãnh Çåo Anh-MÏ. CÖ quan 
ngôn luÆn tÓ cáo viŒc làm trÖ trën, tính 
bÃt lÎch s¿ cûa TT. Bush và c¶ng s¿ 
khi h† Çoán ch¡c trÜ§c dÜ luÆn th‰ gi§i 
là m¶t móc có s¤n trong tay các vÛ khí 
hóa h†c vi trùng và quÓc gia Ãy s¡p 
sºa sº døng các vÛ khí Ãy. Cho nên 
vÃn ÇŠ Ç¥t ra là phäi có thái Ç¶ nào, 
ÇÀu hàng hay cÜÖng quy‰t trÜ§c m¶t 
tai h†a s¡p Ç‰n? Cu¶c tranh luÆn có 
m¥t kh¡p nÖi, ch¡c ch¡n MÏ xem 
thÜ©ng luÆt pháp quÓc t‰ nhÜng MÏ t¿ 

cho mình có nhiŒm vø bäo Çäm s¿ 
sÓng còn cûa m†i ngÜ©i mà phe BÒ 
Câu Pháp-ñÙc-Nga không th‹ nào bäo 
Çäm? Trong m¶t th©i gian khá dài, 
cu¶c tranh luÆn gi»a Çåo ÇÙc và can 
thiŒp vÛ trang quy tø xung quanh bài 
toán tÜªng tÜ®ng. S¿ thÆt Ç‰n m¶t 
cách nhanh chóng. NgÜ©i ta chÜa tìm 
thÃy dÃu v‰t vÛ khí hóa h†c vi trùng ª 
Irak. Các cÖ quan ngôn luÆn Anh- MÏ 
Çã tham cÙu vø nói dÓi. CÖ quan tình 
báo CIA nhÆn l‡i thay cho tòa Båch –
c. NhÜng liŒu ThÜ®ng ViŒn MÏ có th‹ 
chÃp nhÆn l©i nói dÓi cûa TT. Bush vŠ 
m¶t vÃn ÇŠ hŒ tr†ng là chi‰n tranh 
trong khi phåt c¿u TT. Clinton vŠ m¶t 
câu chuyŒn ngoåi tình? 

 
- NgÛ giác Çài s¡p x‰p låi quân ª 

Á Châu 
CÜÖng quy‰t và nhÅn nåi trÜ§c B¡c 

Hàn, dàn låi quân ª ÇÎa phÜÖng là 
nh»ng ÇŠ tài thäo luÆn qua cu¶c vi‰ng 
thæm Á Châu cûa ThÙ TrÜªng QuÓc 
Phòng MÏ Paul Wolfowitz. 

Tåi ñông Kinh, ThÙ TrÜªng kêu g†i 
Nam Hàn, Trung QuÓc, NhÆt, MÏ nên 
có m¶t thái Ç¶ chung trÜ§c B¡c Hàn và 
ông cam k‰t MÏ së phän Ùng månh 
n‰u B¡c Hàn tÃn công. 

MÓi Çe d†a B¡c Hàn là lš do khi‰n 
Hoa ThÎnh ñÓn ÇiŠu Ç¶ng låi 100.000 
quân tåi Á Châu (37.000 ª Nam Hàn, 
47.000 ª NhÆt, 12.000 ª ngoài khÖi). 
NgÛ Giác ñài d¿ ÇÎnh cuÓi næm nay së 
d©i SÜ Çoàn 2 B¶ binh (14.000 ngÜ©i) 
khÕi vùng phi quân s¿. S¿ rút lui chi‰n 
lÜ®c nÀy nh¢m tránh cho quân MÏ khÕi 
ÇÎa ÇÀu trong trÜ©ng h®p MÏ chåm trán 
B¡c Hàn. Dàn låi quân, quân MÏ së 
uy‹n chuy‹n hÖn, di Ç¶ng hÖn. Hai 
khái niŒm uy‹n chuy‹n và di Ç¶ng là 2 
Çi‹m chính cûa chi‰n lÜ®c m§i cûa MÏ 
nh¢m ngæn chÆn các mÓi Çe d†a n¢m 
trên vòng cung bÃt °n chåy dài tØ miŠn 
Ca-ri- bê Ç‰n B¡c Hàn ngang qua 
miŠn Trung Á, Nam Á và ñông Nam Á. 
Có nghïa là nh»ng vùng ÇÃt nghèo 
nàn, chÜa thành công gia nhÆp s¿ toàn 
cÀu hóa và có th‹ chÎu änh hÜªng xÃu 
cûa khûng bÓ quÓc t‰. MÏ cÀn có 
nh»ng bàn Çåp và nh»ng Çi‹m t¿a 
trÜ§c các Çe d†a nÀy. 

Tåi ñông Nam Á - Thái Bình 
DÜÖng, MÏ có th‹ chuy‹n quân tØ 
Okinawa Ç‰n Úc, m¶t k‰ hoåch mà 
Camberra chÜa xác nhÆn. Nh»ng bàn 
Çåp khác là Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Phi 
LuÆt Tân. VÃn ÇŠ rÖi r§t låi là không 
bi‰t các nÜ§c ÇÎa phÜÖng có b¢ng lòng 
h®p tác ch¥t chë v§i MÏ hay không? 

 
� ASEAN  

- Ðu tiên chÓng khûng bÓ và giäi 
quy‰t hÒ sÖ Mi‰n ñiŒn 

TrÜ§c khi Ngoåi TrÜªng MÏ Ç‰n 
Nam Vang tham d¿ diÍn Çàn an ninh, 
các nhà lãnh Çåo HiŒp H¶i các nÜ§c 
ñông Nam Á Çã thay Ç°i thái Ç¶ trong 
l©i nói cÛng nhÜ trong s¿ phân tích tình 
hình. 

Nam DÜÖng s¡p sºa ngÒi vào gh‰ 
Chû TÎch Asean lên ti‰ng ÇŠ nghÎ 
thành lÆp m¶t "C¶ng ÇÒng an ninh" tØ 
Çây Ç‰n næm 2020 Ç‹ có th‹ ÇÜa ÇÎa 
phÜÖng thoát khÕi nh»ng vø xung Ç¶t 
liên quan Ç‰n t¶i phåm xuyên quÓc 
gia, khûng bÓ, buôn lÆu (vÛ khí, ma 
túy, ngÜ©i) và h‡n loån ly khai. Rõ 
ràng là Asean muÓn nÓi liŠn an ninh 
v§i s¿ thành lÆp m¶t c¶ng ÇÒng kinh t‰ 
mà bÜ§c ÇÀu là th¿c hiŒn m¶t vùng t¿ 
do mÆu dÎch. M¶t s¿ thay Ç°i mang 
tÀm mÙc quan tr†ng Ç¥c biŒt. TuÀn 
nÀy qua tuÀn n†, các vø b¡t giam các 
nhà HÒi Giáo c¿c Çoan ª ñông Nam Á, 
nh»ng vø xét xº ª Nam DÜÖng Çã cho 
thÃy m¶t mång lÜ§i khûng bÓ ÇÎa 
phÜÖng Jemaah Islamiyah (J.I) hoåt 
Ç¶ng månh v§i nh»ng cæn cÙ huÃn 
luyŒn ª miŠn nam Phi LuÆt Tân và 
nh»ng nÖi trú Än ª Thái Lan, Cao 
Miên.  

Liên quan Ç‰n Mi‰n ñiŒn, Ngoåi 
TrÜªng MÏ xem tÆp Çoàn quân phiŒt 
cÀm quyŠn nhÜ Çám lÜu manh, nhÜng 
ông ÇÜa l©i thÌnh cÀu mª thông Ç‰n 
m¶t s¿ thÜÖng lÜ®ng chính trÎ. Ngoåi 
TrÜªng Phi LuÆt Tân, Nam DÜÖng 
nhÆn ÇÎnh vø b¡t gi» nhà ÇÓi lÆp Suu 
Kyi là m¶t bÜ§c thøt lùi không nh»ng 
cho Mi‰n ñiŒn và vÓn cho là tÆp th‹ 
Asean. Sau m¶t cu¶c tranh luÆn d» 
d¶i, Asean khuy‰n cáo Mi‰n ñiŒn phäi 
trä t¿ do cho Bà Kyi Ç‹ Çi Ç‰n m¶t giäi 
pháp chính trÎ dÜ§i s¿ bäo h¶ cûa Liên 
HiŒp QuÓc. Rangoun së gi» chÙc Chû 
TÎch næm 2006. ñiŠu nÀy së mang låi 
khó khæn cho Mi‰n ñiŒn n‰u tØ Çây 
Ç‰n Çó, tÆp Çoàn quân phiŒt không 
thay Ç°i lŠ lÓi cai trÎ. 

 
� MI N ñIŒN   
- ñ¶c tài sº døng båo l¿c 
M¶t næm sau bãi bÕ lŒnh quän thúc 

nhà Dân chû Kyi, Chû TÎch Liên ñoàn 
QuÓc Gia Dân Chû thông báo s¤n 
sàng mª ra m¶t cu¶c ÇÓi thoåi, tÆp 
Çoàn quân phiŒt cÀm quyŠn trª vŠ v§i 
m¶t biŒn pháp duy nhÃt mà h† bi‰t: Sº 
døng båo l¿c Ç‹ khÓng ch‰ m¶t tình 
hình chính trÎ Çang vÜ®t khÕi tÀm tay 
cûa h†, các TÜ§ng lãnh n°i giÆn vì 
quÀn chúng nhiŒt liŒt ûng h¶ nhà ÇÓi 
lÆp nhân m¶t chuy‰n Çi lên miŠn B¡c 
Mi‰n ñiŒn. Nhóm quân phiŒt v¶i vàng 
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t° chÙc m¶t cu¶c phøc kích dÜ§i s¿ chÌ 
huy tr¿c ti‰p cûa nhân vÆt sÓ 4 tÆp 
Çoàn cÀm quyŠn. H† phóng ra hàng 
træm ngÜ©i gÒm quân nhân, t¶i nhân 
(ÇÜ®c thä vì vÃn ÇŠ nÀy) giä dång nhà 
tu hành, tÃn công các nhà dân chû và 
ngÜ©i ûng h¶. Qua m¶t cu¶c chåm trán 
d» d¶i (70-100 ch‰t) Bà Kyi bÎ thÜÖng, 
Phø tá cûa bà tº thÜÖng. Sau vø tÃn 
công, nhà cÀm quyŠn ra lŒnh thi‰t 
quân luÆt, c¡t dây ÇiŒn thoåi, mang 
các xác ch‰t vŠ m¶t cæn cÙ quân s¿ Ç‹ 
hÕa thiêu cùng lúc b¡t nhÓt tÃt cä nhân 
chÙng, 200 cäm tình Çäng, 150 Çäng 
viên Çäng ÇÓi lÆp bÎ b¡t. Bà Kyi bÎ giam 
tåi cÖ quan mÆt vø. MÏ, LHAC kÎch liŒt 
lên án Ç¶c tài. 

BÎ dÒn vào chân tÜ©ng, tÆp Çoàn 
quân phiŒt vÅn còn bám víu vào quyŠn 
hành dù h† Çang dÅn d¡t ÇÃt nÜ§c Ç‰n 
tai h†a. H† trÖ trën nhÆn ÇÎnh "ngÜ©i ta 
cÓ tình hi‹u sai dân chû" và xác nhÆn 
vø tÆp kích là m¶t bài h†c Çích Çáng. 

 
� lào   
- Nhà báo lãnh án n¥ng vì m¶t 

cu¶c phóng s¿ 
15 næm tù vì m¶t cu¶c phóng s¿ tåi 

vùng chi‰n tranh du kích: ch‰ Ç¶ C¶ng 
sän Lào tÕ ra quá kh¡t khe ÇÓi v§i nhà 
báo BÌ Thierry Falise, nhà báo Pháp 
Vincent Reynaud và Møc sÜ thông 
dÎch viên MÏ gÓc Lào Naw Kael Mua. 
Nhà cÀm quyŠn ngøy tåo hÒ sÖ bu¶c 
t¶i hai nhà báo nhÆp cänh v§i chi‰u 
khán du lÎch rÒi sau Çó g¥p "m¶t b†n 
cÜ§p", b†n nÀy Çã gi‰t m¶t dân quân 
thu¶c l¿c lÜ®ng bán quân s¿ Lào qua 
m¶t  cu¶c giao tranh v§i quân Ç¶i. ñÜa 
ra bän án tàn nhÅn này, ch‰ Ç¶ CS 
muÓn cänh cáo các nhà báo ngoåi 
quÓc không nên tìm hi‹u nh»ng hoåt 
Ç¶ng du kích cûa dân t¶c Hmong trong 
quá khÙ ÇÜ®c CIA tuy‹n m¶ Ç‹ chÓng 
C¶ng sän Lào và ViŒt Nam (trÜ§c 
1975). Th©i gian gÀn Çây, nhóm du 
kích Hmong gây bÃt an trên quÓc l¶ 13 
nÓi liŠn Vån TÜ®ng v§i Luang Prabang. 
QuÓc t‰ phän ÇÓi kÎch liŒt, MÏ-Pháp 
d†a trØng phåt kinh t‰. Sau cùng Lào 
trä t¿ do cho 3 ngÜ©i nêu trên sau 30 
ngày giam gi». 

 
� TRUNG QU–C  
- H¶i viên câu låc b¶ các nÜ§c 

giàu 
B¡c Kinh së xét låi h†c thuy‰t 

ngoåi giao cÓ h»u? V§i m¶t sÙc månh 
kinh t‰ v»ng ch¡c, Trung QuÓc d¿ ÇÎnh 
xét låi các liên hŒ ngoåi giao v§i các 
cÜ©ng quÓc, ti‰n Ç‰n h¶i nhÆp câu låc 
b¶ các nÜ§c giàu? 

Chû tÎch HÒ CÄm ñào Çã tåo ra 
m¶t tiŠn lŒ khi ông nhÆn l©i m©i cûa 
Pháp, Ç‰n tham d¿ cu¶c h†p thÜ®ng 
ÇÌnh G8 tåi Evian. TrÜ§c kia, theo giáo 
ÇiŠu B¡c Kinh, Trung QuÓc Çäm nhÆn 
vai trò phát ngôn viên Nam bán cÀu 
ÇÒng th©i t¿ nhÆn là m¶t nÜ§c Çang 
mª mang. VÆy thì Trung QuÓc có lš do 
nào Ç‹ h®p tác v§i nhóm G8? HÖn 
n»a, trong mÃy næm gÀn Çây, Trung 
QuÓc luôn tØ chÓi nh»ng l©i m©i tÜÖng 
t¿. 

Tåi Pháp, HÒ CÄm ñào trÜ§c sau 
chÌ là 1 trong 12 Çåi diŒn Nam bán 
cÀu. NhÜng s¿ hiŒn diŒn cûa Chû tÎch 
Trung QuÓc là m¶t tín hiŒu chÙng tÕ 
Trung QuÓc Çang phác thäo m¶t 
ÇÜ©ng lÓi ngoåi giao m§i cho dù phäi 
cách xa š thÙc hŒ C¶ng sän và tôn chÌ 
th‰ gi§i thÙ ba. NhÜng s¿ viŒc không 
ÇÖn giän bªi quyŠn l®i b¡t bu¶c Trung 
QuÓc phäi gi» vÎ th‰ m¶t nÜ§c Çang 
mª mang Ç‹ thû l®i. Ví dø: Trong các 
cu¶c thäo luÆn gia nhÆp T° chÙc MÆu 
dÎch Th‰ gi§i, B¡c Kinh có th‹ Çã 
chÓng MÏ. Tuy nhiên, s¿ phø thu¶c lÅn 
nhau vŠ m¥t kinh t‰ gi»a Trung QuÓc 
và B¡c bán cÀu, nhÃt là MÏ (MÏ thu 
hút 1/2 nŠn xuÃt cäng Trung QuÓc) 
thúc ÇÄy Trung QuÓc xi‰t ch¥t mÓi liên 
hŒ chi‰n lÜ®c v§i các nÜ§c giàu. 

Th©i gian trÜ§c, Trung QuÓc luôn 
ÇŠ cao vai trò cûa Liên HiŒp QuÓc nhÜ 
m¶t liŠu thuÓc ch»a bá bŒnh. NhÜng 
chi‰n tranh Irak cho thÃy th‰ gi§i cÀn 
Ç‰n các siêu cÜ©ng và Liên HiŒp QuÓc 
cÛng cÀn Ç‰n các siêu cÜ©ng Ç‹ duy 
trì änh hÜªng và tín nhiŒm. G8 hiŒn 
nay không phäi là câu låc b¶ các nÜ§c 
giàu th©i chi‰n tranh lånh. Theo quan 
Çi‹m nÀy, B¡c Kinh Çã thay Ç°i hÜ§ng 
nhìn vŠ các mÓi liên hŒ quÓc t‰. 

 
- Cu¶c tr¡c nghiŒm HÒng Kông 
H¢ng træm ngàn, có lë 500.000 dân 

Hongkong th£ng thØng thách thÙc ch‰ 
Ç¶ C¶ng sän Løc ÇÎa nhân dÎp lÍ k› 
niŒm ngày HÒng Kông trª vŠ v§i Hoa 
løc (1-7). M¶t làn sóng ngÜ©i có m¶t 
không hai k‹ tØ cu¶c bi‹u tình phän 
ÇÓi vø Çàn áp mùa xuân B¡c Kinh (6-
89) dân HÒng Kông chÓng ÇÓi d¿ luÆt 
gi‰t ch‰t T¿ Do g†i là luÆt "chÓng lÆt 
Ç° chính quyŠn". 

Vø bi‹u tình kh°ng lÒ nÀy chÙng tÕ 
có m¶t s¿ gãy Ç° vŠ quan Çi‹m gi»a 
gi§i thÜ®ng lÜu bäo thû và quÀn chúng. 
Nó còn minh h†a m¶t Ç¶ xa cách gi»a 
trào lÜu dân chû Ça sÓ và m¶t thi‹u sÓ 
trÜ§c kia ôm chân ch‰ Ç¶ thu¶c ÇÎa 
Anh, bây gi© chåy theo B¡c Kinh. D¿ 
luÆt 23 ghi rõ phäi bài trØ "phän quÓc ly 
khai, âm mÜu lÆt Ç° chính quyŠn trung 

ÜÖng, Çánh c¡p tài liŒu bí mÆt quÓc 
gia". Các nhà ÇÓi lÆp HÒng Kông tÓ 
cáo ÇiŠu khoän 23 nÀy së bóp nghËt t¿ 
do kinh t‰, chính trÎ, Çi ngÜ®c låi 
nguyên t¡c "m¶t quÓc gia, hai th‹ ch‰" 
xuÃt phát tØ cu¶c thÜÖng lÜ®ng gi»a 
B¡c Kinh và Luân ñôn trÜ§c khi HÒng 
Kông ÇÜ®c sát nhÆp vào Løc ÇÎa. D¿ 
luÆt cho phép tòa án xº kia có th‹ phåt 
án tù chung thân, công an cänh sát có 
quyŠn khám xét bÃt k‹ gi© giÃc, không 
cÀn Ç®i lŒnh tòa án.  

Dân HÒng Kông cÛng ÇÒng quan 
Çi‹m v§i dân Hoa Løc h† không ng§t 
Çòi hÕi m¶t quÓc gia pháp quyŠn và 
các quyŠn t¿ do cæn bän. K‹ tØ ñåi 
H¶i ñäng C¶ng Sän Trung QuÓc lÀn 
thÙ 16, m¶t th‰ hŒ trÈ Çã n¡m quyŠn. 
Dân Trung QuÓc ch© Ç®i Chû TÎch HÒ 
CÄm ñào và Thû TÜ§ng Ôn Gia Bäo 
m¶t lŠ lÓi lãnh Çåo hiŒn Çåi, yêu cÀu 2 
vÎ l¡ng nghe khát v†ng cûa công dân. 
NhÜng ch¡c ch¡n 2 vÎ chÜa th‹ làm gì 
hÖn ÇÜ®c bªi m¶t sÓ nhà lãnh Çåo bäo 
thû già nua còn n¢m trong guÒng máy 
Çäng CS. H† quy‰t liŒt tØ chÓi ti‰n 
trình hiŒn Çåi ª trong nÜ§c cÛng nhÜ 
dùng biŒn pháp Çe d†a ª miŠn biên 
gi§i Ç‰ quÓc. H† chÌ muÓn m¶t quÓc 
gia m¶t th‹ ch‰. 

 � VIŒT NAM 
- Chû tÎch ThÜ®ng viŒn Pháp 

thæm Hà N¶i 
Chû tÎch ThÜ®ng ViŒn Pháp cÀm 

ÇÀu m¶t phái Çoàn Ç‰n thæm ViŒt Nam 
trong th©i gian m¶t tuÀn, mang theo 
thông ÇiŒp cûa T°ng ThÓng Pháp hÙa 
hËn së Ç‰n vi‰ng thæm Hà N¶i næm 
2004 nhân dÎp H¶i NghÎ Âu-Á khai måc 
lÀn thÙc 5. Cu¶c thæm vi‰ng nÀy mang 
2 š nghïa: b¡n m¶t tín hiŒu tin tÜªng 
c¶ng ÇÒng ngÜ©i Pháp tåi ViŒt Nam 
lung lay vì bŒnh viêm ph°i cÃp tính và 
chÙng minh Pháp không bÎ cô lÆp trên 
diÍn Çàn quÓc t‰. Chû TÎch ThÜ®ng 
ViŒn tuyên bÓ "Pháp và ViŒt Nam cùng 
có m¶t quan Çi‹m vŠ chi‰n tranh Irak". 

Phái Çoàn Pháp Ç‰n Çúng lúc ViŒt 
Nam cho ÇÃu thÀu m¶t vŒ tinh viÍn 
thông trÎ giá 200 triŒu Euro (v§i s¿ 
tham d¿ cûa MÏ). Pháp còn ÇŠ nghÎ 
QuÓc H¶i Pháp và ViŒt Nam cùng 
nhau h®p tác trên lãnh v¿c kÏ thuÆt. 
TrÜ§c m¡t, Pháp nhìn vào hÒ sÖ xây 
cÃt trø sª QuÓc H¶i ViŒt Nam (v§i s¿ 
tham d¿ cûa ñÙc) và m¶t tuy‰n ÇÜ©ng 
xe ÇiŒn thí nghiŒm ª Hà N¶i. 

  
- Bän án Næm Cam và ÇÒng b†n 
Tº hình: - TrÜÖng Væn Cam, Châu 

Phát Lai Em, NguyÍn ViŒt HÜng, 
NguyÍn H»u ThÎnh, HÒ Thanh Tùng, 
Phåm Væn Minh. 
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Chung thân: - NguyÍn Væn Nhã, 
NguyÍn TuÃn Häi, NguyÍn Xuân Tùng, 
Bùi Anh ViŒt, Væn Công Ti‰n. 

Trên 20 næm tù: - NguyÍn Khách 
QuÓc, TrÀn Tô Hà. 

20 næm tù: - DÜÖng Ng†c HiŒp, 
Phåm ThÎ Trúc, TrÀn Væn Thuy‰t, Tå 
ñÙc Lung. 

Nhóm quan chÙc nhà nÜ§c, nhà 
báo: 
- Phåm Sï Chi‰n nhÆn hÓi l¶ 
27.000.000 ÇÒng: 6 næm tù. 
- DÜÖng Minh Ng†c nhÆn hÓi l¶ 
16.000.000 ÇÒng, l®i døng chÙc quyŠn 
khi thi hành công vø : 6 næm tù. 
- NguyÍn Månh Trung l®i døng chÙc 
quyŠn: 5 næm tù. 
- Hoàng Linh nhÆn 1.000 Çô la, 8 chÌ 
vàng, chi‰m Çoåt tài sän (335.000.000 
ÇÒng), l®i døng chÙc quyŠn: 12 næm tù. 
- Võ Quang Th¡ng l®i døng chÙc 
quyŠn, chi‰m Çoåt tài sän 
(164.200.000 ÇÒng) nhÆn 3.460 Çô-la, 
1 ÇÒng hÒ Rolex: 10 næm tù 
- TrÀn Mai Hånh nhÆn hÓi l¶ 8.500 Çô-
la: 10 næm tù. 
- NguyÍn ThÆp NhÃt l®i døng änh 
hÜªng ÇÓi v§i ngÜ©i có chÙc vø quyŠn 
hån Ç‹ trøc l®i, nhÆn 15.000.000 ÇÒng 
và 2.000 Çô-la: 5 næm tù. 
- ñ¥ng Häi TÜÖng làm sai lŒch hÒ sÖ 
vø án: 3 næm tù. 
- Võ Væn Tâm nhÆn hÓi l¶ 10.000.000 
ÇÒng: 4 næm tù. 
- NguyÍn Bá Phong không truy cÙu 
trách nhiŒm hành s¿ ÇÓi v§i ngÜ©i có 
t¶i: 1 næm 16 tháng tù. 

 
- Công an quÆn 8 

- Lê Minh Hùng nhÆn 30.000.000 
ÇÒng: 4 næm tù. 
- TrÀn Væn Chính nhÆn 15.000.000 
ÇÒng: 3 næm tù. 
- VÛ QuÓc ñåt nhÆn 15.000.000 ÇÒng 
3 næm tù. 
- ñ¥ng Væn Hoàn nhÆn 14.000.000 
ÇÒng: 3 næm tù. 
- Huÿnh Væn Long nhÆn14.000.000 
ÇÒng : 2 næm tù. 
- Huÿnh Công Thành nhÆn 8.400.000 
ÇÒng: 2 næm tù. 
- NguyÍn Bá Thåch nhÆn 4.200.000 
ÇÒng: 2 næm tù.  
     Không thÃy tòa xét xº: 
- TriŒu QuÓc K‰ nguyên Cøc trÜªng 
cøc Cänh sát ÇiŠu tra B¶ công an. 
- Cao Duy PhÜ§c nguyên quän lš tråi 
giam B¶ công an. 
- Lê thanh ñåo nguyên ViŒn trÜªng 
viŒn Ki‹m soát Trung ÜÖng. 

 
Trong m¶t cu¶c h†p báo, m¶t 

phóng viên nêu lên câu hÕi:  

ñây là vø án gì? Còn quan chÙc 
nào phåm pháp n»a không? ChØng 
nào xét xº?  

Chû t†a Tòa án Bùi Hoàng Danh 
trä l©i: "ChÜa th‹ xác ÇÎnh ÇÜ®c. ñây là 
m¶t vø án hình s¿ mang tính chÃt trÎ 
an, không phäi là m¶t vø án tham 
nhÛng".  

M¶t câu hÕi khác: Tåi sao nh»ng 
ngÜ©i có ti‰ng nói quy‰t ÇÎnh trong 
viŒc trä t¿ do cho Næm Cam næm 
1997, không có m¥t tåi toà?  

Danh nói: "Tòa án cæn cÙ vào hÒ 
sÖ bu¶c t¶i, nh»ng ngÜ©i phåm t¶i nêu 
trên không có tên trong hÒ sÖ bu¶c 
t¶i". 

ñây là m¶t nŠn công lš 2 bÆc: cá 
bé ra tòa, cá l§n ª thÜ®ng tÀng quyŠn 
l¿c ch¡c së bÎ xº lš n¶i b¶. 

 
- Bào ch»a theo chÌ thÎ 
TrÜ§c khi vø án Næm Cam mª 

màn, B¶ TÜ Pháp có ra væn bän chÌ 
Çåo Çoàn LuÆt sÜ Sài Gòn và m¶t sÓ 
tÌnh có luÆt sÜ tham gia bào ch»a các 
bÎ can "phäi Ç¥c biŒt lÜu š khi tham gia 
tÓ tøng, phäi tuân thû nghiêm ng¥t các 
Çòi hÕi cûa pháp luÆt và hÜ§ng dÅn 
cûa B¶ TÜ Pháp khi hành nghŠ". 
NhÜng qua vø tranh tøng tåi tòa án, 
các luÆt sÜ vÜ®t chÌ thÎ cûa B¶ lên ti‰ng 
"cãi vô t¶i" cho thân chû cûa mình, 
"bÃt chÃp th¿c t‰ khách quan" phäi 
chæng Næm Cam và ÇÒng b†n phåm 
t¶i thì luÆt sÜ phäi "cãi có t¶i"? VÆy thì 
ngÜ©i ta nh© luÆt sÜ Ç‹ làm gì? ChÙc 
næng cûa luÆt sÜ là lÆp luÆn sao cho 
thân chû nhË t¶i hay vô t¶i. ChÙc næng 
cûa tòa án, cûa bÒi thÄm Çoàn là luÆn 
t¶i, ÇÜa ra bän án sau khi nghe luÆt sÜ 
bào ch»a. Hai chÙc næng hoàn toàn 
khác nhau và hoàn toàn Ç¶c lÆp. 

Ngoài B¶ TrÜªng TÜ pháp cho bi‰t 
së có nh»ng biŒn pháp g¡t gao ÇÓi v§i 
các luÆt sÜ nhÜ thu hÒi thÈ, cÃm hành 
nghŠ ho¥c mang ra tòa án xét xº trên 
phÜÖng diŒn hình s¿. 

 
- Cäi t° TÜ Pháp 
 
CÛng trong cu¶c h†p báo, Chánh 

án Bùi Hoàng Danh tuyên bÓ Çây là 
"m¶t phiên tòa th‹ hiŒn dân chû trên 
cÖ sª cäi cách tÜ pháp". Th©i gian gÀn 
Çây, vì tình hình b¡t bu¶c, ViŒt Nam 
Çang khôi phøc luÆt pháp. QuyŠn và 
luÆt trª thành 2 y‰u tÓ quan tr†ng cho 
s¿ cäi t°. Sau m¶t th©i gian dài chà 
Çåp luÆt pháp, tæng cÜ©ng tính chÃt 
hình s¿ cûa luÆt pháp c¶ng sän, tính 
chÃt chuyên quyŠn cûa cán b¶ Çäng 
viên, viŒc quy hoåch hóa pháp luÆt có 
vÈ nhÜ quan tr†ng l¡m. Ch‰ Ç¶ muÓn 
tæng cÜ©ng luÆt pháp, luÆt pháp ví nhÜ 
m¶t công cø cûa s¿ cäi t°, cûa s¿ liên 

hŒ n¶i b¶, cûa s¿ liên hŒ v§i hành 
chánh. Do Çó, m†i cÓ g¡ng ÇŠu hÜ§ng 
vŠ møc tiêu giáo døc pháp lš, tæng 
cÜ©ng hŒ thÓng tÜ pháp, soån thäo các 
b¶ luÆt.  

 
- Giáo døc pháp lš 
NgÜ©i ta rÀm r¶ h†c tÆp nh»ng luÆt 

quan tr†ng, các tåp chí vŠ tÜ pháp và 
nghŠ nghiŒp cÛng ÇÜ®c xuÃt bän. 
Chính quyŠn t° chÙc nh»ng bu°i h†c 
tÆp cho công chÙc cán b¶ Çäng viên. 
Sau cùng s¿ hâm m¶ luÆt pháp là m¶t 
hiŒn tÜ®ng m§i lå. Sinh viên Ç° xô ghi 
tên h†c luÆt, hy v†ng sau nÀy trª thành 
luÆt sÜ. 

 
- Dân luÆt và luÆt kinh t‰ 
LuÆt pháp xem nhÜ cái nŠn cÀn 

thi‰t cho s¿ cäi t°. QuÓc H¶i Çã thông 
qua các nguyên t¡c t°ng quát cûa b¶ 
dân luÆt. LuÆt vŠ nh»ng xí nghiŒp quÓc 
doanh, th‹ thÙc và nh»ng xí nghiŒp tÜ 
nhân, luÆt vŠ phá sän, vŠ quyŠn sª 
h»u trí tuŒ, kÏ nghŒ h®p ÇÒng kinh t‰ là 
nh»ng nŠn täng cûa b¶ luÆt kinh t‰. 

  
- LuÆt ngoåi thÜÖng 
Sau th©i gian luÆt rØng, quän lš 

nh»ng công ty h‡n h®p v§i ngoåi quÓc, 
viŒc quan hŒ kinh t‰ v§i nÜ§c ngoài h‰t 
sÙc là phÙc tåp. Chính quyŠn phäi ÇÜa 
ra nh»ng luÆt vŠ các xí nghiŒp h‡n 
h®p, các xí nghiŒp ngoåi quÓc 100%, 
quan thu‰, ki‹m soát hÓi Çoái. 

NhÜng nhiŠu câu hÕi cho phép nghi 
ng© ti‰n trình Çi Ç‰n m¶t xã h¶i pháp 
quyŠn. NhiŠu chÜ§ng ngåi quan tr†ng 
Çã ti‰t ch‰ ti‰n trình luÆt pháp hóa: 
không xuÃt bän công báo, thû tøc xº lš 
n¶i b¶ m¶t cách bí mÆt còn thÎnh hành, 
áp døng luÆt pháp cÛng không ÇÒng 
ÇŠu, truyŠn thÓng con ngÜ©i - tÆp Çoàn 
lãnh tø cai trÎ, không phäi luÆt pháp cai 
trÎ. Cho nên có th‹ k‰t luÆn luÆt pháp 
trÜ§c sau chÌ là nh»ng quy phåm. 
Nh»ng chuÄn m¿c vŠ m¥t chính trÎ, 
luÆt pháp vÅn lŒ thu¶c vào chính trÎ, 
luÆt pháp phøc vø quyŠn l¿c chính trÎ. 

 
- Phåm t¶i vì m¶t bài báo 
Bác sï Phåm HÒng SÖn bÎ tòa án 

Hà N¶i phåt 13 næm tù vì t¶i dÎch và 
ph° bi‰n m¶t bài vi‰t t¿a ÇŠ "Th‰ nào 
là dân chû" ÇÜ®c B¶ Ngoåi Giao MÏ 
Çæng trên Internet. MuÓn bi‰t khi nào 
có dân chû thÆt là khó. NgÜ®c låi, Ç¶c 
tài thì s© s© trÜ§c m¡t. 

-Hai nhà kinh tài lãnh án tº hình vì 
dính líu Ç‰n m¶t vø tai ti‰ng tài chánh 
l§n vào thÆp niên 90 vØa bÎ xº b¡n. 
Tæng Minh Phøng m¶t nhà kinh doanh 
và Phåm NhÆt HÒng c¿u giám ÇÓc chi 
nhánh ngân hàng KÏ thÜÖng ViŒt Nam 
(Incombank) tåi Sài Gòn bÎ k‰t án tº 
hình (8-99) vì bi‹n thû 357 triŒu Çô-la. 
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TØ ÇÀu næm 2003 Ç‰n gi© có tÃt cä 
18 vø xº b¡n tåi ViŒt Nam. 

 
- ñäng C¶ng sän ti‰n 1 bÜ§c rÒi 

së lùi 2 bÜ§c 
Nhà cÀm quyŠn ViŒt nam vØa trä t¿ 

do cho Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ 
sau 2 næm quän thúc. Vì lš do gì Çäng 
C¶ng sän ViŒt Nam có m¶t thái Ç¶ 
r¶ng rãi ÇÓi v§i PhÆt Giáo? 

Theo giáo sÜ Carl Thayer tåi H†c 
ViŒn Quân S¿ Hoàng Gia Úc, ñäng 
C¶ng Sän xem các nhà lãnh Çåo PhÆt 
Giáo ít nguy hi‹m hÖn các nhà ÇÓi lÆp 
ly khai. Ông nhÆn ÇÎnh PhÆt Giáo chÌ 
Çòi hÕi t¿ do tín ngÜ«ng. Trái låi, ÇÓi 
lÆp ly khai làm chính trÎ, yêu sách t¿ do 
dân chû n‰u cÀn b¢ng cách lÆt Ç° ch‰ 
Ç¶. NhÜng ngay tØ ÇÀu C¶ng sän xem 
tôn giáo nói chung, PhÆt Giáo nói riêng 
là nha phi‰n ÇÀu Ç¶c xã h¶i, các nhà 
tu hành là kÈ thù nguy hi‹m nhÃt. Bªi 
Tôn giáo là m¶t tÜ tÜªng và tÜ tÜªng 
không phäi quyŠn l¿c chính trÎ, chÌ Çåo 
th‰ gi§i. 

NgÜ©i ta có th‹ trách móc ngÜ©i 
C¶ng sän nhiŠu thÙ. NhÜng ngÜ©i ta 
không th‹ trách h† ÇiŠu duy là h† có 
phong cách C¶ng sän. H† luôn luôn 
hành xº nhÜ ngÜ©i C¶ng sän. S¿ uy‹n 
chuy‹n chi‰n thuÆt cûa c¶ng sän h‰t 
sÙc tinh vi, nhÜng nó hoàn toàn lŒ 
thu¶c vào m¶t chi‰n lÜ®c duy nhÃt bÃt 
di bÃt dÎch: Trong m†i trÜ©ng h®p và 
bÃt cÙ giá nào phäi triŒt hå "kÈ thù" Ç‹ 
gi» quyŠn l¿c. Nguyên t¡c nÀy là m¶t 
nguyên t¡c tuyŒt ÇÓi. Nó là m¶t Üu 
tiên, nó không cho phép m¶t s¿ vi 
phåm nào. Cho nên trä t¿ do cho Hòa 
ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ là m¶t chi‰n 
thuÆt nh¢m vào hai møc tiêu:  

1)- Làm m¶t cº chÌ coi ÇÜ®c trÜ§c 
áp l¿c cûa c¶ng ÇÒng quÓc t‰. 

2)- S¿ gia nhÆp t° chÙc mÆu dÎch 
th‰ gi§i. NhÜng trong toan tính nÀy, MÏ 
là m¶t chÜ§ng ngåi l§n nhÃt, vì MÏ Çã 
Ç¥t vÃn ÇŠ Nhân quyŠn v§i ViŒt Nam. 
TrÜ§c m¡t, Hà N¶i Çã kš hiŒp Ü§c DŒt 
May v§i Hoa ThÎnh ñÓn. Theo hiŒp 
Ü§c nÀy, hàng næm ViŒt Nam së xuÃt 
cäng sang MÏ nh»ng sän phÄm may 
m¥c, tÖ løa trÎ giá hÖn 1 t› Çô-la.  

Có m¶t cº chÌ r¶ng rãi v§i PhÆt 
Giáo là m¶t ÇiŠu dÍ hi‹u. B¡t rÒi thä, 
thä rÒi b¡t, Çã có tiŠn lŒ nÀy tØ lâu. 
Bên Trung QuÓc, ch‰ Ç¶ B¡c Kinh thä 
nhà ly khai Ngøy Kinh Sinh Ç‹ y‹m tr® 
s¿ Ùng cº t° chÙc Th‰ VÆn H¶i. ViŒc 
không thành, ch‰ Ç¶ b¡t låi h† Ngøy 
10 tháng sau. Tåi ViŒt Nam trÜ©ng h®p 
Hoàng Minh Chính, NguyÍn ñan Qu‰, 
các vÎ Hòa ThÜ®ng là nh»ng ví dø Çi‹n 
hình, Ch‰ Ç¶ c¶ng sän ViŒt Nam là 
m¶t ch‰ Ç¶ Çàn áp. N‰u không Çàn áp 
thì ch‰ Ç¶ bi‰t làm gì Ç‹ cai trÎ ? � 

 

ChÖi 

trò Ç‹u 
 
Thanh niên Öi! hÒn thiêng núi 

sông Ç®i ch©, 
B¡c Nam Trung, toàn dân 

ngóng trông tØng gi©. 
 

� ñä NgÜu B°ng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NhÃt bÃt tín, vån bÃt tin 
ViŒc làm cûa Çäng cÙ nhìn 
thÃy ngay 
MÃy mÜÖi næm Çäng này lØa 
l†c 
Cho m†i ngÜ©i bài h†c ÇØng 
quên 
Gi© Çây tuÒng cÛ d¿ng lên 
Xin hãy cänh giác ch§ nên 
v¶i mØng 
Bªi vì Çâu b‡ng dÜng xuÓng 
nÜ§c 
ñó là trò m¶t bÜ§c thÓi lui 
M¶t khi m†i chuyŒn êm xui 
BÃy gi© b†n chúng rung Çùi 
hát ca 
ñäng s® MÏ thông qua d¿ 
luÆt 
TÓ ViŒt Nam áp bÙc nhân 
quyŠn 
Âu Châu Liên HiŒp cúp tiŠn 
Lâm vô th‰ kËt Çäng viên 
phän thùng 
Khäi tính vÆy nên tung Ç‹u k‰ 

Bèn giä v© kính n‹ (thÀy) 
HuyŠn Quang 
NhÜng ngÀm ra lŒnh công an 
B¡t giam, k‰t t¶i nh»ng hàng 
sï phu 
K‹ cä các thÀy tu, giáo sï 
CÙ Ç¥t ÇiŠu quän ch‰ khÖi 
khÖi 
Tåi sao có chuyŒn lå Ç©i ? 
Xét trong xã h¶i, con ngÜ©i 
quyŠn Çâu ? 
M†i lãnh v¿c tóm thâu vào 
Çäng 
Låi bày trò tòa án n† kia 
LuÆt sÜ, ki‹m sát m¶t phe 
QuÓc h¶i, báo chí cùng bè v§i 
nhau 
Nói tóm låi trÜ§c sau m¶t lÛ 
CÙ ngang nhiên làm chû nÜ§c 
nhà 
Dùng quyŠn bòn rút Çô-la 
Cán b¶ giàu sø, dân ta Çói 
nghèo 
Låi còn muÓn chåy theo 
Trung QuÓc 
Nên b†n này c¡t ÇÃt hi‰n 
dâng 
N‰u so ch‰ Ç¶ båo TÀn 
Riêng t¶i ÇÓt sách, ngàn lÀn 
to hÖn 
Phäi dËp b†n giä nhÖn, giä 
nghïa 
Không lš gì cÙ Ç‹ chúng hoài 
QuÓc gia ch£ng phäi riêng ai 
Cùng nhau k‰t h®p trong 
ngoài ÇÙng lên 
Hãy tranh ÇÃu xây nŠn dân 
chû 
ñ‹ m†i ngÜ©i ÇÀy Çû các 
quyŠn 
Công dân xã h¶i k› nguyên 
(*) 
ñó là b°n phÆn thiêng liêng 
con ngÜ©i. 

(6.03) 
(*) K› nguyên cûa "xã h¶i công 
dân". 
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TIN TÖÙC 

NÖÔÙC ÑÖÙC 
 

� NGUYEÃN LEÂ HOAØNG VIEÄT  phuï traùch 
 

� CDU: Ngöôøi ngoaïi quoác phaûi traû phí toån 
cho nhöõng chöông trình hoäi nhaäp 

 
Hannover: Caùc tieåu bang do khoái ñoái laäp caàm quyeàn 

ñoøi hoûi laø phaûi coù nhöõng khoùa höôùng daãn hoäi nhaäp daønh 
cho ngöôøi ngoaïi quoác soáng ôû Ñöùc vaø baét buoäc hoï phaûi 
traû phí toån cho nhöõng khoùa hoïc naøy! Toång Tröôûng Noäi 
Vuï bang Niedersachsen, oâng Uwe Schuenemann, CDU,  
cho bieát qua nhaät baùo “die Welt“ : chæ coù nhöõng ngöôøi tî 
naïn vaø vaøi nhoùm leû teû khaùc môùi khoûi phaûi traû hoïc phí maø 
thoâi! 

Schuenemann noùi: “Chuùng toâi ñaõ môû nhöõng khoùa 
hoïc lieân quan ñeán Hieán Phaùp vaø nhieàu khoùa hoïc boå tuùc 
toång quaùt khaùc“. Tuy nhieân, neáu ngöôøi ngoaïi quoác khoâng 
theo hoïc nhöõng khoùa noùi treân thì neân caét giaûm caùc trôï 
caáp cuûa nhaø nöôùc daønh cho hoï. Trong tröôøng hôïp hoï töø 
choái khoâng theo hoïc nhöõng khoùa hoäi nhaäp naøy thì Ñöùc 
cuõng caàn phaûi suy nghó laïi moät söï thay ñoåi lieân quan ñeán 
dieän cö truù cuûa ñöông söï! 

Ñöôïc bieát, moãi naêm, ngoaøi 78 ngaøn ngöôøi di daân ñeán, 
coøn coù theâm khoaûng 50 ngaøn ngöôøi ngoaïi quoác ñang 
sinh soáng taïi Ñöùc theo hoïc caùc khoùa hoäi nhaäp daønh cho 
hoï. So saùnh vôùi chöông trình cuûa Chính phuû Lieân bang 
ñaõ aán ñònh phí toån daønh rieâng cho nhöõng khoùa hoïc sinh 
ngöõ thì vôùi döï tính cuûa CDU, nöôùc Ñöùc seõ tieát kieäm ñöôïc 
khoaûng 30 tyû Euro!   

  

� Ñaïi hoäi ñaûng FDP vaø haäu quaû sau ñoù 
 
Bremen: Treân ñöôøng trôû veà Baù Linh sau kyø Ñaïi hoäi 

ñaûng FDP taïi Bremen vöøa qua, ñöông kim vaø taân ñaûng 
tröôûng Guido Westerwelle mang nhieàu suy tö maëc daàu 
oâng ta ñöôïc taùi tín nhieäm trong chöùc vuï Ñaûng tröôûng vôùi 
80% vaø baø Cornelia Pieper trong chöùc vuï Toång thö kyù 
FDP vôùi 60,9% soá phieáu cuûa ñaûng vieân! OÂng 
Westerwelle ñaõ maát ñi khoaûng 10% thaønh vieân uûng hoä 

so vôùi naêm 2001 vaø 
rieâng baø Pieper thì söï 
uûng hoä bò giaûm ñeán 
15%, maëc daàu tröôùc 
ñoù Westerwelle ñaõ noùi 
chuyeän vôùi Hoäi ñoàng 
laõnh ñaïo cuûa FDP caáp 
tieåu bang leân tieáng 
beânh vöïc cho baø 

Pieper neân Pieper vöôït qua ñöôïc vaøi söï choáng ñoái trong 
noäi ñaûng. Söï thieáu uûng hoä cuûa thaønh vieân FDP daønh cho 

Westerwelle cuõng ñöôïc theå hieän qua chuyeän baàu ñaïi 
dieän cho vò ñaûng tröôûng ngay sau ñoù. Chính Walter 
Duering, ñöông kim Tænh boä tröôûng bang Baden-
Wuerttemberg, moät ngöôøi döùt khoaùt vaø coâng khai choáng 
chieán löôïc 18% ñaõ bò rôùt ñaøi trong voøng baàu cöû ñaàu tieân. 
Song song ñoù, vò thuû quyõ cuûa ñaûng, oâng Guenther 
Rexrodt, ngöôøi ñaõ ñoùng goùp raát nhieàu trong chuyeän ñieàu 
tra vuï Xì-caên-ñan veà tieàn quyeân goùp cuûa Juergen 
Moellemann cuõng maát ñi söï tín nhieäm. Rexrodt taùi ñaéc 
cöû trong chöùc vuï ñaïi dieän cho ñaûng tröôûng vôùi 65,8%, 
moät keát quaû quaù teä so vôùi hai naêm tröôùc ñaây. Moät thaát 
baïi khaùc maø Westerwelle phaûi ghi nhaän laø ngay caû ñeán 
moät Nghò só ôû Baù Linh, oâng Martin Matz, ngöôøi raát tín caån 
cuûa Westerwelle cuõng bò rôùt ñaøi trong caû hai chöùc vuï 
thuoäc Chuû tòch ñoaøn vaø Hoäi ñoàng quaûn trò ñaûng FDP, 
ngöôïc laïi thì Tænh boä tröôûng bang Schlewig-Holstein, oâng 
Juergen Koppelin laïi ñöôïc ñaéc cöû vaøo Chuû tòch ñoaøn 
FDP maëc daàu Koppelin tröôùc ñaây ñöôïc xem nhö laø ngöôøi 
thaân caän cuûa Moellemann! 

Xa hôn nöõa, kyø Ñaïi hoäi ñaûng vöøa qua khoâng mang laïi 
keát quaû nhö yù laø FDP ... muoán treû trung hoùa haøng nguõ 
laõnh ñaïo ñaûng. Ngöôïc laïi, nhieàu thaønh vieân treû ñaõ khoâng 
ñöôïc baàu vaøo Hoäi ñoàng laõnh ñaïo ñaûng, laøm nhieàu ñaûng 
vieân treû maát heát yù chí treân ñöôøng ñi veà nhaø! FDP ñaõ 
khoâng coù moät chöông trình naøo môùi caû trong kyø Ñaïi hoäi 
ñaûng taïi Bremen. Vôùi moät chuû ñeà “Chuùng ta muoán xaây 
döïng moät nöôùc Ñöùc môùi“, FDP ñoøi hoûi qua baûn “Bremer 
Erklaerung“ moät chöông trình caáp thôøi nhaèm muïc ñích 
giaûm thueá vaø möùc chi tieâu. Chöông trình giaûm thueá ñaõ 
ñöôïc thoâng qua vaø theo FDP caàn phaûi thöïc hieän sôùm 
hôn moät naêm thay vì phaûi chôø ñeán 2005. Ngoaøi ra treân 
phöông dieän thò tröôøng nhaân duïng, laàn nöõa FDP nhaán 
maïnh yeâu saùch cuûa FDP laø phaûi giôùi haïn thôøi gian nhaän 
tieàn trôï caáp thaát nghieäp, chæ coøn 12 thaùng maø thoâi. 

 

Söï vôõ nôï ñang ñe doïa, Hundt: trôï caáp thaát 
nghieäp caàn phaûi ñöôïc giôùi haïn 

 
Berlin (dpa): Quyõ höu trí ngaøy caøng giaûm suùt theâ 

thaûm vì kinh teá suy yeáu. Neáu nhö ngaân quyõ höu trí khoâng 
ñöôïc nhaø nöôùc phuï caáp…  thì coù leõ trong muøa thu naêm tôùi 
quyõ höu trí seõ vôõ nôï!  

OÂng Franz Ruland, Chuû tòch Hieäp hoäi Baûo hieåm Höu 
trí Ñöùc, ñaõ noùi qua nhaät baùo “die  Welt“ laø Hieäp hoäi döï 
tính raèng nguyeät lieãm baûo hieåm seõ ñöôïc taêng theâm 0,3% 
leân 19,8% baét ñaàu töø 01.2004. Tuy nhieân vaán ñeà taêng 
tieàn nguyeät lieãm chæ coù giaù trò neáu thò tröôøng nhaân duïng 
vaø löông boång khoâng sai leäch nhö söï döï truø cuûa chính 
phuû. Baèng vaøo döõ kieän naøy, Dieter Hundt, Chuû tòch Hieäp 
hoäi chuû nhaân, lieàn leân tieáng ñoøi hoûi phaûi caét giaûm tieàn trôï 
caáp thaát nghieäp.  

Qua nhaät baùo AZ, Hundt yeâu caàu neân giôùi haïn thôøi 
gian nhaän tieàn trôï caáp thaát nghieäp xuoáng 12 thaùng, 
khoâng coù ngoaïi leä naøo heát. Theo D. Hundt, thôøi gian 
nhaän trôï caáp thaát nghieäp caøng laâu khoâng giuùp ñöôïc gì caû 
maø chæ gaây theâm trôû ngaïi, ñaëc bieät cho nhöõng coâng nhaân 
vieân ñaõ coù tuoåi tìm ñöôïc moät vieäc laøm môùi. Hundt coøn chæ 
trích theâm laø neáu thôøi gian nhaän tieàn thaát nghieäp caøng 
laâu thì haäu quaû ... noù chæ keùo daøi theâm söï thaát nghieäp maø 
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thoâi! Söï lieân heä giöõa thôøi gian nhaän trôï caáp thaát nghieäp 
vaø thôøi gian khoâng coù vieäc laøm quaù roõ raøng. Nöôùc Ñöùc 
ñang daãn ñaàu vôùi moät thôøi gian thaát nghieäp trung bình 
khoaûng 34 thaùng, ñaùng lo aâu thaät! Döï tính cuûa lieân minh 
caàm quyeàn Xanh-Ñoû ñònh giôùi haïn thôøi gian nhaän tieàn 
thaát nghieäp coøn xuoáng 12 thaùng, theo Hundt, hoaøn toaøn 
ñuùng. Tuy nhieân vôùi ngoaïi leä 18 thaùng cho nhöõng ngöôøi 
treân 55 tuoåi thì chöa hôïp lyù laém. Theo D. Hundt, thôøi gian 
chuyeån tieáp khoaûng 2,5 naêm cho ñeán khi söï giôùi haïn tieàn 
trôï caáp thaát nghieäp coù hieäu löïc, quaù cao! 

 

� Caùi cheát ñaày bí aån cuûa J. Moelleman 
 
Berlin / Marl: Juergen Moellemann, Cöïu Boä Tröôûng 

Kinh Teá vaø laø Cöïu Phoù Thuû Töôùng Ñöùc ñaõ cheát vaøo 
ngaøy 05.06.2003 trong moät cuoäc nhaûy duø, nöûa giôø sau 
khi quyeàn baát khaû xaâm phaïm cuûa oâng (Moellemann laø 
Thöôïng Nghò Só bang NRW taïi Quoác Hoäi!) bò ruùt laïi qua 
moät bieåu quyeát maät vaø ñoàng nhaát cuûa noäi caùc.  

Moät cuoäc boá raùp ñaõ xaûy ra ngay sau ñoù cuøng moät luùc 
(coù leõ ñaõ ñöôïc chuaån bò tröôùc) taïi 13 muïc tieâu vaø ñòa 
ñieåm khaùc nhau ôû caùc quoác gia nhö Lichtenstein, 
Luxemburg, Ñöùc vaø ngay caû nhaø nghæ heø cuûa 
Moellemann ôû Gran Canaria. Lyù do laø J. Moellemann töø 

laâu roài bò tình nghi 
“bieån thuû, phaïm luaät 
daønh cho ñaûng vaø laäu 
thueá“ qua vieäc oâng 
xuaát tieàn “nhöng khoâng 
keâ khai töø ñaâu ra” ñeå 
chi ra cho hai cuoäc baàu 
cöû Nghò vieän tieåu bang 
vaøo 2000 vaø ñaëc bieät 

nhaát laø cho cuoäc baàu cöû Quoác Hoäi vaøo thaùng 9.2002 vöøa 
qua. Coâng toá vieän huûy ngay vieäc tieán haønh ñieàu tra taïi 
caùc tö gia cuûa Moellemann ngay sau khi tin Moellemann 
cheát ñöôïc caùc ñaøi phaùt thanh vaø truyeàn hình loan taûi 
ñoàng thôøi cuõng ngöng ngay caùc cuoäc ñieàu tra noùi treân.  

Caùi cheát baát thình lình cuûa Moellemann laøm chaán 
ñoäng dö luaän Ñöùc, nhaát laø trong giôùi chính trò gia. Nhieàu 
söï phoûng ñoaùn ñaõ ñöôïc ñaët ra ngay sau caùi cheát cuûa 
Moellemann. Vaøi nhaân chöùng- trong nhoùm 10 ngöôøi baïn 
nhaûy duø tröôùc Moellemann (Moellemann laø ngöôøi nhaûy 
thöù 8 töø maùy bay chong choùng!) - cho bieát laø coù leõ 
Moellemann coá yù töï töû (?). Theo nhaân chöùng ôû döôùi ñaát, 
sau khi nhaûy xuoáng, khoâng bò coù söï truïc traëc gì heát.  Töø 
ñoä cao 4000 meùt, Moellemann nhaûy ra vaø duø ñaõ môû sau 
ñoù. Nhöng khi saép xuoáng ñaát caùch khoaûng 1000 ñeán 
1500 meùt thì “duø bò thaùo gôõ bung ñi“. Caùi duø phuï,ï chæ söû 
duïng trong nhöõng tröôøng hôïp khaån caáp, cuõng khoâng 
ñöôïc môû ra vaø ngay caû “duø môû töï ñoäng cho tröôøng hôïp 
ngöôøi nhaûy duø bò baát tænh“ cuõng khoâng ñöôïc baám choát ñeå 
cho duø môû töï ñoäng, tröôùc ñoù... 

Tuy nhieân, Coâng toá vieän noùi laø seõ ñieàu tra töø nhieàu 
phía vaø coù veû caån thaän hôn, hoï cho bieát caùi cheát cuûa 
Moellemann ... cuõng coù theå laø do ngöôøi khaùc chuû yù gaây 
ra hoaëc cuõng coù theå ñaây laø moät tai naïn khoâng ngôø tröôùc! 

Juergen Moellemann cheát, thoï 57 tuoåi,  ñeå laïi ngöôøi 
vôï vaø ba ngöôøi con gaùi, taát caû ñeàu ñaõ tröôûng thaønh. 

Sau nhieàu tuaàn leã ñieàu tra, ngaøy 09.07.03 vöøa qua 
Bieän lyù cuoäc tuyeân boá vôùi baùo chí laø cuoäc ñieàu tra chaám 
döùt. Giôùi höõu traùch cho bieát nhöõng duïng cuï trang bò cho 
caùi duø cuûa Moellemann khoâng bò hö haïi gì caû vaø nhö vaäy 
coù theå loaïi boû caùi giaû thuyeát nghi ngôø oâng bò möu saùt.  

Chæ coøn laïi hai giaû thuyeát nöõa laø hoaëc oâng töï töû hay 
cheát vì tai naïn? Tuy nhieân khoâng bieát söï bí maät veà caùi 
cheát cuûa Moellemann ñeán luùc naøo môùi ñöôïc khaùm phaù 
ra khi maø hoà sô ñieàu tra ñaõ bò kheùp laïi! 

 

� Schroeder thaéng ñöôïc böôùc ñaàu  
 
Berlin (dpa): Trong kyø Ñaïi hoäi ñaûng ñaëc bieät vaøo 

ngaøy 01.06.2003 vöøa qua, coù 90% soá ñaïi bieåu SPD tham 
döï ñaõ bieåu quyeát vaø thoâng qua chöông trình caûi toå ñöôïc 
meänh danh laø “Agenda 2010” cuûa Gerhard Schroeder, 
Ñaûng tröôûng kieâm Thuû Töôùng Ñöùc, trong ñoù coù nhöõng 
bieän phaùp nhaèm caét giaûm caùc phuï caáp xaõ hoäi. Theo giôùi 
truyeàn thoâng hieän dieän trong Ñaïi hoäi cho bieát, thì ñaây laø 
laàn thöù ba Schroeder vaãn boån cuõ soaïn laïi tröôùc khi Ñaïi 

bieåu quyeát ñònh, G. 
Schroeder ñaõ leân 
tieáng haêm doïa laø 
seõ töø chöùc neáu  
oâng khoâng ñöôïc söï 
uûng hoä roõ raøng cuûa 
ñaûng SPD. Coù leõ 
ñaây laø moät chieán 
thaéng coù tính caùch 

giai ñoaïn cuûa Schroeder, moät böôùc ñaàu ñeå oâng ta töø ñoù 
coù theå ñaït ñöôïc thaønh coâng trong chöông trình caûi caùch 
“Agenda 2010” cuûa oâng, maø theo nhöõng nhaø phaân tích 
cho bieát, coù leõ chính SPD cuõng sôï maát quyeàn sau khi  
Schroeder thaät söï töø chöùc! 

Sau ñaây laø nhöõng ñieàu khoaûng chính cuûa chöông 
trình caûi toå xaõ hoäi mang teân “Agenda 2010” haøm chöùa tö 
töôûng cuûa G. Schroeder  “can ñaûm ñeå bieán ñoåi” : 

 

� Veà Lao ñoäng: 
 
-Tieàn thaát nghieäp (Arbeitslosengeld): Thôøi gian nhaän 

thaát nghieäp bò giaûm xuoáng chæ coøn 12 thaùng. Cho nhöõng 
ngöôøi treân 55 tuoåi coøn 18 thaùng thay vì laø 32 thaùng nhö 
xöa nay. 

-Thaát nghieäp thaâm nieân: Nhöõng ngöôøi thaát nghieäp 
thaâm nieân (Langzeitarbeitslose), neáu ai khoâng chòu nhaän 
moät coâng vieäc “coù theå chaáp nhaän ñöôïc” vôùi khaû naêng 
mình thì seõ bò bieän phaùp cheá taøi vaø taát caû caùc lôïi töùc thu 
nhaäp ñöôïc töø nhöõng coâng vieäc laët vaët cuõng phaûi keâ khai 
ra heát cho vieäc tính tieàn trôï caáp. 

-Trôï caáp thaát nghieäp (Arbeitslosenhilfe): Seõ bò huûy boû 
trong töông lai vaø giaûm xuoáng chæ coøn ôû möùc ñoä töông 
ñöông trôï caáp xaõ hoäi thoâi. 

-Thaát nghieäp giôùi treû: Nhaèm giaûi quyeát naïn thaát 
nghieäp cuûa giôùi naøy, chính phuû  seõ noã löïc hôïp taùc cuøng 
vôùi caùc Hieäp hoäi Kinh teá, coá gaéng taïo döïng ñaày ñuû 
nhöõng nôi huaán ngheä vaø seõ ñöa ra moät chöông trình taøi 
trôï ñaëc bieät nhaèm muïc ñích taïo cô hoäi cho khoaûng 100 
ngaøn thanh nieân döôùi 25 tuoåi ñang nhaän laõnh trôï caáp xaõ 
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hoäi (Sozialhilfe) ñeå hoï coù theå tham gia vaøo nhöõng bieän 
phaùp huaán chuyeån hay trao ñoåi ngheà nghieäp cho giôùi naøy 
vaøo naêm 2003 vaø 2004. Treân laõnh vöïc huaán ngheä, neáu 
ñeán cuoái thaùng 9.2003 maø coøn thieáu choã thì ñaûng ñang 
caàm quyeàn SPD döï tính laø keâu goïi caùc haõng xöôûng Ñöùc 
ñoùng goùp taøi chaùnh vaøo moät quyõ taøi trôï ñaëc bieät haàu töø 
ñoù coù theå taïo theâm choã hoïc ngheà cho löùa tuoåi thích öùng. 
Qua luaät môùi naøy, neáu nhöõng haõng xöôûng naøo cuûa Ñöùc 
khoâng chòu nhaän ngöôøi hoïc ngheà thì seõ bò baét buoäc phaûi 
ñoùng goùp vaøo quyõ ñeå ñaït cho baèng ñöôïc muïc tieâu chính 
phuû ñaõ ñeà ra. 

-Ñieàu kieän sa thaûi nhaân coâng: luaät hieän haønh vaãn coù 
giaù trò tieáp tuïc cho nhöõng haõng naøo coù treân 6 coâng nhaân 
vieân. 

-Höu trí: tuoåi ñeå ñöôïc veà höu seõ ñöôïc thaûo luaän trong 
nhöõng naêm saép tôùi. Haïn tuoåi veà höu döï tính trung bình 
seõ taêng töø 62,5 leân 65 tuoåi (nhieàu chuyeân gia khaùc coøn 
ñeà nghò naâng löùa tuoåi veà höu leân 67 tuoåi vì quyõ höu trí 
Ñöùc ñaõ caïn tieàn!). 

-Y teá: Tieàn trôï caáp beänh nhaân coù giaáy chöùng nhaän bò 
beänh (Krankengeld) seõ bò huûy boû vaø do ngöôøi lao ñoäng 
ñaøi thoï. Baét ñaàu töø naêm 2006 trôû ñi, moãi ngöôøi seõ ñöôïc 
caáp phaùt cho moät theû ñieän töû caù nhaân veà y teá. Caùc 
khoaûn phuï caáp tröôùc ñaây khoâng tröïc thuoäc söï baûo hieåm 
veà y teá nhö laø tieàn phuï caáp döôõng thai 
(Mutterschaftsgeld) vaãn ñöôïc taøi trôï tieáp töø nhöõng thu 
nhaäp thueá thuoác laù (taêng theâm 1 Euro/1 goùi thuoác vöøa 
ñöôïc thoâng qua ôû Quoác Hoäi theo giai ñoaïn!). 

-Thuû coâng ngheä: 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 caû (Meisterbrief). Theo nhö luaät 
tröôùc ñaây quy ñònh thì phaûi coù baèng thôï caû môùi ñöôïc 
pheùp môû ra moät xí nghieäp. 

 

� Noäi caùc chaáp thuaän taêng thueá thuoác  
 
Berlin: Noäi caùc Ñöùc ñaõ chuaån y cho pheùp taêng thueá 

thuoác laù leân 1 Euro cho moãi bao thuoác! Tieàn thu nhaäp seõ 
ñöôïc chi cho söï caûi caùch veà söùc khoeû. Döï tính laø seõ taêng 
40 Cent baét ñaàu töø 01.01.04, theâm 30 Cent töø thaùng 
10.04 vaø sau cuøng theâm 30 Cent nöõa keå töø 01.07.05 trôû 
ñi. Qua bieän phaùp naøy, Boä Tröôûng Taøi Chaùnh Ñöùc, Hans 
Eichel, döï tính laø seõ thu nhaäp theâm 1 tyû Euro trong giai 
ñoaïn ñaàu, trong giai ñoaïn hai 1,5 tyû Euro vaø giai ñoaïn 
choùt theâm 2 tyû Euro nöõa. Ngöôïc laïi, Baø Boä Tröôûng Y Teá 
lieân bang, Ulla Schmidt, thì döï tính laø seõ thu nhaäp ñöôïc 
nhieàu hôn vaø baø ta muoán laáy soá tieàn naøy chi cho nhöõng 
phuïï caáp trong thôøi gian ñaøn baø thai ngheùn hay vöøa sanh 
con xong, khoaûng 4 tyû Euro maø caùc quyõ baûo hieåm beänh 
taät töø tröôùc ñeán nay phaûi traû. Nhôø vaäy nguyeät lieãm baûo 
hieåm coù theå giaûm xuoáng ñöôïc 0,4%. 

Trong khi ñoù thì khoái ñoái laäp yeâu caàu lieân minh caàm 
quyeàn phaûi ngöng ngay giaûi phaùp taêng thueá thuoác laù noùi 
treân, vieän leõ laø maëc daàu chính quyeàn tuy ngoaøi mieäng noùi 
taêng thueá thuoác ñeå laáy tieàn chi cho nhöõng phí toån lieân 
quan ñeán vieäc caûi toå söùc khoe,û nhöng treân thöïc teá chæ 
muoán thu nhaäp theâm haàu laáp ñi loã hoång ngaân quyõ taøi 
chaùnh cuûa Eichel maø thoâi! 

� Lính Ñöùc ôû laïi A Phuù Haõn ñeán 2004 
 
Berlin (dpa): Boä Tröôûng Quoác Phoøng Ñöùc, Peter 

Struck, xaùc nhaän laø lính Ñöùc coøn phaûi ôû laïi A Phuù Haõn, ít 
nhaát cho ñeán heát naêm 2004! Khoaûng 2400 lính Ñöùc 
thuoäc löïc löôïng baûo veä hoøa bình ISAF seõ phaûi tieáp tuïc 
truù ñoùng taïi A Phuù Haõn vaø trôû veà laïi Ñöùc khi naøo quyeàn 
uûy trò cuûa ISAF chaám döùt. Struck ñaõ cho bieát qua baùo 
Berliner Zeitung taïi Baù Linh laø quyeàn uûy trò cuûa Quoác Hoäi 
cho lính Ñöùc truù ñoùng taïi A Phuù Haõn (heát haïn vaøo thaùng 
12.2003 tôùi) seõ ñöôïc gia haïn theâm ít nhaát 1 naêm nöõa. 
Lieân quan ñeán chuyeän lính Ñöùc seõ nhaän laõnh traùch vuï 
ngoaøi phaïm vi cuûa thuû ñoâ Kabul thì Struck cho bieát coøn 
tuøy thuoäc vaøo söï  uûng hoä cuûa khoái ñoái laäp. 

Ñöùc vaø Hoaø Lan seõ baøn giao laïi traùch nhieäm laõnh ñaïo 
cho khoái NATO vaøo ngaøy 11.08.2003. Coù taát caû 5500 
lính ISAF cuûa hôn 20 quoác gia truù ñoùng taïi A Phuù Haõn. 
Ngoaøi ra, Struck khoâng chaáp nhaän söï ñoøi hoûi cuûa Toång 
Thoáng Pakistan, Pervez Musharraf, ñoøi phaûi taêng soá binh 
lính baûo veä hoøa bình töø 5500 leân 20 hay 25 ngaøn ngöôøi 
vaø cho raèng söï yeâu caàu naøy thieáu thöïc teá. 

 

� Laøm vieäc daân söï (Zivildiesnt) chæ coøn 9 
thaùng  

 
Berlin: Boä Tröôûng Gia Ñình lieân bang, Baø Renate 

Schmidt, SPD, vöøa tuyeân boá cho bieát laø baét ñaàu vaøo muøa 
heø 2004 thôøi gian phuïc vuï trong ngaønh daân söï 
(Zivildienst) thay vì ñi quaân dòch seõ coøn 9 (cho ñeán nay 
10) thaùng thoâi vaø nhö vaäy ñaâu gioáng nhö phaûi thi haønh 
nghóa vuï quaân dòch! Baø Schmidt coøn noùi theâm taïi Baù Linh 
laø baø ta raát laáy laøm tieác khi maø Boä Tröôûng Quoác Phoøng 
Ñöùc, Peter Struck, SPD, tröôùc ñaây ñaõ töø choái ñeà nghò 
giaûm thôøi gian ñi quaân dòch (Wehrdienst), ñieàu maø chính 
baø muoán thöïc hieän. Tuy nhieân ñieàu luaät môùi naøy khoâng 
coù giaù trò ñoái vôùi nhöõng ai ñaõ chaáp nhaän thi haønh boån 
phaän cuûa mình vì noù chæ coù hieäu löïc keå töø heø 2004 trôû ñi. 
Baø Schmidt cuõng khoâng nghó raèng qua luaät môùi naøy 
thanh nieân seõ töø choái ñi quaân dòch trong töông lai. Theo 
baø Schmidt thì ai cuõng ñeàu bieát raèng phuïc vuï trong 
ngaønh daân söï (laøm vieäc xaõ hoäi giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi 
beänh taät, giaø yeáu nhö queùt doïn nhaø cöûa, ñi chôï, ñöa ñi 
Baùc só, taém goäi v.v...) khoâng phaûi laø coâng vieäc nheï nhaøng 
ñaâu! Ai ñaõ löïa choïn laøm “Zivildienst“ thì duø muoán duø 
khoâng cuõng phaûi thi haønh xong boån phaän cuûa mình cho 
duø thôøi gian laâu hôn 1 thaùng so vôùi Wehrdienst. Theo 
thoáng keâ, hieän taïi coù 50% thanh  nieân ñaõ choïn laøm vieäc 
xaõ hoäi, thay vì thi haønh nghóa vuï quaân dòch.  

 

� Ñöùc gia haïn Theû Xanh vaø ... 
 
Berlin: Ñuùng ra phaûi heát giaù trò keå töø ngaøy 31.07.03 

nhöng chính phuû Ñöùc, qua quyeát ñònh cuûa noäi caùc hoâm 
09.07 vöøa qua, ñaõ gia haïn chöông trình Theû Xanh öu 
tieân daønh cho nhöõng chuyeân vieân ñieän toaùn, theâm 1 naêm 
nöõa! Hieän taïi coù 13 ngaøn chuyeân vieân ngoaïi quoác ñang 
laøm taïi Ñöùc theo chöông trình Theû Xanh naøy!  
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Ngoaøi ra, noäi caùc cuõng bieåu quyeát chaáp thuaän ñôn 
giaûn hoùa caùc thuû tuïc haønh chaùnh nhaèm muïc ñích khuyeán 
khích ngöôøi ngoaïi quoác ñaàu tö vaøo Ñöùc, ñaëc bieät laø 
nhöõng luaät leä lieân quan ñeán thuø lao vaø löông boång cho 
Kieán truùc sö hay Kyõ sö. Chuù troïng nhieàu veà thuû tuïc haønh 
chaùnh baèng heä thoáng Online vaø thuùc ñaåy theâm hôn nöõa 
veà laõnh vöïc huaán nghieäp. 

Kieåu maãu “Lieân minh vôùi gia ñình“ cuõng ñaõ ñöôïc 
thoâng qua, moät chöông trình laøm vieäc phuø hôïp vaø thaân 
thieän hôn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaøn baø coù gia ñình nhö 
vaäy seõ taïo theâm nhieàu cô hoäi toát cho nöõ giôùi noùi chung 
ñeå hoï töø ñoù coù theå phoái hôïp deã daøng ñöôïc vieäïc laøm, con 
caùi vaø gia ñình. Xa hôn nöõa, moät chöông trình nhaèm 
choáng laïi naïn ngheøo ôû Ñöùc cho 2003-2005 cuõng ñöôïc 
chuaån y.  

Theo tin töùc thoáng keâ töø naêm 1998-2001 thì soá ngöôøi 
ngheøo ôû Ñöùc chieám khoaûng 11% daân soá Ñöùc, tuy ñaõ 
giaûm nheï. “Ngheøo ôû Ñöùc“ laø thaønh phaàn goàm nhöõng ai 
chæ coù möùc löông boång ít hôn 60% möùc löông trung bình 
ñeå soáng. Theo chính phuû thì nguyeân nhaân ñöa ñeán söï 
“ngheøo tuùng vaø bò xem nhö soáng ngoaøi voøng xaõ hoäi“ taïi 
Ñöùc laø do naïn thaát nghieäp ñang coøn keùo daøi trong giai 
ñoaïn hieän taïi. 

 

� PDS thaát baïi, Marquardt boû ñaûng 
 
Berlin: Cöïu Thöôïng nghò Só (TNS) Angelika 

Marquardt ñaõ rôøi boû ñaûng PDS (cöïu ñaûng CS Ñoâng 
Ñöùc). Qua tôø baùo Maerkische Zeitung, aán haønh taïi 
Postdam, Marquardt, 31 tuoåi, ñaûng vieân PDS, cho bieát laø 
keå töø thaùng 11.2002 trôû ñi, baø ta ñaõ khoâng ñoùng nieân 
lieãm cho ñaûng cuûa mình nöõa. Marquardt coøn noùi theâm, 
toâi nghó: “Treân phöông dieän chính trò, ñoà aùn PDS (Projekt 
PDS) ñaõ thaát baïi“ ! 

Marquardt, xuaát thaân töø Mecklenburg-Vorpommern, 
gia nhaäp ñaûng PDS töø 1990, ñaõ töøng giöõ chöùc vuï Phoù 
Chuû Tòch Ñaûng PDS vaøo nhöõng naêm 1995-1997 vaø laø 
TNS Ñöùc töø 1998 cho ñeán khi baàu cöû Quoác Hoäi Ñöùc vaøo 
thaùng 9.2002. 

 

� Chính phuû laøm aùp löïc vôùi giôùi treû 
Berlin: Trong giai ñoaïn 3 vaø 4 trong chöông trình caûi 

toå thò tröôøng nhaân duïng cuûa Hartz, lieân minh caàm quyeàn 
Xanh-Ñoû muoán gaây aùp löïc ñoái vôùi nhöõng ngöôøi thieáu 
thieän chí khoâng muoán ñi laøm!  

Thanh nieân döôùi 25 tuoåi, neáu töø choái coâng vieäc coù theå 
chaáp nhaän ñöôïc hay laø khoâng coá gaéng heát mình ñeå kieám 
vieäc laøm thì seõ bò caét giaûm 3 thaùng trôï caáp cuûa nhaø nöôùc. 
Theo baùo Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) thì 
nhöõng luaät leä caên baûn töông töï cuõng ñaõ ñöôïc moät nhoùm 
phoái hôïp soaïn thaûo xong, nhaèm muïc ñích saùt nhaäp phuï 
caáp xaõ hoäi vaø trôï caáp thaát nghieäp. Theo tôø baùo HAZ, 
ngöôïc laïi vôùi öôùc muoán cuûa Toång cuïc Lao ñoäng lieân 
bang, nhöõng trung taâm vieäc laøm (Job-Center) seõ nhaän 
laõnh nhieäm vuï coá vaán vaø giôùi thieäu vieäc laøm  trong töông 
lai cho nhöõng ngöôøi thaát nghieäp nhaän tieàn thaát nghieäp 
thuoäc dieän II vaø coù theå haønh ngheà ñöôïc. Nhöõng ñieåm 
chính trong baûn döï thaûo lieân quan ñeán döï luaät caûi toå vieäc 
laøm seõ ñöôïc ñöa ra thaûo luaän vaøo thaùng 08.2003 saép tôùi. 

Ngay töø ñaàu naêm 2003, Boä Tröôûng Kinh Teá vaø Lao Ñoäng 
Ñöùc, Wolfgang Clement, SPD, ñaõ ñöa ra ñeà nghò cöôõng 
baùch huaán ngheä vaø laøm vieäc (Ausbildungs- und 
Beschaeftigungszwang) cho thanh nieân döôùi 25 tuoåi. 

 
� Hoà sô giaùn ñieäp “Rosenholz“ 
 
Ít nhaát cuõng coù 12.000 ngöôøi phía Taây ñaõ laøm giaùn 

ñieäp cho Stasi (DDR, CS Ñoâng Ñöùc cuõ) vaøo khoaûng thôøi 
gian 1950-1989. 

Cô  quan ñaëc traùch quaûn lyù hoà sô Stasi cho bieát trong 
khi giôùi thieäu hoà sô giaùn ñieäp Rosenholz laø trong soá 
ngöôøi noùi treân, döï tính coù chöøng 3.500 ngöôøi ñaõ laøm giaùn 
ñieäp cho DDR, tôùi khi CS Ñoâng Ñöùc suïp ñoå. Hoï ñöôïc söï 
giuùp ñôõ cuûa 10 ngaøn daân Ñoâng Ñöùc. Ngoaøi ra, theo taøi 
lieäu maät, coøn coù khoaûng 173 ngaøn coäng söï vieân khoâng 
chính thöùc khaùc ôû DDR. Hoà sô Rosenholz seõ laáp vaøo caùc 
choã troáng cuûa nhöõng taøi lieäu Ñöùc ñang löu tröõ lieân quan 
ñeán caùc nhaân vaät coäng taùc laøm giaùn ñieäp cho Stasi vaø coù 
leõ laøm saùng toû ñöôïc vieäc laøm cuûa Cô quan Tình baùo cuûa 
DDR tröôùc ñaây. Baø Birthler, ñaëc uûy lieân bang Ñöùc veà vuï 
Stasi, cho bieát laø Hoa Kyø ñaõ giao traû laïi cho Ñöùc hoà sô 
giaùn ñieäp Rosenholz vaøo naêm ngoaùi, goàm 318 CD’s, 
nhöõng CD naøy chuïp 350 ngaøn hoà sô cuûa Toång cuïc Tình 
baùo A, ñaëc traùch veà tình baùo ôû ngoaïi quoác (ngoaøi DDR 
tröôùc 1989. Chôø xem coù maët môùi naøo ôû phía Taây laøm 
giaùn ñieäp cho CS DDR seõ bò loät maët naï ra ngaøy gaàn 
ñaây!). 

 
� Bò tuø vì laøm laäu? 
 
Berlin: Lieân minh caàm quyeàn vöøa coâng boá baûn döï 

thaûo veà caùc ñaïo luaät môùi, döï ñònh seõ thay ñoåi “toäi vì vi 
phaïm luaät sang hình toäi“ ñoái vôùi nhöõng ngöôøi laøm vieäc 
laäu!  

Qua ñoù, ngöôøi naøo laøm vieäc laäu seõ bò truy toá nhö  
nhöõng toäi troïng hình (Straftat) trong töông lai vaø cho bieát 
laø söï thay ñoåi naøy seõ coù hieäu löïc baét ñaàu giöõa naêm 2004 
trôû ñi.  

Chi tieát veà hình phaït naëng nheï chöa roõ raøng. Ngay caû 
chuyeän seõ bò tuø vì laøm laäu cuõng chöa ñaû thoâng. Tuy 
nhieân muïc ñích chính, theo lôøi phaùt ngoân vieân cuûa Boä Tö 
Phaùp cho bieát thì qua nhöõng ñaïo luaät môùi naøy chính 
quyeàn muoán cho daân chuùng Ñöùc bieát raèng söï laøm laäu ñaõ 
gaây thieät haïi neàn kinh teá nhaø nöôùc nhö theá naøo vaø chính 
vì theá khoâng theå xem toäi laøm laäu troán thueá nhö laø moät toäi 
nhoû ñöôïc! Ngoaøi ra, chính phuû coøn döï tính laø seõ taêng 
theâm nhaân vieân thueá quan, nhöõng ngöôøi trong töông lai 
seõ thay theá cho Toång cuïc Lao ñoäng lieân bang vôùi muïc 
ñích choáng laïi naïn laøm vieäc laäu taïi Ñöùc. Theo giôùi 
chuyeân gia döï ñoaùn thì ngaân quyõ quoác gia Ñöùc vaø Quyõ 
baûo hieåm xaõ hoäi haøng naêm bò thieät haïi ñeán 100 tyû Euro 
maø nguyeân nhaân laø do teä traïng laøm laäu, troán thueá vaø 
khoâng ñoùng nhöõng nguyeät phí (Beitraege) theo luaät ñònh! 

 
Nguyeãn Leâ Hoaøng Vieät  

Söu taàm vaø phieân dòch töø caùc baùo SZ, AZ, TZ, Bild, FAZ, der 

Spiegel, die Welt, Muenchner Merkur,Handelsblatt, Focus, N-TV... 
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THÔNG BÁO 
 

K‰t quä Giäi thÜªng Viên Giác "Vi‰t VŠ Âu 
Châu" næm 2002 

 
Giäi Danh D¿  (3.000€.)  

     * TrÀn ThÎ NhÆt HÜng / Thøy Sï (1) 
        (Cánh Chim Låc ñàn / 38 Çi‹m) 

Giäi TÜªng LŒ  (1.500€.) 
     1. NguyÍn PhÜÖng Quÿnh / ñÙc 
        (Xuôi Theo Dòng ñ©i / 37,5 Çi‹m) 
     2. TrÀn ThÎ Vân Håc / Pháp 
        (ChÎ Em Nhån / 37,5 Çi‹m) 

Giäi Khuy‰n Khích  (500€.) 
     1. TrÀn ThÎ NhÆt HÜng / Thøy Sï 
         (Hånh NhÅn Nhøc / 37 Çi‹m) 
     2. TrÀn ThÎ NhÆt HÜng / Thøy Sï 
         (LÍ Sinh NhÆt / 36,5 Çi‹m) 
     3. NguyÍn ThÎ HuyŠn-Nga / Pháp 
         (ThÜ Cho Em / 36,5 Çi‹m) 
     4. TrÀn Væn HuyŠn / ñÙc 
         (Quà T¥ng MË / 36,5 Çi‹m) 
     5. Mai Ánh NguyŒt / Pháp 
         (Tình NgÜ©i / 36,5 Çi‹m) 
     6. ThÀy Hånh ThÙc / ñÙc 
        (Vòng Tay Nhân Ái / 36 Çi‹m) 
     7. TrÀn ThÎ HÒng-Châu / Ý-ñåi-L®i 
         (Giá T¿ Do / 36 Çi‹m) 
     8. TrÀn ThÎ Vân Loan / ñÙc 
         (Trong Khoänh Kh¡c / 35,5 Çi‹m) 
     9. Denise Tôn-N» / ñÙc 
         (Træn Trª / 35,5 Çi‹m) 
   10. Mai Lš Cang / Pháp 
         (M¶t Th‰ HŒ Nhân ChÙng / 35 Çi‹m) 

Giäi An Ñi  (400€.) 
     1. TrÀn Væn Minh / ñÙc 
         (Ân Tình ViŒt-ñÙc / 34,5 Çi‹m) 
     2. TrÀn Væn HuyŠn / ñÙc 
         (Quê HÜÖng và Tình NgÜ©i / 34,5 Çi‹m) 
     3. DiŒu HiŠn NguyÍn ThÎ Kiêm / ñÙc (2) 
         (Chân Dung Hånh Phúc / 34,5 Çi‹m) 
     4.  o-Løc NguyÍn Long / Úc ñåi L®i (3) 
         (HÒi Kš Tây ñÙc) / 34,5 Çi‹m) 
     5. Lê Quang Thông / ñÙc 
         (Emile / 34,5 Çi‹m) 
     6. NguyÍn ThÎ Chi / ñÙc 
         (Khách S¶p / 34,5 Çi‹m) 
     7. Lê Quang Liêm / ñÙc 
         (Hình Bóng MË / 34,5 Çi‹m) 
     8. TrÀn ThÎ Vân Nga / ñÙc 
         (Nh»ng MÄu N‰n Vøn / 34,5 Çi‹m) 
     9. TrÀn ThÎ Kim-Anh / Áo (4) 
         (Hoài Mong / 34,5 Çi‹m) 
     10. ñÒng 34 Çi‹m, cho 3 vÎ x 135€. 
     - NguyÍn Thanh Quang / Hòa Lan 
       (Nh»ng Bàn Tay CÙu Tr®) 
     - La TÜÖng Mai / ñÙc 
       (Con Tôi, NÜ§c ñÙc và Kinh NghiŒm H¶i NhÆp) 

     - Lê Hoàng Thanh / ñÙc 
      (Sóng Gió ñ©i Sinh Viên) 

    Hannover, ngày 26 tháng 6 næm 2003 
    ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n 
    ViŒn Chû Chùa Viên Giác 
    Chû NhiŒm Báo Viên Giác 
    TrÜªng Ban T° ChÙc Giäi ThÜªng  
    Viên Giác "Vi‰t VŠ Âu Châu" 
            (Kš tên và Çóng dÃu) 

________________________________________________ 
GÒm 11 quÓc gia d¿ thi, trong Çó ÇÜ®c giäi: 

 
-ñÙc  : 14  giäi  -Thøy Sï :    3    giái 
-Pháp  :   4    "  -Ý-ñåi-L®i:   1    " 
-Hòa Lan :   1    "  -Áo   :   1    " 
-Úc-ñåi-L®i :   1    " 
Trân tr†ng xin thông báo Ç‰n Quš vÎ vi‰t bài d¿ thi "Vi‰t vŠ 
Âu Châu". Quš vÎ ÇŠu ÇÜ®c t¥ng m¶t quy‹n Tuy‹n tÆp này 
Ç‹ làm quà lÜu niŒm. Quš vÎ nào chÜa nhÆn, xin gºi vŠ chùa 
tiŠn tem cÜ§c phí 2€. (trong nÜ§c ñÙc) và 5€. (ngoài nÜ§c 
ñÙc). 
Ghi Chú: 
Quš vÎ tác giä có tên dÜ§i Çây sau khi nhÆn giäi thÜªng Çã 
cúng låi chùa sÓ tÎnh tài nhÜ sau: 
(1) TrÀn ThÎ NhÆt HÜng (Thøy Sï) 2.000€. 
(2) DiŒu HiŠn NguyÍn ThÎ Kiêm (ñÙc) 210€. 
(3)  o-Løc NguyÍn-Long (Úc) 200€. 
(4) TrÀn ThÎ Kim-Anh (Áo) 100€. 
(5)  NguyÍn Thanh Quang (Hòa Lan) 135 € 

gi§i thiŒu sách 
 

1/ Tuy‹n tÆp Vi‰t VŠ Âu Châu ÇÜ®c tuy‹n ch†n trong 
146 bài cûa 100 ngÜ©i vi‰t thu¶c 11 quÓc gia Âu Châu d¿ 
thi Giäi ThÜªng Viên Giác Vi‰t VŠ Âu Châu do Chùa Viên 
Giác và Báo Viên Giác t° chÙc.  
Tuy‹n tÆp này ÇÜ®c vi‰t b¢ng nhiŠu th‹ loåi nhÜ: TruyŒn 
kš, TruyŒn ng¡n, Tùy bút, TÜ©ng thuÆt v.v... M‡i bài ÇŠu có 
änh và ti‹u sº cûa tác giä, nh»ng bài vi‰t ÇŠu phän änh 
tâm s¿ hay là nh»ng k› niŒm buÒn vui, thành công hay thÃt 
båi cûa chính bän thân hay gia Çình trong ti‰n trình h¶i 
nhÆp vào xã h¶i m§i. 
Sách dày 706 trang. Bìa 4 màu. XuÃt bän vào cuÓi tháng 
6.2003. 
Giá ûng h¶: 19€. N‰u quš vÎ muÓn gªi Ç‰n nhà xin c¶ng 
thêm cÜ§c phí + bao bì. (Trong nÜ§c ñÙc 19€ + 2€. Ngoài 
nÜ§c ñÙc 19€ + 4,50€). 
 
2/ VÞ Vang Dân ViŒt cûa nhà Biên khäo Væn hóa Tr†ng 
Minh. 
Nhà Biên khäo Tr†ng Minh Çã vi‰t vŠ: 
- Các nhân vÆt Çã Çåt ÇÜ®c nh»ng thành công ngoài xã h¶i. 
- Các Sinh viên, H†c sinh Çã Çåt ÇÜ®c thành tích vÈ vang 
nÖi h†c ÇÜ©ng. 
- Các nhà hoåt Ç¶ng xã h¶i theo nghŠ nghiŒp chuyên môn 
nhÜ: Khoa H†c KÏ ThuÆt - ThÜÖng måi - Væn h†c nghŒ 
thuÆt - Xã h¶i... Çã thành công vÈ vang trong hoåt Ç¶ng 
cûa mình. 
Sách dày 804 trang b¢ng song ng» ViŒt - Anh. 
Giá: 28€. N‰u quš vÎ muÓn gªi sách Ç‰n nhà xin c¶ng thêm 
cÜ§c phí + bao bì. (Trong nÜ§c ñÙc 28€ + 2€. Ngoài nÜ§c 
ñÙc 28€ + 4,50€). 
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N‡i buÒn chi‰n tranh 
 

Nh»ng ngÜ©i chinh chi‰n bÃy lâu 
NhË coi tính mŒnh nhÜ màu cÕ cây 

 
NhÜ th‰ ÇÃy quê tôi nhÜ th‰ ÇÃy 

BÓn ngàn næm lÎch sº ÇËp giai chÜÖng 
RØng thông th£ng t¡p hòa mÜa gió 
ñÌnh núi cao v©i ngåo tuy‰t sÜÖng 

 
Nam B¡c tØ phen khªi chi‰n tranh 

Bi‰t bao th‰ hŒ trÈ hy sinh ! 
Xông pha trÆn ÇÎa thân nào quän 
Sôi máu ngÜ©i trai n‡i bÃt bình 

 
KÈ Nam ngÜ©i B¡c chia ranh gi§i 

Quan ThÀy ra lŒnh phäi xông pha ! 
Cùng nhau máu huy‰t gây thù hÆn 

Ôi cänh tang thÜÖng! Xót nÜ§c nhà ! 
 

Væng v£ng ngàn næm sóng båc ÇÀu 
Bi‹n ñông h¢n mãi v‰t thÜÖng Çau 

Nam Quan cõi B¡c m© quan äi 
MÜa gió Cà Mau vån c° sÀu ! 

 
-Tôi thä vÀn thÖ gió n°i trôi 

Nghiêng theo triŠn núi, dÓc lÜng ÇÒi 
Thä theo cánh gió vŠ quê cÛ 

DÛng sï hÒn thiêng tå nghïa ngÜ©i ... 
 

� Vân NÜÖng Lê Ng†c ChÃn 
Mùa Vu Lan 

 

Tìm thân nhân 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tìm em là: HÒ KIM THOA, sanh næm 1956 
và con là:  Mã CÄm Trân, sanh næm 1979 
ñi vÜ®t biên ngày 19 tháng giêng næm 1984 tåi Kiên 
Giang (Råch Giá) ViŒt Nam. 
Nghe tin bÎ Thái Lan b¡t, Ç‰n nay không rõ sÓng ch‰t ra 
sao? 
Ân nhân nào bi‰t ÇÜ®c tin trên xin liên låc vŠ ÇÎa chÌ: 

HÒ Kim-Sinh, Brühl Str 14 
75175 Pforzheim - West Germany 

Tel: 07231-32154  
ho¥c  

07231-126389 
Chúng tôi xin hÆu tå 

 

H¶p ThÜ 
Viên Giác 

 
 
 
Trong th©i gian qua VIÊN GIÁC Çã nhÆn ÇÜ®c nh»ng thÜ tØ, 
tin tÙc, tài liŒu, bài vª, kinh sách, báo chí cûa các T° ChÙc, 
H¶i ñoàn, Tôn Giáo và các Væn Thi H»u kh¡p nÖi gºi Ç‰n. 
 
* THÐ T´N 
Væng-Sï (PhÀn Lan), Thích Giäi HiŠn (ñài Loan), Khiêm Cung (Úc), 
TrÎnh HÜng (Pháp), Trùng DÜÖng Toàn TrÀn Væn-Kattner (ñÙc), 
ThiŒn Cæn Phåm HÒng Sáu & HÒng Nhiên (ñÙc), Hi‰u ñŒ (USA), 
TuŒ Nga (USA), Vân NÜÖng LNC (Pháp), ñ‡ Bình (Pháp), Hà 
ThÜ®ng Nhân (USA), NguyÍn Câu; ThiŒn Lâm Phåm Væn M¶c 
(ñÙc), Quÿnh Hoa (ñÙc), Phòng TTPG/QT (Pháp), Uyên Thao 
(USA), Bùi Quang Trung (Pháp), Giác Nguyên (Pháp), HuŒ Giáo; 
TrÀn Ng†c Xuân H¢ng (ñÙc), M¶t Nhóm Tœ Nån (ñÙc). TS. Lâm 
NhÜ Tång (Úc), ñan Hà (ñÙc), ñä NgÜu B°ng (ñÙc), H¶i Væn Bút 
ViŒt Nam Häi Ngoåi (Thøy Sï), TrÀn Trung ñåo (USA), HÜ Thân 
Huÿnh Trung Chánh (USA), ThÎ Tâm Ngô Væn Phát (ñÙc), Thanh 
TuyŠn (Pháp), NguyÍn Væn CÜ©ng (Na Uy), NguyÍn ThÎ Ng†c Bích; 
NguyÍn Khôi (ñÙc), ñoàn Væn Thông (USA), Hòa ThÜ®ng Thích 
Tâm Châu (Canada), Axel-Rodeck (ñÙc), TrÀn Tr†ng Khoái (USA), 
NguyÍn Lê Hoàng ViŒt (ñÙc). 
 
* KINH SÁCH & BÁO CH´ 
- ñÙc: Bän Tin NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên Âm; Betrifft Nr.2/03; 
Entwicklung und Zusammenarbeit Nr. 6/03 & 7/03; Development 
and Cooperation Nr. 6/03 & 7/03; Wissen und Wandel 7/8; Thông 
Tin sÓ 23; Dân Væn sÓ 92; DiÍn ñàn ViŒt Nam sÓ 140; PhÆt HuŒ sÓ 
ra m¡t; Bessere Gesundheit für Jede Frau von Tomaziz Nocum; 
Buddhistische Monatsblätter Nr.3; Dân Chúa sÓ 249; Sinh Hoåt 
C¶ng ñÒng sÓ 168; AMFN Nr.21; Tibet und Buddhismus Nr.66; 
Lotusblätter 3/03. 
 
- Pháp: PhÆt Pháp sÓ 14; ViŒt Nam Dân Chû sÓ 81 & 82; ñÎnh 
HÜ§ng sÓ 35; ñÜ©ng ñi Thû ñÙc cûa Bát Vân Minh Häi; Nhân Bän 
sÓ 23; Khánh Anh Bän Tin tháng 7/03; Brahmajala Sutra 
Bodhisattva Sila bän dÎch Kinh BÒ Tát gi§i ra ti‰ng Pháp cûa DiŒu 
Linh thu¶c T¿ ViŒn Linh SÖn. 
 
- BÌ : TuŒ Giác sÓ Vu Lan. 
 
- Ý ñåi L®i: Viên Ý Bän Tin tháng 6. 
 
- Na Uy : Pháp Âm sÓ PhÆt ñän 2547; Cõi Tåm cûa NguyÍn ThÎ 
Vinh. 
 
- Hoa Kÿ: Trúc Lâm sÓ 24; Chân Nguyên sÓ 41&42; Kinh PhÆt 
ñänh Tôn Th¡ng ñà La Ni cÓ Hòa ThÜ®ng Thích ThiŠn Tâm dÎch; 
ThÜ gºi NgÜ©i H†c PhÆt cûa ThÜ®ng T†a Thích Häi Quang; Chân 
Tr©i M§i sÓ tháng 6/03; Tin Lành sÓ 88 & 89; PhÆt Giáo ViŒt Nam 
sÓ 123; Chim B¡c Cành Nam cûa Võ ñåi Tôn; T¿ Do Dân Bän sÓ 
98; Th‰ Gi§i Ngày Nay sÓ 179; Mây Ngàn cûa Hoài ViŒt & VÛ HÓi; 
Chan Magazine Summer 03; Hoa Sen sÓ 49; Trúc Lâm ThiŠn Phái 
thi tÆp cûa ThÜ®ng T†a Thích Tín Nghïa. 
 
- Canada: ñÜ©ng vŠ T° ñình Vån Linh trên ÇÌnh núi CÃm cûa Phåm 
Thæng biên soån.  
 
- ñài Loan: Proceedings Seventh General Conference World 
Buddhist Sangha Council; Thiên PhÆt SÖn sÓ 170. 
 
- Úc ñåi L®i: Kinh Bát Nhã Nhân VÜÖng H¶ QuÓc do ThÜ®ng T†a 
Thích Bäo Låc dÎch. 
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Sinh hoåt 
c¶ng ÇÒng 

 
 

� Liên HiŒp Âu Châu Hài Lòng VŠ ViŒc Hòa 
ThÜ®ng Quäng ñ¶ ñÜ®c Trä T¿ Do 

(Hà N¶i - VB) Liên HiŒp Âu Châu vui mØng thÃy r¢ng 
nhà ly khai tôn giáo Thích Quäng ñ¶ Çã h‰t bÎ quän thúc tåi 
gia, và hy v†ng së có nh»ng nhân nhÜ®ng ti‰p theo cûa ch‰ 
Ç¶ Hà N¶i ÇÓi v§i các trÜ©ng h®p khác.  

Ông Luigi Solari, ñåi sÙ Italy tåi ViŒt Nam, tuyên bÓ "Dï 
nhiên chúng tôi hài lòng vŠ viŒc này" - tØ ngày 1-7, Italy gi» 
chÙc Chû tÎch luân phiên cûa Liên HiŒp Âu Châu, 1 trong 
các t° chÙc vÆn Ç¶ng cho s¿ t¿ do cûa Hòa ThÜ®ng Quäng 
ñ¶.  

Ông Solari nói "chúng tôi tØng tìm ki‰m giäi pháp loåi 
này trong 5, 6 dÎp".  

Hòa ThÜ®ng Quäng ñ¶, 74 tu°i, ÇÓi tÜ®ng ÇŠ cº giäi 
Nobel Hòa Bình và là nhân vÆt thÙ nhì cûa Giáo H¶i PhÆt 
Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt, bÎ quän thúc tØ tháng 6-2001, 
h‰t hån ngày 3-9 s¡p t§i. Ch‰ Ç¶ bÃt ng© chÃm dÙt quän 
thúc hôm ThÙ 6 tuÀn qua.  

ñ¥c biŒt, bän tin ñài VOA nói nhÜ sau. Trong cu¶c 
phÕng vÃn b¢ng ÇiŒn thoåi dành cho Thông TÃn Xã Reuters 
hôm Chû NhÆt tØ Thanh Minh ThiŠn ViŒn ª Nam b¶ ViŒt 
Nam, Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ cho hay là së Çi g¥p 
Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang ngày 10 tháng 7 này.  

Trong cu¶c phÕng vÃn, Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ 
nói r¢ng Ngài cÛng chÜa bi‰t rõ vŠ nh»ng ÇiŠu phäi làm 
trong tÜÖng lai, vì theo nguyên væn l©i Hòa ThÜ®ng, m†i viŒc 
së rÃt khó khæn, Hòa ThÜ®ng không tin là nhà chÙc trách së 
dành cho Hòa ThÜ®ng quyŠn khôi phøc låi Giáo H¶i. CÛng 
theo l©i Hòa ThÜ®ng, chính phû së không Ç‹ bÃt cÙ ai làm 
m¶t ÇiŠu nào m¶t cách t¿ do và Ç¶c lÆp.  

Hòa ThÜ®ng cÛng cho bi‰t là Çã ti‰p xúc b¢ng ÇiŒn thoåi 
v§i Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang ÇÜ®c 2 phút hôm thÙ 
Bäy. Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ cho hay là Çã ÇÜ®c 
nhiŠu ngÜ©i t§i vi‰ng thæm k‹ tØ khi ÇÜ®c trä t¿ do.  

Ðu tiên hàng ÇÀu cûa Hòa ThÜ®ng lúc này là ch»a trÎ 
bŒnh ti‹u ÇÜ©ng. Hòa ThÜ®ng nói là së phäi t§i bŒnh viŒn 
m‡i tháng và k‹ låi r¢ng trong lúc Hòa ThÜ®ng bÎ quän thúc, 
nhà chÙc trách Çòi Hòa ThÜ®ng phäi vi‰t ÇÖn xin Çi khám 
bŒnh, nhÜng Hòa ThÜ®ng Çã tØ chÓi. 

M¶t nguÒn tin khác cÛng cho hay là sau khi Hòa ThÜ®ng 
Quäng ñ¶ ÇÜ®c trä t¿ do, vào ngày 29-6, ThÜ®ng T†a Thích 
TuŒ SÏ, T°ng ThÜ kš Giáo H¶i PGVNTN, Çã Ç‰n vÃn an 
Ngài tåi Thanh Minh ThiŠn ViŒn là nÖi Hoà ThÜ®ng Quäng 
ñ¶ Çang cÜ trú.� 

 

� Bän Tin cûa Liên H¶i Nhân QuyŠn ViŒt Nam ª 
Thøy Sï 

Væn Bút QuÓc T‰ Çòi VIŒt C¶ng  phóng thích tÃt cä tù 
nhân ngôn luÆn và lÜÖng tâm ViŒt Nam.  

Sáng ngày 8 tháng 7 næm 2003, Ñy ban Bênh v¿c Nhà 
Væn bÎ cÀm tù thu¶c Væn Bút QuÓc T‰ (Writers in Prison 
Committee / Comité des Ecrivains en Prison - WIPC / 
International P.E.N.) Çã cho ph° bi‰n m¶t Thông Cáo vŠ 
ViŒt Nam trên HŒ thÓng toàn cÀu "Can thiŒp KhÄn cÃp" 

(Rapid Action Network). Ñy ban Bênh v¿c Nhà Væn bÎ cÀm 
tù hài lòng ÇÜ®c bi‰t Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ vØa mãn 
hån quän ch‰ bÎ áp Ç¥t tØ ngày 1 tháng 6 næm 2001. ñÓi v§i 
Væn Bút QuÓc T‰, tu sï PhÆt giáo kiêm h†c giä n°i ti‰ng 
Thích Quäng ñ¶ Çã bÎ "giam cÀm" tåi Thanh Minh ThiŠn 
ViŒn trong hÖn hai næm qua chÌ vì sº døng quyŠn t¿ do diÍn 
Çåt tÜ tÜªng m¶t cách ôn hòa. Hòa ThÜ®ng Çã bÎ trØng phåt 
sau khi loan báo š ÇÎnh ra Quäng Ngãi Ç‹ ÇÜa Ngài Hòa 
ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang vŠ Sài Gòn trÎ bŒnh. Væn Bút 
QuÓc t‰ k‰t luÆn: rõ ràng nhà cÀm quyŠn ViŒt Nam (c¶ng 
sän) Çã vi phåm Qui Ð§c QuÓc T‰ vŠ các QuyŠn Dân Chính 
TrÎ mà h† Çã kš k‰t và phê chuÄn. Nhân dÎp này, Væn Bút 
QuÓc T‰ låi lên ti‰ng Çòi trä t¿ do tÙc kh¡c và vô ÇiŠu kiŒn 
cho tÃt cä tù nhân ngôn luÆn và lÜÖng tâm ViŒt Nam. Chû 
tÎch TrÀn ñÙc LÜÖng và Thû tÜ§ng Phan Væn Khäi, cùng B¶ 
trÜªng Væn hóa và Thông tin cûa Nhà nÜ§c ViŒt Nam (c¶ng 
sän) së nhÆn ÇÜ®c toàn væn bän Thông Cáo này. Yêu sách 
nêu trên cûa HiŒp h¶i các Nhà Væn Th‰ gi§i cÛng së ÇÜ®c 
các Trung tâm Væn Bút thành viên ÇÒng gªi Ç‰n nh»ng 
ngÜ©i cÀm ÇÀu ch‰ Ç¶ Hà N¶i, thông qua Çåi diŒn ngoåi 
giao quÓc gia liên hŒ tåi ViŒt Nam. 

(Vi‰t theo tin cûa Nguyên Hoàng Bäo ViŒt, h¶i viên 
Trung tâm Væn Bút Thøy Sï P.E.N. Suisse Romand và 
Trung tâm Âu châu Væn Bút ViŒt Nam Häi Ngoåi). 

Genève ngày 8 tháng 7 næm 2003     
Liên H¶i Nhân QuyŠn ViŒt Nam ª Thøy Sï 
Ligue Vietnamienne des Droits de l'Homme en Suisse -

Vietnamese League for Human Rights in Switzerland. 
        

� C¶ng ÇÒng ViŒt Nam tåi Frankfurt và vùng phø 
cÆn ÇŠ cao bän s¡c dân t¶c 

(Frankfurt-VNN) Thành phÓ Frankfurt am Main, thû Çô 
tài chánh cûa ñÙc QuÓc và cûa Liên HiŒp Âu Châu, nÖi 
chung sÓng cûa 169 s¡c dân Ç‰n tØ kh¡p nÖi trên th‰ gi§i, 
Çã t° chÙc m¶t ngày "DiÍn Hành Væn Hóa" (Parade der 
Kulturen) tuyŒt v©i hôm 28 tháng 6 vØa qua, v§i hÖn 60 
ñoàn th‹, H¶i Çoàn ngÜ©i bän xÙ và ngÜ©i nÜ§c ngoài tham 
d¿. Cu¶c diÍn hành Çã kéo dài hÖn 4 ti‰ng ÇÒng hÒ.  

ñoàn diÍn hành cûa H¶i NgÜ©i ViŒt Tœ Nån tåi Frankfurt 
và Vùng Phø CÆn, có lë là Çoàn Çông nhÃt, Ça dång nhÃt,  
Çã ÇÜ®c khán giä ÇÙng d†c theo l¶ trình dài hàng mÃy cây 
sÓ nhiŒt liŒt v‡ tay tán thÜªng. DÅn ÇÀu là 2 thi‰u n», m¶t 
chÎ Ç¶i khæn vành màu vàng ÇÕ, m¥c áo dài vàng ÇÕ, cÀm 
bäng tên ViŒt Nam lÒng trong nŠn Vàng Ba S†c ñÕ và m¶t 
chÎ m¥c áo dài xanh mang bäng tên cûa H¶i NgÜ©i ViŒt Tœ 
Nån. Ti‰p Ç‰n là toán thanh niên rÜ§c c© Vàng Ba S†c ñÕ 
bi‹u tÜ®ng cûa quê hÜÖng và 3 miŠn ÇÃt nÜ§c, m¥c ÇÒng 
phøc cûa lính trÃn thû ViŒt Nam th©i Quang Trung. Sau Çó 
là ñoàn Múa Lân gÒm hai lân l§n và m¶t lân con. Và lë dï 
nhiên là lân con Çã gây ÇÜ®c nhiŠu cäm tình thích thú nÖi 
khán giä. NÓi ti‰p Çoàn múa lân là Çoàn Vovinam, bi‹u diÍn 
nh»ng th‰ võ t¿ vŒ Ç¥c thù ViŒt Nam. Ti‰p Ç‰n là Çoàn múa 
cûa các em thi‰u n» trang phøc tØ áo tÙ thân v§i trÓng cÖm, 
Ç‰n y phøc cûa phø n» Tây Nguyên và các loåi áo dài  Nam, 
Trung, B¡c. Sau Ç¶i múa là Çoàn rÜ§c dâu v§i y phøc truyŠn 
thÓng, v§i l†ng, v§i mâm quä... và bà con hai h†, trong 
nh»ng b¶ khæn Çóng áo gÃm, hay nh»ng tà áo dài thanh 
lÎch. Sau h‰t là Çoàn nông dân trong nh»ng chi‰c áo bà ba 
xinh x¡n, v§i nh»ng chi‰c nón lá thÖ m¶ng và nh»ng nhánh 
lúa vàng. QuÀn chúng nhân dân già trÈ l§n bé k‰t thúc Çoàn 
diÍn hành cûa H¶i NgÜ©i ViŒt Tœ Nån. ñiŠu Ç¥c biŒt là ÇÒng 
bào ai cÛng hãnh diŒn cÀm lá c© vàng ba s†c ÇÕ trong tay. 
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H‰t nhÎp trÓng múa lân låi Ç‰n  nhÎp trÓng bi‹u diÍn võ 
thuÆt, rÒi nÓi ti‰p các ÇiŒu nhåc cûa Çoàn múa, xen lÅn v§i 
l©i thuy‰t minh b¢ng ti‰ng ñÙc, v§i c© Vàng Ba S†c ñÕ l¶ng 
gió tung bay, Çoàn diÍn hành væn hóa cûa ngÜ©i ViŒt Nam ª 
Frankfurt, Çã thành công vÜ®t b¿c và gây ÇÜ®c cäm tình v§i 
s¿ chú š cûa rÃt nhiŠu ngÜ©i.  

NhiŠu H¶i Çoàn khác Çã trình bày nh»ng s¡c thái væn 
hóa Ç¶c Çáo cûa h†, v§i nh»ng thành phÀn chuyên nghiŒp 
hay gÀn nhÜ chuyên nghiŒp, v§i ÇÀy Çû phÜÖng tiŒn kÏ 
thuÆt, y phøc nhÜ ngÜ©i Ba Tây v§í ÇiŒu vÛ Samba hÃp dÅn 
cûa h†, nhÜng Çoàn ViŒt Nam vÅn ÇÜ®c báo chí Çánh giá 
cao.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ñài phát thanh cûa ti‹u bang Hessen, hãng thông tÃn 

dpa cûa ñÙc, báo Frankfurter Allgemeine Zeitung Çã phÕng 
vÃn H¶i NgÜ©i ViŒt Tœ Nån, báo chí Çã r¶ng rãi nói Ç‰n s¿ 
tham d¿ cûa ngÜ©i ViŒt Nam. ViŒt Nam là m¶t trong hai, ba 
Çoàn Çã ÇÜ®c các báo l§n nhÜ Bild, Frankfurter Rundschau, 
Frankfurter  Neue Presse Çæng hình änh.  Nh§ låi l©i tuyên 
bÓ cûa cÓ T°ng ThÓng J.F. Kennedy 40 næm vŠ trÜ§c tåi 
bÙc tÜ©ng Berlin "Ich bin ein Berliner" Çã làm  nÙc lòng nhân 
dân ñÙc, báo Frankfurter Neue Presse Çã ÇŠ t¿a "Wir sind 
alle Frankfurter " (tÃt cä chúng ta ÇŠu là ngÜ©i Frankfurt) Ç‹ 
nói lên niŠm hãnh diŒn cûa m¶t xã h¶i Ça nguyên, Ça dång,  
muôn màu muôn s¡c, Ç‹ cùng nhau l§n månh.  

ñÒng bào tham gia diÍn hành và có m¥t trên các ÇÜ©ng 
phÓ n°i ti‰ng cûa Frankfurt nÖi Çoàn diÍn hành Çi qua ÇŠu tÕ 
vÈ vui tÜÖi, phÃn khªi, quên cä mÕi mŒt vì thÃy c¶ng ÇÒng 
ngÜ©i ViŒt Çã làm ÇÜ®c m¶t viŒc có š nghïa ÇÓi v§i quê 
hÜÖng nÖi xÙ ngÜ©i. 
 
� Sinh hoạt Mạng Lưới Dân Chủ tại Berlin  
     28 – 29.06.2003 
 

Trong 2 ngày ấm áp cuối tháng 6 vừa qua tại thủ đô 
Berlin có khoảng 80 người đến tham dự buổi sinh hoạt hội 
thảo chủ đề: "1953 – 2003: Chúng tôi không quên nạn 
nhân cuộc Cải Cách Ruộng Đất" do Mạng Lưới Dân Chủ 
(MLDC) tổ chức.  

Với tinh thần "Hận thù chúng ta nên xóa bỏ nhưng tội 
ác chúng ta không được phép quên" để nhắc nhớ lại 
những tội ác  mà ĐCSVN đã gây ra đối với dân tộc và đất 
nước! Có hai sự trùng hợp lý thú trong tháng 6 này là thủ đô 
Berlin đã làm lễ kỷ niệm 50 năm (biến cố 17-06-53) hơn 1 
triệu người dân Đông Đức trên 60 tỉnh thành nổi dậy đòi tự 
do dân chủ đã bị xe tăng Hồng Quân Nga và Đảng CS 
Đông Đức đàn áp đẫm máu, thứ đến là 40 năm trước đây 

(26.06.63), cố TT Hoa Kỳ J. F. Kennedy lần đầu tiên đến 
thăm Berlin, bên này của bức tường ô nhục ông dõng dạc 
tuyên bố: "Ich bin ein Berliner = Tôi là người Bá Linh" tỏ rõ ý 
chí của mình trong quyết tâm bảo vệ phần đất tự do phía 
Tây còn lại của Bá Linh sau khi bức tường này được chính 
quyền CS Đông Đức vội vã dựng lên (1961) với lăm le súng 
đạn, với dày đặc bãi mìn hòng củng cố quyền lực độc tài  và 
ngăn chận mọi quyền tự do căn bản của nhân dân họ.  

Sau phần chào mừng quan khách cũng như lý do có 
buổi hội thảo của ông Lâm Đăng Châu đại diện MLDC là 
phần chiếu phim "Chúng Tôi Muốn Sống". 

Như đã hoạch định trong chương trình, phim Chúng Tôi 
Muốn Sống được trình chiếu là một phim được quay vào 
năm 1958, với các diễn viên chính Lê Quỳnh và Mai Trâm... 
Tuy  phim đen trắng với kỹ thuật quay còn thô sơ, hình ảnh 
giàn dựng còn nghèo nàn nhưng qua nội dung và tài diễn 
xuất, các diễn viên đã gây xúc động cho người xem không 
ít. Có những đôi mắt hoe đỏ vì cảm động, có những tiếng 
nói căm giận thỉnh thoảng được bật lên từ lòng khán giả, 
cũng có những thổn thức nghẹn ngào xót xa cho thận phận 
bất hạnh của dân tộc mình! Thời gian như chùng xuống, 
đọng lại... đọng lại trong nỗi im lặng lạ thường...!!! Với vốn 
sống thật của mình các diễn viên đã diễn tả trọn vẹn khung 
cảnh của thời Cải Cách Ruộng Đất miền Bắc trong thập 
niên 50 đưa người xem trở về thời kỳ thù hận long trời lở 
đất, đau thương cùng cực có một không hai này. Những 
cảnh đấu tố dã man không nhân tính, những cảnh giết 
người tàn bạo không gớm tay đã là một trong những vết 
nhơ ô nhục nhất của chiều dài lịch sử dân tộc. Sự thành 
công của cuốn phim chẳng những do ở phần nội dung có 
thật của nó, mà còn phát xuất từ tài diễn xuất thật của diễn 
viên, những người trước đó đã sống trong không khí bạo 
tàn có thật này, có người còn là nạn nhân đã may mắn sống 
sót di cư vào Nam sau 1954. 

Đến phần thuyết trình, qua phần điều hợp lưu loát của 
ông Vũ Quốc Dụng, 3 diễn giả chính của buổi hội thảo là 
các ông Bùi Tín, Vũ Thư Hiên và Nguyễn Văn Trần (trong 
chương trình buổi hội thảo có phần thuyết trình của ông Đỗ 
Mạnh Tri đến từ Paris nhưng giờ chót ông đã không đến 
được vì lý do ngoài ý muốn). Hai ông Bùi Tín và Vũ Thư 
Hiên, người xấp xỉ 80, người 70 tuổi từng là nhân chứng 
sống trong CCRĐ, cho biết sở dĩ chính sách CCRĐ có được 
là do chỉ thị của Liên Xô và Trung Quốc, nhất là học theo 
cách đấu tranh giai cấp của Trung Quốc nên cuộc đấu tố đã 
diễn ra một cách tàn bạo, dã man chưa từng thấy. Ông Bùi 
Tín cũng không quên lưu ý mọi người là sở dĩ cuộc cải cách 
ruộng đất đã xảy ra một cách tàn bạo như trên là vì đảng 
CSVN nhận chỉ thị và thực hiện nguyên xi theo cách của TQ 
được áp dụng trong bối cảnh đảng CSTQ vừa mới trải qua 
cuộc vạn lý trường chinh thập tử nhất sinh giành được 
chính quyền từ tay Quốc Dân Đảng Trung Quốc nên việc 
đấu tố vốn dĩ tàn bạo đã tàn bạo thêm hơn vì ngoài lòng 
căm thù trừu tượng giai cấp còn có có lòng căm thù "ta 
địch" sống chết chủ quan của họ. Ông Bùi Tín cũng nêu lên 
con số nạn nhân là 500.000 người do Tauriac đưa ra. Ông 
cho rằng con số này cũng hợp lý nếu kể cả những người bị 
giết, bị chết trong tù, bị chết sau khi thả ra và tự tử. Theo 
ông Bùi Tín, bài học của CCRĐ là đừng vọng ngoại, nghe 
theo Trung Quốc xúi dại. Nhưng ngày hôm nay đảng CSVN 
lại một lần nữa nghe theo Trung Quốc để dâng đất và 
nhượng biển cho họ. 

Theo ông Nguyễn Văn Trần chính sách Cải Cách Ðiền 
Ðịa trong Nam, người nông dân miền Nam bao gồm địa 
chủ, trung nông và nông dân nghèo không phải trải qua 
những cảnh đấu tố vô nhân và giết chóc tàn bạo như nông 
dân miền Bắc, ông cũng phân tích tính nhân đạo đối với 
nông dân nghèo trong chính sách cải cách điền địa của 
miền Nam trước đây bằng những dẫn chứng cụ thể ông đã 
chứng minh một cách hùng hồn tính nhân đạo ấy nhưng 
tiếc thay do chiến tranh quấy phá của CS miền Bắc và 
những hoàn cảnh khách quan khác nên đã không thực hiện 
được đến nơi đến chốn. Về sau khi nghe kể lại, người dân 
miền Nam đã không thể nào tin được, cũng không thể nào 
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tưởng tượng được sự độc ác, mất nhân tính, bất chấp đạo 
lý và truyền thống nhân nghĩa của người VN, mù quáng học 
theo cách hành xử của đảng CSTQ, gây nên những tội ác 
tày trời mà kết quả của nó là hàng chục ngàn người chết, 
gia đình ly tán, hận thù ngút ngàn chồng chất. Ông Nguyễn 
Văn Trần kết luận rằng CCRĐ ở miền Bắc là nhằm trừng trị 
con người trong khi cuộc CCRĐ ở miền Nam nhằm từng 
bước thực thi công bằng xã hội, chia đất cho nông dân 
trong tinh thần Người Cày Có Ruộng. Ngoài ra ông cũng có 
một đề nghị là một nhà nước dân chủ sau này nên thiết lập 
một tòa án công minh để khôi phục lại danh dự của các nạn 
nhân trong cuộc CCRĐ. Ông Vũ Thư Hiên còn cho biết 
thêm là trong không khí kinh hoàng dạo đó, qua bộ máy 
tuyên truyền của Đảng, làng quê miền Bắc lúc bấy giờ sự 
đấu tố đánh đâp và giết chóc đã diễn ra như một cuộc "lên 
đồng tập thể".  Do đó ông Vũ Thư Hiên cho rằng nhiều 
người thời đó đã dự phần trong cái ác. Ông kêu gọi mọi 
người nên suy nghĩ về một nền dân chủ nhân trị, trong đó 
chữ nhân tỏa ra từ hiến pháp xuống đến các cơ chế nhà 
nước. 

Những người chịu trách nhiệm chính trong CCRĐ giờ 
đây dù đã qua đời (ông Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Văn 
Lương...) nhưng tội ác của họ, của đảng CSVN sẽ còn phải 
chịu sự phán xét của lịch sử dân tộc mà lịch sử thì rất sòng 
phẳng. Ở thời đại hiện nay trào lưu tự do dân chủ là những 
giá trị của nhân lọai và cho dù đảng CSVN cứ khăng khăng 
giữ lấy quyền lực độc tài của mình đến đâu đi nữa, chúng ta 
vẫn cương quyết không để bài học đau thương đó được 
phép tái diễn. 

Trong phần thảo luận, người tham dự đặt nhiều câu hỏi 
với 3 diễn giả. Có người bổ túc thêm các chi tiết, có người 
nói lên cảm nghĩ của mình trước sự việc xẩy ra. Các diễn 
giả cũng cải chính một số tin đồn thất thiệt. Chẳng hạn 
Trường Chinh đã không đấu tố bố mẹ mình mà đem ông cụ 
ra giấu ở trong một căn nhà ở Hà Nội. Ông Hồ Chí Minh có 
hứa nhưng thực ra đã không can thiệp với các cố vấn Tàu 
để cứu bà Cát Long, một địa chủ yêu nước từng che giấu 
và tiếp tế cho nhiều cán bộ lãnh đạo CS. Đặc biệt ông Bùi 
Tín đã trả lời câu hỏi rằng trong thời CCRĐ ông đã làm gì 
và suy nghĩ gì. Ông Bùi Tín cho rằng cũng giống như nhiều 
người thời đó ông đã mù quáng tin rằng Đảng làm đúng, 
CCRĐ là cần thiết. Ông tỉnh ngộ từ năm 1975.  

Đạo lý của một nước dân chủ là nhìn lại quá khứ một 
cách khách quan và công bằng cũng như hướng tới xây 
dựng tương lai. Nước Đức sau hơn 55 năm chiến tranh từ 
Thế chiến II, đã đựợc các quốc gia trên thế giới kính trọng 
vì đã sòng phẳng nhìn lại sai lầm tội ác của Đức Quốc Xã 
Hitler đã gây ra trong quá khứ. 

Trong chương trình văn nghệ ấm cúng buổi tối, do ông 
Lê Nam Sơn điều hợp, các bài thơ, bài hát, các sáng tác 
mới, được thể hiện qua những giọng ngâm, giọng hát 
truyền cảm, đưa người thưởng thức và người trình bày đến 
gần nhau hơn, nâng cao tính nhân bản, xây dựng tình yêu 
quê hương, tình yêu con người... 

Sáng chủ nhật 29.06.03 trong buổi  họp mặt tại Nhà Việt 
Nam, ngoài  thành viên MLDC, còn có sự hiện diện của 3 
diễn giả và các anh chị của Nhà VN Berlin, những người đã 
giúp đỡ mọi sự trong việc tổ chức buổi hội thảo. Trong 
không khí cởi mở, các ý kiến nhận xét xây dựng về bưổi tổ 
chức, những góp ý nhằm phối hợp tốt hơn các hoạt động 
của MLDC trong tương lai. 

Buổi họp mặt sáng chủ nhật còn là dịp các tham dự viên 
góp ý đào sâu về những diễn biến tình hình VN hiện nay: từ 
việc đàn áp phong trào dân chủ trong nước, đến cuộc gặp 
gỡ giữa Hòa Thượng Huyền Quang và người đại diện chính 
quyền CSVN Thủ Tướng Phan Văn Khải, phân tích những 
thuận lợi khó khăn của GHPGVNTN trong cuộc  đấu  tranh 
cho tự do tôn giáo. Một số quý vị hoạt động trong cộng đồng 
trao đổi các kinh nghiệm hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh vận 
động ngoại giao, đòi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do 
cho những người tranh đấu dân chủ bất bạo động, thí dụ 
trường hợp ông Nguyễn Đình Huy, Chủ tịch Phong trào 
Thống nhất Dân tộc và Xây dựng Dân chủ VN, tù nhân 

lương tâm bị bắt đi bắt lại ở tù đến nay trên 27 năm. Các 
cuộc vận động tự do ngôn luận tại VN sắp tới của Tổ chức 
Nhân quyền Quốc tế Đức (IGFM), kế hoạch vận động các tổ 
chức Phi chính phủ có uy tín (NGO), đỡ đầu nhận các tù 
nhân lương tâm đang bị giam giữ tại VN làm Hội viên danh 
dự. Có ý kiến MLDC phối hợp với các hội đoàn địa phương, 
tổ chức  hình thức các câu lạc bộ nhỏ, tạo không khí đối 
thoại thuận lợi, trao đổi ý kiến đề tài dân chủ hóa Việt 
Nam...  

Trong không khí thân mật, tương kính, học hỏi và tôn 
trọng ý kiến nhau, chương trình sinh hoạt 2 ngày tại Berlin 
chấm dứt lúc 13.00 giờ cùng ngày, nhiều người còn lại đã đi 
thăm và ăn trưa chung tại khu trung tâm thương mại của 
người Việt bên Đông, đường Rhinstrasse. 

Trên đường về ghé ngang Hannover, nơi cuối tuần chùa 
Viên Giác tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, ngoài 
những anh em trong Ban Điều Hợp (L.N. Sơn, V.Q. Dụng, 
L.Đ. Châu), còn có ông B. Tín, N.V. Trần đã ghé Chùa Viên 
Giác thăm thầy trụ trì lâu năm ở đây là Thượng Tọa Thích 
Như Điển, có dịp chào hỏi thăm các vị lãnh đạo Phật Giáo 
hải ngoại có mặt tại chùa như Hòa Thượng Thích Tâm 
Châu, Thượng Tọa Quảng Ba... Và sau đó mọi người cũng 
gặp gỡ nói chuyện thân tình với một số bà con tại 
Hannover... 

(Sông Lô - TrÀn Væn) 
 
�Thành phÓ Pomona chính thÙc công nhÆn lá C© 
Vàng 
(Nam California - VNN) NhÜ tin Çã loan täi hôm qua, thành 
phÓ Pomana, Nam California Çã chính thÙc ban hành NghÎ 
quy‰t sÓ 2003-140, công nhÆn "Lá c© vàng v§i 3 s†c màu 
ÇÕ là lá c© chính thÙc cûa C¶ng ñÒng NgÜ©i ViŒt". 
Bän nghÎ quy‰t nói trên mang ch» kš cûa ông ThÎ trÜªng 
Edward Cortez, nhÆn ÇÎnh r¢ng chính quyŠn ViŒt Nam hiŒn 
tåi là m¶t chính quyŠn Ç¶c tài, Ç¶c Çäng, không tôn tr†ng 
nh»ng quyŠn cæn bän cÛng nhÜ quyŠn t¿ do cûa ngÜ©i dân, 
hiŒn nay chính quyŠn này vÅn ti‰p tøc Çàn áp, b¡t b§ nh»ng 
ngÜ©i ÇÃu tranh cho dân chû ª trong nÜ§c. C¶ng ÇÒng ngÜ©i 
MÏ gÓc ViŒt Çã th‹ hiŒn s¿ mong Ü§c coi lá c© Vàng là lá c© 
chính thÙc cûa c¶ng ÇÒng, vì lá c© này Çã có m¶t quá trình 
lÎch sº g¡n bó v§i nh»ng n‡ l¿c ÇÃu tranh cho t¿ do và dân 
chû. Qua nghÎ quy‰t này, lá c© Vàng së tung bay trên các 
công th¿ cûa thành phÓ trong các dÎp lÍ låc do thành phÓ t° 
chÙc hay bäo tr®. Pomona là thành phÓ thÙ 9 tåi Hoa Kÿ Çã 
ban hành nghÎ quy‰t công nhÆn lá c© vàng ba s†c ÇÕ là bi‹u 
tÜ®ng cûa C¶ng ñÒng ViŒt Nam, sau các thành phÓ Fall 
Church, Houston, Garden Grove, Westminster, San Jose, 
Saint Paul, Milpitas, và Fairfax. M¶t sÓ các thành phÓ khác 
cÛng Çã có nghÎ quy‰t vinh danh lá c© Vàng. ñây là thành 
công l§n cûa c¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt kh¡p nÖi trên th‰ gi§i, 
góp phÀn nêu cao chính nghïa cûa ngÜ©i ViŒt trong công 
cu¶c ÇÃu tranh cho t¿ do và dân chû tåi ViŒt Nam. 
 
� K› niŒm 25 næm ngÜªi ViŒt Tœ Nån ViŒt Nam h¶i 
nhÆp vào xã h¶i ñÙc 

Kính gªi quí Bác, quí Anh ChÎ, 
Chúng tôi m¶t nhóm anh em ª vùng Bodensee muÓn t° 

chÙc m¶t bu°i lÍ k› niŒm 25 næm h¶i nhÆp vào xã h¶i ñÙc ª 
Baden Wüttemberg. HÀu bu°i lÍ ÇÜ®c t° chÙc chu Çáo v§i 
tÀm vóc quan tr†ng cÛng nhÜ nói lên s¿ trÜªng thành cûa 
ngÜ©i tœ nån chúng ta sau 25 næm sÓng tåi ñÙc, chúng tôi 
chân thành m©i quí bác và anh chÎ NgÜ©i ViŒt Tœ Nån Çã 
Ç‰n ñÙc vào næm 1979-1980 cùng v§i anh em chúng tôi 
chung lo t° chÙc bu°i lÍ này. Quí bác và anh chÎ có th‹ 
tham d¿ Çóng góp vào Ban T° ChÙc ho¥c chÌ tham d¿ bu°i 
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lÍ, vì l®i ích chung cho c¶ng ÇÒng ngÜ©i tœ nån cûa chúng 
ta, mong ÇÜ®c quí bác và anh chÎ tích c¿c tham gia. 

ThÜa quí bác và anh chÎ, 
Trong 25 næm qua chúng ta Çã thÀm l¥ng chÎu Ç¿ng, 

siêng næng xây d¿ng cho tÜÖng lai gia Çình mình. Chúng ta 
hiŒn nay tÜÖng ÇÓi ÇÜ®c an cÜ låc nghiŒp, m¶t sÓ chúng ta 
ÇÜ®c thành công trong nghŠ, con cái chúng ta ÇÜ®c æn h†c 
thành tài, v.v... ñây là m¶t thành quä tÓt ÇËp và niŠm hãnh 
diŒn cho gia Çình chúng ta nói riêng, cho ngÜ©i tœ nån ViŒt 
Nam nói chung. ñây cho thÃy cá tính thông minh, siêng 
næng và dÍ hòa ÇÒng chung v§i dân t¶c khác Ç‹ phát tri‹n. 

Vì sao chúng ta phäi t° chÙc bu°i lÍ này ? 
1.Nói lên s¿ bi‰t Ön nhân dân ñÙc Çã thâu nhÆn và giúp 

Ç« chúng ta v§i tÃt cä tình ngÜ©i Ç‹ chúng ta ÇÜ®c h¶i nhÆp 
vào xã h¶i ñÙc m¶t cách tÓt ÇËp so v§i nh»ng ngÜ©i tœ nån 
khác. 

2.Qua s¿ h¶i nhÆp tÓt ÇËp này cho thÃy s¿ thành công 
vŠ m¥t chính trÎ cûa chính quyŠn sª tåi Çã th¿c hiŒn m¶t 
chính sách ti‰p nhÆn ngÜ©i tœ nån rÃt hoàn häo vào th©i 
gian Çó cÛng nhÜ các cÖ quan tØ thiŒn khác (ch£ng hån nhÜ 
Cap Anamur, Caritas...). 

3.Nói lên s¿ hiŒn diŒn cûa ngÜ©i ViŒt chúng ta tåi Ti‹u 
bang này v§i nh»ng m¥t tÓt ÇËp cûa chúng ta hÀu xóa bÕ Çi 
nh»ng Ãn tÜ®ng xÃu mà lâu nay chúng ta bÎ änh hÜªng 
chung (nhÜ là Zigaretten Mafia, dân låc hÆu thi‹u sÓ v.v...). 

4.Bu°i lÍ này cÛng là dÎp tÓt Ç‹ chúng ta tìm låi bån bè 
thân h»u ngÜ©i ViŒt cÛng nhÜ ân nhân ngÜ©i ñÙc hÀu hàn 
huyên tâm s¿. 

MuÓn t° chÙc ÇÜ®c thành công nhÜ mong Ç®i, chúng tôi 
rÃt cÀn nhiŠu ngÜ©i nhiŒt tình tham gia vào trong Ban T° 
ChÙc. VÆy kính xin quí bác, các anh, các chÎ cÛng nhÜ các 
anh chÎ trÈ sinh viên h†c sinh ho¥c anh chÎ Çã lÆp gia Çình 
v§i ngÜ©i ñÙc Çóng góp càng nhiŠu càng tÓt. Theo d¿ tính 
thì bu°i lÍ này së có khoäng trên ngàn ngÜ©i tham d¿ (ngÜ©i 
ViŒt và ngÜ©i ñÙc), chúng ta së m©i ông B¶ TrÜªng cûa ti‹u 
bang, Caritas, Cap Anamur v.v... Halle v§i sÙc chÙa 2000 
ngÜ©i chúng ta có th‹ mÜ®n ÇÜ®c. Ngoài ra chúng ta có th‹ 
làm m¶t Hompage Ç‹ quí vÎ dÍ theo dõi và liên låc v§i Ban 
T° ChÙc. 

Sau Çây là ÇÎa chÌ liên låc cûa anh em chúng tôi: 
- Anh Hàn CÜ©ng 
 Email: hancuong@hotmail.com   
 Tel. 07121-329573 
- Anh Lê Hu‰   
    Email: hue.le@gmx.de     
    Tel. 0751-32185 
- Anh ñinh Kim Thånh    
    Email: kim-thanh.dinh@arcor.de   
   Tel. 0751-94808 
- Anh NguyÍn Væn Trung  
   Email: trung.nguyen54@t-online    
   Tel. 07541-23242 
- http://geocities.com/kyniem252002 

Chào thân m‰n 
Kim-Thanh Dinh 

� Tìm ngÜ©i thân  
Tìm mË ru¶t tên là TrÀn ThÎ HÒng Vân. 
Sinh næm 1946. Cæn cÜ§c sÓ: 158 563 cÃp ngày 

23.10.1964. NÖi cÃp: Hi‰u XÜÖng, Tuy Hòa, Phú Yên. Con 
ru¶t tên TrÀn Anh KiŒt (Richard Collins). Sinh ngày 

10.12.1967 tåi nhà bäo sanh Thân Phi, 55 PhÜ§c Häi, Nha 
Trang (nay là ÇÜ©ng NguyÍn Trãi). 

Ngày lÆp khai sinh: 26.12.1967 tåi Tòa Hành Chính kiêm 
H¶ TÎch PhÜ§c Häi, Nha Trang. 

ñÜ®c bi‰t, trÜ§c Çây mË tôi Çã tØng làm thuê tåi Nha 
Trang và Çã lÜu trú tåi sÓ 8 và sÓ 4/15 ÇÜ©ng Yersin, Nha 
Trang, vào khoäng næm 1965 Ç‰n 1968 ho¥c 1969. 

MË hiŒn Çang ª Çâu ho¥c mong ai bi‰t thông tin vŠ mË 
ru¶t cûa tôi xin vui lòng liên låc anh Hùng qua sÓ ÇiŒn thoåi: 
0918 - 287 632 ho¥c ông Ng†c: 063 - 827 566 ho¥c qua 
anh HiŒp: 040 - 690 5824. 

E-mail: danviettara@hotmail.com 
E-mail: rcoll45@aol.com 
Ho¥c gºi thÜ Ç‰n ÇÎa chÌ: 
17 Ivy Glen 
Irvine, CA 92620 USA 
Xin cäm Ön và hÆu tå. 
 
 
 
 
 
 
� CHÚC M¯NG 
NhÆn ÇÜ®c hÒng thiŒp cûa anh chÎ Huÿnh Thoäng ª 

Hamburg, t° chÙc lÍ thành hôn cho TrÜªng nam là: 
Giuse Huÿnh Ng†c Th¡ng 
sánh duyên cùng cô 
Maria NguyÍn ThÎ Ánh DÜÖng 
ThÙ n» cûa Bà Quä Phø NguyÍn Væn MÜ©i ª Hu‰-ViŒt 

Nam 
Hôn lÍ cº hành tåi Thánh ñÜ©ng St. Heilig Geist 

Hamburg vào ngày 05.07.2003. 
Chúng tôi xin chân thành chúc mØng cùng anh chÎ 

Huÿnh Thoäng và hai h† Huÿnh & NguyÍn có dâu hiŠn r‹ 
thäo và cÀu chúc hai cháu Ng†c Th¡ng & Ánh DÜÖng ÇÜ®c 
Træm Næm Hånh Phúc và Tr†n ñ©i ThÜÖng Nhau. 

 
* Gia Çình: Bùi Hånh Nghi, NguyÍn Ng†c ñŒ, Cao ñÙc 

Tài, Phåm Væn Th‰, NguyÍn H»u HuÃn, NguyÍn Tích 
Phùng, TrÀn Ng†c Thåch, Hoàng Væn Toàn, Bùi HÒng Thûy, 
NguyÍn Væn L¶c, Phåm Væn Rong, ñinh Kim Tân, Phùng 
Khäi TuÃn, Lê Xuân HÒng, NguyÍn Vi‰t Bi‹u, NguyÍn ThÎ 
HiŠn và Phù Vân. 

 

� CHÚC M¯NG 
NhÆn ÇÜ®c hÒng thiŒp cûa Ông Bà Phêro NguyÍn Væn 

Bút, báo tin lÍ Thành Hôn cho thÙ nam: 
Phêrô NguyÍn-Væn-Th¡ng 
ÇËp duyên cùng 
Têrêsa NguyÍn-ThÎ HÒng-Thu 
TrÜªng n» cûa Ông Bà Gioan NguyÍn Væn Hoàng ª Lâm 

ñÒng - ViŒt Nam. 
Hôn lÍ ÇÜ®c cº hành tåi nhà th© St.Tobann Sigmaringen 

lúc 15 gi© 00 ngày 28.06.2003. 
Tôi chúc mØng cùng hai h† NguyÍn và nguyŒn cÀu chúc 

hai cháu Væn-Th¡ng & HÒng-Thu Træm Næm Hånh Phúc. 
 
-Ông VÛ-Ng†c-TuÃn 
Reutlingen 25.06.2003 
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Thông cáo 

báo chí  
 

� làm tåi Paris ngày 19.6.2003 
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam 

Trên Th‰ gi§i do ñåi Lão Hòa 
ThÜ®ng Thích Tâm Châu lãnh Çåo 
ra Quy‰t NghÎ yêu sách Nhà cÀm 
quyŠn ViŒt Nam th¿c thi ChÜÖng 
Trình 8 Çi‹m trong L©i Kêu G†i cho 
Dân Chû ViŒt Nam cûa Hòa ThÜ®ng 
Thích Quäng ñ¶, trä t¿ do th¿c s¿ 
cho NhÎ vÎ Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn 
Quang, Thích Quäng ñ¶, phøc hÒi 
quyŠn sinh hoåt cûa GHPGVNTN và 
trao trä ViŒt Nam QuÓc T¿ 

 
Trong hai ngày 14 và 15.6.2003 

các Çåi bi‹u tØ các tÌnh bang Canada, 
Hoa Kÿ, Âu Châu và Úc Châu Çã vân 
tÆp vŠ thành phÓ Montréal, Canada, 
tham d¿ ñåi H¶i ThÜ©ng Niên 2003 
cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam Trên 
Th‰ gi§i do ñåi Lão Hòa ThÜ®ng Thích 
Tâm Châu lãnh Çåo tÓi cao trong chÙc 
vø ThÜ®ng Thû. 

ñåi H¶i Çã thành công viên mãn và 
ra Tuyên Ngôn 8 Çi‹m nói lên lÆp 
trÜ©ng dân t¶c không d©i Ç°i cûa Giáo 
H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam Trên Th‰ Gi§i 
trong công cu¶c ÇÃu tranh bäo vŒ ñÃt 
NÜ§c, phát huy Væn Hóa và Ti‰ng ViŒt. 
ñÓi v§i ch‰ Ç¶ Ç¶c tài toàn trÎ ngày 
nay, Tuyên Ngôn nhÆn ÇÎnh: "Dân t¶c 
ViŒt Nam, v§i dòng máu anh hùng bÃt 
khuÃt, tÃt phäi có phän Ùng quy‰t liŒt, 
thái Ç¶ dÙt khoát ÇÓi v§i ch‰ Ç¶ 
chuyên quyŠn Ç¶c Çäng, Ç¶c tài toàn 
trÎ chà Çåp t¿ do dân chû, Çàn áp tôn 
giáo". ñÓi v§i lÆp trÜ©ng cûa chÜ Tôn 
ÇÙc Tæng, Ni PhÆt Giáo, Tuyên Ngôn 
nhÆn ÇÎnh: "Các bÆc chân tu thåc ÇÙc 
PhÆt Giáo, trong suÓt 2000 næm lÎch 
sº, dÃn thân hy sinh tranh ÇÃu, góp 
phÀn ÇŠ ra ÇÜ©ng lÓi cÙu dân giúp 
nÜ§c, chÌ vì lòng ñåi Bi thÜÖng xót 
ÇÒng bào lÀm than, tuyŒt ÇÓi không vì 
Ç¶ng cÖ nào khác". 

ñåi H¶i cÛng ÇÒng thanh bi‹u 
quy‰t m¶t Quy‰t NghÎ 8 Çi‹m, mà 
Çi‹m 1 và Çi‹m 2 yêu sách vŠ vÃn ÇŠ 
PhÆt Giáo tåi ViŒt Nam: 

1. ñòi nhà cÀm quyŠn ViŒt Nam 
hãy lÆp tÙc trä t¿ do th¿c s¿ cho tÃt cä 
tù nhân chính trÎ, lÜÖng tâm và tôn giáo 
trong Çó có NhÎ vÎ Hòa ThÜ®ng Thích 
HuyŠn Quang và Thích Quäng ñ¶, 
ÇÒng th©i hûy bÕ ÇiŠu 4 trong Hi‰n 
Pháp ViŒt Nam; 

2. Yêu cÀu nhà cÀm quyŠn ViŒt 
Nam th¿c thi 8 Çi‹m xây d¿ng Dân 

Chû cho ViŒt Nam cûa Hòa ThÜ®ng 
Thích Quäng ñ¶, b¡t ÇÀu b¢ng viŒc trä 
låi tr†n vËn khu ÇÃt ViŒt Nam QuÓc T¿ 
và phøc hÒi các sinh hoåt PhÆt s¿ cûa 
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng 
NhÃt". 

Ngoài ra, Quy‰t NghÎ cÛng kêu g†i 
các H¶i ñoàn, T° ChÙc ÇÃu tranh, CÖ 
quan TruyŠn thông tÓ cáo månh më 
trÜ§c công luÆn th‰ gi§i nh»ng hành vi 
khûng bÓ cûa C¶ng Sän ViŒt Nam, 
viŒc dâng hi‰n lãnh th° và lãnh häi cho 
Trung C¶ng, ÇŠ cao bi‹u tÜ®ng T¿ Do, 
Dân Chû qua lá c© vàng, cÛng nhÜ ÇŠ 
nghÎ các cÖ sª tôn giáo ÇÄy månh các 
l§p ViŒt ng» Ç‹ bäo tÒn và phát huy 
væn hóa dân t¶c.- 
 
� LàM TåI PARIS NGàY 28.6.2003 

Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ gºi 
l©i cám Ön công luÆn th‰ gi§i Çã gây 
áp l¿c Çòi trä t¿ do cho Hòa ThÜ®ng 
và nói lên yêu sách 3 Çi‹m cûa Giáo 
H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt  

 
Ngày ÇÀu tiên sau cu¶c cªi trói, 10 

gi© sáng (gi© ViŒt Nam) hôm nay 
28.6.2003, sau cu¶c ÇiŒn Çàm vÃn an 
ñåi Lão Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn 
Quang ª Tu ViŒn Nguyên ThiŠu, Bình 
ñÎnh, Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶, 
ViŒn TrÜªng ViŒn Hóa ñåo, Giáo H¶i 
PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt, Çã 
có cu¶c ÇiŒn Çàm v§i ông Võ Væn Ái, 
Giám ÇÓc Phòng Thông tin PhÆt giáo 
QuÓc t‰ ª Paris. 

Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ nh© 
ông Ái ngÕ l©i cám Ön các Chính phû 
trong th‰ gi§i, hai QuÓc h¶i Hoa Kÿ và 
QuÓc h¶i Âu châu, các T° chÙc Nhân 
quyŠn QuÓc t‰, các cÖ quan truyŠn 
thông và báo chí quÓc t‰ Çã không 
ngØng lên ti‰ng vÆn Ç¶ng cho s¿ phøc 
hÒi quyŠn sinh hoåt cûa Giáo H¶i PhÆt 
Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt và yêu 
sách trä t¿ do cho ñåi Lão Hòa 
ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang cÛng nhÜ 
bän thân Hòa ThÜ®ng. Hòa ThÜ®ng rÃt 
ti‰c chÜa th‹ tr¿c ti‰p nói th£ng l©i 
này, vì ÇÜ©ng dây ÇiŒn thoåi cûa Hòa 
ThÜ®ng Çã bÎ c¡t k‹ tØ ngày có lŒnh 
quän ch‰ cuÓi tháng 5 næm 2001 và 
trong giai Çoån hiŒn tåi v§i ÇiŠu kiŒn 
khách quan chÜa thuÆn tiŒn, Hòa 
ThÜ®ng yêu cÀu m†i tin tÙc, giao thiŒp 
xin liên hŒ qua Phòng Thông tin PhÆt 
giáo QuÓc t‰, trø sª Ç¥t tåi Paris, là cÖ 
quan thông tin và phát ngôn cûa ViŒn 
Hóa ñåo, Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt 
Nam ThÓng NhÃt. 

Hòa ThÜ®ng cho bi‰t r¢ng, hôm 
qua vào 15 gi© chiŠu ngày 27.6, nhà 
chÙc trách quÆn Phú NhuÆn Çã Ç‰n 
Thanh Minh ThiŠn ViŒn Ç†c cho Hòa 
ThÜ®ng nghe Quy‰t ÇÎnh MiÍn ChÃp 

Hành Hình Phåt mang sÓ 01/THA cûa 
Tòa án Nhân dân QuÆn Phú NhuÆn, 
Thành phÓ HÒ Chí Minh, ÇŠ ngày 
26.6.2003. Theo Quy‰t ÇÎnh này, thì 
Hòa ThÜ®ng bÎ quän ch‰ tåi ÇÎa 
phÜÖng trong th©i hån 5 næm k‹ tØ 
ngày h‰t hån tù, tÙc ngày 2.9.1988 và 
k‹ tØ ngày 26.6.2003 Ñy ban Nhân 
dân PhÜ©ng 15 quÆn Phú NhuÆn thi 
hành "Quy‰t ÇÎnh miÍn chÃp hành hình 
phåt quän ch‰ còn låi ÇÓi v§i ñ¥ng 
Phúc TuŒ (tÙc Quäng ñ¶)". 

ñáp låi l©i chúc mØng cûa nhà 
chÙc trách quÆn Phú NhuÆn cÛng nhÜ 
yêu sách cûa h† b¡t Hòa ThÜ®ng phäi 
làm ÇÖn xin cÜ trú k‹ tØ nay, Hòa 
ThÜ®ng nói: "Trong PhÆt giáo chúng 
tôi cÛng nhÜ tåi các nÜ§c væn minh tôn 
tr†ng luÆt pháp trên th‰ gi§i, ch» ân xá 
có nghïa là m†i ân oán ÇŠu xóa bÕ. C§ 
sao lŒnh Chû tÎch NÜ§c ân xá tôi næm 
1998, mà låi còn phäi ti‰p tøc bÎ quän 
ch‰, ti‰p tøc giam cÀm ? Th‰ là oán xá 

Không ñ¶ng 
Lên nguÒn ng¡m nÜ§c soi 

træng 
Long lanh m¶t cõi vïnh h¢ng 

thanh trong 
SuÓi mang hoa røng theo dòng 

HÜÖng thoang thoäng tÕa 
mênh mông núi rØng 

Thác tuôn nÜ§c chäy không 
ngØng 

Tâm NhÜ an låc š dØng không 
trôi. 

 
� 

 
TÃt cä 

ÇŠu không 
X‰p kinh trên kŒ vô thÜ©ng 
Mái am vô t¿ træng buông 

tuyŒt v©i 
Thoáng ngoài vách nÙa sÜÖng 

rÖi 
Hôm nay ch£ng khác màu tr©i 

Çêm qua 
SÜ ngÒi quán tÜªng cõi ta 

S¿c trong tâm thÙc m¶t Tòa 
Chân NhÜ 

NgÜ§c lên ÇiŒn PhÆt sáng ng©i 
Ch£ng không, ch£ng có ch£ng 

Ç©i nghiŒp xoay. 
 

� NguyÍn Væn CÜ©ng 
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chÙ Çâu phäi ân xá, thì có gì mà phäi 
chúc mØng ? Còn viŒc làm ÇÖn xin cÜ 
trú, h¶ khÄu, tôi không phäi xin xÕ gì 
cä. Tåi sao tôi phäi làm ÇÖn xin cái 
quyŠn tôi Çã có ? Thanh Minh ThiŠn 
ViŒn là nÖi tôi cÜ trú tØ næm 1960, tØ 
næm các ông chÜa vào Çây và sau 10 
næm lÜu Çày ngoài B¡c vŠ tôi vÅn ª 
Çây. VÆy tôi ti‰p tøc ª Çây. Cho hay 
không cho tôi cÜ trú là quyŠn các ông. 
Làm ÇÖn xin hay không là quyŠn cûa 
tôi. Làm ÇÖn xin là t¿ mình Çánh mÃt 
quyŠn cûa mình. Tôi không xin. Các 
ông không cho tôi cÜ trú ª Çây, thì tôi 
së Çi lang thang khÃt th¿c". 

Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ cÛng 
chÌ thÎ cho Phòng Thông tin PhÆt giáo 
QuÓc t‰ ra thông cáo các Çi‹m sau 
Çây Ç‹ chÜ Tôn ÇÙc Tæng Ni và PhÆt 
tº trong và ngoài nÜ§c cÛng nhÜ ñÒng 
bào các gi§i ÇÜ®c bi‰t lÆp trÜ©ng trÜ§c 
sau nhÜ m¶t cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo 
ViŒt Nam ThÓng NhÃt, ÇÒng th©i chÆn 
ÇÙng m†i nguÒn tin thÃt thiŒt n‰u có: 

Th©i gian gÀn Çây, ñåi Lão Hòa 
ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang, Xº Lš 
ThÜ©ng Vø ViŒn Tæng ThÓng, Giáo H¶i 
PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt, Çã 
ba lÀn Ç‰n Thanh Minh ThiŠn ViŒn 
thæm Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ 
trong th©i gian Hòa ThÜ®ng còn bÎ 
quän ch‰ kh¡t khe. Ngoài viŒc vÃn an 
thÜ©ng lŒ, NhÎ vÎ Hòa ThÜ®ng không 
thäo luÆn gì khác hÖn là viŒc chÃn 
chÌnh n¶i b¶ Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt 
Nam ThÓng NhÃt n‰u có ÇiŠu kiŒn 
hoåt Ç¶ng trª låi. Giáo H¶i PhÆt Giáo 
ViŒt Nam ThÓng NhÃt luôn tÕ thiŒn chí 
trao Ç°i, ÇÓi thoåi, h®p tác tôn giáo v§i 
bÃt cÙ hŒ phái PhÆt giáo nào, sau khi 3 
ÇiŠu kiŒn sau Çây ÇÜ®c Nhà nÜ§c 
CHXHCNVN th¿c thi: 

1. Phøc hÒi quyŠn sinh hoåt pháp 
lš cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam 
ThÓng NhÃt; 

2. Các cÖ sª tôn giáo, væn hóa, 
giáo døc, xã h¶i, tØ thiŒn cûa Giáo H¶i 
PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt bÎ 
cÜ«ng chi‰m sau næm 1975 phäi ÇÜ®c 
hoàn trä, mà bÜ§c ÇÀu là trao trä ViŒt 
Nam QuÓc T¿ và Trung Tâm Quäng 
ñÙc ª Sàigòn Ç‹ hai ViŒn Tæng ThÓng 
và ViŒn Hóa ñåo có nÖi Ç¥t væn phòng 
hoåt Ç¶ng; 

3. Làm sáng tÕ trÜ§c công luÆn vŠ 
cái ch‰t m© ám trong tù cûa cÓ Hòa 
ThÜ®ng CÓ vÃn ViŒn Hóa ñåo Thích 
ThiŒn Minh (viên tÎch cuÓi næm 1978). 

 
Ngoài ra, Hòa ThÜ®ng Thích 

Quäng ñ¶ cÛng cho ông Võ Væn Ái 
bi‰t d¿ tính cûa Hòa ThÜ®ng là së ra 
Bình ñÎnh vÃn an ñåi Lão Hòa ThÜ®ng 
Thích HuyŠn Quang vào ngày 10 
tháng 7 dÜÖng lÎch s¡p t§i.� 

BŒnh thÃp kh§p 
và Cây móng vuÓt quÌ 

 

� Quÿnh Hoa 
 

Có khoäng 4% ngÜ©i ñÙc mang 
bŒnh thÃp kh§p. Y h†c cho bi‰t 200 
hình änh mô tä các dång bŒnh thÃp 
kh§p mà các b¶ phÆn cº Ç¶ng cÖ th‹ 
g¥p phäi tØ các kh§p nhÕ cûa ngón 
tay, ngón chân cho Ç‰n ÇÀu gÓi, khu›u 
tay (cùi chÕ), vai, hông, lÜng. 

BŒnh thÃp kh§p xäy ra trÜ§c h‰t là 
Çau các kh§p nhÕ ngón tay, ngón chân 
ti‰n tri‹n Ç‰n Çau l§n tÙ chi, ÇÀu gÓi, 
khu›u tay, cho Ç‰n Çau vai, Çau lÜng. 
Quá trình viêm sÜng kh§p có th‹ làm 
các kh§p bi‰n dång, s¿ viêm sÜng b¡t 
ÇÀu tØ bên trong màng kh§p, sau Çó 
sÜng viêm làm Çau nhÙc khi cº Ç¶ng 
và khi bŒnh càng ti‰n tri‹n thì không 
cº Ç¶ng cÛng bÎ Çau nhÙc. S¿ phát 
tri‹n bŒnh bên trong các cÖ quan còn 
kèm theo các h¶i chÙng nhÜ æn mÃt 
ngon, giäm cân, mau mŒt mÕi, sÙc 
khÕe y‰u Çôi khi còn kèm theo tình 
trång nóng sÓt 

.ñ‹ ngæn chÆn ti‰n trình viêm sÜng 
kh§p cÀn giúp viŒc dÅn truyŠn chÃt 
nuôi dÜ«ng Ç‰n kh§p ÇÜ®c tÓt hÖn và 
ÇÄy månh tæng cÜ©ng "b¶ máy" ÇŠ 
kháng cûa cÖ th‹. 

Ban ÇÀu liŒu pháp trÎ thÃp kh§p có 
hiŒu quä hÀu h‰t luôn ÇÜ®c dùng là 
chÃt chÓng thÃp kh§p không thu¶c gÓc 

Sterord (NSAR) Çåi diŒn cho nhóm 
thuÓc này là chÃt tác døng Diclofenac 
hay Piroxicam. PhÀn l§n nhóm thuÓc 
Çåi diŒn NSAR thÜ©ng có tác døng phø 
ÇÓi v§i då dày ru¶t, nhiŠu ngÜ©i không 
chÎu Ç¿ng ÇÜ®c tác døng phø vì vÆy 

không kiên nhÅn ÇiŠu trÎ lâu dài ÇÜ®c. 
DÜ®c liŒu cây thuÓc dùng trÎ bŒnh 

thÃp kh§p mà các viŒn ÇiŠu dÜ«ng Çã 
chÙng minh có tác døng hiŒu quä là 
Cây Móng VuÓt QuÌ cûa Phi Châu, 
xuÃt xÙ cûa cây này tØ Savannen 
Kalahari miŠn Nam Châu Phi ÇÜ®c du 
nhÆp vào Châu Âu tØ næm 1953. Cây 
Móng VuÓt QuÌ dài 2 thÜ§c, m†c n¢m 
trên nŠn ÇÃt, hoa màu ÇÕ tím dång 
hình phÍu, cánh hoa nhiŠu nÃc bÆc v§i 
móc nhÕ dång bÃu víu vào, hình dång 
quái gª trông giÓng nhÜ móng vuÓt. 
Nên có tên Móng VuÓt QuÌ. 

Tên th¿c vÆt Harpagophuytum 
procumbens. 

Trong y h†c dân gian miŠn Nam 
Châu Phi, Cây Móng VuÓt QuÌ ÇÜ®c 
dùng th©i xa xÜa trong trÜ©ng h®p rÓi 
loån tiêu hóa, các bŒnh vŠ máu, nóng 
sÓt, Çau nhÙc. Ngay cä ª Châu Âu y 
h†c dân gian dùng Cây Móng VuÓt QuÌ 
r¶ng rãi trong các bŒnh vŠ trao Ç°i 
chÃt, bŒnh thÃp kh§p, Çau gan, mÆt, 
thÆn. Qua các cu¶c thº nghiŒm Cây 
Móng VuÓt QuÌ giúp Ùc ch‰ kìm hãm 
ngØng låi s¿ sÜng viêm, chÃt tác døng 
trong cây này làm giäm Çau giúp cº 
Ç¶ng ÇÜ®c tÓt hÖn.- 

 

Y DÜ®c  
thÜ©ng thÙc 
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THÔNG CÁO BÁO CH´  
LàM TåI PARIS NGàY 25.7.2003 

Giäi thoát ÇÎa ngøc trÀn gian b¢ng tâm 
nguyŒn và hành Ç¶ng BÒ Tát là š nghïa  
Thông ñiŒp Vu Lan 2547 cûa Hòa ThÜ®ng 

Thích Quäng ñ¶ 

 TØ Sàigòn, Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶, ViŒn TrÜªng 
ViŒn Hóa ñåo, Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt, 
nhân danh H¶i ñÒng LÜ«ng ViŒn (ViŒn Tæng ThÓng và ViŒn 
Hóa ñåo) gºi bÙc Thông ñiŒp Vu Lan 2547 Ç‰n toàn th‹ 
PhÆt Tº trong và ngoài nÜ§c. 

Vu Lan bÒn ti‰ng Phån g†i là Ullambana, Tàu dÎch âm là 
"Ô lam bà noa" có nghïa là cÙu nån kh° hình treo ngÜ®c. Vu 
Lan là ViŒt ng» hóa ch» "Ô lam" cûa Tàu và bÒn Ç‰n tØ "bà 
noa" có nghïa là chÆu Ç¿ng các thÙc æn cúng dÜ©ng chÜ 
Tæng xuÃt hå sau mùa An CÜ vào ngày R¢m Tháng Bäy m‡i 
næm Ç‹ chú nguyŒn cho vong hÒn thoát cänh ÇÎa ngøc. Vu 
Lan bÒn là pháp h¶i cÙu kh° mà chÜ Tæng chû trì Ç‹ cÀu 
siêu Ç¶ cho ông bà cha mË Çã khuÃt và cÀu phúc cho ông 
bà cha mË còn sÓng. 

Kinh Vu Lan bÒn do Ngài Trúc Pháp H¶ (Dharmaraksa) 
dÎch tØ ch» Phån sang Hán væn vào th©i Tây TÃn (th‰ k› III 
Tây lÎch). Kinh truyŠn tøng ª các nÜ§c Á Châu và m¶t hai 
th‰ k› sau mª ra truyŠn thÓng báo hi‰u cha mË và xá t¶i 
vong nhân vào ngày R¢m Tháng Bäy âm lÎch, th©i Çi‹m chÜ 
Tæng xuÃt hå theo tích Møc Kiên Liên cÙu mË sa ÇÎa ngøc 
trong kinh Vu Lan bÒn. 

Møc KiŠn Liên là ÇŒ tº cûa ñÙc PhÆt, khi Ç¡c Çåo liŠn 
nh§ t§i công Ön cha mË. Ngó xuÓng ÇÎa ngøc thÃy mË Çang 
bÎ kh° hình treo ngÜ®c, quá thÜÖng cäm Ngài Çem cÖm 
dâng mË. NhÜng cÖm vØa Ç‰n miŒng hóa thành lºa không 
æn ÇÜ®c. Møc KiŠn Liên Ç‰n hÕi PhÆt. PhÆt bèn giäng kinh 
Vu Lan BÒn, khuyên vào ngày R¢m Tháng Bäy nhân dÎp 
chÜ Tæng vØa k‰t hå xong, làm cÖm chay cúng dÜ©ng Tæng 
chúng, nh© Tæng chúng chú nguyŒn, thí th¿c giäi cÙu mË. 
Nh© vÆy mË ngài Møc KiŠn Liên ÇÜ®c cÙu. Tåi các nÜ§c 
theo PhÆt Giáo B¡c Tông m‡i næm ÇŠu cº hành lÍ Vu Lan 
nhÜ mùa báo hi‰u cho cha mË nhiŠu Ç©i, nhiŠu ki‰p. 

Ý nghïa bÙc Thông ÇiŒp Vu Lan næm nay cûa Hòa 
ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ nói lên Ý thÙc ñÎa ngøc hiŒn tiŠn: 
"Không phäi ch‰t Çi m§i g¥p phäi tù ngøc, nhøc hình. 
ñÎa ngøc cûa ngÜ©i ch‰t và ÇÎa ngøc cûa ngÜ©i sÓng 
ch£ng khác gì nhau. Ÿ Çâu có kh° Çau, ª ÇÃy có ÇÎa 
ngøc; ª Çâu có ác tâm, ª ÇÃy có ÇÎa ngøc". Chính vì ÇÎa 
ngøc hiŒn tiŠn nÖi trÀn th‰ này, mà ngÜ©i PhÆt Tº phäi dÃn 
thân v§i "tâm nguyŒn BÒ Tát và hành Ç¶ng BÒ Tát Ç‹ 
giäi thoát ÇÎa ngøc, siêu thoát th‰ gi§i nh»ng vong linh 
và cÙu Ç¶ th‰ gi§i ngÜ©i sÓng, làm cho ÇÎa ngøc bÎ tiêu 
diŒt", nhÜ l©i Thông ñiŒp khi kêu g†i th¿c hiŒn Hi‰u Hånh 
PhÆt Giáo trong Mùa Vu Lan Báo hi‰u: "Hi‰u Hånh PhÆt 
Giáo là trä hi‰u cho cha mË ÇÒng th©i v§i thÜÖng cÙu 
chúng sinh. Vì chúng sinh ch£ng ai khác hÖn là cha mË 
nghìn muôn ki‰p trÜ§c cûa mình. V§i chúng sinh Ãy, 
ngÜ©i PhÆt Tº phäi Çem tâm ñåi Bi mà che chª, Çem 
tâm ñåi TØ mà làm l®i ích, Çem tâm Vô Úy mà bäo vŒ, 
khi‰n cho nhân loåi bÜ§c vào chÓn Nhân Gian TÎnh ñ¶". 
Sau Çây là toàn væn bän Thông ñiŒp Vu Lan 2547 cûa Hòa 
ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶: 

GIÁO H¶I PHÆT GIÁO VIŒT NAM THÓNG NHƒT 
VIŒN H¹A ñåO 

Thanh Minh ThiŠn ViŒn, 90 TrÀn Huy LiŒu, PhÜ©ng 15, 
QuÆn Phú NhuÆn, TP. HÒ Chí Minh 

PhÆt lÎch 2547                                           SÓ : 01/VHñ/VT 

 

THÔNG ÇIŒP VU LAN 2547 

cûa H¶i ñÒng LÜ«ng viŒn, Giáo H¶i PhÆt 
Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt 

  

Nam Mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt 

 

ùa Báo Hi‰u låi vŠ. Ai trong chúng ta cÛng ÇŠu có 
cha mË Ç‹ trä hi‰u. Kinh PhÆt còn dåy: Chúng 

sinh trong vô lÜ®ng ki‰p ÇŠu là cha mË, thân thu¶c lÅn nhau. 
Cho nên ngÜ©i PhÆt Tº báo hi‰u cha mË trong cu¶c Ç©i này, 
låi còn phäi nhân ngày T¿ TÙ mà nh© tÎnh ÇÙc cûa chÜ Tæng 
chú nguyŒn siêu Ç¶ cho hÜÖng linh cºu huyŠn thÃt t°. Vì chÌ 
có s¿ chú nguyŒn cûa chÜ Tæng m§i tác thành thiŒn niŒm, 
gây nên næng l¿c tinh thÀn, giäi thoát chúng sinh ra khÕi sáu 
hình thÙc sÓng, g†i là løc Çåo cûa ÇÎa ngøc, ngå qu›, súc 
sinh, tr©i, ngÜ©i, a tu la, Ç‹ Ç‰n b© Giác ng¶. 

Không phäi ch‰t Çi m§i g¥p phäi tù ngøc, nhøc hình. ñÎa 
ngøc cûa ngÜ©i ch‰t và ÇÎa ngøc cûa ngÜ©i sÓng ch£ng 
khác gì nhau. Ÿ Çâu có kh° Çau, ª ÇÃy có ÇÎa ngøc ; ª Çâu 
có ác tâm, ª ÇÃy có ÇÎa ngøc. Ý thÙc ÇÎa ngøc nhÜ th‰, tÃt 
phäi mang tâm nguyŒn BÒ Tát và hành Ç¶ng BÒ Tát Ç‹ giäi 
thoát ÇÎa ngøc, siêu thoát th‰ gi§i nh»ng vong linh và cÙu Ç¶ 
th‰ gi§i ngÜ©i sÓng, làm cho ÇÎa ngøc bÎ tiêu diŒt. 

Có nhÜ vÆy Mùa Vu Lan Báo Hi‰u m§i mang ÇÀy Çû š 
nghïa cûa Hi‰u Hånh PhÆt Giáo. Hi‰u Hånh PhÆt Giáo là trä 
hi‰u cho cha mË ÇÒng th©i v§i thÜÖng cÙu chúng sinh. Vì 
chúng sinh ch£ng ai khác hÖn là cha mË nghìn muôn ki‰p 
trÜ§c cûa mình. V§i chúng sinh Ãy, ngÜ©i PhÆt Tº phäi Çem 
tâm ñåi Bi mà che chª, Çem tâm ñåi TØ mà làm l®i ích, Çem 
tâm Vô Úy mà bäo vŒ, khi‰n cho nhân loåi bÜ§c vào chÓn 
Nhân Gian TÎnh ñ¶. 

Mùa Vu Lan Báo Hi‰u trong truyŠn thÓng Væn Hóa ViŒt 
Nam Çã bi‰n thành Mùa Xá T¶i Vong Nhân, th‹ hiŒn viên 
mãn tinh thÀn TØ Bi, Vô Úy cûa Çåo PhÆt ÇÓi v§i chúng sinh, 
ÇÓi v§i bÃt cÙ ai lâm nån nhøc hình. 

Tôi cÛng tha thi‰t xin chÜ Tôn ÇÙc Tæng Ni nÓi dõi Çåo 
Hi‰u ÇÓi v§i ñÙc Th‰ Tôn, mà thánh hóa cái SÓng cûa PhÆt 
Pháp Ç‹ xua tan ÇÎa ngøc nÖi chÓn trÀn gian này. 

Nam Mô ñåi Hi‰u Møc KiŠn Liên BÒ Tát 

Sàigòn, Mùa Vu Lan 2547 
ThØa lŒnh H¶i ñÒng LÜ«ng ViŒn 

ViŒn TrÜªng ViŒn Hóa ñåo 

        (Ãn kš) 

Sa Môn Thích Quäng ñ¶ 
  

M 
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Xã H¶i - TØ ThiŒn 
- H†c B°ng -  

 
� L§p h†c tình thÜÖng 
Khªi Çi tØ tÃm lòng yêu thÜÖng trÈ; 

nhÃt là ª nh»ng vùng nông thôn nghèo 
khó. Do vÆy ThÜ®ng T†a PhÜÖng 
TrÜ®ng chùa Viên Giác, nhân chuy‰n 
Âu du cûa Ni SÜ Hånh Nghiêm trong 
næm 2002 vØa qua, Çã låc quyên tåi 
ñÙc, nh¢m giúp Ç« nh»ng l§p h†c tåi 
quê nhà. SÓ tÎnh tài Çóng góp cûa quš 
bà con PhÆt Tº xa gÀn là 5.500€. Ni 
SÜ Hånh Nghiêm Çã dùng 3.000€ Ç‹ 
xây d¿ng m¶t l§p h†c trong khuôn viên 
chùa Hà Linh, huyŒn Duy Xuyên, tÌnh 
Quäng Nam; nÖi mà cách Çây 40, 50 
næm ThÜ®ng T†a Bäo Låc, ThÜ®ng 
T†a NhÜ ñi‹n, SÜ Bà DiŒu Tâm, Ni SÜ 
NhÜ Viên, Ni SÜ DiŒu PhÜ§c Çã sinh 
hoåt, lui t§i chùa nÀy. SÓ tiŠn còn låi 
2.500€ dùng Ç‹ mÜ§n các ThÀy Cô 
giáo dåy cho các em trong vòng 3 t§i 4 
næm. ñây là k‰t quä có ÇÜ®c do s¿ 
Çóng góp cûa quš PhÆt Tº xa gÀn. Xin 
hÒi hÜ§ng phÜ§c báu nÀy Ç‰n gia Çình 
cûa quš ñåo H»u Çã h‡ tr® cho viŒc 
công ích nÀy. L§p h†c Çã ÇÜ®c chính 
thÙc khai giäng vào ngày 25 tháng 6 
næm 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ni SÜ T.N. Hånh Nghiêm và Ni SÜ Hånh TØ 
Çang tham d¿ ngày Çào móng xây trÜ©ng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÜ©ng Çã lên cao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ñ° bê-tông sàn nhà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L§p h†c Çã thành hình. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày ÇÀu v§i l§p h†c m§i. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cùng quš ThÀy giáo, các anh chÎ TrÜªng 
GñPT và các em h†c sinh. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cô giáo Çã b¡t ÇÀu giäng dåy. 

� H†c B°ng 
TØ nÖi quê hÜÖng nghèo khó cûa 

xÙ Quäng, ThÜ®ng T†a PhÜÖng 
TrÜ®ng Çã ra Çi và ngày nay m¥c dÀu 
ThÜ®ng T†a không có m¥t tåi quê 
hÜÖng; nhÜng m‡i næm Ç‰n ngày sinh 
nhÆt 28 tháng 6 tåi trÜ©ng Xuyên MÏ 
cÛ ÇŠu có phát phÀn thÜªng cho các 
em h†c sinh xuÃt s¡c, do ThÀy Phan 
Th‰ TÆp, c¿u HiŒu TrÜªng trÜ©ng Ti‹u 
H†c Xuyên MÏ niên khóa 60-61 chû trì. 

DÜ§i Çây là danh sách và hình änh 
cûa các em lãnh phÀn thÜªng h†c 
b°ng cho Trung H†c và ñåi H†c. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LÍ k› niŒm sinh nhÆt lÀn thÙ 54 (28.6.2003 
- 28.6.1949) cûa ThÜ®ng T†a ViŒn Chû 

Viên Giác T¿, ñÙc QuÓc ÇÜ®c t° chÙc tr†ng 
th‹ tåi quê nhà ngày 28.6.2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các cháu h†c sinh là con em cûa c¿u h†c 
sinh trÜ©ng Xuyên MÏ ÇÜ®c nhÆn h†c b°ng, 
vì nhà nghèo, h†c giÕi. Nhân k› niŒm sinh 
nhÆt lÀn thÙ 54 cûa ThÜ®ng T†a Thích NhÜ 

ñi‹n, ViŒn Chû Viên Giác T¿. Quê nhà 
28.6.2003. 
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NhiŠu h†c sinh nh© nhÆn h†c b°ng cûa 
ThÜ®ng T†a NhÜ ñi‹n Çã ÇÜ®c Çi du h†c, 
m¶t sÓ Çang theo h†c sau Çåi h†c, tÃt cä 
ÇŠu phÃn khªi mØng ngày 28.6: ngày k› 
niŒm sinh nhÆt ThÜ®ng T†a Thích NhÜ 

ñi‹n, ViŒn chû Viên Giác T¿, ñÙc QuÓc. 
Duyên Xuyên 28.6.2003. 

 
� Bäo Tr® tæng ni sinh 
Ngoài 350 xuÃt h†c b°ng cho Tæng 

Ni sinh Çang du h†c tåi ƒn ñ¶, Trung 
QuÓc, Thái Lan, ñài Loan, Hoa Kÿ, 
Anh QuÓc và ViŒt Nam v.v... ThÜ®ng 
T†a PhÜÖng TrÜ®ng Chùa Viên Giác 
và Chi B¶ cÛng nhÜ các Chùa và quš 
PhÆt Tº tåi ñÙc m‡i næm h‡ tr® cho 
250 Tæng Ni sinh Çang tu h†c tåi Tu 
ViŒn Nguyên ThiŠu, Bình ñÎnh, trÜ©ng 
trung cÃp PhÆt H†c do ThÜ®ng T†a 
Thích Nguyên ChÖn làm HiŒu TrÜªng, 
sÓ tÎnh tài Ç¶ 3.000$. Næm nay nhân 
khóa Tu Gieo Duyên tåi chùa Viên 
Giác, Çã vÆn Ç¶ng ÇÜ®c 3.000€ + 400 
US và 100 tiŠn ñan Måch. SÓ tÎnh tài 
này Çã nh© Hòa ThÜ®ng Thích Bäo An 
chuy‹n giao và nay ThÜ®ng T†a Thích 
Nguyên ChÖn Çã có thÜ cäm Ön quš 
ñåo H»u, PhÆt Tº Çã Çóng góp. Xin 
chân thành cäm Ön quš vÎ. Công ÇÙc 
bÒi dÜ«ng Tæng tài nÀy thÆt là không 
nhÕ.  

Nam Mô A Di ñà PhÆt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đã bao năm trôi qua, mỗi mùa hè 
đến là có một quốc gia đứng ra đảm 
nhận vai trò tổ chức khóa Giáo Lý Âu 
Châu. Kỳ thứ 15 này đã được Đan 
Mạch đảm nhiệm với Thượng Tọa 
Thích Giác Thanh, trụ trì chùa Quảng 
Hương tại Aarhus là Trưởng Ban Tổ 
Chức và Đại Đức Thích Hạnh Bảo, trụ 
trì chùa Vạn Hạnh Odenzee là Phó Ban 
Tổ Chức. Quý Phật Tử trực thuộc hai 
vùng này cũng đã nhiệt tình hỗ trợ cho 
việc Phật sự lớn lao trước khi khóa học 
bắt đầu, từ những việc trang trí do Đại 
Đức Thích Nguyên Lộc, trụ trì chùa 
Vạn Hạnh tại Pháp sang hướng dẫn. 
Ban Văn Phòng dưới sự điều động của 
Sư cô Thích Nữ Diệu Trạm chùa Khánh 
Anh Paris cũng đã không ngừng làm 
việc từ nhiều ngày trước khi khai giảng 
khóa học để việc hành chánh có thể 
được thông suốt một cách nhẹ nhàng. 

 
Ngày khai giảng 19.07.2003 đã 

diễn ra trong một không khí vô cùng 
trang nghiêm và ấm cúng dưới sự 
chứng minh và điều hành trực tiếp của 
Hòa Thượng Thích Minh Tâm, trụ trì 
chùa Khánh Anh và Chủ Tịch Ban Điều 
Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Âu Châu. Đại Đức Thích 
An Chí, trụ trì chùa Khuông Việt tại 
Oslo Na Uy đã làm xướng ngôn viên 
cho buổi lễ trang trọng này, cũng như 
cho suốt khóa học 10 ngày tại đây. 

 
Học viên Phật Tử từ nhiều nơi đã 

quy tụ về tham dự, con số lên đến 
trên 670 vị. Trong đó có cả những 
quốc gia xa xôi như Hoa Kỳ, Việt Nam 
v.v... Thành phần chư tôn đức năm 
nay cũng rất hùng hậu, trước nhất là 
sự hiện diện của Hòa Thượng Thích 
Thắng Hoan, một trong những vị giảng 
sư có chiều sâu tuyệt nhất về Duy 
Thức hiện nay, sau đó là Thượng Tọa 
Thích Nguyên Siêu, Thượng Tọa đã 
trình bày những khía cạnh sâu sắc của 
kinh Pháp Hoa đến với khóa viên một 
cách tỉ mỉ và linh động. Thượng Tọa 
Thích Trường Sanh đến từ Tân Tây 
Lan đã đem ánh sáng Bát Nhã qua 
Tâm Kinh để trang trải kinh nghiệm 
của mình đến chư thính chúng. Lẽ dĩ 
nhiên là những vị giảng sư lỗi lạc của 
Âu Châu không thể nào thiếu mặt 
trong khóa này, như Thượng Tọa 
Thích Trí Minh, Phương Trượng chùa 
Khuông Việt, Thượng Tọa Thích Như 

Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác, 
Thượng Tọa Thích Nhất Chân, Tổng 
Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục, Thượng 
Tọa Thích Tâm Huệ, Phụ Tá Tổng Vụ 
Giáo Dục, Thượng Tọa Thích Quảng 
Hiền, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ 
kiêm Trụ trì chùa Trí Thủ Thụy Sĩ; 
cùng chư Đại Đức Thích An Chí, Thích 
Nguyên Lộc, Thích Hạnh Thông, v.v... 

 
Khóa học đã diễn ra trong một 

không khí vô cùng đầm ấm, đầy đạo vị 
nơi một ngôi trường tại thành phố 
Aarhus, thành phố lớn thứ nhì của Đan 
Mạch. Thời khóa hằng ngày gồm có 
tụng Công Phu Khuya vào lúc 6 giờ 
sáng, điểm tâm lúc 8 giờ, học từ 9 giờ 
30 đến 11 giờ, Quá Đường kinh hành 
lúc 12 giờ, tụng kinh Cầu An lúc 15 
giờ, học từ 16 giờ đến 17 giờ 30, dùng 
tối lúc 18 giờ 30, tụng thời Tịnh Độ lúc 
20 giờ và học từ 21 giờ đến 22 giờ 30. 
Giờ giấc liên tục với những công việc 
chấp tác xen kẽ như hành đường, vệ 
sinh, trai soạn và rửa chén đã làm các 
học viên không có chút thời gian nào 
để phóng tâm theo trần cảnh mà phải 
cố gắng buộc tất cả tâm thức vào giờ 
giấc.  

 
Học viên của khóa được chia ra 

làm 5 lớp: lớp 1a dành cho các em 
thanh thiếu niên trên con đường dò 
dẫm đến với đạo. Lớp 1b là lớp của 
các em đã từng đi tham dự sinh hoạt 
của Phật Giáo và có một vài kiến thức 
về đạo cũng như quý cô chú bác lớn 
tuổi, nhưng ngại trình độ của lớp 2. 
Lớp 2 dành cho những học viên đã 
theo đuổi các khóa giáo lý từ nhiều 
năm nay. Lớp 3a là lớp của các chú Sa 
Di và các chú Tập Sự. Lớp 3b dành 
cho các thầy Tỳ Kheo trẻ. 

 
Điều đặc biệt năm nay là số lượng 

người trẻ và người lớn tuổi có thể nói 
là gần như quân bình. Một học viên đã 
tỏ sự ngạc nhiên này “cứ ngỡ là khóa 
giáo lý mỗi năm sẽ bớt dần người 
tham dự vì số lớn tuổi rồi sẽ ra đi, 
nhưng nay thấy chiều hướng phát 
triển và sự tham gia của lớp trẻ thì 
cũng biết được một tương lai nhiều hy 
vọng cho Phật Pháp tại Âu Châu....”. 

 
Lễ Bế Giảng đã tổ chức cũng 

không kém phần trang trọng vào lúc 
15 giờ ngày 27.07.03 với phần phát 
bằng khen và quà cho những học viên 

 

 

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÂU 
CHÂU KỲ THỨ 15 
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được điểm thi xuất sắc, khen thưởng 
và cảm tạ đến Ban Tổ Chức cũng như 
những vị có liên quan đến việc tổ chức 
cho khóa Giáo Lý năm nay. Để tiếp nối 
truyền thống Đại Đức Thích Hạnh Bảo 
cùng hai Phật tử Ý đã ra trước chư tôn 
đức và đại chúng để đảnh lễ và tác 
bạch nhận lãnh nhiệm vụ tổ chức cho 
Khóa Giáo Lý lần thứ 16 tại Venedig - 
Italie. Hy vọng rằng khóa giáo lý tới sẽ 
được quý Phật tử tham dự đông đảo 
và tuổi trẻ sẽ hăng say hơn nữa trong 
các sinh hoạt tham gia khóa học. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chư Tôn Ðức cùng học Tăng & học Ni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chư Tăng Ni cùng học viên tọa thiền trước 

giờ  công phu khuya 
 

THÔNG BÁO 
Trong th©i gian qua Chùa Viên Giác 
Çã gªi thÜ Çi kh¡p nÖi kêu g†i quš 
Chùa và quš PhÆt Tº góp phÀn công 
ÇÙc cho viŒc Ãn tÓng 5.000 máy niŒm 
PhÆt A Di ñà b¢ng ti‰ng ViŒt. 
Sau 4 tháng gªi thÜ Çi, Chùa Çã nhÆn 
ÇÜ®c khoäng 2.500 máy. Còn låi 
2.500 máy kính mong quš Chùa và 
quš ñåo H»u PhÆt Tº Çóng góp ti‰p 
Ç‹ Ç‰n T‰t âm lÎch Giáp Thân (2004) 
chúng ta së có máy. 
M‡i máy giá thành là 10€. Xin phát 
tâm hùn phÜ§c 1 hay nhiŠu máy Ç‹ 
bi‰u và k‰t duyên v§i nh»ng ngÜ©i 
hÜ§ng vŠ Tam Bäo. Quš vÎ nào muÓn 
nhÆn låi mÃy máy cÛng xin cho Chùa 
bi‰t Ç‹ sau khi có máy thì Chùa së gªi 
th£ng Ç‰n ÇÎa chÌ mà quš vÎ Çã cho. 
Kính mong quš vÎ gªi tÎnh tài qua 
Chùa và Chùa së th¿c hiŒn nhÜ š 
muÓn cûa quš vÎ. 

Nam Mô A Di ñà PhÆt 
 

Sau mÃy tháng trông ch©, nay Ç‰n 
ngày Çã Ç®i, chúng tôi 6 ngÜ©i tØ 
Florida lên ÇÜ©ng Çi d¿ khóa Tu H†c ª 
chùa Ph° Quang; Ph° Quang, cái tên 
nghe qua rÃt nhiŠu, nhÜng chÜa m¶t 
lÀn ghé låi! 

 
ñoàn xe Van 6 chi‰c cûa hai phái 

Çoàn NhÜ Lai và Miami, nuÓt con 
ÇÜ©ng dài hÖn 8 ti‰ng, lúc 3:15 PM 
ngày 4.7.03 nh»ng con ng¿a s¡t dØng 
bÜ§c trÜ§c bãi ÇÆu xe. Khuôn viên 
chùa hiŒn ra, n¢m g†n nÖi góc ÇÜ©ng 
lš tÜªng. TÜ®ng Quán Th‰ Âm tr¡ng 
tinh, an nhiên t¿ tåi và tÜ®ng Di L¥c 
TØ-Bi-H›-Xä d¿ng ngay trÜ§c sân và 
lÓi ra vào, c¶ng thêm m¶t sÓ ñàn viŒt 
tay b¡t m¥t mØng, trong Çó, có Sa Di 
Ni Thích Viên Hånh Çón chào làm cho 
chúng tôi có cäm giác: mình Çang trª 
vŠ làng cÛ. Nghe Çâu tØ ngày SÜ cô 
Viên Hånh Ç‰n tåm làm Trø trì, hoa cÕ 
bÓn bŠ tÜÖi mát và lòng ngÜ©i con 
PhÆt cÛng thêm thanh thoát nhË 
nhàng. 

 
Sau khi giäi lao, h†c viên làm thû 

tøc nhÆp khóa. M‡i m¶t ngÜ©i ÇÜ®c 
nhÆn m¶t bäng tên, tÆp cÄm nang 
hÒng, màu nhÜ Hoa Sen, ÇÀy Çû tài 
liŒu: ChÜÖng trình tu h†c, Bän Tin 
Chùa NhÜ Lai, tài liŒu cûa Phan Væn 
Anh: "Nhìn låi 28 næm ÇÃu tranh giäi 
trØ Pháp nån cûa GHPGVNTN", thành 
phÀn Ban T° ChÙc, Giáo Th†, bän ÇÒ 
khách sån Ramada Inn... SuÓt trong 
ba ngày Tu H†c, vÃn ÇŠ æn ª và di 
chuy‹n hoàn toàn miÍn phí. MuÓn tích 
lÛy công ÇÙc h†c viên tùy š cúng 
dÜ©ng, Ban Thû QuÏ làm viŒc luôn tay. 

 
I. Thành phÀn Ban T° ChÙc 
 

-TrÜªng Ban T° ChÙc : 
Hòa ThÜ®ng Thích Chánh Låc. 
 
-Phø Tá TrÜªng Ban (1): 
Bác sï Không TÎch Lê ñÙc ChÜÖng. 
 

- Phø Tá TrÜªng Ban (2) :  
- Không Khoan Lê Hoàng Giáo 
 
Các Ti‹u Ban Chuyên Trách 
 

1. Ban Tài Chánh :  
- Không CÜ©ng 
 
2. Ban Trai Soån :  
- Cô Viên Hånh, ñH Không Håo,   m¶t 
sÓ rÃt Çông PhÆt Tº chùa Ph° Quang 
 
3. Ban CÜ Trú:  
- ñH Tâm NguyŒn, ñH TrÀn ThiŒn 
Khiêm. 
 
4.Ban VÆn Chuy‹n:  
- Chú Viên Giäi, Lê Nhân, Không 
HuyŠn. 
 
5. Ban Hành ñÜ©ng, TrÆt T¿, VŒ 
Sinh: 
- TÃt cä quš ñåo H»u nam n» chùa 
NhÜ Lai, Ph° Quang và GñPT Nguyên 
ThiŠu. 
 
6. Ban ñiŠu Hành T°ng Quát:  
- Không Quš, ñH TrÀn ñình Thäo... 
 
7. Ban Phø trách vŠ th©i gian, 
XÜ§ng ngôn viên, ThÌnh sÜ, Tu, 
H†c, ˆn, Ngû, NghÌ:  
- Chú Viên Giäi, Không Vïnh. 
 
8. Ban Y T‰: Bác sï Lê ñÙc HÜÖng... 
 
9. Ban phát hành Kinh Sách:  
Không HÜÖng, Không Kiên, Không 
Hân. 
 
II. Ban Giáo Th† và ChÜÖng 
trình tu h†c 
 

-Hòa ThÜ®ng Thích Chánh Låc:  
ñŒ NhÃt Phó Chû TÎch N¶i Vø kiêm 
T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø Ho¢ng 
Pháp. Ngài khuyên chúng ta nên tu 
theo pháp môn TÎnh ñ¶ và nói vŠ 13 vÎ 
T° cûa TÎnh ñ¶ Tông (Liên Tông): 

Khóa tu h†c IV nhiŒm kÿ III cûa 
t°ng vø ho¢ng pháp tåi chùa 
Ph° Quang - Salt Lake / utah 
trong 3 ngày 4, 5 và 6 tháng 7 

næm 2003 
 
Không HiŠn Thúy Trúc 
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1) HuŒ ViÍn. 2) ThiŒn ñåo. 3) ThØa 
ViÍn. 4) Pháp Chi‰u. 5) Thi‰u Khang. 
6) Diên Th†. 7) Tïnh ThÜ©ng. 8) Liên 
Trì. 9) Trí Húc. 10) Hành Sách. 11) 
ThÆt HiŠn. 12) T‰ Tïnh. 13) ƒn Quang 
(Ngài luôn luôn dán ch» CH T trên 
trán). 

* Tình hình PhÆt Giáo QuÓc n¶i và 
Häi ngoåi. 

* Giäi Çáp th¡c m¡c 
* ChÜÖng trình ÇÜ®c sºa Ç°i Çôi 

chút, theo s¿ yêu cÀu cûa h†c viên 
thay vì dåy 20 câu trong Kinh Pháp 
Cú, Ngài Çã giäi thích bài Tán PhÆt: 

 
ThÜ®ng lai hiŒn tiŠn thanh tÎnh 

chúng, 
Phúng tøng Læng Nghiêm, chÜ 

phÄm chú, 
HÒi hÜ§ng Tam Bäo chúng Long 

Thiên, 
Thû h¶ Già Lam chÜ Thánh chúng. 
Tam ÇÒ bát nån câu ly kh°, 
TÙ ân, tam h»u tÆn triêm ân, 
QuÓc gi§i an ninh binh cách tiêu, 
Phong ÇiŠu vÛ thuÆn dân an låc. 
ñåi chúng huân tu hi th¡ng tÃn, 
ThÆp ÇÎa ÇÓn siêu vô nan s¿, 
Tam môn thanh tÎnh tuyŒt phi ngu. 
ñàn tín quy y tæng phÜ§c huŒ. 
Thiên thÜ®ng thiên hå vô nhÜ PhÆt, 
ThÆp phÜÖng th‰ gi§i diŒt vô t›, 
Th‰ gian sª h»u ngã tÆn ki‰n, 
NhÃt th‰ vô h»u nhÜ PhÆt giä. 
Sát trÀn tâm niŒm khä s° tri, 
ñåi häi trung thûy khä Äm tÆn, 
HÜ không khä lÜ®ng phong khä k‰, 
Vô næng tÆn thuy‰t PhÆt công ÇÙc. 
 
(Trích trong Nghi ThÙc Tøng NiŒm, 

Phú Lâu Na, Tùng thÜ 17). 
 
* ChÜÖng 36 trong kinh 42 ChÜÖng: 

"PhÆt ngôn: Nhân ly ác Çåo, Ç¡c vi 
nhân nan; kš Ç¡c vi nhân, khº n» Ç¡c 
nam nan; kš Ç¡c vi nan, løc cæn hoàn 
cø nan; løc cæn kš cø, sanh trung quÓc 
nan; kš sanh trung quÓc, trÎ PhÆt th‰ 
nan; kš trÎ PhÆt th‰, ng¶ ñåo giä nan; 
kš Ç¡c ng¶ ñåo, hÜng tín tâm nan; kš 
hÜng tín tâm, phát BÒ ñŠ Tâm nan; kš 
phát BÒ ñŠ Tâm, vô tu vô chÙng nan". 

 
* TiŒn Çây ThÀy cÛng nói luôn bát 

nån: 1/ ñÎa ngøc. 2/ Ngå qu›. 3/ Bàng 
sanh. 4/ Manh lung ám á. 5/ PhÆt tiŠn 
PhÆt hÆu. 6/ Th‰ trí biŒn thông. 7/ B¡c 
câu lô châu. 8/ TrÜ©ng th† thiên. 

 
- ThÜ®ng T†a Thích Viên Lš, 

T°ng ThÜ Kš H¶i ñÒng ñiŠu Hành. 

ThÀy tóm lÜ®c Kinh Hoa Nghiêm, nhÃn 
månh phÄm 39: NhÆp Pháp Gi§i. 
 

- ThÜ®ng T†a Thích Nguyên 
Siêu, T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø Væn 
Hóa. ThÜ®ng T†a trình bày dåi cÜÖng 
Kinh Pháp Hoa (DiŒu Pháp Liên Hoa 
Kinh) 

"Trong ÇÀm gì ÇËp b¢ng sen 
Lá xanh bông tr¡ng låi chen nhøy 

vàng 
Nhøy vàng bông tr¡ng lá xanh 
GÀn bùn mà ch£ng hôi tanh mùi 

bùn" 
 
V§i Pháp môn NiŒm PhÆt Tam 

Mu¶i, chúng ta nhÃt ÇÎnh vŠ Tây 
PhÜÖng. 

 
- Pháp SÜ Niên TrÜªng Thích 

Giác ñÙc. T†a Çàm, giäi Çáp nghi vÃn, 
thÌnh thoäng ThÀy thêm vào nh»ng 
mÄu chuyŒn Çåo hÃp dÅn làm cho 
nhiŠu tràng pháo tay liên ti‰p vang rŠn. 

 
PhÆt Tº tØ 16 ÇÖn vÎ vân tÆp vŠ Çây 

Çông Çû, h¶i trÜ©ng khang trang, 
phòng h†c, phòng æn r¶ng rãi, thoäi 
mái: bàn giäi khát, bàn làm viŒc cûa 
ThÜ kš - Thû quÏ và Ban phát hành 
Kinh Sách. M¶t bàn th© nhÕ ÇÜ®c thi‰t 
lÆp không kém phÀn trang nghiêm 
thanh tÎnh. 

 
SÓ h†c viên cûa 3 khóa tu 

h†c trÜ§c: 
Khóa 1,  
Chùa C° Lâm, Seattle : 168 
Khóa II,  
Chùa NhÜ Lai, CO. : 220 
Khóa III,  
Chùa PhÆt Quang, Oregon: 201 
Khóa IV lÀn này: 
-Chùa DiŒu Pháp : 11  
-ñåo Tràng Tam Bäo : 16 
-Portland  : 18   
-Seattle  :   7  
-Idaho  :   2 
-Miami  :   6 
-Spokane  :   4 
-Pjacksonville  :   5 
-Dallas  :   6 
-Virginia  :   8 
-Garden Ciy  :   2 
-Chùa NhÜ Lai : 82 
-Chùa Ph° Quang  : 79 
-Vùng phø cÆn Salt lake city:  8 
-Wichita (Kansas) : 14 
-Houston (TX)  :   1 
T°ng C¶ng 269 H†c viên, không k‹ 

nh»ng h†c viên "temporary". 14 ñåo 

H»u tØ Wichita Çáng lš Ç‰n ÇÎa Çi‹m 
cùng m¶t lúc v§i phái Çoàn NhÜ Lai, 
nhÜng Çã trÍ hÖn (9:15 PM) vì rûi ro 
Çøng phäi m¶t chú nai trên xa l¶. ñàn 
viŒt trên xe an toàn. Nam Mô Quán 
Th‰ Âm BÒ Tát. 

 
Ngoài các l§p h†c k‹ trên còn 

có: 
LÍ cÀu Tam Bäo gia bÎ, 4.7.03 lúc 

1pm-8 pm 
Hai bu°i công phu sáng, 6 am thÙ 

bäy và chû nhÆt 
 
Quá ÇÜ©ng (ng† trai) 11:45 am-

1:30 pm- TrÜa thÙ bäy. 
 
LÍ cÀu nguyŒn và Quá ÇÜ©ng do 

Hòa ThÜ®ng Thích Chánh Låc chû trì, 
công phu thì do chú Viên Giäi và cô 
Viên Hånh ÇiŠu khi‹n. 

 
Trong các bu°i lÍ này ÇŠu có s¿ 

tham d¿ cûa ThÜ®ng T†a Thích Tâm 
Vân và SÜ Cô Thích N» Tánh Không. 
Tuy không Ç‰m, nhìn thoáng qua h¶i 
trÜ©ng, chúng tôi dÍ dàng ghi nhÆn 
r¢ng Ðu Bà Di Çông hÖn Ðu Bà T¡c. 
Phäi chæng quí bà s® 5 chÜ§ng ngåi 
mà lo tu h†c nhiŠu hÖn !? 

 
1. Không ÇÜ®c làm Ma VÜÖng. 
2. Không ÇÜ®c làm Chuy‹n Luân 

Thánh VÜÖng. 
3. Không ÇÜ®c làm ñ‰ Thích. 
4. Không ÇÜ®c làm Phåm Thiên. 
5. Không ÇÜ®c làm PhÆt. 
 
Riêng phái Çoàn Miami, 4 n», 2 

nam, ngoài khóa tu h†c IV, chúng tôi 
còn ª låi chùa NhÜ Lai trÜ§c sau thêm 
10 ngày Ç‹ tu h†c:  

� 5 am - 6 am    
Tøng kinh Læng Nghiêm 
� 9 am - 10 am   
Låy PhÆt - Sám hÓi 
� 10 am - 11 am  
Tïnh t†a - NiŒm PhÆt 
� 2 am - 3 am   
Låy HÒng Danh ChÜ PhÆt 
� 4 am - 5 am   
Công phu chiŠu 
 
CÙ th‰, ngày låi ngày v§i nh»ng 

bån Çåo: Không CÄn, Không DiŒu, 
ñÒng HuŒ, Quäng ña, Không Ho¢ng... 
ngày 6 th©i, chú Viên Giäi và ñH 
Không ñ£ng ÇiŠu khi‹n. Ban Äm th¿c 
chùa NhÜ Lai Çã cho æn ngày 3 b»a 
phÛ phê. ñó là ñH Không TÎnh, Không 
HÜÖng, Không DiŒu, Không CÄn... v§i 
món gÕi cuÓn, bánh cam, Spagetti... 
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chú Viên Giäi låi còn bi‹u diÍn món 
xào thÆp cÄm Trung Hoa và mì màu 
løc Italy, Çôi khi có s¿ c¶ng tác cûa 
Không LÍ, Không Nghïa, Không Hân 
và ñH ñÒng Tính (76 tu°i, ngÜ©i may 
m¡n ÇÜ®c ª chùa làm công quä và tu 
niŒm tØ 3 tháng qua). 

 
Trª låi ngày cuÓi khóa tu h†c m¶t 

chút, vai kŠ vai m†i ngÜ©i quay phim, 
chøp hình lÜu niŒm. ñ‰n trÜa, lÍ b‰ 
måc b¡t ÇÀu v§i ñH Không CÜ©ng báo 
cáo chi thu: 

T°ng thu : 23.725,00$ 
T°ng chi : 13.371,65$ 
Còn låi : 10.353,35$ 
SÓ tiŠn 10.353,35$ này Hòa 

ThÜ®ng T°ng Vø TrÜ©ng T°ng Vø 
Ho¢ng Pháp Çã bi‰u tr†n cho chùa 
Ph° Quang. Nam Mô Công ñÙc Lâm 
BÒ Tát Ma Ha Tát.  

 
Ti‰p theo l©i cäm tå cûa BS Không 

TÎch Lê ñÙc ChÜÖng, là bài thÖ kính 
t¥ng ChÜ Tôn ñÙc, Ban Giáo Th† và 
H†c Viên khóa Tu H†c IV cûa Thúy 
Trúc, tác giä t¿ trình diÍn: 

 
Nh»ng l©i nguyŒn 
NguyŒn diŒt trØ sân si phiŠn não 
NguyŒn quy‰t tâm tìm thÀy h†c 

Çåo 
NguyŒn bÓ thí vô úy, pháp, tài 
NguyŒn Trì gi§i nhÜ l©i PhÆt dåy 
NguyŒn nhÅn nhøc TØ - Bi - H› - 

Xä 
NguyŒn kiên trì tu hành Tinh tÃn 
NguyŒn Trí HuŒ tæng trÜªng hàng 

ngày 
NguyŒn các th©i an nhiên thiŠn 

ÇÎnh 
NguyŒn t¿ do nhân quyŠn bình 

Ç£ng 
NguyŒn dân lành ch£ng còn quÓc 

nån 
NguyŒn Chánh pháp luôn ÇÜ®c 

ho¢ng dÜÖng 
NguyŒn t¿ giác, giác tha viên mãn 
Nam Mô PhÆt 
Nam Mô Pháp 
Nam Mô Tæng 
 
Hy v†ng chúng ta bi‰n nh»ng 

nguyŒn cÀu này thành s¿ thÆt. NgÜ©i 
tåi gia ít nhÃt phäi tu h†c phÀn giáo lš 
cæn bän Ç‹ cäi hóa toàn diŒn Ç©i mình, 
m§i mÈ tØ trong Ç‰n ngoài. 

ñåo H»u Mai Thi tØ Colorado 
Spring cÛng ngâm bài thÖ Ç‹ t¥ng m†i 
ngÜ©i. 

 
ñåo H»u Lê DÛng không quên 

ÇÙng lên cám Ön Çåi chúng Çã cÀu 
nguyŒn, sæn sóc ÇÜa Çón và bi‰u m¶t 
sÓ tÎnh tài trong suÓt th©i gian mË cÆu, 
h†c viên DiŒu Quäng Çau n¢m nhà 
thÜÖng. 

 
Nam Mô DÜ®c SÜ LÜu Ly Quang 

VÜÖng PhÆt 
 
Sau Çó, Hòa ThÜ®ng Çã hæng say 

hát ba lÀn bài hát "Dây Thân Ái" Ç‹ 
h†c viên nÓi vòng tay l§n trÜ§c phút 
chia tay. Tôi ch®t nh§ mÃy câu thÖ cûa 
Không Kiên, Không CÜ©ng làm t¥ng 
thÀy: 

 
ThÀy tôi nay Çã già 
HÖn bäy mÜÖi thu qua 
Vì lòng tØ quá månh 
Nên vÅn còn bôn ba... 
 
Dùng d¢ng "nºa ª nºa vŠ", Çoàn 

xe tám chi‰c cûa phái Çoàn Miami, 
NhÜ Lai và Michita læn bánh sau khi Çã 
nhÆn gÀn m¶t træm h¶p Ç¿ng thÙc æn. 
Mùi vÎ cûa nh»ng chi‰c bánh bao, 
bánh chÜng, bánh croissant, xôi ÇÆu 
phøng và nh»ng món chay tinh khi‰t... 
phäng phÃt Çâu Çây ? 

 
SÓ h†c viên còn låi ti‰p tøc b»a æn 

trÜa trong chánh niŒm. K‰ Çó là væn 
nghŒ cây nhà lá vÜ©n. 

 
Sau ba ngày tu h†c các cÆn s¿ 

nam, n» ra vŠ lòng ÇÀy hoan h› và 
thÀm nghï Ç‰n công Ön dåy d‡ cûa quš 
ThÀy, s¿ phøc vø tÆn tình cûa PhÆt Tº, 
nhÃt là PhÆt Tº Utah và s¿ giúp Ç« 
công cûa, tr¿c ti‰p, gián ti‰p cûa tÃt cä 
nh»ng nhà häo tâm xa gÀn. 

 
ñ©i là giÃc m¶ng l§n, hãy bi‰t t¿ 

thÜÖng mình, tu hành tinh tÃn. Vì, mau 
hay chÆm, chúng ta ÇŠu là nh»ng vÎ 
PhÆt së thành. 

Nam Mô A Di ñà PhÆt 
 

� Không HiŠn Thúy Trúc 
Chùa NhÜ Lai 

Ngày 10 tháng 7 næm 2003 
 
 
 
 
 
 

Thæm Chùa 

NhÜ Lai 

 

 

 

 

 

 

VŠ thæm NhÜ Lai t¿ 
Hoa lá nhªn nhÖ cÜ©i 
Næm ba ngÜ©i bån Çåo 
MØng vui nét m¥t tÜÖi 

 
NhÎp nhàng vang ti‰ng mõ 
Thanh thoát chuông nhiŒm 

mÀu 
TrÜ§c Çài sen thành kính 

NiŒm - niŒm - niŒm tØng câu 
 

Ch¡p tay quÿ trÜ§c ÇiŒn 
NgÜ«ng mong ñÃng TØ Tôn 
Xóa Çi bao nghiŒp chÜ§ng 

TØ vô thÌ chÃt chÒng 
 

TuÀn bäy ngày tu h†c 
Hai bu°i tøng công phu 

Låy HÒng Danh ChÜ PhÆt 
Ch£ng luyŒn tÓi u mù! 

 
NhÜ l©i ThÀy thÜ©ng dåy 
Ch†n lÃy m¶t pháp môn 

DÍ tu và dÍ chÙng 
ƒy là PhÆt tº khôn 

 

ñåi ThØa tông TÎnh ñ¶ 
Chuyên niŒm A Di ñà 

Ngày Çêm tâm bÃt loån 
Vô thÜ©ng tØng sát na 

 
ThÀy kêu ra làm cÕ 

Vun x§i Çám bông hÒng 
Bòn chút công ÇÙc m†n 
Thà ít còn hÖn không. 

                    � Không HiŠn 
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Nh»ng ngày lÍ h¶i 

K› niŒm  
25 næm  
tåi chùa  
Viên Giác 

 

Nhựt Trọng 

 

ắng ấm chan hòa trên vạn vật. 
Cuối tháng sáu Dương lịch, Tây 

Âu đã vào Hè. Nếu với người dân bản 
xứ, mùa Hè đẹp nhứt trong năm; thì với 
người con Phật, Hè nầy đã ghi vào từng 
cõi lòng những tình nghĩa thân thương, 
những hình ảnh kỷ niệm thật sâu đậm. 

Chùa Viên Giác, Tạp chí Viên Giác, 
dưới sự lãnh đạo của Thượng Tọa 
THÍCH NHƯ ÐIỂN  đã hiện hữu và luôn 
thăng tiến theo thời gian. Mùa Hè năm 
nay, nhân duyên hội đủ, để đánh dấu 
một chặng đường đã đi qua, để rút tỉa 
những kinh nghiệm, để nói lên tất cả ân 
tình cũng như công đức đóng góp xây 
đựng ngôi Già lam Viên Giác. Ðặc biệt là 
việc  tấn phong Ðại Ðức THÍCH HẠNH 
TẤN, Tân trụ trì và hoạch định phương 
hướng tu học, Phật sự cho tương lai; các 
Lễ Hội kỷ niệm 25 năm đã được tổ chức 
thật  tốt đẹp và thành công viên mãn. 

Chúng tôi đã có mặt tại chùa từ chiều 
ngày 27.06.03 để tham dự và ghi nhanh 
bài phóng sự nầy, hầu làm món quà nho 
nhỏ, xin kính gởi đến quý Ðạo hữu, quý 
độc giả thân thương. 

Các buổi lễ đã được cử hành rất 
trang nghiêm mà tươi vui, thân thiết qua 
một chương trình thật súc tích trong 2 
ngày 28 và 29.06.03: 

     

Ngày 28.06.03: 

-Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập chùa 
Viên Giác. 

-Lễ tấn phong Tân trụ trì. 

-Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội 
Phật Tử VNTN tại CHLB Ðức. 

-Dạ yến mừng Sinh nhựt thứ 55 của 
Thượng Tọa Viên Giác. 

        

Ngày 29.06.03: 

-Lễ kỷ niệm 25 năm xuất bản Báo 
Viên Giác và trao Giải thưởng "VIẾT VỀ 
ÂU CHÂU". 

-Ðại trai đàn chẩn tế. 

 

hLỄ KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH 
LẬP CHÙA VIÊN GIÁC 

Sau nghi thức cung nghinh quý Chư 
Tôn Ðức quang lâm Ðại Hùng Bửu Ðiện 
và niêm hương bạch Phật, Ðại Ðức 
Thích Hạnh Giới đã đọc Bài Duyên Khởi, 
tường trình về nguyên do buổi lễ!.Tiếp 
theo, Ðại Ðức Thích Hạnh Tuấn đã cung 
kính giới thiệu: 

-Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 
Thượng thủ Giáo Hội Tăng Già Thế Giới, 
Viện chủ Tổ Ðình Từ Quang, Montreal, 
Canada. 

-HT Thích Hộ Giác, Phó Viện Trưởng 
Viện Hóa Ðạo Văn Phòng II GHPHVNTN 
HN kiêm Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành 
GHPGVNTN Hải Ngoại. 

-HT Thích Bảo An, Trưởng Môn Phái 
Lâm Tế Chúc Thánh, Trụ trì chùa Phổ 
Bảo, TP Qui Nhơn-Việt Nam.  

-HT Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Hội 
Ðồng Ðiều Hành Giáo Phẩm Trung 
Ương, kiêm Chủ Tịch HÐÐH 
GHPGVNTN Âu Châu, Viện Chủ chùa 
Khánh Anh, Pháp Quốc. 

-HT Thích Như Thọ, Viện chủ chùa 
Long Thơ, TP Ðà Nẵng-Việt Nam. 

-TT Thích Bảo Lạc, Tổng Thơ Ký 
GHPGVNTN Úc Ðại Lợi & Tân Tây Lan, 
Viện chủ chùa Pháp Bảo, Australia. 

-TT Thích Quảng Ba, Phó Hội Chủ 
HÐÐH GHPGVNTN Úc Ðại Lợi & Tân 
Tây Lan, Viện chủ chùa Vạn Hạnh, 
Australia. 

-TT Thích Trường Sanh, Phó Hội 
Chủ HÐÐH GHPGVNTN Úc Ðại Lợi & 
Tân Tây Lan. 

-TT Thích Thị Ðức, Viện Chủ chùa 
Bửu Lâm, Long Thành, Ðồng Nai-Việt 
Nam. 

-TT Thích Giác Ðẳng, Tổng Vụ 
Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông 
GHPGVNTN Hải Ngoại, Hoa Kỳ. 

-TT Thích Ðồng Mẫn, Trụ trì Tổ Ðình 
Chúc Thánh, Quảng Nam-Việt Nam. 

-TT Thích Trí Minh, Tổng Vụ Trưởng 
Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN Âu 
Châu. 

-TT Thích Tâm Huệ, Tổng Vụ 
Trưởng Tổng Vụ Nghi lễ GHPGVNTN Âu 
Châu. 

-TT Thích Minh Giác, Tổng Vụ 
Trưởng Tổng Vụ Xã Hội, GHPGVNTN 
Âu Châu. 

-TT Thích Quảng Hiền, Tổng Vụ 
Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTN Âu 
Châu. 

-Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn, Trụ trì 
chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp Quốc. 

 -Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm, Trụ trì 
chùa Bảo Quang, Hamburg, Ðức Quốc.  

Xướng ngôn viên đã thành tâm sám 
hối, vì thời gian không cho phép nên 
không thể giới thiệu hết, tổng số trên 100 
Chư Tôn Thượng Tọa Ðại Ðức Tăng Ni 
từ Mỹ, Úc, Âu, Á Châu, Việt Nam và 
Canada đã từ bi lân mẫn quang lâm về 
dự lể. 

Tiếp theo, Thượng Tọa Viện Chủ 
chùa Viên Giác đã đọc Diển Văn khai 
mạc, cung kính chào mừng và cảm niệm 
ân đức của tất cả quý Chư Tôn Ðức 

Tăng Ni, Phật Tử và Ðồng Hương đã 
dành thì giờ hoan hỷ về chứng minh và 
tham dự  ngày lễ trọng đại của toàn thể 
Phật Tử tại Ðức, tại Âu Châu, trên bước 
đường hành Bồ Tát Ðạo và Tứ hoằng 
thệ nguyện. Trong thời gian 25 năm qua, 
Thầy và Tứ chúng đã có những thuận và 
nghịch duyên, nhưng nhờ vào tha lực 
của Chư Phật, sự hỗ trợ quý báu của 
Chư Tôn Ðức, của Phật Tử và thật nhiều 
ân nhân mà chùa Viên Giác đã thành tựu 
viên mãn. 

Thượng Tọa đã chân thành cảm 
niệm tất cả ân nghĩa nghìn trùng đó và 
xin dâng trọn niềm tin yêu lên Ba ngôi 
Tam Bảo, nguyện cầu cho thế giới hòa 
bình, nhân sinh an lạc. 

 Tiếp theo, Thượng Tọa Viện Chủ và 
Thượng Tọa Thích Bảo Lạc đã phát 
Bằng Tưởng Thưởng Công Ðức cho các 
Gia Ðình Phật Tử, các Ban ngành, Hội 
và các Chi Hội  PTVNTN cũng như thật 
nhiều cá nhân, nhiều Phật Tử thuần 
thành đã dầy công tu học và góp phần 
công đức, hộ trì Tam Bảo trong suốt 25 
năm qua. 

Mở đầu phần Huấn Từ của quý Chư 
Tôn Ðức,  Hòa Thượng THÍCH TÂM 
CHÂU, Thượng Thủ Giáo Hội Tăng Già 
Thế Giới đã  tán thán công đức của 
Thượng Tọa Viên Giác; đã là mạng 
mạch truyền thừa Giáo Pháp của Như 
Lai. 

Hòa Thượng hoan hỷ nói tiếp: 55 
tuổi, Thượng Tọa Viên Giác đã là "Thái 
Thượng Hoàng" (đã chọn được Ðệ Tử 
Tân Trụ trì kế vị và lui về ngôi Phương 
Trượng); còn Hòa Thượng, lúc 55 tuổi, 
trước vận nước đảo điên, Ngài phải rời 
quê hương ra hải ngoại. Bây giờ đã 83 
tuổi mà chưa thành gì hết! Và trong số 
38 Ðệ Tử xuất gia, đến nay Thượng Tọa 
chỉ rơi rớt có mấy người!  Như vậy, 
Thượng Tọa Viên Giác có phước hơn 
Hòa Thượng. 

Khuyến nhủ Ðại Ðức Tân Trụ trì, HT 
nói: Ðại Ðức đang "Kế vãng khai lai" phải 
luôn hướng tâm về Ðạo Pháp và Dân 
Tộc và hành trì bốn Ðức hạnh "HÒA, 
MINH, THANH, NGHỊ". 

Tiếp theo là Huấn Từ của Hòa 
Thượng THÍCH HỘ GIÁC. Ngài nói: Hòa 
Thượng Thượng Thủ đã dạy hết rồi, tôi 
chỉ nói thêm: Thượng Tọa đã ra khơi, dĩ 
nhiên phảI đương đầu với sóng to gió 
lớn. Không một thành công nào mà 
không có sự hy sinh. Hy sinh càng to, 
thành công càng lớn. Ðiều đặc biệt là 
không bao giờ lãng quên những hình 
ảnh trong quá khứ. 

Ðược biết, ngày thứ bảy 21.06.03, 
cũng có một buổi Lễ Kỷ niệm 25 năm 
thành lập chùa Viên Giác dành cho 
người Ðức. Ðã có hơn 200 người Ðức, 
kể cả các nhân vật quan trọng trong 
chính giới cũng như những người đã 
từng là ân nhân của chùa đến tham dự. 

 

hLỄ TẤN PHONG TÂN TRỤ TRÌ 

Mở đầu buổi lễ là nghi thức cung 
nghinh Thượng Tọa Viện Chủ quang lâm 
lễ đài. Trong tiếng chuông trống Bát Nhã, 

N 
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giữa hai hàng Phật Tử thuộc Gia Ðình 
Phật Tử Tâm Minh và Ðại Chúng hiện 
diện tại Ðạo tràng, (trong giờ phút nầy 
chánh điện không còn một chỗ trống!), 
chúng tôi thấy Thượng Tọa trong chiếc Y 
màu vàng tươi thắm và chiếc mũ Hiệp 
Chưởng thật uy nghiêm đang tiến vào 
Ðại Hùng Bửu Ðiện, lạy Phật và lên 
Pháp Tòa. 

Qua lời tác bạch, Thượng Tọa đã 
cảm niệm ân đức quý Chư Tôn Hòa 
Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni 
từ Á, Âu, Mỹ, Úc Châu, từ Canada, Việt 
Nam đã không nề hà lao nhọc, cũng như 
Phật Tử khắp nơi đã hoan hỷ vân tập về 
đây. 

Thượng Tọa nói: Giới luật là mạng 
mạch của Phật Pháp, đã lưu truyền từ 
Ấn Ðộ, sang Trung Hoa và đến Việt 
Nam. Tại Ðức, nối truyền dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh, gốc từ Hội An - Quảng 
Nam, do Ngài Minh HảI  (1610-1687) là 
Tổ Sư. Trước khi viên tịch, Tổ đã cho Bài 
Kệ, trong đó có 2 câu: 

 

"Minh Thiệt Pháp Toàn Chương, 
Ấn Chơn Như Thị Ðồng" 

            

Theo đó, Thượng Tọa  đã đặt Pháp 
Danh cho đệ tử với chữ đầu là THỊ (sau 
đổi lạI là THIỆN). Trong thờI gian 25 năm 
hoằng dương Phật Pháp tại  xứ Ðức 
nầy, TT đã thế độ 38 Ðệ Tử xuất gia và 
trên 7000 Ðệ Tử tại gia. Như Tổ Tổ đã 
truyền thừa, nay Thầy trao lại cho Ðại 
Ðức THÍCH HẠNH TẤN  kế vị, Thầy 
quay về ẩn tu, nhập thất để có thì giờ 
dịch thuật Kinh Ðiển, viết sách, đem sở 
học của mình  lưu lạI cho hậu thế. 

Tiếp theo, Thầy đã thành tâm ghi tạc 
thâm ơn: 

- Chánh quyền và nhân dân Ðức đã 
cưu mang, giúp đỡ để Thầy có thể hành 
Ðạo trong suốt thời gian 25 năm qua. 

- Tổ Quốc Việt Nam, nơi Thầy đã 
được sinh ra và lớn lên. 

- Cha Mẹ đã sinh thành và dưỡng 
dục cho Thầy nên người. 

- Sư Trưởng, đã thế độ và dầy công 
dạy dỗ để Thầy  thành một Tăng Sĩ như 
ngày nay. 

- Giáo Hội trong và ngoài nước, đặc 
biệt là GHPGVNTN Âu Châu, Chi Bộ 
PGVNTN tại Ðức Quốc cũng như Ðàn 
Na Tín Thí đã hỗ trợ mọi mặt để Thầy tu 
học và xây dựng, bảo trì ngôi Già Lam 
Viên Giác. 

Thầy đã đê đầu cảm tạ quý Chư Tôn 
Ðức khắp nơi đã từ bi quang lâm về 
chùa Viên Giác để chứng minh Ðại lễ; 
cám ơn tất cả Phật Tử đã hết lòng đóng 
góp công sức, tịnh tài, cúng dường Trai 
Phạn, Trai Tăng để buổi lễ được  viên 
mãn. 

Sau hết, Thầy chúc cho Ðại Ðức 
Hạnh Tấn hoàn thành nhiệm vụ, hành Bồ 
Tát Ðạo, thành công như ý nguyện. 

Giờ phút thiêng liêng  đã đến. Qua 
lời tác bạch vô cùng thanh thoát của Ðại 
Ðức xướng ngôn viên, cung thỉnh người 

nối dòng Lâm Tế thứ 41, Khai Sơn chùa 
Viên Giác, THÍCH NHƯ ÐIỂN thượng 
nhơn, trao truyền Như Lai Tăng Già Lê 
và Bát Ứng Lượng Khí cho THÍCH 
HẠNH TẤN, Tỳ Kheo, đời thứ 42 kế vị. 

Nhận Y Bát xong, Ðại Ðức Tân Trụ 
Trì đã dâng lên tâm niệm: 

- Xin vâng lời Sư Phụ, chuyển bánh 
xe Pháp, truyền trí tuệ đến mười 
phương. 

- Chí tâm chu toàn nhiệm vụ và 
ngưỡng ngyện Chư Tôn Ðức luôn gia bị 
để sự tu học được an nhiên trong Pháp 
Lục Hòa, để phát huy Ðạo pháp, Phật 
Giáo được lưu truyền . 

- Nguyện làm sao cho Phật Giáo trở 
thành một Tôn Giáo được công nhận tại 
xứ Ðức nầy. 

- Ðặt trọn niềm tin vào Tam Bảo và 
làm lợi lạc cho Pháp Giới, Chúng sanh. 

 

Nhân dịp nầy, Ðại Ðức Tân Trụ Trì 
cũng trình lên Chư Tôn Ðức Ban Ðiều 
Hành nhiệm kỳ 2003-2007: 

  

-Trụ trì:  ÐÐ Hạnh Tấn 

-Tri Sự:  ÐÐ Hạnh Giới 

-Nghi lễ: ÐÐ Hạnh Vân -Phụ Tá: 
Hạnh An 

-Tri Khách: ÐÐ Hạnh Bảo  

Phụ Tá: ÐÐ Hạnh Hảo - ÐÐ Hạnh 
Ðịnh 

-Tri chúng Tỳ Kheo: ÐÐ Ðồng Văn 

-Tri chúng Sa Di: ÐÐ Hạnh Giới 

-Tri khố: Chú Hạnh Lý  - Phụ Tá: Chú 
Thiện Tịnh 

-Tri viên: Chú Thiện Tính 

-Tri Tạng: ÐÐ Ðồng Văn, ÐÐ Hạnh 
Thức, 

Phụ Tá: Chú Thiện Tính 

-Ban Giáo Thọ: ÐÐ Hạnh Tuấn, 
Ðồng Văn,  Hạnh Tấn, NS Như Viên. 

-Giảng Sư: ÐÐ Hạnh Từ, Hạnh Hảo, 
Hạnh Sa, Hạnh Hòa. 

-Ban Nghiên cứu & Phiên dịch: ÐÐ: 
Hạnh Tuấn, 

Ðồng Văn, Hạnh Tấn, Như Tú, Hạnh 
Hảo, Như Tịnh, Hạnh Giới, Sa Di Hạnh 
Giả. 

-Ban Thị Giả: Sa Di: Hạnh Tuệ, Hạnh 
Giả. 

-Ban Kiểm toán: ÐÐ Hạnh Tấn 

 Phụ Tá: ÐÐ Hạnh Bảo, Sa Di: Hạnh 
Lý 

-Ban Kinh Tài Ngoại Tự: ÐÐ Hạnh 
Nguyện 

 Phó: ÐÐ  Hạnh Bảo 

 Phụ Tá: Hạnh Giả, Cô Hạnh Ngộ 

-Ban Kinh Tài Nội Tự: Cô TN Hạnh 
Thông 

Phó: Cô TN Hạnh Bình 

Phụ Tá: Cô TN Hạnh Ngộ 

-Ban Hương Ðăng: Cô TN Hạnh 
Ngọc 

Phụ Tá: Chú Thiện Chánh 

 

Tiếp theo là Ðạo Từ quý báu của 
Hòa Thượng Thích Minh Tâm và HT 
Thích Như Thọ, thân thiết chúc mừng và 
sách tấn việc tu học, phát triển Ðạo Pháp 
ở Hải ngoại nầy. 

Ðạo tràng đã tụng Bát Nhã và hồi 
hướng công đức, chấm dứt buổi lễ Tấn 
Phong Tân Trụ Trì với nhiều kỷ niệm 
thân thiết và nhiều điều đã học hỏi được. 

Trưa nay cũng có lễ Cúng dường 
Trai Tăng thật trang nghiêm trên Chánh 
Ðiện. 

 

hLỄ KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH 
LẬP HỘI PTVNTN TẠI CHLB ÐỨC 

Buổi lễ được cử hành tại Chánh điện 
chùa Viên Giác vào lúc 17 giờ ngày 
28.06.03. Mở đầu, Ðạo hữu Quảng Ðạo 
Hoàng Tôn Long, xướng ngôn viên buổi 
lễ đã đọc Thông báo Chương trình và 
Thượng Tọa Phương Trượng cung kính 
giới thiệu quý Chư Tăng  đã từ bi tham 
dự buổi lễ: HT Minh Tâm, quý Thượng 
Tọa Bảo Lạc, Trường Sanh, Tâm 
Phương, Trí Hải, Quảng Ba và quý Ðại 
Ðức: Giải Hiền, Hạnh Tấn, Ðồng Văn. 

Về phía Ban Chấp Hành Hội Phật 
Tử, có mặt quý ÐH:Thị Tâm, Thiện 
Cương, Diệu Ðông, Thiện Mỹ, Tâm Cừ 
và Thiện Hậu. Số Ðạo Hữu Phật Tử 
tham dự khoảng  200 người. 

Tiếp theo, Bác Thị Tâm Ngô Văn 
Phát, đương kim Hội Trưởng Hội 
PTVNTN tại Cộng Hòa Liên Bang Ðức 
đã đọc Diễn Văn trình bày diễn tiến việc 
thành lập Hội Phật Tử VNTN:  

- 25 năm thành lập chùa Viên Giác, 
25 năm xuất bản Báo Viên Giác, thì cũng 
chừng ấy thời gian Hội Phật Tử VNTN tại 
CHLB Ðức có mặt bên cạnh các sinh 
hoạt, tu học của Phật Tử và Kiều bào.  

- Lúc đầu, với Danh xưng là "Hội 
Sinh Viên & Kiều Bào tại CHLB Ðức" -
tiền thân của Hội Phật Tử ngày nay- Hội 
đã phấn đấu để vượt qua rất nhiều khó 
khăn. 

- Theo làn sóng tỵ nạn, số người Việt 
Nam chúng ta đến Ðức ngày càng đông 
qua sự cứu vớt của Tổ chức Cap 
Anamur và tiếp theo là diện Ðoàn tụ gia 
đình, kể từ ngày 15.09.1984, Hội đã đổi 
tên là : 

"HỘI PHẬT TỬ VNTN TẠI CHLB 
ÐỨC" 

- Hiện nay, Hội đã có 18 Chi Hội 
PTVNTN tại các địa phương, 7 Gia Ðình 
Phật Tử và 7 Ban Bảo Trợ Gia Ðình Phật 
Tử. Hằng năm, Hội đã tổ chức các khóa 
tu học, các buổi Hội Thảo, tham gia các 
cuộc mít-ting, biểu tình đấu tranh cho Tự 
do, Dân Chủ, Nhân quyền tại Việt Nam. 
Ngoài ra, Hội còn có những hoạt động 
Cứu Tế Xã Hội và có một Quỹ Học Bổng  
Tăng Ni, để góp phần đào tạo Tăng tài. 

- Hiện nay, Hội Phật Tử VNTN đã 
quen thuộc và có cảm tình với hầu hết 
Phật Tử và Ðồng hương tại CHLB Ðức, 
góp phần cùng Chi Bộ Phật Giáo VNTN 
tại Ðức cũng như luôn sát cánh với chùa 
Viên Giác trong công cuộc hoằng dương, 
hành trì Giáo Pháp của Như Lai.  Tuy 
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nhiên, bên cạnh cũng có những khó 
khăn như thiếu nhân sự và việc thuê 
mướn phòng ốc tại các Chi Hội địa 
phương để tổ chức các khóa tu hay làm 
địa điểm để sinh hoạt, rất đắt đỏ! 

Tiếp theo, Ðạo Hữu Thị Minh Văn 
CôngTrâm đã phát biểu, nhắc lại những 
kỷ niệm rất thâm tình và thấm đượm 
nghĩa Thầy Trò trong thời gian Thượng 
Tọa vừa đến Ðức. Trong dịp nầy, ÐH đã 
thành tâm tán thán công đức cũng như ý 
chí của Thầy và không quên cám ơn tất 
cả bạn bè đã cùng chung sức xây dựng 
ngôi Già Lam Viên Giác. 

Ðược biết, ÐH Thị Minh, tức Bác Sĩ 
Văn Công Trâm, người bạn học thân 
thiết của Thầy từ khi còn ngồi chung 
dưới mái trường Tiểu Học tại quê nhà; 
cũng là người đã bảo lãnh và giúp đỡ 
Thầy rất nhiều trong thời gian Thầy mới 
qua Ðức. Cũng là một trong những Ðệ 
Tử đầu tiên của Thầy như ÐH Thị Tâm, 
Thị Chơn, Thị Lộc, Thị Hiện v.v… những 
ân tình chỉ có trong Phật Pháp! 

Trong phần Huấn Từ của Chư Tôn 
Ðức, Thượng Tọa Phương Trượng đã 
cám ơn BS Văn Công Trâm cũng như tất 
cả những người trong thời gian đầu tiên 
hay trong suốt 25 năm qua đã hỗ trợ 
không ngừng nghỉ cho Thầy. 

Thượng Tọa cũng  nhất tâm tán thán 
và cảm niệm công đức của Hòa Thượng 
Thích Minh Tâm đã hỗ trợ cho Thầy từ 
tinh thần lẫn vật chất để Thầy có phương 
tiện đặt những bước đi đầu tiên trên 
đường hoằng dương Phật Pháp tại xứ 
Ðức nầy. Hình ảnh kỷ niệm mà không 
bao giờ Thầy quên được là những hôm 
Hòa Thượng đến thăm Niệm Phật 
Ðường Viên Giác, HT đã cùng ngồi trên 
sàn nhà để dùng cơm! Và số tịnh tài HT 
đã cho Thầy… "vay mà không bao giờ 
hoàn lại" là 2000 Quan Pháp! 

Thượng Tọa cũng nhắc đến công 
đức của một Ưu Bà Di đến từ Hoa Kỳ 
đang có mặt trong Ðạo tràng, Ðó là ÐH 
Thị Hạnh Ðỗ Thị Ngọc Hiền. Trong 
những ngày khó khăn, bươn chải để xây 
đựng mái chùa Viên Giác, Cô đã cho 
Thầy mượn 900 US Dollars. Số tiền ân 
nghĩa nầy Thầy sẽ không bao giờ quên. 

Hòa Thượng Minh Tâm, quý TT  Bảo 
Lạc, Quảng Ba cũng đã chúc mừng 
những thành quả có được và sách tấn 
mọi người tiếp tục hoàn thành trách 
nhiệm để góp phần xây dựng cho nền 
hòa bình, an lạc trên thế giới! Chúc cho 
"Chân cứng đá mềm". 

 

hDẠ YẾN, MỪNG SINH NHỰT 
THỨ 55 CỦA TT VIÊN GIÁC 

Những thành quả trong 25 năm qua 
mà chúng ta  cùng chia sẻ trong suốt 
ngày hôm nay, có được là do nhân 
duyên phát khởi từ ngày 28 tháng 6 năm 
1949 tại   

Quê hương Xứ Quảng: ngày chú bé 
của dòng Họ Lê chơn chất chào đời. 

Với thời gian và quyết tâm tu học, 
chú đã trở thành một Vị Danh Tăng, một  

Thượng Tọa và từ hôm nay là Phương 
Trượng của ngôi Già Lam Viên Giác. 

Tối nay, tại Hội Trường, quý Chư 
Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức 
Tăng Ni và toàn thể Phật Tử hiện diện 
hân hoan kính mừng Sinh nhựt thứ 55 
của Thầy. 

Ðại Ðức Thích Thiện Thuận, một 
"MC" thật lưu loát, sống động đã diễn 
dẫn Chương trình với tất cả ý tình. Mở 
đầu là lời cung thỉnh Thượng Tọa 
Phương Trượng quang lâm lễ đài và Ðại 
Chúng đồng niệm Phật cầu gia bị. 

Buổi lễ đã diễn tiến thật trang 
nghiêm, trong Ðạo tình thân thiết. Ðại 
diện cho hàng Ðệ Tử xuất gia của Thầy, 
Ðại Ðức Thích Hạnh Tấn dâng lời tác 
bạch mừng Khánh tuế: 

"Huynh Ðệ chúng con đến từ 3 miền 
đất nước Việt Nam, từ khắp nơi trên Quê 
hương thứ hai nầy, nhờ ơn Thầy, chúng 
con có cơ duyên cùng tu tập dưới một 
mái chùa và thấy được ánh sáng chân lý 
là nhờ ơn thế độ của Thầy. Chúng con 
nguyện dâng hiến công đức tu trì lên 
Thầy và Pháp giới Chúng sanh". 

Tiếp tục chương trình là nghi lễ dâng 
trà, cắt bánh. 

Tiếp theo, Thượng Tọa Phương 
Trượng đã ban Huấn từ đến Tứ chúng 
Ðệ Tử: Hằng năm, vào ngày 28 tháng 6, 
cũng như năm nay, nhân dịp các Lễ Hội, 
Ðệ Tử xuất gia và tại gia đã tổ chức 
mừng Sinh nhựt thứ 55 của Thầy. Thầy 
đã nhắn nhủ để Phật Tử, Ðệ Tử ghi nhớ  
Tứ trọng ân: Ơn Cha Mẹ, Tổ Quốc, Thầy 
Tổ và Ðàn Na Tín Thí (hay người chung 
quanh). 

Nhân dịp nầy,Thầy cũng thân thiết 
tâm tình: Vì lòng  mong muốn cho Ðệ Tử 
nên người, nên có lúc Thầy đã bực dọc, 
không giữ vẹn sự từ mẫn. Thầy xin nhận 
phần lỗi về mình. 

Thầy cũng thành kính cảm niệm ân 
đức của các bậc Tôn Túc đã từ bi chỉ 
dạy cho Thầy trên bước đường tu học. 

Trong lời Huấn Từ của Chư Tôn Ðức 
đêm nay, chúng tôi ghi nhận: 

- Hòa Thượng Thích Tâm Châu đã 
cầu chúc "VÔ LƯỢNG THỌ" và trao 
tặng cho Thượng Tọa 4 câu thơ Ngài 
vừa cảm tác: 

"Ngũ tuần Khánh thị, thiên mệnh hữu 
dư phúc  thọ khai, 

Trang nghiêm y chánh ngự tâm tại. 

Giang Sơn, Ðạo Pháp tồn tâm niệm, 

Xán lạn thời quang hướng Bảo Ðài" 

      

Và Hòa Thượng vững tin, "dù cho 
Thượng Tọa  về ngôi Phương Trượng, 
nhưng lúc nào tâm cũng hướng về Phật 
Tử, Ðệ Tử tại gia, Ðệ Tử xuất gia, nhất 
là hướng về Quê hương, vì Ðạo Pháp 
luôn gắn liền với Tổ Quốc và Dân Tộc". 

-Thượng Tọa Thích Bảo Lạc đã nói: 
Ðối với Trưởng Tử của Như Lai, đi qua 
không cần lưu dấu tích; tại sao còn tổ 
chức mừng Sinh nhựt ? 

Chúng tôi xin mạo muội ghi lại ý của 
TT Bảo Lạc theo sự tiếp thu hạn hữu của 

mình: Việc tổ chức Mừng Khánh Tuế, 
không vì Thầy mà vì tứ chúng; vì Ðạo 
Phật gắn liền với Ðời sống và việc nhắc 
nhở, ghi nhớ Tứ trọng ân cũng là một 
trong những Giáo Pháp của Ðức Thế 
Tôn. 

Buổi Lễ Mừng Khánh Tuế đã kết thúc 
với Dạ Yến do chùa Phật Bảo, Quan Thế 
Âm cúng dường. Ðoàn Lân thuộc Gia 
Ðình Phật Tử Tâm Minh và Chánh Niệm 
giúp vui và Phần Văn nghệ do các Gia 
Ðình Phật Tử trình diễn thật đặc sắc. 

 

 

hLỄ KỶ NIỆM 25 NĂM XUẤT BẢN 
BÁO VIÊN GIÁC VÀ TRAO GIẢI 
THƯỞNG "VIẾT VỀ ÂU CHÂU" 

Theo Chương trình đã thông báo, Lễ 
Kỷ Niệm 25 năm xuất bản Báo Viên Giác 
và Lễ trao Giải thưởng Viên Giác "VIẾT 
VỀ ÂU CHÂU" do Báo Viên Giác tổ chức 
đã bắt đầu từ lúc 10 giờ ngày 
29.06.2003. 

Mở đầu, ÐH Ngô Ngọc Hiếu, "MC" 
của buổi lễ đã giới thiệu Chương trình và 
đọc sơ lượt quá trình thành lập và  phát 
triển của Tờ Báo Viên Giác: 

Tháng 4 năm 1978, một năm sau khi 
Ðại Ðức Thích Như Ðiển đến Ðức, công 
việc xây dựng chùa Viên Giác bắt đầu và 
ngay sau đó Tập San Viên Giác đầu tiên 
cũng ra đời. Hôm nay, chúng ta hân 
hoan kỷ niệm 25 năm thành lập chùa 
Viên và Báo Viên Giác cũng tròn 25 tuổi. 

Nhân dịp nầy, Báo Viên Giác đã đề 
xuất một Giải thưởng Viên Giác "VIẾT 
VỀ ÂU CHÂU" nhằm mục đích tạo nhân 
duyên cho mọi người trong Cộng Ðồng 
người Việt ly hương của chúng ta viết, 
để trao đổi cho nhau những kỷ niệm 
sống quý báu trong quá trình hội nhập 
vào các Quốc Gia Âu Châu. Cũng để 
duy trì tiếng Việt cho thế hệ mai sau. 

Ban Tổ chức đã trang trọng chào 
mừng và giới thiệu Quý Chư Tôn Hòa 
Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni 
đã từ bi quan lâm đến Hội Trường để 
chứng minh cũng như Ðại Diện các Cơ 
quan, Ðoàn thể, Tổ chức, Ðảng Phái 
v.v…đang  tham dự.   

Thượng Tọa Phương Trượng, 
nguyên Chủ Nhiệm Báo Viên Giác đã lên 
sân khấu để chào mừng quan khách và 
nhắc nhớ về quá trình thành lập và phát 
triển của tờ báo, từ khi còn  khổ nhỏ với 
số lượng phát hành chỉ có 500 tờ. Cho 
đến ngày nay đã tăng lên đến trên 6000 
tờ và có độc giả khắp 33 Quốc Gia trên 
thế giới. Thượng Tọa cảm ơn mọi người 
đã đóng góp công sức, tài chánh để tờ 
Báo tồn tại và phát triển, cũng như tất cả 
quý vị cộng tác với Báo Viên Giác mà 
không nhận một khoản thù lao nào cả. 

Thượng Tọa cũng tỏ lòng vui mừng 
trước sự hoan hỷ chứng minh của quý 
Chư Tôn Ðức và sự tham dự đông đủ 
của Quan khách, các Cơ quan, Ðoàn 
thể, các Tôn Giáo bạn, các cơ quan 
Truyền thông v.v… 
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Sau hết, Thượng Tọa cũng xin cáo 
lỗi trước những thiếu sót hoặc sơ suất vì 
trong 2 ngày qua đã có nhiều Lễ Hội! 

Tiếp theo, Ðạo Hữu Phù Vân, Chủ 
Bút, đã tường trình về sự hình thành và 
phát triển của tờ báo Viên Giác. Ðạo 
Hữu cũng không quên cảm ơn: 

- Sự tài trợ của Bộ Nội Vụ CHLB 
Ðức. 

- Sự  nhiệt tình ủng hộ của  tất cả 
độc giả. 

- Các bậc thức giả, các bậc trưởng 
thượng đã đóng góp, ủng hộ cho Báo 
Viên Giác. 

- Tất cả các Bạn hữu 

- Thầy Chủ Nhiệm đã dìu dắt, hướng 
dẫn, chỉ dạy  và ÐH cũng học được nơi 
Thầy các hạnh nguyện, sự hy sinh… 

Ðạo Hữu Chủ Bút cũng mong Ðại 
Ðức Tân Trụ Trì quan tâm đến Viên 
Giác, tờ Báo mang tên ngôi chùa mà 
Thầy đang trụ trì. 

Mong quý Chư Tôn Ðức Tăng Ni 
trong Giáo Hội quan tâm, hỗ trợ  cho tờ 
Báo Viên Giác. 

Tiếp tục Chương trình, Ban Tổ chức 
đã giới thiệu Sư Huynh Hà Ðậu Ðồng, 
Người đã quen thân với Thượng Tọa 
Viên Giác từ khi còn du học ở bên Nhựt 
và Thầy thường gọi bằng tiếng Sư 
Huynh thân thương. Là một Tín Ðồ Thiên 
Chúa Giáo, Sư Huynh đã bộc bạch lòng 
mình, hết sức vui mừng trước sự gắn bó 
giữa hai Tôn Giáo. 

Trong dịp nầy, Sư Huynh đã đọc Bài 
thơ "Hai mươi lăm năm Chùa Viên Giác" 
do ông cảm tác với thật nhiều tình ý,  
được chọn đăng trong Viên Giác số 135. 

Nhà báo Trọng Minh, cũng là Nhà 
Biên Khảo Văn Học đến từ California - 
Hoa Kỳ, đã chúc mừng, tán dương Giải 
Văn Học Viết Về Âu Châu và giới thiệu 
với  Chư Tôn Ðức cùng Cử Tọa quyển 
sách "VẺ VANG DÂN VIỆT", Tuyển Tập 
5 của ông. 

Theo ông Trọng Minh, mọi ngườI 
sanh ra đều mang một món nợ với quê 
hương, phải trả. Ngày nay, một số ít 
người đã làm việc xấu để cho người dân 
bản xứ coi thường, khinh rẻ Cộng Ðồng 
Người Việt chúng ta. Ông muốn viết lên 
những tấm gương trung trinh, tiết liệt của 
Tiền nhân; những người tốt việc tốt, 
những thành công, đỗ đạt của Người 
Việt hải ngoại chúng ta để gởi đến người 
bản xứ. 

Ông muốn nhắc đến Hai Bà Trưng, 
những vị Anh Thư của Dân Tộc từ đầu 
Kỷ Nguyên Dương lịch.  Ông muốn nhắc 
đến tinh thần Dân chủ ngay dưới chế độ 
Quân chủ của dân tộc Việt Nam chúng ta 
từ Thế Kỷ thứ 13, khi Vua Trần Nhân 
Tông đã cho triệu tập các Bô Lão tại Hội 
Nghị Diên Hồng để hỏi ý nên hòa hay 
chiến! Ông cũng muốn nêu lên sự bách 
chiến bách thắng của Vua Quang Trung, 
vị Anh hùng của Dân Tộc v.v… Và ông 
muốn tán dương Thượng Tọa Viên Giác, 
vị Danh Tăng đã phát huy Tôn Giáo, 
hoằng khai Phật Pháp tại xứ Ðức nầy, 

làm cho Chính quyền và người dân bản 
xứ rất cảm kính. 

 

Ðến đây, để thay đổi không khí, Ðạo 
Hữu Diệu Hiền đã ngâm Bài Thơ "Nhớ 
cây Ða chùa Viên Giác". 

TIếp theo, Ðạo Hữu Lương Hiền 
Sanh, Thư Ký Giải Thưởng Viên Giác 
"Viết về Âu Châu" đã tường trình diễn 
tiến cuộc thi như thời gian nhận bài từ 
ngày 01.01.2002 đến ngày 31.12.021. 
Tổng số bài dự thi là 146 bài của 100 
Tác giả, từ 11 quốc gia. Có 3 tác giả trên 
80 tuổi và vị trẻ  nhất là 21 tuổi. 

Ðạo hữu chân thành cám ơn tất cả 
Văn hữu đã hưởng ứng viết và gởi bài 
dự thi. 

Công việc của Văn phòng Thư ký là 
đánh máy, sửa chính tả các bài viết, rọc 
phách và gởi đến quý vị Giám khảo. 

Bài dự thi đuợc chọn đăng vào một 
Tuyển Tập "VIẾT VỀ ÂU CHÂU" dầy 700 
trang, rất trang nhã. Tuy nhiên, Ban Tổ 
Chức cũng thông báo xin quý Văn hữu 
không có bài đăng trong Tuyển tập hoan 
hỷ và mỗi Tác giả gởi Bài dự thi xin đến 
Văn phòng nhận một quyển sách để lưu 
niệm.  

  Tiếp tục chương trình, Ban Tổ Chức 
đã giới thiệu quý vị Giám Khảo như Giáo 
Sư Vũ Ký, Nhà Văn Nguyễn Thị Vinh, 
Tiến Sĩ Bùi Hạnh Nghi, Nhà văn, Nhà 
Thơ Nguyễn Hữu Nhật và Giáo Sư 
Huyền Thanh Lữ, (vắng mặt). 

Quý vị đã nồng nhiệt tán thán việc tổ 
chức Giải Thi, ngưỡng mộ Thượng Tọa 
Viên Giác đã và đang góp phần xây 
dựng, bảo tồn nền Văn Hóa Việt Nam và 
có sáng kiến tổ chức Giải Thi nầy; ca 
ngợi những tác giả, những bài viết rất ý 
nhị, nhiều màu sắc. Có những bài, văn 
phong chưa đạt lắm, nhưng tất cả đều 
nói lên những tâm tình, những ân nghĩa, 
những tấm lòng rất sâu đậm. 

Quý vị cũng ca ngợi cả những bài 
viết không trúng thưởng và tán thán 
những tác giả đã nhiệt tình hưởng ứng 
một Giải Văn Học rất bổ ích, vì viết là 
sống; viết cho cuộc sống được thâm 
trầm hơn. Nhất là viết để gìn giữ tiếng 
Mẹ. 

Giờ phút chờ đợi đã đến, Ban Tổ 
Chức trang trọng tuyên bố kết quả và 
mời các Tác giả trúng Giải lên sân khấu 
nhận quà tưởng thưởng cùng với những 
tràng pháo tay thật nồng nhiệt của quý 
Chư Tôn Ðức cùng toàn thể cử tọa: 

 

1.- GIẢI DANH DỰ: 

-Trần Thị Nhật Hưng, ở Thụy Sĩ, với 
bài: Cánh Chim lạc đàn. 

2.- GIẢI TƯỞNG LỆ: 

-Nguyễn Thị Phương Quỳnh, Bút 
hiệu (BH) Nguyễn Thị Hiền ở Ðức, với 
bài: Xuôi theo dòng đời. 

-Trần Thị Vân Hạc, BH Diệu Tâm, ở 
Pháp, với bài: Chị em Nhạn. 

3.- GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 

-Trần Thị Nhật Hưng với bài:  Hạnh 
Nhẫn nhục. 

-Trần Thị Nhật Hưng với bài: Lễ Sinh 
Nhựt. 

-Nguyễn Thị Huyền Nga, BH Thơ-
Chi-Việt, ở Pháp với bài: Thư cho em. 

-Trần Văn Huyền, BH Ðan Hà, ở 
Ðức, với bài: Quà tặng Mẹ.  

-Mai Ánh Nguyệt, BH Lưu Ánh 
Nguyệt, ở Pháp, với bài: Tình Người. 

-Thầy Hạnh Thức, BH Minh Vinh, ở 
Ðức, với bài: Vòng tay nhân ái.  

-Trần Thị Hồng Châu,  PD Huệ An, ở 
Ý, với bài: Giá Tự Do. 

-Trần Thị Vân Loan, BH Hương Cau, 
ở Ðức, với bài: Trong Khoảnh Khắc 

-Denise Tôn Nữ, ở Ðức, với bài: Trăn 
Trở. 

-Mai Lý Cang, BH.An Tiêm, ở Pháp, 
với bài: Một thế hệ nhân chứng. 

 

GIẢI AN ỦI: 

-Trần Văn Minh, BH Nhựt Trọng, ở 
Ðức, với bài: Ân Tình Việt Ðức.  

-Trần Văn Huyền, BH Ðan Hà, ở 
Ðức, với bài: Quê Hương và Tình Người. 

-Nguyễn Thị Kiêm, BH Diệu Hiền 
NTK, ở Ðức, với bài: Chân Dung Hạnh 
phúc. 

-Nguyễn Long, BH Ảo Lục, ở Úc, với 
bài: Hồi ký Tây Ðức. 

-Lê Quang Thông, BH Nguyên Ðạt, ở 
Ðức, với bài: Emile. 

-Nguyễn Thị Chi, BH Bạch Mai, ở 
Ðức, với bài: Khách Sộp. 

-Lê Quang Liêm, BH Cùng Tử, ở 
Ðức, với bài: Hình bóng của Mẹ. 

-Trần Thị Vân Nga, BH Trần Thị 
Thừa Thiên, ở Ðức, với bài: Những mẩu 
nến vụn. 

-Trần Thị Kim Anh, BH Kim, ở Áo, 
với bài: Hoài Mong. 

 

GIẢI AN ỦI ÐỒNG HẠNG: 

-Nguyễn Thanh Quang, PD Chí 
Pháp, ở Hòa Lan, với bài: Những bàn tay 
cứu độ. 

-Lê Thị Ngọc Tuyết, BH La Tường 
Mai, ở Ðức, với bài: Con tôi, nước Ðức 
và Kinh nghiệm hội nhập. 

-Lê Ngọc Châu BH Lê Hoàng Thanh, 
ở Ðức, với bài: Sóng gió đời Sinh viên.  

 

hÐẠI  TRAI ÐÀN CHẨN TẾ VÀ LỜI 
KẾT 

Những ngày Lễ Hội kỷ niệm 25 năm 
tại chùa Viên Giác được kết thúc bằng 
một Ðại Trai Ðàn Chẩn Tế do Hòa 
Thượng Thích Long Thơ làm Chủ Sám 
và đã có hàng trăm Phật Tử tham dự. 

Ðại Trai Ðàn được cử hành suốt 6 
tiếng đồng hồ tại Chánh Ðiện để tạ ơn 
Tam Bảo đã gia bị cho các Lễ Hội được 
viên thành, để nguyện cầu cho Thế Giới 
hòa bình, nhân sinh an lạc, cho Viên 
Giác Tự và Tăng, Chúng an hòa và phổ 
nguyện, âm siêu dương thới, Pháp giới, 
Chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. 

 

NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT 



  

viên giác 136 tháng 8 næm 2003 89

KHÓA TU  
GIEO DUYÊN 

KỲ 5 
tại chùa  

Viên Giác 
và Tang lễ Bác 

Thiện Pháp 
 

                                                     
� Nhựt Trọng 

 

iếp theo các Lễ Hội vào hai 
ngày 28 và 29.06.03 để kỷ 

niệm 25 năm thành lập chùa Viên 
Giác, 25 năm xuất bản Báo Viên Giác 
và trao Giải thưởng "VIẾT VỀ ÂU 
CHÂU", khóa tu Gieo Duyên kỳ 5 đã 
bắt đầu vào ngày 01.07.03 và kéo dài 
đến ngày 13.07.2003. 

Lễ khai giảng thật trang nghiêm 
dưới sự chủ trì của Thượng Tọa 
Phương Trượng và sự chứng minh 
của trên 40 Chư Tôn Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng, Ni. Ðặc 
biệt là nhị vị Hòa Thượng Như Thọ và 
Bảo An, đến từ Việt Nam. Số Học viên 
tham dự trên 70 và lúc nhiều nhất là 
91. Sau lễ khai giảng, TT Phương 
Trượng đã mời quý Chư Tôn Ðức và 
Học viên chụp ảnh lưu niệm. Tiếp theo 
là một thời Pháp của TT Thích Quảng 
Ba, trước khi Thầy trở về Úc vì bận 
Phật sự, không thể lưu lại đến cuối 
khóa. 

Trong suốt khóa tu, Chư Tôn Ðức 
đã ca ngợi tinh thần tu học của Phật 
Tử tại Ðức cũng như tại Âu Châu và 
nhắc lại ý nghĩa Tu Gieo Duyên là tu 
và học như một Tăng, Ni để gieo 
duyên xuất gia sau nầy. 

VỀ PHẦN TU 

Theo Thời Khóa Biểu ghi trên, mỗi 
ngày Học viên có 5 thời khóa tụng 
Kinh niệm Phật, đi Kinh hành, lễ lạy 
trên Chánh điện. 

Trong suốt khóa tu, còn có 2 ngày 
TỊNH KHẨU thật bổ ích. Năm thứ hai 
hành trì, chúng tôi thấy việc tịnh khẩu 
có phần nhẹ nhàng và thành quả đạt 
được trên 80%. Nhân đây, chúng tôi 
cũng xin tán thán Ban Tổ Chức, bên 
cạnh các phần việc thật đa đoan, quý 
Ðạo hữu đã thực hiện những Bảng tên 
và chữ Ngày Tịnh Khẩu thật đẹp. 

Như những năm qua, Học viên còn 
được lạy Kinh Ðại Bát Niết Bàn, mỗi 
chữ một lạy do TT Phương Trượng  
hướng dẫn. Mỗi đêm lạy được trên 
300 lạy và năm nay đã đến Phẩm 
Phạm Hạnh, trang 614, Quyển 1.  

VỀ PHẦN HỌC  

Một nhân duyên rất thù thắng, 
khóa tu Gieo Duyên năm nay tiếp tục 
ngay sau 2 ngày Lễ Hội nên Học viên 
đã được quý Chư Tôn Ðức, Giảng Sư 
từ khắp nơi ban cho những Bài Pháp 
thật tươi vui, thâm trầm và lợi lạc. 

hTT Phương Trượng đã dành thì 
giờ để Thầy trò, Ðạo hữu trao đổi  
những tâm tư, tình cảm cô động trong 
các buổi Lễ kỷ niệm vừa qua. 

* Ðại Ðức Thích Giải Hiền, thuộc 
chùa Linh Phước, Ðà Lạt, Việt Nam; 
Là một học Tăng Trung Cấp Phật Học 
Vĩnh Nghiêm, đang theo học Thạc Sĩ 
tại Ðài Loan. 

- ÐÐ tán thán sự tu học của Phật Tử 
tại Ðức và nhắc nhở người Phật Tử 
phải tự thắp đuốc lên mà đi, phải tự 
bơi vào bờ giác ngộ như lời Phật dạy. 

-Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
Ðức Bổn Sư: Ta như một vị lương y, 
biết bịnh và cho thuốc, nhưng khỏi 
bịnh hay không là do người bịnh có 
chịu uống thuốc hay không.  

-Tu Gieo Duyên tức là gieo nhân 
xuất gia vì vậy Học viên phải giữ thân, 
khẩu, ý cho thật thanh tịnh như một 
Tăng, Ni đang tu tập tại chùa. 

- Mạng sống của con người thật vô 
thường, thật ngắn ngủi như một bữa 
ăn, như một tiếng vỗ tay và đúng nhất, 
chỉ trong một hơi thở mà thôi. 

- Nếu trong cuộc đời chúng ta có 3 
người bạn thật gắn bó: tiền, tình và sự 
tu học; thì khi chúng ta ra đi, chỉ có 
người bạn chí thành theo ta là sự tu 
học. 

- ÐÐ còn kể cho Học viên những 
mẩu chuyện trong "Góp nhặt cát đá" 
thật thâm thúy.  

hNhững ngày tiếp theo, Học viên 
còn được nghe Pháp với Hòa Thượng 
Thị Ðức, với Ðại Ðức Thiện Thuận đến 
từ Việt Nam, với Thượng Tọa Trường 
Sanh, Chi Bộ Trưởng PGVNTN tại 
Tân Tây Lan, với Ðại Ðức Hạnh Tấn, 
Ðại Ðức Ðồng Văn và với TT Phương 
Trượng qua những Bài Pháp vô cùng 
lợi lạc. 

Rất tiếc vì trong phạm vi bài viết 
nầy, chúng tôi không thể ghi hết được. 
Quý Ðạo Hữu muốn có CD-MP3 gồm 
đầy đủ các Bài Pháp nói trên, xin liên 
lạc về chùa. 

VỀ SỰ SINH HOẠT  

Trong khóa tu năm nay, Ðại Ðức 
Tân Trụ Trì đã  phát ra "pháo lệnh" 
đầu tiên, hướng dẫn cho Phật Tử một 
số qui định về các nghi thức thật cần 
thiết để làm cho Ðạo Tràng có nền 
nếp, trang nghiêm, thanh tịnh như: 

- Việc để giày dép cho có thứ tự, 
ngay ngắn, không nên xử dụng dép 
của người khác. Về điểm nầy, chúng 
tôi ghi nhận, trong khóa tu có nhiều 
Ðạo hữu không tránh khỏi phiền não vì 
phải đi tìm đôi dép của mình! Một lần 
nữa, xin đề nghị, sau nầy khi đến khóa 
tu, mỗi người nên nhớ đem theo một 
đôi dép. 

- Trong khi đi kinh hành, chí tâm 
quán tưởng và niệm Phật, giữ khoảng 
cách và nhịp chân, không dừng lại và 
quay sang để xá các bàn Phật hay bàn 
Tổ. 

- Ban Hương Ðăng của khóa tu 
sắp xếp các Tọa Cụ, Bồ đoàn, kệ tụng 
Kinh theo qui định và Học viên nên giữ 
đúng theo sự hướng dẫn.   

Trong giờ chỉ tịnh, từ lúc 13 giờ, 
ÐÐ trụ trì có cho phép Ðạo hữu Thiện 
Giới hướng dẫn cho Học viên về khí 
công, về các động tác thể dục thật bổ 
ích, để trị những chứng bịnh thông 
thường, tránh sự mệt mỏi. (Không bắt 
buộc Học viên phải tham dự). 

Trong khóa tu cũng có Lễ truyền 
Bồ Tát Giới tại gia cho 3 vị Ưu Bà Tắc 
và 10 vị Ưu Bà Di do Hòa Thượng Bảo 
An làm Hòa Thượng Ðàn đầu và nhân 
dịp cũng có lễ Quy Y Tam Bảo cho 2 
Ưu Bà Di đến từ Trung Quốc thật 
trang nghiêm ! 

Về phần công quả, chúng tôi ghi 
nhận Ban Trai Soạn rất nhiệt tâm phục 
vụ, bỏ ra nhiều công sức, thời gian để 
cho Học viên có được những bữa ăn 
thật ngon miệng, đúng giờ. Ðặc biệt là 
sau khi lạy Kinh Ðại Bát Niết Bàn còn 
có món chè để bồi dưỡng. Lý do vì 
quý Ðạo hữu Trai Soạn biết rằng trong 
bữa cơm chiều, các Bạn Ðạo của 
mình không dám ăn no. 

Tường thuật về khóa tu Gieo 
Duyên năm nay, chúng tôi nghĩ không 
thể thiếu phần Tang Lễ của Bác 
THIỆN PHÁP Hà Thị Lan Anh ! 

Bác là đương kim Chi Hội Trưởng 
Chi Hội Phật Tử VNTN Stuttgart, 73 
tuổi. Cách nay 6-7 năm bác bị bịnh tim 
rất nặng nhưng bác đã quyết tâm tham 
dự một chuyến hành hương sang xứ 
Phật do Thượng Tọa Viên Giác tổ 
chức. Bác sĩ và gia đình đều ngăn 
cản! Bác sĩ cho biết, nếu bác đi, có thể 
nguy hiểm cho tính mạng! Nhưng với 
chí nguyện và niềm tin son sắc, bác đã 
nói : "Dù có chết trên xứ Phật, bác 
cũng vui !". 

T 
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Tại Bồ Ðề Ðạo Tràng, trước Tôn 
Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bác đã 
thành tâm dâng lên ước nguyện của 
mình và bác đã nhắm mắt lại và đi 
đúng đến trước Tôn Tượng. (Theo 
truyền thuyết, nếu ai đó cầu nguyện 
một việc gì, nhưng sẽ không thành đạt 
thì sẽ đi lạc hướng, không thể đến 
trước Tôn Tượng được!). 

Sau nầy bác kể lại là khi đi nửa 
đường, Bác cảm thấy như tim ngừng 
đập, nhưng khi mở mắt ra thì Bác 
đang đứng trước Tượng Quán Thế 
Âm Bồ Tát. Bác nói là Ðức Quán Thế 
Âm đã cho bác trái tim mới ! Thật vậy, 
trở về Ðức, bác không còn phải đi gậy, 
sức khỏe rất tốt, bác đã hết bịnh 
tim, làm cho Bác sĩ điều trị của bác 
cũng rất ngạc nhiên ! 

Từ đó, bác quyết tâm tu niệm 
nhiều hơn. Bác thường tham dự các 
khóa tu và về Phật sự, bác đã nỗ lực 
làm cho Chi Hội Stuttgart ngày thêm 
phát triển. 

Cuối tháng sáu, bác đã về chùa 
chung vui các ngày Lễ Hội và ở lại 
tham dự khóa tu Gieo Duyên. Hằng 
ngày bác đã có mặt trong các thời 
khóa và rất vui vẻ với bạn bè. Nhưng 
đến giữa khóa tu, Bác bị bịnh ói mửa 
trong nhà vệ sinh ! Có Ðạo hữu trông 
thấy và đưa bác về phòng. Ðạo Hữu 
Thiện Vân Nguyễn Văn Chương, có 
nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho 
khóa tu đến đo mạch và thấy rất yếu ! 
Chúng tôi gọi Bác sĩ cấp cứu và đưa 
Bác vào bịnh viện. 

Bác sĩ cho biết là bác bị Tai biến 
mạch máu não rất nặng ! Nếu mổ ra, 
cũng có hy vọng bác sống, nhưng phải 
nằm một chỗ và có thể không biết gì 
hết! 

Ðiều quan trọng là, trước đây bác 
luôn nguyện cầu với Chư Phật, Chư 
Bồ Tát và thường nói với Thầy là "Con 

nguyện được chết tại chùa, có Thầy 
có Bạn". 

Và nay Bác đã toại nguyện! Bác đã 
xả bỏ xác thân tứ đại giữa một khóa tu 
có hàng trăm Chư Tôn Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng,  Ni và 
hàng trăm Ðạo hữu Phật Tử. 

Suốt mấy ngày bác nằm trong bịnh 
viện, quý Thầy Cô, kể cả TT Phương 
Trượng, Ðại Ðức Trụ Trì, Ðại Ðức 
Giáo Thọ…đã luân phiên đến hộ niệm 
cho bác... Cho đến lúc bác lâm chung, 
toán hộ niệm do ÐÐ Hạnh Tấn hướng 
dẫn đã tụng Kinh Chú đến 1 giờ 
khuya, vừa về chùa nghỉ ngơi thì bác 
trút hơi thở sau cùng vào lúc 01 giờ 30 
ngày 11.07.2003 ! 

Hôm lễ nhập liệm của bác, quý 
Chư Tôn Ðức và Phật Tử đến đầy cả 
nhà quàn. Và Hòa Thượng Như Thọ 
đã chủ trì buổi lễ với sự chứng minh 
của TT Phương Trượng và quý Chư 
Tôn Ðức. 

Trong thời Pháp vào buổi chiều 
ngày 11.07.03, TT Phương Trượng đã 
dành trọn thì giờ để nói về việc tu, học 
và hành thế nào cho an lạc qua cuộc 
đời tu học của Ðạo hữu Phật Tử Thiện 
Pháp. Thầy cũng nhắc đến sự ra đi 

của Thân Mẫu Thầy Hạnh Tấn, của 
Thân Mẫu ÐH Thiện Liễu và nhứt là 
của Cố TT Thích Thiện Thông ! 

Qua những diễn tiến và hình ảnh 
thực tế, qua những nhân duyên Phật 
pháp rất cụ thể, chúng ta tin rằng bác 
Thiện Pháp đã được vãng sanh. 

Trong đêm thứ bảy 12.07.03, thay 
vì một buổi trà đàm và văn nghệ trước 
khi kết thúc khóa tu như thường lệ, TT 
Phương Trượng đã đề nghị đổi thành  
"Ðêm Tưởng Niệm". Những ngọn nến 
trắng lung linh trên bàn, những lời tâm 
tình, tán thán công đức tu trì của bác 
Thiện Pháp… Con cháu có nhân 
duyên để nhắc nhớ những kỷ niệm 
thuở bác còn sanh tiền, để nói lên 
những thiếu sót trong bổn phận của 
mình ! Qua lời diễn dẫn của ÐÐ Thiện 
Thuận, một "MC" thật lưu loát, thật 
sống động đã giới thiệu những bài hát, 
những bài thơ viết về Mẹ, về tình Mẫu 
Tử…Tất cả đã quyện tình ý vào nhau 
để Ðêm Tưởng Niệm hướng về người 
Bạn Ðạo thân thương vừa mới khuất 
thêm thâm trầm, để giúp cho mọi 
người quán chiếu về đường tu học 
của mình và đã trở thành một kỷ niệm 
khó quên. 

Xin chân thành nguyện cầu Chư 
Phật, Chư Bồ Tát tiếp độ hương linh 
bác Thiện Pháp được vãng sanh Tây 
Phương Tịnh Ðộ. 

Gần 10 năm, chúng tôi đã viết 
những Bản Tin, những phóng sự về tu 
học và Phật sự cộng tác với Báo Viên 
Giác. Ðã nhiều lần, tôi có nhân duyên 
viết về những Tang lễ của quý Cô Bác, 
quý Ðạo hữu thân thương. Ðặc biệt, 
có những lần chúng tôi vô cùng cảm 
xúc khi viết và ghi lời tựa: "Khóa tu 
Gieo Duyên kỳ 2 và Lễ Tang Cố TT. 
THÍCH THIỆN THÔNG" ; "Ngày 11 
tháng 4 và Tang lễ Bác NGUYÊN TRÍ 
Trần Hữu Khiếu"; "Khóa Tu Bát Quan 
Trai Giới tại Chi Hội PTVNTN 
Aschaffenburg và Tang lễ Bác DIỆU 
PHÁT" và hôm nay "Khóa tu Gieo 
Duyên kỳ 5 và Tang lễ Bác THIỆN 
PHÁP". 

Sự ra đi của  bác Thiện Pháp trong 
một nhân duyên thật thù thắng. Qua 
những mẩu chuyện về việc chí tâm tu 
học, lập nguyện và được như ý 
nguyện, bác Thiện Pháp đã giã biệt 
chúng ta để một lần nữa, chúng ta 
quán chiếu về sự vô thường. Nhưng 
khi người con Phật đã có Tín, Nguyện, 
Hạnh vững chắc thì đường về bờ giác 
không xa. 

Xin nhất tâm hồi hướng công đức 
tu tập và Phật sự trong khóa tu Gieo 
Duyên năm nay lên Ba Ngôi Tam Bảo, 
nguyện cầu cho Pháp Giới Chúng 
Sanh đều trọn thành Phật Ðạo.� 

 

Quš ChÜ tôn, Hòa ThÜ®ng, ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc Tæng Ni và h†c viên chøp 
änh lÜu niŒm sau lÍ khai giäng khóa tu gieo duyên kÿ 5-2003 (Bác ThiŒn 

Pháp ngÒi hàng ÇÀu ngÜ©i thÙ 3 bên trái) 
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Phân Ðu 
 
ñÜ®c tin buÒn, Thân MÅu cûa anh Lê TÃn L¶c, Ahlen 
Dolberg 

Cø Bà Lê TÃn ThÙ 
NhÛ danh Võ ThÎ PhÜ©ng 

Tå th‰ ngày 18.06.2003 (nh¢m ngày 19.05 AL) 
tåi Sàigòn - ViŒt Nam 
ThÜ®ng th† 96 tu°i 

Chúng tôi xin thành kính phân Üu cùng anh chÎ Lê TÃn L¶c 
và tang quy‰n, kính l©i nguyŒn cÀu HÜÖng Linh Cø Bà s§m 
vãng sanh vŠ cänh gi§i C¿c Låc. 
- Gia Çình Lê ñình Tân 
Thông gia - Uelzen 
 

PHÂN ÐU 
 
ñÜ®c tin buÒn, Thân MÅu cûa anh VÜÖng Diên Châu là 

Cø Bà VÐ÷NG −NG 
NhÛ danh Lš ThÎ BuÓi  
Pháp danh DiŒu ThÖ 

sanh ngày 05.05.1915 tåi ViŒt Nam 
Çã mŒnh chung vào lúc 14 gi© 00  

ngày 13 tháng 6 næm 2003 tåi Köln 
ThÜ®ng th† 89 tu°i 

Tang lÍ së ÇÜ®c cº hành vào lúc 13 gi© 30 ngày thÙ ba 
24.06.2003 tåi Friedhof Köln-Chorweiler. 

Xin thành kính phân Üu cùng: 
Anh ChÎ VÜÖng Diên Châu 
Anh ChÎ VÜÖng Diên Hi‰u 
Anh ChÎ VÜÖng Thúy LiÍu 
Anh ChÎ VÜÖng Diên ñåt 
Anh ChÎ VÜÖng Thúy LŒ 
Anh ChÎ VÜÖng Diên Nghïa 
và toàn th‹ tang quy‰n 
NguyŒn cÀu cho HÜÖng Linh Cø Bà s§m vŠ nÖi TÎnh ñ¶. 

Thành kính phân Üu: 
- H¶i NgÜ©i ViŒt Tœ Nån tåi Köln 
- ViDi Arbeitsgemeinschaft e.V 
- Nhóm Thân H»u Dortmund 
- Các gia Çình: NguyÍn H»u Dõng, Liêu TuÃn Tú, ñào Væn 
BÃt, DÜÖng HÒng Ân, DÜÖng HÒng Tråch, VÛ Ng†c Yên, 
Huÿnh Væn Ngày, NguyÍn HÒng Thanh, NguyÍn QuÓc 
Khánh, VÛ Ng†c Tâm, ñ¥ng Quš DÛng, ñ‡ ñæng ñåo. 
 
 

Cáo phó & cäm tå 
 

Chúng tôi vô cùng thÜÖng ti‰c và Çau buÒn báo tin cùng 
thân b¢ng, quy‰n thu¶c gÀn xa là: Em, Thân MÅu, Bà N¶i, 
Bà Ngoåi cûa chúng tôi: 

Bà Jeanne Maria nguyÍn thÎ l¶c 
Sinh næm 1934 

ñã tå th‰ vào lúc 20 gi© 48 phút  

ngày thÙ ba 17.06.2003 tåi Stadthagen, ñÙc QuÓc 
HÜªng th† 70 tu°i 

LÍ phát tang lúc 16 gi© 00 ngày 20.06.2003 tåi Stathagen. 
LÍ Ç¶ng quan ÇÜ®c cº hành vào lúc 11 gi© 30 ngày 
21.06.2003 tåi Stadthagen. 
 

Tang gia ÇÒng kính báo 
ñÒng th©i chúng con/chúng tôi xin chân thành cäm tå: 
- Linh Møc Phao LÒ Phåm Væn TuÃn 
- Cùng Quš Cø, Quš Bác, Quš B¢ng H»u gÀn xa Çã cùng 
Ç†c Kinh, cùng CÀu NguyŒn, g†i ÇiŒn thoåi, gºi thÜ, gºi 
Tràng hoa, giúp l©i an ûi, chia buÒn, Ç‰n thæm vi‰ng, ÇÒng 
th©i giúp Ç«, chÌ dÅn, cùng tham d¿ và tiÍn ÇÜa Linh C»u 
cûa Em, Thân MÅu, Bà N¶i, Bà Ngoåi chúng tôi vŠ nÖi an 
lành thanh tÎnh. 
Trong lúc tang gia bÓi rÓi, ch¡c ch¡n không sao tránh khÕi 
sÖ sót, kính mong ÇÙc Linh Møc cùng Quš VÎ niŒm tình tha 
thÙ. 

Tang gia ÇÒng kính bái 
-Anh : Rene NguyÍn Du (ViŒt Nam) 
-TrÜªng Nam: Pierre Cao TriŠu Hoàng v® và con (Pháp) 
-ThÙ Nam: Paul Cao TriŠu Quân, v® và con (ViŒt Nam) 
-     " : Robert Cao TriŠu HuÃn, v® và con (ViŒt Nam) 
-     " : Cao Hoàng Sang, v® và con (Canada) 
-TrÜªng N»: Cao ThÎ Xuân HÜÖng, chÒng và con (MÏ) 
-ThÙ N» : Cao ThÎ MÏ Dung và ChÒng (Pháp) 
-     " : Cao ThÎ Tuy‰t HÒng, chÒng và con (ñÙc) 
-     " : Cao ThÎ Thu Trang, chÒng và con (ViŒt Nam) 
-     " : TrÀn Anh Ng†c PhÜ®ng, chÒng và con (Canada) 
 
 

Cáo phó & Cäm Tå 
 

Gia Çình chúng tôi vô cùng thÜÖng ti‰c và Çau Ç§n báo tin 
cùng thân b¢ng quy‰n thu¶c xa gÀn: ChÒng, Cha, Em, Ông 
cûa chúng tôi là: 

Cø Huÿnh TÜÖng 
Pháp danh PhÜ§c Chiêu 

Sanh ngày 24.05.1924 
Tå th‰ ngày 27.05.2003, nh¢m ngày 27.04  
næm Quš Mùi, tåi München - ñÙc QuÓc. 

ThÜ®ng th† 80 tu°i 
 
Tang lÍ ÇÜ®c cº hành vào lúc 11 gi© 30 ngày 30.05.2003 tåi 
Nghïa trang Ostfriedhof - München. 
     ñÒng th©i chúng con/chúng tôi ÇÒng thành kính cäm tå: 
-ñåi ñÙc Thích TØ Trí, Trø trì chùa Tâm Giác 
-ñåi ñÙc Thích ñÒng Væn, chùa Viên Giác 
-Ban H¶ NiŒm Chùa Tâm Giác 
-ñåi diŒn H¶i NgÜ©i ViŒt Cao Niên tåi München 
-Cùng quš Bà con, B¢ng h»u, ñåo H»u, Thân h»u, ñÒng 
hÜÖng Çã ÇiŒn thoåi, gºi thÜ chia buÒn cÛng nhÜ Çã Ç‰n h¶ 
niŒm, cÀu nguyŒn và tiÍn ÇÜa HÜÖng Linh Cø PhÜ§c Chiêu 
Ç‰n nÖi an nghÌ cuÓi cùng. 
Trong lúc tang gia bÓi rÓi không tránh khÕi sÖ suÃt, kính 
mong quš vÎ niŒm tình tha thÙ. 

Tang gia ÇÒng kính bái 
-V®: Låc ThÎ Ngänh, Pháp danh DiŒu ña 
-Em trai: Huÿnh Sây Múi 
-Em gái: Huÿnh H®p 
-GÇ. Huÿnh Xích TÜ©ng 
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-GÇ. Huÿnh Xích Minh 
-GÇ. Huÿnh DÛng 
-Cháu N¶i: Huÿnh Bäo Trì. 
 

Cáo Phó & Cäm Tå 
 

Gia Çình chúng con / chúng tôi vô cùng thÜÖng ti‰c xin 
thông báo Ç‰n cùng quš Bà con, Thân h»u, ñåo h»u là: ChÎ, 
MË, Dì, Cô, Bà N¶i, Bà Ngoåi, Bà CÓ chúng con/ chúng tôi 
là 

Bà Hà ThÎ Lan Anh 
Pháp danh ThiŒn Pháp  
 Th† BÒ Tát Gi§i tåi gia 

Sinh ngày 06.05.1930 tåi B‰n Tre - ViŒt Nam 
ñã tå th‰ vào lúc 01 gi© 30 phút 

ngày 11.07.2003 nh¢m ngày 12 tháng 6 næm Quš Mùi  
tåi Hannover - ñÙc QuÓc 

HÜªng th† 74 tu°i. 
 

Tang gia ÇÒng khÃp báo 
ñÒng th©i chúng con / chúng tôi vô cùng tri ân chÜ vÎ: 

-Hòa ThÜ®ng Thích NhÜ Th†, Trø trì chùa Long ThÖ ñà 
N¤ng - ViŒt Nam. 
-ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n, PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên 
Giác. 
-ThÜ®ng T†a Thích TrÜ©ng Sanh, Trø trì chùa Giác Nhiên 
Tân Tây Lan 
-ThÜ®ng T†a Thích ñÒng MÅn, Trø trì T° Çình Chúc Thánh 
H¶i An - ViŒt Nam. 
-ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn, Trø trì chùa Viên Giác Hannover 
-ñåi ñÙc Thích Hånh Bäo, Trø trì chùa Vån Hånh - ñan 
Måch. 
-ñåi ñÙc Thích NhÜ TÎnh, Trø trì chùa Viên Giác H¶i An - 
ViŒt Nam. 
-ñåi ñÙc Thích ñÒng Væn, Chi B¶ Phó N¶i Vø Chi B¶ 
GHPGVNTN ñÙc QuÓc. 
-ñåi ñÙc Thích Hånh Gi§i, Chi B¶ Phó Ngoåi Vø Chi B¶ 
GHPGVNTN ñÙc QuÓc. 
-ñåi ñÙc Thích Phong Nhã, Chùa Linh Quang - Sàigòn. 
-ñåi ñÙc Thích ThiŒn ThuÆn, Trø trì ViŒn chuyên tu Bà RÎa 
-ñåi ñÙc Thích NhÜ Tú, H†c Tæng tåi ƒn ñ¶ 
-ñåi ñÙc Thích Hånh ñÙc, H†c Tæng tåi ƒn ñ¶ 
-ñåi ñÙc Thích Hånh TØ, Trø trì NPñ Viên Âm Nürnberg 
-ñåi ñÙc Thích Ph° TÃn, chùa Liên Hoa Santa Ana - USA 
-ñåi ñÙc Thích Giác ñÙc, chùa Ph° Bäo Bình ñÎnh - VN. 
-SÜ Bà TN DiŒu Tâm, Trø trì chùa Bäo Quang Hamburg 
-Ni SÜ TN NhÜ Viên, Trø trì NPñ Tam Bäo Reutlingen 
-Ni SÜ TN DiŒu PhÜ§c, Trø trì chùa Linh ThÙu Berlin 
-SÜ Cô TN Tâm Viên, chùa Linh ThÙu - Berlin 
- Ni SÜ Thích N» NhÜ Minh  - Thøy Sï 
-SÜ Cô TN ñàm Thính - Thøy Sï 
-Cùng ChÜ Tôn ñÙc Tæng Ni các chùa Viên Giác, Bäo 
Quang, Linh ThÙu Çã không quän ngåi Ç‰n h‡ tr® chúng con 
trong các bu°i lÍ tÄm liŒm, tÓng táng, phøc tang cho Thân 
MÅu, Cô MÅu, Dì MÅu, N¶i Ngoåi T° chúng con. 

ñÒng th©i chúng tôi cÛng xin cäm niŒm: 
-H¶i PhÆt Tº cùng 18 Chi H¶i và 3 Ban Liên Låc PVNTN tåi 
ñÙc. 
-Anh ThiŒn ThuÆn - VÛ Xuân Phong, ñåi diŒn Chi H¶i 
PTVNTN tåi Stuttgart & VPC 
-Quš vÎ trong Liên Chúng BÒ Tát gi§i tåi gia 

-Ông Bà Bác sï TrÀn Huê 
-Cùng tÃt cä quš H¶i ñoàn, quš bác, quš anh chÎ Çã Ç‰n h¶ 
niŒm, chia buÒn và phân Üu v§i tang quy‰n chúng con / 
chúng tôi. 
Trong khi tang gia bÓi rÓi ch¡c h£n có nhiŠu ÇiŠu sÖ sót kính 
mong quš vÎ niŒm tình h› thÙ. 

Tang gia ÇÒng bái tå 
- Em trai Hà Væn Lai và gia Çình - ViŒt Nam 
-Em Trai: Hà Væn Thành và gia Çình - ñÙc 
-TrÜªng N»: Cao ThÎ Thu HÒng và gia Çình - ViŒt Nam 
-ThÙ n»:  Cao ThÎ Ng†c SÜÖng và gia Çình - ViŒt Nam 
-TrÜªng Nam: TrÀn LÆp NghiŒp và gia Çình - Canada 
-ThÙ n»: Cao ThÎ Thu Cúc và gia Çình - ñÙc 
-ThÙ nam: Cao Ng†c Bích và gia Çình - MÏ 
-ThÙ n»: Phåm ThÎ H¢ng Nga và gia Çình - ñÙc 
-ThÙ nam: Cao Månh Hùng và gia Çình - ñÙc 
-ThÙ nam: Cao Hùng CÜ©ng 
-ThÙ nam: Cao Thành Long và gia Çình - ñÙc 
-Nghïa tº: Rene Vogt - ñÙc. 
 

PHÂN ÐU 
 

ñÜ®c tin buÒn, ñH. Chi H¶i TrÜªng Chi H¶i PTVNTN tåi 
Stuttgart & VPC 

ñåo H»u Hà thÎ lan anh 
Pháp danh ThiŒn Pháp  
Th† BÒ Tát Gi§i tåi gia 
Sanh ngày 06.05.1930 
Tå th‰ ngày 11.07.2003  

 HÜªng th† 74 tu°i. 
Chúng tôi thành tâm phân Üu cùng ñåo H»u ThiŒn Minh Hà 
Væn Thành và tang quy‰n, ÇÒng th©i kính nguyŒn cÀu 
HÜÖng Linh ñåo H»u ThiŒn Pháp s§m vãng sanh vŠ th‰ gi§i 
cûa ñÙc PhÆt A Di ñà. 
-H¶i PhÆt Tº + 18 Chi H¶i + 3 Ban Liên Låc PhÆt Tº VNTN 
tåi ñÙc QuÓc. 
-Liên Chúng BÒ Tát gi§i tåi ñÙc QuÓc 
-Ban H¶ Trì Tam Bäo chùa Viên Giác 
-Ban HÜ§ng DÅn GñPT + 7 GñPTVNTN tåi ñÙc QuÓc. 
 

PHÂN ÐU 
 

Chúng tôi vô cùng xúc Ç¶ng ÇÜ®c tin HiŠn Thê cûa Cø Ông 
Quách H»u, Thân MÅu cûa ñH Quách Võ và ñH Quách 
Thanh NguyŒt ª Rheineck (Thøy Sï) : 

Cø Bà Lâm ThÎ Lan 
Pháp danh DiŒu Liên 

Sanh næm 1912 (Nhâm Tš) tåi Råch Giá - ViŒt Nam 
ñã thÃt l¶c vào lúc 4 gi© 20 ngày 08.07.2003,  

nh¢m ngày mÒng 9 tháng sáu næm Quš Mùi tåi 
Rheineck (Thøy Sï) 
ThÜ®ng th† 92 tu°i 

 
Chúng tôi xin thành tâm cÀu nguyŒn cho HÜÖng Linh Cø Bà 
s§m vãng sanh C¿c Låc QuÓc và thành kính phân Üu cùng 
Cø Ông và toàn tang quy‰n. 
-NiŒm PhÆt ñÜ©ng TAM B O (ñÙc) 
-Chi H¶i PTVNTN Reutlingen (ñÙc) 
-Các gia Çình: TrÀn Xuân HiŠn - Lâm Ki‰n HuŒ và Lâm 
Thành Khôi (ñÙc). 
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Cáo Phó & Cäm Tå 
 
Gia Çình chúng tôi vô cùng Çau buÒn báo tin Ç‰n bà con 
thân b¢ng quy‰n thu¶c, bån h»u xa gÀn: MË, N¶i, Ngoåi, CÓ 
Ngoåi cûa chúng tôi là: 
 

Cø Bà THUCXOAMANANI  
Thích N» Linh TrÜªng 
Th‰ danh MAI ROSELINE 

Tå th‰ ngày 27.06.2003, nh¢m ngày 28.05 næm Quš Mùi  
tåi tÌnh Limoges - Pháp QuÓc 

ThÜ®ng th† 85 tu°i. 
 

Chúng con xin thành kính Çänh lÍ tri ân: 
-ChÜ ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc Tæng Ni Tùng Lâm, Linh SÖn 
Limoges. 
-Chi H¶i PhÆt Giáo Linh SÖn. 
-Ban H¶ NiŒm Tùng Lâm Linh SÖn Limoges. 

và chân thành cäm tå: 
-H¶i NgÜ©i ViŒt Vùng Limoges 
-H¶i Ái H»u Vùng B¡c Paris 
-H¶i Thân H»u Taxi vùng Paris 
-Cùng quš Thông Gia, các B¢ng H»u, các ñåo H»u xa gÀn 
Çã Ç‰n h¶ niŒm, cÀu nguyŒn, cÀu siêu, phân Üu, an ûi và 
phúng Çi‰u hoa. 
Trong lúc tang gia bÓi rÓi, có nhiŠu ÇiŠu sÖ sót khó tránh 
khÕi, kính xin quš vÎ niŒm tình lÜ®ng thÙ. 
 

Tang gia ÇÒng cäm tå: 
-TrÜªng n»:  Lê ThÎ CÄm Thu, ChÒng và các con 
-TrÜªng nam:  Le Goff Etienne, V® và các con 
-ThÙ n»:  Le Goff Gislaine, ChÒng và các con 
-ThÙ n»:  Le Goff Maryvonne, ChÒng và các con 
-ThÙ n»:  Le Goff Anick, ChÒng và các con 
-ThÙ nam: Le Mai Gaston, V® và các con. 
 

Phân Ðu 
 
ñÜ®c tin buÒn 

Cø Bà THUCXOAMANANI  
Thích n» Linh TrÜªng 

Çã tØ trÀn ngày 27.06.2003,  
tÙc ngày 28.05 næm Quš Mùi tåi Limoges - Pháp QuÓc 

ThÜ®ng th† 85 tu°i 
 
Chúng tôi xin thành kính chia buÒn cùng tang quy‰n và 
nguyŒn cÀu hÜÖng linh Cø Bà s§m ÇÜ®c siêu thæng PhÆt 
QuÓc. 
-H¶i Ái H»u Vùng B¡c Paris 
 

PHÂN ÐU 
 
Chúng tôi vØa ÇÜ®c tin Çau buÒn là HiŠn MÅu và Nhåc MÅu 
cûa anh chÎ LE GOFF: 
 

Cø Bà THUCXOAMANANI  
Thích n» linh trÜªng 

Çã mŒnh chung tåi tÌnh Limoges, Pháp QuÓc,  
ngày 27.06.2003 dÜÖng lÎch,  
tÙc ngày 28.05 næm Quš Mùi. 

ThÜ®ng th† 85 tu°i 
Chúng tôi xin thành thÆt phân Üu cùng gia Çình anh chÎ và 
tang quy‰n. Chúng tôi xin cÀu nguyŒn cho hÜÖng linh Cø Bà 
s§m ÇÜ®c tiêu diêu nÖi MiŠn C¿c Låc. 
-Nhóm Thân h»u Cali - MÏ QuÓc. 
 

Cáo Phó và Cäm Tå 
 

Gia Çình chúng con / chúng tôi vô cùng Çau Ç§n báo tin 
cùng thân b¢ng quy‰n thu¶c và bån h»u gÀn xa, ChÒng, 
Cha, Ông cûa chúng con / chúng tôi là: 

 
Cø Ông  NGUY•N VINH TÂM 

Pháp danh Phúc TuŒ 
Sinh næm: Giáp TuÃt,  

nh¢m ngày 20 tháng 7 næm 1934 
Vãng sanh: lúc 6 gi© 47 ngày 23 tháng 5 næm Quš Mùi, 
tÙc là ngày 22 tháng 6 næm 2003 tåi Lörrach - ñÙc QuÓc 

HÜªng th†: 70 tu°i 
LÍ HÕa táng: cº hành vào lúc 11 gi© ngày 27 tháng 6 

næm 2003, tåi Nghïa trang Lörrach. 
 
Chúng con / chúng tôi chân thành cäm niŒm ân ÇÙc: 
-ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n, PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên 
Giác, Hannover, ñÙc QuÓc 
-ñåi ñÙc Thích ñÒng Væn, Chùa Viên Giác, ñÙc QuÓc. 
-ñåi ñÙc Thích Giác ñÙc, Chùa Giác Uy‹n, ViŒt Nam. 
-ñåi ñÙc Thích Hånh ThÙc, Chùa PhÆt T° Thích Ca, Thøy 
Sï. 
SÜ cô Thích N» Trí Minh, Chùa Linh SÖn, Thøy Sï. 
ñã thæm vi‰ng phân Üu, tøng kinh, h¶ niŒm, cÀu siêu cho 
hÜÖng linh ChÒng, Cha, Ông cûa chúng con / chúng tôi. 
ñÒng th©i chúng con / chúng tôi xin chân thành tri ân quš vÎ 
bà con ÇÒng hÜÖng, quš bác, quš anh chÎ, cùng tÃt cä quš 
thông gia và các bån h»u gÀn xa ÇiŒn thoåi, gªi vòng hoa, 
thiŒp thÜ phân Üu và Ç‰n chia buÒn, cÀu nguyŒn, h¶ niŒm 
và tiÍn ÇÜa hÜÖng linh chÒng, cha, ông cûa chúng con / 
chúng tôi vŠ miŠn TÎnh ñ¶. 
Trong lúc tang gia bÓi rÓi, ch¡c ch¡n chúng con / chúng tôi 
không sao tránh khÕi sÖ sót. Kính mong chÜ tôn ÇÙc và toàn 
th‹ bà con cô bác ÇÒng hÜÖng niŒm tình h› xä cho. 
 

Tang gia ÇÒng kính bái 
 
-Bà Quä Phø: NguyÍn thÎ HiŠn Pháp danh DiŒu Nhân 
-TrÜªng nam: NguyÍn ñÙc Häi, v® cùng các con (ñÙc QuÓc) 
-ThÙ nam: NguyÍn ñÙc SÖn, v® cùng các con (ñÙc QuÓc) 
-ThÙ nam: NguyÍn ñÙc Lâm , v® cùng các con (ñÙc QuÓc) 
-ThÙ nam: NguyÍn ñÙc Tài, v® cùng các con (Thøy Sï) 
-TrÜªng n»: NguyÍn ThÎ Kim Oanh, chÒng cùng các con 
(ñÙc QuÓc) 
-ThÙ n»: NguyÍn ThÎ Thu Hà, chÒng cùng các con (ñÙc 
QuÓc) 
-ThÙ n»: NguyÍn ThÎ Thu (ñÙc QuÓc). 
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PhÜÖng Danh 
Cúng DÜ©ng 

 
(Tính Ç‰n ngày 01.08.2003) 

 
Trong th©i gian gÀn Çây, Chùa có nhÆn ÇÜ®c 

tiŠn cûa quš ñåo H»u gºi b¢ng cách chuy‹n qua 
Ngân Hàng hay b¢ng BÜu Phi‰u, nhÜng không có 
ghi rõ møc Çích. Thí dø nhÜ Cúng DÜ©ng, Tu B° 
Chùa, ƒn TÓng Kinh, Pháp Bäo, trä tiŠn bánh trái 
v.v... 

Ngoài ra có ñåo H»u nh© ngÜ©i khác ÇÙng 
tên chuy‹n tiŠn nhÜng không rõ là chuy‹n tiŠn 
dùm cho ai Ç‹ Cúng DÜ©ng ho¥c thanh toán vŠ 
vÃn ÇŠ gì. Do Çó khi nhÆn ÇÜ®c tiŠn, Chùa không 
th‹ nào ghi vào s° sách ÇÜ®c. 

ñ‹ tránh nh»ng trª ngåi nêu trên, kính xin 
quš ñåo H»u khi chuy‹n tiŠn ho¥c gºi tiŠn vŠ 
Chùa nh§ ghi rõ H† & Tên, ÇÎa chÌ ÇÀy Çû và møc 
Çích Ç‹ Chùa tiŒn ghi vào s° sách. 

Ngoài ra khi quš vÎ xem PhÜÖng Danh Cúng 
DÜ©ng xin Ç†c phÀn trên cùng là tính Ç‰n ngày...? 
tháng...? Ç‹ bi‰t r¢ng tiŠn Çã chuy‹n Çi ngày nào 
và tåi sao chÜa có tên trong danh sách. Chùa có 
2 sÓ Konto. Riêng sÓ 870-3449 thì M¶t Tháng 
ngân hàng m§i báo m¶t lÀn, nên có s¿ chÆm trÍ 
Çæng täi danh sách trên báo. Kính xin quš vÎ thông 
cäm cho. 

Thành thÆt cám Ön quš ñåo H»u. 
Danh sách PDCD cûa quš ñåo H»u và PhÆt 

Tº, chúng tôi xin phép chÌ Çánh máy m¶t lÀn ch» 
ñH (ñåo H»u) ª bên trên. 

 

� Tam bäo 
ñH. VÛ Häi (Ludwigshafen) 30€. Lê ThÎ La 
(Kleinringerfeld) 50€. China Rest. (Stralsund) 
100€. TrÀn CÜÖng (Stadtallendorf) 220€. TrÀn ThÎ 
Nga (Spelle) 50€. NguyÍn HÒng Hånh (Hage) 5€. 
NguyÍn Anh DÛng 50€. HLñH LÜÖng ThÎ Xuân Lš 
50€. HL TrÀn Duy Anh (Cloppenburg) 50€. Hoàng 
Thu Thûy (Gifhorn) 20€. VÛ Væn Chung 
(Osnabrück) 30€. Fam. Richwien (Halle) 10€. 
ñinh ThÎ Hà (") 10€. NguyÍn Th‰ L» 5€. PhÜÖng 
Trinh (Laatzen) 20€. TrÀn Minh H¢ng (Hannover) 
5€. Y‰n, Ngân (Broswai) 10€. Trà Mi & Christian 
(Kreis Kiel) 30€. An & Sen (Dresden) 50€. Jörg 
Karczikowski 10€. ñ¥ng ThÎ H¢ng Teickner 
(Langenhagen) 10€. NguyÍn ThÎ Nga (Mannheim) 
20€. ThiŒn Phúc 30€. NguyÍn ThÎ Thái 
(Worfsburg) 10€. NguyÍn Duy Nam (Anh) 20 Anh 
kim. ThiŒn NiŒm & ThiŒn Thanh (Hannover) 100€. 
NguyÍn ThÎ Thu & TÙ & SÖn (") 100€. Annette 
Dürschner (") 50€. Wolfgang Hessenry 
(Eschwege) 20€. Tå Kh¡c Hinh (Berlin) 30€. Chu 
ThÎ Bích Vân (Dresden) 30€. LŒ Chi (Anh) 50€. 
LÜÖng Vïnh Phúc (Bramsche) 50€. TrÀn Qua Minh 
(Grevenbroich) 20€. Quš PhÆt Tº tØ ViŒt Nam 60€ 
& 50US. Tibetische Chöling (Hannover) 1000€. 
GññH VÜÖng Diên Châu (Köln) 400€, HHHL ñH 
DiŒu ThÖ. Tô ThÎ Sáu (Saarburg) 25€. ñ‡ Væn L®i 
(D'dorf) 10€. Rei Ho (Steyerberg) 100€. Bùi Duy 
DiŒp 20€. JVA TrÀn Væn Tùng (Hamburg) 22€. Võ 
ThÎ Khánh (Norden) 30€. Tiêu DÜÖng Thu (Hòa 
Lan) 30€. Lê ThÎ Thùy HÜÖng (") 20€. HLñH Tå 
HuŒ Linh (Bomblitz) 15€. LÜu HuŒ (ñan Måch) 
500Kr. Phan Linh SÖn (") 500Kr. Hoàng Nam & 
ñÒng TÎnh (") 100€ &100US. Lê Bá Châu (") 
1000Kr. NguyÍn ThÎ HiŠn (Emmingdingen) 500€. 
NguyÍn T.T. Tuy‰t Lê (Bad Schwartau) 200€. 
TrÀn Thûy 20€. NguyÍn Hào 30€. TrÀn Kim Long 
60€. TrÀn ThiŒn Pháp (Hannover) 20€. Chim Mùi 
Sap 50€. Phan TrÜÖng TrÀn VÛ 20€. Tibetisch-
Buddhistische Gemeinschaft Hannover 1.000€. 
Rother Baumert (Hannover) 100€.  ñ¥ng QuÓc 
Quân (Pháp) 50€. HÙa Xuân HiŠn (Wernau) 30€. 
NguyÍn Minh PhÜÖng (Neutraubling) 10€. Quan 

Yu Lei (München) 50€. Lê ThÎ Ti‰n (Kupferzell) 
50€. DiŒu Quäng (") 20€. Ban HÜ§ng DÅn Âu 
Châu 200€. ThiŒn An & ThiŒn Låc (Hannover) 
50€. NguyÍn ThÎ Leo (Ái Nhï Lan) 300€. NguyÍn 
Thanh Quang (Hòa Lan) 135€ (chuy‹n tØ phÀn 
trúng Giäi An Ñi Giäi thÜªng Viên Giác VVÂC). 
Phái Çoàn PhÆt Tº Anh QuÓc 600Anh kim. VÜÖng 
H»u Hoành (Pháp) 100€. H¶i PhÆt Tº và các Chi 
H¶i PTVNTN tåi ñÙc 910€. Giang Læng Cui 
(Nürnberg) 10€. DiŒu Phúc + DiŒu Ng†c + DiŒu 
Nghïa + DiŒu Cúc + Minh Phát (Krefeld) 200€. Chi 
H¶i PhÆt Tº Nürnberg+Fürth+Erlangen 165€. SÜ 
Cô Hånh Quang (Pháp) 500€. Ban Biên TÆp & KÏ 
ThuÆt báo VG (Hannover) 280€. ThiŒn Thanh & 
ThiŒn NiŒm (") 200€. ThiŒn L¿c (") 50€. Ngô Qu‰ 
Châu 50€. …n danh 80€.  Lâm Thành Khôi & Ng†c 
Dung (Tübingen) 200€. TrÀn Ng†c Anh (") 100€. 
Ngô ThÎ Linh Chi (Reutlingen) 50€.  DiŒu PhÜ§c 
(") 50€. GñPT chùa Bäo Quang (Hamburg) 70€. 
Chùa Linh SÖn (Pháp) 500€. ThÜ®ng T†a Thích 
Trí minh và Giáo H¶i PGVNTN Nauy 7.000Kr. 
VÜÖng Diên Châu (Köln) 100€. LÜu Thành ñÙc 
(Viersen) 100€. An DÛng & HuŒ Ki‰t (Kassel) 
500US. Võ ThÎ TÜ©ng Vi (Pháp) 20€. Ngô ThÎ 
Hånh (Friedrichthal) 20€. D¿c ThÎ HiŠn 
(Saarbr+cken) 50€. Quäng Tâm (Offenbach) 
100€. Ngô Ng†c Sol (Boizenburg) 40€. NguyÍn 
Væn Rê (Recklinghausen) 50€. HÒ Kim Sinh 
(Pforzheim) 50€. NguyÍn ViÍn PhÜÖng (Koblenz) 
50€. ThiŒn Häo & ThiŒn Tâm (") 100€. VÛ ThÎ 
Thành (Neustadt) 100€. Ngô Månh Ti‰n 100€. 
Châu Hoàng Häi 50€. GññH NguyÍn ThÎ HiŠn 
(Emmingen) 500€, HHHL ñH NguyÍn Vïnh Tâm 7 
thÃt. ThiŒn MÅn & DiŒu NhÜ (Empelde) 50€. 
Regine Schwiege (Hannover) 100€. …n danh 
100€. ThiŒn DÛng (ñan Måch) 50€. TrÀn Hi‰n 
(USA) 100US. Phái ñoàn PhÆt Tº tØ Thøy ñi‹n 
4.500Kr. & 100€. Thành Lê (Gera) 20€. NguyÍn 
Væn PhÜÖng (Delmenhorst) 50€. NguyÍn Minh Häi 
(") 50€. NguyÍn Minh ñÙc (") 30€. NguyÍn ThÎ MÏ 
HÒng (") 10€. NguyÍn Væn Lâm (") 20€. Lê Væn 
Nam (Saarburg) 20€. NguyÍn Kh¡c Hùng (Anh) 
20Anh kim. Lš Thanh HÜÖng 20€. Tæng Quš Häo 
(Hamburg) 20€. Chung Lan (") 20€. Han QuÓc 
Chien (Diepholz) 30€. NguyÍn Kim Anh 
(Mettlingen) 10€. Thái Væn Mùi (Aurich) 20€. ñiŠn 
Væn An (Leverkusen) 10€. Phan Kh¡c Huy 10€. 
NguyÍn Thái Båch HÒng (Recke) 5€. Thái Quang 
Tâm (Erlangen) 30€. NguyÍn Trang Nhung (") 
10€. Liêu Minh Th† (") 20€. NguyÍn ThÎ Ng†c Lan 
(Nürnberg) 20€. Lê Thu Oanh (") 10€. NguyÍn 
Thu Trang (") 10€. ñiŠn Kim Thoa (Köln) 10€. 
Phåm ThÎ MËo (ñan Måch) 1€. NguyÍn ThÎ Bê 
(Anh) 10€. ñien Thi ñang (") 10€. Lê ThÎ Anh ñào 
(") 20€. Thæng Tâm (ViŒt Nam) 20€. Thæng Væn 
Phúc (") 10€. Huÿnh Ti‹u Anh (") 10€. …n danh 
20€. VÛ ThÎ Thành (Morsbach) 25€. TrÀn Væn 
ChÜÖng (Frankfurt) 30€. Ngô Væn ñÙc (Erbach) 
20€. Lê ThÎ Xuy‰n (Hannover) 10€. NguyÍn ThÎ 
H®i (") 10€. Bùi ThÎ B. Nga (") 10€. TrÀn ThÎ B. 
HÒng & TuÃn Anh (Einbeck) 10€. LÜÖng Kieu 
Diem (HH) 10€. Låc Sang (") 10€. Ngô Væn DÛng 
(Neukirchen) 20€. …n danh (Suisse) 10€. NguyÍn 
Ng†c Thåch (Heilbronn) 25€. TrÀn ThÎ DiŒu Hoa 
(Ravensburg) 50€. LÜu Ng†c DiŒp (Murr) 20€. Bùi 
ThÎ N. Lan (Stuttgart) 20€. Phåm ThÎ HiŠn 
(Minden) 30€. TrÀn ThÎ LŒ HÜÖng (Reutlingen) 
20€. ñ‡ XuÃt LÍ (Sindelfingen) 50€. NguyÍn 
Månh ThÜªng (Bremen) 20€. NguyÍn ThÎ Hòa 
(London) 20€. NguyÍn Mai Tuy (HH) 20€. Huÿnh 
Phúc HÜng (") 20€. Tå Væn H®p (D'dorf) 100€. Lê 
ThÎ HÒng (Pliezhausen) 20€. Võ ThÎ My 
(Wiesbaden) 20€. Lê Ti‰n DÛng (Trier) 10€. 
NguyÍn Væn Phúc (") 10€. Phùng ThÎ HiŠn (") 10€. 
Phùng ThÎ DÀn (HH) 10€. NguyÍn Vinh Thìn 
(Hanau) 20€. LÜÖng Ng†c Phách (Bielefeld) 20€. 
Lê ThÎ Ng†c Hân (Buchholz) 10€. ñ‡ Væn ñài 
(Duisburg) 20€. Lê Minh Hoàng (") 10€. Lê Pahler 
ThÎ N. DiŒp (D'dorf) 20€. Quäng Lai (Anh) 10Anh 
kim. Lê ThÎ Kim Ng†c (Bocholt) 20€. TrÀn ThÎ Quš 
10€. ñ‡ Væn Cát (Krefeld) 50€. HÒ ñình TuÃn 
(Nürnberg) 50€. Hoàng ThÎ M. Ng†c & Hùng & 
HÆu (Saarlouis) 10€. PhÆt Tº chùa Vån Hånh 
(ñan Måch) 2.000Kr. PhÆt Tº chùa Quäng HÜÖng 
(") 7.000Kr. TrÀn Huy Lâm (Beckingen) 20€. Fam. 

ñoàn (Ilshofen) 50€. …n danh 20€. VÛ ThÎ Minh 
H¢ng (Karlsruhe) 150€ khóa Tu Gieo Duyên. 
Châu ñÙc Væn (Hochheim) 300€. Huÿnh Anh KiŒt  
10€. Ngô Væn Mai (Regensburg) 10€. Ngô Væn 
Quang (BS) 5€. Lâm Chánh Væn 10€. GÇ. ñ‡ 5€. 
NguyÍn Tích Phùng (HH) 20€. NguyÍn Thành 
ChÜÖng (") 5€. NguyÍn Tr†ng Sam (Rostock) 20€. 
NguyÍn Xuân Thäo 20€. NguyÍn ThÎ Hà 
(Wolfsburg) 20€. Helène Antony ñ‡ (D'dorf) 30€. 
NguyÍn ThÎ Vân (") 10€. GÇ. TrÀn Xó (Helmstedt) 
20€. GÇ. Phåm Thanh Bäo (Leipzig) 150€. ThiŒn 
An & ThiŒn Låc 50€. Lâm (Osnabrück) 10€. Tsang 
(Rietberg) 30€. Phåm Minh Ti‰n 10€. NguyÍn ThÎ 
Chung Thûy 20€. Bùi ThÎ Thanh Hà & Vïnh 50€. 
NhuÆn Ng†c 30€. Th› & Trung 50€. Phåm Thanh 
Bäo 15€. NguyÍn ThÎ HÜÖng (Suisse) 120€, HHHL 
ñH TrÀn HiŠn. NguyÍn ThÎ Kiêm Xinh 50€. Thûy 
TuÃn 5€. LÜÖng Tô Tº (Hannover) 20€. TrÀn Minh 
Hung (Bodenwerder) 40€. ThÎ Phøng & Phan 
DÜÖng (") 20€. NguyÍn Havi Michelle (DK) 20€. 
ñ‡ ThÎ ñËp & TÓ Nga (Münster) 20€. NguyÍn 
Tr†ng Công (Maschen) 10€. ñ‡ Lyly & ñ‡ Liwa 
(Sindelfingen) 20€. Giang Væn Son (HH) 10€. ñào 
Månh Tùng 5€. NguyÍn ThÎ HÜ©ng (BS) 30€. 
Hoàng Kim TuÃn (Lehrte) 5€. NguyÍn ñÙc Quang 
(Einbeck) 10€. NguyÍn ñÙc ñåi 10€. NguyÍn ThÎ 
Hoa (Rheine) 20€. Võ ThÎ Thu Mai (Göttingen) 
10€. ThiŒn ñÎnh 20€. NguyÍn Væn CÜÖng 
(Cloppenburg) 10€. Phåm ThÎ HÒng Hoa (Essen) 
20€. Lš ƒt (Seevetal) 5€. NguyÍn Væn Tråch 
(Niedernhall) 10€. Calvin Phan (Lüneburg) 20€. 
Huÿnh Khi‰t Ng†c (") 20€. HÒng Minh KiŒt 
(Hildesheim) 20€. TrÀn Væn Thoàn (D'dorf) 10€. 
Thanh Út & Võ ñao (Stade) 20€. NguyÍn Chi‰n 
Tå Mai (Hòa Lan) 50€. GÇ. TrÀn ThÎ Anh ñào 
Münster) 30€. NguyÍn Duy Nam & TuyŠn 30€. Tå 
Thanh Tùng (Saarbrücken) 10€. Eileen Huÿnh & 
David Luc 5€. VÜÖng Long (Thøy ñi‹n) 100Kr. 
LÜÖng ñÎnh 100Kr. TrÀn HÓ (") 200Kr. TrÀn XÜÖng 
Sanh (") 200Kr. NguyÍn PhÜÖng Tâm (Mannheim) 
50€. ThiŒn H¶i (ñan Måch) 400Kr. NguyÍn Hoàng 
Y‰n (Minden) 5€. TrÜÖng Thanh Hai 20€. NguyÍn 
Thành Tài (Stade) 20€. Fam. Chakitsan 
Kovitchayapron 30€. NguyÍn ThÎ Liên (Köln) 10€. 
Phåm ThÎ PhÃn 5€. Huÿnh ThÎ SÙ 5€. ThiŒn Nhã 
(Erding) 50€. Aydan Baren 10€. TrÀn Mai HÜÖng 
& TrÀn Væn Sanh (Reutlingen) 50€. VÛ Væn Viên 
& Sinh (Lemgo) 10€. Khúc ThÎ Kÿ (Krefeld) 100€. 
Lâm ThÎ NguyŒt (Hòa Lan) 20€. Huÿnh ThÎ T. 
Loan 5€. HÙa ThiŒu 10€. NguyÍn Quang Minh 
(Stuttgart) 2€. ThiŒn ñÙc & DiŒu Y‰n (FF) 50€. 
Måch TrÜ§c Hùng MÏ 30€. ñinh ThÎ Thúy 
(Seesen) 10€. Phan 20€. Chiem Sunny 50€. TrÀn 
Thu HiŠn (Maichingen) 30€. Lš Tâm Châu (") 20€. 
Kujawski ThÎ NhuÀn (Esens) 10€. Måch ThÎ 
PhÜ®ng & Quách Væn Khánh 50€. VÜÖng ThÎ HuŒ 
5€. Phåm ThÎ N. PhÜÖng (Künzelsau) 20€. ñ‡ ThÎ 
Thu HÜÖng (D'dorf) 15€. Huan Thien Thanh (") 
20€. TrÀn ThÎ mÏ Hånh (Schwerte) 10€. Tæng 
Bích Sâm 20€, HHHL Lâm Th¡ng NhÜ & Tæng 
H»u Chi. Lê Anh Müller (Lebach) 50€. Huÿnh Kim 
Long 5€. Hång Ng†c Hoa (Rheine) 50€. ñinh Duy 
Hùng (Koblenz) 15€. DÜÖng Væn Hùng (FF) 20€. 
Thích HuŒ Minh 100€. Thi Lieng Thang 
(Göttingen) 10€. Sopon Choladet + Seata + Lopez 
10€. ñ¥ng Ng†c Häi (Speyer) 10€. NguyÍn Duy 
Nam & HuyŠn 30€. Phåm ThÎ Kim Xuân 50€. 
ñoàn Minh Ti‰n 20€. Khampion Rattanawong 
(Kiel) 10€. KhÜu CÄm Vân (Wiesbaden) 20€. 
NguyÍn HiŒp (Mannheim) 10€. NguyÍn Væn Ch§ 
(Suisse) 10€. TrÀn Væn Bi‹u (Münster) 20€. 
Nguyên Trí & Nguyên TuŒ (Wilhelmshaven) 100€. 
Lš Khánh Minh 30€. ñ¥ng ñình Th¡ng 10€. 
Stattreisen Hannover 144€. ThÎ PhÜ§c & ThÎ Hånh 
(USA) 400US. Hòa & HÒng 50Úc kim. Chùa Hoa 
Nghiêm (BÌ) 500€. NguyÍn Væn Hi‰u (") 50€. Låi 
Huÿnh ThiŒn Xuân & ThiŒn MÏ (FF) 50€. ñ¥ng 
ThÎ Nhung (Würzburg) 20€. TØ Ph° 50€. Quäng 
Tú & Quäng SÖn & DiŒu Hoa (HH) 50€. TrÎnh 
Quang Khánh (") 20€. NguyÍn Ng†c Thông 
(Göttingen) 10€. Hoàng ThÎ LuyŒn 10€. LÜÖng ThÎ 
Xuân Lš 30€. Hoàng Y‰n 20€. ñ‡ ThÎ Cân 
(Wiesbaden) 20€. TrÀn ThÎ Liên (") 20€. ñoàn 
Minh Ti‰n 20€. LÜu ThÎ CÄm Hà 50€. ThiŒn Trí 
(D'dorf) 20€. Kha Chi (Hòa Lan) 10€. Ngô ThÎ 
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Ng†c Bích (") 10€. ñ¥ng ThÎ HÜng (Anh) 10€. 
ñ¥ng Ng†c Cúc (Köln) 50€. NguyÍn ThÎ SÜÖng 
(Berlin) 5€. NguyÍn Væn Neang (Haßloch) 20€. ñ‡ 
NguyÍn Huy PhÜÖng 40€. Lš Chiên 50€. Kim 
Loan (Anh) 10Anh kim. Thái Ng†c Anh 
(Reutlingen) 10€. NguyÍn ThÎ Kim Sanh (Nbg) 
10€. ThiŒn NhÜ 20€. TrÀn ThÎ MÏ Hånh & TÜ©ng 
Vi (Schwerte) 10€. Diên ñÙc (Heather Tran) (UK) 
20€. NguyÍn Hoàng Lân (Alfeld) 5€. NguyÍn Anh 
PhÜÖng (Hannover) 5€. Ngô Qu‰ ChÃn (Dachau) 
20€. TrÀn NguyŒt PhÜÖng (Koblenz) 10€. Thái 
Kha Thi 20€. Thái CÄm Vân 50€. Thái CÄm Huê 
20€. Thái MÏ Y‰n 20€. TrÜÖng Nam & H.H. & Ti‰n 
(München) 20€. Trung Tín & Lâm HÒng (") 25€. 
NguyÍn Kim Hoan (") 20€. Lê ThÎ Vân (Wettingen) 
10€. Phan Væn Thanh (Sweden) 300Kr. TrÀn Kim 
Lai (") 500Kr. Lš Væn Bäo (") 500Kr. NguyÍn ThÎ 
bäy (") 1.000Kr. Phan Thøy Ý + ñÙc + SÜ + 
Quang (") 500Kr. Hà Häi 20€. NguyÍn ThÎ Vân + 
Thäo + ThÜ... 50€. TrÀn Væn TÜ (Ludwigshafen) 
50€. TrÎnh Quang Phú (") 20€. NguyÍn ñÙc Phú 
20€. TrÜÖng ThÎ Månh (Pháp) 20€. Phåm Væn Mài 
(Hannover) 20€. NguyÍn B¡c + Thø (") 10€. 
Hoàng Kim Trinh 10€. NguyÍn Thanh NguyŒt 
(Hòa Lan) 50€. H¢ng (Künzelsau) 30€. PhÜÖng (") 
20€. Phåm H»u ChÜÖng (Stuttgart) 10€. NguyÍn 
Væn ThuÆn (Köln) 20€. NguyÍn Häi Quân 10€. 
NguyÍn Væn MÜ©i (Saarbrücken) 5€. Fam. Chin 
Kee Liam 20€. Huÿnh Kim Kÿ (Leverkusen) 10€. 
NguyÍn ThÎ Hòa Bình (Kassel) 20€. LÜu PhÜ§c 
L®i (NOH) 10€. Lê Ng†c (HH) 20€. Adelson 
Sheldon (Wiesbaden) 5€. Hà Thê 20€. Tæng QuÓc 
CÖ 50€. NguyÍn ThÎ Bình (Arnstadt) 20€. DiŒu 
DiÍm (München) 20€. PhÆt Tº chùa Viên Giác & 
PhÆt Tº chùa Vån Hånh (Hòa Lan) 600€. Huÿnh 
HÒng Nga 20€. TrÜÖng ThÎ DiŒu PhÜÖng 10€. 
Quách Liêm (Sweden) 2.000Kr. Quan ThÎ 
Quân(Neuss) 20US. Tôn D¿c ThÎ Hòa 
(Saarbrücken) 50€. NguyÍn Xuân Thûy 
(Saarland) 15€. NguyÍn ThÎ Minh Sáu (Empelde) 
10€. NguyÍn væn Minh (Köln) 10€. NguyÍn ThÎ 
HÒng 50FS. TrÎnh Quang Th† (Berlin) 30€. Lê 
ñÙc ñông 10€. NguyÍn ThÎ NguyŒt (ñan Måch) 
5€. Måch TÓ Trinh 20€. Chu Væn Thanh 10€. 
NguyÍn ThÎ Khánh 10€. NguyÍn Minh Trí 30€. 
NguyÍn ThÎ TÜ (Sindelfingen) 20€. Julia Huynh 
0,39€. Liêu ThÎ Thà (BS) 5€. NguyÍn Tr†ng Ti‰n 
(Saarbrücken) 50€. Tå Væn Duy (") 20€. Võ ThÎ 
ñào 20€. Vi On Ly 5€. NguyÍn Væn ChÙc 10€. HÒ 
Thanh Long 50€. ñinh ThÎ Hà 5€. TrÎnh ThÎ P. 
Liên (Arnstadt) 10€. Phan ThÎ HÒng Vinh 
(Burgdorf) 10€. ThiŒn NhÅn (München) 20€. 
NguyÍn Kh¡c CÀn (") 20€. Xuân HiŒp 20€. TÃt 
Ng†c 10€. HÒ Minh Châu (Friedrichshafen) 50€. 
ñ¥ng Væn Hòa 10€. Mai Thäo 20€. Kujawski ThÎ 
NhuÀn (Esens) 20€. Phåm Væn Häi & HiŠn 10€. 
Võ Væn Mai 10€. Fam. Chan (Hannover) 10€. 
NguyÍn ThÎ H®i 20€. Lê ThÎ Häi Y‰n 25€. Yu 
Kwok Woi 10€. Liêu ThÎ TÜ (Göttingen) 20€. ñào 
Nga Sinh (ViŒt Nam) 10€. ñ‡ Væn Kiên (BS) 20€. 
DÜÖng Sang (Helmstedt) 20€. Thieu Hong Ly 
(HH) 5€. D¿c ThÎ HiŠn (Saarbrücken) 70€. VÜÖng 
MÏ Lan (Sweden) 100Kr. VÜÖng MÏ Nga (") 
100Kr. Huÿnh Helmut Michael 50€. Hàn Vïnh 
Quang (Reutlingen) 30€. ñinh ñåi Lam 20€. Quš 
20€. G.P. Kong (Norderstedt) 50€. Fam. Prathai 
Ham (Ronnenberg) 16€. NguyÍn ThÎ Ng†c Anh 
5€. NguyÍn Thanh Gia + Thûy + Trang 5€. Phåm 
Công Niên (Bad Tennstedt) 10€. Kamolwan 
Busch (Hannover) 5€. Xuân 10€. Ketsaraporn 5€. 
DiŒu Hoàng Nguyên Nghiêm 10€. Fam. Giseln 
Hasse 10€. Ngô Quyên Lan + 3 cháu ngoåi 
(Suisse) 30FS. TrÜÖng Lan + Kiên + QuÓc Væn (") 
50FS. Ngô Minh Châu + Thøc Châu (") 20FS. 
Fam. Ngo (") 20FS. ThÎ Tr¿c (") 100FS. Huÿnh ThÎ 
ChÃn (BS) 10€. Hiên Quang Han (Stuttgart) 80€. 
Nguyên TØ (Neu Anspach) 50€, HHHL ñH 
Nguyên Trí TrÀn H»u Khi‰u. GÇ. h† TrÎnh (Berlin) 
200€. NguyÍn Tai Tân (Burgwedel) 30€. HÒ QuÓc 
CÜ©ng (Áo) 50€. TrÀn ThÎ NhÆt HÜng (Suisse) 
300€. Cô ñàm Lš (") 20€. Nh¿t Tr†ng (Mannheim) 
200€. Khúc Tony (Rastatt) 25€. Ngô Vi Hùng 20€. 
Bích Nga Voigt (Breitingen) 20€. ñ¥ng ThÎ Soan 
(Kiel) 100€. GññH Hà ThÎ Lan Anh Pd ThiŒn 
Pháp (Stuttgart) 500€. Quš ñåo H»u và quš PhÆt 

Tº phúng Çi‰u HLñH Hà ThÎ Lan Anh 1.750€ ÇŠu 
cúng vào chùa Viên Giác Ç‹ hÒi hÜ§ng cho 
HÜÖng Linh ÇÜ®c cao Çæng PhÆt quÓc. Phåm H»u 
PhÜ§c (Bergisch Gladbach) 50€. Quäng Anh + 
Quäng Tâm + Giác Viên (USA) 100US. TØ Châu 
Liên (Nürnberg) 20€. TrÜÖng PhÜ§c (Canada) 
20Can + 10DM. NguyÍn (Salzgitter) 20€. Phåm 
(Gentheim) 20€. HiŒp (ViŒt Nam) 10€. Gustav 
Witte (Lehrte) 20€. Stephan + HÒng (") 20€. Võ 
ThÎ My (Wiesbaden) 10€. Phåm ThÎ Nhàn 
(Wasungen) 30€. NguyÍn ñÙc HiŒp 
(Aschersleben) 20€. TrÎnh + ñoàn + Phùng 20€. 
HÒ + Lš 10€. Thái Væn DÛng (FF) 25€. NguyÍn 
Quang Månh (Osnabrück) 15€. NguyÍn ñình 
Hùng 30€. Huÿnh ThÎ Kim Chi 10€. Hà QuÓc Ân 
5€. Lê ThÎ Tuy‰t Vân 20€. Klaus + Khanh Bläsig 
15€. Tæng Quan 20€. NguyÍn Xuân Nghiêm 
(Göttingen) 30€. Hoàng ThÎ DÀn 20€. NguyÍn 
ñình Chung (Berlin) 10€. NguyÍn Ng†c Lâm 10€. 
ñào Ng†c Hoàn 10€. Hoàng QuÓc Huy 20€. Bùi 
ThÎ Tråm (Sweden) 5€. TrÀn Næng (Hannover) 
10€. Wysoki NguyÍn (Dresden) 30€. La Væn Phú 
20€. Nguyên Nghiêm (Hòa Lan) 20€. VÛ QuÓc 
Trung 20€. Tæng Ni, PhÆt Tº tåi Thøy ñi‹n 
1.000Kr. NPñ Tam Bäo + Chi H¶i PTVNTN tåi 
Reutlingen 50€, HHHL ñH ThiŒn Pháp Hà ThÎ Lan 
Anh. Phåm ThÎ HÒng Nga (Stuttgart) 20€. Liêm + 
Tân (Gehrden) 40€. Ngô ThÎ Th¡ng (FF) 20€. Bùi 
ThÎ Phøng (Anh) 50Anh kim. NhÃt Nguyên (") 
20Anh kim. VÛ Thanh Lâm 50€. ThiŒn ThÙc 30€. 
HuŒ Ân (Ý) 50€. Hånh TØ (Nürnberg) 300€ ánh 
sáng tåi tháp. Huÿnh ThÎ Nª (Heiligenhaus) 50€. 
NguyÍn HÒng TÜ (Bad Salzungen) 20€. TrÜÖng 
ThÎ Ng†c (Sweden) 1.000Kr. NguyÍn ThÎ Thanh 
HiŠn (Germersheim) 100€. Phùng Ng†c Thúy 
(Weißenburg) 10€. NguyÍn Væn Nghïa (Amberg) 
20€. Phåm ThÎ Ng†c Hoa (Kiel) 5€. HÙa Xuân Hên 
(Wernau) 50€. Chiêm ThÎ Ghet (PhÀn Lan) 30€. 
NguyÍn Væn Nam (Fürth) 5€. NguyÍn Væn ñåi 
(Dieburg) 5€. NguyÍn HÒng Häi (Leipzig) 20€. 
Liên Müller (Bad Mergentheim) 30€. Ni Cô TN 
ñàm ThiŒn (BÌ) 15€. NguyÍn Thanh HÜÖng 
(Czech) 10€. ñ‡ ThÎ HiŠn (") 10€. Lš QuÓc Quyên 
10€. Minh Thäo (Hannover) 5€. ñ‡ Væn VÜÖng 
(Emlichheim) 10€. Bùi TÃt Thanh Xuân (Schwäb-
Hall) 50€. Giáp ThÎ NguyŒt Lan 20€. Hoàng ThÎ 
Thau (Ninh Bình VN) 10€. Huÿnh PhÜÖng Nhung 
+ H. Thi‰u Nhung + H. Thi‰u Hùng + H. Thi‰u 
HÜÖng 60US + 20€. ñinh ThÎ Mai Loan (Berlin) 
10€. GÇ. Lê Væn Chi‰n (") 20€. Hoàng Minh Hà (") 
10€. GÇ. TrÀn Væn CÜ 10€. ñ‡ ñåi DÜÖng 20€. ñ‡ 
Quang Häi (Hà N¶i VN) 15US. Lê Væn ThÎ Du (Ý) 
200€. Fam. Trinh (Barntrup) 10€. TrÀn Væn Vïnh 
(Cloppenburg) 20€. ñH. Kính (San Diego USA) 
200US. Ngô TrÜÖng Vïnh (Hamburg) 5€. Thái 
Muoi Cheng 10€. TrÀn ThÎ H®i (Mettenheim) 10€. 
Phåm ThÎ Thanh HuyŠn (Worms) 20€. Lš Båch 
Båch Châu 50€. Bùi ThÎ ThiŒt (Jaderberg) 20€. 
Minh Greiff (Gleidingen) 5€. NguyÍn Væn Häi 20€. 
NguyÍn ThÎ Vân (Hameln) 20€. Huÿnh Công 
TrÜ©ng 5€. Chu Væn Quy‰t (Wissen) 50€. NguyÍn 
ñÙc Trø (Bottrop) 30€. Phan Væn Ti‰p 10€. TrÀn 
Quang Trung (Oberhausen) 10€. GÇ. ñ‡ A Siu (") 
50€. NguyÍn Quang Trung 10€. NguyÍn Væn 
Th¡ng 10€. TØ Minh Tinh (Nürnberg) 20€. Phåm 
Minh MÅn 5€. Phåm Ng†c Han 20€. ñ‡ Thái Hà 
(BS) 10€. TrÀn ThÎ HÜÖng (") 30€. Phåm Væn 
ChuÄn 10€. Xuân HÒng (Czech) 10€. NguyÍn 
Thanh HÜÖng (") 20€. Ngô TrÜÖng Vinh (HH) 10€. 
Wolfgang Büsser 100€. Phùng (Celle) 5€. GÇ. Mã 
10€. GÇ. TrÀn 20€. Mã Siêu Nhiên 20€. NguyÍn 
ThÎ Th‰ PhÜ®ng (Hof) 5€. NguyÍn Væn Tôn 
(Berlin) 20€. NguyÍn ThÎ Chiêu (Neuss) 10€. 
NguyÍn ThÎ Tuân (FF) 10€. TrÜÖng TÜ (Aachen) 
10€. Phåm Ng†c ñänh (Offenbach) 20€. DÜÖng 
TÃn PhÜ§c (Rodgau) 10€. Fam. TrÜÖng (Albstadt) 
30€. ThÜÖng Ziegler (Bayreuth) 20€. Lê ThÎ Tuy‰t 
(Stuttgart) 20€. Anh Richter (München) 5€. TrÎnh 
Kim PhÜ®ng (Nürnberg) 10€. TrÀn Huê 
(Nordhorn) 20€. Gam Gerke (Magdeburg) 10€. 
NguyÍn Væn Lô (Gersthofen) 20€. Phåm Væn 
Khanh (Rostock) 20€. Tæng MÏ Hånh (Pháp) 30€. 
Phåm Anh TuÃn (") 10€. NguyÍn ThÎ Hòa 20€. ñ‡ 
Væn Hoàn 35€. Huÿnh TÃt Thành 10€. Lš Thúy 
PhÜ®ng (Pforzheim) 15€. NguyÍn Xuân Quang 

(ñan Måch) 100US. ThiŒn DÛng (") 200Kr. PhÆt 
Tº VN tåi ñan Måch 400Kr. Khóa tu h†c PPÂC kÿ 
15 tåi ñan Måch 800€. Tæng sinh khóa h†c 50€. 
ñàn BÒ Tát Gi§i 50€. ThiŒn Nghiêm (ñÙc) 20€. SÜ 
Cô TÎnh HiŠn (Pháp) 40€. DiŒu PhÜ§c 
(Reutlingen) 50€. Cô Thanh Liên (Suisse) 100FS. 
PT Än danh (Anh) 60€. Khóa tu PT chùa TØ ñàm 
(Anh) 400Anh kim + 100€. ThÀy HuŒ Minh (") 
50Anh kim. TrÜÖng ThÎ Chánh (") 20Anh kim. 
Minh L¿c (") 20Anh kim. Ni SÜ Quäng TØ (") 150€. 
NguyÍn Sophie (Pháp) 20€. Lê Kim HÜÖng 
(Heilbronn) 50€. ñ‡ ThÎ Út (GJ Harlingen) 10€. Lê 
ThÎ Tuy‰t 10€. TrÜÖng Phan TrÀn VÛ 20€. NguyÍn 
T.T.T. (Hòa Lan) 20€. TrÀn Kim Lai (Sweden) 
300Kr. NguyÍn Væn SÖn (Bad Iburg) 20€, HHHL 
NguyÍn Væn Quan. Quách Thu Anh (Freiburg) 
50€. Lâm Thành (Lingen) 50€. Phåm Doãn ñÜÖng 
(Mannheim) 50€. ñH. Minh Hi‰u (BÌ) 100€.- 
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ñH. TrÀn ThÎ Tân 20€. NguyÍn ThÎ Trí 
(Plochingen) 100€. Phan ThÎ Thu H¢ng (Eichstätt) 
15€. ñào Tr†ng CÜÖng (Canada) 50Can. NguyÍn 
Bá MÏ (Kleinostheim) 20€. Võ ThÎ M¶ng Hoa (Bad 
Soden) 15€. Võ ThÎ Phú MÏ (Essen) 20US. 
NguyÍn ThÎ Nga (Neuhausen) 20€. Quách ThÎ 
PhÜ®ng (Friedrichshafen) 20€. Flieg u. Spar 
Reiseb. (Stuttgart) 260€. DÜÖng Væn HuÃn 
(Ronnenberg) 50€. TrÀn Tæng (Künzelsau) 20€. 
LÜÖng Væn Nam 20€. NguyÍn ThÎ ñÙc (Speicher) 
20€. Hà Væn Nam (Lahr) 15€. H¶i PhÆt Giáo Quan 
Âm (Pháp) 200€. TrÀn Kh¡c Huy (Saarbrücken) 
15€. TrÜÖng Væn Ty (Koblenz) 15€. Phåm ThÎ 
Ng†c Thúy (Ý) 20€. LÜu Ti‰n Tùng (Lindenberg) 
20€. NguyÍn TÃn L®i (Oldenburg) 15€. TrÀn Ti‰n 
Toàn 300€. ñ¥ng ThÎ Bích (Berlin) 150€. Lê Anh 
KiŒt (Freiburg) 50€. Lê ñình Tân (Uelzen) 20€. 
ViŒn ThÄm MÏ Hånh PhÜ§c (USA) 1.265€. Phåm 
Væn Quang (Norderstedt) 15€. NguyÍn ThÎ NhiŒm 
(Witten) 20€. NguyÍn David (Köln) 10€. Thân phø 
ThÀy Viên TÎnh (Na Uy) 2.000Kr. TrÀn Kim Long 
40€. ñào Johannes 50€. Ngô Kim Liên 
(Neumünster) 30€. NguyÍn Væn Hoa (Münster) 
10€. Võ ThÎ Phú MÏ (Essen) 20€. TrÀn Châu 
(Goslar) 15€. NguyÍn Minh PhÜÖng 
(Neutraubling) 10€. Tom Thomas (USA) 20US. 
Châu Th‰ MÜu (Frankfurt) 20€. NguyÍn ThÎ Tuân 
(") 10€. ñÒng ThÎ Gái (Ulm) 20€. NguyÍn ThÎ Tân 
(Berlin) 10€. HÜÖng Görlingen (VS Villigen) 20€. 
Tele Net Group 990€. Phåm Ng†c Minh 
(Bielefeld) 20€. TrÜÖng (Metzingen) 20€. DiŒu 
HiŠn (Hannover) 30€. Lê ThÎ Bích Ninh (München) 
10€. Lê Væn Nam (Saarburg) 20€. ñ¥ng ThÎ Nga 
(Gelsenkirchen) 20€. Hoàng Væn TrÜÖng 
(Germering) 15€. Bûu Thái Nguyên (USA) 50US. 
TrÀn T. H. (Singen) 10€. Lê Væn Thanh 50€. 
NguyÍn Kim Loan (Pforzheim) 6€. VÜÖng ñÙc 
CÜ©ng (Magderburg) 10€. Han Van (Ludwigsburg) 
35€. HÙa ThÎ Hà (Hòa Lan) 30€. Huÿnh ThÎ Xuân 
Thäo (Suisse) 50€. TrÀn ThÎ MÏ Công (BÌ) 30€. Lê 
NhÃt HiŠn (Maintal) 10€. NguyÍn Thành Nam 
(Stuttgart) 30€. NguyÍn ThÎ TÜ©ng Nhân 
(Nürnberg) 15€. NguyÍn ThÎ Ng†c Lan (") 20€. 
Chung Tú Phan (Laatzen) 30€. ñ¥ng ñình Long 
50€. NguyÍn Kim ThÜ (Reutlingen) 30€. VÛ Ti‰n 
ñåt (HH) 20€. ñào ñình Xuân (") 20€. Phåm Væn 
ñÙc (Nberg) 10€. TrÀn ThÎ Thanh Thúy (Karlsbad) 
15€. Ch‰ Bích HÒng Vân (Na Uy) 10US. Huÿnh 
Væn Sang (Bad Oldesloe) 25€. Hoàng Nguyên Hai 
(Bad Bentheim) 15€. NguyÍn Tr†ng Ti‰n 
(Saarbrücken) 15€. Huÿnh Phi Hùng (ñan Måch) 
50€. Phåm ThÎ MËo (") 30€. TrÀn ThÎ Thùy Dung 
(Köln) 50€. DÜÖng Hånh NhÖn (D'dorf) 50€. Phan 
Bích Ng†c (Obingheim) 20€. NguyÍn H»u TuÃn 
(Langernehe) 20€. Võ Ng†c Tâm (Na Uy) 50€. Võ 
Sï ñÙc (Pháp) 20€. NguyÍn Henri (") 15€. TrÀn 
Hoàng Y‰n (Tönisvorst) 15€. NguyÍn Vinh Thin 
(Hanau) 20€. HÒng Minh KiŒt (Hildesheim) 15€. 
NguyÍn Hà (Dachau) 20€. Phan Væn Kinh (Bad 
Bentheim) 20€. Lê Trân (Regensburg) 20€. Lê 
ThØa NghiŒp (Nbg) 20€. NguyÍn TuÃn Bình (") 
15€. NguyÍn ThÎ Thu Thûy (BS) 30€. Lê Thanh 
Bình (Bremen) 30€. TrÎnh Minh Tân (Bad 
Pyrmont) 20€. TrÀn ThÎ Lang (Bergkamen) 20€. 
TrÀn Væn Ng†t (Straßburg) 20€. TrÀn Huy Lam 
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(Beckingen) 20€. Võ Huy Thanh (Barntrup) 15€. 
ñ‡ XuÃt LÍ (Sindelfingen) 15€. NguyÍn ThÎ HÒng 
Nhung (Anh) 30€. TrÎnh Quang Phú 
(Ludwihshafen) 15€. Hoàng ThÎ Ng†c An (BÌ) 60€. 
NguyÍn Thanh Bình (ñan Måch) 10€. Lê Væn 
HiŠn (Arnstadt) 10€. Lâm ThÎ Thanh Nga (Berg 
Neu Mark) 15€. TrÎnh ThÎ Tuy‰t 5€. NguyÍn ThÎ 
Ba (Sweden) 50€. ñ‡ Sung (Anh) 20Anh kim. Ôn 
TÓ Trân (") 20Anh kim. Lê ThÎ Bích HiŠn (") 20Anh 
kim. ThiŒn Hånh (ChÎ HÜÖng) (") 20Anh kim. TrÀn 
Væn ChÜÖng (FF) 20€. NguyÍn Væn Tâm (") 20€. 
TrÀn Anh Thi (") 15€. NguyÍn H»u Bình (HH) 20€. 
Cao ñÙc Tài (") 20€. NguyÍn Tích Phùng (") 20€. 
Quách Ánh HuŒ (") 15€.  NguyÍn ThÎ Thu (Hof) 
20€. Tô Væn Thìn (Homburg) 20€. ñ‡ Væn ñài 
(Duisburg) 15€. Lš Thu HÒng (Königslutter) 10€. 
Võ ThÎ Thu Mai (Göttingen) 10€. ñ‡ ñình Tham 
(Fellbach) 15€. LÜÖng Kính Huy (Suisse) 40€. 
NguyÍn Ng†c Lâm (Heilbronn) 30€. Quäng Tr†ng 
Thành (Gelsenkirchen) 20€. VÜÖng H»u Hoanh 
(Pháp) 50€. Mai Anne (") 50€. DÜÖng Væn Huân 
(Ronnenberg) 15€. DÜÖng Væn Khâm (Ý) 30€. LÜu 
Ng†c DiŒp (Murr) 20€. Bùi ThÎ N. Lan (Stuttgart) 
20€. TrÀn ThÎ Phú (") 15€. Fam. Kim Lê 
(Pforzheim) 50€. NguyÍn ThÎ HuyŠn Nga (Pháp) 
20US. Phåm H»u Long (Straßburg) 20€. NguyÍn 
Chánh Tr¿c (Berlin) 10€. Phåm ThÎ Côi (HH) 50€. 
NguyÍn Mai Tuy (") 20€. NguyÍn Væn Thình 
(Essen) 20€. Châu Thành L®i (Wiesbaden) 20€. 
Võ ThÎ My (") 10€. Lê ThÎ Ng†c Hân (Buchholz) 
10€. Hoàng ThÎ M. Ng†c + Hùng + HÆu 
(Saarlouis) 10€. NguyÍn Th‰ Vinh (Heidelberg) 
20€. Mai HÒng Vinh (Hòa Lan) 30€. GÇ. Ngô 
(Rostock) 20€. Lê Båch Mai (MG) 50€. Lš Ki‰n 
CÜ©ng (Saarbrücken) 20€. Lê Væn Lai (Bochum) 
20€. NguyÍn H»u Vui (Oberhausen) 20€. Phåm 
QuÓc Bình (FF) 20€. ñH t¥ng cuÓn Chim B¡c 
Cành Nam 25€. Phåm ThÎ Ng†c PhÜ®ng 
(Künzelsau) 20€. Võ Væn Ngàn 25€. NguyÍn ChÖi 
(Wiesbaden) 50€. TrÀn HÓ (Sweden) 300Kr. ñ‡ 
ThÎ Thu HÜÖng (D'dorf) 15€. Phåm ThÎ Kim Xuân 
(Langenhagen) 20€. NguyÍn ThÎ K. Anh (HH) 10€. 
DiŒu Mãn Muôn Loitt (USA) 50US. DÜÖng TÃn 
PhÜ§c (Rodgau) 20€. ñ¥ng ñình Th¡ng 20€. 
Phan Væn Thanh (Neunkirchen) 30€. NguyÍn 
(Wuppertal) 50€. TrÀn Trinh (Áo) 20€. ñ¥ng Væn 
Mô (Bochum) 20€. TrÀn ThÎ MÏ Dung (Kleve) 8€. 
NguyÍn Væn Hi‰u (BÌ) 50€. Hà QuÓc An (Leipzig) 
15€. NguyÍn Huy TÜ (Hannover) 15€. H¢ng 
Teickner (Langenhagen) 5€. …n danh 20€. Ngô 
Væn Xuân (Müllheim) 15€. Kim Loan (Anh) 10Anh 
kim. LÜu ThÎ Thûy Tiên (Neutraubling) 10€. Huÿnh 
Kim Kÿ (Leverkusen) 20€. Huÿnh ThÎ ChÃn (BS) 
10€. Hieu Quang Hau (Stuttgart) 20€. Huÿnh Tú 
Dung (Helmstedt) 20€. Trình Khoa ƒm (Hòa Lan) 
30€. NguyÍn ñÙc SÖn (Hochkenheim) 30€. Lš 
Long Bao 20€. Huÿnh Minh Tân 30€. N. DÜÖng 
Thi 30€. Teleworld Group 900€. TrÜÖng Kim 
SÜÖng (Bad Soden) 10€. TrÜÖng ñ¡c (Trier) 15€. 
Sua ThÎ Ng†c LŒ (Sweden) 20€. Mai (LÜu) Ánh 
NguyŒt (Pháp) 40€. NguyÍn ThÎ Trâm (") 20US. 
TrÀn Bình Thông (") 40€. Le Goff Etienne (") 50€. 
ñ¥ng ThÎ Thu Vân (Altenerding) 20€. TrÀn Væn 
Thanh 10€. TrÀn Væn Thanh (Bremen) 40€. 
DÜÖng Ng†c Phát (Suisse) 32€. ñ‡ ThÎ Hi‹n (") 
20€. LÜu Væn Nghïa (Hanau) 15€. NguyÍn Væn 
Tân 25€. ñ‡ Kim Ngân (Essen) 40€. TrÜÖng 
Hoàng Phong 25€. TrÜÖng ThÎ Thao (Arnsberg) 
15€. NguyÍn ñæng ñÙc (Áo) 40€. DÜÖng Væn Lš 
(Anh) 15Anh kim. Bùi Månh Cæn (Pháp) 50€. Ngô 
Vi Hùng 20€. NguyÍn Minh Xuyên (Saarbrücken) 
20€. NguyÍn Væn H»u (Frankfurt) 30€. Phú Th† 
L¶c 50€. TrÀn Thanh Pháp (Hannover) 20€. 
NguyÍn Minh Trung (") 20€. Båch Thu HuyŠn 20€. 
TrÀn Væn TuÃn (Bad Vilbel) 10€. Liêm & Tân 
(Gehrden) 10€. Bùi ThÎ Phøng (Anh) 50Anh kim. 
Ngô Thanh Cát (Eppstein) 20€. TrÀn Ng†c Khº 
(Neuss) 15€. Mai HÒng Khanh (Saarbrücken) 10€. 
Giang Trinh 12€. TrÀn ThÎ Tri Tâm (Suisse) 100€. 
NguyÍn MÏ Hånh (Hannover) 65€. China Rest. 
(Peine) 35€. KhÜu ThÎ Hoa (Berlin) 20€. NguyÍn 
Væn T¶ (Reutlingen) 25€. NguyÍn ThÎ ng†c Trinh 
(Diepholz) 15€. VÜÖng ñ¥ng Tiên PhÜ§c (Bad 
Pyrmont) 10€. TrÜÖng ThÎ Ng†c (Sweden) 200Kr. 
NguyÍn Thy (") 200Kr. NguyÍn ThÎ Sanh (") 

200Kr. Chu Kh¡c XÜÖng (BÌ) 30€. HÒ Kim Sinh 
(Pforzheim) 50€. NguyÍn Long Tiên (Regensburg) 
15€. NguyÍn ThÎ Khang (Ý) 10€. Phan HÜng NhÖn 
(Münster) 10€. NguyÍn H»u DiŒn (Stuttgart) 20€. 
NguyÍn PhÜ§c Vïnh ViÍn (Suisse) 50€. Lã ThÎ 
HÒng Vân (Daun) 10€. NguyÍn ThÎ Tâm (Köln) 
10€. TrÜÖngKim H†c (Landstuhl) 15€. Phåm Mai 
SÖn (Anh) 5Anh kim. Hà Væn Th† (Pháp) 45€. 
Hoàng HÜÖng (Viersen) 15€. NguyÍn Væn Nam 
(Fürth) 5€. NguyÍn Væn ñåi (Dieburg) 5€. Phåm 
Minh Châu (Áo) 20€. Fam. Lê (Göppingen) 10€. 
TriŒu CÄm Nguyên (Haßloch) 20€. Phåm ThÎ Lan 
(Ahrensburg) 10€. Lê Ng†c Chân (Pháp) 30€. 
ñ¥ng ThÎ Liên (") 20€. Huÿnh ThÎ HÒng Nga (") 
20€. Cao Thái (") 50€. ñ¥ng Ng†c Vân 
(Dortmund) 15€. Ni Cô ñàm Hòa (BÌ) 30€. Liên 
Müller (Bad Mergentheim) 10€. NguyÍn ñÙc Trø 
(Bottrop) 20€. NguyÍn Væn Phong (Landstuhl) 
20€. TrÀn Quang Trung (Oberhausen) 10€. LÜu 
Tích Th¡ng (Hòa Lan) 15€. TrÀn ThÎ Bích Hånh 
(ñan Måch) 20€. TrÀn Hinh Giang 10€. ñaòn 
Minh Thúy 20€. NguyÍn Long & Thanh (Úc) 200€. 
NguyÍn Væn ñang (Sweden) 300Kr. NguyÍn 
Xuân Quang (ñan Måch) 50US. Cô Thanh Liên 
(Suisse) 50FS. Minh L¿c (Anh) 40Anh kim. MÏ 
H¢ng (Hòa Lan) 10€. Mme TØ ThÎ Qu‰ (Pháp) 
20€. Pham & TrÀn (Memmingen) 10€. NguyÍn 
ñình Luân (Villingen) 5€. Asia Kim 
(Schwenningen) 20€. ñ‡ ThÎ Út (GJ Harlingen) 
10€. Võ Ng†c Khäi (Neuss) 10€. Quách Thu Anh 
(Freiburg) 25€. Le Seridel 5€. SÜ Cô TN TÎnh HiŠn 
(Pháp) 30€.- 
 

� ƒn TÓng 
ñH. NguyÍn ThÎ Phøng (Bielefeld) 20€. NguyÍn 
Væn Thình (Essen) 30€. Phùng ThÎ DÀn 
(Hamburg) 20€. Lê Bá Nguyên 5€. Fam. Hua 
(D'dorf) 10€. LÜÖng ThÎ Búp (Bochum) 5€. Lâm 
Kim Khánh (M'Gladbach) 50€. ñ‡ Thøy Bäo Trân 
(Duisburg) 5€. TrÀn Quang Trung (Oberhausen) 
10€. Quang Ly (Cosuig) 10€. 
 
� Kinh Pháp Hoa 
ñH. BiŒn ThÎ Mai (Hamburg) 20€. Phåm Bá MØng 
(") 20€. TrÀn Båc Vinh + Khanh + Quÿnh + Ban + 
(Hamburg) 50€. Hoàng ThÎ M. Ng†c + Hùng + 
HÆu (Saarlouis) 10€. ñ‡ ThÎ Thu Dung 20€. Phåm 
ThÎ Kim Anh (Sbr.) 20€. 
 

� ThiŠn Môn Nh¿t Tøng 
ñH. TrÀn ThÎ Thiên HÜÖng (Ý) 300€, HH công ÇÙc 
cho NguyÍn H»u Tri‰t. 
 

� Kinh ñÎa Tång 
ñH. Lš Giang - Sang - Khang (Saarbrücken) 10€. 
Thích Trí Tài (BÌ) 100€. NhÜ PhÄm (Hòa Lan) 50€ 
(ñåi Tång Kinh  ViŒt Nam). 
 

� Tôn TÜ®ng Quan Th‰ Âm 
ñH. ñ¥ng ThÎ H¢ng Teickner (Langenhagen) 10€. 
Lâm Kim Khánh (M'Gladbach) 60€. NguyÍn ThÎ 
Minh Sáu (Empelde) 5€. HÒng Quš (Essen) 33€. 
TrÀn Væn Thanh (Tübingen) 20€. 
 
� Tôn TÜ®ng ñÎa Tång 
ñH. TrÀn Van Thanh (Tübingen) 20€. 
 
� Tôn TÜ®ng DÜ®c SÜ 
ñH. Lâm Kim Khánh (M'Gladbach) 50€. 
 
� M¶t TÜ®ng PhÆt 
ñH. LÜÖng Vïnh Phúc (Bramsche) 60€. HLñH Tå 
HuŒ Anh (Bomblitz) 60€. HHHL NguyÍn ThÎ Son 
(Bremervörde) 60€. Bùi ThÎ Nguyên (Anh) 40Anh 
kim. NguyÍn ThÎ Giao (") 40Anh kim. NguyÍn ThÎ 
Xuân (") 40Anh kim. Voong TrÀn (") 40Anh kim. 
Bùi ThÎ Lš (") 40Anh kim. ñ¥ng ThÎ HÜng (") 
40Anh kim. NguyÍn Væn An (") 40Anh kim. Tr¡ng 
Bích Sâm (") 40Anh kim. DÜÖng Ti‰n Quân (") 
60€. NguyÍn ThÎ Hånh (") 60€. NguyÍn ThÎ Hoa (") 
60€. Lš à PÄu (") 60€. Lê ThÎ Son (Suisse) 60€. 
 

� ñèn DÜ®c SÜ 
ñH. Lê ThÎ Thu HÜÖng (Hòa Lan) 10€. Phåm 
Ng†c SÖn (M'Gladbach) 5€. 
 

� Máy niŒm PhÆt 
ñH. NguyÍn ThÎ Bê (Köln) 20€. NguyÍn Bá MÏ 
(Kleinostheim) 20€. GññH Nguyên Biên (Neu 
Anspach) 80€. Nguyên TØ (") 20€. Eddie LÜÖng 
(Eckernförde) 10€. ñ¥ng HÜng Trí (Pháp) 30€. Dr. 
Dienemann (Hannover) 200€. Bùi ThÎ Châu (BÌ) 
20€. Trí Liên (Köln) 50€. Trí Châu (") 50€. Phan 
ThÎ Kim Anh (Heppenheim) 50€. Phåm ñæng 
(Kassel) 100€. NguyÍn ThÎ Mai Trang (VS-
Villigen) 50€. NguyÍn TÃn L¶c (Langen) 30€. Lê 
ThÎ Ng†c Tuy‰t (Bad Schwartau) 50€. Lê Væn K‰t 
(Köln) 30€. NguyÍn Minh Trung (Hannover) 
20€.Tôn N» Quÿnh HÜÖng (Berlin) 20€. DiŒu Lai 
(USA) 50€. Måch TrÜ§c Khung (Friedrichshafen) 
50€. ñinh Hoa (D'dorf) 50€. Lê Væn Nam 
(Saarburg) 30€. Phåm ThÎ ñông (Áo) 10€. NguyÍn 
Thanh Mai 50€. Huÿnh Trung 50€. NguyÍn ThÎ 
Phøng (Bielefeld) 50€. TrÀn ThÎ HiŠn (Laatzen) 
20€. Fam. Kim Lê (Pforzheim) 300€. Mai Anne 
(Pháp) 30€. NguyÍn ThÎ Ti‰n (Hannover) 20€. 
ñào ThÎ Chúc (Trier) 10€. GÇ. Phåm ñæng 
(Lohfelden) 100€. TrÀn ThÎ Quš 10€. Lê Minh 
Hoàng (Duisburg) 10€. Lày Van Pong (Moers) 
50€. ThiŒn Hånh (ChÎ HÜÖng) (Anh) 40€. NguyÍn 
Anh KiŒt (USA) 100US. GññH. Hà ThÎ Lan Anh 
Pd ThiŒn Pháp (Stuttgart) 500€. Nh¿t Tr†ng 
(Mannheim) 50€. NguyÍn Væn Tâm 
(Wilhelmshaven) 160€. 
 
� Trai Tæng 
ñH. NguyÍn ThÎ Bê (Köln) 30€. GññH Nguyên 
Biên (Neu Anspach) 80€. Nguyên TØ (") 20€. 
Eddie LÜÖng (Eckernförde) 20€. NguyÍn Lê Xuân 
(Ludwigshafen) 10€. ñ‡ Anh DÛng (Krefeld) 10€. 
LÜÖng Ng†c Phách (Bielefeld) 10€. ñ¥ng HÜng 
Trí (Pháp) 20€. Dr. Dienemann (Hannover) 200€. 
NguyÍn (Heilbronn) 20€. Bùi ThÎ Châu (BÌ) 10€. 
ñ¥ng ThÎ H¢ng Teickner (Langenhagen) 30€. 
Phåm ñæng (Kassel) 100€. NguyÍn ThÎ Mai Trang 
(VS-Villingen) 20€. DiŒu Nhøy Phan ThÎ NhÎ 
(Laatzen( 50€. Võ ThÎ HuŒ (BÌ) 20€. NguyÍn TÃn 
L¶c (Langen) 20€. Lê ThÎ Ng†c Tuy‰t (Bad 
Schwartau) 50€. Staron N. PhÜÖng Jennifer (HH) 
20€. NguyÍn Thérèse (Pháp) 20€. NguyÍn Ng†c 
Nha (") 10€. NguyÍn Minh Trung (Hannover) 10€. 
TrÀn Væn Vïnh (Cloppenburg) 50€. ñ¥ng Væn 
NghiÍm & TrÀn ThÎ ThÖ (Hannover) 200€. Huÿnh 
Thûy (Erbach) 10€. DiŒu Khánh (M'Glabach) 
100€. NguyÍn Væn Ng†c (") 50€. LÜ ñåt Hai (Köln) 
50€. TrÜÖng ThÎ Mai (") 50€. Lê Væn K‰t (Köln) 
20€. Lê ThÎ Thùy HÜÖng (Hòa Lan) 10€. Tôn N» 
Quÿnh HÜÖng (Berlin) 20€. DiŒu Lai (USA) 100€. 
Måch TrÜ§c Khung (Friedrichshafen) 30€. NguyÍn 
TÃn L¶c 100€. NguyÍn Florian 10€. NguyÍn Hånh 
Trinh (Künzelsau) 50€. DiŒp Liên Häo 
(Cloppenburg) 15€. PhÆt Tº chùa Ph° HiŠn 
(Pháp) 310€. DiŒu TÎnh (Suisse) 20€. DiŒu Trí (") 
20€. TrÀn HiŠn (") 20€. Lš Phong (") 50FS. TÃt 
Ng¶ (") 50FS. PhÆt Tº tåi Úc 20Úc kim. Huÿnh ThÎ 
Bäy 20€. NguyÍn TrÀn LŒ Hoa 50€. Ngô Minh 
Huê (Karlsruhe) 20€. NguyÍn Vân ChÜÖng (") 10€. 
VÛ ThÎ Minh H¢ng (") 20€. Lš Khánh Minh (") 20€. 
ñ‡ ThÎ HuŒ (") 10€. Giác TÃn & DiŒu Xuân (") 10€. 
Tæng Huÿnh Lan (") 3€. NguyÍn Ng†c Lâm (") 
15€. Phåm ThÎ Lan (Karlsruhe) 10€. NguyÍn Ng†c 
MÏ (") 10€. TrÜÖng Quang Thanh (") 10€. TrÀn ThÎ 
Phú (") 10€. Tå Quang Thanh (") 15€. ThiŒn Hùng 
và Nguyên Oanh (") 10€. Phåm Thanh LÎch (") 
15€. HÒ Kim Sinh (") 30€. Lš Thanh HÜÖng (") 3€. 
ñào ThÎ Ng†c Lan (") 3€. NguyÍn Væn Hoa (") 3€. 
NguyÍn Væn Thái (") 3€. Hà ThÎ Minh Thu (") 7€. 
ñ‡ ThÎ Thu HÜÖng (") 3€. Lê Væn Thôi (") 10€. 
Châu ChÜÖng (") 3€. Væn ThÎ Bay (") 10€. DiŒu 
Vân & ThiŒn MÏ (") 17€. Tå NguyŒt Trinh 
(Heilbronn) 10€. Thái S‰n (Pforzheim) 10€. DiŒu 
Phúc + DiŒu Ng†c + DiŒu Nghïa + DiŒu Cúc + 
Minh Phát (Krefeld) 100€. Tôn ThÃt Hùng 100€. 
VÜÖng Diên Châu (Köln) 200€. NguyÍn Væn 
ThuÆn (") 50€. TrÀn ThÎ HÒng Châu (Ý) 200€. 
LÜÖng Væn PhÜ§c (") 100€. TrÀn Xuân Hoa (") 
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100€. Giang ThÎ HuŒ (") 50€. Võ Væn Qu‰ (") 50€. 
ñinh Hoa (D'dorf) 20€. Lê Væn Nam (Saarburg) 
20€. ThÜÖng Ziegler (Bayreuth) 20€. ñ¥ng H»u 
Mô (BÌ) 10€. Trình Tr†ng Hi‰u (Fürstenfeldbruck) 
50€. NguyÍn ThÎ TÜ©ng Nhân (nürnberg) 30€. SÜ 
Cô Hånh Ân (Hannover) 50€. Lê ThÎ Tÿ (") 100€. 
Quäng Ng¶ (") 20€. NguyÍn ThÎ Thanh HuyŠn (") 
20€. Kevin Minh Ngô (") 10€. ThiŒn Cæn & DiŒu 
N» (Laatzen) 100€. Minh Tôn (") 25€. Huÿnh Công 
Cº (FF) 20€. ThiŒn Gi§i 150€. TrÀn Minh ñiên 
(Hòa Lan) 10€. NguyÍn ThÎ Chi Mai (") 10€. DiŒu 
Hånh & Thäo 10€. …n danh (USA) 300US. Thanh 
HiŠn & ThuÆn ñåt (") 300US. DiŒu ñÙc 10€. Ái 
Nhï Lan 200€. …n danh 5€. Lê Gia Tuy‹n 10€. 
Tæng Bích Phân (Münster) 20€. TrÀn Månh Th¡ng 
(Hildesheim) 10€. ThiŒn NguyŒn 20€. ThiŒn Lš 
40€. Ngô Ng†c Hi‰u (Berlin) 20€. Tâm Bích (") 
10€. Lê Quang TÜ©ng 10€. TØ Phô 50€. Phåm 
TuÃn Hoàng 5€. TrÀn ThÎ X. Mai + X. Thäo + X. 
HiŠn 50€. Hoàng Ng†c DuÄn 20€. TrÜÖng Mänh 
Mai (Suisse) 30€. TrÜÖng HÜÖng K‰t 40€. PhÆt Tº 
chùa Vån Hånh (Hòa Lan) 200€. Trinh Werda 
30€. TrÀn Minh Nh¿t (Nürnberg) 40€. Huÿnh HÒng 
Xuân (") 20€. DiŒu Pháp (") 20€.  DiŒu Häi 20€. 
ThiŒn Tâm 10€. TrÜÖng TÃn L¶c (Laatzen) 20€. 
TrÀn ThÎ MÜ©i 10€. Jeny 10€. ThiŒn LÜÖng 10€. 
Hånh Ng¶ 20€. ñinh ThÎ CÄm Vân (Hannover) 
20€. ñinh ThÎ Minh HÒng 10€. ñinh Gia T. Anh (") 
20€. Fam. Bathke (Gießen) 50€. TrÀn TuÃn (New 
Jersey) 20€. ThiŒn HiŠn 15€. DiŒu TÎnh (Fürth) 
30€. TrÀn Xuân Thûy (Nberg) 10€. Hoàng Nguyên 
Hai (Bad Beutheim) 5€. TrÀn ThÎ Lan 
(Bergkamen) 10€. DiŒu Kim, Nh¿t ñåo, Nh¿t 
Phúc, Quäng Trí, Quäng HÜng, DiŒu Vân (HH) 
100€. ThiŒn Nghi (") 10€. …n danh 5€. …n danh 
10€. NguyÍn ThÎ Tuy‰t An 40€. ThiŒn 10€. Huÿnh 
PhÜ§c CÜ©ng (FF) 20€. Marie Noelle Kunde (Bad 
Rehburg) 5€. Thái Kim SÖn (Aurich) 50€. NguyÍn 
Væn Quan (") 30€. Ngô KiŠu Oanh (") 50€. ThiŒn 
An & ThiŒn Låc (") 20€. Huÿnh Anh MÏ 10€. Minh 
Hi‰u (Gießen) 10€. DiŒu Y‰n (FFM) 10€. Giác 
Hånh (Münster) 10€. ñ. T. Ng†c DiŒp (ñan Måch) 
20€. NguyÍn Thanh Bình (") 10€. Nguyên 5€. 
ñ¥ng ThÎ Hånh 20€. Bành ThÄm CÜÖng 
(Wiesbaden) 20€. Châu Kinh Luân 10€. TrÀn Tú 
Anh 10€. Lân Nam Ha (Leipzig) 5€. TrÀn Minh 
TuÃn 20€. TrÀn ThÎ LŒ (Lehrte) 20€. Phan Væn 
Thái (Kempten) 10€. Khai Nga (Norddeich) 5€. 
ThiŒn Võ (") 10€. NguyÍn ThÎ Kim Thanh 
(Hannover) 10€. Song Giao (") 10€. VÛ ThÎ Kim 
Nga (") 4€. Nghiêm Xuân HÒng (Karlsruhe) 30€. 
ñ¥ng Minh Anh (Berlin) 5€. Lê ThÎ Thûy Tiên (") 
30€. Phåm ThÎ Thúy Nga (Hildesheim) 10€. Bùi 
ThÎ Ng†c Trân (HH) 5€. An Khai (Giác Nguyên) 
(Brühl) 10€. Tam H»u Nho 2€. HÒ Minh Châu 
(Friedrichhafen) 5€. Caroline Rohr 2€. DÜÖng 
Ng†c Bích 20€. DÜÖng Ng†c Giàu 20€. Huÿnh ThÎ 
Chiêu 50€. Huÿnh TÃn Døc 20€. DiŒu Quÿnh 
(Kiel) 10€. Tæng Quš Häo (HH) 20€. Chung Lan 
(") 20€. NguyÍn Minh ñæng (Stuttgart) 10€. 
NguyÍn PhÜÖng Thi (") 10€. Thái Væn Mùi (Aurich) 
30€. TrÀn ThÎ Bích Hånh (ñan Måch) 100€. ñiŠn 
Væn An (Leverkusen) 10€. TrÀn ThÎ Thanh Thúy 
(Karlsbad) 15€. Tào MÜu (HH) 5€. Phan ThÎ Y‰n 
(") 60€. LÜÖng Anh (") 20€. LÜ ñông (Berlin) 30€. 
NguyÍn Væn DiŒn (Krefeld) 20€. NguyÍn ThÎ 
HÜ©ng (") 10€. TrÀn ThÎ Ng†c (Anh) 20€. Sæng Xo 
Malan 10€. Baborar Wolters (Hannover) 3€. Løc 
B¶i Linh (HH) 1€. Tôn Vi Phi‰u (") 1€. Løc Thåch 
Cänh (") 1€. Huÿnh Ng†c Chân (") 2€. VÜÖng H†c 
NghŒ (Aurich) 2€. ñoàn Væn H»u (Wernigerode) 
40€. NguyÍn ThÎ ñ®i (Na Uy) 20€. Ch‰ Bích HÒng 
Vân (") 50US. Minh Vân (") 500Kr. NguyÍn QuÓc 
ViŒt CÜ©ng (") 40€. ñoàn Hành HÜÖng Hoa Kÿ do 
ThÀy Hånh NguyŒn hÜ§ng dÅn 250US. ñinh ThÎ 
Nga (Pháp) 10€. Lê Thành ñông (Köln) 10€. Lê 
Xuân CÜ©ng (") 10€. Lê Væn Thanh (") 10€. Lê 
Thành Nghïa (") 10€. Lê Væn Dång (") 10€. ñoàn 
TrÜ©ng Khánh (Bielefeld) 10€. ñoàn TuÃn Khäi (") 
10€. NguyÍn ThÎ Phøng (") 50€. …n danh (Neuss) 
20€. Huÿnh Væn Sang (Bad Oldesloe) 25€. Mã 
Dïnh Phát (Stuttgart) 40€. Mã Dïnh Thông (") 20€. 
Mã Dïnh HÜng (") 20€. Mã Thành (") 20€. Thích 
Chí CÜ©ng (") 20€. TrÀn ThÎ Tân (") 20€. TrÜÖng 
Ng†c Nguyên (") 20€. TrÜÖng M¶c Hùng (") 20€. 

TrÜÖng Lê Chinh (") 20€. TrÜÖng Lê PhÜÖng (") 
20€. TrÜÖng Tài ñÙc (Pforzheim) 20€. NguyÍn 
Thanh Thúy (Sweden) 20€. Võ ThÎ Xong (Suisse) 
50FS. ñ‡ VÛ Kim Tùng (") 20FS. HuŒ Nhã (") 50€. 
Lê ThÎ Son (") 20€. ñ‡ ThuÆn L®i (Hannover) 30€. 
TrÜÖng Minh (Hildesheim) 20€. TrÜÖng Tuy‰t 
Trinh (") 10€. TrÜÖng Tuy‰t Nhung (") 10€. Phåm 
ThÎ Tuy‰t Mai (") 10€. ñ¥ng Kim Thu (Hannover) 
10€. ñ¥ng Künneke (") 10€. Phåm Låc 
(Weißenthurn) 50€. VÛ ThÎ Thành (Morsbach) 
25€. TrÀn ThÎ B. Lan (ñan Måch) 20€. TrÜÖng 
ñình NhÆt (") 10€. Fam. TrÀn (") 500Kr. PhÆt Tº 
cúng dÜ©ng tùy h› công ÇÙc 73,60€. Lan Chi 
(Lindau) 20€. Ban HÜ§ng DÅn GñPTVNTN ñÙc 
QuÓc 200€. NguyÍn Ng†c Thåch (Heilbronn) 25€. 
TrÜÖng Tôn Châu (Gießen) 10€. Phåm Phi Khanh 
(Hannover) 20€. TrÀn Hoàng ViŒt (") 20€. LÜu 
HÒng ñiŒp (Pháp) 100€. TrÀn ThÎ HiŠn (Laatzen) 
120€. Lê ThÎ N. DiŒp + Oanh + K. Long (Erlangen 
+ ViŒt Nam) 60€. La Chí CÜ©ng (Anh) 20€. Tå 
Nguyên Chi‰u (") 20€. LÜu Ng†c DiŒp (Murr) 10€. 
Bùi ThÎ N. Lan (Stuttgart) 10€. NguyÍn Xuân 
Nghiêm (Göttingen) 50€. Chanthanone Khâm 
Nghiêm (Pháp) 20€. Mai Anne (") 30€. Phan Ngô 
Kim Ánh (") 30€. TSE Grace (Trinh (") 20€. Poc 
Nip Seng (") 20€. NguyÍn ThÎ HuyŠn Nga (") 
30US. TrÀn Ng†c DiÍm & DiŒp (Berlin) 30€. 
NguyÍn ThÎ Th¡ng (") 10€. Phåm ThÎ Kim Anh 
(Heppenheim) 20€. Phoulivong Moneck (Minden) 
50€. Phåm ThÎ HiŠn (") 20€. Lš Khánh Minh 
(Karlsruhe) 50€. NguyÍn Vân ChÜÖng (") 40€. 
NguyÍn Væn Lô (Augsburg) 50€. TrÀn TÙ Bình 
(Wiesensteig) 20€. Phåm ThÎ Côi (HH) 20€. Lê 
Væn LÜÖng (ñan Måch) 500Kr. Lâm ThÎ TÜ (") 
100Kr. NguyÍn Kim Toàn (") 100Kr. NguyÍn Mai 
Tuy (HH) 10€. NguyÍn ThÎ Ti‰n (Hannover) 20€. 
NguyÍn Væn Thình (Essen) 30€. Võ Victoria (HH) 
20€. DiŒu Pháp, DiŒu HuŒ, DiŒu Sáng, DiŒu 
ChÖn, ThiŒn HÜng (FF) 60€. Cao ThÎ Út 
(Wiesbaden) 20€. ñ¥ng ThÎ HÜÖng (") 20€. Lê ThÎ 
Nam (") 20€. Lã ThÎ HÒng Vân (Daun) 50€. ñào 
ThÎ Chúc (Trier) 10€. Phùng ThÎ HiŠn (") 10€. 
Phùng ThÎ DÀn (HH) 10€. Phåm ThÎ Mai 
(Obertshausen) 20€. Thai Muoi + Cheong Wing 
(HH) 20€. Giang Th‰ (") 15€. Huÿnh MÏ (") 50€. 
TrÀn Häi Hòa (Spaichingen) 100€. Thái CÄm Thu 
(Gomaringen) 50€. NguyÍn ThÎ Du (Wiesbaden) 
20€. NguyÍn ThÎ Thanh (") 20€. Cao Kim Dung (") 
20€. ñ¥ng ThÎ Thúy (") 10€. NguyÍn ThÎ Bình 
(Arnstadt) 20€. Lê Væn ñi‹m (Mainz) 20€. VÛ Chu 
Dung (BÌ) 20€. NguyÍn VÛ B¢ng (Ottweiler) 20€. 
NguyÍn ThÎ Na (D'dorf) 50€. Lê Pàhler ThÎ N. DiŒp 
(") 10€. GÇ. Phåm ñæng (Lohfelden) 100€. LÜÖng 
Ng†c Phách (Bielefeld) 10€. HÒ Thúy KiŠu 50€, 
HHHL ñH Lê ThÎ Bông. ñ‡ Væn ñài (Duisburg) 
10€. Lê Minh Hoàng (") 10€. Viên Châu (Anh) 
20Anh kim. Lê ThÎ Kim Ng†c (Bocholt) 10€. TrÀn 
ThÎ Quš 10€. ñ‡ Væn Cát (Krefeld) 50€. TrÀn 
Ng†c Dung (Tübingen) 100€. TrÀn Ng†c Anh (") 
50€. TrÀn Væn Thanh (") 50€. TrÀn Ng†c MÏ (") 
20€. TrÀn Ng†c Nhung (") 20€. Chiêm ThÎ HiŠn 
(Stuttgart) 50€. Giang LŒ HuyŠn (") 50€. NguyÍn 
Trung Hi‰u (Hannover) 10€. Ngô Lê Kevin Minh 
(") 20€. Lê ThÎ Ng†c Lan (Nbg) 20€. TrÀn Læng 
Hía (") 50€. NguyÍn Th‰ Vinh (Heidelberg) 30€. 
Lê Båch Mai (MG) 20€. ThiŒn Hånh (ChÎ HÜÖng) 
(Anh) 20€. NguyÍn ThÎ Thu Ha (Erlangen) 45€. 
TrÀn Huy Lâm (Beckingen) 20€. K› Nh¿t Thº 
(Hannover) 20€. Chi H¶i PTVNTN Aurich & 
GñPTVNTN Minh Häi 100€. Thái Væn Anh 
(Aurich) 20€. Ban Liên Låc PTVNTN Bodensee & 
VPC 80€. DiŒu Thanh 20€. DiŒu Vân (GÇ. TrÀn 
René) 50€. GÇ. Thành & Quyên 20€. GÇ. Tæng 
Thiên H¶i 20€. ThiŒn TÎnh 10€. GÇ. Giang PhÜ§c 
L®i 50€. GÇ. Quan ThÎ N» 50€. GÇ. Ngô ThÎ Khi 
30€. TrÀn ThÎ MuÓi 10€. VÛ Kim ñåt 10€. DiŒu 
DiÍm 30€. GÇ. ThiŒn Giáo 30€. GÇ. NguyÍn Kh¡c 
CÀn 30€. TrÀn ThÎ Tám 50€. Hoàng Túy 50€. Lê 
ThÎ Phú 50€. ThÎnh 30€. Ngô M¶ng Thi 20€. GÇ. 
NguyÍn Yên & ThiŒn MÅn 50€. DiŒu Liên 50€. Lš 
Cô NÜÖng 20€. ThiŒn NhÅn 10€. Nguyên Quang 
15€. ThiŒn Tïnh 10€. NguyÍn Kh¡c Lê Chính 10€. 
NguyÍn Ti‰n DÛng 15€. Ngành Thi‰u Chánh Tín 
26,40€. Phåm ThÎ Kim Xuân (Langenhagen) 20€. 
Ngô Væn Mai (Regensburg) 10€. NguyÍn Væn Lš 

50€. ThiŒn Châu & ThiŒn HiŠn (Essen) 50€. 
NguyÍn ThÎ Thäo 25€. GÇ. Phúc Quäng 100€. ñ‡ 
ThÎ Thu Dung 10€. Lê Ng†c (HH) 40€. DÜÖng Væn 
BuÓi (Ludwigshafen) 10€. Orient Shop (München) 
50€. NguyÍn Væn Thành 25€. Lê PhÜÖng Chi 
(München) 50€. Pháp Låi & DiŒu Hân 40€. TrÀn 
Vi‰t ChÜÖng (Mühheim) 10€. …n danh 15€. DiŒu 
ñà 100€, HHHL ñH Phúc Chiêu. Phåm ThÎ Kim 
Anh (Sbr.) 10€. Viên Tuy‰t (Laatzen) 20€. ThiŒn 
Chánh (") 10€. DiŒu N» (") 20€. Minh Tôn (") 20€. 
Tôn N» ThÎ Xuy‰n (Hannover) 10€. Cô Hoa (") 
10€. ThiŒn Ý (") 20€. DiŒu PhÄm (") 10€. GÇ. Hai 
NghiÍm (") 5€. Hai Hoành (") 5€. Phan Væn DÛng 
(Hildesheim) 10€. NguyÍn ThÎ Leo (Ái Nhï Lan) 
100€. HuyŠn DiŒu Häi 20€. PhÆt Tº chùa Vån 
Hånh (Hòa Lan) 300€. ThiŒn ñÎnh 10€. Hoàng ThÎ 
Tân (Garbsen) 20€. ThiŒn DÛng 10€. NguyÍn ThÎ 
Khang (Ý) 15€. VÛ ThÎ Minh H¢ng (Karlsruhe) 
50€. TrÜÖng ThÎ Ng†c (Sweden) 800Kr. NguyÍn 
ThÎ Tâm (Köln) 10€. Hoàng ThÎ LuyŒn 25€. 
NguyÍn ThÎ Hòa 10€. NguyÍn Thanh Tùng 
(Villingen) 20€. Quang Ly (Cosuig) 10€. Lê Væn 
Sang (TrÜ©ng) (Karlsruhe) 50€. 
 

� ChÄn T‰ 
ñH. NguyÍn ThÎ Bê (Köln) 30€. NguyÍn Bá MÏ 
(Kleinostheim) 20€. GññH Nguyên Biên (Neu 
Anspach) 80€. Nguyên TØ (") 20€. Eddie LÜÖng 
(Eckernförde) 10€. Lš Thông Phát (Mühlacher) 
10€. ñ‡ Anh DÛng (Krefeld) 10€. Nguyên Thanh 
(Berg Gladbach) 20€. LÜÖng Ng†c Phách 
(Bielefeld) 20€. NguyÍn Kim Anh (BÌ) 10€. Phåm 
Bùi (Rostock) 20€. Dr. Dienemann (Hannover) 
200€. NguyÍn Heilbronn) 30€. Bùi ThÎ Châu (BÌ) 
10€. Phåm ñæng (Kassel) 100€. Ngô ThÎ Thu Ba 
(München) 10€. HÙa A Tri (Schortens) 30€. Trác 
HÜng ñŒ (Suisse) 20FS. Võ ThÎ HuŒ (BÌ) 20€. 
TrÀn Quang Hi‰u (Hòa Lan) 20€. NguyÍn TÃn L¶c 
(Langen) 30€. Lê ThÎ Ng†c Tuy‰t (Bad 
Schwartau) 50€. Staron N. PhÜÖng Jennifer (HH) 
20€. NguyÍn Thérèse (Pháp) 10€. NguyÍn Ng†c 
Nha (") 10€. Huÿnh Thûy (Erbach) 5€. DiŒu Lai 
(USA) 50€. Måch TrÜ§c Khung (Friedrichshafen) 
40€. Phåm Væn DÛng (Hildesheim) 50€. ñH. HÒng 
(Suisse) 100FS. TrÀn Væn Tâm (") 200FS. 
NguyÍn ThÎ GiÕi (BÌ) 10€. NguyÍn SÖn Häi 
(Sweden) 20€. TrÀn ThÎ Y‰n (Hòa Lan) 20€. 
NguyÍn ViÍn PhÜÖng (Koblenz) 150€. ñinh Hoa 
(D'dorf) 15€. ThÜÖng Ziegler (Bayreuth) 20€. ñ¥ng 
H»u Mô (BÌ) 10€. Phåm ThÎ ñông (Áo) 10€. Hånh 
Châu & Hånh Bình (Hannover) 100€. Trình Tr†ng 
Hi‰u (Fürstenfeldbruck) 100€. NguyÍn ThÎ TÜ©ng 
Nhân (Nürnberg) 10€. TrÜÖng Minh (Hildesheim) 
30€. Kha Bäo NhÜ (Hameln) 100€. Huÿnh HÒng 
Nhung (Pháp) 20€. Phåm Xuân Th¡ng 
(Hannover) 10€. TrÀn ThÎ HÜ©ng (Suisse) 20€. 
NguyÍn ThÎ Bê (Anh) 10€. Lâm ThÎ Tím 
(Künzelsau) 5€. ñinh ThÎ Minh HÒng (Hannover) 
5€. TrÜÖng Tôn Châu (Gießen) 10€. …n danh 1€. 
VÛ ThÎ Xuyên (Würzburg) 6€. TrÀn Hoàng ViŒt 
(Hannover) 20€. Bùi ThÎ N. Lan (Stuttgart) 10€. 
GÇ. Lan Lê  10€. Chanthanone Khâm Nghiêm 
(Pháp) 10€. Mai Anne (") 30€. …n danh (") 10€. 
Poc Nip Seng (") 20€. NguyÍn ThÎ HuyŠn Nga (") 
30US. TrÀn Ng†c DiÍm & DiŒp (Berlin) 20€. Phåm 
ThÎ HiŠn (Minden) 20€. TrÀn TÙ Bình 
(Wiesensteig) 20€. NguyÍn Vân ChÜÖng 
(Karlsruhe) 30€. NguyÍn ThÎ Ti‰n (Hannover) 20€. 
Võ Victoria (HH) 20€. NguyÍn Væn Phúc (Trier) 
20€. Lš Thanh HÜÖng (Pforzheim) 40€. GÇ. Phåm 
ñæng (Lohfelden) 200€. HÒ Thúy KiŠu 50€, HHHL 
ñH Lê ThÎ Bông. KhÜu Lâm 50€. ñ‡ Væn ñài 
(Duisburg) 10€. Lê Minh Hoàng (") 10€. Tå ñÙc 
CÜ©ng (") 30€. Lê Pàhler ThÎ N. DiŒp (D'dorf) 10€. 
Lê ThÎ Kim Ng†c (Bucholt) 10€. Trình Tr†ng Hi‰u 
(München) 50€. NguyÍn Th‰ Vinh (Heidelberg) 
20€. Lê Båch Mai (MG) 20€. Lš QuÓc ñÓng (HH) 
100€. TrÀn Huy Lâm (Beckingen) 20€. Chi H¶i 
PTVNTN Aurich & GñPTVNTN Minh Häi 50€. 
Thái Væn Anh (Aurich) 15€. Ban Liên Låc 
PTVNTN Bodensee & VPC 50€. Lš Phong 
(Suisse) 50FS. Phåm ThÎ Kim Xuân 
(Langenhagen) 10€. Lš Di Vân (Suisse) 60FS. 
NguyÍn ThÎ Lành (") 50FS. ThiŒn Ý (Hannover) 
30€. 
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� PhÜÖng tiên di chuy‹n 
ñH. NguyÍn ThÎ Bê (Köln) 30€. GññH Nguyên 
Biên (Neu Anspach) 80€. Nguyên TØ (") 20€. 
Eddie LÜÖng (Eckernförde) 10€. ñ‡ Anh DÛng 
(Krefeld) 10€. Dr. Dienemann (Hannover) 200€. 
Bùi ThÎ Châu (BÌ) 10€. Phåm ñæng (Kassel) 200€. 
TrÀn Quang Hi‰u (Hòa Lan) 13€. NguyÍn TÃn L¶c 
(Langen) 20€. Lê ThÎ Ng†c Tuy‰t (Bad 
Schwartau) 50€. Staron N. PhÜÖng Jennifer (HH) 
20€. ñinh Hoa (D'dorf) 15€. ThÜÖng Ziegler 
(Bayreuth) 20€. ñ¥ng H»u Mô (BÌ) 10€. NguyÍn 
ThÎ TÜ©ng Nhân (Nürnberg) 20€. Bành ThÄm 
CÜÖng (Wiesbaden) 10€. Phåm ThÎ HiŠn (Minden) 
30€. Lš Khánh Minh (Karlsruhe) 50€. NguyÍn Vân 
ChÜÖng (") 30€. TrÀn TÙ Bình (Wiesensteig) 20€. 
NguyÍn ThÎ Ti‰n (Hannover) 20€. Võ Victoria 
(HH) 20€. ñào ThÎ Chúc (Trier) 5€. GÇ. Phåm 
ñæng (Lohfelden) 100€. ñ‡ Væn ñài (Duisburg) 
10€. Lê Minh Hoàng (") 10€. Lê Pàhler ThÎ N. DiŒp 
(D'dorf) 10€. Lê ThÎ Kim HuyŠn (") 50€. Lê ThÎ Kim 
Ng†c (Bocholt) 10€. TrÀn ThÎ Quš 10€. NguyÍn 
Th‰ Vinh (Heidelberg) 20€. Lê Båch Mai (MG) 
10€. Chi H¶i PTVNTN Aurich & GñPTVNTN Minh 
Häi 50€. Thái Væn Anh (Aurich) 15€. Ban Liên Låc 
PTVNTN Bodensee & VPC 70€. 
 

� Ñng h¶ GT "Vi‰t VŠ Âu Châu" 
GññH Nguyên Biên (Neu Anspach) 80€. Nguyên 
TØ (") 20€. NguyÍn Lê Xuân (Ludwigshafen) 10€. 
Dr. Dienemann (Hannover) 200€. Phåm ñæng 
(Kassel) 100€. NguyÍn ThÎ Mai Trang (VS-
Villingen) 30€. Måch TrÜ§c Khung 
(Friedrichshafen) 20€. DiŒu HiŠn (Hannover) 30€. 
NguyÍn ThÎ Ti‰n (Hannover) 20€. NguyÍn Væn 
Thình (Essen) 20€. GÇ. Phåm ñæng (Lohfelden) 
100€. NguyÍn Th‰ Vinh (Heildelberg) 10€. 
 

� Giúp quÏ tØ thiŒn 
ñH. TrÀn ThÎ NhÆt HÜng (Suisse) 2.000€, chuy‹n 
tØ tiŠn trúng các giäi thÜªng Vi‰t VŠ Âu Châu. 

 

� K› niŒm 25 næm chùa Viên Giác 
ñH. Võ Væn Ngàn 25€. Ni Cô ñàm Hòa (BÌ) 40€. 
 

� QuÀy Hàng Tình ThÜÖng cÙu tr® 
Cùi, Mù, Cô Nhi, DÜ«ng Lão 
ñH. Tuy‹n ñào (USA) 20€. Huy Giang 10€. 
NguyÍn Væn Trung 10€. ñ¥ng Ng†c Trân 
(Reutlingen) 100 bánh b¶t l†c. ThiŒn MÏ & DiŒn 
Vân (Pforzheim) 80 bánh ít trÀn. Tâm Trí & Tâm 
VÛ 10 bánh sen. GÇ. Hoàng Tôn Long (FF) 75 
bánh xu xuê + 30 bánh giò. Xuân & MÏ 
(Hannover) 54 bánh xôi vÎ, 56 bánh khoai mì, 96 
bánh bao. Chùa Linh ThÙu (Berlin) 4 bánh chÜng 
+ 10 bánh ú. 
 

� Vu Lan 
ñH. NguyÍn ThÎ Khang (Ý) 10€. VÛ ThÎ Minh 
H¢ng (Karlsruhe) 50€. TrÀn Kim SÜÖng 
(Emmendingen) 20€. NguyÍn H»u DiŒn (Stuttgart) 
20€. ñinh ThÎ Xuân Thao (Krefeld) 20€. Quách ThÎ 
Mùi (") 20€. ñoàn Lê (Plochingen) 20€. Lâm ThÎ 
Bê (Helmstedt) 10€. NguyÍn ñÙc Minh 
(Schorndorf) 20€. NguyÍn ThÎ Bäy (Hannover) 
10€. NguyÍn Væn Nghïa (Amberg) 20€. Lê ThÎ 
MËo (München) 13€. Phåm ThÎ B. PhÜ®ng (Berlin) 
5€. TrÀn ThÎ Vân (Vechta) 5€. Hoàng Ng†c 
PhÜÖng (Kleinostheim) 50€. Lê TÃn L¶c (Ahlen 
10€. NguyÍn Ng†c Châu (Ibbenbüren) 10€. 
TrÜÖng ThÎ Mão (Troissingen) 10€. Lã ThÎ HÒng 
Vân (Daun) 20€. TrÀn Væn Hán (Nastätten) 5€. 
TrÀn Nguyên (Bielefeld) 10€. NguyÍn ThÎ Kim 
(Münster) 20€. NguyÍn ThÎ Thu HÜÖng (Emden) 
5€. Châu Th‰ MÜu FF) 20€. TrÀn Thu Thûy 
(Schweinfurt) 5€. Lš Tùng Phong (Schermbeck) 
20€. Thang  & Tråch (Wuppertal) 20€. Phåm ThÎ 
Thu LiÍu (Lage) 5€. NguyÍn Qu‰ Châu (Dachau) 
20€. NguyÍn ThÎ Tâm (Köln) 10€. Ngô ñÙc CÜ©ng 
(Ingelfingen) 10€. TrÜÖng Kim H†c (Landstuhl) 
15€. NguyÍn ThÎ Lan HÜÖng (München) 10€. 
DÜÖng ThÎ Thanh Thúy (Egelsbach) 10€. Hoàng 
Khánh Duy (Aachen) 20€. NguyÍn Th‰ Hùng 

(Bremen) 5€. HÙa Xuân Hên (Wernau) 50€. TrÀn 
TrÎnh (Áo) 10€. QuÓc Hi‹n (Regensburg) 20€. 
NguyÍn QuÓc Dân (Wildeshausen) 10€. Võ ThÎ 
Nhàn (Ý) 20€. Le Seidel (Nbg) 5€. Liêu ThÎ Thà 
(BS) 10€. LÜÖng Ng†c Phách (Bielefeld) 20€. Võ 
Bá Tòng (Paderborn) 10€. NguyÍn Kim HÒng 
(Berlin) 10€. Võ Trung Thu (Bad Pyrmont) 20€. 
Viên Kim Huy (Sindelfingen) 30€. NguyÍn Gia 
Vinh (Frankenthal) 10€. Quang Væn M¶t (Minden) 
10€. Phan ThÎ Kim Anh (Saarbrücken) 5€. Tsang 
(Rietburg) 40€. LÜu Thanh ñåm (Hagen) 20€. 
TriŒu CÄm Nguyên (Haßloch) 40€. Lâm ChÜÖng 
Fát (Osnabrück) 20€. Tâm - Huy (Schweinfurt) 
20€. NguyÍn Kh¡c Giang (Gross-Zimmern) 50€. 
Phåm ThÎ Lan (Ahrensburg) 10€. ñ¥ng ThÎ Liên 
(Pháp) 10€. TrÜÖng ThÎ Månh (") 25€. Cindy Le 
Fuller (USA) 100US. NguyÍn Ng†c Bích (Anh) 
30€. Hoàng (MG) 10€. Ti‰u Tô N» (Niedernhall) 
15€. HÜ©ng An Hahn (Limbzrg) 30€. DÜÖng Sanh 
(Helmstedt) 25€. NguyÍn Bá MÏ (Kleinostheim) 
20€. TrÀn ThÎ Vân (Pháp) 20€. Ngøy HuŒ Lan 
(Sweden) 100Kr. TrÀn Væn Vïnh (Cloppenburg) 
20€. Ô ThÎ Hai (Haren) 50€. TrÀn ñÙc Phát (GM 
Hutte) 30€. TrÎnh Væn Hi (Idar Oberstein) 10€. Hà 
Væn TÜ (Wessen) 16€. ñoàn Væn Chung 
(Neustadt) 30€. VÛ ThÎ Thành (") 100€. Lš Thúy 
PhÜ®ng (Pforzheim) 15€. Næng Kim Lien DiŒu 
Hånh (Sweden) 500Kr. NguyÍn Kim Toàn (Pháp) 
20€. Mme Lê Ng†c ChÃn (") 20€. Mme TØ ThÎ 
Qu‰ (") 20€. NguyÍn Xuân Quang (ñan Måch) 
50US. Minh L¿c (Anh) 20Anh kim. TrÀn ThÎ Ng†c 
Thanh (Ý) 15€. Neang Kim Liên (Sweden) 100Kr. 
Võ Væn Th¡ng (Suisse) 30€. B.T. Vogtländer 
(Koblenz) 20€. NguyÍn ThÎ MÏ LŒ (Villingen) 20€. 
TrÀn ThÎ Nghïa (Aachen) 10€. Lê Kim HÜÖng 
(Heilbronn) 50€. Lay Van Poong (Moers) 15€. 
NguyÍn H»u Thu HÜÖng (Oberhausen) 10€. 
NguyÍn Kh¡c Hi‰u & NguyÍn Long Tr†ng 
(Lübeck) 60€. Tiêu ThÎ Thì (Erlangen) 50€. Lê ñåi 
(") 30€. Bùi Ng†c PhÜ§c (Pháp) 15€. Hoàng Ng†c 
Thu (") 20€. Bùi ThÎ Båch Tuy‰t (") 20€. Phåm ThÎ 
DiŒp (") 20€. Lš HÜÖng (Bad Iburg) 20€. Võ Ng†c 
Khäi (Neuss) 10€. Renate Roski (Lübeck) 20€. HÒ 
PhÜ§c An (Darmstadt) 10€. TrÀn H»u NhÖn (Köln) 
5€. TrÜÖng Vïnh KhÜÖng (Münster) 10€. Châu Tô 
Chay (Donaueschingen) 5€. VÛ Vi‰t Thanh Thûa 
(Leipzig) 20€. Lê Væn Sang (TrÜ©ng) (Karlsruhe) 
30€. Pham Doãn ñÜÖng (Mannheim) 50€. Le 
Seidel 5€. Cao ThÎ Thanh Liên (Kronach) 15€. 
DÜÖng Væn Lš (Anh) 10Anh kim.- 
 

� PhÆt ñän 
ñH. LÜu Tích Th¡ng (Hòa Lan) 10€. 
 

� Tu sºa chùa 
ñH. DÜÖng Væn Lš (Anh) 20Anh kim. Thái An 
Giang 100€. TrÀn Væn Quang & Båch Tuy‰t (Anh) 
50Anh kim. TrÀn ThÎ Kim Anh (Áo) 20€. Lê Væn 
Tài 20€. Lâm Kim Khánh (M'Gladbach) 20€. 
NguyÍn ThÎ Khang (Ý) 15€. Cáp Tr†ng DÛng 
(Bremervörde) 20€, HHHL ñH ThiŒn Thûy. Quang 
Ly (Cosuig) 10€. 
 

� QuÏ Tu sºa máy in 
ñH. TrÀn ThÎ Kim Anh (Áo) 30€. 
 

� Chùa ViŒt Nam 
ñH. Du ThÎ MÏ Dung (Pháp) 30€. 
 
� QuÏ H†c B°ng Tæng Ni ViŒt Nam 
ñH. TrÀn Thi 60€. La ThÎ MÏ Chu (DiŒu Ng†c) 
500SKr. ñ‡ Thøy Bäo Trân (Duisburg) 5€. 
 

� QuÏ H†c B°ng Tæng Ni ViŒt Nam 
tåi ƒn ñ¶ 
ñH. Du ThÎ MÏ Dung (Pháp) 30€. Ngô ThÎ Ba 
(Sweden) 50€. NguyÍn ThÎ Ba (Sweden) 50€. 
Lâm Kim Khánh (M'Gladbach) 100€. NguyÍn ThÎ 
MÏ LŒ (Villingen) 20€. 
 

� HÜÖng Linh Kš T¿ 
ñH. HLñH Tå HuŒ Anh (Bomblitz) 75€. TrÀn ThÎ 
Thu Cúc (Wilhelmshaven) 75€. ñ‡ Anh Lan 70€. 

HLñH Låc Muôi). NguyÍn ThÎ HiŠn 
(Emmendingen) 75€, HLñH NguyÍn Vinh Tâm. 
Phåm ThÎ Nhàn (Wosungen) 75€, HL Phåm Minh 
SÖn. 
 

� Cô Nhi ViŒn + Cùi + Mù + DÜ«ng 
Lão 
ñH. Du ThÎ MÏ Dung (Pháp) 30€. Phú Quang Huy 
(Hagen) 10€. DiŒu HiŠn (Hannover) 160€. NguyÍn 
ThÎ An (Bad Hoenningen) 50€.  Lê Væn Nam 
(Saarburg) 20€. Tæng Quš Häo (HH) 10€. Chung 
Lan (") 10€. NguyÍn Mai Tuy (") 10€. ñ‡ ThÎ Thu 
HÜÖng (D'dorf) 20€. TrÀn ThÎ Kim Anh (Áo) 40€. 
Lâm Kim Khánh (M'Gladbach) 180€. Võ ThÎ Nhàn 
(Ý) 10€. Phåm Minh Châu (Áo) 20€. Võ Ng†c Khäi 
(Neuss) 10€. Lê Væn Sang (TrÜ©ng) (Karlsruhe) 
20€. ñ‡ ñình Luân (Villingen) 10€. ñ‡ Thøy Bäo 
Trân (Duisburg) 10€. 
 
� CÙu tr® løt 
ñH. Du ThÎ MÏ Dung (Pháp) 30€. NguyÍn Kim 
Hoàng (Ý) 10€. 
 
� Phóng Sanh 
ñH. NguyÍn Væn Tác & Lê ThÎ Hoa (Düßlingen) 
10€. Lê Væn Tâm & Lê Thanh Loan (Magstadt) 
10€. Lâm Kim Khánh (M'Gladbach) 50€. Lê ThÎ 
Tuy‰t (Stuttgart) 20€. NguyÍn ThÎ Tâm (Köln) 10€. 
 

* 
*     * 

 
 

ñÎnh kÿ hàng tháng  
xây chùa Viên Giác 

 
     Chúng tôi thành tâm kêu g†i quš ñåo H»u và 
PhÆt Tº xa gÀn h‡ tr® Chùa b¢ng cách Çóng góp 
ñÎnh Kÿ Hàng Tháng qua Ngân Hàng b¢ng lÓi 
Dauerauftrag Ç‹ viŒc th¿c hiŒn trä n® xây chùa có 
khä quan hÖn. 
     Khi chuy‹n tÎnh tài cúng Chùa, xin quš vÎ vui 
lòng ghi vào nÖi (Verwendungssweck = møc Çích 
cho viŒc gì) Ç‹ væn phòng dÍ làm viŒc. Quš vÎ ª 
xa ngoài nÜ§c ñÙc cÛng có th‹ gºi tiŠn m¥t ho¥c 
Check trong thÜ, có th‹ gºi thÜ©ng ho¥c bäo Çäm 
vŠ Chùa. Xin thành thÆt cám Ön quš vÎ. 
     TÃt cä m†i s¿ Cúng DÜ©ng ÇÎnh kÿ ho¥c nh»ng 
lÍ låc khác cho Chùa, quš vÎ ÇŠu có th‹ lÃy GiÃy 
Khai Thu‰ låi (b¢ng ti‰ng ñÙc) Ç‹ cuÓi næm quš vÎ 
có th‹ khai khÃu trØ thu‰ v§i Chính Phû. Quš vÎ 
nào cÀn, xin liên låc vŠ Chùa b¢ng thÜ ho¥c b¢ng 
ÇiŒn thoåi, chúng tôi së gºi giÃy Ç‰n quš vÎ. 
     Quš vÎ chuy‹n tÎnh tài vŠ Chùa, xin chuy‹n vào 
m¶t trong hai sÓ Konto nhÜ sau: 
 

1. Congr. d. Verein Vietn. Buddh. 
Kirche e.V. 

Konto Nr. 870 1633 
BLZ 250 700 24 

Deutsche Bank Hannover 
(M‡i ngày ngân hàng báo m¶t lÀn) 

 
2. Pagode Vien Giac 
Konto Nr. 870 3449 

BLZ 250 700 24 
Deutsche Bank Hannover 
(M¶t tháng ngân hàng báo m¶t lÀn) 

 
     Ngôi Chùa thành t¿u và phát tri‹n ÇÜ®c hay 
không là nh© vào s¿ h‡ tr® tØ vÆt l¿c cÛng nhÜ 
tinh thÀn cûa quš ñåo H»u và PhÆt Tº xa gÀn. Vì 
th‰ chúng tôi xin kêu g†i quš vÎ hoan h› Çóng góp 
phÀn mình vào viŒc chung trên Ç‹ Ü§c nguyŒn 
cûa chúng ta thành t¿u viên mãn. 
 

Nam Mô Công ñÙc Lâm BÒ Tát  
Ma Ha Tát 
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ñåo h»u  Nguyên Trí 
 

quän lš tòa soån 
 

ñåo H»u  ThÎ Tâm 
 

ban biên tÆp & c¶ng s¿ viên 
 
ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n - Huy Giang - ñan Hà - Quÿnh 
Hoa - TØ Hùng TrÀn Phong LÜu -  Phan Ng†c - HÒng Nhiên - 
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) - ThiŒn H»u TrÀn H»u L¶c (ñÙc) - HuyŠn Thanh 
L» (ñÙc) - VÛ Nam (ñÙc) - Lê ThÎ Båch Nga (Canada) - TuŒ 
Nga (Hoa Kÿ) - Phong HÜng LÜu NhÖn Nghïa (Úc) - Hånh 
NguyŒn (ƒn ñ¶) - Ho¢ng Phi LÜu Ho¢ng NguyŒn (Úc) - Phan 
HÜng NhÖn (ñÙc) - NguyÍn ViŒt N» (Hoa Kÿ) - Vân NÜÖng 
LNC (Pháp) - T.S. Lâm NhÜ Tång (Úc) -  Phåm Thæng 
(Canada) - ñoàn Væn Thông (Hoa Kÿ) -  NguyÍn Thùy 
(Pháp) - Vô ThÙc (ñÙc) . 
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Trung Tâm Væn Hóa Xã H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam tåi ñÙc 
Vietnamesisch-Buddhistisches  
Sozio-Kulturzentrum i. d. BRD 
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Karlsruher Str.6 - 30519 Hannover 
Tel. 0511 - 87 96 30 . Fax : 0511 - 87 90 963 
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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 2 
 Tôn Giáo  
- Tâm cänh (Hoàng Phi LÜu Ho¢ng NguyŒn) 3- 5 
- ThÙc thÙ tám (TS. Lâm NhÜ Tång) 6-7 
- TÜªng niŒm CÓ ñåi Lão H.T. Thích Trung Quán  8-10 
  
 Auf deutsch  
- Sein und Nichtsein (Thich Nhu Dien) 11-15 
- Namo Shakyamuni Buddha (Thich Nhu Dien) 16-17 
  
 Trang Hoa PhÜ®ng 18-23 
- L† nÜ§c thÀn (HÒng Nhiên s.t). Gia Çình PhÆt Tº (T.C .Phåm HÒng 
Sáu). Quä báo làm mË Çau kh°. NgÜ©i mË . Khóa tu h†c PhÆt Pháp 
(ThiŒn Hånh). 

 

 vi‰t vŠ vu lan  
- Nh§ mË (ñan Hà) 24-26 
- Giai ti‰t Vu Lan v§i lë Çåo tình Ç©i (TrÀn Tr†ng Khoái) 27-30 
- Hoài niŒm vŠ mË (Phåm TuÃn Hoàng) 31 
 Sáng tác   
- Tän mån vŠ CÀn ThÖ (HÜ Thân Huÿnh Trung Chánh) 32-34 
- Væn chÜÖng và dân chû (Bùi Hånh Nghi) 35-39 
-Ch» hi‰u trong truyŠn thÓng dân t¶c VN (B.S. NguyÍn Xuân Hånh) 40-42 
- Tôi là ngÜ©i ViŒt Nam (TrÀn Ng†c Xuân H¢ng) 43-44 
- 45 næm tìm Çåo dÜ§i tr©i Âu (ñ¥ng QuÓc Quân) 45-46 
 LÍ k› niŒm 25 næm  
- LÍ k› niŒm 25 næm thành lÆp chùa Viên Giác  47-49 
- Phát  nguyŒn væn .- Nhân s¿ n¶i t¿ Viên Giác t¿.- Hành hÜÖng ƒn ñ¶ 50-51 
- ˆn trái nh§ kÈ trÒng cây (ThÎ Tâm Ngô Væn Phát) 52-53 
 Chuy‹n ng» : - Nhà væn VÛ Kš ÇÜ®c H¶i VBVNHN Hoa Kÿ 
..(Quÿnh NhÜ chuy‹n ng») 

54 

- C© vàng 3 s†c ÇÕ tung bay ... (NgÜ©i Quan sát ghi låi) 55-56 
- ThÜ gºi B¶ Chính TrÎ Çäng CSVN (NguyÍn Thanh Giang) 57-58 
- Tin sinh hoåt H¶i tình thÜÖng ñÙc QuÓc. (VH TrÀn ghi) 58 
 Tin th‰ gi§i : - Phan Ng†c.  59-66 
� Tin TÙc NÜ§c ñÙc : (NguyÍn Lê Hoàng ViŒt) 
- Thông báo k‰t quä giäi thÜªng VG "Vi‰t vŠ Âu Châu 

67-71 

 H¶p thÜ Viên Giác.-         .- Tìm Thân Nhân 72 
 Sinh hoåt C¶ng ñÒng 73-76 
 Thông cáo báo chí .- Thông ñiŒp Vu Lan (Phòng TTPGQT) 77-79 
 y dÜ®c thÜ©ng thÙc : BŒnh thÃp kh§p (Quÿnh Hoa) 78 
 Xã H¶i - TØ ThiŒn - H†c B°ng 80-81 
- Khóa tu h†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ thÙ 15 80-81 
- Khóa tu h†c IV nhiŒm kÿ III ..tåi chùa Ph° Quang Salt Lake ... 82-84 
- Nh»ng ngày lÍ h¶i k› niŒm 25 næm tåi chùa VG (Nh¿t Tr†ng) 85-88 
- Khóa tu gieo duyên kÿ 5 tåi chùa Viên Giác (Nh¿t Tr†ng) 89-90 
 Phân Üu - Cáo Phó - Cäm Tå  91-93 
 PhÜÖng danh cúng dÜ©ng 94-98 
� ThÖ : 10. NgÛ tuÀn khánh h› (H.T. Thích Tâm Châu). 17. Dank an Ehrw. Thich Nhu 
Dien (Axel Rodeck). 19 . Con Çi lÍ chùa Viên Giác (Ng†c LŒ). DÜ HÜÖng (Khôi Nguyên). 
23. Låy mË lÀn cuÓi (Thi‰t Không Danh). 26. VŠ bên Viên Giác (An Na Da). 31. Vu Lan 
nh§ song thân (Phåm Væn M¶c). 33. Bông HÒng cho mË (Thanh TuyŠn).44. Tâm tÜ ngày 
gi‡ mË (Ngô Minh H¢ng). 49. Nhåc : MË là ánh træng(PhÜ®ng VÛ). 51. Vinh nhÆm Trù Trì 
(HT. Thích Tâm Châu). 66. ChÖi trò Ç‹u (ñä NgÜu B°ng). 72. N‡i buÒn c hi‰n tranh (Vân 
NÜÖng Lê Ng†c ChÃn). 77. Không ñ¶ng - TÃt cä ÇŠu không (NguyÍn Væn CÜ©ng). 
  
Cáo l‡i : Vì sÓ trang báo có gi§i hån nên các bài cûa quš væn thi h»u gºi Ç‰n không th‹ Çæng 
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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