
VIEN GIÄC ‚.
sfl' NH. TAP CHi CÜA K|‘EU BÄO VA PHÄT TÜ VIET NAM TY NAN TAI CÖNG HÖA LIEN BANG DÜC

"43 Zeitschrift der Vietnamese und Buddhistischen Vietnamflüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland
PL. 2.548 NÄM THÜ 26 - THÄNG 10 - JAHRGANG 26. - OKTOBER 2004 - AUSGABE IN VIETNAMESISCH & DEUTSCH

„„
'

.. .
v \{

.

{" h-.\I.!.c.
' '=_“Ül’_

Er
"Y !3'\r!"““,“ :".Ir"*t‘u* « ‘ ‘ ’

.,fi‘ ;”2!3ÄIÄ!{AR$-V“!!!A}! ! $;' ‘3„‘aä\q!SÄ!A \'VLS'!
“’*«H‘Yzhawaßxflw 5.1...w„„'? --a

r -
—

‚ „. \;u'hr_“ ]'\[‘Äivi|‚\1 «' n,vf'; ‘J= \ ' ‚”
. .

" .\‘t'.'l Yw' \‚»'1" „h"-J1.*“'\L$.„x

mm HDI PHAT GIAO VIET NAM THÜNG NHÄT AU CHA_U

-.- p. „ ‘.„
”ru um nA°—bsfifsu um 1303-2004

'

?n\il/._.-_I' \_T\_‘ ‚LS—\
KIIIIA Tll lll_lll PIII_IT PIIAP Äll BIIÄII KV 16 TAI Y

u‘r ngay 4. [IB-13. 08. 2004



S"NO—DECO BERLIN
.;„1u

icl-(HU 7H 7053 11/12 “[ -030*71‘„

„7 nm m„„—„„ „my

mlzßmv

zoo-zu:
m.m |„„.mm .

man,-m

mw w m 415 m!
„1.1: am 39.091sz

I
‘

mu7mz

„
w

mama ow„„„.w °°°'

>um w:

„„ om zw„„an.„m„‚uu „„.„.„„z:m.
„; w>7. ,

Inluml.wmx nu-nlcuulc . „m. n-(|\:x.uffgm\,dc



Gi§i thiŒu sách m§i 
 

� Pháp Môn Tịnh Độ của Hòa Thượng Thích Trí Thủ, xuất 
bản từ năm 1961 tại Việt Nam. "... Vì căn cơ của chúng 

sanh khác nhau, nên có 
vô lượng pháp môn. 
Trong đó, pháp môn 
Tịnh Ðộ là thù thắng 
hơn cả- dễ tu, dễ thành 
tựu; trong khi đó nếu 
tu tập theo các pháp 
môn khác, chỉ cần sai 
một ly là đi xa nguồn 
đạo một dặm...". Trong 
"Pháp Môn Tịnh Độ" 
này, Hòa Thượng Trí 
Thủ không chỉ giới 
thiệu mà còn trình bày 
cốt tủy của Pháp Môn 
Tịnh Độ; nó là tập chỉ 
nam, hướng dẫn cho 

mọi người tu Phật lấy câu niệm Phật làm nguồn Đạo. Pháp 
Môn Tịnh Độ do Chùa Viên Giác tái ấn tống năm 2004 (Phật 
lịch 2548). Sách dày 204 trang, bìa màu in đẹp. Giá phát 
hành 5,- Euro (chưa kể lệ phí bưu điện) 

Liên lạc: Chùa Viên Giác 
Karlsruher Str.6 – 30519 Hannover- Germany 

Phone: +49 511 87 96 30 
Fax:     +49 511 87 90 963 

Email: baoviengiac@viengiac.de 
 
� Thiền - Nghệ Thuật Sống, nguyên tác của S.N. Goenka, 
do Tỳ Kheo Thích Hạnh Chánh dịch từ bản tiếng Anh "The 
Art of Living" của William Hart. Một thời, Thiền được xem 

như là một pháp tu chỉ 
dành riêng cho những 
"bậc thượng căn" hay 
cho những người có căn 
duyên đặc biệt. Ngày 
nay, Thiền được coi như 
là một liệu pháp chữa trị 
tâm lý căng thẳng cho 
một số người làm việc 
và sống trong môi 
trường phải tính toán, 
phải suy tư nhiều hoặc 
bị sức ép của nhiều góc 
độ xã hội. Hiện tại, 
nhiều nhân vật nổi tiếng 
trong nhiều lãnh vực 
khác nhau đã tu tập 

Thiền và đạt kết quả tốt đẹp. 
Sách dày 272 trang, bìa màu do trung Tâm Văn Hóa Xã Hội 
Phật Giáo Việt Nam tại CHLB Đức phát hành tháng 8.2004. 
Giá ấn tống: 6,50 Euro chưa kể lệ phí Bưu điện. Liên lạc 
Chùa Viên Giác (địa chỉ như trên) 
 
� Trên Nửa Đời Đi, thi tập thứ 5 của Như Tạng chưa kể 
những tác phẩm nghiên cứu về chính trị của Anh Quốc, Hoa 
Kỳ và Nhật Bản viết bằng tiếng Nhật, cũng như về phương 
pháp quản lý xí nghiệp tại Nhật bằng Việt và Anh Ngữ.  
Tác giả du học tại Nhật Bản từ thập niên bảy mươi, xuất 
thân từ chốn Thiền môn, nên đa số thơ của Thầy đượm 
nhuần tinh thần Phật Giáo. Thầy chuyên về thơ mới, thơ tự 
do nhưng chuyên chở nhiều tình đạo và tình quê hương...  

Cộng tác với Báo Viên 
Giác, nổi tiếng trong 
loạt bài Thức Thứ Tám 
sẽ được Thầy cho xuất 
bản nay mai. 
Sách dày 158 trang do 
Trung Tâm  Hóa và Xã 
Hội Phật Giáo Việt Nam 
tại CHLB. Đức xuất bản 
năm 2004. Giá phát 
hành: 6,50 Euro (chưa 
tính tiền gởi).  
Liên lạc: 

Chùa Viên Giác 
Karlsruher Str. 6 -  
30519 Hannover. 

 Tel: 0511-879630. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dr. Y. Q. Huang 
ñông Y Sï Trung QuÓc 

Hugo Wolfstr.18 - 60529 Frankfurt a.M (Schwanheim) 

Tel. : 069/38987868. Handy : 0174-3909015 
 
 Chuyên trÎ vŠ phong thÃp, Çau nhÙc xÜÖng, tê và 

båi liŒt, dÎ Ùng phÃn hoa (Heuschnupfen), hen 
suy‹n (Ç¥c biŒt cho trÈ em). 

 Chuyên trÎ vŠ n¶i và ngoåi trÌ (ÇÜ®c bào ch‰ thành 
thuÓc viên). 

 Các loåi thuÓc ÇŠu có th‹ gºi qua bÜu ÇiŒn theo s¿ 
yêu cÀu cûa quš vÎ. 

 

Væn phòng tÜ vÃn  
ñ©i sÓng - Hôn nhân - Gia Çình 
� Qúy vÎ : BuÒn chán, thÃt v†ng, lo âu, suy søp tinh thÀn ... 
trong Ç©i sÓng. 
� Vì công viŒc làm æn thÃt båi 
� Vì hånh phúc gia Çình Ç° v« ... 
� Quš vÎ cÀn s¿ giãi bày tâm s¿, cÀn s¿ khuyên nhû, nâng Ç« . 
� Chúng tôi nh»ng ngÜ©i tÓt nghiŒp ñåi h†c ñÙc vŠ Tâm lš 
h†c. (Dipl. Psycho.). Chúng tôi s¤n sàng giúp Ç« quš vÎ. 

Quš vÎ g†i ÇiŒn thoåi vŠ sÓ : 09005 555 005 (chÌ g†i tØ 
Festnetz- và xin quš vÎ vui lòng ch© Ç®i trong giây lát Ç‹ nÓi mång).  
Gi© làm viŒc :  

ThÙ hai Ç‰n thÙ bäy :  9 gi© - 12 gi© và 15 Ç‰n 19 gi© 

Info : Mobil 0171 6580209 
 

 

NhÆn huÃn luyŒn Tennis 
 
Môn Tennis ngày nay không còn là môn th‹ thao dành riêng cho gi§i 
quš t¶c nhÜ chúng ta vÅn nghï tÜªng, mà nó Çã Çi vào quäng Çåi quÀn 
chúng nhân dân. Tennis së mang Ç‰n cho các bån sÙc khÕe và niŠm 
vui, ÇÒng th©i rèn luyŒn cho con em chúng ta tính tÆp trung Ç‹ Çåt k‰t 
quä tÓt hÖn trong h†c tÆp, nghiËn cÙu. V§i b¢ng cÃp tåi ñÙc, ÇÜ®c tu 
b° nghŠ nghiŒp tåi Hoa Kÿ, v§i phÜÖng pháp dåy dÍ hi‹u, dÍ h†c, lŒ 
phí rÈ Ç¥c biŒt dành cho quš ÇÒng hÜÖng (có th‹ lo ch‡ ngû cho ngÜ©i 
ª xa). 

NhÆn luyŒn cho nh»ng ngÜ©i muÓn trª thành huÃn luyŒn viên, Ç‹ 
hành nghŠ chính, ho¥c làm thêm ª các câu låc b¶ Tennis. 

Xin liên låc v§i: Cao Månh Häi 
Diplom -Sport- Tennis-Lehrer 
Tennisstrainer - BÆc A 
Tel.: 0170/5533259 oder 0160/91519438 

Preis : Jeweils 4 Personengruppen pro Person 5€ für eine Stunde. 

 

 



 

Viên Giác 143 tháng 10 næm 2004 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"PhÆt pháp cao siêu rÃt nhiŒm mÀu 
Træm ngàn muôn ki‰p dÍ hay Çâu 
Con nay nghe thÃy chuyên trì tøng 
NguyŒn giäi NhÜ Lai nghïa nhiŒm mÀu" 
 

ó là bÓn câu kinh Çã ÇÜ®c chuy‹n ng» hoàn toàn ra 
ti‰ng ViŒt nhÜng nguyên ng» là Hán væn, do chính 

Hoàng Ç‰ Võ T¡c Thiên cûa Trung Hoa biên soån, tøng Ç†c 
trÜ§c m‡i m¶t th©i kinh. Nh»ng l©i kinh Ãy ngày nay vÅn còn 
rÃt sâu xa, huyŠn diŒu và nhiŒm mÀu muôn thuª. 

B¢ng chÙng cho chúng ta thÃy là suÓt tØ næm 1978 Ç‰n 
nay, sau 27 lÀn t° chÙc lÍ Vu Lan và PhÆt ñän cûa chùa 
Viên Giác tåi Hannover, hÀu nhÜ không có lÀn nào là vào 
cuÓi tuÀn Çó tr©i không mÜa. MÜa Ãy có th‹ g†i là mÜa hoa 
Ç‹ cúng dÜ©ng chÜ PhÆt. Nh»ng cÖn mÜa n¥ng ho¥c nhË 
håt Ãy chÌ xäy ra trÜ§c và sau lÍ. Còn trong khi hành lÍ, v§i 
sÓ lÜ®ng 5, 7 ngàn ngÜ©i Ãy chÜa hŠ bÎ cÖn mÜa Çe d†a bao 
gi©. Quä thÆt pháp PhÆt nhiŒm  mÀu là vÆy. 

ñã Çành d¿ báo th©i ti‰t cho bi‰t là vào ngày Ãy có mÜa, 
có sÃm sét tåi Hannover; nhÜng hÀu nhÜ chÜa xäy ra trong 
nh»ng ngày tr†ng Çåi Ãy, mà hình nhÜ hÀu tr©i cÛng chÌ 
dành riêng cho Hannover ÇÜ®c trong sáng, mát mÈ trong 
nh»ng ngày t° chÙc lÍ và ngÜ®c låi nh»ng ch‡ khác thì bÎ 
mÜa. ñây cÛng Çúng v§i câu "Hoàng thiên bÃt phø häo tâm 
nhÖn". Có nghïa là: Cao xanh không phø lòng ngÜ©i tÓt. Hay 
"h»u cÀu tÃt Ùng" cÛng rÃt Çúng v§i trÜ©ng h®p nÀy. Do s¿ 
cÀu nguyŒn cûa chÜ Tæng Ni tåi b°n t¿ và s¿ tu h†c cûa 
PhÆt Tº quanh næm suÓt tháng tåi chùa; nên thiên nhiên 
m§i thuÆn theo và ÇÜ®c chiêu cäm nhÜ th‰. 

TrÜ§c lÍ Vu Lan th¡ng h¶i m¶t tuÀn cÛng Çã có 5.000 
lÜ®t ngÜ©i vŠ chùa chiêm bái xá l®i PhÆt và chÜ vÎ T° SÜ 
cÛng nhÜ các bÆc A La Hán. BÀu tr©i cÛng låi quang Çãng 
h£n lên nhÜ Çón m©i nh»ng bÆc xuÃt th‰ vŠ chÓn Già Lam 
nÀy Ç‹ ng¿ trÎ cho m†i ngÜ©i chiêm ngÜ«ng. 

M¶t lÍ xuÃt gia nhân dÎp lÍ Vu Lan cûa m¶t tÎnh hånh 
nhÖn, m¶t Çàn gi§i Sa Di, Sa Di Ni vào ngày giäi ch‰ (16.7. 
âm lÎch) dÜ§i s¿ chÙng minh cûa Hòa ThÜ®ng Thích Minh 
Tâm, ThÜ®ng T†a Thích Tánh ThiŒt cÛng Çã thành t¿u viên 
mãn. Có 7 gi§i tº Çã Ç¡c gi§i trong kÿ th† gi§i Çàn nhÕ nÀy; 
nh¢m sách tÃn các gi§i tº gi§i thân huŒ mång và ti‰p tøc 
con ÇÜ©ng dài trên l¶ trình cÀu giäi thoát Ãy. 

Th‰ vÆn h¶i Olympic 2004 ª Hy Låp Çã chÃm dÙt, mang 
theo bao niŠm vui cûa ngÜ©i th¡ng và kèm theo Çó là nh»ng 
n‡i Çau buÒn cûa nh»ng nÜ§c kém thua trong nh»ng trÆn 
ÇÃu thÜ hùng. Trong 10 nÜ§c Çoåt giäi ÇÀu bäng, trong Çó Á 
Châu chúng ta Çã có 3 nÜ§c rÒi. ñó là Trung Hoa, NhÆt Bän 
và ñåi Hàn. RÒi Çây có lë Á Châu së còn có nhiŠu nÜ§c 
khác vÜÖn vai lên cùng nhân loåi n»a. Vì th‰ mà Çã có nhiŠu 
ngÜ©i bình luÆn r¢ng: Th‰ k› thÙ 21 là th‰ k› cûa nh»ng 
ngÜ©i da vàng, tóc Çen; ch¡c cÛng së không ngoa chút nào. 

Chi‰n tranh Iraq vÅn còn ti‰p diÍn, ch‰t chóc, kh° Çâu, 
båo loån vÅn hoành hành ª xÙ Trung ñông Ãy. ñÜ®c và 
mÃt, ch‰t và sÓng chÌ là nh»ng  ván bài, nh»ng hÖi thª, chÌ 
có th‹ tính tØng sát na sanh diŒt, chÙ không th‹ hËn Ü§c v§i 
th©i gian và næm tháng. 

Nga Sô bÎ khûng bÓ làm ch‰t mÃy træm ngÜ©i vô t¶i trên 
2 chuy‰n bay n¶i ÇÎa, khi‰n ngÜ©i ta nh§ låi ngày 11.9.2001 
vØa qua tåi N»u Ð§c mà rùng mình. Ti‰p theo Çó quân 
khûng bÓ Çã bao vây trÜ©ng h†c ª Nga và cuÓi cùng thì Çã 
có hÖn 300 ngÜ©i ch‰t, trong Çó hÖn phân nºa là các em 
h†c sinh, tu°i còn hÒn nhiên, chÜa bi‰t gì vŠ hÆn thù và båo 
Ç¶ng. Th‰ mà viŒc Ãy Çã xäy ra, khi‰n th‰ gi§i quan tâm. 
MÃy ngày nay tåi các cºa s° cûa nhà th©, nhà tÜ, chùa viŒn 
v.v... tØ Nga Ç‰n La Mã. TØ Bá Linh Ç‰n Hannover, Paris 
v.v... Çâu Çâu ngÜ©i ta cÛng th¡p Çèn cÀy Ç‹ cÀu nguyŒn 
cho nh»ng h†c sinh và phø huynh cûa các em Çã bÎ thäm 
nån không mong ch© Ãy và dã xäy ra trong khi tham d¿ lÍ 
khai trÜ©ng. 

Tåi Troisdorf cách ÇÃy 25 næm vŠ trÜ§c (1979) Ti‰n sï 
Rupert Neudeck Çã vì lòng nhân Çåo mà ÇÙng lên ÇŠ xÜ§ng 
con tàu Cap Anamur Ç‹ v§t ngÜ©i trên bi‹n Çông. ñã có hÖn 
11.000 ngÜ©i Ç‰n ÇÜ®c bên b© t¿ do và ÇÎnh cÜ trên nÜ§c 
ñÙc nÀy. Nên vào ngày 4 tháng 9 næm 2004 vØa qua cÛng 
tåi Troisdorf ông ta Çã làm kÍ k› niŒm 25 næm ngày thành 
lÆp h¶i nÀy. Có hÖn 4.000 ngÜ©i ViŒt vŠ Çây tham d¿. ñÒng 
th©i Çåi diŒn các chánh Çäng cûa chính phû ñÙc cÛng Çã 
hiŒn diŒn Ç‹ chia xÈ nh»ng thành công cûa ngÜ©i ViŒt và 
tán thÜªng tinh thÀn cÙu ngÜ©i không biên gi§i cûa ông 
Neudeck nói riêng và cûa nhân dân ñÙc nói chung. 

Tinh thÀn cÙu ngÜ©i cûa ông Neudeck có th‹ so sánh v§i 
tinh thÀn: "ñ£ng tam luân không tÎch" cûa PhÆt Giáo. ñó là 
3 s¿ viŒc quan tr†ng nhÜng không có tính toán, hÖn thua. 
GÒm có ngÜ©i cho, kÈ ÇÜ®c nhÆn và vÆt Çem ra bÓ thí. Cä 
ba không có cái ngã và cái thu¶c vŠ ngã nên m§i thành t¿u 
ÇÜ®c nhÜ vÆy. Quä ông Neudeck ÇÜ®c tán dÜÖng nhÜ là 
hành Ç¶ng cûa BÒ Tát Quan Th‰ Âm Çã cÙu ngÜ©i nÖi bi‹n 
Çông mà ch£ng phân biŒt Tôn Giáo hay nam n», nhÜ bài 
phát bi‹u cûa ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên Giác 
Hannover Çã Ç†c lên gi»a m†i ngÜ©i trong lÍ k› niŒm 25 
næm Ç‹ tán dÜÖng hành Ç¶ng cao cä cûa ông bà Neudeck. 
(Xin xem bài Ãy trong sÓ nÀy). 

RÒi cÖn bão ác nghiŒt quÀn thäo bán Çäo Florida ª Hoa 
Kÿ, khi‰n hÖn 2 triŒu ngÜ©i không có ÇiŒn, phäi di tän Ç‰n 
ch‡ an toàn hÖn. Nhà cºa, vÓn ÇÜ®c xem là v»ng ch¡c; 
thuyŠn bè ÇÜ®c xem là phÜÖng tiŒn ra khÖi; nhÜng trÜ§c 
ng†n gió d»; cÖn nÜ§c dâng cao cûa thûy triŠu và sÃm sét 
v.v... Çã mang Çi nh»ng tài sän, cûa cäi vô tình Ãy, do con 
ngÜ©i dùng t¿ l¿c Ç‹ tåo d¿ng nên, gi© Çây Çâu còn n»a. 
Quä thÆt là Çúng v§i l©i PhÆt dåy trong kinh Kim Cang: 
Phàm sª h»u tÜ§ng giai thÎ hÜ v†ng. Nghïa là cái gì có hình 
tÜ§ng thì ÇŠu không thÆt, ngay cä bän thân cûa mình cÛng 
chÌ th‰ thôi. M¶t ngày nào Çó, thân cát bøi nÀy së trä vŠ cho 
cát bøi. ñÃt Çi phÀn ÇÃt, nÜ§c Çi phÀn nÜ§c, lºa Çi phÀn lºa, 
gió trä vŠ låi cho gió mà thôi. 

NhÆt Bän tåi Á Châu, quÀn Çäo Okinawa cÛng bÎ thäm 
nån Ãy. Gió lÓc th°i månh, nhà cºa tiêu tan. Quä thÆt mång 
sÓng cûa con ngÜ©i trong nh»ng trÜ©ng h®p nÀy, Çúng là 
nhÜ chÌ mành treo chuông, không có gì là không xác Çáng.. 
Ai š thÙc ÇÜ®c s¿ mÃt và còn, hÜng thÎnh hay tøt dÓc, giàu 
có ho¥c nghèo hèn v.v... TÃt cä cÛng chÌ là nhÜ m¶t giÃc 
m¶ng phù du. 

VÆy ta là PhÆt Tº phäi sÓng làm sao Ç‹ hi‹u rõ ÇÜ®c l©i 
dåy cûa NhÜ Lai; n‰u chúng ta không thâm nhÆp ÇÜ®c s¿ vô 
thÜ©ng sanh diŒt Ãy thì dÅu cho có sÓng cÆn kŠ bên ñÙc 
PhÆt mà không hi‹u rõ và áp døng vào Ç©i sÓng h¢ng ngày 
Ç‹ hành trì, thì quä là t¶i nghiŒp cho chính chúng ta bi‰t 
bao! 

Mong r¢ng m†i ngÜ©i së š niŒm ÇÜ®c ÇiŠu Çó. 
      

 � Ban Biên TÆp Báo Viên Giác 

ñ 

 

 

hÜ tòa soån 
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GIÁO H¶i PHÆt GIÁO VIŒt NAM TH–NG NHƒT 
VIŒN TˆNG TH–NG 

 
PhÆt LÎch 2548  
SÓ 04/VTT/TT  

 

THÔNG ÇiŒP VU LAN PL. 2548 
CÑA ñ−C TˆNG TH–NG 

 
NAM MÔ B˜N SÐ TH´CH CA MÂU NI PH�T 

Kính lÍ ThÆp phÜÖng ThÜ©ng trø Tam Bäo 
Kính lÍ MÜ©i phÜÖng HiŠn Thánh, HiŒn tiŠn Chân tÎnh Tæng 

 
 
ThÜa ChÜ ñåi ÇÙc Tæng,  
 
Nay cÛng gÀn ngày t¿ tÙ, tôi kính l©i thÌnh an chÜ ñåi ÇÙc Tæng, các chúng Tÿ-kheo và Tÿ-kheo-ni.  
Ba tháng an cÜ mùa Hå cûa Chúng Tÿ-kheo và Tÿ-kheo-ni s¡p mãn, th©i cûa y cÛng gÀn kŠ; nh»ng gì Çã thành 

t¿u và chÜa thành t¿u Çang ÇÜ®c tích tø Ç‹ làm tÜ lÜÖng, ti‰p tøc theo dÃu chân Thánh HiŠn, hÜ§ng Ç‰n møc Çích cÙu 
cánh cho Ç©i mình, và cÛng góp phÀn làm tæng ích phÜ§c ÇiŠn, tåo d¿ng hòn Çäo an toàn cho ba cõi th‰ gian ÇÀy 
bi‰n Ç¶ng bÃt an, nhÜ ngôi nhà Çang r¿c cháy này.  

Th©i cûa y mà ñÙc Thích Tôn quy ÇÎnh tuy ng¡n, nhÜng cÛng Çû Ç‹ các chúng xuÃt gia tìm cÀu phÜÖng tiŒn cÀn 
y‰u cho sinh hoåt thÜ©ng nhÆt; không quá dài khi‰n s¿ tích lÛy không trª thành hoåt mång xa hoa, hŒ løy vÆt chÃt và 
do Çó xa r©i Thánh Çåo. CÛng không quá ng¡n Ç‹ khi‰n cho nhu y‰u trª nên thi‰u thÓn. ñó tuy là hình änh sinh Ç¶ng 
cûa Tæng Già th©i Thích Tôn tåi th‰, nhÜng š nghïa sâu xa vÅn còn giá trÎ cho Ç‰n ngày hôm nay.  

Trên 25 th‰ k› cûa truyŠn thØa mång måch Tæng Già, nh»ng di huÃn cûa Th‰ Tôn không vì bi‰n thiên cûa xã h¶i, 
chûng t¶c, nhân sinh mà thay Ç°i. Dù r¢ng, cånh tranh sinh tÒn vÅn còn nhÜ là lë sÓng cûa muôn loài, tích lÛy và thø 
hÜªng vÅn còn là Ç¶ng l¿c cûa ti‰n hóa xã h¶i; nhÜng, chúng ÇŒ tº cûa Th‰ Tôn sÓng y chÌ trên bÓn Thánh chûng, 
không vì sinh k‰ tà mång Ç‹ t¿ bu¶c ràng mình vào guÒng máy cånh tranh, cho Ç‰n khi t¿ mình trª thành kÈ nô dÎch 
cho th‰ gian sai sº mà không hay. NhÜ th‰, không nh»ng Çã làm hûy hoåi huŒ mång cûa chính mình, mà còn làm t°n 
thÜÖng Ç‰n Tæng th‹.  

ñã gÀn m¶t phÀn tÜ th‰ k›, Tæng Già ViŒt Nam bÎ lâm vào cänh Çäo Çiên, bÎ hoen Ó v§i nguy cÖ Çánh mÃt bän 
thân; dù Tæng th‹ chÜa hŠ vì th‰ mà bÎ v«, xét theo bän chÃt tÒn tåi cûa Tæng trên nŠn täng Tÿ-ni tång. Y‰t-ma Tæng 
bÎ rån v«, nhÜng hòa hiŒp Tæng vÅn nguyên vËn. NhÜ khÓi vàng bÎ xÈ làm hai, phÀn nºa nào vÅn còn gi» nguyên giá 
trÎ cûa vàng.  

N‰u có các chúng Tÿ-kheo hay Tÿ-kheo-ni, trong trú xÙ nào Çó, mà vì thi‰u hi‹u bi‰t các giá trÎ và các pháp thÙc 
cûa Tÿ ni, tØ cæn bän h†c xÙ cho Ç‰n các pháp thÜ©ng hành cûa Tæng, khi‰n phát sinh nh»ng hành vi tà ngøy, dÅn t§i 
phá gi§i, phá ki‰n, phá oai nghi mà ch£ng hay bi‰t; th† gi§i không nhÜ pháp, bÓ tát không nhÜ pháp, an cÜ và t¿ tÙ 
không nhÜ pháp; các chúng Ãy là Tÿ kheo, Tÿ kheo ni mà sinh hoåt không nhÜ pháp nhÜ vÆy thì không th‹ tác thành 
bän th‹ Tæng Già, mà chÌ là nh»ng tÆp th‹ ô h®p, ñÙc Th‰ Tôn g†i là á dÜÖng Tæng, là Çàn dê câm nín, tø tÆp vì 
quyŠn l®i th‰ gian, ngoan ngoãn hành xº theo s¿ chi phÓi cûa th‰ gian.  

Các chúng ô h®p Çäo Çiên Ãy tuy có khi‰n cho ngÜ©i ngoài giáo pháp nhÆn lÀm Çó là Tæng Già chính thÓng mà 
sinh tâm rÈ rúng, m¥c tình sº dÎch nhÜ nô b¶c, nhÜng không Çû næng l¿c làm dao Ç¶ng bän thân Chánh pháp; mà chÌ 
nhÜ thân cây møc r‡ng chÌ Çû tÀm vóc che m¶t ÇÓm nhÕ cûa ánh sáng m¥t tr©i. Chúng tÒn tåi nhÜ là chÙng tÆt hoåi 
thÜ cûa xã h¶i; tåo nên äo änh vŠ s¿ tæng trÜªng bên ngoài nhÜng n¶i thân møc rã. Chúng ÇŒ tº PhÆt không vì vÆy 
mà thoái thÃt hånh nguyŒn cûa mình.  

Theo lë Çó, mùa an cÜ næm nay tôi cäm thÃy rÃt hoan h› trong niŠm hoan h› chung cûa các chúng ÇŒ tº PhÆt, v§i 
các trú xÙ Tæng dù l§n hay nhÕ, dù nhiŠu hay ít, Çã hành trì nhÜ pháp, nhÜ tÿ-ni; hi‹u rõ các nguyên t¡c chÌ trì tác 
phåm, thúc liÍm sÖ tâm. ñó là t¿ mình xây d¿ng hòn Çäo an toàn cho huŒ mång cûa mình, và cÛng là chæm bón 
ru¶ng phÜ§c cho nhân gian, cho nh»ng ngÜ©i có thiŒn tâm, có m¡t sáng Ç‹ nhìn thÃy chánh Çåo, có tai tÕ Ç‹ nghe 
ÇÜ®c chánh pháp.  

V§i tâm hoan h› Ãy tôi gªi l©i chúc tu‰ Ç‰n các chúng xuÃt gia Çã träi qua mùa an cÜ trong các trú xÙ cûa Tæng 
Già sinh hoåt nhÜ pháp, nhÜ tÿ-ni; hå låp theo th©i gian th‰ pháp mà tæng, ÇÒng th©i huŒ mång cÛng do bªi tæng 
thÜ®ng duyên này mà thêm l§n.  

Nhân mùa hoan h› cûa ChÜ ñåi ÇÙc tæng, tôi cÛng kính gªi l©i thæm hÕi Ç‰n các PhÆt tº tåi gia, tán thán tín tâm h¶ 
Çåo mà suÓt trong mùa an cÜ, v§i h¢ng sän h¢ng tâm Çã khi‰n cho tÙ duyên cûa các chúng an cÜ không khuy‰t. 
Công ÇÙc Çó Çã góp phÀn tài bÒi ru¶ng phÜ§c cûa nhân thiên, tæng trÜªng thiŒn cæn, thæng ti‰n quä vÎ Thánh HiŠn. 
CÛng nhân công ÇÙc Çó, ÇÒng th©i nÜÖng trên oai l¿c gi§i ÇÎnh trang nghiêm cûa Tæng, PhÆt tº tåi gia b¢ng tín tâm 
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bÃt hoåi nÖi Chánh pháp mà th¿c hành nghïa vø thiêng liêng cûa mình, tri ân và báo hi‰u ÇÓi v§i các bÆc tôn trÜªng 
và cha mË, hiŒn tiŠn cÛng nhÜ nhiŠu Ç©i nhiŠu ki‰p. ñó là nŠn täng cûa cÜÖng thÜ©ng, Çåo lš nhân thØa. Ý nghïa h¶ 
Çåo cûa PhÆt tº tåi gia nhÜ th‰ không phäi chÌ là tâm nguyŒn tiêu c¿c. PhÆt tº h¶ trì Chánh pháp trên tÃt cä là th¿c 
hành nh»ng l©i giáo huÃn cûa ñÙc Th‰ Tôn Ç‹ nâng cao phÄm chÃt cûa bän thân, sÓng cu¶c Ç©i có š nghïa cho mình 
và cho nhân quÀn xã h¶i, ÇÒng th©i nÜÖng trên phÄm chÃt cûa Thánh Çåo ÇÜ®c tu tÆp Çó mà chÓng låi s¿ xÃu ác cûa 
th‰ gian, nh»ng tham v†ng, hÆn thù, nghi kœ, không chÌ làm chÜ§ng ngåi Thánh Çåo, mà còn gây hi‹m nån cho chúng 
xuÃt gia dÅn Ç‰n các trÜ©ng h®p phá ki‰n, phá oai nghi và phá chánh mång. Phá ki‰n, là làm bi‰n chÃt giáo nghïa cûa 
PhÆt Ç‹ trª thành công cø ÇÃu tranh quyŠn l¿c th‰ gian, biŒn minh cho s¿ lan tràn cûa båo hành và áp ch‰. ñÒng th©i 
bi‰n ch‡ tu hành thanh tÎnh trang nghiêm thành ÇÃu trÜ©ng mua danh bán chÙc. Do vÆy mà khi‰n m¶t sÓ chúng xuÃt 
gia quên mÃt sÖ tâm, buông trôi theo tà mång, thÜ©ng nhÆt bÆn bÎu v§i nh»ng phÃn ÇÃu th‰ gian Ç‹ mÜu cÀu l®i 
dÜ«ng, ÇÎa vÎ xã h¶i; dÍ dàng tuân hành mŒnh lŒnh cûa ngÜ©i Ç©i, nh»ng hång không hŠ bi‰t Tín tâm và Quy Gi§i là 
gì, tôn vinh kÈ quyŠn th‰ ngang hàng các Thánh giä, thÆm chí còn sánh ngang v§i PhÆt. TØ Çó diÍn ra tình trång quÀn 
manh dÅn quÀn manh; Çoàn ngÜ©i mù dÅn nhau lang thang trong hoang måc sinh tº mà vÅn tÜªng là Çang Çi theo 
dÃu Thánh Çåo. NhÜ vÆy không chÌ t¿ làm hÕng Ç©i mình mà còn gây änh hÜªng nguy håi Ç‰n tha nhân.  

Nh»ng ÇiŠu nhÜ th‰ không phäi chÌ là hiŒn tÜ®ng ngÅu nhiên mang tính th©i Çåi. ñó là ác pháp h»u lÆu tØ ngàn 
xÜa, là hiŒn thân cûa Thiên ma Ba-tuÀn, không khÙng nhìn thÃy chúng sinh thoát ra tÀm tay chi phÓi quyŠn l¿c cúa 
nó; không bao gi© muÓn thÃy m¶t chúng sinh t¿ tåi giäi thoát bên ngoài VÜÖng quÓc cûa nó. Cho nên, k‹ tØ PhÆt Câu-
lÜu-tôn, Ma Çã n‡ l¿c phá hoåi Chánh pháp, trÜ§c tiên là b¢ng cách uy hi‰p, hæm d†a chúng Thanh væn. Khi uy hi‰p 
và båo hành không hiŒu quä, Ma tìm phÜÖng tiŒn dø d‡, tåo thuÆn duyên cho các Tÿ kheo sÓng hÜªng thø vÆt døc 
thØa thãi, có nhiŠu uy quyŠn xã h¶i, Ç‹ tØ Çó trª thành nh»ng kÈ nô dÎch. NhÜng ñÙc PhÆt Câu-lâu-tôn giáo gi§i các 
ÇŒ tº, "Tÿ kheo Ç‰n v§i Ç©i nhÜ ong Ç‰n v§i bông hoa, không làm t°n håi s¡c và hÜÖng, mà chÌ lÃy vÎ cûa hoa Ç‹ làm 
nên mÆt ng†t cho Ç©i". Tu tÆp theo giáo gi§i cûa ñÙc Th‰ Tôn, chúng Tÿ kheo Çã vÜ®t qua m†i n‡ l¿c khÓng ch‰ cûa 
Thiên ma Ba-tuÀn.  

Khi giáo pháp cûa ñÙc Thích Tôn truyŠn vào Trung Hoa, qua các triŠu Çåi hÜng suy, cÛng có nh»ng vÎ vua nhÆn 
ÇÎnh r¢ng tÆp th‹ xuÃt gia là nh»ng kÈ kháng mŒnh triŠu Çình, vì không nhÆn b°ng l¶c cûa vua chúa. Có nhÆn Ön vua 
l¶c nÜ§c, thì m§i bày tÕ tÃm lòng thÀn tº trung trinh. Mi‰ng mÒi danh l®i ÇÜ®c bao che b¢ng lš thuy‰t mÖ hÒ, lÆp l»ng 
gi»a cái tÓt ñåo ÇËp ñ©i, ch£ng khác nào gi†t mÆt trên chót lÜ«i cûa kÈ vong mång, Çang chÖi vÖi trên v¿c th£m, cÓ 
bám ch¥t s®i dây leo mänh khänh; nhÜng vì chút mÆt ng†t Ãy mà quên Çi nguy hi‹m nghìn trùng bên dÜ§i.  

M¶t chút b°ng l¶c, m¶t chút quyŠn l¿c hÓng hách, m¶t chút hÜ danh phù phi‰m, mà b‡ng chÓc quên b¤ng sÖ tâm, 
Ç‹ càng lúc càng r©i xa Thánh Çåo. Dàm danh khóa l®i, b‡ng chÓc là s®i xích cháy ÇÕ Çang quÃn ch¥t thân mình. Bän 
thân Çang bÎ treo ngÜ®c trên hÓ diŒt vong mà không cäm thÃy vô thÜ©ng nguy hi‹m gÀn kŠ. Cho nên, thÆt rÃt có š 
nghïa cho các chúng ÇŒ tº cûa PhÆt, tåi gia cÛng nhÜ xuÃt gia, m‡i næm, sau th©i gian k‰t hå an cÜ là mùa lÍ h¶i Vu-
lan, mà š nghïa là Th¡ng h¶i Giäi Çäo huyŠn, cªi trói cho nh»ng ai Çang bÎ treo ngÜ®c, cho nh»ng ngÜ©i Çã ch‰t cÛng 
nhÜ nh»ng kÈ Çang sÓng mà nhÜ Çã ch‰t.  

Theo tÆp tøc ngàn xÜa, Çó là ngày PhÆt tº tåi gia nÜÖng theo oai thÀn cûa Tam Bäo Ç‹ ÇŠn Ön trä hi‰u; cÙu giúp 
thân nhân Çang chÎu kh° nån trong các ÇÜ©ng d», Çang bÎ nh»ng s®i dây nghiŒp quä nhiŠu Ç©i treo ngÜ®c trên than 
hÒng, trên rØng giáo nh†n. PhÆt tº tåi gia tu tÆp Nhân thiên thØa, th¿c hành nghïa vø thiêng liêng cûa con ngÜ©i trong 
c¶ng ÇÒng xã h¶i, dân t¶c. ñÒng th©i cÛng nhÆn thÙc rõ bän thân Çang bÎ quÃn ch¥t bªi s®i dây nghiŒp quä, do bªi 
chính các hành Ç¶ng cûa mình. Do t¿ trói mình b¢ng chính nghiŒp mê ho¥c cûa mình nên dÍ dàng trª thành mÒi 
ngon, bÎ ác ma khuy‰n dø. VÆy, các chúng ÇŒ tº PhÆt cº hành Th¡ng h¶i Vu-lan, m¶t phÀn chu toàn b°n phÆn hi‰u 
nghïa ÇÓi v§i T° tông, tri ân ÇÓi v§i nhân quÀn xã h¶i; phÀn khác, góp công ÇÙc h¶ trì chúng xuÃt gia Ç‹ không vì sinh 
k‰ và l®i dÜ«ng khi‰n bÎ ngÜ©i Ç©i khuynh loát; tØ Çó mà tåo thành sÙc månh Ç‹ t¿ giäi thoát mình khÕi s¿ khÓng ch‰ 
cûa ác ma, ác pháp, và cÛng là nguÒn næng l¿c phát huy và ho¢ng truyŠn Chánh pháp, vì ích l®i cho bän thân, cho 
nh»ng ngÜ©i thân thu¶c, và r¶ng ra n»a cho Ç‰n m†i loài chúng sinh; an låc trong Ç©i này và Ç©i sau. Có nhÜ vÆy m§i 
th‹ hiŒn Çúng š nghïa Çåo hi‰u chân chính cûa ngÜ©i PhÆt tº.  

Trong š nghïa Çó, tØ nÖi tÎnh thÃt biŒt lÆp, cách ly các chúng ÇŒ tº xuÃt gia và tåi gia, tôi kính gªi Ç‰n ChÜ ñåi ÇÙc 
Tæng, cùng tÃt cä PhÆt tº tåi gia, l©i chúc mØng khánh h› nhân mùa Çåi lÍ Th¡ng h¶i Vu-lan PhÆt lÎch 2548 này, ÇÒng 
th©i góp chút tâm niŒm tÜªng nh§ ân ÇÙc TiŠn nhân, các bÆc tôn trÜªng, träi qua nhiŠu th‰ hŒ, Çã dày công tài bÒi Çåo 
nghïa, Ç‹ cho th‰ hŒ ngày nay và cä Ç‰n mai sau thØa hÜªng nh»ng giá trÎ tâm linh cao quš.  

 
NguyŒn cùng v§i bÓn chúng ÇŒ tº hÒi hÜ§ng công ÇÙc tu trì thanh tÎnh trong suÓt mùa hå an cÜ næm nay Ç‰n hòa 

bình và an låc cho dân t¶c và nhân loåi, cùng h‰t thäy pháp gi§i chúng sinh.  
 

Nam mô ThÜ©ng Tinh TÃn BÒ tát 
Tu viŒn Nguyên ThiŠu mùa An cÜ næm Giáp Thân 

ñŒ TÙ Tæng ThÓng GHPGVNTN 
Tÿ kheo TH´CH HUY“N QUANG 

(ñã Ãn kš) 
 
 

      
Bí chú: Bän này là bän ÇÜ®c Çánh máy låi tØ nguyên væn Ç‹ cho dÍ Ç†c. 
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Trong mùa Vu Lan h¢ng næm, 
nhân dÎp chÜ tæng mãn hå t¿ tÙ, sau 
ba tháng an cÜ ki‰t hå tu h†c, vào dÎp 
lÍ Trung NgÜÖn, tÙc R¢m Tháng Bäy, 
chúng ta thÜ©ng cùng nhau làm các 
PhÆt s¿ nhÜ bÓ thí, phóng sanh, cúng 
dÜ©ng trai tæng, in kinh Ãn tÓng, Çúc 
chuông, tåo tÜ®ng, v§i tâm nguyŒn hÒi 
hÜ§ng cho t° tiên phø mÅu quá vãng 
ÇÜ®c siêu sanh tÎnh Ç¶, cÀu cho cha 
mË hiŒn tiŠn ÇÜ®c tæng long phÜ§c th†, 
v§i niŠm báo Çáp tr†ng ân dÜ«ng døc 
cûa các bÆc sanh thành, noi gÜÖng tôn 
giä Çåi hi‰u Møc KiŠn Liên ghi trong 
kinh sách. Khi làm các PhÆt s¿ trên 
Çây, chúng ta thÜ©ng nghï là ÇÜ®c 
nhiŠu công ÇÙc và thÜ©ng ÇÜ®c tán 
dÜÖng Çã làm ÇÜ®c vô lÜ®ng công ÇÙc, 
cho nên cÙ ti‰p tøc làm h¢ng næm.  
Nhân mùa Vu Lan næm nay, chúng ta 
hãy dành th©i gian Ç‹ tìm hi‹u m¶t vÃn 
ÇŠ khá quan tr†ng, Çó là: "Công ñÙc 
và PhÜ§c ñÙc khác nhau th‰ nào?" 

Ngày xÜa, khi T° BÒ ñŠ ñåt Ma tØ 
ƒn ñ¶ sang Trung Hoa ho¢ng pháp, 
Ngài Ç‰n g¥p Vua LÜÖng Võ ñ‰.  
Trong lúc luÆn bàn Çåo lš, nhà vua hÕi:  
"TrÅm m¶t Ç©i cÃt chùa, Ç¶ tæng, bÓ 
thí, cúng dÜ©ng, Çúc chuông, tåo 
tÜ®ng, Ãn tÓng kinh sách, nhÜ vÆy có 
ÇÜ®c công ÇÙc gì chæng?".  T° BÒ ñŠ 
ñåt Ma trä l©i m¶t cách rõ ràng r¢ng: 
"Nh»ng viŒc làm Ãy th¿c không có 
công ÇÙc gì cä!".  VÃn ÇŠ này làm cho 
nhiŠu ngÜ©i th¡c m¡c, không bi‰t tåi 
làm sao nhÜ vÆy låi không có công ÇÙc 
gì cä?  Bªi vì, theo lÎch sº ghi chép låi 
thì Vua LÜÖng Võ ñ‰ xây cÃt h¢ng 
træm ngôi chùa, Ç¶ tæng chúng tu hành 
rÃt Çông, thi‰t trai bÓ thí, cúng dÜ©ng, 
Çúc chuông, tåo tÜ®ng, Ãn tÓng kinh 
sách nhiŠu vô sÓ k‹.  Nhà vua suy 
nghï làm nhÜ vÆy tÙc nhiên ÇÜ®c rÃt 
nhiŠu công ÇÙc, nhÜng không ng© khi 
Çem vÃn ÇŠ này ra hÕi, T° BÒ ñŠ ñåt 
Ma trä l©i: KHÔNG!  Tåi sao vÆy?  Có 
ngÜ©i không hi‹u giáo lš nên giäi thích 
là: Vua LÜÖng Võ ñ‰ không Çích thân 
ra "công" th¿c hiŒn nh»ng viŒc làm Çó, 
chÌ sai ngÜ©i khác làm, nên không có 
"công ÇÙc" gì cä! 

 
* * * 

Th©i gian sau Çó, có ngÜ©i Çem s¿ 
viŒc này thÜa hÕi Løc T° HuŒ Næng và 
ÇÜ®c Løc T° dåy nhÜ sau: Quä th¿c là 
không có công ÇÙc gì cä. Vua LÜÖng 
Võ ñ‰ vì không bi‰t Chánh Pháp, nên 
lÀm lÅn hai ch» "CÔNG ñ−C" và 
"PHÐỚC ñ−C"!  Nghïa là cÃt hàng 
træm ngôi chùa, Ç¶ tæng chúng tu hành 
rÃt Çông, thi‰t trai cúng dÜ©ng, bÓ thí, 
Çúc chuông, tåo tÜ®ng, Ãn tÓng kinh 
sách, chÌ là nh»ng viŒc làm "bên 
ngoài",  có ích l®i cho m†i ngÜ©i, 
nh»ng viŒc làm cÀu phÜ§c,  nên g†i là 
phÜ§c ÇÙc.  PhÜ§c ÇÙc có công næng 
giúp chúng ta giäm thi‹u nghiŒp 
chÜ§ng, tiêu trØ quä báo, Ç‹ ÇÜ®c tai 
qua nån khÕi, Ç‹ ÇÜ®c may m¡n và 
sung sÜ§ng trên ÇÜ©ng Ç©i, Ç‹ b§t 
chÜ§ng ngåi trên ÇÜ©ng Çåo, chÙ 
không giúp chúng ta thoát ly khÕi vòng 
trÀm luân sanh tº.  PhÜ§c ÇÙc có tính 
cách "h»u lÆu" hay "h»u vi", nghïa là 
con ngÜ©i hÜªng phÜ§c vÅn còn trong 
løc Çåo luân hÒi.  Khi thø hÜªng h‰t 
phÜ§c rÒi thì bÎ Ç†a låc Ç‹ ÇŠn trä quä 
báo. 

Còn công ÇÙc là công phu tu tÆp 
"bên trong", có ích l®i cho chính mình, 
nh© hành trì theo l©i PhÆt dåy trong 
các kinh Çi‹n, luôn luôn niŒm PhÆt, gi» 
gìn gi§i luÆt, tu tÆp thiŠn ÇÎnh, phát huy 
trí tuŒ bát nhã.  Nghïa là chúng ta tu 
tÆp tam vô lÆu h†c "Gi§i ñÎnh TuŒ" và 
tam tuŒ h†c "Væn TÜ Tu", nh¢m møc 
Çích cÙu kính là: thoát ly khÕi løc Çåo 
sanh tº luân hÒi.  Công ÇÙc có næng 
l¿c giúp chúng ta vÜ®t qua b‹ kh° 
sông mê, chóng Ç‰n b© giác ng¶ và 
giäi thoát.  Công ÇÙc có tính cách "vô 
lÆu" hay "vô vi", nghïa là không còn 
trong løc Çåo sanh tº luân hÒi n»a.  
Công ÇÙc giúp con ngÜ©i chuy‹n hóa 
tâm tánh tØ phàm phu tøc tº trª thành 
bÒ tát, thành PhÆt. 

Chúng ta làm nh»ng viŒc nhÜ lÆp 
chùa hay góp phÀn xây cÃt chùa, tham 
gia phát tri‹n chùa, phát huy các sinh 
hoåt, các hoåt Ç¶ng cûa chùa, cûa 
giáo h¶i, giúp cho m†i ngÜ©i khác có 
ÇÜ®c cÖ sª Ç‹ tu h†c, Ç‹ hành Çåo, 
giúp cho PhÆt giáo có cÖ h¶i phát tri‹n 
månh më hÖn, r¶ng rãi hÖn, v»ng ch¡c 
hÖn, Ç¶ ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i h»u duyên 
hÖn n»a.  Nh»ng viŒc làm này Çem låi 

l®i ích cho nhiŠu ngÜ©i nhÜ vÆy, tÙc 
nhiên së Çem låi cho chúng ta th¿c 
nhiŠu phÜ§c ÇÙc.  Còn riêng bän thân 
mình thì không bi‰t tu tâm dÜ«ng tánh, 
không h†c kinh Çi‹n, không bi‰t trì 
gi§i, không tu tÆp thiŠn ÇÎnh, không 
phát huy trí tuŒ bát nhã, cho nên tÃt cä 
viŒc làm trên Çây chÌ là nh»ng viŒc làm 
bên ngoài, có ích l®i cho nhiŠu ngÜ©i, 
nhÜng không ích l®i cho bän thân mình 
vŠ phÜÖng diŒn giác ng¶ và giäi thoát.  
Tåi sao vÆy? 

Bªi vì, tâm tham lam, sân hÆn, si 
mê bên trong ch£ng nh»ng không 
giäm b§t, mà låi có chiŠu hÜ§ng tæng 
thêm, vô minh phiŠn não không tan 
bi‰n chút nào, mà låi có phÀn dày Ç¥c 
hÖn.  Vì chÃp ch¥t mình Çã làm ÇÜ®c 
bao nhiêu viŒc ích l®i nhÜ vÆy, dÍ có 
mÃy ai làm ÇÜ®c nhÜ mình, nên tâm 
cÓng cao ngã mån, phách lÓi ngày m¶t 
tæng thêm, møc hå vô nhân, khen 
mình khinh ngÜ©i.  "Bän ngã" Çáng lë 
ngày m¶t tiêu mòn t§i ch‡ "vô ngã" 
m§i hy v†ng Çåt ÇÜ®c Çåo cä.  Trái låi, 
bän ngã ngày m¶t tæng l§n thêm, con 
ngÜ©i không còn thích nghe l©i khuyên 
bäo cûa bÃt cÙ ai, cÙ chÃp ch¥t ÇÎnh 
ki‰n s¤n có mà Çi t§i.  ThÆm chí có 
ngÜ©i chÃp ch¥t pháp tu cûa mình, 
không muÓn thay Ç°i, không muÓn 
nghe l©i chÌ dÅn cûa bÃt cÙ ai, dù là 
b¿c trÜªng thÜ®ng, dù là thiŒn h»u tri 
thÙc, låi còn dám tuyên bÓ: cho dù ñÙc 
PhÆt Thích Ca thÎ hiŒn bäo h† Ç°i 
pháp tu Çang th¿c hành, h† cÛng 
không nghe!  ThÆm chí nguy!  ThÆm 
chí nguy!  Bªi vÆy cho nên, chÜ T° dåy 
r¢ng: Nh»ng viŒc làm nhÜ vÆy quä 
th¿c là không có "công ÇÙc" chút nào 
cä, chính là nghïa Çó vÆy! 

Nh»ng viŒc làm khác nhÜ góp phÀn 
Ãn tÓng kinh sách cho ngÜ©i khác Ç†c, 
còn mình thì không Ç†c, góp phÀn bÓ 
thí cúng dÜ©ng, giúp Ç« ngÜ©i hoån 
nån, nghèo khó, nhÜng không hi‹u š 
nghïa cao cä cûa nh»ng viŒc làm Çó, 
låi sanh tâm cÀu mong ÇÜ®c "trä công 
b¶i hÆu" ª cõi thiên Çàng sau này.  TÃt 
cä nh»ng viŒc làm Çó chÌ tåo nên 
phÜ§c ÇÙc mà thôi.  Thí dø nhÜ có 
ngÜ©i bÓ thí cho nhà nghèo, ho¥c cúng 
chùa m¶t sÓ tiŠn nào Çó, v§i tâm mong 
cÀu ÇÜ®c trúng sÓ Ç¶c Ç¡c, ÇÜ®c buôn 
may bán Ç¡t, ÇÜ®c nhÃt b°n vån l®i, 
ÇÜ®c thi Çâu ÇÆu Çó, ÇÜ®c gia Çåo bình 
an, ÇÜ®c tình duyên may m¡n, ÇÜ®c 
vån s¿ bình yên, ÇÜ®c muôn s¿ nhÜ š, 
muÓn gì ÇÜ®c nÃy.  NhÜ vÆy, lòng 
tham lam tæng thêm quá mÙc thì "làm 
sao có công ÇÙc ÇÜ®c"?  Làm nhÜ vÆy, 
chÌ có phÜ§c ÇÙc hån ch‰ theo sÓ tiŠn 
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Çã bÕ ra mà thôi.  Gieo nhân nhÕ thì 
chÌ nhÆn ÇÜ®c quä nhÕ, không th‹ 
khác ÇÜ®c. 

N‰u nhÜ bÓ thí, cúng dÜ©ng mà 
tâm không mong cÀu gì cä, thi ân bÃt 
cÀu báo Çáp, cúng chùa Ç‹ chùa có 
thêm phÜÖng tiŒn sinh hoåt ích l®i cho 
m†i ngÜ©i, giúp ngÜ©i Ç‹ cho ngÜ©i 
qua cÖn khó khæn, túng thi‰u, không 
Ç¡n Ço, không suy nghï, không tính 
toán gì thêm n»a, chúng ta së b§t Çi 
tâm tham lam, bÕn sÈn, tæng trÜªng tÙ 
vô lÜ®ng tâm: tØ, bi, h›, xä.  NhÜ vÆy, 
nh»ng viŒc làm Çó vØa ích l®i cho 
ngÜ©i, vØa ích l®i cho mình.  Nghïa là 
vØa ÇÜ®c phÜ§c ÇÙc, vØa ÇÜ®c công 
ÇÙc.  Chúng ta hãy tinh tÃn làm tÃt cä 
nh»ng viŒc thiŒn, rÒi quên h‰t Çi, 
không chÃp ch¥t vào Çó, Ç‹ k‹ l‹ công 
lao, hay mong cÀu phÜ§c báo vŠ sau, 
tâm cÀu danh cûa chúng ta së b§t Çi, 
tâm chÃp ngã cÛng nhË hÖn trÜ§c, thì 
nh»ng viŒc làm Çó vØa ích l®i cho 
ngÜ©i và cho mình, tåo nên phÜ§c ÇÙc 
và công ÇÙc vÆy. 

Trong Kinh ñåi Bát Ni‰t Bàn, ñÙc 
PhÆt có dåy:  

ChÜ ác måc tác. 
Chúng thiŒn phøng hành. 
T¿ tÎnh kÿ š. 
ThÎ chÜ PhÆt giáo. 
Nghïa là chúng ta không làm tÃt cä 

các viŒc bÃt thiŒn, không làm nh»ng 
viŒc ác, tránh nh»ng viŒc t°n ngÜ©i håi 
vÆt, cÓ g¡ng làm tÃt cä nh»ng viŒc 
thiŒn, nh»ng viŒc ích l®i cho ngÜ©i 
khác, nhÜng ÇØng ghi nh§, ÇØng chÃp 
ch¥t vào nh»ng viŒc ích l®i Çã làm, thì 
tâm š cûa chúng ta së ÇÜ®c thanh tÎnh.  
ñó là tu tâm dÜ«ng tánh, Çó là ÇiŠu cÓt 
y‰u chÜ PhÆt mÜ©i phÜÖng ba Ç©i 
muÓn dåy nhÜ vÆy.  Thí dø chúng ta 
Çã làm nh»ng viŒc ích l®i cho bÃt cÙ ai, 
mà chÃp ch¥t vào Çó, tâm cûa chúng 
ta së b¿c d†c, bÃt an khi không ÇÜ®c 
ai khen t¥ng, ho¥c không ÇÜ®c ai Çáp 
Ùng nhÜ š.  N‰u nhÜ quên Çi nh»ng 
viŒc thiŒn Çã làm, giúp Ç« ngÜ©i v§i 
tâm "thi ân bÃt cÀu báo Çáp", chúng ta 
së yên °n, bình an, tâm cûa chúng ta 
së không loån Ç¶ng, không b¿c b¶i khi 
g¥p phäi ngÜ©i vô Ön. 

Trong Kinh Tâm ñÎa Quán, ñÙc 
PhÆt có dåy: 

"Tâm ÇÎa bình thì th‰ gi§i bình". 
Nghïa là tâm ÇÎa cûa chúng ta bình 

an thì th‰ gi§i chung quanh chúng ta 
cÛng bình an.  Tâm ÇÎa chúng ta 
không tham lam thì nh»ng ngÜ©i chung 
quanh khÕi lo canh chØng ÇÒ Çåc.  
Tâm ÇÎa chúng ta không sân hÆn thì 
nh»ng ngÜ©i chung quanh khÕi Çi‰c l‡ 

tai, khÕi mÕi cái miŒng, khÕi nhÙc cái 
ÇÀu.  Tâm ÇÎa chúng ta không si mê thì 
nh»ng ngÜ©i chung quanh æn ngon 
ngû yên, khÕi lo khÕi s®.  K‹ gÀn thì có 
v® chÒng con cái, xa thì có bà con 
hàng xóm láng giŠng, các bån ÇÒng 
nghiŒp trong sª làm, cÛng ÇÜ®c hÜªng 
s¿ bình an.  N‰u chúng ta Çåt ÇÜ®c 
tâm bình an hiŒn Ç©i, thì ngay th‰ gian 
này chính là miŠn c¿c låc, là cõi thiên 
Çàng, Çâu phäi Ç®i Ç‰n ki‰p sau m§i 
hÜªng ÇÜ®c, Çâu phäi Ç®i l©i cÀu chúc 
"s§m tiêu diêu nÖi miŠn c¿c låc", ho¥c 
"chóng siêu thæng lên cõi thiên Çàng", 
trên báo chí! 

Sách có câu: "Bình an dÜ§i th‰ cho 
ngÜ©i thiŒn tâm". 

Nghïa là ª ngay tåi th‰ gian này, 
ngÜ©i có tâm hiŠn thiŒn thì ÇÜÖng 
nhiên ÇÜ®c s¿ bình an trong tâm hÒn.  
Bªi vì ngÜ©i thiŒn tâm không phäi bÆn 
tâm suy nghï phÜÖng cách, mÜu k‰ håi 
ai, cho nên không lo s® bÎ ai håi, không 
phäi bÆn tâm trØng phåt ai, cho nên 
không lo s® bÎ ai trØng phåt.  S¿ bình 
an không do ÇÃng nào ban cho cä, 
không do cÀu nguyŒn mà ÇÜ®c.  S¿ 
bình an chÌ có tØ thiŒn tâm mà thôi.  
NgÜ®c låi, ngÜ©i không có thiŒn tâm thì 
t¿ h† không có ÇÜ®c s¿ bình an.  RÃt 
là ÇÖn giän.  Rõ ràng là nhÜ th‰, không 
nghi!  NhÜ vÆy, chúng ta hi‹u r¢ng 
"phÜ§c ÇÙc" rÃt cÀn thi‰t trong cu¶c 
sÓng h¢ng ngày cûa chúng ta.  Nh© 
phÜ§c ÇÙc chúng ta qua ÇÜ®c, giäm 
ÇÜ®c nh»ng nghiŒp báo, nh»ng 
chÜ§ng nån trong cu¶c Ç©i, cÛng nhÜ 
nh»ng trª ngåi trên ÇÜ©ng tu tÆp.  
ChuyŒn l§n hóa nhÕ, chuyŒn nhÕ hóa 
không.  Ví nhÜ chúng ta có tiŠn ti‰t 
kiŒm Ç‹ dành trä nh»ng n® Çã vay, tØ 
nhiŠu ki‰p trÜ§c và ki‰p này vÆy.  TiŠn 
ti‰t kiŒm nhiŠu chØng nào thì mau dÙt 
n® chØng Ãy. 

Tuy nhiên, ñÙc PhÆt có dåy chúng 
ta gieo nhân làm phÜ§c, tu phÜ§c, 
nhÜng hãy hÒi hÜ§ng nh»ng phÜ§c ÇÙc 
Çó, nguyŒn Ç©i Ç©i ÇÜ®c g¥p Chánh 
Pháp, ÇÜ®c g¥p thiŒn h»u tri thÙc, 
ÇÜ®c nh¡c nhª viŒc tu tÆp, cho Ç‰n 
ngày ÇÜ®c giác ng¶ và giäi thoát, chÙ 
ÇØng mong cÀu hÜªng quä phÜ§c sau 
này.  Tåi sao vÆy?  Bªi vì làm phÜ§c 
thì hÜªng phÜ§c, nhÜng Ç‰n khi h‰t 
phÜ§c thì bÎ Ç†a, cÙ vÅn loanh quanh 
luÄn quÄn ª trong vòng sanh tº luân 
hÒi, chÜa thoát ra ÇÜ®c.  Ví nhÜ mÛi 
tên b¡n lên không trung, khi h‰t tr§n, 
tÙc nhiên r§t trª xuÓng ÇÃt rÃt nhanh 
vÆy.  Chúng ta hãy thº nhìn nh»ng 
ngÜ©i giàu có, nh»ng ngÜ©i quyŠn th‰, 

nh»ng ông vua, nh»ng ông hoàng, 
nh»ng bà hoàng, nh»ng quÆn nÜÖng, 
nh»ng công chúa Çã và Çang thø 
hÜªng phÜ§c báo, ÇÜ®c giàu sang 
sung sÜ§ng, xinh ÇËp tuyŒt trÀn, danh 
v†ng t¶t ÇÌnh, vinh hoa phú quš, Ç‰n 
khi hÜªng h‰t phÜ§c báo, cu¶c Ç©i cûa 
h† k‰t thúc b¢ng Çû m†i cách, h‰t sÙc 
bi thäm.  LuÆt nhân quä giäi thích ÇÜ®c 
các hiŒn tÜ®ng Çó cûa th‰ gian, Çúng 
trong ba th©i: quá khÙ, hiŒn tåi, vÎ lai.  
Rõ ràng "mình làm mình hÜªng, mình 
làm mình chÎu", chÙ không do m¶t 
ÇÃng thÜ®ng Ç‰ nào ban phÜ§c giáng 
h†a m¶t cách tùy tiŒn cä. 

Trong Kinh Pháp Bäo ñàn, Løc T° 
HuŒ Næng dåy r¢ng: 

Trong tâm khiêm tÓn là công. 
Ngoài hành lÍ phép là ÇÙc. 

N¶i cÀn kh¡c niŒm chi công. Ngoåi 
ho¢ng bÃt tranh chi ÇÙc. 

Nghïa là "bên trong" chúng ta phäi 
chuyên cÀn vÆn n¶i l¿c loåi trØ nh»ng 
tâm niŒm kiêu ngåo, tÆt ÇÓ, ngã mån, 
ganh tÎ, ÇÓ kœ, khen mình khinh ngÜ©i, 
Ç‹ Çåt ÇÜ®c tâm niŒm khiêm tÓn, hå 
mình, nhún nhÜ©ng, tùy h› công ÇÙc.  
ñÒng th©i, chúng ta cÛng phäi vÆn n¶i 
công Ç‹ kh¡c phøc các tåp niŒm, Ç‹ 
tâm không còn có các v†ng tÜªng.  
M‡i khi tåp niŒm, v†ng tÜªng khªi lên, 
chúng ta liŠn giác ng¶, liŠn nhÆn bi‰t 
và dØng ngay, không ti‰p tøc theo 
dòng tâm thÙc, Çi lang thang tØ Çông 
sang tây, tØ quá khÙ Ç‰n hiŒn tåi và vÎ 
lai, tØ chuyŒn này Ç‰n chuyŒn khác. 
NhÜ vÆy chúng ta có ÇÜ®c "công".  
ñiŠu quan tr†ng cÀn bi‰t là: chúng ta 
ÇØng s® có v†ng tÜªng, tåp niŒm khªi 
lên trong tâm thÙc.  Ai ai cÛng có v†ng 
tÜªng và tåp niŒm.  ChÌ s® chúng ta 
không giác ng¶, không nhÆn bi‰t kÎp 
th©i, nên bÎ v†ng tÜªng, tåp niŒm lôi 
cuÓn, Çi lang thang làm khách phong 
trÀn, quên mÃt cÓ hÜÖng, tØ bao nhiêu 
Ç©i, bao nhiêu ki‰p.  Khi dong ru°i 
theo các v†ng tÜªng, tåp niŒm nhÜ 
vÆy, tâm cûa chúng ta së loån Ç¶ng 
v§i thÃt tình løc døc, tÙc là quên mÃt 
"bän tâm thanh tÎnh" s¤n có cûa chúng 
ta. 

Còn "bên ngoài" chúng ta th¿c 
hành lÍ phép, cung kính, tôn tr†ng tÃt 
cä m†i ngÜ©i, bªi vì m†i ngÜ©i ai ai 
cÛng có "ChÖn Tâm PhÆt Tánh" nhÜ 
nhau, m†i ngÜ©i ai ai cÛng có Üu Çi‹m 
Ç‹ chúng ta h†c hÕi, noi theo, không 
phân biŒt, không thành ki‰n, không kÿ 
thÎ, không tranh cãi, không hÖn thua, 
không thÎ phi, không › mình là kÈ trên 
ngÜ©i trÜ§c, kÈ có nhiŠu công lao, kÈ 
có nhiŠu tài næng, kÈ làm ÇÜ®c nhiŠu 
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viŒc không ai b¢ng.  NhÜ vÆy chúng ta 
ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i thÜÖng m‰n, gÀn gÛi.  
NhÜ vÆy chúng ta có ÇÜ®c "ÇÙc".  
Thêm n»a, ngÜ©i PhÆt Tº muÓn có 
công ÇÙc thì bên trong không có tâm 
chÃp ngã, tâm chÃp pháp, nói chung là 
tâm cÓ chÃp; bên ngoài hành Ç¶ng 
luôn luôn ngay th£ng, bình Ç£ng, công 
minh, chính tr¿c.  Hãy phát tâm tìm 
h†c kinh Çi‹n, bi‰t Çúng Chánh Pháp 
mà hành theo, tránh chuyŒn tu mù, tu 
mò, Ç‹ khÕi låc sang tà giáo, ngoåi 
Çåo.  Công ÇÙc là ª "Pháp Thân", phát 
sanh trí tuŒ bát nhã, không do tu 
phÜ§c, không do làm nh»ng viŒc 
phÜ§c thiŒn mà ÇÜ®c. 

Chúng ta ngày nay cÛng hay lÀm 
lÅn cho r¢ng lÆp chùa, giúp chÜ tæng tu 
h†c, bÓ thí, cúng dÜ©ng, làm PhÆt s¿, 
Çi chùa låy PhÆt là ÇÜ®c nhiŠu công 
ÇÙc và t¿ hào r¢ng mình làm vô lÜ®ng 
vô biên công ÇÙc, cÀn phäi ÇÜ®c tán 
thán, rÒi ch© Ç‰n ngày ÇÜ®c vãng sanh 
vŠ cõi tây phÜÖng c¿c låc quÓc cûa 
ñÙc PhÆt A Di ñà!  Chúng ta cÀn nên 
bi‰t n‰u chÌ niŒm PhÆt A Di ñà sÖ sÖ, 
qua loa, rÒi cÀu mong vãng sanh vŠ 
cõi tây phÜÖng c¿c låc là bi‹u hiŒn cûa 
tâm tham lam, tánh lÜ©i bi‰ng, làm ít 
muÓn hÜªng nhiŠu!  MuÓn tu hành mà 
không chÎu h†c kinh Çi‹n, không gÀn 
các b¿c thiŒn h»u tri thÙc, nên chúng 
ta không rõ chÜ PhÆt dåy phäi hành trì 
nhÜ th‰ nào, m§i ÇÜ®c vãng sanh. 

Trong Kinh A Di ñà, ñÙc PhÆt dåy 
rÃt rõ ràng: "C¿c låc quÓc Ç¶ chúng 
sanh sanh giä, giai thÎ a bŒ båt trí, kÿ 
trung Ça h»u nhÙt sanh b° xÙ, kÿ sÓ 
thÆm Ça, phi thÎ toán sÓ, sª næng tri 
chi, Çän khä dï vô lÜ®ng vô biên a tæng 
kÿ thuy‰t.  Chúng sanh væn giä, Üng 
ÇÜÖng phát nguyŒn, nguyŒn sanh bÌ 
quÓc.  Sª dï giä hà?  ñ¡c d» nhÜ thÎ 
chÜ thÜ®ng thiŒn nhÖn câu h¶i nhÙt xÙ.  
BÃt khä dï thi‹u thiŒn cæn phÜ§c ÇÙc 
nhân duyên Ç¡c sanh bÌ quÓc". 

Nghïa là: Cõi tây phÜÖng c¿c låc là 
nÖi chÌ có các b¿c bÒ tát "nhÙt sanh b° 
xÙ", tÙc là các b¿c "thÜ®ng thiŒn nhÖn" 
s¡p thành PhÆt, nh»ng ngÜ©i hiŠn 
thiŒn bÆc thÜ®ng, g¥p g« nhau mà 
thôi.  Nh»ng ngÜ©i còn ÇÀy dÅy tham 
sân si, ÇÀy dÅy nghiŒp chÜ§ng, ÇÀy 
dÅy phiŠn não, nhÙt ÇÎnh không th‹ 
nào Çåt ÇÜ®c cänh gi§i Çó.  Không th‹ 
chÌ lÃy có m¶t chút ít thiŒn cæn phÜ§c 
ÇÙc làm nhân duyên, Ç‹ cÀu nguyŒn 
vŠ cõi c¿c låc Çó ÇÜ®c. 

Ví nhÜ ngÜ©i Çeo n¥ng qua sông 
thì phäi chìm, không th‹ n°i ÇÜ®c.  
ChÙ không phäi ñÙc PhÆt A Di ñà 

không có lòng tØ bi cÙu Ç¶ chúng ta.  
ChÜ PhÆt có tâm Çåi tØ Çåi bi muÓn 
cÙu Ç¶ chúng ta, nên chÌ dåy các pháp 
môn tu h†c, các phÜÖng pháp, Ç‹ 
chúng ta noi theo Çó mà t¿ mình tu 
tÆp, Ç‹ t¿ ÇÜ®c cänh gi§i an låc và 
hånh phúc hiŒn Ç©i và vãng sanh mai 
sau.  Có ngÜ©i quan niŒm "Ç§i nghiŒp 
vãng sanh", nghïa là con ngÜ©i vÅn 
còn mang nghiŒp chÜ§ng, nhÜng nh© 
bi‰t niŒm PhÆt A Di ñà, nên ÇÜ®c ngài 
thÜÖng xót cho vãng sanh vŠ cõi tây 
phÜÖng c¿c låc, rÒi tu ti‰p sÜ§ng hÖn.  
ñiŠu này có vÈ "phe Çäng" cÛng nhÜ 
quan niŒm cÙ chÃp nhÆn rÜ§c thÜ®ng 
Ç‰ vào lòng thì së ÇÜ®c thÜ®ng Ç‰ cho 
vŠ thiên Çàng, hÜªng phÜ§c Ç©i Ç©i, 
không cÀn bi‰t Çó là ngÜ©i nhÜ th‰ 
nào! 

Th¿c ra, Çåo PhÆt không có dåy 
nhÜ vÆy.  N‰u th¿c s¿ muÓn tu cho 
thành ngÜ©i tÓt, thì chúng ta hãy tu 
ngay ª cõi Ç©i này, ÇØng hËn.  Còn 
mang nghiŒp chÜ§ng n¥ng nŠ, tham 
giÆn kiêu cæng, si mê lÀm låc, n‰u vŠ 
tây phÜÖng, chÌ làm nÖi Çó ô u‰ mà 
thôi.  Dù có ÇÜ®c vŠ bên Çó chæng 
n»a, không thÃy thích h®p, cÛng së Çòi 
vŠ trª låi mà thôi!  SÓng v§i nh»ng 
ngÜ©i th‰ tøc, chúng ta m§i cÀn phäi 
tu, m§i có cÖ h¶i Ç‹ tu.  ChÙ vŠ bên Çó 
g¥p toàn ngÜ©i tÓt, Çâu cÀn phäi tu 
n»a.  CÛng nhÜ ngÜ©i còn nhiŠu phiŠn 
não quá, nhiŠu nghiŒp chÜ§ng quá, dù 
có ÇÜ®c ÇÜa vào chùa ª, mà không 
quy‰t tâm trì chí, cÛng khó mà tu ÇÜ®c, 
có ngày cÛng xuÃt, n‰u không xuÃt thì 
së gây bi‰t bao nhiêu viŒc Çáng ti‰c 
cho cänh thiŠn môn! 

Trong Kinh A Di ñà, ñÙc PhÆt cÛng 
dåy: "NhÜ®c h»u thiŒn nam tº, thiŒn n» 
nhân, væn thuy‰t A Di ñà PhÆt, chÃp 
trì danh hiŒu, nhÜ®c nhÙt nh¿t, nhÜ®c 
nhÎ nh¿t, nhÜ®c tam nh¿t, nhÜ®c tÙ 
nh¿t, nhÜ®c ngÛ nh¿t, nhÜ®c løc nh¿t, 
nhÜ®c thÃt nh¿t, nhÙt tâm bÃt loån.  Kÿ 
nhÖn lâm mång chung th©i, A Di ñà 
PhÆt d» chÜ thánh chúng hiŒn tåi kÿ 
tiŠn, thÎ nhÖn chung th©i, tâm bÃt Çiên 
Çäo, tÙc Ç¡c vãng sanh A Di ñà PhÆt 
c¿c låc quÓc Ç¶". 

Nghïa là: N‰u có thiŒn nam, thiŒn 
n» nào nghe ÇÜ®c danh hiŒu PhÆt A Di 
ñà, luôn luôn trì gi» danh hiŒu Çó trong 
tâm trí, lúc nào cÛng niŒm PhÆt, nh§ 
nghï t§i PhÆt, trong m¶t ngày, hai 
ngày, ba ngày, bÓn ngày, næm ngày, 
sáu ngày, cho Ç‰n bäy ngày, Çåt ÇÜ®c 
tâm yên không loån.  Khi th† mŒnh 
h‰t, ngÜ©i nhÜ vÆy gi» gìn ÇÜ®c tâm 
không Çiên Çäo, tÙc th©i ÇÜ®c vãng 

sanh cõi nÜ§c tây phÜÖng c¿c låc cûa 
ñÙc PhÆt A Di ñà.  Tåi sao vÆy?  Bªi 
vì khi tâm cûa ngÜ©i Çó luôn luôn niŒm 
PhÆt, không còn læng xæng, l¶n x¶n, 
không còn loån Ç¶ng vì các viŒc ÇÓi 
Çãi thÎ phi, hÖn thua, tÓt xÃu, cho nên 
cäm Ùng ÇÜ®c cänh gi§i tÎnh Ç¶ cûa 
ñÙc PhÆt A Di ñà vÆy. 

Nói cách khác, tâm cûa ngÜ©i Çó 
thÃy m†i s¿ Çúng nhÜ th¿c, thÃy m†i 
viŒc không còn Çiên Çäo, g†i là "tâm 
bÃt Çiên Çäo", cho nên ngÜ©i Çó thÃy 
ÇÜ®c "T¿ Tánh Di ñà, Duy Tâm TÎnh 
ñ¶".  Nghïa là nh© tâm ÇÜ®c thanh 
tÎnh, bÃt loån Ç¶ng, bÃt Çiên Çäo, cho 
nên ngÜ©i Çó thÃy ÇÜ®c "PhÆt Tánh", 
tÙc là "Pháp Vô Sanh", không còn 
sanh tº luân hÒi, tÙc Ç¡c vãng sanh 
tây phÜÖng c¿c låc.  N‰u còn nghiŒp 
chÜ§ng n¥ng nŠ, tham giÆn kiêu cæng, 
si mê lÀm låc, nghïa là tâm còn Çiên 
Çäo, tâm còn loån Ç¶ng, làm sao vãng 
sanh ÇÜ®c mà mong cÀu!  Cõi tây 
phÜÖng c¿c låc hay cõi thiên Çàng là 
cänh gi§i "bÃt tùy phân biŒt", bình 
Ç£ng tuyŒt ÇÓi, chí công vô tÜ, làm gì 
còn chia giai cÃp có chín phÄm, ba 
hång, thÜ®ng trung hå, nhÜ con ngÜ©i 
tÜªng tÜ®ng cho thêm l¶n x¶n và phÙc 
tåp!  Không th‹ lÃy tâm lÜ®ng phàm 
phu xét cänh gi§i bÒ tát! 

NhÜ vÆy, cÓt tûy cûa Çåo PhÆt, 
không phäi là van xin cÀu nguyŒn, 
cúng ki‰n lÍ låy cho nhiŠu, mà chính là 
lúc nào cÛng nh§ nghï t§i hånh nguyŒn 
cûa chÜ PhÆt, nói l©i nhÜ PhÆt dåy, 
hành Ç¶ng nhÜ PhÆt dåy, luôn luôn gi» 
gìn tâm š thanh tÎnh, bình an, yên tïnh, 
không loån Ç¶ng, không Çiên Çäo.  
ñÜ®c nhÜ vÆy, tam nghiŒp h¢ng thanh 
tÎnh, chúng ta vØa có phÜ§c ÇÙc vØa 
có công ÇÙc ÇÀy Çû, phÜ§c tuŒ trang 
nghiêm, tùy tâm mãn nguyŒn.  Kinh 
sách có câu: "PhÜ§c TuŒ LÜ«ng Toàn 
PhÜÖng Tác PhÆt".  CÙu kính cûa Çåo 
PhÆt chính là nghïa Çó vÆy. 

Trong Kinh TÎnh Danh, ñÙc PhÆt 
có dåy: 

"Tâm tÎnh thì Ç¶ tÎnh". 
Nghïa là tâm có thanh tÎnh, trong 

såch, yên tïnh, chúng ta m§i có th‹ 
sÓng trong cõi tÎnh Ç¶, tÙc là cänh gi§i 
thanh tÎnh và an låc ÇÜ®c.  Tâm có 
hiŠn thiŒn, ngay th£ng chân thÆt, 
chúng ta m§i sÓng trong cõi thiên Çàng 
ÇÜ®c.  Bình an dÜ§i th‰ cho ngÜ©i 
thiŒn tâm.  Rõ ràng là nhÜ th‰!  NhÜ 
vÆy cõi TÎnh ñ¶ ª ngay trong tâm cûa 
chúng ta, ngay hiŒn Ç©i, n‰u nhÜ tâm 
cûa chúng ta không còn tham lam, sân 
hÆn và si mê n»a.  Ngày xÜa, sau khi 
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thành Çåo, ñÙc PhÆt Thích Ca sÓng 
trong cänh gi§i an låc, cänh gi§i TÎnh 
ñ¶, ngay hiŒn Ç©i, ngay trên cái th‰ 
gi§i g†i là Ta Bà kh° ÇÓi v§i m†i chúng 
sanh khác.  Tâm cûa ngài thanh tÎnh, ª 
m†i nÖi Ngài ÇŠu có th‹ sÓng yên tÎnh 
ÇÜ®c, dù trong tÎnh xá hay trong núi 
rØng, dù nÖi v¡ng vÈ hay chÓn Çông 
ngÜ©i, tùy theo ch‡ ª thÜ©ng an låc. 

Trên th‰ gian này, chung quanh 
chúng ta có Çû hång ngÜ©i, có Çû loåi 
ngÜ©i.  Có ngÜ©i tåo thuÆn cänh dÍ 
dãi, giúp Ç« chúng ta tu tÆp, cÛng có 
ngÜ©i tåo nghÎch cänh, gây phiŠn hà, 
khó khæn, kh° Çau, Ç‹ thº thách công 
phu tu tÆp cûa chúng ta.  TÃt cä m†i 
ngÜ©i ÇŠu là thiŒn h»u tri thÙc cûa 
chúng ta cä.  N‰u ai ai cÛng hiŠn thiŒn 
h‰t, không ai làm phiŠn mình h‰t, làm 
sao bi‰t chúng ta nhÅn nhÎn ÇÜ®c t§i 
Çâu?  Ví nhÜ ngÜ©i h†c sinh Çi h†c, 
ÇÜ®c thÀy dåy cho ki‰n thÙc, ÇÜ®c bån 
bè giúp Ç«, rÒi cÛng cÀn có vÎ giám 
khäo Ç‹ ki‹m tra trình Ç¶, håch hÕi, 
thº thách, n‰u vÜ®t qua ÇÜ®c, m§i cÃp 
væn b¢ng chÙ. 

Có câu chuyŒn hai con chim nhÜ 
sau: M¶t hôm, con chim bÒ câu thÃy 
hàng xóm là con chim cú v† sºa soån 
d†n t° Çi, liŠn hÕi: ChÎ ÇÎnh d†n Çi Çâu?  
Con chim cú v† Çáp: Dân ª Çây hung 
ác quá, m‡i lÀn g¥p tôi, cÙ lÃy Çá ném, 
lÃy cây Çánh, nên tôi ÇÎnh d†n vŠ 
phÜÖng tây ª, bên Çó nghe nói dân 
chúng hiŠn thiŒn hÖn.  Mong vÆy l¡m 
thay!  Con chim bÒ câu bèn nói: Ch‡ 
hàng xóm láng giŠng, tôi xin nói th¿c, 
chÎ ÇØng giÆn tôi nhé.  Theo quan Çi‹m 
cûa tôi, n‰u chÎ thành tâm, chÎu khó 
sºa cái gi†ng kêu ghê r®n cûa chÎ, cho 
dÍ nghe hÖn, thì ch¡c không còn ai 
ném Çá, không còn ai lÃy cây Çánh chÎ 
n»a Çâu.  N‰u nhÜ chÎ không chÎu sºa 
cái gi†ng khi‰p Çäm khó nghe Çó, thì 
dù có ai rÜ§c qua phÜÖng tây, chÎ cÛng 
không ª yên bên Çó ÇÜ®c Çâu.  Th¿c 
nhÜ vÆy Çó!  Câu chuyŒn trên ngø š 
chúng ta nên xoay låi quán chi‰u, tu 
sºa tâm tánh cûa chính mình, ÇØng 
nhìn ra ngoài trách cÙ, phê phán, chÌ 
trích ngÜ©i khác, thì c¿c låc hay thiên 
Çàng chính là Çây, hiŒn tiŠn ngay tåi 
th‰ gian này, ngay trong tâm cûa m‡i 
ngÜ©i, rÃt ÇÖn giän, rÃt th¿c t‰, không 
cÀn cÀu nguyŒn, khÕi phäi mÖ tÜªng 
vi‹n vông, khÕi nh†c công, không phí 
sÙc, khÕi bÎ gåt gÅm, không cÀn tìm 
ki‰m Çâu xa. 

* * * 
Tóm låi, vì không bi‰t rõ Çâu là 

Chánh Pháp, cho nên chúng ta không 
th‹ th¿c hành l©i PhÆt dåy, m¶t cách 

tÜ©ng tÆn, m¶t cách Çúng Ç¡n, Ç‹ 
thoát ly sanh tº luân hÒi, thoát ly phiŠn 
não và kh° Çau. 

Trong Kinh Pháp Cú, ñÙc PhÆt có 
dåy: 

Hãy t¿ th¡p ÇuÓc lên mà Çi. 
Th¡p lên v§i Chánh Pháp. 
Nghïa là m†i ngÜ©i phäi tìm hi‹u, 

h†c hÕi Chánh Pháp, Çem ng†n ÇuÓc 
trí tuŒ cûa mình mÒi v§i ng†n ÇuÓc trí 
tuŒ PhÆt, b¢ng cách nghe giäng giáo 
lš, nghiên tÀm kinh Çi‹n, rÒi t¿ suy 
nghï, Ùng døng trong cu¶c sÓng h¢ng 
ngày, gi» gìn gi§i luÆt, tu tÆp thiŠn 
ÇÎnh, phát tri‹n trí tuŒ bát nhã.  Nh© 
gi» gìn gi§i luÆt nên tâm trí ÇÜ®c thanh 
tÎnh và trí tuŒ bát nhã khai mª.  ñó 
chính là: tam vô lÆu h†c "Gi§i ñÎnh 
TuŒ" và tam tuŒ h†c "Væn TÜ Tu", có 
khä næng ÇÜa chúng ta Ç‰n ch‡ giác 
ng¶ và giäi thoát. 

Kinh sách có câu: "PhÜ§c TuŒ 
LÜ«ng Toàn PhÜÖng Tác PhÆt".  Nghïa 
là chúng ta hãy phát tâm bÒ ÇŠ dÛng 
mãnh, làm tÃt cä nh»ng viŒc tåo phÜ§c 
ÇÙc, trong các dÎp lÍ thÜ®ng ngÜÖn, 
trung ngÜÖn, hå ngÜÖn, và tÃt cä dÎp 
nào tùy duyên, tùy khä næng, tùy hoàn 
cänh trong suÓt næm, suÓt Ç©i.  ñÒng 
th©i, chúng ta cÛng làm tÃt cä nh»ng 
viŒc tåo công ÇÙc, nhÜ: Væn TÜ Tu, 
Gi§i ñÎnh TuŒ, Ç‹ phát tri‹n trí tuŒ bát 
nhã.  ñÀy Çû "PhÜ§c và TuŒ" chúng ta 
së sÓng trong an låc và hånh phúc 
hiŒn Ç©i, và vŠ cõi PhÆt sau này, 
không nghi.  CÛng nhÜ con chim có Çû 
hai cánh së bay thæng b¢ng và bay 
ÇÜ®c xa. 

Sách có câu: "Ai æn nÃy no. Ai tu 
nÃy chÙng".  ñó là lë công b¢ng tuyŒt 
ÇÓi. 

CÛng vÆy, th¿c rõ ràng "Mình làm 
mình hÜªng. Mình làm mình chÎu". 

Vì th‰ cho nên, ngay tØ bây gi©, 
chúng ta hãy phát tâm, t¿ th¡p sáng 
ng†n ÇuÓc trí tuŒ cûa mình, thÜ©ng 
xuyên vŠ chùa låy PhÆt, nghe thuy‰t 
pháp, tham d¿ các khóa tu h†c bát 
quan trai gi§i, Ç‹ ÇÜ®c h†c PhÆt Pháp 
m¶t cách tÜ©ng tÆn, trong bÀu không 
khí tu h†c ÇÀy Çåo vÎ, không phân biŒt 
ngÜ©i m§i phát tâm, hay ngÜ©i Çã tham 
gia tu h†c tØ lâu, chúng ta cùng hÜ§ng 
dÅn nhau, nÜÖng t¿a nhau, giúp Ç« 
nhau, trên bÜ§c ÇÜ©ng tu giác ng¶ và 
giäi thoát. 

ñÜ®c nhÜ vÆy, chúng ta có "CÔNG 
ñ−C và PHÐ C ñ−C" m¶t cách viên 
mãn, m¶t cách lÜ«ng toàn.  

CÖ sª PhÆt H†c TÎnh Quang - Canada 
302 - 2 Dorado CT., 

 Toronto, ON., M3M 2E8, Canada 

 

Xä 
� Thanh TÎnh 
 
 
 
 
 
 
 

Buông ra, hãy buông ra 
TÃt cä ÇŠu do ta 

ThÙ gì cÛng gom góp 
Sao kham n°i ÇÜ©ng xa 

 
Buông ra, hãy buông ra 

TÃt cä ÇŠu do ta 
NÜ§c t¿ nhiên trong l¥ng 
Làm cho dÆy phong ba 

 
Buông ra, hãy buông ra 

TÃt cä ÇŠu do ta 
BÕ quên t¿ tính GIÁC 
Ôm Ãp hoài tinh ma 

 
Buông ra, hãy buông ra 

TÃt cä ÇŠu do ta 
Trong cänh gi§i giäi thoát 

Ta låi t¿ trói ta 
 

Buông ra, hãy buông ra 
TÃt cä ÇŠu do ta 
Ta phäi t¿ trÎ ta 

Rû såch h‰t tåm giä 
Cho r‡ng gánh ÇÜ©ng xa 

 
Buông ra, hãy buông ra 

Ch¥t gi» tØng sát na 
NiŒm! NiŒm! NiŒm! 

NiŒm GIÁC 
 
(Toronto, Canada) 
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BỒ ĐỀ  
TÂM QUÁN  

THÍCH 
 

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32, 
thuộc Luận Tập bộ toàn, thứ tự kinh văn số 562-563, 
Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triêu Tán Đại Phu Thí 
Hồng Lư Khanh Truyền giáo Đại sư Thần Pháp Thiên 
phụng chiếu Vua dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.  

Sa Môn Thích Như Điển 
Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc, dịch từ chữ Hán 

sang tiếng Việt, tại Tu Viện Đa Bảo, Úc Đại Lợi,  
ngày 26 tháng 12 năm 2003 cùng với sự trợ dịch của  
Tỳ Kheo Thích Đồng Văn, Tỳ Kheo Thích Hạnh Giới. 

 
Quy mệnh Bổn sư 
Đại Giác Thế Tôn 
Con nay lược giải 
Bồ Đề Tâm quán 
 
Như Phật đã nói: Từ tâm sanh ra tất cả các Pháp. Con 

nay đang muốn luận nghị về Bồ Đề Tâm kia. 
 
Thế nào là tánh? 
Đáp rằng: Lìa hết tất cả tánh 
 
Thế nào là tất cả tánh? 
Nghĩa là tánh của uẩn, xứ, giới v.v... Bồ Ðề tâm kia lìa 

việc thủ xả vậy. Tức pháp ấy vô ngã tự tánh bình đẳng. Gốc 
của nó chẳng sanh. Vì tự tánh vốn không, cho nên nói là tất 
cả tự tánh vậy, là tánh của chúng ta. Nghĩa là cái tánh của 
ta, người, chúng sanh, thọ giả. Bổ Đặc Già La Ma Noa Phạt 
Già (Pudgala) (sổ thủ thư, nhiều lần luân hồi qua các nẻo) 
mà nơi tánh kia không có Bồ Ðề tâm. Vì sao vậy? Nghĩa là 
nơi kia với chúng ta mà tự tánh xa rời tất cả tướng để sanh 
ngã kiến. Từ ngã kiến sanh tất cả các phiền não. Cái nầy 
chẳng sanh tâm kia. Hoặc nói uẩn, xứ, giới v.v... lại lìa thủ 
xả. Nghĩa là tánh chơn thật lý của uẩn, xứ, giới v.v… chẳng 
thể được vậy. 

 
Thế nào là sắc tướng không thật? 
Nghĩa là sắc uẩn, tứ đại hợp thành vậy. Tứ đại là đất, 

nước, lửa, gió lại sanh ra năm sắc. Đó là sắc, thanh, 
hương, vị, xúc. Địa đại cùng với 5 sắc kia, mỗi mỗi tự tánh 
không thể có. Như thế các pháp đều như vậy cả. Cho nên 
biết sắc là hư giả. Do điều nầy biết sắc uẩn là không. Ví dụ 
như cái nhơn là cây có cái bóng, khi cây mất, cái bóng cây 
ấy không còn nữa. Sắc uẩn là như thế, thọ uẩn cũng lại như 
vậy. 

 
Sao gọi là thọ? 
Thọ có 3 loại. Đó là khổ thọ, lạc thọ, và bất khổ bất lạc 

thọ. Nhưng ba thọ nầy hỗ tương với nhân duyên. Lại có 2 
loại đó là thân thọ và ý thọ. Thân do sắc uẩn nhiếp lấy, thân 
không thể được. Nếu không có thân tức không có thọ. Lại 
cũng chẳng thể nói, lại cũng chẳng thể gọi, không ngắn, 
không dài, chẳng sắc, chẳng tướng, không thật, không dính 
mắc, chẳng thể biết vậy. Thân thọ như thế, ý thọ lại cũng 
như vậy. Thọ uẩn như thế, thấy thọ uẩn là không. Tưởng 
uẩn lại cũng hư giả chẳng thật. Duyên như thế mà nhiếp, 
nhưng mà duyên lự ở kia chẳng thể được. Tức chẳng có 
duyên lự, mà chẳng duyên lự, tưởng uẩn là không, tưởng 
uẩn là như vậy. Hành uẩn cũng lại như thế. 

Tâm đã tạo tác thiện ý, kỷ niệm và hành lại chẳng có. 
Tâm pháp kia sanh ra sắc và uẩn mỗi mỗi đều chẳng sanh. 
Cho nên phải biết hành uẩn, nghiệp tướng chẳng thật, lại 
không có chủ tể, tức thấy hành uẩn không, hành uẩn như 
thế. Thức uẩn cũng lại như vậy. Cho đến nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, 
thân, ý và nhãn thức kia mỗi mỗi tự tánh đều không thể 
được. Nhãn kia duyên vào sắc và duyên nầy sanh ra thức. 
Nếu không có duyên tức chẳng sanh thức, mà nhãn sắc 
nầy cùng với sắc uẩn kia chẳng có chia đều ra. Sự phân 
biệt của nhãn sắc. Thức chẳng sanh nên nhãn thức như 
vậy. Nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý cũng như thế. Như thế phải biết 
rằng thức nầy nương vào dừng lại ở Mạt Na Thức. Do sự 
nương vào dừng lại ở Mạt Na Thức mà phát ra quá khứ, vị 
lai, hiện tại pháp vậy. 

 
Thế nào là pháp quá khứ, hiện tại, vị lai? 
Nghĩa là quá khứ đã qua, vị lai chưa đến, thấy hiện tại 

chẳng dừng. Do đây mà biết là thức uẩn không. Như thế 
mỗi mỗi nói đến uẩn, xứ, giới v.v... mỗi mỗi đều phân biệt tự 
tánh đều không. Cái kia chẳng phải không tánh nên gọi là 
chân thật. Dụ như không có hạt nhân thì chẳng sanh ra 
mầm, cho nên nói uẩn, xứ, giới v.v... kia lại chẳng lìa thủ xả. 

 
Thế nào là Bồ Đề Tâm không thủ, không xả? 
Như Phật dạy: bảo các Bí Mật Chủ (Bồ Tát) rằng Bồ Đề 

Tâm khi Như Lai thành Chánh Đẳng Giác mới rõ biết tâm 
kia, không xanh, không vàng, không đỏ, không trắng, chỉ có 
màu hồng, chẳng có màu của quả tần, không ngắn, không 
dài, không tròn, không méo, không sang, không tối, chẳng 
nữ, chẳng nam, chẳng phải hoàng môn v.v…. 

Lại vầy nữa, các Bí Mật Chủ (Bồ Tát) Bồ Đề Tâm kia tất 
cả trí cầu chẳng thể được. 

 
Vì sao được thủ xả? 
Như thế nơi pháp được lìa thủ xả, bình đẳng vô ngã như 

tất cả pháp vô ngã cũng lại như vậy. Như Phật đã nói Bồ Đề 
Tâm cũng lại như thế. Tất cả các pháp đều không, vô 
tướng, vô ngã. Các pháp có tướng tịch tĩnh và không tịch 
tĩnh. Tâm ấy vốn bình đẳng, bổn lai chẳng sanh, lại chẳng 
phải chẳng sanh. Như vậy cái tánh như thế nào? 

Đáp: 
- Không tánh. 
 
Đã không sao gọi là tánh? 
Nghĩa là giống như hư không vậy. Như Phật nói: Cái 

tánh của hư không là dụ cho cái không có không. Bồ Đề 
Tâm lại cũng như thế. Tên Bồ Đề là phi tánh, phi tướng, vô 
sanh, vô diệt, phi giác, phi vô giác. Nếu hiểu rõ như thế, có 
tên là Bồ Đề Tâm. 

Lại như Phật nói: Nầy các Bí Mật Chủ (Bồ Tát), nơi tự 
bổn tâm như thật rõ biết, ở nơi đó chẳng có pháp nào lại có 
thể được. Cho nên gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ 
Đề. 

Lại bảo các Bí Mật Chủ (Bồ Tát) rằng: Phải nơi tự tâm 
mà quán như thật rồi, sau đó mới phát khởi phương tiện 
quán nơi chúng sanh, biết rằng tất cả chúng sanh ở nơi 
tánh tự giác chẳng như cái trí chân thật, khởi nên nghi 
vọng, điên đảo, chấp trước, thọ nơi tất cả nhiều loại luân hồi 
khổ sở. Do đây, ta khởi đại bi tâm, giúp cho tất cả chúng 
sanh ở nơi pháp tự tâm như thật mà chứng đắc giác ngộ. 
Điều nầy gọi tên là Bồ Đề Tâm. Cũng có tên là lợi ích tâm, 
an lạc tâm, tối thượng tâm, pháp giới thiện giác tâm, như 
thế mà biết, để nhiếp hóa các chúng sanh vậy. 

Tên gọi Bồ Đề Tâm phát ra từ tâm nầy nhận được 
phước đức lại như hư không, có ngằn mé. Công đức hải 
nầy lại cũng vô lượng. Tuy kiếp số có cuối cùng, nhưng 
công đức ấy, không cùng tận. Như thế tên là phát tất cả trí 
căn bản, là tối thượng Bồ Đề Tâm. 

 
Bồ Đề Tâm Quán Thích một quyển hết 
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ñoàn Væn Thông 
 
(Ti‰p theo VG 142) 
 

ChÜÖng VI 
 

HiŒn tÜ®ng ma qu› 
 

a luôn luôn là hình änh ám 
änh loài ngÜ©i, m¥c dù nhiŠu 
ngÜ©i không tin có ma nhÜng 

trong tâm trí h† vÅn có s¤n m¶t dång 
th‹ nào Çó vŠ cái mà h† cho là "ma". 
Các nhà tâm lš và phân tâm h†c 
thÜ©ng cho r¢ng sª dï nhÜ th‰ là do 
con ngÜ©i khi l§n lên Çã hÃp thø vào 
b¶ não nh»ng hình änh liên hŒ Ç‰n 
ma qu› qua các chuyŒn c° tích, 
chuyŒn k‹ thÜ©ng ngày, báo chí, l©i 
ÇÒn Çåi v.v... Theo Janet và Collin 
Bord, hai nhà nghiên cÙu n°i ti‰ng cûa 
Hoa Kÿ vŠ các hiŒn tÜ®ng ma quái lå 
lùng thì nên chú tâm theo dõi ª các 
hài nhi m§i sanh hay ÇÜ®c hai, ba tu°i 
vŠ nh»ng gì mà chúng có th‹ bi‹u l¶ 
qua cº chÌ, ánh m¡t do änh hÜªng cûa 
nh»ng hiŒn tÜ®ng siêu nhiên hay "ma 
quái" tØ môi trÜ©ng ngoài tác Ç¶ng lên 
chúng. Lš do là nh»ng trÈ con quá nhÕ 
Ãy ch¡c ch¡n chÜa bao gi© có š niŒm 
vŠ ma qu›. Trong cuÓn sách vi‰t vŠ 
các hiŒn tÜ®ng siêu hình nhan ÇŠ 
Ghosts and Haunting, hai nhà nghiên 
cÙu Janet và Collin Çã ghi låi m¶t s¿ 
kiŒn lå lùng nhÜ sau vŠ cháu bé lên ba 
tên là Walter Landry sÓng ª 
Cambridge, Massachusetts. 

Khi cháu bé vØa tròn 3 tu°i thì mË 
cháu qua Ç©i (tháng 5 næm 1966) 
trong khi ngÜ©i dì và cô mø lo viŒc mai 
táng tÄm liŒm thì cháu bé b‡ng nhiên 
kêu thét lên, m†i ngÜ©i chåy b° t§i, 

ÇÙa bé vØa chÌ tay vŠ phía trÜ§c m¥t 
vØa kêu: "Hãy nhìn kìa! Bà Ãy Çó! Bà 
t§i Çó!..." 

Cô mø hÕi l§n: "Bà nào? cháu nói 
bà nào vÆy?". ñÙa bé vØa rên rÌ vØa 
trä l©i: "MË cháu Çó!" vØa nói vØa ÇÜa 
tay chÌ vŠ phía cºa. M†i ngÜ©i nhìn 
theo thì lå lùng vô cùng, m¶t bóng m© 
nhÜ khói chuy‹n Ç¶ng xuyên qua khÕi 
cæn phòng. Sau Çó ÇÙa bé k‹ låi là Çã 
trông thÃy ngÜ©i mË mình lÜ§t t§i và 
cÓ tìm cách ôm mình vào Çôi cánh 
tay. ñi‰u kÿ lå Çáng lÜu tâm là tåi sao 
v§i tu°i nhÕ nhÜ th‰, ÇÙa bé chÜa š 
thÙc gì vŠ ma qu›, n‰u có thÃy ÇÜ®c 
hình änh mË mình nhÜ Çã k‹ thì Çáng 
lš ra phäi vui mØng ho¥c t¿ nhiên 
nhÜng tåi sao låi tÕ š lo s®, kêu thét 
m¶t cách kinh hoàng nhÜ th‰? Có 
phäi ngÜ©i mË Ãy Çã ti‰n Ç‰n gÀn con 
trong m¶t dång th‹ không còn b¢ng 
xÜÖng b¢ng thÎt nhÜ khi còn sÓng? 
M¶t hình änh phäng phÃt nét lå kÿ 
rùng r®n nào Çó chæng? Tuy nhiên 
qua câu chuyŒn có thÆt trên, dù sao 
cÛng chÌ có bé Walter Landry là có th‹ 
coi nhÜ Çã thÃy rõ nh»ng gì g†i là 
"Ma" mà thôi. 

ThÆt ra, tØ xÜa Ç‰n nay, vô sÓ báo 
cáo, tÜ©ng thuÆt vŠ vÃn ÇŠ hÒn ma 
bóng qu‰, nhiŠu hiŒn tÜ®ng ÇÜ®c 
nghiên cÙu vŠ ma Çã ÇÜ®c b° sung 
thêm ngày càng nhiŠu cho các viŒn 
nghiên cÙu vŠ các hiŒn tÜ®ng không 
giäi thích ÇÜ®c. 

HiŒn tÜ®ng xäy ra vØa mô tä trên 
vŠ bé Walter Landry chÌ là m¶t thí dø 
h‰t sÙc nhÕ nh¥t trong hàng vån thí 
dø có thÆt khác Çã xäy ra trên kh¡p 
th‰ gi§i. Có nhiŠu trÜ©ng h®p ma xuÃt 
hiŒn rõ ràng và nhiŠu ngÜ©i Çã thÃy, 
có khi chÙng c§ còn ÇÜ®c gi» låi qua 
hình änh chøp ÇÜ®c, ma xuÃt hiŒn ª 
nh»ng lâu Çài c°, nh»ng ngôi nhà. ñ¥c 
biŒt không phäi chÌ nh»ng ngôi nhà 
hoang v¡ng m§i có ma mà ngay cä 
nh»ng ngôi nhà Çang có ngÜ©i ª cÛng 
thÜ©ng xäy ra các s¿ kiŒn vŠ ma. Ma 
còn phá phách ÇÒ Çåc, bàn gh‰ và Çôi 
khi còn phát ra âm thanh kÿ lå. Theo 
các tài liŒu lÜu tr» tåi các thÜ viŒn và 
nhÃt là tåi viŒn nghiên cÙu vŠ các hiŒn 
tÜ®ng lå lùng ª Virginia thì không chÌ 
hÒn ma th‹ hiŒn qua hình änh ngÜ©i 
mà Çôi khi còn ª cä loài vÆt. NhiŠu tài 
liŒu khác còn ghi nhÆn s¿ kiŒn Ç¥c 
biŒt khác n»a nhÜ con tàu ma trên 
bi‹n cä, nh»ng tàu hÕa, xe hÖi, túp lŠu 
hay cæn nhà, tòa lâu Çài xuÃt hiŒn 
trong sÜÖng mù hay Çêm khuya rÒi 
sau Çó bi‰n mÃt. 

ñiŠu Çáng Ç‹ các nhà nghiên cÙu 
quan tâm là dù tin hay không tin, dù 
muÓn tìm hi‹u hay không lÜu š, các 
hiŒn tÜ®ng g†i là ma qu› vÅn Çã và 
Çang xäy ra, xuÃt hiŒn nhÜ là m¶t hiŒn 
th¿c góp phÀn hiŒn h»u dù trong 
khoänh kh¡c trên quä ÇÃt nÖi mà hÀu 
nhÜ chÌ có nh»ng vÆt h»u hình là xuÃt 
hiŒn mà thôi. 

Nguyên nhân nào Çã phát sinh 
hiŒn tÜ®ng ma thì cho Ç‰n nay vÅn 
còn chÜa ÇÜ®c giäi thích rõ ràng. 

Giä thuy‰t ph° thông nhÃt Çã cho 
r¢ng ma là s¿ bi‹u l¶ nh»ng gì cûa 
quá khÙ (quá khÙ Ãy có th‹ là lâu hay 
rÃt mau, chÌ vØa m§i xäy ra) vŠ nh»ng 
s¿ kiŒn cûa s¿ Çau buÒn, tàn khÓc, 
oan Ùc, tÙc tÜªi v.v... 

MÓi xúc Ç¶ng Çã phát sinh næng 
l¿c månh më và b¢ng lš do nào khác 
Çã in sâu, ghi kh¡c vào nÖi nào Çó. 
ThÜ©ng Çó là nÖi xäy ra s¿ kiŒn. NhÜ 
ngÜ©i bÎ xº b¡n nÖi m¶t bÙc tÜ©ng 
thÜ©ng hiŒn hiŒn låi hình änh tàn khÓc 
Ãy vào nh»ng Çêm khuya. 

 
� Th‰ gi§i thÀn linh, ma qu› 
Nh»ng tài liŒu c° cûa Ai CÆp ghi 

r¢ng: Trong cõi gi§i vô hình (ch» vô 
hình này ÇÓi v§i cõi gi§i h»u hình cûa 
quä ÇÃt dÜ§i nhãn quan loài ngÜ©i) có 
nh»ng sinh vÆt tâm linh, ta có th‹ nói 
Çó là nh»ng nhân vÆt tâm linh thì Çúng 
hÖn và nh»ng nhân vÆt này gÒm có 3 
hång: 

- Thiên thÀn 
- ThÀn linh 
- Nhân loåi 
Thiên thÀn là nh»ng nhân vÆt tâm 

linh tÓt lành. 
ThÀn linh là nh»ng nhân vÆt tâm 

linh có th‹ tÓt có th‹ xÃu (ho¥c 
thiŒnho¥c ác).  

Riêng hång nhân loåi là nh»ng 
nhân vÆt tâm linh Çã sÓng nÖi cõi trÀn 
và Çã ch‰t. 

PhÆt giáo không phû nhÆn ma qu› 
nhÜng không bàn nhiŠu vŠ ma qu› mà 
chÌ lÜu š r¢ng: ñÓi v§i nh»ng ngÜ©i 
bình thÜ©ng, khi ch‰t Çi Çôi khi chÜa 
siêu thoát, linh hÒn còn luy‰n lÜu ki‰p 
sÓng cÛ ho¥c nghï r¢ng mình chÜa 
ch‰t. ñôi khi h† cäm thÃy cô ÇÖn, 
không ai bi‰t mình, không ai thÃy 
mình nên cÓ sÙc tÆp trung næng l¿c Ç‹ 
xuÃt hiŒn dÜ§i m¶t dång th‹ ngÜ©i 
(dång th‹ trÜ§c Çó cûa h†) trong m¶t 
th©i gian ng¡n nào Çó. ThÜ©ng thì 
hình änh Ãy không ÇÜ®c rõ ràng, có 
vÈ m© äo và n‰u ngÜ©i nào bÃt thÀn 
trông thÃy, ngÜ©i Ãy së bäo là ma. Ma 
xuÃt hiŒn chÌ là hiŒn tÜ®ng phát sinh tØ 

M 
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nh»ng ngÜ©i có Ç£ng cÃp thÃp. Riêng 
ÇÓi v§i nh»ng bÆc chân tu, khi ch‰t h† 
së Ç‰n ngay nh»ng cõi gi§i thanh cao 
khác ch§ không còn ª trong tình trång 
chÆp ch©n, bÃt ÇÎnh nhÜ Çã nói. 

 
� Ma là gì ? 
ñÓi v§i Kinh thánh thì ma qu› tÆt 

ra là nh»ng tåo vÆt thÀn linh, là nh»ng 
ác thÀn. NhÜng ma qu› không ai khác 
hÖn là nh»ng thiên sÙ Çã hùa theo 
satan phän låi ñÙc Chúa Tr©i. CÓ 
Giám møc James A. Pike là ngÜ©i có 
ti‰ng thu¶c Thánh công h¶i 
(Episcopalian) có lÀn k‹ låi r¢ng: 
"Chính tôi Çã nói chuyŒn v§i ngÜ©i 
ch‰t, Çó là con trai tôi". Theo l©i k‹ 
cûa giám møc Pike thì ngÜ©i Çã nghe 
con trai mình (Çã ch‰t) nói nhÜ sau: 
ThÜa Ba có m¶t Çám ngÜ©i Çang vây 
quanh con và nhiŠu bàn tay nâng con 
lên, hay là tØa t¿a nhÜ vÆy... Con Çã 
cäm thÃy rÃt buÒn cho Ç‰n khi con có 
th‹ cho ba hay ÇÜ®c" (theo tài liŒu bån 
có th‹ sÓng Ç©i Ç©i trong ÇÎa Çàng trên 
ÇÃt - ChÜÖng 10 - H¶i Thánh Kinh MÏ 
QuÓc 1984). 

Kh°ng Giáo cho r¢ng ch‰t không 
có nghïa là mÃt h£n, n‰u có mÃt 
chæng thì chÌ là mÃt cái hình hài thân 
xác mà thôi, còn cái tinh thÀn, cái khí 
tinh anh së thoát ra Ç‹ vào cänh gi§i 
khác. Kh°ng Giáo cÛng tin r¢ng có 
qu› thÀn nhÜng không tin qu› thÀn là 
do ngÜ©i ch‰t bi‰n hóa mà thành. N‰u 
xét vŠ bän th‹ con ngÜ©i thì khi sÓng, 
con ngÜ©i là k‰t h®p cûa hai khí âm 
dÜÖng. Nh© khí âm mà thân xác ÇÜ®c 
tåo thành. Nh© khí dÜÖng mà tinh thÀn 
ÇÜ®c linh diŒu. Hai th‹ Ãy giao hòa 
Ç¡p Ç°i v§i nhau Ç‹ tåo nên hình hài, 
s¿ suy nghï, chuy‹n Ç¶ng. CÛng nh© 
khí âm mà thân xác hi‹n hiŒn rõ ràng. 
Khi khí dÜÖng thÎnh Çåt, tæng trÜªng, 
khí âm tiêu tan thì hình hài thÎt xÜÖng 
së không còn n»a. Vì còn khí dÜÖng 
nên thân xác tuy không còn và vÆt s© 
n¡m ÇÜ®c nhÜng vÅn phát sinh hình 
hài ª dång hình änh ch§ không phäi 
thÆt. ñó là s¿ phát sinh thành tÜ®ng 
ch§ không th‹ thành hình, nên ma 
qu› chÌ hiŒn ra v§i dång th‹ không rõ 
ràng Çôi khi ch®t hiŒn, ch®t bi‰n bÃt 
chØng. Sách bách khoa t¿ Çi‹n th‰ 
gi§i (the world book Encyclopedia-
USA) Çã ghi chú vŠ tØ ma qu› (ghost) 
nhÜ sau: Trên th‰ gi§i có rÃt nhiŠu 
ngÜ©i tin có ma. 

Ma là m¶t th‹ khác v§i ngÜ©i sÓng. 
Ma không có bóng (con ngÜ©i khi 
sÓng thÜ©ng có bóng cûa mình in lên 
vách hay trên m¥t ÇÃt lúc có ánh sáng 

chi‰u). Ma cÛng  ch£ng Ç‹ låi dÃu 
chân, vì ma Çi là là trên m¥t ÇÃt. 
Nh»ng ngÜ©i tin có ma cho r¢ng: 
Nh»ng ác håi, xÃu xa là nguyên nhân 
tåo ra nh»ng hÒn ma trên ÇÃt. Sª dï 
hÒn ma vÃt vÜªng ª cõi th‰ gian là do 
s¿ mong mÕi uÓn n¡n låi nh»ng gì sai 
lÀn tØ trÜ§c hay Ç‹ trä thù, rºa hÆn, 
trØng phåt nh»ng kÈ Çã tàn håi mình. 

Khi m¶t ngÜ©i nào Çó lúc còn sÓng 
Çã bÎ gi‰t ch‰t thì hÒn ngÜ©i Ãy së 
không r©i bÕ hoàn toàn thân xác mà 
lÄn quÄn, muÓn trª låi... 

Theo Ti‰n sï Hamoud thì: 
Ma qu› không dành riêng cho 

hång cÃp nào. Trong khi còn sÓng 
ngÜ©i nào có nhiŠu ham muÓn, døc 
v†ng thì khi ch‰t dÍ thành ma. Nh»ng 
ngÜ©i bÃt Ç¡c kÿ tº thÜ©ng chÜa Çåt 
các ham muÓn, nh»ng ngÜ©i Ãy có d¿ 
ÇÎnh chÜa kÎp làm lúc còn sÓng h† có 
nhiŠu hÙa hËn, nên khi ch‰t m¶t cách 
bÃt ng© nhÜ vÆy thÜ©ng rÃt tÙc tÜªi, 
luy‰n ti‰c, Çau xót nên linh hÒn ngÖ 
ngác, bâng khuâng, luôn luôn muÓn 
quay låi v§i nh»ng gì Çã phäi xa lìa. 
Nh»ng linh hÒn này khi vào cõi gi§i thÙ 
7 thÜ©ng phäi lÜu låi rÃt lâu Ç‹ Ç®i các 
døc v†ng giäm b§t m§i t§i ÇÜ®c cänh 
gi§i khác. ThÜ©ng thì nh»ng linh hÒn 
này khó siêu thoát vì Çôi khi chÜa tin 
là mình Çã ch‰t. CÛng giÓng nhÜ 
trÜ©ng h®p nh»ng ngÜ©i t¿ vÅn, linh 
hÒn thÜ©ng lìa khÕi th‹ xác m¶t cách 
khó khæn kh° sª, vì thÆt ra kÈ Ãy 
không muÓn ch‰t nhÜng vì t¿ ái hay vì 
quá chán nän ho¥c Ç‹ trÓn tránh vÃn 
ÇŠ gì Çó mà phäi t¿ hûy mình. Nh»ng 
linh hÒn này ÇŠu thÜ©ng hay vÃt 
vÜªng, dÍ tåo ra hình änh hi‹n hiŒn ª 
nÖi Çã ch‰t và nh»ng ngÜ©i sÓng trông 
thÃy së g†i là ma. NhiŠu linh hÒn 
không siêu thoát cÙ lÄn quÄn ª nÖi Çã 
ch‰t m¶t th©i gian dài và Çôi khi tåo ra 
nh»ng nguy hi‹m gây ch‰t ngÜ©i cho 
kÈ khác b¢ng cách gây hoäng s® tåo 
cái ch‰t cho nh»ng ngÜ©i y‰u tim hay 
nh»ng ngÜ©i lái xe låc tay lái vì quá s® 
hay vì tránh hÒn ma Çang ÇÙng trÜ§c 
m¥t... CÛng theo s¿ nghiên cÙu cûa 
Ti‰n sï Hamound thì ma có các giác 
quan cûa th‹ Vía nên có th‹ nghe, 
thÃy, bi‰t theo phÜÖng cách cûa th‹ 
Vía, nghïa là nghe, thÃy, bi‰t qua tÜ 
tÜªng ngÜ©i sÓng. 

Ÿ cõi âm, nh»ng linh hÒn chÜa 
siêu thoát hiŒn diŒn ª Çây rÃt nhiŠu. 
ña sÓ là nh»ng hÒn còn mang n¥ng 
nh»ng ham muÓn, nh»ng døc v†ng 
xÃu xa. Trong Çó có nhiŠu hÒn cûa 
nh»ng kÈ mà lúc còn sÓng Çã gi‰t 
ngÜ©i, cÜ§p cûa, tàn håi kÈ khác... 

Nh»ng t¶i hÒn Çó không bi‰t hÓi cäi, 
vÅn còn mê m© tÓi tæm vì các š tÜªng 
xÃu xa còn tÒn tåi nên luôn luôn có š 
ÇÒ trª låi cõi trÀn giÓng nhÜ nh»ng kÈ 
t¶i bÎ giam vào ngøc trên th‰ gian Çã 
tìm cách trÓn tù. 

Nh»ng hÒn này ho¥c ÇÖn lÈ ho¥c 
tÆp trung thành nhóm, Çi lang thang 
hay tìm nh»ng ch‡ Ç‹ trú ngø. ThÜ©ng 
nh»ng ch‡ h† trú ngø và hi‹n hiŒn là 
nh»ng nÖi hoang v¡ng, âm u. ñó có 
th‹ là cæn nhà hoang, tòa lâu Çài c°, 
cây c° thø sum sê hay bên b© sông 
v¡ng... ñôi khi ngÜ©i sÓng còn tåo 
ÇiŠu kiŒn cho các hÒn này kéo Ç‰n 
nhÜ các Çám ma v§i ÇÀy rÅy rÜ®u thÎt 
vØa cúng hÒn ngÜ©i ch‰t vØa th‰t Çãi 
làng xóm Ç‰n d¿ Çám ma. M¥c dÀu 
hÒn không æn uÓng ÇÜ®c nhÜng cái 
ham muÓn ÇÜ®c æn, ÇÜ®c sÓng, ÇÜ®c 
khoái låc vÆt chÃt vÅn còn Çeo Ç£ng, 
vì hÒn còn u tÓi chÜa chÎu giác ng¶ 
hi‹u rõ cái hiŒn tåi cûa mình nhÜ th‰ 
nào. Vì th‰, hÒn cÓ tìm Ç‰n Ç‹ tham 
d¿, Ç‹ tìm chút thÕa mãn cho ham 
muÓn cûa mình. ñiŠu Çáng lÜu š là 
hÒn chÌ thu nhÆn ÇÜ®c các khoái låc 
vŠ hÜªng thø các ÇÒ cúng b¢ng cách 
thu nhÆn các tÀn sÓ rung Ç¶ng vŠ 
khoái låc æn uÓng cûa ngÜ©i sÓng theo 
các rung Ç¶ng cûa mình th‰ nào cho 
ÇÒng b¶ v§i nhau mà thôi. Ÿ Âu Châu 
thÜ©ng có nhiŠu lâu Çài bÕ hoang, 
nhiŠu thành quách møc nát tàn ph‰ 
hay nh»ng nghïa ÇÎa r¶ng l§n, nh»ng 
nhà mÒ to l§n lâu Ç©i. Ÿ Á Châu cÛng 
vÆy, không hi‰m nh»ng ÇÎa Çi‹m 
thuÆn l®i cho nh»ng linh hÒn phiêu låc 
bÃt ÇÎnh trú ngø. Không nh»ng th‰, 
nhiŠu ngÜ©i, nhÃt là ngÜ©i Á Châu 
thÜ©ng tåo ra nhiŠu am, mi‰u, nhiŠu 
ch‡ Ç‹ th© phÜ®ng và cúng bái nh»ng 
vong linh khuÃt m¥t. NhiŠu nÖi h† Ç¥t 
trang th© nÖi thân cây, bên g¶p Çá 
ho¥c cånh ÇÜ©ng v¡ng. Có th‹ nÖi 
Çây vì ÇÜ®m vÈ âm u, huyŠn bí, thiêng 
liêng hay là nÖi Çã có ngÜ©i t¿ vÅn, bÎ 
ch‰t vì tai nån v.v... Nh»ng nÖi này dÍ 
trª thành ch‡ trú ngø cho các hÒn ma 
qu›. 

 
� Qûy là gì ? 
Trong kinh ngå qu› báo Ùng, PhÆt 

thuy‰t qu› vÃn Møc Liên kinh có giäi 
thích vŠ ma qu› nhÜ sau: 

Qu› là nh»ng hÒn có nhiŠu tham 
v†ng, oan Ùc, nuÓi ti‰c khi ch‰t. Qu› 
thÜ©ng trú ª Yama-ràja là cõi Diêm 
Phù hay Diêm La. Vì ª dÜ§i cõi trÀn 
ên dÍ lÅn v§i ngÜ©i sÓng. Do Çó Çi 
Çêm, Çôi khi dÍ g¥p qu› xuÃt hiŒn. 
Theo kinh Chánh Pháp NiŒm, có Ç‰n 
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36 loåi qu›: Qu› Vô th¿c (chÎu Çói), 
qu› Th¿c thóa, qu› Th¿c phát, qu› 
Th¿c nhøc (æn thÎt sÓng), qu› Th¿c 
hÜÖng (thø hÜªng mùi), qu› Th¿c 
huy‰t (æn máu huy‰t), qu› Th¿c th° 
(æn nh»ng thÙ do các loài khác nôn 
mºa ra), qu› Th¿c thûy, qu› Th¿c khí 
(thu hút tinh chÃt chúng sinh khác), 
qu› Th¿c phong, qu› Th¿c Ç¶c, qu› 
Th¿c hÕa thán, qu› TÆt hành, qu› Xí 
nhiên, qu› Søc s¡c, qu› ñÎa hå, qu› 
La sát, qu› Khoáng dã, qu› TØ tiŒn, 
qu› TØ anh nhi tiŒn, qu› Trú häi ch», 
qu› HÕa lÜ thiêu th¿c, qu› TÙ giao 
Çåo, qu› Trú bÃt tÎnh hång måch, qu› 
Th† trung trú, qu› Sát thân ngå qu›, 
qu› Trú trÛng gian th¿c nhiŒt khôi th°, 
qu› Sº chÃp trÜ®ng, qu› ThÀn thông, 
qu› Hy v†ng. 

Bhikkhu Nagà Mahà Thera - Tÿ 
KhÜu Bºu ChÖn Çã nói vŠ Ngå qu› 
Petakkathà (trong cuÓn chuyŒn Ngå 
qu› - Ãn tÓng - 1962). Trong Tam 
Tång Kinh cuÓn 1 trang 360 và cuÓn 
Petakkathà cÛng có giäng giäi vŠ các 
thÙ Ngå qu›. 

Trongb¶ kinh Petakkathà (Ngå qu› 
kinh giäi) có k‹ Çû chi ti‰t vŠ 24 thÙ 
Ngå qu›. Có th‹ tóm t¡t låi nhÜ sau: 

1. Ngå qu› Vantàsà: XuÃt hiŒn ª 
Çâu, thÓi tha t§i Çó. ñây là thÙ Ngå 
qu› Çói khát, kh° Çau. KÍ nghe ai 
khåc nh° là chåy låi li‰m láp cho Ç« 
Çói. 

2. Ngå qu› Kunapà: Là loåi ngå 
qu› chuyên tìm các tº thi Ç‹ æn vì quá 
Çói nên Çây cÛng là loåi qu› thÓi tha. 
M¥c dÀu Çã æn nhÜng vÅn không thÕa 
mãn vì càng æn càng Çói. 

3. Ngå qu› Gùthakhadi: Loåi qu› 
Çói này thÜ©ng xuÃt hiŒn ª nh»ng nÖi 
hôi hám dÖ dáy nhÜ hÓ xí, cÀu tiêu 
công c¶ng, ch‡ ph‰ thäi ÇÒ dÖ bÓc 
mùi xú u‰. 

4. Ngå qu› Aggijàla: Kh¡p mình 
da thÎt lª lói cùng v§i lºa cháy trên m¥t 
da Ç‰n bÓc khói, thÜ©ng hiŒn ra ª núi 
rØng, gÀn mé bi‹n hay cÒn, bãi. 

5. Ngå qu› Sucimukha: MiŒng dài 
nh†n nhÜ Óng hút, thân mình ÇÀy rong 
rêu và chÃt dÖ bÄn. SuÓt Ç©i làm qu› 
Çói khát không cùng. Qu› này thÜ©ng 
xuÃt hiŒn chÆp ch©n nÖi rØng sâu núi 
th£m khi‰n nhiŠu ngÜ©i lÀm tÜªng là 
ngÜ©i rØng. 

6. Ngå qu› Khanhaji: Mình cÛng 
ÇÀy lông lá. ñây là loåi qu› chÎu Çói 
khát nghiŒt ngã luôn luôn. Låi còn bÎ 
äo tÜ©ng dày vò. Ÿ xa thì thÃy nÜ§c 
chåy låi khì không có gì. ThÃy thÙc æn 
thì chåy låi nhÜng tÃt cä chÌ là Çá v§i 
lºa. 

7. Ngå qu› Nijihà: ñây là thÙ ngå 
qu› có nh»ng Çi‹m Ç¥c biŒt nhÜ tay 
chân chÌ có m¶t ngón, môi xŒ và tØ 
miŒng m†c ra m¶t cái Çuôi dài. 

8. Ngå qu› Sabbakà: Thân hình 
ÇÀy v‰t xây xát lª lói Ç‰n hôi thÓi, tay 
chân có móng nh†n moi móc thÎt sình 
thÓi Ç‹ æn. 

9. Ngå qu› Pabbankhà: Thân hình 
to l§n, trên da thÎt luôn luôn bÓc lºa 
làm qu› Çau Ç§n vô cùng. Qu› này 
thÜ©ng xuÃt hiŒn ª núi Kÿ-xà-quÆt và 
Tuy‰t lãnh sÖn. 

10. Ngå qu› Ajagara: Thân hình 
giÓng con r¡n l§n có nhiŠu ÇÀu và các 
ÇÀu thÜ©ng thay Ç°i, khi thì ÇÀu ngÜ©i, 
khi thì ÇÀu loài thú. Qu› này xuÃt hiŒn 
nÖi cÒn, bãi. 

11. Ngå qu› Vemànika: ñây là thÙ 
qu› vô thÜ©ng vŠ tánh khí, vui buÒn, 
hung d» lÅn l¶n. Tay luôn luôn cÀm 
khí gi§i nên thÜ©ng ÇÜ®c g†i là 
Yamarãja Diêm vÜÖng. 

12. Ngå qu› Mahiddhika: Dång 
th‹ ch»ng chåc, g†n gàng, có áo quÀn 
Çàng hoàng. Tuy nhiên là qu› Çói 
thÜ©ng Çi tìm thÙc æn thØa nên cÖ th‹ 
tÕa ra mùi hôi thÓi. 

13. Ngå qu› Sociluma: Kh¡p 
ngÜ©i lông tóc tua tûa nh»ng kim Çâm 
qua da thÎt khi‰n loang l° ÇÀy máu 
làm qu› than khóc thäm thi‰t vì Çau 
Ç§n. Qu› này thÜ©ng trôi n°i bình 
bÒng, ª nhÜ không gÀn núi Kÿ-xà-
quÆt. 

14. Ngå qu› Kumbhamda: ñ¥c 
Çi‹m qu› này có Çôi ng†c hành sÜng 
l§n Çau nhÙc không th‹ ngÒi ÇÜ®c nên 
phäi vác lên vai Ç‹ Çi thôi. 

15. Ngå qu› Ahi: Có mình r¡n ÇÀu 
ngÜ©i rÃt to l§n và thÜ©ng bÎ lºa cháy 
quanh thân mình nên rÃt Çau Ç§n. 
ThÜ©ng xuÃt hiŒn nÖi rØng núi. 

16. Ngå qu› Nicchavi: Thân th‹ 
tiŠu tøy, låi còn bÎ các loài chim kên 
kên bay Ç‰n m° thÎt. Qu› này cÛng ª 
gÀn vùng núi Kÿ-xà-quÆt và thÜ©ng lÖ 
lºng trên không. 

17. Ngå qu› Nimugga: Da thÎt thÓi 
tha ghê tªm chuyên æn phân ngÜ©i và 
súc vÆt nên bøng luôn luôn sình lên 
Ç‰n khûng khi‰p. 

18. Ngå qu› Sùkara: MiŒng có 
Çuôi thú m†c ra, æn uÓng không ÇÜ®c, 
Çói khát, Çau kh° vô cùng. 

19. Ngå qu› Manguli: Trông vô 
cùng ghê tªm, lÜng gù, bøng l§n, 
thÜ©ng bÎ các loài chim d» bay theo rÌa 
thÎt nên vô cùng kh° sª. 

20. Ngå qu› Chàtaka: Thoåt trông 
nhÜ b¶ xÜÖng khô Çét, Çây là loåi qu› 
Çói thÜ©ng rên xi‰t khóc than. 

21. Ngå qu› Kukkutha: Chân 
c£ng xiêu vËo, ÇÀu tròn nh¤n, m¡t lÒi, 
bøng l§n. ThÜ©ng cÀm búa ÇÆp ÇÀu 
nhau làm máu me ÇÀy mình. ñi Ç‰n 
lºa låi ÇÓt cháy da thÎt nên phäi phát 
ti‰ng kêu khóc Ç‰n r®n ngÜ©i. 

22. Ngå qu› Asïsa: Có thân hình 
vô cùng khûng khi‰p và cÛng phát 
tiêng rên la kÿ lå trong Çêm khuya 
khi‰n ngÜ©i sÓng nghe phäi rùng 
mình. 

23. Ngå qu› Satthikùtà: ñây còn 
g†i là ngå qu› th† hình. Luôn luôn trên 
ÇÀu qu› này có nhiŠu cái búa chuy‹n 
Ç¶ng lên xuÓng nh¡m ÇÆp vào khi‰n 
máu me ÇÀm Çìa tr¶ng rÃt ghê s®. 

24. Ngå qu› Pabbajita: Qu› này 
m¥c áo nhà tu nhÜng kh¡p thân mình 
có lºa cháy khi‰n qu› Çau xót phát 
ti‰ng kêu la rÃt rùng r®n. 

 
CÛng theo tÜ liŒu ª nh»ng sách Çã 

dÅn thì Møc KiŠn Liên nh© Ç¡c ÇÜ®c 
løc thông và nhãn thông mà thÃy ÇÜ®c 
m¶t sÓ ngå qu› khác nhÜ sau: 

1. Ngå qu› Atthisankhalika: ChÌ 
có da b†c xÜÖng. 

2. Ngå qu› Maimsapesï: Thân 
hình cÛng giÓng m¶t ÇÓng thÎt l¶n x¶n 
mùi hôi thÓi nÒng n¥c. 

3. Ngå qu› Mansapinda: Thân 
hình cÛng giÓng m¶t cøc thÎt nhÀy 
nhøa. 

4. Ngå qu› Asiloma: Thân hình có 
nh»ng lông lá trông t¿a nh»ng lÜ«i dao 
Çâm và da thÎt. 

5. Ngå qu› Sattiloma: CÛng giÓng 
qu› Asiloma. 

6. Ngå qu› Usuloma: CÛng giÓng 
nhÜ Sattiloma. 

7. Ngå qu› Okilini: Luôn luôn bÎ 
lºa và than ÇÕ tØ trên d¶i xuÓng thân 
mình khi‰n qu› vô cùng Çau Ç§n kêu 
than thäm thi‰t. 

8. Ngå qu› Asisakabandha: Thân 
hình giÓng tº thi không ÇÀu. 

 
DÜ§i Çây là m¶t sÓ hình änh 

(mÜ®n trong sách Çã ÇÜ®c trích dÅn 
trên) mô tä nh»ng ngå qu›. 
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Trên Çây là nh»ng thÙ hång ngå 
qu› trong cõi gi§i vô hình, thÜ©ng xuÃt 
hiŒn nÖi cõi gi§i h»u hình cûa loài 
ngÜ©i. Tuy nhiên nh»ng ngÜ©i bình 
thÜ©ng khó thÃy ÇÜ®c. Riêng nh»ng vÎ 
tu hành Ç¡c quä thÀn thông thì låi 
trông thÃy rÃt rõ. Ngoài ra h† còn hi‹u 
rõ vì sao låi có ngå qu› và vì sao 
chúng låi phäi chÎu kh° sª Çau Ç§n 
cÛng nhÜ thân th‹ xÃu xí ghê r®n nhÜ 
vÆy. 

Theo PhÆt Giáo thì th‰ gian có 4 
cõi kh° Çau: Súc sanh, A-tu-la, Ngå 
qu› và ñÎa ngøc. 

Ngå qu› là m¶t trong 4 cänh gi§i 
Ãy. Nguyên nhân khi‰n phäi Ç†a vào 
cänh gi§i này Ç‹ làm ngå qu› là do 
luÆt Nhân Quä Luân HÒi. Chính ngÜ©i 
lúc sÓng Çã gieo nhân ác nên khi ch‰t, 
sa vào ÇÎa ngøc Ç‹ chÎu trØng phåt 
m¶t th©i gian tùy theo t¶i l‡i n¥ng nhË 
và khi còn sót quä phäi tái sanh låi 
làm m¶t trong nh»ng thÙ cûa ngå qu›. 
Các t¶i l‡i mà con ngÜ©i Çã gây ra khi 

còn sÓng ª cõi th‰ gian rÃt nhiŠu: 
nh»ng kÈ gi‰t súc vÆt (trâu, bò, heo, 
ng¿a, gà, vÎt...) quá nhiŠu trong Ç©i. 
Nh»ng kÈ tra khäo, Çánh ÇÆp, tàn sát 
ÇÒng loåi. Nh»ng kÈ dùng quyŠn l¿c ra 
lŒnh gi‰t quá nhiŠu ngÜ©i ho¥c æn 
chÆn các cûa cúng, tr® cÃp cho ngÜ©i 
nghèo kh°, nån nhân chi‰n tranh ho¥c 
thiên tai bão løt... Nh»ng kÈ chuyên xº 
t¶i tù nhân, nh»ng kÈ bóc l¶t Çàn áp 
ngÜ©i khác. Nh»ng kÈ hãm hi‰p Çàn 
bà con gái và làm chuyŒn vô luân, 
nh»ng kÈ lÆp mÜu hay phao vu hãm 
håi ngÜ©i khác, nh»ng kÈ gian ác 
tham tàn, nh»ng kÈ æn chÖi sa Ç†a bÃt 
k‹ v® con, gia Çình, cha mË, nh»ng kÈ 
cÜ©i Çùa, säng khoái trên nh»ng Çau 
kh° cûa ngÜ©i khác... PhÀn l§n các 
ngå qu› ÇŠu còn sót quä (nhân quä) 
cûa cänh ñÎa ngøc nên phäi tái sanh 
làm ngå qu› thÆt lâu Ç©i. Phäi chÎu 
kh° sª Çói khát nhiŠu ki‰p (có khi Ç‰n 

10 ki‰p hay 100 ki‰p ho¥c 500 ki‰p). 
Ngå qu› chÌ thoát khÕi ÇÜ®c là khi nào 
h‰t quä ho¥c có thân nhân làm phÜ§c 
Ç‰n chÜ tæng rÒi hÒi hÜ§ng quä lành 
tùy theo nghiŒp n¥ng nhË, m§i có th‹ 
ÇÜ®c siêu sanh vŠ nhàn cänh. 
 

CÛng vì vÆy mà nh»ng ngÜ©i theo 
Çåo PhÆt m‡i khi làm ÇÜ®c phÜ§c báu 
nào cÛng ÇŠu nên hÒi hÜ§ng quä lành 
Ç‰n thân nhân Çã quá vãng b¢ng câu 
kŒ Pali nhÜ sau: 

Idam vo nãtinam hotu sukhita 
hontu nãtayo. ñåi š r¢ng do phÜ§c 
báu mà chúng tôi trong såch, xin hÒi 
hÜ§ng Ç‰n thân quy‰n Çã quá vãng, 
cÀu xin các vÎ Ãy h¢ng ÇÜ®c s¿ an vui. 
(Bhikku nagà mahà thera - Tÿ KhÜu 
Bºu ChÖn - 1962) 
 

(Còn ti‰p) 

 

 

 

 

VOÂ 
THÖÔØNG 

 
 

Muøa thu vaây kín noãi buoàn 
Hoàn se saét laïnh töø nguoàn coäi xöa 

Ngöôøi ñi trong coõi gioù möa 
U minh moät kieáp cho thöøa côn ñau 

Cho ta theâm ngaån ngô saàu 
Ngaøn thöông cuõng chæ moät caâu giaõ töø 

Ngöôøi nay caùt buïi phuø du 
Ta loaøi coû daïi hoang vu beân ñöôøng 

Töông lai,  hieän taïi chaùn chöôøng 
Gaãm ra moät chöõ “voâ thöôøng” maø thoâi ! 

                

  

� Ngoïc An 
 
 

 



Viên Giác 143 tháng 10 næm 2004 14 

AUF DEUTSCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sein und Nichtsein 
 

� THICH NHU DIEN 

 

Aus dem Vietnamesischen ins Deutsche 

übertragen von 

HANH TAN & HANH GIOI 

� 

(Fortsetzung von VG Nr. 142) 

 

Kapitel  VI 
 

Die Vergänglichkeit 
 
 

Der Ehrwürdige Thich Thien Thong hat den richtigen 
Sterbetag ausgesucht, denn es war ein Wochenende, an 
dem sehr viele Buddhisten in das Kloster gekommen 
waren. Er starb in der Zeit, in der die Ordensleute aus ganz 
Europa in dem Kloster Vien Giac zur jährlichen Klausurzeit 
sich versammelten und die Buddhalehre studierten und 
praktizierten. In diesem Jahr fanden zudem die Initiations-
Zeremonie für die Samenera, Samaneri, eine Style(??) vor 
der Bhikkhuni-Ordination sowie den Laien-Boddhisattva 
statt. Insgesamt nahmen 170 Menschen an den 
Totenzeremonien für den Ehrwürdigen Thich Thien Thong 
teil, die sich auf zwei Wochen erstreckten. Es war wirklich 
sein großer Verdienst, dank der vielen guten Vorleben und 
sicherlich kommt er ins Reine Land des Buddha Amitabha. 
Sein 49. Todestag fiel auf den Samstag, den 18. August 
2000, anlässlich des Ullambana-Festes. Es kamen auch 
sehr viele Ordensleute und Laien in das Kloster Vien Giac, 
um für ihn zu beten. Es geschieht wirklich selten. Während 
er gelebt hatte, hat er vielen Menschen die Buddhalehre 
vermittelt. Nach seinem Tod hat er auch vielen Menschen 
den Weg der Buddhalehre und die Hoffnung auf die 
Wiedergeburt im Reine Land gebracht. 

Die Ortsvereine und Pagoden haben anlässlich der 
Totenzeremonie des Ehrwürdigen Thich Thien Thong 
insgesamt 15.000 DM gespendet. Diese Summe wurde 
nach der Beratung mit den Familienangehören an die 
nahezu 70 Ordensleute weiter gespendet, damit ein großer 
Verdienst an den Ehrwürdige Thich Thien Thong gewidmet 
werden konnte. Möge er Frieden im Reinen Land finden. 
Das Geld für den Turmbau in Vietnam war bereitgestellt. 
Es waren ca. 10.000 DM, die von den Buddhisten aus 
Deutschland gespendet wurden. Sein Bruder nahm 6.000 
DM mit nach Vietnam, um den Turm, in der die Asche des 
Ehrwürdigen Thich Thien Thong aufbewahrt werden soll, 
bauen zu können. Außerdem benutzte sein Bruder das 
Geld, um eine Mittagessen-Zeremonie anlässlich des 49. 
Todestages für die Ordensleute zu organisieren. Der 
Restbetrag von 4.000 DM wird für den Druck der 
Sutrenbücher aufgewendet. Kosten der Einäscherung, des 
Bestattungsinstitutes sowie des Krankenhausaufenthaltes 
und der ärztlichen Behandlungen wurden von den 
Versicherungen getragen. Seien Sie, Ehrwürdiger, deshalb 
unbekümmert im Reinen Land. Wenn Sie geloben, in die 
Samsarawelt wiedergeboren zu werden, dann kommen 
doch nach Deutschland, denn Sie haben hier bereits 
zweimal gewohnt. Wer weiß, vielleicht kommt in 10 oder 15 
Jahren ein kleiner Junge ins Kloster Vien Giac, um die 
Hauslosigkeit zu suchen. Der Junge wäre Ihre 
Verkörperung und sie werden an jener Stelle ihre Arbeit 
fortsetzen, wo sie sie hier abgebrochen haben. 

Ich erfuhr, dass seine Pagode mit dem 
Erweiterungsbau abgeschlossen wurde und er alle 
Schulden ausgeglichen hatte. Somit hat er sich um gar 
nichts mehr zu sorgen. Falls es irgendwas geben sollte, 
dann müssen seine Schüler und die Nachfolger diese 
Pflicht übernehmen. Denn wie soll er sich jetzt um alles 
kümmern? Dann würde er sein ganzes Leben lang um alles 
kümmern müssen. Wann kommt er denn dann zur Ruhe? 

Zwei Tage, nachdem der Sarg verbrannt wurde, träumte 
ich gegen 2 Uhr morgens von einem hellen Schein, der 
durch das Fenster meines Zimmers in Form eines Sarges 
in der Luft schwebend erschien, der vom Schein 
durchdrungen und von hellen Strahlen umgeben war. Ich 
öffnete mein Augen ganz weit, um zu sehen, aber erkannte 
nichts als die dunkle Nacht und daß nur ich anwesend war. 
Ich allein habe ihn dreimal erscheinen sehen, einmal durch 
den Buddha Amitabha und seine Begleitbodhisattva, ein 
anderes Mal durch ihn selbst und das dritte Mal durch den 
hellen schwebenden Sarg. Ich war ganz überzeugt, dass er 
erlöst war und bereits ins Reine Land gekommen ist.  

Seine Überreste wurde nach Vietnam gebracht und in 
einem Turm in der Phuoc Quang Pagode in der Provinz 
Suoi Nghe, Ba Ria - Vung Tau aufbewahrt. Dort war er Abt 
und dort möge er auch für immer ruhen. Ich werde 
voraussichtlich keine Gelegenheit haben, seine Überreste 
und seine Pagode in Vietnam zu besuchen. Doch 
zumindest bleibt sein Bild immer in meinem Gedächtnis 
sowie in dem Gedächtnis der Ordensleute des Klosters 
Vien Giac und der Buddhisten in Deutschland. 

Ich wünsche auch nicht mehr, dass er in meinen 
Träumen kommt. Es ist schon genug bewiesen. Und ich 
werde jährlich an meinem Geburtstag, am 28. Juni jeden 
Jahres, stets an seinen Todestag zwei Tage später, am 30. 
Juni, denken. Dieser Tag ist auch ein Tag zur Vorbereitung 
auf die Klausurzeit für den Sangha und den Dharmakurs für 
Laienbuddhisten, die jährlich für zwei Wochen das Leben 
eines Ordinierten praktizieren möchten. Mögen Sie, wo 
immer Sie auch sein mögen, für ihre Schüler in Vietnam 
beten, dass Sie viel Kraft und Selbstvertrauen haben, um 
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Ihr großes Werk fortzuführen, das sie mühevoll in der 
armen aber herzenswarmen Heimat aufgebaut haben. 

Ich habe dieses Kapitel geschrieben, um Abschied von 
Ihnen, Ehrwürdiger Thich Thien Thong, zu nehmen. Ich 
erkenne, dass das Leben unbeständig ist und letztendlich 
keine Bedeutung hat. Die Dinge existieren und vergehen. 
Noch haben Sie gelebt, nun sind Sie für immer von uns 
gegangen. Wer denkt denn nicht an sein eigenes 
Schicksal? Wofür lebt man? Welche Bedeutung hat das 
Leben? Es gibt unzählige Kleininsekten, die sich in den Tod 
stürzen. Genauso ist es mit den Menschen. Sie verstricken 
sich selbst in der Welt der geistigen Gifte, voller 
Verblendung und Unwissenheit, um immer wieder in den 
sechs Daseinsbereichen wiedergeboren zu werden. Es geht 
immer weiter und alles geriet ins Vergessenheit. Die 
Staubkörner kehren zurück zum Staub. Doch das 
verursachte Karma muss jeder für sich selbst bezahlen. 
Oh, wie leidvoll es ist. Und doch wie viele wollen 
tatsächlich davon loskommen? Nur diejenigen, die die 
Weisheit besitzen, wollen wirklich aus dem Kreislauf der 
Geburten entkommen. Das sind Menschen, die sich selbst 
Herr sind und wirklich erwachsen sind. Die meisten Men-
schen sind aber wie die Kinder. Wenn es weint, wird es von 
der Mutter mit Süßigkeiten beruhigt. Es weiß sofort mit 
dem Weinen aufzuhören; deshalb kommen auch 
Verblendung und Begierde auf. Die Erwachsenen dagegen 
fallen nicht herein, auch wenn Leute sie mit Süßigkeiten 
oder schönen Worten locken. Sie verzichten lieber darauf. 
Denn das sind die Leute, die die Weisheit besitzen und die 
sich der Lebensgefahr bewusst sind. 

Ich falte hiermit meine Hände zusammen und bete 
dafür, dass Sie, Ehrwürdiger Thich Thien Thong, für immer 
wie ein heller Lichtschein für alle Lebewesen leuchten 
mögen. Von dort aus werden Sie gehen, kommen und für 
immer ein geborgener Ort für alle werden, welche die 
großen Gelübde ablegen, um im Reinem Land 
wiedergeboren zu werden. 

 

Kapitel VII 

 

Schlusswort 
 
Heute ist der 20.07.2000 (der 19. Tag des sechsten 

Mondmonats im Jahr des Drachens). Ich schrieb dieses 
Schlusswort an einem schönen Tag mit klarem Himmel. Es 
war nicht so düster wie in den Tagen zuvor. Es war 
besonders schön als ich um 7:30 Uhr mit dem Schreiben 
begann. 

Wie gewöhnlich fing ich nach dem Teetrinken, punkt 
7:30 Uhr, mit dem Schreiben an. Heute gilt es jedoch drei 
wichtige Ereignisse, festzuhalten. 

Das erste Ereignis ist der 20. Juli. Vor genau 46 Jahren 
(1954) wurde Vietnam laut Genfer Konvention am Ben Hai 
Fluss aufgeteilt. Nördlich des 17. Breitengrads wurde das 
Land kommunistisch und südlich davon demokratisch. 
Vietnam wurde am 30.04.1075 für wiedervereinigt erklärt, 
wobei die Wiedervereinigung erst ein Jahr später 1976 
offiziell war. Bis heute steht Vietnam unter dem 
kommunistischen Regime. Auf der ganzen Welt gibt es 
heute fast 200 große und kleine Staaten. In den meisten 
Ländern wird demokratisch regiert, wo das Gesetz 
entscheidend ist. Bestimmt sind es über 100 Länder. Es 
gibt einige Länder, bei denen seit der Gründung keine 
Monarchenherrschaft existiert, die vielmehr von einer 
demokratisch gewählten Regierung regiert werden. Das ist 
z.B. in den USA der Fall. Seit über 200 Jahren, seit der 
Gründung, hat es dort noch nie einen Monarch gegeben, 
sondern nur Präsidenten. 

Von den übrigen ca. 100 Staaten, die von Monarchen 
regiert wurden, heißt das, dass in diesen Ländern der 
König bzw. die Königin an erster Stelle stehen; sie haben 
heute jedoch nur noch eine repräsentative Funktion. 
Wichtige Entscheidungen werden jedoch vom 
Bundeskanzler und vom Parlament getroffen. Zu diesen 
Ländern gehören einige europäische Staaten wie z.B. 
Großbritannien, Norwegen, Schweden, Finnland, 
Dänemark, Holland, Spanien und Portugal. In Asien 
gehören Japan, Thailand, Bhutan dazu. Andere Länder 
wiederum gehören zum französischen oder britischen 
Commonwealth, so z.B. Australien und Kanada etc.. 
Natürlich haben auch diese Länder ihre eigene 
Souveränität. Einige afrikanische Länder leben in ihren 
Stämmen oder in der freien Natur. Heute gibt es auf der 
ganzen Welt nur noch 4 Länder, in denen kommunistisch 
regiert wird. Es sind China, Vietnam, Nordkorea und Kuba. 
Natürlich haben auch diese sozialistische Ländern ihre 
Politik dementsprechend demokratisch geändert und 
angepasst, um zu überleben. Noch nicht mitgezählt sind 
die großen Länder wie z.B. Sowjet-Union, Polen, 
Tschechoslowakei und die ehemalige DDR. Alle diese 
Länder haben lange (fast 70 Jahre) unter dem 
kommunistischen Regime gelebt, doch keine Fortschritte 
erzielt. 

Nur 10 Jahre später haben diese Länder 
Veränderungsprozesse durchgeführt, die volle Blüte tragen. 

Eigentlich ist nichts sicher und beständig auf dieser 
Welt. Die Herrschaftssysteme entsprachen nicht dem 
Willen des Volkes und wurden ausgewechselt. Alles hat 
seine Zeitabschnitte; die Geschichte zeitigt immer wieder 
neue Ereignisse und bleibt nicht auf einer Stelle stehen. 
Einzig die Weisheit, Barmherzigkeit, Erlösung und 
Erleuchtung existieren für immer und ewig. Sie verändern 
sich nicht und niemand mag sie alleine für sich 
anzueignen. 

Heute ist der Gedenktag des Bodhisattva 
Avalokiteshvara. Die chinesischen und vietnamesischen 
buddhistischen Traditionen zelebrieren dreimal im Jahre 
diesen Gedenktag. Es sind der 19. des zweiten 
Mondmonat, der 19. des sechsten Mondmonats und 
schließlich der 19. des achten Mondmonats-
(Mondkalender) 

19.02.  ist der Geburtstag 
19.06.  ist der Tag der Erleuchtung 
19.09.  ist der Todestag. 
 
Eigentlich hat Bodhisattva Avalokiteshvara keine 

Geschichte in dem Sinne wie der historische Buddha. Es 
kommt daher, weil er selbst nicht auf dieser Samsarawelt 
herrscht, sondern den Buddha Amitabha im Reinen Land 
assistiert. Die Chinesen haben jedoch die Lehre des 
Mahayana in das alltägliche Leben integriert. Sie nahmen 
die Verkörperungsgeschichte einiger Bodhisattva auf dieser 
Welt und erschufen 4 berühmte heilige Berge in China 
sowie einige Gedenktage. Alle diese Gedenk- und 
Verehrungstage haben nur symbolische Bedeutung. 
Bodhisattva Avalokiteshvara ist die Verkörperung der 
Barmherzigkeit. Deshalb sind die Gedenktage gleichzeitig 
Mahnung an uns, stets die Tugend der Barmherzigkeit zu 
üben. 

Nachdem jeder Buddhaname mit einer Niederwerfung 
verehrt wurde, wurde auch jedes der 12 Gelübde des 
Bodhisattva Avalokiteshvara mit jeweils einer 
Niederwerfung verehrt. Avalokiteshvara-Bodhisattva kann 
bis zu 32. Körperformen annehmen, die alle große 
Schutzgötter sind. Wir sollten an ihn denken und stets 
seine Tugend praktizieren. 

Das dritte Ereignis passierte am 20. Juli 2000. An 
diesem Tag gab es eine Zeremonie anläßlich der dritten 
Todeswoche für den Ehrwürdigen Thich Thien Thong. 
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Danach wurden seine Überreste mit dem Flugzeug nach 
Vietnam transportiert, wo sie im Pagodenturm der Phuoc 
Quang Pagode im Provinz Ba-Ria Vung-Tau verehrt 
werden. 

Bei der Abschiedzeremonie von den Überresten des 
Ehrwürdigen Thich Thien Thong habe ich aus dem "Phap 
Su Khoa Nghi 2" vom Hochehrwürdigen Thich Giai Hoa, 
der auch Hochehrwürdiger Thich Huyen Quang genannt 
wird, auf vietnamesisch vorgelesen. In meinem 
Abschiedstext habe ich kurz das Leben und die Arbeit des 
Ehrwürdigen Thich Thien Thong geschildert. 

Zum Schluss machte ich vor seinem Altar drei 
Niederwerfungen, um ihn auf seine Reise ins Reine Land 
zu verabschieden. Sollte er dennoch die Ordens- und 
Laienschüler auf dieser Welt, die noch im Meer des 
Leidens verstrickt sind, lieben und Mitleid haben, dann 
möge er wieder auf die Samsarawelt geboren werden, um 
die Aufgabe eines Mönches, wie sie im Lehrbuch des 
Patriarchen Quy Son beschrieben ist, zu erfüllen. 

Phu xuat gia gia 

Phat tuc vien phuong 

Tam hinh di tuc 

Thieu long thanh chung 

Chan nhiep ma quan 

Thuong bao tu an 

Bat te tam huu 

Nhuoc bat nhu thu 

Tac loan tang luan 
Und so hat der Ehrwürdige Thich Thien Thong seine 

Verpflichtung erfüllt. Ich bete, dass er ins Reine Land und 
vielleicht wieder auf die Samsarawelt zu seinen 
Nachfolgern kommen werde. In diesem Buch habe ich am 
Anfang versprochen, Sie über den Verlauf der Expo-
Ausstellung in Hannover zu informieren. Eigentlich wurde 
dieses Buch zu früh beendet. Normalerweise brauche ich 
drei volle Monate, um ein Buch zu schreiben. Doch in 
diesem Jahr habe ich unerwartet nur 43 Tage gebraucht. 
Natürlich braucht man für die deutsche Übersetzung viele 
Monate. Dieses Buch wurde im Vergleich zu anderen 
Büchern, die ich geschrieben habe, sehr schnell beendet. 
Wahrscheinlich deshalb, weil in meinen Gedanken alles 
vorhanden war. Außerdem kann ich nicht bis Ende Oktober 
warten, denn solange wird die Expo-Ausstellung noch 
dauern. Im folgenden möchte ich Sie trotzdem etwas weiter 
über den Verlauf der Expo informieren. Wie schon bereits 
erwähnt, wurde die Ausstellung am 1. Juni 2000 eröffnet 
und sie wird am 31. Oktober 2000 enden. Es sind 
inzwischen bereits 2 Monate vergangen; doch die 
Ergebnisse entsprechen nicht der Vorstellung des Expo-
Komitees. Es wurden bis zu 2 Milliarden DM Verluste 
gemeldet. Das war die finanzielle Seite. Man weiß nicht, 
was das Expo-Komitee demnächst planen wird. Es gibt 
bereits viele Eintrittsermäßigungen für den Tag, den 
Nachmittag und den Abend. Die Zahl der Besucher ist 
niedrig, d.h. anders als erwartet. Die Dienstleistungen sind 
deshalb nur mäßig und werden nicht voll ausgeschöpft. Die 
Parkgebühren betrugen im Juni und Juli noch 20 DM. 
Inzwischen liegen sie bei nur noch 10 DM. Ab Ende Juli 
werden überhaupt keine Parkgebühren mehr erhoben. Man 
kann also überall frei parken. Die Expo-Gesellschaft hofft, 
dass die Deutschen und Europäer während des 
Sommerurlaubs verstärkt die Expo besuchen werden. Doch 
auch das scheint nicht einzutreffen, denn heute ist es 
bereits der 10. Ferientag. Es sind immer noch sehr wenige 
Schüler; die Besucher waren größtenteils Deutsche. Es gab 
sehr wenige Besucher aus Europa. Es ist wirklich schade, 
denn all die Konstruktionen auf der Expo sind sehr schön. 
Ich habe fast alles ansehen und bestaunen können. Doch 
schade, dass sie von zu wenig Leuten besucht werden. 
Auch die Pagode Vien Giac wurde davon beeinflusst. Wenn 
die Buddha Dharma Expo 2000 von Sponsoren finanziert 

worden wäre, dann würde die Pagode auch keine Verluste 
machen. Das Ergebnis der verschiedenen Versammlungen, 
Ausstellungen, Musikabende war positiv ausgefallen. Sie 
boten den Besuchern und Teilnehmern einen tieferen 
Einblick in den Buddhismus. Wöchentlich besuchten ca. 
150 Menschen das Kloster Vien Giac. Im Monat waren es 
600 Besucher. Auf fünf Monate gerechnet ergibt sich die 
Besucherzahl von 3.000. Diese Zahl ist wirklich 
bescheiden, doch sie drückt eine gewisse Aufmerksamkeit 
der Deutschen auf die buddhistischen Philosophie hier im 
Lande aus. Das Kloster Vien Giac hat also geistig Gewinn 
und materiell Verluste gemacht. Es ist nur schade, dass es 
nicht so gekommen ist, wie das Buddha Dharma Expo 
2000 Komitee es erhofft hatte, darunter Hanh Hao. So 
schrieb auch ein deutscher Reporter über die Expo-
Ausstellung in Hannover: 

"Die Expo Ausstellung wurde nicht von der deutschen 
Regierung organisiert, sondern von den einzelnen Staaten 
und unabhängigen Organisationen. Deshalb müssen sie 
die Verluste selbst tragen. Zudem hat die Stadt Hannover 
nichts Besonderes um die Touristen anzulocken; deshalb 
war es nicht verwunderlich, dass die Besucherzahl gering 
war. Kamen die Touristen etwa auf die Expo, um 
italienische Gerichte und deutsches Bier zu genießen. Das 
allein war doch nicht attraktiv genug, um Touristen an-
zulocken, denn sie konnten das auch außerhalb der Expo 
bekommen. Doch immerhin musste Deutschland die Welt 
von seiner Stärke überzeugen; deshalb ist es dennoch 
lobenswert die Expo zu organisieren." 

 
Ich möchte dieses Buch mit diesem Schlusssatz 

beenden. Ob schlecht, gut, böse, obe Sein, Nichtsein, 
existent, nichtexistent, Gewinn, Verlust etc.; es hat 
zumindest eins bewiesen, dass wir uns Mühe gegeben und 
uns angestrengt haben. So einfach ist es und ich wünsche 
allen Lebewesen, dass sie mit der Weisheit Buddhas 
vereint sein mögen. 

 
Beendet am 20. Juli 2000 an einem schönen Tag  
im Kloster Vien Giac. 
Autor  Thich Nhu Dien 
 

 

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 
Homepage:  http://www.viengiac.net 

E-Mail : viengiactu@viengiac.net 
E-Mail : baoviengiac@viengiac.de 

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 143 tháng 10 næm 2004 17 

Rede von Ehrwürdigen Thich Nhu Dien, 
Gründer der Pagode Vien Giac, zum 25-
jährigen Gründungs-Jubiläum des Cap 
Anamur Komitees am 04. 09. 2004 in 

Trosdorf. 

 
 

Verehrte geistliche Führer der verschiedenen Religionen 
Sehr geehrter Dr. Neudeck 
Verehrte Gäste, liebe Landsleute 
 
 
Die Cap Anamur feiert heute ihr 25-jähriges Jubiläum und 
die Rettung der vietnamesischen Flüchtlinge auf dem 
Pazifischen Ozean, die ihre Heimat aus politischen 
Gründen verlassen mussten.  
Dank Hilfe der deutschen Regierung, deren Bevölkerung, 
und insbesondere Herrn und Frau Dr. Neudeck konnten 
über 10.000 Vietnamesen die wahre Freiheit in der zweiten 
Heimat finden. 
Wir möchten der Person, die dies ermöglicht hat, Herrn Dr. 
Neudeck dafür herzlich danken. 
 
25 Jahre sind ein Viertel eines Jahrhunderts. Dieser 
Zeitraum ist zwar im Vergleich zu 100 oder 1000 Jahren 
nicht lang, dennoch lang genug um die grenzenlose 
Menschlichkeit zu zeigen, ungeachtet des Geschlechts, der 
Herkunft, oder der Konfession.  
Aus buddhistischer Sicht ist Herr Dr. Neudeck eine 
Verkörperung des Bodhisattva Avalokiteshvara, der seine 
Hände den Menschen reicht, um diese von ihren Leiden zu 
befreien.  
Eine solche Tat können nur die Bodhisattvas vollbringen.  
 
Mit unserer Anwesenheit möchten wir, im Namen der in 
Deutschland lebenden vietnamesischen Buddhisten, 
unseren Dank an die deutsche Regierung, deren 
Bevölkerung und insbesondere Herrn und Frau Dr. 
Neudeck aussprechen. 
Sie alle haben aus Barmherzigkeit und Mitgefühl die 
Freiheit mit uns geteilt. Wir wissen, dass die Deutschen 
das Leiden im Zweiten Weltkrieg erfuhren, daher können 
sie Verständnis aufbringen, und uns, vietnamesischen 
Flüchtlingen retten. 
Obwohl ich selber nicht auf der Cap Anamur war, bin ich 
als geistlicher Führer dazu verpflichtet, sowohl Leid als 
auch Freude meiner Landsleute zu teilen. Aus diesem 
Grunde sind wir heute hier, um unsere tiefste Dankbarkeit 
auszusprechen, die wir niemals vergessen werden. 
 
Ein vietnamesisches Sprichwort besagt:  
Denke an den Gärtner, wenn du Früchte isst. 
Denke an den Brunnengräber, wenn du Wasser trinkst. 
 
Nach dieser Auffassung werden wir, Vietnamesen der 
ersten, der zweiten und der folgenden Generationen unser 
Leben in Deutschland weiter führen. Wir werden nach 
besten Kräften unseren Beitrag in der Gesellschaft leisten, 
um denen zu gedenken, die uns einen neuen Beginn 
ermöglicht haben. Ohne die Hilfe der Cap Anamur vor 25 
Jahren wären wir heute nicht hier. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Thich Nhu Dien  
(Gründer-Abt der Pagode Vien Giac in Hannover)  
 

 

Phát bi‹u cûa ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n, 
PhÜÖng TrÜ®ng Chùa Viên Giác nhân dÎp lÍ k› 

niŒm 25 næm cûa Ñy Ban Cap Anamur tåi Trosdorf 
 
- Kính thÜa quš vÎ lãnh Çåo tinh thÀn 
 cûa các Tôn Giáo bån 
- Kính thÜa Ông Dr. Neudeck 
- Kính thÜa quš vÎ khách quš cùng  
toàn th‹ ÇÒng hÜÖng ViŒt Nam. 
 

Hôm nay Cap Anamur t° chÙc lÍ k› niŒm 25 næm ngày 
thành lÆp và viŒc v§t ngÜ©i ViŒt trên bi‹n ñông, khi phäi 
r©i bÕ quê hÜÖng ViŒt Nam, ra Çi tœ nån C¶ng Sän và Çã 
ÇÜ®c chính bàn tay chª che cûa chính phû, nhân dân 
ñÙc, Ç¥c biŒt là cûa Ông Bà Dr. Neudeck; nên Çã có hÖn 
10.000 ngÜ©i ViŒt Nam Çang hÜªng ÇÜ®c hai ch» t¿ do 
thÆt s¿ tåi quê hÜÖng thÙ hai nÀy. Xin nhiŒt liŒt tán 
thÜªng ngÜ©i có sáng ki‰n ÇÀu tiên cÙu ngÜ©i Ãy là ông 
Dr. Neudeck. 

 
25 næm là m¶t phÀn tÜ cûa th‰ k›. Ch¥ng ÇÜ©ng Ãy 
không dài so v§i 100 hay 1.000 næm; nhÜng nó Çã th‹ 
hiŒn ÇÜ®c tình ngÜ©i không biên gi§i. BÃt k‹ là nam, n», 
ñông Tây hay khác Tôn Giáo, mà dÜ§i cái nhìn cûa PhÆt 
Giáo, chính ông là s¿ hiŒn thân cûa BÒ Tát Quan Th‰ 
Âm, Çã dang nhiŠu cánh tay ra Ç‹ cÙu kh° cho bao 
ngÜ©i trong cÖn thÆp tº nhÙt sanh Ãy. Hành Ç¶ng Ãy chÌ 
có nh»ng vÎ BÒ Tát m§i có th‹ làm ÇÜ®c mà thôi. 

 
Hôm nay chúng tôi Ç‰n Çây, Çåi diŒn cho Çåi Ça sÓ ÇÒng 
hÜÖng PhÆt Tº ViŒt Nam hiŒn Çang sÓng tåi C¶ng Hòa 
Liên Bang ñÙc nÀy Ç‹ tri ân chính phû, các chính khách 
cÛng nhÜ Ông Bà và nhân dân ñÙc Çã vì lòng tØ bi và 
chia xÈ thÆt s¿ š nghïa cûa hai ch» t¿ do, mà sau ÇŒ nhÎ 
th‰ chi‰n, ngÜ©i ñÙc nói riêng và Âu Á nói chung, Çã g¥p 
kh° nån; nên quš vÎ Çã thông cäm mà cÜu mang chúng 
tôi cho Ç‰n ngày hôm nay trên quê hÜÖng nÀy. M¥c dÀu 
tôi không ÇÜ®c tàu Cap Anamur v§t; nhÜng chia xÈ khi 
ÇÜ®c m¶t niŠm vui ho¥c n‡i buÒn khi mÃt mát cûa ngÜ©i 
khác, là b°n phÆn cûa chúng tôi; nên hôm nay chúng tôi 
Ç‰n Çây Ç‹ vinh danh Ông Dr. Neudeck cÛng nhÜ cäm 
Ön chính phû C¶ng Hòa Liên Bang ñÙc, r¢ng chúng tôi 
së không bao gi© quên nghïa cº cao ÇËp thánh thiŒn Ãy. 

 
Tøc ng» ViŒt Nam chúng tôi có câu: "ˆn quä nh§ kÈ 
trÒng cây; UÓng nÜ§c nh§ ngÜ©i Çào gi‰ng". Do vÆy mà 
ngay cä th‰ hŒ ÇÀu tiên và mãi Ç‰n nh»ng th‰ hŒ thÙ 2, 
thÙ 3 sau nÀy Çi n»a, chúng tôi vÅn luôn luôn th‹ hiŒn 
tinh thÀn nÀy trong cu¶c sÓng Ãy tåi Çây, phäi Çóng góp 
phÀn mình dÀu ª bÃt cÙ lãnh v¿c nào, Ç‹ nh§ Ön nh»ng 
ngÜ©i Çã sinh låi lÀn thÙ hai Ç©i mình. N‰u không có s¿ 
cÙu v§t cûa chi‰c tàu Cap Anamur cách Çây 25 næm vŠ 
trÜ§c thì chúng tôi không có ÇÜ®c ngày hôm nay. 

 
Trân tr†ng kính chào tÃt cä quš vÎ. 

 
Thích NhÜ ñi‹n 
PhÜÖng TrÜ®ng 

chùa Viên Giác Hannover 
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Ein Weg  
Namens Rupert Neudeck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ha Dau Dong - 
 

(Aus dem Vietnamesischen ins Deutsche übertragen von 
Thich Hanh Gia) 

 
 
 
Ein Bootsflüchtling bin ich zwar nicht, 
Habe dennoch den Klang der Wellen, des Windes 
vernommen, 
Ihren Namen bereits in den Medien gelesen, 
Auf dem Ozean voller Gefahren für die Flüchtlinge, 
Im Dunkel der Nacht ohne Wasser und Reis. 
In ihren Augen so unendlich das Meer,  
Das Boot auf Ihren Namen getauft, 
Ihr Name lebt in den Herzen der Mütter der 
Neugeborenen, 
Ihr Name bekannt den Jungen und Alten,  
Den Flüchtlingen stets in guter Erinnerung, 
Ihr Name gleichgesetzt mit Mitgefühl und 
Menschlichkeit, 
Ihr Name existiert auf der abgelegensten Insel,  
In Mitten des Ozeans und an Orten der 
Ungerechtigkeit, 
Ihr Name hebt jegliche Klassenhierarchie auf, 
Ungeachtet der Hautfarbe oder der Muttersprache, 
Ihr Name geht in mir und in die Geschichte ein, 
In meinem Herzen gleich der Schrift auf einem 
Grabstein 
Ihr Name lebt in den jungen Herzen weiter, 
Ihr Name in den schönen Augenblicken des 
Jahrhunderts verweilend, 
Ihren Namen bereits in den Medien gelesen, 
Cap Anamur verbinde ich mit der Arche Noah 
Gleichgültig ob Mann oder Frau,  
Ungeachtet ob Jung oder Alt, 
Sie alle sind Flüchtlinge des Kommunismus, 
Ihr Name weht hoch auf dem Fahnenmast, 
Ihr Name folgt jeder Nadel und jeder Naht, 
Ihr Name, zwar einfach jedoch mit tiefer Bedeutung, 
Ein Name, der zur Nächstenliebe aufruft, 
Ihren Namen möchte ich in den Straßen der Städte 
erblicken, 
Wie auch auf den Flüssen der freien Nationen, 
Cap Anamur, der Kapitän mit seiner Mannschaft, 
Hat den Traum ihrer Rettungsaktion vollendet. 
 
 

Tên ÇÜ©ng Rupert Neudeck 
Tôi ch£ng phäi là thuyŠn nhân 

NhÜng Çã tØng nghe sóng gÀm gió cuÓn. 
 
LTG: 25 næm, m¶t phÀn tÜ th‰ k›. 25 næm trÓn tránh bÕ nÜ§c ra Çi, 
næm nay k› niŒm tÜªng nh§ 11.488 thuyŠn nhân ÇÜ®c cÙu v§t thoát 
ch‰t gi»a trùng dÜÖng bi‹n cä. Cùng v§i ông bà, anh chÎ em thuyŠn 
nhân, tác giä cäm tå chung vui ngày k› niŒm 4.9.2004 ngày "UÓng 
nÜ§c nh§ nguÒn", dâng bài thÖ nh§ Ç‰n vÎ Çåi ân nhân ÇÜ®c bà con 
g†i là ngÜ©i Samaritaner, Çã cÙu v§t, Çã cho h† thành công s¿ 
nghiŒp, trong Çó nhiŠu vÎ Çã ti‰n lên trª thành Tu sï, Tæng Ni, Linh 
møc hy sinh cho lš tÜªng phøng s¿ cho Tôn Giáo. 

 
Tôi Çã Ç†c tên NgÜ©i trên truyŠn hình, báo chí 
Trên Çåi dÜÖng sóng b‹ chª thuyŠn nhân 
Trong Çêm Çen, gåo nÜ§c kiŒt cån h‰t dÀn 
Trong ánh m¡t vÜ®t tÀm Çäo khÖi bi‹n r¶ng. 
 
Tên cûa NgÜ©i vi‰t trên lÜng cûa thuyŠn nhân, cÙu 
sÓng 
Vi‰t vào lòng ngÜ©i mË bÒng b‰ ôm con 
Vào thanh niên tu°i trÈ chåy trÓn, m¶t mÃt m¶t còn 
Vào phÆn già còm cõi hÃt hûi, d¡t nhau Çi. 
 
Tên cûa NgÜ©i, thuyŠn nhân thu¶c lòng, luôn nh§ kÏ 
Tên cûa NgÜ©i n¢m tÆn Çáy kš Ùc anh em tôi 
Tên quen quen gi»a nhóm trí thÙc loài ngÜ©i 
Tên có tu°i n¥ng tình Ç©i, giàu lòng nhân Çåo. 
 
Tên cûa NgÜ©i còn Çây, trên hoang vu quÀn Çäo 
Gi»a trùng dÜÖng bão gió, gi»a lãnh th° bÃt công! 
Tên Çäm Çang san ph£ng m†i giai cÃp, Çåi ÇÒng 
Không phân biŒt màu da, âm thanh ngôn ng». 
 
Tên cûa NgÜ©i vi‰t trong tôi, ghi vào lÎch sº 
Vào tâm bia tÜªng nh§ hai ch» bi‰t Ön 
Vào tu°i thÖ ti‰p nÓi s¿ sÓng trÜ©ng tÒn 
Vào cänh ÇËp hoàng hôn kéo dài th‰ k›. 
 
Tên cûa NgÜ©i tôi Ç†c trên truyŠn hình, báo chí 
Tên con tàu (Cap Anamur) tôi thích ví Tàu Noah 
Không chim câu trÓng mái, không thÕ, không gà 
Không tÃt cä ÇŠu là nån nhân c¶ng sän. 
 
Tên cûa NgÜ©i treo trên c¶t buÒm, thanh ván 
Tôi chåm vào ÇÜ©ng may vá, mÛi kim thêu 
Tên ÇÖn sÖ ng¡n g†n, kš k‰t thÆt nhiŠu 
Tên can Çäm kêu m©i: hãy thÜÖng nhau, ti‰n b¶. 
 
Tôi muÓn Ç†c tên NgÜ©i trên nh»ng phÓ phÜ©ng Çåi l¶ 
Trên dòng sông uÓn khúc tìm b‰n T¿ Do 
Cap Anamur - ThuyŠn trÜªng lái m¶t con Çò. 
Cùng "thûy thû tài công" hoàn thành giÃc mÖ "v§t 
ngÜ©i thoát nån". 

      

 � SH. Hà ñÆu ñÒng 
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Tôi, SÖn Ca,  
và Mi Sa... 

 

� NguyÍn Minh HiŠn 
 

        (Ti‰p theo VG 142) 
 

         ... Dù tôi và SÖn Ca khao khát 
mong Ç®i tin tÙc tØng ngày Ç‹ lên 
ÇÜ©ng Çi Hy Låp tham d¿ nhÜng sao 
thÃy anh Mi Sa cÙ im b¥t, rÒi cuÓi cùng 
anh trä l©i b¢ng m¶t tin giÆt gân là 
chúng tôi không ÇÜ®c phép nhÆp cänh 
vào thû Çô Athens, vì lš do an ninh , lš 
do kinh t‰, rÒi cä lš do vŠ trÆt t¿ n»a 
v.v... và v.v...      
CuÓi cùng ba ÇÙa chÌ còn nÜ§c ôm 
ch¥t cái Tivi  theo dõi tin tÙc thi ÇÃu Òn 
ào, sôi Ç¶ng ª nÖi xa xôi Ãy... Hàng 
ngày, chúng tôi ba ÇÙa ngÒi bên nhau, 
mà suy nghï và tâm tÜªng m‡i ÇÙa låi 
theo Çu°i nh»ng tâm trång hoàn toàn 
khác nhau, xa cách. Anh Mi Sa thì 
buÒn bã rÀu rï, v§i b¶ m¥t vô hÒn. Anh 
nhÜ täng bæng giá lånh kh°ng lÒ Ç¥t 
cånh hai ÇÙa tôi, anh m¥c kŒ cho hai 
ÇÙa tôi la hét, cãi vã và bình luÆn Õm 
tÕi Àm ï cä khu vÜ©n. ñiŠu Çó cÛng dÍ 
hi‹u thôi, ai có th©i vàng son khi Çã 
h‰t, mà ch£ng ti‰c nuÓi u hoài, nhân 
tình th‰ thái mà! Tôi cæng m¡t ra Ç‹ 
tìm m¶t chút gì ghi dÃu vŠ hình änh Mi 
Sa trong nh»ng sân vÆn Ç¶ng thi ÇÃu 
mà ch£ng còn thÃy hình bóng anh Çâu 
n»a. Nh§ låi nh»ng thÆp niên bäy 
mÜÖi, khi Çó anh là bi‹u tÜ®ng cûa 
nÜ§c Nga hùng vï, m¶t trong nh»ng 
nÜ§c siêu cÜ©ng cûa th‰ gi§i. Trên 
nh»ng tÃm Panô r¶ng l§n hoành tráng 
bao gi© cÛng có hình anh ÇÙng gi»a 
næm vòng tròn to l§n, bi‹u hiŒn cho 
næm châu løc cûa th‰ gi§i loài ngÜ©i 
hòa hiŒp låi. ñó còn là th©i kÿ chi‰n 
tranh lånh, chi‰n tranh š thÙc hŒ -
nghiÍm nhiên anh là bi‹u tÜ®ng cûa 
phe XHCN- bên cånh cánh chim BÒ 
Câu tr¡ng cûa danh h†a Picasso, cÃt 
cánh bay cao trong nh»ng tÃm tranh 
ÇÜ®c treo nÖi nh»ng bu°i h¶i h†p tr†ng 
Çåi bàn vŠ hòa bình cûa nhân loåi! 
Anh Çau buÒn, Çó chÌ là Ü§c Çoán cûa 
cá nhân tôi, chÙ tôi có Ç†c Çoån chú 
thích m¶t tÃm hình trong bài vi‰t m§i 

Çây nhÃt, gºi Çi tØ Måc TÜ Khoa cûa 
bà Irina Zisman trong t© Th‰ gi§i Ngày 
nay, có n¶i dung là: "Xem truyŠn hình 
thÃy Tông Tông Putin b¡t tay và hôn 
gió TrÀn ñÙc LÜÖng thì tôi muÓn chåy 
ngay Ç‰n phòng Net lÃy chi‰c kính cûa 
gamer Ç‹ GÃu Nga ÇÀu Çàn bi‰t r¢ng 
Çang chåm trán v§i Çoàn sinh vÆt lå 
Ç‰n tØ hang P¡c-Bó. Bªi vì cä hai bên 
ÇŠu giÓng nhau trong các b¶ com-lê, 
gÜÖng m¥t vô hÒn, nø cÜ©i giä tåo (Th‰ 

gi§i Ngày Nay sÓ 184 tháng 5-6/2004, trang 

41). NhÜ th‰ Ç‹ bi‰t r¢ng, trong tâm 
thÙc cûa công dân nÜ§c Nga, anh vÅn 
ÇÜ®c coi là bi‹u tÜ®ng cûa dân t¶c h†. 
ChÌ có ÇiŠu anh không còn có änh 
hÜªng v§i tÀm c« th‰ gi§i mà thôi, và 
k‰t quä cûa th‰ vÆn h¶i m¶t lÀn n»a 
kh£ng ÇÎnh rõ cho anh thÃy ÇiŠu Çó.   
     Sân vÆn Ç¶ng náo nhiŒt cuÓn hút 
tôi miên man låc bÜ§c vô th‰ gi§i cûa 
nh»ng thiên thÀn, hay các ÇÒ h†a tåo 
bªi hàng træm diÍn viên d¿a trên 
nh»ng nét vë k› hà vŠ m¶t nŠn væn 
hóa Hy-La r¿c r«, m¶t trong nh»ng nŠn 
væn minh Ç¥c s¡c cûa th‰ gi§i c° xÜa. 
Nh»ng pho tÜ®ng vŠ n» thÀn s¡c ÇËp, 
n» thÀn tình yêu, tÜ®ng mình ngÜ©i 
ÇÀu SÜ tº. Nh»ng kh¡c h†a bi‹u trÜng 
cho sÙc månh cûa các l¿c sï phi lao, 
ném Çïa v.v... HÃp dÅn nhÃt là các diÍn 
viên ÇÜ®c ch¡p vào mình Çôi cánh và 
bay lÖ lºng gi»a không gian r¶ng l§n. 
Nó làm sÓng Ç¶ng trong tôi kš Ùc r¿c 
r« cûa nŠn væn hóa phøc hÜng hÒi th‰ 
k› 18, ÇÜ®c các h†a sï n°i ti‰ng th‰ 
gi§i nhÜ Mikenlangio, Raphael sáng 
tác trên nh»ng trÀn nhà hình vòng 
cung cûa các Çåi giáo ÇÜ©ng hay các 
tác phÄm h¶i h†a vô giá hiŒn trÜng bày 
ª Bäo tàng Louvre (Pháp). Nói các bån 
ÇØng cÜ©i, nhiŠu khi tôi cÛng mÖ Ü§c 
mình ÇÜ®c làm... thiên thÀn, có cánh !!!  
     Còn SÖn Ca, m¡t lim dim mÖ màng 
khë nghiêng nghiêng cái ÇÀu bé nhÕ 
d¿a vai anh Mi Sa nghe nh»ng ti‰ng 
hát cÃt cao cûa các nghŒ sï tài ba v§i 
gi†ng hát Opera cao vút cûa mình... 
Tôi thÀm nghï, nó mà không lÜ®ng sÙc 
mình cÙ gân c° mà b¡t chÜ§c thì có 
ngày phäi Çi n¢m viŒn vì hÕng các 
dây... thanh Ç§i. ñ‰n màn trình diÍn 
cûa nhåc cänh cÃy trÒng thu hoåch 
mùa màng, rÒi làm bánh, nÃu rÜ®u, 
nh»ng sinh hoåt Ç©i sÓng truyŠn thÓng 
cûa nông dân thì cä ba chúng tôi 

không ai bäo ai ÇŠu ÇÙng dÆy n¡m tay 
nhau nhäy nhót, cÃt vang ti‰ng hát cûa 
mình hòa chung không khí hòa bình 
vui tÜÖi cûa bu°i lÍ b‰ måc Th‰ vÆn 
h¶i Olympia 2004 cûa nhân loåi! 
     ... Ng†n lºa Olympia Çã t¡t, hËn 
mÃy næm sau n»a së ÇÜ®c nhóm lên 
tåi China, lÀn này thì anh Mi Sa nói 
r¢ng ch¡c ch¡n chúng tôi së phäi tham 
gia. Vì Çó là m¶t nÜ§c l§n thu¶c vŠ 
Châu Á cûa mình, và kÿ này anh 
không chû quan mà nghe l©i hÙa hËn 
n»a. Anh khuyên tôi nên tÆp luyŒn lÃy 
m¶t môn sª trÜ©ng theo khä næng h®p 
v§i næng khi‰u cûa mình (?); Còn anh, 
vì t¿ tin vào sÙc månh và bén nhåy, së 
Çi Çæng kš h†c môn ÇÃm bÓc Ç‹ thi 
ÇÃu v§i các võ sï các nÜ§c, giành lÃy 
Çai tr¡ng, hay Çai Çen;  SÖn Ca thì 
chung thûy v§i b¶ môn âm nhåc rÒi. 
Chúng tôi vui vÈ và hÙa v§i nhau së cÓ 
g¡ng và tÆp luyŒn, hy v†ng vào m¶t 
tÜÖng lai tÜÖi sáng Çang ch© Çón ª 
phía trÜ§c. 
     Xin chào các bån trÈ, Tôi, SÖn Ca 
và Mi Sa hËn g¥p låi m†i ngÜ©i vào 
nh»ng mùa hè t§i nhen!• 
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(ThÜÖng t¥ng bé Kathy) 
 

rong lúc thu d†n låi góc h†c 
tÆp, Thûy tình c© ÇÜ®c nhìn låi 

vài hình änh xa xÜa cûa thuª thÖ Ãu, 
nh»ng tháng ngày k› niŒm b‡ng 

thoáng hiŒn, tÜªng chØng nhÜ m§i 
ngày nào Çây... 

Vì th©i cu¶c Çành xa quê hÜÖng 
ViŒt Nam, gia Çình Thûy Çã Ç‰n ÇÎnh 
cÜ nÖi vùng ÇÃt Âu Châu. Khu v¿c 
chung quanh rÃt ít trÈ em, nên næm lên 
bÓn Thûy ÇÜ®c ba mË dÅn Ç‰n trÜ©ng 
MÅu Giáo, bé vui mØng së ÇÜ®c cùng 
cô giáo và bån bè vui chÖi h†c tÆp. 
Tan h†c trên ÇÜ©ng vŠ, bé thÜ©ng k‹ 
låi các sinh hoåt trong l§p. M¶t lÀn n† 
bé nói: 

- MË Öi! Hôm nay cô giáo cûa l§p 
con bÎ bŒnh, cô m§i vào thay. Cô vui 
l¡m, cô hÕi bån nào có th‹ Ç‰m tØ m¶t 
Ç‰n mÜ©i. NhiŠu bån Çã Ç‰m ÇÜ®c, 
con cÛng vÆy. RÒi cô hÕi: "Con có th‹ 
Ç‰m sÓ v§i ti‰ng Tàu không?". 

NgØng m¶t lát, bé nói ti‰p: 
- MË Öi! Tåi sao mình phäi h†c Ç‰m 

sÓ v§i ti‰ng Tàu mà không Ç‰m v§i 
ti‰ng ViŒt Nam? 

Nghe con hÕi th‰, ngÜ©i mË hi‹u 
ngay. CÛng nhÜ s¿ lÀm lÅn khi nhìn 
vóc dáng bên ngoài cûa dân t¶c thu¶c 
vùng Á Châu: "Tóc Çen, da vàng, mÛi 
tËt". ñiŠu suy nghï ÇÀu tiên, ngÜ©i ÇÓi 
diŒn ÇŠu cho Çó là dân Trung Hoa. 
N‰u ai ÇiŠm Çåm hÖn së hÕi: "Bån Ç‰n 
tØ nÜ§c nào?". Sau Çó, h† m§i dÀn dÀn 
hi‹u nguyên quán. CÛng có ngÜ©i së 
bi‰t ngay nÜ§c ViŒt Nam ª cånh Trung 
Hoa, cÛng có ngÜ©i bäo cái tên Çó thÆt 
xa lå. NhÜng dù sao Çi n»a thì ViŒt 
Nam vÅn mãi là quê hÜÖng yêu dÃu 
cûa gia Çình Thûy. NÖi Çó có bi‰t bao 
k› niŒm trìu m‰n, thân thÜÖng cùng 
bao ÇiŠu chua xót Çành phäi r©i xa. 

NgÜ©i mË giäi thích cho con: 
- Ch¡c cô giáo nghï con là ngÜ©i 

Trung Hoa, nên hÕi con nhÜ vÆy thôi! 
LÀn sau con có th‹ Çáp l©i cô: "Con là 
ngÜ©i ViŒt Nam", rÒi con Ç‰m sÓ cho 
cô nghe, cô së vui l¡m. 

ñôi m¡t Thûy tÜÖi h£n lên: 
- Då! Bây gi© con Çã hi‹u! 
Th©i gian thÃm thoát trôi qua. Næm 

Thûy h†c l§p 4 bÆc Ti‹u H†c. ChÜÖng 
trình có nhiŠu yêu cÀu cao hÖn, nhÃt là 
môn rèn luyŒn ti‰ng ÇÎa phÜÖng. M¥c 
dù là nÜ§c Áo, nhÜng cùng ñÙc và 
Thøy Sï nói và vi‰t ti‰ng ñÙc. Trong 
næm, h†c sinh phäi vi‰t Çúng chính tä, 
thông thu¶c m¶t sÓ væn phåm sÖ cÃp 
và bi‰t diÍn Çåt låi các sinh hoåt chung 
quanh mình Çã tham gia, thí dø nhÜ 
th‹ døc th‹ thao, âm nhåc ngoåi khóa, 
cÛng nhÜ các truyŒn Ç†c ng¡n phù h®p 
v§i lÙa tu°i, do Çó ThÀy và trò thÜ©ng 
vào ThÜ ViŒn, mÜ®n sách tham khäo. 
Hôm Ãy, Thûy tìm thÃy quy‹n sách rÃt 
ÇËp có nhiŠu tranh änh gi§i thiŒu vŠ 

nÜ§c ViŒt Nam, Thûy xin mÜ®n. ThÀy 
giáo thÃy vÆy liŠn ÇŠ nghÎ: 

- Trong kÿ h†c này, em có th‹ ch†n 
ÇŠ tài thuy‰t trình vŠ quê hÜÖng ViŒt 
Nam Ç‹ các bån cùng tìm hi‹u thêm 
ÇÜ®c không? 

Thûy thoáng ngÀn ngåi, m¥c dù là 
ngÜ©i ViŒt, nhÜng không ÇÜ®c sÓng 
trên ÇÃt nÜ§c mình, v§i vài lÀn vŠ 
thæm, chÌ s® r¢ng các ÇiŠu cäm nhÆn 
và hi‹u bi‰t còn hån ch‰. Nhìn nét m¥t 
Thûy, ThÀy giáo hi‹u ngay n‡i bæn 
khoæn, nên Ç¶ng viên: 

-ñây là ÇŠ tài khó, Çòi hÕi nhiŠu 
chuÄn bÎ, em có th‹ suy nghï ti‰p và 
trä l©i sau cÛng ÇÜ®c! Em cÛng có th‹ 
nh© ba mË cung cÃp tài liŒu thêm. 
ThÀy hy v†ng s¿ cÓ g¡ng nÖi em. 

VŠ nhà, Thûy thuÆt låi cho ba mË 
nghe. Cä nhà ÇÒng tán thành l©i ÇŠ 
nghÎ cûa ThÀy. MÃy ngày ti‰p theo, mË 
và Thûy vë bän ÇÒ ViŒt Nam lên t© 
giÃy l§n, trên có ghi chú nh»ng ÇÎa 
danh chính. TØng nÖi, ba mË thÜ©ng 
k‹ låi vài lÎch sº, Thûy càng hi‹u thêm 
vŠ nÜ§c mình. Ôi bi‰t bao ÇiŠu thú vÎ. 
Riêng Thûy t¿ l¿a ch†n hình änh Ç‹ 
gi§i thiŒu trÜ§c l§p, bên dÜ§i có ghi 
chú rõ ràng. MË còn ch†n m¶t sÓ vÆt 
døng trong nhà mang tính dân t¶c Ç‹ 
Thûy Çem Ç‰n trÜ©ng. Khi Çã chuÄn bÎ 
xong, ba mË giúp Thûy ki‹m tra låi. 

Trong bu°i thuy‰t trình, vài bån n» 
Çã phø giúp Thûy x‰p g†n các tài liŒu 
lên bàn. Phân công nhau: Bån này thì 
lo treo hình änh minh h†a, bån kia thì 
Ç†c các Çoån væn hay. Vui nhÃt là 
phÀn gi§i thiŒu y phøc, chÌ có m‡i cái 
áo dài løa vàng, chi‰c quÀn tr¡ng cùng 
cái nón lá bài thÖ, nhÜng bån nào cÛng 
muÓn ÇÜ®c m¥c vào, cuÓi cùng Thûy 
Çành phân giäi: Bån nào m¥c vØa và 
ÇËp thì ÇÜ®c phÀn nhé! 

Thûy ÇÙng trÜ§c l§p, nÖi gi»a bäng 
Çen chính treo tÃm bän ÇÒ ViŒt Nam. 
Bóng dáng quê hÜÖng ÇÜ®c gói g†n 
trong phåm vi hình ch» "S" nó n°i bÆt, 
Ç¥c biŒt quá! ThÆt dÍ dàng Ç‹ låi Ãn 
tÜ®ng cho ngÜ©i ÇÓi diŒn. D†c theo 
hình dáng Çó, m¶t bên là bi‹n xanh 
bao la, còn bên kia là lãnh th° cûa các 
nÜ§c láng giŠng nhÜ Trung Hoa, 
Campuchia, Lào, Thái Lan...  

PhÀn trên nÜ§c ViŒt là miŠn B¡c có 
nhiŠu dãy phÓ c° kính bªi nh»ng ki‰n 
trúc Ç¥c biŒt nhÜ khu v¿c ba mÜÖi sáu 
PhÓ PhÜ©ng, phÓ Hàng Hoa, cùng 
ngôi Chùa M¶t C¶t, hÒ Hoàn Ki‰m...  

MiŠn Trung xÙ Hu‰ dù luôn bÎ thiên 
tai lÛ løt hàng næm, nhÜng ÇŠn Çài vua 
chúa vÅn luôn ÇÜ®c bäo tÒn. Con sông 
HÜÖng thÖ m¶ng v§i chi‰c cÀu TrÜ©ng 

T 
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TiŠn mÜ©i hai nhÎp và ngôi Chùa Thiên 
Mø...  

MiŠn Nam thì trù phú hÖn, phì 
nhiêu bªi nh»ng cánh ÇÒng ru¶ng lúa 
båc ngàn nh© nguÒn nÜ§c ng†t cûa 
dòng sông Cºu Long.  

M‡i nÖi ÇŠu có th¡ng cänh ÇËp trïu 
n¥ng lòng khách tham quan nhÜ hÒ 
Than Thª, hÒ Non NÜ§c, Thác Cam 
Ranh, VÎnh Hå Long, bãi cát tr¡ng Nha 
Trang, VÛng Tàu, Long Häi... và nh»ng 
nét hùng vï cûa núi non sông hÒ... nó 
là ÇŠ tài phong phú cho gi§i nhi‰p änh 
nghŒ thuÆt.  

M¶t xÙ sª chÌ có hai mùa mÜa 
n¡ng, Çã tåo nên lÓi sÓng Ça dång. 
Trên ÇÃt liŠn nh»ng dãy nhà san sát 
nhau. M¶t thành phÓ Çông Çúc dân cÜ, 
ngÜ©i dân có có th‹ sÓng trên ghe 
thuyŠn và Çó cÛng là phÜÖng tiŒn di 
chuy‹n. Nh»ng nhóm h†p ch® trên 
sông, nào là hoa tÜÖi Çû s¡c màu, cây 
trái thÖm ngon cûa miŒt quê xa xôi 
cÛng nhÜ rau cû vØa ÇÜ®c thu hoåch 
khi tr©i còn sáng tinh sÜÖng, Çã ÇÜ®c 
chÃt ÇÀy trên ghe chª lên thành phÓ 
tiêu thø.  

Còn bi‰t bao nhiêu ÇiŠu muÓn 
nói... nhÜng Thûy Çành phäi tåm 
ngÜng, gi§i thiŒu Ç‰n phÀn ti‰p theo: 
Bây gi© cô bån gái xuÃt hiŒn trong y 
phøc lå lùng thÆt xinh x¡n cùng nét 
thanh cao dÎu dàng thÜ§t tha cûa chi‰c 
áo dài Çã làm cho cä l§p phäi thÓt l©i 
tán thÜªng. RÒi Ç‰n các vÆt døng trong 
gia Çình, vui nhÃt là cách cÀm ÇÛa, 
bån nào cÛng thích thú tham gia, Thûy 
còn gi§i thiŒu væn hóa cûa nÜ§c mình 
qua phÀn ch» vi‰t, bäng mÅu t¿ ÇÜ®c 
treo lên. Ngoài nh»ng mÅu t¿ giÓng 
nhÜ bên ti‰ng ñÙc, còn có vài Ç¥c biŒt 
nhÜ: 

Nhóm ch» a thêm mÅu t¿:  æ   -  â 
Nhóm ch» u thêm mÅu t¿:   Ü 
Nhóm ch» e thêm mÅu t¿:   ê 
Nhóm ch» o thêm mÅu t¿:   ô  -  Ö 
Nhóm ch» d thêm mÅu t¿:   Ç ... 
Cùng næm thanh: s¡c   , huyŠn  , 

n¥ng   , hÕi     , ngã  . 
 
Thûy còn dÅn giäi, chÌ cÀn thay Ç°i 

các thanh dÃu trên m‡i ch», së có 
thêm m¶t nghïa m§i nhÜ thí dø: ch» 
NG† là Ng¿a - NG¹ là nhìn - NG¾ là 
lÓi Çi, ho¥c v§i NGÔ låi có nghïa là trái 
b¡p, v§i ch» NG÷ së là không Ç‹ tâm 
Ç‰n... ñiŠu Ãy Çã làm cho ThÀy và các 
bån thÆt ngåc nhiên, cäm thÃy ch» ViŒt 
Nam khó quá. 

M¶t bån ÇŠ nghÎ Thûy vi‰t ti‰ng 
ViŒt, Çây không là ÇiŠu khó khæn v§i 
Thûy vì ngay næm lên tám, ª nhà mË 

Çã b¡t ÇÀu dåy môn h†c này. Thûy vi‰t 
lên bäng hàng ch»: 

"Tôi tÆp Ç†c ti‰ng ViŒt Nam" 
Vài bån hi‰u kÿ Çã vi‰t låi câu trên 

rÒi cùng Ç†c theo Thûy. L§p h†c lúc Ãy 
vui nh¶n cä lên. ThÀy giáo cÛng hòa 
theo không khí thân thÜÖng cûa Çám 
h†c trò. Các bån còn Çòi nghe k‹ 
chuyŒn c° tích n»a, Thûy Çành hËn 
vào dÎp khác. Ti‰p theo còn vài phÀn 
gi§i thiŒu khác n»a... Gi© thuy‰t trình 
trôi qua thÆt sinh Ç¶ng, Çã Ç‹ låi nhiŠu 
Ãn tÜ®ng nÖi các bån. Thûy cám Ön s¿ 
chú š cùng nh»ng s¿ Çóng góp cûa 
m†i thành viên, rÒi vŠ ch‡ ngÒi, ch© 
ThÀy nhÆn xét. 

ThÀy Ç‰n bên hình ÇÙc HÜng ñåo 
VÜÖng oai nghiêm trong b¶ giáp trÆn, 
tay Ngài chÌ vŠ hÜ§ng sông Båch 
ñ¢ng, rÒi nói: 

- ñây là vÎ tÜ§ng thÆt anh hùng 
nhiŠu can Çäm låi vô cùng thông minh. 
Khi nhà Nguyên  nhÆn thÃy tài nguyên 
trên ÇÃt ViŒt Nam rÃt trù phú, Çã sinh 
lòng tham muÓn, Çem quân sang Çánh 
chi‰m. ý sÙc månh Çông quân, còn 
dân nÜ§c ViŒt thì ít Õi, h† së dÍ dàng 
giành phÀn th¡ng l®i. Khi tình báo cho 
bi‰t quân Nguyên së xâm lÃn vào nÜ§c 
ViŒt b¢ng ÇÜ©ng thûy theo cºa Båch 
ñ¢ng giang, ông vô cùng lo l¡ng nhÃt 
là m‡i khi nhìn nÜ§c thûy triŠu lên 
xuÓng, lòng ông càng qu¥n Çau. B‡ng 
m¶t ngày kia, ông Çã nghï ra m¶t mÜu 
k‰. Ngay ngày hôm sau, ông cho 
tuy‹n ch†n nhiŠu th® thuyŠn giÕi, ch© 
nÜ§c thûy triŠu rút xuÓng së Çóng c†c 
nh†n vào lòng sông. RÒi trong ngày 
giao tranh, quân gi¥c kéo Ç‰n rÀm r¶ 
gi»a khí th‰ tham tàn, quân Nam cÛng 
ra Çánh trä, nhÜng ch© Ç‰n gi© nÜ§c 
thûy triŠu s¡p rút xuÓng, Ông Çã cho 
quân giä thua bÕ chåy vŠ phía b©, 
quân ÇÎch thÃy th‰ càng dÒn dÆp rÜ®t 
theo. NhÜng nào ng© Çâu khi vào gÀn 
Ç‰n b© thì m¿c nÜ§c dÀn dÀn thÃp 
xuÓng Ç‹ trÖ ra nh»ng c†c nh†n Çâm 
thûng tàu, låi m¡c cån không th‹ nào 
tháo lui ÇÜ®c, Ç‰n lúc này l®i th‰ Çã 
vào phía dân ViŒt. TrÆn Båch ñ¢ng Çó 
Çã Çem Ç‰n th¡ng l®i vÈ vang cho 
nÜ§c nhà. 

ThÀy k‹ câu chuyŒn v§i gi†ng nói 
lúc trÀm lúc b°ng thÆt lôi cuÓn, khi‰n 
cä l§p im l¥ng nhÜ muÓn hòa vào cu¶c 
chi‰n lÎch sº Çó. Vài bån trai thích thú 
reo lên: —! Hay quá! Riêng Thûy vô 
cùng ngåc nhiên vì ThÀy låi bi‰t rÃt 
nhiŠu vŠ quê hÜÖng mình. Lòng Thûy 
dâng ÇÀy xúc Ç¶ng, ánh m¡t Thûy 
nhìn ThÀy tràn n‡i kính yêu vô vàn. 

Bây gi© Çã bÜ§c vào ngôi trÜ©ng 
cÃp cao hÖn, phäi xa ThÀy xa trÜ©ng 
cÛ, nhÜng k› niŒm Çó vÅn ª mãi trong 
Thûy. Thûy luôn t¿ nhû së cÓ g¡ng h†c 
giÕi, ngoan ngoãn Ç‹ không phø lòng 
dåy d‡ cûa ThÀy Cô cùng nh»ng chæm 
sóc cûa cha mË Çã nuôi nÃng Thûy 
nên ngÜ©i cÛng nhÜ Ç‹ xÙng Çáng là 
ngÜ©i ViŒt Nam, dù cho hoàn cänh 
phäi ÇÎnh cÜ trên vùng ÇÃt nào Çi n»a... 

 (05.09.2004) 
 

� 
 

TrÜ©ng Tôi -  Ngày Ãy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•HÒng Phúc 
 
 

¶t thoáng bÜ§m mÖ cûa tu°i 
hoa niên lãng mån, nhiŠu 

træn trª, nhiŠu hy v†ng và cÛng nhiŠu 
tham v†ng chÃt chÙa buÒn vui thoáng 
ch®t Ç‰n rÒi ch®t Çi, giÓng nhÜ cánh 
chuÒn chuÒn mÕng mänh: "Khi vui nó 
ÇÆu, khi buÒn nó bay". 

 
M‡i ngÜ©i trong chúng ta, Çã träi 

qua Ç¶ tu°i hoa niên, hÀu nhÜ ai cÛng 
còn gi» låi ít nhiŠu k› niŒm, Ç‹ nghe 
lòng mình nôn nao m‡i khi hÒi tÜªng... 

Gi»a bÀu tr©i m© äo bàng båc nÖi 
xÙ lånh, lòng tôi sao chùng xuÓng, lÄn 
thÄn ôn låi tØng k› niŒm ngày xÜa: này 
m¶t k› niŒm, này hai, ba k› niŒm, này 
nh»ng k› niŒm... Cái ngæn tû h†c trò 
tÜªng chØng Çã khép kín tØ lâu, nay 
bØng sÓng låi, løc l†i trong tôi m¶t th©i 
thÖ Ãu dÜ§i mái trÜ©ng PM -m¶t ngôi 
trÜ©ng nhÕ bé n¢m ven sông ThÎ 
Nghè, mà Çã có lúc tôi ÇÙng ng¡m 
nhìn nó Ç¡m chìm bao n‡i suy tÜ. 

PM -ngôi trÜ©ng cûa tôi- khiêm tÓn 
khuÃt sâu trong con ÇÜ©ng nhÕ, ôm Ãp 
tØng cánh hoa cÜ©m thäo nª vàng r¶ 
kh¡p sân trÜ©ng, núp bóng dÜ§i tàng 
phÜ®ng vï ÇÕ th¡m, mùa hè r¶n rã 
ti‰ng ve kêu. 
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PM -ngôi trÜ©ng cûa tôi- m¶c måc 
cånh sông ThÎ Nghè uÓn khúc, có cä 
nhÎp cÀu nÓi liŠn Sª Thú b¡c qua sông, 
cÛng có nÜ§c ròng nÜ§c l§n thÀm l¥ng 
bÒi Ç¡p Çôi b©. Nh»ng ngày chan hòa 
ánh n¡ng, ÇÙng bên này nhìn thÃp 
thoáng ÇÜ®c bóng dáng muông thú ª 
bên kia sông, thÌnh thoäng vang v†ng 
ti‰ng gÀm rÓng cûa c†p, voi, sÜ tº... 
ñám h†c trò nhÓn nháo kháo nhau: Có 
lë sáng nay gi© æn Ç‰n trÍ, hay h† 
hàng nhà gÃu Çang h†p m¥t chæng? 
Lát n»a nghÌ ti‰t h†c cùng nhau lÈn 
sang Sª Thú! 

NÖi Ãy, có nh»ng vòng tay tha thÙ 
bao dung mª r¶ng. NÖi mà ngày ngày 
vang ti‰ng giäng dåy thao thao bÃt 
tuyŒt, Çôi m¡t ThÀy Cô Ãm áp hòa nhÎp 
cùng bäng Çen phÃn tr¡ng. Nh»ng giây 
phút tôi bên cånh bån, bån bên cånh 
tôi, tôi bån cùng ngÒi cånh bên nhau 
Çàm luÆn, trao nhau hÖi Ãm cûa tình 
bån thuª sÖ khai. 

RÒi m¶t thÀy HiŒu Phó, t¿ mª l§p 
bÒi dÜ«ng væn cho kÿ thi tÓt nghiŒp 
không thu h†c phí. ThÀy thÜ©ng bäo: 
Trách nhiŒm cûa l§p ngÜ©i Çi trÜ§c 
Çem ki‰n thÙc truyŠn låi cho l§p ngÜ©i 
Çi sau k‰ tøc, lòng d¥n lòng ThÀy phäi 
ÇÜa ti‰p chuy‰n Çò sang sông. 

M¶t giáo viên Anh væn mang nhiŠu 
hoài bão, có tài hùng biŒn nhÜng l« 
th©i l« vÆn, thÜ©ng tåo riêng phong 
cách ngåo mån nhÜng luôn Üu tÜ lo 
l¡ng dåy bäo cách h†c làm ngÜ©i. 

RÒi cô chû nhiŒm môn Sinh VÆt, 
gi»a bøc giäng nghËn ngào trong nÜ§c 
m¡t, vì cô vØa nhÆn ÇÜ®c tin báo tº 
cûa ÇÙa em trai tåi chi‰n trÜ©ng 
Campuchia. 

Cô chû nhiŒm môn Toán, môn ñÎa 
Lš; Än nhÅn Ç®i ch© giÃy bäo lãnh 
Çoàn tø gia Çình cûa chÒng các cô tØ 
Úc, tØ MÏ... Khi mà: 

Bâng khuâng ÇÙng gi»a hai dòng 
nÜ§c 

Ch†n m¶t dòng hay Ç‹ nÜ§c trôi. 
Có nhiŠu, nhiŠu l¡m. Tôi còn nh§ 

rõ m¶t giáo viên Væn Çã tâm s¿: Sáng 
nay dåy các em nhÜng lo bu°i cÖm 
trÜa gia Çình së ra sao? Ch£ng bi‰t 
m¶t kí-lô gåo giá bao nhiêu rÒi? 

Bu°i giao th©i Ç©i sÓng quá khó 
khæn, trong hoàn cänh gåo châu cûi 
qu‰, Ça phÀn chúng tôi Çi h†c sáng 
thÜ©ng "không bÒi dÜ«ng Calo". Nh»ng 
bu°i trÜa gay g¡t n¡ng Ç‰n rát da, 
Çoån ÇÜ©ng vŠ nhà sao hun hút. Th‰ 
hŒ tôi c¡p sách Ç‰n trÜ©ng không Çòi 
hÕi phäi m¥c ÇÒng phøc, không b¡t 
bu¶c phäi khoác áo dài. Vì th‰ tôi chÜa 
tØng mang cäm giác vŠ chi‰c áo dài 

tr¡ng trinh nguyên, v§i våt trÜ§c våt 
sau tha thÜ§t nhÜ các nhà væn thÜ©ng 
mô tä vŠ n» sinh TrÜng VÜÖng, Gia 
Long, ñÒng Khánh. 

Ngày Ãy sao tôi nª nø cÜ©i vô tÜ 
Ç‰n th‰! Ngày Ãy tôi chÜa có š niŒm 
cu¶c sÓng së gian truân th‰ nào. Tôi 
ÇÖn giän hóa vÃn ÇŠ cho cu¶c Ç©i vÖi 
b§t Çi chÃt phiŠn toái! Ôi! Ngày Ãy, 
ngày Ãy... nh»ng chút cûa ngày Ãy 
theo tâm hÒn tôi l§n dÀn lên, Ç†ng låi 
trong tôi s¿ chua xót và ray rÙt ... 

Bån bè tôi, nh»ng cánh chim nhÕ 
dåi ngày Ãy ÇÜ®c Çào tåo nay Çã cÙng 
cáp trÜªng thành, Çã gánh vác nh»ng 
ÇÎa vÎ cao thÃp dàn träi trong xã h¶i. 
CÛng không ÇÙa nhÜ tôi, theo dòng Ç©i 
trôi n°i, bôn ba tåi xÙ ngÜ©i, hai vai 
n¥ng nŠ trách nhiŒm. Tåi Âu Châu 
phóng khoáng, tôi Çã tØng l¥ng lë 
chiêm ngÜ«ng s¿ quy‰n rÛ kiêu kÿ cûa 
dòng sông Seine n°i ti‰ng, hay dòng 
Duna lãng mån tr» tình tåi Hungari... 
nhÜng sao không th‹ lÃp ÇÀy n‡i lòng 
tôi. Hoài niŒm vŠ TrÜ©ng tôi - Ngày Ãy 
thÆt bình dÎ, v§i nh»ng chiŠu cuÓi cùng 
chia tay g®i nhiŠu hoài nh§. 

 
ñ‰n th©i mª cºa. Th©i bu°i kinh t‰ 

thÎ trÜ©ng b¶c phát, kh¡p nÖi bùng n° 
viŒc giäi tÕa. Nhà nhà giäi tÕa, ÇÜ©ng 
phÓ giäi tÕa, quÆn huyŒn giäi tÕa, Ç‹ 
xây d¿ng xa l¶, công viên, khu giäi trí 
vui chÖi, khu du lÎch, cÃt chung cÜ thay 
Ç°i b¶ m¥t thành phÓ. M¶t phÀn ÇÃt 
cûa Sª Thú cÛng ngÆm ngùi cùng 
chung sÓ phÆn giäi tÕa. TrÜ©ng tôi 
cÛng bÎ giäi tÕa, phäi ÇÆp bÕ m¶t phÀn 
Ç‹ xây d¿ng con ÇÜ©ng thông thÜÖng 
nÓi dài Ç‰n b‰n cäng Saigon.  Con 
ÇÜ©ng Çó, Çêm tØng Çêm sôi Ç¶ng 
dÜ§i ánh Çèn m© äo, dung chÙa nh»ng 
cô cÆu tú chÜng diŒn thÆt mÓt, thÆt lå 
kÿ, tØng Çôi và tØng Çôi, bi‹u diÍn 
nh»ng màn Çua xe tÓc Ç¶ có cá Ç¶... 

 
TrÜ©ng tôi -phÀn may m¡n còn låi- 

cô liêu trong hoang tàn Ç° nát, m¶t 
s§m m¶t chiŠu trª thành nÖi chÙa chÃp 
nh»ng kÈ vô gia cÜ, vô nghŠ nghiŒp, 
h‡n tåp, tha phÜÖng tÙ xÙ. 
      
Có chæng bây gi© ngôi trÜ©ng chÌ còn 
tÒn tåi trong nh»ng trái tim cûa nh»ng 
h†c trò cÛ, cûa nh»ng ngÜ©i Çang ch¡t 
chiu nh»ng k› niŒm, bªi vì: 

Quê hÜÖng n‰u ai không nh§ 
Së không l§n n‡i thành ngÜ©i... 

(09.09.04) 
 

� 

L§p 1a 
(Khóa Tu h†c PhÆt Pháp Âu 

Châu kÿ thÙ 16 tåi Ý ñåi L®i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Thiện Hạnh 
 

ùa hè næm nay tôi và ngÜ©i 
bån Áo Lam låi chuÄn bÎ 

hành trang cho chuy‰n Çi gÀn 3 tuÀn. 
LÀn này có thêm hai phø tá cûa bån tôi 
là ThÎnh và Tài cùng Çi chung. Bån tôi 
may m¡n hÖn tôi, anh ta có ÇÜ®c Çàn 
em giÕi và tháo vát theo h‡ tr®. 
Chuy‰n Çi vŠ thành phÓ n°i thu¶c 
miŠn Nam nÜ§c Ý ñåi L®i cûa chúng 
tôi là m¶t cu¶c hành trình dài nhiŠu 
m§i lå. Chúng tôi Çã Çi thám hi‹m 
thành phÓ lØng danh b¢ng bän ÇÒ, 
b¢ng cách ngoåi giao v§i dân bän xÙ 
và khách du lÎch. Thành phÓ n°i không 
h° v§i cái tên cûa nó: C° kính và Ç¥c 
biŒt vŠ cách ki‰n trúc v§i nh»ng khu 
sinh viên, ch® tr©i, bãi BÒ câu, B‰n tàu 
v.v... Çäo Lido v§i bãi bi‹n såch và ÇËp 
nhÜng nÜ§c ª Çó m¥n thì khÕi chê... 
Pizza và Spagetti Ý ngon tuyŒt v©i. 

Chúng tôi ÇÜ®c ThÀy Hånh Bäo 
cho phép tá túc tåi chùa Viên Ý. Ngôi 
chùa rÃt khang trang v§i sân cÕ r¶ng 
mênh mông bát ngát. PhÆt tº Ý tuy ít 
nhÜng rÃt chÎu khó nên trong khoäng 
th©i gian ng¡n Çã có ÇÜ®c ngôi chùa 
v§i s¿ lãnh Çåo tinh thÀn cûa thÀy 
Hånh Bäo. 

Sau nh»ng ngày måo hi‹m, tôi và 
ngÜ©i bån ÇÒng s¿ cùng hai phø tá 
tháp tùng theo quš ThÀy, cùng PhÆt tº 
chùa Viên Ý di chuy‹n ÇÒ Çåc Ç‰n ÇÎa 
Çi‹m t° chÙc khóa tu h†c PhÆt Pháp 
kÿ thÙ 16 cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt 
Nam ThÓng NhÃt Âu Châu. Sau 3 
ngày miŒt mài trÀn thi‰t Chánh ñiŒn 
v§i s¿ ÇiŠu Ç¶ng cûa quš ThÀy Hånh 
Bäo, ThiŒn ThuÆn và ThiŒn Thành. 
Chánh ñiŒn Çã hoàn tÃt v§i m¶t cách 
thi‰t k‰ m§i lå, v§i tôn tÜ®ng ñÙc B°n 
SÜ rÃt l§n ÇËp và trang nghiêm. Khóa 
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tu h†c PhÆt Pháp Âu Châu næm nay tôi 
và ngÜ©i bån ÇÒng s¿ ÇÜ®c Ban HÜ§ng 
DÅn Âu Châu cº qua phø l¿c v§i quš 
ThÀy, Cô Giäng sÜ Ç‹ chæm sóc, 
hÜ§ng dÅn l§p Thi‰u niên Nam, N» 
h†c, thäo luÆn và sinh hoåt.  

L§p 1a v§i t°ng sÓ là 109 em; các 
em tu°i tØ 10 Ç‰n 22; 90% ª lÙa tu°i tØ 
12 Ç‰n 17. ña sÓ các em Ç‰n tØ ñÙc, 
Pháp, Anh, Thøy Sï, Hòa Lan, Na Uy, 
PhÀn Lan, Ý...  

Các em ÇÜ®c h†c vŠ Tam Quy, 
NgÛ Gi§i v§i quš ThÀy Quäng HiŠn, 
ñÒng Væn, Hånh Thông.  
PhÀn h†c và thäo luÆn l§p 1a ÇÜ®c 
ThÀy Hånh Häo và cô Tâm Viên hÜ§ng 
dÅn vŠ ñåo PhÆt và Gia ñình : Quan 
hŒ gi»a con cái ÇÓi v§i cha mË, làm th‰ 
nào Ç‹ con cái có th‹ thông cäm và 
hi‹u cha mË hÖn ?  

Các em ÇÜ®c chia ra tØng nhóm 
theo quÓc gia Ç‹ dÍ thäo luÆn và thông 
dÎch. PhÀn thông dÎch qua các ti‰ng 
ÇÎa phÜÖng do Huynh TrÜªng và quš 
ThÀy, Cô Çäm trách. Các em có th‹ 
Çåi diŒn nhóm lên trình bày b¢ng ti‰ng 
ViŒt ho¥c ti‰ng nÜ§c mình.  
H†c cách thÙc ngÒi ThiŠn: TÆp các 
Ç¶ng tác trÜ§c khi ngÒi, cách ngÒi bán 
già, ki‰t già, ngÒi ThiŠn b¢ng cách 
niŒm danh hiŒu ñÙc Quán Th‰ Âm BÒ 
Tát. 

H†c phân biŒt gi»a hình ñÙc Quán 
Th‰ Âm và ñÙc ñåi Th‰ Chí BÒ Tát. 
ThÀy Hånh TÃn Ç‰n v§i các em b¢ng 
cách cho các em coi phim hoåt h†a vŠ 
chú Ti‹u lanh l®i NhÃt HÜu.  
ThÀy cho các em coi tØng Çoån xong 
kêu các em k‹ låi và giäi thích. CuÓi 
cùng ThÀy khuy‰n khích các em xung 
phong lên k‹ câu chuyŒn tØ ÇÀu Ç‰n 
cuÓi b¢ng ngôn ng» mình thông thåo 
nhÃt. M¶t ti‰ng rÜ«i ÇÒng hÒ trôi qua 
rÃt nhanh, các em h†c vui nên rÃt thoäi 
mái. 

Ngoài ra ThÀy cÛng hÜ§ng dÅn các 
em thäo luÆn ÇŠ tài Th‰ nào là PhÆt 
tº : Khi nào mình bi‰t mình là PhÆt tº ?  
Nói chung phÜÖng pháp vØa h†c vØa 
thäo luÆn theo tØng nhóm, k‰t quä có 
phÀn khä quan hÖn. Các em Ç« mŒt 
mÕi và chán tuy th©i gian có kéo dài 
hÖn các ti‰t h†c bình thÜ©ng.  
Sau m‡i gi© h†c, các anh chÎ Ç¥c trách 
l§p Çã bÒi dÜ«ng nÜ§c uÓng và bánh 
kËo cho các em.  

Sinh hoåt tu°i trÈ không th‹ thi‰u 
gi© cûa TT T°ng Vø Thanh Niên, TT 
Trí Minh, vÎ ThÀy ÇÜ®c gi§i trÈ rÃt 
thÜÖng m‰n. ThÀy Çã chÌ dåy các em 
vŠ ch» Hi‰u và B°n phÆn làm con.  

Vì l§p 1a quá Çông nên phäi d©i 
qua Chánh ñiŒn. Chúng tôi s® ThÀy 
không bi‰t nên Çã Çi thÌnh ThÀy. Bån 
tôi nói v§i tôi: ,,ChÎ có tÜªng tÜ®ng là 
em Çón ThÀy qua Chánh ñiŒn b¢ng xe 
Çåp không? ThÀy Çã chÎu ngÒi Ç‹ em 
chª, nhÜng khi s¡p Ç‰n con dÓc Ç‹ 
qua Chánh ñiŒn ThÀy Çã xin xuÓng xe 
Ç‹ Çi b¶ !!!,,.  

Ngoài nh»ng gi© h†c và thäo luÆn, 
l§p 1a còn có chÜÖng trình thi Çua th‹ 
thao, tÆp Væn nghŒ. Có lë Væn nghŒ là 
môn sinh hoåt ÇÜ®c l§p 1a thích thú và 
hÜªng Ùng nhiŠu nhÃt. V§i con sÓ 109 
em, sÓ lÜ®ng không nhÕ Ç‹ phân chia 
làm Væn nghŒ. Chúng tôi Çã phân các 
em ra theo các nhóm có chuÄn bÎ các 
màn múa nhÜ các em GñPT Quäng 
ñÙc, GñPT Chánh DÛng. SÓ còn låi 
chia các em vào Ç¶i H®p ca, vào các 
vai cûa màn hoåt cänh LÎch sº ñÙc 
PhÆt Thích Ca. M¶t sÓ em phø v§i 
ThÎnh và Tài làm kÏ thuÆt.  

L§p 1a ngoài tôi và ngÜ©i bån ÇÒng 
s¿ cùng hai phø tá, chúng tôi có m©i 
thêm Thùy Nga, Bi, Thoa, anh DÛng. 
Nh»ng ngày cuÓi lo Væn nghŒ chúng 
tôi tình c© khám phá ra m¶t nhân tài 
xuÃt thân tØ Thøy Sï, Çó là Quäng 
ThiŒn. ThiŒn Çã cùng v§i Thoa lo thi‰t 
k‰ nh»ng b¶ quÀn áo cho các diÍn 
viên l§p 1a trong màn hoåt cänh. Và 
chÎ Kim Anh, PhÆt tº chùa Viên Ý Çã 
bÕ công sÙc may cho các em suÓt mÃy 
ngày. Còn chÎ NhÆt Tân Çã cho chúng 
tôi väi và cho mÜ®n ÇÒ. Ngoài ra 
chúng con cÛng xin cung kính tri ân TT 
Khuông ViŒt, SÜ chú NhÜ Tâm, SÜ chú 
Vån Ân, SÜ cô TuŒ ñàm Nghiêm, chÎ 
Mảnh Mai, ñH Viên Hoa, Bác Xuy‰n 
và Ban T° ChÙc ÇÎa phÜÖng Çã ûng h¶ 
tÎnh tài và bánh trái cho l§p 1a.  

LÀn ÇÀu tiên chúng tôi làm Væn 
nghŒ có ÇÀy Çû các Ban: Ban ñåo 
DiÍn, Ban KÏ ThuÆt, Ban Thi‰t K‰ 
QuÀn Áo và May Vá, Ban Dåy Múa, 
Ban h®p ca.  

Có th‹ nói Væn nghŒ næm nay rÃt 
vui. Màn hoåt cänh do chúng tôi t¿ 
biên, t¿ diÍn tåi ch‡ nhÜng Çã thành 
công tÓt ÇËp. Có nh»ng lúc chúng tôi 
tÜªng chØng nhÜ không th‹ th¿c hiŒn 
ÇÜ®c vì các em quá Çông. NhÜng khi 
diÍn xuÃt các em rÃt xuÃt s¡c.  

Màn hoåt cänh LÎch sº ñÙc PhÆt 
Thích Ca gÒm có 3 cänh:  

 Cänh 1 Hoàng HÆu mÖ thÃy 
voi tr¡ng sáu ngà, Thái Tº 
Çän sanh tåi vÜ©n Lâm Tÿ Ni.  

 Cänh 2 Thái Tº dåo chÖi 4 
c°ng thành.  

 Và Cänh 3 là Thái Tº vÜ®t 
thành xuÃt gia, Ma vÜÖng 
quÃy phá và Thái Tº chÙng 
quä thành PhÆt.  

Nhìn chung các em l§p 1a rÃt dÍ 
thÜÖng, bi‰t nghe l©i. ChÌ cÀn có 
Huynh TrÜªng chÎu khó hÜ§ng dÅn, 
các em së vào nŠ n‰p.  

Næm nay sinh hoåt cûa Gia ñình 
PhÆt Tº không rÀm r¶. Chúng tôi tÜªng 
Çâu së ch£ng ai bi‰t Ç‰n. NhÜng khi 
làm xong Væn nghŒ chúng tôi ÇÜ®c rÃt 
nhiŠu Phø Huynh khen t¥ng. H† nói 
con h† bây gi© Çã thích Çi các khóa tu 
h†c, chÙ trÜ§c khi Ç‰n Çây các em 
không muÓn Çi!  

Trong bu°i lÍ B‰ Måc, quš ThÀy 
cÛng Çã lên ti‰ng khen t° chÙc Gia 
ñình PhÆt Tº. Næm nay nh© các anh 
chÎ Huynh TrÜªng quän lš gi§i trÈ nên 
các em b§t phá phách!  

Sau cu¶c hành trình gÀn 3 tuÀn lÍ, 
chúng tôi tåm chia tay nhau. VŠ låi nhà 
hai ngày, nhÆn ÇÜ®c tin buÒn: H»u 
Minh ª Hòa Lan, tråi sinh L¶c Uy‹n 
cûa ñÙc quÓc næm 2002 Çã tØ trÀn. 
ThÆt Ç¶t ng¶t, cách Çây vài hôm ª bên 
khóa Tu h†c tôi vÅn còn g¥p Minh, 
Minh có Ç‰n chào tôi và hÕi tôi có cÀn 
giúp gì không? Hình nhÜ lúc Çó tôi 
Çang khiêng m¶t vài món ÇÒ, nét m¥t 
Minh thÆt buÒn. Tôi vì bÆn bÎu nên 
cÛng không Ç‹ š... MÃy anh chÎ em 
nhà Minh ai cÛng vui vÈ và siêng næng, 
nh§ låi tråi L¶c Uy‹n 2002 Minh là m¶t 
trong 5 tråi sinh nhÕ tu°i nhÃt. NguyŒn 
cÀu cho HÜÖng linh Minh vãng sanh vŠ 
th‰ gi§i ñÙc PhÆt A Di ñà. 

VŠ låi chùa vào lÍ Vu Lan, chúng 
tôi rÃt vui khi g¥p låi các em l§p 1a. 
Các em Çã hËn nhau vŠ chùa g¥p g«, 
làm công quä: G¥p låi Chung Ti‹u 
Phøng, VÏ, Thanh Mai ª Bodensee, 
Bích Ly, Phong ngÜ©i Çã Çóng vai làm 
voi, Cát TÜ©ng, các em Chánh DÛng, 
Chánh Tín v.v... ñ¥c biŒt là ThiŒn nhà 
ki‹u mÅu Ç‰n tØ Thøy Sï, Thoa, ThÎnh 
và Tài, lÀn này mÃy chàng vui quá 
chØng, nhÃt là anh chàng Læng Xæng. 
Chàng ta vui vì chàng Çã theo ch†c 
ÇÜ®c mÃy cô bé ngành Thi‰u cûa l§p 
1a. G¥p tôi là chàng ta cÙ nhe ræng ra 
cÜ©i v§i Çôi m¡t tròn xoe. Tuy læng 
xæng nhÜng chàng ta Çã làm ÇÜ®c 
nhiŠu viŒc rÃt Çáng k‹. 

Cu¶c hành trình Çã k‰t thúc nhÜng 
dÜ âm ch¡c së còn ª mãi trong lòng 
cûa l§p 1a. CÀu chúc cho tÃt cä chúng 
ta cùng nhau Tinh TÃn. Cùng hËn g¥p 
låi ª nh»ng khóa Tu h†c k‰ ti‰p. 

 (Mùa Hi‰u Hånh 2004) 
 



 

Viên Giác 143 tháng 10 næm 2004 24 

Trại du ngoạn 

Emden 
(từ ngày 09 đến 12.07.2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Nguyên Hoằng 

 
rong buổi họp thường niên tại 
chùa Viên Giác vào cuối tháng 

10 năm 2003, Htr. Thiện Tâm đề nghị 
trong hè 2004 chúng ta nên có một trại 
du ngoạn cho Thanh Thiếu của GÐPT 
tại Ðức. Trại nên tổ chức dưới hình 
thức cắm lều, sống gần thiên nhiên... 
Ý kiến được mọi người hưởng ứng và 
ghi nhận. Tôi đã nhận lời cùng Thiện 
Tâm đi tìm địa điểm cắm trại, định thời 
gian tổ chức trại. Sau khi nghiên cứu 
lịch sinh hoạt trong năm, chúng tôi chỉ 
có được cuối tuần đầu tháng 7 năm 
2004 là có thể thực hiện được trại bởi 
sau tuần đó là khóa giáo lý Âu Châu 
tại Ý, tiếp đó cung nghinh Ngọc Xá 
Lợi, rồi lễ Vu Lan… (Chỉ tiếc rằng 
trong những trong khoảng thời gian 
này thì các tiểu bang miền nam Ðức 
chưa được nghỉ hè).  

Sau khi chọn được thời gian tổ 
chức trại anh em chúng tôi đi tìm đất 
trại, trên báo, trên Internet… Ðịa điểm 
cắm trại phải hội đủ các điều kiện: rẻ 
tiền, có sân thể thao, gần núi hay gần 
biển v.v… 

Vào cuối tháng 1 năm 2004 tại 
chùa có một chương trình đọc thơ của 
Thầy Nhất Hạnh do một người Ðức 
đứng ra tổ chức, ông là Kaufhold Hiệu 
trưởng của trường tiểu học tại Emden, 
thành phố ven biển cách xa Hannover 
chừng 300 cây số. Khi đến chùa ông 
Kaufhold đã gặp GÐPT nhờ phụ họa 
vào chương trình đọc thơ này bằng 
những màn vũ dân tộc, múa Lân… 
Chúng tôi hoan hỉ nhận lời, nhân cơ 
hội này tổng dợt cho chương trình Lân 
và văn nghệ Tết luôn. 

Mãi đến tháng 4 mà chúng tôi chưa 
chọn được địa điểm trại nào ưng ý cả. 
Tôi hỏi ý kiến của Bác Gia Trưởng 
(BGT) của GÐPT Tâm Minh, dù sao 

Bác cũng đã từng có kinh nghiệm tổ 
chức trại, biết đâu Bác có sáng kiến 
hay. Ba ngày sau nhận được một bức 
điện thư từ thành phố nhỏ miền biển -
Emden-  trong thư viết đầy đủ dữ kiện 
và giá cả của đất trại tại đây. À, hóa ra 
BGT đã liên lạc với ông Kaufhold, là 
người anh em bạn đạo của Bác và nói 
rõ những ưu tư của chúng tôi. Ông 
Kaufhold đã sốt sắng điện thoại tìm 
chỗ và cho biết rằng trường tiểu học 
trong thời gian hè chúng tôi có thể sử 
dụng miễn phí, sân cỏ cũng được 
phép dựng lều, các lớp học được 
trưng dụng phòng khi bão tố phong ba 
còn có nơi trú ngụ. Bên cạnh trường là 
sân thể thao trong nhà, nhà tắm nước 
nóng các tham dự viên được dùng cả 
ngày… chỉ có một điều là trường học 
nằm ở trung tâm thành phố! Khi nhận 
được thư, chúng tôi thấy được chữ 
miễn phí và có nơi chơi thể thao là gật 
đầu lia lịa. Sau vài hôm, ông Kaufhold 
đã hối thúc chúng tôi phải trả lời thư 
để ông còn tiến hành các thủ tục hành 
chánh với cơ quan công quyền tại đây. 
Ngay lập tức chúng tôi yêu cầu hai Htr. 
Thiện Mỹ và Chúc Phục của Minh Hải 
cách Emden khoảng 30 cây số đến 
xem đất trại. Các anh cho chúng tôi 
biết không có gì trở ngại nếu GÐPT về 
đây dựng lều. Tôi nhanh chóng viết 
thư trả lời, lập chương trình trại, hội ý 
với các Htr. của Tâm Minh và Pháp 
Quang, ấn định trại phí và kỹ thuật 
trong trại.  

Cuối tháng Năm, vào dịp lễ Phật 
Đản thư mời tham dự trại được phân 
phát đến các GÐPT và phụ huynh tại 
địa phương. Các em vui mừng đếm 
từng ngày đến khi tham dự trại...  

Trước khi trường học nghỉ hè, Ông 
Kaufhold liên lạc và cho biết kế hoạch 
du lịch sang Áo của ông được dời lại. 
Tôi vui mừng viết thư mời ông đến 
tham dự lễ khai mạc trại và được dịp 
giới thiệu đến các bạn Lam người ân 
nhân, đã tạo điều kiện để chúng tôi có 
nơi cắm trại này. Ông vui vẻ nhận lời 
và cho biết hôm ấy sẽ có đại diện của 
thành phố và nhà báo đến ngỏ lời 
chào mừng chúng tôi. Ông cũng đề 
nghị nếu được thì GÐPT có thể sinh 
hoạt với tổ chức chăm sóc thanh thiếu 
niên tại địa phương Emden để trao đổi 
văn hoá… Ban đầu tôi lấy làm hãnh 
diện vì së được đón tiếp những nhân 
vật quan trọng của chính quyền địa 
phương, nhưng sau đó là sự lo lắng 
làm sao cho mọi việc trôi chảy như 
mình sắp xếp. Nếu chỉ có trong nội bộ 
thì chương trình được uyển chuyển, 
và như đã thảo luận từ trước trại này 
làm thật đơn giản, không cần Ban 
Quản Trại, không có Ban Ẩm Thực… 
Nhưng giờ thêm việc ngoài ý muốn, đã 
rơi vào thế  này rồi thì biết làm sao? 
Biết được mối lo của anh em chúng 
tôi, BGT đã viết thư xin Thầy Cố Vấn 
Giáo Hạnh giúp đỡ, để làm sao có quý 

chư Tăng trong buổi khai mạc này. 
Anh Thị Hiện, Trưởng Ban Hướng 
Dẫn GÐPT VN tại Ðức Quốc cũng 
đang có mặt ở chùa, đang dự khóa tu 
Gieo Duyên 14 ngày, cũng bị đám đàn 
em năn nỉ, đưa xe đến kéo đi về đất 
trại làm bình phong trong ngày lễ khai 
mạc này...  

Tuy nhiên còn mối lo âu khác, bởi 
theo tin dự báo thời tiết cho biết cuối 
tuần sẽ có bão qua miền bắc Ðức với 
những trận cuồng phong và mưa đá... 
Như đã hẹn trước đúng 17 giờ đoàn 
xe, bốn chiếc xe đưa 13 người từ 
Hannover trực chỉ hướng đất trại. Ðến 
Oldenburg thì mây đen kéo đến dày 
đặc làm cho bầu trời tối sầm lại, mưa 
bắt đầu rơi nặng hạt. Ðoàn xe chạy 
chậm lại, nhích lên từng mét một. 
Thấy có xe cảnh sát và xe cứu thương 
chớp đèn, hú còi chạy tới, chúng tôi 
đoán biết có tai nạn giao thông phía 
trước. Tôi nghĩ đến các anh chị em tại 
đất trại, chắc các lều bị gió cuốn bay đi 
hết rồi. Hơn 30 phút chúng tôi vượt 
được một chặng đường chừng 10 km, 
qua khỏi nơi xảy ra tai nạn.  

Trời lúc này đã tạnh mưa và trở 
nên quang đãng, nên chúng tôi cho xe 
tăng tốc độ vì nóng lòng muốn đến đất 
trại nhanh hơn. Hơn 20 giờ, chúng tôi 
còn cách Emden 30 cây số, nhận 
được điện thoại của Htr. Quảng Quý 
cho biết: Chương trình lễ khai mạc 
được dời lại vào lúc 20 giờ 30 vì chưa 
có ai đến cả. Ông Hiệu trưởng và vị 
đại diện của thành phố đã có mặt đúng 
19 giờ và được biết chương trình thay 
đổi nên họ cũng hoan hỷ hẹn chốc 
nữa quay lại.  

Hai anh Thiện Mỹ và Chúc Phục đã 
có mặt từ sớm để giúp đỡ các anh chị 
em cắm hoa chưng bàn Phật, mua các 
thứ cần thiết cho mấy ngày trại. Hai 
anh không thể chờ lâu nên đã trở về 
lại Aurich. Vậy anh Thị Hiện và Thầy 
Hạnh Hảo thì sao ?, tôi hỏi dồn. Không 
có ai cả, anh Thị Hiện thì cảm nặng 
không đi theo được ...  

Bây giờ tại đất trại chỉ có vài người 
của Tâm Minh, Pháp Quang cũng 
chưa tới... Chỉ còn 15 Phút nữa thôi là 
lễ khai mạc bắt đầu, chắc mình sẽ đến 
kịp để chia xẻ công việc cùng anh em. 
Trong đầu tôi đang suy nghĩ mông 
lung không biết mọi người tại trại đang 
ứng xử với công việc như thế nào.  

Đến 20 giờ 35 đoàn xe chúng tôi 
đến bãi đậu xe trước sân trường, tôi 
hối các anh chị em trong các xe thay 
đoàn phục để vào làm lễ khai mạc, ai 
cũng ngớ ngẩn tưởng rằng mọi 
chuyện đã xong rồi... Áo quần chỉnh 
tề, tay dắt Oanh Vũ chúng tôi chạy 
nhanh vào trường học tìm nơi mà toàn 
trại đang tập họp để làm lễ khai mạc... 
Sau vài phút lùng sục các phòng ốc 
chúng tôi đến nơi và nhẹ nhàng bước 
vào hàng ngũ để không gây sự xáo 
trộn của buổi lễ. Ðang lúc ấy vị đại 
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diện của thành phố đang nói những lời 
chào mừng đến toàn trại. Ðảo mắt 
nhìn quanh tôi áng chừng 50 người 
tham dự kể cả Phụ huynh và Oanh Vũ. 
Htr. Thiện Tâm, như đã phân công 
đang đứng trước điều khiển chương 
trình, anh Thiện Ðạt thực hiện công 
việc tiếp tân và thông dịch. Thở phào 
khi thấy mọi việc đâu vào đó, không 
khí buổi khai mạc thật long trọng, 
nhưng mọi người ai cũng hân hoan. 
Sau khi tặng quà lưu niệm và tiễn 
khách, chúng tôi thông qua vài điểm 
chính của ba ngày trại.  

Chương trình đi sang đảo Borkum 
bị hủy bỏ vì lý do thời tiết xấu và biển 
động, được thay vào đó là một buổi 
Picnic tại bờ hồ nhân tạo ở Aurich. 
Mặc dù biết trời không được đẹp trong 
cuối tuần nhưng các anh em vẫn cắm 
lều như đã hẹn trước. Bãi cỏ phía sau 
trường học được trưng dụng, 10 lều 
được dựng lên dưới mưa. Sau khi 
kiểm soát sự an toàn của lều mình, 
các anh chị em tập trung tại phòng kỹ 
thuật cùng niệm Phật và thưởng thức 
những tô mì nóng, thơm nghi ngút 
khói. Với những nụ cười làm quen, 
những lời chào mừng hỏi thăm đang 
đưa anh em chúng tôi vào không khí 
trại. Phần trại thì coi như đã tạm yên, 
giờ mọi người chỉ lo tìm chổ ấm mà 
thả mình thôi... Còn lại anh em chúng 
tôi phải ngồi tại văn phòng để phân 
chia công việc điều hành trại. Thiện 
Tâm nhận trách nhiệm của đời sống, 
Ban Sinh Hoạt gồm có Thiện Hà, 
Nguyên Thảo, Nguyên Thành, Quảng 
Quý, Quảng Giao. Thủ quỹ trại có 
Ngọc Thể và Thiện Liên. Các Phụ 
huynh lo phần đi chợ và ẩm thực trại... 

Sáng ngày thứ Bảy, sau tiếng còi 
thức chúng, mọi người nhanh lẹ vệ 
sinh cá nhân, tập trung tại chánh điện 
để làm lễ đoàn và nghe những thông 
báo chính trong ngày. Trong thời gian 
ấy Phụ Huynh đã cử người đi mua 
bánh mì, nước và các thức ăn cần 
dùng trong hai ngày tới. Sau buổi điểm 
tâm, các tham dự viên tập trung tại 
sân trường lên xe nhắm hướng 
Aurich, hai Htr. Thiện Mỹ và Chúc 
Phục đang chờ đón, hướng dẫn đến 
địa điểm Picnic. Ðến trưa mọi người 
cùng nhau đi ra bãi biển, nơi đây các 
em có chỗ chơi, Phụ huynh có chỗ 
ngồi tâm sự và cùng ăn trưa. Chúng 
tôi được thưởng thức món chả lụa 
chay do các Phụ huynh của GÐPT 
Minh Hải tặng cho toàn trại cùng với 
bánh mì mua từ sáng. Sau bữa trưa 
chúng tôi đưa Oanh Vũ ra biển lội 
nước, lúc này thủy triều xuống nên đi 
xa bờ cả cây số mà nước vẫn còn 
ngang mắt cá chân. Từ cuối chân trời 
mây đen tụ lại, chúng tôi nghĩ gió từ 
trong đất liền sẽ thổi mây ra biển khơi. 
Bổng nhiên gió đổi chiều mưa lất phất, 
mọi người kêu nhau quay trở vào bờ, 
nhưng không còn kịp nữa, đi được vài 

trăm mét thì mưa nặng hạt, bây giờ 
mới đúng là tắm mưa biển Bắc, chúng 
tôi ướt như chuột lột, những người đi 
chưa xa thì đã chạy vào kịp, núp dưới 
mái hiên, nhìn ra biển thấy từng nhóm 
tay dắt nhau, tay che mưa đi vào thì 
cười và nghĩ thầm mình còn may mắn. 
Nụ cười không được tồn lâu, gió bổng 
đổi chiều, mái hiên nhỏ hẹp không đủ 
để che mưa, cho nên tất cả đều bị ướt 
lạnh, mọi người tránh gió quay mặt 
vào tường như một phản xạ tự nhiên, 
bây giờ phía sau cũng bị ướt nốt. 
Chúng tôi gặp lại nhau trong căn nhà 
gần đó không ai khô hơn ai, cả bọn 
nhìn nhau cười huề.  

Sau lần tắm mưa thoải mái chúng 
tôi ra xe quay về đất trại chuẩn bị cho 
bữa ăn chiều và chương trình thi đấu 
thể thao đầy hứa hẹn. Nhận được điện 
thoại, gia đình anh Chúc Phục sẽ yểm 
trợ cho các em Oanh Vũ một nồi 
Sparghetti chay. Các em vui mừng vỗ 
tay chờ đợi. Sau bữa ăn tối, thông báo 
từ đời sống trại: đúng 20 giờ tất cả 
toàn trại tập trung tại sân thể thao, còn 
khuôn viên trại sẽ được khóa lại, 
không ai được phép ở trong trường 
học. 

Ban Sinh Hoạt chia toàn trại ra làm 
ba đội, mọi người đều tham dự, không 
phân biệt tuổi tác. Hơn 10 môn thi đấu 
đồng đội và thể lực, đòi hỏi các vận 
động viên phải có sức dẻo dai, nhanh 
lẹ và tinh thần đồng đội cao. Cảm ơn 
sáng kiến và sự chuẩn bị của các anh 
chị em trong Ban Sinh Hoạt, mọi 
người đặt hết tâm sức vào cuộc thi, 
thật là hào hứng và không thể thiếu 
được những trận cười nắc nẻ. Ðến 22 
giờ 30, thì mọi người đã thấm mệt, 
chúng tôi cũng không muốn làm ồn 
đến những hàng xóm xung quanh 
trường học, nên tạm ngưng và hẹn 
đến ngày mai. Các em chấm dứt 
chương trình của ngày đầu tiên với 
những nụ cười thật tươi và trở về 
phòng, về lều. Anh em của ban sinh 
hoạt ngồi lại với nhau để bàn chương 
trình ngày mai, chuẩn bị trò chơi lớn 
với chủ đề tìm hiểu thành phố Emden. 

Sáng Chủ nhật, sau khi lễ Phật 
chào cờ đoàn, thông báo chương trình 
trong ngày, toàn trại tập trung tại 
phòng ăn để cùng điểm tâm. Ðúng 10 
giờ, tiếng còi tập họp trổi dậy, như đã 
thông báo trước trong câu chuyện 
dưới cờ, các tham dự viên đầy đủ 
hành trang, sẵn sàng khởi hành. Sau 
hai giờ đồng hồ chạy quanh thành 
phố, đến các địa điểm được đánh dấu 
trên bản đồ, các nhóm phải ghi chú và 
chụp hình để còn tường thuật với Ban 
Giám Khảo. Các đoàn đã trở về đất 
trại đúng giờ hẹn trước. Trò chơi lớn 
thành công cũng một phần nhờ trời 
nắng ấm và khô ráo. Chương trình 
buổi chiều, toàn trại sẽ được hướng 
dẫn ra bãi biển cách Emden chừng 8 
cây số có bãi cát và sân chơi cho 

Oanh Vũ. Tại đây thanh thiếu và phụ 
huynh sẽ chia đội thi đấu bóng 
chuyền. Các em biết được ra biển lần 
nữa, vui mừng gói ghém khăn áo tắm. 
Ðoàn xe rời trường học đi ra biển, trời 
lại lất phất mưa. Chúng tôi đến địa 
điểm, không thấy một chiếc xe nào 
trong bãi. Gió thổi mạnh đem từng cơn 
lạnh từ ngoài biển khơi vào. Mọi người 
đồng ý về lại trường học và thi đấu tại 
sân thể thao trong nhà vừa an toàn 
cho sức khỏe và vui hơn. Thoáng nhìn 
thấy những gương mặt tiu nghỉu của 
các em, chúng tôi đề nghị đãi các em 
một chầu kem hoặc khoai chiên. Ông 
chủ quán đứng ngáp ruồi từ sáng. 
Thấy chúng tôi đến mở hàng mua mấy 
mươi cây kem và hơn hai mươi phần 
khoai chiên, nên hết lòng chiều khách. 
Các em Oanh Vũ vui mừng cùng phụ 
huynh và các anh chị ngồi sát bên 
nhau dưới mái hiên núp gió tránh mưa 
thật là ấm cúng.  

Khi về lại trại được biết có một vài 
xe phải về vì ngày hôm sau còn đi làm, 
chúng tôi làm lễ bế mạc trại và chụp 
hình lưu niệm. Ban Tổ Chức trại không 
quên cám ơn các anh chị em trong 
Ban Sinh Hoạt đã hết lòng thực hiện 
chương trình, cùng tỏ lòng biết ơn gia 
đình hai anh Thiện Mỹ và Chúc Phục 
đã yểm trợ cho Trại cả tinh thần lẫn 
vật chất. Sau khi thủ quỹ báo cáo chi 
thu, tiền trại còn dư 170 Euro. Ban Tổ 
Chức đề nghị cúng dường vào quỹ 
xây đài Phật Di Lặc để gieo duyên, 
mọi người đều đồng thanh hoan hỷ. 
Tiếp sau bữa cơm chiều là chương 
trình thi bóng đá cũng được bắt đầu.  

Ðêm cuối cùng mọi người quây 
quần bên nhau bên ánh đèn cùng ca 
hát và tâm sự, anh chị Htr. thì trao đổi 
kinh nghiệm điều khiển đoàn, phụ 
huynh thì nói với nhau đề tài dạy con 
cái. Ðề tài tưởng chừng như không thể 
nào dứt. Các phụ huynh đều nhận 
thấy chỉ có những kỳ trại như thế này 
thì các em mới có cơ hội sinh hoạt 
cùng phụ huynh như là một người bạn 
đồng đội trong những cuộc thi. 

Ngày thứ Hai, mặt trời lên cao, mọi 
người còn đắm sâu trong giấc ngủ, 
một số phụ huynh dậy từ sớm, lau 
chùi quét dọn trường học. Sau bữa ăn 
sáng các anh chị em phân chia các 
phòng để làm vệ sinh trả lại sự sạch 
sẽ như lúc mình mới đến. Ông Hiệu 
trưởng điều ông quản gia và vài người 
nữa đến làm vệ sinh tổng quát và lau 
chùi các lớp học sau khi chúng tôi ra 
về, và ông đã viết thư cám ơn những 
bức tranh sơn mài mà toàn trại đã có 
nhã ý tặng đồng thời chuyển lời khen 
của ông quản gia đến toàn trại; về sự 
sạch sẽ và kỷ luật của các tham dự 
viên mà ông ấy đã tiếp cận trong cuối 
tuần vừa qua. 

Mặc dù kỳ trại du ngoạn tại Emden 
không thuận với thời tiết, nhưng khi ra 
về mọi người ai cũng luyến tiếc và bịn 
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rịn. Ðoàn xe từ từ lăn bánh, những lời 
chào tạm biệt…, những cái vẫy tay lưu 
luyến hẹn gặp nhau tại chùa Viên Giác 
trong tháng 8... Mưa lại lất phất bay...•  

 

� 
 

Tình huynh ÇŒ 
 

� ThiŒn Ý 
 

hÃm thoát Çã 10 næm chúng 
tôi quen bi‰t, chÖi thân và trª 

thành Huynh ñŒ. Nói cho Çúng chúng 
tôi g†i nhau b¢ng sÜ t› và sÜ ÇŒ. TrÜ§c 
khi bi‰t tôi, SÜ ÇŒ là bån thân cûa em 
tôi. Chúng tôi b¡t ÇÀu thân thi‰t k‹ tØ 
nh»ng kÿ tråi cûa t° chÙc Gia ñình 
PhÆt Tº. K› niŒm cûa nh»ng ngày ª 
ÇÃt tråi cho Ç‰n bây gi© vÅn còn tÒn tåi 
trong tâm khäm chúng tôi. ñó là nh»ng 
chu‡i ngày thÀn tiên nhÃt. HÒi Ãy 
chúng tôi m¥c sÙc bày trò phá phách 
thiên hå. Vui nhÃt là không ai tìm ra 
ÇÜ®c thû phåm! Cho Ç‰n bây gi© 
không ai có th‹ ng© chúng tôi chính là 
thû phåm!  

Em tôi và sÜ ÇŒ có tài nghï ra 
nh»ng trò chÖi Ç¶c Çáo Ç‹ ch†c cÜ©i 
thiên hå. Ngày xÜa Çi tråi mà không 
phá, không nghÎch ng®m ch¡c chúng 
tôi së buÒn và khó chÎu l¡m.  

MÜ©i næm trôi qua Ç‰n bây gi© m‡i 
lÀn có dÎp vŠ ÇÃt tråi chúng tôi vÅn còn 
thèm phá! Tøc ng» ViŒt nam có câu: 
,,ˆn cÖm có canh, Tu hành có bån,,... 
Câu này ÇÓi v§i tôi thÆt là có š nghïa. 
Nh»ng næm sau này tôi và sÜ ÇŒ có 
nhiŠu cÖ h¶i làm viŒc chung. Tháp 
tùng theo các anh chÎ l§n chung lo 
PhÆt s¿ Çó Çây. Nh© vÆy chúng tôi 
hi‹u và thông cäm nhau hÖn. Tánh 
tình sÜ ÇŒ rÃt ÇiŠm Çåm và kín Çáo; 
còn tôi khó chÎu và kiêu hãnh. HÒi nhÕ 
tôi ÇÜ®c gia Çình và bån bè gán cho 
cái tên là cô bé khó tánh. Bao nhiêu 
næm trôi qua tánh tình tôi khó vÅn 
hoàn khó. Vì vÆy nên khi sinh hoåt 
trong Gia ñình PhÆt Tº, g¥p các em 
có tâm tánh kÿ lå tôi rÃt hi‹u và thông 
cäm các em. 

Nh»ng lúc làm viŒc chung, tôi và sÜ 
ÇŒ thÜ©ng hay sách tÃn lÅn nhau vŠ 
vÃn ÇŠ tu h†c. Nh»ng khi giäi Çãi nghe 
sÜ ÇŒ tinh tÃn khi‰n tôi cÛng phäi cÓ 
g¡ng noi theo. Có nh»ng lúc tinh thÀn 
xuÓng thÃp sÜ ÇŒ là ngÜ©i Çã theo an 
ûi, chia sÈ, phân tích phäi trái Ç‰n v§i 
tôi. Chúng tôi m‡i ngÜ©i t¿ l¿a cho 
mình m¶t pháp môn tu. Lâu lâu sÜ ÇŒ 

g†i Ç‰n Ç‹ nh¡c nhª: ,,SÜ t› niŒm 
ThÀn chú Ç‰n Çâu rÒi? SÜ ÇŒ cûa chÎ 
thÙ tÜ này vŠ chùa tham d¿ khóa tu 
Gieo Duyên vài ngày, SÜ t› Çi chÙ ?,,. 
"- ¯, phäi Çi thôi !". Có nh»ng lúc 
không muÓn Çi nhÜng vì sÜ ÇŒ thôi 
thúc nên phäi ráng Çi! Nh© sÜ ÇŒ nên 
næm nay tôi ÇÜ®c tham d¿ khóa tu 
Gieo Duyên lÀn ÇÀu tiên tåi chùa Viên 
Giác. ñÜ®c quen bi‰t nhiŠu bån ñåo 
l§n, nhÕ. VØa h†c các bài Giáo lš, vØa 
có cÖ h¶i suy tÜ và th¿c hành Oai nghi 
nh»ng khi chÃp tác, nói næng... Quš SÜ 
Cô Çã dåy tôi Ç†c bài chú Quét nhà khi 
quét nhà Ç‹ cho các chúng sanh ª cõi 
thÃp kém ÇÜ®c l®i låc. Có nh»ng lúc 
nói næng quên mÃt chánh niŒm, thì chÌ 
cÀn cái li‰c m¡t cûa ThÀy cÛng khi‰n 
cho mình v¶i vàng quay vŠ v§i th¿c 
tåi... Nh»ng bu°i tÓi låy kinh ñåi Bát 
Ni‰t Bàn m‡i ch» m‡i låy, có nh»ng lúc 
quá mŒt mÕi nhÜng khi nhìn thÃy các 
ñåo h»u l§n tu°i, các em nhÕ vÅn an 
nhiên t¿ tåi. Ho¥c khi nhìn cänh nh»ng 
ngÜ©i tu°i trÈ cÀn cù ngÒi h†c kinh 
Læng Nghiêm trong Chánh ñiŒn lúc 
m†i ngÜ©i Çã an giÃc... ThÆt cäm Ç¶ng 
vì có nh»ng em ti‰ng ViŒt không rành 
nhÜng vÅn kiên trì ngÒi Çánh vÀn tØng 
ch», h†c tØng câu... Sau khóa tu tôi 
mang vŠ nhà ÇÜ®c thêm ch» H†c mà 
ThÀy Çã Üu ái trao t¥ng: 

Bi‹n h†c không b© siêng là b‰n 
Tr©i xanh có lÓi chí là thang 
Sau khóa tu, tôi và sÜ ÇŒ chia tay 

vŠ låi trú xÙ. HËn g¥p låi vào tháng 
Tám tåi chùa Viên Giác Ç‹ Çänh lÍ Xá 
L®i. 

Vì bu°i khai måc chÜÖng trình 
chiêm bái Xá L®i hÖi trÍ nên chúng tôi 
phäi hoãn låi ngày chû nhÆt vì cuÓi 
tuÀn Çó chúng tôi bÆn. CuÓi tuÀn g¥p 
låi bån bè, vui quá nên tôi låi chÀn ch©. 
Không bi‰t có nên l¥n l¶i vŠ chùa ngày 
chû nhÆt không? TrÜa chû nhÆt, sÜ ÇŒ 
g†i ki‰m tôi ba lÀn nhÜng tôi låi không 
mª máy. Mãi t§i 6 gi© chiŠu sÜ ÇŒ m§i 
ki‰m ÇÜ®c tôi. SÜ ÇŒ cho tôi bi‰t là anh 
ta và Çám ÇŒ tº Çang trên ÇÜ©ng vŠ 
chùa Viên Giác, kêu tôi hãy lên ÇÜ©ng! 
Tôi bàng hoàng nhÜ ngÜ©i tÌnh m¶ng, 
hÓi ti‰c tåi sao mình không mª máy; 
n‰u có thì gi© này tôi Çã cùng v§i sÜ 
ÇŒ vào chùa Çänh lÍ Xá L®i. Tôi suy 
nghï và hÓi ti‰c, càng suy nghï càng 
hÓi ti‰c, n‰u mình không Çi mình së ân 
hÆn l¡m! 

Trên ÇÜ©ng vŠ nhà tôi quy‰t ÇÎnh 
lên ÇÜ©ng vŠ chùa. Tôi chÌ kÎp vŠ nhà 
thay b¶ quÀn áo và lÃy theo vài thÙ l¥t 
v¥t là chåy v¶i lên chuy‰n xe cuÓi 
cùng. Vào chùa lúc nºa Çêm tâm tôi 

thÆt an låc, ngó qua cºa s° vào Chánh 
ñiŒn thÃy các bŒ trang trí Xá L®i thÆt 
ÇËp. 

TÓi Çó tôi Çã báo cho sÜ ÇŒ vài 
dòng: ,,Cám Ön sÜ ÇŒ Çã nh¡c nhª, sÜ 
t› Çã vŠ Ç‰n chùa, vÅn còn kÎp d¿ lÍ 
B‰ Måc sáng mai,,. 

Sau th©i công phu sáng, Çúng 9 gi© 
các PhÆt tº vân tÆp vào Chánh ñiŒn 
d¿ lÍ. TrÜ§c khi chiêm bái lÀn cuÓi 
cùng, TT PhÜÖng TrÜ®ng Çã cº hành 
nghi thÙc CÀu an ng¡n. Bu°i lÍ thÆt 
trang nghiêm không m¶t ti‰ng Ç¶ng. ´t 
khi nào tôi d¿ ÇÜ®c m¶t bu°i lÍ cäm 
Ç¶ng nhÜ sáng hôm Çó, có lë nh© l¿c 
cûa Xá L®i. M†i ngÜ©i yên l¥ng bÜ§c 
tØng bÜ§c nhË nhàng, nÓi Çuôi nhau 
chiêm ngÜ«ng tØng loåi Xá L®i cûa chÜ 
PhÆt, cûa các vÎ T°. LÀn lÜ®t ÇÜ®c 
ThÀy PhÜÖng TrÜ®ng cho Ç¶i ÇÀu Xá 
L®i cûa ñÙc Thích Ca Mâu Ni. Bu°i lÍ 
Çã hoàn mãn nhÜng PhÆt tº vÅn cÙ tÃp 
nÆp, xin ti‰p tøc ÇÜ®c chiêm bái cho t§i 
gÀn 1 gi© trÜa. 

Nhìn låi Çoån ÇÜ©ng hÖn 10 næm 
qua, sÜ ÇŒ Çã sách tÃn, nh¡c nhª tôi 
rÃt nhiŠu. NhÃt là trong th©i gian gÀn 
Çây Bát phong Çã Ç‰n và gây cho tôi 
khá nhiŠu phiŠn não. Bän tánh tôi vÓn 
khó chÎu låi càng khó chÎu hÖn. SÜ ÇŒ 
và Çám ÇŒ tº Çã chÎu Ç¿ng tôi rÃt 
nhiŠu. Nh»ng khi tôi sân si là bao 
nhiŠu n‡i b¿c tÙc sÜ ÇŒ ÇŠu phäi hÙng 
chÎu, thÆm chí mÃy tên ÇŒ tº cÛng bÎ 
vå lây. 

Vi‰t bài này nhÜ món quà tình 
nghïa t¥ng ngÜ©i em Çã cùng Çi v§i tôi 
m¶t quãng ÇÜ©ng dài.• 
 

Phân Üu 
 

Vô cùng thÜÖng ti‰c: 
Anh  

Quäng Nh¿t NguyÍn H»u Minh 
 

ñoàn viên ngành Thanh GñPT 
Chánh Tín Hòa Lan 

Tråi sinh tråi HuÃn luyŒn L¶c Uy‹n 
2002 tåi ñÙc QuÓc 

ñã Ç¶t ng¶t tØ giã cõi trÀn ngày 
16.08.2004 tåi Hòa Lan 
HÜªng dÜÖng 23 tu°i 

 
Thành kính chia buÒn cùng Tang 
quy‰n, cÀu nguyŒn hÜÖng linh anh 
H»u Minh siêu sanh C¿c Låc QuÓc. 
 
Ban Quän Tråi và Tråi sinh tråi L¶c 
Uy‹n 2002 tåi Aurich 
Lam Viên ñÙc QuÓc 

 

T 
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Tùy bút mùa 
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� Nguyên CÀu 
 

      Bån Öi, 
 
Nh§ ngày nào khi còn ngÒi trên 

gh‰ cûa trÜ©ng Çåi h†c, tôi Çã Ç†c tác 
phÄm "Mänh ÇÃt cuÓi cùng cûa ngÜ©i 
không còn ÇÃt sÓng" cûa Erich Maria 
Remarque- nhà n» væn hào ñÙc n°i 
ti‰ng qua cuÓn ti‹u thuy‰t: "M¶t th©i Ç‹ 
yêu m¶t th©i Ç‹ ch‰t". Tôi Çã bÒi hÒi 
xúc Ç¶ng vŠ câu chuyŒn tình cûa Çôi 
trai gái yêu nhau trong th©i ñÙc QuÓc 
Xã. H† bu¶c phäi sÓng lang thang rày 
Çây mai Çó vì h† là dân Do Thái. T¿ 
nhiên tôi sinh lòng lân mÅn quan tâm 
Ç‰n cô gái, vì trÜ§c kia cô ta cÛng Çã 
tØng là sinh viên khoa Hóa- cùng 
ngành h†c cûa tôi. Trong th©i gian loån 
låc chåy trÓn quân Ç¶i phát xít ñÙc, 
nhÜng cô vÅn luôn mang theo cuÓn 
Bách khoa Toàn thÜ Hóa, bªi cô rÃt 
say mê vŠ môn h†c này. Th‰ rÒi vì 
hoàn cänh quá khó khæn ng¥t nghèo; 
vì quá Çói, ngÜ©i bån trai ÇŠ nghÎ: "... 
Em hãy Çem bán cuÓn sách Çi, Ç‰n 
nÜ§c này mà em còn gi» cuÓn sách Çó 
làm gì! Nó có ích gì Çâu?...". Nàng Çã 
bÆt khóc tÙc tÜªi và bán cuÓn sách Ãy 
Ç‹ mua thÙc æn. Hoåt cänh Çó Çã gây 
xúc Ç¶ng månh më trong tôi, vì trong 
Ç©i ngÜ©i Çôi khi có nh»ng hoài bão 
l§n lao hay nh»ng Ü§c mÖ nhÕ bé së 
ch£ng có giá trÎ gì ÇÓi v§i Ç©i sÓng th¿c 
tåi! 

Cäm giác Ãy dÜ©ng nhÜ ngày nay 
låi tr‡i dÆy trong tôi, bªi tôi Çang sÓng 

lÜu vong và chÜa ÇÜ®c chÃp nhÆn tœ 
nån tåi ñÙc. N‡i ám änh bÎ trøc xuÃt vŠ 
nÜ§c nhÜ nh»ng cÖn ác m¶ng dày vò 
tôi h¢ng Çêm. LuÆn ÇiŒu vŠ nÜ§c së 
không bÎ b¡t b§, tù Çày nhÜ là m¶t l©i 
dø d‡. Ai dám bäo Çäm ª m¶t ÇÃt nÜ§c 
mà thông tin bÎ kiŠm tÕa và t¿ do dân 
chû chÌ là bánh vë? Nh§ nh»ng lúc còn 
sÓng trong tråi tœ nån; quanh mình 
không chÌ có ngÜ©i ViŒt Nam, mà còn 
có cä ngÜ©i Hoa, Nga, Th°, Irak, 
Marokko, Bosnia v.v... H† Ç‰n nÜ§c 
ñÙc vì nhiŠu lš do: tœ nån c¶ng sän, 
trÓn áp bÙc, trÓn khûng bÓ và cä thiên 
tai dÎch h†a v.v... Tôi t¿ hÕi, th‰ gi§i Çã 
bÜ§c vào k› nguyên tin h†c, lë ra con 
ngÜ©i bi‰t phäi sÓng chung hòa bình, 
xây d¿ng m¶t xã h¶i t¿ do hånh phúc; 
nhÜng tåi sao con ngÜ©i vÅn còn gây 
chi‰n tranh tàn khÓc, vÅn còn Çàn áp 
nh»ng ngÜ©i khác chính ki‰n... TØ Çó 
m§i có thành phÀn ly hÜÖng, sÓng cô 
Ç¶c ª xÙ ngÜ©i.  

 
Là lÜu dân, dù ngÜ©i có giÃy t© h®p 

lŒ hay không h®p lŒ, dù Çã h¶i nhÆp 
hay chÜa h¶i nhÆp vào xã h¶i m§i "h† 
vÅn là ngÜ©i xa lå ª trên ÇÃt nÜ§c xa 
lå" (Strangers in a strange Land) và 
vÅn mang tâm trång "Çôi khi tôi cäm 
thÃy nhÜ mình kËt gi»a hai th‰ gi§i" 
(Sometimes I feel like I 'm stuck 
between two worlds) (*)...  

 
N‰u ngày trÜ§c, Çôi tình nhân nói 

trên cäm thÃy cô Ç¶c lang thang gi»a 
dòng ngÜ©i và chÌ bi‰t tính tØng ngày 
trÜ§c m¡t; thì nay tôi và nh»ng ngÜ©i 
ÇÒng cänh ng¶ låi càng cäm thÃy bÖ 
vÖ, låc lõng bì‰t chØng nào! Tôi không 
bi‰t cu¶c Ç©i trôi vŠ Çâu, tÜÖng lai së 
ra sao cho dù cu¶c sÓng xung quanh 
dÜ©ng nhÜ vÅn êm ä trôi theo th©i 
gian... 
 
    Tuy th‰, tôi cÛng bi‰t mình vÅn còn 
may m¡n và hånh phúc hÖn c¥p trai 
gái kia cách Çây mÃy thÆp k›. Bªi vì 
chúng tôi Çang nÜÖng nh© vào cºa 
PhÆt tØ bi, h†c ÇÜ®c lë vô thÜ©ng cûa 
tåo vÆt và nhÆn thÙc ÇÜ®c luÆt Nhân 
Quä, NghiŒp L¿c, š niŒm Duyên Khªi 
cûa PhÆt Giáo. ThÀy PhÜÖng TrÜ®ng 
chùa Viên Giác và quš ThÀy trong 
nh»ng gi© thuy‰t pháp thÜ©ng nh¡c 
nhª, chÌ có ñåo PhÆt m§i Çû sÙc lš giäi 
nh»ng hiŒn tÜ®ng, nh»ng diÍn bi‰n ÇÀy 
phÙc tåp trong th‰ gi§i hiŒn Çåi ngày 
nay. Chính vì lòng tham, sân, si, kiêu 
mån, ÇÓ kœ cûa con ngÜ©i mà th‰ gi§i 
luôn có nh»ng mâu thuÅn và kh° Çau 
kéo dài triŠn miên nhÜ th‰... 

Bån Öi,  
 
Bån không th‹ nào hình dung ÇÜ®c 

nh»ng chuy‹n bi‰n dÀn dÀn trong tâm 
thÙc tôi, và hånh phúc nhÃt là trong lÀn 
tôi ÇÜ®c Çänh lÍ Xá L®i PhÆt, chÜ vÎ BÒ 
Tát, A La Hán trong Ç®t trÜng bày Xá 
L®i PhÆt tåi chùa Viên Giác, cûa nhóm 
Relic Tour ûng h¶ d¿ án Maitreya. 
Hình nhÜ tôi ÇÜ®c cÙu Ç¶, ÇÜ®c gåt bÕ 
nh»ng phiŠn toái tåp niŒm ra bên lŠ 
cu¶c sÓng. Tôi cäm thÃy lòng nhË 
nhàng thanh thoát... ñiŠu Çó chÙng 
minh r¢ng ñÙc PhÆt, chÜ vÎ BÒ Tát, A 
La Hán truyŠn bá Çåo PhÆt không phäi 
là huyŠn thoåi mà là chân lš thoát kh°, 
cûng cÓ lòng tin và phát tri‹n BÒ ñŠ 
tâm.  

 
RÒi trong ñåi LÍ Vu Lan vØa qua, 

tôi Çã bÆt khóc khi nghe PhÜÖng Lš cÃt 
ti‰ng hát bài "Bông HÒng Cài Áo" quen 
thu¶c: 

... 
"M¶t bông hÒng cho anh 
M¶t bông hÒng cho em 
Và m¶t bông hÒng cho nh»ng ai 

còn mË... 
 
Không chÌ có tôi, mà trong chánh 

ÇiŒn Çâu Çó có ti‰ng th°n thÙc khi ThÎ 
NhÖn Ngô Ng†c Hi‰u nÓi ti‰p v§i gi†ng 
ca thÆt truyŠn cäm: 

 
"MË hiŠn Öi, mùa Vu Lan Çã vŠ rÒi. 

NgÜ©i ta Çang say cùng Ç©i hoa hÒng 
ÇÕ trên môi. 

Còn con lang thang nh¥t cành hoa 
tr¡ng. Nghe cay Ç¡ng tìm vŠ trong Ç©i 
mÃt mË...". 

 
Vâng chúng tôi Çã khóc, Çó không 

chÌ là gi†t nÜ§c m¡t ti‰c thÜÖng nh»ng 
ÇÃng sinh thành khuÃt m¥t mà còn là 
gi†t nÜ§c m¡t sung sÜ§ng, vì tåm th©i 
khuây quên thân phÆn tœ nån. Cäm Ön 
PhÜÖng Lš, cäm Ön ThÎ NhÖn Çã cho 
tôi nh»ng cäm xúc sâu kín và tÜªng 
nhÜ mình còn Çang ª trong lòng ÇÃt 
nÜ§c ViŒt Nam thân yêu, vÅn ÇÜ®c 
ñÃng TØ Phø và chÜ vÎ BÒ Tát che 
chª, v‡ vŠ, nh¡c nhª vŠ c¶i nguÒn dân 
t¶c... 
 

 (Tháng 9/2004) 
 
(*) Trích trong bài vi‰t Strangers in 

a Strange Land cûa Margaret Davis, 
báo Spot light, Juni 2001). 
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Nh»ng ngôi 

Chùa 

trong lÎch sº 

PhÆt Giáo  

ViŒt Nam 
 
 
 
 
 
 

� ThiŒn Cæn Phåm HÒng Sáu 
 

• ñ©i Lš. 
DÜ§i triŠu nhà Lš (1010-1225) Nho 

giáo phát tri‹n, PhÆt giáo thì Çåt Ç‰n 
Ç¶ c¿c thÎnh. Các vua Lš ÇŠu tôn sùng 
Çåo PhÆt nên Çã lÃy giáo pháp PhÆt 
ñà trÎ vì thiên hå, do Çó ÇÃt ta lúc bÃy 
gi© thanh bình, cÜ©ng thÎnh và dân 
chúng an låc. 

ñ¥c biŒt vŠ lÓi ki‰n trúc tôn giáo 
dÜ§i triŠu Lš và các vÎ vua k‰ ti‰p ÇŠu 
dÓc tâm xây d¿ng ñŠn, Chùa còn hÖn 
cä cung ÇiŒn. Th‹ hiŒn nh»ng phong 
cách nghŒ thuÆt phong phú qua các 
thành phÀn ki‰n trúc cÛng nhÜ kÏ thuÆt 
trang trí Çã Çåt Ç‰n trình Ç¶ cao. Riêng 
vŠ các nhà SÜ có uy tín l§n ÇÜ®c nhà 
vua phong làm QuÓc SÜ và còn ÇÜ®c 
m©i tham gia bàn viŒc chính s¿ trong 
triŠu. Cùng th©i v§i chùa Dâu có chùa 
ñÆu. 

    
•Chùa ñÆu 
Chùa còn có tên cÛ là Thành ñåo 

t¿ ª thôn Gia Phúc, xã NguyÍn Trãi, 
huyŒn ThÜ©ng Tín, tÌnh Hà Tây, th© n» 
thÀn Pháp VÛ trong hŒ thÓng TÙ pháp 
nên còn g†i là chùa Pháp VÛ. TÜÖng 
truyŠn chùa có tØ hÒi ÇÀu công nguyên 
cùng th©i v§i chùa Dâu (Hà B¡c, cuÓi 
th‰ k› thÙ II) nhÜng theo væn bia ª 
chùa thì ÇÜ®c xây d¿ng tØ th©i Lš. Các 
triŠu Çåi k‰ ti‰p ÇŠu có sºa sang tu b° 
thêm, nhÃt là lÀn trùng tu vào næm 
DÜÖng Hòa thÙ I (1635) Ç©i Lê ThÀn 
Tông do bà Ngô ThÎ Ng†c Quyên ÇÙng 
ra làm H¶i chû hÜng công Çã làm cho 
chùa thêm phÀn r¶ng rãi và ÇËp Çë. 

Chùa xây d¿ng theo ki‹u "N¶i công 
Ngoåi quÓc" trên khu ÇÃt cao cånh 
làng, phía sau là sông NhuŒ, tam quan 
chùa ÇÒng th©i cÛng là gác chuông, 
bên trong treo quä ñåi HÒng Chung 

Çúc næm Cänh ThÎnh thÙ IX (1801) Ç©i 
Tây SÖn, gi»a là m¶t ki‰n trúc hai 
tÀng, 8 mái v§i ÇÀu Çao cong vút; tÀng 
trên có lan can vây b†c, các b¶ phÆn 
b¢ng g‡ ÇÜ®c chåm tr° rÒng phÜ®ng, 
hoa lá, chim thú... khá ÇËp. 

TÀng dÜ§i là cºa l§n, g¡n liŠn v§i 2 
cºa vòm và 2 c¶t trø cao ª hai bên m¶t 
cách hài hòa, tåo ra m¶t chÌnh th‹ ki‰n 
trúc bŠ th‰. Qua Tam Quan së t§i m¶t 
sân gåch r¶ng, hai bên có hai tòa Giäi 
VÛ, cuÓi sân là lÓi lên nhà TiŠn ñÜ©ng. 
Nhà TiŠn ñÜ©ng v§i hai dãy hành lang 
trong và dãy nhà T° n¢m ngang ª phía 
sau nÓi ti‰p nhau tåo thành m¶t khung 
vuông bao b†c lÃy tòa Thiên HÜÖng và 
ÇiŒn th© Pháp VÛ ª gi»a. Phía sau 
chùa còn có am th© nhÕ. Quanh chùa 
có nhiŠu cây cao bóng cä, làm cänh 
chùa thêm phÀn thanh tÎch. 

Chùa ñÆu còn lÜu gi» ÇÜ®c nhiŠu 

di vÆt và ÇÒ th© c° có giá trÎ, nhÜ Çôi 
rÒng thành bÆc trÜ§c nhà TiŠn ñÜ©ng, 
mang dÃu Ãn nghŒ thuÆt Çiêu kh¡c Ç©i 
TrÀn, gåch c« l§n có chåm tr° trang trí 
th©i Måc, sách ÇÒng th©i Lê, gÒm 8 lá 
ÇÒng kh° 0,20m x 0,12m, kh¡c ch» cä 
hai m¥t, ghi låi lÎch sº xây d¿ng chùa 
và nh»ng ÇiŠu liên quan Ç‰n viŒc th© 
phøng t‰ t¿ ª chùa. Hai tÃm bi‹n g‡ 
sÖn son th‰p vàng kh¡c hai bài thÖ 
nôm do chúa TrÎnh Cæn và TrÎnh 
CÜÖng sáng tác khi vŠ thæm chùa; 
nhiŠu tÃm bia c° chåm kh¡c công phu 
ÇÜ®c d¿ng nÓi ti‰p nhau qua các th‰ 
k› XVI, XVII, XVIII; khánh ÇÒng l§n 
th©i Cänh HÜng, chuông to th©i Cänh 
ThÎnh. 

ñ¥c biŒt ª Çây còn có 2 pho tÜ®ng 
ngoài bó sÖn ta và quang dÀu, bên 
trong là nhøc thân 2 nhà ThiŠn sÜ VÛ 

Kh¡c Minh và VÛ Kh¡c TrÜ©ng. TÜÖng 
truyŠn 2 vÎ ThiŠn sÜ ñåo Chân (tøc 
danh VÛ Kh¡c Minh) và ñåo Tâm (tøc 
danh VÛ Kh¡c TrÜ©ng) là ngÜ©i thôn 
Gia Phúc, sÓng vào ÇÀu và gi»a th‰ k› 
thÙ XVII, Çã tu và k‰ ti‰p nhau trø trì 
chùa ñÆu. TrÜ§c lúc viên tÎch, cä hai vÎ 
ÇŠu có báo cho bi‰t nhøc thân së 
không bÎ hÜ thÓi. S¿ viŒc quä Çúng nhÜ 
th‰, nhÜng lâu vŠ sau, ngÜ©i ta Çã gia 
thêm vào nhøc thân m¶t sÓ kÏ thuÆt Ç‹ 
hån ch‰ sÙc phá hûy cûa th©i gian. 

TÜ®ng ThiŠn sÜ VÛ Kh¡c Minh ngÒi 
theo tÜ th‰ t†a ThiŠn, nhÆp ÇÎnh mình 
gÆp h£n, ÇÀu hÖi cúi vŠ phía trÜ§c. 

TÜ®ng ThiŠn sÜ VÛ Kh¡c TrÜ©ng 
cÛng vÆy. Theo l©i truyŠn thì ThiŠn sÜ 
Çã kh¡c tÃm bia næm DÜÖng Hòa thÙ 
5, là ngÜ©i k‰ ThiŠn sÜ VÛ Kh¡c Minh. 
TÜ®ng ÇÜ®c quét sÖn tr¡ng, môi tô 
son, m¡t và lông mày ÇÜ®c tô vë. Toàn 

b¶ pho tÜ®ng hiŒn nay chÌ còn n¥ng 
7kg và cao 57cm.  

ViŒc bÜ§c ÇÀu nghiên cÙu 2 pho 
tÜ®ng nÀy Çã cho phép Çi Ç‰n k‰t luÆn: 
trong tÜ®ng quä thÆt có cÓt   xÜÖng, vÎ 
th‰ liên k‰t b¶ xÜÖng phù h®p và cÖ sª 
giäi phÅu h†c. NhÜ vÆy s¿ xuÃt hiŒn 2 
pho tÜ®ng nÀy vŠ cÖ bän là phù h®p 
v§i truyŠn thuy‰t xoay quanh quá trình 
tu luyŒn theo lÓi kh° hånh và tÎch cÓc 
nhÆp diŒt cûa hai nhà SÜ nói trên, và 
rõ ràng là có liên quan Ç‰n thuÆt Ü§p 
xác cûa ta mà nhiŠu chi ti‰t kÏ thuÆt 
Ç‰n nay vÅn còn là m¶t ÇiŠu bí Än. 
Chùa Çã ÇÜ®c x‰p vào hång di tích lÎch 
sº - væn hóa. 
 

(SÜu tÀm tØ các sách Danh lam C° t¿ 
và ñình Chùa, Læng Mi‰u n°i ti‰ng tåi ViŒt 
Nam) 
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Væn h†c  -  NghŒ ThuÆt 

 

Gi§i thiŒu : 

M¶t tác phÄm væn h†c quí giá  

dÜ§i dång thÙc m¶t Ç¥c san: 

GGiiaaii  pphhÄÄmm    
QQuuäänngg  ññàà  22000044 

do tuÀn báo Saigon Times ª MÏ  

th¿c hiŒn 
 

� VÛ Kš 
 
 

ôi cÀm ñ¥c San Quäng ñà 2003-2004 cûa hai nhà 
thÖ Thái Tú Håp và Ái CÀm -nhóm Saigon Times- 

dày n¥ng trên tay, gÀn 800 trang v§i trang bìa thanh nhã in 
hình c° viŒn Chàm rÃt ÇËp mà lòng tràn ÇÀy xúc cäm lâng 
lâng thán phøc. 

H¢ng næm, m‡i Ç¶ Xuân vŠ, tôi ÇÜ®c hân hånh Çón nhÆn 
bao nhiêu Ç¥c san, giai phÄm cûa nhiŠu tÌnh, håt ª Quäng 
Nam và còn có khi còn cûa các tÌnh khác nhÜng nói riêng vŠ 
phong cách trang trí các Ãn bän Quäng ñà tØ nhiŠu næm 
nay do hai nhà thÖ Thái Tú Håp và Ái CÀm chû trÜÖng thì 
quä th¿c không lÀm lÅn v§i ai ÇÜ®c n»a.  

NgÜ©i Ç†c muÓn xem các công trình væn nghŒ Ãy là 
nh»ng tác phÄm mÏ thuÆt, không hÖn không kém: Nào m¶t 
loåt dài các giai phÄm Xuân Quäng ñà tØ sÓ 1 Ç‰n sÓ 9, nào 
"Håt bøi nào bay qua", "Gi»a tr©i hoa bay", hai thi phÄm h† 
Thái- nào "Thái Tú Håp - nhiŠu ngÜ©i vi‰t" v.v... và v.v... TÃt 
cä thÆt là thanh quí, nhË nhàng và mát m¡t... 

LÀn Ç†c vào n¶i dung giai phÄm næm nay: ChÃt liŒu dÒi 
dào, s¿ viŒc, nhân vÆt, cänh quang ÇÜ®c phô diÍn vô cùng 
phong phú g®i lên ho¥c tình thÜÖng n‡i nh§ ÇÆm Çà vŠ quê 
hÜÖng cách xa biŠn biŒt ho¥c ít nhiŠu k› niŒm xa v©i hay 
gÀn gÛi vŠ m¶t th©i Çi‹m nào trên dòng Ç©i nhân s¿ mà kš 
Ùc vong ân Çành vùi sâu quên lãng ho¥c b‡ng nhiên s¿c 
nh§ låi v¶i vàng... VÅn là n¶i dung væn thÖ ÇÀy sinh khí cûa 
bao nhiêu tài danh quen bi‰t cûa ÇÃt Quäng mà ngÜ©i Ç†c 
Çã tØng thÃy qua các Ç¥c san, giai phÄm Quäng ñà ª các 
nÖi khác, nhÜng ª Çây khi khoác cái phong cách Thái Tú 
Håp, mang cái nhãn hiŒu nhà thÖ h† Thái, thì Ãn phÄm b‡ng 
có m¶t cái gì Ç¶c Çáo, nhË mà sâu, phÖn ph§t mà thÃm thía 
hÖn nhiŠu. Tác giä Thái Tú Håp ngÜ©i chû trÜÖng giai phÄm 
vÓn là m¶t nhà báo, m¶t nhà væn, m¶t nhà thÖ v§i Çúng 
nghïa cûa nó- nhà thÖ cûa tình, cûa Çåo, cûa thiŠn. ñó là 
mÅu ngÜ©i nghŒ sï luôn luôn tôn tr†ng mÏ Çåo trong m†i 
sáng tác cûa mình, nhìn tØ bên ngoài rÒi Çi vào n¶i dung, 
cÀm Ç¥c san Quäng ñà 2003-2004 trên tay, tôi cäm thÃy 
bóng dáng ÇÒ s¶, in rõ nét cûa nhà nghŒ sï h† Thái vÓn là 
ngÜ©i th© chû nghïa tuyŒt häo trong nghŒ thuÆt, væn chÜÖng 
khi gi§i thiŒu tÆp thÖ "Håt bøi nào bay qua" cÛng cûa nhà 
thÖ Thái Tú Håp, cách Çây mÃy næm, tôi nh§ mình có vi‰t: 
"BÙc chân dung hay bÙc tranh mà nhà nghŒ sï sáng  tåo v§i 

cäm hÙng nhÆp thÀn cûa h† không phäi là bÙc chân dung 
hay bÙc tranh phän änh Çúng con ngÜ©i mÅu hay cänh vÆt 
hiŒn th¿c trÜ§c m¡t h† mà Çích th¿c Çó chính là bÙc chân 
dung hay bÙc tranh tâm tình sâu kín cûa nhà nghŒ sï Çó 
vÆy". 

Trong giai phÄm Quäng ñà 2003-2004, th‹ loåi thÖ 
chi‰m phÀn khá l§n nhÜng n¶i dung không nghèo nàn, h©i 
h®t, vay mÜ®n nhÜ Ça sÓ các thi tuy‹n, Ãn phÄm khác ÇÒng 
loåi trong š hÜ§ng vŠ nguÒn là chung nhÃt làm ngÜ©i thÜªng 
ngoån lå thay! bùi ngùi không còn nh§ cänh mà låi nh§ Ç‰n 
mình thÃm thía vì mình ÇÒng hóa v§i cänh cÛ ngÜ©i xÜa nÖi 
quê nhà...  

Nhà væn Tây phÜÖng nào Çó rÃt có lš khi nói r¢ng: Nhà 
nghŒ sï là ngÜ©i luôn luôn sáng tåo nh»ng chu‡i dài không 
dÙt nh»ng xúc cäm, nh»ng Ãn tÜ®ng, ... luôn luôn m§i lå 
Çánh Ç¶ng vào cäm quan và tâm tÜ cûa ta, làm ta luôn luôn 
Ç°i m§i s¿ ngåc nhiên và niŠm thán phøc cûa mình. ñÓi v§i 
h†, không có ÇŠ tài nào c° l‡ mà không bi‰n thành hiŒn Çåi 
làm Çê mê ngÜ©i Ç†c. Nói Ç‰n hoài niŒm cûa mình- ai trong 
chúng ta không có cä m¶t ngân hàng hoài niŒm, nhÃt là væn 
nghŒ sï ly hÜÖng ViŒt Nam- không là nhà væn, không là nhà 
thÖ, cäm xúc Çau xót nh§ thÜÖng cÛng bi‰n ta thành m¶t thi 
nhân hoàn häo vì hoài niŒm g¡n liŠn v§i xÜÖng máu tinh 
thÀn cûa mình mà rûi thay! Çó låi là nh»ng n» trang quí hi‰m 
ta thÜ©ng hay Çánh mÃt. (Paul Claudel- thi hào Pháp). 

Nói Ç‰n mÓi tình quê- dù thÖ vøng Ç‰n Çâu, væn thÖ ta 
cÛng hóa thành tuyŒt bút vì có cái gì thiêng liêng, vïnh cºu 
hÖn là ru¶t gan, máu lŒ cûa mình nay thân xác mình Çành 
xé ra lìa vïnh viÍn... "Quê hÜÖng ta Çó, ta còn ngÒi Çây!"... 

"... MË ngÒi th¡p cûi thÜÖng Çau  
LŒ ba mÜÖi nhÕ gi†t sÀu chÜa tan 
TÜªng chØng xuân báo tin sang 
Cánh chim phiêu lãng bàng hoàng nh§ quê..." 
(Thái Tú Håp) 
 
"... Chim xÙ ngÜ©i, sao hót ti‰ng ViŒt Nam..." 

(Måc PhÜÖng ñình) 
Không có cái gì cÛ, mà nhà væn không thÃy m§i; không 

có cái gì giÓng nhau, mà nhà thÖ không thÃy khác; không có 
cái gì tÜÖng ÇÒng, mà nhà thÖ væn không thÃy dÎ biŒt. ñó 
chính là niŠm huyŠn diŒu Tåo Hóa Üu Çãi ngÜ©i nghŒ sï Çó 
Ç‹ Çi Ç‰n s¿ bi‰n thân tinh thÀn, tình cäm cûa h† nh© phép 
hóa tính mÀu nhiŒm bÄm sinh Ç¥c cách cûa h†. TÃt cä 
nh»ng n‡i niŠm Ãy ÇŠu chÃt chÙa dåt dào trong tác phÄm 
væn h†c này. 

Räi rác Çó Çây, nh»ng mÄu chuyŒn hài hÜ§c, nh»ng giai 
thoåi, nh»ng cãi c†, ÇÓi Çáp hÒn nhiên, thông minh, b¶c l¶ 
tác phong træm nghìn vÈ con ngÜ©i xÙ Quäng làm thành câu 
ca dao, l©i thuÆt k‹ š nhÎ, Ç¥c s¡c vô cùng trong Ç¥c san 
Quäng ñà này. 

Vi‰t Ç‰n Çây, tôi liên tÜªng Ç‰n tÆp k› y‰u B¶ QuÓc 
Phòng MÏ- h† cÛng làm Ç¥c san nhÜ ta Çó vÆy! mà vÎ B¶ 
TrÜªng danh ti‰ng là ông Donald Rumsfeld trong m¶t cu¶c 
h†p báo ngày 12 tháng 02 næm 2002 tåi NgÛ Giác ñài Çã 
nói m¶t l©i rÃt ÇËp và thâm thúy ÇÜ®c m†i ngÜ©i ca tøng và 
ÇÜa vào m¶t tÆp thi tuy‹n n°i danh rÒi ÇÜ®c Çem ra ph° 
nhåc n»a chÙ! Bút pháp không th‹ nào b¡t chÜ§c ÇÜ®c, h† 
xem l©i væn thÀn khÄu nhÜ m¶t chu‡i ng†c trác luyŒn và Ç¥t 
cho cái nhan ÇŠ: "ñiŠu ChÜa Bi‰t". 

"L'inconnu, 

T 
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Il y a du connu que nous connaissons. Il a des choses 
que nous savons savoir. Nous savons aussi qu'il y a de 
l'inconnu que nous connaissons. à savoir, nous savons qu'il 
y a des choses que nous ne connaissons pas. (AFP)". 

Tôi không bi‰t nguyên tác b¢ng ti‰ng MÏ, tôi chép theo 
l©i l©i chuy‹n ng» b¢ng ti‰ng Pháp cûa nhÆt báo Le Soir 
(05/04) trên Çây. 

"ñiŠu chÜa bi‰t, 
Có nh»ng ÇiŠu Çã bi‰t mà chúng ta bi‰t ÇÜ®c. Có nh»ng 

s¿ viŒc mà chúng ta bi‰t r¢ng ta bi‰t. Chúng ta cÛng bi‰t có 
nh»ng ÇiŠu không bi‰t mà ta bi‰t ÇÜ®c. CÀn nên bi‰t r¢ng, 
chúng ta bi‰t có nh»ng ÇiŠu mà chúng ta không bi‰t". 

(NgÜ©i vi‰t phÕng dÎch) M©i các bån Ç†c nghiŠn ngÅm. 
Bí hi‹m thay mà cÛng tuyŒt v©i! 

 
Xin nói ti‰p ñ¥c San Quäng ñà cûa nhà thÖ h† Thái dày 

n¥ng gÀn 800 trang. ñây là m¶t cøm chÒi tÜ tÜªng, là nh»ng 
bó hoa væn thÖ tình m¶ng k‰t låi cûa con ngÜ©i t°ng th‹ 
Quäng Nam. ñã có bao nhiêu væn tài thi sï m¶t th©i sinh ra ª 
cºa Hàn, phÓ H¶i, dính líu v§i Tš, Sé, Dùi Chiêng, Trang 
PhÜ§c, Tam Kÿ, ñiŒn Bàn, Hòa Vang, Duy Xuyên, ñåi L¶c 
v.v... tôi xin không nêu tên ra Çây; m‡i ngÜ©i m‡i væn phong, 
m‡i bút pháp, m‡i tâm tình, m‡i Çau buÓt, m‡i træn trª, m‡i 
xót thÜÖng riêng chØ Çây qua s¿ trang phøc cûa nhà nghŒ sï 
Thái Tú Håp h† b‡ng nhiên trª thành mÏ lŒ. Quä Çúng vÆy, 
nhà thÖ Thái Tú Håp và Ái CÀm là nhà mÏ h†c và có Çû 
phÜÖng tiŒn cÛng nhÜ tâm hÒn Ç‹ th‹ hiŒn và tôn th© mÏ 
Çåo trong các công trình væn nghŒ cûa mình. 

ñi‹m Ç¥c biŒt cûa giai phÄm Quäng ñà 2003-2004 là 
hình änh r« ràng không phai nhòa cûa nh»ng cÓ danh tài 
ÇÃt Quäng Nam ÇÜ®c ghi ÇÆm nét ª Çây hÖn ª các Ç¥c san 
khác Ç‹ ti‰c thÜÖng nh»ng nhân vÆt m¶t th©i qua ngày nay 
chÌ còn là vang bóng; ti‰ng vang ngân xa mãi trong th©i gian 
và bóng r®p cûa h† träi dài trên nŠn không gian không riêng 
cûa ÇÃt Quäng mà còn tÕa ra trên ÇÃt nÜ§c. Nh»ng væn thi 
tài danh ti‰ng mà chính ngÜ©i vi‰t bài này trong các sách 
væn h†c cûa mình Çã h‰t lòng ca ng®i ho¥c qua các bài vi‰t 
dài- các ti‹u luÆn cûa mình- Çã nh¡c Ç‰n væn thÖ, phong 
cách, tri‰t lš sÓng cûa h† v§i rÃt nhiŠu khâm phøc. ñó là 
nhà báo, nhà nho Phan Khôi, nhà væn hào NhÃt Linh và nhà 
cách mång NguyÍn TÜ©ng Tam, nhà thÖ Bùi Giáng, nhà thÖ 
Hoa SÖn tÙc cÓ Giáo sÜ Phåm ñình Bách v§i l©i gi§i thiŒu 
cûa ngÜ©i vi‰t vŠ væn thÖ toàn tÆp cûa ngÜ©i thÖ s¡p Ãn 
hành ª Los Angeles vào tháng sau vi‰t vŠ hÒi tôi chung 
sÓng v§i nhà thÖ LÜu Tr†ng LÜ th©i tiŠn chi‰n và sau 1975 
(nhà thÖ có h† hàng v§i ÇÃt Quäng), vŠ nhåc sï Lê Tr†ng 
NguyÍn th©i 1948-1950 ViŒt Minh ª Tam Kÿ và sau 1975 ª 
Sàigòn dù tôi ch£ng có chút ki‰n thÙc gì vŠ âm nhåc, vŠ 
Giáo sÜ và væn h»u TrÀn Ng†c Qu‰ lúc ª Tam Kÿ, H¶i An, 
ñà N¤ng và tôi cÛng ÇÜ®c ngÜ©i trao gªi nh»ng "bí mÆt tình 
cäm" mà bà chÎ cûa Qu‰ có nh¡c Ç‰n trong giai phÄm 
Quäng ñà nÀy. RÃt nh§! RÃt thÜÖng! 

TÃt cä nh»ng ngôi sao Ãy cûa Quäng Nam Çã bay Ç‰n 
Çi‹m hËn tØ lâu mà chúng tôi vÜ§ng bøi trÀn ai, gánh Ç©i lao 
kh° không may chÜa v¶i t§i... Còn có nh»ng thành công cûa 
nh»ng ngÜ©i Ç‰n sau, trên ÇÌnh cao cûa lš tÜªng và nghŒ 
thuÆt h† quy‰t vÜ®t vào tr†ng tâm thÜ®ng Ç£ng và Çang ti‰p 
tøc cu¶c chÖi v§i Ç©i; riêng tôi Çã dành công sÙc mình vi‰t 
nên nh»ng luÆn ÇŠ ph° bi‰n công ÇÙc, tài danh xÙng Çáng 
cûa h† cho ÇÜÖng th©i nhân th‰ ái m¶ nhÜ trÜ©ng h®p 
ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n, nhà thÖ Thái Tú Håp, h†a sï 

VÛ HÓi...KÈ mÃt, cÛng sÓng; ngÜ©i sÓng, vÅn ti‰p tøc ª Çây 
trên nh»ng trang giÃy tr¡ng mÎn màng ÇËp Çë. 

Dª tØng t© sách là lÆt tØng ô hoài niŒm cûa mình, cûa 
h†, là g®i niŠm cäm xúc luôn luôn Ç°i m§i cûa nhà væn nghŒ 
là mình, là khÖi dÆy niŠm cäm hÙng ÇÓi v§i nŠn væn hi‰n 
cûa quê hÜÖng thæng hoa qua nh»ng anh tài Çã mÃt, và qua 
væn thÖ cûa nh»ng nhân tài còn sÓng. ñó là sº tính và væn 
h†c sº tính tr¶i nhÃt cûa Ç¥c san Quäng ñà 2003-2004 do 
anh chÎ Thái Tú Håp - Ái CÀm th¿c hiŒn... 

Tháng trÜ§c, 5.2004, trên Çài Vietnam Radio Network 
(VRN) ª Texas và Louissiana, n» sï Thu Nga, Giám ÇÓc cûa 
chÜÖng trình và là tác giä cûa vª kÎch dài "ñ©i SÓng Trên 
ñÃt MÏ", có phÕng vÃn tôi vŠ sinh hoåt væn nghŒ trong c¶ng 
ÇÒng, Ç¥c biŒt cûa ÇÒng hÜÖng Quäng Nam và vŠ giäi 
Nobel Væn ChÜÖng ÇÓi v§i gi§i væn nghŒ sï ViŒt Nam häi 
ngoåi, tôi có nh¡c Ç‰n s¿ Çóng góp to l§n cûa hai nhà thÖ 
Thái Tú Håp - Ái CÀm cûa tuÀn báo Saigon Times ª Los 
Angeles cho nŠn væn h†c væn hóa ViŒt Nam và nhÃt là ª 
Quäng Nam, tôi nh¡c Ç‰n h† v§i nhiŠu vàng son chói l†i, 
không phô trÜÖng suông, không trình diÍn Òn ào mà thi‰u 
th¿c chÃt, nhà thÖ h† Thái v§i niŠm kÿ v†ng khôn nguôi âm Ì 
trong tâm thÙc, nhÃt quy‰t th¿c hiŒn thÀm l¥ng chí hÜ§ng và 
tâm huy‰t cûa mình ÇÓi v§i tiŠn ÇÒ væn h†c, væn hóa ViŒt 
Nam lÜu vong ª häi ngoåi. Chính vì lë sÓng còn cûa bän 
mŒnh tinh thÀn cûa ÇÃt nÜ§c mà nhà thÖ månh hÖn ai h‰t, 
thæng hoa s¿ sáng tåo cûa mình cÛng nhÜ cûa bao bån 
ÇÒng hÜÖng khác k‰t tø thành nh»ng bó hoa væn h†c nghŒ 
thuÆt sum suê giàu có trân quí dâng lên bàn th© quÓc t°. 

ñ‹ k‰t bài, xin m©i các bån Ç†c m¶t trích Çoån cûa bài 
"TrÀm tÜ cûa ngÜ©i viÍn xÙ" mª ÇÀu cho giai phÄm Quäng 
ñà 2003-2004 do hai nhà chû trÜÖng giai phÄm vi‰t: 

 
... Ch§ bäo Xuân tàn hoa røng h‰t 
ñêm qua sân trÜ§c m¶t cành mai... 

(ThiŠn SÜ Mãn Giác) 
 
"Cành mai là Chân NhÜ, là NiŠm Tin Yêu và Hy V†ng 

ÇÜ®c näy mÀm trên nh»ng cành khô kh£ng khiu dÜ§i ánh 
m¥t tr©i r¿c r«. Chúng tôi tin së có m¶t ngày chúng ta h¶i 
ng¶ gi»a quê hÜÖng Thanh Bình, T¿ Do, Dân Chû, Nhân 
Bän th¿c s¿. Không có væn h†c trong nÜ§c, væn h†c häi 
ngoåi. Cø Phan Chu Trinh, NhÃt Linh NguyÍn TÜ©ng Tam 
bôn ba nÖi ÇÃt khách rÒi cÛng vŠ xây d¿ng ÇÃt nÜ§c quê 
hÜÖng. 

Có ôm Ãp bao nhiêu Üu tÜ thao thÙc cÛng chÌ là kÈ Ç¶c 
hành khó vÜ®t t§i tÜÖng lai v§i hành trang nhÜ nh»ng täng 
Çá trên vai gÀy qua næm tháng, n‰u không có nh»ng tÃm 
lòng h‡ tr® ÇÒng ÇiŒu tØ kh¡p nÖi gªi vŠ chia xÈ. Nh»ng væn 
nhân thi h»u gÀn xa Çã liên tøc gªi bài vŠ c¶ng tác m¶t cách 
nhiŒt tình trong suÓt th©i gian qua. Nh»ng månh thÜ©ng 
quân, nh»ng ân nhân ÇÀy trân quš Çã cùng v§i chúng tôi 
trên nh»ng ch¥ng ÇÜ©ng "MÜ©i næm cÓ g¡ng bäo tÒn và 
phát huy nét ÇËp cûa Di Sän Væn Hóa Th‰ Gi§i". Xin tÃt cä 
quš vÎ hãy nhÆn nÖi Çây lòng cäm tå và tri ân vô b©. - Ái 
CÀm - Thái Tú Håp". 

 
L©i tâm niŒm ÇÓi v§i tiŠn nhân, ÇÓi v§i ÇÃt nÜ§c, thao 

thÙc, Üu tÜ trÜ§c hiŒn tåi; M¶ng Ü§c và d¿ phóng vŠ tÜÖng 
lai, th¿c là chân thành, cao quí, thÓng thi‰t làm sao! 

 
 (Bruxelles- Tháng 5/2004) 
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� ñan  Hà 
 

i‰ng nói là sº døng âm hiŒu 
Ç‹ truyŠn tin cho nhau nh»ng 

vÃn ÇŠ cÀn diÍn tä. Nh© Çó mà chúng 
ta có th‹ hi‹u nhau, tåo ÇÜ®c s¿ cäm 
thông Çích th¿c. Tín hiŒu Ãy do con 
ngÜ©i sáng tåo ra, thi‰t lÆp m¶t quy 
t¡c chung cho m¶t xã h¶i trong phåm 
vi quÓc gia. Vì vÆy, dï nhiên phäi có s¿ 
änh hÜªng mÆt thi‰t v§i thiên nhiên. 
NhÜ nh»ng ngÜ©i ª vùng rØng núi thì 
có âm hÜªng cûa nét hùng vï thâm u 
cûa rØng; vùng bi‹n thì låi có cái bao 
la mênh mông cûa bi‹n cä. Do Çó con 
ngÜ©i sinh trÜªng ª vùng nào cÛng có 
ít nhiŠu ÇiŠu liên hŒ mÆt thi‰t v§i 
phong th°. Khí hÆu cûa m‡i miŠn änh 
hÜªng Ç‰n sinh lš và tâm lš con ngÜ©i 
không ít. NhÜ nh»ng vùng ôn Ç§i con 
ngÜ©i thÜ©ng có phän Ùng run lên Ç‹ 
chÓng Ç« låi cái buÓt giá, nên khi nói 
hay có tình trång Ça âm; còn nh»ng 
ngÜ©i sinh sÓng tåi các vùng nhiŒt Ç§i 
thì chÌ có ÇÖn âm, hay Çôi khi bÕ b§t 
nh»ng tØ ghép Ç‹ nói cho g†n. Th‰ 
nên ti‰ng nói m‡i ÇÎa phÜÖng låi có 
m¶t vài âm gi†ng cùng tØ ng» khác 
nhau.  

Ngoài ra còn có s¿ pha tr¶n gi»a 
ti‰ng nói ÇÎa phÜÖng nÀy cùng v§i m¶t 
sÓ cÜ dân tØ miŠn khác Ç‰n. ñi‹n hình 
nhÜ ª ViŒt Nam thì vùng Quäng Bình, 
Quäng TrÎ, ThØa Thiên là nÖi có nhiŠu 
ti‰ng nói pha tr¶n nhÃt, m¶t phÀn do 
s¿ giao lÜu gi»a Çàng trong và Çàng 
ngoài, cùng v§i th° dân tåi Çây. TØ khi 
ch» QuÓc Ng» vØa m§i hình thành sau 
giai Çoån ti‰ng Hán-ViŒt, cÛng là lúc 
triŠu Nhà NguyÍn Çang trên ÇÜ©ng mª 
mang b© cõi Çàng trong, nhÜng phäi 
chÎu s¿ bäo h¶ cûa Pháp. Cho nên 
ngÜ©i Pháp và ngÜ©i Y Pha Nho cÛng 
có tham d¿ vào viŒc phiên âm ti‰ng 
ViŒt, song vì ngÜ©i PhÜÖng Tây 
thÜ©ng hay sº døng Ça âm, nên viŒc 
phiên âm ti‰ng ViŒt không ÇÜ®c chính 

xác cho l¡m. NhÜ Ç‰m m¶t thì Ç†c là 
mô-¶c, th‰ rÒi näy sinh ra nh»ng tØ:- 
bô-Óng bây, ô-Óc dô-¶c, di-Î da-ång, 
nh»ng thanh không bÆt lên n°i nên 
phäi hå xuÓng trÀm nhÜ: c¿a ng†, 
gi†ng HuŒ, Ô-ôn MŒ, con cå, B† Må...  

Theo Ông Alexandre de Rhodes 
thì: ‘’Trong viŒc hình thành ch» QuÓc 
Ng», m¥c dÀu ti‰ng nói thÜ©ng dân 
ngày nay khác v§i ti‰ng Tàu, nhÜng 
cÛng Ç†c cùng gi†ng không khác so 
v§i ti‰ng Tàu. Ti‰ng Tàu có næm gi†ng 
nói, còn ti‰ng An Nam thì có Ç‰n sáu, 
rÃt Çáp Ùng v§i nh»ng dÃu nhåc cûa 
ta, làm cho các ti‰ng ÇŠu khác nhau 
vŠ nghïa, nh»ng dÃu và thanh chÌ phô  
diÍn trong gi†ng nói, cho nên m§i có 
phiên âm thêm nh»ng dÃu nhÜ : ù ú ø 
û Û u... Có m¶t ÇiŠu rÃt khó trong 
ngôn ng», Çó là s¿ khác biŒt vŠ thanh 
và gi†ng ÇŠu ª trong m¶t ti‰ng hay 
m¶t vÀn, nhÜng có s¿ khác biŒt vŠ 
nghïa thí dø: ti‰ng ba Ç†c v§i thanh 
trÀm thì có nghïa là bà: Bà N¶i, Bà 
Ngoåi, n‰u Ç†c v§i thanh gÀn nhÜ 
trÀm thì ba có nghïa là dính hay vÆt bÕ 
Çi, n‰u Ç†c v§i thanh uÓn trÀm thì có 
nghïa là c¥n, n‰u không có thanh và 
Ç†c b¢ng ph£ng thì có nghïa là sÓ 3, 
n‰u Ç†c v§i thanh uÓn dÎu nhÜ hÕi thì 
có nghïa là cái tát... Ch» bå ª miŠn 
quê có nghïa là Ç¡p b©, bå b©; còn có 
nghïa g¥p cûa rÖi: ai bå thì lÃy... 

NgÜ©i ViŒt Nam k‹ tØ khai thiên lÆp 
ÇÎa, vì luôn bÎ ngoåi xâm nên nŠn væn 
hóa cÛng vì vÆy mà chÎu änh hÜªng, 
nhÜng Ç‰n th‰ k› thÙ 18 thì ti‰ng ViŒt 
Çã ÇÜ®c thÓng nhÃt hoàn toàn, nh© 
nhiŠu nhà H†c Giä ÇÜÖng th©i Çã gån 
l†c gi»a hai nŠn væn hóa ñông và Tây 
Ç‹ thành lÆp m¶t nŠn væn h†c riêng 
biŒt cho dân t¶c ViŒt Nam. Tuy nhiên 
v§i m¶t ÇÎa th‰ träi dài tØ B¡c xuÓng 
Nam hÖn hai ngàn cây sÓ, nên không 
tránh khÕi nh»ng dÎ biŒt vŠ ngôn ng» 
cÛng nhÜ phong tøc tÆp quán tåi m‡i 
ÇÎa phÜÖng. Vùng cao nguyên Quäng 
TrÎ và ThØa Thiên có dân t¶c thi‹u sÓ 

nhÜ ngÜ©i Mèo, ngÜ©i MÜ©ng, ngÜ©i 
Ede cÛng có ti‰ng nói riêng, nhÜng khi 
giao thiŒp v§i ngÜ©i Kinh thì låi nói 
ti‰ng ViŒt pha tr¶n nhÜ khi h† Ç‰m sÓ: 
thØa, lài, ÇŒ, mª, mång, chon, th°i, 
nÃu, chín, møc... NgÜ©i ViŒt gÓc Minh 
HÜÖng thì dùng ti‰ng Hán-ViŒt Ç†c tråi 
ra nhÜ: dÆt, dÎ, tà, ti, ngào, låc, xi‰t, 
bôi, cào, tåp... NgÜ©i gÓc Chàm thì có: 
ri, mô, tê, ræng, rÙa... NgÜ©i ViŒt ª 
vùng SÎa thì không phát âm ÇÜ®c ch» 
tr, s cho nên h† hay nói: con Tâu æn lá 
te, Çêm Çêm thao tháng... NgÜ©i ª 
vùng Long HÜng, ñåi Nåi låi có lÓi nói 
bÕ b§t nh»ng tØ ghép thành ra câu nói 
thÜ©ng h† chÌ hi‹u v§i nhau mà thôi, 
thí dø: ‘’B† Öi, bÆt cÀn ten ngang møi, 
rà Gòn Khánh-TuyŠn nhåc B†’’ (Ba Öi, 
kéo cÀn ˆng ten lên, mª qua Çài phát 
thanh Sàigòn Ç‹ nghe Duy Khánh và 
Thanh TuyŠn hát) hay là: ‘’T¡t N£ng 
rà Gòn Ç‹ nghe Khánh l¶i bùn dÖ ‘’ 
(t¡t Çài ñà N¤ng, mª Çài Sài Gòn Ç‹ 
nghe Duy Khánh hát bài ‘’SÜÖng 
Tr¡ng MiŠn Quê Ngoåi‘’)... Hay theo 
lÓi nói lái: ‘’trÃy cau tÜÖi r§t tr»a cÜÖi 
tau’’, ho¥c: ‘’cau khô trù héo tái mui, 
cam sành cam mÆt tÓt múi o hè’’ 
(cÜÖi: sân) (túi: tÓi, tÓi mai, tÓi mÓt).  

TØ Çó, viŒc ráp nÓi ti‰ng nói cûa 
hai ba làng gÀn låi v§i nhau, thành ra 
m¶t ti‰ng nói ÇÎa phÜÖng ch£ng hån 
có nh»ng câu nói tiêu bi‹u nhÜ: 

-Chà tr©i nóng n¿c nhÜ ri mà có 
Ç†i nác chè uÓng cho mát cái ro†t. 
(Chà tr©i nóng bÙc nhÜ th‰ nÀy mà có 
tô nÜ§c chè uÓng cho mát ru¶t) 

-Tr©i nóng mà nÕ nÃu méng ceng 
æn cho mát cái mËng. (Tr©i nóng mà 
không nÃu mi‰ng canh æn cho mát 
miŒng.) 

-  tau æn thÖm chØ rát låi. (ChÎ tôi 
æn trái dÙa, bây gi© rát lÜ«i). 

-Mi ÇØng nói nhÜ rÙa mà thiên hå 
h† È lên côi trôÓc chØ. (MÀy ÇØng nói 
nhÜ vÆy mà thiên hå h† Ìa lên trên ÇÀu 
bây gi©). 

- Mi Çi trong nÜÖng cho khéo coi 
chØng Çåp l†i cÖn cûa ngÜ©i ta. (Mày 
Çi trong vÜ©n cho khéo coi chØng dÅm 
gãy cây cûa ngÜ©i ta). 

Hay khúc hát ÇÒng dao cûa nh»ng 
ÇÙa trÈ chæn trâu nghe cÛng hÖi ng¶ 
nghïnh sau Çây: 

 

T 

 

Ti‰ng nói 

ÇÎa phÜÖng 
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-Tr©i mÜa Çám mây. Ông thÀy Ü§t 
áo. Ông lão Ü§t râu. MÃy ÇÙa ch¿ 
trâu, áo quÀn Ü§t h‰t. (Trong câu hát 
ÇÒng dao nÀy, chÌ có m‡i m¶t ch» 
"ch¿ trâu" (ÇÙa gi» trâu, møc ÇÒng) là 
ti‰ng ÇÎa phÜÖng Quäng TrÎ mà thôi). 
Nghe n¶i dung bài hát thì cÛng vui vui, 
nhÜng ch£ng ai bi‰t tåi sao mà có 
trÜ©ng h®p nhÜ vÆy?  

Nét sinh hoåt riêng rë cûa m‡i ÇÎa 
phÜÖng cÛng có th‹ nói lên ÇÜ®c nét 
tinh khôi cûa hÒn ViŒt qua væn chÜÖng 
truyŠn khÄu, qua viŒc s¡p x‰p thÙ bÆc 
trong xã h¶i ( Sï, Nông, Công, 
ThÜÖng) ch£ng hån. Các bÆc Sï Phu 
Çã Çem tài sÙc ra Ç‹ an bang t‰ th‰, 
hay nh»ng ngÜ©i Chi‰n Sï hy sinh 
xÜÖng máu ngoài m¥t trÆn Ç‹ bäo vŒ 
thanh bình cho T° QuÓc, thì x‰p hàng 
nhÃt trong xã h¶i là phäi. NhÜng khi 
Ç‰n Quäng TrÎ, nÖi mà hÖn chín mÜÖi 
phÀn træm dân cÜ sÓng b¢ng nghŠ 
nông nghiŒp, nhÆn thÃy s¿ cÀn thi‰t 
cûa nh»ng ngÜ©i Çã Ç° mÒ hôi trÒng 
nên cây lúa, Çem låi s¿ Ãm no thi‰t 
th¿c cho Ç©i sÓng ngÜ©i dân, vì th‰ 
niŠm vui duy nhÃt cûa h† là khi thÃy 
Ç‰n ngày mùa lúa thóc ÇÀy lÆm, khoai 
s¡n ÇÀy nhà, con cháu thuÆn hòa, 
nghï Ç‰n công Ön cûa t° tiên Çã Ç‹ låi 
cho h† m¶t mái nhà ÇÀm Ãm, m¶t 
cu¶c sÓng hiŠn hòa, h† ch¤ng ngåi 
ngùng ca ng®i ngành nông nghiŒp nhÜ 
là cÙu tinh cûa nhân loåi ‘’NhÃt Sï nhì 
Nông, h‰t gåo chåy rông nhÃt Nông 
nhì Sï’’. S¿ hÜng thÎnh cûa ngành 
nông nghiŒp, ch£ng nh»ng Çem låi 
phÜÖng tiŒn cÀn thi‰t cho Ç©i sÓng 
hàng ngày cûa ngÜ©i dân, vì Çó là nŠn 
kinh t‰ thi‰t th¿c nhÃt. Ngoài ra nó 
còn tåo cho Ç©i sÓng có nh»ng giá trÎ 
nhân sinh nhÜ Çåo lš Ç‹ gìn gi» giŠng 
mÓi cho xã h¶i, hån ch‰ nh»ng tranh 
chÃp ÇÜa Ç‰n chi‰n tranh.  

Vì nh»ng QuÓc Gia thÎnh vÜ®ng vŠ 
ngành nông nghiŒp, hÀu h‰t ngÜ©i dân 
sÓng b¢ng s¿ cÀn cù nhÅn nåi, h† chÌ 
cÀn có Çû nh»ng nhu cÀu h¢ng ngày, 
ch£ng mÖ Ü§c gì cao xa phù phi‰m, vì 
vÆy h† sÓng m¶t cu¶c Ç©i an phÆn thû 
thÜ©ng. Nh»ng y‰u tính Ãy Çã gìn gi» 
cho con ngÜ©i ÇÜ®c thæng b¢ng và tåo 
ÇÜ®c s¿ bình Ç£ng trong xã h¶i. 
Nh»ng ngÜ©i thu¶c ngành công 
nghiŒp thì tÜÖng ÇÓi n¢m mÙc trung 
bình, nghïa là cÛng Çã Çóng góp công 
sÙc trong viŒc tåo nên nh»ng ÇÒ dùng 
h¢ng ngày, nhÜ thû công nghiŒp Çan 
Çát, ch¢m nón, dŒt väi, may vá v.v..., 
nh»ng sän phÄm cûa ngành nÀy cÛng 
có m¶t giá trÎ tÜÖng xÙng, Ç‹ b° sung 

cho ngành nông nghiŒp là tåo ra cái 
æn cái m¥c. Còn nh»ng ngÜ©i theo 
ngành thÜÖng nghiŒp thì không ÇÜ®c 
coi tr†ng là bao, vì h† cÛng chä làm 
ÇÜ®c gì sinh l®i cho xã h¶i, ch£ng qua 
chÌ mua ch‡ nÀy bán låi ch‡ kia mà 
thôi.  

Ý niŒm vŠ giá trÎ nghŠ nghiŒp dï 
nhiên cÛng chÌ thích h®p v§i tØng ÇÎa 
phÜÖng. NhÜng cho dù thu¶c giai cÃp 
nào, ngành nghŠ nào thì h† cÛng Çã 
góp phÀn xây d¿ng và bäo vŒ mänh 
ÇÃt cûa Ông Cha. Vùng ÇÃt nào trên 
Quê HÜÖng chúng ta, låi không ghi 
dÃu nh»ng nét hào hùng cûa TiŠn 
Nhân, h† Çã Ç° xÜÖng máu Ç‹ xây 
d¿ng và bäo tÒn ÇÃt nÜ§c. NgÜ©i nông 
dân dÀm mÜa dãi n¡ng nh†c nh¢n 
trên luÓng cày Ç‹ gieo nh»ng mÀm 
xanh lên ÇÃt MË. M¥c dÀu có träi qua 
bao thæng trÀm cûa lÎch sº, ÇÀy tûi 
nhøc và Ç§n Çau, quê MË có rách nát 
vì chi‰n tranh và thiên tai, nhÜng ti‰ng 
ru cûa MË vÅn luôn luôn ng†t ngào 
nhÜ thuª còn n¢m nôi. L©i ru Çó chính 
là ÇiŒu hò câu hát b¡t nguÒn tØ cäm 
hÙng cûa nh»ng vÀn ÇiŒu ca dao, tøc 
ng» cûa ngÜ©i dân quê Çã thÃm ÇÆm 
vào lòng ngÜ©i , nhÜ hÜÖng cûa hoa, 
nhÜ muÓi cûa bi‹n, luôn trÈ trung và 
tÜÖi mát Çã nuôi dÜ«ng nh»ng tâm 
hÒn cûa bi‰t bao th‰ hŒ.  

ñÃt và NgÜ©i vÓn có nh»ng liên hŒ 
mÆt thi‰t vŠ h»u cÖ, cho nên con 
ngÜ©i cÛng phát tri‹n tùy theo phong 
th°, tØ Çó m§i phát sinh ra phong tøc 
tÆp quán và ti‰ng nói ÇÎa phÜÖng. NhÜ 
vùng ÇÃt Quäng TrÎ tuy quá trình tåo 
d¿ng không lâu l¡m so v§i lÎch sº cûa 
dân t¶c ViŒt Nam; tuy bÎ chia c¡t nhiŠu 
lÀn và chÎu s¿ tàn phá bªi bom Çån 
cûa chi‰n tranh, nhÜng không vì th‰ 
mà nét hùng vï cûa thiên nhiên sông 
núi cÛng nhÜ hÒn ngÜ©i bÎ phai m© 
theo næm tháng, trái låi s¿ tÒn tåi vÅn 
còn nguyên thûy nhÜ lúc ban sÖ. 

NhÜ trong ñåi Nam NhÃt ThÓng 
Chí có vi‰t: ‘’Phía Çông Quäng TrÎ Ç‰n 
bi‹n ñông, phía tây giáp nhiŠu núi 
rØng, th‰ nÜ§c bao quanh, hình núi 
ôm b¶c, danh sÖn thì có núi Tà Linh, 
Ç¶ng Ba Màn, ñåi Xuyên thì có sông 
Thåch Hãn, sông Vïnh ñÎnh, SÖn Bäo 
thì có TrÃn Lao, Cam L¶, Häi TÃn thì 
có Tùng LuÆt, ViŒt Yên, låi có sa Ç¶ng 
dài l§n theo b© bi‹n chåy vŠ phía 
Nam, nghiÍm nhiên tåo thành m¶t sa 
trÜ©ng ûng h¶. ThÆt là m¶t nÖi hình 
th¡ng ª chÓn Kÿ phu vÆy’’.   

Vùng ÇÃt nÀy xÜa kia vÓn là cûa 
dân t¶c Chàm, sau nÀy ngÜ©i ViŒt Ç‰n 
Çây lÆp nghiŒp sinh sÓng và Çã träi 
qua m¶t quá trình xây d¿ng và trÜªng 
thành, Çã lÜu låi nhiŠu nhân tài xuÃt 
chúng. Nh»ng bÆc tiŠn khai khÄn, hÆu 
khai canh luôn ÇÜ®c ngÜ©i dân 
ngÜ«ng m¶ và tôn kính. Các bÆc 
trÜªng thÜ®ng nÀy xuÃt xÙ cÛng tØ 
MiŠn B¡c NÜ§c ViŒt, theo bÜ§c chân 
Nam ti‰n cûa triŠu Nhà NguyÍn và h† 
Çã dØng låi Çây Ç‹ lÆp nghiŒp. Th‰ 
nhÜng sau vài ba th‰ hŒ låi xuÃt phát 
m¶t ít phong tøc tÆp quán, cÛng nhÜ 
ti‰ng nói có m¶t sÓ tØ ng» khác biŒt 
mà ª ÇÎa phÜÖng khác không có.  

Theo các Cø k‹ låi thì ti‰ng ViŒt 
vÅn ÇÜ®c thÓng nhÃt tØ các miŠn và 
ÇÜ®c phát tri‹n theo dòng ti‰n hóa 
qua các th©i Çåi, tuy nhiên trong sinh 
hoåt tåi các ÇÎa phÜÖng, ngÜ©i dân h† 
vÅn cÙ gi» lÃy nh»ng th° ng» cûa 
mình. NhÜ nh»ng phong tøc ngày xÜa 
phäi kiêng c» tên tu°i cûa các bÆc tiŠn 
bÓi, nên khi nói phäi Ç†c tråi ra ti‰ng 
khác, hay nói nh»ng ti‰ng ÇÒng nghïa 
khác âm Ç‹ diÍn tä. Hay khi ngÜ©i MË 
n¿ng con, l¥p låi nh»ng ti‰ng bÆp bË 
cûa con trÈ, nghe cÛng vui tai rÒi Çem 
sº døng lâu ngày trª thành quen Çi và 
cäm thÃy cÛng vô håi nên dùng luôn, 
hay có vài nÖi không th‹ phát âm 
Çúng các ch» nhÜ: r , l , tr , s...  

TØ Çó ti‰ng nói có Çôi ch‡ khác 
nhau, cho nên cÛng có nh»ng nét sinh 
hoåt Ç¥c thù vŠ nŠn væn h†c dân gian. 
H† nói Ç‹ h† nghe, h† k‹ Ç‹ h† nh§, 
câu hò lÜu truyŠn Ç‹ làm gia phä, h† 
hát ca Ç‹ quên Çi n‡i nh†c nh¢n cûa 
n¡ng mÜa ÇÒng ru¶ng, h† sÓng v§i 
cänh sÓng cûa thuª hÒng hoang, lÃy 
câu hát ÇiŒu hò làm niŠm tin cho sÙc 
sÓng, Ç‹ hòa cùng thiên nhiên muôn 
Ç©i cûa tåo hóa. L¡ng nghe nh»ng l©i 
ca dao, suy gÅm š nghïa cûa câu tøc 
ng», phÜÖng ngôn, ngø ngôn... 

Ho¥c nghe Ông Bà k‹ låi nh»ng 
mÄu chuyŒn c° tích là lúc chúng ta 
Çang tìm vŠ v§i c¶i nguÒn, tìm vŠ v§i 
ân Cha nghïa MË, trª vŠ v§i truyŠn 
thÓng dân t¶c, v§i quê hÜÖng nÖi 
mänh ÇÃt giàu tình nghïa Ãy. Làm 
ngÜ©i ai cÛng bi‰t r¢ng khi xa m§i 
nh§, khi mÃt mát m§i ti‰c nuÓi khôn 
cùng, chÙ mÃy ai thÃy quš nh»ng gì 
chúng ta Çang có ª trong tÀm tay. 

Chính vì th‰ mà tâm trång cûa 
nh»ng ngÜ©i Çã xa quê quán lâu ngày, 
tình c© ÇÜ®c nghe låi ti‰ng nói cûa ÇÎa 
phÜÖng mình, hay Ç†c låi vài vÀn ca 
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dao, tøc ng» ch¡c ch¡n là không ai låi 
không cäm thÃy m¶t cái gì bâng 
khuâng khó tä. NhÜ nh§ låi m¶t bu°i 
chiŠu vàng trong mùa g¥t m§i, nh¶n 
nhÎp bÜ§c chân cûa các chàng trai 
Çang gánh lúa vŠ, còn nghe v£ng 
ti‰ng hát câu hò cûa mÃy o thôn n», 
nhÜ Ü§m thº lòng ai có bi‰t? Ti‰ng hát 
nhÜ muÓn Çu°i theo, níu bÜ§c chân 
ngÜ©i dØng låi Ç‹ ÇÜ®c cùng nhau tÕ 
bày tâm s¿: 

Tui v§i eng không hÆn, nÕ thù 

C§ mÀn ræng ng¡t bí, hái bù tui 
luôn? 

N¶i dung câu hát Än š gì Çây, có lë 
Çang thách thÙc ai Çó phäi dØng låi trä 
l©i, n‰u không thì mÃy nàng së có cái 
c§ Ç‹ bóng gió thÎ phi, Ç‹ nghi ng© 
chàng trai nào Çó không Çoái hoài Ç‰n 
nh»ng tÃm lòng ÇÖn sÖ m¶c måc cûa 
các nàng thôn n», nhÜ nh»ng cánh 
hoa dåi Çang träi lòng Çón lÃy sÜÖng 
s§m, n¡ng mai chan hòa sÙc sÓng? 

S¿ th© Ö phäi chæng là thû phåm 
cûa lòng ng©? Là nguyên nhân Ç‹ 
nàng vu khÓng? Có lë chàng trai Çã 
bi‰t tÃt cä, nhÜng phäi làm ra vÈ ngåc 
nhiên Ç‹ chÙng tÕ r¢ng tÃm lòng cûa 
ta Çây cÛng Çang tràn ÇÀy nh»ng mÖ 
Ü§c! Ta vÅn bi‰t Çó chÙ, giàn bÀu giàn 
bí là giang sÖn cûa mÃy o, là tài sän 
m¶t Ç©i cûa ngÜ©i con gái quê hÜÖng, 
th‰ mà không ai chæm nom vun tÜ§i, 
thì ch£ng khác nào chia Çàn rë nghé, 
thì cÛng nhÜ Çi ng¡t bí hái bÀu cûa kÈ 
khác còn chi? LÓi trách cÙ cûa ngÜ©i 
con gái cÛng sâu s¡c, kín Çáo, Än 
chÙa m¶t tình cäm phong phú thÆt dÍ 
thÜÖng bi‰t mÃy. NhÜng n‰u không 
ÇÒng h¶i ÇÒng thuyŠn thì có ai hi‹u 
ÇÜ®c nguÒn cÖn, có ai thÃy ÇÜ®c tâm 
š? Câu trä l©i cûa chàng trai kia cÛng 
không phäi nói Ç‹ mà chÖi, trä l©i cho 
qua loa lÃy lŒ, mà Çây cÛng là  Än š 
chÙa Ç¿ng trong m¶t tÃm lòng hoài 
v†ng cûa Ü§c mÖ: 

Thiên hå nói r¢ng: ‘’MÃt cÖm thì 
ng© ÇÙa Çói, mÃt mói thì ng© ÇÙa låt’’ 

Thi‰p nói chåc råc, chàng nÕ bi‰t 
cái chuyŒn chi... N‰u chàng Çây có 
tr¶m bù, hái bí thì hãy b¡t Ç¥ng cái khi 
Çang leo trèo!  

DÅu bi‰t r¢ng Çây chÌ là nh»ng l©i 
biŒn minh, cho nên phäi tìm nh»ng 
nhân chÙng, lš chÙng rõ ràng, muÓn 
ng© ai ‘’tr¶m bù, hái bí’’ thì phäi ‘’b¡t 
g¥p cái khi Çang leo trèo’’... Th‰ 
nhÜng giàn bù giàn bí thì thÜ©ng thÃp 

lËt ÇËt, có Çâu cao xa ÇÙng v§i tay Çã 
chåm lÃy quä, Çã Çøng lÃy dây Çâu 
cÀn chi phäi leo trèo m§i hái ÇÜ®c? 
Nh»ng lš lë ÇÜa ra không phù h®p v§i 
th¿c t‰, Çó m§i chính là lš lë cûa con 
tim, tuy ÇÖn sÖ nhÜng thâm trÀm, tuy 
gÜ®ng gåo nhÜng chÙa Ç¿ng m¶t tình 
š thÖ m¶ng Ç‰n tuyŒt v©i. Låi n»a, 
trong sinh hoåt cûa dân gian, còn có 
nh»ng trÜ©ng h®p tình š ÇÜ®c hi‹u 
ngoài ch» nghïa, Ç¢ng sau nh»ng Än 
dø cûa ti‰ng nói ÇÎa phÜÖng. 

S¿ cäm thông qua ngôn ng» bình 
dÎ cûa ngÜ©i dân quê, tuy nghïa ng» 
có ÇÖn sÖ, nhÜng tình cäm thì luôn 
luôn ÇÆm Çà tha thi‰t, vì nó chÙa Ç¿ng 
m¶t hÒn quê, ÇÀy ¡p nh»ng k› niŒm 
ÇÀu Ç©i, ng†t ngào nhÜ ÇÒng lúa chín 
vàng Çang phÖi mình trong n¡ng s§m. 
Ngôn ng» ÇÎa phÜÖng cÛng näy sinh 
nh»ng tÜ tÜªng m§i lå, nh»ng khám 
phá ÇÀy thích thú:  

- Bánh cä mâm sao ngÜ©i ta kêu 
b¢ng bánh ‘’ít’’ 

TrÀu cä ch® sao thiên hå nói ‘’TrÀu 
không’’ 

Trai nam nhÖn chàng ÇÓi Ç¥ng, 
cho làm chÒng n» nhi. 

Bánh ít là m¶t Ç¥c sän cûa ngÜ©i 
dân quê, cho dù gia Çình nào có 
nghèo Ç‰n Çâu Çi chæng n»a, nhÜng 
trong lúc làm løng cä næm suÓt tháng, 
h† cÛng Ç‹ dành vài ba thúng n‰p, ít 
mûng ÇÆu, mè... lá chuÓi, lá gai, lá 
dÙa Çã có s¤n sau nÜÖng, th‰ là 
nh»ng ngày Xuân vŠ, T‰t Ç‰n h† låi 
làm Çû các thÙ bánh trÜ§c Ç‹ cúng 
ki‰ng Ông Bà, sau n»a Ç‹ cho con 
cháu æn ba b»a T‰t. H† thÜ©ng nói Ç‹ 
vui ba ngày T‰t, th‰ nhÜng h† æn chÖi 
cho h‰t cä tháng giêng (vì tháng giêng 
là tháng æn chÖi mà).  

ˆn cau trÀu cÛng là cái tøc lŒ cûa 
ngÜ©i dân quê, trong nh»ng ngày gi‡ 
chåp hay cÜ§i hÕi, ngÜ©i ta thÜ©ng 
dùng cau trÀu Ç‹ làm lÍ vÆt, vì (mi‰ng 
trÀu là ÇÀu câu chuyŒn). 

TØ nh»ng suy luÆn vŠ nghïa bóng 
cûa bánh ít, trÀu không ngÜ©i ta còn 
khám phá thêm nh»ng trÜ©ng h®p 
tÜÖng t¿: 

ChuÓi không sang bên Tây sao 
ngÜ©i ta g†i b¢ng ‘’chuÓi SÙ’’ 

Cây không bi‰t ch», sao ngÜ©i ta 
låi g†i ‘’cây Thông’’ 

Trai nam nhÖn ÇÓi Ç¥ng, mau theo 
chÒng vŠ Çi ...  

TØ nh»ng ti‰ng nói ÇÖn sÖ m¶c 
måc Ãy, nhÜng nó cÛng änh hÜªng 
sâu ÇÆm ÇÓi v§i tình cäm con ngÜ©i. 
Cha MË thÜÖng con là mong muÓn 
cho con mình h†c hành Ç‰n nÖi Ç‰n 
chÓn, trª thành ngÜ©i h»u døng cho 
gia Çình và xã h¶i, cho nên khi Çã làm 
Cha MË là h† Çã nghï ngay Ç‰n viŒc 
dåy d‡ con cái (Dåy con tØ thuª lên 
ba) và cÛng vì quá thÜÖng con, muÓn 
con mình chóng thành ngÜ©i nên Çôi 
lúc cÛng quá kh¡t khe v§i con trÈ. 
NgÜ®c låi b°n phÆn làm con ÇÓi v§i 
cha mË thì phäi sÓng sao cho tr†n 
Çåo, phäi bi‰t Ç‰n công Ön sanh 
thành, dÜ«ng døc:  

-Công cha nhÜ núi Thái SÖn,  

Nghïa mË nhÜ nÜ§c trong nguÒn 
chäy ra...  

   "NgÜ©i có công thì ÇÜ®c khen 
thÜªng, có l‡i thì phäi chÎu hình phåt" 
Çó là lë tÃt nhiên. NhÜng ª Çây hình 
phåt cûa ngÜ©i xÜa ÇÓi v§i ngÜ©i con 
lÀm l‡i xét ra hÖi quá Çáng. Vì cha mË 
nào cÛng muÓn cho con mình nên 
ngÜ©i, nên m§i có nh»ng cº chÌ ræn 
Çe: (ThÜÖng con thì cho roi cho v†t, 
ghét con thì cho ng†t cho ngào). Tuy 
lÓi dåy d‡ nÀy có vÈ "phong ki‰n, c° 
xÜa" nhÜng Çã hàm chÙa m¶t tÃm 
lòng thÜÖng bao la cûa cha mË ÇÓi v§i 
con cái. Câu tøc ng» trên Çây m§i 
nghe qua thì thÃy vô lš, mà låi dùng 
vào viŒc giáo døc n»a thì thÃy hÖi bÃt 
nhân. NhÜng khi tìm hi‹u s¿ lš cûa 
chuyŒn tích: 

"Ngày xÜa có m¶t ông già v¡ng 
nhà, khi trª vŠ thÃy con mình leo lên 
m¶t gÓc cây trÜ§c sân, ông tÙc giÆn 
l¡m nhÜng g†i con hãy xuÓng Çây ba 
cho kËo. ñÙa con nghe có kËo liŠn trª 
xuÓng, khi xuÓng Ç‰n ÇÃt thì thay vì 
cho kËo, ngÜ©i cha lÃy cây roi quÃt 
vào Çít ÇÙa con mÃy cái, rÒi dåy lÀn 
sau con không ÇÜ®c leo lên cây cao, 
vì nhÜ vÆy có th‹ té gãy chân tay. ñÙa 
con bi‰t l‡i nên m¥c dù bÎ Çánh Çau 
nhÜng không dám khóc, sau Çó ÇÙa 
con m§i bi‰t r¢ng vì thÜÖng mình nên 
m§i dùng Ç‰n hình phåt...".  

Tâm lš lúc giÆn thì hÙa cho kËo, 
lúc h‰t giÆn thì cho roi là th‹ hiŒn tÃm 
lòng thÜÖng cûa ngÜ©i cha. Có th‹ 
b¢ng nh»ng chuyŒn tích Ãy ÇÜ®c k‹ 
låi, nên ngÜ©i con m§i cäm m‰n lòng 
cha mË cho nên: 
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MË Öi ÇØng Çánh con Çau 

ñ‹ con mót cûi hái rau cho mË nh©      

"TÃm lòng Ãy" có ai thay th‰ ÇÜ®c, 
ngoài tÃm lòng hi‰u thäo cûa ngÜ©i 
con, ngoài nh»ng š niŒm vŠ m¶t bi‹u 
tÜ®ng cao quš. Bi‹u tÜ®ng cao quš Ãy 
là công Ön sinh thành dÜ«ng døc, mà 
ca dao dân gian Çã ÇŠ cÆp Ç‰n Ç‹ 
truyŠn låi cho các th‰ hŒ con cháu.  

Sau nÀy m‡i lÀn nh»ng ngÜ©i MiŠn 
Nam ra ngoài Trung g¥p nh»ng ngÜ©i 
ÇÎa phÜÖng thì h† thÜ©ng hay hÕi: -
Anh ni Çi mô Çi tê? NgÜ©i ÇÎa phÜÖng 
nghe hÖi buÒn cÜ©i thÆt nhÜng mà 
cÛng dÍ thÜÖng chi lå! Bªi vì câu hÕi 
Ãy theo ngÜ©i miŠn Trung thì vØa hÕi 
låi vØa trä l©i (Anh Çi mô= Anh Çi Çâu? 
Còn Anh Çi tê=Anh Çã Çi Çâu Çó rÒi, 
tôi Çi sang bên tê...).  

Hay ngÜ©i miŠn Trung khi nghe 
ngÜ©i miŠn Nam nói:-Tui dzìa mình 
ên. Thì h† cÛng b¡t chÜ§c nói theo, 
m¥c dù không bi‰t ch» "ên" là nghïa 
gì? Hay khi nghe nh»ng câu:- HÖm 
goa goa nói goa mà goa h°ng goa. 
HÖm nai goa nói goa h°ng goa mà 
goa goa. (Ngày hôm qua, anh nói anh 
qua mà anh không qua. Hôm nay anh 
nói anh không qua mà anh qua). 

Nghe rÃt vui tai và dÍ thÜÖng thÆt. 
Cái dÍ thÜÖng n»a là ngÜ©i miŠn nÀy 
h† vÅn tôn tr†ng ngÜ©i miŠn khác, 
b¢ng cách lÜu tâm Ç‰n ti‰ng nói ÇÎa 
phÜÖng cûa nhau. 

Ti‰ng nói ÇÎa phÜÖng cÛng là m¶t 
y‰u tÓ làm sÓng låi tình yêu quê 
hÜÖng, ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i khi xa mà 
g¥p låi, nó có m¶t sÙc quy‰n rÛ kÿ 
diŒu, khi‰n cho ngÜ©i ta muÓn tìm vŠ. 
Không riêng gì ngÜ©i ViŒt Nam, mà 
hÀu h‰t nh»ng dân t¶c trên th‰  gi§i, 
h† cÛng có nh»ng th° ng» ÇÎa phÜÖng, 
nÖi Çã sinh ra và l§n lên thì h† cÛng 
vô cùng yêu m‰n. Vì nó chÜa h£n Çã 
làm cän trª viŒc ti‰n hóa cûa ngôn 
ng» theo Çà væn minh cûa nhân loåi, 
mà ngÜ®c låi có th‹ nó còn làm phong 
phú thêm lên nh»ng tình š mà con 
ngÜ©i cÀn phäi có. Ch£ng hån nhÜ ª 
ViŒt Nam, væn chÜÖng bình dân vÅn 
luôn luôn chi‰m m¶t vai trò quan tr†ng 
trong n‰p sinh hoåt cûa ngÜ©i dân, 
qua ca dao, tøc ng» vÅn còn hoài vÈ 
tÜÖi mát, ng†t ngào nhÜ nh»ng gi†t 
sÜÖng s§m trên ng†n cÕ ngàn cây, 
nhÜ nh¿a sÓng nuôi dÜ«ng nh»ng 
cành hoa dâng hi‰n hÜÖng s¡c cho 
cu¶c Ç©i.• 
 

LÓi cÛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Hoàng ThÎ Doãn 
 

ôi trª vŠ Hu‰ v§i m¶t tâm 
trång nôn nao bÒi hÒi! Ba 

mÜÖi næm sau m§i nhìn låi Hu‰ thân 
yêu, nÖi Çã cho tôi mÆt ng†t cûa ngày 
m§i l§n. Phi trÜ©ng Phú Bài vÅn vÆy, 
vÅn u buÒn äm Çåm dù Çã träi qua 
bao tháng næm cÛng ch£ng r¶ng l§n 
gì hÖn. ñã th‰, tôi Ç¥t chân xuÓng phi 
trÜ©ng khi tr©i Çã vŠ chiŠu nên quang 
cänh càng hiu h¡t thê lÜÖng. 

Con ÇÜ©ng tØ Phú Bài vŠ thành 
phÓ, ngày xÜa tôi thÃy xa ngút ngàn 
mà sao bây gi© låi ng¡n quá vÆy? Qua 
ÇÒng An C¿u låi càng giÆt mình trÜ§c 
s¿ Ç°i thay. Nh»ng ÇÒng ru¶ng xanh 
tÜÖi rì rào trong gió mà ngày xÜa tôi 
vÅn Çi ngang qua khi h†c thêm môn 
Pháp væn v§i thÀy Thông nay không 
còn n»a. Hu‰ Ç°i thay qua nhiŠu, Hu‰ 
thÀm l¥ng, Hu‰ êm ÇŠm, Hu‰ tình tÙ 
cûa ngày xÜa Çã không còn! M¶t cäm 
giác chÖ vÖ låc lõng xâm chi‰m lÃy 
hÒn tôi ngay nh»ng bÜ§c chân ÇÀu 
tiên khi trª vŠ chÓn cÛ. 

VŠ thæm nhà ÇÜ®c 3 hôm rÒi 
nhÜng thay vì Çi nÖi này nÖi khác, tôi 
chÌ muÓn tän b¶ m¶t mình. LÀn bÜ§c 
tôi Çi vào N¶i thành, nÖi Çã ghi bi‰t 
bao dÃu chân cûa tôi m‡i ngày Çi vŠ; 
nhÜng còn Çâu nh»ng con ÇÜ©ng 
hoàng thành û ÇÀy bóng mát, nhìn 
Çâu cÛng thÃy phÓ xá nhà cºa chen 
nhau. ThÅn th©, lÀn bÜ§c Ç‰n hÒ TÎnh 
Tâm, tôi rë vào con ÇÜ©ng lªm chªm 
nh»ng Çá dæm và ° gà. Ngày xÜa lúc 
nào hÜÖng sen ª Çây cÛng tÕa ra 
ngào ngåt cä m¶t bÀu tr©i, bây gi© chÌ 
toàn là nh»ng hÒ ao rau muÓng tÓi 
tæm. Chính nÖi Çây tôi Çã cùng bån bè 
Çua nhau h†c bài thi rÒi khi chán h†c 
låi chÖi trò buôn bán, nÃu æn ho¥c d¿a 
vào gÓc cây dØa thiu thiu ngû, væng 
v£ng bên tai có ti‰ng sáo diŠu vi vu 
nhÜ ÇÜa tôi vào cõi m¶ng. 

Lòng buÒn nhiŠu hÖn vui, tôi bÜ§c 
chÆm lÀn vŠ d†c theo con ÇÜ©ng Ç‰n 
trÜ©ng ñoàn ThÎ ñi‹m- trÜ©ng ti‹u h†c 
cûa tôi ngày xÜa. B© thành rêu phong 
nhÜ cúi ÇÀu trÀm m¥c, cung mi‰u bŒ 
rÒng l¥ng yên nh§ thuª vàng son. 
Trên ÇÀu tôi hàng phÜ®ng vÏ ÇÕ rÜng 
rÜng Ç‰n nao lòng! M¶t cánh phÜ®ng 
ngÆp ngØng rÖi, tôi nh¥t lên, lÆt xem 
hai m¥t cánh hoa trong lòng bàn tay 
mà g®i nh§ cä m¶t th©i c¡p sách Ç‰n 
trÜ©ng. 

Næm tháng, nhiŠu næm tháng Çã 
trôi qua, m§i Çó mà nay tôi cÛng Çang 
Çi dÀn vào tu°i già, thuª áo tr¡ng Çã 
xa l¡m rÒi. Nhìn låi cu¶c Ç©i mình chÌ 
thÃy nh»ng ngày còn c¡p sách là êm 
ÇËp, là thÀn tiên nhÃt. Chân bÜ§c 
thênh thang vui Çùa v§i cÕ cây, v§i 
bÀu tr©i, v§i gió, v§i mÜa nhÜ tr©i ÇÃt 
thiên nhiên t¿ có s¤n và b¢ng lòng. 

ñÜ©ng vŠ N¶i thành hanh hao 
n¡ng trÜa, lÛ ve ch®t thÙc giÃc hÓi hä 
làm nhiŒm vø, cÙ ra rä nh»ng bài tình 
ca muôn thuª làm tôi bÒi hÒi. Bâng 
khuâng tôi nh¥t m¶t cánh hoa n»a vØa 
rÖi, nh»ng cánh phÜ®ng này së theo 
tôi vÜ®t Çåi dÜÖng vŠ bên Ãy. Tôi 
muÓn lÜu gi» m¶t thoáng hÜÖng xÜa 
Ç‹ cäm thÃy Ãm lòng hÖn trong nh»ng 
ngày vào Çông tuy‰t giá ª xÙ ngÜ©i. 

Tôi không làm sao tìm ra ÇÜ®c vÎ 
trí cæn nhà cÛ cûa mình hiŒn n¢m ª 
khoäng nào? HÕi thæm ai Çây khi th©i 
gian xa cách Çã 30 næm? Tôi ÇÙng bÖ 
vÖ, lòng rÜ©i rÜ®i buÒn, nhà cºa hai 
bên Çã m†c chi chít nhÜ dãy phÓ ch®, 
còn Çâu cæn nhà ba gian hai chái có 
Çû sân trÜ§c vÜ©n sau? NgÀn ngåi 
mãi tôi cÛng tìm ra ÇÜ®c cæn nhà thân 
yêu cûa ngày thÖ Ãu mà nay Çã trª 
thành cºa hàng bán quÀn áo. CÛng 
nh© m¶t lÓi Çi vào bên hông, tôi Çã 
vào ÇÜ®c sân sau, bác chû nhà Çã 
ng« ngàng hÕi tôi cÀn gì? Tôi xin phép 
ÇÜ®c thæm låi nÖi chÓn cÛ cûa mình, 
câu hÕi ÇÀu tiên là hòn non b¶ mà Ba 
tôi Çã chæm chút tØng ngày có còn  
không? Thì ra nó vÅn còn, vÅn ÇÆm 
nét kh¡c ghi ngày tháng Ba tôi Çã 
d¿ng nên nó, Çã tØng cÄn thÆn g¡n 
b¢ng xi-mæng tØng cái cÀu vÒng nhÕ 
v§i ngÜ ông ngÒi câu cá, v§i nh»ng 
mänh Çá quš Çû màu. Tôi ÇÜ®c hÜ§ng 
dÅn ÇÜa vào thæm ngôi nhà, tôi Çang 
ÇÙng gi»a cæn nhà, các cây c¶t Çã lâu 
næm mà vÅn còn bóng loáng m¥c dÀu 
Çã chÎu Ç¿ng bao næm tháng chi‰n 
tranh. ñÜa tay s© nhË vào chÃt nÜ§c 
sÖn mà cäm thÃy lòng mình nao nao 
xao Ç¶ng, nÜ§c m¡t Ùa ra, tôi cÓ ghìm 
låi mà không ÇÜ®c và Çã òa khóc nhÜ 

T 
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m¶t ÇÙa trÈ thÖ. Bác m©i tôi m¶t chén 
nÜ§c chè xanh nóng h°i, tôi uÓng m¶t 
ngøm mà nghe nghèn nghËn nhÜ vØa 
uÓng m¶t chÃt thuÓc thÆt Ç¡ng. Chính 
nÖi Çây tôi Çã l§n lên, Çã thÙc khuya 
dÆy s§m, miŒt mài sách vª cÛng nhÜ 
Çã tØng chÙng ki‰n bao n‡i buÒn vui 
lÅn xôn xao r¶n ràng cûa tôi cä m¶t 
th©i thi‰u n» xuân thì. Nhân Çây cÛng 
xin cám Ön anh bån hàng xóm Çã tØng 
chæm sóc tôi tÆn tình trong nh»ng 
tháng ngày h†c thi. Ân tình này tôi vÅn 
nh§ ghi dù r¢ng tôi không th‹ ÇŠn Çáp 
ÇÜ®c và Çã làm buÒn lòng anh không 
ít... 

Tôi thÅn th© nhìn låi khu vÜ©n 
ngày trÜ§c, hoa lúc nào cÛng thi nhau 
Çua nª. MÆt ng†t trái cây m©i g†i 
nh»ng con chim chào mào, chích 
chòe, se sÈ vŠ Çây h¶i tø. Các thanh 
âm, hÜÖng hoa, màu s¡c cùng phÓi 
h®p hài hòa. Ti‰ng chim hót r¶n rã, 
nhåc gió lao xao, hÜÖng cau thoäng 
ÇÜa ngåt ngào. Màu xanh mÖn mªn 
cûa lá cây dÜ§i bÀu tr©i thanh thiên; 
Çôi khi vào gi»a trÜa hè, cänh vÆt Çìu 
hiu trª nên v¡ng l¥ng. Tôi cäm thÃy 
yêu thÜÖng trìu m‰n khu vÜ©n m¶t 
cách êm ÇŠm, cäm giác Çó tÜªng nhÜ 
không bao gi© mÃt, nó n¢m g†n trong 
trái tim tôi và mãi mãi ng¿ trÎ ª Çó. 
Anh em chúng tôi thÜ©ng chåy ra 
vÜ©n tìm nh¥t m¶t chi‰c mo cau làm 
xe tàu Ç‹ kéo. Anh luôn luôn tình 
nguyŒn làm tài x‰, tôi ngÒi sau, anh 
kéo tàu Çi tØ nÖi này Ç‰n nÖi khác, mÒ 
hôi nhÍ nhåi. Tôi thÃy thÆt t¶i nghiŒp 
và không muÓn chÖi trò Çùa này n»a 
nhÜng qua ngày hôm sau rÒi cÛng vÆy 
anh vÅn giành làm kÈ kéo xe. 

Mai Çây bi‰t Ç‰n khi nào tôi còn 
ÇÜ®c g¥p låi? Tôi Çi thæm cây cau, 
nhìn låi cây bát-bát, dØng låi dÜ§i m¶t 
nhánh sÀu Çông, nhìn thÆt kÏ gi»a 
cành lá sum suê. Tôi t¿ nghï ch¡c 
Çêm nay së có nhiŠu chim chóc vŠ 
ngû låi nhÜng tôi nào có thÃy ÇÜ®c chi 
Çâu? ñôi m¡t tôi hai gi†t lŒ Ùa trào! 

NgÒi cÛng Çã lâu, tôi xin tØ biŒt và 
cám Ön bác: M¶t ngày gÀn Çây, cháu 
xin Ç‰n thæm bác m¶t lÀn n»a. Nói 
nhÜ vÆy nhÜng tôi bi‰t là khó có ngày 
trª låi Çây nhÜ Çã hËn khi phäi qua 
bao nghìn trùng xa cách. 

Tôi Çi trong bóng mát cûa nh»ng 
cành lá sÀu Çông tÕa r¶ng, bên kia 
ÇÜ©ng là cây phÜ®ng vÏ to l§n già c‡i. 
Tôi ÇÙng låi dÜ§i cây nhÜ ÇÙng dÜ§i 
bóng m¶t vÎ thÀn Çã tØng chÙng giám 
che chª cho tôi trong nh»ng ngày thÖ 
dåi. Tôi thÀm nguyŒn xin gªi g¡m 
cùng cây bao tâm s¿ buÒn vui cûa 

mình. Chân bu§c xa dÀn nhÜng ÇÀu 
vÅn cÓ quay nhìn, vÅn muÓn ghi dÃu 
hình änh cæn nhà thân yêu v§i bao k› 
niŒm, bao bóng dáng dÃu v‰t cûa m¶t 
ngày xÜa không bao gi© trª låi! 

Ngày tháng rÒi së vÅn qua Çi v§i 
bao nhiêu ÇiŠu xäy Ç‰n; vÅn l¥p låi 
nh»ng công viŒc, nh»ng diÍn bi‰n 
quen thu¶c nhÜng không vì th‰ mà 
thi‰u Çi nh»ng ÇiŠu m§i lå. Và lå nhÃt 
là sau nhiŠu næm xa xÙ, miŒt mài v§i 
công viŒc, tÜªng r¢ng trái tim Çã khô 
c¢n nhÜng hóa ra vÅn thÃy mình còn 
g¥p låi nh»ng th°n thÙc, nh»ng xúc 
Ç¶ng trÜ§c cänh cÛ, nÖi chÓn cûa 

nh»ng ngày thÖ Ãu Çong ÇÀy k› niŒm 
dÃu yêu cûa Ç©i mình. 

... Hu‰ rÙa Çó ngàn lÀn xa låi nh§, 
M¶t ngày vŠ thôi m¡t Hu‰ Çã sÀu 

vÜÖng. 
Lòng d¥n lòng dù có træm vån lÀn 

thÜÖng, 
CÛng ÇØng khóc mà quê hÜÖng 

mình løt l¶i! 
(ThÖ HñT Anh) 

 
(München - ñQ) 

Cánh Chim  

LÜu Låc 
 

    

 

Trong hoang v¡ng cÓ tìm quanh chút lºa 
SÜªi thân gÀy gi»a giá lånh cút côi 

Ch® ngÜ©i Çâu? Sao im ti‰ng bóng ÇÜa 
ChÌ Çâu Çó vài chú chim låc lÓi 

 
Tôi vÅn Ç‰m th©i gian b¢ng nÜ§c m¡t 

M‡i chiŠu vŠ ngÒi nh¥t lá khô rÖi 
Nhåc nhà ai? Væng v£ng l©i hiu h¡t 
Gi†ng ca buÒn nên lòng cÙ chÖi vÖi 

 
Ki‰p lÜu låc gót mòn chân Çã mÕi 

LÃn chen nhau danh l®i s¡c hÜÖng buôn 
Gi© còn Çây chi‰c thân Çà møc Çói 
Rã tan dÀn theo cánh gió mÜa tuôn 

 
Xin khép låi lòng tham và sân hÆn 
Gi» làm chi bao vÜ§ng víu bøi trÀn 

Bao nhøc vinh, bao khinh miŒt ngÜ©i Ç©i 
Thôi vŠ låi nhà NhÜ Lai êm Ãm 

 
Tôi buÒn l¡m! nên thÖ cÛng kém vui 

Ai có Ç†c xin mª lòng lÜ®ng thÙ 
DÅu mai nÀy trên d¥m ÇÜ©ng giong ru°i 

CÛng còn chút n¡ng vàng t¥ng ngÜ©i khách l» 
� NhÜ SÖn 
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� TruyŒn ng¡n             
                                                                                                                                                                                

Nºa quãng Ç©i 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HuŒ TÜ©ng 
 

TrÜ§c xóm sau thôn t¿a khói lÒng 
Bóng chiŠu dÜ©ng có låi dÜ©ng không 

Møc ÇÒng sáo v¡ng, trâu vŠ h‰t 
Cò tr¡ng tØng Çôi liŒng xuÓng ÇÒng...(*) 

                                                                                                                                                                                     
 

ôi Çã sÓng cä tu°i thÖ nÖi thôn dã, chính mình là 
chú møc ÇÒng v¡t vÈo trên lÜng trâu, cho chúng vŠ 

chuÒng khi bóng chiŠu dÀn buông, miŒng nghêu ngao hò 
hát, m¡t dõi nhìn nh»ng tia khói lam len lÕi mái lá nhà ai 
Çang nÃu cÖm lÖ lºng tän mån rÒi bi‰n dÀn trên không 
trung, kia xa xa Çôi cánh cò Çang vë nh»ng vŒt tr¡ng trên 
nŠn tr©i xanh thÅm, nÖi n† vài ba chú nhË nhàng Çáp xuÓng 
cánh ÇÒng lúa xanh rì... Ôi hoåt cänh êm ÇŠm mà sÓng 
Ç¶ng, u tÎch mà thanh nhã. Nh»ng hình änh bài thÖ trên diÍn 
tä, n‰u không nói quá, Çó chính là m¶t phÀn chÃt liŒu sÓng 
cûa tôi tØ thuª Ãu thÖ cho Ç‰n lúc trÜªng thành... CÛng có 
th‹ suÓt Ç©i, vì lúc nào tôi không nghï t§i?           

 
HÖn mÜ©i ngày nay tôi Çã vŠ Çây, nÖi ÇÜ®c sinh ra và l§n 

lên, Çã cÜu mang tôi suÓt th©i niên thi‰u, bi‰t bao là n‡i 
buÒn vui lÅn l¶n,  tØ lâu chúng Çã l¡ng sâu vào tiŠm thÙc, trª 
thành k› niŒm trong Ç©i, thu¶c vŠ dï vãng cûa tu°i thÖ... Tôi 
Çi thæm låi bà con, bån bè thuª chæn trâu, bån bè cùng 
trÜ©ng cùng l§p thuª h†c trò. Nh»ng ngÜ©i mình muÓn g¥p, 
muÓn thæm ch£ng còn là bao, ngÜ©i thì trª vŠ v§i cát bøi, kÈ 
ly tán vì mi‰ng cÖm manh áo, cänh vÆt låi càng thay Ç°i 
nhiŠu hÖn, bi‹n cä bi‰n thành ru¶ng dâu... Tôi Çã ngÒi trên 
Ç¶ng cát này tØ khi m¥t tr©i còn le lói Ç¢ng tây... Chính nÖi 
này, tØ lúc vØa có trí nh§ thÜ©ng ch†n làm Çi‹m Ç‹ "xä bÀu 
tâm s¿ ", cä gia Çình tôi cÛng vÆy, cÙ tÓi tÓi là "hËn chÓn 
này" ... VØa thoáng mát, vØa thoäi mái, m¥c tình mà nhìn 
træng sao. K‹ ra, gia Çình tôi và ngÜ©i dân cä làng này, th©i 
bÃy gi© không mÃy ai xây cÀu xí, không quan tâm l¡m Ç‰n 

vÃn ÇŠ vŒ sinh. DÅu bi‰t r¢ng, sÓng gÀn gÛi v§i thiên nhiên, 
t¿ nhiên quá Çáng là ÇÒng nghïa sÓng gÀn gÛi v§i bŒnh tÆt, 
nhÜng m‡i khi nh§ t§i th©i xa xÜa Ãy, lòng tôi không khÕi bùi 
ngùi luy‰n ti‰c!...  

Nhân dÎp tôi vŠ, anh chÎ em cùng th©i chæn trâu trong 
xóm tø låi æn cháo gà uÓng rÜ®u Ç‰, hÕi thæm nhau vŠ cu¶c 
sÓng sau mÃy mÜÖi næm xa cách... ña phÀn cha mË cûa 
nh»ng ngÜ©i bån ngày xÜa vÓn Çã nghèo, gi© th‰ hŒ cûa h† 
càng sa sút hÖn. Dù vÆy, khi g¥p låi, h† k‹ cho nhau nghe 
nh»ng cá tánh cûa tØng ngÜ©i, cÓ thêm th¡t, châm chÜ§c, 
Ç‹ câu chuyŒn có Çû mùi Çû vÎ rÒi cÜ©i vang...  

- Bäy này, b¶ mày g§m gà ª Çây nuôi thä rong ngoài 
ÇÒng, æn bÄn hay sao mà hÒi gi© cÙ g¡p rau thÖm v§i chuÓi 
cây không vÆy? Làm m¶t ly tao coi, cÀm ly rÜ®u xoay xoay 
hoài, m¶t ÇÒng rÜ®u bÓn ÇÒng dÀu! Hay là mày chÌ uÓng bia 
ho¥c cÕ nhác quen rÒi? Anh chàng TuÃn lúc nào cÛng quan 
tâm, m©i m†c anh chÎ em trong bu°i tiŒc.  

- Anh Bäy änh uÓng rÜ®u không ÇÜ®c nhiŠu Çâu, m¥t 
änh ÇÕ rÀn rÒi thÃy chÜa? ñØng ép! Cô Ch© ngÒi trên chi‰c 
ÇŒm k‰ bên lên ti‰ng cän anh chàng TuÃn. 

- Tôi uÓng không nhiŠu Çâu, mà uÓng nhiŠu cÛng không 
ÇÜ®c, cô ÇØng lo. Nói vÆy nhÜng tôi cÛng nâng ly rÜ®u nh¡p 
nháp cho bån bè vui. 

- Cái th¢ng, mÃy chøc næm nay rÒi, vÅn không thay Ç°i 
tánh tình, lúc nào cÛng chiŠu, cÛng nghe l©i bà næm Ch© h‰t 
trÖn á!  Nào lÿ m¶t lam!  

- Phäi anh chàng TuÃn nói không sai, tØ thuª chæn trâu 
lÆn kìa, tôi luôn chiŠu chu¶ng và coi nàng nhÜ em gái... Tu°i 
thÖ trª vŠ v§i tôi... 

 
MÜ©i m¶t tu°i tôi m§i thÆt s¿ vào l§p tÜ trÜ©ng h†c ª làng 

k‰ bên. H†c ch» thì trÍ, h†c nói tøc, chºi thŠ, tr¶m c¡p tØ 
næm lên sáu Çã thông thåo! 

Næm Çó tôi còn tung tæng, tø næm tø ba v§i b†n trÈ trong 
xóm, không cÀn bi‰t s§m chiŠu... M¶t hôm anh næm tôi 
phán m¶t câu làm choáng váng m¥t mày...  "B¡t ÇÀu ngày 
mai mÀy theo næm Nhiên coi trâu, tÆp lÀn cho quen, næm 
Nhiên Çã nói v§i má, vài tháng n»a xin thôi, vŠ cÜ§i v®". -
Anh næm Nhiên là ngÜ©i coi trâu cho nhà tôi tØ lúc tôi m§i 
bi‰t Çi-.  

Má tôi nói: - Em nó còn nhÕ quá, bi‰t gì mà coi, Ç‹ má 
ki‰m ngÜ©i th‰ khi th¢ng Nhiên không còn phø viŒc cho 
mình.  

Nghe nói tôi mª c© trong bøng, nhÜng anh buông m¶t 
câu nhÜ búa tå: Bi‰t m¥t trâu là ÇÜ®c, nhÕ nhít gì, má cÙ 
cÜng chiŠu, Ç‹ nó ª nhà nhong nhÕng Çi chÖi tÓi ngày, con 
còn phäi phø anh hai lo viŒc ÇÒng áng.        

Th‰ là tôi gia nhÆp vào gi§i møc ÇÒng cûa làng tØ Çó. 
NghŠ chÖi cÛng l¡m công phu, huÓng hÒ mình ÇÜ®c chính 
thÙc là thành viên cûa Ç¶i ngÛ có truyŠn thÓng tØ ngàn xÜa!  

Cái khó khæn ÇÀu tiên cûa cÆu møc tº nhÕ nhÙt làng là 
không th‹ thót m¶t cái ngÒi trên lÜng trâu, phäi nh© anh næm 
Nhiên Ç«, dÀn dÀn vŠ sau anh dåy leo tØ Ç¢ng ÇÀu con trâu, 
hai chân Çåp lên ót, ch‡ hai cånh sØng, nhún nhún cho trâu 
ngÄng ÇÀu lên, Çoån n¡m lông c°, cà hót,  cà hót trÜ©n lên - 
cà hót, cà hót là ti‰ng mà anh næm Nhiên diÍn tä cách trèo 
lên lÜng trâu cûa tôi. TrÜ§c khi nghÌ h£n, anh chÌ con nghé 
v§i l©i tiên tri:  

- N¶i con nghé này, Çû làm cho mày ói máu rÒi, nhÜng 
chÜa Çâu em Öi, m¶t næm n»a, m¶t næm n»a thôi, mày së 
khóc ông khóc cha vì con Ç¿c MÅm nÀy cho mà coi, nó së là 
con trâu sÓ dzách, là con trâu "cÀm bÀy" cûa làng. RÒi anh 

T 
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v‡ v‡ vào ÇÀu con Ç¿c MÅm nói l©i ly biŒt: Dù là thú, nhÜng 
tao chæn chúng mày tØ næm bäy næm qua, tao thÜÖng l¡m, 
thôi tØ Çây tao giao chúng mày cho th¢ng Bäy, tao Çi, không 
bi‰t bao gi© m§i g¥p låi... Ôi! l©i giã biŒt cûa anh ÇÖn sÖ, 
m¶c måc nhÜng chÙa bi‰t bao thâm tình... Có lë lúc bÃy gi©, 
tÆn trong tâm thÙc anh không còn phân biŒt thú và ngÜ©i....                                                                                                   

Gi© Çây tôi Çã ngÒi chÍm chŒ trên lÜng con Ç¿c MÅm, 
giòng theo hai con trâu cái và chåy nhong nhong phía sau 
m¶t con nghé.... 

Ai Çó c«i m¶t con, giòng m¶t con còn than c¿c, riêng tôi 
giòng t§i hai con. NhÜng ba con giòng không c¿c lòng b¢ng 
con nghé. ThÆt vÆy, vì nó còn  nghé, chÜa  "xÕ mÛi, gi¿t 
dây" ÇÜ®c, nên chi nó rÃt t¿ do, t¿ tåi, nhªn nhÖ muÓn theo 
mË thì theo, không thích cÙ cÕ non, lúa, må, khoai, mì thong 
dong ghé vào, n‰u có chà, có rào cÙ càn vô, m¥c th¢ng 
chæn la gÀn rã h†ng, rÓt cùng phäi nhäy xuÓng rÜ®t, bÃy gi© 
nghé ta m§i chÎu chåy theo bÀy. TØ nhà t§i nÖi cho chúng 
æn, phäi næm lÀn bäy lÜ®t nhäy xuÓng trèo lên.  

Trâu anh con c«i con giòng 
Låi thêm con nghé c¿c lòng cho anh.  
 
Anh næm Nhiên Çoán quä không sai, næm nay con Ç¿c 

MÅm th¿c s¿ n°i c°, nhÜ ÇÙa con trai ngày nào gi© thành 
thanh niên, Ç¿c MÅm hæng máu l¡m, không thi‰t tha gì æn 
uÓng, tÓi ngày chÌ chém l¶n và theo... cái! M‡i lÀn chém l¶n, 
dù æn dù thua tôi cÛng Çiêu ÇÙng vì nó, bªi m¶t con rÜ®t, 
m¶t con chåy, k‹ gì dÜa, cà, lúa, må.... NhÜng Çó chÌ là 
nh»ng n‡i lo âu, c¿c lòng nho nhÕ cûa nh»ng ch¢ng chæn 
mà thôi. Bù låi, b†n tôi còn cä ngày tr©i t¿ do chÖi Çùa thÕa 
thích ngoài ÇÒng. B†n con trai thì vÆt l¶n, Çánh tr°ng, t¡m 
sông. Nh»ng trò chÖi Çó rÒi cÛng chán, không th‹ kéo dài cä 
ngày, th‰ là nhàn cÜ sanh bÃt thiŒn, b†n con trai chia nhau 
Çi æn... c¡p! 

Ho¥c khoai, ho¥c mì, ho¥c chuÓi... tùy mùa và tùy chung 
quanh có nh»ng sän vÆt gì... ñem vŠ cho b†n con gái nÃu 
nÜ§ng, g†i là tåo "công æn viŒc làm" cho các cô. Nh»ng sinh 
hoåt không lành månh nÀy, làm tôi nh§ låi anh chàng TuÃn - 
ngÜ©i hoåt náo nhÙt trong bu°i tiŒc hôm nay, anh ta cÛng 
giÓng nhÜ tôi - theo nhÆn xét cûa anh ta - không thay Ç°i 
tánh tình chút nào - mÒm næm miŒng mÜ©i nhÜng nhát hít...  
XÜa kia m‡i lÀn tøi tôi Çem cûa hoånh tài vŠ, anh ta luôn 
luôn có phÀn, nhÜng lúc nào cÛng phân bua:  
-Tao nói trÜ§c, tøi mày chia tao æn, nhÜng chû nhà b¡t ÇÜ®c, 
tao không liên can, làm Ön ÇØng kéo tao vô à nha...!  

Th©i chæn trâu cûa chúng tôi dù có nhiŠu hành Ç¶ng l‡ 
mãng, mÃt dåy, nhÜng không phäi là không có nh»ng k› 
niŒm ÇËp và êm ÇŠm... M¶t k› niŒm khó quên cûa tôi vŠ cô 
bån chæn trâu tên Ch©...  Ngày xÜa, ÇÓi v§i nàng tôi có 
nh»ng trò chÖi rÃt côn ÇÒ, rÃt chæn trâu... 

Hôm n† nàng ngÒi tán dóc v§i Çám bån gái, thØa lúc 
nàng nh§m dÆy ÇÎnh lÃy gì Çó, lË làng tôi chuÒi bøi cÕ lôm 
chôm ngay vào ch‡ nàng Çang ngÒi... - lôm chôm là loåi 
thân thäo miŠn nhiŒt Ç§i, chÌ sanh sän trên nh»ng Ç¶ng cát, 
vì phäi thích nghi v§i môi trÜ©ng sÓng nên lá nhÕ, chót lá 
nh†n, trái bao b†c tua tûa lá chùm dÜ§i dång gai dài khá 
cÙng -  vô tình nàng Çã ngÒi tr†n lên bøi cÕ...  LÀn khác, 
nàng Çang ngÒi, tôi chàng häng tØ phía sau nhäy qua ÇÀu, 
rÒi cÜ©i thích chí...  Nh»ng hành Ç¶ng này ÇÓi v§i con trai rÃt 
bình thÜ©ng, nhÜng v§i nàng, cô gái hiŠn lành, thùy mœ, quä 
thÆt rÃt Ü côn ÇÒ, thô tøc... Thêm m¶t trÜ©ng h®p mà mãi t§i 
bây gi©, khi nh§ låi, tôi vÅn còn thÃy hÓi hÆn.                                       

Vào bu°i trÜa hè, tôi Çang sÓng låi th©i tiŠn sº -th©i mà 
nhà duy vÆt ch‰t tiŒt nào Çó, bäo t° tiên mình là loài khÌ-, 
chuyŠn trên ng†n bÀn hái trái... Vô tình không bi‰t có ngÜ©i 
ª trên, nàng Ç‰n d¿a lÜng vào gÓc, lÃy nón lá úp m¥t, có lë 
ÇÎnh ngû giây lát, bän tính khÌ lÅn chæn trâu cûa tôi n°i dÆy, 
bèn vén quÀn tØ trên cao tè xuÓng dù không Ü§t, nhÜng làm 
nàng m¶t phen "hÒn  bÃt phø th‹". Tuy có nh»ng trò khÌ, côn 
ÇÒ, nhÜng nàng chÌ nhìn tôi b¢ng c¥p m¡t dÎu hiŠn và tha 
thÙ... Lë ra tôi phäi hÒi tâm suy nghï, Ç¢ng này vÅn chÜa... 
Nguyên nhân làm thay Ç°i thái Ç¶ ÇÓi xº v§i nàng b¡t nguÒn 
tØ câu chuyŒn... M¶t hôm ngÅu hÙng, tôi ngâm nga bài: 

Con trâu v§i m¶t hàm ræng  
ˆn cÕ ÇÃt b¢ng uÓng nÜ§c b© ao 
HÒi nào mÀy sÓng v§i tao 
Bây gi© mÀy ch‰t cÀm dao xÈ mÀy 
ThÎt mÀy tao nÃu linh binh 
Da mÀy bÎt trÓng tøng kinh trong chùa 
SØng mÀy tao tiŒn con c© 
Cán dao cán mác lÜ®c dÀy lÜ®c thÜa. 
 
Nghe xong, gÜÖng m¥t không vui nàng k‹... - Ngày xÜa 

má nàng cÛng là cô gái "møc ÇÒng"  vào Ç¶ mÜ©i ba mÜ©i 
bÓn gì Çó, hôm n† vào bu°i trÜa hè, c¶t trâu nghÌ mát dÜ§i 
tàn c° thø, bà ngÒi b¡t rÆn cho trâu, buÒn miŒng "hát " bài 
trên - nàng dùng ch» hát -. Vô tình thÃy mÃy con trâu cûa bà 
chäy nÜ§c m¡t..TØ Çó vŠ sau không bao gi© bà hát bài Çó 
n»a. Khi nÓi nghiŒp mË, bà thÜ©ng k‹ câu chuyŒn "tÜÖng 
thông" gi»a ngÜ©i và thú cho nàng nghe. Sau Çó nàng hát 
bài Con Trâu V§i NgÜ©i ñi Cày:   

Trâu Öi ta bäo trâu này 
Trâu ra ngoài ru¶ng trâu cày v§i ta 
CÃy cày vÓn nghiŒp nông gia 
Ta Çây trâu ÇÃy ai mà quän công 
Bao gi© cây lúa còn bông 
Thì còn ng†n cÕ ngoài ÇÒng trâu æn. 
      
Nàng cho r¢ng bài nÀy có nghïa v§i loài thú và bu¶c tôi 

phäi hÙa không hát bài Con Trâu Có M¶t Hàm Ræng n»a. 
BÕ qua s¿ kiŒn trâu có chäy nÜ§c m¡t hay không, n¶i 

dung chuyŒn k‹ làm tôi suy nghï, lòng bùi ngùi thÜÖng cho 
ki‰p trâu ÇÒng th©i cäm phøc nàng s§m có tØ tâm låi thÆt 
thà và chÃt phác... Xin k‹ câu chuyŒn xäy ra "trong mùng" 
gi»a hai anh em tôi, nói lên ÇÜ®c s¿ thÆt thà cûa nàng. 

ñêm n† hai anh em lên giÜ©ng ngû, tôi làm rùm beng 
trong mùng, ông anh quä quy‰t:           

- Hôm nay tøi mÀy æn c¡p khoai lang, khoai mì  cûa 
ngÜ©i ta phäi không? 

- Anh chÌ nói Çúng phân nºa thôi, æn khoai nÜ§ng thì có, 
thÆt ra khoai lùi lºa rÖm chÙ nÃu nÜ§ng gì, mà khoai m§i 
xém xém vÕ, th¢ng qu› TuÃn Çã dÆp lºa, bÓc cho m‡i th¢ng 
hai ba cû, nó bäo "SÒn sÒn æn bÆy, chín bÃy không ngon". 
Bªi vÆy bây gi© m§i ra "c§ s¿"... Mà anh bi‰t khoai cûa ai 
không? HÒi trÜa tøi em ÇÎnh ra quân, con Ch© cän không 
cho Çi, nó nói khoai cûa nó Çã "xuÓng cû" rÒi, chÜa Çû l§n 
nhÜng æn ÇÜ®c, th‰ là tøi em ÇÜ©ng ÇÜ©ng "chà cûa 
nhôm"...  Vô t¶i vå! 

- Nó giÓng chÎ nó hŒt khuôn, anh tôi nhÆn xét, Çoån k‹ 
vŠ chÎ cûa nàng. Th©i cûa tøi tao cÛng vÆy, m‡i lÀn ÇÎnh täo 
thanh ª Çâu, chÎ con Ch© nhÙt ÇÎnh không cho. RÒi anh thân 
mÆt khuyên nhû: Tao bi‰t tÓi ngày ª ngoài ÇÒng, Çôi lúc Çói 
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khát, lén hái trái dÜa trái cà mà æn, ch§ có phá tán cûa 
ngÜ©i ta, chû nhà b¡t ÇÜ®c, t§i tai ba má là nát Çít...  

- Tåi sao mÀy cÜ©i? 
- Lén, æn c¡p, phá tán có khác gì nhau? 
- �y, Çúng Ça mÀy, Çây nÀy nghe tao k‹:  
... Hôm Çó th¢ng Lai Ç« nhË Çâu Çó trái Çu Çû thiŒt b¿, 

Çem ÇÜa chÎ con Ch© g†t, cÀm trái Çu Çû, cô ta sØng s¶: 
Trái Çu Çû nhÜ vÀy mà hái Çành Çån (Çành Çoån), Çít chÜa 
ºng mÕ vÎt n»a, lÃy móng tay bÃm thº coi, mû còn Çøc nhÜ 
s»a nè (khi trái Çu Çû æn ÇÜ®c, dÜ§i Çít phäi ºng vàng nhÜ 
mÕ vÎt và mû trong). NhÜ vÆy là anh phá chÙ Çâu phäi vì Çói, 
vì thèm! Cûa không trÒng lòng không ti‰c. Th¢ng Lai cÓ cãi - 
Thì æn Ç« vÆy, non trong nhà già ngoài ÇÒng mà... Ch© t§i 
chín, chû nhà bÈ mÃt rÒi...  Cô ta giÆn, kéo theo cä b†n con 
gái, không cho trâu æn chung n»a, tÄy chay tøi tao, phäi næn 
nÌ cä tháng tr©i cô ta m§i bÕ qua. MÀy thÃy chÎ con Ch© có lš 
không? Tao k‹ thêm cho mày nghe chuyŒn này:                                                                                                                                  

... Khi ngoài ÇÒng con cúm núm lác Çác Çó Çây g†i bÀy, 
tøi tao lÀn lÜ®t lùa trâu vŠ, cánh ÇÒng bao la bát ngát ÇÜ®c 
trä låi s¿ yên tïnh, Ç‹ rÒi m¶t vài canh gi© sau së trª thành 
môi trÜ©ng sinh hoåt khác, tuy âm thÀm l¥ng lë nhÜng s¿ 
ÇÃu tranh diÍn ra không kém phÀn quy‰t liŒt Ç‹ sÓng còn 
cûa loài thú æn Çêm..  ñàn trâu cûa b†n tao Çã vŠ t§i ÇÀu 
ngõ dÅn vào thôn, phía sau Çàn bò cûa b†n th¢ng sáu Lanh 
cÛng nhÆp vô, tao gân c° xÜ§ng câu hò:  

Hò hÖ, t§i Çây ch£ng hát thì hò ©..  
Không phäi con cò, hò hÖ.. không phäi con cò ngóng c° 

mà nghe...! 
 
M¶t gi†ng khác n°i lên: 
Hò hÖ, chæn trâu æn cá bÕ ÇÀu h... ©... 
Chæn bò thÃy vÆy xÕ xâu Çem vŠ...                                                                                  
ñem vŠ l§p nÃu l§p kho...  
L§p cho bên v®...hò hÖ l§p cho bên v®, l§p cho bên 

chÒng...©...  
 
Th¢ng sáu Lanh ngÃt ngÜªng trên lÜng bò ÇÓi låi: 
Hò hÖ, chæn trâu ngÒi Çâu bí sÎ ©..  
Chæn bò hò Ö... chæn bò.. chÎ chæn trâu!...  
 
Cä b†n cÜ©i rân... S¿ êm ä làng quê vào bu°i hoàng hôn 

nh© b†n chæn trâu gi© r¶n ti‰ng cÜ©i... RÒi mày bi‰t sáng 
ngày hôm sau chuyŒn gì Çã xäy ra? Vì không thích nghe 
nh»ng câu hò tøc tïu nhÜ vÆy, b†n tao låi bÎ tÄy chay m¶t lÀn 
n»a. ChÎ con Ch© là ÇÙa con gái hiŠn lành, nhÜng bän tánh 
cÜÖng cÜ©ng quy‰t Çoán, trong Çám chæn trâu, khó tìm ÇÙa 
con gái nào nhÜ nó. 

ñã là chæn trâu mà không nói tøc, chºi thŠ, c¡p v¥t còn 
gì là... thú!              

ThÆt ra ÇÙa chæn trâu nào cÛng ÇÜ®c cha mË khuyên 
dåy, Çåi khái: Ch§ nên nói tøc, chºi thŠ, ch§ nên tr¶m c¡p 
cûa ngÜ©i ta... Th¢ng nào mà không då då, vâng vâng, 
nhÜng Çã thát (thoát) ra khÕi nhà, thót lên lÜng trâu rÒi, 
nh»ng l©i d¥n dò cûa cha mË "cÀm b¢ng nhÜ gió thoäng mà 
thôi"!  Nói mà không h° thËn, không m¶t ÇÙa chæn trâu nào 
æn c¡p tØ vÆt nhÕ nhÜ trái °i, trái Çào, l§n nhÜ näi chuÓi, trái 
mít mà Çem vŠ nhà, chÌ chia ra cùng ÇÒng b†n æn cho vui 
vÆy thôi... 

Và chû nhân cûa vÆt bÎ c¡p cÛng không giÆn gi‡i gì, dù 
bi‰t ch¡c là b†n chæn trâu ch§ "ai trÒng khoai ÇÃt này", h† 
s¤n sàng thông cäm và bÕ qua, vä låi cÛng không Çáng là 

bao... Tuy vÆy, lúc b†n tôi mÜ©i hai mÜ©i ba tu°i, có chút 
suy nghï, nhÙt là tøi con gái, phän ÇÓi quy‰t liŒt quá, nên 
không còn coi cây trái trong xóm là cûa chung n»a... NhÜng 
chû vÜ©n cây trái vÅn mãi mãi là kh° chû... Vì Çàn hÆu bÓi 
Çang tÃn lên... TruyŠn thÓng mà! 

 
Xem ra, anh tôi trÜ§c Çây cäm phøc chÎ nàng l¡m. Tôi 

không còn coi nàng nhÜ nh»ng ÇÙa con gái chæn trâu ÇÒng 
b†n, t¿ trong thâm tâm, ÇÓi xº v§i nàng nhÜ ÇÙa em gái... 
ThÆt vÆy, ÇÓi v§i em gái, hay các cô em h†, tôi luôn luôn 
chiŠu chu¶ng, tôi nghï, chiŠu chu¶ng là bi‹u l¶ tình thÜÖng, 
hình thÙc an ûi tinh thÀn. Chính vì th‰, nhiŠu lúc mÃy th¢ng 
em h† "cÓt-Ç¶t" cÙ phân bì: - ñÓi v§i tøi em, anh cÙ hÆm hË, 
gÀm gØ hª là "thÜ®ng th£ng tay, hå th£ng chân" túi bøi, 
chÜa thÃy anh n°i sùng v§i mÃy bà chÎ cûa tøi em bao gi©... 
Tôi không giäi thích, nhÜng luôn tâm niŒm lÃy chân tình Ç‹ 
vun bÒi Ç©i sÓng chính mình và cho nh»ng ngÜ©i thân. Gi© 
các em tôi Çà hai thÙ tóc, dù không phäi ai cÛng g¥p may 
m¡n trên ÇÜ©ng Ç©i vÓn nhiŠu bon chen, nhÜng khi có dÎp 
h†p m¥t, nh¡c låi chuyŒn xÜa, cÜ©i nhÜ b¡p  

 
� 

 
Hôm qua, sau khi tan bu°i tiŒc cháo gà rÜ®u Ç‰, tôi theo 

vŠ thæm nhà nàng, vØa t§i cºa, g¥p má nàng Ç¶i khæn xách 
giÕ trÀu Çi ra, bà Çon Çä:  

- Ña Bäy mÀy hä, thôi vô chÖi, cô l®i nhà th¢ng Út, v® 
chÒng nó không có nhà, mÃy hôm nay phäi ngû v§i tøi cháu. 

- Má tui khéo lo - nàng giäi thích - mÃy ÇÙa cháu n¶i, 
th¢ng l§n là ThÀy giáo, con k‰ là cô Tú, vÆy mà bà cÙ coi nó 
nhÜ trÈ lên næm. Còn con gái già nÀy có bao gi© bà lo t§i 
Çâu! 

NgÒi æn ÇÆu ph¶ng nÃu, nghe nàng th° l¶ tâm tình, làm 
ÇÀu óc tôi bàng hoàng choáng váng hÖn say rÜ®u lúc ban 
chiŠu ª nhà næm ViŒt. 

... Thì ra nàng Çã Ç‹ š thÜÖng tôi tØ th©i còn chæn trâu, 
âm thÀm ôm Ãp mÓi tình ÇÖn phÜÖng suÓt tu°i thanh xuân, 
tháng tØng tháng, næm tØng næm ch© mong nh»ng ngày tôi 
nghÌ h†c. Vì dù Çã c¡p sách Ç‰n trÜ©ng tØ lâu, nhÜng m‡i 
cuÓi tuÀn, nghÌ hè hay dÎp T‰t, khi vŠ nhà, Ç‹ ngÜ©i chæn 
phø lo viŒc khác, tôi vÅn luôn g¡n bó v§i nhiŒm vø " trâu anh 
con c«i con giòng". Nghïa là b†n chæn trâu vÅn còn Çón 
nhÆn th¢ng bån khá kÿ c¿u, nhÃt là nàng.... Khi tôi lùa trâu 
ra ÇÒng cùng nàng, cùng chúng bån là nh»ng ngày hånh 
phúc cûa nàng, Ç‹ rÒi âm thÀm ch© Ç®i khi tôi trª lên tÌnh 
h†c...      

 
Qua l©i tâm s¿, làm tôi chånh lòng xót xa cho phÆn 

nàng, ÇÒng th©i g®i låi trong tôi hình änh mÅu thân v§i n‡i 
niŠm thÜÖng cäm vô biên... Vì tu°i ham chÖi, có lÀn xin v§i 
má - Næm nay má cho thêm tiŠn th¢ng Chà Ç‹ nó gi» luôn 
ba ngày T‰t, con ª nhà æn T‰t m¶t lÀn.  

Má tôi vuÓt ÇÀu an ûi:  
- Con à, th¢ng Chà quanh næm c¿c kh° làm viŒc cho 

mình, phäi Ç‹ nó vŠ Çoàn tø v§i gia Çình trong nh»ng ngày 
ÇÀu næm, mình Çâu n« lÃy ÇÒng tiŠn mua Çi ngày vui cûa 
ngÜ©i ta con å! Vä låi, con chÌ gi» có ba ngày T‰t, nhiŠu 
ngÜ©i muÓn có trâu Ç‹ gi» mà không ÇÜ®c, rán Çi con...!   

- ThÜa má, l©i dåy cûa má con Çã hi‹u và bi‰t quí tr†ng 
cái hånh phúc ÇÖn giän, tÀm thÜ©ng nhÜng không phäi lúc 
nào cÛng có cûa nh»ng ngÜ©i kém may m¡n hÖn con -nhÜ 
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th¢ng Chà ch£ng hån-, lúc Çó con không bi‰t bày tÕ lòng 
con cho má nghe, gi© Çây má Çã ra ngÜ©i thiên c°, nhÜng 
nh»ng l©i nhân hÆu má Çã dåy, con luôn nh§ mãi... Riêng 
anh Chà, Çã ngót bÓn mÜÖi næm, tøi mình không tin tÙc gì 
v§i nhau, không bi‰t gi© này anh lÜu låc phÜÖng nào, månh 
khÕe làm æn ra sao? Hôm nay tôi thÆt lòng nghï t§i anh...                                  

... MÓi tình thÀm kín Ãy trª nên tuyŒt v†ng khi hay tin tôi 
sang tÌnh khác h†c ti‰p... Nàng không rõ tåi sao? NhÜng linh 
cäm thÃy r¢ng mÓi tình mà nàng ôm Ãp bÃy lâu, nay hoàn 
toàn vô v†ng... Nàng không còn Çêm Çêm Ç‰m sao tr©i Ç‹ 
mÖ Ü§c n»a.  

Ôi! tr§ trêu làm sao, s¿ Çu°i b¡t cûa tình yêu. Chính th©i 
gian này, tôi cÛng Çã tuyŒt v†ng v§i mÓi tình ÇÀu ÇÖn 
phÜÖng nhÜ nàng. 

NguyÍn ThÎ Thu Giang, bån cùng th©i ti‹u h†c. Giang có 
hàm ræng tr¡ng ÇŠu nhÜ håt b¡p, nø cÜ©i rÃt có duyên, mái 
tóc dài Çen mÜ®t, dáng Çi thÆt thanh thoát nhË nhàng. Tôi 
thÆt s¿ nhÆn ra Çã "mê" nàng vào næm tôi thi Trung h†c ñŒ 
nhÙt cÃp, nhÜng chÜa m¶t lÀn hé môi, cÙ luôn tin tÜªng -
Çúng hÖn là thÀm mong- mÓi tình cûa mình v§i Giang coi 
nhÜ  "Tình trong nhÜ Çã m¥t ngoài còn e". Th©i gian dÀn 
trôi, cÙ ngày ngày v§i chi‰c xe Çåp cùn, ÇÜa Çón Giang Çi 
h†c. Tình cûa chúng tôi -tình cûa riêng mình?- cÙ mãi trong 
tr¡ng nhÜ tu°i h†c trò. Næm Ãy Giang chuÄn bÎ thi Tú Tài I, 
B¶ Giáo Døc ra thông tÜ tuy‹n m¶ giáo viên ƒp Tân Sinh -
ƒp Chi‰n LÜ®c- Giang Çã n¶p ÇÖn tình nguyŒn. T¿ nhiên tim 
mình thÃy nhói Çau, tình tôi chÖi vÖi høt hÅng. Quä vÆy, 
chÜa ÇÀy næm sau, Giang cho bi‰t së gªi thiŒp hÒng m©i tôi. 
Bây gi© m§i thÃy ti‰c "sao mình không ngÕ". Tình tôi dang 
dª tØ Çây...    

VŠ mÓi tình thÀm kín cûa nàng, tôi hÕi sao không th° l¶, 
nàng bäo - ñ‹ làm chi? Có th‹ làm tôi khó xº, còn nàng thì 
bi‰t Çâu s¿ bë bàng së làm cho thân phÆn nàng thêm ng« 
ngàng... Thôi Çành âm thÀm!  RÒi nàng xoay qua trách b†n 
chæn trâu th©i Çó Çã quái ác, cáp Çôi tôi v§i nàng. Tôi cho Çó 
là trò trêu ch†c cûa trÈ con, không Çáng bÆn tâm. Nàng nói: 
Con trai b†n tôi dÍ l¡m, ch£ng nh»ng mØng mà còn hãnh 
diŒn khi ÇÜ®c cáp Çôi n»a là khác. Tâm lš con gái phÙc tåp 
hÖn nhiŠu, có th‹ ghét cay ghét Ç¡ng ÇÓi tÜ®ng, có nh»ng 
trÜ©ng h®p làm các cô phäi suy nghï rÒi Üng bøng cÛng nên. 
Nàng tin vào chuyŒn cáp Çôi änh hÜªng vào tâm lš tình cäm 
con ngÜ©i, cÛng nhÜ tên Ch© Ùng Çúng vào vÆn sÓ cûa 
nàng.   

- N‰u không cho là chû quan, nàng thuÆt låi mÓi tình cûa 
sáu Lùn và Gái em, chuyŒn tình cûa hai ngÜ©i cÛng ÇÜ®c 
näy sinh tØ s¿ trêu ghËo, là trò chÖi cûa b†n con nít, nhÜng 
vŠ sau tình yêu Ç‰n thÆt s¿ v§i cô cÆu, tÜªng không mãnh 
l¿c nào chia c¡t ÇÜ®c tình cûa hai ngÜ©i, chÌ ch© ngày cÜ§i 
là h† toåi nguyŒn trong hånh phúc... Ch» ng© nào ai bi‰t... 

 
Sau vø g†i là  "ÇÒng khªi", gia Çình tôi bÕ quê ra Çi, bÃy 

gi© h† chi‰m Çóng kh¡p làng, cán b¶ Çû hång t§i lui nhà ba 
má Gái, lÃy Çó làm trø sª. RÒi m¶t hôm thØa dÎp, tay "g¶c" 
Çã làm nhøc Gái chÎ. Vì h° thËn, vì danh d¿ gia Çình, Gái chÎ 
âm thÀm câm l¥ng, nhÜng sau Çó phát hiŒn Çã có thai, cô 
quy‰t ÇÎnh hûy mình. NhÜng ÇÎnh mŒnh Çã an bài, muÓn 
ch‰t cÛng ch£ng Ç¥ng, tình c© sáu Lùn cÙu ÇÜ®c mång 
sÓng Gái chÎ... TØ Çó låi phát giác thêm m¶t mÓi tình éo le 
tuyŒt v†ng khác... Gái chÎ tØ lâu thÀm thÜÖng sáu Lùn, vì  
thÃy em mình - Gái em - và sáu Lùn thÜÖng nhau, cô ta 
Çành l¥ng lë ôm mÓi tình riêng... M¥c dù Çã giành låi mång 
sÓng cûa Gái chÎ tØ tay tº thÀn, nhÜng cô vÅn luôn tìm cách 

quyên sinh. ñ‹ cÙu v§t hai mång sÓng, sáu Lùn và Gái em 
Çi t§i m¶t quy‰t ÇÎnh: Hy sinh tình yêu! Sáu Lùn chính thÙc 
cÜ§i Gái chÎ, hai ngÜ©i dÅn Çi biŒt xÙ!  ñ‹ chÎ mình không bÎ 
lÜÖng tâm giày vò c¡n rÙt, Çúng vào lúc anh chàng TuÃn 
nhà mình Ç‰n cÀu hôn, Gái em Çã nhÆn l©i... SÓ phÆn Gái 
em cÛng ÇÜ®c an bài. K‹ xong câu chuyŒn, nàng k‰t luÆn: 

- Dù chuyŒn tình bi thäm là vÆy, nhÜng vì m†i ngÜ©i ÇŠu 
có tâm hÒn cao thÜ®ng nên tình yêu quä thÆt thánh thiŒn! 
Anh thÃy không, b†n chæn trâu tøi tui dù không h†c cÛng 
bi‰t th‰ nào là nhân nghïa ª Ç©i, bi‰t vì ngÜ©i mà hy sinh...  

Tôi Çùa, hÕi v¥n: - Tåi sao tøi tui, không có tôi trong b†n 
chæn trâu Çó sao?  

Nàng bäo: - N‰u không, tui låi dành h‰t tu°i xuân vì anh, 
gi© thì anh không phäi ngåi, hÖn ba mÜÖi næm rÒi, anh 
không còn là hình bóng thÜÖng yêu trong tâm tình tui n»a, 
anh bây gi© Çúng nghïa là ngÜ©i bån chæn trâu, thuª chúng 
ta còn ngây thÖ nhÕ dåy, thuª mà tøi tui chÌ bi‰t nhäy dây, 
Çánh ÇÛa còn các anh thì nói tøc, chºi thŠ, t¡m sông, æn 
c¡p.... v¡t vÈo trên lÜng trâu nghêu ngao hò hát... RÒi nàng 
trª låi câu chuyŒn bi thÜÖng cûa c¥p v® chÒng TuÃn-Gái em. 
NÜ§c m¡t vÅn còn tuôn chäy trên  Çôi gò má cûa c¥p v® 
chÒng này...                                                                                     

- Dåo Çó TuÃn chÌ là du kích quân, Ç‹ ÇÄy månh cu¶c 
chi‰n, TuÃn bÎ Çôn vào Ç¶i quân Giäi phóng...  Tôi kích bác - 
Giäi cái gì? PhÕng gi....  thì có...   

- Nàng trách: - Cái anh này, già rÒi mà vÅn chÙng nào tÆt 
nÃy... ñoån nàng quay ra cºa, nhìn vào chÓn xa xæm, mông 
lung nào Çó, nói nhÜ cho chính nàng nghe: - Phäi chæng xÜa 
kia tui thÜÖng anh bªi tÆt li‰ng khÌ, r¡n m¡t? ñ¶t nhiên quay 
låi, v§i nét m¥t rång r«, nø cÜ©i hóm hÌnh, nhìn th£ng vào 
m¥t tôi- Tui hÕi thiŒt anh nghe, chÎ Bäy có trân tr†ng tÆt li‰ng 
khÌ, r¡n m¡t cûa anh không?... Tôi chÌ hÕi vÆy thôi, khi 
thÜÖng nhau, ngÜ©i ta thÜÖng cä thói xÃu, huÓng hÒ cÓ tÆt 
cûa anh låi rÃt... ñÄy r° ÇÆu ph¶ng nÃu vŠ phía tôi, nàng 
nhË nhàng trách móc vŠ cÓ tÆt cûa tôi: 

- Anh còn nh§ không, có lÀn tôi muÓn ÇÙng tim vì anh, 
lúc Çó tui giÆn anh d» l¡m, chØng nhÜ không th‹ nào 
nguôi... Tôi và nàng cùng hÒi tÜªng låi chuyŒn ngày xÜa... 

 
... Khi cø Ngô vŠ chÃp chánh, hòa bình lÆp låi, Ç©i sÓng 

ngÜ©i nông thôn b¡t ÇÀu sung túc hÖn. BÃy gi© các Çoàn cäi 
lÜÖng, hay cäi lÜÖng pha hát b¶, xuÓng tÆn miŠn xa xôi hÈo 
lánh Ç‹ trình diÍn, rÃt ÇÜ®c ngÜ©i dân quê hâm m¶. Trong 
sÓ Çó có b†n chæn trâu tøi mình... Vª tuÒng nào có Çào kép 
bay là Çà trên sân khÃu thì Çêm Çó không th‹ bÕ qua... ñêm 
coi Çào kép thiŒt bay, ngày, khi lùa trâu ra ÇÒng, b†n mình 
tø låi, tìm tàn cây nào Çó Ç‹ diÍn låi màn bay lä lÜ§t...  Trò 
Çu bay này rÃt ÇÖn giän, lÃy dây cày, m¶t ÇÀu bu¶c ch¥t vào 
eo ‰ch, choàng s®i dây qua cành cây, ÇÀu kia hai th¢ng bån 
khác n¡m kéo lên kéo xuÓng, Ç‹ khi bay vòng vòng có lúc 
thæng lúc giáng m§i "tuyŒt "! LÀn Çó, tr©i håi th¢ng gian, 
nhánh cây bÎ gãy, tôi té t¡t thª, còn nàng s® hãi, qušnh quá 
muÓn xÌu luôn. Th‰ mà khi tÌnh dÆy, tôi cÜ©i cÜ©i, nói nói 
ÇÎnh ti‰p tøc chÖi trò quái ác Ãy n»a, không hŠ Ç‹ š t§i n‡i lo 
âu cûa nàng. Nàng giÆn bÕ Çi, thÃy vÆy tôi và tøi bån cu¶n 
dây cày låi, không chÖi n»a...    

 
Lúc bÃy gi© chi‰n trÜ©ng miŠn ñông b¡t ÇÀu sôi Ç¶ng, 

TuÃn bÎ ÇÜa lên ÇÖn vÎ MiŠn. Câu chuyŒn thÜÖng tâm cûa 
Çôi v® chÒng TuÃn ÇÜ®c nàng k‹ ti‰p: 

... Tøi mÀy bi‰t, tao cÛng xÜÖng, cÛng thÎt, cÛng có v® 
con và bi‰t s® ch‰t nhÜ ai, vä låi xuÃt thân tØ th¢ng chæn 
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trâu mà, th‰ nhÜng không bi‰t vì sao h† cÙ thæng thÜªng 
tao liên tøc... VØa Çúng lúc HÒ Chû TÎch tÎt, tao bèn hy sinh 
chân trái, gªi vŠ Hà n¶i, Ç‹ sau này thay cho viên gåch góp 
phÀn xây læng cho Bác... ñÜ©ng vinh quang xây xác... quân 
mình! MÜ©i mÃy næm sau, nh© vào nh»ng b¢ng khen cûa 
tao treo ÇÀy nhà, nên th¢ng con trai ÇÜ®c chi‰u cÓ, sang lao 
Ç¶ng bên C¶ng hòa Xã h¶i Chû nghïa TiŒp anh em. ñ‹ vinh 
danh cho nŠn kÏ nghŒ tiên ti‰n, nó Çã "th‰ chân" tåi nhà 
máy thép trong lúc công tác lao Ç¶ng, cÛng chân trái nhÜ 
tao. ñÜ®c ÇÜa vŠ nÜ§c v§i nhúm tiŠn còm, Çû mua khæn 
giÃy, ch¥m máu cho nó và lau nÜ§c m¡t cho v® tao. Bây gi© 
hai cha con  g¶p låi cÛng không có ÇÜ®c nh»ng bÜ§c Çi 
v»ng vàng trên quãng ÇÜ©ng còn låi...  

Nh»ng l©i thuÆt có vÈ ti‰u lâm nhÜng không kém phÀn 
cay Ç¡ng cûa TuÃn m‡i khi có ai hÕi vŠ gia cänh. Dù hoàn 
cänh bi Çát, túng thi‰u luôn Çè n¥ng lên gia Çình nÀy, do vì 
h† thÜÖng yêu nhau chân thành, cùng ÇÒng cam c¶ng kh°, 
nên có th‹ nói gia Çình TuÃn-Gái em, sáu Lùn-Gái chÎ tiêu 
bi‹u cho nh»ng gia Çình hånh phúc cûa làng mình. Gái chÎ, 
trong cái rûi có cái may, ÇÜ®c sÓng bên ngÜ©i mình thÜÖng.. 
. Tôi thÀm nghï: - Chính nàng cÛng là ngÜ©i sÓng trong hånh 
phúc tiêu bi‹u cûa làng, cÙ nhìn m†i ngÜ©i chung quanh 
thÜÖng m‰n, tr†ng n‹ là xác ÇÎnh ÇÜ®c ÇiŠu Çó. Nàng Çã 
luôn cÓ g¡ng làm cho ngÜ©i ta vui, Ç‹ nàng ÇÜ®c vui, làm 
cho ngÜ©i khác hånh phúc, nàng thÃy hånh phúc, nàng Çã 
chuy‹n tình yêu mong manh kh° løy thành tình bån chân 
thành, thanh cao. Chính th‰ nên hôm nay nàng rÃt thoäi mái 
bày giãi tâm tình mà bao lâu h¢ng âm thÀm Ãp û. NgÜ©i ta 
bäo tÃt cä buÒn, vui, sÜ§ng, kh° ÇŠu do nhÆn thÙc mà ra. 
Nàng có nhÆn thÙc Çúng nên cu¶c  sÓng an vui, hånh 
phúc...  

� 
- ThÜa ông - ÇÙa cháu n¶i cûa anh tôi bên nhà chåy qua 

- m©i ông vŠ æn chè b¡p. S¤n dÎp tôi m©i nàng, nhÜng bÎ tØ 
chÓi - Thôi Ç‹ ViŒt kiŠu æn Çi, ª nhà ngÜ©i ta æn hoài...  

- Ña, sao ngû d» vÆy ông? DÆy Çi ch§! Tôi vùng ch®t tÌnh 
giÃc, nhìn lên ÇÒng hÒ thÃy mÜ©i gi© hÖn.  

-  , sao bà không Çánh thÙc tôi s§m, hôm nay h†c trò 
lãnh chÙng chÌ, bu°i sáng dÆp Çó - dÆp là danh tØ cûa gi§i 
nhà hàng, dùng chÌ th¿c khách vào Çông cùng m¶t lúc -. 
Sáng rÒi còn n¢m mÖ... Bà kêu mà trong mÖ tôi nghe ti‰ng 
ÇÙa cháu n¶i cûa anh hai kêu vŠ æn chè b¡p...  Bà nhà tôi 
cÜ©i v§i nø cÜ©i ch‰ nhåo muôn thuª... 

- Låi n¢m chiêm bao thÃy vŠ ViŒt Nam ch§ gì? HÖn hai 
mÜÖi næm qua, Çêm nào ông không vŠ! Tôi v¶i vã vào 
phòng vŒ sinh mà giÃc chiêm bao vØa rÒi cÙ lªn vªn trong 
ÇÀu, tÜªng chØng nhÜ Çang Çi vào cõi m¶ng khác trong 
lúc... thÙc!                                                                                                                                 

ñ‰n nhÜ giÃc m¶ng không mong Ç®i 
ñi nhÜ mây tr©i ch£ng ÇÎnh nÖi.                                                                                                                 
 
Cäm Ön cô bån chæn trâu nào Çó trong giÃc mÖ, Çã ÇÜa 

tôi trª vŠ v§i k› niŒm cûa quãng Ç©i Çã qua, cÛng là cÖ 
duyên Ç‹ tôi nghï vŠ m¶ng và th¿c cho quãng Ç©i còn låi... �  

                                                                                                              
 

(*) DÎch tØ bÓn câu thÖ thiŠn cûa vÎ ñŒ nhÙt t° ThiŠn phái 
Trúc Lâm (xin l‡i không nh§ tên dÎch giä)  

Thôn hÆu thôn tiŠn Çåm t¿ yên 
Bán vô bán h»u tÎch dÜÖng biên 
Møc ÇÒng ÇÎch lš ngÜu qui tÆn 
Båch l¶ song song phi hå ÇiŠn....         

 

ThÖ :  LÜÖng  NguyÍn 
 

 

Mai anh vŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai anh vŠ 
Së cúi ÇÀu hôn lên má 
ThÖm mùi lúa giå cûa næm xÜa 
NÜ§c m¡t së thôi chäy vŠ bi‹n r¶ng 
ñêm tÓi vŠ së không là nh»ng nh§ mong 
Con mình së thôi ch© cha trên vách 
Và em 
Em së thôi khóc Ç®i anh vŠ nh»ng Çêm thâu 
Chúng mình së cùng Çi xoay låi ngày tháng 
Së mª cºa cho linh hÒn Çi vào sâu th£m 
Cûa tØng måch máu Çang nª r¶ trong tim 
Và r¶n cÜ©i khi con mình Çang tÆp nói ti‰ng 
ÇÀu tiên 
Anh së vi‰t m‡i ngày m¶t trang nhÆt kš 
ñŠ tên anh tên em trên kh¡p h‰t vª h†c trò 
Së vë vån lÀn thÜÖng lÅn m‰n 
Së tô son låi nh»ng ngày nh»ng tháng 
Së hát låi nh»ng bài ca n¡ng s§m yêu ÇÜÖng 
Cho n¡ng m§i múa ÇiŒu nhåc luân thÜ©ng 
ñ‹ cu¶c sÓng së là vïnh cºu 
Cho riêng anh riêng em 
Và cûa riêng chúng ta 
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TiŠn 

Giang 

kÿ  

ng¶ 
 

Hà Ng†c Bích 
 
 

à Sinh ngÜ©i tÌnh Long HÒ, thu¶c dòng dõi thi 
hÜÖng. MË mÃt s§m, Sinh ÇÜ®c cha nuông chiŠu 

nên cho theo h†c v§i m¶t bÆc khoa bäng n°i ti‰ng ÇÜÖng 
th©i. Lúc trÈ Sinh Çã có ti‰ng hay ch», tánh tình låi ôn nhu 
trang nhã, thích k‰t bån v§i nh»ng væn nhân hàn sï có ÇÙc 
Ç¶. Chàng tính thích phóng khoáng, không chÎu ÇiŠu bó 
bu¶c nên thÜ©ng hay du ngoån Çó Çây kh¡p nÖi danh lam 
th¡ng cänh. M¶t hôm ch®t nh§ Ç‰n ngÜ©i cô h† ª xa, gÀn 
tÌnh MÏ Tho thu¶c vùng hå lÜu sông TiŠn Giang, nên chàng 
xin phép cha Çi thæm cô và ª låi chÖi m¶t th©i gian. 

Nhà cô chàng day m¥t ra con sông l§n, sóng v‡ bÆp 
bŠnh, bên kia là cù lao Th§i SÖn um tùm hoang dåi, thûy 
liÍu m†c dài san sát, rÆm råp nhÜ Çám rØng hoang. Vùng 
nÀy ch£ng nh»ng có sông l§n, nhiŠu cù lao mà råch ngòi låi 
ch¢ng chÎt, ÇÀm ao ÇÀy rÅy, bãi cát cÒn træng nhiŠu không 
k‹ h‰t. ThÆt là m¶t vùng quånh hiu hoang v¡ng, cänh vÆt 
tæm tÓi âm u thích h®p v§i nh»ng hÒn hoang lånh lëo bÖ vÖ 
hay loåi ma quÌ "Çàng dÜ§i", m¶t loåi ma trÀm thûy nh§t nhát 
tanh tÜªi mà dân chúng vÅn hay ÇÒn Çåi khi trong làng có 
mÃy cô gái m¡c bŒnh âm tà.  

CÛng may là nÖi cô chàng ª thu¶c vùng ÇÃt cao, dân 
chúng Ç‰n lÆp nghiŒp Çông Çäo, thôn xóm càng lúc càng 
nhiŠu. Làng måc dÀn dÀn trª nên trù phú v§i ru¶ng vÜ©n, 
rÅy bái phì nhiêu, cây cÓi quang Çãng. DÜÖng khí càng 
thånh, ánh sáng thái dÜÖng Çánh båt các làn yêu khí ra xa 
dÀn và dÒn vŠ phía các cù lao hÈo lánh hay ngòi råch hoang 
vu. Sinh vÓn có hào khí hÖn ngÜ©i, không bi‰t s® là gì nên 
vÅn thích lang thang du ngoån d†c theo b© sông mé råch, 
càng hoang liêu càng u tÎch chØng nào, chàng låi càng thÃy 
thích thú chØng Ãy.  

M¶t hôm ränh r‡i, Sinh cao hÙng thä d†c theo b© sông 
l§n, sau hàng thûy liÍu phÃt phÖ, sóng nÜ§c nhÃp nhô, tr©i 
nÜ§c m¶t màu. B‡ng vô tình Ç‰n m¶t bãi ÇÃt trÓng gÀn b© 
sông, chàng ch®t thÃy m¶t vÎ tráng niên vÆn y phøc thÜ sinh 
Çang ngÒi nhàn hå Ç†c sách dÜ§i m¶t gÓc thûy liÍu. Tuy 
m¥c áo thÜ sinh nhÜng có ÇiŠu lå là vÎ tráng niên vÅn toát ra 
m¶t phong Ç¶ hào hùng cûa ngÜ©i tráng sï Çã tØng xông pha 
nÖi trÆn måc, làm Sinh t¿ nhiên sanh lòng ngÜ«ng m¶. ñ¶ng 
tánh hi‰u kÿ, chàng lân la Ç‰n gÀn tìm cách làm quen: 

- ñåi huynh ch¡c là ngÜ©i ª vùng nÀy? Ti‹u ÇŒ ngÜ©i 
tÌnh Long HÒ, vØa m§i Ç‰n Çây nên chÜa có dÎp quen bi‰t. 
Xin Çåi huynh thÙ l‡i cho t¶i ÇÜ©ng Ç¶t Ç‰n phá rÓi s¿ yên 
tïnh cûa Çåi huynh. 

- Các hå bÃt tÃt phäi khiêm nhÜ©ng. Tôi ª cách Çây 
ch£ng bao xa, thu¶c vùng hå lÜu cûa sông nÀy, nhân cänh 
tr©i nÜ§c bao la nên thÜ©ng Ç‰n Çây ngÒi Ç†c sách. 

Sinh sung sÜ§ng khÄn khoän: 
- Ti‹u ÇŒ chÌ là m¶t hàn sï, h†c vÃn chÜa thông, nay låi 

có duyên hånh ng¶ g¥p ÇÜ®c Çåi huynh ª nÖi nÀy. N‰u 
không chê là hàng hÆu h†c thì cho phép ngu ÇŒ ÇÜ®c hÀu 
chuyŒn cùng Çåi huynh, thÆt là may m¡n cho ÇŒ vÆy. 

VÎ tráng niên cÜ©i ròn rã bäo chàng: 
- Các hå. Ta bÃt quá chÌ l§n hÖn các hå chØng mÜÖi tu°i 

nên không th‹ là bÆc tiŠn bÓi rÒi, nhiŠu l¡m thì chÌ có th‹ là 
m¶t vÎ huynh trÜªng thôi. VÆy n‰u có ÇÜ®c m¶t ngÜ©i thi‰u 
niên hào hoa nhÜ các hå Ç‹ trò chuyŒn viŒc tr©i nÜ§c gió 
mây thì ch£ng là ÇiŠu thích thú sao? Ta có th‹ g†i các hå là 
ti‹u ÇŒ chÙ? 

Sinh cao hÙng vái dài: 
- ñåi ca thÆt là r¶ng lÜ®ng, ti‹u ÇŒ xin vâng. TØ hôm Ç‰n 

chÓn nÀy, ti‹u ÇŒ cäm thÃy nÖi Çây âm khí n¥ng nŠ, khói 
mây äm Çåm, cänh vÆt thÆt là hoang liêu u tÎch. ChÌ có lÀn 
nÀy g¥p ÇÜ®c Çåi huynh m§i cäm thÃy tâm hÒn säng khoái 
nhÜ g¥p ÇÜ®c ánh sáng Ãm áp cûa vÀng thái dÜÖng vÆy. 

VÎ tráng sï thÜ sinh cÜ©i vui vÈ: 
-Ti‹u ÇŒ, em ÇØng lÃy làm lå. Vùng hå lÜu sông TiŠn 

Giang nÀy nhÃt là vùng Råch GÀm, Xoài Mút vÓn xÜa là nÖi 
chi‰n ÇÎa gi»a quân nhà NguyÍn Tây SÖn và quân Xiêm La 
Ç‰n xâm chi‰m xÙ ta. Cho nên vùng ÇÃt nÀy là vùng ÇÃt cûa 
bao oan hÒn u°ng tº, chi‰n sï trÆn vong, hÒn ma tÙ xÙ. ThÆt 
là: 

"Khi thÃt th‰, tên rÖi Çån låc 
Bãi sa trÜ©ng thÎt nát máu trôi 
BÖ vÖ góc b‹ chân tr©i 
N¡m xÜÖng vô chû bi‰t vùi nÖi nao?"  (1) 
 
Nhà NguyÍn Gia Long và nhà Tây SÖn, chÌ vì tranh 

giành m¶t chi‰c ngai vàng mà làm cho træm h† phäi lÀm 
than, ÇÃt nÜ§c chan hòa bao nhiêu xÜÖng máu, tÜÖng tàn 
cÓt nhøc tØ B¡c chí Nam. Âu cÛng là vÆn mång tai ách cûa 
quê hÜÖng ÇÃt nÜ§c. NhÜng chÌ có m¶t ÇiŠu mà ngu huynh 
vÅn ân hÆn gi» mãi canh cánh bên lòng, bi‰t Çâu hôm nay 
g¥p ÇÜ®c ti‹u ÇŒ, có th‹ nh© em mà giäi tÕa ÇÜ®c n‡i Ãm Ùc 
nÀy chæng? 

Hà Sinh ngÖ ngác nhìn ngÜ©i Çåi huynh vØa m§i quen 
bi‰t chÜa kÎp nói gì thì vÎ tráng niên låi ti‰p: 

- Ti‹u ÇŒ, hÆu th‰ nhiŠu ngÜ©i Çã Ç¥t ngang hàng vua 
Gia Long và vua Quang Trung NguyÍn HuŒ, xem nhÜ là 
nh»ng bÆc Çåi anh hùng dân t¶c làm cho ngu huynh cäm 
thÃy bÃt bình. Theo thi‹n š cûa ngu huynh thì vua Gia Long 
làm sao có th‹ bì v§i vua Quang Trung ÇÜ®c? Ông ta có th‹ 
là m¶t vÎ vua giÕi, nhÜng xét vŠ nhiŠu phÜÖng diŒn thì Gia 
Long còn kém xa các vÎ minh quân oai hùng Ç©i Lš nhÜ Lš 
Thái Tông, Lš Nhân Tông; Ç©i TrÀn nhÜ TrÀn Thái Tông, 
TrÀn Nhân Tông hay Ç©i Lê nhÜ Lê Thái T°. ñÙng vŠ 
phÜÖng diŒn ÇÃt nÜ§c dân t¶c, thì Gia Long làm gì có cái 
hào hùng cûa các vÎ vua trÜ§c, Çã bao lÀn chÓng xâm læng 
gi» vËn toàn lãnh th° cho ÇÃt nÜ§c. ChÌ nói Ç‰n m¶t TrÀn 
Nhân Tông hai lÀn chÓng quân Mông C°, ba chøc vån quân 
Mông bÎ Çánh tan tành. Toa ñô bÎ chém, Thoát Hoan chåy 
trÓi ch‰t vŠ Tàu. M¶t Lê L®i mÜ©i næm khªi nghïa chÓng 
quân Minh, giäi phóng ÇÃt nÜ§c và oai hùng d¿ng nên 
nghiŒp nhà Lê. Låi m¶t NguyÍn HuŒ, trong m¶t trÆn chi‰n 
thÀn tÓc Çã Çánh tan hai mÜÖi vån quân Tàu, ghi låi nh»ng 
nét vàng son r¿c r« trong lÎch sº dân t¶c. Còn vua Gia Long 
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thì Çã làm ÇÜ®c nh»ng gì hay chÌ là n¶i chi‰n triŠn miên, sao 
ÇÜ®c g†i là anh hùng dân t¶c ngang hàng v§i nh»ng vÎ minh 
quân trÜ§c? Ông ta có th‹ vì chi‰c ngai vàng mà Çánh nhau 
v§i nhà Tây SÖn nhÜng ông låi vÃp phäi m¶t l‡i lÀm rÃt l§n 
là h‰t cÀu viŒn Xiêm La mang quân sang xâm lÃn xÙ ta, rÒi 
låi læm le cÀu viŒn ñåi Pháp Ç‹ cho b†n båch quÌ có cÖ h¶i 
dòm ngó ÇÃt Çai và vì vÆy mà sau nÀy ÇÃt nÜ§c phäi chÎu 
cänh Çô h¶ gÀn m¶t træm næm cûa Ç‰ quÓc. MuÓn cÀu viŒn 
tr® quân s¿ cûa Pháp, nhà vua Çã không ngÀn ngåi hÙa 
nhÜ®ng cho Pháp cºa FaiFo và Çäo Côn Nôn cùng m¶t sÓ 
Ç¥c quyŠn buôn bán. Vì quyŠn l®i cá nhân hay vì muÓn lÃy 
låi chi‰c ngai vàng, ông Çã ngang nhiên chÎu c¡t ÇÃt hi‰n 
cho ngoåi bang thì sao có th‹ g†i là anh hùng dân t¶c ÇÜ®c. 
Ti‹u ÇŒ, em Çã có thÃy trong lÎch sº ngÜ©i anh hùng dân t¶c 
nào låi Çem ÇÃt Çai cûa ông cha Ç‹ låi mà dâng hi‰n cho 
ngoåi bang chæng? Dù là c¡t ÇÃt nhÜ®ng cho Pháp hay cho 
Tàu, dÜ§i bÃt kÿ lš do nào cÛng ÇŠu là m¶t v‰t nhÖ nhøc 
nhã cho quê hÜÖng dân t¶c. ñã là con dân ÇÃt ViŒt, há 
không lÃy Çó làm ÇiŠu nhøc nhã sao? Ti‰ng xÃu ngàn næm 
làm sao g¶i rºa h‰t ÇÜ®c và dân ViŒt Ç©i Ç©i vÅn nguyŠn rûa 
các hång ngÜ©i, ngoài miŒng thì bô bô yêu nÜ§c thÜÖng 
dân, "ÇÌnh cao trí tuŒ cûa loài ngÜ©i" nhÜng bên trong låi âm 
thÀm phän b¶i dân t¶c, Çem ÇÃt Çai, thŠm bi‹n dâng hi‰n 
cho ngoåi bang, mÜu cÀu cûng cÓ ÇÎa vÎ riêng rë hay l®i l¶c 
cá nhân. ñây cÛng là m¶t bài h†c Ç‹ Ç©i cho con dân ÇÃt 
ViŒt. Nh»ng kÈ chÎu làm tay sai cho ngoåi bang, læm le 
nhÜ®ng ÇÃt nhÜ®ng bi‹n, chÌ là nh»ng kÈ bán ÇÙng quê 
hÜÖng, dù h† có núp dÜ§i nh»ng chiêu bài ÇËp Çë: Anh 
hùng cÙu nÜ§c, Giäi phóng quê hÜÖng dân t¶c. Tên tu°i h† 
së là nh»ng v‰t m¿c Çen tÓi nhÖ nh§p ghi låi trong lÎch sº 
mai sau "lÜu xú vån niên" dù h† có muÓn trÓn tránh cÛng 
không thoát ÇÜ®c. Ti‹u ÇŒ, em nghï có Çúng chæng? 

Hà Sinh gÆt ÇÀu chÃp nhÆn, nhìn ngÜ©i Çåi huynh v§i vÈ 
thán phøc. NgÜ©i thÜ sinh tráng sï låi ti‰p: 

- Bây gi©, ti‹u ÇŒ, hãy nhìn låi con ngÜ©i cûa vua Quang 
Trung. Vua Quang Trung m§i thÆt Çáng là m¶t bÆc Çåi anh 
hùng dân t¶c, Çã Ç‹ låi nhiŠu Çi‹m son trong lÎch sº ViŒt 
Nam, Çáng ÇÜ®c cho ngÜ©i Ç©i sau mãi mãi tôn sùng, m¶t 
niŠm t¿ hào hãnh diŒn cûa quê hÜÖng ÇÃt nÜ§c. Trong tình 
th‰ c¿c kÿ khó khæn cûa ÇÃt nÜ§c, m¶t m¥t thì Nam B¡c 
phân tranh, TrÎnh - NguyÍn tranh giành, m¥t khác thì gi¥c 
Xiêm, gi¥c Tàu læm le xâm chi‰m lãnh th°. Nhà vua Çã tÕ ra 
là m¶t vÎ anh hùng tài giÕi, làm ÇÜ®c nh»ng viŒc phi thÜ©ng 
không kém gì nh»ng bÆc minh quân Ç©i Lš - TrÀn hay vÎ anh 
hùng áo väi Lam SÖn Lê L®i. Ngu huynh chÌ nh¡c låi v§i ti‹u 
ÇŒ hai chi‰n công hi‹n hách chÓng xâm læng cûa vÎ anh 
hùng tài hoa, ti‰c thay thi‹u mŒnh nÀy. 

Tháng TÜ næm ƒt Tœ 1785, do s¿ cÀu viŒn cûa vua Gia 
Long, vua Xiêm Çem 2 vån quân và 300 chi‰n thuyŠn xâm 
chi‰m nÜ§c ta ª vùng Råch Giá, Sa ñéc, Trà Ông. NguyÍn 
HuŒ phäi mang quân Tây SÖn vào Çánh m¶t trÆn thûy chi‰n 
long tr©i lª ÇÃt ª chính vùng Xoài Mút, Råch GÀm nÀy. Hai 
vån quân Xiêm bÎ Çánh tan tành, chÌ còn låi vài ngàn tên 
sÓng sót chåy thoát ÇÜ®c vŠ nÜ§c. Quân Xiêm La vÓn n°i 
ti‰ng tàn ác, khát máu, Ç‰n Çâu thì gieo r¡c ch‰t chóc, hãm 
hi‰p, tàn phá Ç‰n Çó, nhÜng tØ trÆn Råch GÀm nÀy thì phäi 
thÃt thÀn s® hãi, bÕ Çi cái m¶ng xâm lÃn nÜ§c ta và t¿ hÆu 
không còn dám héo lánh vào ÇÃt nÜ§c ta n»a. Ti‹u ÇŒ, em 
nghï n‰u quân Xiêm chi‰m ÇÜ®c miŠn Nam nÜ§c ta thì dân 
ta phäi chÎu thäm cänh Çiêu linh nhÜ th‰ nào và Gia Long låi 
phäi c¡t vùng ÇÃt nào Ç‹ tå Ön v§i vua Xiêm vÆy? 

 

 

� hahuyenchi 

Thèm bay  

ra khÕi  

v¿c sÀu 
 
 

Ng¡m nhìn ngày røng mÜa rÖi 
N‡i ta hiu h¡t, n‡i ngÜ©i héo hon 

Thèm nhai m¶t nø cÜ©i son 
Nh¡m hay mª m¡t vÅn còn thÃy nhau 

 
Thèm bay ra khÕi v¿c sÀu 

MuÓn xem ki‰p trÜ§c Ç©i sau có gì 
MuÓn em, Ü§c muÓn dÎ kÿ 

M¶t gian lŠu gió, bÓn bŠ træng soi 
 

VÎt gà quanh ch‡ em ngÒi 
M¶t chai bia lånh, hÍ vÖi låi ÇÀy. 

 
 
 
NgØng låi m¶t chút Ç‹ nhìn Hà Sinh rÒi thÜ sinh tráng sï 

låi ti‰p: 
- Næm MÆu Thân 1788, mÜ®n danh nghïa Ç‰n giúp vua 

Lê Chiêu ThÓng, quân Tàu Çem 20 vån quân v§i ThÜ®ng 
TÜ§ng Tôn Sï NghÎ, ñŠ ñÓc HÙa Th‰ Hanh, SÀm Nghi ñÓng 
rÀm r¶ kéo quân vào ÇÃt Thæng Long mÜu chi‰m nÜ§c ta. 
Vua Quang Trung låi phäi mang quân ra B¡c Çánh quân 
Thanh. Trong m¶t trÆn chi‰n thÀn tÓc vÕn vËn chÌ có 5 ngày 
mà vua Çã phá tan 20 vån quân Tàu, binh gi¥c ch‰t ÇÕ cä 
sông HÒng, tÜ§ng ta ch‰t thôi vô sÓ. Tôn Sï NghÎ hoäng hÓt 
không kÎp m¥c áo giáp, cùng vài tên lính cÆn vŒ trÓn thoát 
ÇÜ®c vŠ Tàu. Có th‹ xem Çây là m¶t trÆn chi‰n vï Çåi vÈ 
vang nhÃt trong lÎch sº ViŒt Nam, ÇÓi v§i kÈ thù phÜÖng B¡c 
lúc nào cÛng læm le xâm chi‰m nÜ§c ta. Trong cu¶c n¶i 
chi‰n gi»a Gia Long và Quang Trung thì vua Gia Long làm 
gì có ÇÜ®c nh»ng chi‰n công hi‹n hách chÓng ngoåi xâm 
nhÜ ngÜ©i anh hùng NguyÍn HuŒ và t¶i cõng r¡n c¡n gà nhà 
nên gán cho ai Çây? 

NgØng låi m¶t chút Ç‹ nhìn Hà Sinh Çang kính cÄn ngÒi 
nghe m¶t cách say mê, chàng tráng sï thÜ sinh låi ti‰p: 

- Bây gi© ngu huynh låi bàn vŠ phÜÖng diŒn Çåo ÇÙc con 
ngÜ©i cho ti‹u ÇŒ nghe. Xét cho kÏ thì vua Gia Long không 
Ç‰n n‡i quá ác Ç¶c, nhÜng nhà vua thÆt còn cách xa các 
bÆc minh quân thánh thiŒn nhân tØ, thÜÖng dân nhÜ con ÇÕ. 
Khuy‰t Çi‹m cûa nhà vua là xem chi‰c ngai vàng quá tr†ng, 
lÃn át tÃt cä tình cäm tÓt ÇËp, nên nhiŠu lúc cÜ xº hoàn toàn 
thi‰u tình nghïa, không có thûy chung hay ÇÙc Ç¶ cûa m¶t 
bÆc quân tº anh hùng, vÎ tha r¶ng lÜ®ng. Có lë vì quá quan 
tâm Ç‰n chi‰c ngai vàng nên nhà vua có tâm tánh rÃt Ça 
nghi, không ngÀn ngåi gi‰t håi nh»ng thû hå trung thành 
theo nhà vua tØ lúc ban ÇÀu. ChÌ nói Ç‰n trÜ©ng h®p cûa 
tÜ§ng ñ‡ Thành NhÖn theo vua tØ lúc ban sÖ mà vÅn bÎ vua 
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Çem gi‰t. TiŠn Quân NguyÍn Væn Thành, m¶t Çåi công thÀn 
có công giúp vua lÆp quÓc, Çánh Tây SÖn lÆp ÇÜ®c nhiŠu 
công trång l§n. VÆy mà chÌ vì m¶t l©i tÓ cáo vu vÖ làm loån 
mà con trai l§n là NguyÍn Væn Thân, m¶t nhà khoa bäng, bÎ 
Çem xº oan Ùc và NguyÍn Væn Thành phäi uÓng thuÓc Ç¶c 
Ç‹ k‰t liÍu cu¶c Ç©i mình. ThÆt thäm thÜÖng cho m¶t bÆc 
công thÀn khai sÖn lÆp quÓc. ñÓi v§i nh»ng ngÜ©i thû hå 
trung thành, dày công hång mã, Çã cùng nhà vua chia xÈ 
hoån nån hi‹m nguy mà vua vÅn Çang tâm hå Ç¶c thû 
không chút nÜÖng tay thì làm sao có ÇÜ®c ÇÙc Ç¶ khoan 
dung cûa m¶t vÎ anh hùng hào khí, dám dung tha cái ch‰t 
cho nh»ng ÇÓi thû Çã thÃt th‰ sa cÖ. Cho nên, NguyÍn 
VÜÖng m§i Çào mÒ quÆt mä cûa NguyÍn Nhåc và NguyÍn 
HuŒ, vÙt thây, giam ÇÀu lâu vào ngøc tÓi. TrÀn Quang DiŒu, 
m¶t danh tÜ§ng cûa Quang Trung bÎ xº læng trì l¶t da xÈo 
thÎt và v®, vÎ n» tÜ§ng Bùi ThÎ Xuân cùng con gái nhÕ cÛng 
bÎ hành t¶i Çem cho voi giày. Làm tÜ§ng Çánh trÆn thì ai 
cÛng vì chúa cûa mình mà h‰t lòng h‰t då. N‰u NguyÍn 
VÜÖng bi‰t Çem lÜ®ng cä bao dung cûa m¶t bÆc anh hùng 
mà tha ch‰t cho các båi tÜ§ng cûa nhà Tây SÖn, sau khi 
công viŒc phøc quÓc Çã an bài thì có phäi là làm sáng tÕ cái 
hào khí r¶ng lÜ®ng cûa m¶t bÆc minh quân và có ai låi 
không cúi ÇÀu ngÜ«ng m¶ ÇÙc Ç¶ cûa nhà vua? Ngay cä 
Ng†c Hân Công Chúa, con gái cûa vua Lê Hi‹n Tông, gä 
cho NguyÍn HuŒ mà ch¡c ti‹u ÇŒ cÛng bi‰t Ç‰n qua bài Ai 
TÜ Vãn thÆt thÓng thi‰t và hai ÇÙa con nhÕ cûa NguyÍn HuŒ 
cÛng bÎ Çem gi‰t tuyŒt gÓc, mË phäi uÓng thuÓc Ç¶c, hai con 
nhÕ bÎ th¡t c°. ñ‰n Çây thì ti‹u ÇŒ, em có th‹ t¿ hÕi: NgÜ©i 
xÜa sao mà quá nhÕ nhen tàn Ç¶c vÆy? Chánh sách nh° cÕ 
tÆn gÓc, gi‰t tuyŒt tÆn con cháu ba h†, thÆt là m¶t chánh 
sách dã man, khát máu không có gì Ç‹ ta lÃy Çó làm hãnh 
diŒn, thÆt không xÙng Çáng v§i hào khí con rÒng cháu tiên. 
Cho nên sº ViŒt vÅn xem TrÀn Quang DiŒu là m¶t bÆc danh 
tÜ§ng và Bùi ThÎ Xuân là m¶t vÎ n» tÜ§ng dÛng cäm Çáng 
kính phøc. 

- ñåi huynh nói rÃt phäi. NhÜng dù sao NguyÍn VÜÖng 
cÛng Çã Çóng góp m¶t phÀn công trång trong viŒc chÌnh ÇÓn 
låi ÇÃt nÜ§c, mª ÇÀu cho m¶t k› nguyên m§i: nhà NguyÍn 
Gia Long. Vua Gia Long Çã sºa sang phong tøc, Ç¥t ra luÆt 
pháp m§i cho toàn quÓc: LuÆt Gia Long. Nhà vua ÇÎnh låi 
thu‰ khóa, ra lŒnh Çúc tiŠn Ç‹ phát hành trong toàn ÇÃt 
nÜ§c, sai ch‰ tåo thÜ§c Ço ru¶ng ÇÃt Ç‹ Çâu ÇÃy ÇÜ®c phân 
minh, låi cho ch‰ tåo cân, tÆp cho dân chúng xº døng. 
Ngoài ra, vua còn cho sºa sang ÇÜ©ng xá, khuy‰n khích 
væn h†c, tÃt cä các ÇiŠu Ãy, theo ti‹u ÇŒ nghÎ không phäi là 
không có công v§i ÇÃt nÜ§c vÆy. 

NgÜ©i tráng sï cÜ©i hiŠn lành bäo Sinh: 
- Ngu huynh vÅn bi‰t ÇÜ®c ÇiŠu Ãy, cho nên m§i bäo v§i 

ti‹u ÇŒ là NguyÍn VÜÖng có th‹ là m¶t ông vua giÕi, nhÜng 
bäo ông ta là m¶t bÆc Çåi anh hùng dân t¶c thì thÆt là m¶t 
ÇiŠu không phäi, vì ngu huynh thÆt tình không tâm phøc 
ÇÜ®c nhÃt là Ç¥t ông ta ngang hàng v§i vua Quang Trung. 
RÒi nhìn Hà Sinh, tráng sï ÇiŠm Çåm ti‰p: 

- Hôm nay ÇÜ®c giãi bày tâm s¿ v§i ti‹u ÇŒ thÆt là m¶t 
ÇiŠu thích thú säng khoái. Ngu huynh không tiŒn ª lâu, n‰u 
sau nÀy còn có duyên phÀn, chúng ta së có dÎp g¥p nhau 
låi. 

Hà Sinh chÜa kÎp có phän Ùng gì thì ngÜ©i tráng sï räo 
bÜ§c Çi nhanh, phút chÓc Çã khuÃt dång sau r¥ng thûy liÍu 
dÀy Ç¥c. 

TØ khi chia tay v§i ngÜ©i thÜ sinh tráng sï, Sinh không 
còn g¥p låi vÎ Çåi huynh kÿ bí nÀy n»a, m¥c dù chàng Çã 

nhiŠu lÀn cÓ tình quanh quÄn dåo chÖi d†c theo b© sông 
råch ch¢ng chÎt luôn cä qua Ç‰n cù lao Th§i SÖn nhÜng vÅn 
biŒt vô tæm tích. Chàng xušt xoa hÓi ti‰c Çã bÕ qua m¶t dÎp 
may hi‰m có lå kÿ. M¶t hôm, k‹ låi câu chuyŒn nÀy v§i m¶t 
vÎ lão trÜ®ng vÓn là m¶t bÆc kÿ lão trong vùng. Ông lão, tóc 
båc phÖ, nhìn chàng chæm chú, rÒi bäo: 

- Lúc lão còn bé, Çã có lÀn nghe n¶i t° k‹ låi là vào Ç©i 
ông cÓ n¶i vùng Råch GÀm, Xoài Mút nÀy là m¶t vùng 
hoang vu hi‹m hóc, gió mây u ám, lãnh khí r®n ngÜ©i. Ngày 
xÜa quân Xiêm La bÎ Çánh tan tành chính ª vùng nÀy. Hàng 
vån xác ch‰t chìm trôi n°i ÇÀy sông råch, k‹ cä hàng ngàn 
quân Tây SÖn, Tùy TÜ§ng cÛng bÕ thây nÖi chi‰n ÇÎa Ç‹ 
ÇŠn n® nÜ§c. ThÆt là: 

"Bu°i chi‰n trÆn, mång ngÜ©i nhÜ rác 
PhÆn Çã Çành Çån låc tên rÖi 
LÆp lòa ng†n lºa ma trÖi 
Ti‰ng oang væng v£ng tÓi tr©i càng thÜÖng" (2) 
 
Có lë các oan hÒn u°ng tº vì ch‰t oan Ùc nên không 

ÇÜ®c siêu sanh, dÆt d© theo làn gió hay l¥n ngøp trong dòng 
nÜ§c mênh mông cûa sông råch ch¢ng chÎt, cây cÓi âm u. 
Vào nh»ng Çêm tÓi tr©i, mÜa to gió l§n, dân làng låi thoáng 
nghe xa xa v£ng Ç‰n, dÜ©ng nhÜ có ti‰ng reo hò cûa quân 
sï, ti‰ng trÓng thúc quân dÒn dÆp, ti‰ng khí gi§i chåm nhau 
chan chát loäng xoäng hòa lÅn v§i ti‰ng hò hét ghê r®n hay 
ti‰ng la thÃt thanh hãi hùng cûa kÈ bÎ gi‰t gi»a trÆn tiŠn. 
Thiên hå mê tín cho là quân âm hÒn cûa hai bên låi ti‰p tøc 
cu¶c chi‰n ngày xÜa, có lë vì u uÃt oán h©n còn dai d£ng 
hay vì u minh v†ng Ç¶ng. VŠ sau có ngÜ©i trong làng Ç¶t 
nhiên ngã læn ra rÒi lên ÇÒng t¿ xÜng là m¶t Tùy TÜ§ng cûa 
vua Quang Trung ch£ng may bÕ mình trong chi‰n trÆn ª 
vùng Råch GÀm nÀy. Dân chúng thÃy linh hi‹n và Ç‹ ghi tåc 
công Ön cûa m¶t trang dÛng sï Çã bÕ mình cho ÇÃt nÜ§c nên 
lÆp mi‰u th© làm Phúc ThÀn, ª bên b© sông, bÓn mùa 
nhang khói. Träi qua bao cu¶c thæng trÀm, hÖn m¶t træm 
næm Çã trôi qua, cái mi‰u xÜa ch¡c cÛng không còn dÃu v‰t 
n»a. NhÜng n‰u lão nh§ låi l©i cûa n¶i t° và n‰u lão không 
lÀm thì khúc sông nÖi các hå g¥p ngÜ©i tráng sï thÀn bí 
chính là vùng ÇÃt cÛ cûa ngôi mi‰u xÜa, chÌ ti‰c là lão låi 
không nh§ chính xác ª ch‡ nào. 

RÒi tò mò nhìn ch¢m ch¥p vào Hà Sinh, ông lão nºa Çùa 
nºa thÆt bäo chàng: 

- Có th‹ ngÜ©i thÜ sinh tráng sï mà các hå g¥p ª b‰n 
sông chính là anh linh cûa vÎ TÜ§ng Tây SÖn ngày xÜa mà 
dân làng vùng nÀy Çã m¶t th©i hÜÖng khói. ViŒc Ç©i bi‰t Çâu 
là Th¿c, bi‰t Çâu là HÜ. Th¿c cÛng là HÜ mà HÜ cÛng là 
Th¿c. Th¿c HÜ chÌ là m¶t thôi. Nói xong, vÎ lão trÜ®ng bÆt 
cÜ©i khanh khách, chÓng gÆy quày quä ra Çi, Ç‹ låi m¶t 
mình Hà Sinh, ngÖ ngÄn nhÜ ngÜ©i trong m¶ng. 

 
 

Chú thích và Tài liŒu tham khäo: 
(1 + 2) Trích Væn T‰ ThÆp Loåi Chúng Sinh, NguyÍn Du 
Tiên Sinh. 
(3) ViŒt Sº ñåi CÜÖng, Phåm Ng†c HuyŠn, 1983. 
(4) V‰t Nhån LÜng Tr©i, Huÿnh Trung Chánh, PHVQT xuÃt 
bän 1990. 
(5) Bãi Gió CÒn Træng, HÒ TrÜ©ng An, Làng Væn sÓ 113, 
1994. 
(6) Công Chúa Ng†c Hân, Lãng Nhân, Làng Væn sÓ 75, 
1990 
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Truyện ngắn 
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Phạm Minh Châu 

 

gười ta khẳng định rằng, gã 
đã chết một cách lãng nhách 

cách nay cả tháng rồi! Chẳng sao cả, 
vì dẫu sao gã vẫn thấy mình luôn được 
tự do chu du đó đây và vẫn có thể 
nhìn thấy tất cả sinh hoạt của những 
người chung quanh như mọi ngày, là 
thú vị rồi! Ðặc biệt, báo chí cũng đăng 
tin rùm beng rằng, gã đã chết một 
cách cô độc quạnh hiu từ mấy tuần 
qua, trong một căn hộ cao tầng giữa 
trung tâm thành phố nhộn nhịp, 
nhưng không một người thân quen 
nào hay biết dù họ đang sống gần kề, 
ngoại trừ một người hàng xóm xa lạ 
nào đó bất chợt đã phát giác ra sự 
vắng mặt lâu ngày đó. Ðiều này có gì 
mới lạ đâu! Thật sự gã không phải là 
người Việt Nam duy nhất qua đời tại 
đây một cách lẻ loi như thế! 

Thú thật, gã đã quen sống lẻ loi 
như vậy từ khi bị tai nạn bất ngờ trong 
nghề nghiệp. Người vợ yêu dấu mà gã 
tưởng suốt đời luôn chia sẻ vui buồn 
với nhau đã không ngần ngại nói tiếng 
chia tay, mặc kệ cho gã nhiều lần lạy 
lục van xin. Cuối cùng thì gã cũng 
đành cho đó là định mệnh dù chẳng 
bao giờ tin và ngoan ngoãn chấp nhận 
kiếp sống cô độc ấy. Bạn bè, người 

thân quen trước đây vẫn cùng nhau 
chè chén vui say nay cũng dần dần xa 
lánh và chẳng mấy ai muốn ghé thăm, 
ngoại trừ bà mẹ già nua đang gần đất 
xa trời, thỉnh thoảng vẫn lọm khọm 
chống gậy vượt đường xá xa xôi mang 
đến vài món ăn nóng mà gã thường 
chóp chép thòm thèm. Cuộc sống của 
gã từ lâu đã gắn chặt vào chiếc xe lăn 
ọp ẹp và tối ngày chỉ biết tâm sự làm 
bạn với bốn bức tường vô tri trong căn 
hộ nhỏ hiu quạnh đầy kỷ niệm buồn 
nhiều hơn vui này. Nó là người bạn 
duy nhất thật đáng yêu vì lúc nào 
cũng sẵn sàng che chở nắng mưa cho 
cuộc đời bịnh tật của gã, mà không 
một lời thở than trách móc như tiếng 
gào khóc của người phụ nữ đeo kiếng 
đen, đang cố tình gây sự chú ý bên 
cạnh chiếc quan tài lạnh lẽo kia. Tiếng 
than van lúc thăng lúc trầm lúc sầu bi, 
nghe có vẻ hờn oán não nề, nhưng 
thực sự không làm cho gã bùi ngùi tí 
nào. Gã đã hiểu rõ về người phụ nữ 
này quá nhiều rồi nên không thấy xúc 
động gì nữa với những lời ân oán đầy 
giả tạo trống rỗng đó. Trông bà ta lúc 
này không khác hơn một người nghệ sĩ 
dởm luôn thích đóng vai chính dù 
chẳng bao giờ thành công!... Gã đành 
lbuông tiếng: 

- Thôi đi cô! Khóc lóc thương tiếc 
làm gì nữa khi tình mình đã chết từ lâu 
rồi! Ðiều này cô đã hiểu rõ hơn tôi! 
Những giọt nước mắt này, tôi biết, cô 
chỉ muốn dành riêng cho cô thì đúng 
nghĩa hơn! Thà cô đừng đến, có lẽ mọi 
người ở đây sẽ không thắc mắc gì và 
buổi tiễn đưa này chắc chắn sẽ 
nghiêm trang hơn một chút! 

Người phụ nữ lại gào thét to thêm 
như nỗi uất hận bấy lâu, nay mới có 
dịp tuôn trào. Những cặp mắt tò mò 
như muốn dán chặt vào sự đau khổ 
của người góa phụ bất đắc dĩ đó! 

- Cô à! Gã thì thầm tiếp: Khi còn 
bên nhau, cô đã xem tôi chẳng ra gì, 
ngay cả những lời thề nguyền chung 
thủy năm xưa cô cũng chẳng màng 
tới, để chạy theo những đồng tiền và 
những lời tâng bốc từ những anh 
chàng ta hay tây trẻ đẹp đáng tuổi con 
cô. Cô thực sự kinh tởm những ngày 
đói khổ khi xưa nhưng luôn đậm đà 
nghĩa vợ chồng ấm cúng bên nhau, để 
vui với một cuộc sống giang hồ tự do 
mà cô thường cho là hiện đại, là hợp 
thời! Không biết, thực sự cô đã có 
được mấy lần hạnh phúc ấy hay vẫn 
cứ lận đận săn đuổi những cuộc tình 
không thực, để níu kéo tuổi xuân vội 
vã đã qua mau? 

Người phụ nữ vẫn rên rỉ than van, 
vài người chung quanh cũng mủi lòng 
rồi sụt sùi theo lời than thở ấy: 

- ... Anh bỏ đi mà không một lời 
nhắn nhủ, từ nay Mẹ con em biết sống 
sao đây? ... Em nào gây nên tội tình 
chi mà trời nỡ đọa đày… 

Gã bổng thấy rờn rợn người khi 
nghe thế! Cả chục năm nay, từ khi gã 
bịnh tật không còn đi đứng được thoải 
mái như xưa, có bao giờ bà ta  ghé 
thăm để an ủi hay giúp đỡ gì đâu mà 
nay bỗng dưng lại đòi được nghe 
những lời nhắn gởi cuối cùng... để làm 
chi vậy? Ngoài ra, không cần đến gã, 
sự thật bà ta vẫn ung dung sống thoải 
mái tự tại đến ngày hôm nay được cơ 
mà! Bà ta muốn được nghe gì đây, khi 
gã chẳng còn gì để nói! Hay là bà ta 
đang nghĩ đến chuyện tiền bạc hoặc 
của hồi môn như vẫn thường quan 
tâm? Nói đúng ra, khi còn sống, gã 
cũng chẳng có gì ngoài số tiền trợ cấp 
xã hội thiếu trước hụt sau mà hàng 
tháng vẫn tự nguyện trích ra một phần 
lớn để giúp đỡ cô con gái, dù đã 
trưởng thành từ lâu. Vậy mà chẳng 
biết nghe ai, thỉnh thoảng cô con gái 
cưng không quên điện thoại tới hỏi 
thăm bằng những lời hăm dọa chửi 
bới: 

- … Ông đẻ  tui ra mà vô trách 
nhiệm! Ông tưởng đồng tiền của ông 
có thể nuôi sống được mẹ con tui sao? 
Nói thiệt, không đủ cho tui bao tụi bạn 
một đêm đi Disco. Có được ngày hôm 
nay là do một tay mẹ tui hết! Trời phạt 
ông bịnh hoạn như vậy là rất đúng! 
Tui thù ghét ông và chỉ mong sao ông 
chết quách đi cho khỏi xấu hổ với 
thiên hạ. Ông chỉ là người ăn bám, là 
gánh nặng cho xã hội, là vật chướng 
ngại trong cái gia đình này thôi…Chết 
đi cho mẹ con tui được nhờ! 

Gã rất đau lòng mỗi khi nghe thế 
và cảm thấy bất lực xen lẫn nỗi tuyệt 
vọng về người con của mình, khi nó 
luôn xem cái vỏ bề ngoài là quan trọng 
nhất và chỉ biết đem vật chất ra để 
đánh giá tư cách của con người! Nhớ 
ngày nào, khi còn bé tí, cô con gái 
cưng của thuở nào thường nhõng 
nhẽo đòi nghe những câu chuyện cổ 
tích và ước mơ lớn lên sẽ được giống 
như các cô tiên hiền lành cứu giúp 
người hoạn nạn. Nay cô tiên đâu 
chẳng thấy, chỉ thấy người con gái này 
càng ngày càng dữ tợn và hống hách 
hơn. Gã chợt chú ý đến đứa bé tóc 
màu bạch kim mà cô ta đang ẵm theo. 
Thì ra đây chính là sản phẩm từ người 
tình của mẹ cô ta ban tặng cho trong 
một lúc cao hứng nào đó, mà thiên hạ 
mới đây đã bàn tán sôi nổi. Gã không 
ngạc nhiên gì khi thấy cô con gái hôm 
nay bỗng dưng rên rỉ thảm thiết không 
thua gì bà mẹ: 

    - … Tội nghiệp cho con tôi, chưa 
biết cất tiếng chào, thì nay ông ngoại 
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đã vội đi mất! Con tôi thật là bất 
hạnh… 

Gã nheo mắt cười rồi nói cùng cô 
con gái: 

- Này con! Ta biết, con đang vui 
sướng ở trong lòng nhiều lắm vì lời 
nguyền cay độc ngày nào nay đã 
thành sự thật! Ta rất buồn khi thấy 
con càng trưởng thành càng đánh mất 
tư cách của mình, để làm chi vậy, ta 
không hiểu? Tuy nhiên, ta cũng hy 
vọng rằng, là một người có học thức 
đàng hoàng, con đừng nên bắt chước 
và học hỏi những điều xấu từ người 
mẹ, để tiếp tục làm trò cười cho thiên 
hạ. Khi còn sống, có bao giờ con lễ 
phép và đối xử tử tế với ta đâu, thì 
nay, đừng bắt đứa bé xa lạ kia gọi ta 
là ngoại của nó! Tội nghiệp nó hay tội 
nghiệp cho con đây? Con hãy nhớ 
rằng, nếu sau này, đứa bé đó có lạnh 
nhạt bỏ rơi con trong hiu quạnh như 
con đã làm điều đó đối với chính người 
cha của mình, thì con đừng thất vọng 
trách móc hay nguyền rủa nó mà hãy 
tự làm điều đó với chính mình… 

Gã còn muốn nhắn nhủ ít lời nữa, 
nhưng cô con gái đã vội vã ngoe 
ngoảy rút lui để tán dóc với vài người 
bạn đang tíu ta tíu tít khen đứa bé 
tròn trĩnh trên tay. Gã chỉ biết lắc đầu 
nhìn theo và mong rằng cô con gái 
yêu quý một ngày nào đó sẽ hồi tỉnh 
lại. Với lối sống  buông thả như hiện 
giờ chắc chắn cô ta sẽ gặp nhiều sự 
bất hạnh oái oăm khác, chứ không 
phải lúc nào cũng đơn giản như kết 
quả của cuộc tình duyên tay ba quái 
gở cùng với đứa bé vô tội vạ kia… 

Bất chợt đám đông bỗng xôn xao 
hẳn lên rồi dồn về một phía để 
nhường chỗ cho một người phụ nữ 
đẫy đà, son phấn loè loẹt vừa xuất 
hiện và đang đỏng đảnh tiến đến phía 
quan tài với một vòng hoa to tướng. 
Những chiếc máy chụp hình lại được 
dịp chớp chớp liên tục, thật vui! Mọi 
người trầm trồ vì đã lâu rồi mới thấy 
được một đám tang lớn không thua ai. 
Người phụ nữ đó cũng không quên 
mỉm cười thật duyên dáng trước các 
ống kính, rồi suốt cả buổi tiễn đưa 
luôn lặp đi lặp lại một điệp khúc 
thương đau với bất cứ ai đứng gần kề: 

- Thấy ảnh chết cô độc quá, tui 
đau lòng lắm chứ! Thành thử tui năn 
nỉ và cho tiền tụi trẻ con lối xóm để 
chúng chịu cầm nến đứng chung 
quanh quan tài ảnh. Làm như vậy là 
để cho ảnh cảm thấy ấm cúng và 
không bị lẻ loi trên đường về bên kia 
thế giới thôi. Còn mấy tờ giấy copy 
này cũng do tui nghĩ ra đó, bà con 
đừng có ngại là hát đúng hay sai. Ðiều 
này không có quan trọng vì mấy vị 
khách tây có hiểu gì đâu mà mình sợ 

người ta đánh giá này nọ. Vấn đề chủ 
yếu là họ thấy ai cũng tham gia hộ 
tống ảnh bằng những bài thánh ca và 
đọc kinh trong lúc đưa tiễn là họ phục 
dân mình có tinh thần đoàn kết yêu 
thương nhau sát đất liền hà. Tui dám 
bảo đảm là ảnh cũng mãn nguyện và 
sẽ được lên thiên đàng bình yên một 
trăm phần trăm! Riêng tui, hổng phải 
là muốn chơi nổi gì, nhưng mình giúp 
cho gia đình người quá cố nở mặt nở 
mày trong đám tang này cũng là một 
điều hãnh diện đó chứ! Sau này nếu 
nhà bà con nào có tiệc tùng vui buồn 
gì đó thì đừng quên tui nha! Tui thích 
làm việc phước đức cho con cháu nó 
được nhờ chứ đâu có đòi hỏi gì nhiều, 
tùy lòng hảo tâm của gia chủ thôi! …  
À, cái lẵng hoa này đó hả? Nói thật đó, 
tui phải ứng trước tiền túi ra mua, 
không biết chút nữa khi quyên góp 
được tiền phúng điếu, thân nhân có 
nhớ thanh toán lại không hay lại để tui 
lên tiếng nhắc nhở như đám tang ông 
già mù kỳ vừa rồi thì tệ lắm… 

Gã giật mình khi nghe giọng nói 
sang sảng đầy ơn nghĩa đó! Thì ra lại 
là chị Thảo, người bạn gái thân thiết 
và cũng là người trước đây từng nài nỉ 
vợ chồng gã ký nợ nhà Bank dùm cho 
rồi cố tình xù luôn, để cho vợ chồng 
gã cắn xé nhau cho tới ngày ly dị, nay 
chị ta đang trả nợ cho gã như vậy 
sao? Gã cảm thấy buồn thật nhiều, vì 
biết rằng không phải tất cả mọi người 
đến đây đều với mục đích để tiễn đưa 
mà còn nhiều mục đích khác nữa. 
Ðúng là chết rồi mà vẫn chưa hết, vẫn 
còn đang bị người sống lợi dụng tối 
đa! Tại sao người ta không để cho gã 
chết một cách cô độc như lúc gã sống? 
Bây giờ dù có tổ chức bày vẽ đưa đám 
linh đình to lớn thì chỉ tốn kém tiền 
bạc và  nở mặt nở mày ai đó, chứ đâu 
có thể làm cho gã sống lại được nữa 
để mà hưởng ké tiếng thơm và mùi vị 
của mâm cỗ với khói hương đầy bàn 
kia. 

Gã lắc đầu ngao ngán rồi tò mò 
quan sát những khuôn mặt quen thuộc 
lẫn xa lạ đang hiện diện. Ðối với 
những người chưa bao giờ gặp, gã 
thầm cảm ơn vì ít ra họ cũng đã dành 
thời gian quý báu tháp tùng gã đến 
nơi an nghỉ cuối cùng.  Trong số 
những người thân quen, gã nhận ra 
ngay cô em gái đanh đá ích kỷ của 
mình. Nếu tháng trước cô em vui lòng 
để cho ông chồng yêu quý chở giúp đi 
bác sĩ, thì biết đâu, bây giờ gã không 
phải nằm đây để nghe những lời ân 
oán kể công này nọ và cô em cũng 
khỏi mỏi miệng phân trần về trách 
nhiệm của mình đối với người đã chết! 
À, còn đây là anh bạn tri kỷ của ngày 
nào, nãy giờ cứ lăng xăng hết chỗ này 

đến chỗ kia trông rất tội nghiệp. Gã 
khâm phục anh ta hết sức vì đã đến 
tiễn đưa mình về bên kia thế giới bằng 
một cốp xe chở đầy rau muống tươi 
mà chút nữa đây sẽ phục vụ cho bà 
con ngay ngoài cổng nghĩa trang. Thật 
là một người vì mọi người! Trước đây 
gã đã từng có cảm giác khôi hài khi 
chứng kiến những vụ tranh thủ mua 
bán kiểu cây nhà lá vườn như thế tại 
các ngày lễ hội hay đám cưới của ai 
đó, nay không ngờ việc này lại xảy ra 
ngay tại đám ma của mình. Ðúng là 
một phát minh mới lạ và táo bạo! Biết 
đâu kể từ nay nó sẽ trở thành một cái 
lệ ở đây cũng nên! Nếu còn sống, chắc 
gã cũng mua ủng hộ ngay vài ba ký 
rau cho đỡ thèm rồi…  

Thôi kệ! Gã nuốt nước miếng nghĩ 
thế rồi tiếp tục len lỏi trong đám người 
đi tiễn đưa, dù bị choáng váng bởi 
những bộ y phục mang nhiều màu sắc 
hỗn loạn đó. Có lẽ đang là mùa hè 
tươi đẹp nên người ta không thích 
khoác lên người những màu sắc u tối, 
dù chỉ trong dăm ba tiếng tại cái nghĩa 
trang này. Gã tự an ủi mình như thế 
và chẳng trách móc ai làm chi. Ðiều 
làm gã bận tâm lúc này, là xen lẫn với 
tiếng cầu kinh nghiêm trang của vị 
Linh mục trẻ, gã vẫn nghe loáng 
thoáng đâu đó những câu chuyện sôi 
nổi về đề tài danh vọng, tiền bạc, làm 
ăn thật hấp dẫn. Ngộ nghĩnh hơn nữa, 
có người còn đang thắc mắc sẽ được 
chiêu đãi gì tại bữa tiệc chia buồn với 
thân quyến chút nữa đây? Ðiều này 
gợi cho gã nhớ đến thuở nào tại quê 
nhà khi một người bạn rủ gã đi đưa 
đám một người không quen biết với lý 
do đơn giản là chủ nhà hôm đó có mổ 
con heo to lắm để thết đãi. Thật là 
nực cười! Ðúng là thế gới muôn màu 
của người sống! Hên là gã không có 
khả năng đóng vai làm kẻ đi khóc 
mướn! 

Nhắc đến ăn uống gã thấy nhục 
nhã cho chính mình thực sự! Có lẽ 
ngoài gã ra, thì bà mẹ già nua suốt cả 
buổi tiễn đưa luôn giữ thái độ im lặng, 
là người duy nhất biết rõ về nguyên 
nhân cái chết thật vô duyên này. Gã bị 
chết vì đói trong bịnh tật! Nói ra thì 
thiên hạ sẽ cười chê và được mấy ai 
tin. Nó giống y như là một chuyện 
hoang đường trong một xứ sở dư thừa 
vật chất vậy. Tuy nhiên chuyện hoang 
đường này đã xảy ra đối với chính gã 
nên mới nhục chứ! Ðược cái là, bà mẹ 
già nua luôn hiểu được ý của con mình 
nên vẫn giữ kỹ sự bí mật này trong nỗi 
đau khổ giày vò. Hơn bao giờ hết, gã 
thấy thương mẹ mình vô cùng, người 
mà suốt cả cuộc đời luôn lo cho từng 
đứa con, dù nay có người đã về tay tử 
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thần. Không chần chừ, gã tiến đến, 
ôm vai người mẹ thủ thỉ: 

- Mẹ ơi! Con thương mẹ và cảm ơn 
mẹ nhiều lắm. Khi con còn sống, mẹ 
đã khổ sở vì con nhiều rồi, thì nay 
không ai được phép đổ lỗi cho mẹ về 
cái chết của con cả. Anh chị em con, 
họ đã chạy theo vật chất mà quên hết 
cả đạo lý làm người. Do vậy, họ sẽ gặt 
hái được những điều mà họ đã gieo, 
nếu như không tỉnh lại để làm tròn 
chữ hiếu đã quên từ lâu.  Mẹ đừng 
buồn nữa và hãy nghĩ rằng số phận 
của con chỉ có thế thôi để tiếp tục an 
vui sống với tuổi già hiu quạnh như 
mọi ngày dù con cháu đầy đàn. Mẹ cứ 
an tâm đi, dù nay thân xác con không 
còn nhưng hồn con vẫn luôn hiện diện 
bên mẹ để làm vơi bớt đi sự cô đơn 
lạc lõng đó. 

Gã ngậm ngùi hôn nhẹ lên má 
người mẹ như thường làm trong mỗi 
lần chia tay, dù lần ra đi này gã đã để 
lại thật nhiều mất mát cho người mẹ 
kính yêu ấy. Tuy không nói ra, nhưng 
qua ánh mắt đầy sầu muộn đó, gã biết 
rõ ràng rằng, mẹ mình đã linh cảm 
được, là bà ta cũng sẽ chết một cách 
âm thầm cô độc như gã trong một 
ngày không xa đây thôi. Có gì lạ đâu, 
vì hiện giờ tuổi đã cao sức đã mòn, bà 
ta vẫn lặn lội thân cò đi thăm con cháu 
nhưng luôn bị lạnh nhạt xa lánh hất 
hủi. Dù không bị lệ thuộc về vật chất 
mà còn bị xem như như là gánh nặng 
cho gia đình, thì một ngày nào đó khi 
không đi đứng được nữa, có thể chẳng 
con cháu nào nhớ đến sự hiện hữu của 
bà ta. Cái chết trong cô độc đói khát 
tình người như trường hợp của gã lẽ 
nào lại không lặp lại? 

Cuộc sống chẳng lẽ chỉ là cái vòng 
luẩn quẩn như vậy mãi sao? Sống thì 
thù hằn ghét bỏ nhau, nhưng khi chết 
rồi thì lại bày đặt thương tiếc. Gã 
không muốn tin điều đó là sự thật! 
Ðúng ra, khi được sống trong tự do 
sung sướng đầy đủ thì người ta nên 
mở rộng tấm lòng từ bi ra với nhau 
nhiều hơn nữa, đằng này ngược lại, 
người ta chỉ biết sống cho riêng mình 
và trở nên ích kỷ ngay cả đối với chính 
họ… Tiền bạc nhiều, danh vọng cao 
sang cũng đâu có thể mang theo được 
khi đã nhắm mắt buông tay như gã 
hiện nay. Cái mang theo được duy 
nhất là tình người thì hầu như đã khô 
cạn từ lâu.   

Gã đã biết sợ cái thế giới đầy dẫy 
màu sắc lập lòe đó rồi! Cả đời đã mỏi 
mệt ngụp lặn trong muôn ngàn lời lẽ 
hoa mộng tâng bốc nhau, nên nay 
chết đi gã chỉ mong được chút thanh 
thản bình yên trong thế giới yên lặng 
trầm tĩnh này. Ðừng khóc lóc gào thét 

thở than luyến tiếc làm chi, đã trễ rồi, 
có thay đổi được gì nữa đâu.  

Nơi đây gã cảm thấy hài lòng thật 
sự vì mọi người đều như nhau, chẳng 
ai để ý ganh tị hay hiềm khích nhau 
bao giờ. Nấm mồ của lão già kế bên 
dù có lạnh nhạt khói hương hay cao 
đẹp hơn của cô gái trẻ mồ côi bị tai 
nạn nằm đối diện với gã… cũng chẳng 
làm cho những người đã chết phải bận 
tâm, vì xác thân này không còn thì 
những thứ đó có đáng gì đâu. Gã chỉ 
lo sợ một điều là, một ngày nào đó, 
người ta lại phá tan đi thế giới yên tĩnh 
này bằng các bữa tiệc tùng đãi nhau 
được nôm na gọi là ngày giỗ hay 
tưởng nhớ vong linh gã... Sợ nhất là 
lúc bị người sống ép buộc nhận đủ thứ 
của cải trần gian qua việc đốt vàng mã 
khói bay mịt mùng, thật ngợp thở. 
Ðúng là chuyện đời thường ở dương 
trần, họ chẳng hiểu được thế giới của 
những người ở cõi âm chút nào! Họ 

đang sống mà không biết thực sự yêu 
thương nhau, thì làm sao có thể yêu 
thương được những người đã chết..  

Bởi vậy, ước nguyện duy nhất của 
gã là hồn của mình sẽ được tiếp tục đi 
chu du đó đây, để nhắc nhở cho mọi 
người một điều đơn giản là hãy nên 
sống tử tế với nhau. Nếu được như 
vậy, chắc chắn rằng một ngày không 
xa, người ta sẽ không còn phải tốn 
kém tiền bạc và mất thời gian để cúng 
bái an ủi hay xua đuổi những cô hồn 
hoang đi lang thang như gã nữa. 

 
Màn đêm từ từ buông xuống, một 

làn gió nhẹ khẽ thoáng qua, vài chiếc 
lá xanh trên hàng cây cổ thụ già chợt 
rung mình rơi rụng, đâu đó trong 
nghĩa trang yên tịnh này lại lập lòe vài 
ánh lửa bay chập chờn trong đêm 
khuya... � 

(Linz – Austria) 
 

 

 

 

 

M¶t nén  
nhang lòng 

 

 
 
 

Tôi xin th¡p nén nhang lòng 
TiÍn bån ÇÒng nghiŒp vŠ nÖi suÓi vàng 
Ti‰c thÜÖng Thi sï Huy Giang 
ThÖ tình run cäm trên Çàng thi nhân 
ThÜÖng thay cho Nø Hoa BÀn 
Tu°i xuân vÅn trÈ, sÓ phÀn ng¡n thay 
Tình lính th‹ hiŒn rÃt oai! 
Tinh thÀn chûng t¶c, khó ai sánh b¢ng 
Thành tâm cÀu nguyŒn mÜ©i phÜÖng 
Ti‰p Ç¶ linh c»u trên ÇÜ©ng vãng sanh. 

 

Kokkla 12.09.2004 

� Quäng Chánh - VV Ngôn 
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M¶t  

chuyŒn tình 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� HÒng Nhiên 

 
 

Àu næm 1976, lúc Çó tôi còn 
là m¶t giáo viên dåy h†c, 

cÛng may tôi không bÎ mÃt viŒc m¥c dù 
có thân nhân trong ch‰ Ç¶ cÛ. 

Bu°i sáng hôm Ãy, trÜ©ng tôi có 
nhÆn ÇÜ®c m¶t væn thÜ khÄn: "TÃt cä 
các giáo chÙc phäi tÆp h†p lúc 6 gi© 
chiŠu cùng ngày". Ghi chú: "không 
ÇÜ®c v¡ng m¥t". 

Tôi và các ÇÒng nghiŒp, k‹ cä thÀy 
phó hiŒu trÜªng cÛng không ai bi‰t h†p 
vŠ ÇŠ tài gì. Dù b§t ngÜ©i hay Ç°i Çi 
trÜ©ng khác cÛng không phäi là 
chuyŒn cÃp bách. 

Chúng tôi t§i phòng h†p, tØ lúc còn 
ª ngoài hành lang tôi Çã nghe ti‰ng Òn 
ào. Khi vào trong phòng h¶i thÃy gÀn 
50 giáo viên Çã có m¥t tåi Çây. Nhìn kÏ 
låi, tôi thÃy cô B. PhÜÖng, cô là giáo 
viên còn trÈ, m§i ÇÜ®c tuy‹n døng 
cách Çây không lâu. Bên cånh có ba 
má cô. Ba ngÜ©i không trao Ç°i câu 
chuyŒn nhÜng Çôi m¡t lúc nào cÛng 
nhåt nhòa. 

Tôi ÇÜ®c bi‰t câu chuyŒn nhÜ sau: 

"Cô là con gái duy nhÃt cûa anh chÎ 
Ba, cô rÃt hiŠn lành, dÍ thÜÖng. NhÜng 
không bi‰t tåi sao cô låi có mang gÀn 
ba tháng. Ñy ban Hành chánh Nhân 
dân xã bi‰t ÇÜ®c nên m©i cha mË và 
cô Ç‹ khi‹n trách. Cä tuÀn nay, ngày 
nào cô cÛng phäi Ç‰n trình diŒn Chû 

tÎch xã nhÜng cô m¶t m¿c không khai 
ngÜ©i nào là bån trai cûa cô. Hôm nay 
là ngày hÕi cung cuÓi cùng. Chúng tôi 
là nh»ng ngÜ©i ÇÒng nghiŒp cûa cô, 
khi nghe tin nhÜ trên tr©i r§t xuÓng, có 
ai bi‰t gì Ç‹ báo cáo v§i Ñy ban. Vä 
låi, n‰u có bi‰t thì cÛng giä câm, vì Çó 
là chuyŒn Ç©i tÜ cûa m‡i ngÜ©i và 
phÀn Çông chúng tôi cÛng là "phÆn 
Çàn bà" nhÜ nhau. 

L©i ông Chû tÎch xã tuyên bÓ: "Bãi 
viŒc giáo viên Phåm ThÎ B. PhÜÖng, 
phäi phá bào thai vô thØa nhÆn, n‰u 
không vâng l©i thì cô phäi r©i khÕi nhà 
cûa ông bà  Phåm Væn Ba". 

T¶i cho ba má cô PhÜÖng, næn nÌ 
låy løc cách gì cÛng không lay chuy‹n 
ÇÜ®c tình th‰. CuÓi cùng ông bà Ba 
khÄn cÀu xin cho con gái ª ngoài mái 
hiên nhà -kho chÙa cûi". 

� 

Nói vŠ chuyŒn cÆu TrÀn Væn Hùng, 
chÌ m¶t Çêm træng gió mà làm Çäo l¶n 
cu¶c Ç©i. ñang ª nhà nghe tin d» Çó, 
cÆu chÌ kÎp thay chi‰c quÀn xà-lÕn 
b¢ng quÀn ka-ki rÒi ra Çi. Lên ÇÜ®c t§i 
b‰n xe ch® An ñông, nhìn låi túi tiŠn 
còn quá ít làm sao Çi xa Ç‹ lánh nån. 
CÆu liŠu mång lên xe Çi Çi miŠn Trung, 
cÆu ngÒi trong góc không dám ngÜ§c 
m¥t nhìn ai. Ch£ng bi‰t ông Tr©i 
thÜÖng hay PhÆt Ç¶ mà anh lÖ xe 
không ngó ngàng t§i vé xe cûa cÆu 
(n‰u hÕi cÆu cÛng không có vé), låi 
còn ÇÜa cho cÆu nºa ° bánh mì Ç‹ æn 
trên Çoån ÇÜ©ng dài. 

- Anh Öi! T§i b‰n rÒi, xuÓng xe Çi 
ch§, ông bån cûa tôi. 

Hùng giÆt mình, ngÄng ÇÀu lên, 
hÕi: 

- B‰n nào vÆy anh? 

- B¶ gi«n sao cha? Cha Çi Phan 
Thi‰t, thì t§i Phan Thi‰t rÒi, còn hÕi... 

Lúc bÃy gi© Hùng m§i thanh thän 
Çôi chút, cÆu nói v§i anh lÖ xe: 

- Thú thÆt v§i anh, bây gi© tôi cÛng 
không bi‰t vŠ Çâu, Çi Çâu n»a. Tôi lÜu 
låc, tình không có mà tiŠn tôi ch£ng có 
ÇÒng nào. Ÿ Çây anh có bi‰t nÖi nào 
cÀn ngÜ©i làm xin vui lòng chÌ dùm tôi. 

Anh lÖ xe tÓt bøng: 

- ñÜ®c, n‰u anh chÎu kh° m¶t chút 
thì không phäi khó tìm. VÆy, bây gi© 
anh theo tôi. 

ñã hÖn m¶t tuÀn, Hùng làm công 
cho gia Çình ông Hai. Ông bà nÀy 
không có con låi khá giä, nhân ÇÙc và 
hay thÜÖng ngÜ©i. Khi bi‰t ÇÜ®c hoàn 
cänh cûa Hùng ông ÇÓi xº rÃt tÓt. 
Hùng nghiÍm nhiên có ch‡ æn, ch‡ ª, 
khi cÀn Çi Çâu ho¥c mua ÇÒ gì thì 
Hùng có s¤n chi‰c xe "xÖ-cua" cûa 
ông Ç‹ làm chÜn. 

Không hi‹u vì ông Hai giàu có hay 
ông thêu dŒt ho¥c có thÆt mà ngÜ©i ta 
k‹ låi r¢ng: "M¶t Çêm ông ngû n¢m mÖ 
thÃy có m¶t ông lão ÇÀu tóc båc phÖ 
mách bäo: "Nhà ông có qu§i nhÖn t§i 
ª, sao ông không nhÆn làm con nuôi 
Ç‹ sau nÀy nh©". Ông giÆt mình tÌnh 
giÃc, ông thuÆt låi cho bà Hai bi‰t.  

Qua ngày hôm sau ông làm b»a 
tiŒc æn mØng vì ông xin ÇÜ®c giÃy 
phép Çóng chi‰c ghe Ç‹ lÜ§i cá và ông 
bà nhÆn cÆu Hùng làm con nuôi. 

M¥c dù Hùng ÇÜ®c ông bà Hai 
nhÆn làm con nuôi nhÜng v§i bän tính 
chÎu khó cûa cÆu nên ông bà Hai càng 
ngày càng thÜÖng anh nhÜ con ru¶t. 

Sau ba tháng, chi‰c ghe Çã Çóng 
xong. Ông Hai tìm mÜ§n ngÜ©i lái và 
các thanh niên chuyên vŠ chài lÜ§i. 
Hùng hÖi ngåc nhiên vì cha mË nuôi 
giàu có mà còn ham muÓn chi chuyŒn 
lÜ§i cá Ç‹ làm giàu thêm. Hùng không 
phän ÇÓi nhÜng cÛng không dám hÕi. 
Trong th©i gian nÀy, cha nuôi thÜ©ng 
hay nh¡c nhª Hùng nên theo ghe Ç‹ 
h†c lái. 

RÒi vào m¶t Çêm tÓi tr©i, ông Hai 
g†i Hùng Ç‹ báo tin: "Hai gi© sau së 
xuÓng ghe Çi vÜ®t biên". 

ChuyŒn nÀy Hùng Çã hÒ nghi tØ lâu 
nhÜng không ng© cha nuôi quy‰t 
ÇÎnh... s§m quá. Hùng Ç‰n gÀn ông, 
nhÕ nhË: 

- ThÜa ba, cho con lÃy quÀn áo và 
chuÄn bÎ nh»ng ÇÒ cÀn thi‰t. 

Ông Hai cÜ©i: 

- Con ÇØng lo, tÃt cä nh»ng thÙ cÀn 
thi‰t má con Çã lo s¤n và Çem xuÓng 
ghe h‰t rÒi. Bây gi© mình ra Çi thong 
thä nhÜ ngÜ©i Çi dåo ngoài bãi bi‹n. 

Chi‰c ghe cûa ông Hai may m¡n 
bình an t§i ÇÜ®c m¶t hòn Çäo thu¶c 
Indonesia. GÀn m¶t næm sau gia Çình 
ông Hai ÇÜ®c ÇÎnh cÜ ª MÏ. 

CÆu Hùng xin Çi h†c m¶t næm ti‰ng 
Anh, và næm sau cÆu h†c chÜÖng trình 
cuÓi cûa ban Trung h†c. Cu¶c Ç©i cûa 

ñ 
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cÆu lên nhÜ diŠu g¥p gió. Ông bà Hai 
Çem ÇÜ®c nhiŠu cûa cäi nên cÆu Hùng 
không phäi vÃt vä vØa làm vØa Çi h†c. 

Sáu næm sau, nh© tiŠn cûa có s¤n, 
nh© b¢ng cÃp và trí thông minh cûa 
ÇÙa con nuôi. Ông bà Hai quy‰t ÇÎnh 
mª tiŒm buôn bán máy móc. Hùng 
ÇÙng tên làm chû. Ông chû vØa trÈ vØa 
ÇËp trai nên không thi‰u gì cô mÖ Ü§c. 

Ông bà Hai thÃy Hùng không còn 
trÈ trung gì nên khuy‰n khích cÆu lÆp 
gia Çình Ç‹ ông bà có cháu. NhÜng 
Hùng tØ chÓi bªi ám änh trÜ§c Çây do 
Hùng Çã làm cho m¶t ngÜ©i con gái 
chÎu nhiŠu khÓn kh°. 

Lúc còn ª Phan Thi‰t v§i ông bà 
Hai, Hùng Çã gºi cho B. PhÜÖng hàng 
chøc lá thÜ, nhÜng có thÜ Çi mà không 
có thÜ vŠ. Th©i gian ª MÏ, Hùng cÛng 
không liên låc ÇÜ®c v§i PhÜÖng.  

May m¡n cho cÆu, vào cuÓi thÆp 
niên 80, có ngÜ©i vŠ thæm quê hÜÖng, 
cÆu cÛng quy‰t ÇÎnh xin cha mË nuôi 
cho cÆu vŠ thæm nhà m¶t chuy‰n. 

Trên chi‰c xe Çò tØ Sài Gòn vŠ t§i 
MÏ Tho lúc 6 gi© chiŠu, cÆu phäi ch© 
thêm hai ti‰ng ÇÒng hÒ sau cho tr©i tÓi 
m§i Çi xe Honda ôm t§i nhà B. 
PhÜÖng. 

Hùng không dám gõ cºa, anh Çi 
b†c phía sau mái hiên, nhìn vào bên 
trong có ánh Çèn leo lét, anh thÃy m¶t 
ngÜ©i mË n¢m v§i ÇÙa con trên chi‰c 
giÜ©ng Çã cÛ. NhÆn ÇÜ®c khuôn m¥t 
cûa B. PhÜÖng, anh v¶i bÜ§c vào. Gi© 
Çây hai ngÜ©i g¥p nhau låi, bao nhiêu 
sóng gió Çã qua. Th¢ng bé cÛng gi¿t 
mình tÌnh giÃc. Hùng v¶i ôm con vào 
lòng. Anh nói thÀm "HÖn 10 næm tr©i 
cha m§i nhìn m¥t ÇÜ®c con". 

GÀn m¶t tháng bên cånh v® con, 
Hùng sÓng rÃt hånh phúc. Anh làm 
giÃy hôn thú v§i B. PhÜÖng và lo thû 
tøc Çoàn tø gia Çình. 

HÖn m¶t næm sau, Hùng và cha mË 
nuôi vŠ ViŒt Nam Ç‹ rÜ§c dâu và cháu 
n¶i vŠ MÏ.  

Cä xóm ÇÜa tiÍn cô giáo PhÜÖng ra 
tÆn ngoài ÇÜ©ng. Ai  nÃy ÇŠu rÖi lŒ, 
nhÃt là ba má cô cÙ núng níu ch£ng 
chÎu r©i th¢ng cháu ngoåi. 

ñau kh° cÛng khóc. Vui mØng 
cÛng khóc. Dân gian thÜ©ng nói: "H‰t 
cÖn bï c¿c, t§i hÒi th§i lai". 

 

(Willich) 

 
 
 
 
 
 
 

ThuyŠn nhân ra khÖi tìm m¶t chân tr©i m§i 
Tìm tình ngÜ©i, tìm nhân phÄm, tìm T¿ Do 

25 næm n‡ l¿c tåo d¿ng m¶t cÖ ÇÒ 
VŠ låi g¥p nhau Çây, không ng© mình quá Hånh Phúc 

 
ThuyŠn nhân Öi, ngÜ©i là sÙc sÓng, là s»a mË Quê HÜÖng 
Gi» v»ng mái chèo, tránh thác ghŠnh, sóng cuÒng bão gió 

ñ‹ kéo dài giÃc mÖ muôn vån ngàn th‰ k›. 
 
 
ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n   SH. Hà ñÆu ñÒng 
 

 

  

TÌNH KHUÙC CHIEÀU THU 
 

 

 

Vöôøn thu naéng toûa nheï nhaøng 
Böôùm xanh gheù xuoáng hoa vaøng laøm quen 
Gío ñuøa, boùng laù nghieâng nghieâng 
Neùp trong caùnh laù, laøm duyeân, hoa cöôøi 
Hoa cöôøi, nuï thaém, maøu töôi 
Böôùm xanh ñöùng ngaån ngô ngöôøi nhìn 
hoa... 
Böôùm trao phaán böôùm laøm quaø 
Taëng hoa, ngoû yù, maën maø caàu thaân 
Hoa, sau moät phuùt phaân vaân 
Dòu daøng cuøng böôùm aân caàn trao hoân 
 
Gioù reo nhö haùt treân coàn 
Du döông tình khuùc ru hoàn chieàu thu... 

 

� Song Chaâu Dieãm Ngoïc Nhaân 
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Giấc mơ có một 
ngôi chùa Phật giáo 

 

Riêng tại Moskva có tới 2000 người Nga theo 
đạo Phật, vậy mà toàn nước Nga không hề có 

một ngôi chùa nào.  

 

                                               � Inna Malkhanova 

 

 

hế độ cộng sản ở Liên Xô kéo dài hơn 70 năm – từ 
năm 1917 đến năm 1991. Bây giờ thật khó ai có 

thể tin được, rằng hồi ấy Kinh Thánh luôn là một cuốn sách 
cấm. Nếu ai đó khi ra nước ngoài mua về một cuốn Kinh 
Thánh, thậm chí bằng tiếng nước ngoài chứ không phải 
bằng tiếng Nga, thì người ta cũng sẽ tịch thu nó ngay ở biên 
giới, còn “kẻ tội phạm” đã mua nó, thì chắc chắn sẽ gặp 
muôn vàn phiền toái ở chỗ làm việc. 

Tất cả chúng tôi ở trong các trường đại học bắt buộc 
phải học một môn “khoa học” là chủ nghĩa vô thần “khoa 
học”, còn sinh viên nào dám mạo hiểm tự gọi mình là một 
“tín đồ” thì sẽ bị đuổi học. Trong những năm dưới chế độ 
cộng sản, hàng ngàn giáo đường Chính Thống giáo, ngôi 
chùa Phật giáo, Thánh đường Hồi giáo đã bị phá hủy, hàng 
trăm ngàn tu sĩ đã bị giết chết. 

Chỉ sau khi Liên Xô sụp đổ, người Nga mới có cơ hội 
mua và tìm hiểu về các vấn đề tôn giáo, tự do lựa chọn các 
tôn giáo để tin theo. Và khi đó, tôi, cũng như hàng triệu 
người Nga khác, đã bắt đầu đọc các sách về tôn giáo, đầu 
tiên về Thiên Chúa giáo, sau đó đến Phật giáo, và thậm chí 
cả Hồi giáo nữa. Mặc dù tôi hết sức cố gắng đọc các sách 
về Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, nhưng tôi không cảm thấy 
một sự đồng cảm nào trong trái tim tôi cả. Ngược lại, càng 
đọc nhiều về Phật giáo bao nhiêu, tôi càng muốn đọc nhiều 
hơn về tôn giáo này. Và cuối cùng, khoảng 15 năm trước, 
tôi đã trở thành một Phật tử.  

 
Liên Xô trước khi sụp đổ có 280 triệu người sinh sống. 

Còn bây giờ ở Nga chỉ còn một nửa dân số, khoảng 140 

triệu người, trong đó có rất nhiều người không phải là người 
Nga, đa số dân chúng hoặc là vô thần, hoặc là Chính Thống 
giáo, nhưng cũng có cả những dân tộc theo Phật giáo nữa, 
như người Tuvin, Kalmyk, Buriat, Triều Tiên, Trung Quốc, 
và một vài dân tộc khác. Ngay tại Moskva, theo tính toán 
của tôi cũng có tới hai ngàn người Nga theo đạo Phật. 
Ngoài ra còn có hàng trăm ngàn Phật tử người nước ngoài 
cũng đang sinh sống ở Moscow thuộc các dân tộc khác 
nhau: Nhật, Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Thái Lan, Sri 
Lanca... 

 
Thế mà ở Moskva, thủ đô của Liên Xô trước đây, và 

nước Nga bây giờ không hề có một ngôi chùa Phật giáo 
nào, dù là nhỏ bé, khiêm nhường nhất! Trong khi đó ở 
nhiều nước Scandinavo nhỏ hơn nước Nga rất nhiều, nơi 
không hề có một Phật tử nào sinh ra, hay ở nước Úc xa xôi, 
chứ chưa kể đến Pháp, Đức hay Anh, (và không chỉ ở thủ 
đô, mà ngay cả những thành phố nhỏ khác) cũng đều có 
những ngôi chùa Phật giáo, vậy mà ở Moskva thì không hề 
có. Những Phật tử nước ngoài mới đến Moskva không thể 
nào tin vào chuyện này.  

 
Còn bây giờ thì tôi muốn nói về một chuyện khác. Ở 

Moskva, ngoài chúng tôi là những người dân gốc Moskva 
còn có mấy chục ngàn người Việt Nam nữa. Phần lớn 
người Việt sinh sống ở đây bất hợp pháp, không được 
thống kê ở bất cứ đâu và cũng không có được cái “đăng ký” 
ở các cơ quan Bộ Nội Vụ nào. Bởi vì để có được cái “đăng 
ký” ấy người ta phải bỏ ra không ít tiền, không ít thời gian 
và vô số thứ giấy tờ chứng nhận khác. Chỉ vì thiếu cái dấu 
“đăng ký” và những hiểu biết về tiếng Nga cần thiết, mà 
người Việt trở thành nạn nhân thường xuyên, trở thành 
nguồn nuôi sống, và tống tiền của cảnh sát Moskva. Cảnh 
sát Moskva luôn nhắm người Việt để săn lùng như săn lùng 
thú... quý hiếm trong rừng.  

 
Đã có không ít trường hợp, cảnh sát không chỉ lấy hết 

tiền bạc của những người Việt không ai bảo vệ, mà sau khi 
bắt giữ, chuyển về đồn, thì một người Việt Nam khỏe mạnh, 
hay một người phụ nữ đang sung sức, bỗng biến thành... 
một cái xác không hồn, mà điều đáng nói là giấy tờ của họ 
hoàn toàn hợp lệ. Họ bị thiệt mạng chỉ vì họ đã quá ương 
bướng, đã quá tin cậy vào pháp luật và không chịu nộp giao 
tiền cho những kẻ trấn lột hợp pháp mà thôi.  

 
Phần lớn người Việt ở Moskva (có lẽ chỉ trừ một số nhỏ 

những “soái” - triệu phú các khu chợ hay công ty lớn), đều 
cảm thấy mình là một thứ dân hạng hai hay thậm chí hạng 
ba ở xứ sở này, một thứ bia đỡ đạn của cảnh sát hay các 
nhóm phát-xít mới ở đây. Khi phải sống năm này qua năm 
khác, điều đó thật là khủng khiếp. Khi con người không thể 
thay đổi được hoàn cảnh sống xung quanh, thì anh ta chỉ 
còn biết kiếm tìm sức chịu đựng từ chính bên trong con 
người mình, ở thế giới bên trong của mình và cuối cùng là ở 
tôn giáo. Tôn giáo - đó là một sức mạnh thật to lớn. Người 
ta biết được rằng, trong những trại tập trung thời Stalin, nơi 
chính quyền Xô Viết đã giết hại hàng chục triệu người, 
những người sống sót được đều là những người có một 
niềm tin nơi tôn giáo nào đó. Còn đối với người Việt Nam, 
người miền Bắc thường là những người vô thần, còn những 
người miền Nam phần đông là người theo đạo. Các Phật tử 
Việt Nam thường tự đặt bàn thờ trong căn hộ họ ở để làm lễ, 
vì ở Moskva, như tôi đã nói ở trên, hoàn toàn không có ngôi 
chùa nào để họ có thể đến làm lễ những ngày rằm, mồng 
một hàng tháng.  

 
Khi quyết định trở thành một Phật tử, tôi đã quyết định đi 

đến chùa và thọ giới ở một vị Thầy thực sự. Nhưng để làm 
được như vậy, tôi phải rời khỏi nước Nga, sang một ngôi 
chùa ở một nước Châu Âu. Năm 1994 tôi đã đến chùa Viên 

C 
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Giác của Thượng Tọa Thích Như Điển ở thành phố 
Hannover, Đức quốc, để thọ giới của một Phật tử. Đến lúc 
đó, ở Moskva Hội Phật Giáo “Thảo Ðường” của chúng tôi 
đã hoạt động được hơn một năm, từ năm 1993. Tại Niệm 
Phật Đường, các Phật tử người Việt có thể cùng nhau làm 
lễ Phật và nghiên cứu Phật Pháp. Từ đó đến nay đã 11 năm 
trôi qua và Hội của chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động. Ở 
Moskva, ngoài các Phật tử Việt Nam còn có hàng chục các 
tổ chức Phật giáo khác của người Nga, người Triều Tiên, 
Buriat, nhưng vẫn không có một ngôi chùa nào cho họ.  

 
Bao nhiêu năm qua, tôi không chỉ mơ ước có được một 

ngôi chùa mà đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức để vượt qua 
muôn vàn chướng ngại, với hy vọng xây dựng được dù chỉ 
một ngôi chùa duy nhất, không phải để dành riêng cho 
người Việt, mà dành cho tất cả các Phật tử khác nữa. Tôi 
đã cố gắng gửi rất nhiều thư, fax, thậm chí đến gặp các 
nhân vật lãnh đạo trong thành phố để thuyết phục họ rằng, 
trong một thành phố đa tôn giáo như thế này, nơi đã có 
hàng ngàn ngôi giáo đường Chính Thống giáo, vài Thánh 
đường Hồi giáo, thì cũng phải cho phép xây dựng ít nhất 
một ngôi chùa Phật giáo chứ. Điều đó không chỉ vì quyền 
lợi của các Phật tử, mà chính vì lợi ích của thành phố nữa, 
vì nó làm tăng uy tín của thành phố, lôi kéo được các du 
khách từ các nước Châu Á và nhiều điều khác nữa. 

 
Cuộc chiến đấu bền bỉ của tôi với các cấp chính quyền 

kéo dài sáu năm, nhưng rồi cuối cùng tôi đã phải chịu thua. 
Tất cả các cấp chính quyền, từ phường, quận đến tận thị 
trưởng Moskva là ông Ludjkov đều thích cho xây dựng 
những công trình có thể mang lại những lợi nhuận kếch xù 
như casino, siêu thị, cây xăng, mỹ viện... còn đời sống tâm 
linh của dân chúng thì họ hoàn toàn chẳng quan tâm đến. 
Họ chẳng cần đến chùa... 

 
Những năm đầu tôi đề nghị xin một khoảng đất nhỏ, (chỉ 

có 20m*30 m) để xây chùa. Tôi đã ngây thơ làm sao! Đất ở 
Moskva được tính bằng vàng, và người ta cấp đất để được 
nhận những khoản tiền lớn, trong đó không ít là tiền hối lộ, 
còn tôi thì hy vọng có thể xin được chúng! 

 
Tôi đã đi khắp thành phố để tìm kiếm những “mảnh đất 

nhỏ”, không thể xây siêu thị hay casino được. Tôi đã đo đạc, 
vẽ sơ đồ, đến phòng thiết kế xin phép, rồi lại đến chính 
quyền. Tôi đã tìm được hàng chục mẩu đất như vậy. Nhưng 
rồi chẳng ai cho chúng tôi dù chỉ một mảnh nhỏ để xây chùa 
cả. Khi tôi hiểu rằng, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ xin được 
đất. Tôi bắt đầu đi xin nhà có sẵn, nhưng cái vòng luẩn 
quẩn cũng lại diễn ra y như vậy. Sau khi viết thư cho chính 
thị trưởng thành phố, ông Ludjkov, được ông cho giấy giới 
thiệu xuống Ủy ban Nhà đất Moskva để lựa chọn một căn 
phòng có thể sử dụng làm chùa, tôi đã lại một lần nữa ngây 
thơ vui mừng, tin tưởng rằng, chẳng bao lâu nữa chúng tôi 
sẽ có được một ngôi chùa đầu tiên, một ngôi chùa theo 
phong cách Việt Nam thuần túy. Chúng tôi có thể làm lễ 
Phật, có thể tổ chức một Trung tâm Văn hóa Việt Nam, mở 
một Trung tâm Từ thiện... 

 
Tôi lại đi vòng quanh thành phố để tìm kiếm. Tôi cũng 

hiểu rằng, chẳng ai dại gì cho chúng tôi một tòa nhà đẹp đẽ, 
to lớn, nên tôi chỉ đi tìm những ngôi nhà bỏ hoang, nhỏ bé, 
vừa vặn cho chúng tôi thôi: một cửa hàng một tầng bị cháy, 
một trường mẫu giáo hai tầng bỏ hoang phế... và lại vẽ, lại 
đo đạc, leo lên sân thượng trên những cầu thang sắp gãy, 
trèo xuống tầng hầm bị ngập nước. Đến giờ tôi vẫn còn 
ngạc nhiên là mình không bị ai hành hung, vẫn còn sống, dù 
đã bao nhiêu lần đi một mình vào những nơi không người, 
bỏ hoang, tăm tối. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, tôi lang 
thang đi tìm nhà hoang đến tận tối khuya, đói và mệt, nhưng 
trong lòng vẫn được sưởi ấm bằng những hy vọng mong 

manh. Mỗi khi tìm được một tòa nhà hoang ưng ý, tôi lại 
đến xin chính quyền làm giấy cho chúng tôi, nhưng chỉ nhận 
được một câu trả lời y như nhau: căn nhà đó đã có chủ!  

 
Tôi lại viết hàng đống thư cho Ludjkov để hỏi tại sao 

lệnh của ông... vô nghĩa như vậy. Nhưng ông hoàn toàn 
không trả lời chúng tôi thêm một lần nào nữa. Và cuối cùng 
tôi đã hiểu, chẳng ai có ý định cấp cho những người Phật tử 
ở đây dù chỉ một mẩu nhỏ đất, dù chỉ là một căn nhà đổ để 
làm chùa, ít nhất trong cuộc đời của tôi. 

 
Trước mắt tôi lúc nào cũng hiện lên ngôi chùa Viên Giác 

ở Hannover, nơi tôi đã có hạnh phúc được đến một vài lần, 
với hình ảnh bàn thờ, đồ gỗ đẹp đẽ. Năm 2000, chùa đã là 
một đại diện về văn hóa Việt Nam trong cuộc triển lãm 
EXPO-2000. Tôi như nhìn thấy những buổi biểu diễn văn 
nghệ tự diễn của người Việt thật vui vẻ, thú vị, như nghe 
thấy những bài hát Việt Nam... Một trung tâm văn hóa, tôn 
giáo như vậy ở Moskva sẽ chẳng bao giờ có được.  

Và tôi cũng thật mừng cho những người Việt, dù sống ở 
một nơi xa quê hương, gia đình - tất nhiên là không phải ở 
nước Nga này rồi- nhưng vẫn có được những trung tâm văn 
hóa, tâm linh của Việt Nam, để phô diễn với thế giới cái tinh 
hoa của tâm hồn Việt Nam. � 

 

ThÖ :  TuŒ Nga 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

ThÖ nào träi h‰t hoang liêu 
D¥m mòn khách l» nghe chiŠu bâng khuâng 

Mây Öi, xuÓng thÃp cho gÀn 
Cùng ai chia xÈ ngåi ngÀn suy tÜ 

ñêm mÖ thÃy bóng thuyŠn tØ 
Ngày vào thÖ thÃy Chân NhÜ rång ng©i 

HÕi tôi mÃy Ç¶ luân hÒi 
HÕi thÖ mÃy thuª cùng ngÜ©i truân chuyên 

VÜ©n sau chim hót ti‰ng hiŠn 
Phäi hÜÖng tÌnh thÙc bên thŠm n¡ng thu ... 

  

 

Bên thŠm 

n¡ng thu 
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ĐÀI LOAN 
 

Một đất nước mang nhiều sắc thái 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Vô Thức 
 

rước khi đi chuyến hành hương Đài Loan năm nay, 
tôi không định viết bài hay viết sách gì cả, nhưng 

sau khi đến đảo quốc tuy nhỏ bé nhưng lại nhiều kỳ tích này, 
làm tôi phải thay đổi dự kiến của mình để ghi lại những 
dòng dưới đây.  

Đất nước Đài Loan chỉ là một đảo quốc có diện tích 
bằng một phần mười một Việt Nam với dân số là 23 triệu. 
Cũng như những nước Phật Giáo khác, không có ai thống 
kê số lượng Phật Tử là bao nhiêu cả! Tuy nhiên chúng ta có 
thể nhận định được nhiều về Phật Tử Đài Loan qua các đại 
công trình Phật Giáo mà chúng tôi sẽ trình bày sau. Theo tôi 
được nghe kể lại thì đất nước Đài Loan nếu so với Việt 
Nam trước ngày theo chế độ Cộng Sản thì chỉ là đàn em, 
vâng nếu không muốn nói là học trò của Việt Nam. Nhưng 
đất nước này đã không ngừng phát triển dưới sự lãnh đạo 
của Ông Tưởng Giới Thạch và những người tiếp nối sứ 
mạng của Ông đã đưa quốc gia trở nên một đất nước tự 
cường phát triển trên nhiều lãnh vực từ nông nghiệp đến 
công nghiệp cơ khí hoá và cả điện tử phần cứng cũng như 
phần lập trình. Trong khi đó thì đất nước Việt Nam ta sau 30 
năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã trở 
thành một nước đứng xa phía sau Đài Loan đến mức độ có 
những người con gái phải gã mình sang Đài Loan để nuôi 
sống gia đình mình ở Việt Nam, có những người thanh niên 
Việt Nam phải gởi mình sang đất nước này để làm lao công 
v.v. Hiện tại ở Đức, nơi có diện tích bằng Việt Nam và dân 
số cũng sắp xỉ (80 triệu), chỉ có hơn 80 ngàn dân tị nạn và 
lao động Việt Nam cư ngụ thì tại Đài Loan có trên 100 ngàn 
cô dâu Việt Nam đang nhắm mắt đưa chân đánh liều theo 
số phận!!! Khi chúng tôi còn nhỏ những vở tuồng như “Đời 
cô Hạnh” “nửa đời hương phấn” v.v., những cô gái lấy 
chồng Mỹ đã bị xã hội ruồng bỏ một các bất công đã gây 
một ấn tượng mạnh mẽ trong trí óc non nớt của mình. 
Nhưng chúng tôi thiết nghĩ con số đó chắc cũng chưa đến 
năm hay mười ngàn người. Một Trăm Ngàn hay mười Vạn 
quả là một con số to lớn, ngày trước việc lấy người nước 
ngoài bị lên án bao nhiêu thì ngày nay việc lấy chồng Đài 
Loan, Đại Hàn, Nhật Bản v.v. được khuyến khích bấy nhiêu, 
thậm chí có cả những dịch vụ, những công ty được lập ra 
để tư vấn và môi giới cho vấn đề này. Những trang giới 
thiệu các cô gái Việt Nam trên mạng Internet đã gây một 

chấn động mạnh trong cộng đồng người Việt Hải Ngoại. Mỗi 
đêm trên suốt lộ trình du ngoạn tại Đài Loan tôi đều có xem 
qua chương trình quảng cáo, rao bán các cô dâu Việt Nam 
trên truyền hình! Về số phận các cô gái này nếu muốn viết 
cho trọn vẹn có lẽ phải viết cả một quyển trường thiên tiểu 
thuyết. 

Bây giờ chúng tôi xin mạn phép được trở lại với vấn đề 
Phật Giáo tại Đài Loan. Dĩ nhiên là một cuộc du hành 15 
ngày, trong đó có kèm theo một số ngày dành để tham quan 
thắng cảnh cũng như tìm hiểu thêm văn hóa Đài Loan thì 
không thể nào có một hiểu biết tận tường được. Những 
điều tôi ghi nhận được chỉ là những ấn tượng được hình 
thành do sự tiếp cận với các hiện tượng bên ngoài mà thôi. 
Vì vậy, mong quý vị có sự hiểu biết sâu xa hơn vui lòng góp 
ý và chỉ giáo thêm. 

Đây là lần thứ tư chúng tôi đặt chân đến Đài Loan và 
cũng là lần đầu tiên hướng dẫn một phái đoàn sang đây. 
Chúng tôi đã không thực hiện chuyến đi này nếu không có 
Thầy Giải Hiền khuyến khích và giới thiệu thêm về một số 
điều mà tôi chưa được thấy qua cũng như chưa được mục 
kích trong những chuyến đi trước. Phật giáo đã nhẹ nhàng 
hòa nhập vào đời sống người dân tại đây làm xã hội đất 
nước này mang đậm một nét sống thuần khiết và an lành ở 
nhiều nơi. Điều đáng chú ý nhất là số lượng các quán ăn 
chay, được dùng với mỹ từ “Tố Thực Đường” (Nơi dùng đồ 
ăn tinh khiết). Bất cứ thành phố nào, bất cứ ngày nào cũng 
có đồ ăn chay được phục vụ cho người dân từ giá bình dân 
50, 70 Đài Tệ cho đến 500, 700 Đài Tệ một phần ăn. Phần 
đông các quán tố thực có hệ thống tự lấy đồ ăn (self-
service), có chỗ ăn bao bụng, có chỗ cân ký đồ ăn. Cơm và 
canh ăn miễn phí. Trong những lần trước khi viếng thăm 
Đài Loan và có dịp phải dùng cơm ngoài đường, hầu như 
chúng tôi đều không bao giờ phải trả tiền, bởi lúc nào cũng 
có người dành trả tiền cơm cả. Những vị này không phải là 
những Phật Tử giàu có, mà phần đông là những người bình 
dân lãnh tiền già. Có một lần thầy Hạnh Nguyện và chúng 
tôi đi trên xe lửa từ Đài Bắc đến Đài Trung vào một buổi 
trưa. Xe lửa lúc ấy chỉ còn cách Đài Trung khoảng 45 phút, 
ngồi đối diện với chúng tôi là hai mẹ con, đứa bé gái chỉ 
khoảng 10 tuổi. Lúc bấy giờ người mẹ sửa soạn đồ ăn trưa, 
đứa bé ngồi chơi kế bên. Khi đồ ăn và cơm đã được bày ra 
hai dĩa bà ta nói nhỏ vào tai đứa con và hai mẹ con đã cúng 
dường cho chúng tôi hai dĩa đồ ăn đó, thầy Hạnh Nguyện 
và chúng tôi hết sức từ chối, nhưng bà ta đã lý luận là 
người tu cần phải ăn đúng ngọ chứ hai mẹ con bà ta có thể 
ăn khi về đến nhà không sao cả!!! Điều làm chúng tôi thán 
phục nhất chính là thái độ hoan hỷ và chấp nhận của đứa 
bé gái cũng như sự huấn luyện của bậc cha mẹ đối với con 
cái trong vấn đề kính trọng tăng bảo nói riêng và tam bảo 
nói chung. 

Trên quả địa cầu này chỉ có vài quốc gia chịu ảnh 
hưởng Phật Giáo một cách mạnh mẽ: 

-Tây Tạng có một phần ba dân số là tu sĩ, văn hóa của 
quốc gia này thuần túy Phật Giáo, mục đích sống của người 
dân quốc gia này là sự tu tập. 

-Thái Lan chịu sự ảnh hưởng lớn của các vị Vua Sãi, 
những vị này được hoàng tộc và dân chúng tôn trọng, 
những khi có việc cần tham vấn các vua đều đến các vị Vua 
Sãi này. Ở Thái Lan tất cả tu sĩ đi xe bus không cần phải trả 
tiền và có ghế danh riêng cho tu sĩ. Đi hãng hàng không của 
Thái chỉ cần trả 50% v.v. và v.v. 

-Miến Điện mặc dầu là một nước quân phiệt, nhưng sự 
ảnh hưởng của Phật Giáo trong đời sống dân gian là một 
sự hiển nhiên. Hiện nay Miến Điện là một trong những quốc 
gia có sự truyền thừa về thiền Minh Sát Tuệ một cách toàn 
thiện nhất. Đệ tử của những vị đại sư Tây Tạng khi cần 
được huấn luyện về Chỉ hay Quán cũng có khi được gửi 
sang Miến Điện để thụ huấn. 

-Lào và Campuchia là hai quốc gia tuy nhỏ nhưng nền 
ảnh hưởng Phật Giáo cũng ghi đậm trong đời sống người 

T 
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dân qua những tập tục cúng dường chư Tăng mỗi sáng 
cũng như thực hành những nghi thức Phật Giáo khi hữu sự.  

-Nhật Bản là quốc gia có nhiều đại học Phật Giáo nhất 
trên thế giới, mặc dầu người dân Nhật trong đời sống hằng 
ngày đã đánh mất những thói quen Phật Giáo nhưng vẫn 
muốn làm Phật Tử qua sự chấp nhận một Pháp danh khi đã 
nhắm mắt lìa đời. 

-Việt Nam tuy được xem là một nước Phật Giáo nhưng 
lại có một sắc thái Phật Giáo khác hẳn hơn những quốc gia 
khác, ảnh hưởng của những nền văn hóa lớn Ấn Độ, Trung 
Hoa, Pháp và Mỹ đã để lại nhiều sắc thái trong đời sống 
người dân cũng như trong sinh hoạt tôn giáo Việt Nam, 
trong đó có Phật Giáo. 

-Trung Hoa là một bảo tàng viện vĩ đại về Phật Giáo và 
văn hóa Khổng Lão. Trong khi đó Đài Loan là đất nước phát 
triển nền văn hóa và sinh hoạt Phật Giáo Trung Hoa một 
cách sống động và mạnh mẽ nhất. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiện tại ở Đài Loan có sáu vị được xem là rường cột 
của ngôi nhà Phật Giáo, trong đó có ngài Quảng Khâm với 
tu viện Thừa Thiên đã thị tịch (qua đời), Hòa Thượng Thánh 
Nghiêm với Pháp Cổ Sơn – Pháp Cổ Tự, Hòa Thượng Duy 
Giác khai sơn Trung Đài Thiền Tự, Hòa Thượng Tinh Vân 
đã thành lập hệ thống Phật Quang Sơn, Sư Bà Chứng 
Nghiêm đã đưa Từ Tế Hội trở thành hội từ thiện Phật Giáo 
lớn nhất thế giới và Thượng Tọa Tâm Đạo người sáng lập 
chùa Linh Thứu Sơn và viện bảo tàng tôn giáo thế giới tại 
Đài Bắc. Mỗi vị thể hiện một vẻ và một khía cạnh đặc thù 
của Phật Giáo, chúng tôi xin được trình bày từng vị ở đoạn 
sau. 

Phái đoàn chúng tôi chỉ có 21 vị, trong đó 8 vị là tu sĩ, 
năm người trẻ, phần còn lại là những vị không còn trẻ nữa. 
Mười chín vị phát xuất từ Frankfurt, thầy Quảng Đạo đi 
thẳng từ Paris, Thầy Giải Hiền trở về Đài Loan từ Anh. 
chuyến đi có nhiều sự kiện đáng nói, cũng vui nhộn, cũng 
gay cấn, cũng trắc trở như phần đông các chuyến đi với 
nhiều phái đoàn khác. Nhưng ở đây chúng tôi xin được 
phép chỉ lược qua lịch trình đi của phái đoàn để dành nhiều 
thời gian hơn cho sự trình bày về phần sinh hoạt Phật Giáo. 
Phái đoàn chúng tôi đã đi xem qua những phong cảnh tuyệt 
vời như đầm Nhật Nguyệt, một ngôi đầm thơ mộng đã được 
Quỳnh Giao nhắc nhở nhiều trong các quyển sách đầy trữ 
tình của bà ta. Chúng tôi đã đến viếng núi A Lý San với 
những vườn trà Ô Long nổi tiếng khắp thế giới để thưởng 
ngoạn cảnh mặt trời mọc và mua trà. Cảnh mỏm đá mèo ở 
chóp cực nam đảo Đài Loan cũng không thể nào thiếu. 
Chúng tôi cũng được tắm suối nước nóng Đài Đông và 
thưởng ngoạn cảnh núi biển trùng điệp của con đường 
quốc lộ dọc theo Đài Đông đến Hoa Liên. Phong cảnh đẹp 
thì bất tận, nhưng đối với người Phật Tử thì viếng thăm 
chùa và tìm hiểu về các công trình Phật Giáo có nhiều hấp 
dẫn hơn. 

Cơ sở Phật Giáo đầu tiên mà chúng tôi viếng thăm là 
chùa Thừa Thiên thiền tự. Chùa này do Hòa Thượng 
Quảng Khâm thành lập, nay đã trải qua ba đời truyền thừa. 
Thượng Tọa Đạo Cầu hiện làm trụ trì. Phái đoàn chúng tôi 
có vinh hạnh được tiếp kiến Thượng Tọa mặc dầu chùa 
đang bận rộn với Pháp Hội Địa Tạng. Ở Đài Loan một số 
chùa có pháp hội cả một tháng dài như vậy. Khi chúng tôi 
đến chùa pháp hội đang được tiến hành, trong chánh điện 
người đứng chật cả, phía bên ngoài cũng phải che thêm lều 
để Phật Tử có chỗ ngồi tụng kinh. Số người có mặt lúc đó 
không dưới một ngàn. Điều đáng khen ở đây là tất cả đều 
nghiêm chỉnh hàng lối chí tâm chí nguyện tụng niệm không 
hề sao lãng, mặc dầu họ đã tham dự khóa tu hơn mười lăm 
ngày qua, mỗi ngày đều tụng niệm từ sáng đến chiều, ngoại 
trừ một tiếng nghỉ sáng và trưa vào hai buổi ăn. Hòa 
Thượng Quảng Khâm được tôn là vị tu chứng thời đại. Hòa 
Thượng chủ trương tu tập và ba mươi mấy năm cuối cuộc 
đời của Ngài, ngài không ăn những thức ăn nấu chín và 
lưng không bao giờ đặt xuống giường. Ngài đề cao sự tu 
tập, chủ trương lối sống bình dị và phát triển sự giải thoát 
tâm linh. Trước đây Ngài ẩn tu trong dãy Dương Minh Sơn 
cho đến khi chánh phủ mở đường lộ người ta mới phát hiện 
Ngài và từ đó Phật Tử tìm đến quy ngưỡng Ngài ngày càng 
đông. Cuối cùng Ngài phải thành lập chùa …, sau đó vì nhu 
cầu hoằng pháp ngày càng lớn, ngài đã đến một ngọn núi 
lửa lập chùa Thừa Thiên. Từ khi ngài đến nơi ấy, núi lửa 
ngưng hoạt động và được đổi tên thành núi Thanh Lương. 
Tất cả tăng chúng của chùa ngài đều không dùng chiều, 
riêng ngài thì ban đêm không ngủ mà ngồi niệm Phật trên 
chánh điện. Vị truyền nhân của ngài cũng theo hạnh nguyện 
của ngài và ngài Đạo Cầu hiện tại cũng hành trì theo tiêu 
chỉ của ngài đã vạch ra. Ngài Đạo Cầu là một vị tu sĩ chân 
chất, ngài đã chẳng ngại ngùng khi cho biết trước đây ngài 
vốn là một vị lái Taxi đưa các vị Phật Tử đến chùa, dần dần 
ngài được cảm hóa và phát nguyện tu tập. Chùa Thừa 
Thiên là chùa chuyên về Tịnh Độ tông nên không tụng Lăng 
Nghiêm buổi sáng, cũng không tụng kinh điển khác (ngoại 
trừ các pháp hội đặc biệt). Chùa chỉ chuyên trì tụng các kinh 
Tịnh Độ và lấy việc niệm Phật làm tiêu chỉ. Hằng ngày có 
vài mươi Phật tử triều sơn (có nghĩa là ba bước một lạy lên 
đến chùa - đoạn đường này nếu đi bộ bình thường thì cũng 
phải mất hơn bốn mươi lăm phút mới đến được. Ngoài ra 
số Phật Tử đến chùa để tu tập thì cũng có hằng trăm vị. 
Các pháp hội thì quy tụ hằng ngàn Phật Tử đến để trì tụng, 
chẳng những thế quý vị Phật Tử phải đặt chỗ trước vài 
tháng trước đó mới được vào đạo tràng, vì số chỗ có hạn. 
Quả thật là một đạo tràng hưng thịnh, Phật Pháp được 
đứng vững một phần lớn cũng do đạo tràng này giữ mối 
đạo. 

Kế đến chúng tôi đã đến thăm chùa Pháp Cổ. Phái đoàn 
chúng tôi đã được Thầy Tri Sự hướng dẫn. Nơi đây chúng 
tôi đã học được tánh thực tế của người Đài Loan, cũng như 
phương thức tiếp khách vô cùng logic của hầu như tất cả 
các ngôi tự viện lớn này. Hòa Thượng Thánh Nghiêm, vị 
khai sơn Pháp Cổ Sơn là một vị tăng có nhiều đặc tài. Điều 
đáng chú ý là Hòa Thượng không tốt nghiệp trung học mà 
lại có bằng Tiến Sĩ (thực thụ chứ không phải danh dự). Khi 
Hòa Thượng còn trẻ đã trước tác những tác phẩm Phật Học 
có giá trị giáo dục và nghiên cứu cao làm cho giới học giả 
Nhật Bản phải chú ý và đã họp một hội đồng thẩm định trình 
độ của Ngài dựa trên các tác phẩm đã viết, sau đó họ đã đi 
đến quyết định mời Ngài sang Nhật để làm luận án tiến sĩ. 
Đây là một sự kiện rất đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp, Ngài đã 
về lại Đài Loan để bắt đầu lại sự nghiệp hoằng hóa của 
mình. Viện nghiên cứu sở ra đời, sau đó phát triển dần đến 
ngày nay đã trở thành Pháp Cổ Sơn. Ngôi viện này vẫn 
chưa hoàn tất, nhưng đã thể hiện hết những đường nét đặc 
thù và lớn mạnh một cách đặc biệt. Chúng tôi đã được dẫn 
vào nhà vệ sinh đầu tiên (không cần phải hỏi han gì cả) – 
đây là một tâm lý đúng đắn, việc này làm cho mọi người có 
thể tập trung hơn khi được hướng dẫn tham quan và giới 
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thiệu. Sau đó chúng tôi đã được đưa vào một hội trường có 
khả năng dung chứa được khoảng 200 người, thiết kế theo 
kiểu một giảng đường. Nơi đây chúng tôi đã được xem một 
đoạn phim giới thiệu sự hình thành của Pháp Cổ Sơn cũng 
như sự liên hệ của Hòa Thượng Thánh Nghiêm đối với các 
vị lãnh đạo Phật Giáo thế giới và nhất là đối với tổ chức 
Liên Hiệp Quốc. 

Ngôi Pháp Cổ Sơn 
bao gồm một chánh 
điện (chưa hoàn tất – 
phía dưới Phật Điện có 
một địa cung chứa ba 
tạng Kinh Điển cũng 
như những trước tác 
quan trọng và một số 
bảo vật Phật Giáo. Sau 
300 năm mới có thể mở 
ra được, để phòng khi 
động đất Đài Loan có bị 
hủy diệt đi chăng nữa 
thì di tích Phật Giáo vẫn 
còn tồn tại trên đời), 
một viện nghiên cứu 
cho chư tăng (có lẽ 
cũng chưa hoàn tất 
100%, nhưng đã đi vào 
sử dụng vì đã có nhiều 

vị đang và đã được đào tạo nơi đó), hai tòa nhà cho chư 
Tăng và chư Ni, cách nhau khoảng hơn 800m. Ngoài ra từ 
nơi sân chánh điện nhìn qua một triền đồi khác chúng tôi 
được giới thiệu là nơi sẽ được xây viện đại học Phật Giáo 
và thiền viện còn đang xây dựng. Hòa Thượng Thánh 
Nghiêm có dạy như thế này “Sở dĩ nơi này mặc dầu là Phật 
Học Viện, nhưng giáo lý chẳng qua chỉ là mớ kiến thức như 
các loại kiến thức khác, nếu không được thể nghiệm và 
phân lượng qua thiền định thì khó có thể trở thành nội lực 
của người Phật Tử, vì vậy nên phải xây dựng thiền đường, 
để nghiên cứu sinh có thể nghiên cứu nội tại của cả mình”. 
Thật là một vị tăng sáng suốt, có thể nghiệm điều học thuyết 
của tự mình. 

Một công trình mà hầu như là không thể thiếu ở bất kỳ 
một học viện nào đó chính là thư viện. Ở chùa Thừa Thiên 
chúng tôi không được viếng thư viện, đây là điều dĩ nhiên vì 
Thừa Thiên Tự là một tu viện. Nhưng Pháp Cổ Sơn là một 
học viện vì vậy ở đây Thư Viện được thiết bị rất chu đáo. 
Thư viện gồm bốn tầng lầu. Nơi tầng trệt khi bước vào là 
một bản đồng có khắc trên đó bản Bát Nhã Tâm Kinh với 
nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong đó có cả Việt Ngữ, đây là 
điều hãnh diện cho Phật Giáo Việt Nam. Tuy nhiên niềm tự 
hào này cũng chóng qua khi chúng tôi vào tham quan bên 
trong thư viện. Tầng trệt rộng độ năm trăm thước vuông và 
chứa cách kinh sách luận thuộc về Phật Học bằng hoa văn 
trải qua nhiều thời đại. Trong đó cũng có khoảng trên mười 
máy vi tính để các vị nghiên cứu sinh có thể tham khảo cho 
dễ. Tầng hai chứa đựng các kinh điển nói về các tôn giáo 
khác. Nơi tầng ba nghiên cứu sinh có thể tham cứu các 
sách bên ngoài nhưng có liên quan ít nhiều đến Phật Giáo 
và ở tầng tư nghiên cứu sinh nghe và xem các tài liệu thuộc 
dạng multimedia (băng, dĩa và phim ảnh) cũng như có 
những phòng nhỏ để vài nghiên cứu sinh vào đó thảo luận. 
Có thể nói đây là thư viện Phật Giáo ‘tư nhân’ lớn nhất mà 
chúng tôi được mục kích từ trước đến nay. 

Công trình thứ ba mà chúng tôi tham quan là chùa 
Trung Đài Thiền Tự. Ngôi chùa này được thiết kế một cách 
đặc biệt dưới sự hướng dẫn và lãnh đạo của Hòa Thượng 
Thích Duy Giác, một trong những vị đệ tử ưu tú của Đại Lão 
Hòa Thượng Thích Ấn Thuận. Chùa mang rất nhiều đường 
nét mỹ thuật độc đáo hài hòa với các kiến trúc và kỹ thuật 
tiên tiến. Khi xe bus chúng tôi dừng bước liền được một sư 
cô tiếp kiến và dẫn vào nơi cấp bách nhất. Thật là ngại, vì đi 
vào cũng như đi ra phái đoàn đều phải băng ngang một văn 

phòng tiếp tân nơi đó có bốn sư cô đang làm việc. Ngại bởi 
vì quý sư cô đều đứng dậy chấp tay tôn nghiêm khi thấy 
quý Thầy đi qua!!! Điều này đã đánh đổ thành kiến vốn có 
của nhiều người cho rằng chư Ni Đài Loan không coi quý 
Tăng ra gì! Sau đó chúng tôi được đưa vào phòng tiếp 
khách quý của tự viện để gặp thầy Tri Sự. Cũng như hai nơi 
trước, chúng tôi được chào hỏi và được giới thiệu về sự 
hình thành cũng như cấu tạo của ngôi chùa Trung Đài này. 
Mỗi ngôi tự viện đều có chú trọng vấn đề giáo dục và sự hài 
hòa giữa tôn giáo và khoa học kỹ thuật. Chúng tôi được dẫn 
đi tham quan chùa khởi đầu bằng một tiền sảnh lớn được 
chịu bởi bốn cột đá tạc tượng tứ thiên vương cao độ hai 
mươi thước. Sảnh đường này cũng có hai cánh cửa đồng 
cao tương tự và nặng đến năm trăm tấn, nhưng chỉ cần sức 
một người là có thể di chuyển được dễ dàng. Chúng tôi chỉ 
được tham quan phần ngoại viện, có nghĩa là các điện Phật, 
Tàng Kinh Các v.v. mà không được đi vào bên trong các 
Pháp Đường, Liêu Đường, Trai Đường v.v. ngoại trừ một 
thiền đường to lớn có thể chứa đến năm trăm vị thiền sinh 
một cách thoải mái, rộng rãi và vô cùng thoáng. Ở đây 
chúng tôi cũng được xem những cánh cửa đẩy bằng gỗ dày 
cộm nặng đến cả mấy mươi tấn, nhưng có thể được đóng 
mở một cách nhẹ nhàng và có khả năng hãm thanh cao tột 
để tạo một môi trường lý tưởng nhất cho sự thực tập của 
các thiền sinh.  

Kiến trúc của chùa Trung Đài nhìn từ xa giống như hình 
thái của một thiền sư. Phần giữa vững chắc và thu hẹp ở 
phần đầu, hai cánh hai bên như hai cánh tay, có nấc thang 
để đi lên chánh điện, dành cho khách hành hương triều bái 
lên. Bên dưới mở rộng vững chải như phần chân của vị 
thiền sư. Hai cánh tay được dùng để tượng trưng cho con 
đường tiệm đạo có tầng bậc thang để tiến lên, mà cũng là 
con đường Bồ Tát Hành được biểu hiện qua hai điện Địa 
Tạng và Phổ Hiền. Phần giữa biểu hiện con đường trực ngộ 
của chân tâm thường tại qua các điện thờ Hóa Thân Phật 
Thích Ca Mâu Ni ở dưới cùng, Báo Thân Phật Lô Xá Na ở 
khoảng giữa và Pháp Thân Phật Tỳ Lô Giá Na ở trên hết. 
Mỗi một điện đều mang những biểu tượng và tác phẩm 
nghệ thuật độc đáo để người xem có một khái niệm trực 
tiếp đối với nơi mình đang đứng. Ví dụ như trên thân của 
Phật Lô Xá Na và ngay cả trên tòa sen của Ngài, nghệ nhân 
đã chạm trổ trăm ngàn vị Phật nhỏ để miêu tả sự lưu xuất 
của trăm ngàn vị Phật Thích Ca từ nơi thân của ngài. Tỳ Lô 
Giá Na Phật Điện thì lại dùng toàn bạch ngọc để trang 
nghiêm, không có một màu nào xen tạp vào cả. Khi đứng 
nơi đây con người có thể nghĩ rằng mình đã được tan biến 
và hòa nhập vào một pháp giới thanh tịnh và tĩnh lặng vi 
diệu. Bên trên nữa chúng tôi được tham quan một tòa tháp 
bảy tầng (được gọi là tháp trong tháp – vì bản lai Trung Đài 
Thiền Tự cũng giống như một tòa tháp rồi), ngôi tháp này 
làm bằng gỗ, cao khoảng 17 mét toát ra một mùi thơm nhè 
nhẹ và được thiết kế toàn mộng (không dùng một cây đinh 
hay ốc nào cả). Rồi chúng tôi lại được dẫn lên Đài Ngũ 
Phương Phật, trên đó còn có Tàng Kinh Các và trên cùng là 
Diệu Âm Đài (ở tầng thứ 37 – tương ưng với 37 phẩm trợ 
đạo). Điều đặc biệt của Diệu Âm Đài là khi chúng ta đứng ở 
trung ương và phát ra một âm thanh gì, thì mình nghe được 
hằng trăm tiếng vang như thế đồng phát với mình, mặc dầu 
những người khác chỉ nghe độc một tiếng mà thôi; vì vậy 
nên gọi là Diệu Âm. 

Có thể nói Trung Đài Thiền Tự là một tự viện phát huy 
thiền Trung Hoa mà không chấp thủ vào các hình thức cổ 
truyền nơi kiến trúc cũng như phương cách sinh hoạt, vì nơi 
đây, những phiên tiện kỹ thuật nhất đã được trưng dụng tối 
đa, từ trong nhà vệ sinh cho đến nhà bếp và ngay cả trong 
thiền đường. Điều được chú trọng ở đây chính là cái tinh 
túy của Thiền. Chân tâm thường trụ dầu bất diệt và luôn 
hiện hữu, nhưng lại được chứa đựng trọn vẹn trong 37 
phẩm trợ đạo. Hai cánh tay tiệm tu bồ tát hạnh chính là sức 
chóng chịu để chân tâm này đứng vững và thể hiện hết sự 
to lớn của nó. Điều đặc biệt nữa là ngôi tự viện này hiện có 
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trên năm trăm vị tăng ni tu học mà trước sau chúng tôi chỉ 
thấy có thầy Tri Sự, hai sư cô phụ tá Thầy và bốn vị Sư Cô 
trong văn phòng. Ngoài ra chúng tôi không gặp một vị nào 
khác cả, cũng không nghe tiếng ồn ào v.v. của sự sinh hoạt 
do một số lượng tăng ni đáng kể như thế gây ra. Trước khi 
lên xe rời tự viện và sau bữa cơm chay thân mật, chúng tôi 
được mời dóng lên tiếng chuông u minh để cầu cho thế giới 
hòa bình. Mùi hương gỗ Pmu từ Điện Quán Âm bay tỏa ra 
như hương thoát tục quyện lấy phái đoàn chúng tôi như ban 
bố chút dư hưởng của một cuộc hành trình sâu thẳm vào 
tâm linh qua ba mươi bảy tầng lầu ấy. 

Phật Quang Sơn có lẽ là cơ cấu Phật Giáo Đài Loan mà 
nhiều người biết nhất khi nói đến Phật Giáo Đài Loan, vì sự 
nghiệp hoằng pháp của Hòa Thượng không chỉ dừng lại ở 
nơi đảo quốc này mà tỏa rộng khắp nơi trên thế giới đúng 
với hạnh nguyện “kiến đạo tràng ư xứ xứ” (xây dựng các cơ 
sở tu tập khắp mọi nơi). Tinh Vân Hòa Thượng đã đi từ 
Trung Hoa Đại Lục sang Đài Loan với hai bàn tay trắng, sự 
nghiệp viết văn của Ngài bắt đầu trên một chiếc máy may 
đã cũ không dùng nữa được cải thiện thành bàn viết, sự 
nghiệp du hóa của Ngài là chiếc xe đạp cũ kỹ đã đưa Ngài 
đi khắp nẻo đường của Đài Loan. Ngược lại ý nguyện và 
tâm chí của Ngài đã chấn động lòng người làm hàng ngàn 
Phật Tử đã quy ngưỡng nơi Ngài và đã trở thành đệ tử xuất 
gia với Ngài. Số lượng Phật Tử sinh hoạt theo truyền thống 
Phật Quang Sơn là một số lượng đáng kể trên thế giới. 

Tác phẩm “Ngọc Lâm Quốc Sư” (Việt dịch “Thoát Vòng 
Tục Lụy” do Hòa Thượng Thích Quảng Độ) đã được nhiều 
người ngưỡng mộ, nhất là sau khi nó được hãng phim 
Hồng Kông quay thành bộ phim nổi tiếng “Tái thế kỳ duyên”. 
Hòa thượng không chỉ trước tác sách dã sử mà còn viết rất 
nhiều tác phẩm bình luận Phật Pháp cũng như các sách 
hướng dẫn thực hành các công tác từ thiện xã hội. Chủ 
trương của Phật Quang Sơn nói chung, của Hòa Thượng 
Tinh Vân nói riêng là đem tín ngưỡng Phật Giáo vào phổ 
cập trong quần chúng. Các công trình lớn như chủ trương 
biên soạn bộ Phật Quang Đại Tự Điển, bộ Phật Quang Đại 
Tạng Kinh bằng văn bạch thoại (văn Hán đương thời) để 
mọi người có thể đọc hiểu và nghiên cứu một cách thuận 
tiện. Hòa thượng cũng đã tác động nhiều nghệ thuật gia 
trong các ngành làm tượng, thổi pha lê, đồ gốm v.v. cho ra 
đời những tác phẩm nghệ thuật Phật Giáo vô cùng quý 
hiếm. Trường trung học và đại học Phật Giáo đã được phát 
triển rộng rãi trong các sinh hoạt của tự viện Phật Quang 
Sơn. Nếu ở Trung Đài Thiền Tự nếp cổ kính của lối giáo 
dục chư Ni được bảo vệ bao nhiêu, thì sự cách mạng Ni 
giới ở Phật Quang Sơn được khích lệ bấy nhiêu. Bốn vị 
nắm giữ vai trò quan trọng trong guồng máy hành chánh 
của Phật Quang Sơn được gọi là Tứ Đại Tướng Ni đều tốt 
nghiệp từ các trường đại học Nhật Bản. Phong thái chư Ni 
ở Trung Đài Thiền Tự đầy vẻ khiêm cung làm nổi bật sự 
phóng khoáng trong giao thiệp Tăng Ni ở Phật Quang Sơn 
không ít. Tuy nhiên phải tán thán sự huấn luyện một cách 
hiệu quả của Phật Quang Sơn, vì tất cả các vị tăng sĩ ở đây 
đều có một oai nghi đỉnh đạt và cách thức tổ chức cũng như 
quản lý rất thành công ở mọi nơi trên thế giới. 

Trụ cột vĩ đại thứ năm của Phật Giáo Đài Loan lại không 
phải là một tự viện như những nơi khác mà lại là một cơ 
quan từ thiện do Ni Sư Chứng Nghiêm thành lập. Có thể nói 
đây là một cơ quan từ thiện Phật Giáo lớn nhất và có quy 
cũ nhất mà chúng tôi được thấy từ trước đến nay. Ni Sư 
Chứng Nghiêm cũng là cao đồ của Đại Lão Hòa Thượng Ấn 
Thuận, Ni Sư phát nguyện hoằng dương giáo lý của Đức 
Phật qua con đường tịnh hóa nhân gian bằng các việc từ 
thiện xã hội qua hai phương diện: - cứu nguy cấp thời và – 
giúp nghèo tận gốc qua phương thức giáo dục. Ni Sư bắt 
đầu hội Từ Tế của mình chỉ với năm người, và mỗi người 
phải bỏ vào quỹ mỗi ngày là 50 hào. Ni Sư quan niệm rằng 
dầu ít đi chăng nữa nhưng nếu góp đều và trường kỳ thì sẽ 
tạo thành một sức mạnh và có khả năng giúp đỡ những 
người khác tốt đẹp. Hội Từ Tế ngày nay có con số hội viên 

lên đến 3 triệu người và mỗi hội viên đều đóng góp mỗi 
ngày một Đồng tiền Đài Tệ. Như vậy mỗi ngày hội có 3 triệu 
Đài Tệ để sinh hoạt và làm việc từ thiện của mình. Hiện nay 
Hội này có 4 viện đại học Y Khoa, rất nhiều trường trung 
học và tiểu học ngay cả hệ thống mẫu giáo cũng được hình 
thành để giáo dục các con em Phật Tử ngay từ lúc còn rất 
nhỏ. 

Tiêu biểu cho cách làm việc từ thiện của hội Từ Tế là 
nhanh, gọn và nhổ tận gốc. Ví như cách đây hai năm khi ở 
Phi Luật Tân một trận lụt kéo đến, Ni Sư Chứng Nghiêm đã 
điều động cứu lụt lập tức sau đó lại tìm hiểu nguyên nhân 
chánh của lụt và khi biết được rằng phần nhiều là do tình 
trạng con sông bị ô nhiễm, nước đọng không thoát được. Ni 
Sư đã cho các vị đệ tử của mình xây dựng các căn nhà 
chung cư và dời những dân cư sống ven sông vào trong đó 
rồi cho nạo vét làm sạch lòng sông. 

Phái đoàn chúng tôi cũng được thăm viếng công trình 
Hy Vọng của Ni Sư, một công trình xây dựng làng Phật 
Giáo trên một thửa đất 65 mẫu tây, trong đó có các chung 
cư, nhà thương, viện dưỡng lão các trường tiểu trung và đại 
học v.v. Công trình này hy vọng sẽ hoàn tất trong vài năm 
nữa. Một giai thoại thường được kể khi các phái đoàn đến 
viếng trung tâm Từ Tế, là quá trình xây dựng bệnh viện đầu 
tiên của Ni Sư. Lúc đó không có tiền nhưng Ni Sư cũng đã 
từ chối số tiền dư đủ xây dựng bệnh viện do một thương 
nhân người Nhật cúng dường với lý do là “ruộng của người 
Đài Loan nên để cho người Đài Loan trồng cấy” và Ni Sư đã 
bắt đầu cuộc hành trình tam bộ nhất bái quanh đảo Đài 
Loan để kêu gọi sự đóng góp của người Đài Loan. Công 
Trình đã thành tựu viên mãn sau chuyến đi này. Nếu chỉ 
nhận được những thông tin như vậy có lẽ chúng ta cũng 
khó hình dung được những năm tháng đầu đầy gian nan 
của hội, Ni Sư và các hội viên đã may tả trẻ em, may giày, 
góp nhặt rác để tạo dựng cơ sở ban đầu. 

Một trong những điều đặt biệt của Ni Sư là Ni Sư chỉ quy 
y cho những vị đã trải qua một khóa tu dưỡng về Phật Pháp 
cũng như Oai nghi tế hạnh. Những Phật Tử làm việc trong 
các cơ quan của hội Từ Tế phải ăn chay trường, không 
được uống rượu, hút thuốc và ăn trầu. Ngay cả khi khởi sự 
một công trình Từ Tế, những vị tham gia xây dựng đều phải 
tuân thủ quy luật này Ni Sư mới chịu cho làm.  

Nơi Phật Giáo cuối cùng là Linh Thứu Sơn, một khung 
viên giản dị đầy đạo tình trên một ngọn núi cao ngút nằm 
giữa Hoa Liên và Đài Bắc. Ở đây chúng tôi được ăn một 
bữa cơm rất giống Việt Nam, sau hỏi ra được biết vị Phật 
Tử lo nhà bếp có một cô con dâu người Việt, nên đã đặc 
biệt nấu nướng giống khẩu vị Việt Nam hơn. Thượng Tọa 
Tâm Đạo người khai sơn trung tâm này đã từng nhập thất ở 
đây hai năm trời không ăn chỉ uống chút ít nước trước khi 
đứng ra kiến tạo ngôi già lam này. Thượng Tọa chủ trương 
tu thiền mật và đã có công xây dựng một viện bảo tàng tôn 
giáo thế giới tại Đài Bắc. 
 

Một trong những điều mà chúng tôi nhận được nơi tất cả 
sáu vị tiền bối này là các vị đã dày công tu tập thiền tịnh mật 
trong nhiều năm tháng không tiếp xúc với đời trước khi ra 
làm các việc tiếp chúng độ sanh gầy dựng đạo tràng. Có lẽ 
đây là yếu quyết thành công chung nơi sáu vị này. Trong đó 
có hai vị Thượng Tọa mà chúng tôi được diện kiến thì mỗi 
vị đều tỏa ra những nét gần gũi bình dị và mang nhiều chất 
đạo trong đó. Chúng tôi nghĩ cả phái đoàn đều rất hâm mộ 
các vị này và đều mang trong mình một hoài bảo lớn cho 
Phật Giáo Việt Nam tương lai. Riêng chúng tôi thầm nguyện 
sao cho đất nước mình sớm được hưởng các quyền tự do 
căn bản để Phật Giáo có thể phát huy tất cả bản năng cứu 
đời và độ đời một cách viên mãn nhất. Nguyện đem chút 
công đức có được qua sự chiêm bái, tùy hỷ và phát tâm này 
hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong pháp giới để cùng 
giác ngộ đạo bồ đề. 

 
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.• 
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PHÁP LỆNH 

THẮT CỔ 

TÔN GIÁO 

Bảo Quốc Kiếm 

 

húng ta đã biết rằng, CS luôn 
luôn coi "tôn giáo là kẻ thù 

không đội trời chung"- "Tôn giáo là 
thuốc phiện"- Một thứ thuốc phiện cản 
trở con đường ác độc "đấu tranh giai 
cấp". Nếu như tôn giáo nói chung, kêu 
gọi từ bi, bác ái, không hại người, hại 
vật, kêu gọi tôn trọng lẫn nhau, biết 
kính trên nhường dưới... mà tồn tại thì 
hẳn nhiên chủ nghĩa CS không làm sao 
đứng vững được! Do đó, bằng mọi 
cách, kẻ thực hiện chủ nghĩa CS phải 
tiêu diệt cho bằng được tôn giáo. Cái 
lý lẽ đơn sơ nhưng sắt máu ấy đã 
được các bậc tổ sư của CS dạy cặn kẽ 
từ khi chào đời của chủ thuyết "đại 
đồng vu vơ hoang tưởng". Trong 
những hoàn cảnh khó khăn, như VN 
chẳng hạn, CSVN phải nuốt hận để 
còn mềm môi nói đến hai chữ tôn giáo, 
chứ thực sự trong ý nghĩ thì hoàn toàn 
khác hẳn. Lênin đã nói rằng: "tạm để 
tôn giáo không phải là không tiêu diệt"; 
nay CSVN xoay qua một chút xíu, để 
nói: "tạm để thì phải có lợi". Nghĩa là 
tôn giáo phải là nơi mà chúng có thể 
đào ra tiền, làm nên uy tín... Và như 
vậy, kẻ nào muốn nói đến tôn giáo, thì 
phải phục vụ tốt cho chúng bằng mọi 
cách, dưới mọi yêu cầu. Nói khác đi, 
tôn giáo phải là tay sai cho chúng. 
Khẳng định như thế, để chúng ta 
không ngạc nhiên khi thấy Pháp lệnh 
Tôn giáo mà chúng mới đưa ra để thắt 
cổ tôn giáo chặt chẽ hơn, gian ác hơn. 
Nhờ thế, chúng ta mới khẳng định 
được lập trường dứt khoát: "Phải 
chống lại chủ nghĩa cộng sản cho 
đến khi chúng hoàn toàn bị tiêu 
diệt trên quê hương Việt Nam". 

Không kể trong quá khứ lâu xa, chỉ 
từ khi chiếm trọn miền Nam VN, CS đã 
với tay sâu vào lãnh vực tôn giáo. Qua 
từng giai đoạn: hết dụ dỗ đến đe dọa, 
rồi trấn áp, khủng bố, tù đày... Nhưng 
các nhà lãnh đạo tôn giáo chính thống 
đã cố gắng chống trả hệ thống kềm 
kẹp đàn áp của chúng. Một trong 

những tôn giáo bị thiệt hại lớn lao về 
cơ sở cũng như nhân sự là GHPGVNTN. 
Những cái chết bi thảm của HT. Thiện 
Minh, HT. Trí Thủ, HT. Thanh Trí...; 
những cái chết tự nguyện như vụ tự 
thiêu tập thể ở Cần Thơ, Huynh trưởng 
Hồ Tấn Anh, Phạm Gia Bình, Ðại Đức 
Chơn Hỷ... Những bản án lưu đày HT. 
Huyền Quang, HT. Quảng Độ; những 
bản án tử hình cho TT. Tuệ Sỹ, TT. Trí 
Siêu, và biết bao người Phật tử tăng 
lẫn tục đã phải âm thầm hy sinh khắp 
mọi nơi, mọi chốn. Điều đó đã nói lên 
khát vọng của Phật giáo Việt Nam và 
cũng đã chính thức tố cáo trước công 
luận quốc tế, trước toàn dân trong 
cũng như ngoài nước về tội ác tiêu 
diệt tôn giáo của CSVN.  

Nhưng ngao ngán thay, một số vị 
lại nhẹ dạ làm tay sai cho CS để chống 
lại huynh đệ, phản lại môn đồ, hủy 
diệt tôn giáo, hầu chiếm được địa vị 
cao hơn, được chính quyền cưng chiều 
(giả dối) hơn. (Điều mà các bậc thanh 
tu thạc đức không bao giờ màng tới!). 
Quả thực "đa dục vi khổ" và "tiếc thay 
tay đã nhúng chàm, dại rồi còn biết 
khôn làm sao đây!". Cũng chính vì thế 
mà họ tự quyết định: "phóng lao thì 
phải theo lao"; làm cho thế nước ngày 
thêm khó khăn rắc rối; thế đạo lại phải 
suy đồi thê thảm và truyền thống ngày 
càng lu mờ trong tâm thức của lớp hậu 
lai. Thêm vào đó, lại có một số ít 
người đầu cơ trục lợi, ngậm miệng ăn 
tiền, đi đêm với quỉ!!! Và ngay cả 
những người tỵ nạn CS cũng vì cái 
"đạo tâm" muốn tu bổ hay xây chùa 
chiền, nhà thờ, thánh thất nên vô tình 
quên đi cái hậu quả để cho CSVN khai 
thác và có cơ hội để rêu rao thành quả 
tự do tôn giáo, nên bây giờ cho ra đời 
cái "pháp lệnh... thắt cổ tôn giáo" !!!  

Trước hết, tôi muốn nói đến đoạn 
2 của điều 2 của Pháp lệnh tai ác: 
"Chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm 
thường xuyên giáo dục cho tín đồ lòng 
yêu nước, thực hiện quyền, nghĩa vụ 
công dân và ý thức chấp hành pháp 
luật". Như thế, nhà tu hành và chức 
sắc tôn giáo đã được chỉ thị rõ ràng 
phải là người của nhà nước, được gọi 
là "cán bộ tôn giáo". Mà nếu như nhà 
tu hành đã hóa thành cán bộ chính trị 
và pháp luật rồi thì còn đâu tôn 
giáo ??? Mới đọc qua, chúng ta thấy 
rất đơn sơ, gọn ghẽ; mà thực chất bao 
hàm một ý nghĩa khủng khiếp về cái 
quan niệm tôn giáo dưới chế độ CSVN.  

Sau đó, nơi khoản 9 của điều 3: 
"nhà tu hành là tín đồ tự nguyện thực 
hiện thường xuyên nếp sống riêng 
theo giáo lý, giáo luật của tôn giáo mà 

mình theo". Thử nghĩ xem, nếu như 
được sống theo điều này: 'thường 
xuyên nếp sống riêng", thì làm sao 
"thường xuyên giáo dục lòng yêu 
nước... pháp luật..."? Lấy thí dụ một 
nhà sư được sống với nếp sống riêng 
của đạo Phật, thì nhà sư chỉ lo tu thiền, 
tu niệm Phật, giảng Phật pháp thuần 
túy... mọi chuyện thế gian đối với nhà 
sư hoàn toàn là hý luận, thì làm sao 
nhà sư có thể "thường xuyên giáo dục 
lòng yêu nước..." được chứ? Tạm đưa 
ra một thí dụ như thế để thấy rằng 
ngôn ngữ của CSVN ẩn tàng nhiều 
mưu mô quỉ quyệt. Ðiều này lại tự bác 
bỏ điều kia. Khi cần điều nào thì lấy ra 
để chứng minh miễn sao có lợi cho 
chúng... 

Tại điều 9 có 2 khoản, cũng tình 
trạng tương tự:  

"1- Người có tín ngưỡng được tự 
do bày tỏ đức tin, thực hành các nghi 
thức thờ cúng, cầu nguyện và tham 
gia các hình thức sinh hoạt, phục vụ lễ 
hội, lễ nghi tôn giáo, và học tập giáo lý 
tôn giáo mà mình tin theo".  Như thế, 
nếu không đọc khoản 2, ai có thể nói 
là không có tự do tôn giáo? Nhưng hỡi 
ôi! Ngay sau đó, chúng lại viết: 

" 2-....Thực hiện quyền tự do tín 
ngưỡng tôn giáo không cản trở quyền 
và nghĩa vụ công dân; hoạt động tín 
ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định 
của pháp luật".  

Và ngay tại điều 10, thêm rằng: 

"Người tham gia hoạt động tín 
ngưỡng, tôn giáo phải tôn trọng quy 
định của cơ sở tín ngưỡng, của lễ hội, 
và hương ước, quy ước của cộng 
đồng". Ở đây có 3 vấn đề CSVN dùng 
để cột chặt tôn giáo để dễ sử sai:  

- Vấn đề thứ nhất: Không cản 
trở quyền và nghĩa vụ công dân 
nghĩa là thế nào? Trước hết, nghĩa vụ 
công dân, theo chúng là "thực hiện xã 
hội chủ nghĩa- CNCS". Như vậy, tôn 
giáo phải coi XHCN là mục tiêu hướng 
tới. Với Phật giáo chẳng hạn, chúng 
bắt buộc phải ghi ngay dưới hàng chữ 
GHPGVN là: "Dân Tộc, Đạo Pháp và 
XHCN"; và chính vì phản đối điều này, 
HT. Thích Huyền Quang nói rõ trong 
thư gởi Tổng Bí Thư Ðảng CSVN rằng, 
Phật giáo Việt Nam chỉ thực hiện: "Dân 
Tộc, Đạo Pháp và Từ Bi, Cứu Khổ". Do 
vậy, Giáo Hội PGVNTN đã bị CSVN loại 
ra khỏi vòng pháp luật, và các vị lãnh 
đạo của Giáo Hội như HT. Huyền 
Quang, HT. Quảng Ðộ, TT. Tuệ Sỹ, TT. 
Trí Siêu... đã và đang bị cầm tù, đày ải, 

C 
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quản chế cho đến ngày nay. Và bây 
giờ, chúng dùng điều 13 để loại các 
Ngài ra khỏi công tác thượng cầu hạ 
hóa của một tăng sĩ chính thống: 
"Điều 13- Người đang chấp hành án 
phạt tù hoặc đang bị quản chế theo 
quy định của pháp luật, thì không 
được chủ trì lễ nghi tôn giáo, truyền 
đạo, giảng đạo, quản lý tổ chức của 
tôn giáo và chủ trì lễ hội tín ngưỡng’. 
Với một câu này, CSVN đã xóa bỏ toàn 
bộ tôn giáo rồi.  Nếu như vị nào không 
tuân theo XHCN, thì chúng sẽ dùng 
luật rừng bắt bớ, giam cầm, quản 
chế... Và họ bị đưa ra khỏi lãnh vực 
tôn giáo, mất hết mọi quyền về tôn 
giáo. Chỉ còn lại đám giả danh tôn giáo 
làm tay sai cho chúng mà thôi !!!  

- Vấn đề thứ hai là: "theo đúng 
quy định của pháp luật". Cái gì là 
pháp luật của chủ nghĩa cộng sản? Ðối 
với chúng, pháp luật là con đẻ tùy 
hứng của mấy tay cầm đầu chính trị. 
Ngay cả văn bản này được coi là pháp 
lệnh tôn giáo, đồng nghĩa với ‘đạo luật’ 
trong thế giới tự do. Nghĩa là văn bản 
phải được Quốc hội thông qua; nhưng 
ở đây không hề có ý kiến Quốc hội- dù 
là thứ Quốc hội tay sai, Quốc hội bù 
nhìn, chẳng đại diện cho dân chúng 
VN. Bản văn này chỉ được thông qua 
bởi Ban Thường Trực mà thôi. Như vậy, 
rõ ràng đây không phải là Pháp lệnh, 
đạo luật gì cả. Cho nên câu nói ‘đúng 
quy định pháp luật’ chỉ là thứ luật rừng, 
là cái bẫy săn thú. 

- Vấn đề thứ ba mà chúng ta cần 
để ý là: "Phải tôn trọng quy định 
của cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, của 
lễ hội và hương ước, qui ước của 
cộng đồng". Cơ sở tín ngưỡng tôn 
giáo chỉ được coi là thực hữu khi được 
CSVN cấp giấy phép. Nhưng sẽ cấp 
cho ai? Chỉ cấp cho bọn tay sai tôn 
giáo! Như thế thì, cơ sở tôn giáo cũng 
là cơ sở đảng CSVN. Còn gì là qui ước, 
hương ước? Nghĩa là khi chúng cần 
ngăn cấm tại một địa phương nào đó, 
thì chúng ra lệnh cho cơ sở đảng địa 
phương tạo ra hương ước gì đó, như 
thế là xong. Ðúng là sợi dây oan 
nghiệt. Cũng trong vấn đề này, HT. 
Thích Thiện Hạnh, Chánh thư ký Viện 
Tăng Thống Giáo Hội PGVNTN đã viết 
thư phản đối chính quyền CSVN về 
việc cho giáo hội quốc doanh Thừa 
Thiên Huế tổ chức trang trí đài tưởng 
niệm Thánh tử đạo bằng cờ xí và pano 
quảng cáo Festival; cho học sinh thi 
đúng vào ngày Phật Đản. Như thế, 
chẳng cần ngăn cấm thì người dân 
cũng sẽ không thể tham gia lễ được. 
Hầu hết lớp trẻ phải lo chuyện học, 
chuyện thi. Bậc phụ huynh cũng bận 

rộn theo con cái; thế là lễ gì cũng chịu. 
CSVN chỉ cần ra lệnh, phóng loa... là 
làm nghĩa vụ công dân, thì đố chuyện 
gì của tôn giáo thực hiện thành công 
cho được! Chuyện này đã và đang xảy 
ra thường xuyên. Khi đến ngày lễ của 
tôn giáo nào; mà ở địa phương có 
nhiều giáo dân, thì chúng chỉ thị họp, 
ra lệnh làm đường chẳng hạn... như 
thế là xong.  

Trong điều 11, chúng lại cột chặt 
các vị tu hành lại một chỗ, không cho 
đi truyền đạo, giảng đạo nơi khác. Các 
bậc thông thái, nếu không cúi lòn, 
không tuân phục con đường XHCN làm 
sao được đi lại giảng nói. Và như thế, 
CSVN cho bọn ma đầu của chúng đi lại 
khắp nơi vo tròn bóp méo giáo lý của 
các tôn giáo một cách tự nhiên; rồi 
dần dần tôn giáo bị tiêu diệt:  

1- Chức sắc, nhà tu hành được 
thực hiện lễ nghi tôn giáo trong phạm 
vi phụ trách, được giảng đạo, truyền 
đạo tại các cơ sở tôn giáo.  

2- Trường hợp thực hiện lễ nghi 
tôn giáo, giảng đạo truyền đạo ngoài 
quy định tại khoản 1 điều này, phải có 
sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, nơi thực hiện’. Nghĩa là, không 
cần ra lệnh bỏ tù, quản chế, các vị tu 
hành thực sự vẫn bị trói tại cơ sở tôn 
giáo của họ. Than ôi! Người Việt sống 
trên đất Việt lại không được đi lại tự 
do !!! Ngược dòng lịch sử nhân loại, 
chúng ta không thể tìm đâu ra một 
Pháp lệnh quái ác như thế, ngoại trừ 
CSVN! 

Tại điều 22 của văn bản này: 

"1- Việc phong chức, phong phẩm, 
bổ nhiệm, bầu cử trong tôn giáo được 
thực hiện theo hiến chương, điều lệ 
của tổ chức tôn giáo và đảm bảo điều 
kiện quy định tại khoản 2 điều này, 
trường hợp có yếu tố nước ngoài thì 
còn phải có sự thỏa thuận trước với cơ 
quan quản lý nhà nước về tôn giáo 
trung ương’.  

2- Người được phong chức phong 
phẩm... phải đáp ứng các điều kiện 
sau đây mới được nhà nước thừa nhận: 

 a) Là công dân VN, có tư cách 
đạo đức tốt.  

 b) Có tinh thần đoàn kết hòa 
hợp dân tộc.  

3) Nghiêm chỉnh chấp hành pháp 
luật.  Ðiều này liên hệ trực tiếp đến 
Vatican nhiều nhất, CS bắt buộc phải 
xin phép mới cho bổ nhiệm, phong 
chức. Hay nói đúng ngôn ngữ VN hiện 
nay là phải "trao đổi hai bên cùng có 
lợi"- và chính nó xác nhận vai trò tay 
sai của những ông bà "tôn giáo Ma 
vương" trong hệ thống điều hành của 
CSVN. Như vậy, CSVN đã nhúng tay 
quá sâu vào công việc nội bộ tôn giáo, 
dù luôn luôn to mồm kêu gọi người 
khác đừng xen vào nội bội của CSVN; 
nhưng ở đây chúng đã tự vạch mặt sự 
gian dối xảo quyệt, can thiệp trắng 
trợn vào các tôn giáo. Việc phong chức, 
phong phẩm là việc hoàn toàn do nội 
bộ của tôn giáo, người ngoài không 
thể nào biết được việc tu chứng của 
một vị tu hành; và họ không cần chính 
quyền công nhận, thừa nhận hay 
không. Tất cả sự can thiệp vào đều 
không có giá trị gì cả. Việc đặt ra 
những nhóm chữ như: "đạo đức tốt, 
hòa hợp dân tộc..." là những lừa bịp 
dư luận. Chúng ta có thể hiểu thế nào 
là đạo đức tốt, nhưng thứ đạo đức tốt 
ấy không giống thứ đạo đức Hồ Chí 
Minh, không giống đạo đức chủ nghĩa 
CS. Chúng ta hiểu hòa hợp, đoàn kết 
dân tộc, nhưng sự hòa hợp, đoàn kết 
không giống sự "hòa hợp giả dối, đoàn 
kết đấu tranh giai cấp" của chủ nghĩa 
CS. Cho nên, không thể hòa hợp với 
CS, không thể đoàn kết với bọn phản 
dân hại nước, bán đất, dâng biển cho 
Trung Cộng. Từ những khái niệm ấy, 
chúng ta không thể nào chấp nhận 
những qui định của CSVN trong văn 
bản được gọi là Pháp lệnh tôn giáo 
này được!  

Tại điều 24, nơi khoản 2, qui định: 
"Môn học về lịch sử VN, pháp luật VN 
là các môn học chính khóa trong 
chương trình đào tạo tại trường đào 
tạo những người chuyên hoạt động 
tôn giáo". Chữ "Lịch sử và Pháp luật" 
chúng dùng một cách léo lận. Trong 
thực tế, tại các trường của tôn giáo, 
CSVN đưa người đến dạy các môn về 
chủ thuyết cộng sản, lịch sử đảng 
CSVN và thế giới... nhằm nhồi nhét lý 
thuyết Mác-Lê-Hồ cho những nhà tu 
hành; hoàn toàn trái ngược với giáo lý 
của hầu hết tôn giáo. Việc học tập 
pháp luật cơ bản, lịch sử thì do nhà 
trường của chính quyền có trách 
nhiệm giáo dục. Nếu học cao cấp hơn 
thì do các trường đại học chuyên 
nghiệp dạy dỗ; chứ không thể nào gán 
ghép cho trường sở tôn giáo. Phải tách 
biệt tôn giáo với chính trị- nhất là thứ 
chính trị cộng sản.  
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Tại điều 29 ghi: "Hoạt động tín 
ngưỡng tôn giáo là di tích lịch sử- văn 
hóa, danh lam thắng cảnh được bảo 
đảm bình thường như các cơ sở tín 
ngưỡng tôn giáo khác. Việc quản lý, sử 
dụng, cải tạo nâng cấp công trình 
thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo là di 
tích lịch sử văn hóa danh lam thắng 
cảnh thực hiện theo qui định của pháp 
luật về di sản văn hóa và pháp luật có 
liên quan". Ðây chính là một sự đểu 
cáng thô bạo. Trong thực tế, tất cả di 
tích, lịch sử hay những cơ sở tốt có thể 
đào ra tiền thì CSVN đã đưa người đến 
chiếm dụng rồi. Chúng còn biến chùa 
chiền, lăng miếu vào mục đích móc túi. 
Chỗ nào cũng bán vé, chỗ nào cũng 
công an, nơi nào cũng rình rập. Toàn 
thể VN coi như là của riêng bọn cầm 
đầu CS. Họ biểu sửa thì phải sửa, bắt 
dời thì phải dời. Họ bảo mấy Thầy, 
mấy Linh mục đừng ra tiếp xúc, thì 
cũng đành bó chân lại trong chùa, 
trong nhà thờ... Tóm lại, toàn bộ là 
của tập đoàn độc tài toàn trị!  

Ðiều 38: điều đáng buồn cười và 
cảm thấy sượng sùng cho cái gọi "đỉnh 
cao trí tuệ" khi làm đại luật là: "Trong 
trường hợp điều ước quốc tế mà 
CHXHCNVN ký kết hoặc gia nhập có 
qui định khác với qui định của Pháp 
lệnh này thì thực thi theo qui định của 
điều ước quốc tế đó". Việc này chính là 
mở cửa hậu một cách vụng về thô 
thiển, nếu không muốn nói là quá lếu 
láo, tồi bại và chứng tỏ Ðảng, Quốc 
Hội, Chính Phủ CSVN vừa không có 
khả năng, vừa tự đánh mất chủ quyền 
quốc gia, vì thói lệ thuộc đã quá quen 
rồi. Những gì đã ký mà CSVN vẫn 
không biết hay sao? Những hiệp ước 
về quyền con người, về tự do tôn giáo 
chẳng hạn... CSVN đã quên hết rồi 
sao ??? Tại sao người làm luật lại 
không nghiên cứu, thăm dò, mà phải 
tìm ống thoát để hầu chui vào khi mắc 
kẹt? Và tại sao CSVN lại kéo dài thời 
gian thi hành ??? Tất cả những điều 
đó chứng tỏ rằng CSVN vẫn còn nhiều 
e ngại trước dư luận quốc tế và phản 
ứng nội tại.  

Do vậy kính mong các nhà luật học, 
trí thức, các vị lãnh đạo tinh thần... 
phải giải thích, hướng dẫn đồng bào 
trong công cuộc tấn công để tẩy chay 
pháp lệnh này và bằng mọi cách vận 
động dư luận quốc tế, đặc biệt là Mỹ 
và Liên Hiệp Châu Âu, Úc, Nhật... để 
áp lực CSVN chấm dứt ngay chủ 
trương tiêu diệt tôn giáo...  

 (20.7.2004) 

 

 
 

ñ†c thÖ 

NgÜ®c gió Çong ÇÜa 
cûa thi h»u NguyÍn Song Anh - ñÙc QuÓc 

 

� M‰n t¥ng thi h»u NguyÍn Song Anh 
 
 
 
 
 
 
 

Mãi Ç†c thÖ NgÜ©i, nhåt bóng Çêm 
L©i thÖ nhÜ liÍu, NgÜ®c Gió mŠm... 
ñong ñÜa tØng s®i, buÒn thân phÆn 
Lác Çác tàn phai, røng m¥t thŠm! 
 
TØng câu thÜÖng nh§ kÈ mÃt, còn 
Nh»ng vÀn truy ÇiŒu, hÆn Sài Côn! 
Ru¶ng dâu, bi‹n th£m, chìm sÖn häi 
NgÜ©i h«i, còn Çâu, khói cô thôn! 
 
TØ gi¥c vào, T° QuÓc trÀm luân 
K› cÜÖng rách nát, løy muôn dân! 
ñói nghèo, kŠm kËp trong huy‰t lŒ 
Phong vÆn tàn theo lÛ vô thÀn! 
 
NgÜ©i kh¡c ghi, ngày cÛ, ven b© 
C° nhân tØng mài ki‰m, dŒt thÖ... 
Gi© Çây tÜªng ti‰c, sÀu sông núi 
MŒnh nÜ§c låc loài gi»a bÖ vÖ! 
 
NgÜ©i gªi tâm tÜ vào cõi mÖ 
ñ¡ng cay thi tÙ, rÓi træm t©! 
Xót xa nét ch», h©n vong quÓc 
Ta cäm lòng NgÜ©i, luÓng ngÄn ngÖ! 

 
Paris, ÇÀu hå 2004 

HÒ Tr†ng Khôi 
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Sau khóa PhÆt Pháp Âu Châu kÿ 16, nhiŠu h†c viên Çã 
gªi cho báo Viên Giác nh»ng bài vi‰t dÜ§i nhiŠu hình thÙc, 
tØ phóng s¿ hay chi ti‰t nhÜ m¶t biên bän, cho Ç‰n nh»ng 
bài cäm nghï hay bài dÎch tØ báo chí cûa Ý... HÀu h‰t ÇŠu 
chung m¶t chû ÇŠ là ghi låi nh»ng l®i låc Çã h†c ÇÜ®c, cÛng 
nhÜ s¿ thành công mÏ mãn tØ phÜÖng cách t° chÙc, ÇiŠu 
hành cûa quš ThÀy và nh»ng Çåo h»u trong Ban T° ChÙc, 
cho Ç‰n nh»ng giáo pháp Çã h†c ÇÜ®c qua chÜÖng trình 
giäng huÃn có hŒ thÓng và thi‰t th¿c cûa chÜ Tôn ñÙc... 

Nghï r¢ng, bài vi‰t cûa quš Çåo h»u gªi cho Viên Giác là  
muÓn chia sÈ nh»ng l®i låc cho nhiŠu Çåo h»u khác chÜa có 
thuÆn duyên Ç‹ tham d¿, nên chúng tôi xin t°ng h®p nh»ng 
bài vi‰t này låi thành m¶t bài duy nhÃt. 

Ngoài ra, chúng tôi cÛng thi‰t tha kêu g†i, các Çåo h»u 
n‰u có cÖ h¶i tham d¿ nh»ng PhÆt s¿ khác trong ÇÎa phÜÖng 
hay Chi H¶i cûa mình, cÛng nên ghi låi nh»ng sinh hoåt và 
gªi Ç‰n cho Viên Giác, vØa Ç‹ ph° bi‰n nh»ng sinh hoåt cûa 
t° chÙc, vØa Ç‹ góp phÀn trong công viŒc phát huy nh»ng 
hoåt Ç¶ng cûa PhÆt Giáo häi ngoåi. Mong r¢ng chúng ta 
cùng có m¶t quan niŒm chung: m‡i PhÆt tº là m¶t Ç¥c 
phóng viên tåi nÖi mình sinh hoåt. 

� (Phù Vân / Chû Bút) 
 

 
Trong lúc các trường học ở Ý đã đóng cửa nghỉ hè vào 

tuần trước thì sáng nay cổng chính của học viện Filippin 
thuộc quận Treviso rộng mở để lần lượt đón những chiếc xe 
bus chở Phật tử Việt Nam từ các quốc gia lân cận trong Âu 
Châu về tham dự khóa tu học Phật Pháp hằng năm lần thứ 
16. Có những chuyến xe từ miền Bắc nước ñức xa xôi đã 
khởi hành từ tối hôm qua, vượt qua dãy Alpen lúc trời gần 
sáng, khi sương mù vẫn còn bao phủ quanh những thung 
lũng xinh đẹp vùng Süd Tirol nằm dọc biên giới giữa Áo và 
Ý. Vừa đến nơi, một số anh em trẻ nhanh chóng chọn một 
phòng học rộng để sắp xếp lại thành một văn phòng làm 
việc. Dưới sự hướng dẫn của Thầy Hạnh Tấn, các anh em 
sẽ lo việc quản lš và điều hành suốt khóa học. Bên hông 
của nhà nấu ăn to lớn của trường đã có những lò gas, chén 
bát và thức ăn do những Phật tử chùa Viên Ý chuẩn bị cho 
bữa ăn chiều. ñến xế chiều, trong sân trường đã tấp nập 
người đến bằng xe bus hoặc được Ban Tổ Chức đón về từ 
hai phi trường kế cận. Số học viên đăng kš đã vượt quá 
mức dự định là 650 người, khiến Ban Văn Phòng phải làm 
việc tích cực để sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Ban Tổ 
Chức đã yêu cầu vị giám đốc học viện cho thuê thêm 100 
phòng ở nữa và đồng thời mở cửa tất cả các phòng ngủ tập 
thể mà nhà trường có được. (Trích bài viết của Thiện Xả) 

 

T°ng h®p vŠ khóa tu h†c 
PhÆt Pháp Âu Châu lÀn thÙ 16 tåi Ý 

tØ ngày 04. 08. - 13. 08. 2004 
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... HuyŠn diŒu thay, h«i nh»ng ngÜ©i con PhÆt! ñÃt nÜ§c 
Ý xÜa nay ngÜ©i dân chÌ bi‰t có Chúa ng¿ trÎ mà thôi, nên 
Thiên Chúa Çã trª thành QuÓc giáo, làm sao có ÇÜ®c PhÆt 
tº và chùa chiŠn?... 

Chûng viŒn Istituto Filippin ÇÒ s¶ n¢m trên dãy ÇÃt r¶ng 
mÃy chøc mÅu tây (hecta) có nh»ng tòa nhà cao, phân chia 
nhiŠu phòng riêng biŒt, Çû tiŒn nghi, có th‹ dung chÙa hàng 
ngàn Chûng sinh vào ª tu h†c, m¶t Chûng viŒn cûa Thiên 
Chúa giáo, nÖi Çào tåo thành nh»ng vÎ Linh Møc có tài næng, 
ÇÙc Ç¶ ra lãnh Çåo Giáo dân nÜ§c Ý và nÜ§c ngoài. Nh»ng 
hàng cây có bóng mát ÇÙng d†c theo các con ÇÜ©ng có lát 
Çá nâu trong khuôn viên, có cä nh»ng sân chÖi bóng Çá, 
bóng r°, bóng chuyŠn, cÀu v®t, hÒ bÖi v.v... Có công viên, 
gh‰ Çá Ç¥t dÜ§i nh»ng tàng cây bóng mát Ç‹ khách thä b¶ 
dåo chÖi có th‹ dØng chân ngÒi nghÌ lúc ban trÜa ho¥c bån 
bè cùng nhau ngÒi Çàm Çåo chung vui lúc ban chiŠu, thÆt là 
lš tÜªng. 

 
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Âu Châu và 

Ban T° ChÙc, chû y‰u là thành viên ñÙc quÓc và ñåi ñÙc 
Thích Hånh Bäo, Trø Trì chùa Viên Ý làm TrÜªng Ban cùng 
v§i lòng nhiŒt thành cûa quí PhÆt tº tåi Ý Çã tìm mÜ§n ÇÜ®c 
ch‡ nÀy dùng cho khóa h†c. Do Çó nh»ng ngÜ©i con PhÆt tØ 
m†i nÖi gom tø vŠ Çây tåo thành m¶t ÇÀm sen hoa nª r¶, tÕa 
ngát hÜÖng thÖm bên nh»ng c¶i m§i BÒ-ñŠ ... (Trích bài 
viết của Thiện Căn Phạm Hồng Sáu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chûng viŒn  Istituto Filippin tåi thành phÓ Padova - Ý 
 

... Chánh điện thờ Phật được thiết trí rất trang trọng và 
đẹp mắt trong một phòng thể thao rộng lớn ở cuối học viện. 
Thầy Thiện Thuận, đến từ Việt Nam, tác giả của phần kiến 
trúc đã cùng một số anh em từ ñức sang trước đây vài 
ngày để lo trang trí. Tượng ñức Bổn Sư có tướng hảo rất 
đẹp, vừa được thỉnh từ ñài Loan về. Tượng sẽ được đưa 
về an vị ở Niệm Phật ñường Viên Ý sau khi hoàn thành 
khóa học. Thầy Hạnh Bảo, người lãnh đạo Niệm Phật 
ñường Viên Ý và là Trưởng Ban Tổ Chức khóa học năm 
nay, đang cùng với một số Tăng Ni và các anh em thanh 
niên đang tiếp tục trang trí những chậu hoa và treo những lá 
cờ Phật giáo quanh hội trường... (Trích bài của Thiện Xả). 

 
Ngoài ra, trên lễ đài đặt những bình hoa, cây cảnh, các 

Tràng phan, Bảo cái, các vải tua kết quanh lễ đài rất công 
phu và đẹp mắt, đòi hỏi những bàn tay vô cùng khéo léo và 
những bộ óc thẩm mỹ cùng những cặp mắt tràn đầy mỹ 

thuật thì mới thiết trí và trang trí được một Phật Đài vô cùng 
mỹ lệ và đặc sắc như vậy. Tóm lại quả là ngôi Chánh điện 
thật là tôn nghiêm, thanh tịnh, lš tưởng vô song. Thật là một 
điểm son tuyệt vời... (Trích bài của Thiện Lâm Phạm Văn 
Mộc).  

 
... Lễ chính thức khai mạc khóa học Phật Pháp Âu Châu 

lần thứ 16 được cử hành trong chánh điện lúc 10 giờ ngày 
05.08.2004. Hội trường đã chật người. Trước bàn thờ Phật 
trang nghiêm, chư Tăng Ni gồm 96 vị cùng với trên 700 học 
viên thành kính dâng hương lễ Phật. Trong hàng giáo phẩm 
người ta thấy có các vị tôn túc như: HT Thích Minh Tâm, 
người đứng đầu Ban ñiều Hành Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất ở Âu Châu, HT Thích Thắng Hoan đến từ Mỹ, HT 
Thích Bảo Lạc đến từ Úc, Sư Bà Thích N» Như Tuấn đến 
từ Pháp... Thầy Hạnh Bảo đọc lời khai mạc kể lại những nỗi 
lo của Thầy lần đầu tiên đứng ra nhận trách nhiệm tổ chức 
khoá học Phật Pháp Âu Châu trong khi nhân lực địa 
phương rất ít. Nhờ sự giúp đỡ của Sư Phụ là Thầy Phương 
Trượng chùa Viên Giác và nhờ sự trợ lực tích cực của Phật 
tử nước ñức cùng với Phật tử địa phương mà công việc 
đến giờ đều được trôi chảy. Những đạo từ của HT Minh 
Tâm cho thấy sự phát triển đều đặn về số lượng người 
tham dự cũng như về kinh nghiệm tổ chức qua 16 lần khóa 
học Phật Pháp Châu Âu. Nếu tính chung với 5 khóa học 
đầu tiên ở chùa Khánh Anh thì Phật tử Việt Nam ở Âu Châu 
đã có 21 năm lịch sử tiếp nối truyền thống đạo pháp ở hải 
ngoại.  

Về tham dự khóa học năm nay gồm có các Phật tử từ 
18 quốc gia ở Âu Châu, Mỹ, Canada và Việt Nam, đông 
nhất là các học viên đến từ nước ñức, kế đến là Pháp, 
Thụy Sĩ. Hòa Thượng nhắn nhủ mọi người nên có tinh thần 
giúp đỡ lẫn nhau để đưa khóa học đến thành công và giảm 
bớt gánh nặng Ban Tổ Chức vì phải lo cho số lượng học 
viên đông đảo như hiện nay. Tiếp theo, Hòa Thượng ngỏ lời 
cám ơn Sư Huynh Gabriele và những nhân viên của Học 
viện Filippin đã tạo mọi điều kiện dễ dãi đón nhận thêm số 
người vượt quá hợp đồng cho thuê phòng...  

Ngoài các vị đại diện của học viện còn có ông Chủ tịch 
quận Treviso đến tham dự buổi lễ. Ông bày tỏ sự vui mừng 
vì "... lần đầu tiên tại địa phương này đón tiếp người Việt 
đông như vậy. Học viện Filippin là học viện lớn nhất trong 
vùng và với tiện nghi sẵn có, tôi hy vọng sẽ đáp ứng những 
nhu cầu cần thiết của quš vị học viên. Cầu chúc quš vị gặt 
hái nhiều lợi ích trong thời gian tu học ở đây. Mặc dù thời 
tiết bây giờ khá nóng, nhưng không nóng bằng trong tâm tư 
quš vị. Bằng con đường tu tập, phát triển tình thương quš vị 
sẽ mang lại sự an lành, mát mẻ đến môi trường xung 
quanh...".  

Lời phát biểu của ông được anh Bảo Chí, một Phật tử 
chùa Viên Ý, dịch lại có š nghĩa rất hay về tâm linh, nên 
được mọi người hưởng ứng vỗ tay tán thưởng. Sư Huynh 
Gabriele nói rằng Học viện Filippin chuyên đào tạo những 
Giáo sĩ Thiên Chúa giáo cho nhiều quốc gia trên thế giới, 
trong đó có cả Việt Nam. Thông thường cơ sở này chỉ nhận 
tối đa 150 học viên mà thôi. Trong tình trạng quá đông 
người hiện tại, ông đã cho phép sử dụng tất cả những 
phòng mà học viện có được, chỉ có nhà nấu ăn và hồ bơi là 
không được sử dụng.  
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Về phần điều hành khóa học được chia như sau: HT 
Minh Tâm làm Trưởng Ban, TT Như ñiển chịu trách nhiệm 
về giới luật, TT Nhất Chân lo về giáo dục. Ban giám thị gồm 
có TT Trí Minh, TT Tánh Thiệt và Ni Sư Như Viên. Thượng 
Tọa Nhất Chân thông báo thời gian tu học chính thức bắt 
đầu từ sáng mai và kéo dài trong 7 ngày... 
  

Một ngày mới bắt đầu bằng thời công phu khuya lúc 6 
giờ sáng. Mọi người xếp hàng ngay ngắn, nghiêm trang 
cùng với chư Tăng Ni tụng kinh, lễ Phật trong chánh điện. 
Những hình ảnh đẹp đẽ này thật hiếm thấy ở hải ngoại. 
Người Việt tha hương khắp thế giới đã trở về lại với nhau 
giữ gìn câu kinh tiếng kệ theo truyền thống văn hóa Phật 
giáo dân tộc. Trong thời gian của khóa học, Học viện 
Filippin trở thành khung trời riêng của Phật Tử Việt Nam. 
Mọi người sống với nhau trong tinh thần lục hòa, thân ái 
khiến chư vị tôn túc rất hài lòng. Những giờ giảng giáo lš 
xen lẫn với những câu chuyện đạo và đời tạo không khí vui 
tươi, cởi mở giữa thầy và trò. Thời tiết khá nóng nên ngoài 
giờ học, chư Tôn đức và Phật tử đi bách bộ trong khuôn 
viên rộng rãi và mát mẻ của học viện. Rải rác có những 
nhóm đạo hữu ngồi trò chuyện trên những băng ghế dài 
cạnh lối đi, nhóm khác đang đàm luận hoặc trao đổi Phật 
pháp với các Thầy. Các anh em thanh thiếu niên thì chơi 
thể thao ở khu riêng có đầy đủ sân đá banh, bóng chuyền, 
sân tennis v.v... Một nơi khác được nhiều người đến thăm 
là phòng phát hành kinh sách, băng giảng và dụng cụ Phật 
giáo. TT Như ñiển giới thiệu dịch phẩm mới "ñại ñường 
Tây Vức Kš" và kš tên tặng độc giả thỉnh sách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhÆt Çài trong h¶i trÜ©ng tåi Treviso - Ý ñåi L®i 
 

Một điểm đặc biệt của khóa này là tỷ lệ tham gia của 
thành phần người trẻ khá đông. Con số thống kê cho biết 
lớp tuổi trên 50 chiếm 47%, từ 21 đến 50 tuổi chiếm 19%, 
từ 13 đến 20 tuổi chiếm 15% và lớp dưới 12 tuổi chiếm 
19%, trên tổng số khoảng 300 nam và 500 nữ. Từ lâu chư 
Tôn đức, nhất là HT Minh Tâm rất quan tâm đến giới trẻ, ở 
khóa học nào Sư Ông cũng hỏi là có ai lo cho "ñại Học 
Oanh Vũ" không. Danh từ thân mật này Sư Ông đã ưu ái 
dành cho các em nhỏ. Trong khóa này, công lao của anh 
chị em Huynh Trưởng Gia ñình Phật Tử rất đáng kể vì đã lo 
chăm sóc, dạy bảo cho hàng trăm thiếu nhi và đã tập dượt 
các em cống hiến các màn văn nghệ được trình diễn vào 
cuối khóa rất đặc sắc. TT Như ñiển đặt niềm tin rất nhiều 
vào khả năng của thế hệ trẻ xuất gia cũng như tại gia. 
Tương lai của giáo hội rồi đây sẽ được thành phần trẻ ưu tú 

gánh vác tiếp nối thế hệ đi trước. Trong khóa học, anh em 
trẻ đã tham gia tích cực vào các công việc như điều hành, 
trai soạn, vệ sinh, hành đường, báo chí. 

 
Các bài thuyết giảng xoay quanh các đề tài căn bản như 

giới luật, pháp môn Tịnh độ, và Bồ tát đạo. Ngoài ra, những 
bài giảng về duy thức học của HT Thắng Hoan thuộc về 
luận lš học của Phật giáo. Mặc dù, đề tài rất khó hiểu nhưng 
với lối diễn tả có ví dụ dí dỏm của Sư Ông làm buổi học rất 
hứng thú. Những bài giảng của HT Minh Tâm về giới luật đã 
giúp cho học viên hiểu rõ hai vấn đề. Thứ nhất, Sư Ông nêu 
lên tầm quan trọng của giới luật trong việc bảo tồn chánh 
pháp. Qua việc phân tích tình trạng suy thoái phẩm chất của 
Tăng sĩ ở Việt Nam, Sư Ông cho thấy nguyên nhân chính là 
do giới luật lỏng lẻo và thiếu quản lš của giáo hội trong 
nước. Hậu quả của sự việc này là do chính quyền Việt Nam 
đã can thiệp vào những nguyên tắc sinh hoạt của Tăng 
đoàn. Chẳng hạn như những lần bố tát tụng giới của chư 
Tăng theo đúng giới luật thì chỉ có Tăng sĩ mới được tham 
dự. Trái lại, chính quyền lại cử người đến tham dự và theo 
dõi chư Tăng bố tát. Ngoài ra, những giới đàn truyền giới 
cũng như việc tấn phong hàng giáo phẩm đều bị chính 
quyền kiểm soát. Nhận xét chung về tình trạng xã hội Việt 
Nam hiện tại là có tự do tín ngưỡng nhưng không có sự tự 
do tôn giáo. Thứ hai, Sư Ông giảng rõ š nghĩa của Bồ Tát 
giới gồm hai mặt: tự lợi và lợi tha của chúng Bồ Tát tại gia. 
Hiện nay, số người thọ giới Bồ Tát tại gia ở Âu Châu càng 
ngày càng phát triển. Trong khóa học này đã có thêm 52 
giới tử thọ giới Bồ Tát. Chính vì vậy mà chư Tôn đức rất 
quan tâm hướng dẫn hoạt động của chúng Bồ Tát. Trong 
một buổi họp mặt riêng với những người thọ giới Bồ Tát, Sư 
Ông Minh Tâm đã lắng nghe kinh nghiệm sinh hoạt của 
chúng Bồ Tát từng nước và có những nhận xét các mặt 
mạnh và yếu của tổ chức. Trong tương lai, TT Quảng Hiền 
và ñại ñức Giác Thanh sẽ trực tiếp hướng dẫn và làm việc 
với các chúng Bồ Tát ở Âu Châu... (Trích bài viết của 
Thiện Xả) 
 

... H†c viên tham d¿ còn nh§ quš ThÀy có dåy m¶t câu 
là:  

SÓng m¶t ngày mà bi‰t PhÆt Pháp còn hÖn sÓng m¶t 
ngàn ngày, m¶t triŒu ngày mà không bi‰t PhÆt Pháp.  

Và câu thÙ 2:  
Quš vÎ Ç‰n khóa h†c ngày ÇÀu túi ÇÀy tâm r‡ng, nhÜng 

cuÓi khóa thì túi r‡ng tâm ÇÀy.  
Vâng! ThÀy dåy hoàn toàn Çúng trên s¿ thÆt vì nh»ng 

ngày cuÓi, túi Çã r‡ng, nhÜng tâm låi ÇÀy, ÇÀy là nh© quš 
ThÀy Çã rót nh»ng bài pháp quš báu vào trong tâm trí cûa 
h†c viên, cho nên h†c viên cäm thÃy vui sÜ§ng và thích 
thú... (Trích bài vi‰t cûa Quäng Sinh) 
 

.CuÓi cùng bu°i lÍ mãn khóa diÍn ra trong bÀu không khí 
vui tÜÖi lành månh nhÜng không kém phÀn trang nghiêm. 
Bên ngoài cänh tr©i quang Çãng, n¡ng ÇËp, cây lá xanh tÜÖi; 
bên trong chánh ÇiŒn thÆt là r¶ng rãi, ÇËp Çë và khang trang 
dÜ§i ánh hào quang cûa ñÙc TØ Phø. Chư Tôn đức trong 
chi‰c áo vàng chói, tÜ§ng häo oai nghi, đÓi diŒn gÀn 800 
con tim PhÆt tº Çang thành kính l¡ng nghe nh»ng l©i dåy 
trong ngày cuÓi khóa. Nh»ng vÎ thû khoa và Üu hång ÇÜ®c 
vinh d¿ m©i lên nhÆn b¢ng và quà thÜªng, ÇÒng th©i mỗi học 
viên cÛng lÀn lÜ®t lên nhÆn chÙng chÌ và nh»ng món quà 
quš báu mà chÜ Tôn đÙc ban thÜªng cho.  
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Xin thành kính tri ân và tán thán công ÇÙc vô lÜ®ng cûa 

chÜ Tôn đÙc cùng Ban T° ChÙc Çã tØ bi hoan h› tåo cÖ h¶i 
cho PhÆt tº ÇÜ®c tu h†c khóa giáo lš rÃt quš báu và h»u ích. 
Xin nguyŒn Çem công ÇÙc tu h†c nÀy hÒi hÜ§ng trang 
nghiêm tÎnh Ç¶, và nguyŒn cÀu hÒng ân Tam Bäo, mÜ©i 
phÜÖng chÜ PhÆt, Long ThÀn H¶ Pháp, gia h¶ cho chư Tôn 
đức ÇÜ®c luôn luôn pháp th‹ khinh an, chúng sanh dÎ Ç¶ Ç‹ 
dìu d¡t PhÆt tº trên con ÇÜ©ng tu h†c vŠ Çåo tØ bi, trí tuŒ và 
giäi thoát cao siêu cûa ñÙc PhÆt Ç‹ làm hành trang, tÜÖng 
lai vŠ PhÆt quÓc. CÛng không quên cÀu chúc quš vÎ ñåo 
h»u luôn luôn thân tâm an låc, vån s¿ ki‰t tÜ©ng, bÒ ÇŠ tâm 
kiên cÓ, chí tu h†c v»ng bŠn và gia Çình ÇÀy hånh phúc. Xin 
hËn g¥p låi nh»ng khóa h†c kÿ t§i dÜ§i mái nhà tình thÜÖng 
cûa Çåo PhÆt... (Trích bài vi‰t cûa Quäng Sinh)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... Ngày cuÓi cùng, nhÜ thÜ©ng lŒ cûa các khóa trÜ§c 
Çây, Ban T° ChÙc Üu ái dành cho  các h†c viên cûa khóa 
h†c Çi thæm quan thành phÓ n°i Venedig n°i ti‰ng th‰ gi§i. 
Thiết tưởng cũng nên ghi lại vài chi tiết lịch sử của thành phố 
nổi Venedig. 

Venedig, ti‰ng Ý là Venezia là thành phÓ chính cûa ti‹u 
bang Venetien, dân sÓ khoäng 280.000. Tên cûa thành phÓ 
này ÇÜ®c Ç¥t theo tên ngÜ©i di dân Veneto. Næm 452 sau 
khi ngÜ©i Hunnen xâm chi‰m ÇÃt cûa ngÜ©i Venete, thì sắc 
dân này lánh nạn Ç‰n các khu bùn lÀy và ở trên các hoang 
Çäo nhÕ. Nhưng nh»ng hòn Çäo này låi thu¶c vào s¿ cai 
quän cûa ngÜ©i Byzanz. Cho Ç‰n næm 800, quyŠn lực cûa 
ngÜ©i Byzanz bị y‰u trong khi l¿c lÜ®ng cûa ngÜ©i Venete 
Çã l§n månh dần, nên ngu©i ta Çã bÀu ông "Doge" qua cu¶c 
bÀu cử của các nhà quí phái và vị tu hành (Klerus) cûa nhà 
th© - vÎ này nhÜ m¶t vÎ vua cûa m¶t nÜ§c Ç‹ n¡m quyŠn cai 
quän.  

Venedig có nhà th© nổi tiếng, San Markus 1 ÇÜ®c xây 
vào những næm 829-836, nhÜng Ç‰n næm 976 thì bÎ cháy. 
Nhà th© San Markus 2 ÇÜ®c xây vào cuÓi th‰ k› thÙ 10, 
nhÜng khoäng 10 næm sau låi bÎ ÇÆp phá. Nhà th© San 
Markus 3 hiŒn tåi ÇÜ®c xây tØ næm 1050-1090...  

Tòa lâu Çài l§n nhÃt và quan tr†ng nhÃt cûa thành phÓ 
Venedig là Dogen Palast. Tòa lâu Çài này ÇÜ®c xây tØ næm 
1340. ñ‰n næm 1404 Venedig Çã mª r¶ng ÇÃt Çai Ç‰n 
nh»ng vùng ÇÃt liŠn, Ç‰n th‰ k› thÙ 15 Çã phát tri‹n  Ç‰n 
vùng núi Alpen và vùng Po (miŠn Nam cûa Ý). 

Næm 1429-1455 Venedig là m¶t trong nh»ng trung tâm 
thÜÖng mãi l§n nhÃt th‰ gi§i. TØ næm 1429, thành phÓ 
Venedig Çã có nh»ng h†a sï, nh»ng nhà ki‰n trúc và Çiêu 
kh¡c n°i ti‰ng cûa Ý. 

Næm 1748 Venedig và vùng phø cÆn Çã rÖi vào quyŠn 
cai quän cûa ngÜ©i Áo, Ç‰n næm 1797 Napoléon xâm chi‰m 
Venedig. RÒi Ç‰n næm 1814-1866 Venedig låi rÖi vào tay 
ngÜ©i Áo lÀn n»a. Cho Ç‰n næm 1866 quân Áo rút lui và qua 
m¶t cu¶c trÜng cÀu dân š, Venedig Çã thu¶c vŠ quyŠn cai 
quän cûa Ý. 

Næm 1846 ÇÜ©ng rÀy xe lºa ÇÀu tiên ÇÜ®c xây Ç‹ nÓi 
liŠn Venedig v§i ÇÃt liŠn. TØ næm 1939-1945 Venedig Çã 
không bÎ t°n håi cûa ñŒ NhÎ Th‰ Chi‰n. Vì nguyên cä thành 
phÓ ÇÜ®c xây trên m¥t nÜ§c và Çáy bi‹n thì låi bùn lÀy, nên 
Ç‰n næm 1966 thành phÓ Çã bÎ m¶t trÆn løt kinh hoàng... 
(Trích bài vi‰t cûa ThiŒn Lâm Phåm Væn M¶c). 
  

Theo Çánh giá cûa báo chí tåi Ý, khóa h†c PhÆt Pháp Âu 
Châu cûa ngÜ©i ViŒt Nam Çã ÇÜ®c t° chÙc tåi h†c viŒn 
Filippin v§i gÀn 1000 ngÜ©i ViŒt Nam kh¡p Âu Châu, thu¶c 
m†i lÙa tu°i Çã nói lên ÇÜ®c công tác bäo tÒn væn hóa dân 
t¶c, vÓn Çã bÎ phân hóa trong 50 næm qua. 

ViŒt Nam bÎ ngÜ©i Pháp Çô h¶, sau Çó là s¿ tranh giành 
änh hÜªng cûa 2 siêu cÜ©ng th‰ gi§i trong chi‰n tranh lånh. 
CuÓi cùng là s¿ Ç¶c tài s¡t máu cûa ch‰ Ç¶ C¶ng Sän. TØ 
næm 1979, th‰ gi§i Çã chÙng ki‰n hàng loåt ngÜ©i ViŒt Nam 
Çã bÕ nÜ§c ra Çi vì ch‰ Ç¶ c¶ng sän Ç¶c tài và Çàn áp m†i 
tôn giáo. Vì th‰, h† nhÆn ÇÎnh r¢ng khóa h†c là m¶t cÖ h¶i 
Ç‹ truyŠn thØa nŠn væn hóa dân t¶c và tôn giáo c° truyŠn 
cûa ngÜ©i ViŒt Nam Ç‰n th‰ hŒ nÓi ti‰p...  

ñåi diŒn H¶i PhÆt Tº tåi Ý Çã cám Ön Giám ÇÓc H†c viŒn 
Filippin và ông ThÎ TrÜªng thành phÓ Paderno Çã hoan h› 
tham d¿ lÍ khai måc khóa h†c. SÜ huynh Gabriele, Giám 
ÇÓc H†c viŒn Çã phát bi‹u "v§i sÓ lÜ®ng Çông Çäo nhÜ vÆy 
mà Ban VŒ Sinh cûa H†c viŒn chÌ thu g†n trong nh»ng bÎ 
rác nhÕ mà chúng tôi Çã thi‰t trí quanh h†c viŒn. Không có 
m¶t s¿ thiŒt håi nào cho h†c viŒn. C¶ng ÇÒng PhÆt Tº ViŒt 
Nam rÃt Çáng ÇÜ®c khen ng®i vŠ lòng m¶ Çåo, s¿ hæng hái 
làm viŒc, giän dÎ và thích Ùng v§i m†i hoàn cänh... 

H†c viŒn Çã Çón nhÆn nhiŠu sinh viên trên kh¡p th‰ gi§i 
và nhÃt là sinh viên ª MÏ Ç‰n h†c tåi Ý. Tuy nhiên tinh thÀn 
t¿ tr†ng cûa ngÜ©i ViŒt trong công viŒc giao t‰, Çã cho 
chúng tôi thÃy rÃt khó tìm trong nŠn væn hóa Tây PhÜÖng...". 
(HÒng Châu lÜ®c dÎch tØ báo chí cûa Ý) 

 
Trong lÍ b‰ giäng, ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng Chùa 

Viên Giác cÛng Çã thông báo: Khóa tu PhÆt Pháp Âu Châu 
kÿ thÙ 17 së ÇÜ®c t° chÙc tåi Thøy Sï. Trong thâm tâm của 
mỗi học viên ai cũng thầm nguyện: 

 
Khóa tu Giáo lš thanh cao, 
Næm nay lui gót, næm sau tø vŠ 
H†c mau qua äi si mê 
ñØng quên Ü§c hËn cùng vŠ siêng tu! 

(ThiŒn Lâm Phåm Væn M¶c) 
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Y Dược Thường Thức 
 

Bệnh Viêm Gan C 
  

� BS Bùi Xuân Dương 

 
 

- VÀI YẾU TỐ & QUAN ĐIỂM CHÍNH 
Khoảng 2 % dân chúng toàn cầu đang bị viêm gan 

C. 
Vi khuẩn viêm gan C là nguyên nhân hàng đầu 

gây ra viêm gan mãn tính tại Hoa Kỳ. 
Khoảng 80% bệnh nhân khi bị lây bệnh viêm gan 

C sẽ trở thành mãn tính. Trong số này, khoảng 20 - 
30% sẽ bị chai gan và ung thư gan. 

 Trên nước Mỹ, với hơn 4 triệu người đang bị viêm 
gan C mãn tính, sẽ có từ 8 đến 10 ngàn người lìa trần 
mỗi năm vì căn bệnh này. 

 1 trong 20 đến 40 người Việt Nam đã và đang bị 
bệnh viêm gan C mãn tính. 

Đa số bệnh nhân viêm gan C cấp tính và mãn tính 
đều không có triệu chứng gì đáng kể. 

Bệnh lây qua máu và vấn đề sinh lý, không lây qua 
thức ăn và nước uống. Những người có nguy cơ dễ 
bị viêm gan C nhất, là bệnh nhân đã được nhận máu 
trước năm 1992. 

Tùy theo kiểu gene (genotype) của vi khuẩn viêm 
gan C, gần 90% bệnh nhân viêm gan C mãn tính sẽ 
được chữa hết bệnh, nếu được khám phá và chữa trị 
kịp thời. 

Cho tới nay vẫn chưa có thuốc chích ngừa bệnh 
viêm gan C. 

 Vi khuẩn viêm gan C là một trong những nguyên 
nhân quan trọng nhất đưa đến bệnh viêm gan mãn 
tính tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Người ta ước 
đoán từ 1 đến 2% tổng số dân chúng toàn cầu, nghĩa 
là khoảng 100 triệu người đang bị viêm gan C. Với tỷ 
lệ 1,9%, nước Mỹ có khoảng 4 triệu bệnh nhân viêm 
gan C. Trong đó sẽ có từ 8 đến 10 ngàn người thiệt 
mạng mỗi năm. Riêng tại Quận Cam, nơi có nhiều 
người Việt cư ngụ, trong năm 2002 có 2.166 trường 
hợp mắc bệnh viêm gan C mãn tính trong số đó 228 
là người Việt. 

 
- NGUỒN GỐC CỦA VI KHUẨN VIÊM GAN C 
 

Vi khuẩn viêm gan C là một loại vi khuẩn RNA kỳ 
lạ với khả năng thay đổi đặc tính di truyền một cách 
nhanh chóng và dễ dàng. Tuy đã lan tràn khắp nơi 
trên thế giới từ hơn hai ngàn năm qua, mãi tới những 
năm 1990, người ta mới khám phá ra sự hiện diện 
của vi khuẩn này. 

Tuy những cơn "dịch vàng da" lây từ thức ăn và 
nước uống đã được mô tả từ nhiều năm trước Chúa 
Giáng Sinh, nhưng mãi đến cuối thế kỷ thứ 19, người 
ta mới bắt đầu hồ nghi là bệnh viêm gan cũng có thể 
lây qua máu và kim chích. Rồi hơn 3 phần tư thế kỷ 
trôi qua, với phát minh của một số phương thức thử 
nghiệm máu, người ta bắt đầu nhận diện được một 
loại vi khuẩn viêm gan mới. Qua sự khám phá này, họ 

tin rằng có 2 loại vi khuẩn gây ra bệnh viêm gan. Một 
loại lây qua thức ăn; đó là vi khuẩn viêm gan A. Một 
loại lây qua máu; đó là vi khuẩn viêm gan B. Nhưng 
chỉ sau một thời gian ngắn, người ta nhận thấy điều 
này không hoàn toàn đúng, vì đa số bệnh nhân viêm 
gan không phải do vi khuẩn viêm gan A hoặc B gây ra. 
Vì thế danh từ "non-A, non-B hepatitis" ra đời vào đầu 
năm 1974, để diễn tả những trường hợp này. 

Sau hơn một phần tư thế kỷ, với kỹ thuật nghiên 
cứu các phân tử cực kỳ nhỏ bé (molecular biologic 
techniques), các khoa học gia đã khám phá thêm một 
vi khuẩn viêm gan thứ ba. Đó là vi khuẩn viêm gan C. 
Trong vòng một thời gian ngắn, họ đã phát họa được 
cơ cấu và hình thù của vi khuẩn viêm gan này một 
cách chi tiết với từng chất hóa học xếp dọc theo thứ 
tự trên "chuỗi" nhiễm thể RNA. Khám phá này là một 
điểm son lịch sử, dẫn đầu cho hàng loạt những khám 
phá quan trọng kế tiếp trong việc chữa trị bệnh viêm 
gan C. Song song vớí những cuộc nghiên cứu công 
phu và tỷ mỷ về những bệnh nhiễm trùng khác, nhất 
là bệnh AIDS, sự hiểu biết về vi khuẩn viêm gan C và 
cách thức chữa bệnh tiếp tục tăng trưởng một cách 
rất khả quan. 
 
- ĐẶC TÍNH CỦA VI KHUẨN  VIÊM  GAN C 

Vi khuẩn viêm gan C cực kỳ nhỏ bé, với đường 
kính là 50 nm, nên phải nhìn dưới kính hiển vi điện tử 
mới thấy được. Vi khuẩn được bảo vệ bởi một lớp vỏ 
kiên cố, nên phải nấu sôi lên 100 độ C trong vòng 5 
phút mới có thể tiêu diệt được chúng. Khi xâm nhập 
vào cơ thể, vi khuẩn viêm gan C có khuynh hướng 
tàn phá và tiêu hủy gan của chúng ta một cách tương 
đối chậm chạp nhưng chắc chắn, đưa tới viêm gan 
(inflammation, hepatitis), xơ gan (liver fibrosis), chai 
gan (liver cirrhosis) và ung thư gan (liver cancer). 
  
Trong lúc tăng trưởng, chúng có khả năng thay đổi 
đặc tính di truyền RNA của mình, "hóa trang" và "biến 
dạng" thành nhiều "hình thù" khác nhau. Khả năng 
biến hóa này đã giúp chúng thoát khỏi vòng kiểm soát 
chặt chẽ của hệ thống miễn nhiễm (immune system). 
Vì thế, sau một thời gian ngắn, cơ thể chúng ta, có 
thể chứa đựng hàng tỷ vi khuẩn viêm gan C với nhiều 
mã di truyền khác nhau, với những chiếc "áo giáp" 
khác nhau. 

Sự biến đổi chất nhiễm thể trong hơn 2000 năm 
qua, đã tạo ra nhiều "kiểu gene" khác nhau 
(genotypes) với những tên như vi khuẩn viêm gan C 
số 1, vi khuẩn viêm gan C số 2, vi khuẩn viêm gan C 
số 3, v.v. Trong mỗi "genotype" này, người ta còn 
phân chia thành những tiểu loại (subtypes) a, b, c, d, 
e, v.v., dựa theo một số đặc tính chính yếu khác nhau. 
Vì thế vi khuẩn viêm gan C được phân loại thành 
viêm gan C 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 
3f, 4a, 4b v.v. Khám phá này ban đầu chỉ dùng trong 
những cuộc khảo cứu, nhưng nay đã trở thành một lối 
thử máu vô cùng quan trọng trong quá trình chữa 
bệnh viêm gan C. 

 Trong các loại vi khuẩn viêm gan C, loại genotype 
số 1 chiếm tỷ lệ cao nhất trên thế giới nói chung và ở 
nước Mỹ nói riêng với 35% loại 1a và 35% loại 1b. 
Loại 1b cũng được tìm thấy nhiều nhất ở Âu châu, 
Nhật Bản cũng như Đài Loan. Loại số 3 thường thấy 
ở Pakistan, Úc, Scotland. Loại số 4 ở Trung Đông và 
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Châu Phi cũng như South Africa. Loại số 6 tại Hồng 
Kông và Macau. Hơn 50% bệnh nhân Việt Nam đang 
được chữa trị bệnh viêm gan C trong phòng mạch 
của tôi thuộc loại 1a hoặc 1b. Phần còn lại thuộc loại 
số 6 hoặc số 7. Một số ít thuộc số 2/3. Nói một cách 
tổng quát, các loại genotypes đều "nguy hiểm" như 
nhau, nhưng vi khuẩn viêm gan C loại 2 và 3 dễ chữa 
nhất. Loại số 1, nhất là 1b khó chữa hơn cả. 

 
- CHÍCH NGỪA VIÊM GAN C? 
Như trình bầy ở trên, với khả năng biến đổi đặc 

tính di truyền bằng cách thay thế những chất hóa học 
trên nhiễm thể của mình, vi khuẩn viêm gan C đã 
thoát khỏi "mạng lưới phòng thủ" của hệ thống miễn 
nhiễm. Đây cũng là lý do chính, mà cho tới nay, người 
ta vẫn chưa tìm được thuốc chích ngừa cho bệnh 
viêm gan C. 

  
     1) LÂY QUA MÁU:  

Bệnh dễ lây nhất qua máu. Trước năm 1992, nhận 
máu (blood transfusion) là nguyên nhân chính đưa 
đến viêm gan C. Lúc bấy giờ y-khoa chưa có cách 
thử máu để truy tầm vi khuẩn viêm gan C, nên một 
trong 200 đơn vị máu đã có ít nhất một túi máu không 
may bị ô nhiễm. Ngày nay, với các loại test chính xác 
và hiệu nghiệm, nhận máu trở nên an toàn hơn nhiều 
với tỷ lệ lây bệnh viêm gan C trong lúc nhận máu là 1 
trên 100.000. 

 
2) LÂY QUA DỤNG CỤ Y KHOA: 
 Vi khuẩn viêm gan C có thể xâm nhập vào cơ thể 

chúng ta qua kim chích, đồ cạo râu, lưỡi lam hoặc 
bàn chải đánh răng, xâm mình (tattoo), cạo gió (coin 
rubbing), lể (Skin Puncture), châm cứu (acupuncture) 
hoặc mổ xẻ với những dụng cụ y-khoa, kim chích 
không được khử trùng đúng cách. 
Trong hoàn cảnh thiếu thốn của những năm chiến 
tranh, cách thức khử trùng thô sơ của kim chích đã 
gây mưng mủ (abscess) một cách thường xuyên. 
Ngày nay với những phương pháp khử trùng tối tân 
hơn, lây bệnh qua các dụng cụ y khoa như trong lúc 
nhổ răng, châm cứu, mổ xẻ v.v. trở nên rất hiếm hoi, 
nếu không muốn nói là không còn nữa. 

 
3) LÂY TỪ MẸ: 
 Lây bệnh từ mẹ qua bé sơ sinh trong lúc sanh đẻ 

có thể xẩy ra, với tỷ lệ trên dưới 5%. Sanh đẻ tự 
nhiên (vaginal delivery) hay giải phẫu lấy con (C-
section) đều có tỷ lệ lây bệnh tương đương như nhau. 
Bệnh dễ lây hơn nếu chỉ số máu của người mẹ có 
hơn 2 đến 3 triệu siêu vi C trong mỗi một cc. Bệnh 
không lây qua sữa mẹ, nên không phải kiêng cữ trong 
việc cho con bú. 

 
     4) LÂY QUA ĐƯỜNG SINH LÝ: 

Tuy bệnh viêm gan C có thể lây trong lúc giao hợp 
với người có bệnh, điều này hiếm khi xẩy ra, với tỷ lệ 
chưa đến 5%. Vì thế, cơ quan CDC cho rằng những 
vợ chồng chung thủy hoặc tình nhân gắn bó 
(monogamous patients) không cần kiêng cữ hoặc 
thay đổi đời sống tình dục. Những người "đào hoa" 
hơn với nhiều nhân tình khác nhau nên "đeo" áo mưa 
(condom) để tránh lây bệnh viêm gan C, cũng như 

các loại bệnh khác như hoa mai, giang liễu, AIDS, 
viêm gan B v.v. 
  
Ngoài ra, một số bệnh nhân "tự nhiên" bị lây bệnh mà 
không biết nguyên nhân từ đâu. Trong số này có 
khoảng 10% bệnh nhân viêm gan C cấp tính và 30% 
viêm gan C mãn tính. Người ta cho rằng trong những 
trường hợp này, bệnh nhân đã tiếp xúc với vi khuẩn 
viêm gan C trong lúc té ngã, trầy trụa hoặc đứt tay 
chân mà không hề hay biết. 
 

 Tuy một số vi khuẩn viêm gan C được tìm thấy 
trong mồ hôi và nước bọt, ăn uống chung hoặc va 
chạm thể xác trong đời sống hằng ngày với bệnh 
nhân viêm gan C, không lấy gì là nguy hiểm. 

 
 TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH VIÊM GAN C: 
Cũng như viêm gan A và B, bệnh nhân viêm gan C 

thường không có bất cứ một triệu chứng nào. Người 
ta chia ra làm 2 trường hợp: viêm gan cấp tính (acute) 
và viêm gan mãn tính (chronic). 

 
1) VIÊM GAN C CẤP TÍNH: 
Thông thường từ 7 đến 8 tuần sau khi bị lây bệnh, 

khoảng 30 % bệnh nhân viêm gan C bỗng dưng cảm 
thấy hơi khó chịu như những cơn cảm cúm sơ sài. 
Bệnh không tấn công gan một cách "ồ ạt" hoặc tàn 
phá một cách dữ dội, nên gần như sẽ không ai thiệt 
mạng một cách "bất đắc kỳ tử" vì căn bệnh này. 

Một số bệnh nhân có thể bị nhức đầu, mệt mỏi, 
đau nhức khớp xương và bắp thịt. Nhiều khi họ cũng 
cảm thấy buồn nôn, khó chịu, đau bụng, tiêu chảy, ăn 
kém ngon, xuống ký. Đôi khi bị sốt hoặc nổi ngứa. 
Khoảng 30% bệnh nhân viêm gan C da và mắt trở 
nên vàng (jaundice). Các triệu chứng này thường kéo 
dài từ 6 đến 8 tuần và từ từ thuyên giảm, rồi hoàn 
toàn biến mất sau một thời gian ngắn. Bấy giờ, bệnh 
có thể sẽ nằm vào giai đoạn a) "ngủ yên", không hoạt 
động (dormant, less active), hoặc b) tiếp tục tăng 
trưởng (chronic active). 

 Cho tới nay, người ta vẫn chưa rõ, nguyên nhân 
và điều kiện nào sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến "số 
phận" của bệnh nhân viêm gan C. Nghĩa là ai sẽ 
được may mắn nằm trong trường hợp "ngủ yên", và 
ai sẽ tiếp tục bị bệnh viêm gan tàn phá cơ thể của 
mình. Nhưng một điều chắc chắn là khoảng 80 đến 
90% bệnh nhân một khi bị lây bệnh viêm gan C mặc 
dầu sống rất khỏe mạnh, sẽ từ từ đi vào giai đoạn 
nguy hiểm hơn: viêm gan C mãn tính. 

 
2) VIÊM GAN C MÃN TÍNH (Chronic Active 

Hepatitis): 
a) Triệu Chứng Sơ Khởi: 
 Mặc dầu gan mỗi ngày một "yếu" đi, đa số bệnh 

nhân trong thời gian này vẫn chưa có bất cứ một triệu 
chứng nào đáng kể. Chỉ khoảng 6% bệnh nhân viêm 
gan C mới có một vài triệu chứng tiêu biểu. Nhưng 
những triệu chứng này cũng rất mơ hồ và rất nhẹ, 
nên thường không được để ý tới. Triệu chứng thường 
xuyên nhất là mệt mỏi, thường vào xế chiều. Khả 
năng tập trung tư tưởng có thể giảm dần một cách 
tương đối nhanh chóng. 

Một ít người cảm thấy đau "lâm râm", "nhoi nhói" 
phần bụng trên dưới xương sườn bên phải hoặc buồn 
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nôn, khó chịu, da nổi ngứa, đau khớp xương và bắp 
thịt. Nếu không được khám phá và chữa trị kịp thời, 
bệnh mỗi ngày một nặng hơn. Gan mỗi ngày một 
viêm hơn, đưa đến xơ gan, rồi chai gan. 

 
     b) Hậu Quả Lâu Dài: 

 Thông thường, sau một thời gian trung bình là 20 
năm, gan bắt đầu bị xơ và từ từ biến qua chai. Trong 
một số trường hợp hiếm hoi hơn, thời gian chuyển 
hóa từ viêm đến chai có thể kéo dài hơn 50 năm. Tốc 
độ chai gan của mỗi cá nhân, vì thế, còn lệ thuộc vào 
nhiều yếu tố và điều kiện khác nhau. Quan trọng nhất 
là trạng thái sưng đỏ của tế bào gan, khi bệnh mới 
được khám phá. Khi xác nghiệm tế bào dưới kính 
hiển vi, người ta có thể ước đoán được thời gian cần 
thiết để tế bào gan sẽ đi từ viêm sang chai. 

 
     c) Yếu Tố và Điều Kiện Bất Lợi:  

Nhiều dữ kiện khác nhau có thể gây ảnh hưởng 
trực tiếp đến sự tiến triển của bệnh viêm gan C. Vì thế 
bệnh có thể phát triển nhanh chóng hơn dự tính gấp 
nhiều lần. Những người bị viêm gan C sau khi nhận 
máu nhiễm khuẩn, sẽ bị chai gan nhanh hơn (thường 
từ 8 đến 14 năm sau khi bị lây bệnh). Có lẽ trong lúc 
nhận máu, cơ thể đã bị "tấn công" và xâm lấn một 
cách "ồ ạt" bởi hàng tỷ vi khuẩn vi viêm gan C cùng 
một lúc, nên gan bị viêm nặng hơn. 

 Rượu bia, nếu uống quá nhiều sẽ gây tổn thương 
tế bào gan, và gan sẽ bị chai nhanh hơn. Người viêm 
gan C mãn tính mà uống quá nhiều rượu bia, không 
khác gì như "châm dầu vào lửa".  
Một số thuốc khác nhau cũng có thể làm cho lá gan bị 
chai nhanh hơn. Vì thế, người viêm gan C nên rất 
thận trọng khi uống bất cứ một loại thuốc nào, ngay 
cả các loại thuốc cỏ cây bày bán trên thị trường mà 
không cần toa bác sĩ. 

Gan cũng sẽ bị hư nhanh chóng hơn nếu cùng một 
lúc bệnh nhân bị nhiễm trùng bởi nhiều loại vi khuẩn 
viêm gan khác nhau. Đây là trường hợp khi bệnh 
nhân bị cùng một lúc nhiều loại bệnh nhiễm trùng 
khác nhau như viêm gan B, viêm gan C, viêm gan D 
hoặc bệnh HIV-AIDS. 

 May mắn thay, không phải ai bị viêm gan C cũng 
sẽ bị chai gan. Và trên lý thuyết chỉ khoảng 5% bệnh 
nhân viêm gan C mới bị thiệt mạng bởi căn bệnh này. 
Tuy thế, với 2% tổng số dân chúng toàn cầu, viêm 
gan C đã trở thành một trong những căn bệnh nguy 
hiểm nhất trong thế kỷ 21. Riêng tại Mỹ, sẽ có khoảng 
8 đến 10 ngàn người thiệt mạng mỗi năm. 

Hội Ung Thư Việt Mỹ chân thành cám ơn BS Bùi 
Xuân Dương đã cho phép Hội trích những bài viết 
trong tập sách "Sống Với Bệnh Viêm Gan" nhằm phổ 
biến các kiến thức về bệnh này đến cộng đồng của 
chúng ta. 

Để biết thêm chi tiết về các chương trình phục vụ 
của Hội Ung Thư Việt Mỹ hoặc về Cuộc Vận Động 
Chống Viêm Gan và Ung Thư Gan 2004, xin đồng 
bào liên lạc Hội Ung Thư Việt Mỹ,  
11770 Warner Avenue, Suite 113, Fountain Valley, 
CA 92708,  
phone: (714) 751-580,  

email: info@vacf.org or 
webpage UngThu.org. 

 

 

Chùa QuÓc Thanh 
 

Trèo lên ÇÌnh núi cao v©i 
QuÓc-Thanh ThiŠn T¿ là nÖi truyŠn thØa 

Thiên-Thai Tông phái ngàn xÜa 
Do Ngài Trí Giä ñåi sÜ khªi ÇÀu 

RÒi Çem truyŠn låi vŠ sau 
NgÛ th©i bát giáo theo nhau th¿c hành 

TruyŒn còn ghi låi sº xanh 
Cùng nÖi cänh trí rành rành không sai 

Có La-Hán ÇiŒn an bài 
Næm træm an vÎ ÇÙng ngÒi uy nghi 

Nhìn qua dãy núi bên kia 
Là cây ñåi Tháp ÇÙng trÖ gi»a tr©i 

Chín tÀng cao vút trùng khÖi 
HuyŠn vi mÀu nhiŒm là nÖi khÄu truyŠn 

Có cây Çåi thø cao niên 
BÓn træm næm lÈ còn nguyên lá cành 

Có cây hoa qu‰ tÜÖi xanh 
TÕa hÜÖng thÖm ngát gieo tình thanh tao 

Ngàn xÜa cho Ç‰n ngàn sau 
Lš Chân-NhÜ thÆt nhiŒm mÀu vô ngôn! 

 
� ThiŒn Lâm Phåm Væn M¶c 

 
Ghi Chú: Ngôi c° t¿ này ª bên Trung QuÓc. Nhân chuy‰n 
hành hÜÖng, tác giä có nhân duyên ÇÜ®c Ç‰n chiêm bái và lÍ 
PhÆt tåi chùa này. Cäm nhÆn cänh trí thÆt thanh cao u tÎch 
và tÜÖng truyŠn là m¶t danh lam c° t¿. Tác giä cäm tác bài 
thÖ này. 
 

Xin Çón nghe!  Xin Çón nghe! 

ñài Phát Thanh ViŒt Nam  
Häi Ngoåi 

 
Phát thanh tØ Hoa Kÿ qua Âu Châu b¢ng vŒ tinh 

HotBird 24 gi© trên 24 gi© m‡i ngày. ChÜÖng trình rÃt hÃp 
dÅn, lành månh v§i các ti‰t møc thông tin, bình luÆn, tôn 
giáo, væn nghŒ, giäi trí, ti‰p vÆn các Çài BBC, VOA, RFA, 
RFI... và các Çài phát thanh khác tØ Texas, California, 
Washington D.C... 

MuÓn theo dõi n‰u Çã có máy vŒ tinh HotBird xin 
Rescan v§i các d» kiŒn sau Çây: 

Frequency : 12,111.000 Mhz 
Symbol Rate: 27,500.  Polarization : Vertical 

ñ‹ bi‰t chi ti‰t chÜÖng trình phát thanh xin vào 
website     www.radiohaingoai.com 

Xin liên låc v§i chúng tôi qua ÇiŒn thoåi 
001-703-533-0011 

hay qua Email : radiohaingoai@aol.com 
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TIN PHÆt S¿ 
 
� Tri‹n lãm Xá L®i 
 
NhÜ thông báo trên báo Viên Giác sÓ 141 tháng 6 næm 

2004 và qua thÜ m©i lÍ Vu Lan, chùa Çã cho quš PhÆt Tº 
bi‰t là m¶t cu¶c trÜng bày Xá l®i PhÆt, các vÎ A La Hán và 
các vÎ Thánh Tæng do h¶i Maitreya Project cûa Tây Tång 
th¿c hiŒn và së ÇÜ®c tri‹n lãm tåi chùa Viên Giác tåi 
Hannover tØ ngày 20 Ç‰n 23 tháng 8 næm 2004. Nên Çã có 
khoäng 5.000 lÜ®t ngÜ©i vŠ chiêm bái, Çänh lÍ xá l®i PhÆt 
trong suÓt 3 ngày Ãy. 

 
Ngày khai måc và b‰ måc, ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng 

chùa Viên Giác ÇŠu hiŒn diŒn và xen kë vào Çó là các bu°i 
giäng nói vŠ š nghïa cûa xá l®i cÛng nhÜ công ÇÙc cûa viŒc 
chiêm bái xá l®i qua s¿ trình bày cûa ThÜ®ng T†a PhÜÖng 
TrÜ®ng, ñåi ñÙc Trø Trì Thích Hånh TÃn, ThÀy Hånh Häo, 
ñåi diŒn Maitreya Project và s¿ phiên dÎch ra Anh væn và 
ñÙc ng» cûa SÜ chú Hånh Giä. ñÒng th©i lÍ gia trì, Ç¥t xá l®i 
lên ÇÀu cûa các PhÆt Tº, Çã ÇÜ®c m†i ngÜ©i Çón nhÆn h‰t 
sÙc thành kính. 

 
SÓ tÎnh tài cûa quš PhÆt Tº Çóng góp cho chÜÖng trình 

xây ñåi PhÆt Di L¥c tåi Kushinagara ƒn ñ¶ lên Ç‰n 26.050 
Euro. TÃt cä sÓ tiŠn nÀy chùa Viên Giác Çã chuy‹n vào 
Konto cûa T° ChÙc n¢m tåi Hòa Lan. ñây là m¶t công ÇÙc 
không nhÕ mà PhÆt Tº ViŒt Nam cûa chúng ta tåi ñÙc Çã có 
cÖ duyên Ç‹ chiêm bái và tåo phÜ§c cúng dÜ©ng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tri‹n lãm Xá l®i PhÆt tåi chùa Viên Giác  
vào ngày 20-23.8.2004. 

 
� ñåi lÍ Vu Lan 2548 
 
ñåi lÍ Vu Lan 2548 næm ÇÜ®c t° chÙc vô cùng tr†ng th‹ 

tåi chùa Viên Giác Hannover vào ngày 27, 28 và 29 tháng 8 
næm 2004 vØa qua, Çã ÇÜ®c thành công viên mãn. 

Có hÖn 60 Tæng Ni và 8.000 PhÆt Tº vŠ chùa tham d¿, 
nhÜ là m¶t lÍ h¶i báo ân cho cha mË hiŒn tiŠn và cha mË, 
ông bà Çã nhiŠu Ç©i quá vãng. 

TÓi thÙ sáu (27.8.2004) vÎ ñåi SÜ  Khenyro Tây Tång Çã 
thuy‰t pháp b¢ng ti‰ng Anh và ThÀy Hånh Häo (ngÜ©i ñÙc) 

chuy‹n ng» sang ti‰ng ViŒt. Có hÖn 100 ngÜ©i ViŒt và ñÙc 
d¿ nghe bu°i thuy‰t pháp nÀy. M†i ngÜ©i ÇÜ®c pháp h› 
sung mãn và luôn luôn muÓn nghe cÛng nhÜ tìm hi‹u giáo 
pháp cûa ñÙc PhÆt qua nhiŠu chûng t¶c cÛng nhÜ ngôn ng» 
khác nhau Ç‹ làm phong phú cho gia tài PhÆt h†c cûa mình. 

 
Ngày 28 tháng 8 là ngày có nhiŠu lÍ h¶i nhÃt, nhÜ tøng 

kinh Vu Lan do quš SÜ Bà, Ni SÜ chû trì. RÒi bu°i thuy‰t 
pháp cûa ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng và bu°i tÓi là chÜÖng 
trình væn nghŒ cúng dÜ©ng lÍ Vu Lan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ChÜ Tôn ñÙc Tæng Ni chÙng minh ñåi LÍ Vu Lan t° chÙc tåi 

chùa Viên Giác tØ ngày 27-29.8.2004. 
 
Hôm sau ngày 29 tháng 8 næm 2004 là ngày lÍ Vu Lan 

chính thÙc v§i s¿ chÙng minh cûa chÜ Tôn ñÙc và s¿ tham 
d¿ Çông Çäo cûa ÇÒng bào PhÆt Tº kh¡p nÖi vŠ d¿ lÍ. LÍ 
bông hÒng cài áo Çã làm cho nhiŠu ngÜ©i th°n thÙc rÖi lŒ, 
khi nh§ nghï Ç‰n Ön ÇÙc sanh thành cûa mË cha trong Ç©i 
nÀy và nhiŠu Ç©i ki‰p vŠ trÜ§c. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ChÜ PhÆt Tº tham d¿ ñåi LÍ Vu Lan báo hi‰u. 
 
Ti‰p theo Çó là lÍ ra m¡t Tân Ban ChÃp Hành cûa H¶i 

PhÆt Tº ViŒt Nam Tœ Nån tåi CHLB ñÙc nhiŒm kÿ 2004-
2008. ñåo H»u ThÎ Tâm Ngô Væn Phát c¿u H¶i TrÜªng H¶i 
PhÆt Tº Çã trao l©i ûy thác và chúc mØng Ç‰n toàn Ban 
ChÃp Hành H¶i PhÆt Tº nhiŒm kÿ m§i. Sau Çó ñH ThÎ ChÖn 
Ngô Ng†c DiŒp tân H¶i TrÜªng H¶i PhÆt Tº Çã tóm lÜ®c 
chÜÖng trình hoåt Ç¶ng cûa H¶i trong th©i gian 4 næm Ç‰n 
cÛng nhÜ Çänh lÍ chÜ Tôn ñÙc nhân ngày lÍ ra m¡t nÀy. 
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Tân Ban ChÃp Hành H¶i PhÆt Tº VNTN tåi CHLB ñÙc 
nhiŒm kÿ 2004-2008. 

 
Ti‰p theo ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng Çã tuyên dÜÖng 

công ÇÙc cûa các Chi H¶i cÛng nhÜ Gia ñình PhÆt Tº, Ban 
Væn Phòng và ñåi ñÙc TrÜªng Ban T° ChÙc khóa Tu h†c 
PhÆt Pháp Âu Châu kÿ thÙ 16 tåi Ý Çã thành công viên mãn 
cÛng nhÜ phát quà lÜu niŒm. 

Ba Chi H¶i thu¶c vùng Nürnberg+Fürth+Erlangen cùng 
NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên Âm. Ba Chi H¶i thu¶c 
Stuttgart+Reutlingen+Rottweit cùng NiŒm PhÆt ñÜ©ng Tam 
Bäo. Chi H¶i München và chùa Tâm Giác Çã c¶ng tác giúp 
Ç«, chÎu trách nhiŒm trong Ban Trai Soån lo cho 1.000 ngÜ©i 
trong khóa h†c gÒm 7 ngày. NhÜ th‰ Çã nói lên ÇÜ®c tinh 
thÀn c¶ng s¿ cûa các Chi H¶i, các Chùa và các PhÆt Tº tåi 
ñÙc rÃt cao. 

Gia ñình PhÆt Tº Chánh DÛng ª Nürnberg, GñPT 
Chánh Tín ª München Çã cùng v§i ThÀy Hånh TÃn, SÜ chú 
Hånh Giä, SÜ chú ñÒng Tâm (Thông Trø) Çã h‰t mình lo 
cho khâu væn phòng; nên m†i viŒc næm nay tÜÖng ÇÓi có k‰t 
quä tÓt. 

Ngoài ra GñPT ViŒt Nam tåi ñÙc các anh chÎ Huynh 
TrÜªng cÛng Çã chæm sóc cho 100 em Oanh VÛ tØ kh¡p nÖi 
t¿u vŠ Çã vui chÖi, h†c hÕi, sinh hoåt chung trong sÓt 10 
ngày Ãy thÆt là Ãm cúng. 

PhÀn thÜªng tinh thÀn cuÓi cùng dành cho H¶i PhÆt Tº 
ViŒt Nam tåi Ý, chùa Viên Ý và ñåi ñÙc Thích Hånh Bäo. 
ñây là lÀn ÇÀu tiên Ý ÇÙng ra t° chÙc v§i s¿ tr® l¿c cûa ñÙc 
QuÓc; nhÜng cÛng là lÀn ÇÀu tiên có sÓ ngÜ©i tham d¿ cao 
nhÃt lên Ç‰n 1.000 ngÜ©i và cÛng là lÀn ÇÀu tiên thành công 
nhÃt trong 16 lÀn t° chÙc vØa qua, hÀu nhÜ trên m†i phÜÖng 
diŒn. 

T°ng sÓ tiŠn thu là 113.000 Euro gÒm có các khoän 
Çóng h†c phí, cúng dÜ©ng, ch‡ ª v.v... Ban T° ChÙc Çã 
trang träi ra Ç‹ trä tiŠn phòng (37.000 Euro) tiŠn æn, tiŠn 
trang trí và tiŠn cúng dÜ©ng chÜ Tôn ñÙc. K‰t toán là c¶ng 
trØ b¢ng sÓ không. Th‰ nhÜng công ÇÙc Ãy vÅn còn mãi nÖi 
lÎch sº truyŠn thØa cûa PhÆt Giáo tåi Âu Châu nÀy. 

 
� Lễ xuất gia của Chú Thiện Tánh 
Sáng ngày 28.08.04, tiếp sau Thời khóa Công Phu 

Khuya, trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm, Thượng Tọa 
Phương Trượng đã chủ trì lễ xuất gia của  Chú THIỆN 
TÁNH, trước sự chứng mnh của quš Chư Tôn ñức Tăng Ni 
và có khoảng 200 ñạo Hữu  tham dự! Chú là một Phật Tử 
thuần thành thuộc Chi Hội Phật Tử VNTN Karlsruhe. Chúng 
tôi có nhân duyên được quen biết chú từ nhiều năm qua. 

Tánh tình thật hòa nhã, gần gũi, chân thành, Chú rất tích 
cực trong khi làm Phật sự cũng như giúp đở mọi người và 
có phát tâm tu tập rất cao!  

        Trong buổi lễ xuất gia, chú Thiện Tánh đã đọc Bài 
Tác Bạch thật súc tích và một lần nữa dũng mãnh phát Bồ 
ñề Tâm như lời dạy của Thầy Tổ; nguyện sớm thành Phật 
để cứu độ chúng sanh! (Tin và Ảnh: Nhựt Trọng Trần Văn 
Minh) 

                  Lễ xuất gia của chú Thiện Tánh 
 
� Giới Đàn Truyền Giới Sa Di và Sa Di Ni:                       
Thứ ba, 31.08.04. nhầm ngày 16 tháng 7 Âm lịch năm 

Giáp Thân, Giới Ðàn truyền Giới Sa Di và Sa Di Ni đã được 
cử hành thật trang nghiêm tại Chánh điện chùa Viên Giác. 

 
Hòa Thượng THÍCH MINH TÂM, Chủ Tịch Ðiều Hành 

Giáo Hội PGVNTN tại Âu Châu, Viện chủ chùa Khánh Anh, 
Pháp Quốc là Hòa Thượng Ðàn Ðầu, Thượng Tọa THÍCH 
NHƯ ÐIỂN, Phương Trượng chùa Viên Giác là  Giáo Thọ  
và Thượng Tọa THÍCH  TÁNH THIỆT, Viện chủ chùa Thiện 
Minh tại Lyon, Pháp Quốc là Yết Ma.  

Quý Chư Tôn Ðức chứng minh, có sự hiện diện của Ni 
Sư Như Viên, Ni Sư Diệu Hạnh và bảy Ðại Ðức:  Ðồng Văn, 
Hạnh Tấn, Hạnh Bảo, Hạnh Từ, Phổ Tấn, Hạnh Hảo và 
Giác Ân. Phần Dẫn Thính Tăng do Ðại Ðức  Thích Giác 
Ðức đãm trách. 

Giới Ðàn đã truyền giới cho sáu Chú và một Cô. Ðặc 
biệt, mặc dù Giới Ðàn được tổ chức ngay sau mấy ngày cử 
hành Ðại lễ Vu Lan và nhầm ngày làm việc; nhưng số Ðạo 
Hữu đến tham dự cũng khá đông, vào khoảng 100 người. 
Ðiều nầy đã nói lên tấm lòng thương mến, quan tâm và hộ 
trì Tam Bảo của quý Cô Bác, quý Phật Tử, không những tại 
Ðức mà còn từ Pháp Quốc, Ðan Mạch, Hòa Lan. Chúng tôi 
xin thành tâm cảm niệm tất cả ân tình nầy! 
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Sau các nghi thức thật trang nghiêm, thanh tịnh;  tất cả 
Phật Tử tham dự đều phải ra ngoài, cho đến khi quý Chư 
Tôn Ðức truyền  Giới xong mới được trở vào. 

Tiếp theo là phần lễ Tổ, Tạ ân Hòa Thượng, Sư Phụ 
cũng như quý Chư Tôn Hiền Ðức đã từ bi truyền trao Giới 
Pháp và chứng minh, sách tấn  được cử hành tại Nhà Tổ. 
Tại đây, Thượng Tọa Phuơng Trượng đã đặt Pháp Tự cho 
năm Ðệ Tử :          

Chú Thiện Chánh là  THÍCH HẠNH TÂM 
Chú Thiện Tịnh là  THÍCH HẠNH NHƠN 
Chú Thiện Tính là  THÍCH HẠNH NHẪN 
Chú Thiện Ðạo là  THÍCH HẠNH ÐỨC  
Cô  Thiện Giới là  THÍCH HẠNH THÂN  
                     

Lễ Tổ và Tạ Ân chư Tôn Hòa Thượng, Sư Phụ 
 

Ðại Ðức Hạnh Tấn đã đặt Pháp Tự cho Chú Ðồng Tâm, 
là THÍCH THÔNG TRỤ. Còn Chú Trung Lưu, sẽ do Sư Phụ 
là Ðại Ðức Thích Từ Trí cho Pháp Tự. (Tin và ảnh: Nhựt 
Trọng Trần Văn Minh ) 

  
� Thông báo cûa Ban H¶ Trì NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên 

Âm tåi Nürnberg 
 

Theo s¿ bàn thäo cûa ThÀy Hånh TØ, Trø trì NiŒm PhÆt 
ñÜ©ng Viên Âm và cùng trên 80 PhÆt Tº nhân 2 ngày Huân 
Tu 11-12 tháng 9 næm 2004 vØa qua tåi NiŒm PhÆt ñÜ©ng 
Çã quy‰t ÇÎnh nhÜ sau: 

Trong th©i gian t§i Çây ñåi ñÙc Thích Hånh TØ có công 
tác PhÆt s¿ xa, nên có th‹ tåm v¡ng m¥t m¶t th©i gian. ThÀy 
trø trì chùa Viên Giác, ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn, së ÇŠ cº 
chÜ Tôn ñÙc vŠ thay th‰ trong nh»ng bu°i lÍ PhÆt ÇÎnh kÿ 
hay bÃt ÇÎnh kÿ; cho nên không có gì trª ngåi trong viŒc tu 

h†c và làm PhÆt s¿ cûa PhÆt Tº tåi ÇÎa phÜÖng; cho Ç‰n khi 
ThÀy Hånh TØ công tác PhÆt s¿ xa trª vŠ låi.  
Ngoài ra ThÀy Çã chÌ giáo cho ñåo H»u ñÙc HÜÖng HÒ 
Thanh, TrÜªng Ban H¶ Trì, và ñåo H»u ThiŒn PhÜÖng 
NguyÍn Thái Nam, Phó N¶i Vø, trông coi vŠ các nghi thÙc, 
nghi lÍ trong NiŒm PhÆt ñÜ©ng, khi các chÜ Tôn ñÙc Çi 
v¡ng. ñåo H»u Nguyên HÜng NguyÍn Tæng L¶c trông coi vŠ 
hành chánh và ngoåi giao. 
M†i s¿ cúng dÜ©ng tÎnh tài và vÆt døng cÛng nhÜ thÜ tØ liên 

låc cûa ñåo H»u, PhÆt Tº xa gÀn xin gªi vŠ:  
NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên Âm 

Zollhausstr. 18 - 90469 Nürnberg 
Tel & Fax: 0911 - 766 27 49 

M†i th¡c m¡c và cÀn thi‰t xin liên låc vŠ ÇÎa chÌ các ñåo 
H»u dÜ§i Çây: 
* ñÙc HÜÖng HÒ Thanh 
Dr. Meyer Spreckels Str. 78  -  90763 Fürth 
Tel: 0911 - 78 75 450  &  Fax: 0911 - 78 75 451 
* ThiŒn PhÜÖng NguyÍn Thái Nam 
Tilsiter Str. 14  -  90453 Nürnberg 
Tel: 0911 - 63 83 274 
* Nguyên HÜng NguyÍn Tæng L¶c 
Neuselsbrunn Str. 41  -  90471 Nürnberg 
Tel: 0911 - 812 99 95 

Fürth, ngày 15 tháng 9 næm 2003 
TM. Ban H¶ Trì 
ñÙc HÜÖng HÒ Thanh 

 
� LÍ CÀu An ñÎnh Kÿ Tåi Chi H¶i PhÆt Tº Wilhelms- 

haven Và Vùng Phø CÆn: 
 
NhÜ thÜ©ng lŒ cÙ 2 tuÀn m¶t lÀn vào ngày Chû nhÆt Chi 

H¶i PhÆt Tº Wilhelmshaven và Vùng Phø CÆn làm LÍ CÀu 
An ñÎnh Kÿ. LÀn này vào ngày 19.7.2004 lÍ cÀu an ÇÜ®c t° 
chÙc Gia ñình Nhà anh Zens, ngÜ©i ñÙc. 

ThÆt m¶t s¿ bÃt ng© khi bÜ§c vào nhà anh. Chúng tôi h‰t 
sÙc ngåc nhiên qua s¿ trang trí bàn th© PhÆt cûa anh trong 
m¶t cæn phòng diŒn tích khoäng 25 m2. Chính gi»a bàn th© 
là ñÙc B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt ngÒi t†a thiŠn b¢ng 
ÇÒng cao 0,50m; bên phäi phäi là ñÙc ñåi Bi Quan Th‰ Âm 
BÒ tát cÀm bình nÜ§c cam lÒ; bên trái là ñÙc ñåi Th‰ Chí 
BÒ Tát cÀm Cành Hoa Sen ÇŠu tráng men láng. Phía trÜ§c 
khung bàn th© anh trang tri nhiŠu hình các ñÙc PhÆt.Trên 
Bàn Th© lúc nào cÛng tÕa mùi hÜÖng trÀm thÖm ngát, và 
ánh Çèn ÇiŒn hào quang tÕa sáng nhÃp nháy phía sau tôn 
tÜ®ng ñÙc PhÆt thÆt là sÓng Ç¶ng uy nghi. ñiŠu Çáng nói là 
m¶t ngÜ©i ñÙc, trên 30 tu°i mà anh Zens Çã tìm hi‹u h†c 
hÕi Çåo ñåo, anh phát tâm quy y Tam Bäo. Anh Çã phát 
nguyŒn æn chay trÜ©ng, h¢ng ngày bÓn cha con anh chiêm 
bái lÍ låy PhÆt tåi gia nhÜ m¶t cÜ sï PhÆt Giáo thuÀn thành. 

Sau th©i kinh cÀu an cho gia Çình cûa anh v§i l©i m©i 
chân tình toàn th‹ PhÆt Tº Çã dùng b»a cÖm chay Çåm båc 
tåi nhà anh. Nh»ng món æn chay, món xào, món chä, canh 
cÖm, xôi v.v... t¿ tay anh nÃu rÃt ngon nhÜ m¶t ÇÀu b‰p nÃu 
chay thÜ®ng hång. 

Theo l©i anh k‹ sau khi chia tay ngÜ©i v® cûa anh, anh 
Çã nhÆn hai ÇÙa con Ç‹ nuôi dÜ«ng, ÇÙa l§n 5 tu°i, ÇÙa nhÕ 
3 tu°i. Sau Çó anh Çã cÙu sÓng thêm m¶t ÇÙa bé tØ trong 
bøng mË nó vØa ÇÜ®c 2 tháng khi mà ngÜ©i mË Ç‰n Bác Sï 
ª bŒnh viŒn Ç‹ nåo thai. Anh Çã xin và b¢ng lòng cÃp dÜ«ng 
nuôi cái bào thai Çó cho khi chào Ç©i. Khi ngÜ©i mË sinh 



 

Viên Giác 143 tháng 10 næm 2004 68

cháu bé ÇÜ®c 6 ngày, anh Çã mang vŠ nuôi dÜ«ng cho Ç‰n  
ngày hôm nay. Cháu bé gái Çã ÇÜ®c 2 tu°i. 

M¶t ÇiŠu h‰t sÙc ngåc nhiên là anh Çã dåy cho 3 ÇÙa bé 
bi‰t niŒm PhÆt b¢ng ti‰ng ViŒt Nam "A Di ñà PhÆt" trÜ§c khi 
Çi ngû Ç‰n trÜ§c bàn th© låy PhÆt 3 låy. Và g¥p ai các cháu 
cÛng ch¡p tay niŒm PhÆt "A Di ñà PhÆt" rÃt rõ ràng. 

Anh Zens ch£ng nh»ng là ngÜ©i n¶i tr® rÃt giÕi, thÜÖng 
con, nuôi con, dåy con. Ngoài ra anh còn chÎu khó h†c hÕi 
Ç‹ bi‰t thêm b°n phÆn ngÜ©i PhÆt Tº tåi gia nhÜ th‰ nào. Bà 
con ª Çây ai ai cÛng khen và thán phøc anh. 

V§i tÃm lòng tØ bi cao cä và s¿ phát tâm dÛng mãnh cûa 
anh, v§i niŠm tin bÃt diŒt cûa anh phép PhÆt nhiŒm mÀu, gia 
Çình anh Zens Çã sÓng trong nguÒn an låc. 

Chi H¶i PTVNTN Wilhelmshaven và vùng phø cÆn cÀu 
nguyŒn Ön Tam Bäo pháp gi©i mÜ©i phÜÖng nh© Ön chÜ 
PhÆt gia h¶ cho gia Çình anh thân tâm an låc, bÒ ÇŠ tâm 
kiên cÓ, giác hånh viên mãn.  

   (PT. Nguyên Trí NguyÍn Væn Tâm) 

� Công an ngăn cản Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế đi 
thăm Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang 

HUẾ 01.9.204- Thời điểm này là thời điểm mà những 
người con Phật náo nức mừng đón ngày Phật hoan hỷ, 
ngày Vu Lan thắng hội, ngày xá tội vong nhân, ngày cứu 
những người tội khổ đang bị treo ngược trong ba đường ác, 
địa ngục ngạ quỷ và súc sanh.  

Trong không khí lễ hội Vu lan tại Huế năm nay, như mấy 
năm trước, Tăng đoàn Thừa Thiên - Huế cử hành lễ Tự tứ 
tại Tổ đình Linh Quang. Toàn thể chư Tăng và phật tử hiện 
diện tại Giới trường Linh Quang được vinh hạnh nghe từng 
cầu từng chữ của bức thông điệp rất thâm thuý, rất đạo vị, 
của đức đệ tứ Tăng thống GHPGVNTN. Một bức thông điệp 
hùng hồn, đã làm cho hàng trăm ngàn người, cả xuất gia 
lẫn tại gia, trong và ngoài nước rất cảm động và tri ơn Ngài 
vô hạn. Ngài dạy chúng ta phải tự tạo hòn đảo an toàn cho 
chính mình “... tự mình xây dựng hòn đảo an toàn cho huệ 
mạng của mình, và cũng là chăm bón ruộng phước cho 
nhân gian, cho những người có thiện tâm, có mắt sáng để 
nhìn thấy chánh đạo, có tai tỏ để nghe được chánh 
pháp....”; đối với các thầy Tỳ kheo hay tỳ kheo ni, Ngài dạy 
“đừng biến chỗ tu hành thanh tịnh trang nghiêm thành đấu 
trường mua danh bán chức...”. Ngài đã thấy rõ nỗi đau 
nhức nhối ấy. Nỗi đau khi đồng đạo chạy theo thế quyền mà 
bội nghĩa quên mất sơ tâm, phấn đấu “với những phấn đấu 
thế gian để mưu cầu lợi dưỡng, địa vị xã hội” và “dễ dàng 
tuân hành mệnh lệnh của người đời”. Đối với Phật tử tại gia 
thì Ngài dạy phải “hộ trì chánh pháp trên tất cả, là thực hành 
những lời giáo huấn của đức Thế Tôn để nâng cao phẩm 
chất của bản thân, sống cuộc đời có ý nghĩa cho mình và 
cho nhân quần xã hội”, đồng thời “nương trên phẩm chất 
của Thánh đạo được tu tập đó mà chống lại sự xấu ác của 
thế gian....”. Lời dạy của Ngài đệ tứ Tăng thống 
GHPGVNTN trong bức Thông điệp Vu lan, PL2548 năm nay 
đã được Hoà thượng Thích Như Đạt - thành viên Hội đồng 
Trưởng lão GHPGVNTN, cung kính tuyên đọc một cách oai 
hùng tại Lễ Tự Tứ - Tổ đình Linh Quang - Huế.  

Cũng vào ngày Tự tứ (14.07, PL. 2548), Tăng Đoàn 
Thừa Thiên - Huế đã có một cuộc họp, bàn về việc vào Bình 
Định để đảnh lễ đức đại lão Đệ tứ Tăng thống, nhân mùa 
Vu lan báo hiếu nầy. Đó là việc làm hoàn toàn phù hợp với 
tinh thần Đạo hiếu, đúng với tinh thần Tri Ân và Báo Ân của 
Đạo Phật. Cho nên, khi vấn đề đi Bình Định được chư Tôn 
đức Tăng đoàn Thừa Thiên -Huế đưa ra, toàn bộ chư Tăng 
đều hào hứng, hoan hỷ và quyết tâm vào đảnh lễ Ngài. Thời 
gian sẽ khởi hành vào sáng ngày 18.07.Giáp thân 
(02.09.2004).  

TT Thích Chơn Niệm được chư Tăng cử lo liệu xe cộ 
cho chuyến vào Bình Định, và bên tài xe đã đồng ý. Nhưng 
hôm nay, ngày 01.09.2004, công an Thừa Thiên- Huế đã 
đến tận nhà của các Tài xế xe và ra khẩu lệnh cấm chở các 
Thầy tu đi vào Nam, nhất là các Thầy thuộc chùa Từ Hiếu. 
Nếu các tài xe không báo huỷ hợp đồng các chuyến xe vào 
Bình Đình do Tăng đoàn Thừa thiên - Huế tổ chức thì sẽ bị 
thâu bằng lái và còn gặp nhiều khó khăn phiền phức khác 
nữa. Và, TT. Thích Chơn Niệm đã nhận sự từ chối từ phía 
các lái xe.  

Họ cho quý thầy biết, do Công an cấm họ không được 
chở các Thầy Tăng đoàn Huế đi Bình Định vào ngày 
18.07.Giáp thân (02.09.2004). Dầu có cố gắng đi thuê chủ 
xe khác thì câu trả lời mà TT Chơn Niệm nhận được cũng 
giống như các chủ xe trước.  

Cũng trong thời điểm này, công an giao thông, công an 
hình sự mặc thường phục và sắc phục, đang ráo riết bao 
vây tại các Chùa Từ Hiếu, Linh Mụ, Phước Thành, Thuyền 
Lâm, Châu Lâm, Báo Quốc,.... Điện thoại của TT Thái Hoà - 
đang cư trú tại chùa Từ Hiếu bị cắt đúng vào thời điểm này 
(17.07.AL).  

Qua đó, chúng ta thấy rõ rằng, việc công an ỷ quyền, 
dựa vào quyền lực mà ngăn chặn việc chư Tăng và Phật tử 
thuộc Tăng đoàn Thừa Thiên - Huế vào đảnh lễ Hoà 
Thượng đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang, nhân ngày 
Báo Hiếu là việc làm trái với đạo làm người, trái với truyền 
thống Cảm Niệm tiền nhân.  

Không lẽ, Lãnh đạo Đảng chỉ thị cho các Công an Thừa 
Thiên Huế làm việc trái đạo lý làm người như thế ư? Có 
chính quyền nào hay đạo lý nào ngăn chặn việc đền ơn đáp 
nghĩa trong quan hệ giữa con người với con người không? 
Chúng tôi hoàn toàn phản đối việc làm phi đạo đức này của 
chính quyền Thừa Thiên - Huế.  (Nguyên Châu) 

 
� Cap Anamur k› niŒm 25 næm thành lÆp 
Theo l©i m©i cûa t° chÙc Cap Anamur; nên ThÜ®ng T†a 

PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên Giác Hannover Çã cùng v§i SÜ 
Huynh Hà ñÆu ñÒng Ç‰n Troisdorf vào ngày 4 tháng 9 næm 
2004 Ç‹ tham d¿ lÍ k› niŒm nÀy. 

Có khoäng hÖn 4.000 ngÜ©i vŠ Çây d¿ lÍ thu¶c th‰ hŒ 
thÙ nhÃt và thÙ 2. Trong khi Çó theo thÓng kê cûa Cap 
Anamur Çã v§t ÇÜ®c hÖn 11.000 ngÜ©i và cä diŒn Çoàn tø 
gia Çình n»a, Çã nâng t°ng sÓ lên hÖn 15.000 ngÜ©i trong sÓ 
100.000 ngÜ©i ViŒt Nam Çang hiŒn diŒn tåi C¶ng Hòa Liên 
Bang ñÙc. 

Bà Merkel, ñåi diŒn CDU, bà B¶ TrÜªng B¶ Phát Tri‹n, 
ông ThÎ TrÜªng thành phÓ Troisdorf, ông Nobert Blüm c¿u 
B¶ TrÜªng B¶ Lao ñ¶ng, ông Biovette, ông bà Neudeck và 
rÃt nhiŠu chánh khách Çã Ç‰n tham d¿ lÍ nÀy. 

Ông NguyÍn H»u HuÃn và bà Yvette Kühn Çã dÅn Çåo 
chÜÖng trình và tuÀn t¿ gi§i thiŒu các ti‰t møc suÓt hÖn 3 
ti‰ng ÇÒng hÒ nhÜ th‰. ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng chùa 
Viên Giác Hannover Çåi diŒn cho PhÆt Giáo Çã cùng v§i SÜ 
Huynh Hà ñÆu ñÒng, Çåi diŒn cho C¶ng ÇÒng Công Giáo, 
lên bàn th© T° QuÓc Ç‹ làm lÍ tÜªng niŒm Ç‰n nh»ng ngÜ©i 
vÜ®t bi‹n tìm t¿ do không may Çã bÎ mŒnh båc, ch‰t chìm 
nÖi bi‹n cä và nh§ Ön Ç‰n nh»ng ngÜ©i Çã cÙu sÓng ngÜ©i 
vÜ®t bi‹n. 

Bu°i lÍ thÆt h‰t sÙc thành công qua nhiŠu khâu. Vì Ban 
T° ChÙc Çã chuÄn bÎ rÃt chu Çáo. Do vÆy chúng ta có quyŠn 
hy v†ng là th‰ hŒ thÙ hai và nh»ng th‰ hŒ k‰ ti‰p cûa con 
em ViŒt Nam chúng ta nói riêng hiŒn Çang sÓng tåi C¶ng 
Hòa Liên Bang ñÙc nÀy và kh¡p nÖi trên th‰ gi§i nói chung 
së Çi vào nŠ n‰p và së thành công hÖn nh»ng th‰ hŒ Çã Çi 
trÜ§c.� 
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TØ ThiŒn & Xã H¶i 
 

Chùa SÜ N» Bäo Quang 

38 Núi Thành - ñà N¤ng 
ñiŒn Thoåi: 0511- 632051 

 

ThÜ cäm Ön 
 

Kính gªi: Quš PhÆt Tº tåi ñÙc 
QuÓc, 

Chùa chúng tôi thành lÆp m¶t sÓ 
PhÆt Tº làm tØ thiŒn t¿ nguyŒn Çóng 
góp và nh»ng nhà häo tâm ûng h¶ Ç‹ 
gây quÏ. 

ñÙc PhÆt dåy cÙu kh° ban vui là 
hånh nguyŒn cûa nh»ng ngÜ©i con 
PhÆt. TØ lâu PhÆt Tº tåi chùa Çã th¿c 
hiŒn lòng nhân Çåo Ãy. H¢ng næm vào 
nh»ng ngày lÍ PhÆt ñän, lÍ Vu Lan, 
Vía Quan Âm, T‰t Nguyên ñán... hay 
nh»ng lúc thiên tai xäy ra tåi các ÇÎa 
phÜÖng trong nÜ§c, Chùa Çã t° chÙc Çi 
thæm và t¥ng quà tåi các Tråi mÒ côi, 
Tråi mù, Tråi cùi, khu dÜ«ng lão, các 
bŒnh viŒn, bŒnh viŒn tâm thÀn, bŒnh 
viŒn da liÍu, các khoa lao, lây... là 
nh»ng nÖi chùa thÜ©ng xuyên thæm 
vi‰ng t¥ng tiŠn båc và th¿c phÄm, t¥ng 
gåo cho nh»ng gia Çình nghèo ª ÇÎa 
phÜÖng, tåi Chùa nhân các dÎp T‰t, LÍ 
Vía. 

Theo yêu cÀu cÃp thi‰t cûa bŒnh 
nhân nghèo ª các bŒnh viŒn, nhà 
Chùa Çã t° chÙc nÃu nh»ng "NÒi Cháo 
Tình ThÜÖng" tØ ngày 15.9.1995 cho 
Ç‰n nay tåi bŒnh viŒn ña Khoa ñà 
N¤ng (Khoa Lao và Khoa Lây), BŒnh 
viŒn quÆn 1 ñà N¤ng (nay là QuÆn Häi 
Châu) cho cä toàn khoa, bŒnh viŒn Da 
LiÍu (ÇÜ©ng Ngô Gia T¿ - ñà N¤ng). 
Nh»ng "NÒi Cháo Tình ThÜÖng" së 
ÇÜ®c th¿c hiŒn thÜ©ng xuyên và mãi 
mãi Çã ÇÜ®c các PhÆt Tº xa, gÀn giúp 
Ç«. 

VØa qua Chùa chúng tôi Çã nhÆn 
ÇÜ®c sÓ tiŠn 1.200 Euro (m¶t ngàn hai 
træm Euro) cûa quí vÎ PhÆt Tº ª ñÙc 
QuÓc, ûng h¶ cho b»a cÖm trÜa ngÜ©i 
nghèo bŒnh viŒn M¡t - ñà N¤ng. 

Thay m¥t nh»ng ngÜ©i bÃt hånh, 
nhà Chùa xin hÒi hÜ§ng công ÇÙc, 
Ông, Bà lên ngôi Tam Bäo. NguyŒn 
cÀu quí vÎ luôn ÇÜ®c an lành, phÜ§c 
huŒ, song tu, BÒ ñŠ tâm kiên cÓ. 
 

ñà N¤ng, ngày 29 tháng 7 næm 
2004-09-07 T†a Chû B°n T¿ 

Ni SÜ Thích N» DiŒu Cänh 
(Kš tên và Çóng dÃu) 

T° Çình PhÜ§c Lâm 
ngày 12.8.2004 

 
Nam Mô A Di ñà PhÆt 
Kính båch ThÜ®ng T†a, 
 
TrÜ§c và trên h‰t xin kính chúc 

ThÜ®ng T†a pháp th‹ khÜÖng an, huŒ 
Çæng thÜ©ng chi‰u, PhÆt s¿ viên 
thành. 

 
Hôm tôi nhÆn ÇÜ®c tiŠn cûa 

ThÜ®ng T†a gªi vŠ do ThÀy NhÜ ñÎnh 
chuy‹n giao 4.200 Euro. Tôi có nh© 
Email qua Ç‹ TT ÇÜ®c rõ. NhÜ mong 
muÓn cûa TT và ThÀy Hånh TuÃn tôi 
cÓ g¡ng vay mÜ®n Ç‹ hoàn thành ngôi 
nhà Tây và nhà Linh trÜ§c r¢m tháng 
tÜ Ç‹ có nÖi cho chÜ Tæng an cÜ và nÖi 
th© phøng chÜ vong linh kš t¿ tåi chùa. 
TrÜ§c Çây nhÜ TT Çã bi‰t, nÖi th© chÜ 
hÜÖng linh tåi gian gi»a cûa nhà Tây 
và trên chùa. ñ‹ °n ÇÎnh và trang 
nghiêm nÖi chÓn T°. Nay Çã làm riêng 
m¶t ngôi nhà th© chÜ hÜÖng linh riêng 
biŒt và ngôi nhà Tây nay làm låi chÌ 
dành cho sinh hoåt Tæng và khách lÜu 
trú. 

 
Næm nay ñåo tràng an cÜ tåi T° 

ñình sÓ chÜ Tæng thÜ©ng trú là 40 vÎ 
sÓ ngoåi trú là 10 vÎ. Nh»ng vÎ nÀy do 
Çang trùng tu chùa hay Çang làm thû 
tøc Ç‹ xin phép trùng tu và già y‰u. 

Công ÇÙc cûa ThÜ®ng T†a trong 
viŒc trùng tu ngôi T° ñình thÆt là l§n 
lao, chúng tôi chÌ bi‰t dâng lên Tam 
Bäo và LÎch ñåi T° SÜ chÙng giám. 

Xin kính gªi qua ThÜ®ng T†a m¶t 
sÓ hình änh sau khi xây d¿ng các công 
trình Çã hoàn tÃt Ç‹ ThÜ®ng T†a liÍu 
tri. 

Kính chúc ThÜ®ng T†a và ñåi 
Chúng quš t¿ luôn luôn an låc và cát 
tÜ©ng. 

 
Kính thÜ, 
Thích Hånh Hoa 
(Kš tên và Çóng dÃu) 
 
TB: ChÜ Tôn ñÙc và ñåi Chúng 

Çåo tràng an cÜ tåi T° ñình PhÜ§c 
Lâm kính gªi l©i thæm ThÜ®ng T†a 
cùng ñåi Chúng quš t¿. Kính chúc 
ThÜ®ng T†a và ñåi Chúng quš t¿ 
nhiŠu sÙc khÕe và an låc. 
 

Kính gªi qua ThÜ®ng T†a vài tÃm 
hình ñåi LÍ PhÆt  PL 2548 tåi H¶i An 
và ChÜ Tæng an cÜ tåi T° ñình PhÜ§c 
Lâm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TØ phía trÜ§c chùa nhìn vào. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TØ nhà ñông chùa nhìn qua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phía sau nhà Tây. 
 

CHÐÖng trình hoåt Ç¶ng 
Ban tØ thiŒn  

chùa linh thÙu 
 
Trong th©i gian qua, Ban TØ ThiŒn Chùa 
Linh ThÙu Çã Çón nhÆn nh»ng s¿ Çóng góp 
và ûng h¶ cho các chÜÖng trình TØ ThiŒn 
cûa Quš vÎ häo tâm sau Çây: 
 
� ChÜÖng trình NÒi cháo tình 
thÜÖng 
Quš Çåo h»u: TrÀn Minh Tân (Bad 
Pyrmount) 20€. Thúy PhÜ®ng  (Bad 
Pyrmount) 20€. QuÀy hàng Tình thÜÖng 
Chùa Viên Giác (Hannover) 100€. …n danh 
30€. NguyÍn ThÎ Mai (Austria) 50€. ñoàn 
Minh TuÃn & Ng†c Minh (Radebeul) 10€. 
LÜÖng ThiŒu Minh (Schweiz) 10Fr. Lš HÒng 
Cúc (") 25Fr. Lâm NhÙt DÛng (Schweiz) 
10Fr. TrÀn Væn Thoåi (") 10Fr. TrÀn HÒng, 
Thu NguyŒt (") 10Fr. Lê TuÃn, HÒng (") 
25Fr. NguyÍn Thành Phøng (") 15Fr. ñ‡ 
Trung Kiên (") 10Fr. VÜÖng Gia H‡ ( ") 5 Fr. 
DiŒp Thanh Phong  (") 5Fr. Phåm PhÜ§c 
ThuÆn (") 10Fr. Lê Công Th† & Dung (") 
10Fr. NguyÍn ThÎ HÜ©ng (") 5Fr. Phåm Kim 
PhÜ®ng ( ") 20Fr. SÜÖng (") 10Fr. Võ Væn 
Chánh (") 15Fr. Tråi L¶c Uy‹n Thøy Sï 
40Fr. …n danh 20Fr. TrÜÖng Mänh Mai (") 
10Fr. Võ Væn Mai (Berlin) 15Fr. TrÀn MÏ 
Lan  (France) 30€. NguyÍn Væn Dung 50€. 
NguyÍn ThÎ DiŒu Hånh  (Berlin) 75€. Tran 
Duy Hoanh 25€. NguyÍn ThÎ ñoan Trang 
5€. NguyÍn ThÎ DiŒu Hånh (Berlin) 15€. Dr. 
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Nam Huan Nguyen 100€. La ThÎ HÒng Vân 
20€. Lam Thi Hung Nhung (Berlin) 100€. Lê 
Anh KiŒt (") 5€. Lê Bùi ThÎ H¢ng (") 3€. Lê 
ViŒt HÆu (") 2€. Phan MÏ Linh (") 5€. Lê 
Anh Phong (") 5€. Lê Thanh Trúc (") 5€. Lê 
ThÎ KiŠu Oanh (") 5€.  ThiŒn CÜ (") 5€. 
Phan ThÎ Hoa (") 5€. NguyÍn Væn Sinh (") 
20€. NguyÍn ThÎ MÏ (") 5€. NguyÍn Quÿnh 
Anh (") 5€. NguyÍn ThÎ Nga (") 10€. Phan 
H»u P. Chinh (") 5€. ñ¥ng ThÎ HuyŠn (") 
15€. …n danh 20€. NguyÍn ThÎ Liêng 
(Concarneau) 105€. Ngô ThÎ Nga (France) 
10Fr. Gñ Bùi DÜÖng (Hòa Lan) 50€. TrÀn 
KiŠu DiÍm (Tübingen) 50€. HuŒ Linh (Hòa 
Lan) 50€. Christine Pinelli (France) 40€. 
QuÀy hàng Tình thÜÖng Chùa Viên Giác 
(Hannover) 50€. TrÎnh Minh Tân (Bad 
Pyrmount) 20€. Phåm ThÎ Kim Xuân  
(Langenhagen) 10€. NguyÍn H»u HiŒp 
(Hamburg) 30€. Quäng PhÜ§c 20€. TrÎnh 
Thu Hà (Potsdam) 15€. Mã Væn Huy (Thøy 
ñi‹n) 100US. DiŒu Ng†c (") 50€. Phåm Phú 
Khanh  (Metz) 30€. HÒ ThÎ PhÜÖng Lan 
25€. Tam Son Banh (Hohen) 10€. NguyÍn 
ThÎ ñoan Trang (Berlin) 10€. NguyÍn ThÎ 
DiŒu Hånh (Berlin) 30€.  
 
� ChÜÖng trình Tìm Låi Ánh Sáng. 
Quš Çåo h»u: QuÀy hàng Tình thÜÖng Chùa 
Viên Giác (Hannover) 150€. ThiŒn ñÙc 50€. 
NguyÍn Ánh Tuy‰t (France) 50€. LÜÖng 
ThiŒu Minh (Schweiz) 10Fr. Lš HÒng Cúc 
(") 25Fr. Lam NhÙt DÛng (") 10Fr. TrÀn Væn 
Thoåi (") 10Fr. TrÀn HÒng & Thu NguyŒt (") 
10Fr. Lê TuÃn & HÒng (") 25Fr. NguyÍn 
Thành Phøng (") 15Fr. Phåm Minh Ti‰n (") 
20Fr. ñ‡ Trung Kiên (") 10Fr. VÜÖng Gia 
H‡ 5Fr. DiŒp Thanh Phong 5Fr. Phåm 
PhÜ§c ThuÆn 10Fr. Lê công Th† & Dung 
10Fr. NguyÍn Thi HÜ©ng 5Fr. Tråi L¶c 
Uy‹n Thøy Sï 50Fr. TrÀn MÏ Lan (France) 
100€. NguyÍn ñÙc Hà (Augsburg) 100€. 
Phåm væn M¶c 10€. NguyÍn QuÓc Thông 
(Bonn) 100€. Phåm Væn M¶c 10€. Phåm 
ThÎ Cúc (Altdorf) 20€. Tran Duy Hoanh 50€. 
Phåm Væn M¶c 10€. Dr. Nam Huan Nguyen 
(Aachen) 100€. La ThÎ HÒng Vân 40€. Lam 
Thi Hung Nhung (Berlin) 100€. Trinh 
Nguyen (Hamburg) 20€. Ngô ThÎ Nga 
(France) 20€. 5 em bé: NguyÍn Thäo, 
NguyÍn Minh, Minh Hi‰u, Ng†c Hân, 
NguyÍn Mai Xinh (Essen) 10€. VÛ ThÎ Liên 
(Bamberg) 100€. Gñ Bùi DÜÖng 
(Hòa Lan) 50€. Lê VÛ PhÜÖng HiŠn (") 50€. 
QuÀy hàng Tình thÜÖng Chùa Viên Giác 
(Hannover) 150€. TrÎnh Minh Tân (Bad 
Pyrmount) 30€. VÛ Væn ñÎnh (Haßloch) 
50€. Fam. Grün (Düren) 50€. Phåm ThÎ Kim 
Xuân (Langenhagen) 50€. NguyÍn H»u 
HiŒp (Hamburg) 50€. Quäng PhÜ§c 50€. 
LÜu ThÎ Mai (Schweden) 300 Kron. Gñ 
TrÎnh NhÆt Thæng (Thøy ñi‹n) 100US. DiŒu 
Ng†c (") 50€. Tam Son Banh (Hohen) 10€. 
Phåm ThÎ Cúc (Altdorf) 20€. Phåm Væn 
M¶c 10€. Phåm ThÎ Cúc (Altdorf) 20€. 
Phåm Væn M¶c 10€. Tran Jenny Ha- Regen 
50€. Lê ThÎ Båch Tuy‰t 100€. ñoan Bao 
Nguyen 100€. 
 
� ChÜÖng trình xe læn 
Quš Çåo h»u: TrÀn Hi‰u ñÙc (Oesterreich) 
200€. NguyÍn ThÎ Mai (Austria) 50€. Gñ 
ThiŒn Hùng, HuŒ ñào (Berlin) 100€. TrÀn 
MÏ Lan (France) 30€. NguyÍn QuÓc Thông 
(Bonn) 100€. Phan Duy PhÜÖng, Phan ThÎ 
Kim 100€. Phåm ThÎ Cúc (Altdorf) 20€. Lã 
ThÎ HÒng Vân 40€. Lam Thi Hung Nhung 

(Berlin) 200€. Phåm ThÎ Kim Xuân 
(Langenhagen) 100€. VÛ ThÎ Ngân và TrÀn 
ThÎ Kim Anh (Berlin) 20€. LÜu ThÎ Mai 
(Göterborg) 200 Kron. Gñ Ngô Vuæ (Thøy 
ñi‹n) 100US. DiŒu Ng†c (") 100€. Tam Son 
Banh (Hohen) 10€. Phåm ThÎ Cúc (Altdorf) 
20€. Hecker và Oliver Nhu 50€.  
Trong phÀn danh sách n‰u có s¿ sÖ sót, xin 
quš vÎ vui lòng liên låc vŠ Ban TØ ThiŒn 
Chùa Linh ThÙu, cÛng nhÜ m†i thÜ tØ th¡c 
m¡c xin gºi vŠ: 
 

Chùa Linh ThÙu 
Pinneberger Weg.14.  13581 Berlin- 

Germany. Tel.  030- 367112 87 ho¥c 
linh-thuu-tu@gmx.de 

M†i s¿ ûng h¶ xin chuy‹n vŠ trÜÖng møc: 
Buddh.Vietn. Gemeinde Berlin e.V 

Deutsche Bank 24 . BLZ: 100 700 24 
Konto Nr. 075 047 0700 

(Xin ghi rõ H†, Tên, ñÎa chÌ và ûng h¶ 
chÜÖng trình nào cûa Ban TØ ThiŒn).  
 
 

Nh»ng tÃm lòng tí hon 
 

Tôi ch®t dØng tay låi trên máy 
Computer, khi vi‰t Ç‰n danh sách cûa 
5 em bé NguyÍn Thäo, NguyÍn Minh, 
Minh Hi‰u, NguyÍn Hân, NguyÍn Mai 
Xinh ª Essen v§i sÓ tiŠn ûng h¶ là 10 
Euro. 

M¶t cäm xúc thÆt månh khi‰n tôi 
bÒi hÒi cäm Ç¶ng. V§i sÓ tiŠn khiêm 
nhÜ©ng trên, ch¡c các em cÛng Çã 
phäi nhÎn phÀn quà cûa mình Ç‹ gºi vŠ 
ChÜÖng trình TØ ThiŒn Tìm låi Ánh 
Sáng cûa Chùa Linh ThÙu. SÓ tiŠn trên 
tuy chÜa Çû cho m¶t c¥p m¡t nhÜng 
tÃm lòng cûa các em vô cùng quš báu, 
cÛng nhÜ s¿ giáo døc hÜ§ng dÅn cûa 
cha mË thÆt là khéo léo. Các bÆc phø 
huynh Çã hình thành trong lòng các 
con em  m¶t khái niŒm Lá lành Çùm lá 
rách, khÖi dÆy m¶t tình thÜÖng r¶ng rãi 
ÇÓi v§i ÇÒng bào ru¶t thÎt ª thÆt xa 
Çang trong hoàn cänh thÆt khÓn kh° 
mà các em có th‹ chÜa bao gi© g¥p 
m¥t.  

ThÆt vÆy, ÇÓi v§i các em nhÕ ÇÜ®c 
sinh ra và l§n lên tåi các nÜ§c t¿ do, 
væn minh, ÇÀy Çû vÆt chÃt, nhÃt là vào 
sÓ tu°i tØ 10 Ç‰n 15 ít thÃy ÇÜ®c ho¥c 
cäm nhÆn ÇÜ®c nh»ng n‡i khÓn khó, 
thi‰u thÓn cûa nh»ng ngÜ©i ª quê nhà 
Çã và Çang gánh chÎu. S¿ hi‹u bi‰t và 
thông cäm nÀy chÌ có ÇÜ®c qua s¿ 
giúp Ç«, giáo døc cûa các bÆc phø 
huynh.  

M¶t hình änh khác cûa các em nhÕ 
ª Berlin Ç‰n Chùa Linh ThÙu v§i cái 
nhìn b« ng« trÜ§c tÃm bäng ChÜÖng 
trình TØ ThiŒn cÛng giúp tôi có nhiŠu 
cäm xúc Ç‹ vi‰t nh»ng dòng nÀy. 
Nh»ng tÃm hình cûa các cø già gÀy 
còm da b†c xÜÖng n¢m trên giÜ©ng, 
Çây bà cø Óm tong teo Çang ÇÜ®c Çút 
tØng ngøm cháo, kia các thanh niên 
mà hai chân cøt mÃt ngÒi trên xe læn, 
m¶t vài em bé m¶t bên m¡t còn ÇÜ®c 

bæng kín vì m§i m°. Các em nhìn mãi 
mà ch£ng có khái niŒm gì vŠ nh»ng 
hình änh trên. Có lë Çó là nh»ng hình 
änh thÆt lå ÇÓi v§i các em, nhìn mà 
ch£ng hi‹u tåi sao låi có nh»ng ngÜ©i 
nhÜ vÆy, có liên quan gì Ç‰n mình và 
nên làm gì. ThÆt Çáng ti‰c n‰u các em 
ti‰p tøc không ÇÜ®c hi‹u bi‰t vŠ nh»ng 
hình änh trên. NhÜng may m¡n các em 
Çã ÇÜ®c s¿ h‡ tr® cûa gia Çình và s¿ 
giäi thích cûa Ban TØ ThiŒn nên sau 
Çó Çã có s¿ suy nghï và hi‹u hÖn vŠ š 
nghïa cûa s¿ cÀn thi‰t trong viŒc giúp 
Ç« cho nh»ng ngÜ©i nghèo kh° bÎnh tÆt 
kém may m¡n nÀy. Hôm Ãy các em Çã 
t¿ Ç¶ng chung góp v§i nhau ÇÜ®c gÀn 
100 Euro cho ChÜÖng trình NÒi cháo 
Tình thÜÖng. Hoan hô các em!  

B§t mua ÇÒ chÖi m¶t chút, ít æn 
quà v¥t, m‡i ngày, m‡i tuÀn, m‡i tháng 
các em Çã có th‹ làm no lòng nh»ng 
ngÜ©i Çang Çói trong Çó có th‹ có 
nh»ng em bé dÍ thÜÖng nhÜ các em 
vÆy. 

Hy v†ng trong tÜÖng lai, Ban TØ 
ThiŒn chùa Linh ThÙu së nhÆn thêm 
ÇÜ†c nh»ng tÃm lòng vàng cûa nh»ng 
månh thÜ©ng quân tí hon nhiŠu hÖn 
n»a. ViŒc làm cûa các em không chÌ 
giúp m¶t chút vÆt chÃt cho nh»ng ÇÒng 
bào ª quê nhà mà t¿ các em cÛng có 
ÇÜ®c nh»ng cái nhìn r¶ng rãi hÖn cho 
tha nhân. ñó là bÜ§c ÇÀu cûa lòng tØ 
bi trong m‡i con ngÜ©i mà ÇÙc PhÆt 
thÜ©ng dåy bäo.  

� DiŒu Minh          
 

H¶i Tình ThÜÖng / ñÙc 
QuÓc CÙu Tr® ThÜÖng Ph‰ 
Binh Quân L¿c ViŒt Nam C¶ng 

Hòa. 
 
 Trong tháng qua quš Ân Nhân gªi vŠ 
ûng h¶ ThÜÖng Ph‰ Binh Quân L¿c 
ViŒt Nam C¶ng Hòa Çã nhÆp vào qu› 
cÙu tr® TPB. 
 Nh»ng TÃm Lòng Vàng (ti‰p theo) : 
 Ông NguyÍn Ng†c ñÜ©ng Hamburg 
50 Euro. Ông Bà NguyÍn Quang Minh 
Duseldorf 20 Euro. Ông Hoàng Ng†c 
ñÙc Fürth 50 Euro. Anh ChÎ VÛ ThÎ 
Ng†c TuyŠn 110 Euro. Bà Låi ThÎ Minh 
Tâm Magstadt 30 Euro. 
QuÀy Hàng Tình ThÜÖng Chùa Viên 
Giác (do Bác ThÎ Tâm Ngô Væn Phát 
gªi) 100 Euro. 

ñÎa chÌ liên låc H¶i Tình ThÜÖng ñÙc 
QuÓc. 

Thû Qu› : NguyÍn Ti‰n Hóa 
Im Trompeter  17 

72766 Reutlingen. Germany 
Konto Nr. 0305459700. BLZ. 64080014. 

Dresdnerbank.  Reutlingen.    
TL. 07127- 88164. 

 
 (vh. Tran ghi) 
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Sinh Hoåt C¶ng ñÒng 
 
� Lễ Đặt Viên Đá Tưởng Niệm Bà Rützel, vị ân nhân 

của người Việt tại  Hamburg và vùng phụ cận 
 
HAMBURG- Vào lúc 15 giờ ngày 21.8.2004 tại phần mộ 

của Bà Rützel trong nghĩa trang Oejendorf / Hamburg, ông 
Nguyễn Hòa đã ngỏ lời chào mừng và cảm ơn đại diện các 
Hội đoàn, Tôn giáo, Ông Rützel cùng các con và đông đảo 
quan khách Việt Đức đã đến tham dự buổi lễ đặt viên đá 
tưởng niệm nhân ngày giỗ đầu của bà Rützel.  

 

 
Ông cũng đã nhắc lại quá trình hoạt động thiện nguyện 

của bà Rützel để giúp đỡ người Việt liên tục trong suốt 25 
năm từ năm 1979 khi làn sóng thuyền nhân đầu tiên được 
chính quyền Hamburg tiếp nhận. Bà đã hướng dẫn cho 
người Việt hội nhập vào cuộc sống mới, theo học các khóa 
tiếng Đức; hoặc dẫn người Việt đến các cơ quan xã hội để 
xin trợ cấp, đến Bộ Lao Ðộng để xin việc làm; dẫn đến các 
công ty cho thuê nhà hay Wohnungsamt để giải quyết nhà ở 
cho người Việt; dẫn người già đi Bác sĩ hay đến các bệnh 
viện; dẫn trẻ em đến nhà trẻ hay trường học... Đó chưa kể 
bà đã vận động một số giáo viên người Đức phụ trách các 
lớp học bổ túc tiếng Đức hay tìm các cô giáo Việt Nam để 
mở lớp học Việt Ngữ cho con em người Việt; mở thêm lớp 
dạy kèm các môn Toán Lý Hóa hay sinh ngữ cho các học 
sinh còn yếu kém các môn học này. Ngoài ra bà còn gom 
góp những đồ gia dụng của một số người Đức hảo tâm để 
chuyên chở đến tận nhà cho số người Việt đang cần... Báo 
chí Hamburg trong thời gian đó mệnh danh bà Rützel là 
"người mẹ Việt Nam". 

Thời gian sau này, bà hướng sự giúp đỡ cho người 
ngoại quốc nói chung và được cơ quan chính quyền 
Hamburg tiếp trợ cho công việc nhân đạo của bà. Bà làm 
việc không kể đến thời gian, bất chấp cuối tuần, chỉ mưu 
cầu an vui hạnh phúc cho người và quên chính bản thân 
của bà. Bà là một vị Bồ Tát trong cõi Ta Bà, là một vị Thiên 
Thần trên cõi trần thế! Tiếc thay, bà đã ra người thiên cổ và 
người Việt tại Hamburg đã mất đi một vị đại ân nhân! 

Trong buổi lễ, số Phật Tử tham dự đã đọc một thời kinh 
Bát Nhã Ma Ha Mật Đa Tâm Kinh, số tín hữu Thiên Chúa 
Giáo cũng đã đọc một thời kinh và hát bài ca cầu nguyện 
cho linh hồn ngưòi quá cố. Đặc biệt ông Mục Sư Georg von 
Oppen đã hết sức ngạc nhiên và tỏ lời ca ngợi lòng nhớ ơn 
của người Việt còn tưởng nhớ đến người đã chết cách đây 
một năm. Ông cho biết đây là một sự kiện bất thường đối 
với người Đức và theo ông người Đức cũng nên học thêm 
cái truyền thống tốt đẹp này của người Á Châu. (PV) 

  

� ĐẠI HỘI CAP ANAMUR THÀNH CÔNG MỸ MÃN 
(Troisdorf / Đức) - Khoảng 4000 người Việt, đa số đã 

được con tàu nhân đạo Cap Anamur cứu vớt sinh mạng 
trên đường vượt biển từ 25 năm trước, nay đã trở về tham 
dự Đại Hội Kỷ Niệm 25 năm Cap Anamur được Ủy Ban Cap 
Anamur tổ chức ngày 04.9.2004 tại Bürgerhaus, thành phố 
Troisdorf- nơi cư ngụ của Ông Bà Rupert và Christel 
Neudeck. 

Đối với người Việt, đây là ngày hội ngộ của gần 13.000 
thuyền nhân được vớt trong vòng 6 năm từ cuối năm 1979 
và cũng là dịp để cho người Việt tỏ lòng biết ơn Ủy Ban Cap 
Anamur, dân chúng và chính quyền Đức đã mở rộng vòng 
tay nhân đạo đón nhận họ vào cộng đồng của dân bản xứ. 
Cho đến hôm nay, dù đa số đã ổn định cuộc sống, con cháu 
họ đã thành công và hội nhập vào xã hội mới, nhưng họ vẫn 
luôn nhớ ơn, vì đó là truyền thống của dân tộc Việt Nam. 

Đối với Đức, các chính khách, báo chí và đài phát thanh 
WDR đã ca ngợi những thành tựu của những công dân Đức 
gốc Việt đã đóng góp vào sự phát triển xã hội Đức cũng 
như bảo tồn những truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt 
Nam.  

Buổi đại hội bắt đầu từ 13 giờ với phần trình chiếu 
những cuốn phim tài liệu về việc cứu vớt thuyền nhân trên 
biển, đặc biệt cuốn phim về dự án giúp phát triển vùng U 
Minh / Cà Mau do chính Ông Neudeck đã về điều nghiên 
tận hiện trường trong công tác nhân đạo của Hội Mũ Xanh 
(Grünhelme e.V.). 

 
Thượng Tọa Thích Như Điển và Sư Huynh Hà Đậu Đồng 

trao hoa cảm tạ Ông Bà Tiến sĩ Neudeck 
 
Nhưng đại hội được chính thức khai mạc từ 15 giờ. 

Trong số quan khách hiện diện có Bà Dr. Angela Merkel, 
Chủ Tịch Đảng CDU, Bà Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD, 
Bộ Trưởng Phát Triển Hợp Tác Kinh Tế), Ông Frank Alt 
(đặc phái viên báo chí đài ARD), Ông Alfred Biolek, Ông Dr. 
Blüm (cựu Tổng Trưởng Lao Động), Ông Dr. Alias Bierdel 
(đương kim Chủ Tịch Ủy Ban Cap Anamur) và rất nhiều 
chính khách và những nhân vật có tiếng tăm khác tại Đức. 
Thủ Tướng Gerhard Schröder, vì bận họp nội các nên 
không đến tham dự được. Ông Dr, Neudeck đã đọc lời chào 
mừng và cảm ơn quan khách và "bạn hữu Việt Nam" đã 
đến tham dự. Sau đó là nghi lễ truy điệu cho hương linh 
những nạn nhân đã bỏ mình trên con đường tìm tự do do 
Thượng Tọa Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên 
Giác, đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo VNTN tại Đức và Sư 
Huynh Hà Đậu Đồng, đại diện cho Cộng đồng Thiên Chúa 
Giáo tại Đức chủ lễ. Hai vị lãnh đạo tinh thần cũng đã ngỏ 
lời tri ân những vị ân nhân cũng như chính quyền Đức đã 
bảo bọc và giúp đỡ người Việt tỵ nạn. 

Sau đó là phần phát biểu cảm tưởng của các chính 
khách, đặc biệt là hai nữ chính trị gia lớn là Bà Angela 
Merkel (CDU) và Bà Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) đã 
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liên minh khởi xướng một phong trào phi đảng phái trong 
Quốc hội Đức, nhằm kêu gọi các nghị viên hãy ủng hộ 
những công tác nhân đạo của Hội Mũ Xanh.  

Đó là hai điểm được chính giới và báo chí Đức cũng 
như quan khách đánh giá là thành công đặc biệt của buổi 
đại hội. 

 
Bà Dr.Angela Merkel (CDU) và Bà Heidemarie Wiecorek-

Zeul (SPD) 
 
Bức tranh "liều chết vượt đại dương để tìm tự do" của 

một nữ họa sĩ Đức, với đầy đủ chữ ký của những chính trị 
gia hiện diện, được bán đấu giá ngay trong phần văn nghệ 
phụ diễn, lên đến 3.000 Euro. Người mua là một thuyền 
nhân được tàu Cap Anamur vớt, nay anh ta muốn mua gọi 
là góp phần ủng hộ chương trình nhân đạo của Cap 
Anamur. 

Ngoài ra, trong ngày đại hội còn có anh Hoàng Ngọc 
Anh, đến từ Hoa Kỳ. Anh cũng là một thuyền nhân được tàu 
Cap Anamur vớt, nay đã thành công và thành danh nên anh 
đã dành nhiều thời gian, công sức và một số tiền khá lớn để 
thực hiện cuốn DVD  "CAP ANAMUR & VN  
BOATPEOPLE" phát hành trong ngày đại hội. 

 
Cuối cùng, ngay trong ngày đại hội người ta cũng đã 

quyên góp được trên 22.000 Euro để ủng hộ cho chương 
trình nhân đạo của Hội Mũ Xanh (Grünhelme e.V.) 

 
(Tin: PV, Ảnh: V.Thịnh) 

 
� DANK an ALLE VEITNAMESEN 
 
Von Dr. Rupert Neudeck 
Den  06.9.2004 
 
Nun sind wir nur 48 Stunden von dem großen 

Vietnamesen Treffen entfernt und alle sind ganz begeistert. 
Das war eine wunderbare Danksagung an die deutsche 
Bevölkerung, an die deutsche Bundesregierung und an das 
Komitee CAP ANAMUR. Die Troisdorfer Bürger, die 
Zeitungen, der WDR in seinem Radio und 
Fernsehprogramm all sind ganz erfüllt von den Leistungen, 
die die neuen vietnamesische Bürgerinnen und Bürger für 
die deutsche Gesellschaft bringen. 

Heute schreibt eine der großen Zeitungen Deutschlands, 
die FAZ: „Die boat people sind ein Musterbeispiel für 
Integration. Die meisten haben eine eigenständige 
wirtschaftliche Existenz gefunden. Ihre Kinder sprechen 
akzentfreies Deutsch mit regionaler Ausprägung, etwa 
rheinisch oder schwäbisch. Ein buddhistischer Mönch und 
ein vietnamesischer katholischer Priester sprachen in 

Troisdorf Gebete des Dankes und der Erinnerung an die 
ungezählten Menschen, die in den Fluten umkamen“. 

Die beiden großen Frauen der deutschen Politik Dr. 
Angela Merkel, die Vorsitzende der CDU und die 
Bundesministerin für Entwicklungshilfe, Heidemarie 
Wieczorek-Zeul haben sich zu einer gemeinsamen 
interfraktionellen Initiative verbündet: Sie wollen 
Abgeordneten des Bundestages aufzurufen, sich an 
Aktionen der GRÜNHELME zu beteiligen. Wer konkret 
etwas beigetragen hat, bekommt auch eine Beziehung dazu, 
sagte Frau Merkel. 

Meine Vietnamesen habe tatsächlich 22.396,58 Euro in 
Troisdorf gesammelt. Das ist noch nicht genug für das 
Projekt (wir brauchen 70.000 Euro) - aber wir werden die 
ersten Schritte beginnen: Registrierung der Organisation in 
Vietnam, das Quartiermachen vor Ort, Rekrutierung der 
Mitarbeiter für U MINH in der Provinz Ca Mau. Ich setze 
darauf, dass wir bei den nächsten Treffen mit Vietnamesen 
genügend Geld für das Projekt U Minh bekommen. 

Tausend Dank und auf ein gutes Wiedersehen in 
Deutschland, wo immer wir uns demnächst sehen und 
begegnen werden. 

 
Ihr 
Dr. Rupert Neudeck 
 
 
� LỜI CẢM ƠN GỞI ĐẾN NGƯỜI VIỆT NAM 
 
của Ts. Rupert Neudeck                 Ngày 06.9.2004 
 
48 tiếng đồng hồ đã trôi qua sau buổi tái ngộ đầy hân 

hoan hào hứng cùng với những người bạn Việt Nam thân 
mến. Buổi hội ngộ này chính là lời cảm ơn tuyệt diệu gởi 
đến nhân dân Đức, chính phủ Đức và Ủy Ban Cap Anamur. 
Quần chúng thành phố Troisdorf, đài phát thanh WDR 
xuyên qua chương trình truyền thanh và truyền hình, tất cả 
đều ca tụng về các thành tựu của những công dân người 
Đức gốc Việt đã và đang đóng góp cho xã hội Đức tại đây. 

Hôm nay, một trong những tờ báo lớn của Đức, tờ 
Frankfurter Allgemeine, đã viết như sau: „Những thuyền 
nhân Việt Nam là một thí dụ điển hình cho việc hội nhập. 
Đại đa số người Việt Nam tại Đức đã gây dựng được một 
nền kinh tế tự túc. Con cái của họ đều thông thạo tiếng Đức 
đến nỗi phát âm trôi chảy theo từng địa phương, chẳng hạn 
vùng sông Rhein hay vùng Schwaben. Một Tăng sĩ Phật 
Giáo và một Tu sĩ Công Giáo người Việt Nam đã tri ân 
những vị ân nhân và làm lễ truy điệu những nạn nhân đã bỏ 
minh trên biển cả trong phần nghi lễ tại Troisdorf „. 

Hai nữ chính trị gia lớn của Đức, bà Dr. Angela Merkel, 
Chủ Tịch đảng CDU và bà Heidemarie Wieczorel-Zeul, Bộ 
Trưởng Bộ Hợp Tác Phát Triển Kinh Tế, đã liên minh khởi 
xướng chung một phong trào phi đảng phái trong Quốc hội 
Đức: kêu gọi tất cả các Nghị viên Quốc hội Đức hãy cùng 
nhau tiếp tay ủng hộ những công tác nhân đạo của Hội Mũ 
Xanh (Grünhelme e.V.). Bà Dr.Angela Merkel còn phát biểu 
thêm rằng: „Người nào tiếp tay một cách cụ thể, người ấy 
sẽ nhận được mối quan hệ tương xứng theo đó „. 

Những người bạn Việt Nam của tôi đã thực sự tiếp tay 
cụ thể qua cuộc quyên góp ngay trong đại hội vừa qua tại 
Troisdorf với một số tiền tổng cộng là 22.396,58 Euro. Cho 
dù vẫn chưa đủ cho dự án sắp được thực hiện  (dự trù 
70.000 Euro) – nhưng chúng ta sẽ khởi sự những bước ban 
đầu: đăng ký hoạt động nhân đạo tại Việt Nam, tìm nơi cư 
trú cho nhân viên ngay tại hiện trường và tuyển nhận thành 
viên thiện nguyện công tác tại vùng U MINH, tỉnh Cà Mau. 
Tôi tin chắc rằng qua các buổi hội ngộ trong tương lai, 
chúng ta sẽ quyên góp đủ số ngân khoản dành cho dự án 
nhân đạo tại vùng U Minh này. 
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Gởi đến các bạn muôn vàn lời cảm ơn và hy vọng gặp 
lại các bạn trong các buổi hội ngộ sắp đến. 

 
Dr. Rupert Neudeck  

 

� Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng 
Chủ Nhật 19/9/2004 tại Thành Phố Bá Linh, Đức 
Quốc 

 

- Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt 
Nam Chính Thức Ngưng Hoạt Động Từ Ngày 19 
Tháng 9 Năm 2004 

- Đảng Việt Tân do Tướng Hoàng Cơ Minh và 14 
Người Tiên Phong Khác Sáng Lập Năm 1982 Tại 
Khu Chiến Vùng Đông Dương.  

- Đảng Việt Tân Hiện Đang Được Lãnh  Đạo Bởi  
Ông Nguyễn Kim là Chủ Tịch Đảng, ông Lý Thái 
Hùng là Tổng Bí Thư. 

- Đảng Việt Tân Chủ Trương Đấu Tranh Để Ưu Tiên 
Chấm Dứt Ách Độc Tài Cộng Sản Việt Nam; 
Nhưng Cũng Đồng Thời Tiến Hành Những Nỗ Lực 
Canh Tân Một Cách Chọn Lọc và Tích Cực, Đáp 
Ứng Nhu Cầu  Chung và Dài Hạn Của Đất Nước. 

- Ðảng viên Việt Tân, trong điều kiện và hoàn cảnh 
của mình, sẵn sàng đặt dưới sự lãnh đạo của lực 
lượng, tổ chức khác đang chủ động tiến hành 
những chương trình kế hoạch cụ thể có lợi cho 
công cuộc đấu tranh chung. 

 
(Bá Linh 19-09): Do những biến chuyển của tình hình 

đấu tranh hiện nay, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng 
đã tổ chức buổi lễ ra mắt tại thành phố Bá Linh, Đức Quốc, 
để chính thức xuất hiện công khai hoạt động kể từ ngày 19 
tháng 9 năm 2004. Đảng Việt Tân đã được thành lập vào 
ngày 10 tháng 9 năm 1982, do sự kết hợp của một số tổ 
chức kháng cự đã hoạt động từ năm 1975 ở trong và ngoài 
hải ngoại, nhằm đấu tranh chấm dứt chế độ độc tài cộng 
sản, xây dựng một nền dân chủ đích thực và canh tân Việt 
Nam. Ông Hoàng Cơ Minh đã được đề cử làm Chủ tịch 
đảng từ giai đoạn thành lập này. Tuy nhiên vì tình hình đấu 
tranh, đảng Việt Tân đã chọn lựa phương thức hoạt động bí 
mật trong suốt 22 năm vừa qua. 

Buổi lễ ra mắt đảng Việt Tân đã được tổ chức tại Hội 
Trường Quốc Tế Urania, thành phố Bá Linh, quy tụ khoảng 
1000 quan khách Việt Nam và ngoại quốc đến từ Việt Nam, 
Nhật Bản, Úc Châu, Hoa Kỳ, Canada và các quốc gia Âu 
Châu.  Buổi lễ ra mắt khai mạc lúc 2 giờ 30 chiều. Sau phần 
nghi thức khai mạc, Bác sĩ Trần Đức Tường, thay mặt Ban 
Tổ Chức ngỏ lời chào mừng quan khách và ông đã đặc biệt  
bày tỏ lòng tri ân đối với đồng bào và thân hữu đã đáp lời 
mời, không quản ngại đường sá xa xôi, từ khắp nơi trên thế 
giới về Bá Linh để làm chứng nhân cho ngày khởi đầu một 
trang sử mới của đảng Việt Tân.  

 
 (Trích Thông Cáo Báo Chí ngày 19.9.2004 của Văn Phòng 

Liên Lạc Trung Ương Đảng Việt Tân) 
 

 
� 50 Năm Hiệp Định Genève 
GENÈVE- Nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định 

Genève 1954, hôm 29 tháng 4 năm 2004 vừa qua, tờ LE 
TEMPS, nhật báo uy tín nhất tại Genève chạy hàng tít 
lớn :"Thành phố Genève kỷ niệm hòa bình tại Việt Nam 
cùng với các tên bạo chúa và đao phủ". Ông Nguyễn Lê 
Nhân Quyền, phụ trách Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở 
Thụy Sĩ, cho rằng "Thành phố Genève không nên quảng 
cáo cho chế độ Cộng Sản Hà Nội bằng cách làm rùm beng 
kỷ niệm Hiệp định Genève 1954" và ông đã vạch ra những 

tình trạng thê thảm về Nhân Quyền đang diễn ra tại Việt 
Nam. 

Những trò hề luật pháp, các vụ bắt bớ bừa bãi và xử án 
nặng nề các văn thi sĩ, nhà báo, các vị lãnh đạo tôn giáo, 
khiến những người này có thể chết trong tù, như trường 
hợp luật sư kiêm nhà văn Lê Chí Quang* (34 tuổi, tốt 
nghiệp tại Tiệp Khắc). (* Ghi chú chỉ được phóng thích vì lý 
do sức khỏe nguy kịch và dưới áp lực quốc tế). 

Cộng sản Việt Nam khét tiếng là đỉnh cao của sự kiểm 
duyệt báo chí. Không hề có nhà xuất bản độc lập tại Việt 
Nam. Báo chí tự do hoàn toàn thiếu vắng. Nhiều nhà báo 
ngoại quốc bị bắt giữ, làm nhục, bị dọa nạt trước khi trục 
xuất (trường hợp nhà báo Sylvaine Pasquier của tờ 
L’Express, Arnaud Dubus, phóng viên của Radio France, và 
các báo Libération (Pháp) và Le Temps (Thụy Sĩ) v.v... 

Hội Phóng Viên Không Biên giới xếp hạng Cộng sản 
Việt Nam đứng gần chót về các quốc gia có Tự do báo chí 
(159/166). Trong kỳ Đại hội Internet Pháp thoại mới đây, 
Cộng sản Việt Nam cũng đoạt giải « Cai Tù » của Hội này 
về số tù nhân bị bắt vì « tội » phát biểu trên mạng lưới 
Internet (Việt Nam là nhà tù vĩ đại đứng thứ hai sau Trung 
Cộng). 

Theo Hội « Trong Sạch Quốc tế » (Transparency 
International), Cộng sản Việt Nam, đang hưởng trợ cấp 
quan trọng của Thụy Sĩ, là một chế độ « tham nhũng nặng 
nề », đứng gần « đội sổ » với hàng thứ 85 trên 102 quốc gia 
trong bảng xếp hạng các nước về sự « trong sạch » (Thụy 
Sĩ đứng hàng thứ 12).  

Thêm một tin đáng buồn sau cùng : Từ ngày thứ bảy 10 
tháng 4  năm 2004, quân đội Cộng sản đã đàn áp đẫm máu 
hàng ngàn đồng bào Thượng trên vùng Cao Nguyên Trung 
Phần. Các nhà ngoại giao và báo chí quốc tế bị cấm đi thăm 
hai tỉnh, nơi đã diễn ra các vụ đàn áp khốc liệt. Các cơ quan 
Nhân quyền quốc tế thông báo có hàng trăm người bị bắt, 
bị hành hung, bị thương, hoặc mất tích.  

Xin đừng đồng lõa với tội ác ! Chừng nào thành phố 
Genève và quốc gia Thụy Sĩ mới từ bỏ thái độ « yên lặng 
ngậm miệng » trước tội ác ngút trời này của Cộng sản Việt 
Nam ? 

 
(Bác sĩ Nguyễn Gia Tiến chuyển dịch ra Việt Ngữ bài Nhận 

định của Nguyễn Lê Nhân Quyền đăng trên ba tờ báo Thụy Sĩ: Le 
Temps, Le Matin và Genève Home Informations) 

 
 
� Đảng Cộng Hòa in hình LS Văn trên lịch lưu niệm 

Đại Hội 
 
      GARDEN GROVE, Calif. (AP) - Trong những kỷ vật phổ 
biến ở Đại Hội Cộng Hòa tuần này ở New York sẽ có một 
tấm lịch chào mừng tính đa dạng của đảng Cộng Hòa, trên 
đó có in hình Ngoại Trưởng Colin Powell, Abraham Lincoln, 
cố vấn an ninh Condoleezza Rice và luật sư Trần Thái Văn. 

Nghị viên 39 tuổi họ Trần dự kiến sẽ thắng cử chức Dân 
biểu tiểu bang California tại khu vực ở Quận Cam đa số là 
Cộng Hòa vào tháng 11. Như thế, Trần sẽ trở thành người 
Mỹ đầu tiên được bầu vào nghị viện California và là người 
Mỹ gốc Việt vào ghế dân cử cấp cao nhất trong cộng đồng 
nay toàn quốc. Ông cũng sẽ trở thành một biểu tượng tức 
thời về tính đa dạng trong Đảng Cộng Hòa. 

LS Trần Thái Văn, một đại biểu trong Đại Hội Cộng Hòa 
sắp tới, nói, “Tôi nghĩ điều hào hứng không phải chuyện tôi 
giữ chức cao nhất hay đầu tiên. Nếu bạn nhìn vào quá trình 
của tôi, đó là một chuyện thành công Hoa Kỳ lớn lao mà 
quá nhiều di dân tới trước cộng đồng Việt đã trải qua.” 
Họ Trần đã thắng dễ dàng bầu sơ bộ hồi tháng 3 năm nay 
để thay thế DB Cộng Hòa Ken Maddox, người phải rời chức 
vì đủ nhiệm kỳ. LS Văn trong tuyển cử tháng 11 sẽ gặp đối 
thủ Dân Chủ là Al Snook, 70 tuổi, cựu chiến binh Mỹ thời 
Cuộc Chiến Triều Tiên và là 1 đại lý bảo hiểm. 



 

Viên Giác 143 tháng 10 næm 2004 74

Sinh trong 1 gia đình học giả với quan hệ chính trị, Trần rời 
VN sau khi Sài Gòn sụp đổ lúc mới 10 tuổi và vào sống ở 
Grand Rapids, Mich. Gia đình rồi dọn về Garden Grove, 
Quận Cam, nơi hiện có 133.000 người gốc Việt. 

Nguyên là Hướng Đạo Đại Bàng rồi thành 1 luật sư, họ 
Trần thành lập 1 tổ chức vận động cử tri Mỹ gốc Việt năm 
1990 và đã ra quốc hội Mỹ điều trần về vi phạm nhân quyền 
ở VN. 

 
� Tang lễ nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu 

Westminster (NV).- Nhạc sĩ 
Ngô Mạnh Thu, Cựu Huynh 
trưởng cao cấp của GĐPT Việt 
Nam, sinh ngày 12.9.1938 tại Hà 
Đông; mất lúc 9 giờ tối ngày 
17.8.2004 tại Hoa Kỳ.  

Tang lễ nhạc sĩ Ngô Mạnh 
Thu đã được tổ chức thật trọng 
thể vào sáng thứ Hai ngày 
23.8.2004 tại Peek Family với 

nhiều trăm người, đủ mọi giới trong cộng đồng đến tham dự. 
Ban tổ chức tang lễ ngoài gia đình của cố nhạc sĩ còn có 

Công Ty Người Việt và đặc biệt là Gia Ðình Phật Tử Hải 
Ngoại. Vào buổi sáng ngày di quan, nghi lễ đã diễn ra trong 
nhiều tiếng đồng hồ. Sau phần nghi lễ tôn giáo với các vị 
Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức, Tăng Ni cử hành, đại 
diện của nhiều tổ chức đoàn thể lớn nhỏ đều lên bày tỏ 
những tình cảm thương tiếc nhất của mình với cố nhạc sĩ. 
Ðại diện các cơ quan công quyền địa phương, đại diện các 
đoàn Phật tử khắp nơi đều xin được đọc những lời ai điếu 
chân thiết của mình. Rất nhiều anh chị em trong giới văn 
nghệ sĩ ở xa cũng về đưa tiễn lần cuối người bạn văn nghệ 
mà mình yêu quí. Ai cũng muốn được tiễn chân một người 
nay đã trở thành một hình ảnh của sự Yêu Thương, Gắn Bó 
và Chan Hòa Tình Nghĩa như nhiều người tham dự trong 
tang lễ đã kể với nhau về Ngô Mạnh Thu. Ðiểm cảm động 
nhất trong buổi tiễn đưa này là anh chị em trong Gia Ðình 
Phật Tử và nhóm du ca cùng Ngô Mạnh Thu ngày nào đã 
thực hiện một lần cuối hát bên Ngô Mạnh Thu. Những bàn 
tay nắm siết nhau thể hiện niềm thân ái chan hòa như Ngô 
Mạnh Thu đã thực hiện trong đời sống đã được toàn thể 
đồng diễn trong những bài du ca tiễn anh làm cho nhiều 
người không ngăn được dòng lệ... 

 
� Họa Sĩ Tạ Tỵ qua đời tại Việt Nam 

Những thân hữu của nhạc sĩ Ngô 
Mạnh Thu chưa kịp hết bàng hoàng 
vì sự ra đi quá bất ngờ, thì một tin 
buồn khác lại đến với giới văn học 
nghệ thuật: Họa sĩ Tạ Tỵ đã qua đời 
tại Việt Nam, sau một thời gian bệnh 
hoạn khá dài. 

Họa sĩ Tạ Tỵ sinh năm 1922 tại 
Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Cao 

Ðẳng Mỹ Thuật Ðông Dương năm 1943 Ban Sơn Mài. Tự 
học sơn dầu. Bắt đầu làm thơ viết văn từ năm 1947. Qua 
những dòng tiểu sử do chính ông phổ biến, Tạ Tỵ cho thấy 
ông là người khiêm tốn. Trong tiểu sử này ông không hề 
nhắc đến ông tốt nghiệp Khóa 4 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức, 
cũng không hề cho biết ông đã từng làm Biệt Ðoàn Trưởng 
Biệt Ðoàn Văn Nghệ Trung Ương, hay những chức vụ ông 
giữ khi là một sĩ quan cấp tá của Tổng Cục Chiến Tranh 
Chính Trị, như thời gian ông phục vụ trong Tiểu Ðoàn 50 
CTCT, hay tại Nhà In Quân Ðội, nơi đã in hầu hết những tờ 
báo của QLVNCH như tờ Tiền Tuyến, Chiến Sĩ Cộng Hòa... 

Là một họa sĩ thành danh, Tạ Tỵ còn là người làm thơ, 
viết văn, viết kịch. Trước khi được in thành sách, các tác 
phẩm của ông đã được đăng tải trên các tạp chí văn học từ 
Bắc vào Nam, từ thập niên 50 cho tới tháng Tư năm 1975, 
mà chúng ta có thể liệt kê những tạp chí này như Thế Kỷ, 

Ðời Mới, Nguồn Sống Mới, Sáng Tạo, Văn, Văn Học, Hiện 
Ðại, Nghệ Thuật và Bách Khoa, Tin Văn và Thế Kỷ 21 (Hoa 
Kỳ). 

Ông là tác giả của rất nhiều tác phẩm, được những nhà 
xuất bản uy tín ấn hành như: Những Viên Sỏi (tập truyện - 
Nam Chi Tùng Thư 1962), Yêu và Thù ( tập truyện Phạm 
Quang Khai 1970), Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ (nhận định 
văn học - Nam Chi Tùng Thư 1970), Phạm Duy Còn Ðó Nỗi 
Buồn (Văn Sử Học - 1971), Cho Cuộc Ðời (thơ - Khai 
Phóng 1971), Bao Giờ (tập truyện - Gìn Vàng Giữ Ngọc 
1972), Ý Nghĩ (tạp văn - Khai Phóng 1974). 

Năm 1975 trong cơn thất thế của miền Nam, Tạ Tỵ cũng 
như hàng trăm ngàn sĩ quan khác phải đi tù. Với cấp bậc 
Trung tá Chiến Tranh Chính Trị, một binh chủng mà cộng 
sản lúc nào cũng coi là quan trọng của QLVNCH, và nguy 
hiểm không thua gì các đơn vị tác chiến, Tạ Tỵ bị cộng sản 
đưa ra Bắc cầm tù nhiều năm, và ngay khi được thả ra ông 
đã cùng với vợ vượt biên tới Mã Lai, kế đó được qua Mỹ 
đoàn tụ với người con nguyên là một Sĩ quan Không Quân 
và đã đi thoát từ năm 1975. 

Vừa đặt chân tới Mỹ, ông cho ra mắt người đọc cuốn hồi 
ký tù cải tạo Ðáy Ðịa Ngục năm 1985, và rồi sau đó ông tiếp 
tục cho ra đời thêm nhiều tác phẩm khác như: Những 
Khuôn Mặt Văn Nghệ Ðã Ði Qua Ðời Tôi 1990, Xóm Nhà 
Tôi 1992, Mây Bay (thơ) 1996, Một Chuyến Ngao Du 2000, 
và sau cùng là cuốn Tuyển Tập Tạ Tỵ được ấn hành vào 
năm 2001.  

Sau khi hoàn tất tác phẩm văn học cuối cùng, đã có lần 
ông tuyên bố là sẽ trở về chết ở quê nhà. Năm 2002, ông 
chính thức trở về Việt Nam sống với người con gái, nơi căn 
nhà cũ của hai vợ chồng ông gây dựng và cuối cùng ông đã 
thỏa nguyện... 

 
� Nhà tù ở Sài Gòn “nuôi” tới 22 Việt kiều Úc 
CHIANG MAI 23-08 (TH).- Nhà tù thành phố Sài Gòn đã 

vượt qua thủ đô Bangkok của Thái Lan thành nơi giam giữ 
nhiều kiều dân Úc phạm tội nhất, hơn bất cứ nơi nào khác ở 
Á Châu, theo tờ báo The Australian cho hay trong ngày Thứ 
Hai 23 Tháng Tám 2004. 

Khi bắt giữ cô Trần Thị Hồng Loan ngày Thứ Ba tuần 
trước ở phi trường Tân Sơn Nhất vì đã giấu trong một bình 
keo xịt tóc 440 gam heroin để đưa về Sydney, số Úc kiều 
đang bị giam giữ ở Sài Gòn đã lên thành tổng số 22 người. 
Họ đều bị cáo buộc tội vận chuyển ma túy. 

Việc bắt giữ cô Hồng Loan đã thúc đẩy Tổng Giám Ðốc 
Cảnh Sát Liên Bang Úc - Mick Keelty, đưa ra lời cảnh cáo 
đối với những người có ý định buôn lậu ma túy mang về 
nước. 

Keelty nói với báo The Australian bên lề cuộc họp của 
cảnh sát trưởng các nước Ðông Nam Á tổ chức ở Chiang 
Mai (mà ông được mời tới với tư cách quan sát viên) rằng 
mối quan hệ gia tăng giữa cảnh sát Úc và công an Cộng 
Sản Việt Nam đã trực tiếp hoặc gián tiếp đưa đến các vụ 
bắt giữ. 

Ông này nói rằng các kiều dân Úc khi ra nước ngoài đã 
tưởng lầm rằng họ sẽ có ít cơ hội bị khám phá. “Ðó là sự 
lầm lẫn tai hại cho họ.” Ông nói: “Chúng tôi huấn luyện cho 
cảnh sát các nước Ðông Nam Á khả năng chuyên môn mà 
cảnh sát ở Úc dùng đối phó với ma túy. Rất dễ cho cảnh sát 
ở các nước đó nhận ra những kẻ nào thuộc thành phần lợi 
dụng tình dục trẻ em hay buôn bán ma túy”. Ông cho hay 
tiếp. 

Ông Keelty tin rằng sự thành công rất lớn của các vụ bắt 
giữ ma túy ở nước Úc đã đưa đến kết quả là nước Úc là 
nước Tây Phương duy nhất thiếu thốn heroin, thúc đẩy các 
tổ hợp buôn bán vận chuyển ma túy sử dụng các phương 
pháp họ áp dụng hồi thập niên 1980 là nhờ các người vận 
chuyển số lượng nhỏ trên các hành trình du lịch.  (T.N.) 
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� Kháng Thư của Hiệp Hội Báo Chí Thế Giới (WAN) 
và Diễn Đàn các nhà Tổng Biên Tập Thế Giới (WEF) gởi 
Trần Đức Lương, chủ tịch CHXHCNVN  

Ngày 28 tháng 9 năm 2004, thay mặt 18.000 nhựt báo 
và tạp chí ấn hành tại 100 nước, ông Seok Hyun Hong, chủ 
tịch Hiệp Hội Báo Chí Thế Giới và ông George Brock, chủ 
tịch Diễn Đàn các Nhà Tổng Biên Tập Thế Giới đồng ký tên 
dưới một Kháng Thư gởi đến người cầm đầu nhà nước 
CHXHCHVN, qua phái bộ chế độ Hà nội tại trụ sở Liên Hiệp 
Quốc. 

Trong Kháng Thư, hai vị chủ tịch Seok Hyun Hong và 
George Brock lập lại một lần nữa lời phản kháng mạnh mẽ 
đối với sự tiếp tục giam nhốt ít nhứt bốn nhà văn Việt Nam. 
Đồng thời, yêu cầu hủy bỏ các bản án tù và phóng thích 
bốn tù nhân đó vì họ chỉ hành sử quyền tự do phát biểu. 

Trong mấy tháng gần đây, ba nhà cầm bút đã bị phạt tù 
vì tội danh "lợi dụng các quyền dân chủ làm thiệt hại đến lợi 
ích nhà nuớc". Đó là trường hợp bác sĩ  Nguyễn Đan Quế, 
giáo sư Trần Khuê và nhà viết quân sử Phạm Quế Dương.  

Ngày 29 tháng 7 năm 2004, bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã 
bị phạt 30 tháng tù vì cho phổ biến trên mạng lưới 
Internet một "Thông cáo về Tự do Thông tin tại Việt Nam" 
để lên án chế độ kiểm duyệt gắt gao và kiểm soát tuyệt đối 
các nguồn tin tức mà công chúng có thể tiếp nhận được. 
Cũng trong tháng 7 năm nay, hai ông Trần Khuê và Phạm 
Quế Dương bị phạt mỗi người 19 tháng tù vì những tội 
danh tương tợ. Tuy nhiên hai ông đã rời trại giam sau khi ở 
hết hạn tù. 

Hai ông Seok Hyun Hong và George Brock lưu ý chủ 
tịch nhà nước cộng sản rằng sự giam nhốt các nhà báo vì 
những bài viết của họ là rõ ràng vi phạm quyền tự do phát 
biểu. Quyền này được bảo đảm bởi nhiều thỏa ước quốc tế, 
gồm cả bản Tuyên Ngôn Toàn Thế Giới về Nhân Quyền. 
Điều 19 của bản Tuyên Ngôn minh định rằng:"Ai cũng có 
quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; 
quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những 
quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng 
phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền 
thông không kể biên giới quốc gia". 

Kết thúc Kháng Thư, hai vị chủ tịch Hiệp Hội Báo Chí 
Thế Giới và Diễn Đàn các Nhà Tổng Biên Tập Thế Giới yêu 
cầu lãnh tụ cộng sản phóng thích ngay tất cả những nhà 
văn bị cầm tù ở Việt Nam và bãi bỏ tất cả những tội danh 
cáo buộc áp đặt đối với họ. Đồng thời, thúc giục chủ tịch 
nhà nước CHXHCNVN áp dụng mọi biện pháp khả dĩ bảo 
đảm rằng trong tương lai, nhà cầm quyền ở Việt Nam hoàn 
toàn tôn trọng những tiêu chuẩn quốc tế về quyền tự do 
phát biểu. 

Genève 28.9.2004 

(Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ) 

 

� 148 đoàn thể Việt thế giới yêu cầu Liên Âu áp lực 
CSVN về nhân quyền 

BRUSSELS 27-09 (TH).- “Chúng tôi hy vọng cuộc Hội 
Nghị Thượng Ðỉnh ASEM 5 sẽ khai diễn ở Hà Nội trong các 
ngày 8 và 9 Tháng Mười 2004 không những thành công về 
mặt kinh tế mà cả về mặt nhân quyền cho nhân dân Việt 
Nam. Chúng tôi hy vọng rằng Liên Âu sẽ dùng cuộc họp 
quan trọng này để liên kết các vấn đề kinh tế với sự tiến bộ 
nhân quyền ở Việt Nam”. 

Bức kiến nghị thư của 148 hội đoàn người Việt trên 
khắp thế giới gửi Thủ Tướng Hòa Lan - J.P. Balkenende, 
ngày Thứ Năm tuần trước 23 Tháng Chín 2004, mở đầu 
như vậy khi kêu gọi vị đương kim Chủ Tịch Hội Ðồng Liên 
Hiệp Châu Âu và các nhà lãnh đạo Liên Âu khác tạo áp lực 
với chế độ Hà Nội nhiều hơn nữa về nhân quyền. 

Bức kiến nghị thư nêu ra một số trường hợp điển hình 
về các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam như 
Giáo Sư Nguyễn Ðình Huy, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Bác 
Sĩ Phạm Hồng Sơn, ký giả Nguyễn Vũ Bình, Bác Sĩ Nguyễn 
Ðan Quế, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang v.v... 

Ðặc biệt, Giáo Sư Nguyễn Ðình Huy, năm nay đã 73 tuổi, 
đã bị giam cầm suốt từ năm 1975 đến nay và ông chỉ được 
tự do có 21 tháng trong suốt khoảng thời gian gần ba chục 
năm này. Ông sáng lập Phong Trào Thống Nhất Và Xây 
Dựng Dân Chủ năm 1992 sau khi ra khỏi tù nên ngày 17 
Tháng Mười Một 1993 bị bắt lại và đến ngày 12 Tháng Tám 
1995 thì bị kêu án 15 năm tù trong một phiên xử kín không 
có luật sư biện hộ mà người ta biết bản án do Bộ Chính Trị 
Cộng Sản Việt Nam ấn định từ trước. 

Trường hợp Giáo Sư Huy cũng như các lãnh tụ tôn giáo, 
các nhà trí thức vận động dân chủ khác ở trong nước, được 
các chính phủ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền lên tiếng 
nhiều lần nhưng Cộng Sản Việt Nam vẫn coi thường dư 
luận thế giới. 

“Chúng tôi hy vọng rằng quí vị cho các đại diện Cộng 
Sản Việt Nam tham dự cuộc họp Thượng Ðỉnh ASEM 5 biết 
phải gia tăng tình trạng nhân quyền ở trong nước để phát 
triển kinh tế. Bởi vì nơi nào con người có tự do phô diễn tài 
năng thì nơi đó mới có sự thịnh vượng...” Bức kiến nghị thư 
viết. 

Bức kiến nghị thư cũng nhắc tới bản phúc trình thường 
niên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 15 Tháng Chín 2004 
vừa qua đã xếp Cộng Sản Việt Nam vào danh sách các 
nước “cần quan tâm đặc biệt”. Ðây là lần đầu tiên chính phủ 
Hoa Kỳ làm như vậy sau nhiều năm đối thoại nhân quyền 
với chế độ Hà Nội mà tình hình trở nên tồi tệ hơn trước. 

Trong tuần qua, Cộng Sản Việt Nam cho ủi sập và san 
bằng nhà nguyện của Hội Thánh Tin Lành Mennonite ở 
Kontum, bất chấp đạo lý và quyền sống của con người. 

Tháng Mười Một tới đây, bản “Pháp Lệnh Tôn Giáo” của 
chế độ Hà Nội sẽ đem áp dụng mà theo đó, tất cả các tổ 
chức tôn giáo, giáo hội tôn giáo nếu không được Cộng Sản 
Việt Nam cấp giấy phép cho hoạt động sẽ trở thành “bất 
hợp pháp” và sẽ bị đàn áp, khủng bố. Người ta nhìn thấy 
kiếp nạn tôn giáo ở Việt Nam sẽ đến trong một ngày không 
xa. 

Năm ngoái, chỉ một ngày sau khi Quốc Hội Hoa Kỳ ra 
nghị quyết lên án Cộng Sản Việt Nam đàn áp nhân quyền, 
Quốc Hội Liên Âu ngày 20 Tháng Mười Một 2003 cũng đã 
ra một nghị quyết tương tự. Bản nghị quyết của Quốc Hội 
Liên Âu viết là “Nghiêm trọng lên án các đợt đàn áp mới và 
rất trầm trọng đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất và các tín hữu Tin Lành người Thượng.” 

Ðầu tháng này, 3 Nghị Sĩ Sam Brownback, Elizabeth 
Dole và Jeff Sessions đã đệ trình Dự Luật Nhân Quyền Việt 
Nam ở Thượng Viện nhưng khó lòng dự luật này được thảo 
luận trong năm nay vì các nghị sĩ bận rộn với cuộc bầu cử 
sắp diễn ra vào đầu Tháng Mười Một và các vấn đề khác 
cấp thiết hơn. (T.N.) 

 

Xin Çón nghe!  Xin Çón nghe! 

ñài Phát Thanh ViŒt Nam  
Häi Ngoåi 

 

Phát thanh tØ Hoa Kÿ qua Âu Châu b¢ng vŒ tinh HotBird 
24 gi© trên 24 gi© m‡i ngày. MuÓn theo dõi n‰u Çã có máy 
vŒ tinh HotBird xin Rescan v§i các d» kiŒn sau Çây: 

Frequency : 12,111.000 Mhz 
Symbol Rate: 27,500.  Polarization : Vertical 
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TIN TÖÙC NÖÔÙC ÑÖÙC 
 

� Leâ Ngoïc Chaâu 
 
� Hartz IV, nhaø ôû ñöôïc lôùn bao nhieâu? 
Berlin:   Nhö ñaõ thoâng tin trong soá baùo VG tröôùc, 

thoûa hieäp veà trôï caáp thaát nghieäp loaïi II (ALG II), naèm 
trong chöông trình caûi toå cuûa Hartz IV, ñöôïc saùt nhaäp 
chung laïi thaønh moät töø tieàn trôï caáp xaõ hoäi vaø thaát nghieäp 
keøm theo nhieàu thay ñoåi. Moät ñaëc ñieåm ñaùng löu yù laø 
nhaø cöûa cuûa ngöôøi laõnh tieàn thaát nghieäp loaïi II ôû cuõng 
phaûi sao cho töông xöùng. Tieàn thueâ vaø dieän tích caên nhaø 
cuõng vaäy. Neáu khoâng hoäi ñuû tieâu chuaån, ñöông söï phaûi 
doïn qua moät caên nhaø khaùc, nhoû hôn. Tieàn doïn nhaø, tieàn 
chi ra ñeå kieám nhaø vaø tieàn theá chaân (Kaution) seõ ñöôïc 
bao caáp. Tuy nhieân soá tieàn trôï caáp naøy coøn tuøy thuoäc 
vaøo soá thaân nhaân cuøng ôû trong gia ñình, tuøy theo tuoåi 
taùc, ñaøn oâng hay ñaøn baø vaø tình traïng söùc khoûe. Giaù caû 
ñeå thueâ caên nhaø töông xöùng ñöôïc aán ñònh vaø so saùnh 
vôùi nhöõng caên nhaø reû nhaát trong khu vöïc.  

Theo boä luaät aán ñònh thì moät caên nhaø ñöôïc goïi laø 
töông xöùng khi coù phoøng oác ñuùng côõ, ñaày ñuû cho moãi 
ngöôøi trong hoä khaåu vaø phaûi coù dieän tích sau ñaây: 

- nhaø cho 1 ngöôøi: khoaûng 45 ñeán 50 m². 
- nhaø cho 2 ngöôøi: 60 m² hay hai phoøng. 
- nhaø cho 3 ngöôøi: 75 m² hay ba phoøng. 
- nhaø cho 4 ngöôøi: 85 ñeán 90 m² hay 4 phoøng. 
- Cho moãi thaân nhaân keá tieáp laø 10 m² hay moät phoøng 

nguû. 
Trong tröôøng hôïp ngöôøi ñang kieám vieäc laøm ñaõ mua 

nhaø rieâng thì tieàn lôøi ñöông söï phaûi traû ngaân haøng, traû 
thueá ñaát cuõng nhö nhöõng khoaûng tieàn phuï troäi nhö tieàn 
ñoùng baûo hieåm caên nhaø, tieàn ñoå raùc, tieàn lau chuøi oáng 
khoùi nhaø hay röûa ñöôøng saù cuõng ñöôïc bao caáp 
(uebernommen). 

Beân caïnh ñoù, nhö chuùng ta bieát, chöông trình caûi toå 
Hartz IV seõ coù hieäu löïc vaøo thaùng 1.2005. Thay vì nhö 
tröôùc ñaây chæ coù nhöõng ai laõnh trôï caáp xaõ hoäi phaûi keâ 
khai ra thì keå töø thôøi ñieåm naøy, thaùng 1.2005, tieàn ñeå 
daønh trong tröông muïc tieát kieäm hay taøi saûn cuûa con caùi 
cuõng phaûi ñöôïc khai baùo ñeå tính vaøo tieàn trôï caáp thaát 
nghieäp loaïi II (ALG II). Vì theá cho neân trong thôøi gian qua 
nhieàu ngöôøi ñaõ phaûn öùng vaø hoï ra ngaân haøng xoùa ñi caùc 
tröông muïc tieát kieäm laâu nay daønh cho con caùi cuõng nhö 
ruùt heát tieàn ñeå daønh taïi ngaân haøng haàu töø ñoù traùnh khoûi 
nhöõng khoù khaên khi laøm giaáy tôø lieân quan ñeán chuyeän 
nhaän laõnh tieàn thaát nghieäp loaïi II. 

Chöông trình caûi toå Hartz IV cuûa lieân minh caàm quyeàn 
Xanh-Ñoû bò chæ trích töø nhieàu phía, ngay caû töø caùnh taû 
thuoäc ñaûng SPD. Hai vò Chuû tòch hai nghieäp ñoaøn lôùn ôû 
Ñöùc, Juergens Peters cuûa nghieäp ñoaøn kim khí vaø Frank 
Bsirke cuûa nghieäp ñoaøn Ver-di khöôùc töø, traùnh xa ñöôøng 
loái chính trò cuûa lieân minh caàm quyeàn. Theo tin tôø baùo 
Hannoversche Allgemeine Zeitung thì hai vò Chuû tòch 2 
nghieäp ñoaøn noùi treân ñaõ vieát thö cho ñaûng tröôûng SPD, 
Franz Muenterfering, noùi raèng ñöôøng loái chính trò cuûa lieân 
minh caàm quyeàn hieän taïi voâ boå (erfolglos)  vaø phi xaõ hoäi 
(unsozial). 

Nhaän thaáy söï choáng ñoái ngaøy caøng maïnh, lieân minh 
caàm quyeàn quyeát ñònh thay ñoåi hai ñieåm naèm trong 
chöông trình caûi toå Hartz IV sau khi ñaõ coù cuoäc hoïp 
thöôïng ñænh vôùi Thuû Töôùng G. Schroeder. Tieàn thaát 
nghieäp loaïi II seõ ñöôïc phaùt vaøo ñaàu thaùng 1.2005 thay vì 
cuoái thaùng vaø soá tieàn ñöôïc mieãn tính vaøo tieàn ALG II cho 
moãi ñöùa con keå töø khi sinh ra laø 4.100 Euro, thay vì baét 
ñaàu töø 15 tuoåi theo nhö döï tính tröôùc ñaây! 

Rieâng Thuû Töôùng G. Schroeder toû ra cöùng raén hôn 
vaø ñaõ tuyeân boá hoâm thöù saùu 03.09.2004 qua tôø baùo 
Neuen Presse (phaùt haønh töø Hannover) raèng seõ khoâng 
coù theâm moät söï thay ñoåi naøo khaùc nöõa trong chöông 
trình caûi toå Hartz IV töø phiùa chính quyeàn, ngoaøi hai thay 
ñoåi ñeà caäp ôû treân. 

 
� Thaát nghieäp Ñöùc giaûm nheï  
Nuernberg:  Soá ngöôøi Ñöùc thaát nghieäp coù ñaêng kyù 

giaûm nheï trong thaùng 8.2004. Theo nguoàn tin cuûa Toång 
cuïc Lao ñoäng lieân bang cho bieát thì coù taát caû 4,35 trieäu 
ngöôøi ñöôïc ghi nhaän laø khoâng coù vieäc laøm, tính ra giaûm 
bôùt 13,4 ngaøn ngöôøi so vôùi thaùng tröôùc nhöng nhieàu hôn 
30.900 ngöôøi neáu so cuøng thôøi ñieåm vôùi naêm 2003. 

Tyû leä thaát nghieäp Ñöùc laø 10,5%,  khoâng thay ñoåi. Xeáp 
cuûa Toång cuïc Lao ñoäng, oâng Frank Weise, cho bieát taïi 
Nuernberg raèng maëc daàu tình traïng kinh teá taêng tröôûng 
moät caùch khaû quan nhöng chöa ñem laïi nhieàu aûnh 
höôûng toát treân thò tröôøng nhaân duïng. Trong thaùng 8 vöøa 
qua, soá ngöôøi thaát nghieäp taïi Taây Ñöùc taêng theâm 4.700 
ngöôøi leân ñeán 2,7 trieäu trong khi ñoù ôû Ñoâng Ñöùc laïi giaûm 
bôùt 18.100 xuoáng coøn 1,58 trieäu.  

So vôùi thaùng 8 naêm 2003 thì soá ngöôøi thaát nghieäp taïi 
Taây Ñöùc taêng theâm 40 ngaøn nhöng ôû Ñoâng Ñöùc laïi giaûm 
ñi  9.800. Tính ra chæ soá thaát nghieäp cuûa taát caûø caùc tieåu 
bang ôû Taây Ñöùc laø 8,4% vaø toaøn Ñoâng Ñöùc (DDR cuõ) laø 
18,3% 

 
� Baàu cöû bang Saarland, SPD thua theâ thaûm: 
Saarbruecken: Trong cuoäc baàu cöû Nghò vieän bang 

Saarland hoâm 05.9.04 vöøa qua, CDU ñaõ thaéng lôùn (2%), 
SPD thaát baïi theâ 
thaûm (-13,6%) vaø 
ñaëc bieät laø trong 
nhieäm kyø môùi naøy 
thì hai ñaûng Xanh vaø 
FDP cuõng ñöôïc 
tham chính sau laàn 
thaát baïi caùch ñaây 5 
naêm vì chöa hoäi ñuû 
ñieàu kieän qui ñònh laø 

phaûi ñöôïc cöû tri uûng hoä ít  nhaát  5% . 
Sau ñaây laø keát quaû cuoäc baàu cöû nghò vieän Saarland: 
- CDU ñöôïc  47,5% (1999: 45,5%) 
- SPD 30,8% (1999: 44,5%) 
- Xanh   5,6% (1999:   3,3%) 
- FDP   5,2% (1999:   2,6%) 
- NPD        4,0% (1999:   0,0%)  
Nhö vaäy CDU chieám ña soá phieáu tuyeät ñoái vaø oâng 

Thoáng Ñoác Peter Mueller (CDU) seõ tieáp tuïc caàm quyeàn 
moät mình taïi bang Saarland nhö tröôùc ñaây, nhieäm kyø daøi 
5 naêm maø chaúng phaûi caàn lieân minh vôùi ñaûng phaùi naøo 
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heát. Taïi nghò vieän Saarland, goàm 51 nghò só thì CDU 
chieám heát 28 (+2), trong khi SPD chæ coøn 17 gheá (-8) vaø 
FDP / Xanh moãi ñaûng ñöôïc 3 gheá. Moät ñieàu maø giôùi 
quan saùt ghi nhaän vaø ngaïc nhieân laø ñaûng NPD coù ñöôïc 
ñeán 4% cöû tri uûng hoä, nhaûy voït töø con soá khoâng, nhöng 
vì keùm hôn möùc qui ñònh phaûi ñöôïc cöû tri uûng hoä ít nhaát 
laø 5% neân vaãn bò loït soå, khoâng ñöôïc tham chính.  

Giôùi chuyeân gia phaân taùch caùc cuoäc baàu cöû noùi raèng 
SPD sôû dó thaát baïi naëng neà laø vì daân chuùng khoâng baèng 
loøng vôùi ñöôøng loái chính trò hieän taïi cuûa chính phuû 
Schroeder, nhaát laø vì baát bình chöông trình caûi toå Hartz 
IV vaø Agenda 2010 neân ñaõ phaûn öùng maïnh vaø khoâng 
chòu baàu cho ñaûng SPD! 

 
 Coi chöøng bò sa thaûi vì gôûi eMails töø haõng 
Frankfurt:  Nhieàu haõng xöôûng ñaõ thöïc hieän bieän 

phaùp naøy roài. Neáu ai vaãn tieáp tuïc gôûi ñieän thö coù tính 
caùch caù nhaân töø choã laøm vieäc ñi khi maø haõng ñaõ ra leänh 
caám thì seõ bò maát choã laøm! Toøa aùn lao ñoäng Frankfurt ñaõ 
xöû moät vuï kieän vaø tuyeân aùn bò caùo maát choã laøm laø ñuùng. 
Toøa aùn ñaõ phuû quyeát ñôn toá tuïng cuûa moät ngöôøi laõnh 
ñaïo moät chi nhaùnh (Filialleiter) choáng laïi moät xí nghieäp 
laøm vieäc coù thôøi gian tính (Zeitarbeitsunternehmen) vaø 
tuyeân aùn laø söï sa thaûi cuûa haõng ñoái vôùi bò can laø hôïp lyù 
(Hoà sô Az: 9 Ca10256/03). 

Lyù do toøa vieän daãn laø maëc daàu xeáp ñaõ ra chæ thò roõ 
raøng caám laïm duïng nhöng ñöông söï vaãn gôûi ñi töø 
Computer haõng taát caû laø 261 ñieän thö  (eMails). Cuõng 
theo vò chaùnh aùn, chuyeän laïm duïng quaù möùc sôû höõu chuû 
cuûa haõng cho chuyeän rieâng tö laø moät vi phaïm lôùn cuûa 
ngöôøi nhaân vieân ñoái vôùi haõng, döïa treân tinh thaàn traùch 
nhieäm vaø hôïp ñoàng laøm vieäc. Töø caên baûn naøy, chuû haõng 
coù quyeàn sa thaûi maø khoâng caàn phaûi caûnh caùo tröôùc! 

 
� Ñaïi hoïc gioûi nhaát Ñöùc ñöùng haïng 45 
Döïa theo baûn danh saùch so saùnh môùi nhaát cuûa Ñaïi 

Hoïc  (ÑH) Shanghai giöõa caùc ñaïi hoïc treân toaøn theá giôùi 
thì ñaïi hoïc Ñöùc ñöôïc xeáp haïng 4. Nhöng trong soá 100 
ñaïi hoïc noåi tieáng thì nöôùc Myõ daãn ñaàu, coøn ñaïi hoïc Ñöùc 
chæ giöõ vai troø phuï. Ñaïi hoïc Ñöùc noåi tieáng ñöôïc keå ñeán 
trong soá 100 ñaïi hoïc danh tieáng treân theá giôùi naèm ôû tieåu 
bang Bayern! 

Ñaïi hoïc Shanghai ñaõ tuyeån choïn tröôøng ñaïi hoïc kyõ 
thuaät Muenchen (TU Muenchen) laø ñaïi hoïc öu tuù nhaát 
nöôùc Ñöùc. Trong danh saùch toång soá 500 ÑH danh tieáng 
treân theá giôùi thì TU Muenchen chieám haïng thöù 45, keá 
tieáp laø Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen (LMU 
Muenchen) ñöùng haïng 51 (naêm 2003 chieám haïng 48). 
Ngoaøi ra coøn coù caùc ÑH Ñöùc khaùc cuõng naèøm trong soá 
100 ÑH noåi tieáng nhö ÑH Heidelberg haïng 64, ÑH 
Goettingen haïng 79, Freiburg haïng 88 vaø Berliner 
Humboldt Universiteat haïng 95!  Nöôùc Myõ daãn ñaàu vôùi  
hôn 50 ÑH trong soá 100 ñaïi hoïc danh tieáng.  

Ngay trong soá 10 ÑH danh tieáng theá giôùi, Myõ ñaõ 
chieám heát 8, ngoaïi tröø nöôùc Anh vôùi Cambridge haïng 3 
vaø Oxford haïng 8. Ñöùng ñaàu baûng laø hai ñaïi hoïc 
Harward vaø Stanford, keá ñeán laø Berkeley, MIT, Caltech, 
Princeton, Columbia vaø Chiacago. 

Tính chung thì ñaïi hoïc Ñöùc chieám haïng 4, sau Myõ, 
Anh vaø Nhaät nhöng coù thöù vò cao hôn so vôùi caùc quoác 
gia khaùc nhö  Gia Naõ Ñaïi, Phaùp, Thuïy Ñieån vaø Thuïy Só. 

 

� Ñöùc bieåu tình choáng caûi toå Hartz IV: 
Berlin:  Keå töø ñaàu thaùng 8.2004, phong traøo phaûn ñoái 

chöông trình caûi toå Hartz IV cuûa chính phuû Schroeder 
ngaøy caøng lan roäâng. Taïi nhieàu thaønh phoá treân nöôùc Ñöùc 
daân chuùng Ñöùc ñaõ raàm roä xuoáng ñöôøng phaûn ñoái maëc 
duø lieân minh caàm quyeàn Xanh-Ñoû luoân coá gaéng giaûi thích 
chöông trình caûi toå Harz 4 laø caàn thieát haàu töø ñoù coù theå 
giaûm bôùt ñöôïc naïn thaát nghieäp.   

Ñoâng Ñöùc (DDR cuõ) choïn ngaøy thöù hai (theo truyeàn 
thoáng tröôùc ñaây bieåu tình choáng chính quyeàn Coäng Saûn 
Ñöùc!) ñeå toå chöùc bieåu tình choáng söï caûi toå thaát nghieäp 
cuûa chính phuû Schroeder. Rieâng ngaøy thöù hai 09.8.2004 
ñaõ coù hôn 40 ngaøn ngöôøi tham döï bieåu tình. Troïng ñieåm 
laø ôû Sachsen-Anhalt vaø theo lôøi ban toå chöùc, ngay taïi 
Magdeburg, thuû phuû bang naøy thoâi ñaõ coù hôn 15 ngaøn 
ngöôøi xuoáng ñöôøng bieåu tình vôùi nhöõng khaåu hieäu nhö 
“Deïp Agenda 2010“ (Weg mit der Agenda 2010) hay 
“Choáng Hartz vaø ngheøo ñoùi“ (Gegen Hartz und Armut)! 
Theo tin caûnh saùt cho bieát thì taïi Leipzig coù 10 ngaøn, taïi 
thaønh phoá Halle vaø Dessau coù khoaûng 3000 vaø taïi 
Ascherleben vaø Halberstadt khoaûng 2.500 ngöôøi xuoáng 
ñöôøng. ÔÛ Rostock coù 2.500 ngöôøi vaø taïi Jera cuõng coù 
1.300 ngöôøi xuoáng ñöôøng choáng laïi chöông trình caûi toå 
Hartz IV vì Hartz IV coù theå seõ baàn cuøng hoùa haøng traêm 
ngaøn ngöôøi Ñöùc nhö nhieàu chuyeân gia ñaõ leân tieáng pheâ 
bình tröôùc ñaây.  

Theo thoâng leä aán ñònh, ngaøy 16.8.04 daân chuùng laïi 
xuoáng ñöôøng choáng Hartz IV. Laàn naøy hoï raàm roä bieåu 
tình khaép nôi, taïi hôn 90 thaønh phoá ôû Ñöùc, vôùi söï tham 
döï cuûa hôn 90 ngaøn ngöôøi. Rieâng taïi Leipzig laø 25 ngaøn 
vaø  taïi Berlin theo tin caûnh saùt  cho bieát  thì coù ñoä 20 
ngaøn. OÂng Werner Halbauer trong ban toå chöùc coøn noùi 
theâm laø hoï seõ tieáp tuïc bieåu tình cho ñeán khi naøo Hartz IV 
bò deïp ñi môùi thoâi. 

Ngaøy 24.8.04 bieåu tình choáng Hartz IV laïi lan roäng 
theâm, taïi 140 thaønh phoá ôû Ñöùc, nhöng soá ngöôøi tham döï 
giaûm bôùt ñi, toång coäng khoaûng chöøng 80 ngaøn ngöôøi vaø 
troïng ñieåm vaãn laø phiùa Ñoâng Ñöùc. Ñaëc bieät laø taïi Baù 

Linh, ñoaøn bieåu tình chia ra laøm hai, khoaûng 10 ngaøn ñi 
veà höôùng truï sôû chính cuûa ñaûng Xanh vaø bieåu tình phaûn 
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ñoái taïi ñaây. Theo lôùi phaùt ngoân vieân cuûa ban toå chöùc thì 
ñaûng Xanh cuõng phaûi chòu traùch nhieäm ñöôøng loái chính 
trò hieän nay vì ñaûng Xanh ñaõ ñoàng tình laøm cho ngöôøi 
giaøu ñöôïc giaøu theâm. Moät ñoaøn bieåu tình ít hôn thì tieán 
veà truï sôû chính cuûa SPD vaø bieåu loä söï baát bình tröôùc 
trung taâm ñaûng SPD. 

Ngay caû Thoáng Ñoác bang Brandenburg, Matthias 
Platzeck (SPD) cuõng phaûi noùi raèng khi ngöôøi daân thaáy hoï 
bò aùp cheá thì baét buoäc hoï phaûi bieåu tình ñeå toû thaùi ñoä 
khoâng baèng loøng. Theo Platzeck, Hartz IV chæ coù giaù trò 
ñoái vôùi daân beân Taây Ñöùc nhöng ñoái vôùi daân chuùng beân 
Ñoâng Ñöùc laø moät söï caøn rôõ. Rieâng Chuû tòch ñaûng SPD, 
Franz Muenterfering thì raát böïc töùc vaø leân tieáng chæ trích 
Thoáng Ñoác bang Sachsen Georg Milbradt (CDU) laø oâng 
ta khoâng theå chaáp nhaän vaø cho ñoù laø haønh ñoäng voâ lieâm 
sæ khi Milbradt tuyeân boá raèng coù theå oâng ta cuõng tham döï 
cuoäc bieåu tình ngaøy thöù hai vì theo Muenterfering, noùi 
cho cuøng, chính ñaûng CDU cuõng ñaõ boû phieáu chaáp thuaän 
chöông trình caûi toå Hartz IV. 

Cuõng neân noùi theâm laø theo thoâng taán xaõ dpa, hieän taïi 
giôùi höõu traùch ghi nhaän laø ñaõ coù ñôn xin pheùp bieåu tình 
cho ngaøy thöù hai goàm 220 laàn. Tuy nhieân soá ngöôøi tham 
döï bieåu tình choáng Hartz IV ngaøy giaûm daàn, so vôùi 
nhöõng laàn tröôùc ñaây, chaúng haïn nhö hoâm thöù hai, ngaøy 
30.8. 04 taïi  Leipzig, coù söï tham döï vaø phaùt bieåu cuûa cöïu 
ñaûng tröôûng Lafontaine (SPD) laø ngöôøi ra maët coâng khai 
choáng vaø chæ trích chöông trình caûi toå cuûa Schroeder thì 
soá ngöôøi tham döï leân tôùi 25 ngaøn nhöng vaøo ngaøy 
06.9.04 thì chæ coøn coù 12 ngaøn ngöôøi; taïi Thueringen 
khoaûng 3.000, 1.500 ôû Gera, ôû Rostock chöøng 3.500, taïi 
Sshwerin ñoä 1.000 vaø taïi Dortmund vaø Koeln, soá ngöôøi 
tham döï bieåu tình cuõng suùt giaûm nhieàu. Chæ rieâng taïi thuû 
ñoâ Baù Linh, theo lôøi ban toå chöùc thì laïi taêng leân ñeán 15 
ngaøn vaø taïi bang Brandenburg coù khoaûng 4.000  ngöôøi 
tham döï bieåu tình choáng Hartz IV. 

 
� Solms laø taân thuû quyõ cuûa ñaûng FDP 
Berlin:  Trong moät phieân hoïp taïi Wiesbaden, khoái 

daân bieåu quoác hoäi ñaûng FDP ñaõ ñoàng yù chaáp nhaän Phoù 
chuû tòch Quoác Hoäi Ñöùc, oâng Otto Solms (FDP) leân keá vò 
oâng Guenter Rexrodt (vöøa qua ñôøi) trong chöùc vuï thuû 
quyõ lieân bang cuûa ñaûng FDP. 

OÂng Solms ñaõ töøng ñaûm traùch veà taøi chaùnh cho ñaûng 
FDP trong thôøi gian töø 1987 ñeán 1999. Theo noäi quy 
ñaûng FDP thì vò taân thuû quyõ phaûi laø ngöôøi trong thaønh 
phaàn laõnh ñaïo vaø phaûi ñöôïc hoäi ñoàng laõnh ñaïo ñaûng baàu 
leân. 

Chöùc thuû quyõ ñaûng FDP seõ gaëp nhieàu khoù khaên vì 
FDP ñang mang gaùnh nôï khoaûng 13 tyû Euro. Theo tin 
rieâng töø noäi ñaûng, FDP caàn phaûi ñöôïc tieàn quyeân giuùp 
nhieàu hôn cuõng nhö  caàn phaûi taêng nguyeät lieãm do thaønh 
vieân ñoùng goùp, vì cho ñeán nay, thaønh phaàn laõnh ñaïo 
ñaûng FDP hoaøn toaøn thaát baïi treân phöông dieän kieän toaøn 
taøi chaùnh ñaûng. Ñaûng tröôûng Westerwelle noùi Solms, 
moät chuyeân vieân veà taøi chaùnh vaø thueá maù seõ laø ngöôøi lyù 
töôûng keá vò oâng Rexrodt cuõng nhö coù ñaày ñuû khaû naêng 
ñeå tieáp tuïc chöông trình caûi toå tình traïng taøi chaùnh cuûa 
FDP maø Rexrodt ñaõ vaïch ra. 

 
� Xanh baàu Chuû tòch khoái daân bieåu QH  

Bad Saarow:  Trong moät buoåi hoïp kín vaøo muøa Thu 
taïi Bad Saarow thuoäc tieåu bang Brandenburg, ñaûng 
Xanh ñaõ baàu laïi Chuû tòch khoái daân bieåu ñaûng Xanh taïi 
Quoác hoäi vaø ñaõ taùi tín nhieäm hai baø Sager vaø Goering-
Eckardt trong chöùc vuï noùi treân vôùi ña soá phieáu thuaän cho 
nhieäm kyø môùi laø hai naêm.  

Baø Sager, ngöôøi Hamburg, 51 tuoåi, ñöôïc 48 phieáu 
thuaän, 2 choáng vaø 3 phieáu traéng vaø baø Goering-Eckardt, 
38 tuoåi, ngöôøi Thueringen thì ñöôïc 46 phieáu thuaän, 5 
choáng vaø 2 phieáu traéng. Caû hai ñaõ laõnh ñaoï khoái daân 
bieåu Xanh taïi Quoác hoäi (QH) Ñöùc keà töø khi baàu cöû QH 
naêm 2002. Ngay sau khi ñaéc cöû, baø Goering - Eckardt 

nhaán maïnh theâm raèng 
ñaûng Xanh hoaøn toaøn 
taùn ñoàng chöông trình 
caûi toå Hartz IV vaø seõ 
khoâng ñoøi hoûi theâm moät 
söï thay ñoåi naøo nöõa.  

Ngoaøi ra, ñaûng Xanh 
coøn cho bieát troïng ñieåm 
cuûa buoåi hoïp kín beân hoà 

Scharmuetzelsee thuoäc tieåu bang Brandenburg laø duyeät 
xeùt laïi chöông trình caûi toå veà thò tröôøng nhaân duïng cuõng 
nhö söï caûi toå veà y teá trong töông lai, ngay caû cho naêm 
2006 trôû ñi, baøn veà söï aùp duïng Buergerversicherung vaø 
söï caûi toå veà baûo hieåm chaêm soùc (Pflegeversicherung). 

 
� Ngaân saùch Ñöùc thieáu huït 3,7% 
Berlin:  Nhaân cô hoäi thoâng baùo cho UÛy Ban khoái Lieân 

AÂu (EU-Kommission) lieân quan ñeán Hieäp öôùc Masstricht 
, Boä Tröôûng Taøi Chaùnh Ñöùc, Hans Eichel SPD vöøa cho 
bieát laø ngaân saùch cuûa Ñöùc trong naêm 2004 naøy seõ thaâm 
thuûng 3,7% toång soá löôïng saûn phaåm noäi ñòa. Vò chi cao 
hôn möùc ñoä toái ña 3% ñöôïc EU aán ñònh. Nhö vaäy Ñöùc 
lieân tieáp ba laàn ñaõ vi phaïm tieâu chuaån oån ñònh tieàn teä 
khoái Lieân AÂu. Eichel coøn noùi theâm raèng, soá tieàn nôï ngaân 
saùch Ñöùc cho ñeán cuoái naêm 2004 seõ chieám 66% toång soá 
löôïng saûn phaåm noäi ñòa (BIP). Xa hôn nöõa, Eichel vieän 
daãn vì tình traïng taêng tröôûng kinh teá taïi AÂu Chaâu yeáu 
keùm neân ñaõ ñöa ñeán söï thieáu huït ngaân saùch Ñöùc keå treân 
vaø ngaân quyõ  Ñöùc bò thaâm thuûng, bôûi leõ moät phaàn vì tieàn 
thueá thu nhaäp ít ñi vaø maët khaùc phaûi chi theâm ra cho thò 
tröôøng nhaân duïng. Theâm vaøo ñoù, lôïi nhuaän cuûa ngaân 
haøng quoác gia suùt giaûm vaø söï toån thaát thueá caàu ñöôøng 
ñaõ laøm cho ngaân saùch quoác gia naêm 2002 thieáu huït ñeán 
3,5% vaø naêm 2003 laø 3,9%. Tuy vaäy, döïa vaøo caên baûn laø 
tình traïng kinh teá seõ hoài phuïc trong naêm 2005 neân Eichel 
nghó raèng Ñöùc seõ ñaït ñöôïc tieâu chuaån oån ñònh tieàn teä cho 
khoái Lieân AÂu maø Hieäp öôùc Masstricht ñaõ qui ñònh laø 3%, 
vaøo naêm 2005. 

 

� Thuû Töôùng Ñöùc Schroeder bò neùm tröùng 
Brandenburg/Wittenberge: Trong buoåi noùi chuyeän 

tröôùc coâng chuùng vaøo ngaøy 24.8.04 vöøa qua taïi bang 
Brandenburg vaø Sachsen (vì hai tieåu bang naøy seõ baàu laïi 
nghò vieän vaøo ngaøy 19.09.04) Schroeder ñaõ gaëp phaûi söï 
choáng ñoái döõ doäi cuûa daân chuùng Ñoâng Ñöùc lieân quan 
ñeán chöông trình caûi toå Hartz IV. Taïi Wittenberge thuoäc 
bang Brandenburg, nhieàu ngöôøi trong ñoaøn bieåu tình ñaõ 
neùm tröùng vaøo Schroeder (SPD) nhöng khoâng truùng oâng 
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ta. Ñoaøn bieåu tình ñaõ hoâ to nhöõng khaåu hieäu nhö “chuùng 
toâi muoán coù vieäc laøm“ vaø “chuùng toâi laø nhaân daân“ (wir 
wollen Arbeit und wir sind das Volk).  

Trong moät buoåi noùi chuyeän vaän ñoäng baàu cöû cho Tænh 
boä SPD ôû Leipzig/Sachsen, G. Schroeder ñaõ bò daân 
chuùng huyùt saùo, la où choáng ñoái laøm giaùn ñoaïn nhieàu laàn 
cuoäc noùi cuûa oâng ta. Xa hôn nöõa, Schroeder coøn bò chæ 
trích laø ngöôøi laøm suùt giaûm tình traïng xaõ hoäi Ñöùc vaø bò  
chöûi laø keû noùi laùo. 

Cuõng taïi Wittenberge, Schroeder bò daân chuùng bieåu 
tình choáng vôùi nhöõng bieåu ngöõ nhö  “daân Ñoâng Ñöùc haõy 
töï veä“ hay “ Deïp Hartz IV ñi“ khi oâng ta ñeán laøm leã taùi 
khaùnh thaønh nhaø ga ôû ñaây. Schroeder khoâng nhaéc laïi 
chuyeän bò neùm tröùng nhöng oâng ta noùi raèng söï choáng ñoái 
seõ khoâng ñem laïi keát quaû naøo vì chính phuû cuûa oâng seõ 
vöôït qua ñöôïc taát caû moïi söï choáng ñoái! Ngoaøi ra 
Schroeder coøn khaúng ñònh theâm raèng oâng ta nhaát ñònh 
khoâng thay ñoåi chöông trình ñoåi môùi ñöôïc lieân minh caàm 
quyeàn vaïch ra vaø ñaõ ñöôïc thoâng qua!  Sau khi bò cho aên 
tröùng gaø huït, Thuû Töôùng Schroeder ñöôïc baûo veä kyõ hôn,  
vaán ñeà canh giöõ oâng ta taêng leân möùc toái ña nhöng vaøi 
ngaøy sau, hoâm 29.8.04 oâng ta laïi bò neùm tröùng trong moät 
chuyeán coâng du khaùc taïi tieåu bang Brandenburg, nhöng 
vì  ngoaøi taàm tay ngöôøi neùm neân... khoâng bò truùng! 

 

� 20% daân Ñöùc muoán xaây laïi böùc töôøng 
Hamburg:  14 naêm sau khi nöôùc Ñöùc thoáng nhaát, coù 

taát caû 21% daân chuùng Ñöùc cho bieát laø muoán xaây laïi böùc 
töôøng Baù Linh! Tuy nhieân yù kieán cuûa daân chuùng giöõa hai 
phía Ñoâng vaø Taây Ñöùc coù nhieàu dò bieät, theo keát quaû 
cuoäc thaêm doø yù kieán cho tôø baùo aûnh Stern thì coù khoaûng 
25% töø phiùa Taây Ñöùc vaø 12,5%  daân Ñoâng Ñöùc noùi nhö 
vaäy. Cuõng theo cuoäc thaêm doø yù kieán cuûa 1.002 ngöôøi 
phía Ñoâng vaø 1.005 ngöôøi ôû phiùa Taây ñöôïc tuyeån choïn 
thì  coù chöøng 27% daân chuùng phía Ñoâng vaø 47% daân 
phía Taây Ñöùc khoâng baèng loøng vôùi heä thoáng chính trò 
hieän coù. Trong khi chæ coù 9% daân phiùa Taây thì coù ñeán 
31% daân phía Ñoâng baûo raèng söï giuùp ñôõ taøi chaùnh cho 
Ñoâng Ñöùc sau khi thoáng nhaát quaù thaáp. Ngöôïc laïi, 5% 
daân phía Ñoâng vaø 37% daân phiùa Taây noùi raèng söï giuùp 
cho Ñoâng Ñöùc (CS DDR cuõ) quaù cao. Tuy nhieân 57% soá 
ngöôøi phía Ñoâng ñöôïc hoûi yù kieán thì cho bieát laø hieän taïi 
hoï coù moät ñôøi soáng khaù hôn so vôùi thôøi gian hoï soáng 
döôùi cheá ñoä Coäng Saûn tröôùc khi nöôùc Ñöùc thoáng nhaát, 
trong khi ñoù chæ coù 29% daân phía Ñoâng nghó raèng ñôøi 
soáng cuûa hoï cuõng vaäy thoâi, khoâng thay ñoåi gì caû! 

 

� Sachsen uûng hoä NPD maïnh hôn 
Mainz 11/12.09: Nghò vieän hai bang Sachsen vaø 

Brandenburg seõ ñöôïc laïi vaøo chuû nhaät tuaàn sau, ngaøy 
19.09.04. Caên cöù vaøo keát quaû thaêm doø yù kieán cuûa ñaøi 
truyeàn hình ZDF thì cöû tri taïi Sachsen uûng hoä ñaûng cöïc 
höõu NPD khaù maïnh, hieän taïi ñaûng NPD chieám ñeán 9% 
vaø chæ coøn thua ñaûng SPD coù vaøi ñieåm. Sau ñaây laø keát 
quaû cuoäc thaêm doø yù kieán cöû tri cuûa ñaøi ZDF: SPD ñöôïc 
11%, CDU ñöôïc 47%, PDS (haäu thaân ñaûng CS Ñöùc) 
ñöôïc 19%, Xanh 6% vaø FDP 4%. Taïi tieåu bang 
Brandenburg thì SPD ñöôïc 29%, PDS: 27%, CDU: 23%, 
Xanh: 6% vaø FDP ñöôïc 5% soá cöû tri uûng hoä. Rieâng ñaûng 
cöïc höõu DVU thì coù ñöôïc 6%, vò chi laàn thöù hai sau 1999 

(5,3%) DVU cuõng seõ coù ñaïi bieåu tham chính taïi Nghò 
vieän bang Brandenburg trong nhieäm kyø tôùi. 

Döïa theo söï nhaän xeùt cuûa nhöõng chuyeân gia nghieân 
cöùu veà tình hình chính trò Ñöùc, sôû dó caùc ñaûng cöïc höõu 
ñöôïc daân chuùng ôû phiùa Ñoâng uûng hoä hôn laø vì daân ôû 
vuøng naøy coù naïn thaát nghieäp cao vaø hoï khoâng vöøa loøng 
vôùi ñöôøng loái chính trò hieän haønh cuûa lieân minh caàm 
quyeàn. Ngoaøi ra, 75% cöû tri taïi Sachsen cho bieát hoï uûng 
hoä caùc ñaûng cöïc höõu nguyeân nhaân laø vì baát ñoàng vôùi 
chính saùch caûi toå thò tröôøng nhaân duïng cuûa chính phuû 
Schroeder cuõng nhö vì tình traïng kinh teá keùm coûi taïi ñaây, 
maø theo hoï, caùc ñaûng phaùi lôùn khoâng ñuû khaû naêng giaûi 
quyeát nhanh choùng ñöôïc tình traïng naøy! 

 
� Keát quaû baàu cöû Nghò vieän taïi hai tieåu bang 

Sachsen vaø Brandenburg  
Sachsen/Brandenburg: Nghò vieän hai bang Sachsen vaø 
Brandenburg ñaõõ ñöôïc baàu laïi vaøo ngaøy chuû nhaät, 
19.09.04 vöøa qua. Caên cöù vaøo keát quaû thaêm doø yù kieán 
cuûa ñaøi truyeàn hình ZDF tröôùc khi baàu cöû thì taïi Sachsen 
vaø Brandenburg, giôùi cöû tri uûng hoä PDS (haäu thaân ñaûng 
CS Ñöùc) vaø hai ñaûng cöïc höõu DVU, NPD khaù maïnh. Tuy 
vaäy, hai ñaûng lôùn laø SPD vaø CDU vaãn coøn nuoâi nhieàu hy 
voïng nhöng... sau cuoäc baàu cöû nghò vieän hai bang noùi 
treân thì  keát quaû baàu cöû ñaõ phaûn aùnh ñuùng nhö söï thaêm 
doø yù kieán. Theâ thaûm cho SPD taïi Sachsen vaø CDU taïi 
Brandenburg!  
Taïi bang Sachsen, laàn ñaàu tieân keå töø khi nöôùc Ñöùc thoáng 
nhaát, CDU khoâng coøn chieám ña soá tuyeät ñoái taïi nghò vieän 
naøy vaø SPD, naûo neà hôn vì chöa ñaït tôùi 10%, moät keát 
quaû teä nhaát cuûa ñaûng SPD keå töø khi coù nöôùc Ñöùc! 
Soá cöû tri ñi baàu khoâng nhieàu laém, taïi Sachsen laø 59,4% 
vaø ôû Brandenburg coøn ít hôn, chæ coù 56,2% thoâi. 
Sau ñaây laø keát quaû cuoäc baàu cöû taïi Sachsen (trong daáu 
ngoaëc  laø keát quaû baàu cöû cuûa naêm 1999):  
SPD  : 9,8% (10,7%)  tính ra ñöôïc  13 gheá 
CDU : 41,1% (56,9%)  ==> 55 gheá  
PDS : 23,6% (22,2%)  ==> 31 gheá  
Xanh : 5,1% (2,6%)  ==>   6 gheá 
FDP : 5,9%  (1,1%)    ==>   7 gheá  
NPD : 9,2% (1,4%)  ==> 12 gheá  
 
Taïi tieåu bang Brandenburg:  
SPD  : 31,8%  (39,3%)  tính ra ñöôïc  33 gheá 
CDU : 19,4%  (26,6%)   ==> 20 gheá 
PDS : 28%   (23,5)  ==> 29 gheá 
Xanh: : 3,6%)     - 
FDP : 3,3%      -  
DVU : 6,1% (5,3%)  ==>   6 gheá  
 
Vò chi laàn thöù hai, sau 1999, DVU cuõng seõ coù ñaïi bieåu 
tham chính taïi nghò vieän bang Brandenburg trong nhieäm 
kyø tôùi, trong khi ñoù hai ñaûng Xanh vaø FDP thì khoâng 
ñöôïc tham chính vì chöa hoäi ñuû ñieàu kieän qui ñònh laø phaûi 
ñöôïc cöû tri uûng hoä ít nhaát laø 5%. 
Döïa theo söï nhaän xeùt cuûa nhöõng chuyeân gia nghieân cöùu 
veà tình hình chính trò Ñöùc, sôû dó caùc ñaûng cöïc höõu ñöôïc 
daân chuùng ôû phiaù Ñoâng uûng hoä hôn laø vì daân ôû vuøng naøy 
coù naïn thaát nghieäp cao vaø hoï khoâng vöøa loøng vôùi ñöôøng 
loái chính trò hieän haønh cuûa lieân minh caàm quyeàn. Ngoaøi 
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ra, 75% cöû tri taïi Sachsen cho bieát hoï uûng hoä caùc ñaûng 
cöïc höõu nguyeân nhaân laø vì baát ñoàng vôùi chính saùch caûi 
toå thò tröôøng nhaân duïng cuûa chính phuû Schroeder cuõng 
nhö vì tình traïng kinh teá keùm coûi taïi ñaây, maø theo hoï, caùc 
ñaûng phaùi lôùn khoâng ñuû khaû naêng giaûi quyeát nhanh 
choùng ñöôïc tình traïng naøy! 
Ñieåm ñaùng löu yù laø chöa bieát lieân minh naøo caàm quyeàn 
taïi Brandenburg. Thoáng Ñoác Platzeck cho bieát laø seõ noùi 
chuyeän, thöông löôïng vôùi PDS cuõng nhö CDU, ñaûng ñaõ 
cuøng vôùi SPD  naém quyeàn töø 1999 taïi ñaây. 
Rieâng taïi tieåu bang Sachsen tình traïng roái ren hôn so vôùi 
Brandenburg. CDU luùc ñaàu töôûng laø seõ lieân minh vôùi 
FDP nhöng ñeán phuùt choùt, ñaûng Xanh cuõng loït ñöôïc vaøo 
nghò vieän neân cho duø hai ñaûng CDU vaø FDP neáu lieân 
minh chaúng ñem laïi keát quaû naøo vì khoâng chieám ñöôïc ña 
soá phieáu ôû nghò vieän (CDU+FDP ñöôïc 62 gheá vaø khoái 
ñoái laäp goàm SPD+Xanh+ PDS+ NPD cuõng ñöôïc taát caû 
62 gheá) neân coù theå CDU ñaønh phaûi lieân minh vôùi SDP 
vaäy. Chôø xem! 
 

� CDU vaø SPD thaûm baïi taïi Nordrhein-Westfalen 
(NRW): 
Keát quaû cuoäc baàu cöû tieåu bang NRW ngaøy 26.9.2004 ñaõ 
khoâng ñem laïi thaéng lôïi cho CDU vaø caû SPD. CDU chæ 
chieám 43,3% (giaûm 7,0%), SPD: 31,5% (giaûm 2,4%), 
Gruene: 10,1% (taêng 2,8%), FDP: 6,9% (taêng 2,6%), caùc 
ñaûng khaùc: 8,2% (taêng 4,3%). Caùc ñaøng phaùi khaùc ñeàu 
haøi loøng veà keát quaû baàu cöû. Maëc duø CDU thaéng vôùi tyû leä 
caùch bieät khaù lôùn so vôùi SPD, nhöng ñoù laø moät söï thaéng 
cöû cay ñaéng bôûi ñaõ maát phieáu roõ reät so vôùi keát quaû baàu 
cöû naêm 1999. Nhaän xeùt veà SPD, toång thö kyù CDU,  
Hans-Joachim Reck noùi: Ñaây laø khôûi ñaàu cho ngaøy taøn 
cuûa chính quyeàn Xanh Ñoû taïi NRW. Tuy nhieân, toång thö 
kyù cuûa SPD, Michael Groschek laïi an uûi raèng: "Ñeâm ñen 
toái taïi vuøng Ruhrgebiet ñaõ troâi qua vaø aùnh bình minh seõ 
trôû laïi! 
 
      � Baù Linh caám Ñaïi Hoäi Hoài Giaùo  
Berlin:  Nghò vieän Baù Linh ñaõ ra leänh caám khoâng cho 
pheùp toå chöùc Ñaïi Hoäi Hoài Giaùo (Islamistenkongress) taïi 
ñaây, döï ñònh töø ngaøy 1.10 ñeán 3.10.2004 nhö Ban Toå 
Chöùc phoå bieán treân maïng löôùi. Toång tröôûng Noäi vuï Baù 
Linh, oâng Ehrhart Koerting noùi raèng, vôùi nhöõng lôøi hieäu 
trieäu veà tham döï nghò hoäi, Ban Toå Chöùc ñaõ vöôït quaù xa 
giôùi haïn ñeå ñöôïc caáp giaáy pheùp cho hoï toå chöùc ôû Ñöùc.  
Vaøo cuoái tuaàn 18/19.09.2004, Ñöùc ñaõ truïc xuaát Tröôûng 
Ban Toå Chöùc nghò hoäi, moät ngöôøi Hoài giaùo goác Li Baêng. 
Treân maïng löôùi, nhoùm toå chöùc ñaõ keâu goïi choáng laïi söï 
khuûng boá cuûa Myõ vaø chuû nghóa phuïc quoác Do Thaùi. Leänh 
caám khoâng cho toå chöùc Ñaïi Hoäi Hoài Giaùo taïi Baù Linh 
hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi quan ñieåm cuûa chính phuû. Boä 
tröôûng Noäi vuï Ñöùc, Otto Schily nhaän thaáy raèng chuû ñeà 
cuûa  kyø “Ñaïi Hoäi Hoài Giaùo ñaàu tieân cuûa khoái AÛ Raäp taïi 
AÂu Chaâu“ roõ raøng mang tính caùch baøi Do Thaùi vaø oâng 
Schily coøn noùi theâm laø ñaïi hoäi noùi treân chæ nhaèm muïc 
ñích tuyeân truyeàn cho söï khuûng boá taïi Do Thaùi vaø I-Raéc! 
 

      LNC (Munich Thaùng 08 – 09.2004)  
Söu taàm vaø phieân dòch tin töùc töø caùc baùo: der Spiegel, SZ, AZ, 

TZ, Bild, FAZ, die Welt,, Handelsblatt, Focus, N-TV....  
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Bình minh ti‰p nÓi chiŠu tà 
NgÜ©i gom lá røng ÇÓt ra hÜÖng trÀm 

-Ti‰ng mÜa hay ti‰ng thì thÀm? 
L¡ng nghe tØng gi†t nhÜ tâm s¿ ngÜ©i 

Ti‰ng mÜa sao cÛng lå Ç©i 
LuÆn ra bên lª bên bÒi th‰ nhân... 

 

� Vân NÜÖng Lê Ng†c ChÃn 
Le Sudalissant, Sarlat - FRANCE 

 

 
 
 
 

TiÍn ÇÜa anh vŠ 
Kính vi‰ng t¥ng HÜÖng hÒn nhà thÖ Huy Giang 

 
Anh vŠ chæm "Nø Hoa BÀn" 

Sulgen núi ÇÙng tÀn ngÀn... xót thÜÖng! 
N¥ng trong "N‡i Nh§" quê hÜÖng 

Gác nghiên bút låi, lên ÇÜ©ng thæm quê! 
 

Hå buÒn! NhÕ lŒ lê thê... 
BÕ nÖi xÙ lånh Anh vŠ "Thäo Nguyên" 

Kính cùng Cha MË quy tiên! 
Ti‰c r¢ng: chÜa tr†n Ü§c nguyŠn... núi sông! 

 
Anh vŠ chæm "Nh»ng Nø HÒng" 

Mang phù sa th¡m thêm dòng Cºu Long! 
MÖ màng áo tr¡ng kiêu sang 

HÜÖng cau - bông giÃy - mênh mang cánh diŠu 
DÎu êm làn khói lam kiŠu 

NgÃt ngây hÒn m¶ng nh»ng chiŠu mây thÜa. 
 

TiÍn Anh tr©i ÇÃt Ç° mÜa 
NgÜ©i thÜÖng Ùa lŒ, tiÍn ÇÜa... Anh vŠ! 

 
Wedel 05.09.2004 

� ñào Mai 
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Tin 
Th‰ Gi§i 

 
 
 

Phan  Ng†c 
 
 
� M³:-BÓ trí låi l¿c lÜ®ng sau 

chi‰n tranh lånh. 
 
 T°ng ThÓng Bush vØa loan báo 

MÏ së bÓ trí låi l¿c lÜ®ng nh¢m thích 
Ùng s¿ phòng vŒ quÓc gia trÜ§c nh»ng 
mÓi Çe d†a m§i vào th‰ k› XXI. HÖn 
150.000 quân và dân s¿ trú Çóng tåi 
Âu Châu và Á Châu së dính dáng Ç‰n 
quy‰t ÇÎnh cûa t° chÙc nÀy xem nhÜ 
quan tr†ng nhÃt k‹ tØ khi chi‰n tranh 
TriŠu Tiên bùng n°. (60.000-70.000 
quân nhân +100.000 thân nhân và 
nhân viên dân s¿ së vŠ nÜ§c). Nh»ng 
ÇÖn vÎ dính dáng Ç‰n s¿ bÓ trí nÀy là 2 
SÜ Çoàn (1 thi‰t giáp, 1 bô binh) gÒm 
30.000 quân ª ñÙc và së ÇÜ®c thay 
th‰ b¢ng 1 L» Çoàn 3.800 quân trang 
bÎ v§i thi‰t giáp Stryker. M¥t khác, 
12.000/ 37.600 quân së rút khÕi Nam 
Hàn. Hoa ThÎnh ñÓn Çang thäo luÆn 
v§i ñông Kinh vŠ 40.000 quân trú 
Çóng tåi NhÆt. 

 MÏ së th¿c hiŒn s¿ bÓ trí nÀy s§m 
nhÃt vào næm 2006 vì 3 lš do: Chi‰n 
lÜ®c (công cu¶c chÓng khûng bÓ thay 
th‰ chi‰n tranh lånh); Ti‰p vÆn (con 
ÇÜ©ng ng¡n nhÃt Ç‰n Á Châu không 
còn là Âu Châu); KÏ thuÆt. Ngoài ra, 
còn phäi k‹ Ç‰n khía cånh chính trÎ. 
Khä næng Çôn quân, chuy‹n quân ÇŠu 
tùy thu¶c vào nÜ§c mà nÖi quân MÏ 
ÇÒn trú (TrÜ©ng h®p Th° Nhï Kÿ không 
cho MÏ chuy‹n quân trên lãnh th°), 
cho nên viŒc chuy‹n quân së trª nên 
uy‹n chuy‹n Çúng theo k‰ hoåch hành 
quân chÌ khi nào quân MÏ Çóng trên 
ÇÃt MÏ, và MÏ không có k‰ hoåch thay 
th‰ cæn cÙ ª ñÙc b¢ng nh»ng cæn cÙ ª 
ñông Âu (Ba Lan, L‡ Ma Ni). 

 
- Bush có th‹ th¡ng. 
 Cho Ç‰n cuÓi tháng 9, ván c© rÃt 

khó khæn cho Bush lÅn Kerry. NhÜng 
T°ng ThÓng ÇÜÖng nhiŒm ít nhÃt cÛng 
có 50% cÖ may Ç‹ th¡ng cº. N‰u d¿a 
trên k‰t quä cûa ñåi h¶i Çäng C¶ng 

Hoà ª trung tâm Hanhattan, có lë 
ngÜ©i ta phäi làm quen v§i s¿ kiŒn có 
th‹ Bush së nhÆn thêm m¶t nhiŒm kÿ 
4 næm n»a. HiŒn tåi ngÜ©i ta chÙng 
ki‰n m¶t cu¶c vÆn Ç¶ng bÀu cº ræng 
cÜa: Ùng cº viên mà ngÜ©i ta xem nhÜ 
Ço ván  tuÀn trÜ§c, thình lình bi‰n 
thành kÈ sung mãn tuÀn sau. NgÜ©i ta 
hy v†ng cán cân së nghiêng trª låi. 
NhÜng hiŒn gi©, Bush th¡ng th‰ vì thû 
l®i sau m¶t vài sai lÀm cûa Kerry. ñÓi 
thû Dân Chû cho ngÜ©i ta chøp änh 
trên thuyŠn buÒm ngoài khÖi 
Nantucket, m¶t hòn Çäo nghÌ mát cûa 
gi§i thÜ®ng lÜu. Và cº tri ûng h¶ ông 
mong muÓn ông kh° công hÖn n»a và 
kín Çáo hÖn liên quan Ç‰n gia tài cûa 
ông. 

 Qua cu¶c vÆn Ç¶ng bÀu cº, ngÜ©i 
ta có cäm tÜªng nhÜ Kerry chÜa tìm ra 
ÇÜ®c m¶t ÇŠ tài chính y‰u. M¶t s¿ va 
chåm có th‹ làm cho Çoàn xe cûa ÇÓi 
thû trÆt ÇÜ©ng. Trên lš thuy‰t, nŠn kinh 
t‰ chÜa v»ng ch¡c cûa MÏ có th‹ là 
Çån dÜ®c cÀn thi‰t cho Kerry. NhÜng 
cu¶c bÀu cº nÀy là m¶t cu¶c bÀu cº 
ÇÀu tiên sau ngày 11-9-2001, và ngÜ©i 
ta phóng ra nh»ng cu¶c tÃn công vào 
chính sách an ninh quÓc gia và ngoåi 
giao. Trên lãnh v¿c nÀy, kíp Bush 
không bao gi© n§i lÕng trÜ§c áp l¿c 
Kerry. 

 M¶t ví dø: ThÜ®ng nghÎ sï Dân Chû 
Zell Miller ti‹u bang Georgie xác ÇÎnh 
rõ ràng là "Kerry së dùng sÙc månh v§i 
ÇiŠu kiŒn là phäi ÇÜ®c LHQ phê 
chuÄn". Ông nói ti‰p: "Kerry Ç‹ cho Ba 
Lê quy‰t ÇÎnh trong lúc MÏ phäi t¿ vŒ". 
PhÀn Miller, ông muÓn "Bush quy‰t 
ÇÎnh". M¶t ti‰ng nói ÇÜ®c gióng lên sau 
khi Chirac nh¡c nhª các ñåi sÙ Pháp 
là "nh»ng th‹ thÙc cæn bän quy ÇÎnh 
viŒc quän lš th‰ gi§i phäi là nh»ng th‹ 
thÙc h®p theo hi‰n chÜÖng LHQ; Çó là 
luÆt lŒ có giá trÎ chung cho m†i ngÜ©i". 

 Cái khung "Çåo ÇÙc" mà kíp Bush 
gói ghém cu¶c vÆn Ç¶ng bÀu cº là MÏ 
Çang ÇÙng trÜ§c ngã ba ÇÜ©ng, MÏ 
Çang ÇÓi ÇÀu v§i m¶t kÈ thù khinh 
thÜ©ng cái ch‰t, xem Ç©i sÓng nhÜ sÓ 
không; Do Çó MÏ phäi mang cu¶c 
chi‰n ÇÃu Ç‰n trÜ§c kÈ thù dù LHQ 
nghï th‰ nào Çi chæng n»a, dÜ§i s¿ dÅn 
d¡t cûa T°ng ThÓng ÇÜÖng nhiŒm. 
B¢ng không, MÏ së chÌ xÙng Çáng v§i 
m¶t Kerry mŠm y‰u, và tÆn th‰ së ª 
trÜ§c ngõ cûa MÏ. M¶t thông ÇiŒp 
không mÃy chi sâu s¡c nhÜng Çánh 
trúng vào nÜ§c MÏ thÀm l¥ng. 

 TØ lâu, MÏ t¿ xác ÇÎnh trÜ§c kÈ thù 
luôn Çe d†a t¿ do và nhiŒm vø cûa 
quÓc gia là mang Ç‰n t¿ do cho th‰ 
gi§i. TrÜ§c kia, kÈ thù là QuÓc xã, 

C¶ng sän, Quân phiŒt, bây gi© kÈ thù 
là HÒi giáo bäo thû c¿c Çoan. Chính 
quyŠn Bush t¿ xem nhÜ n¡m lÃy chân 
lš cæn bän Ãy và ph‰t lên chân lš Ãy 
l§p sÖn Çåo ÇÙc và tôn giáo, Ç‹ kh£ng 
ÇÎnh r¢ng Kerry là kÈ y‰u hèn, không 
có khä næng bäo vŒ quÓc gia trong gi© 
phút quan tr†ng nÀy. 

 Theo kíp Bush, dân t¶c Âu Châu 
Çã kín Çáo rút khÕi vÛ Çài lÎch sº và 
bây gi© tin tÜªng vào các thi‰t ch‰ và 
luÆt pháp quÓc t‰. Trong khi MÏ dÃn 
thân vào cu¶c chåm trán gay go nhÜng 
rÃt kiêu hùng. Và nhân loåi së tùy 
thu¶c vào cu¶c chi‰n ÇÃu nÀy. ñúng 
hay sai, tÜÖng lai së trä l©i. NhÜng sÓ 
Çông MÏ s¤n sàng nhÆn nhiŒm vø, Ç‹ 
chÙng minh ª Trung ñông ÇiŠu mà 
Bush g†i là: "quyŠn l¿c bi‰n Ç°i cûa t¿ 
do". ña sÓ các nÜ§c khác, nhÃt là 
Pháp không bao gi© tin tÜªng vào 
nh»ng xáo tr¶n có quyŠn l¿c bi‰n Ç°i. 

 
 �  VENEZUELA: Chavez Ç¡c 

th¡ng. 
 Qua cu¶c trÜng cÀu dân š, các 

thùng phi‰u Çã nói lên ti‰ng nói cûa 
mình. Hugo Chavez Çã gi» ÇÜ®c gh‰ 
T°ng ThÓng trÜ§c phe ÇÓi lÆp, phe nÀy 
Çòi truÃt ph‰ Ông. T°ng ThÓng Çåt 
58% sÓ phi‰u / 41%. Các nhà quan sát 
quÓc t‰, ÇÙng ÇÀu là c¿u T°ng ThÓng 
Carter ÇŠu xác nhÆn k‰t quä nêu trên. 

 Chavez làm T°ng ThÓng Ç‰n næm 
2007. M¶t lÀn n»a ông dùng lá bài dân 
hòa Ç‹ thuy‰t phøc dân Venezuela và 
c¶ng ÇÒng tài chánh quÓc t‰: duy trì 
ông trên gh‰ quyŠn hành là 1 bäo Çäm 
cho s¿ °n ÇÎnh. DÀu hÕa là l®i th‰ duy 
nhÃt mà ông có trong m¶t quÓc gia, 
mà dÀu hÕa và chính trÎ æn kh§p ch¥t 
chë. Là m¶t nÜ§c sän xuÃt dÀu hÕa 
ÇÙng hàng thÙ 7 trên th‰ gi§i, ÇÙng thÙ 
5 vŠ m¥t xuÃt cäng, Venezuela là m¶t 
trong nh»ng diÍn viên chính cûa t° 
chÙc các nÜ§c sän xuÃt OPEC. DÀu 
hÕa mang vŠ 85% ngoåi tŒ, góp phÀn 
25% cho t°ng sän lÜ®ng n¶i ÇÎa và 
50% tiŠn thu thu‰, có nghïa là ngân 
sách quÓc gia sÓng theo giá cä cûa 
m‡i thùng dÀu. Giá dÀu tæng 1 Çô la 
m‡i thùng là quÓc gia gom vŠ 750 
triŒu/ næm cho ngân khÓ. Ngân sách 
quÓc gia ÇÜ®c Ü§c tính theo tiêu chuÄn 
1 thùng dÀu giá 20 Çô la; bây gi© giá 
dÀu tæng gÃp Çôi và T°ng ThÓng n¡m 
m¶t l®i th‰ h‰t sÙc v»ng ch¡c. NhÜng 
kinh t‰ không phäi là Çi‹m månh cûa 
T°ng ThÓng. TØ khi ông n¡m quyŠn, 
kinh t‰ Venezuela tÕ ra khá v»ng 
månh vào næm 2000 và 2001. Sau Çó, 
kinh t‰ suy søp theo nhÎp Ç¶ chåm trán 
gi»a phe chÓng và phe ûng h¶ T°ng 
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ThÓng, cùng lúc các cu¶c Çình công 
dai d£ng làm cho s¿ sän xuÃt dÀu hÕa 
ho¥c Ç©i sÓng quÓc gia tê liŒt. Phát 
tri‹n kinh t‰ vÜÖn lên vì giá dÀu tæng 
cao và Çåt 8,8% næm 2004. NhÜng 
nŠn kinh t‰ chÜa có nŠn täng v»ng 
ch¡c vì d¿a vào m¶t sän phÄm duy 
nhÃt. T°ng ThÓng chÜa có m¶t k‰ 
hoåch nào Ç‹ sºa Ç°i hÜ§ng Çi cûa 
nŠn kinh t‰. 

 Chavez sÓng còn vŠ m¥t chính trÎ 
vì giá dÀu cao. N‰u không có l®i l¶c 
nÀy, ông không tìm Çâu ra ÇÜ®c 1 t› 
Çô la Ç‹ chi døng cho k‰ hoåch xã h¶i, 
mà không ai không thÃy rõ khía cånh 
bÀu cº. 

 MuÓn ÇÜa ÇÃt nÜ§c ra khÕi cÖn 
khûng hoäng, T°ng ThÓng phäi chÙng 
tÕ có trách nhiŒm, có tài quän lš ÇÃt 
nÜ§c và nhÃt là tôn tr†ng tuyŒt ÇÓi 
pháp ch‰ nhà nÜ§c và nhân quyŠn, 
ÇiŠu nÀy cÛng có nghïa là ÇÓi lÆp phäi 
chÃp nhÆn k‰t quä bÀu cº. 

 
 � Nga:  Khûng bÓ và khûng bÓ. 
 V. Poutine ch¡c ch¡n Çang ÇÙng 

trÜ§c 1 cÖn khûng hoäng trÀm tr†ng 
hÖn bao gi© h‰t k‹ tØ khi ông ngÒi trên 
gh‰ quyŠn hành. Næm 1999, ông hÙa 
hËn së "tÆn diŒt khûng bÓ ngay cä ª 
nhà xí" và hôm nay, nÜ§c Nga møc 
tiêu cûa khûng bÓ b¡t bu¶c ông phäi 
xuÓng gi†ng. 

 ñÃt nÜ§c ông Çang chìm Ç¡m 
trong m¶t chi‰n tranh mà Ç¶ng l¿c 
trÜ§c nhÃt thu¶c vŠ n¶i b¶. ñÜ©ng lÓi 
bình thÜ©ng hóa Tchetchenie, m¶t 
nÜ§c c¶ng hòa "không th‹ tách r©i khÕi 
liên bang Nga" cho Ç‰n gi© chÌ mang 
Ç‰n m¶t k‰t quä là cu¶c xung Ç¶t phát 
tri‹n r¶ng cùng lúc khûng bÓ hoåt 
Ç¶ng kh¡p nÖi trên toàn cõi lãnh th°. 

 N¶i trong 7 ngày, 2 phi cÖ hành 
khách n° tung v§i 90 ngÜ©i ch‰t; ti‰p 
theo là cu¶c mÜu sát ª trung tâm Måc 
TÜ Khoa (11 ch‰t). Sau cùng là vø b¡t 
gi» con tin ª Beslan chÃm dÙt trong 
bi‹n máu (399 ch‰t t°ng sÓ có 153 h†c 
sinh, hÖn 700 bÎ thÜÖng). Vø nÀy gây 
chÃn Ç¶ng trên th‰ gi§i và nhà cÀm 
quyŠn Nga xem nó là vø 11.9 cûa Nga. 

 Phäi công nhÆn r¢ng có nh»ng 
biŒn pháp k‰t t¶i tác giä cho dù møc 
tiêu, n‡i Çau kh°, thÃt v†ng cûa h† có 
th‰ nào Çi chæng n»a. Các kÈ khûng 
bÓ không th‹ ÇÜa ra vÃn ÇŠ 
Tchetchenie Ç¶c lÆp Ç‹ biŒn minh cho 
vø nÀy. Nh»ng ngÜ©i khûng bÓ siêu vÛ 
trang và mang th¡t lÜng chÙa ÇÀy chÃt 
n° Ç°i chính quyŠn Nga phäi thä tù 
binh. PhÜÖng pháp nÀy cÛng bÌ °i bªi 
kinh nghiŒm dåy cho h† bi‰t l¿c lÜ®ng 
Nga tÕ ra h‰t sÙc tàn nhÅn; l¿c lÜ®ng 

Nga không hŠ thÓi lui trÜ§c m¶t cu¶c 
tàn sát nào n‰u h† nhÆn nhiŒm vø 
"Vãn hÒi trÆt t¿". 

 Cu¶c xung Ç¶t Tchetchenie, m¶t 
ung thÜ cûa Nga hÆu C¶ng sän Çang 
lây lan Ç‰n toàn vùng Caucase, nÖi 
nÀy biên gi§i gi»a các chûng t¶c ÇÜ®c 
Staline Ç¶c Çoán vë ra theo sách lÜ®c 
g†i là "Chính sách dân t¶c". Møc tiêu 
là ngæn cän tinh thÀn dân t¶c phát 
tri‹n, nhen nhúm hÆn thù gi»a các 
nÜ§c C¶ng hòa, khen thÜªng nÜ§c 
nÀy, trØng phåt nÜ§c kia, sách lÜ®c 
trên d¿a trên Çäng C¶ng sän và cÖ 
quan mÆt vø. 

 S¿ hài hòa giä tåo gi»a các dân 
t¶c Çã n° tung sau khi hŒ thÓng C¶ng 
sän søp Ç°. Trên bàn c© ch¢ng chÎt ª 
Caucase, các chính quyŠn hÆu C¶ng 
sän nÓi ti‰p tÕ ra không có khä næng 
quän lš bài toán thi‹u sÓ. Ÿ Caucase 
cÛng nhÜ ª vùng Balkan, luôn luôn có 
m¶t Ç¥c Çi‹m kÈ nÀy là thi‹u sÓ trÜ§c 
kÈ khác; ÇiŠu nÀy không bao gi© tåo 
thuÆn l®i cho nh»ng giäi pháp °n thÕa. 

 NhÜng k‹ tØ chi‰n tranh 
Tchetchenie lÀn m¶t bùng n° và nhÃt 
là k‹ tØ 1999, næm Poutine n¡m 
quyŠn, ÇÜ©ng lÓi cûa Nga Çã gây cæng 
th£ng nhiŠu hÖn. Mù quáng Çàn áp d» 
d¶i, tØ chÓi m¶t lÓi thoát chính trÎ cho 
chi‰n tranh Tchetchenie, sº døng biŒn 
pháp th†c gÆy bánh xe Ç‹ ki‹m soát 
cä m¶t vùng ÇÃt Ç¶c lÆp, tÃt cä nh»ng 
thû Çoån này làm cho cu¶c xung Ç¶t 
kích phát hÖn. Th‰ thì tåi sao gi§i lãnh 
Çåo Tây phÜÖng nhiŒt tình ûng h¶ 
Poutine? Tåi sao h† gi» im l¥ng nhÜ tÕ 
thái Ç¶ ÇÒng tình? Tåi sao 3 lš do: 

 1)-ñÜ©ng lÓi th¿c ti‹n bu¶c Tây 
phÜÖng câm l¥ng trÜ§c chû nhân ñiŒn 
CÄm Linh d¿a trên niŠm tin ch¡c là 
Nga vÅn là siêu cÜ©ng. Dï nhiên, nÜ§c 
l§n nhÃt trên ÇÎa cÀu Çã mÃt sÙc månh 
kinh t‰ và dân sÓ (kinh t‰ Nga ngang 
b¢ng kinh t‰ Hòa Lan), nhÜng Nga còn 
có vÛ khí nguyên tº và gi» 1 gh‰ 
thÜ©ng tr¿c tåi H¶i ÇÒng Bäo an LHQ. 
Trong trò chÖi ÇÎa lš chính trÎ, phäi k‹ 
Ç‰n Måc TÜ Khoa. 

 2)-HÃp dÅn thÙ hai thu¶c vŠ næng 
lÜ®ng. Có nhiŠu dÀu hÕa, nhÃt là hÖi 
ÇÓt. Nga trª thành nÜ§c sän xuÃt næng 
lÜ®ng sÓ 1 trÜ§c Arabie Saoudite. ñÓi 
v§i Trung QuÓc, NhÆt và toàn th‹ Á 
Châu, nguÒn d¿ tr» Nga có tÀm quan 
tr†ng hàng ÇÀu. ñÓi v§i Âu Châu, 
nguÒn d¿ tr» næng lÜ®ng Ãy ª gÀn luôn 
nguÒn d¿ tr» cûa Trung ñông. ñÓi v§i 
MÏ, nó ª xa, nhÜng nó së trª thành 
nguÒn næng lÜ®ng thÙ 2 trong trÜ©ng 
h®p có m¶t tai bi‰n ª Trung ñông. 

 3)- Lš do thÙ 3 thu¶c vŠ lÎch sº và 
ÇÎa lš: các nhà ngoåi giao Tây phÜÖng 
luôn thích m¶t chính quyŠn månh có 
Çû khä næng ki‹m soát khoäng trÓng 
Âu- Á r¶ng l§n, Ç¥c biŒt chäo nÜ§c sôi 
Caucase. Không phäi vì Ba Lê, Luân 
ñôn và Hoa ThÎnh ñÓn không bi‰t l®i 
døng vÃn ÇŠ thi‹u sÓ Ç‹ lung låc Måc 
TÜ Khoa ª vòng cung phía Nam Nga 
và xén g†t lãnh th° cÛng nhÜ änh 
hÜªng cûa Nga. NhÜng ngày 11-9 và 
bÜ§c ti‰n cûa HÒi giáo c¿c Çoan ª ÇÎa 
phÜÖng Çã thay Ç°i ván bài và k‰t ch¥t 
mÓi Çoàn k‰t nhân danh chi‰n tranh 
chÓng khûng bÓ. ñÒng hóa nh»ng 
ngÜ©i Tchetchenie Ç¶c lÆp v§i HÒi giáo 
c¿c Çoan, Poutine tìm ÇÜ®c lš do Ç‹ 
Çeo Çu°i chi‰n tranh Tchetchenie. 

 Lš do ÇÎa lš chi‰n lÜ®c, Çó là Çô la, 
dÀu hÕa và Çoàn k‰t trÜ§c kÈ thù HÒi 
giáo  cho Poutine toàn quyŠn hành 
Ç¶ng. NhÜng Çoàn k‰t chÓng khûng bÓ 
là m¶t viŒc, ûng h¶ ÇÜ©ng lÓi cûa kÈ 
tÆp tành làm phù thûy là m¶t viŒc 
khác. Các nhà lãnh Çåo Tây phÜÖng 
Çã quên mÃt ÇiŠu nÀy khi h† ÇÙng sau 
lÜng Poutine. 

  
� Ba Lan : Làm lÍ k› niŒm lÀn 

60 cu¶c n°i dÆy Varsovie. 
 LÍ k› niŒm lÀn thÙ 60 cu¶c n°i dÆy 

cûa thû Çô Varsovie chÓng quân Ç¶i 
ñÙc QuÓc Xã là m¶t s¿ kiŒn Ç¥c biŒt: 
Quan khách cao cÃp quÓc t‰ Ç‰n d¿ lÍ 
và cu¶c lÍ kéo dài 3 ngày. 

 ñ¥c Çi‹m thÙc nhÃt là Nga ném 
m¶t hòn Çá xuÓng ao. T°ng ThÓng 
Poutine gªi m¶t bÙc thÜ Ç‰n các nhà 
kháng chi‰n Ba Lan còn sÓng sót, 
chào mØng s¿ kiŒn lÎch sº nÀy nhÜ m¶t 
Çóng góp cho s¿ chi‰n th¡ng cûa 
C¶ng sän trÜ§c QuÓc xã. TØ 60 næm 
qua, Nga không hŠ Çä Ç¶ng gì Ç‰n thái 
Ç¶ thø Ç¶ng tòng phåm cûa HÒng 
quân Çóng quân tåi tä ngån sông 
Vistule, trong khi các sÜ Çoàn ñÙc 
QuÓc Xã ti‰n công san b¢ng nhÜ bình 
ÇÎa thû Çô Varsovie (200.000 ngÜ©i 
thiŒt mång). 

 S¿ ti‰n công cûa HÒng quân tåi Ba 
Lan và s¿ Ç° b¶ cûa ÇÒng minh tåi 
Normandie Çã thúc ÇÄy các nhà ái 
quÓc Ba Lan vùng lên chÓng låi các sÜ 
Çoàn thiŒn chi‰n ñÙc QuÓc Xã. Dï 
nhiên, h† chuÓc lÃy thÃt båi. Ngoài s¿ 
thách thÙc cûa Nga, còn có cái h§ cûa 
b¶ ngoåi giao MÏ: B¶ nÀy lÀm lÅn s¿ 
kiŒn lÎch sº nÀy v§i cu¶c khªi nghïa 
xÄy ra 1 næm trÜ§c ª khu Do Thái 
Varsovie, cu¶c khªi nghïa nÀy cÛng bÎ 
QuÓc Xã nghiŠn nát. B¶ ngoåi giao MÏ 
cÛng rÖi vào cái bÅy tuyên truyŠn c¶ng 
sän theo Çó trÜ§c sau chÌ có 1 cu¶c 
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khªi nghïa, cu¶c khªi nghïa Do Thái, 
nhÜ th‰ Ç‹ che ÇÆy s¿ tòng phåm cûa 
Liên Xô và lòng yêu nÜ§c cûa nh»ng 
nhà kháng chi‰n Ba Lan. 

 Chi‰n dÎch tuyên truyŠn nÀy mang 
Ç‰n hÆu quä tai håi là thäm kÎch to l§n 
cûa th‰ k› XX không ÇÜ®c ghi låi Çúng 
tÀm quan tr†ng cûa nó trong lÎch sº 
th‰ chi‰n thÙ hai. Dù sao Çi n»a, lÍ k› 
niŒm nÀy vÅn chi‰u sáng v§i s¿ có m¥t 
cûa Ngoåi trÜªng MÏ Colin Powell, phó 
Thû tÜ§ng Anh John Prescott, Thû 
tÜ§ng ñÙc Gerhard Schröder và 12 ThÎ 
trÜªng thành phÓ Âu Châu khác. 
NgÜ®c låi, vì cu¶c lÍ ÇÜ®c t° chÙc 
trong th©i gian chính phû Pháp nghÌ 
hè, Çåi diŒn Pháp là m¶t nhà ngoåi 
giao thu¶c tòa ñåi SÙ Pháp tåi Ba Lan; 
ÇiŠu nÀy có nghïa là không có Çåi diŒn 
Pháp. Vì r¡c rÓi nghi lÍ, T°ng ThÓng 
Chirac cäm thÃy không cÀn thi‰t bÕ l« 
vø nghÌ hè Ç‹ Ç‰n tham d¿ cu¶c lÍ. 
ñây có phäi là m¶t thái Ç¶ kiêu ngåo, 
ho¥c là m¶t š ÇÒ nh¡c nhª cho các 
nhà lãnh Çåo Ba Lan r¢ng h† là 
"nh»ng kÈ vô giáo døc" khi h† ûng h¶ 
chi‰n tranh Irak? 

 
 � Pháp : Gi§i hån cûa sách lÜ®c 

  RÆp. 
 Toàn th‹ nÜ§c Pháp ÇÜ®c s¿ ûng 

h¶ cûa các c¶ng ÇÒng HÒi giáo kh¡p 
nÖi, Çang tích c¿c vÆn Ç¶ng cho hai kš 
giä Pháp Christian Chesnot và 
Georges Malbrunot. ñây là m¶t vø 
m¥c cä ghê g§m. Hai kš giä Pháp 
không phäi bÎ b¡t cóc vì h† là ngÜ©i 
Pháp, mà vì h† là ngÜ©i Tây phÜÖng. 
H† bÎ b¡t cóc vì nhóm ngÜ©i b¡t gi» 
h†, quân Ç¶i HÒi giáo Irak có th‹ rút tÌa 
m¶t l®i l¶c quan tr†ng tØ tình hình 
chính trÎ n¶i b¶ cûa Pháp ho¥c lo ngåi 
trÜ§c ÇiŠu luÆt ngæn cÃm Ç¶i khæn ª 
các trÜ©ng công Pháp. Hai kš giä có 
m¥t ª m¶t nÖi nguy hi‹m, vào m¶t th©i 
Çi‹m nguy hi‹m ho¥c nói theo nhà 
nghŠ, h† can Çäm có m¥t ª m¶t nÖi tÓt 
vào m¶t th©i Çi‹m tÓt. ñòi hÕi cûa 
quân Ç¶i HÒi giáo Irak diÍn tä m¶t thái 
Ç¶  ch§p lÃy cÖ h¶i trÖ trën. Nó n¢m 
trong khuôn kh° vÆn Ç¶ng chÓng låi 
ÇiŠu luÆt nêu trên. 

 Pháp không có m¥t ª Irak vŠ quân 
s¿. Sau khi vô š b¡t cóc hai kš giä 
Pháp, nhóm vÛ trang ª vào m¶t tình 
th‰ b¡t bu¶c phäi Çòi hÕi m¶t cái gì. 
LuÆt vŠ khæn trùm ÇÀu là m¶t møc tiêu 
hi‹n nhiên. 

 VÃn ÇŠ là gi»a lúc nÀy, Pháp phäi 
tr¿c diŒn v§i nh»ng cÓ g¡ng hån hËp 
và mâu thuÅn khai tri‹n m¶t ÇÜ©ng lÓi 
thay th‰ khác (có nghïa là không phäi 
MÏ) ÇÓi v§i th‰ gi§i HÒi giáo. V§i quá 

khÙ thu¶c ÇÎa và s¿ có m¥t cûa 3 triŒu 
dân HÒi giáo trên lãnh th°, Ba Lê nghï 
có quyŠn và b°n phÆn duy trì nh»ng 
mÓi liên hŒ Ç¥c biŒt v§i các nÜ§c   
RÆp. Cùng lúc, mÓi liên quan sóng gió 
và thÜ©ng khi vøng vŠ mà chính phû 
và dân Pháp duy trì v§i thi‹u sÓ HÒi 
giáo trong nÜ§c càng ngày càng làm 
cho s¿ liên hŒ gi»a Pháp và th‰ gi§i 
HÒi giáo phÙc tåp hÖn. 

 Vø m¥c cä th©i cÖ và bÌ °i cûa 
quân Ç¶i HÒi giáo Irak Çã chåm Ç‰n t¿ 
ái cûa dân Pháp. ñiŠu mà Pháp cÀn 
có là các vø xung Ç¶t ª Trung ñông 
không lan Ç‰n ÇÜ©ng phÓ các vòng 
ngoåi ô nghèo Çói hay båo Ç¶ng, nÖi 
mà vø xung Ç¶t Do Thái- Palestine 
thúc ÇÄy gi§i trÈ Pháp gÓc   RÆp tÃn 
công ÇÒng bào Pháp gÓc Do Thái cûa 
h†. 

 Phän Ùng ÇÀu tiên cûa các nhà 
lãnh Çåo HÒi giáo ª Pháp không th‹ 
chê vào Çâu ÇÜ®c, ngay cä nh»ng 
ngÜ©i c¿c Çoan trÜ§c kia thúc ÇÄy gi§i 
trÈ HÒi giáo bÃt chÃp luÆt vŠ khæn trùm 
ÇÀu, bây gi© khÄn khoän yêu cÀu ÇÒng 
Çåo cûa h† không nên phåm nh»ng 
hành Ç¶ng có th‹ ch‰ dÀu vào lºa. 
Phäi chÌ chính phû Pháp tÕ ra h®p lš 
bi‰t theo lë phäi khi bàn thäo luÆt vŠ 
nh»ng bi‹u tÜ®ng Tôn giáo ª h†c 
ÇÜ©ng (thÆt s¿ nh¡m vào khæn Ç¶i HÒi 
giáo dù Ngoåi trÜªng Pháp Michel 
Barnier phát bi‹u th‰ nào Çi chæng 
n»a). 

 Có lë ngÜ©i ta muÓn tìm cách xóa 
tan m¶t phÀn l¶n x¶n bao quanh qui 
ch‰ các trÜ©ng công. NhÜng ÇiŠu luÆt 
nÀy trÜ§c nhÃt nói theo lš do bÀu cº: 
nó là m¶t bäo Çäm gªi Ç‰n cho c¶ng 
ÇÒng da tr¡ng; m¶t s¿ kh£ng ÇÎnh theo 
Çó các ngÜ©i di dân phäi hoåt Ç¶ng 
theo luÆt lŒ cûa Ça sÓ. Và trong lúc mà 
HÒi giáo cäm thÃy nhÜ bÎ tÃn công và 
Pháp cÓ g¡ng t¿ cho mình m¶t vai trò 
trung gian ÇÙng Ç¡n trên m¶t th‰ gi§i 
HÒi giáo, Çåo luÆt Ãy Ç‰n không phäi 
lúc. 

 
�  IRAK : Chính phû lâm th©i 

phøc hÒi án tº hình. 
 DÜ§i ch‰ Ç¶ Hussein, hình phåt tº 

hình liên quan Ç‰n 114 t¶i, trong sÓ có 
t¶i tr¶m xe. Næm 2003, theo ÇŠ nghÎ 
cûa Anh, Irak Çình chÌ hình phåt nÀy. 
Bây gi© nó có hiŒu l¿c và ÇÜ®c áp 
døng cho kÈ gi‰t ngÜ©i, b¡t cóc, buôn 
lÆu båch phi‰n, kÈ tÃn công vào hå 
tÀng cÖ sª quan tr†ng cûa quÓc gia, 
nhÜ hŒ thÓng Óng dÅn dÀu. NgÜ©i ta 
chÜa bi‰t Çích xác bao nhiêu ngÜ©i 
trong sÓ 5.000 tù nhân Irak bÎ MÏ giam 
gi» së liên quan Ç‰n hình phåt nÀy, 

sau khi MÏ chuy‹n giao h† cho TÜ 
pháp Irak. TÃt cä các cu¶c thæm dò 
cho bi‰t Ça sÓ dân Irak ÇÒng š v§i 
chính quyŠn lâm th©i vŠ vÃn ÇŠ nÀy. 

 Møc tiêu hi‹n nhiên là phøc hÒi 
trÆt t¿ an ninh Çang bÎ quân kháng 
chi‰n, kÈ khûng bÓ HÒi giáo và l¿c 
lÜ®ng HÒi giáo bán quân s¿ Çe d†a. 
ñây cÛng là cung cÃp khung luÆt pháp 
cho phép xº tº hình Saddam Hussein. 

 Phøc hÒi án tº hình là tåo l®i th‰ 
cho Thû TÜ§ng Allawi, rÃt cÀn thi‰t cho 
ông ÇÓi phó v§i nh»ng bài toán an 
ninh, chính trÎ, xã h¶i, kinh t‰ Çang bûa 
vây ÇÃt nÜ§c sau khi ch‰ Ç¶ Baas søp 
Ç°. NhÜng m¶t s§m m¶t chiŠu, chÜa 
ch¡c Thû TÜ§ng Irak có th‹ bi‰n ÇÃt 
nÜ§c thành m¶t nÖi Än náu cho dân 
chû. Dù sao, hình phåt tº hình cÛng 
ÇÜ®c áp døng kh¡p nÖi ª CÆn ñông. 
NhÜng T°ng ThÓng Bush chÜa thành 
công th¿c hiŒn l©i hÙa bi‰n Irak thành 
m¶t nÜ§c hòa bình, t¿ do, dân chû. 

 Trong hiŒn tåi, MÏ Çang ÇÙng 
trÜ§c hai tÜÖng phän: Làm th‰ nào Ç‹ 
phøc hÒi an ninh trong m¶t nÜ§c Çang 
h‡n Ç¶n mà không rÖi vào vòng Çàn 
áp? Làm th‰ nào mang quyŠn hành 
Ç‰n cho nh»ng ngÜ©i chÜa bao gi© có 
kinh nghiŒm dân chû, trong sÓ có m¶t 
nhóm ngÜ©i tØng phøc vø Ç¡c l¿c 
Hussein cùng lúc hy v†ng h† có m¶t 
thái Ç¶ cao thÜ®ng, trong khi Ç©i sÓng 
cûa h† luôn bÎ Çe d†a?  

 Hình nhÜ Irak Çang chìm sâu trong 
ÇiŠu g†i là bình thÜ©ng cûa nh»ng ch‰ 
Ç¶ Ç¶c tài ÇÎa phÜÖng trÜ§c s¿ chÓng 
ÇÓi cûa dân chúng. M¶t tình th‰ mà 
Tòa Båch –c cÛng nhÜ NgÛ Giác ñài 
có th‹ d¿ Çoán. MuÓn cho Irak b¡t ÇÀu 
trên m¶t nŠn täng m§i sau khi thoát 
khÕi vòng Çàn áp tØng khÓng ch‰ Irak 
tØ nºa th‰ k›, huÃn luyŒn dân Irak vŠ 
dân chû chÜa Çû, các nhà lãnh Çåo 
cÛng phäi tÆp t‹nh làm dân chû. 

 
 - IRAK :  Ali Al- Sistani n¡m gi» 

cÜÖng vÎ tr†ng tài gi»a bàn c© chính 
trÎ. 

 N¶i trong m¶t vài gi©, Ali Al-Sistani 
(A A-S) Çã Çi Ç‰n m¶t thÕa hiŒp bình 
ÇÎnh Thánh ÇÎa Nadjaf và thành phÓ k‰ 
cÆn Koufa, cä hai là bãi chi‰n trÜ©ng 
gi»a m¶t bên quân Ç¶i Mahdi cûa ThÀy 
cä Mogtada Al-Sadar (M A-S) và m¶t 
bên là MÏ c¶ng v§i l¿c lÜ®ng an ninh 
Irak. NhÜ th‰ A A-S tránh cho c¶ng 
ÇÒng Chiite mÀm móng chia rë trÀm 
tr†ng. 

 S¿ thành công cûa nhà lãnh Çåo 
tu hành n¢m ngay trong s¿ loan báo 
trª vŠ nÜ§c  sau m¶t th©i gian ÇiŠu trÎ 
bŒnh tåi Luân ñôn; ÇiŠu nÀy tránh cho 
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thành phÓ m¶t tai h†a báo trÜ§c, A A- 
S thành công bao nhiêu thì M A- S thÃt 
båi bÃy nhiêu. Dù có tích tø khä næng 
xung quanh mình nh»ng n‡i bÃt bình 
cûa gi§i trÈ Chiite, M A- S Çã trª vŠ v§i 
tÀm vóc cûa m¶t vÎ tu hành bình 
thÜ©ng, khiêm nhÜ©ng trong hŒ thÓng 
tôn giáo. Bªi ông thÃt båi, không lôi 
cuÓn ÇÜ®c Çám Çông Chiite. TØ Çây, 
ông phäi mang Ön ngÜ©i mà trÜ§c kia 
ông chÌ trích và mong muÓn chi‰m m¶t 
phÀn quyŠn hành, nhÜng bây gi© giúp 
ông thoát khÕi vÛng lÀy Nadjaf và hÖn 
th‰ n»a Çã cÙu ông. 

 MÃt cÖ h¶i chi‰n th¡ng quân s¿ Ç‹ 
làm gÜÖng cho ai kia Çang lâm le n°i 
loån, chính phû lâm th©i Irak cÛng phäi 
bi‰t Ön vÎ lãnh Çåo Tôn giáo Çã giúp 
chính phû thoát khÕi m¶t t¶i l‡i to nhÃt: 
Làm ô u‰ thánh ÇÎa Chiite qua cu¶c 
tÃn công th£ng vào M A- S mà s¿ tuÅn 
Çåo là m¶t gia sän khó quän lš. 

 ThÆt s¿, nhiŒm vø cûa A A- S 
không dÍ dàng n‰u s¿ chåm m¥t gi»a 
Çôi bên không Çåt c¿c Çi‹m có th‹ Çe 
d†a Thánh ÇÎa. NhÜng ông Çã ch†n 
Çúng gi©, quân du kích không còn sÙc 
l¿c và chính quyŠn tÕ vÈ do d¿ sau 
nhiŠu lÀn Çe d†a. V§i danh nghïa 
quyŠn l¿c tÓi cao cûa c¶ng ÇÒng 
Chiite, A A- S bi‰t r¢ng ông phäi k‹ 
Ç‰n M A- S, con cûa m¶t dòng dõi 
ÇÃng tiên tri v§i nhiŠu nån nhân cûa 
ch‰ Ç¶ cÛ. Ông bi‰t ông phäi mang M 
A- S trª vŠ v§i trò chÖi chính trÎ, Ç‰n 
nh»ng bài toán mà M A- S d¿a vào Ç‹ 
ÇÜ®c lòng dân nhÜ nghèo Çói, thÃt 
nghiŒp, s¿ chi‰m Çóng và chính quyŠn 
tåm th©i do MÏ d¿ng lên. 

 Sistani Çã Ç¥t tay lên các v‰t 
thÜÖng Ãy k‹ tØ khi ch‰ Ç¶ cÛ søp Ç°. 
NhÜng v§i ông, gi© n°i loån chÜa Çi‹m. 
Ngày bÀu cº s¡p Ç‰n, giai Çoån s¡p 
Ç‰n là m¶t giai Çoån then chÓt cûa m¶t 
cu¶c ÇÃu tranh  khác, m¶t cu¶c ÇÃu 
tranh Çang khªi ÇÀu. 

 
 - IRAK : MÏ Çang mÃt quyŠn 

ki‹m soát Irak. 
 TØ nhiŠu tháng nay, k‹ tØ khi 

nhóm Sunnite và Chiite n°i loån (4-
04), quân MÏ và ÇÒng minh Irak Çang 
nhìn thÃy tØng vùng ÇÃt thoát khÕi tÀm 
tay. 

 Dân Irak không th‹ vui mØng vì du 
kích Çã th¿c thi Ç¶c tài và x‰p Ç¥t trÆt 
t¿ HÒi giáo nÖi vùng h† ki‹m soát. 
Nh»ng vø tÃn công mù quáng ª 
Bagdad Çã gây nhiŠu n‡i bÃt bình 
trong lòng dân chúng. NhÜng tinh thÀn 
bài MÏ Çã Çåt Ç‰n c¿c Çi‹m, dân Irak 
không có s¿ ch†n l¿a nào khác hÖn là 
cam chÎu cänh trên Çe dÜ§i búa, gi»a 

hai làn Çån cûa hai bên tham chi‰n và 
bÃt l¿c nhìn ÇÃt nÜ§c rÖi vào vòng h‡n 
Ç¶n. Quân MÏ b¡t bu¶c phäi phän 
công và ngÜ©i ta có cäm tÜªng nhÜ 
quân MÏ bÓi rÓi không bi‰t phäi làm gì 
Ç‹ g« rÓi. 

 Sau trÆn chi‰n gi»a quân du kích 
Moqtada Al- Sadr và quân MÏ ª 
Nadjaf, MÏ Ü§c tính Çã Ç‰n lúc phäi lÃy 
låi nh»ng vùng Çã mÃt ª tam giác 
Sunnite, vùng änh hÜªng cûa S. 
Hussein phía Tây và B¡c Bagdad. M‡i 
Çêm, phi cÖ MÏ thä hÕa tiÍn Ç‰n nh»ng 
nhà ª xem nhÜ nÖi Än trú cûa nhóm Al- 
Quaida. K‰t quä ra sao, không ai bi‰t 
Çích xác; quân MÏ g¥p khó khæn trong 
công viŒc cài gián ÇiŒp. 

 NhiŠu tin tÙc xác nhÆn hiŒn nay cÖ 
quan mÆt vø cûa Hussein và nhóm HÒi 
giáo Çang h®p tác ch¥t chë. HiŒu quä 
cûa du kích là m¶t ví dø, cÛng nhÜ các 
vø khûng bÓ gia tæng kh¡p nÖi và 
nh»ng vø b¡t cóc ngÜ©i nÜ§c ngoài ª 
Bagdad chÌ là m¶t phÜÖng diŒn. 

 Du kích Çã thu hút vŠ phía mình 
nhóm Sadam bªi nh»ng ÇŠn th© c¿c 
Çoan có tiŠn båc và k‰ hoåch cho 
tÜÖng lai: Giäi phóng ÇÃt nÜ§c và Ç¥t 
chû quyŠn quÓc gia trên nŠn täng c¶ng 
hòa HÒi giáo. GÀn nºa du kích chÎu 
änh hÜªng và ki‹m soát cûa nh»ng 
nhà tu hành, các vÎ nÀy nhÆn chÌ thÎ 
ngoài Irak, Ç¥c biŒt tØ Arabie, Saoudite 
và nhóm Chiite Iran. 

 ña sÓ dân Irak mong muÓn m¶t 
Irak m§i, không muÓn ÇÃt nÜ§c rÖi vào 
tay cûa nhóm Saddam ÇÒng minh cûa 
Al- Quaida và HÒi giáo c¿c Çoan. M¶t 
næm trÜ§c Çây, chi‰n th¡ng là m¶t ÇiŠu 
gì hi‹n nhiên, nhÜng bây gi© Irak phäi 
chÎu Ç¿ng chi‰n tranh trong nhiŠu næm 
dài. M¶t sÓ ngÜ©i nghi ng© các nhà 
chi‰n lÜ®c MÏ áp døng chi‰n lÜ®c h‡n 
Ç¶n Ç‹ chÙng minh s¿ chi‰m Çóng lâu 
dài. 

 
� Do Thái :  MÜu sát Ç¤m máu. 
 M¥t trÆn mÜu sát bŠ ngoài yên tïnh 

tØ 5 tháng nay, sau khi Do Thái phá v« 
nhiŠu mÜu toan mÜu sát. VØa m§i gÀn 
Çây, 2 kÈ khûng bÓ Hamas Çã thành 
công vÜ®t ranh gi§i xanh ngæn ch¥n 
Do Thái và Palestine; h† châm ngòi 
bom n° trên 2 xe bušt trÜ§c sau m¶t 
vài phút ª trung tâm Beersheba miŠn 
Nam Do Thái, k‰t quä: 16 ch‰t, hÖn 
100 bÎ thÜÖng. 

 Do Thái tÙc kh¡c tæng cÜ©ng cu¶c 
phong tÕa thành phÓ Hebron, nÖi ª 
cûa hai kÈ khûng bÓ cäm tº, Hamas 
räi truyŠn ÇÖn Çäm nhÆn trách nhiŒm 
trong hai vø khûng bÓ nêu trên. ñ‹ trä 
thù hai nhà lãnh Çåo cao cÃp Ahmed 

Yassine và Al-Rantissi bÎ hÕa tiÍn Do 
Thái gi‰t ch‰t. 

 Hai vø mÜu sát gây phÃn khªi cho 
dân Palestine ª Gaza: 200.000 ngÜ©i 
xuÓng ÇÜ©ng ca hát vui mØng. ñÓi v§i 
Thû TÜ§ng Do Thái Sharon, vø nÀy là 
m¶t vÓ Çau chính trÎ, nó tåo l®i th‰ cho 
nhóm c¿c Çoan ª QuÓc h¶i. Theo 
nhóm nÀy, k‰ håch Sharon rút khÕi 
Gaza së khuy‰n khích nhóm khûng bÓ 
Hamas. 

 Sáu ngày sau, Do Thái trä thù, gi‰t 
ch‰t 15 ngÜ©i Palestine trong lúc h† 
tÆp luyŒn quân s¿ ª m¶t sân vÆn Ç¶ng. 
NgÜ©i ch‰t trä thù cho ngÜ©i ch‰t. 

 
 � Bangladesh : M¶t trong 

nh»ng nÖi nguy hi‹m trên th‰ gi§i. 
 M¶t cu¶c mít-ting cûa Liên Çoàn 

Awami Çäng ÇÓi lÆp chính y‰u là møc 
tiêu cûa 1 cu¶c tÃn công b¢ng l¿u Çån 
v§i hÆu quä 20 ngÜ©i ch‰t, hÖn 200 
ngÜ©i bÎ thÜÖng. NhiŠu phát súng 
hÜ§ng vŠ xe b†c thép cûa chû tÎch 
Çäng, bà Cheikh Hassina, c¿u Thû 
TÜ§ng, nhÜng bà không bÎ thÜÖng, 
không có ai ÇÙng ra nhÆn trách nhiŒm 
trong vø nÀy, nhÜng bà Hassina tÓ cáo 
Thû TÜ§ng Khaleda Zia dính líu Ç‰n vø 
nÀy. 

 Vì Ç®t cuÒng tín tôn giáo và ngu 
dân Çang Ò åt Ç‰n, xã h¶i Bangladesh 
bình thÜ©ng rÃt yêu chu¶ng hòa bình 
Çang chìm Ç¡m trong båo l¿c. SÓ tÃn 
công các cu¶c mít-ting ÇÓi lÆp, các 
cu¶c sinh hoåt væn hóa, các cu¶c lÍ 
cuÓi næm, nhà th©, các nÖi th© phÜ®ng 
gia tæng thÃy rõ k‹ tØ 5-6 næm nay. 
Các nhà lãnh Çåo HÒi giáo (Hai Çäng 
HÒi giáo liên danh v§i Çäng cÀm quyŠn 
thành lÆp chính phû) tÕ ra tích c¿c. H† 
còn hæm d†a các nhà trí thÙc, các nhà 
báo và các nhà chính trÎ. Thi‹u sÓ ƒn 
ñ¶ (10% trên 196 triŒu dân) cÛng bÎ Çe 
d†a. M¥t khác, båo l¿c phát tri‹n cao 
vì thÃt nghiŒp gia tæng (36%) l®i tÙc 
thÜ©ng niên 370 Çô la/ ngÜ©i và tham 
nhÛng lan r¶ng. S¿ cånh tranh gi»a hai 
Çäng l§n có th‹ mª ÇÜ©ng cho các nhà 
lãnh Çåo HÒi giáo ÇÜ®c l®i th‰. Theo 
nhiŠu nguÒn tin, Bangladesh là tiŠn 
ÇÒn cûa HÒi giáo c¿c Çoan ª Á Châu 
và là vùng ÇÃt m§i cûa nh»ng kÈ 
khûng bÓ, h† Än trú tåi Çây và chuy‹n 
vÛ khí cÛng nhÜ mª trÜÖng møc ª nhà 
bæng. 

 
 � B¡c Hàn : MÏ n¢m trên tÀm 

hoåt Ç¶ng cûa hÕa tiÍn B¡c Hàn. 
 Bình NhÜ«ng loan báo s¡p sºa 

giàn ra 2 loåi hÕa tiÍn lÀn ÇÀu tiên có 
th‹ b¡n trúng MÏ, theo m¶t tåp chí 
chuyên môn Anh Jane’s Defense 
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Weekly. M¶t trong hai hÕa tiÍn xuÃt 
phát tØ m¶t cæn cÙ di Ç¶ng trên b©, có 
tÀm hoåt Ç¶ng 2500-4000 km. HÕa 
ti‹n thÙ 2 ÇÜ®c b¡n Çi tØ 1 tiŠm thûy 
ÇÌnh, có tÀm hoåt Ç¶ng 2.500 km. Hai 
hÕa tiÍn nÀy là 2 hÕa tiÍn Liên Xô ÇÜ®c 
cäi t°, hÕa tiÍn R27 dùng chÃt ÇÓt 
lÕng. HÖn 10 næm vŠ trÜ§c, B¡c Hàn 
Çã k‰t h®p kÏ thuÆt R27 v§i các kÏ 
thuÆt tiên ti‰n khác nhÆp v§i Nga, 
Trung QuÓc tåi ñông Âu. Trên phÜÖng 
diŒn hành quân, hŒ thÓng hÕa tiÍn lÜu 
Ç¶ng nÀy có th‹ gây phiŠn phÙc cho 
công viŒc phòng thû chÓng hÕa tiÍn 
cûa Nam Hàn, NhÆt và MÏ. 

 Ngoài ra, ngÜ©i ta không bi‰t B¡c 
Hàn Çã bán kÏ thuÆt  ho¥c hÕa tiÍn 
nêu trên cho các khách hàng quen 
thu¶c chÜa. NgÜ©i ta nghï ngay Ç‰n 
Iran, m¶t khách hàng lš tÜªng. 

 
 � Trung QuÓc : Gi§i nghiêm 

tåi B¡c Kinh trong th©i gian trÆn 
chung k‰t bóng tròn NhÆt- Trung 
QuÓc. 

 ñây là m¶t trÜ©ng h®p chÜa tØng 
thÃy k‹ tØ vø Çàn áp Thiên An Môn 
næm 1989: B¡c Kinh sÓng trong bÀu 
không khí gi§i nghiêm gi»a lúc tinh 
thÀn quÓc gia dân t¶c cûa nhóm ûng 
h¶ Ç¶i bóng chû nhà Çåt Ç‰n c¿c Çi‹m. 
Chính quyŠn phäi huy Ç¶ng 16.000 
cänh sát Ç‹ ki‹m soát khán Çài chÙa 
70.000 ngÜ©i. Khán giä TQ b¶c l¶ tinh 
thÀn bài NhÆt d» d¶i. 

 Sau trÆn ÇÃu v§i s¿ chi‰n th¡ng 
cûa Ç¶i NhÆt (3/1) khán giä TQ tÕ ra 
giÆn gi» trên ÇÜ©ng phÓ; h† càng d» 
t®n hÖn bªi h† cho r¢ng tr†ng tài Çã 
lÀm lÅn nên Ç¶i TQ phäi thua (bàn 
th¡ng thÙ 2 cûa NhÆt b¢ng tay). Nh»ng 
l©i chºi rûa thô tøc, vang d¶i, c© NhÆt 
bÎ ÇÓt, l©i kêu g†i rºa hÆn TQ... tinh 
thÀn dân t¶c Çã chi‰m tÃt cä ÇÜ©ng 
phÓ B¡c Kinh trÜ§c khi cänh sát quy‰t 
ÇÎnh can thiŒp. 

 Nhân dÎp nÀy, chính quyŠn mang 
ra thº nghiŒm nh»ng kÏ thuÆt ki‹m 
soát Çám Çông nh¢m phøc vø Th‰ vÆn 
h¶i mùa hè 2008. Cänh sát chÓng bi‹u 
tình Ç¶i Plexiglas bên cånh hi‰n binh 
và các nhân viên an ninh ÇÀu cåo tr†c 
m¥c thÜ©ng phøc. 

 Giäi vô ÇÎch bóng tròn Á Châu nÀy 
Ç‹ låi dÃu v‰t. Nó g®i lên nh»ng câu 
hÕi liên quan Ç‰n cách xã giao cûa 
TQ, Ç¥c biŒt l®i døng thái Ç¶ lÎch sº. 
Trong th©i gian trÆn ÇÃu, Ç¶i NhÆt bÎ 
nhøc må liên tøc. L©i nói bông Çùa làm 
át QuÓc ca NhÆt, kš Ùc vŠ s¿ chi‰m 
Çóng TQ cûa NhÆt không ng§t ám änh 
ÇÀu óc. Nh»ng vø r¡c rÓi ÇÜ®c báo chí 
NhÆt  Çæng täi và t¿ hÕi TQ có khä 

næng Çón ti‰p m¶t cách vô tÜ nh»ng 
cu¶c thi Çua Th‰ vÆn h¶i 2008 không? 
T°ng thÖ kš Liên Çoàn Bóng Çá Á 
Châu, Peter Velappan ngÜ©i Mã Lai Çã 
bày tÕ s¿ nghi ng© ngay tØ lúc trÆn ÇÃu 
b¡t ÇÀu. Ông nói dân B¡c Kinh thÆt vô 
lÍ. Sau Çó vì áp l¿c, ông phäi rút låi l©i 
nói. 

  
- BÀu cº tåi Hong Kong. 
 Cách Çây 15 næm, khi ch‰ Ç¶ 

C¶ng sän B¡c Kinh dùng vÛ l¿c nghiŠn 
nát cu¶c n°i dÆy dân chû cûa gi§i sinh 
viên h†c sinh, trÜ§c hàng nghìn Óng 
kính cûa cÖ quan truyŠn tin th‰ gi§i, 
ch‰ Ç¶ Ãy bÃt cÀn dÜ luÆn quÓc t‰ và 
s¿ phän ÇÓi cûa th‰ gi§i. Ti‰p theo 
cu¶c n°i dÆy Ãy và cu¶c Çàn áp dã 
man là giai Çoån mª cºa có m¶t không 
hai trong lÎch sº TQ. Qua giai Çoån 
nÀy, chính quyŠn TQ truyŠn Çi m¶t 
thông ÇiŒp không bao gi© thay Ç°i 
hÜ§ng vŠ c¶ng ÇÒng quÓc t‰, cänh cáo 
không nên xía vào n¶i b¶ TQ và rêu 
rao thÎ trÜ©ng vï Çåi TQ së Ç‰n v§i quš 
ngài m¶t khi mà chúng tôi ki‹m soát 
nó m¶t cách không chê vào Çâu ÇÜ®c. 
HiŒn gi© bài ca cûa B¡c Kinh vÅn là 
bài ca cÛ. NhÜng gi»a lúc Çó, C¶ng 
hòa Nhân dân TQ, c¶ng sän trên giÃy 
t©, Çã Ç‹ l¶ b¶ m¥t thÆt liên quan Ç‰n 
s¿ cam k‰t 1984: Ç‹ cho c¿u thu¶c ÇÎa 
Anh mà TQ Çã thu hÒi, t¿ trÎ. 

 TØ 2 næm nay, nh»ng gì xäy ra tåi 
Hong Kong Ç‹ chÙng minh B¡c Kinh 
Çã dÀn dà gi§i hån t¿ do công c¶ng 
hÖn là gi» l©i hÙa ti‰p tøc cªi mª chính 
trÎ. Nh»ng tháng gÀn Çây, ÇÓi v§i 6, 8 
triŒu dân Hong Kong, viÍn änh nói lên 
ti‰ng nói cûa mình vŠ quÓc s¿ trª nên 
m© mÎt. Cu¶c bÀu cº 30 dân bi‹u/ 60 
cûa H¶i ÇÒng LÆp pháp ÇÎa phÜÖng 
Legco, m¶t cu¶c bÀu cº ÇÀu tiên Çúng 
nghïa cûa nó, chÌ dÅn Ç‰n hai lÓi thoát: 
ho¥c Ça sÓ dân HK bày tÕ khát v†ng 
vŠ t¿ trÎ chính trÎ, ho¥c h† së bÕ cu¶c, 
trª vŠ hàng ngÛ vì chán nän. 

 Hai lÓi thoát trÜ§c sau chÌ diÍn tä 
m¶t th¿c t‰: B¡c Kinh b¡t bu¶c phäi 
ghi nhÆn m¶t ti‰n trình bÀu cº nhÜ m¶t 
d» kiŒn vŠ ti‰n tri‹n chính trÎ ª trong 
nÜ§c; ván bài nÀy cÛng rÃt quan tr†ng 
cho 1 t› 3 dân TQ ª løc ÇÎa cÛng nhÜ ª 
Hong Kong. 

 TQ trª thành m¶t sÙc månh có tÀm 
mÙc th‰ gi§i chÌ khi nào m¶t ch‰ Ç¶ 
dân chû bao phû lên Ç¶ng l¿c kinh t‰, 
hÀu bäo Çäm cho s¿ Çoàn k‰t quÓc 
gia. NhiŠu ti‰ng nói ª løc ÇÎa gióng lên 
Ç‹ b¶c l¶ khát v†ng này. NhÜng cho 
Ç‰n gi©, chính quyŠn vÅn làm ngÖ. ñã 
Ç‰n lúc, ch‰ Ç¶ phäi Ço lÜ©ng Çúng 
mÙc nh»ng thách thÙc vŠ m¥t xã h¶i, 

chính trÎ b¢ng m¶t phÜÖng thÙc khác 
hÖn là bám víu vào cò súng. 

 
 - M¶t gÜÖng m¥t báo chí Trung 

QuÓc ÇÜ®c trä t¿ do. 
 Nhà báo Cheng Yizhong, 38 tu°i, 

Chû bút nhÆt báo Nanfang Dushi 
Quäng ñông ÇÜ®c t¿ do sau 5 tháng bÎ 
giam. Là gÜÖng m¥t tiêu bi‹u cûa báo 
chí xung kích liên quan Ç‰n các bài 
toán xã h¶i và t¿ do cá nhân, Cheng bÎ 
chøp mÛ bi‹n thû. Thân nhân ông 
không ng§t tÓ cáo chính quyŠn ÇÎa 
phÜÖng thanh toán ân oán giang hÒ 
ÇÓi v§i ông. Chính quyŠn nhiŠu lÀn tÕ 
ra b¿c b¶i vì nh»ng bài báo vô tÜ và 
khách quan. NhÆt báo cûa ông Çã ÇÜa 
ra ánh sáng vø cänh sát Çánh ch‰t 
ngÜ©i cÛng nhÜ vø bŒnh Sars næm 
2003. 

 Trong vø chøp mÛ bi‹n thû hai nhà 
báo khác lãnh án 8 và 12 næm tù còn 
bÎ giam gi». 

 
- HÒ CÄm ñào n¡m quyŠn ki‹m 

soát quân Ç¶i. 
 DÜ§i áp l¿c cûa Ñy ban Trung 

ÜÖng ñäng, và qua cu¶c h†p toàn th‹ 
Ñy ban, Giang Tråch Dân 78 tu°i tØ bÕ 
chÙc vø Chû tÎch Quân ûy Trung ÜÖng, 
chÙc vø cao cÃp nÀy cho ông có quyŠn 
trÜ§c quân Ç¶i, cho phép ông có ti‰ng 
nói vŠ ngoåi giao, ÇÒng th©i Ç¥t ông 
vào vÎ th‰ sÓ 2 cûa ch‰ Ç¶. 

 QuyŠn l¿c hai ÇÀu nÀy, m¶t bên 
ñäng và Nhà nÜ§c, m¶t bên Quân l¿c 
là m¶t y‰u tÓ gây cæng th£ng trong n¶i 
b¶ Çäng cÛng nhÜ trong quân Ç¶i. S¿ 
ra Çi cûa Giang cho phép HÒ CÄm ñào 
61 tu°i cùng v§i Ôn Gia Bäo, tÆp trung 
tÃt cä quyŠn hành và thÓng nhÃt ti‰n 
trình quy‰t ÇÎnh, ñào trª thành Chû 
tÎch Quân ûy Trung ÜÖng. Ñy ban 
Trung ÜÖng ñäng thÓng nhÃt nhÆn 
ÇÎnh s¿ b° nhÆm HÒ CÄm ñào rÃt phù 
h®p v§i nguyên t¡c Çäng có quyŠn 
tuyŒt ÇÓi trÜ§c quân l¿c. 

 Giang Tråch Dân trª thành T°ng 
bí thÜ ñäng sau bi‰n cÓ Thiên An Môn 
1989. C¿u ThÎ trÜªng ThÜ®ng Häi, 
Giang ÇÜ®c ñ¥ng Ti‹u Bình cÃt nh¡c 
gi» chÙc vø Chû tÎch và là ngÜ©i Ç‹ låi 
dÃu v‰t trong lÎch sº ñäng CSTQ hÆu 
Mao: ÇÜa các nhà kinh doanh và kinh 
tài vào Çäng theo h†c thuy‰t "Ba tính 
chÃt Çåi diŒn". 

 Gi»a Giang và HÒ, không nh»ng 
chÌ có s¿ tranh chÃp cá nhân: hai 
ngÜ©i không ÇÒng quan Çi‹m vŠ tÜÖng 
lai cûa Çäng. HÒ muÓn cäi t°, rót m¶t 
chút gì cho dân chû trong n¶i b¶ Çäng 
và Ç¥t Üu tiên chÓng tham nhÛng cÛng 
nhÜ chú š Ç‰n nhóm ngÜ©i sÓng bên lŠ 
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xã h¶i. Trái låi, Giang c° xúy s¿ phát 
tri‹n mau chÓng và không phäi là 
ngÜ©i triŒt Ç‹ chÓng tham nhÛng. 

 K‹ tØ Çây, HÒ CÄm ñào là ngÜ©i 
có quyŠn l¿c nhÃt, nhÜng không phäi 
vì th‰ mà ván c© thay Ç°i ho¥c gây tác 
Ç¶ng Ç‰n s¿ liên hŒ v§i ñài Loan, MÏ 
ho¥c xúc ti‰n các cu¶c cäi t° kinh t‰. 
Dù sao Giang và HÒ cùng ÇÒng š vŠ 
hai c¶t trø cûa ch‰ Ç¶: t¿ do kinh t‰ và 
Çäng thÓng trÎ. 

 HÒ tÆp trung quyŠn hành và có th‹ 
ränh tay Ç‹ lãnh Çåo cho dù trong B¶ 
Chính trÎ, Giang còn có nhiŠu ÇÒng 
minh. NhÜng s¿ kiŒn ÇŒ tº sÓ 1 cûa 
Giang là Phó Chû tÎch Zeng Qinhong 
không ÇÜ®c gi» chÙc vø phø tá Chû 
tÎch Quân ûy Trung ÜÖng là m¶t dÃu 
hiŒu trang giÃy Çã lÆt qua. 

 
 � Tân Gia Ba: Con cûa Lš 

Quang DiŒu trª thành Thû TÜ§ng. 
 Tân Gia Ba, m¶t thành phÓ quÓc 

gia (4 triŒu dân, 800.000 di dân) là m¶t 
nÖi h‰t sÙc Ç¥c biŒt. M¶t thành phÓ trÆt 
t¿ an ninh. L®i tÙc m‡i ÇÀu ngÜ©i cao 
nhÃt ª ñông Nam Á. Tân Gia Ba khác 
biŒt v§i Djakarta, V†ng Các không kËt 
xe, không ô nhiÍm, giao thông công 
c¶ng rÃt tÓt. Ÿ TGB, tÃt cä ÇŠu ÇÜ®c 
k‰ hoåch hóa chu Çáo. Ví dø: s¿ quän 
lš quÓc gia Çåi s¿.  

 TØ m¶t næm nay, Thû TÜ§ng  Goh 
Chok Tong Çã loan báo nhÜ©ng gh‰ 
cho Lš HiŠn Long khi nŠn kinh t‰ °n 
ÇÎnh. Phát tri‹n Çåt 7-9%, TGB Çã vÜ®t 
qua cÖn lÓc tiŠn tŒ 1997-98 và dÎch 
Sars. NgÜ©i k‰ ti‰p lãnh Çåo là con 
cûa Lš Quang DiŒu, làm Thû TÜ§ng 
1/4 th‰ k›. Tân Thû TÜ§ng là m¶t nhà 
quän lš cÜÖng quy‰t; ông loan báo së 
mª thông cºa ra th‰ gi§i bên ngoài và 
dân TGB thu¶c th‰ hŒ thÙ 3 së dÅn d¡t 
ÇÃt nÜ§c vào th‰ k› XXI. NhÜng ngõ 
quanh quan tr†ng nÀy së ÇÜ®c canh 
chØng; Goh trª thành Phó Thû TÜ§ng 
và Lš Quang DiŒu vÅn còn gi» chÙc vø 
niên trÜªng trong m¶t th©i gian n»a. Lš 
næm nay 81 tu°i vÅn chú š Ç‰n s¿ ÇiŠu 
hành bÜ§c ti‰n cûa chính phû và nhÜ 
th‰ cho Ç‰n ch‰t. 

 Trên lãnh v¿c chính trÎ, hŒ thÓng 
Ç¶c Çäng phøc vø møc tiêu chuy‹n 
ti‰p tØ th‰ hŒ nÀy Ç‰n th‰ hŒ khác m¶t 
cách uy‹n chuy‹n. NhÜng TGB quá 
giàu và dân TGB quá già nua. T› lŒ 
sanh sän hå thÃp, dân sÓ së giäm b¡t 
ÇÀu tØ næm 2020. Cùng lúc s¿ cånh 
tranh ráo ri‰t Çòi hÕi phäi thä n°i nŠn 
kinh t‰ m¶t phÀn nào. TGB chû trÜÖng 
m¶t chû nghïa tÜ bän nhà nÜ§c và 
không khuy‰n khích t¿ do kinh doanh. 

 Lš Quang DiŒu Çã bi‰n thành phÓ 
TGB theo š muÓn dÜ§i bàn tay s¡t cûa 
ông. NhÜng bây gi© con cûa ông Çang 
ÇÙng trÜ§c m¶t tình th‰ khác. Cªi mª 
phäi Çi Çôi v§i s¿ cäi t° giáo døc, xây 
d¿ng Çåi h†c theo tiêu chuÄn quÓc t‰, 
v§i s¿ kš k‰t các hiŒp Ü§c thÜÖng måi 
song phÜÖng ho¥c Ça phÜÖng. NhÜng 
cu¶c tr¡c nghiŒm quan tr†ng nhÃt là 
sáng tåo m¶t ki‹u mÅu k‰t h®p dân 
TGB v§i tÜÖng lai cûa h†, có nghïa là 
phäi chÃp nhÆn chû nghïa cá nhân và 
tinh thÀn t¿ do kinh doanh. 

 
 � Nam DÜÖng: Khûng bÓ trÜ§c 

toà ñåi sÙ Úc. 
 Vø mÜu sát trÜ§c tòa ñåi sÙ Úc 

gây tº vong cho 7 ngÜ©i (3 cänh sát và 
khách Çi ÇÜ©ng) gây thÜÖng tích cho 
hÖn 100 ngÜ©i. TÃt cä nhân viên ngÜ©i 
Úc thu¶c tòa ñåi sÙ vô s¿. Xe chÙa 
chÃt n° n° tung cách 4 m trÜ§c cºa tòa 
ñåi sÙ, Ç‹ låi m¶t hÓ sâu 3 thÜ§c. 

 Nhóm khûng bÓ ch†n l¿a th©i Çi‹m 
cûa h†; M¶t tháng n»a, dân Úc së bÀu 
Thû TÜ§ng và hai ngày s¡p Ç‰n, dân 
MÏ së làm lÍ k› niŒm lÀn thÙ ba hai vø 
mÜu sát 11-9-01. M¶t cách nh¡c nhª 
cho c¶ng ÇÒng quÓc t‰ nh§ là t° chÙc 
Islamiyah Jamaah (JI) còn khä næng 
hoåt Ç¶ng cao. JI là mång lÜ§i khûng 
bÓ ÇÎa phÜÖng theo khuynh hÜ§ng Al 
Quaida; t° chÙc nÀy chû trÜÖng thành 
lÆp m¶t VÜÖng quÓc HÒi giáo ÇÎa 
phÜÖng, tØ miŠn Nam Thái Lan Ç‰n 
Phi LuÆt Tân. Ji còn có trách nhiŒm 
trong vø mÜu sát Bali (202 ch‰t, 88 
dân Úc), vø mÜu sát hŒ thÓng khách 
sån Jwmarriot Diakaria (12 ch‰t). 

 Vø khûng bÓ nêu trên không 
nh»ng ngåc nhiên cho cÖ quan tình 
báo các nÜ§c Tây phÜÖng. Các cÖ 
quan nÀy Çã d¿ Çoán khûng bÓ së gia 
tæng hoåt Ç¶ng gÀn ngày 11-9 và ngày 
bÀu cº ª các nÜ§c ÇÒng minh cûa MÏ 
trong chi‰n tranh Irak. Theo nguÒn tin 
có thÄm quyŠn, cách Çây không lâu, 
nhiŠu kÈ khûng bÓ Mã Lai Á và Nam 
DÜÖng Çã Ç‰n Âu Châu. M¶t nhóm 
gÒm 5-6 ngÜ©i Çã nhóm h†p tåi m¶t 
ÇŠn th© HÒi giáo  tåi Aachen ñÙc. 

 Nam DÜÖng là m¶t nÜ§c HÒi giáo 
l§n nhÃt; Ça sÓ 200 triŒu dân Nam 
DÜÖng chû trÜÖng Tôn giáo ôn hòa. 
Nam DÜÖng và Úc Çã kš k‰t h®p tác 
chÓng khûng bÓ. Camberra Çã tài tr® 
20,9 triŒu Çô la cho Trung tâm h®p tác 
pháp lš ª Djakaria và 49,4 triŒu cho 
viŒc chÓng khûng bÓ cûa Nam DÜÖng. 

 
 � ViŒt Nam:  ñÀu tÜ và phát 

tri‹n kinh t‰. 

  Ñy ban thÜ©ng vø và Ñy ban kinh 
t‰ ngân sách cûa QuÓc h¶i Çã Ç‰n làm 
viŒc v§i ban lãnh Çåo thành phÓ 
Saigon vŠ tình hình th¿c hiŒn nhiŒm vø 
kinh t‰ xã h¶i và ngân sách, ÇÀu tÜ xây 
d¿ng hå tÀng cÖ sª tåi thành phÓ 
Saigon. Sau khi nghe giäi thích và chÃt 
vÃn, phó chû tÎch QuÓc h¶i TrÜÖng 
Quang DÜ®c cÀm ÇÀu phái Çoàn k‰t 
luÆn: Khä næng Çóng góp cûa thành 
phÓ Saigon cho ngân sách quÓc gia 
rÃt l§n nhÜng ÇÀu tÜ trª låi cho thành 
phÓ rÃt thÃp, không xÙng Çáng v§i 
thành quä Çåt ÇÜ®c: N‰u thành phÓ 
Saigon không ÇÀu tÜ månh vŠ hå tÀng 
cÖ sª thì có ngày phát tri‹n kinh t‰ së 
giÆm chân tåi ch‡. 

 HiŒn nay, phát tri‹n cûa thành phÓ 
Saigon Çang chÎu áp l¿c giá cä gia 
tæng, cái Çuôi cûa dÎch cúm gà và giá 
dÀu hÕa tæng v†t. M¥t khác, sÙc cånh 
tranh cûa hàng hoá VN rÃt kém, › låi 
chính sách bäo h¶ Nhà nÜ§c. M¶t sÓ 
doanh nghiŒp có Ç¥c quyŠn. N‰u gåt 
bÕ hai chính sách nÀy thì cånh tranh 
không n°i. M¶t khía cånh khác là s¿ 
xuÃt cäng cûa thành phÓ Çåt 1 t› Çô la/ 
næm, nhÜng phäi trích ra 820 triŒu Ç‹ 
nhÆp cäng nguyên liŒu, 180 triŒu còn 
låi chû y‰u là giäi quy‰t tiŠn lÜÖng lao 
Ç¶ng, nhÃt là lao Ç¶ng nhÆp cäng. Vì 
vÆy giá trÎ sän xuÃt cao nhÜng giá trÎ 
gia tæng rÃt thÃp. 

 Gia tæng ÇÎa håt dÎch vø không th‹ 
d¿a vào æn uÓng, c¡t tóc, may m¥c, 
nhÜng VN chÜa phát tri‹n n°i dÎch vø 
cao cÃp nhÜ thÜÖng måi QuÓc t‰, ngân 
hàng, tài chánh, kho hàng, häi cäng. 
Trên lãnh v¿c nông nghiŒp, thành phÓ 
Saigon thi‰u cä ÇÃt lÅn lao Ç¶ng. HÖn 
n»a, ÇÀu tÜ cÖ khí Çòi hÕi vÓn rÃt l§n 
nhÜng chÆm thu l©i. NhÜng các lãnh 
Çåo thì muÓn có l©i cho mau. Cho nên 
theo l©i niên trÜªng viŒn Kinh t‰ thành 
phÓ TrÀn Du LÎch, n‰u nhà nÜ§c không 
ÇÀu tÜ thì doanh nghiŒp chÌ còn có 
nÜ§c lÆp lò rèn. Công nghiŒp QuÓc 
doanh thành phÓ chÌ chi‰m 39% giá trÎ 
sän xuÃt công nghiŒp quÓc doanh, 
trong khi công nghiŒp tÜ nhân và ngoåi 
quÓc chi‰m 60%. Ngoài ra, quy hoåch 
không æn kh§p v§i k‰ hoåch, v§i khu 
v¿c, ÇÎa phÜÖng,  dÅn Ç‰n tình trång 
tréo c£ng ng‡ng, thÃt thoát, lãng phí, 
n® nÀn chÒng chÃt và hiŒu quä thÃp là 
lë ÇÜÖng nhiên. C¶ng v§i tình hình 
chính trÎ b‰ t¡c, phát tri‹n ÇÀu tÜ nhÜ 
th‰ thì làm th‰ nào Ç‹ Çåt mÙc hiŒn 
Çåi. 

 
 - Låc HÆu:- Trong khi ngÜ©i ta ti‰n 

mà mình ÇÙng låi tåi ch‡ thì mình låc 
hÆu có nghïa là thøt lùi. 
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 Qua cu¶c h¶i nghÎ vŠ ÇÀu tÜ nÜ§c 
ngoài tåi Hà N¶i, Thû TÜ§ng Phan Væn 
Khäi nhÃn månh Ç‰n khái niŒm thøt lùi, 
cho r¢ng Çây là nguy cÖ l§n nhÃt cho 
ViŒt Nam hiŒn nay. Sau Çây là m¶t vài 
con sÓ giäi thích s¿ thøt lùi cûa ViŒt 
Nam: 

  -VN là nÜ§c có dân sÓ Çông hàng 
thÙ 13 trên th‰ gi§i, nhÜng vŠ phát 
tri‹n kinh t‰ thì ÇÙng vào hàng kém 
130/175 nÜ§c ÇÜ®c ngân hàng th‰ gi§i 
x‰p hång. T°ng sän lÜ®ng quÓc gia Çåt 
40 tÌ Çô la=0,36% t°ng sän lÜ®ng th‰ 
gi§i.T°ng sän lÜ®ng m‡i ÇÀu 
ngÜ©i=530 Çô la/næm (dÜ§i 750 Çô la là 
bÎ x‰p vào mÙc thu nhÆp thÃp nhÃt. 

 -ChÌ sÓ phát tri‹n con ngÜ©i (trình 
Ç¶ giáo døc, tu°i th†, l®i tÙc): hång thÙ 
112/175 nÜ§c. 

 - ThÎ trÜ©ng bÃt Ç¶ng sän, lao 
Ç¶ng công nghŒ ª vào th©i kÿ phôi 
thai, n‰u không muÓn nói là hình thÙc. 
ThÎ trÜ©ng vÓn ÇÀu tÜ dài hån bi‹u 
hiŒn qua thÎ trÜ©ng chÙng khoán: 
0,65% t°ng sän lÜ®ng quÓc gia, m¶t 
con sÓ h‰t sÙc khiêm nhÜ©ng. 

 - B¶ máy hành chánh thu¶c vào 
loåi y‰u kém ª khu v¿c. B¶ máy nhà 
nÜ§c tØ trung ÜÖng Ç‰n ÇÎa phÜÖng 
phäi th¿c hiŒn 200.000 chÙc næng (MÏ 
2.000, Thøy ñi‹n 4.000, TQ 1.800) B¶ 
máy nhà nÜ§c càng làm nhiŠu chÙc 
næng bao nhiêu thì can thiŒp sâu r¶ng 
vào Ç©i sÓng kinh t‰ xã h¶i bÃy nhiêu. 

 
 � D» kiŒn m§i vŠ dân sÓ  tØ 

Çây Ç‰n næm 2050. 
 Dân sÓ th‰ gi§i së tæng 45% và 

Çåt 9,3 tÌ ngÜ©i tØ Çây Ç‰n næm 2050 
và ƒn ñ¶ së trª thành nÜ§c có dân sÓ 
Çông nhÃt, Çoåt ch‡ cûa Trung QuÓc. 
Theo báo cáo cûa t° chÙc Population 
Reference Bureau, n°i bÆt nhÃt là dân 
sÓ các nÜ§c Çang mª mang. TØ Çây, 
Ç‰n næm 2050, dân sÓ các nÜ§c kÏ 
nghŒ tiên ti‰n tæng 4% trong khi dân 
sÓ các nÜ§c Çang mª mang tæng 55%. 
TrÜ©ng h®p ngoåi lŒ: dân sÓ MÏ tæng 
43%, Çåt 420 triŒu dân næm 2050 (hiŒn 
nay 293 triŒu). Dân sÓ các nÜ§c Âu 
Châu giäm 8%, tØ 728 triŒu xuÓng còn 
668 triŒu næm 2050.  

 Tuy nhiên, bän báo cáo ghi nhÆn 
dân sÓ Pháp tæng 7%, Anh 10%, BÌ 
5%. NgÜ®c låi, dân sÓ ñÙc giäm 9%, Ý 
10%, Tây Ban Nha 3%, BÒ ñào Nha 
11%, Nga 17%; dân sÓ các nÜ§c 
ñông, Trung ƒn giäm nhiŠu hÖn: Hung 
Gia L®i giäm 28%, Bäo Gia L®i 38%, 
L‡ Ma Ni 27%, Ba Lan 15%. 

 Tåi Á Châu, dân sÓ NhÆt giäm 
20% (100,6 triŒu), Trung QuÓc tæng 
11% (1,437 tÌ) vào næm 2050 trÜ§c khi 

giäm) ƒn ñ¶ tæng gÀn 50% (1,1 tÌ > 1,6 
tÌ), Bangladesh tæng gÃp Çôi (280 triŒu 
næm 2050), Pakistan tæng 7% (189 
triŒu), Nam DÜÖng tæng 4% 308 triŒu). 

 Bän báo cáo trên có th‹ thay Ç°i 
chút ít vì phäi k‹ Ç‰n hiŒu quä ÇiŠu trÎ 
Sida, hiŒu quä chÓng tº vong trÈ con 
ho¥c hiŒu quä cûa k‰ hoåch gia Çình ª 
nh»ng nÜ§c Çang mª mang. 

 
 � Khûng BÓ: Al Quaida còn có 

khä næng. 
 K‹ tØ khi quân MÏ Çánh Çu°i Al 

Quaida ra khÕi A Phú Hãn các nhà 
chÙc trách tình báo và chuyên viên vŠ 
khûng bÓ Ü§c lÜ®ng mÓi Çe d†a khûng 
bÓ tØ Çây së xuÃt phát tØ nh»ng nhóm 
khûng bÓ khác. 

 TØ Istanbul Ç‰n Madrid, nh»ng 
ngÜ©i lãnh Thánh chi‰n ÇÎa phÜÖng Çã 
t° chÙc nhiŠu cu¶c mÜu sát mà không 
cÀn s¿ giúp Ç« cûa Al Quaida. T° chÙc 
khûng bÓ quÓc t‰ nÀy không còn Çû 
"khä næng tác håi" theo nhÆn xét cûa 
các chuyên viên. (2/3 khung lãnh Çåo 
bÎ b¡t ho¥c bÎ gi‰t). NhÜng nh»ng Ç®t 
b¡t gi» vØa rÒi ª Pakistan gây không ít 
ngåc nhiên, hé l¶ cho thÃy hŒ thÓng 
khûng bÓ Çã tham d¿ vào sinh hoåt 
cûa Al Quaida, Çã h®p tác v§i Khalid 
Sheik Mohammad, xem nhÜ ÇÀu não 
vø 11-9-01. Các nguÒn tin tÙc m§i nhÃt 
cho bi‰t m¶t sÓ nhà lãnh Çåo Al 
Quaida và các tân binh h®p thành cÓt 
lõi cûa màng lÜ§i ª Pakistan. 

 M¶t sÓ cu¶c hành quân ª Karachi 
dÅn Ç‰n vø b¡t gi» Mousab BaLouchi, 
cháu cûa Mohammad; M¶t tháng sau, 
cÖ quan an ninh Pakistan b¡t thêm 
Mohammed Naim Nuur Khan, m¶t 
chuyên viên tin h†c Pakistan, ngÜ©i 
nÀy Çã ÇÜa tin cho nhân viên Al 
Quaida räi rác kh¡p nÖi trên th‰ gi§i. 

 Các vø b¡t b§ trên ÇÜa Ç‰n m¶t 
khám phá quan tr†ng: cÖ quan an ninh 
tÎch thu 1 máy vi tính và nh»ng Çïa 
cÙng chÙa ÇÀy các báo cáo xác ÇÎnh vÎ 
trí và hình änh hàng træm cÖ sª tài 
chánh  MÏ ÇÜ®c Al Quaida Ç¥c biŒt 
theo dõi næm 2001-2002. Sau khi khai 
thác nhà tin h†c Khan, cÖ quan an 
ninh b¡t gi» m¶t sÓ khûng bÓ ª 
Pakistan và ª Luân ñôn, nh»ng kÈ nÀy 
tØng liên låc v§i Al Quaida 

 TÃt cä nh»ng ÇiŠu ghi trên chÙng 
minh Al Quaida còn có khä næng hoåt 
Ç¶ng månh. Dù khung lãnh Çåo Al 
Quaida bÎ loåi trØ, mång lÜ§i khûng bÓ 
còn ch¥t chë, t° chÙc khûng bÓ còn 
sót låi k‰t h®p låi và hoåt Ç¶ng chung 
v§i các nhóm khûng bÓ t¿ quän và rÃt 
tích c¿c. • 

  

   

Doøng leä 
xoùt xa 

 

 

 

 

 

 

 

 

(cho Twin-Towers  

vaø ngaøy 11 thaùng 9) 

 

Ba naêm chöa troïn nieàm mô 

Veát thöông ngaøy aáy vaãn chôø 

lieàn da 

Vaãn coøn doøng leä xoùt xa 

Khoùc cho hai ñænh thaùp ngaø 

vôõ tan... 

Vì coøn ñau laém, maøu tang 

Treû thô maát meï treân giaøn hoaû 

thieâu! 

Ngöôøi yeâu vaãn nhôù ngöôøi yeâu 

Vôï coøn nöôùc maét coâ lieâu khoùc 

choàng! 

Vaãn trong khoùi löûa mòt muøng 

Laø bao tieáng theùt haõi huøng bi 

thöông 

Ñaønh raèng ñôøi voán voâ thöôøng 

Nhöng nhìn thaáy caûnh theâ 

löông, xoùt loøng! 

Xoùt hai ñænh thaùp oai huøng 

Naùt tan döôùi ngoïn löûa hoàng 

phi nhaân 

Xoùt ngöôøi soáng kieáp gian traàn 

Maø khoâng ñöôïc cheát moät laàn 

bình an! 

Vì ñaâu thòt naùt, xöông tan 

Vì ñaâu  thaân xaùc thaønh than, 

hôõi trôøi!!! 

Ba naêm tieác thaùp, ngaäm nguøi 

Ba naêm caàu chæ moät lôøi: giaûi 

oan... 

Ba naêm, chöa ñuû thôøi gian 

Ñeå haøn gaén nhöõng naùt tan 

moät ngaøy! 

 

� Ngoâ Minh Haèng 
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Th‰ vÆn h¶i  

athens 2004 
(tØ 13.08 Ç‰n 29.08.2004) 

 

� NgÜ©i Quan Sát 
 

Ng†n ÇuÓc th‰ vÆn Çã 
khªi Çi tØ thung lÛng 
Olympia ª Hy Låp, bæng 
qua m¶t hành trình vòng 
quanh th‰ gi§i, xuyên qua 
5 løc ÇÎa, nÓi liŠn 26 quÓc 
gia và 34 thành phÓ l§n Ç‹ 
cuÓi cùng ÇÜ®c rÜ§c trª låi 
Hy Låp ÇÓt lên trên c¶t Çài 
tåi vÆn Ç¶ng trÜ©ng 
Karaiskaki tÓi tân nhÃt ª 
Athen trong bu°i lÍ khai 
måc tÓi ngày 13.08.2004 
và ÇÜ®c ti‰p tøc cháy sáng 
cho Ç‰n tÓi ngày 
29.08.2004 trong bu°i lÍ b‰ 
måc. 

 
Bây gi© chúng ta hãy tìm hi‹u sÖ lÜ®c vŠ nguÒn gÓc cûa 

Th‹ VÆn H¶i và Th‰ VÆn H¶i. Theo các sº gia th©i Hy Låp 
c° Çåi ghi låi thì Th‹ VÆn H¶i ÇÜ®c t° chÙc lÀn ÇÀu tiên tåi 
thung lÛng Olympia - Hy Låp vào khoäng næm 776 trÜ§c 
Công Nguyên. Th©i kÿ Çó ngÜ©i Hy Låp Çã bi‰t k‰t h®p ba 
Ç¥c Çi‹m là th‹ xác, tinh thÀn và š chí thành m¶t t°ng l¿c Ç‹ 
tranh tài trong các b¶ môn th‹ thao. RÃt ti‰c là tài liŒu không 
ghi rõ tên tØng môn th‹ thao, ngoåi trØ nh»ng bÙc tÜ®ng còn 
sót låi, nh»ng bình sành sÙ ÇÜ®c chåm kh¡c hình các l¿c sï 
Çang thi ÇÃu. ñây là nguÒn tài liŒu duy nhÃt mà ngÜ©i ta có 
th‹ d¿a vào Çó mà bi‰t vŠ Th‹ VÆn H¶i th©i c° Hy Låp. Th‹ 
VÆn H¶i chÌ dành riêng cho nam l¿c sï ngÜ©i Hy låp tham d¿ 
mà thôi. N» gi§i không ÇÜ®c tranh tài mà ngay cä không 
ÇÜ®c vào xem làm khán giä! NgÜ©i nào vi phåm ÇŠu bÎ trØng 
phåt. NgÜ©i phø n» duy nhÃt ÇÜ®c phép có m¥t tåi Olympia 
là m¶t n» t‰ thay m¥t cho n» thÀn Demeter. 

RÒi theo dòng Ç©i lÜu chuy‹n Ç‰n næm 1896, Th‰ VÆn 
H¶i ÇÀu tiên ÇÜ®c t° chÙc tåi vÆn Ç¶ng trÜ©ng Panathenium 
(nÖi Ç¶i cÀu Hy Låp, sau khi Çoåt cúp vô ÇÎch Âu Châu 
2004, tØ Portugal trª vŠ ÇÜ®c Çón rÜ§c rình rang). Lúc Çó chÌ 
có 300 l¿c sï cûa 13 quÓc gia d¿ tranh 9 b¶ môn th‹ thao. 
Trong sÓ này có Ç‰n 230 l¿c sï Hy Låp! Vì th©i Çó ÇÜ©ng sá 
Çi låi khó khæn nên ít có quÓc gia gºi l¿c sï tham d¿. 

TØ næm 1896 Ç‰n nay Çã träi qua 108 næm, lÀn lÜ®t các 
quÓc gia có lúc 2 næm, nhÜng bây gi© là 4 næm thay phiên 
nhau t° chÙc dÜ§i s¿ ÇiŠu hành cûa m¶t Ñy Ban Th‰ VÆn 
H¶i (TVH - IOC). 

 

�  Nh»ng bi‹u hiŒu tåi Th‰ 
VÆn H¶i 

 

- Lá c©: Do ông Pierre de Coubertin (cha ÇÈ cûa 
Olympic hiŒn Çåi) vë næm 1914, lá c© Olympic gÒm có 5 
vòng tròn liên k‰t v§i nhau trên nŠn màu tr¡ng. Næm vòng 
tròn tÜ®ng trÜng cho 5 løc ÇÎa và s¿ liên k‰t bi‹u thÎ tình 
b¢ng h»u, thân thiŒn. TØ trái sang phäi các vòng tròn mang 
màu xanh da tr©i, vàng, Çen, xanh lá cây và ÇÕ. Lá c© 
Olympic lÀn ÇÀu tiên tung bay tåi TVH 1920 tåi Antwertpen - 
BÌ. 

 
- Ng†n lºa Olympic 
TruyŠn thÓng này có tØ th©i Olympic c° Çåi. Ng†n lºa 

ÇÜ®c th¡p lên b¢ng sÙc nóng cûa ánh sáng m¥t tr©i và cháy 
liên tøc cho t§i ngày b‰ måc TVH. LÀn ÇÀu tiên xuÃt hiŒn tåi 
TVH 1928 Amsterdam - Hòa Lan. Ng†n lºa bi‹u trÜng cho 
s¿ trong såch và n‡ l¿c vÜÖn t§i s¿ hoàn mÏ. Cu¶c rÜ§c 
ÇuÓc lÀn ÇÀu tiên tåi TVH 1936 - Berlin-ñÙc, do sáng ki‰n 
cûa ông Carl Diem, Chû TÎch Ñy Ban T° ChÙc. Ngày nay, 
ng†n lºa ÇÜ®c m¶t phø n» mang trang phøc c° Çåi lÃy b¢ng 
m¶t tÃm gÜÖng cÀu h¶i tø ánh sáng m¥t tr©i trên ÇÌnh 
Olympia. 

 
- Ca khúc Olympic 
ñÜ®c ông Spyros Samaras soån và do Kostis Palamas 

vi‰t l©i, ca khúc chính thÙc xuÃt hiŒn tåi TVH ÇÀu tiên næm 
1896, nhÜng mãi Ç‰n næm 1957 m§i ÇÜ®c Ñy Ban TVH công 
nhÆn. 

 
- L©i tuyên thŒ 
Do ông Pierre Coubertin soån thäo, l©i tuyên thŒ ÇÜ®c 

m¶t l¿c sï thay m¥t tÃt cä nh»ng vÆn Ç¶ng viên khác Ç†c 
trong lÍ khai måc. Tåi TVH 1920, l¿c sï chåy vÜ®t rào ngÜ©i 
BÌ, anh Victor Boin là ngÜ©i ÇÀu tiên Ç†c l©i tuyên thŒ trong 
Çó vi‰t: "Thay m¥t tÃt cä vÆn Ç¶ng viên, chúng tôi xin 
hÙa là chúng tôi së tôn tr†ng nh»ng luÆt chÖi ÇŠ ra v§i 
tinh thÀn th‹ thao chân chính, vì vinh quang th‹ thao và 
danh d¿ cûa Ç¶i". 

 
- KhÄu hiŒu 
Næm 1921, ông Pierre Coubertin mÜ®n m¶t cøm tØ La 

Tinh tØ ngÜ©i bån cûa ông, Giám Møc Henri Didon Ç‹ làm 
khÄu hiŒu cho TVH: Citius, Altius và Fortius (Nhanh hÖn, 
Cao hÖn và Månh hÖn). 

 
- Huy chÜÖng vàng 
Nh»ng tÃm huy chÜÖng b¢ng vàng thÆt ÇÜ®c trao cho 

các l¿c sï vô ÇÎch lÀn cuÓi cùng tåi TVH 1912 Stockholm - 
Thøy ñi‹n. Sau Çó nÜ§c nào t° chÙc së ÇÜ®c thi‰t k‰ riêng 
mÅu huy chÜÖng nhÜng phäi Çäm bäo dày 3 mm và ÇÜ©ng 
kính 60 mm. Nh»ng tÃm huy chÜÖng vàng và båc phäi bäo 
Çäm 92,5% ÇÜ®c làm b¢ng båc, còn huy chÜÖng vàng phäi 
có 6 gr vàng. 

 
- LÍ khai måc 
B¡t ÇÀu tØ TVH 1908 tåi London - Anh. Trong lÍ khai 

måc, các Çoàn ti‰n vào sân vÆn Ç¶ng theo thÙ t¿ b¢ng ch» 
cái (tên các Ç¶i, ÇÜ®c vi‰t theo ti‰ng nÜ§c chû nhà), trong 
Çó Çoàn cûa nÜ§c t° chÙc bao gi© cÛng Çi sau cùng. 

 
- Ch†n nÖi t° chÙc 
Ñy Ban TVH (IOC) luôn luôn ch†n m¶t thành phÓ ít nhÃt 

phäi có m¶t triŒu dân cÜ chÙ không phäi ch†n m¶t quÓc gia 
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Ç‹ t° chÙc TVH. Næm 2008 TVH së ÇÜ®c t° chÙc tåi B¡c 
Kinh (Trung QuÓc). 

 
- Tåi sao có tên chåy Marathon ? 
Næm 490, trÜ§c Công Nguyên, m¶t chi‰n binh Hy Låp 

tên Pheidippides chåy m¶t måch tØ Marathon t§i Athens 
(Çoån ÇÜ©ng Ç¶ 25 d¥m Anh) Ç‹ báo tin chi‰n th¡ng cûa 
quân Ç¶i mình trÜ§c cu¶c xâm læng cûa ngÜ©i Persian. VÜ®t 
qua nh»ng ng†n ÇÒi, con dÓc và bi‰t bao trª ngåi khác, 
Pheidippides cuÓi cùng Ç¥t chân Ç‰n Athens trong tình 
trång kiŒt sÙc. Sau khi báo tin chi‰n th¡ng xong anh ngã læn 
xuÓng ÇÃt và qua Ç©i! ñ‹ tÜªng niŒm và vinh danh ngÜ©i 
chi‰n binh anh hùng vì T° QuÓc quên thân mình. TVH ÇÀu 
tiên næm 1896, m¶t cu¶c thi Çua chåy b¶ lÃy tên là 
Marathon v§i Ç¶ dài b¢ng chính Çoån ÇÜ©ng mà anh 
Pheidippides Çã träi qua. 

ñ‰n TVH 1908 - London, hoàng gia Anh t° chÙc cu¶c 
chåy Marathon b¡t ÇÀu tØ lâu Çài Windsor Ç‹ nh»ng ÇÙa trÈ 
trong hoàng cung ÇÜ®c xem. ñ¶ dài tØ Windsor Ç‰n vÆn 
Ç¶ng trÜ©ng Olympic là 42 km 195m và sau này là Ç¶ dài 
chính thÙc cho các cu¶c chåy Marathon. 

 

� Th‰ vÆn h¶i Athens 
 
Trª låi TVH Athens 2004 lÀn thÙ 28. MÃy tháng trÜ§c 

ngày khai måc; b†n khûng bÓ hæm d†a là së Ç¥t bom phá 
hoåi làm tê liŒt TVH. Do Çó chính quyŠn Hy Låp và Ñy Ban 
T° ChÙc phäi chi thêm trên 1 t› Çô la Ç‹ tæng cÜ©ng nh»ng 
hŒ thÓng an ninh tÓi tân hÀu bäo vŒ tÓi Ça các vÆn Ç¶ng viên 
cÛng nhÜ du khách tØ kh¡p nÖi trên th‰ gi§i h¶i tø tåi Athen. 
Ngoài ra chính quyŠn Hy Låp cÛng Çã yêu cÀu các quÓc gia 
nhÜ MÏ, Pháp, Anh, ñÙc v.v... gºi quân Ç¶i ho¥c nhân viên 
an ninh chìm, n°i v.v... Ç‰n Hy Låp Ç‹ phÓi h®p v§i chính 
quyŠn ngæn chÆn khûng bÓ. Nh© vÆy mà không có m¶t cu¶c 
khûng bÓ nào xäy ra trong th©i gian TVH. 

ñ‹ vinh danh viŒc làm cûa chính quyŠn Hy Låp cÛng 
nhÜ Ñy Ban T° ChÙc, Chû TÎch IOC, ông Jacques Rogges 
Çã ban thÜªng huy chÜÖng vàng cho Thû TÜ§ng Hy Låp, 
ông Kostas Karamanlis và bà Gianna Angelopoulos-
Daskalaki, Chû TÎch Ñy Ban T° ChÙc TVH. 

 
Bäng s¡p hång các quÓc gia Çoåt huy chÜÖng 
 
Trên 150 quÓc gia tham d¿, nhÜng chÌ có 75 nÜ§c Çoåt 

ÇÜ®c huy chÜÖng trong 34 môn th‹ thao ÇÜ®c tranh tài. 
Theo quy ÇÎnh cûa IOC, m¶t môn th‹ thao chÌ ÇÜ®c ÇÜa 

vào danh sách các môn thi ÇÃu, khi h¶i Çû các ÇiŠu kiŒn nhÜ 
sau: 

* Dành cho Nam gi§i: Môn th‹ thao Çó phäi ÇÜ®c ph° 
bi‰n ª ít nhÃt 75 quÓc gia trên 4 løc ÇÎa. 
 

* Dành cho N» gi§i: Môn th‹ thao Çó phäi ÇÜ®c ph° 
bi‰n ª ít nhÃt 40 quÓc gia trên 3 løc ÇÎa. 

 
ThÙ t¿ QuÓc gia  Vàng Båc ñÒng T.C¶ng 
1 USA  35 39 29 103 
2 China  32 17 14   63 
3 Russia  27 27 38   92 
4 Auatralia  17 16 16   49 
5 Japan  16   9 12   37   
6 Germany  14 16 18  48 
7 France  11  9 13  33 

8 Italy  10 11 11  32 
9 South Korea 09 12 09  30 
10 Great Britain 09 09 12  30 
11 Cuba  09 07 11  27 
12 Ukraine  09 05 09  23 
13 Hungary  08 06 03  17 
14  Romania 08 05 06  19 
15 Greece  06 06 04  16 
. . . . . 
25 Thailand  03 01 04  08 
. . . . . 
31 Taiwan  02 02 01  05 
. . . . . 
48 Indonesia  01 01 02
  04 
. . . . . 
58 North Korea 00 04 01   05 
. . . . . 
66 Hongkong 00 01 00  01 
66 (ÇÒng hång) India 00 01 00  01 

. . . . . 
ViŒt Nam Xã H¶i Chû Nghïa, t¿ mŒnh danh là "ñÌnh cao 

cûa Trí TuŒ" v§i dân sÓ trên 80 triŒu ngÜ©i, nhÜng không có 
tên trong danh sách. ThÆt Çáng tûi h°! 

 

� Bên lŠ  Th‰ VÆn H¶i 
 
* MÃy ngày ÇÀu sÓ ngÜ©i mua vé rÃt lÜa thÜa vì s® bÎ 

khûng bÓ, nhÜng sau Çó không có gì xäy ra, sÓ vé bán tæng 
lên tØng ngày cho Ç‰n khi b‰ måc, sÓ vé bán ÇÜ®c t°ng 
c¶ng là 3.581.080 vé, tæng 2% trên sÓ vé Çã ÇÜ®c d¿ trù. 
 

* T°ng sÓ chi phí cho TVH vào khoäng 10 t› Euro. 
NhÜng nh© TVH mà hå tÀng cÖ sª ki‰n trúc cûa Athens 
ÇÜ®c cäi ti‰n tÓt ÇËp hÖn nhÜ xây d¿ng ÇÜ®c 2 ÇÜ©ng hÀm 
xe ÇiŒn, m¶t ÇÜ©ng xe ÇiŒn l¶ thiên nÓi liŠn v§i các thành 
phÓ c° ª ngoåi ô, m¶t sân vÆn Ç¶ng tÓi tân nhÃt mang tên 
"KARAISKAKI". Tuy nhiên theo các kinh t‰ gia cho bi‰t, Ç‹ 
bù vào ch‡ thâm høt, tiŠn thu‰ së tæng và 11 triŒu dân phäi 
nai lÜng ra Çóng góp trong nhiŠu næm. 
 

* Có 23 trÜ©ng h®p vÆn Ç¶ng viên dùng thuÓc kích thích 
(Doping) nhÜng không vì Çó mà làm lu m© TVH. 
 

* Trong cu¶c chåy Çua Marathon ngày 29.08.2004, còn 
Ç¶ 5 cây sÓ n»a là t§i Çích, anh Vanderlei Lima ngÜ©i Ba 
Tây Çang dÅn ÇÀu thì bÃt thÀn ông Cornelins Horan (57 tu°i) 
ngÜ©i Ái Nhï Lan tØ lŠ ÇÜ©ng nhäy ra ôm anh V. Lima låi ÇÄy 
vào lŠ. Do Çó anh Lima bÎ mÃt tr§n, nên vŠ hång ba, anh 
Stefano Baldini (Ý) vŠ nhÃt và anh Keflezighi (MÏ) hång nhì. 

Ñy Ban Th‰ VÆn Ba Tây phän ÇÓi ngay sau vø viŒc vØa 
xäy ra, nêu lš do là Lima không ÇÜ®c bäo vŒ an ninh trên 
ÇÜ©ng chåy và yêu cÀu IOC cÃp cho Lima m¶t huy chÜÖng 
vàng thÙ hai nhÜ ngÜ©i vŠ nhÙt, nhÜng IOC tØ chÓi mà chÌ 
cÃp cho m¶t huy chÜÖng th¡ng cu¶c an ûi mang tên là 
"Pierre de Coubertin". 

Ông C. Horan bÎ phåt 1 næm tù ª, 3.000 Euro tiŠn phåt, 
sau Çó thêm 3 næm tù treo! M¶t bän án rÃt n¥ng cho nh»ng 
ai có hành Ç¶ng ngông cuÒng nhÜ vÆy. 

 
- Bóng r° 
ThÀn tÜ®ng và tên tu°i cûa Ç¶i bóng r° Harlem (MÏ) Çã 

và Çang bÎ xói mòn theo th©i gian. TVH lÀn này, Ç¶i bóng r° 
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MÏ, hÆu thân cûa Ç¶i Harlem Çã tØng làm mÜa làm gió gÀn 
nºa th‰ k› nay, Çã tu¶t xuÓng t§i hång 3, sau Argentinia 
hång nhÙt và Italy hång nhì. 

 
- Phá K› Løc 
Th‰ VÆn H¶i lÀn này có 10 k› løc th‰ gi§i bÎ phá theo các 

môn nhÜ sau: 
 

- ñiŠn kinh 
Nhäy cao b¢ng sào (Stabhochsprung): Cô Isinbajewa 

(Nga) 4,91 m. 
 
* Xe Çåp 
500 m chåy tính gi©: Cô Meares (Úc) 33,952 giây. 
 
 
* B¡n súng 
Súng hÖi: Anh Zhu (Trung QuÓc) 702,7 Çi‹m. 
 
* BÖi l¶i 
- 400 m (4 th‰ bÖi) Anh Phelps (MÏ) 4:06,26 phút. 
 
- Ti‰p sÙc 4x100m (4 th‰ bÖi) MÏ (Nam) 3:30,68 phút. 
 
- Ti‰p sÙc 4x100m (bÖi t¿ do) Úc (N») 3:35,94 phút. 
 
- Ti‰p sÙc 4x200m (bÖi t¿ do) MÏ (N») 7:53,42 phút 
 
- Ti‰p sÙc 4x100m (4 th‰ bÖi) Úc (N») 3:57,32 phút. 
 

� QuÀn v®t 
 
Anh Nicolas Massu (Chí L®i) Çoåt 2 huy chÜÖng vàng, 

gÒm có Çánh ÇÖn và Çánh Çôi. 
 

� BÖi l¶i 
Anh Michael Phelps (MÏ) Çoåt 06 huy chÜÖng vàng, 

trong Çó có 2 lÀn phá k› løc. 
ñiŠu ngåc nhiên h‰t sÙc là vŠ ñiŠn Kinh, bên Nam có 24 

môn, bên N» có 22 môn tranh tài nhÜng chÌ có m¶t mình cô 
Isinbajewa (Nga) phá k› løc vŠ nhäy sào! ñiŠn kinh dÍ phá 
k› løc nhÃt, nhÜng có lë lÀn này IOC ki‹m soát quá g¡t gao 
vŠ Doping nên ít có vÆn Ç¶ng viên nào dám dùng lén thuÓc 
kích thích nên m§i có k‰t quä khiêm nhÜ©ng nhÜ vÆy! 

 

� Vài hình änh vŠ Th‰ VÆn H¶i 
     2004 / ATHENS 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huy chÜÖng TVH 2004 Athens 
(Båc - Vàng - ñÒng) 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Có công tÆp luyŒn; Có ngày vinh quang ! 04 cô vÆn Ç¶ng 
viên toán chèo thuyŠn ngÜ©i ñÙc ÇÀu Ç¶i vÜÖng miŒn làm 
b¢ng cành ô-liu, c° Çeo huy chÜÖng vàng, miŒng cÜ©i nhÜ 

hoa nª. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anh Nicolas Massu (Chí L®i) 
Çoåt 2 huy chÜÖng vàng vŠ 
môn quÀn v®t Çánh ÇÖn 
cÛng nhÜ Çôi. 

 
 

Anh Michael Phelps (MÏ) Çã 
Çoåt 6 huy chÜÖng vàng vŠ 
môn bÖi l¶i, trong Çó có 2 cái 
phá k› løc! 

 

� 

 
QuÀn V®t 

Grand Slam US OPEN 
(tØ 25.8 Ç‰n 7.9.2004) 

 
Giäi cuÓi cùng cûa 4 giäi Grand Slam trong næm 2004. 

Theo k‰t quä cho ta thÃy nh»ng cây v®t Çã tØng tung hoành 
trên sân cÕ bên N» nhÜ cô Davenport, Capriati (MÏ), hai chÎ 
em nhà Williams v.v..., bên Nam nhÜ anh Agassi (MÏ), Haas 
(ñÙc), Santovo (Pháp) v.v... Çang tØ tØ tu¶t dÓc. 
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Nh»ng cây v®t trÈ N» Çang lên cûa Nga nhÜ cô Myskina, 
Kusnetsowa, Dementiewa, Petrova, Charapowa v.v.. së gây 
sóng gió trong làng banh nÌ trong nh»ng næm t§i. Còn bên 
Nam có các anh Fedever (Thøy Sï), Roddick (MÏ), Hewitt 
(Úc), Coria (Á Cæn ñình) v.v... së lÀn lÜ®t thay nhau làm vua 
quÀn v®t. 

 

� K‰t quä 
 
- N» 
 
* Bán k‰t 
Cô Kusnetsowa hå cô Davenport (MÏ) 1:6, 6:2, 6:4 
Cô Dementiewa hå cô Capriati (MÏ) 6:0, 2:6, 7:6 
 
* Chung K‰t 
Cô Kusnetsowa hå cô Dementiewa 6:3, 7:5. 
Trong giäi Grand Slam French Open (24.5 - 6.6.04) cÛng 

hai cô Myskina và Dementiewa ÇŠu là ngÜ©i Nga vào chung 
k‰t. HiŒn gi© các månh thÜ©ng quân Nga Çang bÕ m¶t sÓ 
tiŠn l§n ÇÀu tÜ vào môn quÀn v®t. Nh»ng cây v®t trÈ n» cûa 
Nga tu°i tØ 17 Ç‰n 22 còn tràn ÇÀy nh¿a sÓng. NgÜ©i ta 
thÜ©ng nói: "Tu°i 17 bÈ gãy sØng trâu" ! ñúng vÆy, khi vào 
trÆn các cô Çánh không bi‰t mŒt mÕi. 

 
Nam 
 
* Bán k‰t 
Anh Federer hå Henman (Anh) 6:3, 6:4, 6:4 
Anh Hewitt hå J.Johansson (Thøy ñi‹n) 6:4, 7:5, 6:3 
 
* Chung k‰t  
Federer hå Hewitt 6:0, 7:6, 6:0 
 
NhÆn lãnh tÃm ngân phi‰u tròn 1.000.000 Çô-la, anh 

Federer (23 tu°i) Çã phá k› løc tØ trÜ§c t§i nay là hå ÇÓi thû 
vòng chung k‰t m¶t giäi Grand Slam 3 ván tròn v§i hai lÀn 
6:0 ! 

TØ næm 1988, anh Mats Wilander (Thøy ñi‹n) Çã th¡ng 
3 lÀn giäi Grand Slam trong m¶t næm. MÜ©i sáu næm sau 
anh Federer cÛng lÆp låi thành tích này. M§i 14 tu°i, 
Federer Çã r©i gia Çình vào ª n¶i trú trong m¶t trÜ©ng 
chuyên Çào tåo vŠ môn quÀn v®t. Nh© thÀy giÕi c¶ng thêm 
tài thiên phú, m§i 22 tu°i anh Çã là cây v®t sÓ 1 th‰ gi§i v§i 
tiŠn lãnh giäi t°ng c¶ng là 12,5 triŒu Çô-la. Riêng næm 2004 
là 4,8 triŒu Çô! ñúng là: "NhÙt nghŒ tinh, NhÙt thân vinh". 

Theo s¿ tiên Çoán cûa tay v®t lão làng, anh John Mc 
Enroe, thì anh Roger  Federer së là cây v®t vï Çåi nhÃt tØ 
trÜ§c t§i nay, hÖn h£n Pete Sampras m¥c dù anh Sampras 
Çã 14 lÀn vô ÇÎch giäi Grand Slam nhÜng chÜa có lÀn nào 
th¡ng 3 giäi trong m¶t næm. 

 

Nh»ng tay v®t Çã th¡ng tØ 3 Ç‰n 4 giäi 
Grand Slam trong m¶t næm 

 
1938 Donald Budge (MÏ)   4 lÀn 
1955 Tony Trabert (MÏ)   3 lÀn 
1962 Rod Laver (Úc)   4 lÀn 
1963 Roy Emerson (Úc)   3 lÀn 
1969 Rod Laver (Úc)   4 lÀn 
1974 Jimmy Connors (MÏ)   3 lÀn 

1988 Mats Wilander (Thøy ñi‹n)  3 lÀn 
2004 Roger Federer (Thøy Sï)  3 lÀn 
 

MÜ©i tay v®t ÇÙng ÇÀu th‰ gi§i 
(Giá trÎ Ç‰n ngày 20.09.2004) 

 
N»: 
1. Mausesino (Pháp) 
2. Myskina (Nga) 
3. Davenport (MÏ) 
4. Henin-Hardenne (BÌ) 
5. Dementiewa (Nga) 
6. Kusnetsowa (Nga) 
7. Clijsters (BÌ) 
8. Capriati (MÏ) 
9. Sharapova (Nga) 
10. Serena Williams (MÏ). 
 
Nam: 
1. Federer (Thøy Sï) 
2. Roddick (MÏ) 
3. Hewitt (Úc)  
4. Moya (Tây Ban Nha) 
5. Coria (Á Cæn ñình) 
6. Henman (Anh) 
7. Gaudio (Á Cæn ñình) 
8. Agassi (MÏ) 
9. Safin (Nga) 
10. Grosjean (Pháp). 
 
 

Hai tay v®t ÇÙng ÇÀu th‰ gi§i 
 

 
Cô Amelie Mauresmo  
(25 tu°i) là ngÜ©i Pháp 
ÇÀu tiên ÇÙng ÇÀu th‰ 
gi§i, mang danh hiŒu 
"N» VÜÖng QuÀn V®t" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anh Roger 

Federer (23 
tu°i) là ngÜ©i 
Thøy Sï, lÀn 
ÇÀu tiên ÇÙng 
ÇÀu th‰ gi§i, 
mang danh d¿ 
vŠ cho quÓc 
gia. 
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Thông Báo 
 

� K‰t quä x° sÓ Tombola nhân lÍ Vu Lan 
2548 tåi chùa Viên Giác (ngày 28.08.2004) 

20 vé trúng an ûi: 
1220 0482 1124 0699 0352 0160 0924 
1358 0047 0328 0359 0879 1212 1169 
0664 1483 1001 0234 1399 1485. 
Trúng máy hút bøi :   0573 
Trúng dàn nhåc ORION :   0898 
Trúng Heimkino :   1146 
Trúng TV Philips :   0398 
Trúng Digitalkamera :   0111 
Trúng vé máy bay :   1103 
 
� Tìm Cha 
Con tên LÊ Y N PHÐ®NG Çã ÇÎnh cÜ tåi MÏ. 
MuÓn tìm cha là LÊ Væn Phøng vÜ®t biên ngày 

11.05.1979 Çã ÇÜ®c Ç‰n ñÙc. N‰u cha nhÆn ÇÜ®c tin con.  
Xin liên låc ÇiŒn thoåi:  
001 817 966 2140 ho¥c: 02166 24 83 81 
 
� Chúc mØng 
NhÆn ÇÜ®c hÒng thi‰p cûa Anh ChÎ: 
1/- NguyÍn Væn Nam báo tin LÍ Thành Hôn cho ThÙ 

Nam  
Dominico nguyÍn hoàng dÛng sánh duyên cùng 
Cô Maria VÛ ThÎ Thanh KiŠu ái n» cûa Ông Bà VÛ 

Væn B¡c ª Minden. 
Hôn lÍ ÇÜ®c cº hành tåi Thánh ñÜ©ng St. Joseph - 

Düsseldorf ngày 11.09.2004. 
 

� Chúc MØng 
LÜÖng Thành LÆp báo tin LÍ Thành Hôn cho ThÙ Nam 

LÜÖng Thành HÒng Nam sánh duyên cùng Cô TriŒu 
Hoàng Jenny Trang ThÙ n» cûa Ông Bà KiŠu Công & 
TriŒu Thanh  ª Hamburg. 

Hôn lÍ ÇÜ®c cº hành tåi tÜ gia ngày 17.09.2004. 
Chúng tôi, ñåi gia Çình Võ BÎ QGVN xin chung vui cùng 

Anh ChÎ NguyÍn Væn Nam và Anh ChÎ LÜÖng Thành LÆp, 
ÇÒng th©i chúc các cháu Hoàng DÛng & Thanh KiŠu và 
HÒng Nam & Jenny Trang - Træm Næm Hånh Phúc. 

-Liên H¶i C¿u SVSQ/TVBQGVN tåi Âu Châu 
-H¶i C¿u SVSQ/TVBQGVN tåi BÌ, ñÙc, Hòa Lan, Anh, 

Na Uy. 
 

 � Chúc MØng 

NhÆn ÇÜ®c HÒng thiŒp cûa Bà góa phø Lš Tu nhÛ danh 
Tæng Bích Phân ª Münster làm lÍ Vu Qui cho ThÙ N»: 

Cô Lš Trân Châu ÇËp duyên cùng CÆu NguyÍn 
TÃn L¶c ThÙ Nam cûa Ông bà NguyÍn Væn SÖn ª Bad 
Iburg. 

Hôn lÍ ÇÜ®c cº hành tåi tÜ gia vào ngày 25.09.2004, lúc 
10.00 gi© (nh¢m ngày 12 tháng 8 næm Giáp Thân). 

Chúng tôi xin chung vui cùng gia Çình hai H†, ÇÒng th©i 
chúc cô Lš Trân Châu và cÆu NguyÍn TÃn L¶c ÇÜ®c Træm 
Næm Hånh Phúc. 

-GÇ: Phåm HÒng Sáu - Huÿnh QuÓc Dung - Willich. 
-   " LÜu GiÕi - La T› - Phåm HÒng Khanh - Nordhorn. 
-   " Ô ThÎ Hai - Haren. 

-   " Tæng Cänh Thái - Meppen. 
-   " TrÀn Ng†c Khªi - Rheine. 
-   " NguyÍn Thái DÍ - NguyÍn PhÃn ChÃn - Münster. 
-   " NguyÍn Thành Bê - Haan. 
-   " Phåm LÜÖng Khanh - Neuss. 
    
� Chúc MØng 
NhÆn ÇÜ®c hÒng thiŒp cûa Ông Bà Lš QuÓc LÜÖng pd 

Minh ThiŒn làm lÍ vu qui cho ThÙ n»  Cô Lš MÏ Quyên 
ÇËp duyên cùng CÆu Frank Bergstraeßer TrÜªng 
nam cûa Ông Bà Fred Bergstraeßer tåi Laatzen. 

Hôn lÍ cº hành tåi tÜ gia vào ngày 25. 09. 2004 lúc 12 
gi©. 

Chúng tôi xin hân hoan chung vui cùng hai h† và chúc 
hai cháu MÏ Quyên & Frank Bergstraeßer loan phøng hòa 
minh. S¡c cÀm hòa hiŒp. 

- Ban trai soån chùa Viên Giác. 
- GÇ. CÆu M® Næm. 

 

VINADE - Übersrtzungsbüro 
Væn phòng Thông và Phiên dÎch Vinade 

Ngô, Ng†c DiŒp, Dipl. Ing 
Karlsruher Str.21, 30519 Hannover 

Tel. : 0511-9824 316; Fax: 0511-9824 317 
Handy: 0170/6268694; www.vinade.de 

 
 

Cáo Phó - Cäm tå 
Phân Ðu 

 
 

Cáo Phó & Cäm Tå 
 
Gia Çình chúng tôi vô cùng Çau Ç§n báo tin Ç‰n tÃt cä quš 
thân b¢ng quy‰n thu¶c, bån h»u gÀn xa: ChÒng, Cha, Anh, 
Em cûa chúng tôi là: 

DÜÖng Væn BÜÖi 
Pháp danh Tr¿c ñåt 

Sanh ngày 27.02.1951 tåi ñÙc Hòa 
Tå th‰ ngày 21.07.2004 tåi Ludwigshafen ñÙc 

QuÓc. HÜªng dÜÖng 53 tu°i 
 

LÍ an táng Çã ÇÜ®c cº hành vào lúc 9:30 ngày thÙ hai 
16.08.2004  tåi Nghïa trang thành phÓ Ludwigshafen 

 
ñÒng th©i chúng con/chúng tôi xin chân thành cäm tå 

và tri ân: 
- ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn, Trø trì chùa Viên Giác, ñÙc 
QuÓc. 
- Ban H¶ NiŒm PhÆt Tº vùng Ludwigshafen Mannheim. 
- Cùng toàn th‹ Quš cô bác, bån h»u Çã ÇiŒn thoåi, phúng 
Çi‰u, chia buÒn cÛng nhÜ tham d¿ LÍ CÀu Siêu và tiÍn ÇÜa 
HÜÖng Linh chÒng, cha, anh, em cûa chúng tôi Ç‰n nÖi an 
nghÌ cuÓi cùng. 
Trong lúc tang gia bÓi rÓi, không sao tránh khÕi nh»ng ÇiŠu 
sÖ suÃt, kính mong Quš vÎ niŒm tình tha thÙ. 
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Toàn th‹ tang gia ÇÒng kính bái 
 
- V®: NguyÍn LŒ Xuân 
- Con: NguyÍn Thanh Tùng 
- Con DÜÖng Thanh Jan. 
 

Cáo Phó & Cäm Tå 
 

Gia Çình chúng tôi Çau buÒn báo tin cùng thân b¢ng quy‰n 
thu¶c, bån h»u xa gÀn. ChÒng, Cha, Ông N¶i, Ông Ngoåi, 
Anh, Em, Bác, CÆu chúng tôi là: 
 

Ông NguyÍn Væn Thình 
Pháp danh ThiŒn Giáo 
Sanh ngày 25.12.1940 

næm Canh Thìn tåi Sóc Træng 
MÃt ngày 15.08.2004, nh¢m ngày 30.06   

næm Giáp Thân. HÜªng th† 65 tu°i. 
 

LÍ hÕa táng và an táng ÇÜ®c cº hành vào ngày thÙ næm 
19.08.2004 lúc 13:00 gi© tåi nghïa trang Hellweg - Essen, 

ñÙc QuÓc.   
(Stadt Friedhof Hellweg: Hellweg 55, 45267 Essen). 

Tang gia ÇÒng khÃp báo 
 

Chúng con thành kính tri ân và cäm tå ñåi ñÙc Thích Minh 
ñÎnh, ViŒn chû Kim Quang T¿ (Pháp QuÓc). ñã không ngåi 
ÇÜ©ng sá xa xôi tØ Pháp sang chû trì tang lÍ. 
 
ñÒng th©i chúng tôi chân thành cäm tå và nh§ Ön: 
- Quí Bác, cô, chú và tÃt cä bån h»u xa gÀn, Quí vÎ Çåi diŒn 
Liên Minh Dân Chû ViŒt Nam Çã có m¥t, dành thì gi© quí 
báu Ç‰n tøng niŒm cÀu nguyŒn, thæm vi‰ng, gªi vòng hoa, 
phân Üu và tiÍn ÇÜa Linh c»u ThiŒn Giáo NguyÍn Væn Thình 
Ç‰n nÖi an nghÌ cuÓi cùng. 
 
- Xin Ça tå bån bè næm châu Çã gªi ÇiŒn thÜ chia buÒn an ûi 
chúng tôi trong lúc thÜÖng Çau. 
 
- Gia Çình chúng tôi không th‹ quên Ön s¿ giúp Ç« tÆn tình 
cûa quš cô, chú, anh, chÎ Ç‰n h¶ niŒm, Ç¥c biŒt quš cô Çã 
h‰t sÙc giúp Ç« chuÄn bÎ cho tang lÍ tr†n phÀn nghi thÙc. 
Ngoài ra còn rÃt nhiŠu ân nhân mà chúng tôi luôn ghi Ön 
không th‹ k‹ h‰t. 
Trong lúc tang gia bÓi rÓi, rÃt mong quí vÎ niŒm tình tha thÙ 
cho m†i sÖ sót. 
 

Tang gia ÇÒng kính bái 
-V®: Bà Quä Phø NguyÍn Væn Thình nhÛ danh TrÀn ThÎ Chu. 
-TrÜªng n»: NguyÍn ThÎ Thanh Thûy và gia Çình 
-TrÜªng nam: NguyÍn Thanh Hùng và gia Çình 
-ThÙ n»: NguyÍn ThÎ Thanh TuyŠn và gia Çình 
-ThÙ nam: NguyÍn Thanh Danh và gia Çình 
-ThÙ n»: NguyÍn ThÎ Thanh HÜÖng và gia Çình 
-ThÙ n»: NguyÍn ThÎ Thanh HiŠn và gia Çình 
-ThÙ n»: NguyÍn ThÎ Thanh Vân và gia Çình 
-ThÙ n»: NguyÍn ThÎ Thanh H¢ng 
-ChÎ: NguyÍn ThÎ Ánh (ViŒt Nam) 
-ChÎ NguyÍn Kim Hoa (ñÙc QuÓc) 
-Em: NguyÍn Væn Bºu và gia Çình (ViŒt Nam) 

-Cháu: NguyÍn ñình ChÜÖng - NguyÍn QuÓc CÜ©ng - 
NguyÍn Thanh Long - NguyÍn TrÜ©ng Chinh. 
 
 

PHÂN Üu 
 
Hay tin buÒn, hiŠn thê cûa ñåo H»u ñÒng MÏ Lš M¶c Hân 
là: 

ñÒng H»u TrÎnh Hi 
Tå th‰ ngày 29.08.2004 nh¢m ngày 14.07 Giáp Thân, vào 

lúc 17:00 gi© tåi BŒnh viŒn Saarbrücken.  
ThÜ®ng th† 82 tu°i. 

Chúng tôi xin chân thành chia buÒn v§i gia Çình ÇÒng hÜÖng 
h† Lš và xin thành tâm cÀu nguyŒn chÜ PhÆt, chÜ BÒ Tát 
thùy tâm gia h¶ hÜÖng linh ngÜ©i quá cô s§m vãng sanh 
C¿c Låc QuÓc. 
-Chung Th‹, các con và các cháu. 
 
 

Cáo Phó 
 
Gia Çình chúng tôi vô cùng thÜÖng ti‰c báo tin cùng thân 
b¢ng quy‰n thu¶c và bån bè gÀn xa. Con, Em, Anh chúng 
tôi là: 
 

Dr. Lê Væn ñÙc 
Giäng viên ViŒn Hóa H†c tåi 
ñåi H†c Münster CHLB ñÙc. 
Sinh ngày 22.02.1951 tåi Hu‰ 

 
Sau th©i gian lâm tr†ng bŒnh, Çã tØ trÀn vào lúc 8g20 

sáng ngày 22.09.2004 tåi Münster C¶ng Hòa Liên Bang 
ñÙc. HÜªng dÜÖng 54 tu°i. 

 
Gia Çình kính báo 
- Cha: Lê Væn Båch 
- Anh: Lê Væn Minh 
- Em: Lê Væn Phúc, Lê Væn L¶c, Lê Væn Th†, Lê ThÎ Chí 
ThiŒn, Lê ThÎ Anh ThÜ. 
 

PHÂN ÐU 
 

Vô cùng thÜÖng ti‰c ÇÜ®c tin anh 
 

NguyÍn væn Thình 
Pháp danh ThiŒn Giáo 

Sanh ngày 25.12.1940 (Canh Thìn) 
ñã tØ trÀn ngày 15.8.2004  

(nh¢m ngày 30 tháng 6 næm Giáp Thân) tåi Essen 
HÜªng th† 65 tu°i. 

 
Chúng tôi xin thành kính phân Üu cùng chÎ NguyÍn Væn 
Thình và các cháu cùng tang quy‰n.  
 
Xin thành tâm nguyŒn cÀu HÜÖng Linh anh NguyÍn Væn 
Thình pháp danh ThiŒn Giáo s§m vãng sanh MiŠn C¿c Låc. 
-Gia Çình: Bùi NhÜ SÖn - Ma Væn L®i - HÒ Væn Trung - 
Phåm Anh TuÃn - DÜÖng TrÜ©ng Cºu. 
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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. 
 
� ThÜ Tín 
Gs. VÛ Kš (BÌ), Phan HÜng NhÖn (ñÙc), Thanh TÎnh (Canada), 
T. Lê (ñÙc), HÒ Tr†ng Khôi (Pháp), Vân NÜÖng LNC (Pháp), HÜ 
Thân Huÿnh Trung Chánh (MÏ), Mimosa (ñÙc), HT. Thích 
HuyŠn Quang (VN), Bs. Bùi Xuân DÜÖng (MÏ), Thích Chân HuŒ 
(Canada), ThiŒn Xä (ñÙc), Hoàng ThÎ Doãn (ñÙc), ThiŒn Xuân 
(Nga), SH. Hà ñÆu ñÒng (ñÙc), HuŒ HiŠn (VN) Th. Hanh Hoa 
(VN). HÒng Châu (Ý), Quäng Sinh (Hòa Lan). NgÜ©i Quan Sát 
(ñÙc), ThiŒn Cæn Phåm HÒng Sáu & HÒng Nhiên (ñÙc), ñào 
Mai (ñÙc), Nguyên CÀu (ñÙc), TrÀn ThÎ Kim Anh (Áo), ThÖ Chi 
ViŒt (Pháp), TrÜÖng ThÎ HÒng Phúc (ñÙc), ñ‡ TrÜ©ng  (ñÙc), 
ThiŒn Ý (Celle/ñÙc), Bùi Minh QuÓc (VN), ThiŒn Lâm Phåm 
Væn M¶c (ñÙc), Nh¿t Tr†ng (ñÙc), ThiŒn Hånh, ThiŒn Ý (ñÙc), 
ñan Hà (ñÙc), NhÜ SÖn (ñÙc), Phù Vân (ñÙc),  Lê Hoàng 
Thanh (ñÙc), Bäo QuÓc Ki‰m; TuŒ Nga (MÏ), ñÙc HÜÖng HT 
(ñÙc), Lê Y‰n PhÜ®ng (MÏ), Lê Ng†c Châu (ñÙc), Tå Væn 
DÜ«ng (ñÙc), Chùa Linh ThÙu (ñÙc), DiŒu Minh (ñÙc), NguyÍn 
Minh HiŠn (ñÙc), Quäng Chánh V.V. Ngôn (PhÀn Lan), Phan 
Ng†c (ñÙc). 
 
� Kinh Sách, Báo Chí 

 
* ñÙc: DiÍn ñàn ViŒt Nam sÓ 152; Sinh Hoåt C¶ng ñÒng sÓ 
180; Development and Cooperation 8&9/04; Entwicklung und 
Zusammenarbeit 8&9/04; Thông Tin sÓ 28; Dân Væn sÓ 99; Der 
Mittlere Weg Nr.3; DiÍn ñàn Pétrus Kš sÓ 18; ñuÓc TuŒ 9/04; 
Dân Chúa Âu Châu sÓ 263; Tâm Giác sÓ 7; Buddhistische 
Monatsblätter Okt-Dez 04; Betrifft Nr.3/04. 
* Pháp:  ñÎnh HÜ§ng Hè 2004; ViŒt Nam Dân Chû sÓ 95 & 96; 
H¶i MÏ ThuÆt ViŒt Nam Häi Ngoåi sÓ 1/2004; Bän Tin Quân 
Nhân Âu Châu sÓ 22; Buddhist Studies Review Vol.21 Nr.1/04; 
Ho¢ng Pháp sÓ 101; DiÍn ñàn ViŒt Nam sÓ 153. 
* BÌ: TuŒ Giác sÓ Vu Lan. 
* Na Uy: Pháp Âm sÓ Vu Lan 2004. 
 
* Anh QuÓc: Häi TriŠu Âm sÓ 47. 
* Ba Lan: CÀu VÒng. 
* Nga: The Vietnamese Communist Party through vicissitudes 
of the communist internationaly cûa NguyÍn Minh CÀn. 
* Hoa Kÿ: Th‰ Gi§i Ngày Nay sÓ 184; Chân Tr©i M§i sÓ 7/04; 
Chan Magazine Sommer & Herbst 04; Kinh Kim Cang Bát Nhã 
Ba La MÆt và Nghi ThÙc ñåi Sám HÓi dÎch giä Thích Viên Giác 
và Thích Trí TÎnh;  Tin Lành sÓ 102&103; PhÆt Bäo sÓ 18; T¿ 
Do Dân Bän sÓ 109; T°ng H¶i C¿u Tù Nhân CTVN 8/04; Th©i 
ñåi M§i II - TrÀn Væn Kha; NguÒn ñåo sÓ 63; Væn Hóa sÓ 8. 
* Canada: Pháp Âm sÓ 80. 
* ñài Loan: Thiên PhÆt SÖn sÓ 182, 183, 184; HiŒn ñåi PhÆt 
Giáo sÓ 276, 277, 27. 
* NhÆt Bän: NguyŒt San Mekong sÓ 108, 109, 110, 111; 
Vietnam Sketch 8/04. 
* ƒn ñ¶: Mind overcoming its cankers. 
* Indonesia: Proceedings World Buddhist Sangha Council.  
* Úc ñåi L®i: K› Y‰u ñåi H¶i Khoáng ñåi kÿ II; K› Y‰u Tu ViŒn 
Quäng ñÙc; Pháp Bäo sÓ 69; Pháp ng» cûa HT Thích TÎnh 
Không. 

ThÜ trä l©i 
Ç¶c giä 

 
 

� Phù Vân phụ trách 
 
 
-Đạo Hữu Đồng Dụng Trần Đăng / Leipzig / Đức: 
Trước hết chúng tôi xin thành thực chúc mừng Đạo Hữu (ĐH) 
đã thực sự trở thành một người con Phật chân chính, bởi sau 
khóa tu Gieo Duyên vào tháng 7.2004 ĐH đã phát tâm quy y 
Tam Bảo. Chúng tôi vô cùng cảm xúc khi ĐH viết bài "Cảm 
nghĩ của một người lầm lạc biết quay về Đạo gốc" với rất nhiều 
ưu tư về số kiến thức còn giới hạn của mình. Sau đó chúng tôi 
lại nhận thêm một thư của ĐH dồn dập hỏi về những thắc mắc 
về Đạo giáo.Theo yêu cầu của ĐH, chúng tôi đã chuyển thư 
cho Thượng Tọa Phương Trượng để Thượng Tọa tùy căn 
duyên điểm hóa cho ĐH. Tuy nhiên, chúng tôi thiết nghĩ, người 
mới học đạo hay người mới tu học, nên học từ căn bản rồi mới 
dần dần tiến đến việc nghiên cứu giáo pháp, triết lý... Có như 
vậy thì mới tránh được những quan điểm lệch lạc, thiên kiến 
bởi cái tâm phân biệt, cái ý niệm so sánh... rồi nhìn giáo pháp 
qua lăng kính của con mắt trần tục. Những câu hỏi, những vấn 
đề thắc mắc của ĐH cũng đã được Viên Giác cho đăng từ 
những số báo đầu tiên về cấp Sơ, Trung thiện và cho đến bây 
giờ cũng đã được giải thích qua các phần Phật Giáo Vấn Đáp. 
Ngoài ra trong Thư Viện của Chùa Viên Giác tương đối cũng có 
nhiều sách báo giáo lý Phật Giáo, ĐH cũng có thể mượn về 
nghiên cứu thêm. Tuy nhiên điều cơ bản là ĐH cố gắng theo 
học các khóa tu học, thọ bát quan trai để được quý Thầy Cô 
trực tiếp hướng dẫn và bạn đạo góp ý. Chúc ĐH tinh tấn tu học. 
Thân. 
 
-Chị Vân Nương Lê Ngọc Chấn, Sarlat / Pháp: 
Nhận được thư của chị, em rất mừng nhất là được biết chị vẫn 
khỏe và sáng tác đều. Lại cảm thấy vui hơn khi chị viết "... xin 
chú hãy mừng cho tôi vì chưa bị Nàng Thơ ghét bỏ!". Ngoài ra 
cũng thưa với chị, em chưa tính sẽ phụ trách trở lại "Vườn Thơ 
Viên Giác" như nhiều lần chị vẫn nhắc nhở "... đó là một mục 
đặc biệt của Viên Giác mà các báo chí hải ngoại không có!". 
Ông Hà Thượng Nhân rất ít liên lạc với tòa soạn, tuy nhiên em 
cũng gởi cảm kích Nhà Thơ họ Hà về mấy câu thơ dành cho 
báo Viên Giác: 
... 
Báo Viên Giác gửi cho lại đọc 
Chữ Từ Bi càng học càng ham 
Không quên đất nước Việt Nam 
Dạy cho con cháu gắng làm hiền lương. 
 
Cảm ơn lời chúc lành của chị và tụi em sẽ không bao giờ quên 
bà chị Vân Nương. Kính. 
 
-Vu Ngoc Tam và Vu Cam Le, Ludwigsburg / Đức: 
... 
bỗng dưng như gió thì thào 
lời ca vong quốc nghe ta khóc muồi. 
 
Tôi rất cảm hai câu thơ cuối của bài "...bỗng dưng" này. Nhưng 
mà phải gọi tên là gì nhỉ. T.Lê hay tl ký dưới những bài thơ "rất 
đặc biệt", là cậu Vũ Ngọc Tâm, và cô Vũ Cẩm Lê hay hay Lệ; là 
hai cô Tâm và Lệ? Gởi cho báo tiếng Việt mà quý vị viết không 
bỏ dấu cũng khó khăn như trò chơi "đố ô chữ" của hai vị gởi 
kèm!  Có sai tên thì hai vị xin đính chính và hoan hỷ xin cho hai 
chữ ... đại xá nghe ! Mô Phật! 
 
Thơ, có thể sẽ đăng từ từ; còn ô chữ, đặc sắc mới lạ lắm, 
nhưng phải nhờ đến bàn tay của ông Kỹ Thuật; còn lỗi chính tả 
"hỏi ngã" bay như bươm bướm" thì sẽ có cây bút mầu nhiệm 
của ông "chuyên viên bắt bướm". Các cô khỏi lo.Thân. 
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PhÜÖng danh 
cúng dÜ©ng 

 

(Tính Ç‰n ngày 01.10.2004) 
 

Trong th©i gian gÀn Çây, Chùa có nhÆn 
ÇÜ®c tiŠn cûa quš ñåo H»u gºi b¢ng cách 
chuy‹n qua Ngân Hàng hay b¢ng BÜu Phi‰u, 
nhÜng không có ghi rõ møc Çích. Thí dø nhÜ 
Cúng DÜ©ng, Tu B° Chùa, ƒn TÓng Kinh, 
Pháp Bäo, trä tiŠn bánh trái v.v... 

Ngoài ra có ñåo H»u nh© ngÜ©i khác 
ÇÙng tên chuy‹n tiŠn nhÜng không rõ là 
chuy‹n tiŠn dùm cho ai Ç‹ Cúng DÜ©ng ho¥c 
thanh toán vŠ vÃn ÇŠ gì. Do Çó khi nhÆn ÇÜ®c 
tiŠn, Chùa không th‹ nào ghi vào s° sách 
ÇÜ®c. 

ñ‹ tránh nh»ng trª ngåi nêu trên, kính xin 
quš ñåo H»u khi chuy‹n tiŠn ho¥c gºi tiŠn vŠ 
Chùa nh§ ghi rõ H† & Tên, ÇÎa chÌ ÇÀy Çû và 
møc Çích Ç‹ Chùa tiŒn ghi vào s° sách. 

Ngoài ra khi quš vÎ xem PhÜÖng Danh 
Cúng DÜ©ng xin Ç†c phÀn trên cùng là tính 
Ç‰n ngày...? tháng...? Ç‹ bi‰t r¢ng tiŠn Çã 
chuy‹n Çi ngày nào và tåi sao chÜa có tên 
trong danh sách. Chùa có 2 sÓ Konto. Riêng 
sÓ 870-3449 thì M¶t Tháng ngân hàng m§i 
báo m¶t lÀn, nên có s¿ chÆm trÍ Çæng täi danh 
sách trên báo. Kính xin quš vÎ thông cäm cho. 

Thành thÆt cám Ön quš ñåo H»u. 
Danh sách PDCD cûa quš ñåo H»u và 

PhÆt Tº, chúng tôi xin phép chÌ Çánh máy m¶t 
lÀn ch» ñH (ñåo H»u) ª bên trên. 

 
� TAM BẢO 

ñH. GÇ. Chu ThÎ Bích Ng†c (Berlin) 10€. 
NguyÍn Minh Tân (Bernburg) 5€. NguyÍn ThÎ 
Lan 5€. GÇ. TrÎnh Quang Th† (") 20€. GÇ. 
Phan ThÎ Quš, Ngô Xuân Vïnh, Ngô Phan Ý (") 
20€. GÇ. ThiŒn HuŒ Lê Tùng PhÜÖng 20€. 
ThiŒn VÛ NguyÍn Kim Oanh (Nürnberg) 20€. 
Doãn Ti‰n Hùng (Leipzig) 20€. NguyÍn Thu 
HiŠn (") 10€. …n danh 20€. Lê ThÎ HiŒp 
(Nordhorn) 20€. ThiŒn Häi + Giác Minh + Giác 
MÏ 50€. Giáp ThÎ HuyŠn Minh 5€. Phåm ThÎ 
NguyŒt 10€. GÇ. TrÎnh ThÎ HiŠn & Huy An 
(Berlin) 10€. Phåm Thanh Bình & Phåm TrÀn 
Thu Th©i 20€. GÇ. NguyÍn Væn ñÙc (Essen) 
20€. HÒ Væn ñiŠu (Göttingen) 10€. Phåm ThÎ 
Ti‰p Thu 10€. NguyÍn ThÎ Ha 10€. Xuân TÜÖi 
(Kassel) 20€. TrÀn Tú Anh (Neuss) 50€. …n 
danh 20€. Fam. Phåm Vu (Hameln) 20€. Kim 
Thûy Krüger (Wolfsburg) 20€. Phåm Væn Bäo 
& Hoàng ThÎ Luyên (Leipzig) 15€ (chùa Khánh 
Anh). Hoàng ThÎ Kim Chi & Huÿnh Væn LiÍu 
(Saarbrücken) 20€. ñÒng Mãn (Schortens) 
20€. Giác MÏ TrÎnh Philipp 20€. Giác Chánh 
ñ¥ng TrÎnh Kevin 15€. Giác An Lâm QuÓc 
Khan 20€. Fam. TrÀn ThÎ Hoa (Hamburg) 20€. 
GÇ. DiŒu Trí (Neu Anspach) 100€. TØ Châu 
Liên NguyÍn ThÎ PhÜÖng Mai (Nürnberg) 30€. 
Fam. Giang (Geilenkirchen) 20€. NguyÍn ThÎ 
Vui (Minden) 10€. Fam. Lâm 5€. Hùng & ñào 
20€. Fam. TrÜÖng (Aachen) 10€. NguyÍn T. 
PhÜÖng Dung (Erlangen) 15€. Cao ThÎ Kim Sa 
20€. GÇ. DiŒu Liên NguyÍn ThÎ Hoa 10€. VÛ 
ThÎ HÜ©ng (Aichtal) 30€. Bùi ThÎ Dung (Berlin) 
50€. TrÀn Quan Kiên (") 20€. GÇ. Bºu NguyŒt 
NguyÍn ThÎ Kim Thanh (Nürnberg) 20€. GÇ. 
DiŒu Tài TrÀn Ng†c Anh 10€. …n danh 50€. Lê 

ThÎ NhÜ Mai (D'dorf) 20€. ThiŒn HiŠn Võ 
Thành Nào & ThiŒn Châu TrÀn ThÎ N‰t 
(Essen) 100€. TrÀn ThÎ Kim Liên & NguyÍn 
Minh PhÜ§c  20€. GÇ. Hào ñ¥ng (HH) 20€. 
Quäng Thành NguyÍn Minh Bºu 10€. GÇ. Lê 
TrÜ©ng Sinh & TrÀn ThÎ Xuân Thûy 15€. Phåm 
ThÎ Bích Vân 20€. NguyÍn Væn Nhung 
(Würzburg) 20€, hÒi hÜ§ng công ÇÙc cho chÜ 
vÎ HÜÖng Linh quá cÓ. GÇ. Tài Hòe + ViŒt 
Châu + Thùy An (Burgwedel) 20€. ThiŒn Giäi 
(Rotenburg) 15€. GÇ. TrÀn Væn Vïnh 10€. Væn 
Binh + Minh TÎnh + H¢ng Nga + ThiŒn Nh¿t 
30€. NguyÍn ThÎ Båch HuŒ 5€. NguyÍn ThÎ 
Toàn (ELZC) 10€. NguyÍn ThÎ LŒ Trinh 
(Osnabrück) 30€. Lê Kim Häi & DiŒp MÏ 
Quang 20€. LÜu ThÎ Ng†c Lan (Berlin) 10€.  
Fam. HÒng, Beo, TuÃn, Thi (Reutlingen) 50€. 
Võ Kim PhÜ®ng (Viersen) 10 GÇ. HÒng Täo 
ñ¥ng Tú DÛng (Berlin) 40€. GÇ. ñ‡ ñÙc 
(Bonn) 10€. TrÎnh Væn ThÎnh (Essen) 20€. 
Xuân Ng†c ñÜ©ng Khä Sén 10€. NguyÍn ThÎ 
Tâm (Kassel) 20€. Lê ThÎ Xuân DiŒn 
(Bruchsal) 15€. Lê ThÎ Xuân Th‰ (Vaihigen 
ENZ) 5€. TrÀn ThÎ Phú (Stuttgart) 20€. Lê Thu 
HÜÖng (Bühl Baden) 20€. ñ¥ng ThÎ Ngân Hà 
(Herne) 20€. Bºu Trân (HH) 20€. NguyÍn Tæng 
L¶c (Nbg) 30€. Nguyên TØ (Neu Anspach) 
50€. Huÿnh ThÎ Lš (Bad Iburg) 20€. NguyÍn 
Væn Nh¿t (Wiesbaden) 30€. TrÀn TÙ Bình 
(Wiesenszeig) 30€. GÇ. Bùi ñình Phú (Unna) 
200€. Væn Tuy‰t Nhi (Künzelsau) 50€. …n 
danh 10€. Fam. ñoàn (Ilshofen) 50€. HÙa MÏ 
Loan (Koblenz) 10€. HÙa MÏ HiŠn (D'dorf) 10€. 
ñiŠn Kim Thoa (Köln) 10€. ñiŠn Væn An 
(Obladen) 20€. Võ Ng†c Châu 20€. ñinh ThÎ 
Thúy HÒng (Berlin) 30€. Tæng Mão (BS) 10€. 
TrÀn Ti‰n Siêu (HH) 20€. GÇ. Mã Kim Quí 
(Bielefeld) 20€. NguyÍn Væn Sáu (Schweinfurt) 
10€. ñ‡ ThÎ Thanh Tâm (Hòa Lan) 10€. 
TrÜÖng ñÙc Hånh (") 10€. Lê ThÎ Ng†c Hân 
(Buchholz) 10€. NguyÍn ThÎ Kim HuŒ 
(Rodenberg) 10€. Huÿnh ThÎ Hoàng Oanh 
(Bad Oldesloe) 20€. Quäng ThiŒn NguyÍn 
Tr†ng Bình (Suisse) 10€. VÛ Duy Thanh 
(Stoiberg) 10€. Khamphiou Rattanavong (Kiel) 
20€. NguyÍn ThÎ Th‹ (Münster) 20€. ñ‡ ThÎ 
HÜÖng Giang (Leipzig) 20€. Fam. VÛ 
(Bamberg) 5€. ThiŒn H»u (Künzelsau) 50€. 
NguyÍn Thành TrÜ©ng (Erlangen) 20€. GÇ. 
ThiŒn Häi (ñan Måch) 20€. NguyÍn Thanh 
Huyên (Hannover) 10€. Ngô ThÎ Minh Sáu 
20€. GÇ. NguyÍn Công Khai & Bùi ThÎ Thu 
Dung (") 5€. GÇ. Châu ThÎ Cúc (") 10€. Tå ViŒt 
Ti‰n & NguyÍn Tuy‰t Minh (") 20€. VÛ ThÎ 
HÒng DiŒp (Laatzen) 10€. ThiŒn Ý (") 50€. 
TrÀn Thanh Pháp (") 20€. DiŒu ThuÆn An (") 
20€. Phåm ThÎ HÒi (ViŒt Nam) 100US. Cô TÎnh 
HiŠn (Pháp) 40€. Cô HuŒ Hòa (") 30€. Chúc 
Ti‰n (FF) 50€. Chùa Viên Ý (Ý) 200€. H†c viên 
khóa tu h†c PhÆt Pháp kÿ 16 tåi Ý (") 300€. 
Cao ThÎ Chi (") 50€. HuŒ Ân (") 50€. NhuÆn 
Ng†c & DiŒu H› (Suisse) 50FS. Quäng Sinh & 
DiŒu ñåo (Hòa Lan) 100€. NPñ Viên Giác 
(TiŒp Kh¡c) 100€. DiŒu Hoa (") 50€. NguyÍn 
Hào 30€. ThÎ DiŒp 30€. Thu Lan (Sindelfingen) 
50€. DiŒu NhÜ (Chemnitz) 200€. NguyÍn TÃn 
L¶c 50€. Chùa Linh ThÙu (Berlin) 350€. ñ‡ 
Trinh (Aalen) 20€. Chi‰u Hoàng (Krefeld) 20€. 
NguyÍn ThÎ Sê (") 20€. Dieter Kim Loan & Lâm 
ThÎ Maier (Neu Ulm) 20€. Låi Ng†c Häi (FF) 
50€. Tå NhuÆn (") 20€. TrÀn Væn T› (USA) 
50US. ñ¥ng Phúc Tiên (Nürnberg) 20€. Lê ThÎ 
Sï (Karlsruhe) 100€. Tô Bình & Tô Phåm Anh 
TuÃn (Kassel) 800€. ñào ThÎ HÒng Nguyên 
(Edewecht) 20€. DiŒu Cúc + DiŒu Nghïa + 

DiŒu Ng†c + DiŒu Phúc (Krefeld) 400€. GÇ ñH 
TrÀn Häi Hòa (Spaichingen) 30€. Lê Thanh 
Hòa (Mannheim) 20€. VÛ Væn Dinh (Haßloch) 
30€. Chiêm ThÎ HiŠn (Reutlingen) 50€. TrÀn 
Xuân Y‰n (") 50€. Trang Danh HÜng 50€. DiŒu 
HÜÖng (Münster) 50€. Kim ñào (Anh) 30Anh 
kim. Meyer - Café (Celle) 23€. Chùa Quán Th‰ 
Âm (Aachen) 500€. Chùa PhÆt Bäo (Barntrup) 
500€. Chùa ThiŒn Hòa (M'Gladbach) 400€. 
Chùa Bäo Quang (HH) 400€. VÜÖng Khánh 
Giäng (Oberhausen) 20€. Phan ThÎ Trúc 
PhÜÖng (Erlangen) 160€, HHHL ñH Phan Væn 
Em tuÀn chung thÃt. NguyÍn ThÎ Thúy Vinh (") 
20€. NguyÍn Bùi (Berlin) 20€. TrÀn QuÓc Toàn 
(") 40€. Nh¿t Tr†ng (Mannheim) 100€. Phåm 
10€. Lê Væn TrÜ©ng (Karlsruhe) 20€. NguyÍn 
ThÎ Trang (ñan Måch) 100€. HHHL Ngô ThÎ 
Mai Pd Quäng Ý 25€. NguyÍn ThÎ Ng†c HÜÖng 
(Emmendingen) 40€. Huÿnh Væn TÜ 
(Göttingen) 10€. Nguyên HuŒ & DiŒu MÅn (St. 
Augustin) 50€. Lê ThÎ Lê (Duisburg) 20€. ñ¥ng 
Tº Bình 5€. TrÜÖng C° Tùng 20€. NguyÍn ThÎ 
Bình (Rosengarten) 150€, HHHL ñH NguyÍn 
ñang. Erich Drehellon (") 5€. VÛ Månh Hà 
(Erfurt) 10€. ñoàn Xuân DÛng (") 20€. TrÀn ThÎ 
Ánh Tuy‰t (") 50€.  VÜÖng ñÙc CÜ©ng (") 20€. 
NguyÍn Bá Ng†c (") 20€. NguyÍn H®p HÜÖng 
(") 10€. TrÀn Væn Huy (Eislingen) 20€. DÜÖng 
Kim Oanh (Weimar) 10€. Lê HÒ Nam 
(Papenburg) 10€. Phan Bäo Hånh (Potsdam) 
20€. ñ‡ ThÎ HuyŠn (") 10€. ñ‡ Quäng (") 20€. 
LÜÖng Tæng Thái (") 10€. NguyÍn ThÎ ThÖm 
5€. Phåm Cao TuÃn (Pluderhausen) 30€. 
ñÒng Tài (FF) 50€. NguyÍn Mai HÜÖng (Halle) 
10€. NguyÍn ThÎ Thu Hà (Empelde) 10€. Kevin 
NguyÍn (Bielefeld) 10€. Hoàng ThÎ Thûy 
(Marburg) 25€. Quän ThÎ Thúy (Glaclenbach) 
10€. ñoàn ThÎ Thanh Nga (Rauchenberg) 5€. 
Lê TrÀn Âu CÖ 20€. NguyÍn HÒng PhÜÖng 
(Blomberg) 5€. Phan ThÎ Thi (") 9US. TrÀn ThÎ 
Thu Cúc (WHV) 50€. Nguyên Trí & Nguyên 
TuŒ (") 200€. Måch Y‰n (Hannover) 10€. Lš 
Khánh Minh 30€. GÇ. ñH Tå PhÜ§c Thái 
(Osnabrück) 400€, HHHL Tå PhÜ§c Thái. Lê 
Væn ThÎ Pha 50€. NguyÍn ThÎ Rª (Canada) 
100€. Dung Osterle (Jesteburg) 5€. Lâm HÒng 
Kiên (Suisse) 100€. Ánh ñ¥ng (PhÀn Lan) 
40€. HÒ Kê (") 20€. VÛ ThÎ Thu + HÜÖng + 
MŠm (") 70€. DiŒu Tín + Ng†c Kim + DiŒu Lan 
(") 30€. VÛ ThÎ Hoa (") 50€. Lê ThÎ Dung (") 
40€. …n danh (Helsinki/PhÀn Lan) 80€. 
NguyÍn ThÎ Häi (") 50€. TrÀn Quang Tr†ng (") 
30€. ChÖn Ngôn 20€. ThiŒn Dung (") 20€. HuŒ 
ThÜ (") 10€. TrÀn ThÎ Ng†c (") 10€. HuŒ HiŠn 
(") 20€. ñÒng Vân (") 20€. Minh Tính & HuŒ 
Phøng (") 50€. H¶i PGVN tåi PhÀn Lan 500€. 
Nam 5€. NguyÍn Væn Th¡ng (Hannover) 10€. 
TrÀn Bích H¢ng 20€. Manuel & Horst Dem 
(Heussbach) 70€. NguyÍn Trân (Bielefeld) 
20€. ñ¥ng ThÎ Lš 20€. NguyÍn Væn Cam 10€. 
Quách Thu Anh (Freiburg) 50€. Hoàng ñÙc 
Anh (Leipzig) 10€. Phi HuyŠn Thu (Mersburg) 
10€. Tsang (Hòa Lan) 30€. Phåm Væn L®t 
(Anh) 20 Anh kim. NguyÍn Hào 30€. ñ‡ Ng†c 
Oanh 10€. Quách ThÎ PhÜÖng 50€. DÜÖng 
Quang Trung (Koblenz) 30€. NguyÍn Væn 
HÒng 15€. Ngô ThÎ V»ng (Áo) 10€. Chong T¡c 
Võ (Osnabrück) 10€. NguyÍn ThÎ Thu Hà 
(Hildesheim) 20€. H†c viên khóa diŒn chÄn tåi 
Hannover 100€. Thái Væn DÛng & Linh (FF) 
200€. Chùa PhÆt HuŒ (") 500€. ThiŒn Ý 
(Hannover) 50€. Trình Væn Thu (D'dorf) 60€. 
NguyÍn Thu NguyŒt (Lünen) 10€. NguyÍn 
Roanh (") 20€. Châu Nam & Bành Thæng 
(Spaichingen) 20€. NguyÍn ThÎ Mai Trang 



 

Viên Giác 143 tháng 10 næm 2004 96

(VS-Villingen) 25€. DÜÖng Hoàng Cæn & TrÀn 
ThÎ Kim (Pháp) 50€. NguyÍn Væn Nam (Fürth) 
10US. Lê Kim HÜÖng (Heilbronn) 50€. ñào 
Xuân PhÒn & Phùng Ng†c Thúy (Weißenburg) 
50€. Quan Yu Lei (München) 50€. TrÀn Væn Út 
(Lahr) 20€. TrÀn Khä ñiŒp (Bretten) 10€. HÒ 
NguyÍn Kim Lš (Aachen) 40€. Simon Ngan 
20€. Ngô MÏ LiÍu (Anh) 20€. Peter u. Ratree 
Losher (Hannover) 5€. ñ¥ng ThÎ H¢ng (") 15€. 
GÇ. DÜÖng Kim Oanh (") 10€. Hoàng ThÎ Tân 
(") 10€. NguyÍn ñoan Trung (") 20€. TÓng ThÎ 
Kim Liên (") 5€. Ngô Ng†c DiŒp (") 10€. Bùi MÏ 
Phúc (") 20€. Bùi DÛng QuyŠn (") 50€. Lš 
HÜÖng (Geretsried) 40€. Lš Phú 30€. TrÀn 
Ng†c Lan 10€. NguyÍn Ti‰n DÛng (Chemnitz) 
20€. NguyÍn Minh Tuy‰n (Kassel) 10€. 
NguyÍn Công Chung (Dresden) 20€. NguyÍn 
Anh Tùng (Bielefeld) 10€. Lš Anton 20€. GÇ. 
Quäng Hånh 20€. ñ¥ng ñình Thoa 10€. 
NguyÍn ThÎ ThÜ (VN) 20€. Lu Jacki (USA) 20€. 
NguyÍn ThÎ Tinh (Diepholz) 30€. Phan Minh 
Long (Eisenach) 10€. NguyÍn Væn Anh (") 10€. 
Lš Tô N» 60€. Lš PhÜ§c (Lüdenscheid) 50€. 
Lš QuÓc Thái (") 40€. Lš Thøc Hà (Hildesheim) 
20€. NguyÍn ThÎ Kim Nhung (") 15€. Châu CÃu 
Møi (Frisoyther) 40€. Phåm ThÎ Thu Tâm 20€. 
TrÀn QuÓc Thanh (Paderborn) 50€. Huÿnh Hå 
Qu‰ (") 25€. ñ¥ng Gia Thanh (") 30€. Fam. 
Pang 5€. Bùi MÏ Anh (Schwäb-Hall) 10€. GÇ. 
Bùi ñình Tân (") 20€. TrÀn QuÓc DÛng 
(Cuxhaven) 10€. Bùi Ng†c Thûy 
(Freudenstadt) 10€. NguyÍn ThÎ Mu¶n 30€. 
Phan Công ñ¶ (Laatzen) 10€. Phùng (Celle) 
5€. Võ ThÎ Thành (Leipzig) 20€. Fam. TrÀn 5€. 
Lê Quÿnh (VN) 5€. Lê Quang Phán 5€. 
NguyÍn Thu Thûy (Wittlich) 30€. HÒ Væn Trung 
(Meerbusch) 20€. Choong Kim Woon 10€. 
NguyÍn ThÎ Thành (Lüberek) 10€. TriŒu ThÎ 
Thøc (Hameln) 10€. ñ‡ Anh HuŒ (") 20€. GÇ. 
NhÆn & Hoa (Hòa Lan) 20€. Fam. NguyÍn 
(Minden) 5€. GÇ. DÜÖng Væn ña 20€. NguyÍn 
Thanh HuÃn (TiŒp) 10€. GÇ. Lê Væn ñông 
(Leinefelde) 5€. NguyÍn Vi‰t NhuÒn (VN) 15€. 
NguyÍn Thanh Hà 5€. NguyÍn Ng†c Trung 
(Obersulm-Willsbach) 10€. VÜÖng TuÃn VÛ 
(Bad Pyrmont) 10€. NguyÍn ñình Th† 
(Obersulm) 10€. Võ B¡c Thái (Memmingen) 
5€. Ngô ThÎ ThÙc (Bad Nenndorf) 10€. NguyÍn 
Væn PhÜÖng (M'Gladbach) 20€. HÒ Væn L¿c 
(Vilshofen) 10€. TrÀn ñÙc Phát (GM.Hütte) 
20€. NguyÍn ThÎ Ng†c (Nürnberg) 10€. DiŒp 
ThÎ Kha (Mannheim) 50€. DiŒu Hoa (TiŒp) 50€. 
Bành Vïnh Ái (Ludwigshafen) 25€. NguyÍn 
15€. Ngô ThÎ V»ng 100€. NguyÍn Quang Toàn 
(Neustadt) 50€. TrÎnh Xuân SÖn 30€. TrÀn H»u 
ñåt (FF) 60€. Fam. Patrick Trumont (Pháp) 
20€. NguyÍn Chi (Lindenberg) 10€. TrÜÖng ThÎ 
Thu (Suisse) 100€. TrÀn Hi‰u Nghïa (Krefeld) 
50€. Lê Bá Nguyên & TrÀn Hoàng Trang (") 
10€. NguyÍn Huy Giang (") 10€. NguyÍn 
Hoàng Dung (") 15€. TrÜÖng ThÎ Luy‰n 
(Sweden) 170Skr. Fam. Haag -Bích Thûy- 
(Parsberg) 20€. Setsuko Poetzsch (Troisdorf) 
10€. Måch TÓ Hoa (") 5€. VÜÖng LŒ Hoa (") 
20€. Lê ñình HiŒp (Isernhagen) 20€. TrÀn 
HÒng Hoa (Bonn) 20€. TrÀn Th‰ Tài 
(Eschweiler) 20€. LÜu Khai Tinh (Helmstedt) 
20€. LÜu Thu HÜÖng (") 50€. KhÜu MÏ Anh (") 
20€. TrÀn Væn ñÙc (") 20€. NhÜ Minh (") 10€. 
Quách TuÃn (") 20€. Quách, Ngo, Huÿnh, Trân 
(") 20€. Væn Trí Tài (") 20€. LÜu Khai ThuÆn (") 
20€. TrÀn HuŒ Vân (") 5€. Væn HuŒ Quan & 
DÜÖng Chí Kiên (") 20€. NguyÍn ThÎ Hòa 
(Kassel) 50€. ñoàn Thanh Bình (Oberhausen) 
5€. ñinh Hoàng ñÙc Stefan (") 2€. ñinh MÏ 

Hånh Juna (") 2€. VÛ ThÎ Thu H¢ng 
(Eisenhüttenstadt) 5€. NguyÍn Công Thành & 
ñinh ThÎ Mai HÜÖng (") 20€. TrÜÖng ThÎ Vân 
Anh (Berlin) 5€. Lš Anh QuÓc (Garbsen) 20€. 
Hoàn Di (") 10€. Bohnmann Mai (Seelze) 
3,50€. TrÜÖng TuÃn Minh & TrÀn NguyŒt Minh 
(Bergheim) 50€. Hoàng SÏ Hùng & Lê ThÎ Kim 
Oanh (") 50€.  Tå Thanh Tùng (Saarbrücken) 
10€. Tå Væn Duy (SBR) 20€. Lâm Thành L®i 
(Südbrookmerland) 10€. NguyÍn ThÎ Thanh 
Hà (D'dorf) 5€. Fam. Dang (") 40€. Fam. 
Röhrig (Höchst Odenwald) 10€. NguyÍn ThÎ 
Y‰n Xuân (VN) 5€. TrÀn ñình Oanh & TrÀn ThÎ 
An (") 3€. Elke Falk (Wedemark) 50€. Phåm 
Væn Lš (Gießen) 5€. DiŒu Hòa (Bielefeld) 50€. 
NguyÍn ThÎ NguyŒt (") 50€. NguyÍn KiŠn Long 
(Brachenheim) 50€. LÜu Khai Minh & TrÎnh 
Thanh Thäo (Canada) 20US. Phåm Væn Th† 
(Laatzen) 5€. LÜ Huê Mu¶i (Bochum) 50€. 
Måch ThÎ PhÜ§c (") 20€. TrÎnh Quí Vinh (") 
10€. TrÀn ThÎ Dung (Garbsen) 30€. NguyÍn 
ThÎ PhÜ©ng (VN) 5€. Lê ThÎ Thu H¢ng 
(Leipzig) 20€. TrÀn QuÓc Toän (Osnabrück) 
10€. ThiŒn HÜÖng (") 50€. Phan DÜÖng ThÎ 
Phøng (Bodenwerder) 30€. TrÜÖng MÏ LŒ 
(Fürth) 10€. NguyÍn Ki‰n NghÎ (Rosenheim) 
10€. Bê Roth Bächer (") 10€. LÜu Ng†c HÜÖng 
(Pháp) 20€. ñÒng ñåo, ñÒng Thành, DiŒu 
Thinh, ñÙc ThiŒn (") 50€ + 100US. ñ¥ng Long 
Thåch (Herne) 10€. Chêy Sui Cú (Lingen) 50€. 
Huÿnh Mu°i (Sweden) 35€. TrÀn Thanh HuyŠn 
(Dudweiler) 20€. TrÀn ThÎ Häi (") 10€. NguyÍn 
ThÎ Ng†c SÜÖng (Göttingen) 20€. NguyÍn ThÎ 
Lan (Recklinghausen) 20€. NguyÍn Ti‰n Vinh 
(") 15€. Phåm ThÎ Tuy‰t (Berlin) 20€. NguyÍn 
Lan HÜÖng (Burgdorf) 12,50€. NguyÍn ThÎ 
HÒng Cúc (Lichtenau) 20€. NguyÍn Væn Tinh 
(Halberstadt) 25€. Lê ThÎ Thanh Trúc 
(Bramsche) 10€. VÛ ThÎ Ng†c Lan (") 20€. 
Maitreyaproject (USA) 1.000€. NguyÍn ThÎ Bäy 
(Köln) 10€. Lê PhÜÖng Lan (Bremen) 20€. 
TrÀn Lš Ái PhÜÖng (") 20€. ñ¥ng Xuân HÜÖng 
(Erlangen) 10€. ñ¥ng ThÎ Vân Minh + VÛ QuÓc 
Huy + NguyÍn ThÎ H®p + ñ¥ng Hoàng Long + 
VÛ Duy Lân (") 20€. VÛ Væn ñàn (") 20€. TrÀn 
ThÎ Tam ("9 5€. Phan Phúc An (") 10€. ñ¥ng 
ThÎ Vân Anh (Oldenburg) 20€. Fam. NguyÍn 
(Plochingen) 10€. Fam. TrÀn (Helmstedt) 20€. 
Tæng Thu Hà (HH) 20€. Quäng TÃn (") 30€. 
NguyÍn ThÎ Thúy DiÍm (Wernigerode) 10€. 
LÜu ThØa NghiŒp (Hagen) 20€. NguyÍn Væn 
ThuÆn (Pforzheim) 50€. Huÿnh Ng†c Anh (") 
20€. LÜÖng ThÎ TrÜ©ng Minh (Aachen) 10€. 
Lày Væn Póng (Moers) 50€. TrÀn Minh KiŠn (") 
5€. NguyÍn Anh HÒng (") 20€. DiŒp Væn SÖn 
(Wuppertal) 50€. Mã Y‰n HuŒ (") 40€. TrÀn 
Mai HÜÖng (") 50€. TrÀn H»u Trung Gillain 
(Tübingen) 10€. Võ ThÎ Thùy Vân (") TrÀn ThÎ 
MÏ Ngôn (") 20€. NguyÍn ThÎ HÒng Hånh (BS) 
20€. Phan ThÎ Ng†c (Wolfenbüttel) 10€. Bùi 
Duy Nam (Langenhagen) 10€. TrÎnh Tú Nhiên 
(Leipzig) 10€. Bành Minh Thành & TrÎnh Thu 
Y‰n (") 20€. TrÀn Væn Tín & Lê Thäo Xuân 
Oanh (") 5€. Lš Thành PhÜ§c (") 25€. NguyÍn 
ThÎ Thanh (Pháp) 5€. TrÀn Væn DÛng (VN) 5€. 
TrÀn LÜÖng Quÿnh (Essen) 20€. Huÿnh Væn 
Khuông 10€. Lê ThÎ Tÿ (D'dorf) 10€. Lâm An 
(") 20€. NguyÍn Væn Minh (Köln) 10€. NguyÍn 
ThÎ Kim HuŒ (BÌ) 50€. Fam. Kien & Lu (Berlin) 
89US. Phåm ThÎ Sáu (") 20€. ñinh Væn HiŠn 
(Hannover) 10€. VÜÖng ThÎ Tân (") 5€. TrÀn 
Qui Minh (") 10€ Loh's Garden (") 30€. Nguyên 
Langkabel (") 5€. Hà Væn Månh (") 5€. TrÀn 
ThÎ ThÜ (VN) 5€. Lê ThÎ Nga (Grimma) 20€. 
ñÒng Lai (Reutlingen) 80€. TrÀn ThÎ Cúc (") 

100€. NguyÍn Lan Anh (Wietzer) 40€. TrÜÖng 
My My (HH) 10€. Lê Væn M‰n (Bad (lster) 25€. 
Lš Væn L®i (Löhne) 5€. ñoàn ThÎ Vinh (VN) 5€. 
Quäng Hånh (") 10€. NguyÍn Thanh Hùng (") 
15€. NguyÍn L. Bäy (München) 10€. NguyÍn 
ViÍn PhÜÖng (Koblenz) 40€. Lê Væn Nam 
(Saarburg) 50€. Lê QuÓc ThÓng (") 50€. HHHL 
NguyÍn Minh ñÎnh (ñÙc) 830€. Chùa PhÆt 
HuŒ (FF) 400€. TrÀn Væn KhÕe (Kassel) 250€. 
Lê Hà (Mühllacker) 50€. Thái Kim SÖn 40€. 
Tan Chea (Pháp) 10€. GÇ. Th† & Hòa 
(Laatzen) 10€. DiŒu HÜÖng & Minh Tâm 10€. 
Fam. LÜÖng 10€. DiŒu MÏ (Neuss) 10€. TrÀn 
Quang TuŒ (") 10€. ThiŒn Gi§i 20€. GÇ. Trân 
ThÎ Xuân 20€. TrÀn QuÓc Khanh (Cuxhaven) 
50€. NguyÍn ThÎ Mai (Villingen) 20€. TrÀn ThÎ 
Y‰n (Hòa Lan) 20€. Phåm TÃn L¿c (Suisse) 
40FS. TrÜÖng HÜÖng Lan (Karlsruhe) 20€. 
Chùa Tâm Giác (München) 300€. NPñ Liên 
Trí (Leipzig) 200€. VÛ Væn ñàn 35€. Luân 
Ki‰m Thành (Einbeck Hüllersen) 5€. MÏ Dung 
(USA) 100US. Hoa Huÿnh (") 20US. NguyÍn 
Anh Tú 10€. Phan Chính (Freiburg) 10€. Thi 
Thoa (") 5€. Quách Siên Ly 10€. NguyÍn Th‰ 
Hùng (Plochingen) 160€. NguyÍn Häi LÜ®ng 
(Denkendorf) 50€. NguyÍn Væn ñåi (Mainz) 
10€. GÇ. NguyÍn ViŒt Trung 1,20€. ñ‡ ThÎ DÆu 
10€. GÇ. VÜÖng 20€. GÇ. NguyÍn Vi‰t ThuÃn 
(Berlin) 40€. Fam. Eng Giang 20€. Walter 
Engeler (Holzminden) 20€. TrÀn Trung ñ¶ 
10€. GñPT Pháp Quang (Hamburg) 50€. 
ThiŒn Bäo & ThiŒn Ti‰n (Berlin) 100€ (hoa væn 
LÍ Vu Lan & tri‹n lãm Xá L®i PhÆt). 
 

� Cúng dÜ©ng vÆt døng 
ñæng Phåm Sàigòn-Vietnam Restaurant 
(Parderborn) 2 bao gåo. DiŒu CÀn NguyÍn ThÎ 
Ti‰n (Hannover) 2 bao gåo. NguyÍn ThiŒn MÏ 
& NguyÍn Hi‰n Anh (Metzingen) 4 bao gåo. 
Væn ThÎ Bay (Baden-Baden) 4 Kg s»a b¶t Hòa 
Lan. NguyÍn ThÎ Bích Thûy & NguyÍn DiŒu 
Sen (Laipzig) 1 bao gåo + 5 chai dÀu æn. 
 

� Báo Viên Giác 
 
ñH. NguyÍn Minh Tân (Bernburg) 10€. GÇ. 
NguyÍn Khuy‰n & TrÀn ThÎ Kim HÜÖng 10€. 
An ThÎ CÄm Lai (Berlin) 20€. Hoàng ThÎ Kim 
Chi (") 15€. Lš Phàn ThÖ (Leipzig) 20€. TrÀn 
ThÎ, L®i Ba (Wismar) 15€. Huÿnh Væn Khuôn 
20€. Phan ThÎ Anh (Göttingen) 15€. Kim Thûy 
Krüger (Wolfsburg) 10€. ñÙc HuŒ VÛ ThÎ DÃu 
15€. Ngøy Minh Thúy 20€. Phåm & LÜu 
(Nordhorn) 10€. NguyÍn ThÎ Vui (Minden) 20€. 
NguyÍn Væn Thanh (BS) 10€. NguyÍn Væn 
NhÖn (BS) 10€. NguyÍn Chí CÜÖng (Elsfleth) 
20€. Huÿnh ThÎ Tuy‰t (Koblenz) 10€. PhÜÖng 
Zöllner (Bergkamen) 20€. …n danh 10€. TrÀn 
ThÎ Ng†c Trinh (Wuppertal) 10€. TrÀn Væn 
Cam (Gütersloh) 10€. Fam. HÒng, Beo 
(Reutlingen) 20€. Thiên (Garbsen) 15€. 
NguyÍn ThÎ Nga (Barntrup) 50€. Võ ThÎ Sáu 
(Nettetal) 10€. NguyÍn ChÖi 10€. Phåm Bích 
Ng†c (Wuppertal) 10€. Ngô Kim Liên 30€. 
NguyÍn Væn Nam & HÒ ThÎ Luông (BS) 10€. 
Châu KiŠu Phú (Nordhorn) 20€. Phåm ThÎ 
Bích Vân 15€. NguyÍn ThÎ Vân (HH) 20€. 
NguyÍn Væn Trø (Unkel) 30€. Cô TÎnh HiŠn 
(Pháp) 30€. Hoàng Schwarzhoff (Hannover) 
15€.    Ông ´ch Minh (Herrenberg) 15€. Lê 
DiŒu Loan (Herrsching) 15€. Phan Thanh DiŠu 
(Landau) 15€. Mai Væn CÄm (Geseke) 20€. 
LÜÖng Bá TruyŠn (Bremen) 20€. NguyÍn ThÎ 
Tuy‰t (Oldenburg) 30€. Cao Toàn Kim (") 20€. 
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LÜu ThÎ Quân (Unna) 5€. ñ‡ Væn Thông 
(Koblenz) 20€. Ngô ThÎ Ba (USA) 30€. TrÜÖng 
Væn Bá (Hannover) 15€. Bùi Væn Døc 
(Einbeck) 10€. NguyÍn Ng†c HÜÖng (Krefeld) 
10€. Nhan ThÎ Hoa (") 20€.  NguyÍn ThÎ HÜÖng 
(") 20€. Phan ThÎ Hai (Solingen) 20€. Ngô 
Xuân Ngan (Uelzen) 15€. Bùi ñÙc Häi (Barßel) 
10€. Michael TrÀn (Lehrte) 20€. TrÎnh Ng†c 
Bích (") 5€. NguyÍn Væn ñËt (Göttingen) 15€. 
NguyÍn ThÎ Thu (") 20€. NguyÍn ThÎ Thu Thûy 
(BS) 15€. Huÿnh TÜ (Bad Iburg) 15€. NguyÍn 
Phi Hùng (") 20€. Châu Thanh Quang 
(Pfakofen) 20€. Phåm ThÎ Kim PhÜ®ng 
(Bremerhafen) 10€. LÜu ThÎ Trang (Hòa Lan) 
20€. NguyÍn Bùi HÒng ñào (Rottendorf) 30€. 
NguyÍn Chí HiŒp (Würzburg) 30€. Phan Væn 
Ly (Rotenburg) 20€. Phåm NhÜ Qu§i (Unna) 
25€. Phåm ThÎ ñoàn (ñan Måch) 25€. NguyÍn 
ThÎ Th‹ (Münster) 20€. Phåm Vinh Quang (") 
20€. NguyÍn Ng†c Lâm (") 20€. Lê Anh TuÃn 
(Augsburg) 20€. NguyÍn Trân (Bielefeld) 25€. 
Phåm Thanh Bäo (Leipzig) 10€. Huynh 
(München) 20€. Lê Ng†c ThuÆn (") 30€. Liên 
Unger (Halle) 20€. Võ Toàn Trung (HH) 30€. 
Giang Bá Lâm (Kappeln) 30€ . NguyÍn ThÎ 
Mai Ly (Köln) 20€. TrÀn ThÎ Thu Quÿnh 
(Frechen) 15€. ñ‡ Công Minh (Osnabrück) 
20€. Huÿnh Le Thanh Thúy (Bad Saulgau) 
15€. NguyÍn ThÎ Toàn (Heiligenstadt) 15€. 
Phåm Minh Loan (Wolfen) 10€. NguyÍn Thành 
Các (Wiesbaden) 15€. ñinh Hùng Minh 
(Hildesheim) 15€.    Måch TÓ Trinh (Dingolfing) 
20€. Lê ThÎ Xuân DiŒu (Bruchsal) 15€. Lê ThÎ 
Xuân Th‰ (Vaihingen ENZ) 15€. HÒ ThÎ MØng 
(Hannover) 15€. Võ ThÎ My (Wiesbaden) 10€. 
ThiŒn ñåo KhÜu CÄm Vân (") 20€. NguyÍn 
Væn Nh¿t (") 20€. NguyÍn Thanh Châu (") 20€. 
Lê ñình Huy (Berlin) 30€. ñinh Thu Ha (HH) 
10€. ñinh Quš Liêm (") 10€. Huÿnh Ng†c Hùng 
(Odense) 20€. LÜÖng Væn Xinh (Pforzheim) 
20€. NguyÍn Tæng L¶c (Nürnberg) 20€. Huÿnh 
ThÎ Lš (Bad Iburg) 20€. Phan An Thanh (") 
20€. TrÎnh Minh Tân (Bad Pyrmont) 20€. GÇ. 
Bùi ñình Phú (Unna) 20€. Phåm ñÙc DÛng 
(Verl) 10€. NguyÍn Mua (Varel) 20€. Phan H»u 
PhÜ§c (Berg-Gladbach) 20€. NguyÍn ThÎ HÒng 
Nhung (Anh) 30€. NguyÍn VÛ B¢ng (Rheine) 
20€. TrÀn Minh NhÆt (Nbg) 30€. NguyÍn Quí 
CÜÖng (") 15€. Cao Ng†c Lang (BS) 10€. TrÀn 
Ti‰n Siêu (HH) 20€. NguyÍn ThÎ Hoa 
(München) 50€. NguyÍn ThÎ LŒ H¢ng (D'dorf) 
10€. Lê ThÎ Ng†c Hân (Buchholz) 10€. NguyÍn 
ThÎ Kim HuŒ (Rodenberg) 10€. Huÿnh ThÎ 
Hoàng Oanh (Bad Oldesloe) 20€. Huÿnh Vïnh 
Phát (Stuttgart) 20€. LÜu DÛng (Göttingen) 
20€. HÒng ChÜÖng Kim (Löningen) 30€. C° 
QuyŠn Khánh (Vechelde) 15€. NguyÍn Công 
Minh (Husum) 10€. Khamphiou Rattanavong 
(Kiel) 20€. DiŒu NhÅn Tæng Kim Lang (Berlin) 
20€. NguyÍn ThÎ Quí (Mülhouse/Pháp) 40€. 
Lâm Kim Y‰n (Kehl) 20€. NguyÍn Thành 
TrÜ©ng (Erlangen) 15€. Ganther Jakob 
(Wolfenbüttel) 20€. NguyÍn Minh 100€. HiŠn & 
TuÃn 50€. Tå ThÎ Thanh HuyŠn (Sande) 30€. 
Mai HÜÖng Cassetta (Nußdorf Eberdingen) 
15€. VÜÖng ñÙc CÜ©ng (Erfurt) 15€. Huÿnh ThÎ 
Bi‹u (ñan Måch) 40US. Chi‰u Hoàng 
(Krefeld) 20€. Cao Månh Häi (Laatzen) 35€. 
Lâm ThÎ Maier (Neu-Ulm) 30€. Låi Ng†c Häi 
(FF) 20€. TrÜÖng Væn T› (USA) 50US. NguyÍn 
Tº Khanh (") 110DM. Huÿnh ƒn (") 40US. 
Phùng Væn Tân (") 30US. Bùi Thanh Phong 
(WHV) 20€. Hoàng Væn Chi‰m (Suhl) 15€. 
Phåm TuÃn KiŒt (Bottrop) 15€. Lê Væn K‰t 
(Köln) 10€. Võ Thành Hai (Essen) 20€. 

NguyÍn Tº Hùng (Lünen) 20€. Phan Thanh 
PhÜ®ng (Berlin) 30€. Lê TrÜ©ng Sinh 
(Hessental) 15€. Tæng Thu Hà (HH) 20€. 
Quäng Tr†ng Thành (Gelsenkirchen) 20€. 
TrÀn ThÎ Y‰n (Berkamen) 20€. TrÀn ThÎ Thúy 
(München) 20€. Phåm ThÎ ñào Hånh 
(Nienburg) 30€. Quách ThÎ Chót (Essen) 15€. 
TrÀn ThÎ Liên (") 20€. Phåm Kim Tiên (") 10€. 
NguyÍn ThÎ Kim Hoa (") 10€. NguyÍn ThÎ Thân 
(D'dorf) 50€. NguyÍn ThÎ TrÜ©ng (") 50€. 
NguyÍn Væn ThuÆn (Pulheim) 10€. DiŒu Thäo 
Phåm ThÎ Sáu (Remscheid) 15€. Lê NguyÍn 
Bích Uyên (Krefeld) 15€. ñinh ThÎ Xuân Thäo 
(") 10€. Quan TrÎnh (St. Augustin) 20€. TrÎnh 
Thành (Köln) 20€. Lš Kh¡c Châu (Leipzig) 
50€, + 50€ ûng h¶ Çài phát thanh häi ngoåi. 
Lày Væn Póng (Moers) 10€. Võ Trung ThÜ 
(Bad Pyrmont) 30€. NguyÍn Sºu (Pháp) 20€.  
Lš Minh ThuÆn (") 20€. TrÀn Minh Châu (") 
20€. Lê ñình Nho (") 20€. NguyÍn ThÎ Thäo (") 
30€. NguyÍn Væn TuÃn (Wallenstein) 20€. 
TrÀn Væn Sáu (Bielefeld) 10€. ñ¥ng Phúc Tiên 
(Nürnberg) 30€. VÛ Væn Phu (Schwetzingen) 
10€. T. Lê 100€. Võ Væn LuÆn (FF) 100€. 
Phåm Væn Tham (Suisse) 92,31€. Quách Thu 
Cúc (Dorsten) 10€. ñào ThÎ HÒng Nguyên 
(Edewecht) 15€. Alberter MÏ Linh (Hòa Lan) 
10€. Ngô ThÎ Báu (Úc) 25€. HÙa ThÎ PhÜÖng 
Ngôn (A'burg) 20€. Phåm ñæng DÛng 'VÛ 
Trinh' (Lindenberg) 80€. NguyÍn H»u Nhân 
(München) 70€. Phan ñan (") 10€. NguyÍn 
Væn T¶ 20€. TrÀn QuÓc Ti‰n 55€. Phåm 20€. 
Huÿnh Væn TÜ (Göttingen) 10€. NguyÍn Anh 
Thûy (Wuppertal) 100€. Vi Lš 18€. ñ¥ng Lan 
HÜÖng 20€. Lš ThÎ Y‰n 100€. Ding ñÒng 
(Koblenz) 145€. SÜ Cô ñàm Thæng (Pháp) 
40€. Hà Væn Th† (") 30€. Châu ThÎ NhÜ Mai (") 
50€. Fam. LÜu (Emden) 25€. ñ‡ HuŒ Anh 
(Berg-Gladbach) 20€. Phùng Kh¡c Quang (Ý) 
20€. TrÜÖng ñ¡c (Trier) 15€. Dung Osterle 
(Jesteburg) 15€. Ánh ñ¥ng (PhÀn Lan) 30€. 
Tæng MÏ Lan (") 20€. Kim Hoa (") 30€. HÒ ThÎ 
Hånh (Áo) 30€. Bùi Ng†c Y‰n (Wachenheim) 
20€. Quách Thu Anh (Freiburg) 20€. NguyÍn 
Væn CÜ©ng (WHV) 15€. Hoàng Công Ch» 
(M'Gladbach) 300€. Låi ThÎ Minh Tâm 
(Magstadt) 20€. ñ‡ ThÎ HiŠn (Wiedlisbach) 
20€. NguyÍn ThÎ Thanh H¢ng (Essen) 50€. HÒ 
ThÎ ThiŒp (Speyer) 30€. Lê ThÎ Hoa HÆu 130€. 
Tân QuÓc Vi (Treis-Karl.) 20€. Võ Kim Hoa 
(Kaufbeuren) 50€. NguyÍn ThÎ HÒng Xuân 
(Regensburg) 10€. ñ¥ng QuÓc (ñan Måch) 
100Kr. TrÜÖng Væn Ty (Koblenz) 30€. L» Thøc 
Trinh (HH) 20€. Chung Vïnh Hi‰u (Trier) 50€. - 
NguyÍn Væn Nam (Fürth) 10US. Trình Væn 
Thu (D'dorf) 40€. NguyÍn Thu NguyŒt (Lünen) 
10€. Asia Snach (Bochum) 35€. TrÜÖng HÒng 
Hi‰u (Wahlstedt) 10€. ñ¥ng Væn Bá (A'burg) 
30€. TrÀn ThÎ Nga (Spelle) 50€. Bùi Nam Hà 
(Hasbergen) 10€. ñ¥ng ThÎ Nga 
(Gelsenkirchen) 20€. TrÀn Ng†c Tuy‰t 
(Newzea Land) 30€. TriŒu CÄm Nguyên 
(Haßloch) 20€. VÛ ñÙc Tš (Aachen) 20€. Bành 
Vinh Hoa (Ludwigshafen) 20€. ñÒng ThÎ Gái 
(Ulm) 10€. Phåm Ng†c TrÜ©ng (Tours/Pháp) 
30€. HÒ Sang (Weisenbach) 30€. NguyÍn ThÎ 
Phøng (Suisse) 50€. NguyÍn ñình Sang (FF) 
10€. Frau Daisy Chiu (Spring) 60€. Phåm Væn 
Khanh (Rostock) 20€. Lê ThÎ TÜ (HH) 20€. 
DÜÖng T› (Lichtenstein) 20€. NguyÍn Væn 
TuÃn (BÌ) 20€. Lê Kim HÜÖng (Heilbronn) 50€. 
DiŒp ThÎ Bích Liên (Rheine) 10€. VÛ ThÎ Bích 
Liên (") 10€. ñinh ThÎ Ng†c …n (Vechta) 20€. 
TrÀn THÎ Nghïa (FF) 20€. TrÀn Væn Út (Lahr) 
30€. HÒ ThÎ Kiêm Ly (Aachen) 15€. Huÿnh Hå 

Qu‰ (Paderborn) 25€. NguyÍn ThÎ Tân (Berlin) 
20€. Ng†c Vïnh Nông (Schaafheim) 20€. 
Phùng Ng†c Minh (Pháp) 30€. NguyÍn 35€. 
Bùi ThÎ Tuy‰t Minh (ñan Måch) 200Kr. Bùi 
Phåm ThÎ Ng†c DiŒp (Pháp) 20€. Huÿnh ThÎ 
Kim Thu 50€. NguyÍn ThÎ HÜÖng Thûy (Na Uy) 
20€. Ôn TÓ Trân (Anh) 25 Anh kim. Huÿnh 
PhÜ§c Th† 25 Anh kim. Lê ThÎ Bích HiŠn (") 20 
Anh kim. NguyÍn ThÎ Thanh Quang (PhÀn 
Lan) 10€. NguyÍn TrÀn LŒ Hoa (Suisse) 30€. 
NguyÍn ThÎ PhÜÖng (ñan Måch) 100€. P.M. 
PhÜÖng (") 20€. NguyÍn Thanh Quang (Hòa 
Lan) 30€. GÇ. Patrick Trumont (Pháp) 20€. 
NguyÍn TrÜÖng (Berlin) 15€. TrÜÖng ThÎ Kim 
(Dingolfing) 20€. TrÜÖng Ti‰n DÛng 
(Wallenhorst) 30€. TrÜÖng Kim Ng†c 
(Landstuhl) 10€. Lê ThÎ Båch Nga (Bad 
Dibling) 5€. NguyÍn ´ch HiŠn (Oberhausen) 
50€. TrÀn Hi‰u Nghïa (Krefeld) 50€. TrÀn ThÎ 
Häi (Dudweiler) 10€. ñoàn Væn H»u 
(Wernigerode) 20€. NguyÍn PhÜ§c Long 
(Pháp) 30€. NguyÍn ThÎ Hoàng Nga (") 20€. 
Tan Chea (") 30€. Lš Philippe (") 30€. NguyÍn 
ThÎ Thoåi (") 10€. TrÎnh Quách (Köln) 20€. Lš 
Thành PhÜ§c (Leipzig) 25€. Lê Væn M‰n (Bad 
Elster) 25€. Phåm Chí Huy (Erftstadt Liblar) 
20€. NguyÍn ThÎ Lan HÜÖng (Ottbrunn) 10€. 
Quách HuŒ Linh (Minden) 50€. Måch Xuân 
Lan (Mühlacker) 20€. Ruth Obst 50€. NguyÍn 
ThÎ Dung (USA) 30US. Phung Ngu (") 50US. 
TrÜÖng Bích Ng†c (Úc) 10€. DÜÖng Væn Dôi (") 
10€. HÒ Phan ThÎ Kim (") 20€. Tôn ThÃt Thanh 
(") 30€. ViŒt Y ñåo 35€. NguyÍn Minh ñÒng 
(St. Georgen) 15€. TrÀn Hoàng Nam (Hamm) 
20€. Lê Væn Nghïa (Scheer) 15€. Phan ñình 
Du (Hochkenheim) 30€. GÇ. TrÜÖng Kim 
Thåch (Hy Låp) 50€. ñ‡ Ánh Minh (München) 
20€. Chi H¶i PhÆt Tº VNTN Saarland 30€. 
Ludwig ThÎ Thanh (Wittlich) 20€.- 
 

� M¶t thÜ§c ÇÃt Già Lam 
 
ñH. PhÜÖng Dung Heise (Braunlage) 40€. 
TrÀn ThÎ TrÜ©ng An + TrÀn ñæng Quang + 
NguyÍn ThÎ Ánh Tuy‰t 30€. GÇ. ThiŒn Anh 
Ngô Kiêm Hoàng (Bad Kreuznach) 50€. GÇ. 
TriŒu Væn Tùng (Krefeld) 100€. …n danh 10€. 
NguyÍn Xuân Quang (Aschersleben) 10€. 
NguyÍn ThÎ Thoa (Mainz) 10€. 
Võ Væn ThuÆn 200€. Tô Khäi ñÙc 
(Schweinfurt) 100€. Lê Tâm HuŒ (Bad 
Kreuznach) 10€. Trang Væn Huy 200€. Siêu 
Hoàng (Hòa Lan) 45€. Tan Chung & TØ Chung 
Quan 200€. Nguyên Tri‰t (Aachen) 50€. ñ‡ 
Ng†c Oanh (Stuttgart) 20€. GÇ. Tâm Nghïa & 
DiŒu HÜÖng (Berlin) 200€. Phåm Kerstin 
(Uelzen) 20€. Uwe Krol (") 5€. Qu‰ Gérard & 
NguyÍn ThÎ Xuân Hi‰u (Genève/ Suisse) 
400€. Fam. Giang (Giessen) 50€. NguyÍn ThÎ 
Thanh Bình Skiba (Minden) 200€. Phoulivong 
Moucle (") 100€. Phan Lân Huy & VÛ ThÎ 
Thanh (Erfurt) 30€. NguyÍn ñình TuÃn 
(München) 10€. ñ‡ ñÙc Chính (Erfurt) 50€. 
Phåm Quang Thäo (Berlin) 200€. Châu ThÎ 
HuyŠn Trân (Goslar) 100€. NguyÍn ThÎ Kim 
(Frankfurt) 100€. …n danh 30€. DÜÖng ThÎ 
PhÜÖng Dung (Hòa Lan) 10€. Huÿnh ThÎ Nga 
(Pháp) 40€. HÒ Long (Herne) 100€. TrÀn ThÎ 
Anh (Vechta) 5€.  Phåm ThÎ Ng†c Châu (") 
10€.  Thåch ThÎ Kim Loan (") 10€. TrÎnh ThÎ 
BÜ§m (ViŒt Nam) 10€. Lê ThÎ MÆn 
(Gelsenkirchen) 10€. Huÿnh Khách Hoan 
(Hessen) 50€. NguyÍn Ki‰m Anh (Berg. 
Gladbach) 200€. NguyÍn Duy Mai (Rostock) 
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20€. NguyÍn Duy Long (") 20€. NguyÍn ThÎ Hà 
(Hamburg) 20€. Cao Kim Dung (Bodenheim) 
50€. Lê ThÎ H»u HiŠn (Nürnberg) 20€. HÜÖng 
Lai K› (Göttingen) 30€. LÜÖng MÏ Ng†c 
(Flensburg) 20€. Lê Væn SÖn (Papenburg) 
10€. Nanni Schuster (Steinhude) 10€. ñ¥ng 
H»u PhÜ§c (Luxemburg) 260€. NguyÍn ThÎ 
Mùi (Hòa Lan) 200€. NguyÍn Thanh Tš 
(Recklinghausen) 100€. Liên Ti‰t HÒng 
(Krefeld) 5€. Tô Tº (Hannover) 50€. Chùa Ph° 
HiŠn (Strasbourg) 200€. NguyÍn Anh TuÃn 
(Berlin) 20€. Phåm ThÎ ñÙc (ViŒt Nam) 10€. 
TrÀn ThÎ Chiêu (") 10€. Phåm Xuân BÜªng & 
Phåm ThÎ Vân HÜÖng (") 5€. GÇ. ñ‡ Thái Hà 
(BS) 10€. ñào DiŒu Thúy (Cuxhaven) 20€. Hà 
ThÎ Ánh Lan (Frankfurt) 20€. Huÿnh Ng†c 
Hùng (Brandenburg) 50€. NguyÍn Tùng Trí 
(Weder) 50€. Hoàng ThÎ Lai - Tuy‰t (Bochum) 
20€. Daniel Sablin (") 20€. …n danh 40€. TriŒu 
Bích Thûy (Erfurt) 10€. NguyÍn ThÎ Hà & 
NguyÍn Væn Nam (") 20€. TrÀn ThÎ MÏ Trang 
(Wiesenfest) 30€. Ninh ThÎ MÏ Liên (Dresden) 
5€. VÛ ThÎ HiŠn (Rostock) 20€. Lê Trung DÛng 
(") 10€. Châu ñÙc Væn (Hochheim) 400€. Lê 
ñÙc Quang (Merseburg) 10€. VÛ Minh Anh 
(Leipzig) 50€. NguyÍn QuÓc TuÃn (") 200€. Âu 
Xuân ViŒt + ñào Thu Thûy + ñ‡ ThÎ Hoài Thu 
(") 60€. NguyÍn ThÎ Ng†c (") 20€. Phåm Mai 
(Delitsch) 10€. NguyÍn ThÎ HuyŠn (Berlin) 10€. 
ñinh Thanh HÜÖng (") 20€. Bùi ViŒt Hùng 
(Polen) 10€. Huÿnh Dinh 20€. Hoàng Chi‰n 
HÒng (Hoyerswerda) 20€. Hà ThÎ CÄm Nhung 
200€. DÜÖng ThÎ Kim Ngân (Hannover) 10€. 
Quäng Ng¶ (") 200€, (tiŠn bàn xæm Vu Lan). 
NguyÍn ThÎ Huê (Dorsten) 1.000€/5m², HHHL 
NguyÍn Væn SÖn. NguyÍn ThÎ Kim Nhung 
(Hildesheim) 20€. Chi‰u Hoàng (Krefeld) 50€. 
Låi Thanh Lâm (FF) 100€. Låi Ng†c Häi (") 
200€. Låi Ng†c MÏ Tiên (") 200€. ñ‡ ThÎ ñËp 
(Münster) 200€. ThiŒn TÃn VÛ Quang Tú 
(Seelze) 200€. Quäng Xuân Thäo 
(Gelsenkirchen) 100€. Lš Thanh Phøng (HH) 
200€. Lš Thanh Thanh (") 200€. Hoàng ThÎ 
Tân (Hannover) 200€. Lâm VÜÖng Tú Quân 
(München) 200€. Hà NgÛ (Leipzig) 200€. Lš 
Kh¡c Châu (") 200€. Phåm ThÎ BÜªi (D'dorf) 
200€. NguyÍn Væn Thân (Pháp) 350€. NguyÍn 
ThÎ Bích Ng†c (Sandberg) 10€. DÜÖng HÜng 
Dung (Saarland) 20€. GÇ. h† Tôn 
(Saarbrücken) 200€. Fam. Grien (HH) 50€. 
Quách Anh Hoa (BÌ) 50€. Phan Kim Oanh 
(Sugenheim) 20€. Phåm ñæng DÛng 'VÛ Trinh' 
(Lindenberg) 200€. ThiŒn Häi (Berlin) 200€. 
Giác MÏ (") 200€. Giác Chánh (") 200€. Giác 
An (") 200€. Cô HuŒ NiŒm (") 200€. ThÀy 
Thích PhÜ§c H¶i (USA) 400€. TrÀn Minh 
NhuÆn (Hannover) 50€. ñÒng ñÙc Thu 
(Langenhagen) 50€. TrÀn Månh Th¡ng 
(Hildesheim) 500€. TrÜÖng Minh (") 200€. DiŒu 
PhÜ®ng & DiŒu Ng†c (Pháp) 100€. TrÀn Minh 
NhÆt (Nürnberg) 30€. HÒ Ng†c Thäo 
(Saarbrücken) 20€. NguyÍn ThÎ H®i 
(Göttingen) 80€. Ngô Minh Sáng (Unna) 200€. 
Ngô Ng†c Hi‰u (Berlin) 200€. TrÀn Væn Sang 
(") 100€. Tâm Bích (") 200€. Võ Huÿnh Chí 
(Sembach) 200€. Phåm ThÎ Út (FF) 200€. 
Hoàng Tôn Long (") 200€. ñinh Quš Liêm (HH) 
20€. DÜÖng Sang (Helmstedt) 100€. TrÜÖng 
ThÎ LË (") 100€. TrÜÖng ThÎ Månh (Pháp) 100€. 
KhÜu CÄm Vân (Wiesbaden) 200€. LÜÖng 
Ng†c Phách (Bielefeld) 30€. DÜÖng ThÎ ñÀm 
(Nordhorn) 50€. NguyÍn Mua (Varel) 200€. 
NguyÍn Phi Hùng (Bad Iburg) 100€. Phåm 
Væn Thanh (") 30€. ThiŒn Bách NguyÍn Væn 
Tùng (M'Gladbach) 249€. TrÜÖng ThÎ Bích Nga 

(Werra) 20€. Võ ThÎ Kim Loan (Bergkamen) 
100€. TrÀn ThÎ Yên (") 100€. Thích Hånh ThÙc 
(Hannover) 200€, HHHL Thân mÅu DÜÖng ThÎ 
Hài. Nguyên HuŒ & DiŒu MÅn (St. Augustin) 
500€ (chuy‹n tØ c° phÀn H¶i ThiŒn cûa TT 
DÜ«ng Lão). NguyÍn ThÎ Bình (Rosengarten) 
200€. ñàm Mu¶i Long (Viersen) 200€. Tom 
DiÍn (Köln) 200€. Dung Osterle (Jesteburg) 
5€. Hoàng Công Ch» (M'Gladbach) 100€. 
NguyÍn Thanh HÒng (Pfarrkirchen) 50€. 
NguyÍn ThÎ Nhàn (HH) 200€. NguyÍn Bác L¶c 
(Münster) 50€. Quách ThÎ PhÜÖng 200€. 
NguyÍn Th‰ Anh 20€. Bành Tâm SÖn 30€. 
Thái An Giang 50€. NguyÍn ThÎ Thu Hà 
(Hildesheim) 50€. Hoàng Væn PhÜÖng 
(Viersen) 50€. Giáo SÜ Bùi QuÓc Châu (ViŒt 
Nam) 250€. ñ¥ng ThÎ Nga (Gelsenkirchen) 
50€. NguyÍn Væn Thân t¿ Henri (Pháp) 50€. 
Ho¢ng DÜÖng DÜÖng Hoàng Cæn &  TÎnh 
Ngân TrÀn ThÎ Kim (") 50€. HÒng Sum Kš & 
HÒng Ng†c PhÜÖng (Kleinostheim) 100€. 
NguyÍn QuÓc Dân (Wildeshausen) 10€. Phåm 
Væn Hùng (Salzgitter) 500€. Li, Yam Man & Li, 
Thúy PhÜ®ng (Pforzheim) 25€. Tô NguyÍn 
(Augsburg) 10€. NguyÍn Væn Phúc 
(Dortmund) 270€. TrÀn DiÍm Quÿnh & TrÀn 
Uy‹n Thi (Vechta) 50€. Phåm ThÎ Kim Xuân 
150€. Quách HuŒ Linh (Minden) 200€. NguyÍn 
ThÎ Chi (Dresden) 50€. GÇ. ñÒng VÎ Châu LŒ 
Anh + Chung Th‹ + ThiŒn Vinh Huÿnh Hi‹n 
(Senden) 200€. DiŒu HiŠn LÜu ThÎ Trang (Hòa 
Lan) 200€. ñÒng Hoa NguyÍn PhÜ§c NhÜ Mai 
(Ý) 200€. DiŒp ThÎ SÖn (Aalen) 200€. HuŒ Ân 
TrÀn ThÎ HÒng Châu (Ý) 200€. DiŒu NguyŒt 
Huÿnh ThÎ Kim Thu (Na Uy) 100€. DiŒu HÜÖng 
NguyÍn TrÀn LŒ Hoa (Suisse) 200€. Thanh 
Liêm (") 200FS. ThÎ Quang NguyÍn Quang 
Huy (Ludwigshaven) 100€. NguyÍn Minh Bºu 
(Hòa Lan) 200€. NguyÍn ThÎ HÒng Mai 
(Dresden) 50€. ñinh ThÎ Kim Oanh (") 50€. 
NguyÍn Månh Quân (") 20€. Tå Ôn Hoa (") 
50€. Giang Thái An 50€. NguyÍn TrÜÖng Thùy 
Trang (Lünen) 100€. NguyÍn TrÜÖng Thùy 
DÜÖng (FF) 100€. NguyÍn TÙ Hùng (") 100€. 
DÜÖng Væn Lš (Anh) 20 Anh kim. NguyÍn Chi 
Ho (Essen) 200€. NguyÍn ThÎ NguyŒt (Leipzig) 
100US. NguyÍn ThÎ Nhung (Regensburg) 30€. 
NguyÍn ViÍn PhÜÖng (Koblenz) 40€. NguyÍn 
Häi Quan + TrÀn Thanh HuyŠn + NguyÍn TrÀn 
Thûy Tiên (Saarland) 200€. GÇ. DÜÖng ViŒt 
Long (Schrozberg) 200€. …n danh 200€. 
NguyÍn ThÎ Tâm (Kassel) 1.000€ (chuy‹n tØ 
H¶i ThiŒn). Giao Bäo Pd Trí Th† (Aachen) 
100€. Trân Châu Pd Ân Ng†c (") 100€. VÜÖng 
Khä Khanh (Rostock) 10€. SÖn Y Giang (") 
10€. ñinh ThÎ Ng†c Nga (") 10€. NguyÍn Chy 
Mai (") 10€. Lê ThÎ Thu Lan (") 10€. Lê Tuy‰t 
Hoa 20€. ThiŒn ñæng TrÀn ThÎ Xuân Hoa (Ý) 
200€. Ti‰n (Z CÓc, tiŠn bán rau) 300€. ñào ThÎ 
Phu (Ahlhorn) 50€. NguyÍn ThÎ Mai (Villingen) 
50€. Lê Thái Pd Minh Trí (ñan Måch) 500Kr. 
Thích N» Hånh Thông (Chùa Viên Giác) 200€. 
Huÿnh Kim Nghí (Frauenfeld) 300SFr. ThiŒn 
Chánh Võ Væn ThiŒn + ThiŒn Khánh NguyÍn 
Thanh TrÜ©ng + ThiŒn HÜÖng NguyÍn ThÎ Thu 
Vân 200€. HuŒ Linh NguyÍn ThÎ Kim Chi (Hòa 
Lan) 400€. ThiŒn Trí Phåm Væn DÛng & ThiŒn 
HÜÖng ñ‡ ThÎ Cúc (Hildesheim) 200€. Ng†c 
Bình Ô ThÎ Hai (Haren/Ems) 200€. GÇ. ñ‡ 
Thuyên (Séc) 20€. Uông Minh Trung 
(Hannover) 50€. Ludwig ThÎ Thanh (Wittlich-
Wengerohr) 200€. 
 

� H¶i ThiŒn 
(M¶t thÜ§c ÇÃt Già Lam - tt) 
Lê Kim Häi (Ludwigshafen) 1.000€. NguyÍn 
ThÎ Båch Nga (Lüdenscheid) 1.000€. …n danh 
(Dresden) 3.000€. …n danh 2.000€. …n danh 
3.000€. Phan ThÎ Ng†c (Wolfenbüttel) 3.000€. 
TrÀn Tú Anh (Neuss) 2.500€. Lê Væn Nam 
(Saarburg) 4.000€. Quäng L¶c NguyÍn Tài 
(WHV) 5.000€. DiŒu Lš Lš HÒng Tiên (Krefeld) 
5.000€. Huÿnh ThÎ Hånh (Nenndorf) 5.000€. 
DiŒu Hoa NguyÍn ThÎ Liên (Hannover) 
13.000$US. 
 

� QuÀy Hàng Tình ThÜÖng 
ñH. ñÙc HuŒ VÛ ThÎ DÃu 15€. Viên Tuy‰t 
(Laatzen) 30€. DiŒu N» (") 10€. TrÎnh ThÎ 
Thanh (Nbg) 10€. NguyÍn Tæng L¶c (") 10€. 
Bºu Trân (HH) 10€. TrÀn ThÎ DÀn (Nordhorn) 
20€. TrÀn ThÎ Kim HÆu (") 20€. DiŒu HÒ 
(Langen) 20€. Bùi ThÎ Trâm 10€. ThiŒn Ý 5€. 
TrÀn H»u LÜ®ng & Nguyên Ng†c (Neu 
Anspach) 50€. Bùi ñình Phú (Unna) 20€. 
TrÜÖng ThÎ LË (Helmstedt) 90€. NguyÍn Cúc 
Mai 15€. Huÿnh ThÎ Båch Lan 15€. 
Xuân MÏ 91 bánh xu xê + 100 bánh ít tro + 
cÖm rÜ®u. HÒ ñ‹ & Hoa 120 bánh ít + bánh 
tiêu. ChÎ Ti‰n 93 bánh da l®n. Oanh & Vinh 90 
bánh xôi vÎ. Thanh & Ti‰n 70 bánh ít. Hoàng 
Tôn Long 226 bánh xu xê + 60 bánh giò + 40 
bánh bía. MÏ & Cúc sÜÖng sa h¶t é. TuÃn Chi 
5 Kg m¡m chay. 
 

� Pháp Môn TÎnh ñ¶ 
TrÀn ThÎ Kim HÆu (Nordhorn) 20€. ThÎ Chánh 
TrÜÖng TÃn L¶c (Lattzen) 18€, ThiŒn Tâm 
TrÜÖng MÏ PhÜÖng (") 8€. TrÜÖng MÏ Anh (") 
4€. DÜÖng Sang (Helmstedt) 8€. TrÜÖng ThÎ LË 
(") 8€. …n danh 10€. TrÀn Væn Hùng (FF/M) 
12€. Chi‰u Hoàng (Krefeld) 8€. NguyÍn Thanh 
Trúc (Suisse) 20FS. ñinh Ng†c VÜ®ng (Berlin) 
8€. DÜÖng Huy Quang (Lünen) 20€. NguyÍn 
Minh Huê (D'dorf) 12€. Tæng MÏ Hånh (Pháp) 
8€. NguyÍn ThÎ Tâm & Lê ThÎ Xuân HiŒp (") 
40€, cÀu an NguyÍn ThÎ Tâm. Phåm ñæng 
DÛng 'VÛ Trinh' (Lindenberg) 40€. DiŒu Hånh 
(Ingolstadt) 20€.  
 

� ñåi ñÜ©ng Tây VÙc Kš 
Lê ThÎ Thanh HÒng (Cuxhaven) 18€. ThÎ 
Chánh TrÜÖng TÃn L¶c (Laatzen) 12€. ThiŒn 
Tâm TrÜÖng MÏ PhÜÖng (") 12€. TrÜÖng MÏ 
Anh (") 6€. DÜÖng Sang (Helmstedt) 12€. 
TrÜÖng ThÎ LË (") 12€. TrÀn Væn Hùng (FF/M) 
18€. Chi‰u Hoàng (Krefeld) 12€. ñinh Ng†c 
VÜ®ng (Berlin) 12€. DÜÖng Huy Quang 
(Lünen) 30€. NguyÍn Minh Huê (D'dorf) 18€. 
Tæng MÏ Hånh (Pháp) 12€. NguyÍn ThÎ Tâm & 
Lê ThÎ Xuân HiŒp (") 60€, cÀu an NguyÍn ThÎ 
Tâm. Phåm ñæng DÛng 'VÛ Trinh' 
(Lindenberg) 60€. DiŒu Hånh (Ingolstadt) 30€. 
 

(Còn ti‰p theo VG 144) 
 

Cáo L‡i  
 

Vì trang báo có gi§i hån chúng tôi 
không th‹ Çæng h‰t phÜÖng danh 
cúng dÜ©ng trong kÿ nÀy ÇÜ®c. 
Các phÀn còn låi chúng tôi së Çæng 
ti‰p  trong V G sÓ 144 tháng 12 næm 
2004. Mong quš vÎ hoan h›. 

- Viên Giác - 
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Cáo l‡i : Vì sÓ trang báo có gi§i hån nên các bài cûa quš væn thi h»u gºi Ç‰n và møc 
phÜÖng danh cúng dÜ©ng không th‹ Çæng trong kÿ nÀy ÇÜ®c. Chúng tôi së lÀn lÜ®t ti‰p tøc 
Çæng trong các kÿ báo t§i. Xin thành thÆt cáo l‡i cùng quš vÎ.        � Báo Viên Giác 
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VietNam + Mobile nur 18,9 Cent'min azZn Zz=_
10€ 52min Yo io25€ 132 min (DD ATU]KETTE ek SEWON TEST TEE TOT

COCONUT
| etnam+Handy China 0,99 Cent
)0/92 12 Philippin 10,0 Cent

a,a y Cent/min Thailand+Mob 8,0 Cent
f

S Thailand (bk) 2,0 CentDS € 22 Min Vietnam+Mob 25,0 Cent
10 € 47 Min W.Europa 1,0 Cent

Deutschland, W.Europa Festnetz nach Deutschland Mobile 3

USA, Kanada, Autralien Festnetz nach W.Europa Mobile

0%y Cent/min
1 49Cent/min

HEN Deutschland E 0DV A
\

DT=BE)

Lyriko HiAfrican
China 1,9 Cent/min. Ägypten 11,9 Cent/min.
Indien 14,9 CentY/min. Ghana 5,9 Cent/min.
Iran 3,5 Cent/min. Marokko 17,9 Cenf/min.
Thailand 9,7 Centf/min. Nigeria 6,° Cenf/min.
Vietnam 25, Cent/min. Senegal 14,° Cent/min.
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