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ùa hè næm nay tåi Âu Châu là m¶t mùa hè cûa 
th‰ k›. Báo chí Çã nói nhÜ th‰. Vì lë Âu Châu, 
Ç¥c biŒt là ñÙc và Pháp chÜa bao gi© có nh»ng 

ngày nóng bÙc nhÜ th‰. ñôi khi nhiŒt Ç¶ lên Ç‰n 400C. Ngay 
cä Á Châu mùa hè cÛng ít khi có nhiŒt Ç¶ nhÜ th‰, trong khi 
Çó tåi Âu Châu ngày nay thiên nhiên Çã thay Ç°i khá nhiŠu. 
Mùa Çông ít tuy‰t, có nÖi thÆm chí tuy‰t ch£ng rÖi. Còn mùa 
hè thì oi bÙc Ç‰n nhÜ th‰ ÇÃy. 

Tåi Pháp Çã có tØ 600 Ç‰n 1.000 ngÜ©i ch‰t vì không 
chÎu n°i cái nóng cûa th‰ k› trong næm 2003 nÀy; nên nhiŠu 
cø già trong các ViŒn DÜ«ng Lão, thi‰u ngÜ©i phøc dÎch, sÙc 
y‰u dÀn vì thi‰u nÜ§c, cÙ nhÜ th‰ mà lÀn lÜ®t trút hÖi thª 
cuÓi cùng. Tåi ñÙc chÜa xäy ra tình trång nhÜ th‰; nhÜng rÒi 
Çây quä ÇÃt Ç°i thay, nhiŒt Ç¶ lên xuÓng bÃt thÜ©ng, ch£ng 
bi‰t së ra nhÜ th‰ nào n»a ? 

Mà kÿ lå thay! ChÌ m¶t tuÀn lÍ sau Çó thôi, nghïa là vào 
ngày 15 Ç‰n 17 tháng 8 næm 2003 khi Chùa Viên Giác tåi 
Hannover cº hành lÍ Vu Lan báo hi‰u thì nhiŒt Ç¶ xuÓng chÌ 
còn 20 Ç‰n 250C. M†i ngÜ©i thoäi mái vŠ chùa. Trong Ban 
T° ChÙc ai cÛng nghï r¢ng có lë lÍ Vu Lan næm nay ít ngÜ©i 
vŠ chùa tham d¿. Vì lë næm nÀy có rÃt nhiŠu lÍ h¶i nhÜ: T‰t, 
R¢m Tháng Giêng, PhÆt ñän, lÍ K› niŒm 25 næm thành lÆp 
Chùa Viên Giác và k‰ ti‰p là lÍ Vu Lan. Tuy nhiên sÓ ngÜ©i 
vŠ chùa d¿ lÍ Vu Lan næm nay ngoài s¿ d¿ ÇÎnh cûa Ban T° 
ChÙc; nghïa là Ç‰n 7.000 ngÜ©i và hÖn 2.000 chi‰c xe hÖi, 
xe Bus ÇÆu kín cä 4 khách sån, siêu thÎ và bãi ÇÆu xe cûa 
Messegelaende cho mÜ®n chung quanh chùa. ThÆt là ngoài 
s¿ d¿ tính. 

M¶t ÇiŠu Ç¥c biŒt n»a mà ai cÛng quan tâm và luôn luôn 
s¤n sàng chuÄn bÎ. ñó là phòng ngØa ch»a cháy và tai nån 
bÃt tr¡c có th‹ xäy ra. Th‰ nhÜng nh»ng viŒc rûi ro Ãy hÀu 
nhÜ không có. Vì m†i ngÜ©i vŠ chùa d¿ lÍ ÇŠu có m¶t tinh 
thÀn t¿ tr†ng Çã lên cao và ChÜ PhÆt cÛng gia h¶; nên 
nh»ng cÖn bÎnh ÇÖn sÖ cÛng qua mau chÙ không trÀm tr†ng 
l¡m. ChÌ có ÇiŠu vŒ sinh còn hÖi bØa bãi, khi‰n Gia ñình 
PhÆt Tº phäi kh° công d†n dËp sau khi lÍ. M¶t ÇiŠu Çáng 
tán dÜÖng là nh»ng quÀy hàng bán ÇÒ m¥n hÀu nhÜ không 
còn n»a, mà nh»ng quÀy hàng chay, rau quä m†c lên rÃt 
nhiŠu Ç‹ phøc vø khách Çi chùa trong suÓt 3 ngày lÍ. Nh»ng 
món Ç¥c sän toàn chay tÎnh Çã làm cho m†i ngÜ©i hoan h› 
khi th† th¿c. Vì lë vŠ chùa, Çây là cÖ h¶i Ç‹ th‹ hiŒn lòng tØ 
dÍ hÖn là nh»ng nÖi chÓn khác. 

Hòa ThÜ®ng ViŒn TrÜªng ViŒn Hóa ñåo GHPGVNTN tØ 
trong nÜ§c gªi Thông ñiŒp Vu Lan ra häi ngoåi cÛng Çã 
nhÃn månh Ç‰n các Çi‹m chính nhÜ: tù Çày áp bÙc bÃt 
công. Hãy mang tâm nguyŒn ñåi Bi cûa BÒ Tát mà mang 
vui cÙu kh° vào Ç©i và hãy dùng tinh thÀn Vô Úy Ç‹ bäo vŒ 
Çåo pháp khi‰n cho nhân loåi bÜ§c vào chÓn nhân gian TÎnh 
ñ¶. ñó là nh»ng Çi‹m chính trong bÙc Thông ñiŒp mà Hòa 
ThÜ®ng ViŒn TrÜªng ViŒn Hóa ñåo Çã nh¡n nhû Ç‰n PhÆt 
Giáo ÇÒ kh¡p næm châu nhân ngày lÍ Vu Lan báo hi‰u cûa 
næm nay. 

ChÌ trong m¶t ngày 24 tháng 8 næm 2003 vØa qua Çã 
xäy ra không bi‰t bao nhiêu là tai nån, chÌ riêng vŠ vÃn ÇŠ 
xe Bus. Ví dø nhÜ tåi Th° Nhï Kÿ m¶t chi‰c xe Bus chª gia 
Çình thân nhân cûa nh»ng ngÜ©i Çi d¿ m¶t lÍ cÜ§i. Tai nån 
xäy ra có rÃt nhiŠu ch‰t và bÎ thÜÖng. Tåi ñÙc m¶t chi‰c xe 
Bus chåy tØ München vŠ hÜ§ng Leipzig - Berlin cÛng Çã xäy 
ra tai nån và Ça phÀn là các em bé Çã bÎ ch‰t m¶t cách oan 
u°ng. RÒi tåi Pháp cÛng m¶t chi‰c xe Bus du lÎch Ç‰n tØ BÒ 
ñào Nha, tài x‰ sÖ š Çã cho xe xuÓng ru¶ng và có không 
bi‰t bao nhiêu ngÜ©i ch‰t cÛng nhÜ bÎ thÜÖng. ThÆt là Çau 
xót thäm não vô cùng ! 

Tåi MÏ, Trung Hoa, ƒn ñ¶ v.v... nån løt, nån cháy rØng 
Çã xäy ra cùng th©i Çi‹m v§i s¿ nóng bÙc cûa Âu Châu. 
Không có nÖi nào trên quä ÇÎa cÀu nÀy là không bÎ tai ÜÖng 
tÆt ách, không có nÖi nào là không có nh»ng cänh kh° nhÜ 
nhà cháy, nÜ§c trôi, mÃt ngÜ©i thân v.v... Quä thÆt th‰ gian 
nÀy giÓng nhÜ m¶t giÃc m¶ng, ch£ng có gì là ch¡c thÆt cä. 
Th‰ mà Çã có nhiŠu ngÜ©i trong chúng ta chÜa n¡m rõ giáo 
lš cûa nhà PhÆt, nên Çã tin r¢ng nh»ng gì hiŒn h»u nÖi th‰ 
gian nÀy ÇŠu thÆt tÜ§ng. N‰u tìm hi‹u sâu giáo lš cûa nhà 
PhÆt thì chúng ta thÃy r¢ng nh»ng l©i dåy cûa ñÙc PhÆt là 
thâm thúy, ch¡c thÆt. Không có gì có th‹ thay Ç°i chân lš vŠ: 
thành, trø, hoåi, diŒt ª th‰ gi§i nÀy ÇÜ®c. 

RÒi chi‰n tranh Irak vÅn còn Çó. Có không bi‰t bao 
nhiêu mÓi lo cho Liên HiŒp QuÓc và Âu Châu. Ngày nào tin 
tÙc cûa Çài truyŠn hình MÏ CNN và cûa Anh BBC cÛng loan 
tin, cÛng bình luÆn. KÈ ÇÜ®c thì vinh danh, hân hoan. KÈ 
thua thì tìm cách g« gåt v.v... CÙ th‰ và cÙ th‰, th‰ gi§i nÀy 
càng ngày càng Çi vào ngõ cøt cûa tâm thÙc và hành Ç¶ng. 
ThÆt ra chÌ có m¶t sinh l¶ cho nhân loåi mà thôi. ñó là phäi 
bi‰t hóa giäi hÆn thù, thì con ngÜ©i m§i sÓng trong cänh 
thanh bình an låc ÇÜ®c. 

ñÙc PhÆt ngày xÜa cách Çây 2.547 næm vŠ trÜ§c, Ngài 
Çã thÎ hiŒn nÖi chÓn Ta Bà ÇÀy kh° løy nÀy, Çi Ç‰n Çâu Ngài 
cÛng mang tâm ñåi TØ và làm viŒc gì Ngài cÛng dùng Ç‰n 
tâm ñåi Bi Ç‹ cÙu kh°. Do Çó trên tØ vua quan, dÜ§i Ç‰n thÙ 
dân muôn h† ÇŠu ÇÜ®c nh© và tÃt cä ÇŠu sÓng dÜ§i ánh hào 
quang cÛng nhÜ nÜÖng nh© vào lòng TØ Bi cûa ñÙc PhÆt. 

Ngày nay tuy ñÙc PhÆt không còn tåi th‰ n»a; nhÜng 
nh»ng l©i dåy cûa Ngài vÅn còn vang v†ng Çâu Çây. N‰u 
chúng ta bi‰t Ùng døng nh»ng l©i dåy Ãy vào trong cu¶c 
sÓng h¢ng ngày hay Ùng xº trong m†i khía cånh sinh hoåt 
nhÜ: chính trÎ, lÎch sº, væn hóa, Çåo ÇÙc, khoa h†c, tri‰t h†c, 
xã h¶i v.v... thì vÅn còn có giá trÎ nhÜ thÜ©ng. 

 
Xin cÀu nguyŒn cho th‰ gi§i có m¶t cái nhìn, m¶t s¿ 

nhÆn thÙc Çúng Ç¡n và thân thiŒn hÖn, Ç‹ m†i ngÜ©i trên 
hành tinh nÀy luôn hÜªng ÇÜ®c nhiŠu s¿ an tïnh cûa n¶i tâm 
cÛng nhÜ ngoåi cänh. 

 
 

� Ban Biên TÆp Báo Viên Giác 

M 
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Kính gửi ông Phan Văn Khải 
Thủ Tướng Chính Phủ 
Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
Số 1 đường Hoàng Hoa Thám 
Hà Nội 

 
  Kính thưa Thủ Tướng, 
  
Trước hết, tôi kính lời thăm hỏi Thủ Tướng và cảm ơn 

Thủ Tướng đã trực tiếp can thiệp để bản án dành cho tôi 
được xóa trước thời hạn. Mặc dù trong quyết định này vẫn 
có điều chưa sáng tỏ. Vì bản án dành cho tôi do Tòa án 
Nhân dân Thành phố Chí Minh phán quyết, trong khi quyết 
định xoá bỏ thời gian thi hành án còn lại là do Tòa án Nhân 
dân quận Phú nhuận; như vậy Tòa dưới lại có thẩm quyền 
xóa bỏ phán quyết của Tòa án trên, dù chỉ xóa bỏ một phần. 
Tuy nhiên, chi tiết như vậy không ảnh hưởng đến suy nghĩ 
của tôi, vì tôi đã quen với những phán quyết bất thường 
tương tợ của các cơ quan pháp luật Nhà Nước Cộng Hòa 
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nay, tôi kiến nghị văn thư này 
đến Thủ Tướng trình bày một số trường hợp điển hình để 
Thủ Tướng có cơ sở cụ thể hầu thẩm định chính xác uy tín 
và ảnh hưởng theo sau lời nói của vị lãnh đạo đất nước. 

Toàn thể nhân dân trong nước cũng như toàn thế giới 
đều biết, nhân dịp ra chữa bịnh tại Hà Nội trong tháng 3-
2003 vừa qua Ðại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, 
Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất, đã được Thủ Tướng tiếp kiến tại Phủ 
Thủ Tướng, Hà Nội. Trong dịp này Thủ Tướng cũng đã 
thẳng thắn thừa nhận rằng có nhiều sai lầm trong quá khứ 
cần được giải quyết. Thủ Tướng khẳng định rằng Phật giáo 
có thể tự chấn chỉnh nội bộ của mình. Thừa nhận thẳng 
thắn và khẳng định của Thủ Tướng có thể đã mang lại cho 
Phật Giáo Việt Nam nguồn hy vọng hàn gắn những tổn 
thương mà Phật Giáo Việt Nam phải chịu đựng không chỉ từ 
sau ngày đất nước thống nhất, mà kể cả trong thời kỳ đất 
nước bị chia đôi. 

Tin tưởng vào sự khuyến khích và hứa hẹn của Thủ 
Tướng, Hòa Thượng Huyền Quang thực hiện cuộc hành 
trình từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để tham khảo 
nguyện vọng và ý kiến của Tăng Ni, Phật tử tại các địa 
phương, mặc dù sự đi lại của Hòa Thượng lúc bấy giờ mọi 
người chung quanh đều thấy rõ vẫn trong phạm vi giám sát 
của các cán bộ Mặt Trận và Ban Tôn Giáo. Tôi và Hòa 
Thượng Huyền Quang đã nhiều lần trao đổi để tìm hiểu sâu 
sắc những điều Thủ Tướng đã phát biểu. Sau đó, Hòa 
Thượng Huyền Quang đã gửi lên Thủ Tướng một văn thư 
ghi nhận những gì chúng tôi thấy và nghe về các biến cố đã 
xảy ra trong suốt thời gian chúng tôi bị giam giữ, và hậu quả 
tồn tại do chính sách tôn giáo của đảng Cộng Sản Việt Nam 
đối với Phật Giáo Việt Nam dưới sự khống chế và kiểm soát 
nghiêm khắc của Mặt Trận, Ban Tôn Giáo và Bộ Công An. 
Trong văn thư đó, với cương vị Xử Lý Thường Vụ Viện 
Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hòa 
Thượng Huyền Quang có đề nghị cụ thể, rằng Thủ Tướng 
hãy can đảm cho thực hiện các điều tra xã hội một cách 
khoa học để biết những tác hại nghiêm trọng như thế nào 
khi một tôn giáo được lãnh đạo bởi một đảng phái chính trị. 

Cho đến nay, chúng tôi chưa rõ ý kiến của Thủ Tướng 
ra sao về các đề nghị ấy để có thể thông báo cho toàn thể 

Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước hiểu rõ tầm 
mức quan trọng của những gì Thủ Tướng đã phát biểu và 
hứa hẹn. Thế nhưng, những sự việc vừa xảy ra trong thời 
gian gần đây khiến chúng tôi phải đặt lại vấn đề. 

  
Thưa Thủ Tướng, 
Ðể tiến hành công việc chấn chỉnh nội bộ Phật giáo, gần 

đây Hòa Thượng Huyền Quang có yêu cầu một số Chư 
Tăng về Tu viện Nguyên Thiều nơi Hòa Thương đang cư 
trú để tham khảo ý kiến. Hòa Thượng không gởi bất cứ văn 
thư thỉnh mời nào, nhưng cán bộ Mặt Trận, Ban Tôn Giáo, 
Công An tại nhiều nơi, theo dư luận không căn cứ trong 
quần chúng, đã triệu nhiều Tăng sĩ đến để hăm dọa, khuyến 
cáo, ngăn cản bất cứ sự hợp tác nào với Hòa Thượng 
nhằm mục đích chấn chỉnh nội bộ Phật giáo. Tôi xin dẫn 
một số trường hợp. Tại Thành phố Hồ Chí Minh: HT Thích 
Ðức Chơn, TT Thích Thanh Huyền, TT Thích Viên Ðịnh, TT 
Thích Nguyên Lý. Tại Nha trang: HT Thích Ðổng Minh. Tại 
Ðà Nẵng: HT Thích Minh Tuấn. Nghiêm trọng nhất là tại 
Quảng Trị và Huế. 

Tại Quảng Trị, Công an đã cấm các xe khách chở TT 
Hải Tạng, sau đó áp tải Thượng Tọa đưa trở về chùa và đặt 
an ninh canh gác ngay tại chùa, không cho phép di chuyển 
đi bất cứ đâu. Tại Huế, các tài xế bị Công an cấm không 
được hợp đồng chở các Thầy đi Bình Ðịnh. Có một tài xế 
nhận lời, nhưng đi đến đèo Hải Vân thì nhận được lệnh của 
Công an phải quay trở lại bỏ các vị trơ trọi ngay tại đèo. Sự 
nhẫn tâm này không thể chấp nhận được đối với hai vị Hòa 
Thượng trên 70 tuổi. Ðề nghị Thủ Tướng cho phép tôi lưu ý 
về tính nhân đạo và khía cạnh pháp luật của sự việc. Nếu 
các vị ấy có hành vi sai trái, nhân viên công lực có quyền thi 
hành pháp luật một cách công khai, chứ không nên bằng 
biện pháp quanh co như ngăn cấm các tài xế phục vụ khách 
hàng. Người lao động phải được luật pháp bảo vệ khi hành 
nghề, chứ không thể bị hăm dọa vô cớ bởi bất cứ ai với bất 
cứ lý do gì, vì không đơn giản đây chỉ là việc mưu sinh bằng 
cách phục vụ khách hàng, mà trong đó còn có vấn đề phẩm 
giá con người. 

Riêng bản thân Hòa Thượng Thích Huyền Quang, 
không phải không có sự sách nhiễu nào. Khi Tu viện 
Nguyên Thiều gọi thợ đến xây dựng Phương Trượng, nếu 
sự xây dựng này trái pháp thì cơ quan hữu trách cứ tống 
đạt lệnh nghiêm cấm. Chính quyền đã không thi hành theo 
những gì luật pháp quy định, mà cản trở bằng cách gọi thợ 
lên trình diện Công an địa phương trong giờ lao động; 
chẳng có gì điều tra, ngoài những câu hỏi ngớ ngẩn: Ông 
nội anh sinh ngày nào? Bà nội anh sinh ngày nào? v.v. . . 
Hết những câu hỏi ngớ ngẩn tương tợ, lại ra lệnh ngồi đó 
mà đọc báo. Ðây không chỉ là vấn đề cố tình sách nhiễu 
lung lạc tinh thần của Hòa Thượng theo một dụng ý nào đó, 
mà còn là sự xúc phạm phẩm giá con người đối với những 
người lao động thấp cổ bé miệng. 

  
Thưa Thủ Tướng 
Qua các sự việc nêu trên, trong nhiều sự việc quanh co 

khác nữa không thể dẫn hết ở đây, Thủ Tướng cho phép tôi 
đặt lại vấn đề, và luôn cả niềm tin đối với những gì mà 
chúng tôi được nghe từ Thủ Tướng. Ðiều này có thể là sự 
xúc phạm đối với người lãnh đạo nhân dân, nhưng tôi khó 
có thể nghĩ khác đi được, do đó xin nhận lãnh mọi trách 
nhiệm trước pháp luật của Nhà nước, nếu tôi có nói điều gì 
xúc phạm. 

 
Kính chào Thủ Tướng. 
  
Phật lịch 2547, 

Tu viện Nguyên Thiều, 
Ngày 22 tháng 9 năm 2003 
Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo 
 
(ấn ký) 
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ChÜÖng V  
 Thæng b¢ng 

 
Møc 4 - Thæng b¢ng là luÆt ph° quát 
 

Ngay tØ ÇÀu ta Çã thÃy NghiŒp (ít 
nhÃt là ª phÜÖng diŒn thÜªng phåt) là 
m¶t tác Ç¶ng và m¶t phän Ùng, ÇÒng 
ÇŠu và ÇÓi nghÎch nhau. Các tác phÄm 
cûa Thông Thiên H†c ÇŠu dåy nhÜ vÆy 
và Çây cÛng là tÜ tÜªng ph° cÆp cûa 
ƒn ñ¶ giáo. 

Khái niŒm cÖ bän vŠ NghiŒp này 
cho ta nhiŠu bài h†c. BÃt cÙ ÇiŠu gì 
mình làm ÇŠu d¶i låi bän thân ta y hŒt 
nhÜ vÆy, Ç‹: 

1. Ræn Çe nh»ng viŒc làm xÃu xa, 
ích k›. 

2. Giäi thích tåi sao có nh»ng ngÜ©i 
chÎu cänh lÀm than, kh° sª. 

3. Cho thÃy cÖ sª h®p lš, khoa h†c 
cûa tÃt cä các tôn giáo l§n, k‹ cä 
Thiên Chúa giáo. 

4. Nêu lên møc Çích Çåo ÇÙc cûa 
vÛ trø, có trÆt t¿ và luÆt pháp. 

Qua nh»ng bu°i khám bŒnh b¢ng 
thÀn nhãn cûa ông Cayce ta còn hi‹u 
thêm NghiŒp là m¶t nguyên t¡c thæng 
b¢ng, NghiŒp chÌ hoåt Ç¶ng khi có m¶t 
loåi thæng b¢ng nào Çó trong vÛ trø bÎ 
xáo tr¶n. N‰u ch£ng có s¿ thÃt thæng 
b¢ng thì linh hÒn cÙ thanh thän ti‰n 
hóa trên ÇÜ©ng th£ng tr¿c chÌ c¶i 
nguÒn, theo luÒng ánh sáng và không 
bÎ Çau kh° hay l« bÜ§c! 

Ki‰n thÙc cûa ta càng sâu r¶ng hÖn 
khi bi‰t r¢ng s¿ thæng b¢ng có nhiŠu 
nghïa và m¶t trong các nghïa quan 
tr†ng Çó là s¿ ÇÓi xÙng t¿ thân, Ç¶c 
lÆp. M‡i cá nhân là m¶t ÇÖn vÎ hoàn 
häo, cân b¢ng ª bên trong. M‡i b¶ 
phÆn cûa cÖ th‹ giÓng nhÜ m¶t tác 
phÄm nghŒ thuÆt phäi ÇÜ®c phát tri‹n 
m¶t cách hài hòa. Cho nên chúng ta 
có th‹ có m¶t sÓ kinh nghiŒm, không 
phäi là s¿ trØng phåt Ç‹ trä quä, mà là 
s¿ thúc ÇÄy bu¶c ta phäi trÜªng thành 
ª m¥t mà mình y‰u kém. Kahlil Gibran 
trong tác phÄm "Nhà Tiên Tri" (The 
Prophet) Çã vi‰t: "NiŠm Çau cûa bån 
chÌ là s¿ phá v« cái vÕ b†c cÙng nh¡c 
Çang giam hãm s¿ hi‹u bi‰t cûa bån". 
VÆy là có m¶t sÓ Çau kh° phäi ÇÜ®c 
hi‹u theo cách này hÖn là cho r¢ng do 
nghiŒp l¿c. ChÌ vì chÜa có m¶t ÇÙc tính 
nên phäi chÎu kh° Çau (kh° Çau vì 
thi‰u sót chÙ ch£ng phäi vì Çã làm 
bÆy). 

Ki‰n thÙc này giúp ta phân tích, 
hi‹u rõ bän thân, hi‹u thiên hå và hi‹u 
ÇÜ®c sÓ phÆn. HÖn th‰ n»a nó còn 
giúp ta thay Ç°i. S¿ thay Ç°i này có th‹ 
khi‰n ta tránh ÇÜ®c NghiŒp d» sau 
này. Chúng ta bi‰t dùng bàn chäi Çánh 
ræng Ç‹ ngØa bŒnh sâu ræng, dï nhiên 
ta cÛng có th‹ dùng Çåo ÇÙc và cách 
xº th‰ Ç‹ phòng quä xÃu. 

Xin cùng xem låi vài phÜÖng cách 
mà ông Cayce chÙng tÕ r¢ng s¿ thæng 
b¢ng tÓi Ü quan tr†ng và ta thÃy là 
chúng rõ ràng Çã thay Ç°i ÇÜ®c n‰p 
suy tÜ cÛng nhÜ cách xº th‰. 

ThÙ nhÃt, ta së nh§ r¢ng s¿ hÃp 
thø và bài ti‰t cûa cÖ th‹ phäi cân 
b¢ng thì m§i månh khÕe, trÈ trung, 
không nhiÍm Ç¶c chÃt. Và luÆt này còn 
có th‹ áp døng trên bình diŒn tâm lš. 
Ta së thÃy là mình Çâu th‹ nào nhÆn 
ÇÜ®c s¿ tº t‰, giúp Ç« mà sau Çó 
ch£ng tÕ ra tº t‰, giúp Ç« ai Çó (dù là 
ân nhân cûa ta hay m¶t ngÜ©i nào 
khác cÛng không thành vÃn ÇŠ). Ta së 
không ti‰p nhÆn hay mua m¶t ÇÒ vÆt 
nào Çó mà ch£ng trao ra m¶t món 
khác cho ngÜ©i ta. Ta së không ti‰p 

thu m¶t ki‰n thÙc m§i mà ch§ hŠ trao 
truyŠn nó cho kÈ khác, dÜ§i dång ki‰n 
thÙc hay phÜÖng cách áp døng. Tóm 
låi ta không th‹ chÌ lo thu nhÆn, tích tr» 
trong ta mà ch£ng tåo ra s¿ thÃt thæng 
b¢ng Ç‹ sau này nhÆn lãnh s¿ ÇiŠu 
chÌnh trong Çau kh°. Chúng ta së thÃy 
r¢ng mình là nh»ng "kênh truyŠn 
thông" (ông Cayce thÜ©ng nói Ç‰n 
"các kênh ân huŒ", "các kênh cûa 
Chúa Ki-tô") qua Çó m†i vÆt lÜu thông. 
Ta së nghï bän thân mình là m¶t máy 
bi‰n th‰ (có nhiŒm vø phân phÓi næng 
lÜ®ng) chÙ Çâu phäi m¶t máy tø ÇiŒn. 

ThÙ nhì, ta së h†c cách t¿ lÜ®ng 
giá vŠ viŒc phân phÓi næng lÜ®ng. 
Cách khá tÓt Ç‹ làm là m‡i tÓi mình 
nh§ låi, phân tích nh»ng viŒc Çã làm 
trong ngày theo tiêu chuÄn thæng 
b¢ng. Ta së t¿ hÕi: Hôm nay mình sº 
døng š chí nhÜ th‰ nào? Sº døng tình 
thÜÖng? Trí thông minh? Mình Çã phát 
tri‹n cÖ th‹, tâm trí, linh hÒn mình ra 
sao? Mình Çã vui Çùa, giäi trí cÛng nhÜ 
làm viŒc nhÜ th‰ nào? N‰u m‡i ngày 
làm ÇÜ®c nhÜ vÆy, ta s§m nhÆn ra 
mình bÎ thÃt thæng b¢ng ª Çi‹m nào và 
mình së có th‹ ÇiŠu chÌnh trÜ§c khi 
quá mu¶n. 

ThÙ ba, ta nên nh§ là nghiŒp báo 
có th‹ trùng lai nh¢m giäm sÙc dao 
Ç¶ng cûa quä l¡c, cho Ç‰n khi h†c 
xong bài h†c Çó. Và s¿ nh§ låi này có 
th‹ giúp ta hi‹u nhiŠu ÇiŠu quan tr†ng. 
Nó giúp ta š thÙc r¢ng khä næng thiên 
phú mình có ÇÜ®c (nhÜ s¡c ÇËp, dáng 
ngÜ©i cao ráo, tài næng, khi‰u hùng 
biŒn, giàu sang, danh v†ng) chÌ là tåm 
b® cho Ç‰n khi ta chÙng tÕ r¢ng mình 
Çáng có ÇÜ®c vïnh viÍn. Có nghïa là tÃt 
cä các khä næng thiên phú này trª 
thành "không th‹ mua chu¶c". ViŒc š 
thÙc r¢ng mình Çang ª giai Çoån thº 
thách khi g¥p vÆn may cÛng nhÜ lúc 
xui xÈo có th‹ thay Ç°i cách nhìn cûa 
ta trÜ§c nh»ng cänh ng¶ xäy Ç‰n cho 
mình, giúp ta Ùng phó m¶t cách bình 
tïnh, dÍ dàng hÖn. 

Ta còn bi‰t r¢ng linh hÒn ti‰n hóa 
rÃt chÆm và lâu dài. Ÿ ƒn ñ¶ ngÜ©i ta 
cho r¢ng m‡i linh hÒn phäi ÇÀu thai 
840.000 ki‰p. Con sÓ có vÈ quá l§n, 
th‰ nhÜng khi thÃy con ngÜ©i có vô sÓ 
tài næng và phäi mÃt nhiŠu th©i gian 
rèn luyŒn m§i có ÇÜ®c m¶t tài (ch£ng 
hån chÖi dÜÖng cÀm hay th°i sáo), vÆy 
n‰u muÓn tÃt cä m†i ÇÙc tính trª nên 
hoàn häo thì có lë nhiŠu ngÜ©i së nghï 
là con sÓ 840.000 ki‰p cho m‡i cá 
nhân là quá ít. 

S¿ tæng trÜªng không chÌ là vÃn ÇŠ 
h†c hÕi nh»ng tài næng, ÇÙc tính m§i 
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cûa m¶t ngÜ©i ngây thÖ, trong tr¡ng, 
t¿a m¶t bäng Çá såch, m¶t t© giÃy tinh 
khôi. ThÜ©ng thì ta phäi bÕ Çi cách cÜ 
xº sái quÃy, lÓi cäm nghï lŒch låc. Xóa 
bÕ cái xÃu là khá hay, song không th‹ 
chuy‹n Ç°i nh»ng khó khæn Çang g¥p 
phäi. LÓi suy nghï, hành Ç¶ng là m¶t 
khuôn mÅu næng lÜ®ng, m¶t ki‹u rung 
Ç¶ng Ç¥c biŒt trong trí óc, v§i š chí 
sinh tÒn và næng lÜ®ng tÕa ra. 

MuÓn Çình chÌ và hoán cäi khuôn 
mÅu næng lÜ®ng này dï nhiên là 
chuyŒn l§n, mÃt nhiŠu th©i gian. Ai Çã 
tØng thº bÕ m¶t thói quen cÓ h»u ÇŠu 
bi‰t phäi khó nh†c nhÜ©ng nào. N‰p 
suy nghï Çã h¢n sâu trong tâm trí nên 
cÀn có š chí mãnh liŒt, tÜ tÜªng m§i 
mÈ, hay ho m§i có th‹ thay Ç°i ÇÜ®c. 

Và viŒc nhÆn thÙc có th‹ có s¿ l¥p 
Çi l¥p låi nào Çó trên bÜ§c ÇÜ©ng ti‰n 
hóa cûa m¶t linh hÒn không làm ta nän 
lòng. ñây Çâu phäi là "s¿ tái diÍn vïnh 
cºu" cûa Nietzsche, cÛng ch£ng là s¿ 
l¥p Çi l¥p låi y chang nhÜ vÆy ki‰p này 
sang ki‰p khác. BÎ nhÜ vÆy thì khi‰p 
quá và ch£ng š nghïa gì. S¿ l¥p Çi l¥p 
låi giÓng hŒt nhau chÌ xäy ra cho m¶t 
linh hÒn nào Çó chÜa thông bài h†c 
cûa mình nên phäi h†c hoài h†c mãi 
cho Ç‰n khi hi‹u ra và thay Ç°i š thÙc. 

Schopenhauer nhÆn xét rÃt tinh t‰: 
"Bao lâu mà š chí cûa ta cÙ nhÜ cÛ thì 
th‰ gi§i này cÛng ch£ng khác gì hiŒn 
nay". 

Bác sï Fred Reinhold cÛng quan 
sát s¿ l¥p Çi l¥p låi này ª các thân chû 
khi ông dùng thuÆt thôi miên ho¥c khí 
carbon dioxide Ç‹ ÇÜa h† lui vŠ tiŠn 
ki‰p. Ch£ng hån có m¶t n» thân chû bÎ 
nhiŠu Çàn ông båo hành ª hiŒn ki‰p 
cho thÃy bà cÛng bÎ båo hành nhÜ th‰ 
trong bao ki‰p trÜ§c. Bác sï Reinhold 
không th‹ bäo Çây là do nghiŒp báo 
hay nhu cÀu thÓng dâm (masochism) 
quá sâu ÇÆm trong tâm. NhÜng ông 
cho r¢ng các bài h†c ª Ç©i Çâu dÍ gì 
h†c nhanh và thu¶c mau. 

N‰u nghiên cÙu kÏ tài liŒu cûa ông 
Cayce ta cÛng Çi Ç‰n k‰t luÆn nhÜ vÆy, 
tÙc là trong m¶t chu‡i tiŠn ki‰p cûa 
m¶t cá nhân ta thÃy có nhiŠu thay Ç°i 
song cÛng có m¶t sÓ loåi kinh nghiŒm 
cÙ ti‰p diÍn dai d£ng ª m¶t lïnh v¿c 
Ç¥c biŒt nào Çó. Thí dø trÜ©ng h®p cô 
gái ª Norfolk s¿ l¥p Çi l¥p låi xäy ra ª 
vóc dáng và niŠm kiêu hãnh. Còn 
trong các trÜ©ng h®p khác ta thÃy nó 
thu¶c lïnh v¿c tính døc, khuynh hÜ§ng 
thích tu hành Än dÆt, tính ÜÖng ngånh 
ho¥c båo hành. Rõ ràng là m‡i linh 
hÒn không th‹ nhanh chóng, dÍ dàng 
h†c m¶t lÀn là thu¶c bài. 

S¿ l¥p Çi l¥p låi là quy luÆt cûa h†c 
tÆp, là tiŠn ÇŠ cûa tâm lš giáo døc. Th‰ 
thì không lš do gì nó ch£ng th‹ là tiŠn 
ÇŠ tâm lš giáo døc cûa cä vÛ trø. 

N‰u suy nghï sâu hÖn vŠ vÃn ÇŠ 
này, ta së thÃy quä h©i h®t khi có 
nh»ng kÈ cÙ nghï r¢ng: "ñây là ki‰p 
sÓng cuÓi cùng cûa tôi trên dÜÖng th‰". 

CÀn phân biŒt câu nói này v§i l©i 
than thª khác mà ta cÛng thÜ©ng 
nghe: "Tôi ch£ng muÓn ÇÀu thai trª låi 
trÀn gian". ViŒc không muÓn Çó có th‹ 
b¡t nguÒn tØ n‡i chán ngán cu¶c Ç©i, 
cäm thÃy thÃt båi ho¥c cho r¢ng vui 
sÜ§ng sao quá ít mà Çau kh° låi rÃt 
nhiŠu. Nghï nhÜ vÆy cÛng dÍ hi‹u thôi 
và cÛng dÍ thông cäm miÍn là y không 
vì th‰ mà k‰t luÆn r¢ng y së không bao 
gi© ÇÀu thai n»a. H†c sinh Çâu ÇÜ®c 
phép t¿ quy‰t ÇÎnh së thôi trª låi 
trÜ©ng. Chúng còn phäi h†c nhiŠu thÙ 
l¡m. Và chúng ta cÛng vÆy thôi, Çang ª 
mÃy l§p thÃp mà sao låi có th‹ t¿ š 
quy‰t ÇÎnh không thèm trª låi dÜÖng 
trÀn Ç‹ h†c ti‰p. 

VŠ m¶t phÜÖng diŒn thì câu nói này 
có vÈ ch£ng khác chi l©i nói cûa ai Çó 
sau khi Çánh chén no say trong ngày 
LÍ Tå ÷n Thanksgiving: "Tr†n cä tuÀn 
t§i, t§ ch£ng muÓn æn Çâu", ho¥c "T§ 
së ch£ng thèm nhìn mÃy con gà tây 
n»a!". Th‰ nhÜng sau Çó chÌ có sáu 
ti‰ng ÇÒng hÒ, khi có ngÜ©i rû Çi æn 
khuya là anh ta quên bén Çi nh»ng gì 
Çã dõng dåc hÙa cÛng nhÜ Çánh mÃt 
luôn s¿ ÇiŠu Ç¶. H† Çi æn xæng-ušch 
kËp thÎt gà tây. S¿ ÇiŠu Ç¶ trong cu¶c 
sÓng nói chung cÛng tÜÖng t¿ th‰ thôi. 
Lòng ham sÓng bØng cháy thÆt mãnh 
liŒt, dù tr†n ki‰p chÎu cänh Çau thÜÖng, 
kh° sª cÛng không bÎ dÆp t¡t. 

Tuy nhiên câu nói "Tôi cäm thÃy 
Çây là ki‰p cuÓi cùng cûa tôi trên cõi 
Ç©i" låi có š nghïa khác. Có vÈ phÀn 
nào quá t¿ kiêu, phÀn nào không rõ là 
phäi träi qua bao cu¶c tôi luyŒn (dù l¥p 
Çi l¥p låi hay khác biŒt) thì linh hÒn m§i 
trª nên hoàn häo, phÀn nào lÀm lÅn 
gi»a nhÆn thÙc vŠ m¶t ÇÙc tính và viŒc 
thû Ç¡c ÇÙc tính Çó. 

ñâu phäi chÌ Ç†c hay vi‰t vài quy‹n 
sách vŠ huyŠn bí h†c, thiŠn ÇÎnh, luân 
hÒi là ta Ç¡c Çåo. BÃy nhiêu Çó chÜa 
Çû Ç‹ hi‹u các ÇÎnh luÆt cûa s¿ sÓng, 
Ç‹ nhÆn thÙc các nguyên t¡c suy nghï, 
æn ª sao cho phäi Çåo, ho¥c thÃu rõ 
luÆt nhân quä. 

Dï nhiên các hi‹u bi‰t, thØa nhÆn 
này Çòi hÕi m¶t mÙc Ç¶ trÜªng thành 
nào Çó. Chúng chû y‰u n¢m ª trí tuŒ 
cûa ta hÖn là ª nÖi nào khác, nhÜng 
chúng phäi thâm nhÆp vào thÎt xÜÖng. 

Chúng phäi ÇÜ®c cø th‹ hóa ª thân th‹ 
và Ç©i sÓng cûa ta. ChuyŒn này cÀn có 
th©i gian, cÓ g¡ng, næng l¿c, chú tâm, 
tÆn tøy và cách Ùng xº v§i bi‰t bao 
hoàn cänh khác biŒt. 

NghŒ sï nào cÛng rành là phäi 
phÃn ÇÃu cam go nhÜ th‰ nào m§i th‹ 
hiŒn ÇÜ®c lš tÜªng mình lên trang giÃy, 
khung vë hay khÓi Çá. Còn chúng ta 
thì ai cÛng phäi phÃn ÇÃu Ç‹ cø th‹ 
hóa các khái niŒm vŠ th¿c tåi và tính 
Çúng Ç¡n (mà dÀn dà ta có ÇÜ®c nh© š 
thÙc) lên thân th‹ mình. 

S¿ sÓng không phäi b‡ng dÜng mà 
có. Hành trình Ç‹ Çåt Çåo ho¥c trª nên 
hoàn häo cÛng Çâu dÍ dàng gì. 

Ngày xÜa Marcus Aurelius tØng vi‰t 
trong nhÆt kš: "Hãy ÇÙng th£ng ngÜ©i, 
n‰u không bån së bÎ d¿ng th£ng 
ngÜ©i!". Câu này thâm thúy l¡m, áp 
døng cho tÃt cä chúng ta. Có th‹ 
Aurelius ch£ng bi‰t chi vŠ luân hÒi 
nghiŒp báo, song ông Çã nói lên chân 
lš cûa luân hÒi. N‰u ta bi‰t gi» k› luÆt, 
bi‰t ræn dåy chính mình thì ch£ng còn 
bÎ k› luÆt cûa hoàn cänh bên ngoài 
trØng phåt ta. 

Tóm låi n‰u thæng b¢ng là š muÓn 
cûa vÛ trø, dù v§i š nghïa thæng b¢ng 
gi»a các thÙ ÇÓi lÆp, hay s¿ phân bÓ 
næng lÜ®ng m¶t cách hài hòa cho các 
b¶ phÆn, hay s¿ thæng b¢ng gi»a nhÆp 
và xuÃt, ta có th‹ sÓng hài hòa v§i vÛ 
trø b¢ng cách tåo thæng b¢ng cho tÃt 
cä các lïnh v¿c này m¶t cách có š 
thÙc. 

Trong th©i Çåi chúng ta có lë không 
có s¿ diÍn Çåt nào vŠ š tÜªng này låi 
sâu s¡c, súc tích hÖn nh»ng dòng dÜ§i 
Çây cûa Edward Carpenter trong 
quy‹n The Secret of Time and Satan:  

"Xin ch§ nän lòng n‰u bån là con 
ngÜ©i cûa th©i vÆn rûi may, lŒ thu¶c 
vào Con Tåo và ÇÎnh mŒnh", 

Vì n‰u bån không lŒ thu¶c vào th©i 
vÆn rûi may thì bån là Chû nhân cûa 
chính mình. 

NhÜng vì chÜa là Chû nhân các 
døc v†ng và quyŠn næng cûa bän thân, 
bån phäi lŒ thu¶c vào m¶t quyŠn næng 
khác. 

Và n‰u bån thích Ç¥t tên cho cái 
quyŠn næng Çó là "S¿ May Rûi", 

Nó chính là thiên thÀn mà bån phäi 
vÆt l¶n v§i". 

 
Xin xem kÿ t§i: 

ChÜÖng VI - K‰t LuÆn 
 

(Ho¢ng-Phi LÜu Ho¢ng-NguyŒn) 
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ñoàn Væn Thông 
 

(Ti‰p theo VG sÓ  134) 
 

ChÜÖng IV 
 

các nhà khoa h†c sÜu tÆp  
và nghiên cÙu vŠ linh hÒn 

 
* HiŒn tÜ®ng xuÃt hÒn 
* S®i dây liên k‰t gi»a  
linh hÒn và thân xác 

 
 

S®i dây liên k‰t gi»a linh hÒn 
và th‹ xác - silver cord - 
 
NhÜ Çã trình bày tØ trÜ§c, sách vi‰t 

vŠ s¿ ch‰t g†i là Tº ThÜ cûa Ai CÆp 
cÛng nhÜ các tài liŒu vŠ Tº ThÜ c° xÜa 
ª các thiŠn viŒn Tây Tång thÜ©ng nh¡c 
Ç‰n hình änh cûa m¶t vÆt th‹ giÓng s®i 
dây liên k‰t nÓi liŠn gi»a linh hÒn và 
th‹ xác. Dawasandup là m¶t nhà 
nghiên cÙu cõi ch‰t n°i ti‰ng cûa Tây 
Tång Çã nói nhÜ sau vŠ s®i dây liên 
k‰t Ãy: 

"ñó là m¶t th‹ Ç¥c biŒt nÓi liŠn linh 
hÒn và thân xác. Khi ch‰t, linh hÒn 
thoát ra tØ m¶t huyŒt Çåo ª ÇÌnh ÇÀu 
nhÜng chÜa lìa h£n th‹ xác mà còn 
liên hŒ qua m¶t s®i dây vô hình, s®i 
dây này rÃt khó thÃy, nhÜng các bÆc 
chân tu ÇŠu thÃy rõ và ngay cä nh»ng 
ngÜ©i trÀn m¡t thÎt Çôi khi cÛng có th‹ 
thÃy. TrÜ§c khi hÒn lìa khÕi xác, s®i 
dây Ãy th¡t låi, nhÕ dÀn rÒi ÇÙt h£n..." 
Nhà nghiên cÙu Robert Crookall Çã ghi 
nhÆn trong cuÓn Out of the Body 
Experiences nh»ng hình änh thÃy 
ÇÜ®c cûa m¶t sÓ nhà khoa h†c vŠ s®i 
dây huyŠn bí này. Bác sï R. J. Staver 

Çã cho bi‰t là chính m¡t ông Çã trông 
thÃy rõ ràng m¶t giäi hÖi tr¡ng båc 
giÓng s®i dây xuÃt phát tØ ÇÀu ngÜ©i 
cha Çang hÃp hÓi. Trong phút chia ly 
Ãy, tâm thÀn ông giao Ç¶ng månh 
nhÜng vÅn không r©i quan sát s®i dây 
båc và dÀn dÀn s®i dây rung Ç¶ng, nhÕ 
låi và ÇÙt h£n vØa lúc ngÜ©i cha thª hÖi 
cuÓi cùng. Các nhà nghiên cÙu hiŒn 
nay công nhÆn r¢ng vÃn ÇŠ có s®i dây 
hiŒn h»u nÓi liŠn cÖ th‹ ngÜ©i ch‰t và 
phÀn m© Çøc không có hình dång rõ 
ràng là m¶t vÃn ÇŠ Çáng quan tâm. 
N‰u nghiên cÙu chi ti‰t hÖn, ch¡c ch¡n 
gi§i y khoa së có ÇÜ®c m¶t s¿ kiŒn vô 
cùng giá trÎ trong các lãnh v¿c sÓng 
ch‰t, th©i kh¡c quy‰t ÇÎnh cûa s¿ ch‰t 
và nhÃt là khä næng xác ÇÎnh bŒnh 
nhân không hoàn toàn Çã ch‰t së ÇÜ®c 
rõ ràng hÖn, tránh ÇÜ®c ÇiŠu không 
may vŠ quy‰t ÇÎnh tº vong lÀm låc. 
Các nhà khoa h†c tåm g†i phÀn liên 
k‰t Çó là s®i dây båc "silver cord" giáo 
sÜ R. Crookall k‹ vŠ trÜ©ng h®p ngÜ©i 
con trai cûa giáo sÜ P. J. Hitchcock có 
lÀn r©i khÕi giÜ©ng ngû b‡ng nhiên anh 
ta cäm thÃy nhÜ có cái gì Çó bÃt °n ª 
sau lÜng, anh quay låi nhìn và thÃy có 
m¶t s®i dây sáng rÃt mÕng manh kéo 
dài sau ÇÀu. Nhìn kÏ låi anh thÃy s®i 
dây này nÓi liŠn nÖi anh n¢m ngû. 
Nh»ng ngÜ©i vì lš do gì Çó Çã ch‰t Çi 
sÓng låi, h† mô tä r¢ng h† Çã thoát ra 
khÕi thân xác h† trong m¶t th©i gian 
nào Çó và Çã thÃy chính h† n¢m bÃt 
Ç¶ng. ñiŠu Çáng lÜu š là h† còn thÃy 
m¶t s®i dây liên k‰t nÓi liŠn h† v§i thân 
xác Ãy. ñây là trÜ©ng h®p mà Robert 
Crookall Çã thu thÆp ÇÜ®c tØ nh»ng 
nhân vÆt Çáng tin cÆy, nhÜ các nhà 
tâm lš h†c và các nhà khoa h†c: 
Reverend L., J. Bertrand, Oliver Fox, 
bà Boorman nh»ng ngÜ©i này Çã có 
lÀn trông thÃy rõ ràng mình r©i khÕi 
thân xác m¶t cách t¿ nhiên nhÜ ngÜ©i 
ta rút t© giÃy trong tÆp giÃy ra vÆy và 
h† cÛng thÃy cä s®i dây sáng nÓi liŠn 
h† và thân xác h†. (J. also noticed a 
silver light between me and body). Bà 
Argles, Prothero cÛng Çã mô tä r¢ng 
chính bà có lÀn nhìn xuÓng thÃy cÖ th‹ 
mình bÃt Ç¶ng trên giÜ©ng nhÜ ngÜ©i 
ch‰t và có m¶t s®i dây liên k‰t gi»a 
thân xác bà và... "chính bà". Bác sï 
Wiltse k‹ r¢ng: Có lÀn gi»a khuya, tôi 
Çang Çi trong hành lang bŒnh viŒn, bÃt 
thÀn tôi nhìn ra sau và thÃy m¶t s®i 
dây nhÕ giÓng dây mång nhŒn nhÜ 
dính m¶t ÇÀu dây vào sau ót ÇÀu tôi. 
M¶t tài liŒu ÇÜ®c thu thÆp tåi Na Uy 
(Norway), Engeborg con gái cûa 
Judge Dahl Çã có lÀn thoát hÒn khÕi cÖ 

th‹ và mô tä nhÜ sau: "Tôi thÃy tôi nhÜ 
lÜ§t ra khÕi cÖ th‹ mình m¶t cách nhË 
nhàng rÒi tôi thÃy có m¶t s®i dây theo 
tôi". 

 Bác sï R. B. Hout Çã có lÀn thÃy 3 
bŒnh nhân trong nh»ng lÀn gây mê, 
ÇŠu có khói m© Çøc thoát ra lÖ lºng 
gÀn cÖ th‹ h†, nÓi liŠn bªi s®i dây nhÜ 
ch§p sáng. Theo bác sï Hout thì s¿ 
ch§p sáng Ãy chÌ rõ sÙc sÓng Ç¶ng, là 
sanh hoåt l¿c chÙng tÕ nh»ng ngÜ©i 
này vÅn còn sÓng. Khác v§i nh»ng 
trÜ©ng h®p quan sát ª ngÜ©i s¡p lìa 
Ç©i. 

Theo J. C. Street, nhà khoa h†c 
này Çã có lÀn trông thÃy m¶t làn hÖi r©i 
khÕi th‹ xác m¶t ngÜ©i ch‰t. ñiŠu lå 
lùng là ông còn thÃy rõ rŒt làn hÖi này 
dÀn dÀn có dång th‹ cûa m¶t hình 
ngÜ©i. Ông G. Çã chÙng ki‰n hình änh 
xuÃt hÒn cûa ngÜ©i v® lúc bà này qua 
Ç©i và cÛng Çã thÃy ÇÜ®c s®i dây nÓi 
gi»a hÒn và xác (s¿ kiŒn này Çã ÇÜ®c 
H¶i Nghiên CÙu Các HiŒn TÜ®ng Linh 
HÒn Çæng täi trên Ç¥c san cûa H¶i - 
1918) (Society for Psychical 
Research). 

Cô F.E. Porter Çã có lÀn chÙng 
ki‰n gi© hÃp hÓi cûa m¶t ngÜ©i Çàn 
ông và cô thÃy rõ ràng s®i dây båc 
rung Ç¶ng, nhÃp nhô lên xuÓng... 

Tåp chí Psychic News ngày 
21.5.1966 có Çæng m¶t bài vi‰t cûa 
nhà nghiên cÙu Gordon Turner vŠ vÃn 
ÇŠ "s®i dây liên k‰t", theo Çó chính G. 
Turner cÛng Çã trông thÃy rõ ràng m¶t 
bŒnh nhân vØa trút hÖi thª cuÓi cùng 
thì ÇÒng th©i thoát ra tØ cÖ th‹ ngÜ©i 
Çó m¶t s®i dây óng ánh màu båc rung 
Ç¶ng rÒi bi‰n dÀn. Bác sï R. B. Hout Çã 
tÜ©ng thuÆt låi trong m¶t tài liŒu khoa 
h†c cûa ông (Light, 1935 trang 209) vŠ 
hiŒn tÜ®ng lå thÜ©ng mà ông Çã thÃy 
ÇÜ®c khi bà Dì ông qua Ç©i. Lúc bà 
vØa t¡t thª, ông thÃy m¶t khÓi tr¡ng 
m© Çøc r©i khÕi thân xác bà, khÓi tr¡ng 
này lŠnh bŠnh cách bà 2 feet và nhÜ 
Çang treo lÖ lºng. M‡i khi nh§ låi ông 
låi có cäm tÜªng nhÜ có m¶t bong 
bóng bay tr¡ng Çøc ª trên cÖ th‹ ngÜ©i 
Dì ông. KhÓi hÖi Ãy dÀn dÀn có dång 
th‹ cûa m¶t con ngÜ©i và trong giây 
phút lå lùng Çó, ông nghï ngay r¢ng 
khÓi hÖi Ãy lÃy dång hình hài cûa chính 
ngÜ©i Dì cûa ông. ñiŠu kÿ dÎ ông vi‰t 
ti‰p là khÓi hÖi không tan ngay nhÜ các 
báo cáo tÜ®ng t¿ mà ông thÜ©ng Ç†c, 
trái låi ª Çây ông thÃy khÓi hÖi chuy‹n 
bi‰n rõ ràng trong khi ông ti‰p tøc 
chæm chú quan sát. ñ¥c biŒt trên khÓi 
hÖi có dång hình ngÜ©i Ãy, gÜÖng m¥t 
ngÜ©i ch‰t hiŒn ra v§i Çôi m¡t nh¡m 
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nghiŠn và tØ khÓi hÖi tÕa ra ánh sáng 
nhÜ huÿnh quang. Ngoài ra ông còn 
thÃy ÇÜ®c cä s®i dây liên k‰t nÓi liŠn tØ 
ÇÀu thân xác ngÜ©i Dì và ÇÀu cûa khÓi 
hÖi. Bác sï R.B. Hout Çã kh£ng ÇÎnh 
r¢ng khÓi hÖi Ãy chính là Linh HÒn cûa 
Dì ông. Ông mô tä r¢ng s®i dây liên 
k‰t Ãy giÓng nhÜ s®i dây rÓn nÓi liŠn 
ngÜ©i mË và hài nhi m§i sanh. Theo 
bác sï Hout thì rõ ràng s®i dây liên k‰t 
này phát xuÃt tØ trong não b¶ cûa 
ngÜ©i ch‰t, xuyên qua h¶p s† và ra 
ngoài Ç‹ nÓi liŠn v§i phÀn mà ông g†i 
là linh hÒn, màu s¡c rõ ràng là màu 
ánh båc và thÜ©ng tÕa sáng lân tinh 
trông có vÈ sÓng Ç¶ng lå thÜ©ng nhÜ 
truyŠn næng l¿c sÓng qua cho khÓi h®i. 
S®i dây càng lúc càng rung Ç¶ng lung 
linh theo nhÎp nhÜ nhÎp ÇÆp cûa tim. 
ñiŠu này làm ông liên tÜªng t§i s¿ 
chuy‹n hóa nhÎp ÇÆp cûa tim ngÜ©i 
ch‰t sang cho linh hÒn. Sau cùng s¿ 
rung Ç¶ng cûa s®i dây båc ngØng h£n 
và trª nên sáng m©, tan tÕa dÀn ra và 
thu nhÕ dÀn tØ tØ vŠ phía ÇÀu ngÜ©i 
ch‰t và khi toàn b¶ s®i dây liên k‰t Ãy 
ÇÙt, bi‰n h£n thì hÖi Ãm trên cÖ th‹ 
ngÜ©i ch‰t không còn n»a và khÓi hÖi 
linh Ç¶ng kia cÛng không còn. M¶t 
ÇiŠu làm bác sï R.B. Hout rÃt Ç°i ngåc 
nhiên khi ông theo dõi giai Çoån sau 
cùng này là khÓi hÖi có dång th‹ ngÜ©i 
Ãy trÜ§c Çây ª th‰ n¢m ngang thì bây 
gi© trª nên th£ng ÇÙng hai m¡t nh¡m 
nghiŠn nÖi gÜÖng m¥t xuÃt hiŒn ª khÓi 
hÖi gi© Çây mª ra và gÜÖng m¥t không 
còn buÒn bä äm Çåm n»a mà nhÜ 
phäng phÃt s¿ an låc yên bình. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình änh mô tä các vÎ th‰ hÒn r©i khÕi xác 
và s®i dây båc (silver cord). HÒn tách r©i 
khÕi xác thân nhÜng còn gi» bªi m¶t s®i dây 
liên låc màu sáng båc lung linh. LÜu š s®i 
dây båc phát xuÃt tØ ÇÀu ngÜ©i ch‰t Ç‹ nÓi 
v§i phía sau phÀn ÇÀu cûa phÀn linh hÒn 
Çang sao chép låi dång th‹ cûa ngÜ©i ch‰t. 
(Theo tài liŒu cûa Robert Crookall và cûa 
Time - Life Books) 

 
Sau khi chÙng ki‰n tÆn m¡t nh»ng 

hình änh lå lùng phát sinh khi ngÜ©i Dì 
qua Ç©i, bác sï R.B. Hout hoàn toàn 
thay Ç°i thái Ç¶ và cách suy nghï ÇÓi 
v§i nh»ng vÃn ÇŠ có tính cách siêu linh 

huyŠn bí. Bác sï Hout phát bi‹u nhÜ 
sau v§i các ÇÒng nghiŒp vŠ vÃn ÇŠ linh 
hÒn: "Rõ ràng gi§i y khoa chÌ m§i n¡m 
ÇÜ®c m¶t trong hàng ngàn vÃn ÇŠ sinh 
tº cûa con ngÜ©i. Chúng ta còn phäi 
bó tay trÜ§c vô sÓ s¿ kiŒn vô hình tác 
Ç¶ng vào cu¶c sÓng con ngÜ©i. Nh»ng 
gì mà tØ lâu chúng ta cho là huyŠn 
ho¥c, phän khoa h†c phÀn l§n là do 
bªi nh»ng s¿ kiŒn Ãy n¢m ngoài phåm 
vi quan sát cûa khä næng con ngÜ©i 
mà linh hÒn là m¶t trong vô sÓ s¿ 
kiŒn..." 

Bác sï E.W. Oaten cÛng Çã có lÀn 
quan sát thÆt kÏ nh»ng diÍn bi‰n xäy 
ra lúc ngÜ©i bån cûa ông tên là Daisy 
qua Ç©i. TrÜ§c tiên ông thÃy m¶t khÓi 
hÖi nhË phäng phÃt nhÜ khói thuÓc lá 
bÓc lên theo ÇÜ©ng th£ng ÇÙng tØ thân 
xác ngÜ©i vØa t¡t hÖi. KhÓi hÖi lÖ lºng 
có ÇÜ©ng kính khoäng 3 inches (m¶t 
inch b¢ng 25,4 ly). Sau Çó, dÀn dÀn 
khÓi hÖi tÕa ra, chuy‹n Ç°i thành dång 
th‹ con ngÜ©i rÒi m¶t giäi sáng giÓng 
nhÜ s®i dây lung linh nÓi liŠn thân xác 
ngÜ©i ch‰t và khÓi hÖi Ãy khi‰n khÓi 
hÖi nhÜ bÒng bŠnh trôi n°i trong không 
khí. Ti‰p Ç‰n khÓi hÖi nhÜ nhÃc b°ng 
lên, phÆp phÒng nhÜ cái bóng bóng 
cæng và giäm hÖi ÇŠu Ç¥n trong khi Çó 
s®i dây liên k‰t b¡t ÇÀu giãn dài ra, 
khi‰n bŠ ngang rút låi và cuÓi cùng s®i 
dây rung Ç¶ng månh và ÇÙt h£n làm 
tách r©i hoàn toàn s¿ liên låc gi»a thân 
xác cûa Daisy và khÓi hÖi lÖ lºng kia. 
Lúc bÃy gi© khÓi hÖi không còn ràng 
bu¶c v§i thân xác n»a nên tØ tØ tan tÕa 
trong không khí và bi‰n mÃt. 

M.H. Tester (Psychic News, ngày 
26.3.1966) Çã vi‰t m¶t bài tÜ©ng thuÆt 
vŠ hiŒn tÜ®ng xuÃt hÒn và s®i dây liên 
k‰t mà chính ông và ngÜ©i chÎ Çã cùng 
thÃy khi ngÜ©i cha qua Ç©i. TrÜ§c khi 
ngÜ©i cha qua Ç©i khoäng 2 gi©, hai 
chÎ em Tester Çã thÃy linh hÒn ngÜ©i 
cha tØ tØ thoát ra khÕi cÖ th‹ (lúc này 
ngÜ©i cha Çang trong tình trång hôn 
mê) nhÜng còn lÖ lºng ch§ không thoát 
Çi xa vì có m¶t giäi m© sáng giÓng m¶t 
s®i dây phát ra tØ cÖ th‹ ngÜ©i s¡p 
ch‰t gi» låi. DÀn dÀn s®i dây giãn ra 
rung Ç¶ng và mänh dÀn rÒi ÇÙt h£n, 
lúc Çó hai chÎ em Tester thÃy ngÜ©i 
cha nÃc lên và t¡t thª. Trong Çoån k‰t 
cûa bài vi‰t vŠ hiŒn tÜ®ng này, M.H. 
Tester Çã vi‰t nhÜ sau trong tåp chí 
Psychic New - 1966: "Gradually, the 
cord lengthened as his spirit moved 
further away: It continued to pulse 
slowly... Then the "silver cord" stopped 
pulsing... It dissolved... My father was 
dead..." 

Bác sï R.J. Staver (Hoa Kÿ) Çã k‹ 
r¢ng: "Tôi Çã túc tr¿c bên giÜ©ng cha 
tôi khi ngÜ©i s¡p qua Ç©i. Sau nh»ng 
l©i træn trÓi cûa cha tôi, tôi thÃy tØ ÇÌnh 
ÇÀu ngÜ©i phát ra m¶t giäi sáng m© 
nhÜ s®i dây và cuÓi giäi này là m¶t làn 
hÖi tÕa ra màu tr¡ng Çøc. VŠ sau Ç†c 
các tài liŒu, tôi thÃy có nh»ng trùng 
h®p lå lùng vŠ nh»ng báo cáo tØ các 
nÖi vŠ hiŒn tÜ®ng xuÃt hÒn". 

TØ ƒn ñ¶, V.D. Rishi (1956) cÛng 
có tÜ©ng thuÆt m¶t trÜ©ng h®p tÜÖng t¿ 
vŠ khÓi hÖi thoát ra giÓng nhÜ hÖi nÜ§c 
tØ ÇÀu ngÜ©i m§i ch‰t và khÓi hÖi Ãy 
dÀn dÀn có dång cÖ th‹ ngÜ©i và duy 
trì khoäng 1, 2 gi©. Dång hÖi xuÃt hiŒn 
th£ng ÇÙng trên cÖ th‹ ngÜ©i ch‰t và 
ÇÜ®c nÓi b¢ng m¶t s®i dây liên k‰t dài 
Ç¶ 2 feet (1 feet = 30 cm) (V.D. Rishi 
cÛng có s¿ so sánh r¢ng s®i dây liên 
k‰t này tÜÖng t¿ nhÜ s®i dây rÓn cûa 
bào thai). So sánh này cÛng trùng h®p 
v§i nh»ng so sánh cûa nh»ng ngÜ©i Çã 
tØng theo dõi, trông thÃy s®i dây liên 
k‰t. H.A. và F.H Curtiss cÛng cho r¢ng 
có s¿ tÜÖng ÇÒng gi»a s®i dây liên k‰t 
v§i s®i dây rÓn ª thai nhi. Nh»ng mô tä 
cûa Florence Marrygat tÜÖng t¿ nhÜ 
mô tä cûa bác sï Hout và E.W. Oaten: 
"M¶t Çám mÃy màu sÜÖng khói tø låi 
trên ÇÀu ngÜ©i m§i t¡t hÖi rÒi tan tÕa ra 
Ç‹ chuy‹n bi‰n thành hình dång ngÜ©i 
ch‰t, lÖ lºng trong không khí cách th‹ 
xác ngÜ©i ch‰t khoäng 3 feet và nÓi 
liŠn bªi m¶t s®i dây lÃp lánh màu sáng 
båc". Các báo cáo khác liên hŒ Ç‰n 
vÃn ÇŠ mô tä trên khá nhiŠu và nhà 
nghiên cÙu Robert Crookall Çã sÜu tÆp 
låi có hŒ thÓng. Có th‹ k‹ tên nh»ng 
nhân chÙng Çã phát hiŒn ra s¿ kiŒn 
trên khi h† gÀn gÛi v§i ngÜ©i ch‰t trong 
gi© phút hÃp hÓi. Leslie Curnow (trong 
Quart, Trans. B.C.P.S.-1926), Geoffrey 
Hodson (Clairvoyant Research on the 
Life After Death-1938), William 
starnton Moses (Spirit Teaching), Bà 
Josephine Taylor, Charles Moore, bác 
sï A.J. Davis. ñ¥c biŒt bác sï A.J. 
Davis và bác sï Raynor C. Johnson 
cho r¢ng khi khÓi hÖi thoát khÕi cÖ th‹, 
cái khÓi hÖi nhÜ sÜÖng khói mà ta có 
th‹ g†i là linh hÒn Ãy tØ tØ ÇÜ®c 
chuy‹n bi‰n thành dång th‹ ngÜ©i, 
ÇÀu, vai, c°... trong khi chuy‹n tÜ th‰ 
tØ n¢m sang th£ng ÇÙng. N‰u thoåt 
nhìn qua ta có th‹ nghï r¢ng Çó là hình 
änh ÇÙa bé thoát ra tØ ngÜ©i mË hay 
linh hÒn thoát ra tØ thân xác ngÜ©i m§i 
ch‰t. Estelle Roberts (Forty years a 
Medium) cÛng Çã mô tä nh»ng hình 
änh tÜÖng t¿. Hôm chÒng bà Estelle 
Roberts qua Ç©i bà Çã túc tr¿c bên 
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giÜ©ng bŒnh cûa ông. Khi ông t¡t hÖi, 
bà trông thÃy rõ ràng linh hÒn thoát ra 
khÕi cÖ th‹ cûa ông. PhÀn ÇÀu cûa 
chÒng bà nhÜ tÕa l§p sÜÖng m© rÒi 
khÓi hÖi có dång ngÜ©i tåo lÆp dÀn và 
nhÜ lÖ lºng trên cÖ th‹ chÒng bà v§i 
khoäng cách Ç¶ vài centimet. KhÓi hÖi 
Ãy n¢m ngang gÀn song song v§i th‹ 
xác ngÜ©i ch‰t và có m¶t giäi sáng 
mänh nÓi liŠn th‹ xác v§i khÓi hÖi Ãy ª 
phÀn ÇÀu. Sau Çó bà thÃy s®i dây Ãy 
th¡t nhÕ låi ÇÙt r©i và khÓi hÖi chao 
Çäo, bÒng bŠnh lên cao rÒi xuyên ra 
vách tÜ©ng nhà... bi‰n mÃt. Bác sï D.P. 
Kayner cÛng ghi låi nh»ng trÜ©ng h®p 
mà ông Çã thÃy khi ngÜ©i bŒnh t¡t thª 
vŠ s®i dây liên k‰t và làn hÖi màu tr¡ng 
Çøc. Giáo sÜ M. Eliade Çã Çi xa hÖn 
trong viŒc thu thÆp tài liŒu tØ nh»ng 
ngÜ©i ª m‡i quÓc gia khác nhau vŠ 
kinh nghiŒm h† Çã träi qua trong hiŒn 
tÜ®ng xuÃt hÒn và nhÃt là vŠ hai hình 
änh mà chính các nhà khoa h†c Çã 
thÃy giÓng nhau Çó là s®i dây liên k‰t 
và khÓi sÜÖng khói g†i là hÒn hay linh 
hÒn thoát khÕi thân xác. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giai Çoån ÇÀu Linh HÒn tách r©i th‹ xác, lÖ 
lºng trên cao và ª th‰ n¢m ngang. LÜu š s®i 
dây liên låc gi»a hai th‹. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giai Çoån k‰ ti‰p dång th‹ Linh HÒn ª th‰ 
th£ng ÇÙng và sau cùng lìa khÕi cÖ th‹ 
hoàn toàn khi s®i dây liên k‰t ÇÙt lìa. 

 
Theo giáo sÜ M. Eliade thì ÇÓi v§i 

Ça sÓ ngÜ©i B¡c Phi, Tây Tång, Úc 
Châu, ƒn ñ¶... h† ÇŠu có nghe hay Çã 
thÃy nh»ng gì mà các nhà khoa h†c Çã 
mô tä. H† g†i s®i dây båc (silver cord) 
Ãy là m¶t chu‡i sáng hay cái chu‡i dây 
mà giáo sÜ M. Eliade dÎch là Rope. 
NgÜ©i Á Châu và Hungary g†i là cái 
cán, gÆy cûa sÙc sÓng hay tråm liên 
låc (M. Eliade låi dÎch là a Stick hay 
post). NgÜ©i Hå Uy Di, Ái Nhï Lan, 
NhÆt, Pô ly nê xi (Polynesia) Nam 
DÜÖng... g†i là giäi liên h®p hay cÀu 

vÒng mà giáo sÜ Eliade dÎch là Ribbon 
hay Rainbow. NgÜ©i Úc thì g†i là s®i 
dây chuy‹n Ç°i. NgÜ©i Hy Låp, 
Bornes, Nam MÏ, Sarawak... g†i là cái 
thang liên låc, (A Ladder), ngÜ©i New 
Zealand g†i là cây leo (a vine). ThÆt 
ra, ÇÓi v§i các nhà khoa h†c, tên g†i 
Silver Cord chÜa phäi là chính. Theo 
Robert Crookall thì tùy theo cách nhÆn 
ÇÎnh và quan sát s®i liên låc gi»a phÀn 
g†i là linh hÒn r©i khÕi thân xác mà h† 
có nh»ng tên g†i khác biŒt nhau. Ví dø 
nhÜ "Cord" là s®i dây ÇÜ®c Keane, 
Urguhart, Edwards, Ibbetson, bà May, 
bà Harris, bà Argles, bà Helm, ông 
Goddard thÜ©ng dùng Ç‹ chÌ s®i dây 
liên låc Ãy. Ch» "Ribbon" ÇÜ®c Moss 
và bà Matile dùng, ch» string ÇÜ®c bà 
Doan, bà T.D., bà Folson là nh»ng 
ngÜ©i Çã có kinh nghiŒm quan sát 
ÇÜ®c s¿ xuÃt hiŒn cûa s®i dây liên k‰t 
Ãy xº døng Ç‹ g†i. Còn bà Hutchinson 
thì låi g†i Silver Cord b¢ng Pye line. TØ 
Silver Cord thÜ©ng thông døng hÖn và 
ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i dùng hÖn cä. 

VŠ khoäng cách gi»a th‹ xác và 
phÀn giÓng sÜÖng khói mà ta thÜ©ng 
g†i là Linh HÒn cÛng thay Ç°i theo s¿ 
quan sát cûa m‡i ngÜ©i. Robert 
Crookall ghi nhÆn r¢ng: Bác sï Davis 
Çã thÃy khÓi sÜÖng mù Ãy thoát ra tØ 
cÖ th‹ m¶t bŒnh nhân vØa mÃt lên ª 
trÀn nhà và cách thân xác bŒnh nhân 4 
Ç‰n 5 feet. ñÓi v§i bác sï Hout thì 
khoäng cách tØ 2 Ç‰n 3 feet. Bà Taylor 
thì cho r¢ng khoäng 3 feet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 nh tài liŒu chøp ÇÜ®c khÓi hÖi sáng chói 
thoát ra tØ cÖ th‹ ngÜ©i ch‰t. Hình giáo sÜ 
Crookes Çang quan sát khÓi hÖi lå lùng Çó. 
(Tài liŒu trích trong The Encyclopedia of 
Ghosts-Daniel  Cohen-Avon books - 1991 
USA). 

J.C. Street thì cách 1 foot, Oaten 
vài feet, Hodgson cho r¢ng ngay ª 
phía trên cÖ th‹ ngÜ©i m§i ch‰t có m¶t 
khÓi m© Çøc mà thôi. Còn Moses thì 
cho r¢ng khoäng 1/4 cûa m¶t yard. 
Bác sï Simon thì 6 feet v.v... 

 
Tóm låi, hiŒn tÜ®ng vŠ s®i dây liên 

k‰t gi»a thân xác ngÜ©i ch‰t và phÀn 
giÓng nhÜ sÜÖng khói thoát ra tØ thân 
xác Ãy mà ngÜ©i ta thÜ©ng g†i là hÒn 
hay linh hÒn Çã là s¿ kiŒn mà các nhà 
khoa h†c và nhÃt là gi§i y h†c hiŒn nay 
quan tâm và ra sÙc nghiên cÙu vì nhÜ 
trên Çã trình bày tØ trÜ§c, n‰u s¿ kiŒn 
này là có thÆt nhÜ nhiŠu chÙng nhân 
Çã thÃy rõ ràng thì ch¡c ch¡n së phát 
sinh thêm nh»ng ngành chuyên vŠ s¿ 
ch‰t nhÜ linh hÒn h†c, tº sinh h†c v.v... 

 
Các nhà khoa h†c cÓ g¡ng tìm 

cách Ç‹ có th‹ cø th‹ hóa qua hình 
änh rõ ràng vŠ s®i dây båc Ãy, h† 
không muÓn v§i tinh thÀn khoa h†c 
th¿c nghiŒm låi chÌ d¿a vào nh»ng l©i 
k‹, mô tä cûa nh»ng nhân chÙng dù là 
các nhà khoa h†c Çáng tin cÆy Çi n»a 
mà không có b¢ng c§ rõ ràng. Vì th‰, 
các nhà VÆt Lš Quang H†c, nh»ng tay 
chuyên nghiŒp vŠ thu hình Çã cÓ tìm 
cách ghi låi hình änh vŠ nh»ng gì có 
ÇÜ®c lúc con ngÜ©i vØa trút hÖi thª 
cuÓi cùng. M¶t sÓ hình änh chøp ÇÜ®c 
khÓi hÖi thoát ra tØ cÖ th‹ ngÜ©i m§i 
ch‰t, nhÜng nh»ng nhà nghiên cÙu còn 
muÓn thu ÇÜ®c hình änh rõ ràng vŠ s®i 
dây båc (Silver Cord). Schrenck 
Notzing, Giáo sÜ bác sï n°i ti‰ng th‰ 
gi§i, trong cuÓn Phenomena of 
Materialsation (1928 - Kegan Paul) Çã 
cho r¢ng, qua nh»ng änh chøp vŠ 
nh»ng gì liên hŒ Ç‰n khÓi hÖi hay s®i 
dây båc, tuy không rõ nét nhÜng dù 
sao Çó cÛng là m¶t hình änh Çáng lÜu 
tâm. Có th‹ hình änh Ãy chÌ là l§p 
ngoåi måo che giÃu bên trong nhiŠu bí 
Än hÖn. Theo m¶t sÓ l§n các nhà khoa 
h†c thì hình änh cho thÃy Çó nhÜ là 
m¶t khÓi Siêu VÆt Th‹ có khä næng 
vÆn truyŠn sinh khí cho cÖ th‹ sÓng và 
khi siêu vÆt th‹ Ãy tách khÕi cÖ th‹ tÙc 
là s¿ sÓng không còn, giÓng nhÜ dòng 
ÇiŒn Çã ngÜng truyŠn nguÒn ÇiŒn l¿c 
vào cái máy. 

(Còn ti‰p) 
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ThÙc thÙ tám 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T/S. Lâm NhÜ Tång 
 

(Ti‰p theo VG 136) 
 

G/  NGHIŒP THEO 
M‚DHYAMAKA S‚STRA (TRUNG 
LUÆN) CÑA N‚GARJUNA (LONG 
TH†) 

 
Trong phÀn nói vŠ NghiŒp ngài 

Long Th† vi‰t 33 bài tøng (Ngài CÜu 
Ma La ThÆp dÎch tØ ti‰ng Phån ra Hán 
væn,  NhÜ Tång dÎch tØ Hán væn ra ViŒt 
væn) Ç‹ giäi thích vŠ NghiŒp, nhÜ sau: 

Trong Kinh nói: "H‰t thäy chúng 
sinh theo NghiŒp mà th† sinh. NgÜ©i 
ác thì vào ÇÎa ngøc, ngÜ©i tu phÜ§c thì 
sinh cõi tr©i, ngÜ©i hành ñåo thì ÇÜ®c 
Ni‰t Bàn".  

 
Theo Ngài Long Th†: 
1. NgÜ©i  có khä næng hàng phøc  

tâm 
L®i ích cho chúng sinh 
ñó g†i là tØ thiŒn 
Håt giÓng quä báo  hai Ç©i                
(NhÖn næng hàng phøc tâm, l®i ích 

Ü chúng sinh 
ThÎ danh vi tØ thiŒn, nhÎ th‰ gi§i 

báo chûng) 
Hàng phøc tâm nghïa là Çã diŒt 

ÇÜ®c ác, bÓ thí, trì gi§i, nhÅn nhøc 
v.v... làm l®i låc cho nhân sinh, không 
bÙc håi chúng sinh. ñó là nh»ng viŒc 
thiŒn, gieo nh»ng håt giÓng tÓt cho Ç©i 
nÀy và Ç©i sau. 

 
2. ñåi Thánh nói hai nghiŒp 
TÜ và  tØ TÜ sinh 
Trong tÜ§ng sai biŒt nghiŒp Çó 
Phân biŒt nói nhiŠu  loåi 
(ñåi thánh thuy‰t nhÎ nghiŒp,  tÜ d» 

tùng tÜ sanh 
ThÎ nghiŒp biŒt tÜ§ng trung, chûng 

chûng phân biŒt thuy‰t) 

 LuÆn A Tÿ ñàm g†i hai NghiŒp Çó 
là TÜ NghiŒp và TÜ Dï NghiŒp Çã giäi 
thích ª phÀn trên. 

3. PhÆt Çã nói vŠ  TÜ 
TÙc là nói  Ý NghiŒp 
TØ nÖi TÜ mà sinh  
TÙc là Thân, KhÄu nghiŒp 
(PhÆt sª thuy‰t tÜ giä, sª vÎ š 

nghiŒp thÎ 
Sª tùng tÜ sanh giä,  tÙc thÎ thân 

khÄu nghiŒp)  
4. Thân nghiŒp và KhÄu nghiŒp 
Tác nghiŒp và Vô Tác nghiŒp 
Trong  cä bÓn thÙ Ãy 
ñŠu có thiŒn và bÃt thiŒn 
(Thân nghiŒp cÆp khÄu nghiŒp,  tác 

d» vô tác nghiŒp 
NhÜ thÎ tÙ s¿ trung,  diŒt thiŒn diŒt 

bÃt thiŒn) 
5. TØ  døng sinh phÜ§c ÇÙc 
Sinh  t¶i cÛng nhÜ th‰ 
Cùng TÜ thành bäy pháp 
Hi‹u rõ  các NghiŒp tÜ§ng 
(Tùng døng sanh phÜ§c ÇÙc, t¶i 

sanh diŒt nhÜ thÎ 
CÆp TÜ vi thÃt pháp, næng liÍu chÜ 

nghiŒp tÜ§ng) 
KhÄu NghiŒp có 4 Çó là: v†ng 

ngôn, › ng», lÜ«ng thiŒt, ác khÄu. Thân 
NghiŒp có 3: sát, Çåo, dâm. Trong bäy 
NghiŒp có hai thÙ sai biŒt là Tác 
NghiŒp và Vô Tác NghiŒp. Khi Çang 
hành Ç¶ng g†i là Tác NghiŒp. Hành 
Ç¶ng Çã qua rÒi nhÜng trong trång thái 
vô hình vÅn còn ti‰p diÍn phát sinh g†i 
là Vô Tác NghiŒp. Hai NghiŒp Çó ÇŠu 
có tính ThiŒn và BÃt ThiŒn. 

6. NghiŒp còn Ç‰n  th† báo 
NghiŒp Ãy tÙc là thÜ©ng  
N‰u diŒt tÙc  vô thÜ©ng 
Làm sao sinh  quä báo  
(NghiŒp trø chí th† báo, thÎ nghiŒp 

tÙc vi thÜ©ng 
NhÜ®c diŒt tÙc vô thÜ©ng,  vân hà 

sanh quä báo)  
TrÜ©ng h®p nÀy n‰u không giäi 

thích dÍ rÖi vào chÃp thÜ©ng trái v§i 
luÆt vô thÜ©ng trong PhÆt Giáo. Th‰ 
nhÜng trÜ©ng h®p nÀy làm n°i bÆt 
công næng cûa ThÙc ThÙ Tám là tàng 
tr» NghiŒp dÜ§i dång chûng tº. M¥c 
dÀu các chûng tº chuy‹n bi‰n không 
ngØng nhÜ dòng nÜ§c chäy xi‰t nhÜng 
vÅn không bao gi© Çoån diŒt do Çó 
NghiŒp  dÅn Ç‰n các hÆu quä phát tác 
thành quä báo ª các Ç©i sau. 

7. NhÜ nh»ng  mÀm tÜÖng tøc 
ñŠu tØ håt giÓng sinh 
TØ Çó mà sinh  quä 
Lìa håt  không  tÜÖng tøc 
(NhÜ nha Ç£ng tÜÖng tøc,  giai tùng 

chûng tº sanh 

 

 

Thông Báo 
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Tùng thÎ nhi sanh quä,  ly chûng vô 
tÜÖng tøc) 

8. TØ håt  có tÜÖng tøc 
TØ tÜÖng tøc có quä 
TrÜ§c håt sau có quä 
Không Çoån cÛng không thÜ©ng 
(Tùng chûng h»u tÜÖng tøc,  tùng 

tÜÖng tøc h»u quä 
Tiên chûng hÆu hºu quä, bÃt Çoån 

diŒt bÃt thÜ©ng) 
9. TØ sÖ tâm nhÜ th‰ 
Tâm pháp tÜÖng tøc sanh 
TØ Çó mà có quä 
Lìa tâm, không tÜÖng tøc 
(NhÜ thÎ tùng sÖ tâm,  tâm pháp 

tÜÖng tøc sanh 
Tùng thÎ nhi h»u quä, ly tâm vô 

tÜÖng tøc) 
10. TØ tâm có tÜÖng tøc 
TØ tÜÖng tøc có quä 
TrÜ§c NghiŒp, sau có quä 
Không Çoån cÛng không thÜ©ng 
(Tùng tâm h»u tÜÖng tøc, tùng 

tÜÖng tøc h»u quä 
Tiên nghiŒp hÆu h»u quä, bÃt Çoån 

diŒt bÃt thÜ©ng) 
Nhân duyên và quä báo cûa thiŒn 

NghiŒp: 
11. Tåo thành  phÜ§c ÇÙc Ãy  
Là mÜ©i båch nghiŒp Çåo (thiŒn 

nghiŒp) 
Vui ngÛ døc hai Ç©i 
TÙc là båch nghiŒp báo 
(Næng thành phÜ§c ÇÙc giä, thÎ 

thÆp båch nghiŒp Çåo 
NhÎ th‰ ngÛ døc låc, tÙc thÎ båch 

nghiŒp báo)   
MÜ©i NghiŒp ThiŒn ñåo: không sát 

sinh, không tr¶m c¡p, không tà dâm, 
không nói dÓi, không nói lÜ«i hai chiŠu, 
không nói l©i hung ác, không nói l©i vô 
ích, không ghen ghét, không sân giÆn, 
không tà ki‰n. 

NgÛ døc là chÌ næm cänh: S¡c, 
Thinh, HÜÖng, VÎ, Xúc. ñó là nh»ng ÇÓi 
tÜ®ng làm khªi lên døc tâm cûa con 
ngÜ©i nên g†i là døc, còn g†i là trÀn 
(bøi, làm m© Çi chân tâm, bän tính 
thiŒn).  Næm døc còn chÌ cho næm 
món: Tài døc, S¡c døc, …m th¿c døc, 
Danh døc, Thùy miên døc.  

12. Theo nhÜ ngÜ©i phân biŒt 
L‡i Çó thÆt rÃt nhiŠu 
Th‰ nên theo ngÜ©i nói 
Nghïa Çó thÆt không Çúng  
(NhÜ®c nhÜ nh» phân biŒt,  kÿ quá 

t¡c thÆm Ça 
ThÎ cÓ nh» sª thuy‰t, Ü nghïa t¡c 

bÃt nhiên) 
13. Nay låi ti‰p nói r¢ng 
Nghïa thuÆn nghiŒp quä báo 
ChÜ PhÆt, Bích Chi PhÆt 

HiŠn Thánh ÇŠu tán thán 
(Kiêm ÇÜÖng phøc cánh thuy‰t, 

thuÆn nghiŒp quä báo nghïa 
ChÜ PhÆt, Bích Chi PhÆt, hiŠn 

thánh sª xÜng thán) 
14. Pháp không mÃt nhÜ b¢ng 

khoán 
NghiŒp nhÜ mang n® tài vÆt 
Tính nó là vô kš 
Phân biŒt có bÓn loåi   
(BÃt thÃt pháp nhÜ khoán, NghiŒp 

nhÜ phø tài vÆt 
Thº tánh t¡c vô kš,  phân biŒt h»u 

tÙ chûng) 
15. ThÃy lš TÙ ñ‰ không th‹ 

Çoån 
ChÌ tÜ duy m§i Çoån ÇÜ®c 
Do pháp không mÃt Çó 
Các nghiŒp có quä báo 
(Ki‰n ñ‰ sª bÃt Çoån, ñän tÜ duy 

sª Çoån 
Dï thÎ bÃt thÃt pháp,  ChÜ nghiŒp 

h»u quä báo) 
16. N‰u thÃy lš TÙ ñ‰ ÇÜ®c dÙt 
ñ‰n NghiŒp cÛng tÜÖng t¿ 
 t các nghiŒp cÛng phá ÇÜ®c 
NhÜ th‰  quá sai lÀm 
(NhÜ®c ki‰n Ç‰ sª Çoån, Nhi 

nghiŒp chí tÜÖng t¿ 
T¡c Ç¡c phá nghiŒp Ç£ng, NhÜ thÎ 

chi quá cºu) 
17. TÃt cä các hành nghiŒp 
GiÓng nhau, không giÓng nhau 
LÀn ÇÀu th† thân nÖi m¶t cõi 
Lúc Ãy chÌ quä báo sinh theo thân 
(NhÙt thi‰t chÜ hành nghiŒp, TÜÖng 

t¿ bÃt tÜÖng t¿ 
NhÃt gi§i sÖ th† thân, Nhï th©i báo 

Ç¶c sanh) 
18. NhÜ th‰ hai loåi nghiŒp 
HiŒn th‰  th† quä báo 
Ho¥c nói th† báo rÒi 
Mà nghiŒp vÅn tÒn tåi  
(NhÜ thÎ nhÎ chûng nghiŒp, HiŒn th‰ 

th† quä báo 
Ho¥c ngôn th† báo dï, Nhi nghiŒp 

do cÓ tåi)   
19. N‰u Çã chÙng quä thì diŒt 
Ho¥c n‰u ch‰t rÒi cÛng diŒt 
Ÿ trong Çó phân biŒt 
H»u lÆu và vô lÆu 
(NhÜ®c Ç¶ quä dï diŒt, NhÜ®c tº dï 

nhi diŒt 
Ð thÎ trung phân biŒt, Hºu lÆu cÆp 

vô lÆu)  
20. Tuy không cÛng ch£ng Çoån 
Tuy có mà ch£ng thÜ©ng 
NghiŒp quä báo không mÃt 
ñó g†i là l©i PhÆt dåy 
(Tuy không diŒt bÃt Çoån, Tuy h»u 

nhi bÃt thÜ©ng 

NghiŒp quä báo bÃt thÃt, ThÎ danh 
PhÆt sª thuy‰t) 

21. Các nghiŒp vÓn không sanh 
Vì  tính nó vô ÇÎnh  
Các nghiŒp cÛng không diŒt 
Vì nó Çã không sanh 
(ChÜ nghiŒp b°n bÃt sanh, Dï  vô 

ÇÎnh tánh cÓ 
ChÜ nghiŒp diŒt bÃt diŒt, Dï kÿ bÃt 

sanh cÓ) 
22. N‰u nghiŒp có t¿ tánh 
NhÜ th‰ tÙc là thÜ©ng 
Không tåo tác cÛng g†i là nghiŒp 
Vì thÜ©ng tÙc không th‹ tåo tác 
(NhÜ®c nghiŒp h»u tánh giä, ThÎ 

tÙc danh vi thÜ©ng 
BÃt tác diŒt danh nghiŒp, ThÜ©ng 

t¡c bÃt khä tác)  
23. N‰u có nghiŒp không do tåo 

tác 
Không làm mà vÅn có t¶i 
Không dÙt bÕ phåm hånh 
Mà vÅn có l‡i phåm bÃt tÎnh hånh 
(NhÜ®c h»u bÃt tác nghiŒp,  BÃt tác 

nhi h»u t¶i 
BÃt Çoån Ü phåm hånh, Nhi h»u 

bÃt tÎnh quá) 
24. NhÜ th‰ tÙc phá tÃt cä 
Ngôn ng» pháp th‰ gian 
Làm t¶i và làm phÜ§c 
CÛng không có sai biŒt 
(ThÎ t¡c phá nhÙt thi‰t, Th‰ gian 

ng» ngôn pháp 
Tác t¶i cÆp tác phÜ§c, DiŒc vô h»u 

sai biŒt) 
25. N‰u nói nghiŒp pháp ÇÎnh 
Mà t¿ có t¿ tánh 
ñã th† quä báo rÒi 
VÅn có th‹ th† låi  
(NhÜ®c ngôn nghiŒp pháp ÇÎnh,  

Nhi t¿ h»u tánh giä 
Th† Ü quä báo dï, Nhi Ùng cánh 

phøc th†) 
26. N‰u các nghiŒp th‰ gian 
TØ phiŠn não mà ra 
PhiŠn não Çó không thÆt 
Làm sao nghiŒp có thÆt 
(NhÜ®c chÜ th‰ gian nghiŒp,  Tùng 

Ü phiŠn não xuÃt 
ThÎ phiŠn não phi thÆt, NghiŒp 

ÇÜÖng hà h»u thÆt) 
27. Các phiŠn não và nghiŒp 
VØa nói Çó là nhân duyên tåo ra 

thân 
PhiŠn não và các nghiŒp ÇŠu 

không 
Hà huÓng  có các thân 
(ChÜ phiŠn não cÆp nghiŒp, ThÎ 

thuy‰t thân nhÖn duyên 
PhiŠn não chÜ nghiŒp không, Hà 

huÓng Ü chÜ thân) 
 



  

viên giác 137 tháng 10 næm 2003 11

28. Vì Vô minh che lÃp 
Vì ái k‰t trói bu¶c 
NhÜng ÇÓi v§i  tác giä 
VÓn tØ xÜa, không m¶t cÛng không 

khác 
(Vô minh chi sª  t‰, Ái k‰t chi sª 

phÜ®c 
Nhi Ü b°n tác giä,  BÃt dÎ diŒt bÃt 

nhÙt)                                                                                                                                                                                             
Trong kinh Vô ThÌ  nói: Chúng sinh 

vì vô minh che lÃp, ái ki‰t bu¶c ràng 
nên qua låi trong sinh tº vô thÌ, chÎu 
các s¿ kh° vui. NgÜ©i lãnh th† hôm 
nay v§i ngÜ©i tåo NghiŒp trÜ§c kia 
ch¤ng phäi m¶t cÛng ch£ng phäi khác. 
N‰u m¶t là nhÜ ngÜ©i tåo t¶i, phäi chÎu 
làm thân trâu, th©i ngÜ©i không làm 
trâu, trâu không làm ngÜ©i (vì ngÜ©i 
ch‰t trÜ§c rÒi trâu m§i sinh ra sau, trâu 
ch‰t trÜ§c ngÜ©i m§i sinh ra sau, chÌ 
có NghiŒp làm ra trâu, ra ngÜ©i, chÙ 
không phäi ngÜ©i làm ra trâu, trâu làm 
ra ngÜ©i cho nên nói không phäi m¶t). 
N‰u khác th©i mÃt h‰t NghiŒp quä 
báo, tÃt cä ÇŠu Çoån diŒt. Th‰ nên 
ngÜ©i chÎu quä báo v§i ngÜ©i tåo 
NghiŒp trÜ§c kia ch£ng phäi m¶t, cÛng 
ch£ng phäi khác là š nghïa nhÜ vÆy.  

ñây tÃt cä ÇŠu bi‹u thÎ công næng 
tàng tr» NghiŒp cûa ThÙc ThÙ Tám.   

29. NghiŒp không tØ duyên sanh 
Không tØ phi duyên sanh 
NhÜ th‰ tÙc không có 
Khä næng sinh khªi nghiŒp  
(NghiŒp bÃt tùng duyên sanh, BÃt 

tùng phi duyên sanh 
ThÎ cÓ t¡c vô h»u,  Næng khªi Ü 

nghiŒp giä) 
30. Không nghiŒp, không tác giä 
ñâu có nghiŒp sanh quä 
N‰u mà không có quä 
ñâu có ngÜ©i th† quä 
(Vô nghiŒp vô tác giä, Hà h»u 

nghiŒp sanh quä 
NhÜ®c kÿ vô h»u quä, Hà h»u th† 

quä giä) 
Trong nguyên væn các bài tøng cûa 

Ngài Long Th† ÇÜ®c dÎch nhÜ trên. 
N‰u không có NghiŒp, không có ngÜ©i 
tåo NghiŒp th©i Çâu có tØ NghiŒp sinh 
ra quä báo. N‰u không có quä báo th©i 
không có ngÜ©i th† quä báo. 

NghiŒp có 3 thÙ là ThiŒn, Ác và Vô 
kš. Ho¥c là T¶i, PhÜ§c và NghiŒp bÃt 
Ç¶ng. Næm uÄn tÆp h†p giä danh Çó là 
ngÜ©i, Çó là tác giä tåo ra NghiŒp. Do 
NghiŒp mà sinh vào nÖi lành ho¥c d», 
g†i là quä báo. N‰u ngÜ©i tåo NghiŒp 
không có, thì NghiŒp không có, quä 
báo không có và ÇÜÖng nhiên là không 
có ngÜ©i th† quä báo. 

 

31. NhÜ Th‰ Tôn thÀn thông 
Bi‰n hóa ra hóa nhÖn 
NgÜ©i ÇÜ®c bi‰n hóa  Çó 
Låi bi‰n ra tác hóa nhÖn 
(NhÜ Th‰ Tôn thÀn thông,  Sª hóa 

bi‰n hóa nhÖn 
NhÜ thÎ bi‰n hóa nhÖn,  Phøc bi‰n 

tác hóa nhÖn)  
 32. NhÜ ngÜ©i bi‰n hóa ÇÀu 
ñÜ®c g†i là tác giä 
ViŒc làm cûa ngÜ©i bi‰n hóa 
ñÜ®c g†i Çó là nghiŒp 
(NhÜ sÖ bi‰n hóa nhÖn,  ThÎ danh 

vi tác giä 
Bi‰n hóa nhÖn sª tác, ThÎ t¡c danh 

vi nghiŒp) 
33. Các phiŠn não và nghiŒp 
Tác giä và quä báo 
ñŠu nhÜ huyÍn, nhÜ m¶ng 
NhÜ sóng n¡ng, nhÜ ti‰ng vang 
(ChÜ phiŠn não cÆp nghiŒp, Tác 

giä cÆp quä báo 
Giai nhÜ huyÍn d» m¶ng, NhÜ viêm 

diŒt nhÜ hÜªng) 
 
Tóm låi phÀn nÀy Ngài Long Th† 

muÓn ÇÜa ra nh»ng luÆn Çi‹m nhÜ 
sau:  

Phá chû trÜÖng vô bi‹u NghiŒp cûa 
H»u B¶ (tØ bài tøng sÓ 1 Ç‰n sÓ 5).   

Phá chû trÜÖng chûng tº trong tâm 
tÜÖng tøc cûa Kinh B¶ (tøng 1 Ç‰n 6).  

Giä lÆp riêng thiŒn NghiŒp và sau 
Çó phá bÕ Çi (tøng 10 Ç‰n 12 ).   

Phá chû trÜÖng NghiŒp là Pháp 
không mÃt nhÜ b¢ng khoán cûa Chánh 
LÜ®ng B¶ (tøng 13 Ç‰n 16).  

Các Hành NghiŒp (tøng 17 Ç‰n 
20).    

NghiŒp vô tính, không tåo tác, 
không lãnh th† (tøng 21 Ç‰n 25).  

NghiŒp nhân không thÆt (tøng 26 
Ç‰n 27).   

Phá ngã  (tøng 28 Ç‰n 30).   
9)   ñÜa ra k‰t luÆn (tøng 31 Ç‰n 

33).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bài thÖ 

xin gªi th‰ nhân 
 

� Ngô Minh H¢ng 
 

ñây là m¶t bài thÖ m§i vi‰t 
xong 

Chân thành tØng Çoån, ch» nhÜ 
lòng 

ñÖn sÖ nhÜ lÛy tre làng cÛ 
Tha thi‰t nhÜ tình núi v§i sông 

 
Là m¶t bài thÖ gªi th‰ nhân 
L©i tim th°n thÙc, š nhÜ vÀn 
Xin anh, xin chÎ, xin em Ç†c 
ñ‹ hi‹u thêm thÖ, m¶t chút 

gÀn 
 

ñ‹ cäm r¢ng thÖ, có tÃm lòng 
ThÖ cùng vÆn nÜ§c träi hÜng 

vong 
ThÖ chia Çau kh° tình dân t¶c 
ThÖ góp huy hoàng cänh núi 

sông 
 

ñ‹ bi‰t cho thÖ có trái tim 
Bi‰t mØng non nÜ§c bu°i bình 

yên 
Bi‰t thành vÛ khí ngæn chân 

gi¥c 
Bi‰t giøc muôn ngÜ©i hãy ÇÙng 

lên 
 

ñ‹ gi» quê hÜÖng, Ç‹ gi» nhà 
ñ‹ tô T° QuÓc gÃm cùng hoa 
ñ‹ không dung dÜ«ng quân tàn 

båo 
Phá nát luân thÜ©ng, nát quÓc 

gia. 
 

ThÖ cÛng là thÖ cûa dÎu dàng 
Cûa ngày hoa nª, tÓi træng lan 
Cûa bao la l¡m, tình nhân loåi 
Cûa m¶ng træm næm, nghïa Çá 

vàng... 
 

ThÜa ÇÃy, bài thÖ m†n, th‰ thôi 
Vi‰t b¢ng ngôn ng» t¿ bao Ç©i 
Ý không gian dÓi, l©i không ng†t 
ChÌ có chân phÜÖng m¶t nghïa: 

NGÐ©i ! 
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Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt 
Häi Ngoåi tåi Úc ñåi L®i - Tân Tây Lan 

 

ñåi H¶i Khoáng ñåi Kÿ II 
tåi Chùa Pháp Quang, 

Queensland,  
thành công viên mãn 

 
 

i§i luÆt là sinh mång cûa PhÆt, Gi§i luÆt còn PhÆt 
pháp còn, câu nói chân lš Ãy sÓng mãi, Çi mãi v§i 

ngÜ©i con PhÆt trong tinh thÀn ho¢ng hóa Ç¶ sanh. Giáo lš 
giäi thoát bàng båc kh¡p cùng pháp gi§i, giáo lš siêu thoát 
bÃt bi‰n tùy duyên, Çã và Çang h¢ng h»u không xa r©i tâm 
thÙc m†i loài chúng sanh, nhÃt là hàng chúng sanh thù 
th¡ng nhÜ loài ngÜ©i. Chính vì tùy duyên lÜu ngåi nhÜ th‰, 
hàng sÙ giä NhÜ Lai hi‹u ÇÜ®c tr†ng trách cûa ngÜ©i con 
PhÆt trong sÙ mång gi» gìn giáo pháp giäi thoát, nên b¢ng 
m†i phÜÖng tiŒn d¿ng lÆp niŠm tin qua con ÇÜ©ng tu Çåo và 
hành Çåo, mà viŒc Çem Çåo vào Ç©i là thi‰t th¿c. Duyên do 
nhÜ th‰ ti‰p theo truyŠn thÓng, cÖ cÃu, t° chÙc cûa m¶t 
Giáo H¶i trong sÙ mŒnh ho¢ng dÜÖng chánh pháp, Çem låi 
niŠm hånh phúc cho th‰ nhân. Trên tinh thÀn Çó, ñåi H¶i 
PhÆt Giáo Khoáng ñåi kÿ II ÇÜ®c long tr†ng t° chÙc tåi ti‹u 
bang n¡ng Ãm Queensland, trong ti‰t tr©i Çang chuy‹n dÀn 
vào xuân. 

Vùng ÇÃt Queensland tuy là ti‹u bang tÆp trung ngÜ©i 
ViŒt thÆt khiêm nhÜ©ng so v§i các ti‹u bang khác trên ÇÃt 
Úc, nhÜng không khí ñåi H¶i tØ quang cänh trÀn thi‰t Ç‰n 
lÜ®ng ngÜ©i tham d¿ nhÃt là màu áo vàng Tæng, Ni vÅn khªi 
s¡c, náo nÙc hân hoan chào mØng ñåi H¶i. ñiŠu này nói lên 
m¶t phÀn n‡ l¿c cûa tØng cá nhân Tæng, Ni, CÜ sï dÓc lòng 
tích c¿c Üu tÜ lo cho ñåo Pháp, và phÀn n»a là s¿ sÓt s¡ng 
hy sinh næng l¿c cûa chÜ vÎ PhÆt tº ÇÎa phÜÖng chùa Pháp 
Quang nói chung và vÎ Trø trì là ThÜ®ng T†a Thích NhÆt 
Tân ÇÀy nghÎ l¿c næng Ç¶ng nói riêng.   

NhÜ Çã Ãn ÇÎnh trÜ§c, ñåi H¶i Khoáng ñåi kÿ II ÇÜ®c t° 
chÙc trong ba ngày tåi chùa Pháp Quang, vùng Durack, 
thành phÓ Brisbane. ñåi H¶i kÿ này quy tø 116 ñåi bi‹u cûa 
34 Tu viŒn, T¿ viŒn, TÎnh xá, NiŒm PhÆt ñÜ©ng, Çoàn th‹ 
CÜ sï  PhÆt tº tØ NSW, VIC, QLD, SA, WA, ACT, NT tåi Úc 
ñåi L®i và Tân Tây Lan, trong 3 ngày 29, 30 và 31 tháng 8 
næm 2003 .TiŠn H¶i NghÎ Çã nhóm vào lúc 7 gi© 30 tÓi thÙ 
sáu 29/ 8 Ç‹ chuÄn bÎ cho các thû tøc chính thÙc Çi vào ñåi 
H¶i.  

ñúng 9.30 gi© sáng ngày ThÙ Bäy 30/8, ñåi lÍ Khai måc 
ñåi H¶i Khoáng ñåi kÿ II và ñåi LÍ Vu Lan PL 2547 long 
tr†ng cº hành. 

Ngoài ChÜ tôn ÇÙc Tæng Ni trên 40 vÎ và 76 Çåi bi‹u 
tham d¿; còn có s¿ tham d¿ cûa ChÜ tôn ñÙc Tæng ngÜ©i 
Tích Lan; Linh Møc Giáo XÙ Carina, ñåi diŒn H¶i ñÒng Linh 
Møc; Giáo Sï Thông HuyŠn Quang, Phó Chû ChÜªng H¶i 
ñÒng ChÙc S¡c & Niên TrÜªng Cao ñài Giáo Häi Ngoåi; 
Ông Phó H¶i TrÜªng Giáo H¶i PhÆt Giáo Hòa Häo Úc Châu;  

VŠ phía quan khách chính quyŠn Ti‹u bang và Liên 
bang Úc, có các Dân Bi‹u, ThÜ®ng NghÎ Sï, ThÎ TrÜªng 
thành phÓ Brisbane, ông Tim Quinn... VŠ phía Çoàn th‹ VN: 

Ông Chû TÎch C¶ng ñÒng NgÜ©i ViŒt T¿ Do / QLD; H¶i 
NgÜ©i ViŒt Cao Niên, ñài ti‰ng ViŒt 4EB; H¶i C¿u Quân 
Nhân QLVNCH/QLD; T°ng H¶i C¿u Quân Nhân 
QLVNCH/QLD; H¶i Phø N» ViŒt Nam liên bang và ti‹u 
bang; H¶i Sinh Viên Sï Quan TrØ BÎ Thû ñÙc QLD; H¶i Ái 
H»u Không Quân QLD; Gia TrÜªng Gia ñình Häi Quân 
Hàng Häi QLD; Gia TrÜªng Gia ñình MÛ ñÕ QLD; ViŒt Nam 
Tân Dân Chû Úc Châu; Liên Minh Dân Chû ViŒt Nam QLD; 
M¥t TrÆn QuÓc Gia TNGPVN / QLD; Liên Minh ViŒt Nam T¿ 
Do QLD; H¶i chuyên gia VN; T°ng H¶i Sinh viên H†c sinh 
VN/QLD; T° ChÙc Phøc HÜng ViŒt Nam, Bán NguyŒt San 
NgÜ©i ViŒt tåi Queensland; Liên ñäng ViŒt Nam T¿ Do QLD; 
TuÀn báo Th©i Báo - Victoria... và khoäng gÀn 1500 ÇÒng 
hÜÖng PhÆt tº vŠ tham d¿ lÍ. 

Theo sau lÍ chào QuÓc kÿ Úc, ViŒt và PhÆt Giáo, m¶t 
phút nhÆp tØ bi quán tÜªng nh§ Ç‰n các vÎ tiŠn bÓi h»u 
công, nh»ng vÎ anh hùng Çã hy sinh vì lš tÜªng t¿ do, là l©i 
chào mØng cûa ThÜ®ng T†a TrÜªng Ban T° chÙc Thích 
NhÆt Tân (ViŒn chû chùa Pháp Quang). Ti‰p theo diÍn væn 
Khai måc chính thÙc ñåi H¶i cûa Hòa ThÜ®ng H¶i Chû, là 
l©i chào mØng ñåi H¶i cûa Hòa ThÜ®ng ViŒn TrÜªng ViŒn 
Hóa ñåo Thích Quäng ñ¶ Çã gªi thông ÇiŒp chúc mØng ñåi 
h¶i cÛng nhÜ tán dÜÖng công ÇÙc ho¢ng Pháp cûa Giáo H¶i 
tåi häi ng†ai. Trong ñåo tØ có Çoån vi‰t:  

"Thêm n»a, träi qua 2000 næm lÎch sº truyŠn thØa, ñåo 
pháp và Dân t¶c Çã hòa hiŒp thành m¶t chính th‹ trong š 
thÙc t¿ tÒn cûa dân t¶c, vì vÆy, Giáo h¶i không th‹ Ç¥t mình 
ra ngoài vÆn mŒnh thæng trÀm cûa ÇÃt nÜ§c, ngoài chiŠu 
hÜ§ng phát tri‹n cûa dân t¶c. Giáo h¶i vÅn së ti‰p tøc soi 
sáng š thÙc dân t¶c, së cùng v§i Çåi khÓi PhÆt tº Çóng góp 
tâm tÜ và trí tuŒ hÜ§ng Ç‰n ki‰n thi‰t m¶t xã h¶i dân chû 
nhÜ là nŠn täng cho s¿ bäo trì và phát tri‹n truyŠn thÓng væn 
hóa tâm linh cûa dân t¶c, song song v§i s¿ phát tri‹n Ç©i 
sÓng vÆt chÃt trong chiŠu hÜ§ng lành månh. Giáo H¶i PhÆt 
Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Häi Ngoåi tåi Úc-Çåi-l®i - Tân-
tây-lan tuy là m¶t c¶ng ÇÒng sinh sÓng bên ngoài T° quÓc, 
nhÜng không th‹ t¿ tách r©i khÕi bän s¡c væn hóa vÓn Çã 
hình thành nhân cách và phÄm chÃt ViŒt Nam; do Çó tÃt cä 
tâm tình, Ü§c nguyŒn, cÛng nhÜ tÃt cä Ç¶ng thái tÜ duy và 
xã h¶i ÇŠu có nh»ng tÜÖng giao tác døng nhÃt ÇÎnh ÇÓi v§i 
Giáo h¶i trong nÜ§c, ÇÓi v§i m†i ch¥ng ÇÜ©ng thæng trÀm 
cûa ñåo pháp và Dân t¶c. Vì vÆy, ª Çây, t¿ thâm tâm, tôi 
cÀu nguyŒn b¢ng næng l¿c gia trì cûa ThÜ©ng trø Tam Bäo, 
ñåi h¶i hôm nay së chuy‹n täi Thông ÇiŒp cûa Giáo h¶i Ç‰n 
v§i toàn th‹ PhÆt tº ViŒt Nam tåi Úc-Çåi-l®i - Tân-tây-lan". 

Ti‰p theo là phÀn Ç†c 2 thÜ chúc mØng cûa GHPGVN 
trên th‰ gi§i. HT Thích Tâm Châu, và GHPGVNTN Âu Châu 
cûa TT Thích NhÜ ñi‹n gªi. 

Vinh d¿ cho Giáo H¶i thêm n»a, m¶t væn thÜ ÇÜ®c gªi Çi 
tØ thû phû Canberra; Thû TÜ§ng John Howard Çã gªi l©i 
chúc mØng Çåi h¶i. Trong thÜ có Çoån vi‰t nhÜ sau:  

"ñåi H¶i Khoáng ñåi là cÖ h¶i các ñåi bi‹u cûa Giáo H¶i 
thäo luÆn các PhÆt s¿ quan tr†ng nh¢m phøc vø cho m†i 
gi§i PhÆt tº ViŒt Nam tåi Úc, ÇÒng th©i truyŠn bá Çåo lš hòa 
bình và dung h®p vào c¶ng ÇÒng mª r¶ng tåi Úc. ñåi H¶i 
cÛng là cÖ h¶i nh¡c nhª cho chúng ta m¶t nÜ§c Úc Ça tôn 
giáo nÖi m†i nguÒn tín ngÜ«ng chính trên th‰ gi§i ÇŠu hiŒn 
diŒn. Tính Ça dång là m¶t trong nh»ng thành tÓ quan tr†ng 
cûa Úc, nhÃt là trong khi chúng ta Çang ÇÙng trÜ§c nh»ng 
thº thách nghiêm tr†ng cûa m¶t th‰ gi§i thay Ç°i nhanh 

G 
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chóng. Trong phÜÖng vÎ quÓc gia, Úc tôn tr†ng quyŠn bäo 
tÒn và phát tri‹n nguÒn væn hóa c° truyŠn và niŠm tin tôn 
giáo cûa m†i công dân. ñó là cách th‰ chính Ç‹ chúng ta 
ph° truyŠn s¿ tÜÖng dung và niŠm thông cäm. M†i công dân 
Úc Çoàn k‰t qua nh»ng dÃn thân chung ÇÓi v§i ÇÃt nÜ§c 
nÀy: Çó là các cÖ ch‰ dân chû, cÃu trúc luÆt pháp và n‰p 
công b¢ng cho m†i ngÜ©i".    

Ti‰p theo là l©i chúc mØng cûa Ông Tim Quinn, ThÎ 
TrÜªng Thành PhÓ Brisbane, ông Çã nói:  

"C¶ng ÇÒng PhÆt Giáo ViŒt Nam là s¡c t¶c l§n nhÃt, và 
có th‹ xem là phân nºa cûa sÓ lÜ®ng PhÆt tº tåi Úc, Çây là 
nhóm s¡c dân l§n ÇÙng hàng thÙ hai có sÓ lÜ®ng sinh ÇÈ tåi 
Úc là PhÆt tº, nhiŠu ngÜ©i không có nguÒn gÓc væn hóa Á 
Châu, cÛng thích thú và bÎ lôi cuÓn bªi giáo lš và phÜÖng 
pháp tu dÜ«ng cûa PhÆt Giáo. PhÆt giáo Çã làm phong phú 
và änh hÜ«ng månh më vào Ç©i sÓng væn hóa, væn chÜÖng, 
nghŒ thuÆt, Ç¥c biŒt là chính trÎ và tri‰t lš cûa ngÜ©i dân Úc. 
Quan niŒm không båo l¿c và lòng tØ bi là tâm Çi‹m cûa tÜ 
tÜªng PhÆt giáo. Chính giáo lš này là phÜÖng cách sÓng tôn 
tr†ng quyŠn ÇÜ®c sÓng cûa tÃt cä m†i sinh linh. Ÿ vào th©i 
Çi‹m mà tình hình ÇÎa phÜÖng và th‰ gi§i bÃt an nhÜ hiŒn 
nay, niŠm tin PhÆt giáo rõ ràng rÃt quan tr†ng ÇÓi v§i tÃt cä 
chúng ta. Giáo lš này nh¡c nhª r¢ng nŠn hòa bình khó Çåt 
ÇÜ®c b¢ng chi‰n tranh, Ç¥c biŒt ª nÖi Çâu, chính quyŠn còn 
Çàn áp m¶t cách thô båo, thì nÖi Ãy vÅn ti‰p tøc hiŒn h»u s¿ 
bÃt công và Çau kh°".  

T°ng TrÜªng Di Trú Liên bang ông Philip Rudduck vì 
bÆn không Ç‰n d¿ Çåi h¶i, tuy nhiên ông Çã gªi thÜ chúc 
mØng Çåi h¶i qua bæng Video, ông nói:  

"Tôi tØng Ç‰n d¿ Çåi h¶i khoáng Çåi lÀn thÙ nhÃt tåi 
Chùa Pháp Bäo, Sydney vào næm 1999 và bi‰t ÇÜ®c cÖ cÃu 
t° chÙc cûa Giáo h¶i, tôi tin tÜªng r¢ng t° chÙc cûa quš vÎ 
Çã, Çang và së thành công trong sÙ mång ho¢ng dÜÖng 
PhÆt pháp trên xÙ sª này. Úc Châu là m¶t xã h¶i Ça væn 
hóa, m†i ngÜ©i ÇŠu bình Ç£ng, có Çû cÖ h¶i thæng ti‰n theo 
khä næng cûa mình. Trong hÖn 30 næm qua ngÜ©i ViŒt tœ 
nån tåi Úc Çã tÆn døng cÖ h¶i Ãy, h† Çã thành công trên quê 
hÜÖng thÙ hai này. Tôi nhÆn thÃy có rÃt nhiŠu ngÜ©i trÈ ViŒt 
Nam Çã h‰t lòng Çóng góp và nhÆn lãnh nhiŠu trách nhiŒm 
m§i trong quá trình h¶i nhÆp vào xã h¶i m§i. ñiŠu Ç¥c biŒt là 
PhÆt tº ViŒt Nam Çã có truyŠn thÓng tín ngÜ«ng sâu ÇÆm, 
chính ÇiŠu Çó là tÜ lÜÖng giúp cho ngÜ©i ViŒt không Çánh 
mÃt bän s¡c væn hóa tôn giáo cûa mình".   

Sau lÍ khai måc, ñåi H¶i, Çã ti‰n hành næm bu°i h†p 
khoáng Çåi theo chÜÖng trình Ãn ÇÎnh. ñåi bi‹u ñåi H¶i Çã 
l¡ng nghe báo cáo sinh hoåt PhÆt s¿ trong nhiŒm kÿ qua, tÃt 
cä ÇŠu nhÆn thÃy r¢ng Giáo H¶i Häi Ngoåi Çã l§n månh sau 
bÓn næm v§i nh»ng thành quä Çáng khích lŒ, gây ÇÜ®c chú š 
và uy tín Ç‰n chính gi§i Úc. VŠ m¥t ÇÓi ngoåi Giáo H¶i Çã 
k‰t h®p v§i các Châu løc khác; Ç¥c biŒt Çã sát cánh v§i Væn 
Phòng II ViŒn Hóa ñåo tåi Hoa Kÿ trong viŒc kêu g†i nhà 
cÀm quyŠn ViŒt Nam trä t¿ do cho hai Hòa ThÜ®ng Thích 
HuyŠn Quang, Thích Quäng ñ¶, và k‰t quä tÜÖng ÇÓi là nhÎ 
vÎ Hòa ThÜ®ng Çã ÇÜ®c phÀn nào t¿ do. VŠ m¥t n¶i b¶ trong 
nhiŒm kÿ qua Giáo H¶i Çã t° chÙc ba kÿ An CÜ Ki‰t Hå, quy 
tø hÀu h‰t tÃt cä chÜ Tæng Ni trên toàn liên bang Úc Châu 
vŠ m¶t mÓi, tåo ÇÜ®c thuÆn duyên trong viŒc tu tÆp và hành 
Çåo. Giáo H¶i cÛng Çã t° chÙc ba Khóa H†c PhÆt Pháp cho 
CÜ sï PhÆt tº tåi gia trên toàn nÜ§c Úc, có cÖ h¶i tu h†c vào 
các kÿ nghÌ lÍ cuÓi næm. Ngoài ra chÜÖng trình tØ thiŒn xã 

h¶i cÙu tr® lÛ løt tåi ViŒt Nam tØ næm 2000 trª Çi, Çã ÇÜ®c 
Giáo H¶i phát Ç¶ng kêu g†i quyên góp giúp Ç« ÇÒng bào 
trong nÜ§c m¶t cách cø th‹ tích c¿c; sÓ tiŠn cÙu tr® ÇÜ®c gªi 
vŠ khoäng gÀn m¶t triŒu Çô Úc. SÓ tiŠn cÙu tr® này m¶t 
phÀn cÛng ÇÜ®c gªi Çi giúp Ç« nån nhân Ç¶ng ÇÃt ª ƒn ñ¶. 
Qua phÀn báo cáo sÖ lÜ®c thành quä nhiŒm kÿ qua, ti‰p 
theo ñåi H¶i Çã träi qua næm bu°i h†p.   

TuÀn t¿ diÍn ti‰n chÜÖng trình cu¶c h†p k‰ theo gÒm có 
các bài  tham luÆn nhÜ sau: 

TT Thích PhÜ§c NhÖn v§i ÇŠ tài: "Xây d¿ng Tæng ñoàn 
hòa h®p".  

TT Thích Quäng Ba phø trách vŠ: "H‡ Tr® Giáo H¶i MË 
tåi Quê Nhà".  

"PhÜÖng án ho¢ng pháp tåi Úc trong th©i hiŒn Çåi" do TT 
Thích TrÜ©ng Sanh thuy‰t trình.  

Sau các bài tham luÆn, phÀn quan tr†ng nhÃt cûa ñåi 
H¶i là tu chính Bän Hi‰n Ch‰ cûa Giáo H¶i, Çây là nŠn täng 
cæn bän pháp lš sinh hoåt cûa Giáo H¶i. ñ¥c biŒt H¶i ñÒng 
GPTÐ Çã hoàn tÃt bi‹u quy‰t cung thÌnh và suy cº thành 
phÀn nhân s¿ cho các H¶i ñÒng ChÙng Minh, và ñiŠu Hành 
cûa Giáo H¶i. 

 
H¶i ñÒng Giáo PhÄm Trung ÐÖng nhiŒm kÿ 2003-

2007:  
Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Tôn,  
Hòa ThÜ®ng Thích NhÜ HuŒ,  
Hòa ThÜ®ng Thích Bäo Låc,  
ThÜ®ng T†a Thích TÎnh Minh,  
ThÜ®ng T†a Thích Quäng Ba,  
ThÜ®ng T†a PhÜ§c NhÖn, 
ThÜ®ng T†a Thích TrÜ©ng Sanh,  
ThÜ®ng T†a Thích B°n ñiŠn,  
ThÜ®ng T†a Thích Nguyên Tr¿c. 
 
H¶i ñÒng ñiŠu Hành:  

-H¶i Chû HT Thích NhÜ HuŒ,  
-Phó H¶i chû N¶i vø: HT Thích Bäo Låc, 
-Phó H¶i chû Ngoåi vø: TT Thích Quäng Ba,  
-Phó H¶i chû k‰ hoåch: TT Thích PhÜ§c NhÖn,  
-Phó H¶i chû Ç¥t trách Tân Tây Lan: TT Thích TrÜ©ng Sanh;  
-T°ng ThÜ kš Giáo H¶i: TT Thích NhÆt Tân,  
-Phó T°ng ThÜ kš, ññ Thích Nguyên Tång, ññ Thích Ph° 
Huân;  
-Chánh Thû QuÏ: SÜ cô Thích Tâm Låc,  
-Phó Thû QuÏ: SÜ cô Thích Bäo TrÜ©ng;  
-T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø Tæng S¿: TT Thích B°n ñiŠn,  
-Phó T°ng Vø Tæng S¿: TT Thích Nguyên Tr¿c;  
-Vø TrÜªng Vø Ni B¶ (tr¿c thu¶c T°ng Vø Tæng s¿) Ni 
trÜªng Thích N» PhÜ§c Trí,  
-Phó Vø TrÜªng Ni B¶: Ni TrÜªng Thích N» ChÖn ñåo;  
-T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø Ho¢ng Pháp: HT Thích Bäo Låc,  
-T°ng Vø Phó T°ng Vø Ho¢ng Pháp: TT Thích Tâm 
PhÜÖng,  
-T°ng Vø Phó T°ng Vø Ho¢ng Pháp: Sc Thích Bäo SÖn,  
-T°ng Vø Phó T°ng Vø Ho¢ng Pháp: ñH TrÀn Nguyên 
Trung (ñÒng Loåi);  
-T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø Væn Hóa Giáo Døc: TT Thích 
TrÜ©ng Sanh,  
-T°ng Vø Phó T°ng Vø Væn Hóa Giáo Døc: Ti‰n Sï Lâm 
NhÜ Tång;  
-T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø Thanh Niên GñPT: TT Thích 
PhÜ§c NhÖn,  
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-T°ng Vø Phó T°ng Vø TN GñPT: ññ Thích Nguyên Tång;  
-T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø TØ ThiŒn Xã H¶i: TT Thích 
Quäng Ba,  
-T°ng Vø Phó T°ng Vø TØ ThiŒn Xã H¶i: TT Thích TÎnh 
ñåo,  
-T°ng Vø Phó T°ng Vø TØ ThiŒn Xã H¶i: Ni TrÜªng Thích 
N» ChÖn ñåo,  
-T°ng Vø Phó T°ng Vø TØ ThiŒn Xã H¶i: Sc Thích N» 
Thành Liên,  
-T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø Tài Chánh: TT Thích NhÜ ñÎnh;  
-T°ng Vø Phó T°ng Vø Tài Chánh: ññ Thích Ph° HÜÖng,  
-T°ng Vø Phó T°ng Vø Tài Chánh: Sc Thích N» Bäo SÖn;  
-T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø CÜ Sï: TT Thích Quäng Nghiêm,  
-T°ng Vø Phó T°ng Vø CÜ Sï: SC Thích N» Nguyên Khai;  
-T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø Nghi LÍ: TT Thích Tâm Minh,  
-T°ng Vø Phó T°ng Vø Nghi LÍ: TT Thích NhÜ ñÎnh,  
-T°ng Vø Phó T°ng Vø Nghi LÍ: ññ Thích Ph° HÜÖng. 

Sau hai ngày làm viŒc cÆt l¿c, nhÜng rÒi cÛng Ç‰n ngày 
k‰t thúc tÓt ÇËp; bu°i lÍ b‰ måc Çã ÇÜ®c diÍn ra thÆt trang 
nghiêm và cäm Ç¶ng. ChÜ Tôn ñÙc Tæng, Ni và CÜ sï trong 
H¶i ñÒng ñiŠu Hành Çã làm lÍ phát nguyŒn trÜ§c Tam Bäo 
Ç‹ nói lên tâm nguyŒn ho¢ng Pháp l®i sinh trên nÜ§c Úc. 
M¶t NghÎ Quy‰t ñåi H¶i v§i 4 Çi‹m ÇÜ®c công bÓ ngay gi© lÍ 
b‰ måc:  

1) GHPGVNTN-HN/UñL-TTL xác ÇÎnh mÓi quan hŒ 
g¡n bó truyŠn thÓng v§i GHPGVNTN, luôn tích c¿c hÖn 
qua các h‡ tr® tinh thÀn và vÆt chÃt cho Giáo H¶i quê 
nhà.  

 
2) Ti‰p tøc tÜÖng duyên liên k‰t v§i các Giáo H¶i Häi 

Ngoåi và các tông phái, hŒ phái PhÆt Giáo ViŒt Nam 
khác tåi Âu - MÏ - Á - Úc Châu Ç‹ cùng nhau phát huy 
truyŠn thÓng cao quš cûa giáo lš PhÆt Çà, dÃn thân bäo 
vŒ Chánh pháp, n‡ l¿c góp phÀn xây d¿ng hòa bình, an 
låc cho quê hÜÖng ViŒt Nam và cho c¶ng ÇÒng nhân 
loåi.  

 
3) Giáo H¶i së gia tæng Çáp Ùng nhu cÀu tu h†c PhÆt 

pháp cho PhÆt tº bän xÙ và ÇÒng hÜÖng PhÆt tº tåi Úc 
và häi ngoåi. ñ¥c biŒt së cûng cÓ và phát tri‹n các Çoàn 
th‹ CÜ sï và PhÆt tº gi§i trÈ trong viŒc tu h†c, phát huy 
PhÆt Pháp và bäo tÒn væn hóa dân t¶c.  

 
4) ñòi hÕi nhà cÀm quyŠn C¶ng Sän ViŒt Nam: Công 

nhÆn s¿ t¿ do hoåt Ç¶ng cûa GHPGVNTN tåi quê nhà, 
Ç¥c biŒt chÃm dÙt m†i cÃm ch‰ hành hoåt ÇÓi v§i chÜ 
Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang, Thích Quäng ñ¶ và 
các Tæng Ni khác; Tôn tr†ng quyŠn hành Çåo theo Hi‰n 
ChÜÖng GHPGVNTN cûa Tæng, Ni, PhÆt tº tåi quê nhà; 
Hoàn trä và bÒi thÜ©ng tÃt cä giáo sän PhÆt giáo Çã bÎ 
trÜng døng và chi‰m h»u trÜ§c nay; ChÃm dÙt m†i vi 
phåm dân quyŠn và nhân quyŠn, Ç¥c biŒt tôn tr†ng t¿ 
do tôn giáo, t¿ do ngôn luÆn, t¿ do lÆp h¶i... cûa tæng tín 
ÇÒ PhÆt giáo và toàn dân ViŒt Nam; S§m trä t¿ do các tù 
nhân lÜÖng tâm, tù nhân tôn giáo và các nhà hoåt Ç¶ng 
cho dân chû, nhân quyŠn. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"UÓng nÜ§c nh§ nguÒn" 
Tình nghïa tÜªng nh§ công Ön. 

 
Tâm tình tÜªng nh§, cäm tå bi‰t Ön 

Là m¶t trong nh»ng cº chÌ thanh cao 
ÇËp Çë quí báu nhÃt cûa nhân loåi 

Loài ngÜ©i, nhÜng låi rÃt hi‰m hoi khó 
tìm thÃy. 

Vì s¿ cäm tå bi‰t Ön luôn giúp trung 
thành 

trong ân nghïa và in sâu vào 
tÆn kš Ùc trí nh§ lâu bŠn cûa Con Tim 

 
 

ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n          SH. Hà ñÆu ñÒng 

 
 

 
 
 
 
 
 
NghÎ Quy‰t trên Çã kh£ng Çinh rõ ràng ÇÜ©ng hÜ§ng cûa 

Giáo H¶i trong viŒc k‰ thØa mång måch và phát tri‹n ñåo 
Pháp trên xÙ ngÜ©i. ThÆt Çúng là: 

 
TØ ánh sáng vàng tÜÖi giäi thoát 
Theo chân truyŠn lÜu gót ngàn næm 
Bóng Tæng, Ni lÜu änh chân vàng 
Ghi ÇÆm nét vàng son giäi thoát 
 
ñåi H¶i Khoáng ñåi kÿ II cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt 

Nam ThÓng NhÃt Häi Ngoåi tåi Úc-ñåi-L®i - Tân Tây-Lan 
Çåt thành công viên mãn v§i s¿ y‹m tr® h‰t lòng cûa ÇÒng 
hÜÖng, PhÆt tº VN, các Çoàn th‹ và chính quyŠn Úc. ñiŠu 
Ãy cho thÃy sÙc månh và tiŠm l¿c Çi lên cûa Giáo H¶i, tuy 
nhiên v§i ÇŠ án hoåt Ç¶ng trong nhiŒm kÿ 2003-2007 ÇÀy 
sáng tåo và tin tÜªng, nhÜng quan tr†ng hÖn Giáo H¶i Häi 
Ngoåi có th‹ hiŒn ÇÜ®c sÙ mŒnh thiêng liêng Ãy hay không, 
ÇiŠu này chúng ta h£n phäi ch© Ç®i trong nh»ng ngày s¡p 
t§i Çây. 

 Ph° Trí - Chúc Khâm  (ghi nhanh)   
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Kapitel 5 
 
Neuntes Kapitel:  Meditation 

über Selbstanhaftung. 
 
1. Augen, Ohren, alle Sinnesorgane; 

Glück, Leid, alle Phänomene, wer an 
sich solche entdeckt, der unterliegt der 
Selbstanhaftung. 

2. Wer ohne Ego hat Augen und 
nimmt Phänomene wahr? Deshalb ist es 
notwendig, zuerst das Ego zu vernichten. 

3. Um von Augen, Ohren, allen 
Sinnesorganen, von Glück, Leid und 
allen Phänomenen fern sein zu können, 
muß man die Existenz eines 
Selbstanhaftenden voraussetzen. Dies 
sollte man wissen. 

4. Gäbe es fern von Augen, Ohren 
usw. immer noch eine Anhaftung, dann 
müβte es auch ohne Anhaftung Augen, 
Ohren usw. geben. 

5. Durch die Existenz der 
Phänomene weiβ man von der Existenz 
des Menschen. Wie kann dann der 
Mensch ohne Phänomene existieren und 
umgekehrt? 

6. Alle Sinnesorgane wie Augen usw. 
haben keine wahre Natur, Augen, Ohren 
und andere Organe haben 
unterschiedliche Formen. 

7. Wenn alle Sinnesorgane, wie 
Augen usw keine wahre Natur haben, 
wie können Augen und andere Organe 
ihre Sinnesobjekte erkennen? 

8. Der Hörer ist auch der Seher und 
auch der Empfindende, also das 
Subjektive aller Organe, deshalb müβten 
sie eine wahre Natur besitzen! 

9. Wenn der Hörer verschieden vom 
Seher ist, ist es auch der Empfindende. 
Bei gleichzeitigem Hören und Sehen 
müssen folglich mehrere Bewuβtseine 
existieren. 

10. Augen, Ohren und alle 
Sinnesorgane; Leid, Glück und alle 
Phänomene sind die Zusammenfügung 
der Elemente, und es gibt kein 
Bewuβtsein in den Elementen. 

11. Wenn Augen, Ohren und alle 
Sinnesorgane; Leid, Glück und alle 
Phänomene keine Eigennatur besäßen, 
dürfte es eigentlich auch keine Augen 
und anderen Organe geben. 

12. Augen und alle Organe haben 
keine Eigennatur, jetzt und später auch 
keine. Deshalb kann sich in den drei 
Zeiten kein Dasein und keine 
Differenzierung etablieren. 

Das neunte Kapitel behandelt die 
Anhaftung der Menschen an das Ego, 
das durch die Augen, Ohren, Nase, 
Zunge und den Körper bestärkt wird. Die 
Augen sind für das Sehen, die Ohren für 
das Hören, die Nase für das Riechen 
usw. ein Stützpunkt, alle diese Organe 
aber nehmen das Ego als Stützpunkt für 
ihre Existenz; doch in der Wirklichkeit hat 
keines von ihnen eine wahre Natur. 
Denn Augen sind nicht Sehen, Nase 
nicht Hören, usw. Jedes Organ hat sein 
Objekt, doch alle Objekte sind Illusionen 
und haben keine wahre Natur. Weil sie 
Illusionen sind, verlieren die Organe ihre 
Basis. Die Buddhas haben durch ihre 
Weisheit erkannt, dass diese 
Phänomene in aller Zeiten keine wahre 
Natur besitzen und nur Illusionen sind. 

Die Wahrnehmung des Blinden 
unterscheidet sich von der des 
Augenkranken, die wiederum 
verschieden ist von der des Gesunden 
usw. Der Gegenstand ist der gleiche, nur 
die Wahrnehmer machen die Differenzen 
durch die Anhaftung an ihre eigenen 
Erfahrungen. In der Wirklichkeit gibt es 
weder Sehen noch Augen, denn beide 
haben keine wahre Natur und 
Selbstexistenz. 

 

Zehntes Kapitel: Meditation über 
Feuer und Brennstoff. 

 
1. Wenn das Brennen und der 

Brennstoff identisch sind, dann sind Tat 
und Täter auch identisch. Wenn das 
Brennen verschieden vom Brennstoff ist, 
soll es auch getrennt vom Brennstoff 
existieren. 

2. Wenn ja, dann müβte das Brennen 
immer existieren und nicht durch den 
Brennstoff bedingt, dann gäbe es kein 
Brennen, noch existierte das Anzünden 
des Feuers. 

3. Das Brennen bräuchte auch nicht 
auf den Brennstoff zu warten, und 
unterläge auch keiner Kondition. Wenn 

das Feuer von sich selbst brennen kann, 
braucht es keine Antriebskraft 
(Anzünder). 

4. Wenn behauptet wird, dass es 
während des Brennens nur den 
Brennstoff gibt, dann stellt sich die 
Frage: was ist es, das der Brennstoff 
verbrennt? 

5. Wenn sie verschieden sind, dann 
kann der Brennstoff das Brennen nicht 
erreichen, aus dem Nicht-erreichen folgt 
kein Brennen. Aus dem Nicht- Brennen 
folgt Nicht-Vergehen, kein Vergehen 
bedeutet Ewigkeit. 

6. Wenn Brennen und Brennstoff 
verschieden wären, dann könnte das 
Brennen zum Brennstoff kommen, etwa 
so wie ein Mensch den anderen 
besuchen kommt. 

7. Wenn behauptet wird, dass 
Brennen und Brennstoff zwei 
unabhängige Phänomene seien, dann 
müβte das Brennen zu dem Brennstoff 
kommen. 

8. Wenn der Brennstoff durch das 
Brennen bedingt würde, dann 
verursachte das Brennen die Existenz 
des Brennstoffes. Dann stellte sich die 
Frage: Was muß zuerst dasein, damit 
der Brennstoff brennt? 

9. Wenn der Brennstoff das Brennen 
bedingen würde, dann würde das 
Brennen, nachdem es ohnehin schon 
existiert, wieder hergestellt. Demzufolge 
kann der Brennstoff kein Brennen in sich 
bergen. 

10. Wenn die Ursache der 
Phänomene durch die gegenseitigen 
Konditionen existierten, dann bedingten 
sie sich auch gegenseitig. Da doch keine 
Ursachen in gegenseitigen Bedingungen 
existieren, gibt es auch kein Phänomen. 

11. Wenn die Phänomene durch 
gegenseitige Konditionen entstehen, 
dann fragt es sich: was vor der Existenz 
sich gegenseitig bedingt? Wenn sie sich 
erst nach der Entstehung gegenseitig 
bedingen, wozu ist dann die Kondition 
nötig? 

12. Die Existenz des Brennens ist 
nicht bedingt durch den Brennstoff, noch 
ist sie zu finden auβerhalb des 
Brennstoffs. Das Brennen ist keine 
Ursache für die Existenz des 
Brennstoffs, noch ist es keine Ursache 
dafür. 

13. Das Brennen kommt nicht von 
auβerhalb, es ist auch nicht innerhalb 
des Brennstoffes. Mit dem Brennstoff 
verhält es sich ebenso wie es oben 
schon im Kapitel über Kommen und 
Gehen erklärt wurde. 

14. Der Brennstoff ist nicht das 
Brennen, doch auβerhalb des 
Brennstoffs gibt es auch nicht das 
Brennen. Das Brennen ist nicht 
anwesend im Brennstoff, der Brennstoff 
existiert auch nicht im Brennen. Im 
Brennstoff ist auch nicht das Brennen. 

15. Anhand des Brennens und des 
Brennstoffs sollen die Elemente des 
Empfindens und des Empfindenden 
erklärt werden. Auβerdem sollen die 
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Phänomene des Stoffes, der Behälter 
usw. erklärt werden. 

16. Wenn jemand behauptet, dass es 
ein Selbst und die Differenzierung der 
Phänomene gibt, dann kann er den 
Geschmack der Buddha Lehre niemals 
wahrnehmen. 

Derjenige, der die Sachverhalte, wie 
sie oben erklärt wurden, nicht verstehen 
kann, kann wahrhaftig den Geschmack 
des Buddhismus nicht genießen. D.h. 
das Brennen ist ein Produkt der 
bedingten Konditionen, genauso vergeht 
es durch die Konditionen. Das Brennen 
ist nicht bedingt durch das Brennholz. 
Auch das Brennholz existiert nicht, weil 
es das Brennen gibt. Obwohl es doch 
Feuer und Brennholz gibt, sind sie von 
Natur aus leer. Denn alle Phänomene 
sind illusorisch und Produkte des tätigen 
Geistes. 

 

Elftes Kapitel:  Meditation über 
den Beginn. 

 
1. Der Buddha lehrte, es gibt keinen 

Beginn. Im Kreislauf der Wiedergeburt 
gibt es weder einen Anfang noch ein 
Ende. 

2. Wenn es weder Anfang noch ein 
Ende gibt, wie kann man von einer Mitte 
sprechen? Deshalb ist die 
Unterscheidung zwischen Beginn und 
Ende nicht angebracht. 

3. Wenn alles mit der Geburt 
begänne und dann von Altern und Tod 
fortgesetzt würde, dann existierte die 
Geburt unabhängig von Altern und Tod, 
und Altern und Tod wären frei von 
Geburt. 

4. Wenn das Altern und der Tod als 
Beginn angesehen würden, müßte die 
Geburt vorausgesetzt werden. Dann 
wäre eine Geburt ohne Ursprung; wie 
kann etwas, was nicht geboren wurde, 
altern und sterben? 

5. Geburt und Altern wie der Tod sind 
keine synchronen Phänomene, Geburt 
zieht den Tod mit sich, und das 
geschieht ohne eigentliche Ursache. 

6. Wenn es doch kein Urbeginn, kein 
definitives Ende gibt, wie kann es die 
Wahrhaftigkeit geben, da es doch kein 
Entstehen, kein Altern und keinen Tod 
gibt. 

7. Die Phänomene unterliegen dem 
Gesetz der Ursache und der Wirkung, 
haben eine Form und ein Phänomen der 
Form. Empfangen und der Empfänger 
existieren durch die Anwesenheit der 
Phänomene. 

 
8. Da es kein Entstehen und kein 

Vergehen gibt, gibt es auch keinen 
Urbeginn. Deshalb gibt es auch bei allen 
Phänomene keinen Urbeginn. 

 
Geboren heiβt nicht, dass man von 

irgendwoher gekommen ist. Sterben 
heiβt wiederum auch nicht, irgendwohin 
zu gehen. So ist es mit dem Urbeginn. 
Deshalb gibt es nichts, was man über 

den mittleren Abschnitt sagen kann. 
Wenn es keine Geburt gibt, dann gibt es 
auch kein Altern und auch kein Sterben. 
Alle Phänomene verhalten sich genauso. 
Ein Meditierender, der die Madhyamaka 
als Praxis einsetzt, soll immer diese 
Punkte sich im Geist vergegenwärtigen. 
Alle Phänomene entstehen durch die 
Konditionen und vergehen auch den 
Konditionen entsprechend. Obwohl die 
Erscheinungen existieren, bleibt ihre 
Natur leer. Obwohl die Leere tatsächlich 
leer ist, ist sie doch die Ursache des 
Daseins. Aus diesem Grund werden alle 
Ansichten, die nur vorübergehende Natur 
besitzen, die nicht der endgültigen 
Wahrheit entsprechen, begrenzt ge-
nannt. Der Buddha lehrte oft: Alle Karma 
unterliegen der Unbeständigkeit 
(Vergänglichkeit) und alle Phänomene 
besitzen kein wahres Selbst. 
Unabhängig davon, ob sie von weltlicher 
oder von überweltlicher Natur sind. In der 
Sicht des Madhyamaka gibt es nichts, 
was nicht in der Relation zu anderem 
existierte; sogar Geburt und Tod, welche 
die wichtigsten Gegebenheiten in einem 
Leben sind. Es gibt weder einen Urbe-
ginn noch ein endgültiges Ende. Der 
Beginn und das Ende existieren durch 
die irrtümliche Haftung der Menschen an 
den phänomenalen Erscheinungen. Als 
Buddhisten sollten wir diese Meditation 
über den Urbeginn lernen und 
praktizieren. 

 

Zwölftes Kapitel:  Meditation 
über das Leid. 

 
 
1. Sowohl selbst verursacht als auch 

durch anderes verursacht, als auch 
durch nichts verursacht. Deshalb ist es 
nicht zulässig zu sagen, dass das Leid 
eine Folge von irgendeiner Ursache ist. 

2. Wenn das Leid durch den 
Leidtragenden entstanden ist, dann 
existiert es ohne Kondition. Denn ein 
Skanda ist durch ein anderes erzeugt. 

3. Wenn das eine Skanda sich vom 
anderen unterscheidet, dann muss man 
doch sagen, dass Leid durch anderes 
entsteht. 

4. Wenn der Mensch das Leid selber 
verursacht, denn ohne Leid gibt es 
keinen Menschen, wie kann dann 
behauptet werden, dass der Mensch sich 
selbst das Leid zufügt? 

5. Wenn das Leid von anderen 
verursacht wird, dann auf einem anderen 
übertragen wird, stellt sich die Frage: Wo 
befindet sich der Leidtragende während 
der Zeit der Übertragung des Leids? 

6. Wenn das Leid von anderen 
verursacht wird, dann auf einem anderen 
überträgen wird, wie kann dann jemand, 
der vom Leid gelöst ist, es auf einen 
anderen übertragen? 

7. Es ist unzulässig zu sehen, dass 
das Leid von einem selbst zugefügt 
werden kann. Es ist auch falsch zu 
sehen, dass es einem von anderen 
zugefügt wird. 

8. Es ist unzulässig zu sagen, dass 
Leid sich selbst produziert, da es ein 
Phänomen ist, das dazu nicht fähig ist. 
Das Leid hat doch kein Selbst, wie kann 
es fähig sein, etwas zu erzeugen? 

9. Wenn Leid ein Produkt von diesem 
und jenem ist, dann kann es auch als 
gemeinsames Produkt von beiden 
entstehen. Dieses und jenes können 
nicht Leid hervorrufen. Deshalb ist es 
unmöglich, daß das Leid grundlos 
produziert wird. 

10. Nicht nur dass die vier Arten von 
Leid nicht wahrhaftig existieren, kann für 
alle Phänomene anhand dieser vier 
Arten deren Unwahrhaftigkeit 
nachgewiesen werden. 

Diese vier Arten sind: Aus sich selbst 
hervorbringen, aus anderem 
hervorgehen, aus sich selbst und 
anderen zusammen hervorgehen, 
schließlich aus keinem Grund da sein. 
Aus sich selbst hervorgehen bedeutet 
auch, dass einer sich selbst Leid zufügt. 
Aus Anderem hervorgehen bedeutet, 
dass Leid durch jemand anderen 
verursacht wird. Als Grund für Leid wird 
als Drittes das gemeinsame Werk von 
beiden Beteiligten genannt. Und zuletzt 
wurde untersucht, ob ein Leid auch 
grundlos entstehen kann. 

Menschenleid ist grenzenlos, denn 
Menschen wurden von fester Ansicht 
über Sein und Nichtsein beeinfluβt. Doch 
nach Madhyamaka gibt es weder einen 
Verursacher noch einen Empfänger und 
auch keine gemeinsame Erfahrung. 
Deshalb sollen wir die Ansicht des 
Madhyamaka als Richtlinie benutzen, 
wenn wir die Meditation üben, um Erfolg 
zu haben. 

 
Die Grundleiden wie z.B. Geburt, 

Altern, Krankheit, Tod, Fernsein von den 
Geliebten, unerfüllte Wünsche, 
Begegnung mit Verhaβtem, die 
Veränderung der Skandhas usw. all das 
sind Phänomene der Vergänglichkeit. 
Lernen von Madhyamaka heiβt: 
Betrachten, dass Geburt keinen 
Ursprung und auch dass Sterben keinen 
Beginn hat. Deshalb sind die Leiden 
einfach auch nur als solche zu 
verstehen. Geburt, Altern, Krankheit, 
Tod, Leid, Glück sind schlieβlich nur 
Begriffe ohne wahrhaftiges Selbst. Nach 
dieser Betrachtung können wir die oben 
genannten vier Arten leicht verneinen. 

 

Dreizehntes Kapitel: Meditation 
über die Tat. 

 
1. Der Buddha lehrte, dass alles, was 

von rezeptiver Natur ist, illusionär ist. Alle 
Taten sind rezeptiv und deshalb 
illusionär. 

2. Die an der Illusion festhalten, 
haften an etwas? Der Buddha lehrte, 
dass solche Dinge bedeutungslos sind. 

3. Da alle Phänomene verschieden 
sind, sind sie folglich auch ohne eigene 
Natur. Die Selbstlosigkeit der 
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Phänomene ist auch ohne eigene Natur. 
Alle Phänomene sind leer. 

4. Wenn alle Phänomene von Natur 
aus leer sind, ist dann etwas anderes in 
der Entwicklung, und zwar von Kindheit 
bis hin zur Alter? 

5. Wenn alle Phänomene ein Selbst 
hätten, wie könnte es dann sein, dass da 
Verschiedenheiten sind. Wenn alle 
Phänomene kein Selbst haben, warum 
gibt es die Verschiedenheiten. 

6. Wenn die Phänomene wahrhaftig 
existieren, dann verändern sie sich nicht, 
auch die Nicht-Phänomene verändern 
sich nicht. Wie die Jugend das Alter nicht 
beeinflussen kann, kann umgekehrt das 
Alter auch die Jugend nicht beeinflussen. 

7. Wenn die Phänomene identisch 
sind, dann ist Milch auch Käse. Doch 
auβer Milch kann man nichts nehmen, 
woraus Käse produziert werden kann. 

8. Wenn es ein Phänomen gibt, das 
nicht leer ist, dann müβte es auch ein 
Phänomen geben, das leer ist. Eigentlich 
gibt es kein Phänomen, das nicht leer ist. 
Wo soll man dann ein Phänomen 
hernehmen, das leer ist? 

9. Der Buddha lehrte das Leersein, 
um die Anhaftung zu eliminieren. Wenn 
wir dann an der Leere haften, können 
uns die Buddhas nicht helfen. 

 
Alle Phänomene sind unbeständig; 

alle Dinge in dieser Welt und jenseits 
dieser Welt verändern sich unaufhörlich. 
Wir haften an der Erscheinung der 
Phänomene, trotz ihrer Unbeständigkeit 
und Unwahrhaftigkeit, deshalb sind wir 
verblendet. Buddha hat dies erkannt, 
deshalb verwirft er sie als 
bedeutungslos. Denn alle Phänomene 
verwandeln sich ständig und sind leer 
von einem Selbst. Wenn alle 
Phänomene sich ständig verwandeln, 
was ist dann ihre wahre Natur? Daraus 
folgt, dass der Täter, die Tat und auch 
das Werk keine wahre Natur besitzen. 

Die Entwicklung von der Jugendzeit 
bis zum Alter ist nur eine Veränderung 
der Form. Milch kann sich nicht von sich 
aus in Käse verwandeln und Käse nicht 
in Milch. Wenn wir etwas Milch oder 
Käse nennen, urteilen wir nach der 
Erscheinung, d.h. nach der Kondition. 
Doch die Konditionen sind nur Produkte 
unserer Anhaftung, unterliegen deshalb 
der Unbeständigkeit. Wenn wir uns fern 
von der Differenzierung von Sein, 
Nichtsein, von Gegenwärtig, Vergehen, 
Existierend, Nicht-Existierend usw. 
halten, dann sind wir imstande den 
Madhyamaka Geist des Nagarjuna zu 
verstehen. 

 
Der Buddha lehrte oft, dass alle 

Phänomene leer sind; d.h. er lehrte uns 
das Loslassen von der Anhaftung an der 
Form des Ego. So lange die Anhaftung 
vorhanden ist, unterliegen wir dem Geist 
der Differenzierung; Und so lange wir 
uns noch in dem Bann der 
Differenzierung befinden, wird unser 
Geist durch die bedingten Konditionen 

eingeschränkt und deshalb ist es sehr 
schwierig die absolute, überweltliche 
Wahrheit begreifen zu können. 

 

Vierzehntes Kapitel: Meditation 
über die Einigung. 

 
1. Das Sehen, das Gesehene und 

der Seher, sind drei verschiedene 
Phänomene. Solche drei verschiedenen 
Phänomene können zu keiner Zeit 
zusammengefügt werden. 

2. Das Verblenden, das 
Verblendende und der Verblendete sind 
ebenso. Die Skandas und das Leiden 
durch die Skandas verhalten sich auch in 
der gleichen Weise. 

3. Wenn die verschiedenen 
Phänomene sich einigen, sind sie 
unerkennbar. Deshalb kann man auch 
nicht von verschiedenen Phänomenen 
sprechen, daher gibt es wie beim Sehen 
auch keine Einigung. 

4. Nicht nur die Phänomene des 
Sehens haben irgendeine 
Differenzierung, sondern alle 
Phänomene sind auch indifferent. 

5. Die unterschiedliche Ursachen 
erzeugen die Differenzen, fern von den 
Unterscheidungen gibt es keine 
Differenzierung. Wenn ein Phänomen 
aus einer Ursache hervorgeht, ist es 
indifferent von der Ursache. 

6. Wenn fern von der Differenzierung 
immer noch eine Differenz existiert, dann 
müβte auβer der Differenzierung noch 
eine Differenzierung existieren. Doch 
wenn es fern von der Differenzierung 
keine Verschiedenheit gibt, gibt es keine 
Differenzierung. 

7. In der Differenzierung gibt es keine 
Form der Verschiedenheit, auch in der 
Nicht-Differenzierung gibt es keine Form 
der Verschiedenheit. Da es keine Form 
der Verschiedenheit gibt, gibt es auch 
keine Differenzierung. 

8. Das Phänomen kann sich nicht mit 
sich selbst vereinigen, auch nicht mit 
anderem. Der Vereinigende, der 
Vereinigungsmoment und das 
Vereinigen sind daher alle leer. 

Das Sehen, das Gesehene und der 
Seher sind drei verschiedene 
Phänomene, sie sind nicht eins, deshalb 
kann man nicht von einer Vereinigung 
sprechen. Weil alle Phänomene 
verschiedenen Ursachen bei ihrer 
Entstehung unterliegen, werden sie auch 
verschiedene Ergebnissse erzielen. 
Denn alle Phänomene haben keine 
wahrhaftige Form. Deshalb kann man 
auβer dieser Form die Phänomene nicht 
wahrnehmen, und auβerhalb der 
Phänomene kann man auch keine Form 
finden. Alle Phänomene, ob sie zum 
säkularen Leben oder zum geistlichen 
Leben gehören, sind von Grund aus 
verschieden; deshalb werden sie als 
nicht harmonisierend definiert. Das ist 
die Basis. Wenn man von Harmonie oder 
Disharmonie spricht, nimmt man nur 
Bezug auf Erscheinungen, denn in 

Wirklichkeit sind Harmonie und 
Disharmonie beide leer. 

Der Vereinigende oder das 
Vereinigen sind nur Produkte des 
unterscheidenden Geistes, denn in 
Wirklichkeit gibt es weder ein Phänomen 
noch eine Person. Denn die Basis aller 
Dinge ist leer. Alle Phänomene ändern 
ihre Positionen und ihre Erscheinungen, 
dadurch unterscheiden wir sie als 
vereinigend oder nicht-vereinigend. 

Verblendung, der Verblendende und 
das Verblenden sind genauso. Sie 
werden als drei Elemente betrachtet; und 
sind schlieβlich nur unwahrhaftige 
Erscheinungen. Sie sind wie der Ton, der 
Blitz, die Wellen, der Wind usw., sie sind 
nur Veränderungen der Wahrnehmung, 
obwohl sie sich in der äuβeren Form 
ändern, besitzen sie keine wahrhaftige 
Existenz. Eine wahre Existenz zeichnet 
sich durch ihre Freiheit von der 
Unbeständigkeit und dem Leid aus. Doch 
keine Existenzweise besitzt diesen 
Charakter. Deshalb sprach Buddha von 
nicht vereinigenden Phänomenen. 

 

Madhyamaka – Drittes Buch 

 

Fünfzehntes Kapitel:  Meditation 
über Sein und Nichtsein. 

 
1. Es ist falsch zu behaupten, dass 

die bedingten Konditionen die wahre 
Natur (der Phänomene) beinhalten. 
Wenn die wahre Natur aus den 
Konditionen entstehen würde, dann wäre 
sie selbst ein Phänomen. 

2. Wie kann die wahre Natur die 
treibende Kraft sein? Dies ist nicht 
sinnvoll. Da die wahre Natur keine 
zeugende Kraft ist, ist sie auch kein 
Produkt der anderen Phänomene. 

3. Wenn die Phänomene keine 
Eigennatur besitzen, wieso sollen sie 
dann die andere Natur besitzen? Denn in 
Relation zu der anderen Natur ist die 
Eigennatur auch eine andere! 

4. Auβerhalb der Eigen- und der 
anderen Natur gibt es kein Phänomen. 
Da es diese Natur gibt, gibt es die 
Phänomene. 

5. Wenn es kein Sein gibt, dann kann 
Nichtsein nicht anerkannt werden. Da 
Sein die Ursache der Phänomene ist, 
heißt die Zerstörung von Sein dann 
Nichtsein. 

6. Wenn jemand an der Ansicht des 
Seins und Nichtseins, der Eigennatur 
und der anderen Natur festhält, dann 
kann er nicht die wahre Bedeutung des 
Buddhismus erkennen. 

7. Wenn die Phänomene eine 
Eigennatur besitzen, dann müβten sie 
doch unveränderlich bleiben, da eine 
Eigennatur mit verschiedenen Formen 
nicht akzeptabel ist. 

8. Der Buddha besitzt die Fähigkeit, 
die Ansicht von Sein und Nichtsein zu 
zerstören, so wurde es in den Tripitaka 
geschildert, so erklärte es der Buddha 
dem Katyayana. 
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9. Wenn die Phänomene wahrhaftig 
eine Eigennatur besitzen, wieso gibt es 
dann die Verschiedenheiten? Wenn die 
Phänomene wahrhaftig keine Eigennatur 
besitzen, wieso gibt es die 
Verschiedenheiten? 

10. Beim Haften an das Sein begeht 
man den Fehler der Ewigkeitsillusion, 
beim Haften an das Nichtsein verhält 
man sich nihilistisch. Ein Weiser ist fern 
von diesen Anhaftungen an Sein und 
Nichtsein. 

11. Wenn die Phänomene eine feste 
Natur besäßen, dann wären sie nicht 
Nichtsein, sondern eine ewige Existenz. 
Doch da sie früher existierten und später 
vergehen, sind sie keineswegs von 
ewiger Existenz. 

Dies ist ein wichtiges Kapitel, 
deshalb habe ich auch seinen Namen als 
Titel dieses meines 29. Buches gewählt. 
Das Jahr 2000 ist ein Jahr von 
Bedeutung, da es in vieler Hinsicht ein 
Kennzeichen für das Leben ist, vor allem 
ist es der Beginn des dritten 
Jahrtausends. Normalerweise sind wir 
sehr nachsichtig mit uns selbst und 
vergeuden die Zeit, ohne zu wissen, 
dass sie sehr eilig hinfließt. Wir sollten 
die Zeit dazu nutzen, um unserem Geist 
mit Hilfe des Madhyamaka Trainings zu 
vervollständigen und die wahre Natur der 
Phänomene besser zu verstehen. 

Die Natur ist die Basis des Geistes, 
kein materiales Phänomen. Doch die 
Natur existiert im Grunde gar nicht, 
wurde auch nicht von anderen 
Phänomenen hervorgerufen; sie ist nur 
ein Produkt der bedingten Konditionen, 
deshalb nennt man sie auch die 
zeugende Kraft. 

Wenn es die Eigennatur und die 
andere Natur geben soll, dann gibt es 
auch die Existenz von den Phänomenen, 
doch in Wirklichkeit kann das Sein nicht 
produziert werden. Wie kann man dann 
von einem Nichtsein sprechen? Solange 
wir die Ansicht über das Sein und 
Nichtsein, die Eigennatur und die andere 
Natur besitzen, können wir nichts 
erkennen. Warum ist das so? Denn die 
Bedeutung der Buddhalehre liegt nicht in 
dieser Diskriminierung, sondern in der 
wahren direkten Erkenntnis. 

Wenn wir die Einsicht der Existenz 
eines Selbst besitzen, dann folgt die 
Anhaftung an die Form. Der Ansicht über 
das vorherige folgt eine über das 
nachherige, der über die Geburt folgt 
eine über das Sterben. Der Buddha 
verhält sich in dieser Hinsicht anders. Für 
ihn gibt es weder Sein noch Nichtsein. 
Wenn ein Praktizierender die Ansicht 
über Sein und Nichtsein losläßt, dann 
begreift er den wahren Sinn der Buddha- 
Lehre. 

Sogar die Konzentration verhält sich 
in der gleichen Weise. Wenn wir dem 
Sein anhaften, vertreten wir die Ansicht 
der Ewigkeit. Wenn wir dem Nichtsein 
anhaften, verfallen wir der Idee der 
Nihilisten. Deshalb soll ein Weiser 
erkennen, dass Sein und Nichtsein doch 

nur gegensätzliche Differenzierungen 
dieses Lebens sind, wobei es sich mit 
der Weisheit und dem Samadhi anders 
verhält. 

Die Aussage, dass die Phänomene 
sowohl säkular als auch überweltlich 
eine feste Natur besitzen, ist falsch. 
Denn ein existierendes Sein bedingt ein 
ewiges Nichtsein; dadurch entseht die 
Unterscheidung von vorher und nachher 
usw, doch der Dharma ist anders. Die 
wahre Natur wird nicht geboren, nicht 
zerstört, sie kann nicht verloren gehen 
und auch nicht bestehen bleiben, nicht 
kommen und nicht gehen, nicht gewon-
nen werden und auch nicht verloren 
gehen, nicht sein und nicht nicht sein! 
Dies ist die wunderbare Bedeutung von 
Sein und Nicht Sein. 

 

Sechszehntes Kapitel: 
Meditation über die Ankettung und 
die Erlösung. 

 
1. Wenn wir behaupten, dass die 

Absicht kommt und geht, dann gibt es in 
der ewigen Präsenz kein Kommen und 
Gehen. In der ewigen Veränderung und 
in dem Lebewesen gibt es sie auch 
genauso wenig. 

2. Wenn die Lebewesen (im Kreislauf 
der Wiedergeburt) gehen und kommen 
würden, wie könnte man dann in den fünf 
Aggregaten eine Person, die geht und 
kommt, finden. 

3. Wenn das Gehen und Kommen 
eine Transformation von einem Körper 
zu einem anderen Körper ist, wie sollte 
man die Wiedergeburt erklären, da es 
zwischen den Leben keinen Körper gibt? 

4. Die Ansicht, dass die Tatabsichten 
endgültig zu Ende gehen, ist nicht 
zulässig. Die Ansicht, dass die 
Lebewesen endgültig zu Ende gehen, ist 
auch nicht zulässig. 

5. Die Entstehungs- und 
Vergehenserscheinungen von der 
Tatabsicht sind weder kettend noch 
erlösend. Wie oben auch schon erklärt, 
sind die Lebewesen auch weder kettend 
noch befreiend. 

6. Wenn der Körper kettend ist, ist 
man dann, wenn im Besitz des Körpers, 
nicht kettend? Ohne Körper und ohne 
Ketten, woher kommt dann das 
Anketten? 

7. Wenn das Ketten vor dem 
Kettenden existiert, dann müβte der 
Kettende gekettet sein. Doch in 
Wirklichkeit gibt es davor kein Ketten, 
wie in dem Kapitel über Kommen und 
Gehen schon erklärt wurde. 

8. Der Gekettete muss nicht befreit 
werden, nicht gekettet und nicht befreit 
werden. Wenn das Anketten existiert, 
dann müβte es das Befreien auch geben; 
weshalb Anketten und Befreien 
eigentlich nur eins sind. 

9. Wenn wir uns nicht an die 
Phänomene ketten, dann verweilen wir 
im Nirvana. Jener, der sich so verhält, ist 
frei von allen Ketten. 

10. Nicht den Kreislauf der 
Wiedergeburt verlassen, auch nicht dem 
Nirvana fern bleiben, das ist die wahre 
Natur, wieso soll man noch 
Unterscheidungen aufstellen. 

Der Grund für unsere Diskriminierung 
ist das Anhaften der Ansichten. Diese 
fesseln uns. Da wir uns an den Körper 
haften, denken wir, dass eine Erlösung 
nötig ist. Der Tathagata kann sich in den 
drei Welten frei bewegen, weil er nicht an 
die Unterscheidungen gekettet ist. Die 
Lebewesen haben einen Körper, der 
seinem Karma verknüpft ist, gerade 
dieses Karma verleitet einen zu anderen 
karmischen Taten, deshalb ist eine 
Erlösung nötig. Ob die Tathagathas sich 
in dem freien Raum oder durch ein 
Nadelloch bewegen, es stellt für sie 
keinen Unterschied dar. Denn sie sind 
frei von allen Anhaftungen von Sein und 
Nichtsein, wir dagegen sind voll von den 
Ketten des Samsaras. 

Doch in Wirklichkeit gibt es niemand, 
der uns ankettet noch von uns 
angekettet wurde oder wird. Nur wir 
ketten uns selbst an den Kreislauf der 
Wiedergeburt. Deshalb müssen wir uns 
auch selbst befreien.  

Ein Befreiungswunsch setzt die 
Konditionen von Wunsch und 
Wunschgegenstand vorraus. Doch da 
alle Phänomene in der letztendlichen 
Wahrheit sich nicht verändern, gibt es 
nichts, was angekettet wurde, noch was 
befreit werden kann. Allein die 
Verwandlung des Bewuβtseins zählt. 
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ChÜÖng trình sinh hoåt 
cûa chùa Viên Giác  

tåi Hannover - næm 2004 
 

 

Tháng 01 næm 2004 : 
Ngày 10 và 11.01.2004 : (thÙ bäy và chû nhÆt) 
- LÍ Th† Bát Quan Trai tåi chùa PhÆt T° Thích 
Ca Luzern - Thøy Sï. 
- Huân Tu ñåi Bi NPñ Tam Bäo (ThÀy Hånh 
TÃn). 
Ngày 17 và 18.01.2004 : (thÙ bäy và chû nhÆt) 
LÍ An VÎ PhÆt chùa Viên Ý - Ý ñåi L®i. 
 
TØ ngày 21 Ç‰n 24.01.2004 lÍ T‰t tåi Chùa 
Viên Giác Hannover 
Ngày 21.01.2004 (thÙ tÜ) 
20:00 Sám HÓi TÃt Niên và væn nghŒ mØng T‰t 
Giáp Thân, và Çón Giao ThØa vào 24:00. 
Ngày 22.01.2004(thÙ næm- nh¢m ngày mÒng 
m¶t T‰t) 
- 5:45 T†a thiŠn và trì tøng ThÀn Chú Thû Læng 
Nghiêm. 
- TØ sáng Ç‰n tÓi suÓt ngày mÒng m¶t tåi 
chùa có lì-xì, phát l¶c, xin xæm,  LÍ PhÆt v.v... 
- 11:00 cúng T° và cúng chÜ HÜÖng Linh quá 
vãng th© tåi chùa.  
Ngày 23.01.2004: (thÙ sáu- nh¢m ngày mÒng 
hai T‰t). TØ 6 gi© sáng Ç‰n 17:00 chiŠu trì tøng 
B¶ Kinh ñåi ThØa DiŒu Pháp Liên Hoa Ç‹ cÀu 
nguyŒn cho th‰ gi§i hòa bình nhân sinh an låc. 
Ngày 24.01.2004: (thÙ bäy- nh¢m ngày mÒng ba 
T‰t) 
ChÜÖng trình giÓng nhÜ ngày mÒng m¶t. 
- T‰t Karlsruhe (ThÀy Hånh Vân) 
Ngày 31.01.2004 : (thÙ bäy)  
- LÍ T‰t tåi Nürnberg 
   
Tháng 2 næm 2004 : 
TØ ngày 10 tháng 2 Ç‰n 29 tháng 2 hành hÜÖng 
ƒn ñ¶ do ThÀy Hånh TÃn hÜ§ng dÅn Ç¥c biŒt 
dành cho l§p trÈ, GñPT và nh»ng ngÜ©i có sÙc 
khÕe. 
 
Ngày 01.02.2004 : (chû nhÆt)  
- LÍ T‰t tåi Künzelsau 
TØ ngày 26.01 Ç‰n ngày 07 tháng 02.2004 m‡i 
tÓi vào lúc 20:00 tåi chùa có tøng Kinh DÜ®c SÜ 
cÀu an cho bá tánh và ÇÓt 1.080 ng†n Çèn trí 
tuŒ. 
Ngày 08.02.2004: (chû nhÆt)  
R¢m tháng Giêng - chánh lÍ tåi chùa Viên Giác 
- LÍ cÀu an và câu chuyŒn ÇÀu næm 
- LÍ cúng T°, cúng chÜ HÜÖng Linh quá vãng 
th© tåi chùa. 
Ngày 14.02.2004 : ( thÙ bäy ) 
- LÍ T‰t tåi Chi H¶i PTVNTN tåi Frankfurt. 
Ngày 15.02.2004: ( chû nhÆt ) 
- LÍ T‰t tåi Chi H¶i Mannheim. 
Ngày 21.02.2004 : 
- LÍ PhÆt ÇÀu næm tåi chùa Quäng HÜÖng - ñan 
Måch 
Ngày 22.02.2004 : 
- LÍ PhÆt ÇÀu næm tåi chùa Vån Hånh - ñan 
Måch. 
  
Tháng 3 næm 2004 : 
TØ ngày 26 tháng 2 Ç‰n ngày 13 tháng 4 
ThÜ®ng Toå PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên Giác së 

ho¢ng Pháp tåi Hoa Kÿ các PhÆt s¿ trong th©i 
gian này së do ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn và chÜ 
Tæng chùa Viên Giác Çäm nhÆn. 
 Ngày 06 và ngày 07.03.2004 : (thÙ bäy và chû 
nhÆt) 
- LÍ Th† Bát Quan Trai tåi Berlin. 
Ngày 13 và 14.03.2004 : (thÙ bäy và chû nhÆt) 
- LÍ Th† bát Quan Trai tåi Aschaffenburg. 
Ngày 20 và 21.03.2004 : (thÙ bäy và chû nhÆt) 
- LÍ Th† bát Quan Trai tåi Nürnberg. 
Ngày 28 và 29.03.2004 : (sáng thÙ bäy Ç‰n sáng 
chû nhÆt) - LÍ Th† BQT tåi Chi H¶i Koblenz. 
Ngày 29 và 30.03.2004 : (chiŠu thÙ 7 Ç‰n chiŠu 
chû nhÆt) - LÍ Th† BQT tåi Saarland. 
  
Tháng 4 næm 2004 : 
Ngày 03 và 04: (thÙ bäy và chû nhÆt) 
- LÍ Th† BQT tåi Chi H¶i Mannheim.  
TØ 09 Ç‰n ngày 12.04.2004 
Khóa Giáo Lš cûa GñPTVN ñÙc quÓc t° chÙc 
tåi chùa Viên Giác.  
Ngày 15.04.2004 : H†p Chi B¶ tåi chùa PhÆt 
HuŒ. 
Ngày 17 và 18.04.2004 : H†p Shanga ñÙc tåi 
chùa Viên Giác. 
- Huân tu NiŒm PhÆt tåi NPñ Tam Bäo (ThÀy 
ñÒng Væn). 
Ngày 24 và 25.04.2004 (thÙ bäy và chû nhÆt)  
- LÍ Th† BQT tåi Chi H¶i Karlsruhe. 
   
Tháng 5 næm 2004 : 
Ngày 01.05.2004 : (thÙ bäy - LÍ Lao ñ¶ng) 
- LÍ PhÆt tåi ÇÎa phÜÖng Odenwald. 
Ngày 02.05.2004 : (Chû nhÆt) 
M¶t ngày du ngoån v§i GñPT Tâm Minh. 
Ngày 08 và 09.05.2004 (thÙ bäy và chû nhÆt)  
- LÍ Th† BQT tåi Chi H¶i Reutlingen. 
Ngày 15.05.2004 : (thÙ bäy) 
- LÍ PhÆt ñän chùa Tâm Giác München. 
Ngày 16.05.2004 : (chû NhÆt) 
- LÍ PhÆt ñän NPñ Tam Bäo dÜ§i s¿ chÙng 
minh cûa ThÜ®ng T†a Viên Giác. 
Ngày 20.05. Ç‰n 23.05.2004 : Khóa Tu h†c PhÆt 
Pháp kÿ 9 cûa H¶i PhÆt Tº t° chÙc tåi Frankfurt. 
Ngày 22.05.2004 : (thÙ bäy) 
- LÍ PhÆt ñän chùa ThiŒn Hòa M'Gladbach. 
TØ ngày 28 Ç‰n 30.05.2004 : (thÙ sáu Ç‰n chû 
nhÆt)  
- LÍ PhÆt ñän tåi chùa Viên Giác Hannover . 
  
Tháng 6 næm 2004 : 
Ngày 03.06.2004 : (thÙ næm) 
- LÍ nhÆp hå an cÜ cûa chÜ Tæng Ni. 
Ngày 05.06.2004 : (thÙ bäy) 
- LÍ PhÆt ñän chùa PhÆt HuŒ Frankfurt. 
Ngày 06.06.2004 : (chû nhÆt) 
- LÍ PhÆt ñän NPñ Tam Bäo dÜ§i s¿ chÙng 
minh cûa TT Viên Giác. 
Ngày 12 và 13.06.2004 : (thÙ bäy và chû nhÆt) 
- LÍ Th† Bát Quan Trai tåi chùa Ph° HiŠn 
Strasbourg-  Pháp quÓc. 
TØ 10.06-13.06.2004: Tråi Thanh Thi‰u Niên sh 
PhÆt Giáo tåi Frankfurt. 
Ngày 12.06.2004: m¶t ngày tÎnh tu tåi Bad 
Kreuznach - ThÀy Hånh TÃn. 
Ngày 19 và 20.06.2004 : (thÙ bäy và chû nhÆt) 
Huân tu tåi Chi H¶i Wiesbaden - thÀy Hånh TÃn. 
Ngày 19.06.2004: (thÙ bäy) H†p Ban Biên TÆp 
Báo Viên Giác tåi chùa. 
Ngày 26 và 27.06.2003: (thÙ bäy và chû nhÆt) 
H†p BCH H¶i PT và BCH các Chi H¶i tåi Chùa 
Viên Giác. 

  Tháng 7 næm 2004 : 
- TØ ngày 01 Ç‰n ngày 14.07.2004 khóa Tu Gieo 
Duyên cho các PhÆt Tº tåi gia ÇÜ®c t° chÙc tåi 
chùa Viên Giác. Quš PhÆt Tº muÓn tham gia tu 
h†c, không cÀn báo trÜ§c. Vì chùa có khä næng 
dung chÙa tØ 200 Ç‰n 300 ngÜ©i. 
- TØ ngày 22 Ç‰n 31 tháng 07 næm 2004 khóa 
Tu h†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ thÙ 16 së ÇÜ®c t° 
chÙc tåi Ý ñåi L®i. 
  
Tháng 8 næm 2004 : 
Ngày 07.08.2004 : (thÙ bäy) 
- LÍ Vu Lan tåi chùa Quán Th‰ Âm. 
Ngày 15.08.2004 : (chû nhÆt) 
- LÍ Vu Lan tåi NPñ Tam Bäo dÜ§i s¿ chÙng 
minh cûa TT Viên Giác. 
Ngày 21.08.2004 : (chû nhÆt) 
Væn nghŒ và - LÍ Vu Lan tåi chùa Linh ThÙu 
Berlin. 
TØ ngày 27 Ç‰n ngày 29.08.2004 (thÙ sáu Ç‰n 
chû nhÆt)  
- LÍ Vu Lan tåi chùa Viên Giác Hannover. 
  
Tháng 9 næm 2004 : 
Ngày 04.09.2004 : (thÙ bäy) 
- LÍ Vu Lan chùa ThiŒn Hòa M'Gladbach. 
Ngày 11.09.2004 : (thÙ bäy) 
- LÍ Vu Lan tåi chùa Bäo Quang Hamburg. 
Ngày 18.09.2004 : (thÙ bäy) 
- LÍ Vu Lan tåi chùa PhÆt HuŒ Frankfurt. 
Ngày 25.09.2004 : (thÙ bäy) 
- LÍ Vu Lan tåi chùa Tâm Giác München. 
- Huân Tu TÎnh ñ¶ Karslruhe (ThÀy Hånh TÃn*). 
Ngày 28.09.2004 : (thÙ ba) 
- Trung Thu tåi chùa Viên Giác. 
 
 * K‹ tØ tháng 10 Ç‰n tháng 12 næm 2004 
ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên Giác së 
nhÆp thÃt và các PhÆt s¿ còn låi trong næm së 
do ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn và chÜ Tæng chùa 
Viên Giác Çäm nhÆn. 
  
Tháng 10 næm 2004 : 
Ngày 02 và 03.10.2004 : (thÙ bäy và chû nhÆt) 
- LÍ Th† BQT tåi Stuttgart. 
Ngày 09 và 10.10.2004 : (thÙ bäy và chû nhÆt) 
- LÍ Th† BQT tåi Nürnberg.  
Ngày 16 và 17.10.2004 : (thÙ bäy và chû nhÆt) 
- LÍ Th† BQT tåi Wiesbaden. 
Ngày 23 và 24.10.2004 : (thÙ bäy và chû nhÆt) 
- LÍ Th† BQT tåi Rottweil. 
Ngày 30 và 31.10.2004 : (thÙ bäy và chû nhÆt) 
- LÍ Th† BQT tåi Berlin. 
  
Tháng 11 næm 2004 : 
Ngày 06 và 07.10.2004 : (thÙ bäy và chû nhÆt) 
- LÍ Th† Bát Quan Trai tåi Frankfurt. 
Ngày 13 và 14.11.2004 : (thÙ bäy và chû nhÆt) 
- LÍ Th† BQT tåi Friedrichhafen. 
Ngày 20 và 21.11.2004 : (thÙ bäy và chû nhÆt) 
- LÍ Th† BQT tåi Freiburg. 
Ngày 27 và 28.11.2004 : (thÙ bäy và chû nhÆt) 
- LÍ Th† BQT tåi Norddeich. 
  
Tháng 12 næm 2004 : 
Ngày 04.12.2004 : (thÙ bäy) 
- LÍ PhÆt tåi Münster. 
Ngày 11 và 12.12.2004 : (thÙ bäy và chû nhÆt) 
- LÍ Th† BQT tåi Bad Kreuznach. 
TØ ngày 24 Ç‰n ngày 31.12.2004, m¶t tuÀn lÍ 
huân tu TÎnh ñ¶ tåi chùa Viên Giác. - 
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Chàng NgÓc h†c khôn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày xÜa, ª m¶t làng n† có anh 
chàng NgÓc, cha mË anh có cÜ§i cho 
anh m¶t ngÜ©i v® và Ç‹ låi cho anh 
m¶t ngôi nhà, m¶t mänh vÜ©n và m¶t 
mÅu ru¶ng. ThÃy NgÓc ÇÀn Ç¶n, v® 
anh có š bÕ anh Ç‹ lÃy chÒng khác. 
Cho nên sau khi cha mË chÒng lÀn lÜ®t 
qua Ç©i, v® anh cÛng bÕ anh vŠ cha 
mË ru¶t hÖn cä næm không trª låi. Gi»a 
lúc Ãy có m¶t anh thÀy giáo trong làng, 
thÃy v® anh xinh ÇËp nên muÓn cÜ§i 
vŠ làm v®. Cha mË v® NgÓc vÓn ham 
tiŠn và chÙc vÎ nên hÓi hä nhÆn l©i. 
Ông bà bäo chàng r‹ m§i lo s¡m sºa 
lÍ vÆt rÒi làm Çám cÜ§i ngay. Chàng 
NgÓc hay tin nhÜng anh không bi‰t 
làm sao khuyên v® mình trª låi và h† 
hàng nhà NgÓc cÛng ch£ng còn ai Ç‹ 
bày vë. Anh cÛng ch£ng nghï Ç‰n viŒc 
thÜa kiŒn vì viŒc Çó ÇÓi v§i anh quá to 
l§n và r¡c rÓi. 

ñ‰n ngày cÜ§i cûa v® anh, m¶t 
ngÜ©i hàng xóm thÜÖng håi NgÓc, bèn 
Ç‰n báo tin: 

- Này anh, anh s¡p mÃt v® rÒi, chÌ 
t§i ngày mÓt h† làm lÍ cÜ§i ÇÃy. Anh 
có bi‰t gì không? 

- Có bi‰t. NgÓc Çáp. 

- Th‰ tåi sao anh không tìm cách trÎ 
chúng nó? 

- Tôi có bi‰t cách gì Çâu, làm th‰ 
nào bây gi©? 

- Không bi‰t thì phäi hÕi, anh 
không nghe câu dân gian thÜ©ng nói: 
"Không bi‰t phäi hÕi, không giÕi phäi 
h†c" Çó sao? ñiŠu nÀy làm cho NgÓc 
suy nghï cä Çêm. 

Sáng hôm sau, chàng NgÓc dÆy 
thÆt s§m quy‰t ÇÎnh Çi h†c khôn m¶t 
phen nhÜ l©i bà láng giŠng khuyên 
bäo. Anh cÙ th£ng ÇÜ©ng mà Çi. Khi 
m¥t tr©i lên cao, anh vÅn chÜa h†c 
ÇÜ®c cái gì, vì m†i ngÜ©i còn bÆn công 
viŒc cûa h†. Qua m¶t Çám cÕ xanh, 
anh thÃy Çám chæn trâu Çang Çùa 
gi«n. Anh låi gÀn, b‡ng nghe m¶t ÇÙa 
nói: 

- Thênh thang ngÒi Çám cÕ xanh 
hÖn ngÒi chi‰u hoa. 

Chàng NgÓc thÃy câu nói hay, anh 
nhÄm h†c thu¶c lòng. 

Anh låi Çi thêm m¶t Çoån ÇÜ©ng, 
Ç‰n b© ru¶ng, anh thÃy m¶t ngÜ©i 
Çang lom khom b¡t chu¶t. NgÜ©i Ãy 
Çào l‡, Ç¥t hom rÒi lÃy n¡m rå ÇÓt quåt 
khói vào hang. B‡ng có m¶t chú chu¶t 
tØ trong hang thò ÇÀu ra, s¡p chui vào 
hom, rÒi låi thøt vào. NgÜ©i kia giÖ tay 
chÌ và nói: 

- ThÆp thò, thÆp thò, không lo thì 
ch‰t. 

NgÓc thÃy câu nói hay hay, anh låi 
nhÄm h†c thu¶c. 

Chàng NgÓc låi ti‰p tøc cu¶c hành 
trình. Qua cánh ÇÒng khác, anh nhìn 
thÃy hai ngÜ©i tát nÜ§c Çang ngÒi nghÌ 
dÜ§i gÓc cây, hút thuÓc. NgÜ©i nÀy bäo 
ngÜ©i kia: 

- ThÜ®ng ÇiŠn tích thûy, hå ÇiŠn 
khan. 

NgÓc cho là câu nói hay, låi lÄm 
nhÄm h†c thu¶c. 

BÃy gi© tr©i Çã trÜa, anh Çi thêm 
m¶t Çoån ÇÜ©ng n»a. TrÜ§c m¥t anh là 
dòng sông chäy xi‰t. Gi»a sông, anh 
nhìn thÃy m¶t cái bè g‡ Çang xuôi 
dòng. M¶t ông lão mà anh g¥p ÇÙng ª 
trên ÇÒi nhìn xuÓng cái bè, rÒi b‡ng 
chÓc thÓt lên câu:  

"ñåi m¶c lÜu giang, bÃt Ç¡c hÒi cÓ"  
(Cây g‡ l§n trôi ª sông, không th‹ 

quay trª låi). 
NgÓc låi h†c thu¶c câu nÀy. 
Bu°i chiŠu, trên ÇÜ©ng vŠ, anh qua 

hàng cÖm. Có hai ngÜ©i tØ trong cºa 
hàng bÜ§c ra. H† trò chuyŒn v§i nhau, 
và sau Çó, h† tØ giã nhau, ngÜ©i nÀy 
nói v§i ngÜ©i kia: 

"Thôi cÖm no rÜ®u say, tôi xin vô 
phép, mai ta lên quan s§m". 

Nghe vÆy, NgÓc h†c thu¶c lòng 
câu nÀy. 

Cho là Çû, NgÓc Çã Çi b¶ suÓt ngày 
mŒt mÕi, bøng låi Çói, chàng NgÓc trª 
vŠ nhà th°i cÖm, æn no rÒi lên giÜ©ng 
n¢m nhÄm låi nh»ng câu vØa h†c. 
ñoån ngû quên lúc nào không bi‰t. 

Sáng hôm sau chàng NgÓc æn m¥c 
chÌnh tŠ Çi sang nhà cha mË v®. Khi 
Ç‰n nÖi khách khÙa Çã ÇÀy nhà, thÙc 
æn, ÇÒ uÓng bày biŒn la liŒt. Hai h† 
chia nhau ngÒi vào bàn tiŒc. NgÓc 
ch£ng nói ch£ng chào hÕi ai. NgÜ©i 
nhà thÃy vÆy chåy vào loan báo cho 
cha mË v® NgÓc và chàng r‹ m§i bi‰t 
là chàng r‹ cÛ t¿ nhiên không ÇÜ®c 
m©i mà Ç‰n. M†i ngÜ©i tÕ vÈ khinh 
thÜ©ng nhÜng cÛng m©i NgÓc vào, 
xem h¡n ta ÇÎnh làm gì. H† ngåc nhiên 
thÃy NgÓc ung dung ngÒi phÎch xuÓng 
m¶t Çám cÕ trÜ§c sân, vØa ngÒi vØa 
nói câu thÙ nhÃt h†c ÇÜ®c ngày hôm 
qua. 

"Thênh thang ngÒi Çám cÕ xanh 
hÖn ngÒi chi‰u hoa". 

Cho r¢ng l©i nói có ngø š thách 
thÙc, nhiŠu ngÜ©i tØ ch‡ coi thÜ©ng 
NgÓc chuy‹n sang lo l¡ng. H† ÇÙng lÓ 
nhÓ ª cºa nhìn ra Ç‹ dò thái Ç¶. NgÓc 
Çang ngÒi, nhìn thÃy h†, liŠn lÃy ngón 
tay chÌ vào nhà nói:  

"ThÆp thò, thÆp thò, không lo thì 
ch‰t". 

M†i ngÜ©i tØ lo l¡ng b‡ng nhiên s® 
sŒt khi cäm thÃy câu thÙ hai không 
phäi thách thÙc mà còn có š Çe d†a. 

ThÀy giáo h‰t ÇÙng låi ngÒi, anh lo 
s® nói v§i bÓ v®: 

- Th¢ng nÀy không phäi ngÓc nhÜ 
cha tÜªng. Con cho r¢ng nó có âm 
mÜu gì Çây. 

NhÜng ngÜ©i bÓ v® thì vÅn coi 
thÜ©ng NgÓc, Çáp: 

- Con ÇØng lo, nó lì nhÜ hòn Çá. Nó 
ch£ng làm ÇÜ®c gì Çâu! 

Tuy nhiên ông cÛng ra lŒnh cho 
m©i NgÓc vào nhà, ÇÜa anh vào ch‡ 
ngÒi cûa kÈ hÀu ngÜ©i hå. NgÓc ta vui 
vÈ ngÒi vào bàn æn. S¤n bøng Çói, anh 
cÀm ÇÛa bát æn rÃt ngon lành. BÓ v® 
bäo nhÕ chàng r‹ m§i: 

- Con thÃy không? Nó không bi‰t 
nhøc là gì, cha nói có sai Çâu. 

ñang æn, NgÓc cÛng không quên 
câu thÙ ba Çã h†c ÇÜ®c, nên anh 
ngØng låi, mÌm cÜ©i nói:  

"ThÜ®ng ÇiŠn tích thûy, hå ÇiŠn 
khan" 
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(Ru¶ng trên chÙa nÜ§c, ru¶ng dÜ§i 
khô)  
có š nói:Bàn trên nhiŠu rÜ®u, bàn dÜ§i 
không có. 

Nghe câu Çòi rÜ®u m¶t cách væn 
hoa, thÀy giáo s® xanh m¥t. H¡n bøng 
bäo då "Nó nói ÇÜ®c câu nhÜ th‰ thì 
nhÃt ÇÎnh nó không chÎu Ç‹ mÃt v® 
Çâu, chÌ tåi lão già khuyên d‡, nói m¶t 
hai nó ch£ng bi‰t gì. Th¿c ra nó Çâu 
phäi là th¢ng ngÓc nhÜ ta tÜªng. ViŒc 
nÀy rÒi së lôi thôi, không khéo ta låi 
mÃt viŒc. Nghï vÆy, bi‰t mình dåi, h¡n 
hÀm hÀm bÕ ra vŠ, m¥c dù cha v® và 
nh»ng ngÜ©i khác h‰t l©i khuyên giäi. 
Trong khi kÈ lôi ngÜ©i kéo thÀy giáo ª 
låi thì ª trong nhà ngÜ©i ta bÜng rÜ®u 
Ç‰n cho NgÓc uÓng. CÀm chén rÜ®u, 
NgÓc ta s¿c nh§ câu thÙ tÜ, anh nói 
ngay:  

"ñåi m¶c lÜu giang bÃt Ç¡c hÒi 
cÓ!".   

ThÀy giáo còn Çang chÀn chØ, nºa 
muÓn vŠ, nºa muÓn ª låi, ch®t nghe 
câu nói Ãy, thÀy liŠn bÜ§c th£ng ra 
c°ng, vØa Çi vØa lÄm bÄm:  

- "Nó chºi ch» mình ÇÃy!".  
Th‰ mà ông già cÙ m¶t hai bäo nó 

ngÓc không bi‰t gì. 
ThÃy th¢ng NgÓc khôn ngoan khác 

trÜ§c, ông cha v® lúc nÀy m§i ch¶t då 
nên sai ngÜ©i ti‰p NgÓc tº t‰. Sau khi 
uÓng h‰t chén rÜ®u, m¥t NgÓc ÇÕ gay, 
chàng Ç¥t ÇÛa xuÓng, ÇÙng dÆy ra vŠ. 
ñ‰n trÜ§c c°ng, anh còn ngoänh låi 
nói nÓt câu cuÓi cùng: 

- "Thôi cÖm no, rÜ®u say, tôi xin vô 
phép. Mai ta lên quan s§m!". 

Cä nhà nghe câu nói dõng dåc bao 
nhiêu, hÒn vía ÇŠu lên mây. "Th¢ng 
nÀy nó d†a Çi kiŒn quan Çây! Ch¡c có 
ÇÙa nào chÌ bäo nó. ñành phäi bäo 
con gái trª vŠ v§i nó". Tuy nghï vÆy, bÓ 
v® NgÓc vÅn chÜa tin là NgÓc bi‰t 
ÇÜ©ng kiŒn cáo, bèn cho tên KŠnh 
chåy sang nhà NgÓc, rình xem thº 
NgÓc làm gì Ç‹ bi‰t mà lo liŒu. 

Chàng NgÓc tØ nhà bÓ mË v® vŠ 
Çánh m¶t giÃc ngû say. Khi thÙc dÆy 
anh thÃy trong ngÜ©i ngÙa ngáy khó 
chÎu, liŠn cªi áo b¡t rÆn. Gi»a lúc Çó 
KŠnh lén trèo lên m¶t cành cây ª góc 
vÜ©n, nhìn vào cºa s° nÖi NgÓc ÇÙng, 
ngÜ©i NgÓc Çang cúi xuÓng trÜ§c m¶t 
vÆt gì træng tr¡ng. KŠnh nghï bøng "Có 
lë h¡n Çang vi‰t ÇÖn kiŒn". Trong lòng 
hÒi h¶p, KŠnh nín thª l¡ng tai nghe. 
Lúc nÀy h¡n ta b¡t ÇÜ®c hai con rÆn, 
bèn reo lên: 

- Th¢ng ñ¿c và con Cái! Phäi "gi‰t" 
chúng mÀy m§i ÇÜ®c! 

KŠnh giÆt mình: Vì ñ¿c và Cái là 
tên v® chÒng lão chû nhà cûa h¡n. 
H¡n nghï thÀm: "NhÜ vÆy là NgÓc ta Çã 
vi‰t tên ông bà chû vào ÇÖn rÒi". K‰ Çó 
KŠnh låi nghe NgÓc nói: 

- Låi th¢ng béo, "gi‰t" ! 
Béo là tên thÀy giáo. KŠnh vÅn còn 

l¡ng tai nghe, ti‰ng NgÓc låi v†ng ra:  
- Låi con L§n "gi‰t"! L§n là tên v® 

NgÓc.  
KŠnh vÅn l¡ng tai. Låi có ti‰ng cûa 

NgÓc:  
- Th¢ng KŠnh "gi‰t" luôn. 
KŠnh sºng sÓt. Không ng© h¡n 

"vi‰t" cä tên mình vào ÇÖn. ThÆt là tai 
håi. KŠnh tu¶t xuÓng ÇÃt rÒi chåy vào 
nhà van låy, nÜ§c m¡t giàn giøa: 

- ThÜa thÀy, thÀy tha con. ViŒc gä 
bán do ông chû cûa con và thÀy giáo. 
Con là ÇÀy t§, không bi‰t gì. Xin thÀy 
làm phúc tha cho, ÇØng vi‰t tên con 
vào ÇÖn. 

NgÓc nói:  
- VÆy mÀy vŠ nói v§i ông bà phäi 

trä v® cho tao. 
Nghe vÆy, KŠnh ba chân bÓn c£ng 

chåy vŠ: ñ‰n nhà h¡n vØa thª vØa k‹ 
låi m†i viŒc. 

MË v® NgÓc bäo chÒng:  
- Thôi ông å! Vô phúc m§i lên 

quan! Bäo con trª vŠ v§i nó Çi. Trä lÍ 
låi cho thÀy giáo. 

Và cÛng tØ Çó, v® chÒng NgÓc 
sÓng v§i nhau hånh phúc Ç‰n tr†n 
Ç©i.- 

        HÒng Nhiên sÜu tÀm              
(Theo truyŒn c° tích ViŒt Nam) 

 

Hy v†ng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti‰ng chim hót líu lo trên cành cây 
trÜ§c cºa s° phòng làm Lâm không tài 
nào ngû ti‰p ÇÜ®c. Nó cÙ n¢m træn trª 
nhÜ th‰ m¶t lúc lâu, m§i Çåp tung mŠn 
chåy xuÓng cÀu thang. ThÃy Çèn nhà 
b‰p Çã bÆt sáng, bÜ§c vào nhìn mË 
Çang nh¡c Ãm nÜ§c sôi, nó liŠn hÕi: 

- Sao mË thÙc s§m vÆy? Hôm nay 
con Çi h†c trÍ mà! 

VØa bÕ túi trà b†c hoa cúc vô bình 
châm, mË vØa trä l©i: 

- MË bi‰t, Lâm nghÌ h†c hai gi© 
ÇÀu. NhÜng lát n»a mË có viŒc ghé 
Tråm Xã H¶i nên muÓn thong thä Çi‹m 
tâm trÜ§c. Lâm Çói bøng chÜa Ç‹ mË 
làm... 

Nó vui vÈ yêu cÀu ngay: 
- Då, con thích trÙng tráng r¡c phô 

mai v§i bánh mì Toast. 
RÒi t¿ lÃy dao, nïa, hai chai nhÕ 

Ç¿ng muÓi, tiêu, ly nÜ§c cam pha cà-
rÓt cho mình, Lâm kéo gh‰ ngÒi ch©. 
Ch®t nh§ ra ÇiŠu gì, nó bu¶t miŒng hÕi: 

- MË Öi, mË Ç‰n Tråm Xã H¶i mà 
anh TÃn tØng làm nghïa vø dân s¿ phäi 
không? 

Trút trÙng vào dïa mang låi cho nó, 
mË gÆt ÇÀu: 

- ¯, lúc này bên Çó nhiŠu ngÜ©i già 
ÇÜ®c mang t§i gºi. M¶t mình bà 
Kalterhauser làm không n°i, nên hôm 
qua bà g†i ÇiŒn thoåi, hÕi mË có th‹ 
giúp bà ÇÜ®c không, hai ho¥c ba lÀn 
trong tuÀn, m‡i lÀn tØ chin gi© sáng 
Ç‰n mÜ©i hai gi© trÜa. 

MË bäo së suy nghï và cho bà hay 
Ç‹ bà dÍ ÇÎnh liŒu. 

Nó nhanh nhÅu góp š: 
- Dï nhiên là mË së giúp bà Ãy 

ÇÜ®c... Coi nè, ba Çi làm, anh Phú, anh 
TÃn Çi h†c trên München chiŠu m§i vŠ, 
con tØ trÜ©ng ngoài Freising có bao gi© 
vŠ trÜ§c m¶t gi© rÜ«i Çâu! 

V§i låi, mË ch£ng thÜ©ng than thª, 
ª nhà cä ngày m¶t mình hoài, Çôi khi 
cäm thÃy buÒn dÍ s®, nh§ không? 

Nghe nó kéo dài hai ch»  "dÍ s®" 
mË phäi bÆt cÜ©i, nh¡c nhª: 

- Lo æn Çi, kÈo ngu¶i mÃt ngon! 
ChÜa nuÓt xong nó låi th¡c m¡c: 
- MË Öi, anh TÃn nói sau này con 

phäi trä tiŠn cho änh, tåi änh phäi làm 
nghïa vø dân s¿ cho con, änh có lš 
không hä mË? 

MË l¡c ÇÀu: 
- Không..., anh TÃn ch†c Lâm Çó 

thôi! Nhà ai có ba ÇÙa con trai nhÜ gia 
Çình mình thì hai ÇÙa ÇÀu phäi thi 
hành nghïa vø quân dÎch ho¥c nghïa 
vø dân s¿, làm nh»ng công tác xã h¶i 
ª nhà thÜÖng, viŒn dÜ«ng lão v.v..., 
ÇÙa thÙ ba ÇÜ®c miÍn. Lâm là Út, khÕi 
bÎ b¡t làm gì h‰t! Có lë vì vÆy anh TÃn 
cäm thÃy bÃt công, Çã mÃt gÀn m¶t 
næm vào trÍ ñåi H†c, låi ch£ng ki‰m 
lÜÖng b‡ng bao nhiêu trong khoäng 
th©i gian này. 

Qua l©i c¡t nghïa cûa mË, Lâm cäm 
thÃy nhË nhÕm cä ngÜ©i. Tuy còn lâu 
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m§i Ç‰n tu°i mÜ©i tám, nó cÛng vài lÀn 
vë v©i, tÜªng tÜ®ng trong cái ÇÀu bé 
nhÕ cûa nó, sau này së ch†n gì gi»a 
nghïa vø quân dÎch (Wehrdienst) và 
phøc vø dân s¿ (Zivildienst). ñi lính 
m¥c quân phøc nhÜ anh Phú trông 
cÛng oai phong, cÛng gÒ ghŠ l¡m chÙ! 
Còn n‰u s® quân k› g¡t gao, dÀm 
sÜÖng dãi n¡ng, ho¥c xui xÈo g¥p 
nh¢m mÃy ông chÌ huy h¡c ám, b¡t hít 
ÇÃt mŒt nghÌ, b¡t æn giun sÓng ngoài 
ÇÒng mà báo chí tØng Çæng thì xin làm 
viŒc xã h¶i ngay tåi ÇÎa phÜÖng nhÜ 
anh TÃn, sáng Çi chiŠu vŠ... Nó chÌ 
ngåi phäi giúp thay quÀn áo, thay tä, 
ho¥c phäi t¡m rºa cho nh»ng ngÜ©i 
già, chÙ nh»ng viŒc lái xe ÇÜa Çón, Çi 
ch®, mang ÇÒ æn... thì dÍ ®t !  Nó t¿ 
lÄm nhÄm: "Cám Ön Tr©i PhÆt, hy v†ng 
r¢ng mË có lš, con së không bÎ b¡t làm 
gì h‰t!  

Chi‰c ÇÒng hÒ treo tÜ©ng gõ nhÎp 
tám gi©, mË khë bäo: 

- MË sºa soån qua g¥p bà 
Kalterhauser. Lâm Çi sau nh§ khóa 
cºa låi cÄn thÆn dùm! Dåo này ban 
ngày mË hay thÃy có ngÜ©i lå Çi ngang 
dòm ngó khu v¿c mình l¡m.  

Nó ngoan ngoãn hÙa së không 
quên l©i mË d¥n. ñ†c báo thÌnh thoäng 
Çæng tin mÃy nhà ª Neufahrn bÎ æn 
tr¶m vi‰ng, nó cÛng thông cäm n‡i lo 
cûa mË chÙ!  

TØ cºa s° ª nhà b‰p nhìn theo 
dáng mË vØa khuÃt khÕi cuÓi ÇÜ©ng, 
nó thÀm hy v†ng nh»ng ngày làm viŒc 
s¡p Ç‰n së mang låi cho mË thÆt nhiŠu 
š nghïa lÅn niŠm vui thêm trong cu¶c 
sÓng.� 

              Ng†c  Tuy‰t 
  (16.09.2003) 

 

Bà Nam ñÎnh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu°i nhÕ cûa tôi là chi‰n tranh, Çói 
kh° và loån låc. Bà N¶i tôi nhÜ cây Çåi 
thø tÕa rång bóng mát yêu thÜÖng. Và 
(v§i tôi nghï) dÜ©ng nhÜ bà cÛng Çã 
che chª cä bom Çån cho m†i ngÜ©i, vì 

m‡i lÀn có máy bay Ç‰n b¡n phá, bà 
låi an ûi nhÜ ti‰ng còi báo yên; nhÜ 
gi†ng nói cûa cô phát thanh viên trên 
Çài: "Máy bay ÇÎch Çã bay xa cách 
thành phÓ chúng ta... km". 

M¥c dù, hÒi Çó còi báo Ç¶ng thì 
nhiŠu nhÜ "cÖm b»a", còn chúng tôi thì 
ª dÜ§i hÀm trú Än nhiŠu hÖn ª trên m¥t 
ÇÃt vÆy. 

Bà tôi, khi Çã vŠ già, nhÜng bà có 
hàm ræng còn nguyên vËn và Çen 
tuyŠn (do nhu¶m th©i con gái), nên 
ch¡c l¡m. NhÜng bà cÛng nhÜ gia Çình 
tôi låi chÎu nhiŠu gian kh°, nh»ng Çói 
no cûa th©i cu¶c, nhÃt là giai Çoån 
"xây d¿ng CNXH" ª miŠn B¡c ViŒt 
Nam. 

Ngày chia tay bà Çi xa, tôi nói v§i 
bà: "Cháu Çi TiŒp Kh¡c ít næm, rÒi 
cháu së vŠ. Bà ch© cháu Çó nghe". 

ñâu có ng© r¢ng, Çó là lÀn chia tay 
bà vïnh viÍn. Bà Çã Çi g¥p Ông N¶i tôi 
và sÓ ngÜ©i "Çi trÜ§c" cûa dòng h† 
NguyÍn - nÖi suÓi vàng !!! 

Bi‰t tin Çó, tôi khóc vùi, nh§ thÜÖng 
bà nhiŠu l¡m. Cô bån ngÜ©i TiŒp cûa 
tôi (có tên là Girdhatova Iveta) cÙ cÜ©i 
ch†c tôi: "Sao mày trÈ con quá vÆy?". 

GiÆn d» tôi nói v§i cô ta: "¯, tao trÈ 
con ÇÃy! NhÜng tôi cÛng thÜÖng cho 
cái tính "ngÜ©i l§n" cûa cô ta, là dám 
cÜ©i trên s¿ Çau kh° cûa tôi, m¥c dù 
cô ta là ngÜ©i yêu thÜÖng tôi, ngày Ãy. 

Tôi nghï và nh§ Bà N¶i tôi nhiŠu 
l¡m, tôi cÙ thÀm than thª: "Bà Öi! Sao 
bà không ch© cháu vŠ. ChÌ có mÃy 
næm thôi mà, bà không ch© n°i th¢ng 
cháu Çích tôn cûa bà mà g¥p låi nó 
hay sao...?". 

Ngày thÖ Ãu, tôi chÌ bi‰t có Bà N¶i 
tôi. Và tôi cÛng tin tÜªng là tôi còn có 
Ông N¶i, Ông Bà Ngoåi nhÜ lÙa tu°i 
bån bè, mà chúng nó có.NhÜng Çâu 
ng© r¢ng, khi bÓ mË sinh ra tôi thì 
nh»ng ngÜ©i Çó Çã lìa Ç©i. 

Bà thÜÖng tôi, bà thÜ©ng cÜ©i và Ç‹ 
l¶ cái ræng kh‹nh nÖi khóe miŒng, âu 
y‰m nói v§i tôi: "BÓ mày! Y nhÜ th¢ng 
Hiên (tên cûa bÓ tôi), hÒi còn nhÕ 
vÆy!...". 

M‡i khi gÀn bà, tôi có th‹ k‹ h‰t 
m†i chuyŒn cho bà nghe, tØ chuyŒn 
l§n Ç‰n chuyŒn nhÕ. ChuyŒn bÓ tôi la 
hét và mË tôi khóc; chuyŒn bÓ tôi thích 
Çánh tôi lúc nào là cÛng Çánh ÇÜ®c (!). 
Có lÀn, trong b»a æn, vì nóng giÆn 
không d¢n ÇÜ®c, ông Çã ném cái bát 
æn cÖm vào m¥t tôi. May nh© lúc Çó, 
tôi ÇÜa tay lên Ç« nên tránh kÎp. NhÜng 
nÖi khu›u tay gi© còn låi v‰t sËo, khi bÎ 
thÜÖng Çã khâu bÓn mÛi dài. 

M‡i khi bà xoa vào ch‡ Çó cûa tôi, 
là bà rÖi nÜ§c m¡t ÇÀm Çìa, và tôi låi 
ngây thÖ hÕi: "Bà là ngÜ©i l§n rÒi; khóc 
mà làm gì, hä bà?". Bà ôm ch¥t tôi vào 
lòng, nghËn ngào nÙc nª: "Th¢ng cha 
mày, HiŠn Öi, cháu Öi...". 

Thành phÓ Nam ñÎnh là nÖi dòng 
h† NguyÍn nhà tôi cÜ ngø. Chi‰n 
tranh, bom Çån cày lên, x§i xuÓng 
không bi‰t bao nhiêu lÀn. Tuy vÆy, 
chiŠu chiŠu hai bà cháu tôi thÜ©ng Çi 
t§i Nhà Th© L§n, nÖi Çó có tÜ®ng ñÙc 
MË Maria to l§n hiŠn tØ, và khu vÜ©n 
phía trÜ§c bao quanh tÜ®ng MË thì ÇËp 
vô k‹; RÒi bà dÅn tôi Çi ch® RÒng, hay 
ch® MÏ Tho... Nh»ng nÖi, ai tØng ª 
Nam ñÎnh mà không xao lòng khi xa 
nó, nghï vŠ. 

Nh§ nh»ng lÀn bà Çi ch® vŠ mua 
bÜªi cho tôi æn, Ç‹ thÜªng cho tôi khi 
h†c giÕi, thÀy cô giáo chÃm Çi‹m cao. 
Do vÆy nên khi nào có bÜªi là bà låi 
g†i: "HiŠn Öi, låi bà bäo" và bà bóc cho 
tôi æn h‰t trái bÜªi vàng r¶m, thÖm tho. 
Khi tôi Çã ra Çi và ª xa bà, mÃy ÇÙa 
em tôi gºi thÜ qua k‹ låi r¢ng. M‡i khi 
nh§ tôi bà låi mua bÜªi vŠ nhà. 

NhÜng ª quê nhà gi© Çây thì bÜªi 
nhiŠu l¡m. Nh»ng trái bÜªi l§n khi xÜa 
bà mua cho tôi æn rÃt tÜÖi, nhÜng vŠ 
sau, nh»ng trái bÜªi bà Ç‹ dành thì Çã 
khô héo dÀn, nó Çánh dÃu cho næm 
tháng, cho s¿ khôn l§n và n‡i buÒn xa 
v¡ng cûa tôi... 

Nh§ ngày Ãy, chia tay bà, Ç‹ tôi và 
gia Çình theo bÓ Çi làm và sÖ tán ª ViŒt 
Trì; NÖi Çó cách xa Nam ñÎnh l¡m l¡m. 
Nh§ bà, chúng tôi cÙ nh¡c Ç‰n Bà 
Nam ñÎnh, Bà N¶i cûa chúng tôi. BÓ 
tôi låi la lên: "ñØng nh¡c Ç‰n bà n»a. 
ñ‹ rÒi bà h¡t xì hÖi, làm bà khó chÎu 
(cách nghï cûa bÓ tôi ÇÃy). Bom Çån 
chÜa Çû gây Òn ào hay sao? Mà chúng 
bay còn nh¡c bà hoài ?". 

MÃy anh em chúng tôi, chÌ còn bi‰t 
giÜÖng m¡t ra nhìn s»ng s© và nép vào 
bên cånh mË tôi, cùng nhau khóc nÙc 
nª. 

Bây gi©, hÍ có g†i ÇiŒn thoåi cho 
tôi, bÓ tôi låi hÕi: "HiŠn Öi, con có nh§ 
Bà Nam ñÎnh không con?". 

Tôi bi‰t n‡i lòng cûa bÓ tôi l¡m, tôi 
nhÕ nhË nói v§i bÓ tôi r¢ng: "Con nh§ 
l¡m. Và chÌ muÓn m¶t ngày nào Çó, 
con ÇÜ®c... theo ông, theo bà, bÓ å!". 

Và, ª ÇÀu dây bên kia. Ti‰ng bÓ tôi 
th°n thÙc, rÒi khë khàng Ç¥t máy 
xuÓng, sau khi g†i mÃy ti‰ng: "HiŠn Öi  
- Con Öi!". 

Chùa Viên Giác, vào thu 2003 
 

� Phäi HÜÖng 
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Nh»ng ngày 

trong bŒnh 

viŒn 
 

ThiŒn Hånh  NguyÍn ThÎ HiŠn 
 

ôi vào Çây Çã hÖn ba tuÀn lÍ, 
chuy‹n qua 3 Stationen, 

nhÜng sÙc khÕe cÙ sa sút dÀn, m‡i cº 
Ç¶ng là m¶t c¿c hình Çau Ç§n; nhÜng 
tôi phäi chi‰n ÇÃu, chi‰n ÇÃu m¶t cách 
ÇÖn phÜÖng v§i các phän Ùng phø cûa 
thuÓc. M¡t Çã sÜng m© vì nÜ§c tø låi ª 
toàn thân, tôi ch®t nghï ra tåi sao 
không hš hoáy vi‰t låi Ç‹ Çæng báo 
Viên Giác mà Çã lâu l¡m rÒi tôi không 
làm chuyŒn Çó n»a vì bÆn viŒc làm và 
gia Çình. 

Gan cûa tôi Ç¶t ng¶t không làm 
viŒc (akute Leberversagen); tôi làm 
viŒc ª Çây - MHH - trong b¶ phÆn thay 
ghép tim ph°i - 
Herzlungentransplantation - gÀn 17 
næm. Tôi không ng© r¢ng tôi quen bi‰t 
v§i nhiŠu bác sï nhÜ th‰, tôi thÀm cäm 
Ön tÃt cä m†i ngÜ©i Çã yêu m‰n m¶t 
con bé MTA - ViŒt Nam này, Çã tÆn 
tình tìm m†i cách ch»a trÎ cho tôi, h† 
tìm cách trÎ liŒu - Therapie - hi‰m có và 
Ç¡t tiŠn nhÃt ª nÜ§c ñÙc này, mà 
không bi‰t tåi sao cÖ th‹ tôi vÅn không 
ti‰p nhÆn các Therapie Çó. Trong cÖ 
th‹, chÌ có gan là b¶ phÆn có th‹ t¿ 
phøc hÒi ÇÜ®c dù chÌ còn m¶t hy v†ng 
mÕng manh; bây gi©, các bác sï chÌ 
còn bám víu vào hy v†ng cuÓi cùng Ç‹ 
cÙu tôi là thay gan - 
Lebertransplantation. 

H† hÕi tôi vŠ chÒng, vŠ các em tôi, 
Ç‹ h† tìm ngÜ©i hi‰n m¶t phÀn gan 
cho tôi. Tôi Çã tØ chÓi ngay lÆp tÙc và 
nói r¢ng: Tôi làm sao sÓng vui vÈ ÇÜ®c 
khi mà m¶t trong nh»ng ÇÙa em cûa 
tôi sau khi hi‰n gan cho tôi bÎ bŒnh 
hoån Çau Ç§n - cho m¶t phÀn lá gan Çi 
cÛng là m¶t chuyŒn nguy hi‹m - Tôi 
muÓn Ç®i gan cûa ngÜ©i lå - fremdes 
Organ - vÃn ÇŠ là ª th©i gian, tôi có Ç®i 
ÇÜ®c không. ChÌ Ç®i ch© vào chuyŒn 
kÿ diŒu... 

Tôi còn nh§ cách nay ba tháng, tôi 
có thông dÎch cho m¶t bà mË, cô có 
ÇÙa con Ç¶ 10 tháng, cháu bÎ bÄm sinh 
là không có Óng dÅn mÆt, các bác sï 
Çã làm phÅu thuÆt nhÜng không có k‰t 
quä; sau cùng phäi Ç®i thay gan; nhìn 

tình trång cháu, tôi phäi mûi lòng cho 
cä mË lÅn con. 

P. nói v§i tôi: "ChÎ Öi! Em s¤n sàng 
cho con em m¶t phÀn gan cûa em, š 
ki‰n chÎ th‰ nào?". 

Tôi không dám nói th£ng s¿ thÆt 
v§i P.; Tình mÅu tº rÃt cao thÜ®ng, 
nhÜng trong tình huÓng này chÎ không 
dám khuyên P. l©i gì cä, chÌ thi‰t tha P. 
nghï t§i m¶t Çoån kinh nào Çó trong 
"kinh Pháp Cú" thì phäi: "n‰u s¿ hy 
sinh cûa P. cÙu ÇÜ®c cháu thì tÓt; còn 
nhÜ có chuyŒn gì xäy ra cho P. mà 
không cÙu ÇÜ®c cháu, thì s¿ hy sinh 
cûa P. vô v†ng, vì P. còn chÒng, con 
trai và gia Çình cÛng Çang cÀn P.". 

MÃy hôm sau, P. g¥p tôi có k‹ låi: 
"Em Çã g¥p ThÀy Viên Giác, ThÀy 
cÛng khuyên em nhÜ chÎ vÆy Çó". 

Lòng tôi ch®t n°i lên niŠm t¿ hào: 
"dù sao chÎ cÛng là ÇŒ tº cûa ThÀy 
mà". 

MÃy hôm nay, trên chùa có lÍ Vu 
Lan, mà tôi không Çi ÇÜ®c, ch‡ ngÒi 
bán vé cÖm cûa tôi chÌ có anh em 
DÛng ngÒi, chÎ em tôi không có dÎp k‹ 
cho nhau nghe chuyŒn thiên hå Ç‹ 
cÜ©i... 

Tôi ch®t nh§ m‡i lÀn lÍ låy, tôi ít có 
dÎp lên låy PhÆt, m¶t phÀn quá Çông 
ngÜ©i và ng¶p khói nhang; tåi sao n¢m 
ª Çây, tôi không ÇÜa tâm thÙc tôi lên 
låy PhÆt: này nhé, bÜ§c vào c°ng 
chùa, Çi lên cÀu thang, trÜ§c chánh 
ÇiŒn là ñÙc PhÆt A Di ñà, Çänh lÍ Ngài 
ba lÍ; sau Çó cªi giày Çi vào chánh 
ÇiŒn Çänh lÍ ñÙc PhÆt B°n SÜ, rÒi 
Çänh lÍ ñÙc Quan Th‰ Chí BÒ Tát ª 
bên trái, ª bên phäi là ñÙc Quán Th‰ 
Âm; sau Çó PhÆt Thiên Thû Thiên 
Nhãn, các vÎ PhÆt khác v.v... rÒi ra g¥p 
các ngÜ©i quen ch¡p tay chào "A Di 
ñà PhÆt". 

(MHH 17.08.2003) 

 

T 

� NguyÍn Væn CÜ©ng 

   L¥ng træng non 
 

Em giÃu ti‰ng Çàn Çá trên nÜÖng rÅy 
Tôi vŠ mùi hoa ban theo mây trôi 

ChÌ còn nhà rông chÙa nguyên k› niŒm. 
 

HÕi thæm già làng MÃu-Nia Çâu v¡ng ? 
 

Nhà sàn tre chiŠu sÜÖng buông lành lånh 
M¡t thoáng buÒn già k‹ låi chuyŒn chÜa xa 

TØ mÀy vŠ xuôi hÖn m¶t næm qua 
ChiŠu nào MÃu-Nia cÛng ra b© suÓi 

Soi tóc mình mà thÜÖng nh§ ª xa xôi ! 
 

M¶t sáng mùa Çông buôn làng t¡t ti‰ng cÜ©i 
TiÍn Hoa B¢ng Læng vào rØng hÜÖng khâm liŒm 

Và còn Çây vÆt k› niŒm 
Nó d¥n tao trao tÆn tay mÀy 

Ngày trª låi v§i SuÓi MÖ, DÓc NÙa... 
 

Chi‰c còng kh¡c tên hai ÇÙa 
C N cûa m¶t chiŠu nÜ§c in bóng Çôi. 

Theo chân già làng lên thæm m¶ ven ÇÒi 
Già quay lÜng 

Tôi ÇÙng l¥ng vÀng træng non chênh ch‰ch. 
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Gia ñình  
PhÆt Tº 

 
                 

PhÆt pháp 
 

Khái niŒm cæn bän 

vŠ TÙ DiŒu ñ‰ 
 

VÃn: ñi‹m chánh y‰u trong PhÆt 
giáo là gì? 

ñáp: TÃt cä rÃt nhiŠu l©i dåy cûa 
ñÙc PhÆt tÆp trung vào TÙ DiŒu ñ‰, 
BÓn Chân Lš Cao ThÜ®ng, cÛng nhÜ 
trong bánh xe, tÃt cä nh»ng cây cæm 
ÇŠu h®p låi nÖi cái Çùm cûa trøc xe. 
G†i là "TÙ", vì tÃt cä có bÓn. G†i là 
"DiŒu" vì nó làm cho ngÜ©i hi‹u bi‰t nó 
trª thành cao thâm vi diŒu. Và g†i là 
"ñ‰" hay chân lš, vì nó phù h®p v§i 
th¿c t‰, nó là Çåo lš chân thÆt, là chân 
lš. 

BÓn ñ‰ Çó là: Kh°, TÆp, DiŒt, ñåo.    
 
VÃn: ñ‰ thÙ nhÃt là gì? 
ñáp: Kh° ñ‰, hay chân lš ÇÀu tiên, 

nói r¢ng Ç©i sÓng là Çau kh°. SÓng là 
phäi kh°. Không th‹ sÓng mà không 
chÙng nghiŒm m¶t loåi Çau kh° nào. 
Ta phäi chÎu Çau kh° vŠ vÆt chÃt nhÜ 
bŒnh hoån, thÜÖng tích, mŒt mÕi, già 
nua rÒi ch‰t. Và ta phäi chÎu Çau kh° 
vŠ m¥t tâm linh nhÜ cô ÇÖn, phiŠn 
giÆn, b¿c b¶i, s® hãi, bÓi rÓi, thÃt v†ng, 
sân hÆn v.v... 

 
VÃn: Nói nhÜ th‰ có phäi chæng 

là có hÖi bi quan y‰m th‰ không? 
ñáp: T¿ Çi‹n ÇÎnh nghïa bi quan là 

"có thói quen nghï r¢ng bÃt luÆn gì së 
xäy Ç‰n cÛng ÇŠu là xÃu" ho¥c "tin 
r¢ng ÇiŠu xÃu månh th‰ hÖn ÇiŠu tÓt". 
PhÆt giáo không dåy gì giÓng nhÜ hai 
ÇiŠu nÀy. PhÆt giáo cÛng không phû 
nhÆn r¢ng có hånh phúc trong Ç©i 
sÓng. PhÆt giáo chÌ giän dÎ nói r¢ng 
sÓng là chÙng nghiŒm Çau kh°, vÆt 
chÃt và tinh thÀn. ñó là m¶t l©i nói rÃt 
Çúng và rõ ràng là hi‹n nhiên, không 
th‹ chÓi cãi. Trung tâm Çi‹m cûa phÀn 
Çông các tôn giáo là m¶t thÀn thoåi, 
m¶t thánh truyŒn hay m¶t tín ngÜ«ng 
rÃt khó, ho¥c không th‹ ki‹m nhÆn. 
PhÆt giáo khªi ÇÀu v§i m¶t kinh 
nghiŒm, m¶t s¿ kiŒn không th‹ chÓi 
cãi, m¶t ÇiŠu mà ai ai cÛng ÇŠu bi‰t, 

tÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu có chÙng nghiŒm, 
và m†i ngÜ©i ÇŠu tÆn l¿c cÓ vÜ®t qua 
khÕi. NhÜ vÆy, PhÆt giáo là tôn giáo 
duy nhÃt thÆt s¿ ph° thông vì Çi ngay 
vào trung tâm n‡i niŠm lo âu cûa m‡i 
cá nhân Çau kh° và làm th‰ nào tránh 
khÕi Çau kh°. 

 
VÃn: ñ‰ thÙ nhì là gì? 
ñáp: TÆp ñ‰, chân lš thÙ nhì, dåy 

r¢ng tÃt cä m†i Çau kh° ÇŠu do ái døc 
làm nguyên nhân. Nhìn vào n‡i kh° 
cûa phÀn tâm linh, ta dÍ thÃy r¢ng nó 
b¡t nguÒn tØ ái døc. Khi muÓn ÇiŠu gì 
mà không ÇÜ®c toåi nguyŒn, ta cäm 
nghe buÒn phiŠn. Khi mong ch© m¶t 
ngÜ©i nào sÓng lâu, månh khÕe mà 
không ÇÜ®c, ta cäm nghe bÎ bÕ rÖi và 
thÃt v†ng. Khi muÓn ÇÜ®c ngÜ©i khác 
Üa thích, thÜÖng yêu, mà không ÇÜ®c, 
ta cäm nghe bÎ xúc phåm. Chí Ç‰n khi 
ta muÓn và ÇÜ®c, ÇiŠu nÀy l¡m lúc 
cÛng không ÇÜa Ç‰n hånh phúc, bªi vì 
không bao lâu sau Çó ta cäm nghe 
buÒn chán, không còn thích thú quan 
tâm Ç‰n và b¡t ÇÀu Ü§c muÓn ÇiŠu 
khác. M¶t cách ÇÖn giän, TÆp ñ‰ dåy 
r¢ng có ÇÜ®c nh»ng gì mong mÕi cÛng 

không ch¡c là hånh phúc. Thay vì kiên 
trì chi‰n ÇÃu Ç‹ thành Çåt ÇiŠu mong 
muÓn, hãy cÓ g¡ng sºa Ç°i chính cái 
lòng Ü§c muÓn cûa mình. Tâm khát 
khao ham muÓn cÜ§p Çoåt cûa ta niŠm 
vui ÇÜ®c vØa lòng và hånh phúc. 

 
VÃn: NhÜng b¢ng cách nào ham 

muÓn và ái døc dÅn Ç‰n Çau kh° vŠ 
m¥t vÆt chÃt? 

ñáp: Tr†n Ç©i, Ü§c muÓn và khao 
khát ÇiŠu nÀy hay ÇiŠu kia và Ç¥c biŒt, 
lòng khát khao muÓn sÓng, muÓn ÇÜ®c 
ti‰p tøc hiŒn h»u, tåo m¶t næng l¿c 
hùng månh ÇÜa cá nhân Çi tái sanh. 
Khi tái sanh, ta có m¶t xác thân và nhÜ 
Çã ÇŠ cÆp ª phÀn trên, có thân là có 
bŒnh hoån, thÜÖng tích, mÕi mê kiŒt 
quŒ, già y‰u suy nhÜ®c, rÒi ch‰t. Do 
Çó ái døc ÇÜa Ç‰n Çau kh° vÆt chÃt, vì 
nó ÇÜa Ç‰n tái sanh. 

                              (Còn ti‰p) 
(Tham khäo theo sách Khéo vÃn, 

khéo Çáp cûa Tác giä Ven. Shravasti-
Dhammika - DÎch giä Phåm Kim 
Khánh) 

� ThiŒn Cæn 
                                                       

 

 
 

1- TØ ÇÀu næm 2002 và Ç‰n cuÓi tháng 6.2003, Chùa Viên Giác và Ban 
Biên TÆp Báo Viên Giác Çã t° chÙc thành công Giäi ThÜªng Viên Giác "Vi‰t 
VŠ Âu Châu". ñó là cÖ h¶i thúc ÇÄy nh»ng cây vi‰t ghi låi tâm cäm cûa mình, 
ÇÒng th©i góp phÀn vào viŒc phát huy nŠn væn hóa cûa dân t¶c.  

Chúng tôi tha thi‰t kêu g†i nh»ng ngÜ©i Çã tham d¿ cu¶c thi, dù ÇÜ®c giäi 
hay không ÇÜ®c giäi, hãy ti‰p tøc hành trình: vi‰t và vi‰t ti‰p, không gi§i hån 
chû ÇŠ. Các bån Çã Ç¥t nh»ng bÜ§c chân ÇÀu Ç©i Çi vào væn h†c. Xin các 
bån ÇØng dØng låi, vì dØng låi là bÕ cu¶c và së không bao gi© b¡t ÇÀu trª låi! 

Xin gªi bài cho chúng tôi qua ÇÎa chÌ cûa Báo Viên Giác. Chúng ta së 
cùng nhau thäo luÆn vŠ nh»ng tình ti‰t trong các bài Çóng góp. Xin nh¡c các 
bån: Ç¶c giä Çang ch© Ç†c nh»ng bài vi‰t m§i cûa các bån. 

2- Ngoài ra, chúng tôi cÛng xin loan báo thêm: Tuy‹n TÆp "Vi‰t VŠ Âu 
Châu" Çã ÇÜ®c nhà xuÃt bän T¿ L¿c ª California mua låi bän quyŠn và Çang 
chuÄn bÎ in tåi Hoa Kÿ. Do Çó Chùa Viên Giác chÌ in m¶t lÀn và không tái bän 
n»a. Nh»ng Ç¶c giä ª Âu Châu, nên liên låc s§m v§i Chùa Viên Giác Ç‹ mua 
sách, n‰u trÍ quá thì sau này phäi Ç¥t mua tåi Hoa Kÿ, giá thành së Ç¡t hÖn. 

3- Nhân dÎp này, chúng tôi xin chân thành cäm Ön nh»ng vÎ ÇÜ®c Giäi 
ThÜªng Viên Giác "Vi‰t VŠ Âu Châu" Çã mua sách ûng h¶ hay Çã cúng 
dÜ©ng các chùa, các công tác tØ thiŒn: 
 - TrÀn ThÎ NhÆt HÜng (Giäi Danh D¿ + 2 Giäi Khuy‰n Khích) Çã cúng 
dÜ©ng và ûng h¶: 2.300 Euro,  
- PhÜÖng Quÿnh NguyÍn ThÎ HiŠn (Giäi TÜªng LŒ) Çã cúng dÜ©ng và ûng 
h¶: 1.023 Euro,  
- DiŒu HiŠn NTK (Giäi An Ñi) Çã cúng dÜ©ng: 400 Euro,  
-  o Løc NguyÍn Long (Giäi An Ñi) Çã cúng dÜ©ng: 200 Euro,  
- NguyÍn Thanh Quang (Giäi An Ñi) Çã cúng dÜ©ng 135 Euro. 
- TrÀn ThÎ Kim Anh (Giäi An Ñi) Çã cúng dÜ©ng 100 Euro.  

� Phù Vân / Chû Bút 
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(Tiếp theo VG 32) 

Từ một tình sử đau buồn trong đó 
người vợ trẻ bị chết đuối sau đám 
cưới có bảy ngày, một anh bộ đội vệ 
quốc quân đã kể cho tôi nỗi đau buồn 
tê tái của mối tình đầu xuất hồn khỏi 
con tim ra thành bài thơ bất hủ. Chính 
bài thơ đó đã tạo nên tên tuổi anh. Cô 
dâu mới vô phúc kia là Lê Đỗ Thị Ninh. 
Đại tác phẩm thi ca nói trên mang 
nhan đề "Màu Tím Hoa Sim" thuộc về 
nhà thơ Hữu Loan. 

 

Nhà thơ già kể lại cho tôi nghe tình sử 
ấy một cách say sưa với nét mặt hằn 
vết nhăn tuổi tác như sống lại với kỷ 
niệm xa xưa cách nay nửa thế kỷ, rồi 
chua chát mim cười hỏi tôi: 

- Thỏa mãn chưa, chú Hưng?  

Tôi trả lời: 

- Thưa anh, em thật thỏa mãn, vì đã 
hơn năm mươi năm rồi mới gặp lại 
anh, lại được chính anh kể cho nghe 
về tình sử đó. Từ trước tới giờ, không 
riêng em mà nhiều người từng yêu 
mến bài thơ "Màu Tím Hoa Sim" cũng 
chỉ hiểu sơ qua lời tâm sự chứ không 
biết cặn kẽ về cuộc tình tuyệt đẹp mà 
đau buồn đó. Bây giờ, xin anh cho em 
giết thêm một chuyện khác về cuộc 
đời riêng của anh từ cuối năm 1952, 
sau ngày em về Hà Nội. 

 

Khi ấy, với chiến thắng Điện Biên Phủ 
cùng tái lập hòa bình cho xứ sở, rồi trở 
về đến thủ đô, lý do gì mà anh và anh 
Quang Dũng, những sĩ quan cung cấp 
ưu tú và văn nghệ sĩ nổi tanh, lại 
không được nhà nước ưu đãi như đối 
với các người có công khác. Ngược 
lại, các anh còn bị bỏ rơi, gạt ra thòi 
giỏi nhà văn nhà thơ, bị treo bút và 
không cho công ăn việc làm. Đến rồi 
anh Quang Dũng từ ngày về thủ đô 
chịu đói khổ, không có được một bữa 
ăn đơn sơ cho no lòng. Còn anh thì bị 
trục xuất về quê và còn bị quản thúc, 
không được phép liên hệ với bất cứ ai. 
Tại sao lại như vậy, thưa anh ?  

 

Thi sĩ Hữu Loan lại mỉm cười chua 
chát bảo tôi: 

- Chú muốn biết, anh sẽ kể rõ hết cho 
chủ nghe. Chú, anh chị Trạch và anh 
Trần Chánh Thành về Hà Nội, anh nào 
có hay. Sau đó, anh được anh Quang 
Dũng cho biết là anh ấy có đi đưa tiễn 
gia đình chú về Hà Nội. Anh bảo 
Quang Dũng rằng như thế là may cho 
anh chị Trạch và anh Trần Chánh 
Thành, chứ nếu ở lại hậu phương thì 
khổ, vì các anh ấy vốn thuộc giới trí 
thức làm quan lại cho Tây hồi xưa. 

 

Đến cuối năm 1952 đầu năm 1953, 
chính phủ ta đi theo đường lối chính 
sách của Tàu. Đó là rập theo mô hình 
đấu tố của Mao đề ra đang được thi 
hành bên Tàu. Chúng gửi cố vấn sang 
Việt Nam, bắt buộc chính phủ ta phải 
thi hành việc đấu tố như Tàu. 

 

Cố vấn Tàu đưa Trường Chinh lên làm 
Chủ Tịch và Hoàng Quốc Việt làm 
Phó, bắt đầu mở màn phát động chiến 
dịch đấu tố cái mà chúng gọi là "địa 
chủ cường hào". Tụi cố vấn Tàu chỉ 
định đưa bà Nguyễn Thị Năm, tên hiệu 
là Cát-Thành-Long chủ một đồn điền 
lớn ở Thái Nguyên ra đấu tố làm điển 
hình. 

 

Trong quá khứ, bà Cát-Thành-Long là 
một phụ nữ rất hiền hậu, yêu nước, 
thương người. Bà có tiệm ở Hà Nội lấy 
nhãn hiệu Cát-Thành-Long và là một 
nhà giàu nhất nhì Hà Nội trong thời 
Pháp thuộc. Chính bà đã nuôi nấng, 
giấu giếm trong nhà nhiều cán bộ cộng 
sản, giúp họ khỏi bị Tây bắt. Trong số 
cán bộ được bà Cát-Thành-Long che 
chở nuôi ăn có cả Trường Chinh và 
Hoàng Quốc Việt. Đến khi Việt Minh 
có chân trong Hội Đồng Chính Phủ, 
giả Hồ ngầm tổ chức Tuần Lễ Vàng 
lấy tiền mua súng để thành lập quân 
đội thì người ủng hộ nhiều vàng nhất 
Hà Nội bấy giờ cũng chính là bà Cát 
Thành-Long tức Nguyễn Thị Năm. 

 

Rồi cuối năm 1946 chiến tranh Việt 
Pháp bùng nổ. Dân thành phố bỏ nhà 
bỏ cửa đi tản cư khắp trong vùng quê 
tỉnh nhỏ. Bà Năm cùng gia đình chạy 
lên Thái Nguyên ở vùng Việt Bắc vì 
nơi đó bà có một đồn điền lớn với 

nhiều tá điền. Những người này được 
bà Năm quý mến, lại tận tình giúp đỡ 
khi họ gặp khó khăn và họ cũng đều 
thương mến kính trọng bà. 

 

Vào những năm đầu của cuộc Kháng 
Chiến, bộ đội phải sống rất vất và 
trong nghèo nàn đói khát. Gạo không 
có mà ăn cho đủ no. Thường thường 
mỗi bữa mỗi người chỉ được hai 
miệng bát cơm gạo mục mốc đầy thóc 
và sạn. Cho nên, nhiều khi bộ đội 
hành quân qua đồn điền của bà Năm, 
quân số lên cả Tiểu đoàn. Bà mời họ ở 
lại, sai người nhà mổ bò heo, làm gà 
vịt để bộ đội ăn no cho có sức ra trận 
đánh Tây. Vì thế bộ đội ở Việt Bắc lúc 
đó ai cũng thương bà, gọi bà là Mẹ 
chiến sĩ. Thêm vào đó, bà có hai con 
trai đều đi bộ đội. Người con lớn làm 
đến Sư đoàn trường, người con thứ 
làm đến Trung đoàn trưởng. Cả hai 
đánh giặc rất hăng. 

 

Ấy thế mà sau này tụi cố vấn Tàu lại 
bắt Trường Chinh phải đem bà Năm ra 
đấu tổ làm điển hình. Tên Trường 
Chinh quá sợ nên y theo lệnh. Hoàng 
Quốc Việt còn chút lương tâm, viết thư 
về trình cho Hồ Chí Minh hay vì hắn tin 
rằng chỉ có già Hồ mới đủ sức can 
thiệp cứu mạng cho bà Năm mà thôi. 
Nhưng không ngờ già Hồ làm ngơ khi 
đọc thư tường trình của hắn, để mặc 
Trường Chinh mang bà ra đấu tố cho 
đến chết. Hai con trai bà cũng sợ, 
không dám về hoặc kiếm cách can 
thiệp gì cả. 

 

Sau khi hoàn thành việc đấu tố bà 
Nguyễn Thị Năm, bọn họ phát động 
phong trào đấu tố toàn tỉnh Thanh 
Hóa. Từ thành phố đến huyện xuống 
tới xã thôn, nơi nào cũng có cán bộ 
đến giải thích kích động hô hào. Biểu 
ngữ căng đầy đường. Ngày đêm, họ tụ 
họp các thanh niên nam nữ, thiếu 
niên, nhi đồng, đi thành từng đoàn, hô 
to những khẩu hiệu được học thuộc :  

"Hãy giết sạch lũ địa chủ cường 
hào ác bá!" 

"Đào tận gốc, trốc tận rễ!"  

"Cường hào ác bá ra tro!" . 

 
Khắp chốn, các đội cán bộ đến lôi dân 
chúng ra tuyên truyền nhồi sọ những 
lời vu oan giá họa dùng để áp đặt lên 
những người bị đem ra đấu tố. Dân 
chủng kinh hoảng khi thấy đội cán bộ 
vào làng để học tập việc đấu tố. 
Quyền hành sinh sát trong tay họ. Dân 
chúng sợ quá nói với nhau "Nhất Đội, 
nhì Trời" ! Đội gieo tang tóc, máu đổ 

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT 
Nhà thơ Hữu Loan sống dưới 
chế độ Cộng Sản với gần 30 
năm quản thúc tại quê nhà 

 
�  Trịnh Hưng
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thịt rơi, gây kinh hoàng, làm cho từng 
người dân đêm nằm ngủ không yên, 
lúc nào cũng nơm nớp lo có người 
trong đội hoặc du kích rình rập bên 
nghe trộm. 

 

Nhà thơ Hữu Loan ngừng nói, nhấp 
vài hớp trà, rồi nhìn tôi đăm đặm kể 
tiếp: 

. Lúc đó, anh còn là Chính trị viên Tiểu 
đoàn. Anh thấy tận mắt những chyện 
đấu tố. Hơn nữa, mình là người có 
học, hiểu biết luân thường đạo lý, lại 
có tâm hồn nghệ sĩ, nên anh cảm thấy 
chán nản quá và không còn kính trọng 
già Hồ cũng như chủ nghĩa cộng sản 
nữa. Tuy nhiên, anh đã trót làm đảng 
viên được mấy năm rồi. Thú thật với 
chủ, lúc đó anh thất vọng vô cùng! 

 

Trong một xã thuộc huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa, cách xa anh ở độ 
mười lăm cây số, có một gia đình địa 
chủ rất giàu nắm trong tay gần năm 
trăm mẫu tư điền. Ông địa chủ giàu 
lòng nhân đạo, rất yêu nước, thương 
người. Ông thấy bộ đội Sư đoàn 304 
của anh thiếu ăn, nên ông thường cho 
tả điền gánh gạo tới chỗ đóng quân để 
ủng hộ bộ đội. Anh là Trường phòng 
Tuyên Huấn và Chính Trị nên phải 
thay mặt anh em ra cảm ơn tấm lòng 
tốt của ông ta, đồng thời đề nghị lên 
Sư đoàn trường trao tặng bằng khen 
ngợi để vinh danh ông. Riêng anh rất 
quý mến và luôn luôn nhớ đến ông. 

 

Thế rồi một hôm anh nghe tin gia đình 
ông địa chủ ấy bị đội đấu tố mang cả 
hai vợ chồng ra cho dân đấu tố, si vả, 
nhục mạ, rồi chôn xuống đất để hộ cái 
đầu lên thôi. Xong, họ cho trâu kéo 
bừa qua lại hai cái đầu cho đến chết. 
Gia đình ông bà địa chủ xấu số chỉ còn 
có một cô con gái mười bảy tuổi được 
tha chết nhưng bị đội đấu tố đuổi ra 
khỏi nhà với vài bộ quần áo. Dã man 
hơn nữa, chúng còn ra lệnh cấm 
không cho ai được liên hệ, nuôi nấng 
hoặc thuê cô ta làm công. Thời đó, 
cán bộ cấm dân chúng cả việc lấy con 
cái của địa chủ làm vợ làm chồng. 

 

Anh Hữu Loan chớp chớp đôi mắt 
nhăn nheo có hai vành mi ướt đỏ 
đượm màu thương cảm. Anh mỉm 
miệng, nuốt nước bọt cho bớt nghẹn 
cổ, rồi kể tiếp: 

Biết chuyện thảm thương giáng xuống 
gia đình ông bà địa chủ mà anh hằng 
nhớ ơn, anh trở về xã đó xem cô con 
gái của họ sinh sống ra sao, vì trước 
kia anh cũng biết mặt cô ta. Lúc gần 
tới nơi, may sao anh gặp cô ta áo 
quần rách mướp, mặt mày lem luốc, 

đang lom khom tìm vài cử khoai mà 
dân bỏ sót nhét vào túi áo, rồi chùi vội 
một củ vào quần đưa lên miệng gặm. 
Anh quá xúc động, nước mắt muốn ứa 
ra. Anh lại gần hỏi thăm và được cô ta 
kể lại rành rọt hôm cha mẹ cô bị đấu tố 
chết ra sao. Cô ta khóc mếu nói rằng 
gặp ai cũng bị xua đuổi; hàng ngày cô 
phải đi mót khoai ăn đỡ đói lòng, tối về 
ngủ trong miếu hoang; cô rất đói khổ 
lo lắng, không biết ngày mai còn sống 
hay sẽ chết vì đói khát! 

 

Anh nghe mà lấy làm thương tâm quá, 
trong lòng vô cùng xúc động. Anh bèn 
đem cô ta về quê của anh, rồi bất chấp 
lệnh cấm, anh đã lấy cô ta làm vợ. 
Cho đến ngày nay, bà ấy đã cho anh 
mười người con ngoan. Khi xưa, quê 
anh nghèo, nhà anh cũng nghèo, anh 
lại còn ở trong bộ đội nên không có 
tiền. Nhưng hai vợ chồng cố gắng chịu 
đựng đùm bọc nhau bữa đói bữa no. 

 

Sau khi lấy vợ, anh trở lại đơn vị làm 
đơn xin bỏ ngũ và trả lại thẻ đảng, rồi 
về quê luôn không chờ cấp trên có 
chấp thuận cho anh giải ngũ hay 
không. Được một năm, vợ anh sinh 
cho anh một cháu trai rất kháu khỉnh. 

 

Năm 1954 Việt Minh thắng thực dân 
Pháp. Cuối năm đó, nhà nước bảo Tố 
Hữu đặt Nguyễn Đình Thi là một văn 
nô làm Chủ tịch Hội nhà văn miền Bắc 
cộng sản, quy tụ hết nhà văn vào hội. 
Anh ở dưới quê nhưng Nguyễn Đình 
Thi cho mời anh lên Hà Nội nhận chức 
Tổng thư ký Hội nhà văn Bắc Việt. Anh 
thương vợ con cả năm sống ở nhà 
quê với mảnh vườn ba trăm thước, 
nên bàn với vợ anh: "Nhân dịp Hội nhà 
văn mời cộng tác, vợ chồng mình lên 
đó có lương và tiêu chuẩn gạo cũng 
đỡ khổ hơn là ở quê nhà". Thế là hai 
vợ chồng thu xếp lên Hà Nội ngay. 
Anh thi hành chức vụ Tổng thư ký, 
được cấp một căn nhà nhỏ, được lĩnh 
gạo cho hai vợ chồng và hai đứa con 
trai. Hàng tháng, anh còn lĩnh số 
lương khiêm tốn để mua thức ăn. 

 

Sau ít tháng, Tổ Hữu ra lệnh cho 
Nguyễn Đinh Thi tổ chức Đại hội Nhà 
văn toàn thể miền Bắc quy tụ tất cả 
anh chị em nghệ dân sự cũng như 
quân sự. Tất cả mọi người kéo về Hà 
Nội họp mặt đầy đủ, ai nấy hồ hởi lắm. 

 

Hội nhà văn mời hết khách quý trong 
các ngoại giao đoàn. Anh được chọn 
làm thư ký ngay Đại hội. Cán bộ đảng 
và nhân viên chính quyền tới tham dự, 
có Hồ chủ tịch ra đọc diễn văn khai 
mạc cho long trọng. Trong bài diễn 

văn, ông Hồ chú trọng nhất đến trách 
nhiệm nặng nề của nhà văn lúc đó và 
vạch ra đường hưởng cho anh chị em 
nhà văn đi theo. Tựu trung, ông muốn 
đưa ra một chỉ thị... 

 

Nghe Hữu Loan kể đến đây, một ý 
nghĩ nảy ra trong đầu, tôi vội giơ tay 
ngăn anh lại, rồi ôn tồn nói: 

Xin anh vui lòng kể chi tiết buổi khai 
mạc Đại hội nhà văn có ông Hồ chủ 
tọa. 

 

Anh Hữu Loan bóp trán, rồi chậm rãi 
nói: 

- Lúc ông Hồ ra đọc diễn văn khai 
mạc, ông cúi chào và cảm ơn các 
quan khách, cán bộ đảng cùng nhân 
viên chính quyền, và các văn nghệ sĩ 
(mà ông gọi bằng "các chú"). Đọc 
xong diễn văn, ông nói thêm: "Các chú 
văn nghệ sĩ hãy nghiêm túc học tập để 
hoàn thành nhiệm vụ cao cả của 
mình". Đoạn ông hỏi: "Ai có ý kiến gì 
thì cứ mạnh dạn góp lời để bổ túc 
thêm. Tôi rất hoan nghênh". 

 

Trong số anh em nghệ sĩ đi họp hôm 
đó có nhiều vị thuộc loại nhà văn tiền 
chiến nhiều tuổi hơn hoặc bằng tuổi 
ông Hồ. Thế mà ông cứ ngang nhiên 
gọi tất cả là "các chú". Điều này làm 
anh nổi tự ái và nóng mắt. Anh liền giơ 
tay lên xin góp ý. Ông Hồ thấy anh 
xung phong liền đi lại bắt tay anh cười 
thân mật nói: "Chú có ý kiến gì đóng 
góp, cứ tự nhiên phát biểu để mọi 
người cùng nghe". Anh khoanh tay lễ 
phép cúi đầu: "Dạ thưa Chủ tịch kính 
mến của dân tộc Việt Nam, tôi được 
Chủ tịch cho phép đóng góp ý kiến, do 
vậy tôi xin mạo muội đưa ra một đề 
nghị nho nhỏ thô sơ, nếu có gì sơ suất 
thất thố xin Chủ tịch rộng lòng tha thứ 
cho". "Không sao. Chủ củ tự nhiên góp 
ý". Già Hồ nói. 

"Kinh thưa Chủ tịch kinh mến, tôi thật 
là vui sướng được chỉ định làm Thư ký 
trong những ngày Đại hội Văn nghệ 
toàn quốc lần thứ nhất. Đại hội này là 
biến cố trọng đại sẽ được ghi vào lịch 
sử đồng thời cũng là niềm hãnh diện 
cho tất cả anh chị em văn nghệ sĩ 
khắp nơi được về thủ đô hội họp gặp 
mặt cùng nhau học tập chuẩn bị cho 
hướng đi ngày mai như lời dạy bảo 
của Chủ tịch nói trong bài diễn văn 
khai mạc. Vinh dự lớn lao cho anh chị 
em văn nghệ sĩ là được Chủ tịch anh 
minh kính mến làm Chủ tịch danh dự 
của ngày Đại hội cũng như đọc diễn 
văn khai mạc trước các quan khách 
ngoại giao đoàn, các cấp lãnh đạo 
đảng và nhà nước ta mới độc lập và có 
chủ quyền. Để Chủ tịch giữ trọn vẹn 
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cương vị và tư thế của một vị lãnh đạo 
anh minh có công đuổi thực dân Pháp 
giành độc lập cho quốc gia, tôi xin 
phép Chủ tịch góp một ý kiến thô thiển 
là xin Chủ tịch hãy gọi các văn nghệ 
sĩ là "anh chị em văn nghệ sĩ" thay 
vì "các chú văn nghệ sĩ”. Bởi vì đây 
là ngày trọng đại có đủ quan khách 
quý hóa chứ không phải là một buổi 
họp tọa đàm thân mật của văn nghệ sĩ. 
Nếu ở trong buổi họp thân mật mà 
Chủ tịch gọi chúng tôi là "các chú" văn 
nghệ sĩ thì anh chị em sẽ vui lắm vì đó 
là lời thân mật của gia đình văn nghệ".  

 

Nói xong, anh lễ phép cúi đầu chào 
Chủ tịch và các quan khách cùng văn 
nghệ sĩ ngồi dưới. Anh nghe có một 
vài tiếng vỗ tay. Liền đó, ông Hồ tiến 
lại bắt tay rồi ôm lấy anh với nụ cười 
rất xã giao của nhà chính trị. Ông nói: 
"Tôi thành thật khen chú đã góp ý hay 
cho tôi. Tôi xin ghi nhận".  

 

Nói xong, để tỏ ra mình là người trên 
biết ghi nhận lời kẻ dưới, ông Hồ quay 
lại nói với văn nghệ sĩ cùng quan 
khách bên dưới: "Kính thưa văn nghệ 
sĩ, tôi xin thành thật ngợi khen lời góp 
ý của nhà thơ Hữu Loan, và bây giờ 
xin anh em ai có ý kiến gì hay cứ việc 
mạnh dạn lên đây phát biểu. Chúng ta 
là văn nghệ sĩ cần phải nói thẳng nói 
thật để sáng tác phục vụ cho nhân 
dân". 

 

Anh đi xuống bàn thư ký. Khi bước 
ngang qua hàng ghế đầu, anh liếc 
nhìn thấy Tố Hữu và Nguyễn Đình Thi 
mặt lạnh như tiền, hai cặp mắt nhìn 
anh không một chút thiện cảm. Anh 
biết hai ông thầy của anh rất ghét và 
tức anh, nhưng anh làm lơ về chỗ ngồi 
tiếp tục nhiệm vụ của mình. 

 

Tiếp theo đó, là phần thảo luận các đề 
tài trong bài diễn văn của ông Hồ nêu 
ra. Đến mười hai giờ, mọi người nghỉ 
đi ăn, chờ buổi chiều bàn tiếp. Anh 
cũng rời chỗ đi ăn cơm. Khi ra phòng 
ngoài, nhiều bạn bè xúm lại bắt tay 
anh ôm anh và tỏ lời khen ngợi anh 
can đảm nêu ý kiến rất hay. Tuy nhiên, 
một số đông nhìn anh bằng cặp mắt 
không những tỏ ra thiếu thiện cảm mà 
còn khinh khi nữa. Trong số bạn bè 
yêu mến và ca ngợi anh, có một anh 
bạn vỗ vai anh bảo nhỏ: "Cậu hay lắm! 
Nhưng hãy giữ mình thận trọng đó". 

 (Còn tiếp) 

 

 

 

 

Con nhớ ngày  

cha đi tù 
 

Con nhớ ngày cha đi tù 

Mắt mẹ ướt thâm quầng đêm 

khó ngủ 

Gặm củ sắn mẹ dành cho chưa 
đủ 

Con đói cha ơi ! 

Trạc phân bò năm ấy đội qua 
sông 

Nước ngập ướt tràn xuống môi 
con mặn 

Sông vô tình vẫn trôi bình lăng 

Bão tố cha ơi! Bão tố tơi bời! 

Lũ lụt đi qua, rơm ướt mẹ phơi 

Cong người xuống, mẹ gồng 
trên vai hẹp 

Gánh cả giang sơn, đầu trần, 
không dép 

Mẹ thẫn thờ, lảo đảo gọi tên 
cha 

Năm tháng đi qua, năm tháng đi 
qua 

Mẹ vẫn nép cuộc đời trong 

rơm rạ 

Con giấu tuổi thơ vào nỗi buồn 
lớn quá 

Gánh tháng ngày tát cạn biển 
thời gian 

 

• Nguyễn Thị Bích Ngọc 

 

 

The days dad got 
imprisoned 

 

How harrowing were the days dad got 
imprisoned:  

Mom could hardly sleep, got her eyes 
wet, rings wizened.  

Gnawing the tiny rootstock Mom 
spared for me: how sad!  

I was so hungry, dad! 

The cow feces I bore on my head 
across the river,  

Wetted, dripped from the basket, 
salted my lips.  

The heartless stream was still flowing 
to make me shiver.  

Oh dad! such storms had risen to 
break life into chips. 

 

After the flood, mom dried the damp 
hay nearly kaput; 

Humping her back, she carried on 
either slender shoulder 

The burden of family responsibility, 

bareheaded, barefoot; 

She staggered, listlessly calling 

for dad, the householder... 

Months had thus slipped away, and 
years gone by; 

Mom still hid and rested her life in 
thatch, straw and slime.  

I concealed my youth in such sadness 
as the immense sky,  

Shouldering my days struggling to 
drain the sea of time. 

 

• Thanh Thanh 
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Trung Thu 

Træng   

và  Cu¶i 
 

N‡i Lòng Th¢ng Cu¶i 
N‡i BuÒn Cûa Træng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NGUY•N CHÂU 

 
Træng và Cu¶i là ÇŠ tài ÇÜ®c dân 

gian ViŒt Nam bàn Ç‰n m‡i lÀn Trung 
Thu, R¢m tháng Tám âm lÎch låi vŠ. 
Cho Ç‰n nay thì ngày R¢m tháng Tám 
âm lÎch, ngày Trung Thu Çã ÇÜ®c xem 
nhÜ m¶t cái T‰t trong truyŠn thÓng lÍ 
h¶i cûa ViŒt Nam, sau T‰t Nguyên 
ñán (ÇÀu næm âm lÎch) và T‰t ñoan 
Ng† (mÒng næm tháng Næm âm lÎch). 

 
m¶t vài tøc lŒ trong dÎp 

trung thu 
 
Cách nay hÖn nºa th‰ k›, m¶t Çêm 

r¢m tháng Tám tåi Hà N¶i, m¶t c¿u Çô 
cûa ñåi ViŒt, nÖi mŒnh danh là "ÇÃt 
ngàn næm væn vÆt" Çã ÇÜ®c mô tä m¶t 
cách chi ti‰t nhÜ sau: 

"Træng sáng qu¡c. PhÓ xá nh¶n 
nh»ng ngÜ©i. ñây rình tùng xoèng. ñó 
rình tùng xoèng. ñÀu phÓ m¶t Çám 
rÜ§c. CuÓi phÓ m¶t Çám rÜ§c... NgÜ©i 
Çông nhÜ trÄy h¶i, Çèn sáng t¿a sao 
sa. Nào Çèn cá chép, Çèn thiŠm thØ; 
nào Çèn kéo quân, Çèn xÈ rãnh. Lã 
V†ng buông câu sông VÎ Thûy, vua 
ThuÃn cày voi chåy ch» công... Vui 
cha chä là vui. 

H‰t c‡ nhà låi Çi ng¡m c‡ ngÜ©i: 
Nhà ta khéo, nhà nó vøng. Nhà ta 
nhiŠu bánh, nhà nó ít xôi..." (trích låi tØ 
HÜÖng Hoa ñÃt NÜ§c -Bàng Bá Lân-
1982). 

Trên Çây là m¶t Çoån væn Çæng 
trên báo vŠ m¶t Trung Thu xa xÜa. 
Th©i Çó, tøc vui hÜªng Trung Thu rÃt 
nhiŠu thi vÎ, r¶n ràng và xôn xao... 

Thi vÎ ÇÓi v§i ngÜ©i l§n d¿ "C‡ 
Trông Træng". R¶n ràng, náo nÙc, xôn 
xao là các em nhi ÇÒng và thi‰u niên 
v§i lÒng Çèn các loåi, múa lân, múa 
thiên cÄu, ca hát vui chÖi dÜ§i ánh 
træng sáng ng©i ngà ng†c... 

ñón R¢m tháng Tám thÜ©ng ÇÜ®c 
âm thÀm chuÄn bÎ vào lúc tr©i chuy‹n 
vào thu... Theo phong tøc miŠn B¡c 
ViŒt Nam, R¢m tháng Tám, ngoài các 
loåi Çèn trung thu còn có nh»ng ÇÒ 
chÖi b¢ng ÇÃt, b¢ng thi‰c, b¢ng giÃy tô 
màu r¿c r«... trong Çó có m¶t thÙ khá 
Ç¥c biŒt Çó là nh»ng ông "ti‰n sï giÃy". 

Dân gian cho r¢ng mua hình n¶m 
Ti‰n sï vŠ cho con là cha mË gºi g¡m 
Ü§c mÖ khoa bäng tÜÖng lai vào con 
mình... nhÜ m¶t mong cÀu... Theo 
Bàng Bá Lân, hình "Ti‰n sï giÃy là ÇÒ 
chÖi rÈ tiŠn nhÃt và cÛng thÎnh hành 
nhÃt" vào th©i cách Çây hÖn 50 næm, 
giá chÌ có vài ba xu. Nh»ng nhà giàu 
bày c‡ to thì Ç¥t nh»ng hình Ti‰n sï 
l§n, bày vào ch‡ cao nhÃt trong mâm 
c‡.  

ñ‰n cuÓi th‰ k› thÙ 19, khi cái h†c 
tØ chÜÖng khoa cº cûa các vÎ Ti‰n sï 
không giúp ÇÜ®c gì nhiŠu trong công 
cu¶c chÓng låi th¿c dân Pháp, tøc lŒ 
này Çã bÎ các nhà thÖ Üu th©i mÅn th‰ 
Çem ra mÌa mai ch‰ giÍu bóng gió 
nh»ng ngÜ©i có danh mà không h»u 
døng cho ÇÃt nÜ§c. TrÀn T‰ XÜÖng thì 
chÌ bông Çùa nhË nhàng: 

 
"Ông Ç‡ khoa nào, ª xÙ nào? 
Th‰ mà hoa hÓt v§i trâm bào 
M‡i næm m¶t t‰t trung thu Ç‰n 
Tôi vÅn quen ông ch£ng muÓn 

chào!" 
 
NhÜng cø NguyÍn Khuy‰n thì rÃt 

h¢n h†c chua cay. Trong bài thÖ vÎnh 
"Ông Nghè tháng tám" NguyÍn 
Khuy‰n vi‰t: 

 
"CÛng c©, cÛng bi‹n, cÛng cân Çai 
CÛng g†i ông Nghè có kém ai! 
Mänh giÃy làm nên khoa giáp bäng 
Nét son Çi‹m rã m¥t væn khôi 
TÃm thân xiêm áo sao mà nhË 
Cái giá khoa danh Ãy m§i h©i. 
Gh‰ chéo, l†ng xanh ngÒi bänh 

ch†e 
Nghï r¢ng ÇÒ thÆt hóa ÇÒ chÖi!" 
 

H¢n h†c, chua cay, là vì... vào th©i 
kÿ này Çã có nhiŠu kÈ ki‰m ÇÜ®c h†c 
vÎ, b¢ng cÃp mà không có th¿c tài, h†c 
l¿c... M¶t bài khác, cÛng cûa NguyÍn 
Khuy‰n, lÃy tên là "Ti‰n sï giÃy" Çánh 
tr¿c ti‰p vào nh»ng kÈ kém tài ÇÙc mà 
cao v†ng: 

 
"Rõ chú hoa man khéo vë trò 
B«n ông mà låi dÙ th¢ng cu! 
Mày râu vÈ m¥t vang trong nÜ§c,  
GiÃy má nhà bay Çáng mÃy xu ? 
Bán ti‰ng mua danh thây lÛ trÈ 
Bäng vàng bia Çá vÅn nghìn thu. 
H«i ai muÓn Ü§c cho con cháu 
Nghï låi Ç©i xÜa mÃy ki‰p tu? 
 
CÁC ñ“ Tài TR¼ CHUYŒN 

TRONG ñÊM R¢M THÁNG TÁM 
 
Trong dÎp h†p m¥t dùng "C‡ Trông 

Træng" các væn nhân, thÙc giä thÜ©ng 
bàn Ç‰n chuyŒn Træng, chuyŒn Cu¶i. 
Các truyŠn thuy‰t vŠ Træng, vŠ Cu¶i 
ÇÜ®c k‹ låi trong dÎp này. Thi sï Tän 
ñà khi nhìn træng Çã cäm khái vi‰t nên 
nh»ng dòng tâm s¿ khá bi thi‰t: 

 
"ñêm thu buÒn l¡m chÎ H¢ng Öi! 
TrÀn th‰ em nay chán l¡m rÒi 
Cung qu‰ Çã ai ngÒi Çó chºa 
Cành Ça xin chÎ nhÃc lên chÖi 
Có bÀu có bån can chi tûi 
Cùng gió cùng mây th‰ m§i vui 
RÒi cÙ m‡i næm r¢m tháng tám 
T¿a nhau trông xuÓng th‰ gian, 

cÜ©i" 
 

træng trong thÀn thoåi 
viŒt nam 

 
ThÀn thoåi ViŒt Nam k‹ r¢ng: M¥t 

træng, M¥t tr©i là hai chÎ em con cûa 
ông Tr©i. Træng là em. Tr©i giao cho 
hai cô con gái hàng ngày phäi thay 
phiên nhau Çi xem xét trÀn gian. Cô 
chÎ M¥t Tr©i ngÒi trên chi‰c kiŒu có 
bÓn ngÜ©i khiêng Çi. Nhóm phu khiêng 
kiŒu có hai l§p: già và trÈ thay nhau. 
Nhóm già Çi chÆm, m¥t Tr©i ngÒi lâu, 
ngày ª trÀn gian dài. Nhóm trÈ Çi 
nhanh, ngày ª trÀn gian ng¡n låÎ 

VŠ tính tình, cô chÎ M¥t Tr©i nóng 
näy, cô em M¥t Træng cÛng không 
kém... làm cho ngÜ©i dÜ§i trÀn gian 
ban Çêm cÛng phäi chÎu nóng bÙc nhÜ 
ban ngày. Ti‰ng than van cûa loài 
ngÜ©i Ç‰n tai nhà Tr©i. Bà Tr©i liŠn lÃy 
tro trát vào m¥t cô Træng. TØ Çó cô 
Træng Ç°i tính, khuôn m¥t dÎu dàng, 
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khác v§i chÎ M¥t Tr©i nên dÜ§i trÀn 
gian ai cÛng thích Træng. 

CÙ m‡i lÀn cô em ngoänh m¥t nhìn 
xuÓng m¥t ÇÃt là R¢m, quay lÜng låi là 
Çêm ba mÜÖi, ngoänh sang phäi hay 
trái là Træng thÜ®ng huyŠn hay hå 
huyŠn. 

TruyŠn thuy‰t dân gian nói r¢ng 
chÒng cûa hai cô M¥t Træng và M¥t 
Tr©i là m¶t con gÃu. M‡i lÀn gÃu Ç‰n 
v§i v® thì trÀn gian bÎ nhÆt th¿c hay 
nguyŒt th¿c, nghïa là m¥t Tr©i hay m¥t 
Træng bÎ che khuÃt... m¥t ÇÃt bÎ tÓi 
tæm. Nh»ng lúc Çó, ngÜ©i trÀn gian 
phäi làm Àm ï lên Ç‹ xua Çu°i gÃu Çi. 
NgÜ©i ta Çánh trÓng, khua chuông, gõ 
mõ, giã vào cÓi không, Çánh vào các 
vÆt b¢ng kim khí møc Çích gây ti‰ng 
Ç¶ng månh, inh Õi Ç‹ cho gÃu s®... gÃu 
chåy nhanh Çi. NgÜ©i ta cÛng cho 
r¢ng, m¥t Tr©i, m¥t Træng bÎ gÃu che 
thÜ©ng có håi Ç‰n mùa màng... 

 
thÀn thoåi trung hoa 
 
ThÀn thoåi Trung Hoa thì cho r¢ng 

m¥t træng là Cung Quäng Hàn, m¶t nÖi 
rÃt lånh lëo, là ch‡ ª cûa H¢ng Nga.  

H¢NG NGA là m¶t ngÜ©i Çàn bà 
ÇËp, v® cûa m¶t tay cung thiŒn xå tên 
là HÆU NGH˙... HÆu NghŒ n°i ti‰ng vì 
Çã b¡n rÖi chín con QU� L±A ÇÆu ª 
cây Phù Tang gi»a bi‹n cä. Sau khi 
b¡n, HÆu NghŒ Çi Ç‰n núi Côn Lôn, xin 
ÇÜ®c thuÓc trÜ©ng sinh tØ bà Tây 
VÜÖng MÅu Çem vŠ nhà, cÃt giÃu. 
(Quå Lºa có nÖi nói là chín m¥t tr©i). 

H¢ng Nga tò mò, thØa lúc chÒng Çi 
v¡ng, lÃy thuÓc ra, uÓng thº... b‡ng 
thÃy ngÜ©i lâng lâng, r©i khÕi m¥t ÇÃt, 
bay th£ng lên m¥t træng... HÆu NghŒ 
vŠ, bi‰t chuyŒn, tÙc giÆn, rút tên l¡p 
vào cung b¡n lên m¥t træng, nhÜng 
H¢ng Nga Çã ÇÜ®c con ThÕ Ng†c 
(Ng†c ThÓ) che chª. TØ Çó, H¢ng Nga 
ª m¶t mình trên cung Quäng-Hàn v§i 
ThÕ ng†c.  

 
NgÜ©i Trung Hoa còn cho r¢ng có 

con cóc (thiŠm thØ) trên m¥t træng, nó 
hay ôm lÃy m¥t træng nên ngÜ©i ta 
nhìn lên thÃy nh»ng v‰t Çen loang l°... 

TØ huyŠn thoåi này mà væn chÜÖng 
ViŒt Nam có hình änh vŠ Cung Quäng, 
vŠ H¢ng Nga hay chÎ H¢ng... RÒi tØ 
truyŠn thuy‰t ñÜ©ng Minh Hoàng du 
NguyŒt ñiŒn, thi væn Çã g†i træng là 
NguyŒt. Th¿c ra thì NguyŒt ÇÜ®c Âm 
lÎch lÃy làm tháng vì tháng là ÇÖn vÎ 
cûa chu kÿ m¥t træng soi sáng quä ÇÃt, 
m‡i tháng m¶t lÀn træng tròn. Trong Tº 

vi ñÄu sÓ, Træng là Thái Âm tinh và 
m¥t tr©i là Thái DÜÖng tinh. 

 
Cu¶i và træng gi»a th‰ 

nhân 
 
TruyŠn thuy‰t và c° tích ViŒt Nam 

có hai CU¶I có thân th‰ và hoàn cänh 
khác nhau.  

NhÜng trÀn gian thì cÙ cho r¢ng 
CU¶I là ngÜ©i không thÆt thà, chuyên 
nói nh»ng ÇiŠu dÓi gåt. Trong thành 
ki‰n xÃu Çó, ngÜ©i ta thÜ©ng lôi cä 
TRˆNG vào. Ch£ng hån trong thành 
ng» "nói træng, nói cu¶i" tÙc là nói ÇiŠu 
không th¿c t‰, chuyŒn mÖ hÒ.  

Cu¶i thì chÌ bÎ gán cho t¶i nói dÓi, 
nhÜng Træng thì bÎ gán cho nhiŠu ÇiŠu 
hÖn: nhÜ xa th¿c t‰, lãng mån, Ça tình, 
l£ng lÖ... 

Ch£ng hån, khi có ngÜ©i ngÄn ngÖ 
trÜ§c m¶t th¿c t‰, ngÜ©i Pháp nói 
"Vous êtes tombé de la lune" :Anh tØ 
m¥t træng rÖi xuÓng à ! Nh»ng thành 
ng» nhÜ :"thói træng gió", "tính hoa 
nguyŒt", hay "tính træng hoa" thÜ©ng 
dùng Ç‹ chÌ ngÜ©i lãng mån Ça tình, š 
xÃu, không ÇÙng Ç¡n... 

Các thi sï thì nhìn Træng theo nhiŠu 
cách khác nhau. 

NgÜ©i ta k‹ r¢ng, xÜa, Lš Båch Çã 
vì yêu Træng mà ch‰t ÇuÓi. Hôm Ãy, Lš 
Båch ngÒi uÓng rÜ®u trên thuyŠn, nhìn 
thÃy træng dÜ§i lòng sông ÇËp quá, liŠn 
nhäy xuÓng Hoàng Hà Ç‹ ôm và v§t 
Træng lên!  

Lš Båch, tên ch» là Thái Båch, hiŒu 
Thanh Liên, có tài vŠ thÖ væn, ÇÜ®c liŒt 
vào bÆc nhÃt Ç©i nhà ñÜ©ng (triŠu 
ñÜ©ng HuyŠn Tông). ñÜ®c vua rÃt yêu 
chu¶ng, bÎ Cao L¿c Sï gièm pha, khi 
ông làm bài "Thanh Bình ñiŒu" ví 
DÜÖng Quš Phi v§i TrIŒu Phi Y‰n. Quš 
Phi sinh ghét Lš Båch, ñÜ©ng HuyŠn 
Tông cÛng không tin dùng n»a. 

V§i Xuân DiŒu thì Træng là "vú 
m¶ng cûa muôn Ç©i thi sï" cho nên m‡i 
lÀn thÃy træng là thi sï xao xuy‰n, xúc 
Ç¶ng:  

 
"Træng nhÆp vào dây cung nguyŒt 

lånh 
Træng thÜÖng, træng nh§, h«i træng 

ngÀn..." 
 
Theo Hàn Måc Tº thì Træng là m¶t 

cô gái l£ng lÖ khêu g®i, quy‰n rÛ tình 
ái. ThÖ c° cÛng có câu vŠ træng: 

 
"ChÎ træng, dì gió khéo thày lay" 
 

Trong væn chÜÖng c° Çi‹n Á ñông 
xÜa, Træng là m¶t trong bÓn ÇŠ tài 
ngâm vÎnh cûa tao nhân m¥c khách. 
BÓn thÙ Çó là Phong, Hoa, Tuy‰t, 
NguyŒt.  

NgÜ©i xÜa không ÇÒng hóa Træng 
v§i H¢ng Nga. Vì H¢ng Nga là bi‹u 
tÜ®ng cûa m¶t ngÜ©i Çàn bà có vÈ ÇËp 
vïnh cºu, không thay Ç°i theo th©i gian 
(h¢ng), nga là ngÜ©i ÇËp. Træng là nÖi 
H¢ng Nga tœ nån. Ngoài ra, theo lá thÜ 
mà Tr©i gºi trä l©i Tän ñà khi Tän ñà 
muÓn hÕi con Tr©i làm v®, thì H¢ng 
Nga là ngÜ©i Çàn bà không chÎu ª v§i 
chÒng: "H¢ng Nga bÃt nåi bäo phu 
miên" nên Çã tìm m¶t nÖi xa trÀn tøc 
Ç‹ ª. (thÖ Tän ñà - HÕi Tr©i). 

 
V“ CON TH½ NG†C  
và CON C¹C TRÊN CUNG 

TRˆNG 
 
TruyŠn thuy‰t Trung Hoa k‹ r¢ng 

trên træng có con ThÕ Ng†c, lông 
tr¡ng, cho nên m¥t træng còn g†i là 
"ng†c thÓ" ÇÓi v§i m¥t tr©i là "Kim Ô" 
(Quå Vàng). Theo sách PhÆt, con thÕ 
trên cung træng là con thÕ có lòng 
thÜÖng ÇÒng loåi, khi thÃy nh»ng con 
thÕ khác Çói, nó liŠn nhäy vào lºa, t¿ 
thiêu Ç‹ làm món æn cho mÃy con kia. 
PhÆt Çã nh¥t b¶ xÜÖng con thÕ nhân 
ÇÙc Çem lên cung træng, rÒi làm cho nó 
sÓng låi. 

Ngoài ra còn có con ThiŠm ThØ tÙc 
con cóc, hay con Ính ÜÖng. Theo sách 
c° Trung Hoa thì H¢ng Nga v® HÆu 
NghŒ sau khi æn c¡p thuÓc trÜ©ng sinh 
cûa chÒng Çã bay lên cung træng và 
hóa thành con cóc và ª luôn tåi ÇÃy. 
Do Çó trong ngôn ng» có ch» "ThiŠm 
cung" và "ThiŠm luân" cÛng chÌ m¥t 
træng. (Trong "Nhân NguyŒt VÃn Çáp" 
có câu: "ChÓn thiŠm cung phÕng Ç¶ 
bao xa"). 

Træng còn ÇÜ®c g†i là "ChÎ" do ch» 
"NguyŒt t› cûa Trung Hoa: Lš ThÜÖng 
…n Çã vi‰t: "NguyŒt t› t¢ng phùng hå 
thái thiŠm" nghïa là "Cung thiŠm tØng 
g¥p chÎ Træng". 

Ngoài ch» ThiŠm cung hay cung 
thiŠm, ngÜ©i ta còn nói Ç‰n "Cung 
Qu‰". ñây cÛng là truyŠn thuy‰t Trung 
Hoa thâm nhÆp vào væn chÜÖng ViŒt. 
TÜÖng truyŠn trong træng có m¶t cây 
qu‰ (NguyŒt Trung Qu‰). M¶t vÎ tiên 
ông tên Ngô CÜÖng, thÜ©ng dùng rìu 
b° vào cây qu‰ Ãy Ç‹ ÇÓn, nhÜng cÙ 
rút lÜ«i rìu ra thì v‰t thÜÖng trên cây 
qu‰ liŠn lành l¥n låi nhÜ cÛ, ÇÓn mãi 
không có hiŒu quä. Nên Çành thôi. Do 
Çó có ch» NguyŒt Qu‰ hay Cung qu‰ 
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Ç‹ chÌ Træng. Do tích này, Vua TrÀn 
HÆu Chúa, khi xây cung cho bà 
TrÜÖng LŒ Hoa, Çã cho d¿ng m¶t cºa 
tròn l§n hình m¥t træng, khäm m¶t tÃm 
gÜÖng thûy tinh, phía trÜ§c có trÒng 
m¶t cây qu‰... nhÜ trên cung træng. 

 
CHUYŒN CU¶I  
TRONG DÂN GIAN VIŒT NAM 
 
TrÜ§c h‰t là: 
"Th¢ng Cu¶i ÇÙng gi»a m¥t træng 
CÀm rìu cÀm r¿a ÇÓn sæn kiŠn kiŠn 
ñem vŠ làm nÓt làm thuyŠn 
ñi buôn Çi bán té tiŠn cho vay..." 
 
ChuyŒn k‹ r¢ng: "M¶t hôm Cu¶i 

vào ÇÓn cûi trong rØng, b‡ng thÃy m¶t 
° có bÓn con h° con. Nghï là së có 
nguy hi‹m cho con ngÜ©i sau này, tiŒn 
tay cÀm rìu, Cu¶i ÇÆp ch‰t h‰t. Ch®t 
nghe ti‰ng h° mË rÓng Çàng xa. S® 
quá, Cu¶i leo tót lên ng†n cây gÀn Çó. 
Nhìn xuÓng, thÃy h° mË Çang lÒng l¶n 
buông ra nh»ng ti‰ng gÀm gØ rùng 
r®n. RÒi h° mË im và chåy vŠ phía b© 
suÓi ª bên trái. Cu¶i ráng h‰t sÙc nhìn 
theo, thÃy h° mË Ç‰n gÀn m¶t cây, 
giÓng nhÜ cây Ça nhÕ, h° nhäy lên 
nhiŠu bÆn Ç§p m¶t sÓ lá Çem vŠ °, 
nhai nhÕ rÒi m§m cho con. ChÌ m¶t lát, 
cä bÓn con ÇŠu sÓng låi. MË con h° 
d¡t díu nhau Çi nÖi khác. 

Cu¶i v¶i vàng tøt xuÓng, theo v‰t 
chân h° Ç‰n b© suÓi, Çào gÓc cây quš 
Ãy, gi» nguyên cành lá rÍ cái, rÍ con... 
vác vŠ. Gi»a ÇÜ©ng g¥p m¶t ông lão, 
nói r¢ng Çó là cây cäi tº hoàn sanh, rÃt 
quš, phäi gi» nÖi trÒng cây såch së tinh 
khi‰t. Cu¶i trÒng cây Ãy ª vÜ©n sau. 

 
TØ Çó, Cu¶i Çã dùng lá cây làm 

thuÓc cÙu ngÜ©i rÃt thÀn diŒu, dù ai Çã 
nh¡m m¡t t¡t hÖi vÅn sÓng låi ÇÜ®c. 
Cu¶i Çã cÙu sÓng ÇÜ®c cô gái xinh ÇËp 
con cûa m¶t phú h¶ trong vùng. Cô 
ÇÜ®c nhiŠu chàng trai tranh nhau cÜ§i 
làm v®, nhÜng ông phú h¶ Çã gä cho 
Cu¶i vì Cu¶i Çã có công cÙu sÓng 
nàng. 

B†n trai tráng tÙc hÆn, bàn mÜu 
thØa lúc Cu¶i vào rØng ÇÓn cûi, xông 
vào nhà gi‰t ch‰t v® Cu¶i, b†n chúng 
còn moi ru¶t tim ra Ç‹ Cu¶i không th‹ 
cÙu sÓng ÇÜ®c. NhÜng lá cây Çã cÙu 
ÇÜ®c v® Cu¶i sÓng låi. V‰t thÜÖng Çã 
lành nhÜng tim gan v® Cu¶i không nhÜ 
trÜ§c, Çã l¶n x¶n, làm cho v® Cu¶i nhÜ 
ngÜ©i mÃt trí nh§.  

 
M‡i lÀn Cu¶i vào rØng ÇŠu d¥n v® 

ÇØng phóng u‰ vào ch‡ cây thuÓc. 

N‰u phóng u‰ tåp vào cây, cây së 
dông lên tr©i. Ti‰c thay, v® Cu¶i Çã 
không nh§ l©i, khi ra vÜ©n Çã Çi ti‹u 
vào gÓc cây. Cây rùng mình, long gÓc, 
lØng l»ng bay lên... Cu¶i tØ rØng vØa 
vŠ, thÃy cây Çã bay cao quá ÇÀu, 
hoäng hÓt, không nói næng gì, chÌ kÎp 
lÃy rìu móc vào rÍ cây, ch¿c kìm cây 
låi v§i mình. NhÜng cây vÅn cÙ bay 
th£ng lên... Cu¶i vÅn không buông nên 
cä hai ÇŠu Ç‰n cung træng. Và tØ Çó 
Ç‰n nay, Cu¶i vÅn còn ngÒi tåi gÓc cây 
Ça trên m¥t træng... nhÜ dân gian Çã 
nhìn thÃy m‡i khi træng R¢m sáng 
trong trên bÀu tr©i. 

 
TruyŒn thÙ hai: CU¶I CHˆN 

TRÂU 
 
" Th¢ng Cu¶i ngÒi gÓc cây Ça 
ñ‹ trâu æn lúa g†i cha ©i ©i..." 
 
ChuyŒn k‹ r¢ng" Cu¶i là con m¶t 

gia Çình nông dân. Cu¶c lo viŒc chæn 
trâu, ngày Çem trâu ra ÇÒng cho æn cÕ, 
tÓi dÅn trâu vŠ. Cu¶i có v® chÜa cÜ§i là 
cái Gái thÜ©ng b§i cÖm ra ÇÒng cho 
Cu¶i æn trÜa... 

 
ThÜ©ng khi d¡t trâu ra ÇÒng cÕ, 

Cu¶i thä trâu rÒi tìm Ç‰n bóng mát cây 
Ça ngÒi nhìn mây bay nghe gió reo, 
suÓi chäy... Trâu cûa Cu¶i thÜ©ng Çi 
æn lúa cûa ngÜ©i làng. Cu¶i bÎ la m¡ng 
quª phåt. Cha hÕi: Cu¶i làm gì mà Ç‹ 
trâu æn lúa? Cu¶i Çáp là Cu¶i bÆn xem 
tiên nga múa hát nên quên trâu. 
Không ai tin l©i Cu¶i nói. Vì làm gì có 
tiên nga nào Çâu trên ru¶ng ÇÒng... Ai 
cÛng cho là Cu¶i nói dÓi Ç‹ chåy t¶i 
không làm tròn công viŒc... Cu¶i buÒn 
l¡m. Không ai tin Cu¶i cä. M¶t hôm cái 
Gái Çem cÖm ra cho Cu¶i và khuyên 
Cu¶i ÇØng nói dÓi nói gåt n»a. Cu¶i 
muÓn chÙng minh lòng mình, liŠn bäo 
cái Gái ngÒi låi v§i Cu¶i Ç‹ ch© xem 
tiên múa và nhåc tr‡i... Cái Gái Çã 
nghe l©i ngÒi xuÓng bên Cu¶i... Cu¶i 
say sÜa nhìn thÌnh thoäng hÕi cái Gái 
có nghe thÃy gì không... Cái Gái nói là 
ch£ng có tiên múa, nhåc tr‡i gì cä, 
Cu¶i chÌ nói gåt thôi... Cu¶i chÌ nh»ng 
cành cây Çang Çu ÇÜa, phÃt phÖ theo 
gió nhË, chÌ mây, chÌ suÓi... nói v§i cái 
Gái: ÇÃy ÇËp và hay l¡m sao Gái 
không thÃy... Cái Gái tÙc giÆn nói: 
"Cành cây gió th°i Çu ÇÜa mà anh nói 
là tiên múa à? Gió kêu vù vù, nÜ§c 
chäy róc rách... mà anh nói nhåc à? 
Anh Çiên khùng rÒi Cu¶i Öi!". 

Cái Gái vùng v¢ng ra vŠ... và xin 
bÓ mË hÒi hôn v§i Cu¶i... Th‰ là Cu¶i 

không còn ch‡ dung thân... Hy v†ng 
cuÓi cùng có s¿ thông cäm và ÇÒng 
cäm nÖi cái Gái cÛng Çã tiêu tan... 
SuÓt Ç©i mang ti‰ng dÓi gåt m¶t cách 
oan u°ng. 

 
 
N™I OAN CÑA CU¶I 
N™I BU—N CÑA TRˆNG 
 
Ÿ Ç©i ÇiŠu kh° nhÃt không phäi là 

s¿ nghèo khó, không danh vÎ chÙc 
tÜ§c gì trong xã h¶i. Kh° nhÃt là s¿ 
hi‹u lÀm. Kh° nhÃt là bÎ nghi oan, bÎ 
gán cho cái mà mình không hŠ làm, 
không cÓ š làm... Hi‹u lÀm vì ta có 
nh»ng hành vi bên ngoài gây ng¶ nhÆn 
nhÜ "Çi qua vÜ©n dÜa, cúi xuÓng sºa 
giày", "ÇÙng dÜ§i gÓc lš ÇÜa tay lên 
sºa mÛ" v.v... Nh»ng ng¶ nhÆn do 
hành vi cø th‹ bên ngoài thÜ©ng dÍ 
giäi oan ÇÜ®c ngay. NhÜng nh»ng hi‹u 
lÀm vŠ suy tÜ vŠ rung cäm cûa tâm 
hÒn thì nhiŠu lúc thÆt vô phÜÖng cÙu 
Ç¶... 

 
NgÜ©i có tâm hÒn nghŒ sï nhìn cây 

lŒ liÍu së thÃy m¶t giai nhân dÎu dàng 
tha thÜ§t... liÍu y‰u Çào tÖ... hay thÃy 
m¶t n‡i buÒn tang tóc rÜ§m lŒ... TÃt cä 
vÛ trø ÇŠu hóa thân dÜ§i cái nhìn cûa 
nghŒ sï... Læng kính cûa tâm hÒn m‡i 
ngÜ©i së làm bi‰n dång s¿ vÆt và cänh 
quang chung quanh theo Ü§c mÖ 
riêng...  

 
"R¥ng liÍu Çìu hiu ÇÙng chÎu tang 
Tóc buÒn buông xuÓng lŒ ngàn 

hàng..."  
 
Tâm thÙc và cäm nhÆn cûa Xuân 

DiŒu trên Çây Çâu có giÓng v§i s¿ thÆt. 
LiÍu có buÒn không? Chúng chÎu tang 
ai? 

Xuân DiŒu có nói dÓi không?  
Hình nhÜ chÜa có ai dám bäo là 

Xuân DiŒu nói dÓi vŠ r¥ng liÍu trong 
bài thÖ "ñây Mùa Thu T§i" th‰ mà 
th¢ng Cu¶i låi m¡c hàm oan khi có cái 
nhìn thiên nhiên, vÛ trø v§i nhãn quan 
nghŒ sï cûa mình. Có th‹ Cu¶i Çã thÃy 
tiên ca múa, nghe suÓi hát và thông 
Çàn và Çã ngây ngÃt mái tóc lŒ liÍu 
uÓn lÜ®n trong gió nhË... nhÜ nhiŠu 
væn nhân, thi bá t¿ ngàn xÜa... May mà 
Cu¶i không nghe l©i nh¡n rÒi r©i cung 
træng vŠ trÀn gian: 

 
"Cu¶i Öi, ta nói Cu¶i nghe 
Ÿ cung træng mãi làm chi..." 
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ñÓi v§i nh»ng ngÜ©i chÌ bi‰t Ç©i 
sÓng th¿c t‰ tiŠn gåo áo cÖm... thì 
nghŒ sï là nh»ng kÈ "ru v§i gió, mÖ 
theo træng và vÖ vÄn cùng mây" vô tích 
s¿, nói nh»ng ÇiŠu hoang tÜªng, Çiên 
khùng. Th¿c ra, Cu¶i Çã không nói dÓi 
ai. Cu¶i chÌ nói vŠ nh»ng gì mình thÃy 
qua s¿ ti‰p nhÆn cûa tâm hÒn Cu¶i mà 
thôi...NgÜ©i ta cho Cu¶i nói dÓi là vì h† 
không ÇÒng cäm v§i tâm thÙc Cu¶i, h† 
không ÇÒng thanh khí hay không cùng 
tÀn sÓ rung cäm v§i tâm hÒn Cu¶i. 

VÆy thì Cu¶i cÛng ÇØng buÒn, vì 
trong cu¶c Ç©i này, ngÜ©i bÎ hi‹u lÀm 
nhÜ Cu¶i rÃt nhiŠu và lúc nào cÛng có. 
KhÓn nån nhÃt là khi ngÜ©i ta Çem 
lòng mình ra làm thÜ§c Ç‹ Ço lòng kÈ 
khác... không chÎu nhân nhÜ®ng hay 
thông cäm. Hàng triŒu n‡i kh° Çau vì 
ng¶ nhÆn, do không Ç¥t mình vào ÇÎa 
vÎ và tâm cänh cûa kÈ khác, k‹ cä 
nh»ng ngÜ©i nói là yêu thÜÖng nhau 
tha thi‰t cÛng ng¶ nhÆn nhau khi h† 
chÌ có š thÙc tÜ h»u và chi‰m Çoåt 
ngÜ©i khác... chÌ muÓn ngÜ©i khác trª 
thành nô lŒ chÙ không yêu tha nhân 
nhÜ m¶t t¿ do... 

Cu¶i cÛng còn may m¡n nhiŠu, vì 
cái Gái Çã vì không ÇÒng cäm v§i tâm 
hÒn Cu¶i Çã dÙt khoát ngay tØ ÇÀu...  

N‡i oan cûa Cu¶i Çã ÇÜ®c gi§i 
nghŒ sï và nh»ng ngÜ©i có tâm hÒn 
bi‰t rung cäm trÜ§c thiên nhiên, nghŒ 
thuÆt giäi tÕa. 

Ngày nay, ch¡c Çã có nhiŠu ngÜ©i 
Çã hi‹u vì sao "bóng træng tr¡ng ngà 
có cây Ça to, có th¢ng Cu¶i già ôm 
m¶t mÓi mÖ". 

Phäi chæng Cu¶i ª cung træng Çã 
mÖ m¶t ngày Cu¶i chæn trâu ÇÜ®c 
hånh phúc vì không còn bÎ ng¶ nhÆn.  

Cu¶i cung træng có š ki‰n gì vŠ 
nh»ng gán ghép mà ngÜ©i trÀn Çã áp 
Ç¥t cho træng?  

 
Træng th¿c s¿ ª quá xa, cách m¥t 

ÇÃt t§i 384,321 kilomet, tÜÖng ÇÜÖng 
238,857miles (khoäng cách tÓi Ça), 
khoäng cách ng¡n nhÃt gi»a cung 
quäng và trÀn gian là 356,334 kilomet, 
tÙc 221,463 miles. N‰u Çi nhanh b¢ng 
tÓc Ç¶ ánh sáng thì chÌ trong hÖn m¶t 
giây ÇÒng hÒ (1 second) ta së t§i m¥t 
træng! ñÜ©ng kính cûa træng là khoäng 
hÖn 3476.6 Kilomét, khoäng 2160 
miles. 

 
TRˆNG BAO NHIÊU TU˜I, 

TRˆNG GIà? 
 
Træng bao nhiêu tu°i rÒi mà trông 

vÅn trÈ mãi. 

VŠ tu°i cûa Træng, theo nh»ng d» 
kiŒn tØ ChÜÖng Trình Apollo thì Træng 
Çã ÇÜ®c hình thành tØ hÖn 4.6 t› næm 
trÜ§c. M¥t træng qua chân dung chøp 
b¢ng phÜÖng pháp TEI (trans-earth 
injection) cûa Apollo 16, là m¶t khuôn 
m¥t r‡ hoa v§i m¶t quÀn th‹ hÒ ao và 
bi‹n: nào HÒ Bi‰n ñ¶ng (Mare Crisium 
- Sea of Crisics), nào Bi‹n Biên Thùy 
(Mare Marginis - Border Sea ), Bi‹n 
SÜÖng Mù... Bi‹n Thanh TÎnh... và bao 
nhiêu v¿c sâu... Træng Çã già l¡m. Bªi 
vì ngay vài triŒu næm ÇÀu cûa th©i sÖ 
sinh, Træng Çã bÎ nung ÇÓt trong lºa 
nóng cao Ç¶ làm chäy cä Çá... 

 
Træng gÀn gÛi v§i trái ÇÃt nhÃt và 

Çã g¡n bó thân phÆn v§i trái ÇÃt tØ 
thiên vån k›. NhÜng tØ sau chuy‰n "Du 
NguyŒt ñiŒn" cûa ñÜ©ng Minh Hoàng 
(th‰ k› thÙ 8-TTL) phäi Ç‰n mÒng 2 
tháng Sáu, næm 1966 Tây lÎch, loài 
ngÜ©i m§i gªi phi thuyŠn thæm hÕi 
Surveyor I lên m¥t nguyŒt. Surveyor I 
cûa NASA Çã cho hay là Cung Træng 
nhiŠu l§p bøi dày hÖn ÇÎa cÀu là nÖi t¿ 
cho là "TrÀn gian" bøi Ç©i. Ba tháng 
trÜ§c Çó, ngày mÒng 3 tháng Hai 1996, 
ngÜ©i Nga Çã cho phi thuyŠn Luna 9 
hå xuÓng NguyŒt cÀu... rÒi thôi... 

 
Tháng Chåp næm 1968, vào dÎp 

Giáng sinh Chúa, hai phi hành gia MÏ 
Çã tò mò t†c måch bay mÜ©i vòng quÏ 
Çåo quanh NguyŒt cÀu... và lÀn ÇÀu 
tiên Çã nhìn thÃy m¥t sau cûa chÎ 
NguyŒt.  

 
Ngày 20 tháng Bäy 1969, loài 

ngÜ©i chính thÙc Ç¥t chân lên NguyŒt 
cÀu. SÙ mång cûa phi thuyŠn Apollo 
11 Çã hoàn thành v§i cu¶c Ç° b¶ cûa 
m¶t phi hành gia Hoa Kÿ trên Vùng 
Bi‹n Thanh TÎnh (Sea of Tranquility 
region). Sau Çó, lÀn lÜ®t có thêm næm 
ngÜ©i MÏ Çáp xuÓng m¥t træng, t°ng 
c¶ng là sáu. 

 
- 18.11.1969 : xuÓng vùng ñåi 

dÜÖng Bão  tÓ (Ocean of Storms) 
- 05.02.1971 : Vùng Fra Muaro 
- 31.7 và 02.8.1971 : Vùng Hadley 

Apennine 
- 20-23.4.1972 : Vùng Descartes 
- 11-14.12.1972 :Vùng Taurus 

Littrow. 
 
ChÜÖng trình thæm NguyŒt cÀu cûa 

Nam thÀn Apollo Çã tÓn gÀn 25 t› MÏ 
kim. Không tìm thÃy NguyŒt ñiŒn, toàn 
b¶ cÜ dân gÒm H¢ng Nga, th¢ng Cu¶i, 
Ng†c ThÓ, ThiŠm ThØ, Cây ña, Cây 

Qu‰... ÇŠu Çã di tän... NASA thu ÇÜ®c 
hÖn 2.000 mÅu ÇÃt và Çá nguyŒt cÀu, 
ÇÜa vŠ ÇÎa cÀu ÇÜ®c khoäng 882 
pounds (400 kilogam).  

NGUYŒT L‚O Là AI ? 
C¹ Bà CON Gµ V I TRˆNG 

KHÔNG ? 
 
NgÜ©i trÀn gian, trong nhiŠu cu¶c 

tình duyên Çã thÜ©ng hay oán trách 
m¶t ngÜ©i mŒnh danh là NguyŒt Lão. 
Có ngÜ©i thì nói là "ông tÖ bà nguyŒt" 
Ça Çoan gây nhiŠu ngang trái, trÀn 
hoàn Ç§n Çau! 

VÆy thì NguyŒt Lão là ai ? 
Theo sách Çi‹n tích thì NguyŒt Lão 

là m¶t ông già ngÒi dÜ§i ánh træng, Ç†c 
sách, bên cånh có m¶t cái giÕ Ç¿ng chÌ 
màu ÇÕ. ChuyŒn k‹ r¢ng: ñ©i nhà 
ñÜ©ng, có ngÜ©i tên là Vi CÓ, ª tr† tåi 
Tông ñô, m¶t hôm thÃy ông lão ngÒi 
Ç†c sách dÜ§i træng, tò mò thæm hÕi 
sách gì? Ông lão Çáp: trong sách này, 
nh»ng c¥p v® chÒng nào së g¥p nhau 
ÇŠu Çã chép s¤n. HÕi "chÌ ÇÕ Ç‹ làm 
gì?". Ông lão Çáp: chÌ hÒng Ç‹ c¶t 
chân v® chÒng låi v§i nhau. Vi CÓ hÕi 
Ç‰n ngÜ©i v® tÜÖng lai cûa mình. Ông 
Lão Çáp là "con gái cûa ngÜ©i æn mày 
ngoài ch®". Vi CÓ bi‰t ngoài ch® có 
m¶t cô bé, con ngÜ©i æn mày ti tiŒn. Vi 
CÓ s® phäi k‰t duyên v§i ngÜ©i thÃp 
kém, nên Çã tìm cách gi‰t ch‰t con bé, 
Vi CÓ Çã chém con bé m¶t nhát vào 
ÇÀu, bà mË bÒng con chåy trÓn mÃt 
biŒt. VŠ sau, Vi CÓ lÃy m¶t ngÜ©i con 
gái nhà quan làm v®. M¶t hôm, hai v® 
chÒng ngÒi chÖi, Vi CÓ nhìn thÃy cái 
sËo trên ÇÀu v®. HÕi ra m§i bi‰t chính 
là ngÜ©i con gái æn mày næm xÜa bÎ Vi 
CÓ chém, Çã ÇÜ®c m¶t vÎ quan xin vŠ 
làm con nuôi. TØ Çó có tích "NguyŒt 
lão xe duyên" hay "ông tÖ bà nguyŒt" 
v§i š nghïa "v® chÒng là duyên n® Çã 
ÇÎnh s¤n tØ trÜ§c, không khÜ§c tØ 
ÇÜ®c... 

VÆy là NguyŒt Lão không bà con gì 
v§i Træng, chÌ ngÒi dÜ§i træng mà thôi... 

 
Loài ngÜ©i Çã lên t§i m¥t træng tØ 

thÆp niên 1960, Çã thÃy rõ khuôn m¥t 
cûa træng... và Çã thÃt v†ng nhiŠu n‰u 
không muÓn nói là tuyŒt v†ng, NhiŠu 
ngÜ©i Çau Ç§n vì các huyŠn thoåi vŠ 
træng Çã tan v«. Gi© Çây, còn có ai së 
mÖ m¶t ngÜ©i thi‰u n» ÇËp nhÜ træng ?  

NhÜng dù sao, træng Trung Thu 
vÅn sáng, vÅn trong và ÇËp hÖn træng 
các mùa khác, nên loài ngÜ©i vÅn vui 
thú dÜ§i ánh træng... tåm quên Çi tÃt cä 
nh»ng gì tò mò t†c måch cûa khoa 
h†c� 
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VAÊN CHÖÔNG 
VAØ 

DAÂN CHUÛ 
 
 
 
 

 

Ts. Buøi Haïnh Nghi 
 

(Tieáp theo VG soá 136) 
 
 
LIEÂN HEÄ GIÖÕA VAÊN CHÖÔNG VAØ DAÂN CHUÛ 
 

Daân chuû laø ñieàu kieän phaùt huy Vaên chöông 
Khoâng coù töï do thì vaên chöông chaúng khaùc gì caù naèm 

treân caïn. Phaûi coù töï do daân chuû vaên chöông môùi ñöôïc 
phaùt trieån toät böïc. Atheønes, thuû ñoâ Hy Laïp, ngay töø theá 
kyû thöù 6 tröôùc Taây lòch ñaõ coù moät theå cheá daân chuû tröïc 
tieáp raát tieán boä. Ñoù laø moät hieän töôïng hieám hoi thôøi baáy 
giôø, trong khi taát caû caùc nöôùc vaø vuøng khaùc ñeàu do taàng 
lôùp thöôïng löu thoáng trò. Neáp soáng vaø tinh thaàn daân chuû 
taïi thaønh phoá naøy ñaõ laø cô hoäi cho söï phaùt trieån toät böïc 
cuûa vaên hoùa vaø söï phoàn thònh cuûa neàn kinh teá. Keát quaû 
ñaõ mang laïi moät neàn vaên chöông xaùn laïn coøn ñöôïc löu 
truyeàn maõi cho ñeán ngaøy nay. 

 
Thöøa keá cuûa neàn daân chuû Atheønes laø coäng hoøa La 

Maõ. Tuy daân chuû thôøi ñoù laø ñaëc quyeàn cuûa taàng lôùp coâng 
daân töï do chöù khoâng coù daân chuû cho lôùp ngöôøi noâ leä, 
nhöng coäng hoøa La Maõ ñaõ laø moâi tröôøng cho giôùi trí thöùc 
taïo ñöôïc nhöõng taùc phaåm tuyeät vôøi vaø ñaõ truyeàn cho AÂu 
chaâu cuûa nhöõng theá heä sau cho ñeán ngaøy nay moät gia 
saûn luaät phaùp vaø vaên chöông voâ cuøng phong phuù. Hai 
neàn daân chuû vöøa noùi khoâng nhöõng ñaõ taïo ñöôïc nhöõng 
theá cheá daân chuû maø – ñieàu naøy môùi quan troïng hôn – ñaõ 
gaày döïng yù thöùc vaø tinh thaàn daân chuû vaø löu truyeàn cho 
nhöõng theá heä sau. Taây AÂu ñaõ traûi qua nhieàu thôøi ñaïi 
quaân chuû chuyeân cheá vaø phong kieán aùp böùc, nhöng yù 
thöùc daân chuû töø truyeàn thoáng Hy La vaãn nhö ngoïn löûa 
thieâng chaùy aâm yû trong tieàm thöùc caùc daân toäc ñeå khi thôøi 

cô ñeán thì buøng leân. Thôøi ñaïi Phuïc-höng baét nguoàn töø YÙ 
Ñaïi Lôïi cuõng laø söï hoài sinh cuûa vaên minh La Maõ vôùi 
chính theå coäng hoøa töï do vaø ñaõ laø cô hoäi cho söï phaùt 
trieån vaên hoùa vaø kinh teá. Ñeán maáy theá kyû sau truyeàn 
thoáng toát ñeïp ñoù ñaõ laøm buøng leân caùc cuoäc caùch maïng 
daân chuû taïi Myõ vaø Phaùp... 

 
Ai ñaõ töøng ñoïc taùc phaåm cuûa moät soá nhaø vaên trong 

nöôùc trong giai ñoaïn ñaàu sau khi "côûi troùi" ñeàu phaûi coâng 
nhaän chæ môùi baét ñaàu ñöôïc höôûng moät chuùt töï do ñaõ khôi 
nguoàn cho saùng taùc vaø taïo thaønh moät baàu khí saùng taùc 
thaät laø khôûi saéc vaø taïo neân nhieàu taùc phaåm hay chöa 
töøng thaáy trong nhöõng giai ñoaïn tröôùc. Tieåu thuyeát cuûa 
Döông Thu Höông, Traàn Maïnh Haûo, Nguyeãn Huy 
Thieäp... tuy chöa phaûi laø tuyeät taùc nhöng cuõng laø nhöõng 
ví duï chöùng minh cho ñònh luaät: töï do caàn thieát cho söï 
phaùt trieån cuûa vaên chöông. 

 
Daân chuû coøn aûnh höôûng toát ñeïp treân caùch söû duïng 

ngoân ngöõ. Sau caùch maïng daân chuû 1919 taïi Trung Hoa 
ngoân ngöõ ñöôïc duøng trong caùc taùc phaåm vaên chöông 
khoâng coøn laø ngoân ngöõ baùc hoïc cuûa moät thieåu soá trí thöùc 
maø laø ngoân ngöõ ñaïi chuùng. 

 
ÑOÄC TAØI HUÛY HOAÏI VAÊN CHÖÔNG 
Neáu daân chuû töï do chaép caùnh cho vaên chöông, mang 

cho vaên chöông ñoâi giaøy baûy daëm thì ñoäc taøi laø xieàng 
xích troùi buoäc vaø laø thuoác ñoäc huûy hoaïi vaên chöông, hay 
ít ra cuõng khoâng taïo moâi tröôøng cho söï hình thaønh nhöõng 
taùc phaåm ñaëc saéc. Saùng taùc vaên chöông laø moät hình 
thöùc theå hieän caù tính vaø baûn ngaõ cuûa con ngöôøi. Neáu 
saùng taùc chæ theo leänh treân vaø chæ ñeå vöøa loøng thöôïng 
caáp raäp theo nhöõng khuoân maãu aùp ñaët thì laøm sao phaùt 
huy ñöôïc caù tính vaø baûn ngaõ, laøm sao noùi leân ñöôïc tieáng 
noùi trung thöïc  cuûa loøng ngöôøi vieát vaø taát nhieân chæ coù theå 
ñeû ra nhöõng ñöùa con tinh thaàn eøo uoät oám yeáu ñeå khoûi noùi 
laø quaùi thai  maø nhöõng ai yeâu thích vaø am hieåu vaên 
chöông ñoïc leân phaûi caûm thaáy baøng hoaøng nhö laïc vaøo 
theá giôùi cuûa aùc moäng. Neàn vaên hoïc döôùi caùc cheá ñoä 
coäng saûn nhaát laø ôû Vieät Nam ñaày daãy nhöõng saûn phaåm 
loaïi naøy  vaø chæ caàn so saùnh vaên thô cuûa moät vaøi taùc giaû 
nhö Toá Höõu, Huy Caän v.v... tröôùc vaø sau khi hoï bieán 
thaønh coâng cuï cho giôùi caàm quyeàn coäng saûn laø ñuû thaáy 
ñoäc taøi vöøa huûy dieät taøi ngheä vöøa tieâu dieät phaåm caùch 
con ngöôøi. 

 
Khoâng rieâng gì ñoäc taøi coäng saûn môùi laø thuoác ñoäc cuûa 

vaên chöông. Quaân chuû phong kieán tuy veà phöông dieän 
naày khoâng ñoäc ñòa baèng coäng saûn nhöng cuõng khoâng 
theå laø moâi tröôøng thuaän lôïi cho töï do saùng taùc. Chæ vieát ra 
noãi baát bình veà chuyeân cheá quaù ñoä hay laø nhöõng baát 
coâng xaõ hoäi laø ñaõ mang hoïa vaøo thaân. Saùng taùc vaên 
chöông maø phaïm huùy ñaõ laø troïng toäi vaø laøm thô phuù 
trong caùc kyø thi maø phaïm huùy thì duø baøi vôû ñaëc saéc ñeán 
maáy cuõng bò loaïi boû. Chuyeän Kieàu khoâng phaûi laø moät taùc 
phaåm coù tö töôûng choáng quaân chuû vaäy maø Vua Töï Ñöùc 
khi ñoïc ñeán ñoaïn noùi veà Töø Haûi ñaõ pheâ "Neáu Nguyeãn Du 

coøn soáng thì phaûi noïc ra maø ñaùnh maáy chuïc tröôïng" (vì 
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toäi ñaõ ca tuïng Töø Haûi maø döôùi maét trieàu ñình Töø Haûi laø 
moät teân phaûn loaïn). 

 
Nhöng coâng baèng maø noùi, cuõng coù nhöõng trieàu ñaïi 

quaân chuû taïo ñieàu kieän cho vaên chöông ñöôïc trieån nôû. 
Chæ xin ñan cöû hai ví duï: Trieàu ñaïi Vua Leâ Thaùnh Toân vôùi 
Hoäi Tao Ñaøn vaø Nhò Thaäp Baùt Tuù vaø vaên chöông Phaùp 
vaøo theá kyû thöù 17 döôùi thôøi Louis 14. Tuy nhieân coâng 
traïng cuûa caùc trieàu ñaïi naày ñoái vôùi vaên chöông vaãn chöa 
theå so saùnh vôùi keát quaû toát ñeïp cuûa neàn daân chuû. Chæ 
moät thieåu soá thuoäc thaønh phaàn xaõ hoäi ñöôïc öu ñaõi môùi 
coù cô hoäi ñoïc vaø thöôûng thöùc vaên chöông. Maø soá ngöôøi 
saùng taùc laïi caøng hieám hoi hôn. Vaên chöông döôùi thôøi 
quaân chuû chæ laø xa xí phaåm cuûa moät thieåu soá khoâng aûnh 
höôûng gì ñeán ñaïi chuùng. 

 
NHÖÕNG NGUY CÔ ÑE DOÏA DAÂN CHUÛ: 
Helmut Schmitt, cöïu thuû töôùng Ñöùc, ñaõ nhaän ñònh veà 

moái ñe doïa thöôøng xuyeân cuûa daân chuû nhö sau: “Coù 
nhöõng daân toäc söû duïng laù phieáu cuûa mình moät caùch voâ yù 

thöùc, baàu cho nhöõng keû thuø cuûa daân chuû, nghóa laø hoï ñaõ 
söû duïng quyeàn töï do ñeå bieåu quyeát chaáp nhaän baïo quyeàn 
huûy dieät töï do. Taïi nhieàu quoác gia theá giôùi thöù ba vaø moät 
soá quoác gia haäu coäng saûn thuoäc cöïu ñeá quoác Lieân Xoâ 

neàn daân chuû ñang bò lung lay vì khoâng coù oån ñònh kinh teá 
vaø xaõ hoäi. Taïi moät vaøi nôi ngöôøi ta nhaân danh daân chuû ñeå 
vi phaïm quyeàn töï quyeát veà ngoân ngöõ, vaên hoùa vaø toân 

giaùo cuûa caùc nhoùm thieåu soá vaø ñeå coâng khai chaø ñaïp 
nhaân quyeàn. Caû ñeán Hieán phaùp cuûa Coäng Hoøa Lieân Bang 
Ñöùc voán ñöôïc xem laø moät göông maãu cho daân chuû cuõng 
chöa hoaøn toaøn baûo ñaûm cho quoác gia khoûi bò luõng ñoaïn 

bôûi moät vaøi nhoùm coù quyeàn löïc hoaëc laø baûo ñaûm cho 
chính tröôøng khoûi bòï khoáng cheá bôûi caùc ñaûng phaùi vaø ñieàu 
ñoù ñaõ khieán quaàn chuùng xa rôøi vaø döûng döng ñoái vôùi daân 

chuû" 1.     
   
Trong nhieàu tröôøng hôïp, ñoäc taøi coù theå do nhöõng 

ngöôøi hay nhöõng toå chöùc ñaõ ñöôïc baàu ra moät caùch daân 
chuû hoaëc ñöôïc hình thaønh vaø sinh hoaït trong khuoân khoå 
luaät phaùp. Ngay taïi caùc nöôùc daân chuû tieán boä, coù theå xaûy 
ra naïn ñoäc taøi cuûa caùc ñaûng phaùi lôùn, ñoäc taøi cuûa giôùi taøi 
phieät... Nhieàu khi töï do vaø bình ñaúng chæ coù treân lyù thuyeát 
vaø trong hieán phaùp coøn trong thöïc teá thì bò vi phaïm traéng 
trôïn.  

 
Moät nguy cô khaùc coù theå laøm luïn baïi yù chí ñaáu tranh 

cho daân chuû laø bò ru nguû bôûi nguïy bieän: Côûi môû vaø phaùt 
trieån kinh teá seõ ñöa ñeán côûi môû chính trò vaø tieán trình daân 
chuû seõ laø moät cuoäc caùch maïng oân hoøa haäu quaû taát yeáu 
cuûa côûi môû kinh teá. Laäp luaän naày khoâng phaûi chæ môùi 
ñöôïc ñöa ra khi Vieät coäng hoïc ñoøi côûi môû cuûa Nga Soâ 
maø tröôùc ñoù haøng chuïc naêm khi caùc cöôøng quoác AÂu 
chaâu baét ñaàu muoán vieän trôï cho Vieät coäng vaø tính 
chuyeän giao thöông, vaán ñeà ñaõ ñöôïc tranh caõi soâi noåi. 

 
1 Helmut Schmitt, Baøi töïa saùch ñaõ daãn Wagnis Demokratie cuûa 
Joachim Willink. 
 

Ngöôøi ta laàm töôûng – hay bieát mình sai nhöng vaãn nhaém 
maét quaû quyeát – raèng giuùp Vieät coäng phaùt trieån kinh teá 
seõ ñöa ñeán côûi môû chính trò vaø daân chuû töï do. Hoï bieän 
minh raèng côûi môû kinh teá seõ taïo ra moät taàng lôùp trung löu 
laøm noøng coát cho vieäc phaùt trieån töï do daân chuû, eùp buoäc 
baïo quyeàn phaûi côûi môû chính trò. Nhöng thöïc teá ñaõ cho 
thaáy raèng nhöõng bieän phaùp vieän trôï vaø giao thöông ñaõ 
khoâng taïo ra taàng lôùp trung löu maø chæ taïo ra taàng lôùp tö 
baûn ñoû vaø ñaøo hoá ngaøy caøng saâu giöõa moät thieåu soá cöïc 
kyø giaøu sang vaø ñaïi ña soá quaàn chuùng ngheøo ñoùi. Caùc 
chính quyeàn ngoaïi quoác ñaõ baét ñaàu vieän trôï töø hôn 20 
naêm nay vaø sau khi côûi môû kinh teá giôùi doanh thöông 
ngoaïi quoác ñaõ vaøo ñaàu tö, laäp haõng xöôûng vaø bao nhieâu 
ñoàng höông ñaõ noái goùt, vaäy maø chöa coù moät tia saùng 
daân chuû naøo loù daïng ôû cuoái ñöôøng haàm. Laäp luaän cho 
raèng kinh teá seõ ñöa ñeán côûi môû chính trò ñaõ bò thöïc teá 
phuû nhaän moät caùch phuû phaøng. Quyeàn baét tay vôùi Vieät 
coäng ñeå laøm kinh teá laø quyeàn cuûa moïi ngöôøi, ngoaïi quoác 
cuõng nhö ñoàng höông. Nhöng quyeàn vaø nhieäm vuï cuûa 
chuùng ta laø pheâ phaùn, ñoàng thôøi vaïch roõ söï xaûo traù vaø 
yeâu caàu hoï ñöøng giaû hình baèng lôøi tuyeân boá raèng: baét tay 
laøm aên vôùi Vieät coäng laø möu caàu lôïi ích chính trò cho daân 
toäc veà sau. 

 
VAÊN CHÖÔNG PHUÏC VUÏ DAÂN CHUÛ 
Nhaø vaên vaø nhaø trí thöùc chaân chính thöôøng laø ngöôøi 

luoân ngôø vöïc yù thöùc heä vaø nhoùm caàm quyeàn. Vì yù thöùc 
heä deã trôû thaønh guoàng maùy ñaøn aùp con ngöôøi vaø quyeàn 
löïc, caû ñeán nhöõng quyeàn löïc ñöôïc baàu ra hôïp phaùp theo 
luaät leä daân chuû, cuõng phaûi ñeà phoøng noù bieán daïng. Vì, 
nhö treân ñaõ noùi, quyeàn bính deã laøm hö hoûng con ngöôøi 
vaø quyeàn löïc luoân coù xu höôùng ñoäc toân vaø chuyeân cheá. 
Nhieäm vuï nhaø vaên laø goùp phaàn höõu hieäu vaøo vieäc gaây yù 
thöùc vaø kòp thôøi phaùt hieän, toá caùo vaø ñaû phaù nhöõng gì 
laøm toån thöông hoaëc ñe doïa daân chuû.  

Khi ñaát nöôùc coøn ñieâu linh döôùi cheá ñoä ñoäc taøi, nhaø 
vaên coù troïng traùch goùp phaàn vaøo vieäc daønh laïi daân chuû. 
Ñieàu ñaùng möøng laø ñaõ coù nhieàu taùc phaåm giaù trò  toá caùo 
cheá ñoä ñoäc taøi vaø chính saùch phaûn daân chuû taøn baïo cuûa 
Vieät coäng. Nhöõng taùc phaåm naøy ñaõ ñöôïc thoaùt thai töø taøi 
naêng vaø nhieät huyeát cuûa caùc taùc giaû vaø laø keát tinh cuûa 
nhöõng kinh nghieäm ñau thöông qua nhieàu naêm tuø toäi hay 
laø qua  moät quaõng ñôøi  soáng dôû cheát dôû döôùi goïng kìm 
cuûa Baùc vaø Ñaûng. Nhìn chung taùc phaåm cuûa nhöõng taùc 
giaû tieâu bieåu nhaát nhö Traàn Vaên Thaùi, Haø Thuùc Sinh, 
Nhaõ Ca, Taï Tî, Hoaøng Lieân, Theá Giang ...  vaø gaàn ñaây 
hôn, Nguyeãn Chí Thieän, Vuõ Thö Hieân vaø Buøi Ngoïc Taán 
... laø caû moät coâng trình vaên chöông ñoà soä, coù moät taùc 
duïng raát lôùn treân taâm thöùc ñoàng höông taïi haûi ngoaïi 
cuõng nhö quoác noäi trong cuoäc ñaáu tranh daønh laïi daân 
chuû. Vaøi taùc phaåm ñaõ ñöôïc dòch ra ngoaïi ngöõ vaø ñaõ ñöôïc 
giôùi thöùc giaû  ngoaïi quoác chuù yù vaø taát nhieân ñaõ taïo ñöôïc 
phaàn naøo söï hoã trôï tinh thaàn cuûa quoác teá trong vieäc tieâu 
dieät cheá ñoä ñoäc taøi taïi queâ höông 2. 

 
2 Baûn dòch Anh, Ñöùc, Phaùp cuûa Taäp Hoa Ñòa Nguïc I hay laø 
Tieáng Voïng Töø Ñaùy Vöïc cuûa Nguyeãn Chí Thieän ñaõ ñöôïc xuaát 
baûn taïi ngoaïi quoác vaø Chuyeän Keå Naêm 2000 cuûa Buøi Ngoïc Taán  
ñaõ ñöôïc trích dòch ra Anh ngöõ taïi Gia Naõ Ñaïi, hy voïng seõ ñöôïc 
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Nhìn roäng ra theá giôùi ta thaáy voâ soá nhaø vaên nhaø thô 
laáy vieäc choáùng ñoäc taøi laøm chuû ñeà saùng taùc vaø ñaõ taïo 
ñöôïc nhöõng taùc phaåm tuyeät vôøi. Trong kho taøng voâ taän 
naày – coù theå laøm ñoái töôïng cho moät thieân khaûo cöùu 
phong phuù – chæ xin ñan cöû hai tröôøng hôïp laøm ví duï: 

Vaùclav Havel, nhaø vaên toâi trích daãn ôû treân, ñaõ saùng 
taùc nhieàu thieân khaûo luaän noåi danh treân theá giôùi trong tö 
theá chöùng nhaân cuûa moät xaõ hoäi naïn nhaân cuûa cheá ñoä 
ñoäc taøi coäng saûn. Havel cuõng laø moät kòch taùc gia  chuyeân 
veà ñeà taøi daân chuû/ñoäc taøi raát ñöôïc haâm moä. Sau ñaây xin 
toùm taét sô löôïc moät vôû kòch cuûa oâng. 

"Phaûn Khaùng", kòch moät maøn: Nhaân vaät chính laø nhaø 
vaên boài buùt Stanek. Nhôø  beûù cong ngoøi buùt neân oâng ñöôïc 
chuùt ñòa vò trong ban bieân taäp cuûa ñaøi truyeàn hình. Boãng 
nhieân oâng ñöôïc tin moät ñoàng nghieäp bò baét maø nhaø vaên 
ñoù laïi laø ngöôøi tình cuûa con gaùi oâng vaø ñaõ taëng cho coâ 
naøy caùi baàu. OÂng beøn lieân laïc vôùi nhöõng ngöôøi quen bieát 
quyeàn theá ñeå nhôø giuùp ñôõ nhöng khoâng ai nhuùng tay vì 
ai cuõng sôï maát ñòa vò vaø beå noài côm. Luïc loïi maõi trong kyù 
öùc Stanek môùi nhôù ñeán nhaø vaên Vanek, moät ngöôøi baïn 
thaâm nieân nhöng ñaõ ñoaïn giao nhieàu naêm vì xu höôùng 
khaùc nhau. Khaùc vôùi Stanek, Vanek ñaõ töøng bò tuø vì 
choáng ñoái cheá ñoä vaø nay phaûi ñi laøm lao ñoäng trong moät 
haõng bia. Stanek môøi Vanek ñeán chôi ñeå nhôø Vanek laøm 
kieán nghò phaûn khaùng ñoøi traû töï do cho boà cuûa con gaùi 
oâng. Naøo ngôø chính Vanek ñaõ coù saün trong caëp moät baûn 
kieán nghò veà vieäc naøy vôùi 50 chöõ kyù cuûa nhöõng thaønh 
phaàn choáng ñoái noåi tieáng vaø baây giôø ñöa baûn kieán nghò 
yeâu caàu Stanek kyù vaøo 3. Nhöng Stanek thoaùi thaùc vaø 
thay vì kyù vaøo baûn kieán nghò thì chæ trao cho Vanek moät 
soá tieàn, nhôø chuyeån laïi caùc vaên só tuùng thieáu. Ñoàng thôøi 
nguïy bieän raèng, vieäc kyù teân thì ñaõ coù nhöõng "chuyeân vieân 
veà kieán nghò", nhöõng "anh huøng lieân ñôùi" chuyeân ñi laøm 
caùc "dòch vuï luaân lyù". " Ñaâu phaûi ai cuõng coù theå laø chieán 
só tranh ñaáu cho nhaân quyeàn ... Phaàn chuùng toâi  thì nhieäm 
vuï laø caâm moõm ñeå ñöôïc yeân thaân, nhöôøng laïi cho caùc 
anh nhieäm vuï cao caû, laø leân tieáng thay cho chuùng toâi, caùc 

anh cam chòu ñaøy ñoïa nôi traàn theá ñeå ñöôïc phaàn thöôûng 
treân thieân ñaøng". Nguïy bieän chöa  ñuû oâng ta coøn leân 
gioïng ñaïo ñöùc giaû ñeå traùch baïn khoâng ñuû saùng suoát 
nhaän ra oâng cuõng laø ngöôøi coù taâm hoàn, coù löông tri, bieát 
phaân bieät ñieàu phaûi traùi: "Sao anh khoâng chòu hieåu raèng 
nhöõng ngöôøi nhö toâi vaãn xem giaù trò tinh thaàn cao hôn, 
ñaùng quí hôn ñòa vò hieän taïi cuûa mình, chuùng toâi cuõng 

theøm muoán ñöôïc trôû thaønh ngöôøi töï do, ñöôïc daønh laïi söï 
löông thieän vaø lieâm chính vaø truùt boû khoûi vai mình taûng ñaù 
naëng neà cuûa tuûi nhuïc vì heøn nhaùt. Anh ñaâu ngôø raèng ñaõ 
töø laâu toâi theøm khaùt ñöôïc dòp laøm moät caùi gì ñeå mình coù 

theå trôû thaønh ngöôøi chaân chính nhö tröôùc, ñeå coù theå tìm 
laïi söï bình an cho taâm hoàn... ñeå coù theå soáng vôùi chaân lyù, 

 
xuaát baûn moät ngaøy gaàn ñaây. Ñaàu naêm 2002 nhaø vaên SAID, Chuû 
tòch Vaên Buùt Ñöùc quoác ñaõ ñöôïc môøi noùi chuyeän veà thaân theá vaø 
taùc phaåm Buøi Ngoïc Taán treân ñaøi truyeàn thanh cuûa Ñöùc.  
3 Taùc giaû Havel ñaõ töøng bò tuø 2 naêm röôõi vì choáng ñoái vaø sau ñoù 

phaûi laøm lao ñoäng trong moät haõng bia. Nôi ñaây oâng vaãn tieáp 
tuïc choáng ñoái baèng nhöõng kieán nghò chính oâng soaïn thaûo vaø 
chính oâng vaän ñoäng ñoàng nghieäp kyù vaøo. 

ñeå thoaùt khoûi caûnh soáng cuûa moät ngöôøi caàm buùt saùng taùc 
theo yeâu caàu... ñeå giaûi quyeát ñöôïc nhöõng ray röùt, nhöõng 

xung khaéc giöõa löông taâm vaø ñòa vò. Nhöng ñoù laø khía 
caïnh taâm lyù chuû quan, coøn khía caïnh khaùch quan laø neáu 
coù chöõ kyù cuûa toâi thì: 

1. Dö luaän quaàn chuùng seõ quaù chuù troïng ñeán vieäc toâi, 
moät ngöôøi cuûa cheá ñoä, ñaøo nguõ sang phe choáng ñoái vaø 
quaàn chuùng seõ laõng queân vieäc chính laø ñoøi töï do cho naïn 
nhaân. 

2.Chöõ kyù cuûa toâi coù theå laøm nhaø caàm quyeàn phaãn noä 
vaø do ñoù coù moät thaùi ñoä cöùng raén ñöa laïi haäu quaû traùi 
ngöôïc vôùi muïc ñích cuûa kieán nghò. 

Vì hai lyù do ñoù toâi ñaønh phaûi hy sinh xaùc tín chuû quan 
vaø hy sinh loøng töï troïng ñeå khoûi laøm hoûng vieäc lôùn laø can 

thieäp höõu hieäu cho ngöôøi baïn vöøa bò baét”!!!  
Vôùi vôû kòch naøy Havel ñaõ toâ ñaäm neùt tính chaát bæ oåi 

cuûa hieän töôïng boài buùt döôùi cheá ñoä ñoäc taøi. 
Treân ñaây laø taùc phaåm cuûa moät vaên só ñaõ töøng laø naïn 

nhaân cuûa chuyeân cheá. Coøn taùc phaåm sau ñaây laø cuûa moät 
nhaø vaên khoâng heà laø naïn nhaân nhöng vì löông taâm vaø 
thieân chöùc ngöôøi caàm buùt ñaõ vaïch traàn nguy cô ñoäc taøi 
ñoái vôùi nhaân loaïi. Ñoù laø Max Frisch, moät nhaø vaên noåi 
danh vaøo baäc nhaát cuûa Thuïy Só vuøng noùi tieáng Ñöùc. 
Trong vôû kòch "Vaïn-lyù Tröôøng-thaønh", moät vôû kòch sieâu 
thöïc haøi höôùc, Max Frisch ñaõ ñöa leân saân khaáu moät soá 
nhaân vaät lòch söû bieåu töôïng cuûa ñoäc taøi chuyeân cheá, cho 
ta thaáy neàn daân chuû luoân bò ñe doïa vì xu höôùng ñoäc taøi 
coù theå luoân taùi phaùt, vì moät soá nhaø ñoäc taøi cuûa nhieàu thôøi 
ñaïi tuy ñaõ cheát nhöng vaãn luoân luoân rình raäp ñeå ñaàu thai 
trôû laïi aùp ñaët neàn chuyeân cheá leân nhaân loaïi. Vai chính 
cuûa vôû kòch laø Taàn Thuûy Hoaøng. Khi ñaõ laøm baù chuû thieân 
haï, ñaõ ngöï trò treân taát caû caùc nöôùc xung quanh vaø khoâng 
coøn vuøng ñaát naøo ñeå tieáp tuïc thoân tính vaø khi ñang thaûo 
keá hoaïch xaây Vaïn-lyù Tröôøng-thaønh baèng söùc lao ñoäng 
khoå sai cuûa nhöõng thaønh phaàn bò cho laø choáng ñoái, Taàn 
Thuûy Hoaøng chæ coøn moät vieäc laø tieâu dieät ngöôøi choáng 
ñoái cuoái cuøng. OÂng khoâng bieát ngöôøi ñoù laø ai, chæ bieát 
raèng ngöôøi ñoù töï xöng laø "tieáng noùi nhaân daân" vaø cho löu 
truyeàn trong quaàn chuùng nhöõng baøi thô, baøi haùt toá caùo 
chính saùch chuyeân cheá taøn baïo. Nhaø vua quyeát tìm cho 
ra nhaân vaät "phieán loaïn cuoái cuøng" naày. Moät hoâm cuøng 
ñoaøn tuøy tuøng daïo chôi ngoaøi hoaøng thaønh nhaø vua thaáy 
giöõa ñaùm daân chuùng tung hoâ vaïn tueá coù moät chaøng trai 
ñöùng im, khoâng tung hoâ maø cuõng khoâng coù veû gì laø hoà 
hôûi. Thaùi ñoä “khaû nghi" cuûa anh chaøng naøy khieán nhaø 
vua quyeát ñoaùn raèng ñoù laø taùc giaû cuûa "tieáng noùi nhaân 
daân" vaø ra leänh baét. Ngôø ñaâu ñoù chæ laø moät gaõ gaùnh nöôùc 
thueâ vöøa caâm vöøa ñaàn, con cuûa moät baø nhaø queâ. Duø vaäy 
nhaø vua vaãn cho laäp toøa aùn ñeå xöû "tieáng noùi nhaân daân". 
Phieân xöû bi haøi naày vaãn khoâng laøm cho ngöôøi caâm noùi 
ñöôïc ñeå thuù nhaän mình laø tieáng noùi nhaân daân, neân nhaø 
vua ra leänh tra taán cöïc kyø daõ man, ñeå "cho duø noù quaû 
thaät laø caâm ñi nöõa thì cuõng phaûi tra taán cho ñeán khi noù 
baät thaønh tieáng noùi ñeå nhaän toäi". 

Beân caïnh vai chính Taàn Thuûy Hoaøng Max Frisch ñaõ 
cho xuaát hieän trong moät buoåi daï yeán do nhaø vua khoaûn 
ñaõi nhieàu nhaân vaät lòch söû qua nhieàu thôøi ñaïi khaùc nhau, 
trong ñoù coù Naõ Phaù Luaân, nhaø ñoäc taøi xem nhaân loaïi nhö 
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ñeá quoác cho mình thoáng trò vaø nhö moät chieán tröôøng 
khoång loà ñeå mình ñi töø chieán thaéng naày ñeán chieán thaéng 
khaùc baát chaáp ñau thöông cheát choùc cuûa ngaøn vaïn sinh 
linh vaø Philippe Ñeä Nhò, hoaøng ñeá Taây Ban Nha, ngöôøi 
ñaõ aùp duïng moïi thuû ñoaïn taøn baïo ñeå duy trì neàn thoáng trò 
saét maùu treân caùc thuoäc ñòa vaø ñaõ töøng coäng taùc vôùi cô 
quan thanh tröøng cuûa Thieân Chuùa giaùo thôøi Trung coå truy 
luøng nhöõng ngöôøi "laïc ñaïo" ñem leân daøn hoûa thieâu... Moät 
nhaân vaät khaùc cuûa vôû kòch laø Brutus, oâng naøy khoâng laø 
baïo chuùa maø laø nhaø caùch maïng dieät tröø hoân quaân. 
Nhöng cuoái cuøng vaãn phaûi than raèng coâng vieäc khöû tröø 
baïo chuùa chæ laø coâng vieäc daõ traøng  bôûi vì tuy oâng ñaõ aùm 
saùt nhaø ñoäc taøi Caesar vaø  phaûi traû giaù raát cao laø hy sinh 
tính maïng mình vaø vôï mình nhöng trong lòch söû nhaân loaïi 
voâ soá Caesar ñang chôø dòp taùi sinh.  

 
Ngoaøi caùc nhaân vaät lòch söû maø Max Frisch cho khaùn 

giaû thaáy laø nhöõng quaùi vaät ñoäc taøi ñang coøn rình raäp ñeå 
trôû laïi chính tröôøng, coøn moät nhaân vaät cuûa thôøi hieän ñaïi 
ñöôïc meänh danh laø "Ngöôøi hoâm nay", vöøa laø dieãn vieân 
trong vôû tuoàng, vöøa ñoùng vai nhaø trí thöùc ñöùng treân quan 
ñieåm cuûa theá kyû 20 ñeå bình luaän veà lòch söû ñoäc taøi. OÂng 
töï nhaän laø "tieáng noùi nhaân daân", nhöng Taàn Thuïy Hoaøng 
laïi xem oâng laø teân heà khoâng ñaùng quan taâm chæ bieát noùi 
baäy baï ñeå mua vui cho vua vaø trieàu thaàn neân ñeå cho oâng 
ta muoán noùi gì thì noùi. Vaø "Ngöôøi hoâm nay" ñaõ lôïi duïng tö 
theá naày ñeå bieän hoä cho gaõ caâm voâ toäi vaø leân aùn ñoäc taøi 
chuyeân cheá ñang ñe doïa söï soáng coøn cuûa nhaân loaïi. Lôøi 
"Ngöôøi hoâm nay" noùi vôùi caùc baïo chuùa: “Trong thôøi ñaïi 
bom nguyeân töû vaø bom khinh khí thì phöông caùch laøm lòch 
söû cuûa caùc nhaø ñoäc taøi toaøn trò nhö caùc ngaøi laø nguy cô 
cuûa caû nhaân loaïi. Ngaøy nay loaøi ngöôøi coù söùc taïo ra traän 

luït ñaïi hoàng thuûy. Veà kyõ thuaät chaúng coù gì khoù khaên. Do 
ñoù, neáu muoán nhaân loaïi toàn taïi thì khoâng theå giao traùch 

nhieäm laøm lòch söû cho caùc ngaøi" nghóa laø cho nhöõng teân 
ñoäc taøi khaùt maùu kieåu Taàn Thuûy Hoaøng, Naõ Phaù Luaân 
hay laø Philippe  Ñeä Nhò. 

 
TRANH ÑAÁU CHO CAÙC TUØ NHAÂN LÖÔNG 

TAÂM 
Ngoaøi vieäc saùng taùc, nhaø vaên coøn coù theå giaùn tieáp 

phuïc vuï daân chuû baèng caùch giuùp ñôõ vaø tranh ñaáu cho 
nhöõng ngöôøi tuø löông taâm vì keâu goïi vaø ñoøi hoûi töï do maø 
bò giam caàm, bò ñaøn aùp nhö tröôøng hôïp linh muïc Nguyeãn 
Vaên Lyù vôùi baûn aùn phi nhaân ñang laøm caû theá giôùi phaãn 
noä. Coâng vieäc tranh ñaáu cho tuø nhaân löông taâm mang 
nhieàu yù nghóa: vöøa  theå hieän tinh thaàn lieân ñôùi vôùi nhöõng 
ngöôøi ngoä naïn vöøa ñaáu tranh cho daân chuû baèng caùch toá 
caùo söï taøn baïo cuûa chính theå ñoäc taøi tröôùc coâng luaän. 
Rieâng ñoái vôùi chuùng ta thì ñoù laø moät coâng taùc hieän nay 
caàn thieát hôn luùc naøo heát, vì chính quyeàn cuûa caùc nöôùc 
daân chuû AÂu Myõ ñang vì quyeàn lôïi kinh teá maø laøm ngô  
hay chæ phaûn ñoái laáy leä tröôùc söï vi phaïm daân chuû cuûa 
Vieät coäng. Tieáng noùi cuûa nhaø vaên bao giôø cuõng laø tieáng 
noùi coù troïng löôïng, nhaát laø cuûa nhöõng nhaø vaên teân tuoåi 
hay laø cuûa nhöõng toå chöùc coù uy tín quoác teá nhö Vaên Buùt. 
Ñieåm naøy cuõng phuø hôïp vôùi Hieán Chöông Vaên Buùt Quoác 

Teá. UÛy ban quan troïng nhaát cuûa toå chöùc naøy laø UÛy Ban 
Vaên Só Bò Caàm Tuø (Writers in Prison Committee). 

Trong vaán ñeà daân chuû thì moïi coâng daân coù yù thöùc 
ñeàu phaûi nhaän laáy traùch nhieäm vaø phaûi haønh söû nhieäm 
vuï cuûa mình. Nhöng troïng traùch cuûa nhaø vaên noùi rieâng 
vaø nhaø trí thöùc noùi chung naëng neà hôn, vì nhö treân ñaõ 
noùi, vaán ñeà daân chuû tröôùc heát laø moät vaán ñeà yù thöùc vaø 
tinh thaàn vaø cuõng laø laõnh vöïc vaø moâi tröôøng hoaït ñoäng 
ñaëc thuø cuûa nhaø vaên. György Konrad, nhaø vaên Hung Gia 
Lôïi toâi trích daãn ôû  phaàn treân ñaõ nhaän ñònh nhö sau trong 
baøi dieãn vaên oâng ñoïc taïi Frankfurt khi nhaän giaûi thöôûng 
Hoøa Bình cuûa Hieäp Hoäi Caùc Nhaø Xuaát Baûn Ñöùc: "Tö 
töôûng laøm neân lòch söû vaø ñoù cuõng chính laø söùc maïnh, laø 
uy löïc cuûa trí tueä... baát cöù cheá ñoä naøo maõi maõi ñaøn aùp trí 
thöùc thì sôùm muoän gì cuõng seõ bò uy löïc cuûa trí tueä laät ñoå". 
Ngöôøi caàm buùt khoâng neân töï cao töï ñaïi gaùn cho mình vai 
troø soi saùng dö luaän, giaùo duïc quaàn chuùng nhöng ít ra 
phaûi baûo veä söï ñoäc laäp cuûa trí tueä vaø duøng trí tueä ñeå 
choáng laïi taát caû moïi baïo löïc huûy dieät töï do vaø ñe doïa vaên 
minh nhaân loaïi. 

 
Döôùi moät cheá ñoä ñoäc taøi saét maùu, phaûn öùng vaø caùch 

theá ñoái phoù cuûa caùc nhaø vaên khoâng hoaøn toaøn döûng 
döng vôùi vaän meänh nöôùc nhaø vaø soá phaän daân toäc coù theå 
khaùc nhau tuøy hoaøn caûnh, tuøy tö caùch vaø baûn lónh cuûa 
moãi ngöôøi nhöng töïu trung coù theå ñöôïc phaân loaïi nhö 
sau:  

 
Hoaëc laø: coâng khai choáng ñoái ngay trong nöôùc, coâng 

khai ñoøi hoûi daân chuû töï do vaø saün saøng chaáp nhaän tuø ñaøy 
cheát choùc. Ñoù laø moät thaùi ñoä anh huøng, moät taám göông 
saùng veà quaû caûm hy sinh. Nöôùc ta khoâng thieáu nhöõng vò 
anh huøng naày vaø gaàn ta nhaát laø nhöõng nhaân vaät teân tuoåi 
ñang bò quaûn thuùc, khuûng boá, tuø ñaøy trong nöôùc. Nhöng 
khoâng theå ñoøi hoûi vaø chôø ñôïi ai cuõng phaûi laøm anh huøng. 

Hoaëc laø: neáu coù phöông tieän thì ra nöôùc ngoaøi ñeå 
ñöôïc töï do phôi baøy toäi aùc cuûa cheá ñoä.  

Hoaëc laø: ôû laïi trong nöôùc vaø tieáp tuïc ngaám ngaàm 
choáng ñoái, baèng nhöõng saùng taùc ñöôïc bí maät phoå bieán 
trong moät traän chieán du kích tinh thaàn.  

Hoaëc laø: ôû laïi trong nöôùc vaø giöõ moät thaùi ñoä maø ngöôøi 
Taây phöông goïi laø vöôït bieân tinh thaàn hay laø di taûn noäi 
taâm. Trong soá ngöôøi naày coù nhöõng ngöôøi tieáp tuïc bí maät 
choáng ñoái nhöng cuõng coù nhöõng ngöôøi ruùt lui  vaøo thaùi 
ñoä hoaøn toaøn tieâu cöïc, tìm laõng queân trong höôûng thuï 
hay laø chaïy troán vaøo laõnh vöïc tình caûm caù nhaân.  

Loaïi phaûn öùng cuoái cuøng vaø cuõng laø loaïi toài teä baån 
thæu nhaát laø beû cong ngoøi buùt ñeå laøm tay sai. Ñoù laø hieän 
töôïng boài buùt ñaõ vaø ñang phaùt trieån taïi Vieät Nam. Hieän 
töôïng boài buùt ñaõ moät thôøi laø ñeà taøi tranh luaän soâi noåi vaø 
gaây xaùo troän traàm troïng noäi boä Vaên Buùt Ñöùc. Bôûi luùc 
nöôùc Ñöùc coøn chia ñoâi thì beân caïnh Trung taâm Vaên buùt 
Taây Ñöùc coøn moät Trung taâm Vaên buùt beân Ñoâng Ñöùc 
coäng saûn, trong ñoù coù nhieàu thaønh phaàn duøng taøi ngheä 
vaên chöông cuûa mình laøm lôïi khí tuyeân truyeàn cho chính 
quyeàn baïo löïc hoaëc toá caùo vaø truø daäp caùc ñoàng nghieäp 
choáng ñoái. Sau ngaøy thoáng nhaát nöôùc Ñöùc , vieäc saùt 
nhaäp hai trung taâm Vaên buùt Taây vaø Ñoâng Ñöùc ñaõ ñöôïc 
ñaët ra. Vaø raát nhieàu vaên só Taây Ñöùc cuõng nhö Ñoâng Ñöùc 
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vaø nhöõng naïn nhaân cuûa cheá ñoä tröôùc ñaây ñaõ ñoøi hoûi Vaên 
Buùt Ñoâng Ñöùc phaûi "loät xaùc" tröôùc khi gia nhaäp Trung 
taâm Taây Ñöùc vaø phaûi khai tröø taát caû nhöõng thaønh phaàn 
boài buùt ñaõ phaûn boäi Hieán chöông Vaên Buùt vaø phuïc vuï 
cho neàn chuyeân chính ñoäc taøi. Bôûi vì tuy Ñoâng Ñöùc ñaõ 
ñöôïc giaûi thoaùt khoûi aùch coäng saûn, nhöng nhöõng boài buùt 
Ñoâng Ñöùc cuõ vaãn chöa nhìn nhaän loãi laàm cuûa mình tröôùc 
coâng chuùng. Phía Taây Ñöùc vaø caùc naïn nhaân laäp luaän 
raèng, maëc duø phaûi bao dung vaø khoan nhöôïng trong tinh 
thaàn hoøa giaûi huynh ñeä, nhöng phaûi phaân bieät baïn thuø vaø 
chæ khoan nhöôïng bao dung khi keû laàm ñöôøng ñaõ thaønh 
thaät saùm hoái. Bao laâu Vaên Buùt Ñoâng Ñöùc chöa chòu loät 
xaùc, chöa chòu hoaøn toaøn döùt khoaùt vôùi quaù khöù vaø chöa 
thanh loïc haøng nguõ thì chöa theå coù hoøa giaûi vaø thoáng 
nhaát.  

Phaûi sau nhieàu naêm tranh luaän gay caán Vaên Buùt hai 
mieàn môùi ñöôïc thoáng nhaát theo quyeát ñònh cuûa ña soá, 
nhöng cho ñeán nay vaãn coøn nhieàu ngöôøi baát bình vì söï 
thanh loïc chöa ñöôïc toaøn veïn trong haøng nguõ Vaên Buùt 
Ñoâng Ñöùc cuõ.  

Nhaéc laïi caâu chuyeän Vaên Buùt Ñöùc quoác trong baøi naøy 
vì ñoù khoâng phaûi chæ laø moät tranh chaáp noäi boä cuûa toå 
chöùc Vaên Buùt maø naèm trong khuoân khoå roäng lôùn cuûa 
chieán traän Daân chuû/Ñoäc taøi trong laõnh vöïc vaên chöông. 
Chieán traän naøy ñaõ laøm noåi baät moät phöông chaâm haønh 
ñoäng: Maëc duø tinh thaàn daân chuû ñoøi hoûi phaûi bao dung 
vaø khoan nhöôïng, nhöng trong traän thö huøng giöõa Thieän 
(Daân chuû) vaø AÙc (Ñoäc taøi) vaãn phaûi phaân bieät  baïn thuø vaø 
chæ khoan nhöôïng bao dung khi keû thuø ñaõ rôøi boû giôùi 
tuyeán beân kia, nhìn nhaän loãi laàm vaø döùt khoaùt vôùi quaù 
khöù laàm laïc. Cuõng nhö trong vaán ñeà giao löu vaên hoùa, 
chuùng ta phaûi döùt khoaùt khoâng theå coù thaùi ñoä nhaäp 
nhaèng, khoâng theå giao löu vôùi nhöõng thaønh phaàn ñaõ vaø 
ñang töï baùn mình laøm coâng cuï cho baïo quyeàn ñaøn aùp 
nhaân daân, phaûn boäi ñoàng nghieäp vaø boùp meùo chaân lyù maø 
chöa coù moät daáu hieäu naøo chöùng toû ñaõ hoài taâm phaûn 
tænh. 

 
KEÁT LUAÄN 
Moïi ngöôøi trong chuùng ta, duø laø taùc giaû hay ñoäc giaû, 

ñeàu coù theå duøng vaên chöông laøm vuõ khí lôïi haïi choáng 
ñoäc taøi, phaûi xem daân chuû laø muïc tieâu toái thöôïng vaø phaûi 
choáng laïi taát caû moïi hình thöùc phaûn daân chuû, choáng laïi 
taát caû moïi thöù cöôøng quyeàn vaø tay sai ñang duøng baïo löïc 
ñeå chaø ñaïp nhöõng quyeàn töï do caên baûn cuûa con ngöôøi. 
Nhöng muoán tranh ñaáu höõu hieäu cho daân chuû, tröôùc heát 
phaûi laø ngöôøi ñaõ thaám nhuaàn tinh thaàn daân chuû, trong 
caùch suy tö, trong loái dieãn taû vaø trong loái soáng . Chuùng ta 
neân töï ñaët cho mình caâu hoûi veà trình ñoä hieåu bieát cuûa 
mình veà daâân chuû. Chuùng ta ñaõ vaø ñang laøm gì ñeå vun 
troàng yù thöùc vaø tinh thaàn daân chuû trong chuùng ta vaø trong 
coäng ñoàng? Bôûi chuùng ta xaùc tín vôùi nhau raèng vaán ñeà 
no côm aám aùo cuûa maáy chuïc trieäu ñoàng baøo cuõng nhö 
vaán ñeà phoàn vinh cuûa ñaát nöôùc trong töông lai chæ coù theå 
thöïc hieän sau ngaøy Vieät coäng tan raõ, khi neàn daân chuû töï 
do ñích thöïc ñaõ ñöôïc thieát laäp treân toaøn coõi Vieät Nam. Ñoù 
laø muïc ñích chung cuûa taát caû moïi hình thöùc ñaáu tranh vaø 
trong traän chieán naøy nhaát ñònh phaûi coù phaàn ñoùng goùp 
cuûa vaên chöông. � 

HỘI QUỐC TẾ Y SĨ VIỆT NAM TỰ DO 
6338 Victoria Avenue Suite 6, Montréal, Québec, 

CANADA H3W2S5 

 

Thông Cáo 
M©i Tham D¿ Giäi ThÜªng Væn H†c 

 
Nh¢m góp phÀn phát tri‹n sinh hoåt væn hóa trong C¶ng 

ñÒng NgÜ©i ViŒt Häi Ngoåi, H¶i QuÓc T‰ Y Sï ViŒt Nam T¿ 
Do d¿ ÇÎnh vào næm 2004 së trao t¥ng hai (2) giäi thÜªng 
vinh danh hai tác giä có công trình sáng tác ho¥c biên khäo 
giá trÎ. 

M‡i giäi thÜªng trÎ giá US$4,000 (bÓn ngàn MÏ-kim): m¶t 
cho tác phÄm trúng Giäi Sáng Tác, m¶t cho tác phÄm trúng 
Giäi Biên Khäo. Ngày công bÓ và trao giäi là ngày ñåi H¶i 
QuÓc T‰ Y Nha DÜ®c Sï ViŒt Nam T¿ Do Kÿ V, 28 tháng 12 
næm 2004, tåi thành phÓ Sydney, ti‹u bang NSW, Úc ñåi 
L®i. (Tác giä trúng giäi vÅn gi» bän quyŠn tác phÄm cûa 
mình.) 

H¶i ñÒng Tuy‹n L¿a gÒm nh»ng vÎ dÜ§i Çây, hiŒn cÜ ngø 
tåi các quÓc gia t¿ do: 

- Nhà væn Võ Phi‰n (Hoa-kÿ) 
- Nhà væn Phan Låc Phúc (Úc-châu) 
- Nhà khäo sº TrÀn Gia Phøng (Gia-Nã-ñåi) 
- Nhà væn NguyÍn HÜng QuÓc (Úc-châu) 
- Nhà væn Doãn QuÓc SÏ (Hoa-kÿ) 
- Bác sï TrÀn Væn Tích (ñÙc quÓc) 
Các tác phÄm gºi d¿ tranh cÀn h¶i Çû nh»ng ÇiŠu kiŒn 

sau:   
1.Tác Giä: không can d¿ vào các ch‰ Ç¶ tØng hån ch‰ 

quyŠn sÓng hay Çàn áp Con NgÜ©i. Tác giä t¿ ghi danh tham 
d¿. Ngoài ra, nh»ng ngÜ©i thu¶c y-gi§i hay ngoài y-gi§i cÛng 
có th‹ ÇŠ nghÎ tác giä và tác phÄm d¿ tranh. 

2.Tác PhÄm: chû y‰u ViŒt ng», th¿c hiŒn tØ næm 1975 
Ç‰n nay, Çã ho¥c s¡p xuÃt bän. 

3.Th©i Hån: tác phÄm gºi d¿ tranh trong th©i hån k‹ tØ 
ngày thông cáo này ÇÜ®c ph° bi‰n t§i h‰t ngày 31 tháng 5 
næm 2004. 

Chúng tôi trân tr†ng kính m©i quš vÎ ghi danh tham d¿, 
ho¥c gi§i thiŒu tác phÄm d¿ tranh v§i H¶i QuÓc T‰ Y Sï ViŒt 
Nam T¿ Do, gºi sáu (6) bän tác phÄm Ç‰n m¶t trong các ÇÎa 
chÌ liên låc sau Çây: 

* Quí vÎ ª Á và Úc-châu:   
Vietnamese Medical Association of the Free World  
17 Cumberland Rd, Greystanes NSW 2145, AUSTRALIA 
 
* Quí vÎ ª Âu và Phi-châu:    
Association Internationale des Médecins du Viêt Nam 

libre  
81, avenue de l'Epargne, 91390 Morsang-sur-Orge, 

FRANCE 
 
* Quí vÎ ª Canada: 
  
Association Internationale des Médecins du Viêt Nam 

libre  
C. P. 101 Succ. "Jean-Talon", St Leonard, H1S-2Z1, 

CANADA  
 
* Quí vÎ ª Hoa-kÿ:   
Vietnamese Medical Association of the Free World  
P.O. BOX 29528, Atlanta, GA 30359, USA                                                     
Ngày 15 tháng 08, 2003              
Bác sï TrÀn ñình Thûy 
Chû-tÎch Ban ChÃp Hành 
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Vu Lan 
Th¡ng H¶i 
tåi Chùa 
Viên Giác 

 

ThiŒn-Lâm Phåm-Væn-M¶c 
 

Tøc truyŠn tháng bäy mÜa ngâu 
Ngày R¢m lÍ h¶i rû nhau lên chùa 
LÍ PhÆt cÀu cho mË cha 
KÈ còn ngÜ©i khuÃt an hòa siêu thæng (1) 

 
Hai tuÀn lÍ ÇÀu cûa tháng 8.2003, tr©i n¡ng chang 

chang, nhiŒt Ç¶ lên t§i 38 Ç‰n 40 Ç¶ C. Ÿ bên Pháp sÙc 
nóng lên t§i trên 40 Ç¶ C làm m¶t sÓ ngÜ©i không chÎu ÇÜ®c 
phäi tº vong! ñúng là: cái nóng nung ngÜ©i nóng nóng ghê! 

ƒy vÆy, mà vào cuÓi tuÀn lÍ thÙ hai, vào ngày 15/8 thÙ 
sáu, nhiŒt Ç¶ hå dÀn xuÓng còn ngoài 20 Ç¶ C và có gió hiu 
hiu mát. ñây quä là m¶t s¿ mÀu nhiŒm tuyŒt v©i mà chÜ 
PhÆt, chÜ BÒ Tát Çã h¶ trì che chª. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 1: Cung thÌnh ChÜ Tôn ñÙc quang lâm chánh ÇiŒn. 

 
Thông thÜ©ng hàng næm cÙ Ç‰n ngày R¢m Tháng Bäy, 

nh»ng ngÜ©i con PhÆt næm châu bÓn b‹, nhÃt là các nÜ§c 
PhÆt Giáo Á Châu, nÖi nÖi ÇŠu t° chÙc tÜng bØng tr†ng th‹ 
ñåi LÍ VU LAN. Mùa Vu Lan vŠ cÛng là cÖ h¶i cho nh»ng 
ngÜ©i con hi‰u thäo nghï Ç‰n công ÇÙc sinh thành Ç‹ hÒi 
hÜ§ng cÛng nhÜ cÀu nguyŒn cho cha mË hiŒn còn tåi th‰ 
cÛng nhÜ Çã qua Ç©i ÇÜ®c vån phÀn an låc. 

PhÆt dåy: "Thiên kinh vån quy‹n, hi‰u nghïa vi tiên", và 
trong ca dao ViŒt Nam: 

NiŠm hi‰u Çåo dåt dào sinh Ç¶ng 
÷n sinh thành cÃt ngÃt bao la 

Làm con thÜÖng mË kính cha 
ñÜ®c tình cÓt nhøc chan hòa niŠm vui. 

và bài hát: 
UÓng nÜ§c nh§ nguÒn, làm con phäi hi‰u 
Công cha nhÜ núi Thái SÖn 
Nghïa mË nhÜ nÜ§c trong nguÒn chäy ra 
Công ÇÙc sinh thành, ngÜ©i Öi ÇØng quên 
Em Öi! hãy nh§ næm xÜa 
Nh»ng ngày còn thÖ... công ai nuôi dÜ«ng ? 
Vì Çâu anh nên ngÜ©i tài ba 
Hãy nh§ công sinh thành 
Vì Çâu mà có ta ? 
Làm ngÜ©i ª trên Ç©i 
Nh§ công Ön sinh dÜ«ng 
ñó m§i là hiŠn nhân. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2: ChÜ Tôn ñÙc Tæng Ni tøng kinh Vu Lan. 
 
Ngày ñåi LÍ VU LAN R¢m Tháng Bäy, theo truyŠn 

thÓng tÆp tøc cûa các quÓc gia Á ñông, ngÜ©i ta còn g†i là 
ngày "xá t¶i vong nhân". 

Ý thÙc ÇÜ®c ngày lÍ tr†ng Çåi này, nên nh»ng ngÜ©i con 
PhÆt Çã tØ kh¡p nÖi trên nÜ§c ñÙc, k‹ cä các quÓc gia lÆn 
cÆn, vŠ chùa Viên Giác rÃt Çông Çäo và d¿ lÍ khai kinh Vu 
Lan báo hi‰u vào lúc 10 gi© ngày thÙ bäy 16.8.2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3: ChÜ Tôn ñÙc Tæng Ni l¡ng nghe Thông ñiŒp cûa 
Hòa ThÜ®ng ViŒn TrÜªng ViŒn Hóa ñåo gºi ra tØ trong 

nÜ§c. 
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Bu°i chiŠu vào lúc 15 gi©, ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng 
chùa Viên Giác ban m¶t th©i giäng vŠ š nghïa ngày lÍ Vu 
Lan báo hi‰u.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4: ChÜ PhÆt Tº tham gia ñåi LÍ Vu Lan. 
 
ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng cÛng k‹ sÖ qua vŠ s¿ qua 

Ç©i cûa ñåo H»u Hà ThÎ Lan Anh, Pháp danh ThiŒn Pháp, 
vào trung tuÀn tháng 7.2003 vØa qua tåi chùa Viên Giác. 
ñåo H»u ThiŒn Pháp là m¶t PhÆt Tº thuÀn thành, khi còn 
sÓng, ñH có m¶t tín tâm thÆt v»ng ch¡c, luôn ngÜ«ng v†ng 
và tôn kính ba ngôi Tam Bäo. ñH ThiŒn Pháp hæng say làm 
m†i PhÆt s¿ và cung kính cúng dÜ©ng Tam Bäo. ñH Ü§c 
nguyŒn: Khi nào con ch‰t, xin ÇÜ®c ch‰t tåi chùa Viên Giác. 
ñÜ®c nhiŠu chÜ Tæng Ni và ñåo H»u PhÆt Tº h¶ niŒm. Quä 
thÆt, l©i nguyŒn cûa ñH ThiŒn Pháp Çã ÇÜ®c viên mãn. "H»u 
cÀu tÃt Ùng" v§i lòng chí thành. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 5: LÍ tác båch cúng dÜ©ng Trai Tæng. 

 
ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng nói: NgÜ©i ta ai cÛng phäi 

ch‰t, không ai tránh khÕi. NhÜng phäi sÓng làm sao? Khi 
còn sÓng phäi làm m†i hånh lành, gây nhiŠu phÜ§c ÇÙc, hÀu 
mong tiêu trØ nghiŒp ác, sinh vŠ C¿c Låc. 

PhÀn cuÓi, ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng nêu m¶t câu hÕi 
và yêu cÀu Çåi chúng PhÆt Tº hiŒn diŒn trong Çåo tràng trä 
l©i. 

Câu hÕi mà ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng Ç¥t ra: Tåi sao 
tôi lui vŠ làm PhÜÖng TrÜ®ng cÓ vÃn và tïnh tu cùng dÎch 
kinh Çi‹n, chÙ không gi» ngôi vÎ hiŒn tåi ? 

Có rÃt nhiŠu nam n» PhÆt Tº trình thÜa š ki‰n. CuÓi 
cùng, ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng cÛng chÃp nhÆn m†i š 
ki‰n ÇŠu hay cä. NhÜng chÌ Çúng 80% mà thôi. Và, ThÜ®ng 

T†a PhÜÖng TrÜ®ng tóm lÜ®c cho bi‰t: Trong kinh PhÆt dåy: 
"Tæng vô nhÃt vÆt" và ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng th¿c 
hành hånh "xä bÕ". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 6: HÖn 50 Tæng Ni tham d¿ lÍ Trai Tæng. 
 
ThÆt vÆy, có bài kŒ cho vÎ Tæng sï: 
NhÃt bát thiên gia phån 
Cô thân vån lš du 
Thanh møc Ç° nhân thi‹u 
VÃn l¶ båch vân ÇÀu. 
 

DÎch nôm: 
M¶t bát cÖm ngàn nhà 
M¶t thân muôn d¥m xa 
M¡t xanh nào ai có 
HÕi ÇÜ©ng mây tr¡ng qua. 

và nhÜ mÃy câu thÖ trong bài thÖ: ñ©i Tæng Sï 
 

Là Tæng sï bÓn phÜÖng tr©i räo bÜ§c 
Không nhà riêng, không ràng bu¶c cänh Ç©i 
ñem tØ bi trang träi kh¡p nÖi nÖi... 
Cho nhân th‰ vÖi Çi bao sÀu hÆn. 
. . . . . 
Hoa TØ Bi dÒn nª kh¡p Ta Bà 
Cõi trÀn th‰ ngát hÜÖng hoa Giäi Thoát. 
 

mà chÌ có các bÆc chân tu, thåc h†c, Çåo cao ÇÙc tr†ng m§i 
làm ÇÜ®c. Mà nay, ThÜ®ng T†a c¿u ViŒn Chû chùa Viên 
Giác Çã th¿c hiŒn ÇÜ®c. Thì quä Ngài là m¶t vÎ tu sï có Çåo 
cao ÇÙc tr†ng cûa m¶t bÆc chân tu ít ai bì kÎp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7: LÍ cúng vong cho các HÜÖng Linh quá vãng. 
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Vào bu°i tÓi lúc 19 gi©. M¶t chÜÖng trình væn nghŒ mØng 
ñåi lÍ Vu Lan 2547 ÇÜ®c mª màn. ñ¥c biŒt có: R« ràng hai 
ä TÓ Nga, mà không, xin nói ngay, Çây không phäi TÓ Nga 
là hai chÎ em Thúy Vân và Thúy KiŠu trong "ñoån TrÜ©ng 
Tân Thanh" Çâu. Mà là hai chÎ em ca sï n°i danh trên các 
sân khÃu væn nghŒ tåi häi ngoåi, Çó là: N» danh ca Ái Vân 
Ç‰n tØ Hoa Kÿ và em là ca sï Ái Thanh tåi Hannover, ñÙc 
QuÓc, h®p cùng các ca sï sª tåi và các Ban VÛ cûa các Gia 
ñình PhÆt Tº ñÙc QuÓc. Cùng nhau chung sÙc chung lòng 
tåo d¿ng m¶t chÜÖng trình væn nghŒ thÆt Ç¥c s¡c Ç‹ dâng 
cúng dÜ©ng nhân ngày Vu Lan Th¡ng H¶i và cÛng Ç‹ cÓng 
hi‰n quš ÇÒng hÜÖng và quš ñåo H»u, PhÆt Tº m¶t niŠm 
vui... nho nhÕ, hÀu vÖi Çi "N‡i BuÒn ViÍn XÙ". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 8: ChÜ Tæng Ni và quš PhÆt Tº tham d¿ Çêm Væn 
nghŒ Vu Lan. 

 
Qua ngày hôm sau, Chû nhÆt 17.08.2003. Lúc 05 gi© 45 

chÜ ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc Tæng, Ni và 2 chúng Ðu Bà T¡c, 
Ðu Bà Di h¶i tø vŠ Chánh ñiŒn Ç‹ t†a thiŠn và tøng ThÀn 
Chú Thû Læng Nghiêm. Sau khi tøng th©i kinh Læng Nghiêm 
chÃm dÙt. Có hai s¿ kiŒn Ç¥c biŒt ti‰p sau: 

1. LÍ tÃn phong và giao, nhÆn chÙc vø Trø Trì chùa Tâm 
Giác tåi München gi»a ñåi ñÙc Thích TØ Trí c¿u Trø Trì và 
ñåi ñÙc Thích ñÒng Væn  tân Trø Trì chùa Tâm Giác 
München; do lŒnh b° nhiŒm cûa Chi B¶ PhÆt Giáo ViŒt Nam 
ThÓng NhÃt tåi ñÙc QuÓc, th‹ theo ÇÖn thÌnh nguyŒn cûa 
ñåi ñÙc Thích TØ Trí. 

2. LÍ cung nghinh kính thÌnh ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn, 
tân ViŒn Chû chùa Viên Giác kiêm Chi B¶ TrÜªng Chi B¶ 
PGVNTN tåi ñÙc QuÓc làm CÓ Vân Giáo Hånh Gia ñình 
PhÆt Tº ViŒt Nam tåi ñÙc QuÓc, thay th‰ ThÜ®ng T†a 
PhÜÖng TrÜ®ng c¿u ViŒn Chû chùa Viên Giác kiêm c¿u Chi 
B¶ TrÜªng và CÓ VÃn Giáo Hånh GñPT ViŒt Nam tåi ñÙc 
QuÓc lui vŠ làm PhÜÖng TrÜ®ng CÓ VÃn. 

Ti‰p Çó, ñåi ñÙc tân CÓ vÃn Giáo Hånh GñPT VN  tåi 
ñÙc QuÓc ban HuÃn TØ cho các Huynh TrÜªng GñPT cÛng 
nhÜ tÃt cä các ñoàn sinh GñPT phäi dÛng mãnh, tinh tÃn 
th¿c hành Çúng câu phÜÖng châm: BI - TR´ - D¬NG cûa 
GñPT cûa Giáo H¶i PGVNTN. 

ñúng 10 gi©, nghi thÙc cung nghinh chÜ Tôn ñÙc quan 
lâm chánh ÇiŒn và niŒm hÜÖng chính thÙc cº hành ñåi LÍ 
Vu Lan rÃt trang nghiêm và tôn kính. Tøng th©i kinh Vu Lan. 
Th©i kinh chÃm dÙt. 

Nghi thÙc Bông HÒng Cài Áo ÇÜ®c diÍn ra. Hoa màu ÇÕ  
cho nh»ng ai còn MË. Hoa màu tr¡ng cho nh»ng ai không 
còn MË! MÃt MË, là mÃt cä bÀu tr©i, tu°i thÖ.. ngÆm ngùi 
cäm Ç¶ng... v§i nh»ng ti‰ng Çàn réo r¡t u buÒn! Và gi†ng 

hát trÀm buÒn cûa em n» Çoàn sinh GñPT, khi‰n cho bao 
tÃm lòng cûa nh»ng ngÜ©i con chí hi‰u phäi trào dâng niŠm 
xúc Ç¶ng!... 

ñåi ñÙc ViŒn Chû chùa Viên Giác Ç†c Thông ñiŒp vŠ 
ngày ñåi LÍ Vu Lan cûa Hòa ThÜ®ng ViŒn TrÜªng ViŒn Hóa 
ñåo GHPGVNTN tØ trong nÜ§c gºi qua. 

 
ñ‰n 11 gi© 00 cúng T° và chÜ HÜÖng Linh th© tåi chùa. 

Và 12 gi©: Ng† trai và lÍ cúng dÜ©ng Trai Tæng, dâng tÙ vÆt 
døng lên hiŒn tiŠn Tæng nhân ngày Vu Lan báo hi‰u tåi hÆu 
ÇÜ©ng. 

                                    * 
Nhân mùa Vu Lan báo hi‰u, con xin thành tâm nguyŒn 

cÀu HÒng ân ChÜ PhÆt và ñÙc Møc KiŠn Liên BÒ Tát soi 
sáng cho nh»ng tâm hÒn nhân loåi còn u mê, chÙa ÇÀy 
nh»ng t¶i l‡i tham sân, Ç‹ hÜ§ng dÅn h† Çi vào con ÇÜ©ng 
làm lành, lánh d»; và cÛng cÀu mong nh»ng cánh cºa Thiên 
ÇÜ©ng, C¿c låc ÇÜ®c mª r¶ng kh¡p trên trÀn th‰, cho loài 
ngÜ©i ÇÜ®c sÓng trong cänh yêu thÜÖng, ÇÀm Ãm, không 
còn hÆn thù chém gi‰t Ç‹ cùng chung hÜªng phÜ§c lành, 
hòa bình vïnh cºu. 

Nam Mô ñåi Hi‰u Møc KiŠn Liên BÒ Tát 
 
Ghi Chú : (1)  
- Cha mË còn tåi th‰ thì ÇÜ®c an hòa 
- Cha mË Çã khuÃt së ÇÜ®c siêu thæng PhÆt quÓc. 

 
 

THÔNG BÁO 
 

K‰t quä các lô trúng sÓ TOMBOLA 
ñåi LÍ VU LAN 2547 tåi chùa Viên Giác 

 
ñ¶c Ç¡c:  
Vé máy bay Du LÎch ViŒt Nam hång nhÃt, ghé ñài Loan 4 
ngày bao gÒm tiŠn khách sån tåi ñài Loan:  0091 
 
Hång nhÃt: Máy DVD + Karaoke :     1132 
 
Hång nhì: Máy hút bøi :      0150 
 
Hång ba: Máy nÜ§ng :     0549 
 
Hång tÜ: Máy CD+Cassette Stereo recorde:  0466 
 
Hång næm: M¶t b¶ bàn gh‰ sº døng Picnic:  1653 
 
Hång sáu: Máy nÜ§ng bánh mì Sandwich:    1238 
 
Hång bäy: ñÒng hÒ treo tÜ©ng:                  0104 
 
Hång tám: (4 lô) 1 túi Ç¿ng CD; DVD : 

0111 - 1129 - 1243 - 1814 
 
Hång chín: (10 lô) 1 h¶p bút màu : 

0066 - 0233 - 0342 - 0364 - 0777 - 
0858 - 1144 - 1454 - 1901 - 1966 
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� Tåp ghi 

DUYÊN 
PHÆT  
SANH 

(Vài cäm niŒm trong khóa h†c 
PhÆt Pháp Châu Âu thÙ 15 tåi 

vÜÖng quÓc ñan Måch) 
 

Quäng DiŒu TrÀn Bäo Toàn 
 
 

h©i gian bay bi‰n ÇÓi v§i ki‰p 
nhân sinh nhÜ bóng câu qua 

cºa, nhÜ giÃc m¶ng kê vàng. Nhân 
sinh quä, quä sinh nhân, trùng trùng 
ÇiŒp ÇiŒp, vô thûy vô chung, vô cùng 
vô tÆn. Træm næm qua m¶t ki‰p ngÜ©i, 
nghiêng vai nhìn låi khóc cÜ©i chóng 
thay. Ái, Ó, låc, bi, kh° nhÜ nh»ng m¡t 
lÜ§i vô hình giæng m¡c, giam gi» con 
ngÜ©i trÀm låc trong cõi vô minh, trôi 
n°i trong luân hÒi sinh tº. N‰u có hành 
giä giác ng¶ ÇÙng quan sát chúng 
sinh, ch¡c ch¡n thÙc giä Ãy phäi kêu 
lên thÜÖng xót: "Than ôi, chúng sinh 
quanh quÄn trong luân hÒi sinh tº nhÜ 
ki‰n bò miŒng bát, nhÜ trÈ lên ba cÓ 
trèo qua b© tÜ©ng thÜ§c rÜ«i!". May 
nh© Tam Bäo, chúng sinh b§t kh° vì 
mê m© lÀm låc. ñÙc B°n SÜ Thích Ca 
Mâu Ni Çã tìm ra con ÇÜ©ng giäi thoát, 
ngài chuy‹n Pháp Luân và truyŠn thØa 
mŒnh måch PhÆt giáo qua hình änh 
Tæng Già. TØ nhân duyên khªi Çi‹m 
Ãy, mãi Ç‰n hôm nay dÅu Çã 2500 
næm trôi qua, chúng sinh vÅn ÇÜ®c 
hÜªng an vui. Tùy phÜ§c phÆn m‡i 
ngÜ©i, các vÎ xuÃt gia chân tu Ç¡c ÇÜ®c 
an låc t¿ tåi thÜ©ng trø nÖi tâm, båch y 
cÜ sï thì tùy h› công ÇÙc mà có ÇÜ®c 
nh»ng chu‡i tháng ngày thanh lÜÖng 
thong thä! NgÜ©i h†c PhÆt (cä xuÃt gia 
lÅn tåi gia) sau khi thÃm nhuÀn giáo 
pháp vi diŒu, h† hành BÒ Tát ñåo, 
cung kính v§i m†i chúng sinh có nhân 
duyên v§i h†, phát nguyŒn Ç¶ kh¡p tÃt 
cä chúng sinh, sau Çó còn hÒi hÜ§ng 
công ÇÙc cÀu cho tÃt cä chúng sinh 
ÇŠu thành PhÆt. N‰u m¶t ngÜ©i có 
nhân duyên tìm Ç‰n PhÆt ThØa, ta bäo 
ngÜ©i Ãy có DUYÊN PHÆT, thì khi 
ngÜ©i Ãy mang chûng tº PhÆt ti‰p tøc 
trao truyŠn Ç‰n chúng sinh h»u duyên 

khác, ta có th‹ g†i s¿ kiŒn Ãy là 
DUYÊN PHÆT SANH! 

Vâng, tôi sº døng  Duyên PhÆt 
Sanh Ç‹ chÌ các khóa h†c PhÆt Pháp 
Châu Âu do Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt 
Nam  ThÓng NhÃt (GHPGVNTN) Châu 
Âu t° chÙc vào mùa hè h¢ng næm, Ç‹ 
PhÆt tº có nhân duyên lãnh h¶i các 
th©i hóa duyên, thuy‰t Pháp cûa chÜ 
Tôn ñÙc. 

Næm 2003 cÛng giÓng nhÜ bao 
næm trÜ§c Çây, tØ ÇÀu mùa hå bà con 
PhÆt tº gÀn xa Çã Öi §i rû nhau khæn 
gói Çi tu! NgÜ©i thì chuÄn bÎ lÃy hè, 
ngÜ©i lo phÜÖng tiŒn chuyên chª, 
ngÜ©i lo trì tøng Læng Nghiêm, quy‰t 
thu¶c lòng trÜ§c khi th† BÒ Tát Gi§i, có 
vÎ ham dzui chÌ lo vi‰t kÎch, làm thÖ, 
soån vÛ khúc, diÍn tuÒng v.v... mong 
tr° tài bi‹u diÍn, trên là cúng dÜ©ng 
chÜ Tôn ñÙc, dÜ§i phøc vø Çåo h»u ít 
giây phút thoäi mái sau nh»ng ngày 
tÆn tâm, tÆn l¿c "nhÒi Duy ThÙc, nhÆp 
Tánh Không" trong suÓt khóa Huân 
Tu. Phäi thành th¿c công nhÆn r¢ng: 
Khóa PhÆt Pháp vào m‡i mùa hè Çã 
Çóng m¶t vai trò h‰t sÙc thi‰t y‰u trong 
Ç©i sÓng cÜ sï PhÆt tº tåi Châu Âu. 

NhÜ bän thân tôi, næm nay do änh 
hÜªng suy thoái kinh t‰ th‰ gi§i, không 
th‹ nhÆn thêm ngÜ©i thay th‰ khi vài 
ba ÇÒng nghiŒp mãn duyên v§i sª, nên 
bÆn r¶n túi bøi, không làm sao s¡p x‰p 
lÃy thêm hè Ç‹ tham d¿ khóa h†c tØ 
ÇÀu Ç‰n cuÓi nhÜ Ba MË tôi ÇÜ®c. 
NhÜng nh§ l©i hÙa næm kia tåi Thøy 
ñi‹n, không ít thì nhiŠu phäi tham d¿. 
Suy qua tính låi, tôi bèn Ç¥t vé Çi tu 5 
ngày cuÓi khóa (khóa h†c kéo dài 10 
ngày tØ 18 Ç‰n 28 tháng bäy), thi sï 
TuŒ Kiên ª Texas bi‰t chuyŒn bèn vi‰t 
email khôi hài r¢ng "chúc cháu hÜªng 
nhiŠu l®i låc tinh tÃn trong pháp môn tu 
h†c nºa mùa!". 

Cäm quan khác lå khªi sanh trong 
tâm thÙc tôi, Çây là lÀn ÇÀu tiên tôi 
không Ç‰n v§i khóa h†c trong vÎ trí 
ngÜ©i khách, mà trong vai trò ngÜ©i 
chû. Cäm giác quen thu¶c, thân 
thÜÖng nào Çó chi‰m h»u tôi, Ç‹ tôi 
phäi bu¶t miŒng kêu lên: —, không 
phäi ta Çi Ç‰n v§i khóa h†c PhÆt Pháp, 
mà là ta vŠ v§i Tam Bäo! GiÓng ÇÙa 
con hoang Çàng trª låi nhà cha, sau 
chu‡i ngày giang hÒ gió bøi. Ngày 
trÜ§c, tôi chÌ h†c PhÆt qua læng kính 
khoa h†c, tri‰t lš... thành ra rÃt ngåi 
ngùng khi sº døng nh»ng tØ ng», 
phÜÖng tiŒn thông døng trong các Çåo 
tràng PhÆt Giáo. Chao ôi, nh»ng danh 
tØ nhÜ NgÜ«ng Båch, Cung ThÌnh, 

Triêm Ân, Tán Thán... nh»ng ÇÒ dùng 
nhÜ Våt Hò, Áo Tràng, Tràng Håt, T†a 
Cø... sao mà xa lå v§i tôi quá sÙc. 
NhÃt là g¥p các ThÀy Cô trÈ, tôi không 
bi‰t xÜng hô sao cho phäi, nên thÜ©ng 
dùng câu không có chû ng» hay thi‰u 
vÎ ng». NhÜng nay tÃt cä nh»ng 
phÜÖng tiŒn, ngôn tØ Çó trª thành quen 
thu¶c trong Ç©i sÓng hàng ngày cûa 
tôi. HÖn n»a, tôi Çã Quy Y Tam Bäo, 
gi» gìn NgÛ Gi§i, hàng ngày trì tøng 
Kinh ñi‹n, Chú Læng Nghiêm, ñåi Bi 
ñà Ra Ni... Chính vì vÆy, tôi giÓng 
ngÜ©i cùng tº, Çã dám mon men Ç‰n 
gÀn ÇÃng TrÜªng Giä Cha Lành và khë 
g†i nho nhÕ Cha Öi! 

ñan Måch là m¶t vÜÖng quÓc nhÕ, 
n¢m phía B¡c nÜ§c ñÙc, ti‰p giáp v§i 
Thøy ñi‹n, Na Uy. DiŒn tích khoäng 
80.000 cây sÓ vuông, dân sÓ trên dÜ§i 
5 triŒu ngÜ©i. Dân ñan Måch sÓng 
chính y‰u nh© các nông sän th¿c 
phÄm, ngÜ nghiŒp, dÎch vø du lÎch, bào 
ch‰ dÜ®c phÄm (hãng Novo Nordisk 
n°i ti‰ng trên th‰ gi§i v§i thuÓc chÓng 
ti‹u ÇÜ©ng), ngân hàng v.v... M¥c dù là 
thành viên trong Liên HiŒp Âu Châu, 
song ñan Måch vÅn sº døng ÇÒng 
Kroner chÙ không chÎu dùng ÇÒng 
Euro. ñã hai lÀn chính phû kêu g†i 
ngÜ©i dân bi‹u quy‰t dùng ÇÒng Euro 
làm ÇÖn vÎ tiŠn tŒ quÓc gia, song ÇŠu 
bÎ Ça phÀn bác bÕ. Trái ngÜ®c v§i Na 
Uy, ñan Måch không có các mÕ dÀu 
l§n nhÕ. NgÜ©i dân ñan Måch vÅn 
thÜ©ng bäo h† là nh»ng ngÜ©i bÎ 
ThÜ®ng ñ‰ ruÒng bÕ, t° tiên h† là 
nh»ng tên cÜ§p bi‹n Wikinger. LÜÖng 
hÜ§ng tåi ñan Måch khá cao, song 
thu‰ thu nhÆp cÛng không dÜ§i 50%. 
ñ©i sÓng an sinh xã h¶i rÃt tÓt, các 
phÜÖng tiŒn công c¶ng nhÜ bŒnh viŒn, 
trÜ©ng h†c ÇŠu miÍn phí. NgÜ©i già, 
ngÜ©i thÃt nghiŒp và thanh niên ÇÜ®c 
chính phû chu cÃp ÇÀy Çû. M¶t thanh 
niên tròn 18 tu°i, chính phû tr® cÃp 
cho khoäng 3.500 Kroner (hÓi Çoái 1 
USD = 7 Kroner) m‡i tháng, h† có th‹ 
ra mÜ§n nhà ª riêng, t¿ lÆp và Çi h†c. 
N‰u còn ª v§i cha mË thì sÓ tr® cÃp chÌ 
khoäng 1.000 Kroner/tháng. Có 
khoäng 15-20 ngàn ngÜ©i ViŒt Çang 
ÇÎnh cÜ tåi VÜÖng quÓc ñan Måch. 
Nh© chÎu khó siêng næng, cÀu ti‰n nên 
ngÜ©i ViŒt ÇÜ®c ngÜ©i dân bän xÙ rÃt 
thÜÖng m‰n và n‹ vì. Tåi ñan Måch có 
næm ngôi chùa ViŒt Nam: Chùa Quäng 
HÜÖng do ThÜ®ng T†a Thích Giác 
Thanh trø trì và chùa Vån Hånh do ñåi 
ñÙc Thích Hånh Bäo trø trì và 3 ngôi 
chùa khác chÜa có trø trì. Tinh thÀn 
h†c PhÆt cûa bà con ViŒt Nam tåi ñan 
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Måch rÃt cao. H† h¶i nhÆp phong tøc 
cûa ngÜ©i bän xÙ, nên rÃt thành thÆt 
và hiŠn hòa. 

Khóa tu h†c PhÆt Pháp châu Âu 
lÀn thÙ 15 ÇÜ®c t° chÙc tåi Aarhus, 
thành phÓ l§n thÙ hai cûa ñan Måch, 
sau Copenhagen. Tôi lÃy máy bay 
chuy‹n ti‰p tåi Copenhagen, Çi 
Aarhus. Trên Çoån ÇÜ©ng này, tôi ngÒi 
bên cºa s° và l¥ng lë chiêm ngÜ«ng 
cänh trí ñan Måch bên dÜ§i. ñan 
Måch không giÓng Thøy Sï chÆp chùng 
ÇÒi núi, mà rÃt b¢ng ph£ng. Nh»ng 
cánh ÇÒng lúa mì, lúa måch båt ngàn 
vàng r¿c dÜ§i ánh n¡ng m¥t tr©i. Bi‹n 
xanh bao b†c xung quanh vÜÖng quÓc. 
VÜÖng quÓc không phäi là m¶t mänh 
løc ÇÎa nÓi liŠn, mà ÇÜ®c tåo d¿ng bªi 
các hòn Çäo san sát bên nhau. Ngày 
nay, khoa h†c và kinh t‰ cho phép 
ngÜ©i dân ñan Måch "nÓi tÃm sÖn hà" 
cûa h† b¢ng nh»ng nhÎp cÀu. Chính 
nh© vÆy, ngÜ©i ta có th‹ lái xe Çi kh¡p 
lãnh th° mà ch£ng cÀn phäi xuÓng 
phà, sang b¡c. TØ phi trÜ©ng Aarhus, 
tôi lÃy xe bus Ç‰n ga xe lºa cách Çó 45 
phút. M¶t chú trong Ban T° ChÙc Çón 
tôi tåi nhà ga v§i nø cÜ©i thân thiŒn. 
Trên ÇÜ©ng lái xe vŠ tråi, chú k‹ cho 
tôi nghe Ç©i sÓng sinh hoåt cûa dân 
mình tåi ñan Måch. Theo chú thì Ç©i 
sÓng nÜ§c này rÃt tÓt ÇËp, c¶ng ÇÒng 
thÜÖng yêu Çùm b†c nhau, dù r¢ng 
cÛng có nh»ng phÀn tº cá biŒt thích 
t†c måch b§i móc, ho¥c d¿ng ÇÙng 
nh»ng chuyŒn thÎ phi, song nÖi nào 
ch£ng th‰! Ngay cä khi ñÙc Th‰ Tôn 
còn tåi th‰, cÛng có ngÜ©i chºi rûa, ám 
håi Ngài n»a mà! Chú bäo ñan Måch 
m¶t næm ÇÜ®c có vài ngày n¡ng ÇËp, 
gom cä låi Çây Ç‹ cúng dÜ©ng cho Çåo 
tràng thanh tÎnh này! Chú Çúng là m¶t 
ngÜ©i PhÆt tº thuÀn thành, nhìn Çâu 
cÛng thÃy Pháp PhÆt nhiŒm mÀu, bàng 
båc hi‹n hiŒn trong n¡ng trong mÜa! A 
Di ñà PhÆt, xin thành tâm tán thán, 
cäm niŒm công ÇÙc cûa chú. 

Khóa h†c ÇÜ®c t° chÙc tåi ngôi 
trÜ©ng trung h†c, tiŒn ÇÜ©ng xe c¶, 
song biŒt lÆp và tïnh l¥ng. VØa vào væn 
phòng ghi danh, tôi g¥p ñåi ñÙc An 
Chí, tân trø trì chùa Khuông ViŒt Na 
Uy. ThÀy trò g¥p nhau tay b¡t m¥t 
mØng, vì ThÀy An Chí là phát ngôn 
viên chính cûa GHPGVNTN tåi các 
khóa PhÆt Pháp. HÖn n»a, næm trÜ§c 
tôi ÇÜ®c cùng ThÀy tham d¿ thuy‰t 
trình tåi tråi sinh hoåt thanh thi‰u niên 
PhÆt Giáo (SHTTNPG) ª 
Aschaffenburg ñÙc QuÓc do ThÀy 
Hånh TÃn chû trÜÖng. Nên vØa thÃy 
tôi, ThÀy An Chí Çã lo cho nÖi æn chÓn 

nghÌ. ThÀy cho bi‰t ThÜ®ng T†a ViŒn 
Chû chùa Khuông ViŒt lên ngôi 
PhÜÖng TrÜ®ng và nhÆp thÃt nên ThÀy 
rÃt bÆn r¶n v§i công viŒc PhÆt s¿, cho 
nên næm nay ThÀy không Ç‰n tham d¿ 
tråi SHTTNPG ª ñÙc ÇÜ®c. Xin thành 
kính tri ân ThÀy và mong ÇÜ®c g¥p 
ThÀy trong tråi SHTTNPG næm t§i tåi 
Frankfurt. 

Nói sao cho h‰t niŠm hân hoan khi 
ÇÜ®c g¥p låi chÜ vÎ Tôn ñÙc khä kính: 
Hòa ThÜ®ng ViŒn Chû Khánh Anh, 
Hòa ThÜ®ng TrÜªng Lão Duy ThÙc  
H†c Th¡ng Hoan, ThÜ®ng T†a PhÜÖng 
TrÜ®ng Viên Giác T¿, ThÜ®ng T†a 
PhÜÖng TrÜ®ng Khuông ViŒt T¿, 
ThÜ®ng T†a Nguyên Siêu t§i tØ Hoa 
Kÿ, ThÜ®ng T†a BÒ ñŠ Tâm NhÃt 
Chân, ñåi ñÙc Trø Trì Viên Giác T¿ 
Hånh TÃn, ñåi ñÙc ñÒng Væn, SÜ Bà, 
SÜ Cô (nhÃt là SÜ Cô DiŒu Tråm T°ng 
Trì) và nhiŠu vÎ n»a. 

Hånh phúc thay trª vŠ cæn nhà 
PhÆt Giáo. Bà con quy‰n thu¶c tâm 
linh, ai cÛng hoan h› ch¡p tay niŒm 
hÒng danh chÜ PhÆt chào hÕi, vÃn an. 
Tôi ÇÜ®c các bác các cô trong Ban 
Trai Soån lôi ngay vào b‰p (tôi Ç‰n trÍ, 
thành ra gi© Quá ñÜ©ng (æn trÜa) vØa 
hoàn mãn), Çãi cho b»a cÖm chay h‰t 
sÙc thanh tÎnh và ngon miŒng. ñang 
lúc Çói bøng, thay vì theo luÆt ngÜ©i tu 
h†c chÌ ÇÜ®c æn m¶t bát cÖm úp vào 
bu°i trÜa, tôi æn ngay bÓn chén cÖm, 
m¶t Çïa xào và m¶t tô canh l§n. Các cô 
các bác trong Ban Trai Soån nhìn tôi 
æn nhÜ rÒng cuÓn, vØa hài lòng vØa ái 
ngåi. Hài lòng vì cÖm chay có ngon thì 
th¿c khách m§i chi‰u cÓ tÆn tình nhÜ 
vÆy. Ái ngåi vì các bác bi‰t r¢ng sau 
khi h‰t Çói, tôi phäi lên Chánh ñiŒn 
sám hÓi vì t¶i... æn tham! 

NhÜng ch£ng Ç®i cho tôi có th©i 
gian sám hÓi, cô HuŒ Liên tØ Anh 
QuÓc, cô DiŒu Lš tØ ñÙc QuÓc và "Çåo 
h»u bÃt Ç¡c dï" DiŒu NhÜ (tÙc Mami 
yêu quš cûa tôi) Çã kéo xuÓng b‰p 
thúc tôi æn cho nhanh Ç‹ còn bàn 
chuyŒn làm væn nghŒ. Than ôi, tôi Ç‰n 
khóa h†c Ç‹ tu thân, tâm, khÄu, š chÙ 
có phäi Ç‹ Çóng tuÒng Çâu! NhÜng m†i 
ngÜ©i cÙ cä quy‰t r¢ng: Phäi Tri Hành 
h®p nhÃt thì m§i là tu! Dù r¢ng tôi có 
cái gi†ng r°n räng cûa ông TrÜÖng Phi 
cÛng không th‹ cãi låi Tam N» ñÒng 
Ngôn (ba ngÜ©i Çàn bà cùng nói)! Th‰ 
là tôi bÎ/ÇÜ®c chÌ ÇÎnh lÆp chÜÖng trình 
væn nghŒ và làm MC cho bu°i væn 
nghŒ b‰ giäng cuÓi khóa cùng v§i cô 
HuŒ Liên (biŒt hiŒu Sen HÒng, tôi 
không thích màu s¡c nên lâu lâu g†i 
t¡t là cô Sen!)  

Qua Çó, tôi bÎ cuÓn hút vào th‰ gi§i 
thanh s¡c cûa Çêm væn nghŒ. Ngoài 
các gi© giáo lš nghe Pháp, công phu, 
cÀu an, chÃp tác trong Ban Hành 
ñÜ©ng... chúng tôi phäi liên låc v§i các 
"nghŒ sï" Ç‹ lên chÜÖng trình. Quä thÆt 
chÜa tØng thÃy, næm nay sÓ tham d¿ 
viên khoäng 650, hÖn 50% là thanh 
niên, trong lÙa tu°i 16-35. ñiŠu cÀn 
bi‰t Ç‰n, thanh niên PhÆt Tº ViŒt Nam, 
thu¶c th‰ hŒ thÙ hai, thÙ ba... tham gia 
các khóa Huân Tu, phÀn Çông rÃt 
thành công trên ÇÜ©ng h†c vÃn, s¿ 
nghiŒp th‰ tøc. Không hi‰m các Bác sï, 
Ti‰n sï, KÏ sÜ, LuÆt sÜ, Cao h†c, Cº 
nhân, Tú tài và các chuyên viên các 
ngành dÎch vø, kÏ thuÆt cao cÃp ª các 
quÓc gia Châu Âu, h† Çã tÓt nghiŒp, 
ho¥c s¡p tÓt nghiŒp. NhiŠu ngÜ©i còn 
gi» nh»ng chÙc vø lãnh Çåo trong các 
công ty, xí nghiŒp... NhÜng khi t§i v§i 
khóa PhÆt Pháp, h† cªi bÕ l§p áo th‰ 
tøc, quên Çi Ç©i sÓng nghŠ nghiŒp mà 
x¡n tay áo tham gia các Ban, làm các 
công viŒc nhÜ vŒ sinh, bÜng khay, rºa 
chén, gi» trÆt t¿... m¶t cách hoan h› và 
hæng hái. SÓ lÜ®ng thanh niên th† BÒ 
Tát Gi§i cÛng không dÜ§i 50% t°ng sÓ 
BÒ Tát tåi gia! Lành thay, tu°i trÈ ViŒt 
Nam häi ngoåi tài cao, chí cä, hæng 
say xây d¿ng s¿ nghiŒp tÜÖng lai tåi xÙ 
ngÜ©i, nhÜng không vì vÆy mà xao 
lãng Ç©i sÓng tâm linh, dÃn thân bÓ thí, 
trau giÒi væn hóa dân t¶c, tinh tÃn 
trong Çåo Pháp! TÜÖng lai ÇÃt nÜ§c 
dân t¶c, nhìn vào Çây Çã thÃy khªi s¡c 
l¡m vÆy! 

Khoäng 40 ti‰t møc væn nghŒ ÇÜ®c 
ghi danh Çóng góp v§i rÃt nhiŠu ÇŠ 
møc: Ca, vÛ, kÎch, ngâm thÖ, v†ng c°, 
hát ÇÓi... nhÜng vì th©i gian trình diÍn 
chÌ vÕn vËn 3 ti‰ng ÇÒng hÒ, nên 
chúng tôi phäi lÜ®c bÕ Çi phân nºa. S¿ 
ch†n l¿a h‰t sÙc khó khæn, phäi phân 
ÇÒng ÇŠu ra các ti‰t møc, các quÓc 
gia, các ban và các lÙa tu°i. Chúng tôi 
h‰t sÙc Çau lòng, khi phäi gåt bÕ s¿ 
Çóng góp quí báu cûa quš vÎ ra khÕi 
chÜÖng trình væn nghŒ b‰ giäng. Hôm 
nay, tôi ngÒi vi‰t låi nh»ng dòng tåp 
ghi này, xin thành tâm sám hÓi và xin 
l‡i t§i quš cô bác, anh chÎ nào không 
ÇÜ®c s¡p x‰p trình diÍn trong Çêm væn 
nghŒ Ãy. Nam mô Hoan H› Tång BÒ 
Tát Ma Ha Tát! 

Chúng tôi cÛng chân thành tán 
thán Ç‰n công ÇÙc l§n lao cûa các 
bác, các cô chú và anh chÎ em tåi ñan 
Måch. Quš vÎ lo l¡ng cho Çåi chúng 
thÆt chu Çáo, tØ nÖi æn chÓn ª, Çêm 
Ç‰n sau gi© chÌ tÎnh, m†i ngÜ©i Çã an 
giÃc, thì các anh em trÈ trong ban trÆt 
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t¿, chia nhau thÙc thâu Çêm Ç‹ Çi tuÀn 
quanh tråi, trông coi xe c¶ cho h†c 
viên không Ç‹ cho kÈ xÃu ÇÆp phá nhÜ 
trÜ©ng h®p xäy ra trong ÇÀu khóa h†c. 

Nh»ng ngày ª tråi, thÆt tuyŒt v©i. 
ñÜ®c nghe Pháp vi diŒu, ÇÜ®c trò 
chuyŒn ti‰p xúc v§i các thiŒn h»u tri 
thÙc, ÇÜ®c æn các món chay thanh tÎnh 
và nhÃt là tìm thÃy s¿ an låc tuyŒt ÇÓi 
tØ thân tâm. 

NgÅm låi, tØ khóa tu h†c PhÆt Pháp 
tåi Thøy ñi‹n mùa hå 2001 Ç‰n nay 
vÕn vËn 2 næm. Ngày Ãy, tôi may m¡n 
ÇÜ®c ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng Viên 
Giác khai thÎ và Çánh thÙc s¿ kÿ diŒu 
cûa Ç©i sÓng tâm linh, khi tôi Ç‰n cÀu 
Ngài chÌ dåy cho nh»ng Çi‹m th¡c m¡c 
trong tri‰t h†c PhÆt Giáo, Ç‹ vi‰t luÆn 
án. ThÀy Viên Giác là bÆc chân tu, nên 
chánh khí pháp l¿c rÃt månh. Tôi vÓn 
là ngÜ©i dån dï trÜ§c Çám Çông, vì Ç©i 
sÓng nghŠ nghiŒp, tôi ti‰p xúc rÃt 
thÜ©ng v§i nh»ng Topmanagers cûa 
các phái Çoàn trên th‰ gi§i, các chính 
trÎ gia các nÜ§c Tây PhÜÖng... chÜa khi 
nào tôi tÕ ra nao núng hay... run, khi 
phäi æn uÓng, h¶i h†p, Çàm Çåo v§i h†. 
NhÜng khi ngÒi trÜ§c m¥t ThÀy cÀu 
Pháp, tôi run bÀn bÆt, không nói lên 
l©i. Tôi có cäm giác ThÀy nhìn thÃu h‰t 
cái tâm th‰ tøc hoang Çàng cûa tôi. 
ThÀy dåy tôi nh»ng ÇiŠu rÃt cÖ bän 
trong các nghi thÙc tâm linh, nhÜng 
nh»ng l©i khai thÎ ÇÀu tiên Ãy nhÜ 
nh»ng ánh sáng nhiŒm mÀu soi vào 
nÖi tâm thÙc tÓi tæm bÎ bao b†c bªi ngã 
mån, trí th‰ biŒn thông, vô minh mà tôi 
thÜ©ng hãnh diŒn. TØ Çó, tôi tìm Ç‰n 
các thiŒn h»u tri thÙc cÀu h†c hÕi v§i 
h†, các thiŒn h»u tri thÙc tìm Ç‰n tôi Ç‹ 
hÜ§ng dÅn, chÌ bäo. Bao nhiêu vÎ ThÀy 
Çã Ç‰n cho tôi nh»ng bài Pháp nhiŒm 
mÀu.  

Mùa xuân næm nay, tôi ÇÜ®c duyên 
lành Ç‰n hÀu ñåi Lão Hòa ThÜ®ng 
HuyŠn Quang tåi Quäng Ngãi, dù 
chính quyŠn gây cho rÃt nhiŠu khó 
khæn, nhÜng nh»ng giây phút ÇÜ®c hÀu 
Ngài, quä là phÜ§c ÇÙc cho tôi.  

Tôi Ç‰n Thanh Minh ThiŠn ViŒn 
trên ÇÜ©ng TrÀn Huy LiŒu, quÆn 3, hÀu 
Hòa ThÜ®ng Quäng ñ¶ thì h† không 
cho g¥p m¥t, nên Çành ÇÙng trÜ§c 
phòng Ngài bái chào và lui bÜ§c.  

M¶t duyên phúc l§n lao cho tôi là 
nh»ng gi© ti‰p ki‰n v§i ThÜ®ng T†a 
TuŒ SÏ tåi Tu viŒn Quäng HÜÖng Già 
Lam. Tôi ÇÜ®c bi‰t vŠ Ngài rÃt nhiŠu 
qua sách vª, nhÜng chÜa bao gi© tôi 
nghï mình låi có phÜ§c phÀn làm ÇŒ tº 
cûa Ngài. ThÀy TuŒ SÏ gÀy l¡m, dáng 
ngÜ©i kh¡c kh°, ÇÖn sÖ, nhÜng ThÀy 

có Çôi m¡t sáng diŒu kÿ và sâu thæm 
th£m. ñôi m¡t cûa trí tuŒ siêu phàm, 
cûa š chí v»ng ch¡c nhÜ kim cÜÖng bÃt 
hoåi, cûa tØ bi che chª cä chúng sinh. 
Tôi Ç‰n hÀu Ngài vào bu°i sáng tinh 
sÜÖng, Ngài ti‰p tôi trong cæn phòng 
nhÕ ÇÜ®c ngæn làm hai cûa Ngài. Tôi 
vØa kính phøc, vØa thÜÖng cäm ngÜ§c 
m¡t nhìn ThÀy, m¶t ngÜ©i Çã tØng bÎ 
án tº hình, m¶t nhà bác h†c v§i tri sª 
PhÆt h†c, Tri‰t h†c, Ngôn ng» h†c và 
Thi phú sâu th£m vô b©. Gi†ng nói cûa 
ThÀy nhÕ nhË, nhÜng rÃt rõ ràng Çi sâu 
vào lòng ngÜ©i nghe. Qua m¶t tuÀn 
trà, tâm tôi bÎ Ngài nhi‰p phøc hoàn 
toàn, dù không chuÄn bÎ s¤n, tôi ch®t 
thÃy nhân duyên Ç‰n v§i Tam Bäo 
bØng sáng trong lòng, tôi xin ThÀy làm 
lÍ quy y cho ngay tåi phòng ThÀy. 
ThÀy th¡p nhang bàn PhÆt, hÜ§ng dÅn 
tôi hành lÍ và ban cho tôi Pháp danh 
Quäng DiŒu. Tôi ngÆp chìm trong hånh 
phúc an låc. Thân tâm tôi chÃn Ç¶ng 
mãnh liŒt, tôi thÃy mình nhÜ hóa thai 
hoán cÓt bÜ§c vào cu¶c Ç©i khác, tØ 
nay tôi Çã trª thành ngÜ©i con PhÆt 
chân chính. TØ m¶t kÈ hoang Çàng 
phàm phu, tôi ch®t thÃy ÇÜ®c š thÙc 
phøng s¿ Tam Bäo và chúng sinh 
bØng sÓng trong lòng. Sau khi Çänh lÍ 
trÜ§c bàn th© PhÆt, tôi cung kính Çänh 
lÍ SÜ Phø tam bái. Xin nói thêm, vì cái 
tâm ngã mån cûa tôi trÜ§c Çây, tôi chÌ 
låy PhÆt, låy chÜ vÎ ñåi BÒ Tát và Ông 
N¶i tôi. ThÀy NhÜ ñi‹n là vÎ ThÀy ÇÀu 
tiên tôi tå lÍ khai thÎ b¢ng ba låy và 
ThÀy TuŒ SÏ là vÎ ThÀy thÙ hai tôi 
thành tâm Çänh lÍ.  

Sau khi quy y v§i ThÀy TuŒ SÏ, tôi 
ra Hà N¶i nhìn cänh B¡c Hà Çón xuân. 
NhÜng trong tâm tôi, nguÒn an låc vÅn 
chan hòa gi»a chÓn ch® Ç©i. ThÃy bao 
nhiêu cänh kh°, khi‰n tâm tôi xao 
Ç¶ng và tìm cách giúp Ç«, song s¿ 
nhiŒm mÀu trª thành ngÜ©i con PhÆt 
vÅn cho tôi s¿ bình an t¿ tåi. Có lÀn 
ÇÙng ng¡m cänh hoàng hôn bên b© 
HÒ Tây, tôi ch®t låc vào cänh gi§i tïnh 
l¥ng cûa thiŠn ÇÎnh. Tôi không nghe 
ti‰ng ngÜ©i nói, ti‰ng Òn ào xung 
quanh n»a, cÖn gió nhË th°i t§i, cánh 
hoa ñào vÜÖng rÖi, cánh hoa Mãn 
ñình HÒng ch®t lay, cánh hoa Vån Th† 
rì rào rung rÄy, cánh hoa ThÜ®c DÜ®c 
khiêu khích thách ÇÓ, hoa Mai vàng 
(ch¡c m§i tØ miŠn Nam chª ra) và nø 
TÀm Xuân nhÜ dŒt nên bÙc tranh tuyŒt 
mÏ. NguÒn thÖ tØ Çâu tràn vŠ, tôi s¡p 
x‰p vi‰t ÇÜ®c nên bài thÖ ThÃt Ngôn 
Bát Cú, dâng lên cúng dÜ©ng, thay l©i 
cäm tå ThÀy B°n SÜ TuŒ SÏ: 

Gió nhË, mây trôi, hoa vÅn tÜÖi 

Tr©i Tây, ánh sáng rång ng©i ng©i 
Trúc bi‰c, TÀm Xuân e Ãp nø 
Mai vàng, ñào th¡m r¶ nÖi nÖi 
Tâm thiŠn tuy nhåt, song liÍu ng¶ 
Trí th‰ dÀu thâm, ch£ng hi‹u Ç©i 
Træm ngàn vån Pháp, do tâm tåo 
Gió nhË, mây trôi, hoa vÅn tÜÖi. 
Sau cái nhân duyên nhiŒm mÀu Ãy, 

cánh cºa PhÆt Pháp ch®t mª ra cho 
tôi. Tôi có cÖ h¶i ÇÜ®c bao nhiêu thiŒn 
h»u tri thÙc dÅn d¡t chÌ bày. Hôm nay 
tôi vi‰t xuÓng Çây nh»ng hàng ch» tri 
ân gºi t§i chÜ vÎ Tôn ñÙc: Hòa ThÜ®ng 
Th¡ng Hoan, Hòa ThÜ®ng Minh Tâm, 
ThÜ®ng T†a NhÜ ñi‹n, ThÜ®ng T†a Trí 
Minh, SÜ Phø TuŒ SÏ, ñåi ñÙc An Chí, 
ñåi ñÙc Hånh TÃn, ñåi ñÙc ñÒng 
Væn, ñåi ñÙc Hånh TØ... xin cäm tå 
các BÒ Tát tåi gia cô DiŒu ñông, cô 
Quy Nguyên, cô Nguyên Ng†c, bác 
Nguyên Biên, chÎ DiŒu Lš, anh ThiŒn 
Tín... và hai vÎ BÒ Tát Ç¥c biŒt DiŒu 
NhÜ và ñÙc Trí Çã nuôi con khôn l§n 
nên ngÜ©i, chÌ cho con ÇÜ©ng ngay lÓi 
th£ng. 

ñêm væn nghŒ b‰ måc khá thành 
công, tuy nhiên vì thi‰u nhân l¿c trong 
ban væn nghŒ nên có Çôi khi sân khÃu 
bÎ trÓng ít phút, nên MC HuŒ Liên và 
Quäng DiŒu phäi nói dông dài Ç‰n ti‰t 
møc k‰ ti‰p ÇÜ®c chuÄn bÎ. ChÜÖng 
trình có nhiŠu ti‰t møc rÃt Ç¶c Çáo, các 
vÛ khúc thÆt tuyŒt v©i, các gi†ng ca 
thÆt Çiêu luyŒn... M†i ngÜ©i ÇŠu v‡ tay 
nhiŒt liŒt tán thÜªng. Tuy nhiên, có ít 
nhiŠu s¿ viŒc không th‹ tránh khÕi sai 
sót, chúng tôi chân thành mong chÜ vÎ 
vì tình tØ bi cûa chÜ PhÆt chÜ BÒ Tát 
mà hoan h› cho. 

Næm ngày trôi qua thÆt nhanh, bao 
nhiêu k› niŒm thân thÜÖng còn vÜÖng 
vÃn trong lòng, nh»ng gÜÖng m¥t an 
låc, nh»ng nø cÜ©i vô Üu, nh»ng bài 
Pháp trân báu, tôi chÜa th‹ tÜ©ng trình 
h‰t ÇÜ®c, nhÜng tôi hÙa së trình bày 
Ç‰n quš Ç¶c giä trong các bài k‰ ti‰p. 

ñ‹ k‰t thúc bài tåp ghi này, tôi vi‰t 
hai câu thÖ c° gºi hÀu quš vÎ: 

"Thºa kh¡c tÜÖng phùng nhÜ nhÃt 
m¶ng 

M¶ng trung c¿u h»u cánh nhÜ hà?" 
(Gi© kh¡c tÜÖng phùng nhÜ giÃc 

m¶ng 
Bån lòng nay bi‰t ª nÖi nao?) 
 
Kính chúc chÜ vÎ thân tâm thÜ©ng 

an låc, tinh tÃn và chóng thành PhÆt 
Quä. 

Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni 
PhÆt �   
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MỘT CHUYẾN 
HÀNH HƯƠNG 
 

Thành tâm, cung kính tưởng niệm 
Chư Giác Linh 

CỐ H.T. THÍCH THIỀN ÐỊNH VÀ  
CỐ HT. THÍCH TRUNG QUÁN 
 

Nhựt Trọng 
 
Nhân mùa Ðại Lễ Vu Lan báo hiếu 

năm nay, Chi Hội Phật Tử VNTN 
Aschaffenburg & VPC có tổ chức một 
chuyến hành hương thăm viếng các 
chùa tại miền Nam nước Pháp trong 
thời gian 7 ngày. Một số Phật Tử 
thuộc Chi Hội PTVNTN Mannheim & 
VPC có nhân duyên được tham dự 
chuyến hành hương nầy. 

Từ 7 giờ sáng ngày 19.08.03, 
chúng tôi đã có mặt nơi điểm hẹn tại 
Ma.Neckarau để chờ xe Bus và các 
Ðạo hữu đến từ Aschaffenburg.  

Sau khi xếp các hành lý lỉnh kỉnh 
lên xe, Ðạo hữu Minh Dũng, Trưởng 
Ban Tổ Chức điểm danh và thông báo 
vài điều cần thiết cho chuyến đi rồi xe 
Bus khởi hành. 

Như ý nghĩa của  chuyến hành 
hương là thăm viếng các cảnh chùa, lễ 
Phật, vấn an quý Chư Tôn Ðức, nghe 
Pháp, làm công quả và cúng dường... 
kết hợp với việc du ngoạn vài thắng 
cảnh tại địa phương để nâng cao kiến 
thức và bồi dưỡng sức khỏe; dọc 
đường chúng tôi được xem  Paris by 
Night để giải trí cũng như được xem 
Video Tang lễ cố Hòa Thượng THÍCH 
TRUNG QUÁN để chiêm nghiệm 
nhiều hơn về Pháp môn tu Tịnh Ðộ và 
việc vãng sanh lưu xá lợi của nhiều 
Chư Tôn Ðức Tăng Ni cũng như Cư sĩ 
tại gia trong thời gian gần đây. Ngoài 
ra, chúng tôi còn có dịp kể những mẩu 
chuyện mang nhiều Ðạo tình, hát cho 
nhau nghe những bài tân cổ nhạc 
nhiều Ðạo vị. 

Xe Bus đã chạy ngang qua trung 
tâm thành phố Lyon. Ðây là lần thứ hai 
có được nhân duyên trở lại thăm chùa, 
tôi cảm thấy lòng mình dâng lên một 
niềm cảm xúc, nôn nao. Ðúng 18 giờ 
30 phút, phái đoàn hành hương đã 
đến địa điểm đầu tiên. Phía bên trái 
chúng tôi là cổng chùa THIỆN MINH 
và xa tít trên cao, ngôi Già Lam thật 
trang nghiêm, thanh thoát nổi bật trong 
ánh nắng hoàng hôn. 

Chúng tôi vấn an Thượng Tọa Viện 
chủ; Thầy đã đón tiếp chúng tôi với 
những nụ cười thân thương, gần gũi. 
Sau đó, chúng tôi tập trung lên chánh 
điện để lễ Phật.  Bữa ăn chiều nay quý 
Ðạo hữu "chủ nhà" đã chiêu đãi chúng 
tôi một chầu bún rêu thật ngon. 

Sáng hôm sau, Thượng Tọa đã 
hướng dẫn chúng tôi thời khóa trì tụng 
Thần chú Thủ Lăng Nghiêm vô cùng 
an lạc. Tiếp theo là phần tác bạch 
cúng dường. Ðặc biệt, chúng tôi còn 

được chiêm bái Xá Lợi Phật. Ban Tổ 
Chức cũng không quên xin được chụp 
hình lưu niệm cùng với TT Viện chủ và 
quý Chư Tôn Ðức. 

Chùa Thiện Minh tọa lạc trên một 
đồi cao. Từ dưới lộ, sau Cổng Tam 
Quan thật uy nghi, chúng tôi nhìn thấy 
bao quát cảnh chùa vô cùng thanh 
lịch. Khách hành hương phải trải qua 
gần trăm bực thang mới đến ngôi nhà 
khách. Phòng ăn ở dưới Keller. Còn 
Chánh Ðiện thì ở trên lầu. Từ hành 
lang phía trước và hai bên hông 
Chánh Ðiện, chúng ta có thể nhìn thấy 
cảnh trí chung quanh chùa; xa xa là 
rặng núi chập chùng; Thầy nói với 
chúng tôi: Rặng núi đó là một tấm bình 
phong che chở cho chùa...!  Nhìn 
xuống sân chùa, chúng tôi cũng thấy 
những công trình kiến trúc vô cùng mỹ 
thuật và mang nhiều Ðạo vị qua các 
sự tích: Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật Ðản Sanh, thuyết Pháp lần đầu 
tiên độ cho năm anh em Kiều Trần 
Như, Ðức Phật nhập diệt...  

Sau khi ăn điểm tâm, nghe Pháp, 
phái đoàn hành hương đã tạm biệt để 
lên đường về chùa PHÁP HOA ở 
Marseuille. Nhân dịp tiện đường, 
Thượng Tọa đã hoan hỷ hướng dẫn 
chúng tôi ghé thăm chùa PHẬT 
QUANG, cách Lyon khoảng trên 
100Km. Ðây là một cảnh chùa rất 
ngoạn mục, cũng do Thầy hỗ trợ để 
xây dựng nên, nhưng cho đến nay 
chưa có Thầy trụ trì. 

18 giờ ngày 20.08.03, chúng tôi đã 
đến chùa PHÁP HOA. Từ dưới chân 
núi nhìn lên cổng chùa cao vời vợi trên 
kia, lại phải mang theo nhiều hành 
trang lỉnh kỉnh, chúng tôi phải... thở ba 
hơi, nhắc nhở nhau nói.... "khỏe, khỏe, 
để đi đến nơi, về đến chốn"! Các Ðạo 
hữu trẻ đã nhiệt tình phụ giúp cho các 
Bác lớn tuổi. Ðặc biệt, anh Ðịnh, một  
Phật Tử cận sự của chùa Pháp Hoa 
đã dùng xe hơi nhỏ để chở các hành 
lý lên chùa, dành cho chúng tôi một 
tình cảm thân thiết như đã quen biết 
nhau từ lâu. 

Sư Cô GIÁC TỪ đã đón tiếp chúng 
tôi bằng những nụ cười, những tiếng 
chào hỏi thật thân thương. Chúng tôi 
vấn an Sư Cô và xin lên Chánh Ðiện 
để lễ Phật. Ở đây không có nhiều Phật 
Tử, không có Ban Trai Soạn, nên Sư 
Cô đã chỉ dẫn cho chúng tôi các phòng 
ốc, bếp v.v… và trong suốt thời gian 5 
ngày lưu lại đây, chúng  tôi đã tự túc 
nấu ăn. 

Ngoài những thời khóa tụng Kinh, 
lễ Phật, nghe Pháp, chúng tôi xin phép 
Sư Cô cho đi tham quan vài thắng 
cảnh tại địa phương, mua sắm kỷ vật 
và đặc biệt là đi tắm biển. Anh Ðịnh 
cũng đã nhiệt tình hướng dẫn chúng 
tôi… 

Chùa PHÁP HOA do Cố Hòa 
Thượng THÍCH THIỀN ÐỊNH đã dầy 
công xây dựng. Riêng bản thân chúng 
tôi, chỉ được gặp Hòa Thượng một lần 
khi Hòa Thượng qua chùa Viên Giác 
để đón mừng Ðức Ðạt Lai Lạc Ma thứ 

14  vào ngày 18.06.1995. Vô cùng tôn 
kính phong cách cũng như đức độ của 
Hòa Thượng, nhưng khi Ngài viên tịch, 
chúng tôi cũng không có nhân duyên 
đến đảnh lễ, tiễn đưa! Hôm nay, đến 
đây, được tận  mắt nhìn thấy cảnh 
chùa thật đẹp,  phải nói là hết sức 
trang nghiêm, thanh tịnh; chúng tôi 
thấy lòng mình nao nao, nhớ thật 
nhiều hình bóng cũng như công đức 
của Thầy! Trên một đỉnh đồi phía 
trước, bên phải của chùa là  Thích Ca 
Phật Ðài với Tôn Tượng Ðức Bổn Sư, 
ngự trên một bảo tọa thật oai nghi. 
Bên cạnh, phía dưới là Tháp của Cố 
Hòa Thượng. Lên đây, đảnh lễ Phật, 
đảnh lễ Xá Lợi của Ngài, chúng tôi đã 
chí tâm ngưỡng nguyện để có được 
thêm nhiều tha lực cho bước đường tu 
học của mình. Ngay phía trước, trên 
một cột cao, lá cờ Phật Giáo tung bay 
trong gió. Ðặc biệt, Sư Cô Giác Từ đã 
dành cho phái đoàn hành hương Ðức 
quốc vinh hạnh được thay lá cờ Phật 
Giáo mới tinh. Chúng tôi cảm niệm 
tâm tình, ý nhị của Cô, cho chúng tôi 
lưu lại nơi đây một kỷ niệm. 

Trong thời gian ở đây, chúng tôi 
cũng có đến viếng chùa PHỔ ÐÀ. 
Hôm đó Sư Cô Như Quang vắng mặt 
vì bận Phật sự tại Strasbourg; Sư Cô 
Diệu Huệ đã đón tiếp chúng tôi rất 
thân thiết. 

Sáng nào chúng tôi cũng tham dự 
thời khóa trì tụng Thần Chú Thủ Lăng 
Nghiêm do Sư Cô chủ trì và chúng tôi 
đã thay nhau làm Duy Na, Duyệt 
chúng. Khi nghe Pháp hoặc trong các 
bữa ăn, chúng tôi luôn giữ nền nếp 
của người Phật Tử tại Ðức quốc và 
Sư Cô đã nhiệt tình khen ngợi.    

Tối ngày 23.08.03, phái đoàn 
chúng tôi cũng có tổ chức một  buổi 
Văn nghệ để cúng dường Chư Phật, 
dâng lên Sư Cô ít nhiều tâm tình, kỷ 
niệm và cùng chung vui để sáng ngày 
mai lên đường tiếp tục chuyến hành 
hương. Hầu hết Cô Bác, Ðạo hữu đã 
đóng góp thật nhiều tiết mục và đêm 
Văn nghệ thật tươi vui.  

Khởi hành từ lúc 9 giờ 30 sáng 
ngày 24.08.03, nhưng vì kẹt xe nên 
đến hơn 20 giờ, phái đoàn hành 
hương mới đến chùa PHỔ HIỀN. 
Chúng tôi cung kính vấn an Sư Bà 
THÍCH NỮ NHƯ TUẤN, lễ Phật và rất 
vui mừng được gặp Sư Cô Như 
Quang cùng quý Cô thường trụ tại 
chùa. 

Sáng ngày 25.08.03, chúng tôi 
được tham dự thời khóa trì tụng Thần 
Chú Thủ Lăng Nghiêm, niệm Phật và 
đi kinh hành nhiễu Phật thật lâu. Sau 
đó, Sư Bà đã ban cho Phật Tử những 
lời Pháp Nhủ vô cùng quý báu, sách 
tấn về Pháp Môn tu Tịnh Ðộ, chuyên 
trì niệm Phật. 

Dùng điểm tâm xong, chúng tôi đã 
từ giã Sư Bà cùng quý Cô. Nhưng 
trước khi lên đường trở về Ðức, chúng 
tôi còn được quý Ðạo hữu Minh Trọng 
và chú Hiếu  hướng dẫn tham quan 
thành phố Strasbourg, nhà thờ chánh 
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và mua sắm chút ít quà biếu cho 
những người ở nhà. 

Quý Thầy Cô thường sách tấn 
Phật Tử nên tổ chức các cuộc hành 
hương kết hợp với du ngoạn để vừa tu 
học vừa nâng cao kiến thức. Chúng tôi 
hết sức vui mừng vì chuyến đi đã 
thành công viên mãn. Năm mươi Phật 
Tử, 38 người lớn và 12 trẻ em đã có 
được nhân duyên thăm viếng 5 cảnh 
chùa, lễ Phật, vấn an quý Chư Tôn 
Ðức, làm công quả, cúng dường và 
bên cạnh chúng tôi cũng được tham 
quan các thắng cảnh tại địa phương, 
đặc biệt là có được nhiều giờ tắm biển 
để bồi dưỡng sức khỏe, "nạp năng 
lượng" cho mùa Ðông giá buốt sắp 
đến!! 

Dọc đưòng, nhiều Cô Bác, nhiều 
Ðạo hữu đã nhiệt tình kể lại những 
mẩu chuyện mang nhiều Ðạo tình, hát 
cho nhau nghe những bài ca nhiều 
Ðạo vị. Suốt  thời gian 7 ngày, chúng 
tôi đã cùng đi trên một chuyến xe, 
cùng sống chung trong những mái 
chùa, trao nhau những tình cảm và kỷ 
niệm thân thương. Nhân dịp nầy, tôi 
có kề về trường hợp vãng sanh của 
Bác THIỆN PHÁP Hà Thị Lan Anh. 
Ðặc biệt, chúng tôi đã nhắc đến điều 
mà Thượng Tọa Phương Trượng chùa 
Viên Giác đã nói với Bác trong lúc lâm 
chung là: "Nếu Bác muốn được như ý 
nguyện, có đông đủ Thầy, Bạn thì Bác 
ra đi trước cuối tuần nầy, vì qua thứ 
hai tất cả phải đi dự khóa tu tại Ðan 
Mạch". 

Và chắc chắn rằng, do tha lực của 
Chư Phật, Chư Bồ Tát, do công đức tu 
trì, do hạnh nguyện của Bác Thiện 
Pháp mà Bác đã xả bỏ xác thân tứ đại 
đúng như lời nguyện của Thầy: Rạng 
sáng ngày thứ sáu, Bác đã ra đi để 
ngày Thứ bảy, quý Chư Tôn Hòa 
Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng, 
Ni cùng rất nhiều Ðạo hữu Phật Tử đã 
cử hành lễ nhập liệm cho Bác và ngày 
Chủ nhựt thì Tang lễ đã viên thành. 
Thật là một nhân duyên thù thắng, một 
tấm gương chói sáng cho Phật Tử 
chúng ta trên bước đường hành trì 
Pháp Môn Tịnh Ðộ. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn 
Ban Tổ Chức, nhất là anh chị Minh 
Dũng đã bỏ ra nhiều thời gian và công 
sức để cho chúng tôi có được một 
chuyến hành hương nhiều lợi lạc. 

Xin cung kính cảm niệm quý Chư 
Tôn Ðừc đã từ bi ban cho chúng con 
nhiều tình cảm thân thương, những lời 
Pháp nhủ quý báu. 

Xin chân thành cám ơn anh chị 
Ðịnh đã tự nguyện và nhiệt tình hướng 
dẫn chúng tôi tham quan đây đó trong 
suốt 5 ngày chúng tôi ở tại chùa Pháp 
Hoa, Marseille. Xin cám ơn anh Minh 
Trọng và chú Hiếu thật nhiều. 

Sau hết, xin cảm tạ tất cả tâm tình 
Ðạo hữu đã gởi gấm cho nhau để 
chuyến đi được an vui và thành công 
viên mãn. 

 
Nam Mô A Di Ðà Phật 

Tin Sinh Hoåt 
H¶i Tình ThÜÖng ñÙc QuÓc 
CÙu Tr® ThÜÖng Ph‰ Binh 

Quân L¿c ViŒt Nam C¶ng Hòa 
 

Tháng 6 næm 2003 vØa qua, nhân 
dÎp LÍ K› NiŒm 25 næm thành lÆp 
Chùa Viên Giác và xuÃt bän báo 
Viên Giác, H¶i TT - ñÙc QuÓc Çã 
Ç‰n gi§i thiŒu sinh hoåt cûa H¶i tåi 
Chùa Viên Giác. Nh© vÆy, Çã có 
nhiŠu ân nhân lÜu tâm Ç‰n viŒc tr® 
giúp cho ThÜÖng Ph‰ Binh/ 
QLVNCH, nh»ng Chi‰n sï Anh hùng 
mà chúng ta mang Ön h† muôn Ç©i. 

 
NH»NG TƒM L¼NG VàNG 

 

 (ti‰p theo) 
 
Bà TrÀn ThÎ NhÆt HÜng (Schweiz) 

300€, Ông NguyÍn H»u ñåi (Bielefeld) 
20€,  QuÀy Hàng Tình ThÜÖng Chùa 
Viên Giác (Hannover) 100€, Bà 
PhÜÖng Quÿnh-NguyÍn ThÎ HiŠn 
(Hamburg) 57€, Bà HÒ ThÎ Lâm 
(Bietgheim-Bissingen) 20€, Bà Ng. ThÎ 
Thu Hà (Offenbach) 30€, Ông Trang 
Nguyên (Offenbach) 50€, Bà Ngô ThÎ 
Nga (Troys-France) 20€, Ông TrÀn 
H»u LÜ®ng (Neu-Anspach) 100€,  Ông 
NguyÍn Tích Phùng (Hamburg) 50€,  
Bà Ng. ThÎ Chi (Krefeld) 50€, Ông Bà 
Phåm Væn Thùy & Ng. Kim Phøng 
(Pforzheim) 25€, Ông Bà Phåm Phú 
Minh & VÛ ThÎ Ng†c TuyŠn (Norway) 3 
hÒ sÖ (Çã gªi vŠ giúp TPB 246€ k‹ cä 
cÜ§c phí), Ông TriŒu CÄm ViÍn (Liège-
BÌ) 2 hÒ sÖ. 

 

DANH SÁCH PH  BINH  
NHÆN TI“N 

 (ti‰p theo) 
 
� Sài Gòn: Ng. Væn Vø 50€, NhÆn 

882.500 ÇVN: NgyÍn Væn Hùng, 
NguyÍn Væn Hoàng DiŒu, TrÜÖng Kim 
DÛng, ñ¥ng Væn Minh. 

� ñà N¤ng: NguyÍn Phiên 817.500 
ÇVN. 

� Quäng Ngãi: NhÆn 817.500 ÇVN 
NguyÍn Væn Hùng, TrÀn Minh Quang, 
NguyÍn TuÃn Khanh; NhÆn 
825.000ÇVN: Lê Liêm, Lê Chinh, Ng. 
Minh Tâm, Ng. Væn Tuân, ñinh Ân, 
Ngô Væn Bình. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ñêm ca  
VÛ Tình THÜÖng 

 

T° chÙc tåi:  
H¶i trÜ©ng nhà th© St. Andrea 

Nürnbergstrasse 184 Orschel-
Hagen (Reutlingen) 

ThÙ Bäy ngày 01.11.2003  
tØ 17 gi© 00 Ç‰n  23 gi© 30 
 
* Karaoke & Då vÛ v§i dàn Âm 

Thanh tuyŒt häo * ñÀy Çû dïa Karaoke 
chính bän v§i các bài ca hay, ÇÜ®c m†i 
ngÜ©i Üa thích* Khung cänh h»u tình 
v§i các món æn ÇÆm Çà hÜÖng vÎ Quê 
HÜÖng   

- X° SÓ Tobola v§i nhiŠu lô trúng 
Çáng giá. 

* ñÎa Çi‹m dÍ tìm, nhiŠu ch‡ ÇÆu 
xe gÀn. 

H¶i Tình ThÜÖng/ ñÙc QuÓc 
Trân Tr†ng Kính M©i 

 
ñÎa ChÌ Liên Låc: 
1)- NguyÍn Thành Nam  Tel. 0711- 

244927.          
2)- NguyÍn Væn T¶  Tel. 07121- 

46510 
3)- NguyÍn Ti‰n Hóa, Konto 

Nr.0305459700,  
      BLZ 64080014, Dresdnerbank 

Reutlingen    

                           (VH  TrÀn ghi) 

Sách m§i xuÃt bän 
"Hånh Phúc Trong TÀm Tay" 

cûa ThiŒn Xuân -  
Inna Malkhanova  

do chùa Viên Giác xuÃt bän 
næm 2003. 

Sách nÀy dành cho các bån trÈ 
Çang bÜ§c vào Ç©i ! 

Và cÛng dành cä cho các bÆc 
cha mË, ông bà cûa các bån! 

- Sách dày 296 trang. Bìa hình 
màu. 
- Gi§i thiŒu cûa ThÜ®ng T†a Thích 
NhÜ ñi‹n, PhÜÖng TrÜ®ng chùa 
Viên Giác. 
- Giá ûng h¶ 12 Euro (chÜa k‹ 
cÜ§c phí bÜu ÇiŒn) 
- TÃt cä sÓ tÎnh tài do Ç¶c giá mua 
ûng h¶ së ÇÜ®c sung vào quÏ 
phát tri‹n NiŒm PhÆt ñÜªng 
"Thäo ñÜ©ng" tåi Nga. 

ñÎa chÌ liên låc : 
Chùa Viên Giác - Hannover. 
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Sân KhÃu 

Áo Lam 
(ñêm Væn NghŒ mØng ñåi LÍ Vu 

Lan 2547 tåi Berlin) 
 

ThiŒn Hånh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ThiŒn hånh 

 
háng bäy, mùa xá t¶i vong 
nhân, mùa Báo Hi‰u cûa 

nh»ng ngÜ©i con PhÆt theo gÜÖng ñÙc 
ñåi Hi‰u Møc KiŠn Liên, tháng bäy 
mùa Vu Lan là mùa hånh phúc nhÃt 
cûa nh»ng ngÜ©i còn cha mË khi trên 
áo mình cài m¶t bông hÒng ÇÕ... và 
ngÆm ngùi tÜªng niŒm Ç‰n ÇÃng sanh 
thành khi mình nhÆn m¶t bông hoa 
tr¡ng... Báo Ân Cha MË là m¶t viŒc 
làm cao quš nhÃt cûa b°n phÆn làm 
con vì cha mË là hình änh cûa quê 
hÜÖng, uÓng nÜ§c phäi nh§ nguÒn. 

Berlin, thû Çô cûa nÜ§c ñÙc, nÖi có 
ngôi chùa Linh ThÙu v§i s¿ hÜ§ng dÅn 
cûa Ni SÜ Trø Trì Thích N» DiŒu 
PhÜ§c, có SÜ Cô Tâm Viên, có Gia 
ñình PhÆt Tº Chánh NiŒm, ÇÖn vÎ tiên 
phong, l§n månh và cÛng là nÖi xuÃt 
thân cûa nhiŠu nhân tài Áo Lam... 

Tháng bäy cÛng là tháng nghÌ hè, 
nhÜng nh»ng ngÜ©i Áo Lam Chánh 
NiŒm Çang mang h‰t khä næng mình 
Ç‹ chung sÙc cùng v§i chùa t° chÙc 
lÀn ÇÀu tiên ñêm Væn NghŒ MØng ñåi 
LÍ Vu Lan, Çây cÛng là s¿ mong muÓn 

cûa ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng Viên 
Giác và PhÆt Tº chùa Linh ThÙu, møc 
Çích nh¢m gi§i thiŒu ngôi chùa và s¿ 
hÜ§ng dÅn tinh thÀn PhÆt Tº ViŒt Nam 
cûa Ni SÜ tåi thû Çô thÓng nhÃt này.  

Tai nghe không b¢ng m¡t thÃy, Ç‰n 
nÖi m§i nhìn rõ s¿ chuÄn bÎ quy mô và 
c¿c nh†c cûa anh chÎ em Gia ñình 
PhÆt Tº Chánh NiŒm, chùa n¢m xa 
nên m†i s¿ tÆp d®t và hoàn thành kÏ 
thuÆt sân khÃu ÇŠu ÇÜ®c tÆp trung tåi 
nhà Huynh TrÜªng trách nhiŒm, nhà 
có bao nhiêu phòng ÇŠu ÇÜ®c mang ra 
tÆn døng Ç‹ chuÄn bÎ cho Çêm væn 
nghŒ, phòng tÆp múa, phòng tÆp kÎch, 
phòng làm kÏ thuÆt, thÆm chí không Çû 
ch‡ phäi mang ra trÜ§c cºa nhà làm, 
cÛng may hàng xóm vui vÈ cäm thông, 
khách Ç‰n nhà thÃy cänh này ai cÛng 
phäi l¡c ÇÀu khâm phøc s¿ hy sinh l§n 
lao cûa gia Çình bån. 

Mùa Nh§ ÷n Cha MË PhÆt lÎch 
2547, næm thÙ ba nhân duyên m§i h¶i 
Çû sau hai næm d¿ ÇÎnh t° chÙc nhÜng 
không thành vì nhiŠu lš do, Çêm Væn 
nghŒ chû ÇŠ ,,Cha mË và Quê HÜÖng 
& UÓng nÜ§c nh§ nguÒn,, ÇÜ®c khai 
diÍn vào ngày thÙ bäy 02.08 vào lúc 
18:30 tåi råp hát l§n có gh‰ ngÒi nhÜ 
trong råp Kino, có sân khÃu r¶ng ÇËp, 
có sÙc chÙa khoäng 700 ngÜ©i; tham 
d¿ Çêm Væn NghŒ có PhÜÖng TrÜ®ng 
chùa Viên Giác, Hòa ThÜ®ng Ki‰n 
Tánh tØ ViŒt Nam, ñåi ñÙc Thông Trí 
Ç‰n tØ Hòa Lan, chÜ Ni tØ ViŒt Nam, 
chÜ Ni chùa Linh ThÙu và chùa Bäo 
Quang cÛng nhÜ rÃt Çông quan khách 
ngÜ©i ñÙc, tuy thÜ m©i và quäng cáo 
hÖi trÍ, nhÜng Çêm Væn NghŒ Çã lôi 
cuÓn ÇÜ®c khoäng 500 khán giä Ç‰n 
ûng h¶. 

Vi‰t vŠ Gia ñình PhÆt Tº Chánh 
NiŒm là phäi k‹ tài làm væn nghŒ và kÏ 
thuÆt sân khÃu, tØ nh»ng næm ÇÀu 
Chánh NiŒm Çã thû vai chánh trong 
nh»ng Çêm Ca Nhåc do chùa Viên 
Giác t° chÙc, nh»ng håt giÓng tÓt này 
ÇÜ®c truyŠn thØa cho Ç‰n ngày nay, 
các bÆc Çàn em theo bÜ§c chân nh»ng 
ngÜ©i Çi trÜ§c, vÅn ti‰p tøc hoàn thành 
sÙ mŒnh m¶t cách tÓt ÇËp. 

Các Gia ñình PhÆt Tº bån tØ kh¡p 
nÖi trên nÜ§c ñÙc Çã Çáp l©i m©i vŠ 
trang Çi‹m cho Çêm væn nghŒ thêm 
hoa, thêm lá. Hôm nay t° chÙc Gia 
ñình PhÆt Tº Çang mang nghŒ thuÆt 
cúng dÜ©ng mùa Vu Lan th¡ng h¶i.  

Khai måc Çêm Væn nghŒ là phÀn 
diÍn væn chào mØng cûa Ni sÜ Linh 
ThÙu: ,,ñ‰n tham d¿ là bäo tÒn, gi§i 
thiŒu truyŠn thÓng tÓt ÇËp cûa PhÆt 
Giáo v§i tu°i trÈ vì m‡i ngÜ©i ÇŠu có 

m¶t MË hiŠn và m¶t Quê hÜÖng, chúng 
ta là gåch nÓi tØ cha mË, tØ quá khÙ t§i 
tÜÖng lai...,, 

PhÜÖng trÜ®ng chùa Viên Giác: 
,,Khen ng®i s¿ hÜ§ng dÅn cûa Ni sÜ trø 
trì, cûa Gia ñình PhÆt Tº Chánh NiŒm 
Çã Çóng góp không nhÕ cho s¿ hình 
thành các PhÆt s¿ chùa Linh ThÙu, hy 
v†ng trong tÜÖng lai Berlin và vùng 
phø cÆn së ûng h¶ tích c¿c hÖn và  
ÇÜ®c s¿ hÜ§ng dÅn cûa Ni sÜ Linh 
ThÙu...". 

Sân khÃu ÇÜ®c trang trí b¢ng ng†n 
núi cao tÜ®ng trÜng cho Công cha  và 
dòng suÓi nhÕ ví nhÜ Nghïa MË. 
ChÜÖng trình Væn nghŒ thÆt Ç¥c s¡c 
kéo dài hÖn 4 ti‰ng, th©i ti‰t hôm Çó 
nóng khoäng 30 Ç¶ nhÜng khán giä 
vÅn chÎu khó vØa ngÒi xem vØa giÖ tay 
quåt... không n« bÕ ra ngoài vì các ti‰t 
møc quá hay: Chánh NiŒm v§i m¶t ban 
H®p ca hùng hÆu và v»ng vàng trong 
ca khúc Tå Ön cha mË, gi†ng ca Çiêu 
luyŒn cûa DiŒu NguyŒn v§i bài Sám 
hÓi kinh do Huynh trÜªng Áo Lam ph° 
nhåc, Çôi song ca Ng†c Hi‰u & Thiên 
HÜÖng không thua gì Ca sï chuyên 
nghiŒp, nh»ng màn múa nhÜ Gi†t nÜ§c 
Cam lÒ nói lên tình mË là hånh nguyŒn 
cûa ñÙc Quán Th‰ Âm BÒ Tát, nhÜ 
Gi†t MÜa Thu mùa nh§ nghï Ç‰n mË 
hiŠn và quê hÜÖng, các em Oanh VÛ 
Çã báo hi‰u trong ngày lÍ Vu Lan b¢ng 
cách nói ti‰ng ViŒt qua m¶t vª hài kÎch 
rÃt dÍ thÜÖng, Ç¥c biŒt nhÃt là màn 
múa Con RÒng Cháu Tiên lØng danh 
cûa Chánh NiŒm, màn múa lÀn này 
ÇÜ®c cäi bi‰n thêm con Håc nên RÒng 
múa có phÀn hæng hái hÖn vì g¥p ÇÜ®c 
Håc, RÒng do các Thanh nam và Håc 
do các Thanh n» trình diÍn thÆt sÓng 
Ç¶ng t¿a nhÜ cánh chim HÒng, con 
chim ViŒt, t¿a nhÜ cánh chim mª h¶i 
Diên HÒng, mª cõi Giang san con 
HÒng cháu Låc, nª ra træm trÙng do 
các em Oanh VÛ diÍn múa tên g†i là 
ñÒng Bào, màn múa công phu và lÎch 
sº này có th‹ g†i là linh hÒn cûa Çêm 
væn nghŒ!!! Ngoài ra Gia ñình PhÆt Tº 
Tâm Minh Çã cúng dÜ©ng màn vÛ 
Bông HÒng Cài Áo , các Thanh Thi‰u 
n» Tâm Minh múa rÃt hay và ÇËp, 
Chánh Giác v§i ÷n Nghïa Sanh Thành  
do Mai Loan, PhÜÖng, Lš và Quang 
Châu trình diÍn, Mai Loan Çóng thÆt 
cäm Ç¶ng trong vai ngÜ©i mË hiŠn täo 
tÀn nuôi con, ngÜ©i vi‰t tØng ÇÜ®c 
thÜªng thÙc qua nhÜng xem låi vÅn 
thÃy hình nhÜ mình s¡p khóc!!! Hài 
kÎch MÓi tình anh em  do Çôi kÎch sï Áo 

T 
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Lam Thanh SÖn & Kim Trí Ç‰n tØ hai 
Gia ñình miŠn Nam xa xôi là Chánh 
Tín & Chánh DÛng và phÀn ÇŒm nhåc 
cûa anh ThiŒn ñåo, c¥p bài trùng này 
tØng n°i danh trên sân khÃu chùa Viên 
Giác trong nh»ng næm qua, Çã Çem låi 
cho khán giä nh»ng nø cÜ©i thÆt thoäi 
mái, ti‰t møc ñàn tranh mang âm 
hÜªng quê hÜÖng ÇÜ®c diÍn Çåt qua 
biŒt tài cûa PhÆt tº Thøy Sï, màn Cäi 
lÜÖng v§i gi†ng ca ng†t ngào cûa PhÆt 
tº Berlin Çã ÇÜa m†i ngÜ©i trª vŠ v§i 
sân khÃu cäi lÜÖng m¶t th©i xa xÜa, Ç¶i 
múa ƒn ñ¶ Çã làm tæng thêm phÀn 
m§i lå và nh¶n nhÎp cûa Çêm væn 
nghŒ, hÃp dÅn và vui nh¶n nhÃt là 2 
màn bi‹u diÍn qua chi‰c Áo Dài th©i 
trang và Áo Dài cÜ§i do nhóm trÈ tåi 
Berlin Çåo diÍn, các bån trÈ sáng ki‰n 
rÃt hay, mang nhåc Hip Hop cäi ti‰n 
làm chÜÖng trình sôi Ç¶ng h£n lên 
nhÜng vÅn gi» ÇÜ®c nét ÇËp cûa chi‰c 
Áo Dài, cûa truyŠn thÓng Quê hÜÖng, 
thành thÆt ng®i khen tài Çåo diÍn cÛng 
nhÜ sáng ki‰n m§i lå cûa các bån trÈ 
này; k‹ vŠ các ti‰t møc cûa Çêm væn 
nghŒ mà không nh¡c Ç‰n 2 anh chÎ 
ÇiŠu khi‹n chÜÖng trình là m¶t thi‰u 
sót l§n, anh Ng†c Hi‰u và chÎ ñan 
Thanh có th‹ g†i là 2 MC Çiêu luyŒn 
cûa t° chÙc Áo Lam, 2 anh chÎ ngoài 
tài ÇiŠu khi‹n, gi§i thiŒu chÜÖng trình 
còn là nh»ng gi†ng ca vàng cûa sân 
khÃu miŠn B¡c ñÙc; nhân s¿ Áo Lam 
làm viŒc ª hÆu trÜ©ng sân khÃu, trong 
Ban T° ChÙc thì rÃt nhiŠu không th‹ 
vi‰t h‰t công trång cûa h† ÇÜ®c, lÀn 
này t° chÙc Gia ñình PhÆt Tº Çã khéo 
léo kêu g†i ÇÜ®c s¿ c¶ng tác cûa gi§i 
trÈ bên ngoài nên Çã tåo ÇÜ®c m¶t l¿c 
lÜ®ng làm viŒc rÃt månh, bÜ§c ti‰n này 
Çáng ÇÜ®c noi gÜÖng, ngoài ra kÏ thuÆt 
t° chÙc và ÇiŠu Ç¶ng cûa Gia ñình 
PhÆt Tº rÃt ch¥t chë và quy cû; Çêm 
væn nghŒ vinh danh Tình Cha và 
Nghïa MË k‰t thúc trong s¿ vui mØng 
cûa tÃt cä m†i ngÜ©i, hai ch» thành 
công không cÀn phäi nh¡c Ç‰n vì có 
nh¡c Ç‰n cÛng b¢ng thØa; mùa Nh§ 
÷n và ñŠn ÷n næm nay Chánh NiŒm 
và t° chÙc Áo Lam coi nhÜ Çã ÇŠn Çáp 
ÇÜ®c phÀn nào ÷n Tam Bäo, ÷n ThÀy, 
món quà dâng t¥ng PhÜÖng TrÜ®ng 
chùa Viên Giác trÜ§c khi Ngài lên 
ÇÜ©ng nhÆp thÃt.  

Chû nhÆt hôm sau là lÍ Vu Lan 
chính thÙc ÇÜ®c t° chÙc tåi chùa Linh 
ThÙu vào lúc 10:00 v§i s¿ chÙng minh 
cûa toàn th‹ chÜ Tôn ñÙc Tæng Ni, có 
thêm s¿ hiŒn diŒn cûa ñåi ñÙc Chi B¶ 
Phó N¶i Vø ñåi ñÙc Thích ñÒng Væn 

chùa Viên Giác, bu°i chiŠu së có lÍ An 
vÎ tôn tÜ®ng BÒ Tát ñÎa Tång ª khu ÇÃt 
dùng làm nghïa trang PhÆt Giáo không 
phân biŒt chûng t¶c mà chùa Linh 
ThÙu vØa ÇÜ®c thành phÓ Berlin cung 
cÃp.  

Vào c°ng chùa Çã nhìn thÃy trên 
áo anh, áo chÎ, áo em cài m¶t bông 
hÒng ÇÕ nhÜ thÀm hãnh diŒn nói v§i 
m†i ngÜ©i: Tôi là ngÜ©i diÍm phúc còn 
Cha còn MË, nh»ng ai cài hoa tr¡ng 
thÀm hÜ§ng vŠ ÇÃng sanh thành cÀu 
nguyŒn nhân mùa Báo Ân, nhìn các 
em nhÕ bu§c tØng bÜ§c nhË nhàng v§i 
khuôn m¥t ngây thÖ thành kính, cÀm 
nh»ng cây nhang thÆn tr†ng c¡m lên 
các tôn tÜ®ng BÒ Tát trong sân chùa 
giÓng hŒt nhÜ nh»ng thiên thÀn, Ò ÇËp 
quá hình änh cûa mùa Nh§ ÷n! tôi 
ch®t Ü§c gì mình vÅn còn bé nhÜ ngày 
nào theo mË lên chùa lÍ PhÆt, n‰u g¥p 
låi vÎ thÀy xÜa ch¡c tôi së nói: ,,ThÜa 
thÀy con vÅn còn mË!,,. 

ñã lâu không ghé thæm Linh ThÙu 
t¿, không ng© chùa sºa sang låi rÃt 

khang trang, Chánh ÇiŒn ÇÜ®c n§i r¶ng 
ra, có quÀy phát hành m§i ÇËp... 
nhÜng PhÆt tº vŠ chùa vÅn thích nhÃt 
là Cây cänh vÜ©n chùa :  r¶ng rãi, mát 
mÈ, có th‹ ngÒi dÜ§i bóng mát cûa 
nh»ng tàng cây trÓn n¡ng và chuyŒn 
trò, Çoàn áo Lam cÛng không ngoåi lŒ 
Çó, hÍ có dÎp là ngÒi chung, æn uÓng, 
cÜ©i gi«n, b»a nay æn mØng cu¶c ÇÃu 
chung k‰t tÓi qua cûa Gia ñình PhÆt 
Tº, chÎ Tâm Båch chåy t§i, chåy lui 
mang tØng món æn Ç¥c biŒt Ç‰n chiêu 
Çãi Çàn em nÖi xa, bác Gia trÜªng ThÎ 
L¶c ngÕ l©i cám Ön, Ni SÜ trø trì phúc 
hÆu nhÜ ngÜ©i mË hiŠn vØa khen t¥ng, 
vØa trao Ç‰n các Gia ñình nh»ng bao 
lì-xì n¥ng trïu, xin cung kính bi‰t Ön Ni 
SÜ, xin ÇÜ®c nói lên l©i cäm tå Gia 
ñình PhÆt Tº Chánh NiŒm Çã tåo cÖ 
h¶i cho ñoàn th‹ Áo Lam góp phÀn 
công ÇÙc trong mùa Hi‰u Hånh næm 
nay và m¶t bu°i du ngoån vui không 
th‹ nào quên ÇÜ®c . 

Mùa Tri Ân Cha MË 2003  
(t¥ng Nø CÜ©i, NiŠm Vui  

và TÌnh ThÙc) 

NhÆt m¶ hÜÖng quan 
 

� Vân NÜÖng 

 

Tr©i n°i cÖn bão loån 
Tìm ÇÃt lành Ç¶ thân 
Mang theo HÒn Sông Núi 
Xa chû nghïa vô thÀn 
 

Tôi nghe HÒn Sông Núi 
SØng s»ng gÓc thông già 
Trên ÇÒi cao vòi v†i 
Cùng nhåc gió giao thoa 

 
Tôi nghe HÒn Sông Núi 
BØng tÕa ánh bình minh 
VÀng chiêu dÜÖng rång r« 
Giøc hoa cÕ chuy‹n mình 
 

Tôi nghe HÒn Sông Núi 
Xào xåc lá rØng phong 
ñêm vŠ v§i tinh tú 
Gi»a bÀu tr©i mênh mông ... 
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     Ví dÀu cÀu ván Çóng Çinh 
CÀu tre l¡t lÈo gÆp ghŠnh khó Çi 
     Khó Çi mË d¡t con Çi 
Con Çi trÜ©ng h†c, mË Çi trÜ©ng Ç©i 

 
h‰ nhÜng không phäi ai cÛng 
có ÇÜ®c cái hånh phúc ÇÖn 

giän này. Bªi vì không ít ngÜ©i ch£ng 
bao gi© ÇÜ®c mË d¡t tay Çi trên cÀu tre 
l¡t lÈo, cÛng nhÜ ch£ng bao gi© bi‰t 
ÇÜ®c cái cäm giác chåy nhäy tung 
tæng, hay tØng bÜ§c thänh thÖi trong 
m¶t chiŠu gió l¶ng, mà suÓt Ç©i chÌ bi‰t 
l¥ng lë nhìn m†i ngÜ©i Çi låi b¢ng Çôi 
m¡t buÒn rÀu và tuyŒt v†ng. Cäm 
thông sâu xa v§i n‡i bÃt hånh này, Ban 
TØ ThiŒn chùa Linh ThÙu tåi Berlin Çã 
và Çang th¿c hiŒn m¶t chÜÖng trình 
tràn ÇÀy nhân ái, Çó là chÜÖng trình 
phát xe læn cho ngÜ©i båi liŒt. 

Hai næm trôi qua, chÜÖng trình tØ 
thiŒn này Çã ÇÜ®c th¿c hiŒn m¶t cách 
nhÎp nhàng, chu Çáo. V§i lòng tÆn tøy, 
thÜÖng yêu, SÜ Cô NhÜ Giác (ñåi diŒn 
Ban TØ ThiŒn chùa Linh ThÙu) Çã tr¿c 
ti‰p trao tÆn tay gÀn 350 xe læn cho 
các bŒnh nhân. Tên ngÜ©i t¥ng và 
ngÜ©i nhÆn ÇŠu ÇÜ®c in vào xe rõ 
ràng, nhÜ m¶t bi‹u tÜ®ng cho tình 
nhân loåi, nghïa ÇÒng bào, hÍ máu 
chäy thì ru¶t mŠm. 

Có rÖi vào hoàn cänh này, chúng 
ta m§i thÃm thía bi‰t cänh tình và s¿ 
kho¡c khoäi cûa h†, trót sinh ra Ç©i v§i 
m¶t ngôi sao xÃu. H† nhÜ m¶t bóng 
m© sÓng bên lŠ xã h¶i, m¡t vÅn thÃy, 
tai vÅn nghe, cÛng mÖ Ü§c tÜÖng lai..., 
nhÜng tÃt cä ÇŠu chôn theo Çôi chân 
bÃt Ç¶ng. Còn làm gì ÇÜ®c n»a, khi 
bän thân mình nhÜ m¶t cøc thÎt, ai Ç¥t 
Çâu thì ngÒi Çó, låi còn là gánh n¥ng 
cho gia Çình và xã h¶i. Cái cäm giác 
Ãy tôi cÛng Çã träi qua, không nhiŠu 
l¡m, chÌ 6 tháng thôi. Do m¶t tai nån 
xe, tôi bÎ gãy xÜÖng chÆu và phäi n¢m 
bÃt Ç¶ng 6 tháng trên giÜ©ng bŒnh. Dù 
ÇÜ®c bác sï cho bi‰t trÜ§c, sau 6 tháng 
tôi së phøc hÒi và Çi låi bình thÜ©ng, 

vÆy mà... tôi vÅn thÃy 6 tháng Çó nhÜ 6 
th‰ k› và mình nhÜ m¶t loài chùm gªi, 
sÓng vô døng ch£ng ích l®i cho ai. Cho 
nên, t¿ ti m¥c cäm ª nh»ng bŒnh nhân 
này ch¡c ch¡n là không nhÕ. CÛng suy 
nghiŒm tØ bän thân, có lë ÇiŠu làm ta 
bÙc xúc nhÃt là cái cäm giác bÃt l¿c, 
æn bám và phäi nÜÖng t¿a vào kÈ 
khác. TØ Çó, tôi nghï r¢ng, t¥ng cho h† 
m¶t chi‰c xe læn không nh»ng Çem 
Ç‰n cho h† m¶t s¿ an ûi, mà còn là gºi 
Ç‰n h† m¶t s¿ chia sÈ hånh phúc. 
TrÜ§c h‰t, chi‰c xe læn së giúp sinh 
hoåt cá nhân cûa h† dÍ dàng hÖn, 
ngÜ©i thân nh© Çó cÛng b§t phÀn vÃt 
vä. Sau n»a, b¢ng vào chi‰c xe h† 
cÛng có th‹ ki‰m sÓng hàng ngày, nhÜ 
Çi bán vé sÓ hay Çi bán ch°i ch£ng 
hån. 

Nhìn em NguyÍn Væn An, 11 tu°i, 
ngø © Ãp Th† Bình, Xuân Th†, Xuân 
L¶c - ñÒng Nai, v§i Çôi chân båi liŒt vì 
bÎ båi não bÄm sinh. MË ch‰t khi vØa 
sanh em, gia Çình gÒn có 6 ngÜ©i, 
thu¶c diŒn xóa Çói giäm nghèo trong 
Ãp. Nhìn em Ç‰n nhÆn xe, lòng tôi cÙ 
bàng hoàng mãi không thôi. Sao låi 
nhÜ vÆy nhÌ? GÜÖng m¥t em sáng 
láng, Çôi m¡t em thông minh, chi‰c 
mÛi cao thanh tú, còn cái miŒng thì 
cÜ©i thÆt tÜÖi. NhÜng kh° thân em! 
Ch¡c em Çã âm thÀm níu ch¥t lÃy 
niŠm vô v†ng cûa tu°i trÈ bÃt hånh Ç‹ 
cho nÜ§c m¡t rÖi xuÓng m†c thành rêu 
trên tuy‰t, nh»ng cánh hoa xÜÖng rÒng 
trên sa måc. Song, tôi vÅn mØng cho 
em ÇÜ®c sÓng, dù cu¶c sÓng thÆt 
nhiŠu kh° Çau, nhiŠu nÜ§c m¡t. Và em 
h«i! ñØng ÇÀu hàng sÓ phÆn, hãy nhìn 
th£ng vào nó mà phÃn ÇÃu vÜÖn lên, 
tìm cho mình m¶t lë sÓng, vì hånh 
phúc chÌ Ç‰n v§i ai có š chí và nghÎ 
l¿c. 

Dù trái tim có muôn ngàn mänh 
vøn 

Nh»ng vÀn thÖ vÅn bay b°ng 
không gian 

VÅn tha thi‰t hòa ÇÒng trong cu¶c 
sÓng 

VÅn vui tÜÖi lành månh mãi yêu 
Ç©i. 

Can Çäm lên em. Bên cånh em và 
nh»ng mänh Ç©i nhÜ em còn có chúng 
tôi, còn có bi‰t bao tÃm lòng nhân ái, 
vÎ tha luôn theo dõi và s¤n sàng giúp 
Ç«. Vì sao vÆy? Vì cu¶c Ç©i này chÌ 
nhÜ m¶t giÃc m¶ng, th‰ gi§i này là hÜ 
äo, vô thÜ©ng. Tôi, em và tÃt cä rÒi së 
trª vŠ cát bøi... "Bao nhiêu næm làm 
ki‰p con ngÜ©i, ch®t m¶t chiŠu tóc 
tr¡ng nhÜ vôi. Lá úa trên cao røng ÇÀy, 
cho træm næm vào ch‰t m¶t ngày". Duy 
chÌ có nhân ái, vÎ tha là tÒn tåi, vì nó 
chính là cái chân, cái thiŒn, cái mÏ cûa 
cu¶c Ç©i. Trên phÜÖng diŒn Çåo ÇÙc, 
nhân ái và vÎ tha chính là T¯ BI, là hai 
trong bÓn phåm trù TØ - Bi - H› - Xä, 
mà Çã là PhÆt Tº thì phäi hÜ§ng t§i Ç‹ 
tu tÆp. 

 
T¯ (metta) có nghïa là hòa tan, là 

hóa giäi nh»ng uÃt k‰t, là Çem hånh 
phúc t§i. BI (karumà) là lÃy Çi niŠm 
Çau, n‡i kh° cûa ngÜ©i khác. TØ Bi là 
y‰u tÓ cÀn thi‰t trong tình thÜÖng Çích 
th¿c và hånh phúc không th‹ nào có 
ÇÜ®c n‰u ta không có tình thÜÖng. Do 
vÆy tu h†c không có nghïa là gi‰t ch‰t 
khä næng thÜÖng yêu trong con ngÜ©i 
cûa chúng ta, trái låi tu h†c tÙc là làm 
cho tình thÜÖng trong ta l§n lên, nª ra 
và v»ng månh. ñÙc PhÆt luôn dåy 
chúng ta hãy sÓng "vì an låc cûa sÓ 
Çông, vì hånh phúc cho sÓ Çông, vì 
lòng thÜÖng tÜªng cho Ç©i". 

Vì š nghïa trên mà chÜÖng trình 
phát xe læn ra Ç©i, mang tính cách t¿ 
giác trong m‡i ngÜ©i, chia sÈ niŠm Çau 
v§i nh»ng mänh Ç©i bÃt hånh. Hành 
Ç¶ng ÇÖn sÖ mà cao cä, nhÕ bé mà 
Ãm áp tình ngÜ©i, làm sao nói h‰t cho 
ÇÜ®c. DÅu th©i gian có qua Çi, nhÜng 
tâm tình Ãy mãi là bi‹u tÜ®ng ÇËp Çë 
vŠ trách nhiŒm gi»a ngÜ©i v§i ngÜ©i 
trong cu¶c sÓng. ñó cÛng chính là Çåo 
lš làm ngÜ©i. 

N‰u m‡i ngÜ©i trong chúng ta bÜ§c 
vào Ç©i ÇŠu hành trang cho mình cái 
Çåo lš làm ngÜ©i này, thì s¿ kh° Çau ª 
th‰ gian này m‡i ngày m‡i vÖi Çi. 

 
Ta hãy sÓng b¢ng tÃm lòng nhân ái 
Trái tim mình së dÎu b§t niŠm Çau. 
 
Cùng Çi v§i Çoàn TØ ThiŒn chùa 

Linh ThÙu 

� Quäng Hånh kính ghi 

T 

L¥ng 

Lë 
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SÜ Phø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyên CÀu 
 
 

rong chùa, Çåi chúng ai cÛng 
thích g†i ThÀy (ThÜ®ng T†a 
Thích NhÜ ñi‹n) là SÜ Phø. 

Tôi cÛng th‰. TrÜ§c kia cái tØ này tôi 
thÜ©ng chÌ thÃy dùng trong nh»ng 
chuyŒn xÜa, nh»ng ti‹u thuy‰t võ hiŒp 
kÿ tình Trung Hoa cûa Kim Dung ho¥c 
phim võ hiŒp... NhÜng nay khi dùng cái 
tØ "SÜ Phø" tôi thÃy sao mà vØa kính 
n‹ vØa gÀn gÛi thân thÜÖng nhÜ th‰... 

Tôi chÜa tØng nghiên cÙu T¿ Çi‹n 
Hán-ViŒt, nhÜng theo thi‹n š cûa tôi, tØ 
"SÜ Phø" mang 2 š nghïa. Khi ai Çã 
tØng g†i "SÜ Phø" thì ngÜ©i Çó xem 
ngÜ©i ÇÜ®c g†i vØa là ngÜ©i ThÀy chÌ 
ÇÜ©ng cho s¿ nghiŒp, cho cu¶c Ç©i 
mình, vØa là ngÜ©i cha yêu dÃu cûa 
mình. 

Có lë nh»ng ai Çã tØng ÇÜ®c nghe 
ThÀy thuy‰t pháp ÇŠu thÃy trong 
nh»ng bài giäng, ThÀy thÜ©ng liên hŒ 
ch¥t chë v§i th¿c t‰. ñiŠu này giúp cho 
PhÆt Tº thÃy ÇÜ®c mÓi liên hŒ gi»a 
Çåo và Ç©i. Nh»ng  l©i dåy d‡ cûa BÒ 
Tát, ChÜ PhÆt không ÇÖn thuÀn, vi‹n 
vông mà nó là chân lš vïnh cºu nhÜng 
con ngÜ©i vÓn bÎ vô minh che lÃp; quá 
nhiÍm ái; nghiŒp n¥ng sâu nên cÙ bÎ 
cuÓn mãi trong nh»ng n‡i Çau, phiŠn 
mu¶n, vui sÜ§ng tåm th©i Ç‹ rÒi trôi læn 
mãi trong vòng luân hÒi...  

ƒn tÜ®ng nhÃt cûa tôi là m‡i lÀn có 
lÍ quy y ThÀy truyŠn gi§i cho nh»ng 
ngÜ©i muÓn th† NgÛ Gi§i, trong lòng 
tôi dâng trào lên cäm xúc sao mà 
thiêng liêng quá t¿a nhÜ chính mình 
m§i ÇÜ®c quy y Tam Bäo. ñó là tâm 
trång cûa ngÜ©i Çi låc lÓi ÇÜ®c ThÀy chÌ 
ÇÜ©ng Çi và hÖn th‰ n»a là con ÇÜ©ng 
dÅn Ç‰n hånh phúc trong Ç©i thÜ©ng. 
Tôi có may m¡n ÇÜ®c làm công quä, ª 
thÜ©ng xuyên trong chùa nên ÇÜ®c h†c 
PhÆt Pháp vào m‡i chiŠu thÙ hai theo 
th©i khóa cûa chùa. 

Tuy là ngÜ©i Çã h†c qua Çôi chút 
vŠ sÜ phåm, nhÜng ngoài nh»ng bài 
giäng pháp tôi còn h†c thêm nhiŠu 
kinh nghiŒm vŠ cách giäng tØ ThÀy. 
Cách dùng tØ v¿ng, cách khái quát vÃn 
ÇŠ, cách hÕi bài và g®i š khuy‰n khích 
ngÜ©i h†c phäi Çào sâu, phÜÖng pháp 
Çi sâu tØng chi ti‰t v.v... 

ThÀy thÜ©ng xuyên v¡ng chùa Çi 
làm PhÆt s¿, dù chÜa lÀn nào ÇÜ®c 
theo ThÀy nhÜng tôi vÅn hình dung 
ÇÜ®c Çã Ç‰n lúc nhu cÀu tâm linh 
ngÜ©i ViŒt nói riêng và nhu cÀu tìm 
hi‹u PhÆt Giáo cûa ngÜ©i Âu Châu nói 
chung trª thành bÙc thi‰t. PhÆt Giáo 
ngày càng sáng lên nhÜ ng†n Häi 
ñæng trong nh»ng Çêm giông bão. 

Càng ngày tình hình kinh t‰, nh»ng 
d¿ báo th©i ti‰t cûa th‰ gi§i Çã chÙng 
minh con ngÜ©i vì tham, sân, si gây 
nên bi‰t bao tai h†a, Çúng nhÜ l©i PhÆt 
dåy cách Çây hÖn 2.000 næm. ThÀy nói 
vŠ nhu cÀu Çào tåo Tæng, Ni, tu h†c và 
ho¢ng dÜÖng ñåo Pháp - ñó là trách 
nhiŒm không nh»ng chÌ dành cho Tæng 
Ni mà cÛng là nhiŒm vø cûa ngÜ©i 
PhÆt Tº tåi gia n»a. 

 
ThÌnh thoäng, trong Çåi chúng g†i 

ThÀy là "Ông già". Tôi cÛng thích cách 
g†i ThÀy nhÜ th‰ bªi nó nói lên cái mà 
ngÜ©i g†i cäm thÃy vØa kính n‹, vØa 
cäm thÃy gÀn gÛi, thân thÜÖng. CÙ Ç‰n 
ngày cuÓi tuÀn, dù không ai nói ra 
nhÜng thÃy ThÀy lên ÇÜ©ng Çi làm 
PhÆt s¿ v§i các ThÀy, Chú, m†i ngÜ©i 
ÇŠu xót xa. Ai cÛng bi‰t nh»ng chuy‰n 
Çi nhÜ th‰ Çã l¥p Çi l¥p låi suÓt 25 næm 
qua không m¶t l©i ta thán. Có nh»ng 
lúc sau m¶t chuy‰n Çi dài 2, 3 tuÀn 
giäng Pháp ª MÏ, ñan Måch v.v... vØa 
m§i trª vŠ chùa, n‰u có PhÆt Tº nào 
thÌnh ThÀy Çi cúng Çám tang, ThÀy 
không ngÀn ngåi nhÆn l©i. 

TÃm gÜÖng ThÀy cø th‹ trÜ§c m¡t 
vÅn thuy‰t phøc, vÅn là Ç¶ng l¿c khi‰n 
Çåi chúng trong chùa làm viŒc. Sau 
này n‰u tôi không còn duyên ª chùa 
n»a, có lë tôi không quên hình änh 
ThÀy Çi ki‹m tra tØng máy sÜªi khi 
mùa ñông Ç‰n; dáng thÃp thoáng Çi 
vòng quanh sân chùa, phòng in, nhà 
b‰p Ç‹ xem m†i ngÜ©i làm viŒc ra sao 
? Trên gÜÖng m¥t ThÀy tÕ rõ s¿ lo l¡ng 
thÆt s¿ khi trong Çåi chúng có ngÜ©i 
bŒnh ho¥c m¶t s¿ cÓ nguy nan nào 
xäy ra bÃt ng©. M†i ngÜ©i ai cÛng thÃy 
mình ÇÜ®c quan tâm chæm sóc nhÃt là 
sau nh»ng chuy‰n Çi PhÆt s¿ dài ngày 
cûa ThÀy, chúng tôi ai cÛng nhÆn ÇÜ®c 
món quà nhÕ nh»ng ÇÀy š nghïa cûa 
ThÀy. Ÿ gÀn bên ThÀy th‰ mà chúng 
tôi ít có dÎp ÇÜ®c trao Ç°i nhiŠu v§i 
ThÀy nhÜ PhÆt Tº các nÖi. Tuy nhiên 
có nh»ng lúc thÆt bÃt ng©, khi chúng 

tôi Çang làm viŒc ho¥c nghÌ ngÖi, ThÀy 
bÃt ch®t xuÃt hiŒn nhË nhàng sau lÜng. 
Khi thì ThÀy Ç¶ng viên ÇÀy s¿ thông 
cäm, t‰ nhÎ nhÜng cÛng có lúc là 
nh»ng l©i quª trách ÇÀy nghiêm kh¡c 
trong công viŒc khi‰n m†i ngÜ©i thÃm 
thía. 

 
Vi‰t vŠ ThÀy bi‰t bao nhiêu ngÜ©i 

n°i ti‰ng Çã vi‰t. NhÜng có lë, cäm 
n¥ng Ön tình ThÀy Çã dành cho Çåi 
chúng, Tæng, Ni, PhÆt Tº công quä 
sÓng gÀn bên ThÀy dÜ§i mái chùa 
Viên Giác thân thÜÖng m§i cäm nhÆn 2 
ti‰ng SÜ Phø ÇÀy Çû š nghïa Çó. 

 
ViŒc ThÀy Çi xa Ç‹ nhÆp thÃt dÎch 

kinh làm chúng tôi cäm thÃy thi‰u 
v¡ng. NhÜng Çó cÛng là lë tÃt nhiên 
cûa SÜ Phø chúng tôi th¿c hành hånh 
xä bÕ tÃt cä trên con ÇÜ©ng Çi Ç‰n giäi 
thoát. 

Dù ra Çi nhÜng ThÀy vÅn chu Çáo 
Ç‹ låi di sän quš báu: NgÜ©i ti‰p tøc 
dÅn ÇÜ©ng cho chúng tôi - ThÀy Thích 
Hånh TÃn - trÜªng tº cûa SÜ Phø ÇÀy 
Çû ÇÙc hånh. 

Tr©i Hannover Çã vào thu, không 
gian trong chùa Viên Giác gÀn nhÜ 
l¡ng Ç†ng sau m¶t næm hoåt Ç¶ng 
PhÆt s¿, tu h†c ÇÀy Ãn tÜ®ng trong 
lòng m†i ngÜ©i. ñó cÛng là lúc m†i 
ngÜ©i chiêm nghiŒm nh»ng ÇiŠu Çã 
xäy ra... 

 (Tháng 9/2003) 

T 

 

CHIA BU—N 
 
Chúng tôi vô cùng xúc Ç¶ng ÇÜ®c tin 
HiŠn Phu cûa ñH DÜ KiŠu DiÍm cÛng 
là bào ÇŒ cûa ñH ThiŒn  nh TrÀn 
Ng†c Dung : 
 

trÀn væn thanh  
 Pháp danh ThiŒn NhÜ 

Sanh ngày 19.02.1962 (Nhâm DÀn) 
tåi Kiên Giang - Råch Giá - ViŒt Nam 

ñã tØ trÀn ngày 21.08.2003 
nh¢m ngày 24 tháng 7 næm Quš Mùi 

tåi Tübingen - ñÙc QuÓc 
HÜªng dÜÖng 42 tu°i 

 
Chúng tôi thành tâm cÀu nguyŒn 
HÜÖng Linh ThiŒn NhÜ TrÀn Væn 
Thanh s§m vãng sanh C¿c Låc QuÓc 
và thành kính chia buÒn cùng hai cø 
TrÀn Sun S‰n & Chim ThÎ HiŠn, thân 
sinh cûa ngÜ©i quá cÓ và quš tang 
quy‰n. 
-NiŒm PhÆt ñÜ©ng Tam Bäo 
-Chi H¶i PhÆt Tº VNTN Reutlingen & 
VPC 
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*ñã tØ lâu tôi mong muÓn ÇÜ®c chia xÈ 
r¶ng rãi v§i ÇÒng bào cûa mình vŠ n‡i 
lo l¡ng là con cháu cûa chúng ta 
không còn bi‰t nói và vi‰t ti‰ng ViŒt 
n»a. NhÜng tôi không bi‰t b¢ng cách 
nào Ç‹ m†i ngÜ©i hi‹u và ÇÒng cäm 
v§i tôi. ThÆt may m¡n, tôi vØa ÇÜ®c 
Ç†c cuÓn sách Giäi thÜªng Viên Giác 
Vi‰t VŠ Âu Châu, nhân dÎp 25 næm 
thành lÆp Chùa và Báo Viên Giác. Vì 
vÆy tôi vi‰t bài này gªi Ç‰n Ban Biên 
TÆp và n‰u có th‹, xin quí vÎ dành m¶t 
góc khiêm tÓn trên báo, Çæng bài vi‰t 
này cûa tôi. Tôi xin thành th¿c cám Ön 
và xin kính chúc Quš Báo luôn thæng 
ti‰n. 

� Bùi Anh ThÜ  

 

NgÜ©i ViŒt Öi, 

xin hãy nói 

ti‰ng ViŒt Çi 
 

 

ôi là ngÜ©i ViŒt Nam. CÛng 
nhÜ bån, tôi Çang sÓng ª häi 

ngoåi. ñiŠu træn trª l§n nhÃt cûa tôi 
hiŒn nay là th‰ hŒ con em chúng ta 
Çang sÓng ª nÜ§c ngoài ngày càng ít 
ho¥c không bi‰t ti‰ng ViŒt. Qua trang 
giÃy nhÕ, tôi muÓn bån chia xÈ cùng 
tôi s¿ bÙc xúc này. 

Th¿c t‰ cu¶c sÓng cûa ngÜ©i ViŒt 
chúng ta ª nÜ§c ngoài, nhÜ bån cÛng 

Çã thÃy, bên cånh cái may m¡n, s¿ 
thành Çåt, cÛng còn nhiŠu ÇiŠu mÃt 
mát, thÃt v†ng. L§p trÈ, th‰ hŒ thÙ 2, 
thÙ 3 - l§p con em cûa chúng ta ho¥c 
r©i nÜ§c tØ khi còn nhÕ, ho¥c sinh ra 
và l§n lên ª nÜ§c ngoài. Sang Çây, 
cu¶c mÜu sinh Çã lôi các bÆc cha mË 
xa r©i con cái. Tôi cÛng nhÜ bån, nhÜ 
nhiŠu ngÜ©i khác, n‰u may m¡n ki‰m 
ÇÜ®c viŒc làm thì Çi tØ sáng Ç‰n chiŠu. 
NgÜ©i ª hãng xÜªng, ngÜ©i mª tiŒm æn 
hay nhà hàng, ngÜ©i làm viŒc trong 
công sª... Công viŒc Çã cuÓn h‰t th©i 
gian Ç‹ chúng ta không còn thì gi© 
ÇÜ®c gÀn con cái. Bån thº hình dung 
xem, c¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt chúng ta 
sÓng räi rác kh¡p næm châu, nÖi ít nhÃt 
thì có vài gia Çình v§i vài chøc ngÜ©i; 
nÖi nhiŠu có hàng chøc ngàn ngÜ©i 
nhÜng thº hÕi xem có bao nhiêu ngÜ©i 
có thì gi© gÀn con Ç‹ dåy d‡, giáo døc 
chúng nhÜ nŠn n‰p, Çåo ÇÙc ViŒt 
Nam? Bån Çi tØ sáng Ç‰n tÓi ª nÖi làm 
viŒc. Con bån, ngay tØ hÒi Ãu thÖ Çã 
hòa v§i xã h¶i này, Çi nhà trÈ, Çi mÅu 
giáo rÒi Ç‰n h‰t ph° thông. Xung 
quanh là ngÜ©i Tây, ti‰ng Tây. TÃt 
nhiên, con tôi, con bån muÓn hòa nhÆp 
cu¶c sÓng, phäi hi‹u bi‰t ngôn ng» 
cûa h†. Có nghïa là, th©i gian con em 
chúng ta gÀn h† nhiŠu hÖn gÀn bÓ mË. 
Này nhé, sáng bån Çi s§m thì con bån 
chÜa ngû dÆy. TÓi bån m§i vŠ (n‰u Çi 
làm xa) con bån Çã Çi ngû s§m Ç‹ mai 
còn Çi h†c. Ngày nghÌ cuÓi tuÀn, bån 
có chÜÖng trình cûa bån, còn chúng có 
viŒc riêng cûa chúng. Khi chúng còn 
nhÕ, bån còn có th‹ dùng ti‰ng ViŒt Ç‹ 
trao Ç°i, chuyŒn trò v§i con. Song, 
càng ngày th©i gian càng ít, trong khi 
Çó ngôn ng» càng phÙc tåp lên. Theo 
cu¶c sÓng, con bån cÛng l§n lên 
nhÜng v§i ti‰ng ViŒt, chúng chÜa Çû tØ, 
chÜa Çû s¿ hi‹u bi‰t. Còn ti‰ng Tây, 
v§i chúng låi rÃt dÍ dàng Ç‹ b¶c l¶ tình 
cäm, Ç‹ giao ti‰p... Và chúng càng 
ngåi nói ti‰ng ViŒt. N‰u bån không Çû 
th©i gian, không Çû kiên nhÅn Ç‹ giäi 
thích cho con thì chúng càng không 
hi‹u và càng ngåi nói ti‰ng ViŒt. 

Tôi quen nhiŠu ngÜ©i có con lúc bé 
nói ti‰ng ViŒt khá thành thåo. B¤ng Çi 
m¶t th©i gian, Ç‰n khi tôi g¥p låi h† thì 
thÃy than thª r¢ng trÈ quên h‰t ti‰ng 
ViŒt rÒi, r¢ng tôi phäi nói ti‰ng Tây v§i 
nó cho nhanh cho nó hi‹u... Vâng, vô 
tình h† Çã góp phÀn Çánh mÃt ti‰ng 
mË ÇÈ cûa con h† nhanh chóng hÖn. 

Tôi rÃt mØng khi thÃy nh»ng dÎp 
nghÌ hè ho¥c T‰t, lÍ, c¶ng ÇÒng ngÜ©i 
ViŒt cÛng có t° chÙc g¥p m¥t Ç‹ vui 

chung nÖi chùa chiŠn ho¥c t° chÙc T‰t 
ViŒt Nam ... Tôi Ç‹ š thÃy nh»ng ngÜ©i 
trung tu°i, ngÜ©i già thÃy nhau thì tay 
b¡t m¥t mØng, trò chuyŒn b¢ng ti‰ng 
mË ÇÈ. Còn các bån trÈ, lúc ÇÀu cÛng 
có tham gia Çôi câu, ho¥c l¡ng nghe 
chuyŒn. NhÜng chÌ m¶t lúc sau, có lë 
do vÓn ti‰ng ViŒt có hån nên các bån 
trÈ Çó ngÒi im, sau Çó thì... "rút lui có 
trÆt t¿". Bªi, chúng Çâu có hi‹u s¿ sâu 
xa š nhÎ, cái hóm hÌnh khôi hài hay s¿ 
thâm trÀm sâu s¡c trong tØng câu tØng 
ch» cûa ti‰ng ViŒt. ThÆt là Çáng ti‰c, 
phäi không bån ? 

Tôi có quen m¶t cô gái bÓ ngÜ©i 
ViŒt Nam, mË là ngÜ©i Pháp nhÜng cô 
ta không hŠ bi‰t m¶t ch» ViŒt nào. 
Không may, bÓ cô lâm bŒnh n¥ng, 
phäi vào nhà thÜÖng và không qua 
khÕi cÖn bŒnh hi‹m nghèo. Hai tuÀn 
trÜ§c khi ông ta tØ trÀn, ngày nào cô 
cÛng vào sæn sóc cha già nhÜng thÆt 
buÒn thay, cô không hi‹u bÓ mình 
muÓn gì trÜ§c lúc nh¡m m¡t xuôi tay ª 
xÙ ngÜ©i. Cô khóc rÃt nhiŠu và k‹ v§i 
tôi r¢ng 2 tuÀn Çó ông toàn nói ti‰ng 
mË ÇÈ. Tôi hi‹u ngay r¢ng ông muÓn 
nói v§i con gái mình:  

"Con Öi, lá røng vŠ c¶i. ñã gÀn h‰t 
m¶t Ç©i cha sÓng nÖi ÇÃt khách quê 
ngÜ©i; nay Ç‰n lúc cha vŠ v§i t° tiên, 
ông bà. Cha muÓn n¡m xÜÖng tàn cûa 
mình ÇÜ®c chôn ª nÖi chôn nhau c¡t 
rÓn, nÖi mà cha biŒt xÙ hÖn 60 næm 
qua. Cha thÜÖng con gái bé bÕng cûa 
cha, mang dòng máu ViŒt Nam trong 
ngÜ©i nhÜng con låi không hŠ bi‰t quê 
n¶i con ª Çâu, phong tøc tÆp quán nÖi 
Çó th‰ nào. Bây gi© cha ra Çi vïnh viÍn, 
cha ti‰c r¢ng ch£ng còn gì lÜu låi ª 
con Ç‹ con bi‰t ÇÜ®c con có m¶t ngÜ©i 
cha là ngÜ©i ViŒt Nam. Con chÌ có Çôi 
m¡t Çen và nét m¥t phäng phÃt ngÜ©i 
Châu Á, th‰ thôi. Cha buÒn l¡m con 
å...".  

Tôi nói v§i cô th‰, chÌ cho cô Ç‰n 
chùa gÀn nÖi cô ª Ç‹ xin cÀu siêu cho 
bÓ. Cô mØng l¡m. 

Sª dï, tôi k‹ cho bån chuyŒn này 
Ç‹ thÃy tåi sao phäi bäo tÒn ti‰ng mË 
ÇÈ. N‰u không, nh»ng tình cäm thiêng 
liêng nhÃt cÛng së bÎ mai m¶t. Tôi Çã 
thÃy, có nhiŠu gia Çình, bÓ mË ÇŠu là 
ngÜ©i ViŒt Nam mà con cái không hŠ 
bi‰t ti‰ng ViŒt. Tôi quen m¶t bà, khi 
chÒng mÃt, h† hàng ª ViŒt Nam vi‰t 
thÜ sang chia buÒn, thæm hÕi nhÜng 
các con bà låi không hŠ bi‰t lá thÜ kia 
nói ÇiŠu gì trong Çó! M‡i lÀn có thÜ 

T 
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ViŒt Nam sang, bà låi phäi dÎch cho 
chúng, m¥c dù con bà ai cÛng có h†c 
vÎ cao, có ÇÎa vÎ trong xã h¶i này. Tôi 
chånh lòng ch®t nghï, n‰u mai kia 
ngÜ©i mË Çó mÃt Çi, không hi‹u nh»ng 
lá thÜ kia có còn gºi sang Çây n»a 
không ? Ho¥c n‰u có thÜ sang, nh»ng 
ngÜ©i con cûa bà có Çem Çi nh© dÎch 
hay Çành lòng c¡t ÇÙt s®i dây liên låc 
tình cäm v§i h† hàng huy‰t thÓng cûa 
cha mË? 

Tôi cÛng nhÜ bån, ít ra cÛng có m¶t 
næm ÇÜ®c 1 hay 2 dÎp xum h†p cùng 
con cái, bån bè xa gÀn lúc nghÌ hè 
ho¥c Giáng sinh. Có m¶t lÀn, tôi tham 
d¿ T‰t gia Çình. M†i nhà Ç‰n tØ ñÙc, 
Thøy Sï, Thøy ñi‹n, Anh, Canada. N‰u 
không có ti‰ng ViŒt, làm sao ngÜ©i l§n 
chúng tôi có th‹ trò chuyŒn thân mÆt 
ÇÜ®c ? Còn lÛ trÈ, chúng dùng ti‰ng 
Anh Ç‹ nói chuyŒn v§i nhau. Chúng 
bäo, ti‰ng Anh cä th‰ gi§i dùng, không 
cÀn ai cÛng phäi bi‰t ti‰ng ViŒt m§i nói 
chuyŒn ÇÜ®c! H«i ôi, tóc Çen, mÛi tËt, 
da vàng mà låi phäi dùng ti‰ng nÜ§c 
ngoài Ç‹ trao Ç°i v§i nhau ? Bån có 
thÃy buÒn nhÜ tôi không ? 

Tôi muÓn nói v§i lÛ trÈ r¢ng: "Dù 
ngÜ©i chúng ta có vào quÓc tÎch nÜ§c 
sª tåi, dù có nói ti‰ng cûa h† thông 
thåo nhÜ ngÜ©i bän xÙ, dù r¢ng cÛng 
bi‰t nhún vai, xòe tay, l¡c ÇÀu... thì 
chúng ta vÅn là ngÜ©i cûa xÙ sª m¡t 
Çen, tóc Çen, da vàng và trong huy‰t 
quän cûa chúng ta cÛng vÅn mãi mãi 
có dòng máu ViŒt Nam chäy". RÒi, 
ngÜ©i nÜ§c ngoài Çi du lÎch ViŒt Nam 
vŠ có nói r¢ng: "Cái dáng thÜ§t tha, dÎu 
dàng, thùy mœ cûa con gái ViŒt Nam 
trong chi‰c áo dài, hÃp dÅn hÖn là mÓt 
trang phøc hª rÓn hª ng¿c. VÆy thì tåi 
sao chúng ta låi t¿ Çánh mÃt chúng ta? 

ñ‹ k‰t thúc bài vi‰t này, m¶t lÀn 
n»a tôi tha thi‰t kêu g†i: "NgÜ©i ViŒt Öi, 
xin hãy nói ti‰ng ViŒt Çi". 

 

(Nanterre - France) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NgÜ©i tu PhÆt ngu mê nhÜ tôi chÌ 
mong Ü§c m¶t ngày kia PhÆt hiŒn ra 
v§i mình trên Çóa sen hÒng r¿c r«. 
ñóa sen hÒng ÇÜ®c g†i là "hoa giác 
ng¶". 

Có bi‰t Çâu r¢ng gi»a cõi trÀn ai, 
chÜ PhÆt Çã luôn luôn thÎ hiŒn trong 
cây, trong lá, gi»a mây tr¡ng, tr©i xanh, 
trên nÜ§c bi‰c hoa cÜ©i hay trên Çám 
løc bình l© l»ng Çó Çây trôi theo nh»ng 
dòng sông trÜ§c khi ra bi‹n. 

PhÆt cÛng Çã hiŒn ra trên nø cÜ©i 
hiŠn vui cûa nh»ng th‰ nhân mang tâm 
bÒ tát, trên ánh m¡t an bình cûa em bé 
sÖ sinh, nh»ng vÎ PhÆt tÜÖng lai... 

Cho nên, tôi xin ghi låi ít vÀn thÖ Ç‹ 
quš t¥ng ThÀy và bà con, hÖn n»a Ç‹ 
góp m¥t vào dÎp k› niŒm 25 næm thành 
lÆp Chùa và Báo Viên Giác mà tôi là 
m¶t h†c trò cûa ThÀy và Çã hÜªng rÃt 
nhiŠu l®i låc, yên vui. 

Kính bút 
Lê ThÎ Båch Nga 

 

Tr©i Liên Hoa 
 
 
 
 
 

Có m¶t ngõ Çi vŠ miŠn vïnh cºu 
NÖi không buÒn, không kh°, ch£ng mê 

ngu 
Ch£ng có lånh lùng, l©i than ti‰ng khóc 

Ch£ng có cô ÇÖn, ch£ng có hÆn thù. 
 
� 

Con ÇÜ©ng Çó Çi vŠ xa xôi l¡m 
Träi vån d¥m ÇÜ©ng, qua mÃy Çò sông 

Ta ÇÙng bên cÀu, xa xa b© giác 
Ngóng tìm thuyŠn bát nhã Ç‹ sang 

sông. 
 
� 
 

Sông nÜ§c mênh mang ÇÜ©ng xa v©i 
v®i 

Không thuyŠn, không lái, ch£ng kÈ ch© 
trông 

Ta nguyŒn cÀu, xin th‰ âm PhÆt l¿c 
Con cúi ÇÀu, b¶c båch n‡i lòng 

KHÔNG 
 
� 

RÒi chiŠu xuÓng, trong mÕi mòn ch© 
Ç®i 

M¶t vành træng lÖ lºng gi»a tr©i QUÊN 
Trên dòng sông, hao løc bình r¶ nª 
Lóng lánh màu træng hoa nª thành 

SEN 
 
� 

Ôi låy PhÆt! ñóa sen xanh Çã nª 
ñóa sen nÀy ÇÀy dÅy chÓn hÒng trÀn 
Con vÅn g¥p trên ÇÜ©ng Ç©i mê mäi 
Mà ch£ng nhìn ra, chÌ ngóng SEN 

HÒng 

 
� 

Có m¶t ngõ Çi vŠ miŠn vïnh cºu 
NÖi không buÒn, không kh°, ch£ng 

h©n trông 
TØ hôm Çó, ta lên ÇÜ©ng l¥ng lë 

Gi»a dòng tâm, sen chª m¶t vÀng 
træng. 

 
Nam Mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát 

(Lê ThÎ Båch Nga 2003) 
 

 

Bài thÖ t¥ng MË 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu°i mË trên tám mÜÖi (80 t.) 
Tu°i con gÀn sáu chøc  (60 t.) 

ChuyŒn Ç©i nhÜ mây trôi 
Vui nhÃt mË còn Çó 
Nø cÜ©i mË hiŠn vui 

ChuyŒn ÇÀy vÖi tâm s¿ 
ChuyŒn Ç©i nhÜ mây trôi ! 
MË Öi, phäi không mË ?? 

ChuyŒn Ç©i nhÜ mây trôi ... 
Xin gi» mãi nø cÜ©i 
Yêu thÜÖng . . . . . 

 
 

K› niŒm nh»ng ngày ngÒi bên mË ª 
nhà thÜÖng Hôpital de MTL - Canada 

Tháng 6.2003 
(Lê ThÎ Båch Nga) 

 
 

Lá thÜ B¡c MÏ
� Lê ThÎ Båch Nga
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Thêm m¶t cánh 

chim vŠ tr©i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tâm bút cûa Phù Vân 

(Vài cäm niŒm vŠ Bà Ruetzel) 
 

 
ôi l¥ng ngÜ©i khi nghe anh NguyÍn Væn L¶c, bån 
tôi, nh¡n tin qua T-Net Box, bà Ruetzel Çã tØ trÀn 

vào lúc 2 gi© ngày 21.8.2003. Cái hung tin không ch© không 
Ç®i rÒi cÛng Ç‰n.  

TØ ba næm nay bà Ruetzel Çã chi‰n ÇÃu v§i cÖn bŒnh 
hi‹m nghèo, bŒnh ung thÜ. Tuy th‰ bà vÅn làm viŒc và liên 
tøc làm viŒc, ngoåi trØ nh»ng lúc sÙc khÕe quá kiŒt quŒ bà 
phäi vào ch»a trÎ tåi bŒnh viŒn. Bà làm viŒc b¢ng tÃt cä tÃm 
lòng tØ ái, tÆn tâm, tích c¿c và hæng say giúp cho ngÜ©i 
nghèo khó tØ nh»ng ÇŒ tam quÓc gia, nhÃt là cho ngÜ©i ViŒt 
tœ nån c¶ng sän tØ hÖn 23 næm nay.  

Khi ÇÜ®c tin bà mang chÙng bŒnh nan y, tôi chÌ thÀm cÀu 
nguyŒn cho bà ÇÜ®c Ön trên phù h¶ Ç‹ kéo dài cu¶c sÓng 
an vui và ti‰p tøc giúp Ç« cho nh»ng ngÜ©i Çang g¥p khó 
khæn. Tôi bi‰t, niŠm hy v†ng cûa tôi cÛng rÃt mong manh, 
bªi vì nŠn y h†c tân ti‰n cûa th‰ gi§i Ç‰n nay vÅn chÜa tìm 
ÇÜ®c phÜÖng thÙc và thuÓc men ch»a trÎ, ngoåi trØ có m¶t 
phép mÀu nhiŒm nào Çó cÙu Ç¶. Hai ngÜ©i bån væn cûa tôi 
cÛng mang chÙng bŒnh trÀm kha này và Çã lÀn lÜ®t giã tØ 
bút nghiên vŠ v§i cõi tr©i. Bây gi© låi thêm m¶t thiên thÀn 
ch¡p cánh vŠ tr©i. Bà Ilse Sophie Ruetzel, 64 tu°i, Çã vïnh 
viÍn ra Çi... 

Trong khung tr©i äm Çåm cûa nh»ng ngày cuÓi hå sang 
thu, hình änh cûa bà Ruetzel v§i nh»ng k› niŒm buÒn vui 
chÆp ch©n trÜ§c m¡t. Tôi Çã khóc chæng? NÜ§c m¡t có th‹ 
làm khuây nguôi nh»ng n‡i kh° Çau nhÃt th©i, nhÜng nÜ§c 
m¡t Çâu có rºa såch ÇÜ®c nh»ng thÎ phi trong cõi Ç©i vô 
thÜ©ng, ÇÀy dÅy gian dÓi, ác tâm? 

Tôi ngÒi thÅn th© trÀm m¥c Ç‹ ch© m¶t câu trä l©i tØ tâm 
thÙc. NhÜng tâm thÙc tôi vÓn Çã bÃt an, nay låi thêm n‡i 
ngÆm ngùi ng°n ngang khôn tä! VÅn không có câu trä l©i...  

Tôi g†i ÇiŒn thoåi chia buÒn v§i Erich, chÒng bà Ruetzel. 
V§i ông bà, tôi chÌ g†i tên, Ilse và Erich, nhÜ nh»ng ngÜ©i 
ñÙc thân quen thÜ©ng g†i nhau. ñã khá lâu, tØ hÒi tôi thay 
Ç°i ch‡ ª, tôi rÃt ít có cÖ h¶i g¥p ông bà- nhÃt là Erich. Erich 
Çã khóc th°n thÙc khi nhÆn ra tôi, gi†ng ngÆm ngùi k‹ l‹ và 
không quên hÕi xin: 

"-Hòa Öi, mày cho tao ÇÎa chÌ Ç‹ tao gªi thiŒp báo tang. 
TrÜ§c gi© lâm chung, Ilse có nh¡c nhª Ç‰n mày và bäo tao 
phäi tìm cách báo tin cho mày bi‰t... Ilse còn s® tao quên 
hay không còn nh§ Ç‰n mày n»a nên Çã tä hình dáng, lš 
lÎch, b¢ng cÃp và công viŒc làm cûa mày hiŒn tåi...". 

Tôi xúc Ç¶ng t¶t Ç¶, Ç†c cho Erich ÇÎa chÌ cûa tôi. ChÌ 
m¶t Çôi dòng ng¡n ngûi mà tôi nghe gi†ng mình cÛng søt 
sùi buÒn thäm...  

Trong bu°i lÍ mai táng tåi nghïa trang Oejendorf / 
Hamburg vào lúc 13 gi© 45 ngày 02.9.2003, Møc SÜ George 
von Open Çã nói: "Hôm nay chúng ta Ç‰n Çây Ç‹ tiÍn ÇÜa 
bà Ilse Ruetzel lÀn cuÓi Ç‰n nÖi an nghÌ cuÓi cùng. NhÜng 
ch‰t không phäi là h‰t, mà chính là s¿ sÓng vïnh cºu trong 
lòng ngÜ©i. Chúng ta nên vui mØng vì chúng ta có m¶t bà 
Ruetzel hiŒn h»u trong Ç©i sÓng cûa chúng ta...". Vâng, Ilse 
së sÓng mãi trong lòng nh»ng ngÜ©i ViŒt. Thôi ÇØng khóc 
khi nh»ng ngày huy hoàng Çã mÃt, mà hãy cÜ©i lên khi bi‰t 
r¢ng nh»ng ngày vui Çó vÅn luôn hiŒn h»u bên ta. Tôi t¿ nhû 
lòng, ÇØng khóc khi nghe tin bà mÃt, ÇØng buÒn khi bà Çã 
vïnh viÍn ra Çi. "Leuchtende Tage: nicht weinen, weil sie 
vorübergehen, sonder lächeln, dass sie gewesen" (Tagore). 
Ilse không mÃt, Ilse vÅn mãi mãi tÒn tåi trong lòng tôi. Chao 
ôi, sÓng gªi thác vŠ, sinh ly tº biŒt! 

Møc sÜ George von Open trÜ§c Çây Ç¥c trách giáo phÆn 
Jenfeld, ngay tØ ban sÖ cÛng Çã y‹m tr® tinh thÀn cho bà 
Ruetzel th¿c hiŒn nh»ng công tác thiŒn nguyŒn Ç‹ giúp Ç« 
tÆp th‹ ngÜ©i ViŒt tØ khi h† m§i chân Ü§t chân ráo ÇÜ®c 
chính quyŠn ti‹u bang Hamburg ti‰p nhÆn tØ næm 1980. Gi© 
Çây, dù ÇÜ®c chuy‹n công tác qua m¶t giáo phÆn khác, Møc 
sÜ George von Open vÅn ÇÜ®c Erich m©i trª låi Ç‹ làm 
thánh lÍ tiÍn ÇÜa bà Ilse Ruetzel Ç‰n nÖi an nghÌ cuÓi cùng. 

Trong không khí trang nghiêm, Møc sÜ George von 
Open k‹ låi cu¶c Ç©i và nh»ng hoåt Ç¶ng cûa bà Ruetzel. 
Qua Çó, tôi mÜ©ng tÜ®ng nhÜ mình sÓng låi tØng quãng Ç©i 
quá khÙ không xa qua tØng l©i rao giäng cûa vÎ Møc SÜ... 

Tôi Ç‰n Hamburg næm 1982, sau khi xong khóa ñÙc ng» 
tåi Rothenburg ob der Taube, m¶t tÌnh nhÕ cûa ti‹u bang 
Bayern. Trong thâm tâm tôi chÌ nghï t§i Hamburg là thành 
phÓ cäng, ª Çó tôi có th‹ tìm ÇÜ®c bóng dáng thân quen cûa 
vùng bi‹n m¥n cát tr¡ng cûa m¶t Nha Trang, ñà N¤ng, 
ThuÆn An, Phan Thi‰t, VÛng Tàu, m¶t phÀn thân th‹ cûa 
quê hÜÖng thân yêu mà mình Çã phäi Çành Çoån c¡t ru¶t ra 
Çi. Tôi không phäi là dân tœ nån ÇÜ®c chính quyŠn Hamburg 
ti‰p nhÆn, nên B¶ Xã H¶i tØ chÓi không giúp Ç« tôi nhÜ 
nh»ng ÇÒng hÜÖng khác. Tôi ÇÜ®c gi§i thiŒu v§i bà Ruetzel- 
m¶t ngÜ©i Çàn bà bình thÜ©ng, không chÜng diŒn, không 
phÃn son, nhÜng Çôi m¡t thÆt sáng sau c¥p ki‰ng cÆn và 
gi†ng nói thÆt ÇÀm Ãm nhiŒt tình... 

ChÜa an cÜ låc nghiŒp. Tôi chÜa có nhà ª, chÜa có công 
viŒc làm, nhÜng låi có b¢ng lái xe tØ khi m§i Ç‰n ñÙc, nên 
tôi trª thành ngÜ©i c¶ng s¿ "bÃt Ç¡c dï", làm tài x‰ thay cho 
bà Ruetzel. M‡i sáng tôi Ç‰n nhà bà thÆt s§m, nhÆn m¶t 
danh sách nh»ng ngÜ©i ñÙc cho ÇÒ gia døng linh tinh tØ bàn 
gh‰, tû giÜ©ng cho Ç‰n tû lånh, máy gi¥t quÀn áo, c¶ng v§i 
m¶t bäng danh sách và ÇÎa chÌ cûa ngÜ©i nhÆn, dï nhiên là 
ngÜ©i ÇÒng hÜÖng cûa tôi. N‰u hôm nào có bà làm "tài x‰" 
thì tôi trª thành "lÖ xe". Hôm nào bà phäi dÅn "ÇÒng hÜÖng" 

T 
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Çi xin nhà ª hay Çi xin tiŠn tr® cÃp xã h¶i thì tôi làm tài x‰ và 
có m¶t vài chú em làm "phø tá". Chúng tôi là nh»ng tay "phu 
khuân vác", nh»ng ngÜ©i th® "tháo ráp tû giÜ©ng" cho m†i 
ngÜ©i, Çã không ÇÜ®c trä tiŠn công mà l¡m lúc còn bÎ cô bác 
chê bai ÇÒ xÃu. Kh° nhÃt là khi Çã khŒ nŒ mang máy gi¥t 
vào tÆn nhà, bÎ chû nhân chê ÇÒ cÛ không nhÆn (Çi xin ÇÒ 
mà låi muÓn có ÇÒ... tÓt!), låi phäi hì høc mang ra xe. ñúng 
là kêu tr©i không thÃu! Mà n‡i Çau... nhÜ hoån này nào ai có 
hay! Tôi lái chi‰c xe VW Bus cÛ kÏ cûa bà; xe thÜ©ng hay 
høc h¥c... ho khan, tÜªng có khi xe muÓn "æng-banh" n¢m 
vå trên nh»ng con ÇÜ©ng xa lå vào nh»ng bu°i tÓi tr©i! Th‰ 
mà cÛng nh© Ön trên giúp Ç«, chi‰c xe cÛng ít khi... bŒnh 
hoån! Tôi cÛng nhÆn hàng và giao hàng Çúng theo danh 
sách, chÌ t¶i cái là... không bao gi© Çúng gi© hËn, bªi vì tôi 
thÜ©ng bÎ låc ÇÜ©ng ho¥c không tính toán Çúng th©i gian! ñi 
theo bà, thÜ©ng chª ÇÒ Çåc Ç‰n nhà ngÜ©i nhÆn Çã quá b»a 
cÖm tÓi, chû nhân Çãi bà m¶t tô mì gói. Bà hoan h› æn ngon 
lành. Tôi thÃy viŒc làm hàng ngày cûa bà trông "ÇÖn giän" 
nhÜ bà "Çang gi«n" vÆy...  

Tôi h‰t làm tài x‰ hay lÖ xe chª hàng, khi tôi Çã tìm ÇÜ®c 
viŒc làm. Tuy th‰ không phäi là h‰t, bà Ruetzel b¡t ÇÀu chû 
trÜÖng làm báo... ! Sau sÓ báo ra m¡t có tên là Information 
der Vietnamesen in Hamburg do anh NguyÍn Væn L¶c th¿c 
hiŒn, m‡i tháng m¶t sÓ, song ng» ViŒt ñÙc. SÓ thÙ 2 bà giao 
låi cho tôi trách nhiŒm. Nói có vong linh bà chÙng giám, tôi 
không hi‹u bà thuy‰t phøc tôi cách nào, mà tôi låi nhÆn l©i? 
ñúng là... Çi‰c không s® súng! Tôi bàn v§i bà, nên ra m¶t t© 
Ç¥c san (thÆt gan cùng mình, chÜa có m¶t chút kinh 
nghiŒm... Çau thÜÖng vŠ nghŠ báo mà dám h†c Çòi làm báo. 
Báo... håi, báo... Ç©i! NghiŒp báo Çã trª thành nghiŒp dï cûa 
tôi sau này!). T© Ç¥c san lÃy tên là Viet-Hamb, theo giäi 
thích cÛng ÇÖn giän nhÜ... Çang gi«n cûa bà là t© Ç¥c san 
cûa "NgÜ©i ViŒt tåi Hamburg". Tôi "ôm cûa n®" Çó liên ti‰p 
mÃy næm. Tòa soån, nhà in ÇŠu t†a låc tåi... hÀm nhà bà, 
tÙc là cái Keller cûa nhà ông bà Çang ª. Tôi m©i bà Leilich 
và bà Ruetzel cÓ vÃn. NhÜng sau khi phát hành vài sÓ báo, 
bà Leilich xin rút tên ra khÕi t© báo. Chúng tôi rÃt thông cäm, 
Çây là vÃn ÇŠ t‰ nhÎ cÀn thi‰t, vì bà m¶t nhân viên cûa B¶ 
Xã H¶i, nên không muÓn có s¿ liên hŒ Ç‰n t© báo vì nh»ng 
bài vi‰t chÓng c¶ng sän ViŒt Nam... 

T© báo låi gây  thêm phiŠn phÙc cho gia Çình bà! TrÜ§c 
Çây, phòng æn cûa ông bà nay trª thành væn phòng làm viŒc 
cûa bà cho ngÜ©i ViŒt tœ nån. NgÜ©i ViŒt g†i ÇiŒn thoåi cho 
bà reo liên tu bÃt tÆn, bÃt k‹ gi© giÃc, dù Çã nºa khuya hay 
tr©i m§i t© m© sáng. Bà cÛng ÇiŒn thoåi lu bù cho các cÖ 
quan công quyŠn Ç‹ giäi quy‰t hay giúp Ç«. Nh»ng lÀn Çi‹m 
tâm chung, tôi nghe hai ông bà cãi nhau vŠ nh»ng chi phí, 
tØ tiŠn bäo hi‹m cho 3 chi‰c xe, chi‰c BMW 735i cûa ông, 
chi‰c xe Con VÎt Ente cûa bà và chi‰c xe VW Bus cûa... 
"ngÜ©i ViŒt", rÒi chi phí vŠ tiŠn ÇiŒn và tiŠn ÇiŒn thoåi.  

TØ nh»ng lš do này, tôi ÇŠ nghÎ bà Ruetzel nên chuy‹n 
t© báo cho H¶i NgÜ©i ViŒt Tœ Nån, danh chính ngôn thuÆn t© 
báo là ti‰ng nói cûa ngÜ©i ViŒt tœ nån tåi Hamburg. Trong 
th©i gian Çang tìm thuê trø sª cho H¶i, chúng tôi ra thông 
báo, xin bà con gi§i hån g†i ÇiŒn thoåi Ç‰n nhà bà Ruetzel- 
nhÃt là vào nh»ng ngày lÍ và cuÓi tuÀn, tránh làm phiŠn toái 
thêm cho gia Çình bà. NhÜng chÌ ÇÜ®c m¶t th©i gian ng¡n, 
tôi låi thÃy bà Ruetzel ti‰p tøc chª ÇÒ Çåc Çi giao cho ngÜ©i 
ViŒt Nam vào cuÓi tuÀn. Tôi có hÕi bà vŠ vÃn ÇŠ này, bà cho 
bi‰t Çây là Hobby cûa bà, cÛng nhÜ ông chÒng bà Dr. 
Professor dåy gi© ª ñåi H†c Hamburg cÛng có sª thích sÜu 
tÆp tem thÜ. M‡i ngÜ©i ÇŠu có sª thích riêng và làm theo sª 
thích cûa mình. Th‰ là huŠ, là h‰t š!  

Làm viŒc xã h¶i, giúp Ç« cho m†i ngÜ©i là Hobby, là sª 
thích cûa bà. Bà vui, khi tåo ÇÜ®c niŠm vui cho ngÜ©i khác. 
Bà buÒn khi có ngÜ©i g¥p khó khæn. Bà Çã "liŠu mång" 
thÜ©ng xuyên Ç‰n gõ cºa nh»ng cÖ quan chính quyŠn Ç‹ 
næn nÌ xin giúp Ç«. Bà thÜ©ng vô ra các cÖ quan Xã H¶i, Lao 
ñ¶ng nhÜ... Çi chÖi! Nhân viên tr¿c ti‰p không chÎu giäi 
quy‰t Ü? CÛng dÍ thôi, bà Çi g¥p..."x‰p sòng"! CuÓi cùng, 
chuyŒn gì cÛng AOK, tÙc là Alles OK, tÃt cä ÇŠu ÇÜ®c giäi 
quy‰t... g†n bân!  

Riêng v§i m¶t sÓ bà con l§n tu°i cÛng thu¶c diŒn AOK 
tÙc ˆn Ÿ Không, ho¥c nh»ng ngÜ©i lå tØ có ti‹u bang khác 
Ç‰n nh© bà xin thuê nhà. Bà cÛng OK. ñ‰n ngày hËn phäi 
Ç‰n g¥p cÖ quan cho thuê nhà, nhÜng nh»ng ngÜ©i này låi 
muÓn Çi theo Çoàn hành hÜÖng cho bi‰t Çó Çây. Låi cÛng 
Ç‰n "gõ cºa" nhà bà Ruetzel giúp Ç«. OK cÙ Çi chÖi thÕa 
thích. Bà Ruetzel së tìm ngÜ©i khác ÇÒng trang lÙa Ç‹ thay 
th‰! Th‰ là AOK, Alles OK! Ri‰t rÒi các cÖ quan cho thuê 
nhà ª Hamburg nhÜ Saga, Gagfah, Neue Heimat... bà lui t§i 
nhÜ... Çi ch®. Ai cÛng "kiŠng" m¥t bà cä! 

Nh»ng næm sau này, bà låi giúp Ç« nhiŠu cho các s¡c 
dân. Låi có thêm huyŠn thoåi m§i vŠ bà. M¶t gia Çình ngÜ©i 
Pakistan Ç‰n nh© bà Çi ki‰m nhà trong th©i Çi‹m Hoa Kÿ 
vØa m§i b†n bÎ khûng bÓ phá sÆp hai tòa cao Óc Trung Tâm 
ThÜÖng Mãi QuÓc T‰ (WTC) vào ngày 11.9.2001. Cä th‰ 
gi§i ÇŠu chÃn Ç¶ng. NgÜ©i ñÙc cÛng sinh ng© v¿c nh»ng 
s¡c dân thu¶c vùng CÆn ñông. Nhìn Çâu cÛng thÃy toàn là 
dân khûng bÓ, Çáng nghi ngåi, phäi ÇŠ phòng! Ông chÒng 
bÆm tr®n râu ria xÒm xoàm kia trông ch£ng khác gì m¶t 
Osama bin Laden; còn bà v® thì áo quÀn r¶ng thùng thình, 
trùm khæn che kín m¥t mày. Bà Ruetzel, nói v§i ÇÙa con cûa 
hai ngÜ©i Çi theo làm thông dÎch: 

- Mày hãy nói låi cho bÓ mË mày hay r¢ng: bÓ mày phäi 
cåo b¶ râu xÒm Çi, mË mày phäi bÕ chi‰c khæn quàng h¡c 
ám ra. Có nhÜ th‰ thì may ra ngÜ©i ta còn thÜÖng cäm Ç‹ 
cho thuê nhà! 

ñúng là bà ch£ng quan tâm gì Ç‰n nh»ng ÇiŠu nghiêm 
cÃm vŠ tÆp tøc c° truyŠn cûa HÒi Giáo Islam hay Moslem 
cä! Ch£ng hi‹u ông bà Pakistan này có nghe theo l©i bà hay 
không, nhÜng bà Çã giäi quy‰t ÇÜ®c nhiŠu chuyŒn ngoài khä 
næng và tÀm tay, l¡m lúc ngoài khuôn kh° luÆt lŒ qui ÇÎnh. 
ñúng là "bÃt khä tÜ nghì", không th‹ låm bàn ÇÜ®c! NhÜng 
tÃt cä ÇŠu do tÃm lòng thiŒn lÜÖng cûa bà chÌ nghï Ç‰n tha 
nhân, nên m†i viŒc ÇŠu trª nên hanh thông may m¡n! 

Khi thuê ÇÜ®c nhà làm trø sª cho H¶i NgÜ©i ViŒt, chúng 
tôi rÃt mØng vì bà có m¶t væn phòng làm viŒc ÇÀy Çû tiŒn 
nghi. Chính nÖi này, tôi ti‰p nhÆn m¶t máy in cÛ to nhÜ con 
bò m¶ng và m¶t máy Photocopie m§i tinh cûa t© báo Die 
Zeit, khªi ÇÀu cho s¿ nghiŒp báo... Ç©i cûa t© Viet-Hamb. 
NhÜng cÛng chính tØ giai Çoån này chúng tôi phäi t¿ túc in 
báo, x‰p báo... TØ Çó tôi m§i bi‰t cái n‡i cÖ c¿c cûa... 
nghiŒp báo, bªi vì trÜ§c Ç‰n nay, chúng tôi chÌ lay out rÒi cÖ 
quan bäo hi‹m Iduna in cho. In và x‰p báo không tÓn m¶t 
ÇÒng xu c¡c båc, bªi vì bà Ruetzel là nhân viên cÛ cûa hãng 
này. Nói cho cùng, không phäi vì bà là nhân viên cÛ, nhÜng 
chính vì bà Çã tä oán hoàn cänh cûa ngÜ©i ViŒt h‰t sÙc thê 
thäm, làm Ç¶ng lòng tr¡c Än nên hãng Iduna thÜÖng tình in 
cho m¶t næm báo... 

Theo dòng chäy cûa k› niŒm, tôi nh§ Ç‰n bà, nh§ Ç‰n 
công Ön to l§n cûa bà Çã giúp cho tha nhân, Ç‹ thÃy nh»ng 
viŒc làm cûa mình vÅn còn nhÕ nhoi trong bi‹n kh° mênh 
mông cûa ki‰p ngÜ©i. 

Theo dòng tÜ tÜªng cûa nh»ng l©i rao giäng cûa vÎ Møc 
sÜ,  tôi cäm nhÆn ÇÜ®c giá trÎ cûa nh»ng l©i gièm pha, Ç¥t 
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ÇiŠu thÎ phi vŠ bà chÌ là nh»ng gi†t nÜ§c dÖ bÄn không th‹ 
bám trên nh»ng cánh hÒng tinh khi‰t, trên nh»ng Çóa sen 
thánh thiŒn. Nh»ng kÈ ác tâm thÜ©ng bÎ ngÜ©i khác khinh 
khi, nh»ng tên vong ân b¶i nghïa thÜ©ng bÎ xã h¶i Çào thäi, 
không còn dám ngoänh m¥t nhìn Ç©i!  

Nghïa tº là nghïa tÆn, trong cõi hÜ vô tôi mÜ©ng tÜ®ng 
Ç‰n nø cÜ©i h› xä cûa bà vÅn khoan hòa tØ ái; ánh m¡t cûa 
bà vÅn r¶ng lÜ®ng bao dung, nhÜ l©i cÀu xin "Låy Chúa, xin 
cho tôi t§ Chúa ÇÜ®c nghÌ yên muôn Ç©i và xin cho ánh 
sáng Chúa sáng soi ngàn thu...". "Chúa nhân tØ! Xin l¡ng 
nghe linh hÒn con tha thi‰t. ˆn næn kêu van, låy Chúa xin dû 
thÜÖng. Ban xuÓng niŠm tin, Ãp û cho tâm hÒn. Låy Chúa 
xin thÜÖng con theo lÜ®ng tØ bi Chúa, Chúa Öi xin xóa t¶i 
con theo lòng lân tuÃt vô b©... Lòng Chúa luôn yêu thÜÖng 
tâm hÒn nào ngay chính. Sáng soi cho trí lòng con theo 
nguÒn chân lš muôn Ç©i...". 

Ca Çoàn cûa C¶ng ñoàn Thiên Chúa Giáo Hamburg Çã 
æn næn van xin thÓng thi‰t xin Chúa rû lòng thÜÖng xót sinh 
linh trong bài hát  "Chúa Nhân TØ". Lòng tôi chìm xuÓng, 
càng chìm xuÓng sâu trong n‡i kh° Çau. Có m¶t bàn tay cÙu 
r‡i nào Çó nâng Ç« xác thân tôi? Có m¶t huyŠn l¿c nào Çó 
cÙu v§t linh hÒn tôi ra khÕi chÓn tÓi tæm buÒn thäm? Tôi 
mÜ©ng tÜ®ng mình Çang chìm trong vùng æn næn van xin 
cÙu Ç¶, Ç‹ kh° Çau này khÕi chÒng chÃt trên kh° Çau khác! 
ñiŠu Çó có th¿c hay không, nhÜng hÀu nhÜ tôi không cÀm 
ÇÜ®c nÜ§c m¡t. 

Nhåc sï Golod Rostislau, ngÜ©i Nga trong H¶i Samowar, 
tØ 6 næm trÜ§c Ç‰n Hamburg và ÇÜ®c bà Ruetzel giúp Ç«, 
Çã trình tÃu bän Serenade cûa Schubert Ç‹ tÜªng niŒm bà 
Ruetzel -Chû tÎch và cÛng là sáng lÆp viên cûa H¶i này. 
Ti‰ng Çàn vï cÀm Çã gây xúc Ç¶ng không ít cho sÓ ngÜ©i 
tham d¿ thánh lÍ. Ti‰ng Çàn khi trÀm b°ng nghËn ngào ti‰c 
nuÓi, khi cao vút k‹ l‹ bi‰t Ön càng làm cho lòng ngÜ©i thêm 
chÖi vÖi trong n‡i nh§ thÜÖng. Bän nhåc này dù Çã ÇÜ®c ph° 
bi‰n rÃt thÎnh hành trong nh»ng chÜÖng trình nhåc thính 
phòng trÜ§c næm 1975, nhÜng âm ÇiŒu và ti‰t tÃu âm thanh 
hôm nay trong nhà nguyŒn cûa nghïa trang Çã trª thành 
nh»ng l©i chiêu niŒm.  

ChÎ Thu MÏ- v® anh NguyÍn H»u HuÃn, c¿u Chû tÎch H¶i 
NgÜ©i ViŒt TNCS, ngÜ©i Çã tØng m¶t th©i sát cánh làm viŒc 
v§i bà Ruetzel- chÎ ngÒi bên cånh tôi Çã không ng§t chÆm 
nÜ§c m¡t. Nh§ bu°i ÇÀu, vào næm 1983, khi ÇÜ®c tin chÎ bi‰t 
chÖi Çàn vï cÀm, bà Ruetzel Çã bôn ba Çi xin cho chÎ cây 
Çàn và yêu cÀu chÎ lên Çàn trong ñêm Væn NghŒ MØng 
Xuân cûa H¶i NgÜ©i ViŒt Tœ Nån C¶ng Sän tåi Hamburg. Dù 
qua bao lÀn Ç°i nhà, cây Çàn ngày xÜa vÅn còn Çó, Çã trª 
thành k› vÆt mà bà Ruetzel Çã v©i v®i bay cao!  

Tôi nghï r¢ng, m‡i ngÜ©i trong c¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt tåi 
Çây, ai cÛng có m¶t vài tâm cänh riêng tÜ Ç‹ tÜªng nh§ Ç‰n 
bà Ruetzel, dù th† Ön hay không th† Ön. Bà là "Mutter der 
Vietnamesen"- m¶t nhà báo Çã mŒnh danh cho bà là "MË 
cûa ngÜ©i ViŒt Nam" tØ næm 1986 qua nh»ng hoåt Ç¶ng cÙu 
giúp cûa bà cho ngÜ©i ViŒt tœ nån tåi Hamburg và vùng phø 
cÆn. HÒi Çó tôi thÜ©ng nghï r¢ng, bà Çã "m¡c n®" v§i ngÜ©i 
ViŒt tØ nhiŠu tiŠn ki‰p, nên Ç‰n ki‰p này bà phäi trä. NhÜng 
vào nh»ng næm sau này, khi bà Ruetzel không còn tr¿c ti‰p 
làm cÓ vÃn cho H¶i NgÜ©i ViŒt Tœ Nån C¶ng Sän n»a, bà 
thành lÆp H¶i Samowar, nh¢m giúp Ç« cho nhiŠu s¡c dân 
Ç‰n tØ th‰ gi§i thÙ ba. TØ Çó tôi m§i chiêm nghiŒm ÇÜ®c 
r¢ng, bà Ruetzel là hiŒn thân cûa m¶t Thiên ThÀn ª hå gi§i, 
m¶t BÒ Tát trong cõi ta bà. 

Sau khi bà mÃt, SÜ Bà DiŒu Tâm và quš SÜ Cô Çã t° 
chÙc m¶t bu°i lÍ tåi Chùa Bäo Quang vào ngày 31.8.2003 

Ç‹ cÀu siêu cho linh hÒn cûa bà Ruetzel -dù bà là m¶t tín 
h»u Tin Lành, s§m ÇÜ®c vŠ cõi vïnh h¢ng. Trong bu°i lÍ 
này, v§i s¿ hiŒn diŒn cûa gÀn 100 PhÆt tº, SÜ Bà Çã tán 
thán công ÇÙc vô biên cûa bà Ruetzel và có nh¡c Ç‰n danh 
hiŒu "MË ViŒt Nam" mà báo chí Çã t¥ng cho bà Ruetzel. 
Theo SÜ Bà, trong kinh PhÆt có dåy r¢ng "tÃt cä nh»ng 
ngÜ©i Çàn bà ÇŠu là mË ta, nh»ng ngÜ©i Çàn ông là cha ta 
trong nhiŠu tiŠn ki‰p", nên danh hiŒu mà nhà báo Çã trao 
t¥ng cho bà cÛng không có gì là sai trái v§i Çåo lš nhà PhÆt! 
Vä låi Çã là ngÜ©i- nhÃt là ngÜ©i h†c PhÆt phäi bi‰t Ç‰n "tÙ 
ân", phäi nh§ Ç‰n công Ön nh»ng ngÜ©i Çã giúp Ç« mình. 

 
Trong niŠm ân nghïa Çó, theo Çoàn di quan, anh Cao 

ñÙc Tài -ngÜ©i Çã g¡n bó v§i bà Ruetzel trong nh»ng næm 
cuÓi cùng, mang di änh cûa bà v§i hàng ch» "Ilse Sophie 
Ruetzel 14.6.1939 -  21.8.2003, Bleibt ewig im Herzen aller 
Vietnamesen in Hamburg" (tÒn tåi vïnh viÍn trong tim cûa tÃt 
cä ngÜ©i ViŒt tåi Hamburg). Anh Huÿnh Thoäng và tôi, là 
nh»ng ngÜ©i Çã c¶ng tác kh¡n khít v§i bà Ruetzel tØ thuª 
ban ÇÀu, mang vòng hoa k‰t toàn b¢ng hoa HÜ§ng DÜÖng 
(Sonneblume) nhÜ sª thích cûa ngÜ©i quá cÓ, v§i hai giäi 
løa ghi dòng ch» "In Liebe und Dankbarkeit - Verein der 
Vietnamesichen Fluechtlinge in Hamburg e.V." (v§i lòng 
thÜÖng m‰n và bi‰t Ön cûa H¶i NgÜ©i ViŒt Tœ Nån tåi 
Hamburg). GÀn 400 ngÜ©i ÇÜa tiÍn bà Ruetzel Ç‰n nÖi an 
nghÌ cuÓi cùng, trong Çó có hÖn 250 ngÜ©i ViŒt v§i 100 bæng 
tang màu Çen ti‰c thÜÖng và 200 bông hÒng màu ÇÕ luy‰n 
nh§... 

 
Michael, ngÜ©i con thÙ hai cûa ông ba Ruetzel, Çã khóc 

th°n thÙc tØ trong nhà nguyŒn cho Ç‰n lÍ hå huyŒt. NÜ§c 
m¡t dÍ làm cho ngÜ©i lân mÅn, cho lòng chùn xuÓng, ti‰c 
thÜÖng. "Erde zu Erde, Asche zu Asche...", cát bøi trä vŠ cát 
bøi, vÎ Møc sÜ Çã nói l©i tå tØ cuÓi cùng. Ti‰ng sáo xót xa tÃu 
khúc hoài niŒm "Il Silenzio" cûa m¶t b¢ng h»u nào Çó càng 
gây thêm n‡i ngÆm ngùi ti‰c nh§. Ba xÈng ÇÃt, m¶t tÃc lòng, 
hoa hÒng, bæng tang gªi ngÜ©i dÜ§i m¶:  

"-Vïnh biŒt Ilse! Thôi hãy ngû yên, hãy ngû yên giÃc ngû 
ngàn thu!". 

Tôi nhû thÀm, cÓ giÃu dòng lŒ tuôn tràn.  
 
Sau tang lÍ, tôi mang di änh cûa bà Ruetzel vŠ 

Kaffekanne -cÖ sª bà Çã xây d¿ng, thi‰t lÆp m¶t bàn th© 
hÜÖng linh. Ông Lê Xuân HÒng, Chû tÎch H¶i NgÜ©i ViŒt, 
chính thÙc ngÕ l©i chia buÒn v§i gia Çình tang chû, th¡p ba 
nén hÜÖng và cùng v§i sÓ ngÜ©i hiŒn diŒn Çänh lÍ và cÀu 
nguyŒn cho linh hÒn bà mãi mãi an låc. N‰u có linh thiêng, 
xin bà hi‹u cho r¢ng: theo truyŠn thÓng cûa ngÜ©i Á ñông, 
ch‰t là m¶t mÃt mát l§n lao, m¶t Çau kh° t¶t cùng nên 
chúng tôi không th‹ ca múa nhÜ l©i træn trÓi cûa bà.   

 
Bà mÃt Çi nhÜng bóng dáng cûa bà vÅn mãi hiŒn h»u tåi 

Kaffeekanne, hình änh cûa bà së không bao gi© phai m© 
trong tâm trí cûa ngÜ©i ViŒt tåi nÖi Çây. 

Trong th©i gian bà lâm tr†ng bŒnh, tôi chÜa kÎp vi‰ng 
thæm, thì bà Çã hóa ra ngÜ©i thiên c°. ThÆt Çáng trách, thÆt 
ân hÆn! ñã th‰, trÜ§c khi lâm chung bà còn nh¡c nhª Ç‰n 
tôi, là ngÜ©i ÇÒng cäm nên bà Çã hi‹u thÃu tâm tÜ tình cäm 
và hoàn cänh cûa tôi; nhÜng chính ÇiŠu này låi làm cho 
niŠm æn næn cûa tôi càng thêm n¥ng trïu...  

 
(Vi‰t trong ngày tang, 

Hamburg, 02.9.03) 
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"Xu-u-um" 
 
 

 
 
 
 
 

Phong-HÜng LÜu-NhÖn-Nghïa 
 
 

hu nhà tØ ngä tÜ ÇÜ©ng vô 
ChÜn Phnum là xóm cuÓi 

cùng nÓi dài t§i b© ru¶ng trên cûa 
quÆn lœ hÈo lánh nÀy. Không bi‰t phäi 
g†i là xóm gì, ÇÜ©ng gì, không ai buÒn 
Ç¥t tên cho dÍ nh§. Chánh quyŠn ÇÎa 
phÜÖng xÜa là ông Phû, ông HuyŒn, 
sau Ç°i thành QuÆn, ÇŠu là gÓc Miên, 
mÃy °ng làm sao bi‰t tên các danh 
nhân ViŒt Nam mà Ç¥t tên ÇÜ©ng. 

N‰u tò mò Çi vào xóm nhìn trên 
cºa nhà có tÃm bäng nhÕ vë tay "Liên 
gia sÓ... Khóm sÓ..., khách quen cÛng 
chÎu thua, phäi hÕi tên ngÜ©i thì m§i 
bi‰t. 

Xóm chen chúc Çû hång ngÜ©i, làm 
Çû thÙ nghŠ. Nhà nào trÜ§c sân có 
cÀn-xé rau, dÜa leo, bí r®, có th‹ h† 
làm rÅy mang vŠ bán, ho¥c vào Sóc 
mua bán ÇÒ hàng bông. Nhà nào có 
mÃy con bò ÇÙng nhÖi rÖm, mùi "ách-
cô" (1) un khói thúi thúi thÖm thÖm 
quen thu¶c, bi‰t là chû nhà nuôi bò 
hay lái bò. Vài nhà bŠ ngoài có vÈ vô 
công r‡i viŒc, nhÜng h† giàu ít ai bi‰t, 
Çó là mÃy ngÜ©i chuyên vô Sóc Miên ª 
Tà Pò, Sóc Ti‰t, Sla-Çom cho tiŠn lúa, 
cho nuôi bò rÈ, nuôi heo rÈ. H† bÕ tiŠn 
mua bò con, heo con gªi trong Sóc, 
ngÜ©i Miên có ru¶ng ÇÃt nuôi chia l©i, 
dï nhiên chû có nuôi rÈ, chia nhiŠu 
hÖn, ngÜ©i nuôi c¿c Çã Çành, nhÜng có 
bò làm ru¶ng, dân bòn-ca (2) không 

bi‰t lÜ©ng công, có Çû "nhæm bai phÆt 
xå" (3) là vui rÒi. 

L†t vào hÈm theo con ÇÜ©ng ÇÃt, 
sâu vô trong, thÜ©ng nghe ti‰ng gà 
gáy, Çó là xóm nuôi gà nòi, ch© Çem 
vô trÜ©ng gà cáp Ç¶. Låi có nhà Ç‹ 
mÃy cái khåp da bò (4) Ç¿ng nÜ§c 
mÜa, trong khåp có xác mía Ç‹ nuôi 
læng quæng cho cá thia thia æn, Çó là 
dân Çá cá. 

Tr©i n¡ng còn Ç«, mùa mÜa nÜ§c 
ngÆp t§i m¡t cá chÜn. NghŠ nào trong 
xóm nÀy xem ra khó khá n°i, nuôi heo, 
nuôi bò rÈ có khi bÎ x¶, bò heo ch‰t thì 
cøt vÓn, cho tiŠn lúa, t§i t§i mùa lúa 
háp thì chºi trØ, làm rÅy khi trúng khi 
thÃt, Çá gà, Çá cá là loåi c© båc, nghŠ 
không mÃy lÜÖng thiŒn, nhÜng không 
phäi bÃt lÜÖng, chÌ làm phiŠn lòng các 
bà v®.  

L« k‹ thì k‹ cho h‰t, nhà nào gi¡t 
bao bÓ trong nhà bi‰t là nhà Çó cho 
tiŠn lúa, cho m¶t l©i hai! ñÀu mùa dân 
làm ru¶ng trên không Çû vÓn mua h¶t 
giÓng, phân bón, thi‰u æn, phäi tìm chû 
cho tiŠn lúa, lÃy tiŠn m¥t, trä b¢ng lúa. 
T§i mùa g¥t, chû cho tiŠn lúa ra ngay 
ngoài ÇÒng góp lúa tåi ch‡, Ç‹ trÍ 
không có l®i. Ai cÛng chê nghŠ ác ÇÙc, 
n‰u h† ác ÇÙc thì ÇØng t§i h† Ç‹ hÕi 
tiŠn lúa, h† "Çâu có ép nài ai lÃy tiŠn 
lúa Çâu mà than phiŠn". 

Nghï hoài mà không ra, mÃy th‰ hŒ 
qua, trÜ§c ngày Tây, Ma-rÓc Ç° b¶, già 
thì ch‰t, con cháu tÃn lên thay, m¥t 
mÛi giÓng cha mË ông bà, ti‰p tøc 
nghèo mà có ai Çói khát bao gi© Çâu. 

* 

*     * 

Chú Sáu Tš là m¶t "khä tích kÿ 
nhân" xóm nÀy, nhà chú khuÃt h£n 
trong Çám nhà lá, khó nhÆn ra, bên 
cånh nhà ông Tà Bu làm nghŠ cúng 
giäi bÎnh tà. NgÜ©i chú cao lÕng khÕng, 
tóc dài, râu lªm chªm, nÜ§c da và màu 
áo Pyjama chú m¥c h¢ng ngày có 
cùng màu v§i cánh cºa li‰p lá. Bu°i 
trÜa n¢m trên chõng tre trÜ§c nhà, tinh 
m¡t l¡m m§i nhìn thÃy chú, nhÜ con 
th¢n l¢n mÓc mÓc Çeo trên tÜ©ng xi-
mæng. 

Thím Sáu dÆy khi con gà nhån v‡ 
cánh gáy sáng, khi ông Næm Hui dÅn 
nó Çi quÀng sÜÖng trên bãi cÕ. Thím 
ôm ÇÓng quÀn áo ra gi‰ng, nhúm lºa 
Ç‹ nÃu áo quÀn. Thím løc trong túi áo 
quÀn xem có tiŠn båc giÃy t© gì không, 

thÜ©ng chÌ có giÃy t© rác r‰n, tiŠn chÜa 
bao gi© có, rÒi b¡t ÇÀu chà ÇÒ t§i ÇÙng 
bóng, nh»ng thau áo quÀn s¡p dài 
theo gi‰ng nÜ§c thÃy ng¶p. Nh¢m hôm 
gió bÃc cuÓi næm, trong ngÜ©i bÀn thÀn 
mà vÅn cÓ gi¥t cho h‰t chØng Ãy áo 
quÀn, thím hÖi tûi thân "dù cho mË 
chÒng ác nhÖn nhÜ mø Tào ThÎ, mË 
ghÈ cûa Nghi Xuân TÃn L¿c trong 
tuÒng Phåm Công Cúc Hoa, ch¡c 
cÛng không b¡t con dâu làm c¿c hÖn 
tui". 

NÜ§c sôi sùng søc, thím v§t áo 
quÀn nÃu b¢ng hai cây ÇÛa b‰p l§n bÕ 
vô thau nÜ§c lånh, rÒi bÕ ÇÒ khác vào 
nÃu ti‰p. Thím ngÒi chÒm h°m, nhúng 
áo quÀn cho ngu¶i, chà xà-bông månh 
tay trên c° áo ho¥c lÜng quÀn, chà nhË 
cøc xà-bông trên phÀn nào ít dÖ Ç‹ ti‰t 
kiŒm xà-bông. Áo quÀn bÕ gi¥t ÇÜ®c 
Çánh dÃu trên lai quÀn hay våt áo Ç‹ 
dÍ nhÆn ra. Dù Çã ki‹m soát túi áo 
quÀn trÜ§c, nhÜng lâu lâu cÛng bÎ kim 
tây bÕ quên Çâm ÇÀu ngón tay, Çau 
thÃu tr©i xanh, máu ÇÕ thau nÜ§c, 
chÜa k‹ vò nh¢m nh»ng b¶ nút kim 
loåi gÒ ghŠ thÓn tay. Hôm nay phäi 
dùng t§i bàn chäi Çánh såch b¶ quân 
phøc trên quÆn ÇÜa xuÓng. ñÒ nhà 
binh túi Öi là túi, vÓn Çã n¥ng, ngâm 
nÜ§c låi càng n¥ng thêm, túi chÙa ÇÀy 
nÜ§c, m‡i lÀn nhúng nÜ§c xä, thím 
ngÒi xuÓng ÇÙng dÆy liên tøc nhÜ tÆp 
th‹ thao, xä nÜ§c ba bÓn lÜ®t m§i såch 
xà-bông. V¡t cho khô nÜ§c, kéo bØng 
b¿t áo quÀn Ü§c cho th£ng, khi ûi së 
nhË tay hÖn. Áo tr¡ng có khi cÀn hÒ 
dÜÖng, thím xé m¶t mi‰ng dÜÖng giÃy 
bÕ vô thau quÆy ÇŠu nhúng áo vào cho 
ÇŠu, m§i l¶n bŠ trái ra ngoài, mang ra 
phÖi trên nh»ng cây sào tre, chÌ có sào 
tre m§i chÎu n°i nh»ng b¶ ÇÒ nhà binh 
n¥ng, dây chÌ cæng làm áo có l¢n và 
dÍ bÎ sét dính áo quÀn. G¥p hôm nào 
có mÃy chøc b¶ ÇÒ trên quÆn ÇÜa 
xuÓng m¶t lÀn, thím phäi gi¥t thÆt gÃp, 
mÃy ngày n»a có cu¶c lÍ, diÍn hành, 
mÜa gió gì cÛng phäi giao cho Çúng 
hËn. TiŠn båc sao cÛng ÇÜ®c, tính sau, 
ngÜ©i ta Ç‹ yên cho mình ti‰p tøc làm 
æn, nhÙt là h† nh¡m m¡t cho chú Sáu 
Çi mây vŠ gió, không làm khó dÍ gì là 
phÜ§c rÒi. MÃy b¶ ÇÒ nhà binh nÀy, 
bi‰t Çâu ÇÜ®c, lÀn t§i së rách nát, nói 
chi Ç‰n ngÜ©i m¥c nó. TiŠn công hÕi 
ai, thôi coi nhÜ tiŠn phúng Çi‰u. Bình 
thÜ©ng, ai có dám bÕ gi¥t ûi, ¡t phäi 
khá, ÇŠu thanh toán sòng ph£ng, chÌ 
có nghèo m§i gi¿t nhà giàu, chÙ nhà 
giàu ai låi gi¿t công cûa ngÜ©i nghèo 

K 
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nhÜ v® chÒng chú Sáu, tiŠn công có là 
bao mà gi¿t cho mang ti‰ng. 

ñØng tÜªng chú Sáu tÀm thÜ©ng 
mà lÀm à! Chú thím quan tr†ng mà ít 
ai bi‰t. ChÌ cÀn phÖi hai hàng áo quÀn 
nhà binh là có "ngÜ©i" báo cáo cho "ª 
trong" bi‰t, là có tiŒc tùng, ª TÌnh vô, ª 
Vùng xuÓng, nên chuÄn bÎ phøc kích 
hay tránh Çøng l§n. ChuyŒn nÀy nói 
nghe qua rÒi bÕ, nói Çi nói låi không có 
l®i. 

Thím vÅn quÀn quÆt v§i áo quÀn, 
mÃy ngày t§i, ngày lành tháng tÓt, Çám 
cÜ§i liên  miên, h† vui, mình có viŒc 
làm có tiŠn. QuÀn tây, áo sÖ-mi, 
pyjama gi¥t nhË tay, nhÜng phäi cÄn 
thÆn, nhiŠu chi‰c áo cÛ, bÎ s©n rÒi rách 
c° áo, lÜng áo nhiŠu mÒ hôi dÍ møc, l« 
làm rách khó æn khó nói, thím thÜ©ng 
nghe nh»ng câu nói mát "cái áo, cái 
quÀn bÆn cä chøc næm nay không 
rách", g¥p trÜ©ng h®p nÀy, thím chÌ 
dám trä l©i m¶t mình v§i chÒng "10 
næm áo rách là phäi rÒi". Thím vò thÆt 
nhË, b†t xà-bông nhÜ bong bóng trong 
thau bay lên rÒi v« trong không khí, s® 
nhÙt là cây vi‰t nguyên tº bÕ quên 
trong túi áo tr¡ng, l« tay, vi‰t gÅy, màu 
xanh màu ÇÕ bám vô áo, dù có thuÓc 
tÄy cÛng không såch ÇÜ®c, chÌ còn có 
nÜ§c Çi næn nÌ trØ thôi, chÙ tiŠn Çâu 
may áo m§i thÜ©ng cho chû. Nói là nói 
vÆy, chÙ thím Sáu Çã kinh nghiŒm 
nhiŠu næm, sÖ sót hoài thì ai dám t§i 
bÕ gi¥t. ´t nhÙt nºa næm m§i gi¥t ÇÜ®c 
b¶ ÇÒ l§n, th©i Çó, m¥c áo sÖ-mi tr¡ng, 
pyjama Çi æn tiŒc là sang rÒi, loåi ÇÒ 
l§n chÌ có hai b¶, n‰u không k‹ áo bÓn 
túi cûa ông Phán Cu Ton, ông Cai 
T°ng Ta-Ul. ñó là hai cái áo bành-tô 
cûa ông H¶i ñÒng K‰t và ông ñÓc Nâu 
già, áo có m¶t hàng nút ÇÒng, bÓn túi, 
m‡i túi thêm m¶t nút ÇÒng, c° cao, bên 
trong vai áo Ç¶n väi dÀy c¶m nÜ§c rút 
vào Çó phÖi lâu khô. Ông H¶i ñÒng và 
ông ñÓc Nâu may cái áo Çó tØ khi ông 
ÇÜ®c Tây phong chÙc H¶i ñÒng và lúc 
ông ñÓc Nâu ÇÆu Certificat Ç°i vŠ Çây 
dåy Cours Élémentaire ÇÀu tiên. Ông 
H¶i ñÒng thÜ©ng m¥c áo bành-tô màu 
xanh nhåt, quÀn lãnh Çen, th¡t dây nÎt 
båc. Ông ñÓc Nâu m‡i lÀn t§i tiŒm gi¥t 
ÇŠu nói ti‰ng Tây "Vous lavez les 
vêtements hä?". Chú thím Sáu không 
h†c ti‰ng Tây, nhÜng hi‹u ÇiŠu ông 
muÓn nói gi¥t ûi ch§ gì?, nên khi giao 
áo, ông ñÓc gÆt ÇÀu "Bon, bon!" rÃt 
vØa š. 

Gi¥t t§i trÜa ÇÙng bóng, hai tay 
thím khô vì xà-bông, áo quÀn dù vén 

khéo t§i Çâu cÛng Ü§t sÛng nÜ§c và 
xà-bông, hai bàn tay khô h‰t chÃt 
nh©n, m‡i lÀn Ç‰m tiŠn phäi thÃm nÜ§c 
mi‰ng. 

Làm nghŠ gi¥t ûi là làm dâu træm 
h†, dâu cûa mÃy ông già chÒng, Çàn 
bà Çâu có Çi Çám cÜ§i, h¶i h†p gì quan 
tr†ng mà chÜng diŒn, mà bày Ç¥t ûi v§i 
gi¥t, cÛng nhÜ dân bòn-ca, Çi chân ÇÃt, 
quÀn cành tæng (5), quÀn cheo (6) väi 
Çen, väi ú, áo phá-lÃu (7) väi thô, m¥c 
Çi làm ru¶ng v® h† gi¥t, h† còn chÜa 
bi‰t chú Sáu làm nghŠ gì n»a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th©i Çó, trÜ§c 1950, quÆn chÜa có 
nhà máy Çèn, chÌ có chû tiŒm may l§n 
m§i có bàn ûi than. Còn các chû tiŒm 
dù giàu có, æn m¥c giän dÎ, ª nhà m¥c 
áo thun lá, ra ÇÜ©ng m§i xÕ cái áo sÖ-
mi vô, vŠ nhà cªi ra, áo cÛng không 
cÀn ûi, nên chÜa có nhu cÀu; låi n»a, 
mua cái bàn ûi, cä næm xài vài lÀn 
không xÙng Çáng ÇÒng tiŠn, các bà v® 
hay ÇÙa ª chÜa quen sº døng, than tro 
bay tÙ tung cháy lÓm ÇÓm, l† nghË 
dính mŠn, áo quÀn, có khi bàn ûi nóng 
quá, cháy m¶t mäng, tiêu cái áo. Nh© 
vÆy mà chú thím Sáu còn sÓng ÇÜ®c, 
n‰u nhÜ ngày nay, væn minh, có ÇiŒn, 
ai cÛng có tû lånh, máy gi¥t, bàn ûi 
ÇiŒn, ngÜ©i ta bi‰t dùng thÙ Çó thì tiŒm 
gi¥t ûi chú thím Sáu dËp s§m. 

Chú thím Sáu là Çôi v® chÒng rÃt 
xÙng Çôi, tuy hai ngÜ©i là hai thái c¿c. 
Chú Sáu thì Óm y‰u, thím Sáu ngÜ©i 
ch¡c nÎch, hai tay gân guÓc, nhanh 
nhËn vì cä Ç©i vÃt vä nuôi cái ông tiên 
nho nhÕ trong nhà. M¶t tên b®m nhÆu, 
rình mò t§i sào phÖi áo quÀn ÇÎnh 
chôm vài cái bán uÓng rÜ®u, bÎ thím 
Sáu b¡t g¥p tåi trÆn, gã m§i mª miŒng 
chÓi beo bÈo, thì Çã bÎ thím tát m¶t cú 
"r©-que" làm sÜng má và tr¥c gân c°, 
phäi kêu th¢ng Xum t§i ÇÃm bóp và 
ch»a mÃy ngày chÜa h‰t. 

Ngày ngày, chú Sáu luôn luôn có lŒ 
dÆy trÍ hÖn thím Sáu. Khi chi‰c xe 

Lam tài nhÙt chåy vô Sóc ª Ngä TÜ b¡t 
ÇÀu n° máy cành cåch, chú Sáu m§i 
chÓng tay ngÒi dÆy ÇÓt Çèn dÀu ph¶ng 
ngay trong mùng, ng†n Çèn leo lét 
nóng dÀn làm Ãm và thÖm không khí 
trong mùng, chú tiêm m¶t Çi‰u, n¢m 
dài ra kéo m¶t ngao, nuÓt cä khói thÖm 
và gi» cho nó thÆt lâu trong ngÜ©i, 
nh¿a càng ngày càng m¡c, låi khó 
mua, khói luÒn trong måch máu, th§ 
thÎt Ãm Ãm, Çê mê, chú rút c°, cº Ç¶ng 
hai vai. ñ‹ da thÎt, tóc tai, áo quÀn, 
mùng mŠn chi‰u gÓi ÇÜ®c Ü§p b¢ng 
chÃt thÖm, phäi ti‰t kiŒm và không th‹ 
phí phåm khói, chú n¢m nÜ§ng thêm 
cho Çã, nói chÖi n‰u rûi có pháo kích, 
ngÜ©i nhà không lôi chú xuÓng hÀm 
ch¡c chú cÛng n¢m lì trong mùng, Çã 
là tiên, làm sao ch‰t bÆy ÇÜ®c. 

Khi chuy‰n xe Lam cuÓi cùng r©i 
b‰n, chú Sáu m§i dÆy, thÆt säng khoái, 
khói tan dÀn trong nhà, còn läng Çäng 
mùi thÖm nhè nhË. 

Chú Sáu rºa m¥t xong, lÃy cái 
khæn choàng t¡m chà kh¡p mình mÄy. 
Cái khæn r¢n väi thô thích h®p cho viŒc 
làm såch cáu ghét trên ngÜ©i chú, 
xong, chú quÃn khæn quanh c°, Ç‹ khi 
cÀn dùng ti‰p.  

Cæn nhà lá nhÕ, vách ván, Äm Ü§t 
suÓt næm. Chú Sáu uÓng ly trà ÇÆm, 
thêm Çi‰u thuÓc m§i Çû hÙng khªi b¡t 
ÇÀu ngay công viŒc. TÃt cä Çã ÇÜ®c 
chuÄn bÎ s¤n, Çâu ra Çó. Cái lò than 
hÒng nóng n¿c, thím Sáu ÇÓt s¤n, mÃy 
cái bàn ûi gang nÜ§ng trên cái vÌ lò. 
Trên cái bàn l§n kê sát tÜ©ng, ch‡ làm 
viŒc ÇÜ®c s¡p x‰p thÙ t¿. Bên tay trái 
trên cái gh‰ ÇÄu là ca nÜ§c lånh, bên 
tay phäi là lò than nÜ§ng bàn ûi, trên 
bàn là m¶t mi‰ng bÓ t©i c¡t ra tØ bao 
gåo chÌ xanh, mi‰ng väi ka-ki xám và 
cái mŠn ph£ng lì nhÜ mi‰ng ván bào 
láng, nhiŠu v‰t cháy nhåt hay ÇÆm 
Çen, l° ch° vì bàn ûi. Sau lÜng chú là 
b¶ ván ng¿a, nh»ng ÇÓng quÀn áo 
ÇÜ®c x‰p th¿ t¿, cái nào giao trÜ§c thì 
ûi liŠn. 

Trong nghŠ m§i bi‰t, ûi quÀn väi 
ka-ki dÀy trÜ§c, cÀn thÆt nóng m§i 
th£ng và h‰t n‰p nhæn, áo nylon ûi sau 
cùng, khi bàn ûi b§t nóng. N‰u sÖ suÃt 
dÍ bÎ cháy, cháy áo còn hÖn cháy da 
mình và cháy túi. Con ng¿a chåy 
ÇÜ©ng dài rûi may cÛng phäi vÃp. 
Th¢ng con ông ñ¶i trong ÇÒn th©i Tây 
hæm ÇÓt nhà chú, khi chú l« ûi cháy cái 
quÀn väi Tropical duy nhÙt m§i may 
cûa nó, väi Tropical m§i có lÀn ÇÀu, xui 
là vào cuÓi næm, th® may làm sao tìm 
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ÇÜ®c loåi väi hi‰m có Ç‹ may b¡t 
thÜ©ng cho nó m¥c æn T‰t, chú thím 
Sáu mÃt æn mÃt ngû s® thÀy ñ¶i t§i 
nhà m©i lên bót. 

Næm nào cÛng vÆy, cuÓi næm, áo 
quÀn ûi chÃt cao trên b¶ ván ng¿a, 
thÃy h‰t muÓn làm, bi‰t chØng nào m§i 
ûi h‰t ÇÓng áo quÀn Çó; nhÙt là lúc 
thi‰u cÖm Çen, tay chân u‹ oäi, ÇÀu óc 
lÖ mÖ. 

ViŒc Çã làm thành thói quen, quen 
tay, không cÀn suy nghï, cÙ bao nhiêu 
Ç¶ng tác trª Çi trª låi. Khi lò than 
nÜ§ng bàn ûi ÇÕ hÒng, h‰t khói lên, 
bàn ûi cÛng vØa Çû nóng, nóng quá ûi 
dÍ cháy, ngu¶i quá ûi không h‰t n‰p 
nhæn và không có "li", khói bám bàn ûi 
có th‹ làm dÖ áo quÀn. TÃt cä ÇŠu 
ÇÜ®c tiên liŒu. ñ¶ng tác ÇÀu tiên là v§i 
tay lÃy ca nÜ§c súc miŒng r¶c r¶c cho 
såch thÙc æn còn dính trong kë ræng. 
(Lúc m§i vô nghŠ, vØa æn cÖm v§i cá 
kho xong, quên Ç¶ng tác cÀn thi‰t ÇÀu 
tiên nÀy, chú phun m¶t bãi nÜ§c mi‰ng 
pha nÜ§c m¡m lên áo). Sau Çó, chú 
ngÆm m¶t ngøm nÜ§c, phùng má, cÀm 
hai cái c° áo, giÛ m¶t cái, qua ÇÀu 
sang trái, rÒi sang phäi vØa phun ÇŠu 
cho Çû Ü§t c° áo, h§p thêm ngøm 
nÜ§c, ngÜ§c lên phun phì phì vØa cúi 
ÇÀu xuÓng, nhÜ gÆt ÇÀu, Çû Ü§t sÜÖng 
sÜÖng våt áo và lÜng áo. ñ¥t áo trên 
bàn, chú v§i lÃy mi‰ng väi quÃn quai 
bàn ûi nhúng vô thau nÜ§c lånh cho 
dÎu låi, chà bàn ûi trên mi‰ng bÓ-t©i 
cho såch tro bøi than, ÇÄy bàn ûi trên 
mi‰ng väi dÀy xem có cháy xém 
không, rÒi m§i b¡t ÇÀu ûi c° áo, tay áo, 
hai våt áo, lÜng áo, máng áo lên giá 
cho ngu¶i Ç‹ chiŠu x‰p låi Çi giao, x‰p 
th‰ nào giÓng nhÜ cái áo bán Ç¿ng 
trong h¶p, không có n‰p nhæn. 

Næm qua tháng låi, có mÃy lúc 
thänh thÖi, thänh thÖi thì thi‰u thÓn, 
thi‰u nh¿a. NghŠ gi¥t ûi dù không bÎ 
cånh tranh, cÛng giÓng các nghŠ khác, 
lên xuÓng bÃt thÜ©ng, có khi còn bÎ 
Çào thäi nhÜ mÃy anh nài nuôi tÜ®ng 
chª khách, mÃy anh Çánh xe ng¿a chª 
ÇÒ hàng bông bÎ xe Lam, xe Çò cÜ§p 
khách. Làm ru¶ng làm thÀy lên xuÓng 
có mùa. Mùa nóng n¿c, khí tr©i Ç¶c ÇÎa 
sau trÆn mÜa, hÖi nÜ§c bÓc lên, con nít 
Ãm ÇÀu, tiŒm thuÓc b¡c Vån TrÜ©ng 
Xuân và Bäo An XÜÖng khÃm khá, 
mÃy ông thÀy Tàu cÜ©i ha hä, vØa tán 
thuÓc trong cÓi, ti‰ng len ken nghe vui 
tai.  

Tháng cuÓi næm, ngÜ©i gi¥t ûi c¿c 
Öi là c¿c; nh»ng tháng ra giêng, hay 

tháng mÜa dÀm, ngÒi ch© ngÜ©i mang 
áo quÀn t§i mÕi m¡t, cÛng nhÜ các 
tiŒm may không nghe ti‰ng Çåp máy. 
Sau mùa g¥t, Çám cÜ§i Çám hÕi liŠn 
liŠn, ngày lành tháng tÓt, tân hôn vu 
qui, gi¥t ûi suÓt ngày Çêm, thuÓc ÇÀy 
Çû, chú Sáu m¥t tÌnh táo hÒng hào ra. 

Cái nghŠ tåm b®, không Çáng tr†ng 
cÛng không ai khinh, không cách gì 
phát Çåt nhÜ chû tiŒm may, tiŒm tåp 
hóa. ThÌnh thoäng, ngÒi uÓng trà ränh 
rang, chú Sáu cÛng tìm ra chút lš do 
Ç‹ hãnh diŒn, khÕa lÃp cái nghèo. 
"MuÓn Çi æn Çám cÜ§i coi cho ÇÜ®c 
phäi bÆn quÀn áo tôi ûi à! Ông H¶i 
ñÒng, ông ñÓc Nâu khen tui ûi khéo 
nhÜ th® ª bên Tây". Chú TÜ Ng† hÕi 
móc: "Ông H¶i ñÒng, ông ñÓc Nâu có 
Çi bên Tây hÒi nào mà bi‰t bên Tây?". 
Chú Sáu không thèm nghe, ti‰p tøc: 
"Tôi tØng gi¥t ûi cho mÃy ông Tây hÒi 
xÜa, áo veston, áo Ba-Ç©-xuya, áo 
mæng-s‰t, áo có cÀu vai màu ÇÕ màu 
xanh khó ûi l¡m. XÙ nÀy ai hÖn tui, anh 
chÌ coi?". Chú TÜ Ng† vuÓt Çuôi: "Phäi 
rÒi, xÙ nÀy anh hång nhÙt, có ai làm 
nghŠ nÀy ngoài anh Çâu". 

Chú Sáu chÙng ki‰n n°i trôi theo 
bao nhiêu s¿ thay Ç°i väi vóc, th©i 
trang tØ th©i Tây t§i gi©, nh¡c låi th©i 
cÛ, ông Cai T°ng Tà-Ul æn m¥c ra sao 
chÜa ch¡c có ngÜ©i nh§, chú nh§ vì 
lâu lâu ông Cai T°ng Çi xe con cóc tØ 
Ô Thôm ra bÕ gi¥t mÃy cái áo l§n Ç‹ Çi 
d¿ ÇÃu xäo ª Ta Keo. Th©i næm m¶t 
ngàn chín træm oänh tËt, dân thÜ©ng 
m¥c áo bà ba Çen, các chú m¥c áo 
TiŠu có nút th¡t, dân thÀy chú thì m¥c 
quÀn Short tr¡ng hay quÀn dài tr¡ng 
Óng r¶ng, väi may h‰t kh°, áo mæng-
s‰t, Çeo soi mát, Ç¶i nón nÌ, Çi giày 
sandal, d¡t xe máy ÇÀm, sang tr†ng 
bi‰t chØng nào. Ñi quÀn tây nÀy phäi 
bàn ûi thÆt nóng, phäi giÛ h‰t bøi cát 
Çóng trong lai quÀn. DÀn dÀn ÇÒ Tây 
thay th‰ ÇÒ bà ba, áo TiŠu, quÀn cheo, 
chÌ có mÃy ông Çåo núi CÃm và dân 
theo Çåo Hi‰u Nghïa ª Ba Chúc còn 
m¥c bà ba Çen, b§i tóc, quÃn khæn. 
HÀu h‰t dân ch® m¥c ÇÒ Tây. Næm Çó, 
nghe Çâu khoäng næm 1945-47, có 
loåi väi nhÆp cäng bên Tây, màu nâu 
l®t, hai bên rìa väi dŒt màu ÇÕ, tr¡ng, 
xanh, th® may ti‰t kiŒm không cÀn c¡t 
bÕ, vì phÀn väi Çó n¢m ª lai quÀn, x‰p 
vô trong may, khÕi Ç¶t chÌ, không ai 
thÃy. VÆy mà ViŒt Minh h† bi‰t, ai m¥c 
quÀn väi nÀy là ViŒt gian, có c§ "lên 
núi cho mò tôm", vì rìa väi là lá c© tam 
s¡c cûa Tây. Oan Üng có giäi bày cÛng 
Çã mu¶n. Chú Sáu cÛng bi‰t ngÜ©i 

nào Üa m¥c väi nÀy (mÃy ông ThÀy Kš 
ch§ ai). Lúc Çó chú Sáu còn trÈ, theo 
Thanh Niên TiŠn Phong, cÛng vác gÆy 
Çi "M¶t, hai, hai m¶t, Tây ÇÓt nhà h°ng 
còn cây c¶t", Chú Çã báo cáo cho bên 
trong, công l§n l¡m, mà sau nÀy Cách 
Mång vô không t¥ng cho chú cái huy 
chÜÖng nào, còn hæm he chú vŠ 
chuyŒn cái bàn Çèn. 

Cái quÀn Tây dài Óng r¶ng màu 
tr¡ng ng¿ trÎ lâu nhÙt, sau Çó quÀn 
Short mÃt thay th‰ b¢ng quÀn màu: 

 

"Thanh niên m§i chäi ÇÀu láng 
bóng 

Chäi cánh chim lóng nhóng chÓn 
ca lâu 

Áo dài tay xúng xính chi‰c quÀn 
màu 

Giày bóng l†ng ngÒi trên xe máy 
m§i 

SÓng trong nÜ§c nhà ÇÀy lºa khói 

Dòng máu ngÜ©i ÇÕ Ói kh¡p giang 
sÖn ..." 

 

Sau Çó, chú Sáu Tš chÙng ki‰n 
thêm cái cänh Ç°i Ç©i, Tây rút Çi rÒi, 
mÃt luôn cái quÀn Short, thay b¢ng 
quÀn Óng túm theo ki‹u phim cao-bÒi 
nhÆp cäng ki‹u bên MÏ. 

NgÜ©i l§n quen m¡t v§i quÀn Óng 
r¶ng, thÃy thanh niên chåy theo "mÓt" 
m§i, tÙc Çiên lên, hæm he, chºi, b†n nó 
cÛng không nghe, m‡i lÀn ûi quÀn nÀy, 
lúc ÇÀu väi ka-ki, rÒi väi "Sakine", làm 
b¢ng lông vÎt, rách m¶t l‡ là khó vá, nó 
rách toåt ra luôn, chú vØa ûi vØa lÀm 
thÀm: 

VÆt chÃt væn minh quá c« rÒi 

Thanh niên æn m¥c ki‹u cao-bÒi 

Áo thòng quÀn xŒ coi kÿ cøc 

ñÀu tém, chân túm dÍ tÙc cÜ©i" 

Ai thay Ç°i m¥c ai, v® chÒng chú 
bon chen làm gì, chú chÌ bi‰t áo quÀn 
nào dÍ ûi là chú chÎu. QuÀn hai "li" 
xuôi hay hai "li" ngÜ®c m‡i lÀn ûi phäi 
mÃt công x‰p "li", m§i kéo ngay Ç‹ ûi, 
rÒi còn ûi lai quÀn. Loåi quÀn "xæng li", 
không có lai, ûi tu¶t luÓt, ti‰t kiŒm mÃy 
phút, vài phút không bao lâu, nhÜng 
n‰u ûi chØng ba mÜÖi cái thì së thÃy 
th©i gi© là quš. 
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Chú Sáu cÀm bàn ûi Çã mÃy mÜÖi 
næm, qua bao nhiêu loåi väi, bao nhiêu 
ki‹u áo quÀn, m‡i lÀn k‹ nghe b¡t mŒt. 
Väi "ga-båc-Çin", väi "popeline", väi løa 
lèo mÎn may ÇÒ mát ûi nhË tay, väi 
"nylon", väi "nin phæng", väi "tušt-xo", 
nhiŠu l¡m. CÖ tr©i Çi trên väi vóc và 
ki‹u áo quÀn. Chú sÓng cä Ç©i v§i väi 
vóc áo quÀn, Çû ki‹u, Çû màu. M‡i lÀn 
ûi áo quÀn väi m§i ra, chú Ü§c ao bâng 
quÖ có m¶t b¶ m¥c nhÜ ngÜ©i ta, buÒn 
tûi, vì s¡m không n°i, Ð§c mÖ ng¡n 
ngûi chÃm dÙt, khi treo b¶ ÇÒ vØa ûi 
lên, lÃy cái khác ûi ti‰p. 

Áo quÀn väi vóc Ç°i thay thÆt 
nhanh sau nÀy nhÜ nh»ng cu¶c thay 
Ç°i chánh trÎ, khi chú kiŒt sÙc vì có 
tu°i, låi giÆm chân tåi ch‡, không cách 
gì phát lên ÇÜ®c, nhÜ mÃy ngÜ©i th® 
h§t tóc, Çè ÇÀu Çè c° thiên hå mà 
nghèo vÅn hoàn nghèo. HÍ ngÜ©i ta 
càng ti‰n b¶ thì chú càng lùi. Nhà máy 
Çèn b¡t ÇÀu chåy ÇŠu, có ÇiŒn ban 
Çêm, nhiŠu ngÜ©i bi‰t xài bàn ûi ÇiŒn, 
chú Sáu lui vào bóng tÓi, vÃt vä hÖn 
nhiŠu! 

BÃt cÙ ai ª xÙ nÀy ÇŠu no cÖm Ãm 
áo Çã nhiŠu Ç©i, tuy không giàu, ngÜ©i 
æn xin cÛng Çû cÖm Çû cá æn, Çêm 
Çêm phì phà Çi‰u thuÓc vÃn, tay phe 
phÄy quåt mu‡i, ngÒi trÜ§c dãy phÓ có 
Radio nghe ké cäi lÜÖng. 

Gia Çình chú Sáu sª dï nghèo vì 
chú mang bÎnh ghiŠn. ThuÓc phiŒn (ít 
ai nh¡c t§i) tuy bÎ cÃm lâu rÒi, tØ khi 
Tây vŠ nÜ§c, chú vÅn có nh¿a ÇÃp Ç°i, 
thuÓc mua bán ª Çâu, qua ngä nào, 
chÌ có ngÜ©i ÇÒng nghŠ c¶ng nghiŒp 
m§i bi‰t. Dân ghiŠn xÙ nÀy chÜa t§i 
mÜ©i ngÜ©i, hÀu h‰t là Çàn ông, trØ gia 
Çình ông chû tiŒm bánh, h† thu¶c th‰ 
hŒ chú Sáu. H† tØng sÓng qua th©i 
bình tÎnh, còn Tây, tiŒm hút có ba-tæng 
(9), không cÀn s¡m bàn Çèn cho tÓn 
kém. T§i c» thì cÙ t¿ nhiên Ç‰n tiŒm 
hút, n¢m dài trên giÜ©ng, có ngÜ©i tiêm 
s¤n, kéo m¶t ngao ro ro cho Çã, xong 
trä tiŠn, ra vŠ, hút ÇÀy Çû thì mÆp måp 
hÒng hào, khÕe ngÜ©i tÌnh táo. 

N‰u Tây không vŠ nÜ§c, ch¡c chú 
Sáu Tš sÓng bình thÜ©ng không tŒ nhÜ 
ngày nay. NhÜng Tây bÕ Çi, có lÎnh 
cÃm hút, m§i có tình trång lén lút, lén 
lút thì nh¿a lên giá, ngÜ©i tiêu thø nhÜ 
chú m§i c¿c, phäi b§t lÜ®ng thuÓc, ti‰t 
kiŒm luôn thuÓc sái, khói thuÓc, træm 
bŠ khÓn kh°, nhÜng có ÇÃp Ç°i còn 
hÖn không.  

Khi chú l§n tu°i, sÙc y‰u h£n thì có 
cu¶c Ç°i Ç©i lÀn n»a. ThuÓc Çã khan 
hi‰m, thân chû bÕ gi¥t ûi ngày trÜ§c, 
bây gi© bÎ phá sän, Cách Mång vào, 
cÖm còn lo chÜa Çû, nói chi t§i m¥c 
ÇËp mà gi¥t ûi. Gi‰ng nÜ§c còn Çó, 
m¿c nÜ§c sâu hÖn, thÃy thím Sáu phäi 
bu¶c thêm cho dây gàu dài ra. MÃy cái 
thau gi¥t quÀn áo chÒng låi Ç‹ bên 
giÜ©ng chung v§i bàn ûi, mŠn ûi x‰p låi 
làm gÓi, lò than bi‰n thành lò nÜ§ng 
bánh chuÓi bán chiŠu. Thím Sáu 
chuy‹n sang nghŠ bán cháo ban ngày, 
bánh chuÓi nÜ§ng ban Çêm, vØa Çû 
cÖm ngày hai b»a, quên mÃt món 
nh¿a cho ông tiên trong nhà. 

* 

*     * 

 

 

 

 

 

 

 

Chú Sáu v¥n mình, xÜÖng kêu rôm 
rÓp, miŒng há toang hoát, hàm dÜ§i 
xiêu vËo không hä thêm ÇÜ®c, ngÜ©i 
run bÀn bÆt. Chút chút låi cong mình 
nhÜ con tôm búng ngÜ®c trên giÜ©ng, 
chi‰u trÖn nhÜ thoa m«, trong nhà tÓi 
âm âm, cái mùng trïu n¥ng ban ngày 
gi¡t lên, ban Çêm hå xuÓng, väi mùng 
còn vÜÖng vÜÖng mùi khói thÖm. Chú 
læn l¶n m¶t hÒi lâu, rÒi giÅy giøa, rÒi 
ngáp. NgÜ©i chú gÀy x†p h£n Çi, cáu 
ghét Çóng tØng vòng trên c°, chú vÓn 
s® nÜ§c. 

Trong nhà, nh¡c thêm tûi, con cái 
ra riêng t¿ lo chÜa xong, chÌ còn låi 
ngÜ©i Çàn bà duy nhÙt chÎu Ç¿ng kiên 
nhÅn sæn sóc chú. Thím vÃt vä quá 
sÙc chÎu Ç¿ng, thím cÛng Çâu còn trÈ 
gì, nhÎn nhøc t§i chØng nào?, thím lÀm 
bÀm: "Ráng chÎu Çi, bi‹u cai mà không 
chÎu, th©i bu°i nÀy, gåo mua còn 
không có tiŠn, dÜ Çâu nuôi ngÜ©i 
ghiŠn". 

Chú Sáu càng làm d», ai cÛng hèn 
nhát lúc Cách Mång vào, m†i ngÜ©i im 
thin thít, không ai dám hó hé, chÌ có 
chú Çû can Çäm, dám quÆy, dám la hét 
ÇÆp giÜ©ng ÇÆp chi‰u, nguyŠn rûa ai 
làm chú kh° sª nhÜ vÀy. Lúc tÌnh låi, 
chú thŠu thào "Kêu th¢ng Xum låi, kêu 

th¢ng Xum cho mau, cho mau, cho 
mau" chú giÆn l¡m rÒi nghe. Thím Sáu 
vØa gói bánh vØa b¿c tÙc, trä l©i: 
"NgÜ©i Miên bÎ Çu°i Çi h‰t rÒi, th¢ng 
Xum th¢ng Xê nào còn ª Çây mà 
kêu!". B‡ng thím ÇÙng dÆy Çi xay xäy 
vô nhà, vä chan chát trên lÜng chú 
Sáu: "¯, mà th¢ng cha già dÎch nÀy l§n 
tÆt d» a! CÖm còn chÜa Çû "d†ng" (10) 
mà còn Çòi nÀy kia, còn kêu th¢ng 
Xum ÇÃm bóp n»a, muÓn thì Çi vô 
ChÜn Phnum (11) kêu nó! LiŒu hÒn à!". 
Thím Sáu Çã nÜ giÆn, bÜng thúng 
bánh ra ch®, bÕ chú n¢m chèo queo. 

* 

*     * 

Chú Sáu há hÓc, nÜ§c dãi chäy Ü§t 
gÓi, chú giÆt nÄy ngÜ©i lên, r§t tØ trên 
giÜ©ng xuÓng ÇÃt, thân mình run nhÜ 
ÇiŒn gi¿t, m¡t láo liêng, låc thÀn, quÖ 
tay loån xå quÆt mÃy cái bàn ûi và 
chÒng thau ngã ng°n ngang, miŒng 
m‰u, thoi thóp, c° khò khè nhÜ bÎ Ç©m 
chÆn "Xu-u-um" rÒi lÎm dÀn, cánh tay 
còn vÜ§ng cái bàn ûi. 

BÀu tr©i xanh trong bao la, không 
khí tinh khi‰t mát lành, chú Sáu lÜ§t Çi 
thong dong gi»a hai hàng quÀn áo ûi 
th£ng, quÀn áo Çû màu s¡c nhÜ c© xí 
r¿c r« phÃt ph§i vÅy chào. 

 

Chú thích: 

(1) ách-cô = phân bò. 

(2) bòn ca = dân Miên 

(3) nhæm bai phÆt xå = æn cÖm uÓng 
rÜ®u 

(4) khåp da bò = khåp dày, cao Ç¶ 
60cm, ÇÜ©ng kính Ç¶ 30cm 

(5) quÀn cành tæng = quÀn ng¡n, ráp 
b¢ng 3 mi‰ng, không s® rách Çáy. 

(6) quÀn cheo = quÀn dài quá gÓi, ráp 
b¢ng nhiŠu mi‰ng väi, ngÒi x‰p 
mon trong chùa không bÎ rách Çáy 
và r¶ng rãi. 

(7) áo phá lÃu = nhÜ áo lá ÇÖn giän. 

(8) xæng li = (sans pli) không có 
ÇÜ©ng n‰p. 

(9) ba-tæng = môn bài. 

(10)  d†ng = æn 

(11) vô ChÜn Phnum = vô chân núi, lúc 
h† ch‰t chôn ª núi ChÜn Phnun. 
Vô ChÜn Phnum nghïa là ch‰t.� 

 



viên giác 137 tháng 10 næm 2003 58

HÒng DiÍm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TruyŒn cûa Tùy Anh 
 

Û xuÓng tàu trong khung cänh 
nh¶n nhÎp cûa ga Lyon gi»a 
trÜa mùa thu ch§m lånh. Gió 

heo may. Lá Çã b¡t ÇÀu Ç°i sang màu 
vàng trên nh»ng tàng cây xa xa ngoài 
ÇÜ©ng phÓ. T¿ nhiên anh nh§ Ç‰n l©i 
ca quen thu¶c "... Mùa thu Paris, Tr©i 
buÓt ra Çi, hËn em quán nhÕ, RÜng 
rÜng rÜ®u ÇÕ tràn ly..." *. CÛng may, 
nÖi Çây anh ch£ng vÜÖng bÆn m¶t hình 
bóng giai nhân nào Ç‹ hËn hò, Ç‹ rÜng 
rÜng tiÍn biŒt... ! Anh kéo cao c° áo 
Ãm, Ç¥t túi xách tay nhÕ xuÓng sân ga. 
Anh Ç‰n thæm L» Thanh- m¶t bån væn 
chÜa bi‰t m¥t, dù thÜ tØ liên låc v§i 
nhau Çã lâu. S¿ nhÆn diŒn ban ÇÀu 
ch¡c ch¡n là không dÍ dàng gi»a dòng 
hành khách cûa nh»ng chuy‰n tàu Ç‰n 
tØ nhiŠu hÜ§ng khác nhau. Ch£ng có 
gì v¶i vàng cä trong khi anh Ç®i bån 
Ç‰n Çón. TØ hÒi gia nhÆp vào làng 
báo, VÛ có dÎp quen bi‰t nhiŠu ngÜ©i 
trong væn gi§i, mà Ça sÓ chÜa g¥p m¥t 
lÀn nào. Có vài ngÜ©i anh chÜa có cÖ 
h¶i g¥p g« thì h† Çã v¶i ra ngÜ©i thiên 
c°. Có ngÜ©i, anh hËn së g¥p, anh 
chÜa kÎp Ç‰n thæm thì h† Çã bÕ anh ra 
Çi miên viÍn, thành thº anh mang mÓi 
n® không bao gi© trä ÇÜ®c...  

Gi© sân ga Çã v¡ng, VÛ m§i b¡t 
ÇÀu Ç‹ š tìm bån. Nh»ng ngÜ©i Çàn 
ông tóc Çen, dù già hay trÈ ÇŠu không 
th‹ qua m¡t anh ÇÜ®c. Anh nghï Ç‰n 
bån anh, m¶t ngÜ©i chÜa quen, cÛng 
Çang dò dÅm trên tØng gÜÖng m¥t Ç‹ 
tìm ki‰m m¶t ngÜ©i chÜa bi‰t m¥t, mà 
ch¡c ch¡n r¢ng ngÜ©i Çó cÛng Çang 
ngÖ ngác ki‰m tìm. ñó là cái cäm giác 

nôn nao lå lùng cûa kÈ Ç®i ngÜ©i tìm 
trên sân ga, mà trÜ§c Çây anh Çã tØng 
xem trên ciné hay truyŠn hình, nay anh 
låi có dÎp Çóng vai chính... 

- Xin l‡i, có phäi anh là...? 
Gi†ng Çàn bà, m¶t ngÜ©i Çàn bà 

ViŒt Nam gi»a xÙ lå- m¶t ngÜ©i anh 
không hŠ ch© Ç®i. VÛ giÆt mình, ng« 
ngàng trä l©i: 

- ThÜa bà... 
VÛ kh¿ng låi... NgÜ©i Çàn bà ÇÓi 

diŒn v§i anh có vóc dáng rÃt quen 
thu¶c. CÛng Çôi m¡t trong sáng Çó, nø 
cÜ©i tÜÖi th¡m và gi†ng nói dÎu dàng 
Çó, có phäi là ngÜ©i Çã m¶t th©i Çi qua 
trong Ç©i anh, mà hình änh vÅn còn 
tiŠm Än mãi trong kš Ùc mù xa. Phäi 
chæng...? Anh l¥ng yên m¶t lúc thÆt 
lâu, rÒi ngÆp ngØng: 

- DiÍm, có phäi HÒng DiÍm ª An 
Giang không? 

NgÜ©i Çàn bà thoáng m¶t niŠm vui 
r¿c r« trong ánh m¡t và trên nø cÜ©i: 

- Anh VÛ! Tr©i Öi... anh VÛ! 
ñây không phäi là câu chào hay 

câu trä l©i mà chính là ti‰ng reo vui 
mØng lÅn ngåc nhiên Ç‰n t¶t Ç¶. CÖn 
xúc Ç¶ng làm cho nàng muÓn ngã qøy 
xuÓng. Do phän Ùng t¿ nhiên, VÛ v¶i 
vàng dang hai tay Ç« nàng:  

- ChÎ.. chÎ có sao không? 
VÛ lo l¡ng hÕi. NgÜ©i Çàn bà muÓn 

n¢m yên thêm m¶t th©i gian n»a trong 
vòng tay cûa VÛ. Phút giây ng¡n ngûi 
nhÜng... là m¶t trao gªi cûa m¶t Çoån 
Ç©i tÜªng nh§ mà nàng Çã cÓ kŠm ch‰ 
hay cÓ chôn vùi vào dï vãng. Nàng vÅn 
nh¡m m¡t mÖ hÒ còn nghe ti‰ng g†i 
thäng thÓt cûa VÛ: 

- ChÎ...chÎ có sao không? 
"ChÎ có sao không... có sao không" 

là nh»ng âm vang cûa quá khÙ d¶i vŠ 
hay cûa tiŠn ki‰p g†i låi Ç‹ thÙc tÌnh. 
NgÜ©i Çàn bà mª m¡t, hít m¶t hÖi dài, 
rÒi trä l©i gi†ng hàm š trách móc: 

- Không sao! Hình nhÜ th©i gian Çã 
làm cho anh quên ch» "em" yêu quš 
mà anh Çã dành cho HÒng DiÍm tØ Ç¶ 
nào rÒi sao? 

VÛ v¶i vàng, mà chính anh cÛng 
không bi‰t tåi sao mình låi có phän 
Ùng nhÜ th‰, trä l©i: 

-HÒng DiÍm! HÒng DiÍm! ñúng 
thÆt s¿ là HÒng DiÍm rÒi! Không! 
Không quên. Anh không bao gi© 
quên...! 

HÒng DiÍm ngÆm ngùi: 
- Em muÓn ÇÜ®c nghe anh g†i 

"em" m¶t lÀn khi chúng ta låi g¥p 
nhau, Ç‹ rÒi... 

VÛ nhìn thÆt sâu vào m¡t HÒng 
DiÍm, g†i nhÕ: 

- Em, em... 
- Cäm Ön anh Çã không quên em!  
RÒi nàng thoát ra ngoài vòng tay 

cûa VÛ, bình tïnh nói: 
- Ch¡c ch¡n anh Çang ch© m¶t 

ngÜ©i? 
- Vâng, anh Çang ch© m¶t ngÜ©i 

bån Ç‰n Çón! 
HÒng DiÍm ti‰p theo, gi†ng trª nên 

xa v¡ng: 
- Em cÛng Çi Çón m¶t ngÜ©i, VÛ 

Hoàng, bån væn cûa... chÒng em! 
Không ng© ngÜ©i Çó là... anh! 

Và nàng nói mau, t¿a nhÜ phäi nói 
m¶t lÀn: 

- L» Thanh hôm nay không Ç‰n 
Çón anh, vì không xin phép nghÌ ÇÜ®c 
nhÜ d¿ tính. ChiŠu nay anh ta m§i vŠ... 
CÛng may! Chúng ta g¥p nhau trÜ§c 
Ç‹ khÕi ng« ngàng khi ÇÓi diŒn tåi nhà! 

B¢ng vào câu nói Çó cÛng Çû xác 
ÇÎnh vÎ trí ngæn cách gi»a hai ngÜ©i 
trong hoàn cänh th¿c tåi. VÛ ÇÙng ch‰t 
l¥ng thÆt lâu, anh cäm thÃy Çôi tay 
mình thØa thãi trÜ§c hình tÜ®ng mà 
anh Çã tØng ôm Ãp, Çã tØng nh§ 
thÜÖng, Çã tØng bÜÖn bä ki‰m tìm tØ 
ngày Ç°i Ç©i, Çúng hÖn là sau ngày VÛ 
ra khÕi tråi cäi tåo tÆp trung. Khi không 
còn hy v†ng, không còn cÓ tình tìm 
ki‰m, thì ch®t tình c© g¥p låi nhau Çây. 
Con tåo tr§ trêu... 

VÛ ch®t thÃy mình ngu ngÖ khi hÕi- 
câu hÕi vô hÒn: 

- L» Thanh là... chÒng em? 
- Vâng... 
- TØ hÒi nào? 
-Næm næm sau khi anh biŒt tích... 

Gi†ng HÒng DiÍm sÛng ÇÀy nÜ§c m¡t 
tûi thân.  

- Næm næm... biŒt tích! Th©i gian Çó 
anh Çang còn trong tråi cäi tåo! 

 
Chính VÛ cÛng nghe gi†ng mình 

s¡c lånh. Anh cäm thÃy nhÕ nhen, ÇÎnh 
nói m¶t câu an ûi thì HÒng DiÍm låi 
nói: 

- Anh VÛ, xin anh ÇØng trách em. 
ChuyŒn cûa em không th‹ m¶t hai câu 
mà nói h‰t n‡i kh° Çau cûa m¶t Ç©i 
ngÜ©i... Em ÇÜa anh vŠ nhà nghe? 

- Vâng, chúng ta không th‹ ÇÙng 
mãi ª ch‡ này ÇÜ®c, nhÜng chÜa v¶i! 
HÒng DiÍm, anh có ÇÜ®c phép m©i em 
vào m¶t quán cà-phê hay m¶t quán 
kem nào Çó Ç‹ chúng ta k‹ cho nhau 
nghe câu chuyŒn quá khÙ, hay ít ra 

V 
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chúng ta cÛng có cäm tÜªng nhÜ mình 
sÓng låi th©i thanh xuân tåi Sàigòn? 

HÒng DiÍm không trä l©i, nhÜng 
nàng Çi trÜ§c dÅn ÇÜ©ng. VÛ xách túi 
theo sau. Anh khéo léo gi» khoäng 
cách vØa Çû Ç‹ ngÜ©i khác n‰u có 
quen bi‰t v§i HÒng DiÍm cÛng không 
th‹ hi‹u lÀm nàng. Tuy th‰, anh vÅn 
thÃy cay Ç¡ng xót xa n‡i nh§... 

 
Nh§ nh»ng ngày thu mÜa Sàigòn. 

Lá me vàng trên ÇÜ©ng Lê Thánh Tôn 
phû ÇÀy trên mái tóc HÒng DiÍm, khi 
hai ngÜ©i choàng vai nhau Çi trong 
mÜa bøi. Câu chuyŒn vui, ti‰ng cÜ©i 
không dÙt. NÜ§c mÜa thÃm Ü§t tà áo 
løa Ç‹ l¶ nh»ng mäng da thÎt tr¡ng 
hÒng nhÜ Çôi má ÇÀy vÈ e lŒ cûa nàng. 
Mà chính anh hÒi Çó cÛng t¿ h° thËn vì 
Çã không giÃu ÇÜ®c nh»ng thèm muÓn 
thÀm kín cûa mình. Bây gi© nh§ låi, VÛ 
mÌm cÜ©i. 

- Anh låi có gì vui mà cÜ©i th‰? 
HÒng DiÍm quay låi hÕi. VÛ trä l©i 

thÆt t¿ nhiên: 
- Anh nh§ hÒi chúng mình còn ª 

Sàigòn... 
- Sàigòn mùa thu, mÜa bay phäi 

không anh? 
- ¯ "Mùa Thu Lá Bay"! Em Çã khóc 

muÒi mÅn khi xem cuÓn phim phóng 
tác theo ti‹u thuy‰t cûa Quÿnh Giao. 
NÜ§c m¡t cûa em làm ngÆp løt cä råp 
Eden... 

- Ch£ng phäi chÌ m¶t mình em 
khóc. N¶i dung cuÓn phim t¶i nghiŒp 
quá. BuÒn quá phäi không anh? 

- Có buÒn nhÜ chuyŒn chúng mình 
bây gi© không?  

Không Ç®i HÒng DiÍm trä l©i, VÛ 
nói ti‰p: 

- Anh Çã tØng Çi tìm dÃu chân cûa 
em Ç‹ låi trên ÇÜ©ng phÓ Sàigòn, Ç‹ 
mong g¥p låi em sau nh»ng ngày anh 
bÎ c¶ng sän cÀm tù. Th‰ nhÜng vô 
v†ng. Nh»ng dÃu chân lãng mån cûa 
các bÆc ti‹u thÜ Çài các ÇŠu bÎ nh»ng 
Çôi dép râu chà Çåp, nh»ng vóc dáng 
vÜÖng tôn công tº ÇŠu bÎ nh»ng hình 
hài nºa ngÜ©i nºa ng®m ma thiêng 
nÜ§c Ç¶c quét såch vŠ kinh t‰ m§i. TÃt 
cä tàn tích ti‹u tÜ sän không th‹ tÒn tåi 
ÇÜ®c dÜ§i ch‰ Ç¶ chuyên chính vô 
sän. 

- NhÜng bây gi© anh Çã g¥p låi em, 
thì ra... 

-Thì ra quä ÇÃt tròn, nhÜ em muÓn 
nói, phäi không em... NhÜng thÆt ra, tåi 
vì dÃu chân em thiên di, và anh Çã 

phiêu båt gót giày kh¡p nÖi nên chúng 
ta m§i g¥p låi nhau. Th‰ nhÜng... 

- Th‰ nhÜng, sao? Thôi hãy quên 
hiŒn tåi Çi!  

- BuÒn l¡m phäi không? 
Hai ngÜ©i vào quán Moulin Rouge 

Eiscafée, ch†n m¶t bàn trÓng cånh 
cºa s° nhìn ra ÇÜ©ng phÓ.  

- Anh vÅn cà-phê phin chÙ? ñã lâu 
không g¥p, ch£ng bi‰t anh còn gi» sª 
thích cÛ không? HÒng DiÍm hÕi. 

- Cäm Ön em vÅn còn nh§ Ç‰n 
nh»ng chi ti‰t nhÕ nh¥t vŠ nh»ng ÇiŠu 
hÜ ÇÓn cûa anh! VÛ cäm Ç¶ng thÆt 
tình. 

- Và thuÓc lá ba sÓ 5 ÇÀu l†c n»a 
chÙ! 

- Vâng, hÒi xÜa kia! Bây gi© anh Çã 
"cai" rÒi, nhÜng g¥p låi em, mØng quá, 
anh xin phá lŒ m¶t lÀn... 

RÒi VÛ nói trong niŠm hoài tÜªng 
khi bÒi bàn mang thÙc uÓng Ç‰n: 

- Bây gi© n‰u ÇÜ®c nghe "Tình 
Hoài HÜÖng" v§i gi†ng ca cao vút vÜ®t 
th©i gian cûa Thái Thanh thì ch£ng 
khác gì thuª trÜ§c chúng mình ngÒi ª 
nhà hàng Brodard ª ÇÜ©ng Lê L®i nhÌ? 

- Ÿ quán kem Mai HÜÖng n»a chÙ 
anh! Em nh§, hÒi Çó anh Çang là Khóa 
sinh Sï quan TrÜ©ng B¶ Binh Thû ñÙc. 
Anh Çóng cÙng trong b¶ ÇÒ phép, khép 
nép ngÒi trÜ§c ngÜ©i ÇËp theo Çúng 
quân phong, quân k›, trông buÒn cÜ©i 
làm sao! ChiŠu cuÓi tuÀn, nh»ng ngÜ©i 
"em hÆu phÜÖng" tha hÒ rÜ§c Çèn, còn 
ngÜ©i "anh tiŠn tuy‰n" chÌ ÇÜa m¡t ‰ch 
ngÒi nhìn... 

VÛ và HÒng DiÍm phá lên cÜ©i.  
- Trông thê thäm quá phäi không 

em! VÛ nói và cÓ th°i vòng khói thuÓc 
vào ly kem cûa nàng. Vòng khói mÕng 
v¶i tan. VÛ ch»a thËn: 

- Anh bây gi© tŒ quá, anh ch£ng 
làm nên trò trÓng gì cä! Ngày trÜ§c 
anh thÜ©ng th°i vòng khói ÇÆm Ç¥c 
vào g†n trong ly kem cûa em. Khói 
g¥p lånh quyŒn vào thành ly trông mÖ 
hÒ lãng Çãng nhÜ chuyŒn... 

- ChuyŒn liêu trai... phäi không 
anh? 

HÒng DiÍm mÌm cÜ©i nói ti‰p: 
- Liêu trai nhÜ mÃy cuÓn t¿ Çi‹n 

Pháp ViŒt cûa ñào ñæng VÏ hay ñào 
Væn TÆp gì Çó cÛng theo chân cuÓn t¿ 
Çi‹n Anh ViŒt cûa NguyÍn Væn Khôn 
mà anh Çã gªi vào trong kho ám khói 
ÇÀy màn nhŒn cûa các tiŒm cÀm ÇÒ... 

VÛ cÜ©i cÜ©i, xen vào: 

- MÃy chû tiŒm cÀm ÇÒ ª ÇÜ©ng 
TrÜÖng Minh Giäng hÒi Çó Çã quen 
nh¤n m¥t anh. M‡i lÀn thÃy anh t§i 
thæm... 

HÒng DiÍm c¡t ngang: 
- T§i "cÀm" chÙ t§i "thæm" gì! CÀm 

mà ch£ng bao gi© thÃy t§i chu¶c, phäi 
không anh! 

VÛ cÜ©i cÜ©i: 
-Bªi vÆy, bây gi© anh m§i khám 

phá ra, sÓ vÓn li‰ng ngoåi ng» cûa anh 
ÇŠu n¢m g†n trong các tiŒm cÀm ÇÒ...! 
HÒi Çó mÃy ông chû tiŒm cÀm ÇÒ ÇŠu 
có câu hÕi tÜÖng t¿ nhau khi h† thÃy 
anh t§i: "-CuÓi tuÀn này låi có Çào Ç‰n 
thæm hä? Coi chØng g¥p chÒn tinh Çó! 
Trông tÜ§ng tá thÜ sinh trói gà không 
ch¥t nhÜ vÆy liŒu có kham n°i v§i 
nh»ng trÆn mây mÜa không?"... Anh 
chÌ cÜ©i mà không trä l©i, bªi anh bi‰t 
nh»ng con hÒ ly dÍ thÜÖng cûa anh 
không hŠ xuÃt hiŒn ban Çêm mà chÌ 
Ç‰n ban ngày Ç‹ cùng anh dÅn nhau 
Çi bát phÓ, rÜ§c Çèn, lê l‰t h‰t quán 
kem này rÒi låi Ç‰n quán kem khác, 
h‰t ngÒi ÇÒng ª tiŒm cà-phê này rÒi 
Ç‰n tiŒm cà-phê n†; hay ngÒi lì trong 
các råp ciné có máy lånh Ç‹ nghÌ 
ngÖi... 

- ...L¡m lúc không nh»ng chÌ Ç‹ 
nghÌ ngÖi mà còn... ngºi mùi mÒ hôi, 
mùi hÖi ngÜ©i n»a! HÒng DiÍm ti‰p l©i. 
CÛng chính vì thích xem phim hay, 
phim m§i, nên chúng mình låi chui vào 
các råp hát ÇÀy nhóc khán giä! ChÌ t¶i 
cho chàng phäi ÇÙng nép ª ven b© 
tÜ©ng khi chÌ tìm ÇÜ®c m¶t ch‡ ngÒi 
cho nàng ngÒi! 

VÛ cÜ©i và nói thêm: 
- ... và khi ch© hoài không thÃy 

khán giä nào chÎu bÕ ra vŠ, nàng Çã 
g†i chàng t§i ngÒi chung. M¶t gh‰ 
không th‹ ngÒi chung hai ngÜ©i, nàng 
Çành phäi ngÒi trên Çùi hay ngÒi trong 
lòng chàng m¶t cách h‰t sÙc t¿ 
nhiên... 

HÒng DiÍm cÜ©i e thËn, tÜªng nhÜ 
thuª Çang còn tu°i thanh xuân: 

- Không hi‹u sao hÒi Çó em låi có 
can Çäm nhÜ vÆy? H£n vì có nhiŠu c¥p 
cÛng ngÒi... chung nhÜ th‰ hay là vì 
bóng tÓi ÇÒng lõa v§i nh»ng kÈ yêu 
nhau phäi không anh? Nghï låi thÃy ô-
dŠ dÎ h®m quá sÙc! 

VÛ  không trä l©i mà trª låi chuyŒn 
cÛ, th¡c m¡c hÕi låi HÒng DiÍm: 

- NhÜng anh không hi‹u tåi sao hÒi 
Çó em låi bi‰t anh là khách hàng quen 
thu¶c cûa mÃy tiŒm cÀm ÇÒ nhÌ? 
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- Em tình c© tìm thÃy tÃm biên lai 
lÀn anh cÀm chi‰c máy änh? 

- ñó là gia sän cuÓi cùng cûa Ç©i 
sinh viên...! VÛ trÀm tÜ, nói ti‰p: 

- ChÌ có chi‰c máy änh là ÇÜ®c 
chu¶c låi, em chu¶c thì Çúng hÖn. Còn 
nh»ng thÙ khác thì Çã quá hån, không 
chu¶c låi ÇÜ®c, vä låi anh cÛng không 
còn sº døng n»a! 

HÒng DiÍm cÜ©i buÒn: 
- HÒi Çó, em vŠ k‹ låi cho mË nghe. 

MË bäo em ÇÜa tiŠn cho anh Çi chu¶c 
låi... 

Nghe nh¡c Ç‰n mË nàng, VÛ v¶i 
hÕi: 

- Bây gi© mË ª Çâu? MË có khÕe 
không? 

HÒng DiÍm rÜÖm rÜ§m nÜ§c m¡t: 
- MË mÃt tØ lâu rÒi anh à! MË bÎnh 

n¥ng vì không th‹ chÎu Ç¿ng ÇÜ®c 
nh»ng n‡i Çau Ç§n dÒn dÆp. Ngay sau 
khi c¶ng sän chi‰m miŠn Nam, chính 
quyŠn m§i liŠn trÜng thu ngôi nhà và 
mÃy mÅu ru¶ng ª Long Xuyên mà hÒi 
Çó mË dÅn tøi mình xuÓng thæm, anh 
còn nh§ không... 

VÛ ngÆm ngùi: 
- Vâng, anh làm sao quên ÇÜ®c 

lòng thÜÖng cûa mË ÇÓi v§i anh. HÒi 
Çó mË còn nói v§i anh "ñây là cûa hÒi 
môn cûa HÒng DiÍm và cûa con sau 
này...".  

Hình änh cûa ngÜ©i mË miŠn Nam 
dÎu hiŠn chÃt phác thÆt thà lung linh 
trÜ§c m¡t, VÛ thÃy m¡t mình nhòa lŒ. 
Anh cúi xuÓng cÓ giÃu nh»ng xúc Ç¶ng 
nghËn ngào... 

HÒng DiÍm thª dài k‹ ti‰p: 
- MÃy næm sau, Khä MÏ bÎ b¡t Çi 

nghïa vø, ÇÜa sang chi‰n trÜ©ng 
Campuchia. ChÜa ÇÀy m¶t næm, chính 
quyŠn xã thông báo cho mË Çi nhÆn 
xác con. MË vÆt vã, co qu¡p, ngÃt xÌu. 
Còn em thì ch‰t l¥ng trÜ§c hung tin 
này... 

VÛ muÓn quàng lÃy vai HÒng DiÍm 
Ç‹ an ûi, Ç‹ xoa dÎu v‰t thÜÖng lòng, 
nhÜng trong hoàn cänh hiŒn tåi, anh 
chÌ cÀm lÃy tay nàng xoa nhË không 
nói m¶t l©i. Bªi ch£ng có l©i nào thi‰t 
tha hÖn b¢ng l©i nói cûa trái tim cäm 
thông... 

HÒng DiÍm nÃc lên nghËn ngào: 
- Anh bi‰t không, ngay sau Çó em 

thuê m¶t chi‰c xe Lam lên tÆn biên 
gi§i Ç‹ nhÆn xác em. Em không hi‹u 
b¢ng vào sÙc chÎu Ç¿ng nào, b¢ng vào 
s¿ phò tr® tinh thÀn cûa ÇÃng thiêng 
liêng nào, mË và em Çã vÜ®t qua 
nh»ng Çoån ÇÜ©ng gian kh°. H£n là 

vong linh cûa em Khä MÏ Çã phù h¶ 
cho mË và em. Trên chuy‰n xe Lam 
trª vŠ, em mÜ©ng tÜ®ng nhÜ xe chª 
m¶t quan tài và hai xác ch‰t chÜa tÄm 
liŒm. Em và mË n¢m lÎm bên quan tài 
cûa Khä MÏ... 

Bây gi© thì VÛ không còn giÃu ÇÜ®c 
nh»ng gi†t nÜ§c m¡t xót thÜÖng. Anh 
Ç‹ m¥c cho hai dòng lŒ tuôn trào. Anh 
khóc thÜÖng cho mË, cho Khä MÏ và 
anh cÛng khóc cho chính thân phÆn 
Çiêu linh cûa mình. Anh khóc bªi bây 
gi© anh m§i có ngÜ©i thân bên cånh Ç‹ 
khóc muÒi mÅn sau bao nhiêu næm 
anh cÓ Çè nén... 

Khä MÏ ÇÙa em út cûa HÒng DiÍm, 
m‡i lÀn theo chÎ tØ An Giang lên 
Sàigòn, thÜ©ng yêu cÀu VÛ dÅn Çi các 
phòng trà hay vÛ trÜ©ng Jo Marcel, 
Queen Bee, ñêm Màu HÒng... Không 
phäi Khä MÏ ham mê nhäy ÇÀm mà nó 
muÓn ÇÜ®c nghe các ca sï hát tr¿c ti‰p 
và xem các nhåc sï hòa tÃu, bªi ngón 
Çàn Guitare cûa nó cÛng ÇiŒu nghŒ 
l¡m. Nh»ng mùa hè, VÛ vŠ thæm quê 
HÒng DiÍm, Khä MÏ thÜ©ng ÇŒm Çàn 
cho chàng hát. Ti‰ng hát cûa VÛ nhË 
nhàng gªi gÃm tình quê hÜÖng, tình 
ngÜ©i, tình yêu hòa bình. HÒng DiÍm 
ngÒi t¿a vào lÜng chàng, lòng råt rào 
hånh phúc trong ánh træng huyŠn diŒu. 
Ð§c mÖ này nÓi ti‰p Ü§c mÖ kia... 

 
Bây gi© th‰ cu¶c Ç°i thay, nh»ng 

Ü§c mÖ xÜa ÇŠu trª thành hoang 
tÜªng... HÒng DiÍm Çã lÃy låi bình tâm 
ngÆm ngùi k‹ ti‰p: 

- Tang thÜÖng ÇÓi v§i gia Çình em 
không phäi chÌ ngÜng låi nÖi Çây. Anh 
Khä Ái cÛng bÎ ch‰t trong tråi tù cäi tåo 
ª Lång SÖn. GiÃy báo tº ÇÜ®c tråi gªi 
vŠ cho gia Çình, kèm theo giÃy "trä 
quyŠn công dân" cho anh. ThÆt khôi 
hài và mÌa mai! MË và em không còn 
nÜ§c m¡t Ç‹ khóc thÜÖng cho thân 
phÆn làm ngÜ©i båi trÆn. Theo l©i k‹ låi 
cûa nh»ng ngÜ©i có thân nhân cäi tåo 
chung m¶t tråi tù, sau khi Çi thæm nuôi 
trª vŠ cho bi‰t, Khä Ái là ngÜ©i kh£ng 
khái không chÎu khuÃt phøc trÜ§c båo 
l¿c, cho nên ÇÓi v§i cán b¶ quän giáo, 
anh là ngÜ©i cÀn phäi thanh trØng. Vì 
vÆy trong m¶t lÀn Çi lao Ç¶ng bên 
ngoài, anh bÎ cán b¶ b¡n ch‰t, rÒi vu 
cáo cho anh toan trÓn tråi. Xác anh 
ÇÜ®c mang vŠ và ÇÜ®c anh em bån tù 
chôn cÃt nhÜng theo lŒnh cûa tråi, phäi 
san b¢ng không ÇÜ®c Ç¡p thành m¶t 
n¡m mÒ, tuy nhiên anh em tråi viên 
vÅn lén lút Çánh dÃu Ç‹ sau này thân 

nhân còn bi‰t ch‡ Ç‹ thæm vi‰ng hay 
cäi táng... 

VÛ thäng thÓt kêu lên- ti‰ng kêu xót 
thÜÖng Çau Ç§n. C¶ng sän không tØ 
chÓi m¶t hành Ç¶ng ÇÓn måt nào, m¶t 
Çòn thù hèn hå nào, m¶t t¶i ác dã man 
nào mà không dám làm Ç‹ tiêu diŒt ÇÓi 
thû! HÒng DiÍm ngây dåi nhìn vào 
khoäng không. Nàng t¿ hÕi, trong cõi 
hÜ vô vong linh cûa nh»ng ngÜ©i thân 
yêu Çã ÇÜ®c siêu thoát hay chÜa? 

VÛ cÛng bâng khuâng, nhìn ra 
ngoài khung cºa. Anh nghï t§i khung 
tr©i cao r¶ng cûa TrÜ©ng B¶ Binh Thû 
ñÙc, th©i kÿ anh còn là khóa sinh sï 
quan... M¶t bu°i sáng khi chuÄn bÎ Çi 
di hành dã tråi, Trung Úy Trung ñ¶i 
TrÜªng g†i tên VÛ ra khÕi hàng quân 
ch© lŒnh. Sau Çó anh ÇÜ®c hÜ§ng dÅn 
lên væn phòng Ti‹u ñoàn. Anh h‰t sÙc 
phân vân lo l¡ng, không hi‹u mình có 
phåm tr†ng t¶i gì Ç‹ phäi chÎu quân k›. 
Anh Çã trình diŒn vÎ Thi‰u Tá theo 
Çúng nghi thÙc, nhÜng vÎ sï quan khoát 
tay cho miÍn và chÌ gh‰ ÇÓi diŒn m©i 
ngÒi. Anh ngÒi xuÓng, lòng b§t lo âu và 
thÀm t¿ hÕi ch£ng bi‰t có chuyŒn gì 
xäy ra. VÎ Thi‰u Tá quan sát anh tØ 
ÇÀu Ç‰n chân, rÒi Ç¶t ng¶t hÕi: 

- Anh quen v§i HÒng DiÍm ª An 
Giang? 

RÃt ngåc nhiên, nhÜng VÛ cÛng lÍ 
Ç¶ trä l©i: 

- ThÜa Thi‰u Tá, HÒng DiÍm, là 
bån cûa tôi! 

- Bån hay ngÜ©i yêu? Anh nh§ 
r¢ng, bån gái khác v§i ngÜ©i yêu Çó 
nha! 

- Là ngÜ©i yêu! 
Trä l©i xong, VÛ cäm thÃy lo l¡ng. 

N‰u ông Thi‰u Tá Ti‹u ñoàn TrÜªng 
này mà låi có... tình š gì v§i HÒng 
DiÍm thì Çúng là tai h†a vào thân. Ông 
ta låi hÕi thêm: 

- Anh có yêu cô ta không? 
VÛ thoáng nhìn th£ng vào ông rÒi 

trä l©i gi†ng dÙt khoát, vì anh nghï, n‰u 
có ÇiŠu gì bÃt tÜ©ng thì cÛng Çành coi 
nhÜ là ÇÎnh mŒnh an bài: 

- Då có! 
Nói th‰, nhÜng sau khi trä l©i anh 

cÛng Ço lÜ©ng nh»ng dÃu hiŒu thay Ç°i 
trên gÜÖng m¥t cûa vÎ sï quan có 
quyŠn "sinh sát" ª trong quân trÜ©ng. 
Ông ta ngÒi yên thÆt lâu. Th©i gian yên 
l¥ng này Çû làm cæng th£ng cân não 
cûa VÛ. CuÓi cùng ông ta nhÕm dÆy, 
mÌm cÜ©i nói: 

- HÒng DiÍm là em cûa ngÜ©i bån 
ÇÒng khóa cûa tôi, Trung Tá Khä Ái. 
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TØ Trung ñoàn Thûy Quân Løc Chi‰n 
nó ÇiŒn thoåi Ç‹ gªi gÃm "th¢ng em r‹ 
tÜÖng lai" cho tôi chæm sóc giùm! Tôi 
g†i anh lên Çây Ç‹ báo cho anh bi‰t là 
tôi së làm tròn nhiŒm vø cûa m¶t ngÜ©i 
bån...  

H«i ôi, ngÜ©i chi‰n binh hào hùng 
Çã tØng l¶i mòn gót giày hành quân 
kh¡p bÓn vùng chi‰n thuÆt, nay Çã ra 
ngÜ©i thiên c°. VÛ thª dài buÒn bã nói 
v§i HÒng DiÍm: 

- DiÍm à, ÇiŠu làm cho anh ân hÆn 
mãi là cho Ç‰n khi tan hàng rã ngÛ anh 
vÅn chÜa m¶t lÀn g¥p anh Khä Ái. Ông 
anh thÜÖng "th¢ng em r‹ tÜÖng lai" 
Ç‰n nhÜ vÆy mà sÓ mång sao quá 
ng¡n ngûi! NhÜng mà... 

- NhÜng mà sao anh? 
HÒng DiÍm nhìn VÛ tÀn ngÀn hÕi. 

VÛ cÛng nhìn vào m¡t nàng thÆt lâu rÒi 
hÕi, thay vì trä l©i câu hÕi cûa nàng: 

- Hình nhÜ bây gi© em Óm hÖn hÒi 
Çó? 

- HÒi Çó Ü? HÒi Çó, sau cu¶c Ç°i 
Ç©i, anh Çi biŠn biŒt. Gia Çình em chÎu 
bao nhiêu tai bi‰n. Trong hoàn cänh bi 
thÜÖng nhÜ vÆy, L» Thanh, ngÜ©i bån 
dåy cùng trÜ©ng Çã Çeo Çu°i em tØ lâu 
thÜ©ng t§i lui an ûi mË, chæm sóc cho 
em. NhiŠu lÀn mË hÕi em có nhÆn 
ÇÜ®c tin tÙc gì cûa anh hay không. Em 
làm sao trä l©i cho mË yên lòng. Bån 
bè cûa anh ngÜ©i thì Çi cäi tåo, ngÜ©i 
thì Çã vÜ®t biên. Tang thÜÖng dâu bi‹n 
cä, bi‰t Çâu tìm Ç‹ hÕi thæm! Th©i gian 
ch© Ç®i ngày càng mòn mÕi. Em vÅn 
còn sÙc Ç‹ ch© Ç®i, nhÜng mË thì hao 
mòn kiŒt l¿c. CuÓi cùng mË bäo em:  

"DiÍm à, mË bi‰t con gái cÜng cûa 
mË vÅn yêu thÜÖng m¶t lòng chung 
thûy v§i VÛ, nhÜng VÛ thì sÓng ch‰t ra 
sao không bi‰t. MË bây gi© tu°i Çã già, 
chÌ còn mÓi bÆn tâm là con chÜa thành 
gia thÃt, mà trong hoàn cänh khó khæn 
này con cÀn m¶t nÖi Ç‹ nÜÖng t¿a. MË 
thÃy L» Thanh cÛng thÜÖng con, Çeo 
Çu°i con tØ lâu. V§i VÛ con có duyên 
mà không có n®, v§i L» Thanh có lë 
con n® nó tØ ki‰p trÜ§c. Nó có quÓc 
tÎch Pháp. Sª dï nó chÜa xin Çi Pháp vì 
nó còn mong con hÒi tâm nghï låi. MË 
không ép con, nhÜng mË thÃy tu°i già 
và bŒnh hoån m¶t ngày không xa mË 
cÛng tØ giã con Ç‹ vŠ v§i t° tiên ông 
bà mà thôi. MË không muÓn thÃy con 
chôn vùi tu°i xuân dÜ§i ch‰ Ç¶ tàn Ç¶c 
này, con hãy tìm cách r©i khÕi xÙ sª 
này. Có vÆy mË m§i yên tâm nh¡m 
m¡t...!".  

Em xin mË cho em m¶t th©i gian 
suy nghï. MË bi‰t em không vâng l©i, 
nên mË sinh bÎnh. BÎnh càng ngày 
càng n¥ng, mË chÌ ch© câu trä l©i cûa 
em trÜ§c khi nh¡m m¡t. Em Çã khóc 
muÒi mÅn bên giÜ©ng bÎnh và nhÆn l©i 
cÀu hôn cûa L» Thanh. ñám cÜ§i chåy 
tang! Cô dâu vŠ nhà chÒng. Tan nát 
m¶t cu¶c tình! Em Çã khóc và thÀm g†i 
tên anh "VÛ, VÛ Öi, anh có hi‹u cho em 
chæng?...". 

HÒng DiÍm nÜ§c m¡t lÜng tròng, 
nhìn VÛ ch© Ç®i. VÛ n¡m ch¥t tay nàng 
thì thÀm: 

- Anh hi‹u! vâng anh hi‹u em! 
- Anh có tha thÙ cho em hay 

không? 
VÛ gÆt ÇÀu, âm thÀm không nói. 

HÒng DiÍm cÛng chìm vào im l¥ng... 
Trong cõi không gian im v¡ng Çó, 

b‡ng có ti‰ng chuông ÇiŒn thoåi reo 
vang. Cä hai ÇŠu giÆt mình, ngÖ ngác. 
HÒng DiÍm løc túi xách tay, lÃy Handy: 

- Hallo, HÒng DiÍm Çây! Anh ÇÃy 
hä?  

Có ti‰ng nói cûa L» Thanh bên kia 
ÇÀu dây. VÛ l¡ng nghe ti‰ng ÇÜ®c 
ti‰ng mÃt: 

- Em Çang ª Çâu? ñã g¥p anh VÛ 
Hoàng chÜa? 

- Em Çang ch© ª nhà ga. Chuy‰n 
tàu anh VÛ Hoàng Çã Ç‰n rÒi, nhÜng 
em chÜa Çón ÇÜ®c änh! Có lë anh ta 
không Çi chuy‰n này... 

- Anh không tin nhÜ th‰! TÓi hôm 
qua anh VÛ Hoàng còn g†i ÇiŒn thoåi 
báo tin cho anh bi‰t là anh së Ç‰n 
b¢ng chuy‰n xe lºa lúc 12 gi©. 

- Anh có nghï là anh VÛ Hoàng bÎ 
trÍ tàu vì m¶t lš do nào Çó hay không 
và anh ta së Çi chuy‰n tàu k‰ chæng? 
Em Çang ch© Çón änh chuy‰n tàu t§i. 
N‰u không, thì ch¡c anh VÛ Hoàng Çã 
hûy bÕ chuy‰n thæm vi‰ng chúng ta 
rÒi! 

- Anh së Ç‰n sân ga lúc tan Sª Ç‹ 
cùng Çón anh VÛ Hoàng, n‰u anh t§i! 

HÒng DiÍm nói v¶i vàng: 
- Không, không cÀn. Anh khÕi Ç‰n 

Çây, bãi Sª anh nên vŠ nhà ngay! L« 
anh VÛ Hoàng Çã Ç‰n mà em không 
nhÆn diŒn ra, anh ta có th‹ thuê Taxi 
vŠ nhà mình rÒi cÛng nên. 

- Thôi vÆy cÛng tÓt. M‡i ngÜ©i ch© 
m‡i nÖi Ç‹ Çón anh ta. 

... 
N¡ng Çã tàn. ChiŠu xuÓng thÆt 

nhanh. Mây mùa thu còn vÜÖng vÃt 
trên nh»ng tàn cây. Lá vàng mu¶n 
phiŠn rÖi røng. VÛ thÅn th©: 

- Anh không hi‹u nên vui hay buÒn 
khi g¥p låi em, DiÍm Öi! Tuy nhiên có 
m¶t ÇiŠu anh rÃt hài lòng là Çã giäi 
quy‰t ÇÜ®c m¶t nghi vÃn Çè n¥ng 
trong lòng tØ bao nhiêu næm nay, Çó là 
HÒng DiÍm vÅn sÓng và Çang có m¶t 
mái Ãm gia Çình... 

- Không! Không!... Nàng khoát tay 
nhÜ muÓn ngæn nh»ng ÇiŠu VÛ s¡p 
nói, nhÜng VÛ vÅn ti‰p tøc: 

- HÒng DiÍm, anh xin m¶t lÀn cuÓi, 
m¶t lÀn mà thôi trong Ç©i anh... là em 
hãy quên Çi cu¶c g¥p g« ngày hôm 
nay!... 

DØng låi m¶t lúc nhÜ cÓ lÃy h‰t can 
Çäm, VÛ nói thÆt nhanh: 

- Nói thÆt v§i em, anh chÌ yêu m¶t 
HÒng DiÍm ngày xÜa, m¶t HÒng DiÍm 
riêng anh, chÙ anh không th‹ yêu 
HÒng DiÍm, v®... cûa L» Thanh ngày 
nay. Bà L» Thanh còn có b°n phÆn 
làm v® và làm mË. Em cÛng vÆy, DiÍm 
à! Anh nghï, em hãy gi» låi hình änh 
cûa VÛ v§i nh»ng k› niŒm êm ÇËp 
ngày xÜa, chÙ không nên thÜÖng nh§ 
Ç‰n VÛ hay VÛ Hoàng phiêu lãng ngày 
nay. Anh së cÓ quên em và xin em hãy 
quên anh Çi. Vâng, chúng ta phäi cÓ 
quên nhau... 

    
� 
 

MÜa. T¿ nhiên tr©i Ç° mÜa. MÜa 
thu hay là nh»ng gi†t nÜ§c m¡t chia ly. 
VÛ bÕ cu¶c hËn v§i L» Thanh. Trên 
ÇÜ©ng trª låi ga xe lºa m¶t mình, Ç‹ 
ch© chuy‰n tàu trª vŠ cÓ quÓc, VÛ 
thÀm quy‰t ÇÎnh phäi tìm cách chÃm 
dÙt m†i liên hŒ xa gÀn v§i L» Thanh, 
v§i t° chÙc Væn Bút nÖi anh Çang sinh 
hoåt. Anh cÛng së thay Ç°i ÇÎa chÌ và 
sÓ ÇiŒn thoåi Ç‹ HÒng DiÍm không có 
cÖ h¶i liên låc ÇÜ®c v§i anh... 

Bây gi© VÛ m§i th¿c s¿ thÃy mình 
bÖ vÖ trên sân ga vàng v†t ánh Çèn. 
Âm vang thÆt buÒn cûa câu hát "... Ga 
Lyon Çèn vàng, CÀm tay anh không 
nói, Nói chi cÛng mu¶n màng... " *. 
ChÜa bao gi© anh cäm thÃy thÃm thía 
câu hát nhÜ th‰ này. ChÌ m§i vài phút 
trÜ§c Çây, khi ôm nhau giã tØ, bàn tay 
cûa HÒng DiÍm còn run rÄy trong bàn 
tay VÛ, gi†t nÜ§c m¡t nóng h°i cûa 
nàng còn làm Ü§t sÛng vai áo anh. 
Không ai nói ÇÜ®c v§i ai m¶t l©i, bªi có 
nói chi cÛng mu¶n màng ... 

 (ThÃt SÖn, tháng 7.03) 
 
* ThÖ Cung TrÀm TÜªng 
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Làng tôi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khiêm Cung 
 
 

ôi sanh ra tåi làng B¡c Nam. 
HiŒn nay mÒ mä ông bà tôi 

còn tåi Çó. 
Làng này thu¶c lãnh th° Miên, còn 

g†i là làng ñÒng ñÙc ThÜ®ng, giáp 
ranh v§i làng ñÒng ñÙc Hå bÃy gi© 
thu¶c tÌnh Châu ñÓc - ViŒt Nam. TØ 
ch® Châu ñÓc lên Nam Vang qua ngä 
Bình Di, Çi b¢ng ÇÜ©ng thûy ÇÜ®c 
khoäng 15 km, bån së g¥p m¶t ch‡ ÇÃt 
bÒi thành cù lao rÃt l§n ª gi»a sông g†i 
là Cù Lao Ba tåi làng Vïnh TrÜ©ng, ti‰p 
tøc Çi khoäng 15 km n»a låi g¥p m¶t 
cái cÒn g†i là CÒn Cát,  nhìn qua bên 
phäi là làng B¡c Nam. 

M¶t con sông nhÕ hiŠn hòa chäy 
qua B¡c Nam, trÜ§c khi Ç° ra sông cái. 
Cºa sông nhÕ này ngó ra CÒn Cát. 
Dân trong làng thÜ©ng phân biŒt làng 
B¡c Nam thành hai xóm: Xóm Trong 
gÀn nguÒn sông, ngÜ©i Miên ª; Xóm 
Ngoài là khu v¿c vàm sông, giáp mÓi 
gi»a sông nhÕ và sông cái, nÖi ÇÎnh cÜ 
cûa ngÜ©i ViŒt và ngÜ©i Hoa. Lúc bÃy 
gi© ViŒt-Miên-Lào là ba nÜ§c ñông 
DÜÖng thu¶c Pháp. NgÜ©i ViŒt và 
ngÜ©i Miên sÓng v§i nhau rÃt hòa 
thuÆn. 

Xóm Trong có chùa cûa các SÜ Sãi 
vÃn y vàng ho¥c y nâu, có nh»ng hàng 
cây thÓt lÓt tØa t¿a nhÜ cây dØa. Các 
SÜ Sãi tu theo phái Ti‹u ThØa, æn 
m¥n, Çi chân ÇÃt, ôm bình bát Çi khÃt 
th¿c, tÙc là Çi quyên các PhÆt tº cúng 
dÜ©ng th¿c phÄm. Các SÜ Sãi cÛng Çi 
luôn ra Xóm Ngoài Ç‹ khÃt th¿c. Theo 
sau SÜ Sãi thÜ©ng có m¶t hai chú ti‹u 
làm thÎ giä, phøc vø cho SÜ. 

Theo tøc lŒ cûa ngÜ©i Miên, các 
chú ti‹u này vào chùa tu h†c m¶t th©i 
gian, vØa h†c giáo lš vØa h†c ch», sau 
Çó trª vŠ sÓng m¶t cu¶c sÓng bình 
thÜ©ng v§i gia Çình. Thanh niên nào 
chÜa qua m¶t khóa tu h†c thì khó cÜ§i 

v®, vì chÜa Çåt tiêu chuÄn Çåo ÇÙc và 
h†c vÃn. 

Lúc nhÕ tôi thÜ©ng theo cha vào 
Xóm Trong Çi coi ngÜ©i Miên Çua 
thuyŠn trong ngày LÍ RÜ§c NÜ§c và 
LÍ ñÜa NÜ§c. Nh»ng chi‰c thuyŠn dài 
mà thon nhÕ, g†i là ghe ngo, ÇÀu có 
chåm ÇÀu rÒng, Çuôi có chåm Çuôi 
rÒng. ñÀu thuyŠn có ngÜ©i Ç¶i trÜªng, 
ÇÀu chít chi‰c khæn màu, tay cÀm m¶t 
cây gÆy chÌ huy có bu¶c väi màu tua 
tûa, ÇÀu ngúc nga ngúc ng¡c theo nhÎp 
bÖi cûa các ÇÒng Ç¶i. ñuôi thuyŠn có 
ngÜ©i cÀm lái. Gi»a thuyŠn là hai hàng 
ngÜ©i cÀm dÀm Ç‹ bÖi. Các thuyŠn 
Çua rë nÜ§c phóng nhanh trong ti‰ng 
reo hò c° võ cûa Çám Çông ngÜ©i ûng 
h¶ hai bên b©. 

Tôi cÛng say sÜa xem vÛ Là Khol. 
Trong ÇiŒu vÛ này có m¶t c¥p vÛ công, 
m¶t nam m¶t n», tôi không rõ tåi sao 
cha tôi thÜ©ng g†i h† là con trÓng, con 
mái. Y phøc cûa h† rÃt Ç¥c biŒt, Ç¶i 
mÛ tròn có chóp nh†n ª trên giÓng nhÜ 
cái tháp, áo ng¡n tay bó sát thân 
ngÜ©i, m¥c váy g†i là xà-rong, kéo våt 
phía trÜ§c v¡t ngÜ®c lên th¡t lÜng phía 
sau, trông rÃt kín Çáo. Con mái có Çeo 
vòng tay và kiŠng c£ng b¢ng båc. 
Thân th‹ cûa vÛ công thÆt dÎu dàng, 
tay cûa vÛ công thÆt dÈo theo ti‰ng 
nhåc ngÛ âm. 

Trong giàn nhåc ngÛ âm có hai 
nhåc cø chánh. Nhåc cø thÙ nhÙt là 
nh»ng cái dïa tròn b¢ng kim loåi, n°i u 
lên ª gi»a, Ç¥t nÓi ti‰p nhau trên m¶t 
khung tròn. M‡i cái dïa là m¶t nÓt 
nhåc. Nhåc công ngÒi ª gi»a khung 
tròn, dùng hai cái dùi gõ vào ch‡ u cûa 
nh»ng cái dïa, phát ra nh»ng âm thanh 
"bòn bon bón bon, bòn bon bón 
bon...". Nhåc cø thÙ hai là nh»ng thanh 
tre k‰t låi thành m¶t mäng, treo hai 
ÇÀu mäng thanh tre này lên hai ÇÀu 
m¶t cái máng b¢ng s¡t dài Ç¶ m¶t mét, 
có hình dáng m¶t chi‰c xuÒng, hai ÇÀu 
cong lên. Nhåc công thÙ hai cÛng 
dùng hai cái dùi gõ lên các thanh tre 
kêu "t¢ng tæng t¡ng tæng, t¢ng tæng 
t¡ng tæng...". 

Xóm Ngoài có sinh hoåt theo tÆp 
tøc cûa ngÜ©i ViŒt và ngÜ©i Hoa, có 
công-xi rÜ®u cûa Chú Bánh L§n, có 
khu ch® nhÕ ª vàm sông. ñi vào phía 
trong m¶t Ç‡i có khu Çình làng v§i cây 
Ça tàng rÃt to mà b†ng ru¶t, có nh»ng 
hàng cây sao cao vút, v§i nhà viŒc, nÖi 
làm viŒc và h¶i h†p cûa Ban HÜÖng 
ChÙc H¶i TŠ, có miÍu th© Quan Thánh 
ñ‰ Quân, ông Quan Bình và ông Châu 
XÜÖng và miÍu th© ông Oanh. Ông 
Oanh còn ÇÜ®c g†i là Ông ThÀn Súng, 
nghe nói là m¶t quan Çàng c¿u trông 

coi Ç¶i Çåi bác, lÆp ÇÜ®c nhiŠu chi‰n 
công hi‹n hách, khi ch‰t ÇÜ®c vua s¡c 
phong thÀn. 

Theo truyŒn Tam QuÓc DiÍn Nghïa 
cûa La Quán Trung, Quan Thánh ñ‰ 
Quân còn g†i là Quan Công, tên thÆt 
là Quan Vân TrÜ©ng, Çã cùng v§i LÜu 
BÎ và TrÜÖng Phi k‰t nghïa anh em tåi 
VÜ©n ñào. Quan Vân TrÜ©ng là m¶t 
ngÜ©i trung dÛng, m¶t kiŒn tÜ§ng, h‰t 
lòng phò tá LÜu BÎ. Khi sa cÖ, không 
chÎu ÇÀu hàng Tôn QuyŠn, nên bÎ 
chém ÇÀu. HÒn phách không tan, vŠ 
hi‹n thánh tåi núi Ng†c Toàn, có m¶t 
ngÜ©i m¥t tr¡ng là Quan Bình và m¶t 
ngÜ©i m¥t Çen râu rÆm là Châu XÜÖng 
ÇÙng hÀu hai bên. Quan Bình là con 
nuôi và Châu XÜÖng là tùy tÜ§ng cûa 
Quan Công. 

Tôi có nhiŠu k› niŒm v§i khu Çình 
làng. 

NgÜ©i ta ÇÒn r¢ng ª khu Çình làng 
có ma. Chính hai ngÜ©i cô ru¶t cûa tôi 
cÛng nói khi tr©i nhá nhem tÓi Çi ngang 
qua Çó hai cô nh¡m m¡t låi mà chåy, 
nghe có ti‰ng chân rÜ®t theo, chåy 
càng nhanh ti‰ng chân rÜ®t theo càng 
gÃp, hai cô chåy vŠ Ç‰n nhà m¥t mày 
tái mét. 

M¶t hôm n†, ông Bäy Can rû thanh 
niên vô khu Çình làng b¡t ma. Cha tôi 
hæng hái, tình nguyŒn Çi ÇÀu. Tr©i tÓi 
Çen. TØ trong b†ng cây Ça hiŒn ra m¶t 
bóng ma gÀy gò, tóc xõa khÕi lÜng 
quÀn, tay chân qu© quång. Cha tôi 
nhanh nhÜ ch§p phóng Ç‰n bóp c° 
con ma. Ông nghe tay mình Ãm Ãm và 
nghe con ma kêu rên khe khë: Buông 
tay ra! Tao là Bäy Can Çây! 

Hóa ra ông Bäy Can lén trÓn vào 
b†ng cây Ça trÜ§c Ç‹ giä ma hù Çám 
thanh niên. 

Nh»ng lúc træng thanh, có lÍ h¶i 
ho¥c có Çám cúng Çình, tôi cùng v§i 
bån bè chÖi cút b¡t ho¥c chÖi chuyŠn 
c¶t b¡t c¶t ª các hàng cây sao, vui thÆt 
là vui. Trong trò chÖi này, bÓn ÇÙa trÈ 
ÇÙng d¿a lÜng vào bÓn cây sao ª bÓn 
góc; hai ÇÙa ÇÙng chéo góc là m¶t 
phe. Hai ÇÙa cûa phe này r©i cây sao -
g†i là cây c¶t- cûa mình Ç‹ chåy qua 
cây c¶t cûa bån. Phäi chåy cho nhanh, 
b¢ng không thì phe kia së chåy Ç‰n 
chi‰m c¶t Çang bÕ trÓng, phe mình 
thua. 

Dân làng rÃt tin tÜªng thÀn quyŠn, 
nên thÜ©ng cúng ki‰ng Ç‹ cÀu nguyŒn 
ngÜ©i khuÃt m¥t khuÃt mày phò h¶ cho 
gia Çình tai qua nån khÕi, mua may 
bán Ç¡t, nhÙt b°n vån l®i. 

Ngày R¢m Tháng Giêng làm bè 
b¢ng nhiŠu thân cây chuÓi k‰t låi Ç‹ 
tÓng ôn, tÙc là ÇÜa tà ma, bÎnh tÆt ra 

T 
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khÕi làng mình. Trên bè có con heo 
quay, có giÃy tiŠn vàng båc, có khói 
hÜÖng nghi ngút. Chung quanh bè có 
treo Çû loåi c© giÃy, l§n có, nhÕ có, Çû 
màu s¡c. Ban H¶i TŠ cúng vái xong thì 
thä bè trôi theo dòng nÜ§c chäy ra 
sông cái. Nghe nói khi chi‰c bè vØa ra 
khÕi vàm sông, con heo quay bi‰n mÃt 
trong tay cûa m¶t sÓ ngÜ©i ch© ch¿c 
s¤n. 

Ngày R¢m Tháng Bäy, Çåo PhÆt có 
lÍ Vu Lan, dân làng B¡c Nam cúng Thí 
R‰ hay Thí Th¿c Cô HÒn. Sân trÜ§c 
miÍu Quan Thánh ñ‰ Quân ÇÜ®c träi 
ÇŒm. Trên ÇŒm s¡p có hàng ngÛ các 
giÕ bánh kËo, mía, trái cây; các c‡ bÒi 
b¢ng giÃy màu, hình nón cao hÖn m¶t 
mét, c‡ này ÇÖm bánh qui, c‡ kia ÇÖm 
tiŠn c¡c ho¥c tiŠn giÃy. Sau khi Ban 
H¶i TŠ cúng cô hÒn xong, m¶t hÒi 
trÓng vang lên. HÒi trÓng vØa dÙt là 
dân làng ÇÜ®c quyŠn gi¿t ÇÒ cúng, k‹ 
cä các c‡ tiŠn. M¶t cänh náo loån diÍn 
ra, có kÈ trÀy tay, có ngÜ©i sÙt trán. 
NhÜng ai cÛng thÃy vui m‡i næm có dÎp 
làm cô hÒn sÓng! M¶t lÀn n†, có m¶t 
thanh niên nhäy vào gi¿t c‡ trÜ§c khi 
hÒi trÓng chÃm dÙt, bÎ phåt cúng m¶t 
con heo quay. 

Hàng næm có LÍ Nghinh Ông, tÙc 
là cung nghinh các vÎ thÀn linh Çang 
th© tåi các miÍu trong khu Çình làng. 
CÙ bÓn thanh niên khiêng m¶t cái kiŒu 
Ç‹ cung nghinh chÜ vÎ Châu XÜÖng, 
Quan Bình, Ông Oanh, Çang lên ÇÒng, 
miŒng thª xì xÎt, tay cÀm ki‰m s¡t c¡t 
lÜ«i lÃy máu vë bùa, ho¥c chém vào 
lÜng, ho¥c dùng cây s¡t nh†n xuyên 
thûng hai bên má, máu chäy dÀm dŠ. 
M¶t dÎp Ç‹ dân làng cÀu xin chÜ vÎ giúp 
cái n† cái kia. 

CÛng theo lŒ h¢ng næm, làng cúng 
Çình hay là cúng thÀn. Làng m©i m¶t 
gánh hát b¶ vŠ hát chÀu Ç‹ thÀn xem. 
Ông CÓ cûa tôi, m¶t bÆc uyên thâm 
nho h†c và làu thông tuÒng tích, là ông 
HÜÖng Cä, cÀm chÀu, tÙc là cÀm cái 
dùi trÓng chÀu. M¶t câu hát hay cûa 
Çào kép, ÇÜ®c khen b¢ng m¶t ti‰ng 
"thùng", hay hÖn m¶t chút là hai ti‰ng 
"thùng, thùng", thÆt hay là ba ti‰ng 
"thùng, thùng, thùng". Hát sai tuÒng 
tích ho¥c hát cÜÖng bÎ phåt heo quay 
Ç‹ cúng tå l‡i v§i thÀn. 

T‰t Ç‰n, trong sân Çình có d¿ng 
cây tre niêu, trên Ç†t tre có treo m¶t lá 
phÜ§n và m¶t hai món gì n»a mà tôi 
không nh§ rõ, nghe nói Ç‹ trØ tà. MË 
tôi gói bánh tét, nÃu trong m¶t cái nÒi 
thÆt l§n, Ç¥t trên m¶t có lò dã chi‰n, kê 
b¢ng ba cøc gåch ª sau hè, chøm cûi 
nhánh cây khô, cä nhà thÜ©ng quây 
quÀn bên b‰p lºa hÒng, vØa canh 

chØng chøm thêm cûi, vØa chuyŒn trò, 
cÜ©i vui nhÜ pháo n°. M‡i nhà c¡m 
mÃy cây c†c tre cao khoäng m¶t mét 
rÜ«i d†c theo hai bên b© sông, trên 
m‡i c†c có m¶t th‰p Çèn dÀu cá, ban 
Çêm th¡p ÇÕ r¿c hai bên b© và phän 
chi‰u lung linh xuÓng nÜ§c sông. Ai ai 
cÛng m¥c áo m§i, Çi lÍ ñình, Chùa, 
cúng T° Tiên, chúc nhau nh»ng ÇiŠu 
tÓt ÇËp nhÙt trong næm m§i. TrÈ em vui 
vÈ nhÆn lì-xì cûa ngÜ©i l§n. Pháo ti‹u, 
pháo Çåi n° Çì Çùng. TrÈ con nhÜ tôi 
ÇÓt pháo kim, loåi pháo nhÕ, chÌ l§n 
hÖn chân nhang m¶t chút, ti‰ng n° 
nghe tí tách. ñ¥c biŒt là Çâu Çâu cÛng 
thÃy c© båc, ch‡ này m¶t sòng bài 
cào, nÖi kia m¶t sòng bÀu tôm cá 
c†p... 

HÀu h‰t dân làng làm nghŠ cá 
m¡m. Tôm cá ÇÀy sông. ñ©i sÓng dÍ 
dàng. M‡i nhà thÜ©ng bó thÆt ch¥t m¶t 
bó nhánh cây khô g†i là bó chà. Ngâm 
bó chà dÜ§i b© sông cho cá chui vào. 
Sau khi b¡t nÒi cÖm lên b‰p, ngÜ©i ta 
ra b© sông kéo nhanh bó chà lên b©, 
d¶ng månh xuÓng ÇÃt, cá r§t ra rÃt 
nhiŠu, thØa thãi cho m¶t b»a cÖm. 

MiŠn Tây Nam ViŒt Nam thu¶c hå 
lÜu sông Cºu Long, tØ tháng bäy Ç‰n 
cuÓi tháng tám âm lÎch, nÜ§c sông tØ 
tØ dâng cao hÖn m¥t ÇÜ©ng tØ m¶t mét 
Ç‰n hai mét. Dân ÇÎa phÜÖng g†i là 
nÜ§c ngÆp Ç‹ phân biŒt v§i lÛ løt, vì lÛ 
løt nÜ§c dâng lên Ç¶t ng¶t và ào åt 
hÖn. Sàn nhà thÜ©ng cÃt cao hÖn mÙc 
nÜ§c ngÆp. Có nhiŠu nhà bÎ ngÆp, phäi 
lÃy ván kê thêm. 

Mùa nÜ§c ngÆp, tôi thÜ©ng theo chÎ 
tôi bÖi xuÒng ba lá ra ngoài ÇÒng Ç‹ 
b¡t Óc bÜÖu. ñÒng ngÆp nÜ§c, Óc bÜÖu 
n°i lŠu bŠu. ChÎ em tôi Ç‹ chi‰c xuÒng 
n¢m ngang chiŠu gió, m‡i ngÜ©i m¶t 
cái r° cào Óc vô, chÓc lát ÇÀy xuÒng. 
Lúc Çó tôi hay nhìn quanh nhìn quÃt, 
xem ª r¥ng cây xa xa trên ÇÒng nÜ§c 
bao la, có cái giàn Ç‹ quan tài ngÜ©i 
ch‰t hay không. Mùa nÜ§c ngÆp, n‰u 
không có ÇÃt gò Ç‹ chôn ngÜ©i ch‰t, 
ngÜ©i ta phäi làm m¶t cái giàn có cái 
mui che låi, dùng Ç‹ tåm quan tài 
ngÜ©i ch‰t, ch© khi nÜ§c rút h‰t m§i 
chôn xuÓng ÇÃt. Ghê quá! 

Tôi thích nhÙt là vào tháng bäy ta, 
nÜ§c vØa lên cao hÖn m¥t ÇÜ©ng Ç¶ 
næm tÃc, cá rô ÇÒng, cá trê, cá lóc 
nhªn nhÖ l¶i trong nÜ§c trong dÜ§i sàn 
nhà. Tôi bÕ s®i dây câu có móc mÒi 
trùng qua kë ván lót nhà sàn, ch© con 
cá t§i Ç§p mÒi, xÓc xÓc vào bøng rÒi 
kéo ghì ghì s®i nh® câu, tôi gi¿t lên, 
m¶t con cá rô ÇÒng no tròn, Çã tay làm 
sao! 

CÛng trong mùa nÜ§c ngÆp, cha tôi 
thÜ©ng b¡t m¶t cái cÀu b¢ng m¶t tÃm 
ván dài Ç¶ 4 mét cho tiŒn gi¥t giÛ và 
múc nÜ§c såch Ç‹ xài. ñêm Çêm mÃy 
con vÎt cûa lÓi xóm Ç‰n ngû ª ÇÀu cÀu, 
rÒi ÇÈ trÙng ª Çó. Sáng ra, nhìn xuÓng 
Çáy nÜ§c ª ÇÀu cÀu, thÃy mÃy cái 
trÙng tr¡ng phau, tôi thích thú nhäy ùm 
xuÓng nÜ§c v§t trÙng lên Ç‹ dành lu¶c 
gi¢m nÜ§c m¡m trong v§i §t, m¶t món 
æn thanh Çåm nhÜng rÃt ph° bi‰n ª 
ÇÒng quê. 

Còn n»a, làm sao tôi quên ÇÜ®c 
vÜ©n xoài cûa Ông CÓ phía sau nhà. 
VÕ xoài chín cây có màu ºng hÒng nÖi 
phÀn cuÓng, tØ gi»a trái xoài trª xuÓng 
vÕ còn xanh. Xoài chín cây rÃt thÖm, 
thÖm hÖn xoài còn sÓng hái xuÓng 
Çem giú. ñêm Çêm mÃy con dÖi quå 
nghe mùi thÖm tìm xoài chín cây Ç‹ 
æn. Chúng vØa chåm Ç‰n trái xoài thì 
xoài røng. Tôi thÜ©ng cùng các bån 
th¡p ÇuÓc Çi lÜ®m xoài. ñÙa n† th°i t¡t 
ÇuÓc ÇÙa kia, rÒi tranh nhau qu© 
quång trong Çêm tÓi Ç‹ tìm trái xoài 
røng. 

Nh¡c t§i làng B¡c Nam, m¶t luÒng 
k› niŒm dÒn dÆp Ç‰n trong ÇÀu tôi v§i 
nh»ng tình cäm chân thành, thi‰t tha 
ÇÓi v§i nÖi chôn nhau c¡t rún, ÇÓi v§i 
cái chÃt phác, hiŠn hòa cûa ngÜ©i 
ÇÒng hÜÖng ngày trÜ§c. 

M†i viŒc Çã Ç°i thay theo th©i gian. 
Xóm Ngoài làng B¡c Nam g¥p tai bi‰n. 
Th¢ng Tây trÜªng ÇÒn B¡c Nam b¡t 
ÇÀu lo s® dân bän xÙ âm mÜu lÆt Ç° 
chánh quyŠn th¿c dân, nó nói: "B§i tóc 
PhÆt Giáo (PhÆt Giáo Hòa Häo) - M¥c 
áo ViŒt Minh - Ÿ trÀn du kích". Nó b¡t 
và tra khäo nhiŠu ngÜ©i dân trong 
làng, m¶t sÓ ngÜ©i bÎ nó b¡n ch‰t. Dân 
Xóm Ngoài dÀn dÀn bÕ làng ra Çi. Gia 
Çình tôi tän cÜ vŠ quê ngoåi ª An Phú, 
ngang Cù Lao Ba. ñ‰n næm 1954, 
Liên Bang ñông DÜÖng tan rã, ViŒt 
Miên không còn thuÆn thäo nhÜ xÜa. 
NgÜ©i ViŒt không còn dám trª vŠ B¡c 
Nam vì s® Miên "cáp DuÒn", tÙc là 
ch¥t ÇÀu ngÜ©i ViŒt. 

ñã mÃy mÜÖi næm xa cách, tôi 
không còn bi‰t xóm cÛ làng xÜa thay 
Ç°i ra sao, có lë Çã trª thành nÖi 
hoang vu ÇÀy lau sÆy, Çình, miÍu Çã bÎ 
san b¢ng, mÒ mä ông bà tôi Çã ph£ng 
lì, n¡m xÜÖng tàn Çã trª thành cát bøi. 
Còn hÒn phách chÜ vÎ thÀn linh hi‹n 
hách ngày nào bây gi© còn phäng phÃt 
nÖi ÇÀu cây ng†n cÕ hay Çã siêu thæng 
thoát hóa ? 

NhÜng dÀu cho vÆt Ç°i sao d©i, 
làng B¡c Nam vÅn còn nguyên vËn 
trong tim tôi.� 

 (Sydney 05/2003) 
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uyŒn Nam ñÜ©ng có con sông 
l§n tên là sông Døng. NguÒn 

sông phát xuÃt tØ TrÀm Châu, Ò åt 
chäy qua ñåi ñÒng, ñÒng Luân, Ç‰n 
bên Phú Thåch thì Ç° ra b‹. Sông l§n 
mênh mông, nhiŠu ch‡ xoáy thành v¿c 
sâu th£m, nÜ§c chäy cuÒn cu¶n, sóng 
v‡ gÀm gØ nhÃt là vào khoäng hai làng 
ñåi ñÒng và ñÒng Luân (1). D†c theo 
b© sông có nh»ng làng xóm dân cÜ 
Çông Çäo, phÀn l§n ÇŠu sÓng vŠ nghŠ 
chài lÜ§i, lênh Çênh trên m¥t nÜ§c 
sông hÒ. 

VÛ Sinh ngÜ©i làng ñåi ñÒng, là 
con nhà th‰ gia chi t¶c, tánh tình hào 
säng không chÎu câu thúc. Lúc trÈ Sinh 
Çã n°i ti‰ng ôn væn phong nhã låi thêm 
có dÛng l¿c hào khí hÖn ngÜ©i nên các 
bån vÅn khen chàng là m¶t trang dÛng 
sï, cÛng vØa là m¶t væn nhân  tài tº. 
Cha mË ch£ng may mÃt s§m, chàng 
thu thÆp gia sän cÃt lÃy m¶t cæn nhà lá 
nhÕ day m¥t ra con sông l§n, cách xa 
ch‡ Çông ngÜ©i. Nh»ng Çêm træng 
sáng long lanh, nhìn ra m¥t sông cái, 
sóng nÜ§c chÆp ch©n nhÃp nhô, rì rào 
sau mÃy r¥ng thûy liÍu lÜa thÜa, thÆt là 
thÖ m¶ng. 

M¶t hôm ränh r‡i, Sinh cao hÙng Çi 
dåo d†c theo b© sông dÀn dà Ç‰n xóm 
chài lÜ§i, ch®t thÃy thiên hå bu Çông. 
ñ¶ng tánh hi‰u kÿ chàng cÛng chen 
chân vào xem. Thì ra nhà chài vØa m§i 
lÜ§i ÇÜ®c m¶t con rùa nÜ§c to l§n lå 
thÜ©ng, chi‰c mai xanh lÓm ÇÓm 
nh»ng ch» tr¡ng trông thÆt lå lùng 
nhÜng không rõ là ch» gì? Vì không có 
ai Çû tiŠn mua nên bác chài ÇÎnh làm 
thÎt Ç‹ bán chia cho dân làng. Con vÆt 
ngo ngoe trên bãi cát trông thÆt t¶i 
nghiŒp, nÜ§c m¡t chäy ràn røa nhìn 
thÃy ÇÜ®c. ñ¶ng lòng tr¡c Än, Sinh bÕ 
ra m¶t sÓ tiŠn l§n mua lÃy con rùa 
xanh, rÒi trÜ§c s¿ kinh ngåc cûa 
phÜ©ng chài lÜ§i, chàng Çích thân 
cùng vài ngÜ©i trai tráng mang xuÓng 
b‰n nÜ§c Ç‹ phóng thích nó. Con Linh 
Qui mØng r« quÅy månh nÜ§c phóng 
v†t Çi phút chÓc Çã mÃt dång. 

Vài ngày sau, m¶t hôm n¢m ngû 
Sinh ch®t thÃy m¶t phu nhân ÇÙng 
tu°i, m¥c chi‰c áo màu xanh lÓm ÇÓm 
hoa tr¡ng trông thÆt là trang nhã phúc 
hÆu, Ç‰n vái chào chàng và nói: 

-Tôi là Linh Qui phu nhân ª sông 
Døng. ÷n tái tåo cûa ông tôi vÅn gi» 
ch¥t nÖi lòng không bao gi© dám quên. 
Th‰ nào rÒi Çây cÛng có dÎp báo Çáp 
ân sâu, mong ông ÇØng cho là chuyŒn 
huyÍn ho¥c. Có vÆt m†n này xin bi‰u 
ông Ç‹ làm tin. 

RÒi vÎ phu nhân Ç¥t xuÓng cånh 
giÜ©ng m¶t vÆt nhÕ lÃp lánh, xá chàng 
m¶t xá xong quày quä ra Çi.. Sinh rÃt 
lÃy làm kinh ngåc vØa muÓn kêu hÕi, 

ch®t giÆt mình tÌnh giÃc, nhìn quanh 
quÄn không thÃy m¶t ai. Nhìn xuÓng 
cånh giÜ©ng thì rõ ràng m¶t mi‰ng 
ng†c nhÕ lÃp lánh màu xanh nÜ§c 
bi‹n, có vân tr¡ng nhÜ nh»ng Ç®t sóng 
læn tæn trông thÆt lå kÿ khó thÃy ÇÜ®c ª 
chÓn nhân gian. CÓ nh§ låi, chàng 
cÛng không rõ Çã g¥p phu nhân này ª 
nÖi nào nhÜng dù sao mi‰ng ng†c vÅn 
làm chàng thÆt phân vân, không hi‹u 
Çâu là th¿c Çâu là m¶ng. ThÆt là m¶t 
vÆt ÇËp hi‰m có nên chàng rÃt trân quí 
Çem cho th® khéo làm thành ÇÒ trang 
sÙc, Çeo luôn ª bên mình.  

Vì ª d†c miŠn sông l§n nên Sinh và 
các bån vÅn thÜ©ng hay bÖi l®i Çùa 
gi«n trong làn sóng nÜ§c. NhÜng tØ khi 
mang mi‰ng ng†c vào mình, ngÅu 
nhiên chàng nhÆn thÃy là có th‹ bÖi l¶i 
rÃt nhanh, l¥n dÜ§i nÜ§c rÃt lâu låi nhìn 
thÃy ÇÜ®c tÃt cä m†i vÆt mà không cÀn 
lÃy hÖi Ç‹ thª. Do Çó Sinh m¥c tình 
vùng vÅy d†c ngang trong dòng nÜ§c 
båc cûa con sông cái ch£ng khác nào 
m¶t loài thûy t¶c cûa Thûy Tinh Cung. 
Các bån ÇŠu lÃy làm lå, có hÕi chàng 
cÛng chÌ Çáp Æm Ø, không rõ tåi sao ? 

GÀn nÖi nhà chàng, vŠ phía thÜ®ng 
lÜu, có m¶t vùng nÜ§c xoáy rÃt månh, 
phía dÜ§i là v¿c sâu th£m, nÜ§c xoáy 
tròn ào åt tung b†t tr¡ng xóa cä m¶t 
vùng r¶ng l§n. Vào nh»ng Çêm mÜa to 
gió l§n, dòng nÜ§c chäy thÆt si‰t, lÒng 
l¶n gÀm gØ, sóng n°i cao cuÒn cu¶n 
ÇÆp v‡ Àm Àm dÜ©ng nhÜ muÓn nuÓt 
chºng các ghe xuÒng l« trôi låc vào 
vùng này. Dân chài ÇÒn Çåi là có giÓng 
thûy quái Än náu nÖi v¿c sâu nên luôn 
luôn tránh xa không dám bén mäng 
Ç‰n gÀn. ñã có vài lÀn thuyŠn chài lÜ§i 
bÎ Ç¡m trong cÖn sóng gió ª cái vÛng 
nÜ§c xoáy này, dân làng cÓ tìm xác 
ngÜ©i ch‰t nhÜng cÛng không tìm thÃy 
ÇÜ®c. Do Çó Ç¥t tên là "VÛng Ch‰t". 
Ti‰ng d» ÇÒn Çåi càng ÇÜ®c lan truyŠn, 
dÀn dà không ai dám Ç‰n gÀn n»a.  

D†c theo hai bên b© sông cûa 
"VÛng Ch‰t" cây cÓi m†c um tùm 
hoang dåi m¥c cho chÒn cáo chim 

muông làm t°, nhÃt là nh»ng hàng 
thûy liÍu chåy dài m†c chen chúc v§i 
nh»ng cây dåi nhÜ vËt, ÇÜ§c, làm tæng 
thêm vÈ tïnh mÎch ma quái cûa toàn cä 
khu v¿c. Phía dÜ§i cûa nhiŠu khoäng 
l§n dài låi là m¶t vùng bùn sình nÜ§c 
Ç†ng nên các Çám dØa nÜ§c, mái giÀm 
chen lÅn v§i các cÕ lác, løc bình, rau 
mát, sen súng, bèo nÜ§c m†c thôi lan 
tràn bØa bãi tåo thành m¶t vùng r¶ng 
l§n xanh um tÜÖi mát, tïnh mÎch ít 
ngÜ©i lai vãng. Sinh vÓn bän tính gan 
då låi có tính hi‰u kÿ cûa tu°i trÈ thích 
nÖi v¡ng l¥ng nên thÜ©ng hay la cà lai 
vãng Ç‰n du ngoån tåi vùng hoang dã 
này.  

M¶t hôm nhàn hå, chàng thä d†c 
theo b© sông, ng¡m cänh tr©i nÜ§c 
bao la rÒi Çi dÀn Ç‰n khu hoang v¡ng 
ÇÎnh tìm hái m¶t vài búp hoa sen vŠ 
chÜng nhà. NgÅu nhiên, chàng thÃy 
m¶t thi‰u n» chØng Çôi chín xinh ÇËp 
lå Ç©i nhÜ trong nh»ng chuyŒn Liêu 
Trai, Çang ÇÙng t¿a mình vào m¶t gÓc 
thûy liÍu, nhìn vŠ phía tr©i nÜ§c xa xa. 
Sinh rÃt ngåc nhiên vì chÜa tØng g¥p 
ÇÜ®c thi‰u n» này ª trong làng và cÛng 
không rõ vì sao m¶t thi‰u n» mänh mai 
nhÜ m¶t tÓ n» trong tranh låi dám Ç‰n 
vùng hÈo lánh này. N°i tánh hào hoa 
chàng lân la Ç‰n gÀn, tìm cách làm 
quen. 

- Cô nÜÖng, sao m¶t mình låi dám 
Ç‰n nÖi v¡ng vÈ này, không s® hÒn ma 
bóng qu‰ läng väng ª nÖi Çây sao ? 

Cô gái trØng m¡t nhìn chàng v§i vÈ 
m¥t lånh lùng rÒi bäo: 

- Ta là m¶t hÒn ma d», ngày trÜ§c 
ch‰t ÇuÓi ª b© sông này thì còn s® ma 
quÌ nào n»a? Anh làm r¶n ngÜ©i ta, 
không s® ta vÆt anh ch‰t à? 

Sinh bÆt cÜ©i, cao hÙng bäo: 
- Cô nÜÖng! Tôi v§i cô vÓn không 

thù oán, ch£ng qua thÃy cô ngÒi buÒn 
nên muÓn Ç‰n trò chuyŒn giäi khuây 
thôi. Lë nào vì viŒc nhÕ Ãy cô nÜÖng låi 
làm håi tôi sao? Låi n»a, tôi vÓn là m¶t 
kÈ sï Ç†c sách thánh hiŠn, t¿ nghï 
mình không làm ÇiŠu gì bÃt nhân bÃt 
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nghïa thì có gì mà phäi s®, dù cô 
nÜÖng có là m¶t hÒn ma bóng qu‰ Çi 
n»a. 

Cô gái chÜa kÎp nói gì thì Sinh låi 
ti‰p: 

- Vä låi, sÓng ch‰t ÇŠu có mång sÓ, 
âm dÜÖng hai cõi tuy khác nhau nhÜng 
cÛng cùng chung m¶t bän th‹, có cõi 
dÜÖng tÃt có cõi âm, có chi là lå. ThÆt 
tình, n‰u có dÎp tôi cÛng muÓn vi‰ng 
âm cänh m¶t phen cho thÕa tánh hi‰u 
kÿ. 

Sinh ngØng låi, nhìn thi‰u n», mÌm 
cÜ©i rÒi ti‰p: 

- Tôi chÌ nói Çùa cho vui, cô nÜÖng 
ÇØng giÆn. ThÆt ra cô hình dong thoát 
tøc, tÜ dung nguyŒt thËn hoa nhÜ©ng 
ch¡c H¢ng Nga cÛng chÌ Ç‰n th‰ mà 
thôi, sao låi bäo là hÒn ma bóng qu‰? 
Ch£ng lë ma cÛng ÇËp nhÜ tiên n» hay 
sao? 

LÀn này thì cô gái phäi phì cÜ©i, 
ºng hÒng Çôi má, dÎu gi†ng: 

- Anh Çã g¥p tiên n» lúc nào mà låi 
dám bäo tôi ÇËp nhÜ m¶t tiên n» 
xuÓng trÀn? Ch¡c là muÓn nói nÎnh tôi 
Ç‹ tôi tha cho cái t¶i vô c§ Ç‰n quÃy 
rÀy ngÜ©i ta chÙ gì? 

Sinh ÇÜ®c dÎp lân la v§i ngÜ©i ÇËp: 
- TØ trÜ§c tôi vÅn chÜa ÇÜ®c cái 

hånh ng¶ v§i m¶t tiên n» tuyŒt s¡c nào 
nhÜng nay thì Çã g¥p rÒi. Cô nÜÖng 
ch¡c cÛng không có lòng då nào ghét 
bÕ m¶t kÈ hàn sï. N‰u cô nÜÖng ghét 
thì Çã Çu°i tôi Çi rÒi. Nay cô không Çu°i 
Çi vÆy là Çã tha cho cái t¶i vô c§ Ç‰n 
quÃy nhiÍu cô, có phäi vÆy không? 

Cô gái bÆt cÜ©i hích hích càng 
thêm vÈ xinh tÜÖi: 

- Anh thÆt là m¶t hàn sï Çiên rÒ. 
NhÜng thôi, tôi Çang buÒn vÄn vÖ có 
anh nói chuyŒn cÛng vui vui. Ch‡ này 
hoang v¡ng ít ngÜ©i lai vãng nên tôi 
thÜ©ng hay Ç‰n Çây Ç‹ ng¡m cänh tr©i 
nÜ§c bao la tÎch mÎch. Tánh tôi xÜa 
nay không thích nói chuyŒn v§i nh»ng 
chàng trai trÈ, vì mË nuôi tôi vÅn 
thÜ©ng bäo h† ÇŠu là nh»ng phÜ©ng 
b¶i båc, dÓi trá, læng nhæng chÌ mong 
lÃy lòng mÃy cô gái non trÈ. 

Sinh v¶i phân trÀn: 
- Cô nÜÖng nói thÆt oan cho tôi 

quá! Cô thº nhìn xem phong cänh nÖi 
Çây thÆt là u nhã xinh tÜÖi, các nhánh 
thûy liÍu mŠm måi phÃt phÖ trÜ§c gió. 
Trên m¥t nÜ§c, lá sen nhô cao xanh 
mÜ§t m¶t vùng, lÃm tÃm nh»ng hoa 
sen hÒng nª r¶ xen lÅn v§i m¶t vài hoa 
súng màu tím nhåt. Không khí trong 
lành thoang thoäng m¶t hÜÖng thÖm 
dìu dÎu nhÜ ÇÜa khách nhàn du vào 
chÓn ñào Nguyên tiên cänh. ThÆt là: 

"BÃt tri thº ÇÎa qui hà xÙ, 
Tu t¿u ñào Nguyên vÃn chû nhân" 
hay : 

"ChÓn này ai bi‰t vŠ Çâu nhÌ, 
Hãy Ç‰n ñào Nguyên hÕi chû 

nhân" (2) 
 
Thi‰u n» xem chØng có vÈ thích 

thú mÌm cÜ©i. Sinh ÇÜ®c dÎp låi càng 
thêm ba hoa v§i ngÜ©i ÇËp: 

- Ngày xÜa Tú Uyên nhân dåo chÖi 
ª ngòi Bích Câu mà g¥p ÇÜ®c tiên n» 
Giáng KiŠu. Cô nÜÖng xem cänh ÇËp 
nÖi Çây cÛng Çâu có kém gì? Ti‰ng 
chim ríu rít trên các cành thûy liÍu, Çàn 
bÜ§m Çû màu s¡c Çang chÆp ch©n bay 
lÜ®n trên các chùm hoa dåi. Xa xa m¶t 
con cò tr¡ng mänh mai y‹u ÇiŒu ÇÙng 
yên l¥ng rình cá hay m¶t con chim 
th¢ng chài cánh xanh bi‰c mÕ ÇÕ 
phóng vút mình xuÓng m¥t nÜ§c ch§p 
g†n m¶t con cá nhÕ màu tr¡ng båc. Cô 
nÜÖng bäo tôi không Ç‰n ch‡ này thì 
còn Ç‰n ch‡ nào n»a? 

LÀn này thì cô gái thÆt tình cÜ©i vui 
vÈ, bäo chàng: 

- Anh thÆt là miŒng lÜ«i mÒm mép 
trÖn nhÜ m«, tán hÜÖu tán vÜ®n ch¡c 
là Çã quen tán tÌnh mÃy cô gái nhË då 
chÙ gì? 

Sinh låi giÆt nÄy mình chÓng ch‰: 
- Cô nÜÖng låi nói oan cho tôi n»a 

rÒi. ñã là kÈ sï Ç†c sách thánh hiŠn thì 
phäi gi» tâm ÇÎa mình cho ngay th£ng 
r‡ng rang nhÜ m¶t thân trúc bi‰c ch§ 
sao có th‹ tà våy cong queo ÇÜ®c. 
Ch£ng qua tôi thÃy cô ngÒi m¶t mình 
suy tÜ gi»a cänh ÇËp cûa thiên nhiên 
tr©i nÜ§c mà näy sinh lòng cäm hÙng 
cûa m¶t kÈ tình si trÜ§c m†i vÈ ÇËp 
cûa tåo hóa mà cô nÜÖng là m¶t tuyŒt 
tác cûa hóa công, ch§ khi nào låi dám 
có thái Ç¶ càn r« khinh båc ÇÓi v§i cô 
nÜÖng ÇÜ®c. 

Thi‰u n» ºng hÒng Çôi má, Ãp úng: 
- Tôi bÆy thÆt, thôi tôi xin l‡i anh 

nhá! Tôi không nghi ng© anh n»a Çâu 
và bây gi© tôi hi‹u tåi sao mË nuôi tôi 
rÃt quí tr†ng anh và Çem cä bäo vÆt 
cûa bà Ãy Ç‹ t¥ng cho anh. 

Sinh không hi‹u Ãt giáp gì cä, chÌ 
say Ç¡m nhìn nàng khÄn khoän: 

- Cô nÜÖng có th‹ cho tôi bi‰t ÇÜ®c 
khuê danh chæng? 

Cô gái ºng hÒng Çôi má, e thËn 
nhìn Sinh: 

- Tôi không nói cho anh bi‰t Çâu Ç‹ 
anh låi Çem khoe khoang v§i các bån 
h»u cûa anh chÙ gì?  

RÒi nàng chæm chú nhìn Sinh, thÃy 
chàng có vÈ thÃt v†ng, nhæn nhó, nên 
låi Çâm ra thÜÖng håi: 

- Thôi ÇÜ®c, tôi nói cho anh nghe 
nhÜng cÃm anh không ÇÜ®c nói låi v§i 
ai. MË nuôi tôi vÅn thÜ©ng g†i tôi là 
ThÜÖng ThÜÖng. VÆy tØ nay anh có th‹ 
kêu tôi b¢ng ThÜÖng ThÜÖng cÛng 

ÇÜ®c. Ngoài anh ra không có chàng 
trai nào ÇÜ®c tôi nói cho bi‰t Çâu! 

TØ ngày quen bi‰t thi‰u n», Sinh 
càng thÃy yêu Ç©i hÖn, nên thÜ©ng hay 
Ç‰n tìm nàng nÖi khu ÇÃt hoang v¡ng. 
Cä hai ÇŠu š h®p tâm ÇÀu nhÜng Sinh 
vÅn hoàn toàn mù tÎt không bi‰t nhà 
nàng ª Çâu? 

Có lÀn nàng nhìn Sinh ch®t hÕi: 
- Em thÃy chàng thÜ©ng hay bÖi l¶i 

gÀn vùng v¿c nÜ§c xoáy. NÖi Çó rÃt 
nguy hi‹m, chàng không s® ch‰t à? 

Sinh nhìn nàng ÇiŠm tïnh bäo: 
- Anh nghi ng© có loài thûy quái Än 

náu ª cái v¿c Ãy Ç‹ sát håi dân lành. 
TØ ngày anh ÇÜ®c mi‰ng ng†c quí nên 
thông thåo thûy tánh, vùng vÅy trong 
làn sóng nÜ§c không thua gì các giÓng 
thûy t¶c, do Çó có š ÇÎnh tìm cách diŒt 
trØ nó Ç‹ trØ håi cho dân chài lÜ§i ª 
vùng này. 

Thi‰u n» trÀm ngâm nhìn chàng, 
do d¿ nhÜ muÓn nói ÇiŠu gì nhÜng låi 
thôi. 

 
M¶t ngày n†, tr©i Çang gi»a trÜa 

b‡ng n°i mây Çen, gió b¡t ÇÀu th°i 
månh, giông mÜa Àm Àm trút xuÓng, 
sóng nÜ§c cÃt cao cuÒn cu¶n nhÃp 
nhô. Sinh ch®t thÃy m¶t chi‰c xuÒng 
con v§i m¶t th¢ng bé Çang bÎ sóng gió 
lôi cuÓn vào vùng nÜ§c xoáy. Chi‰c 
xuÒng chÒng chŠnh nhÜ s¡p bÎ lÆt úp 
m¥c dù th¢ng bé vÅn cÓ lèo lái. M¶t 
Ç®t sóng l§n tØ xa b° chøp xuÓng, 
th¢ng bé bÎ hÃt tung lên cao. Sinh chåy 
v¶i vào nhà chøp lÃy chi‰c chÌa s¡t rÒi 
phóng xuÓng ra gi»a dòng nÜ§c xoáy 
Ç‹ tìm cách cÙu th¢ng bé Çang trÒi lên 
høp xuÓng gi»a cÖn ba Çào cuÒng n¶. 
Sóng v‡ Àm Àm, nÜ§c cao cuÒn cu¶n, 
gÀm gØ nhÜ m¶t Çàn thú d». B‡ng 
nhiên trong dòng nÜ§c xoáy Sinh cÛng 
kÎp nhìn thÃy bóng dáng m¶t con 
thuÒng luÒng to l§n Çang phóng vút vŠ 
phía mi‰ng mÒi ngon. Không kÎp suy 
nghï, chàng cÀm chÌa s¡t lao mình vào 
dòng nÜ§c båc chÆn con quái vÆt låi và 
Çâm månh chÌa s¡t vào ÇÀu nó. Cu¶c 
chi‰n ngang ngºa d» d¶i, con quái vÆt 
uÓn khúc vÅy vùng, Sinh cÛng d†c 
ngang giao ÇÃu. Sóng nÜ§c tung cao, 
ch£ng mÃy lúc mà Çã pha lÅn máu ÇÕ 
hÒng. Có lë con thûy quái Çã trúng 
nhiŠu chÌa nh†n nhÜng Sinh cÛng 
thÃm mŒt vì bÎ vài v‰t thÜÖng, không 
còn vùng vÅy xông xáo nhÜ trÜ§c n»a. 
Chàng cÓ cÀm c¿ m¶t cách mŒt nh†c, 
càng lúc càng y‰u dÀn, n‰u kéo dài e 
r¢ng phäi chÎu chôn thây trong bøng 
thûy quái. ñang cÖn nguy cÃp, b‡ng 
Çâu chàng thÃy m¶t con Linh Qui c¿c 
l§n và m¶t con Giao Long Çuôi dài uÓn 
khúc tØ Çâu không rõ xông vào Çánh 
nhau d» d¶i v§i con thuÒng luÒng trong 



  

viên giác 137 tháng 10 næm 2003 66

làn sóng nÜ§c. Nhân cÖ h¶i tÓt và nh© 
có s¿ giúp sÙc, Sinh Çû th©i gian lØa 
th‰ tÆn l¿c Çâm ngÆp chi‰c chÌa s¡t 
vào y‰t hÀu cûa con thuÒng luÒng, k‰t 
liÍu cu¶c Ç©i cûa con quái vÆt. 

 
Th©i gian sau, gió b¡t ÇÀu dÎu låi, 

sóng không còn b° cao, dân chài thÃy 
Sinh n¢m xõng xoài trên bãi cát lài, 
thân th‹ mang nhiŠu thÜÖng tích, thoi 
thóp thª mŒt nh†c. NgÜ©i ta mØng r«, 
ÇÓt lºa hÖ nóng và thoa bóp cho 
chàng. TØ ngày Çó, dân chài lÜ§i bÎ 
Ç¡m thuyŠn không còn bÎ mÃt xác nhÜ 
trÜ§c n»a và cái "VÛng Ch‰t" dÀn dà 
mÃt Çi vÈ quái Çãn âm u.  

 
Có ÇiŠu dân trong làng thÃy Sinh 

ngÅu nhiên có nhiŠu báu vÆt lå Ç©i ít 
thÃy nÖi chÓn trÀn gian. Thiên hå ÇÒn 
Çåi là chàng có thuÆt lå nhìn thÃy ÇÜ®c 
nh»ng cûa báu dÜ§i nÜ§c nhÃt là dÜ§i 
Çáy v¿c sâu cûa vÛng nÜ§c xoáy. 
Chàng Çem bán Çi m¶t phÀn lÃy tiŠn 
Ç‹ cÙu giúp kÈ nghèo khó trong làng 
và sºa sang ngôi nhà cûa chàng låi, 
nghiÍm nhiên trª thành m¶t nhà giàu 
có th‰ gia trong vùng.  

 
ChÌ có ÇiŠu lå là Sinh không bao 

gi© nghï Ç‰n chuyŒn lÃy v®. NhiŠu nhà 
giàu có v†ng t¶c trong làng có š muÓn 
gä con gái cho nhÜng chàng vÅn lÍ 
phép tØ chÓi bäo là Çã có giai ngÅu rÒi. 
Tuy nhiên không ai bi‰t rõ v® chàng là 
ngÜ©i phÜÖng nào và chàng Çã lÃy v® 
tØ lúc nào? ChÌ có vài bån thân Çôi khi 
thÃy trong nhà chàng có bóng dáng 
cûa m¶t giai nhân kiŠu diÍm và m¶t 
phu nhân ÇÙng tu°i trang nhã, có lë là 
mË cûa nàng. M¶t ngÜ©i bån n°i tánh 
hi‰u kÿ cÓ tình vào nhà Ç‹ rõ th¿c hÜ 
nhÜng tuyŒt nhiên chÌ thÃy có m¶t 
mình Sinh. Vài næm sau, b‡ng nhiên 
Sinh bán tÃt cä gia sän, Çem phân 
phát cho ngÜ©i nghèo rÒi biŒt vô tæm 
tích, không ai rõ là chàng Çã Çi Çâu? 

 
ChÌ có m¶t ngÜ©i bån thân ngày 

trÜ§c, nhân m¶t hôm uÓng rÜ®u cao 
hÙng m§i th° l¶ là Sinh Çã bÕ Çi theo 
v®, vÓn là ThÀn N» cûa sông Døng Ç‹ 
vŠ sÓng nhàn hå nÖi cung nÜ§c làng 
mây, trÜ©ng sinh bÃt tº. 

 
Chú thích: 
(1) Vi‰t theo tài liŒu "Sông Døng" 

cûa Tùng Niên trong Tang ThÜÖng 
NgÅu Løc, Phåm ñình H° và NguyÍn 
Án. 

(2) NhÆp Thiên Thai, Tào ñÜ©ng, 
ñÜ©ng Thi Tuy‹n DÎch, Chi ñiŠn tiên 
sinh. 

 
 

 

Gºi Quÿnh Giao  

quê nhà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chút tâm huy‰t qua dòng m¿c 
chäy 
Theo th©i gian luôn näy vÀn 
thÖ 
Hôm nay nào có Çâu ng© 
N‰u còn tÒn tåi cÛng nh© tình 
thâm (*) 
Bao tâm s¿ âm thÀm ghi låi 
DÜ§i Çèn khuya mê mäi tØng 
trang 
Lâu nay luôn vÅn bàng hoàng 
M¶t mình phòng v¡ng ng« 
ngàng tûi thân ! 
-Sao c§ s¿ xoay vÀn Ç‰n th‰ ? 
B‡ng m¶t ngày dâu b‹ Ça Çoan 
NgÄn ngÖ nÜ§c mÃt nhà tan ! 
Nh§ thÜÖng thÜÖng nh§ bi‰t 
làm sao Çây ? 
Có nh»ng bu°i ngÒi ngây suy 
nghï 
Ti‰c nh»ng ngày hû hÌ bên 
nhau 
Quê mình quanh quÄn ra vào 
ñÃt mình mình sÓng th‰ nào 
cÛng xong 
BuÒn thì Çi vòng vòng thæm 
bån 
Thæm cháu con ª nán vài ngày 
Hàng quà hàng bánh Çâu Çây 
Lúc nào cÛng s¤n cÛng ÇÀy 
thÙc mua 

ñÜ©ng quanh quÄn vài tua 
thành phÓ 
Ra khÕi nhà là có xích-lô 
ñã quen n‰p sÓng xô bÒ 
S¤n "Dân T¶c Tính" cÖ ÇÒ ông 
cha 
Ch£ng có gì phiŠn hà nhau cä 
G¥p nhau cÜ©i dä lä càng vui 
-TØ khi sang ª xÙ ngÜ©i 
Ti‰ng mình ti‰ng h†! ba hÒi 
buÒn tênh ! 
Nói thÙ ti‰ng dÆp dŠnh nhæng 
nhít ! 
RÒi cÜ©i trØ nhÜ hŒt  Chú Ba ! 
Bên Tàu ngày m§i vØa qua 
B¡t tay luôn miŒng "xà-và" 
cäm thông ! 
-Ôi vi‰t mãi cÛng không k‹ xi‰t 
Gºi bà con cho bi‰t n‡i niŠm 
Tâm tình k‹ l‹ huyên thuyên 
ChÌ vì Çang lúc buÒn miên man 
buÒn 
BÕ phong bì gºi luôn tÓc Ç¶ 
Vi‰t gºi vŠ hÕi Có hay Không 
? 
Ch¡c r¢ng phäi thÆt là hay ! 
Không hay sao låi vi‰t ngay 
gºi liŠn ! 
Vi‰t vŠ khoe v§i NhÜ Hiên 
Tâm tÜ ngÜ©i ª nÖi miŠn viÍn 
phÜÖng 
Tính dª dª ÜÖng ÜÖng t¿ thuª 
Bi‰t làm sao ÇÜ®c hª các em ? 
Hôm nào làm b»a chä nem 
H› KhÜÖng, ViŒt N» t§i xem 
thÖ này 
ChÎ Vân NÜÖng ch£ng gÀy hoa 
cúc !  
"Quá Çát" rÒi! g¥p lúc sang 
Çông 
Ngoài tr©i tuy‰t phû mênh 
mông 
Thèm sao m¶t chút vÎ nÒng 
Quê ta ! 
 

� Vân NÜÖng 
(*) Cháu SÖn làm cho cuÓn "Træng 
ViÍn PhÜÖng" 
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ñi‹m  

sách 

"Trong ánh 

lºa thù" 
cûa Uyên Thao 

 

* M¶t cu¶c tình tuyŒt v©i 
* M¶t tác phÄm væn chÜÖng Ç¥c s¡c 
* M¶t vÃn ÇŠ th©i s¿ nóng bÕng 
 

T� QUANG KHÔI 
                          
                                 

hi b¡t ÇÀu Ç†c TRONG ÁNH  
L±A TH¨  cûa Uyên Thao, 
chúng tôi không có š ÇÎnh 

"Çi‹m" hay "gi§i thiŒu" mà chÌ muÓn 
thÜªng thÙc m¶t tác phÄm væn nghŒ 
cûa m¶t ngÜ©i bån Çang phäi tranh 
ÇÃu gay go v§i bŒnh tÆt, nhÜng vÅn 
không ngØng làm viŒc.  

RÒi m¶t tình c© Çã khi‰n chúng tôi 
quy‰t ÇÎnh phäi gi§i thiŒu cuÓn Trong 
Ánh Lºa Thù v§i bån Ç†c.  

Khi chúng tôi Çang Ç†c dª dang cuÓn 
sách cûa Uyên Thao, m¶t ngÜ©i thân  
m§i Çi thæm ViŒt Nam vŠ, làm quà cho 
m¶t cuÓn ti‹u thuy‰t dã sº m§i xuÃt bän 
ª Hà N¶i vào ÇÀu næm 2002. ñó là cuÓn 
Khúc Khäi Hoàn Dang Dª cûa Hà Ân. 
S¿ tình c© n¢m ª ch‡ cä hai cuÓn sách 
cùng có m¶t ÇŠ tài là chi‰n th¡ng lØng 
lÅy cûa nhân dân ta trong công cu¶c 
chÓng quân xâm læng Nguyên-Mông dÜ§i 
triŠu nhà TrÀn. NÜ§c ñåi ViŒt ta Çã ba 
lÀn Çåi th¡ng m¶t cÜ©ng ÇÎch, hung båo, 
tØng dày xéo nhiŠu nÜ§c ª phÜÖng Tây 
và lÆp nên m¶t triŠu Çåi m§i ª Trung 
Hoa. 

 Sau khi Ç†c cä hai cuÓn ti‹u thuy‰t 
dã sº cûa hai tác giä, m¶t ª häi ngoåi, 
m¶t ª trong nÜ§c, chúng tôi m§i quy‰t 
ÇÎnh gi§i thiŒu Trong Ánh Lºa Thù cûa 
Uyên Thao và së nói qua vŠ cuÓn sách 
in trong nÜ§c Ç‹ so sánh. 

 Trong Trong Ánh Lºa Thù, Uyên 
Thao Çã tä låi mÓi tình thÖ m¶ng nhÜng 
ngang trái gi»a m¶t vÜÖng tº nhà Lš và 
m¶t quÆn chúa nhà TrÀn, con gái yêu 
cûa TrÀn Thû ñ¶. Theo sº, chúng ta ÇŠu 
bi‰t TrÀn Thû ñ¶ Çã cÜ§p ngôi nhà Lš 
cho h† TrÀn. Ông Çã dùng nh»ng thû 
Çoån vô cùng Ç¶c ác Ç‹ "nh° cÕ phäi 
nh° cä rÍ" tiêu diŒt nh»ng mÀm mÓng có 
th‹  n°i  lên  chÓng låi nhà TrÀn khi  triŠu  

Çåi  m§i  chÜa ÇÜ®c v»ng vàng, lòng  dân 
còn  hÜ§ng  vŠ  nhà Lš. Nh»ng thû Çoån 
Çó Çã khi‰n các vÜÖng tôn công tº  nhà 
Lš phäi chåy trÓn ra nÜ§c ngoài (có 
ngÜ©i Çã phiêu dåt t§i nÜ§c Cao Ly ª tÆn 
miŠn B¡c xa xôi) ho¥c phäi thay tên Ç°i 
h† Ç‹ sÓng lÄn lút trong dân chúng.  

Dù bÎ truy nã g¡t gao, con cháu nhà 
Lš vÅn âm thÀm mÜu tính khôi phøc låi 
ngôi vua m§i bÎ mÃt. ñÎa bàn hoåt Ç¶ng 
chính cûa nhóm này là miŠn thÜ®ng du 
B¡c ViŒt, chân dÅy núi Hoàng Liên SÖn. 
TrÀn Thû ñ¶ là ngÜ©i thông minh, thû 
Çoån, tÃt nhiên phäi bi‰t nh»ng hoåt 
Ç¶ng Çó cûa con cháu nhà Lš. Ông tæng 
cÜ©ng ki‹m soát các Ç¶ng, các tråi cûa 
dân miŠn sÖn cÜ§c. Không nh»ng th‰ 
ông còn gài gián ÇiŒp vào vùng Çó Ç‹ dò 
xét, phá hoåi ho¥c tiêu diŒt kÈ ÇÎch. Hai 
tên gián ÇiŒp mà ông tr†ng døng låi 
chính là gián ÇiŒp cûa quân M¶ng c° 
phái sang ViŒt Nam sºa soån cho cu¶c 
xâm læng s¡p t§i cûa chúng. Ông bi‰t 
gÓc gác cûa hai tên gián ÇiŒp này nhÜng 
vÅn dùng chúng vì bi‰t l®i døng chúng 
mà không s® bÎ chúng phän. Ta có th‹ 
coi ông nhÜ m¶t phù thûy cao tay, Çû khä 
næng sai khi‰n bÃt cÙ loåi âm binh nào. 
NhÜng ông không ng© ÇÎnh mŒnh tr§ trêu 
Çã không chiŠu ông. 

Trong m¶t chuy‰n Çi chÖi xa khÕi 
kinh thành Thæng Long, quÆn chúa Thøy 
An, con gái út cûa quÓc sÜ TrÀn Thû ñ¶, 
Çã thÀm yêu m¶t vÜÖng tº h† Lš. Nàng 
không ng© chính vÎ vÜÖng tº này là lãnh 
tø, là linh hÒn cûa m¶t t° chÙc Çang âm 
thÀm chÓng låi nhà TrÀn, mÜu toan Çoåt 
låi ngôi báu cho h† Lš. Trung Chính, 
chàng vÜÖng tº trÈ tu°i h† Lš, là m¶t 
ngÜ©i  væn võ  song toàn, tính  tình  
thuÀn hÆu, cÜÖng tr¿c, Çúng là m¶t bÆc 
quân tº cûa th©i phong ki‰n xÜa. NgÜ©i 
Çàn  ông nhÜ vÆy tÃt nhiên phäi l†t m¡t 
xanh cûa nàng quÆn chúa bé nhÕ, ngây 
thÖ,  trong tr¡ng, sÓng trong nhung løa 
và ÇÜ®c cha mË nuông chiŠu. Nàng là ái 
n» cûa m¶t ngÜ©i có nhiŠu quyŠn th‰ 
nhÃt triŠu Çình, có th‹ chÜa hŠ ti‰p xúc 
v§i m¶t trang nam nhi nào. Cái ÇÎnh luÆt 
tØ ngàn xÜa "trai tài gái s¡c" không m¶t 
ai tránh khÕi, nhÃt là sau khi Thøy An 
ÇÜ®c chàng vÜÖng tº hào hoa ba lÀn cÙu 
ra khÕi cÖn nguy bi‰n mà nàng Çã vô 
tình cùng ngÜ©i em h† dÃn thân vào.  

Khi Trung Chính bi‰t ÇÜ®c hai tên 
gián ÇiŒp cûa TrÀn Thû ñ¶ gºi lên miŠn 
sÖn cÜ§c låi chính là gián ÇiŒp cûa quân 
Thát Çát, chàng nghï chàng phäi có b°n 
phÆn thông báo Ç‹ ngæn ch¥n nh»ng hÆu 
quä tai håi có th‹ xäy ra cho nÜ§c ñåi 
ViŒt. Th¿c ra, "con cáo già" TrÀn Thû ñ¶ 
cÛng Çã bi‰t rõ mÓi nguy håi do hai tên 
gián ÇiŒp Thát Çát Çã gây ra. Ông Çã bí 
mÆt sai m¶t Ç¥c phái viên Çi tìm chúng 
Ç‹ thanh toán.  

Chàng vÜÖng tº trÈ tu°i tìm cách Ç¶t 
nhÆp dinh quÓc sÜ dù bÎ ngÜ©i yêu can 
ngæn. ñÙng gi»a hai kÈ thù ÇÎch không 
Ç¶i tr©i chung, m¶t bên là cha, m¶t bên 
là ngÜ©i yêu, nàng quÆn chúa nhÕ bé 
không bi‰t làm gì hÖn là vi‰t cho cha m¶t 
bÙc thÜ bày tÕ tâm s¿ cûa mình và xin 
cha hãy nÜÖng tay cho vÜÖng tº h† Lš. 

... "Xin cha vì lo cho xã t¡c và vì 
thÜÖng con hãy gi» låi mång sÓng cho 
chàng. Con tha thi‰t yêu chàng và chính 
chàng së là cánh tay cÀn thi‰t cûa cha 
khi sÖn hà nguy bi‰n..."  (trang 402) 

NhÜng dù Çã van xin, Thøy An cÛng 
hi‹u r¢ng cha nàng là m¶t ngÜ©i cÙng 
r¡n, khó lay chuy‹n. Nàng cÛng bi‰t khi 
ngÜ©i yêu Çã dÃn thân vào "hang hùm" 
së khó bäo toàn ÇÜ®c tính mång dù võ 
nghŒ cûa chàng có tinh thâm Ç‰n Çâu. 
M¶t mình chàng làm sao chÓng låi n°i 
b†n gia tÜ§ng và cÃm binh bäo vŒ chung 
quanh quÓc sÜ, ngÜ©i nào cÛng thu¶c 
loåi võ nghŒ cao cÜ©ng! Vì quá lo cho 
tính mång cûa ngÜ©i yêu, Thøy An quy‰t 
ÇÎnh phäi can thiŒp tr¿c ti‰p. RÒi khi 
vÜÖng tº Trung Chính Çang bÎ vây khÓn,  
cu¶c chi‰n Çang Çi Ç‰n ch‡ quy‰t liŒt và 
sôi Ç¶ng nhÃt, nàng quÆn chúa bé nhÕ 
Çã bÃt ng© xuÃt hiŒn Ç‹ hÙng lÃy m¶t 
mÛi dao c¡m ngÆp gi»a ng¿c. TÃt cä m†i 
ngÜ©i trong cu¶c ÇŠu bàng hoàng dØng 
tay.  

NhÜng cái ch‰t cûa nàng quÆn chúa 
bé nhÕ si tình Ãy không phäi là cái ch‰t 
vô ích. Nó Çã cÙu ÇÜ®c mång sÓng cûa 
ngÜ©i nàng yêu tha thi‰t và Çã hóa giäi 
ÇÜ®c mÓi thù nghÎch cÓ c¿u gi»a hai phe. 
TrÜ§c xác ch‰t cûa con gái, TrÀn Thû ñ¶ 
Çã dõng dåc tuyên bÓ: 

"TØ nay kÈ nào còn phân biŒt cÓ triŠu 
v§i bän triŠu ÇŠu là quÓc t¥c. M†i ngÜ©i 
trên giang sÖn ñåi ViŒt này ÇŠu là con 
dân ñåi ViŒt. VÜÖng tº, tØ nay vÜÖng tº 
là con ta. Tay gÜÖm cûa vÜÖng tº chính 
là cánh tay bäo vŒ b© cõi ñåi ViŒt trong 
nh»ng ngày s¡p t§i."  (trang 407) 

Th‰ rÒi sáu næm sau, khi viên tÜ§ng 
Mông C° là Ng¶t LÜÖng H®p Thai Çem 
quân xâm lÃn nÜ§c ñåi ViŒt, vÜÖng tº Lš 
Trung Chính chÌ huy m¶t Çoàn nghïa 
binh miŠn sÖn cÜ§c, h®p cùng cánh quân 
cûa triŠu Çình do vÎ tÜ§ng trÈ TrÀn QuÓc 
TuÃn tØ phía Nam ti‰n lên, Çã phá tan ba 
vån quân Thát Çát. Ng¶t LÜÖng H®p Thai 
phäi mª ÇÜ©ng máu cùng vài chøc vŒ sï 
chåy thoát vŠ Tàu. NhÜ vÆy là tác giä Çã 
t¿ giäi Çáp ÇÜ®c th¡c m¡c cûa chính 
mình.  

Trong trang ÇÀu tiên cûa cuÓn Trong 
Ánh Lºa Thù  tác giä Çã nêu th¡c m¡c 
Çó, nhÜ sau: 

"M¶t câu hÕi Çã vang lên: Do Çâu mà 
ông cha ta d¿ng n°i nh»ng trang sº ng©i 
sáng ngay sau th©i gian ngÜ©i trong m¶t 
nÜ§c chém gi‰t nhau không thÜÖng xót?" 

K 
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ñ‹ giäi Çáp, Uyên Thao Çã Ç¥t ra 
m¶t giä thuy‰t: mÓi tình ngang trái cûa 
quÆn chúa nhà TrÀn v§i m¶t vÜÖng tº 
nhà Lš cÛ và cái ch‰t bÃt ng© ÇÀy bi 
thäm cûa nàng quÆn chúa khi muÓn cÙu 
ngÜ©i yêu, Çã hóa giäi ÇÜ®c mÓi thù 
nghÎch không Ç¶i tr©i chung gi»a hai 
dòng h†. 

ThÜ©ng thÜ©ng, chính sº chÌ ghi låi 
nh»ng s¿ kiŒn, nh»ng bi‰n cÓ cùng 
nh»ng hÆu quä cûa nh»ng s¿ kiŒn ho¥c 
bi‰n cÓ Çó mà không Çi sâu vào chi ti‰t. 
Vì th‰, ngÜ©i Ç†c sº sau này có nh»ng 
th¡c m¡c không sao giäi thích ÇÜ®c. Tác 
giä Trong Ánh Lºa Thù Çã có th¡c m¡c 
loåi Çó và ông Çã tìm ÇÜ®c l©i giäi Çáp. 
L©i giäi Çáp Çó Çúng hay sai chúng ta 
khó mà quy‰t Çoán n°i.  ñiŠu quan tr†ng 
là chúng ta Çã có m¶t tác phÄm væn 
chÜÖng Ç¥c s¡c trong Çó tác giä còn ÇÜa 
ra l©i giäi Çáp cho m¶t th¡c m¡c lÎch sº 
vÅn thÜ©ng hiŒn Ç‰n v§i m†i ngÜ©i, nhÃt 
là trong bÓi cänh lÎch sº hiŒn nay cûa ÇÃt 
nÜ§c chúng ta .  

 
MÓi tình mà tác giä d¿ng nên trong 

Trong Ánh Lºa Thù là m¶t mÓi tình vØa 
lãng mån vØa ngang trái mà ngÜ©i Ç†c 
có th‹ Çoán r¢ng së Çi Ç‰n Ç° v«. NhÜng 
có lë không ai Çoán ÇÜ®c cái k‰t thúc 
quá bi thäm nhÜ vÆy. 

 
Chính chúng tôi khi Ç†c Ç‰n  Çoån 

nàng quÆn chúa bé nhÕ, ngây thÖ liŠu 
nhäy ra hÙng lÃy m¶t mÛi ám khí vào 
gi»a ng¿c Çã rÃt bàng hoàng và xúc 
Ç¶ng Ç‰n nghËn ngào. Trong nh»ng giây 
phút xúc Ç¶ng Çó, chúng tôi thÀm trách 
tác giä Çã ch†n m¶t k‰t thúc ÇÀy oan trái 
cho m¶t mÓi tình rÃt thÖ m¶ng. Tác giä 
n« "hå sát" m¶t cô bé ngây thÖ, thùy mÎ 
vô cùng Çáng yêu. NhÜng sau khi nghï kÏ 
låi, chúng tôi thÃy tác giä Çã có lš khi b¡t 
nàng quÆn chúa xinh ÇËp Ãy phäi ch‰t. 
Cái ch‰t phäi bi thäm m§i Çû sÙc thuy‰t 
phøc n°i hai con ngÜ©i ÇÀy thành ki‰n, 
lÃy thù nghÎch làm lë sÓng. Cä hai cùng 
muÓn tiêu diŒt lÅn nhau vì dòng h† cûa 
mình. Con ngÜ©i s¡t Çá, thû Çoån và xäo 
quyŒt nhÜ quÓc sÜ TrÀn Thû ñ¶ phäi 
chính m¡t thÃy con gái yêu cûa mình 
ch‰t vì s¿ thù nghÎch m§i tÌnh ng¶. Lš 
vÜÖng tº cÛng phäi chÙng ki‰n s¿ hy 
sinh cûa ngÜ©i yêu m§i có th‹ dÆp t¡t 
ÇÜ®c ng†n lºa thù hÆn Çang ngùn ngøt 
cháy trong tâm can, Ç‹ chÃp nhÆn m¶t 
s¿ hòa giäi. ñó là s¿ liên k‰t gi»a hai 
dòng h† Ç‹ gây nên m¶t sÙc månh 
chÓng låi cu¶c xâm læng vÛ bão cûa 
quân Mông c°. 

Trong Trong Ánh Lºa Thù, Uyên 
Thao không chÌ giàu tÜªng tÜ®ng khi 
d¿ng nên mÓi tình thÖ m¶ng Çó, mà ông 
còn giàu tÜªng tÜ®ng v§i nh»ng tình ti‰t 

hÜ cÃu khi‰n ngÜ©i Ç†c bÎ lôi cuÓn không 
sao cÜ«ng låi n°i.  

 CuÓn dã sº cûa Uyên Thao là m¶t 
cuÓn truyŒn ÇÀy bi‰n chuy‹n và khích 
Ç¶ng. Nh»ng cu¶c tranh chÃp cûa các 
sÖn tråi, nh»ng thû Çoån Ç¶c ác cûa hai 
tên gián ÇiŒp Mông C° cùng nh»ng mÜu 
toan thÀm kín cûa phe c¿u Lš Çã ÇÜ®c 
dàn d¿ng xen vào gi»a nh»ng cänh lãng 
mån tình tÙ khi‰n ngÜ©i Ç†c khó có th‹ 
bÕ ngang khi Çã b¡t ÇÀu Ç†c. Phäi theo 
dõi Ç‰n trang cuÓi cùng cûa truyŒn! 

NhÜng dù có bÎ lôi cuÓn Ç‰n mÃy, 
chúng tôi vÅn nhÆn thÃy r¢ng tác giä Çã 
m¶t phÀn nào chÎu änh hÜªng ti‹u thuy‰t 
võ hiŒp cûa Kim Dung khi mô tä nh»ng 
cu¶c ÇÃu võ ho¥c Çánh ki‰m. Không 
nh»ng th‰, tác giä còn Ç¥t ra m¶t môn 
ki‰m thuÀn túy ViŒt Nam, Çó là ViŒt N» 
Ki‰m ÇÜ®c sáng tåo tØ th©i Låc Long 
Quân mª nÜ§c, sau bÎ thÃt truyŠn, ít 
ngÜ©i ÇÜ®c h†c ÇÀy Çû cä môn võ. 
VÜÖng tº Lš Trung Chính Çã ÇÜ®c "chân 
truyŠn" nên Çã sº døng ViŒt N» Ki‰m 
m¶t cách nhuÀn nhuyÍn, không ai ÇÎch 
n°i. Chúng ta hãy nghe tác giä giäi thích 
vŠ ViŒt N» Ki‰m: 

"Theo tÜÖng truyŠn, ViŒt N» Ki‰m 
khªi nguÒn tØ Låc HÒng thÀn ki‰m là bí 
pháp có tØ thuª Låc Long Quân mª 
nÜ§c. Ki‰m ph° thÀn ki‰m gÒm hai phÀn 
ThÜ ki‰m và Hùng ki‰m ÇÜ®c thÀn Kim 
Qui gom låi trao t¥ng cho An DÜÖng 
VÜÖng vào lúc xây thành C° Loa Ç‹ làm 
vÆt báu trÃn quÓc. An DÜÖng VÜÖng làm 
sai l©i chÌ dÅn cûa thÀn Kim Qui nên cÖ 
ÇÒ søp Ç° và thÀn ki‰m thÃt truyŠn tØ Çó. 
Mãi t§i khi TrÜng N» VÜÖng dÃy binh, n» 
tÜ§ng Lê Chân m§i tìm ÇÜ®c ki‰m ph° 
ThÜ Ki‰m truyŠn dåy cho tÜ§ng sï. Vì 
th©i gian gÃp rút, Lê Chân phäi chia ki‰m 
ph° làm tám phÀn dåy cho tám ngÜ©i 
cùng m¶t lúc Ç‹ gi» låi báu vÆt cûa tiŠn 
nhân. ViŒc làm này khi‰n ThÜ Ki‰m lÜu 
truyŠn vŠ sau không còn nguyên vËn. 
Ngót hai træm næm sau, m¶t ngÜ©i khác 
Çã dành nhiŠu công tÆp h®p các hŒ phái 
ThÜ Ki‰m cÓ d¿ng låi tuyŒt nghŒ bí 
truyŠn này. ñó là n» tÜ§ng TriŒu Trinh 
NÜÖng tåi Cºu Chân, ngÜ©i ÇÜ®c ÇÜÖng 
th©i t¥ng biŒt danh ViŒt N». Môn ki‰m tØ 
Çó có tên là ViŒt N» Ki‰m..." 

ViŒt N» ki‰m cûa Uyên Thao khi‰n 
chúng tôi nh§ Ç‰n nh»ng "bí kíp" cûa Kim 
Dung, nhÜ Giáng long thÆp bát chÜªng, 
Cºu dÜÖng chân kinh, Cºu âm chân 
kinh, TÎch tà ki‰m ph° vv...NhÜng, xét 
cho cùng, Kim Dung có th‹ bÎa Ç¥t ra 
nh»ng môn võ Çó, tåi sao UyênThao 
không th‹ làm ÇÜ®c? Bi‰t Çâu ViŒt N» 
Ki‰m có thÆt, rÒi sau này bÎ thÃt truyŠn? 

VŠ hình thÙc, sách in ÇËp, trình bày 
trang nhã, nhÜ nh»ng cuÓn sách khác 
cûa nhà xuÃt bän Ti‰ng Quê HÜÖng. Có 

ÇiŠu làm chúng tôi ngåc nhiên là không 
ÇŠ giá bán, chÌ thÃy ghi lŒ phí bÜu ÇiŒn là 
3 MÏ kim cho m¶t cuÓn. 

 
ñ‰n Çây, chúng tôi xin nói vŠ cuÓn 

ti‹u thuy‰t dã sº (bìa sách ghi là Ti‹u 
thuy‰t lÎch sº) Khúc Khäi Hoàn Dang 
Dª  cûa Hà Ân do nhà xuÃt bän Hà N¶i 
in vào ÇÀu næm 2002. Theo sº, chúng ta 
ÇŠu bi‰t TrÀn Thû ñ¶ Çã mÜ®n c§ Lš 
Chiêu Hoàng không con Ç‹ truÃt bà khÕi 
ngôi hoàng hÆu. Lš Chiêu Hoàng là công 
chúa và cÛng là vÎ vua cuÓi cùng cûa 
triŠu nhà Lš. TrÜ§c Çó bà bÎ ép phäi 
nhÜ©ng ngôi cho chÒng, bây gi© låi mÃt 
luôn ngôi vÎ hoàng hÆu. ñ‹ bäo Çäm vua 
TrÀn së có con, TrÀn Thû ñ¶ b¡t An Sinh 
vÜÖng LiÍu, anh ru¶t cûa ÇÜÖng kim 
hoàng Ç‰, phäi nhÜ©ng...v® Çang có thai 
cho vua. BÎ Ùc hi‰p, An Sinh vÜÖng n°i 
loån, nhÜng không thành công. An Sinh 
vÜÖng LiÍu chính là thân phø cûa HÜng 
ñåo vÜÖng TrÀn QuÓc TuÃn.  TØ Çó, mÓi 
thù nghÎch gi»a hai ngành trÜªng và thÙ 
âm Ì mãi. TrÜ§c nguy cÖ quân Nguyên låi 
xâm lÃn b© cõi ñåi ViŒt lÀn n»a, ngành 
thÙ (Çang làm vua) cÓ tìm cách hòa giäi, 
ve vãn ngành trÜªng, vì bi‰t r¢ng không 
ai có kinh nghiŒm chÓng quân Nguyên 
b¢ng HÜng ñåo vÜÖng TrÀn QuÓc TuÃn. 
Hà Ân Çã vi‰t m¶t cuÓn truyŒn v§i ÇŠ tài 
lÎch sº Çó. Chúng tôi không Çi sâu vào 
n¶i dung, nhÜng phäi công nhÆn r¢ng tác 
giä Çã rÃt công phu d¿ng m¶t truyŒn dài 
(hÖn 600 trang) v§i nhiŠu chi ti‰t lÎch sº 
xen lÅn hÜ cÃu Ç‹ tô Çi‹m cho cu¶c 
chi‰n th¡ng cûa nhà TrÀn trÜ§c quân 
Mông c° tàn båo, man r®, ÇÒng th©i cÛng 
Ç‹ lôi cuÓn Ç¶c giä (nhÜng Çã thÃt båi). 
Chúng tôi chÌ muÓn ÇŠ cÆp t§i cách hành 
væn và nh»ng l©i ÇÓi thoåi trong truyŒn. 
TrÜ§c h‰t, vŠ nh»ng l©i ÇÓi thoåi, chúng 
tôi vô cùng ngåc nhiên khi thÃy các 
vÜÖng tº nhà TrÀn xÜng hô v§i nhau 
b¢ng nh»ng l©i lë rÃt bình dân. Ch£ng 
hån Chiêu Minh vÜÖng TrÀn Quang Khäi 
khen tài cÜ«i ng¿a cûa HÜng ñåo vÜÖng 
TrÀn QuÓc TuÃn: 

 "- ñŒ thÃy anh trÜªng phóng ng¿a 
nhÜ bay xem ra phong Ç¶ vÅn nhÜ xÜa". 

 Ho¥c HÜng ñåo vÜÖng nói v§i Chiêu 
Minh vÜÖng : 

 "- So v§i tháng trÜ§c chú Ba nom 
gÀy y‰u hÖn..." 

  Sau khi Chiêu Væn VÜÖng TrÀn 
NhÆt DuÆt lÃy v®, m¶t cô thôn n» bình 
dân, ThÜ®ng hoàng ban tÜ§c hiŒu cho v® 
cûa Chiêu Væn VÜÖng là Trinh Túc. V® 
chÒng TrÀn NhÆt DuÆt quì xuÓng tå Ön: 

"-Tå Ön thÜ®ng hoàng Çã ban thÜªng. 
ñây là mŒnh ban phong Ç¥c biŒt xÜa nay 
chÜa tØng có. V® chÒng em xin Ç¶i Ön 
anh cä". 

"TrÀn Thánh Tông cÜ©i khà khà". 
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 Trong th©i kÿ phong ki‰n c¿c thÎnh 
cách chúng ta khoäng tám træm næm, 
vua và các vÎ vÜÖng cûa nhà TrÀn xÜng 
hô v§i nhau là "Anh Cä",  "Anh TrÜªng",  
"Chú Ba" sao ? N‰u ngày nay m¶t nhà 
væn ViŒt Nam tœ nån c¶ng sän ª MÏ vi‰t 
m¶t truyŒn vŠ m¶t c¥p v® chÒng ª 
Saigon trÜ§c næm 1975 mà g†i nhau là 
"Ha ni"(honey) thì Ç¶c giä së nghï sao?  

Trong m¶t Çoån khác, tác giä cho 
m¶t nhân vÆt g†i các ti‹u tÜ§ng cûa quân 
Nguyên là "tÜ§ng nhép". Cách Çây tám 
træm næm nhân dân ta Çã bi‰t dùng tØ 
"nhép" Ç‹ chÌ s¿ nhÕ bé mà chúng ta bi‰t 
ch¡c r¢ng nó thu¶c loåi ti‰ng lóng cûa 
th©i bây gi© ? 

Ngoài ra, gi†ng væn cûa Hà Ân trong 
Khúc Khäi Hoàn Dang Dª là gi†ng væn 
tuyên truyŠn hÖn là ti‹u thuy‰t. Tác giä 
g†i nh»ng ngÜ©i trong phái b¶ cûa sÙ giä 
nhà Nguyên ª Thæng Long b¢ng "th¢ng" 
hay "gã". Chúng tôi nh§ låi nh»ng ngày 
sau 30 tháng 4, 1975 bÎ kËt låi Saigon, 
phäi d¿ nh»ng bu°i h†c tÆp mà cán b¶ 
c¶ng sän mŒnh danh là "cäi tåo", ÇŠu 
thÃy các giäng viên g†i các lãnh tø miŠn 
Nam là th¢ng: "th¢ng DiŒm", "th¢ng 
ThiŒu", "th¢ng Kÿ", "các th¢ng tÜ§ng 
Ngøy"... (trong khi Çó, báo chí häi ngoåi 
vÅn trÎnh tr†ng g†i các lãnh tø c¶ng sän 
là "Ông, Bà" ho¥c chÙc vÎ cûa h†, nhÜ: 
T°ng bí thÜ, Thû tÜ§ng, B¶ trÜªng...). 
Tác giä còn dùng cä nh»ng tØ Ç¥c sŒt 
tuyên truyŠn, nhÜ "sØng sÕ" ("nh»ng tên 
do thám sØng sÕ"). Qua gi†ng tuyên 
truyŠn này, chúng tôi nghï  Hà Ân Çã 
ÇÜ®c huÃn luyŒn trong các l§p vi‰t væn 
tuyên truyŠn th©i "chÓng MÏ cÙu nÜ§c". 
Khi vi‰t ti‹u thuy‰t, ông không bÕ ÇÜ®c 
thói quen Çã có khi vi‰t nh»ng bài tuyên 
truyŠn Ç‹ Çæng báo. 

So sánh hai cuÓn ti‹u thuy‰t cùng 
vi‰t vŠ s¿ nghiŒp chÓng xâm læng cûa 
nhà TrÀn chúng tôi thành th¿c nhÆn xét 
r¢ng cuÓn Trong Ánh Lºa Thù cûa 
Uyên Thao hÖn h£n cuÓn Khúc Khäi 
Hoàn Dang Dª vŠ m†i phÜÖng diŒn, cä 
tØ n¶i dung Ç‰n hình thÙc. Khi Ç†c Trong 
Ánh Lºa Thù, chúng tôi bÎ lôi cuÓn ngay 
tØ trang ÇÀu. NhÜng khi Ç†c Khúc Khäi 
Hoàn Dang Dª, chúng tôi Çã phäi tÆn 
døng tÃt cä kiên nhÅn cûa mình Ç‹ có 
th‹ Ç†c t§i trang cuÓi cùng.�  

 
ñ¶c giä muÓn mua sách xin gºi thÜ 

vŠ: 

Tû sách TIẾNG QUÊ HÐ÷NG 
P.O Box 4653,  Falls Church  -  

VA 22044 - USA 
- Sách giao tÆn nhà ngoài lãnh th° 

Hoa Kÿ thêm 3USD lŒ phí BÜu ñiŒn. 
- Ngân phi‰u, lŒnh phi‰u  mua sách 
xin ghi trä cho:  Ti‰ng Quê HÜÖng.� 

 

Baûn Tin cuûa Lieân Hoäi 
Nhaân Quyeàn  

Vieät Nam ôû Thuïy Só 
 

Chuyeån dòch baûn tin vieát baèng Phaùp 
ngöõ 

Möôøi ba naêm tuø chæ vì ñaõ dòch ra Vieät 
ngöõ "Theá naøo laø Daân chuû?" 

  Lieân Hoäi Nhaân Quyeàn Vieät Nam 

toá caùo cheá ñoä huûy dieät töï do ôû Vieät 

Nam 
Theâm moät naïn nhaân nöõa cuûa baïo 

quyeàn coäng saûn Vieät Nam. Ngaøy 18 
thaùng 6 vöøa qua, baùc só Phaïm Hoàng 
Sôn ñaõ bò toøa aùn nhaân daân Haø noäi keát 
aùn 13 naêm tuø vaø 3 naêm quaûn cheá veà 
toäi "laøm giaùn ñieäp"*. AÂn Xaù Quoác Teáá, 
Phoùng Vieân Khoâng Bieân Giôùi, Hoäi 
Quan Saùt Nhaân Quyeàn vaø UÛy Ban Baûo 
Veä Kyù Giaû ñaõ nhöùt trí cöïc löïc leân aùn 
hình phaït naëng neà vaø baát coâng ñoái vôùi 
moät nhaø trí thöùc daùm söû duïng  quyeàn 
cuûa oâng ñöôïc töï do dieãn ñaït vaø phaùt 
bieåu tö töôûng. Khaù laâu tröôùc vuï aùn, hoài 
thaùng hai vaø thaùng ba naêm nay, trong 
30 ngaøy, UÛy Ban Beânh Vöïc Nhaø Vaên 
bò Caàm Tuø thuoäc Vaên Buùt Quoác Teá  ñaõ 
môû moät cuoäc vaän ñoäng toaøn caàu ñeå hoå 
trôï oâng Phaïm Hoàng Sôn, chín ngöôøi 
caàm buùt vaø tu só naïn nhaân cuûa chính 
saùch traán aùp khaéc nghieät nhöõng ngöôøi 
Daân chuû ñoái khaùng ôû Vieät Nam. 

Nhaéc laïi, ngaøy 27 thaùng 3 naêm 
2002, oâng Phaïm Hoàng Sôn ñaõ bò baét 
giöõ sau khi phieân dòch taøi lieäu "Theá naøo 

laø Daân chuû?" laáy töø Trang nhaø ñieän töû 
cuûa toøa ñaïi söù Hoa Kyø ôû Vieät Nam. Toát 
nghieäp trung taâm Phaùp Vieät Huaán 
luyeän Quaûn trò vieân, vò baùc só 35 tuoåi 
naøy coøn laø taùc giaû cuûa nhieàu baøi vieát 
coå xuùy vieäc xaây döïng moät Nhaø nöôùc 
Phaùp cheá toân troïng Nhaân quyeàn ñöôïc 
phoå bieán treân Internet. Chaúng haïn nhö 
baøi "Vaän Ñoäng Daân Chuû: Troïng taâm 

chuû yeáu trong traät töï môùi cuûa Theá giôùi". 
Hay laø baøi "Tìm kieám söï dung hoøa giöõa 

Daân chuû vaø Nhaân Quyeàn". Ngaøy 6 
thaùng 3 naêm 2002, oâng Phaïm Hoàng 
Sôn laïi coøn gôûi ñeán toång thö kyù ñaûng 
Vieät coäng Noâng Ñöùc Maïnh, baøi "Nhöõng 

tín hieäu ñaùng möøng cho Daân chuû taïi 

Vieät Nam".   
Töø khi bò nhoát tuø ñeán nay, oâng 

Phaïm Hoàng Sôn khoâng ñöôïc pheùp 
gaëp maët baø vôï vaø hai ñöùa con nhoû. Baø 
Phaïm Hoàng Sôn, nhuû danh Vuõ Thuùy 
Haø, hieän laø thö kyù ban giaùm ñoác Vaên 
Phoøng Vuøng AÙ chaâu - Thaùi bình döông 
cuûa Cô quan Phaùp thoaïi Lieân-chính-
phuû. Caûnh saùt ñaõ ñoøi baø Phaïm Hoàng 
Sôn ñeán laøm chöùng taïi phieân toøa. 
Nhöng hoï ñaõ ngaên caûn baø dieän kieán 

choàng baø luùc oâng Phaïm Hoàng Sôn bò 
toøa xeùt xöû vaø tuyeân aùn. Phieân toøa chæ 
dieãn ra non 4 tieáng ñoàng hoà. Quyeàn 
baøo chöõa khoâng ñöôïc toân troïng (khoâng 
coù luaät sö bieän hoä ñoäc laäp). Caùc nhaø 
ngoaïi giao vaø phoùng vieân baùo chí quoác 
teá haønh ngheà taïi Vieät Nam ñeàu khoâng 
ñöôïc pheùp döï  khaùn. 

Kieåu baét chöôùc coâng lyù ñeå dieãu côït 
nhö theáù thaät xöùng hôïp vôùi thôøi kyø 
Staline ngöï trò ôû Lieân Xoâ. Caùi troø heà 
phaùp luaät ñoù khieán chuùng ta nghó ñeán 
nhöõng tuø nhaân ngoân luaän vaø löông taâm 
khaùc. Chuùng ta nhôù ñeán giaùo sö 
Nguyeãn Ñình Huy, bò keát aùn 15 naêm tuø 
töø thaùng 8 naêm 1995. Linh muïc 
Nguyeãn Vaên Lyù, 15 naêm tuø vaø 5 naêm 
quaûn cheá töø thaùng 10 naêm 2001. Nhaø 
luaät hoïc Leâ Chí Quang, 4 naêm tuø vaø 3 
naêm quaûn cheá töø thaùng 11 naêm 2002. 
Nhaø daân chuû ñoái khaùng Nguyeãn Khaéc 
Toaøn, 12 naêm tuø vaø 3 naêm quaûn cheá 
töø thaùng 12 naêm 2002. Chuùng ta cuõng 
nhôù ñeán nhieàu ngöôøi bò giam haõm giöõa 
nguïc thaát hay traïi taäp trung maø khoâng 
bò buoäc toäi hoaëc xeùt xöû : nhaø baùo 
Nguyeãn Vuõ Bình, nhaø vieát quaân söû 
Phaïm Queá Döông, giaùo sö Traàn Khueâ, 
baùc só Nguyeãn Ñan Queá, v.v... Chuùng 
ta cuõng khoâng queân nhöõng ngöôøi caàm 
buùt vaø tu só bò quaûn thuùc nghieâm maät 
taïi gia hay taïi chuøa, nhö  thi só Buøi 
Minh Quoác, vaên só  Haø Syõ Phu, Hoøa 
Thöôïng Thích Huyeàn Quang vaø Thích 
Quaûng Ñoä.** 

Cuõng caàn nhaéc laïi raèng cheá ñoä huûy 
dieät töï do Haø Noäi coøn laø hoäi vieân Coäng 
ñoàng Phaùp thoaïi. Baïo quyeàn ñoù nhaän 
ñöôïc moät söï vieän trôï raát quan troïng 
cuûa chính phuû Phaùp, trong luùc Nhaân 
quyeàn luoân luoân bò chaø ñaïp thoâ baïo taïi 
Vieät Nam - moät nöôùc ñöôïc xeáp haïng 
thöù nhì trong Vuøng AÙ chaâu - Thaùi bình 
döông vaø haïng thöù 6 treân theá giôùi vì ñaõ 
xöû baén nhieàu tuø nhaân bò keát aùn töû hình 
trong naêm 2002. 

Geneøve 20 thaùng 6 naêm 2003 
Lieân Hoäi Nhaân Quyeàn Vieät Nam ôû 

Thuïy Só 
Ligue Vietnamienne des Droits de 

l'Homme en Suisse 
Vietnamese League for Human 

Rights in Switzerland 
 

 
Ghi chuù : * Hình phaït naëng neà vaø 

baát coâng ñoù ñaõ bò coâng luaän quoác teá 
cöïc löïc phaûn ñoái. Vì theá cho neân vaøo 
ngaøy 26 thaùng 8 naêm 2003, toøa phuùc 
thaåm cuûa baïo quyeàn Haø Noäi ñaõ phaûi 
giaûm aùn baùc só Phaïm Hoàng Sôn xuoáng 
coøn 5 naêm tuø vaø 3 naêm quaûn cheá. ** 
Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä ñöôïc aân 
xaù ngaøy 27 thaùng 6 naêm 2003.  
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Gi§i thiŒu 

tuyŒt tình lam và 
bên ánh lºa hÒng 

CD Gia ñình PhÆt Tº cûa Võ Tá Hân 
 

Quang Ng¶ ñào Duy Hi‹u 
 

uang Ng¶ xin gi§i thiŒu Ç‰n quš anh chÎ Huynh 
trÜªng 4 dïa nhåc CD’s m§i vØa ÇÜ®c phát hành 

trong tháng 4 næm 2003, rÃt phong phú dành riêng cho t° 
chÙc GIA ñµNH PHÆT T± chúng ta. 

ñây là 120 ca khúc m§i Ç¥c biŒt dành riêng cho GñPT 
và ÇÜ®c thâu vào 4 CD’s v§i t¿a ÇŠ: "TUYŒT TµNH LAM 1 & 
2" và "BÊN ÁNH L±A H—NG 1 & 2", m‡i CD có 30 bài hát.  
Quang Ng¶ Çã nghe h‰t 4 CD’s rÃt nhiŠu lÀn và cäm thÃy 
các bài hát rÃt phù h®p cho t° chÙc GñPT, càng nghe càng 
cäm thÃy r¢ng l©i nhåc và ti‰ng hát m‰n thÜÖng cûa các ca 
sï trong 4 CD’s Çã làm hiŒn rõ nét và tô ÇËp thêm nh»ng 
hình änh sinh hoåt trong GñPT; cø th‹ nhÜ t¿a ÇŠ cûa m¶t 
sÓ bài là: Bác Gia TrÜªng, Huy HiŒu Hoa Sen, Tråi Hè, Chu 
Niên, H†p ñoàn v.v... Nh»ng bài hát ng¡n g†n và dÍ thÜÖng 
này, có th‹ tÆp cho các em Çoàn sinh hát trong m‡i tuÀn 
sinh hoåt; còn m¶t sÓ bài v§i l©i hát và âm ÇiŒu rÃt phong 
phú có th‹ dùng Ç‹ cho các em vÛ trong các bu°i lÍ, lºa tråi, 
ho¥c chÜÖng trình væn nghŒ. Nói chung phÀn Çông các bài 
hát rÃt tÜÖi vui, nhiŠu th‹ ÇiŒu, và lÓi hòa âm cûa các bän 
nhåc rÃt hay, rÃt m§i và quá tuyŒt v©i cho chúng ta. 

Theo Quang Ng¶, Çây là cÖ duyên hi‰m có Çã Çem Ç‰n 
cho t° chÙc GñPT chúng ta mà tØ lâu chúng ta h¢ng mong 
Ü§c. TØ trÜ§c Ç‰n nay trong sinh hoåt GñPT chúng ta cÙ hát 
Çi hát låi nh»ng bài hát cÛ, ít có ngÜ©i sáng tác nh»ng bài 
hát m§i. TØ nay chúng ta không còn lo l¡ng vŠ nhåc sinh 
hoåt vì Çã có nhåc m§i tha hÒ tÆp cho các em mình hát 
trong nh»ng ngày sinh hoåt ho¥c trong các ngày tråi. 

ThÜa quš anh chÎ, theo quan niŒm cûa Quang Ng¶ 4 dïa 
nhåc CD’s Çó là do hai ân nhân Çã h‰t lòng quan tâm và 
nghï Ç‰n tu°i trÈ PhÆt Tº ViŒt Nam tåi häi ngoåi, trong Çó có 
GñPT chúng ta: Chú TuŒ Kiên Çã làm thÖ và Nhåc sï Võ Tá 
Hân Çã ph° nhåc và nh»ng bài hát này Çã ÇÜ®c các gi†ng 
ca danh ti‰ng trình bày. 

Chú TuŒ Kiên, cùng nhóm PhÆt tº ñåo Tâm th¿c hiŒn 
chÜÖng trình phát thanh Tu H†c PhÆt Pháp Ti‰ng TØ Bi ª 
Dallas và là m¶t thành viên trong Ban Bäo Tr® cûa Trung 
Tâm Sinh Hoåt Quäng ñÙc. Quš anh chÎ có th‹ vào nghe 
chÜÖng trình này tåi Website: http:// www.lotuspro.net .  Võ 
Tá Hân là m¶t nhåc sï tên tu°i trong gi§i nghŒ sï ViŒt Nam ª 
häi ngoåi, nhåc sï Çã phát hành trên 26 CD’s vØa nhåc ñåo, 
vØa nhåc tình ca quê hÜÖng, nay Ç‰n nhåc sinh hoåt GñPT. 
Quš anh chÎ có th‹ tìm hi‹u thêm vŠ nhåc sï Võ Tá Hân tåi 
Website: http://www.vota.com/nhac ho¥c Ç†c nh»ng l©i gi§i 
thiŒu ÇÀy chân tình cûa chÜ tôn ÇÙc dÜ§i Çây: 

* "Nhåc Võ Tá Hân Çang Çánh Ç¶ng và lay g†i th‰ gi§i 
tu°i trÈ tìm vŠ gÓc rÍ quê hÜÖng, dân t¶c, t° tiên và nòi 
giÓng. Võ Tá Hân Çã khéo ch†n nh»ng thi væn mang phÄm 
chÃt thanh thoát cûa các thiŠn sÜ, thiŒn trí Ç‹ ph° nhåc và 
hÜÖng Çåo xông ngát mÜ©i phÜÖng..." 

� Hòa ThÜ®ng Thích TÎnh TØ 

     *"...  tôi mong nhåc sï së ti‰p tøc dùng nhåc ph° bi‰n l©i 
PhÆt dåy Ç‰n gÀn v§i ÇÒng bào PhÆt tº trong và ngoài nÜ§c 
Ç‹ cu¶c sÓng ÇÜ®c an lành và thÎnh vÜ®ng..." 

� SÜ Cô Thích Trí Hånh 
 
     * "ThÀy rÃt hoan h› vŠ viŒc làm PhÆt s¿ cûa Çåo h»u Võ 
Tá Hân, qua nh»ng tác phÄm nhåc Çåo PhÆt Giáo. TrÜ§c 
ngÜ«ng cºa th‰ k› 21, PhÆt giáo cÀn phäi chuy‹n mình cho 
h®p v§i Çåo PhÆt trong Ç©i sÓng và hòa ÇÒng v§i tu°i trÈ. 
Thì nay Çåo h»u là nhân tÓ làm giàu thêm kho tàng væn hóa 
PhÆt giáo. ThÀy rÃt tán thán và mØng cho ba mË cûa Çåo 
h»u có ÇÜ®c m¶t ngÜ©i con nhÜ Çåo h»u" 

� ThÜ®ng T†a Thích Minh MÅn 
Theo cäm nghï cûa Quang Ng¶, Gia ñình PhÆt Tº ViŒt 

Nam chúng ta có thêm hai ân nhân. ñ¥c biŒt nhÃt là m¥c dù 
không xuÃt thân tØ GñPT, nhÜng vì lòng thÜÖng yêu t° chÙc 
GñPT, m¶t t° chÙc nuôi dÜ«ng và giáo døc thanh thi‰u niên 
theo tinh thÀn và ÇÜ©ng hÜ§ng PhÆt giáo, nh¢m Çào tåo th‰ 
hŒ thanh thi‰u niên mai sau trª thành nh»ng PhÆt tº thuÀn 
thành, v§i Çû hånh Bi-Trí-DÛng nên chú TuŒ Kiên và Nhåc sï 
Võ Tá Hân Çã bÕ công sÙc Ç‹ hoàn thành nh»ng nhåc 
phÄm quš báu này. Quang Ng¶ cÛng hy v†ng r¢ng nh»ng 
nhåc phÄm này së trª thành nh»ng bài hát m§i cûa t° chÙc 
GñPT chúng ta. Quang Ng¶ cäm thÃy 4 dïa CD’s này là m¶t 
tài liŒu cÀn có trong tû sách nhåc sinh hoåt cûa m‡i Huynh 
TrÜªng GñPT. ñÒng th©i Quang Ng¶ xin ÇŠ nghÎ quš anh 
chÎ h†a mi tråi và Ç©i sÓng tråi cûa các tråi huÃn luyŒn, tråi 
h†p bån s¡p t§i nên mua các CD’s này Ç‹ tÆp các bài hát 
m§i cho các anh chÎ em tråi sinh. Không nh»ng th‰, 4 dïa 
CD’s này còn tåo ÇiŠu kiŒn cho các em nghe và h†c hÕi 
giáo lš cÛng nhÜ ti‰ng ViŒt qua âm nhåc. 

ThÜa quš anh chÎ, v§i lòng thÜÖng yêu chân thành ÇÓi 
v§i t° chÙc GñPT chúng ta, chú TuŒ Kiên và Nhåc sï Võ Tá 
Hân Çã nhiŒt tâm bÕ công sÙc Ç‹ hoàn thành 4 dïa CD’s 
này, là m¶t viŒc làm h‰t sÙc kính n‹, tán thán và hoan 
nghinh. Do Çó, xin anh chÎ hãy y‹m tr®  cho nhåc sï Võ Tá 
Hân và chú TuŒ Kiên b¢ng cách mua 4 dïa CD’s nhåc sinh 
hoåt GñPT và các CD’s nhåc Ca Khúc PhÆt Giáo, nhåc tình 
ca quê hÜÖng hÀu phø giúp thêm tài chánh Ç‹ nhåc sï ti‰p 
tøc sáng tác thêm nh»ng nhåc phÄm m§i dành riêng cho 
GñPT chúng ta trong nay mai. 

HiŒn Quang Ng¶ có nhÆn Ç‹ phát hành 4 dïa CD’s nhåc 
sinh hoåt GñPT, và các CD’s nhåc Ca Khúc PhÆt Giáo: 
NguyŒn cÀu, Dâng HÜÖng, M¥t Tr©i HÒng TÌnh ThÙc,  
TrÜ©ng Ca PhÆt Sº, Häi TriŠu Âm, Vu Lan Nh§ MË, ThiŠn 
Trà, ñänh LÍ MÜ©i PhÜÖng, Tháng Bäy Vu Lan, Mùa Hoa 
ñåo, và së nhÆn thêm các CD’s nhåc tình ca quê hÜÖng Ç‹ 
phát hành. (giá ûng h¶ $8 dollars cho m‡i cuÓn) 

Quš anh chÎ muÓn mua CD’s này xin liên låc: 
Quang Ng¶ ñào Duy H»u 
1744 Honeysuckle Road 
Livermore, Ca 94551 
ñT: 925-454-1638 (nhà), 925 413-1765 (cell), email: 

h.dao@attbi.com 
V§i sÓ tiŠn l©i thu ÇÜ®c trong nh»ng CD’s Quang Ng¶ 

së ûng h¶ h‰t vào quÏ cho Ban T° ChÙc ñåi H¶i Huynh 
TrÜªng toàn quÓc cûa GñPT vø trong tháng 11 s¡p t§i. 

Kính chào tinh tÃn 
Quang Ng¶ ñào Duy H»u 

Liên ñoàn TrÜªng GñPT Vån Hånh 
Ñy Viên Doanh T‰ BHD MiŠn LiÍu Quán 

Q 
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Thông cáo báo chí làm tåi Paris 
 

� Hà N¶i lØa dÓi dÜ luÆn th‰ gi§i và vi phåm luÆt 
pháp ViŒt Nam và quÓc t‰ trong viŒc chuÄn bÎ ÇÜa 
ra tòa xét xº ThÀy Thích Trí L¿c 

Ông Lê DÛng, phát ngôn nhân cûa B¶ Ngoåi Giao, tuyên 
bÓ tåi Hà N¶i ngày hôm qua, 12.9.2003, r¢ng ông Phåm 
Væn TÜªng (Thích Trí L¿c) së bÎ Çem ra xét xº vì t¶i "trÓn Çi 
nÜ§c ngoài nh¢m chÓng chính quyŠn nhân dân" chi‰u theo 
ÇiŠu 91 cûa B¶ luÆt Hình s¿. NhÜng không cho bi‰t ngày xét 
xº. T¶i này có th‹ bÎ tØ 3 næm Ç‰n tù chung thân. 

Trä l©i các báo chí và hãng thông tÃn vŠ tin này, ông Võ 
Væn Ái, Chû TÎch Ñy Ban Bäo VŒ QuyŠn Làm NgÜ©i ViŒt 
Nam và cÛng là phát ngôn nhân cûa ViŒn Hóa ñåo, Giáo 
H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt nói r¢ng: "ñây là m¶t 
s¿ giä måo và vu khÓng, chÙng tÕ thái Ç¶ và lÆp trÜ©ng vô sÌ 
mà nhà cÀm quyŠn Hà N¶i sº døng Ç‹ Çàn áp công dân 
ViŒt Nam và chà Çåp các quyŠn con ngÜ©i cÖ bän. C¶ng 
ÇÒng th‰ gi§i không th‹ nào im l¥ng trÜ§c s¿ vi phåm trÀm 
tr†ng các công Ü§c quÓc t‰ vŠ nhân quyŠn và phÌ báng các 
nghïa vø này. L©i tuyên bÓ cûa B¶ Ngoåi Giao Hà N¶i cho 
thÃy chû tâm dÓi gåt c¶ng ÇÒng th‰ gi§i vŠ s¿ b¡t cóc ThÀy 
Trí L¿c tåi m¶t nÜ§c láng giŠng ª Nam Vang và giam gi» bí 
mÆt suÓt m¶t næm qua, dù r¢ng ThÀy Thích Trí L¿c Çã ÇÜ®c 
Cao Ñy Tœ nån Liên HiŒp QuÓc công nhÆn và cÃp thÈ tœ nån 
chính trÎ". 

ThÀy Thích Trí L¿c, th‰ danh Phåm Væn TÜªng, 49 tu°i, 
bÎ bí mÆt cÀm tù suÓt m¶t næm qua tåi trung tâm tåm giam 
cûa B¶ Công An ª sÓ 237 ÇÜ©ng NguyÍn Væn CØ, QuÆn 1, 
TP HÒ Chí Minh. Do bÎ tù Çày, quän ch‰, công an sách 
nhiÍu không ngØng tØ næm 1992, vì lÆp trÜ©ng ÇÃu tranh 
cho nhân quyŠn và t¿ do tôn giáo, ThÀy Thích Trí L¿c Ç‰n 
Nam Vang xin tœ nån chính trÎ vào trung tuÀn tháng 4.2002. 
Cao Ñy Tœ nån LHQ tåi Çây Çã xem xét hÒ sÖ và chÙng 
nhÆn ThÀy Trí L¿c là nån nhân bÎ Çàn áp nhân quyŠn và tôn 
giáo nên cÃp thÈ tœ nån vào ngày 28.6.2002. 

Th‰ nhÜng vào lúc 8 gi© tÓi ngày 25.7.2002, m¶t nhóm 
ngÜ©i ViŒt Nam lå m¥t Çã Ç‰n tåi nÖi ThÀy Trí L¿c tá túc ª 
sÓ 36 Eo ÇÜ©ng 125, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, 
thû Çô Phnom Penh, b¡t cóc ÇÜa lên xe chª Çi. BiŒt vô âm 
tín tØ Çó. Ñy Ban Bäo VŒ QuyŠn Làm NgÜ©i ViŒt Nam và 
Liên ñoàn QuÓc T‰ Nhân QuyŠn tåi Pháp, Ân Xá QuÓc T‰ 
tåi Luân ñôn cÛng nhÜ Human Rights Watch tåi Hoa Kÿ Çã 
lên ti‰ng báo Ç¶ng th‰ gi§i. 22 ThÜ®ng NghÎ Sï và Dân Bi‹u 
QuÓc H¶i Cam BÓt cÛng lên ti‰ng tÓ cáo chính quyŠn Hun 
Sen không thi hành nghïa vø quÓc t‰ trong viŒc bäo vŒ 
ngÜ©i tœ nån chính trÎ trên lãnh th° Cam BÓt. NhÜng hai nhà 
cÀm quyŠn Nam Vang và Hà N¶i ÇŠu phû nhÆn viŒc b¡t cóc 
này. 

Ngày 2.8.2002, bà Phan Thúy Thanh, phát ngôn nhân 
B¶ Ngoåi Giao, trä l©i chÃt vÃn cûa các hãng thông tÃn quÓc 
t‰ tåi Hà N¶i r¢ng: "Tin loan báo cûa Phòng Thông Tin PhÆt 
Giáo QuÓc T‰ tåi Paris (vŠ viŒc công an mÆt vø ViŒt Nam 
b¡t cóc ThÀy Thích Trí L¿c tåi Nam Vang) là s¿ vu khÓng bÌ 
°i mà chúng tôi bác bÕ". Th‰ nhÜng nay, ông Lê DÛng, thay 
th‰ vai trò bà Phan Thúy Thanh, låi cho bi‰t là công an "b¡t 
ThÀy Trí L¿c tåi vùng biên gi§i vào tháng 7.2002". 

Cao ûy Tœ nån LHQ Çã cho Ñy Ban Bäo VŒ QuyŠn Làm 
NgÜ©i ViŒt Nam bi‰t r¢ng "quy ch‰ tœ nån chính trÎ cûa 
ThÀy Thích Trí L¿c vÅn gi» nguyên hiŒu l¿c, vì ThÀy Ãy 
không t¿ š bÕ vŠ ViŒt Nam". Cao Ñy Tœ nån LHQ Çã có 
væn thÜ gºi nhà cÀm quyŠn Hà N¶i Ç‹ bênh v¿c và bäo vŒ 
ThÀy Trí L¿c, nhÜng chÜa ÇÜ®c hÒi âm. 

Theo s¿ k‰t án cûa nhà cÀm quyŠn Hà N¶i, chi‰u ÇiŠu 
91 cûa B¶ luÆt hình s¿ trong chÜÖng "vi phåm an ninh quÓc 
gia", thì ThÀy Thích Trí L¿c së bÎ xº án tù tØ 3 næm Ç‰n 
chung thân. NhÜng s¿ biŒt giam bí mÆt suÓt m¶t næm qua 
mà không thông báo cho thân nhân ÇÜ®c bi‰t, nhà cÀm 
quyŠn Hà N¶i Çã vi phåm ÇiŠu 67 cûa B¶ luÆt TÓ tøng hình 
s¿ cûa chính h†. ñiŠu 67 quy ÇÎnh r¢ng "NgÜ©i ra lŒnh b¡t 
phäi thông báo ngay cho gia Çình ngÜ©i bÎ b¡t". Trong khi 
Ãy, b¡t cóc ngÜ©i vô t¶i trên m¶t nÜ§c khác ngoài lãnh th° 
ViŒt Nam là vi phåm trÀm tr†ng luÆt quÓc t‰. 

Do Çó, Ñy Ban Bäo VŒ QuyŠn Làm NgÜ©i ViŒt Nam kêu 
g†i m¶t cu¶c xét xº công minh cho bÎ can Phåm Væn TÜªng 
(Thích Trí L¿c) và yêu sách Hà N¶i Ç‹ cho m¶t LuÆt sÜ 
thu¶c Liên ñoàn QuÓc T‰ Nhân QuyŠn (FIDH) tØ Paris vŠ 
Sài Gòn biŒn h¶, và ngay tØ gi© này vÎ LuÆt sÜ Ãy có th‹ lên 
ÇÜ©ng Çi ViŒt Nam ngay Ç‹ g¥p g« bÎ can Thích Trí L¿c 
chuÄn bÎ hÒ sÖ biŒn h¶. 

Ñy Ban Bäo VŒ QuyŠn Làm NgÜ©i ViŒt Nam cÛng tÓ cáo 
trÜ§c công luÆn th‰ gi§i s¿ Çàn áp nhân quyŠn ngày càng 
gia tæng tåi ViŒt Nam ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i bÃt ÇÒng chính 
ki‰n Çang ÇÃu tranh ôn hòa cho các quyŠn con ngÜ©i cÖ 
bän, quyŠn t¿ do tôn giáo và dân chû. Công luÆn th‰ gi§i 
chÜa nguôi phÅn n¶ v§i nh»ng cu¶c xét xº kÎch hŠ, phi pháp 
vØa qua ÇÓi v§i Bác sï Phåm HÒng SÖn, và hôm 10.9, ÇÓi 
v§i 3 ngÜ©i cháu cûa Linh møc NguyÍn Væn Lš: NguyÍn ThÎ 
Hoa, NguyÍn Tr¿c CÜ©ng và NguyÍn VÛ ViŒt, mà ngoài t¶i 
b¡n tin tÙc Linh møc Lš ra nÜ§c ngoài còn có t¶i ti‰p xúc v§i 
ñåi Lão Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang ª Quäng Ngãi và 
lÜu tr» các Thông Cáo Báo Chí cûa Phòng Thông Tin PhÆt 
Giáo QuÓc T‰, là cÖ quan phát ngôn cûa ViŒn Hóa ñåo, 
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt. - 

� Công an Quäng TrÎ và ThØa Thiên - Hu‰ ngæn 
cän không cho Phái Çoàn chÜ Tæng vŠ Tu viŒn 
Nguyên ThiŠu ª Bình ñÎnh d¿ cu¶c h†p cûa Giáo 
H¶i do NhÎ vÎ Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang và 
Thích Quäng ñ¶ triŒu tÆp 

Tin tÙc  -  thông báo 
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 Cu¶c h†p cûa H¶i ñÒng LÜ«ng ViŒn (ViŒn Tæng ThÓng và 
ViŒn Hóa ñåo) t° chÙc tåi Tu viŒn Nguyên ThiŠu ª Bình 
ñÎnh do ñåi Lão Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang triŒu tÆp 
vào các ngày 17, 18 và 19.9 g¥p nhiŠu khó khæn do Công 
an ª các ÇÎa phÜÖng Quäng TrÎ, ThØa Thiên - Hu‰ và 
Sàigòn tìm cách cän trª ho¥c cÃm Çoán các Phái Çoàn chÜ 
Tæng lên ÇÜ©ng. 

TØ nhiŠu tuÀn lÍ, tình hình trª nên cæng th£ng và trÀm 
tr†ng qua hai s¿ kiŒn. M¶t là, nh»ng bài vi‰t vu khÓng và må 
lœ hàng giáo phÄm và thành viên cao cÃp thu¶c Giáo H¶i 
PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt ÇÜ®c tung ra kh¡p nÖi, gºi 
qua ÇÜ©ng Internet và bÜu ÇiŒn t§i các chùa, các cÖ sª PhÆt 
giáo trên toàn quÓc cÛng nhÜ ª häi ngoåi. Tác giä các bài Ãy 
mŒnh danh là PhÆt tº, nhÜng ngôn ng» thì xÃc láo, h‡n 
xÜ®c, n¶i dung thì chuyên chª nguyên vËn các chû trÜÖng, 
ÇÜ©ng lÓi Çánh phá và vu cáo Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam 
ThÓng NhÃt rêu rao trên kh¡p m¥t báo trong nÜ§c gÀn ba 
mÜÖi næm qua. ThÙ hai, là chÜ Tæng Çåi diŒn Giáo H¶i ª 
ThØa Thiên - Hu‰, Quäng TrÎ và Sàigòn bÎ Công an tra hÕi 
và ræn Çe. 

S¿ viŒc Çã xäy Ç‰n cho các ThÜ®ng T†a Thích PhÜ§c 
Viên, Thích Thái Hòa ª Hu‰, Thích Häi Tång ª Quäng TrÎ, 
Thích Thanh HuyŠn, Thích Nguyên Lš ª Sàigòn. Tåi nh»ng 
bu°i "làm viŒc" này, công an tÆp trung tra vÃn s¿ liên hŒ và 
nh»ng công tác gÀn Çây ÇÜ®c NhÎ vÎ Hòa ThÜ®ng Thích 
HuyŠn Quang và Thích Quäng ñ¶ giao phó cho h†. Ngoài 
ra nh¡m ræn Çe các ThÜ®ng T†a không ÇÜ®c vŠ Bình ñÎnh 
d¿ phiên h†p vào trung tuÀn tháng 9 cÛng nhÜ không ÇÜ®c 
tham gia vào các chÙc vø do Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam 
ThÓng NhÃt ÇŠ cº. NhÜng tÃt cä các ThÜ®ng T†a nói trên 
ÇŠu kh£ng khái tØ khÜ§c và kh£ng ÇÎnh r¢ng: Chúng tôi triŒt 
Ç‹ chÃp hành m†i chÌ thÎ cûa chÜ vÎ lãnh Çåo Giáo H¶i 
chúng tôi là ñåi Lão Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang và 
Hòa ThÜ®ng Quäng ñ¶. ñe d†a và áp ch‰ là quyŠn cûa các 
ông, thi hành b°n phÆn theo lÜÖng tâm cûa ngÜ©i Tæng sï 
PhÆt giáo có quá trình 2000 næm lÎch sº dân t¶c là quyŠn 
cûa chúng tôi. 

Tåi Bình ñÎnh, thì tØ hai tháng qua, nhiŠu phái Çoàn Çåi 
diŒn Ñy Ban Nhân Dân TÌnh, Ban Tôn Giáo, Công an, 
không ngØng vi‰ng thæm ñåi Lão Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn 
Quang. TØ Hà N¶i vào thì có phái Çoàn do ông ThÙ TrÜªng 
Công an NguyÍn Væn HÜªng cùng v§i ông TrÎnh Công Huy, 
T°ng Cøc An Ninh Chính TrÎ cÀm ÇÀu, và phái Çoàn ông 
Ngô Yên Thi, Phó TrÜªng Ban Tôn Giáo Chính Phû. Sau 
các câu vÃn an xã giao, các phái Çoàn ÇŠu nh¡m vào møc 
tiêu duy nhÃt là m©i ñåi Lão Hòa ThÜ®ng ra Hà N¶i tham 
gia lãnh Çåo Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam. NhÜng Hòa 
ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang luôn gi» v»ng lÆp trÜ©ng bÃt 
bi‰n cûa Hòa ThÜ®ng tØ gÀn ba mÜÖi næm qua, khi trä l©i 
r¢ng: "Tham gia, sáp nhÆn hay c¶ng tác luôn luôn phäi 
có hai ÇÓi tác m§i thành. Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam 
ThÓng NhÃt phäi ÇÜ®c phøc hÒi quyŠn sinh hoåt pháp lš 
trÜ§c Çã, sau Çó m§i có th‹ bàn thäo các chuyŒn khác". 
Hòa ThÜ®ng cÛng xác nhÆn r¢ng: "Chính các ông, chÙ 
không phäi chúng tôi, Çã gây chia rë khÓi PhÆt giáo dân 
t¶c khi cho ra Ç©i Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam næm 
1981". 

Tåi Sàigòn, ngày 9.9, 12 cán b¶ và công an Ç‰n Tu viŒn 
Già Lam ª Gò VÃp "làm viŒc" v§i ThÜ®ng T†a Thích Thanh 

HuyŠn, møc tiêu ræn Çe ThÜ®ng T†a không ÇÜ®c c¶ng tác 
v§i Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt. Do nh»ng 
câu hÕi có tính xúc phåm nhân phÄm và n¶i b¶ PhÆt Giáo, 
ThÜ®ng T†a trä l©i: Các anh chÎ không có quyŠn bàn Ç‰n 
chuyŒn Giáo H¶i cûa chúng tôi. Tôi së không trä l©i gì cä. 
Nói rÒi bÕ ra khÕi phòng và không chÎu kš vào biên bän làm 
viŒc. 

Ngày 10.9, Ç‰n lÜ®t ThÜ®ng T†a Thích Nguyên Lš bÎ 
công an triŒu Çi "làm viŒc" v§i nh»ng ræn Çe không ÇÜ®c 
c¶ng tác v§i NhÎ vÎ Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang và 
Thích Quäng ñ¶, không ÇÜ®c ra Bình ñÎnh h†p Giáo H¶i. 
NhÜng ThÜ®ng T†a kh£ng ÇÎnh r¢ng không ai có quyŠn 
ngæn cÃm lÜÖng tâm chúng tôi hoåt Ç¶ng cho lš tÜªng tôn 
giáo cûa chúng tôi. 

Ngày 12.9, chín cán b¶ Çåi diŒn cho Ban Tôn Giáo 
Thành PhÓ, Ñy Ban Nhân Dân QuÆn và Công an Ç‰n Thanh 
Minh ThiŠn viŒn xin g¥p Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶, nói 
là "mang quà Ç‰n mØng Hòa thÜ®ng nhân dÎp Trung Thu". 
Th‰ nhÜng n¶i dung câu chuyŒn låi lái vào ba vÃn ÇŠ: Nhà 
nÜ§c chÌ công nhÆn Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam (tÙc Giáo 
H¶i Nhà NÜ§c) thôi, chÙ không công nhÆn Giáo H¶i PhÆt 
Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt. VÆy yêu cÀu Hòa ThÜ®ng ÇØng 
cûng cÓ nhân s¿, và ÇØng ra Bình ñÎnh h†p nhÜ Çã d¿ trù 
vào trung thuÀn tháng 9. 

Hòa ThÜ®ng hÕi chÙc vø ngÜ©i ÇÜa ra yêu sách. NgÜ©i 
này xÜng là TrÜªng Ban Tôn Giáo thành phÓ HÒ Chí Minh. 
Hòa ThÜ®ng liŠn Çáp: "N‰u ông có Çû thÄm quyŠn, thì xin 
vi‰t ngay tåi Çây m¶t Quy‰t ÇÎnh giäi tán Giáo H¶i PhÆt Giáo 
ViŒt Nam ThÓng NhÃt và cÃm tôi không ÇÜ®c làm nh»ng 
ÇiŠu nhÜ ông vØa nói. Tôi së thi hành theo quy‰t ÇÎnh, chÙ 
nói miŒng ch£ng có b¢ng c§ gì". Ông TrÜªng Ban Tôn Giáo 
thành phÓ Çáp là ông không có thÄm quyŠn ra m¶t Quy‰t 
ÇÎnh nhÜ th‰. Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ nói ti‰p: "VÆy thì 
xin ông vŠ phän änh v§i cÃp trên có thÄm quyŠn ra m¶t 
Quy‰t ÇÎnh nhÜ th‰ rÒi mang låi Çây cho tôi Ç‹ tôi thi hành. 
Còn hiŒn nay tôi phäi gánh vác viŒc Giáo H¶i do s¿ giao 
phó và tin tÜªng cûa chÜ Giáo phÄm Tæng Ni và PhÆt tº 
trong cÛng nhÜ ngoài nÜ§c. Tôi không th‹ trÓn tránh trách 
nhiŒm Ãy, tôi không th‹ Çào ngÛ. Cho nên, tôi vÅn ti‰p tøc 
ti‰n hành các công tác PhÆt s¿ cûa Giáo H¶i chúng tôi". 

Vào lúc 6 gi© sáng ngày 15.9, Hòa ThÜ®ng Thích Quäng 
ñ¶ cùng chÜ ThÜ®ng T†a Thích TuŒ SÏ, Thích Nguyên Lš, 
Thích Thanh HuyŠn, v.v... lên ÇÜ©ng ra Bình ñÎnh d¿ cu¶c 
h†p cûa H¶i ñÒng LÜ«ng ViŒn, d¿ trù vào các ngày 17, 18 
và 19.9. Cu¶c hành trình b¢ng xe hÖi tØ Sàigòn ra Ç‰n Bình 
ñÎnh không g¥p cän trª hay khó khæn gì. 

Tuy nhiên hai phái Çoàn ª Quäng TrÎ và ThØa Thiên - 
Hu‰ thì bÎ công an cän trª. 

Phái Çoàn Hu‰ gÒm có nhÎ vÎ Hòa ThÜ®ng Thích ThiŒn 
Hånh, Thích NhÜ ñåt, nhÎ vÎ ThÜ®ng T†a Thích PhÜ§c Viên, 
Thích Thái Hòa, và ñåi ñÙc Thích Pháp LÜ®ng. Dù bÎ ræn 
Çe, hæm d†a không ÇÜ®c vào Bình ñÎnh h†p, nhÜng chÜ 
Tæng ª Hu‰ vÅn quy‰t chí ra Çi. Trong tình trång cæng th£ng 
do công an Hu‰ hù d†a, vÃn ÇŠ khó khæn là ki‰m cho ra 
phÜÖng tiŒn chuyên chª. Mãi Ç‰n tÓi hôm 17.9 m§i thuê 
ÇÜ®c xe và phái Çoàn khªi hành vào lúc 3 gi© 30 sáng 18.9. 
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ñ‰n chân Çèo Häi Vân, thì có ÇiŒn thoåi g†i ngÜ©i tài x‰ 
phäi tÙc tÓc vŠ Hu‰. Th‰ là cä Phái Çoàn bÎ bÕ rÖi dÜ§i chân 
Çèo, næm vÎ Çành thä b¶ theo hÜ§ng ñà N¤ng, lòng phân 
vân không bi‰t dùng phÜÖng tiŒn gì Ç‰n kÎp ngày h†p ª Tu 
viŒn Nguyên ThiŠu. May thay lên t§i ÇÌnh Çèo, Phái Çoàn 
g¥p m¶t chi‰c xe trÓng khách, liŠn thuê Çi Bình ñÎnh. ñ‰n 
nÖi vào lúc 2 gi© rÜ«i chiŠu 18.9. Công an canh gác dày Ç¥t 
chung quanh các lÓi vào Tu viŒn Nguyên ThiŠu. NhÜng Phái 
Çoàn không bÎ ngæn cÃm. 

Trái låi ª Quäng TrÎ, thì ThÜ®ng T†a Thích Häi Tång bÎ 
công an cÃm cÓ tåi chùa Long An, xã TriŒu ThÜÖng, không 
cho lên ÇÜ©ng vào Bình ñÎnh. TØ ngày 6.9, ThÜ®ng T†a Çã 
nhÆn ÇÜ®c giÃy cûa Ñy Ban Nhân Dân Xã b¡t Çi "làm viŒc". 
Tåi Çây công an håch xách Çû ÇiŠu vŠ chuy‰n Çi vào Bình 
ñÎnh và Sàigòn g¥p nhÎ vÎ Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang 
và Thích Quäng ñ¶ trÜ§c Çó. RÒi suÓt 10 ngày qua, các cán 
b¶ chính quyŠn, Ban Tôn Giáo, công an thÜ©ng tr¿c Ç‰n 
chùa ræn Çe ThÜ®ng T†a phäi chÃm dÙt liên hŒ v§i NhÎ vÎ 
Hòa ThÜ®ng lãnh Çåo Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng 
NhÃt. 

M¥c bao Çe d†a, vào chiŠu ngày 17.9, ThÜ®ng T†a ra 
QuÓc l¶ cách chùa 1500 thÜ§c Çón xe Çi. VØa chåy m¶t lúc, 
b‡ng có hai thanh niên m¥c thÜ©ng phøc Çi Honda Ç‰n chÆn 
xe và ra lŒnh không ÇÜ®c chª ThÜ®ng T†a. NgÜ©i tài x‰ 
không tuân lŒnh thì m¶t thanh niên dùng dùi cui ÇiŒn dí vào 
ng¿c. LiŠn lúc Çó m¶t chi‰c xe hÖi mang bäng sÓ 74B1509 
Ç‰n chÆn ÇÜ©ng và hÕi ThÜ®ng T†a Çi Çâu. ThÜ®ng T†a trä 
l©i Çi Bình ñÎnh h†p. Ông Chi‰n, TrÜªng Ban Tôn Giáo 
Quäng TrÎ, ra lŒnh: Không ÇÜ®c Çi Çâu h‰t! Ti‰p ÇÃy, ông 
ThuÆn, Thi‰u tá Công an TriŒu Phong ÇÄy ThÜ®ng T†a lên 
xe chª vŠ chùa. Tåi Çây có thêm ông Dung và ông QuyŠn 
ÇŠu mang cÃp bÆc Trung tá công an Quäng TrÎ. Dù không 
trÜng dÅn m¶t væn thÜ nào cûa Nhà nÜ§c, nhÜng chúng 
khÄu ÇÒng tØ, h† ra lŒnh cÃm ThÜ®ng T†a Häi Tång không 
ÇÜ®c vào Bình ñÎnh. 

Vào 8 gi© tÓi gi© ViŒt Nam hôm nay, 18.9, Phòng Thông 
Tin PhÆt Giáo QuÓc T‰ g†i dây nói vŠ Tu viŒn Nguyên ThiŠu 
vÃn an chÜ ñåi Tæng và hÕi thæm tin tÙc cu¶c h†p cûa H¶i 
ñÒng LÜ«ng ViŒn, thì ÇÜ®c bi‰t nh»ng khó khæn xäy ra cho 
các phái Çoàn phó h¶i nhÜ Çã k‹ tóm g†n trên Çây. 

Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶, ViŒn TrÜªng ViŒn Hóa 
ñåo, Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt, cho Phòng 
Thông Tin PhÆt Giáo QuÓc T‰ bi‰t r¢ng Giáo H¶i së có væn 
thÜ phän ÇÓi viŒc công an ÇÎa phÜÖng vi phåm các quyŠn t¿ 
do cÖ bän cûa ngÜ©i công dân trong viŒc Çi låi và hoåt Ç¶ng 
tôn giáo. Mà trong trÜ©ng h®p hôm nay mang chû Çích phá 
rÓi cu¶c h†p n¶i b¶ cûa Giáo H¶i. Væn thÜ së gºi Ç‰n các 
nhà lãnh Çåo ª Hà N¶i. NhÜng hiŒn Çang ch© nh»ng phúc 
trình ÇÀy Çû chi ti‰t vŠ các vi phåm xäy ra tåi Quäng TrÎ, 
Hu‰ và Sàigòn. 

ñåi Lão Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang, Xº Lš 
ThÜ©ng Vø ViŒn Tæng ThÓng, thì cho Phòng Thông Tin PhÆt 
Giáo QuÓc T‰ bi‰t Tu viŒn Nguyên ThiŠu Çã làm thû tøc ghi 
danh tåm trú chÜ Tæng vŠ h†p. NhÜng v§i tình hình cæng 
th£ng nhÜ hiŒn nay, chung quanh Tu viŒn công an vây gác, 
thì chÜa bi‰t chuyŒn gì së xäy ra trong Çêm nay hay các 
ngày s¡p t§i !� 

H¶p thÜ 
Viên Giác 
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24; Ho¢ng Pháp sÓ 98;  Buddhist Studies Review Vol 20, 
Nr.1; Bän Tin Quân Nhân sÓ 16; ñÎnh HÜ§ng sÓ 36. 
� Thøy Sï: Dhammapala - Sommer 03. 
� Hoa Kÿ: Chân Tr©i M§i tháng 7; Ch'ien Fo Shan Magazine 
Nr.172; DiÍn ñàn PhÆt Giáo Hòa Häo sÓ 45 & 46; T°ng H¶i 
C¿u Tù Nhân Chính TrÎ ViŒt Nam tháng 8; BÒ ñŠ Häi sÓ 61; 
NguÒn ñåo sÓ 60. 
� Canada: Pháp Âm sÓ 77; TØ Ân sÓ Ç¥c san. 
� ñài Loan: Thiên PhÆt SÖn sÓ 171. 
� ViŒt Nam: NguyŒt San Giác Ng¶ sÓ 89; TuÀn Báo Giác 
Ng¶ sÓ 181, 182, 183, 184. 
� Sri Lanka: BPS news; BPS Analysis of Perfections. 
� Úc ñåi L®i: Pháp Bäo sÓ 65 & 66. 
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Tin phÆt s¿ 
 

Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt  
Âu Châu 

Chùa Khánh Anh 
 
- Chi‰u theo tinh thÀn phiên h†p thÜ©ng niên cûa 
GHPGVNTN Âu Châu tåi Aarhus - ñan Måch ngày 
23/07/2002; 
- Chi‰u theo thÜ cung thÌnh ÇŠ ngày 06/06/2003 cûa H¶i 
PhÆt Tº ViŒt Nam tåi Ý ñåi L®i; 
- Chi‰u theo ÇŠ nghÎ cûa ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n, lãnh 
Çåo tinh thÀn H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam tåi Ý. 
 

Nay Giáo H¶i quy‰t ÇÎnh: 
 
- ñŠ cº ñåi ñÙc Thích Hånh Bäo Çäm nhÆm chÙc vø Trø 
Trì NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên Ý Ç‹ hÜ§ng dÅn m†i sinh hoåt 
PhÆt s¿ cho toàn th‹ PhÆt Tº ViŒt Nam tåi quÓc Ç¶ này. 
-Yêu cÀu Ban ChÃp Hành H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam tåi Ý ñåi 
L®i và toàn th‹ PhÆt Tº tåi ÇÎa phÜÖng hãy h‡ tr® cho ñåi 
ñÙc Thích Hånh Bäo ÇÀy Çû thuÆn duyên Ç‹ hoàn thành 
nhiŒm vø ho¢ng pháp tr†ng Çåi này. 
 

PhÆt lÎch 2547, Bagneux ngày 03/09/2003 
TM. GHPGVNTN Âu Châu, 
Chû TÎch H¶i ñÒng ñiŠu Hành 
Hòa ThÜ®ng Thích Minh Tâm 
(Kš tên và Çóng dÃu) 
 

Quy‰t ÇÎnh này së gºi Ç‰n: 
-ñåi ñÙc Thích Hånh Bäo, NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên Ý (Ý) 
-ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n, Chùa Viên Giác (ñÙc) 
-Ban ChÃp Hành H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam tåi Ý ñåi L®i. 
 
� Tân Ban ChÃp Hành Chi H¶i PhÆt Tº VNTN tåi 
Tuttlingen + Rottweil & VPC 
 
Ngày 03.08.2003 dÜ§i s¿ chÙng minh cûa ThÜ®ng T†a 
PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên Giác Hannover - ñÙc QuÓc, PhÆt 
Tº tåi Tuttlingen + Rottweil & VPC Çã bÀu låi Tân Ban ChÃp 
Hành nhiŒm kÿ 2003-2005 v§i thành phÀn nhÜ sau: 
 
-Chi H¶i TrÜªng        : ñH ThiŒn Giáo NguyÍn Væn Lš 
-Chi H¶i Phó N¶i Vø :ñH  ThiŒn LiÍu Huÿnh NghiŒp 
   Thanh 
-Chi H¶i Phó Ngoåi Vø : ñH NguyÍn Quš Hùng 
-ThÜ Kš       : ñH ThiŒn Mãn NguyÍn H»u HÆu 
-Thû QuÏ      : ñH ThiŒn Hoa NguyÍn ThÎ Thu 
      HÒng 
 
ñÎa chÌ liên låc: 
NguyÍn Væn Lš 
Niesenstr. 9 
D-78144 Tennenbronn 
Tel. 07729 - 1315 
 
Thay m¥t Ban ChÃp Hành H¶i PhÆt Tº VNTN tåi ñÙc chúng 
tôi xin chào mØng quš thành viên trong Tân Ban ChÃp Hành 
Chi H¶i và chúc quš ñåo H»u g¥t ÇÜ®c nhiŠu thành quä tÓt 
ÇËp trong nhiŒm kÿ m§i. 
 

Tin c¶ng ÇÒng 
 

� BÙc H†a 911 Cûa ViŒt Nam ñÜ®c trao t¥ng 
ñ‰n Thành PhÓ N»u Ð§c 

 
(Tin H.A) Trong ngày 
bi‰n cÓ  911 xäy ra tåi 
New York, không riêng 
gì dân chúng Hoa Kÿ, 
mà trên cä th‰ gi§i, 
trong Çó có C¶ng ñÒng 
ViŒt Nam Çã Çau xót 
ngÆm ngùi chia sÈ n‡i 
niŠm buÒn thÜÖng Çó 
b¢ng nhiŠu cách: Nh»ng 
l©i kinh cÀu nguyŒn, s¿ 
ti‰p tay giúp Ç« các nån 
nhân còn sÓng sót m¶t 
cách tình nguyŒn, gây 
quï Çóng góp v.v... và 
v.v... 
 
 

CÛng nhÜ m†i ngÜ©i khác, trong s¿ bàng hoàng và xúc Ç¶ng 
Çó, H†a sï Çiêu kh¡c gia ViVi Võ Hùng KiŒt, Çã träi tâm tình 
cûa mình lên bÙc tranh sÖn dÀu kh° l§n (52 x 36 inchs) vë 
cänh m¶t cô gái ViŒt m¡t ngÃn lŒ, tay cÀm n‰n và c©, phía 
sau lÜng cô là hai tòa cao Óc Çang bùng n°, có c© MÏ, c© 
VNCH và Canada rÛ buÒn trÜ§c Ç° nát tang thÜÖng. 
BÙc tranh nÀy trong th©i gian hai næm vŠ trÜ§c, Çã ÇÜ®c mÃy 
chøc t© báo ViŒt Ng» trên th‰ gi§i làm bìa cho báo cûa h†.  
Næm nay, ngày 15 tháng 8 næm 2003,  ông TrÀn Xuân Th©i, 
Chû TÎch CñVN tåi Hoa Kÿ,  ông NguyÍn Trung Châu, Chû 
TÎch C¶ng ñÒng VN tåi NY và quí vÎ trong Ban ñåi DiŒn, 
cùng phu nhân h†a sï ViVi là nghŒ sï DiÍm Châu Ç‰n tØ 
California, së Ç‰n Tòa ñô Chính Thành PhÓ New York Ç‹ 
trao t¥ng tÃm tranh Çó, nhÜ Çánh dÃu m¶t k› niŒm hiŒn h»u 
có bóng dáng lá c© VN thân yêu cûa ngÜ©i ViŒt tœ nån, cùng 
chung vai sát cánh v§i dân MÏ trong bÃt cÙ hoàn cänh nào, 
vì ngÜ©i ViŒt chúng ta Çang ÇÎnh cÜ trên ÇÃt nÜ§c nÀy. 
ñÜ®c bi‰t, H†a sï Çiêu kh¡c gia ViVi Võ Hùng KiŒt tÓt nghiŒp 
ñH Cao ñ£ng MÏ ThuÆt Sài Gòn, n°i ti‰ng trÜ§c næm 1975 
qua nhiŠu con tem lÜu hành trong nÜ§c, cùng nhiŠu bÙc 
tranh trên các bìa báo, n°i tr¶i nhÃt là báo Tu°i Hoa, Tu°i 
Ng†c v.v... 
Là m¶t thuyŠn nhân, ông Ç‰n Canada næm 1981,  sau Çó 
vài næm, ÇÎnh cÜ tåi California,  MÏ QuÓc, cùng gia Çình cho 
Ç‰n nay.  Ông vÅn sinh hoåt hành nghŠ h¶i h†a và Çiêu 
kh¡c cÛng nhÜ Çã th¿c hiŒn rÃt nhiŠu bìa sách, lÎch, tranh, 
thÖ, væn, nhåc, CD, DVD, Video v.v... cho các væn nghŒ sï 
kh¡p nÖi...  
H†a Sï ñKG ViVi cÛng là tác giä cûa các pho tÜ®ng 'Các 
Thánh Tº ñåo ViŒt Nam', ÇÜ®c Ç¥t nhiŠu nÖi tåi các thành 
phÓ: New York (NY), Denver (Colorado), Dòng ñÒng Công 
(Missouri), Dallas (Texas), Austin (TX). Ngoài ra, ViVi cÛng 
là ngÜ©i kh¡c bÙc tÜ®ng "ThuyŠn Nhân" cho d¿ án TÜ®ng 
ThuyŠn Nhân Çang ti‰n hành tÓt ÇËp tåi California. 
M†i liên låc Ç‹ tham d¿ hay h‡ tr® ngày trao t¥ng bÙc tranh 
911 nÀy, xin liên låc vŠ: væn phòng C¶ng ñÒng VN tåi Hoa 
Kÿ: (763) 438-1123, ho¥c nghŒ sï DiÍm Châu:  
(909) 381-0959. 
 
� Tân Ban ChÃp Hành H¶i Ái H»u Petrus TrÜÖng 
Vïnh Kš / Âu Châu 2003 - 2005 
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H¶i Ái H»u Petrus TrÜÖng Vïnh Kš tåi Âu Châu Çã bÀu Tân 
Ban ChÃp Hành cho nhiŒm kÿ 2003-2005 v§i chÙc vø và tên 
h† nhÜ sau: 
-H¶i TrÜªng : Bùi H»u TÜ©ng 
-Ngoåi vø : Phåm QuÓc Phong 
-N¶i Vø  : TrÀn TÃn ñåt 
-Thû QuÏ : NguyÍn ñÙc Huy 
-T°ng ThÜ Kš : Lê Trung Tr¿c 
-Báo Chí : TrÀn Thû Danh 
ñÎa chÌ liên låc: 

Lê, Trung Tr¿c 
 Heimchenweg 80. 65929 Frankfurt 

Tel.:   (+49) (0) 69-33 999 867 
Fax:   (+49) (0) 69-305-89983 
Email:   BanChapHanh@Petrusky.de 

 Website:  http://www.petrusky.de 
 

tìm ngÜ©i thân 
 
� Tìm bån h†c tên: V¬ THÎ Xuy‰n 
-Sinh ngày 19.02.1951 tåi Hà N¶i 
-Con Ông Bà VÛ Væn MÏ 
-Ÿ ViŒt Nam Çi dåy h†c, nhà ª Bùi Vïnh, Tam HiŒp, Biên 
Hòa. 
-Nay ÇÜ®c bi‰t lÃy chÒng sang ª Tây ñÙc, nhÜng ª vùng 
nào không bi‰t. 
Bån Xuy‰n nay ª Çâu ? ho¥c mong ai bi‰t xin vui lòng thông 
tin vŠ cho tôi: VÛ ThÎ Vân - ñiŒn thoåi 0251-2809897 hay 
gºi thÜ vŠ ÇÎa chÌ: VÛ ThÎ Vân - Hoàng Thái Nguyên 
Brüningheide 65 (Kinderhaus). 48159 Münster. 
Xin cäm Ön 
 
� Tìm ngÜ©i thân : Lê ThÎ Cänh ª ViŒt Nam muÓn tìm cô 
NguyÍn ThÎ Thu Dung, Ç‰n ñÙc gÀn 20 næm, trÜ§c ª tåi  
Eichenhang 2, PLZ 37639 Bevern, Germany. Nay ª Çâu xin 
nh¡n tin cho Lê ThÎ Cänh qua cô Lš MÏ Thu ª Stuttgart. 
Tel. : 07153 - 958768. 
 
� Tìm em là: HÒ KIM THOA, sanh næm 1956 và con là:  
Mã CÄm Trân, sanh næm 1979 (xem hình bên dÜ§i). 
ñi vÜ®t biên ngày 19 tháng giêng næm 1984 tåi Kiên Giang 
(Råch Giá) ViŒt Nam. 
Nghe tin bÎ Thái Lan b¡t, Ç‰n nay không rõ sÓng ch‰t ra 
sao? 
 
Ân nhân nào bi‰t ÇÜ®c tin trên xin liên låc vŠ ÇÎa chÌ : 

HÒ Kim Sanh 
Brühl Str.14. 75175 Pforzheim - Germany 
Tel. : 07231 - 32154 ho¥c 07231 - 126389 

Chúng tôi xin hÆu tå. 

 
 
 
 
 
 
 
 

gi§i thiŒu sách 
 

1/ Tuy‹n tÆp Vi‰t VŠ Âu Châu 
 

ñÜ®c tuy‹n ch†n 
trong 146 bài cûa 
100 ngÜ©i vi‰t thu¶c 
11 quÓc gia Âu 
Châu d¿ thi Giäi 
ThÜªng Viên Giác 
Vi‰t VŠ Âu Châu do 
Chùa Viên Giác và 
Báo Viên Giác t° 
chÙc.  
Tuy‹n tÆp này ÇÜ®c 
vi‰t b¢ng nhiŠu th‹ 
loåi nhÜ: TruyŒn kš, 
TruyŒn ng¡n, Tùy 
bút, TÜ©ng thuÆt 
v.v... M‡i bài ÇŠu có 
änh và ti‹u sº cûa 
tác giä, nh»ng bài 
vi‰t ÇŠu phän änh 

tâm s¿ hay là nh»ng k› niŒm buÒn vui, thành công hay thÃt 
båi cûa chính bän thân hay gia Çình trong ti‰n trình h¶i 
nhÆp vào xã h¶i m§i. 
Sách dày 706 trang. Bìa 4 màu. XuÃt bän vào cuÓi tháng 
6.2003. 
Giá ûng h¶: 19€. N‰u quš vÎ muÓn gªi Ç‰n nhà xin c¶ng 
thêm cÜ§c phí + bao bì. (Trong nÜ§c ñÙc 19€ + 2€. Ngoài 
nÜ§c ñÙc 19€ + 4,50€). 
 
2/ VÞ Vang Dân ViŒt cûa nhà Biên khäo Væn hóa Tr†ng 
Minh. 
Nhà Biên khäo Tr†ng Minh Çã vi‰t vŠ: 
- Các nhân vÆt Çã Çåt ÇÜ®c nh»ng thành công ngoài xã h¶i. 
- Các Sinh viên, H†c sinh Çã Çåt ÇÜ®c thành tích vÈ vang 
nÖi h†c ÇÜ©ng. 
- Các nhà hoåt Ç¶ng xã h¶i theo nghŠ nghiŒp chuyên môn 
nhÜ: Khoa H†c KÏ ThuÆt - ThÜÖng måi - Væn h†c nghŒ 
thuÆt - Xã h¶i... Çã thành công vÈ vang trong hoåt Ç¶ng 
cûa mình. 
Sách dày 804 trang b¢ng song ng» ViŒt - Anh. 
Giá: 28€. N‰u quš vÎ muÓn gªi sách Ç‰n nhà xin c¶ng thêm 
cÜ§c phí + bao bì. (Trong nÜ§c ñÙc 28€ + 2€. Ngoài nÜ§c 
ñÙc 28€ + 4,50€).      ......                    (Xem ti‰p trang 95) 
 

 

Chúc MØng 
 

NhÆn ÇÜ®c hÒng thiŒp cûa Anh ChÎ NguyÍn Kinh Tân ª 
Baienfurt báo tin lÍ Vu Quy cûa thÙ n» là : 

Cô NguyÍn ThÎ Mai Thy  
ÇËp duyên cùng  

CÆu Võ ñình Phúc 
thÙ nam cûa Ông Bà Võ Væn HiŒp ª Villingen. 

Hôn lÍ cº hành vào lúc 15 gi© 30 ngày 06.09.2003 tåi 
Thánh ñÜ©ng Benediktiner am Münster - ñÙc QuÓc. 
Chúng tôi xin chân thành chung vui cùng hau h† và cÀu 
chúc hai cháu Mai Thy & ñình Phúc Træm Næm Hånh 
Phúc. 
- Liên H¶i C¿u SVSQ/TVBQGVN tåi Âu Châu 
- Gia Çình Ngô Væn Phát. 
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CÔØ VAØNG BA 
SOÏC ÑOÛ TUNG 

BAY TREÂN 
ÑÖÔØNG PHOÁ 
HAMBURG 

 
amburg laø thaønh phoá caûng 
lôùn nhaát cuûa nöôùc Ñöùc vaø 

ñöôïc goïi laø Coång Ra Theá Giôùi (Tor 

zur Welt). Caûng Hamburg cuõng laø 
moät haûi caûng lôùn ñöôïc xeáp vaøo haïng 
thöù hai cuûa AÂu Chaâu sau 
Amsterdam. Hamburg cuõng laø moät 
thaønh phoá noåi tieáng, daân Hamburg 
raát côûi môû vaø hieáu khaùch, neân 
Hamburg ñaõ quyeán ruû raát nhieàu du 
khaùch haøng naêm. Töø ñoù thaønh phoá 
naøy ñaõ laø nôi ñònh cö cuûa hôn 
300.000 ngöôøi ñeán töø nhieàu quoác 
gia.  

Vôùi nhöõng lyù do treân, Ban toå 
chöùc Ngaøy Hoäi Vaên Hoùa (Karneval 
der Kulturen 2003) ñaõ choïn 
Hamburg laø thaønh phoá thöù nhì sau 
Frankfurt ñeå toå chöùc Ngaøy Hoäi Vaên 
Hoùa vaøo 3 ngaøy 12, 13 vaø 14.9.2003 
ñeå bieåu dieãn tính ña vaên hoùa cuûa 
nhieàu saéc daân taïi Hamburg qua 
nhöõng sinh hoaït coå truyeàn, nhöõng 
ñieäu ca muùa daân toäc vôùi nhieàu maøu 
saéc, aâm thanh ñaëc bieät...  

Coäng ñoàng ngöôøi Vieät tî naïn 
coäng saûn taïi ñaây cuõng ñöôïc môøi 
tham gia ngaøy hoäi dieãn vaên hoùa naøy. 

Gaàn 150 ngöôøi Vieät taïi Hamburg 
vaø Bremen ñaõ ñeán tham döï ngaøy 

dieãn haønh vaên hoùa töø 13 giôø ñeán 17 
giôø 30 ngaøy 13.9.2003, vôùi caùc tieát 
muïc coù tính daân toäc coå truyeàn Vieät 
Nam nhö ñaùm cöôùi, muùa laân, hoaït 
caûnh ñoàng queâ Vieät Nam, caùc vò boâ 
laõo khaên ñoùng aùo daøi, caùc baø caùc coâ 
ñoäi noùn laù vaø maëc aùo daøi Vieät Nam, 
ngay caùc chaùu cuõng maëc aùo daøi 
töôm taát.  

Ñaëc bieät laø muïc röôùc côø, moät 
röøng côø vaøng ba soïc ñoû loäng laãy, 
hieân ngang tung bay treân ñöôøng phoá 
Hamburg, treân loä trình 4 caây soá töø 
Lagerstrasse, Schanzenstrasse, 
Grindelallee, vaø cuoái cuøng laø giaûi taùn 

taùn taïi Grindelhof thuoäc khu Ñaïi Hoïc 
Hamburg.  

Laù côø vaøng ba soïc ñoû lôùn ñöôïc 4 
coâ thieáu nöõ trònh troïng caêng roäng 
theo maët ñöôøng, trong ñoù coù em 
Alice, ngöôøi Ñöùc, cuõng maëc aùo daøi 
Vieät Nam. Em cho bieát, vì töï do daân 
chuû cho Vieät Nam, em cuõng tham döï 
nhöõng cuoäc tranh ñaáu. Ñoù laø ñieåm 
nhöùc nhoái cho chính quyeàn coäng saûn 
Vieät Nam. 

Cuoäc dieãn haønh vaên hoùa cuûa 
coäng ñoàng ngöôøi Vieät tî naïn taïi 
Hamburg vaø Bremen vôùi 3 theá heä: 
oâng, cha vaø con chaùu laïi coøn theå 
hieän theâm tính chaát chính trò ñaáu 
tranh choáng coäng kieân cöôøng vaø coù 
truyeàn thöøa cho theá heä mai sau cuûa 
hai Hoäi Ngöôøi Vieät TNCS Hamburg 
vaø Bremen, luoân luoân gaén boù keát 
hôïp vaø hoã trôï cho nhau. 

Ñaây laø laàn ñaàu tieân ngaøy hoäi dieãn 
vaên hoùa taïi Hamburg vaø qua ñaùnh 
giaù cuûa Ban toå chöùc, Hoäi Ngöôøi Vieät 
ñöùng haïng thöù 4 treân 20 ñôn vò vaø 
quoác gia tham döï, sau Bolovia, 
Falun Dafa (Falun Gong) töùc laø Phaùp 

Luaân Coâng vaø Spania. Söï thaät coäng 
ñoàng ngöôøi Vieät taïi ñaây khoâng quan 
taâm nhieàu veà thöù haïng maø muïc tieâu 
chính laø ñöôïc röôùc côø vaøng ba soïc 
ñoû, bieåu döông tinh thaàn ñaáu tranh vì 
töï do vaø daân chuû choáng coäng saûn 
Vieät Nam. Raát tieác hình aûnh sinh 
ñoäng naøy khoâng ñöôïc chieáu treân heä 
thoáng truyeàn hình cuûa Ñöùc, do phaûn 
öùng ngoaïi giao cuûa Toaø Ñaïi Söù coäng 
saûn Vieät Nam taïi Ñöùc. 

Theo baùo chí cuûa Ñöùc cho bieát 
coù 1.000 tham döï vieân cuûa 20 ñôn vò 
(chöa keå 5 ñôn vò boû cuoäc vaøo phuùt 
cuoái vì gaëp khoù khaên veà taøi chaùnh vaø 
veà vaán ñeà toå chöùc) vaø khoaûng 
80.000 ngöôøi ñi xem ngaøy hoäi dieãn 
vaên hoùa naøy. (tin vaø aûnh: PV)� 

 
 

PHÂN ÐU 
 
Chúng tôi vô cùng xúc Ç¶ng khi 

ÇÜ®c tin Anh Sáu cûa bån TrÀn 
Ng†c Nhung, là : 

TrÀn Væn Thanh 
ñã tØ trÀn ngày 21.08.2003 

Nh¢m ngày 24.07 næm Quš Mùi 
tåi tÌnh Tübingen 

Chúng tôi xin thành kính chia 
buÒn cùng tang quy‰n và nguyŒn 
cÀu cho HÜÖng Linh anh s§m vãng 
sanh C¿c Låc QuÓc 
    - Các bån cûa l§p 10 B 
Altensteig: KiŠu Hånh Hoài, Ng†c 
Dung, MÏ Ly, MÏ H¢ng ñÙc Tín, 
QuÓc Bäo, H»u Tân. 
 
 

 

PHÂN ÐU 
 
ñÜ®c tin buÒn, Thân MÅu cûa Anh 
Vang ThiŒn Hùng : 

Bà Lê THÎ Tâm 
Tå th‰ ngày 05.09.2003 

Nh¢m ngày mÒng 9 tháng 8 næm 
Quš Mùi 

tåi ViŒt Nam.  
HÜªng th† 68 tu°i 

 
Chúng tôi thành kính phân Üu cùng 
gia Çình anh Vang ThiŒn Hùng 
(Frankfurt am Main) và nguyŒn cÀu 
HÜÖng Linh Bà s§m vãng sanh vŠ 
miŠn C¿c Låc. 
- Chi H¶i PhÆt Tº VNTN tåi 
Frankfurt & VPC 

H 
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Hân Hoan Chúc MØng 
 

Sau hÖn 20 næm ª ñÙc Çã träi qua các trÜ©ng Ti‹u H†c, 
Trung H†c và ñåi H†c và sau 5 næm xuÃt gia h†c Çåo tåi 
chùa Viên Giác Hannover, ñÙc QuÓc. Nay 

ñåi ñÙc Thích Hånh Gi§i 
Pháp danh ñÙc Thø 

Th‰ danh HÒ L¶c 
Sinh ngày 1 tháng 1 næm 1971 

XuÃt gia næm 1999 
Çã tÓt nghiŒp Ti‰n Sï Tri‰t h†c ngành Tôn Giáo h†c tåi ñåi 
H†c Hannover v§i k‰t quä Ðu Hång. 

ñåi ñÙc Çã ÇÜ®c sinh ra trong m¶t gia Çình có truyŠn 
thÓng thâm tín Tam Bäo cûa ñåo H»u Quäng Ng¶ HÒ 
Chuyên và DiŒu HiŠn NguyÍn ThÎ Kiêm; nên Çã phát tâm 
xuÃt gia sau khi h†c xong Cao H†c. Là ÇŒ tº cûa ThÜ®ng 
T†a PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên Giác và ñåi ñÙc Thích Hånh 
Gi§i cÛng là Thông dÎch viên h»u thŒ cûa Tòa án Hannover. 
ñÒng th©i ñåi ñÙc cÛng Çã tÓt nghiŒp vŠ Ngôn Ng» h†c ª 
các môn h†c Anh, Pháp, ñÙc. HiŒn là Chi B¶ Phó Ngoåi Vø 
tåi ñÙc. 

Ngày 3 tháng 7 næm 2003 vØa qua ñåi ñÙc Çã lãnh 
b¢ng tÓt nghiŒp và trong tÜÖng lai së làm nh»ng nhiŒm vø 
cûa Giáo H¶i giao phó cÛng nhÜ thông và phiên dÎch nh»ng 
kinh Çi‹n cûa ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng dÎch tØ ch» NhÆt 
và ch» Hán sang ti‰ng ViŒt. Sau Çó ñåi ñÙc së dÎch sang 
ti‰ng ñÙc và ti‰ng Anh. 

 

� 
 
Sau gÀn 30 næm xuÃt gia h†c Çåo và hành Çåo, Çã träi 

qua các trÜ©ng Çåo tåi ViŒt Nam cÛng nhÜ hÆu ñåi H†c tåi 
ƒn ñ¶. Nay 

ñåi ñÙc Thích ñÒng Væn 
Th‰ danh Bùi Sï Lanh 

Sanh næm 1964 
XuÃt gia næm 1974 

Çã hân hoan Çón nhÆn b¢ng Ti‰n Sï Tri‰t h†c ngành PhÆt 
h†c tåi ñåi H†c New Delhi ƒn ñ¶ vào ngày 24 tháng 2 næm 
2001. SuÓt trong th©i gian h†c tåi ƒn ñ¶, ThÜ®ng T†a 
PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên Giác Çã cÃp phát h†c b°ng toàn 
phÀn và sau khi tÓt nghiŒp Çã ÇÜ®c chùa Viên Giác bäo lãnh 
qua làm PhÆt s¿ tåi ñÙc. ñåi ñÙc Çã là Giáo Th† cûa Tæng 
Ni sinh chùa Viên Giác; hiŒn là Chi B¶ Phó N¶i Vø và Trø 
Trì chùa Tâm Giác tåi München. 

ñåi ñÙc là ÇŒ tº xuÃt gia cûa ñåi Lão Hòa ThÜ®ng Thích 
Bäo An, TrÜªng Môn Phái Lâm T‰ Chúc Thánh tåi Bình 
ñÎnh, ViŒt Nam. 

 
Xin cÀu chúc cho nhÎ vÎ Ti‰n Sï Çã thành Çåt sau bao 

nhiêu næm Çèn sách, do s¿ huÃn døc cûa mË cha, ân sÜ 
ThÀy T° và phÜÖng tiŒn cûa ñàn Na Tín Thí, luôn luôn 
hÜ§ng vŠ TÙ Tr†ng Ân và Çem Tài ñÙc ra Ç‹ giúp Ç©i cÛng 
nhÜ phøng s¿ cho ñåo Pháp và Dân T¶c. 
 

ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n 
PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên Giác 

cùng Tæng, Ni và PhÆt Tº tåi b°n t¿ ÇÒng khánh chúc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 
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TIN TÖÙC NÖÔÙC ÑÖÙC 
 

� NGUYEÃN LEÂ HOAØNG VIEÄT  phuï traùch 
 

� Soá ngöôøi nhaäp tòch suùt giaûm  
Muenchen: Soá ngöôøi xin nhaäp tòch Ñöùc taïi Muenchen 

suùt giaûm nhieàu hôn so vôùi lieân bang vaø bang Bayern noùi 
chung. Soá ngöôøi ngoaïi quoác nhaän soå thoâng haønh Ñöùc 
treân toaøn nöôùc Ñöùc giaûm 13,2% vaø taïi Bayern giaûm ñi 
14,2%, trong khi ñoù rieâng taïi Muenchen giaûm tôùi 28% so 
vôùi naêm 2001. Theo Sôû Thoáng Keâ thì naêm 2001 chieám 
kyû luïc vôùi 4781 ngöôøi nhaäp tòch, lyù do laø theo luaät môùi, 
con nít sinh ra taïi Ñöùc neáu maø ngöôøi cha hoaëc meï cö truù 
lieân tuïc taïi Ñöùc hôn 8 naêm thì con caùi cuûa hoï töï ñoäâng 
ñöôïc coâng nhaän laø ngöôøi Ñöùc vaø naêm 2002 chæ coøn coù 
3734 ngöôøi thoâi... vì ñaïo luaät noùi treân khoâng coøn aûnh 
höôûng nhieàu tôùi chuyeän nhaäp tòch nöõa. Luaät nhaäp tòch 
môùi cuûa Ñöùc cho pheùp con nhöõng ngöôøi ngoaïi quoác coù 
quyeàn thöôøng truù taïi ñaây ñöôïc xem laø “coâng daân Ñöùc“ keå 
töø khi sinh ra. Ngoaøi ra cuõng theo luaät nhaäp tòch môùi naøy, 
ai muoán trôû thaønh coâng daân Ñöùc phaûi chöùng minh mình 
coù moät khaû naêng tieáng Ñöùc taïm ñuû! 

 

� Gia ñình ngheøo nhaän theâm tieàn treû  
Berlin: Trong töông lai, chính phuû Ñöùc seõ phuï caáp 

theâm cho nhöõng gia ñình ngheøo. Khoaûng 150 ngaøn treû 
em thuoäc nhöõng gia ñình ngheøo naøy seõ nhaän theâm moãi 
thaùng 140 Euro tieàn treû (Kindergeld). Ñaây laø döï tính maø 
lieân minh caàm quyeàn ñaõ ñöa vaøo baûn phaùt thaûo khi muoán 
saùt nhaäp khoaûng tieàn thaát nghieäp vaø trôï caáp xaõ hoäi 
chung laïi vôùi nhau. Nhö Boä Kinh Teá cho bieát thì ñaïo luaät 
môùi naøy seõ coù hieäu löïc keå töø 01.01.2004 vaø tieàn phuï caáp 
seõ ñöôïc caáp baét ñaàu 01.07.2004 trôû ñi. Ñaûng Xanh uûng 
hoä döï luaät noùi treân vì ñaây laø böôùc ñaàu chính phuû thöïc 
hieän, ñieàu maø laâu nay ñaûng Xanh ñaõ leân tieáng ñoøi hoûi.  

 

� Chæ coù 1 trong 2 ngöôøi Ñöùc bieát Gerhard 
Schroeder laø Thuû Töôùng  

Keát quaû cuoäc phoûng vaán vôùi moät kyõ thuaät thaêm doø yù 
kieán môùi “Online-Befragung“ gaàn ñaây ñaõ ñöa ñeán khaù 
nhieàu ngaïc nhieân ñoái vôùi daân chuùng Ñöùc! Lyù do laø vì chæ 
coù khoaûng phaân nöûa ngöôøi baûn xöù (ca. 50%) khoâng bieát 
nhöõng nhaø chính trò gia cuûa nöôùc Ñöùc nhö caùc oâng 
Gerhard Schroeder, Joschka Fischer hay Angela Merkel 
“hieän ñang laøm ngheàà gì!".   

Maëc duø 99% nhaän dieän G. Schroeder ñöôïc qua hình 
aûnh nhöng... trong moät cuoäc phoûng vaán cuûa vieän nghieân 
cöùu tö töôûng Forsa chöa ñöôïc coâng boá thì chæ coù 51% 

noùi ñuùng ngheà nghieäp cuûa G. 
Schroeder ñang laøm! Ngoaøi ra coù 
46% cho bieát ñuùng chöùc vuï cuûa 
Fischer vaø nhaän dieän ra oâng coù 
96%. Rieâng ñoái vôùi baø Angela 
Merkel thì chæ coù 36% bieát baø ta 
ñang laøm gì thoâi, trong khi ñoù 31% 
soá ngöôøi ñöôïc thaêm doø yù kieán bieát 
Roland Koch laø Thoáng Ñoác bang 
Hessen. 

Muïc ñích cuoäc thaêm doø yù kieán ôû treân laø muoán bieát 
hình töôïng (Image) cuûa nhöõng nhaø chính trò haøng ñaàu ôû 
Ñöùc. Keát quaû: nhaø chính trò maø daân chuùng Ñöùc öa 
chuoäng nhaát laø Joschka Fischer, ñöôïc ñaùnh giaù laø ngöôøi 
coù nhieàu nghò löïc. Coù 22% tin raèng G. Schroeder bieát lo 
nghó  ñeán ñoàng höông, trong khi ñoù baø A. Merkel laïi 
chieám ñeán 29% treân phöông dieän naøy. Ñaëc bieät coù 55% 
daân chuùng Ñöùc tin Fischer hôn Schroeder, tin hôn gaáp 
ñoâi so vôùi “Xeáp“ cuûa oâng ta! 

Coù 1630 ngöôøi Ñöùc ñöôïc hoûi yù kieán qua kyõ thuaät 
“Set-Top -Boxen“. Vôùi phöông phaùp môùi naøy ngöôøi ñöôïc 
hoûi yù kieán chæ duøng maùy ñieàu khieån TiVi töø xa 
(Fernbedienungsgeraet) ñeå traû lôøi nhöõng caâu hoûi ñöôïc 
roïi chieáu leân maøn aûnh TiVi maø hoï ñang theo doõi. 

 

� Nguyeät lieãm höu trí seõ taêng leân nöõa  
Berlin: Coâng nhaân vieân vaø nhöõng ngöôøi veà höu seõ 

coøn chòu theâm nhieàu gaùnh naëng! Theo döï tính caên cöù 
vaøo chöông trình caûi toå höu trí, cho ñeán naêm 2030 
nguyeäït lieãm höu trí seõ taêng töø 19,5% leân 22%, moät vaán 
ñeà maø UÛy  ban Rueruf nghó raèng khoâng theå naøo traùnh 
ñöôïc. UÛy ban naøy cuõng ñoøi hoûi laø caàn phaûi taêng baûo 
hieåm chaêm soùc theâm 2% cho nhöõng ngöôøi veà höu, tính 
ra phaûi ñoùng theâm haøng thaùng 20 Euro. Khoaûng 70% 
daân Ñöùc ñoàng yù laø neân ñoùng theâm baûo hieåm tö nhaân beân 
caïnh höu boång cuûa nhaø nöôùc. Qua cuoäc thaêm doø yù kieán 
cuûa ñaøi truyeàn hình ZDF thì coù 21% ñoàng yù taêng theâm 
nguyeät lieãm höu trí trong khi ñoù coù 81% khoâng chaáp 
nhaän ñeà nghò baét ñaàu töø  67 tuoåi môùi ñöôïc tieàn höu! 

 
� SPD sa suùt theâ thaûm 
Mainz: Söï uûng hoä ñaûng SPD, moät naêm sau kyø baàu 

cöû Quoác Hoäi vaøo 09.2002 ngaøy caøng suùt giaûm. Thöôùc ño 
veà tình traïng chính trò cuûa ñaûng SPD trong thaùng 9 vöøa 
qua cho thaáy laø ñaûng cuûa Thuû Töôùng Schroeder suùt 
nhieàu so vôùi thaùng 8, giaûm ñi 2% chæ coøn 26% cöû tri uûng 
hoä SDP maø thoâi, trong khi khoái ñoái laäp ñöôïc 49% (+1%). 
Ñaûng FDP cuõng ñöôïc theâm söï uûng hoä cuûa cöû tri, taêng 
theâm 2% leân 8%. Ñaûng Xanh ñöôïc 11% (-1%) vaø PDS 
(CS Ñoâng Ñöùc cuõ) khoâng thay ñoåi naèm ôû möùc ñoä 3%. 
Neáu baây giôø baàu cöû Quoác Hoäi Ñöùc thì keát quaû baàu cöû seõ 
nhö sau: 

- SPD : 26% 
- Xanh : 11% 
- CDU / CSU : 49% 
- FDP : 8% vaø 
- PDS : 4% (=> khoâng ñöôïc tham chính) 
 
� Laøm vieäc laâu hôn nhöng laïi ít tieàn 
Berlin: Bert Ruehrup (UÛy Ban Ruehrup) coù theâm moät 

saùng kieán môùi. Theo oâng ta, treân phöông dieän caûi toå heä 
thoáng xaõ hoäi thì tieàn höu trí theo luaät ñònh trong töông lai 
caàn phaûi giaûm xuoáng nöõa vaø vaøo naêm 2030 chæ coøn coù 
40,1% cuûa tieàn löông chöa tröø thueá, so vôùi hieän taïi laø 
48%. 

Cho ñeán baây giôø ñeà nghò cuûa Ruehrup ñang coøn naèm 
trong tình traïng nghi vaán, chöa bieát bao giôø ñöôïc thöïc 
haønh. Tuy nhieân, qua phaûn öùng ñaàu tieân, oâng  Franz 
Muenterfering, Chuû tòch khoái daân bieåu cuûa SPD taïi Quoác 
Hoäi toû ra khoâng baèng loøng cho laém. OÂng noùi, ñôïi khi ñem 
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ra trình taïi Quoác Hoäi thì seõ thaáy ngay. OÂng Muenterfering 
cho bieát laø baûn ñeà nghò cuûa Ruehrup coøn phaûi ñöôïc tu 
chænh laïi. Ñoàng thôøi oâng ta cuõng löu yù moät ñieåm khaùc laø 
vaøo khoaûng thôøi gian 1960, tính ra moät ngöôøi coâng nhaân 
chæ laõnh trung bình khoaûng 2 naêm tieàn höu maø thoâi, ngaøy 
nay laõnh ñeán 12 naêm vaø cho ñeán naêm 2020/2025 thì 
laõnh trung bình ñeán 18 naêm tieàn höu.  

Ngay caû oâng Boä Tröôûng Kinh Teá lieân bang, Wolfgang 
Clement SPD, cuõng ñöa ra moät saùng kieán khaùc. Clement 
öu tieân vaán ñeàø “tuoåi baét ñaàu veà höu“ caàn phaûi phaûi ñöôïc 
uyeån chuyeån hôn nöõa! Clement ñeà nghò laø coâng nhaân 
vieân ñöôïc quyeàn löïa choïn, neáu muoán veà höu sôùm thì 
phaûi chaáp nhaän chuyeän nhaän ít tieàn höu hôn vaø ngöôïc 
laïi, neáu ai laøm vieäc laâu hôn dó nhieân seõ coù nhieàu tieàn höu 
hôn. Hieän taïi, döïa theo nhöõng thoûa öôùc löông boång, thì 
coâng nhaân phaûi laøm vieäc ñeán 65 tuoåi vaø theo 
Muenterfering, böôùc ñaàu tieân laø phaûi uyeån chuyeån “veà 
tuoåi lao ñoäng“ trong vieäc soaïn thaûo hôïp ñoàng laøm vieäc. 

Chuyeân gia kinh teá cuûa SPD, Rainer Wend cuõng ñaõ 
ñöa ra moät ñeà nghò khaùc ñeå thaûo luaän , ñoù laø thôøi gian 
lao ñoäng caàn phaûi ñöôïc aán ñònh roõ raøng: 42 naêm! Neáu ai 
baét ñaàu laøm vieäc luùc 20 tuoåi thì ñeán 62t ñöôïc veà höu, ai 
laøm vieäc treã hôn ví duï baét ñaàu vôùi 28t thì phaûi lao ñoäng 
ñeán 70t môùi ñöôïc nghæ! Chuyeân gia veà xaõ hoäi cuûa khoái 
ñoái laäp, Andreas cuõng ñöa ra moät ñeà nghò laø caàn phaûi löu 
yù hôn nöõa ñeán thôøi gian lao ñoäng cuûa coâng nhaân vieân. 
Theo Andreas, chæ coù nhöõng ngöôøi laøm vieäc ñuû 45 naêm 
thì seõ nhaän tieàn höu trí nhö luaät ñònh maø khoâng bò tröø 
khaáu gì heát! 

 
   � Ai seõ keá vò Toång Thoáng Rau?  
Baù Linh: Ngöôïc vôùi thôøi ñieåm ñaõ aán ñònh laø vaøo ngaøy 

21.09.03 seõ cho daân chuùng Ñöùc bieát roõ quyeát ñònh cuûa 
mình coù taùi cöû hay khoâng, ñöông kim Toång Thoáng Ñöùc, 
Johannes Rau baát ngôø tuyeân boá laø oâng khoâng muoán laøm 

Toång Thoáng Ñöùc theâm nhieäm kyø nöõa 
sau thaùng 05.2004 tôùi ñaây. Ngay sau 
ñoù thì coù nhieàu dö luaän cho raèng Thuû 
Töôùng G. Schroeder vì cuoäc tranh cöû 
taïi bang Bayern vaøo ngaøy 22.09.03 
ñaõ laøm aùp löïc ñeå TT Rau phaûi ñi ñeán 
quyeát ñònh noùi treân. Ñoàng thôøi caùc 
ñaûng phaùi Ñöùc cuõng leân tieáng baøn 
caõi veà ngöôøi keá vò TT Rau. Nhieàu 

chính trò gia vaø chính ñöông kim Thuû Töôùng Ñöùc nghó 
raèng ñaõ ñeán luùc Ñöùc cuõng neân coù moät Baø Toång Thoáng. 

Thoáng Ñoác bang Bayern E. Stoiber, xeáp ñaûng CSU 
vaø ngay caû baø nöõ ñaûng tröôûng CDU, Angela Merkel, ñaõ 
leân tieáng laø hoï seõ khoâng ra tranh cöû vaøo chöùc vuï naøy. 

Hieän coù raát nhieàu ñeà nghò, caùc ñaûng 
nhö CDU, CSU, SPD vaø FDP, ñaûng 
naøo cuõng muoán ñeà cöû ngöôøi cuûa 
ñaûng mình ra ñeå tranh cöû chöùc Toång 
Thoáng, nhö caùc oâng Bernhard Vogel, 
Wolfgang Schaeuble, Erwin Teufel, 
Baø Suessmuth (taát caû laø thaønh vieân 
cuûa CDU), Baø Jutta Limbach (SPD), 
Klaus Kinkel (FDP) vaø cöïu Boä Tröôûng 
Taøi Chaùnh Ñöùc (CSU),  nhöng theo 

giôùi chính trò gia, neáu Toång Thoáng Ñöùc laø ngöôøi phaùi nöõ 
thì Baø Suessmuth vaø Baø Jutta Limbach coù nhieàu trieån 

voïng nhaát. Tuy nhieân trong cuoäc thaêm doø yù kieán 1004 cöû 
tri Ñöùc vaøo hai ngaøy 09.09 - 10.09.03 cuûa Emnid vöøa 
qua cho tuaàn baùo  TV-Zeitschrift, Bildwoche thì coù 71% 
daân Ñöùc cho bieát laø neân ñeå hoï tröïc tieáp baàu vò Toång 
Thoáng hoï öa chuoäng, ñieàu maø chính ñöông kim TT Ñöùc 
J. Rau ñaõ nhieàu laàn ñeà nghò nhöng vôùi ñeàu kieän laø thaåm 
quyeàn cuûa Thuû Töôùng vaø Toång Thoáng phaûi ñöôïc thay 
ñoåi. Chæ coù 24% trong soá ngöôøi ñöôïc phoûng vaán noùi treân 
ñoàng yù laø neân duy trì phöông thöùc baàu cöû Toång Thoáng 
Ñöùc nhö xöa nay (Toång Thoáng Ñöùc do Hoäi nghò lieân 
bang (Bundesversammlung) goàm caùc Thöôïng Nghò Só taïi 
Quoác Hoäi vaø soá ñaïi bieåu - cuõng nhieàu nhö soá TNS Quoác 
Hoäi - ñaïi dieän caùc chính quyeàn tieåu bang baàu leân!). 

 
� Giaûm tieàn daïy treû (Erziehungsgeld) 
Berlin: Vaên phoøng Boä Gia Ñình lieân bang ñaõ leân 

tieáng phuû nhaän nguoàn tin baùo chí loan ñi laø Boä seõ caét 
giaûm nhieàu tieàn daïy treû. 

Ngaân quyõ Boä chi ra cho vieäc daïy doã con treû haøng 
naêm hieän taïi laø 3,27 tyû Euro vaø baùo chí thì thoâng tin laø 
ngaân quyõ seõ bò caét giaûm chæ coøn coù 3,07 tyû Euro / naêm 
maø thoâi!  

Nhaät baùo die Welt coøn cho bieát theâm laø qua bieän 
phaùp döï tính noùi treân chính phuû seõ tieát kieäm haøng naêm 
khoaûng 40 % tieàn daïy treû. Ngoaøi ra nhaø nöôùc coøn muoán 
thay ñoåi giôùi haïn möùc löông ñeå ñöôïc nhaän tieàn daïy treû töø 
51.130 Euro xuoáng 30.000 Euro! Cho nhöõng ai moät mình 
daïy con thì giôùi haïn möùc löông seõ thay ñoåi töø 38 ngaøn 
Euro xuoáng chæ coøn 23 ngaøn Euro thoâi. 

Luaät Ñöùc aán ñònh laø coâng nhaân vieân ñöôïc quyeàn nghæ 
laøm ñeå nuoâi daïy con (Erziehungsurlaub) trong thôøi haïn 
ba naêm. Neáu cha meï caû hai ñeàu ñi laøm thì coù quyeàn 
cuøng höôûng qui cheá naøy vôùi ñieàn kieän phaûi laøm moät tuaàn 
30 giôø trong khoaûng thôøi gian daïy con. Trong tröôøng hôïp 
neáu chuû haõng ñoàng yù, cha meï coù quyeàn choïn thôøi gian 
nghæ laøm ñeå nuoâi daïy con baét ñaàu töø khi ñöùa beù ñöôïc 8 
thaùng cho ñeán khi leân 8 tuoåi. Trong tröôøng hôïp naøy, cha 
meï töø ñoù coù theå lo cho con kyõ löôõng hôn, nhaát laø vaøo thôøi 
ñieåm ñöùa treû ñeán tuoåi baét ñaàu ñi hoïc! 

 

� Ñoâ tröôûng Hamburg Beust sa thaûi Schill 
Hamburg: Trong moät cuoäc hoïp baùo caáp toác, Ñoâ 

Tröôûng (töông ñöông chöùc Thoáng Ñoác Tieåu Bang) 
Hamburg Ole von Beust CDU cho bieát laø oâng ta ñaõ sa 
thaûi Toång Tröôûng Noäi Vuï Ronald Schill. Von Beust neâu 
lyù do laø Schill khoâng coù ñuû tö caùch ñeå tieáp tuïc naém giöõ 
chöùc vuï naøy trong chính quyeàn cuûa oâng ta nöõa. Nguyeân 
nhaân ñöa ñeán quyeát ñònh naøy laø vì Schill trong cuoäc caõi 
coï döõ doäi giöõa hai ngöôøi tröôùc ñoù ñaõ haêm doaï oâng von 
Beust raèng neáu maø Ñoâ Tröôûng von Beust sa thaûi 
Wellinghausen thì Schill seõ coâng boá chuyeän Beust “ñoàng 
tình luyeán aùi, coù dang díu” vôùi Toång Tröôûng Tö Phaùp 
Roger Kusch, ñang cuøng chung soáng vôùi von Beust! 
Ngoaøi ra Beust cuõng sa thaûi luoân Coá vaán Noäi vuï Walter 
Wellinghausen do Schill boå nhieäm, duø Schill ñaõ haêm doïa 
nhö treân. Wellinghausen ñaõ bò quôû traùch töø nhieàu thaùng 
nay laø ngay sau khi ñöôïc boå nhieäm chöùc coá vaán nhaø 
nöôùc vaøo naêm 2001 oâng ta coù theâm coâng vieäc phuï cho 
moät nhaø thöông tö nhöng laïi khoâng thoâng baùo theo luaät 
ñònh. 
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Wellinghausen, 59 tuoåi,  luaät sö, trung laäp khoâng 
thuoäc ñaûng phaùi naøo caû. Chính Schill ñaõ boå nhieäm 
Wellinghausen, traïng sö baøo chöõa cho Schill ñöôïc thaéng 
moät vuï kieän tuïng, vaøo chöùc Coá vaán Noäi vuï (R. Schill laø 
Toång Tröôûng Noäi Vu)ï. Maëc daàu coù nhieàu dò nghò veà 
Wellinghausen nhöng Schill luoân baûo veä, beânh vöïc cho 
Wellinghausen vaø ñaõ töøng haêm doaï laø seõ ruùt ra khoûi lieân 
minh caàm quyeàn CDU, Schill vaø FDP taïi Hamburg. 

 

� Ñieåm xaáu cho vaán ñeà hoäi nhaäp 
Wiesbaden: Cöù trong 10 hoïc sinh taïi Ñöùc coù 1 hoïc 

sinh thuoäc gia ñình cuûa nhöõng ngöôøi di daân ñeán ñaây. 
Nhieàu em cuûa nhöõng gia ñình naøy gaëp khoù khaên, khoâng 
hoäi nhaäp ñöôïc vaøo ñôøi soáng ôû Ñöùc vì thieáu khaû naêng 
sinh ngöõ! Khoaûng 20% soá hoïc sinh ngoaïi quoác khoâng coù 
baèng caáp gì caû.  

Theo Sôû Thoáng Keâ lieân bang thì xuaát xöù cuûa nhöõng 
em naøy coù aûnh höôûng, quyeát ñònh nhieàu ñeán söï thaønh 
coâng treân con ñöôøng hoïc vaán.  

961.000 thanh thieáu nieân theo hoïc ôû caùc tröôøng Ñöùc 
khoâng coù thoâng haønh Ñöùc, chieám 10% soá hoïc sinh taïi 
ñaây. Tuøy theo loaïi tröôøng, söï khaùc bieät cuõng raát roõ raøng 
veà soá hoïc sinh ngoaïi quoác thi ñaäu baèng toát nghieäp. Theo 
tin cuûa nhöõng nhaø thoáng keâ cho bieát thì chæ coù 4%  hoïc 
sinh taïi caùc tröôøng Trung Hoïc (Gymnasium), trong khi ñoù 
thì taïi caùc Tröôøng Chính (Hauptschule) ñeán 18%, khoaûng 
13% ôûÛ caùc tröôøng Trung Hoïc Toång Hôïp (Gesamtschule) 
vaø coù 16% ôû nhöõng tröôøng ñaëc bieät ( Sonderschule) coù 
thoâng haønh ngoaïi quoác. 

Cuõng theo tin töø Sôû Thoáng Keâ lieân bang thì khoaûng 
20% toång soá hoïc sinh ngöôøi ngoaïi quoâc rôøi nhaø tröôøng 
maø khoâng coù vaên baèng toát nghieäp naøo caû, trong khi ñoù 
thaønh phaàn naøy trong soá hoïc troø Ñöùc chæ coù 8% maø thoâi. 
Ngoaøi ra, hôn 26% hoïc troø ngöôøi Ñöùc vaø chæ coù khoaûng 
11% thanh nieân ngoaïi quoác leân hoïc Ñaïi Hoïc 
(Universitaet) hay Fachhochschule! Chöa coù moät quoác 
gia kyõ ngheä naøo khaùc treân theá giôùi maø xuaát xöù cuûa caùc 
treû em laïi quyeát ñònh ñeán söï thaønh ñaït treân con ñöôøng 
hoïc vaán nhö ôû xöù Ñöùc naøy. Tröôùc heát, phaûi noùi ñeán söï 
naâng ñôõ, khuyeán khích con treû cuûa nhöõng gia ñình ngoaïi 
quoác coøn quaù keùm  (schlecht gefoerdert!). 

 
� Nhieàu thanh nieân, thieáu nöõ muoán “khoaùc aùo 

traéng  
Dortmund: Nhieàu coâ caäu tuù ghi danh hoïc vaøo Luïc caù 

nguyeät muøa ñoâng naøy hôn so vôùi naêm tröôùc! Ñaëc bieät laø 
soá sinh vieân ghi danh hoïc Y khoa taêng leân quaù ñoä, töø 
nhieàu naêm nay luoân luoân treân 10%! Rieâng trong naêm 
2002, theo trung taâm phaân phoái choã hoïc ZVS taïi 
Dortmund cho bieát thì coù 20% nhieàu hôn so vôùi 2001 vaø 
trong naêm 2002 coù theâm 21% coâ caäu tuù thích hoïc ngaønh 
Y. Vaøo Luïc caù nguyeät muøa ñoâng 2003 naøy coù 29 ngaøn 
sinh vieân ghi danh xin hoïc ngaønh Y, nhieàu chöa töøng coù 
töø 18 naêm qua, coù leõ do trieån voïng veà vieäc laøm cuûa 
ngaønh naøy daønh cho giôùi BS treû trong töông lai döïa theo 
söï phaân taùch cuûa nhöõng nhaø chuyeân gia gaàn ñaây.  

ZVS cho bieát theâm laø cöù moät choã hoïc ngaønh Y coù 
3.4, cho ngaønh Taâm lyù hoïc coù 3.9 vaø ngaønh Thuù Y ñeán 
4.5 sinh vieân ghi danh! Ngaønh Nha cuõng ñöôïc öa 

chuoäng, 3.2 sinh vieân (SV) ghi danh cho moãi choã hoïc, 
taêng leân 29% (naêm 2002 taêng theâm + 14% thoâi!).  

Cho ngaønh Nha chæ coù taát caû 2000 choã hoïc trong khi 
ñoù laïi coù ñeán 4500 SV ghi danh. Kyû luïc laø ngaønh Taâm lyù 
hoïc, 14600 SV xin ghi danh maø chæ coù 3800 choã hoïc. 

 
� Löôøng gaït Sôû Xaõ Hoäi? 
Bremen: Moät caëp vôï choàng cö nguï taïi Bremen ñaõ löøa 

Sôû Xaõ Hoäi 54.000 Euro! Vaø vì theá bò kieän ra toøa. Caëp vôï 
choàng noùi treân, 31 tuoåi, bò thöa kieän laø vì hoï coù taøi saûn töø 
naêm 1994 nhöng giaáu maõi cho ñeán naêm 1998 vaø 2000 
môùi khai ra cho bieát treân baûn töï khai cuûa Sôû Xaõ Hoäi. 
Raèng hoï coù nöõ trang trò giaù 106.000 Euro vaø sôû höõu chuû 
moät xe hôi mui traàn Cabriolet trò giaù 20 ngaøn Euro. 

Tuy nhieân caëp vôï choàng noùi treân phuû nhaän taát caû 
ngay trong phieân toøa ngaøy ñaàu tieân. Hoï noùi nöõ trang laø 
cuûa em hoï vaø xe hôi thì cuûa ngöôøi chuù. Traïng sö cuûa bò 
can noùi laø ngöôøi uûy nhieäm (Mandant) cuûa oâng ta nghó raát 
giaûn dò vaø haàu nhö thieáu khaû naêng ñoïc vieát (?), maëc daàu 
thaân chuû cuûa oâng luaät sö kyù teân döôùi baûn töï khai nhöng 
khoâng bieát roõ laø hoï ñaõ kyù veà caùi gì (?)! Giôùi höõu traùch 
khaùm phaù ra söï khai gian doái cuûa caëp vôï choàng noùi treân 
laø vì ... caûnh saùt ñaõ tôùi khaùm xeùt nhaø ngöôøi vôï bôûi leõ baø 
ta dính líu vaøo moät vuï löøa  ñaûo ngöôøi khaùc.  

 
� Hôn 20 quyõ baûo hieãm taïi caùc haõng taêng giaù  
Hamburg: Hôn 2,5 trieäu thaønh vieân cuûa caùc quyõ baûo 

hieåm cuûa nhöõng haõng xöôûng phaûi traû theâm tieàn, coù leõ  keå 
töø thaùng 9.2003. 

Khoâng keå gì ñeán chöông trình caûi toå söùc khoûe haàu 
giaûm ñi nguyeät lieãm baûo hieåm beänh taät, coù khoaûng 20 
quyõ baûo hieåm cuûa nhöõng haõng xöôûng (BKK) taêng theâm 
nguyeät lieãm. Haõng Taunus BKK, vôùi 60 ngaøn thaønh vieân, 
coù theå laøm theo trong thaùng tôùi vaø taêng nguyeät lieãm töø 
11,9% leân 12,8%. Noùi chung, coù taát caû gaàn 2,5 trieäu 
ngöôøi bò aûnh höôûng qua bieän phaùp naøy. 

Trung bình nguyeät lieãm baûo hieåm cuûa BKK taêng töø 
13,56% leân 13,7% keå töø  thaùng 01.08.03 vöøa qua, naèm 
döôùi möùc ñoä trung bình cuûa taát caû caùc quyõ baûo hieåm 
khaùc. Giôùi thoâng thaïo cho bieát ñaây laø bieän phaùp maø BKK 
aùp duïng baây giôø ñeå nay mai deã daøng thay ñoåi giaûm bôùt 
trôû laïi. Ngay hoâm qua, nhieàu haõng baûo hieåm theo luaät 
ñònh coù taàm voùc ôû Ñöùc ñaõ ñi ñeán quyeát ñòïnh sau moät 
cuoäc hoïp laø seõ giaûm nguyeät lieãm xuoáng khoaûng 0,7% 
vaøo naêm 2004. Muïc ñích laø muoán ñaït ñöôïc möùc ñoä trung 
bình laø 13,6%  cho taát caû caùc haõng baûo hieåm Ñöùc!  

Sau ñaây laø nhöõng quyõ baûo hieåm BKK muoán taêng 
nguyeät lieãm: 

Teân haõng naûo hieåm  Cuõ Môùi 
BKK    (%) (%) 
Mobil Oil   12,2 12,9 
Gildemeister/Seidensticker 12,2 12,9 
Zeppelin   12,5 12,9 
Essanelle   11,9 12,8 
Krupp Thyssen  14,2 14,9 
Karstadt/Quelle  14,2 14,9 
Futur   13,9 14,3 
Fahr    12,9 13,5 
Schwenninger  13,5 13,9 
Oechsler   12,9 13,5 
SBK    13,9 14,7 
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MAN und MTU  13,9 14,5 
SEL    13,9 14,6 
Draeger und Hanse  12,9 13,3 
Ruhrgebiet   13,6 14,2 
Hoechst   13,9 14,4 
Die Schwaebische BKK 13,4 13,9 
   
� Kyû luïc môùi trong thaùng 7 
Nuernberg: Ngaøy 06.08.03 vöøa qua, Toång Cuïc Lao 

Ñoäng lieân bang thoâng tin cho bieát laø soá ngöôøi thaát nghieäp 
laïi taêng trong thaùng 7.2003. Hieän coù 4,352 trieäu ngöôøi 
Ñöùc ñang thaát nghieäp, vò chi 94.500 ngöôøi nhieàu hôn so 
vôùi thaùng tröôùc, laøm giaûm ñi söï hy voïng cuûa chính phuû 
raèng thò tröôøng nhaân duïng taïi Ñöùc coù theå thay ñoåi vaø khaû 
quan hôn. Chæ soá thaát nghieäp töø ñoù cuõng taêng leân 10,4% 
(+0.2). Neáu so saùnh vôùi naêm roài thì soá ngöôøi khoâng coù 
coâng aên vieäc laøm taêng theâm 305.500 ngöôøi, moät kyû luïc 
môùi keå töø naêm 1997. Theo lôøi ñaïi dieän cuûa oâng giaùm ñoác 
Gerster, oâng F. J. Weise cho bieát thì coù 85.000 ngöôøi 
thaát nghieäp vöøa ñöôïc ghi nhaän theâm laø nhöõng thanh nieân 
döôùi 25 tuoåi, sau khi hoïc ngheà xong chöa tìm ra ñöôïc 
choã laøm. Vì vaäy soá thanh nieân thaát nghieäp vôùi löùa tuoåi noùi 
treân taêng leân ñeán 560.000 ngöôøi. Ngay caû choã hoïc ngheà 
cuõng khoâng khaû quan gì cho laém. Sôû Lao Ñoäng döï tính laø 
seõ coù khoaûng 60.000 thanh thieáu nieân seõ khoâng coù choã 
hoïc ngheà. Gerster coøn noùi theâm raèng trong  naêm  2003 
naøy thò tröôøng nhaân duïng coøn teä vì söï taêng tröôûng kinh teá 
coøn suùt giaûm. Neàn kinh teá ôû Ñöùc seõ hoài phuïc laïi baét ñaàu 
töø naêm 2004 saép tôùi. 

 

� Traû giaù ñaéc hôn cho söùc khoeû 
Berlin: Söï caûi toå veà söùc khoeû Ñöùc seõ coù hieäu löïc keå 

töø 01.01.2004, trong tröôøng hôïp neáu Thöôïng vieän Ñöùc 
bieåu quyeát chaáp thuaän baûn döï thaûo môùi cuûa lieân minh 
caàm quyeàn Xanh-Ñoû vaø khoái ñoái laäp, sau cuoäc baàu cöû 
nghò vieän bang Bayern vaøo ngaøy 22.09.03. 

Sau ñaây laø nhöõng ñieåm caên baûn trong baûn döï thaûo 
noùi treân: 

 Haøm raêng giaû (Zahnersatz) : 
Baét ñaàu töø naêm 2005 seõ bò loaïi ra khoûi muïc luïc cuûa 

nhöõng haõng baûo hieåm theo luaät ñònh (GKV= gesetzliche 
Krankenversicherung). Thaønh vieân caùc haõng baûo hieåm 
naøy bò baét buoäc phaûi ñoùng theâm baûo hieåm rieâng. Hoï coù 
theå ñoùng theâm ôû caùc haõng GVK lôùn maø nguyeät lieãm 
ñöôïc aán ñònh khoâng tuøy thuoäc vaøo möùc löông nhöng 
cuõng coù theå ñoùng ôû nhöõng haõng baûo hieåm tö (PKV) neáu 
ñieàu kieän cuûa PKV töông ñöông vôùi GKV. 

 
  Krankengeld ( Tieàn phuï caáp beänh) 
Ñaïo luaät veà tieàn phuï caáp beänh ñang coù hieäu löïc hieän 

taïi bò thay ñoåi vaø luaät môùi qui ñònh coâng nhaân vieân phaûi 
töï traû tieàn Krankengeld baét ñaàu töø tuaàn thöù 7 trôû ñi, 
khoâng coù söï trôï giuùp cuûa haõng nöõa vaø seõ coù hieäu löïc töø 
2006, sôùm hôn 1 naêm khaùc vôùi aán ñònh tröôùc ñaây. 

 
  Zuzahlungen (Khoaûng tieàn traû theâm) 
Treân nguyeân taéc phaûi traû theâm 10% cho taát caû nhöõng 

coâng vieäc ñaõ hoaøn taát (Leistungen) xong, ít nhaát 5 vaø toái 
ña laø 10%. Ngoaøi ra phaûi traû theâm cho BS vaø Nha só  10 
Euro tieàn vaøo cöûa moãi Quí trong naêm vaø tuøy tröôøng hôïp 

chöõa bònh. Neáu beänh nhaân ñöôïc giôùi thieäu ñeán moät BS 
khaùc thì khoûi traû soá tieàn naøy. 

Neáu naèm ñieàu trò ôû beänh vieän thì phaûi traû 10 Euro / 
ngaøy, toái ña 28 ngaøy. 

Cho söï chöõa trò taïi gia hay thuoác men thì phaûi traû 
10% tieàn phí toån. Cho taát caû nhöõng khoaûng tieàn traû theâm 
tính ra toái ña chæ phaûi traû 2% soá tieàn löông chöa tröø thueá 
vaø cho nhöõng beänh hieåm ngheøo chæ 1% thoâi. 

 
  Streichungen (Huûy boû) 
Quyõ baûo hieåm khoâng traû tieàn ñi Taxi chôû ñeán beänh 

vieän cöùu caáp nöõa. Phuï caáp tieàn cheát (Sterbegeld) bò huûy 
boû. Nhieàu loaïi thuoác mua khoâng caàn toa cuûa BS seõ 
khoâng ñöôïc quyõ baûo hieåm traû tieàn. 

 
  Nguyeät lieãm 
Soá tieàn cho ñeán nay trung bình 50% ñöôïc haõng taøi 

trôï,ï khoaûng 14,3% seõ bò giaûm xuoáng coøn 13,6% trong 
naêm tôùi 2004 vaø chæ coøn 12,15% vaøo 2006. Giôùi coâng 
nhaân vieân phaûi tính theâm nguyeät lieãm ñoùng baûo hieåm cho 
haøm raêng giaû vaø tieàn phuï caáp beänh (Krankengeld) bò huûy 
keå töø 2006! 

 
  Quyõ baûo hieåm 
Quyõ baûo hieåm qua söï caûi toå neâu treân seõ giaûm bôùi chi 

phí khoaûng 10 tyû Euro rieâng cho naêm 2004. Töø ñoù seõ 
duøng 3 tyû Euro ñeå trang traûi bôùt soá nôï ñang coù, phaàn coøn 
laïi söû duïng vaøo nhöõng vieäc haàu giaûm bôùt nguyeät lieãm 
baûo hieåm trong töông lai, döôùi söï giaùm saùt cuûa luaät nhaø 
nöôùc vôùi hy voïng laø trong voøng 4 naêm nöõa seõ laáp ñi ñöôïc 
söï thieáu huït hieän coù cuûa quyõ baûo hieåm. 

 
  Baùc Só 
BS phaûi chöùng minh ñaõ tham gia nhöõng khoùa hoïc 

theâm, ngöôïc laïi seõ coù aûnh höôûng khoâng toát ñeán tieàn thuø 
lao! Tieàn thuø lao cho BS (Honorare) seõõ coù giaù nhaát ñònh. 
Quyõ baûo hieåm phaûi thieát laäp kieåu maãu Baùc Só  gia ñình 
(Hausarztmodell). 

 
  Ngaønh Döôïc 
Döôïc Só ñöôïc pheùp môû tôùi 3 tieäm thuoác. Giao öôùc veà 

giaù tieàn (Preisbindung) cho nhöõng loaïi thuoác khoâng caàn 
toa BS bò huûy. Nhöõng loaïi thuoác ñöôïc nhaäp khaåu laïi seõ 
phaûi ñöôïc baùn reû hôn. 

 
  Beänh nhaân 
Neáu ai chöùng minh ñöôïc laø coù phoøng bò beänh taät thì 

coù theå seõ ñöôïc quyõ baûo hieåm thöôûng. Quyõ baûo hieåm 
phaûi taïo ñieàu kieän cho nhöõng ai muoán töï yù baûo hieåm coù 
ñieàu leä hoaøn laïi tieàn nguyeät lieãm hay hôïp ñoàng vôùiû 
Selbstbehalt cuõng nhö seõ traû tieàn cho nhöõng söï chöõa 
beänh ngoaïi truù (Ambulate Behandlungen) ôû caùc quoác gia 
ngoaøi nöôùc Ñöùc thuoäc khoái Lieân Hieäp Aâu Chaâu (EU-
Ausland), nhöng phaûi caàn coù giaáy chaáp thuaän cuûa quyõ 
baûo hieåm neáu phaûi naèm ñieàu trò taïi beänh vieän cuûa caùc 
quoác gia naøy! 

 (Thaùng 8-9.2003)   
 
Söu taàm vaø phieân dòch töø caùc baùo SZ, AZ, TZ, Bild, FAZ, der 

Spiegel, die Welt,  Muenchner Merkur, Handelsblatt, Focus, N-

TV....  
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Phan  ng†c 
 
 liên hiŒp quÓc:  
Ti‰n Ç‰n m¶t hŒ thÓng quÓc t‰ 

chính Çáng 
 
TØ bän Çúc k‰t khóa h†p thÜ©ng 

niên ñåi H¶i ñÒng LHQ, T°ng ThÜ Kš 
K. Annan rút tÌa m¶t ghi nhÆn h‰t sÙc 
bi quan: "Chúng ta Çang ÇÙng trÜ§c 
m¶t cu¶c khûng hoäng cûa hŒ thÓng 
quÓc t‰" và ông t¿ hÕi "có th‹ vÜ®t qua 
cÖn khûng hoäng Ãy mà không cäi t° 
LHQ". 

Ý ki‰n thay Ç°i thành phÀn H¶i 
ñÒng Bäo An Ç‹ nâng cao tính chÃt 
Çåi diŒn, tính chÃt dân chû cûa hŒ 
thÓng quÓc t‰ là m¶t ÇŠ tài th©i s¿ hÖn 
bao gi© h‰t. NhÜng ch¡c ch¡n ngÜ©i ta 
së ÇÜa ra nh»ng ÇŠ nghÎ cø th‹ liên 
quan Ç‰n s¿ tin cÆy LHQ. Ví dø nhÜ 
nh»ng th‹ thÙc Üu tiên sº døng sÙc 
månh, khä næng ra lŒnh, bäo Çäm 
ho¥c ngæn cÃm dùng các phÜÖng tiŒn 
quân s¿ Ç‹ giäi quy‰t m¶t cÖn khûng 
hoäng. VÃn ÇŠ tin cÆy ÇÜ®c Ç¥t lên 
m¶t cách bi thäm khi MÏ không k‹ gì 
Ç‰n LHQ trong chi‰n tranh Irak. 

S¿ vi phåm uy tín cûa LHQ không 
chÌ là m¶t phÜÖng diŒn duy nhÃt cûa 
cÖn khûng hoäng. S¿ lÀn l»a cûa c¶ng 
ÇÒng quÓc t‰ trÜ§c kia trong nh»ng 
cu¶c xung Ç¶t ª Bosnie, Rwanda, 
Sierra Leone, ª Congo, Liberia hiŒn tåi 
Çã bÈ gãy LHQ trên phÜÖng diŒn tin 
cÆy. ñÖn phÜÖng can thiŒp cÛng nhÜ 
không can thiŒp ÇŠu vi phåm thiên 
hÜ§ng bäo Çäm hòa bình th‰ gi§i. 

Chi‰n tranh Irak, n¶i chi‰n Liberia 
Ç¥t m†i ngÜ©i trÜ§c câu hÕi: Nh»ng 
phÜÖng pháp, nh»ng thi‰t ch‰ LHQ 
cho phép c¶ng ÇÒng quÓc t‰ ÇÓi phó 
h»u hiŒu các vø cæng th£ng? Ngay tØ 
næm 1999, sau khi NATO oanh tåc 
Kosovo (không ÇÜ®c HñBA ûy nhiŒm), 
T°ng ThÜ Kš Annan Çã lên ti‰ng báo 
Ç¶ng c¶ng ÇÒng quÓc t‰ quá trì trŒ, vì 
th‰ LHQ së phá sän. LHQ không có Çû 
khä næng ngæn cän các vø tàn sát 
thÜ©ng dân, Ç¥c Çi‹m cûa các vø xung 
Ç¶t gÀn Çây. LHQ cÛng kém khä næng 
ngæn ch¥n t¶i ác ª Rwanda, Bosnie là 

m¶t duyên c§ cho nh»ng quÓc gia Ç¶c 
tài tùy tiŒn phóng ra nh»ng cu¶c can 
thiŒp g†i là "bình ÇÎnh". TØ Çó Ç‰n nay, 
T°ng ThÜ Kš Çã cäi t° b¶ phÆn Ç¥c 
trách hành quân bäo vŒ hòa bình. 
NhÜng nh»ng th‹ lŒ quy hoåch låi 
quyŠn phû quy‰t Ç‹ quyŠn Ãy không 
chÓng ÇÓi m¶t cu¶c can thiŒp chính 
Çáng không ÇÜ®c xúc ti‰n nhÜ T°ng 
ThÜ Kš mong muÓn, dù ông có nh»ng 
cÓ g¡ng vÜ®t b¿c. 

TrÜ§c m¡t, cÀn phäi trÈ trung hóa 
LHQ Ç‹ có th‹ thích Ùng v§i th¿c t‰ 
th‰ gi§i hiŒn Çåi; chú š Ç‰n mÓi liên hŒ 
gi»a nghèo Çói và xung Ç¶t; Ç¥c biŒt 
nhÃt là phøc hÒi uy tín ít nhiŠu sÙt mÈ 
cûa LHQ. 

 
 Ñy ban nhân quyŠn LHQ Çình 

chÌ hoåt Ç¶ng cûa H¶i phóng viên 
không biên gi§i 

VŠ nhân quyŠn, chuyŒn bÃt ng© ít 
khi xäy Ç‰n. M¶t khi mà có ai ÇÙng lên 
chÌ trích ho¥c nói ngÜ®c låi m¶t nÜ§c 
nào Çó, tÙc kh¡c ngÜ©i ta thành lÆp 
nh»ng liên minh Ç‹ ÇÓi phó. M¶t chi‰n 
lÜ®c h»u hiŒu. Thông thÜ©ng, nh»ng 
nÜ§c Phi Châu chi‰m Ça sÓ tåi H¶i 
ÇÒng Kinh t‰ Xã h¶i và Ñy ban Nhân 
quyŠn LHQ. Các nÜ§c này bÕ phi‰u 
nhÜ m¶t v§i Trung QuÓc, Nga, Cuba 
chÓng låi nÜ§c t¿ do dân chû. 

GÀn Çây, tåi Genève, Cuba Çåt 
thành công qua viŒc Ñy ban Nhân 
quyŠn tåm Çình chÌ trong th©i hån 1 
næm, cÜÖng vÎ tÜ vÃn cûa H¶i phóng 
viên không biên gi§i. ñÖn khi‰u nåi 
cûa Cuba d¿a trên cu¶c bi‹u tình cûa 
H¶i phóng viên không biên gi§i trÜ§c 
tòa ñåi sÙ Cuba tåi Ba Lê Ç‹ phän ÇÓi 
ch‰ Ç¶ Castro Çàn áp ÇÓi lÆp. ñåi diŒn 
Nam Phi nhân danh Phi Châu, tÓ cáo 
H¶i phóng viên có nh»ng hành Ç¶ng 
làm mÃt tín nhiŒm cûa Ñy ban Nhân 
quyŠn. Các nhà bäo vŒ nhân quyŠn tÕ 
ra thÃt v†ng trÜ§c phi‰u thuÆn cûa Ba 
Tây và Benin. Benin là nÜ§c Phi Châu 
ki‹u mÅu bäo vŒ nhân quyŠn. 

Trong m¶t bän thông cáo, H¶i 
phóng viên không biên gi§i nhÆn ÇÎnh 
Cuba và Trung QuÓc Çã l®i døng s¿ sa 
lÀy cûa Ñy ban Nhân quyŠn Ç‹ xóa bÕ 
š nghïa và tÀm quan tr†ng cûa Ñy ban. 
H¶i ÇÜa ra m¶t sÓ ÇŠ nghÎ cäi t°: B° 
nhÆm m¶t nhân vÆt Ç¶c lÆp gi» chÙc 
Chû TÎch Ñy ban Nhân quyŠn, dành 
quyŠn bÕ phi‰u cho các quÓc gia Çã 
phê chuÄn các HiŒp Ü§c QuÓc t‰ Bäo 
vŒ Nhân quyŠn. 

  
 Nhân quyŠn: S¿ buôn ngÜ©i 

phát tri‹n månh 
B¶ Ngoåi Giao MÏ vØa tung ra m¶t 

bän báo cáo vŠ s¿ buôn bán ngÜ©i và 
các t° chÙc t¶i phåm tuy‹n ép phø n», 
trÈ con trong các dÎch vø mãi dâm 
ho¥c kh° sai nô lŒ. Các vø mua bán 

không nh»ng ti‰p tøc ÇŠu ÇŠu mà còn 
bành trÜ§ng trên toàn th‰ gi§i. Các con 
buôn quy mô khai thác s¿ nghèo Çói. 
H† hoåt Ç¶ng vô t¶i vå vì các chính 
quyŠn th© Ö ho¥c thi‰u can Çäm, ho¥c 
không có Çû phÜÖng tiŒn chÓng låi t¶i 
phåm Mafia liên quÓc gia. 

Bän báo cáo Ü§c lÜ®ng Mafia ki‹m 
soát ch¥t chë tØ 800.000 Ç‰n 900.000 
ngÜ©i và ÇÜa sang MÏ tØ 18.000 Ç‰n 
20.000. 

Nghèo Çói, các vø xung Ç¶t, các s¿ 
chuy‹n ti‰p ho¥c thay Ç°i Ç¶t ng¶t vŠ 
m¥t chính trÎ, n¶i chi‰n, khûng hoäng 
kinh t‰, tai ÜÖng thiên nhiên là nh»ng 
y‰u tÓ thuÆn l®i cho con buôn quÓc t‰. 

Nh»ng nÜ§c sau Çây n¢m trong 
danh sách Çen: Nosnie, Herzegovenie, 
Hy Låp, Haiti, Kazakhstan, Liberia, 
Ouzbekistan, c¶ng hòa Dominique, 
Soudan, Suriname, Th° Nhï Kÿ, Mi‰n 
ñiŒn, B¡c Hàn, Cu Ba, Georgie. Theo 
t° chÙc Lao Ç¶ng quÓc t‰, có 8,4 triŒu 
trÈ con bÎ ép làm nô lŒ ho¥c hành nghŠ 
mãi dâm. 

 
 Nóng bÙc tåi Hoa ThÎnh ñÓn 
Sau khi låc quan quá Ç¶, bây gi© 

các nhà chi‰n lÜ®c MÏ không th‹ loåi 
bÕ m¶t kÎch bän không th‹ tÜªng tÜ®ng 
ngày hôm qua nhÜng có th‹ xäy ra 
ngày hôm nay. R¢ng T°ng ThÓng 
Bush có th‹ rút gÀn h‰t quân, bÕ rÖi 
dân Irak vào tay các Ñy ban Cách 
mång HÒi giáo ho¥c Çäng Baas dÜ§i 
s¿ ki‹m soát cûa các l¿c lÜ®ng Nga, 
NhÆt, Âu Châu; MÏ vÅn gi» quyŠn 
ki‹m soát các gi‰ng dÀu hÕa. 

Có th‹ d¿ Çoán ÇiŠu nêu trên vì dÜ 
luÆn MÏ Çang lo m‡i ngày có ít nhÃt 1 
quân nhân MÏ ch‰t tåi Irak. S¿ can 
thiŒp làm sáng tÕ công lš bi‰n thành 
s¿ chi‰m Çóng gay go. Tình th‰ khá 
trÀm tr†ng Ç‰n n‡i ThÙ TrÜªng QuÓc 
Phòng MÏ Paul Wolfowitz nhÆn ÇÎnh 
m¶t cu¶c bình ÇÎnh cÜÖng quy‰t ª 
Bagdad, s¿ b¡t sÓng S. Hussein và s¿ 
ti‰n b¶ cø th‹ ª CÆn ñông m§i có th‹ 
ngæn ch¥n th©i xuÓng dÓc cûa TT. 
Bush. 

HÖn n»a, m¶t loåi ung thÜ, ung thÜ 
nói dÓi Çang rút rÌa chính quyŠn Bush. 
M†i ngÜ©i ÇŠu nói dÓi Ç‹ gây chi‰n 
tranh Irak. Trong m¶t quÓc gia mà 
"ngÜ©i ta không bao gi© nói dÓi", mà 
c¿u TT. Clinton sušt mÃt chÙc vì nói 
dÓi vŠ m¶t chuyŒn tình cäm læng 
nhæng không quan tr†ng l¡m, TT. 
Bush Çã cÓ š tÃn công tâm hÒn và sÙc 
tÜªng tÜ®ng lÆp th‹ cûa dân MÏ. Dï 
nhiên, các nhà chi‰n lÜ®c Çang rút vŠ 
cÓ thû. H† nhÆn ÇÎnh l‡i lÀm cûa TT. 
Bush là nói dÓi khi không cÀn thi‰t. Bªi 
TT quy‰t ÇÎnh không Ç‰m xÌa gì Ç‰n š 
ki‰n cûa ÇÒng minh, thì lÆp luÆn chÙng 
minh Irak có s¤n trong tay các vÛ khí 
hûy diŒt hàng loåt, cÛng không thành 
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công ngæn cän ÇÒng minh chÓng ÇÓi 
chi‰n tranh. M¶t nhà chi‰n lÜ®c nói 
thêm r¢ng nh»ng lš do gây chi‰n tranh 
quá nhiŠu, quá thuy‰t phøc cho Ç‰n 
n‡i nói dÓi không cÀn thi‰t n»a. Theo 
ông nÀy, vùng CÆn ñông là m¶t lò lºa, 
mÓi Çe d†a cho khÓi Tây phÜÖng. ñ‹ 
dÆp t¡t lò lºa, MÏ ÇÜ®c ch†n l¿a Ãy, và 
vì nh© vào v‰t thÜÖng 11-9-01, MÏ có 
th‹ phân biŒt Çâu là ÇiŠu nguy hi‹m 
s¡p Ç‰n. Khi trÆt t¿ °n ÇÎnh vŠ dân chû 
vãn hÒi trên vùng CÆn ñông, ÇÒng 
minh cûa MÏ cÛng nhÜ lÎch sº së quên 
vø cãi vã vŠ sách lÜ®c ÇÖn phÜÖng. 

Nh»ng ngøy biŒn và giä dÓi ÇŠu 
thÃt båi, vÆy thì có lš do nào Ç‹ vui 
mØng? M¶t sÓ chính trÎ gia rÃt hân 
hoan trÜ§c s¿ kiŒn MÏ së tháo chåy 
nhøc nhã. H† cho r¢ng nhÜ th‰ thÆt là 
công b¢ng và an ûi khi "ÇiŠu ác MÏ" bÎ 
trØng phåt. Quä thÆt, Çây là nh»ng š 
nghï vô trách nhiŒm. 

Trong th‰ gi§i cûa kÈ cuÒng tín, s¿ 
thÃt båi cûa MÏ xem nhÜ m¶t chi‰n 
th¡ng cûa S. Hussein ho¥c cûa HÒi 
giáo. NgÜ©i ta bi‰t vùng ÇÃt cûa HÒi 
giáo, chi‰n th¡ng bi‹u hiŒn š Tr©i. T¿ 
trách vì thÃt båi, ngÜ©i ta thiên hóa 
chi‰n th¡ng MÏ và ngÜ©i ta tung hô kÈ 
chi‰n th¡ng nhÜ kÈ có thiên mŒnh. 
Ghép và bäo Çäm ÇÎnh mŒnh này cho 
S.Hussein ho¥c nh»ng kÈ nÓi nghiŒp 
là m¶t thÃt båi vŠ m¥t tÜ tÜªng. Bªi 
gi»a MÏ cho dù cûa G.W. Bush ho¥c 
cûa phe bäo thû diŠu hâu và Irak cûa 
S. Hussein, có m¶t khoäng cách, m¶t 
khác biŒt to tÜ§ng. 

 
 N»u Ü§c: Nhà buôn vÛ khí bÎ 

b¡t 
Sau 18 tháng theo dõi, cÖ quan FBI 

MÏ và FSB Nga v§i s¿ tr® giúp  cûa cÖ 
quan phän gián Anh M5 tóm ÇÜ®c nhà 
buôn vÛ khí ngÜ©i Anh gÓc ƒn ñ¶ 
Hemad Lakhani tåi vùng phø cÆn N»u 
Ð§c. Nhà buôn vÛ khí tÜªng bán 1 hÕa 
tiÍn mang vai do Nga sän xuÃt cho 
m¶t t° chÙc khûng bÓ, thÆt s¿ là 1 
nhân viên FBI. 

TT. MÏ và Nga cùng theo dõi vø 
nÀy. Nga cung cÃp hÕa tiÍn không 
ngòi n° SA 18 IGLA (giÓng hÕa tiÍn 
Stinger MÏ, cho kÈ buôn lÆu. Hõa tiÍn 
nÀy có tÀm hoåt Ç¶ng 5 km. Dùng hÕa 
tiÍn ÇÎa không Ç‹ b¡n phi cÖ là m¶t ÇŠ 
tài gây nhiŠu lo âu k‹ tØ vø b¡n phi cÖ 
không thành công ª Mombasa Kenya 
(10-02). Theo B¶ An Ninh MÏ, có tÃt 
cä 750.000 hÕa tiÍn loåi trên räi rác 
kh¡p nÖi trên th‰ gi§i. 

  
 MÏ-Gia Nã ñåi: M¶t s¿ mÃt 

ÇiŒn  lÎch sº 
M¶t s¿ mÃt ÇiŒn lÎch sº xäy ra khi 

miŠn ñông B¡c MÏ và miŠn ñông Nam 
Gia Nã ñåi. Ngoài N»u Ð§c v§i 19 
triŒu dân, còn có nhiŠu thành phÓ khác 

không có ÇiŒn dùng nhÜ Cleveland 
(Ohio) v§i 3 triŒu dân, Detroit 4 triŒu 
dân. Tåi Gia Nã ñåi thû Çô Ottawa và 
thành phÓ l§n nhÃt Toronto (3 triŒu 
dân) chÎu thiŒt håi không nhÕ. 

Tuy nguyên nhân vø mÃt ÇiŒn chÜa 
ÇÜ®c xác ÇÎnh ch¡c ch¡n (tiêu dùng 
quá täi, sÃm sét? HŒ thÓng phân phÓi 
c° l‡ không tÜÖng xÙng v§i m¶t nÜ§c 
hiŒn Çåi?), nhÜng hÆu quä cûa nó thÆt 
tai håi. Không có ÇiŒn có nghïa là 
không có xe ÇiŒn, xe lºa. NgÜ©i Çi làm 
không có xe phäi ngû låi trên lŠ ÇÜ©ng, 
ho¥c ª phòng khách các cao Óc, ho¥c 
tåi sª làm. Mua s¡m phäi trä tiŠn m¥t. 
ThÎ trÜ©ng chÙng khoán Wall Street 
giäm 2/3 hoåt Ç¶ng. Tåi MÏ và Gia Nã 
ñåi, hàng không dân s¿ phäi hûy bÕ 
1.200 chuy‰n bay, giá phäi trä lên Ç‰n 
30 t› Çô la/ ngày (t°ng sän lÜ®ng n¶i 
ÇÎa cûa MÏ = 10.000 t› Çô la/ næm. 

  
 MÍ Tây CÖ: T° chÙc mÆu dÎch 

th‰ gi§i (WTO) thÃt båi vì bÃt ÇÒng 
gi»a Nam và B¡c bán cÀu 

Sau 5 ngày thäo luÆn gi»a 146 
T°ng TrÜªng ThÜÖng Måi tåi Cancun, 
cu¶c h†p WTO vŠ t¿ do mÆu dÎch th‰ 
gi§i k‰t thúc b¢ng m¶t thÃt båi. 4 hÒ sÖ 
Çã tÆp trung các mÓi dÎ ÇÒng và làm 
cho cu¶c h†p Ç° v«: 

- Nh»ng ÇŠ tài g†i là ÇŠ tài Tân Gia 
Ba vì nó ÇÜ®c ÇŠ cÆp Ç‰n tåi cu¶c h†p 
Tân Gia Ba 1997: ÇÀu tÜ, cånh tranh, 
s¿ trong sáng trong các thÎ trÜ©ng 
công c¶ng, s¿ dÍ dãi trong viŒc trao 
Ç°i... các nÜ§c Çang mª mang Çang 
g¥p khó khæn, 70 nÜ§c thu¶c nhóm 
nÀy ÇŠ nghÎ tri‹n hån s¿ thäo luÆn 
nhÜng các nÜ§c giàu không ÇÒng š. 

- Nông nghiŒp: có 2 phe tranh chÃp 
chung quanh hÒ sÖ này. M¶t bên, 
nhóm 21 nÜ§c Çang mª mang liên 
minh v§i nhóm Cairns gÒm các nÜ§c 
l§n sän xuÃt sän phÄm nông nghiŒp, 
v§i s¿ tr® l¿c cûa 90 nÜ§c nghèo, phÀn 
Çông là các nÜ§c Phi Châu. M¶t bên 
NhÆt, MÏ, Liên HiŒp Âu Châu, nh»ng 
nÜ§c tài tr® månh nŠn xuÃt cäng quÓc 
gia. Các nÜ§c Çang mª mang ho¥c 
các nÜ§c Çang vÜÖn lên, dÜ§i s¿ dÅn 
d¡t cûa ƒn ñ¶; Ba Tây và Trung QuÓc 
yêu cÀu các nÜ§c giàu, MÏ- NhÆt-Âu 
Châu xóa bÕ dÀn dÀn s¿ tài tr® xuÃt 
cäng trong m¶t th©i gian nhÃt ÇÎnh. 

- S¿ gia nhÆp thÎ trÜ©ng cûa các 
sän phÄm kÏ nghŒ: có nghïa là giäm 
b§t thu‰ quan và phÀn træm nhÆp 
cäng. Các nÜ§c nghèo cho bi‰t thu‰ 
quan là m¶t nguÒn thu thu‰ quan 
tr†ng. HÖn n»a, các nÜ§c Nam bán 
cÀu không th‹ hå thu‰ quan trong m¶t 
vài lãnh v¿c nhÜ tÖ løa, may m¥c. S¿ 
cånh tranh cûa Trung QuÓc là m¶t mÓi 
lo l§n. 

- Bông väi: MÏ không chÎu giäm s¿ 
tài tr® cho nên sän xuÃt quÓc gia (3 t› 

m‡i næm) theo s¿ yêu cÀu cûa Mali, 
Burkinafaso, Benin, Tchad. 

S¿ thÃt båi cûa cu¶c h†p Cancun 
Çã mang låi niŠm tin cho các nÜ§c 
nghèo, các nÜ§c Çang mª mang, trong 
š tÜªng WTO là m¶t câu låc b¶ cûa 
ngÜ©i giàu. Không Çû khä næng xúc 
ti‰n m¶t ki‹u mÅu toàn cÀu hóa công 
b¢ng hÖn. NhÜng nó không phäi là m¶t 
thäm kÎch cho MÏ và Liên HiŒp Âu 
Châu. Cä hai có th‹ ti‰p tøc th¡t nÓi 
các liên minh song phÜÖng và ÇÎa 
phÜÖng, mà không cÀn phäi qua trung 
gian WTO. Và các nÜ§c nghèo nhÃt Çã 
bÕ l« cÖ h¶i rút tÌa bài h†c vŠ s¿ ÇÒng 
thuÆn, vŠ thÕa hiŒp trong các cu¶c 
thäo luÆn, nhÃt là bÕ mÃt cÖ h¶i ch†c 
thûng ch‰ Ç¶ bäo tr® thu‰ quan cûa 
các nÜ§c giàu. 

  
 Phi Châu: Liberia sau 20 næm 

Ç¶c tài và n¶i chi‰n 
 Sau khi MÏ tØ chÓi chÌ huy m¶t 

Çåo quân can thiŒp hòa bình ª Liberia, 
H¶i ñÒng Bäo An ra nghÎ quy‰t cho 
phép l¿c lÜ®ng Tây Phi Châu Ç‰n thû 
Çô Monrovia. 

L¿c lÜ®ng Tây Phi Châu, Ç¥c biŒt 
là quân Ç¶i Nigeria m¶t cÜ©ng quÓc 
khu v¿c Çã "thÀu låi" nhiŒm vø bình 
ÇÎnh Liberia sau khi MÏ hÙa hËn Çäm 
nhÆn chi phí. Dù cho nghÎ quy‰t xác 
nhÆn "tình hình Liberia là m¶t Çe d†a 
cho hòa bình và an ninh quÓc t‰", 
nh»ng Çe d†a Ãy chÌ Çòi hÕi s¿ giäi 
quy‰t khÄn cÃp qua trung gian nh»ng 
nÜ§c láng giŠng, tuy nh»ng nÜ§c Ãy rÃt 
nghèo và kém khä næng. 

K‹ tØ khi chi‰n tranh lånh chÃm 
dÙt, Liberia tøt dÓc cùng lúc quÓc t‰ bÕ 
rÖi Phi Châu trên phÜÖng diŒn ÇÎa lš 
chính trÎ. Khác v§i Anh-Pháp tØng can 
thiŒp vào n¶i tình Sierra Leone và B© 
bi‹n Nga, MÏ không góp phÀn vào viŒc 
bình ÇÎnh Tây Phi Châu. DÜ luÆn quÓc 
t‰ và dân t¶c Liberia Çã ÇÒng š là MÏ 
có m¶t trách nhiŒm lÎch sº Ç¥c biŒt. 
Ngày qua ngày, dân Liberia mang xác 
ch‰t chÃt ÇÓng trÜ§c Tòa ñåi sÙ MÏ Ç‹ 
nh¡c nh« MÏ Çã mang dân nô lŒ ÇÜ®c 
t¿ do Ç‰n giäi ÇÃt nÀy Ç‹ thành lÆp 
quÓc gia Liberia. MÏ phäi có b°n phÆn 
vŠ m¥t Çåo ÇÙc 150 næm sau? Câu hÕi 
Çáng nêu lên vì MÏ tØng l®i døng 
Liberia nhÜ m¶t cæn cÙ th©i chi‰n tranh 
lånh. Tuy nhiên, dù Algerie Çã sa vào 
vòng båo l¿c, nhÜng không ai yêu cÀu 
Pháp can thiŒp 130 næm sau. Riêng 
LHQ tÕ ra bÃt l¿c trÜ§c tình trång khÄn 
cÃp dù 14.000 quân LHQ hiŒn có m¥t 
tåi nÜ§c k‰ cÆn Sierra Leone. 

Vì nh»ng lš do trên, quân l¿c Tây 
Phi Châu Çang ÇÙng trÜ§c m¶t nhiŒm 
vø båc bëo. Bªi không nh»ng phäi áp 
Ç¥t hòa bình b¢ng sÙc månh, mà còn 
phäi quän trÎ m¶t nÜ§c trÜ§c sau chÌ là 
m¶t mänh väi vá, cÃu tåo bªi các vùng 
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änh hÜªng cûa các lãnh chúa, mà 
T°ng ThÓng Charles Taylor là m¶t 
lãnh   chúa ít dã man nhÃt. 

Trong lúc ch© Ç®i, s¿ ra Çi cûa 
T°ng  ThÓng Taylor Ç¥t ra hai vÃn ÇŠ: 
Phäi ki‹m soát nh»ng ngÜ©i trung 
thành v§i ông, h† có th‹ bi‰n thành 
nh»ng tÜ§ng cÜ§p; Taylor ra Çi an 
toàn, tránh khÕi s¿ truy tÓ cûa tòa án 
Ç¥c biŒt dành cho các vø vi phåm 
nhân quyŠn và t¶i ác chi‰n tranh tåi 
Sierra Lione, nÖi Çây Taylor có m¶t 
trách nhiŒm n¥ng nŠ nhÃt, là m¶t thÃt 
båi cho nŠn công lš quÓc t‰. Cánh cºa 
së mª cho các nhà Ç¶c tài m¥c cä n‰u 
h† g¥p khó khæn Ç‹ thÜÖng lÜ®ng m¶t 
s¿ rút lui yên °n.  

Tuy nhiên, thách ÇÓ l§n nhÃt là 
Liberia phäi hòa giäi v§i chính mình. 
Hai phong trào n°i loån ÇÜ®c thành lÆp 
trên nŠn täng s¡c t¶c và ÇÜ®c lính 
Çánh thuê phø giúp. Cä hai Çang tranh 
giành các chi‰n l®i phÄm. Sau cùng, 
các quä trái phá mà ngÜ©i ta nä vào 
thÜ©ng dân chính là chû nhân ông cûa 
Liberia. Làm th‰ nào Ç‹ thay th‰ nó? 

  
 T¶i ác tåi Irak 
Vø mÜu sát tåi Nadiaf gây 82 ngÜ©i 

ch‰t trong sÓ có nhà lãnh Çåo Chiite 
ÇÜ®c hàng chøc triŒu tín ÇÒ tôn sùng. 
Vø mÜu sát nÀy ti‰p nÓi vø mÜu sát ª 
tòa ñåi sÙ Jordanie và ª trø sª LHQ 
v§i hÆu quä nhà ngoåi giao Ba Tây 
Sergio Viere De Mello, cÛng là Çåi diŒn 
LHQ tåi Irak, Çã dÅn d¡t Irak Ç‰n m¶t 
giai Ç†an m§i: giai Çoån khûng bÓ. 
Th¿c t‰ nÀy có nguy cÖ xäy ra thÜ©ng 
ngày. 

S¿ cÃu k‰t có th‹ có nhÜng chÜa 
ÇÜ®c chÙng minh gi»a Al Quaida, cánh 
c¿c Çoan HÒi giáo Chiite và nh»ng kÈ 
còn mÖ tÜªng Ç‰n S. Hussein hé l¶ 
cho thÃy nh»ng ngày mai Çáng lo ngåi. 
ñÓi v§i c¶ng ÇÒng quÓc t‰, bªi k‹ tØ 
Çây, nh»ng gì bi‹u hiŒn ngoåi quÓc và 
Tây phÜÖng có th‹ trª thành m¶t møc 
tiêu b¡n gi‰t. ñÓi v§i dân t¶c Irak vì 
dân t¶c nÀy bÎ kËt gi»a hai th‰ trÆn 
gi»a MÏ và nh»ng kÈ chû trÜÖng dùng 
båo l¿c; båo l¿c khûng bÓ chÓng Ç‰ 
quÓc. 

ñåi diŒn LHQ Çã tìm m†i cách Ç‹ 
thuy‰t phøc Çåi diŒn MÏ Paul Bremer 
là nên tæng cÜ©ng tính chÃt chính Çáng 
cûa H¶i ñÒng Chính Phû Irak lâm th©i. 
KÈ c¿c Çoan Çã Çánh hÖi ÇiŠu nÀy và 
Çã gi‰t ch‰t vÎ Çåi diŒn LHQ cùng lúc 
thúc ÇÄy nhân viên LHQ r©i khÕi Irak. 
Phe c¿c Çoan Sunnite (thi‹u sÓ) muÓn 
gieo r¡c s® hãi Ç‹ lung låc phe HÒi 
giáo Chiite (Ça sÓ 60%) có nhiŠu Çåi 
diŒn trong H¶i ñÒng Chính Phû Lâm 
Th©i. Sau vài thÆp niên cÀm quyŠn v§i 
phe Tikrit, bè phái S. Hussein, bây gi© 
phe Sunnite bÃt l¿c nhìn quyŠn l¿c cûa 
mình tan v«.  

ñÒng minh cûa MÏ hÜªng quyŠn t¿ 
trÎ ª vùng ÇÒi núi B¡c Irak, sau chi‰n 
tranh vùng VÎnh lÀn 1 (1991), dân 
Kurde có lš do chính Çáng t¿ hÕi làm 
th‰ nào Ç‹ duy trì và bäo vŒ quyŠn l®i. 
Trong lúc cÀn phäi làm m†i viŒc nhÜ 
vi‰t lên Hi‰n Pháp, t° chÙc bÀu cº và 
tái thi‰t ÇÃt nÜ§c. 

Cho dù trong tÜÖng lai, MÏ, ÇÒng 
minh và LHQ së k‰t h®p cùng nhau tái 
thi‰t Irak vŠ m¥t chính trÎ, kinh t‰, 
chính quyŠn Bush së g¥p khó khæn. 
Trên bình diŒn chính trÎ, trong th©i gian 
tiŠn vÆn Ç¶ng bÀu cº, ch¡c ch¡n Hoa 
ThÎnh ñÓn mong muÓn trút khÕi gánh 
n¥ng Irak càng nhanh càng tÓt, nhÜng 
không th‹ hy v†ng mang låi trÆt t¿ an 
ninh, n‰u không d¿a vào s¿ có m¥t dài 
hån cûa quân Ç¶i MÏ ª Irak, m¶t Irak 
dÀn dà bác bÕ Pax Americana. 

Th©i gian càng qua nhanh bao 
nhiêu thì h‡n Ç¶n xuÃt hiŒn càng 
nhanh bÃy nhiêu, và dân Irak tin tÜªng 
vào quân chi‰m Çóng càng ít bÃy 
nhiêu. RÃt còn s§m Ç‹ nói Ç‰n s¿ sa 
lÀy. NhÜng cu¶c phiêu lÜu do TT. Bush 
và các ÇÒng minh bäo thû mong muÓn 
có th‹ trª thành mÓi nguy hi‹m cho MÏ 
và cho tÃt cä m†i ngÜ©i. 

  
 OSlO ª CÆn ñông 
Tåi Do Thái-Palestine, ngÜ©i ta có 

cäm tÜªng nhÜ Çã träi qua m¶t ÇiŠu gì 
xäy ra rÒi. Do Thái gi‰t kÈ khûng bÓ, 
khûng bÓ trä ÇÛa. Gi‰t thÜ©ng dân 
càng nhiŠu càng tÓt. Do Thái ám sát 
thû lãnh t° chÙc Hamas, Hamas và t° 
chÙc thánh chi‰n Djihad hÙa hËn së 
chi‰m Tell Aviv, Haifa, Jerusalem 
trong bi‹n máu, ÇÒng th©i chÃm dÙt 
hÜu chi‰n v§i Do Thái. Do Thái trª låi 
chi‰m Çóng lãnh th° Palestine. 

Hi‹n nhiên là trong dÜ luÆn, Do 
Thái cÛng nhÜ Palestine không còn ai 
tin tÜªng vào "lÎch trình hòa bình", m¶t 
sän phÄm ra Ç©i trên ÇÓng Ç° nát ti‰n 
trình Oslo, trong cänh Çiêu tàn kháng 
chi‰n Antifada. Chính quyŠn Bush hÒi 
sÙc k‰ hoåch nÀy Ç‹ trau chuÓt hình 
änh cûa MÏ lúc MÏ s¡p sºa tÃn công 
Irak. 

Hòa bình phäi Çi qua m¶t ngõ 
khác, theo m¶t k‰ hoåch khác. MÏ 
không thành công dÅn d¡t Çôi bên 
tØng bÜ§c Çi Ç‰n møc tiêu ki‰n tåo m¶t 
nÜ§c Palestine sÓng bên m¶t nÜ§c Do 
Thái. Do Thái và Palestine không Çû 
khä næng bÜ§c nh»ng bÜ§c ng¡n song 
song Çi Ç‰n hòa bình: chÃm dÙt båo 
l¿c khûng bÓ Palestine, båo l¿c cûa 
nhóm HÒi giáo chû trÜÖng tÆn diŒt Do 
Thái: Do thái rút quân khÕi vùng chi‰m 
Çóng và chÃm dÙt ÇÜ©ng lÓi di dân 
chính thÙc hay không chính thÙc có 
nghïa công nhÆn m¶t nÜ§c Palestine. 

TrÜ§c vòng lÄn quÄn khûng bÓ- 
chÓng khûng bÓ, có lë không có m¶t 

lãnh tø Do Thái nào có uy tín Ç‹ xúc 
ti‰n cu¶c ÇÓi thoåi v§i Palestine; cÛng 
không có m¶t nhà chÙc trách Palestine 
nào có Çû phÜÖng tiŒn chính trÎ cÛng 
nhÜ quân s¿ Ç‹ ép bu¶c Hamas Çi vào 
ÇÜ©ng chính, trong bÓi cänh xã h¶i 
nghèo Çói tan v«.  

Do Thái-Palestine cÀn có m¶t kÈ 
Ç« ÇÀu chính trÎ quân s¿. Ví dø nhÜ 
LHQ ÇÜ®c ûy nhiŒm quän lš các lãnh 
th° và ÇÜ®c m¶t l¿c lÜ®ng quÓc t‰ bäo 
Çäm, dï nhiên v§i s¿ tham d¿ cûa MÏ. 
Và trong khuôn kh° s¿ Ç« ÇÀu nÀy 
giÓng nhÜ ª ñông Timor, Kosovo, viŒc 
chÓng các t° chÙc khûng bÓ và s¿ rút 
lui cûa quân Ç¶i Do Thái m§i có th‹ 
mang låi k‰t quä Ç‹ cuÓi cùng thành 
lÆp m¶t nÜ§c Palestine. 

  
 ƒn ñ¶-Do Thái: Tæng cÜ©ng 

s¿ h®p tác quân s¿ 
Ariel Sharon là Thû TÜ§ng Do Thái 

ÇÀu tiên vi‰ng thæm ƒn ñ¶ k‹ tØ ngày 
ƒn ñ¶ Ç¶c lÆp (1947). Thû TÜ§ng Do 
Thái ÇÜ®c ti‰p Çón nÒng hÆu và trong 
m¶t b»a tiŒc liên hoan, Thû TÜ§ng Do 
Thái và Thû TÜ§ng ƒn ñ¶ cùng bi‹u l¶ 
m¶t quan Çi‹m nhÜ nhau vŠ mÓi Çe 
d†a HÒi giáo ª Cachemire và 
Palestine. Cho nên cä hai cùng thúc 
ÇÄy s¿ h®p tác vŠ quÓc phòng trên nŠn 
täng an ninh và hoåt Ç¶ng chÓng 
khûng bÓ. 

K‹ tØ næm 1999, ƒn ñ¶ Çã nh© Do 
Thái làm cÓ vÃn vŠ vÃn ÇŠ du kích ª 
Cachemire. Vø khûng bÓ 11-9 Çã thúc 
ÇÄy Do Thái và ƒn ñ¶ h®p tác ch¥t 
chë hÖn. ƒn ñ¶ ÇŠ nghÎ thành lÆp trøc 
chi‰n lÜ®c gÒm MÏ, Do Thái, ƒn ñ¶ Ç‹ 
chÓng kÈ thù chung là khûng bÓ. HiŒn 
nay, Do Thái ÇÙng sau Nga là nhà 
cung cÃp vÛ khí trÎ giá hàng t› Çô-la 
cho ƒn ñ¶. MÓi liên hŒ ƒn ñ¶-Do Thái 
Çã gây lo ngåi cho Pakistan và 
Pakistan xem ƒn ñ¶ mua hŒ thÓng 
hÕa tiÍn chÓng hÕa tiÍn cûa Do Thái 
Çã gây nên s¿ mÃt cân b¢ng chi‰n 
lÜ®c khu v¿c. 

Cu¶c vi‰ng thæm nÀy cûa Thû 
TÜ§ng Do Thái Çã chÃm dÙt th©i kÿ 
New Delhi ûng h¶ Palestine, k‰t án Do 
Thái. Nó Çã xóa mÃt dÃu v‰t cuÓi cùng 
cûa chi‰n tranh lånh và mª thông cºa 
Ç‰n th©i kÿ ngoåi giao th¿c tiÍn. 

 
 Phi LuÆt Tân: M¶t cu¶c Çäo 

chánh không Ç° máu 
296 binh sï dÜ§i s¿ ÇiŠu khi‹n cûa 

70 sï quan, trong sÓ có nh»ng sï quan 
thu¶c các ÇÖn vÎ thiŒn chi‰n, th¿c hiŒn 
m¶t cu¶c Çäo chánh kéo dài 24 gi©. 
LiŠn sau Çó T°ng ThÓng Macapagal 
Arroyo xuÃt hiŒn trên Çài TV và tuyên 
bÓ dân chû së chi‰n th¡ng. 

NhÜng cu¶c n°i loån nÀy Çã nói lên 
nh»ng khó khæn cûa Phi LuÆt Tân, nån 
nhân cûa m¶t cÖn khûng hoäng kinh 
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t‰, khûng bÓ và nh»ng cu¶c n°i dÆy vÛ 
trang ly khai. Nhóm quân nhân n°i 
loån tÓ cáo nhà cÀm quyŠn tham 
nhÛng, t° chÙc nh»ng vø mÜu sát ª 
miŠn Nam Ç‹ nh¡m viŒn tr® MÏ, buôn 
bán vÛ khí cho các nhóm HÒi giáo và 
C¶ng sän. V§i trang bÎ thô sÖ, lÜÖng 
b°ng thÃp m¶t quân Ç¶i (120.000) phäi 
ÇÜÖng ÇÀu v§i nhóm C¶ng sän (vài 
chøc ngàn) và nhóm HÒi giáo ly khai ª 
phía Nam. M¥t khác, quân Ç¶i còn 
ÇÙng trÜ§c m¶t thº thách m§i: T° chÙc 
khûng bÓ ÇÒng minh cûa Al Quaida g†i 
là Jemaah Islamiyah. 

CÛng nhÜ các thi‰t ch‰ khác, quân 
l¿c Phi LuÆt Tân không tránh khÕi 
nh»ng hiŒn tÜ®ng tham nhÛng. Quân 
Ç¶i Çã gi» m¶t vai trò quan tr†ng trong 
vø bãi chÙc T°ng ThÓng Joseph 
Estrada và ûng h¶ Phó T°ng ThÓng 
Arroyo n¡m quyŠn. Bà T°ng ThÓng sº 
døng lá bài liên k‰t ch¥t chë v§i MÏ tØ 
ngày 11-9-01. MÏ Çã gia tæng viŒn tr® 
cho Phi và gªi hàng nghìn quân nhân 
Ç‰n Phi v§i lš do thao diÍn quân s¿ 
chung. NhÜng các biŒn pháp cûa nhà 
nÜ§c trÜ§c tình hình h‡n loån tÕ ra có 
gi§i hån. Dù dân chû chi‰n th¡ng, 
nhÜng tin thÀn quân sï sa sút trÜ§c m¶t 
nŠn kinh t‰ trì trŒ. 

 
 Nam Hàn: Vø t¿ sát chính trÎ 
M¶t nhà lãnh Çåo cao cÃp cûa m¶t 

công ty kÏ nghŒ t¿ sát, trong lúc ông là 
møc tiêu cûa cu¶c ÇiŠu tra, liên quan 
Ç‰n s¿ chuy‹n hàng triŒu Çô-la cho 
B¡c Hàn. Chung Mong Hun, Giám ÇÓc 
công ty Hyundai Asan Corp nhäy tØ 
tØng lÀu thÙ 12 sau khi Ç‹ låi m¶t vài 
bÙc thÜ giäi thích hành Ç¶ng cûa ông. 

Là con cûa nhà sáng lÆp Công ty 
Hyundai, Chung Ju Yung, Mong Hun 
là møc tiêu cûa cu¶c ÇiŠu tra chính 
Çáng Ç‰n c¿u T°ng ThÓng Kim ñåi 
Tr†ng. Chính quyŠn th©i Ãy bÎ tÓ cáo 
chuy‹n tiŠn (500 triŒu Çô-la) cho B¡c 
Hàn Ç‹ bäo Çäm cu¶c h†p thÜ®ng ÇÌnh 
lãnh tø Nam-B¡c Hàn næm 2000. 

Bình NhÜ«ng tÓ cáo khÓi ÇÓi lÆp 
Nam Hàn Çã xô Mong Hun vào ch‡ 
ch‰t, ÇÒng th©i tri‹n hån các cu¶c du 
lÎch và Çình chÌ hoåt Ç¶ng cûa công 
trÜ©ng ÇÜ©ng s¡t nÓi liŠn Nam B¡c. 

  
 B¡c Hàn: VÅn treo giá 
LÀn ÇÀu tiên, k‹ tØ khi B¡c Hàn tåo 

ra cu¶c khûng hoäng håt nhân, 6 nÜ§c 
Trung QuÓc, Nam B¡c Hàn, Nga, MÏ, 
NhÆt h†p tåi B¡c Kinh nh¢m hóa giäi 
s¿ cæng th£ng tåi bán Çäo TriŠu Tiên. 
T¿ nó, s¿ t° chÙc cu¶c thäo luÆn này, 
k‰t quä cûa cu¶c vÆn Ç¶ng tích c¿c 
cûa B¡c Kinh là m¶t ti‰n b¶ Çáng k‹. 
ñáng lë m¶t s¿ phÓi h®p Ça phÜÖng 
ÇÀu tiên nh¢m giäi Çáp bài toán TriŠu 
Tiên, có nghïa là bài toán an ninh ª Á 
ñông. 

TrÜ§c Çây, Bình NhÜ«ng chÌ muÓn 
nói chuyŒn tay Çôi v§i Hoa ThÎnh ñÓn, 
bây gi© tÕ ra nhÜ®ng b¶ khi chÃp nhÆn 
m¶t cu¶c thÜÖng thäo Ça phÜÖng. MÏ 
tuy không muÓn kš m¶t hiŒp Ü§c bÃt 
khä xâm phåm v§i B¡c Hàn, bây gi© 
cam k‰t không tÃn công phòng ngØa. 
V§i cu¶c h†p m¥t tåi B¡c Kinh, vÃn ÇŠ 
TriŠu Tiên trª thành m¶t vÃn ÇŠ khu 
v¿c, cho nên ngÜ©i ta d¿ Çoán cu¶c 
h†p khó Çåt thành công, bªi tÃt cä các 
phía ÇŠu có nh»ng quan Çi‹m khác 
biŒt, tuy muÓn thúc ÇÄy m¶t giäi pháp 
ngoåi giao. 

Trong khi MÏ toan tính thay Ç°i ch‰ 
Ç¶ B¡c Hàn, Ç‹ ÇÄy lui nguy hi‹m håt 
nhân, thì các nÜ§c khác Çeo Çu°i m¶t 
møc tiêu khác. Nhóm nÀy Ç¥t n¥ng 
vÃn ÇŠ giúp Ç« B¡c Hàn Ç‹ thoát khÕi 
cänh cô lÆp. B¡c Hàn søp Ç° có th‹ 
dÅn Ç‰n m¶t tình hình bÃt °n ª ÇÎa 
phÜÖng. Trung QuÓc, nÜ§c duy nhÃt 
ûng h¶ B¡c Hàn, nhÆn ÇÎnh tham v†ng 
cûa ÇÒng minh së tác håi Ç‰n quyŠn 
l®i cûa Trung QuÓc, bªi tham v†ng cûa 
B¡c Hàn tåo ra m¶t cu¶c chåy Çua vÛ 
trang. NhÆt Çã tæng cÜ©ng kho vÛ khí 
và së xúc ti‰n k‰ hoåch håt nhân, n‰u 
B¡c Hàn không chÎu tØ bÕ tham v†ng.  
S¿ có m¥t cûa Nga, cÛng là ÇÒng minh 
và cº chÌ khuy‰n khích B¡c Hàn. Nam 
Hàn vÅn duy trì ÇÜ©ng lÓi h®p tác và 
không bao gi© muÓn B¡c Hàn bÎ xóa 
tên trên bän ÇÒ. ñông Kinh muÓn 
mang vÃn ÇŠ dân NhÆt bÎ B¡c Hàn b¡t 
cóc vào thÆp niên 70-80 lên lÎch trình 
bàn cãi. S¿ bình thÜ©ng hóa ngoåi 
giao gi»a ñông Kinh và Bình NhÜ«ng, 
s¿ viŒn tr® kinh t‰, m¶t y‰u tÓ chính 
y‰u cûa giäi pháp toàn b¶ së tùy theo 
vào viŒc giäi quy‰t vÃn ÇŠ nån nhân bÎ 
b¡t cóc. 

NhÜ d¿ Çoán, cu¶c h†p B¡c Kinh 
không Çi Ç‰n m¶t k‰t quä cø th‹ nào. 
B¡c Hàn m¥c cä treo giá Ç‹ kéo dài 
cu¶c thÜÖng nghÎ. MuÓn sÓng còn, 
phäi ti‰p tøc nói chuyŒn. Trong th©i 
gian nÀy không ai muÓn Ç¶ng binh. 

  
 Cao Miên: BÀu cº quÓc h¶i 
1900 −ng cº viên thu¶c 23 Çäng 

phái tranh 123 gh‰ tåi QuÓc H¶i. 
NhÜng chÌ có 3 Çäng sáng giá: ñäng 
Nhân Dân Cao Miên (Hunsen) Çang 
chi‰m Üu th‰; ñäng M¥t TrÆn ThÓng 
NhÃt Cao Miên ñ¶c LÆp (ông Hoàng 
Norodom Ranaridoh), ñäng Sam 
Rainsy (tên nhà ÇÓi lÆp). 

ñäng cûa ÇÜÖng kim Thû TÜ§ng 
Hunsen ki‹m soát 90% hŒ thÓng hành 
chánh thôn quê, chi‰m 73 gh‰. ñäng 
Dân Chû Cao Miên là thÓi thân cûa 
ch‰ Ç¶ do Çoàn quân viÍn chinh Hà 
N¶i d¿ng lên vào thÆp niên 80. M¥t 
TrÆn ThÓng NhÃt chi‰m 26 gh‰ và 
Çäng Sam Rainsy chi‰m 17 gh‰. 

Næm 1992-1993, dÜ§i s¿ can thiŒp 
tr¿c ti‰p cûa LHQ, Cao Miên Çã h¶i 
nhÆp vào C¶ng ÇÒng QuÓc t‰ và ñäng 
Nhân Dân Cao Miên cûa Hunsen thÃt 
cº trÜ§c M¥t TrÆn ThÓng NhÃt. NhÜng 
c¿u Thi‰u Tá Khmer ñÕ Hunsen ki‹m 
soát hŒ thÓng hành chánh, quân Ç¶i, 
cänh sát. Tuy nhiên Hunsen phäi mª 
m¶t cu¶c vÆn Ç¶ng Ç‹ thành lÆp liên 
danh cÀm quyŠn bªi Hunsen phäi làm 
vØa š nh»ng ngÜ©i cho tiŠn. 

Trong m¶t quÓc gia không có m¶t 
xã h¶i dân s¿, båo l¿c xäy ra nhÜ cÖm 
b»a. S¿ thay Ç°i là m¶t viŒc khó làm. 
M¶t quÓc gia còn trong vòng h‡n Ç¶n, 
phát tri‹n 5% chÜa Çû Ç‹ giäi quy‰t 
250.000 viŒc làm/ 1 næm; ÇÀu tÜ ngoåi 
quÓc gÀn nhÜ không có (100 triŒu 
Euro/1 næm) tình hình chính trÎ cæng 
th£ng hÖn khi vua Sihanouk ch‰t. S¿ 
k‰ nghiŒp së khó khæn vì phe bäo 
hoàng tÕ ra lÕng lÈo trên lãnh v¿c 
chính trÎ. 

  
 Thái Lan: Thû lãnh khûng bÓ 

sa lÜ§i 
Cänh sát Thái Lan thành công 

giæng lÜ§i b¡t Riduan Ismamudoin, còn 
g†i là Hambali ÇÜ®c Hoa ThÎnh ñÓn 
xem nhÜ m¶t trong nh»ng kÈ khûng bÓ 
nguy hi‹m nhÃt. 

Hambali mang quÓc tÎch Nam 
DÜÖng, là ÇÀu não cûa t° chÙc 
Temaah Islamiyah, m¶t t° chÙc bí mÆt 
có liên hŒ v§i Al Quaida. Cänh sát Thái 
Lan còn khám phá nhiŠu chÃt n° và vÛ 
khí. T° chÙc JI Çã ÇÎnh t° chÙc nh»ng 
vø mÜu sát vào tháng 10 tåi V†ng Các 
lúc cu¶c h†p thÜ®ng ÇÌnh Á Châu Thái 
Bình DÜÖng mª màn v§i s¿ tham d¿ 
cûa TT. Bush. 

 
 Khûng bÓ tåi ñông Nam Á 
Khûng bÓ vØa th¿c hiên m¶t cu¶c 

mÜu sát b¢ng xe chÃt n° trÜ§c khách 
sån Marriott Djakarta. Theo B¶ N¶i Vø 
Nam DÜÖng, vø mÜu sát nÀy là tác 
phÄm cûa m¶t toán cäm tº, xét vŠ th‹ 
thÙc hành Ç¶ng nó giÓng nhÜ vø mÜu 
sát ª Bali (12-10-02). Nhà chÙc trách 
nghï ngay Ç‰n t° chÙc HÒi giáo 
Jemaah Islamiyah (JI). T° chÙc nÀy có 
trách nhiŒm Ç‰n m¶t loåt mÜu sát tØ 
næm 1999 tåi Phi LuÆt Tân và Nam 
DÜÖng. Vø hoåt Ç¶ng ÇÅm máu nÀy 
xäy ra 2 ngày trÜ§c khi Tòa án k‰t t¶i 
30 nhà HÒi giáo dính líu Ç‰n vø Bali và 
Çúng vào lúc lãnh tø Ji Aby Baasair ra 
trÜ§c vành móng ng¿a. Vø mÜu sát 
Marriott là m¶t cänh cáo gªi Ç‰n cho 
chính quyŠn Nam DÜÖng ÇÒng th©i là 
m¶t thông ÇiŒp cho MÏ? 

Y‰u th‰ k‹ tØ ngày 11-9-01, sau 
nhiŠu vø b¡t giam các nhà hoåt Ç¶ng 
HÒi giáo ª Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Nam 
DÜÖng, Thái Lan, Cao Miên, JI chÙng 
tÕ còn có nhiŠu khä næng tác håi. TÆp 



  

viên giác 137 tháng 10 næm 2003 86

Çoàn lãnh Çåo JI mà tham v†ng là triŒu 
tÆp 250 triŒu dân HÒi giáo ñông Nam 
Á, trong m¶t quÓc gia HÒi giáo r¶ng 
l§n Çã tÕ ra cÜÖng quy‰t k‹ tØ vø Bali 
và Çang chïa mÛi dùi vào các quÓc gia 
y‰u kém. 

TØng chåm trán v§i nhiŠu vø n°i 
loån v§i nhiŠu nguyên nhân khác 
nhau, các nÜ§c lÕng lÈo nhÜ Phi LuÆt 
Tân, Nam DÜÖng không có Çû phÜÖng 
tiŒn Ç‹ duy trì trÆt t¿ an ninh và che 
chª quyŠn l®i cûa ngoåi quÓc. Tåi Phi 
LuÆt Tân, m¶t nhóm sï quan t¿ n°i 
loån tÓ cáo m¶t sÓ lãnh Çåo quân s¿ 
bán vÛ khí cho quân phi‰n loån ly khai 
HÒi giáo, ho¥c c¶ng sän. TrÀm tr†ng 
hÖn n»a, h† xác nhÆn Çang n¡m gi» 
nhiŠu b¢ng c§ chÙng tÕ các vø mÜu 
sát gÀn Çây là tác phÄm cûa các nhà 
lãnh Çåo quân s¿ Çã nhÆn thêm viŒn 
tr® MÏ. 

Nam DÜÖng, Phi LuÆt Tân, hai bán 
Çäo r¶ng l§n nÖi mà nhiŠu l¿c lÜ®ng 
bán quân s¿ ÇÜ®c thành lÆp, có biên 
gi§i khó ki‹m soát. ñiŠu nÀy tåo thuÆn 
l®i cho các vø buôn bán ma túy, ngÜ©i, 
vÛ khí. Các quân nhân v§i lÜÖng b°ng 
thÃp kém, không ÇÜ®c huÃn luyŒn kÏ 
Ç‹ ÇÓi phó v§i tình hình n°i loån ly khai 
chûng t¶c, chính trÎ. H† b¡t bu¶c phäi 
sÓng trên hiŒn trÜ©ng nhÜ tham nhÛng, 
cÜ§p bóc. Hai chÃt Ç¶c nÀy tåo ÇiŠu 
kiŒn tÓt cho nhiŠu nhóm t¶i phåm, tØ 
nhóm phá rØng bÃt h®p pháp tåi Nam 
DÜÖng, Ç‰n các vø b¡t cóc tÓng tiŠn tåi 
Phi LuÆt Tân. T° chÙc JI lao vào kë hª 
nÀy Ç‹ tuyên truyŠn và t° chÙc các vø 
khûng bÓ. 

  
 B¡c kinh: Tòa án xº kín 
ñây là m¶t vø xº án chính trÎ ÇÀu 

tiên tåi B¡c Kinh, theo nh»ng thû tøc 
không thay Ç°i so v§i th©i gian trÜ§c, 
k‹ tØ khi nhóm lãnh Çåo m§i cÀm 
quyŠn tåi Trung QuÓc. BÎ xét xº trong 
vòng 3 gi©, sau 15 tháng bÎ giam cÀm 
vŠ t¶i làm gián ÇiŒp cho ñài Loan và 
nhÆp cänh bÃt h®p pháp, Yang Jianli tœ 
nån tåi MÏ tØ 1989 trên lš thuy‰t có th‹ 
lãnh án tº hình. Yang không nhÆn t¶i. 

Trong th©i gian xét xº, gia Çình và 
nhân viên tòa ñåi sÙ MÏ không ÇÜ®c 
phép tham d¿ phiên tòa. Là nhà Toán 
h†c tœ nån tåi Boston, nhÜng còn gi» 
quÓc tÎch Trung QuÓc, Ông tuyên bÓ 
ông có quyŠn vŠ thæm quê hÜÖng và 
nhân dÎp quan sát phong trào công 
nhân Çang khuÃy Ç¶ng Trung QuÓc. 

TrÜ©ng h®p Jianli là trÜ©ng h®p các 
nhà ÇÓi lÆp Trung QuÓc tœ nån tåi MÏ. 
H† bÎ b¡t rÒi lãnh án vì t¶i gián ÇiŒp. 
ña sÓ lãnh án n¥ng rÒi bÎ tÓng xuÃt. 
B¡c Kinh không muÓn gây hiŠm khích 
v§i Hoa ThÎnh ñÓn. 

  
 Trung quÓc: Trai thØa gái 

thi‰u 

SÓ bé trai sinh ra nhiŠu hÖn sÓ bé 
gái, tåo ra s¿ mÃt quân b¢ng vŠ t› lŒ 
gi§i tính ª Trung QuÓc, m¶t trong 
nh»ng bài toán nghiêm tr†ng mà vùng 
nông thôn phäi giäi Çáp. 

Theo bän thÓng kê 2000, sÓ bé trai 
sinh ra vÜ®t sÓ bé gái ít nhÃt là 6 bé. 
(Ÿ các nÜ§c khác, t› lŒ nÀy Çåt tØ 5 
Ç‰n 7 trÈ) cho nên, có khoäng trên 70 
triŒu Çàn ông Trung QuÓc së không 
tìm ÇÜ®c v®. 

Tình trång Çàn ông Çông hÖn phø 
n» là k‰t quä cûa quÓc sách "1 c¥p v® 
chÒng 1 con". ñiŠu luÆt 5 và 12 vŠ 
LuÆt Hôn Nhân quy ÇÎnh, v® ho¥c 
chÒng së bÎ phåt n‰u vi phåm. Tåi Çô 
thÎ ÇÜa ra giÃy chÙng nhÆn 1 con, thì 
lÜÖng b°ng së khá hÖn và có th‹ có 
m¶t cæn nhà khang trang hÖn. N‰u có 
ÇÙa con thÙ hai tÃt cä các quyŠn l®i 
nêu trên ÇŠu bÎ xóa bÕ. Tåi thôn quê, 
có ÇÙa con thÙ 2 phäi n¶p phåt tØ 
3.000 Ç‰n 5.000 quan, 1 sÓ tiŠn khá 
l§n có th‹ giúp sinh sÓng trong nhiŠu 
næm. Vì truyŠn thÓng tr†ng nam khinh 
n», nhiŠu bào thai gái bÎ phá, nhiŠu bé 
gái bÎ vÙt bÕ ngoài ÇÜ©ng ho¥c ngÜ©i 
ta gi‰t bé gái sÖ sinh nhÜ gi‰t mèo. 

 
 ViŒt nam: T°ng giám ÇÓc 

công ty liên doanh An ñông bÎ khªi 
tÓ 

Công an thành phÓ Sài Gòn vØa 
khªi tÓ Chiu Chao Yen, ngÜ©i ñài Loan 
vŠ t¶i thi‰u trách nhiŒm, gây hÆu quä 
nghiêm tr†ng; hai phø tá Chang Sung 
Yi, Giám ÇÓc vÛ trÜ©ng Caeser, bà 
Chuang Huei Tsu, Giám ÇÓc khách 
sån Caeser và 8 tòng phåm ViŒt Nam 
vŠ t¶i t° chÙc và môi gi§i mãi dâm.  

Công ty khách sån nhà hàng 
Caeser n¢m trong Trung tâm ThÜÖng 
måi và DÎch vø An ñông ÇÜ®c thành 
lÆp næm 1992. Ngành hoåt Ç¶ng cûa 
công ty là kinh doanh khách sån nhà 
hàng, vÛ trÜ©ng, karaoke, tÄm quÃt. 
Các hoåt Ç¶ng nÀy ÇÜ®c t° chÙc kín 
Çáo trong khách sån Caeser cånh ch® 
An ñông. Tuy giá bán dâm rÃt cao 
(100 Çô la), khách nÜ§c ngoài lui t§i 
nÜ©m nÜ®p. Các T° trÜªng, Quän lš, 
Ti‰p viên (400 ngÜ©i) phäi Çåt doanh 
thu 10.000 Çô la/tháng, b¢ng không së 
bÎ sa thäi. 

 
 ñäng c¶ng sän ViŒt Nam 

kinh tài 
Báo Sàigòn Giäi Phóng cho bi‰t 

trong sáu tháng ÇÀu næm 2003, Ban 
Tài Chánh thành ûy Sài gòn ÇiŠu hành 
ngân sách quän lš và t° chÙc hoåt 
Ç¶ng sän xuÃt kinh doanh tåo nguÒn 
thu b° sung cho ngân sách cûa Çäng 
khá tÓt. T°ng ngân sách cûa Çäng 
C¶ng sän trong 6 tháng ÇÀu næm 2003 
Çåt 45 t› ÇÒng, riêng hoåt Ç¶ng sän 

xuÃt kinh doanh Çåt 2.793 t› ÇÒng, l®i 
nhuÆn 62 t› ÇÒng. 

Trong th‹ ch‰ C¶ng sän, Çäng CS 
làm chû, ngân sách cûa Çäng n¢m 
trong ngân sách quÓc gia. Trên 
nguyên t¡c, Çäng có Çû nguÒn tài 
chánh chi tiêu. NhÜng viŒn lë Çäng có 
nhiŠu nhu cÀu cûa Çäng (tÆu trø sª, 
mua xe, phân chia, æn chia...), Çäng 
chi tiêu mà không cÀn thông qua ngân 
sách. ñäng kinh tài là lë ÇÜÖng nhiên. 

 
 ñÜ©ng dây chåy án 
Tåi kÿ h†p thÙ 12 H¶i ÇÒng Nhân 

dân Thành phÓ khóa 6, các dân bi‹u 
tÆp trung nghe l©i chÃt vÃn liên quan 
Ç‰n 27 sª, ngành. VŠ ngành tÜ pháp, 
ngÜ©i dân nghi ng© có m¶t ÇÜ©ng dây 
chåy án.  

-Vø thÙ 1: 2 thÜ kš Tòa án nhân 
dân thành phÓ Huÿnh thÎ Tú Anh lãnh 
5 næm tù vì làm môi gi§i hÓi l¶ và Bùi 
Thanh Phú lãnh 3 næm tù vì t¶i lØa Çäo 
chi‰m Çoåt tài sän. 

-Vø thÙ 2: VÛ Tr†ng HiŠn thÄm 
phán Tòa án nhân dân thành phÓ l®i 
døng quyŠn hån và s¿ tín nhiŒm, 
chi‰m Çoåt 3 lÜ®ng vàng và 6 triŒu 
ÇÒng. 

-Vø thÙ 3: 1 ÇÖn khi‰u nåi thay Ç°i 
thÄm phán NguyÍn ñÙc Hånh và thÜ 
kš NguyÍn Häi Vân vì lš do thÄm phán 
Çòi ÇÜa Çû 4.000 Çô la m§i nhÆn giúp 
Ç«. 

 
 Tình hình t¶i phåm Sài 

gòn 
Trong 6 tháng ÇÀu næm 2003, nhà 

chÙc trách triŒt phá 200 bæng nhóm, 
b¡t 1.029 ÇÓi tÜ®ng; khám phá 1.559 
vø phåm pháp hình s¿, b¡t 2.035 ÇÓi 
tÜ®ng. Bän báo cáo còn ghi thêm có 
576 vø cÜ§p gi¿t, tr¶m c¡p, c© båc, ma 
túy, tåm gi» 592 ÇÓi tÜ®ng; 2.693 ÇÓi 
tÜ®ng bÎ giam vì t¶i gi‰t ngÜ©i, b¡t cóc, 
giä danh công an tÓng tiŠn. 

Tham nhÛng vÅn còn nghiêm 
tr†ng. Phát hiŒn nhiŠu, xét xº cÛng 
nhiŠu, song tŒ nån không giäm, trong 
Çó tæng thêm nhiŠu vø tham nhÛng ª 
cÃp cao quyŠn hành, xoáy bòn cûa 
công hàng træm t› båc. 

 
 Con mu‡i t¶i phåm 
NgÜ©i C¶ng sän Çã hi‹u cái Ç¶ng 

cÖ quan tr†ng nhÃt cûa s¿ mª mang 
phát tri‹n là s¿ cånh tranh v§i ngÜ©i 
khác. H† không nh»ng Çã Çoån tuyŒt 
v§i 10 næm t¿ cÃp t¿ túc v§i hÆu quä là 
ViŒt Nam C¶ng Hòa Xã H¶i Chû Nghïa 
là m¶t quÓc gia nghèo và låc hÆu, mà 
còn cªi mª v§i th‰ gi§i bên ngoài, m¶t 
s¿ cªi mª h‰t sÙc cÀn thi‰t. 

ñÓi v§i nhóm lãnh tø ÇÀu não, 
muÓn cho ViŒt Nam ti‰n b¶, b¡t bu¶c 
phäi mª cºa s°. BÃt cÀn n‰u mu‡i bay 
vào và các con mu‡i Çã Çúng hËn. M¶t 
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trong nh»ng con mu‡i Çang ÇÓt 
VNCHXHCN, là con mu‡i t¶i phåm. 

M¶t th©i, Çäng CS Çã ÇÄy lui mãi 
dâm, cÜ§p bÓc, gi‰t ngÜ©i, buôn ngÜ©i. 
RÒi vào nh»ng thÆp niên 80-90, qua 
ngõ Ç°i m§i, nh»ng tai ách truyŠn 
thÓng không nh»ng xuÃt hiŒn trª låi mà 
còn xuÃt hiŒn rÀm r¶ hÖn, quy mô hÖn. 
NgÜ©i ta tr¶m cÜ§p, gi‰t ngÜ©i, hi‰p 
dâm, t° chÙc tÓng tiŠn... ñiŠu gì Çã 
xäy ra ? 

ñó là s¿ k‰t h®p gi»a các hiŒn 
tÜ®ng h‰t sÙc ÇÖn giän. TØ næm 1975 
Ç‰n næm 1986, Công an Çã räi quân 
trên toàn quÓc theo chi‰n thuÆt bàn 
c©. Công an Çã th¿c thi quyŠn l¿c cänh 
sát, tÜ pháp và giam gi» trên m¶t khÓi 
dân bÎ giam hãm trong m¶t khoäng 
trÓng nhÃt ÇÎnh. Th‰ nhÜng Ç°i m§i Çã 
tÜ§c mÃt phÀn nào quyŠn l¿c cûa 
Công an. D¿a vào t¿ do kinh t‰, ngÜ©i 
dân Çi låi h‰t sÙc dÍ dàng, do Çó thoát 
khÕi hŒ thÓng ki‹m soát lÅn nhau, hŒ 
thÓng theo dõi cûa Ñy ban Dân phÓ, 
cûa ÇÖn vÎ. Nam n» r©i xa gia Çình, 
không nh»ng h† thoát khÕi cänh sát 
công an mÆt vø mà còn thoát khÕi änh 
hÜªng truyŠn thÓng gia Çình. TrÆt t¿ 
HÒ Chí Minh Çã lung låc trÆt t¿ truyŠn 
thÓng rÒi t¿ lung låc. T¿ do kinh t‰ thúc 
ÇÄy lòng ham muÓn tiêu dùng. Nh»ng 
con sÓ thÓng kê vŠ t¶i phåm Çû loåi 
Çáng lo ngåi. T¶i phåm kinh t‰ gia tæng 
thÃy rõ: Tham nhÛng, buôn lÆu, lÜ©ng 
gåt, buôn bán bÃt chính Çû loåi. 

 
 Quan ÇÕ tham nhÛng 
TrÀm tr†ng hÖn h‰t là nh»ng con 

sÓ thÓng kê vŠ t¶i phåm, không bao 
gi© bao gÒm nh»ng lãnh tø ÇÎa phÜÖng 
ho¥c trung ÜÖng tham ô, mà ngÜ©i ta 
che giÃu trong lúc ch© Ç®i s¿ thanh 
trØng. Tham nhÛng, v‰t thÜÖng cûa tÃt 
cä các nÜ§c låc hÆu và chÆm ti‰n. M¶t 
phÀn l®i l¶c cûa xí nghiŒp l†t vào túi 
riêng cûa các quan Çäng viên. Thû tøc 
quà cáp còn thÎnh hành, ÇÜ®c sº døng 
Ç‹ rút ng¡n các th‹ thÙc làm æn. ñÀu 
tÜ ngoåi quÓc càng gia tæng, tham 
nhÛng càng lan tràn. 

Tham nhÛng tÆp th‹ v§i s¿ tham 
gia cûa nhiŠu ngÜ©i, chính phåm æn 
mi‰ng l§n, tùng phåm æn mi‰ng nhÕ 
hÖn. Hành Ç¶ng phi pháp công khai 
mà không bÎ tÓ cáo. ñÜa tiŠn hÓi l¶, 
tiŠn tham nhÛng Ç‰n qua trung gian 
các ngân hàng, k‹ cä ngân hàng ngoåi 
quÓc. 

Làm æn tÆp th‹ tinh vi, chia phÀn 
ÇÒng ÇŠu, dùng quyŠn l¿c cûa t° chÙc, 
Çäng Çã vô hiŒu hóa ngÜ©i trong såch, 
loåi ra khÕi cÖ quan, có khi ÇÜa vào tù 
v§i t¶i danh nào Çó, nh»ng ai liêm sÌ 
chÓng ÇÓi. 

Nhà cÀm quyŠn thÜ©ng phóng ra 
nh»ng Ç®t gi‰t mu‡i, nhÜng mu‡i vÅn 
ti‰p tøc bay qua cºa s°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành PhÓ Rowley (Mass.) 
Ra NghÎ Quy‰t C© Vàng 

 
(Rowley - VNN) Vào lúc 8 gi© tÓi 

ngày 15/9/03, ông Attilio J. Paglia ThÎ 
TrÜªng thành phÓ Rowley thu¶c ti‹u 
bang Massachusetts Çã kš NghÎ quy‰t 
vinh danh lá C© Vàng, và công nhÆn lá 
c© này là bi‹u tÜ®ng cûa C¶ng ÇÒng 
ngÜ©i ViŒt tåi Çây. Rowley là m¶t thành 
phÓ n¢m cách Boston 25 d¥m vŠ phiá 
B¡c. M¶t phái Çoàn tØ các thành phÓ 
lân cÆn nhÜ Lowell Lawrence, 
Randolph, Everett, Boston do ông Hà 
Væn Häi, H¶i TrÜªng H¶i C¿u SVSQ 
TrØ BÎ Thû ñÙc hÜ§ng dÅn Çã Ç‰n 
phòng Khánh Ti‰t thành phÓ Rowley 
Ç‹ nhÆn NghÎ Quy‰t C© Vàng.  

Mª ÇÀu bu°i lÍ, ông ThÎ TrÜªng Çã 
cäm Ön ÇÒng bào ViŒt Nam Çã Ç‰n 
c¶ng tác v§i thành phÓ. Sau Çó là lÍ 
chào QuÓc Kÿ ViŒt-MÏ, và lÍ kš ban 
hành bän nghÎ quy‰t, trong Çó, thành 
phÓ Rowley "trong tinh thÀn cûa ngày 
Liên HiŒp QuÓc T‰ 2003, quy‰t ÇÎnh 
h‡ tr® cho C¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt tåi 
Hoa Kÿ b¢ng cách công nhÆn lá C© 
Vàng 3 s†c ÇÕ là bi‹u tÜ®ng chính thÙc 
cûa c¶ng ÇÒng, cÛng nhÜ vinh danh 
nh»ng n‡ l¿c cûa c¶ng ÇÒng trong 
công cu¶c ÇÃu tranh cho dân chû, 
nhân quyŠn, và t¿ do tôn giáo tåi ViŒt 
Nam".  

Bu°i lÍ Çã chÃm dÙt hÒi 9 gi© tÓi 
trong niŠm hân hoan cûa m†i ngÜ©i. 
 
 

LÍ Kš NghÎ Quy‰t C© Vàng 
tåi Thành PhÓ Garland, TX 

 

(Garland - VNN) Lúc 6 gi© 30 chiŠu 
ngày thÙ ba 16 tháng 9 næm 2003, tåi 
tiŠn Çình tòa thÎ sänh cûa thành phÓ 
Garland ti‹u bang Texas, Çã diÍn ra 
bu°i lÍ ban hành nghÎ quy‰t công nhÆn 
lá C© vàng 3 s†c ÇÕ là bi‹u tÜ®ng cûa 
C¶ng ÇÒng ngu©i MÏ gÓc ViŒt tåi Çây. 

Sau m¶t th©i gian dài miŒt mài vÆn 
Ç¶ng, v§i s¿ h‡ tr® kÏ thuÆt và tinh 
thÀn cûa các anh em trÈ, các thân hào 
nhân sï, các h¶i Çoàn, Çây quä là m¶t 
thành công l§n lao cho C¶ng ñÒng 
NgÜ©i ViŒt QuÓc Gia toàn vùng. 
Garland là m¶t thành phÓ nhÕ, có 
khoäng trên 10.000 ngÜ©i ViŒt sinh 
sÓng, và trong dÎp này ÇÒng bào kh¡p 
miŠn Dallas-Fort Worth metroplex Çã 
không quän Çu©ng xa, cùng vŠ Çây, tŠ 
t¿u nÖi tòa thÎ chính thành phÓ Garland 
Ç‹ chia nhau niŠm vui hi‰m có nÀy.  

Ngoài quš vÎ Çåi diŒn Ban ChÃp 
Hành cûa 2 C¶ng ñÒng Ngu©i ViŒt 
QuÓc Gia vùng Garland và Dallas-Fort 
Worth, còn có nh»ng vÎ trong H¶i ÇÒng 
quän trÎ cûa C¶ng ÇÒng, quš vÎ Çåi 
diŒn các h¶i Çoàn, các vÎ bô lão, các 
anh chÎ em trÈ v.v... là nh»ng ngÜ©i tØ 
lâu Çã Çóng góp nhiŠu cho s¿ hình 
thành và phát tri‹n cûa c¶ng ÇÒng tåi 
ÇÎa phÜÖng. 

Trong diÍn væn Ç†c trÜ§c các NghÎ 
viên H¶i ÇÒng thành phÓ và quan 
khánh cùng quš vÎ Çåi diŒn C¶ng ñÒng 
ViŒt Nam, ông ThÎ trÜªng Bob Day Çã 
phát bi‹u: "....Sau gÀn 30 næm Ç‰n 
ÇÎnh cÜ tåi ÇÃt nÜ§c nÀy, nh»ng ngÜ©i 
MÏ gÓc ViŒt, khªi ÇÀu tØ nh»ng bàn tay 
tr¡ng, h† Çã Çóng góp rÃt nhiŠu cho s¿ 
phÒn vinh cûa thành phÓ chúng ta nói 
riêng và ti‹u bang Texas nói chung. 
Hôm nay, tôi thay m¥t cho các NghÎ 
viên cûa H¶i ÇÒng thành phÓ, kš tên 
ban hành NghÎ quy‰t công nhÆn lá C© 
Vàng là bi‹u tÜ®ng chính thÙc cûa 
C¶ng ÇÒng ngÜ©i MÏ gÓc ViŒt cÜ ngø 
trong thành phÓ Garland......". ñÜ®c 
bi‰t NghÎ quy‰t C© Vàng tåi Garland 
ÇÜ®c chính ông ThÎ TrÜªng bäo tr®. 

ñ‰n 7 gi© chiŠu, theo nghÎ trình 
sinh hoåt chính thÙc cûa H¶i ÇÒng 
thành phÓ Garland, sau khi ông ThÎ 
TrÜªng Bob Day công bÓ quy‰t ÇÎnh 
chÃp nhÆn lá c© cûa chúng ta, m¶t vÎ 
Çåi diŒn C¶ng ñÒng ViŒt Nam Çã trao 
t¥ng ông ThÎ TrÜªng và quš NghÎ viên 
có m¥t m¶t lá C© Vàng Ç‹ lÜu niŒm. 
Theo thû tøc thành phÓ, ngày 2 tháng 
10 t§i Çây, toà thÎ chính së trao nguyên 
bän nghÎ quy‰t chính thÙc cho C¶ng 
ñÒng ViŒt Nam Garland.  

 
Thành công tÓt ÇËp nÀy, låi m¶t lÀn 

n»a nêu cao chính nghïa cûa ngÜ©i 
ViŒt T¿ Do trong công cu¶c ÇÃu tranh 
dân chû cho ViŒt Nam, góp phÀn cùng 
ÇÒng bào kh¡p nÖi trên m¥t trÆn ngoåi 
vÆn tåi häi ngoåi. 

 
Lá c© vàng ba s†c ÇÕ thân yêu cûa 

chúng ta, bi‹u tÜ®ng cho s¿ trân quš 
và khát khao t¿ do dân chû, tØ nay 
chính thÙc là bi‹u tÜ®ng trong m†i sinh 
hoåt tåi thành phÓ Garland thân 
thÜÖng nÀy.  
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TµNH TRåNG 
TÔN GIÁO TåI 
VIŒT NAM Và 
NH»ng mâu 

thuÅn 
 

ñinh ThÎ Kim Oanh 

    

ài vi‰t này ÇÜ®c th¿c hiŒn sau 
khi xäy ra s¿ kiŒn Thû TÜ§ng 

Chính phû ViŒt Nam Phan Væn Khäi 
ti‰p Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang -
m¶t tù nhân cûa ch‰ Ç¶ tØ 20 næm nay 
chÜa ÇÜ®c ÇÜa ra xét xº- vào ngày 7 
tháng 4 vØa qua, sau s¿ kiŒn này 
nhiŠu ngÜ©i Ç¥t vÃn ÇŠ r¢ng phäi 
chæng chính quyŠn C¶ng Sän Hà N¶i 
Çang th¿c hiŒn tØng bÜ§c chính sách 
"ñåi Çoàn k‰t dân t¶c" ? Trong th¿c t‰ 
cách ÇÓi xº này cûa chính quyŠn v§i 
m¶t tù nhân lâu næm Çã không nh¢m 
Ç‹ thay Ç°i vŠ chính sách tôn giáo cûa 
h† mà chÌ Ç‹ xoa dÎu s¿ bÙc xúc cûa 
m¶t tù nhân, Ç‹ cho vÃn ÇŠ không bÎ 
trÀm tr†ng thêm änh hÜªng t§i chiêu 
bài "ñåi Çoàn k‰t" cûa h† trong th©i 
gian t§i. 

Nh»ng mâu thuÅn trong th¿c t‰ 
ÇÜ®c th‹ hiŒn rõ ràng: 

Theo ÇiŠu 70 cûa bän Hi‰n Pháp 
nÜ§c CHXHCN ViŒt Nam næm 1992 
ÇÜ®c vi‰t: "Công dân có quyŠn t¿ do 
tín ngÜ«ng, tôn giáo, theo ho¥c không 
theo m¶t tôn giáo nào. Các tôn giáo 
ÇŠu bình Ç£ng trÜ§c pháp luÆt", n‰u 
ÇiŠu này ÇÜ®c th¿c hiŒn nhÜ tinh thÀn 
cûa nó thì ch£ng còn gì phäi bàn, 
ngÜ®c låi, chính quyŠn C¶ng Sän Çã 
ph° bi‰n vào ngày 19-4-1999 bän NghÎ 
ñÎnh sÓ 26-1999 Nñ-CP cûa chính 
phû vŠ vÃn ÇŠ th¿c hiŒn các quy ÇÎnh 
vŠ m†i hoåt Ç¶ng tôn giáo, trong NghÎ 
ÇÎnh này ñiŠu 3 Çã quy ÇÎnh nhÜ sau: 
"Các hoåt Ç¶ng tôn giáo phäi tuân theo 
LuÆt pháp cûa Nhà nu§c CHXHCN 
ViŒt Nam", Çây là m¶t cái bÅy, bªi d¿a 
theo nó Hà N¶i Çã b¢ng m†i cách 
khÓng ch‰ m†i hoåt Ç¶ng cûa các 
Giáo H¶i PhÆt Giáo lÅn Công Giáo và 
Çåo Tin Lành, ÇÜa các t° chÙc tôn giáo 
phäi chÎu s¿ quän lš cûa cái quï Çåo 

"M¥t TrÆn T° QuÓc ", tØ Çó näy sinh ra 
vÃn ÇŠ là m†i hoåt Ç¶ng cûa các Giáo 
H¶i ÇŠu phäi xin phép chính quyŠn !!! 
mà th¿c t‰  "M¥t TrÆn T° QuÓc" là m¶t 
Çoàn th‹ do ñäng C¶ng Sän tåo ra và 
t¿ quy ÇÎnh r¢ng Çó là m¶t t° chÙc 
chính trÎ cûa quÀn chúng nhân dân, 
m†i hoåt Ç¶ng tín ngÜ«ng ÇÜÖng nhiên 
phäi "xin phép" Ç‹ ÇÜ®c chính quyŠn 
"cho phép". Trong lïnh v¿c tôn giáo 
chính quyŠn C¶ng Sän Ç¥c biŒt tæng 
cÜ©ng s¿ quän lš cûa h†, xúi giøc giáo 
dân tín ÇÒ t¿ giác phÓí h®p v§i chính 
quyŠn Ç‹ chÓng låi nh»ng "th‰ l¿c thù 
ÇÎch l®i døng nh»ng vÃn ÇŠ tôn giáo, 
dân t¶c hÀu phá hoåi Çoàn k‰t dân t¶c, 
chÓng ÇÓi ch‰ Ç¶", vŠ cÖ bän h† luôn 
coi các cÖ sª tôn giáo, các t° chÙc 
Giáo H¶i không phäi là nh»ng Çoàn 
th‹ tôn giáo thuÀn túy chÌ phøc vø ÇÙc 
tin và tinh thÀn cho con ngÜ©i mà 
nh¢m phøc vø cho møc tiêu chính trÎ 
cûa ñäng, hay nói cø th‹ hÖn tín 
ngÜ«ng không ÇÜ®c Ç¶c lÆp hoåt Ç¶ng 
mà phäi g¡n liŠn vào s¿ chÌ Çåo cûa 
b¶ máy ñäng, Nhà nÜ§c, h† Çã có 
nh»ng cÖ sª nh¢m theo dõi, ÇiŠu Ç¶ng 
và ki‹m soát các sinh hoåt thu¶c vŠ 
tâm linh cûa ngÜ©i dân, bªi  nh»ng vÎ 
lãnh Çåo tinh thÀn có änh hÜªng và 
ÇÜ®c giáo dân, PhÆt tº nghe và tin 
tÜªng thì khi Çó tÜ th‰ Ç¶c quyŠn lãnh 
Çåo cûa ñäng C¶ng Sän së bÎ xói mòn 
và dÀn dÀn mÃt hiŒu l¿c, bªi vÆy NghÎ 
ÇÎnh trên Çã có nh»ng qui ÇÎnh rÃt 
nghiêm kh¡c vŠ m†i hoåt Ç¶ng tôn 
giáo, ÇiŠu 10 vi‰t: "ñåi h¶i, h¶i nghÎ 
cûa t° chÙc tôn giáo cÃp toàn quÓc có 
liên quan Ç‰n nhiŠu tÌnh, thành phÓ 
tr¿c thu¶c trung ÜÖng phäi xin phép 
cûa Thû tÜ§ng Chính phû; ñåi h¶i, H¶i 
nghÎ cûa t° chÙc tôn giáo các cÃp ÇÎa 
phÜÖng phäi ÇÜ®c phép cûa Chû tÎch 
Nhân dân cÃp tÌnh". 

ñiŠu 15 vi‰t: "Các chÙc s¡c, nhà tu 
hành tôn giáo có quyŠn ÇÜ®c th¿c hiŒn 
chÙc trách, chÙc vø tôn giáo cûa mình 
trong phåm vi trách nhiŒm Çã ÇÜ®c cÖ 
quan Nhà nÜ§c có thÄm quyŠn chÃp 
thuÆn". 

Còn hÖn n»a khi ÇiŠu 20 qui ÇÎnh: 
"ViŒc phong giáo phÄm Hòa ThÜ®ng 
trong Çåo PhÆt, HÒng Y, Giám Møc, 
chÙc vø giám quän trong Çåo Thiên 
Chúa và các Giáo phÄm chÙc vø tÜÖng 
ÇÜÖng trong các Tôn giáo khác phäi 
ÇÜ®c s¿ chÃp thuÆn cûa Thû tÜ§ng 
Chính phû". 

Th¿c ra, NghÎ quy‰t này chÌ nh¢m 
giäi tÕa vÃn ÇŠ "ñåi Çoàn k‰t dân t¶c", 

là m¶t vÃn ÇŠ không m§i nhÜng Çang 
làm Hà N¶i nhÙc ÇÀu, bªi hiŒn tåi Çang 
tÒn tåi trong xã h¶i ViŒt Nam ba nhu 
cÀu cÀn s¿ giäi quy‰t thúc bách là: nhu 
cÀu tâm linh, nhu cÀu vÜÖn lên cûa các 
nhóm s¡c t¶c và vÃn ÇŠ ru¶ng ÇÃt tÜ 
h»u cûa nông dân kh¡p nÖi. Thêm vào 
Çó m¶t nhu cÀu cûa m¶t xã h¶i Ç°i m§i 
Çã phát sinh nh»ng nan ÇŠ m§i, làm 
cho quan hŒ gi»a ñäng C¶ng Sän và 
quÀn chúng nhân dân ngày m¶t suy 
ÇÒi và mÃt lòng tin sau 15 næm Ç°i 
m§i. 

HiŒn tåi Lãnh Çåo Giáo H¶i Công 
Giáo qua ñÙc cha Phåm Minh MÅn và 
Lãnh Çåo Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt 
Nam ThÓng NhÃt qua Hòa ThÜ®ng 
Thích HuyŠn Quang Çang n‡ l¿c tranh 
ÇÃu nh¢m xóa bÕ cái nguyên t¡c "xin 
phép và cho phép" cûa hŒ thÓng luÆt 
pháp ViŒt Nam áp Ç¥t cho tôn giáo. 
Trong cu¶c nói chuyŒn ngày 7 tháng 4 
vØa qua Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn 
Quang Çã ÇŠ cÆp v§i Phan Væn Khäi 
và Phåm Th‰ DuyŒt vŠ vÃn ÇŠ: "ñäng 
Nhà nÜ§c phäi Ç‹ cho giáo h¶i hÒi 
phøc trª låi và không còn n¢m trong 
quÏ Çåo cûa M¥t TrÆn T° QuÓc. ñòi 
hÕi này không m§i mÈ nhÜng là lÀn 
ÇÀu tiên, sau s¿ Çòi hÕi cûa Linh møc 
Thiên Chúa giáo NguyÍn Væn Lš, vÃn 
ÇŠ ÇÜ®c tr¿c ti‰p Ç¥t ra v§i nh»ng gi§i 
chÙc chóp bu cûa ñäng C¶ng Sän ViŒt 
Nam, liŒu h† có th‹ ti‰p tøc làm ngÖ 
n‰u h† th¿c tâm muÓn xây d¿ng m¶t 
tinh thÀn "ñåi Çoàn k‰t dân t¶c" nhÜ 
NghÎ quy‰t do Ban ChÃp Hành Trung 
ÐÖng m§i vØa ph° bi‰n tháng 2-2003 
vØa qua. 

 Qua m¶t sÓ nét cø th‹ vŠ nh»ng 
vÃn ÇŠ Tôn Giáo vØa nêu trên, chúng 
ta thÃy m¶t s¿ th¿c hi‹n nhiên là ñäng 
C¶ng Sän ViŒt Nam vÅn cÓ g¡ng Ç‹ 
bäo vŒ cho l®i ích cûa ñäng hÖn là Çáp 
Ùng nguyŒn v†ng cûa nhân dân, khi 
hoåt Ç¶ng tôn giáo phát tri‹n së  thu 
hËp quyŠn l¿c lãnh Çåo cûa ñäng 
C¶ng Sän, Çây là lš do khi‰n h† ÇÜa ra 
NghÎ quy‰t vŠ tôn giáo và nh»ng hành 
Ç¶ng nh¢m gom góp låi nh»ng änh 
hÜªng Çang suy tàn ÇÓi v§i quÀn 
chúng nhân dân. 

                    (Meiningen, CHLB ñÙc, 

29-8-2003) 

 

 

 

 

B 
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Y DÜ®c 
ThÜ©ng ThÙc 

 

Phòng ngØa chÙng loãng xÜÖng 
 

� Quÿnh Hoa 
 
 

 h†c cho bi‰t hiŒn nay có khoäng 6 triŒu ngÜ©i ñÙc bÎ y‰u xÜÖng. Ngày 
càng có nhiŠu ngÜ©i m¡c phäi chÙng loãng xÜÖng. Chuyên viên t° chÙc 
y t‰ th‰ gi§i lo s® r¢ng sÓ ngÜ©i bÎ gãy xÜÖng Çùi trên trong vòng 25 

næm n»a së tæng gÃp Çôi. 
ChÙng loãng xÜÖng là quá trình bŒnh diÍn ti‰n theo chiŠu hÜ§ng tæng lên 

nguyên nhân Çi kèm theo là n¶i ti‰t tÓ hormon và gen di truyŠn nhÜng cÛng do 
tình trång thi‰u sót trong dinh dÜ«ng và thi‰u vÆn Ç¶ng. 

S¿ Çau nhÙc d» d¶i sau khi bÎ gãy xÜÖng và ÇiŠu trÎ gi» xÜÖng ª trång thái 
bÃt Ç¶ng chæm sóc trong th©i gian dài làm änh hÜªng nhiŠu Ç‰n sinh hoåt Ç©i 
sÓng. ñ‹ giäm sÓ ngÜ©i bÎ chÙng loãng xÜÖng và Çau kh° vì bÎ gãy xÜÖng, cÀn 
s§m có biŒn pháp phòng ngØa áp døng ngay tØ ngÜ©i còn trÈ Ç‰n lúc trÜªng 
thành Ç‹ khÓi lÜ®ng xÜÖng ÇÜ®c tåo thành "bÒi Ç¡p" ch¡c ch¡n Ç‹ có th‹ chÎu 
Ç¿ng s¿ hao mòn cho Ç‰n lúc l§n tu°i chÌ dùng chÃt Calcium thôi thì chÜa Çû 
mà cÀn thÜ©ng xuyên vÆn Ç¶ng kèm theo ch‰ Ç¶ dinh dÜ«ng æn uÓng bÒi b° tÓt 
cho sÙc khÕe. Calcium là chÃt khoáng quan tr†ng cÀn thi‰t ÇÀu tiên cho s¿ 
sÓng cûa b¶ xÜÖng, ngæn chÆn s¿ hao mòn mÃt vŠ xÜÖng ª giai Çoån tu°i mãn 
kinh cûa phø n» và giúp Ç¶ dày cûa xÜÖng ÇÜ®c tÓt hÖn ª tu°i già. ChÌ riêng có 
chÃt vôi Calcium thì không Çû Ç‹ bäo Çäm månh xÜÖng cÓt vì vÆy cÀn s¿ k‰t 
h®p chuy‹n hóa chÃt xÜÖng b¢ng tác nhân sinh h†c. 

Vitamin K tác døng tích c¿c vào s¿ °n ÇÎnh xÜÖng, theo nghiên cÙu cûa MÏ, 
70.000 phø n» ª tu°i tØ 38 Ç‰n 63 tu°i, trong cu¶c sÓng h† sº døng thÜ©ng 
xuyên Vitamin K có k‰t quä rõ ràng giäm h£n trÜ©ng h®p bÎ gãy xÜÖng Çùi. 

Vitamin D làm tæng cÜ©ng s¿ dung nåp Calcium qua th¿c phÄm dinh dÜ«ng. 
Nguyên tÓ Fluor không chÌ làm men ræng thêm r¡n ch¡c mà còn làm xÜÖng 

r¡n ch¡c. 
Có th‹ tÒn tr» "kho tàng" Magnesium. N‰u trong dinh dÜ«ng thi‰u chÃt 

Magnesium thì làm "kho tàng" tÒn tr» cûa cÖ th‹ bÎ "tÃn công" hao mòn làm änh 
hÜªng Ç‰n tình trång cÖ cÃu xÜÖng. NgÜ®c låi n‰u cÖ th‹ ÇÜ®c cung cÃp ÇÀy Çû 
chÃt Magnesium thì Ç¶ dày r¡n ch¡n cûa xÜÖng ÇÜ®c tæng lên. 

Vì vÆy Ç‹ ÇŠ phòng chÙng loãng xÜÖng, giúp xÜÖng ÇÜ®c tÓt hÖn cÀn thi‰t 
sº døng rau quä, các sän phÄm cûa s»a, cá và có th‹ b° sung thêm vitamin 
chÃt khoáng b¢ng thuÓc bào ch‰ tØ các hãng dÜ®c phÄm. 

 

� 
 

ñÆu Nành: Giúp giäi quy‰t nh»ng rÓi loån trong 
th©i kÿ mãn kinh cûa phø n» 

ñÆu nành ÇÜ®c khoa h†c nghiên cÙu cho thÃy tác døng tích c¿c cûa nó ÇÓi 
v§i phø n» trong th©i kÿ mãn kinh. 

ñÆu nành chÙa nhiŠu chÃt Isoflavon còn ÇÜ®c g†i là Phytoöstrogene có tác 
døng tÓt cho phø n» trong th©i kÿ mãn kinh. Ngoài ra các k‰t quä nghiên cÙu 
cho thÃy s¿ bäo vŒ xÜÖng cûa ÇÆu nành, vì ÇÆu nành giàu chÃt Isoflavon giúp 
xÜÖng dày r¡n ch¡c hÖn. Ngoài ra Phytoöstrogen và chÃt chÓng oxy hóa cûa 
ÇÆu nành bäo vŒ måch máu ÇÓi v§i bŒnh xÖ cÙng Ç¶ng måch. NhiŠu nghiên cÙu 
cho thÃy dùng nhiŠu ÇÆu nành làm giäm lÜ®ng cholesterol (cholesterin) trong 
máu và hå huy‰t áp. 

M‡i ngày cÖ th‹ cÀn 40 mg Isoflavon ho¥c có th‹ dùng dång thuÓc viên trích 
tØ ÇÆu nành. 
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Nghiên cÙu vŠ  

GØng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phan HÜng NhÖn 
 
Ÿ Á Châu và Ç¥c biŒt tåi ViŒt Nam, 
gØng ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i bi‰t Ç‰n vì 
nh»ng Ç¥c tính trÎ liŒu cùng nh»ng 
công døng cûa gØng trong phåm vi 
nÃu nÜ§ng. 

Tên khoa h†c cûa gØng là Zingiber 
Officinal, thu¶c h† Zingiberaceae. Ÿ 
ViŒt Nam ngoài danh xÜng G¯NG, 
gØng còn ÇÜ®c g†i là KHÐ÷NG (Danh 
xÜng theo ñÙc ng» là INGWER, theo 
Pháp ng» là GINGEMBRE và theo 
Anh ng» là GINGER). 

� Hình thái sº døng 
NgÜ©i ta thÜ©ng trÒng gØng Ç‹ lÃy 

cû. VŠ phÜÖng diŒn dÜ®c liŒu, gØng 
thÜ©ng ÇÜ®c sº døng theo các hình 
thái sau Çây: 

- GØng tÜÖi (Sinh KhÜÖng) 
- GØng khô (Can KhÜÖng) 
- GØng ÇÜ®c sao vàng (Tiêu 

KhÜÖng) 
- GØng sao cháy Çen (Thán 

KhÜÖng) 
� H®p ChÃt 
Trong cû gØng có nh»ng h®p chÃt 

nhÜ sau: 
Asparagin   Farnesen    Methylogringerol 
Borneo     GraniolMyrien 
Chavigol   GingerdionNerol 
Cineol     GingerolPiniel 
CurcumenHexathydricurcumenShogaol 
CymenLimonenZingeron 
Dehydrogingerdion   LinalolZingilberol 
Zingiberon 

Trong cû gØng có rÃt nhiŠu sinh tÓ 
C. Ngoài ra còn có sinh tÓ B1, B2 và 
B6 cùng m¶t lÜ®ng nhÕ sinh tÓ A. 

Do s¿ chÙa Ç¿ng ÇÜ®c nhiŠu h®p 
chÃt nhÜ th‰ nên gØng có ÇÜ®c nhiŠu 
tính chÃt trÎ liŒu Ça dång. GØng có tác 
døng v§i hŒ thÓng tiêu hóa, hŒ thÓng 
tuÀn hoàn và hô hÃp. GØng còn tính 
chÃt sát trùng, chÓng các vi khuÄn. 
GØng còn ÇÜ®c dùng Ç‹ ch»a trÎ nh»ng 
bŒnh Ç¶ng kinh, viêm, Çau nhÙc 
xÜÖng, phong thÃp, sÜng phù hay suy 
giäm, ung thÜ. 

� Dùng gØng Ç‹ ngØa bŒnh 
hay trÎ bŒnh 

1) ñ‹ tránh bÎ say sóng 
Có ngÜ©i Çi tàu bè hay Çi ÇÜ©ng 

thÜ©ng bÎ say sóng nên thÜ©ng ÇÜ®c 
khuyên trÜ§c khi Çi nên nhai vài lát 
gØng tÜÖi. N‰u không quen nhai gØng 
tÜÖi, có th‹ uÓng trà gØng ho¥c uÓng 
nÜ§c có bÕ gØng. 

2/ Nhác æn ho¥c æn mÃt ngon 
Nºa gi© trÜ§c khi æn nên nhai m¶t 

ít gØng tÜÖi. N‰u không quen v§i vÎ cay 
cûa gØng có th‹ kèm theo tí ÇÜ©ng. 

3/ Cäm cúm 
GØng có tính chÃt diŒt các n†c Ç¶c 

(virus). Khi nhÆn thÃy dÃu hiŒu mình 
có th‹ bÎ cäm cúm, nên uÓng ngay m¶t 
ly trà gØng còn nóng ho¥c nhai sÓng 
ngay m¶t ít gØng tÜÖi. 

4/ ñau ª c° ho¥c cuÓng h†ng 
ñau rát hay viêm ª vùng c° ho¥c 

cuÓng h†ng thÜ©ng là dÃu hiŒu báo 
tiên dÅn m¶t cäm cúm. Hãy súc miŒng 
ngay nhiŠu lÀn b¢ng nÜ§c trà gØng Ç‹ 
súc såch miŒng và cuÓng h†ng. 

5/ NÈ da vì lånh 
Nh»ng ngÜ©i có nh»ng måch huy‰t 

nhiŠu cäm xúc khi g¥p lånh quá chØng 
thì da có th‹ bÎ nÙt nÈ. Khªi ÇÀu có 
nh»ng ch‡ da bÎ sÜng phù lên làm 
ngÙa ngáy và Çau nhÙc. Nên dùng 
mŠn quÃn toàn thân vØa uÓng luôn 
m¶t tách trà gØng nóng. K‰ dùng cao 
gØng hay väi ép gØng Ç‹ ch»a ª ch‡ bÎ 
Çau. 

6/ Trª ngåi trong hŒ thÓng tuÀn 
hoàn, áp suÃt máu lên cao 

Ngày nay nhiŠu ngÜ©i bÎ máu có áp 
suÃt cao. Nguyên do huy‰t måch bÎ co 
rút låi ho¥c bÎ nghën phÀn nào. GØng 
ÇÜ®c dùng Ç‹ làm cho huy‰t måch 
ÇÜ®c giãn ra Ç‹ máu lÜu thông ÇÜ®c 
dÍ dàng hÖn Ç« mŒt nh†c cho tim. 
Nh»ng h®p chÃt trong gØng kích thích 
các b¡p thÎt cûa tim Ç‹ thúc ÇÄy s¿ co 
th¡t. GØng làm chÆm s¿ Çông máu nên 
có th‹ ngæn ngØa s¿ hình thành nh»ng 
cøc máu Çông trong hŒ thÓng tuÀn 
hoàn dÍ dàng ÇÜa t§i s¿ ÇÙng tim. 
Ngày nay nhiŠu ngÜ©i ÇÜ®c khuyên 
nên uÓng ÇŠu Ç¥n aspirin Ç‹ tránh tai 
nån này. Trong cû gØng có chÃt 
Zingiberol có thành phÀn hóa h†c 
giÓng nhÜ aspirin. Vì vÆy các nhà khoa 
h†c khuyên nên thay th‰ aspirin b¢ng 
gØng vì gØng ngæn cän ÇÜ®c giäm 

thi‹u ÇÜ®c s¿ xuÃt hiŒn trong máu cûa 
chÃt Thromboxan có tính chÃt làm cho 
máu Çông. 

7/ ñau nhÙc ÇÀu 
Nói Çúng ra Çau nhÙc ÇÀu không 

phäi là m¶t bŒnh mà chÌ là m¶t triŒu 
chÙng báo trÜ§c cho bi‰t r¢ng trong cÖ 
th‹ con ngÜ©i Çang có gì Çó không 
bình thÜ©ng. Trong trÜ©ng h®p này 
quÆy m¶t mu‡ng nhÕ (mu‡ng trà) 
gØng mài thành b¶t v§i ít nÜ§c nóng 
cho Ç¥c ÇŠu rÒi Ç¡p lên trán và màng 
tang. 

8/ TrÎ ho 
X¡t nhÕ Ç¶ 20gr gØng tÜÖi rÒi nÃu 

sôi trong khoäng 10 phút rÒi l†c bÕ 
xác. Thêm vào m¶t mu‡ng æn mÆt 
ong, m¶t mu‡ng nÜ§c chanh tÜÖi m§i 
v¡t (và n‰u có th‹ m¶t mu‡ng nhÕ 
glycerin). Tr¶n ÇŠu rÒi ngày uÓng vài 
lÀn trong th©i gian bÎ ho. 

9/ Viêm mÛi 
X¡t nhÕ m¶t phÀn cû gØng rÒi nÃu 

v§i nÜ§c cho vØa nóng. LÃy khæn tÄm 
nÜ§c gØng này Ç¡p lên bên ngoài ch‡ 
Çau. Khæn ngu¶i nhúng låi và Ç¡p låi 
nhiŠu lÀn cho Ç‰n lúc Çã hØng ÇÕ thì 
ngÜng. 

10/ ñau bøng ho¥c trª ngåi tiêu 
hóa 

Vào trÜ©ng h®p bÎ Çau bøng nên 
nhai ít lát gØng tÜÖi. BÎ tháo då hay Çi 
tä cÛng nên nhai ngay ít lát gØng tÜÖi. 
TrÜ©ng h®p táo bón ho¥c trª ngåi tiêu 
hóa cÛng nên dùng gØng. GØng làm 
cho các dây ch¢ng cûa hŒ thÓng tiêu 
hóa ÇÜ®c giãn ra, máu huy‰t dÍ lÜu 
thông hÖn nên då dày ÇÜ®c kích thích 
Ç‹ tiêu hóa dÍ dàng thÙc æn nên bøng 
h‰t Çau. Khi g¥p khó khæn ÇÜ©ng tiêu 
hóa, hãy tr¶n nÜ§c chanh 1/3 trái 
chanh m§i v¡t v§i 2 mu‡ng æn nÜ§c 
gØng m¶t m¶t mu‡ng trà mÆt ong. 
Ngày uÓng 3 lÀn trÜ§c m‡i b»a æn. 
Nh»ng ngÜ©i hay bÎ bøng no hÖi thì 
nên thÜ©ng nhai gØng tÜÖi. 

11/ Tr¥c sai kh§p xÜÖng 
GØng ÇÜ®c x¡c b¢m nhÕ và hÖ trên 

hÖi nÜ§c nóng rÒi lÃy väi thÜa b†c låi 
Ç¡p lên ch‡ Çau, bên trên Ç¡p thêm 
m¶t túi nÜ§c Ãm và Ç‹ lâu nhÜ th‰ 
trong m¶t gi©. 

12/ ñau xÜÖng, phong thÃp 
ñau xÜÖng có th‹ do bÎ viêm ª søn 

và gân, ho¥c Çau ª kh§p xÜÖng. Dùng 
gØng có th‹ ch»a ÇÜ®c viêm ª nh»ng 
nÖi này và giäi trØ gân khÕi bÎ co rút. 
GØng làm giäm Çau Ç§n khi bÎ phong 
thÃp. 

13/ Áp huy‰t cao, Cholesterin 
cao 

ThÜ©ng dùng gØng Ç‹ æn hay uÓng 
có th‹ hå thÃp ÇÜ®c áp xuÃt máu và 
giäm Ç¶ Cholesterin. 

� Tác døng cûa gØng theo 
ñông Y 

Theo ñông y, Sinh KhÜÖng hay 
gØng tÜÖi có vÎ cay, tính hÖi ôn, vào ba 
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kinh ph‰, tÿ và vÎ. GØng tÜÖi có tác 
døng giäi bi‹u, tán hàn, chÌ th° và khai 
Çàm. 

a/ Giäi Bi‹u: Theo ñông y, da, thÎt, 
thu¶c bi‹u hay phÀn ngoài còn xÜÖng, 
gân, ngÛ tång, løc phû thu¶c phÀn 
trong hay lš. Da thì bao gÒm cä da 
ngoài thân, da trong miŒng, c° h†ng, 
th¿c Çåo, trong bao tº và ph‰. Khi 
ngoåi tà túc løc ÇÆm: phong, hàn, thº, 
thÆp, táo, hoa, nhÆp vào ngÜ©i thì phäi 
qua bi‹u trÜ§c. N‰u cÖ th‹ có khä 
næng kháng c¿ månh thì không có 
bŒnh. N‰u cÖ th‹ không Çû sÙc kháng 
c¿, thì có bŒnh. GØng có tác døng 
chåy tØ trong cÖ th‹ ra ngoài da, ÇÄy 
ngoåi tà Çi không cho xâm nhÆp vào. 
NhÜ th‰ g†i là giäi bi‹u và nh© th‰ mà 
gØng chÓng ÇÜ®c các bŒnh th©i khí 
m§i phát, các chÙng do vi trùng m§i 
nhÆp vào theo ÇÜ©ng da, ÇÜ©ng hô 
hÃp. 

b/ Tán Hàn: GØng có tính vÎ âm và 
cay làm tan ÇÜ®c hàn nhÆp vào cÖ th‹. 
Vì có tác døng vØa giäi bi‹u vØa tán 
hàn, gØng tÜÖi ÇÜ®c dùng Ç‹ ch»a trÎ 
cäm måo phong hàn. 

c/ ChÌ Th° : Khi da trong bao tº bÎ 
hàn Ù Ç†ng, dÎch vÎ không ti‰t ÇÜ®c. 
GØng ÇÜ®c sº døng Ç‹ trÎ chÙng nôn 
mºa do cäm måo ho¥c do æn nhiŠu 
ÇÀy Ù, ho¥c do tÿ vÎ hÜ hàn ho¥c do æn 
phäi ÇÒ æn khó tiêu. 

d/ Khai ñàm: ñàm bÎ Ù Ç†ng trong 
ph°i vì bi‹u tÙc là da trong ph°i bÎ b‰ 
t¡c. Vì có tác døng giäi bi‹u và tán 
hàn, gØng tÜÖi ÇÜ®c dùng Ç‹ trÎ các 
chÙng ho không khåc ra Çàm ÇÜ®c. 

� GØng tÜÖi trÎ bŒnh 
a/ Ÿ Bao Tº: ˆn vào ÇÀy Ù không 

tiêu. MuÓn ® hÖi ra nhÜng ® không 
ÇÜ®c. Sau khi æn Çi ra g¥p gió thì mºa. 
N¥ng cäm giác nhÜ m¡c nghËn nuÓt 
không xuÓng. Hãy dùng 50gr gØng 
tÜÖi, g†t vÕ, giã nhÕ cho vào 300cm3 
nÜ§c. NÃu sôi lên rÒi sau Çó ngày 
uÓng 2 lÀn, m‡i lÀn m¶t mu‡ng xúp. 

b/ Viêm Ng†c Hành: LÃy cû gØng 
già x¡t lát mÕng rÒi Ç¡p phía ngoài 
ng†c hành. M‡i ngày thay m¶t lÀn. Có 
th‹ giã nhÕ Ç¡p phía ngoài rÒi dùng 
bæng quÃn låi. 

c/ Cäm Måo Phong Hàn: Dùng 
200gr gØng tÜÖi giã nhÕ ngâm vào 
chén rÜ®u n‰p, hay Mai Qu‰ L¶, ho¥c 
rÜ®u Rhum rÒi Çem chÜng. V§t bã 
gØng Ç‹ vào mi‰ng väi mÕng cuÓn låi 
Ç®i cho b§t nóng rÒi chà tØ dÜ§i lên 
trên thái dÜÖng kinh. Khi thÃy khô thì 
nhúng låi rÒi ti‰p tøc chà n»a. CÀn chà 
chÆm và nhË nhàng. Chà xong Ç‹ 
bŒnh nhân Ç¡p mŠn n¢m nghÌ. 

Thay vì làm nhÜ trên có th‹ giã 
gØng thÆt nhÕ Ç‹ dùng làm nÜ§c cåo 
gió. 

CÛng có th‹ nÃu 10gr gØng tÜÖi v§i 
10gr lá tía-tô cùng nºa lít nÜ§c. NÃu 
cho Ç‰n khi còn 1/5 nÜ§c thì uÓng. 
Ngày uÓng m¶t lÀn. 

d/ TrÎ Nôn Mºa: Giã nhÕ 30gr 
gØng tÜÖi rÒi Çem chÜng v§i 1/5 lít rÜ®u 
c« Ç¶ tØ 250 trª lên. UÓng ngày 2 lÀn 
lúc bøng Çói m‡i lÀn uÓng khoäng 5 
mu‡ng xúp. 

e/ Trång ñàm …m: ChÙng trång 
này t¿a nhÜ ho suyÍn mà không phäi 
ho suyÍn, t¿a nhÜ Äu th° mà không 
phäi Äu th°. Hãy nghiŠn 30gr gØng tÜÖi 
v§i 15gr bán hå cho thÆt nhÕ rÒi Çem 
chÜng v§i ¼ lít nÜ§c. ChÜng Ç‰n khi 
còn phân nºa. Chia làm 4 phÀn, ngày 
uÓng 3 lÀn, Çêm uÓng 1 lÀn. 

g/ TrÎ ñàm Lånh: Ho và khåc ra 
Çàm lånh. Hãy chÜng 60gr gØng tÜÖi 
v§i 30gr ÇÜ©ng mía và ½ lít nÜ§c. ñ‰n 
khi chÌ còn 0,20 lít nÜ§c là ÇÜ®c. M‡i 
lÀn Ç¶ 1 mu‡ng xúp vào miŒng ngÆm 
m¶t ch¥p rÒi m§i nuÓt. M‡i gi© uÓng 1 
lÀn. 

h/ Ho SuyÍn Kinh Niên: Giã 600gr 
gØng tÜÖi cho thÆt nhÕ rÒi tr¶n ÇŠu v§i 
¼ lít nÜ§c. ñ®i m¶t ch¥p rÒi tr¶n låi lÀn 
n»a rÒi v§t bÕ bã gØng. Tr¶n nÜ§c 
gØng này v§i 300gr mÆt ong rÒi Çem 
chÜng lºa nhÕ vØa quÆy ÇŠu cho khÕi 
cháy. ñ‰n lúc gÀn khô là ÇÜ®c. Viên låi 
tØng viên nhÕ, r¡c ít b¶t xung quanh 
các viên Ç‹ các viên nhÜ th‰ khÕi dính 
vào nhau. M‡i ngày ngÆm tØ 5 Ç‰n 10 
viên. Trong th©i gian ÇiŠu trÎ không nên 
æn lånh, uÓng lånh. 

i/ TrÎ Ræng ñau: Ræng lung lay, 
dùng lÜ«i rà vào ræng thÃy lånh. Dùng 
gØng già, x¡t thành lát mÕng bÕ vào 
nÒi ÇÃt chÜng cho Ç‰n khi khô. Giã 
thành b¶t, chà vào ræng và ngÆm 
miŒng låi trong 20 phút. 

j/ TrÎ Da Bàn Tay NÙt NÈ: Giã 30gr 
gØng tÜÖi cho thÆt nhÕ rÒi tr¶n v§i 60gr 
rÜ®u n‰p cho ÇŠu. Cho tay vào ngâm 
m‡i ngày khoäng nºa gi©. 

k/ TrÎ Røng Tóc: Giã nhÕ 30gr 
gØng tÜÖi rÒi Çem chÜng nóng. Dùng 
tay bóp gØng trên da ÇÀu m‡i ngày 
m¶t lÀn. Khoäng Ç¶ m¶t tuÀn thì khÕi. 

l/ Cäm Cúm, NhÙc ñÀu, Ho, Thân 
Th‹ ñau MÕi: Giã nhÕ gØng tÜÖi b†c 
vào m¶t m§ tóc rÓi, tÄm rÜ®u xào nóng 
thoa kh¡p ngÜ©i và xát vào ch‡ Çau. 

� Dùng gØng khô Ç‹ trÎ 
bŒnh 

GØng Khô ho¥c Can KhÜÖng có vÎ 
cay, tính ôn và bào khÜÖng tÙc can 
khÜÖng bào ch‰ rÒi thì vÎ låi cay Ç¡ng 
tính Çåi nhiŒt. Vào sáu kinh, tâm, ph‰, 
tÿ, vÎ, thÆn và Çåi tràng. GØng khô có 
tính chÃt ôn trung (làm nóng tÿ vÎ) và 
tán hàn (làm bi‰n hàn Çi). Tính cûa 
gØng khô là nhiŒt, nhÆp tÿ vÎ kinh. Khi 
dùng gØng khô, nhiŒt sinh trong vÎ, tÿ 
së lÅn v§i hàn, làm hàn bi‰n Çi, khi‰n 
tÿ vÎ nóng lên. Dùng gØng khô trÎ tÿ vÎ 
hÜ hàn hay th¿c hàn ÇŠu ÇÜ®c. 

GØng khô có công døng HÒi 
DÜÖng, Thông Måch. DÜÖng hÜ do bÃt 
cÙ lš do gì dùng gØng khô ÇŠu ch»a 
ÇÜ®c, vì gØng khô nhÆp ÇÜ®c tÿ vÎ kinh, 

tÿ vÎ chû nuôi toàn thân. Khi bÃt cÙ 
tång phû nào dÜÖng hÜ, dùng gØng 
khô ÇŠu phøc hÒi ÇÜ®c. DÜÖng khí 
månh lÜu thông ÇÜ®c kh¡p cÖ th‹ 
ÇÜÖng nhiên các måch b‰ t¡c ÇŠu 
thông. GØng khô trÎ ÇÜ®c: måch b‰ t¡c 
hay sÜng, tïnh måch, måch viêm, ho¥c 
thông kinh, ch»a th° tä, bøng Çau, 
chân tay lånh, måch nhÕ, hàn Äm 
xuyên, ho, phong hàn thÃp tÿ. Nhân 
dân ViŒt Nam thÜ©ng dùng gØng khô 
khi bÎ lånh mà Çau bøng, Çi ngoài lÕng, 
mŒt lä, nôn mºa. H† thÜ©ng dùng 
gØng khô v§i liŠu 3 Ç‰n 6gr dÜ§i dång 
thuÓc s¡c hay thuÓc pha ho¥c rÜ®u 
gØng. Trái låi khi cÀn phø giúp tiêu 
hóa, kém æn, æn uÓng không tiêu, nôn 
mºa, cäm måo phong hàn ho¥c làm 
thuÓc ra mÒ hôi thì h† låi dùng gØng 
tÜÖi. 

� ñÖn thuÓc có gØng khô 
Ch»a NhÙc ñÀu, Lånh Bøng, Nôn 

†e, Có ñàm: GØng khô 10gr, trích 
cam thäo 4gr, nÜ§c 300ml, s¡c còn 
100ml. Chia nhiŠu lÀn uÓng trong 
ngày. ThÃy Ç« thì uÓng b§t Çi. 

ñi Tä Ra NÜ§c: Can KhÜÖng sÃy 
khô tán nhÕ dùng nÜ§c cÖm nÃu sôi. 
M‡i lÀn uÓng 2 Ç‰n 4gr. 

ñi Lœ Ra Máu: GØng khô thiêu tÒn 
tính. Ngày uÓng nhiŠu lÀn, m‡i lÀn tØ 2 
Ç‰n 4gr. (Có th‹ nÃu v§i nÜ§c cháo 
cÛng ÇÜ®c). 

TrÎ Phong ThÃp Thông Tÿ: 
Nguyên do thÆn dÜÖng hÜ, hàn nhÆp 
cÖ th‹. GØng khô làm thông måch, hÒi 
dÜÖng, triŒt ÇÜ®c hàn. 

TrÎ ThÜÖng Tiêu, Tÿ VÎ Hàn, ñåi 
TiŒn Chäy: GØng khô ÇÜ®c tán nhÕ 
thành b¶t rÒi pha v§i rÜ®u nhË. Ngày 
uÓng 6gr (Có bao tº bÎ lûng thì không 
ÇÜ®c dùng). 

Có Thai BÎ Mºa: Tán nhÕ thành 
b¶t 30gr gØng khô, 60gr bàn hå v§i 
30gr nhân sâm và thêm 50gr ÇÜ©ng 
mía rÒi viên nhÜ c« viên bi nhÕ. Ngày 
uÓng 3 lÀn m‡i lÀn 1 viên. 

TrÎ BÃt L¿c Sinh Lš: Tÿ vÎ hÜ hàn 
ÇÜa Ç‰n thÆn dÜÖng hÜ. Hãy dùng m‡i 
ngày 6gr gØng khô tán nhÕ uÓng v§i 
rÜ®u. Sau m¶t tuÀn thÃy k‰t quä tÓt, 
m‡i ngày nÃu chØng 3gr gØng khô v§i 
3gr nhân sâm uÓng ti‰p vào lúc bøng 
Çói. 

Ngoài ra ñông Y còn dùng gØng 
khô Ç‹ ch»a trÎ các chÙng måch nhäy 
chÆm, bøng lånh, th° tä, hàn suyÍn, trÎ 
tÿ vÎ hÜ nhÜ®c. 

� m¶t vài trÎ liŒu thông 
døng tØ gØng 

A/ NÜ§c GØng ñ‹ UÓng Thay Trà 
GØng ÇÜ®c g†t vÕ x¡t lát Ç‹ vào 

bình trà. ñ° nÜ§c sôi vào xong ÇÆy 
n¡p, b†c bình trà låi Ç‹ bình ÇÜ®c 
nóng lâu Ç‹ gØng thÃm ra nÜ§c. Sau 
Çó gån bÕ xác và thêm m¶t tí mÆt ong. 
Nên uÓng nóng nhÜ khi uÓng trà. 

B/ NÜ§c GØng Dùng ñ‹ TrÎ Cäm 
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V¡t nºa trái chanh tÜÖi l§n vào m¶t 
tách. X¡t lát m¶t phÀn cû gØng rÒi bÕ 
vào tách. Rót nÜ§c sôi vào ÇÀy tách và 
bÕ thêm vào m¶t mu‡ng cà-phê mÆt 
ong và nên uÓng lúc nÜ§c gØng còn 
nóng. 

Ngoài ra ngÜ©i ta còn chÜng gØng 
tÜÖi v§i mÆt ong làm thuÓc trÎ ho, ho¥c 
chÜng v§i rÜ®u làm thuÓc trÎ cäm. 

C/ Tÿ VÎ HÜ Hàn, Bøng NÜ§c 
Dùng gåo rang cháy 50%. CÙ 20gr 

gåo thì dùng 6gr gØng nÃu v§i 2 lít 
nÜ§c cho sôi Ç¶ 15 phút rÒi dùng làm 
nÜ§c uÓng. 

D/ Cháo Gà TrÎ Cäm Cúm 
Gà vØa làm thÎt Çem nÃu cháo lÕng 

v§i rau ræm, hành tÜÖi và ít lát gØng 
tÜÖi, có tác døng ch»a ÇÜ®c cäm cúm. 
Cháo gà này låi có thêm chÃt gia tæng 
s¿ sän xuÃt nÜ§c mi‰ng và nÜ§c Ç‹ 
tiêu hóa trong då dày, gây thêm ÇÜ®c 
s¿ æn ngon miŒng. 

� Dùng gØng trong viŒc 
nÃu nÜ§ng 

GØng có tính chÃt phát tán, do Çó 
ÇÜ®c sº døng làm gia vÎ trong các món 
æn khó tiêu, Ù Ç†ng, dÍ làm ngÜ©i æn 
n¥ng bøng. GØng låi có tính cách âm 
chÓng låi các thÙc æn sinh hàn. GØng 
làm s¿ tiêu hóa ÇÜ®c dÍ dàng. GØng 
låi có tính chÃt giäi Ç¶c vì vÆy các thÙc 
æn khó tiêu, có Ç¶c chÃt thÜ©ng có 
gØng làm gia vÎ. GØng ÇÜ®c dùng làm 
gia vÎ cho tÃt cä thÎt cá nào sinh hàn. 
NhiŠu khi thÙc æn tuy không sinh hàn, 
nhÜng vì ÇÜ®c æn tái hay æn sÓng nên 
cÀn có gØng Ç‹ dÍ tiêu hóa. ThÎt vÎt 
lu¶c thÜ©ng có mùi vÎ không mÃy hÃp 
dÅn n‰u không bi‰t cách làm. Ÿ ViŒt 
Nam, vÎt sau khi ÇÜ®c nh° såch lông 
và rºa råch, ngÜ©i ta thÜ©ng lÃy gØng 
chà kh¡p da vÎt trÜ§c khi lu¶c Ç‹ không 
còn mùi vÎ khó chÎu Çó. GÕi cá n‰u 
không có gØng æn së bÎ sôi bøng, ® 
hÖi, khó tiêu. Phª là món æn ph° thông 
nÃu v§i nhiŠu gia vÎ nhÜng không th‹ 
thi‰u gØng, vì n‰u thi‰u, mùi vÎ phª h‰t 
hÃp dÅn và æn vào dÍ bÎ ® hÖi. ThÎt bò 
tái phäi chÃm nÜ§c m¡m gØng cÛng 
nhÜ thÎt vÎt lu¶c tuy æn v§i rau tÀn Ç‹ 
dÍ tiêu hóa nhÜng cÛng phäi chÃm v§i 
nÜ§c m¡m gØng n‰u không æn vào së 
khó tiêu. GØng có tính cách phát tán, 
nên khi phäi nÃu nh»ng món æn nhiŠu 
béo, ngÜ©i ViŒt Nam thÜ©ng bÕ thêm 
vài lát gØng. Nh»ng cá không väy và 
cá bi‹n ÇŠu thu¶c loåi sinh hàn và 
tanh nên không th‹ thi‰u gØng. Cá 
chiên cÀn phäi ÇÜ®c æn v§i nÜ§c m¡m 
gØng m§i ngon, vä låi gØng v§i tính 
cách âm cûa nó låi chÓng chÃt hàn 
cùng làm tan béo. Các loåi gÕi cá, gÕi 
tôm, gÕi m¿c và nhÃt là các món thÎt 
bê bò thui ÇŠu thÜ©ng ÇÜ®c chÃm v§i 
tÜÖng gØng Ç‹ dÍ tiêu hóa. 

GØng còn ÇÜ®c làm mÙt Ç‹ æn Ç‹ 
ÇÜ®c Ãm ngÜ©i vào nh»ng ngày Çông 
lånh lëo. -� 

 

Ngày 29.09.2003 đài truyền hình 
số 1 ARD của Ðức đã chiếu một đoạn 
phim tài liệu phóng sự nói về việc 
Công An nhà nước CSVN, những CA 
nghiệp vụ điều tra (A18) được gởi qua 
Ðức để xác minh lý lịch của người VN 
đang nằm trong diện bị từ chối đơn xin 
tị nạn và đang chờ ngày trả về nước. 

Hiện nay có khoảng 40000 người 
Việt Nam thuộc diện không được công 
nhân tị nạn và đang chờ trục xuất về 
lại VN. Số người này là một "món 
hàng" béo bở cho CA thuộc A18 khai 
thác, áp lực tống tiền. 

 Hiệp định nhận lại người Việt bị từ 
chối quyền tị nạn giữa CHLB Ðức và 
Việt Nam đã được ký kết vào năm 
1995, qua đó những người bị từ chối 
quyền tị nạn sẽ bị trả về một cách 
nhanh chóng hơn. Nhưng cho đến nay 
việc thi hành Hiệp định bị đình động, 
kéo dài lê thê vì có sự nhúng tay của 
giới mật vụ CSVN.  

Nếu những ai bị từ chối quyền tị 
nạn mà chịu chi tiền (có bảng giá nhất 
định) cho mật vụ CSVN thì sẽ nhận 
được giấy tờ giả mạo và có thể được 
triển hạn việc trục xuất (không có 
nghĩa là được cộng nhận tị nạn) một 
thời gian; nếu không chịu chi tiền thì 
sẽ gặp vấn đề và sẽ bị trục xuất về 
nước. 

Phóng viên Tom Neuman có phỏng 
vấn anh Vũ hữu Chiến, 37 tuổi đang 
nằm trong tình trạng chờ trục xuất nêu 
trên. Ở Ðức anh Chiến là người từng 
tham gia vào những công tác đấu 
tranh cho tự do dân chủ và nhân 
quyền cho VN, đang lo sợ khị bị trục 
xuất về VN. Anh cho hay: 

- Tôi sống ở nước Ðức này là một 
nước tôn trọng nhân quyền, tôi đã 
quen nêu lên quan điểm chính trị của 
mình, làm sao tôi có thể yên thân 
được với họ một khi tôi bị trục xuất trờ 
về VN. 

Theo như HIệp Ðịnh thì đối tượng 
trục xuất đầu tiên cần phải được xác 
minh lý lịch. Ðể thực hiện việc xác 
minh lý lịch này, nhà nước CSVN đã 
cử một số CA đặc biệt (A18) đến Ðức, 
giống như cơ quan mật vụ bảo vệ 
chính trị dưới thời Ðông Ðức cũ, để 
gọi là cùng làm việc với chính quyền 
Ðức. 

  

Anh Chiến cho hay anh đã nhận 
được giấy mời của CA (A18) đến để 
xác minh lý lịch vào ngày 10.9.03. 
Nhưng vào ngày 9.9.03 anh nhận 
được một cú điện thoại của một người 

quen cho hay nếu anh không muốn trở 
về VN thì gọi số điện thoại này (??) để 
làm cuộc hẹn và giá cả nhất định là 
1500 Euro, thì hồ sơ của anh Chiến sẽ 
được hủy bỏ. 

- Và tôi thì không muốn trở về VN 
nên đồng ý cuộc hẹn (lời anh Chiến). 

Một khi đối tượng bằng lòng trả số 
tiền 1500Euro thì phía VN thông báo 
rằng không xác minh được lý lịch đối 
tượng vì không rõ ràng. và như thế 
phía Ðức không hoặc chưa thể trục 
xuất được đối tượng 

Phóng viên đã bí mật quay lại 
những hình ảnh gặp gỡ, điều đình 
giữa anh Chiến và CA (A18) CSVN. 
Ðiểm hẹn là một quán Cafe. Ðầu tiên 
anh Chiến gặp một người đàn ông, 
sau một hồi trao đổi có thêm một 
người đàn ông khác đến gặp anh 
Chiến.  

Trong vòng nửa tiếng đồng hồ điều 
đình xoay quanh việc là một khi anh 
Chiến đồng ý trả 5000 Euro thì anh 
Chiến sẽ nhận được một Reise Pass 
(Travel Document) của Pháp, với Pass 
này anh có thể đi khắp trên Âu Châu 
nhưng không thể về VN. Tuy nhiên 
phải gia hạn mỗi năm và chi phí cho 
mỗi lần gia hạn là 5000 Euro. 

Anh Chiến đã từ chối việc này và 
chia tay với họ. 

Người phóng viên gặp thêm một 
người Việt Nam nữa, người này đang 
còn ở tại Ðức vì đã chịu trả tiền cho 
CA (A18) và cho biết ông ta đã liên lạc 
với số điện thoại nêu trên và bên kia ra 
điều kiện rằng nếu ông muốn ở lại 
thêm 6 tháng thì phải trả 600 Euro. 

- Tôi đồng ý và họ đã cho tôi giờ 
giấc và địa điểm hẹn để trao tiền (lời 
người đàn ông). 

- Ðây là việc không thể chấp nhận 
được đối với những công chức VN ở 
trên nước Ðức, nhờ việc không bị 
kiểm soát để làm chuyện như vậy. Việt 
Nam không là một nước pháp quyền, 
và chà đạp nhân quyền. Ông Schily, 
Bộ trưởng Nội vụ không thể lấy mắt 
nhìn mà phải có hành động gì cụ thể. 
Ðó là lời phát biểu của ông Karl Hafen, 
thuộc Cơ quan Quốc tế Nhân quyền 
có trụ sở tại Frankfurt 

.- Những người Việt Nam đang 
chờ trục xuất về nước không còn có 
cơ hội nào khác ngoài việc họ mua 
thời gian để được ở lại Ðức (đó là lời 
kết thúc của thiên phóng sự) 

 
(VNN) 

 

Công An CSVN Ðưa Qua Ðức 
 Tống Tiền Ðồng Bào Tị Nạn 
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PHÂN ÐU 
 

ñÜ®c tin Thân MÅu cûa ñåi ñÙc 
Thích Hånh TuÃn, là 

Hi‹n T›: NguyÍn ThÎ DÎ 
Pháp danh: NhÜ LÆp 

Sinh næm 1922 (Quí H®i) 
TØ trÀn lúc 4 gi© 30 sáng 

ThÙ ba, ngày 09 tháng 09 næm 2003 
tÙc ngày 13 tháng 08 næm Quí Mùi 

tåi Khu PhÓ Giáo ñông,  
ThÎ TrÃn Ái Nghïa, 

HuyŒn ñåi L¶c, tÌnh Quäng Nam, 
ViŒt Nam 

ThÜ®ng th† 81 tu°i 
 

Tæng Chúng chùa Viên Giác thành 
kính phân Üu và nguyŒn cÀu HÜÖng 
Linh Cø Bà Hi‹n T› NguyÍn ThÎ DÎ - 
Pháp Danh NhÜ LÆp s§m Vãng Sanh 
C¿c Låc QuÓc. 

 
- ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n, PhÜÖng 
TrÜ®ng chùa Viên Giác. 
- Tæng, Ni chùa Viên Giác. 
 

PHÂN ÐU 
 
ñÜ®c tin buÒn, con trai cûa Bác Chiêm 
ThÎ HiŠn cÜ ngø tåi Stuttgart, là 

ñåo H»u TrÀn Væn Thanh 
Pháp danh ThiŒn NhÜ 
Sanh ngày 19.02.1962 
MÃt ngày 21.08.2003 

Nh¢m ngày 24 tháng 7 næm Quš Mùi 
tåi Tübingen 

HÜªng dÜÖng 42 tu°i 
Chúng tôi thành tâm chia buÒn cùng 
tang quy‰n và nguyŒn cÀu HÜÖng Linh 
ñåo H»u ThiŒn NhÜ s§m vãng sanh 
C¿c Låc QuÓc. 
- Chi H¶i PhÆt Tº VNTN tåi Stuttgart 
 

Cáo Phó & Cäm Tå 
 
Gia Çình chúng tôi Çau buÒn báo tin 
cùng thân b¢ng quy‰n thu¶c và bån 
h»u xa gÀn: V®, MË, Bà cûa chúng tôi 
là: 

Bà Lš ThÎ Hòa  t¿  NguyŒt KiŠu 
TØ trÀn ngày 26.7.2003 dÜÖng lÎch 
nh¢m ngày 27 tháng 6 âm lÎch næm 

Quš Mùi 

tåi München - ñÙc QuÓc 
HÜªng th† 77 tu°i 

 
Tang lÍ ÇÜ®c cº hành ngày 30.7.2003 
dÜÖng lÎch tåi Friedhof, Dingolfing (ñÙc 
QuÓc) nh¢m ngày mÒng 2 tháng 7 
næm Quš Mùi. 
Ngày 07.08.2003 dÜÖng lÎch an táng 
tåi Westfriedhof, Nürnberg, nh¢m ngày 
mÒng 10 tháng 7 næm Quš Mùi. 
 

ñÒng th©i chúng con/chúng tôi xin 
chân thành tri ân: 

-ThÜ®ng T†a Thích Giác Trí (ViŒt 
Nam) 
-ñåi ñÙc Thích TØ Trí, Trø Trì chùa 
Tâm Giác 
-ñåi ñÙc Thích ñÒng Væn, Tân Trø Trì 
chùa Tâm Giác 
-ñåi ñÙc Thích Hånh TØ, Trø Trì chùa 
Viên Âm 
-Ban H¶ NiŒm chùa Tâm Giác và Viên 
Âm 
-Cùng toàn th‹ quš Cô Bác, Anh ChÎ 
Em, Bà Con xa gÀn cùng thân b¢ng 
quy‰n thu¶c Çã Ç‰n tøng kinh h¶ niŒm, 
chia buÒn, giúp Ç«, an ûi và tiÍn ÇÜa 
Linh C»u cûa V®, MË, Bà chúng 
con/chúng tôi Ç‰n nÖi an nghÌ cuÓi 
cùng. 
TÃt cä tÎnh tài phúng Çi‰u cûa quš vÎ, 
chúng tôi xin cúng dÜ©ng vào các chùa 
PhÆt Giáo: Viên Giác, Viên Âm, Tâm 
Giác, Viên Ý. 
Trong lúc tang gia bÓi rÓi n‰u có ÇiŠu 
chi sÖ suÃt kính mong quš vÎ niŒm tình 
tha thÙ. 
Tang gia ÇÒng kính bái 
-ChÒng: Tô Minh Khâm 
-TrÜªng Nam: Tô Khäi ñÙc & TrÀn 
Qu‰ Anh và các con. 
-ThÙ Nam: Tô Th¡ng & DÜÖng T 
NguyŒt Nhàn và các con. 
-Tô NhÖn Thånh & Måch TÓ Trinh và 
các con. 
-Tô L®i & Uông Y‰n Linh và các con 
-Tô NhÖn L®i & Ngô Bích Dung và các 
con. 
 

PHÂN ÐU 
 
ñÜ®c tin Thân Phø cûa anh NguyÍn 
ñình L¶c con r‹ cûa Giáo SÜ VÛ Kš là: 

Ông NguyÍn Bích 
Pháp danh NhuÆn Ng†c 

Sanh næm 1929 
Tå th‰ ngày 29.07.2003 

nh¢m ngày mÒng 1 tháng 7 næm 
Quš Mùi 

HÜªng th† 75 tu°i 
Chúng tôi xin thành thÆt chia buÒn 
cùng gia Çình Anh NguyÍn ñình L¶c 
và nguyŒn cÀu HÜÖng Linh Cø Ông 
NhuÆn Ng†c s§m vãng sanh vŠ cänh 
gi§i C¿c Låc 

-NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên Âm 
-Chi H¶i PTVNTN Nürnberg-Fürth-
Erlangen. 
 

PHÂN ÐU 
 
ñÜ®c tin buÒn, Thân MÅu cûa ChÎ Tô 
LŒ Y‰n là: 

Bà Lš ThÎ Hòa t¿ NguyŒt KiŠu 
Sanh ngày 21.09.1928 
Tå th‰ ngày 27.06.2003 

HÜªng th† 76 tu°i 
Chúng tôi xin thành thÆt chia buÒn 
cùng gia Çình ChÎ Tô LŒ Y‰n và 
nguyŒn cÀu HÜÖng Linh Cø Bà s§m 
vãng sanh vŠ MiŠn C¿c Låc. 
-Chi H¶i PTVNTN Nürnberg-Fürth-
Erlangen. 
 

Cáo Phó & Cäm Tå 
 
Gia Çình chúng tôi lÃy làm Çau Ç§n 
báo tin cùng thân b¢ng quy‰n thu¶c, 
bån bè, thân h»u xa gÀn: Cha, Ông 
N¶i, Ông Ngoåi chúng tôi là: 

TrÜÖng cÄm Phát,  
Pháp danh ThiŒn ñåt 

Sinh ngày 01.06.1929 næm K› Tœ  
tåi Sài Gòn - ViŒt Nam 

TØ trÀn ngày 25.08.2003, nh¢m ngày 
28 tháng 7 næm Quš Mùi, vào lúc 4 
gi© sáng tåi Karlsruhe CHLB ñÙc. 

HÜªng th† 75 tu°i. 
Tang lÍ ÇÜ®c cº hành lúc 12 gi© 30 

ngày 28.08.2003 
tåi nghïa trang thành phÓ Karlsruhe 
ñÒng th©i chúng con, chúng tôi chân 
thành cäm tå: 
-ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng Chùa 
Viên Giác 
-Quš ThÀy và Quš SÜ Cô 
-Cùng chÜ PhÆt Tº và bån bè, thân 
h»u Çã tiÍn ÇÜa Linh C»u cha ông 
chúng con, 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 xin 
Quš VÎ niŒm tình tha thÙ. 

Tang gia ÇÒng cäm tå 
-TrÜªng Nam: TrÜÖng ñåt An 
-Các con trai & gái: TrÜÖng Quân Ý, 
Pd. TÎnh Häo - TrÜÖng Tr†ng HiŠn -
TrÜÖng BÌnh QuyŠn - TrÜÖng MÏ Hånh 
- TrÜÖng MÏ Nghi - TrÜÖng MÏ MÏ - 
TrÜÖng ñåt Chi. 
-Con Dâu: NguyÍn Kim Loan - Phùng 
MÏ Nga - Bùi ThÎ Thuy - Jinyooman 
Nittaya. 
-Con R‹: TrÀn ñình Lš - Lê PhÜ§c ñåi. 
-Cháu n¶i (Nam): TrÜÖng QuÓc Vinh - 
TrÜÖng ñåt ThÎnh - TrÜÖng Hào Toàn - 
TrÜÖng Hào KiŒt. 
-Cháu n¶i (N»): TrÜÖng Ti‹u PhÜ®ng, 
TrÜÖng Ti‹u Quanh - TrÜÖng Ti‹u 
Thuy . Jinyooman Linli. 

 

phân Üu 
cáo phó 
cäm tå 
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-Cháu Ngoåi (Nam): TrÀn ñình Huy. 
-Cháu Ngoåi (N»): Lê Ti‹u Mi. 
 

Cáo Phó & Cäm Tå 
 
Gia Çình chúng tôi vô cùng thÜÖng ti‰c 
và Çau buÒn báo tin Ç‰n bà con thân 
b¢ng quy‰n thu¶c và bån h»u xa gÀn: 
Con, Anh, Em, ChÒng, Cha cûa chúng 
tôi là: 

TrÀn Væn Thanh  
Pháp danh ThiŒn NhÜ 

Sanh ngày 19.02.1962 - Nhâm DÀn 
ñã tØ trÀn ngày 21.08.2003 - 

 Quš Mùi 
HÜªng dÜÖng 42 tu°i 

LÍ hÕa táng ÇÜ®c cº hành vào lúc 
11 gi© ngày 27.08.2003 tåi nghïa 
trang cûa thành phÓ Reutlingen 

Chúng con xin thành kính Çänh lÍ tri 
ân: 

-ThÜ®ng T†a, PhÜÖng TrÜ®ng chùa 
Viên Giác, Hannover 
-Ni SÜ Thích N» NhÜ Viên, Trø Trì 
NiŒm PhÆt ñÜ©ng Tam Bäo, 
Reutlingen 
-ñåi ñÙc Thích Hånh Gi§i, Chùa Viên 
Giác, Hannover 
-SÜ Chú Hånh TuŒ, Chùa Viên Giác, 
Hannover 
-SÜ Chú Thích Hånh Giä, Chùa Viên 
Giác, Hannover 
Çã h‡ tr® chúng con trong các bu°i lÍ 
nhÆp liŒm, hÕa táng, phøc tang, tøng 
niŒm cÀu siêu cho Con, Anh, Em, 
ChÒng, Cha cûa chúng con. 

ñÒng th©i chúng con/chúng tôi xin 
chân thành tri ân: 

-Chi H¶i PhÆt Tº VNTN Reutlingen & 
VPC 
-Chi H¶i PhÆt Tº VNTN Stuttgart & 
VPC 
-Ban H¶ NiŒm, Quš Thông Gia, ñåo 
H»u, Thân H»u xa gÀn 
ñã h¶ niŒm, cÀu nguyŒn, cÀu siêu, 
phúng Çi‰u, chia buÒn và d¿ lÍ hÕa 
táng. 
Trong lúc tang gia bÓi rÓi, chúng 
con/chúng tôi không sao tránh khÕi sÖ 
sót. Kính mong ChÜ Tôn ñÙc và bà 
con cô bác niŒm tình h› xä cho. 

Tang gia ÇÒng kính bái: 
-Cha mË: TrÀn Sun S‰n - Chiêm ThÎ 
HiŠn 
-Các Anh, ChÎ và Em:  
TrÀn Ng†c Anh và gia Çình (ñÙc) 
TrÀn Ng†c Dung và gia Çình (ñÙc) 
TrÀn Væn Lái và gia Çình (MÏ) 
TrÀn Ng†c Nhung và gia Çình (ñÙc) 
TrÀn Ng†c MÏ và gia Çình (ñÙc) 
TrÀn Væn Út và gia Çình (ñÙc) 
-V®: DÜ KiŠu DiÍm 
-Các con: TrÀn Lysa - TrÀn Tavit - 
TrÀn Teven.� 
 

Gi§i 
ThiŒu 

 

Laïi moät tieáng chim 
ngöùa coå haùt chôi 

 
Nguyeãn Vaên Thaø 

(Giôùi Thieäu CD "Ñeå Laõng Queân 
Ñôøi" cuûa Nhaïc só  Minh Thao) 

 
ergen coá ñoâ cuûa Na Uy; coù du 
khaùch ngöôøi Vieät töø Myõ sang 

coøn goïi Bergen laø ñoäng Thieân Thai, 
vì thaønh phoá coù 7 ngoïn nuùi neân thô 
bao boïc, vì hoa ñoå quyeân 
(Rhodonderon) röïc rôõ nôi nôi: coâng 
vieân, ven ñoài, goùc phoá. Nhöng 
Bergen cuõng laø xöù möa (khoaûng 230 
ngaøy/naêm), nhöõng côn möa giam 
chaân ngöôøi; ngöôøi ngoài nhaø nhìn 
möa, vaø ngaém nghía laïi tình mình... 
Coù keû cho raèng, vì theá Bergen laø nôi 
naûy sinh ra nhieàu nhaân taøi vaên hoùa 
lôùn cuûa Na Uy (vaø coù leõ caû cuûa theá 
giôùi). 
 

Khi soá ngöôøi Vieät, gioáng daân 
moäng tình, theo vaän nöôùc noåi troâi 
ñeán ñoù, haïnh ngoä vôùi khoâng khí tình 
töï cuûa thung luõng naày, neân tình cuûa 
hoï cuõng lai laùng theâm. ÔÛ ñaáy, ngoaøi 
nhieàu buoåi trình dieãn vaên ngheä boû 
tuùi, coøn coù nhöõng buoåi vaên ngheä 
chính thöùc ñöôïc toå chöùc trang troïng, 
moãi ñoä xuaân veà, ôû Grieg Hallen, toøa 
nhaø trình taáu nhaïc noåi tieáng cuûa Na 
Uy. ÔÛ ñaáy cuõng xuaát hieän nhöõng 
ngöôøi laøm vaên, laøm thô, dòch thuaät: 
Döông Kieàn, Nguyeãn Vaên Cöôøng, 
Hoaøi Myõ, Nguyeân Thi, Ñaêng Trình, 
Baïch Lieân, Döông Kim, Döông Khoa, 
Nguyeãn Vaên Thaø, (vaø Nguyeãn Thò 
Vinh, Nguyeãn Höõu Nhaät, tröôùc khi caû 
hai sang Oslo) ... ; vaø nhöõng ngöôøi 
vieát ca khuùc: Traàn Thuïy Minh, 
Nguyeãn Coâng Huøng, Nguyeãn Vaên 
Thöïc..., vaø Minh Thao.  

 
Anh Minh Thao môùi cho ra ñôøi 

ñóa CD thöù hai cuûa anh: Ñeå Laõng 
Queân Ñôøi, goàm 12 ca khuùc. Ña soá laø 
nhöõng baøi haùt hay. Hay ôû choã: Tuy 
anh vaãn duøng loaïi nhaïc Slow, 
Boston, Tango, Valse, Rumba, 

Twist... ; vaø anh vaãn coøn giöõ ñuùng 
”luaät” caân phöông, nhöng:  

   1. Tieát taáu, böôùc ñi cuûa nhaïc 
anh laø böôùc ñi cuûa moät ngöôøi bieát 
ñaët böôùc chaân cuûa nhaïc ñuùng vôùi 
neùt loøng anh muoán dieãn ñaït, nhöõng 
böôùc ñi tinh teá, laønh ngheà, chaúng 
haïn, anh caån thaän chia thôøi gian cho 
töøng daáu nhaïc, bieát ñaët caùc daáu 
laëng, söû duïng caùc ñaûo phaùch ñuùng 
choã.  

   2. Laøn ñieäu cuûa nhaïc anh coù 
maøu rieâng, khoâng gioáng vôùi maøu 
nhaïc cuûa baát cöù caùc nhaïc só vieát ca 
khuùc naøo khaùc. (Hình nhö ngöôøi Taøu 
goïi ñaáy laø baûn saéc). Ñoù laø ñieàu ñaùng 
quí nhaát. Tuy nhieân ca khuùc anh 
khoâng laäp dò, maø deã thaám loøng, bôûi 
doøng chaûy cuûa nhaïc khi thì saâu laéng, 
ngoït ngaøo, khi thì töôi maùt, soâi noåi; 
hay raõ rôøi (baøi Tình Ñaõ Hö Hao), raõ 
rôøi tinh roøng vì taùc giaû traùnh nhöõng 
bieán taáu dieâm duùa, hay ñaïi ngoân moät 
chuùt, raõ rôøi raát hieän sinh. Moãi baøi moãi 
veû. 

   3. AÂm theå cuûa töøng baøi caân 
xöùng vôùi tieáng loøng, vôùi cung tình 
moøng moïng nôi lôøi; vaø trong moät soá 
baøi, taùc giaû coøn chuyeån ñoåi aâm theå 
kheùo leùo maø khoâng kyõ xaûo; vöôn 
leân, hay chuøn xuoáng töï nhieân theo 
doøng tình. 

  4. Lôøi cuûa ca khuùc, tuy moät soá 
lôøi coøn giöõ khuoân saùo cuõ, ña phaàn laø 
nhöõng lôøi ñeïp, cuûa chính Minh Thao, 
hay cuûa caùc nhaø thô: Noãi Nhôù Chia 
Hai (Vöông Ngoïc Long), Höông Löûa 
Nghìn Sau vaø Ngoaøi Xa Daáu Chaân 
Maây (Tuøy Anh), Traêng Vaøo Hoàn Em 
(Nguyeãn Vaên Cöôøng), Tình Ñaõ Hö 
Hao (Linh Lan), Khoùi Söông (Mieân 
Du), Thuôû Ban Ñaàu (Ñan Haø)... 

   Taâm hoâi, chuùc töï hoàng: Loøng 
(ngöôøi) taøn, ñuoác töï ño.û (Cao Baù 
Quaùt, caâu 6, baøi Du Hoäi an phuøng Vò 
thaønh ca giaû: Chôi Hoäi An, gaëp ñaøo 
haùt thaønh Vò: Nam Ñònh).  

  
Minh Thao ñaõ töï nguyeän thaép 

theâm 12 ngoïn, khoâng daùm laø ñuoác, 
nhöng laø neán nhoû. Giöõa ñôøi baïc.  

Nhöõng ngoïn neán chaùy ñöôïm, 
haøo hoa. 

 
Giaù uûng hoä (keå caû cöôùc phí) : 

10 Euro 
 

Ñòa chæ lieân laïc: 
Phaïm Phuù Minh 
Rothaugsgt  5A 

5035 Bergen  -  Norway 
 

B 
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ChÜÖng trình hoåt Ç¶ng cûa 
Ban TØ ThiŒn Chùa Linh ThÙu 

 
Trong th©i gian qua Ban TØ ThiŒn chùa Linh ThÙu Çã nhÆn 

ÇÜ®c s¿ ûng h¶ cûa các vÎ häo tâm sau Çây: 
Ñng h¶ cho ChÜÖng trình Xe Læn 
Quš ñH: ñ¥ng ThÎ Nga (Bremerhaven) 50€. Quách M‰n 

(Schweiz) 50€. ñàm Quang Ánh (Mosbach) 100€. GÇ. NguyÍn 
Væn SÖn - ThiŒn Häi (ñan måch) 500Dkr. GÇ. NguyÍn ñÙc 
Næng - ThiŒn Long (") 800Dkr. NguyÍn Ánh Tuy‰t (Pháp) 50€. 
NguyÍn ThÎ Thúy 30€. DiŒu HÜÖng 10€. NguyÍn ThÎ CÄm 
Nhung 50€. NguyÍn Thanh Tài (Babenhausen) 50€. TrÜÖng 
Tân NhÎ (Köln) 100€. DiŒu HiŠn (USA) 100€. VÜÖng Ng†c (") 
100SFr. Võ Væn Trung (Hamburg) 100€. QuÀy Hàng Tình 
ThÜÖng chùa Viên Giác (Hannover) 200€. TrÀn ThÎ NhÆt HÜng 
(Suisse) 100€. Lâm ThÎ Cúc (Bochum) 30€. LÜÖng ThÎ Búp (") 
50€. PhÜÖng Quÿnh - NguyÍn ThÎ HiŠn (Hamburg) 100€. Ngô 
Væn ThuÆn - NguyÍn ThÎ Thanh HÒng (München) 100€. TrÀn 
Kim Long 50€. NguyÍn QuÓc Thông (Bonn) 100€. NguyÍn Thúy 
Hà 60€. 

Ñng h¶ cho ChÜÖng trình Tìm Låi Ánh Sáng 
Quš ñH: HÒ Phåm Thái (Landshut) 10€. HÒ H»u HiŒp (") 

10€. ñ¥ng ThÎ Nga (Bremerhaven) 50€. NguyÍn ThÎ Lan 
(Essen) 50€. NguyÍn ThÎ H®i (Göttingen) 50€. NguyÍn Væn 
QuyŠn 10€. NguyÍn Thành ñÙc 10€. NguyÍn Thanh Bình 10€. 
NguyÍn MÏ Dung 10€. NguyÍn MÏ PhÜÖng 10€. Quách M‰n 
(Schweiz) 50€. Phåm ThÎ N» (Nederland) 50€. …n danh 10€. 
GÇ. NguyÍn ñÙc Næng (ñan Måch) 1200Dkr. GÇ. NguyÍn Xuân 
Mai (Schweiz) 50€. NguyÍn Ánh Tuy‰t (Pháp) 50€. NguyÍn ThÎ 
Oanh (Neu Ulm) 50€. TrÀn ThÎ HÒng Ng†c (Johannstadt) 50€. 
Lê Lan Anh (Neuss) 50€. TrÎnh Minh Tân (Bad Pyrmont) 100€. 
TrÀn Vi‰t ChÜÖng (Mühlheim a.M) 100€. Phåm Thu HÒng 
(Augsburg) 100€. NguyÍn & Lê Dân - NguyÍn ThÎ Thu 50€. 
Phan Duy PhÜÖng - Phan Thi Kim Ho 250€. NguyÍn ThÎ Kim 
Thäo (Flensburg) 20€. NguyÍn Væn Biên (Erkrath) 20€. NguyÍn 
ThÎ Kim Hoa (Köln) 100€. VÛ ThÎ Hoa (Mulhouse) 150€. GÇ. 
NguyÍn ThÎ Thoàn (Na Uy) 60€. GÇ. KhÜu Dã Quyên (Berlin) 
50€. Phåm ThÎ Kim Ti‰n (Essen) 10€. VÜÖng Ng†c (USA) 
50SFr. QuÀy Hàng Tình ThÜÖng chùa Viên Giác (Hannover) 
350€. NguyÍn ThÎ Phòng (Mühlheim a.M) 100€. Lê Quang Liêm 
(Pháp) 100US. NguyÍn Xuân Mai (Schweiz) 100€. NguyÍn ThÎ 
Thu (Berlin) 120€. Tony TrÀn (") 100€. TrÀn ThÎ NhÆt HÜng 
(Suisse) 100€. Ngô Væn ThuÆn - NguyÍn ThÎ Thanh HÒng 
(München) 50€. TrÀn Kim Long 50€. Phåm Væn M¶c 20€. 
NguyÍn QuÓc Thông (Bonn) 100€. Bùi Væn Mai (") 30€. TrÀn 
ThÎ Thu Thûy 200€. Phåm ThÎ Cúc 50€. NguyÍn Thúy Hà 100€. 
NguyÍn ThÎ CÄm Nhung 50€. 

Ñng h¶ ChÜÖng trình NÒi Cháo Tình ThÜÖng 
Quš ñH. HÒ Phåm Thái (Landshut) 10€. HÒ H»u HiŒp (") 

10€. NguyÍn Væn Biên (Erkrath) 20€. NguyÍn ThÎ Lan (Essen) 
20€. ñàm Quang Ánh (Mosbach) 20€. …n danh 10€. NguyÍn 
ThÎ GiÕi (Bruxelles) 10€. TrÀn ThÎ Xuân (") 10€. HÒ ThÎ Hånh 
(Johannstadt) 15€. Phåm ThÎ Bích Ng†c (Neustadt) 30€. 
NguyÍn ThÎ Thúy 20€. Lê Lan Anh (Neuss) 20€. NguyÍn & Lê 
Dân 20€. Phåm ThÎ Cúc 20€. NguyÍn ThÎ Ti‰n (Belgique) 10€. 
ñào ThÎ Chuyên (Vallendar) 40€. Phåm Ngô Kim Anh (Pháp) 
20€. TSE Grace Trinh (Pháp) 20€. Poc Nip Seng (Pháp) 10€. 
Lâm ThÎ Cúc (Bochum) 20€. DiŒu HiŠn (Hannover) 30€. Trí Liên 
20€. Trí Châu 20€. QuÀy Hàng Tình ThÜÖng Chùa Viên Giác 
(Hannover) 100€. TrÀn ThÎ NhÆt HÜng (Suisse) 100€. Ngô Væn 
ThuÆn & NguyÍn ThÎ Thanh HÒng (München) 20€. 

 
Ban TØ ThiŒn chùa Linh ThÙu chúng tôi xin lÜu š Ç‰n Quš 

VÎ: 
M†i s¿ ûng h¶ ÇÜ®c chuy‹n qua trÜÖng møc, xin Quš VÎ vui lòng 

ghi rõ: H†, Tên, ñÎa chÌ và ûng h¶ cho ChÜÖng Trình nào cûa Ban 
TØ ThiŒn Ç‹ chúng tôi tiŒn viŒc liên låc, lên danh sách, cÛng nhÜ gªi 
hình änh Ç‰n Quš VÎ. 

N‰u có s¿ thi‰u sót trong phÀn danh sách, cÛng nhÜ m†i thÜ tØ 
ho¥c th¡c m¡c xin Quš VÎ vui lòng liên låc vŠ ÇÎa chÌ: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tìm trong núi, núi không có PhÆt 
Tìm ngoài ta, tìm mãi không ra 

L©i kinh PhÆt dåy Çâu xa 
PhÆt ngay ª tåi Tâm ta Çó mà 

 

Tâm ngay th£ng chính là tâm PhÆt 
Tà ki‰n Tâm, Ông PhÆt bi‰n Çi 

Tâm mình dÙt bÕ: sân, si, 
Tham, phiŠn, ác trÜ®c PhÆt thì hiŒn ra 

 

Tâm Ta Bà PhÆt, ta tr¶n l¶n 
Tïnh Tâm lành PhÆt vÓn sáng trong 

Ta luôn gi» v»ng m¶t lòng 
NÜÖng theo Chánh Pháp Tâm không Ç°i d©i 

 

Cºa Vô tÜ§ng, sáng ng©i cºa PhÆt 
Bát Nhã soi dËp lÜ§i Vô minh 

An nhiên T¿ tåi nÖi mình 
Tâm: Bi, Trí, DÛng. PhÆt thành do ta 

Kim Chi Viên Thành 
(Paris hè 2003) 

 
Chùa Linh ThÙu 
Pinneberger Weg 14. 13581 Berlin 
Tel: 0049 - 30 - 367 11 287 

Ho¥c:  linh-thuu-tu@gmx.de 
www.geocities.com/chualinhthuu 

 
M†i s¿ ûng h¶ xin chuy‹n vào trÜÖng møc: 

Buddh. Vietn. Gemeinde Berlin e.V 
Deutsche Bank 24. 
BLZ: 100 700 24. Konto Nr.: 075 047 0700 

      
(Ti‰p theo trang 75) 

Bà PhÜÖng Quÿnh NguyÍn ThÎ HiŠn, tác giä bài "Xuôi theo 
dòng Ç©i" Çã trúng giäi TÜªng LŒ cûa Giäi thÜªng Viên Giác 
"Vi‰t VŠ Âu Châu". 
Sau khi nhÆn giäi bà Çã dùng sÓ tiŠn Ãy cúng chùa và nh»ng 
viŒc tØ thiŒn nhÜ sau: 
- 450€ cúng dÜ©ng Tam Bäo chùa Viên Giác, Hannover. - 100€  
ChÜÖng trình xe læn chùa Linh ThÙu, Berlin. - 100€  cúng dÜ©ng 
Tam Bäo chùa Bäo Quang, Hamburg. -   50€  cúng dÜ©ng Tam 
Bäo NPñ Tam Bäo, Reutlingen.-   57€  giúp ThÜÖng Ph‰ Binh  
(1 hÒ sÖ). - 270€  mua ûng h¶ 14 quy‹n tuy‹n tÆp "Vi‰t VŠ Âu 
Châu". 
Chúng tôi xin chân thành cäm tå Bà PhÜÖng Quÿnh.   

(Báo Viên Giác) 
 

 

Tìm PhÆt 



viên giác 137 tháng 10 næm 2003 96

PhÜÖng danh  

cúng dÜ©ng 
 

(Tính Ç‰n ngày 01.10.2003) 
 

Trong th©i gian gÀn Çây, Chùa có nhÆn 
ÇÜ®c tiŠn cûa quš ñåo H»u gºi b¢ng cách 
chuy‹n qua Ngân Hàng hay b¢ng BÜu 
Phi‰u, nhÜng không có ghi rõ møc Çích. Thí 
dø nhÜ Cúng DÜ©ng, Tu B° Chùa, ƒn TÓng 
Kinh, Pháp Bäo, trä tiŠn bánh trái v.v... 

Ngoài ra có ñåo H»u nh© ngÜ©i khác 
ÇÙng tên chuy‹n tiŠn nhÜng không rõ là 
chuy‹n tiŠn dùm cho ai Ç‹ Cúng DÜ©ng 
ho¥c thanh toán vŠ vÃn ÇŠ gì. Do Çó khi 
nhÆn ÇÜ®c tiŠn, Chùa không th‹ nào ghi 
vào s° sách ÇÜ®c. 

ñ‹ tránh nh»ng trª ngåi nêu trên, kính 
xin quš ñåo H»u khi chuy‹n tiŠn ho¥c gºi 
tiŠn vŠ Chùa nh§ ghi rõ H† & Tên, ÇÎa chÌ 
ÇÀy Çû và møc Çích Ç‹ Chùa tiŒn ghi vào s° 
sách. 

Ngoài ra khi quš vÎ xem PhÜÖng Danh 
Cúng DÜ©ng xin Ç†c phÀn trên cùng là tính 
Ç‰n ngày...? tháng...? Ç‹ bi‰t r¢ng tiŠn Çã 
chuy‹n Çi ngày nào và tåi sao chÜa có tên 
trong danh sách. Chùa có 2 sÓ Konto. 
Riêng sÓ 870-3449 thì M¶t Tháng ngân 
hàng m§i báo m¶t lÀn, nên có s¿ chÆm trÍ 
Çæng täi danh sách trên báo. Kính xin quš vÎ 
thông cäm cho. 

Thành thÆt cám Ön quš ñåo H»u. 
Danh sách PDCD cûa quš ñåo H»u và 

PhÆt Tº, chúng tôi xin phép chÌ Çánh máy 
m¶t lÀn ch» ñH (ñåo H»u) ª bên trên. 

 
TAM BẢO 

ñH. Phåm Ng†c SÖn (M'Gladbach) 10€. TrÀn 
Kim B¢ng 25€. TT. Thích Trí Thành (BÌ) 150€. 
Quách Hoa Anh (") 10€. Khúc ThÎ Kÿ (Krefeld) 
50€. NguyÍn Huÿnh Long (Buxtehude) 10€. HÒ 
T¿ ñÙc (Recklinghausen) 10€. TÀn Ng†c Nga 
(Neumünster) 20€. TrÎnh Xuân SÖn (Seevetal-
Hittfeld) 25€. HÙa TÃt Giao (Hòa Lan) 15€. 
TrÜÖng Công (") 50€. Phùng NhÜ Ánh (Na Uy) 
50€. Phåm ThÎ H¶i (Pháp) 30€. NguyÍn ñình 
Thøy (") 15€. Phåm ThÎ Mai 16€. ñ¥ng ThÎ 
Ngân Hà 10€. Phåm Hoàng Nhung (Allendorf) 
20€. ñ¥ng ThÎ H¢ng Teickner (Langenhagen) 
20€. GÇ. Phåm Cao 20€. NguyÍn ThÎ Thanh 
HÜÖng (Eberswalde) 20€. TrÀn PhÜÖng Lan 
(Hamburg) 5€. Harry Relm (Oranienburg) 
10US. VÛ ñÙc Nguyên (Halle) 20€. NguyÍn 
NhÜ Häi (Uder) 10€. TrÀn ThÎ Quÿnh Hoa 
(Erfurt) 50€. Phåm ThÎ ThuÆn (") 50€. Lê ThÎ 
Chung (Berlin) 20€. Lê ThÎ Hoài Thu 
(Norderney) 10€. Lê Quang Phán (Leinefelde) 
10€. Fa. Blumenthal 5€. NguyÍn Thu Hà 
(Empelde) 10€. NguyÍn Tuy‰t Minh 
(Magdeburg) 10€. Hà NguyŒt Tòng (Áo) 10€. 
Fam. Phan - NguyÍn (Garbsen) 10€. Quách 
Minh V† (GM.Hütte) 20€. Phåm Væn Tâm 
(Erfurt) 40€. TrÀn ThÎ HuyŠn (") 30€. TrÀn Væn 
DÃu (") 20€. TrÀn Væn ChÃn (") 30€. NguyÍn 
ñÙc Thành (Weetzen) 5€. TrÀn Thanh Pháp 
(Hannover) 20€. TrÀn Vinh PhÜ§c (Freising) 
20€. Phåm Væn Häi 5€. Hà Ti‰n Vån 
(Hildesheim) 10€. Bùi ThÎ Minh Hà (Velten) 
10€. Phåm ThÎ Thu (Darmstadt) 3€. Lin Yan 

(Bielefeld) 10€. Lin Qun (") 10€. Lin Xue Jiao 
(") 10€. NguyÍn Bích Vân 20€. Phåm ThÎ Hà 
10€. Kh°ng ThÎ Thúy Mai (LB.O) 30€. TrÀn 
ThÎ H¢ng 50€. NguyÍn TrÜÖng Thùy DÜÖng 
(FF/Main) 20€. NguyÍn ThÎ Lan Anh (Leipzig) 
50€. Lê Væn Dong (Leinefelde) 10€. Lê ThÎ 
HÜÖng (Karlsruhe) 30€. Bùi ThÎ Sáu 
(Schramberg) 10€. NguyÍn Thanh Trúc (Suisse) 
20FS. ñ¥ng ThÎ Ngân Hà 10€. NguyÍn Häo 
30€. Lš Huÿnh Bá 30€. Phåm ThÎ Cºu 10€. 
TrÀn Thân Pháp 20€. NPñ Liên Trì (Leipzig) 
20€. Chùa Linh ThÙu (Berlin) 400€. Chùa Tâm 
Giác (München) 500€. HHHL VÛ Hoài Thanh 
30€. HHHL Lš ThÎ Hòa 20€. Lê ThÎ Båch Nga 
(Canada) 200Can. Phåm Lan Anh (Wuppertal) 
50€. TrÀn ThÎ HiŠn (Köln) 20€. Bùi ThÎ Khanh 
(Gnoien) 30€. Chu ThÎ Phùng (USA) 30€. Ong 
Huÿnh HiŒp (Ý) 20€. Phåm Væn Thành 
(Wilhelmshaven) 20€, HH chÜ HÜÖng Linh. 
Phåm T. TrÀn VÛ (Krefeld) 100€. NguyÍn ThÎ 
Anh (Münster) 10€. Lê T.N.A. (Hòa Lan) 20€. 
ñÒng Sï KhÜÖng (Ismaning) 20€. NguyÍn H»u 
HÆu (Bad Dürrheim) 50€. ñ‡ Væn Hoàn 2€. ñ‡ 
NguyÍn Huy PhÜÖng 10€. Lš Khánh Minh 30€. 
NguyÍn ThÎ ViÍn PhÜÖng 40€. VÜÖng K. 
(Oberhausen) 35€. NguyÍn ThÎ TÜ©ng Nhân 
(Nürnberg) 50€, HHHL NguyÍn Bình. ñ¥ng ThÎ 
NguyŒt (Herne) 20€. NguyÍn Quang Toàn 
(Neustadt) 50€. Lê Kim Häi (Ludwigshafen) 
10€. VÜÖng Kh¡c VÛ (Borkum) 50€. Phåm ThÎ 
HiŒp (Chemnitz) 50€. NguyÍn ThÎ Bích H. (BÌ) 
20€. Hoåch Thái (") 15€. T.N Trí Häo (") 15€. 
Lê NhÆt Thanh 10€. Bành Vïnh Hòa 
(Ludwigshafen) 25€. LÜ Huê Mu¶i (Bochum) 
100€. TrÀn Y‰n 140€. NguyÍn ThÎ Hånh 
(Saarbrücken) 5€. Lâm Væn Y‰n (") 7€. VÜÖng 
Toàn HÆu (") 10€. TÓng ThÎ Bình (Konz) 10€. 
ñào ThÎ Chúc (Trier) 20€. Tô Khäi ñÙc 
(Schweinfurt) 10€. NguyÍn Minh Tâm & Chí 
Nghïa (Canada) 100Can. Chùa Bäo Quang 
(Hamburg) 300€. NguyÍn Væn HÒ (Pháp) 15€. 
NguyÍn ThÎ HiŠn (Edewecht) 35€. ñào Ng†c 
Bäo (Chemnitz) 30€. ñào ThÎ Chuyên 
(Vallendar) 10€. NguyÍn ThÎ Thäo (Linz) 40€. 
TrÎnh Thanh TuyŠn (ñan Måch) 50€. GÇ. Cô 
Chè (") 500Kr. Lê ñình Nho (Pháp) 30€. Lê 
ñình Thiên Kim (Anh) 20€. Fam. Huÿnh (Bad 
Iburg) 100€. NguyÍn ñàm (Köln) 10€. Huÿnh 
Væn TÜ (Göttingen) 10€. ñ‡ ThÎ Thanh Tâm 
(Hòa Lan) 20€. NguyÍn ThÎ Thu Thûy 
(Völklingen) 20€. Châu Nam (Spaichingen) 
20€. TrÀn Häi Hòa (") 50€. TrÀn ñình H¿u 
(Pháp) 30€. Ch‰ Quang Chi‰n (Anh) 50US. 
TrÀn Væn ChÜÖng (FF/Main) 50€. Kim Anh 
Schulz (Gelenberg) 20€. VÜÖng Liên Chiêu 
(Kempen) 20€. Young ThÎ Thanh (Ansbach) 
30€. ñH ThiŒn Bích 300€. NguyÍn Phán (Pháp) 
30€. TÓng HÒng Tå (Wuppertal) 20€. VÛ Væn 
Phú (Schwetzingen) 20€. Cô Hånh Châu 200€. 
VÛ ThÎ ñÙc 20€. Quäng Tâm (Offenbach) 200€. 
HL. Lš ThÎ Hòa 5€. Chùa PhÆt Bäo (Barntrup) 
500€. TrÀn Væn HuyŠn (Reutlingen) 30€. ThiŒn 
Giáo (Göttingen) 200€. DiŒu Hòa 20€. ThiŒn 
HiŠn (Neuss) 20€. Lš TÃn Vång (Krefeld) 200€. 
NguyÍn ThÎ HiŠn (Hamburg) 200€. Phåm Væn 
DÛng (Hildesheim) 100€. NguyÍn HÒng TÜ 
(Bad Salzungen) 50€. Ngu Cam Duong (Berlin) 
50€. ThiŒn ThÙc 30€. TrÀn H»u Th† 50€. Châu 
ñÙc Væn 300€. Lê Huê 15€. Tân ThÎ Liên 
(Pháp) 10€. Lam Vo Ho Jeanne (") 25€. ñ¥ng 
H»u Vô (BÌ) 20€. Mannes Hà (Augsburg) 20€. 
NguyÍn Thu NguyŒt (Lünen) 10€. NguyÍn Phu 
Hung 20€. Hoàng ThÎ Bích Trang (Wismar) 
20€. GÇ. Lê ThÎ CÄm Vân (") 50€. TrÀn M. Anh 
(Halle) 10€. NguyÍn Mai HÜÖng (") 10€. 

NguyÍn ThÎ KiŠu Liên 10€. Phåm ThÎ Mai 20€. 
NguyÍn Thanh Minh (Leipzig) 50€. Bùi ThÎ 
Minh (") 20€. Giáp ThÎ NguyŒt Lan (") 20€. 
Hoàng Minh Thành (") 20€. NguyÍn Tr†ng 
Thåch 50€. Lê Ng†c Th¡ng (Salzgitter) 20€. Lê 
QuÓc ThÓng (Saarburg) 20€. Lê Anh QuÓc 
(Rostock) 20€. Mark Buecker (Lehrte) 80€. 
NguyÍn ThÎ Kim Anh (ViŒt Nam) 1US. DÜÖng 
+ HÜÖng & Bà Xuân (Stuttgart) 5€. GÇ. TrÀn 
MÏ Huê 10€. GÇ. TrÀn Thanh Huê 10€. GÇ. 
TrÀn Vïnh Cam 20€. Võ ThÎ L®i 40€. GÇ. 
NguyÍn ThÎ Minh Thúy (TiŒp) 15€. GÇ. Nam 
PhÜÖng (Achim) 20€. NguyÍn ThÎ HÜÖng 5€. 
TrÀn Tú Anh (Lüneburg) 5€. Mai & Lan Anh 
(Stuttgart) 5€. Phùng ThÎ PhÜÖng 40€. Huÿnh 
TuÃn (Landshut) 20€. GÇ. TrÀn Thanh Pháp 
(Hannover) 20€. Lee Wan Klee (") 10€. TrÜÖng 
ThÎ Thúy Nga (Aschersleben) 20€. NguyÍn 
Hoàng Lân (Alfeld) 10€. NguyÍn Væn Th¡ng 
(Oberstdorf) 10€. ñiŠm & Minh 5€. TrÀn Loan 
Tu (Canada) 40Can. Oanh Huÿnh (USA) 
60Can. NguyÍn ThÎ Tép (BS) 50€. GÇ. Lê 
NguyÍn (Tabsthausen) 20€. Thích N» ñàm Hòa 
(BÌ) 60€. Yanxia Xi (Áo) 6,50€. Lê ThÎ Tuy‰t 
(ñÙc) 10€. GññH TrÜÖng CÄm Phát 
(Karlsruhe) 400€, HHHL ñH TrÜÖng CÄm Phát. 
ThiŒn Thanh & ThiŒn Th† 50€. ThiŒn Tánh 
50€. Giác An (Hannover) 50€. ñào ThiŒn MÅn 
(") 10€. Fam. TrÀn (") 20€. GÇ. Ngøy Chí Nghïa 
(") 20€. ñ¥ng Anh Ti‰n (") 5€. TrÎnh ñÙc 
Thông (") 5€. Lê Væn ThÎ Du 200€. LÜÖng 
Minh HÜ§ng (Hollenstedt) 10€. ñÜ©ng Væn 
Thanh (") 10€. NguyÍn Minh LÜÖng (FF/Main) 
20€. NguyÍn ThÎ Lan HÜÖng (Berlin) 5€. 
NguyÍn Xuân B¢ng (Schwerin) 10€. Lê Væn 
DÛng 10€. Lê Væn Tu 5€. Lê Minh Quan 5€. 
ñ¥ng Ng†c Bang (Dingolfing) 15€. Phan 
TrÜÖng TrÀn VÛ 20€. NguyÍn Công Trí 10€. 
TrÀn Huy Minh 10€. NguyÍn Hao  30€. NguyÍn 
QuÓc Hùng (Sonderhausen) 20€. Kim 
Benningfield (USA) 20€. Lê Væn Tài 
(Salzgitter) 20€. TrÀn Thân Phát 20€. Tå Minh 
Thông 20€. Cao ThÎ Thu Cúc và gia Çình 
(Stuttgart) 200€, HHHL ñH ThiŒn Pháp Hà ThÎ 
Lan Anh tuÀn chung thÃt. Quš PhÆt Tº tham d¿ 
tuÀn chung thÃt cûa ñH ThiŒn Pháp Hà ThÎ Lan 
Anh tåi NPñ Tam Bäo Reutlingen 320€. Giang 
Toàn Hi‰u (Heilbronn) 20€, HHHL ñH Tå 
NguyŒt  nh. ThiŒn Gi§i (Sindelfingen) 50€. 
NPñ Tam Bäo Reutlingen) 300€. NguyÍn Væn 
Bong (Karlsruhe) 100€. DÜ KiŠu DiÍm 
(Tübingen) 200€, HHHL ñH ThiŒn NhÜ TrÀn 
Væn Thanh. GÇ. Quách H»u (Suisse) 100FS. 
ThiŒn ñiŒn + ThiŒn  nh + ThiŒn Úy 
(Tübingen) 150€. Lš Quách Mai (Immenstadt) 
50€. Lâm Ki‰n HuŒ (Reutlingen) 50€. NhÆt Tín 
ThiŒn Nghiêm (FF) 50€. Chùa PhÆt HuŒ (FF) 
400€. Hà Ng†c Quš (M'Gladbach) 50€. Ham 
Scharnag Gauting 70€. NguyÍn Cúc (Kassel) 
5€. NguyÍn ThÎ ViÍn PhÜÖng 40€. Nguyên Huê 
& DiŒu MÅn 50€. ChÖn Bình & ChÖn Trong và 
gia Çình (Krefeld) 30€. TrÜÖng VÜÖng Thùy LŒ 
& VÜÖng Viên ñåt (Köln) 40€. Chùa ThiŒn Hòa 
(M'Gladbach) 350€. Nh¿t Tr†ng và gia Çình 
(Mannheim) 100€. ThiŒn Ý (Hannover) 50€, 
HHHL ThiŒn Tâm NguyÍn Châu Bình. Phåm 
Quÿnh Anh (GM.Hütte) 10€. Phùng Xuân Hân 
(Freising) 95€. Hà NhÜ H° 15€. NguyÍn Anh 
TuÃn DÛng 2€. NguyÍn Væn HuyŠn 7€. TrÜÖng 
Xuân Ti‰n 5€. NguyÍn ThÎ Thanh HÜÖng 
Schäfer (Erfurt) 8€. TrÀn ThÎ HiŠn 20€. NguyÍn 
ThÎ Thu Hà (Empelde) 10€. Fidapa & Christian 
(Nienburg) 5€. Lê ThÎ Xuy‰n (Hannover) 15€. 
Lê Væn ThÎ Du (Ý) 200€. Phåm Xuân Th¡ng 
20€, HHHL Phåm Xuân ThÎnh. L» ThÎ Tâm 



  

viên giác 137 tháng 10 næm 2003 97

(Leipzig) 2,50€. NguyÍn ThÎ Minh Thu 2€. 
QuÓc Th¡ng & Kiem Y‰n (Burgdorf) 10€. …n 
danh 10€, HHHL ThiŒn Tâm NguyÍn Châu 
Bình. Phåm ThÎ Kim HiŠn (Saarbrücken) 70€. 
Cyndy Le Fuller (Florida/USA) 200US. NguyÍn 
ThÎ Dung (USA) 20US. NguyÍn Væn Minh 
(Kaarst) 15€. Hà Toàn Vinh (M'Gladbach) 20€. 
Fam. Tsang (Rietberg) 30€. Kranjana & 
Zimmermann (Kassel) 10€. VÛ ThÎ ñÙc 10€. 
TrÜÖng ThÎ ThuÆn (Leipzig) 15€. Giáp ThÎ 
NguyŒt Lan (") 20€. Bùi Tuy‰t Anh (") 30€. 
ThiŒn MÅn (Hannover) 10€. ñinh Væn HiŠn (") 
10€. NguyÍn ThÎ Minh (") 5€. Phan HÒng Vinh 
(Burgdorf) 20€. Lêt Th¡ng L®i (Hamburg) 
100€. Phåm ThÎ Bích Ng†c (Gotha) 5€. NguyÍn 
ThÎ L¶c (") 30€. Phan ThÎ (GM.Hütte) 20€. 
Phan ThÎ Trang (Delitzsch) 20€. Mai ThÎ Thúy 
10€. A Hua (Magdeburg) 20€. Phan ThÎ H¢ng 
(Staßfurt) 50€. NguyÍn Duy LiŒu (Halberstadt) 
20€. Phi ThÎ Næm 10€. Thu Dung + Y‰n + Nhi 
(Langenhagen) 5€. TrÀn Væn Vinh 
(Cloppenburg) 10€. Lê ñình DÛng (") 20€. 
Thäo Dung 50€. NguyÍn QuÓc Nguyên 10€. 
Phåm Quang Trung (Helmstedt) 10€. NguyÍn 
HÒng TÜ (Bad Salzungen) 10€. TrÀn Anh TuÃn 
(Lingen) 15€. ñ¥ng ThÎ Lài (Berlin) 5€. Kim 
Thành (Hannover) 20€. Fam. Phåm (Flensburg) 
20€. TrÀn ThÎ DÎ 20€. NguyÍn Duy KhÜÖng 
10€. Nghi Hà Thái (USA) 75US. HHHL ñH Hà 
Hào ñÙc. Phåm TÃn L¿c (Suisse) 31,82€. ThiŒn 
ñåo (FF) 20€. Lui A MuÓi (Nienburg) 200€. 
Kim PhÜÖng LŒ (Pforzheim) 40€. NguyÍn Væn 
Bông (Karlsruhe) 50€. ñào Tr†ng H®p (") 300€. 
Bành Chúc Quân (") 60€. Chi H¶i PhÆt Tº 
VNTN Karlsruhe 350€. Châu ñÙc Væn 
(Hochheim) 100€. Muon T. Witt (USA) 50€. 
GSTS. Bùi QuÓc Châu (ViŒt Nam) 100€. DÜÖng 
Minh (Nienburg) 700€, HHHL ñ¥ng Tú Trân. 
LÜÖng Eddie (Eckenförde) 50€. Lê ThÎ NguyŒt 
Duing (Leipzig) 5€. Tå Thanh Bình 
(Heiligenstadt) 20€. Ngô Væn Công 
(Osnabrück) 20€. Tå ViŒt Ti‰n (Hannover) 20€. 
Uông Minh Trung (") 10€. Bình Rosengarten 
20€. NguyÍn Quang Th¡ng (Langenlonsheim) 
50€. NguyÍn ThÎ MÏ H¢ng 50€. NguyÍn Ti‰n 
DÛng (Hà N¶i) 10€. NguyÍn Loan 
(Schwarmsted) 60€. Fam. Cheng (Altenstadt) 
10€. NguyÍn Lan HÜÖng (Burgdorf) 10€. ThiŒn 
Gi§i 10€. Phan ThÎ Thanh Tân (Bad Neustadt) 
10€. Quän Væn Hào (Hungary) 10€. Quän H»u 
Kiên (") 10€. Quän H»u Chi (Bükeburg) 10€. 
Jean de Long (USA) 100€. Quän ñÙc Giang 5€. 
Ngenyuang Frenkler 5€. Hà Ng†c Quš 100€. Hà 
Ng†c Hoa 20€. Hà Ng†c DiŒp 20€. Chi H¶i 
PhÆt Tº VNTN Stuttgart 600€. GÇ. Chiêm ThÎ 
HiŠn (Reutlingen) 160€. Huÿnh ThÎ PhÜÖng 
Loan (Bornheim) 50€. Metta Khanti (USA) 
50US. GÇ. HL NguyÍn Væn Hùng (Neustadt) 
600€. Phan Hoang Michel (Pháp) 50€. Phåm 
Bích DÜÖng (Kreuztal) 15€.  NguyÍn Ban 
(Freiburg) 30€. NguyÍn Nhi6 Bình (Böblingen) 
20€. Tu Quy Long 50€. Thái An Giang 50€. 
TrÎnh & Lê (Detmold) 10€. TrÜÖng ThÎ DiŒu 
Chi (Saarburg) 20€. NguyÍn Quang Khôi 
(Moers) 65€. Løc ThÎ Bích Thu 50€. Chi & 
Wolfgang K. Nguyen (Lindenberg) 10€. Erken 
+ Vi + Phan Anh DÛng 30€. Tran Dinh Dung 
(Hannover) 30€. Huy Væn NguyÍn 10€. Hoàng 
Xuân Håch 10€. Mak Buecker (Lehrte) 50€. 
NguyÍn Gia TrÜ©ng (Lüdenscheid) 25€. 
NguyÍn Thanh SÖn (Goslar) 10€. Phåm ThÎ 
TuÃt (Garbsen) 10€. NguyÍn Hoàng Lân 
(Alfeld) 5€. GÇ. ñ‡ Væn Khuê (Lindau) 20€. Lê 
ThÎ Tính (Quedlinburg) 20€. Th† + Thø + ñÙc 
+ Hòa (Laatzen) 20€. Lš Thành PhÜ§c 

(Wilhelmshaven) 20€. Sái ThÎ Bích H®p 
(Nienburg) 10€. ñinh Væn Khánh (Hannover) 
10€. GÇ. TrÎnh ThÎ Hoa (Råch Giá/ VN) 50€. 
Quách HÒng Minh & Lâm (Stuttgart) 20€. 
NguyÍn Thái Huy (Hòa Lan) 20€. Fam. TrÀn 
20€. Vi ThÎ Bích & Gia Çình (Merserburg) 5€. 
Thái MÏ Thanh 25€. Fam. ñiŠn 20€. Fam. Tong 
Trang (Celle) 50€. Minh Diem (Torgau) 5€. VÛ 
QuÓc Hoài 5€. VÛ ThÎ Ng† & NguyÍn ThÎ Liên 
(Hà N¶i/VN) 10€. Thuy Phuong Trang & 
Quang Dat Trang (Celle) 20€. NguyÍn Thanh 
HÒng (Pfarrkirchen) 50€. Jantschik, Norbert 
40€. Nguyên Hao 30€. Hoàng Tung Giang 50€. 
Thanh Nguyên 15€. Võ ThÎ HÜ©ng (Aichtal) 
20€. Huÿnh Trâm (Süssen) 10€. Bé ñinh David 
(Schweig) 0,80€. Huÿnh ThÎ CÄm Lan (Telgke) 
10€. NguyÍn ThÎ Ánh (Münster) 20€. TrÀn ThÎ 
Xuân ñào (") 5€. Châu Ái HÜÖng (") 20€. Hàn 
Xuân Lan (") 30€. Phåm ThÎ Bích Hà (") 5€. Lê 
ThÎ Thu (Konz) 20€. NguyÍn Bích Thûy (Riesa) 
10€. NguyÍn DiŒu Linh (Berlin) 10€. NguyÍn 
ñÙc ThÎnh (") 10€. Lê ThÎ HiŒp (Nordhorn) 
15€. Võ Quang Châu (Bremen) 20€. NguyÍn Vo 
(Cali/USA) 20€. …n danh (Hòa Lan) 40€. Trung 
TrÀn (") 20€. Tæng Kim Lang (Berlin) 10€. Mai 
Zelck (HH) 20€. ThiŒn H› (Buchholz) 10€. Mai 
Ng†c DiŒp (Hannover) 20€. LÜu PhÜ§c Lai 
(Friedrichshafen) 10€. Lš NhÜ Tuyên (ViŒt 
Nam) 10€.  Bành Quang Liêm (Wiesbaden) 
10€. Lš ThÎ Chu (") 10€. Châu Thành L®i (") 
10€. Lê ThÎ Nam (") 10€. LÜÖng ThÎ Anh (") 
10€. GÇ. Lš (") 10€. ñ¥ng ThÎ HÜÖng (") 20€. 
ñ¥ng ThÎ Nga (") 10€. Võ ThÎ My (") 20€. Ngô 
Væn Thåch (HH) 20€.  Lê Væn Nam (Saarburg) 
20€. Lê ThÎ Xuân Th‰ (Bruchsal) 10€. ñ¥ng 
Phúc Ti‰n (Nbg) 30€. TrÀn Læng Hía (") 25€. 
NguyÍn ThÎ Thu Hà (") 25. Võ Toàn Trung 
(HH) 10€. Võ ThÎ Ng†c Tuy‰t (Pforzheim) 20€. 
NguyÍn ThÎ P. Dung & Q. Th¡ng (Erlangen) 
20€. NguyÍn Thanh TÜ©ng (") 30€. Fam. Phùng 
ThÎ K. Dung (") 10€. Phùng ThÎ Hoa (") 10€. 
NguyÍn ThÎ Du (Wiesbaden) 20€. DiŒu Trân 
(HH) 20€. NguyÍn ThÎ Phi (Italy) 100€. NguyÍn 
ThÎ Ng†c Lan (Belefeld) 10€. ñ¥ng TrÀn 
(Augsburg) 50€. GÇ. Bùi ñình Phú (Unna) 
150€. Thåch ThÎ Sang (Essen) 10€. VÛ ThÎ DÃu 
(Aachen) 50€. Trang LÜÖng (Friesoythe) 43€. 
TrÜÖng Chánh (") 30€. TrÜÖng Ng†c Thanh (") 
30€. Nguyên TØ (Frankfurt) 50€. TrÜÖng Quš 
Hoàng Nhân (") 20€. Staron Ng†c PhÜÖng (HH) 
20€. TrÀn Væn Thanh (Tübingen) 10€. NguyÍn 
ThÎ Hånh (BS) 150€. Fam. Bathke (Gießen) 
20€. Fam. ñoàn (Elshofen) 50€. NguyÍn QuÓc 
CÜ©ng (Essen) 20€. ñ‡ ThÎ ñËp 20€. Lê Væn 
M‰n (Bad Ester) 10€. TrÀn ThÎ MÏ Dung  10€. 
TrÀn ThÎ MÏ Hånh 10€. PhÆt Tº chùa Tâm Giác 
München (trên chuy‰n xe Bus) 271€. Võ ThÎ Lš 
50€. ñinh HÒng Lâm 10€. Phan ThÎ H. Hoa 
(Essen) 20€. Phan ñoàn N. Tâm 10€. DiŒu Vi 
(HH) 10€. Phåm SÖn Tùng + Ti‰n (Wasungen) 
20€. Lê Minh Nghïa (Wolfen) 10€. Võ Thanh 
Nao & T.T. N‰t (Essen) 30€. Båch Tuy‰t Mai 
10€. ñoàn ThÎ K. Chung (Darmstadt) 10€. 
NguyÍn ThÎ M. Sáu 10€. ThiŒn Giäi 
(Rotenburg) 10€. TrÀn ViŒt Hùng (Melle) 20€. 
NguyÍn Minh Tân 5€. DiŒu LŒ (Krefeld) 25€. 
Phan Hoàng Tâm & Anh Trinh 30€. VÜÖng ñÙc 
CÜ©ng (MD) 20€. NguyÍn ThÎ K. Anh 10€. 
TrÀn ThÎ X. HÒng 10€. ThiŒn PhÄm & ThiŒn 
NhÜ (Erlangen) 20€. TrÀn ThÎ Hoa (HH) 20€. 
Phåm Ng†c Bình + Mai + Thanh 20€. TrÜÖng 
Sanh Hoàng 15€. Bùi Xuân Ti‰n (Norderstedt) 
20€. NguyÍn ThÎ M. Vinh 10€. Phåm ThÎ 
NguyŒt (Frankenberg) 10€. TrÀn Thu H¢ng 15€. 
NguyÍn Hoàng Y‰n 5€. ñ¥ng Quš Hòa 20€. 

NguyÍn ThÎ Toàn (Heiligenstadt) 10€. GÇ. Giác 
Ph° & Giác An (Berlin) 50€. GñPT Pháp 
Quang (HH) 25€. Cao Chu Vu & Hà ThÎ Lan 
Anh (Ffm) 50€. Xuân Vinh & Xuân Quang 10€. 
Tæng Bích Phân (Münster) 20€. TrÀn Væn Bi‹u 
(") 30€. Phùng ThÎ Hiên (Hannover) 30€. Châu 
ThÎ Cúc (") 10€. NguyÍn Væn ñê 10€. VÜÖng 
Væn Qu‰ (Troisdorf) 20€. VÜÖng LŒ Xuân 
(Bonn) 20€. Võ Thanh Nao (Essen) 20€. TrÀn 
Tú Ng†c 10€. NguyÍn ñæng Lê (Erlangen) 20€. 
ñ‡ ThÎ Hoan 10€. LÜÖng ThÎ Ngà (ViŒt Nam) 
10€. NguyÍn ThÎ HÜÖng 20€. NguyÍn ThÎ 
Thanh 20€. NguyÍn ThÎ T. HÜÖng (Weißbach) 
10€. NguyÍn ThÎ T. PhÜÖng (Gardelegen) 20€. 
VÜÖng Duy Månh 20€. NguyÍn Công Khanh 
(Leipzig) 10€. NguyÍn Thanh SÖn (Goslar) 10€. 
NguyÍn H»u Nguyên (BS) 10€. VÛ Anh & 
Ng†c Lan (Bremen) 10€. Lê ThÎ NhÜ Mai 
(D'dorf) 20€. TrÜÖng Hoan 10€. ñinh Væn 
Tuy‹n (Duderstadt) 20€. GÇ. Âu Châu 18,63€. 
Cao Månh Häi (Hildesheim) 20€. Kling Diêu 
20€. TrÎnh TÓ Hao 10€. ñ°ng ThÎ A. Nga 
(Ehmingen) 20€. Bùi ThÎ T. Dung (Bispingen) 
10€. NguyÍn Công Lš (Vechta) 30€. L» Ng†c 
ThÜÖng 20€. Fam. Hoàng 20€. VÛ Chí Trung 
10€. NguyÍn QuÓc Hoàn (Osterode) 5€. Lê ThÎ 
ñi‹m 50€. Lê Thu Hà 10€. Hoàng ThÎ L. Bäo 
(Leipzig) 20€. Wittnebel N. Dung 5€. Tô MÏ 
HÜÖng 30€. HÒ Væn Diên (Göttingen) 10€. Mai 
ThÎ Long 10€. NguyÍn Sebastian (Kassel) 10€. 
Hùng & ñào (MG) 50€. Lê Væn Hoàng 
(Rodgau) 20€. NguyÍn ThÎ ñËp 20€. NguyÍn 
ThÎ Thái Hòa 25€. Lê HÒ Nam & Tâm 
(Papenburg) 10€. Phan Væn Bình 5€. Phåm ThÎ 
Dung (Brieselang) 10€. TrÀn Væn Các (Bremen) 
30€. ñ‡ Ng†c Häi (Waiblingen) 10€. ñ‡ Anh 
Th¡ng (") 5€. HÙa Xuân Mai (") 15€. ñ‡ TuÃn 
Thanh (") 5€. NguyÍn ThÎ Hành (Zwickau) 10€. 
ñ‡ ñình Long 1€. NguyÍn Væn L¡m 
(Schaafheim) 30€. Kim Thúy Krüger 
(Wolfsburg) 20€. NguyÍn ThÎ Kim Sinh 10€. 
NguyÍn ThÎ Lš (Bamberg) 10€. ñ‡ Thái Son (") 
5€. NguyÍn ThÎ Kim Tuy‰n (Bielefeld) 10€. 
TrÀn Quÿnh Han (Erbach) 20€. HÒng Nguyên 
20€. Phåm ThÎ Løa 20€. Tri & HÜÖng (HH) 
10€. La QuÓc DÛng (Nordhorn) 10€. ñ‡ ThÎ 
Duyên & ThÎ S§m 50€. Phåm Væn ñåm & B. 
Nga (Pineberg) 30€. Võ ThÎ ñào (Wolfsburg) 
20€. Khai Tiên (Bremen) 20€. Võ Huy CÜ©ng 
5€. TrÀn ViŒt CÜ©ng (Berlin) 20€. Ngô Xuân 
Vïnh (") 15€. NguyÍn ThÎ Tám (Essen) 20€. 
Cao Huy Minh (HH) 20€. Phåm ñÙc Trung 5€. 
NguyÍn ThÎ Thu (Pháp) 20€. NguyÍn HÒng Anh 
5€. GÇ. NguyÍn Xuân Nghiêm (Göttingen) 20€. 
MÏ HÒng (Delmenhorst) 10€. GÇ. NguyÍn Væn 
PhÜÖng (") 50€. NguyÍn Thu HiŠn (Leipzig) 
10€. NguyÍn Xuân TÜÖi (Kassel) 50€. TrÜÖng 
Công TrÜÖng 50€. TuÃn Uyên 20€. TrÀn DuyŒt 
DÛng 10€. Phåm NguyÍn (Augsburg) 20€. GÇ. 
TrÎnh Thu Y‰n (HH) 20€. Tæng Thu Hà (") 20€. 
Lš Thành PhÜ§c (WHV) 30€. Cao Ng†c Hånh 
10€. TrÀn ThÎ Häi 10€. NguyÍn H»u Nguyên 
(BS) 10€. Huÿnh Bá L¶c (Buchen) 20€. Kim 
Thúy Krüger (Wolfsburg) 20€. GÇ. NguyÍn ThÎ 
Nhung + Mai + Hoàng 10€. NguyÍn ThÎ H. Hoa 
(Leipzig) 20€. NguyÍn ThÎ M. Lš (") 40€. 
NguyÍn ThÎ B. Thûy (") 20€. TrÜÖng Túy 
Thanh 10€. NguyÍn ThÎ Hà 10€. TrÀn PhÜ§c 
PhÜ§c (ViŒt Nam) 10€. KhÜÖng ThÎ Aw (") 50€. 
Hoàng ThÎ B. TÀn (") 20€. Hoàng ThÎ Liêm (") 
5€. NguyÍn Ng†c Månh (Berlin) 10€. VÛ HÒng 
Hai (") 10€. Lâm Du 10€. Thái Phú Th† 20€. 
Chu ThÎ M. Khánh (Thale) 20€. Phåm Væn Tâm 
(Erfurt) 50€. ñoàn ThÎ Lai (Chemnitz) 10€. 
NguyÍn ThÎ Thúy (Wiesbaden) 10€. Cao LŒ 
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SÜÖng (Ronnenberg) 10€. TrÀn ThÎ Thu Loan 
(Gießen) 10€. NguyÍn ThÎ Sinh 10€. TrÀn Minh 
Châu (Göttingen) 20€. Phåm Væn Thang 30€. 
Låc ChÃn HÜng (Achim) 10€. NguyÍn ñÙc 
Hùng (Erfurt) 30€. NguyÍn Trang TuÃn (") 20€. 
Lê ThÎ Thanh (Berlin) 20€. NguyÍn ThÎ T. HiŠn 
(") 10€. Lê ThÎ Xuy‰n (Hannover) 10€. NguyÍn 
ThÎ T. Hà (Empelde) 10€. TiŠn & Thånh 10€. 
VÜÖng ñæng ñÙc (Gehrden) 10€. Phåm Minh 
Phúc (Leipzig) 10€. ñào Xuân PhÜÖng (") 10€. 
Phåm Væn TuÃn (Halle) 1€. Châu Ng†c ñiŒp 
(Arnum) 5€. ñinh ThÎ Lãng (Berlin) 20€. TrÀn 
ThÎ Thu An (") 20€. Hoàng Lê CÜ©ng (Rostock) 
20€. VÛ Quang Hung (Nordhorn) 30€. NguyÍn 
ñình Th† & Thu (Obersulm) 20€. LÜu Væn 
Ninh (Schwerin) 30€. NguyÍn ThÎ H. Thanh 
(Salzwedel) 10€. NguyÍn ThÎ Vân 10€. Hà TÃn 
Tri (MD) 5€. Ngô Ng†c Hoàng 5€. Chu Væn 
Tiên (Leipzig) 20€. Fam. NguyÍn (Nbg) 20€. 
NguyÍn ThÎ HuyŠn (Erfurt) 20€. Nghiêm Tr†ng 
TuÃn (") 10€. Bùi ThÎ T. Hà (") 30€. NguyÍn 
HÒng Häi (Uelzen) 30€. NguyÍn Ng†c VÜÖng 
(Gersthofen) 50€. Hoàng ThÎ Bình 10€. TrÀn 
Tr†ng Vinh 10€. TrÜÖng Xuân PhÜÖng 20€. 
ñ¥ng ThÎ Tho 10€. Lê ThÎ B. HÜÖng (Zwickau) 
20€. Huÿnh ThÎ Thûy (MD) 10€. Hoàng Thành 
Lân (Hannover) 4€. Phåm Væn Häi (") 5€. 
NguyÍn ThÎ T. Vân (Gundelgingen) 20€. Hà ThÎ 
Tao Schulz (Berlin) 20€. Ngô Gia Khánh 10€. 
Phåm ThÎ Dung (Bamberg) 10€. GÇ. NguyÍn 
ñình Thành 20€. NguyÍn Månh TuÃn 10€. TrÀn 
Xuân Thinh 20€. Lâm Te Muoi 200€. Lâm Út 
100€. Du TÃn Tùng (Lörrach) 30€. ñ¥ng ThÎ 
Loan (Senftenberg) 20€. NguyÍn ThÎ PhÜÖng 
(Erfurt) 10€. NguyÍn ThÎ PhÜ®ng (") 30€. 
NguyÍn Lan Dung (Leipzig) 30€. LÜÖng HÒng 
Long 70€. NguyÍn Væn Tinh (Halberstadt) 10€. 
TrÀn Thanh Hà 5€. Chu Ng†c Hùng 5€. TrÀn 
H»u Khánh (Zeitz) 10€. Lê Væn SÙng 10€. 
ñoàn ThÎ T. Häi 20€. Bùi Tr†ng Nghïa 10€. 
NguyÍn ThÎ HiŠn (Berlin) 10€. NguyÍn Væn 
TÜªng (Schonebeck) 10€. Ngô ThÎ Thanh 
(Radefeld) 30€. ñ¥ng ThÎ Liên (Naumberg) 
20€. NguyÍn Huy Håc 5€. TrÀn ThÎ NguyŒt 
(Erfurt) 30€. Hà Lan NÜÖng 20€. NguyÍn ThÎ 
Minh (Berlin) 20€. NguyÍn ThÎ V. Hòa (") 10€. 
NguyÍn ThÎ Châu Hà 30€. TrÀn Thúy Lan (PhÀn 
Lan) 20€. Tå Thanh Bình 10€. Lê Væn Ru¶ng 
(Flöha) 20€. Tå QuÓc Bäo 20€. Ngô ThÎ T. 
HÜÖng 10€. VÛ ThÎ Tâm (Berlin) 10€. ñ¥ng ThÎ 
K. Dung (Leipzig) 10€. VÛ Væn Thanh (Halle) 
20€. ñinh Quang Thao (") 50€. Thu & TÙ 
(Hannover) 15€. ñinh Bích HÜ©ng (MD) 5€. HÒ 
PhÜ§c Häi (Chemnitz) 50€. Hoàng Væn Chi‰n 
20€. NguyÍn ThÎ H¢ng 5€. VÛ ThÎ Thoa (Erfurt) 
30€. Ngô HÒng Minh 20€. Lê ThÎ Ng†c Nga 
20€. NguyÍn ViŒt Hùng 50€. TrÜÖng NhÜ 
CÜÖng 20€. Hoàng Thanh An (Dresden) 30€. 
Thái ThÎ T. Mai 5€. NguyÍn ThÎ B. Thûy 10€. 
Phåm Hoàng Häi 5€. ñ¥ng ThÎ K. Anh 10€. 
Phåm ThÎ H¢ng 50€. LÜu ThÎ Khuyên (Leipzig) 
10€. VÜÖng Thu HÜÖng 10€. ñinh Væn Phú 
(Erfurt) 20€. VÛ ThÎ Chung (") 10€. Bùi ñåi 
Chi‰n (") 50€. TrÀn Xuân Hòa 20€. Bùi Væn 
Khai 5€. VÛ Th‰ Hà (Brandenburg) 100€. TrÀn 
ThÎ Y‰n (MD) 5€. NguyÍn ThÎ L. HÜÖng 
(Berlin) 5€. TrÀn ThÎ HÒng 10€. Phåm Cao 
TuÃn & Minh 100€. ñ‡ ThÎ T. Hånh (Elsfleth) 
20€. NguyÍn TÃt Qu‰ 10€. NguyÍn ThÎ C. Thûy 
20€. NguyÍn ThÎ Thau 20€. Long ThÎ Tâm 20€. 
NguyÍn Bá Hoàng (Köthen) 50€. NguyÍn Trung 
Trinh (Weimar) 10€. NguyÍn ThÎ T. Giang (") 
20€. VÛ ThÎ Thanh (Chemnitz) 30€. TrÀn Vi‰t 
Toàn 20€. ñ‡ ThÎ T. H¢ng 10€. H¢ng (Berlin) 
10€. NguyÍn ThÎ HiŠn (") 10€. VÛ ThÎ Nga 

(Erfurt) 10€. DÜÖng ThÎ NguyŒt (") 50€. 
NguyÍn ñÙc Quäng 10€. NguyÍn Huy Håc 5€. 
Lê Duy Kÿ (CR) 5€. NguyÍn Tuy‰t Minh (MD) 
10€. Tæng CÄm Thái 20€. Võ TÃn Phúc 20€. 
Huÿnh ThÎ H. Vinh (Salzwedel) 10€. NguyÍn 
Thái An (") 20€. NguyÍn TrÜ©ng SÖn 5€. Lê 
Gia Nam 10€. ñ‡ Quang Minh 20€. DÜÖng Væn 
VÏ (Meppen) 20€. Phan ThÎ ñích 10€. ñ‡ ThÎ 
Lš 10€. TÓng Væn TiÍn 10€. TrÀn Anh DÛng 
(Sangerhausen) 40€. Hoàng ThÎ Thûy (Wehda) 
50€. VÛ ThÎ VÓn (ViŒt Nam) 10€. Phåm Hoàng 
Häi (Langenhagen) 5€. NguyÍn ThÎ H. H¢ng 
10€. GÇ. NguyÍn Ng†c Trung 10€. NguyÍn Væn 
T§i (Dieberg) 20€. NguyÍn Minh HÜng 
(Hannover) 5€. VÛ ThÎ Duyên (Leipzig) 30€. 
NguyÍn Thúy Hånh 10€. Bùi ThÎ TrÜÖng 
(Stuttgart) 15€. NguyÍn Duy Huân (Zwickau) 
50€. NguyÍn ThÎ T. Vân 10€. Dau Tuân Phong 
20€. Phåm Doãn Lành 10€. NguyÍn ThÎ ThuÆn 
5€. Phan Phi SÖn (Chemnitz) 5€. NguyÍn ThÎ 
Hoài Nam (") 30€. Lê ThÎ Cänh (") 20€. 
NguyÍn Minh Phú (") 35€. NguyÍn ThÎ PhÜÖng 
(") 25€. Tå ñình Quy 20€. NguyÍn Quang 
Trung (Leipzig) 30€. Phan Th‰ Hånh (ViŒt 
Nam) 10€. NguyÍn ViŒt Hùng & Thu HÜÖng 
(Erfurt) 100€. Bùi ThÎ Tr†ng 10€. TrÀn Xuân 
NhÖn 4,50€. VÛ ThÎ Nø 10€. NguyÍn Chính 
ñÙc (Gera) 25€. Phåm ThÎ M. Thanh 10€. VÛ 
HÒng Thånh 5€. NguyÍn Væn Thua (Dresden) 
15€. NguyÍn Væn Ng†c (") 40€. Lê ThÎ Thoa 
(Grimma) 15€. NguyÍn ThÎ PhÜÖng 
(Gardelegen) 20€.  NguyÍn Væn Bình (") 10€. 
TrÀn ThÎ Xuy‰n (Sangerhausen) 20€. TrÀn ThÎ 
HuyŠn (") 20,35€. TrÀn ThÎ T. Tú 
(Sonderhausen) 20€. DÜÖng Tú ñåt (Celle) 30€. 
DÜÖng Liên Siêu (") 50€. VÛ ThÎ K. Xuân 10€. 
NguyÍn ThÎ Linh (Schmalkolden) 20€. NguyÍn 
ThÎ Mùi 10€. NguyÍn Thanh Tân 10€. Lê ThÎ T. 
H¢ng (Berlin) 20€. Lê Xuân Kính (") 10€. ñào 
ThÎ HÜÖng (Leipzig) 15€. NguyÍn Væn Tôn (") 
20€. LÜÖng ThÎ Xuy‰n (Bad Düben) 10€. ñ‡ 
Xuân Bình 5€. ñào Bäo Hùng 20€. TrÎnh ñÙc 
Minh (Wolfen) 10€. NguyÍn ñình Th¡ng 5€. 
TrÀn Công Vë 15€. VÛ ThÎ MÏ 15€. NguyÍn 
Thúy Nghïa 10€. NguyÍn ThÎ B. PhÜ®ng 
(Dresden) 20€. NguyÍn ThÎ B. Tâm (Leipzig) 
10€. Chu ThÎ B. Vân 50€. NguyÍn Anh TuÃn 
(Dresden) 15€. Hoàng Væn Tú (") 50€. NguyÍn 
Bá ThuÆn (") 60€. TrÀn Tú Oanh (") 20€. 
NguyÍn ThÎ Ng†c Trâm 20€. Mai Loan 20€. 
Phan Væn Thông (Köthen) 20€. Ngô MÏ Lan 
(ViŒt Nam) 10€. NguyÍn Væn Toàn (Hannover) 
5€. Lê ThÎ Tuy‰t 5€. VÛ Ti‰n Th† 5€. Lê ThÎ 
NguyŒt 5€. Phåm Væn Minh (Áo) 20€. Lê ThÎ 
Häi (Berlin) 20€. Lê ThÎ Tuy‰t (ViŒt Nam) 20€. 
Phåm ThÎ Liên Nga (Oberhausen) 10€. NguyÍn 
ThÎ T. H¢ng (Leipzig) 20€. NguyÍn Quang 
Chánh (") 20€. Hoàng Væn Li‹n  10€. NguyÍn 
ThÎ M. Thanh (MD) 20€. Phåm ThÎ T. H¢ng 5€. 
ñ¥ng Công Hoan (Chemnitz) 5€. Mai ThÎ LŒ (") 
10€. NguyÍn ThÎ Thøc (") 25€. Doãn ThÎ Tâm 
(") 5€. NguyÍn ThÎ T. Anh (Delitzsch) 10€. Bùi 
Minh Häi (Berlin) 40€. LÜu HÒng ñiŒp (Pháp) 
50€. Hà ThÎ Chi‰n 5€. NguyÍn ThÎ HÒng Kÿ 
(Masierbey) 20€. NguyÍn ThÎ Oanh (Potsdam) 
11€. Phåm Ng†c Hoàng (") 20€. Lê Quš Cao 
(Koblenz) 10€. VÛ Minh Nghïa 20€. Phåm ThÎ 
Hoa 20€. Lê ThÎ X. Thûy 5€. Ngô Vi Ban 20€. 
Phåm ThÎ N. HiŠn (Staßfurt) 10€. Phåm Månh 
Hùng (Plauen) 10€. Hoàng Minh HiŒp 10€. VÛ 
Ngân Hà 10€. GÇ. Kim Châu 15€. GÇ. Kim ThÎ 
T. Huê 20€. Mai ñÙc HÒng 20€. - 
Cúng dÜ©ng VÆt døng & Th¿c phÄm 

cho Chùa Viên Giác 

 
China Restaurant "Dynastie" (Hess Oldendorf) 
10 thùng dÀu æn loåi 10 lít. China Restaurant 
"Dynastie" (Bennigsen) 10 thùng dÀu æn loåi 10 
lít. Tæng Muoi (Laatzen) 10 thùng dÀu æn loåi 
10 lít. Chùa Quán Âm (Celle) 10 thùng dÀu æn, 
1 thùng bún, 4 bao ÇÜ©ng (100kg), 2 bao muÓi 
(50kg), 20 bao gåo. Lê NguyÍn ThÎ Anh 
(Karlsruhe) 20 khæn lông. Lê ThÎ Sï (") Väi nâu, 
1 bao nÃm Çông cô. NguyÍn ñÙc Häo 
(Metzingen) 10 bao gåo. NguyÍn Væn TÌnh 
(Künzelsau) Th¿c phÄm Á Châu. NguyÍn Hånh 
Trinh (") Bánh chuÓi + bánh bò. TrÀn ThÎ Lan 
(Bergkamen) 20 kg bánh cuÓn. Vån Ng†c DÛng 
(Gaisbach) Kh° qua & bÀu. Phåm Væn Thanh 
(Wilhelmshaven) TÜÖng h¶t + Ngó sen. ñ‡ 
XuÃt LÍ (Maichingen) 3 thùng mæng + bánh 
canh + bánh l†c + chä chiên. Thái Anh 
(Stuttgart) Bánh bao + bánh canh. HÒ Châu 
(Garbsen) 200 bánh dØa. Chi H¶i PTVNTN 
Aurich & Norddeich: MÜ§p + ñÆu + Rau. 
NguyÍn ViŒt Hùng & Thu HÜÖng (Erfurt) 1 bao 
gåo + 1 thùng dÀu æn. 
 

Ñng h¶ tài chánh và bánh Ç‹ phát 
hành gây quÏ cÙu tr® ngÜ©i Cùi, Mù, 
Cô Nhi ViŒn , DÜ«ng Lao cûa QuÀy 

Hàng Tình ThÜÖng 
 

ThiŒn MÏ & DiŒu Vân (Pforzheim) 10€. HÒ 
Kim Sinh (") 20€. NhÜ Thân (Hannover) 10€. 
Kevin Minh Ngô (") 10€. TrÀn NhÜ SÖn (") 10€. 
ThiŒn Ý (") 5€. Bùi ThÎ Tám (Bielefeld) 10€. 
DiŒu Hòa 5€. ThiŒn Dung 20€. …n danh 10€. 
ThiŒn H»u 10€. TrÀn ThÎ HiŠn (Laatzen) 20€. 
Bành Quang Liêm (Wiesbaden) 20€. Lš ThÎ 
Chu (") 10€. Lš NhÜ Tuyên (ViŒt Nam) 10€. Lê 
Væn Nam (Saarburg) 20€. HÒ ThÎ Ng†c Hát 
(HH) 20€. …n danh 20€. Lê NhÜ Quÿnh 
(Frankfurt) 50€. NguyÍn PhÃn ChÃn (Münster) 
10€. TrÀn Häi Hòa (Spaichingen) 10€. NguyÍn 
ThÎ Thanh ñåm (MD) 20€. VÛ ThÎ DÃu 
(Aachen) 30€. TrÀn ñÙc Quang (Viersen) 5€. 
Bùi ñình Phú (Unna) 20€. 
H¢ng Uyên (Hannover) 85 bánh xôi vÎ. ChÎ Ti‰n 
(") 99 bánh da l®n. Thanh & Ti‰n (") 93 bánh xu 
xê. Xuân & MÏ (") 110 bánh bao + 55 bánh 
khoai mì. Hoa & ñ‹ 90 bánh ú. …n danh, m¡m 
thái chay. ChÎ Út (Langen) 3 kg m¡m chay. 
Hoàng Tôn Long (Frankfurt) 44 bánh giò + 100 
bánh xu xe. Tiêu Væn Lâm (Wiesbaden) SÜÖng 
sa h¶t l¿z. NguyÍn ThÎ Hånh (BS) Chä giò. 
Chùa Linh ThÙu - bánh. Mai Tình (Hannover) 3 
trái bÀu. HÒ Châu (Garbsen) 40 bánh dØa.  

T°ng C¶ng tiŠn phát hành  
và ûng h¶: 1.168€00. 

 
 
 

Cáo L‡i 
Vì sÓ trang báo có gi§i hån nên 
không th‹ Çi h‰t ÇÜ®c phÜÖng danh 
cúng dÜ©ng. Nh»ng phÀn còn låi, 
chúng tôi së Çæng ti‰p vào kÿ VG 
sÓ 138 phát hành vào tháng 
12/2003 . 
Mong quš Ç¶c giä, quš Çåo h»u  
PhÆt tº hoan h› cho. 
 

Báo Viên Giác 
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Sáng lÆp chû nhiŒm 
 

T. T. Thích NhÜ ñi‹n 
 
 

chû bút 
 

ñåo h»u  Nguyên Trí 
 

quän lš tòa soån 
 

ñåo H»u  ThÎ Tâm 
 

ban biên tÆp & c¶ng s¿ viên 
 
ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n - Huy Giang - ñan Hà - Quÿnh 
Hoa - TØ Hùng TrÀn Phong LÜu -  Phan Ng†c - HÒng Nhiên - 
ThiŒn Cæn Phåm HÒng Sáu - ThÎ Tâm - Phù Vân. TrÜÖng 
Ng†c Thanh. 

 
Tùy Anh (ñÙc) - NgÜ©i Giám Biên (ñÙc) - ñông PhÜÖng Mai 
Lš Cang (Pháp) - Hà HuyŠn Chi (Hoa Kÿ) NguyÍn Væn 
CÜ©ng (Na Uy) - Ngô Minh H¢ng (MÏ) - NguyÍn TÃn HÜng 
(MÏ)- Lê Doãn Kim (MÏ) - Dr. Thái Væn Ki‹m (Pháp) - G.S. 
VÛ Kš (BÌ) - HuyŠn Thanh L» (ñÙc) - VÛ Nam (ñÙc) - Lê ThÎ 
Båch Nga (Canada) - TuŒ Nga (Hoa Kÿ) - Phong HÜng LÜu 
NhÖn Nghïa (Úc) - Hånh NguyŒn (ƒn ñ¶) - Ho¢ng Phi LÜu 
Ho¢ng NguyŒn (Úc) - Phan HÜng NhÖn (ñÙc) - NguyÍn ViŒt 
N» (Hoa Kÿ) - Vân NÜÖng LNC (Pháp) - T.S. Lâm NhÜ Tång 
(Úc) -  Phåm Thæng (Canada) - ñoàn Væn Thông (Hoa Kÿ) -  
NguyÍn Thùy (Pháp) - Vô ThÙc (ñÙc) . 

 
KÏ ThuÆt ƒn Loát  (Layout) 

 

Trung Tâm V.H.X.H. P.G ViŒt Nam tåi ñÙc QuÓc 
 

Cùng s¿ c¶ng tác cûa : 
Mitwirkung von : 

H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam Tœ Nån tåi C¶ng Hòa Liên bang ñÙc 
Vereinigung der Buddhistische-Vietnamflüchtlinge i. d. BRD 

 

Tòa Soån & ƒn Quán 
 

Trung Tâm Væn Hóa Xã H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam tåi ñÙc 
Vietnamesisch-Buddhistisches  
Sozio-Kulturzentrum i. d. BRD 

c/o Chùa Viên Giác 
Karlsruher Str.6 - 30519 Hannover 

Tel. 0511 - 87 96 30 . Fax : 0511 - 87 90 963 
Homepage: http://www.viengiac.net 

E-mail : viengiactu@t-online.de 
E-mail:baoviengiac@viengiac.de 

E-mail  Chû Bút : vongatuong@yahoo.de 
 
 

• Viên Giác phát hành m‡i 2 tháng vào nh»ng tháng 
ch¤n. Nh¢m møc Çích phøc vø l®i ích c¶ng ÇÒng 
ngÜ©i ViŒt tœ nån tåi ñÙc QuÓc trên m†i m¥t. 

• Viên Giác bäo tÒn và phát huy truyŠn thÓng Væn 
Hóa PhÆt Giáo và Dân T¶c ViŒt bên cånh nh»ng 
sinh hoåt Tôn Giáo, Xã H¶i hoàn toàn không có 
tính cách thÜÖng måi, tuy nhiên m†i ûng h¶ qua 
hình thÙc cúng dÜ©ng.  Viên Giác xin chân thành 
cäm tå. 

• Ñng h¶ hiŒn kim cho Viên Giác. Quš vÎ së nhÆn 
ÇÜ®c biên nhÆn theo s¿ yêu cÀu Ç‹ làm ÇÖn xin 
quân bình thu‰ lÜÖng b°ng ho¥c l®i tÙc h¢ng næm. 

 

• Nh»ng tÜ tÜªng cûa tác giä ÇÜ®c Çæng và trích 
Çæng trên báo Viên Giác không nhÃt thi‰t là lÆp 
trÜ©ng cûa t© báo và Ban Biên TÆp. 

 

Congr. d. Verein Vietn. Buddh. Kirche e.V 
Konto Nr. 870 16 33 - BLZ 250 700 24 

Deutsche Bank Hannover 

 Møc Løc  Trang 
- ThÜ tòa soån 2 
 Tôn Giáo  
- Kháng thÜ cûa Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ (ViŒn Hóa ñåo) 3 
- Tâm Cänh  (Ho¢ng Phi LÜu Hoàng NguyŒn) 4 
- Nh»ng bí Än sau cõi ch‰t (ñoàn Væn Thông) 6 
- ThÙc thÙ Tám (T/s Lâm NhÜ Tång) 9 
- ñåi h¶i khoáng Çåi kÿ 2 tåi chùa Pháp Quang .. (Ph° Trí Chúc Khâm) 14 
 Auf deutsch  
- Sein und Nichtsein (Thich Nhu Dien) 15 
 ChÜÖng trình sinh hoåt cûa chùa Viên Giác 
     tåi Hannover næm 2003 

19 

 Trang Hoa PhÜ®ng 20 
- Chàng NgÓc h†c khôn (HÒng Nhiên). Hy v†ng (Ng†c Tuy‰t).  Bà Nam 
ñÎnh (Phäi HÜÖng).  Nh»ng ngày trong bŒnh viŒn (ThiŒn Hånh NguyÍn 
ThÎ HiŠn). Gia ñình PhÆt Tº (ThiŒn Cæn Phåm HÒng Sáu).  

 

 væn h†c  -  nghŒ thuÆt  
- Nhà thÖ H»u Loan sÓng dÜ§i ch‰ Ç¶ CS ... (TrÎnh HÜng) 25 
- Trung Thu và Cu¶i (NguyÍn Châu) 28 
- Væn ChÜÖng và Dân Chû (T/s Bùi Hånh Nghi) 32 
- Thông báo m©i tham d¿ giäi thÜªng væn h†c  (H¶i QuÓc T‰ Y Sï VNTD 36 
- Vu Lan th¡ng h¶i tåi chùa Viên Giác (ThiŒn Lâm Phåm Væn M¶c) 37 
- Thông báo k‰t quä x° sÓ Tombola ñåi lÍ Vu Lan 2547 39 
- Duyên PhÆt sanh (Quäng DiŒu TrÀn Bäo Toàn) 40 
- M¶t chuy‰n hành hÜÖng - Nh¿t Tr†ng) 43 
- Tin sinh hoåt H¶i Tình ThÜÖng - ñÙc QuÓc (VH TrÀn) 44 
- Sân khÃu áo Lam (ThiŒn Hånh) 45 
- L¥ng lë (Quäng Hånh) 47 
- SÜ Phø (Nguyên CÀu) 48 
- NgÜ©i ViŒt Öi, xin hãy nói ti‰ng ViŒt Çi (Bùi Anh ThÜ) 49 
- Lá thÜ B¡c MÏ (Lê ThÎ Båch Nga) 50 
- Thêm m¶t cánh chim vŠ tr©i (Phù Vân) 51 
- "Xu-U-Um" (Phong HÜng LÜu NhÖn Nghïa) 54 
- HÒng DiÍm (Tùy Anh) 58 
- Làng tôi (Khiêm Cung) 62 
- ThÀn n» sông Døng (Hà Ng†c Bích) 64 
- ñi‹m sách : Trong ánh lºa thù cûa Uyên Thao (Tå Quang Khôi) 67 
- Bän tin cûa Liên H¶i Nhân QuyŠn VN ª Thøy Sï  69 
- Gi§i thiŒu : Nhåc CD Gia ñình PhÆt Tº cûa Võ Tá Hân  (Quang Ng¶) 70 
 Tin TÙc   -  Thông Báo  
- Thông cáo báo chí làm tåi Paris (Võ Væn Ái) 71 
- H¶p thÜ Viên Giác 73 
- Tin PhÆt s¿ - Tin C¶ng ÇÒng  74 
- C© Vàng 3 s†c ÇÕ tung bay trên ÇÜ©ng phÓ Hamburg (P.V) 76 
- Hân hoan chúc mØng  77 
- Tin tÙc nÜ§c ñÙc (NguyÍn Lê Hoàng ViŒt) 78 
- Tin th‰ gi§i (Phan Ng†c) 82 
- NghÎ quy‰t c© Vàng  87 
- Tình trång tôn giáo tåi VN và nh»ng mâu thuÅn (ñinh thÎ Kim Oanh) 88 
 Y dÜ®c thÜ©ng thÙc   
- Phòng ngØa chÙng loãng xÜÖng - ñÆu nành (Quÿnh Hoa) 89 
- Nghiên cÙu vŠ gØng (Phan HÜng NhÖn) 90 
 phân Üu - cáo phó - cäm tå  48, 76, 93,94 

- Gi§i thiŒu : Låi m¶t ti‰ng chim ngÙa c° hát chÖi (NguyÍn Væn Thà) 94 
- ChÜÖng trình hoåt Ç¶ng cûa Ban TØ ThiŒn chùa Linh ThÙu 95 
 phÜÖng danh cúng dÜ©ng 96 
  
 thÖ  
(11) Bài thÖ xin gºi th‰ nhân (Ngô Minh H¢ng). (14) UÓng nÜ§c nh§ 
nguÒn (Hà ñÆu ñÒng). (23) L¥ng træng non (NguyÍn Væn CÜ©ng). (27) 
Con nh§ ngày cha Çi tù (NguyÍn ThÎ Ng†c Bích & Thanh Thanh). (46) 
NhÆt m¶ hÜÖng quan (Vân NÜÖng). (66) Gºi Quÿnh Giao quê nhà (Vân 
NÜÖng). (95) Tìm PhÆt (NguyÍn Væn CÜ©ng). 

 

  
Cáo l‡i : Vì sÓ trang báo có gi§i hån nên các bài cûa quš væn thi h»u gºi Ç‰n 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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Karte
Deutsche Telekom

West Europe (KTUS: Taf: (of: eiCöng ty Telenetgroup ducc cöng nhän chinh thüc phän
phöi isicall Card cho toän nu6c Düc .

China 1,9 cent/min
India ab 10,9 <cent/min
Iran ab 3,5 cent/min
Thailand ab 4,7 cent/min
Vietnam 27,0 cent/min

Albania 9,9 cent/min A Aa SPoland 2,9 cent/min ;

DOSERussia ab 1,0 cent/min 68 ee
CS

Keine Verbindungsgebühr
China 4,0 cent/min

SE 30 China mobile 4,0 cent/min
Vietnam 39,9 cent/min

Philippines 10,9 cent/min
Thailand 9,9 cent/min WCSrilanka 18,9 cent/min PHONE CARD
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