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L©i Vào Sách
Hôm nay là ngày 29 tháng 4 næm ñinh Sºu, nh¢m ngày 4
tháng 6 næm 1997, sau khi trì tøng ThÀn Chú Thû Læng
Nghiêm, t†a thiŠn và kinh hành nhiÍu PhÆt nÖi chánh ÇiŒn, tôi
trª låi thÜ phòng và b¡t ÇÀu vi‰t quy‹n sách nÀy vào lúc 7 gi©
15 sáng.
Tr©i hôm nay ÇËp l¡m, nhìn qua cºa s°, thÃy bÀu tr©i thÆt
xanh, ánh thái dÜÖng chi‰u th£ng vào thÜ phòng, làm cho ánh
sáng ÇÜ®c tæng lên gÃp b¶i. Tôi nhìn lên t© lÎch, thÃy ngày nÀy
cÛng rÃt tÓt, nên rÃt thuÆn tiŒn cho viŒc th¿c hiŒn quy‹n sách
thÙ 23 nÀy. Ngày xÜa các cø ÇÒ nho, m‡i khi khai bút cÛng
thÜ©ng hay l¿a nh»ng gi© và ngày tÓt vào ÇÀu næm âm lÎch, còn
tôi không có lŒ Çó. Vì viŒc vi‰t lách trª nên bình thÜ©ng và ÇŠu
Ç¥n h¢ng ngày, h¢ng tháng. Tuy nhiên n‰u có m¶t công viŒc gì
Çó to l§n, ngoài tÀm tay cûa mình, tôi vÅn thÜ©ng hay xem lÎch,
Ç‹ cÀu tha l¿c cûa chÜ PhÆt và chÜ BÒ Tát gia h¶.
M‡i ngày chÌ có 24 ti‰ng ÇÒng hÒ. N‰u ai bi‰t tÆn døng trong
24 gi© Ãy, thì làm ÇÜ®c không bi‰t bao nhiêu viŒc. N‰u nh»ng
ngÜ©i không có ÇÎnh hÜ§ng và møc Çích, thì th©i gian ÇÓi v§i
h† không có š nghïa gì cä. Th©i gian trôi qua nhanh l¡m; m§i
trÈ Çó, Çã thÃy già rÒi. M§i ngày nào Çó còn lanh lË trong m†i
công viŒc; nhÜng th©i gian trôi qua së làm cho ngÜ©i ta Çi lùi
dÀn vào dï vãng. Cho nên ngån ng» Anh m§i có câu: Th©i gian
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và thûy triŠu không ch© Ç®i ai" là vÆy. Cái gì Çã trôi qua, không
bao gi© lÆp låi y hŒt giÓng nhÜ lÀn ÇÀu n»a. Vì vÆy tôi rÃt trân
quš th©i gian. Vì th©i gian rÃt vô tình, không thÜÖng ti‰c m¶t ai
cä. N‰u ta bi‰t l®i døng nó, thì viŒc cûa ta së thành t¿u. Vì s¿
già, s¿ ch‰t không Ç®i ch© ngÜ©i nào h‰t cä.
Có m¶t câu ÇÓ ÇÜ®c nêu ra nhÜ sau:
Con vÆt gì mà sáng Çi 4 chân, trÜa Çi 2 chân, chiŠu Çi 3 chân
và tÓi Çi 8 chân?
Câu hÕi nghe hÖi lå; nhÜng t¿u chung låi chÌ có 2 Çi‹m cÀn
phäi lÜu tâm Ç‰n. ñó là th©i gian: sáng, trÜa, chiŠu và tÓi và Çó
là con vÆt chÙ không phäi s¿ vÆt. Nói g†n låi là con ngÜ©i träi
qua các giai Çoån cûa cu¶c Ç©i. Vì sao vÆy?
Bu°i sáng ÇÜ®c ví nhÜ th©i gian ÇÀu Ç©i cûa ÇÙa trÈ sÖ sanh,
lúc m§i bi‰t bò thì phäi Çi cä 2 tay và 2 chân, nên g†i là 4 chân.
ñ‰n khi l§n khôn thành Çåt v§i cu¶c Ç©i, ta chÌ Çi có 2 chân vào
Ç©i và dùng ÇÀu óc Ç‹ phán Çoán s¿ viŒc, rÒi lÆp nên công
nghiŒp v§i Ç©i. ñ‹ m¶t ngày nào Çó, vào lúc hoàng hôn, ai rÒi
cÛng phäi già cä. Lúc Ãy ch£ng còn ai là bån cûa mình n»a, chÌ
còn có cây gÆy mà thôi. Th‰ là ta Çã bÜ§c ra khÕi cu¶c Ç©i nÀy
b¢ng 3 chân rÒi ÇÃy. Có nhiŠu ngÜ©i bäo, sanh con cho nhiŠu
Ç‹ sau nÀy già cä nh© vào nó; nhÜng ÇiŠu Ãy là m¶t s¿ lÀm lÅn
to l§n. Vì lúc nhÕ ta nh© vào dòng s»a ng†t cûa mË; lúc vŠ già
ta chÌ nh© cây gÆy, chÙ rÃt hi‰m ngÜ©i nh© ÇÜ®c vào con. Vì
con cái còn phäi lo riêng cho gia Çình cûa chúng n»a. CÛng có
nh»ng ngÜ©i con hi‰u thäo, lo cho cha mË lúc vŠ già rÃt chu
Çáo; nhÜng sÓ nÀy rÃt hi‰m. Ngay cä th©i Çåi hoàng kim, lúc
nho gia ÇÜ®c tr†ng v†ng, Kh°ng Tº hiŒn th‰ mà chÌ có 24
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gÜÖng hi‰u hånh và 72 ngÜ©i hiŠn trong Ç©i Ç‹ làm gÜÖng cho
hÆu th‰ noi theo mà thôi.
RÒi m¶t ngày nào Çó con ngÜ©i nÀy phäi ra Çi. Lúc Ãy không
còn ai bên mình n»a. ChÌ còn 4 ngÜ©i khiêng quan tài mình ra
nghïa ÇÎa Ç‹ chôn. Không phäi Çi 8 chân là gì.
"Con ngÜ©i là m¶t cây sÆy; nhÜng cây sÆy có lš tÜªng".
ñó là câu nói cûa Pascal cÛng có š nghïa l¡m chÙ. Hay con
ngÜ©i là m¶t sinh vÆt; nhÜng sinh vÆt có lš trí. VÆy thì th‹ xác
nÀy nó có Çáng giá là bao! cÛng ch£ng quan tr†ng gì cä. ñiŠu
cÓt y‰u là nÖi tinh thÀn mà thôi. Th‰ mà Çã có bi‰t bao nhiêu
ngÜ©i lo trau giÒi th‹ xác cho såch së và thÖm tho; nhÜng mÃy
ai lo cho tâm mình ÇÜ®c hÜ§ng thÜ®ng! Có chÙ! nhÜng rÃt
hi‰m.
Bªi vÆy th©i gian ÇÓi v§i tôi rÃt quš. Lúc nào cÛng xº døng
Çúng mÙc Ç‹ làm m¶t cái gì Çó cho mình, cho ñ©i và cho ñåo.
Có nhiŠu ngÜ©i không thích væn chÜÖng hay Çåo ÇÙc, thì h†
ch£ng bao gi© nhìn Ç‰n sách vª cûa ngÜ©i khác. Vì h† bäo: tÓn
thì gi©; nhÜng ngÜ®c låi h† có rÃt nhiŠu thì gi© cho nh»ng cu¶c
h†p Çêm; nh»ng canh bài, nh»ng trÆn cÜ©i vui thâu Çêm suÓt
sáng.
LÍ PhÆt ñän næm nay, næm 2541 ñÙc PhÆt ñän Sanh, có vô
sÓ ngÜ©i vŠ chùa tham d¿ tØ ngày 23 Ç‰n 25 tháng 5 næm 1997
vØa qua. Có ngÜ©i nói gÃp Çôi næm trÜ§c. Có ngÜ©i d¿ Çoán
khoäng 6.000 ngÜ©i. N‰u quä vÆy, Çây là con sÓ k› løc, tØ xÜa
Ç‰n nay chÜa tØng có. Cä sân chùa r¶ng thênh thang mà cÛng
ÇÀy ngÜ©i, dÜ§i H¶i trÜ©ng, trên Chánh ÇiŒn, nhà ñông, nhà
Tây, nÖi nào cÛng ngÜ©i là ngÜ©i. ñây là m¶t truyŠn thÓng rÃt
tÓt ÇËp mà ngÜ©i PhÆt Tº nên cÓ gi» gìn, cho mình và cho cä
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nh»ng th‰ hŒ trong tÜÖng lai. Trong mÃy ngàn ngÜ©i Çó có
thêm mÃy træm ngÜ©i ñÙc, ngÜ©i Thái, ngÜ©i NhÆt, ngÜ©i ñài
Loan và HÒng Kông. K‹ ra cÛng rÃt vui. Vì PhÆt ra Ç©i không
nh»ng chÌ cho ngÜ©i Á Châu không, mà cho cä th‰ gi§i và nhân
loåi n»a. Nên ngày PhÆt ñän và ngày Vu Lan Çã quy tø ÇÜ®c
nhiŠu ngÜ©i nhÜ vÆy.
Ai chÜa quen t° chÙc, nhìn m¶t công viŒc nhÜ th‰, nào lo
ch‡ æn ch‡ nghÌ cho h¢ng ngàn ngÜ©i không phäi là chuyŒn ÇÖn
thuÀn. Ai không quen v§i Çám Çông, së dÍ bÎ ng¶p thª. Ai
không quen v§i s¿ chÎu Ç¿ng, së d¶i ngay tØ lúc ban ÇÀu; nhÜng
nh»ng gì Çã trª thành thói quen và dÀn dÀn Çi vào nŠ n‰p hay
tÆp quán cûa m†i viŒc, thì chính viŒc Ãy låi là viŒc bình thÜ©ng.
Cho nên trong luÆn Bäo VÜÖng Tam Mu¶i có dåy r¢ng: "N‰u
chÃp nhÆn trª ngåi thì së trª nên thông suÓt. NgÜ®c låi chÌ cÀu
thông suÓt, thÜ©ng hay bÎ trª ngåi". ñúng là nhÜ vÆy. ViŒc gì
nó xäy ra, hãy Ç‹ cho nó t¿ nhiên Ç‰n, rÒi t¿ nhiên Çi, tâm ta cÓ
g¡ng ÇØng Ç‹ cho nó dính m¡c vào Çó, m§i là ÇiŠu Çáng nói.
ñiŠu Ãy không phäi dÍ làm; nhÜng không phäi là không có
ngÜ©i làm ÇÜ®c. Ví dø nhÜ chúng ta ÇÙng trÜ§c m¶t công trình
ÇÒ s¶, có ngÜ©i së than r¢ng: V§i sÙc ngÜ©i làm sao có th‹ làm
ÇÜ®c viŒc Çó! nhÜng h† quên Çi r¢ng, k‰t quä mà h† thÃy ÇÜ®c
Çó, Çâu phäi chÌ m¶t ngày, mà m‡i ngày m¶t chút, m§i thành
t¿u nhÜ th‰. ñiŠu quan tr†ng ª Çây là chúng ta có muÓn b¡t ÇÀu
hay không? Chúng ta có muÓn xæn tay áo b¡t tay vào viŒc hay
không? ñó m§i là ÇiŠu Çáng nói. Còn nhìn s¿ viŒc Ç‹ phê bình,
mà không chÎu hå thû công phu thì møc Çích së không bao gi©
t§i ÇÜ®c.
ViŒc t° chÙc có ÇÜ®c thành t¿u nhÜ th‰ là nh© vào m†i ngÜ©i
Çã h‰t lòng lo cho viŒc chung và cÛng nh© vào s¿ sºa Ç°i h¢ng
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næm, n‰u ÇiŠu Ãy không thích h®p v§i lòng ngÜ©i và s¿ viŒc.
Nh»ng næm trÜ§c Çây khi còn ª quê nhà, có lë Çã bÎ änh hÜªng
cûa SÜ phø trao truyŠn låi trong viŒc t° chÙc, khi ra häi ngoåi,
có cÖ h¶i Çi kh¡p nÖi, nên h†c hÕi ÇÜ®c rÃt nhiŠu ÇiŠu hay, ÇiŠu
tÓt; nên m§i Çem vŠ áp døng cho chùa Viên Giác tåi Çây. M‡i
ngÜ©i sinh ra trong Ç©i nÀy ÇŠu có m¶t nhân duyên cä. KÈ giÕi
toán, ngÜ©i giÕi væn chÜÖng, tri‰t h†c hay khoa h†c. KÈ thì giÕi
vŠ ngoåi giao, ngôn ng», t° chÙc. NgÜ©i thích Ç¡m mình vào
sách vª nghiên cÙu v.v... Ÿ m‡i ngÜ©i nhÜ th‰ chúng ta së h†c
ÇÜ®c ít nhiŠu cái hay, cái ÇËp cûa h† Çem vŠ làm cûa mình. ñó
là m¶t s¿ t°ng h®p. Còn cái dª, cái xÃu thì hãy bÕ Çi; nhÜng
thông thÜ©ng con ngÜ©i hay thÃy cái dª, cái xÃu cûa ngÜ©i khác
dÍ hÖn thÃy cái tÓt cûa h†. Hóa ra nhÜ th‰ ch£ng khác nào
chúng ta chÌ thâu thÆp cái xÃu cûa ngÜ©i, rÒi tâm ta cÛng së Än
tàng nh»ng s¿ xÃu mà thôi, rÒi cái xÃu Ãy së ti‰p tøc phát tri‹n
mãi. ñiŠu Ãy ch£ng l®i ích gì, mà chúng ta phäi làm ngÜ®c låi
nhÜ th‰ m§i Çúng.
Tôi Çã tham gia nhiŠu h¶i nghÎ PhÆt Giáo trên th‰ gi§i nhÜ
tåi ñài Loan, Singapore, NhÆt Bän, ñåi Hàn, MÏ quÓc v.v... cä
ngÜ©i ViŒt lÅn ngÜ©i ÇÎa phÜÖng t° chÙc, nên cÛng Çã h†c hÕi
ÇÜ®c khá nhiŠu kinh nghiŒm. Dï nhiên phÜÖng tiŒn tài chánh và
nhân s¿ cûa chúng ta không b¢ng nh»ng nÜ§c Çang phát tri‹n
và giàu lòng tin nhÜ ñài Loan tåi Á Châu; nhÜng cÛng có
nh»ng ÇiŠu ta có th‹ làm ÇÜ®c trong ÇiŠu kiŒn có th‹ cûa mình.
T° chÙc là hình thÙc bŠ ngoài Ç‹ Çi vào n¶i dung cûa cu¶c h†p,
hay n¶i dung cûa s¿ viŒc mà ngÜ©i t° chÙc muÓn gi§i thiŒu Ç‰n
m†i ngÜ©i. Nên cä hình thÙc lÅn n¶i dung ÇŠu rÃt quan tr†ng.
TØ næm 1984 chùa Viên Giác Çã t° chÙc an cÜ ki‰t hå tØ
R¢m tháng TÜ sau lÍ PhÆt ñän Ç‰n R¢m tháng Bäy, lÍ Vu Lan,
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m‡i næm 3 tháng nhÜ th‰. Møc Çích Ç‹ gi» låi truyŠn thÓng xa
xÜa khi PhÆt còn tåi th‰, Ç‹ huân tu chánh niŒm và tåo cho
ngÜ©i Tæng sï có m¶t Ç©i sÓng n¶i tâm v»ng vàng hÖn. Ngoài
ra, Çây cÛng là cÖ h¶i Ç‹ PhÆt Tº tåi gia có cÖ duyên Ç‰n chùa
Th† Bát Quan Trai Gi§i. NhÖn Çó, chùa Viên Giác Çã t° chÙc
nhiŠu næm liên tøc khóa Giáo Lš cæn bän cho PhÆt Tº trong
vòng 10 ngày. Trong th©i gian nÀy có nhiŠu ngÜ©i vŠ chùa tu
h†c, không khí trang nghiêm và thanh tÎnh cûa chùa, Çã làm
cho nhiŠu ngÜ©i m‰n cänh thiŠn môn; nên sau Çó cÛng có m¶t
sÓ ngÜ©i phát tâm xuÃt gia h†c Çåo.
Trong khi Çó chùa Khánh Anh tåi Pháp cÛng t° chÙc nh»ng
khóa Giáo Lš tÜÖng t¿ nhÜ vÆy và h†c viên kh¡p Âu Châu vŠ
h†c cÛng nhÜ tu. Sau m¶t th©i gian nghiên cÙu, m¶t sÓ quš
ThÀy trong Giáo H¶i Âu Châu ÇŠ nghÎ là nên lÃy khóa giáo lš
t° chÙc tåi chùa Khánh Anh Ç°i thành khóa Giáo Lš Âu Châu
và m‡i næm t° chÙc tåi m¶t nÜ§c khác nhau. M‡i lÀn t° chÙc
nhÜ th‰ có 2 ho¥c 3 trình Ç¶ khác nhau ÇÜ®c lÒng vào Çó và
giäng sÜ là quš ThÀy trong Giáo H¶i, ho¥c m©i thêm quš vÎ
giäng sÜ tØ các châu khác Ç‰n. Sau 5 khóa h†c do chùa Khánh
Anh t° chÙc, b¡t ÇÀu trª låi b¢ng khóa Tu H†c PhÆt Pháp Âu
Châu kÿ 1, rÒi kÿ 2 và næm nay là kÿ 3 ÇÜ®c t° chÙc tåi nÜ§c
ñÙc. Sau 9 næm t° chÙc tåi nhiŠu nÜ§c khác nhau nhÜ Thøy Sï,
Pháp, ñÙc, ñan Måch, Hòa Lan, BÌ, bây gi© Giáo H¶i Âu Châu
Çã có m¶t l¿c lÜ®ng giäng sÜ rÃt hùng hÆu và Ç¥c biŒt là lòng
tin cûa ngÜ©i PhÆt Tº vào giáo lš cûa ñÙc PhÆt rÃt sâu s¡c và
thuÀn thành. Trong m‡i khóa h†c nhÜ th‰ quy tø tØ 300 Ç‰n 500
h†c viên và ÇÜ®c chia ra làm 4 l§p.
L§p 1 dành cho chúng xuÃt gia;
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L§p 2 dành cho các em Oanh VÛ;
L§p 3 dành cho ngÜ©i m§i vào Çåo, chÜa hi‹u rành rë giáo
lš; và
L§p 4 là l§p cûa nh»ng ngÜ©i chuyên nghiên cÙu sâu vào
kinh Çi‹n cûa PhÆt Giáo.
M‡i næm nhÜ vÆy quš ThÀy hÜ§ng dÅn m¶t b¶ kinh khác
nhau, nên h†c viên không b¡t bu¶c phäi tham gia liên tøc. N‰u
h†c viên không có thì gi©, có th‹ tham gia bÃt cÙ lúc nào cÛng
ÇÜ®c, mà bài vª và ki‰n thÙc không phäi là ÇiŠu chÜ§ng ngåi
cho s¿ h†c.
Sau khi Giáo H¶i Âu Châu Çã quy‰t ÇÎnh chung nhÜ vÆy,
nên nh»ng khóa Giáo lš Cæn bän tåi các ÇÎa phÜÖng cÛng dÀn
dÀn nhÆp chung vào v§i khóa Giáo lš Âu Châu, chÌ trØ m¶t vài
ÇÎa phÜÖng xa nhÜ Na Uy, cÙ theo truyŠn thÓng, m‡i næm ÇŠu
t° chÙc khóa Giáo lš mùa ñông, trong mùa lÍ Giáng Sinh, thì
không thay Ç°i và quš ThÀy trong Giáo H¶i cÛng vŠ Çây Ç‹
giäng dåy.
NhÜng PhÆt Giáo càng ngày càng phát tri‹n và nhu cÀu h†c
hÕi m‡i ngày m‡i nhiŠu, nên b¡t ÇÀu tØ næm 1997 trª Çi, nh»ng
khóa giáo lš låi ÇÜ®c phân ÇÎnh nhÜ sau:
Mùa lÍ Phøc Sinh, 4 ngày dành riêng cho Gia ñình PhÆt Tº
ñÙc QuÓc, h†c tåi chùa Viên Giác.
Mùa lÍ Thæng Thiên ÇÜ®c t° chÙc m‡i næm tåi ñÙc và së
thÌnh quš ThÀy trong Giáo H¶i Âu Châu vŠ giäng dåy.
Khóa nÀy m‡i næm së thay Ç°i Ç‰n m¶t ÇÎa phÜÖng có Chi
H¶i PhÆt Tº tåi xÙ ñÙc. Còn khóa Giáo Lš Âu Châu vÅn gi»
nguyên, có nghïa là vào m‡i mùa Hè, các h†c viên ÇŠu có th‹
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tham gia v§i h†c viên Âu Châu. ñây là m¶t Çi‹m chung có
ÇÜ®c sau khi làm PhÆt s¿ tåi Âu Châu nÀy hÖn 20 næm qua. Dï
nhiên tØ Çây Ç‰n tÜÖng lai xa, 10 hay 20 næm n»a, së có nhiŠu
thay Ç°i Ç‹ phù h®p v§i chÜÖng trình cÛng nhÜ hoàn cänh cûa
m‡i th©i Çåi. ñó là ÇiŠu cÀn phäi lÜu tâm và không thành viên
nào trong Giáo H¶i mà låi không tán ÇÒng vŠ viŒc nÀy. Vì t°
chÙc có kiŒn toàn, m§i có phát huy và sáng tåo. N‰u không, t°
chÙc chÌ còn là vÃn ÇŠ hình thÙc, trong khi Çó n¶i dung låi
không theo kÎp s¿ phát tri‹n ª bên ngoài. Quä ÇÃy là ÇiŠu rÃt
Çáng trách.
Næm nay m¥c dù không ÇÜ®c s¿ tài tr® cûa B¶ N¶i Vø C¶ng
Hòa Liên Bang ñÙc Ç‹ in quy‹n sách nÀy; nhÜng tôi vÅn cÓ
g¡ng Ç‹ vi‰t cho xong tác phÄm thÙ 23 trong mùa An CÜ Ki‰t
Hå næm nay và nh¢m ghi låi cách t° chÙc, s¡p Ç¥t, hình thành
cûa Giáo H¶i cÛng nhÜ khóa Tu H†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ 9
và Çây cÛng là cÖ h¶i Ç‹ trä l©i thêm m¶t sÓ câu hÕi cæn bän vŠ
giáo lš cho các h†c viên Çã tham d¿ các khóa trÜ§c, nh¢m Ç‹
ph° bi‰n r¶ng rãi Ç‰n v§i nh»ng ngÜ©i không có cÖ h¶i Çi tham
d¿ các khóa giáo lš cÛng có ÇÜ®c m¶t cái nhìn t°ng quát vŠ
viŒc tu cÛng nhÜ viŒc h†c tåi Âu Châu nÀy.
M¶t sÓ sách cûa tôi vi‰t Çã ÇÜ®c chính mình, hay m¶t sÓ quš
anh em PhÆt Tº Çã dÎch ra ñÙc ng» Çã và Çang ÇÜ®c m¶t sÓ ñåi
H†c tåi ñÙc và Áo xº døng cho các Sinh Viên h†c vŠ Tôn Giáo
h†c dùng làm tài liŒu khi nghiên cÙu vŠ PhÆt Giáo ViŒt Nam.
Vì vÆy, n‰u th©i gian cho phép, tác phÄm nÀy tôi cÛng së cho
dÎch ra ñÙc ng» Ç‹ ph° bi‰n trong gi§i ngÜ©i ñÙc. B¢ng ngÜ®c
låi, n‰u sách dày quá, chÌ cho Ãn hành phÀn ViŒt ng» mà thôi.
N‰u sau nÀy có cÖ h¶i së dÎch sang ti‰ng ñÙc.
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Xin cäm Ön tÃt cä m†i ân nghïa có ÇÜ®c trong cu¶c sÓng,
nhÜ ch‡ ª, cÖm æn, áo m¥c, thuÓc thang, sách vª v.v... Ç‹ tôi có
cÖ h¶i mà trang träi trong lòng mình lên giÃy tr¡ng m¿c Çen,
Çem sª h†c nông cån cûa mình mà bày ra cho m†i ngÜ©i thÃy,
không phäi Ç‹ khoe khoan mà th¿c hiŒn tâm vÎ tha cÛng nhÜ
lòng tØ bi ÇÓi v§i ngÜ©i khác cÛng nhÜ muôn loài, chÙ không
mong m¶t š nghïa nào khác. Ví nhÜ con t¢m phä nhä tÖ, dÀu
cho tÖ Ãy xÃu hay ÇËp, cÛng chi xin làm b°n phÆn cûa mình mà
thôi. Tôi không là væn sï; nhÜng nh»ng ÇiŠu hi‹u bi‰t không
muÓn gi» cho riêng mình, nên së gªi gÃm tâm s¿, tÃm lòng cûa
mình vào Çây và nh¢m gi§i thiŒu Ç‰n v§i m†i ngÜ©i nh»ng
công viŒc Çã cÛng nhÜ ÇÜÖng và së xäy ra trong cu¶c sÓng cûa
ngÜ©i PhÆt Tº tåi xÙ nÀy.
÷n cha, nghïa mË, công ThÀy dåy d‡ vÓn là nh»ng Ön n¥ng
khó quên. Thi‰t nghï Çây cÛng là m¶t s¿ Çáp ÇŠn trong muôn
m¶t, ÇÓi v§i bÆc sanh thành và ThÀy T°. ÷n xã h¶i, quÓc gia,
Çàn na thí chû cÛng là nh»ng Ön mà mình không th‹ quên ÇÜ®c,
nên phäi cÓ g¡ng làm m¶t cái gì Çó Ç‹ Çáp ÇŠn. Vì th‰, n‰u tác
phÄm nÀy có ÇÜ®c l®i ích nào xin hÒi hÜ§ng Ç‰n m†i ngÜ©i và
m†i loài ÇÜ®c c¶ng hÜªng v§i thành quä Çó.
CÛng xin hÒi hÜ§ng phÜ§c báu nÀy Ç‰n nh»ng ngÜ©i cÆn s¿,
dÅu gÀn cÛng nhÜ xa Çã vì tôi, vì chùa, vì ñåo mà quš vÎ Çã san
sÈ, chia xÈ, giúp Ç« vŠ m†i phÜÖng diŒn Ç‹ tác phÄm nÀy ÇÜ®c
hình thành nhÜ: Ç†c bài, Çánh máy, trang trí, in, Ãn, dÎch thuÆt
v.v... quä là m¶t công viŒc cÀn rÃt nhiŠu nhÖn s¿ và th©i gian.
Vì vÆy xin chân thành Ça tå tÃt cä.
L©i cuÓi cho các ÇŒ tº xuÃt gia cÛng nhÜ tåi gia, ª Çây cÛng
nhÜ m¶t chÓn nào trên trái ÇÃt nÀy, quš vÎ Çã vì tôi mà phát tâm
h†c Çåo, quy y, th† gi§i, thì phÜ§c báu nÀy cÛng xin hÒi hÜ§ng
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lên Tam Bäo chÙng minh và gia h¶ cho quš vÎ ÇÜ®c sª cÀu nhÜ
nguyŒn.
N‰u trong tác phÄm nÀy có nh»ng ÇiŠu nào còn khi‰m
khuy‰t, kính mong các bÆc tôn túc chÌ bäo cho. Xin vô vàn cäm
tå.
Viên Giác T¿, mùa An CÜ Ki‰t Hå næm ñinh Sºu, 1997, tåi
thÜ phòng chùa Viên Giác.
Tác giä cÄn chí - Thích NhÜ ñi‹n
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ChÜÖng m¶t
S¿ hình thành Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt
Nam ThÓng NhÃt Âu Châu.
Danh tØ Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt ÇÜ®c ra
Ç©i tåi ViŒt Nam næm 1964, sau khi cu¶c Cách Mång ngày 1
tháng 11 næm 1963 thành công. Quân Ç¶i Çã ÇÙng lên lÆt Ç°
chính quyŠn Ç¶c tài Ngô ñình DiŒm và san b¢ng m†i bÃt công
gi»a các tôn giáo lúc bÃy gi©. Ngày Çó là ngày mà nh»ng ngÜ©i
PhÆt Tº nói riêng hay ngÜ©i ViŒt Nam nói chung ÇŠu vui mØng
h§n hª, mª r¶ng tÃm lòng Ç‹ Çón chào nh»ng vÆn h¶i m§i cÛng
nhÜ cÓ g¡ng Çóng góp phÀn mình vào s¿ chuy‹n hóa cûa dân
t¶c.
Khi tranh ÇÃu v§i chính quyŠn Ngô ñình DiŒm, PhÆt Giáo
ViŒt Nam Çã vÆn Ç¶ng các giáo phái khác cûa Giáo H¶i hiŒn có
m¥t tåi MiŠn Nam ViŒt Nam lúc bÃy gi© Ç‹ chÓng låi s¿ kÿ thÎ
tôn giáo cûa gia Çình h† Ngô. Sau khi cách mång thành công,
các giáo phái nÀy Çã ngÒi låi v§i nhau tåi chùa Xá L®i và thành
lÆp cÛng nhÜ soån thäo bän Hi‰n ChÜÖng cûa Giáo H¶i PhÆt
Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt. Nh»ng Çoàn th‹ Ãy gÒm các vÎ Çåi
diŒn nhÜ sau:
- Hòa ThÜ®ng Thích TÎnh Khi‰t,
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ThÜ®ng Thû H¶i Chû.
- Hòa ThÜ®ng Thích Tâm Châu,
Ñy Ban Liên Phái Bäo VŒ PhÆt Giáo.
- Hòa ThÜ®ng Thích Tâm Giác,
Giáo H¶i Tæng Già Nam ViŒt.
- Hòa ThÜ®ng Thích Minh Tr¿c,
Pháp Chû ThiŠn ñÎnh ñåo Tràng.
- Hòa ThÜ®ng Thích Pháp Tri,
Giáo H¶i Nguyên Thûy ViŒt Nam.
- Løc Cä Lâm Em,
Tæng TrÜªng Theraveda.
- ThÜ®ng T†a Thanh Thái,
Giáo H¶i Tæng Già B¡c ViŒt tåi MiŠn Nam.
- Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang,
Giáo H¶i Tæng Già Trung PhÀn.
- Hòa ThÜ®ng Thích ThiŒn Hoa,
Giáo H¶i Tæng Già Nam ViŒt.
- Ông Mai Th† TruyŠn,
H¶i TrÜªng H¶i PhÆt H†c Nam ViŒt.
- Ông NguyÍn Væn Hi‰u,
H¶i TrÜªng H¶i PhÆt Giáo Nguyên Thûy.
- Ông SÖn Thái Nguyên,
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PhÆt Tº Theravada.
- Hòa ThÜ®ng Thích Trí Quang,
H¶i TrÜªng H¶i PhÆt Giáo Trung PhÀn.
- Ông VÛ Bäo Vinh,
H¶i TrÜªng H¶i ViŒt Nam PhÆt Giáo.
(PhÆt Giáo ViŒt Nam 1963 - trang 182 và 183)

Nhìn chung thành phÀn cÓt cán cûa t° chÙc gÒm có 2 Giáo
H¶i chính. ñó là Giáo H¶i Tæng Già B¡c, Trung, Nam và Giáo
H¶i Nguyên Thûy cùng m¶t sÓ H¶i PhÆt Giáo khác. Ch»
ThÓng NhÃt ª Çây có nghïa là thÓng nhÃt trong viŒc ÇÃu tranh,
š chí; thÓng nhÃt Nam-Trung-B¡c vŠ lãnh v¿c các giáo phái Çã
vì s¿ tÒn vong cûa ñåo Pháp mà Çã ngÒi låi bên nhau Ç‹ tranh
ÇÃu cho Ç‰n ngày ÇÜ®c thành công viên mãn, mang chân lš trª
vŠ v§i bän th‹ uyên nguyên cûa nó.
ñ‰n næm 1964 khi ông NguyÍn Khánh làm Thû TÜ§ng chính
phû thì bän Hi‰n ChÜÖng cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam
ThÓng NhÃt ÇÜ®c ra Ç©i.
TØ næm 1964 Ç‰n næm 1975, chÌ có 11 næm tr©i; nhÜng PhÆt
Giáo tåi MiŠn Nam Çã xây d¿ng ÇÜ®c rÃt nhiŠu cÖ sª nhÜ: ViŒn
ñåi H†c Vån Hånh (1964), TrÜ©ng Thanh Niên Phøng S¿ Xã
H¶i và rÃt nhiŠu trÜ©ng Trung, Ti‹u h†c BÒ ñŠ có m¥t kh¡p
Trung, Nam. NÖi nào cÛng có trÜ©ng h†c, bŒnh xá cûa PhÆt
Giáo và ngÜ©i Tæng sï hiŒn diŒn kh¡p nÖi ª nhân gian dÜ§i
nhiŠu hình thÙc khác nhau nhÜ: dåy h†c, làm væn hóa, dåy sinh
ng», væn chÜÖng, thuy‰t pháp, t° chÙc, ti‰p dÅn, h¶ niŒm, cÓ
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vÃn v.v... và v.v... Trong th©i gian nÀy và trÜ§c Çó Giáo H¶i
cÛng Çã Çào tåo ÇÜ®c nh»ng bÆc chân tu th¿c h†c, có b¢ng cÃp
cao Ç‹ phø giúp Giáo H¶i trong công viŒc ho¢ng pháp cÛng nhÜ
giáo døc tåi quÓc n¶i. Trong th©i Ãy Giáo H¶i Çã gªi chÜ Tæng,
Ni ra ngoåi quÓc du h†c và sau Çó có m¶t sÓ vÎ trª vŠ phøc vø
cho Giáo H¶i. M¶t sÓ các vÎ khác bÎ kËt tåi ngoåi quÓc vào th©i
Çi‹m 1975 chÜa xong h†c vÎ cûa mình, cho nên Çã ti‰p tøc ª låi
ngoåi quÓc và hoåt Ç¶ng PhÆt s¿ cho Ç‰n ngày nay.
Th©i gian sau næm 1963 cûa PhÆt Giáo ViŒt Nam cÛng tÜÖng
t¿ nhÜ th©i gian 1868 cûa NhÆt Bän, khi mà ông vua Minh TrÎ
lên cÀm quyŠn bính muÓn ph‰ PhÆt và tôn ThÀn lên ÇÎa vÎ Ç¶c
tôn cûa quÓc gia và PhÆt Giáo NhÆt Bän Çã nhân cÖ h¶i Ãy, h†
Çã ÇÜa ngÜ©i ra ngoåi quÓc du h†c và sau Çó vŠ låi NhÆt Bän Ç‹
xây d¿ng Giáo H¶i, nh© th‰ mà ngày nay Giáo H¶i PhÆt Giáo
NhÆt Bän có hÖn 50 cÖ sª ñåi H†c và vô sÓ các trÜ©ng Trung
H†c cÛng nhÜ các cÖ sª tØ thiŒn khác. NhiŠu khi s¿ bi‰n Ç°i, có
lúc trª thành tÓt, mà cÛng có lúc Ç°i thành xÃu, n‰u nhÜ chính
mình không n¡m b¡t ÇÜ®c s¿ thay Ç°i cûa th©i Çåi.
TØ næm 1963 Ç‰n 1975 quä là m¶t th©i gian quá ng¡n so v§i
m¶t lÎch sº dài gÀn 2000 næm v§i s¿ góp m¥t cûa PhÆt Giáo;
nhÜng trong th©i gian nÀy Çã xäy ra không bi‰t bao nhiêu vÃn
ÇŠ, bao nhiêu s¿ viŒc mà m‡i khi muÓn nh¡c låi, ch¡c phäi
tham khäo h¢ng træm Ç‰n h¢ng ngàn quy‹n sách m§i ÇÀy Çû
ÇÜ®c. Dân t¶c ViŒt Nam vÓn dÈo dai chÎu Ç¿ng nhiŠu n‡i kh°
Çau trong quá khÙ. Nào bÎ ngÜ©i Trung Hoa Çô h¶, nào bÎ
Chiêm Thành Çánh phá ª phÜÖng Nam, rÒi ngÜ©i Pháp Ç‰n.
Sau khi h† Çi, NhÆt låi vào, rÒi Nga, rÒi MÏ, rÒi còn gì n»a thì
chÜa bi‰t; nhÜng so ra v§i m¶t hình hài mänh mai nhÜ vóc dáng
cûa m¶t ngÜ©i mË gÀy y‰u, nÜ§c ViŒt Nam Çã cÜu mang quá
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nhiŠu tâm s¿ và træm n‡i Çoån trÜ©ng. Vä chæng Çó là nghiŒp dï
mà dân t¶c ViŒt Nam, ñåo Pháp ViŒt Nam và ñÃt NÜ§c ViŒt
Nam phäi chÎu Ç¿ng nhÜ th‰ Ç‹ trä nghiŒp. M‡i m¶t con ngÜ©i
sanh ra nÖi m¶t ÇÃt nÜ§c, chÎu c¿c kh° chung v§i dân t¶c Çó,
hay hÜªng phú quš vinh hoa hånh phúc v§i m†i ngÜ©i cÛng ÇŠu
có nguyên nhân cûa nó cä. Bªi vÆy cø NguyÍn Du m§i nói
r¢ng:
"...
ñã mang lÃy nghiŒp vào thân
CÛng ÇØng trách bªi tr©i gÀn tr©i xa
ThiŒn cæn vÓn tåi lòng ta
Ch» tâm kia m§i b¢ng ba ch» tài ..."
Quä thÆt không sai chút nào cä. ñâu có ai t¿ š mình Çi tìm
m¶t nÖi kh° sª Ç‹ bÜ§c vào Çâu; ch£ng qua là nghiŒp. NhÜng
Çã sinh ra làm ngÜ©i ViŒt Nam thì cái nghiŒp chÎu Ç¿ng có lë
khá nhiŠu so v§i các dân t¶c khác trên th‰ gi§i nÀy chæng?
PhÆt Giáo ViŒt Nam g¡n liŠn v§i vÆn mŒnh cûa Dân T¶c
ViŒt Nam nhÜ th‰, nên PhÆt Giáo Çã dÃn thân vào m†i lãnh v¿c
Ç‹ tranh ÇÃu cho nguyŒn v†ng cûa ngÜ©i dân, mà trong Ãy Çåi
Ça sÓ là PhÆt Tº. RÒi nh»ng cu¶c tranh ÇÃu næm 1966 và nh»ng
cu¶c tranh ÇÃu ti‰p theo n»a Çã làm cho PhÆt Giáo trÜªng
thành; nhÜng cÛng chính vì các giai Çoån ÇÃu tranh nÀy, mà
tiŠm næng phát tri‹n cûa PhÆt Giáo cÛng bÎ änh hÜªng không ít.
PhÆt Giáo Çã Çi vào Ç©i Ç‹ hóa giäi s¿ kh° Çau cûa nhân th‰;
nhÜng chính nh»ng næm tháng nÀy chi‰n tranh Çã leo thang,
bom Çån cûa Nga, cûa Tàu, cûa MÏ Çã d¶i nát kh¡p quê hÜÖng
ViŒt Nam làm Çau lòng mË. Vì th‰, Çâu có ÇÙa con nào ÇÜ®c an
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vui, khi thÃy thân cûa mË mình bÎ giày xéo bªi ngoåi bang Çâu.
Vì lë Ãy nh»ng phong trào vÆn Ç¶ng cho Hòa Bình cûa ViŒt
Nam cÛng Çã ÇÜ®c Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt
hÜªng Ùng, b¢ng cách cº quš ThÀy Çi tham d¿ các H¶i NghÎ
PhÆt Giáo trên th‰ gi§i, hay cº m¶t sÓ quš ThÀy sau khi du h†c
ª ngoåi quÓc, nên ª låi tåi các nÜ§c có Çông ngÜ©i ViŒt Ç‹ vÆn
Ç¶ng th‰ gi§i ûng h¶ ViŒt Nam, nhÃt là ti‰ng nói cûa Giáo H¶i
PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt, mà Çåi diŒn cûa Giáo H¶i lúc
bÃy gi© là ThÜ®ng T†a Thích NhÃt Hånh, có cÖ sª Ç¥t tåi Pháp.
RÒi næm 1973 hòa Çàm Paris ÇÜ®c chÃm dÙt v§i s¿ kš k‰t
cûa 4 bên: MÏ, ViŒt Nam C¶ng Hòa, B¡c ViŒt và M¥t TrÆn
Giäi Phóng MiŠn Nam ViŒt Nam. NhÜng cä 2 bên ÇŠu không
tôn tr†ng nh»ng gì Çã kš k‰t Ç‹ rÒi Çi Ç‰n ngày 30.4.1975 MiŠn
Nam ViŒt Nam Çã rÖi vào tay cûa ngÜ©i C¶ng Sän.
TØ næm 1954 Ç‰n næm 1975, trong hÖn 20 næm Ãy Giáo H¶i
PhÆt Giáo ViŒt Nam Çã gªi quš ThÀy, quš Cô ra ngoåi quÓc du
h†c rÃt Çông, nhiŠu nhÃt có lë là NhÆt Bän và ƒn ñ¶. Nh»ng vÎ
Ç‰n NhÆt ÇÀu tiên có cÓ Hòa ThÜ®ng Thích Tâm Giác, cÓ Hòa
ThÜ®ng Thích ThiŒn Ân và ThÜ®ng T†a Thích Quäng Minh.
Riêng ª Pháp lúc bÃy gi© chÌ có kiŠu bào Çông Çäo, còn chÜ
Tæng rÃt hi‰m hoi. Ngoài ThÜ®ng T†a Thích NhÃt Hånh ra, có
Hòa ThÜ®ng Thích ChÖn ThÜ©ng và næm 1973 sau khi xong
chÜÖng trình Cao h†c PhÆt Giáo tåi ñåi H†c Risso Tokyo, NhÆt
Bän, qua Giáo lŒnh cûa Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang, nên
ThÜ®ng T†a Thích Minh Tâm Çã qua Paris, Pháp quÓc, Ç‹ h®p
tác v§i ThÜ®ng T†a Thích NhÃt Hånh.
Ÿ tåi NhÆt, ThÜ®ng T†a Thích Minh Tâm Çã làm Chi B¶
TrÜªng trong nhiŠu nhiŒm kÿ liên tøc và sau khi ThÜ®ng T†a Çi
Pháp thì chÙc vø nÀy ÇÜ®c trao låi cho ThÜ®ng T†a Thích ChÖn
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Thành. Lúc tôi Ç‰n NhÆt næm 1972, thì Chi B¶ Çã ÇÜ®c thành
lÆp mÃy næm trÜ§c Çó. Th©i Çi‹m 1972 trª Çi có m¶t sÓ anh em
Sinh viên PhÆt Tº muÓn thành lÆp H¶i Sinh Viên PhÆt Tº nên
tôi ÇÜ®c Chi B¶ ÇŠ cº lo cho h† vŠ vÃn ÇŠ tinh thÀn cÛng nhÜ
sinh hoåt cûa H¶i Sinh Viên PhÆt Tº nÀy.
Trong Chi B¶ lúc bÃy gi© có 3 khuynh hÜ§ng khác nhau, Çó
là:
Khuynh hÜ§ng cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ƒn Quang. KhÓi nÀy
chi‰m Ça sÓ.
Nhóm thÙ hai thu¶c khuynh hÜ§ng Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt
Nam ThÓng NhÃt - ViŒt Nam QuÓc T¿. Danh tØ nÀy có tØ næm
1966, khi mà Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt trong
nÜ§c bÎ phân ly. M¶t bên rút vŠ chùa ƒn Quang làm trø sª
chính, ª ÇÜ©ng SÜ Vån Hånh, Ch® L§n, và m¶t bên rút vŠ ViŒt
Nam QuÓc T¿ ª ÇÜ©ng TrÀn QuÓc Toän lúc bÃy gi©. TØ Çó trª
Çi n¶i tình cûa PhÆt Giáo ViŒt Nam có phÀn lûng cûng hÖn
nh»ng næm trÜ§c Çó ÇÜ®c thÓng nhÃt vào th©i Çi‹m cûa 1963 và
1964 cÛng nhÜ 1965. Vì lë Ãy mà tåi ngoåi quÓc cÛng có nhiŠu
khuynh hÜ§ng khác nhau, và
Khuynh hÜ§ng thÙ 3 có š chÃp nhÆn M¥t TrÆn Giäi Phóng
MiŠn Nam ViŒt Nam nhÜ là m¶t l¿c lÜ®ng chû chÓt tØ MiŠn
Nam sinh ra Ç‹ chÓng låi chính quyŠn quân nhân, cûa ông
NguyÍn Væn ThiŒu lúc bÃy gi©; nhÜng sau nÀy ai cÛng Çã ngä
ngºa ra và bi‰t r¢ng M¥t TrÆn Giäi Phóng MiŠn Nam ViŒt Nam
chÌ là công cø cûa ñäng C¶ng Sän ViŒt Nam Çã gài ngÜ©i vào,
nhÃt là sau ngày thÓng nhÃt 1976 vai trò cûa M¥t TrÆn nÀy bÎ lu
m© thì b¶ m¥t thÆt cûa h† Çã l¶ nguyên hình. Do vÆy m¶t sÓ
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quš ThÀy, Cô có khuynh hÜ§ng nÀy sau næm 1975 h† có hai lÓi
thoát:
- LÓi thÙ nhÃt, muÓn o b‰ chính quyŠn c¶ng sän Ç‹ ÇÜ®c tÒn
tåi và phát tri‹n, và
- LÓi thoát thÙ hai, ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i có nhÆn thÙc ÇÙng
Ç¡n thì trª vŠ låi v§i tình t¿ dân t¶c, không chÃp nhÆn ÇÜ©ng lÓi
cûa ngÜ©i c¶ng sän chû trÜÖng và h† chÓng ÇÓi chÌ có tính cách
thø Ç¶ng.
Nêu lên 3 khuynh hÜ§ng nhÜ th‰ Ç‹ thÃy r¢ng cái khó khæn
cûa ngÜ©i ª ngoåi quÓc lúc bÃy gi© cÛng không khác cái khó
khæn ª trong nÜ§c lúc Ãy là mÃy. Ÿ nh»ng ÇiŠu kiŒn nhÜ th‰, ª
nh»ng hoàn cänh nhÜ th‰, ThÜ®ng T†a Thích Minh Tâm vÅn
ÇÜ®c bÀu làm Chi B¶ TrÜªng nh»ng næm ThÀy ª NhÆt tØ 1968
Ç‰n 1973. ñó không phäi là ÇiŠu tài giÕi, mà là m¶t con ngÜ©i
có phÜÖng pháp lãnh Çåo. ñ‰n khi ThÜ®ng T†a ChÖn Thành
làm Chi B¶ TrÜªng thì 3 khuynh hÜ§ng nÀy ÇÜ®c phân chia rõ
rŒt, nhÃt là th©i Çi‹m 30.4.1975.
Tôi Çã hân hånh tham gia, góp m¥t và chia sÈ nh»ng khó
khæn Çó tØ næm 1972 Ç‰n 1977 trong th©i gian ª NhÆt, vì th‰
næm 1977 khi tôi sang Âu Châu, lúc bÃy gi© chÌ có š ÇÎnh sang
ñÙc m¶t th©i gian rÒi trª låi NhÆt; nhÜng nh© có s¿ liên hŒ v§i
ThÜ®ng T†a Thích Minh Tâm, nên tôi Çã sang Paris nhiŠu lÀn
tØ næm 1977 Ç‰n 1980 Ç‹ thÌnh š ThÀy trong nhiŠu công viŒc
PhÆt s¿ khác nhau, nh¢m phát tri‹n PhÆt Giáo tåi xÙ ñÙc nÀy.
Ngày 30 tháng 4 næm 1975 là ngày MiŠn Nam ViŒt Nam rÖi
vào tay C¶ng Sän, ngày Çó tôi Çang h†c næm thÙ 2 ngành giáo
døc tåi ñåi H†c Teikyo (ñ‰ Kinh) ª Tokyo, NhÆt Bän, không
bi‰t phäi làm gì khi nghe Sài Gòn bÎ thÃt thû, nên tÃt cä các
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Sinh viên ViŒt Nam du h†c tåi NhÆt lúc bÃy gi© phäi chåy lên
SÙ Quán ViŒt Nam Ç‹ thæm hÕi và gia hån Passport. CÛng vì
ÇÜ®c gia hån thêm 5 næm, cho Ç‰n ngày 30.4 næm 1980 mà v§i
giÃy t© nÀy, tôi Çã ÇÜ®c vào nÜ§c ñÙc ngày 22 tháng 4 næm
1977. Ngày Ãy có không bi‰t bao nhiêu tâm trång ÇÜ®c phÖi
bày. KÈ n¢m vùng xÜa nay thì h§n hª, vui tÜÖi, vì Çã thành
công nhÜ š. Còn ngÜ©i tranh ÇÃu cho t¿ do thì tiu nghÌu, buÒn
rÀu. Cä m¶t tÜÖng lai cûa thanh niên sinh viên lúc bÃy gi©
không bi‰t hÜ§ng vŠ Çâu. N‰u bÕ lÓi sang hàng Ç‹ theo chû
nghïa m§i, ch£ng khác nào nh»ng kÈ Çón gió trª c©. N‰u ti‰p
tøc tranh ÇÃu thì tranh ÇÃu nhÜ th‰ nào Çây? Còn ª låi Nh¿t có
g¥p khó khæn gì không? khi mà quyŠn l®i cûa ngÜ©i Nh¿t
không Ç¥t s¿ tÒn vong v§i sÓ ngÜ©i thÃp c° bé miŒng nhÜ
chúng tôi lúc bÃy gi© n»a. Vì bài h†c ñông Du cûa cø Phan B¶i
Châu hÒi ÇÀu th‰ k› thÙ 20 nÀy Çã quá rõ rÒi. NhÜng ch£ng bi‰t
làm gì hÖn là ch© Ç®i. Th‰ rÒi cái gì Ç‰n phäi Ç‰n. Sài Gòn mÃt,
hay nói Çúng hÖn là cä MiŠn Nam ViŒt Nam Çã ngÆp tràn trong
lºa hÆn thù, chi‰n tranh, vui v§i men say cûa chi‰n th¡ng v§i
thuÓc súng, hòa lÅn v§i nhau, làm thành m¶t ngày 30.4.1975
nhÜ cÖn chuy‹n bøng cûa m¶t sän phø trong th©i kÿ thai nhi
chào Ç©i nhÜng rÃt khó sinh. Ngày Ãy có l¡m ngÜ©i vui, nhÜng
cÛng Çã có l¡m kÈ buÒn. NgÜ©i chi‰n th¡ng thì huênh hoang t¿
Ç¡c. KÈ thua trÆn nhÜ bÀy chim kênh kênh bÎ bÕ Çói lâu ngày,
phäi lÀm lÛi Çi ki‰m æn. Có kÈ hên, ÇÜ®c Ç‰n b‰n b© t¿ do m¶t
cách an lành, ngÜ©i xÃu sÓ Çã làm mÒi cho cá mÆp hay thú d»
rØng thiêng nÖi sÖn lâm chÜ§ng khí. Có không bi‰t bao nhiêu
ngÜ©i Çã ch‰t và cÛng không thi‰u nh»ng ngÜ©i Çã sinh ra tØ Ãy
Ç‰n nay; nhÜng nh»ng hÒn oan Ùc Çó ch¡c ch¡n chÜa có ÇÜ®c
m¶t Çåi trai Çàn Ç‹ chiêu m¶ các vong linh Ãy vŠ nÖi PhÆt quÓc.
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Trong sÓ ngÜ©i chåy loån Ãy cÛng có m¶t sÓ chÜ Tæng cûa
Giáo H¶i, Çã ra Çi trÜ§c ho¥c trong th©i Çi‹m 30.4.1975. Có
nhiŠu vÎ cÓ ª låi nhà Ç‹ gi» giŠng mÓi cûa ñåo; nhÜng k‰t cu¶c
cÛng bÎ tù Çày nhÜ cÓ Hòa ThÜ®ng Thích ThiŒn Minh hay Hòa
ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang và Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶
và còn không bi‰t bao nhiêu Tæng, Ni, PhÆt Tº khác n»a; nhÜng
tÃt cä ÇŠu vì vÆn nÜ§c n°i trôi, Çâu có ai có th‹ Ç° thØa cho ai là
mình có toàn quyŠn làm cho dân giàu nÜ§c månh hay mÃt nÜ§c,
mà trách nhiŒm Ãy phäi quy vào tÃt cä m†i ngÜ©i chÙ không
phäi chÌ riêng cho ngÜ©i nào cä.
Th©i Çi‹m 1975 tåi Pháp Çã có s¿ hiŒn diŒn cûa Hòa
ThÜ®ng Thích Tâm Châu, Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Vi và Hòa
ThÜ®ng Thích ThiŠn ñÎnh. Sau Çó Hòa ThÜ®ng Thích Minh LÍ
và ThÜ®ng T†a Thích PhÜ§c Toàn tØ NhÆt Bän sang; nên sÓ
chÜ Tæng vào th©i Çi‹m 1975 lúc bÃy gi© tåi Pháp có lë Çông
hÖn bÃt cÙ nÖi Çâu trên th‰ gi§i. Nh»ng ngày ÇÀu tiên các Ngài
ª trên ÇÃt Pháp, ch¡c các Ngài cÛng mong muÓn làm m¶t cái gì
Çó, sau m¶t th©i gian ngÖi nghÌ Ç‹ cho tâm hÒn ÇÜ®c thÜ thä,
nhÃt là nh»ng ngày sau cùng cûa giai Çoån 30.4.1975 cÛng Çã
làm cho quš Ngài không yên °n chút nào. Tâm s¿ Ãy có lë cÛng
nhÜ tâm trång cûa chúng tôi Çang ª ngoåi quÓc và Çã chÙng
ki‰n ngày 30.4 næm Ãy.
Th©i gian ch© Ç®i trôi qua, các Ngài låi b¡t tay vào viŒc;
nhÜng nhân s¿ bÃy gi© không còn là nhân s¿ nhÜ trong nÜ§c
n»a và luÆt pháp bÃy gi© không còn là luÆt pháp cûa quê hÜÖng
mình vào th©i Çi‹m 1975 n»a. Và ª Çây tÃt cä ÇŠu bÎ lŒ thu¶c
vào ngôn ng», tÆp quán, tåi m‡i ÇÎa phÜÖng, m‡i nÜ§c mà
ngÜ©i ViŒt Nam Ç‰n cÜ ngø.

24

Lúc ÇÀu quš Ngài ch¡c cÛng muÓn làm m¶t cái gì Çó cho
Giáo H¶i trong nÜ§c; nhÜng khi Ç‰n Pháp ho¥c các nÜ§c trên
th‰ gi§i ÇŠu quá m§i mÈ, xa lå v§i phong tøc tÆp quán nÖi xÙ
mình và Ç¥c biŒt là lòng ngÜ©i chÜa trª vŠ m¶t mÓi. Tåi Pháp
m¥c dÀu có rÃt Çông ngÜ©i ViŒt thuª bÃy gi©, Ça sÓ h† ra Çi hÒi
còn chi‰n tranh ViŒt-Pháp, ho¥c th©i ông DiŒm làm T°ng
ThÓng. M¶t sÓ Çã träi qua 2 hay 3 Ç©i con cháu sinh trÜªng ra ª
xÙ nÀy, nên Çã bÎ lai Tây. Ho¥c giä nh»ng ngÜ©i Çi du h†c th©i
ông DiŒm thì h† hay chÖi v§i nh»ng ngÜ©i cùng hoàn cänh và
ÇÎa vÎ. Riêng trong th©i ông ThiŒu làm T°ng ThÓng cho Ç‰n
cuÓi næm 1973, 1974 m§i cho Sinh viên sang Pháp du h†c; nên
sÓ nÀy cÛng không nhiŠu, vä låi còn quá trÈ và h† phäi lo
chuyŒn h†c hành tåi các ñåi H†c. SÓ ngÜ©i có tín ngÜ«ng cao
và nhiŒt thành v§i Çåo, Ça sÓ là nh»ng ngÜ©i tu°i tØ trung niên
Ç‰n lão niên, mà ª Pháp lúc bÃy gi© chÜa nhÆn ngÜ©i tœ nån
chính thÙc tØ các Çäo qua, nên Çây cÛng là m¶t vÃn ÇŠ nan giäi
lúc ban ÇÀu. Có m¶t sÓ kiŠu bào sÓng lâu tåi Pháp cÛng có
nhiŠu cÖ sª kinh doanh, mà Ça sÓ là nhà hàng, cÛng h‡ tr® m¶t
sÓ quš ThÀy và quš Chùa hay NiŒm PhÆt ñÜ©ng ª Pháp trong
giai Çoån tØ 1974 Ç‰n sau nÀy; nhÜng h† cÛng không có nhiŠu
thì gi© Ç‹ Ç‰n h†c hÕi giáo lš, mà chÌ giúp cho quš ThÀy có
m¶t ít phÜÖng tiŒn vŠ vÆt chÃt trong nh»ng sinh hoåt h¢ng ngày
mà thôi.
Næm 1973 khi tôi vào h†c næm thÙ nhÃt phân khoa giáo døc
tåi ñåi H†c Teikyo, ñông Kinh, NhÆt Bän, cÛng là lúc mà
ThÜ®ng T†a Thích Minh Tâm r©i NhÆt Ç‹ qua Pháp, làm viŒc
chung v§i ThÀy Thích NhÃt Hånh. Tôi nh§ ngày hôm tiÍn biŒt
ThÀy Çi, tôi Çã không có m¥t, chÌ ÇiŒn thoåi tØ nhà gare xe lºa
Hachioji Ç‹ cäm Ön ThÀy Çã cÜu mang giúp Ç« tôi cho vÃn ÇŠ
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cÓ vÃn và gi§i thiŒu trong nh»ng næm qua vŠ s¿ h†c hành cÛng
nhÜ tài chánh và gi§i thiŒu v§i ThiŠn sÜ Ômori, Ç‹ tôi có giÃy
t© chính thÙc ÇÜ®c ª låi Nh¿t, m¥c dÀu Çã ÇÜ®c ThÀy NhÜ
Tång, bån Çåo cûa ThÀy Thích Bäo Låc, lúc bÃy gi© Çang h†c
vŠ Chính TrÎ h†c tåi ñåi H†c Meiji (Minh TrÎ) ª ñông Kinh lo
l¡ng giúp Ç« cho tôi. Bây gi© ThÀy NhÜ Tång là Ti‰n Sï và qua
bao nhiêu s¿ Ç°i thay cûa th©i cu¶c, tôi Çã g¥p ThÀy ª Úc trong
nh»ng næm tháng gÀn Çây và ân nghïa lúc ban ÇÀu ThÀy Ãy Çã
giúp tôi, không bao gi© tôi dám quên cä. Næm 1971 tôi có nhÆn
ÇÜ®c m¶t bÙc thÜ cûa ThÀy vi‰t tØ ñông Kinh, hÜ§ng dÅn t°ng
quát vŠ nh»ng gì cÀn phäi làm ª ViŒt Nam trÜ§c khi sang Nh¿t
và bÙc thÜ Ãy bây gi© tôi vÅn còn gi». Næm nay 1997 tôi có m©i
ThÀy sang dåy cho Chúng Lš tåi Chùa Viên Giác tØ ngày 15
tháng 7 Ç‰n ngày 15 tháng 8 vŠ Duy ThÙc H†c PhÆt Giáo. M¥c
dÀu bây gi© ThÀy không còn m¥c áo nâu sÒng n»a; nhÜng tôi
vÅn g†i ThÀy và trân quš nhÜ nh»ng ngày ÇÀu khi m§i Ç‰n
ñông Kinh. NÖi xa lå Ãy, cä m¶t bi‹n ngÜ©i v§i tóc Çen, da
vàng nhÜng væn minh hÖn ViŒt Nam. Ngày Ãy, vào lúc 18 gi©
chiŠu 22 tháng 2 næm 1972, tôi không bao gi© quên m¶t mäy
may trong tâm tÜªng cûa mình. Tôi cÓ š cho ThÀy Ãy bi‰t
mình, nên Çã Ç¶i lên ÇÀu m¶t chi‰c nón lá cûa quê hÜÖng và Çi
Sandal cûa miŠn nhiŒt Ç§i; nhÜng Ç‰n Çó vào lúc ñông sang
nên cái lånh buÓt giá cûa gió Çông th°i lùa qua cánh cºa cûa
phi trÜ©ng Çã làm tôi d¶i ngÜ®c låi. Tôi Çäo m¡t nhìn kh¡p nÖi,
trong khi vØa Ç‹ m¡t vào hành lš cûa mình Çang dÀn xoay trên
thang máy ª trÜ§c m¥t; nhÜng cÛng ch£ng thÃy ai ra Çón mình.
Trong ÇÀu cÙ lo nghï vÅn vÖ. Mãi m¶t hÒi sau, có m¶t ngÜ©i
thanh niên vÆn âu phøc, ÇÀu Ç‹ tóc dài và tr© t§i trÜ§c tôi, xÜng
là NhÜ Tång. Tôi vØa mØng r«, vØa ng« ngàng. MØng vì nÖi xa
lå nÀy mình Çã có ngÜ©i quen, m¥c dÀu trÜ§c Çó chÜa có lÀn
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nào g¥p g«, chÌ qua s¿ gi§i thiŒu cûa ThÀy Bäo Låc. TrÜ§c Çó,
ThÀy NhÜ Tång cÛng ra Çi du h†c tØ PhÆt H†c ViŒn HuŒ
Nghiêm -An DÜ«ng ñÎa-, Ch® L§n. Tôi chÌ là th‰ hŒ Çàn em,
nên chÌ làm b°n phÆn cûa ngÜ©i Çi sau và hay chÃp hành nh»ng
gì Çã có s¤n. Vì vÆy Çôi khi tôi vÅn thÜ©ng hay nói v§i ÇŒ tº
cûa tôi r¢ng: Tôi giÓng nhÜ con trâu Çi cày, h† bi‹u Çi thì mình
Çi, bi‹u dØng thì dØng, cho nghÌ ngÖi thì mình n¢m nghÌ, la thì
mình nghe, khen thì mình cÛng trong tÜ th‰ nhÜ vÆy. Và quan
niŒm nÀy tôi vÅn áp døng cho Ç‰n ngày hôm nay; nhÜng Ön
nghïa ÇÓi v§i tôi là m¶t ÇiŠu không bao gi© quên ÇÜ®c, dÀu cho
ngÜ©i Ãy Çã giúp tôi bÃt cÙ m¶t viŒc nhÕ gì cho Ç©i mình. Tôi
không chÓi tØ ân nghïa và mang nó vào vai, cõng nó lên lÜng Çi
dåo kh¡p trÀn gian nÀy, nhÃt là ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i Çã cho
mình m¶t hÜ§ng Çi và giúp mình có m¶t cái nhìn th¿c t‰ trong
cu¶c Ç©i.
ñ‰n Nh¿t quá b« ng« trong m†i phong tøc tÆp quán lúc ban
ÇÀu; nhÜng rÒi cÛng quen dÀn Çi. Cho hay ª Ç©i cái gì cÛng th‰.
"Vån s¿ khªi ÇÀu nan" câu nói Ãy ch£ng sai chút nào và áp
døng vào th©i Çi‹m nào cÛng Çúng cä. Ÿ Çâu quen bi‰t, nÖi Çó
chính là quê hÜÖng, là cu¶c sÓng cûa mình; nhÜng nh»ng nÖi xa
lå, ta ÇŠu cho r¢ng ch‡ tåm trú hay quê hÜÖng thÙ hai, chÙ
không phäi là cÓ hÜÖng hay nÖi chôn nhau c¡t rún cûa mình là
vÆy. TØ "quê hÜÖng" nÀy nó mang ÇÀy Çû š nghïa cûa nó.
Chính nó Çã nói lên ÇÜ®c tÃt cä nh»ng gì mà m¶t ngÜ©i xa quê
cÀn phäi có.
Trong th©i gian nÀy tôi ÇÜ®c gi§i thiŒu v§i quš ThÀy trong
Chi B¶ Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt tåi NhÆt.
Lúc Ãy có ThÀy Minh Tâm (nay ª Pháp), ThÀy ChÖn Thành,
ThÀy Nguyên ñåt, ThÀy ChÖn Minh (nay ª MÏ), ThÀy NhÜ
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Tång (nay ª Úc), ThÀy Minh TuyŠn, ThÀy Giác ThiŒn (nay ª
NhÆt) và m¶t sÓ quš ThÀy khác Ç‰n sau nÀy, nhÜ ThÀy Minh
TuÃn (nay ª MÏ), ThÀy Bäo Låc và ThÀy An Thiên (nay ª Úc).
Khi tôi Ç‰n, lúc bÃy gi© cÛng Çã có ThÀy Trí Quäng, ThÀy
Minh LÍ và Ç‰n næm 1975 thì có ThÀy PhÜ§c Toàn tØ ViŒt
Nam sang; nhÜng quš ThÀy nÀy không tham gia tr¿c ti‰p vào
Chi B¶ PhÆt Giáo tåi NhÆt. TrÜ§c chúng tôi còn có các Hòa
ThÜ®ng Thích ThiŒn Ân, Hòa ThÜ®ng Thích Tâm Giác,
ThÜ®ng T†a Quäng Minh, Hòa ThÜ®ng Thích Thanh Ki‹m,
Hòa ThÜ®ng Thích ThiŠn ñÎnh, Hòa ThÜ®ng Thích Mãn Giác,
ho¥c giä có m¶t sÓ quš vÎ ª xa Tokyo nhÜ ThÜ®ng T†a Thích
Trí HiŠn, ThÀy Trí ñÙc (hai vÎ nÀy hiŒn ª MÏ), và sau nÀy tåi
NhÆt có thêm m¶t sÓ quš ThÀy sang v§i diŒn tœ nån nhÜ ThÀy
ChÖn LÍ, hay sang du h†c nhÜ ThÀy Trí DÛng và m¶t sÓ quš
ThÀy ÇŒ tº cûa ThÀy Minh Phát, do Giáo h¶i Nhà nÜ§c gªi Çi.
K‹ theo chiŠu dài lÎch sº thì có nhiŠu bi‰n thiên Çó; nhÜng nhìn
vŠ chiŠu hÜ§ng phát tri‹n thì cÛng chÌ cho møc Çích cûa PhÆt
Giáo mà thôi. Tuy r¢ng có nhiŠu khuynh hÜ§ng khác nhau
trong khi làm viŒc và hoåt Ç¶ng. Tuy nhiên n‰u vÎ Tæng sï nào
Çó còn có nghïa tình v§i Giáo H¶i và b°n phÆn cûa m¶t giai
Çoån mà mình sinh ra và l§n lên Çón nhÆn, thì dï nhiên phäi có
b°n phÆn Ç‹ ÇŠn Ön trä nghïa nhÜ 4 Ön n¥ng trong cu¶c Ç©i mà
mình Çã cÜu mang thôi. Cho hay "Ÿ bÀu thì tròn, ª Óng thì
dài". ñó là m¶t ÇiŠu tÃt nhiên phäi vÆy; nhÜng cÛng có nh»ng
bÆc ThÀy rÃt cÜÖng nghÎ, quy‰t không chÎu thuÆn theo chiŠu dài
hay s¿ vo tròn bªi hoàn cänh Ãy và Çã ÇÙng th£ng, Çi ngay vào
cu¶c Ç©i Ç‹ t‰ th‰ an bang, låi cÛng là m¶t viŒc khác, Ç‹ dành
cho nh»ng ngÜ©i có bän lãnh và hÆu th‰ noi gÜÖng.
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TØ næm 1954 Ç‰n nay, Tæng sï ViŒt Nam Ç‰n NhÆt Ç¶ 50
ngÜ©i, Ça sÓ ÇŠu Çi du h†c và vÎ nào cÛng có b¢ng cÃp tÓi thi‹u
là Cº Nhân và cao nhÃt là h†c vÎ Ti‰n Sï. K‹ ra nhÜ th‰ cÛng Çã
an ûi ÇÜ®c phÀn nào cho Giáo H¶i tåi quê hÜÖng. ña sÓ ra Çi,
ho¥c trª vŠ nÜ§c, hay ngay cä khi còn ª ngoåi quÓc cÛng Çã
làm xong b°n phÆn cûa mình, Ç‹ ÇŠn Ön Tam Bäo dÀu dÜ§i bÃt
cÙ hình thÙc nào Çó. Vì nh»ng Ön sâu nghïa tr†ng Ãy, Çã mang
danh là m¶t Tæng sï thì không ÇÜ®c phép quên. Tôi cÛng n¢m
trong trÜ©ng h®p Ãy; nên cho Ç‰n nay vÅn còn g¡n bó v§i Giáo
H¶i và m†i ngÜ©i, m¥c cho sinh hoåt tåi ngoåi quÓc ngày nay
có rÃt nhiŠu Ç°i thay, không nhÜ tåi quê hÜÖng ÇÃt nÜ§c cûa
mình trong th©i gian trÜ§c.
Næm 1968 tØ quê hÜÖng ViŒt Nam quš Ngài trong Giáo H¶i
PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Çã gªi ra ngoåi quÓc 3 tÜ®ng
PhÆt, có š chuÄn bÎ cho nh»ng công trình xây d¿ng chùa chiŠn
cûa PhÆt Giáo ViŒt Nam tåi ngoåi quÓc. M¶t tÜ®ng ÇÜ®c gªi
sang ƒn ñ¶, nay ÇÜ®c tôn th© tåi chùa ViŒt Nam ª BÒ ñŠ ñåo
Tràng; m¶t tÜ®ng khác ÇÜ®c gªi sang Pháp và nay Çang th© tåi
chùa Khánh Anh (Bagneux) và tÜ®ng thÙ 3 ÇÜ®c gªi sang NhÆt,
lúc bÃy gi© th© ª chùa Joenji (ThÜ©ng Viên T¿) tåi Tokyo.
Næm 1980 tôi vŠ låi NhÆt và xin quš ThÀy trong Chi B¶ cho
thÌnh tÜ®ng nÀy qua ñÙc và hiŒn tåi tÜ®ng nÀy Çang th© tåi
chùa Viên Giác, Hannover.
Sau næm 1989 ViŒt Nam và ngoåi quÓc ÇÜ®c giao lÜu, nên
nh»ng Pháp Bäo trang trí và nhiŠu tÜ®ng PhÆt Çã ÇÜ®c gªi tØ
ViŒt Nam ra ngoåi quÓc, Ç‹ trang nghiêm thêm các chánh ÇiŒn
m§i tåo thành, trông càng ra vÈ Á ñông hÖn; nhÜng nh¡c låi
nhÜ th‰ Ç‹ thÃy tính cách lÎch sº cûa tØng giai Çoån, Ç‹ ngÜ©i
sau khi dª tìm låi nh»ng trang sách cûa ngÜ©i Çi trÜ§c, có cÖ
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h¶i tra cÙu và thÄm ÇÎnh låi, có lë së ÇÜ®c rõ ràng minh båch
hÖn.
Næm 1974 tôi ÇÜ®c bi‰t là NiŒm PhÆt ñÜ©ng Khánh Anh
ÇÜ®c thành lÆp tåi Acceuil, Pháp, do ThÀy Thích Minh Tâm trø
trì. Næm 1977 khi tôi sang Pháp thæm, ÇÜ®c nghe Bác NhÎ, m¶t
kiŠu bào ª Pháp lâu næm lúc bÃy gi©, k‹ r¢ng: Ngày an vÎ PhÆt,
chùa không có m¶t cái bàn hay cái gh‰ Ç° ngÒi. Bàn th© PhÆt là
m¶t cái bàn cÛ cûa nhà hàng, dùng Ç‹ thái thÎt trÜ§c khi nÃu.
Quä ÇiŠu Ãy cÛng có chút ít không thanh tÎnh thÆt; nhÜng
phÜÖng tiŒn cûa m¶t ngÜ©i con PhÆt, lúc m§i ra làm viŒc Çåo
nhÜ th‰ Çó, có lë PhÆt cÛng Çã rÃt ngÆm ngùi; nhÜng PhÆt có lë
cÛng không buÒn cho thân phÆn cûa nh»ng ngÜ©i ViŒt Nam, mà
PhÆt luôn gÀn gÛi chia sÈ nh»ng kh° Çau cûa dân ViŒt. VÆt xÃu;
nhÜng tâm thanh tÎnh thì vÆt kia có th‹ bi‰n Ç°i thành tÓt.
NhÜng n‰u vÆt tÓt mà tâm không thanh tÎnh thì vÆt kia cÛng trª
thành vÆt xÃu nhÜ thÜ©ng. Ví dø nhÜ trong kinh TÙ ThÆp NhÎ
ChÜÖng có Çoån nói r¢ng: KÈ ác håi ngÜ©i hiŠn ch£ng khác nào
tung bøi ngÜ®c gió. Bøi không håi ÇÜ®c ngÜ©i, mà låi håi chính
mình. Hay m¶t l©i dåy khác cûa ñÙc PhÆt, nhÜ: N‰u Çem tâm
chánh mà làm viŒc tà, thì viŒc tà kia cÛng thành viŒc chánh; còn
n‰u Çem tâm tà mà làm viŒc chánh thì viŒc chánh kia cÛng trª
thành tà. Ch£ng hay muôn s¿ tåi tâm là vÆy. Tâm làm chû, tâm
dÅn ÇÀu các pháp. L©i dåy Ãy không sai mäy may nào, dÅu cho
th©i gian và næm tháng có trôi vào trong dï vãng hay së Ç‰n
trong tÜÖng lai, muôn Ç©i vÅn nhÜ m¶t.
Khi nghe nhÜ vÆy lòng tôi không vui cÛng ch£ng buÒn vì
thân phÆn cûa nh»ng ngÜ©i ViŒt Nam xa xÙ thuª bÃy gi© nó
cÛng giÓng nhÜ th‰ thôi. Câu chuyŒn Ãy Çã 20 næm trôi qua mà
Bác NhÎ Çã nói v§i tôi dÜ§i gÓc cây Anh ñào sau vÜ©n chùa
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Khánh Anh tåi Bagneux ngày nay vÅn còn Çó; nhÜng mãi
nh»ng næm sau nÀy Bác Çi Çâu, hay Çã trª thành ngÜ©i cûa
thiên c°, tôi không còn có cÖ duyên g¥p låi n»a. Bªi vÆy chÜ T°
có dåy r¢ng:
"SÖn trung t¿ h»u thiên niên th†
Th‰ thÜ®ng nan lÜu bá tu‰ nhÖn"
Nghïa là:
Trong núi kia có cây sÓng Ç‰n ngàn næm
NhÜng Ç©i ngÜ©i mÃy ai ÇÜ®c træm tu°i"
Câu væn tuy ng¡n ngûi; nhÜng ngÜ©i xÜa Çã chÌ cho ta m¶t
tri‰t lš cûa s¿ sÓng, Çi th£ng vào tâm hÒn. CÕ cây vÅn còn xanh
màu v§i tháng næm qua xuân, hå, thu, Çông; nhÜng lòng ngÜ©i
và s¿ cÃu thành tÙ Çåi cûa nó, không bŠn ch¡c v§i th©i gian là
mÃy. ñúng là cu¶c Ç©i vô thÜ©ng thÆt. Có Çó rÒi mÃt Çó. TÃt cä
các pháp h»u vi ÇŠu nhÜ sÜÖng sa, ÇiŒn ch§p, hoa ÇÓm trong hÜ
không là vÆy.
TØ næm 1973 Ç‰n 1977 sau khi ThÀy Minh Tâm sang Pháp,
tôi vÅn liên låc ÇŠu và Ç‰n næm 1977 khi tôi sang ñÙc, sau Çó
liên låc liŠn v§i ThÀy Ãy, nên s¿ liên hŒ Ãy không bÎ gián Çoån
và mãi cho Ç‰n bây gi©, sau hÖn 20 næm làm viŒc chung cho
Giáo H¶i tôi vÅn coi ThÀy Ãy nhÜ bÆc Çàn anh khä kính, Çôi khi
cÛng xem nhÜ vÎ ThÀy cûa mình. Vì tôi quš tr†ng nhân nghïa
và nh»ng hy sinh cûa ThÀy Ãy cho viŒc chung. Dï nhiên con
ngÜ©i, ai cÛng có lÀm l‡i; nhÜng s¿ lÀm l‡i Ãy m‡i ngÜ©i t¿ sºa
ch»a lÃy mình. Còn ta là ngÜ©i ÇÓi diŒn, nên nhìn và cÛng chÌ
nên nhìn phÀn tÓt ÇËp cûa h† mà thôi, Ç‹ tâm ta ÇÜ®c t¿ tåi và
n‰u m†i ngÜ©i cÛng chÌ tÆp trung nhìn nh»ng cái ÇËp cái hay
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cûa m†i ngÜ©i, thì ch¡c r¢ng xã h¶i nÀy së không có chi‰n tranh
và thù hÆn, kh° Çau ngày càng vÖi Çi rÃt nhiŠu.
Th©i gian tØ næm 1975 Ç‰n 1980 các chùa Linh SÖn, Quan
Âm, TÎnh Tâm, Khánh Anh Çã ÇÜ®c thành lÆp tåi Paris; chùa
Pháp Hoa tåi Marseille cÛng ÇÜ®c xây d¿ng trong th©i gian Çó;
nhÜng tôi vÓn có liên låc v§i ThÜ®ng T†a Minh Tâm tØ khi còn
ª NhÆt, nên tôi chÌ xin nói vŠ chùa Khánh Anh và s¿ thành lÆp
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Âu Châu, mà không
dám nói vŠ các chùa khác nhiŠu. Vì lë nh»ng sº liŒu tôi không
rõ mÃy. TrÜ§c Çây, næm 1982 tôi có cho xuÃt bän quy‹n "LÎch
Sº PhÆt Giáo ViŒt Nam Häi Ngoåi TrÜ§c và Sau næm 1975";
nhÜng thuª bÃy gi© sº liŒu chÜa có; nên chÌ tóm lÜ®c ÇÖn giän
vŠ lÎch sº m¶t sÓ ngôi chùa tåi ngoåi quÓc lúc bÃy gi© và ti‹u
sº cûa m¶t sÓ quš Ngài hiŒn Çang ho¢ng pháp Çó Çây tåi ngoåi
quÓc. ñ‰n nay Çã hÖn 15 næm rÒi, chùa chiŠn và Tæng sï Çã
tæng lên rÃt nhiŠu, có lë nh»ng næm sau nÀy khi có thì gi©, tôi së
vi‰t thêm m¶t cuÓn khác n»a, Ç‹ b° sung cho cuÓn sách vØa
rÒi.
Næm 1977 chùa Khánh Anh chính thÙc d©i vŠ sÓ 14 ÇÜ©ng
Henri Barbusse ª Bagneux. Lúc bÃy gi© nÖi Çây chÌ có m¶t
ngôi nhà nhÕ xinh x¡n. Bên trên dùng Ç‹ th© PhÆt, nay là phòng
Computer và phòng ti‰p khách. Bên cånh là phòng ThÀy trø trì
và dÜ§i tÀng hÀm ÇÜ®c sºa låi Ç‹ làm phòng æn, Ãn loát, nhà
t¡m và nhà b‰p. Thuª ban ÇÀu cÛng chÌ có th‰ thôi và Gia ñình
PhÆt Tº Khánh Anh cÛng ÇÜ®c khai sinh ra tØ dåo Ãy. Næm nay
k› niŒm 20 næm, các anh chÎ em có m¥t lúc bÃy gi© Ça sÓ là
nh»ng du h†c sinh ViŒt Nam tØ NhÆt sang Çây næm 1975 và
hiŒn tåi h† vÅn còn sinh hoåt v§i chùa Khánh Anh. Các anh chÎ
em nÀy muÓn m©i tôi, ngoài s¿ hiŒn diŒn cûa ThÀy Minh Tâm,
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Ç‹ k‹ cho h† nghe cÛng nhÜ g¥p låi nh»ng khuôn m¥t ngày xÜa,
nhân k› niŒm 20 næm, mà bây gi© có nhiŠu ngÜ©i s¡p có dâu, r‹
và cÛng chính h†, ThÀy Minh Tâm và tôi Çã cº hành lÍ cÜ§i cho
h† tåi ngôi chùa cÛ nÀy. Næm nay (1997) chùa Khánh Anh Çang
b¡t ÇÀu xây m¶t ngôi chùa ÇÒ s¶ khác, cách Paris 30 cây sÓ và
có lë cÛng trong 10 næm n»a m§i xong; nhÜng ngôi chùa ª
Acceuil và ª Bagneux nÀy vÅn là nh»ng nŠn täng cæn bän cûa
PhÆt Tº tåi Çây nói riêng cÛng nhÜ tåi Âu Châu nói chung vÆy.
HÒi Çó quš ThÀy tåi Pháp cÛng ít, nên m‡i lÀn ThÀy Minh
Tâm Çi Çâu, ThÀy Ãy thÜ©ng hay nh© tôi qua trông chùa cÛng
nhÜ giúp cho các nghi lÍ, ma chay, cÜ§i hÕi v.v... do vÆy mà tôi
Çã quen v§i hÀu h‰t quš PhÆt Tº cûa chùa Khánh Anh là vÆy.
Lúc ban ÇÀu tôi có hÜ§ng dÅn cho h† vŠ nghi lÍ, giáo lš, thÖ
væn v.v... trong Çó có nh»ng ngÜ©i nhÜ : Trung, L¶c, Lš, Vinh,
Châu, Ch», Thûy, PhÜ®ng, L¶c, Bà ñiŠu, Bà Tú, Bà Kim, Bà
HiŒp, Bà Grimaldhi v.v... và sau nÀy các chú PhÆt Tº nhÜ:
TÀm, Quân, Quí, Hà, Dung v.v... h† Çã có cÖ duyên g¥p tôi tØ
thuª ban ÇÀu và chính h† sau nÀy Çã xuÃt gia v§i ThÀy Minh
Tâm có Pháp danh là Quäng ñåo, Minh Phú, Chúc NhuÆn,
DiŒu Tråm. Nh»ng ngÜ©i Ãy bây gi© vÅn còn ª Çây và Çang phø
l¿c v§i ThÀy Minh Tâm ª nhiŠu nÖi tåi nÜ§c Pháp.
Sau nÀy khi ThÀy TuŒ Minh, ThÀy Minh Hånh, ThÀy Tánh
ThiŒt, ThÀy NhÃt ChÖn và ThÀy ThiŒn HuŒ Ç‰n ª chùa Khánh
Anh và phø giúp tr¿c ti‰p cho ThÀy Minh Tâm vào ÇÀu thÆp
niên 80 thì tôi låi lui vŠ ñÙc Ç‹ làm nhiŒm vø cûa mình, lo cho
PhÆt Tº tåi Çây. Tuy nhiên nh»ng lÍ l¶c l§n nhÜ PhÆt ñän, Vu
Lan hay nh»ng lÍ h¶i gì Ç¥c biŒt tôi ÇŠu có m¥t Ç‹ gi» s¿ liên
hŒ Çã có tØ mÃy chøc næm nay là vÆy.
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Vào ngày 19 tháng 2 âm lÎch næm 1979, nhân lÍ vía ñÙc
Quan Th‰ Âm BÒ Tát, chùa Khánh Anh Çã làm lÍ Ç¥t viên Çá
ÇÀu tiên xây chánh ÇiŒn bên cånh ngôi nhà xÜa, nay Çang th©
PhÆt. Chánh ÇiŒn không l§n l¡m; nhÜng lúc bÃy gi© so v§i sÓ
tiŠn có ÇÜ®c cÛng nhÜ nhân s¿, quä là m¶t thành công và m¶t
s¿ cÓ g¡ng vÜ®t b¿c cûa ThÀy Ãy. ñ‹ rÒi næm nay xây ngôi
chùa Khánh Anh m§i l§n gÃp 10 lÀn, sau hÖn 20 næm hoåt Ç¶ng
tåi Pháp cÛng là ÇiŠu hi‹n nhiên mà thôi.
Âu Châu lúc bÃy gi© chÌ có Pháp là nÖi có cÖ sª PhÆt Giáo
ÇÀu tiên, do Çó các nÜ§c ngoài Âu Châu ÇŠu trông vŠ Pháp. Vì
nÖi Çây cÛng có nhiŠu bÆc tôn túc trong Giáo H¶i cÛ tåi quê nhà
Çang trú ngø và hành PhÆt s¿ tåi Çây nhÜ:
Hòa ThÜ®ng Thích Tâm Châu, sau Çó Çã sang Canada trø trì
chùa Liên Hoa và hiŒn tåi Ngài là ThÜ®ng Thû cûa Giáo H¶i
PhÆt Giáo ViŒt Nam trên th‰ gi§i, trø trì T° ñình chùa TØ
Quang ª Montréal.
Hòa ThÜ®ng Tæng ThÓng Thích HuyŠn Vi Çã lãnh Çåo toàn
th‹ hŒ thÓng các chùa viŒn thu¶c Linh SÖn t¿ viŒn tåi Paris,
kh¡p nÖi trên th‰ gi§i Ç¶ 50 chùa và 100 Tæng Ni. ñây là m¶t
T° ChÙc có tính cách quy mô trên bình diŒn th‰ gi§i cûa PhÆt
Giáo ViŒt Nam Häi Ngoåi ngày nay.
Hòa ThÜ®ng Thích ThiŠn ñÎnh và Hòa ThÜ®ng Thích Minh
LÍ hoåt Ç¶ng khá n°i bÆt v§i H¶i PhÆt Giáo Liên H»u Th‰ Gi§i
cÛng nhÜ H¶i PhÆt Giáo Tæng Già Th‰ Gi§i và không có nhiŠu
chi nhánh nhÜ Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Vi.
TØ ñÙc, Thøy Sï, ñan Måch, Hòa Lan, Na Uy, PhÀn Lan,
Thøy ñi‹n, Áo v.v... Ça sÓ các nÜ§c nÀy ÇŠu hÜ§ng vŠ chùa
Khánh Anh; nên vô hình chung hình änh cûa ThÜ®ng T†a Minh
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Tâm là ngÜ©i lãnh Çåo tinh thÀn cûa các H¶i PhÆt Giáo tåi các
xÙ trên ngay tØ bu°i ban sÖ vào nh»ng næm 1978 cho Ç‰n ngày
nay. Sau Çó m¶t sÓ nÜ§c tåi Âu Châu ÇŠu có quš ThÀy Ç‰n cÜ
ngø và tr¿c ti‰p ÇiŠu hành các PhÆt s¿ tåi các ÇÎa phÜÖng;
nhÜng cÛng vì Ön nghïa lúc ban ÇÀu nên dÜ§i nhiŠu hình thÙc
khác nhau các H¶i PhÆt Giáo tåi các nÜ§c nÀy vÅn liên hŒ v§i
chùa Khánh Anh và ThÜ®ng T†a Thích Minh Tâm Ç‹ xin cÓ
vÃn và chÌ thÎ. Ví dø các ngày lÍ Vu Lan hay PhÆt ñän lÎch
trình cûa chùa Khánh Anh ÇÜ®c phân phÓi cho cä Âu Châu và
nÖi nào chÜa có ThÀy nhÜ BÌ và Áo thì phäi ÇÜ®c Ç¥c biŒt quan
tâm Ç‰n. Ÿ vào th©i Çi‹m nh»ng næm 1979, 80, 81, 82 v.v...
ThÜ®ng T†a Minh Tâm và tôi có m¥t thÜ©ng xuyên tåi các nÜ§c
Âu Châu nh¢m cÓ vÃn trong vÃn ÇŠ lÆp H¶i, chÌ thÎ cho h†
phÜÖng pháp làm NiŒm PhÆt ñÜ©ng Ç‹ rÒi sau nÀy ti‰n t§i các
viŒc xây chùa nhÜ Na Uy ho¥c ñÙc hay mua cÖ sª ho¥c nhà Ç‹
bi‰n thành chùa nhÜ ª Hòa Lan, BÌ v.v...
Sau nÀy khi ThÜ®ng T†a Tánh ThiŒt, ThÜ®ng T†a NhÃt
ChÖn và ThÜ®ng T†a ThiŒn HuŒ qua Pháp và trú tåi chùa
Khánh Anh thì phÜÖng diŒn ho¢ng pháp låi r¶ng hÖn và
ThÜ®ng T†a Minh Tâm låi Ç« phäi Çi låi nhiŠu nhÜ xÜa. Khi
ThÜ®ng T†a Tánh ThiŒt vŠ chùa ThiŒn Minh làm trø trì và lãnh
Çåo tinh thÀn cûa H¶i PhÆt Giáo tåi Lyon tØ næm 1980 thì chùa
Khánh Anh låi b§t Çi nhân s¿; nhÜng bù låi m¥t n°i cûa chùa
Khánh Anh låi r¶ng l§n hÖn và m¥c dÀu ª Lyon; nhÜng ThÜ®ng
T†a Thích Tánh ThiŒt cÛng Çã Çóng góp rÃt tích c¿c trong m†i
công viŒc PhÆt s¿ cûa Giáo H¶i ÇÜ®c ÇŠ ra.
TØ næm 1978 Ç‰n næm 1990, gÀn 12 næm tr©i, các ÇÎa
phÜÖng tåi Âu Châu Çã bÜ§c Çi tØng nhÎp m¶t, ÇÆp ÇŠu v§i s¿
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phát tri‹n cûa PhÆt Giáo các nÖi; nên quš ThÀy Çã ngÒi låi v§i
nhau và cÓ g¡ng thành lÆp m¶t Giáo H¶i lÃy tên là :
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Âu Châu
Ç‹ h‡ tr® công viŒc ÇÃu tranh cûa Giáo H¶i bên nhà do Hòa
ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang lãnh Çåo và Çây cÛng là m¶t ngôi
nhà chung, dành cho nh»ng ThÀy và nh»ng T° ChÙc có cùng
m¶t ÇÜ©ng hÜ§ng hoåt Ç¶ng nhÜ Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam
ThÓng NhÃt tåi quê nhà ÇÜ®c thành lÆp tØ næm 1964 và truyŠn
thÓng Ãy vÅn còn tÒn tåi mãi cho Ç‰n ngày nay tåi ngoåi quÓc.
Có m¶t sÓ t° chÙc ngày nay tåi ngoåi quÓc không ÇÙng vào
trong hàng ngÛ cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt
vì lš do ÇÎa phÜÖng cÛng nhÜ luÆt lŒ hiŒn hành sª tåi; nhÜng
không có nghïa là ÇÓi nghÎch låi v§i Giáo H¶i truyŠn thÓng
nÀy. Trên Çây là nh»ng nguyên nhân xa Ç‹ thành lÆp Giáo H¶i
PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt tåi Âu Châu và Giáo H¶i Çã
ÇÜ®c thành hình.
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CHÐ÷NG II
Bän N¶i Quy cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng
NhÃt Âu Châu và thành phÀn ÇiŠu hành cûa Giáo H¶i
BÃt cÙ m¶t viŒc gì trÜ§c khi Çåt Ç‰n k‰t quä cÛng phäi cÀn
th©i gian, kinh nghiŒm và s¿ làm viŒc. Bän N¶i Quy s¡p trình
bày ª nh»ng trang k‰ ti‰p là k‰t quä cûa nhiŠu phiên h†p tåi
ñÙc, Pháp và Hòa Lan Ç‹ cuÓi cùng ngày 27 tháng 12 næm
1990 Giáo H¶i Çã h†p tåi Kongsvinger, Na Uy, và Bän N¶i
Quy ÇÜ®c ra Ç©i.
ñây là m¶t t° chÙc quy tø cä Tæng sï lÅn CÜ sï Çang hoåt Ç¶ng
tåi Âu Châu và k‰ thØa truyŠn thÓng cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo
ViŒt Nam ThÓng NhÃt tåi quê nhà. ñ‹ thành lÆp ÇÜ®c Giáo H¶i
nÀy, chÜ Tæng, Ni cÛng nhÜ PhÆt Tº Çã träi qua bao nhiêu kinh
nghiŒm hoåt Ç¶ng và th¿c hiŒn nhiŠu công tác PhÆt s¿ khác
nhau tåi các ÇÎa phÜÖng và Çây chÌ là thành quä sÖ khªi lúc ban
ÇÀu và cÛng là giŠng mÓi cûa Giáo H¶i tåi Âu Châu.

Bän N¶i Quy
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Âu Châu
CHƯƠNG MỘT :
Danh HiŒu, Møc ñích, Tôn ChÌ.
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* ñiŠu 1: Danh HiŒu:
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
ÂU CHÂU
Vi‰t T¡t: GHPGVNTN ÂU CHÂU
Anh ng»: Vietnammese Buddhist Congregation in Europe.
Giáo Kÿ: C© PhÆt Giáo Th‰ Gi§i (5 màu)
Giáo Huy: Bánh xe Pháp Luân (8 cæm)
Giáo Ca: Bài Ca PhÆt Giáo ViŒt Nam (cûa Lê Cao Phan)
* ñiŠu 2: Møc Çích: Bäo tÒn và phát huy ñåo Pháp Çi Çôi v§i
væn hóa dân t¶c ViŒt Nam cho toàn th‹ PhÆt Tº ViŒt Nam, xuÃt
gia cÛng nhÜ tåi gia, hiŒn Çang sÓng trong vùng Âu Châu.
* ñiŠu 3: Tôn chÌ: Ho¢ng dÜÖng Chánh Pháp Ç‹ phøng s¿ nhân
loåi và dân t¶c.
CHÐ÷NG HAI :
T° ChÙc
* ñiŠu 4: Giáo H¶i ViŒt Nam ThÓng NhÃt Âu Châu t° chÙc
theo hŒ thÓng Trung ÐÖng và ñÎa PhÜÖng.
* ñiŠu 5: Tåi Trung ÐÖng cá Ban ChÙng Minh và Ban ñiŠu
Hành.
* ñiŠu 6: Tåi m‡i nÜ§c là m¶t Giáo H¶i ñÎa PhÜÖng, thành
viên cûa Giáo H¶i PGVNTN Âu Châu.

38

CHÐ÷NG BA :
Ban ñiŠu Hành
* ñiŠu 7: Ban ñiŠu Hành GHPGVNTN Âu Châu gÒm có:
TrÜªng Ban, T°ng ThÜ Kš, Thû QuÏ và các Ñy Viên Ç¥c trách:
Ñy Viên Ho¢ng Pháp, Ñy Viên Tæng S¿, Ñy Viên Thanh Niên,
Ñy Viên Giáo Døc, Ñy Viên CÜ Sï, Ñy Viên Nghi LÍ và Ñy
Viên Xã H¶i.
* ñiŠu 8: Ban ñiŠu Hành ÇÜ®c ÇŠ cº và bÀu ra trong hàng ngÛ
chÜ Tæng Ni hiŒn Çang sinh hoåt PhÆt s¿ tåi Âu Châu, trong
m¶t phiên h†p khoáng Çåi cûa GHPGVNTN Âu Châu.
* ñiŠu 9: NhiŒm kÿ cûa Ban ñiŠu Hành là 3 næm.
* ñiŠu 10: TrÜªng Ban và T°ng ThÜ Kš có trách nhiŒm ÇiŠu
Ç¶ng t°ng quát để thực hiện những kế hoạch Phật sự đã được
Đại Hội chấp thuận thông qua.
* Điều 11: Các Ủy viên trong Ban Điều Hành có trách nhiệm
soạn thảo và thực hiện kế hoạch của mình đưa ra, sau khi được
chấp thuận thông qua trong Hội nghị của Ban Điều Hành.
* Điều 12: Các Ủy Viên có thể tùy theo nhu cầu Phật sự mà tổ
chức thành văn phòng Ủy Viên để soạn thảo và thực hiện kế
hoạch phần hành chuyên môn của mình.
* Điều 13: Văn phòng của Ban Điều Hành và các Ủy Viên có
thể thay dổi trụ sở trong các xứ Âu Châu, tùy theo các chức vụ
Trưỏng Ban, Tổng Thư Ký và các Ủy Viên được bầu lại trong
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nhiệm ký mới: Trong trường họp có thể thay đổi bất thường cần
phải có quyết định của Ban Điều Hành.
* Điều 14: Trong trường hợp quý vị trong Ban Điều Hành viên
tịch hay từ chức, hội nghị bất thường sẽ được triệu tập để cứu
xét và bổ sung chức vụ cho đến khi mãn nhiện kỳ.

CHƯƠNG BỐN
Ban Chứng Minh
* Điều 15: Sau khi có sự hợp ý chung . Ban Điều Hành sẽ đại
diện GHPGVNTN Âu Châu cung thỉnh vị Tôn Túc Việt Nam
tại Âu Châu vào ngôi vị của Ban Chứng Minh.
* ñiŠu 16: Ban ChÙng Minh ÇÜ®c cung thÌnh Ç‹ chÙng minh
các ñåi LÍ, ñåi Gi§i ñàn và CÓ vÃn cho Ban ñiŠu Hành vŠ
nh»ng PhÆt s¿ tr†ng Çåi trong vùng Âu Châu.

CHÐ÷NG NˆM :
Giáo H¶i ñÎa PhÜÖng
* ñiŠu 17: T° chÙc PhÆt Giáo ViŒt Nam ª m‡i nÜ§c Âu Châu,
sau khi chÃp thuÆn bän N¶i Quy này ÇŠu là thành viên cûa
GHPGVNTN Âu Châu.
* ñiŠu 18: Vì hoàn cänh cá biŒt cûa m‡i nÜ§c Âu Châu, mà hŒ
thÓng t° chÙc PhÆt Giáo ViŒt Nam ª m‡i nÜ§c không giÓng
nhau. Tuy nhiên, nh»ng chÜÖng trình PhÆt s¿ quan tr†ng t°ng
quát Çã ÇÜ®c thông qua cÀn nên áp døng cho thÓng nhÃt.
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* ñiŠu 19: Danh xÜng chung ÇÜ®c dùng trên ÇÀu thÜ là:
GHPGVNTN Âu Châu. Phía dÜ§i tùy theo m‡i nÜ§c mà có th‹
ghi thêm H¶i, Giáo H¶i hay Chùa...
* ñiŠu 20: Các vÎ Ñy Viên Ç¥c trách có th‹ dùng tiêu ÇŠ chung
là GHPGVNTN Âu Châu, dÜ§i là Ñy Viên Ç¥c trách (Ví dø:
Ñy Viên Thanh Niên, Ñy Viên Ho¢ng Pháp...).
* ñiŠu 21: Khuôn dÃu, vành ngoài nên ÇŠ câu GHPGVNTN Âu
Châu.

CHÐ÷NG SÁU :
Tài Chánh Sinh Hoåt

* ñiŠu 22: Tài chánh sinh hoåt cûa GHPGVNTN Âu Châu là
do các Giáo H¶i ñÎa PhÜÖng Çóng góp.

CHÐ÷NG BẢY :
ñåi H¶i
* ñiŠu 23: M‡i Ba Næm m¶t kÿ ñåi H¶i Khoáng ñåi Ç‹ bÀu låi
Ban ChÃp Hành và quy‰t ÇÎnh nh»ng PhÆt s¿ quan tr†ng t°ng
quát cho toàn Âu Châu.
* ñiŠu 24: Tuy nhiên, tùy theo nhu cÀu PhÆt s¿ cÃp thi‰t, mà có
th‹ có nh»ng phiên h†p bÃt thÜ©ng m‡i næm m‡i lÀn hay nhiŠu
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hÖn.
* ñiŠu 25: ñåi H¶i Khoáng ñåi hay BÃt ThÜ©ng ÇŠu do TrÜªng
Ban ñiŠu Hành hay T°ng ThÜ Kš triŒu tÆp. N‰u h¶i nghÎ Ç‹
bàn vŠ vÃn ÇŠ chuyên môn có th‹ do Ñy Viên Ç¥c trách triŒu
tÆp v§i s¿ ÇÒng š cûa Ban ñiŠu Hành.

CHÐ÷NG TÁM :
H¶i ñÒng Giám LuÆt
* ñiŠu 26: ñ‹ ki‹m Çi‹m và sách tÃn trong viŒc tu h†c cûa
Tæng Ni, m¶t H¶i ñÒng Giám LuÆt së ÇÜ®c triŒu tÆp ÇÎnh kÿ
hay bÃt thÜ©ng Ç‹ cÙu xét m‡i khi có trÜ©ng h®p cÀn thi‰t.
*ñiŠu 27: Thành phÀn cûa H¶i ñÒng Giám LuÆt gÒm toàn th‹
Tæng Ni trong Ban ñiŠu Hành.
* ñiŠu 28: Quy‰t ÇÎnh cûa H¶i ñÒng Giám LuÆt tùy theo
trÜ©ng h®p, ho¥c có tánh cách khuy‰n cáo, ho¥c có tánh cách
chung quy‰t.

CHÐ÷NG CH´N :
Liên HŒ QuÓc T‰
* ñiŠu 29: ñ‹ có liên hŒ ngoåi giao và minh ÇÎnh lÆp trÜ©ng
gi»a GHPGVNTN Âu Châu v§i các t° chÙc PhÆt Giáo ho¥c các
tôn giáo khác, m¶t Ñy Ban ñÓi Ngoåi ÇÜ®c thành lÆp Ç‹ nghiên
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cÙu các vÃn ÇŠ liên hŒ quÓc t‰.
* ñiŠu 30: Ñy Ban ñÓi Ngoåi sau khi nghiên cÙu së ÇÜa ra ÇŠ
án trong các phiên h†p cûa Ban ñiŠu Hành Ç‹ lÃy quy‰t ÇÎnh
chung.

CHÐ÷NG MÐỜI :
Các ñiŠu Khoän ñ¥c BiŒt
* ñiŠu 31: Sau khi chÃp thuÆn bän N¶i Quy này, các vÎ Ñy
Viên Ç¥c trách së soån thäo ra k‰ hoåch hoåt Ç¶ng cûa phÀn
hành mình Ç‹ th¿c hiŒn trong ba næm. Bän K‰ Hoåch này së
ÇÜa ra thäo luÆn trong m¶t phiên h†p bÃt thÜ©ng cûa Ban ñiŠu
Hành.
* ñiŠu 32: Trong khi ch© Çôi m¶t k‰ hoåch m§i, các PhÆt s¿ Çã
ÇÜ®c áp døng tØ bÃy lâu nay vÅn còn hiŒu l¿c.

CHÐ÷NG MÐỜI MỘT :
Sºa ñ°i N¶i Quy
* ñiŠu 33: Các ÇiŠu khoän trong bän N¶i Quy này có th‹ ÇÜ®c
sºa Ç°i hay hûy bÕ trong m¶t phiên h†p khoáng Çåi v§i s¿ chÃp
thuÆn cûa Ça sÓ thành viên Ban ñiŠu Hành.
Bän N¶i Quy ÇÀu tiên cûa GHPGVNTN Âu Châu gÒm mÜ©i
m¶t (11) chÜÖng và ba mÜÖi ba (33) ÇiŠu Çã ÇÜ®c chÜ Tæng
thäo luÆn và chÃp thuÆn thông qua nhân kÿ khóa h†c PhÆt Pháp

43

mùa Çông 1990 tåi Na Uy.
Kongsvinger, ngày 27 tháng 12 næm 1990
ChÙng minh: Hòa ThÜ®ng Thích ThiŠn ñÎnh
(Chùa Pháp Hoa - Marseille - Pháp quÓc)
TrÜªng Ban ñiŠu Hành: ThÜ®ng T†a Thích Minh Tâm
(Chùa Khánh Anh - Bagneux, Pháp quÓc)
T°ng ThÜ Kš: ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n
(Chùa Viên Giác - Hannover, ñÙc quÓc)
Thû QuÏ: Ni SÜ Thích N» DiŒu Tâm
(Chùa Bäo Quang - Hamburg, ñÙc quÓc)
Ñy Viên Tæng S¿: ThÜ®ng T†a Thích Tánh ThiŒt
(Chùa ThiŒn Minh - Lyon, Pháp quÓc)
Ñy Viên Ho¢ng Pháp:
ñåi ñÙc Thích NhÙt ChÖn, ñåi ñÙc Thích ThiŒn HuŒ
(Chùa Khánh Anh, Bagneux, Pháp quÓc)
Ñy Viên Giáo Døc: ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n
(Chùa Viên Giác - Hannover, ñÙc quÓc)
Ñy Viên Thanh Niên PhÆt Tº: ñåi ñÙc Thích Trí Minh
(Chùa Khuông ViŒt - Oslo, Na Uy)
Ñy Viên CÜ Sï: ñåi ñÙc Thích Quäng Bình

44

(Chùa Quäng HÜÖng - Aarhus, ñan Måch)
Ñy Viên Nghi LÍ: ñåi ñÙc Thích Quán Không
(Chùa Khuông ViŒt - Oslo, Na Uy)
Ñy Viên TØ ThiŒn Xã H¶i: SÜ Cô Thích N» DiŒu Ân
(NiŒm PhÆt ñÜ©ng Quán Th‰ Âm - Aachen, ñÙc quÓc)
Phø Tá Ñy Viên Tæng S¿: ñåi ñÙc Thích Minh Giác
(NiŒm PhÆt ñÜ©ng NiŒm PhÆt - Hoorn, Hòa Lan)

Phø Tá Ñy Viên Nghi LÍ:
ñåi ñÙc Thích Quäng HiŠn
(NiŒm PhÆt ñÜ©ng Trí Thû - Bern, Thøy Sï)
ñåi ñÙc Thích Quäng Nhiên
(Chùa Th† Quang - Malmo, Thøy ñi‹n)
Phø Tá Ñy Viên CÜ Sï: ñåi ñÙc Thích Nguyên H¶i
(Chùa Viên Giác - Hannover, ñÙc quÓc)
Theo tinh thÀn cûa bän N¶i Quy nÀy, có m¶t sÓ Çi‹m së bàn kÏ
sau Çây. Ngoài ra nhiŒm kÿ ÇÀu nÀy Çã có m¶t sÓ nhân s¿ Çã
ÇÜ®c thay Ç°i trong nhiŒm kÿ 2 ÇÜ®c t° chÙc tåi chùa Viên Giác
vào 3 næm sau Çó.
Møc Çích cûa Giáo H¶i là bäo tÒn và phát huy ñåo Pháp Çi Çôi
v§i væn hóa dân t¶c ViŒt Nam cho toàn th‹ PhÆt Tº ViŒt Nam,
xuÃt gia cÛng nhÜ tåi gia, hiŒn Çang sÓng trong vùng Âu Châu.
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Xem qua møc Çích nhÜ vÆy, chúng ta cÛng Çã rõ vŠ vai trò cûa
Giáo H¶i muÓn Çåt Ç‰n có hai ÇiŠu chính là bäo tÒn và phát huy
ñåo Pháp cho gi§i xuÃt gia cÛng nhÜ tåi gia.
NhÜng tåi sao phäi bäo tÒn?
Vì nh»ng giá trÎ Ãy Çã ho¥c ÇÜÖng bÎ mÃt, xoi mòn, xâm th¿c
tåi quê hÜÖng ViŒt Nam, nÖi chúng ta Çã sinh ra và l§n lên tåi
Çó; nhÜng vì tình th‰ nhiÍu nhÜÖng, nên phäi ra Çi tìm s¿ t¿ do
cho bän thân và sau Çó có b°n phÆn phäi bäo vŒ cho giŠng mÓi
cûa ñåo Ç‹ không bÎ mai m¶t bªi th©i gian và næm tháng trong
khi lÜu låc tåi xÙ ngÜ©i.
Khi còn ª trong nÜ§c, có nhiŠu ngÜ©i muÓn ra nÜ§c ngoài Ç‹
h†c cho ÇÜ®c cái hay cái ÇËp, và cÓ tình quên Çi, cái gì mình Çã
thu thÆp h†c hÕi ÇÜ®c nÖi Çã sinh trÜªng ra mình; nhÜng ÇiŠu
Ãy nhiŠu ngÜ©i Çã lÀm. Vì có ra Çi rÒi m§i thÃy, chính nÖi quê
hÜÖng mình có nhiŠu ÇiŠu hay ÇËp hÖn tåi xÙ ngÜ©i, và tØ Çó ta
có th‹ ÇÙng th£ng, hãnh diŒn là m¶t ngÜ©i ViŒt Nam chÙ không
nhÃt thi‰t cái gì cÛng phäi theo ngoåi quÓc m§i h®p th©i, h®p
lúc. NgÜ®c låi PhÆt Giáo Çã có m¥t và góp phÀn vào công viŒc
xây d¿ng quê hÜÖng ÇÃt nÜ§c gÀn 2000 næm lÎch sº; nên vai trò
cûa PhÆt Giáo ÇÓi v§i Dân T¶c và ñåo Pháp dÅu cho ª trong
hay ngoài nÜ§c vÅn là ÇiŠu cÀn bäo tÒn tinh hoa Çó. Ÿ Çây, s¿
kiŒn næm 1975 ch£ng khác nào s¿ kiŒn cûa ÇÀu th‰ k› thÙ 15,
khi nhà Minh bên Trung QuÓc qua Çô h¶ ViŒt Nam và Çem h‰t
kinh sách cûa PhÆt Giáo ViŒt Nam vŠ Kim Læng ÇÓt. Hành
Ç¶ng cûa chi‰n th¡ng, cûa kÈ xâm læng Çã dÅm lên s¿ hiŒn h»u
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cûa PhÆt Giáo. PhÆt Giáo Çau v§i niŠm Çau chung cûa dân t¶c
và chÎu kh° chung v§i dân t¶c bªi nån Çàn áp hay ngoåi xâm,
Çã chi‰m lÃy quê hÜÖng mình. Chính nh»ng th©i Çi‹m nÀy là
th©i Çi‹m cÀn bäo tÒn hÖn cä.
VÆy chúng ta phäi bäo tÒn cái gì ?
ñó là tinh hoa væn hóa cûa PhÆt Giáo và cûa Dân T¶c. Hai nŠn
væn hóa nÀy không th‹ tách r©i ra ÇÜ®c, mà cái nÀy luôn luôn
h‡ tr® cho cái kia Ç‹ thành t¿u hay Ç‹ chÎu chung sÓ phÆn v§i
ÇÃt nÜ§c, khi thÎnh cÛng nhÜ khi suy.
Có nhiŠu ngÜ©i ngoåi quÓc khi g¥p ngÜ©i ViŒt Nam tåi nÜ§c
ngoài hÕi sao không nói ti‰ng nÖi mình ª mà phäi nói ti‰ng
ViŒt Nam?
Tôi hay trä l©i r¢ng: Quš vÎ hi‹u không Çúng š nghïa cûa ch»
h¶i nhÆp (Intergration) và ch» ÇÒng hóa (Assimilisation) rÒi.
Ch» h¶i nhÆp có nghïa là ngÜ©i tœ nån hay di dân phäi h¶i nhÆp
vào Ç©i sÓng tåi nÖi mình cÜ ngø vào bÃt cÙ lãnh v¿c nào. Ví dø
nhÜ væn hóa, phong tøc, ngôn ng» v.v... Tuy nhiên s¿ h¶i nhÆp
Ãy không có nghïa là b¡t h† phäi bÎ ÇÒng hóa v§i ngÜ©i ÇÎa
phÜÖng. Vì n‰u bÎ ÇÒng hóa thì không còn g†i là h¶i nhÆp n»a.
ChÌ có chû nghïa th¿c dân m§i áp døng s¿ ÇÒng hóa, chÙ chû
nghïa t¿ do bao gi© cÛng khuy‰n khích s¿ h¶i nhÆp vào xã h¶i
Çó và phäi gi» s¡c thái riêng cûa dân t¶c mình qua tôn giáo,
ngôn ng» và phong tøc tÆp quán v.v...
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Tôi ÇÜa ra nhiŠu ví dø cho h† thÃy r¢ng khi ngÜ©i ñÙc di dân
qua Úc, Canada hay MÏ trÜ§c ho¥c sau ÇŒ nhÎ th‰ chi‰n, h† Çã
lÆp nên nh»ng làng có tên Hannover, Düsseldorf, Mainz v.v...
nh»ng ÇÎa danh nÀy ngày nay vÅn còn Çó. Nh»ng trÜ©ng h†c,
nhà th© và các làng trÒng nho theo ki‹u ñÙc v.v... NhÜ vÆy Ç‹
làm gì? N‰u không phäi Ç‹ bäo tÒn nŠn væn hóa cûa dân t¶c
mình. NŠn væn hóa mË ÇÈ rÃt quan tr†ng, vì n‰u không còn liên
hŒ v§i nŠn væn hóa nÀy, xem nhÜ kÈ Çó Çã mÃt gÓc. Nh»ng
ngÜ©i có Çi nhiŠu và hi‹u bi‰t nhiŠu thì không còn cái nhìn cøc
b¶ n»a; nhÜng viŒc giäi thích rÃt cÀn thi‰t. Vì không phäi ai
cÛng có th‹ hi‹u ÇiŠu Çó m¶t cách dÍ dàng, khi mình không có
cÖ h¶i Ç‹ tìm tòi và h†c hÕi thêm.
Sau khi làm nhiŒm vø bäo tÒn rÒi thì phäi phát huy nŠn væn hóa
Ãy cho chính nh»ng th‰ hŒ Çi sau cûa mình và phäi kh‰ h®p v§i
nhu cÀu cûa quÀn chúng tåi ÇÎa phÜÖng, nÖi mình Çang sinh
sÓng. Th‰ hŒ ÇÀu có th‹ ông bà, cha mË, con cháu còn có liên
hŒ ch¥t chë v§i quê hÜÖng, nÖi Çã sinh ra mình; nhÜng Ç‰n th‰
hŒ thÙ 3, thÙ 4 trª Çi không còn nguyên vËn hình hài nhÜ trÜ§c
n»a. Vì lë th©i gian và hoàn cänh Çã làm cho con ngÜ©i phäi xa
dÀn v§i hiŒn tåi và ti‰n t§i tÜÖng lai Ç‹ nhÆn b¡t nh»ng gì mà xã
h¶i cÀn Ç‰n. Vì vÆy phÀn phát huy Ãy phäi uy‹n chuy‹n sao cho
h®p v§i ngôn ng», phong tøc cûa mình v§i nÖi sª tåi. ñÒng th©i
nh¡c nhª cho nh»ng th‰ hŒ Çi sau là mình vÅn còn có nŠn væn
hóa riêng chÙ không phäi Çã bÎ diŒt chûng. ñ‹ rÒi tØ Çó ngÜ©i
ngoåi quÓc nhìn vào thÃy có nhiŠu cái hay, cái ÇËp và h† së s¤n
sàng theo mình Ç‹ h†c hÕi nŠn væn hóa Çó. ñây là m¶t ÇiŠu rÃt
quš mà ngày nay PhÆt Giáo ViŒt Nam tåi ngoåi quÓc Çang có
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ÇÜ®c. NgÜ©i ngoåi quÓc Ç‰n v§i PhÆt Giáo ViŒt Nam không
phäi vì tò mò, hi‰u kÿ; nhÜng h† Ç‰n v§i tâm hÒn thánh thiŒn
cûa h†. Møc Çích h†c hÕi giáo lš giäi thoát Ãy qua các môn phái
ThiŠn, TÎnh ñ¶ hay MÆt Giáo. Ÿ PhÆt Giáo ViŒt Nam có cä 3;
nhÜng phäi thành thÆt mà nói, chúng ta không có l®i th‰ b¢ng
PhÆt Giáo Tây Tång, h† có m¶t vÎ lãnh Çåo tinh thÀn sáng giá
trên th‰ gi§i cä ñåo lÅn ñ©i. ñó là ñÙc ñåt Lai Låt Ma. HÖn
th‰ n»a, h† Çã có m¥t tåi ngoåi quÓc tØ næm 1959 Ç‰n nay, còn
PhÆt Giáo ViŒt Nam m§i có m¥t sau 1975; nên xét vŠ th©i gian
cÛng là m¶t ÇiŠu hŒ tr†ng n»a. Tuy trong hiŒn tåi PhÆt Giáo
ViŒt Nam chÜa phát tri‹n gì nhiŠu trong các tØng l§p cûa ngÜ©i
ÇÎa phÜÖng; nhÜng không phäi là không có. Nh»ng khóa ThiŠn,
Tu Bát Quan Trai; các bu°i giäng ÇÎnh kÿ ho¥c khóa tu cuÓi
tuÀn, hay các bu°i lÍ quy y Tam Bäo ÇŠu có s¿ hiŒn diŒn cûa
ngÜ©i ñÙc và ngÜ©i Âu Châu. ñây là nh»ng bÜ§c cÓ g¡ng sÖ
khªi Ç‹ mang ñåo vào ñ©i trên tinh thÀn phát huy væn hóa cûa
Dân T¶c cÛng nhÜ ñåo Pháp cho ngÜ©i ViŒt cÛng nhÜ ngÜ©i
ÇÎa phÜÖng.
Sau khi Çi‹m qua Møc ñích cûa T° ChÙc, chúng ta lÀn hÒi tìm
hi‹u thêm vŠ tôn chÌ cûa t° chÙc nÀy. NhÜ trên chúng ta thÃy.
Tôn chÌ là ho¢ng dÜÖng chánh pháp Ç‹ phøng s¿ nhân loåi và
dân t¶c. Tôn chÌ cÛng có th‹ hi‹u là chû trÜÖng cûa Giáo H¶i.
Chû trÜÖng Ãy là mang ñåo vào ñ©i nh¢m tÎnh hóa thân tâm và
cÓt ÇÜa con ngÜ©i vào nÖi cao thÜ®ng hÖn. Cu¶c sÓng cûa th‰
gian nÀy vÓn triŠn phÜ®c, kh° Çau; nên giáo lš cûa ñåo PhÆt
chính là m¶t chÃt liŒu dÜ«ng sinh Ç‹ làm cho tâm hÒn cûa m†i
ngÜ©i hi‹u sâu, rõ ràng š nghïa cûa viŒc tu h†c và s¿ giäi thoát
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cho chính mình.
Công viŒc ho¢ng pháp là công viŒc cûa chÜ Tæng. Công viŒc h¶
trì Tam Bäo là công viŒc cûa PhÆt Tº tåi gia. ñó là b°n phÆn
mà ñÙc PhÆt Çã ch‰ ra cho cä hai gi§i ÇŠu có m¶t møc Çích Ç‹
phøng s¿ và tu h†c. Phøc vø cho chúng sanh chính là s¿ cúng
dÜ©ng m¶t cách xÙng Çáng nhÃt lên chÜ PhÆt. Vì lë Ãy, s¿
ho¢ng dÜÖng chánh pháp cÛng là m¶t s¿ phøc vø Ç¡c l¿c cho
dân t¶c cÛng nhÜ nhân loåi vÆy.
Trên Çây là phÀn cÓt y‰u cûa bän N¶i Quy. Còn nh»ng ÇiŠu
khoän sau Çó chÌ có tính cách hành chánh mà thôi. Hành chánh
có nghïa là th©i gian, nhiŒm vø, cách t° chÙc, ñåi H¶i v.v... mà
m¶t t° chÙc nào, dÀu l§n dÀu nhÕ vÅn b¡t bu¶c phäi có Ç‹ cæn
cÙ theo Çó mà thi hành. Vì lë Ãy nên không Çi vào chi ti‰t mà
tôi së Çi‹m qua m¶t sÓ Çi‹m chính vŠ quš vÎ trong Ban ChÙng
Minh cÛng nhÜ Ban ñiŠu Hành Ç‹ chúng ta có ÇÜ®c m¶t cái
nhìn cø th‹ hÖn.
Trong ChÜÖng BÓn, phÀn Ban ChÙng Minh có ghi nÖi ñiŠu 15,
r¢ng: Sau khi có s¿ h®p š chung, Ban ñiŠu Hành së Çåi diŒn
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Âu Châu cung thÌnh
chÜ vÎ Tôn Túc ViŒt Nam tåi Âu Châu vào ngôi vÎ cûa Ban
ChÙng Minh.
Ngày xÜa tåi ViŒt Nam khi thành lÆp Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt
Nam ThÓng NhÃt næm 1964 có thành lÆp 2 ViŒn. ñó là:
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ViŒn Tæng ThÓng, và ViŒn Hóa ñåo.
ViŒn Tæng ThÓng do H¶i ñÒng TrÜªng Lão ÇiŠu khi‹n và ViŒn
Hóa ñåo do vÎ ViŒn TrÜªng ÇiŠu khi‹n và do ñåi DiŒn các
MiŠn qua ñåi H¶i bÀu lên. Trong ViŒn Tæng ThÓng chÌ quy tø
toàn là nh»ng bÆc TrÜªng Lão Hòa ThÜ®ng, tu°i ñ©i ít nhÃt 60
và tu°i ñåo ít nhÃt 40 hå låp. VÎ Tæng ThÓng ÇÜ®c suy tôn do
H¶i ñÒng TrÜªng Lão cung thÌnh và nhiŒm kÿ vïnh viÍn, cho
Ç‰n khi vÎ Tæng ThÓng Ãy viên tÎch. NhiŒm kÿ ÇÀu tiên do Hòa
ThÜ®ng Tæng ThÓng Thích TÎnh Khi‰t và nhiŒm kÿ thÙ hai do
Hòa ThÜ®ng Thích Giác Nhiên Çäm nhiŒm. ThÆt ra ngôi vÎ
Tæng ThÓng Çã có tØ khi triŠu ñinh ra Ç©i. Næm 981 ñinh Tiên
Hoàng Çã phong cho Khuông ViŒt Thái SÜ làm chÙc Tæng
ThÓng và chÙc nÀy khi Ç‰n triŠu Lš và TrÀn Çã Ç°i ra chÙc
QuÓc SÜ, Ç‰n ÇÀu th‰ k› thÙ 20 m§i dùng trª låi.
Còn ViŒn Hóa ñåo gÒm có m¶t vÎ ViŒn TrÜªng và Phó ViŒn
TrÜªng cùng nhiŠu T°ng Vø khác nhau. VÎ ViŒn TrÜªng giÓng
nhÜ vÎ Thû TÜ§ng cûa m¶t nÜ§c. VÎ ViŒn TrÜªng có quyŠn
quy‰t ÇÎnh m†i viŒc cûa Giáo H¶i sau khi Çã trao Ç°i š ki‰n v§i
các thành viên trong ViŒn Hóa ñåo, và s¿ chuÄn y cûa các bÆc
Tôn Túc TrÜªng Lão trong ViŒn Tæng ThÓng. Ngôi vÎ ViŒn
TrÜªng ViŒn Hóa ñåo phäi là m¶t Tæng sï; nhÜng nh»ng vÎ Phó
ViŒn TrÜªng có th‹ là nh»ng CÜ sï và cÙ m‡i 4 næm ÇÜ®c bÀu
låi m¶t lÀn.
TØ næm 1964 Ç‰n næm 1981 Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam
ThÓng NhÃt Çã träi qua các Ç©i ViŒn TrÜªng và QuyŠn ViŒn
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TrÜªng ViŒn Hóa ñåo lÀn lÜ®t k‰ tøc nhÜ sau:
Hòa ThÜ®ng Thích Tâm Châu,
Hòa ThÜ®ng Thích ThiŒn Hoa,
Hòa ThÜ®ng Thích ThiŒn Minh,
Hòa ThÜ®ng Thích Trí Thû, và
Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang.
Næm 1981 nhà nÜ§c C¶ng Sän ViŒt Nam Çã giäi th‹ Giáo H¶i
PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt và lÆp nên Giáo H¶i quÓc
doanh, dÜ§i s¿ ÇiŠu Ç¶ng cûa Ban Tôn Giáo chính phû. Vì th‰
chÜ Tæng và PhÆt Tº trong Giáo H¶i cÛ Çã không nhiŒt tình
c¶ng tác v§i Giáo H¶i m§i nÀy.
Ÿ trong nÜ§c, Giáo H¶i m§i nÀy nh© nhà nÜ§c Çánh bóng nên
h† có th‰ ÇÙng nÖi công quyŠn và các cÖ quan ngôn luÆn;
nhÜng h† không có ch‡ ÇÙng trong lòng dân t¶c và PhÆt Tº
hi‹u Çåo và hi‹u sâu bän chÃt cûa ch‰ Ç¶ hiŒn hành.
Ÿ ngoåi quÓc thì ngÜ®c låi, trên 5 châu løc nÀy hÖn 400 chùa và
500 Tæng sï hiŒn có m¥t và hành Çåo kh¡p nÖi; nhÜng chÌ có
m¶t hay hai chùa có cäm tình ho¥c gián ti‰p làm cánh tay nÓi
dài cho Ban Tôn Giáo ª ViŒt Nam Ç‹ tuyên truyŠn tåi ngoåi
quÓc; nhÜng ai cÛng Çã hi‹u rõ b¶ m¥t thÆt cûa ngÜ©i C¶ng Sän
và Giáo H¶i m§i nÀy, nên không có ai c¶ng tác cä. Vì 99,99%
cûa gÀn 2 triŒu ngÜ©i ª ngoåi quÓc là nh»ng ngÜ©i tœ nån c¶ng
sän nên h† không Ç‹ cho ngÜ©i c¶ng sän l®i døng n»a. ChÌ trØ
m¶t sÓ ít ª lâu næm tåi Pháp hay m¶t sÓ sinh viên cÛng nhÜ
kiŠu bào ra Çi trÜ§c 1975 có cäm tình nên theo h†. Ho¥c giä
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cÛng có m¶t sÓ vì muÓn hÜªng l®i cá nhân, ho¥c vì nhu cÀu vŠ
thæm quê hÜÖng ÇÃt nÜ§c ch£ng hån; nên Çã nÓi vòng tay l§n
v§i h†; nhÜng ch¡c h£n m¶t ÇiŠu, Çây chÌ là phÜÖng tiŒn sinh
sÓng cûa h†, chÙ không phäi møc Çích giäi thoát cûa ngÜ©i PhÆt
Tº.
Ÿ ngoåi quÓc nÖi nh»ng xÙ t¿ do vŠ m†i m¥t, nhÃt là t¿ do vŠ
vÃn ÇŠ tôn giáo, không ai có quyŠn b¡t mình theo m¶t tôn giáo
nào, n‰u mình không thích, mà quyŠn t¿ do tín ngÜ«ng là m¶t
trong nh»ng quyŠn thiêng liêng nhÃt, chính trong bän Tuyên
Ngôn QuÓc T‰ Nhân QuyŠn ÇÜ®c ra Ç©i næm 1948 tåi Wien,
các quÓc gia t¿ do Çã long tr†ng tuyên bÓ nhÜ th‰. Vì vÆy ngÜ©i
c¶ng sän không thành công tåi ngoåi quÓc bao nhiêu, mà chính
h† cÛng phäi hi‹u r¢ng: cái gì cûa César phäi trä vŠ cho César
là vÆy. ViŒc nÀy ngÜ©i c¶ng sän Trung QuÓc Çang làm và các
chính quyŠn ñông Âu cÛng Çã ÇÜÖng và së làm, nhÃt là sau khi
các ch‰ Ç¶ c¶ng sän tåi ñông Âu søp Ç° tØ næm 1989 trª låi
Çây.
Ban ChÙng Minh nhÜ chúng ta thÃy Çó, ÇiŠu kiŒn cÀn và Çû
phäi là nh»ng bÆc TrÜªng Lão trên 60 tu°i Ç©i và 40 hå låp.
ñiŠu nÀy cÛng phäi tÜÖng ÇÜÖng v§i thành phÀn nhÜ chÜ vÎ
trong ViŒn Tæng ThÓng tåi quê nhà. Thành phÀn nÀy là thành
phÀn gåo c¶i cûa Giáo H¶i; nhÜng tåi Âu Châu lúc bÃy gi© chÌ
có Pháp là ÇÎa phÜÖng có nhiŠu vÎ Tôn Túc cao tu°i nhÃt, nên
ThÜ®ng T†a Thích Minh Tâm, TrÜªng Ban ñiŠu Hành cûa
Giáo H¶i và ThÜ®ng T†a Thích Tánh ThiŒt, ñ¥c ûy Tæng S¿ Çã
Çi Ç‰n tØng chùa tåi Pháp, nÖi chÜ Tôn Túc trø trì Ç‹ cung thÌnh
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vào Ban ChÙng Minh nhÜ Hòa ThÜ®ng Thích ThiŠn ñÎnh, Hòa
ThÜ®ng Thích HuyŠn Vi, Hòa ThÜ®ng Thích Trung Quán, Hòa
ThÜ®ng Thích ChÖn ThÜ©ng; nhÜng cuÓi cùng thì chÌ có Hòa
ThÜ®ng Thích ThiŠn ñÎnh nhÆn l©i ª trong Ban ChÙng Minh,
còn quš vÎ Tôn Túc khác thì tØ chÓi vì lš do nÀy hay lš do
khác. Ví dø nhÜ tu°i già, sÙc y‰u, bŒnh duyên, PhÆt s¿ Ça Çoan;
nên Çã không tham d¿ vào Ban ChÙng Minh. Ngoài nh»ng vÎ
Tôn Túc bên trên ra tåi Pháp còn có Hòa ThÜ®ng Thích NhÃt
Hånh, Hòa ThÜ®ng Thích Minh LÍ và Hòa ThÜ®ng Thích
ThiŒn Châu n»a; nhÜng m‡i vÎ ª m¶t khuynh hÜ§ng khác nhau,
nên khó mà cung thÌnh vào Ban ChÙng Minh ÇÜ®c. M¥c dÀu
trÜ§c Çây tåi quê nhà quš Ngài cÛng Çã góp phÀn rÃt Ç¡c l¿c
vào công viŒc cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt.
Hòa ThÜ®ng Thích ThiŠn ñÎnh là vÎ Tôn Túc khä kính Çã có
m¥t tØ ÇÀu trong Ban ChÙng Minh. TrÜ§c Çây tåi ViŒt Nam
Ngài Çã là T°ng Vø TrÜªng T°ng Vø Ki‰n Thi‰t, Tài Chánh
cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt. N‰u nói nhÜ
danh tØ thÜ©ng dùng ª ngoài Ç©i, cÜÖng vÎ nÀy tÜÖng ÇÜÖng v§i
B¶ TrÜªng B¶ Ki‰n Thi‰t và Tài Chánh vÆy. Sau khi Çi du h†c
tåi NhÆt vŠ, Ngài Çã dåy tåi ñåi H†c Sàigòn và ñåi H†c CÀn
ThÖ, Ç‰n næm 1975 Ngài sang Pháp và næm 1976 Ngài khai sÖn
chùa Pháp Hoa tåi Marseille và trø trì tØ Çó cho Ç‰n nay. Ngoài
ra Ngài cÛng là Phó Chû TÎch H¶i PhÆt Giáo Liên H»u Th‰
Gi§i, trø sª Ç¥t tåi Bangkok, Thái Lan, và cÛng là vÎ Phó Chû
TÎch cûa H¶i PhÆt Giáo Tæng Già Th‰ Gi§i, trø sª Ç¥t tåi ñài
Loan.
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Cái h†c và b¢ng cÃp tuy nó không làm nên con ngÜ©i thÆt cûa
mình. Tuy nhiên, m¶t ngÜ©i tu n‰u có b¢ng cÃp, së h‡ tr® Ç¡c
l¿c trong công viŒc PhÆt s¿ và ho¢ng dÜÖng chánh pháp cûa
mình tåi ViŒt Nam cÛng nhÜ Häi Ngoåi. Ngày nay tôi muÓn
vi‰t h‰t låi ti‹u sº cÛng nhÜ lai lÎch cûa quš Ngài m¶t cách c¥n
kë; nhÜng vì lë "s¡c tÙc thÎ không" theo tinh thÀn cûa Bát Nhã,
nên quš Ngài Çã khéo khiêm cung không trä l©i tr¿c ti‰p cho
nh»ng viŒc phÕng vÃn qua giÃy t© ho¥c tr¿c ti‰p g¥p quš Ngài.
Do Çó, n‰u có gì thi‰u sót hay sÖ hª, kính mong quš Ngài mª
lòng tØ mà t‰ Ç¶ cho kÈ hÆu h†c nÀy. Ngay cä ThiŠn SÜ Vån
Hånh và Khuông ViŒt thuª xa xÜa cách Çây gÀn 1.000 næm vŠ
trÜ§c, Çã là ThÀy cûa Vua và cä nÜ§c, mà lai lÎch và hành trång
cûa quš Ngài cÛng Çâu có Ç‹ låi cho ñ©i nhiŠu qua nh»ng viŒc
ghi chú rõ ràng, mà chÌ còn låi m¶t sÓ bài kŒ có tính cách tiêu
bi‹u vŠ Vô ThÜ©ng, Kh°, Không và Vô Ngã mà thôi. Vì lë Ãy
Ç©i sau nÀy; nh»ng ngÜ©i theo dõi dÃu v‰t cûa ngÜ©i xÜa thÆt
khó lÀn dò. Ngày xÜa cái h†c theo khoa cº khác. Bây gi© cái
h†c cÛng khoa bäng nhÜng låi khác. Cái h†c ª m‡i nÜ§c Çã
khác, mà ª m‡i th©i m‡i lúc låi khác hÖn n»a. Ví dø th©i B¡c
thu¶c chúng ta h†c và thi giÓng nhÜ bên Trung Hoa. Th©i Pháp
thu¶c s¿ h†c hành và thi cº giÓng nhÜ bên Pháp. ñ‰n th©i NhÆt
và th©i MÏ cÛng vÆy.
TiŒn Çây, tôi xin ÇŠ cÆp Ç‰n m¶t sÓ nÖi trên th‰ gi§i và cÛng
nhÜ chÜÖng trình PhÆt h†c tåi quê nhà, cùng m¶t vài nÜ§c có
chÜÖng trình ñåi H†c PhÆt Giáo Ç‹ m†i ngÜ©i làm quen v§i cái
h†c cûa ngÜ©i xÜa và tØ Çó có th‹ Çem so sánh v§i ngày nay,
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nh¢m Ç‹ hi‹u bi‰t thêm vŠ m†i phÜÖng diŒn.
ChÜÖng trình giáo døc cûa chính phû ViŒt Nam C¶ng Hòa tØ
næm 1954 Ç‰n 1975 tåi MiŠn Nam ViŒt Nam lúc bÃy gi© ÇÜ®c
chia ra 3 cÃp nhÜ sau là: Ti‹u H†c, Trung H†c và ñåi H†c.
VŠ Ti‹u H†c chia ra 2 giai Çoån gÒm 6 næm. Næm ÇÀu tiên g†i
là MÅu giáo, næm sau g†i là l§p næm, sau Çó lên l§p tÜ, l§p ba,
l§p nhì và l§p nhÃt. Sau khi h†c MÅu giáo Ç‰n giai Çoån hai
m§i vào Ti‹u H†c chính thÙc.
Sau khi ÇÆu Ti‹u H†c rÒi, các h†c sinh së Çi thi vào trÜ©ng
công lÆp Ç‹ h†c Trung H†c, ho¥c ghi danh Ç‹ h†c trÜ©ng tÜ.
TrÜ©ng Trung H†c tåi ViŒt Nam th©i Ãy chia ra 2 cÃp là Trung
H†c ñŒ NhÃt CÃp 4 næm và Trung H†c ñŒ NhÎ CÃp 3 næm.
Trong bÓn næm ÇÀu cûa Trung H†c ñŒ NhÃt CÃp g†i là ñŒ
ThÃt, ñŒ Løc, ñŒ NgÛ và ñŒ TÙ. Trong th©i gian nÀy chÜa chia
ban ngành, mà h†c sinh có th‹ ch†n Anh ho¥c Pháp væn Ç‹ làm
sinh ng» chính. Giai Çoån 2 gÒm 3 næm ª bÆc ñŒ NhÎ CÃp, tÙc
ñŒ Tam, ñŒ NhÎ và ñŒ NhÃt. Khi lên Ç‰n ñŒ Tam, h†c sinh có
th‹ ch†n Ban Ç‹ h†c. Ví dø nhÜ Ban A chuyên vŠ Vån VÆt H†c,
Lš Hóa; Ban B chuyên vŠ Toán và Lš Hóa; Ban C chuyên vŠ
sinh ng», Væn ChÜÖng. Trong 3 næm nÀy h†c sinh b¡t bu¶c phäi
ch†n thêm m¶t sinh ng» thÙ hai n»a nhÜ Anh ho¥c Pháp væn.
N‰u Trung H†c ñŒ NhÃt CÃp ch†n Anh væn làm sinh ng»
chính, khi lên Trung H†c ñŒ NhÎ CÃp phäi lÃy Pháp væn làm
sinh ng» thÙ hai. Trung H†c ñŒ NhÎ CÃp có hai kÿ thi quan
tr†ng. ñó là Tú Tài I và Tú Tài II. Tú Tài I thi m¶t lÀn và Tú
Tài II thi 2 lÀn, n‰u lÀn ÇÀu bÎ r§t. ñây là hai kÿ thi quan tr†ng
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mà m¶t h†c sinh cÀn phäi vÜ®t qua. N‰u không ÇÆu së dÍ dàng
bÎ Çi lính, theo lŒnh Ç¶ng viên cûa chính phû.
N‰u ÇÆu có th‹ ghi danh vào các ñåi H†c nhÜ: LuÆt Khoa, Væn
Khoa, Y Khoa v.v... Sau khi ÇÆu Tú Tài II xong, tôi Çi h†c tåi
NhÆt, nên không rành hŒ thÓng giáo døc ñåi H†c tåi ViŒt Nam
mÃy, nên nh»ng ÇiŠu ghi chú sau Çây vŠ ñåi H†c ª ViŒt Nam
tôi chÌ nghiên cÙu theo sách vª và nghï r¢ng hŒ thÓng giáo døc
tåi NhÆt và tåi ViŒt Nam lúc bÃy gi© ÇŠu rÆp khuôn theo hŒ
thÓng cûa MÏ; nên cÛng có th‹ nói r¢ng giÓng nhau.
HŒ ñåi H†c ª ViŒt Nam cÛng chia ra làm 2 th©i kÿ. Th©i kÿ 4
næm ÇÀu Ç‹ ra Cº Nhân và th©i kÿ nh»ng næm sau g†i là hÆu
ñåi H†c gÒm 5 næm. 2 næm cho bÆc Cao H†c và 3 næm cho bÆc
Ti‰n Sï. M¶t ngÜ©i h†c 4 næm ª ñåi H†c g†i là Sinh Viên, còn
nh»ng næm sau hÆu ñåi H†c g†i là nghiên cÙu sinh và trình
nh»ng luÆn án cûa Cao H†c cÛng nhÜ Ti‰n Sï, chÙ không cÀn
Ç‰n trÜ©ng thÜ©ng xuyên nhÜ th©i gian còn h†c ª ñåi H†c n»a.
Riêng ngành Y Khoa Bác Sï lâu hÖn 7 næm và Nha Khoa cÛng
nhÜ DÜ®c Khoa lâu hÖn 5 næm.
NhÜ vÆy tØ khi Çi h†c cho Ç‰n khi ra trÜ©ng ª b¢ng cÃp cao
nhÃt tåi ViŒt Nam là 21 Ç‰n 22 næm, gÒm Ti‹u và Trung H†c tØ
12 Ç‰n 13 næm (n‰u k‹ luôn l§p MÅu giáo), ñåi H†c cÛng nhÜ
hÆu ñåi H†c 9 næm (tùy theo ngành). M¶t ngÜ©i 6 tu°i b¡t ÇÀu
Çi h†c, s§m l¡m cÛng 28, 29 tu°i m§i ra Ti‰n Sï tåi ViŒt Nam.
TØ næm 1964 Ç‰n 1975 tåi Sàigòn có ViŒn ñåi H†c Vån Hånh
có dåy Phân khoa PhÆt H†c cho Tæng sï cÛng nhÜ nh»ng CÜ sï
muÓn nghiên cÙu vŠ PhÆt Giáo. Không bi‰t trong 11 næm Ãy Çã
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có vÎ nào ra Ti‰n Sï PhÆt H†c hay Ti‰n Sï các Phân khoa khác
tåi ñåi H†c nÀy chÜa, chÙ ª các ñåi H†c Væn Khoa và Khoa
H†c thì ch¡c ch¡n Çã có rÒi.
Tåi ViŒt Nam thuª bÃy gi© sÓ ngÜ©i Çi h†c ñåi H†c rÃt ít so v§i
sÓ nhân khÄu. Vì lë phäi cÀn có trình Ç¶ và tài chánh m§i theo
suÓt ÇÜ®c m¶t khóa trình nhÜ vÆy. Vä låi các ñåi H†c cÛng quá
ít, chÌ tÆp trung vào nh»ng nÖi nhÜ Sàigòn, CÀn ThÖ, ñà Låt,
ñà N¤ng, Hu‰ mà thôi. Cä nÜ§c trÜ§c næm 1975 chØng 30 ñåi
H†c là cùng, mà PhÆt Giáo chÌ có m¶t. Riêng các trÜ©ng Trung
H†c và Ti‹u H†c BÒ ñŠ thì PhÆt Giáo hÀu nhÜ ª m‡i quÆn, m‡i
tÌnh ÇŠu có. Có th‹ lên vài træm trÜ©ng tåi MiŠn Nam ViŒt Nam
lúc bÃy gi©. TrÜ©ng h†c Çã ít mà ngÜ©i Çi h†c càng ít hÖn, do
Çó sÓ chÜ Tæng và chÜ Ni Çi h†c ª ñåi H†c và có b¢ng cÃp ª
ñåi H†c lúc bÃy gi© cÛng rÃt hi‰m.
Riêng tåi ViŒt Nam hŒ thÓng giáo døc cûa PhÆt Giáo cho chÜ
Tæng Ni tåi các PhÆt H†c ViŒn cÛng chia ra làm 3 giai Çoån nhÜ
trÜ©ng ª ngoài Ç©i. ñó là SÖ ñ£ng, Trung ñ£ng và Cao ñ£ng.
SÖ ñ£ng giÓng nhÜ Ti‹u H†c, Trung ñ£ng giÓng nhÜ Trung
H†c và Cao ñ£ng giÓng nhÜ chÜÖng trình ñåi H†c. Ngoài ñåi
H†c Vân Hånh ra, các PhÆt H†c ViŒn cûa PhÆt Giáo ViŒt Nam
thuª bÃy gi© chÜa có chÜÖng trình hÆu ñåi H†c Ç‹ trình luÆn án
Cao H†c ho¥c Ti‰n Sï PhÆt H†c. Ngay cä PhÆt H†c ViŒn Báo
QuÓc ª Hu‰, Häi ñÙc ª Nha Trang, Nguyên ThiŠu ª Bình
ñÎnh, HuŒ Nghiêm và Già Lam ª Sàigòn cÛng chÌ dåy xong
chÜÖng trình ñåi H†c PhÆt Giáo cho chÜ Tæng mà thôi. Bên Ni
tôi không rành l¡m, nghe nói tåi Hu‰ và Sàigòn cÛng có chÜÖng
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trình Çào tåo tÜÖng t¿ nhÜ bên Tæng vÆy. NhÜng nh»ng vÎ Ni SÜ
n°i ti‰ng có h†c nhÜ Ni SÜ Trí Häi ch£ng hån, là nh»ng vÎ tÓt
nghiŒp tåi ngoåi quÓc chÙ không phäi tåi ViŒt Nam.
Riêng tåi NhÆt, nŠn giáo døc cûa PhÆt Giáo cÛng nhÜ cûa chính
phû có Çôi phÀn khác v§i ViŒt Nam chúng ta thuª bÃy gi© và
ngay cä bây gi© n»a. Ví dø Ti‹u H†c h† b¡t ÇÀu b¢ng ƒu TrÌ
Viên giÓng nhÜ MÅu Giáo tåi nÜ§c ta và 5 næm Ti‹u H†c. K‹
nhÜ 6 næm và lên Trung H†c ñŒ NhÃt CÃp chÌ có 3 næm thay vì
4 næm nhÜ ª nÜ§c ta và Trung H†c ñŒ NhÎ CÃp cÛng 3 næm.
C¶ng chung låi thành 12 næm tØ Ti‹u H†c lên Trung H†c. ñ¥c
biŒt tåi NhÆt không có thi Tú Tài I, mà ngay cä Tú Tài II cÛng
không thi. Nghïa là h†c sinh h†c Çû Çi‹m thì ra trÜ©ng và ngÜ©i
nào giÕi së thi ti‰p tøc vào các ñåi H†c n°i ti‰ng Ç‹ h†c chÜÖng
trình tåi ñåi H†c. Ÿ NhÆt Ç¥c biŒt là thi vào trÜ©ng rÃt khó;
nhÜng khi ra trÜ©ng rÃt dÍ, chÌ cÀn Çû Çi‹m là ÇÜ®c. Gi»a
nh»ng h†c kÿ cûa ñåi H†c vÅn thi cº liên miên; nhÜng Çây là
k‰t quä Ç‹ Ç‰n næm thÙ 4 chuÄn bÎ trình luÆn án ra trÜ©ng ª cÃp
bÆc Cº Nhân. Sau Çó thi vào Cao H†c, chÜÖng trình h†c nÀy
g†i là Tu Sï khóa trình. Ch» Tu Sï nÀy vi‰t giÓng nhÜ nghïa Tu
Sï cûa PhÆt Giáo; nhÜng thÆt ra không phäi vÆy. Ch» Tu Sï nÀy
có nghïa là ngÜ©i nghiên tu vŠ khóa trình Cao H†c, mà ViŒt
Nam dÎch là hÆu ñåi H†c. N‰u tÓt nghiŒp b¢ng cÃp Cao H†c có
nÖi dÎch là Thåc Sï nhÜ ª ñài Loan, Cao H†c nhÜ ª NhÆt, ho¥c
dÎch là Phó Ti‰n Sï nhÜ ª Nga ho¥c gÀn nhÜ Ti‰n Sï ÇŒ tam cÃp
ª Pháp. Sau khi ÇÆu Cao H†c, nghiên cÙu sinh thi vào ñåi H†c
ViŒn hÆu kÿ, có nghïa là 3 næm sau cùng cûa cÃp bÆc Ti‰n Sï.
Tåi NhÆt tØ næm 1972 Ç‰n 1977 khi tôi theo h†c ñåi H†c và

59

Cao H†c tåi Çây h† có khoäng 1.000 ñåi H†c cho 100 triŒu
dân. Lúc bÃy gi© có 50 ñåi H†c PhÆt Giáo. Bây gi© sau 20
næm, có lë cÛng có h¢ng træm ñåi H†c cûa PhÆt Giáo cÛng nên.
Trình Ç¶ h†c vÃn cûa Tu sï NhÆt rÃt cao. Ví dø m¶t vÎ SÜ muÓn
ra trø trì m¶t ngôi chùa, ít nhÃt phäi có b¢ng cÃp ñåi H†c PhÆt
Giáo cûa Tông mình Çang theo h†c. Ví dø ThiŠn Tông thì có
ñåi H†c Komazawa, TÎnh ñ¶ Tông có ñåi H†c Taisho, Pháp
Hoa Tông có ñåi H†c Risso tåi Tokyo v.v... ngoài ra kh¡p nÖi
trên nÜ§c NhÆt ÇŠu có ñåi H†c PhÆt Giáo và h†c trình cÛng nhÜ
b¢ng cÃp ÇÜ®c cÃp tÜÖng ÇÜÖng v§i các ñåi H†c công lÆp cûa
chính phû vÆy.
Ngoài ñåi H†c dài hån ra, ª NhÆt còn có ñåi H†c ng¡n hån 2
næm, g†i là Çoän kÿ ñåi H†c. ñåi H†c nÀy giÓng nhÜ các
trÜ©ng Fachhochschule tåi ñÙc; nhÜng tåi ñÙc phäi 3 næm chÙ
không phäi 2 næm nhÜ ª NhÆt.
Ÿ các ñåi B°n SÖn tÜÖng ÇÜÖng v§i PhÆt H†c ViŒn ViŒt Nam
cÛng có dåy chÜÖng trình cho Tæng sï; nhÜng b¢ng cÃp ª Çây
chÌ lÜu hành trong n¶i b¶ cûa Tông phái mình, chÙ không chính
thÙc ÇÜ®c công nhÆn nhÜ nh»ng Tæng sï Çi h†c tåi ñåi H†c
PhÆt Giáo. Ngày nay tåi NhÆt Bän có h¢ng træm vÎ Ti‰n sï PhÆt
Giáo; nhÜng so v§i ViŒt Nam m§i chÌ có 30 - 40 vÎ là cùng. ña
sÓ các vÎ nÀy låi tÓt nghiŒp tåi ngoåi quÓc chÙ không phäi tåi
ViŒt Nam.
Khi sang ñÙc, nŠn giáo døc låi khác, không giÓng MÏ mà cÛng
không giÓng Pháp. NhÜng t¿u chung các h†c trình cÛng chia ra
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làm 3 giai Çoån cho Ti‹u H†c, Trung H†c và ñåi H†c.
Næm ÇÀu g†i là Kindergarten, sau Çó có l§p chuÄn bÎ vào Ti‹u
H†c và h†c sau Çó 5 næm. VÎ chi là 6 næm ª Ti‹u H†c và 7 næm
tåi Trung H†c. Nh»ng ai h†c kém bÎ chia l§p ngay tØ sau l§p
10, tÜÖng ÇÜÖng v§i ñŒ Tam tåi ViŒt Nam. Trung H†c ª ñÙc
dành cho ngÜ©i kém khä næng g†i là Sonderschule, sau Çó theo
h†c nghŠ g†i là Berufschule, ho¥c Hauptschule. Nh»ng ai h†c
giÕi së ÇÜ®c chuy‹n qua Gymnasiumschule, nghïa là Trung
H†c ñŒ NhÎ CÃp giÓng nhÜ tåi ViŒt Nam. Nh»ng ngÜ©i h†c
Hauptschule có th‹ chuy‹n qua Gymnasiumschule Ç‹ Çi h†c
ti‰p qua ñåi H†c; nhÜng nh»ng ngÜ©i h†c trÜ©ng dåy nghŠ thì
không ÇÜ®c. Vì vÆy m¶t h†c sinh ª ñÙc, n‰u muÓn Çi h†c ñåi
H†c phäi có sÓ Çi‹m cÀn Çû và tÓt tØ l§p 10 m§i có hy v†ng
bÜ§c vào nh»ng bÜ§c tÜÖng lai ª ñåi H†c ÇÀy hoa gÃm nhÜng
cÛng ÇÀy thº thách cho mình vào nh»ng næm tháng còn låi. Ÿ
ñÙc vào h†c ñåi H†c rÃt dÍ; nhÜng ra trÜ©ng rÃt khó. ñiŠu nÀy
ngÜ®c låi ª NhÆt và ª MÏ.
ChÜÖng trình ñåi H†c cûa ñÙc 5 næm thay vì 4 næm; nhÜng
cÛng có l¡m ngÜ©i h†c Ç‰n 7, 8 næm mà vÅn không ra trÜ©ng.
Vì ch‰ Ç¶ giáo døc ª ñÙc quá Üu Çãi. H†c Çã không bÎ Çóng
h†c phí nhÜ ª NhÆt hay MÏ, mà nh»ng Sinh viên không Çû khä
næng tài chánh ÇŠu có th‹ nhÆn h†c b°ng tØ chính quyŠn Ç‹ h†c
cho Ç‰n khi thành tài, sau Çó Çi làm trä låi cho chính phû m‡i
tháng m¶t ít. NgÜ®c låi ª NhÆt, sinh viên phäi t¿ Çóng h†c phí.
N‰u l« bÎ ª låi m¶t h†c kÿ, Çào Çâu ra tiŠn Ç‹ Çóng h†c phí. Do
vÆy h†c trong ñåi H†c tåi NhÆt hay MÏ ngay cä ViŒt Nam có
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th‹ nói r¢ng Sinh viên chæm h†c hÖn ª ñÙc ho¥c các nÜ§c ª Âu
Châu. Vì tåi ñÙc và Âu Châu quá dÍ dãi nhÜ vÆy nên sÓ sinh
viên ra trÜ©ng ít hÖn và Çã có nhiŠu ngÜ©i bÕ h†c gi»a chØng.
Sau khi tÓt nghiŒp 3 næm tåi Fachhochschule, trÜ§c Çây g†i là
Cán s¿ KÏ sÜ; nhÜng sau næm 1980 trÜ©ng nÀy ÇÜ®c công nhÆn
nhÜ là Cº Nhân cûa các nÜ§c khác. Còn ai tÓt nghiŒp Diplome
xem tÜÖng ÇÜÖng nhÜ Cao H†c các nÜ§c khác. N‰u tÓt nghiŒp
Magister cÛng nhÜ vÆy. Tùy theo ngành. Vì ª ñÙc các ngành
nhÜ Tôn Giáo h†c, giáo døc h†c không có Cº Nhân mà chÌ có
Magister mà thôi. Vì l« c« nhÜ vÆy nên sau Cº Nhân ho¥c
Magister là Sinh viên ghi danh vào h†c cÃp bÆc Ti‰n Sï chÙ
không có 2 næm Cao H†c nhÜ NhÆt ho¥c MÏ. Tuy nhiên c¶ng
låi 13 næm Ti‹u và Trung H†c v§i 8 næm cûa Cº Nhân và Ti‰n
Sï cÛng lên Ç‰n 21 næm nhÜ ª các nÜ§c tåi Á Châu rÒi. M¶t
ÇiŠu cÛng hÖi buÒn cÜ©i là Sinh viên h†c xong chÜÖng trình
ñåi H†c ª Châu nÀy qua Châu khác không ÇÜ®c công nhÆn
tÜÖng ÇÜÖng, mà thÜ©ng phäi thÃp hÖn m¶t, hai h†c kÿ. Ví dø
b¢ng Cº Nhân giáo døc tåi NhÆt khi qua ñÙc chÌ công nhÆn là
Vordiplome, chÙ không b¢ng và ngÜ®c låi khi h†c ª ñÙc xong,
qua h†c tåi NhÆt cÛng së bÎ xét tÜÖng ÇÜÖng nhÜ vÆy. Không
bi‰t Çây là t¿ ái quÓc gia, hay vì các ñåi H†c nÀy cÀn các Sinh
viên phäi hi‹u thêm sinh ng» cho ch¡c ch¡n, Ç‹ còn bÜ§c Çi
nh»ng bÜ§c dài trong tÜÖng lai n»a cÛng không chØng. Tåi ñÙc
hay Âu Châu nh»ng nghiên cÙu sinh có nhiŠu cÖ h¶i Ç‹ h†c tÆp
và tìm tòi tài liŒu Ç‹ vi‰t luÆn án ra trÜ©ng và th©i gian ª Çây
không quan tr†ng, miÍn là có chí là Çû. VÃn ÇŠ tiŠn båc Çã có
ngÜ©i lo. Trong khi Çó nh»ng Sinh viên tåi Á Châu khi Çi du
h†c ª ngoåi quÓc bÎ thiŒt thòi hÖn các Sinh viên sª tåi nhiŠu.
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NhÃt là làm quen v§i vÃn ÇŠ ngôn ng» tåi ÇÎa phÜÖng không
phäi là vÃn ÇŠ ÇÖn thuÀn.
Ÿ ƒn ñ¶, chÜÖng trình ñåi H†c cÛng có khác v§i các nÖi trên
th‰ gi§i. Nghïa là sau khi thi Cao H†c xong, n‰u nghiên cÙu
sinh Çû Çi‹m thì së vào h†c ngay tåi cÃp bÆc Ti‰n Sï; n‰u không
Çû Çi‹m phäi h†c thêm m¶t næm n»a g†i là Mphil, sau Çó m§i
tham d¿ vào ÇÜ®c chÜÖng trình cuÓi nÀy.
So ra cái h†c cûa ngày nay và ngày xÜa khó hÖn cÛng nhÜ khác
nhau rÃt nhiŠu. Ví dø th©i Hán h†c còn thånh hành ª ViŒt Nam,
m¶t ngÜ©i Çi thi có th‹ ÇÆu Tú Tài Ç‰n mÃy lÀn liên tøc mà
không ÇÆu Cº Nhân ho¥c Ti‰n Sï; nhÜng cÛng có ngÜ©i ÇÆu cä
3 khoa cùng m¶t lúc và Ç‡ ÇÀu nhÜ cø NguyÍn Khuy‰n ch£ng
hån. Nên ngÜ©i Ç©i g†i là Tam Nguyên Yên ñ‡. TÙc 3 khóa
HÜÖng, H¶i, ñình ÇŠu Ç‡ ÇÀu và có th‹ cùng m¶t lúc, chÙ
không phäi tÓn công h†c mÃy chøc næm, nhÜ bây gi© m§i ra Cº
Nhân, Ti‰n Sï. Xét cho cùng tØ ngày xÜa cho Ç‰n ngày nay, dÀu
cho ch‰ Ç¶ quân chû hay dân chû cÛng ÇŠu ch†n ngÜ©i tài ra
giúp nÜ§c. Vì vÆy s¿ h†c là m¶t nÃc thang mà ai muÓn bÜ§c lên
Çài danh v†ng cÛng cÀn phäi träi qua cä. Tuy nhiên cÛng có
m¶t sÓ ngÜ©i bÜ§c Ç‰n ÇÎa vÎ vinh quang nhÜ bao kÈ khác mà
không cÀn ti‰n thân b¢ng con ÇÜ©ng h†c vÃn chÌ có hai cách
nhÜ sau: ñó là quá giÕi nhÜ ThÀy TuŒ Sï, Giáo sÜ Phåm Công
ThiŒn, hay quá dª mà chuyên quyŠn nhÜ nh»ng ngÜ©i cÀm ÇÀu
ñäng C¶ng Sän ViŒt Nam trong hiŒn tåi. So ra v§i m¶t dân sÓ
70 triŒu, có không bi‰t bao nhiêu ngÜ©i Ç‡ Cº Nhân, Cao H†c,
Ti‰n Sï, mà nh»ng ông trong B¶ Chính TrÎ, trong ñäng và
trong QuÓc H¶i cûa C¶ng Sän ViŒt Nam không bi‰t có bao
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nhiêu ngÜ©i ÇÜ®c có b¢ng cÃp Ti‹u H†c? bao nhiêu ngÜ©i ÇÆu
Tú Tài? bao nhiêu ngÜ©i ÇÆu Cº Nhân? Cao H†c? Ti‰n Sï? N‰u
h†c giÕi, h† Çã ÇÜa ÇÃt nÜ§c ti‰n b¶ nhÜ các nÜ§c khác tåi Á
Châu rÒi. Ÿ Çây h† chÌ nhân danh quyŠn l¿c Ç‹ mÜu bá ÇÒ
vÜÖng, nên quê hÜÖng ÇÃt nÜ§c ngày nay m§i ra nhÜ vÆy Çó.
Trách nhiŒm nÀy h† phäi gánh chÎu v§i lÎch sº trong tÜÖng lai.
M¶t ngÜ©i tu mà có h†c ÇÜ®c g†i là m¶t Tæng sï thu¶c hàng trí
thÙc. M¶t ngÜ©i tu mà có tu ÇÜ®c g†i là Tæng sï có Çåo ÇÙc
gÜÖng mÅu. Gi»a Trí ThÙc và ñåo ñÙc, có lë ngÜ©i tu ch†n
ñåo ñÙc trÜ§c. Vì ª Ç©i có rÃt nhiŠu ngÜ©i Trí ThÙc mà phÀn
ñåo ñÙc thì thi‰u thÓn. N‰u có ngÜ©i tu nào Çó chÌ ch†n có Trí
ThÙc mà quên Çi ñåo ñÙc, Çó là vÃn ÇŠ sai lÀm; nhÜng n‰u m¶t
ngÜ©i tu có cä hai vØa Trí ThÙc vØa ñåo ñÙc quä là ÇiŠu Çáng
quš, Çáng tr†ng bi‰t chØng nào. Trong m¶t t° chÙc cûa Giáo
H¶i có ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i tài giÕi, quä dân chúng và PhÆt Tº thÆt
có phÜ§c duyên, ÇÜ®c nh© cÆy vào Çó Ç‹ phát tri‹n lòng tin
cÛng giÓng nhÜ m¶t quÓc gia có ngÜ©i lãnh Çåo giÕi, thì s§m
mu¶n gì quÓc gia Ãy cÛng së phú cÜ©ng thÎnh vÜ®ng.
M‡i m¶t quÓc gia theo PhÆt Giáo trên th‰ gi§i ÇŠu có s¿ Ãn
ÇÎnh vŠ cÃp bÆc trong Giáo H¶i khác nhau. Ÿ Çây tôi chÌ xin
ÇÖn cº trÜ©ng h®p cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng
NhÃt Ç‹ m†i Ç¶c giä có th‹ khái quát vŠ chÜ Tæng và chÜ Ni
trong Giáo H¶i. ThÆt ra th©i PhÆt còn tåi th‰ không chia ra nhÜ
vÆy; nhÜng Ç©i nÀy vì phÜÖng tiŒn nên m‡i giai Çoån lÎch sº và
m‡i quÓc gia có s¿ phân chia nhÜ th‰ Ç‹ kh‰ h®p v§i trình Ç¶
cûa m†i ngÜ©i. Th©i ñÙc PhÆt, Ngài có chia ra hai Chúng rõ
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rŒt. ñó là Chúng xuÃt gia và Chúng tåi gia.
Trong Chúng xuÃt gia có 5 Chúng. ñó là: Tÿ Kheo, Tÿ Kheo
Ni, ThÙc Xoa Ma Na, Sa Di và Sa Di Ni.
Chúng tåi gia chia ra hai Chúng. ñó là: Ðu Bà T¡c và Ðu Bà
Di.
NhiŠu khi ñÙc PhÆt cÛng nói ÇŒ tº cûa ta có 4 Chúng. NhÜ vÆy
phäi hi‹u là Tÿ Kheo, Tÿ Kheo Ni, Ðu Bà T¡c và Ðu Bà Di.
NhiŠu khi nói 5 Chúng, phäi hi‹u thêm trong Ãy có ThÙc Xoa
Ma Na n»a.
CÃp bÆc ch¡c ch¡n là không có trong Giáo H¶i cûa ñÙc PhÆt
rÒi. TÃt cä các vÎ xuÃt gia ÇŠu ÇÜ®c g†i là Tÿ Kheo ho¥c Tÿ
Kheo Ni. TØ 4 vÎ trª lên ÇÜ®c g†i là m¶t Çoàn th nh»ng ngÜ©i
m§i vào chùa tu g†i là Ti‹u, sau Çó lên SÜ Chú (Sa Di), rÒi SÜ
Bác, SÜ ThÀy (ñåi ñÙc), SÜ Ông (ThÜ®ng T†a), SÜ Cø (Hòa
ThÜ®ng) và cuÓi cùng là SÜ T°.
Khi vào miŠn Trung chÌ g†i b¢ng Chú khi m§i tu và sau khi th†
gi§i Tÿ Kheo Ç‰n suÓt Ç©i ÇÜ®c g†i b¢ng ThÀy và Cô. ChÌ
nh»ng bÆc nào ÇÜ®c tôn kính l¡m thì ÇÜ®c g†i b¢ng Ôn. Ch»
ThÀy và Cô tuy nó ÇÖn giän; nhÜng rÃt thân mÆt. Sau nÀy chia
ra cÃp bÆc, thÙ l§p cÛng hay hay; nhÜng cách xÜng hô cÛng là
m¶t s¿ khó khæn cho PhÆt Tº và ngay cä chÜ Tæng cÛng th‰.
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Khi vào miŠn Nam, các Chú Ti‹u m§i xuÃt gia và th† Sa Di,
ÇÜ®c g†i là Huynh, sau Çó th† Tÿ Kheo g†i b¢ng ThÀy và n‰u
trong các trÜ©ng hå quš vÎ Tôn Túc nÀy chÙng minh các ñåi
Gi§i ñàn v§i chÙc vÎ Giáo Th† hay Y‰t Ma thì thÜ©ng hay g†i
ThÀy Giáo hay ThÀy Y‰t và sau Çó là Hòa ThÜ®ng. Cách g†i
nÀy cÛng giÓng nhÜ ª miŠn Trung thuª còn vua chúa, khi nhà
vua ban cho chùa nào S¡c TÙ và cÃp ñ¶ ñiŒp cho vÎ Tæng Ãy,
thÜ©ng hay g†i là ThÀy Tæng Cang. ChÙc nÀy l§n l¡m giÓng
nhÜ m¶t công hàm cûa chính phû phong t¥ng cho nh»ng vÎ
chân tu, th¿c h†c và có khä næng ho¢ng pháp l®i sanh cÛng nhÜ
änh hÜªng trong quÀn chúng.
Bên Nam Tông thì cæn cÙ vào tu°i hå. Nghïa là sau khi th† Tÿ
Kheo, vÎ nào có tu°i hå nhiŠu hÖn thì vÎ Ãy ngÒi trên và vÎ nào
th† gi§i sau thì ngÒi sau, dÀu cho tu°i Ç©i cûa vÎ Ãy có l§n bao
nhiêu Çi chæng n»a, n‰u th† gi§i sau thì phäi ngÒi sau.
Trong khi Çó bên ñåi ThØa, viŒc này hay phÜÖng tiŒn. Tuy
cÛng k‹ vŠ tu°i hå; nhÜng nhiŠu khi chÙc vÎ trong Giáo H¶i cao
cÛng có th‹ ngÒi trên các bÆc Tôn Túc khác cÛng có. ñiŠu nÀy
có lë cÛng h®p v§i luÆt bên ñåi ThØa, là: Sa Di thuy‰t, Sa Môn
thính. Nghïa là Çôi khi ngÜ©i cÃp dÜ§i có th‹ thuy‰t pháp và
bÆc Sa Môn cao hÖn cÛng có th‹ nghe ÇÜ®c.
Khi Hi‰n ChÜÖng cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng
NhÃt ra Ç©i næm 1964 Çã quy ÇÎnh r¢ng: Sau khi th† Tÿ Kheo
(tu°i Ç©i phäi Çû 20) ÇÜ®c g†i b¢ng ThÀy. Sau Çó an cÜ ki‰t hå
nhiŠu næm, có th‹ g†i là ñåi ñÙc. N‰u an cÜ Çû 20 næm liên
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ti‰p, sau Çó ÇÜ®c tÃn phong lên hàng ThÜ®ng T†a. M¶t bÆc
ThÜ®ng T†a tu°i Ç©i ít nhÃt phäi 40 và sau 20 næm th† gi§i Tÿ
Kheo. Sau khi ÇÜ®c tÃn phong lên hàng ThÜ®ng T†a phäi an cÜ
20 næm liên ti‰p n»a, së ÇÜ®c tÃn phong lên ngôi vÎ Hòa
ThÜ®ng. Nghïa là tu°i Ç©i ít nhÃt phäi 60, và tu°i Çåo, sau khi
th† Tÿ Kheo phäi 40 næm an cÜ liên tøc. Sau Çó tØ 70 tu°i trª
lên và có 50 tu°i hå ÇÜ®c cung thÌnh vào hàng TrÜªng Lão ho¥c
có nÖi cÛng g†i là ñåi Lão Hòa ThÜ®ng.
Các danh tØ nÀy n‰u dÎch ti‰ng Anh, ÇÜ®c vi‰t nhÜ sau:
Novice (Chú Ti‹u)
Reverend (ñåi ñÙc)
Venerable (ThÜ®ng T†a)
The Most Venerable (Hòa ThÜ®ng)
Ti‰ng ñÙc ÇÜ®c vi‰t nhÜ sau:
Novize (Chú Ti‹u)
Reverend (ñåi ñÙc)
Ehrwürdiger (ThÜ®ng T†a)
Hochehrwürdiger (Hòa ThÜ®ng)
ThÆt ra ch» Reverend, Venerable hay Ehrwürdiger nó chÌ có
nghïa là nh»ng bÆc Çáng tôn kính; nhÜng chia ra nhÜ vÆy cho
dÍ g†i, chÙ š nghïa chung nh¢m Ç‹ chÌ cho nh»ng bÆc xuÃt gia
và Tu sï cûa ñåo PhÆt và ngay cä m¶t sÓ ñåo khác cÛng hay
dùng Ç‰n n»a.
Hòa ThÜ®ng ÇÜ®c ÇÎnh nghïa trong sách vª là l¿c sanh; tÙc bÆc
ThÀy tÓi cao Ç‹ cho Tæng chúng nÜÖng vào mà sanh tín tâm Ç‹
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cÀu Çåo giäi thoát. Trong m¶t Gi§i ñàn, ngôi vÎ ñàn ñÀu Hòa
ThÜ®ng là ngôi vÎ tÓi cao: Sau Çó Ç‰n hai vÎ A Xà Lê gÒm Y‰t
Ma và Giáo Th†; tÙc nh»ng vÎ ThÀy cÆn kŠ chÌ bày, dåy d‡ cho
ngÜ©i xuÃt gia và ti‰p Çó là 7 vÎ Tôn ChÙng SÜ. ñây g†i là Gi§i
ñàn gÒm Tam sÜ ThÃt chÙng. Ngoài ra còn có vÎ tuyên luÆt sÜ,
cÛng nhÜ dÅn thÌnh và Çi‹n lÍ sÜ n»a, Ç‹ chÌ bày cÛng nhÜ
hÜ§ng dÅn cho các gi§i tº khi th† gi§i th¿c hành nh»ng lÍ nghi
Çúng cách mà m¶t Gi§i ñàn Tÿ Kheo hay Tÿ Kheo Ni, ho¥c Sa
Di hay Sa Di Ni.
Bên Ni B¶ B¡c Tông cÛng ÇÜ®c phân chia các khoän giÓng nhÜ
bên Tæng. Nghïa là: SÜ Cô tÜÖng ÇÜÖng v§i ñåi ñÙc, Ni SÜ
tÜÖng ÇÜÖng v§i ThÜ®ng T†a, SÜ Bà tÜÖng ÇÜÖng v§i Hòa
ThÜ®ng bên Tæng. Bên Ni còn thêm gi§i ThÙc Xoa Ma Na ª
gi»a Sa Di Ni và Tÿ Kheo Ni ÇÜ®c g†i là N» H†c Gi§i.
Trong Ban ChÙng Minh cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam
ThÓng NhÃt Âu Châu m§i m¶t mình Hòa ThÜ®ng Thích ThiŠn
ñÎnh, ViŒn chû chùa Pháp Hoa tåi Marseille Çã ÇÒng š và cho
Ç‰n nay Hòa ThÜ®ng vÅn là m¶t bÆc Tôn Túc mà trong Giáo
H¶i vÅn cÆy nh© cÛng nhÜ nÜÖng t¿a.
TrÜªng Ban ñiŠu Hành cûa Giáo H¶i là ThÜ®ng T†a Thích
Minh Tâm, nhÜ phÀn trên Çã trình bày, ThÜ®ng T†a là m¶t
ngÜ©i rÃt ÇÜ®c lòng m†i khuynh hÜ§ng ngay cä th©i gian ª
NhÆt, nên Çã ÇÜ®c chÜ Tæng và PhÆt Tº bÀu vào chÙc vø nÀy.
ThÜ®ng T†a Çã xa quê tØ næm 1968 Ç‹ sang NhÆt du h†c, trÜ§c
khi Çi, ThÜ®ng T†a cÛng Çã là HiŒu TrÜªng cûa m¶t trÜ©ng BÒ
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ñŠ tåi Nam Trung PhÀn và tØ 1968 Ç‰n 1973 ThÀy Çã h†c Cao
H†c PhÆt Giáo tåi ñåi H†c Risso, Tokyo, NhÆt Bän.
Næm 1973 theo lŒnh cûa Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang,
nhÃt là sau ngày HiŒp ÇÎnh Paris ÇÜ®c kš k‰t, ThÜ®ng T†a qua
Pháp làm viŒc chung v§i Hòa ThÜ®ng NhÃt Hånh; sau Çó Hòa
ThÜ®ng NhÃt Hånh không vŠ ViŒt Nam ÇÜ®c, nên næm 1974
ThÜ®ng T†a Thích Minh Tâm Çã ra lÆp NiŒm PhÆt ñÜ©ng
Khánh Anh tØ næm 1974 tåi Acceuil nhÜ Çã trình bày.
ThÀy là m¶t ngÜ©i rÃt ôn hòa và chÎu kh° chÎu c¿c ª bÃt cÙ giai
Çoån nào trong cu¶c Ç©i cûa mình, khi ª NhÆt cÛng nhÜ ª Âu
Châu. Bi‰t hy sinh cho viŒc chung, trong Çó có viŒc Çùm b†c
cho anh em khi khó khæn và chÎu chia sÈ trách nhiŒm n‰u cÀn,
m†i viŒc nhÜ th‰ ÇŠu không thi‰u hình bóng cûa ThÀy. Ví dø
viŒc tranh ÇÃu cûa Giáo H¶i ch£ng hån tØ 1975 Ç‰n nay (1997),
22 næm tr©i Çã trôi qua, không có ngày 30 tháng 4 nào cûa m‡i
næm, ngày Çau thÜÖng cûa Dân T¶c, hay ngày 10 tháng 12,
ngày QuÓc T‰ Nhân QuyŠn tåi Pháp hay tåi Âu Châu; ngày ÇËp
tr©i hay giá buÓt, bÃt cÙ ª Çâu ThÀy cÛng ÇŠu hiŒn diŒn Ç‹ tham
gia, Ç†c diÍn væn và chia sÈ nh»ng n‡i kh° Çau cûa dân t¶c và
ÇÒng bào. ñây là m¶t hình änh ÇËp, rÃt kiên trì, mà trong cu¶c
tranh ÇÃu nào cÛng phäi cÀn có nh»ng con ngÜ©i nhÜ th‰.
HÀu nhÜ s¿ thành lÆp hay t° chÙc cho m†i cÖ cÃu chùa chiŠn,
cách ÇiŠu khi‹n cûa nh»ng Chùa, NiŒm PhÆt ñÜ©ng thu¶c Giáo
H¶i Âu Châu ÇŠu có s¿ Çóng góp š ki‰n thi‰t th¿c cûa ThÀy. Ví
dø vÃn ÇŠ H¶i ThiŒn trong viŒc xây chùa ch£ng hån. Ngay cä
Chùa Viên Giác tåi Çây ngày hôm nay ÇÜ®c thành hình nhÜ th‰,

69

tôi cÛng Çã h†c hÕi ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu hay, ÇËp tØ ThÜ®ng T†a
Thích Minh Tâm rÃt nhiŠu. M§i ÇÀu tôi không hi‹u nghïa cûa
H¶i ThiŒn là gì; nhÜng sau Çó m§i bi‰t là viŒc Çi mÜ®n tiŠn cûa
PhÆt Tº nhÜng không có l©i. Ÿ ViŒt Nam không có vÃn ÇŠ này.
Vì nh»ng chùa chiŠn tåi ViŒt Nam ÇÜ®c xây d¿ng qua s¿ phát
tâm cúng dÜ©ng cûa quš PhÆt Tº. TiŠn có Ç‰n Çâu, xây Ç‰n Çó
và cuÓi cùng rÒi cÛng xong; nhÜng ª ngoåi quÓc thì không
ÇÜ®c. Khi mua nhà hay xây chùa sÓ tiŠn phäi Ùng Çû khi trao
chìa khóa cho mình, mà muÓn có Çû tiŠn trong m¶t th©i gian
nhÃt ÇÎnh nào Çó, chÌ có 2 cách mà thôi. Cách thÙ nhÃt là Çi vay
ngân hàng; nhÜng cách nÀy thì tiŠn lãi nhiŠu l¡m. Ví dø vay
100.000 ñÙc Mã, sau 15 næm sÓ tiŠn phäi trä cä vÓn lÅn l©i cho
ngân hàng là 200.000 ñÙc Mã, nghïa là gÃp Çôi. NhÜng cÛng
có nhiŠu ngân hàng không muÓn cho m¶t t° chÙc tôn giáo vay,
nhÃt là viŒc vay Ç‹ xây chùa. TrÜ©ng h®p nÀy tôi Çã có kinh
nghiŒm. N‰u quš vÎ nào muÓn bi‰t thêm, xin Ç†c quy‹n "Chùa
VIÊN GIÁC" xuÃt bän næm 1994 Ç‹ hi‹u rõ. ChÌ có H¶i ThiŒn
là tÜÖng ÇÓi °n thÕa. Nghïa là quš PhÆt Tº cho chùa vay m¶t sÓ
tiŠn, mà có nhiŠu ngÜ©i nhÜ vÆy, thì sÓ tiŠn cÛng gÀn b¢ng sÓ
tiŠn cûa ngân hàng cho vay; nhÜng hÀu nhÜ không có ÇiŠu kiŒn
gì cä. Sau Çó Chùa rút thæm hoàn låi sÓ tiŠn H¶i ThiŒn Ãy trong
m‡i tháng mÃy c° phÀn. N‰u giä sº trong tháng Ãy không hoàn
trä ÇÜ®c, ThÀy Trø Trì hay Ban TrÎ S¿ cÛng có th‹ vi‰t thÜ cho
PhÆt Tº ÇÜ®c nhÆn phÀn H¶i ThiŒn Ãy, gia hån thêm m¶t th©i
gian n»a, khi nào có tiŠn së trä. Së không có vÃn ÇŠ gì xäy ra.
N‰u trÜ©ng h®p ngân hàng, trong 3 tháng liên tøc không trä
ÇÜ®c, có th‹ bÎ xi‰t nhà ho¥c xi‰t chùa. Vä låi tiŠn l©i phäi Çóng
cho ngân hàng, cÛng là tiŠn cûa PhÆt Tº góp vào, chÙ chùa làm
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gì có l®i mà có th‹ Çóng ÇÜ®c. Vì vÆy n‰u PhÆt Tº hi‹u ÇÜ®c
vÃn ÇŠ nÀy thÆt quš hóa bi‰t bao. Ngoài viŒc cúng dÜ©ng ra,
PhÆt Tº còn cho mÜ®n n»a thì ch¡c ch¡n viŒc së thành t¿u.
Cách làm nÀy ch¡c các ngân hàng cÛng không vui mÃy; nhÜng
ngân hàng thì cÀn s¿ an toàn trong viŒc trä n®, còn chúng ta thì
không có phÜÖng tiŒn. Vä låi Çây là viŒc công ích tØ thiŒn chÙ
không phäi là viŒc l®i låc cho cá nhân; nên có lë cÛng không sai
luÆt ÇÎnh tåi Âu Châu nÀy mÃy.
TÃt cä nh»ng k‰ hoåch Ãy, cá nhân tôi ÇŠu h†c tØ ThÜ®ng T†a
Thích Minh Tâm và nhiŠu chùa, nhiŠu H¶i tåi Âu Châu nÀy
cÛng vÆy. Tôi không bi‰t ThÀy Ãy h†c tØ ai, chÜa nghe ThÀy
nói; nhÜng thành quä nÀy tåi Âu Châu, n‰u không có ThÜ®ng
T†a Thích Minh Tâm chÌ vë thì các chùa tåi Çây không có lÓi
thoát. Nay tu°i Ç©i ThÀy Çã hÖn 60, m¶t loåi tu°i th† cûa th‰
gian; nhÜng ThÀy cÛng phäi còn cáng Çáng nhiŠu tr†ng trách
cûa Giáo H¶i và nhÃt là ngôi chùa Khánh Anh Çang xây d¿ng,
to l§n nhÃt nhì tåi Âu Châu, trong giai Çoån nÀy và 5 hay 10
næm n»a m§i hoàn thành. ñó không phäi là m¶t vÃn ÇŠ ÇÖn
thuÀn, mà cÀn phäi có nhiŠu nghÎ l¿c và nhiŠu s¿ Çóng góp, tr®
duyên Ç‰n tØ m†i nÖi.
TØ næm 1990 Ç‰n nay (1997) tôi cÛng vÅn gi» nhiŒm vø T°ng
ThÜ Kš cûa Giáo H¶i Âu Châu. Ngoài ra tôi cÛng là thành viên
cûa Thanh Niên Tæng Ni trong H¶i ñÒng Tæng Già Th‰ Gi§i
n»a. Quš vÎ Ç†c ti‹u sº cûa tôi trong quy‹n Chùa VIÊN GIÁC
rÒi, thi‰t tÜªng ª Çây không nh¡c låi lÀn n»a. Vì nó cÛng chÌ
tÀm thÜ©ng nhÜ bao s¿ tÀm thÜ©ng khác cûa th‰ gian thôi.
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Nghïa là tôi vÅn là m¶t con ngÜ©i, nhÜ bao con ngÜ©i khác, có
giÆn, h©n, buÒn, vui v.v... nhÜng nhÎp Ç¶ nhiŠu hay ít, hay nói
khác Çi là tùy theo Ç¶ làm chû cûa mình Ç‰n Çâu mà thôi. Tôi
không có tài; nhÜng vì quš ThÀy và quš PhÆt Tº thÜÖng, m‰n,
kính tr†ng, phøc v.v... nên m§i tin tÜªng mà giao phó trách
nhiŒm Ãy thôi, chÙ tôi là kÈ xuÃt thân tØ ch‡ quê mùa cûa xÙ
Quäng, n‰u không có ÇÜ®c con ÇÜ©ng ti‰n thân qua s¿ xuÃt gia
h†c Çåo thì ngày nay tôi cÛng chÌ là m¶t ngÜ©i nông dân chân
lÃm tay bùn nhÜ bao nhiêu ngÜ©i khác ª tåi quê hÜÖng ÇÃy thôi.
Ngày nay nghï låi mình Çã ÇÜ®c gì, thì Çây là k‰t quä.
VŠ h†c l¿c, không hÖn ngÜ©i và cÛng không thua ngÜ©i. Nghïa
là không tŒ l¡m mà cÛng không giÕi l¡m. NgÜ©i ta nói mình
hi‹u và nghe ÇÜ®c và ngÜ®c låi khi mình nói ngÜ©i khác cÛng
hi‹u ÇÜ®c và nghe ÇÜ®c.
VŠ PhÆt h†c, không cao siêu mà cÛng không Ç‰n n‡i tŒ. Nghïa
là giáo Çi‹n không hoàn toàn thông suÓt; nhÜng cÛng không có
nghïa là bÎ bí lÓi khi phäi luÆn bàn.
VŠ væn chÜÖng, thÖ phú, không hay cÛng không dª. Vi‰t væn
không phäi là m¶t cái nghŠ; nhÜng n‰u cÀn vi‰t thì m†i ÇŠ tài
có th‹ vi‰t ÇÜ®c. Tuy vi‰t không hay; nhÜng thÜ©ng hay thích
vi‰t. Vi‰t cho mình, vi‰t cho Ç©i và vi‰t cho nh»ng gì cÀn vi‰t.
Væn cûa tôi rÃt bình dÎ, nghï nhÜ th‰ nào thì vi‰t nhÜ th‰ Ãy.
Tâm hÒn mình sao thì diÍn tä nguyên vËn nhÜ vÆy, không hoa
hòe. ñôi lúc cÛng có chút ti‹u thuy‰t hóa; nhÜng Çó cÛng là 2
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m¥t trái phäi cûa cu¶c Ç©i.
VŠ Ùng phó, Çåo tràng hay nói Çúng hÖn là nghi lÍ, không giÕi
cÛng không dª. Nghïa là nh»ng nghi lÍ cûa ThiŠn Môn ÇŠu có
th‹ tham gia ÇÜ®c. Tøng kinh không hay nhÜ m¶t sÓ quš ThÀy
khác; nhÜng lúc nào cÛng muÓn cÀu ti‰n h†c hÕi và sºa mình.
VŠ ngoåi giao cÛng vÆy, không dª cÛng không giÕi. Nh© bi‰t
nhiŠu ngoåi ng» nên rÃt thong thä trong viŒc ti‰p chuyŒn v§i
khách, hay tham d¿ nhiŠu lÍ h¶i khác nhau. ñây không phäi là
s¿ thành công vŠ næng khi‰u, mà là k‰t quä cûa s¿ miŒt mài
trong quá khÙ và ÇiŠu Ç¥c biŒt là thích h†c ngoåi ng». Ngay cä
bây gi© cÛng vÅn còn h†c nhiŠu loåi ngoåi ng» khác nhau.
VŠ t° chÙc, Çã Çi h†c hÕi nhiŠu nÖi và ngay cä tØ SÜ phø cûa
mình tåi quê hÜÖng; nên tôi Çã bi‰n ch‰ thành cûa chùa Viên
Giác tåi xÙ nÀy. Vì vÆy, v§i tôi, cái gì cÛng không hoàn häo, mà
cái gì cÛng không chÎu bó tay. Tôi có th‹ nói chuyŒn v§i T°ng
ThÓng ª ñài Loan, Thû TÜ§ng Singapore, hay ª ñÙc và các xÙ
khác; nhÜng ÇÒng th©i tôi cÛng có th‹ Çi lau nhà và lau cÀu tiêu
bÃt cÙ nÖi Çâu cÀn Ç‰n mình. Tôi không giÕi; nhÜng có th‹
dùng ÇÜ®c ª m¶t sÓ phÜÖng diŒn vØa k‹ trên, nên m§i xây d¿ng
thành t¿u ÇÜ®c ngôi chùa Viên Giác nhÜ th‰ và m†i ngÜ©i Ç‰n
v§i tôi, v§i chùa, có lë ª nhiŠu phÜÖng diŒn khác nhau, chÙ
không phäi chÌ có m¶t.
Nay thì tu°i Çã gÀn 50 rÒi. Th©i gian trôi nhanh quá, Çã làm
ÇÜ®c rÃt nhiŠu viŒc; nhÜng thÆt ra cÛng chÜa làm ÇÜ®c gì cä. Vì
trÜ§c mình Çã có ngÜ©i làm rÒi. Nay Çang có ngÜ©i làm nhÜ th‰
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và tÜÖng lai cÛng së có nhiŠu ngÜ©i làm nhÜ vÆy. Nên cu¶c Ç©i
cûa tôi thÜ©ng quán 2 ch» "nhÜ thÎ" Ç‹ làm hành trang trong
cu¶c sÓng h¢ng ngày. Có rÃt nhiŠu ngÜ©i thÜÖng, m‰n, kính
tr†ng, phøc tôi; nhÜng ÇÒng lúc Ãy cÛng có nghïa là có nh»ng
ngÜ©i không thÜÖng mình, không m‰n mình, không phøc mình
và ngay cä viŒc không kính tr†ng mình n»a. TÃt cä chÌ là "nhÜ
thÎ"; nghïa là nhÜ th‰ ÇÃy. Tôi tÆp hi‹u ñ©i và ñåo nhÜ vÆy Ç‹
ÇÜ®c an tâm hÖn; còn thÎ phi nhÖn ngã, bÌ thº v.v... thì ª th‰
gian nÀy Çâu có ai thi‰u, ai cÛng dÜ thØa muÓn Çem san sÈ cho
kÈ khác. Trong khi Çó thì tình thÜÖng và trí tuŒ, phÜ§c ÇÙc
thi‰u thÓn m¶t cách rÃt trÀm tr†ng mà rÃt hi‰m ngÜ©i Çi ki‰m
tìm. Vä chæng cái bä công danh, mùi phú quš nó làm cho con
ngÜ©i không có lÓi thoát? Là m¶t ngÜ©i tu, ch¡c ch¡n ta phäi
h†c hai ch» "Vô ThÜ©ng" thÆt thu¶c lòng Ç‹ m†i s¿ viŒc xäy ra
trong cu¶c Ç©i nÀy phäi š thÙc m¶t cách triŒt Ç‹ vÆy.
ThÜ®ng T†a Thích Tánh ThiŒt, ViŒn chû chùa ThiŒn Minh tåi
Lyon, Pháp, là Ñy Viên Tæng S¿, m¶t Ñy Viên rÃt quan tr†ng
trong Giáo H¶i tØ ngàn xÜa và ngay cä ngày nay. N‰u m¶t Giáo
H¶i mà chÜ Tæng, Ni không sÓng theo gi§i luÆt và phép løc hòa
thì Giáo ñoàn Çó së bÎ tan v«. M¶t tôn giáo träi qua hÖn 2.500
næm lÎch sº tuy có thæng trÀm Çó; nhÜng bän th‹ cûa Tæng Già
bao gi© cÛng phäi thanh tÎnh m§i vÜ®t qua ÇÜ®c nh»ng khó
khæn trª ngåi. N‰u trong Çoàn th‹ Tæng Già Ãy có kÈ nÀy làm
sai, kÈ kia không phäi là do nghiŒp l¿c cûa m‡i ngÜ©i, phäi t¿
sám hÓi æn næn. Còn Tæng Già phäi hi‹u cho Çû nghïa là m¶t
Çoàn th‹ hòa h®p. N‰u không có t° chÙc và chÜ Tæng Ni không
tôn tr†ng gi§i luÆt thì ch¡c ch¡n Giáo H¶i Çó không tÒn tåi, mà
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các b¶ luÆt Tÿ Kheo, Tÿ Kheo Ni, BÒ Tát Gi§i, Sa Di, Sa Di
Ni, ThÙc Xoa Ma Na hay ngay cä Tÿ Ni, Oai Nghi và Quy SÖn
Cänh Sách là nh»ng Hi‰n Pháp cûa PhÆt Giáo Çã quy ÇÎnh m¶t
cách rõ ràng Ç‹ bi‰t ÇiŠu nào Çúng, ÇiŠu nào sai, mà áp døng
vào trong cu¶c sÓng h¢ng ngày. CÛng có l¡m ÇiŠu ngày nay
không còn thích h®p n»a trong các viŒc æn, uÓng, ª, m¥c, thuÓc
thang v.v... nhÜng t¿u chung chÌ n¢m trong 4 Oai Nghi cûa
ngÜ©i tu là ñi, ñÙng, N¢m và NgÒi mà thôi. Vì lë Ãy nên nhiŒm
vø cûa Tæng S¿ cÀn phäi theo dõi, giúp Ç« Tæng Ni trong Giáo
H¶i khi g¥p khó khæn hay t° chÙc nh»ng khóa tu h†c và Çàn
gi§i cho Tæng Ni Ç‹ thæng ti‰n trong cu¶c sÓng mÜu cÀu giäi
thoát cûa mình.
ThÜ®ng T†a Thích Tánh ThiŒt Ç‰n Pháp næm 1980, ban ÇÀu ª
chùa Khánh Anh và sau Çó ThÜ®ng T†a Thích Minh Tâm ÇŠ
nghÎ ThÀy vŠ lo cho chùa ThiŒn Minh ª Lyon. Chùa nÀy trÜ§c
Çây do H¶i PhÆt Giáo tåi vùng nÀy thành lÆp; nên khi ThÀy vŠ
m†i cÖ cÃu væn bän cÛng Çã có ngÜ©i Çäm nhiŒm; nhÜng Ç‰n
khi xây chùa ThiŒn Minh th¿c thø nhÜ ngày hôm nay, k‹ tØ
næm 1984 Ç‰n nay, ThÜ®ng T†a vØa là H¶i TrÜªng, trø trì và
kiêm nhiŒm m†i viŒc ÇiŠu hành cûa H¶i.
Cách thành lÆp H¶i và chùa ª ViŒt Nam khác và ª ngoåi quÓc
cÛng khác. Ÿ ViŒt Nam cÛng có chùa T° ñình, chùa TÌnh H¶i
hay QuÆn H¶i. ñÒng th©i cÛng có nhiŠu chùa do tÜ nhân tåo lÆp
nên; nhÜng vì ViŒt Nam là m¶t xÙ theo PhÆt Giáo Çã lâu Ç©i;
nên có nhiŠu ÇiŠu kiŒn tÜÖng ÇÓi dÍ dãi, không r¡c rÓi nhÜ ª
ngoåi quÓc nÀy. Vì vÆy có m¶t sÓ ThÀy khi bên Çäo m§i qua tœ

75

nån, lúc còn chân Ü§t chân ráo, n‰u không có ngÜ©i hÜ§ng dÅn
thì dÍ bÎ xuÓng tinh thÀn khi ra làm viŒc chung v§i H¶i tåi Çây;
nhÃt là khi mà h† thÃy công sÙc cûa h† Çã Çóng góp vào Çó quá
nhiŠu. NgÜ©i PhÆt Tº dÀu hi‹u Çåo Çi chæng n»a; nhÜng ª Çây
luÆt pháp cho phép h† nhÜ th‰, nên s¿ tÜÖng nhÜ®ng gi»a chÜ
Tæng và PhÆt Tº không th‹ có ÇÜ®c, n‰u ThÀy Ãy không nhi‰p
phøc h† b¢ng con ÇÜ©ng ñåo ñÙc hay phÜÖng diŒn nào khác,
ch¡c ch¡n r¢ng vÎ ThÀy Ãy thÃt båi. NhÜng ª Çây thì ngÜ®c låi,
ThÀy Tánh ThiŒt Çã thành công trong vÃn ÇŠ cäm hóa và chinh
phøc m†i ngÜ©i PhÆt Tº và cuÓi cùng viŒc chùa ThÀy Çã lo tr†n
vËn. Còn PhÆt Tº chÌ gi» vai trò phø mà thôi. NhÜ vÆy phäi là
m¶t ThÀy có bän lãnh và khä næng m§i có th‹ làm ÇÜ®c viŒc Ãy.
Mà thÆt th‰, tØ hai bàn tay tr¡ng cách Çây 13 næm, hiŒn nay
ThÜ®ng T†a Thích Tánh ThiŒt Çã tåo d¿ng ÇÜ®c m¶t ngôi chùa
ThiŒn Minh trÎ giá khoäng 10 triŒu tiŠn Pháp, tÜÖng ÇÜÖng 3
triŒu ñÙc Mã; nhÜng Ç¥c biŒt ª Çây là chùa ThÀy không m¡c n®
ngân hàng, chÌ m¡c n® m¶t ít PhÆt Tº; nhÜng sÓ tiŠn Ãy không
Çáng k‹. Ÿ Çây phäi Ç¥t m¶t câu hÕi m§i là: TØ Çâu và do Çâu
có ÇÜ®c thành quä Ãy? N‰u không phäi do nhân duyên, do ÇÙc
Ç¶ và do khä næng lèo lái cûa ThÀy! Mà ª ngoåi quÓc ngày nay
không phäi chÌ có m¶t ThÜ®ng T†a Thích Tánh ThiŒt nhÜ th‰,
mà có rÃt nhiŠu ThÀy, nhiŠu Cô Çã vì s¿ phát tri‹n cûa ñåo
Pháp và s¿ tÒn tåi cûa Dân T¶c ViŒt Nam ª xÙ ngÜ©i mà Çã
hành xº nhÜ th‰. Hành xº viŒc cÛng không vì mình, mà vì
ngÜ©i, vì viŒc chung, cho nên chÜ PhÆt, chÜ BÒ Tát và chÜ
Long ThÀn h¶ pháp Çã h‡ tr® ThÀy nhÜ vÆy. Dï nhiên Çây là
thành quä cûa PhÆt Tº tåi Lyon nói riêng và tåi kh¡p nÖi trên
th‰ gi§i nói chung; nhÜng n‰u không có nh»ng vÎ Tæng sï nhÜ
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th‰, ch¡c ch¡n PhÆt Giáo ViŒt Nam së không ÇÜ®c phát tri‹n
m¶t cách r¶ng rãi cä chiŠu sâu cûa ñåo Pháp, lÅn chiŠu dài cûa
lÎch sº vÆy.
ThÜ®ng T†a Thích Tánh ThiŒt, tán, tøng rÃt hay, ÇÀy Çû thiŠn
l¿c; nên Çây cÛng có th‹ là m¶t y‰u tÓ quan tr†ng Ç‹ thành
công trong viŒc PhÆt s¿ cûa ThÀy. Ch» vi‰t cûa ThÀy tuy không
ÇËp mÃy; nhÜng Nho h†c và Hán h†c ngày nay mà còn ÇÜ®c
nh»ng ngÜ©i nhÜ ThÀy, quä là ÇiŠu quš hóa vô cùng. ThÀy rÃt
bình dân, xuŠ xòa và rÃt hæng say trong m†i công viŒc lao Ç¶ng
cÛng nhÜ xây cÃt chùa chiŠn, mà ÇiŠu này nÖi tôi là m¶t s¿
khi‰m khuy‰t. Tôi có th‹ vi‰t bao nhiêu trang giÃy trong cùng
m¶t lúc; nhÜng rÃt khó có th‹ nâng m¶t vÆt n¥ng 50 kg. Tôi
không là m¶t công tº trong chùa chiŠn; nhÜng vÓn dï tØ nhÕ
Ç‰n l§n chÌ quen v§i cây vi‰t, nên tôi Çã không ÇÜ®c nhÜ ThÀy.
ñây cÛng là cách thành công cûa ThÀy trong khi xây d¿ng ngôi
chùa ThiŒn Minh tåi Lyon vÆy.
Bây gi©, có ai Çó là khách thÆp phÜÖng Çi ngang qua vùng
Lyon, ghé thæm chùa, thÃy phong cänh ÇËp Çë, nguy nga tráng
lŒ cûa ngôi chùa, ch¡c ch¡n phäi nh§ nghï Ç‰n ThÀy, là ngÜ©i
Çã bÕ bi‰t bao nhiêu tâm l¿c và sÙc l¿c Ç‹ ki‰n tåo nên ngôi
chùa Ãy. RÒi 100 hay mÃy træm næm sau n»a, có ai Çó së Çi qua,
hay bi‰t Çâu trong ki‰p luân hÒi sinh tº, ThÜ®ng T†a Thích
Tánh ThiŒt së vì l©i nguyŒn mà vŠ Çây Ç‹ hóa Ç¶ chúng sanh,
thì nh»ng dÃu chân mòn theo th©i gian næm tháng cûa ki‰p
nhân sinh, së kéo lui ThÀy vŠ dï vãng Ç‹ nh§ låi m¶t Çoån
ÇÜ©ng mà mình Çã bÕ xÙ ra Çi Ç‹ mang ñåo vào ñ©i và ngày
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hôm nay mình vÅn còn có cÖ duyên Ç‹ trª låi, nhìn ng¡m công
trình xÜa, Ç‹ tô bÒi thêm m¶t giai Çoån cûa lÎch sº tâm linh và
chính nh»ng lúc Ãy tâm ThÀy së chùng xuÓng, hiŒn lên nÖi A
L®i Gia ThÙc cûa mình không bi‰t bao nhiêu là hình änh cûa
quá khÙ Çã trôi qua, mà lúc Ãy có lÀn ThÀy Çã là Ñy Viên Tæng
S¿ cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Âu Châu.
Ni SÜ Thích N» DiŒu Tâm, ViŒn chû Ni ViŒn Bäo Quang,
Hamburg, ñÙc QuÓc, là Thû QuÏ cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt
Nam ThÓng NhÃt Âu Châu.
Tôi bi‰t Ni SÜ Thích N» DiŒu Tâm tØ khi ª quê nhà. Nhà cûa
Ni SÜ và nhà cûa tôi ª cách xa chÌ m¶t ÇÜ©ng mÜÖng. Trong
làng tôi hay nói Çúng hÖn là trong xã cûa tôi ª thu¶c vŠ miŠn
ÇÒng b¢ng trung châu cûa tÌnh Quäng Nam, n¢m cånh con sông
Thu BÒn, bÓn mùa mang phù sa Ç‰n cho ÇÃt Çai trÒng tr†t,
ÇÒng th©i cÛng mang tai h†a Ç‰n cho ngÜ©i dân tåi Çây, nhÃt là
nh»ng trÆn løt kinh thiên Ç¶ng ÇÎa vào næm 1964 và 1966. Nhà
cºa, trâu, bò, heo, gà và dï nhiên là cä hoa mÀu ÇŠu bÎ cuÓng
trôi theo dòng nÜ§c. M†i ngÜ©i Çói và ch‰t vô sÓ k‹. Dòng sông
nÀy là m¶t trong nh»ng dòng sông chính cûa tÌnh Quäng Nam.
Tuy quê hÜÖng xÙ Quäng nghèo, mà Çã sän sinh ra ÇÜ®c nhiŠu
ngÜ©i con cûa lÎch sº nhÜ Phan Châu Trinh, Huÿnh Thúc
Kháng, Ôn ´ch Khiêm, Hoàng DiŒu v.v... th©i nào cÛng có
nhiŠu tÜ§ng tài và nhiŠu ngÜ©i khoa bäng, thi cº Ç‡ Çåt ra làm
quan. NhÜng có m¶t ÇiŠu cÛng hÖi lå là ngÜ©i Quäng Nam càng
xa quê bao nhiêu thì càng æn nên làm ra, h†c hành Ç‡ Çåt cao
bÃy nhiêu. Có lë cái hÒn thiêng sông núi Ãy Çã hun Çúc nên con
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ngÜ©i cûa xÙ Quäng Nam chæng? Trong m¶t tÌnh Quäng Nam
ch¡c có ít nhÃt cÛng không dÜ§i 400 ngÜ©i Çi tu, riêng xã
Xuyên MÏ, nÖi mà tôi sinh ra Çó Çã có t§i hÖn 40 ngÜ©i Çi xuÃt
gia cÀu Çåo giäi thoát. TØ næm 1957 Ç‰n nay Çúng 40 næm, xã
tôi Çã có ÇÜ®c nh»ng con ngÜ©i nhÜ th‰; không phäi vì thÃt tình
hay công danh không thành Çåt mà bÕ Çi tu. HÀu h‰t nh»ng
ngÜ©i Çi xuÃt gia ª Çây ÇŠu vì lš tÜªng. Vì th‰ suÓt hÖn 40 næm
v§i bao thº thách v§i gió sÜÖng và cåm bÅy cûa cu¶c Ç©i;
nhÜng hÀu nhÜ nh»ng ngÜ©i tu nÀy h† không nän chí. H† Çã có
lòng tin thÆt v»ng ch¡c; nên tØ Ãy Ç‰n nay chÌ có m¶t hay hai
ngÜ©i hoàn tøc, trª låi v§i cu¶c sÓng th‰ trÀn. Cho hay cái hÒn
thiêng sông núi, ÇÎa lš và con ngÜ©i nó cÛng gi» m¶t vai trò
quan tr†ng trong š chí lÆp nên công danh s¿ nghiŒp ª Ç©i, hay
gÀy d¿ng s¿ nghiŒp giäi thoát cûa m‡i ngÜ©i tu chæng?
Ni SÜ DiŒu Tâm ra Çi tØ nÖi chÓn Ãy và sau nh»ng næm ª chùa
Bäo Th¡ng tåi H¶i An tØ næm 1957, sau Çó ra chùa Bäo Quang
tåi ñà N¤ng tu h†c và làm viŒc trong Cô Nhi ViŒn DiŒu ñÎnh
cho Ç‰n næm 1975, sau Çó cÛng có ra vô Sàigòn và næm 1984
Ni SÜ Çã sang ñÙc v§i lš do có ngÜ©i em ru¶t Çã du h†c tåi
Çây. ñó là PhÆt Tº ThÎ Minh Væn Công Trâm. Trâm là bån cÛ
h†c cùng trÜ©ng Ti‹u h†c v§i tôi và ngày hôm nay tôi có m¥t
tåi ñÙc phÀn l§n là nh© Trâm ª thuª ban ÇÀu. N‰u không có
Trâm lo l¡ng giÃy t© tØ NhÆt sang ñÙc tØ næm 1977 thì Ç©i tôi
låi có nhiŠu khúc quanh khác n»a.
Trâm bây gi© là Bác sï và Çã quy y v§i tôi tØ nh»ng næm tôi
m§i Ç‰n ñÙc, nên m§i có pháp danh b¡t ÇÀu tØ ch» THỊ. Còn
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v® Trâm, ThÎ Vân HÒ Thœ KiŠu quy y v§i ThÜ®ng T†a Thích
NhÜ Vån, cÛng là ngÜ©i tôi Çã gi§i thiŒu cho Trâm và KiŠu tØ
NhÆt Ç‰n ñÙc tØ næm 1980. Ngoài ra Nguyên ñåo Væn Công
TuÃn là m¶t PhÆt Tº thuÀn thành, em ru¶t cûa Ni SÜ cÛng Çã
giúp Ni SÜ rÃt nhiŠu trong viŒc ÇiŠu hành công viŒc H¶i và
Chùa trong giai Çoån lúc ban ÇÀu. Sau Çó thành hôn v§i ThÎ
ChÃn La PhÃn cÛng là ÇŒ tº tåi gia cûa tôi. NhÜ vÆy m¶t gia
Çình sùng Çåo tØ quê hÜÖng, qua Çây cÛng g¥p toàn là nh»ng
thuÆn duyên cho viŒc th¿c hành giáo lš thÆm thâm vi diŒu cûa
ñÙc PhÆt. Quä là phÜ§c báu vô ngÀn.
ThÎ Minh Væn Công Trâm trong nh»ng ngày ÇÀu cÛng Çã h‡ tr®
tôi rÃt nhiŠu v§i ThÎ ChÖn Ngô Ng†c DiŒp Çã t° chÙc thành lÆp
H¶i Sinh Viên và KiŠu Bào PhÆt Tº tåi ñÙc tØ næm 1978 và sau
Çó Ç°i thành H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam Tœ Nån tåi ñÙc QuÓc.
Riêng NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên Giác là tiŠn thân cûa Chùa Viên
Giác trong hiŒn tåi cÛng Çã ÇÜ®c quš anh chÎ em Sinh Viên
PhÆt Tº h‡ tr® tôi m¶t cách nhiŒt thành, nên m§i tÒn tåi cho Ç‰n
ngày hôm nay. ÷n nghïa Ãy trong Ç©i, tôi së không bao gi©
quên cä. "NgÜ©i làm Ön nên quên và kÈ chÎu Ön nên nh§". ñó là
câu tøc ng» cûa ngÜ©i xÜa và câu nÀy có lë vÅn mãi còn giá trÎ
v§i con ngÜ©i cÛng nhÜ muôn vÆt.
Có m¶t ÇiŠu cÛng phäi cäm Ön Ni SÜ DiŒu Tâm; n‰u næm 1984
Ni SÜ không qua ñÙc, thì tôi không có cÖ h¶i Ç‹ có mÓi liên låc
trª låi v§i quê hÜÖng và ThÀy T° cÛng nhÜ bån ñ©i, bån ñåo
Çã xa cách trÜ§c næm 1975 và nh»ng næm 1975 Ç‰n 1980 là
nh»ng næm tåi ViŒt Nam kinh t‰ khó khæn, lòng ngÜ©i ly tán.
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CÛng vì thân tình v§i quê hÜÖng, v§i bån bè Çó mà s¿ liên hŒ Ãy
tôi vÅn gi» cho Ç‰n ngày hôm nay. Bao nhiêu thæng trÀm, thay
Ç°i cûa cu¶c Ç©i, nó chÌ là nh»ng vÃn ÇŠ thº thách cho tâm thÙc
cûa mình mà thôi.
Chùa Bäo Quang hay Ni ViŒn Bäo Quang tåi Hamburg Çã ÇÜ®c
thành lÆp trong nh»ng ÇÀu næm thÆp niên 90, trong khi chùa
Viên Giác tåi Hannover Çang xây d¿ng; nên thuª Ãy tôi Çã
không Çóng góp ÇÜ®c m¶t vài công viŒc tr¿c ti‰p nào; nhÜng hy
v†ng trong tÜÖng lai, n‰u Ni B¶ tåi ñÙc phát tri‹n nhiŠu hÖn,
ch¡c ch¡n tôi së không thi‰u s¿ Çóng góp cûa mình vào Çó.
VŠ Ñy Viên Ho¢ng Pháp nhiŒm kÿ ÇÀu do ñåi ñÙc Thích NhÃt
ChÖn và ñåi ñÙc Thích ThiŒn HuŒ Çäm nhiŒm. Bây gi© cä hai
ThÀy Çã lên ThÜ®ng T†a và là hai vÎ giäng sÜ rÃt n°i ti‰ng cûa
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Âu Châu.
ThÜ®ng T†a Thích NhÃt ChÖn bây gi© là Ñy Viên Giáo Døc và
ThÜ®ng T†a Thích ThiŒn HuŒ là Ñy Viên Hoàng Pháp. Cä hai
ThÀy trÜ§c Çây theo diŒn Çoàn tø gia Çình Çã sang Pháp, ÇÎnh
cÜ tåi Marseille, Çã có lÀn ª chùa Pháp Hoa v§i Hòa ThÜ®ng
Thích ThiŠn ñÎnh. Sau Çó Ç°i lên Paris và trú ngø tåi chùa
Khánh Anh tØ hÖn 10 næm nay.
Hai ThÀy là hai anh em ru¶t, giÓng nhÜ tôi v§i ThÀy Bäo Låc;
nhÜng thân tình hÖn, cùng ª m¶t chùa, ª chung trong m¶t
phòng và š ki‰n thì hay trao Ç°i v§i nhau, m‡i khi m¶t trong
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hai ngÜ©i cÀn Ç‰n.
Gia Çình cûa hai ThÀy là gia Çình h†c thÙc, ông cø thân sinh
cûa hai ThÀy có tên là NguyÍn Væn Tåo, là Tác giä cûa hai b¶
Anh-ViŒt và ViŒt-Anh t¿ Çi‹n rÃt n°i ti‰ng trong gi§i h†c giä
cûa ViŒt Nam. Ngoài ra hai ThÀy cÛng có m¶t ngÜ©i anh Çang
dåy tåi ñåi H†c Havard, MÏ; thông thåo ti‰ng Sanscrit và tác
giä cûa b¶ ThiŠn ñåo Tu TÆp có pháp danh là Nguyên Hånh.
Sinh ra trong m¶t gia Çình nhÜ th‰ ¡t h£n ÇÜ®c änh hÜªng rÃt
nhiŠu vŠ cách giáo døc con cái cûa mË cha và anh chÎ; nên khi
l§n lên, h†c ª ñåi H†c Vån Hånh và Çi xuÃt gia, Çó là nh»ng
môi trÜ©ng khi‰n quš ThÀy có nhiŠu ÇiŠu kiŒn nghiên cÙu sâu
hÖn vŠ giáo lš ñåi ThØa, Ç¥c biŒt vŠ Tánh Không và TÎnh ñ¶.
N‰u ai Çó nghe ÇÜ®c ThÜ®ng T†a Thích ThiŒn HuŒ giäng pháp
m¶t lÀn, không th‹ nào không muÓn nghe thêm lÀn thÙ hai n»a.
ThÀy giäng rÃt lÜu loát, hoåt bát. Có lÓi nói chinh phøc ngÜ©i
nghe, nhÃt là khi ThÀy giäng vŠ Phát BÒ ñŠ Tâm, làm cho
ngÜ©i nghe l¡ng Ç†ng tâm tÜ cûa mình Ç‹ trª vŠ v§i n¶i tâm sâu
th£m, vÓn h¢ng thanh tÎnh Ãy. ThÀy Ç¥c biŒt có trí nh§ rÃt dai
và thu¶c nhiŠu tình ti‰t cÛng nhÜ nhân vÆt trong các truyŒn Tàu.
Do vÆy khä næng ch†n l†c cho vào tâm thÙc cûa ThÀy vŠ các
mÄu chuyŒn cûa PhÆt Giáo, ÇÓi v§i ThÀy ThiŒn HuŒ không khó
mÃy.
ThÜ®ng T†a Thích NhÃt ChÖn, bào huynh cûa ThÀy ThiŒn HuŒ,
là ngÜ©i ÇiŠm tÌnh và hay Çi vào trong sâu th£m cûa tri‰t h†c
Tánh Không, Bát Nhã, BÃt NhÎ; nên nhiŠu lúc nghe không hi‹u
gì cä; nhÜng n‰u ai Çó Çã có duyên nghe ThÀy NhÃt ChÖn giäng
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rÒi thì không th‹ nào quên ÇÜ®c. H† thÜ©ng hay nói r¢ng: ThÀy
NhÃt ChÖn giäng rÃt hay, tuyŒt diŒu; nhÜng nhiŠu khi cÛng "bÓc
khói". Danh tØ Ãy dùng Ç‹ chÌ trång thái khó khæn khi liÍu ng¶
ÇÜ®c tính không, quá Çúng. Vì vÆy khi nghe ThÀy ThiŒn HuŒ
giäng thì cÛng nên nghe ThÀy NhÃt ChÖn giäng Ç‹ trí óc ÇÜ®c
quân bình.
Bây gi© hai ThÀy tu°i Ç©i trên 45 và dÜ§i 50; còn khä næng và
sÙc l¿c rÃt nhiŠu Ç‹ phøc vø cho Giáo H¶i và lš tÜªng ho¢ng
pháp Çó. Do vÆy nÖi Çâu có s¿ hiŒn diŒn cûa quš ThÀy là nÖi Ãy
có nhiŠu h†c viên, gi§i tº t§i tham cÀu h†c Çåo.
Hai ThÀy và tôi Çã có cÖ duyên làm viŒc Çåo tåi Âu Châu cÛng
nhÜ Canada trong hÖn 10 næm nay: nên cÛng Çã hi‹u bi‰t nhau
rÃt nhiŠu và mong r¢ng nh»ng næm tháng còn låi cûa cu¶c Ç©i,
quš ThÀy có cÖ h¶i Çóng góp phÀn mình vào công viŒc ho¢ng
pháp Ç‹ viŒc giáo hóa chúng sanh tåi Châu Âu nÀy ÇÜ®c l®i låc
nhiŠu hÖn.
Ñy Viên Thanh Niên PhÆt Tº lúc bÃy gi© là ñåi ñÙc Thích Trí
Minh. Bây gi© ThÀy Çã ÇÜ®c Giáo H¶i tÃn phong lên hàng
ThÜ®ng T†a, ThÀy Çang trø trì chùa Khuông ViŒt tåi Oslo và là
H¶i TrÜªng H¶i PhÆt Giáo tåi Na Uy. ThÀy l§n hÖn tôi Ç¶ 3
tu°i; nhÜng tâm hÒn ThÀy rÃt trÈ trung, vui vÈ, lúc nào cÛng
hoåt bát, nói chuyŒn không ngØng và thích h®p cho m†i lÙa tu°i
tØ già Ç‰n trÈ. ñŠ tài cûa ThÀy tuy không sâu s¡c nhÜ ThÀy
NhÃt ChÖn; nhÜng Çã làm cho nhiŠu ngÜ©i cÜ©i v« bøng trong
nh»ng mÄu chuyŒn khôi hài cûa chÓn ThiŠn Môn. Tôi vÅn
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thÜ©ng hay nói v§i ThÀy r¢ng: ThÀy nên biên thành m¶t quy‹n
sách, lÃy tên là "Giai thoåi ThiŠn Môn" thì hay bi‰t mÃy. ThÀy
cÜ©i và bäo r¢ng: Nói thì dÍ cÜ©i, chÙ vi‰t thành væn Ç‹ Ç†c thì
khó cÜ©i l¡m. Có lë ÇiŠu Ãy Çúng.
TØ nh»ng Ç¥c Çi‹m Ç¥c biŒt Ãy, ThÀy ÇÜ®c Giáo H¶i cº vào
chÙc vø Ñy Viên Thanh Niên và Gia ñình PhÆt Tº quä là ÇiŠu
xÙng Çáng vô cùng. Ngoài khä næng k‹ chuyŒn, thuy‰t pháp ra,
ThÀy còn có m¶t âm ÇiŒu tán, tøng, rÃt du dÜÖng trÀm b°ng,
khi‰n ai nghe qua cÛng muÓn phát tân cÀu Çåo giäi thoát. Ngày
xÜa và ngay cä ngày nay cÛng vÆy, ngôn ng» ÇÜ®c th‹ hiŒn qua
thÖ væn vÅn dÍ Çi vào lòng ngÜ©i hÖn. Ÿ Çây là nh»ng bài kinh,
bài kŒ cûa PhÆt Giáo cÛng thu¶c dång thÖ væn, nên khi tán,
tøng, có âm ÇiŒu du dÜÖng trÀm b°ng, dÍ cäm hóa con ngÜ©i
lúc vui cÛng nhÜ lúc buÒn.
Ñy Viên CÜ Sï do ñåi ñÙc Thích Quäng Bình Çäm nhiŒm tØ
ngày Ãy cho Ç‰n nay và hiŒn tåi ThÀy Çã ÇÜ®c Giáo H¶i tÃn
phong lên hàng ThÜ®ng T†a, lo lãnh Çåo tinh thÀn cûa PhÆt
Giáo tåi ñan Måch.
Trong th©i gian qua, ThÀy cÛng Çã bÕ rÃt nhiŠu công sÙc vào
cho các PhÆt s¿ tåi các ÇÎa phÜÖng ª ñan Måch cÛng nhÜ cûa
Giáo H¶i Trung ÐÖng Âu Châu, nhÜng PhÆt s¿ tåi ñan Måch
sau hÖn 10 næm làm viŒc, ThÀy cÛng không phäi chÌ g¥p toàn
thuÆn duyên không, mà Çôi khi nghÎch cänh cÛng làm ThÀy nän
lòng.
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ThÀy thuy‰t pháp và tøng kinh không hay nhÜ nhiŠu ThÀy
khác; nhÜng Hán væn rÃt lão luyŒn. Vì lúc nhÕ có tu h†c tåi các
PhÆt H†c ViŒn ª miŠn Trung và chính vì vÆy, môi trÜ©ng dåy
các PhÆt H†c ViŒn rÃt thích h®p v§i ThÀy. TØ næm 1996 và næm
nay 1997 suÓt hai mùa an cÜ nÀy, ThÀy Çã vŠ chùa Viên Giác
tåi Hannover, cùng tu h†c và cùng giäng kinh, luÆt, luÆn b¢ng
ch» Hán cho quš Cô quš Chú xuÃt gia, cÛng nhÜ nh»ng PhÆt
Tº tåi gia Çang hÜ§ng vŠ con ÇÜ©ng giäi thoát.
MÖ Ü§c cûa ThÀy là muÓn tåi Âu Châu có m¶t PhÆt H†c ViŒn
Ç‹ Çào tåo Tæng tài. Chính vì th‰ næm 1995 khi có phiên h†p
cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Häi Ngoåi tåi
chùa Viên Giác, Hannover, Ça sÓ chÜ Tæng Ni ÇŠu ÇÒng š bi‰n
nÖi Çây thành m¶t PhÆt H†c ViŒn và cá nhân tôi cÛng rÃt tán
thành vŠ š ki‰n Ãy.
VŠ lãnh v¿c CÜ sï ThÀy ít thành công hÖn lãnh v¿c Tæng sï, lo
cho Tæng sï tu h†c. Vì vÆy ª lãnh v¿c nÀy ch¡c ThÀy cÀn thêm
nh»ng ngÜ©i phø tá Ç¡c l¿c hÖn.
VŠ Ñy Viên Nghi LÍ, ñåi ñÙc Thích Quán Không Çäm nhiŒm.
ThÀy ÇÜ®c Giáo H¶i truy phong lên ThÜ®ng T†a nhân lúc ThÀy
viên tÎch vào cuÓi næm 1995 tåi Na Uy lúc tu°i Ç©i m§i 42. Quä
thÆt cu¶c Ç©i là vô thÜ©ng, ai hi‹u ÇÜ®c s¿ sÓng ch‰t ra sao? có
Çó rÒi mÃt Çó. Nh»ng gì ñÙc PhÆt Çã dåy cách Çây mÃy ngàn
næm vŠ trÜ§c và nh»ng gì Çã xäy ra trong quá khÙ, dÅn Ç‰n hiŒn
tåi hay vÎ lai ch¡c ch¡n së không thay Ç°i m¶t mäy may nào. Vì
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bän chÃt cûa cu¶c Ç©i là bi‰n Ç°i.
ThÀy là m¶t ngÜ©i có gi†ng xÜ§ng và tán tøng rÃt hay, có th‹
nói là hay nhÃt tåi Âu Châu lúc bÃy gi©. ThÀy Çã ngÒi Çàn chÄn
t‰ tåi Âu Châu 3 lÀn, trong cÜÖng vÎ là Sám Chû. LÀn thÙ nhÃt,
nhân lÍ Khánh Thành và ñåi Gi§i ñàn LiÍu Quán t° chÙc tåi
chùa ThiŒn Minh, Lyon, Pháp, næm 1990. LÀn thÙ hai, ThÀy
ngÒi Çàn chÄn t‰ và v§t vong nhân lÍ Khánh Thành chùa Viên
Giác, Hannover, ñÙc quÓc, næm 1991 và LÀn thÙ ba, nhân lÍ
An vÎ PhÆt chùa Khuông ViŒt vào næm 1994.
ThÀy Trí Minh có công gÀy d¿ng H¶i, thì ThÀy Quán Không có
công tô bÒi, xây Ç¡p cho ngôi chùa Khuông ViŒt tåi Na Uy. TØ
m¶t ngôi nhà bình thÜ©ng, nay PhÆt Giáo tåi Na Uy có m¶t
ngôi chùa rÃt ÇËp, trÎ giá chØng 10 triŒu Krone, tÜÖng ÇÜÖng v§i
2 triŒu ñÙc Mã. Ÿ tÆn miŠn B¡c Âu Châu, nÖi Çây xÙ lånh,
bæng giá quanh næm; nhÜng tình ngÜ©i con PhÆt rÃt nÒng th¡m.
Bi‰t bao nhiêu mÒ hôi, nÜ§c m¡t và khó khæn, ngôi chùa
Khuông ViŒt m§i thành t¿u nhÜ ngày hôm nay. Nghe Çâu ThÀy
bÎ bŒnh xÖ gan Ç‰n th©i kÿ bÃt trÎ, rÒi Çi vào cõi vïnh h¢ng
trong m¶t chiŠu Çông tuy‰t giá cÛng chÌ vì bao nhiêu tâm l¿c,
sÙc l¿c và nguyŒn l¿c, ThÀy Çã dành h‰t cho ngôi chùa, nên
m§i ra nông n‡i Ãy. NhÜng Çó là nghiŒp hay duyên, là tình c©
hay h»u š cÛng chÌ vì vån pháp do nhân duyên sanh thì vån
pháp cÛng phäi do nhân duyên diŒt mà thôi. Th©i gian có xuân,
hå, thu, Çông, thì con ngÜ©i cÛng phäi có sanh, già, bÎnh, ch‰t.
ñó là m¶t ÇÎnh luÆt, có ai chÓi cãi ÇÜ®c Çâu. ñiŠu Çáng nói là
mình có làm ÇÜ®c gì trong lúc sÓng không, Ç‹ nhân th‰, sau khi
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mình Çã ra Çi, khi nhìn låi quá khÙ, ít ra cÛng thÃy ÇÜ®c r¢ng
nh»ng kÈ Çi trÜ§c không phäi là nh»ng kÈ th© Ö lãnh Çåm v§i
cu¶c Ç©i, v§i nŠn Çåo, mà là nh»ng ngÜ©i Çã h‰t mình vì ñ©i vÎ
ñåo xä thân, Ç‹ ngày ra Çi không còn gì ân hÆn n»a.
Hôm quan tài ThÀy ÇÜ®c quàng tåi chùa Khuông ViŒt, m¥c dÀu
lúc Çó chùa chÜa xong tr†n vËn, tôi nghï r¢ng có lë Ü§c nguyŒn
ThÀy cÛng chÜa thành; nhÜng bi‰t Çâu trong cái còn låi Çó, Ç‹
cho nh»ng ngÜ©i k‰ thØa Çi sau có cÖ h¶i Ç‹ hoàn tÃt chÜÖng
trình cûa ngÜ©i Çi trÜ§c Çã våch ra. Ôi! Ç©i là m¶ng äo.
Vào tháng 9 næm 1995 ThÀy và quš ThÀy tØ Na Uy qua tham
d¿ phiên h†p cûa Giáo H¶i ÇÜ®c t° chÙc tåi chùa Viên Giác,
trông ThÀy xanh xao, mŒt mÕi và lo l¡ng nhiŠu. M¶t phÀn vì
ngôi chùa quá n¥ng Çã Çè lên vai ThÀy, m¶t phÀn vì trách
nhiŒm cûa Giáo H¶i Çã giao phó và là TrÜªng Tº cûa NhÜ Lai,
Çó là b°n phÆn ThÀy cÀn phäi làm cho sanh chúng. Sau cu¶c
h†p, ThÀy có nh© tôi cho ThÀy mÜ®n m¶t ít tiŠn Ç‹ trang träi
cho thÀy th® cûa ngôi chùa Çang xây. Tôi rÃt thông cäm và sau
Çó gªi ThÀy 5.000 ñÙc Mã, sÓ tiŠn Ãy tuy không nhiŠu, Ç¶
chØng 20.000 Krone thôi; nhÜng theo kinh nghiŒm cûa tôi lúc
làm chùa, thi‰u tiŠn mua m¶t bao xi-mæng chÌ 8 ñÙc Mã cÛng
không có. N‰u lúc Ãy có ai cho mÜ®n ho¥c cúng dÜ©ng chØng
vài chøc ÇÒng cÛng thÃy Ç« kh° tâm rÒi. Ai có xây chùa rÒi m§i
bi‰t làm viŒc Çåo tåi ngoåi quÓc nÀy nó ch£ng ÇÖn thuÀn m¶t
chút nào cä. Riêng tôi cÛng Çã Çi khÃt th¿c trong khi làm chùa
Viên Giác; nên rÃt thông cäm v§i ThÀy và sÓ tiŠn 5.000 ñÙc
Mã Ãy xin Çóng góp m¶t phÀn nhÕ cho công viŒc xây chùa
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Khuông ViŒt cûa chùa Viên Giác và PhÆt Tº tåi xÙ ñÙc nÀy;
xin quš ThÀy Çi sau không cÀn phäi hoàn låi sÓ tiŠn Ãy. TiŠn
båc nó chÌ có giá trÎ là phÜÖng tiŒn cûa cu¶c Ç©i, chÙ không là
møc Çích Ç‹ làm cho Ç©i ÇÜ®c trong sáng, Çôi khi ngÜ®c låi là
Ç¢ng khác.
M§i Çây tôi có Ç†c tÆp san "ñÜ©ng Sáng" sÓ 12 xuÃt bän vào
PhÆt ñän 2541, tØ chùa C° Lâm ª Seattle, MÏ quÓc, nÖi
ThÜ®ng T†a Thích Nguyên An trø trì, trong khi xây chùa cÛng
thi‰u thÓn m†i bŠ, nên ThÀy và Tæng chúng Çã xuÓng ÇÜ©ng Çi
khÃt th¿c, Ç‹ xin lòng vÎ tha bÓ thí cûa m†i ngÜ©i, vŠ Çi‹m tô
cho ngôi chùa hoàn bÎ. Nhìn hình änh nÀy Çáng trân quš bi‰t là
dÜ©ng bao. Không bi‰t quš PhÆt Tº nghï sao, chÙ tôi thì thÃy
ÇËp Çë vô ngÀn. Vì "Çoån trÜ©ng ai có qua cÀu m§i hay" là th‰
Çó. Ÿ Ç©i hay ª Çåo gì cÛng vÆy, không ai giÕi hÖn ai cä. ñ‹
thành công m¶t viŒc gì Çó, ¡t không h£n chÌ do tài cán, mà còn
do nhân duyên, nghiŒp l¿c và hoàn cänh chung quanh n»a. TÃt
cä chÌ là nh»ng thº thách ÇÓi v§i š chí cûa ngÜ©i tu. Ai vÜ®t
qua ÇÜ®c, kÈ Ãy së thành t¿u Çåi nguyŒn. Ai không kham,
chÙng tÕ næng l¿c n¶i tåi cÀn phäi phát tri‹n thêm.
Hôm nay vi‰t cho ThÀy Quán Không nh»ng l©i nÀy cÛng chính
là vi‰t cho tôi và cho nh»ng ngÜ©i trong mai hÆu khi làm m¶t
vÃn ÇŠ gì không th‹ quên Çi vÃn ÇŠ š chí và niŠm tin ÇÜ®c. Vì
chính nh»ng viŒc nÀy, së quy‰t ÇÎnh m†i s¿ thành công hay thÃt
båi trong cu¶c Ç©i.
Ñy Viên TØ ThiŒn Xã H¶i lúc bÃy gi© là SÜ Cô Thích N» DiŒu
Ân. Bây gi© là Ni SÜ và Çang trø trì chùa Quan Th‰ Âm Ni T¿
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tåi Aachen, ñÙc quÓc.
Ni SÜ vÓn xuÃt thân trong gia Çình có Çåo ÇÙc, có lòng thâm tín
nÖi Tam Bäo, nên hÀu nhÜ cä gia Çình ÇŠu Çã quy y Tam Bäo
và xuÃt gia, cä thäy khoäng 10 ngÜ©i. ñó là ThÀy ThiŒn Tâm,
Ni SÜ DiŒu Ân, ThÀy Minh Phú, ThÀy TØ Trí, ThÀy ThiŒn SÖn,
Ni SÜ DiŒu Hånh, Cô Minh Loan, Cô DiŒu ChÜÖng và vài Chú
Ti‹u n»a. NhÜ vÆy Çây là m¶t gia Çình PhÆt Hóa Ph°, Çã có m¥t
v§i ñ©i v§i ñåo tØ quê hÜÖng và khi ra ngoåi quÓc cÛng Çã
Çóng góp cho s¿ thành trÜªng cûa Chi B¶ PhÆt Giáo ViŒt Nam
tåi ñÙc tØ næm 1979 Ç‰n nay.
Næm 1979 Ç‰n 80 và 81, ThÜ®ng T†a Thích Minh Phú, hiŒn trø
trì chùa ThiŒn Hòa có vŠ ª chung v§i tôi tåi NiŒm PhÆt ñÜ©ng
Viên Giác và chùa Viên Giác cÛ ª ÇÜ©ng Eichelkamstr. trong
hai næm và sau Çó Ni SÜ DiŒu Ân cÛng Çã vŠ chùa Viên Giác ª
mÃy tháng trong nh»ng næm ÇÀu 80 khi m§i d†n vŠ ngôi chùa
ÇÜ®c sºa Ç°i tØ m¶t cÖ sª hãng xÜªng cûa ông Steinmann.
ThÀy Minh Phú rÃt xuŠ xòa và vui vÈ; nên gi§i trÈ rÃt thích
ThÀy. HiŒn tåi ThÀy trø trì ngôi chùa ThiŒn Hòa tåi
Mönchengladbach, Ni SÜ DiŒu Ân có ÇÜ®c cái khéo léo trong
viŒc trÀn thi‰t cÛng nhÜ c° chay và Ç¥c biŒt là làm thÖ rÃt hay,
có tâm hÒn cao thÜ®ng v§i s¿ giäi thoát. Ni SÜ có ngÜ©i em
ru¶t là anh Mai Vi Phúc, h†c xong ñåi H†c tåi ViŒt Nam, có
vi‰t væn và làm báo tØ Çó cho Ç‰n nay, tåi ViŒt Nam cÛng nhÜ
Häi Ngoåi.
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ThÀy ThiŒn Tâm thì ÇiŠm Çåm ít nói; nhÜng m‡i m¶t viŒc làm
gì ThÀy cÛng cân nh¡c rÃt kÏ lÜ«ng và s¿ thành công phäi n¢m
trong tay ThÀy m§i th¿c hiŒn. Nh»ng næm ÇÀu ThÀy hay sinh
hoåt trong Chi B¶; nhÜng sau Çó thì Än tu.
ThÀy TØ Trí xuÃt thân tØ Giáo sÜ Toán; nên nh»ng suy nghï rÃt
chính xác, nhÜ tính xác xuÃt cûa m¶t bài toán Çåi sÓ vÆy. Tánh
tình ThÀy rÃt hiŠn hòa và thích t¿ tu, t¿ Ç¶ và ít xuÃt hiŒn nÖi
Çông ngÜ©i.
Riêng ThÀy ThiŒn SÖn là m¶t trong nh»ng ThÀy trÈ, hiŒn du
h†c tåi ñài Loan có khä næng nói ÇÜ®c nhiŠu ngôn ng» rÃt lÜu
loát nhÜ Hoa, Anh và ñÙc ng», là m¶t trong nh»ng mÀm non
cûa Tæng Sï tåi xÙ ñÙc nÀy.
Ngoài Hånh TÃn, Hånh NguyŒn, Hånh Bäo và các Cô các Chú
tåi chùa Viên Giác ra. Tåi ñÙc bây gi© và mai hÆu phäi cÀn
nh»ng ngÜ©i nhÜ th‰, nh¢m tô bÒi cho không gian nÀy và ñåo
Pháp tåi xÙ nÀy càng ngày càng phát tri‹n nhiŠu hÖn; nên
không th‹ thi‰u nh»ng ngÜ©i tài giÕi nhÜ vÆy trong tÜÖng lai.
Ni SÜ Thích N» DiŒu Hånh, trø trì chùa PhÆt Bäo tåi Barntrup,
là em ru¶t cûa Ni SÜ Thích N» DiŒu Ân cÛng rÃt giÕi trong viŒc
ch»a bŒnh, cho thuÓc và làm các thÙc æn chay thÆt tuyŒt mÏ.
Chùa PhÆt Bäo tuy n¢m nÖi hÈo lánh ª vùng quê; nhÜng rÃt
nhiŠu ngÜ©i Ç‰n thæm vi‰ng. Vì lš do Ni SÜ hay t‰ Ç¶ cho quÀn
sanh trong lúc ng¥t nghèo, bŒnh tÆt, nên Çó cÛng là m¶t ÇiŠu rÃt
dÍ hi‹u vÆy.
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Còn Cô Minh Loan và Cô DiŒu ChÜÖng không còn tu n»a;
nhÜng trÜ§c Çây quš Cô cÛng Çã Çóng góp công sÙc chung cho
Chi B¶ tåi ñÙc nÀy rÃt nhiŠu. Trong Giáo H¶i Âu Châu, nhÃt là
thành phÀn lãnh Çåo, chÌ có tính cách tiêu bi‹u, nhÜng thÆt s¿ ra
PhÆt s¿ tåi các ÇÎa phÜÖng rÃt quan tr†ng. Vì lë n‰u không có
ÇÎa phÜÖng, ho¥c tåi ÇÎa phÜÖng PhÆt s¿ không thông suÓt thì
tåi Trung ÐÖng cÛng së có vÃn ÇŠ.
Ngoài ra cÛng còn có nhiŠu vÎ tåi Âu Châu, tuy không hoåt
Ç¶ng tr¿c ti‰p trong Giáo H¶i ª nhiŒm kÿ ÇÀu, nhÜ SÜ Bà Thích
N» NhÜ TuÃn, ñåi ñÙc Thích Thông Trí, ñåi ñÙc Thích Thanh
Khánh, ñåi ñÙc Thích Tâm HuŒ, ñåi ñÙc Thích LŒ Nguyên,
Ni SÜ Thích N» NhÜ Viên, Ni SÜ Thích N» DiŒu PhÜ§c, SÜ Cô
Thích N» Minh Hi‰u, SÜ Cô Thích N» TÎnh Châu v.v... và còn
Ç¶ chØng 30 vÎ m§i xuÃt gia tu h†c n»a, không có ÇiŠu kiŒn Ç‹
gi§i thiŒu h‰t vào Çây. Vì lë chÌ gi§i thiŒu nh»ng vÎ cÓt cán
trong Giáo H¶i mà bên N¶i Quy cûa Giáo H¶i Çã ÇÜ®c thông
qua vào næm 1990 tåi Na Uy vØa qua.
Phø Tá Ñy Viên Tæng S¿ là ñåi ñÙc Thích Minh Giác, ThÀy là
ngÜ©i sáng lÆp ra NiŒm PhÆt ñÜ©ng NiŒm PhÆt tåi Hoorn, Hòa
Lan, và cÛng là ngÜ©i khai sÖn ra chùa Vån Hånh gÀn
Amsterdam, nhÜng ThÀy không trø trì tåi Çó, mà ñåi ñÙc
Thích Thông Trí trø trì tåi Çây.
Hòa Lan là m¶t xÙ hiŠn hòa, n¢m trên nh»ng con Çê ngæn nÜ§c
bi‹n, n¢m bên nh»ng ao hÒ, sông låch rÃt thÖ m¶ng; nên cÛng
h®p v§i nh»ng tâm hÒn hiŠn hòa cûa quš ThÀy tåi Çây. N‰u
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ngày xÜa tôi ÇÜ®c qua Hòa Lan, ch¡c ch¡n Çây không phäi là
nÖi døng võ cûa mình. Vì khä næng cûa tôi phäi cÀn làm nhiŠu
viŒc cùng m¶t lúc, phäi là xÙ ñÙc m§i dung chÙa tôi ÇÜ®c. N‰u
ª Hòa Lan s¿ vÅy vùng cûa mình có th‹ làm cho sông nÜ§c, ao
hÒ ª Çây không thích nghi chæng? Vä låi Çây có th‹ nói r¢ng do
PhÆt Çã b° xÙ vÆy. ThuÆn Çâu thì Çi Çó, chÌ ÇÎnh Çúng ngÜ©i
nào thì ngÜ©i Çó phäi vâng mŒnh mà thi hành là vÆy.
Ngôi chùa Vån Hånh ngày nay rÃt xinh x¡n, khi‰n khách thÆp
phÜÖng n‰u ai Çã có lÀn sang vi‰ng, khi vŠ nÖi tåm dung cûa
mình cÛng không khÕi khen thÀm, là quš ThÀy nÖi Çây có m¶t
cái nhìn sâu th£m vŠ n¶i tâm, nên m§i tìm mua ÇÜ®c ngôi nhà
nhÜ th‰ Ç‹ làm chùa và cách s¡p Ç¥t ngoåi cänh cûa ngôi chùa
trông rÃt h®p nhãn v§i cänh trí cûa m¶t ThiŠn Môn nÖi ngoåi
quÓc. Hy v†ng rÒi Çây dÜ§i s¿ ÇiŠu Ç¶ng cûa quš ThÀy tåi Hòa
Lan, trong Ãy có ThÀy Thanh Khánh n»a, së làm cho PhÆt Giáo
nÖi Çây ngày thêm phát tri‹n và tùy theo bÓi cänh cûa tØng
quÓc gia mà PhÆt Giáo së thích nghi v§i hoàn cänh tåi Çó.
Phø Tá Ñy Viên Nghi LÍ là ñåi ñÙc Thích Quäng HiŠn. ThÀy
Çang ª Thøy Sï và trÜ§c Çây trø trì NiŒm PhÆt DÜ©ng Trí Thû ª
thû Çô Bern; nhÜng nay thì cÖ ngÖi không yên, nên ThÀy không
còn trø trì tåi Çó. Tuy vÅn còn ª låi Thøy Sï Ç‹ chæm lo viŒc
Çåo cho ÇÒng bào PhÆt Tº tåi Çây.
Thøy Sï là m¶t xÙ rÃt hiŠn hòa và giàu có, nhÃt là lòng nhân
Çåo ÇÓi v§i con ngÜ©i. Do Çó tôn giáo cÛng hÜªng ÇÜ®c nhiŠu
quy ch‰ Ç¥c biŒt. Tuy nhiên trong gi§i Tæng sï cÛng nhÜ PhÆt
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Tº cûa chúng ta tåi Thøy Sï chÜa khai thác h‰t nh»ng nhu cÀu
cûa mình và nh»ng ÇÓi tÜ®ng mà chính phû có th‹ giúp ÇÜ®c
trên phÜÖng diŒn tinh thÀn và lãnh v¿c væn hóa; nên Çó cÛng là
m¶t thiŒt thòi l§n cho Giáo H¶i cûa chúng ta tåi ÇÎa phÜÖng
nÀy. Ví dø tåi Thøy Sï tín ÇÒ các Tôn Giáo cÛng phäi Çóng thu‰
cho chính phû, rÒi chính phû lÃy tiŠn thu‰ Ãy m¶t phÀn giúp cho
các Tôn Giáo vŠ các khoän tr® cÃp tØ thiŒn, xã h¶i ch£ng hån.
Trong khi Çó ÇÒng bào PhÆt Tº cûa chúng ta ª Thøy Sï cÛng
Çóng thu‰ cho chính phû gÀn 20 næm rÒi, và con sÓ PhÆt Tº
không dÜ§i 5.000 ngÜ©i, h† d¿ ÇÎnh së chi sÓ tiŠn Ãy ra cho
PhÆt Giáo. Vì sÓ tiŠn thu‰ Ãy cÛng do ngÜ©i PhÆt Tº ViŒt Nam
Çóng góp, bây gi© h† trä låi trên hình thÙc giúp Ç« cho mình;
nhÜng n‰u mình không có m¶t chÜÖng trình rõ rŒt và không có
nhân s¿ ÇiŠu hành công viŒc, ch¡c ch¡n nh»ng d¿ án cÛng khó
th¿c hiŒn ÇÜ®c. Khi mà chÜa tåo lòng tin ÇÜ®c nÖi chính phû thì
khó mà có ÇÜ®c nh»ng k‰t quä cø th‹. M¥c dÀu bây gi© tåi
Thøy Sï Çang có m¶t ngân khoän nhÜ vÆy và vÅn ch© Ç®i công
viŒc chín muÒi cÛng nhÜ ngÜ©i có khä næng và nhÃt là vÃn ÇŠ
h¶i nhÆp cÛng nhÜ s¿ Çoàn k‰t cûa ngÜ©i ViŒt Nam mình tåi
Thøy Sï.
ThÀy Quäng HiŠn, trong cÜÖng vÎ Phø Tá Ñy Viên Nghi LÍ,
ThÀy có gi†ng tøng và tán rÃt hay, Çã chinh phøc ÇÜ®c nhiŠu
ngÜ©i; nhÜng phÀn vì ThÀy m§i Ç‰n Thøy Sï, ÇiŠu ÇÀu tiên phäi
lo h†c ngôn ng» và làm quen v§i phong tøc, tÆp quán tåi Çó;
nên trong th©i gian qua PhÆt s¿ tåi Thøy Sï tuy có m¶t vài hoåt
Ç¶ng n°i bÆt; nhÜng cÛng chÜa tÜÖng xÙng v§i vÎ trí và vai trò
cûa nÜ§c Thøy Sï n¢m gi»a trung tâm Çi‹m cûa Âu Châu.
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Trong suÓt bao nhiêu næm trÜ©ng Ãy tåi Thøy Sï có m¶t ít Chùa
và NiŒm PhÆt ñÜ©ng cÛng nhÜ m¶t vài cÖ sª tØ thiŒn hoåt
Ç¶ng; nhÜng t¿u chung cÛng chÌ trong phåm vi ngÜ©i ViŒt. Còn
s¿ liên hŒ gi»a ngÜ©i ViŒt và ngÜ©i Thøy Sï thì có phÀn thi‰t
sót. Hy v†ng së có m¶t ngày, tåi Thøy Sï, PhÆt Giáo së Çóng
góp xÙng Çáng vai trò cûa mình nÖi Çây vÆy.
Các nÜ§c B¡c Âu Châu nhÜ PhÀn Lan, Na Uy, Thøy ñi‹n và
ñan Måch cÛng Çã giúp Ç« rÃt nhiŠu cho các H¶i ñoàn ngÜ©i
ViŒt Nam, Ç¥c biŒt là PhÆt Giáo. M¥c dÀu chính phû không
giúp tr¿c ti‰p nh»ng hoåt Ç¶ng cûa tôn giáo. Vì n‰u giúp m¶t
tôn giáo nÀy thì phäi giúp các tôn giáo khác; nên chính phû chÌ
giúp nh»ng gì có tính cách væn hóa và tØ thiŒn. Vì lë Ãy các
Chùa, NiŒm PhÆt DÜ©ng tåi các xÙ nÀy Çã thØa hÜªng ÇÜ®c
nh»ng l®i ích Çó tØ chính phû mà tåi Pháp hay BÌ không có
ÇÜ®c. Ví dø, thông thÜ©ng ª nh»ng nÖi khác khi gia nhÆp vào
m¶t t° chÙc, h¶i viên Çó phäi Çóng nguyŒt liÍm ho¥c niên liÍm
cho t° chÙc, thì t° chÙc Ãy m§i có ngân quÏ mà ÇiŠu hành.
NgÜ®c låi ª nh»ng nÜ§c B¡c Âu, chính phû suy nghï khác và
giúp các t° chÙc ª Çây m¶t cách Ç¡c l¿c. Vì h† nghï r¢ng vào
h¶i là m¶t trách nhiŒm cao cä cûa m†i ngÜ©i dân ÇÓi v§i t°
chÙc; nên chính phû cæn cÙ vào sÓ h¶i viên cûa t° chÙc có ÇÜ®c
mà chi viŒn tiŠn båc cÛng nhÜ phÜÖng tiŒn công c¶ng Ç‹ cho t°
chÙc Ãy hoåt Ç¶ng, thay vì h¶i viên phäi Çóng tiŠn nhÜ các nÖi
khác. Do vÆy, n‰u t° chÙc nào có sÓ h¶i viên Çông Çäo, thì t°
chÙc Ãy së ÇÜ®c nh©. Ví dø chùa Khuông ViŒt và các Chi H¶i
tåi Na Uy là m¶t trong nh»ng ví dø Çi‹n hình nhÜ th‰. Tåi Thøy
ñi‹n cÛng Çã và Çang hÜªng quy ch‰ nÀy. Tôi tin r¢ng PhÀn
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Lan và ñan Måch cÛng vÆy. Vì các nÜ§c B¡c Âu nÀy có hŒ
thÓng hành chánh giÓng nhau.
Riêng tåi xÙ ñÙc, qua bao nhiêu sách vª tôi Çã vi‰t, cÛng Çã
gi§i thiŒu ít nhiŠu vŠ s¿ tài tr® cûa chính phû ñÙc cho ngôi
chùa Viên Giác tØ næm 1980 Ç‰n nay, Çã 17 næm rÒi, m‡i næm
trung bình chØng 150.000 ñÙc Mã. T°ng c¶ng trong 17 næm là
2.550.000 ñÙc Mã. HÖn hai triŒu rÜ«i ñÙc Mã, tÙc tÜÖng
ÇÜÖng v§i 1 triŒu rÜ«i MÏ kim. Con sÓ nÀy quá l§n, có lë trên
th‰ gi§i chÜa có nÖi nào ÇÜ®c ÇiŠu nÀy. Chúng ta thº nghï: Tåi
sao nÜ§c ñÙc giúp ngÜ©i tœ nån và PhÆt Giáo ViŒt Nam? Vì h†
quan niŒm r¢ng: N‰u m¶t ngÜ©i không có tôn giáo, së làm cho
trÆt t¿ xã h¶i bÎ bæng hoåi; và giúp vŠ nh»ng hoåt Ç¶ng væn hóa
cûa Tôn Giáo Çó cÛng có nghïa là giúp cho s¿ an °n cûa m¶t xã
h¶i vÆy. N‰u chính phû ñÙc tr¿c ti‰p ÇÙng ra lo l¡ng, sÓ tÓn
kém gÃp 10 lÀn, chi b¢ng h† tr® giúp cho m¶t sÓ t° chÙc nào Çó
có bình diŒn liên bang, lo l¡ng cho ÇÒng bào, sÓ tÓn kém không
nhiŠu, mà h† cÛng Ç« Çi m¶t gánh n¥ng trong viŒc t° chÙc ÇiŠu
hành.
Tåi ñÙc trÜ§c Çây có nhiŠu cÖ sª ÇÜ®c chính quyŠn và các cÖ
quan tØ thiŒn giúp Ç« tài chánh và vÃn ÇŠ ÇiŠu hành nhÜ: Trung
Tâm Væn Hóa ViŒt Nam tåi Bonn, Trung Tâm ñ¶c LÆp tåi
Stuttgart và chùa Viên Giác. Các Trung Tâm trên Çã hoàn thành
trách nhiŒm lo h¶i nhÆp cho ÇÒng bào ª giai Çoån ÇÀu; nên Çã
Çóng cºa sau 10 næm hoåt Ç¶ng. Riêng chùa Viên Giác, nÖi lo
l¡ng cho hàng chøc ngàn ngÜ©i tœ nån, PhÆt Tº cÛng nhÜ không
PhÆt Tº, mãi 17 næm sau vÅn còn nhÆn ÇÜ®c s¿ tr® cÃp tØ chính
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phû ñÙc. Không bi‰t s¿ tr® cÃp nÀy còn kéo dài ÇÜ®c bao lâu.
Vì lë nŠn kinh t‰ ñÙc bây gi© không còn phát tri‹n nhÜ xÜa
n»a, vä låi thÃt nghiŒp quá nhiŠu, cÛng là m¶t gánh n¥ng cho
chính phû. Do Çó chúng ta không nên › låi, mà phäi cÓ t¿ lÆp;
nhÜng dÅu sao, trách nhiŒm cûa chúng ta phäi làm là ÇŠn Ön trä
nghïa cho chính phû Çã cÜu mang và giúp Ç« chúng ta, PhÆt Tº
cÛng nhÜ không PhÆt Tº suÓt mÃy chøc næm qua và Ön nghïa
Ãy xin nguyŒn ÇŠn nhÜ trong tÙ ho¢ng thŒ nguyŒn mà PhÆt Tº
chúng ta vÅn thÜ©ng trì tøng h¢ng ngày. Dï nhiên s¿ giúp Ç« Ãy
lŒ thu¶c vào khä næng làm viŒc và tinh thÀn làm viŒc cûa chúng
ta phÀn l§n. Do Çó m†i s¿ n‡ l¿c trong các công tác Çã ÇÜ®c
våch ra và ÇÜ®c giao phó là ÇiŠu mà chúng ta cÄn phäi lÜu tâm
Ç‰n cÛng nhÜ th¿c hiŒn.
Ÿ Úc, chính phû cÛng Çã giúp nhiŠu chùa b¢ng hình thÙc ÇÃt
Çai, cho vay dài hån; nhÜng m‡i næm chÌ trä M¶t Çô-la danh d¿,
nhÜ trÜ©ng h®p Chùa Pháp Bäo tåi Sydney, ho¥c bán v§i giá rÈ
nhÜ Chùa PhÜ§c HuŒ Sydney và Chùa Pháp Hoa tåi Adelaide.
Ngoài ra chính phû Úc còn tài tr® công æn viŒc làm cho nh»ng
ngÜ©i thÃt nghiŒp b¢ng cách, Ç‰n các công trình xây d¿ng cûa
các chùa Ç‹ làm công nhân, thÀy th® và chính phû bÕ tiŠn ra trä,
chÙ chùa không phäi trä. M¶t phÀn chính phû giäi quy‰t thÃt
nghiŒp b¢ng cách Çó. PhÀn khác, Çó cÛng là hình thÙc giúp các
chùa qua nghïa cº tØ thiŒn tØ chính phû. Ÿ nh»ng nÜ§c væn
minh, t¿ do, chính phû là bån cûa dân và các cÖ quan tôn giáo
cûa nhà nÜ§c cÛng có nhÜng nh¢m møc Çích giúp tôn giáo phát
tri‹n, chÙ không phäi ki‹m soát và bóp ch¥t tôn giáo nhÜ ª ViŒt
Nam, hay các xÙ Ç¶c tài c¶ng sän khác kh¡p nÖi trên th‰ gi§i.
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Các xÙ Ç¶c tài c¶ng sän h† nghï r¢ng: Làm nhÜ th‰ là ki‹m soát
ÇÜ®c tôn giáo; nhÜng h† Çã lÀm. Vì tôn giáo là phÀn phát tri‹n
vŠ tâm linh, chÙ không phäi phÀn vÆt chÃt n¡m b¡t ÇÜ®c, do Çó
khó và không th‹ nào ki‹m soát n°i. Có nhiŠu ÇiŠu cÛng n¿c
cÜ©i. H† không là Tu sï mà Çi phong chÙc cho Tu sï. ñiŠu Ãy t¿
hÕi và t¿ trä l©i cho mình ÇÜ®c rÒi. Ví dø ngÜ©i không có b¢ng
Tú Tài làm sao chÃm thi Tú Tài ÇÜ®c; nhÜng h† vÅn cÓ g¡ng
làm trong s¿ gÜ®ng ép và miÍn cÜ«ng cûa nh»ng cÖ quan ÇiŠu
hành cûa nhà nÜ§c. ñiŠu nÀy trái v§i luÆt t¿ nhiên. Vì không
bi‰t chuyên môn mà Çi lãnh Çåo chuyên môn, thì công viŒc Ãy
së hÕng. Trong các xÙ t¿ do væn minh h† giÕi ÇiŠu Çó. Vì h†
bi‰t r¢ng chÌ có ngÜ©i nào giÕi trong lãnh v¿c cûa mình, m§i có
th‹ phát tri‹n và cånh tranh ÇÜ®c. Vì vÆy n‰u ngÜ©i C¶ng Sän
ViŒt Nam muÓn làm cho ÇÃt nÜ§c ViŒt Nam, thì cái gì cûa Tôn
Giáo hãy trä vŠ cho Tôn Giáo cûa nó, hãy trä vŠ vÎ trí cÓ h»u
mà tôn giáo Ãy Çã Çi vào lòng ngÜ©i t¿ mÃy ngàn næm nay. Còn
so ra ÇÓi v§i c¶ng sän, chû nghïa hÜ vô, cÃu tåo trên hoang
ÇÜ©ng mÖ tÜªng cûa Marx-Lénine nhiŠu l¡m thì cÛng chÜa ÇÀy
100 næm, mà trong 100 næm Ãy nh»ng thiên ÇÜ©ng c¶ng sän
mÅu m¿c tåi Nga Xô, Trung QuÓc và các nÜ§c ñông Âu Çã søp
Ç° rÒi. VÆy thì ngÜ©i C¶ng Sän ViŒt Nam còn cÓ bám víu nó Ç‹
làm gì?
CÛng vì nån Çàn áp tôn giáo và tín ngÜ«ng nhÜ vÆy nên m¶t sÓ
ThÀy, Cô Çã bÕ nÜ§c ra Çi, h† mong r¢ng Ç‰n ÇÜ®c các nÜ§c t¿
do h† së có cÖ h¶i hoåt Ç¶ng vŠ vÃn ÇŠ tôn giáo. ñiŠu Ãy h£n
Çúng. NhÜng môi trÜ©ng là m¶t vÃn ÇŠ, mà khä næng và s¿ cÓ
g¡ng cûa m‡i cá nhân låi là m¶t vÃn ÇŠ khác. Không phäi ai
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sinh ra, có Çi h†c, l§n lên së làm thÀy giáo dåy h†c h‰t, mà m‡i
ngÜ©i së t¿ ch†n cho mình m¶t lÓi Çi, khi Çi vào trong lãnh v¿c
cûa cu¶c Ç©i. Khi Ç‰n các Çäo, quš ThÀy, quš Cô t¿ vë cho
mình nh»ng khuôn hình khác nhau; nhÜng khi Ç‰n các nÜ§c thÙ
3 Ç‹ ÇÎnh cÜ, k‰t quä không phäi nhÜ vÆy, nên nhiŠu ThÀy
nhiŠu Cô không ÇÙng v»ng trong vòng quay 180 Ç¶ cûa xã h¶i
Tây phÜÖng nÀy, nên Çã l†t ra ngoài quÏ Çåo Ãy. ThÆt ra cÛng
Çáng thÜÖng quš ThÀy, quš Cô hÖn là Çáng trách. Vì lë hành
trang Çi vào Ç©i Ãy cûa quš vÎ nÀy quá ít, khi Çi vào cu¶c sÓng
quá t¿ do tåi các xÙ nÀy; nên h† Çã buông tay. ViŒc nÀy phÀn
chính trách nhiŒm ª nÖi h†; nhÜng chúng ta cÛng không nên nói
r¢ng Giáo H¶i không có trách nhiŒm vŠ vÃn ÇŠ nÀy. Nghïa là
chúng ta Çã vô tình làm mÃt Çi nh»ng håt nhân khä dï, Çã ÇÜ®c
gÀy d¿ng tåi quê nhà, trong vÃn ÇŠ phát tri‹n Çåo pháp tåi Çây.
Ÿ Âu Châu cÛng có m¶t sÓ ThÀy, sÓ Cô nhÜ th‰. Ví dø ThÀy
Quäng Nhiên tåi PhÀn Lan, sau Çó qua Thøy ñi‹n, làm phø tá
Ñy Viên Nghi LÍ cûa Giáo H¶i Âu Châu và ThÀy Nguyên H¶i,
phø tá Ñy Viên CÜ Sï, là ngÜ©i ÇÜ®c tôi ÇÙng ra bäo lãnh tØ Phi
LuÆt Tân qua v§i tÜ cách cûa Giáo H¶i tåi ñÙc lo l¡ng; nhÜng
cuÓi cùng ThÀy cÛng không kham nhÅn n°i nh»ng khó khæn n¶i
tåi lúc ban ÇÀu. ThÆt ra khi nhìn vÃn ÇŠ nÀy, tôi quan niŒm rÃt
ÇÖn thuÀn, không trách móc, không Ç° thØa ai cä. Vì m‡i ngÜ©i
lo cho Ç©i, cho Çåo hay ngay cä cho chính bän thân mình Çi
n»a, cÛng giÓng nhÜ m¶t ngÜ©i Çang gánh trên vai m¶t gánh
n¥ng. NgÜ©i Çû sÙc thì ti‰p tøc gánh Çi; ngÜ©i không Çû sÙc thì
Ç‹ xuÓng ngÖi nghÌ và tìm cách gánh Çi n»a. N‰u thÆt s¿ không
còn sÙc l¿c n»a Ç‹ gánh thì mình bÕ gánh gi»a ÇÜ©ng cÛng chä
sao. Trách nhiŒm còn låi do xã h¶i Çäm nhiŒm. N‰u không có
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mình thì xã h¶i cÛng phäi phát tri‹n thôi. M¶t ví dø khác, hai
v® chÒng không thích sÓng cùng nhau thì ép bu¶c nhau Ç‹ sÓng
chung làm gì? N‰u ly dÎ, con cái còn vÎ thành niên, ngÜ©i cha
phäi lo chu toàn m†i viŒc cho v® cÛng nhÜ con; nhÜng n‰u
ngÜ©i cha không có khä næng tài chánh n»a thì xã h¶i cÛng phäi
lo Ç« ÇÀu cho nh»ng ÇÙa trÈ Ãy thành ngÜ©i thôi. ñâu có ai bÕ
bê nh»ng ÇÙa trÈ Ãy Çâu. ChÌ ti‰c r¢ng vì hoàn cänh ly dÎ nên
nh»ng trÈ thÖ Ãy không ÇÜ®c hÜªng nh»ng hånh phúc có ÇÀy Çû
tình thÜÖng cûa cha lÅn mË nhÜ nh»ng ÇÙa trÈ khác trên cu¶c
Ç©i nÀy mà thôi; nhÜng s¿ hiŒn h»u cûa chúng trong cu¶c Ç©i
nÀy vÅn là m¶t hiŒn th¿c, chÙ không còn là s¿ trØu tÜ®ng n»a.
RÒi tØ Çó chính nh»ng ÇÙa trÈ bÃt hånh nÀy nó së Çi vào Ç©i. Có
ÇÙa làm nên s¿ nghiŒp, n‰u có š chí; nhÜng cÛng có l¡m ÇÙa vì
nän chí khi nhìn låi quá khÙ cûa cha mình hay mË mình mà hÆn
Ç©i rÒi lao mình vào nh»ng chÓn æn chÖi trøy låc, Ç‹ rÒi cÛng
thiêu ÇÓt Ç©i mình nhÜ cha mË mình Çã làm cÛng chÌ vì thi‰u š
chí và nghÎ l¿c Ç‹ sÓng mà thôi.
Tôi vÅn thÜ©ng hay nói cho quš ThÀy, quš Cô, quš Chú ÇŒ tº
xuÃt gia tåi chùa Viên Giác nghe, hay Çôi khi tôi cÛng giäng
cho quš PhÆt Tº tåi gia nghe r¢ng: Ÿ ViŒt Nam tuy khó tu, mà
dÍ hÖn ª ngoåi quÓc. Ÿ ngoåi quÓc nÀy so v§i ViŒt Nam rÃt dÍ
tu; nhÜng ngÜ®c låi rÃt khó. Tåi sao vÆy?
Vì ª ViŒt Nam Ç©i sÓng kinh t‰ rÃt khó khæn, làm sao có ÇÜ®c
tiŠn båc mà mua sách vª h†c hành, làm sao có Çû phÜÖng tiŒn
cÛng nhÜ th©i gi© mà Çi h†c nhiŠu ngành, nhiŠu khoa ÇÜ®c.
Nên g†i là khó. N‰u giä sº trong cu¶c sÓng thanh Çåm Ãy mà
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g¥p nh»ng viŒc khó khæn nhÜ chuyŒn tu h†c, chuyŒn tình cäm,
chuyŒn tâm thÙc v.v... thì bên cånh ta Çã có nhiŠu bån Çåo và
bên trên ta có nhiŠu bÆc trÜªng thÜ®ng, có th‹ dåy ræn nh»ng
ÇiŠu cÀn thi‰t cho cu¶c sÓng tâm linh cûa mình. Nên g†i là dÍ.
Còn ª Çây, nÖi nh»ng xÙ t¿ do nÀy, vÆt chÃt thì dÜ thØa, tìm cái
gì cÛng có; nhÜng tình ngÜ©i, tình quê hÜÖng, dân t¶c låi thi‰u
v¡ng. Ÿ Çây ngay cä ngÜ©i tu, muÓn Çi xe hÖi, xe Çåp, xe
Honda, xe lºa, máy bay, tàu thûy, xe ng¿a v.v... thÙ gì cÛng có
th‹ ch†n l¿a ÇÜ®c m¶t ách dÍ dàng; nhÜng trong s¿ sÓng dÍ
dàng vŠ vÆt chÃt Ãy; n‰u chúng ta không t¿ làm chû ÇÜ®c mình
thì có kÈ khác së vào làm chû ngôi nhà tâm linh cûa mình nhÜ
s¿ tha hóa hay thä lÕng. Vì vÆy n‰u ª xÙ nÀy mà ai tu ÇÜ®c và
t¿ làm chû mình ÇÜ®c, quä là s¿ khó khæn. Vì th‰ ñÙc PhÆt Çã
giäng dåy r¢ng: "Chi‰n th¡ng muôn quân không b¢ng t¿ th¡ng
mình. T¿ th¡ng mình m§i là chi‰n công oanh liŒt nhÃt".
Ÿ Çâu nó cÛng có s¿ khó khæn và s¿ dÍ dãi cûa nó; nhÜng ÇiŠu
quan tr†ng n¢m nÖi tâm cûa mình chÙ không phäi n¢m bên
ngoài ngoåi cänh. NhiŠu ngÜ©i hi‹u lÀm nên Çã trách chùa,
trách ThÀy khó khæn; nhÜng nh»ng thÙ nÀy ÇŠu vô t¶i vå. Vì
sao cÛng tØ ngôi chùa Çó Çã Çào tåo ÇÜ®c nh»ng vÎ ThÀy tài
giÕi, sau nÀy bi‰t lo cho Çåo. Còn mình thì bÕ gánh gi»a
ÇÜ©ng? Vì sao trÜ©ng h†c Ãy Çào tåo ÇÜ®c bi‰t bao nhiêu nhân
tài, còn mình thì thi hoài không ÇÆu? Có nhiŠu ngÜ©i làm
không xong b°n phÆn cûa mình thì trách ThÀy Çó khó tánh và
dåy khó, hay dåy dª; nên h† Çi thi không ÇÆu. Trách nhÜ vÆy
cÛng b¢ng thØa. Vì n‰u ông ThÀy không t¿ khó khæn v§i chính
mình, thì h† Çã không ÇÜ®c làm ThÀy và không còn tÒn tåi rÒi.
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Vì lë Ãy, chính ngÜ©i h†c trò, n‰u còn hi‹u bi‰t, phäi t¿ phân
tích ra, tåi sao mình låi ra nông n‡i Ãy. CuÓi cùng ch» nhân
duyên và nghiŒp l¿c có th‹ trä l©i cho nh»ng câu hÕi Çã ÇÜ®c
Ç¥t ra bên trên vÆy.
M¶t Çoån ÇÜ©ng Ç©i cûa riêng tôi Çã Çi gÀn 50 næm và cÛng gÀn
35 næm ª trong cºa ñåo, thi‰t tÜªng nh»ng kinh nghiŒm và
nh»ng l©i nói bên trên không phäi là chuyŒn thØa. Vì Çó là tÃt
cä nh»ng gì mà tôi Çã làm hành trang Çi vào cu¶c Ç©i và lo cho
ñåo trong suÓt mÃy chøc næm nay. HÖn 25 næm sÓng ª ngoåi
quÓc cÛng là m¶t cái móc th©i gian rÃt quan tr†ng Ç‹ nhìn låi
mình và cu¶c sÓng tâm linh khi phäi sÓng tåi quê ngÜ©i, xa
cách v§i quê cha ÇÃt T°. Tôi không muÓn dåy Ç©i. Vì ª Ç©i có
nhiŠu bài h†c Çáng dåy và Çáng ÇÜ®c h†c hÕi hÖn và m‡i ngÜ©i
khi g¥p và träi qua m§i có kinh nghiŒm ÇÜ®c. Vä chæng, ª Çây
tôi muÓn trao truyŠn cho nh»ng th‰ hŒ sau nh»ng kinh nghiŒm
cûa cu¶c sÓng và s¿ tu hành. Tôi vÅn là m¶t con ngÜ©i, bình
thÜ©ng và tÀm thÜ©ng nhÜ bao nhiêu con ngÜ©i khác. Nghïa là
có æn uÓng, ngû nghÌ, giÆn h©n, thÜÖng ghét v.v... NhÜng ª tôi,
ÇiŠu quan tr†ng không phäi nhìn ra bên ngoài, bên trên nhiŠu,
mà s¿ cÓ g¡ng t¿ nhìn vào Ç‹ bi‰t mình là ai và cÛng hay nhìn
xuÓng Ç‹ chia sÈ s¿ kh° Çau cûa nhân th‰. Nhìn lên Çôi khi vÅn
có, không phäi Ç‹ so Ço hÖn thiŒt mà Ç‹ ti‰n thân và th‹ hiŒn s¿
cÓ g¡ng cûa mình.
TØ Çây nhìn vŠ quê hÜÖng, tôi thÃy ThÀy T°, bån bè, chùa
chiŠn, ÇÒng loåi còn quá nhiŠu ngÜ©i chÎu kh°. H† cÓ g¡ng
vÜÖn lên trong m¶t xã h¶i vô cùng khó khæn ª m†i phÜÖng
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diŒn; nên tôi không th‹ làm ngÖ, dÀu cho phäi hao tÓn thì gi©
trong s¿ tu niŒm cûa mình, hay tÓn hao Ç‰n cûa cäi vÆt chÃt Ç‹
giúp Ç« cho nh»ng ngÜ©i bên nhà. ñó cÛng chÌ là m¶t b°n phÆn
mà thôi và b°n phÆn Ãy t¿ mình giao phó cho mình. NhiŠu khi
tôi t¿ nghï ª ViŒt Nam bây gi© chùa chiŠn Çã quá nhiŠu, làng
nào cÛng có, xã nào cÛng có và tÌnh nào cÛng có. Th©i Çi‹m
bây gi© Çâu cÀn xây chùa thêm n»a làm gì. ñây là th©i Çi‹m mà
phäi cÀn xây d¿ng con ngÜ©i hi‹u bi‰t và th¿c hành Çåo giäi
thoát, quan tr†ng hÖn là xây chùa vÆy; nên tôi cÛng Çã cÓ g¡ng
h‡ tr® rÃt nhiŠu trong viŒc Çào tåo Tæng tài tåi ViŒt Nam cÛng
nhÜ ngoåi quÓc.
NhÜ trên tôi Çã trình bày, tôi là m¶t con ngÜ©i bình thÜ©ng trên
m†i phÜÖng diŒn, không giÕi, không dª, chÌ trung bình thôi.
Tôi rÃt quš nh»ng ngÜ©i tài giÕi và có Çåo ÇÙc; nhÜng cÛng
không có nghïa là ghét gÕng nh»ng ngÜ©i rách áo Çói cÖm Çâu;
nh»ng ngÜ©i nÀy vì kém may m¡n, nên phäi cÀn nhiŠu tình
thÜÖng cho h† hÖn, không nên cho h† m¶t cái nhìn hay m¶t s¿
cäm nhÆn kÿ thÎ nào Çó. Vì cu¶c Ç©i vÓn có nhiŠu m¥t, chÙ
không phäi chÌ ÇÖn thuÀn có m¶t bi‹u ÇÒ duy nhÃt là th£ng ti‰n
mà không có nh»ng hoành Ç¶ cong queo hay thÓi lui Ç‹ trª vŠ
vÎ trí vô c¿c nguyên thûy cûa nó. Tôi h†c ÇÜ®c tình thÜÖng, tôi
cäm nhÆn ÇÜ®c tình thÜÖng và lòng tØ bi cao cä Ãy nÖi Çåo
PhÆt; nên Çã th‹ hiŒn lòng mình vào m†i nÖi và m†i hoàn cänh
Ç‹ th¿c hiŒn š nguyŒn l®i sanh cûa mình. ChÌ ÇÖn giän th‰ thôi
và tÃt cä nh»ng gì tôi Çã làm nÖi Çây, cho Giáo H¶i Âu Châu,
cho Chi B¶ PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt tåi ñÙc hay cho
chùa Viên Giác nÀy cÛng không ngoài møc Çích Ãy. Do Çó tâm

102

tôi lúc nào cÛng t¿ tåi, hoan h›, không câu nŒ vào hình thÙc,
cÛng không chÃp ch¥t vào n¶i dung, mà tÃt cä ÇŠu d¿a vào lš
duyên sanh, tùy duyên nhi bÃt bi‰n và bÃt bi‰n nhi tùy duyên Ç‹
th¿c hiŒn viŒc hành Çåo cûa mình tåi xÙ ngÜ©i.
SuÓt bao nhiêu næm tháng làm viŒc và chung Çøng v§i ñ©i v§i
ñåo tôi ÇŠu nhìn ñåo và ñ©i b¢ng c¥p m¡t "nhÜ thÎ" nên rÃt dÍ
dàng thÃu suÓt m†i hoàn cänh, Ç‹ tØ Çó Çi vào hay ra khÕi
nh»ng nÖi chÓn Ãy b¢ng lòng tØ bi và vÎ tha cao cä cûa ñåo
PhÆt.
M¶t Giáo H¶i PhÆt Giáo Âu Châu hay MÏ Châu và Úc Châu
cÛng ÇŠu nhÜ vÆy cä. Phäi cÀn có nhiŠu ngÜ©i và nhiŠu bàn tay
xây d¿ng khác nhau, m§i tåo ÇÜ®c m¶t ngôi nhà Çåo pháp ÇËp
Çë và trang tr†ng, së dŒt nên nh»ng gÃm hoa v§i hÜÖng vÎ giäi
thoát Ç‹ trang träi cho cu¶c Ç©i.
Hy v†ng v§i nh»ng mong Ü§c cûa tôi không phäi là m¶t s¿ häo
huyŠn, mà là m¶t s¿ th¿c và s¿ th¿c Ãy cÀn phäi hi‹n bày trên
m†i phÜÖng diŒn trong cu¶c sÓng cûa tâm linh vÆy.
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CHÐ÷NG III
Giäi ñáp Nh»ng Th¡c M¡c
Qua khóa Giáo Lš tåi Aschaffenburg do 3 Chi H¶i PhÆt Tº tåi
3 vùng Aschaffenburg, Frankfurt và Wiesbaden t° chÙc tØ ngày
8 Ç‰n 11 tháng 5 næm 1997 vØa qua dÜ§i s¿ hÜ§ng dÅn cûa tôi,
ThÜ®ng T†a Thích Trí Minh, ThÜ®ng T†a Thích NhÃt ChÖn và
ThÜ®ng T†a Thích ThiŒn HuŒ, chúng tôi trä l©i nh»ng câu hÕi
mà các h†c viên Çã th¡c m¡c, Ç‹ m†i ngÜ©i có m¶t ít hành trang
khi Çi vào rØng giáo lš cûa ñåo PhÆt.
Dï nhiên th¡c m¡c thì có quá nhiŠu; nhÜng th©i gi© tåi l§p h†c
thì quá ít. Do Çó qua sách vª, quš PhÆt Tº ª nhà có th‹ Ç†c,
h†c hÕi và nghiên cÙu thêm, có lë së g¥t hái ÇÜ®c nhiŠu thành
quä hÖn.
- HÕi: Tåi sao khi PhÆt Tº g¥p nhau låi chào: "Nam Mô A Di
ñà PhÆt" mà không chào là: "Nam Mô B°n SÜ Thích Ca Mâu
Ni PhÆt" ?
ñáp: ñÙc PhÆt A Di ñà là Giáo Chû cûa cõi Tây PhÜÖng C¿c
Låc. Ngài có 48 l©i nguyŒn rÃt cao sâu, trong Çó có l©i nguyŒn
nhÜ sau: "TrÜ§c khi lâm chung, n‰u có ngÜ©i nào Çó niŒm danh
hiŒu cûa ta cho Ç‰n 10 niŒm thÆt nhÃt tâm, ho¥c tØ m¶t cho Ç‰n
bäy ngày, thì ta liŠn hiŒn ra trÜ§c ngÜ©i Çó Ç‹ ti‰p dÅn vŠ th‰
gi§i Tây PhÜÖng C¿c Låc". So ra l©i nguyŒn cûa Ngài, chúng ta
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tin r¢ng: nh»ng ÇiŠu chúng ta làm, cÀn phäi cho chí thành, thì
l©i nguyŒn kia m§i ÇÜ®c Çáp Ùng.
Chúng ta chào nhau b¢ng Nam Mô A Di ñà PhÆt là chúng ta
cÀu nguyŒn cho ngÜ©i quen, ngÜ©i thân, bån Çåo cûa mình, ki‰p
lai sinh ÇÜ®c sanh vŠ th‰ gi§i cûa ñÙc PhÆt A Di ñà. Sª dï
chúng ta không niŒm Nam Mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt,
vì lë ñÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni chÌ Ç¶ sanh ª cõi Ta Bà nÀy,
chÙ không phát nguyŒn Ç¶ sanh ª cõi khác. Vä låi, khi vŠ låi Ta
Bà, là th¿c hành BÒ Tát Çåo; còn phát nguyŒn vãng sanh là
nhân ÇÀu tiên, sau Çó m§i g¥t ÇÜ®c quä, cho nên cÀn niŒm danh
hiŒu ñÙc PhÆt A Di ñà m‡i khi chào hÕi nhau. Riêng danh hiŒu
cûa ñÙc B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt chúng ta vÅn thÜ©ng
hay trì tøng, chÙ không chào hÕi nhau nhÜ thói quen cûa ngÜ©i
PhÆt Tº ViŒt Nam vÅn hay dùng. ñây là m¶t tÆp quán rÃt tÓt
mà ngÜ©i PhÆt Tº ViŒt Nam chúng ta Çã hành trì lâu nay tåi
quÓc n¶i cÛng nhÜ häi ngoåi, ngay cä các nÜ§c theo TÎnh ñ¶
Tông thÎnh hành nhÜ Trung Hoa và NhÆt Bän cÛng ít hành trì
và chào hÕi b¢ng câu niŒm PhÆt A Di ñà nhÜ PhÆt Tº ViŒt
Nam chúng ta.
- HÕi: Làm th‰ nào Ç‹ ngÜ©i CÜ sï tåi gia có m¶t Ç©i sÓng tu
h†c Çúng nghïa cûa m¶t ngÜ©i con PhÆt ?
ñáp: M¶t ngÜ©i PhÆt Tº sau khi quy y Tam Bäo và Th† trì ngÛ
gi§i, ÇÜ®c g†i là m¶t ngÜ©i PhÆt Tº Çúng nghïa. N‰u m¶t ngÜ©i
tin PhÆt, theo PhÆt; nhÜng chÜa quy y Tam Bäo và th† trì các
gi§i cÃm, chÜa th‹ g†i là m¶t ngÜ©i PhÆt Tº chÖn chính ÇÜ®c.
VÆy quy y Tam Bäo là gì? Ch» quy có nghïa là trª vŠ, Y có
nghïa là nÜÖng t¿a. Tam Bäo là ba ngôi báu trong th‰ gian nÀy,
gÒm có: PhÆt, Pháp và Tæng. Tåi sao g†i là Bäo? Vì lë trong Ç©i
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rÃt hi‰m quš, khó có ÇÜ®c. VÆy Quy Y Tam Bäo nói cho Çû
nghïa là trª vŠ nÜÖng t¿a v§i PhÆt, Pháp và Tæng. Chính tØ 3
ngôi báu nÀy chúng ta së sanh tín tâm mà th¿c hành giáo lš giäi
thoát Ãy.
Sau khi quy y, ngÜ©i PhÆt Tº còn phäi cÓ g¡ng gi» gìn 5 gi§i
cÃm cûa PhÆt ch‰ n»a. NhiŠu ngÜ©i nghï lÀm r¢ng, chÜa gi»
gi§i ÇÜ®c, nên không dám quy y; nhÜng phäi hi‹u ngÜ®c låi thì
hay hÖn. Vì lë chÜa quy y, nên dÍ › låi và phåm gi§i. Cu¶c
sÓng cûa chúng sanh Çã giong ru°i trong mÃy Ç¶ luân hÒi rÒi.
Lúc làm ngÜ©i, lúc làm vÆt. Lúc làm thiên thÀn, lúc làm ác qu›,
cÛng chÌ vì nh© chút duyên, chút phÜ§c, hay bÎ Ç¡m nhiÍm døc
låc mà m§i có ÇÀu thai và tái sanh; n‰u chúng ta bi‰t nguyên
nhân và k‰t quä cûa viŒc gi‰t håi nhÜ th‰ nào rÒi, thì chúng ta
së cÓ g¡ng gi» gìn gi§i không sát sanh và cÓ g¡ng æn chay
nhiŠu ngày trong tháng, n‰u ti‰n Ç‰n æn chay trÜ©ng càng tÓt.
Vì lë, có æn chay m§i th‹ hiŒn lòng tØ bi ÇÓi v§i muôn loài
chúng sanh ÇÜ®c. Vì vÆy gi§i là m¶t hàng rào ngæn ch¥n t¶i l‡i,
nh¡c nhª ta luôn luôn cÓ g¡ng làm viŒc thiŒn và phÜ§c ÇÙc.
Gi§i thÙ hai không ÇÜ®c tr¶m cÜ§p, mà còn phát tâm bÓ thí
giúp ngÜ©i, giúp Ç©i thì tâm nguyŒn cûa m¶t ngÜ©i PhÆt Tº m§i
ÇÜ®c vuông tròn.
N‰u muÓn cho gia Çình ÇÜ®c ÇÀm Ãm và gia nghiŒp an vui thì
chÒng hay v® không ÇÜ®c lén lút làm viŒc tà bÆy. NhÜ th‰, Çây
là m¶t bài h†c luân lš cæn bän, cÀn phäi gi» gìn. N‰u ai trái
phåm, tÙc không gi» tròn b°n phÆn làm chÒng và làm v®.
NgÜ©i PhÆt Tº chÖn chánh nên nói l©i chÖn thÆt, không khoe
khoang, se sua, ÇÓi trá. Không l¶ng giä thành chÖn, không nói
l©i thô ác v.v... t¿ nhiên së ÇÜ®c ngÜ©i tin cÆy. Vì vÆy dÍ làm
nên ÇÜ®c viŒc l§n.
NgÜ©i PhÆt Tº cÛng không nên dùng nh»ng chÃt say. Vì chính
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nh»ng loåi nÀy Çã làm cho mình mÃt trí tuŒ, mà chÜ PhÆt trong
ba Ç©i rÃt cÀn Ç‹ chÙng ÇÜ®c vô thÜ®ng bÒ ÇŠ. TrØ khi nào vì
bÎnh, cÀn phäi uÓng thuÓc có rÜ®u m§i ÇÜ®c dùng; nhÜng khi
h‰t bÎnh thì không ÇÜ®c phép ti‰p tøc n»a.
ñó là næm gi§i cæn bän cûa ngÜ©i tåi gia. N‰u bŠn lòng gìn gi»
thì Ç©i sau së trª thành m¶t con ngÜ©i mang tr†n vËn š nghïa
cûa nó. Tuy nhiên n‰u ngÜ©i nào chÌ có khä næng gi» tØ m¶t
gi§i trª Çi cÛng tÓt, chÙ không b¡t bu¶c gi» Çû næm gi§i. Dï
nhiên gi» h‰t là tÓt rÒi; nhÜng n‰u chÜa có ÇiŠu kiŒn, cÛng
không sao cä.
- HÕi: Mùa an cÜ ki‰t hå h¢ng næm ª ViŒt Nam và ª ngoåi quÓc
có bÎ chi phÓi bªi ngày tháng không ? Và trong khoäng th©i
gian an cÜ ki‰t hå quš vÎ Tæng Ni có ÇÜ®c phép r©i khÕi chùa
không?
ñáp: Theo lŒ thÜ©ng, th©i ñÙc PhÆt còn tåi th‰, mùa mÜa cûa
ƒn ñ¶ b¡t ÇÀu tØ 15 tháng 4 âm lÎch Ç‰n 15 tháng 7 âm lÎch.
Mùa này côn trùng thÜ©ng hay sinh nª nhiŠu; nên ñÙc PhÆt Çã
dåy cho chÜ Tæng không Çi khÃt th¿c n»a, mà ª yên m¶t ch‡ Ç‹
tøng kinh, trì gi§i và hành thiŠn; nhÃt là th‹ hiŒn lòng tØ bi Ç‰n
v§i muôn loài nên không muÓn dÅm nát lên thân th‹ cûa chúng,
dÅu cho vô tình Çi chæng n»a. Vì th‰ s¿ an cÜ cä vŠ lš lÅn vŠ s¿
rÃt quan tr†ng; nên sau khi PhÆt nhÆp diŒt cho Ç‰n bây gi©,
truyŠn thÓng Ãy cä Nam Tông lÅn B¡c Tông ÇŠu còn gìn gi».
Tuy nhiên ª các nÜ§c Nam Tông thÜ©ng hay an cÜ tØ tháng 9
Ç‰n tháng 12. Còn các nÜ§c B¡c Tông vÅn an cÜ 3 tháng vào
mùa hå; nên g†i là an cÜ ki‰t hå.
ñŒ tº cûa ñÙc PhÆt ngày xÜa tu hành tinh tÃn nên ÇÜ®c s¿ cung
kính và cúng dÜ©ng trên tØ vua quan và dÜ§i Ç‰n thÙ dân; nên
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ngoåi Çåo rÃt ghét. Vì th‰ h† tìm Çû m†i cách Ç‹ quÃy nhiÍu,
phá rÓi. Cho t§i ngày nay cÛng vÆy. N‰u ch‡ nào chÜ Tæng Ni
thÜ©ng hay hành trì Çúng nguyên t¡c gi§i luÆt, thÜ©ng hay bÎ
khäo Çäo rÃt nhiŠu; nhÜng n‰u vÜ®t qua ÇÜ®c nh»ng thº thách
nÀy, thì Çåo tâm cûa ngÜ©i tu càng kiên cÜ©ng hÖn n»a.
Theo các b¶ luÆt Pali, TÙ PhÀn LuÆt, NgÛ PhÀn LuÆt, ThÆp
Tøng LuÆt, Ma Ha Tæng Kÿ LuÆt và ThiŒn Ki‰n LuÆt là nh»ng
b¶ luÆt cæn bän cûa Nam Tông lÅn B¡c Tông có ch‰ gi§i cho
ngÜ©i xuÃt gia rÃt rõ ràng. NhÜng t¿u chung; n‰u trong vòng 3
tháng Ãy, ngÜ©i an cÜ vÅn ª yên m¶t ch‡ thì rÃt quš; nhÜng n‰u
có nh»ng duyên s¿ thì ÇÜ®c r©i nÖi an cÜ; nhÜng không quá tØ 1
Ç‰n 7 ngày. N‰u quá 7 ngày phäi có lš do chính Çáng và n‰u
quá 45 ngày thì viŒc an cÜ không còn có š nghïa n»a. Nghïa là
quá 50 phÀn træm sÓ ngày mà m¶t ngÜ©i tu phäi ª nÖi chÓn già
lam. ViŒc Çi xa hay gÀn tùy theo nÖi chÓn và công viŒc. Tuy
nhiên khi ki‰t gi§i, chÜ Tæng Ni ÇŠu chia nÖi chÓn cho h®p lŒ,
Ç‹ tiŒn bŠ ra vào, lên xuÓng. Ngày xÜa PhÆt thÜ©ng hay lÃy
ranh gi§i con sông hay dãy núi Ç‹ phân chia gi§i tràng và trong
gi§i tràng Ãy chÜ Tæng Ni së ÇÜ®c thanh tÎnh tu hành, ngoåi Çåo
không có cÖ h¶i quÃy nhiÍu chÜ Tæng. Ngày nay ra ngoåi quÓc,
môi trÜ©ng hoåt Ç¶ng r¶ng rãi hÖn; phÜÖng tiŒn di chuy‹n ÇÀy
Çû hÖn, do vÆy, viŒc ki‰t gi§i tràng thÜ©ng hay r¶ng rãi hÖn là ª
quê hÜÖng ViŒt Nam mình.
Nói tóm låi viŒc an cÜ ÇÓi v§i chÜ Tæng Ni, Çó là cÖ h¶i Ç‹ thúc
liÍm thân tâm và tu hành theo gi§i luÆt cûa PhÆt ch‰; rÃt cÀn
thi‰t cho m†i th©i Çåi. Tuy nhiên ª m‡i quÓc Ç¶ th©i ti‰t và
phong tøc khác nhau. Do vÆy có nhiŠu nÖi cÛng thay Ç°i m¶t sÓ
hình thÙc Ç‹ phù h®p v§i nÖi mình sinh sÓng.
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- HÕi: Làm sao phân biŒt ÇÜ®c gi»a xá l®i thÆt và xá l®i giä ?
ñáp: Xá l®i thÜ©ng hay ÇÜ®c tìm thÃy nÖi các vÎ Thánh Tæng,
các vÎ A La Hán, các vÎ BÒ Tát và nhÃt là nÖi ñÙc PhÆt; nhÜng
gi»a xá l®i cûa ñÙc PhÆt so v§i xá l®i cûa các vÎ BÒ Tát và các
vÎ A La Hán cÛng có phÀn khác nhau. Do Çó n‰u nói cái nào
giä và cái nào thÆt thì cÛng khó ÇÎnh liŒu. Tuy nhiên, Çây là
nh»ng š niŒm cæn bän vŠ xá l®i. N‰u nh»ng xá l®i mà quš vÎ
chiêm ngÜ«ng ÇÜ®c, Çúng thÆt v§i nh»ng ÇiŠu sau Çây. ñó là xá
l®i thÆt.
ñ¥c tính thÙ nhÃt: Chúng ta lÃy xá l®i bÕ vào trong nÜ§c lÀn
ÇÀu tiên xá l®i chìm và n‰u chúng ta Çem m¶t ít håt gåo bÕ vào
ly nÜ§c bên cånh, gåo cÛng chìm nhÜ vÆy; nhÜng sau khi v§t ra
bÕ xá l®i vào nÜ§c m¶t lÀn n»a, thì xá l®i n°i; trong khi Çó gåo
vÅn chìm nhÜ lÀn trÜ§c.
ñ¥c tính thÙ hai: Chúng ta Çem mè bÕ vào trong m¶t ly bên
cånh, mè vÅn n°i; nhÜng ÇÙng yên m¶t ch‡; trong khi Çó xá l®i
vÅn n°i và m¥c dÀu xá l®i ª xa nhau Ç¶ 10 cm chæng n»a, xá l®i
t¿ Ç¶ng tìm låi v§i nhau m¶t ch‡. ñ¥c tính này rÃt quan tr†ng
chÙng tÕ r¢ng ñÙc B°n SÜ cûa chúng ta m¥c dÀu Çã thÎ tÎch
Ni‰t Bàn; nhÜng PhÆt vÅn còn tÒn tåi v§i chúng ta qua hình
thÙc cûa pháp thân PhÆt; nên quá khÙ, hiŒn tåi và vÎ lai lúc nào
cÛng có chÜ PhÆt bên cånh cûa chúng ta.
ñ¥c tính thÙ ba: N‰u Çem xá l®i Ãy lên kính hi‹n vi, chúng ta së
thÃy ÇÜ®c ngÛ s¡c, giÓng nhÜ hào quang cûa ñÙc PhÆt hay màu
c© PhÆt Giáo.
Trên Çây là 3 Ç¥c tính cûa xá l®i PhÆt. N‰u chÌ có 1 trong 3
ho¥c 2 trong 3 Ç¥c tính trên thì là xá l®i cûa các vÎ A La Hán,
các vÎ Thánh Tæng ho¥c cûa các vÎ T° SÜ. NgÜ©i thÜ©ng ch¡c
ch¡n rÃt khó có xá l®i. Xá l®i chÌ có nÖi nh»ng ngÜ©i tu hành
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Ç¡c Çåo. Xá l®i có th‹ nói là chÃt xÜÖng cûa ngÜ©i Çã mÃt. Tuy
nhiên tóc và ræng cûa ñÙc PhÆt còn Ç‹ låi v§i Ç©i, ngÜ©i ta vÅn
g†i là xá l®i n»a. Sau khi làm lÍ trà tÿ xong, xá l®i cûa ñÙc PhÆt
ÇÜ®c phân chia ra làm 3 loåi. Loåi l§n nhÃt nhÜ håt ÇÆu; loåi thÙ
hai nhÜ håt gåo và loåi thÙ ba nhÜ håt mè. Hai loåi ÇÀu bây gi©,
sau hÖn 2.500 næm còn rÃt hi‰m; duy chÌ loåi b¢ng håt mè,
nhiŠu nÖi vÅn tôn th© trong các bäo tháp Çó Çây. TØ ñông sang
Tây, tØ Nam sang B¡c và kh¡p các châu løc trên th‰ gi§i ngày
nay ÇŠu có tôn th© xá l®i cûa ñÙc PhÆt.
Xá l®i cÛng có th‹ t¿ Ç¶ng di chuy‹n ÇÜ®c; n‰u ngÜ©i nào thi‰u
phÜ§c th© xá l®i thì xá l®i së di chuy‹n Çi nÖi khác. ñiŠu nÀy
m§i nghe nhÜ huyÍn ho¥c; nhÜng trên th¿c t‰ có nhÜ vÆy. Ngay
sau khi làm lÍ trà tÿ, xá l®i cûa ñÙc PhÆt m¶t phÀn t¿ Ç¶ng di
chuy‹n vŠ long cung, m¶t phÀn khác bay lên thiên cung.
M§i Çây có m¶t chuyŒn cÛng tÜÖng ÇÓi lå lùng và hy h»u;
nhÜng låi là chuyŒn có thÆt tåi xÙ PhÆt. NÖi Kusinagara có chùa
Linh SÖn, do SÜ cô Trí ThuÆn trø trì; tåi Çó có th© hai viên ng†c
xá l®i cûa PhÆt. Khi sang MÏ thæm chùa Linh SÖn tåi Houston,
SÜ Cô mang theo m¶t viên Ç‹ cúng dÜ©ng. Theo l©i cûa SÜ Cô
k‹ låi cho thÃy r¢ng: Khi vÎ SÜ trø trì Çón nhÆn ng†c xá l®i
nhÜng không có š cung kính l¡m, ThÀy Çem bÕ vào ngæn kéo.
Và kÿ lå thay, sau khi SÜ Cô vŠ låi chùa Linh SÖn ª Kusinagara
tåi ƒn ñ¶, thì viên ng†c xá l®i cûa SÜ Cô cúng cho chùa Linh
SÖn ª Houston Çã bay vŠ låi Çây, còn viên ng†c xá l®i ª
Houston, Texas, Hoa Kÿ, không còn n»a. ñiŠu Ãy Çã nói lên
ÇÜ®c hiŒn tÜ®ng cûa xá l®i vÅn có th‹ di chuy‹n, dÀu xa hay gÀn
hay ª bÃt cÙ dÜ§i m¶t hình thÙc nào Çó.
- HÕi: BÒ Tát Gi§i gi»a tåi gia và xuÃt gia khác nhau nhÜ th‰
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nào ?
ñáp: Có th‹ nói là không khác nhau. ñây g†i là ñåo Tøc thông
hành gi§i. Là gi§i cûa Tæng sï và ngÜ©i th‰ tøc cÛng gi» giÓng
nhÜ nhau. Gi§i nÀy bên Nam Tông không có, mà chÌ tÒn tåi nÖi
các nÜ§c theo B¡c Tông, tÙc ñåi ThØa PhÆt Giáo.
BÒ Tát có nghïa là nh»ng ngÜ©i vì kÈ khác tÒn tåi mà mình phäi
xä thân. Vì lòng tØ bi mà mình th† gi§i nÀy Ç‹ thay th‰ cái kh°
cûa chúng sanh nÖi trÀn th‰ hay ª cänh ÇÎa ngøc. ñi‹n hình
hành Ç¶ng BÒ Tát nÀy là ñÙc Quan Th‰ Âm và Ngài ñÎa Tång
vÆy. Ngoài ra nh»ng vÎ ñåi CÜ Sï nhÜ vua A Døc, vua LÜÖng
Võ ñ‰, Thánh ñÙc Thái Tº, vua Lš Thái T° v.v... ÇŠu là nh»ng
vÎ quân vÜÖng h¶ pháp rÃt Ç¡c l¿c cûa ñåo PhÆt và Çã hành xº
công viŒc cûa mình trong s¿ t‰ th‰ an bang nhÜ là tÃm lòng vÎ
tha cûa nh»ng vÎ BÒ Tát vÆy.
Có nÖi cÛng chia ra BÒ Tát tåi gia chÌ gi» 6 gi§i tr†ng và 28
gi§i nhË; nhÜng hÀu nhÜ các nÖi khác ÇŠu gi» nguyên luÆt cÛ là
dÀu tåi gia hay xuÃt gia cÛng ÇŠu gi» 10 gi§i tr†ng và 48 gi§i
nhË. Trong tÃt cä các gi§i nÀy ÇŠu t¿u chung huÃn luyŒn tâm tØ
bi và l®i tha cûa BÒ Tát. BÒ Tát vì chúng sanh chÙ không phäi
vì mình; phäi làm l®i cho tha nhân và quên mình Ç‹ cÀu Çåo,
nhÜ quá khÙ chÜ vÎ BÒ Tát Çã hành hånh xä ly trÜ§c khi thành
PhÆt quä.
NgÜ©i xuÃt gia có gi§i hånh riêng và ngÜ©i tåi gia cÛng gi» gi§i
riêng; nhÜng gi§i BÒ Tát là gi§i chung cho cä 2 gi§i xuÃt gia
lÅn tåi gia, nên có th‹ nói r¢ng không có gì khác nhau vŠ hình
thÙc cÛng nhÜ n¶i dung cûa gi§i cä.
- HÕi: ñŒ tº ngoài viŒc sám hÓi chÌ chuyên trì chú ñåi Bi và rÃt
ít tøng kinh. NhÜ th‰ có thi‰u sót không ? Làm th‰ nào Ç‹ g†i là
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trì chú Çúng cách ?
ñáp: Ch» trì ª Çây có nghïa là gi» hay tøng thÀm, không thành
ti‰ng. Tøng kinh phäi có ti‰ng và phäi có nÖi chÓn, gi© giÃc.
Riêng trì chú thì bÃt k‹ nÖi chÓn và gi© giÃc, ª Çâu và gi© nào
cÛng có th‹ trì chú ÇÜ®c. ThÀn chú ñåi Bi là m¶t thÀn chú rÃt
linh nghiŒm cûa ñÙc Quan Th‰ Âm BÒ Tát. Vì vÆy n‰u chúng
sanh bÎ bŒnh kh° hay g¥p nhiŠu chÜ§ng duyên trong cu¶c sÓng,
h¢ng ngày n‰u luôn trì chú ñåi Bi trong nhiŠu bi‰n thì tai nån
së tiêu trØ. Vì ñÙc Quan Th‰ Âm có 12 l©i nguyŒn nhiŒm mÀu
nhÜ th‰, nh¢m cÙu v§t chúng sanh ra khÕi cänh lÀm than kh° äi
cûa cu¶c Ç©i.
Tøng bao nhiêu kinh, trì bao nhiêu chú cÛng không Çû. Vì lë
phÜ§c ÇÙc chúng ta kém cõi, mà nghiŒp l¿c låi nhiŠu. Do Çó có
ÇiŠu kiŒn và th©i gian nên tøng kinh, ngÒi thiŠn, sám hÓi hay trì
chú thì t¶i l‡i m§i tiêu trØ và lòng tin m§i tæng trÜªng. Chúng ta
chÌ có th‹ th¿c hiŒn nh»ng phép tu bên trên theo th©i gian ÇÜ®c
cho phép. N‰u có dÜ thì gi© thì th¿c hiŒn thêm nh»ng pháp môn
khác. Vì ÇiŠu Ãy së sinh công ÇÙc, mà công ÇÙc thì không thØa.
Có m¶t câu chuyŒn ÇÜ®c k‹ låi r¢ng ngay cä ñÙc PhÆt vÅn còn
cÀn Ç‰n công ÇÙc, nhÜ trong ñåi Trí ñ¶ LuÆn tÜ©ng thuÆt nhÜ
sau:
A Na LuÆt, Çåi ÇŒ tº cûa ñÙc PhÆt, sau khi Çã chÙng ÇÜ®c huŒ
nhãn, tâm sáng suÓt; nhÜng m¡t bÎ lòa, vì Çã døng công quá
nhiŠu cho viŒc ThiŠn ÇÎnh. M¶t hôm Ngài ngÒi xâu kim Ç‹ vá y
áo, Ngài than r¢ng: N‰u có ai Ç‰n xÕ kim dùm Ngài thì së ÇÜ®c
phÜ§c ÇÙc. LiŠn sau Çó ñÙc PhÆt hiŒn Ç‰n và tÕ š muÓn làm
công viŒc phÜ§c ÇÙc Ãy. Ngài A Na LuÆt nghe ÇÜ®c ti‰ng cûa
PhÆt và båch r¢ng: Låy ÇÃng ñiŠu Ng¿, Ngài là m¶t bÆc ñåi
Giác Çâu cÀn Ç‰n phÜ§c ÇÙc làm gì? Ngài trä l©i r¢ng: PhÜ§c
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ÇÙc ngay cä m¶t bÆc Th‰ Tôn cÛng cÀn n»a.
Qua câu chuyŒn nÀy ta thÃy r¢ng, dÀu ª dÜ§i bÃt cÙ khía cånh
hay hình thÙc nào Çi n»a, chúng ta phäi cÓ g¡ng Ç‹ tåo thêm
phÜ§c ÇÙc cho chính mình vÆy.
ViŒc làm phÜ§c không bao gi© Çû mà tåo t¶i thì có thØa. Do Çó
hãy cÓ g¡ng tåo thêm phÜ§c lành b¢ng cách tøng kinh, trì chú
hay NiŒm PhÆt ho¥c Sám HÓi. Có nhÜ th‰ phÜ§c m§i tæng và
t¶i låi giäm.
- HÕi: Nh»ng thÀn chú khi tøng không hi‹u ÇÜ®c. Tåi sao không
dÎch ra ti‰ng ViŒt cho dÍ tøng và dÍ hi‹u ?
ñáp: ThÀn chú là l©i nói bí mÆt cûa chÜ PhÆt. ChÌ có PhÆt v§i
PhÆt m§i hi‹u. Ngay cä BÒ Tát cÛng chÌ ngÒi ch©, không lãnh
h¶i ÇÜ®c š PhÆt, làm sao chúng sanh có th‹ hi‹u n°i. Tuy nhiên
m‡i m¶t loåi thÀn chú nhÜ vÆy có m¶t công næng khác nhau;
n‰u ngÜ©i nào chuyên tâm hành trì thì së có k‰t quä.
Có nhiŠu ngÜ©i muÓn cái gì phäi hi‹u rÒi m§i tin; nhÜng trong
cu¶c sÓng nÀy Çâu phäi cái gì cÛng có th‹ giäi thích ÇÜ®c. Ngay
nhÜ khoa h†c ngày nay Çã ti‰n t§i vÎ trí t¶t ÇÌnh cûa m†i s¿
khám phá rÒi; nhÜng ai cÛng bó tay trÜ§c nh»ng trång thái diÍn
bi‰n cûa tâm linh khi con ngÜ©i nh§ vŠ quá khÙ hay nghï Ç‰n
tÜÖng lai. NhÃt là khÓi óc có cä h¢ng triŒu t‰ bào vÅn chÜa làm
h‰t nhiŒm vø cûa nó.
Khi Ngài HuŒ Næng vào rØng ÇÓn cûi vŠ nuôi mË già và ch®t
nghe câu kinh Kim Cang "Ðng vô sª trø nhi sanh kÿ tâm" liŠn
chÙng ng¶. Cái ng¶ Ãy Çã làm bØng sáng chân lš; trong khi
Ngài vÅn không bi‰t ch» và ngÜ©i trì kinh Kim Cang Ãy, ch¡c
ch¡n m¶t ÇiŠu cÛng không hi‹u ÇÜ®c š nghïa cûa câu kinh mình
Çã tøng qua. Th‰ ÇÃy mà Çã có ngÜ©i hi‹u và ng¶ Çåo. VÆy thì
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tøng kinh có công ÇÙc l§n l¡m, m¥c dÀu mình không hi‹u, së có
kÈ khác hi‹u cho mình. Sª dï mình không hi‹u, vì mình không
có Çû trình Ç¶ Ç‹ hi‹u. Vì cæn cÖ còn chÆm løt; không phäi ai ai
cÛng ÇŠu có cæn trí nhÜ mình. Do vÆy, nh»ng ÇiŠu cæn bän cûa
chúng ta là cÀn hành trì theo phép PhÆt quan tr†ng hÖn là cÙ
ngÒi Çó Ç‹ tìm hi‹u š nghïa cûa câu kinh. Vì ÇiŠu Ãy ch£ng có
ích l®i gì cä, cho chính mình hay nh»ng ngÜ©i chung quanh cûa
mình n»a.
- HÕi: Khi tøng công phu khuya có tøng ThÆp Chú, con không
bi‰t tåi sao có tøng Chú nÀy và khi tøng nhÜ vÆy có l®i ích gì ?
Ai là ngÜ©i nói ra 10 Chú Çó và v§i l©i phát nguyŒn ra sao ?
ñáp: Khi tøng công phu khuya có tøng l©i t¿a kinh Læng
Nghiêm, sau Çó tøng tØ ÇŒ nhÃt Ç‰n ÇŒ ngÛ và phÀn cuÓi là chú
Læng Nghiêm. "Án a na lŒ tÿ xá ÇŠ bŒ ra, båc xà ra Çà rÎ, bàn Çà
bàn Çà n‹, båc xà ra bàn ni phÃn, h° hÒng Çô lô ung phÃn ta bà
ha". ñây là thÀn chú ng¡n nhÃt sau 5 ÇŒ Læng Nghiêm. Sau
phÀn nÀy tøng chú ñåi Bi và ThÆp Chú. Trong 10 chú nÀy có cä
chú Vãng Sanh và chú ThÃt PhÆt DiŒt T¶i. N‰u tøng Çû tØ ÇÀu
Ç‰n cuÓi kinh, g†i là toàn b¶ công phu khuya. N‰u chÌ tøng chú
Læng Nghiêm phÀn cuÓi và ThÆp Chú thì g†i là Ti‹u công phu.
Các thÀn chú ÇŠu do ñÙc PhÆt nói ra. Vì lë Çây là l©i mÆt ngôn
cûa chÜ PhÆt. Các vÎ BÒ Tát cÛng khó hi‹u n°i. ThÌnh thoäng
trong các kinh nhÜ Pháp Hoa, Hoa Nghiêm ch£ng hån, có m¶t
sÓ các vÎ thiên thÀn ho¥c h¶ pháp muÓn h¶ trì ngÜ©i trì kinh,
nên cÛng nói ra nh»ng thÀn chú Ç‹ ûng h¶; nhÜng nh»ng thÀn
chú nÀy là do chÜ PhÆt nói ra, các vÎ h¶ pháp chÌ l¥p låi l©i cûa
chÜ PhÆt Ç‹ h¶ trì và chính nh»ng vÎ Çó không có khä næng Ç‹
nói ra thÀn chú. ña phÀn chúng sanh khi làm m¶t vÃn ÇŠ gì ÇŠu
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nghï ngay Ç‰n chuyŒn l®i ích trÜ§c m§i làm; nhÜng phàm bÃt cÙ
cái gì nÖi th‰ gian nÀy có b¡t ÇÀu thì së có k‰t quä. K‰t quä tÓt
hay xÃu ÇŠu do tØ ch‡ mình gây nhân ban ÇÀu. Ví dø m¶t ngÜ©i
b¡t ÇÀu Çi h†c, hÆu quä tÃt nhiên là së bi‰t ch» và h†c có k‰t
quä tÓt hay không là do s¿ døng công cûa ngÜ©i Çó. ViŒc tu
cÛng giÓng hŒt nhÜ vÆy, n‰u døng công thÆt sâu và th¿c hành
ÇÙng Ç¡n nh»ng phÜÖng pháp cûa chÜ PhÆt và chÜ T° chÌ dåy,
thì ch¡c ch¡n có k‰t quä tÓt. ChÌ do ta ngåi khó, th¿c hành chÜa
Ç‰n nÖi Ç‰n chÓn Çã v¶i nän chí rÒi. Do vÆy mà Çích vÅn còn xa
chÜa Ç‰n ÇÜ®c.
Th©i Çåi khoa h†c bây gi© cái gì cÛng nhanh và tiŒn l®i thì con
ngÜ©i m§i tìm Ç‰n. Còn nh»ng gì khó khæn, vÃt vä, Çòi hÕi
nhiŠu công sÙc khó nh†c thì rÃt hi‰m ngÜ©i Ç‹ tâm Ç‰n. NhÜng
thº hÕi n‰u không có nh»ng nhà nghiên cÙu, phát minh thì làm
sao chúng ta có th‹ hÜªng nhàn ÇÜ®c. Nh»ng nhà nghiên cÙu
cÛng phäi tÓn rÃt nhiŠu thì gi© cho nh»ng công viŒc Ãy. Vì th‰,
bÃt cÙ m¶t vÃn ÇŠ gì trên th‰ gian nÀy cÛng cÀn phäi có døng
công cä. Riêng Çây trong lãnh v¿c giäi thoát là lãnh v¿c xuÃt
th‰ gian, nên cÀn phäi døng công nhiŠu lÀn hÖn nhÜ th‰ n»a.
ViŒc trì kinh niŒm chú cÛng vÆy, n‰u chÌ siêng næng trong m¶t
th©i gian ÇÀu và sau Çó không ti‰p tøc hành trì n»a thì k‰t quä
së không có gì Çáng khích lŒ. Ngoài ra m¶t ví dø khác cÛng có
th‹ làm cho ta dÍ hi‹u hÖn, ví dø nhÜ ch»a bÎnh, n‰u bÎnh chÜa
h‰t mà ngÜng thuÓc, thì bÎnh së không lành. Lúc Ãy låi trách
thÀy thuÓc không hay, ho¥c giä thuÓc không công hiŒu; nhÜng
thÆt ra tåi mình không dùng Çúng lÜ®ng thuÓc và cách thÙc mà
Bác sï Çã chÌ dÅn.
Trª låi vÃn ÇŠ trì kinh, niŒm chú cÛng y hŒt nhÜ vÆy thôi: n‰u
ngÜ©i nào có th¿c hiŒn ÇÀy Çû công næng cûa s¿ hành trì, thì
ch¡c ch¡n phÀn tâm linh së ÇÜ®c l®i låc vÆy.
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- HÕi: Sau khi ch‰t Çi vŠ Çâu ?
ñáp: Câu hÕi nÀy tuy ÇÖn sÖ; nhÜng câu trä l©i có th‹ chØng vài
trang sách Ç‰n vài chøc trang hay cÛng có th‹ vi‰t ÇÜ®c cä m¶t
quy‹n sách. Tuy nhiên trong phåm vi hån hËp và ÇÖn giän cûa
vÃn ÇŠ, có th‹ tóm lÜ®c nhÜ sau:
Trong kinh có câu:
"MuÓn bi‰t nguyên nhân Ç©i trÜ§c
Hãy xem k‰t quä trong hiŒn tåi
MuÓn bi‰t k‰t quä trong tÜÖng lai
Hãy xem nhân trong hiŒn tåi"
TØ Çó suy ra, n‰u muÓn làm Tiên, làm PhÆt, làm Thánh, hay cä
làm ngÜ©i và các loài thÃp hÖn loài ngÜ©i Çi n»a cÛng do tØ tâm
cûa chúng ta phát khªi lên và tâm cûa ta së chÎu s¿ chi phÓi cûa
vån pháp Ç‹ Çi ÇÀu thai, tùy theo viŒc làm trong quá khÙ cûa
chính mình.
Trong quy‹n Tång ThÜ SÓng Ch‰t cûa Tây Tång có giäi thích
rÃt rành måch vŠ câu hÕi nÀy. Nghïa là sau khi ch‰t, thÀn thÙc
cûa mình së Çi ch†n nghiŒp. Lúc Ãy có hai luÒng ánh sáng së
rÜ§c linh hÒn cûa mình; m¶t luÒng ánh sáng Çøc và m¶t luÒng
màu Çen sÅm. N‰u là ngÜ©i có tu và nghiŒp nhË thì thÀn thÙc së
t¿ ch†n theo luÒng ánh sáng Çøc mà Çi. N‰u theo luÒng ánh
sáng nÀy thì tâm thÙc së Çi ÇÀu thai ª th‰ gi§i tØ loài ngÜ©i trª
Çi. N‰u tâm thÙc ch†n luÒng ánh sáng màu Çen sÅm, ch¡c ch¡n
së bÎ ÇÀu thai vào 3 ÇÜ©ng d». Vì lë Ãy, lúc còn sanh tiŠn nên
tránh ÇiŠu d» và làm nhiŠu ÇiŠu lành, Ç‹ tâm thÙc ÇÜ®c sáng
suÓt hÖn vào lúc t¡t hÖi thª cuÓi cùng. Lúc bÃy gi© rÃt cÀn vào
s¿ tr® niŒm vãng sanh cûa thân nhân, b¢ng h»u bên cånh, qua
ti‰ng niŒm PhÆt Ç‹ cÀu PhÆt ti‰p dÅn. N‰u thÀn thÙc vÅn còn trì
trŒ, chÙng tÕ r¢ng vòng luân hÒi không thoát khÕi, phäi Çi ÇÀu

116

thai ti‰p trong nhiŠu ki‰p, và cÙ xoay chuy‹n mãi không ngØng
nhÜ th‰, cho Ç‰n khi nào tâm thÙc cûa mình t¿ ch†n Çúng
hÜ§ng Ç‹ Çi, thì lúc bÃy gi© m§i không còn trói bu¶c vào s¿
sinh diŒt n»a.
Ai cÛng muÓn ÇÜ®c cÙu r‡i và ai cÛng muÓn ÇÜ®c giäi thoát;
nhÜng rÃt hi‰m ngÜ©i muÓn døng công tu hành. Do vÆy mà con
ÇÜ©ng giäi thoát vÅn còn xa, khó mà Çåt Ç‰n ÇÜ®c. DÀu cho
ñÙc PhÆt A Di ñà có ÇÀy Çû thÀn l¿c Ç‹ cÙu giúp chúng sanh
Çi n»a, ít nhÃt nh»ng chúng sanh nÀy phäi có b°n phÆn v§i
chính mình trÜ§c và sau Çó m§i cÀu vào tha l¿c ÇÜ®c.
Tóm låi, sau khi ch‰t muÓn Çi Çâu thì tùy mình ch†n l¿a ngay
tØ lúc còn sÓng nÀy. Hãy ch†n m¶t hÜ§ng Çi cho thích h®p v§i
mình, kÈo th©i gian không còn lâu n»a. Vì Ç©i ngÜ©i rÃt ng¡n
ngûi và "th©i gian cÛng nhÜ nÜ§c thûy triŠu së không Ç®i ch©
ai".
- HÕi: Gi»a Çåo PhÆt và Çåo Thiên Chúa có khác biŒt gì
không?
ñáp: Gi»a hai Çåo nÀy giÓng nhau cÛng có rÃt nhiŠu, mà khác
nhau cÛng không phäi là ít. Ví dø ngÜ©i theo Çåo Thiên Chúa
tin có Chúa Tr©i là m¶t vÎ chúa t‹ cûa muôn loài, sáng lÆp và
tåo nên quä ÇÃt cÛng nhÜ loài ngÜ©i. ñåo PhÆt thì không tin nhÜ
th‰. Nói rõ hÖn là ngÜ©i PhÆt Tº không tin có Chúa là m¶t ÇÃng
toàn næng, mà m‡i ngÜ©i t¿ ÇÎnh Çoåt hành Ç¶ng thiŒn ác cûa
mình và chính hành Ç¶ng nÀy bÎ luân hÒi sanh tº trong sáu cõi.
Vì các pháp do nhân duyên mà sanh thì tÃt nhiên các pháp Ãy
cÛng do nhân duyên mà diŒt; không do ai ÇÎnh Çoåt ho¥c chi
phÓi viŒc nÀy ÇÜ®c ngoåi trØ nhân duyên. Tuy vÆy, ñÙc PhÆt
vÅn thÜ©ng hay gi§i thiŒu nh»ng cõi khác có các vÎ chúa t‹, nhÜ
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ThÀn Sông, ThÀn Núi, ThÀn M¥t Tr©i v.v... nhÜ vÆy không phäi
là không có Chúa, không có ThÀn, mà nh»ng vÎ nÀy có thÆt.
Tuy nhiên dÜ§i cái nhìn cûa ngÜ©i PhÆt Tº hay nói Çúng hÖn là
ñåo PhÆt, quš vÎ nÀy vÅn bÎ nhân duyên và nghiŒp l¿c chi phÓi
nhÜ nh»ng viŒc khác tÒn tåi trên th‰ gian nÀy nhÜ thÜ©ng lŒ.
ñåo PhÆt tin có luân hÒi sanh tº. Nghïa là sau khi ch‰t không
phäi là h‰t; mà ch‰t chÌ là m¶t Çoån ÇÜ©ng nghÌ ngÖi cûa s¿
sanh tº luân hÒi mà thôi; sau Çó con ÇÜ©ng nÀy së ti‰p diÍn mãi
cho Ç‰n khi ra khÕi s¿ luân hÒi sanh tº. NhÜ vÆy, theo ñåo
PhÆt, con ngÜ©i ª nh»ng ki‰p sau hay tÆn nh»ng ki‰p sau n»a,
cÛng có th‹ thành Thánh nhân, PhÆt hay BÒ Tát, mà cÛng có
nghïa là, n‰u suÓt quá trình sanh tº Ãy, mình không chÎu gây
nhân lành thì ch¡c ch¡n chúng ta së Çi ÇÀu thai vào cänh kh°
cûa ÇÎa ngøc, ngå qu› và súc sanh.
Theo ñåo PhÆt, con ÇÜ©ng sanh tº nÀy có 6 nÈo. ñó là: Tr©i,
NgÜ©i, A Tu La, ñÎa Ngøc, Ngå Qu› và Súc Sanh. N‰u còn
sanh tº, tÙc còn l¥n høp trong bi‹n kh° nÀy. N‰u thoát ly sanh
tº chÙng thành PhÆt quä, së không còn vÜ§ng vào vòng luân
hÒi nÀy n»a và chÙng quä vô dÜ Ni‰t Bàn. Có ngÜ©i trª låi Ta
Bà Ç‹ Ç¶ sanh, mà cÛng có nh»ng vÎ A La Hán ª mãi trong
cänh gi§i cûa s¿ giäi thoát Ãy.
Riêng ñåo Thiên Chúa thì không phäi vÆy, h† tin r¢ng sau khi
ch‰t là h‰t. N‰u tin vào Chúa, së ÇÜ®c Chúa dÅn vào Thiên
ñÜ©ng. N‰u không tin Chúa, së Çi vào cänh ÇÎa ngøc. H† chÌ có
hai con ÇÜ©ng Ç‹ ch†n l¿a.
Trong khi Çó PhÆt Giáo có nhiŠu con ÇÜ©ng khác, mà không
phäi chÃm dÙt sau m¶t cu¶c Ç©i chÌ ng¡n ngûi có næm bäy mÜÖi
næm thôi. Dï nhiên trÜ§c khi sinh ra ta là ai, Çåo Thiên Chúa ít
giäi thích; nhÜng bên ñåo PhÆt thì viŒc luân hÒi ÇÜ®c giäi thích
rÃt rõ ràng qua các hiŒn tÜ®ng tái sinh ngày nay ª kh¡p nÖi trên

118

th‰ gi§i.
PhÆt Giáo chû trÜÖng giäi thoát khÕi s¿ kh° Çau và tøc løy ª
trong cu¶c Ç©i nÀy. Trong Çi Çó ñåo Thiên Chúa chû trÜÖng
giäi thoát khÕi các t¶i l‡i cûa mình. Do vÆy gi»a hai ñåo có
nhiŠu khác biŒt nhau l¡m. M¶t bên quan niŒm r¢ng: T¶i l‡i do
mình gây ra thì chính mình phäi t¿ trä lÃy b¢ng cách sám hÓi t¶i
l‡i cûa mình. Ví nhÜ m¶t chi‰c áo dÖ bÄn, m‡i ngày mình phäi
t¿ gi¥t giÛ thì m§i mong såch ÇÜ®c. ñôi lúc cÛng cÀn tha l¿c
cûa chÜ PhÆt và chÜ vÎ BÒ Tát; nhÜng viŒc chính vÅn là mình,
phäi t¿ gi¥t lÃy chi‰c áo nghiŒp cûa mình. Trong khi Çó ñåo
Thiên Chúa nÜÖng hoàn toàn vào tha l¿c. ñó là s¿ cÙu r‡i khÕi
t¶i l‡i cûa Chúa, n‰u tin Ngài. Do vÆy ta thÃy có nhiŠu Çi‹m
khác nhau gi»a ñåo PhÆt và ñåo Thiên Chúa. Chúng ta cÛng
không nên Çào sâu thêm n»a. Vì m‡i m¶t ngÜ©i có m¶t lÓi Çi
riêng. M‡i ngÜ©i có cæn cÖ và trình Ç¶ khác nhau, do vÆy
không th‹ b¡t m†i ngÜ©i cùng hÜ§ng vŠ m¶t lÓi v§i mình ÇÜ®c.
ñåo không xÃu, chÌ do con ngÜ©i th¿c hiŒn sai Çåo mà thôi. Do
Çó m§i dÅn Ç‰n nhiŠu sai lÀm trong quá khÙ mà lÎch sº Çã
chÙng minh qua sách vª rÒi. Chúng ta m‡i ngÜ©i tin theo các
Çåo khác nhau, nên t¿ trª vŠ v§i chính mình và t¿ hÕi mình là
ai? mình Çã làm gì cho mình và cho Ç©i, cho tha nhân, b¢ng
h»u. Nh»ng công viŒc Ãy có ích l®i gì không? nó së dÅn ta Ç‰n
Çâu và nh»ng hành Ç¶ng Ãy së có k‰t quä nhÜ th‰ nào? v.v... Çó
là tÃt cä nh»ng gì mà chúng ta cÀn lÜu tâm Ç‰n vÆy.
- HÕi: Chúng con là nh»ng tín ÇÒ cûa PhÆt Giáo nhÜng hay
chÖi v§i nh»ng ngÜ©i Thiên Chúa Giáo và hay vào nhà th©. VÆy
nh»ng viŒc Ãy có t¶i v§i ñÙc PhÆt không ?
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ñáp: ñåo PhÆt là m¶t Çåo có th‹ nói r¢ng rÃt t¿ do và rÃt cªi
mª, không b¡t bu¶c tín ÇÒ cûa tôn giáo mình m‡i tháng phäi Çi
chùa mÃy lÀn, không b¡t bu¶c phäi làm cái nÀy hay cái kia, mà
chÌ khuyên là nên làm cái nÀy hay cái n†. N‰u làm ÇÜ®c nhÜ
vÆy së có k‰t quä ra sao. N‰u không làm ÇÜ®c nhÜ vÆy, së nhÜ
th‰ nào v.v... không ai lÃy quyŠn gì và nhân danh gì Ç‹ b¡t bu¶c
tín ÇÒ cûa mình cä. TØ Çó suy ra, là nh»ng ngÜ©i PhÆt Tº quš vÎ
có quyŠn riêng tÜ cûa mình giao du v§i nh»ng ngÜ©i khác Çåo
và viŒc vào nhà th© cÛng không có gì sai trái cä. N‰u mình là
m¶t PhÆt Tº thuÀn thành, khi vào nhà th© mình cÛng có th‹
niŒm PhÆt nhÜ thÜ©ng và khi nhìn lên hình änh cûa các vÎ
Thánh, chúng ta cÛng có th‹ liên tÜªng Ç‰n nh»ng vÎ BÒ Tát
cÛng rÃt tÓt. Dï nhiên cái nào tÓt cûa ñåo khác có, mình nên
h†c hÕi. Cái gì không h®p thì ÇØng thâu nhÆn vào trí não cÛng
nhÜ tâm thÙc cûa mình là ÇÜ®c. CÛng không ai vì nhân danh bÃt
cÙ quyŠn l¿c nào Çó Ç‹ b¡t bu¶c mình theo m¶t Çåo mà mình
không thích. Vì quyŠn t¿ do tín ngÜ«ng là quyŠn thiêng liêng
cûa m‡i con ngÜ©i vÆy.
- HÕi: Có th‹ m¶t ki‰p nào Çó con sinh ra ª m¶t hành tinh khác
không? Làm sao con nhìn ra ÇÜ®c cha mË cûa con ?
ñáp: Dï nhiên là có th‹ rÒi. Vì chúng sanh luân hÒi sanh tº tØ
trong vô lÜ®ng ki‰p; nên ki‰p nÀy ª th‰ gi§i nÀy và ki‰p khác
có th‹ thác sinh vŠ th‰ gi§i khác. Tâm thÙc r©i khÕi th‹ xác
cÛng giÓng nhÜ lºa Çã t¡t vì không còn cûi n»a; nhÜng n‰u có
cûi thì lºa së cháy ti‰p tøc. Nh»ng trång thái cûa tâm linh cÛng
giÓng nhÜ nh»ng gì cûa ÇÃt, nÜ§c, gió và lºa. CÙ nhÜ vÆy Çó,
sinh ra và tàn løi, thay Ç°i và tÒn tåi, luôn luôn diÍn bi‰n không
ngØng; nên tØ nÖi nÀy Ç‰n nÖi khác cÛng là chuyŒn bình thÜ©ng
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thôi.
Trong kinh BÒ Tát gi§i có nói rÃt rõ r¢ng: "TÃt cä nam tº là cha
ta, tÃt cä n» nhÖn là mË ta". Vì vÆy nên ta không æn thÎt cûa
chúng sanh. N‰u æn thÎt cûa chúng sanh, tÙc æn thÎt cûa cha mË
ta vÆy. NhÜ vÆy ª ki‰p nÀy cha mË ta hiŒn h»u, cÛng có nghïa là
trong quá khÙ ta Çã có nhân duyên v§i cha mË, nên bây gi© m§i
có cÖ h¶i g¥p g« nhau và trong bao nhiêu ki‰p vÎ lai, vì luân hÒi
sanh tº, ta cÛng së trª låi làm chÒng, làm cha hay làm mË cûa
nh»ng ngÜ©i thân cûa ta trong ki‰p quá khÙ vÆy. Do Çó khi Çã
có nhân duyên chÒng v® hay cha mË con cái trong ki‰p nÀy, ¡t
h£n phäi bi‰t r¢ng Çã do nhân duyên nhiŠu Ç©i nhiŠu ki‰p mà
huân tÆp låi vÆy.
- HÕi: Làm sao Ç‹ bi‰t m¶t vÎ Çã Ç¡c quä A La Hán ho¥c BÒ
Tát ?
ñáp: Thông thÜ©ng nh»ng ngÜ©i Çã Ç¡c quä ít t¿ nhÆn mình Çã
chÙng Ç¡c. Còn nh»ng ngÜ©i chÜa chÙng Ç¡c låi hay muÓn
chÙng minh cho ngÜ©i khác thÃy r¢ng phép tu cûa mình là hay,
mÎ Ç©i và lØa Çåo, cÓt cho mình có ÇŒ tº, tín ÇÒ Çông. TÃt cä
nh»ng hình thÙc nÀy ÇŠu giä danh cä. Ví dø nhÜ ñÙc ñåt Lai
Låt Ma là hiŒn thân cûa BÒ Tát Quán Th‰ Âm và qua bao nhiêu
cu¶c tr¡c nghiŒm cûa nh»ng bÆc ñåi SÜ Tây Tång, Ngài chính
là m¶t vÎ BÒ Tát tái th‰. VÆy mà khi báo chí phÕng vÃn Ngài,
hÕi r¢ng Ngài có phäi là m¶t vÎ BÒ Tát, m¶t vÎ PhÆt không?
Ngài hay trä l©i r¢ng: Tôi chÌ là m¶t Tæng Sï bình thÜ©ng thôi.
N‰u ai Çó có lÀn g¥p Ngài, hay Ç†c sách cûa Ngài, nh»ng quy‹n
nhÜ: T¿ Do Trong LÜu ñày, NÜ§c Tôi và Dân Tôi v.v... së thÃy
rõ ÇiŠu Çó. ñúng nhÜ vÆy Çó. Vì ngày xÜa PhÆt cÛng dåy r¢ng:
Bình thÜ©ng tâm thÎ ñåo. ñåo là gì? - chính là cái tâm bình
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thÜ©ng Çó. Tâm Bình ThÜ©ng là tâm th‰ nào? là tâm t¿ nhiên
cûa tØ bi và trí huŒ, không v†ng cÀu, không tham Ç¡m, không
giä dÓi. ñó chính là tâm cûa chÜ PhÆt và chÜ vÎ BÒ Tát. VÆy
muÓn bi‰t vÎ Ãy là PhÆt hay BÒ Tát, A La Hán hay Thánh Tæng
hãy nhìn vào nh»ng cái bình thÜ©ng cûa nh»ng vÎ Ãy, không
nên Çi tìm cái phi thÜ©ng. Vì cái phi thÜ©ng ª trong th‰ gian
nÀy thÜ©ng không phäi là nh»ng cái bình thÜ©ng mà ngÜ©i PhÆt
Tº cÀn tìm Ç‰n.
- HÕi: NgÜ©i CÜ sï tåi gia làm sao thâm nhÆp kinh tøng m¶t
cách dÍ dàng ?
ñáp: Thông thÜ©ng m‡i khi tøng bÃt cÙ m¶t th©i kinh nào
xong, chúng ta vÅn låy ba låy cuÓi cùng sau th©i kinh Ãy. ñó là:
"T¿ quy y PhÆt, xin nguyŒn chúng sanh, th‹ theo Çåo cä, phát
lòng vô lÜ®ng.
T¿ quy y Pháp, xin nguyŒn chúng sanh, thÃu rõ kinh tång, trí
huŒ nhÜ bi‹n.
T¿ quy y Tæng, xin nguyŒn chúng sanh, thÓng lš Çåi chúng, h‰t
thäy không ngåi".
ñây là nh»ng câu væn Çã ÇÜ®c dÎch ra ViŒt væn m¶t cách rõ
ràng; nhÜng so ra vÅn còn khó hi‹u ÇÓi v§i m¶t sÓ ngÜ©i m§i
h†c PhÆt, do vÆy xin diÍn giäi thÆt r¶ng Ç‹ quš vÎ có cÖ duyên
làm quen v§i giáo lš cûa ñåo PhÆt.
T¿ quy y PhÆt ª Çây có nghïa là t¿ chính mình mang cä thân lÅn
tâm nÜÖng t¿a vào ñÙc PhÆt là m¶t bÆc cha lành cûa nhân loåi,
m¶t vÎ Çåo sÜ cûa mÜ©i pháp gi§i, xin cÀu nguyŒn cho tÃt cä
m†i loài và m†i ngÜ©i phäi hi‹u h‰t nh»ng l©i cûa PhÆt dåy mà
phát tâm BÒ ñŠ cÀu vô thÜ®ng giác ng¶. ñây là l©i nguyŒn cûa
chính mình và mong mÕi tha nhân cÛng ÇŠu ÇÜ®c nhÜ vÆy.
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Câu ti‰p có nghïa là mang tÃt cä thâm và tâm vŠ nÜÖng t¿a v§i
giáo pháp cûa ñÙc PhÆt, cÀu cho tÃt cä m†i ngÜ©i và m†i loài,
thÃm sâu vào giáo lš nhiŒm mÀu Ãy Ç‹ có ÇÜ®c trí huŒ r¶ng l§n
nhÜ bi‹n cä. Trong nhiŠu kinh Çi‹n ñÙc PhÆt vÅn hay dåy r¢ng:
NÜ§c cûa bi‹n cä tuy nhiŠu; nhÜng chÌ có m¶t hÜÖng vÎ. ñó là
vÎ m¥n cûa muÓi. CÛng nhÜ th‰ Ãy, giáo lš cûa ta chÌ có m¶t
hÜÖng vÎ. ñó là hÜÖng vÎ cûa s¿ giäi thoát. N‰u chúng sanh nào
Çi vào con ÇÜ©ng giác ng¶ cÛng qua các giai Çoån væn, tÜ, tu,
nghïa là nghe giáo lš, rÒi tìm hi‹u sau Çó th¿c hành ÇÙng Ç¡n
thì ch¡c ch¡n r¢ng trÜ§c sau gì hành giä Ãy cÛng së thâm nhÆp
vào rØng giáo lš nhiŒm mÀu cao cä Ãy.
Câu sau cùng có nghïa là con xin Çem thân mång nÀy nÜÖng
vào v§i Çoàn th‹ Tæng Già; vì Çoàn th‹ nÀy tÜ®ng trÜng cho s¿
hòa h®p, tÃt cä m†i s¿ khó khæn, chÜ§ng ngåi së vÜ®t qua. Tæng
Già là m¶t Çoàn th‹ thanh tÎnh và hòa h®p. Do vÆy bän th‹ cûa
Tæng Già là bän th‹ cûa s¿ k‰t Çoàn Çó Ç‹ th¿c hành giáo lš cûa
ñåo PhÆt. Vì vÆy khi PhÆt Tº quy y Tæng có nghïa là nÜÖng t¿a
vào bän th‹ thanh tÎnh Ãy chÙ không phäi nÜÖng vào chÌ m¶t
mình vÎ Tæng mình theo quy y mà thôi.
TØ 3 Çi‹m trên chúng ta nhìn vào, tuy ÇÖn giän; nhÜng phäi h‰t
lòng, h‰t sÙc m§i có th‹ hòa nhÆp vào bän th‹ thanh tÎnh cûa
PhÆt, Pháp và Tæng. N‰u chúng ta › låi vào cæn cÖ, vào trình Ç¶
t¿ có cûa mình, ch¡c ch¡n r¢ng v§i s¿ hi‹u bi‰t b¢ng tri thÙc Ãy,
së không bao gi© Çi sâu vào ÇÜ®c rØng giáo lš nhiŒm mÀu giäi
thoát cûa ñåo PhÆt. ñåo PhÆt là ñåo nhÜ thÆt. Giáo lš cûa ñÙc
PhÆt là giáo lš mang tính giäi thoát và Tæng Già là m¶t Çoàn
th‹ hòa h®p. Do vÆy nÜÖng t¿a vào Çó có nghïa là chính mình
phäi n‡ l¿c và t¿ phát n¶i tâm, Ç‹ chính mình có th‹ l¥n høp
trong s¿ hi‹u bi‰t Çó và tØ tØ phäi t¿ tu tÆp và thÃm nhuÀn giáo
lš Ãy. Nên g†i thâm nhÆp là vÆy. Ÿ Çây Ç‹ chÌ cho cä hai gi§i là
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xuÃt gia lÅn tåi gia khi th¿c hành giáo lš cûa Ngài, chÙ không
riêng gì ngÜ©i tåi gia. Vì ngÜ©i xuÃt gia cÛng cÀn Ç‰n giáo lš
giác ng¶ giäi thoát Ãy.
- HÕi: Xin hÜ§ng dÅn sÖ qua vŠ cách th† BÒ Tát gi§i.
ñáp: Sau khi th† tam quy ngÛ gi§i m¶t th©i gian, có æn chay kÿ
m‡i tháng 2 hay 4 ngày. Sau Çó phát nguyŒn æn chay 10 ngày
hay hÖn n»a, m‡i næm æn nhiŠu tháng nhÜ tháng giêng, tháng
bäy và tháng mÜ©i. NgÜ©i Çã æn chay tÎnh quen rÒi hay nghï
Ç‰n viŒc æn m¥n là t¶i l‡i và vì lòng thÜÖng chúng sanh nên
phát nguyŒn trÜ©ng trai Ç‹ gi» gi§i. Khi trÜ©ng trai m¶t th©i
gian rÒi, n‰u muÓn ti‰n xa hÖn m¶t bÜ§c n»a thì có th‹ th† thÆp
thiŒn ho¥c BÒ Tát gi§i.
BÒ Tát gi§i cÛng ÇÜ®c g†i là ñåo Tøc Thông hành gi§i, là gi§i
chung cho ngÜ©i tåi gia lÅn ngÜ©i xuÃt gia. Ai gi» ÇÜ®c gi§i
nÀy, tÙc th‹ hiŒn ÇÜ®c lòng tØ bi vì l®i ngÜ©i và l®i mình và vì
chúng sanh và vì s¿ nghiŒp Ç¶ sanh hÖn là vì t¿ Ç¶. Do vÆy gi§i
nÀy chÌ có nÖi tinh thÀn cûa PhÆt Giáo ñåi ThØa, còn Nam
Tông PhÆt Giáo không có gi§i nÀy. Khi truyŠn gi§i nÀy chÌ cÀn
m¶t vÎ Hòa ThÜ®ng hay m¶t vÎ ThÜ®ng T†a, sau Çó nh© chÜ
Tæng h¶ gi§i và các gi§i tº chÌ lÆp theo nh»ng l©i cûa gi§i sÜ
truyŠn trao gi§i pháp cho mình. Trong gi© phút thiêng liêng Çó,
n‰u các gi§i tº chú š së thÃy r¢ng khi th† BÒ Tát gi§i, chính
ñÙc B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni ÇÜ®c cung thÌnh làm ñàn ñÀu
Hòa ThÜ®ng, Ngài Di L¥c BÒ Tát ÇÜ®c cung thÌnh làm Y‰t Ma,
Ngài Væn Thù SÜ L®i BÒ Tát ÇÜ®c cung thÌnh làm Giáo Th† và
mÜ©i phÜÖng BÒ Tát ÇÜ®c cung thÌnh làm Tôn ChÙng. NhÜ vÆy
gi§i BÒ Tát là gi§i cûa nh»ng ngÜ©i h†c hånh vÎ tha và tr¿c ti‰p
gÀn gÛi chÜ vÎ thánh hiŠn Ç‹ chúng ta h†c hÕi nh»ng hånh
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nguyŒn cûa các Ngài. N‰u ngÜ©i PhÆt Tº tåi gia cäm thÃy mình
có khä næng thì xin phép quš ThÀy tåi ÇÎa phÜÖng cûa mình,
nhân cÖ h¶i nào Çó nhÜ ñåi Gi§i ñàn hay khóa giáo lš, quš
ThÀy së t° chÙc gi§i Çàn BÒ Tát gi§i cho quš vÎ.
- HÕi: Khi chÜa th† BÒ Tát gi§i có quyŠn nghe gi§i BÒ Tát qua
bæng hay xem qua sách vª hay không ?
ñáp: N‰u là gi§i cûa ngÜ©i xuÃt gia nhÜ Sa Di, Sa Di Ni, ThÙc
Xoa Ma Na, Tÿ Kheo, Tÿ Kheo Ni, thì CÜ sï tåi gia không ÇÜ®c
xem, mà ngay cä ngÜ©i xuÃt gia n»a. N‰u chÜa th† Tÿ Kheo thì
Sa Di vÅn không ÇÜ®c phép xem gi§i luÆt cûa Tÿ Kheo và Chú
Ti‹u m§i xuÃt gia không ÇÜ®c phép xem gi§i luÆt cûa Sa Di.
Tuy nhiên gi§i BÒ Tát cä ngÜ©i Çã th† lÅn chÜa th† ÇŠu có th‹
nghe và xem trÜ§c khi th† gi§i. Vì lë trong 10 gi§i chính và 48
gi§i phø Çó cÛng rút ra tØ cæn bän cûa 5 gi§i mà m¶t PhÆt Tº
khi th† Tam Quy NgÛ Gi§i Çã ÇÜ®c hi‹u rÒi. Khi th† BÒ Tát thì
các gi§i nÀy ÇÜ®c diÍn r¶ng ra và møc Çích làm phát khªi BÒ
ñŠ Tâm Ç‹ ngÜ©i th† gi§i có cÖ duyên làm cho PhÆt Pháp ÇÜ®c
hÜng thÎnh.
N‰u nghe gi§i v§i tính cách tìm hi‹u rÒi th† trì và phát nguyŒn
tu tÆp thì ÇiŠu Ãy rÃt có l®i và nên nghe. N‰u nghe cho bi‰t và Çi
b§i lông tìm v‰t cûa nh»ng ngÜ©i Çã th† gi§i rÒi, cÓt chê bai
cho Ç« ghét, thì viŒc nghe và Ç†c gi§i Ãy không có l®i ích gì,
mà t¶i låi càng tæng thêm lên. Do vÆy trong luÆt cûa ngÜ©i xuÃt
gia cÃm h£n nh»ng ai chÜa th† gi§i theo phÄm trÆt cûa mình thì
không ÇÜ®c xem gi§i phÄm cûa nh»ng bÆc cao hÖn là vÆy.
ñåo PhÆt là ñåo Çi vào bên trong, chÙ không phäi có møc Çích
bành trÜ§ng ra bên ngoài và khi tu cÛng có nghïa là tu cho mình
trÜ§c rÒi m§i giúp ngÜ©i giúp Ç©i ÇÜ®c. N‰u t¿ chính mình

125

không lo gån l†c thân tâm, mà cÙ Çi nhìn l‡i ngÜ©i Ç‹ so Ço,
ganh tÎ; thì Çó không phäi là tâm cûa m¶t vÎ BÒ Tát dÀu cho tåi
gia hay xuÃt gia cÛng vÆy.
- HÕi: PhÆt Çã nhÆp Ni‰t Bàn, Chúa cÛng Çã Thæng Thiên.
Chúa bäo r¢ng Chúa Çã ra Ç©i Ç‹ cÙu r‡i loài ngÜ©i. PhÆt sanh
ra Ç©i møc Çích cÛng Ç‹ chuy‹n mê khai ng¶; nhÜng tåi sao
loài ngÜ©i vÅn còn Çau kh° triŠn miên và còn hÆn thù, chém
gi‰t nhau mãi mãi nhÜ th‰ ?
ñáp: ñÙc PhÆt và chÜ vÎ BÒ Tát có l©i nguyŒn r¢ng khi chúng
sanh còn Çau kh° thì l©i nguyŒn cÙu kh° Ç¶ sanh cûa quš Ngài
vÅn còn có giá trÎ. Khi nào cänh kh° ÇÎa ngøc không còn n»a
thì Ngài ñÎa Tång m§i chÙng nhÆp vô dÜ Ni‰t Bàn. Xem vÆy
thì l©i nguyŒn cûa Ngài cÛng còn lâu l¡m m§i xong. Vì chúng
sanh Ç©i nay kiên cÜ©ng khó dåy, khó bäo và hay ÜÖng ngånh,
không phøc tùng; nên luân hÒi sanh tº vÅn là m¶t chu‡i ÇÜ©ng
dài d¢ng d¥c, n‰u không theo l©i chÌ dÅn cûa nh»ng bÆc Çåo sÜ
thì viŒc Ç‰n Çích vÅn còn xa.
Kinh Pháp Hoa có 7 quy‹n và gÒm 28 phÄm. Trong toàn b¶
kinh Pháp Hoa có nhiŠu phÄm nêu lên nhiŠu ví dø rÃt hay.
Chúng sanh ví nhÜ nh»ng ngÜ©i nghèo nàn Çi æn xin, trong khi
Çó ª chéo áo cûa mình có ng†c nhÜ š mà không bi‰t Çem ra tiêu
xài. ñiŠu Ãy chÙng tÕ r¢ng PhÆt tánh lâu nay t¿ có s¤n nÖi m‡i
ngÜ©i; nhÜng chúng ta cÙ mäi mê Çi tìm nh»ng danh l®i phù
phi‰m bên ngoài là nh»ng ÇiŠu không tÜªng vÆy. Låi n»a PhÆt
nhÜ là m¶t nhà Çåi lÜÖng y Çåi tài bi‰t ch»a bÎnh cho thuÓc;
nhÜng chúng sanh thì chê thuÓc Ç¡ng không chÎu uÓng. Sau Çó
PhÆt phäi giä nhÆp Ni‰t Bàn thì chúng sanh m§i chÎu nghe theo
mà uÓng thuÓc Ç‹ trØ sanh tº. VÆy PhÆt hay Chúa, tÃt cä chÌ vì
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phÜÖng tiŒn Ç¶ sanh mà ra Ç©i nÀy Ç‹ giúp cho Ç©i ÇÜ®c b§t
kh° thêm vui; nhÜng chúng sanh trong cõi Ç©i nÀy mäi ham vui
nÖi cõi døc, quên h£n bän tâm vÓn h¢ng thanh tÎnh cûa mình;
nên vÅn còn luân hÒi sanh tº. VÆy l‡i Ãy không phäi do ngÜ©i
thÀy thuÓc, kÈ dÅn ÇÜ©ng hay bÆc Çåo sÜ, mà do ngÜ©i hành trì
không Çúng, nên m§i nhÜ vÆy.
- HÕi: Con có anh bån rÃt tÓt, gia Çình theo PhÆt Giáo, Çã Quy
Y Tam Bäo; nhÜng khi nói vŠ giáo lš ñåo PhÆt thì anh ta không
thích l¡m. Xin ThÀy có cách nào giúp š ki‰n Ç‹ anh ta trª vŠ låi
v§i niŠm tin cûa mình không ?
ñáp: Nh»ng ngÜ©i PhÆt Tº nhÜ th‰, theo ñÙc ñåt Lai Låt Ma
g†i là PhÆt Tº truyŠn thÓng. Nghïa là cha mË h† là PhÆt Tº, khi
sinh ra h† ÇÜÖng nhiên trª thành PhÆt Tº. NhiŠu lúc cha mË cho
quy y tØ lúc còn bé; nên khi l§n lên không hi‹u rành giáo lš cûa
ñåo PhÆt và n‰u có m¶t nguyên nhân gì Çó, làm bÎ chåm t¿ ái
cá nhân, hay bÃt cÙ lš do gì Çó, Çâm ra bÃt mãn chùa, bÃt mãn
ThÀy và kéo Ç‰n viŒc bÃt mãn cä ñåo n»a. ñiŠu nÀy ª ñåo nào
cÛng có chÙ không nhÃt thi‰t là ª ñåo PhÆt. Tuy nhiên, ÇiŠu
quan tr†ng là chính ÇÜÖng s¿ phäi tìm hi‹u ª ñåo PhÆt m¶t
cách c¥n kë hÖn, sau Çó m§i phán Çoán ÇÜ®c nŠn Çåo c° truyŠn
nÀy. N‰u chÌ có m¶t lš do cá nhân, ho¥c m¶t chuyŒn ÇÖn thuÀn
nào Çó mà bÕ chùa, bÕ Çåo. ƒy là do ngÜ©i nÀy thi‰u s¿ tinh tÃn
khi vào Çåo. ñây cÛng là cÖ h¶i Ç‹ theo ñåo khác, ho¥c giä tìm
cách phÌ báng thêm Çåo cûa cha mË mình và mình Çang theo;
nhÜng viŒc làm nÀy hoàn toàn do vô minh và v†ng tÜªng xúi
giøc; không phäi do tØ ÇÙc tin chân thÆt mà có; nên cÛng không
Çáng quan tâm mÃy. Tuy nhiên Ç‹ kéo ngÜ©i Ãy trª vŠ v§i niŠm
tin v§i Tôn Giáo cûa mình thì có nhiŠu cách khác nhau. Ví dø
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nhÜ rû ngÜ©i Ãy Çi nghe giäng nhiŠu hÖn, hay gªi bæng và sách
giáo lš Ç‰n t¥ng cho ngÜ©i Çó. ñiŠu quan tr†ng là hãy xem
ngÜ©i Çó y‰u vŠ phÜÖng diŒn nào thì hãy h‡ tr® vŠ phÜÖng diŒn
Çó. N‰u cuÓi cùng vÅn không ÇÜ®c, hãy hi‹u cho Çó là nhân
duyên chÜa chín muÒi Ç‹ anh ta vŠ låi v§i ñåo nguyên thûy cûa
mình mà thôi. CÛng không nên gÜ®ng ép Ç‹ kéo ngÜ©i khác
vào ñåo. Vì ñåo PhÆt cÀn nÖi phÄm chÙ không cÀn nÖi lÜ®ng.
ñåo PhÆt cÛng không có cÖ quan truyŠn giáo; vì th‰ viŒc tín ÇÒ
nhiŠu hay ít, viŒc Ãy không quan tr†ng, mà quan tr†ng ª ÇiŠu là
ngÜ©i Ãy có hi‹u giáo lš cûa ñåo PhÆt không, m§i là ÇiŠu Çáng
nói.
- HÕi: Thái Tº A Xà Th‰ (tiŠn ki‰p là m¶t Çåo sï tu trên núi, Çã
bÎ vua TÀn Bà Sa La bÙc tº), gi‰t cha ch£ng qua là muÓn trä låi
thù xÜa. NhÜ vÆy nhân mà vua TÀn Bà Sa La Çã gây ra, nay
Thái Tº A Xà Th‰ Çã trä quä. VÆy xét vŠ nhân quä Çã xong. Xét
vŠ ân oán cÛng h‰t. Tåi sao A Xà Th‰ bÎ n°i cùi phong. Quä
nÀy do nhân nào gây ra ?
ñáp: Nhân và Quä không phäi chÌ ÇÖn thuÀn có m¶t ki‰p hay
m¶t viŒc, mà cái nÀy liên hŒ v§i cái kia nhÜ m¡c xích. M‡i
ngÜ©i gây ra cùng m¶t lúc hay nhiŠu lúc, nhiŠu Ç©i nhiŠu nhân
khác nhau và do vÆy k‰t quä së hÜªng hay g¥t hái lÃy trong
nhiŠu giai Çoån cûa ki‰p nhân sinh khác nhau. Ví dø vua TÀn
Bà Sa La vì có niŒm ác mà gi‰t vÎ Tiên nhÖn kia, sau sinh ra A
Xà Th‰. Quä mà TÀn Bà Sa La phäi trä là bÎ con mình giam vào
ngøc thÃt Ç‹ Çoåt ngôi. ñÒng th©i nhân cûa viŒc Çoåt ngôi kia là
quä bÎ phong cùi mà A Xà Th‰ phäi chÎu. ñiŠu Ãy có nghïa là
quä cûa cái nÀy là nhân cûa cái kia và nhân cûa cái kia là quä
cûa cái kia n»a. CÙ th‰ và cÙ th‰ xoay chuy‹n mãi trong ki‰p
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luân hÒi. ChÌ khi nào không còn gây nhân n»a thì quä m§i
không còn tÒn tåi. N‰u nhân cÙ gây thì quä cÙ ti‰p tøc ti‰p diÍn,
cho nên nói oan oan tÜÖng báo là vÆy.
Có nhiŠu ngÜ©i cÛng nghï lÀm r¢ng: n‰u gieo nhân tÓt thì së bù
trØ cho nh»ng nhân xÃu mình Çã gieo. ñiŠu Ãy sai. Gieo nhân
tÓt së ÇÜ®c quä tÓt là chuyŒn ÇÜÖng nhiên và ÇÒng th©i nhân
xÃu kia, dÀu nhÕ Ç‰n mÃy Çi n»a cÛng phäi trä cho h‰t, chÙ
không th‹ lÃy phÜ§c kia Ç‹ bù Ç¡p låi ÇÜ®c. Ví dø ngày xÜa khi
LÜÖng Võ ñ‰, trong m¶t tiŠn ki‰p n† làm m¶t ngÜ©i tiŠu phu Çi
ÇÓn cûi ª trong rØng, thÃy m¶t tÜ®ng PhÆt bÎ dãi dÀu v§i mÜa
n¡ng, liŠn lÃy nón cûa mình che tÜ®ng PhÆt kia, mà quä cûa
ki‰p lai sanh là làm vua cûa xÙ Trung Hoa vào ÇÀu th‰ k› thÙ 6
sau Tây lÎch. Và cÛng ª trong m¶t ki‰p quá khÙ n†, ngÜ©i tiŠu
phu kia sau khi Çã phát hiŒn gói cÖm cûa mình mang theo
không còn n»a, Çã bÎ m¶t con khÌ già mang vào trong hang
Ç¶ng Ç‹ æn. NgÜ©i tiŠu phu Ãy liŠn tÙc giÆn và lÃy Çá ngæn ch¥n
miŒng hang låi. KhÌ kia bÎ ch‰t ng¶p trong hang. Vì lë Ãy mà
vua LÜÖng Võ ñ‰ tuy ÇÜ®c làm vua, làm phÜ§c Ç¶ không bi‰t
bao nhiêu Tæng, xây không bi‰t bao nhiêu cänh chùa; mà cuÓi
cùng cûa Ç©i mình phÜ§c kia Çâu Çû Ç‹ khÕi phäi trä quä là
chính vÎ ThØa TÜ§ng Çã vây hãm thành và vua LÜÖng Võ ñ‰ Çã
bÎ ch‰t ngåt. NhÜ th‰ m§i Çúng là nhân quä, hÍ gây ra nhân nào
là së hÜªng quä Çó. Nhân dÀu nhÕ bao nhiêu, quä cÛng së theo
ta nhÜ bóng theo hình. Vì vÆy phäi hi‹u r¢ng vòng luân hÒi
sanh tº rÃt sâu và khó dÙt, tØ Ç©i nÀy kéo Ç‰n Ç©i sau và mãi
mãi nhÜ th‰, chÌ có ai tÌnh ng¶, thôi ÇØng gây nhân ác n»a, thì
quä m§i không còn ti‰p tøc trä. N‰u chÌ gây nhân lành thì quä
lành càng ngày càng ÇÀy và quä ác låi vÖi Çi. Lúc Ãy viŒc thoát
ly sinh tº luân hÒi chÌ còn là th©i gian thôi. Vì công Çã tròn và
quä Çã mãn rÒi.
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- HÕi: LÎch sº ViŒt Nam hÒi khªi Çi‹m ÇÜ®c quÓc t‰ ghi nhÆn tØ
Ç©i Ngô QuyŠn. Qua Ç©i Lš, TrÀn, TiŠn Lê, ÇŠu lÃy ñåo PhÆt
làm quÓc giáo và ñåo PhÆt ÇÜ®c k‹ là hÜng thÎnh nhÃt.
Sau Çó änh hÜªng cûa Nho giáo ÇÜ®c thay th‰ lÀn lÀn qua các
triŠu Çåi sau cho Ç‰n nhà NguyÍn và t§i hiŒn tåi. N‰u theo luÆt
nhân quä cûa nhà PhÆt - thì s¿ Çiêu linh hiŒn nay cûa PhÆt
Giáo và Dân T¶c tåi ViŒt Nam có phäi chæng dân t¶c ta Çã gieo
nhân ác vào m¶t th©i Çi‹m nào Çó? và chúng con các th‰ hŒ k‰
ti‰p phäi làm gì? Ç‹ các th‰ hŒ sau b§t Çiêu linh hÖn?
ñáp: Có nhiŠu loåi nhân gây ra trong Ç©i nÀy mà nhiŠu Ç©i sau
m§i hÜªng. CÛng có nh»ng loåi nhân gây ra bây gi© và vài ba
næm sau hÜªng. CÛng có l¡m loåi nhân mà gây ra ª ki‰p nÀy;
nhÜng phäi chÎu luân hÒi nhiŠu ki‰p, quä kia m§i phäi trä. So ra
lÎch sº cûa dân t¶c ta, tuy ông cha ta ti‰n xuÓng miŠn Nam là
m¶t ÇiŠu tÓt cho viŒc mª mang b© cõi Ãy. Tuy nhiên khi chinh
phåt nhÜ vÆy bi‰t bao nhiêu sinh linh bÎ ch‰t chóc lÀm than.
Ngay cä dÅm lên bi‰t bao thân xác cûa kÈ khác, chùa chiŠn,
cung ÇiŒn, mi‰u th©, ÇÆp phá trong khi chi‰n chinh; thº hÕi s¿
ta thán cûa kÈ bÎ chinh phåt và n‡i kh° cûa h† làm sao k‹ cho
xi‰t h‰t. Công ÇÙc cûa tiŠn nhân ta vÅn có ÇÃy; nhÜng m‡i m¶t
Ç©i vua, tØ các triŠu Lš, TrÀn, dân t¶c ta Çã sát håi bi‰t bao
nhiêu sinh linh ÇÒng loåi cûa dân t¶c Chàm và Thûy Chân Låp.
GÀn 1.000 næm nay chi‰n tranh cÙ ti‰p diÍn ª nhiŠu hình thÙc
khác nhau. Do vÆy ngày nay chúng ta m§i trä cái quä Ç¡c giá là
th‰, phäi sÓng xa quê hÜÖng, phäi làm thân l» thÙ tåi xÙ ngÜ©i
và tåi quê mË, ñåo pháp cÛng nhÜ dân t¶c Çang bÎ lÀm than kh°
äi. Bi‰t Çâu trong nh»ng kÈ tÜ§ng tài và binh lính chinh B¡c
dËp Nam ngày xÜa ª 1.000 næm trÜ§c trong Ãy có ta. N‰u muÓn
bây gi© và mai hÆu, th‰ hŒ cûa chúng ta và các th‰ hŒ k‰ ti‰p
n»a không hÜªng nh»ng quä xÃu nhÜ ta ho¥c ông cha ta Çã
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hÜªng thì hãy ngØng ngay các niŒm ác ngay tØ bây gi©, mà chÌ
hãy làm nh»ng hành Ç¶ng thiŒn, không Çi gây hÃn và gi‰t ch‰t
lân bang, Ç‹ quä Çó, Ç©i Ç©i cÛng phäi trä. Nguyên t¡c månh
ÇÜ®c y‰u thua chÌ tÒn tåi nhÃt th©i ª m¶t giai Çoån nào Çó. ChÌ
có nhân quä m§i là ÇiŠu Çáng nói mà thôi.
VÆy là PhÆt Tº hãy cÓ g¡ng xem låi nh»ng hành Ç¶ng cûa mình
Çang gây ra trong hiŒn tåi và n‰u m‡i ngÜ©i, ai ai cÛng š thÙc
ÇÜ®c ÇiŠu Ãy, thì ch¡c r¢ng thiŒn quä së Ç‰n v§i chúng ta và
viŒc luân hÒi sanh tº së s§m chÃm dÙt vÆy.
- HÕi: MuÓn låy PhÆt m‡i ngày nhiŠu hÖn låy bình thÜ©ng. VÆy
nên låy Kinh nào trÜ§c ?
ñáp: Ÿ ViŒt Nam hay ª ngoåi quÓc ngày nay tåi các chùa và
các NiŒm PhÆt ñÜ©ng thÜ©ng hay t° chÙc các bu°i lÍ Sám HÓi
HÒng Danh PhÆt vào ngày 14 ho¥c 30. N‰u tháng thi‰u, Sám
HÓi vào ngày 29. Khi Sám HÓi nhÜ vÆy chÜ Tæng và PhÆt Tº
låy tØ ÇÀu cho Ç‰n cuÓi Ç¶ 108 låy; nhÜng kÿ thÆt n¶i dung cûa
HÒng Danh PhÆt chÌ có 88 låy. TÆp quán nÀy Çã có tØ lâu Ç©i ª
Trung Hoa và ViŒt Nam. Vì trong Kinh ñÎa Tång, ñÙc PhÆt có
dåy r¢ng nh»ng ngày træng tròn và træng khuy‰t là nh»ng ngày
chúng sanh hay tåo t¶i nhiŠu, do vÆy nên æn chay và sám hÓi
vào nh»ng ngày nÀy thì t¶i m§i mau tiêu. Do vÆy, nh»ng ngày
lÍ Sám HÓi, BÓ Tát và tøng gi§i thÜ©ng hay t° chÙc vào ÇÀu
tháng hay cuÓi tháng là vÆy.
N‰u chùa nào t° chÙc các khóa Tu Bát Quan Trai cuÓi tuÀn hay
trong mùa an cÜ ki‰t hå muÓn t° chÙc cho các PhÆt Tº lÍ bái Ç‹
t¶i diŒt phÜ§c sanh cÛng có th‹ cho PhÆt Tº låy NgÛ Bách
Danh (tÙc 500 danh hiŒu cûa ñÙc Quan Th‰ Âm BÒ Tát). M‡i
m¶t câu, ThÀy chû lÍ xÜ§ng trÜ§c, m†i ngÜ©i xÜ§ng theo sau,
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ÇÙng lên ngÒi xuÓng, gieo næm vóc sát ÇÃt Ç‹ låy và chia ra làm
2 hay 3 lÀn trong ngày Ç‹ låy. Thông thÜ©ng n‰u Çã låy quen,
m‡i ti‰ng ÇÒng hÒ có th‹ låy ÇÜ®c tØ 250 Ç‰n 300 låy, tùy theo
ngÜ©i Çánh khánh nhanh hay chÆm. N‰u låy m¶t mình ª nhà, có
lë ÇÜ®c nhiŠu hÖn, vì không tÓn th©i gian 2 lÀn xÜ§ng và h†a
theo nhÜ ª chùa; nhÜng xin thong thä. Tuy låy PhÆt công ÇÙc
rÃt nhiŠu và th‹ l¿c rÃt tÓt; nhÜng ÇØng v¶i quá, nhiŠu lúc s®
änh hÜªng Ç‰n sÙc khÕe, nhÃt là lúc m§i dùng cÖm xong, không
nên låy liŠn, mà hãy ch© khoäng m¶t ti‰ng ÇÒng hÒ sau Çó.
Sau khi låy NgÛ Bách Danh, có th‹ phát nguyŒn låy Tam Thiên
PhÆt Danh. TÙc 3.000 danh hiŒu PhÆt. GÒm quá khÙ Trang
Nghiêm ki‰p, tên cûa 1.000 vÎ PhÆt. HiŒn tåi HiŠn ki‰p tên cûa
1.000 vÎ PhÆt và vÎ lai Tinh Tú ki‰p cÛng có tên cûa 1.000 vÎ
PhÆt. Trong 3.000 låy nÀy nên phân chia ra nhiŠu ngày Ç‹ låy,
m‡i lÀn låy chØng 1 ti‰ng ÇÒng hÒ, không nên låy liên tøc nhiŠu
gi©.
N‰u låy Tam Thiên PhÆt danh xong, quš vÎ cÛng có th‹ ti‰n lên
låy Kinh Vån PhÆt. Kinh Vån PhÆt trong Ãy có tên nhiŠu vÎ
PhÆt. Nói m¶t vån tÙc 10.000; nhÜng trên th¿c t‰ trên 11.000 vÎ
PhÆt có tên trong Kinh nÀy. Kinh nÀy rút tØ trong ñåi Tång
Kinh ra. NhiŠu chùa trong mùa an cÜ ki‰t hå m‡i tÓi hay låy
Kinh nÀy. Th©i gian và cách låy cÛng giÓng nhÜ trên.
N‰u låy Vån PhÆt xong mà muÓn phát nguyŒn låy ti‰p thì có
th‹ låy Kinh Pháp Hoa, Kinh Bát Nhã, Kinh Hoa Nghiêm ho¥c
Kinh ñåi Bát Ni‰t Bàn cÛng rÃt quš. Trong các b¶ kinh l§n
nÀy, câu kinh rÃt dài, không nhÜ danh hiŒu PhÆt ª nh»ng b¶
kinh trÜ§c, do vÆy nên chia ra låy tØng ch» trong kinh. Th‰ nào
là låy tØng ch»? Ví dø câu kinh nhÜ sau:
"Lúc bây gi© ñÙc PhÆt ª tåi Kÿ Viên TÎnh Xá...."
VÎ chû lÍ không phäi chÌ xÜ§ng m¶t ch» rÒi låy xuÓng, mà phäi
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xÜ§ng nguyên câu Ç‹ ñåi chúng phía sau có thì gi© mà h†a
theo. VÎ chû lÍ së xÜ§ng là: Chí tâm Çänh lÍ "lúc" Quan Th‰
Âm BÒ Tát. Sau Çó ñåi chúng hòa theo nhÎp cûa ti‰ng khánh và
låy xuÓng 1 låy, Çoån ÇÙng lên. VÎ chû lÍ së ti‰p. Chí tâm Çänh
lÍ Nam Mô "bÃy" Quan Th‰ Âm BÒ Tát v.v... N‰u låy Kinh
Pháp Hoa thì phía sau nên thêm vào Quan Th‰ Âm BÒ Tát. N‰u
låy Kinh ñåi Bát Ni‰t Bàn, nên thêm vào phía sau Thích Ca
Mâu Ni PhÆt. ñiŠu Ãy có nghïa là: VÎ chû lÍ së xÜ§ng: Chí tâm
Çänh lÍ Nam Mô "lúc" Thích Ca Mâu Ni PhÆt, và ñåi chúng së
h†a theo nhÜ vÆy Ç‹ låy xuÓng. N‰u låy m¶t mình tåi nhà thì
chÌ xÜ§ng m¶t lÀn thôi. NhÜng ª nhà thì rÃt khó th¿c hiŒn khi
låy kinh b¶ nhÜ vÆy. Vì khó phân chia th©i gi© Ç‹ lÍ låy, ho¥c
khách khÙa, ho¥c vì hoàn cänh gia Çình, hay cÀn s¿ yên l¥ng
cûa ngÜ©i chung quanh v.v... ChÌ có ª chùa m§i dÍ th¿c hiŒn
ÇÜ®c viŒc nÀy. Vì nh»ng chùa ª ngoåi quÓc có ÇÀy Çû ÇiŠu
kiŒn, ví dø nhÜ có vÎ trí Ç¶c lÆp, xa nÖi dân cÜ sinh sÓng thì có
th‹ th¿c hiŒn viŒc nÀy m¶t cách dÍ dàng vÆy.
Trong Kinh Pháp Hoa nói có hÖn 60.000 l©i ñÙc PhÆt dåy;
nhÜng trên th¿c t‰ có hÖn 70.000 l©i. Có lë khi dÎch ra ti‰ng
ViŒt, nó nhiŠu hÖn chæng? Tåi chùa Viên Giác Çã låy xong các
b¶ kinh trên, b¡t ÇÀu tØ næm 1987 Ç‰n næm nay 1997 là 10 næm,
suÓt các mùa an cÜ ki‰t hå 3 tháng ÇŠu lÍ låy vào m‡i bu°i tÓi.
TØ næm 1996 Ç‰n nay chùa Çã b¡t ÇÀu låy Kinh ñåi Bát Ni‰t
Bàn, kinh dày khoäng 1.500 trang gÒm 2 tÆp, ch» nhÕ. Låy hÖn
2 næm rÒi, m§i ÇÜ®c gÀn 200 trang, có lë phäi låy trong nhiŠu
næm liên tøc n»a, m§i xong b¶ kinh nÀy.
ThÆt ra låy PhÆt chÌ là hình tÜ§ng mà thôi. Tuy nhiên ª trong
cänh gi§i tåm cûa cu¶c Ç©i nÀy phàm làm viŒc gì cÛng nên lÃy
giä Ç¶ chÖn, tåo phÜÖng tiŒn cho chúng sanh quy ngÜ«ng, sau
khi Çã thành thøc rÒi, thì nh»ng hình thÙc không còn quan tr†ng
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n»a.
- HÕi: Xin ThÀy giäi thích cho con rõ, khi nhÃt tâm bÃt loån
cûa TÎnh ñ¶ và ng¶ bên chân lš ThiŠn có giÓng nhau không?
và khi ng¶ thiŠn có thoát ra khÕi luân hÒi chÜa? lúc Çó g†i là
BÒ Tát hay Duyên Giác ?
ñáp: Cõi TÎnh ñ¶ cûa ñÙc PhÆt A Di ñà ÇÜ®c g†i là cõi phàm
thánh ÇÒng cÜ TÎnh ñ¶. Khi vŠ Çây rÒi không còn phäi luân hÒi
sanh tº n»a; nhÜng trên th¿c t‰ phäi tu thêm nhiŠu ki‰p n»a m§i
chÙng ÇÜ®c quä ThÜ®ng phÄm ThÜ®ng sanh cûa chÜ vÎ BÒ Tát.
Vì vÆy có th‹ hi‹u r¢ng cõi TÎnh ñ¶ là phÜÖng tiŒn Ç‹ chúng
sanh phát tâm vŠ Çó và tØ Çó có cÖ h¶i ti‰p tøc tu hành ti‰p Ç‹
ÇÜ®c giäi thoát hoàn toàn.
Còn cái ng¶ bên ThiŠn, ch» NhÆt g†i là Satori, ch» ñÙc g†i là
Erleuchteter. Có nghïa là làm sáng tÕ ra chân lš. CÛng tÜÖng t¿
nhÜ viŒc sau khi ñÙc PhÆt Çã thành Çåo, câu nói ÇÀu tiên mà
Ngài thÓt ra tØ kim khÄu cûa Ngài là: "Kÿ lå thay! tÃt cä chúng
sanh ÇŠu có tánh PhÆt; nhÜng vì vô minh và luân hÒi sanh tº;
nên chúng sanh mãi chìm ngÆp trong s¿ kh° Çau". Ch¡c ch¡n
m¶t ÇiŠu, trÜ§c khi tÕ ng¶, ñÙc PhÆt chÜa nhÆn ra ÇiŠu Ãy. ChÌ
sau khi giác ng¶ m§i thÃy rõ ÇiŠu nÀy. VÆy s¿ ng¶ nhÆp m¶t
chân lš, có nghïa là làm sáng tÕ chân lš Ãy và cÛng không nhÃt
thi‰t phäi là hoàn toàn thoát ly sanh tº luân hÒi. Hai trång thái
nÀy có th‹ g†i là giÓng nhau khi lâm chung vãng sanh vŠ TÎnh
ñ¶ và khi thành Çåo, ng¶ ÇÜ®c bän tánh cûa vån vÆt. NhÜng sau
khi lâm chung và sau khi ng¶, cÀn phäi tu thêm Ç‹ Çåt Ç‰n quä
vÎ giäi thoát hoàn toàn. Nh»ng vÎ nÀy có th‹ nói là nh»ng bÆc
giác ng¶ và vòng luân hÒi không chi phÓi h† ÇÜ®c n»a. Vì s¿
tu, chÙng cûa h† Çã bäo vŒ cho s¿ hành trì cûa h† trên Çoån
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ÇÜ©ng cÀu Ç‰n s¿ giäi thoát rÒi.
- HÕi: Khi m¶t ngÜ©i chÙng quä BÒ Tát ho¥c PhÆt. VÆy là chÌ
chÙng ÇÜ®c m¶t pháp môn cûa chÜ PhÆt hay m†i pháp môn ?
ñáp: CÛng nhÜ m¶t ngÜ©i h†c trò, m¶t h†c sinh, m¶t sinh viên,
m¶t nghiên cÙu sinh, m¶t th¿c tÆp sinh, m‡i giai Çoån trong
cu¶c Ç©i mình ÇŠu phäi träi qua s¿ h†c hÕi tØ thÃp Ç‰n cao, tØ
t°ng quát Ç‰n chi ti‰t. Khi lên bÆc cao ª ñåi H†c chia ra tØng
ngành khác nhau; nhÜng khi tÓt nghiŒp ra trÜ©ng thì giá trÎ ÇŠu
giÓng nhau, dÀu cho ngÜ©i Çó h†c ngành gì Çi n»a, cÛng g†i là
Çã tÓt nghiŒp ª ñåi H†c. Ÿ Çây viŒc tu chÙng cÛng vÆy, trong
pháp môn nÀy chÙa Ç¿ng nhiŠu pháp môn khác và khi chÙng
m¶t pháp môn cÛng ÇÒng th©i có nghïa là nh»ng pháp môn
khác cÛng chÙng ÇÜ®c. TØ Çó hành giä có th‹ døng công Çi cÙu
Ç©i và giúp ngÜ©i tùy theo tØng hånh nguyŒn cûa mình, cÛng
giÓng nhÜ sau khi các Sinh viên ra trÜ©ng Çi th¿c tÆp theo tØng
ngành h†c cûa mình vÆy.
- HÕi: Trong 10 danh hiŒu cûa ñÙc PhÆt, trong Ãy danh hiŒu
thÙ 9 g†i ñÙc PhÆt là: Thiên Nhân SÜ. Trong kinh sách cûa
PhÆt nói cõi døc có 6 tØng tr©i - nào cõi Ta Bà, tr©i Dao L®i,
tr©i Tu DiŒm Ma, ñÄu SuÃt, Hóa Låc v.v... và nh»ng nÖi Ãy có
8 b¶ chúng, nào Thiên chúng, Long chúng, Càn Thác Bà, A Tu
La, KhÄn Na La, ñåi Mãn Xà v.v... Xin ThÀy nói rõ các cõi Ãy
và các b¶ chúng. Chúng con chÌ có th‹ hình dung các cõi và 8
b¶ chúng qua pho Phong ThÀn và Tây Du thì có sai lŒch không
?
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ñáp: Ch» Thiên Nhân SÜ có nghïa là ThÀy cûa Tr©i và NgÜ©i,
chÌ chung tÃt cä các loài và trong Døc Gi§i (Kâmadhâtu) gÒm
nhiŠu cõi khác nhau. M¶t cänh gi§i trong 3 cänh gi§i là: Døc
gi§i, S¡c gi§i (Rupâ vacara) và Vô S¡c gi§i (Arupâ vacara).
Døc gi§i là cänh gi§i cûa chúng sanh Üa thích vŠ ngÛ døc, gÒm:
s¡c døc, thinh døc, lÜÖng døc, vÎ døc và xúc døc.
NÖi døc gi§i có các chúng sanh nhÜ: ñÎa ngøc, Ngå quÌ, Súc
sanh, A Tu La, NhÖn gian, Løc Døc Thiên (TÙ Thiên VÜÖng,
ñao L®i Thiên hay Tam ThÆp Tam Thiên, Då Ma Thiên, ñÄu
SuÃt Thiên, Hóa Låc Thiên và Tha Hóa T¿ Tåi Thiên).
ñÎa ngøc, ngå quÌ, súc sanh là 3 chÓn trøy låc, nÖi Ãy chúng
sanh vØa bÎ kh° não vì quä báo, vØa sát phåt nhau.
A Tu La và NhÖn Gian tÙc cõi ThÀn và cõi NgÜ©i, có hiŠn có
d»: hiŠn thì lo tu tÆp së ÇÜ®c hÜªng phÜ§c låc; còn d» thì së bÎ
Ç†a.
Løc Døc Thiên là 6 tØng tr©i; nÖi Ãy chÜ Thiên (Tiên) vØa
hÜªng các phÜ§c låc vŠ ngÛ døc, vØa trông nom cho nh»ng
hàng A Tu La, NhÖn gian và ñÎa ngøc, Ngå quÌ, Súc sanh. Các
Ngài ûng h¶ nŠn Çåo lš, xem xét th‰ gian, che chª cho ngÜ©i
hiŠn ÇÙc tu hành khÕi bÎ b†n hung thÀn phá hoåi. Ÿ cung ñÄu
SuÃt có ñÙc Di L¥c thÜ©ng giáo hóa chÜ Tiên. (theo ñoàn
Trung Còn - PhÆt H†c T¿ ñi‹n cuÓn 1, trang 455).
M‡i m¶t cõi nhÜ vÆy có m¶t vÎ Tiên chû và nhiŠu b¶ chúng
khác nhau và nh»ng truyŒn Phong ThÀn hay Tây Du có diÍn tä
nh»ng b¶ chúng Ãy, có lë ngày xÜa nh»ng ngÜ©i vi‰t truyŒn d¿a
theo các sách vª cûa PhÆt Giáo nên m§i có nh»ng s¿ bi‰n hóa
kÿ äo nhÜ th‰, và nh»ng hình tÜ§ng Ãy ÇŠu th‹ hiŒn tâm tÜ cûa
con ngÜ©i ª cõi døc nÀy.
- HÕi: ñ‹ bi‰t Ni‰t Bàn chân chính v§i Ni‰t Bàn cûa ngoåi Çåo,
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ta cÀn phäi dùng Ç‰n trí tuŒ Ç‹ so sánh, suy luÆn. NhÜng so
sánh là có tâm phân biŒt và sai biŒt. NhÜ th‰ có mâu thuÅn v§i
viŒc tu tÆp Ç‹ Çåt Ç‰n vô niŒm và vô tâm không ?
ñáp: Ni‰t Bàn không có hình tÜ§ng mà chÌ là trång thái cûa
nh»ng ngÜ©i Çã chÙng Ç¡c, thoát ly sanh tº luân hÒi. ChÌ có
nh»ng ngÜ©i chÙng m§i hi‹u ÇÜ®c Ni‰t Bàn là gì. Còn nh»ng
ngÜ©i chÜa chÙng Ni‰t Bàn, dÅu cho có giäi thích tÜ©ng tÆn Ç‰n
Çâu Çi chæng n»a, Ni‰t Bàn cÛng chÌ là Ni‰t Bàn thôi. Ngày xÜa
khi PhÆt còn tåi th‰, Ngài rÃt ít khi giäi thích Ç‰n vÃn ÇŠ nÀy,
mà Ngài hay khuyên chúng ta r¢ng: có bÎnh hãy lo ch»a bÎnh
trÜ§c, không cÀn phäi tìm hi‹u các s¿ viŒc khác. NhÜ vÆy có
nghïa là n‰u còn so sánh là còn phân biŒt bÌ thº, chÌ khi nào Çã
ng¶ ÇÜ®c lš vô sanh rÒi, thì t¿ nhiên bi‰t ÇÜ®c cái nào là cûa
ngoåi Çåo và cái nào thu¶c vô dÜ Ni‰t Bàn. Lúc Ãy không cÀn
phân biŒt, vÅn có th‹ hi‹u ÇÜ®c. Riêng ÇÓi v§i ngÜ©i m§i vào
ñåo, chÌ cÀn theo s¿ hÜ§ng dÅn cûa chÜ Tæng và nÜÖng theo 37
phÄm tr® Çåo thì ch¡c ch¡n së không bÎ lÀm låc vào con ÇÜ©ng
cûa ngoåi Çåo ÇÜ®c.
- HÕi: Xin ThÀy cho bi‰t Ngài ThÀn Tú, ngÜ©i Çã làm bài kŒ mà
NgÛ T° chê chÌ ÇÙng ngoài cºa. Ngài có cùng các vÎ Tæng và
ThÜ®ng T†a HuŒ Minh chåy Çi tìm ki‰m Løc T° HuŒ Næng
không ?
ñáp: Sau khi Çã bÎ NgÛ T° cho bi‰t r¢ng y bát Çã ÇÜ®c truyŠn
cho ngÜ©i khác rÒi. Lúc bÃy gi© Ngài ThÀn Tú có lë g¥p hai
trång thái khó xº. ThÙ nhÃt, Ngài së nêu ra nhiŠu lš do nhÜ tåi
sao mình không xÙng Çáng? Tåi sao NgÛ T° låi làm nhÜ th‰?
Do vÆy š hÜ§ng vÅn còn chÀn ch© phân vân, nên không Çu°i
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theo Løc T°. Lš do thÙ hai là chÌ có ThÜ®ng T†a HuŒ Minh có
sÙc khÕe và là nh»ng ngÜ©i hÀu cÆn cÛng nhÜ ûng h¶ Ngài
ThÀn Tú, do vÆy m§i cÓ chåy theo Løc T° Ç‹ Çoåt låi y bát.
NhÜng khi Ç‰n nÖi, y bát Ç‹ Çó mà vÅn không nhÃc n°i lên n»a.
Tóm låi Ngài ThÀn Tú không Çi tìm y bát, mà tØ Çó vŠ sau lÆp
nên phái ThiŠn phÜÖng B¡c tu theo TiŒm giáo và Løc T° HuŒ
Næng Çi vŠ phÜÖng Nam, chû trÜÖng ThiŠn ñÓn Giáo hay ñÓn
Ng¶ và y bát không còn truyŠn ti‰p tøc n»a.
- HÕi: Trong ñåo PhÆt g†i Tham, Sân, Si là tam Ç¶c. Con
ngÜ©i thÜ©ng hay tham. Tham Çû thÙ, nói chung là tham ngÛ
døc. VÆy có ngÜ©i tham tìm cÀu h†c ñåo; tham s§m thành BÒ
Tát, La Hán; tham cÀu Ç¡c quä. NhÜ vÆy cái tham cûa ngÜ©i
nÀy có tÓt hay xÃu? Có nên tham nhÜ vÆy không ?
ñáp: Nói tóm m¶t câu là tham cái gì cÛng xÃu h‰t, chÌ có tham
tu là tÓt mà thôi. Theo ñåi Trí ñ¶ LuÆn ÇÎnh nghïa vŠ ch» Døc,
m†i thÙ døc không nÜÖng theo trí tuŒ là døc xÃu. ChÌ có Døc
nÜÖng theo trí tuŒ, cÀu thành PhÆt quä, thì døc Ãy rÃt tÓt. Dï
nhiên Çây nói ª Çi‹m tÜÖng ÇÓi Ç‹ cÀu Çåo lúc ban ÇÀu. Sau khi
Çã chÙng ÇÜ®c quä vÎ giäi thoát thì døc kia cÛng phäi bÕ Çi.
- HÕi: NiŒm PhÆt Ç‰n ch‡ Vô NiŒm và NiŒm PhÆt Ç‰n ch‡ Tam
Mu¶i, hai câu nÀy có cùng m¶t nghïa giÓng nhau không ?
ñáp: Ch» Vô NiŒm có nghïa là niŒm Ç‰n ch‡ không còn niŒm
phân biŒt n»a. Nghïa là ta và chÜ PhÆt chÜ BÒ Tát ÇÒng nhau,
không còn nh»ng tåp niŒm xen kë vào Çó. ñây cÛng có th‹ g†i
là chánh niŒm. ñåt Ç‰n mÙc Ç¶ nÀy, gi»a ta và chÜ PhÆt có ch‡
dung thông v§i nhau.
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Còn Tam Mu¶i có nghïa là rÓt ráo yên tïnh, giäi thoát tÆn cùng.
M‡i m¶t vÎ BÒ Tát ho¥c m‡i m¶t vÎ PhÆt có nhiŠu Tam Mu¶i
khác nhau. Ví dø Ngài DiŒu Âm BÒ Tát (GadgadasvaraBoddhisatva) có nhiŠu Tam Mu¶i khác nhau nhÜ: DiŒu Tràng
Tam Mu¶i (Dhavàdjàgrakiyùra), Pháp Hoa Tam Mu¶i
(Saddharma - pundarika), TÎnh ñÙc Tam Mu¶i (Vimaladatta),
Túc VÜÖng H› Tam Mu¶i (Nakchararâdjavikridita), Vô Duyên
Tam Mu¶i (Anilâmbha), Tri ƒn Tam Mu¶i (Djnânamura), Giäi
nhÙt thi‰t chúng sanh ng» ngôn Tam Mu¶i (Sarvaruta Kâuçalya), TÆp NhÙt Thi‰t công ÇÙc Tam Mu¶i (Sarvapunya
Samutchtchaya), Thanh TÎnh Tam Mu¶i (Prasâdavati), ThÀn
Thông H› Tam Mu¶i (Riddhivikridata), HuŒ C¿ Tam Mu¶i
(Djnânolka), Trang Nghiêm VÜÖng Tam Mu¶i (Vyuharddja),
TÎnh Quang Minh Tam Mu¶i (Vimalaprabha), TÎnh Tång Tam
Mu¶i (Vimalagarbha), BÃt C¶ng Tam Mu¶i (Apkritsna) và
Nh¿t TriŠn Tam Mu¶i (Suryâvarta). 16 loåi Tam Mu¶i nhÜ th‰.
Ngài DiŒu Âm BÒ Tát còn dùng Tam Mu¶i hiŒn nhÙt thi‰t s¡c
thân Ç‹ bi‰n ra các thân hình, ho¥c thân PhÆt, ho¥c thân Thánh
hay thân các hång chúng sanh mà ra Çi Ç¶ th‰ cho Ç¡c nhÆp quä
PhÆt và m‡i m¶t ñÙc PhÆt NhÜ Lai ÇŠu Ç¡c træm nghìn vån Ùc
phép Tam Mu¶i nhÜ th‰ (PhÆt H†c T¿ ñi‹n - ñoàn Trung Còn,
quy‹n 3 trang 804).
NhÜ vÆy gi»a Vô NiŒm và Tam Mu¶i có khác nhau. Vô NiŒm
chÌ m§i Çåt Ç‰n cänh gi§i giäi thoát. Còn Tam Mu¶i tÙc Çã
chÙng ÇÜ®c các quä và có thÀn thông diŒu døng Ç‹ Ç¶ sanh.
- HÕi: Xin ThÀy giäi thích dùm 2 câu ÇÓi nhÜ sau:
"Løc Çåo xoay dÀn không mÓi hª
Vô thÜ©ng xô Ç‰n vån duyên buông".
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ñáp: Løc Çåo có nghïa là 6 con ÇÜ©ng. ñó là Tr©i, NgÜ©i, A Tu
La, ñÎa Ngøc. Ngå Qu› và Súc Sanh. N‰u còn luân hÒi sanh tº,
tÙc phäi quanh quÄn vào ra trong 6 nÈo luân hÒi Ãy. Ví nhÜ gió
ho¥c lºa; gió không có ch‡ nÀy nhÜng låi có ch‡ khác; lºa tàn ª
Çây; nhÜng ÇÒng lúc ª kia cÛng phát sanh. Vì th‰ nên g†i là
"xoay vÀn không mÓi hª".
TÃt cä nh»ng s¿ vÆt trên th‰ gian nÀy ÇŠu do nhân duyên giä
h®p mà thành, rÒi cÛng do nhân duyên giä h®p mà tan bi‰n.
Cho nên nói các pháp ÇŠu do nhân duyên sanh và các pháp ÇŠu
do nhân duyên diŒt là vÆy. TÃt cä ÇŠu bÎ chi phÓi bªi luÆt vô
thÜ©ng. Khi vô thÜ©ng Ç‰n thì tÃt cä m†i viŒc ÇŠu phäi buông
xä h‰t. Giáo lš ñåi ThØa Ç¥t n¥ng trên vÃn ÇŠ: vô thÜ©ng, kh°,
không và vô ngã Ç‹ cho chúng sanh š thÙc ÇÜ®c s¿ thay Ç°i cûa
cu¶c Ç©i mà lo tu hành và cÀu giäi thoát. Thông thÜ©ng thì
chúng sanh hay chÀn ch© cho Çû nhân duyên rÒi m§i tu; nhÜng
vô thÜ©ng Çâu có ch© mình. Nó së Ç‰n bÃt cÙ lúc nào và gi©
phút nào khi nhân duyên không còn hòa h®p n»a.
Hai câu ÇÓi trên š nói chúng ta phäi mau mau cÓ g¡ng tu h†c
PhÆt Pháp và cÀu cho ra khÕi cänh kh° sanh tº cûa 6 ÇÜ©ng. ñó
m§i là møc Çích chính cûa ngÜ©i xuÃt gia cÛng nhÜ tåi gia vÆy.
- HÕi: Con nghe quš ThÀy thuy‰t pháp r¢ng: khi làm m¶t viŒc
gì cÛng phäi hÒi hÜ§ng Ç‰n tÃt cä chúng sanh, mà không ÇÜ®c
cÀu danh l®i cho riêng mình. N‰u cÀu nhÜ vÆy mình së bÎ luân
hÒi Ç©i Ç©i ki‰p ki‰p, mà không ÇÜ®c giäi thoát. Trong khi Çó
gia Çình cûa Dì con không ÇÜ®c hòa thuÆn, con phäi làm sao
Çây? Khi con nói chuyŒn v§i gia Çình Dì con vŠ chuyŒn tu h†c,
thÜ©ng hay bÎ mÌa mai là nhÕ mà dåy ngÜ©i l§n. Ho¥c Çôi khi
bÎ la là: tu gì? tu hú Çó. Không bi‰t trÜ©ng h®p nÀy quš ThÀy
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giäi thích nhÜ th‰ nào ?
ñáp: VÃn ÇŠ hÒi hÜ§ng, nhÜ chúng ta thÜ©ng thÃy sau m‡i th©i
kinh tøng, dÀu cho cÀu an, cÀu siêu hay bÃt cÙ kinh gì, cÛng ÇŠu
tøng câu:
"NguyŒn Çem công ÇÙc nÀy
HÜ§ng vŠ kh¡p tÃt cä
ñŒ tº và chúng sanh
ñŠu tr†n thành PhÆt Çåo".
NhÜ vÆy, n‰u công ÇÙc có ÇÜ®c thì hÒi hÜ§ng Ç‰n kh¡p cä pháp
gi§i chúng sanh Ç‹ ÇÜ®c l®i låc, dï nhiên là trong Çó Çã có mình
và gia Çình mình rÒi. Quä vÎ së thành ÇÜ®c chia ÇŠu cho m†i
ngÜ©i, chÙ không riêng gì cho gia Çình mình, thì s¿ hÒi hÜ§ng
Ãy m§i có š nghïa.
PhÜ§c ÇÙc cÛng giÓng nhÜ cây Çèn cÀy và ng†n Çèn. N‰u ng†n
Çèn ÇÜ®c Çem mÒi cho nhiŠu ng†n Çèn khác, thì ánh sáng cûa
ng†n Çèn chính vÅn không thay Ç°i. Càng nhiŠu ng†n Çèn, có
nghïa là càng ÇÜ®c sáng tÕ thêm. N‰u chÌ gi» riêng cho mình
m¶t ng†n Çèn, rûi thay có gió nghiŒp xua Çu°i t§i, làm cho
ng†n Çèn cûa mình t¡t Çi, làm sao có th‹ cÜ«ng låi ÇÜ®c. Vì vÆy
ª Ç©i cái gì Çem cho và san sÈ cho kÈ khác låi còn, mà cÓ bám
víu và khÜ khÜ gi» kÏ thì hay mÃt mát. Vì th‰ s¿ cÀu nguyŒn và
hÒi hÜ§ng Ç‰n kh¡p pháp gi§i chúng sanh có š nghïa l§n lao
nhÜ vÆy. Nên cÓ g¡ng dùng tâm tØ cûa mình mà th¿c hiŒn m†i
công viŒc, thì không nh»ng l®i cho mình, mà còn l®i cho tÃt cä
m†i ngÜ©i chung quanh n»a.
VŠ phÀn gia Çình, có lë ai cÛng có vÃn ÇŠ, không l§n thì nhÕ.
Hy h»u và ÇËp Çë thay ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i hi‹u Çåo, còn ÇÓi
v§i nh»ng kÈ thi‰u nhân duyên v§i PhÆt Pháp thì dÀu cho các vÎ
T° SÜ hay chÜ vÎ BÒ Tát vÅn khó chuy‹n hóa nhÜ thÜ©ng. Vì
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th‰ khi th¿c hành hånh BÒ Tát chúng ta phäi phát nguyŒn r¢ng:
"Thay th‰ cho chúng sanh Ç‹ chÎu nhiŠu s¿ kh° sª". ñó là
phÜÖng tiŒn Ç‹ dÅn d¡t nh»ng ngÜ©i Ãy vào ñåo. Có th‹ bây gi©
ngÜ©i Ãy không hi‹u; nhÜng th©i gian t§i, ho¥c ki‰p khác ngÜ©i
Dì Ãy së hi‹u tu là gì? và tåi sao phäi tu? Có nhiŠu ngÜ©i vì ngã
mån hay tà ki‰n, nên không bao gi© chÎu chÃp nhÆn š ki‰n cûa
kÈ khác; ñó là m¶t s¿ sai lÀm rÃt l§n. Ví dø, n‰u m¶t ngÜ©i l§n
mà nói nh»ng ÇiŠu sai, làm sao chúng ta có th‹ chÃp nhÆn m¶t
cách dÍ dàng ÇÜ®c. Trong khi Çó, n‰u m¶t ÇÙa trÈ mà nói ÇiŠu
Çúng, không lë ngÜ©i l§n không thØa nhÆn à! cÛng có th‹ vì t¿
ái, t¿ ngã nên h† không chÎu chÃp nhÆn; nhÜng lë phäi và s¿
công b¢ng phäi thØa nhÆn ÇiŠu Ãy. Ví dø Ngài Møc KiŠn Liên
cÙu mË cÛng là m¶t gÜÖng hi‰u hånh Ç‹ cho ngÜ©i Ç©i soi ÇÜ®c.
Trong khi ngÜ©i con tu hành Çã chÙng quä A La Hán, còn
ngÜ©i mË vÅn bÎ lÀm than kh° äi nÖi chÓn ngå qu›. VÆy b°n
phÆn làm con, phäi cÀu vào tha l¿c cûa chÜ Tæng và dùng h‰t t¿
l¿c cûa mình Ç‹ chuy‹n hóa gia Çình nhÜ Ngài Møc KiŠn Liên
Çã th¿c hiŒn.
- HÕi: ˆn chay có phÜ§c là gi» ÇÜ®c m¶t gi§i không sát sanh.
N‰u cä th‰ gi§i nÀy ÇŠu æn chay thì các loài súc sinh nhÜ dê,
heo, ki‰n, ruÒi së sinh sän ÇÀy Çàn. N‰u không bÎ gi‰t håi thì
ch¡c r¢ng làm dê, bò sung sÜ§ng hÖn làm ngÜ©i. Trong khi Çó
c†p æn thÎt thì không t¶i, mà ngÜ©i æn thÎt låi bÎ t¶i? Còn các
phái tu khác cÛng æn m¥n thì sao ?
ñáp: NgÜ©i PhÆt Tº xuÃt gia cÛng nhÜ tåi gia bên ñåi ThØa sª
dï có viŒc æn chay trÜ©ng hay æn chay kÿ là do lòng tØ bi
thÜÖng xót chúng sanh nhÜ chính thân mình, nên cÓ g¡ng tránh
viŒc sát sanh b¢ng cách gi» gi§i æn chay, chÙ không vì bÃt cÙ
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m¶t lš do gì khác ngoài ÇiŠu nÀy cä.
TÃt cä m†i vÆt trên cu¶c Ç©i nÀy ÇŠu do nhân duyên k‰t h®p mà
thành, rÒi cÛng do nhân duyên mà tan bi‰n. N‰u ngÜ©i không
gi‰t vÆt, thì vÆt cÛng t¿ sinh tÒn và t¿ gi‰t håi lÅn nhau, Ç‹ sÓng
còn hay Ç‹ ch‰t Çi. Ví dø bò ª ƒn ñ¶, heo ª các nÜ§c HÒi
Giáo, Çâu có bÎ gi‰t; nhÜng theo ÇÎnh luÆt sinh tÒn, chúng vÅn
sÓng và vÅn ch‰t và loài ngÜ©i vÅn tÒn tåi. Loài ngÜ©i cÛng th‰,
Çâu có ai gi‰t loài ngÜ©i Çâu, ngoåi trØ loài ngÜ©i t¿ hûy diŒt
mình, rÒi cÛng phäi sÓng ch‰t, luân hÒi sanh tº.
Ngày xÜa quä ÇÃt nÀy chÌ có m¶t tÌ ngÜ©i và ngày nay Çã hÖn 6
tÌ ngÜ©i trên quä ÇÎa cÀu nÀy, con ngÜ©i cÛng phäi tìm cách Ç‹
sÓng còn thôi. Dï nhiên m‡i th©i Çåi m‡i cách sÓng khác nhau;
nhÜng con ngÜ©i vì s¿ sÓng còn cÛng Çã ch‰ bi‰n ra Çû loåi
th¿c phÄm Ç‹ cung Ùng cho s¿ sÓng nÀy. Có nÖi không có Çû
th¿c phÄm thì phäi bÎ ch‰t Çói; nhÜng Çó cÛng chÌ là ÇÎnh luÆt
sinh tÒn thôi. Con vÆt không bÎ gi‰t ch¡c chúng cÛng vui l¡m;
giÓng nhÜ con ngÜ©i sÓng trong m¶t th‰ gi§i không có chi‰n
tranh chÌ toàn là hòa bình, an låc, ch¡c ch¡n loài ngÜ©i cÛng
phäi vui. Vì sao chúng ta muÓn vui, trong khi Çó chúng ta låi
b¡t vÆt khác phäi kh° vì mình? M¶t con bò, m¶t con trâu, m¶t
con heo trÜ§c khi bÎ gi‰t, nÜ§c m¡t cûa chúng ràn røa chäy. ñó
là gì? n‰u không phäi là chúng buÒn kh° và giÆn nh»ng ngÜ©i
chém gi‰t nó? và ÇiŠu nÀy là nhân Ç‹ sinh ra nhiŠu loåi quä kh°
Çau vŠ sau nÀy trong cu¶c sÓng cûa con ngÜ©i vÆy.
C†p æn thÎt, cÛng vì s¿ sÓng; nhÜng con c†p cÛng chÌ làm Ç¶ng
tác Ãy Ç‹ sinh tÒn và c†p së chÎu luân hÒi nhiŠu ki‰p n»a Ç‹ trä
n® sát sanh Ãy. Còn con ngÜ©i có lš trí, m¥c dÀu cÛng là m¶t
Ç¶ng vÆt, chúng ta phäi bi‰t suy nghï rÒi m§i Çi t§i hành Ç¶ng.
N‰u con ngÜ©i làm Ç¶ng tác nào Çó mà không có hành Ç¶ng
Çích th¿c, vÆy gi»a ngÜ©i và vÆt có khác chi Çâu? Trong khi
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con vÆt khó trª thành ngÜ©i Ç‹ tu h†c PhÆt Pháp, thì con ngÜ©i,
› th‰ ngÜ©i Ç‹ hûy hoåi PhÆt tánh cûa mình, quä là ÇiŠu Çáng
ti‰c bi‰t bao!
Khi ñÙc PhÆt còn tåi th‰, Ngài có cho phép các ÇŒ tº xuÃt gia
cûa Ngài khi Çi khÃt th¿c, ÇÜ®c dùng 3 thÙ bÃt tÎnh nhøc nhÜ
sau: ThÙ nhÃt thÎt Ãy không chính tay mình gi‰t. ThÎt Ãy khi bÎ
gi‰t, không nghe ti‰ng kêu thÜÖng và thÎt Ãy mình không có š
mong cÀu mà ÇÜ®c th† døng. N‰u ÇÀy Çû 3 š nghïa Ãy thì g†i là
"tam tÎnh nhøc". Tuy nhiên càng ngày ngoåi Çåo càng vin vào
c§ æn thÎt nÀy cûa chÜ Tæng và có š giÍu c®t khinh thÜ©ng, nhÃt
là phái Kÿ Na Giáo, Çåo nÀy æn chay và m‡i khi luÆn nghÎ h†
ÇŠu Çem vÃn ÇŠ chay m¥n ra Ç‹ luÆn tranh. Vì vÆy ñÙc PhÆt
cÛng khuyên r¢ng các ÇŒ tº cûa Ngài n‰u muÓn ti‰n xa hÖn n»a
vŠ Trung ThØa cÛng nhÜ ñåi ThØa phäi nên bÕ æn m¥n và nên
æn chay, nhÃt là trong kinh ñåi Bát Ni‰t Bàn, trÜ§c khi ñÙc Th‰
Tôn nhÆp diŒt, Ngài Çã nh¡c Çi nh¡c låi nhiŠu lÀn vŠ vÃn ÇŠ
nÀy.
- HÕi: Sau khi ch‰t, n‰u bÎ Çi ÇÀu thai làm súc vÆt, h† có bÎ
uÓng thuÓc lú không? N‰u có, thì h† làm sao mà có th‹ thÃy
hi‹u ÇÜ®c t¶i trång cûa h† ª ki‰p trÜ§c?
ñáp: N‰u ÇÜ®c vãng sanh, hay ÇÀu thai ª m¶t th‰ gi§i cao hÖn
thì thân trung Ãm së ch†n phía có ánh sáng m© Çøc, ho¥c sáng
tÕ Ç‹ tâm thÙc ÇÜ®c ÇÜa vào nh»ng tÀng cao hÖn. N‰u bÎ Çi
xuÓng ª ba ÇÜ©ng ác, ch¡c ch¡n tâm thÙc së ch†n màu Çen mà
vào. Màu Çen Ãy tÜ®ng trÜng cho cänh kh°. Vì nghiŒp duyên do
mình tåo ra ª nhiŠu Ç©i nhiŠu ki‰p, nên mình phäi th† sanh nhÜ
vÆy và không ai có th‹ cho mình uÓng thuÓc lú ÇÜ®c nhÜ tøc lŒ
mà ngÜ©i Á Châu chúng ta vÅn hay tin. Khi Çi ÇÀu thai, chính
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mình cÛng không bi‰t, vì tâm thÙc chúng sanh còn u tÓi, do Çó
phäi nÜÖng vào thÀn l¿c cûa chÜ PhÆt hay s¿ h¶ niŒm cûa chÜ
Tæng, PhÆt Tº và gia Çình Ç‹ Çi ÇÀu thai ÇÜ®c dÍ dàng hÖn.
- HÕi: Có vÎ nói: n‰u chÌ lo lš luÆn, tøng Ç†c ngàn cuÓn kinh
mà không hi‹u rõ nghïa lš thì không b¢ng niŒm 6 ch»: Nam Mô
A Di ñà PhÆt. Trong 6 ch» nÀy gÒm Çû cä càn khôn vÛ trø và
së thÃy ÇÜ®c PhÆt tánh cûa chính mình.
ñáp: ñúng vÆy, n‰u Ç†c thÆt nhiŠu sách, tøng thÆt nhiŠu kinh
mà không hi‹u š cûa chÜ PhÆt nói gì, thì s¿ tøng Ç†c Ãy không
có š nghïa thÆt. NhÜng n‰u ngÜ©i Ç†c tøng, mà không hi‹u š
kinh thì cÛng không b¢ng ngÜ©i tøng 6 ch» Nam Mô A Di ñà
PhÆt n‰u nhÃt tâm niŒm PhÆt. Ÿ Çây có s¿ sai biŒt là nhÃt tâm
và không nhÃt tâm, chÙ không phäi s¿ hi‹u hay không hi‹u,
ho¥c giä Ç†c tøng nhiŠu hay Ç†c tøng ít. ñiŠu quan tr†ng là do
s¿ hành trì mà thôi.
- HÕi: TØ 2 næm nay, sau khi bi‰t Çåo con Çã æn chay trÜ©ng và
tu thiŠn. Con có nên niŒm PhÆt thêm không? CÛng nh© ngÒi
thiŠn và æn chay mà con Çã tìm cách trª vŠ v§i chính mình. Tuy
nhiên con muÓn h†c hÕi thêm. Kính mong quš ThÀy chÌ dåy.
ñáp: M¶t ngÜ©i PhÆt Tº chân chính là m¶t PhÆt Tº bi‰t quy y
Tam Bäo, gi» gìn nh»ng gi§i Çã quy y và tÆp æn chay cho lòng
tØ bi tæng trÜªng. Nay PhÆt Tº Çã æn chay 2 næm rÒi, ÇÒng th©i
cÛng Çã ngÒi thiŠn và Çã trª vŠ v§i con ngÜ©i thÆt cûa mình. Vì
lâu nay giong ru°i kh¡p nÖi, nhÜng chÜa tìm ra ÇÜ®c chính
mình là ai. Nay nh© PhÆt Pháp mà PhÆt Tº Çã hi‹u ÇÜ®c chân
giá trÎ cûa cu¶c sÓng. N‰u PhÆt Tº tÆp tøng kinh m‡i ngày m¶t
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sÓ gi© nhÃt ÇÎnh nào Çó, hay niŒm PhÆt và sám hÓi v.v... tÃt cä
nh»ng viŒc nÀy ÇŠu tr® duyên cho PhÆt Tº trên con ÇÜ©ng tu
h†c rÃt nhiŠu. Vì lë làm phÜ§c tåo ÇÙc không bao gi© dÜ, mà
làm t¶i dù nhÕ Ç‰n Çâu Çi chæng n»a cÛng không bao gi© thi‰u.
Nên cÓ g¡ng hành trì nhiŠu pháp môn khác nhau Ç‹ giúp cho
thân cÛng nhÜ tâm mình càng ngày càng ÇÜ®c thanh tÎnh.
Ngoài ra cÛng nên Çi chùa thÜ©ng, làm phÜ§c, bÓ thí, nghe
giäng tåi chùa ho¥c thÌnh bæng vŠ nhà nghe thêm. Khi Çi trong
xe Ç‰n sª, thay vì nghe âm nhåc nhÜ thÜ©ng lŒ, nên tranh thû
th©i gian Ãy Ç‹ nghe bæng giäng ho¥c kinh tøng cûa quš ThÀy,
rÃt h»u ích. Có nhiŠu ngÜ©i ngåi tu m¶t lúc nhiŠu phÜÖng pháp
s® kham không n°i; nhÜng trên th¿c t‰ không phäi là không làm
ÇÜ®c. Ví dø m¶t ngÜ©i Çang lái xe, m¡t phäi trông trÜ§c, ngó
sau, tai nghe âm nhåc ho¥c ti‰ng nói cûa bån bè bên cånh,
miŒng Çang hút thuÓc, ho¥c nói chuyŒn, ÇÀu óc Çang tính toán
là nên Çi ngõ nào gÀn hÖn, chân thì ÇiŠu chÌnh nhanh hay chÆm,
tay thì cÀm tay lái, mình ngÒi ngay ng¡n Ç‹ canh cho xe chåy
ÇŠu v.v... nhÜ vÆy trong cùng m¶t lúc ngÜ©i lái xe có th‹ làm
bi‰t bao nhiêu Ç¶ng tác và không bÎ änh hÜªng xÃu v§i nhau,
trái låi càng b° sung cho nhau n»a. ñiŠu Ãy không có gì tác håi
cä. CÛng giÓng nhÜ ÇÙa bé, lúc m§i sinh ra chÜa bi‰t gì, ÇÒng
lúc nói ti‰ng mË ÇÈ và h†c ti‰ng cûa cha, ngoài ra còn h†c thêm
vài ngôn ng» n»a; khi l§n lên ÇÙa bé nÀy thành thåo nhiŠu ngôn
ng» và không bÎ lÅn l¶n gi»a ngôn ng» nÀy v§i ngôn ng» khác
n»a. Do vÆy s¿ tu h†c cÛng th‰, n‰u Çã thuÀn thøc m¶t phÜÖng
pháp nào rÒi, có th‹ tu h†c thêm nhiŠu phÜÖng pháp n»a. ñiŠu
Ãy rÃt tÓt, không có gì phäi lo l¡ng cä.
- HÕi: NgÜ©i PhÆt Tº phäi gi» gi§i, trong Çó không ÇÜ®c dâm
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døc. N‰u Çã có gia Çình rÒi, nay bi‰t thêm ÇÜ®c Çåo. VÆy có
nên cai v®, trÓn con và vŠ chùa tu Çúng hÖn hay vÅn ª tåi gia?
ñáp: ThÆt ra gi§i luÆt cûa ñÙc PhÆt ch‰ ra cho 2 hång ngÜ©i.
ñó là gi§i cho ngÜ©i xuÃt gia và gi§i cho ngÜ©i tåi gia. ViŒc
ngÜ©i tåi gia có gia Çình con cái không phäi là viŒc xÃu; nhÜng
muÓn có nòi giÓng nÓi truyŠn Ç©i nÀy qua Ç©i n†, dï nhiên là
phäi thành lÆp gia Çình rÒi. ViŒc có gia Çình nó ràng bu¶c mãi
trong vòng sanh tº, tº sanh. MuÓn ra khÕi luân hÒi, tÙc phäi
Çoån ái døc. Tuy nhiên ngÜ©i tåi gia cÃm không ÇÜ®c tà dâm
thôi. Có nghïa r¢ng s¿ liên hŒ v® chÒng ÇÙng Ç¡n thì ÇÜ®c;
nhÜng n‰u Çã có v®, có chÒng rÒi, låi Çi liên hŒ v§i ngÜ©i khác
phái n»a Ç‹ tình nghïa v® chÒng và con cái thi‰u thÓn tình
thÜÖng cûa cha ho¥c mË, thì ÇiŠu Ãy cÃm. Riêng ngÜ©i xuÃt gia
thì cÃm h£n dâm døc. Vì dâm døc là cái hånh nhÖ xÃu mà ngÜ©i
xuÃt gia không nên làm. Trong kinh TÙ ThÆp NhÎ ChÜÖng, PhÆt
có dåy r¢ng: NgÜ©i ª tù dÀu træm næm cÛng có ngày ÇÜ®c ra;
nhÜng nh»ng kÈ Çã vÜ§ng vào ÇÜ©ng tình ái rÒi, thì træm ki‰p
vÅn mãi còn trôi l¥n trong vòng luân hÒi sanh tº.
Sau khi Çã có gia Çình rÒi, n‰u muÓn tu h†c hånh giäi thoát, nên
thÕa thuÆn v§i gia Çình, con cái, lúc Ãy m§i vŠ chùa xin phép
ThÀy ho¥c quš SÜ Cô tÆp s¿ trong m¶t th©i gian, n‰u quš ThÀy,
quš Cô thÃy ÇÜ®c thì së cho xuÓng tóc xuÃt gia. NhÜng nhÜ
chúng ta thÃy Çó, nh»ng ngÜ©i Çã quy‰t chí xuÃt gia, sau khi lÆp
gia Çình rÒi, rÃt quš. Vì h† Çã tØng träi qua cu¶c Ç©i rÒi; nên
nh»ng ham muÓn bình thÜ©ng có th‹ hi‹u m¶t cách dÍ dàng.
Tuy nhiên tu°i già sÙc y‰u vào chùa Çâu còn bao næm n»a; chÜa
tu h†c ÇÜ®c gì, Çã có nhiŠu ngÜ©i lìa Ç©i rÒi. Do vÆy lúc còn trÈ
nên tìm cách phát tâm xuÃt gia h†c Çåo vÅn quš hÖn. Nam hay
N» cÛng th‰. Vì con ÇÜ©ng tu h†c rÃt dài, cÀn rÃt nhiŠu næng
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l¿c Ç‹ h†c hÕi và tu niŒm. M¶t ngÜ©i xuÃt gia cÛng giÓng nhÜ
m¶t chi‰n sï khi ra chi‰n trÜ©ng vÆy. N‰u vÎ tÜ§ng kia hay
chi‰n sï kia còn khÕe månh, ÇÀu óc còn minh mÅn, m§i có th‹
dÍ dàng chi‰n th¡ng quân ÇÎch ÇÜ®c. N‰u m¶t chi‰n sï quá già
y‰u, khó lòng mà th¡ng gi¥c, m¥c dÀu v§i sÓ tu°i tác Ãy, ngÜ©i
kia có nhiŠu kinh nghiŒm.
Dï nhiên không phäi là ai cÛng Çi xuÃt gia, Çåo pháp m§i thÎnh
Çâu! N‰u ngÜ©i PhÆt Tº tåi gia bi‰t h¶ trì Çåo pháp m¶t các
ÇÙng Ç¡n thì PhÆt Pháp vÅn trÜ©ng cºu nhÜ thÜ©ng; nhÜng khi
vào xuÃt gia, không phäi là ai cÛng xuÃt gia ÇÜ®c, mà nh»ng
ngÜ©i xuÃt gia phäi ÇÀy Çû duyên lành, có cæn gÓc tØ nhiŠu
ki‰p, thì ki‰p nÀy m§i vËn ÇÜ©ng tu ÇÜ®c. ñÙc PhÆt cÛng nhÜ
th‰, không phäi chÌ ki‰p nÀy tu, Ngài thành bÆc chánh giác, mà
cÀn phäi nhiŠu Ç©i nhiŠu ki‰p vÆy. Tuy nhiên dÀu mu¶n vÅn
còn hÖn không. N‰u con thuyŠn giác ng¶ ngÜ©i PhÆt Tº không
Ç¥t chân vào, thì bi‰t thuª nào m§i qua bên kia b© giäi thoát
ÇÜ®c. Vì vÆy tØng ch¥ng m¶t, tØng bÜ§c Çi ng¡n, hãy Çi vào
Çåo b¢ng nh»ng Çoån ÇÜ©ng nÀy, thì k‰t quä së ÇÜ®c nhÜ š vÆy.
- HÕi: Nhà con có nuôi m¶t hÒ cá nhÕ trong phòng khách, lúc
ÇÀu thÃy cá l¶i tung tæng rÃt ÇËp; nhÜng nay thì chúng sinh ra
quá nhiŠu, chúng con phäi làm gì Çây? Çem lên chùa thä b§t,
hay cho bån bè? làm nhÜ vÆy t¶i con có ÇÜ®c nhË không ?
ñáp: PhÆt có dåy r¢ng trong chùa không ÇÜ®c nuôi chó, mèo,
gà, vÎt v.v... vì có nuôi tÙc có tình thÜÖng riêng Ç‹ lo cho
chúng. Vì vÆy không cho nuôi; nhÜng ª tåi gia thì viŒc Ãy PhÆt
không cÃm; nhÜng n‰u không nuôi vÅn tÓt hÖn. N‰u nhiŠu quá,
Çem cho b§t cÛng ÇÜ®c. NgÜ©i nào hoan h› nhÆn, tÙc h† cÛng
Çã san sÈ v§i mình m¶t ít gánh n¥ng rÒi Çó và gánh n¥ng nÀy cÙ
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chuyŠn tØ nÖi nÀy qua nÖi khác, ngÜ©i nÀy qua ngÜ©i khác, cÙ
th‰ mà ti‰p tøc mãi vÆy.
M¥c dÀu chùa ª ViŒt Nam cÛng nhÜ ª Çây không ÇÜ®c phép
nuôi các con vÆt Ãy; nhÜng n‰u chó, mèo t¿ vô chùa ª thì cùng
cÛng phäi nuôi vÆy, chÙ Çu°i chúng Çi Çâu bây gi©? Ngoài ra
các chùa thÜ©ng hay có hÒ sen và hòn non b¶, m‡i khi có làm
lÍ phóng sanh ÇŠu thä cá và rùa vào Çó. Chúng m‡i ngày sinh
nª m‡i nhiŠu, rÒi chúng t¿ hûy diŒt thôi, hay låi bò Çi nÖi khác,
chùa cÛng ch£ng có cách nào khác hÖn. Tuy cÙu chúng, Ç‹ cho
chúng sÓng và nghe kinh kŒ. Mong r¢ng ki‰p lai sinh chúng
ÇÜ®c ÇÀu thai vào th‰ gi§i cao hÖn. Trong BÒ Tát Gi§i kinh có
nói r¢ng: N‰u ngÜ©i Çã th† BÒ Tát Gi§i, khi g¥p các loài súc
sinh nhÜ th‰, nên cÀu nguyŒn cho chúng ki‰p sau ÇÜ®c sanh låi
làm ngÜ©i. ñó là b°n phÆn cûa chúng ta, còn chúng có làm
ngÜ©i ÇÜ®c hay không, ÇiŠu Çó lŒ thu¶c vào nghiŒp l¿c cûa
chúng.
- HÕi: Sinh hoåt PhÆt s¿ ngày nay ª ngoåi quÓc Ça phÀn gi§i
trÈ tham gia. VÆy mong quš ThÀy có nh»ng tác phÄm m§i mÈ Ç‹
gi§i thiŒu cho chúng con có cÖ h¶i Ç‰n gÀn v§i ñåo PhÆt hÖn.
ñáp: Sau næm 1975, chúng ta ngÜ©i ViŒt Nam trong cái rûi
phäi ra Çi, bÕ låi quê hÜÖng, låi có cái cÖ may là ª låi xÙ ngÜ©i
Ç‹ h†c hÕi và gi§i thiŒu nŠn Væn Hóa cûa Dân T¶c và cûa PhÆt
Giáo ViŒt Nam mình Ç‰n v§i ngÜ©i bän xÙ. ñiŠu Ãy trÜ§c næm
1975 ch¡c ai trong chúng ta cÛng không th‹ nghï ÇÜ®c, mà
ngày nay là s¿ thÆt; mà s¿ thÆt Ãy không phäi ngày nay chÌ ª
m¶t vài nÜ§c trên th‰ gi§i, mà kh¡p cä trên 5 châu løc và hÖn
50 quÓc gia, nÖi nào cÛng có bóng dáng ngÜ©i ViŒt Nam. Có
th‰ hŒ l§n tu°i, rÒi cÛng có th‰ hŒ m§i sinh ra tåi Çây, l§n lên ª
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xÙ ngÜ©i, ngôn ng» mË ÇÈ ít rành b¢ng ti‰ng ÇÎa phÜÖng, do Çó
cÀn nh»ng sách vª cæn bän vŠ PhÆt h†c cho tØng l§p nÀy, ÇiŠu
Ãy h£n Çúng. Vì vÆy quš ThÀy Çã cho dÎch nh»ng sách giáo lš
Ãy b¢ng song ng», Anh-ViŒt, Pháp-ViŒt hay ñÙc-ViŒt Ç‹ các
anh em trÈ có cÖ h¶i h†c hÕi nhiŠu hÖn. Hy v†ng Çây là m¶t
giai Çoån chuy‹n ti‰p và h¶i nhÆp, chúng ta cÀn n‡ l¿c nhiŠu
hÖn Ç‹ hoàn thành sÙ mång cûa mình là mang ñåo vào ñ©i.
M¶t ngÜ©i không th‹ làm nên m†i viŒc, mà m¶t viŒc l§n cÀn
phäi có nhiŠu bàn tay góp sÙc vào thì m§i thành t¿u ÇÜ®c.
Tuy nhiên có m¶t ÇiŠu mà chúng ta cÀn lÜu tâm Ç‰n. ñó là vÃn
ÇŠ ngôn ng». Các anh em trÈ ngày nay rÃt giÕi sinh ng» tåi ÇÎa
phÜÖng mình Çang ª. Tuy nhiên ngôn ng» mË ÇÈ thì có phÀn
kém hÖn. ñiŠu Çó cÛng dÍ hi‹u thôi. Vì ª trÜ©ng hÀu h‰t các
anh em ÇŠu dùng ngôn ng» ÇÎa phÜÖng Ç‹ trao Ç°i. VŠ nhà Çôi
khi gi»a anh em chÖi v§i nhau låi không nói ti‰ng ViŒt nhÜ là
m¶t ngôn ng» mË ÇÈ, mà chÌ xem nhÜ là m¶t sinh ng» phø, nên
ti‰ng mË ÇÈ y‰u là phäi. Có nhiŠu bÆc cha mË cÛng muÓn con
cái mình h†c, hi‹u nhanh chóng ti‰ng ÇÎa phÜÖng cho nên Çã
cho phép con em mình ª nhà không nhÃt thi‰t phäi nói ti‰ng
ViŒt, nên m§i ra nông n°i Ãy; nhÜng có m¶t ÇiŠu mà cha mË
không ng© ÇÜ®c r¢ng, con cái cûa mình n‰u không bi‰t ti‰ng
ViŒt thì nguÒn gÓc Væn Hóa, phong tøc không thông. H† l§n
lên, khi nhìn vŠ vÃn ÇŠ ViŒt Nam cÛng tÜÖng t¿ nhÜ là vÃn ÇŠ
cûa m¶t quÓc gia ngoåi quÓc nào Çó. M¥c dÀu h† vÅn da vàng,
mÛi tËt, tóc Çen. Ÿ gi»a c¶ng ÇÒng nào rÒi h† cÛng së bÎ låc
lõng cä. H† nghï h† là ngÜ©i MÏ, ngÜ©i ñÙc, ngÜ©i Pháp Ü?
ñiŠu Ãy sai, vì qua hình tÜ§ng, dÀu ngÜ©i Çó có giÕi ti‰ng ÇÎa
phÜÖng Çi chæng n»a, ngÜ©i ÇÎa phÜÖng cÛng khó chÃp nhÆn là
ngÜ©i cûa h†. Khi h† quay vŠ v§i Dân T¶c ViŒt, h† cÛng là
ngÜ©i lai cæn. Vì không hi‹u væn hóa, ngôn ng» và tÆp quán
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ViŒt, nên rÃt nguy hi‹m vô cùng. Vì vÆy ngÜ©i ViŒt h†c ti‰ng
ViŒt, nói ti‰ng ViŒt cÛng giÓng nhÜ ngÜ©i Hoa nói ti‰ng Hoa,
vi‰t ti‰ng Hoa là chuyŒn bình thÜ©ng. Ngoài ngôn ng» mË ÇÈ
ra, muÓn h†c ti‰ng gì cÛng không sao cä. Ÿ m¶t vài nÜ§c nhÜ
Úc, MÏ, Canada ngôn ng» ti‰ng ViŒt ÇÜ®c dùng nhÜ là sinh ng»
phø tØ Ti‹u H†c lên Ç‰n ñåi H†c, nên Çã có nhiŠu Sinh viên
ViŒt Nam ghi tên h†c tåi Çây. ñiŠu Ãy rÃt quš hóa vô cùng. Tuy
nhiên n‰u không rèn luyŒn thì ti‰ng ViŒt vÅn kém nhÜ thÜ©ng.
Vì lë Ãy, ngÜ©i trÈ, trong Çó có Sinh viên, h†c sinh muÓn giÕi
ngôn ng» ViŒt phäi thÜ©ng xuyên nói ti‰ng ViŒt ª nhà, Ç†c sách
ti‰ng ViŒt và nghe nhåc ViŒt thì ti‰ng ViŒt m§i giÕi ÇÜ®c. Khi
ti‰ng ViŒt giÕi thì m§i Ç†c n°i nh»ng sách vŠ giáo lš, væn h†c
sº, truyŒn kš v.v... n‰u ti‰ng ViŒt dª thì không th‹ nào giúp
gi§i trÈ dÍ thâm nhÆp vào rØng giáo lš Ãy ÇÜ®c.
Có nhiŠu ngÜ©i hÕi tôi r¢ng: Làm sao ThÀy có th‹ vi‰t væn và
vi‰t sách ÇÜ®c? Câu trä l©i rÃt dÍ. ChÌ cÀn Ç†c nhiŠu sách là vi‰t
væn vi‰t sách ÇÜ®c thôi. Vì ngÜ©i xÜa thÜ©ng nói: ThÜ trung
h»u ng†c. Nghïa là trong sách có nhiŠu ÇiŠu quš báu. Quä thÆt
vÆy Ç†c kinh, Ç†c sách së thÃy nhiŠu ÇiŠu hay, lå, mà ngÜ©i
khác së gi§i thiŒu Ç‰n v§i mình qua s¿ suy nghï, diÍn tä cûa h†.
ñ†c sách, chính là Çi vào cái bi‹n trí tuŒ mênh mông Çó. VÆy
ÇiŠu cÀn y‰u là ngôn ng», trÜ§c khi Çi vào rØng væn chÜÖng sâu
dÀy Ãy. Ti‰ng ViŒt không phäi là m¶t loåi khó. Væn phåm rÃt
dÍ, chÌ có phát âm hÖi khó ÇÓi v§i ngÜ©i ngoåi quÓc, chÙ v§i
ngÜ©i ViŒt Nam không khó. N‰u h†c xong 24 ch» cái. H†c vÀn
xuôi, vÀn ngÜ®c, bi‰t ráp ch» là bi‰t Ç†c, bi‰t vi‰t ngay. BÃt cÙ
cái gì khó, n‰u cÓ g¡ng tÃt së thành công.
Bi‰t Çâu m¶t mai sau Çây, n‰u ngôn ng» ViŒt trª thành ti‰ng
thông døng nhÜ ti‰ng Tàu, ti‰ng Nh¿t hay ti‰ng Anh, Pháp,
ñÙc thì nhiŠu ngÜ©i së dùng Ç‰n. N‰u nÜ§c mình ti‰n b¶, dÀu
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cho có khó khæn bao nhiêu Çi chæng n»a, së có ngÜ©i Ç‰n h†c
hÕi ngay. Ví dø ti‰ng Nh¿t ch£ng hån. N‰u Nh¿t không væn
minh, ti‰n b¶ thì ai h†c ti‰ng Nh¿t Ç‹ làm gì? và ñåi Hàn ngày
nay cÛng th‰. ñiŠu quan tr†ng là phäi chuÄn bÎ ngay tØ bây gi©,
kÈo sau nÀy thì hÓi không kÎp. N‰u sau nÀy mình có cÖ h¶i vŠ
ViŒt Nam thæm quê cha ÇÃt t°, không lë phäi cÀn có m¶t ngÜ©i
thông dÎch n»a sao?
Tuy kinh Çi‹n có nhiŠu Çi‹m khó ÇÃy; nhÜng quš ThÀy, Cô, ª
ñåo cÛng nhÜ ª ñ©i, hay cha mË là nh»ng th‰ hŒ chuy‹n ti‰p Ç‹
giúp ta Çi vào b‹ h†c mênh mông vô tÆn Ãy. Cái gì khó mà vÜ®t
qua ÇÜ®c, cái Ãy m§i quš. Mong quš anh em trÈ lÜu tâm cho
vÃn ÇŠ nÀy. Vì nó rÃt quan tr†ng.
- HÕi: Con thÃy ª ViŒt Nam gi§i trÈ Çi chùa không nhiŠu, chÌ
toàn ngÜ©i già. Sao qua Çây thÃy gi§i trÈ Çi chùa nhiŠu nhÜ
th‰?
ñáp: Câu hÕi nÀy ch¡c phäi cÀn m¶t bäng thÓng kê phân loåi,
m§i có th‹ trä l©i chính xác ÇÜ®c. Ví dø khi hÕi th£ng nh»ng
ngÜ©i trÈ thì ÇÜ®c trä l©i r¢ng:
a) Tôi Çi chùa vì Ç‹ cÀu nguyŒn
b) Tôi Çi chùa vì Ç‹ g¥p bån bè
c) Tôi Çi chùa vì Ç‹ h†c hÕi giáo lš
d) Tôi Çi chùa vì Ç‹ æn chay ngon
e) Tôi Çi chùa vì Ç‹ tìm s¿ yên tÎnh
f) Tôi Çi chùa vì chª mË tôi Çi
h) Tôi Çi chùa vì Ç‹ cÀu duyên
i) Tôi Çi chùa vì Ç‹ cÀu nguyŒn cho chuyŒn làm æn buôn bán
ÇÜ®c suông sÈ.
và có th‹ còn nhiŠu lš do khác n»a. N‰u tr¡c nghiŒm chØng 100
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ngÜ©i, mà k‰t quä nào có ÇÜ®c thÙ t¿ nhiŠu nhÃt thì xem nhÜ Çó
là nguyên nhân chính. N‰u không, së x‰p theo thÙ t¿ Üu tiên
m¶t, hai, ba v.v... chÌ cÀn Çánh tréo vào m¶t ô thích h®p là Çû.
Dï nhiên có nhiŠu ngÜ©i Çi chùa có nhiŠu lš do phø Çi kèm theo
n»a; nhÜng chÌ cÀn lš do chính là ÇÜ®c. Tuy nhiên theo tôi, Çã
sinh hoåt PhÆt Giáo ª tåi xÙ ñÙc nÀy hÖn 20 næm qua, Çây là
nh»ng câu trä l©i khä dï có th‹ làm nŠn täng ÇÜ®c.
- Sª dï có nhiŠu ngÜ©i trÈ Çi chùa ª xÙ nÀy vì lë khi h†c tåi các
trÜ©ng hay làm tåi các công xÜªng, thÜ©ng hay bÎ hÕi là anh
theo ñåo nào? N‰u ÇÜ®c trä l©i b¢ng: ñåo PhÆt, thì nh»ng câu
hÕi khác së ÇÜ®c Ç¥t ra ti‰p tøc. N‰u nh»ng ngÜ©i thanh niên,
thanh n» Ãy, không bi‰t trä l©i, quä là ÇiŠu thi‰u sót; nên h† cÓ
g¡ng Çi chùa nhiŠu hÖn Ç‹ tìm hi‹u giáo lš và sau Çó vŠ låi
trÜ©ng cûa mình Ç‹ giäi thích cho bån bè ngÜ©i ÇÎa phÜÖng
nghe.
- Sª dï ª Çây thanh niên, thanh n» Çi chùa nhiŠu, vì giáo lš Ãy
h† cÀn tìm hi‹u và h®p v§i Ç©i sÓng cûa h† nÖi Çây, mà ª quê
nhà h† không có cÖ h¶i tìm hi‹u Ç‰n. Vä låi khi ngÜ©i ÇÎa
phÜÖng tìm hi‹u Ç‰n ñåo PhÆt h† phäi tìm hi‹u cho kÏ m§i tin
theo. Trong khi Çó, ngÜ©i Á Châu thì không phäi vÆy; nên cÀn
phäi thay Ç°i cách tÜ duy m§i hi‹u ÇÜ®c ñåo PhÆt.
- Ngoài ra cÛng có th‹ vì cha mË Çi chùa; nên gi§i trÈ chª cho
cha mË Çi, mà Çi theo. Ho¥c giä ham vui. Vì chùa là nÖi quy tø
Çông ngÜ©i, cä nam thanh n» tú, ngÜ©i già, ngÜ©i trung niên,
con nít v.v... rÃt vui nh¶n, nên gi§i trÈ cÀn không khí Ãy. Vä låi
h† có phÜÖng tiŒn, Çâu ngåi gì Çoån ÇÜ©ng mÃy træm cây sÓ,
chÌ cÀn chåy mÃy ti‰ng ÇÒng hÒ Çã Ç‰n chùa rÒi. Nên v§i h†, Ça
phÀn là gi§i trÈ Çi chùa nhiŠu là vì m¶t trong nh»ng lš do nhÜ
bên trên Çã trình bày.

153

- HÕi: NgÜ©i Âu MÏ, h† nghï gì vŠ PhÆt Giáo, khi chúng ta,
nh»ng ngÜ©i PhÆt Tº có m¥t tåi xÙ nÀy và dÜ§i m¡t h†, ñåo
PhÆt là ñåo nhÜ th‰ nào?
ñáp: ñåo PhÆt Çã có m¥t tåi Âu Châu ít nhÃt là 200 næm nay,
nhÃt là tåi ñÙc, khi tri‰t gia Sophenhauer Çã gi§i thiŒu PhÆt
Giáo cho quÀn chúng ÇÎa phÜÖng tåi Çây; nhÜng thuª bÃy gi©
änh hÜªng không l§n månh mÃy. Mãi cho Ç‰n ÇÀu th‰ k› nÀy,
khi änh hÜªng ThiŠn h†c NhÆt Bän, qua các tác phÄm cûa
Daietsu Suzuki b¢ng Anh ng» ra Ç©i, ngÜ©i Âu MÏ Çã tìm hi‹u
Ç‰n ñåo PhÆt và qua Çó, h† so sánh v§i giá trÎ tín ngÜ«ng mà
h† Çang theo, Çang có tåi các xÙ nÀy. H† thÃy ñåo PhÆt là m¶t
tri‰t h†c, là m¶t cách sÓng, m¶t giáo lš cªi mª. Dï nhiên trong
Ãy có nói vŠ luân hÒi, tái sinh, ni‰t bàn, nghiŒp, nhân, quä v.v...
là nh»ng tri‰t lš m§i lå, h† phäi cÀn tìm hi‹u Ç‰n. Trong khi Çó
các ñåo mà h† Çã theo xÜa nay nhÜ Do Thái, Thiên Chúa, Tin
Lành, HÒi Giáo v.v... ít khi ÇŠ cÆp Ç‰n. ñó là nh»ng ÇŠ tài ÇÜ®c
h† bàn tán rÃt nhiŠu qua các sách vª ÇÜ®c xuÃt bän Çó Çây.
ñ‰n thÆp niên 60 trª låi Çây m¶t nguÒn sinh khí m§i cûa PhÆt
Giáo Tây Tång Çã th°i vào Âu MÏ, h† b¡t ÇÀu Çi tìm hi‹u vŠ
MÆt Tông nhiŠu hÖn. Có nhiŠu ngÜ©i Çã xuÃt gia làm Tæng, Ni.
Có nhiŠu ngôi Chùa và Trung Tâm Nghiên CÙu vŠ PhÆt H†c
m†c ra nhan nhän tåi Âu MÏ. Riêng tåi nÜ§c ñÙc cÛng có Ç‰n
200 Trung Tâm PhÆt Giáo cûa ngÜ©i ñÙc ÇÜ®c thành lÆp cho
Ç‰n næm 1997 nÀy. NhÜ vÆy PhÆt Giáo Çã có ÇiŠu kiŒn hÃp dÅn
ngÜ©i Tây phÜÖng, mà Ça phÀn ª Çây là gi§i trí thÙc. H† vào
Çåo không vì m¶t áp l¿c nào, mà vì s¿ tìm tòi h†c hÕi vŠ trí tuŒ
siêu viŒt cûa ñåo PhÆt. N‰u m¶t mai PhÆt Giáo tåi các xÙ Âu
MÏ thÎnh hành, không phäi vì PhÆt Giáo Çi xâm chi‰m thÎ
trÜ©ng niŠm tin tåi Çây, mà vì PhÆt Giáo h®p v§i khoa h†c và s¿
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ti‰n b¶ cûa nhân loåi. Giáo lš là nh»ng gì phäi phù h®p v§i cæn
cÖ và trình Ç¶ cûa chúng sanh. N‰u nh»ng gì không thích h®p
së bÎ xã h¶i Çào thäi m¶t cách t¿ nhiên vÆy.
RÒi næm 1975 Ç‰n, s¿ hiŒn diŒn cûa ngÜ©i ViŒt Nam tåi xÙ
ngÜ©i, cÛng mang Ç‰n nÖi Çây m¶t nguÒn sinh khí m§i. Riêng
PhÆt Giáo ViŒt Nam Çã xây d¿ng trên kh¡p th‰ gi§i cho Ç‰n
næm 1997 Ç¶ chØng 300 ngôi Chùa và NiŒm PhÆt ñÜ©ng. Riêng
tåi ñÙc nÀy Çã có 7 cÖ sª, 14 Chi H¶i và 8 Gia ñình PhÆt Tº.
Trên toàn th‰ gi§i có 500 Tæng, Ni ViŒt Nam và trong 2 triŒu
ngÜ©i ViŒt Nam Ãy, có hÖn 1 triŒu là tín Çó PhÆt Giáo. Trong 10
næm n»a sÓ nÀy së tæng thêm và kinh sách vŠ giáo lš cÛng Çã
ÇÜ®c xuÃt bän rÃt nhiŠu suÓt trong 20 næm qua và Çây là nguÒn
cung cÃp Ç©i sÓng tâm linh rÃt dÒi dào cho ngÜ©i ViŒt ª tåi
ngoåi quÓc. Riêng ngÜ©i ngoåi quÓc h† Ç‰n v§i PhÆt Giáo ViŒt
Nam còn ít hÖn PhÆt Giáo Tây Tång hay PhÆt Giáo Nam Tông;
nhÜng ÇiŠu Ãy cÛng dÍ hi‹u. Vì PhÆt Giáo ViŒt Nam Ç‰n sau và
ngôn ng» ViŒt Nam chÜa chuy‹n dÎch ra ti‰ng ÇÎa phÜÖng
nhiŠu. Hy v†ng trong vài thÆp niên t§i PhÆt Giáo ViŒt Nam së
cung Ùng cho PhÆt Giáo ñÙc b¢ng nh»ng bÆc Tæng tài, b¢ng
sách vª ti‰ng ÇÎa phÜÖng, lúc Ãy së có nhiŠu ngÜ©i Ç‰n v§i PhÆt
Giáo ViŒt Nam hÖn.
Trong hiŒn tåi vÅn có m¶t sÓ PhÆt Tº ñÙc, MÏ, Pháp theo h†c
ThiŠn H†c v§i m¶t sÓ chÜ Tæng ViŒt Nam; nhÜng sÓ nÀy không
nhiŠu so v§i PhÆt Giáo Tây Tång ª Âu Châu. Có nhiŠu ngÜ©i
cÛng Çã quy y, có pháp danh theo các dòng hŒ cûa phái Nguyên
ThiŠu, Chúc Thánh hay LiÍu Quán.
NhÜ vÆy phäi nói r¢ng Giáo lš cûa PhÆt Giáo nói chung là m¶t
món æn thích h®p v§i khÄu vÎ cûa ngÜ©i Tây phÜÖng trong hiŒn
tåi; nên h† Çã tìm Ç‰n, ban ÇÀu làm quen, sau Çó chÃp nhÆn và
mang vào cÖ th‹ cÛng nhÜ trí óc cûa h†. CÛng vì món æn tinh
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thÀn Ãy kh‰ h®p v§i cæn cÖ và trình Ç¶ cûa h†, nên PhÆt Giáo
ÇÜ®c chÃp nhÆn m¶t cách dÍ dàng và ª Çây chúng ta không bÎ
m¶t phän Ùng nào cä. Dï nhiên cÛng có m¶t vài nÖi, h† không
ÇÒng š; nhÜng không có nghïa là Ça phÀn ª Çây. Nh»ng ngÜ©i
chÓng ÇÓi có th‹ vì lš do tÒn tåi ñåo cûa h† quan tr†ng hÖn là
niŠm tin chân th¿c vào m¶t tôn giáo; nên m§i có nh»ng vÃn ÇŠ
Ãy; nhÜng mong r¢ng Çây chÌ là nh»ng Çi‹m nhÕ mà thôi.
Tóm låi PhÆt Giáo rÃt h®p v§i khoa h†c và h®p v§i trình Ç¶ cûa
ngÜ©i Tây phÜÖng trong hiŒn tåi, nên ngÜ©i Tây phÜÖng Çã
chÃp nhÆn PhÆt Giáo m¶t cách rÃt dÍ dàng. ñiŠu Ãy cÛng dÍ
hi‹u thôi, cách Çây gÀn 2000 næm, khi PhÆt Giáo tØ Trung Hoa
và ƒn ñ¶ Çi vào ViŒt Nam, PhÆt Giáo Çã chÃp nhÆn nŠn væn
hóa cûa dân t¶c, phong tøc tÆp quán cûa nhân dân ViŒt Nam,
nên PhÆt Giáo Çã ÇÜ®c nhân dân ViŒt Nam chÃp nhÆn m¶t cách
dÍ dàng. TØ Çó suy ra, PhÆt Giáo Çi Ç‰n Çâu cÛng tùy thuÆn
theo tôn giáo, væn hoá và nhÃt là phong tøc cûa xÙ Çó Ç‹ sÓng,
và h¶i nhÆp vào. Vì lë Ãy PhÆt Giáo tØ tØ có m¥t v§i m†i dân
t¶c trên th‰ gi§i m¶t cách rÃt dÍ dàng, mà không bÎ m¶t s¿
chÓng ÇÓi c¿c Çoan nào cä.
- HÕi: M¶t ngÜ©i muÓn phát tâm xuÃt gia, trÜ§c phäi làm gì ?
ñáp: ViŒc xuÃt gia rÃt ÇÖn giän, nhÜng cÛng không phäi là
không khó khæn, n‰u không chuÄn bÎ trÜ§c cho con ÇÜ©ng thiên
lš Ãy. ñiŠu cæn bän cÀn phäi có là lòng tin vào ñåo và quan
tr†ng hÖn là tin vào mình có khä næng Ç‹ chi‰n th¡ng lÃy mình.
ñåo thì Çã quá rõ, vì mình là PhÆt Tº mình tin vào PhÆt Pháp
Tæng là 3 ngôi báu, ch‡ nÜÖng t¿a an toàn. NhÜng phäi t¿ hÕi
tåi sao mình muÓn xuÃt gia? Có phäi vì mình không chåy theo
kÎp chúng bån trong s¿ æn chÖi, h†c hành, viŒc làm nên mình
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muÓn buông bÕ tÃt cä. Hay mình bÎ tình phø, nên muÓn chôn
ch¥t Ç©i mình nÖi chÓn thiŠn môn? Hay vì công danh s¿ nghiŒp
không thành, làm æn thÃt båi, nên phäi chåy trÓn cu¶c Ç©i? Hay
vì mình m‰n cänh chùa, thích ti‰ng tøng kinh, thèm æn chay,
nên muÓn Çi tu? Ho¥c giä mình Çã chán cu¶c Ç©i nÀy th¿c s¿
rÒi. Vì nó không mang låi cho mình m¶t hånh phúc nào h‰t cä?
Còn nhiŠu lš do khác nhÜ: Thích màu áo nâu sÒng, thích cänh
chùa thanh tÎnh, thích Ç©i sÓng Çåo hånh cûa ngÜ©i tu. Ho¥c
cao thÜ®ng hÖn, thích cÙu ngÜ©i giúp Ç©i. Vì Ç©i quá nhiÍu
nhÜÖng và Çau kh°. Vì nhÆn thÃy chúng sanh vì vô minh nên
gây ra l‡i lÀm, do Çó mình phäi Çi xuÃt gia Ç‹ cÀu Çåo giäi
thoát, rÒi sau Çó låi Ç¶ sanh và th¿c hành BÒ Tát hånh v.v...
Có vô vàn lš do Ç‹ chuÄn bÎ cho bÜ§c khªi ÇÀu Ãy. Khi phát
tâm, cÙ vào chùa xin phép ThÀy hay Cô trø trì. Ÿ Çó tùy theo
nhân duyên cûa ThÀy trò mà ÇÜ®c thâu nåp Ç‹ làm ÇŒ tº. Có th‹
ÇÜ®c vào ª chùa liŠn và th©i gian ÇÀu ª chùa tØ 1 Ç‰n 2 næm là
th©i gian thº thách. VÎ ThÀy B°n SÜ së quan sát ngÜ©i ÇŒ tº
m§i phát tâm xuÃt gia Çó có th¿c s¿ vì cÀu giäi thoát hay
không? N‰u Çúng vÆy thì sau m¶t hay hai næm, nh»ng kinh luÆt
cæn bän Çã thu¶c n¢m lòng, thì ÇÜ®c làm lÍ th‰ phác xuÃt gia.
Nh»ng thº thách ban ÇÀu mà m¶t ngÜ©i m§i phát tâm xuÃt gia
g¥p phäi là vŠ nh»ng oai nghi cº chÌ, Çi, ÇÙng, n¢m, ngÒi, tánh
tình, š tÙ. ñôi khi cÛng bÎ thº thách vŠ lòng tham, s¿ say Ç¡m,
s¿ Çam mê v.v... n‰u träi qua ÇÜ®c nh»ng giai Çoån nÀy, ThÀy
th‰ Ç¶ B°n SÜ thÃy ÇÜ®c, së cho xuÓng tóc và sau khi xuÓng
tóc së ÇÜ®c h†c nh»ng b¶ luÆt nhÜ Tÿ Ni và Oai Nghi Ç‹ bi‰t
thêm chi ti‰t Ç©i sÓng Çåo hånh cûa m¶t ngÜ©i xuÃt gia. ñây là
nh»ng tr® duyên mà m¶t ngÜ©i m§i tu cÀn phäi có. Vì nh»ng
gi§i luÆt nhÜ th‰ ngoài Ç©i không có ÇÜ®c. Ngoài ra bån bè
ÇÒng tu và chúng lš cùng h†c chung trÜ©ng, chung l§p, chung
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chùa rÃt quan tr†ng. Chính h† là nh»ng ngÜ©i giúp mình, tr®
duyên cho mình trong viŒc tu, viŒc h†c và Çôi khi cÛng chính
h† là nh»ng ngÜ©i gây cho mình không bi‰t bao nhiêu là phiŠn
não trong chÓn thiŠn môn. Dï nhiên Ç©i sÓng ngÜ©i xuÃt gia
phäi nÜÖng theo phép Løc Hòa Ç‹ sÓng; nhÜng n¶i tâm m‡i
ngÜ©i m‡i khác và lòng tin là cái gì vô hình, không n¡m b¡t
ÇÜ®c. N‰u t¿ mình không ki‹m soát và làm chû lÃy mình ÇÜ®c,
quä là m¶t tai håi vô cùng.
RÒi suÓt trên quãng ÇÜ©ng tu h†c Ãy g¥p không bi‰t bao nhiêu
thº thách. N‰u khi nào Çó tâm mình bÎ chùng xuÓng, thì phäi
nh§ nghï låi møc Çích lúc ban ÇÀu cûa mình, tåi sao mình phát
tâm xuÃt gia. Lúc bây gi© cái sÖ tâm låi hiŒn ra và ÇiŠu nÀy
cÛng giúp cho ngÜ©i xuÃt gia rÃt nhiŠu trong viŒc ti‰p nÓi theo
con ÇÜ©ng mà mình Çã ch†n. N‰u có nh»ng chuyŒn khó giäi
quy‰t hÖn n»a thì phäi trình lên ThÀy B°n SÜ cûa mình Ç‹ giúp
Ç« š ki‰n. Ngoài ra chính mình phäi sám hÓi Ç‹ t¶i l‡i tiêu trØ
và tØ Çó s¿ t¿ chû tØ tØ m§i lÃy låi ÇÜ®c.
Nói chung, viŒc phát tâm xuÃt gia tu h†c thì rÃt tÓt; nhÜng viŒc
làm chû mình trên suÓt cä m¶t Çoån ÇÜ©ng dài nhÜ th‰ rÃt khó.
Vì vÆy ñÙc PhÆt vÅn thÜ©ng hay dåy r¢ng: "Chi‰n th¡ng muôn
quân không b¢ng t¿ th¡ng mình và t¿ th¡ng mình m§i là chi‰n
công oanh liŒt nhÃt". L©i PhÆt vÅn còn Çây, tuy hình bóng Ngài
không còn n»a; nhÜng l©i dåy Ãy mãi mãi là kim chÌ nam cho
bao ngÜ©i con PhÆt khi muÓn h†c hånh giäi thoát và muÓn thoát
ly khÕi sanh tº luân hÒi.
- HÕi: M¶t ngÜ©i sau khi ÇÜ®c phép xuÃt gia, phäi làm gì tåi
chùa và ngoài xã h¶i ?
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ñáp: ViŒc quan tr†ng nhÃt cûa ngÜ©i tu là tøng kinh, trì chú,
niŒm PhÆt và ngÒi ThiŠn cÛng nhÜ bái sám. BÓn công viŒc nÀy
Çòi hÕi phäi døng công thÆt nhiŠu næm thì m§i thuÀn thøc.
Thông thÜ©ng trong chùa m‡i ngày có 2 th©i công phu sáng,
chiŠu, là nh»ng tr® duyên quan tr†ng trong viŒc tu tÆp. Th©i
công phu sáng trì tøng thÀn chú Thû Læng Nghiêm giúp cho n¶i
tâm cûa ngÜ©i tu ÇÜ®c cûng cÓ. Th©i công phu chiŠu, nh¢m t‰
Ç¶ chúng sanh ª nh»ng nÖi kh° äi lÀm than và th‹ hiŒn tâm tØ
bi l®i tha cho muôn loài. Có nÖi còn cúng Ng† vào bu°i trÜa
n»a. ñó là nh»ng tháng thÜ©ng trong næm. N‰u trong mùa an cÜ
ki‰t hå thì viŒc hå thû công phu nhiŠu hÖn n»a. Ví dø bu°i trÜa
phäi có lÍ quá ÇÜ©ng, kinh hành nhiÍu PhÆt. Bu°i tÓi có lÍ TÎnh
ñ¶ ho¥c Sám HÓi. NhÜ vÆy m‡i ngày trong mùa an cÜ ki‰t hå
có 4 th©i kinh và ngÒi thiŠn, sáng, trÜa, chiŠu và tÓi. M‡i lÀn
nhÜ vÆy m¶t ti‰ng ÇÒng hÒ. Ngoài ra có nh»ng khóa h†c vŠ
Kinh, LuÆt và LuÆn vào bu°i sáng ho¥c chiŠu. ñó là chÜa k‹
nh»ng gi© chÃp tác, làm nh»ng công viŒc trong chùa n»a. T¿u
chung m‡i ngày ngÜ©i tu cÛng công phu kinh kŒ và làm viŒc tØ
8 Ç‰n 10 ti‰ng ÇÒng hÒ, nhÜ ngÜ©i ª ngoài. Tuy công viŒc
không n¥ng l¡m nhÜ lao Ç¶ng b¢ng chân tay; nhÜng ª Çây Çòi
hÕi s¿ næng Ç¶ng cûa trí não và s¿ tÌnh thÙc cûa tâm hÒn. N‰u
ngÜ©i tu t¿ mình không tÌnh thÙc thì trách nhiŒm së không chu
toàn. Ÿ công sª ngÜ©i công nhân phäi làm theo trách nhiŒm Ç‹
cuÓi tháng ÇÜ®c lãnh lÜÖng và có th‰ gia Çình m§i sinh sÓng
ÇÜ®c. Ÿ Çây ngÜ©i công nhân không ÇÜ®c phép lÜ©i ho¥c bÕ
viŒc. Vì vÃn ÇŠ sinh k‰ và Ç©i sÓng gia Çình cûa h†. Riêng
ngÜ©i tu thì khác, m‡i tháng lÜÖng không ÇÜ®c lãnh, không ai
trä cho mình ÇÒng nào h‰t; nhÜng b¡t bu¶c nhiŒm vø cûa mình
phäi làm tròn. ñây ch£ng qua là š thÙc t¿ giác mà thôi. H† sÓng
nÖi thiŠn môn, tu h†c, nh© vào håt cÖm cûa tín thí Ç‹ nuôi thân
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và h† trä n® tín thí b¢ng cách dÓc lòng tu h†c, Ç‹ sau nÀy giúp
ngÜ©i PhÆt Tº tåi gia b¢ng cách hÜ§ng dÅn cho h† vŠ vÃn ÇŠ tu
h†c theo giáo lš giäi thoát cûa ñÙc PhÆt.
N‰u nh»ng ngÜ©i có Çi h†c chÜÖng trình væn hóa ngoài Ç©i ª
cÃp bÆc ñåi H†c, Cao H†c ho¥c Trung H†c thì h† cÛng ÇÜ®c
phép h†c nh»ng ngành nhÜ tri‰t h†c, ngôn ng», giáo døc và Tôn
Giáo h†c. Vì vÆy h† cÀn rÃt nhiŠu thì gi© ª nhà trÜ©ng và h†
ÇÜ®c phép tham gia ª chùa chÌ 1 th©i khóa tøng kinh, n‰u có kÿ
thi, và 2 th©i khóa h¢ng ngày, n‰u không phäi mùa thi cº. ñây
là trÜ©ng h®p Ç¥c biŒt Ç‹ khuy‰n tÃn nh»ng ngÜ©i tu có cÖ h¶i
Çem tài næng và sÙc h†c cûa mình ra phøng s¿ cho ñ©i, cho
ñåo sau nÀy.
ñÓi v§i ngÜ©i xuÃt gia thÆt ra b¢ng cÃp không phäi là vÃn ÇŠ
cÀn thi‰t. Tuy nhiên, n‰u có b¢ng cÃp vÅn tÓt hÖn là không.
B¢ng cÃp nó Çánh giá vŠ khä næng làm viŒc cûa mình và s¿ tu
h†c Çánh giá công phu tu tÆp cûa chính bän thân ngÜ©i Tæng sï
vÆy. NhÜ vÆy so ra v§i ngÜ©i ñ©i, ngÜ©i Çi tu h†c hai chÜÖng
trình cä ñåo lÅn ñ©i rÃt n¥ng nh†c; nhÜng cÛng Çã có nhiŠu
ngÜ©i vÜ®t qua khÕi nh»ng ch¥ng ÇÜ©ng khó khæn Ãy. Sau khi
thành công không phäi là th©i kÿ Ç‹ thø hÜªng, mà là lúc Ç‹
ngÜ©i tu Çem khä næng cûa mình ra phøc vø cho nhân quÀn, xã
h¶i. ñó cÛng là tinh thÀn cûa BÒ Tát ñåo vÆy.
Còn ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i l§n tu°i ho¥c có gia Çình rÒi m§i xuÃt
gia, ch¡c ch¡n không có cÖ h¶i Ç‹ Çi h†c bên ngoài n»a thì ª
chùa lo công quä và công phu kinh kŒ, th©i gian cÛng Çã chi‰m
khá nhiŠu trong ngày so v§i sÓ tu°i Ç©i Çã chÒng chÃt.
Có nhiŠu ngÜ©i bäo, n‰u muÓn ränh rang thì vào chùa mà ª.
ñiŠu Ãy sai! Vì ª chùa không ÇÜ®c phép ränh, không làm viŒc
bên ngoài Ç‹ tu phÜ§c thì cÛng phäi làm viŒc bên trong, gån l†c
n¶i tâm Ç‹ tu ÇÙc. NhÜ vÆy m¶t ngÜ©i tu phäi luôn luôn bÆn r¶n

160

thì ngÜ©i tu Ãy ÇÜ®c g†i là m¶t ngÜ©i tu Çúng nghïa. Nhìn hình
änh cûa nh»ng ngÜ©i tu thÃy h† thong thä nhÜ th‰ Çó; nhÜng
trên th¿c t‰ h† nh© h†c các oai nghi mà lúc nào cÛng thÃy thong
dong; nhÜng h† bÆn r¶n l¡m. H† bÆn r¶n cho s¿ tu, bÆn r¶n cho
s¿ h†c và lúc nào cÛng lo thúc liÍm thân tâm Ç‹ làm tròn b°n
phÆn cûa mình, m¶t bên do trách nhiŒm mà có và m¶t bên t¿
chính mình giao phó cho mình.
Nói nhÜ vÆy thì Çi xuÃt gia khó quá, ai mà dám phát tâm? Nói
nhÜ vÆy cÛng không hoàn toàn Çúng. Vì trÜ§c mình Çã có bi‰t
bao nhiêu ngÜ©i, m¥c dÀu khó khæn nhÜ vÆy mà h† vÅn Çã
thành công? và sau mình còn bao nhiêu ngÜ©i n»a cÛng Çang
ti‰p tøc dÃn thân theo. Mình phäi t¿ hÕi r¢ng: Tåi sao h† làm
ÇÜ®c nh»ng viŒc Ãy? mà mình låi không th‹ làm? T¿ Ç¥t ra câu
hÕi, rÒi t¿ trä l©i, ¡t së thông suÓt. Còn nói dÍ dãi thì ch¡c ch¡n
trong chùa không có nÖi nào dÍ cho mình cÜ ngø và tu h†c Çâu?
N‰u dÍ thì ai cÛng Çã Çi tu rÒi và ch¡c r¢ng ai cÛng Çã thành
PhÆt tØ lâu rÒi, Çâu có còn nhiŠu chúng sanh nhÜ ngày hôm nay
vÅn còn mãi l¥n høp trong dòng Ç©i sanh tº n»a?
- HÕi: N‰u cu¶c sÓng tu hành có nhiŠu khó khæn nhÜ vÆy, m¥c
dÀu Çã ÇÜ®c xuÃt gia lâu næm; nhÜng h† t¿ cäm thÃy kham
nhÅn không n°i n»a. VÆy h† phäi làm gì trong trÜ©ng h®p nÀy ?
ñáp: Cä Tæng và Ni cÛng ÇŠu có nh»ng trÜ©ng h®p giÓng nhau
nhÜ th‰; nhÜng theo thÓng kê tåi quÓc n¶i và häi ngoåi, sÓ Tæng
ra Ç©i nhiŠu hÖn là sÓ Ni và con sÓ trung bình gi»a 2 gi§i còn ª
låi tu suÓt cä cu¶c Ç©i, cä 2 phái ÇŠu b¢ng nhau.
N‰u m¶t ngÜ©i tu Çã lâu næm, Çã th† gi§i; nhÜng gi»a ÇÜ©ng
g¥p cänh trái š nghÎch lòng, không muÓn ª chùa n»a, thì chính
ngÜ©i Ãy t¿ mang y áo lên Çänh lÍ ThÀy Trø Trì ho¥c ThÀy B°n
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SÜ cûa mình Ç‹ xin xä gi§i. Khi th† gi§i thì cÀn có Çû tam SÜ
thÃt ChÙng, tÙc gÒm có 1 vÎ ñÜ©ng ñÀu Hòa ThÜ®ng, 2 vÎ Y‰t
Ma, Giáo Th† và 7 vÎ Tôn ChÙng SÜ. ñây g†i là H¶i ñÒng
ThÆp SÜ, phäi ÇÀy Çû nhÜ th‰ gi§i tº m§i ÇÜ®c Ç¡c gi§i. N‰u
nÖi nào không Çû Tæng ho¥c Ni, chÌ cÀn 5 vÎ cÛng Çû; gÒm tam
SÜ và nhÎ vÎ Tôn ChÙng cÛng Çû. NhÜng n‰u khi muÓn xä gi§i,
chÌ cÀn m¶t vÎ Tÿ Kheo Çåi diŒn là Çû, không cÀn phäi h¶i Çû
thÆp SÜ ho¥c ngÛ SÜ.
M¶t ngÜ©i tu n‰u không kham nhÅn ÇÜ®c trong viŒc tu h†c n»a
thì cÛng không nên vì bÃt cÙ lš do gì Çó Ç‹ ép u°ng h† ª låi v§i
Çåo. N‰u h† ti‰p tøc ª låi ñåo nhÜng không th¿c hành tr†n vËn
trách nhiŒm cûa m¶t ngÜ©i tu, thì së bi‰n cºa thiŠn thành ra tù
ngøc, giam gi» Ç©i h† trong chÓn ThiŠn môn. Cách tÓt nhÃt là
hãy Ç‹ h† xä gi§i hoàn tøc. Vì có nhÜ th‰ m§i Çäm bäo ÇÜ®c giá
trÎ cûa nh»ng ngÜ©i tu khác. Khi ra Ç©i có nghïa là h† không
còn khä næng Ç‹ gánh chÎu m¶t gánh n¥ng tinh thÀn trên vai
n»a, thì h† ÇÜ®c quyŠn Ç‹ gánh Ãy xuÓng, h† không có t¶i gì
cä. ñiŠu Ãy tÓt hÖn là b¡t bu¶c h† phäi gánh Çi ti‰p. Vì viŒc
xuÃt gia lúc ban ÇÀu do h† t¿ phát nguyŒn, thì bây gi© viŒc h†
t¿ ch†n con ÇÜ©ng hoàn tøc cÛng h»u lš thôi. TÃt cä ÇŠu do h†
t¿ ch†n, chÙ không có ai b¡t bu¶c h† cä. Tuy nhiên theo luÆt
PhÆt ch‰ có cho phép nh»ng ngÜ©i ra Ç©i, sau Çó n‰u muÓn tu
låi cÛng có th‹ chÃp nhÆn ÇÜ®c. Nghïa là phäi b¡t ÇÀu låi tØ lúc
ban ÇÀu nhÜ nh»ng ngÜ©i m§i vào tu khác và có th‹ vào ra 7
lÀn dành cho Nam và 1 lÀn dành cho ngÜ©i N». Ÿ Çây thÃy có
s¿ bÃt công gi»a 2 phái; nhÜng có lë ÇiŠu Ãy cÛng h»u lš thôi.
Vì ngÜ©i n» sau khi Çã ra Ç©i, phäi nuôi cho con cûa mình l§n
khôn, thành lÆp gia Çình, lúc Ãy cÛng Çã hÖn 40 ho¥c 50 tu°i
rÒi. Do Çó ÇÜ®c quyŠn Çi tu låi m¶t lÀn n»a, cÛng là ÇiŠu có th‹
hi‹u ÇÜ®c. Trong khi Çó, ngÜ©i Nam låi dÍ dàng hÖn và trách
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nhiŒm không bÎ gò bó nhÜ ngÜ©i N». Tuy vÆy ª ViŒt Nam hay
ngoåi quÓc nÀy nh»ng ngÜ©i Çã ra Ç©i rÒi, ít có cÖ h¶i tu låi lÀn
thÙ 2, chÙ ÇØng nói chi Ç‰n lÀn thÙ 7. Có lë vì thÎ phi nhÖn
nghïa, nên h† không muÓn nhÆn cºa chùa làm ch‡ nÜÖng náu
cûa riêng mình. CÛng có m¶t vài ngÜ©i tu låi lÀn thÙ 2; nhÜng
sÓ nÀy cÛng rÃt hi‰m. ña phÀn là sau khi Çã xa chùa rÒi thì xa
luôn, không còn lai vãng gì Ç‰n chùa n»a. Có lë vì m¥c cäm, vì
mình Çã không làm tròn ÇÜ®c b°n phÆn lúc Çang tu chæng?
NhÜng ngÜ©i Ç©i cÛng không nên kh¡t khe phê phán nhÜ th‰.
Vì lë m‡i ngÜ©i có m¶t næng l¿c và m¶t nghiŒp l¿c khác nhau;
nên không b¡t bu¶c ai phäi giÓng ai cä. ñó là ÇiŠu hi‹n nhiên
mà miŒng th‰ nên nhË tay ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i không làm tròn
b°n phÆn cûa mình nÖi cºa chùa. Ví dø nhÜ mình có m¶t ngÜ©i
con, nuôi nÃng dåy d‡ và mong cho nó thi cº Ç‡ Çåt, sau Çó ra
làm viŒc giúp nhà, giúp Ç©i; nhÜng trong trÜ©ng h®p rûi có vÃn
ÇŠ gì Çó, nó thi không ÇÆu. VÆy làm cha mË xº trí ra sao Çây?
ñ©i hay ñåo gì cÛng vÆy, rÃt giÓng nhau ª nhiŠu phÜÖng diŒn,
chÌ khác nhau ª phÜÖng diŒn giäi thoát và Ç†a låc cûa tâm linh
mà thôi.
- HÕi: NgÜ©i tu h†c PhÆt Pháp có th‹ thành PhÆt, BÒ Tát hay A
La Hán ngay trong ki‰p nÀy không ?
ñáp: Có! B¢ng chÙng là ñÙc B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni cûa
chúng ta giác ng¶ và thành PhÆt không phäi sau khi thÎ tÎch
Ni‰t Bàn, mà Ngài Çã thành bÆc Vô ThÜ®ng Chính ñ£ng Chính
Giác vào lúc 30 tu°i. Các vÎ Thánh Tæng, trong 10 vÎ ñåi ñŒ
Tº cûa ñÙc PhÆt, vÎ nào cÛng chÙng quä A La Hán ngay trong
hiŒn th‰, chÙ không ch© sau khi ch‰t rÒi m§i ÇÜ®c quä vÎ nÀy.
M¶t b¢ng chÙng khác nhÜ ñÙc ñåt Lai Låt Ma, Giáo Chû cûa
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PhÆt Giáo Tây Tång nhÜ chúng ta thÃy Çó, Ngài là hiŒn thân
cûa ñÙc Quan Th‰ Âm BÒ Tát và chính Ngài là BÒ Tát ª trong
cõi Ç©i nÀy qua bao nhiêu cu¶c giäo nghiŒm tâm linh lúc còn
nhÕ. Còn rÃt nhiŠu nh»ng vÎ chÙng Çåo sau khi tÎch diŒt, ví dø
nhÜ sau khi thiêu còn lÜu låi Xá L®i, ho¥c giä có nhiŠu vÎ T° SÜ
nhÜ Løc T° HuŒ Næng ª Trung Hoa, khi mång chung mà xác
bây gi© vÅn còn sau hÖn 1.200 næm lÎch sº. Ÿ ViŒt Nam xác
cûa 2 Ngài VÛ Kh¡c Minh và VÛ Kh¡c TrÜ©ng Çang th© tåi
chùa ñÆu ª miŠn B¡c, sau 200 næm thÎ tÎch, mà xác Ãy vÅn còn
ngÒi nguyên vËn. ñây là b¢ng chÙng cûa nh»ng ngÜ©i Çã chÙng
Çåo. Ho¥c giä gÀn Çây nhÃt, quä tim cûa BÒ Tát Thích Quäng
ñÙc, t¿ thiêu næm 1963 tåi ViŒt Nam, sau mÃy lÀn ÇÓt cháy Ç‰n
4.000 Ç¶ C quä tim vÅn còn. ñiŠu Ãy chÙng tÕ r¢ng v§i tâm
Kim Cang bÃt hoåi, quš Ngài Çã chÙng Çåo trong ho¥c sau khi
mÃt Çi. PhÆt Giáo không chÌ ÇÜa ra m¶t con ÇÜ©ng tÓt ÇËp cho
nhân sinh, cho s¿ tu hành ª ki‰p nÀy và ki‰p khác, mà còn mª
r¶ng cho chúng ta thÃy r¢ng, n‰u ai th¿c hành rÓt ráo theo giáo
lš giäi thoát Ãy không s§m thì mu¶n cÛng có th‹ thoát ly ÇÜ®c
sanh tº luân hÒi.
NhÜ vÆy Ç‹ có m¶t cái nhìn toàn th‹ và trung th¿c vŠ nŠn täng
giáo lš cûa ñåo PhÆt chúng ta thÃy r¢ng: N‰u ai có tu së ÇÜ®c
chÙng; n‰u ai có hành së ÇÜ®c Ç¡c. S¿ chÙng Ç¡c Ãy ÇÜ®c thành
t¿u khi nào là do s¿ døng công cûa m‡i ngÜ©i, m‡i Ç©i. Nhanh
hay chÆm là do mình làm chû viŒc làm cûa mình vÆy. Ví dø
cu¶c sÓng cûa chúng ta giÓng nhÜ m¶t chi‰c áo dÖ dính ÇÀy bøi
b¥m. N‰u ngày nào chúng ta cÛng siêng næng gi¥t giÛ, phÖi
hong thì chi‰c áo nghiŒp Ãy së sáng tÕ tØ tØ. N‰u chúng ta lÜ©i
bi‰ng không lo chæm sóc cho chi‰c áo nÀy Ç‹ lâu lâu m§i Çem
ra nhìn, ng¡m m¶t chút rÒi Çem cÃt vào tû, thì ch¡c r¢ng nh»ng
v‰t nhÖ kia khó mà såch liŠn ÇÜ®c. VÆy cÀn phäi ch© th©i gian

164

và næm tháng. Th©i gian Ãy có th‹ là m¶t Ç©i, hai Ç©i hay nhiŠu
ki‰p sÓng khác nhau.
Cu¶c sÓng vÓn dï vô thÜ©ng, m¶t Ç©i ngÜ©i ng¡n ngûi l¡m. N‰u
chúng ta cÓ g¡ng cÛng có th‹ Ç‰n ÇÜ®c thành công; n‰u nh»ng
nghiŒp dï cûa chúng ta trong quá khÙ Çã trä h‰t, giÓng nhÜ ñÙc
PhÆt Thích Ca Mâu Ni Çã th‹ hiŒn ki‰p chót cûa Ngài trong cõi
Ta Bà nÀy.
- HÕi: Gi»a hånh nguyŒn cûa các vÎ BÒ Tát và các vÎ PhÆt khác
nhau nhÜ th‰ nào ?
ñáp: PhÆt cao hÖn BÒ Tát m¶t bÆc; BÒ Tát cao hÖn Thanh Væn,
Duyên Giác và A La Hán nhiŠu bÆc khác nhau. Ngay trong BÒ
Tát cÛng có 10 cÃp tØ BÒ Tát sÖ ÇÎa Ç‰n BÒ Tát ThÆp ñÎa. Vì lë
Ãy nên công hånh cûa các Ngài cÛng khác nhau.
PhÆt thì Ç¶ kh¡p tÃt cä chúng sanh trong vån loåi h»u tình, sau
khi Çã thành bÆc Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh Giác, không
phân biŒt chúng sanh ª quÓc Ç¶ nÀy hay quÓc Ç¶ khác. Ví dø
nhÜ ñÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni hay PhÆt DÜ®c SÜ ch£ng hån.
Trong khi Çó BÒ Tát là nh»ng vÎ quy‰t không thành PhÆt, n‰u
chúng sanh chÜa ÇÜ®c Ç¶ h‰t. Hånh nguyŒn cûa các vÎ BÒ Tát
cÛng là m¶t hånh nguyŒn bi‹u trÜng cho tinh thÀn cûa PhÆt
Giáo ñåi ThØa vÆy. Ví dø:
ñÙc Quan Th‰ Âm BÒ Tát phát 12 l©i nguyŒn Ç‹ Ç¶ sanh.
Ngài ñÎa Tång thŒ nguyŒn r¢ng khi nào trong ÇÎa ngøc không
còn chúng sanh n»a thì Ngài m§i thành PhÆt.
Ngài Ph° HiŠn BÒ Tát có 10 ñåi NguyŒn v.v...
M‡i vÎ BÒ Tát nhÜ th‰ ÇŠu có nh»ng viŒc làm riêng cûa mình
Ç‹ cÙu Ç¶ quÀn sanh. Do vÆy mà công hånh cûa các vÎ có khác
nhau gi»a vÎ nÀy v§i vÎ khác.

165

Còn A La Hán là nh»ng vÎ Çã chÙng Thánh quä nhÜng không
muÓn Ç¶ sanh. Các Ngài vào h£n trong Ni‰t Bàn Ç‹ an vui cänh
thanh tÎnh cûa ThiŠn ñÎnh. NhÜ vÆy chúng ta thÃy r¢ng công
hånh cûa chÜ PhÆt, chÜ vÎ BÒ Tát và các vÎ A La Hán khác nhau
chÙ không giÓng nhau. Tuy r¢ng tÃt cä cÛng ÇŠu dÅn Ç‰n pháp
môn vô lÆu giäi thoát.
- HÕi: NgÜ©i Tây phÜÖng ngày nay theo ñåo PhÆt tÜÖng ÇÓi
khá Çông. VÆy h† có th‹ xuÃt gia h†c Çåo ª Çâu ?
ñáp: NhÜ tÃt cä chúng ta ÇŠu bi‰t, giáo lš cûa ñåo PhÆt không
phäi chÌ Ç‹ giäi thoát cho m¶t ngÜ©i, m¶t nhóm ngÜ©i, låi càng
không phäi chÌ dành riêng nhÜ là m¶t Ç¥c ân cho m¶t dân t¶c
nào Çó, ngay cä nÜ§c ƒn ñ¶, mà cho tÃt cä. Giáo lš cûa Ngài
nhÜ m¶t bông hoa thÖm. Vì th‰ có th‹ Çem trÒng vào bÃt cÙ
m¶t vÜ©n hoa væn hóa nào trên th‰ gi§i nÀy nói riêng, hay nói
Çúng hÖn ngay cõi Ta Bà nÀy n»a. ñÙc PhÆt cÛng Çã dåy: TÃt
cä chúng sanh ÇŠu có PhÆt tánh. Do vÆy, dÀu cho ngÜ©i MÏ,
Anh, ñÙc, NhÆt, ViŒt ... n‰u ai có tâm cÀu Çåo giäi thoát ÇŠu có
th‹ xuÃt gia h†c Çåo cä. Ngày nay tåi xÙ ñÙc nÀy có 200 Trung
Tâm PhÆt Giáo, gÒm Çû các th‹ loåi nhÜ ThiŠn, TÎnh ñ¶, Tây
Tång, Nam Tông v.v... có nhiŠu vÎ Tæng sï ngÜ©i ñÙc trÜ§c Çây
Çã sang tÆn Tích Lan, Thái Lan, ViŒt Nam hay NhÆt Bän, ñåi
Hàn, Trung Hoa Ç‹ xuÃt gia h†c Çåo; nhÜng ngày nay thi‰t nghï
viŒc Ãy không cÀn n»a. Vì tåi xÙ ñÙc nÀy ngÜ©i ñÙc có th‹ tu
h†c theo nhiŠu truyŠn thÓng khác nhau, mà không cÀn phäi Çi
xa n»a. Ví dø:
MuÓn tu theo Tây Tång, có th‹ xuÃt gia h†c Çåo tåi Hamburg;
Wachendorf (gÀn Bonn).
MuÓn tu theo Nam Tông có th‹ ra Berlin.
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MuÓn tu theo truyŠn thÓng PhÆt Giáo ViŒt Nam có th‹ Ç‰n
Hannover.
MuÓn tu theo ñåi Hàn và Trung Hoa cÛng có th‹ Ç‰n Berlin.
Ngoài ra các ñåi H†c tåi ñÙc ÇŠu có dåy phân khoa PhÆt H†c
hay Tôn Giáo h†c. NgÜ©i ñÙc xuÃt gia tåi các Trung Tâm PhÆt
Giáo bên trên Ç‹ h†c thêm nghi lÍ và sÓng m¶t Ç©i sÓng cûa
m¶t Tæng sï, ÇÒng th©i cÛng có th‹ Çi h†c chÜÖng trình cûa các
ñåi H†c nÀy. Ngày nay vì xã h¶i ti‰n b¶ quá nhiŠu, n‰u ngÜ©i
Tæng sï không ti‰n theo kÎp Çà phát tri‹n cûa khoa h†c, e r¢ng
tôn giáo së ÇÙng ra ngoài vòng quay cûa vÛ trø. Vì th‰ ngÜ©i
Tæng sï phäi th‹ hiŒn khä næng nhÆp th‹ cûa mình. Do vÆy mà
ngoài s¿ tu ra phäi cÀn h†c hÕi n»a. Trí thÙc không giúp ta giäi
thoát ÇÜ®c. Tuy nhiên tri thÙc và trí thÙc së giúp ta nhÆn chân
rõ con ÇÜ©ng nào chúng ta có th‹ Çi Ç‰n Çích; pháp môn nào
giúp ta Çi Ç‰n nÖi chÓn dÍ dàng hÖn. Vì vÆy cä hai viŒc tu và
h†c së b° sung cho nhau.
- HÕi: CÛng có nhiŠu ngÜ©i Âu MÏ xem viŒc tu h†c theo PhÆt
Giáo nhÜ là m¶t cái "mode" theo th©i trang. ñiŠu nÀy Çúng hay
sai ?
ñáp: Xã h¶i Âu MÏ là m¶t xã h¶i nÜÖng vào Ç©i sÓng vÆt chÃt
quá nhiŠu. Do Çó cu¶c sÓng tâm linh cûa h† bÎ høt hÄng, h†
phäi tìm m¶t ch‡ Ç‹ nÜÖng t¿a. Tuy nhiên có nhiŠu giáo ÇiŠu
cûa các Tôn Giáo khác không còn thích h®p v§i h† n»a; nên h†
Çã Ç‰n v§i PhÆt Giáo. N‰u PhÆt Giáo cung Ùng ÇÜ®c nh»ng nhu
cÀu tâm linh cho h†, thi‰t nghï h† së theo PhÆt Giáo. B¢ng
ngÜ®c låi, h† cÛng së bÕ Çi tìm nh»ng nhu cÀu khác. Con ngÜ©i
bao gi© cÛng là chû cûa m†i nhu cÀu. N‰u ta bi‰t t¿ làm chû
mình thì ta không Ç‹ cho ngoåi cänh lôi kéo ÇÜ®c. Khi tâm ta
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Çã bÎ giao Ç¶ng bªi ngoåi cänh thì dÀu tìm ª Çâu Çi chæng n»a,
ngoåi l¿c kia chÌ giúp ta m¶t phÀn thôi. Còn chính ta m§i là
ÇiŠu quan tr†ng.
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CHÐ÷NG IV
Khóa Giáo Lš Âu Châu kÿ 9

N‰u tôi nh§ không lÀm khóa Giáo Lš Âu Châu kÿ 1 t° chÙc tåi
Berkhof, ñÙc QuÓc, tØ næm 1989. Næm Çó cÛng là næm chùa
Viên Giác Çã b¡t ÇÀu xây cÃt phÀn nhà Tây và H¶i TrÜ©ng. Vì
ch‡ h†c không có; nên phäi nh© Ç‰n PhÆt Tº Lš ChÃn L®i tåi
Berkhof, nÖi m¶t nhà hàng, anh ta m§i vØa sang låi, Ç‹ làm nÖi
h†c cûa hÖn 100 ngÜ©i, trong vòng 10 ngày.
Nh»ng ngày tháng Ãy Çã trôi qua; nhÜng dÜ âm vÅn còn vang
v†ng mãi trong tôi. Vì Çây là nh»ng khóa ÇÀu tiên, tuy nhiên Çi
vào nŠ n‰p; nhÜng là m¶t s®i dây tinh thÀn nÓi ch¥t gi»a các
quÓc gia Âu Châu låi v§i nhau. Quš ThÀy có cÖ h¶i m‡i næm
g¥p låi nhau 10 ngày trong tình Tæng l». Quš ñåo H»u và quš
PhÆt Tº nhân cÖ h¶i nÀy cÛng h†c hÕi ÇÜ®c nh»ng giáo lš thâm
sâu tØ quš ThÀy, quš Cô và cÛng là dÎp Ç‹ m†i ngÜ©i kh¡p Âu
Châu, xa nhau trong muôn vån d¥m, có cÖ h¶i hàn huyên tâm
s¿, ngoài nh»ng gi© h†c và tu trong ngày.
N‰u tôi nh§ không lÀm thì Hòa Lan Çã t° chÙc 2 lÀn, Thøy Sï
m¶t lÀn, ñan Måch 2 lÀn, Pháp 1 lÀn, BÌ 1 lÀn và ñÙc lÀn nÀy là
lÀn thÙ 2. T°ng c¶ng Çã ÇÜ®c 9 khóa tu. Trong 9 khóa tu Ãy,
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m‡i lÀn tØ 300 Ç‰n 500 ngÜ©i tham d¿. Già trÈ l§n bé ÇŠu có.
TØ ngÜ©i l§n tu°i nhÃt Ç‰n nh»ng em bé theo ba mË Çi d¿ h†c.
TØ Gia ñình PhÆt Tº cho Ç‰n các Chi H¶i, các Ban ñåi DiŒn
cûa các Chùa và NiŒm PhÆt ñÜ©ng kh¡p Âu Châu Çã góp m¥t,
góp công, góp cûa, góp sÙc tu Ç‹ tô bÒi nŠn ñåo ª kh¡p tr©i
Tây nÀy. ÷n Ãy là nh© nÖi Tam Bäo mà có ÇÜ®c. NhÜng gÀn
nhÃt phäi nói là nh© nÖi ThÜ®ng T†a TrÜªng Ban ñiŠu Hành có
lòng quäng Çåi, có tâm vÎ tha; nên m§i có th‹ träi dài cái tâm
cûa mình cho kh¡p cä løc ÇÎa Âu Châu nÀy. Sau Çó là quš ThÀy
giäng sÜ cûa Giáo H¶i Âu Châu và quš ThÀy khách Tæng Ç‰n
tØ Úc, Canada và MÏ. N‰u không có quš ThÀy, là m¶t bóng
mát Ç‹ ngÜ©i con PhÆt nÜÖng theo, ch¡c r¢ng t° chÙc Giáo H¶i
tåi Çây còn r©i råc l¡m. RÒi Gia ñình PhÆt Tº, nh»ng mÀm non
cûa ñåo Pháp kh¡p Âu Châu cÛng có m¥t trong các khóa Giáo
Lš nÀy Ç‹ h†c hÕi và tìm cách thân cÆn v§i nhau trong tinh thÀn
cûa ngÜ©i con PhÆt. Bi‰t bao nhiêu bài cäm tÜªng Çã vi‰t vŠ các
l§p h†c nÀy Çã Çæng trên báo Khánh Anh, Viên Giác, hay các
tÆp san cûa các Gia ñình PhÆt Tº tåi Âu Châu, Çã diÍn tä rÃt
trung th¿c và xúc Ç¶ng v§i nh»ng gì mà ngÜ©i con PhÆt Çã g¥t
hái ÇÜ®c qua các khóa Giáo Lš Ãy.
Bây gi© Çi Çâu täi m¶t n¶i dung to l§n là m†i ngÜ©i ÇŠu bi‰t
h†c hånh PhÆt và hành hånh PhÆt. Ôi! thÆt ÇËp Çë bi‰t bao! Khi
các cánh chim non bi‰t tìm vŠ t° Ãm. Khi nh»ng mái tóc båc
cÛng có nÖi chÓn Ç‹ nÜÖng nh©. ñó là tinh thÀn h†c PhÆt, là
giáo lš, là bóng mát cûa chÜ Tæng Ni, là mái chùa, là tÃt cä...
Phép mÀu không phäi tØ trên không rÖi xuÓng, mà phép mÀu Ãy
có ÇÜ®c là do chúng ta bi‰t áp døng giáo lš th¿c tiÍn cûa ñåo
PhÆt vào cu¶c sÓng tâm linh cûa mình, nhÃt là sau khi Çã tham
d¿ các khóa giáo lš vŠ.
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ñÀu tiên Giáo H¶i chÌ mª 2 khóa trong m‡i kÿ vào th©i Çi‹m
nh»ng næm ÇÀu. ñó là khóa PhÆt Pháp chuyên khoa, cho nh»ng
ngÜ©i Çã ít nhiŠu làm quen v§i kinh Çi‹n cûa ñåo PhÆt. Khóa
thÙ 2 là khóa cæn bän dành riêng cho nh»ng ai m§i b¡t ÇÀu vào
Çåo hay chÜa hi‹u giáo lš m¶t cách tÆn tÜ©ng. DÀn dà nh»ng
næm tháng sau Çó các Gia ñình PhÆt Tº tåi các nÜ§c thành
hình, rÒi Giáo H¶i Âu Châu ra Ç©i. Do Çó Gia ñình PhÆt Tº Âu
Châu cÛng ti‰n bÜ§c theo bÜ§c chân h®p nhÃt Ãy. Do vÆy nhu
cÀu phäi Ç‰n, vì lë Ãy mà m‡i næm khóa giáo lš ÇÜ®c mª ra là
có khóa huÃn luyŒn ho¥c h†p bån cûa các Gia ñình PhÆt Tº.
Song song Çó, các vÎ phø huynh cûa con em theo h†c khóa
Giáo Lš, ho¥c các Oanh VÛ cûa các Gia ñình PhÆt Tº ÇÜ®c
mang theo; nên thêm m¶t l§p h†c cho Gia ñình PhÆt Tº cÛng
nhÜ các em nhÕ cÛng Çã ÇÜ®c ra Ç©i.
CÙ m‡i lÀn chÜ Tæng Ni vân tÆp nhÜ vÆy, quš ThÀy, quš Cô
ÇŠu dÅn theo ÇŒ tº xuÃt gia cûa mình Ç‹ giúp các công viŒc ÇiŠu
hành hay væn phòng; nhÜng nhÆn thÃy Çây là cÖ h¶i Ç‹ l§p xuÃt
gia cÛng có th‹ h†c hÕi nh»ng ÇiŠu trong kinh Çi‹n, gi§i luÆt,
ngay tåi khóa h†c, trong khi có Çông Çû quš ThÀy. Nên l§p h†c
cho nh»ng ngÜ©i xuÃt gia cÛng Çã ÇÜ®c hình thành. NhÜ vÆy,
ngày nay m‡i lÀn t° chÙc khóa Giáo Lš có chia ra 4 l§p và m‡i
l§p nhÜ th‰ m¶t ThÀy, Cô ho¥c m¶t anh chÎ Huynh TrÜªng
ÇÙng ra phø trách cho l§p h†c cûa mình.
L§p h†c hay nói Çúng hÖn là cä tu n»a, chÜÖng trình trong 10
ngày ÇÜ®c s¡p Ç¥t nhÜ sau:
Ngày thÙ nhÃt là ngày ghi danh.
Ngày thÙ 2 bu°i sáng khai giäng, bu°i chiŠu là l©i Khai ThÎ cûa
ThÜ®ng T†a TrÜªng Ban ñiŠu Hành.
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Ngày thÙ 3 Ç‰n ngày thÙ 8 h†c.
Ngày thÙ 9 ôn bài vª và thi.
Ngày thÙ 10 Çi du ngoån thæm thành phÓ và sau Çó là trª vŠ trø
xÙ cûa mình.
Thông thÜ©ng gi»a khóa h†c có m¶t Çêm lºa tråi. Trong khi các
h†c viên tham gia væn nghŒ, thì quš ThÀy, quš Cô trong Giáo
H¶i h†p bàn các công viŒc PhÆt s¿ Çã qua và cho næm t§i. ñôi
khi có h†p Ñy Ban Giäi TrØ Pháp Nån Ç‹ h‡ tr® cho công viŒc
tranh ÇÃu cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt tåi
quê nhà.
ChÜÖng trình tu h†c trong nh»ng ngày Ãy ÇÜ®c b¡t ÇÀu m‡i
ngày nhÜ sau:
06g00 sáng t†a thiŠn và công phu; sau Çó là công tác vŒ sinh,
hành ÇÜ©ng.
08g00 dùng sáng.
09g30 Ç‰n 11g00 là gi© h†c.
12g00 nghi lÍ quá ÇÜ©ng, sau Çó nghÌ trÜa.
15g00 khóa lÍ cÀu an.
16g00 Ç‰n 17g30 là gi© giáo lš.
18g30 cÖm chiŠu.
20g00 khóa lÍ TÎnh ñ¶.
21g00 Ç‰n 22g30 gi© h†c.
NhÜ vÆy m‡i ngày có h†c 3 lÀn, tøng kinh 3 lÀn, æn uÓng 3 lÀn,
2 lÀn nghÌ ngÖi và xen kë vào Çó là nh»ng gi© giäi lao cÛng nhÜ
hành ÇÜ©ng ho¥c chÃp tác. M§i ÇÀu thÃy th©i khóa bi‹u nhÜ th‰
là trÓng; nhÜng khi vào viŒc m§i thÃy là vØa v§i sÙc cûa m†i
ngÜ©i. Vì Ç‰n Çây ai cÛng ham tu, ham h†c trong 10 ngày cho
tr†n vËn; nên muÓn có nhiŠu gi© h†c hÖn; nhÜng trên th¿c t‰, vì
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lš do sÙc khÕe không cho phép, nên chÜÖng trình theo nhÜ
ThÜ®ng T†a Thích ThiŒn HuŒ, ñ¥c trách vŠ Ho¢ng Pháp chia
nhÜ th‰ là h®p lš v§i m†i ngÜ©i.
Nh»ng nÖi nhÜ Thøy Sï, Pháp, BÌ, Hòa Lan, ñan Måch Çã t°
chÙc các khóa Giáo Lš nÖi các trÜ©ng n¶i trú, xa thÎ thành,
khung cänh thÆt nên thÖ. NhiŠu lúc bên cånh rØng rÆm ho¥c
khung cänh thiên nhiên Çã làm cho nh»ng cæn lŠu cûa Gia ñình
PhÆt Tº c¡m tråi gÀn Çó trª nên linh hoåt lå thÜ©ng. SuÓt th©i
gian h†c, m¥c dÀu nÖi Çây không phäi là nh»ng ngôi chùa có
mái cong nhÜ ª quê nhà, hay có chánh ÇiŒn nguy nga l¶ng lÅy,
mà tÃt cä ÇŠu ÇÜ®c trang trí tåm th©i; nhÜng tâm nào thì cänh
Çó. Do vÆy trong suÓt 10 ngày có khóa h†c giáo lš nÀy, dÀu cho
Çó là trÜ©ng h†c cûa Thiên Chúa Giáo nhÜ ª BÌ, hay các kš túc
xá nhÜ ª ñan Måch và Hòa Lan ch£ng hån, tÃt cä ÇŠu là nh»ng
Çåo tràng rÃt thanh tÎnh. ñây là chÓn Già Lam mà chÌ có con
ngÜ©i m§i làm thay Ç°i ÇÜ®c. TØ Çó chúng ta có th‹ kh£ng ÇÎnh
ÇÜ®c r¢ng: Chính hành Ç¶ng và tâm thÙc cûa con ngÜ©i së
hÜ§ng ta vào nÈo thiŒn hay viŒc ác. TÃt cä ÇŠu do tâm cûa
chúng ta tåo ra cä.
Trong suÓt khóa h†c, các h†c viên ÇŠu phäi phân công vào các
Ban Hành ñÜ©ng, Ban VŒ Sinh và phø giúp Ban Trai Soån Ç‹
làm viŒc trong m‡i ngày. TÃt cä ÇŠu t¿ giác; nhÜng viŒc nào
cÛng xong. Tuy công viŒc mŒt nh†c ÇÃy; th‰ mà ai cÛng nª
nh»ng nø cÜ©i thÆt tÜÖi trên môi, khi thÃy r¢ng nh»ng viŒc làm
cûa chín mình së mang Ç‰n cho m†i ngÜ©i nhiŠu l®i ích khác.
Không có m¶t ti‰ng to ti‰ng nhÕ hay tÎ hiŠm trong công viŒc.
Không có m¶t l©i nói n¥ng, hay cau có v§i nhau, mà tÃt cä ÇŠu
ÇÜ®c ÇÓi xº trong s¿ cäm thông v§i nhau trong tình ngÜ©i con
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PhÆt. ThÆt hy h»u và nhiŒm mÀu thay. Khung cänh nÀy và hình
änh nÀy chÌ có ÇÜ®c trong nh»ng t° chÙc Tôn Giáo, tØ thiŒn và
ch¡c r¢ng các t° chÙc khác khó mà có ÇÜ®c. V§i sÓ lÜ®ng h†c
viên m‡i ngày m‡i Çông, ª chung trong m¶t nÖi, cùng làm viŒc,
cùng tu h†c, n‰u không áp døng phép løc hòa và sÓng tÜÖng
kính thuÆn thäo v§i nhau, ch¡c ch¡n së có vÃn ÇŠ. NhÜng tÃt cä
ÇŠu nh© Ön Tam Bäo mà thành t¿u vÆy.
Sau nh»ng khóa h†c Çã có nhiŠu ngÜ©i phát nguyŒn th† Tam
Quy NgÛ Gi§i hay ThÆp ThiŒn, rÒi BÒ Tát Gi§i và cÛng có
nhiŠu ngÜ©i, tØ các khóa giáo lš nÀy mà phát tâm xuÃt gia tu
h†c tåi các Çåo tràng ª Âu Châu ngày nay. ñây là nh»ng thành
quä cø th‹, mà ch¡c r¢ng quš ThÀy, quš Cô trong Giáo H¶i Âu
Châu hài lòng nhÃt. Cha mË ch£ng mong cho con h†c giÕi, nên
ngÜ©i. NiŠm vui duy nhÃt cûa cha mË là nhÜ th‰; nhÜng khi Çã
thÃy con khôn l§n, bi‰t ÇÙng hai chân v»ng chãi v§i cu¶c Ç©i,
cÛng là lúc mà tóc trên ÇÀu cûa cha mË Çã Ç‰n lúc hoa râm. S¿
suy nghï cûa con trÜªng thành, chính lúc Ãy cha mË càng thÃy
mình càng già Çi rÒi. ñó là niŠm vui chÙ không phäi n‡i buÒn.
Vì th‰ hŒ Çi qua phäi nhÜ©ng ch‡ cho th‰ hŒ khác l§n lên và
trÜªng thành. Chúng ta không th‹ ª mãi Çó Ç‹ cän bÜ§c ti‰n cûa
nh»ng ngÜ©i Çi sau. Ÿ trên th‰ gian nÀy cái gì cÛng có th‹ mÃt
Çi ÇÜ®c, dÀu cho Çó là tài sän, cûa cäi, s¡c ÇËp, danh v†ng, ÇÎa
vÎ... chÌ ngoåi trØ trí tuŒ cûa ta, không ai có th‹ cÜ§p Çi ÇÜ®c.
DÅu r¢ng ta có san sÈ cho ai Çi chæng n»a, giá trÎ tinh thÀn Ãy
cÛng không bao gi© có th‹ mÃt Çi Çâu cä.
ViŒc Çæng cai t° chÙc khóa h†c m‡i næm là do s¿ t¿ nguyŒn cûa
m‡i nÜ§c, chÙ không có tính cách b¡t bu¶c. Tuy nhiên n‰u
không có nÜ§c nào Çäm trách, thì Giáo H¶i së ÇŠ nghÎ m¶t nÜ§c
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lo cho næm t§i. Thông thÜ©ng cho Ç‰n nay, qua 9 lÀn t° chÙc,
tÃt cä ÇŠu t¿ nguyŒn chÙ chÜa có ÇŠ nghÎ nào ÇÜ®c ÇÜa ra trong
các cu¶c h†p cûa Giáo H¶i cä.
Næm 1996 khi cu¶c h†p cûa Giáo H¶i ÇÜ®c t° chÙc gi»a khóa
h†c kÿ 8 tåi Hòa Lan, tôi có š xin ÇÜ®c t° chÙc khóa Giáo Lš
kÿ 9 næm nay tåi ñÙc. Vì Çã khá lâu rÒi, hÖn 8 næm rÒi còn gì
n»a, nÜ§c ñÙc chÜa có ÇÜ®c cÖ duyên Ãy. Th‰ là Çã ÇÒng š và
phÀn vø cûa tôi là vŠ låi trø xÙ cûa mình Ç‹ tìm ch‡ và giao cho
các Chi H¶i ÇÎa phÜÖng lo viŒc nÀy. ñÀu tiên Chi H¶i
Mannheim ÇÜ®c tôi lÜu tâm Ç‰n. Vì lë, vào lÍ Thæng Thiên næm
1996 Chi H¶i PhÆt Tº Mannheim có t° chÙc khóa tu ng¡n hån
do tôi, ThÜ®ng T†a NhÃt ChÖn và ThÜ®ng T†a ThiŒn HuŒ
hÜ§ng dÅn, có hÖn 150 ngÜ©i tham d¿ và k‰t quä rÃt khä quan,
tØ Ban Trai Soån Ç‰n Ban T° ChÙc và các h†c viên ÇŠu hoan
h› v§i thành quä Ãy. Do vÆy mà ÇŠ nghÎ Mannheim ÇÙng ra lo
cho khóa h†c Âu Châu kÿ 9 nÀy là do lš do thÙ nhÃt.
Lš do thÙ hai cÛng không kém phÀn quan tr†ng, Çó là vÃn ÇŠ
ÇÎa lš cho toàn vùng Âu Châu, mà ThÜ®ng T†a TrÜªng Ban
ñiŠu Hành Çã nhiŠu lÀn nh¡c Ç‰n, là nên t° chÙc vŠ MiŠn Nam
ho¥c Trung Nam nÜ§c ñÙc. ñây là nh»ng lš do cÀn thi‰t Ç‹ tôi
nh¡m vào.
Th‰ nhÜng qua bao nhiêu lÀn ÇiŒn thoåi hÕi thæm, Chi H¶i
Mannheim vÅn chÜa tìm ra ÇÜ®c ÇÎa Çi‹m thích Ùng cho 500
hay 600 ngÜ©i tham d¿ trong 10 ngày nhÜ th‰. Quä thÆt khó
tính vô cùng. Vì æn làm sao nói làm sao bây gi© v§i nh»ng vÎ
lãnh Çåo bên trên và v§i các h†c viên kh¡p Âu Châu? Do vÆy
trong nh»ng bu°i lÍ công c¶ng tôi ÇŠu kêu g†i, không nhÃt thi‰t
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là Chi H¶i Mannheim mà tá cä các Chi H¶i thu¶c miŠn Trung
và miŠn Nam nÜ§c ñÙc ho¥c các cá nhân thiŒn chí khác cÛng
nên tìm h¶ nÖi chÓn h†c và nh»ng ÇiŠu kiŒn nhÜ Çã ÇÜ®c nêu
ra.
Th‰ là m†i ngÜ©i tung ra Çi tìm, ÇÜ®c m¶t k‰t quä nho nhÕ nào
Çó, quš PhÆt Tº cÛng báo cáo vŠ Hannover. Sau Çó có tin là
Chi H¶i Aschaffenburg tìm ÇÜ®c nÖi lš tÜªng, tôi quá mØng;
nhÜng sau Çó hÖi thÃt v†ng, vì bi‰t ÇÜ®c r¢ng không có nÖi ngû
låi riêng biŒt, mà nÖi Çó h† chÌ mÜ§n cái Halle th‹ thao rÃt r¶ng
mà thôi, kèm theo Çó là nh»ng ÇiŠu kiŒn hÖi khó giäi quy‰t; nên
tôi quy‰t ÇÎnh không Ç‰n thæm cÛng nhÜ không thuê nÖi Çó.
Th©i gian cÙ l»ng l© trôi, Ç‰n tháng 3 næm 1997 rÒi mà vÅn
chÜa có k‰t quä gì cä. Quä thÆt quá lo l¡ng và nóng lòng. Tôi
thÜ©ng hay sÓng v§i b°n phÆn và trách nhiŒm. Vì vÆy không
th‹ chÆm trÍ hÖn n»a và b¢ng m†i giá, khóa Giáo Lš kÿ 9 næm
nay phäi ÇÜ®c t° chÙc tåi ñÙc nhÜ Çã d¿ ÇÎnh. Vä låi th©i Çi‹m
tháng 3 rÒi làm sao mà nhÜ©ng låi cho nÜ§c khác ÇÜ®c. Ch¡c
ch¡n nÜ§c Çó së không có thì gi© Ç‹ chuÄn bÎ. Ngoài lš do Ãy
ra, không lë næm nay phäi bÕ cu¶c t° chÙc m¶t næm cûa khóa
giáo lš sao? ñiŠu Ãy ch¡c ch¡n không th‹ xäy ra và trách nhiŒm
thu¶c vŠ tôi. Do vÆy mà b¢ng m†i giá phäi tìm cho có ch‡ h†c.
B‡ng m¶t hôm vào thÜ®ng tuÀn tháng 4 có ÇiŒn thoåi cûa
Thành tØ Pfaffenhofen g†i Ç‰n, báo tin là Thành Çã liên låc v§i
thành phÓ và Çã g¥p ông Brandt, ngÜ©i có trách nhiŒm các
trÜ©ng h†c tåi ÇÎa phÜÖng s¤n sàng giúp Ç« cho chúng ta. ñÀu
tiên là mØng và sau Çó tôi hÕi Thành dÒn dÆp bao nhiêu ÇiŠu
khác n»a và bäo Thành phäi lÃy m¶t cái hËn Ç‹ Çi xem ÇÎa
Çi‹m, ÇÒng th©i tôi cÛng Çã thông báo cho ñåo H»u Chi H¶i
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TrÜªng tåi München ThiŒn An NguyÍn Kim ñÎnh bi‰t. Ngày
tôi xuÓng vào tháng 4 næm 1997 m†i ngÜ©i vØa vui vØa lo. Vui
vì có ThÀy xuÓng; nhÜng lo là n‰u ThÀy ÇÒng š t° chÙc khóa
h†c nÖi nÀy thì ÇÒng bào PhÆt Tº ÇÎa phÜÖng phäi lo gánh phÀn
trách nhiŒm chính. Có nhiŠu vÎ bäo r¢ng: Mong ThÀy không
vØa š ch‡ nÀy. Nói nhÜ vÆy thôi; nhÜng tôi bi‰t ch¡c m¶t ÇiŠu
tinh thÀn cûa PhÆt Tº ViŒt Nam tåi ñÙc là m¶t tinh thÀn rÃt
gÜÖng mÅu, xÙng Çáng cho nh»ng ngÜ©i Çi sau noi theo, mà
suÓt trên m¶t ch¥ng ÇÜ©ng dài hÖn 20 næm Ãy, khi tôi ª và làm
viŒc tåi xÙ ñÙc nÀy Çã hi‹u và bi‰t h†.
Tôi Ç‰n München vào m¶t chiŠu mùa Xuân khá ÇËp, sau Çó có
quš ñåo H»u tháp tùng Çi Pfaffenhofen. TØ München Çi Ç‰n Çó
Ç¶ chØng m¶t ti‰ng ÇÒng hÒ b¢ng xe hÖi và Ç¶ xa chØng 50 cây
sÓ. Cách Nürnberg chØng 80 cây sÓ. NhÜ vÆy cÛng Ç« lo. Vì hai
Chi H¶i nÀy vÅn là 2 Chi H¶i gÜÖng mÅu tåi miŠn Nam nÀy.
Ông Brandt Ç‰n Çúng gi© hËn, sau Çó Çi g¥p ngÜ©i quän gia Ç‹
lÃy chìa khóa xem phòng th‹ thao, phòng h†c và b‰p núc cÛng
nhÜ sân th‹ thao v.v... VŠ ngoåi cänh rÃt h®p š; nhÜng phÀn bên
trong có nhiŠu ÇiŠu chÜa vØa š nhÜ không có b‰p, ch‡ rºa chén
(Có; nhÜng rÃt nhÕ, không Çû cho sÓ lÜ®ng nhiŠu ngÜ©i), ch‡ ª
cho chÜ Tæng và PhÆt Tº. NhÜng ngÜ®c låi ÇiŠu kiŒn thì rÃt dÍ
dàng, chÌ cÀn trä tiŠn d†n vŒ sinh, ÇiŒn, Gas, nÜ§c dùng trong
10 ngày và ngoài ra không phäi trä m¶t khoän nào n»a cä. Bây
gi© có không muÓn cÛng không th‹ chÓi tØ ÇÜ®c. Vì lë th©i
gian. ñúng là th©i gian nhÜ ngÜ©i xÜa Çã nói: quš hÖn vàng
båc. Tôi Çâu còn cách nào n»a Ç‹ ch†n. Vì vÆy tôi hÕi š ki‰n
ñåo H»u Chi H¶i TrÜªng và m¶t sÓ quš vÎ khác cùng Çi chung
và ÇÒng š ngay. Sau Çó m§i tØ tØ ÇÎnh hình và phân chia ra m¶t
sÓ công tác s¡p t§i.
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ñåo H»u Chi H¶i TrÜªng München b¡t ÇÀu ÇŠ nghÎ:
Phòng th‹ thao 1.400 thÜ§c vuông chia ra làm 2 gian. M¶t gian
Ç‹ làm lÍ PhÆt ª gi»a, m¶t gian Ç‹ ngû, m¶t gian Ç‹ vØa làm
phòng h†c và quá ÇÜ©ng ng† trai cÛng nhÜ æn sáng và tÓi. M¶t
phòng bên trên cºa vào làm væn phòng và l§p h†c. Hai phòng
mÜ®n thêm sau nÀy dùng làm phòng h†c cho chÜ Tæng Ni và
ch‡ nghÌ tåm cho quš ThÀy, quš Chú. Gia ñình PhÆt Tº thì có
phòng thiên nhiên bên ngoài và ngû nghÌ thì có hành lang bên
trong phòng th‹ thao. Phòng nÀy có th‹ chÙa 800 ngÜ©i trª lên,
rÃt thoäi mái. Bên cånh Çó có nhiŠu nhà t¡m và nhiŠu nhà vŒ
sinh. Riêng b‰p núc thì phäi d¿ng lŠu rÒi.
ñó là nh»ng gì khái quát mà ñåo H»u Chi H¶i TrÜªng
München Çã ÇŠ nghÎ v§i tôi hôm Çó. Tôi có nói r¢ng: ñiŠu ÇÀu
tiên tôi së thông báo viŒc nÀy Ç‰n ThÜ®ng T†a TrÜªng Ban
ñiŠu Hành Ç‹ bi‰t và luôn dÎp Çæng lên báo Khánh Anh. Ngoài
ra ñåo H»u nên có m¶t bäng phân công phân nhiŒm cø th‹ Ç‹
bàn v§i các Chi H¶i tåi lÍ PhÆt ñän ª chùa Viên Giác vào ngày
25 tháng 5 næm 1997 Ç‹ phân công phân nhiŒm.
Sau Çây là m¶t thông báo sÖ khªi trên báo Khánh Anh và Viên
Giác:
Khóa Giáo Lš Âu Châu kÿ 9
t° chÙc tåi Niederscheyern - ñÙc QuÓc tØ ngày 31 tháng 7
Ç‰n 09 tháng 8 næm 1997
1) ñiŠu kiŒn ghi danh :
- M†i h†c viên cho 2 l§p 1 và 2. L§p 1 dành cho nh»ng h†c
viên m§i b¡t ÇÀu. L§p 2 dành cho nh»ng h†c viên chuyên khoa.
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- L§p dành cho gi§i xuÃt gia.
- L§p dành cho Oanh VÛ.
2) LŒ phí :
LŒ phí cho 10 ngày æn, ª và du ngoån thành phÓ München là
250,00 DM. Gia Çình nhiŠu ngÜ©i Çi së ÇÜ®c b§t phÀn træm
(%). ñoàn sinh cûa các Gia ñình PhÆt Tº Çóng 100,00 DM
gÒm tiŠn æn, ª v2 du ngoån. TiŠn di chuy‹n Ç‰n ch‡ h†c, h†c
viên t¿ túc.
Næm nay ch‡ ª tÜÖng ÇÓi không khang trang nhÜ m†i næm; nên
h†c viên có th‹ nên mang túi ngû theo vào gi© chót. Tuy nhiên
së có m¶t món quà bÃt ng© cho m‡i h†c viên sau khi h†c xong
khóa h†c.
3) Ghi danh :
Tåi Pháp xin ghi danh tåi chùa Khánh Anh. Ÿ ñÙc xin ghi danh
tåi các Chi H¶i ho¥c chùa Viên Giác. Các quÓc gia khác ª Âu
Châu xin ghi danh tåi nÜ§c sª tåi cûa mình. Ngoài Âu Châu có
th‹ liên låc vŠ chùa Viên Giác hay Chi H¶i PhÆt Tº tåi
München Ç‹ ÇÜ®c hÜ§ng dÅn ti‰p.
Sau Çây là cách Çi Ç‰n ÇÎa Çi‹m h†c:
ñi b¢ng phÜÖng tiŒn xe hÖi :
* Autobahn sÓ 9 München hÜ§ng Nürnberg và ngÜ®c låi
Nürnberg hÜ§ng München. Vào Ausfahrt Pfaffenhofen a.d.Ilm,
lÃy hÜ§ng Pfaffenhofen a.d.Ilm chåy th£ng khoäng 8 km, Ç‰n
Kreisstadt Pfaffenhofen a.d.Ilm Çèn xanh ÇÕ quËo trái hÜ§ng
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Schrobenhausen, bÕ ngã tÜ Çèn xanh ÇÕ, và chåy th£ng t§i Çèn
xanh ÇÕ k‰ ti‰p quËo phäi hÜ§ng Schrobenhausen, chåy quy
Çèn xanh ÇÕ vŠ hÜ§ng Niederscheyern 1 km. Vào
Niederscheyern chåy th£ng 300 mét, ÇÎa Çi‹m bên tay phäi
(Niederscheyern-Schule).
ñiŒn thoåi tåi ch‡ h†c Tel. 08441-86172. ñiŒn thoåi liên låc
trÜ§c khi h†c, chùa Viên Giác Tel. 0511-879630. ñiŒn thoåi
NiŒm PhÆt ñÜ©ng Tâm Giác tåi München Tel. 089-36102636.
Ho¥c ñåo H»u Chi H¶i TrÜªng NguyÍn Kim ñÎnh, Tel. 08963498057.
* TØ Stuttgart Autobahn sÓ 8 vŠ München. Vào Ausfahrt
Aichach Bundesstraße "B300" lÃy hÜ§ng Aichach sau Çó lÃy
hÜ§ng Schrobenhausen trên ÇÜ©ng Çi thÃy bäng chÌ dÅn vŠ
Pfaffenhofen a.d.Ilm, trên ÇÜ©ng Çi së chåy qua phÓ
Mietterscheyern, tØ Mitterscheyern vŠ Pfaffenhofen a.d.Ilm, t§i
ngã tÜ quËo trái hÜ§ng "Kreis-Krankenhause" chåy th£ng vào
phÓ Niederscheyern, ÇÎa Çi‹m n¢m ngang bên trái
(Niederscheyern-Schule).
ñi b¢ng phÜÖng tiŒn xe lºa :
München Hbf --------> Pfaffenhofen (Ilm)
Ingolstadt Nord ------> Pfaffenhofen (Ilm)
TØ nhà ga Pfaffenhofen (Ilm) :
"ñÜ©ng Çi b¶" Çi b¶ xuÓng cÀu thang, ngã ba Çèn xanh ÇÕ Çi vŠ
hÜ§ng Schrobenhausen Çi th£ng khoäng 2 km vào phÓ
Niederscheyern, Çi ti‰p 300 mét ÇÎa Çi‹m bên tay phäi.
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Ho¥c "ñÜ©ng xe Stadt Bus" tråm xe Bus trÜ§c cºa nhà ga Çi vŠ
hÜ§ng Niederscheyern xuÓng tråm Seitzweg, Çi b¶ lui låi 100
mét, ÇÎa Çi‹m trÜ§c m¥t (Niederscheyern-Schule).
ñi b¢ng máy bay :
XuÓng máy bay tåi phi trÜ©ng München, lÃy S-Bahn Çi vŠ nhà
ga xe lºa München và Çi ti‰p giÓng nhÜ cách Çi xe lºa phía
trên.
*
* *
NÖi chÜ Tæng, Ni cÜ trú :
1) Hotel Gasthof
"Müller" Schweitenkirchener Straße 3
85276 Pfaffenhofen-Eberstetten
Tel. 08441-84856 - Fax. 08441-82049
2) Fremdenzimmer
m. Leopold
Schweitenkirchener Straße 9
85276 Pfaffenhofen - Ilm
Tel. 08441-3210

*
TØ trÜ©ng h†c Çi Ç‰n nÖi chÜ Tæng cÜ ngø Ç¶ 10 phút Çi b¶
ho¥c 5 phút xe hÖi. Vì ch‡ nghÌ trong trÜ©ng h†c có gi§i hån,
nên chÜ Tæng phäi cÜ trú bên ngoài.
Sau khi bän tin ÇÜ®c Çæng lên báoViên Giác và báo Khánh Anh
thì m†i ngÜ©i PhÆt Tº tåi Âu Châu Çã bi‰t ÇÜ®c ch¡c ch¡n r¢ng
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Khóa Giáo Lš kÿ 9 nÀy së t° chÙc tåi miŠn Nam nÜ§c ñÙc. ñây
là th©i gian nghÌ hè cûa h†c sinh, sinh viên và nh»ng ngÜ©i có
gia Çình. Vì vÆy h† cÀn bi‰t trÜ§c Ç‹ dành thì gi© Çi h†c Khóa
Giáo Lš.
ñåo H»u Chi H¶i TrÜªng München thì càng vui mØng và càng
lo l¡ng thÃy rõ. Vì ñåo H»u vÓn là m¶t c¿u quân nhân cûa
Quân L¿c ViŒt Nam C¶ng Hòa cÃp Tá. Vì vÆy tinh thÀn trách
nhiŒm và b°n phÆn rÃt cao trong khi ÇiŠu Ç¶ng công viŒc. Có lë
Çây cÛng là m¶t trong nh»ng nguyên t¡c và cÛng là nh»ng
thành công mà xÙ ñÙc Çang có ÇÜ®c cÛng nh© nh»ng ngÜ©i nhÜ
ñåo H»u H¶i TrÜªng H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam Tœ Nån tåi C¶ng
Hòa Liên Bang ñÙc, ñåo H»u ThÎ Tâm Ngô Væn Phát cÛng là
m¶t c¿u quân nhân cÃp Tá và ÇÒng th©i 14 Chi H¶i khác trong
nÜ§c ñÙc, nÖi nào cÛng rÃt nhiŒt tình và m¶t lòng ÇÙng ra gánh
vác cho công viŒc chung nÀy.
Sau Çây là HÒ SÖ HÜ§ng DÅn cûa ñåo H»u Chi H¶i TrÜªng
Chi H¶i München Çã dày công soån thäo tØ A Ç‰n Z Ç‹ Ç‰n
ngày 25 tháng 5 næm 1997 trình bày trÜ§c Ban ChÃp Hành cûa
H¶i PhÆt Tº, 14 Chi H¶i ÇÎa phÜÖng và ñåi DiŒn cûa Ban
Huynh TrÜªng Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi ñÙc nÖi chùa
Viên Giác, nh¢m Çi Ç‰n m¶t Çi‹m chung cho khóa h†c kÿ nÀy.
Khóa tu học Phật Pháp Âu Châu Kỳ IX.
Tổ chức tại Niederscheyern - Bayern - Đức quốc
Grund- und Teilhauptschule Niederscheyern.
Schrobenhausener Strasse 22 – 24.
85276 Pfaffenhofen a.d. IIm.
(từ ngày 31 đến 9 tháng 8 năm 1997)
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HÒ sÖ hÜ§ng dÅn
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PhÜÖng tiŒn Çi Ç‰n ÇÎa Çi‹m h†c:
* ñi b¢ng phÜÖng tiŒn máy bay
Sau khi xuÓng máy bay và xong các thû tøc
* Xº døng S8 (chÌ có S8) ÇÆu ngay tåi phi trÜ©ng Ç‰n
Hauptbahnhof qua các tråm sau Çây:
- Flughafen München
- Besucherpark
- Hallbergmoos
- Ismaning
- Unterföhring
- Johanneskirchen
- Englschalking
- Daglfing
- Leuchtenbergring
- Ostbahnhof
- Rosenheimer Platz
- Isartor
- Marienplatz
- Karlsplatz
- Hauptbahnhof
* Chuy‹n qua xº døng xe lºa München - Pfaffenhofen (xem
th©i khóa bi‹u Çi b¢ng phÜÖng tiŒn xe lºa)
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ñi b¢ng phÜÖng tiŒn xe lºa
(tØ Hauptbahnhof München)

Địa chỉ: Grund- und Teilhauptschule Niederscheyern
Schrobenhausener Straße 22 – 24
85276 Pfaffenhofen a.d. IIm
Germany
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Ghi chú : Thời khóa biểu nầy có hiệu lực từ 29.6.96 đến
31.05.97.
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TØ nhà ga Pfaffenhofen (Ilm):
"ñÜ©ng Çi b¶" Çi b¶ xuÓng cÀu thang, ngã ba Çèn xanh ÇÕ Çi vŠ
hÜ§ng Schrobenhausen Çi th£ng khoäng 2 km vào phÓ
Niederscheyern, Çi ti‰p 300 mét ÇÎa Çi‹m bên tay phäi.
Ho¥c "ñÜ©ng xe Stadt Bus" tråm xe Bus trÜ§c cºa nhà ga Çi vŠ
hÜ§ng Niederscheyern xuÓng tråm Seitzweg, Çi b¶ lui låi 100
mét, ÇÎa Çi‹m trÜ§c m¥t (Niederscheyern-Schule).
ñi b¢ng phÜÖng tiŒn xe hÖi :
* Autobahn sÓ 9 München hÜ§ng Nürnberg và ngÜ®c låi
Nürnberg hÜ§ng München. Vào Ausfahrt Pfaffenhofen a.d.Ilm,
lÃy hÜ§ng Pfaffenhofen a.d.Ilm chåy th£ng khoäng 8 km, Ç‰n
Kreisstadt Pfaffenhofen a.d.Ilm Çèn xanh ÇÕ quËo trái hÜ§ng
Schrobenhausen, bÕ ngã tÜ Çèn xanh ÇÕ, và chåy th£ng t§i Çèn
xanh ÇÕ k‰ ti‰p quËo phäi hÜ§ng Schrobenhausen, chåy qua Çèn
xanh ÇÕ vŠ hÜ§ng Niederscheyern 1 km. Vào Niederscheyern
chåy th£ng 300 mét, ÇÎa Çi‹m bên tay phäi (NiederscheyernSchule).
* TØ Stuttgart Autobahn sÓ 8 vŠ München. Vào Ausfahrt
Aichach Bundesstraße "B30" lÃy hÜ§ng Aichach sau Çó lÃy
hÜ§ng Schrobenhausen trên ÇÜ©ng Çi thÃy bäng chÌ dÅn vŠ
Pfaffenhofen a.d.Ilm, trên ÇÜ©ng Çi së chåy qua phÓ
Mitterscheyern, tØ Mitterscheyern vŠ Pfaffenhofen a.d.Ilm, t§i
ngã tÜ quËo trái hÜ§ng "Kreis-Krankenhause" chåy th£ng vào
phÓ Niederscheyern, ÇÎa Çi‹m n¢m ngang bên trái
(Niederscheyern-Schule).
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BAN ĐIỀU HÀNH KHÓA HỌC
(Dành cho quý Thầy)
Ban T° ChÙc :
- TrÜªng Ban T° ChÙc
- Phó Ban N¶i Vø
- Phó Ban NGoåi Vø
- ThÜ Kš
- Thû QuÏ
1. Væn phòng
- Ghi danh và phân chia phòng
- Thu ngân viên
- HÜ§ng dÅn phòng
- Máy ÇiŒn toán
2. Trang trí
3. Ti‰p tân (ÇÜa Çón và hÜ§ng dÅn)
4. Âm thanh, ánh sáng
5. Y t‰
6. Du ngoån
7. …m th¿c :
- Phø trách bên ngoài
- Phø trách bên trong
8. Liên låc nhà trÜ©ng
9. Thâu bæng thuy‰t pháp
10. NhÆn Ç¥t bæng thuy‰t pháp
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1. Mua s¡m bàn, gh‰, giÜ©ng

Danh sách Ban Trai Soån
Số Thứ Tự

Họ và Tên

Số Thứ Tự

Họ và Tên

Số Thứ Tự

Họ và Tên

Danh sách Ban Hành ñÜ©ng
Số Thứ Tự

Họ và Tên

Du ngoån :
Các ÇÎa Çi‹m ÇŠ nghÎ Ç‰n thæm
1. Tråi giam và lò thiêu dân Do Thái ª Dachau th©i ñŒ NhÎ Th‰
Chi‰n
2. Marienplatz - Trung tâm thành phÓ München - khu mua bán.
3. Olympiastation - nÖi t° chÙc Th‰ VÆn H¶i næm 1972 v§i lÓi
ki‰n trúc Ç¥c biŒt có tháp cao quan sát toàn thành phÓ.
4. Lâu Çài Nymphenburg
5. Botanischer Garten
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6. Starnberger See
ChÜÖng trình Çi du ngoån ngày 09.8.1997:
08.00 - Khªi hành tØ ch‡ h†c Çi Dachau
0930 - ñ‰n Dachau (tråi giam, và lò thiêu ngÜ©i Do Thái th©i
ñŒ NhÎ Th‰ Chi‰n) - Vào khu Bäo Tàng xem cänh sinh hoåt tù
nhân - y phøc và døng cø cá nhân xº døng h¢ng ngày - Xem
m¶t Çoån phim quay cänh sinh hoåt tråi giam - NÖi giam gi» tù
nhân - Nh»ng lò thiêu ngÜ©i - Phòng t¡m hÖi ngåt - Các hÓ
chôn tÆp th‹... Toàn cänh tråi giam.
11.30 - TÆp h†p lên xe Çi Marienplatz (trung tâm thành phÓ
München)
12.30 - ñ‰n Marienplatz - Mua s¡m t¿ do
14.30 - TÆp h†p lênxe Çi NPñ Tâm Giác (trø sª Chi H¶i
PTVNTN tåi München và VPC) Eisenacherstraße 10 - 80804
München - Tel. 089 36 10 26 36
15.00 - ñ‰n NiŒm PhÆt ñÜ©ng - Nghe thuy‰t trình vŠ ti‹u sº
NPñ - D¿ tiŒc trà - LÍ PhÆt t¿ do
16.30 - TÆp h†p lên xe Çi Olympiastation (nÖi t° chÙc Th‰ VÆn
H¶i 1972, có xäy ra vø b¡t cóc cÀu thû Do Thái) - Quan sát lÓi
ki‰n trúc Ç¥c biŒt các khu th‰ vÆn - Lên tháp cao nhìn toàn cänh
thành phÓ München - Hãng ch‰ tåo xe hÖi BMW cûa ñÙc
ChÃm dÙt cu¶c du ngoån
N‰u quan khách không vŠ kÎp ho¥c muÓn lÜu låi München, xin
m©i vŠ NPñ dùng cÖm tÓi và qua Çêm tåi Çây.
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Khóa h†p Çã k‰t thúc sau m¶t ti‰ng rÜ«i ÇÒng hÒ v§i Biên Bän
cu¶c h†p ÇÜ®c soån thäo và phân công phân nhiŒm nhÜ dÜ§i
Çây.
Lë ra n‰u còn thì gi©, quš vÎ ñåi DiŒn cÛng có th‹ xem cu¶n
Video quay chi ti‰t vŠ trÜ©ng Óc cÛng nhÜ nÖi chÓn; nhÜng sau
Çó là lÍ PhÆt ñän; nên không ai có Çû can Çäm Ç‹ ngÒi xem chi
ti‰t, do Çó m¶t sÓ vÎ cûa các Chi H¶i gÀn sau khi Çã h†p xong,
liŠn liên låc v§i ñåo H»u Chi H¶i TrÜªng München Ç‹ Ç‰n
thæm ÇÎa Çi‹m nhÜ: Berlin, Nürnberg, Mannheim, Karlsruhe,
Heidelberg v.v... ñây là m¶t tinh thÀn rÃt cao cûa nh»ng ngÜ©i
có trách nhiŒm, riêng tôi m¶t lÀn n»a låi tán thán, hoan h› và
rÃt hài lòng v§i tinh thÀn trách nhiŒm cûa nh»ng ngÜ©i ÇÙng ra
lo l¡ng cho công viŒc PhÆt s¿ chung nÀy.
ñây là Biên Bän cûa cu¶c h†p

BIÊN BẢN
Bu°i h†p chuÄn bÎ Khóa Tu H†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ 9,
tØ 31.7.97 Ç‰n 09.8.97.
Hôm nay 25.5.1997 lúc 08g30, m¶t bu°i h†p tåi chùa Viên
Giác Ç‹ thäo luÆn vŠ kÏ thuÆt t° chÙc Khóa Tu H†c PhÆt Pháp
Âu Châu kÿ 9 tåi Pfaffenhofen dÜ§i s¿ chÙng minh cûa chû t†a
cûa ThÜ®ng T†a Chi B¶ TrÜªng.
Thành phÀn tham d¿, gÒm:
a/ H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam Tœ Nån tåi ñÙc QuÓc
- H¶i TrÜªng: ThÎ Tâm Ngô Væn Phát
- H¶i Phó N¶i Vø: ThiŒn An NguyÍn Kim ñÎnh
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- H¶i Phó Ngoåi Vø: DiŒu ñông TrÎnh ThÎ Nam
- Thû QuÏ: ThÎ HiŒn NguyÍn H»u L¶c
a/ Chi H¶i TrÜªng ho¥c ñåi DiŒn các Chi H¶i PTVNTN tåi
ñÙc QuÓc, có m¥t 13 Chi H¶i, trØ Chi H¶i Hamburg.
c/ Các Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi ñÙc QuÓc.
Mª ÇÀu bu°i h†p ThÜ®ng T†a tuyên bÓ lš do. Sau Çó ñåo H»u
ThiŒn An NguyÍn Kim ñÎnh v§i tÜ cách Chi H¶i TrÜªng gÀn
nÖi t° chÙc Khóa Tu H†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ 9, trình bày
chi ti‰t liên quan Ç‰n ÇÎa Çi‹m t° chÙc. M‡i tham d¿ viên ÇÜ®c
ti‰p nhÆn m¶t hÒ sÖ hÜ§ng dÅn, gÒm:
Bän ÇÒ chÌ ÇÎa Çi‹m khóa h†c - PhÜÖng tiŒn và l¶ trình di
chuy‹n Ç‰n ÇÎa Çi‹m t° chÙc (ÇÜ©ng hàng không, ÇÜ©ng b¶ và
ÇÜ©ng hÕa xa) - Bän ÇÒ thành phÓ Pfaffenhofen - SÖ ÇÒ t°ng
th‹ và chi ti‰t ÇÎa Çi‹m t° chÙc (tÀng trŒt và tÀng hÀm) ChÜÖng trình du ngoån thành phÓ München...
PhÀn t° chÙc, ThÜ®ng T†a phân nhiŒm, các tham d¿ viên thäo
luÆn và chung quy‰t nhÜ sau:
A. Væn Phòng:
1. TrÜªng Ban T° ChÙc: Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng
NhÃt ñÙc QuÓc.
2. CÓ vÃn Ban ñiŠu Hành: H¶i TrÜªng H¶i PTVNTN ñÙc
QuÓc.
3. Ban ñiŠu Hành N¶i Vø lÅn Ngoåi Vø: Chi H¶i München và
các Chi H¶i còn låi.
4. ThÜ Kš: Gia ñình PhÆt Tº VN ñÙc QuÓc.
5. Thû QuÏ: GÒm ba thành viên:
- M¶t cûa H¶i PTVNTN tåi ñÙc.
- M¶t cûa Chi H¶i München.
- M¶t cûa Gia ñình PhÆt Tº.
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B. ñiŠu Hành :
1. Ghi danh, phân chia phòng ngû và h†c:
Gia ñình PhÆt Tº ñÙc QuÓc
2. Thu Ngân viên: GñPT ñÙc QuÓc
3. HÜ§ng dÅn phòng: GñPT ñÙc QuÓc
4. Xº døng máy ÇiŒn toán: GñPT ñÙc QuÓc
5. Trang trí :
5.1/- Chánh ÇiŒn: CH München và Mannheim
5.2/- Các nÖi khác: TrÜªng ban ÇiŠu hành chÌ ÇÎnh.
6. HÜ§ng dÅn và ti‰p Çón:
6.1/- Các h†c viên: CH München Çäm trách.
6.2/- Quš ThÀy, Cô: Quš Chú phø trách (tØ nÖi t° chÙc vŠ
khách sån và ngÜ®c låi).
7. Âm thanh, ánh sáng, thâu nhÆn, Ç¥t và phát hành bæng thuy‰t
pháp:
- Chi H¶i Mannheim (giá m‡i cu¶n 3 DM).
8. Y T‰ : - M©i các h†c viên nguyên là Bác sï chuyên môn,
ho¥c các h†c viên am hi‹u ñông, Tây y.
9. Du ngoån: - Chi H¶i München phø trách (xem chÜÖng trình
trong hÒ sÖ hÜ§ng dÅn).
10. …m th¿c:
10.1/- Phø trách bên ngoài: - Chi H¶i München Çi ch® mua
s¡m.
10.2/- Phø trách bên trong: - Do chi Hånh - Cô PhÜ®ng và anh
Tš (Chùa Viên Giác hÜ§ng dÅn).
M‡i Chi H¶i chÎu trách nhiŒm æn uÓng trong 2 ngày theo th©i
gian sau Çây:
- Ngày 31.7 và 01.8.97: Chi H¶i München.
- Ngày 02.8 và 03.8.97: Chi H¶i Nürnberg.
- Ngày 04.8 và 05.8.97: Chi H¶i Reutlingen.
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- Ngày 06.8 và 07.8.97: Chi H¶i Rottweil
- Ngày 08.8 và 09.8.97: Chi H¶i Frankfurt.
10.3/- Døng cø làm b‰p: Chùa Viên Giác cung cÃp.
10.4/- ñïa, chén, mu‡ng, ÇÛa: Cung cÃp do 4 Chi H¶i:
München - Nürnberg - Reutlingen - Rottweil.
10.5/- Hành ñÜ©ng: Xº døng h†c viên tham d¿
11. Mua s¡m gh‰ bÓ x‰p: Chi H¶i PT Wiesbaden (400 chi‰c)
12. VŒ sinh t°ng quát: Gia ñình PhÆt Tº ñÙc QuÓc (h¢ng ngày
và khi k‰t thúc khóa h†c).
C. Linh Tinh :
1. LŒ phí
ThÜ®ng T†a chÙng minh nh¡c låi tiŠn lŒ phí nhÜ sau:
- M‡i tham d¿ viên. 250 DM gÒm 10 ngày æn ª và du ngoån
thành phÓ München.
- Gia Çình nhiŠu ngÜ©i Çi së ÇÜ®c b§t 20% tØ ngÜ©i thÙ hai.
- ñoàn sinh GñPT Çóng 100 DM gÒm tiŠn æn, ª và du ngoån.
N‰u có nhÆn quà, Çóng 135 DM.
- Sinh viên không thu¶c GñPT Çóng 125 DM.
- DÜ§i 10 tu°i ÇÜ®c miÍn lŒ phí.
2. Kinh sách, phÀn thÜªng, væn b¢ng:
Chùa Khánh Anh và Viên Giác cung cÃp.
3. Liên låc v§i nhà trÜ©ng:
Chi H¶i PTVNTN München
- Xin mª cºa trÜ§c 1 ngày (30.7.97)
- Quän Gia có m¥t suÓt khóa h†c.
- Giäi quy‰t vÃn ÇŠ rác.
- HÕi vÃn ÇŠ bäo hi‹m (bao nhiêu ngÜ©i)

200

4. Tài chánh:
CuÓi khóa tu h†c sau khi chi‰t tính thu, chi
- N‰u thi‰t høt: GHPGVNTN ñÙc QuÓc së giúp Ç« cho cân
b¢ng
- N‰u th¥ng dÜ: Trích m¶t phÀn l§n cúng dÜ©ng xây cÃt chùa
Khánh Anh.
Bu°i h†p chÃm dÙt lúc 10g00 cùng ngày, sau khi Ç†c låi Biên
Bän và toàn th‹ tham d¿ viên không có š ki‰n gì thêm và cÛng
không có phän ÇÓi.
ThÜ kš lÆp Biên Bän
Quäng ñåo Hoàng Tôn Long
Kš tên
HuÃn thÎ ÇiŠu hành cæn bän
Áp døng cho Khóa Tu H†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ 9, tØ 31.7.97
Ç‰n 09.8.97, tåi Schrobenhausener Straße 22-24 - 85276
Pfaffenhofen a.d.Ilm.
Vì danh d¿ và trách nhiŒm cûa ngÜ©i PhÆt Tº tåi ñÙc QuÓc Ç‹
t° chÙc và ÇiŠu hành khóa Tu H†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ 9 tåi
Pfaffenhofen - Bayern tØ 31.7.97 Ç‰n 09.8.97 ÇÜ®c thành công
viên mãn; nay ban HuÃn ThÎ này; yêu cÀu m‡i Chi H¶i, m‡i
Gia ñình PhÆt Tº, m‡i thành viên ÇÜ®c phân nhiŒm tuân theo
HuÃn ThÎ cÓ g¡ng hoàn thành tÓt ÇËp công viŒc giao phó.
I. Væn Phòng :
a/ Nhân s¿:
- TrÜªng Ban ñiŠu Hành: CHT/CHPTVNTN tåi München.
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TrÜªng Ban ÇÜ®c tr†n quyŠn chia công tác cho các Chi H¶i PT
toàn ñÙc QuÓc giúp sÙc.
- CÓ VÃn Ban ñiŠu Hành: H¶i TrÜªng H¶i PTVNTN tåi ñÙc
QuÓc.
- Phó Ban N¶i Vø & Phó Ban Ngoåi Vø: TÃt cä Chi H¶i
TrÜªng toàn nÜ§c ñÙc.
- ThÜ Kš: Gia ñình PhÆt Tº ñÙc QuÓc.
- Thû QuÏ: 1 cûa Chi H¶i München - 1 cûa GñPT ñÙc QuÓc
và 1 cûa H¶i PT tåi ñÙc QuÓc.
b/ NhiŒm vø:
Ban ThÜ Kš và Thû QuÏ phÓi h®p v§i nhau Ç‹:
- Ti‰p nhÆn h†c viên Ç‰n ghi danh.
- Thu lŒ phí.
- Phân chia l§p h†c.
- HÜ§ng dÅn Ç‰n ch‡ ngû.
- CÃp phát gh‰ bÓ (Üu tiên cho ngÜ©i già và l§n tu°i).
- LÆp bäng thÓng kê h†c viên: Nam, N», tu°i tác, quÓc gia, l§p
h†c.
- LÆp bäng thÓng kê ñoàn viên GñPT (sÓ gia Çình, nam, n»).
- LÆp bäng thÓng kê Oanh VÛ (trai, gái).
- Lên Th©i Khóa Bi‹u tu h†c và niêm y‰t kh¡p nÖi.
- Liên låc v§i quš ThÀy Ç‹ lÆp và niêm y‰t bi‹u ÇÒ giäng sÜ.
- Ghi danh sách các Ban Trai Soån và Hành ñÜ©ng.
- Niêm y‰t Th©i Khóa Bi‹u ban chÃp tác.
- Có bäng Thông Tin Ç‹ niêm y‰t chung các: Thông Báo, Th©i
Khóa Bi‹u, ChÜÖng Trình.
- ñ°i tiŠn (ví dø: Ç°i MÏ kim, Anh kim, PhÆt læng v.v... ra ñÙc
Mã, n‰u có yêu cÀu cûa h†c viên).
- Liên låc v§i Ngân Hàng lÆp bäng ÇÓi chi‰u tiŠn tŒ.
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- TÆp trung ThÜ và BÜu Thi‰p cûa h†c viên Ç‹ Çem gªi m‡i
ngày.
- S¡p Ç¥t quÀy phát hành: Kinh, sách, áo tràng v.v...
- PhÓi h®p v§i Ban Giäng HuÃn Ç‹:
+ Lo các Væn B¢ng và ChÙng ChÌ Ç‹ phát ngày mãn khóa h†c.
+ Bao gói các t¥ng phÄm phát cuÓi khóa h†c.
- K‰t toán thu chi toàn b¶ và thÓng kê trong khóa h†c.
c/ VÆt døng :
- Dàn máy ÇiŒn toán
- Máy sao bän
- Væn phòng phÄm (giÃy, vi‰t thÜ©ng, vi‰t màu, vi‰t lông, bæng
keo, dao, kéo, Çinh ghim, kim kËp, bao thÜ, phÃn tr¡ng và phÃn
màu Ç‹ vi‰t bäng v.v...)
- Tem thÜ.
- TiŠn ñÙc Mã tØ 01 DM Ç‰n 100 DM có s¤n Ç‹ trao Ç°i v§i
các loåi tiŠn tŒ khác.
- Các mÅu phi‰u ghi danh in s¤n (Ban ThÜ Kš trình mÅu).
II. Trang trí và phøc dÎch
1. Trang trí
1.1/ Chánh ÇiŒn
a/ Nhân s¿
- Chi H¶i PTVNTN tåi München & Chi H¶i PTVNTN tåi
Mannheim : PhÓi h®p.
b/ NhiŒm vø
- Träi thäm phÀn chánh ÇiŒn.
- Thi‰t lÆp bàn PhÆt.
- Trang trí bàn PhÆt.
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- X‰p Ç¥t bàn gh‰ bu°i khai måc và b‰ måc (d¿ trù cho 30
ThÀy, Cô)
- Trang trí chánh ÇiŒn
c/ VÆt døng
* Chi H¶i München mang Ç‰n:
- TÜ®ng PhÆt
- Khæn vàng träi bàn PhÆt.
- Bình chÜng bông l§n có bông giä.
- Bình chÜng bông nhÕ có bông tÜÖi.
- LÜ hÜÖng + hÜÖng.
* Chi H¶i Rottweil: Treo các bi‹u ng» do Chi H¶i Nürnberg
mang Ç‰n.
* Chi H¶i Frankfurt: Th¿c hiŒn và dán các bäng chÌ dÅn: Væn
Phòng - Chánh ÇiŒn - Phòng æn - Phòng ngû - Phòng h†c 1, 2 Phòng h†c Tæng Ni - Phòng t¡m - Phòng vŒ sinh - Nhà b‰p Bãi rác - Bãi ÇÆu xe ...
c/ VÆt døng
- Do các Chi H¶i t¿ túc mÜ®n ho¥c mua s¡m.
2. Phøc dÎch
a/ Nhân s¿: - Chi H¶i Karlsruhe - Chi H¶i Saarland - Chi H¶i
Hannover.
b/ NhiŒm vø
* Chi H¶i Karlsruhe Çäm trách:
- S¡p x‰p bàn gh‰ phòng æn, quÀy phát hành
* Chi H¶i Saarland Çäm trách:
- S¡p x‰p bàn gh‰, bäng phÃn cho các l§p h†c.
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* Chi H¶i Hannover Çäm trách:
- D¿ng lŠu làm b‰p dã chi‰n
- G¡n hŒ thÓng ÇiŒn nÜ§c cho b‰p.
- Bày trí døng cø nhà b‰p trong tÜ th‰ s¤n sàng b¡t ÇÀu lo cho
b»a cÖm chiŠu 31.7.97.
c/ VÆt døng
- Bàn gh‰ có s¤n tåi ch‡
- Dàn b‰p và døng cø ÇÜ®c chùa Viên Giác cung cÃp, Chi H¶i
Hannover liên låc chùa Ç‹ bi‰t thêm chi ti‰t.
III. Ti‰p tân, ÇÜa Çón và hÜ§ng dÅn
1. TØ ngoài vào.
2. Khi Ç‰n ÇÎa Çi‹m tu h†c.
a/ Nhân s¿
- Chi H¶i München
- Các Chú ª chùa Viên Giác
- HÜ§ng dÅn viên thu¶c Ban ThÜ Kš (phÀn I)
b/ NhiŒm vø
* Chi H¶i München:
- ñón và hÜ§ng dÅn quš ThÀy, Cô và h†c viên Ç‰n tØ: Phi
trÜ©ng München và Nhà Ga Pfaffenhofen vŠ ÇÎa Çi‹m tu h†c.
* Các Chú ª chùa Viên Giác:
- ñÜa rÜ§c quš ThÀy, Cô tØ khách sån Ç‰n ÇÎa Çi‹m tu h†c và
ngÜ®c låi.
- Chân Çèn nhÕ + Çèn sáp các loåi.
- H¶p quËt
- Dïa chÜng trái cây tÜÖi
- Chuông, mõ, khánh (l§n và nhÕ)
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- GÓi ngÒi thiŠn
- Khæn träi bàn b»a khai måc và b‰ måc.
* Ban Liên Låc PT tåi Aschaffenburg mang Ç‰n:
- B¶ chân Çèn l§n và lÜ ÇÒng (b¶ xº døng hôm khóa h†c tØ 08.5
- 11.5.97)
* Chi H¶i Hannover mang Ç‰n: Liên låc v§i chùa Viên Giác
nhÆn:
- Kinh NhÆt Tøng
- Nghi thÙc Ng† trai
- Giá Ç‹ kinh
- Pháp cø: ñÄu, linh...
- C© phÜ§ng PhÆt Giáo
- Các ChÙng ChÌ, Væn B¢ng và kinh sách t¥ng cho ngày mãn
khóa.
* Chi H¶i München và Mannheim:
- TÃm phong sau tÜ®ng PhÆt
- C©
- Các chÆu cây ki‹ng (Ç‹ nh§)
2.2. Bên ngoài :
a/ Nhân s¿
- Chi H¶i Nürnberg
- Chi H¶i Reutlingen
- Chi H¶i Rottweil
- Chi H¶i Frankfurt
b/ NhiŒm vø
* Chi H¶i Nürnberg: Th¿c hiŒn bi‹u ng»:
"Khóa Tu H†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ 9, tØ 31.7 Ç‰n 09.8.97 tåi
Pfaffenhofen - ñÙc QuÓc"
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"Hân hoan chào mØng ChÜ Tôn Giáo PhÄm ThÜ®ng T†a - ñåi
ñÙc - Tæng Ni"
* Chi H¶i Reutlingen: Th¿c hiŒn c© kh° l§n có dây kéo và treo
- 1 QuÓc Kÿ ViŒt Nam
- 1 QuÓc Kÿ ñÙc
- 1 Giáo Kÿ PhÆt Giáo
* Th¿c hiŒn các Giáo Kÿ nhÕ ho¥c dÃu hiŒu có mÛi tên chÌ và
dán ª các ngã ba và ngã tÜ ÇÜ©ng tØ Ga Pfaffenhofen Ç‰n ÇÎa
Çi‹m tu h†c (tùy sáng ki‰n)
* HÜ§ng dÅn viên thu¶c Ban ThÜ Kš
- H†c viên sau khi ghi danh, Çóng h†c phí và hoàn tÃt m†i thû
tøc së ÇÜ®c hÜ§ng dÅn Ç‰n ch‡ ngû nghÌ.
c/ PhÜÖng tiŒn di chuy‹n
- Xº døng xe cÖ h»u cûa Chi H¶i
- TrÜ©ng h®p tÆn døng h‰t nhÜng không Çû Çáp Ùng cùng th©i
gian, Ban ñiŠu Hành së ÇiŠu Çình xº døng các xe thu¶c các Chi
H¶i bån.
- Xº døng xe chùa Viên Giác cho các ThÀy, Cô
IV. Âm thanh - thâu nhÆn Ç¥t và phát hành bæng thuy‰t
pháp
a/ Nhân s¿: - Chi H¶i Mannheim.
b/ NhiŒm vø: Thâu bæng
- Bu°i lÍ khai giäng và b‰ giäng
- TÃt cä các bu°i giäng dåy cûa m‡i l§p và cûa tØng giäng sÜ
- TÆp trung các bài giäng cûa tØng giäng sÜ vào tØng bæng riêng
- NhÆn ÇÖn Ç¥t và phát hành bæng thuy‰t pháp (giá phát hàn
m‡i bæng là 3 DM)
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- Gi» m¶t b¶ Ç‹ làm tài liŒu khóa tu
- Liên låc v§i Ban ñiŠu Hành Ç‹ ti‰p nhÆn phòng Ç¥t máy
- Thi‰t lÆp hŒ thÓng âm thanh tåi chánh ÇiŒn cho: Bu°i l‹ khai
giäng và b‰ giäng - Các th©i khóa tøng kinh
- Thi‰t lÆp hŒ thÓng âm thanh tåi: Phòng æn - Các l§p h†c (1, 2,
3) - Væn phòng ÇiŠu hành.
c/ VÆt døng và døng cø trang bÎ
- Máy móc Ç‹ thâu và sang bæng
- Bæng tr¡ng
- Loa phóng thanh
- Máy vi âm
- Máy móc và phø tùng Ç‹ thông tin, phát hành ...
V. Y T‰
a/ Nhân s¿
M©i các Bác sï chuyên môn, các vÎ am hi‹u ñông và Tây y
trong sÓ các h†c viên tham d¿ khóa tu h†c.
b/ NhiŒm vø
- CÃp cÙu khi có trÜ©ng h®p xäy ra
- ChÄn Çoán, ÇiŠu trÎ trong phåm vi cho phép v§i phÜÖng tiŒn
s¤n có
- LÆp thû tøc chuy‹n ti‰p bŒnh nhân vào bŒnh viŒn trong trÜ©ng
h®p vÜ®t khä næng, phÜÖng tiŒn và thuÓc men có s¤n.
- CÓ vÃn trong viŒc æn uÓng, vŒ sinh phòng ngØa trong suÓt
khóa h†c.
c/ Døng cø
- Mang theo døng cø cÙu cÃp, y cø thÜ©ng thÙc và thuÓc men
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thông døng.
VI. Du ngoån
a/ Nhân s¿
- Chi H¶i München
- M¶t ThÀy theo Çoàn (xin Giáo H¶i chÌ ÇÎnh)
b/ NhiŒm vø
- HÜ§ng dÅn h†c viên sau khi mãn khóa h†c Çi tham quan ngày
09.8.97:
- Tråi giam và thiêu ngÜ©i Do Thái th©i ñŒ NhÎ Th‰ Chi‰n ª
Dachau
- Trung tâm thành phÓ München (khu mua bán)
- Olympiastation, nÖi t° chÙc Th‰ VÆn H¶i næm 1972
- NiŒm PhÆt ñÜ©ng Tâm Giác, trø sª Chi H¶i München.
c/ PhÜÖng tiŒn
- Thuê xe Bus, nhiŠu ít tùy sÓ lÜ®ng h†c viên ghi tên tham d¿.
VII. Liên låc nhà trÜ©ng (nÖi t° chÙc khóa tu h†c)
a/ Nhân s¿ : Chi H¶i München.
b/ NhiŒm vø :
- Xin mª cºa trÜ§c 1 ngày (30.7.97)
- Yêu cÀu quän gia có m¥t suÓt khóa h†c Ç‹ giäi quy‰t m†i viŒc
liên quan Ç‰n nhà trÜ©ng.
- Giäi quy‰t vÃn ÇŠ: - Rác - Xº døng ÇiŒn thoåi - Gi¥t ûi - Ch‡
c¡m tråi.
c/ PhÜÖng tiŒn di chuy‹n: - T¿ túc
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VIII. MÜ§n bàn gh‰ và mua s¡m giÜ©ng ngû
1. MÜ§n bàn gh‰: - Chi H¶i München phø trách:
- 100 bàn & 200 bæng ngÒi : loåi dùng ª Biergarten
NÖi cho mÜ§n së giao và nhÆn låi tåi ÇÎa Çi‹m tu h†c.
2. Mua s¡m giÜ©ng ngû: - Chi H¶i Wiesbaden phø trách:
- 400 gh‰ bÓ x‰p khung nhôm. MÅu hàng ÇÜ®c trình bày trong
bu°i h†p tåi chùa Viên Giác ngày 25.5.97 - Cºa hàng së giao
Çû vào ngày 31.7.97 tåi ÇÎa Çi‹m tu h†c.
IX. …m th¿c
1. Phø trách bên ngoài
a/ Nhân s¿ : - Chi H¶i München
b/ NhiŒm vø :
- Mua lÜÖng th¿c, th¿c phÄm tÜÖi và khô Çû cung cÃp suÓt bu°i
h†c
- LÆp bäng tÒn kho h¢ng ngày Ç‹ các Chi H¶i phø trách bi‰t và
Ç¥t hàng
- Mua hÖi ÇÓt
c/ PhÜÖng tiŒn:
- Chi H¶i München t¿ s¡p x‰p.
2. Phø trách bên trong
a/ Nhân s¿
- Chùa Viên Giác cung cÃp chuyên viên hÜ§ng dÅn kÏ thuÆt
gÒm: ChÎ Hånh, Cô PhÜ®ng và anh Tš.
- Các Chi H¶i chÎu trách nhiŒm 2 ngày tùy nghi s¡p x‰p n¶i b¶
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cº nhân viên phø trách.
b/ NhiŒm vø
M‡i ngày cung cÃp cho toàn khóa tu h†c:
- ˆn sáng
- ˆn trÜa
- ˆn chiŠu
- M¶t lÀn chè ho¥c bánh ng†t
- Trà và cà-phê suÓt ngày
- Ngày 31.7. và 01.8.97: Chi H¶i München
- Ngày 02 và 03.8.97: Chi H¶i Nürnberg
- Ngày 04 và 05.8.97: Chi H¶i Reutlingen
- Ngày 06 và 07.8.97: Chi H¶i Rottweil
- Ngày 08 và 09.8.97: Chi H¶i Frankfurt, Wiesbaden,
Aschaffenburg.
c/ VÆt døng và phÜÖng tiŒn chuyên chª
* Chùa Viên Giác cung cÃp :
- 2 lŠu dã chi‰n
- Toàn b¶ nhà b‰p gÒm: lò Gas, nÒi niêu các c«, xoong chäo
các c«, vá và mu‡ng l§n, thau chÆu, r° rá, thùng, dao th§t,
thùng nÃu nÜ§c trà, Óng dÅn nÜ§c, dây chuyŠn ÇiŒn v.v...
Chi H¶i Hannover chuy‹n vÆn và l¡p ráp xong trÜ§c 16g00
ngày 31.7.97
* Các Chi H¶i có tên trên m‡i nÖi cung cÃp và xº døng phÜÖng
tiŒn cÖ h»u Çem Ç‰n:
- 200 chén æn cÖm
- 200 mu‡ng
- 200 ÇÛa
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- 200 Çïa l§n
- 200 Çïa nhÕ
- 200 tô Ç¿ng canh
- 200 tách ho¥c ly
(M‡i Chi H¶i t¿ làm dÃu Ç‹ tránh lÀm lÅn)
X. VŒ sinh
a/ Nhân s¿: Gia ñình PhÆt Tº ñÙc QuÓc
b/ NhiŒm vø
- VŒ sinh t°ng quát hàng ngày
- T°ng vŒ sinh cuÓi khóa
c/ PhÜÖng tiŒn
- Xº døng phÜÖng tiŒn cÖ h»u nhà trÜ©ng
- M†i nhu cÀu khác, n‰u có, xin liên låc v§i Ban ñiŠu Hành.
XI. Quay phim và chøp änh
a/ Nhân s¿ : Chi H¶i Karlsruhe
b/ NhiŒm vø
- Thâu hình toàn cänh khu tu h†c - LÍ khai giäng - LÍ b‰ giäng
- Các bu°i sinh hoåt trong khóa: NÃu nÜ§ng, æn uÓng, ngû nghÌ,
giäi trí, các th©i tøng niŒm, sinh hoåt væn phòng, v.v...
- ñúc k‰t m¶t cu¶n bæng lÜu niŒm cho GHPGVNTN tåi ñÙc.
- Chøp hình lÜu niŒm.
c/ PhÜÖng tiŒn:
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- Xº døng phÜÖng tiŒn cÖ h»u cûa Chi H¶i - Phí t°n phim và
bæng xin liên låc v§i Thû QuÏ Ç‹ bÒi hoàn v§i ÇÀy Çû hóa ÇÖn.
XII. LINH TINH
1. Các phÀn hành ÇÜ®c phân nhiŒm Ç‹ cº nhân viên phø trách;
danh sách gªi trÍ nhÃt v và Ç‰n Çâu kh¡p cä Âu Châu nÀy cÛng
ÇŠu thÃy bóng dáng cûa nh»ng chi‰c áo tràng màu khói hÜÖng
cûa nh»ng PhÆt Tº thuÀn thành Çang dÓc tâm lo cho Çåo.
Nh»ng chi‰c huy hiŒu Hoa Sen xanh cài lên nŠn áo màu lam
cûa các em Thanh Thi‰u Niên Nam N» trong các Gia ñình PhÆt
Tº là nh»ng hình änh thÆt tuyŒt v©i Çã làm dÎu m¡t bi‰t bao, khi
các anh chÎ em PhÆt Tº læn xä vào nh»ng công tác tØ thiŒn, væn
hóa cûa Giáo H¶i. TØ Na Uy, Ç‰n Thøy ñi‹n, PhÀn Lan, ñan
Måch, ñÙc, Áo, Thøy Sï, Pháp, BÌ, Hòa Lan ... nÖi nào cÛng có
nh»ng khóa tu ng¡n hån nhÜ Th† Bát Quan Trai hay dài hån
hÖn trong các kÿ nghÌ lÍ tØ 3 Ç‰n 5 ngày hay lâu hÖn n»a.
Nh»ng bu°i giäng, nh»ng gi© tøng kinh, trì chú, t†a thiŠn, hay
nh»ng lúc thi và nh»ng gi© væn nghŒ, nhÃt nhÃt ÇŠu bi‹u trÜng
ÇÜ®c tính cách hài hòa mang ñåo vào ñ©i cûa ngÜ©i con PhÆt.
N‰u Giáo H¶i Âu Châu không có nh»ng khóa Çào tåo giáo lš
h¢ng næm nhÜ th‰, ch¡c r¢ng ngày nay không có nh»ng ngôi
Chùa, nh»ng ngôi NiŒm PhÆt ñÜ©ng, nÖi Çó không phäi chÌ có
nh»ng hình änh sinh hoåt, mà còn mang
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Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Âu Châu
Væn Phòng T°ng ThÜ Kš
Chùa Viên Giác, Karlsruher Straße 6
30519 Hannover - Germany
Tel. 0511-879630 - Fax. 0511-8790963

THÔNG BÁO
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Âu Châu næm nay
së t° chÙc khóa Giáo Lš Âu Châu kÿ 9 tåi Pfaffenhofen, ª m¶t
trÜ©ng h†c qua s¿ ÇÒng š cûa ông ThÎ TrÜªng thành phÓ
Pfaffenhofen và ông Brandt.
D¿ ÇÎnh së có khoäng 600 h†c viên tham d¿ Ç‰n tØ các nÜ§c Âu
Châu. LÍ khai giäng b¡t ÇÀu vào lúc 10 gi© sáng ngày 01 tháng
8 næm 1997 và lÍ b‰ måc vào ngày 09 tháng 8 næm 1997. Các
h†c viên së tÆp trung tåi trÜ©ng h†c vào ngày 31 tháng 7 næm
1997. N¶i dung cûa khóa h†c së dåy vŠ giáo lš cæn bän cûa
PhÆt Giáo cho nh»ng ngÜ©i m§i b¡t ÇÀu. M¶t khóa chuyên khoa
cho nh»ng ngÜ©i Çã nghiên cÙu sâu vŠ PhÆt Giáo. M¶t khóa
cho nh»ng ngÜ©i xuÃt gia và m¶t khóa khác cho nh»ng em
Oanh VÛ cûa Gia ñình PhÆt Tº.
Khóa h†c Ç¥t dÜ§i s¿ ÇiŠu hành cûa ThÜ®ng T†a Thích Minh
Tâm và ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n cùng v§i 30 vÎ giäng sÜ
cûa Giáo H¶i. VŠ phÜÖng diŒn t° chÙc do H¶i PhÆt Tº ViŒt
Nam Tœ Nån tåi C¶ng Hòa Liên Bang ñÙc, các Chi H¶i PhÆt
Tº ÇÎa phÜÖng mà Ç¥c biŒt là Chi H¶i München và các Gia
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ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi ñÙc ÇÙng ra chÎu trách nhiŒm.
ThÜ®ng T†a Thích Minh Tâm
ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n

BC 2541, Hannover, den 14.7.97

INFORMATION
Nach Absprache mit dem Oberbürgermeister von der Stadt
Pfaffenhofen un Herrn Brandt wird die Congregation der
Vietnamesischen Buddhistischen Kirche in Europa den 9.
Dharmakurs in Pfaffenhofen veranstalten.
Voraussichtlich werden bis zu 600 Teinehmer erwartet. Der
Dharma wird am 1. August 1997 um 10:00 Uhr beginnen und
am 9. August 1997 enden.
Die Kursteinehmer werden am 31.07.1997 Veranstaltungsort
(eine Schule) eintreffen. Es werden insgesamt vier Kursstufe
geben: Ein Anfaengerkurs, ein Kurs für Fortgeschrittene, ein
Kurs für die Ordensleute und ein Kurs für die ganz jungen
Teinehmer.
Dharmakurs steht unter der Leitung von Ehrwürdigen Thich
Minh Tam und Thich Nhu Dien sowie 30 andere Dharmalehrer
von der Congregation. Dieser 9. Dharmakurs wird in
Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen der Buddhistisschen
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Vietnam-Flüchtlinge, den jungbuddhistischen Organisationen
aus Deutschland, insbesondere mit dem buddhistischen
Ortsverein München, organisiert.
Ehrwürdige Thich Minh Tam
Ehrwürdige Thich Nhu Dien

Vào lúc 15 gi© chiŠu ngày 30 tháng 7 næm 1997 tåi phòng h†p
chùa Viên Giác Çã có Çông Çû chÜ ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc Tæng
Ni trong Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam Thông NhÃt Âu Châu,
nhóm h†p bàn vŠ nh»ng PhÆt s¿ trong th©i gian qua và d¿ ÇÎnh
nh»ng PhÆt s¿ cÀn thi‰t trong th©i gian Ç‰n. Tham d¿ bu°i h†p
hôm Çó gÒm 30 vÎ tôn túc trong Giáo H¶i. Bu°i h†p k‰t thúc
vào lúc 18 gi© 30 và sau khi cùng cÖm chiŠu, các gi§i tº th† Sa
Di gi§i Ç‰n tØ Na Uy và ñÙc gÒm 8 chú, lo chuÄn bÎ cho viŒc
khäo håch vào lúc 20 gi©. Tôi gi» vai trò Tuyên LuÆt SÜ trong
viŒc khäo håch nÀy và ThÜ®ng T†a Thích Trí Minh cÛng nêu
lên nh»ng câu hÕi vŠ Kinh, LuÆt, LuÆn cho các gi§i tº ª ñÙc,
còn tôi thì khäo håch các gi§i tº ª Na Uy, trong khi Çó ThÜ®ng
T†a Thích NhÃt ChÖn lo chÃm Çi‹m vŠ 3 môn nÀy. Dï nhiên,
không có chú nào bÎ r§t. Lš do là Çã chuÄn bÎ trÜ§c rÃt kÏ càng.
Tuy nhiên vì oai ÇÙc cûa Tam Bäo nên có nhiŠu chú Çã trä l©i
nh»ng câu hÕi không Çúng, m¥c dÀu nh»ng câu hÕi Ãy rÃt dÍ.
Sáng hôm sau ngày 31 tháng 7 næm 1997 vào lúc 6 gi© sáng lÍ
truyŠn gi§i Sa Di b¡t ÇÀu trong không khí trang nghiêm và
thành kính cûa các gi§i tº cÛng nhÜ cûa nh»ng ngÜ©i h¶ gi§i.
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ñàn ñÀu Hòa ThÜ®ng: ThÜ®ng T†a Thích Minh Tâm
Y‰t Ma A Xà Lê: ThÜ®ng T†a Thích Tánh ThiŒt
Giáo Th† A Xà Lê: ThÜ®ng T†a Thích Trí Minh
Tuyên LuÆt SÜ: ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n
Hôm Çó cÛng có Çû 7 vÎ tôn chÙng nhÜ sau:
ThÜ®ng T†a Thích Quäng Bình
ThÜ®ng T†a Thích NhÃt ChÖn
ThÜ®ng T†a Thích ThiŒn HuŒ
ThÜ®ng T†a Thích Minh Phú
ñåi ñÙc Thích TØ Trí
ñåi ñÙc Thích Giác Thanh
ñåi ñÙc Thích Tâm HuŒ.
ñåi ñÙc Thích Minh Giác và ñåi ñÙc Thích Quäng HiŠn làm
DÅn ThÌnh SÜ và ñi‹n LÍ.
ñåi ñÙc Thích Minh Tánh, ñåi ñÙc Thích ThiŒn Giác và ñåi
ñÙc Thích Hånh Bäo cÛng nhÜ ñåi ñÙc Ken Yu h¶ Çàn.
NhÜ vÆy là m¶t Çàn tràng Çû Tam SÜ ThÃt ChÙng y nhÜ LuÆt và
nhÜ Pháp mà xÜa nay Giáo H¶i tåi quÓc n¶i cÛng nhÜ tåi häi
ngoåi Çã th¿c hiŒn.
Sau gÀn 2 ti‰ng ÇÒng hÒ truyŠn gi§i cho các gi§i tº là lÍ xuÃt
gia cûa chú Minh ñÎnh Ç‰n tØ Na Uy, y chÌ v§i chúng tôi tåi
chùa Viên Giác nÀy. Gia Çình chú hôm Çó cÛng có m¥t ÇÀy Çû
Ç‹ chia xÈ niŠm vui lÅn n‡i buÒn v§i chú, khi m¶t ngÜ©i Çã lìa
khÕi ngôi nhà th‰ tøc và quy‰t tâm gªi thân nÜÖng náu nÖi cºa
ThiŠn. CuÓi cùng là chøp änh lÜu niŒm.
ñ‰n 10 gi© sáng m¶t sÓ quš ThÀy và quš PhÆt Tº dùng xe hÖi
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Ç‹ Çi Ç‰n khóa h†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ 9 do Giáo H¶i t°
chÙc. ñÎa phÜÖng nÀy n¢m cách xa chùa Viên Giác hÖn 500 cây
sÓ, ª vŠ phía Nam nÜ§c ñÙc. M¶t sÓ quš ThÀy khác dùng máy
bay, nên ª låi chùa và Çi Ç‰n khóa h†c sau.
Sau 7 ti‰ng ÇÒng hÒ Çi xe hÖi, phái Çoàn cûa chùa Viên Giác Çã
Ç‰n Pfaffenhofen. Tr©i vÅn còn sáng, m†i ngÜ©i niŠm nª chào
Çón nhau nhÜ con cái trong m¶t Çåi gia Çình lâu ngày m§i có cÖ
duyên h¶i ng¶. M¶t sÓ làm thû tøc ghi danh và m¶t sÓ quš
ThÀy thì Çi vŠ khách sån.
Cä ngày 31.7.1997 chÌ dành cho thû tøc ghi danh nhÆp h†c nên
không khí có vÈ vui nh¶n và gi© giÃc chÜa °n ÇÎnh ÇÜ®c.
BÜ§c sang ngày 01 tháng 8 næm 1997 vào lúc 10 gi© sáng, tåi
H¶i TrÜ©ng có lÍ khai måc khóa h†c minh cûa chÜ Tôn ñÙc và
ông ThÎ TrÜªng thành phÓ Pfaffe, dÜ§i s¿ chÙng nhofen cÛng
nhÜ ông Brandt.
Sau Çây là danh sách chÜ Tôn ñÙc chÙng minh trong Giáo H¶i,
quš vÎ Giäng SÜ và quš Cô, quš Chú trong chúng xuÃt gia. TÃt
cä gÒm 44 vÎ thÜ©ng tr¿c suÓt khóa h†c và 2 vÎ Ç‰n d¿ lÍ khai
måc rÒi trª vŠ trø xÙ cûa mình. Ly do Phật sự đa đoan tại địa
phương.
1. ThÜ®ng T†a Thích Minh Tâm, TrÜªng Ban ñiŠu Hành
GHPGVNTN Âu Châu.
2. ThÜ®ng T†a Thích Tánh ThiŒt, Phó TrÜªng Ban ñiŠu Hành
kiêm ñ¥c Ñy Tæng S¿ GHPGVNTN Âu Châu (ra Çi sau khi
khai måc)
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3. ThÜ®ng T†a Thích Quäng Bình, Phó TrÜªng Ban ñiŠu Hành
kiêm ñ¥c Ñy CÜ Sï GHPGVNTN Âu Châu.
4. ThÜ®ng T†a Thích Trí Minh, ñ¥c Ñy Thanh Niên
GHPGVNTN Âu Châu.
5. ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n, T°ng ThÜ Kš GHPGVNTN
Âu Châu.
6. ThÜ®ng T†a Thích NhÃt ChÖn, ñ¥c Ñy Giáo Døc
GHPGVNTN Âu Châu.
7. ThÜ®ng T†a Thích ThiŒn HuŒ, ñ¥c Ñy Ho¢ng Pháp
GHPGVNTN Âu Châu.
8. ñåi ñÙc Thích Minh Giác, Phø Tá ñ¥c Ñy Tæng S¿
GHPGVNTN Âu Châu (ra Çi sau khi khai måc).
9. ñåi ñÙc Thích Quäng HiŠn, ñ¥c Ñy Nghi LÍ GHPGVNTN
Âu Châu.
10. ñåi ñÙc Thích Giác Thanh, Phø Tá ñ¥c Ñy Ho¢ng Pháp
GHPGVNTN Âu Châu.
11. ñåi ñÙc Thích Tâm HuŒ, GHPGVNTN Thøy ñi‹n.
12. ñåi ñÙc Thích LŒ Nguyên, GHPGVNTN Thøy ñi‹n.
13. ñåi ñÙc Thích TrÜ©ng PhÜ§c, Trø Trì chùa Quan Âm Montréal - Gia Nã ñåi.
14. ñåi ñÙc Thích Quäng ñåo, Ç‰n tØ chùa Khánh Anh - Pháp.
15. ñåi ñÙc Thích Chúc NhuÆn, Ç‰n tØ Straßburg - Pháp.
16. ñåi ñÙc Thích Minh Tánh, Ç‰n tØ ñan Måch.
17. ñåi ñÙc Thích ThiŒn Giác, Ç‰n tØ Na Uy.
18. ñåi ñÙc Thích Hånh Bäo cùng quš Cô quš Chú tæng chúng
chùa Viên Giác - Hannover - ñÙc QuÓc (10 Cô, Chú).
19. ñåi ñÙc Thích Nh¿t Trí, Ç‰n tØ Canada (Ç‰n sau)
20. ñåi ñÙc Thích Nguyên L¶c, Ç‰n tØ Pháp (Ç‰n sau).
ChÜ Ni:
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1. Ni SÜ Thích N» Thanh Hà, chùa Long Vân - Ái Nhï Lan.
2. SÜ Cô Thích N» NhÜ Minh, Ç‰n tØ Thøy Sï.
3. SÜ Cô Thích N» Trí ThuÆn, Ç‰n tØ ƒn ñ¶.
4. SÜ Cô Thích N» Minh Hi‰u cùng Ni chúng chùa Bäo Quang,
Hamburg, ñÙc QuÓc (2 Cô).
5. SÜ Cô Thích N» DiŒu Tråm & SÜ Cô HuŒ Hòa, Ç‰n tØ chùa
Khánh Anh, Pháp QuÓc.
6. Ni Cô TÎnh Hi‰u, Ç‰n tØ Pháp.
7. Ni Cô TØ Khánh, Ç‰n tØ Ái Nhï Lan.
Cùng quš Chú tân Sa Di chùa Khuông ViŒt, Na Uy (4 Chú).

ChÜÖng trình
LÍ khai giäng khóa Tu H†c kÿ 9 ngày 01. 08. 1997
- Cung thÌnh chÜ tôn ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc, Tæng Ni
- Hát bài "Kính M‰n ThÀy"
- Chào QuÓc Kÿ - Giáo Kÿ
- Phút m¥c niŒm
- Khai kinh - tøng Bát Nhã
- Gi§i thiŒu (Tæng, Ni, quan khách)
- DiÍn væn khai måc cûa Ban T° ChÙc
- Vài l©i cûa ông H¶i TrÜªng H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam Tœ Nån tåi
ñÙc
- HuÃn thÎ cûa ThÜ®ng T†a, Chi B¶ TrÜªng
- Trao quà t¥ng quan khách
- HuÃn tØ cûa ThÜ®ng T†a, TrÜªng Ban ñiŠu Hành
GHPGVNTN Âu Châu
- L©i phát bi‹u cûa ông Manfred Brandt
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- Quan khách ra vŠ
- Bu°i lÍ chÃm dÙt.

DiÍn væn khai måc cûa Ban T° ChÙc
Ngày 01.08.1997
Nam Mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt
- Kính båch chÜ tôn ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc, Tæng Ni
- Kính thÜa quš vÎ quan khách
- Kín thÜa quš Cô Bác và Anh ChÎ Em bån Çåo
H¢ng næm vào dÎp hè, Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓn
NhÃt Âu Châu ÇŠu có t° chÙc m¶t khóa tu h†c 10 ngày cho tÃt
cä Tæng Ni và PhÆt Tº toàn Châu Âu, luân phiên m‡i quÓc gia
m¶t næm. Næm nay ñÙc QuÓc chúng con và chúng tôi lãnh
phÀn t° chÙc.
Thi hành và thØa ûy nhiŒm cûa ThÜ®ng T†a, Chi B¶ TrÜªng
GHPGVNTN tåi ñÙc QuÓc và v§i s¿ ÇÒng thuÆn cûa ông H¶i
TrÜªng H¶i PTVN Tœ Nån tåi ñÙc, Chi H¶i TrÜªng Chi H¶i
PTVNTN tåi München và VPC nhÆn trách nhiŒm TrÜªng Ban
T° ChÙc và ñiŠu Hành khóa tu h†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ 9
này vŠ m¥t hàn chánh và ti‰p vÆn.
Chúng con, chúng tôi xin Çê ÇÀu Çänh lÍ chÜ Tôn ñÙc, chào
mØng quš vÎ quan khách và hân hoan ti‰p Çón quš Cô Bác,
Anh ChÎ tØ muôn phÜÖng vŠ tham d¿ khóa tu h†c, hiŒn diŒn
trong Çåo tràng hôm nay.
ThÆt là m¶t hånh duyên l§n cho hàng PhÆt Tº Châu Âu cùng
m¶t vài quÓc gia khác nói chung và ñÙc QuÓc nói riêng ÇÜ®c
chÜ Tôn ñÙc hoan h› vŠ Çây chÙng minh, chû lÍ, thuy‰t giäng
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giáo pháp PhÆt ñà và hÜ§ng dÅn tu h†c cho chúng con trong
suÓt khóa h†c 10 ngày, m¥c dÀu ÇÜ©ng sá xa xôi cách trª và Ça
Çoan PhÆt s¿ tåi ÇÎa phÜÖng.
ñÜ®c s¿ lÜu tâm và tÆn tình giúp Ç« cûa ông ThÎ TrÜªng
thành phÓ Pfaffenhofen và ông Brandt nên chúng con m§i có
ÇÜ®c nÖi khang trang, thuÆn tiŒn cho khóa h†c hôm nay.
Kính båch chÜ Tôn ñÙc
Kính thÜa quš vÎ quan khách
Kính thÜa quš Cô Bác và Anh ChÎ em bån Çåo
Th©i gian có gÃp rút, có khó khæn vŠ nhân s¿ ÇiŠu hành t°
chÙc cho sÓ tham d¿ viên Çông Çäo ch¡c không tránh khÕi
nh»ng sÖ sót, Çó là ngoài š muÓn cûa chúng con và chúng tôi.
Kính mong chÜ Tôn ñÙc, quš Cô Bác, Anh ChÎ r¶ng lÜ®ng h›
xä cho. Chúng tôi cÛng thi‰t tha yêu cÀu tÃt cä h†c viên tham
d¿ vì Çåo tâm cùng chung c¶ng tác v§i chúng tôi Ç‹ khóa h†c
ÇÜ®c thành công tÓt ÇËp.
TrÜ§c khi dÙt l©i, Ban T° ChÙc và ñiŠu Hành chúng con
thành tâm nguyŒn cÀu chÜ PhÆt gia h¶ cho tÃt cä chÜ Tôn ñÙc
ÇÜ®c pháp th‹ khinh an, phÜ§c th† miên trÜ©ng Ç‹ dìu Ç¡t
chúng sinh nói chung và chúng con nói riêng theo ÇÜ©ng Chánh
Pháp.
Kính chúc ông ThÎ TrÜªng và ông Brandt sÙc khÕe dÒi dào,
nhiŠu hånh phúc, may m¡n và thành công trên m†i lãnh v¿c.
Kÿ v†ng trong tÜÖng lai së có nh»ng s¿ h®p tác r¶ng rãi và h»u
hiŒu hÖn n»a. Chúng tôi cÛng kính chúc toàn th‹ quš vÎ tham
d¿ khóa h†c ÇÜ®c nhiŠu sÙc khÕe, thân tâm thÜ©ng låc, trí tuŒ
r¶ng khai, tâm BÒ ñŠ kiên cÓ và tin tÃn trong viŒc h†c Ç‹ thâu
Çåt ÇÜ®c nhiŠu thành quä mong muÓn.
Nam Mô A Di ñà PhÆt
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Sau khi lÍ khai giäng, báo chí ÇÎa phÜÖng tÜ©ng thuÆt rÃt thuÆn
l®i cho khóa Tu H†c PhÆt Pháp cûa chúng ta và ông ThÎ TrÜªng
thành phÓ cÛng nhÜ ông Brandt rÃt hài lòng vŠ viŒc nÀy.
Sau bu°i cÖm trÜa, các Ban Hành ñÜ©ng, Trai Soån, VŒ Sinh
ÇÜ®c phân công m¶t cách rõ ràng minh båch, chu Çáo dÜ§i s¿
giám thÎ cûa ñåi ñÙc Thích Tâm HuŒ, ñåi ñÙc Thích LŒ
Nguyên, SÜ Cô Thích N» NhÜ Minh và SÜ Cô Thích N» DiŒu
Tråm.
Các Chi H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam tåi ñÙc lãnh phÀn trai soån
trong các ngày nhÜ sau:
- Ngày 31.7 và 1.8.97 do Chi H¶i München Çäm trách.
- Ngày 2 và 3.8.97 nh¢m ngày ThÙ Bäy và Chû NhÆt do Chi
H¶i Nürnberg, Fürth, Erlangen Çäm trách. Trong 2 ngày này có
tæng cÜ©ng thêm Ban Trai Soån tØ Hannover. Tuy nhiên m†i
viŒc chính ÇŠu do 3 Chi H¶i nÀy lo. Trong 2 ngày nÀy có thêm
200 ñoàn Sinh cûa các Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi ñÙc và
các nÖi tåi Âu Châu vŠ tham d¿ LÍ K› NiŒm 10 Næm Thành
LÆp Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi ñÙc.
- Ngày 4 và 5.8.97 do Chi H¶i Reutlingen phø trách.
- Ngày 6 và 7.8.97 do Chi H¶i Rottweil phø trách.
- Ngày 8.8.97 do 3 Chi H¶i Aschaffenburg, Frankfurt và
Wiesbaden phø trách.
- Ngày 9.8.97 cÛng là ngày b‰ måc, do Chi H¶i München lo
liŒu.
Sau Çó giäi tán, du ngoån và vŠ låi NiŒm PhÆt ñÜ©ng Tâm Giác
ª München Ç‹ thæm vi‰ng.
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Bài cûa t© báo ÇÎa phÜÖng Pfaffenhofener Kurier - ThÙ
Bäy/Chû NhÆt 02/03.8.97 :
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600 PhÆt Tº tØ kh¡p nÖi trên ñÙc QuÓc có m¥t trong thành
phÓ
Khóa h†c kéo dài Ç‰n ngày 10 tháng 8 tåi H¶i TrÜ©ng Ça
døng - Cä nh»ng ngÜ©i khách Ç‰n tØ các løc ÇÎa khác.
Pfaffenhofen. V§i m¶t nghi lÍ gây Ãn tÜ®ng thÆt sâu s¡c, Giáo
H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt tåi C¶ng Hòa Liên Bang
ñÙc Çã khai måc Khóa Giáo Lš Âu Châu lÀn IX tåi h¶i trÜ©ng
Ça døng Niederscheyern vào ngày hôm qua. Trong suÓt khóa
h†c mang tính tôn giáo kéo dài Ç‰n ngày 10 tháng 8, có khoäng
600 khóa sinh së ÇÜ®c giäng dåy vŠ PhÆt Pháp dÜ§i s¿ hÜ§ng
dÅn cûa ThÜ®ng T†a Thích Minh Tâm và Thích NhÜ ñi‹n cùng
30 Tæng Ni khác. Bên cånh l§p giáo lš ph° thông, còn có l§p
chuyên khoa, l§p cûa các Tæng Ni và m¶t l§p Ç¥c biŒt dành cho
nhiŠu tham d¿ viên thÆt trÈ tu°i (l§p Oanh VÛ).
Sau bài hát QuÓc Ca, chÜ ThÜ®ng T†a, hai H¶i TrÜªng Chi H¶i
PhÆt Tº ViŒt Nam Tœ Nån tåi München và H¶i PhÆt Tº ViŒt
Nam Tœ Nån tåi C¶ng Hòa Liên Bang ñÙc Çã cäm tå quš vÎ
quan khách thành phÓ Pfaffenhofen gÒm ông ThÎ TrÜªng Hans
Prechter và Ñy viên H¶i ÇÒng thành phÓ Manfred Brandt. Bªi
vì Çây là các ân nhân Çã y‹m tr® viŒc t° chÙc, giúp nh»ng š
ki‰n hay và tåo cÖ h¶i cho khóa h†c ÇÜ®c diÍn ra trong m¶t cÖ
sª khá khang trang. Trong suÓt khóa giáo lš ÇÜ®c s¿ c¶ng tác t°
chÙc cûa nhiŠu Chi H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam Tœ Nån cùng nh»ng
Gia ñình PhÆt Tº, các tham d¿ viên, quš Tæng Ni Ç‰n tØ Âu
Châu, MÏ Châu, ƒn ñ¶ và cä Úc Châu së lÜu trú trong h¶i
trÜ©ng th‹ døc thu¶c Trung Tâm H†c ñÜ©ng - Th‹ Thao
(Niederscheyern). Trong l©i chào mØng, ông ThÎ TrÜªng thành
phÓ Hans Prechter chúc các tham d¿ viên quÓc t‰ "ÇÜ®c s¿ h¶
trì chÜ PhÆt trong suÓt khóa h†c" cÛng nhÜ cäm Ön h† Çã mang
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låi m¶t niŠm vinh d¿, khi ch†n Pfaffenhofen làm nÖi t° chÙc
khóa giáo lš. ñó là m¶t Çóng góp cho "danh ti‰ng cûa thành
phÓ này".
foe (Foerster)

K› NiŒm ñŒ ThÆp Chu Niên
GñPT ViŒt Nam tåi ñÙc QuÓc
TØ 14 gi© Ç‰n 16 gi©
Gi§i thiŒu thành phÀn tham d¿
Tuyên bÓ lš do
Chào c© Sen Tr¡ng
TÙ ho¢ng thŒ nguyŒn
M¶t phút m¥c niŒm
DiÍn væn khai måc (tóm lÜ®c thành quä 10 næm)
- Cäm tÜªng BHD TÐ GñPT VN - Âu Châu
- Cäm tÜªng H¶i PhÆt Tº
- Gia TrÜªng - Ban Bäo Tr® ...
- ThÀy CÓ VÃn Giáo Hånh. Ban Çåo tØ
- ThÀy ñ¥c Ñy - Ban Çåo tØ
- Trao quà lÜu niŒm Ç‰n quš ThÀy, quš Ban bäo tr®, quan
khách
- ThÌnh ThÀy ñ¥c Ñy, ThÀy CÓ VÃn Giáo Hånh c¡t bánh Chu
Niên.
- Chøp änh lÜu niŒm.
- Væn nghŒ chu niên.
*
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Th©i khóa tu h†c
05g30:
ThÙc chúng
06g00 - 07g00: Công phu khuya
07g00 - 08g00: VŒ sinh cá nhân
08g00 - 08g30: Ti‹u th¿c
08g30 - 09g15: ChÃp tác
09g15 - 10g45: Giáo lš
10g45 - 12g00: ChÃp tác
12g00 - 13g00: Quá ÇÜ©ng
13g00 - 15g00: ChÌ tÎnh
15g00 - 16g00: Khóa lÍ
16g00 - 17g30: Giáo lš
17g30 - 18g30: ChÃp tác
18g30 - 19g00: Vãn th¿c
19g00 - 20g00: VŒ sinh
20g00 - 20g45: Khóa lÍ TÎnh ñ¶
21g00 - 22g30: Giáo lš
23g00:
ChÌ tÎnh
SÓ h†c viên tham gia khóa giáo lš næm nay chi‰m k› løc so v§i
nh»ng næm Çã qua. Con sÓ ghi nhÆn ª ngày cuÓi cùng lên Ç‰n
587 ngÜ©i. Trong sÓ nÀy có nh»ng h†c viên tham d¿ h‰t khóa;
có nhiŠu ñoàn Sinh Gia ñình PhÆt Tº chÌ tham d¿ có 2 ngày
cuÓi tuÀn và m¶t sÓ quš vÎ tham gia làm công quä cÛng nhÜ
công viŒc cûa væn phòng, nhà b‰p, Oanh VÛ v.v... N‰u k‹ cä
Tæng Ni và PhÆt Tº trong khóa Tu H†c PhÆt Pháp kÿ nÀy lên
Ç‰n 587 + 44 = 631 ngÜ©i. ñây là m¶t con sÓ k› løc mà cÛng
không chênh lŒch bao nhiêu so v§i d¿ Çoán cûa Ban T° ChÙc
trÜ§c Çó.
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Næm nay có 4 l§p thay vì 5 l§p nhÜ næm rÒi. ñó là l§p Oanh VÛ
tu°i tØ 6 cho Ç‰n 12, có 50 em.
Ti‰p Ç‰n là l§p 1 dành cho nh»ng ngÜ©i m§i b¡t ÇÀu làm quen
v§i PhÆt Giáo.
L§p 2 dành cho nh»ng ngÜ©i Çã tu h†c lâu næm.
CuÓi cùng là l§p 3 dành cho chúng xuÃt gia. Næm nay chúng
xuÃt gia h†c chung v§i l§p 2, chÌ có m¶t vài lÀn tách riêng ra
h†c LuÆt. Vì lë quš ThÀy giäng Kinh thu¶c vŠ trình Ç¶ nghiên
cÙu cho 2 l§p nÀy hoàn toàn giÓng nhau; nên m§i g¶p chung låi
nhÜ vÆy; nhÜng n‰u sang næm, chúng xuÃt gia Çông và l§p 2
cÛng Çông, ch¡c ch¡n phäi chia ra làm 2 l§p riêng biŒt.
Sau Çây là danh sách cûa quš h†c viên ghi tên h†c l§p 2. Các
h†c viên ghi tên h†c khóa 1 thay Ç°i nhiŠu lÀn, nên chÌ xin ghi
khóa 2 vào Çây Ç‹ làm tài liŒu tham khäo vÆy.
Danh sách H†c viên CÃp 2
SÓ danh b¶ - Pháp danh & H†, Tên - Khóa 2
1. ThÎ PhÜ§c - Phan ThÎ Xuân L¶c
2. DiŒu DiÍm - NguyÍn ThÎ Løc
4. ThiŒn Låc - Lê Minh Tân
5. ThiŒn NguyŒn - Lê ThÎ DÜÖng
6. ThiŒn Bºu - NguyÍn Væn Ng†c
7. ThiŒn Vân - NguyÍn Vân ChÜÖng
8. DiŒu HÜÖng - Võ ThÎ Lš
10. ThiŒn Thûy - ñ‡ ThÎ Minh Vân
12. T¡c Châu - NguyÍn ThÎ Häi
13. Minh Nhân - Ross Paul
14. TÎnh Trí - VÛ ThÎ Minh H¢ng
15. Tâm PhÆt Tánh - Ngô ThÎ CÄm Tú
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22. ThiŒn Sanh - Phùng Gia H†c
23. DiŒu Anh - DiŒp Ng†c DiŒp
27. ThiŒn CÜÖng - Tiêu Væn Lâm
29. ThiŒn Tín - Phan Ti‰n DÛng
30. Tánh ThiŒn - TrÀn ThÎ CÄm Tú
31. NguyÍn ThÎ Th‹
32. ThiŒn TÎnh - Lê PhÜÖng Chi
35. Minh DÛng - NguyÍn Væn Hùng
36. ThiŒn Xã - NguyÍn Ng†c Luân
38. NguyÍn Ng†c Ly
39. H¢ng −ng - LÜu Ng†c Lan
43. Nguyên Båch - TrÀn ThÎ MÏ Châu
44. Nguyên Biên - TrÀn H»u LÜ®ng
45. DiŒu ñông - TrÎnh ThÎ Nam
46. Minh Trí - NguyÍn Duy Uy
47. Chí Pháp - NguyÍn HiŠn HuÃn
53. ñÒng Ng†c - ñ‡ ThÎ Sang
54. DiŒu Qu‰ - DÜÖng Xuân Sang
55. Viên ThiŠn - ñ‡ ThÎ Mai
56. DiŒu MÏ - TrÜÖng HÜÖng K‰t
57. DiŒu Hånh - TrÜÖng Xuân Phùng
59. ThiŒn Xuân - Huÿnh LŒ Thu
63. Lš Minh Châu
64. ThiŒn MÏ - LÜÖng Væn Xinh
65. DiŒu Vân - LÜÖng ThÎ Ng†c ViŒt
66. ThiŒn Thanh - Lê Væn TrÜ©ng
67. ThiŒn Th† - TrÀn ThÎ Xê
68. ThiŒn Xuân - NguyÍn Xuân Phúc
70. Tâm VÛ - Lê ThÎ PhÜÖng
75. Trí NguyŒn - TriŒu Ng†c Trinh
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78. Phúc Häi - NguyÍn Hoàng Liên SÖn
79. Tâm ñÙc - ñoàn ThÎ ThuÆn
80. DiŒu Liên - VÜÖng Kim HuŒ
86. ThiŒn Lâm - Phåm Væn M¶c
87. DiŒu ThuÀn - Phåm ThÎ Kim Y‰n
90. Tâm Danh - Phan ThÎ ViŒt
94. ThÎ HuŒ - NguyÍn Khánh ThÎ Lan
95. TØ Toàn - Phåm Tr†ng Ngân
96. ThiŒn An - Lê ThÎ Bích Ninh
97. ñÙc HÜÖng - HÒ Thanh
100. ThiŒn Tánh - NguyÍn Ng†c ChÃt
106. Quäng TØ - Lê Væn Bäo
107 Liên Trì - TrÀn Anh TuÃn
108. Quäng Hòa - NguyÍn QuÓc Thái
114. DiŒu Kim - Hà Tú Anh
115. An ThuÆn - NguyÍn ThÎ Ân
116. Minh Quang - NguyÍn ThÎ Ng†c Bích
117. ThÎ Khiêm - HÒ ThÎ Em
119. DiŒu NhÖn - Sº ThÎ NhÖn
120. ThiŒn Chánh - Mai Xuân ñi‹u
122. ThiŒn Chí - NguyÍn Anh DÛng
123. DiŒu Cam - Lê ThÎ Lan
124. Nguyên Qu‰ - Hoàng ThÎ GiÒng
125. Tâm LÜ®ng - Huÿnh Công Cº
128. Tâm Chuy‹n Hóa - NguyÍn Xuân MÆu
129. DiŒu An - ñ¥ng ThÎ Kim Bæng
135. NguyÍn Væn Bi
137. ThiŒn Châu - NguyÍn ThÎ Häi
138. Quäng ThiŒn - Lê Ng†c …n
139. Quäng Thành - NguyÍn H»u Công

231

140. DiŒu B°n - Phan ThÎ HÒng Y‰n
141. HuŒ Ng†c - ñ¥ng ThÎ Ng†c Anh
142. Minh Hånh - TrÀn ñinh H»u
143. NguyÍn ThÎ Thu
144. Minh Trang - Lê ThÎ Ng†c Dung
145. DiŒu Hòa - Lai Kim Loan
146. DiŒu ñåt - Hà ThÎ Lang
149. Chúc PhÜ§c - TrÀn H»u ñÙc
150. ThiŒn Hånh - TrÀn Læng Hía
152. TrÀn ThÎ PhÜÖng Mai
157. ThiŒn H¶i - ñoàn H»u Häi
158. Tâm Tùng - TrÜÖng Sanh Hoàng
162. DiŒu NguyŒn - Cao Minh Ng†c
164. ThiŒn TuŒ - VÛ QuÓc Duy
168. Quäng ñÎnh - Hoàng Ng†c Thø
170. Nguyên TÎnh - Phåm ThÎ Thanh Trà
171. TrÀn M¶ng Thùy Trang
173. Chí CÜ©ng - NguyÍn Sï Hùng
174. Phan QuÓc Huÿnh
175. DiŒu Thanh - DÜÖng ThÎ Ng†c Thäo
177. ñÙc Trí - TrÀn H»u LÍ
178. Quäng TØ - TrÀn Væn C°n
179. ThiŒn Thanh - NguyÍn Xuân Tân
180. DiŒu Quäng - NguyÍn ThÎ DØa
181. DiŒu Häi - Lê Thu Hà
183. DiŒu Huê - C° ThÎ Minh HÜÖng
185. DiŒu Lš - NguyÍn KiŠu Thu
188. Quäng Th† - Phan Væn Kš
191. NhÜ CÄm - HÙa ThÎ Hà
195. DiŒu Trí - TrÀn ThÎ HuŒ
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196. DiŒu Thành - Võ ThÎ LÆp
198. HuŒ Thông - NguyÍn DiŒp Minh Tân
200. Nghiêm Lan - NguyÍn ThÎ LŒ HÒng
201. HÜÖng Lâm - TrÀn Anh Dung
202. DiŒu ñÙc - NguyÍn ThÎ Nam Trân
204. DiŒu HuŒ - NguyÍn ThÎ Nh¿t
205. Tâm L®i - Huÿnh ThÎ Cúc
206. DiŒu ñåt - DÜÖng ThÎ Ng†c DiŒp
211. ThÜ©ng Tâm - Phåm Gia L¶c
213. Huÿnh Væn Tâm
214. TØ NhÜ®ng - Lš ThÎ Ng†c Ánh
215. Chúc Hòa - NguyÍn Cao Minh Thäo
216. DiŒu Châu - La Ng†c Liên
222. Minh ñåi - NguyÍn Minh TriŒu
223. ThiŒn Châu - ñ¥ng Ng†c Trân
227. DiŒu H¶i - LÜÖng ThÎ Ng†c Y‰n
231. Trí H»u - ñ¥ng Quang Tân
232. DiŒu Hånh - NguyÍn Ng†c ñiŒp
235. ThiŒn Lš - NguyÍn Væn Ng¶
251. Nh¿t Tr†ng - TrÀn Væn Minh
252. Hoa PhÜ§c - ñ‡ ThÎ Thu Hà
254 - ThiŒn TÃn - Lâm ñåo DÛng
255. ThiŒn L¶c - NguyÍn Thanh Tùng
258. DiŒu Låc - LÜÖng Kim Trang
259. ThiŒn Bäo - NguyÍn Ng†c Thåch
261. Nguyên Ho¢ng - TrÜÖng Minh
262. ThiŒn ñ£ng - Phåm ThÎ Minh PhÜÖng
263. DiŒu Hòa - VÛ ThÎ H®p
266. ThiŒn Tính - NguyÍn Minh Công
279. ThiŒn Kim - Phan QuÓc Bºu
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SÓ thÓng kê cûa khóa h†c (tåm th©i)
Ngày 01.8.1997
A. Khóa H†c:
SÓ ngÜ©i tham d¿ : 260 ngÜ©i
Nam : 92
N»: 148
Oanh VÛ: 14
Cao niên, 60 tu°i trª lên:
Nam : 21
N» : 30
1) H†c Phí cûa Khóa H†c
250,- DM x 125 ngÜ©i = 31.250,- DM
200,x 30
"
= 6.000,150,x 1
"
= 150,135,x 5
"
= 675,125,x 32
"
= 4.000,75,x
9
"
= 675,70,x 1
"
=
70,50,x 6
"
= 300,0,x 22
"
=
0,______________________________
T°ng C¶ng
= 43.120,-DM
B) Gia ñình PhÆt Tº
SÓ ngÜ©i tham d¿ : 141 ngÜ©i
Oanh VÛ
: 29 "
H†c Phí cûa GñPT
135,-DM x 7 ngÜ©i

= 945,-DM
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100,x 76 "
= 7.600,30,x 1 "
=
30,20,x 7 "
=
140,00,x 50 " (chÌ Ç‰n tham d¿ lÍ K› NiŒm 10)
______________________________________________
T°ng C¶ng
= 8.715,-DM
- T°ng sÓ tiŠn thu ÇÜ®c (tØ Khóa Tu H†c và GñPT )
= 51.835,-DM
- T°ng sÓ ngÜ©i tham d¿ (khóa h†c và GñPT)
= 401 ngÜ©i

*
SÓ ThÓng Kê cûa Khóa H†c (tåm th©i)
Ngày 02.8.1997
1. PhÀn ThÓng Kê sÓ Tham d¿ viên
Khóa H†c
GñPT
T°ng sÓ
274
206
ñÙc QuÓc
Pháp QuÓc
Anh QuÓc
Thøy Sï
Thøy ñi‹n
Na Uy
ñan Måch
MÏ QuÓc
BÌ QuÓc
Hòa Lan
Gia Nã ñåi

179
48
0
17
5
6
3
2
3
9
1

124
44
7
12
0
6
1
0
7
5
0
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Nga QuÓc
Bæng ñäo

1
1

0

2. PhÀn THU tØ h†c phí khóa h†c
Khóa h†c:
SÓ ngÜ©i tham d¿ : 274 ngÜ©i
Nam : 103
N» : 165
Oanh VÛ : 14
Cao niên, tØ 60 tu°i trª lên
Nam : 21
N» : 33
H†c phí cûa khóa h†c
250,-DM x 135 ngÜ©i = 33.750,-DM
200,x 33
= 6.600,160,x
3
=
480,150,x
1
=
150,135,x
5
=
675,125,x 32
= 4.000,100,x 10
= 1.000,75,x
9
=
675,70,x
1
=
70,50,x
8
=
400,25,x
6
=
150,0,- (công quä)
=
0,_____________________________
T°ng C¶ng
= 47.950,-DM
3. PhÀn THU tØ h†c phí GñPT
SÓ ngÜ©i tham d¿ : 206 ngÜ©i
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Oanh VÛ : 14 (khóa h†c) + 38 (GñPT) = 52
H†c Phí cûa GñPT
135,-DM x 10 ngÜ©i = 1.350,-DM
100,x 100
= 10.000,30,x 1
=
30,20,x 7
=
140,0,x 86 (chÌ Ç‰n tham d¿ l‹ K› NiŒm 10)
__________________________________
T°ng C¶ng
= 11.520,-DM
T°ng sÓ tiŠn THU ÇÜ®c (tØ khóa tu h†c và GñPT) = 59.470,DM
T°ng sÓ NgÜ©i tham d¿ (khóa h†c và GñPT) = 480 ngÜ©i
ThÓng kê t°ng sÓ khóa sinh
(Ç‰n ngày 05.8.1997)
Anh QuÓc, ngày 31.7 - Ç‰n 7 ngÜ©i.
- Bæng Çäo, ngày 31/7 - Ç‰n 1 ngÜ©i
- BÌ QuÓc, ngày 31/7 - Ç‰n 10 ngÜ©i
- ñan Måch, ngày 31/7 - Ç‰n 4 ngÜ©i
- ñÙc QuÓc,
- ngày 31/7: Ç‰n 155
- ngày 1/8: Ç‰n 66
- ngày 2/8: Ç‰n 81 ngÜ©i
- ngày 3/8: Ç‰n 12 - Çi 113
- Ngày 4/8: Ç‰n 6 - Çi 2.
- Gia Nã ñåi, ngày 31/7: Ç‰n 1 ngÜ©i.
- Hòa Lan, ngày 31/: Ç‰n 13 ngÜ©i - Ngày 1/8: Ç‰n 1 ngÜ©i.
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- MÏ QuÓc, ngày 31/7: Ç‰n 2 ngÜ©i.
- Na Uy, ngày 31/7: Ç‰n 12 ngÜ©i.
- Nga QuÓc, ngày 31/7: Ç‰n 1 ngÜ©i.
- Pháp QuÓc, ngày 31/7: Ç‰n 62 ngÜ©i - Ngày 1/8: Ç‰n 17 ngÜ©i
- Ngày 2/8: Ç‰n 13 ngÜ©i - Ngày 3/8: Çi 4 ngÜ©i.
- Thøy ñi‹n, ngày 31/7: Ç‰n 5 ngÜ©i.
- Thøy Sï, ngày 31/7: Ç‰n 29 ngÜ©i - Ngày 3/8: Çi 3 ngÜ©i.
T°ng SÓ:
Ngày 31/7: Ç‰n 302 ngÜ©i
Ngày 01/8: Ç‰n 84 ngÜ©i
Ngày 02/8: Ç‰n 94 ngÜ©i
Ngày 03/8: Ç‰n 12 ngÜ©i - ñi 120 ngÜ©i.
Ngày 04/8: Ç‰n 6 ngÜ©i - ñi 2 ngÜ©i.
Cho Ç‰n ngày 05.8.97:
T°ng sÓ ngÜ©i Ç‰n: 498
T°ng sÓ ngÜ©i Çi : 122
SÓ ngÜ©i còn låi: 376
Thành phÀn tham d¿ viên (không phäi GñPT)
Nam : 119
N» : 173
Tu°i các tham d¿ viên:
Ç‰n 12 :
75
13 - 25 :
144
26 - 59 :
220
tØ 60 :
57
không ghi tu°i:
3

238

239

Học phí khóa học (đến ngày 05.08.1997)
Tham dự viên (không thuộc GĐPT):;
250 DM x 142 = 35.500DM
200 DM x 36 = 7.200DM
160 DM x 4 = 640DM
150 DM. x 1 = 150DM
135 DM x 5 = 675DM
130 DM x 1 = 130DM
125 DM x 33 = 4.125DM
100 DM x 10 = 1.000DM
75DM x 9 = 678DM
70 DM X 1 = 70DM
50 DM x 10 = 500DM
25 DM x 6 = 150DM
00 DM X 30 = 00DM
Tổng cộng: 50.815 DM
Tham dự viên (GĐPT):
135 DM x 10 = 1.350DM
100 DM x 100 = 10.000DM
30 DM x 1 = 30DM
20 DM x 7 = 140DM
00 DM x 86 = 00DM
Tổng cộng: 11.820 DM
Tổng số tiền thu được: .62.335 DM
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Học phí khóa học (đến ngày 08.08.97):
- Tham dự viên (không thuộc GĐPT):
250 DM x 146 = 38.500DM
200 DM x 38 = 7.800DM
160 DM X 5 = 800DM
150 DM X 1 = 180DM
135 DM x 5 = 678DM
125 DM x 41 = 387DM
100 DM 5X 11 = 1.100DM
75 DM X 12 = 900DM
70 DM X 1 = 70DM
50 DM x 10 = 500DM
25 DM X 6 = 150 DM
00DM x 46 = 00DM
Tổng cộng;: 52.320 DM
- Tham dự viên (GĐPT):
135 DM x 10 = 1.350 DM..
100 DM x 100 = 10000DM
30 DM x 1 = 30DM
20 DM X = 140DM
00DM X 46 = 0 0DM
Tổng cộng: 11.520 DM
Tổng số tiền thu được: 63.840 DM
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T°ng k‰t khóa h†c
tính Ç‰n 12 gi© 00 ngày 08.8.1997.
I. Tham d¿ viên
- D¿ h†c thÜ©ng tr¿c + Gia ñình PhÆt Tº + Công quä = 587
ngÜ©i + 44 vÎ Tæng Ni = T°ng sÓ: 631 ngÜ©i.
- ñã trª vŠ trú xÙ 133 ngÜ©i
- HiŒn diŒn : 498 ngÜ©i.
II. Thu - Chi
a/ Thu:
- H†c phí
: 63.840,-DM
- Ñng h¶ khóa h†c
: 6.380,- Cúng ÇÜ©ng Tam Bäo:
248,- Bán låi gh‰ x‰p
:
840,- Th¿c phÄm tÒn kho : 1.100,T°ng Thu
= 72.408,DM
b/ Chi : 79.630,-DM, gÒm :
Ÿ : 43.000,-DM, gÒm:
- TiŠn gh‰ bÓ
: 28.000,-DM
- Khách sån
: 10.000,.DM
- MÜ§n vŒ sinh : 2.000,-DM
- ñiŒn, nÜ§c
: 3.000,-DM
T°ng c¶ng : 43.000,-DM
ˆn:
- Mua tåi ÇÎa phÜÖng
- Th¿c phÄm khô

: 9.200,-DM
: 12.400,-DM
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- Th¿c phÄm tÜÖi
:
- HÖi ÇÓt
:
- Nürnberg nÃu æn 2 ngày:
- Giao t‰
:
- Tham quan
:
- Bàn gh‰ (mÜ§n và chª) :
T°ng c¶ng
:

6.800,-DM
2.000,-DM
730,-DM
1.000,-DM
2.500,-DM
2.000,-DM
31.130,-DM

So sánh :
- Chi : 79.630,- DM
- Thu
: 72.408,-DM
Sai biŒt :
7.222,-DM
(Bäy ngàn hai træm hai mÜÖi hai ñÙc Mã)
- TiŠn cúng dÜ©ng Trai Tæng : 19.200,-DM
- TiŠn Thu
: 72.408,-DM
____________
91.608,-DM
- TiŠn l©i thâu bæng
4.323,-DM
______________
T°ng sÓ thu
: 95.931,-DM
T°ng sÓ tiŠn l©i thâu bæng chuy‹n 3.000 DM qua QuÏ H†c
B°ng Tæng Ni quÓc n¶i cÛng nhÜ häi ngoåi. SÓ còn låi 1.323
DM Ç‹ låi lo tu b° máy thâu bæng cho næm t§i.
SÓ sai biŒt 7.222 DM do chùa Viên Giác cúng vào Ç‹ cho c¶ng
trØ nhân chia b¢ng sÓ không. NhÜng cuÓi cùng sÓ sai biŒt nÀy
ÇÜ®c ghi nhÆn là : 1.200 ñÙc Mã.
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Danh sách cúng dÜ©ng chÜ Tæng Ni khóa tu h†c PhÆt Pháp
Âu Châu kÿ 9
Cung kính Cúng DÜ©ng:
1. ThÜ®ng T†a Thích Minh Tâm
2. ThÜ®ng T†a Thích Quäng Bình
3. ThÜ®ng T†a Thích Trí Minh
4. ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n
5. ThÜ®ng T†a Thích NhÃt ChÖn
6. ThÜ®ng T†a Thích ThiŒn HuŒ
Cung kính cúng dÜ©ng
1. ñåi ñÙc Thích Tâm HuŒ
2. ñåi ñÙc Thích Quäng HiŠn
3. ñåi ñÙc Thích TrÜ©ng PhÜ§c
4. ñåi ñÙc Thích Giác Thanh
5. ñåi ñÙc Thích NhÆt Trí
6. ñåi ñÙc Thích An Chí
7. ñåi ñÙc Thích LŒ Nguyên
8. ñåi ñÙc Thích Chúc NhuÆn
9. ñåi ñÙc Thích Quäng ñåo
10. ñåi ñÙc Thích Minh Tánh
11. ñåi ñÙc Thích ThiŒn Giác
12. ñåi ñÙc Thích Hånh Bäo
K´NH CÚNG DÐỜNG
1. Chú ThiŒn NhÖn
2. SÜ Chú Hånh Vân
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3. SÜ Chú Hånh TØ
4. SÜ Chú Hånh An
5. SÜ Chú ThiŒn Bình
6. SÜ Chú ThiŒn HiŒp
7. SÜ Chú ThiŒn Hà
8. SÜ Chú Vån Quang
9. SÜ Chú Vån TÜ©ng
10. SÜ Chú Vån Chánh
11. SÜ Chú Vån Hånh
12. Chú Minh ñÎnh
Kính cúng dÜ©ng
1. Ni SÜ Thích N» Thanh Hà
2. SÜ Cô Thích N» NhÜ Minh
3. SÜ Cô Thích N» Minh Hi‰u
4. SÜ Cô Thích N» DiŒu Tråm
5. SÜ Cô Thích N» Trí ThuÆn
6. SÜ Cô Thích N» HuŒ NiŒm
7. SÜ Cô Thích N» Hånh Ân
8. SÜ Cô Thích N» Hånh Châu
9. SÜ Cô Thích N» HuŒ Hòa
10. Cô Thích N» Hånh Ng†c
11. Cô Thích N» TÎnh Hi‰u
12. Cô Thích N» TuŒ ñàm HÜÖng
13. Cô Thích N» TuŒ ñàm Vân
14. Cô Thích N» TØ Khánh
và Giáo SÜ Lâm NhÜ Tång
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Trong kÿ này phÀn tôi chÌ phø trách cho l§p 2 và tôi Çã hÜ§ng
dÅn qua 5 lÀn h†c vŠ kinh Hoa Nghiêm, phÄm TÎnh Hånh. ñây
là m¶t phÄm kinh chuyên nói vŠ oai nghi và gi§i luÆt cho cä tåi
gia lÅn xuÃt gia; nên cä 2 chúng ÇŠu tham gia cùng h†c trong
m¶t l§p.
L§p 2 có ThÜ®ng T†a Thích NhÃt ChÖn, ThÜ®ng T†a Thích
ThiŒn HuŒ và ThÜ®ng T†a Thích Trí Minh cùng hÜ§ng dÅn.
Quš ThÀy cÛng Çã hÜ§ng dÅn các h†c viên vŠ gi§i luÆt cûa
ngÜ©i PhÆt Tº tåi gia. Sau 2 næm liên tøc, quš PhÆt Tº tåi Âu
Châu Çã có cÖ h¶i Ç‹ làm quen v§i Ç©i sÓng TÎnh Hånh nÀy.
Quä là m¶t công ÇÙc rÃt thù th¡ng.
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Kinh
HOA NGHIÊM
PhÄm TÎnh Hånh ThÙ MÜ©i M¶t
DÎch giä: Thích Trí TÎnh
Khóa Tu H†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ 9
tØ 31.7.97 Ç‰n 09.8.97
tåi Pfaffenhofen (ñÙc)

NGHI TH−C SÁM H–I
________
TrÜ§c khi tøng kinh
(Dùng ba nghiŒp thân, khÄu, š thanh tÎnh mà tøng kinh, th©i
phÜ§c ÇÙc vô lÜ®ng, nên trÜ§c khi tøng kinh cÀn phäi sám hÓi,
sám hÓi tÙc là làm cho ba nghiŒp thanh tÎnh)
Nam mô thÆp phÜÖng tÆn hÜ không gi§i nhÙt thi‰t ChÜ PhÆt.
(1 låy)
Nam mô thÆp phÜÖng tÆn hÜ không gi§i nhÙt thi‰t Tôn Pháp.
(1 låy)
Nam mô thÆp phÜÖng tÆn hÜ không gi§i nhÙt thi‰t HiŠn Thánh
Tæng. (1 låy)
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(Quÿ tay cÀm hÜÖng cúng dÜ©ng phát nguyŒn) :
NguyŒn mây hÜÖng mÀu này
Kh¡p cùng mÜ©i phÜÖng cõi
Cúng dÜ©ng tÃt cä PhÆt
Tôn Pháp, các BÒ Tát,
Vô biên chúng Thanh væn
Và cä thäy Thánh hiŠn
Duyên khªi Çài sáng chói
Trùm Ç‰n vô biên cõi,
Kh¡p xông các chúng sanh
ñŠu phát lòng bÒ ÇŠ,
Xa lìa nh»ng nghiŒp v†ng
Tr†n nên Çåo vô thÜ®ng.
(C¡m hÜÖng låy 1 låy)
(ñÙng ch¡p tay xÜ§ng bài tán dÜÖng PhÆt) :
S¡c thân NhÜ Lai ÇËp
Trong Ç©i không ai b¢ng
Không sánh, ch£ng nghï bàn
Nên con nay Çänh lÍ. (1 låy)
S¡c thân PhÆt vô tÆn
Trí huŒ PhÆt cÛng th‰,
TÃt cä pháp thÜ©ng trú
Con nay nên vŠ nÜÖng.
SÙc trí l§n nguyŒn l§n
Kh¡p Ç¶ chúng quÀn sanh
Khi‰n bÕ thân nóng kh°,
Sanh kia nÜ§c mát vui.
Con nay såch ba nghiŒp, Quy y và lÍ tán
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NguyŒn cùng các chúng sanh
ñÒng sanh nÜ§c An Låc.
Án phå nh¿t ra vÆt. (7 lÀn)

CH´ TÂM ñẢNH L• :
Nam mô thÜ©ng tÎch quang tÎnh Ç¶, A Di ñà NhÜ Lai, Pháp
thân mÀu thanh tÎnh, Kh¡p pháp gi§i chÜ PhÆt. (1 låy)
CH´ TÂM ñẢNH L• :
Nam mô thÆt báo trang nghiêm Ç¶, A Di ñà NhÜ Lai, Thân
tÜ§ng häi vi trÀn, Kh¡p pháp gi§i chÜ PhÆt. (1 låy)
CH´ TÂM ñẢNH L• :
Nam mô phÜÖng tiŒn thánh cÜ Ç¶, A Di ñà NhÜ Lai, Thân
trang nghiêm giäi thoát, Kh¡p pháp gi§i chÜ PhÆt. (1 låy)
CH´ TÂM ñẢNH L• :
Nam mô cõi An Låc phÜÖng Tây, A Di ñà NhÜ Lai, Thân cæn
gi§i Çåi thØa, Kh¡p pháp gi§i chÜ PhÆt. (1 låy)
CH´ TÂM ñẢNH L• :
Nam mô cõi An Låc phÜÖng Tây, A Di ñà NhÜ Lai, Thân hóa
Ç‰n mÜ©i phÜÖng, Kh¡p pháp gi§i chÜ PhÆt. (1 låy)
CH´ TÂM ñẢNH L• :
Nam mô cõi An Låc phÜÖng Tây, Giáo hånh lš ba kinh, T¶t nói
bày y chánh, Kh¡p pháp gi§i tôn Pháp. (1 låy)
CH´ TÂM ñẢNH L• :

255

Nam mô cõi An Låc phÜÖng Tây, Quán Th‰ Âm BÒ Tát, Thân
tº kim muôn Ùc, Kh¡p pháp gi§i BÒ Tát. (1 låy)
CH´ TÂM ñẢNH L• :
Nam mô cõi An Låc phÜÖng Tây, ñåi Th‰ Chí BÒ Tát, Thân trí
sáng vô biên, Kh¡p pháp gi§i BÒ Tát. (1 låy)
CH´ TÂM ñẢNH L• :
Nam mô cõi An Låc phÜÖng Tây, Thanh tÎnh Çåi häi chúng,
Thân hai nghiêm: PhÜ§c trí, Kh¡p pháp gi§i Thánh chúng. (1
låy)
(ñÙng ch¡p tay nguyŒn) :
Con nay kh¡p vì bÓn Ön ba cõi cùng chúng sanh trong pháp
gi§i, ÇŠu nguyŒn dÙt trØ ba chÜ§ng (1) nên qui mång (2) sám
hÓi (3). (1 låy, quÿ ch¡p tay sám hÓi):
Chí tâm sám hÓi :
ñŒ tº ... và chúng sanh trong pháp gi§i, tØ Ç©i vô thÌ nhÅn Ç‰n
ngày nay, bÎ vô minh che ÇÆy nên Çiên Çäo mê lÀm, låi do sáu
cæn ba nghiŒp (4) quen theo pháp ch£ng lành, r¶ng phåm mÜ©i
ÇiŠu d» cùng næm t¶i vô gián (5) và tÃt cä các t¶i khác, nhiŠu
vô lÜ®ng vô biên nói không th‹ h‰t. MÜ©i phÜÖng các ÇÙc PhÆt
thÜ©ng ª trong Ç©i, ti‰ng pháp không dÙt, hÜÖng mÀu ÇÀy lÃp,
pháp vÎ ngÆp tràn, phóng ánh sáng såch trong chi‰u soi tÃt cä.
Lš mÀu thÜ©ng trø ÇÀy dÅy hÜ không.
Con tØ vô thÌ Ç‰n nay, sáu cæn che mù, ba nghiŒp tÓi tæm,
ch£ng thÃy ch£ng nghe ch£ng hay ch£ng bi‰t, vì nhÖn duyên Çó
trôi mãi trong vòng sanh tº, träi qua các ÇÜ©ng d» (6), træm
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nghìn muôn ki‰p tr†n không lúc nào ra khÕi.- Kinh r¢ng: ñÙc
Tÿ Lô Giá Na thân kh¡p cä ch‡, ch‡ cûa PhÆt ª g†i là ThÜ©ng
tÎch quang, cho nên phäi bi‰t cä thäy các pháp ÇŠu là PhÆt pháp,
mà con không rõ låi theo dòng vô minh vì th‰ trong trí bÒ ÇŠ
mà thÃy không thanh tÎnh, trong cänh giäi thoát mà sanh ràng
bu¶c. Nay m§i tÕ ng¶, nay m§i chØa bÕ æn næn, phøng ÇÓi trÜ§c
các ÇÙc PhÆt và A Di ñà Th‰ Tôn mà phát lÒ (7) sám hÓi, làm
cho ÇŒ tº cùng pháp gi§i chúng sanh, tÃt cä t¶i n¥ng do ba
nghiŒp sáu cæn, gây tåo tØ vô thÌ, ho¥c hiŒn tåi cùng vÎ lai,
chính mình t¿ gây tåo ho¥c bi‹u ngÜ©i, hay là thÃy nghe ngÜ©i
gây tåo mà vui theo, ho¥c nh§ ho¥c ch£ng nh§, ho¥c bi‰t ho¥c
ch£ng bi‰t, ho¥c nghi ho¥c ch£ng nghi, ho¥c che giÃu ho¥c
ch£ng che giÃu, thäy ÇŠu ÇÜ®c rÓt ráo thanh tÎnh.
ñŒ tº sám hÓi rÒi, sáu cæn cùng ba nghiŒp trong såch, không l‡i
lÀm, cæn lành tu tÆp cÛng tr†n thanh tÎnh, thäy ÇŠu hÒi hÜ§ng
dùng trang nghiêm tÎnh Ç¶, kh¡p v§i chúng sanh, ÇÒng sanh vŠ
nÜ§c An DÜ«ng.
NguyŒn ÇÙc A Di ñà PhÆt thÜ©ng Ç‰n h¶ trì, làm cho cæn lành
cûa ÇŒ tº hiŒn tiŠn tæng tÃn, ch£ng mÃt nhân duyên tÎnh Ç¶, Ç‰n
gi© lâm chung, thân an lành niŒm chánh v»ng vàng, xem nghe
ÇŠu rõ ràng, tÆn m¡t thÃy ÇÙc A Di ñà cùng các thánh chúng,
tay cÀm Çài hoa ti‰p dÅn ÇŒ tº, trong khoäng sát na sanh ra
trÜ§c PhÆt, Çû Çåo hånh BÒ Tát, r¶ng Ç¶ kh¡p chúng sanh ÇÒng
thành PhÆt Çåo.
ñŒ tº sám hÓi phát nguyŒn rÒi quy mång Çänh lÍ :
Nam mô Tây phÜÖng C¿c låc th‰ gi§i, Çåi tØ Çåi bi, A Di ñà
NhÜ Lai, bi‰n pháp gi§i Tam Bäo. (1 låy)
(Låy xong ti‰p Nghi ThÙc tøng kinh...)
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*
Thích nghïa sám pháp
(1) PhiŠn não, nghiŒp nhÖn, quä báo, ba món ÇŠu hay làm
chÜ§ng ngåi ÇÜ©ng giäi thoát nên g†i: "Ba món chÜ§ng".
(2) ñem thân mång vŠ nÜÖng, giao phó cho PhÆt, Pháp, Tæng,
chính là nghïa cûa hai ch» "Nam mô".
(3) Nói Çû là Sám ma hÓi quá. "Sám ma" là ti‰ng Phån, nghïa
là "hÓi quá" tÙc là æn næn t¶i trÜ§c, ngØa gi» l‡i sau.
(4) Nhãn, nhï, tÏ, thiŒt, thân, š sáu cæn và ba nghiŒp thân khÄu - š.
(5) Gi‰t cha, gi‰t mË, gi‰t Thánh nhÖn, ác tâm làm thân PhÆt ra
máu, phá hòa hiŒp Tæng, g†i là næm t¶i nghÎch, n‰u phåm së bÎ
Ç†a vào ngøc Vô gián nên g†i là t¶i Vô gián - Ngøc Vô gián là
ch‡ th† kh° không có lúc nào ngØng ng§t.
(6) A Tu La, Súc sanh, Ngå qu›, ñÎa ngøc, các ÇÜ©ng Çó vui ít
kh° nhiŠu, do nghiŒp d» cäm ra.
(7) Bày l¶ t¶i l‡i ra trÜ§c Chúng NhÖn không chút giÃu che th©i
g†i là phát lÒ, trái v§i phú tàng (che giÃu). Có phát lÒ th©i t¶i
m§i tiêu, nhÜ bÎnh cäm mà Ç¥ng phát hån (ra mÒ hôi).

*
NGHI TH−C TRµ TỤNG
Bài Tán Lư Hương :
LÜ hÜÖng vØa ngún chiên Çàn
Khói xông pháp gi§i Çåo tràng cõi xa,
Lòng con kính ngÜ«ng thi‰t tha,
Ngºa mong chÜ PhÆt thÜÖng mà chÙng minh.
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Nam mô HÜÖng Vân Cái BÒ Tát Ma Ha Tát

(3 lÀn)

Chơn ngôn TÎnh pháp gi§i :
Án lam. (7 lÀn)
ChÖn ngôn tÎnh khÄu nghiŒp :
Tu rÎ tu rÎ ma ha tu rÎ tu tu rÎ ta bà ha. (3 lÀn)
ChÖn ngôn tÎnh ba nghiŒp :
Án ta phå bà phå thuÆt Çà ta phå, Çåt må ta phå bà phå thuÆt Ç¶
hám. (3 lÀn)
ChÖn ngôn ph° cúng dÜ©ng :
Án nga nga n¤ng tam bà phå phiŒt nh¿t ra hÒng. (3 lÀn)
Bài væn phát nguyŒn :
Nam mô thÆp phÜÖng thÜ©ng trø Tam Bäo. (3 lÀn)
Låy ÇÃng tam gi§i Tôn
Quy mång mÜ©i phÜÖng PhÆt
Nay con phát nguyŒn l§n
Trì tøng Kinh Hoa Nghiêm,
Trên ÇŠn bÓn Ön n¥ng.
DÜ§i cÙu kh° tam ÇÒ
N‰u có ai thÃy nghe
ñŠu phát bÒ ÇŠ tâm
Khi mãn báo thân này
Sanh qua cõi C¿c Låc.
Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt. (3 lÀn)
Bài kŒ khai kinh :
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PhÆt pháp cao siêu rÃt nhiŒm mÀu
Træm nghìn muôn ki‰p dÍ hay Çâu
Nay con nghe thÃy chuyên trì tøng
NguyŒn tÕ NhÜ Lai nghïa nhiŒm mÀu
Nam mô Hoa Nghiêm H¶i thÜ®ng PhÆt BÒ Tát Ma Ha Tát. (3
lÀn)

Kinh Đåi PhÜÖng Quäng PhÆt
HOA - NGHIÊM

PhÄm tÎnh hånh thÙ mÜ©i m¶t
Hán dÎch: ñåi SÜ PhÆt Xoa Nan ñà
ViŒt dÎch: Tÿ Kheo Thích Trí TÎnh
Hán b¶ thÙ mÜ©i bÓn
Lúc bÃy gi© Trí Thû BÒ Tát hÕi Væn Thù SÜ L®i BÒ Tát: "PhÆt
tº! BÒ Tát làm th‰ nào thân ng» š ba nghiŒp ÇÜ®c không l‡i
lÀm? Thân ng» š ba nghiŒp ÇÜ®c ch£ng t°n håi? Thân ng» š ba
nghiŒp ÇÜ®c không th‹ bÎ hûy hoåi? Thân ng» š ba nghiŒp ÇÜ®c
bÃt thÓi chuy‹n? Thân ng» š ba nghiŒp ÇÜ®c ch£ng dao Ç¶ng?
Thân ng» š ba nghiŒp ÇÜ®c thù th¡ng? Thân ng» š ba nghiŒp
ÇÜ®c thanh tÎnh? Thân ng» š ba nghiŒp ÇÜ®c vô nhiÍm? Thân
ng» š ba nghiŒp ÇÜ®c trí dÅn Çåo ?
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BÒ Tát làm th‰ nào ÇÜ®c sanh xÙ ÇÀy Çû? Chûng t¶c ÇÀy Çû?
Gia th‰ ÇÀy Çû? S¡c thân ÇÀy Çû? TÜ§ng måo ÇÀy Çû? NiŒm
ÇÀy Çû? HuŒ ÇÀy Çû? Hånh ÇÀy Çû? Vô úy ÇÀy Çû? Giác ng¶
ÇÀy Çû ?
BÒ Tát làm th‰ nào ÇÜ®c th¡ng huŒ? ñÜ®c ÇŒ nhÙt huŒ? ñÜ®c
tÓi thÜ®ng huŒ? ñÜ®c tÓi th¡ng huŒ? ñÜ®c vô lÜ®ng huŒ? ñÜ®c
vô sÓ huŒ? ñÜ®c bÃt tÜ nghì huŒ? ñÜ®c vô gi» Ç£ng huŒ? ñÜ®c
bÃt khä lÜ®ng huŒ? ñÜ®c bÃt khä thuy‰t huŒ ?
BÒ Tát làm th‰ nào ÇÜ®c: nhÖn l¿c, duyên l¿c, døc l¿c, phÜÖng
tiŒn l¿c, sª duyên l¿c, cÀn l¿c, quán sát l¿c, xa ma tha l¿c, tùy
bát xá na l¿c, tÜ duy l¿c ?
BÒ Tát làm th‰ nào ÇÜ®c: uÄn thiŒn xäo, xÙ thiŒn xäo, gi§i thiŒn
xäo, duyên khªi thiŒn xäo, døc gi§i thiŒn xäo, s¡c gi§i thiŒn
xäo, vô s¡c gi§i thiŒn xäo, quá khÙ thiŒn xäo, vÎ lai thiŒn xäo,
hiŒn tåi thiŒn xäo ?
BÒ Tát làm th‰ nào khéo tu tÆp: niŒm giác phÀn, tråch pháp giác
phÀn, tinh tÃn giác phÀn, hÌ giác phÀn, khinh an giác phÀn, ÇÎnh
giác phÀn, xä giác phÀn, không giác phÀn, vô tÜ§ng giác phÀn,
vô nguyŒn giác phÀn ?
BÒ Tát làm th‰ nào ÇÜ®c viên mãn: Çàn ba la mÆt, thi ba la mÆt,
s¢n ÇŠ ba la mÆt, tÿ lê gia ba la mÆt, thiŠn na ba la mÆt, bát nhã
ba la mÆt, tØ, bi, hÌ, xä ?
BÒ Tát làm th‰ nào ÇÜ®c thÆp l¿c: xÙ phi xÙ trí l¿c, quá vÎ hiŒn
tåi nghiŒp báo trí l¿c, cæn th¡ng liŒt trí l¿c, chûng chûng gi§i trí
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l¿c, chûng chûng giäi trí l¿c, nhÙt thi‰t chí xÙ Çåo trí l¿c, thiŠn
giäi thoát tam mu¶i nhiÍm tÎnh trí l¿c, túc trø niŒm trí l¿c, vô
chÜ§ng ngåi thiên nhãn trí l¿c, Çoån chÜ tÆp trí l¿c ?
BÒ Tát làm th‰ nào thÜ©ng ÇÜ®c s¿ thû h¶ cung kính cúng
dÜ©ng cûa: Thiên VÜÖng, Long VÜÖng, Då Xoa VÜÖng, Càn
Thát Bà VÜÖng, A Tu La VÜÖng, Ca Lâu La VÜÖng, KhÄn Na
La VÜÖng, Ma HÀu La Già VÜÖng, NhÖn VÜÖng, Phåm
VÜÖng?
BÒ Tát làm th‰ nào ÇÜ®c mình là nh»ng ch‡: y t¿a, cÙu Ç¶, ch‡
vŠ, ch‡ Ç‰n, là ÇuÓc, là sáng, là soi, là dÅn Çåo, th¡ng Çåo, ph°
Ç¶ cho tÃt cä chúng sanh ?
ñÓi v§i tÃt cä chúng sanh, BÒ Tát làm th‰ nào là: ÇŒ nhÙt, là
l§n, là th¡ng, là tÓi th¡ng, là diŒu, là c¿c diŒu, là thÜ®ng, là vô
thÜ®ng, là vô Ç£ng, là vô Ç£ng Ç£ng ? "
Væn Thù SÜ L®i BÒ Tát bäo Trí Thû BÒ Tát: "Lành thay PhÆt
tº! Nay Ngài vì muÓn nhiŠu l®i ích, nhiŠu an °n, thÜÖng xót th‰
gian, l®i låc thiên nhÖn mà hÕi nh»ng nghïa nhÜ vÆy.
PhÆt tº! N‰u BÒ Tát khéo døng tâm th©i ÇÜ®c tÃt cä công ÇÙc
th¡ng diŒu, nÖi PhÆt pháp ÇÜ®c tâm vô ngåi, ÇÜ®c trø nÖi Çåo
cûa tam th‰ chÜ PhÆt, trø theo chúng sanh h¢ng không bÕ r©i,
ÇŠu có th‹ thông Çåt Çúng các pháp tÜ§ng, dÙt tÃt cä ÇiŠu ác,
ÇÀy Çû tÃt cä ÇiŠu lành, së ÇÜ®c hình s¡c ÇŒ nhÙt nhÜ Ph° HiŠn,
ÇÀy Çû tÃt cä hånh nguyŒn, v§i tÃt cä pháp ÇŠu ÇÜ®c t¿ tåi, së là
Çåo sÜ thÙ hai cûa chúng sanh.
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PhÆt tº! BÒ Tát døng tâm th‰ nào mà có th‹ ÇÜ®c tÃt cä th¡ng
diŒu công ÇÙc ?
PhÆt tº lóng nghe Çây :
BÒ Tát ª nhà nên nguyŒn chúng sanh bi‰t nhà tánh không khÕi
s¿ bÙc ng¥t.
Hi‰u th© cha mË nên nguyŒn chúng sanh kính th© chÜ PhÆt h¶
dÜ«ng tÃt cä.
V® con h¶i h†p nên nguyŒn chúng sanh oán thân bình Ç£ng lìa
h£n tham trÜ§c.
N‰u gi» ÇÜ®c ngÛ døc nên nguyŒn chúng sanh nh° mÛi tên døc
rÓt ráo an °n.
KÏ nhåc tø h¶i nên nguyŒn chúng sanh vui nÖi chánh pháp rõ
nhåc ch£ng thÆt.
N‰u ª cung thÃt nên nguyŒn chúng sanh vào nÖi thánh ÇÎa trØ
h£n u‰ døc.
Lúc Çeo trang sÙc nên nguyŒn chúng sanh bÕ tÜ trang giä Ç‰n
ch‡ chÖn thÆt.
Lên trên lâu các nên nguyŒn chúng sanh lên lÀu chánh pháp
thÃy suÓt tÃt cä.
N‰u có bÓ thí nên nguyŒn chúng sanh bÕ ÇÜ®c tÃt cä lòng
không ái trÜ§c.
Chúng h¶i tø tÆp nên nguyŒn chúng sanh xä nh»ng tø pháp
thành nhÙt thi‰t trí.
N‰u ª ách nån nên nguyŒn chúng sanh tùy š t¿ tåi ch‡ làm vô
ngåi.
Lúc bÕ cÜ gia nên nguyŒn chúng sanh xuÃt gia vô ngåi tâm
ÇÜ®c giäi thoát.
Vào Tæng Già Lam nên nguyŒn chúng sanh diÍn thuy‰t các thÙ
pháp không tranh cãi.
ñ‰n Çåi ti‹u sÜ nên nguyŒn chúng sanh khéo th© SÜ trÜªng tÆp
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làm ÇiŠu lành.
CÀu xin xuÃt gia nên nguyŒn chúng sanh ÇÜ®c pháp bÃt thÓi
lòng không chÜ§ng ngåi.
Thoát bÕ tøc nhãn nên nguyŒn chúng sanh siêng tu cæn lành bÕ
nh»ng t¶i ách.
Cåo bÕ râu tóc nên nguyŒn chúng sanh lìa h£n phiŠn não rÓt ráo
tÎch diŒt.
ñ¡p y ca sa nên nguyŒn chúng sanh lòng không nhiÍm trÜ§c Çû
Çåo Çåi tiên.
Lúc chánh xuÃt gia nên nguyŒn chúng sanh ÇÒng PhÆt xuÃt gia
cÙu h¶ tÃt cä.
T¿ quy y PhÆt nên nguyŒn chúng sanh nÓi thånh PhÆt chûng
phát tâm vô thÜ®ng.
T¿ quy y Pháp nên nguyŒn chúng sanh sâu vào kinh tång trí
huŒ nhÜ bi‹n.
T¿ quy y Tæng nên nguyŒn chúng sanh thÓng lš Çåi chúng tÃt
cä vô ngåi.
Lúc th† h†c gi§i nên nguyŒn chúng sanh khéo h†c nÖi gi§i
ch£ng làm ÇiŠu ác.
Th† Xà Lê dåy nên nguyŒn chúng sanh ÇÀy Çû oai nghi ch‡ làm
chÖn thÆt.
Th† Hòa ThÜ®ng dåy nên nguyŒn chúng sanh vào trí vô sanh
Ç‰n ch‡ vô y.
Th† gi§i cø túc nên nguyŒn chúng sanh Çû các phÜÖng tiŒn
ÇÜ®c pháp tÓi th¡ng
N‰u vào nhà cºa nên nguyŒn chúng sanh lên nhà vô thÜ®ng an
trø bÃt Ç¶ng.
N‰u träi giÜ©ng tòa nên nguyŒn chúng sanh träi mª pháp lành
thÃy tÜ§ng chÖn thÆt.
Chánh thân Çoan t†a nên nguyŒn chúng sanh ngÒi bÒ ÇŠ tòa tâm
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không tham trÜ§c.
Lúc ngÒi ki‰t già nên nguyŒn chúng sanh cæn lành kiên cÓ ÇÜ®c
b¿c bÃt Ç¶ng.
Tu hành nÖi ÇÎnh nên nguyŒn chúng sanh dùng ÇÎnh phøc tâm
rÓt ráo không thØa.
N‰u tu pháp quán nên nguyŒn chúng sanh thÃy lš nhÜ thÆt tr†n
không tranh cãi.
Xä ngÒi ki‰t già nên nguyŒn chúng sanh quán sát hành pháp
ÇŠu quy tan mÃt.
Lúc Ç‹ chân ÇÙng nên nguyŒn chúng sanh tâm ÇÜ®c giäi thoát
an trø bÃt Ç¶ng.
N‰u cÃt chân lên nên nguyŒn chúng sanh khÕi bi‹n sanh tº Çû
các pháp lành.
Lúc m¥c quÀn dÜ§i nên nguyŒn chúng sanh m¥c nh»ng cæn lành
ÇÀy Çû h° thËn.
ChÌnh áo c¶t giäi nên nguyŒn chúng sanh ki‹m thúc cæn lành
ch£ng Ç‹ tan mÃt.
N‰u m¥c áo trên nên nguyŒn chúng sanh ÇÜ®c cæn lành l§n Ç‰n
b© pháp kia.
ñ¡p tæng già lê nên nguyŒn chúng sanh vào ngôi ÇŒ nhÙt ÇÜ®c
pháp bÃt Ç¶ng.
Tay cÀm nhành dÜÖng nên nguyŒn chúng sanh ÇŠu ÇÜ®c diŒu
pháp rÓt ráo thanh tÎnh.
Lúc nhæng nhành dÜÖng nên nguyŒn chúng sanh tâm š ÇiŠu
tÎnh nhai các phiŠn não.
Lúc Çåi ti‹u tiŒn nên nguyŒn chúng sanh bÕ tham sân si dËp trØ
ÇiŠu t¶i.
ViŒc rÒi Ç‰n nÜ§c nên nguyŒn chúng sanh trong pháp xuÃt th‰
qua Ç‰n mau chóng.
Rºa ráy thân nhÖ nên nguyŒn chúng sanh thanh tÎnh ÇiŠu nhu
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rÓt ráo không nhÖ.
XÓi nÜ§c trên tay nên nguyŒn chúng sanh ÇÜ®c tay thanh tÎnh
th† trì PhÆt pháp.
Dùng nÜ§c rºa m¥t nên nguyŒn chúng sanh ÇÜ®c tÎnh pháp môn
tr†n không nhÖ b®n.
Tay cÀm tích trÜ®ng nên nguyŒn chúng sanh lÆp h¶i bÓ thí bày
Çåo nhÜ PhÆt.
Tay cÀm Ùng khí nên nguyŒn chúng sanh thành t¿u pháp khí
th† tr©i ngÜ©i cúng.
BÜ§c chân lên ÇÜ©ng nên nguyŒn chúng sanh Ç‰n ch‡ PhÆt Çi
vào nÖi vô y.
N‰u ª nÖi ÇÜ©ng nên nguyŒn chúng sanh hay Çi ÇÜ©ng PhÆt
hÜ§ng pháp vô dÜ.
Theo ÇÜ©ng mà Çi nên nguyŒn chúng sanh noi tÎnh pháp gi§i
tâm không chÜ§ng ngåi.
ThÃy lên ÇÜ©ng cao nên nguyŒn chúng sanh khÕi h£n ba cõi
tâm không khi‰p nhÜ®c.
ThÃy xuÓng ÇÜ©ng thÃp nên nguyŒn chúng sanh tâm š khiêm
hå l§n cæn lành PhÆt.
ThÃy ÇÜ©ng quanh co nên nguyŒn chúng sanh bÕ Çåo bÃt chánh
trØ h£n ác ki‰n.
N‰u thÃy ÇÜ©ng th£ng nên nguyŒn chúng sanh tâm š chánh tr¿c
không dua không dÓi.
ThÃy ÇÜ©ng nhiŠu bøi nên nguyŒn chúng sanh xa lìa bøi b¥m
ÇÜ®c pháp thanh tÎnh.
ThÃy ÇÜ©ng không bøi nên nguyŒn chúng sanh thÜ©ng tu Çåi bi
tâm š nhuÀn thÃm.
N‰u thÃy ÇÜ©ng hi‹m nên nguyŒn chúng sanh trø chánh pháp
gi§i lìa nh»ng t¶i nån.
N‰u thÃy chúng h¶i nên nguyŒn chúng sanh nói pháp thÆm
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thâm tÃt cä hòa hiŒp.
N‰u thÃy trø l§n nên nguyŒn chúng sanh lìa tâm chÃp ngã
không có phÅn hÆn.
N‰u thÃy Tòng Lâm nên nguyŒn chúng sanh chÜ thiên và nhÖn
ch‡ nên kính lÍ.
N‰u thÃy núi cao nên nguyŒn chúng sanh cæn lành siêu thoát
không th‹ t¶t Çänh.
Lúc thÃy cây gai nên nguyŒn chúng sanh chóng ÇÜ®c c¡t bÕ
nh»ng gai tam Ç¶c.
ThÃy cây lá rÆm nên nguyŒn chúng sanh dùng ÇÎnh giäi thoát Ç‹
làm che chói.
N‰u thÃy hoa nª nên nguyŒn chúng sanh các pháp thÀn thông
nhÜ hoa Çua nª.
N‰u thÃy cây hoa nên nguyŒn chúng sanh tÜ§ng tÓt nhÜ hoa Çû
ba mÜÖi hai.
N‰u thÃy trái h¶t nên nguyŒn chúng sanh ÇÜ®c pháp tÓi th¡ng
chÙng Çåo bÒ ÇŠ.
N‰u thÃy sông l§n nên nguyŒn chúng sanh ÇÜ®c d¿ pháp lÜu
vào PhÆt trí häi.
N‰u thÃy b© ÇÀm nên nguyŒn chúng sanh chóng ng¶ diŒu pháp
nhÙt vÎ cûa PhÆt.
N‰u thÃy ao hÒ nên nguyŒn chúng sanh ng» nghiŒp hoàn toàn
hay khéo diÍn thuy‰t.
N‰u thÃy gi‰ng nÜ§c nên nguyŒn chúng sanh ÇÀy Çû biŒn tài
diÍn tÃt cä pháp.
N‰u thÃy suÓi chäy nên nguyŒn chúng sanh thêm l§n phÜÖng
tiŒn thiŒn cæn vô tÆn.
N‰u thÃy kiŠu l¶ nên nguyŒn chúng sanh r¶ng Ç¶ tÃt cä dÜ©ng
nhÜ cÀu Çò.
N‰u thÃy nÜ§c chäy nên nguyŒn chúng sanh ÇÜ®c š nguyŒn
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lành rºa nhÖ phiŠn não.
ThÃy d†n vÜ©n tÜ®c nên nguyŒn chúng sanh trong vÜ©n ngÛ
døc d†n såch cÕ ái.
ThÃy rØng vô Üu nên nguyŒn chúng sanh lìa h£n tham ái ch£ng
còn lo s®.
N‰u thÃy công viên nên nguyŒn chúng sanh siêng tu hånh lành
Ç‰n PhÆt bÒ ÇŠ.
ThÃy ngÜ©i nghiêm sÙc nên nguyŒn chúng sanh trang nghiêm
thân ÇËp ba mÜÖi hai tÜ§ng.
ThÃy không nghiêm sÙc nên nguyŒn chúng sanh bÕ nh»ng trang
sÙc Çû hånh ÇÀu Çà.
ThÃy ngÜ©i ham vui nên nguyŒn chúng sanh vui nÖi chánh
pháp Üa thích ch£ng bÕ.
ThÃy không ham vui nên nguyŒn chúng sanh trong s¿ h»u vi
lòng không Üa thích.
ThÃy ngÜ©i vui sÜ§ng nên nguyŒn chúng sanh thÜ©ng ÇÜ®c an
vui thích cúng dÜ©ng PhÆt.
ThÃy ngÜ©i kh° não nên nguyŒn chúng sanh ÇÜ®c cæn b°n trí
dÙt trØ s¿ kh°.
ThÃy ngÜ©i månh khÕe nên nguyŒn chúng sanh vào chÖn thÆt
huŒ tr†n không bÎnh kh°.
ThÃy ngÜ©i tÆt bŒnh nên nguyŒn chúng sanh bi‰t thân không
tÎch lìa s¿ tranh cãi.
ThÃy ngÜ©i xinh ÇËp nên nguyŒn chúng sanh v§i PhÆt BÒ Tát
thÜ©ng kính thÜ©ng tin.
ThÃy ngÜ©i xÃu xí nên nguyŒn chúng sanh v§i ÇiŠu bÃt thiŒn
ch£ng Üa ch£ng thích.
ThÃy ngÜ©i báo Ön nên nguyŒn chúng sanh v§i PhÆt BÒ Tát hay
bi‰t ân ÇÙc.
ThÃy ngÜ©i b¶i Ön nên nguyŒn chúng sanh v§i kÈ làm ác ch£ng
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trä thù oán.
N‰u thÃy Sa Môn nên nguyŒn chúng sanh ÇiŠu nhu tÎch tÎnh rÓt
ráo ÇŒ nhÙt.
ThÃy Bà La Môn nên nguyŒn chúng sanh gi» tr†n phåm hånh
lìa tÃt cä ác.
ThÃy ngÜ©i kh° hånh nên nguyŒn chúng sanh y nÖi kh° hånh
Ç‰n b¿c rÓt ráo.
ThÃy ngÜ©i hånh tÓt nên nguyŒn chúng sanh gi» bŠn chí hånh
ch£ng bÕ PhÆt Çåo.
ThÃy m¥c giáp trø nên nguyŒn chúng sanh thÜ©ng m¥c giáp
lành Ç‰n pháp vô sÜ.
ThÃy không võ trang nên nguyŒn chúng sanh lìa h£n tÃt cä
nh»ng nghiŒp bÃt thiŒn.
ThÃy ngÜ©i luÆn nghÎ nên nguyŒn chúng sanh ÇŠu dËp phá ÇÜ®c
tÃt cä dÎ luÆn.
ThÃy ngÜ©i chánh mång nên nguyŒn chúng sanh ÇÜ®c mång
thanh tÎnh không dÓi giä dång.
N‰u thÃy QuÓc vÜÖng nên nguyŒn chúng sanh ÇÜ®c làm pháp
vÜÖng thÜ©ng chuy‹n chánh pháp.
N‰u thÃy vÜÖng tº nên nguyŒn chúng sanh tØ pháp hóa sanh mà
làm PhÆt tº.
N‰u thÃy trÜªng giä nên nguyŒn chúng sanh xét Çoán sáng suÓt
ch£ng làm ÇiŠu ác.
N‰u thÃy Çåi thÀn nên nguyŒn chúng sanh niŒm tÆp ÇiŠu thiŒn.
N‰u thÃy thành quách nên nguyŒn chúng sanh ÇÜ®c thân kiên
cÓ tâm không hèn nhác.
N‰u thÃy kinh Çô nên nguyŒn chúng sanh công ÇÙc ÇÒng nhóm
lòng luôn vui vÈ.
ThÃy ª rØng v¡ng nên nguyŒn chúng sanh Çáng ÇÜ®c tr©i ngÜ©i
ca ng®i kính ngÜ«ng.
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Vào xóm khÃt th¿c nên nguyŒn chúng sanh nhÆp thâm pháp
gi§i tâm không chÜ§ng ngåi.
ñ‰n cºa nhà ngÜ©i nên nguyŒn chúng sanh vào trong tÃt cä cºa
nhà PhÆt pháp.
Vào nhà ngÜ©i rÒi nên nguyŒn chúng sanh ÇÜ®c vào PhÆt thØa
ba th©i bình Ç£ng.
ThÃy không thí xä nên nguyŒn chúng sanh thÜ©ng ch£ng bÕ r©i
pháp công ÇÙc l§n.
ThÃy ngÜ©i thí xä nên nguyŒn chúng sanh ÇÜ®c bÕ lìa h£n kh°
ba ác Çåo.
N‰u thÃy bát không nên nguyŒn chúng sanh tâm š thanh tÎnh
trÓng såch phiŠn não.
N‰u thÃy bát ÇÀy nên nguyŒn chúng sanh ÇÀy Çû tr†n vËn tÃt cä
thiŒn pháp.
N‰u ÇÜ®c cung kính nên nguyŒn chúng sanh cung kính tu hành
tÃt cä PhÆt pháp.
Ch£ng ÇÜ®c cung kính nên nguyŒn chúng sanh ch£ng làm tÃt cä
nh»ng ÇiŠu bÃt thiŒn.
ThÃy ngÜ©i h° thËn nên nguyŒn chúng sanh Çû hånh h° thËn
che gi» cæn thân.
ThÃy ngÜ©i h° thËn nên nguyŒn chúng sanh lìa bÕ không thËn
trø Çåo Çåi tØ.
ñÜ®c th¿c phÄm ngon nên nguyŒn chúng sanh ÇŠu ÇÜ®c mãn
nguyŒn không lòng tham muÓn.
ñÜ®c th¿c phÄm dª nên nguyŒn chúng sanh ai cÛng ÇŠu ÇÜ®c
pháp vÎ tam mu¶i.
ñÜ®c vÆt th¿c mŠm nên nguyŒn chúng sanh huân tÆp Çåi bi tâm
š nhu nhuy‰n.
ñÜ®c vÆt th¿c cÙng nên nguyŒn chúng sanh tâm không nhiÍm
trÜ§c dÙt h‰t tham ái.
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N‰u lúc æn cÖm nên nguyŒn chúng sanh æn món thiŠn duyŒt
pháp hÌ no Çû.
Lúc th† mùi vÎ nên nguyŒn chúng sanh ÇÜ®c PhÆt thÜ®ng vÎ
cam l¶ ÇÀy Çû.
Lúc æn cÖm xong nên nguyŒn chúng sanh viŒc làm ÇŠu xong Çû
nh»ng PhÆt pháp.
N‰u lúc thuy‰t pháp nên nguyŒn chúng sanh biŒn luÆn vô tÆn
tuyên r¶ng pháp y‰u.
Lúc ra khÕi nhà nên nguyŒn chúng sanh thâm nhÆp PhÆt trí khÕi
h£n ba cõi.
N‰u lúc xuÓng nÜ§c nên nguyŒn chúng sanh vào nhÙt thi‰t trí
rõ ba th©i ÇÒng.
T¡m rºa thân th‹ nên nguyŒn chúng sanh thân tâm không nhÖ
trong ngoài sáng såch.
Mùa n¡ng nóng Ç¶c nên nguyŒn chúng sanh bÕ lìa kh° não tÃt
cä ÇŠu h‰t.
H‰t n¡ng vØa mát nên nguyŒn chúng sanh chÙng pháp vô
thÜ®ng rÓt ráo mát mÈ.
Lúc Ç†c tøng kinh nên nguyŒn chúng sanh thuÆn l©i PhÆt dåy
t°ng trì ch£ng quên.
N‰u ÇÜ®c thÃy PhÆt nên nguyŒn chúng sanh ÇÜ®c vô ngåi nhãn
thÃy tÃt cä PhÆt.
Lúc ng¡m kÏ PhÆt nên nguyŒn chúng sanh ÇŠu nhÜ Ph° HiŠn
xinh ÇËp nghiêm tÓt.
Lúc thÃy tháp PhÆt nên nguyŒn chúng sanh tôn tr†ng nhÜ tháp
th† tr©i ngÜ©i cúng.
Cung kính xem tháp nên nguyŒn chúng sanh chÜ thiên và ngÜ©i
cùng nhau chiêm ngÜ«ng.
ñänh lÍ tháp PhÆt nên nguyŒn chúng sanh tÃt cä tr©i ngÜ©i
ch£ng thÃy Çänh ÇÜ®c.
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ñi nhiÍu tháp PhÆt nên nguyŒn chúng sanh tu hành không trái
thành nhÙt thi‰t trí.
NhiÍu tháp ba vòng nên nguyŒn chúng sanh siêng cÀu PhÆt Çåo
lòng không bi‰ng trÍ.
Khen công ÇÙc PhÆt nên nguyŒn chúng sanh ÇŠu Çû công ÇÙc
ca ng®i vô tÆn.
Khen tÜ§ng häo PhÆt nên nguyŒn chúng sanh thành t¿u PhÆt
thân chÙng pháp vô tÜ§ng.
N‰u lúc rºa chân nên nguyŒn chúng sanh Çû sÙc thÀn túc ch‡ Çi
vô ngåi.
Ngû nghÌ phäi th©i nên nguyŒn chúng sanh thân ÇÜ®c an °n
lòng không Ç¶ng loån.
Ngû vØa tÌnh giÃc nên nguyŒn chúng sanh tÃt cä trí giác ngó
kh¡p mÜ©i phÜÖng.
PhÆt tº! N‰u chÜ BÒ Tát døng tâm nhÜ vÆy th©i ÇÜ®c tÃt cä
công ÇÙc th¡ng diŒu. TÃt cä th‰ gian: chÜ Thiên, Ma, Phåm, Sa
Môn, Bà La Môn, Càn Thát Bà, A Tu La, v.v... nhÅn Ç‰n tÃt cä
Thanh Væn, Duyên Giác không th‹ làm lay Ç¶ng ÇÜ®c".

Ma Ha Bát Nhã Ba La MÆt Đa Tâm Kinh
Quán-t¿-tåi BÒ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mÆt Ça th©i, chi‰u
ki‰n ngÛ uÄn giai không, Ç¶ nhÃt thi‰t kh° ách.
"Xá-l®i-tº, S¡c bÃt dÎ Không, Không bÃt dÎ S¡c, S¡c tÙc thÎ
Không, Không tÙc thÎ S¡c. Th†, TÜªng, Hành, ThÙc diŒc phøc
nhÜ thÎ".
Xá-l®i-tº! thÎ chÜ pháp không tÜ§ng, bÃt sanh, bÃt diŒt, bÃt cÃu,
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bÃt tÎnh, bÃt tæng, bÃt giäm. ThÎ cÓ không trung vô s¡c, vô th†,
tÜªng, hành thÙc; vô nhãn, nhï, tÌ, thiŒt, thân, š; vô s¡c, thanh,
hÜÖng, vÎ, xúc, pháp; vô nhãn gi§i, nãi chí vô š thÙc gi§i, vô
Vô minh diŒc vô Vô minh tÆn, nãi chí vô lão tº, diŒc vô lão tº
tÆn; vô Kh°, TÆp, DiŒt, ñåo, vô Trí diŒc vô ñ¡c.
Dï vô sª Ç¡c cÓ, BÒ ÇŠ tát ÇÕa y Bát nhã Ba la mÆt Ça cÓ tâm vô
quái ngåi, vô quái ngåi cÓ vô h»u khûng bÓ, viÍn ly Çiên Çäo
m¶ng tÜªng, cÙu cánh Ni‰t bàn. Tam th‰ chÜ PhÆt, y Bát nhã
Ba la mÆt Ça cÓ, Ç¡c A nÆu Ça la tam miŒu tam bÒ ÇŠ.
CÓ tri Bát nhã Ba la mÆt Ça, thÎ Çåi thÀn chú, thÎ Çåi minh chú,
thÎ vô thÜ®ng chú, thÎ vô Ç£ng Ç£ng chú, næng trØ nhÃt thi‰t
kh°, chÖn thiŒt bÃt hÜ.
CÓ thuy‰t Bát nhã Ba la mÆt Ça chú, tÙc thuy‰t chú vi‰t:
"Y‰t Ç‰ y‰t Ç‰, ba la y‰t Ç‰, ba la tæng y‰t Ç‰ BÒ ÇŠ tát bà ha".

Tiêu tai cát tÜ©ng thÀn chú :
Nam mô tam mãn Ça mÅu Çà nÅm, a bát ra Ç‹ hå Ça xá, ta nän
nÅm, Çát ÇiŒt tha. Án khÜ khÜ, khÜ hê, khÜ hê, hÒng hÒng, nhÆp
phå ra, nhÆp phå ra, bát ra nhÆp phå ra, bát ra nhÆp phå ra, Ç‹
s¡c sá, Ç‹ s¡c sá, s¡c trí rÎ, s¡c trí rÎ, ta phÃn tra, ta phÃn tra,
phi‰n Ç‹ ca, thÃt rÎ duŒ ta phå ha. (3 lÀn)

*
T¿ quy và Đänh lÍ :
- T¿ quy y PhÆt, xin nguyŒn chúng sinh, th‹ theo Çåo cä, phát
lòng vô thÜ®ng. (1 låy)
- T¿ quy y Pháp, xin nguyŒn chúng sinh, thÃu rõ kinh tång, trí
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huŒ nhÜ bi‹n. (1 låy)
- T¿ quy y Tæng, xin nguyŒn chúng sinh, thÓng lš Çåi chúng,
h‰t thäy không ngåi. (1 låy)
*
HÒi hÜ§ng tiêu trØ nghiŒp chÜ§ng :
NguyŒn tiêu ba chÜ§ng trØ phiŠn não,
NguyŒn chÖn trí tuŒ thÜ©ng sáng tÕ,
NguyŒn bao t¶i chÜ§ng thäy tiêu trØ,
Ki‰p ki‰p thÜ©ng tu BÒ tát Çåo.
*
HÒi hÜ§ng chúng sinh :
NguyŒn Çem công ÇÙc này,
HÜ§ng vŠ kh¡p tÃt cä.
ñŒ tº và chúng sinh,
ñŠu tr†n thành PhÆt Çåo.
*
Sáng ngày Chû NhÆt 03.8.97 có lÍ th† BÒ Tát Gi§i tåi gia cho
hÖn 150 gi§i tº. ñây cÛng là con sÓ k› løc mà quš PhÆt Tº Çã
phát nguyŒn trong khóa Tu H†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ nÀy.
Kh¡p các nÜ§c tåi Âu Châu cho Ç‰n gi© nÀy gÀn 500 vÎ th† BÒ
Tát Gi§i tåi gia. N‰u k‹ luôn sÓ Çã th† tåi ViŒt Nam ch¡c cÛng
trên dÜ§i 1.000 vÎ. Còn sÓ th† Tam Quy NgÛ Gi§i ch¡c cÛng
không dÜ§i 100.000 ngÜ©i. ñây là nh»ng PhÆt Tº thuÀn thành
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bi‰t hy sinh và phøng s¿ cho Tam Bäo.
ChiŠu ThÙ Sáu ngày 01 tháng 8 vào lúc 15 gi© có phÀn khai thÎ
cûa ThÜ®ng T†a TrÜªng Ban ñiŠu Hành hÖn 2 ti‰ng ÇÒng hÒ
Çã ÇÜ®c nhiŠu h†c viên, k‹ cä l§p xuÃt gia chæm chú l¡ng nghe
Ç‹ h†c hÕi và th¿c hành trong cu¶c sÓng cûa mình. L©i khai thÎ
nÀy rÃt quan tr†ng cho m†i ngÜ©i; nên cä chánh ÇiŒn hôm Çó
không còn ch‡ nào trÓng cä.
ñ‰n tÓi ThÙ Sáu, khóa h†c b¡t ÇÀu vào nŠ n‰p nhÜ Th©i Khóa
Bi‹u Çã ÇŠ s¤n. Riêng ngày ThÙ Bäy 02.8.97 là ngày K› NiŒm
10 Næm Thành LÆp Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi ñÙc nên có
chÜÖng trình sinh hoåt riêng và m¶t sÓ quš ThÀy Çã tham gia lÍ
k› niŒm nÀy tØ 14 Ç‰n 16 gi© chiŠu. Các h†c viên cÛng Çã cùng
chung vui v§i Gia ñình PhÆt Tº và tÓi Çó vào lúc 19 Ç‰n 21
gi©, m¶t chÜÖng trình væn nghŒ rÃt Ç¥c s¡c cûa Gia ñình PhÆt
Tº trên toàn nÜ§c ñÙc trình diÍn cÛng Çã ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i
hiŒn diŒn tán thÜªng. Tuy ngày nÀy hÖi bÆn r¶n; nhÜng các h†c
viên vÅn không bÕ m¶t th©i giäng nào.
Vào ngày 05.8.97 nhÜ thÜ©ng lŒ ª gi»a khóa h†c, các h†c viên
ÇÜ®c nghÌ xä hÖi, chÖi væn nghŒ, trong khi m¶t sÓ quš ThÀy và
quš PhÆt Tº h†p trong Ñy Ban Giäi TrØ Pháp Nån Ç‹ ki‹m
Çi‹m m¶t sÓ công viŒc Çã qua cÛng nhÜ bàn Ç‰n m¶t sÓ công
viŒc cho tÜÖng lai gÀn.
ThÀy Nh¿t Trí và ThÀy LŒ Nguyên là hai ThÀy trÈ ÇÜ®c quÀn
chúng PhÆt Tº m‰n m¶. Quš ThÀy có th‹ ca tân nhåc lÅn c°
nhåc, không thua gì các nghŒ sï chuyên nghiŒp ngoài Ç©i.
Ngày 06 và ngày 07 tháng 8 h†c ti‰p. Riêng ngày 8 thì các h†c
viên có nhiŠu thì gi© hÖn Ç‹ làm các viŒc nhÜ: Quy Y Tam Bäo
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sau khóa lÍ công phu khuya. Næm nay chÌ có 20 ngÜ©i quy y.
Vì Ça sÓ Çã quy y tØ lâu rÒi.
Vào lúc 9 gi© rÜ«i sáng ngày 08.8.97, các h†c viên cûa 2 l§p
ÇŠu lo thi. ThÆt s¿ ra viŒc thi cº ª nh»ng trÜ©ng h®p nÀy cÛng
không cÀn thi‰t l¡m; nhÜng vì lë Ç‹ tr¡c nghiŒm låi sÙc h†c cûa
mình; nên quš ThÀy Çã ra ÇŠ thi cho các h†c viên làm bài.
Riêng khóa 2 chÌ có ThÜ®ng T†a Thích NhÃt ChÖn và tôi cho
ÇŠ thi, còn ThÜ®ng T†a Thích ThiŒn HuŒ và ThÜ®ng T†a Thích
Trí Minh thì không cho. Còn l§p 1, quš ThÀy, quš Cô ÇŠu ra ÇŠ
cho các h†c viên. Bên l§p 1 næm nay có Giáo sÜ Ti‰n sï Lâm
NhÜ Tång Ç‰n tØ Úc, hÜ§ng dÅn vŠ PhÆt Giáo NhÆt Bän. Ni SÜ
Thích N» Thanh Hà, ñåi ñÙc Thích Quäng HiŠn, ñåi ñÙc
Thích An Chí, ThÜ®ng T†a Thích NhÃt ChÖn và ThÜ®ng T†a
Thích Trí Minh Çäm trách. L§p nÀy cÛng có bài thi tr¡c
nghiŒm; nhÜng tôi chÌ xin ÇÖn cº nÖi l§p 2 Ç‹ quš vÎ có m¶t cái
nhìn t°ng quát vŠ viŒc h†c và thi cûa kÿ nÀy.

ñŠ thi tr¡c nghiŒm L§p 2
Giäng sÜ :
ThÜ®ng T†a Thích NhÃt ChÖn
ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n
ThÜ®ng T†a Thích Trí Minh
ThÜ®ng T†a Thích ThiŒn HuŒ
H†c viên:
M‡i câu hÕi có 4 câu trä l©i
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ChÌ Çánh ( x ) vào 1 câu Çúng nhÃt
Ví dø:
1. Quy Y Tam Bäo có nghïa là :
A. Quy y PhÆt
B. Quy y Pháp
C. Quy y Tæng
D. Cä 3 câu trên ÇŠu Çúng.

Giäng sÜ: ThÜ®ng T†a Thích NhÃt ChÖn
Gi§i luÆt tåi gia
1. Khi PhÆt nói ra Gi§i thì lúc Çó Gi§i ÇÜ®c g†i là:
A. Gi§i pháp
B. Gi§i th‹
C. Gi§i hành
D. Ba câu trên ÇŠu Çúng
2. Khi ngÜ©i th† Gi§i th† nåp Gi§i pháp vào tâm mình thì lúc
Ãy Gi§i pháp ÇÜ®c g†i là:
A. Gi§i pháp
B. Gi§i tÜ§ng
C. Gi§i th‹
D. Ba câu trên ÇŠu sai.
3. TrÜ§c khi th† nåp Gi§i cÀn phäi:
A. Sám hÓi
B. ChuÄn bÎ tÆp phát tâm và quán cänh
C. Hai câu trên ÇŠu Çúng
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D. Ba câu trên ÇŠu sai
4. Trong ti‰n trình th† Gi§i, khi Ç¡c Gi§i th‹ là vào lúc:
A. TrÜ§c khi th† Tam quy
B. ñang khi th† Tam quy
C. Sau khi th† Tam quy
D. Sau khi tam k‰t xong
5. Khi th† Gi§i, muÓn Ç¡c Gi§i th‹, b¡t bu¶c phäi:
A. Phát tâm thuÀn tr†ng
B. L¥p låi Çúng theo l©i cûa gi§i sÜ
C. Quán tÜªng Çúng cách
D. Ba câu trên ÇŠu Çúng
Giäng sÜ: ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n
Kinh Hoa Nghiêm: PhÄm TÎnh Hånh
1. Kinh Hoa Nghiêm, ñÙc PhÆt nói ra trong:
A. 49 ngày
B. 25 ngày
C. 21 ngày
D. 30 ngày
2. PhÄm TÎnh Hånh n¶i dung nói vŠ:
A. Cách hành trì gi§i luÆt
B. Theo luÆt Tÿ Ni
C. Dành cho cä xuÃt gia và tåi gia
D. Cä ba câu trên ÇŠu Çúng
3. TÙ y có nghïa là:
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A. BÓn phép nÜÖng t¿a
B. Quy y PhÆt, quy y Pháp, quy y Tæng, quy y chánh pháp gi§i
C. NgÜ©i tu sÓng b¢ng phÜÖng pháp Çi khÃt th¿c, æn m‡i ngày
m¶t b»a. Sau khi æn, ngû dÜ§i gÓc cây. N‰u bŒnh thì uÓng
thuÓc TrÀn Bà và chÌ có ba y, m¶t bình bát.
D. Câu A và câu C ÇŠu Çúng.
4. Vô SÜ t¿ chÙng nghïa là:
A. Không có ThÀy mà mình t¿ chÙng Çåo
B. Ngoài ñÙc PhÆt ra không ai có th‹ ÇÜ®c
C. Câu A và B Çúng
D. TÃt cä ÇŠu sai
5. Hoa Nghiêm kinh thu¶c vŠ:
A. ñåi ThØa PhÆt Giáo
B. Trung ThØa PhÆt Giáo
C. Ti‹u ThØa PhÆt Giáo
D. TÃt cä 3 câu trên ÇŠu Çúng.

*
Riêng l§p Oanh VÛ do SÜ Cô Thích N» Minh Hi‰u hÜ§ng dÅn
vŠ giáo lš và các anh chÎ Huynh TrÜªng Çã chæm sóc cho các
em m¶t cách tÆn tình và Phø Huynh cûa các em cÛng rÃt hài
lòng. ñ‹ chiŠu hôm b‰ giäng vào ngày 08.8.97 các em lên trên
bàn danh d¿ lãnh nh»ng phÀn thÜªng toàn Ç¶i, phÀn thÜªng giÕi
ti‰ng ViŒt v.v... Çã làm cho báo chí ÇÎa phÜÖng và Çài truyŠn
hình ghi nhiŠu hình änh thÆt ÇÆm nét vŠ các em Oanh VÛ nÀy.
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ChÜÖng Trình LÍ B‰ Måc
Khóa Tu H†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ 9
ngày 08.08.1997 lúc 15.00 gi©
- Cung thÌnh chÜ tôn ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc Tæng Ni
- DiÍn væn b‰ måc cûa Ban T° ChÙc
- ThÜ®ng T†a, TrÜªng Ban ñiŠu Hành GHPGVNTN Âu Châu
ban Çåo tØ
- L©i phát bi‹u cûa Bà ThÎ TrÜªng Pfaffenhofen
- L©i phát bi‹u cûa Ông Manfred Brandt
- T¥ng hoa quan khách
- T¥ng quà cho các em Oanh VÛ
- Tøng kinh hÒi hÜ§ng - tøng Bát Nhã
- TiÍn ÇÜa quan khách
- Trao tÎnh tài cúng dÜ©ng chÜ Tæng Ni
- Rút Üu khuy‰t Çi‹m trong khóa h†c, cûa:
- ThÜ®ng T†a Ho¢ng Pháp
- ThÜ®ng T†a Giáo Døc
- HuÃn thÎ cûa ThÜ®ng T†a, Chi B¶ TrÜªng GHPGVNTN ñÙc
QuÓc
- Phát bi‹u cäm tÜªng cûa Giáo sÜ Lâm NhÜ Tång
- Phát ChÙng ChÌ và phÀn thÜªng:
- Bän Ghi Công ñÙc
- ChÙng ChÌ Tu H†c
- Cäm tÜªng cûa h†c viên Thû khoa l§p 1, 2
- Cäm tÜªng cûa h†c viên Çåi diŒn tØng quÓc gia
- Chøp hình lÜu niŒm.
*
*
*
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DiÍn væn b‰ måc cûa Ban T° ChÙc
Ngày 08.08.1997
Nam Mô B°n SÜ Thích Ca Mâu PhÆt
Kính båch chÜ tôn ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc, Tæng Ni,
Kính thÜa quš vÎ quan khách,
Kính thÜa quš Cô Bác, Anh ChÎ Em bån Çåo,
Bu°i lÍ khai måc khóa tu h†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ 9 ÇÜ®c
t° chÙc rÃt long tr†ng nhÜng không kém phÀn trang nghiêm nÖi
Çây Çúng m¶t tuÀn. Chúng con, chúng tôi tÜªng chØng nhÜ m§i
hôm qua, th‰ mà nay Çã k‰t thúc. Th©i gian trôi thÆt nhanh,
không Ç®i bÃt cÙ ai. Phàm bÃt cÙ s¿ viŒc gì có b¡t ÇÀu thì tÃt
nhiên có chÃm dÙt.
Trong ngày khai giäng, con, chúng tôi Çã bày tÕ lòng tôn
kính, Çänh lÍ chÜ Tôn ñÙc, lòng hân hoan và vui mØng Ç‰n
quan khách và tÃt các Cô Bác, Anh ChÎ bån Çåo, con, chúng tôi
không muÓn lÆp låi.
HÖn m¶t lÀn chúng con có nghe m¶t Hòa ThÜ®ng nói: "PhÆt
Pháp cao sâu, Minh SÜ khó g¥p", th‰ mà khóa tu này chúng con
không nh»ng g¥p ÇÜ®c m¶t Minh SÜ mà có Ç‰n trên 40 Minh
SÜ. ñiŠu mà trÜ§c Çây chúng con chÜa dám nghï t§i.
Vì vÆy mà hàng hàng l§p l§p PhÆt Tº tØ muôn phÜÖng dËp
cä các thú vui trong dÎp hè, bÕ công æn viŒc làm, gác låi viŒc
nhà, quy t¿u vŠ Çây Ç‹ nghe, h†c và hành hånh PhÆt do chÜ Tôn
ñÙc truyŠn Çåt.
Con, chúng tôi xin dÜ®c phép báo trình lên chÜ Tôn ñÙc,
quš vÎ quan khách và Cô Bác, Anh ChÎ bån Çåo phÀn hành
trách nhiŒm nhÜ sau:
1. Nhân s¿
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2. Tài chánh
3. Cäm nghï
A. Nhân S¿
Tính Ç‰n hôm nay có 587 PhÆt Tº tham d¿, trong Çó có cä
thành viên Gia ñình PhÆt Tº, sinh viên Çåi h†c Oanh VÛ và
m¶t sÓ làm công quä, chÜa k‹ 44 Tæng Ni, nâng t°ng sÓ: 631
vÎ.
V§i sÓ trên có: 281 Nam - 306 N»
ñã vŠ 133 ngÜ©i. HiŒn còn 498 ngÜ©i
PhÆt Tº nam cao tu°i nhÃt là cø NguyÍn Xuân Tân, pháp
danh ThiŒn Thanh, 77 tu°i, thu¶c Chi H¶i Mannheim-ñÙc; cø
Lê Væn Bäo, pháp danh Quäng T¿, 75 tu°i, ñan Måch.
Phía n» ngÜ©i cao tu°i nhÃt là cø ñ‡ ThÎ Sanh, pháp danh
ñÒng Ng†c, 83 tu°i, thu¶c Chi H¶i Stuttgart-ñÙc.
SÓ 587 PhÆt Tº vŠ tham d¿ khóa h†c Ç‰n tØ 13 quÓc gia,
chúng con, chúng tôi xin ÇÜ®c gi§i thiŒu tØng quÓc gia có PhÆt
Tº tham d¿, lÀn lÜ®t theo thÙ t¿ quÓc gia nào có ngÜ©i tham d¿
nhiŠu nhÃt.
TrÜ§c h‰t là ñÙc QuÓc có: 409 gÒm chung Çoàn viên
GñPT, sinh viên Oanh VÛ và công quä. Låi m¶t lÀn n»a, ñÙc
QuÓc chúng con xin tåm gi» chi‰c áo vàng và chi‰c Cúp vô
ÇÎch thêm m¶t næm, nói theo danh tØ th‹ thao. ñ‹ rÒi m¶t Çåi sÜ
ÇÜ®c nhiŠu PhÆt Tº ngÜ«ng m¶, Çó là ThÜ®ng T†a Thích Trí
Minh phäi thÓt lên: "ñÙc th¡ng - ñÙc th¡ng", câu nói hàm š 2
nghïa:
- Vinh quang trong chi‰n th¡ng
- B¶ phÆn kŠm hãm không còn tác døng.
Hàng PhÆt Tº chúng con luôn ÇŠ cao cänh giác, không t¿
mãn, không t¿ kiêu, xao lãng b°n phÆn bäo vŒ và hành trì
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chánh pháp. Trái låi không ngØng tìm tòi h†c hÕi Ç‹ ti‰n tu
thêm n»a.
Kính båch chÜ Tôn ñÙc - ThÜa quš vÎ,
Thành quä hôm nay Çåt ÇÜ®c không phäi ngÅu nhiên và
cÛng không phäi m¶t s§m m¶t chiŠu mà có. Tuy PhÆt Tº tåi
ñÙc có m¶ Çåo, muÓn quay vŠ nÜÖng t¿a Tam Bäo, dÓc lòng
dÙt bÕ Tham, Sân, Si, quy‰t tâm gi» Çúng NgÛ gi§i; nhÜng phäi
k‹ là nh© ThÜ®ng T†a, Chi B¶ TrÜªng GHPGVNTN ñÙc và
cÛng là ViŒn chû Chùa Viên Giác Hannover Çã dành rÃt nhiŠu
th©i gi©, dày công hÜ§ng dÅn, uÓn n¡n, dåy d‡ và sºa ch»a.
Nh¡c Ç‰n Chùa Viên Giác, t§i gi© phút này Viên Giác T¿
quä là m¶t ngôi chùa l§n nhÃt và ÇËp nhÃt ñÙc QuÓc, n‰u
không muÓn nói cä Âu Châu, nhÜng quä thÆt là vÆy.
Nh»ng PhÆt Tº có dÎp hành hÜÖng hay khách du lÎch Ç‰n
ñÙc mà không Ç‰n Viên Giác m¶t lÀn, Çó là ÇiŠu thi‰u sót, mÃt
mát rÃt l§n. Nghe không b¢ng thÃy, thÃy không b¢ng ti‰p xúc
v§i m†i ngÜ©i trong vài ngày tåi chùa së rõ chÜÖng trình hoåt
Ç¶ng hàng ngày ra sao. ñ‹ chÙng minh ÇiŠu Çó, ngày 15, 16, 17
tháng 8 næm 1997 t§i Çây, Chùa có t° chÙc ñåi LÍ Vu Lan Báo
Hi‰u. Xin m©i quš vÎ hãy Ç‰n thº m¶t lÀn.
Kính båch chÜ Tôn ñÙc,
Kính thÜa quš vÎ,
Trong tÜÖng lai gÀn, có th‹ 1 ho¥c 2 næm n»a là cùng, Viên
Giác së ÇÜ®c x‰p vào hàng thÙ Ç‹ nhÜ©ng låi cho m¶t ngôi
chùa tân tåo, bŠ th‰ hÖn, quy mô hÖn, ÇËp Çë hÖn vŠ m¥t ki‰n
trúc v§i t°ng th‹ tân kÿ, t†a låc ngoåi ô thû Çô ánh sáng Paris,
Pháp, trên m¶t vÎ trí h‰t sÙc ngoån møc dành cho m¶t cänh Già
Lam. ñó là Chùa Khánh Anh m§i.
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Khánh Anh có cao r¶ng, có quy mô m†i m¥t, GHPGVNTN
Âu Châu có cÖ duyên thuÆn tiŒn phát tri‹n bŠ sâu cÛng nhÜ bŠ
r¶ng. Chánh pháp tåi Châu Âu m§i ÇÜ®c ho¢ng dÜÖng r¶ng
kh¡p và kh‰ h®p. NgÜ©i PhÆt Tº Âu Châu m§i hãnh diŒn và
ngÄng cao ÇÀu, sánh vai cùng các tôn giáo l§n khác, nhÃt là tåi
Âu Châu, quÓc giáo chÜa phäi là PhÆt Giáo.
Kính thÜa quš vÎ,
Chùa Khánh Anh Çang th©i kÿ xây cÃt. ViŒc hoàn tÃt s§m
hay mu¶n, lâu hay mau, chóng hay chÀy là tùy nÖi tâm PhÆt Tº.
Ch¡c ch¡n tâm Çåo cûa quš vÎ có m¥t hôm nay së Çóng góp
không nhÕ vào viŒc hoàn thành ngôi chùa m§i này. Chúng tôi
cÛng ÇÜ®c bi‰t có rÃt nhiŠu vÎ có m¥t nÖi Çây cÛng Çã cúng
dÜ©ng rÒi, kÿ này n‰u có phát tâm n»a cÛng không sao, trái låi
công ÇÙc Ãy låi còn vô lÜ®ng.
Kính båch chÜ Tôn ñÙc,
Kính thÜa quš vÎ,
Sau ñÙc Ç‰n Pháp ÇÙng thÙ nhì v§i 92 PhÆt Tº
- Thøy Sï ÇÙng hàng thÙ 3 v§i:
29 PhÆt Tº
- Hòa Lan ÇÙng hàng thÙ 4 v§i:
14 PhÆt Tº
- Na Uy ÇÙng hàng thÙ 5 v§i:
12 PhÆt Tº
- BÌ ÇÙng hàng thÙ 6 v§i:
10 PhÆt Tº
- Anh ÇÙng hàng thÙ 7 v§i:
7 PhÆt Tº
- Thøy ñi‹n ÇÙng hàng thÙ 8 v§i: 5 PhÆt Tº
- ñan Måch ÇÙng hàng thÙ 9 v§i: 4 PhÆt Tº
- Bæng ñäo - Lê ñình Tân, Pháp danh ThiŒn Låc:
Tº.

1 PhÆt

Có cäm tình v§i PT Âu Châu và vui mØng ÇÜ®c d¿ chung
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v§i PT Âu Châu khóa tu h†c này. ñó là:
- MÏ ÇÙng hàng thÙ 10 v§i 2 PhÆt Tº
- ñH Phan ThÎ ViŒt, Pd Tâm Danh
- ñH NguyÍn ThÎ Häi, Pd T¡c Châu
- Canada có 1 PhÆt Tº tham d¿ là: Phan ThÎ Thanh Trà, Pd
Nguyên TÎnh.
- Nga có 1 PhÆt Tº tham d¿ là: NguyÍn Xuân MÆu, Pd Tâm
Chuy‹n Hòa.
B. Tài Chánh : Thâu - Chi
1. Thâu:
V§i nhân s¿ vØa k‹, chúng con, chúng tôi thâu ÇÜ®c:
- LŒ phí æn, ª và du lÎch:
63.840 DM
- Cúng dÜ©ng cho khóa h†c:
6.380 DM
- Cúng dÜ©ng Tam Bäo:
248 DM
- Th¿c phÄm tÒn kho:
1.100 DM
- Bán låi gh‰:
840 DM
__________
72.408 DM
2. Chi : 79.630 DM
Ÿ 43.000 DM
- TiŠn gh‰ bÓ :
- TiŠn khách sån :
- NÜ§c vŒ sinh:
- DiŒn, nÜ§c:
ˆn:
- Mua tåi ÇÎa phÜÖng:
- Th¿c phÄm khô:
- Th¿c phÄm tÜÖi:

28.000 DM
10.000 DM
2.000 DM
3.000 DM
9.200 DM
12.400 DM
6.800 DM
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- HÖi ÇÓt:
* Giao t‰ :
* Tham quan:
* Bàn gh‰ (mÜ§n, chª):

So sánh :

Sai biŒt

2.000 DM
1.000 DM
2.500 DM
2.000 DM
____________
78.900 DM

Chi : 78.900 DM
Thâu : 72.408 DM
________________
- 6.492 DM

C. Cäm Nghï
Nói Ç‰n ñÙc, quš Cô Bác và Anh ChÎ trÜ§c khi lên ÇÜ©ng tu
h†c ch¡c có nhiŠu lo âu. Ai cÛng nghï ñÙc là quÓc gia kÿ thÎ
chûng t¶c nhÃt th‰ gi§i, ÇÓi tÜ®ng là ngÜ©i ngoåi quÓc. ThÆy
vÆy, trong chÜÖng trình du ngoån ngày ThÙ Bäy 09.08.1997,
quš vÎ Çã xem tÆn m¡t hình chi‰u, hiŒn vÆt và cÖ sª giam cÀm
gi‰t håi và thiêu ngÜ©i Do Thái th©i ñÙc QuÓc Xä Hitler, ñŒ
NhÎ Th‰ Chi‰n. Bây gi© thì lÎch sº Çã sang trang rÒi. K‰ Ç‰n
khó khæn vŠ ngôn ng», di chuy‹n... ai ai cÛng khŒ nŒ tay xách
nách mang, phÀn lo cho s¿ h†c ch¡c khiêm nhÜ©ng l¡m.
Träi qua m¶t tuÀn, tham d¿ viên g¥p låi thÀy cô cÛ, bån bè
xÜa, sau bao næm xa cách, tay b¡t m¥t mØng không cÀm ÇÜ®c
nÜ§c m¡t; ÇÜ®c tham d¿ các khóa lÍ, các bu°i giäng dåy giáo
lš, nghe nh»ng l©i pháp nhû ban ra tØ các tôn sÜ. Ôi! Tình cäm
Çåo Ç©i nó êm dÎu, ng†t ngào làm sao Ãy, theo tØng nhÎp thª,
thÃm tØng t‰ bào, bao nhiêu lo âu sÀu mu¶n ban ÇÀu bi‰n tan,
nhÜ©ng låi cho tình Ç©i nghïa Çåo. TØng l©i nói, tØng viŒc làm
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cûa m‡i tham d¿ viên khác h£n xa lúc m§i ghi danh. ñúng là
phép PhÆt nhiŒm mÀu. Ti‰c r¢ng khóa tu h†c qua mau quá,
Çúng v§i quy luÆt Sanh - Lão - BŒnh - Tº. Chúng con, chúng
tôi trÜ§c hoàn cänh này tåm k‰t luÆn b¢ng m¶t câu dí dÕm: "Ra
Çi thì n¥ng túi nhË tâm - Lúc vŠ thì n¥ng tâm nhË túi". Kÿ v†ng
l©i dí dÕm này së thành s¿ thÆt.
NhÜ Çã trình bày trong bu°i khai giäng, cÖ sª mà khóa tu
h†c xº døng là m¶t ngôi trÜ©ng không có n¶i trú, do thành phÓ
quän trÎ, nên các tiŒn nghi nÖi æn chÓn ª không Çáp Ùng Çúng
nhÜ mong muÓn so v§i vài quÓc gia bån Çã t° chÙc trÜ§c Çây
vài næm. Tr†n næm 1996, H¶i PhÆt Tº và các Chi H¶i luôn Ç¥t
tr†ng tâm vào vÃn ÇŠ này, m¥c dÀu chúng con chia nhau tìm
ki‰m kh¡p nÖi vÅn không ÇÜ®c thÕa mãn, vì ª ñÙc bÃt luÆn làm
viŒc chi cÛng phäi có k‰ hoåch trÜ§c Çó 2 hay 3 næm.
Bi‰t vÆy, chúng con cÓ g¡ng làm sao tåo ÇÜ®c tiŒn nghi tÓi
Ça có th‹ làm ÇÜ®c và giäm thi‹u Ç‰n mÙc thÃp nhÃt nh»ng khó
khæn chung cho tÆp th‹.
Th©i gian gÃp rút, có khó khæn vŠ nhân s¿ Ç‹ t° chÙc và ÇiŠu
hành cho sÓ tham d¿ viên Çông Çäo nhÜ th‰ này ch¡c không
tránh khÕi nh»ng sÖ sót. ñó là ÇiŠu ngoài š muÓn, ngoài tÀm
tay cûa chúng con, chúng tôi. Kính mong chÜ Tôn ñÙc, quš Cô
Bác, Anh ChÎ r¶ng lÜ®ng h› xä cho.
Kính båch chÜ Tôn ñÙc,
Kính thÜa quš vÎ quan khách và Cô Bác, Anh ChÎ,
Khách quan mà nói, khóa h†c tuy không Çåt ÇÜ®c Çi‹m Üu
vŠ t° chÙc và ÇiŠu hành, nhÜng ch¡c ch¡n không x‰p vào hång
liŒt. Thành quä Çåt ÇÜ®c dÀu nhÕ nhoi, chúng con, chúng tôi v§i
danh nghïa Ban T° ChÙc và ñiŠu Hành khóa tu h†c thành kính
tri ân chÜ Tôn ñÙc vì chúng con Ç‰n Çây, ho¢ng dÜÖng chánh
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pháp m¥c dÀu ÇÜ©ng sá xa xôi, cánh trª và Ça Çoan PhÆt s¿ ª
ÇÎa phÜÖng.
Chúng tôi ghi Ön Ông ThÎ TrÜªng Hans Prechter và Ông
Manfred Brandt Çã tÆn tình giúp Ç« m†i m¥t và tåo ÇiŠu kiŒn
thuÆn l®i nhÃt cho khóa tu h†c. N‰u không có s¿ tr® giúp này,
chúng ta khó thành Çåt ÇÜ®c.
Chúng con tri ân ThÜ®ng T†a Chi B¶ TrÜªng GHPGVNTN
ñÙc Çã chÌ Çåo, theo dõi và nh¡c nhª Ç‹ kÎp chÃn chÌnh, t° chÙc
ÇÜ®c hoàn bÎ.
Chúng tôi cäm Ön ông H¶i TrÜªng H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam
Tœ Nån tåi ñÙc, 14 Chi H¶i TrÜªng, 8 Gia ñình PhÆt Tº toàn
ñÙc QuÓc Çã kŠ vai sát cánh b¢ng óc sáng tåo, b¢ng công sÙc
xº døng phÜÖng tiŒn v§i hình thÙc này ho¥c hình thÙc khác Ç‹
Çi‹m tô khóa h†c ÇÜ®c viên thành, không h° thËn v§i danh
nghïa ngÜ©i PhÆt Tº ñÙc.
Chúng tôi không quên cäm Ön các Chi H¶i ÇÜ®c phân công
phø trách Äm th¿c, Çã chu toàn vÜ®t mÙc mong muÓn. ñó là:
- Chi H¶i München
- Chi H¶i Nürnberg
- Chi H¶i Reutlingen
- Chi H¶i Rottweil
- Chi H¶i Frankfurt, Wiesbaden, Aschaffenburg.
Ngoài ra Chi H¶i Hannover, Ban Trai Soån chùa Viên Giác,
Chi H¶i Karlsruhe, Chi H¶i Mannheim tuy không có phân công
trong HuÃn ThÎ ñiŠu Hành nhÜng phát tâm Çóng góp tÎnh vÆt
và công sÙc Ç‹ các b»a æn luôn Ç°i món và ngon miŒng. ñ¥c
biŒt có rÃt nhiŠu PhÆt Tº ngoài gi© h†c, ngoài các ngày Çäm
trách Äm th¿c nhÜ München, Nürnberg t¿ nguyŒn gia nhÆp vào
Ban Trai Soån, Hành ñÜ©ng v.v... v§i viŒc làm không ngØng
nghÌ tØ sáng Ç‰n tÓi.
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Chúng tôi chân thành cäm Ön toàn th‹ Cô Bác, Anh ChÎ
tham d¿ viên Çã ûng h¶ tinh thÀn góp phÀn và chia sÈ trách
nhiŒm Ç‹ khóa h†c ÇÜ®c thành t¿u viên mãn.
Không bi‰t nói gì hÖn, Ban T° ChÙc và ñiŠu Hành chúng
con, chúng tôi xin hÒi hÜ§ng công ÇÙc lên Tam Bäo chÙng
minh và gia h¶ cho toàn th‹ PhÆt Tº có m¥t trong khóa tu h†c
"vån s¿ ki‰t tÜ©ng".
Kính båch chÜ Tôn ñÙc,
Kính thÜa quš vÎ quan khách - Cô Bác, Anh ChÎ,
M¶t lÀn n»a, trÜ§c khi dÙt l©i, thay m¥t Ban T° ChÙc và
ñiŠu Hành khóa tu h†c, chúng con thành tâm nguyŒn cÀu chÜ
PhÆt gia h¶ cho chÜ Tôn ñÙc ÇÜ®c Pháp Th‹ khinh an - chúng
sinh dÎ Ç¶.
Kính chúc Ông ThÎ TrÜªng Hans Prechter và Ông Manfred
Brandt cùng bºu quy‰n ÇÜ®c nhiŠu sÙc khÕe, hånh phúc, may
m¡n, thành công r¿c r« trong chÙc vø hiŒn tåi, xÙng Çáng ngÜ©i
Çåi diŒn ÇÜ®c tÆp th‹ giao phó.
Chúng tôi cÛng kính chúc toàn th‹ Cô Bác, Anh ChÎ Em
bån Çåo tham d¿ khóa tu h†c này có thêm nhiŠu bån m§i, nhiŠu
k› niŒm ÇËp, ghi nh§ và gi» Çúng nh»ng l©i giäng dåy, huÃn tØ
cûa các bÆc Tôn SÜ, Ç‹ xÙng Çáng là ngÜ©i con PhÆt.
Chúng con, chúng tôi xin ÇÜ®c Çón nhÆn nh»ng l©i chÌ dåy
và l¡ng nghe nh»ng š ki‰n xây d¿ng có l®i ích chung
Nam-Mô A-Di-ñà PhÆt

*
*

*
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ChÜÖng trình b‰ giäng vào lúc 15 gi© chiŠu ngày 08.8.97
chia ra làm 2 phÀn:
PhÀn ÇÀu ti‰p Çón chÜ Tôn ñÙc và quan khách. Sau Çó là phát
bi‹u cäm tÜªng cûa ñåo H»u ThiŒn An NguyÍn Kim ñÎnh, H¶i
Phó N¶i Vø H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam Tœ Nån tåi ñÙc quÓc, ÇÒng
th©i là Chi H¶i TrÜªng cûa Chi H¶i PhÆt Tº tåi München và
cÛng là TrÜªng Ban T° ChÙc cho khóa Tu H†c nÀy. K‰ ti‰p là
ñåo TØ cûa ThÜ®ng T†a Thích Minh Tâm, TrÜªng Ban ñiŠu
Hành Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Âu Châu. K‰
ti‰p là Bà ThÎ TrÜªng thÙ 2 cûa Thành phÓ cÛng nhÜ cûa Ông
Brandt, ngÜ©i Çã giúp Ç« cho khóa h†c m¶t cách tÆn tình. Ti‰p
theo là phÀn t¥ng hoa cho quan khách cÛng nhÜ lÍ b‰ måc và
phát quà cho các em Oanh VÛ. M†i ngÜ©i tiÍn khách ra Çi ÇÒng
th©i cÛng còn chút gì lÜu luy‰n.
PhÀn hai ÇÜ®c b¡t ÇÀu b¢ng nghi lÍ cúng dÜ©ng lên chÜ Tôn
ñÙc Tæng Ni. Næm nay Çåi diŒn 14 Chi H¶i tåi ñÙc lên cúng
dÜ©ng; nhÜng bình thÜ©ng các khóa h†c khác do các h†c viên
ñåi DiŒn các nÜ§c lên dâng cúng. SÓ tÎnh tài Çóng góp cho viŒc
cúng dÜ©ng chÜ Tæng cûa quš PhÆt Tº lên hÖn 19.200 ñÙc Mã.
SÓ nÀy phân chia ra Ç‹ cúng dÜ©ng cho 45 vÎ Tæng Ni trong
khóa h†c.
Sau phÀn cúng dÜ©ng là phát quà và lãnh b¢ng Çã thi. Nh»ng vÎ
không thi, chÌ làm công quä cÛng có Bäng Ghi Công ñÙc,
nh¢m tÜªng thÜªng nh»ng ngÜ©i Çã hy sinh thì gi© Ç‹ lo cho
khóa h†c. Các h†c viên ÇÆu nhÃt L§p 2, næm nay dành cho
Pháp và Na Uy. Các h†c viên ÇÆu nhÃt L§p 1 gÒm 1 Pháp và 2
ngÜ©i ª ñÙc.
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Ti‰p Ç‰n là phÀn phát bi‹u cûa ThÜ®ng T†a Thích Quäng Bình,
ThÜ®ng T†a Thích NhÃt ChÖn, ThÜ®ng T†a Thích ThiŒn HuŒ,
ñåi ñÙc Thích NhÆt Trí, Ti‰n sï Lâm NhÜ Tång, và phía h†c
viên Çåi diŒn cho 3 nÜ§c ngoài Âu Châu phát bi‹u cäm tÜªng.
ñó là MÏ, Canada và Nga.
SÓ h†c viên tham d¿ næm nay gÒm 10 nÜ§c Âu Châu và 3 nÜ§c
ngoài Âu Châu. TÃt cä ÇŠu cäm Ç¶ng và Çã có nhiŠu ngÜ©i rÖi
lŒ. ñây là lŒ biŒt ly nhÜ thÜ©ng tình. Vì có h®p tÙc có tan.
Træng tròn rÒi låi khuy‰t.
Sau cùng ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n, trong cÜÖng vÎ lãnh Çåo
tinh thÀn cûa PhÆt Tº ViŒt Nam tåi ñÙc Çã cäm tå chÜ Tôn ñÙc
Tæng Ni Çã vì s¿ tu h†c cûa PhÆt Tº mà Çã bÕ thì gi© cho 10
ngày qua, Ç‰n Çây Ç‹ giäng dåy cÛng nhÜ khuy‰n tÃn cho các
PhÆt Tº tu h†c. K‰ Ç‰n là tán thÜªng các h†c viên cÛng nhÜ
Ban T° ChÙc cûa khóa h†c. Dï nhiên ª nÖi nào cÛng vÆy và
làm cái gì cÛng th‰. Có cº Ç¶ng là có phäi và có quÃy. Do vÆy
kÿ t° chÙc nÀy không phäi chÌ toàn là nh»ng Üu Çi‹m, mà
khuy‰t Çi‹m không phäi là không có; nhÜng m†i ngÜ©i ít muÓn
nh¡c Ç‰n. Có lë Ç‹ khuy‰n tÃn nh»ng ngÜ©i còn trên ÇÜ©ng h†c
Çåo chæng?
ThÜ®ng T†a TrÜªng Ban ñiŠu Hành cÛng Çã thông báo cho các
h†c viên hiŒn diŒn là khóa Tu H†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ 10
næm t§i së ÇÜ®c t° chÙc tåi Thøy Sï.
Ngoài ra trong khóa tu h†c kÿ nÀy chÜ Tæng Ni cÛng Çã có 2
lÀn h†p riêng Ç‹ ThÜ®ng T†a TrÜªng Ban ñiŠu Hành nh¡n nhû
nh»ng ÇiŠu cÀn thi‰t trong khi làm viŒc ñåo tåi xÙ ngÜ©i. ñÒng
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th©i ki‹m Çi‹m nh»ng vÃn ÇŠ hành chánh, nghi lÍ và ngay cä
vÃn ÇŠ tài chánh trong khi ÇiŠu khi‹n m¶t ngôi chùa, m¶t t°
chÙc. Quä Çây là nh»ng ÇiŠu rÃt cÀn y‰u cho m†i ngÜ©i Tæng sï
vÆy.
Nghe Çâu næm t§i së có thêm các khóa gÀn nhÜ huÃn luyŒn trø
trì cÛng ÇÜ®c lÒng vào trong khóa tu h†c nÀy và có m¶t sÓ quš
PhÆt Tº muÓn æn chay nhÜng không bi‰t nÃu chay cÛng mong
mÕi Giáo H¶i t° chÙc khóa N» Công Gia Chánh cho nh»ng vÎ
nào muÓn nÃu ÇÜ®c nh»ng món chay ngon miŒng. Kÿ nÀy nh©
tinh thÀn sáng tåo và thi Çua mà các Chi H¶i Çã tr° tài n¶i tr®,
nÃu chay quá ngon miŒng; nên nhiŠu ngÜ©i cÛng Çã phát tâm æn
chay trÜ©ng. Quä ÇiŠu Ãy ích l®i không phäi là nhÕ, so v§i m¶t
khóa h†c chÌ có 10 ngày.
Ni SÜ Thích N» Thanh Hà cÛng Çã hÜ§ng dÅn khóa Tai Chi vào
m‡i bu°i sáng, cÛng ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i hÜªng Ùng. Ngoài ra ñåi
ñÙc Thích LŒ Nguyên cÛng Çã cho các h†c viên tham gia các
môn bóng chuyŠn, bóng r° và túc cÀu trong s¿ hào hÙng cûa
m†i ngÜ©i; nhÃt là gi§i trÈ.
Ngày hôm sau 09.8.97 m§i t© m© sáng, tr©i vÅn còn sÜÖng mù,
2 chi‰c xe Bus Çã Ç‰n Çón các h†c viên Ç‹ Çi tham quan thành
phÓ München cÛng nhÜ NiŒm PhÆt ñÜ©ng Tâm Giác cùng v§i
m¶t sÓ xe cá nhân cûa các h†c viên.
M¶t sÓ khác ª låi lau d†n phòng Óc bên trong lÅn bên ngoài Ç‹
trä låi vÎ trí nguyên ûy cho nhà trÜ©ng nhÜ lúc chúng ta m§i
Ç‰n. Trong Çó phäi k‹ c¿c kh° nhÃt là Chi H¶i München, Chi
H¶i Nürnberg và m¶t sÓ anh em PhÆt Tº tåi Bá Linh cÛng nhÜ
m¶t sÓ cá nhân thiŒn chí khác tåi nhiŠu ÇÎa phÜÖng khác nhau.
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ñây là k‰t quä cûa bao nhiêu næm tháng Çã Ç®i ch© cÛng nhÜ
th¿c hiŒn b°n phÆn cûa Giáo H¶i Çã giao phó. Các Chi H¶i
PhÆt Tº Mannheim, Karlsruhe, Freiburg, Berlin cÛng Çã Çóng
góp phÀn mình vào các khâu trang trí, thâu bæng v.v... m†i
ngÜ©i Çã tích c¿c trong các công viŒc trên. Ngoài ra phÀn châm
cÙu, cÛng nhÜ Tây y cÛng không kém phÀn quan tr†ng. Ví dø
nhÜ ñåo H»u ThiŒn Vân ngoài viŒc quay phim cho khóa h†c
còn lo sÙc khÕe cho quš ThÀy và quš h†c viên qua viŒc châm
cÙu, cÛng nhÜ ñåo H»u LÍ Ç‰n tØ Thøy Sï. Trong khóa h†c nÀy
cÛng có Bác sï ViŒt tên ñÙc và m¶t Bác sï ViŒt Nam khác Ç‰n
tØ ñan Måch d¿ khóa h†c nÀy cÛng Çã tham gia tích c¿c trong
vÃn ÇŠ giúp Ç« cho các h†c viên vŠ sÙc khÕe.
L©i nào Ç‹ tán dÜÖng, ca ng®i h‰t các h†c viên cÛng nhÜ Ban
T° ChÙc Çây! ChÌ có th‹ nói r¢ng gi»a Gia ñình PhÆt Tº và các
Chi H¶i tåi ñÙc Çã c¶ng tác m¶t cách Ç¡c l¿c. Do vÆy Çã giúp
cho các h†c viên có ÇÀy Çû thì gi© và sÙc khÕe Ç‹ theo tu và
h†c trong suÓt 10 ngày qua. Công ÇÙc thÆt vô lÜ®ng vô biên.
Xin hÒi hÜ§ng công ÇÙc nÀy Ç‰n pháp gi§i chúng sanh cÛng
nhÜ Tây phÜÖng TÎnh Ç¶. NguyŒn làm m¶t håt giÓng lành Ç‹
"ThiŒu Long Thánh Chûng và chÃn nhi‰p ma quân". ñó là tâm
niŒm cûa m†i ngÜ©i con PhÆt vÆy.
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L©i k‰t
Mùa hå næm nay (1997) tåi ñÙc nói riêng và Âu Châu nói
chung tr©i âm u và mÜa vÀn vÛ suÓt mÃy tháng liŠn. Có nÖi løt
l¶i ngÆp cä phÓ xá nhÜ Ba Lan, TiŒp và ñông ñÙc cÛ. Còn phía
Tây cûa Âu Châu cÛng giông tÓ phÛ phàng. Không bi‰t thiên
nhiên Çang trØng phåt loài ngÜ©i vŠ t¶i ng‡ nghÎch gì Çây?
ch£ng ai trä l©i ÇÜ®c; nhÜng ch¡c ch¡n m¶t ÇiŠu con ngÜ©i Çã
hûy hoåi thiên nhiên quá nhiŠu; nên n¡ng mÜa låi không Çúng
th©i ti‰t nhÜ vÆy.
Con ngÜ©i nh© thiên nhiên mà tÒn tåi; nhÜng ÇÒng th©i con
ngÜ©i cÛng ÇÓi xº v§i thiên nhiên m¶t cách tàn nhÅn, thay vì
cäm Ön thiên nhiên Çã che chª mình, loài ngÜ©i có bao nhiêu
rác rÜ§i c¥n bã cûa cu¶c sÓng ÇŠu thäy vào thiên nhiên và làm
cho thiên nhiên Çau lòng không ít; nên m§i ra nông n‡i Ãy.
Næm nay Çã Ç‰n gÀn ngày t° chÙc khóa giáo lš; nhÜng th©i ti‰t
cÛng không tÓt mÃy, ai nÃy cÛng sinh lo. Mà quä thÆt nhÜ vÆy,
chiŠu ngày 31.7.97 sau khi nhÆp h†c, tr©i Çã giáng xuÓng m¶t
trÆn mÜa không nhÕ, m†i ngÜ©i hÒi h¶p trông nhau và t¿ nhû
thÀm... mong cho tr©i tånh ráo Ç‹ còn sinh hoåt ngoài tr©i n»a.
Hôm Ãy Çã có nhiŠu ngÜ©i m¥c áo lånh. NhÜng m¶t ngày sau,
rÒi m¶t ngày sau n»a, khí hÆu mùa hè låi trª vŠ v§i khóa h†c.
BÀu tr©i ÇËp tuyŒt v©i, có ngày nhiŒt Ç¶ bên ngoài lên Ç‰n 30
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Ç¶ C. Quä thÆt "hoàng thiên bÃt phø häo tâm nhÖn" là vÆy. N‰u
m†i ngÜ©i ÇÒng lòng cÀu nguyŒn thì m†i vÆt së thay Ç°i. Vì
nhân l¿c cÛng có khä næng thay Ç°i m¶t vài s¿ kiŒn, huÓng gì là
Tam Bäo l¿c, trong Ãy có PhÆt l¿c thì oai linh bi‰t dÜ©ng nào.
NhÜng cÛng lå thay, chiŠu hôm b‰ måc, ngày 08.8.97, tr©i låi
mÜa m¶t trÆn n»a nhÜ Ç‹ tiÍn chân ngÜ©i con PhÆt trª vŠ låi trø
xÙ cûa mình, hay cÛng Ç‹ g¶i rºa nh»ng nh†c nh¢n mà mÃy
ngày qua trên 600 ngÜ©i Çã cÓ tâm døng š Ç‹ tu h†c trong
khung cänh k› luÆt nÀy. NhÜng dÀu gì Çi n»a thì m†i ngÜ©i
cÛng Çã mãn nguyŒn l¡m rÒi.
Riêng tôi Çã thª ra m¶t cách nhË nhõm. Vì m¶t b°n phÆn Çã
làm xong, tuy không ÇÜ®c chu toàn mÃy. Vì lë có nh»ng ÇiŠu
chÜa hoàn häo nhÜ š muÓn. Tuy vÆy phäi cäm Ön tÃt cä m†i
ngÜ©i vŠ m†i phÜÖng diŒn m§i có th‹ g¥t hái ÇÜ®c nhiŠu k‰t
quä trong khóa giáo lš nÀy.
- ThÜ®ng T†a Thích Minh Tâm và chÜ ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc
Tæng Ni trong Ban Giäng HuÃn Çã bÕ ra rÃt nhiŠu thì gi© dåy
d‡ cho chúng xuÃt gia cÛng nhÜ tåi gia. ÷n Ãy xin nguyŒn trä
và nghïa Ãy xin nguyŒn ÇŠn.
- Các h†c viên tØ xa xôi Ç‰n nÖi gÀn gÛi Çã vì niŠm tin và lš
tÜªng cûa mình mà chÎu khó chÎu c¿c trong viŒc æn, ngû, cÛng
nhÜ chÃp tác và h†c hành. Nghïa cº Ãy së ghi ÇÆm nét trong tâm
khäm cûa chúng tôi, dÀu cho không gian có vô tình h© h»ng và
th©i gian có l¥ng lë trôi vào trong quên läng Çi chæng n»a, cÛng
së không bao gi© phai nhåt.
- H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam Tœ Nån tåi C¶ng Hòa Liên Bang ñÙc,
các Chi H¶i PhÆt Tº tåi ñÙc, Ç¥c biŒt là hai Chi H¶i München
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cÛng nhÜ Nürnberg, Fürth, Erlangen Çã vï m¶t møc Çích chung,
mà quš vÎ Çã th‹ hiŒn tính Çoàn k‰t cÛng nhÜ nhÃt quán, Çã th‹
hiŒn tr†n vËn tinh thÀn h¶ Çåo giúp Ç©i. Hình änh Ãy là hình
änh ÇËp nhÃt mà các h†c viên sau khi ra vŠ vÅn còn mang n¥ng
trong tâm thÙc cûa mình.
- Các anh chÎ em Huynh TrÜªng trong Ban HÜ§ng DÅn Âu
Châu, ñÙc QuÓc và các Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi ñÙc
cÛng nhÜ các nÜ§c khác tåi Âu Châu Çã th‹ hiŒn tr†n vËn tinh
thÀn Bi-Trí-DÛng cûa ngÜ©i PhÆt Tº trong suÓt nh»ng ngày qua
vŠ các khâu t° chÙc cÛng nhÜ væn phòng và huÃn luyŒn cho các
ñoàn Sinh cÛng nhÜ Oanh VÛ. Hình änh ÇËp Ãy së là m¶t tÃm
gÜÖng sáng cho th‰ hŒ Çi sau cÀn phäi soi chung.
- Quš ñåo H»u và quš PhÆt Tº trong các khâu Çi ch® mua s¡m,
t° chÙc, chuyên chª, trai soån, phát hành, phân phÓi, thông tin,
liên låc, dÎch thuÆt, thû quÏ v.v... tÃt cä là nh»ng nhÎp cÀu rÃt
hài hòa Ç‹ dìu khách b¶ hành Çi vào con ÇÜ©ng có gÃm hoa,
hÜÖng lå. Công ÇÙc cûa quš vÎ thÆt khó có gì Ç‹ sánh b¢ng.
- N‰u không có s¿ giúp Ç« cûa Thành phÓ Pfaffenhofen qua
ông ThÎ TrÜªng và ông Brandt cÛng nhÜ ngÜ©i gi§i thiŒu là
Thành và Trang thì ch¡c ch¡n chúng ta së không có m¶t nÖi lš
tÜªng nhÜ vÆy Ç‹ tu h†c suÓt trong 10 ngày qua. Xin chân
thành Ça tå vŠ nh»ng tÃm lòng vàng nÀy.
- Vi‰t xong, n‰u không có ngÜ©i Çánh máy, trang trí, in Ãn và
Çóng thành sách, ch¡c ch¡n r¢ng quy‹n sách nÀy së không ra
m¡t ÇÜ®c v§i m†i ngÜ©i và ngay cä viŒc dÎch thuÆt chuy‹n ng»
sang ñÙc ng» n»a. Vì vÆy xin ch¡p tay cÀu nguyŒn cho m†i
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nhân duyên ÇÜ®c thù th¡ng và chân thành Ça tå m†i tÃm chân
tình Çã tr® duyên cho tác phÄm nÀy ÇÜ®c thành hình.
- TÃt cä nh»ng Ç¶c giä gÀn xa cûa quy‹n sách nÀy hay ÇÓi v§i
cá nhân tôi, có vÎ Çã vì tôi mà Ç†c, có vÎ Çã vì sách mà tìm tòi
giáo lš hay có vÎ vì š mà quên l©i, nhÅn Ç‰n có nhiŠu vÎ vì tò
mò hay muÓn chê trách tôi lúc vøng vŠ khi vi‰t væn, diÍn š
v.v... mà Ç†c, tÃt cä bÃy nhiêu Çó tÃm thånh tình, dÀu khen hay
chê, cá nhân tôi xin vô vàn Ça tå. Vì lë ngÜ©i vi‰t væn cÛng
giÓng nhÜ ngÜ©i bán hàng, lúc nào cÛng muÓn có ngÜ©i xem
qua hay mua Ç‰n. Và chính quš vÎ là nh»ng ngÜ©i khách hàng
quen thu¶c ho¥c m§i ho¥c lå cÛng ÇŠu có th‹ giúp cho ngÜ©i
bán bi‰t ÇÜ®c giá trÎ món hàng cûa mình lúc Çem ra m©i chào
khách.
- N‰u không có Tam Bäo, ThÀy T°, mË cha, huynh ÇŒ, pháp l»,
ÇŒ tº v.v... thì ch¡c ch¡n r¢ng tôi së không có ÇÜ®c ngày hôm
nay. TÃt cä xin chân thành cäm niŒm nÖi sâu th£m cûa n¶i tâm
mình. Vì không có l©i cám Ön nào có th‹ diÍn Çåt tr†n vËn š
nghïa Ãy.
L©i cuÓi xin nguyŒn cÀu cho m†i ngÜ©i, m†i loài luôn luôn th‹
hiŒn tình thÜÖng và trí tuŒ v§i nhau trên m†i m¥t Ç‹ cu¶c Ç©i
vÓn kh° Çau nÀy càng ÇÜ®c xoa dÎu hÖn. Vì ngÜ©i PhÆt Tº
chúng ta, n‰u chÜa mang Ç‰n ÇÜ®c s¿ an låc và giäi thoát hoàn
toàn cho kÈ khác thì tÓt nhÃt chúng ta cÛng ÇØng nên gây oán
hÆn cho nhau Ç‹ mãi mãi vÅn còn chìm sâu nÖi cänh luân hÒi
løc Çåo, mà ÇiŠu Ãy, là ngÜ©i PhÆt Tº chân chính chúng ta phäi
cÀn hi‹u bi‰t Ç‹ tránh xa, nh¢m cûng cÓ niŠm tin cÛng nhÜ s¿
sÓng cûa chính mình.
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Hôm nay mùa Vu Lan báo hi‰u Çã vŠ nh¡c cho chúng ta nh§
Ç‰n Ön ÇÙc sanh thành cûa mË cha. Vì vÆy xin ch¡p hai tay
thành Çóa sen mÀu nhiŒm, dâng lên Tam Bäo và cÀu nguyŒn
cho cha mË hiŒn tiŠn hay cha mË nhiŠu Ç©i Çã quá vãng ÇÜ®c
cao Çæng PhÆt quÓc.
Nam Mô Hoan H› Tång BÒ Tát Ma Ha Tát

Vi‰t xong vào lúc 8 gi© sáng ngày 17 tháng 8 næm 1997 nh¢m
ngày R¢m tháng Bäy næm ñinh Sºu nhân mùa t¿ tÙ PhÆt lÎch
2541 tåi ThÜ phòng chùa Viên Giác.
Tác giä cÄn chí: Thích NhÜ ñi‹n
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