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Cơ duyên chiêm bái Phật tích. 

Tôi nghĩ là người Phật tử, ai cũng muốn một lần được đến 

Ấn Độ để chiêm bái Phật tích, những Phật tích quan trong 

là nơi đức Phật Đản sinh, đức Phật Thành đạo, đức Phật 

chuyển Pháp luân và đức Phật nhập Niết Bàn. 

Bốn nơi đó thường được gọi là Tứ động tâm, nghĩa là 4 

nơi thường làm cho người Phật tử xúc động, khi chiêm bái 

khi tưởng nhớ đến đức Thế Tôn. 
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Chừng 10 năm trước, Đại đức Thích Minh Hiển từng du 

học ở Ấn Độ, tổ chức đi chiêm bái Phật tích, chúng tôi ghi 

danh đóng tiền tham gia, nhưng giờ chót, chúng tôi quyết 

định không đi, lần khác Đại đức Thích Hạnh Lý, trụ trì 

chùa Từ Ân, thành phố Louisville, Kentucky tổ chức đi 

chiêm bái Phật tích có thông báo cho chúng tôi, nhưng 

chúng tôi cũng không tham gia được. 

Lần nầy bạn của con gái tôi rủ con gái tôi đi Ấn Độ chiêm 

bái Phật tích, con gái tôi không thể đi, nên đề nghị chúng 

tôi đi vì sẽ có bạn của con gái chúng tôi chăm lo khi đi 

chiêm bái. Chúng tôi không đắn đo, nhận lời tham dự, 

mua vé về Việt Nam ngay, mặc dù chúng tôi từ Việt Nam 

mới về Mỹ có 2 tháng. 

Đã là Phật tử, tin tưởng theo giáo lý của đức Thế Tôn, mọi 

sự việc đều do nhân duyên mà thành tựu. Trong chuyến đi 

nầy, thỉnh thoảng nhớ đến anh tôi, trước khi mất, anh cho 

tôi một số tiền, tôi đã sử dụng nó để đi chiêm bái lần nầy 

và du lịch chỗ nọ, nơi kia với sự động viên của các con, 

dâu,  rể. 

Chuyến đi nầy chúng tôi không thể quên lời cám ơn Lama 

Konchok Lhundup đã tận tình chăm sóc nhà tôi từ nơi ăn 

nghỉ cho đến khi lên xuống xe lúc di chuyển, bên cạnh đó 

còn có các cháu bạn của con gái chúng tôi. 

Chuyến đi đem lại cho chúng tôi nhiều ý nghĩa, đạo tình 

thâm thúy, có ít nhiều vất vả nhưng luôn luôn vui vẻ. Tiếc 
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một điều là chưa được chiêm bái Sankisa, tương truyền 

nơi đó đức Thế Tôn trở về từ cung trời Đao Lợi, nơi đây 

thuộc quận Farrukhabad, cách thành phố Lucknow chừng 

150 km, cũng ở trong bang Utta Pradesh. 

Sàigòn cuối tháng Ba năm 2019 
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Trên đường đến xứ Phật 
 

Hôm qua 14-3-2019, chúng tôi rời Sàigòn sang Bangkok, 

vì Sàigòn không có máy bay đi tới Varanari. Sẽ tham quan 

Vườn Nai hay Vườn Lộc Uyển, là  nơi đức Phật đã giảng 

dạy cho nhóm Kiều Trần Như. 
 

Từ Sàigòn bay tới Bangkok bằng Vietnam Airlines mất 1 

giờ 10 phút. Đến phi trường Suvamabhumi,  Bangkok nhớ 

lại 28 năm trước vào ngày 2-9-1991, gia đình chúng tôi đã 

đến đây cũng bằng Vietnam Airlines, ngày nay trở lại thấy 

phi trường thênh thang, hành khách đến đông như ở Tân 

Sơn Nhất, hôm trước chúng tôi về đến Tân Sơn Nhất vào 

10 giờ đêm, gồm nhiều chuyến bay từ Hàn Quốc, Nhật, 

Đài Loan đến, hành khách xếp thành nhiều hàng, mỗi 

hàng chừng 30 người. 
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Chúng tôi ngụ tại khách sạn Gold Airport cho gần sân bay 

để sáng ra đi tiếp, nói chung đây là nơi chuyển cảnh. 
 

Buổi chiều, chúng tôi đi tham quan chùa Vàng, đây là 

ngôi chùa có tôn tượng Phật Thích Ca bằng vàng nặng 5,5 

tấn. Điện thờ xây cao, nhìn lên trước tiên thấy hình quốc 

vương Thái Lan, trên nữa là mặt trước điện thờ, trên cao 

là mái kiến trúc đặc biệt theo chùa Nam Tông. 
 

https://3.bp.blogspot.com/-wXGjqJqDHDY/XIrMbqJ3EkI/AAAAAAAALX0/BBNH9ucqXxUa78-v8XLeTajKSclGTb95wCLcBGAs/s1600/IMG_3610.JPG
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https://1.bp.blogspot.com/-KDe6u2GT6WQ/XIrLA7KRZII/AAAAAAAALXg/s0ru_hkdqOAjsFTE5vPsf2Z1NuijBdJeQCLcBGAs/s1600/IMG_3667.JPG
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Nếu người ta không cho biết đó là tượng Phật bằng vàng, 

khách tham quan chỉ nghĩ đó là Đồng mà thôi, bởi vì nó 

không phải có màu vàng y. Điện thờ nầy có 2 tầng, tầng 

dưới là nơi bán những vật lưu niệm, tầng nầy ở trên cao 

chừng 2 thước, tầng trên cùng mới tôn tượng. 
 

Không có nhiều du khách tham quan, trong điện tôn tượng 

Phật chỉ chừng 30 khách, nhưng kẻ vào người ra, kẻ quỳ 

khấn nguyện, người lạy Phật, kẻ đi chung quanh chiêm 

ngưỡng. 

   

 
 

https://4.bp.blogspot.com/-mUQIYBXnbLc/XIrLglRyZcI/AAAAAAAALXo/y-sk2-HX-uIFh2Sjm4GLOEZkmoAkYFHeQCLcBGAs/s1600/IMG_3688.JPG


 HUỲNH Ái TÔNG  

12 
 

Chúng tôi Lễ Phật, chiêm ngưỡng xung quanh phòng thờ 

nầy, trước tượng có bàn thờ thấp, có tôn vài tượng Phật, 

phía sau mỗi bên tôn trí một tượng phết vàng, chắc là 

tượng Bồ tát, ở giữa hai tượng nầy là tượng đức Phật bằng 

đồng đen, tượng đứng cao chừng 2 thước. 
 

Ngoài nơi điện tôn tượng Phật Vàng, chùa còn có ở gần 

đó phía tay trái là Chánh điện, ít người đén tham quan, 

Chánh điện thì xây dựng nền cao chừng 1 thước, ngay 

phía trước là sân dùng làm bãi đậu xe, bên tay phải là điện 

Phật vàng, bên tay trái có một điện thờ thấp hơn chánh 

điện tôn tượng đức bổn sư cũng to lớn có lẽ đó là đồng 

đen. 
 

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-a4-ImZJkj0Y/XKw7ZtYi_VI/AAAAAAAALuU/6wm5G8W1VkkmlBYunIavp6Shyny6tSXawCLcBGAs/s1600/IMG_3713.JPG
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Gần đó có tượng Đức Di Lặc phết vàng, trông tượng 

không hề giống tượng đức Di Lặc của Việt Nam. 
 

 
 

Trong khuôn viên chùa có những nơi bán tượng Phật to 

nhỏ đủ cỡ, để du khách mua làm kỷ niệm. 
 

Vào tham quan chùa Phật Vàng, vào cửa để lên điện thờ 

phải mua vé, khi lên đến tầng tôn tượng Phật, khách tham 

quan phải bỏ giày dép ở ngoài, phải ăn mặc trang nghiêm, 

mấy phụ nữ mặc váy ngắn, nơi đây cho mượn xà-rông, 

quấn xà-rông  vào rôì mới vào tham quan. 
 

https://4.bp.blogspot.com/-l1U9PybM4LA/XKw705hH2lI/AAAAAAAALuc/KuJQarSiayc89mRjcK2khgQ2f80I1aCbwCLcBGAs/s1600/IMG_3719.JPG
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Ngày đầu tiên quá cảnh, được tham quan chùa Phật vàng 

cũng là duyên lành. Sau đó chúng tôi đi ăn chay ở  nhà 

hàng May Veggie Home. 
 

 
 

Bangkok, Thái Lan nhà cao tầng dày đặc, đường cao tốc 

khá hiện đại. Trước 1975, Thái Lan thua xa Việt Nam, 

ngày nay Việt Nam trở nên thua xa Thái Lan, trong thủ đô 

Bangkok kẹt xe thường xuyên, đây là nạn kẹt xe hơi, xe 

gắn máy cũng có nhưng ít. Một thoáng tham quan 

Bangkok, khó có cái nhìn chính xác. 
 

Mời xem hình ảnh:  
 

Viếng chùa Vàng Bangkok, đến Varanasi, Ấn Độ 

 

https://youtu.be/Pq9pGYfixVQ 

8664150319 

https://youtu.be/Pq9pGYfixVQ
https://3.bp.blogspot.com/-S5JTw_aqR0Y/XIrNSUtcxoI/AAAAAAAALX8/Hu1Oxgi3E9EKCm_kp04ET9oflFGCG3Y8ACLcBGAs/s1600/IMG_3741.JPG
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Đến Varanasi, chiêm bái Phật tích 
Vườn Lộc Uyển 

 

Chúng tôi rời khách sạn Gold Airport sau khi ăn điểm 

tâm, nơi đây có xôi xoài lạ miệng, lần đầu tiên chúng tôi 

dung đến. Xe chạy chỉ khoảng 15 phút là chúng tôi đến 

phi trường, nhưng làm giấy tờ khá lâu, trong khi chờ đợi 

chúng tôi chụp ảnh lưu niệm tại sân bay, nơi đây họ chưng 

bày hoa phong lan rất đẹp. 
 

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-89R8KSdCJpU/XI1bMBQbROI/AAAAAAAALYc/5g-n0Q6B358VAiRVcPJ6j55kxM4d-XmSQCLcBGAs/s1600/Varanasi1.jpg
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Trong khi ngồi chờ đợi các cháu làm thủ tục nhận vé lên 

tàu, chúng tôi thấy có một nhóm du khách ăn mặc toàn 

trắng, họ làm thủ tục mấy quầy vé của hãng máy bay 

khác, chúng tôi nghĩ chắc họ cũng đi đến  thành phố 

Varanasi, nhưng đi máy bay hang khác với chúng tôi. 
 

Làm xong thủ tục, chúng tôi vội vàng đi qua khâu khám 

xét an ninh phi trường rồi đến cổng vào máy bay, dọc 

đường đã có nhân viên của hãng cầm bảng nhắc nhở khác 

đi trễ sớm lên phi cơ. Vào trong máy bay chúng tôi mới 

biết những người mặc áo quần trắng ấy cùng đi với chúng 

tôi. 
 

Đến phi trường Varanasi mới biết đây là phi trường nhỏ, 

chỉ cở phi trường Phú Quốc , họ làm thủ tục rất chậm 

chạp, cuối cùng chúng tôi cũng xong phần nầy, ra khỏi 

nơi nhận hành lý đã có La Ma Konchok Lhundup đón 

chúng tôi, đưa về Đại học Phật Giáo Tây Tạng tại 

Varanasi. 
 

Biết người Việt Nam khó ăn với thức ăn Ấn, nên La Ma 

chọn thức ăn Tây Tạng, chúng tôi có thể ăn được mặc dù 

chúng không ngon. 
 

 Sau khi nghỉ trưa, La Ma đưa chúng tôi đi một vòng gìới 

thgiệu sơ qua Trường Đại học nầy, đặc biệt đưa chúng tôi 

tham quan thư viện, trong đó có 1 phòng chứa toàn sách 

hiếm chữ Tây Tạng. Sau đó La Ma đưa chúng tôi đi tham 

quan thánh tích đầu tiên trong Tứ Động tậm, đó là Vườn 
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Nai, nơi nầy đức Thế Tôn sau khi thành đạo đã đến đó 

thâu nhận 5 người đệ tử đầu tiên, trong đó có Kiều Trần 

Như, tại Vườn Nai nầy Ngài đã giảng bài pháp đầu tiên 

Tứ Diệu Đế. 
 

Thánh tích nầy vào cửa phải mua vé, người dân bản địa 25 

Baths, người ngoại quốc 300 Baths. Thánh tích nầy có 

một ngọn tháp, nhiều Tu Viện và những tháp nhỏ, tháp 

nào cũng có nền vuông, trên đó có tháp đáy tròn. 
 

Lama đưa chúng tôi đi và chỉ dẫn cho chúng tôi thấy nền 

tháp Dharmarajika, trụ đá của vua A Dục với 3 phần còn 

lại. 
 

 

https://4.bp.blogspot.com/-ku8TwN1h-Ns/XI1bmlVNUmI/AAAAAAAALYk/j6YSOIiM9osnT9-k1p-JP2pPY0c56wm9gCLcBGAs/s1600/Varanasi2.jpg
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Tháp Dhamekh sừng sửng, do người sau tái tạo. Rải rác 

đó đây có những đoàn Phật tử hành hương, họ tổ chức làm 

lễ, tụng kinh, ngồi thiền, đi nhiễu tháp Dhamekh. 
 

Sau đó La Ma hướng dẫn chúng tôi di tham quan tháp 

Chaukhandi, là ngọn tháp xây để kỷ niệm nơi đức Phật 

gặp nhóm Kiều Trần Như. 
 

 

 
 
 

Buổi chiều La Ma đưa chúng tôi đi xem cảnh hoàng hôn 

trên sông Hằng. Nhưng do bị kẹt xe, chúng tôi đến nơi đã 

tối, ngồi trên thuyền nhìn cảnh vật trên sông, xem thấy nơi 

https://1.bp.blogspot.com/-8XAoH5rF0Ww/XI1b4yMGxoI/AAAAAAAALYs/DpwNYHjIdjUrm4Ad5yy-hobapqGKUygXACLcBGAs/s1600/Varanasi3.jpg


 CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH   

19 
 

người ta đang hỏa thiêu người chết, không xa đó có 

khoảng 5, 6 ngàn người đang tụng kinh, lam lễ cho những 

ngưiời đa khuất. 
 

 
 

Đây là ngày đầu tiên chúng tôi được tham quan Vườn Lộc 

Uyển, đi thuyền trên sông Hằng. Lama cho biết sáng mai 

Lama sẽ đưa chúng tôi đi xem cảnh bình minh trên sông 

Hằng.   
 

Thật là duyên phước, lần nầy chúng tôi đi chiêm bái các 

thánh tích Phật giáo, được Lama Konchok Lhundup 

hướng dẫn.  

https://4.bp.blogspot.com/-AgbY04XXnfo/XI1cP24eYtI/AAAAAAAALY0/gABY4lRQlNk1aiERfibG3XiXIZWYuTfFwCLcBGAs/s1600/Varanasi4.jpg
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Mời xem thêm hình ảnh:  

Chiêm bái Phật tích Vườn Lộc Uyển, sông Hằng 

 

https://youtu.be/9niep35SjMc 

 

 8664160319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9niep35SjMc
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Tham quan  
cảnh bình minh trên sông Hằng 

 

La Ma Konchok Lhundup cho biết khi ăn tối ở Đại học 

Phật Giáo Tây Tạng Nehru Guest House, ngày hôm sau sẽ 

đưa chúng tôi đi tham quan cảnh Bình minh trên sông 

Hằng. 
 

Do đó sáng sớm vào khoảng 5:30, chúng tôi rời Trường 

Đại học đi đến bến sông như tối hôm qua, cũng lên ghe 

máy chạy về hướng hỏa thiêu người chết. Nơi bến sông đã 

có nhiều người Ấn nam cũng như nữ xuống tắm sớm. 
 

 

https://1.bp.blogspot.com/-rv4B4nPY1Bo/XJ8PA6ruznI/AAAAAAAALqk/BGBr1BmrMo4wqNymrkukr3LJ-dEnwZgCgCLcBGAs/s1600/A3.jpg
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Sau khi ghe máy chạy dọc bờ sông, thỉnh thoảng vẫn thấy 

có những người tắm sớm hoặc họ ra bến sông giặt quần 

áo, quần áo họ nhúng nước rồi cầm nó quơ lên cao đập 

xuống tảng đá hay tấm ván. 
 

Đến chỗ thiêu người chết, có nơi đang thiêu lửa cháy, có 

chỗ họ đang khiêng người chết đến chỗ có xếp củi để 

thiêu. Như thế là nơi thiêu lộ thiên ở bến sông Hằng luôn 

luôn có thiêu người chết, ngày cũng như đêm. 
 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-cdQ5cBQNBz4/XI4-mWxIJOI/AAAAAAAALZA/uFfh41VCbUsvimmToUp-djSNk5hQ8CfKACLcBGAs/s1600/Varanasi5.jpg
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Cảnh mặt trời mọc không phải là ở biển mà chính ở phía 

bên kia sông. Đối với tôi cũng không có chi lạ lắm, tôi đã 

từng ngắm mặt trời mọc ở quê tôi trong nhưng ngày thơ 

ấu, cảnh mặt trời mọc ở ngoài biển Vũng Tàu, gần đây 

năm ngoái đi biển South Carolinia cũng thấy cảnh mặt trời 

mọc ngoài biển. 
 

 
 

Gần bến sông, có 2 chiếc cầu sắt. một chiếc dành cho xe 

hỏa, có 7 nhịp trông giống như Cầu Tràng Tiền ở Huế hay 

Cầu sắt Bến Lức, Long An ngày xưa cũng dành cho xe lửa 

chạy, xin nói cầu Tràng Tiền ở Huế không dành cho xe 

lửa chạy, hình như xe lửa chạy qua cầu Sắt Bạch Hổ ? 
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Riêng chiếc cầu 7 nhịp ở Varanasi nầy ban đêm có đèn 

màu trông rất đẹp mắt. 

 
 

Chúng tôi chụp ảnh cảnh bình minh trên sông khá nhiều, 

ai cũng thích thú vì đâu phải có nhiều dịp để ghi ảnh trên 

sông Hằng. là một con sông thiêng của người Ấn theo đạo 

Hindu hay là Bà La Môn theo tiếng gọi xưa. 
 

Sau đó La Ma đưa chúng tôi thăm lại tháp Chaukhandi, về 

lại Trường Đại Học nghỉ ngơi một chốc rồi lại đi tham 

quan chùa Tây Tạng Vaijra cũng ở tại thành phố Varanasi, 

lúc chúng tôi đến nơi, trong chùa có chừng 300 vị tăng 

đang tụng kinh trong Chánh điện. Vì có yêu cầu không 

https://2.bp.blogspot.com/-HN-v6nkkG9k/XI4_7rlqM3I/AAAAAAAALZY/bnHoHIYMnVUmmMSJ9Y4RXNT52yOJ_w8mQCLcBGAs/s1600/Varanasi7.jpg
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chụp ảnh, nên chúng tôi không được chụp ảnh, nhưng 

được đi nhiễu khi chư tăng đang tụng kinh, lúc chúng tôi 

vào vị tang chủ lễ đang đốt sớ. Khi chư tăng đang hành lễ, 

có 1 vị tăng đi tới lui trong chánh điện để giúp cho việc 

hành lễ được trang nghiêm, thanh tịnh 
 

 
 

Sau đó chúng tôi trở về Trương Đại học để cùng La Ma 

KonChok Lhundup đi đến Bồ đề đạo tràng, xe phải chạy 

khoảng 7 giờ. Trên đường đi, tôi có nhận xét Ấn độ nghèo 

khó hơn Việt Nam, mặc dù về kỹ thuật, Điện toán Ấn Độ 

tiến xa hơn Việt Nam nhiều. 
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Xe chạy trên xa lộ, nhưng có nhiều khúc đường chưa làm 

xong, đoạn nào hoàn tất đường tốt hơn đường sá Việt 

Nam. Gần những trạm thu phí xe cộ bi ứ động, Ân Độ có 

nhiều xe tải 12 bánh, xe họ vẽ, trang trí nhiều màu sắc. 
 

Nhà Ấn Độ thường xây gạch, nhưng đa phần không có tô 

tường, nhiều căn nhà dường như có chương trình sẽ xây 

thêm từng trên, nên sắt xây dựng còn trơ ra, tường lại 

không tô, nhìn những ngôi nhà như thế cho chúng ta có 

cảm tưởng họ rất nghèo khó. Nhưng mà họ nghèo thật. 
 

8664170319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH   

27 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chiêm bái Phật tích Bồ Đề Đạo Tràng 
 

Sáng sớm ngày Chủ nhật 17-3-2019, chúng tôi vào Bồ Đề 

Đạo Tràng, trên đường đi từ khách sạn Mahayana tại 

Bodhgaya, Gaya, Bihar 824231 (India) đi đến Bồ Đề Đạo 

Tràng không xa, chỉ mất chừng 3 phút, Lama Konchok 

Lhundup hướng dẫn chúng tôi mua trái cây, hoa, y vào 

dâng lễ. 
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Do trước đây có bọn phá hoại định dùng điện thoại di 

động để phá hoại thánh tích nầy, nên nay cấm mang vào 

đây điện thoại di động, ipad, còn máy chụp ảnh, quay 

phim mang vào phải trả tiền có nhiều giá, máy chúng tôi 

Canon loại bỏ túi nên phải trả 100 Rupees. 
 

Vào cửa không tốn tiền, phải qua 2 trạm an ninh, trạm 

ngoài không có máy dò, trạm trong cùng có máy để khám 

những túi xách mang vào, qua khỏi trạm nầy, mọi người 

phải bỏ giày dép ra. Nền Bồ Đề Đạo Tràng gần như đều 

lát đá cẩm thạch. 
 

Vào bên trong, trước tiên vào Đại tháp dâng lễ vật cúng 

dường. Trong Đại tháp có 3 gian, gian trong cùng có bàn 

thờ tôn tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nơi đây có 

không gian chứa khoảng 20 người, có một số người vào 

đó ngồi lại, có người vào dâng lễ, Lạy Phật rồi ra. Khi 

dâng lễ, hoa quả đặt trên bàn, còn y thì có vị phụ trách 

đem đấp y cho tượng rồi sau đó lấy xuống, ban tặng cho 

các vị Tăng cũng như một số Phật tử, hoa quả cũng vậy. 
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Sau khi dâng lễ, chúng tôi đi ra ngoài đi nhiễu Đại tháp, 

phía sau Đại Tháp là gốc cây Bồ Đề nơi đức Thích Ca 

Mâu Ni thành đạo, có nền đất xây cao chừng 1,5 m, chung 

quanh có rào sắt. Chung quanh Đại Tháp có lối đi rộng 

chừng 8 thước, bên trong khoảng 6 thước, là nền cao 

chừng 2 tấc, bên tay trái Đại tháp có xây một bục cao 

chừng 1, 5 m, ngang chừng 1,5m, dài chừng 15m, trên đó 

người ta trải hoa cúng Phật và chư thiên, bên ngoài Đại 

tháp có khoảng trống làm vườn cảnh, ngoài đó nữa là tầng 

cao bằng với mặt đường bên ngoài, cao hơn nền tháp 

chừng 10 thước, ngoài cây Bồ Đề nơi đức Phật thành đạo, 

phần bê ngoài có vài cây Bồ Đề cũng cao lớn. 
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Sau khi đi nhiễu Đại tháp, Lama hướng dẫn chúng tôi ra 

phía sau, tại đây người ta đóng một cái sạp gỗ, không rõ 

dùng để làm chi, chúng tôi ngồi tụng kinh dưới tàng cây 

Bồ Đề, thỉnh thoảng có lá rụng, nhiều người nhặt lá, 

chúng tôi ngồi thỉnh thoảng lá rụng gần mình, lúc đó mới 

nhặt những chiếc lá nầy. 
 

 
 

Sau khi tụng kinh, Lama hướng dẫn chúng tôi đi về phía 

tay trái của Đại tháp, nơi đây có hồ nước, giữa hồ có 

tượng đức Phật ngồi thiền có thần rắn dùng mang che trên 

đầu Phật, theo sự tích, nơi đó là đất, Phật nhập định, trời 

mưa nên thần rắn che cho Phật. Gần đó có nhà để cho 
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Phật tử đốt đèn dầu, có lẽ để cầu nguyện, lúc chúng tôi 

đến quá 12 giờ, nơi đây đóng cửa buổi chiều, chúng tôi 

không vào được để thắp đèn, nhìn vào thấy bên trong có 

nhiều đèn thắp sáng lung linh. 
 

 
 

Chúng tôi tiếp tục đi, nên ra phía sau Đại tháp, đây là 

phần trên cùng, ở phía sau có tháp bề ngang chừng 6 

thước, khóa cửa, nhưng nhìn vào bên trong thờ tượng đức 

Quán Thế Âm, tháp nầy kỷ niệm sau khi đức Phật thành 

đạo, Ngài ngồi lại đây trong 2 tuần lễ nhập đại định, sau 

đó mới đi đến Varanasi tìm ông Kiều Trần Như với 4 bạn 

tu khác. 
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Sau đó chúng tôi rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng, đi dùng cơm, 

nghỉ ngơi. Buổi chiều đi tham quan, khổ hạnh lâm nơi đức 

Phật tu khổ hạnh với các ông Kiều Trần Như. 
 

Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi đi tham quan Khổ hạnh 

lâm, trước tiên vào tham quan nơi Nàng Tu Xà Đa dâng 

sữa cho Sa môn Cù Đàm, Nơi đây đang kêu gọi đóng góp 

để xây dựng thánh tích nầy. 
 

 
 

Sau đó chúng tôi đến Khổ Hạnh Lâm, nơi đây là một địa 

điểm thờ cúng chung với Ắn giáo, có xây tường vây bọc 

chung quanh, trong có 3, 4 căn nhà đúc, trước cổng vào, 
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hai bên có tượng Phật, bên tay phải có tượng đức Sa môn 

Cồ Đàm ngồi, trước ngài có 2 người, phải chăng đó là 

Nanda và Bala đã dâng sữa cho Phật, bên tay trái có tượng 

đức Phật ngồi tĩnh tọa. 
 

 
 

Vào bên trong, gần như đi thẳng sẽ tới nơi có tượng Sa 

môn Cù đàm ngồi tĩnh tọa, thân gầy mòn chỉ có da bọc 

xương, trước mặt bên tay trái của ngài, có gốc Bồ Đề với 

2 nhánh từ đất vươn lên, tương truyền đó là nơi Sa môn 

Cồ Đàm ngồi thiền. 
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Sau lưng tượng Ngài là tường rào xây tô, bên tay phải là 

cánh cửa sắt, thông ra vườn với nhiều cây thốt nốt, qua 

khỏi đám cây nầy là bờ sông Ni Liên Thuyền, sông nay đã 

khô cạn từ lâu, bị sa mạc hóa, có nhiều xe cơ giới đang 

xúc cát chở đi cung cấp nơi xây dựng, nếu đúng hàng cây 

bên kia cũng là bờ sông thì sông nầy có bề ngang không 

dưới 200m. 
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Rời Khổ hạnh lâm, chúng tôi đến nơi có nàng Sujata dâng 

cháo cho Sa môn Cồ Đàm, nhờ cháo đó mà ngài ngồi 

thiền dưới cội Bồ Đề đạt thành chánh quả, nơi đây có ít 

người tham quan, trước kia có tháp kỷ niệm, nay tháp ấy 

không còn nguyên vẹn nhưng khá to, phần còn lại chỉ cao 

chừng 10m. 
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Khi ra về chúng tôi thấy có đoàn hành hương đi bộ từ Khổ 

hạnh lâm băng cánh đồng cát đi về Đại Tháp, chứng tỏ 

Khổ hạnh lâm cách Bồ Đề Đạo Tràng chừng 1km mà thôi, 

cánh đồng cát đó là sông Ni Liên Thuyền như đã nói. 
 

 
 

Sau khi về gần tới khách sạn, chúng tôi đi xe như xe lam 

chỡ khách ở Việt Nam, để tới chùa Việt Nam Phật Quốc 

Tự, nhưng người chạy xe đưa tới chùa Viên Giác của 

Thầy Hạnh Tấn. Chùa có Chánh điện trên lầu 2. Tôn trí 3 

tượng Phật. 
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Sau khi rời chùa Viên Giác, chúng tôi dùng xe đi đến chùa 

Việt Nam của Thầy Huyền Diệu còn có biệt danh là 

Docteur Lâm. Chùa thầy ở khá xa Bồ Đề Đạo Tràng, chắc 

phải chừng vài km, chùa có tháp nhiều tầng, có chánh 

điện trên lầu, đất đai chung quanh chùa rộng, có lẽ không 

đủ người chăm sóc, nên cây cảnh xác sơ. Chùa xây cất 

xong từ năm 2003 nên đến nay trông có vẽ cổ kính. Chánh 

điện ở gian giữa tôn trí 3 tượng Phật, bên tay phải tôn trí 

tượng Quán Thế Âm, bên tay trái tượng đức Địa Tạng. 

Vào trong Chánh điện rất âm u, có lẽ vì không mở cửa cái 

và cửa sổ, do Thầy và em Thầy đi hoằng dương ở Nepal. 
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Sau khi dùng cơm tối, tôi đi viếng lại Bồ Đề Đạo Tràng, 

vẫn có nhiều chư Tăng và Phật tử chiêm bái. Chư Tăng 

cũng như Phật tử gồm có người Âu, Á, già cũng như trẻ 

đều đến đây với lòng sùng kính đức Bổn sư. 
 

Tôi rời Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 8 giờ 30 tối, nhưng vẫn 

có người còn vào chiêm bái, một phần cũng vì vào cửa tự 

do. Thật là có phước báu và duyên lành, nên chúng tôi 

mới được chiêm bái các Thánh tích lần nầy. 

Mời xem thêm hình ảnh: 

Chiêm bái Bồ Đề Đạo Tràng: 
 

https://youtu.be/xVmUhQD9l_U 

8664180319 

https://youtu.be/xVmUhQD9l_U
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Viếng chùa Dhungeswari tại Bodh 
Gaya 

 

Lúc sáng sớm, vào khoảng 5 giờ 30, nhà tôi và tôi đi đến 

Đại tháp, khi chúng tôi vào thì đã có vài đoàn Phật tử vào 

chiêm bái. Chúng tôi vào lễ Phật trước, vì sáng sớm nên 

trong Chánh điện ít người, lễ Phật dễ dàng. Sau đó chúng 

tôi ra ngoài đi nhiễu tháp, có chừng 10 chú tiểu ngồi thành 

hàng ngang bên hông tháp, các chú tiểu chừng 10, 12 tuổi 

nên trông rất có cảm tinh, các chú hồn nhiên. Tiếc tôi 

không có đem máy ảnh theo để ghi lại hình ảnh nầy. 
 

Chúng tôi đi nhiễu tháp được 3 vòng rồi ra về điểm tâm, 

để đi tham quan nơi khác. 
 

Ngày hôm qua Lama Konchok Lhundup cho biết sẽ đi 

hang động Mahakala, nơi đức Sa môn Cồ Đàm tu, mỗi 

người mua 1 bó cờ nhiều màu sắc, ghi vào đó những lời 

cầu nguyện, ước vọng của mình, đêm hôm qua tôi cũng đã 

viết vào 2 lá cờ, cầu nguyện cho Vạn vật thái bình, nhà 

nhà an lạc, cầu nguyện cho gia đình được an lành, bản 

thân được khỏe mạnh, tu học tinh tấn. 
 

Hôm nay 18-3-2019, chúng tôi lên đường sau khi dùng 

điểm tâm xong. Hang động Mahakala năm trên ngọn núi 

không cao lắm, có thể thấp và cũng nhỏ hơn núi Sam ở 

Châu Đốc. Đường lên có đoạn tráng xi măng, xe gắn máy 

chạy thoải mái một đoạn chừng 6, 7 trăm thước, sau đó 
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đoạn khác dốc hơn có 2 lối đi, một lối có từng bậc thang 

và lối kia khá dốc. Nhà tôi chân yếu nên chúng tôi phải 

dùng xe gắn máy thồ lên, cũng như xuống. 
 
 

 
 

Tại đây có chùa Dhungeswari, có vị tăng trụ trì. Có những 

ngôi nhà xây cất khang trang, trong đó có Chánh điện tôn 

tượng đức Bổn sư và bên cạnh có tôn trí ảnh đức Đạt Lai 

Lạt Ma. 
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Có 2 cái hang, một cái lớn, có hai bàn thờ, ngay sát cửa 

hang, bên tay trái có tôn tượng đức Bổn sư ở trên, dưới có 

tượng Sa môn Cồ Đàm lúc tu khổ hạnh. 
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Cửa hang ngó thẳng vào có bàn thờ tôn tượng đức Bổn sư, 

lúc chúng tôi vào có một vị Tăng đang cùng phật tử tụng 

kinh, trong số phật tử nầy có những người Âu châu. 
 
 

 
 

Một cái hang nhỏ hơn, nằm bên tay tay phải hang lớn, 

hang nhỏ nầy có miệng hang ngang chừng 6 tấc, cao 

chừng 1,5 thước, đi vào phải cúi mình, vào bên trong tối 

om, nhờ có đèn mới thấy được cảnh thờ tự tại đây. 
 
 

Từ của hang nhìn thẳng vào có bàn thờ tôn tượng đức Bổn 

sư. 
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Còn bên tay phải, có 2 tượng khác, tôi nhìn không rõ cũng 

không nhận được tượng đó là thờ ai. 
 

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-2R2ZJ0FmurA/XI_Iq2BIupI/AAAAAAAALcI/VEsLaAKKidkugJfVuAlQjNY419Vqm89dQCLcBGAs/s1600/B%C4%90T18.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-32KyYdrpxMM/XI_I8e9W-7I/AAAAAAAALcQ/Dr642ImUF34UNy6FAU-r0X1MaI8cIGVbQCLcBGAs/s1600/B%C4%90T19.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-2R2ZJ0FmurA/XI_Iq2BIupI/AAAAAAAALcI/VEsLaAKKidkugJfVuAlQjNY419Vqm89dQCLcBGAs/s1600/B%C4%90T18.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-32KyYdrpxMM/XI_I8e9W-7I/AAAAAAAALcQ/Dr642ImUF34UNy6FAU-r0X1MaI8cIGVbQCLcBGAs/s1600/B%C4%90T19.jpg
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Sau khi ra ngoài ngồi nghỉ, có một đoàn Phật tử chừng 30 

người đến tham quan, đa số là phụ nữ, trong số nầy có 1 

nữ phật tử ngồi kiệu có hai người khiêng. 
 

Lama Konchok Lhundup ngồi giảng cho chúng tôi một 

lúc về Phật pháp rồi cùng nhau xuống núi. Dưới chân núi 

gần ngoài lộ xe chạy, có một gò đất cao chừng 1 thước, 

chung quanh để những phiến đá, ở giữa gần như hình tròn 

có đường kính độ 5 thước, giữa gò nầy có đống lửa nhỏ, 

người ta tin rằng ai bỏ vào đó phần thân thể mình như tóc 

hay móng tay chân, sau khi thác sẽ được trở lại làm người. 

Lama khuyên chúng tôi cắt tóc bỏ vào đống lửa cầu 

nguyện. 
 

Sau đó chúng tôi trở về Bodhgaya để dùng cơm và nghỉ 

ngơi. Nhà tôi và tôi lại đi vào Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng 

lần nầy có một phái đoàn rất nhiều người vào chiêm bái, 

họ chen lấn nhau để vào trong tháp, chúng tôi đi nhiễu 3 

vòng mà không thể vào được, chỉ đi xuyên qua hàng 

người nối đuôi nhau vào chánh điện cũng là khó rồi. 
 

Sau khi đi nhiễu tháp 3 vòng, chúng tôi vẫn không vào 

được, nhà tôi bảo mệt nên chúng tôi ra về, đi dọc theo bờ 

tường ra cổng, có chỗ có cổng, nhưng đóng lại không cho 

vào ra, nên có bậc thang nhà tôi ngồi nghỉ mệt, tôi theo 

bậc thang đi xuống cửa tháp để xem tình hình có thể vào 

được không, nhưng biết rằng không thể chờ để vào được, 

mặc dù không còn chen lấn như lúc nảy, cảnh chen lấn đã 
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không đẹp rồi mà chỗ tôn nghiêm sao lại chen lẫn cãi cọ 

nhau ? Nhà tôi cho rằng đó là những người ngoại đạo, có 

thể bởi vì Ấn Độ rất ít người theo đạo Phật. 
 

 
 

Đạo Phật tại Ấn đã mất từ lâu, từ thế kỷ 13 sau khi bị Hồi 

giáo đánh giết phật tử, tu sĩ, phá hoại chùa chiền. Người 

Ấn sau đó hầu như theo đạo Bà La Môn, hay Indu cũng 

gọi là Ấn giáo. Ấn giáo phân chia giai cấp, cấm cải đạo. 

Theo cung cách phụ nữ ăn mặc như thế chứng tỏ họ là 

người Ấn. 
 

Không thể chờ đợi lâu hơn, chúng tôi ra về nghỉ ngơi. Sau 

khi ăn cơm tối, về đến khách sạn là 8 giờ 30, tôi muốn lợi 

dụng cơ hội nầy vào lễ Phật để ngày mai rời khỏi đây, đi 

viếng Phật tích khác. 
 

Khi vào cổng tôi chỉ thấy có một anh thanh niên đi trước, 

chúng tôi vào trong tháp thì có chừng 10, 15 người, chư 
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Tăng, ni ngồi dọc theo tường mỗi bên 1 hàng, vài người lễ 

Phật, vài người đứng chiêm ngưỡng tượng Phật. 
 

 
 

Rồi tôi đi nhiễu quanh Đại tháp, chỗ nọ, chỗ kia vẫn còn 

năm, ba vị Tăng ngồi đàm đạo, đôi nhóm Phật tử còn tụng 

kinh, thanh tịnh, trang nghiêm khác với buổi chiều. Có 
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một nữ Phật tử người Âu làm cho tôi chú ý, vì bà ta vừa đi 

dọc theo cái bàn xây trên đó để hoa trắng thành từng ô 

vuông, ở giữa để những đĩa hoa vàng và đỏ, bà ta vừa đi 

vừa để tay lên hoa rồi vuốt tóc trên đầu, giống y như nữ 

Phật tử Việt Nam thường làm thế. Tôi đi nhiễu 1 vòng rồi 

ra về, lòng hoan hỷ vì đã được vào trong lễ Phật đạt được 

như ý. 
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Như vậy ngày hôm nay tôi vào Bồ Đề Đạo Tràng 3 lần, 

nhưng chỉ có 2 lần được vào trong lễ Phật, đó là buổi sáng 

tinh sương và buổi tối gần 9 giờ đêm. 
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Lên đỉnh Linh Thú (Rajagriha hay 
Rajagira), tham quan Đại học Nalanda 

 

Hôm nay 19-03-2019, chúng tôi rời Bodhgaya để đi 

đến  tham quan Rajagira, Đỉnh Linh Thứu và Đại học 

Nalanda. Chúng tôi rời khách sạn khoảng 5 giờ 30, xe 

chạy một lúc ra khỏi thành phố Gaya, hai bên đường có 

nhiều cây thốt nốt trông cảnh vật chẳng khác chi Việt 

Nam ở vùng thất sơn, Châu Đốc, cảnh mặt trời lên trông 

rất đẹp. 
 

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-E_sD0z2BjIA/XJJYaJDJJBI/AAAAAAAALc8/rtpZXmQsG0ccUZC2VZbADYWTuUb6MRLSwCEwYBhgL/s1600/LT1.jpg
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Rồi chúng tôi đến một nơi thấy có như vết bánh xe sắt in 

trên đá, tương truyền rằng đó là bánh xe của vua Tần Bà 

Sa La đi tham vấn Phật. Nhưng trên bảng ghi, đó có thể là 

bánh xe vào khoảng thế kỷ thứ 4 hay 5 vào thời đại của 

vua Mahabharata. 
 

 
 

Sau đó chúng tôi tiếp tục đến núi Linh Thứu, nhà tôi vì 

chân yếu nên đi kiệu, đi lên và xuống giá 180 rupees, còn 

lại chúng tôi đi bộ, từ dưới chân lên đến đỉnh Linh Thứu 

đều có tráng xi măng, đường rộng chừng 3 thước ngang, 

có nhiều bậc, bặc nọ cách bậc kia chừng 2 tấc, mỗi bậc 

như vậy không bằng phẳng mà có độ nghiêng nhiều hay ít 
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tùy, dài hay ngắn cũng tùy, lên gần tới đỉnh Linh Thứu, có 

đoạn thẳng, có đoạn xuống dốc, nhưng không xa. Sau đó 

lại lên dốc để lên đỉnh, đoạn nầy có hang của Ca Diếp và 

A Nan ngồi tu. 
 

 
 

Trên đỉnh Linh Thứu, một phần đá dựng lên, một phần hơi 

bằng phẳng, người ta xây dựng thành một cái sân, có lan 

can chung quanh cao chừng 6 tấc. sân nầy dài chừng 8m, 

ngang chừng 4 m. Khi chúng tôi lên đến đây có một đoàn 

Phật tử có hai nhà sư hướng dẫn đang tụng kinh Nam 

Tông, vì đợi sẽ lâu, nên Lama chọn đi xuống phía hông 

tay phải, có khoảng bề ngang chừng 1,5 đến 2 m. Để 
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chúng tôi tụng kinh theo hướng dẫn của Lama, trước đọc 

tiếng Tây Tạng, sau đọc tiếng Việt. 
 

 
 

Chúng tôi vừa đọc xong thời kinh thì tự nhiên bị ong mật 

vây đánh, đoàn Phật tử ở trên sân bị đánh bỏ tụng kinh, 

chạy xuống, ong cũng chẳng tha chúng tôi, Lama bảo 

chúng tôi ngồi yên và làm theo Lama lấy áo hay khăn 

trùm kín người. 
 

Thấy ong còn vài con, Lama và chúng tôi đi xuống phần 

mặt bằng ở dưới để treo cờ. Bây giờ tôi mới biết phần nào, 

cờ là những bài kinh, chúng tôi mua mỗi người một xấp 
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cờ, có nhiều màu khác nhau, mỗi lá cờ có in mấy câu 

kinh, có hình vẽ, ngoài ra chúng tôi phải ghi những lời cầu 

nguyện trên những lá cờ đó.   
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Sau khi treo cờ, chúng tôi đi xuống, trên đường đi chúng 

tôi vào ghé thăm hang động của ngài Ca Diếp đã tu. 
 

 
 

Gần đó có hang của ngài Ananda, mỗi hang chúng tôi đều 

có vào chiêm bái. 
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Sau đó chúng tôi đi Tham quan nơi Kết tập kinh điển lần 

thứ nhất, có một phần trong hang động và một phần xây 

dựng kề đó. Lần kết tập nầy do tôn giả A Nan đọc lại 

những lời Phật dạy là những bộ Kinh A Hàm, Kinh Pháp 

Hoa … 

 
 

Sau đó chúng tôi đến Đại học Nalanda. Đại học nầy xây 

dựng từ thế kỷ thứ 7, có lúc trên 1 ngàn sinh viên, ngoài 

Ấn Độ còn có Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật, Hàn … Nhưng 

rất tiếc không có Việt Nam. 
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Tại đây có nhiều khu, mỗi khu trong ấy có phòng dành 

cho sinh viên nội trú. Mỗi khu có chùa riêng, có giếng 

nước riêng. Mỗi khu xây cất khác nhau. 
 

 
 

Tham quan rồi mới thấy công trình của Đại học Nalanda 

rất lớn, nó đã thành công với những học giả như Huyền 

Trang, Pháp Hiền, Nghĩa Tịnh … 
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Đến thế kỷ 13, Nalanda bị quân Hôi đập phá, chẳng 

những tại đó mà các tu viện chùa chiền ở các nơi cũng bi 

tấn công đốt phá, Phật giáo bị tiêu diệt trên đất nước Ấn 

Độ từ đó. Vào những năm gần đây, người ta mới xây 

dựng lại Phật giáo ngay trên quê hương của đức Phật. 
 

Khi chúng tôi vào bên trong, bắt đầu tham quan Lama giải 

thích cho chúng tôi về sự tích Đại học nầy thì có người lại 

cho rằng trong khuôn viên Đại học không ai được thuyết 

minh, trừ những người tại đó, chúng tôi phản đối chuyện 

nầy, anh chàng kia cứ theo Lama hăm dọa, nhưng Lama 

chẳng ngại, cuối cùng anh ta lãng tránh đi mất. 
 

Đôi lần chính nhân viên trong đó xin tiền chúng tôi, 

nhưng chúng tôi không cho, vì họ không phải là người ăn 

xin. 
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Rời Nalanda, chúng tôi đi đến nơi đặt khách sạn nhưng họ 

không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, nên chúng tôi 

chuyển đến khách sạn khác là khách sạn Anamika tại 

Hajipur, cách Vaishali chừng 2 giờ xe chạy. 
 

Một ngày tham quan hơi vất vả, Lama, nhà tôi và tôi, Đà, 

Thanh, Hải Đoan đều bị ong chích từ 1 tới 2 vít, kỷ niệm 

đáng nhớ cho chuyến tham quan nầy. 

Mời xem thêm hình ảnh: 

Đại học Nalanda 

https://youtu.be/B5pmQAmr1nI 

  
8664190319 

https://youtu.be/B5pmQAmr1nI
https://3.bp.blogspot.com/-7HyiFZkilKE/XJLNVW0x8PI/AAAAAAAALeo/AERj8_TP0VcubWRVGkUNyIfTdXhnZGRLQCLcBGAs/s1600/LT12.jpg


 CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH   

61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trên đường đến Câu Thi Na 
(KUSHINAGAR) 

 

Hôm nay chúng tôi rời khách sạn Anamika tại Hajipur để 

đến Câu Thi Na, nơi đức Phật Nhập Niết Bàn tại sa la 

song thọ. 
 

Trên đường đi, trước tiên Lama Konchok Lhundup đưa 

chúng tôi viếng Bảo tháp tại Vaishali, đây là 1 trong 8 

phần xá lợi Phật được phân chia sau khi hỏa thiêu đức Thế 

Tôn. Bảo tháp nầy ngày nay chỉ còn phần nền cao chưa 

đến 1 m, bên trên người ta làm mái che, để khỏi bị hủy 

hoại nhiều hơn. 
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Sau đó chúng tôi dùng điểm tâm ở địa điểm gần đó. Sau 

khi điểm tâm xong chúng tôi lên xe chạy chừng 2 phút đã 

thấy có ngôi chùa Việt Nam đồ sộ, đó là chùa Kiều Đàm 

Di, sau đó xe tiếp tục chạy, đưa chúng tôi tham quan Bảo 

tháp Vaishali, nơi đây cạnh bảo tháp có cột trụ của vua A 

Dục còn nguyên vẹn, trên cột trụ có tượng con sư tử. 
 

https://1.bp.blogspot.com/-HtQGG4ho-mc/XJLOn1IRsQI/AAAAAAAALe0/7jT95leTQJkyPAIH0jLArCvEli6QUS0mgCLcBGAs/s1600/Vai1.jpg
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Theo như bản ghi, giới thiệu đây là địa điểm đức Thế Tôn 

đã an cư trong 3 mùa mưa. Tại bảo tháp nầy có 3 đặc 

điểm, bảo tháp còn khá cao, có trụ đá của vua A Dục và 

https://2.bp.blogspot.com/-fJNn3x08-s8/XJLPAC5WgkI/AAAAAAAALe8/q0kNo2vMmHYY2Q8_DzF39NHIgaxk-Y8qwCLcBGAs/s1600/Vai2.jpg
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có một cái hồ hình chữ L, khá lớn và khá sâu, chung 

quanh xây gạch, hình như ở dưới cùng, tức là đáy cũng 

xây gạch nên khá bằng phẳng, nhưng cũng có cỏ mọc thấp 

mà thôi. 
 

  

 Sau khi rời bảo tháp nầy, Lama đưa chúng tôi đi tham 

quan một bảo tháp khác, bảo tháp nầy nằm tại 

KESARIYA, đây là bảo tháp khá to, to hơn những bảo 

tháp khác mà tôi từng tham quan trong những ngày qua, 

một phần bảo tháp còn khá tốt, một phần hư hại có nhiều 

cây to. 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=792986850928619991
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=792986850928619991
https://1.bp.blogspot.com/-RG3iZQGXtM8/XJLPcBgnNoI/AAAAAAAALfE/JXZ3pI5_RokEU5HUaUiQDXko-Ry_FtXuQCLcBGAs/s1600/Vai3.jpg
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Chung quanh bảo tháp, có 3 nơi đang được khai quật, có 

thể bảo tháp còn có nhiều kiến trúc phụ như tu viện … 

 

Đây là bảo tháp, kỷ niệm nơi Thái tử Tất Đạt Đa cắt tóc 

giao cho Xa Nặc mang về trao cho phụ vương, báo tin 

rằng thái tử đã quyết chí xuất gia, nơi đây xưa kia là bên 

dòng sông A Nô Ma, nhưng ngày nay chẳng có vết tích 

nào chứng tỏ trước kia có sông, hỏi người dân địa 

phương, họ khẳng định tại đây xưa kia có dòng sông. 
 

https://2.bp.blogspot.com/--33UcL1wBMU/XJLR_Ia_sNI/AAAAAAAALfc/uiqMr_mCf9EBxizAwkCTJkQsoPvHcYA4QCLcBGAs/s1600/Vai4.jpg
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Sau khi tham qua nơi nầy chúng tôi tiến về Câu Thi Na, 

cách nơi đây 109 km, Dọc đường chúng tôi dùng cơm 

trưa, đến tu viện Tibet khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi trú 

ngụ trong tu viện Tây Tạng nầy, thuộc dòng của Lama 

Konchok Lhundup. 
 

Chúng tôi vào chánh điện lễ Phật, thấy có tôn trí ảnh Đức 

Đạt Lai Lạt Ma, phía sau tu viện nầy nhìn thấy tháp và 

ngôi Mahaparinibbana Cetiya, nhưng không thể từ tu viện 

đi qua bên kia, vì không có cửa thông qua. 
 

Hôm nay chúng tôi nghỉ ngơi, ngày mai chúng tôi sẽ sang 

Tháp để dâng y và cúng đèn. Vì hôm nay và ngày mai có 

lễ hội lớn Holi của người Ấn Độ, nên buổi sáng chúng tôi 

sang Tháp làm lễ rồi về lại tu viện chớ không đi đâu nữa. 
 

8664200319 

https://4.bp.blogspot.com/-ONzO_P5lSxo/XJLQG0AzzbI/AAAAAAAALfQ/iIHHMTua0S0YORrWy18-hvfOfVpZnpP0wCLcBGAs/s1600/vai5.jpg
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 Chiêm bái Phật tích  

vùng đức Phật nhập Niết Bàn 
 

Đến Câu Thi Na có chùa Việt Nam, nhưng do lần nầy đi 

có Lama Konchok Lhundup nên chúng tôi ngụ tại chùa 

Tây Tạng, ngay sát thánh tích Phật nhập Niết bàn, tuy sát 

tường rào, nhưng không thể đi sang bên kia, muốn vào 

phải đi cổng chánh, không có thu phí. 
 

 
 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=792986850928619991
https://1.bp.blogspot.com/-GFMA18fdA1s/XJNKbMN4QDI/AAAAAAAALfs/T6VBUl-KWBgrFHV3Lz6FbKP6NrQ7lIoWgCLcBGAs/s1600/Kushinagar9.jpg
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Hôm nay Thứ năm ngày 21-03-2019, là ngày 16 âm lịch 

là những ngày trăng tròn Lễ hội ném bột màu Holi tại Ấn 

Độ. 
 

Vào dịp lễ hội Holi đặc sắc này, người dân Ấn Độ lại ném 

bột màu vào nhau thể hiện cho sự tự do không biên giới 

và không phân biệt giai cấp vốn đã tồn tại trong xã hội. 
 

Holi còn được gọi là “Lễ hội Sắc màu” (Festival of 

Colors) là một trong những lễ hội quan trọng của Ấn Độ, 

cũng như nhiều quốc gia có cộng đồng người theo đạo 

Hindu sinh sống. Được tổ chức vào ngày trăng tròn của 

tháng Phalgun (theo lịch Hindu). 
 

Điểm đặc trưng của lễ hội này là việc ném nước màu, bột 

màu vào bất kỳ người qua đường, do đó hôm nay Lama 

đưa chúng tôi đi chiêm bái Phật tích ở vùng nầy vào buổi 

sang, sau đó sẽ ở trong tu viện suốt ngày, để tránh những 

phiền phức vì lễ hội. 
 

Khi chúng tôi ra xe, tài xế mua cho mỗi người 1 cái mũ 

đội, trước đó khi ăn sáng, hắn vẽ mặt cho Lama, cho nhà 

tôi và tôi. 
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Trước tiên chúng tôi đến tháp kỷ niệm nơi đức Phật nhập 

Niết bàn, sát cạnh đó là ngôi chùa tên là Nirvana Temple 

(Chùa Niết bàn), bên trong chỉ tôn tượng đức bổn sư nằm 

nghiêng về phía tay mặt. Theo kinh điển đức Thế Tôn dạy 

bảo tôn giả A Nan lần cuối cùng rồi Ngài nằm quay đầu về 

hướng Bắc, mình nghiêng phía tay phải, mặt về hướng Tây. 

hai chân duỗi về phương Nam, ngài nhập định rồi vào Niết 

Bàn, nhằm ngày Rằm tháng Hai năm 544 TTL. Năm đó ngài 

tròn 80 tuổi, Phật Lịch được lấy kể từ năm nầy. 
 

https://3.bp.blogspot.com/-XBxeT8zZ0AQ/XJNK7vCeu2I/AAAAAAAALf0/ZkQud43q2xQWhhDi0MHLV8Wl-ouSrturwCLcBGAs/s1600/Kushinagar1.jpg


 HUỲNH Ái TÔNG  

70 
 

 
 

Đoàn chúng tôi dâng cúng chiếc y màu cam, tự đắp lên 

tượng Phật, sau đó đi nhiễu và mọi người ngồi thiền 

chừng 10 phút. Do yêu cầu không chụp ảnh, nên tôi không 

chụp tấm ảnh nào trong chánh điện, nhà tôi có đứng bên 

ngoài chụp vào 1 ảnh. 
 

https://2.bp.blogspot.com/-qATLNi-E2yQ/XJNLYVYJ3dI/AAAAAAAALf8/-qzCLnW-FAARNf1bRjGI9DyXSWRYRwJUgCLcBGAs/s1600/Kushinagar2.jpg
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Hôm nay Lama Konchok Lhundup nghĩ là ngày Rằm, 

nhưng thật ra là ngày 16, ngày trăng tròn tháng 2 năm Kỷ 

Hợi. Đã bước sang Phật lịch 2563. 
 

 
 

https://4.bp.blogspot.com/-Z3-jH4GIGfA/XJNU2qusjiI/AAAAAAAALhE/7E0i8KtV124ad1W2TDFGMkJC117cL4ugwCLcBGAs/s1600/Kushinagar10.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-H338bN6Hj24/XJ6X8T50LyI/AAAAAAAALqY/nBKFr-sMWik7vjWZCqIaEIpYJulneuMFgCLcBGAs/s1600/Ph%E1%BA%ADtNh%E1%BA%ADpNi%E1%BA%BFtB%C3%A0n.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Z3-jH4GIGfA/XJNU2qusjiI/AAAAAAAALhE/7E0i8KtV124ad1W2TDFGMkJC117cL4ugwCLcBGAs/s1600/Kushinagar10.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-H338bN6Hj24/XJ6X8T50LyI/AAAAAAAALqY/nBKFr-sMWik7vjWZCqIaEIpYJulneuMFgCLcBGAs/s1600/Ph%E1%BA%ADtNh%E1%BA%ADpNi%E1%BA%BFtB%C3%A0n.jpg
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Sau đó chúng tôi đi nhiễu một vòng quanh bảo tháp và 

chùa, rồi xuống đi nhiễu quanh bảo tháp, chùa Niết bàn và 

Bảo tháp xưa, nay còn nền đá, đoàn Phật tử nào đó đã 

dâng cúng nhiều tấm y phủ gần kín hết trên bảo tháp, chắc 

chắn bảo tháp nầy cũng như một số bảo tháp khác đã bị 

hư hại vì thời gian, nên nay không còn cao cho lắm, chỉ 

chừng 2m mà thôi. 
 

 
 

Rời nơi đây, chúng tôi đi viếng Bảo tháp nơi trà tỳ đức 

Thế Tôn, Bảo tháp nầy cũng khá lớn còn khá tốt, chung 

quanh được giữ gìn sạch sẽ, nhưng không có trồng hoa. 
 

https://4.bp.blogspot.com/-XVUWk80Vpnc/XJNMCOmw3iI/AAAAAAAALgI/G0uCeaoq5gYa1fAafwOhD4tviEQF-ZkRQCLcBGAs/s1600/Kushinagar3.jpg


 CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH   

73 
 

 
 

Sau đó chúng tôi đến viếng con sông gần đó, tương truyền 

rằng sau khi đức Thế Tôn thọ nhận bữa ăn cuối cùng do 

ông Thuần Đà làm nghề đốt than cúng dường, Ngài bị ngộ 

độc vì nấm độc, rồi đến một chỗ nhập định một thời gian, 

sau khi xả thiền, Ngài đến chỗ 2 cây Sala mắc võng nằm, 

tôn giả A Nan đã đến con sông nầy lấy nước cho đức Thế 

Tôn dùng. 
 

https://3.bp.blogspot.com/-HmoXEwHA2cI/XJNMlpF1JQI/AAAAAAAALgU/ehBnV2KlrEk0AI2GlwhU1c_O_ntvUXdNQCLcBGAs/s1600/IMG_4815.JPG


 HUỲNH Ái TÔNG  

74 
 

 
 

Rồi chúng tôi đến địa điểm phân chia xá lợi, tương truyền 

các vì vua tranh giành nhau xá lợi, tôn giả A Nan truyền 

lại lời dạy của đức Phật nên chia làm 8 phần như sau: 
 

1. Ajatasattu in Rajagriha. 

2. The Licchavis in Vesali. 

3. The Sakyas in Kapilavastu. 

4. The Buliyas in Allacappa. 

5. The Koliyas in Raamagrama. 

6. The Brahimns in Vethadipa. 

7. The Mallas in Pava. 

8. The Mallas in Kushinagar. 

https://3.bp.blogspot.com/-Kzs6iL36cb0/XJNNLmyUkQI/AAAAAAAALgc/XtELsu0M4aQzoZt7G7AtwueS2Qtoo5ZXQCLcBGAs/s1600/Kushinagar5.jpg
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Trên đường trở về Tu viện, chúng tôi ghé chiêm ngưỡng, 

nơi đức Thế Tôn ngồi thiền sau khi đã bị ngộ độc, nơi đây 

không có xây tháp, chỉ có điện thờ nhỏ, trong có tượng 

đức Thế Tôn ngồi nhập định. 
 

https://2.bp.blogspot.com/-5FMIXy4bR3w/XJNNpS3a_QI/AAAAAAAALgo/AGeS2kogaY0FnDVYK1NH2YZWoTbHl5xJQCLcBGAs/s1600/Kushinagar6.jpg
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Vùng Câu Thi Na có nhiều Phật tích gần nhau, nơi Ngài 

thị tịch, nơi trà tỳ, nơi phân chia 8 phần xá lợi, nơi Ngài 

ngồi thiền sau khi ăn phải nấm độc do bữa cúng dường 

của ông Thuần Đà. 
 

Mời xem thêm hình ảnh:  
 

Chiêm bái Phật tích Câu Thi Na 

 

https://youtu.be/z4AtnKZ_j4I 

8664210319 

https://youtu.be/z4AtnKZ_j4I
https://2.bp.blogspot.com/-ZO9TsMwHLsk/XJNN9uJTd8I/AAAAAAAALgw/jbYbemSO1rURpjLOcYQ9yHQdUHC_yzRtwCLcBGAs/s1600/Kushinagar8.jpg
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Đi đến nơi đức Phật đản sinh 
 

Hôm nay Thứ Sáu 22-3-2019, chúng tồi rời tu viện 

Tibetan Budhist Temple, Phuntsok Choephelling 

Namgyal Monastery Kushinagar, để đi đến Lâm Tỳ Ni ở 

Nepal. 
 

Từ đây đi cho đến Vườn Lâm Tỳ Ni không có Phật tích 

nào để tham quan, đường đi xấu, bụi, cảnh vật hai bên 

đường cũng xác sơ. Có những đồng lúa mì chen lẫn với 

những đám mía đường. 
 

Cánh đồng lúa, thỉnh thoảng thấy người ta cuốc đất, chặt 

mía đều dùng sức lao động của con người. Tôi cũng có 

thấy có một nơi người ta dùng máy cày để cày đất. 
 

Thỉnh thoảng có những cột cao, bốc khói đen, đó là những 

lò gạch, cho nên những nơi tôi đi qua, có nhiều nhà xây 

tường, nhưng không tô xi măng ở bên ngoài, cho nên 

tưởng chừng như nhà nhà đang xây dựng dang dở, thật ra 

xứ Ấn độ có nhiều nhà gạch, do có nhiều lò gạch sản xuất, 

nên người ta xây nhà gạch. 
 

Dọc đường thấy có một đoàn người đi trên đường phụ nữ 

ăn mặc đẹp, đầu đội cái bình đất nung, đi hàng một, đàn 
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ông đi trước hàng 3, hàng 4 không rõ họ hành lễ chi 

nhưng chắc không phải là Holi. 
 

Đến cửa khẩu, chúng tôi phải làm thủ tục xuất cảnh ở 

phần đất Ấn Độ, họ ghi vào sổ từng người cho nên rất 

chậm chạp. 
 

 
 

Rồi qua đất Nepal, điền đơn, nộp 2 tấm ảnh 5 X 5 và tiền 

là 25 Rupees cho 15 ngày trở xuống 40 Rupees cho 30 

ngày và 100 Rupees cho 90 ngày. Chúng tôi điền đơn còn 

Lama vào trong làm thủ tục. 
 

https://1.bp.blogspot.com/-YBaORlMfkX4/XJWJFnBIAHI/AAAAAAAALhs/LmbnNbOcthA9VyMOxFovY9h5Jv8WLuF3QCLcBGAs/s1600/LTN1.jpg
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Tại đây có nhà vệ sinh, có nước uống miễn phí, chúng tôi 

thấy có rất nhiều nhà sư đi Chiêm bái, họ vào đây làm thủ 

tục. 
 

Từ đây vào Vườn Lâm Tỳ Ni, đường rất xấu vì đang nâng 

cấp, làm rộng chừng khoảng 15 hay 16 m, họ chỉ mới trãi 
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đá cụi nên xe chạy bụi bay mịt trời, suốt khoảng đường 

nầy là 26 km. 
 

Chúng tôi ngụ tại chùa Tây Tạng Sakya Guest House, có 

lẽ đây là nơi ở lịch sự hơn tất cả nơi khác, kể cả khách sạn 

gần Bồ Đề Đạo Tràng. 
 

 
 

Nơi đây có WiFi mạnh, những ổ cắm điện có thể sử dụng 

chuôi tròn hay dẹp. Có nhà hàng, nhưng không có món ăn 

hợp với chúng tôi, người quản lý giới thiệu Restaurant bên 

ngoài, nhưng nơi đó đa số món ăn mặn, Lama gọi thức ăn, 

nhưng Lama ăn mấy miếng lại bỏ vì khó ăn. 
 

Ngày mai chúng tôi sẽ vào Chiêm bái thánh tích Lâm Tỳ 

Ni. 
 

8664220319 

https://2.bp.blogspot.com/-Q__mXdRHuV0/XJWJkfJl6hI/AAAAAAAALh0/rFleZ5wvmBQr-fOMGNR4rt2bTmnve1GlACLcBGAs/s1600/LTN2.jpg
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Chiêm bái Phật tích Lâm Tỳ Ni 
(Lumbini) 

 

Lâm Tỳ Ni thuộc nước Nepal, cách biên giới Ấn Độ 26 

km, hôm qua chúng tôi đến đây, nghỉ ngơi ở trong khuôn 

viên chùa Tây Tạng Sakya Guest House. Hôm nay ngày 

Thứ Bảy 23-3-2019 chúng tôi mới đi viếng nơi đức Phật 

đản sinh, nơi đây ngày nay có Vườn Lâm Tỳ Ni, tôi chưa 

rõ là rộng bao lớn, nhưng rộng lớn lắm, xung quanh có 

hàng rào sắt, bên trong có nhiều cây như cánh rừng, 

nhưng cây còn nhỏ, chưa có cây to lớn. 
 

Chúng tôi thuê xe hơi 6 chỗ đi chiêm bái nơi đức Thế Tôn 

đản sinh và chùa trong Vườn Lâm Tỳ Ni nầy. Xe chạy vào 

một đoạn chừng 300 m rồi dừng lại, chúng tôi đi bộ một 

đoạn chừng 5, 6 chục mét, vào chỗ nầy có xây dựng 

đường lót gạch, bên tay mặt có con sông có tàu nhỏ chở 

khách chạy, nhìn xa chừng trên 1 km là ngọn tháp trắng 

của ngôi chùa. 
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Bên tay trái có con đường lát gạch rộng chừng 8 thước, 

cuối đường là tượng đức Phặt đản sinh, tượng to gắp 2, 3 

lần người bình thường. 
 

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-X8iTC0uaZsk/XJYVbNinEYI/AAAAAAAALiA/lHz1-sOD7rExWoj9zfztnUFuG9hM68oLwCLcBGAs/s1600/LTN3.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-X8iTC0uaZsk/XJYVbNinEYI/AAAAAAAALiA/lHz1-sOD7rExWoj9zfztnUFuG9hM68oLwCLcBGAs/s1600/LTN3.jpg
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Phía sau tượng đi xuống vài bậc thang là con đường nhỏ 

chừng 6 thước ngang, dài độ 100 thước, đây là con đường 

mới đấp xuyên qua cái đầm, nên hai bên có nước, có cỏ và 

loại cỏ sống dưới nước, có những con cò, con vạt, con 

trích thảnh thơi đi kiếm ăn. 
 

Theo bảng chỉ dẫn, trong vùng nầy có nhiều loại chim 

muông hoang dã, cũng có khỉ nữa. 
 

Chấm dứt con đường nầy là nơi bán vé vào cửa bên tay 

phải, có nhà để mọi người bỏ giày dép ở ngoài, từ đây vào 

đền cũng khoảng 50 thước, qua khỏi trạm kiểm soát có 

con đường ngang, rẽ trải chừng 10 thước lại rẽ phải, đi 

vào góc trái của đền, đền xây gần như hình vuông, mỗi 

cạnh chừng 20 thước, sơn màu trắng, chỉ có cửa vào và 

cửa ra khá nhỏ chỉ 1 cánh mà thôi, có những khung thông 

hơi và ánh sáng trên cao, nên khi vào trong sẽ tối, tạo nên 

khung cảnh huyền bí một ít. 
 

Đứng ở trạm soát vé nhìn vào đền, thấy có trụ đá của Vua 

A Dục dựng lên ngày xưa, còn nguyên vẹn, trụ đá nầy trên 

đỉnh không có biểu tượng con sư tử. 
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Ở chỗ góc trái của đền có bảng giải thích bên trong có 

phiến đá có dấu chân, tương truyền đó là dấu chân của 

Thái tử Siddhārtha Gautama (           ) tiếng 

Sanskrit hay Siddhattha Gotama (         ) tiếng 

Pali và bức phù điêu bằng đá tạc tượng hoàng hậu Ma Gia 

hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa. 
 

https://1.bp.blogspot.com/-7abzHNfyFxc/XJYV7bDgdRI/AAAAAAAALiM/D76sfS1STngZqsH5tkbejxqSKNoMeEKHQCLcBGAs/s1600/LTN5.jpg
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Khi chúng tôi vào xếp hàng 1 không có chen lấn, nhưng 

cũng không có thong thả cho lắm. Tại chỗ có dấu chân 

Phật ở dưới sâu chừng 2 thước, có kính che bên trên và 

tượng Hoàng Hậu Ma Gia với Thái tử ốp vào tường gạch 

trên cao chừng hơn 2 thước, cách lối đi cũng xa chừng 2 

thước nên không ai có thể vói tay tới, trong khu nầy diện 

tích chừng 10 thước chung quang có lan can, ở giữa có lẽ 

là những phiến đá to, người ta đấp lên đó những tấm vải 

nên không nhận rõ hình thù, nhưng chắc chắn không phải 

tượng, người ta cúng nhiều tiền giấy vào đó, mặc dù nơi 

nầy có cái thùng công đức, cô Phùng Hòa bạn tôi, có nhờ 

tôi cúng 200 đô la, tôi cúng vào đây 100 đô la, hồi hướng 

https://4.bp.blogspot.com/-tA2sfUZhAEw/XJYWHwfBGxI/AAAAAAAALiU/qujr0uZFysoaAAH9aD448zNNC-InUQO_QCLcBGAs/s1600/LTN6.jpg
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công đức và nguyện cho gia đình cô Hòa được bình an 

khương thới, còn 100 đô la, tôi nhờ các cháu cùng đi đổi 

ra tiền Nepal, cúng các chùa chúng tôi thăm viếng. 
 

 
 

Vì trong nầy cấm chụp ảnh, nên tôi không thể ghi lại hình 

ảnh quý báu nầy, nhưng tôi tự hỏi sao tiền giấy nhiều quá 

mà người ta không thu nhặt, cứ để tờ nọ nằm lên tờ kia. 

Trong đền nầy có những di tích cỗ như phòng ốc… đã xây 

dựng từ thế kỷ thứ 3 BC cho đến thế kỷ thứ 7 AD. 
 

Sau đó chúng tôi đi nhiễu một vòng rồi ra ngoài ở cửa sau, 

gần cửa sau là một cái hồ nước hình vuông, trong hồ có cá 

https://4.bp.blogspot.com/-R5lKZqs67xo/XJYWQZfkhLI/AAAAAAAALic/IyEsGW_x88oUgKxqbOMcmy8lXqQJMyFZgCLcBGAs/s1600/LTN7.JPG
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to và có cả rùa, có những người phụ nữ Ấn theo tầng bậc 

cấp xuống hồ, lấy tay vẩy nước lên đầu. 

 

 
 

Qua khỏi hồ trên tầng đất cao hơn có cây bồ đề khá to, có 

nhiều người đến thắp đèn cúng kiếng dưới góc cây, xung 

quanh cách xa gốc cây chừng 6, 7 thước có một nhóm chư 

Tăng ngồi thành hình vuông theo nền đất có lát gạch, tụng 

kinh. 
 

https://3.bp.blogspot.com/-fs1KXaclG-Y/XJYWbU2odAI/AAAAAAAALik/kgIC6bVh5SEAbDC2Tuf2_JpYxiOWJQI9QCLcBGAs/s1600/LTN8.jpg
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Chúng tôi đi chiêm bái, đã 2 lần treo cờ nhưng không rõ 

vì sao còn sót lại một bó cờ, nên chúng tôi treo ở đây, rồi 

đến một gốc cây có sạp gỗ vây quanh, chúng tôi ngồi 

quanh gốc cây nầy tụng một thời kinh. 
 

Chúng tôi chụp ảnh bên cạnh hồ nước, để thấy cả đền, trụ 

đá của vua A Dục. 
 

https://1.bp.blogspot.com/-RIAC9lS-lho/XJYWtI0gE4I/AAAAAAAALiw/XfDaB0m5bVoBPhCqKykSQleZeW4FZPCeACLcBGAs/s1600/LTN9.jpg
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Sau đó đến trụ đá vua A Dục chụp ảnh, trụ đá còn chữ, 

bên cạnh đó có bảng giải thích trụ đá và ảnh chụp chữ, 

nhưng chúng ta có thể nhìn chữ bằng mắt thường được. 
 

 

https://4.bp.blogspot.com/-ABaheowLYzU/XJYZZ8wMnmI/AAAAAAAALjc/X56EBUH7vu8u86STj-0tOobNQu_C3waMQCLcBGAs/s1600/LTN9a.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-anQ9TMr3uRo/XJYW815yhKI/AAAAAAAALi0/yKk6ZRQRz0cmhyDgx0RL2VyonCEMP9UegCLcBGAs/s1600/LTN10.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ABaheowLYzU/XJYZZ8wMnmI/AAAAAAAALjc/X56EBUH7vu8u86STj-0tOobNQu_C3waMQCLcBGAs/s1600/LTN9a.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-anQ9TMr3uRo/XJYW815yhKI/AAAAAAAALi0/yKk6ZRQRz0cmhyDgx0RL2VyonCEMP9UegCLcBGAs/s1600/LTN10.jpg
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Sau đó, chúng tôi rời khỏi nơi đức Phật đản sinh, đi thăm 

chùa Tây Tạng, nơi đây ở trong sân chùa có tượng Thái tử 

cữi ngựa và người hầu Xa Nặc. Trong chùa trên vòm vẽ 

nhiều hình, bên ngoài tường bốn bên đều có vẽ nhiều bức 

tranh theo Phật Giáo Tây Tạng. 
 

 
 

Trước chùa có tượng Phật đản sanh, có hồ nước nhỏ và có 

tên chùa. Sau khi rời chùa nầy, chúng tôi đi viếng chùa 

Việt Nam Phật Quốc Tự Lâm Tỳ Ni của Thầy Huyền 

Diệu. 
 

https://1.bp.blogspot.com/-z7EsxseBBlY/XJYXOwKbiQI/AAAAAAAALjA/6_YAoJMB8GAfdkJ53RlbSouZ4m4dtbgewCLcBGAs/s1600/LTN11.jpg
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Thầy đi hoằng dương ở nước ngoài, nên không có tại 

chùa, có một vị Tăng ở Việt Nam mới sang vài tháng đang 

ở đó tiếp chúng tôi. 
 

Chùa có 2 con hoàng hạc, nó rất dạn ở trong khuôn viên 

có rào sắt chung quanh. Chùa rất lớn và xây đã lâu. Chánh 

điện trên lầu cao, bên trong có 3 gian, gian giữa tôn 3 

tượng Phật, gian tay phải thờ đức Quán Thế Âm, gian tay 

trái thờ đức Địa Tạng Vương. Chúng tôi vào lễ Phật, cúng 

dường cho cô Hòa và cá nhân. Cạnh chánh điện có dãi 

Tây lang 3 tầng. 
 

https://2.bp.blogspot.com/-2acJ-e6L8kM/XJYXjL1jsUI/AAAAAAAALjI/Hpyf61O-bqkad-nsTm_srbg4leBOwRjjACLcBGAs/s1600/LTN12.jpg
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Khi chúng tôi rời chánh điện đi xuống, có vị Tăng mới từ 

Việt Nam sang vài tháng, mời chúng tôi uống trà, sau khi 

đàm đạo mời chúng tôi thọ trai. Sau khi thọ trai xong, vị 

Tăng mời chúng tôi đến dùng cơm chiều, vì dự định trước 

buổi chiều dùng Buffet nên chúng tôi từ chối. Chúng tôi 

cúng đường vị Tăng rồi chào từ giả trở về khách sạn nghỉ 

ngơi. 
 

Vị Tăng nầy ở Nhà Bàn, Châu Đốc, khi đàm đạo với tôi 

sau khi tôi dùng cơm, nên vị Tăng nầy tặng cho tôi quyển 

sách Khi Hồng Hạc Bay Về của Thầy Huyền Diệu và cho 

tôi bài Kinh Đại Phúc Đức (Mahammangala Sutta). 

https://1.bp.blogspot.com/-PGS6HAKm60c/XJYX2RQapLI/AAAAAAAALjQ/rHM-ZGDHJrgEX_uAbFERV_Xpp45eOix_wCLcBGAs/s1600/LTN13.jpg
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Trong Vườn Lâm Tỳ Ni có rất nhiều chùa, mỗi chùa rất to 

lớn của Phật Giáo các nước Việt Nam, Tây Tạng, Thái, 

Lào, Sri Lanka, Mayanma, Nhật, Trung Hoa, Nam Hàn … 

Riêng Việt Nam ngoài Việt Nam Phật Quốc Tự, còn có 

chùa Linh Sơn gốc ở Paris vừa mới xây cất xong. 
 

Đến đây, chúng tôi đã chiêm bái đủ Tứ Động Tâm, ngày 

mai chúng tôi sẽ rời nơi đây trở lại Ấn Độ tham quan 

Thành Xá Vệ. 

 
 

Buổi chiều, nhân không đi tham quan đâu cả, tôi vào 

chánh điện của chùa lễ Phật, chánh điện khá rộng, đặc biệt 

là tượng Phật tĩnh tọa khá lớn, trông rất trang nghiêm, 

thanh tịnh, chỉ có một thanh niên đang lau dọn trên bàn 

https://2.bp.blogspot.com/-i-8O-f5Z5_c/XJZj-WpZwsI/AAAAAAAALjo/ZMSSjJxCaBYyjydoMRiIUBBfiCMK_BvfACLcBGAs/s1600/LTN14.jpg
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Phật và tôi vào lễ Phật. Tôi nhờ thanh niên nầy chụp cho 

vài tấm ảnh. 
 

 
 

Buổi tối cả nhóm đi ăn Buffet, trừ nhà tôi mệt nằm lại tại 

phòng. Buffet có nhiều món chay, chỉ có 1 món mặn. Đà, 

Thanh và tôi uống bia Everest của Nepal sản xuất cho biết 

hương vị. Bia nầy có 5% Cồn, uống cũng được nhưng 

không ngon bằng bia tối hôm qua, cũng tương tựa như bia 

Saigon. 
 

Mời xem thêm hình ảnh:  

  

Chiêm bái Phật tích Lâm Tỳ Ni 

https://youtu.be/53zAE49JIE0 
8664230319 

https://youtu.be/53zAE49JIE0
https://4.bp.blogspot.com/-alNhos15tKw/XJZk-LDQmtI/AAAAAAAALjw/QYl5i5WMZgQzzI8qgeetdfuBO9NmLIvuACLcBGAs/s1600/LTN15.jpg
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Rời Lâm Tỳ Ni đến Ca Tỳ La Vệ 
 

Sáng sớm hôm nay 24-3-2019, chúng tôi rời khỏi Lâm Tỳ 

Ni để đi đến Ca Tỳ La Vệ (Kapilvastu) rồi sau đó đi đến 

Tỳ Xa Ly (Shravasti). Tưởng cũng cần nói thêm, khu 

Vườn Lâm Tỳ Ni ngày nay rộng lớn, dài 3 miles (4.8 km), 

ngang 1 mile (1.6 km), trong đó ngoài khu di tích Phật 

đản sinh nằm riêng biệt, phần còn lại chia làm 2 khu Đông 

và Tây dành cất chùa, phía Đông dành cho các chùa Nam 

Tông, phía Tây dành cho các chùa Bắc Tông và Kim 

Cang thừa, có khoảng 20 ngôi chùa trong Vườn Lâm Tỳ 

Ni nầy, xung quanh có rào sắt, nay đang tu bổ thành tường 

rào ở dưới, phần trên có thể là rào sắt, vì còn đang xây 

dựng chưa định hình. 
 

Chúng tôi đến cửa khẩu Nepal và Ấn Độ vào khoảng 8 

giờ 15, làm thủ tục xuất ở Nepal và Nhập ở Ấn Độ khoảng 

gần 9 giờ mới xong, xe chạy đến địa điểm tham quan Ca 

Tỳ La Vệ khoảng gần 10 giờ. Đây là nơi xưa kia vua Tịnh 

Phạn trị vì, Thái tử Tất Đạt Đa lớn lên, lập gia đình với 

công chúa Gia Du Đà La, có con trai La Hầu La, đến năm 

29 tuổi, sau khi tham quan 4 cửa thành, thấy cảnh Sanh, 

Lão, Bệnh, Tử của đời người không ai tránh khỏi. Thái tử 

mới quyết tâm rời bỏ cung vàng, điện ngọc đi tìm chân lý. 
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Địa điểm nầy gồm một phần là Bảo tháp và các Tu viện, 

phần còn lại là sân cỏ rộng. Nói chung nơi đây Bảo tháp 

và các Tu viện không rộng lớn lắm, nhưng phần bãi cỏ 

rộng thoáng, mát mắt. 
 

 

https://2.bp.blogspot.com/-v2m2NMbIy-w/XJfDRRDYV8I/AAAAAAAALlg/HE776eR5YA01C0DdMgcvYnTMYoT_k-7wACLcBGAs/s1600/IMG_5297.JPG
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Sau khi đi nhiễu ba vòng, chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm. 
 

 
 

Rồi rời khỏi đây, tiến về Tỳ Xá Ly (Shravasti).  
 

Đoạn đường nầy xa khoảng 140 km, đường rất xấu, có 

đoạn nhỏ hẹp như đường làng ở Việt Nam, tuy có tráng 

nhựa, có đoạn đã làm rộng ra chừng 8 m, tráng nhựa bằng 

phẳng, có đoạn mới đổ đá nên xe chạy bụi mịt trời, cho 

nên có đoạn có xe tưới nước xuống đường cho bớt bụi. 
 

https://1.bp.blogspot.com/-mYkCxLcJh0M/XJe-qlJnu1I/AAAAAAAALkI/guyC2gio7XUDG9onivjgEnWusmf9wF4MgCLcBGAs/s1600/Kap2.jpg
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Dọc đường trồng lúa mì và mía đường, thỉnh thoảng trên 

đường có xe tải, máy cày kéo rờ-mót chỡ toàn mía, có chỗ 

mía tập trung cả chục chiếc máy cày chở mía để chuyển 

qua xe tải. 
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Dọc đường trông thấy người ta nuôi nhiều bò, có chỗ bò 

thả đi ngang nhiên ngoài đường, xe cộ phải tránh bò chớ 

bò không thèm tránh xe. Họ cũng nuôi nhiều dê, không 

biết để lấy sữa hay thịt hay cả hai. 
 

 
 

Xa xa lại thấy có ống khói cao hoặc nhả khói đen, hoặc 

không có khói, đó là ống khói của những lò gạch, cho nên 

nhà ở Ấn Độ, Nepal đa số là nhà gạch dù to hay nhỏ. 
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Giao thông đi lại của người dân chủ yếu dùng xe Tuktuk, 

là loại xe như xe Lam ở Việt Nam cũng có thứ xe nhỏ hơn 

chừng bằng ¾ xe Lam mà thôi. Vì Ấn Độ nghèo, nên còn 

nhiều người dân sử dụng xe đạp, xe lôi. 
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Tôi để ý, trong những ngày qua không thấy người phụ nữ 

chạy xe gắn máy trên đất Ấn, ngày mới vào Nepal có thấy 

một phụ nữ chạy xe gắn máy ở gần cửa khẩu, nơi đây nhà 

cửa đông đúc, nên đông dân cư. 
 

Dọc đường khó tìm nhà hàng để ăn trưa, cuối cùng chúng 

tôi tìm được một ngôi chùa Thái mới xây dựng ở bên 

đường, vào đây được chư Tăng đãi ăn Buffet không phải 

trả tiền, nên tùy hỷ cúng dường, thức ăn Thái cũng khó 

dùng, nhưng rất sạch sẽ từ thức ăn cho đến khay, tô, 

muỗng, nĩa. Còn thức uống khá đầy đủ, rất vệ sinh. 
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Đến Xá Vệ chúng tôi khó tìm chỗ trọ, các nơi trọ trong 

chùa Đại Hàn, khách sạn đều hết chỗ. Cuối cùng chúng tôi 

phải chọn ở Lotus Nikko Hotel, giá hơi đắc, nhưng được 

cái là từ mấy ngày nay, kể cả khách sạn ở Bangkok, đây là 

khách sạn khá tiện nghi, có bình nấu nước, có nước uống, 

có coffee, trà, có khăn tắm, khăn lau tay, có máy lạnh như 

vậy đạt loại 3 sao. 
 

Khi xe chạy gần đến đây, tôi để ý thấy có gò cao, trên ấy 

hình như có bảo tháp, nên sau khi ổn định chỗ ở, tôi báo 

cho Lama biết sẽ đi tham quan chỗ đó, Đà nghe thế tình 

nguyện đi với tôi, nó cách khách sạn chỉ chừng gần 1 cây 

số. 
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Chúng tôi đến nơi thấy có 2 ông sư Nam Tông ở đó. Hỏi 

ông sư, sư cho biết nơi đây đức Thế Tôn ngồi thiền định, 

nơi đây chỉ là tu viện xưa, còn lại tường, phòng chớ không 

có bảo tháp, nhưng gò đất rất cao ước chừng bằng cao ốc 

4 tầng. Chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm nơi đây với cảnh 

hoàng hôn, mặt trời sắp lặng. 
 

 
 

Khi chúng tôi ra về, nhà sư tôi hỏi chuyện khi nảy đi xe 

gắn máy, cho tôi quá giang về khách sạn, tôi quá giang sư 

vì muốn tránh trẻ nhỏ cứ theo xin tiền, còn Đà muốn cuốc 

bộ chớ không đi xe. 
 

https://3.bp.blogspot.com/-2Tn_0SKMfPU/XJfBJSV8JTI/AAAAAAAALlQ/kFIKJbS-mMAPJQonPEfI2ZsDC-VfkEpGACLcBGAs/s1600/Kap11.jpg


 HUỲNH Ái TÔNG  

104 
 

 
 

Buổi tối chúng tôi dùng bữa tại khách sạn, thay vì ăn 

Buffet, họ dọn cho chúng tôi 10 món, từ trước đến nay, 

đây là bữa ăn, không thể nào ăn hết các món ăn. 
 

Hôm nay một ngày đi đường rất mệt nhọc, đường xấu, xe 

dằn lắc rêm cả người, nhà tôi nằm nghỉ rồi ngủ sớm, 

không ăn buổi chiều. 
 

8664240319 
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Chiêm bái Phật tích ở Tỳ Xa Ly 
(Shravasti) 

 

Sáng hôm nay Thứ Hai 25-3-2019, chúng tôi đi chiêm bái 

Phật tích ở Tỳ Xá Ly, trước tiên đi chiêm bái nơi đức Phật 

ngồi thiền, lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho Hoàng 

Hậu Ma Gia, nơi nầy hôm qua Đà và tôi đã đến Chiêm 

bái.  
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Sau đó chúng tôi đi đến viếng nơi trú ngụ của tên cướp 

khét tiếng thời đức Phật, đó là Angulimala, cũng gọi là Vô 

Não. Sự tích như sau: 

 

 
 

Tại xứ Kiều Tát La (Kosala), có một tướng cướp vô cùng 

hung bạo, tên là Vòng tay đeo (Angulimala, Ươm quật đa 

la), còn gọi là kẻ vô tội (Ahimsaa) hay thường gọi là kẻ 

Vô Não. 

 

Thân phụ là một quan đại thần triều vua xứ Kiều Tát La. 

Vô Não theo học tại Taxila, một trung tâm nổi tiếng của 
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xứ Kiều Tát La, bắc Ấn Ðộ. Là một học sinh giỏi, Vô Não 

được các thầy giáo thương mến. Vì thế Vô Não bị các bạn 

đồng học ganh tỵ, tìm cách ám hại. Cả tin lời nịnh bợ của 

học sinh, nhất là lời đâm thọc nói xấu Vô Não, thầy giáo 

trở mặt thù ghét Vô Não. Một hôm, để thỏa mãn sự hiềm 

khích, thầy giáo bắt Vô Não chuộc tội bằng cả ngàn ngón 

tay phải của con người. Ðể có thể trở lại con đường học 

vấn, Vô Não đành theo lời thầy, vào rừng Jalini rèn dao và 

đi giết người. 

 

Lúc đầu, mỗi khi chặt được một ngón tay của người nào, 

Vô Não đem treo ở cành cây. Nhưng quạ diều ăn đã hết 

các ngón tay của Vô Não chặt được. Ðể khỏi bị mất mát, 

Vô Não lấy dây xâu các ngón tay, kết thành vòng, đeo vào 

cổ. Tiếng hung dữ của Vô Não được lan truyền, mọi 

người đều khiếp sợ. Khi Vô Não đến đâu, mọi người đều 

tìm phương chạy trốn. Do đó, khi đã chặt được 999 ngón 

tay, Vô Não chạy khắp nơi mà vẫn không thể giết thêm 

được một người nào để có đủ số ngón tay phải nộp theo 

lời thầy phán. 

 

Ðể đem lại an lạc cho dân chúng, đồng thời để giúp Vô 

Não trở lại con đường lương thiện. Ðức Phật vận sức thần 

thông đến trước mặt Vô Não. Khi thấy Phật đi đằng trước. 

Vô Não rất mừng, vì sẽ không còn thiếu một ngón tay sau 

cùng, Vô Não vác dao hăm hở đuổi theo Phật. Dù Phật đi 

rất khoan thai, nhưng Vô Não không thể nào đuổi kịp. Khi 

đã mệt lã, Vô Não dừng lại và gọi lớn:"Này Ðạo Sĩ! Hãy 
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dừng chân" Phật từ tốn trả lời:"Dù đang đi, ta đã dừng 

chân. Còn nhà người đã dừng chân hay chưa?" Không 

hiểu được ý Phật, Vô Não thấy Phật đang đi mà lại nói đã 

dừng chân. Còn mình đã dừng chân, Phật lại hỏi đã dừng 

chân hay chưa? Vô Não yêu cầu Phật giải thích, Phật nói: 

 

"Này Vô Não! Ta mãi mãi dừng chân. Ðối với chúng sinh 

ta không dùng bạo lực. Ðể trở lại con người lương thiện, 

ngươi hãy dừng tay chớ giết đồng loại. Bởi thế, ta nói: Ta 

đã dừng chân và yêu cầu ngươi cũng hãy dừng tay". 

 

 
 

Dù ác động đến đâu, lòng vẫn còn chút thiện hạnh, Vô 

Não cảm nhận được từ tâm của Phật, muốn đưa mình ra 

khỏi con đường độc ác. Liền khi đó, Vô Não buông dao 
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và xin Phật được xuất gia. Dù đã là Tỳ kheo, lòng vẫn 

chưa hoàn toàn yên ổn, Vô Não luôn luôn nghe văng vẳng 

bên tai tiếng than khóc của người do mình giết hại. Một 

hôm, trên đường đi khất thực, Vô Não bị nhiều người ném 

đá, đánh đuổi, lỗ đầu. Trở về hỏi Phật lý do, Phật cho biết, 

đó là hậu quả do ác nghiệp của Vô Não đã gây ra từ trước. 

Một hôm khác, cũng trên đường đi khất thực, Vô Não gặp 

một phụ nữ than khóc vì sinh con không được, yêu cầu Vô 

Não giúp đỡ. Không thể giúp được, Vô Não liền trở về hỏi 

Phật phương thức. Phật bảo Vô Não hãy đến trước người 

phụ nữ đau đẻ và nói lời này: 

 

"Này bà chị! Từ khi tôi sinh trở lại trong hàng Thánh 

chúng, tôi không còn giết hại bất cứ một loài nào. Cầu 

mong lời nói này giúp bà chị hết đau đớn và sinh nở được 

mẹ tròn con vuông". 

 

Học thuộc lời Ðức Phật, Vô Não liền trở lại nơi phụ nữ 

đau đẻ và đọc lớn lời Ðức Phật. Bỗng chốc, người phụ nữ 

hết đau và sinh con an toàn. Từ đó, ngày nay các nước 

Phật giáo Nam truyền, người ta thường đọc lời của Vô 

Não để làm dịu cơn đau đẻ cho người phụ nữ. 

 

Về sau, tinh tấn tu tập, Vô Não chứng A La Hán. 
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Nơi đây có một kiến trúc, bên trong có hang, được cho là 

hang động của tên cướp Vô Não, kiến trúc nầy vuông vức, 

xung quanh có rào sắt không cho khách tham quan vào, 

bên ngoài có nơi xây một cột gạch hình trụ cao chừng 2,5 

m, đường kính độ 1,5 m, cột trụ nằy được nhiều khách 

thập phương dát vàng, nhiều đoàn tham quan tới đây đọc 

kinh, nhiều khách thập phương chạm tay vào rồi đưa lên 

đầu mình hoặc để trán chạm vào cột tháp chú nguyện. 
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Chúng tôi đi nhiễu một vòng rồi đi sang dinh thự của ông 

Cấp Cô Độc cách đó chừng 50 m. Đây là kiến trúc dinh 

thự khá rộng lớn và phần còn lại chắc có trùng tu khá cao. 
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Tôi tự nghĩ, tên cướp sống rất gần với ông Cấp Cô Độc, 

đây là tên cuớp khá tàn ác, còn ông Cấp Cô Độc giàu có, 

sao tên cướp đã giết hại 999 người, còn một người nữa là 

đủ ngàn người, sẽ đem nộp theo lời dạy của sư phụ 

hắn.  Sao hắn không đụng chạm gì đến ông Cấp Cô Độc. 
 

 
 

Rời khỏi đây, chúng tôi đến chiêm bái Phật tích Kỳ thọ 

Cấp Cô Độc viên, cách đó chừng 1 km, vào cổng phải 

mua vé. 
 

Bảng sơ đồ ghi những di tích như sau: 
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Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, tức là vườn của ông Cấp Cô 

Độc cây của Thái tử Kỳ Đà, nguyên gốc như sau, ông Cấp 

Cô Độc muốn tìm nơi dâng cúng đức Phật làm nơi thuyết 

pháp, người thấy vườn của Thái tử Kỳ Đà ưng ý bèn hỏi 

mua. 
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Thái tử không muốn bán, nên nói thách, trải vàng đến đâu 

thì bán đến đó, ông Cấp Cô Độc bèn về nhà đem vàng đến 

trải đất. Thái tử Kỳ Đà bèn phải bán đất ấy cho ông Cấp 

Cô Độc, nhưng trên đất còn những cây xanh, cây ấy thuộc 

Thái Tử, Thái Tử cũng dâng cúng cho Phật, nên người sau 

gọi là Kỳ thọ Cấp Cô Độc Viên. 
 

 
 

Nơi đây đức Phật đã an cư qua 25 mùa mưa, nơi đức Phật 

thuyết pháp có xây một cái tháp nhỏ, nơi đây người ta 

thếp vàng, nhiều chư Tăng, đoàn khách tham quan tới đây 

tụng kinh. Khu nầy có tu viện, có chùa, nay chỉ còn nền 

gạch như các Phật tích khác. 
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Đi qua khỏi đây chừng 100 m, có một gốc Bồ Đề, có rào 

chung quanh, cây Bồ đề nầy già cỗi, người ta phải dùng 

những thanh sắt nâng đỡ những cành thấp. Chung quanh 

tường rào, người ta giăng cờ. 
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Cây nầy lá rụng hết, đang nhú lá non, có vài trái bằng 

ngón tay út rụng trên nền, Đà nhặt một trái hỏi tôi: “Trái 
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nhỏ như thế nầy sao lại có hạt to vậy bác ?”. Tôi giải thích 

cho Đà hiểu: 
 

Trước kia tôi vẫn hiểu lầm chuỗi Bồ Đề là lấy từ hạt cây 

Bồ Đề, nhưng không phải vậy. Trái Bồ Đề như trái sung, 

bên trong không có hạt. Ở Châu Đốc có Bồ Đề đạo tràng, 

vài chục năm trước, tôi đã nhặt trái bẻ ra mới khám phá 

điều nầy. Gọi hạt Bồ Đề cũng như gọi tên Bồ Đề Tâm, 

tượng trưng cho sự cao quý nơi đức Phật thành đạo. Hạt 

ấy ở vùng gần An Nhơn Gò Vấp cũng có cây có hạt nầy, 

nơi đây gọi là hạt kim cang.” 
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Có một chỗ, có nền của 3 kiến trúc, bảo vệ cho biết một 

nền là nơi ở của La Hầu La, nền kia là của người đánh xe 

cho Đức Phật. Tôi hỏi có phải Xa Nặc không ? Hắn gật 

đầu. Chúng tôi đi giáp vòng tất cả các Tu viện và chùa 

trong khu nầy, nói chung là rất rộng lớn, rộng lớn hơn tất 

cả các nơi khác. 
 

 
 

 Sau khi rời nơi nầy, chúng tôi đi viếng chùa Tây Tạng 

đang xây dựng gần xong, khá đồ sộ.  
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Có tầng hầm bên dưới, tầng trên là chánh điện đặt tượng 

Phật tĩnh tọa ở gian giữa, tầng trên nữa vì bao quanh bằng 

ny long không rõ là tượng chi, nhưng cũng khá lớn, tầng 

trên cùng treo quả chuông 500 kg, theo như Hải Đoan cho 

biết, chuông nầy do Phật tử Việt Nam cúng, nhưng quanh 

chuông chỉ có chú đúc nổi không có chữ Việt Nam nào. 
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Chúng tôi được người phụ trách đãi bánh ngọt, cà phê. 

Trước khi rời đây, nhóm chúng tôi có cúng dường chùa, 
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người phụ trách không nhận, đưa chúng tôi đến chánh 

điện tạm ở dãi Đông lang, chúng tôi lễ được Phật tại đây, 

tượng Phật hay Bồ tát Quán Thế Âm ? Vì tượng đứng 

nhưng ở vị thế nghiêng người. 
 

 
 

Sau đó chúng tôi trở về khách sạn nghỉ ngơi rồi dùng cơm 

trưa. Dùng cơm xong trả phòng nhóm chúng tôi đi về 

Lucknow. Từ khách sạn chúng tôi ở đi Lucknow 177 km. 
 

Khởi hành lúc 1 giờ, cho đến hơn 5 giờ, chúng tôi mới 

đến thành phố Lucknow, con đường nầy có thu phí 2 đoạn 

nên đường khá tốt, hai bên đường vẫn thấy những khu chợ 

quê, người dân nghèo khó dung phương tiện xe Tuktuk, 
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xe gắn máy, xe đạp, xe lôi, xe máy cày kéo rờ-mót chở 

mía đường. 
 

Cánh đồng chỉ trồng lúa mì và mía đường, đất rộng nhưng 

chia thành những đám ruộng nhỏ, nhiều nơi người nhà 

nông vẫn cuốc đất, gặt, đập lúa và cấy lúa, nói chung là 

dùng nhiều sức người. 
 

 
 

Những ngày qua chúng tôi ở thành phố nhỏ, nhà quê. Nay 

tới đây mới thấy nhiều phụ nữ chạy xe gắn máy, lái xe 

hơi. Xe cộ đông đúc như Sàigòn, đường sá không được 

sạch, nhiều con bò đi rong ngoài phố, chúng sống cạnh 

những bô rác để ăn rác. 
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Ngoài đường vẫn thấy cảnh đàn ông “tè” bên đường, 

không nhiều lắm, cũng không phải là hiếm. 
 

Buổi tối chúng tôi đi đến một Center để ăn tối vì Lama 

muốn ăn ở Mc Donal, thành phố về đêm, xe chạy bóp còi 

inh ỏi. Về lại khách sạn chúng tôi muốn thưởng thúc bia 

Ấn Độ, nhờ nhân viên khách sạn mua, đợi gần 1 giờ mới 

có beer. Hình như ở Ấn Độ ít có chỗ bán beer, quán nhậu. 

Quán bán trà hay cà-phê bên đường thì nhiều. 
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Lần đầu tiên đi Ấn Độ, khám phá được nhiều điều lạ, xe 

chạy bên tay trái, nhưng chuyện chạy ngược chiều là bình 

thường, các khách sạn đều có ổ cắm điện chuôi tròn hay 

chuôi dẹp. 
 

Nghe nói chánh phủ Nhật có đến Ấn Độ, đề nghị giúp cho 

Ấn Độ cải thiện đời sống, chánh phủ Ấn Độ cám ơn, cho 

biết người dân họ tuy nghèo khó, nhưng họ sống rất hạnh 

phúc, không cần nâng cao đời sống văn minh hơn, ngược 

lại chánh phủ Ấn Độ hỏi có muốn cải thiện cho đời sống 

người Nhật được hạnh phúc như người Ấn không ? Chánh 

phủ Nhật cám ơn lại Ấn Độ. Hiểu đây là chuyện đùa cũng 

được mà là chuyện để suy gẫm cũng nên. 
 

866425032019   
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Tham quan Bara Imambara tại 
Lucknow 

 

Hôm nay, có người muốn đi mua sắm, có người muốn đi 

tham quan Sở thú, có người muốn đến quảng trường chụp 

ảnh. Cuối cùng đoàn chúng tôi đi tham quan đền Bara 

Imambara tại thành phố Lucknow. 
 

 
 Bên trong cổng nhìn ra ngoài đường 

 

Đến cổng mua vé vào cửa, vào trong mua vé có hướng 

dẫn, đưa đi tham quan, hướng dẫn giải thích vài điều, đôi 

khi anh ta đạo diễn để chụp ảnh đẹp. 
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Hội trường trung tâm của nó được cho là phòng kho tiền 

lớn nhất thế giới. Ngoại trừ các phòng trưng bày trong nội 

thất, không có đồ gỗ trong toàn bộ cấu trúc. Nó hiện 

được người Hồi giáo Shia sử dụng cho mục đích của 

Azadari. 
 

Người ta tin rằng việc xây dựng tòa nhà lớn này đã được 

bắt đầu vào năm 1785 khi một nạn đói tàn khốc đã tấn 

công Awadh và mục tiêu của nó là cung cấp việc làm cho 

người dân trong khu vực trong gần một thập kỷ trong khi 

nạn đói kéo dài. 
 

Nó có những lối đi ngầm lớn đã bị chặn lại. Một cầu thang 

từ bên ngoài dẫn đến một loạt mê cung được gọi là Bhool-

Bhulaiyan, đó là một vướng mắc phức tạp của các đoạn 

đường ngoằn ngoèo. Du khách đến tham quan nên đi với 

hướng dẫn được chỉ định. Trong khuôn viên của 

Imambara là Nhà thờ Hồi giáo Asafi lớn. 
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Chúng tôi đi vào bên trong phải mua vé vào cửa, giá vé 

cho người Ấn là 25 Rupees, người nước ngoài là 500 

Rupees, có hướng dẫn viên, phải trả khoảng 200 Rupees. 
 

Sau khi thăm viếng và chụp nhiều ảnh chúng tôi đi tìm 

một Center có Food Court với thức ăn của người Ấn, Hoa, 

Mỹ. Lama và tài xế dùng thức ăn Ấn, Hải Đoan và Thanh 

dung thức Ăn Mỹ, chúng tôi dùng thức ăn của người Hoa 

là cơm chiên và mì xào, dặn họ không để mùi curry. 
 

Nhân đó, chúng tôi gọi thêm món Momo chiên thay vì 

hấp và khoai tây chiên, để ăn buổi chiều khỏi phải đi ra 

ngoài. 
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Tài xế Deepack, Lama, Đề, Thanh, nhà tôi ngồi quay lưng lại che khuất 

Hải Đoan 
 

Đi Ấn Độ, nếu ai không quen với mùi Curry thì rất khó 

ăn, vì họ luôn luôn thêm gia vị mùi không quen với chúng 

ta. Cũng không có nước tương cho chúng ta dùng. Hôm 

qua trong Center Sahara Gan, chúng tôi ăn món mì xào 

khá ngon. 
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Hôm nay, Center nầy món mì xào và cơm rang tạm được. 

Chiều nay chúng tôi không đi ra ngoài, khoảng 9 giờ sẽ 

https://4.bp.blogspot.com/-nzOGjSI3nzQ/XJo01rZupjI/AAAAAAAALpI/ChP-6YjRarUWMBKu8A7yc03ASg0ki-uXACLcBGAs/s1600/Lucknow4.jpg


 HUỲNH Ái TÔNG  

130 
 

lên xe ra phi trường. 1 giờ đêm lên phi cơ, bay về 

Bangkok với Thai Airway. Tại đây sẽ chờ khoảng 4 tiếng, 

sau đó đáp phi cơ Vienam Airlines về Tân Sơn Nhất, đến 

lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Tư 27-3-2019, kết thúc một 

chuyến đi chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ rất hữu ích, nhờ 

nhiều thiện duyên. 
 

8664260319  
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Ngày rời khỏi đất Ấn 
 

Tối 26-3-2019, chúng tôi rời khách sạn BinPin 

International ra phi trường Lucknow để về Bangkok, 

trước khi rời khách sạn, anh tài xế người Ấn theo đạo 

Hindu Deepack làm thủ tục chia tay với chúng tôi, choàng 

vào cổ mỗi người một vòng hoa hồng, hắn định chấm vết 

đỏ trên trán, nhưng Đề không thích nên thôi. 
 

 
 

Đến phi trường khoảng 22 giờ, vì là ban đêm nên tôi 

không thể quan sát toàn cảnh phi trường, khi xe chúng tôi 

dừng lại trước nhà ga thấy đèn điện sáng choang, khang 

trang hiện đại, nhưng người gác ở cửa ra vào chỉ cho 
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chúng tôi biết phải đi qua hết hai cổng ra vào kế đó, lại đi 

thêm chừng 100 m nữa thì tới cổng chúng tôi vào, để đáp 

phi cơ đi Bangkok. 
 

Đi qua khỏi 2 cổng ra vào đó, chúng tôi đi đường với ánh 

sáng lờ mờ không nhìn được rõ, đi chừng 100 m, thấy có 

người ra vào, chúng tôi vào đó, đúng là cổng của hãng 

máy bay Thai Smile. 
 

 
 

Vào trong, trước khi đến quầy vé, hành lý phải qua máy 

dò, sau đó vào trong quầy lấy vé, ký gửi hành lý, rồi ngồi 

chờ lên phi cơ, trước khi lên phi cơ mọi người phải qua 
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thủ tục xuất khỏi Ấn Độ, cùng không có chi rườm rà, chỉ 

đưa Sổ Thông Hành cho họ xem và đóng dấu. 
 

 
Trong phi trường Lucknow, Ấn Độ 

 

Đợi một lúc, trước khi lên phi cơ lại đi qua nhân viên an 

ninh, thấy có người bị xét hành lý xách tay, có cái nồi, vật 

dụng linh tinh và một gói ny long hình như bên trong có 

bột trắng không rõ là chi.  
 

Vào phi cơ ngồi xong một lúc thì thấy có một anh chàng 

mặc đồng phục xanh, tay áo có 2 vạch, đi cùng với 2, 3 
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người khác tiến về phía sau, khoảng 15 phút sau có 4 

người rời khỏi phi cơ với túi xách tay. 
 

Kế tiếp, tiếp viên bắt đầu mở các hộc để Hành lý, họ kéo 

ra từng cái và hỏi của ai, có hành khách nhận, họ để lại 

chỗ cũ. Tôi nghĩ tiếp viên kiểm tra xem những người rời 

khỏi máy bay có ai để lại vật chi không , Việc nầy họ làm 

mất chừng 30 phút, tuy có mất thì giờ, nhưng không ai 

phàn nàn vì nó có liên quan đến an ninh cho mọi hành 

khách. 
 

Trên phi cơ chúng tôi được dọn ăn bữa tối, phần ăn có 

cơm với curry và món xào, nhưng thú thật tôi chỉ ăn vài 

thìa cơm trắng rồi ăn tráng miệng, sau đó tôi ngủ cho đến 

5 giờ sáng thức dậy, phi cơ chuẩn bị đáp xuống phi trường 

Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok Thái Lan. 
 

Tới đây làm thủ tục nhập vào Thái Lan, lãnh hành lý tồi 

ngồi chờ cho tới hơn 8 gìờ mới đi lấy vé lên phi cơ 

Vietnam Airlines, gửi hành lý, lại đi qua cửa an ninh 

khám xét hành lý xách tay, vào bên trong khi chờ đợi lên 

phi cơ, chúng tôi đi ăn sáng, tôi chỉ ăn được món xôi xoài, 

xôi có chan nước cốt dừa, còn xoài chín họ cắt thành 2 

mảnh của 2 bên hông sau khi đã gọt bỏ vỏ. 
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Trong phi trường Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan 

 

Nhà tôi bị cảm từ 2 hôm trước, hôm qua tôi đã bị lây, nên 

nóng lạnh và ho, tôi uống Tylenol và Neo-cordion, nhưng 

chưa thấy bớt, hình như có triệu chứng cảm nặng hơn. 
 

Trước 9 giờ lên phi cơ, phi cơ bay một chút được dọn ăn 

sáng, tôi chỉ ăn bánh mì trét beurre và ăn tráng miệng với 

khóm và đu đủ, có miếng dưa hấu nhưng tôi không dám 

ăn. 
 

Đến 10:10 phi cơ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, lại 

trình an ninh nhập vào Việt Nam. Sau khi lấy hành lý ra 
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ngoài lấy Taxi về nhà, hình như Sàigòn nóng bức hơn Ấn 

độ hay tại vì tôi bị cảm nặng hơn. 
 

 
 

Như vậy là chúng tôi kết thúc một chuyến tham quan Ấn 

Độ, chiêm bái Phật tích, người ta thường nói Tứ Động 

Tâm là nơi Phật Đản Sinh ở Lâm Tỳ Ni, Phật đắc đạo ở 

Bồ Đề Đạo Tràng, Phật Thuyết pháp ở Vườn Nai và Phật 

Nhập Niết Bàn, nhưng với sách vở của người Ấn, có 8 

thánh tích ở các nơi như Lumbini (Phật Đản Sinh), 

Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng: Phật thành đạo), Sarnath 

(Vườn Lộc Uyển: Phật chuyển Pháp luân), Kusinara (Phật 

nhập Niết Bàn), Rajagira (Núi Linh Thứu), Vesali (Nơi 
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Đức Phật an trú 3 mùa mưa), Savatthi (Kỳ thọ Cấp Cô 

Độc viên), Sankisa (Nơi Đức Phật trở về từ Cung Trời 

Đao Lợi). Trong chuyến Chiêm bái nầy, nơi đây chúng tôi 

không có đến. Nơi đây vua A Dục có đặt tượng đá con 

voi, ghi lại sự tích nầy.     
 

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-6htHtMGYZgU/XJyDiZaSWAI/AAAAAAAALp8/OPKVCBUoW8saOTrfbOj7YeB4-q7AtHuCgCLcBGAs/s1600/Ve5.jpg
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Mấy lần được mời đi chiêm bái Phật tích, nhưng lần nầy 

mới đi được, có nhân và đủ duyên thì thành. Thật là thiện 

duyên lân nầy chúng tôi đi với 3 cháu trẻ, trong đó có 2 là 

bạn với con gái chúng tôi, lại được Lama Konchok 

Lhundup hướng dẫn tham quan các nơi, Lama luôn luôn 

chăm sóc mọi người chúng tôi thật là thiện duyên trong 

chuyến đi nầy, nhà tôi tuy sức khỏe yếu kém, nhưng cũng 

tham quan được nhiều nơi, chiêm bái được nhiều Phật tích 

tại Ấn Độ và Nepal. 
8664280319 
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Một chút tìm hiểu 
 

Trên những trụ đá của vua A Dục đánh dấu các Phật tích 

mà ngài đã đến chiêm bái, trong đó có trụ đá ở Vườn Lâm 

Tỳ Ni ghi “Sắc lệnh trên trụ đá”: 

 

 
 

Sau hai mươi năm lên ngôi, “Thương quí của các thần 

linh” (devanampiya), vua Piyadesi, đã đến thăm và tôn 

thờ nơi đây bởi vì nơi đây, Đức Phật, nhà hiền triết của 

bộ tộc Sakyans, sinh ra. Vua đã làm một tượng đá và cột 

https://3.bp.blogspot.com/-e4mROLdOw-8/XKofEuXI0LI/AAAAAAAALsk/pKyAPkMZfRMeDQW8rJ22kRxRXzFuEEtCgCLcBGAs/s1600/Tru1.jpg
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đá dựng lên. Và bởi vì Đức Phật đã sinh ra tại đây, làng 

Lumbini được miễn thuế và chỉ phải trả 1/8 sản lượng. 

 

Vua A Dục (Ashoka) là vị vua thứ ba của triều đại 

Mauryan, Ấn Độ, sinh năm 304 trước Tây Lịch (TTL) tại 

Thành Hoa Thị, kinh đô Ma Kiệt Đà, ông vốn là con cháu 

9 đời của Vua Tần Bà Sa La. Vua A Dục lên ngôi lúc 35 

tuổi (năm 269 BC), trị vì được 38 năm và mất năm 232 

BC, thọ thế 73 tuổi. Ông được xem là ông vua vĩ đại nhất 

của quốc gia Ấn Độ, và là vị hoàng đế đầu tiên đã cai trị 

một đế chế rộng lớn từ 273 BC đến 232 BC. Lúc còn là 

một hoàng tử, Vua A Dục luôn xuất sắc cả trong quân sự 

lẫn các môn học khác. Khi trưởng thành thì như một vị 

tướng cầm quân thông minh và chưa bao giờ nếm mùi thất 

bại. Sau khi lên ngôi, vua A Dục đã mở ra những cuộc 

xâm lăng và mở rộng bờ cõi của mình trong tám năm sau 

đó, để rồi sở hữu một đế quốc rộng lớn từ Ấn Độ ngày 

nay, Pakistan, Bangladesh cho đến các vùng đất 

Afghanistan và Iran. Cố nhiên, hệ quả của những cuộc 

chinh phạt này là những cuộc chiến tranh chết chóc và 

đẫm máu. 

 

Sau 10 năm trị vì, vua A Dục đã cải tà quy chánh, trở về 

con đường thiện lành, quy y Tam Bảo và nhanh chóng trở 

thành một ông vua hộ trì Phật Giáo một cách thành tín 

trong phần đời còn lại của mình. Ông đã lập nhiều bia đá, 

trụ đá tại những thánh tích nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
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từng đi qua, chính vì thế mà tên tuổi của ông luôn gắn liền 

với lịch sử Phật giáo Ấn Độ. 

 

Nhờ có Đại Đường Tây Vức Ký của Pháp sư Huyền Trang 

những nhà khảo cổ theo đó mà tìm ra những thánh tích đã 

bị tàn phá, chôn vùi dưới lớp bụi thời gian. Ngài Huyền 

Trang sinh năm 595 mất năm 664 thọ 69 tuổi. Ngài đã 

thực hiện mở đầu cho “Tây Trúc Cầu Pháp”, ra đi vào 

năm Trinh Quán Thứ 3 nhằm năm 628, lúc đó ngài đã 33 

tuổi, sau 17 năm đi qua 138 nước thời đó, đến đâu ngài 

cũng ghi chép về con người, phong tục, tạp quán, địa giới, 

cây trái … Ngài về lại Trung Hoa vào ngày 24 tháng 

Giêng năm 645, tức là năm Trinh Quán thứ 19, lúc đó 

ngài đã 50 tuổi. Đại Đường Tây Vức Ký ngài soạn xong 

vào tháng 5 âm lịch năm 646. 

 

Trên đầu mỗi trụ đá của vua A Dục đều có một biểu 

tượng, chúng ta chỉ thấy con Sư tử trên trụ đá ở Vaishali, 

còn trụ đá ở Lâm Tỳ Ni trơ trụi, trụ đá ở Vườn Lộc Uyẻn 

bị gãy thành 5 khúc chẳng thấy có biẻu tượng, thật ra ở 

đây có 4 con Sư tử và trên cùng có hình bánh xe với 32 

nan hoa, nhưng ngày nay biểu tượng nầy được trưng bày ở 

Bảo tang viện tại Varanasi. Tại Sankisa là con voi. 
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Tại Câu Thi Na (Kushinagar) cũng như tại Bồ Đề Đạo 

Tràng (Bodhgaya) không thấy có trụ đá. Chắc là đã có, 

nhưng hoặc bị tàn phá hết cũng có thể chưa khai quật 

được. 

 

Điều đặc biệt là ở Sanchi có rất nhiều trụ đá do Vua A 

Dục dựng tại khu thánh tích này. Hiện còn một Đại Bảo 

Tháp và một trụ đá do vua A Dục dựng lên tại cửa phía 

nam của ngôi Đại tháp, nhưng chỉ còn thân trụ và bảng đá, 

vì trụ đá này đã bị một người tên là Semindar phá hủy để 

làm dụng cụ ép mía đường. 

 

Sanchi là một thành phố miền trung Ấn Độ, cách Bom 

Bay khoảng 549 dặm, một địa điểm ít khi được nhắc đến 

trong văn học Phật giáo, nhưng Vua A Dục đã cho xây 

dựng một tu viện và một Đại Bảo Tháp tại nơi này với lối 

https://2.bp.blogspot.com/-p6aQuqedAvA/XKofTwzbw4I/AAAAAAAALso/DBdEWleKBlkcZa0zkE3OPeJ1s2kzNWUAwCLcBGAs/s1600/Tru2.jpg
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kiến trúc lộng lẫy và đẹp mắt. Đáng chú nhất là trên cổng 

vào Đại Tháp, có một bản chạm nổi hiếm thấy, mô tả sự 

chiêm bái của vua A Dục trước cội Bồ Đề ở Bodhgaya và 

ở cổng khác chạm nổi cuộc đời đức Phật. 

 

Tại sao Sanchi là nơi Đức Thế Tôn chưa từng đi qua mà 

lại có thánh tích này? Đơn giản là vì Sanchi vốn là quê vợ 

của Vua A Dục. Hơn nửa khi chưa lên ngôi, ông từng làm 

phó vương ở đây và kết hôn với bà Devi ở Vedisa, một thị 

trấn cách Sanchi khoảng vài dặm, do vậy mà đức vua 

muốn biến nơi đây thành một trung tâm sinh hoạt Phật 

Giáo để mang ánh sáng giác ngộ đến cho người dân ở 

ngôi làng này. 

 

Sau khi đã chiêm bái các Phật tích trở về, có thì giờ tôi 

mới tìm hiểu tại sao trên ngọn trụ đá ở Lâm Tỳ Ni không 

có biẻu tượng chi cả. Nhìn kỷ ảnh chụp, tôi thấy trong 

vòng rào sắt có để biểu tượng trên đầu trụ đá, nhưng do nó 

không còn nguyên vẹn, nên người ta để ở bên cạnh trụ đá. 

Do người ta treo cờ, treo vải chung quanh rào sắt, nên tôi 

đã không thấy để chụp biểu tượng nầy rõ hơn. 

 

Nhưng dấu tích đó chứng tỏ trên đầu trụ đá có biẻu tượng, 

nhưng đã bị quân đội Hồi giáo đập phá phần trên, nay chỉ 

còn phần dưới, tiếp xúc với trụ đá mà thôi. 
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Trong quyển sách In The Foot-Steps of The Buddha, tác 

giả Bauddhacharya Santi Swaroop Bauddh có trưng dẫn 

một hình vẽ ở trang 27 của một họa sĩ, đã vẽ trên trụ đá ở 

Vườn Lâm Tỳ Ni có biểu tượng con ngựa. 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-aWj-jNAqUrY/XK3EK_x-1fI/AAAAAAAALu0/sltCVMHEQvcjlWWfIU1GY7qno2Og4nFUQCLcBGAs/s1600/BieuTuongTrenCot%C4%90aVuonLamTyNi.jpg
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Riêng biểu tượng trên trụ đá Vườn Lộc Uyển được quốc 

gia Ấn Độ lấy bánh xe có 24 nan hoa tượng trưng cho sự 

chánh trực đặt vào giữa lá cờ từ khi Ấn Độ giành được 

độc lập từ năm 1947. 

 

Hình 4 con sư tử được dùng làm quốc huy Ấn Độ, in trên 

các văn thư. 

 

 
 

Thẻ Thông Hành. 

https://2.bp.blogspot.com/-UfJiXIhZNiI/XKof8Dil3xI/AAAAAAAALs8/yM6TRlAJ3RUS-OWo1FfjGlG5mwM0jcf_ACLcBGAs/s1600/Tru4.jpg
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Tem thư 
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Tiền kim loại 

 

 
 

Và tiền giấy  
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Xem lại biẻu tượng trên trụ đá Vườn Lộc Uyển đầy đủ, nó 

gồm có 4 phần: 1) Cái đế gồm có những lá sen. 2) khối trụ 

chung quanh chạm nổi một con voi, một con bò, một con 

ngựa và một con sư tử ngăn cách chúng là 4 bánh xe có 24 

nan hoa. 3) bốn con Sư tử ngồi xổm, mặt hướng thẳng về 

4 hướng. 4) Một bánh xe chính trực (có 32 nan hoa) ở 

trên. Biểu tượng con Sư tử chẳng giống với bất cứ họa 

phẩm nào trên thế giới. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-hXjqIM8ME1s/XKohOmYKuGI/AAAAAAAALto/wnfyh8QEaJMfFBllQ7GTLYoRKN4VDs6jQCLcBGAs/s1600/TienGiay4SuTu1.jpg
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Hình 4 con Sư tử được chọn làm quốc huy Ấn Độ và bánh 

xe có 24 nan hoa của vua A Dục được đặt trên lá quốc kỳ 

của họ. 

 

 
 

Tìm hiểu sau khi mắt thấy, tai nghe. Nay ghi lại một vài 

chi tiết để bổ sung cho chuyến Chiêm bái Phật tích vừa 

qua của chúng tôi. 
8664070419 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://4.bp.blogspot.com/-a6ylIQvAp_U/XKoiQ57tGDI/AAAAAAAALt0/DGtSZljICDETM52p8Xkp2xDHSTX3bQERACLcBGAs/s1600/Tru10.jpg
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Ra Huế viếng thăm  
Thiền sư Thích Nhất Hạnh 

 

Lúc đi viếng Phật tích ở Ấn Độ, các cháu rủ chúng tôi đi 

Huế thăm Thiền sư Nhất Hạnh, nhà tôi và tôi đồng ý đi 

cùng các cháu. Nhớ lại lúc ở Mỹ có thấy tin tức Sư cô 

Chân Không tiếp phái đoàn Nghị sĩ hay Dân Biểu Mỹ đến 

Huế thăm Thiền sư Nhất Hạnh, tôi ước chi lúc đó nếu 

đang ở Việt Nam, tôi sẽ bay ra Huế để thăm viếng Sư cô, 

vì trên 50 năm rồi chưa có dịp gặp lại. Năm 1965, Sư cô là 

Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Viện Đại Học Vạn Hạnh 

khóa II, tôi là Phó Chủ tịch Ngoại vụ, chị Nhất Chi Mai là 

Thủ quỹ. 
 

Ngày Thứ Bảy 20-4-2019, chúng tôi bay ra Huế với thành 

phần đi Ấn Độ hôm trước gồm có Bùi Văn Đà, Trần Cảnh 

Hải Đoan, Thanh, nhà tôi và tôi. Chúng tôi đi chuyến bay 

VietJet vaò lúc 6 giờ sáng, còn Hải Đoàn và Thanh đi 

chuyến bay Air VietNam vào lúc 6 giờ 15. Ra đến phi 

trường Phú Bài, chúng tôi đợi một chốc thì có Hải Đoan, 

Thanh, Nga, Laura và Tiên ra nhập thành một nhóm 8 

người, chúng tôi về khách sạn Laurel tại số 7 Đội Cung, 

nằm cạnh khách sạn Mường Thanh, Huế. 
 

Vì chưa tới giờ nhận phòng, nên chúng tôi gửi hành lý tại 

khách sạn rồi tranh thủ đi ăn sáng và lên chùa Từ Hiếu. Vì 

có người ăn chay và ăn mặn nên chúng tôi chia làm 2 xe, 

xe chúng tôi có Đà, Nga, nhà tôi và tôi đi từ thành phố qua 
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khỏi Từ Hiếu rồi ghé quán Thiền Tâm ăn sáng. Ra Huế dĩ 

nhiên là chúng tôi dùng Bún bò Huế, bánh Nậm và Bánh 

Bột Lọc. 
 

 
 

Trong quán nầy có 3 căn nhà, căn ngay cổng ra vào, có 

tầng lầu, căn kế có quầy tính tiền, căn tiếp theo có nhà bếp 

và vài cái tủ bán vật kỷ niệm như xâu chuổi, tràng hạt, 

tượng Phật, kế đó là nhà vệ sinh. 
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Trong mỗi nhà ăn bày biện bàn ghế theo phong cách cổ 

xưa của người Huế. 
 

Sau khi dùng cơm xong, chúng tôi đến chùa Từ Hiếu cũng 

gặp nhóm những người kia đến, chúng tôi vào chùa đang 

trùng tu Chánh điện, nên vào phía sau để lễ Phật và chụp 

một tấm ảnh kỷ niệm bên cạnh gốc khế già trên trăm tuổi. 
 

 
 

Chúng tôi rời Hậu liêu, sang Diệu Trạm Ni Viện bên cạnh 

chùa, hỏi thăm Sư cô Chân Không đã về Pháp, chúng tôi 

đành phải chờ người thầy thuốc đang trị bệnh cho Thiền 

sư từ Quãng Nam ra, ông ta hứa sẽ đưa cháu Nga là người 

có quen với ông ta vào gặp Thiền sư. 

https://2.bp.blogspot.com/-zQtCHfAWEy0/XL8K3d42UjI/AAAAAAAAL3c/81ssqfoNE6oWP5pmN41YxrwVC-F_8JLRQCLcBGAs/s1600/Hue3.jpg
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Chúng tôi chờ đợi ở sân ni viện, dưới tàng nhà mát nhỏ. 
 

 
 

Rồi chúng tôi sang nhà Thiền trà, tôi phát hiện Thanh và 

Nga giống nhau như hai chị em, nhưng đây là lần đầu tiên 

hai người đi chung với nhau. 
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Do trời oi bức quá, tôi rời nhà Thiền trà vào trong nhà 

khách tìm chỗ ngồi uống nước, trong khi có nhiều Tăng, 

Ni và khách thập phương ngồi ăn tàu hũ. Có một ni cô đến 

chào và hỏi tôi có dùng được tàu hũ không ? Tôi cám ơn 

không dùng. 
 

Tôi trở ra ngoài ngồi lại dưới mái nhà mát nhỏ, nhưng trời 

oi bức quá tôi lại vào trong nhà khách ngồi dưới cây quạt 

máy. Lúc nầy, chư Tăng, Ni và khách thập phương dùng 

cơm trưa xong, họ tản mát cả, có một ni cô đến chào tôi 

và hỏi: 
 

- Thưa chú, chú có cần nghỉ trưa không ?  
 

Tôi đáp: 
 

- Dạ thưa cô không cần. 
 

Cô ấy lại ân cần nói tiếp: 
 

- Thưa chú ! Chú cần nghỉ trưa mời chú lên lầu, trên đó có 

phòng lạnh. 
 

Thấy cô ấy ân cần quá, tôi tôi đứng lên, cám ơn và đi ra 

phía trước, ngay lúc đó nhà tôi vẫy gọi tôi ra về khách sạn 

nghỉ trưa, chiều sẽ trở lại vì người thầy thuốc khoảng 3 

giờ chiều mới ra tới. 
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Trên đường Lê Ngô Cát có một cái cổng đi vào chùa Từ 

Hiếu, xe chạy vào một khoảng, bên tay trái có cổng chùa 

Từ Hiếu. 
 

 
 

Qua khỏi cổng là một cái hồ nước bán nguyệt xây tô, có 

nhiều cá bằng cườm tay, có cả rùa, qua khỏi hồ có con 

đường dẫn vào chùa, nếu rẽ trái sẽ dần đến ni viện Diệu 

Trạm, nếu bước lên những bậc cấp sẽ dẫn lên chùa, Chánh 

điện đang trùng tu, cho nên theo Đông lang sẽ dẫn đến 

Hậu tổ. 
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Kế bên Tây lang có 2 cái tháp, một cái của Tăng Cang 

Nhất Định, một cái của Hòa Thượng Tăng Cang khác. 
 

 
 

Chùa Từ Hiếu ban đầu chỉ là một Thảo Am với tên gọi là 

am An Dưỡng do Tổ sư Nhất Định lập nên vào năm 1843. 

Ngài vừa tu hành vừa lo chăm sóc mẹ già. Cảm động về 

sự hiếu thảo, sau khi ngài viên tịch, Vua Tự Đức đặt cho 

chùa tên là “Từ Hiếu tự”. Hiểu theo nghĩa của Đạo Phật là 

đạo hiếu giữa bố mẹ và con cái. 
 

Năm 1848, Hoà thượng Cương Kỷ bắt đầu xây dựng chùa 

quy mô hơn với kinh phí được vua Tự Đức cấp và từ các 

vị quan thái giám triều Nguyễn và các Phật tử cúng 

dường. Từ đó, chùa Từ Hiếu trở thành một ngôi chùa lớn. 
 

Bên tay trái cạnh tháp của 2 vị Tăng Cang là nhà trù hoặc 

tăng xá tôi không rõ, có hành lang là những bậc thang dẫn 
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lên liêu của Trụ trì, qua khỏi liêu của Trụ trì là khu lăng 

mộ của các Thái giám triều Nguyễn là những vị góp phần 

tôn tạo chùa. 
 

Hơn 3 giờ rưỡi, chúng tôi mới trở lại chùa Từ Hiếu, trước 

sân chùa cạnh tháp chuông còn một nhóm Phật tử nghe 

đâu ở Đồng Tháp ra để viếng thăm thiền sư. Nơi đây có 2 

bàn và đôn bằng đá, chúng tôi ngồi chờ. Giữa chỗ chúng 

tôi ngồi và Tăng xá có một hàng rào sắt, trước hàng rào có 

mộ của 3 vị Thái giám, có tháp của 2 vị Hòa Thượng trụ 

trì chùa. 
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Nga cầm phong bì có tiền đưa cho tôi và nói: “Thưa chú, 

chú là người lớn tuổi. Vậy chú đại diện cho nhóm giữ 

phong bì nầy, khi gặp Sư ông, chú cúng duờng cho Sư 

ông.” Tôi không thể từ chối, cũng đóng góp thêm một số 

tiền, mặc dù biết nhà tôi đã đóng góp cúng dường rồi. 
 

Hơn 4 giờ, ông thầy thuốc đến, ông ta tuổi ngoài 50, cho 

biết đã nhờ một vị Ni thu xếp cho chúng tôi vào thăm 

viếng thiền sư. Trong lúc chờ đợi, cô Lausa gặp một 

người bạn, cô nầy đi với người bạn khác. Thỉnh thoảng có 

người đi vào khu Tăng xá, có một ni cô mở cổng và đóng 

cổng, nơi đây có sân rộng có vài chú tiểu đá cầu hoặc tập 

thể dục. 
 

Trong khi chờ đợi, tôi đi xem khu mộ của những vị Thái 

Giám, có cổng và tường rào, nhưng rêu phong khắp cả, 

bên trong có nhiều ngôi mộ cổ, bia thì được dựng mới.  
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Phía trước và thế đất thấp hơn, có nhiều ngôi mộ Thái 

giám mới trùng tu, những ngôi mộ nầy liền với khu 2 tháp 

và 3 mộ Thái giám gần chỗ chúng tôi ngồi. 
 

Bỗng nhiên bạn của Laura, từ giữa Tăng xá và liêu trụ trì 

hấp tấp vui vẻ đi ra cổng rào, tay vẫy chúng tôi như dấu 

hiệu kêu gọi đi vào, thế là chúng tôi đi vào trừ có Nga và 

Đà không đi, chừng như chưa được phép chính thức nên 

không vào. 

 

Chúng tôi vào đứng ở vách Tăng xá, nhìn sang liêu phòng, 

thấy Thiền sư tươi tĩnh, nhìn sang chúng tôi. Mọi người 

lấy điện thoại thông minh ra, nhưng có ai đó khuyên 

không nên chụp ảnh. Tôi bước đến vị tăng đứng gần đó, 

cho biết nhóm Phật tử chúng tôi có số hiện kim cúng 

dường thiền sư, nhờ giúp dùm, vị tăng ấy nhận phong bì, 

bảo tôi đứng chờ, ngay lúc đó thị giả đã đẩy chiếc xe lăn, 

đưa thiền sư đi khuất khung cửa sổ, nghe nói đưa thiền sư 

đi thọ thực. 
 

Thế là chúng tôi ra về, mọi người hoan hỷ được nhìn thấy 

thiền sư, trông rõ thần sắc của người an nhiên, ai cũng 

mừng cho người pháp thể an khang. 
 

Chúng tôi chia làm 2 xe ra về, một nhóm đi ăn mặn, 

chúng tôi ăn chay nên đến quán chay Bồ Đề bên bờ sông 

Hương, gần cầu Tràng tiên. Gọi mấy món ăn, dở tệ là món 

mì xào dòn, hình như là bún Tàu, có vài cọng chưa chín 
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nên vẫn còn nhỏ và cứng ngắt. Gỏi với bánh Bột lọc ăn 

được ngon miệng. 
 

 
 

Sau khi dùng cơm xong Nga và Đà vào bệnh viện thăm 

thân mẫu của một Thầy thuộc làng Mai, nhà tôi và tôi đi 

xuống cầu đi bộ, cầu cất dọc theo sông Hương, ngang 4 

thước, dài 450 thước, bằng danh mộc gỗ lim. 
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Mặc dù đứng trên cầu, nhưng thời tiết oi bức quá, nhà tôi 

thấy khó chịu trong người, nên chúng tôi gọi Taxi đi về 

khách sạn, mặc dù tôi biết từ đó về khách sạn chẳng bao 

xa. Tới khách sạn tôi trả tiền hơn một “cuốc”, bước lên, 

bước xuống. 
 

Đà đi bệnh viện về, cho biết sẽ gọi tôi đi bộ ban đêm, 

nhưng tôi từ chối vì thời tiết oi bức quá, mọi phòng đều 

mở máy điều hòa, nên không mát là bao nhiêu. 
 

Một ngày đến Huế, xem như chúng tôi đã toại nguyện vì 

đã được thăm viếng thiền sư Nhất Hạnh, mặc dù chỉ đứng 

xa khoảng chừng 7 hay 8 thước trở lại. 
 

8664230419 
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Tham quan Thiền viện Trúc Lâm Bạch 
Mã 
 

Sáng hôm nay, chúng tôi ăn sáng tại Quán cơm chay 

dưỡng sinh, số 3 Lê Quý Đôn, nơi đây là một phần đất 

thuộc chùa Liên Hoa, hôm nay có thêm anh Hồ Minh 

Quân từ Sàigòn ra Đà Nẵng rồi từ Đà Nẵng ra Huế nhập 

vào nhóm chúng tôi. Quân cũng ăn chay. 
 

 
 

Sau khi điểm tâm, đoàn chúng tôi gồm có 9 người, nên 

chia thành 2 xe đi Bạch Mã, để viếng thăm Thiền viện 

Trúc Lâm Bạch Mã. 
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Từ khi xây dựng Thiền viện Trúc Lâm tại Đà Lạt năm 

1993, kế tiếp trùng tu chùa Lân ở núi Yên tử tại Quảng 

Ninh thành Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử năm 2002, rồi 

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã tại Huế năm 2006, Thiền 

viện Trúc Lâm Hộ Quốc tại Phú Quốc 2011, Thiền Viện 

Trúc Lâm Phương Nam tại Cần Thơ năm 2013, đó là 

những Thiền viện thuộc thiền phái của Hòa Thượng Thích 

Thanh Từ, ngoài ra còn có những Thiền Viện được xây 

dựng trước đó như là Pháp Lạc Thất năm 1966, sau đổi ra 

Tu viện Chân Không ở Vũng Tàu, Thiền viện Thường 

Chiếu ở Đồng Nai. 
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Lần nầy chúng tôi muốn viếng chùa, tham quan cảnh trí ở 

vùng Bạch Mã, nơi đó Hướng Đạo hay Gia Đình Phật Tử 

thường tổ chức Trại huấn luyện hay trại du ngoạn. 
 

Chùa xây dựng nơi có một voi đất thuộc núi Bạch Mã 

nằm trong Vườn Quốc Gia Bạch Mã. Đến Thiền Viện 

Trúc Lâm Bạch Mã trước tiên người ta nhìn thấy Phật 

Đài. Muốn đi đến Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã, người 

ta phải dùng thuyền máy để đi qua cái đầm.  
 

 
 

Thuyền sẽ đậu dưới bến. Muốn đi Phật đài phải đi qua cái 

cầu và lội bộ 500 m. Muốn đi lên Thiền viện, từ bến đò 

https://3.bp.blogspot.com/-TYhSPUcthbI/XL89lieVOyI/AAAAAAAAL5A/AgJbXq4EkLgIxTmOHPFV28mWaiVP8xnmACLcBGAs/s1600/Hue14.jpg


 HUỲNH Ái TÔNG  

166 
 

chúng ta phải đi bộ một khoảng chừng 100 m, sau đó 

bước lên 174 bậc thang mới đến tam quan. 
 

 
 

Qua khỏi tam quan có tháp chuông bên tay phải, bên tay 

trái đối diện có tháp trống, tiếp theo đó có nhà khách, ở 

ngay chính giữa giữa là cái sân, tiếp theo là Chánh Điện, 

phía sau có Tổ đường. 
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Hôm chúng tôi viếng Thiền viện, trên cây bên cạnh tháp 

chuông có con Vọc đang ở đó. Quân chụp ảnh nó, đến gần 

để lấy ảnh đẹp. 
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Quân bị con vọc cắn vào mông, rách quần. Những người 

chụp ảnh cho biết thường ngày nó hiền lắm, có lẽ nó 
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tưởng Quân dùng khí giới bắn nó, nên nó nhảy tới cắn 

Quân.  

 

Chúng tôi vào Chánh điện lễ Phật. 
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Rồi ra sau Chánh điện là Tổ đường lễ Tổ, thấy có tượng 

của Hòa thượng Thích Thanh Từ vác Thiền trượng, tượng 

to lớn cao chừng 3 thước, phết nhủ vàng. 
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Vì hôm qua, ông thầy thấy nhà tôi chân bị yếu nên ra tay 

tế độ, hẹn hôm này vào lúc 2 giờ đến khách sạn chữa trị 

cho nhà tôi, vì thế chúng tôi phải ra về sau khi xem đồng 

hồ đã hơn 12 giờ. Ra về, mặc dù chúng tôi chưa đi tham 

quan vài kiến trúc khác của chùa, cũng không gặp bất kỳ 

vị tu sĩ nào ở chùa. 
 

 

 
 

Về khách sạn một chốc thì được ông thầy đến thoa bóp 

thuốc cho nhà tôi, rồi chúng tôi nghỉ ngơi. Trong khi đó 

Đà và Quân vào Từ Hiếu. Chiều hôm nay Thiền sư Nhất 

Hạnh được thị giả đẩy xe lăn cho người đi dạo quanh 

chùa, Đà và Quân được Thiền hành theo thiền sư. 
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Buổi chiều chúng tôi đi ăn chè rồi đi Cyclo dạo phố Huế, 

đi qua cầu Tràng Tiền, Chợ Đông Ba vào Thành Nội qua 

cửa Đông Ba. 
 

 
 
 

Ra cửa khác gặp Bến ngự rồi trở về khách sạn, đi ăn để 

Hải Đoan và Thanh đáp chuyến bay Vietnam Airlines về 

Sàigòn chuyến 8 giờ tối. Lúc đến quán ăn đã gần 7 giờ. 
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Đà. Nga và chúng tôi lại đi ăn ở Liên Hoa, Nga sẽ đáp 

chuyến bay chót của Vietnam Airlines vào lúc 10 giờ 

đêm. Trong khi đang ăn Đà nhận được điện thoại Hải 

Đoan và Thanh chưa lấy Chứng minh nhân dân nộp cho 

khách sạn hôm qua. Thế là Đà tức tốc bỏ ăn bắt xe về 

khách sạn lấy giấy tờ mang ra phi trường cho hai cô nàng. 
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Chúng tôi ăn xong trở về khách sạn nghỉ ngơi, Nga lại đi 

vào bệnh viện thăm người bệnh trước khi về Sàigòn. 
 

Đoàn còn lại có Quân, Đà, Laura, Tiên và chúng tôi sẽ đi 

tham quan vài nơi cho ngày mai. Đà muốn đưa anh chị em 

đi thành nội hoặc đi chùa. Quân muốn đi chùa Từ Vân, tôi 

muốn đi chùa Tường Vân nhưng không phát biểu còn 

Laura, Tiên và nhà tôi không thấy có ý kiến chi hết. 
 

Biết tôi đi Huế, Nguyễn Hữu Lộc nói với tôi: “Ra Huế 

ông đi viếng thăm thiền sư Nhất Hạnh và nên tham quan 

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã cảnh quang rất đẹp.” 

 

8664230419 
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Ngày rời cố đô Huế 
 

Hôm qua 3 thành viên đã đáp chuyến bay về Sàigòn, vì họ 

có công việc phải làm đó là Hải Đoan, Thanh và Nga. 

Chúng tôi còn lại có Quân, Đà, Laura, Tiên, nhà tôi và tôi. 
 

Hôm nay, 22-4-2019 sáng sớm tôi đi ra sông Hương ngồi 

uống cà phê vỉa hè, có những người già cũng như trung 

niên đi bộ thể thao, có những người đi bộ xong, quay quần 

bên bàn cà-phê thưởng thức những giọt đắng và trao đổi 

nhau những câu chuyện buồn vui. 
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Tôi lấy một cái ghế, ngồi nhìn ra sông Hương, gọi ly cà 

phê sữa, thả hồn nhìn trên cầu Tràng Tiền xe cộ qua lại, 

nhìn bên kia sông, ẩn sau hàng cây xanh là chợ Đông Ba. 
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Tưởng cũng nên nói về câu Ca dao: 
 

Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp, 

Thương nhau rồi xin kịp về mau. 

Kẻo mai tê bóng xế qua cầu, 

Bạn còn thương bạn, biết gửi sầu về nơi mô ? 

 

Với cầu, sàn nối từ móng nọ sang móng kia gọi là nhịp. 

Vậy cầu Tràng Tiền có 6 nhịp, mỗi bên có phần hình vòng 

cung gọi là Vài. Như vậy thực tế Cầu Tràng Tiền chỉ có 6 

nhịp và có đến 12 Vài. Nhưng do người ta đặt Ca dao, 

thay đổi chỗ cho được đúng vần đúng điệu. 
 

Buổi sáng thật thanh bình trên bờ sông Hương, dùng xong 

ly cà phê, tôi đứng lên theo đường đi bộ dọc bờ sông trở 

về khách sạn, nhìn về phía Cồn Hến thấy có người chèo 

thuyền buỗi sáng thật quá nên thơ. 
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Sáng nay chúng tôi cùng đi trên chuyến xe 7 chỗ, do Quân 

chủ động hướng dẫn, trước tiên là đi đến Vĩ Dạ, do đường 

đang sửa chữa, nên chúng tôi chỉ đến một đoạn ngắn, nhìn 

ngôi nhà xưa với những hàng cau, để nhớ đến Hàn Mạc 

Tử, viết về mối tình si tiểu thư Hoàng Thị Kim Cúc, sau 

nầy chị là Tổng Giám Thị Trường Đồng Khánh.  
 

 
Hoàng Thị Kim Cúc 

 

Bài thơ nhiều người đã biết Ðây Thôn Vĩ Dạ : 
 

https://1.bp.blogspot.com/-_X5O2EiTARQ/XML2Ckh7TNI/AAAAAAAAL_s/OF2f4U20fmkh1WwLHVQGF3AJfKNV119kwCLcBGAs/s1600/Hoang20Kim20cuc201_450x600.jpg


 CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH   

179 
 

Sao anh không về chơi thôn Vĩ ? 

Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên, 

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc, 

Lá trúc che ngang mặt chữ điền. 
 

Gió theo lối gió, mây đường mây 

Giòng nước buồn thiu, hoa bắp lay, 

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó ? 

Có chở trăng về kịp tối nay ? 

 

Mơ khách đường xa, khách đường xa, 

Áo anh trắng quá nhìn không ra. 

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, 

Ai biết tình ai có đậm đà.  

Năm 1941, Chị Hoàng Thị Kim Cúc có bài thơ cảm 

tác Ở Đây Thôn Vỹ Dạ: 

 

Bao năm Hoa sống nơi thôn Vỹ 

Thầm giữ trong lòng một ý thơ 

Vẫn biết cách xa ngoài vạn dặm. 

Tình anh lưu luyến cảnh quê mơ! 

Một mình một cõi với nước mây 

Với cả đau thương với hận này 

Anh khéo lột hết tài nghệ sĩ 

Lẫy lừng danh tiếng kể từ đây. 

Hồn anh lẫn khuất tận mô xa, 

Hoa biết cùng ai thổ lộ ra 
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Tuy sống giữa đời phức tạp ấy 

Ai biết tình ai vẫn đậm đà!! 

 

(H.H. thôn nữ) 

 

Xin mời đọc chi tiết tại : 

  https://kontumquetoi.com/2017/04/21/la-truc-che-ngang-

mat-chu-diengai-hue-thoi-tien-chien-phan-thanh-tam/ 
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Người ta cũng nhắc đến Mộng Cầm, tôi nhớ có đọc bài 

báo viết về Mộng Cầm, có đăng cả ảnh, thi sĩ Mộng Cầm 

mất vào ngày 23-7-2007 tại Phan Thiết.   
 

 
Ảnh bà Mộng Cầm chụp vào năm 1990 

 

Quân thích ghi kỷ niệm tại ngôi nhà xưa ở Vĩ Dạ. 
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Rời thôn Vĩ Dạ, chúng tôi đi tham quan cầu ngói Thanh 

Toàn. Tại đây có nhiều du khách ngoại quốc hơn là du 

khách Việt. 
 

 
 

Cầu ngói Thanh Toàn bắt ngang qua con rạch, có thể đi 

bộ. Hay đi xe đạp, để đi phương tiện khác người ta xây 

một cây cầu khác cách đó chừng 4 hay 5 mươi thước. 
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Chúng tôi thuê xuồng, cứ 3 người 1 chiếc, sau khi xuống 

xuồng, trước tiên người ta thả một mẻ lưới rồi bơi xuồng 

chui qua cầu, ra một con rạch lớn hơn một chút. Người 

bơi xuồng, bơi một đoạn rồi bơi trở lui cho chúng tôi chụp 

ảnh có cái Vó, sau đó chui qua cầu thu lưới để bắt cá, có 

nhiều cá mắc lưới, cá chỉ lớn chừng 2 ngón tay, cá mắc 

lưới cả thảy chừng chục con. Quân cho tiền, yêu cầu họ 

thả cá chớ không nên bắt chúng. 
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Lên bờ, chúng tôi giải khát nước mía, nơi đây có ngôi chợ 

làng buôn bán khá rộn rịp. Chúng tôi mua 2 bộ bình trà, 

một bộ có cả cái khay bằng tre. Quân, Laura, Tiên thích 

ngồi nghe một chị bán hàng ngâm thơ. Trước đó Quân cho 

tôi biết chị ta là nhà thơ, tôi hỏi tên Quân không nhớ, bảo 

lên mạng tìm thì có. Đố ai tìm được khi chúng ta không 

biết nhà thơ tên chi. Tôi hỏi chị ta, chị ta bảo ủng hộ mua 

hàng đi thì biết ngay. Tôi có đứng từ cửa hàng bán ấm 

chén, nghe chị ta ngâm thơ nhưng cũng chẳng rõ chị ta là 

thi sĩ với nghệ danh là chi. 
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Sau khi nghe ngâm thơ và mua vài vật kỷ niệm xong, 

chúng tôi ra xe đi đến chùa Diệu Đế, hiện nay chùa đang 

trùng tu ngôi Chánh điện vài năm nữa mới xong. 
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Thấy Laura và Tiên chụp ảnh bên cạnh cây vả, tôi hỏi một 

chị làm bếp đứng gần đó hái một trái ăn, chị lấy dao gọt 

vỏ, xẻ ra làm mấy miếng và lấy muối cho tôi dung, nhưng 

chị cho biết trái nầy già ăn sẽ chát. 
 

 
 

Có một thầy có lẽ là thầy trụ trì, bảo tôi: “Anh hái trái non 

ăn ngon hơn”. Thế là chị khi nảy hái cho tôi vài trái non, 

tôi lấy một trái ăn để nhớ tới năm 1965, đi với phái đoàn 

BHDTW GĐPTVN có cả Thầy Minh Châu, anh Trần 

Quang Thuận và các anh Võ Đình Cường, Cao Chánh 

Hựu, Lê Cao Phan, Lữ Hồ, Lương Hoàng Chuẩn, Nguyễn 

Khắc Từ… 
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Lúc tham quan chùa Thiên Mụ anh Trần Quang Thuận xin 

phép Ôn Đôn Hậu mở cửa Tháp, nhờ đó tôi đã leo lên đến 

tầng tận cùng, nghe nói xưa kia thờ tượng Phật bằng vàng 

trên đó. Hơn nữa lúc ra phía hông chùa, thấy anh Thuận 

đang ăn sống trái chi xanh xanh, hỏi anh, anh bảo: “Trái 

vả, bẻ một trái ăn cho biết hỷ ! Xuống bếp xin muối, chấm 

muối như anh đây mới ngon.” 

 

Những người tôi nêu tên trên, ngày nay không còn nữa, 

hoặc đã cao đăng Phật quốc hoặc cát bụi trở về cát bụi từ 

lâu rồi. 
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Rời Diệu Đế, chúng tôi đến chùa Từ Vân. Thầy trụ trì 

Thích Vân Pháp và anh Quân đã quen biết nhau từ một 

chuyến du lịch, tham quan chùa chiền ở Miến Điện hay 

Tích Lan trước đó. 
 

 
 

Chúng tôi vào chùa lễ Phật, rồi sang hậu liêu, Thầy Trụ trì 

đang thọ trai, nên chúng tôi được thị giả mời sang phòng 

khách uống trà. Sau khi thọ trai xong, Thầy Vân Pháp 

sang tiếp nhóm chúng tôi rất thân tình. Thầy đem hộp 

bánh chocolate ra mời, mọi người không dám chối từ. 
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Thấy ngồi đã lâu, hơn nửa vào giờ trưa nên chúng tôi cáo 

từ. Mọi người được mời chụp tấm ảnh kỷ niệm với Thầy 

cạnh bức tranh thư pháp. 
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Nghĩ rằng còn chút thì giờ, nên tôi đề nghị đi viếng chùa 

Tường Vân, mọi người đều đồng ý, mặc dù đã quá ngọ. 

Cho nên đến chùa, chỉ viếng cảnh chớ không thể vào 

Chánh điện lễ Phật. Tôi đi tìm và gặp Tháp của Hòa 

Thượng Chơn Thiện, Thầy là người chủ xướng, tôi tham 

gia vào thành lập Tổng Hội Sinh Viên Vạn Hạnh, nếu tôi 

nhớ không lầm, ngày 12 tháng Giêng năm 1965, lễ đặt 

viên đá đầu tiên xây dựng Viện Đại Học Vạn Hạnh, ngay 

sau buổi lễ, thầy Chơn Thiện biết tôi là bạn với anh của 

Thầy là Nguyễn Văn Quýnh, nên Thầy mời tôi tham gia, 

tôi mời anh Nguyễn Đình Nam cùng tham gia, sau khi liên 

danh chúng tôi đắc cử, Luật sư Trần Tiến Tự làm Chủ 

tịch, Thầy Chơn Thiện, Phó Ngoại vụ, tôi Phó Nội vụ, anh 

Trần Thiện Bật Tổng Thư Ký, anh Nguyễn Đình Nam Phó 

TTK, chị Nguyễn Thị Nghĩa Thủ quỷ. 
 

 
 

Mấy năm trước tôi đã biết tin Thầy viên tịch, nay ra Huế 

thăm lại Tường Vân, thấy được công trình xây dựng chùa 

rất hoành tráng, tôi đã tìm thấy tháp của Thầy. Trước kia 
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tôi biết thế danh thầy là Nguyễn Hội, sinh năm 1942, pháp 

hiệu Chơn Thiện, nay mới biết thêm Pháp danh Thầy là 

Tâm Ngộ, nên phía sau lưng bia mộ của Thầy có một chữ 

Ngộ. 
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Vì buổi trưa chư Tăng nghỉ trưa, không thấy ai cả, nên 

mọi người ra về. Khi ra tới xe đậu trong sân chùa, tôi chợt 

nhớ, phía tay phải của chùa có ngôi nhà khá lớn, cửa mở 

và gian bên cạnh cũng mở cửa, nên tôi trở vào, bước lên 

các bậc thang, đi qua khoảng sân, bước vào trong gian 

chính, tôi thấy có một bàn thờ khá lớn, chỉ có tấm ảnh 

màu của Hòa Thượng Chơn Thiện. Không thể gọi là Tổ 

đường, có thể gọi là điện thờ Hòa Thượng Chơn Thiện. 
 

Trước bàn thờ có một bộ ván, hai bên là 2 hàng pháp khí, 

trước bộ ván có chuông và mõ. 
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Tôi nghĩ, có thể trước đây là phòng làm việc hay phòng 

khách của Hòa Thượng. Tôi bước qua bên cạnh, là một 

căn phòng nhỏ, có lẽ là phòng của thị giả của Thầy. Dù 

rằng không thể vào Chánh điện lễ Phật, nhưng đã viếng 

được tháp, bia mộ và điện thờ Hòa Thượng, nên tôi ra xe. 
 

Đã quá trưa, nên chúng tôi đi luôn đến nhà hàng chay 

Thiền Tâm dùng cơm trưa. 

  

 

Trời hôm nay cũng khá oi bức, sau khi dùng cơm xong 

chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi, để 16 gìờ 30 trả phòng, 

ra phi trường Phú Bài đáp chuyến bay 18 giờ 30 về 

Sàigòn. 
 

Về khách sạn nghỉ một lúc, nhìn đồng hồ đã 15 giờ, tôi 

nghĩ sao mình không đến Từ Đàm thăm lại chốn xưa ? 

Vào tháng Giêng năm 1964 chúng tôi ra Huế với Phái 
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đoàn Huynh Trưởng Thủ Đô, năm đó chúng tôi ngụ tại 

chùa Linh Phong, thăm viếng Từ Đàm, Từ Hiếu, Diệu Đế, 

Thiên Mụ, Ba La Mật … 

 

Tôi gợi ý, nhà tôi đồng ý thế là chúng tôi gọi Taxi đi tới 

Từ Đàm, mới vào sân chụp tấm ảnh chùa, tháp và cây Bồ 

đề, có một cô Phật tử chỉ cho nhà tôi biết trên lầu chỗ Hòa 

Thượng Thích Trí Quang ở. Thế là chúng tôi lên lầu, cô ta 

lại theo lên hướng dẫn chúng tôi nhờ một thầy đang tưới 

lan, nhờ thầy ấy giúp cho vào thăm Hòa Thượng. Thầy ấy 

cũng sốt sắn đi tìm Thị giả báo cho biết chúng tôi muốn 

thăm viếng Hòa Thượng. Vị tăng nầy bảo cho tôi biết 

thăm được hay không là do Thị giả. 
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Khi Thị giả mở cửa phòng ra hỏi tôi có việc chi cần gặp 

Hòa Thượng. Tôi cho biết trước đây khi Hòa Thượng ở 

Quảng Hương Già Lam, Gia Định giáo sư Nguyễn Văn 

Hai nguyên Phó Viện trưởng Viện Đại Học Huế có nhờ 

tôi đến thăm sức khỏe Hòa Thượng, nay nhân tôi từ 

Sàigòn ra đây muốn thăm sức khỏe của Hòa Thượng. 
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Thị giả hỏi: 
 

- Có phải Hồng Dương Nguyễn Văn Hai không ? 

 

- Dạ phải. 
 

Thị giả ôn tồn nói với tôi: 
 

- Xin lỗi ! Do Hòa Thượng bị bệnh mất ngủ, nay ngài 

đang ngủ, tôi không thể đánh thức ngài dậy. Tôi đưa hai 

đạo hữu vào nhìn Hoà Thượng đang ngủ mà thôi. 
 

Tôi hỏi xin chụp ảnh. Thị giả từ chối bảo không nên. 

Ngay lúc đó, Thị giả hướng dẫn chúng tôi tới cửa phòng 

ngủ của Hòa Thượng, nhẹ nhàng Thị giả mở cửa, ra dấu 

cho chúng tôi bước vào. Tôi nhìn thấy Hòa Thượng nằm 

trên cái giường, ngài năm nghiêng tay trái, đấp toàn thân 

một cái chăn, trừ có mặt và bàn tay trái ngài đưa ngang 

mặt, tay phải trong chăn, đầu trùm chiếc mũ nâu. Trông 

sắc mặt ngài hơi gầy, da mặt hơi xanh hay vì trong phòng 

không được sáng, nên thấy như thế. 
 

Tôi lễ xong ngài một lễ, Thị giả ra dấu chỉ xá mà thôi, nên 

tôi xá đủ ba xá rồi đứng lên, nhà tôi cũng xá xong ba xá, 

thế là chúng tôi rời khỏi phòng để Hòa Thượng nghỉ. 
 

Sau đó, chúng tôi qua Chánh điện lễ Phật, vừa lễ xong tôi 

gặp Nguyễn Thanh Chi là cựu học sinh Phan Đình Phùng, 

chúng tôi chụp ảnh, trao đổi vài câu rồi tôi rời Chánh điện. 

Sau đó, Thanh Chi ra sân gặp chúng tôi cho biết trước đây 
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có đi Từ thiện, được Phạm Thị Minh Nguyệt cựu học sinh 

Nguyễn Trường Tộ đưa đến viếng thăm chùa nầy. Rồi 

chúng tôi chia tay, vì tôi còn ít giờ để ra phi trường. 
 

 
 

Về đến khách sạn, chúng tôi còn 10, 15 phút kiểm tra lại 

hành lý, giấy tờ rồi xuống phòng Lễ tân trả phòng. Sau đó 

chúng tôi lấy Taxi ra phi trường, còn Quân buổi trưa lúc 

15 giờ đã có xe rước đi về Đà Nẵng, để sáng hôm sau về 

Sàigòn, nghe đâu về Đà Nẵng anh mãi mê tham quan, 

chụp ảnh nên trễ chuyến. Nhưng cũng về đến Sàigòn 

trong buổi sáng hôm đó. 

 

Chúng tôi không ai ký gửi hành lý, xuống máy bay rồi, 

chúng tôi chờ một lúc không thấy Đà, Laura và Tiên đâu 

cả. Ra ngoài nhà ga tại cửa Ra chúng tôi chờ một lúc cũng 
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không thấy ai cả, nên chúng tôi đành ra về không có chia 

tay vào giờ chót. 
 

Chuyến đi Huế lần nầy, trước tiên tôi nghĩ cho nhà tôi biết 

thêm Huế, mặc dù vài năm trước chúng tôi đã có một 

chuyến du lịch tham quan Đà Nẵng, Huế, động Phong 

Nha, Thiên Đường ở Quãng Bình. Riêng Huế có tham 

quan Đại Nội, viếng thăm chùa Thiên Mụ. 
 

Lần nầy nhà tôi được viếng Từ Đàm, Từ Hiếu, Từ Vân, 

Tường Vân, Diệu Đế nhất là được viếng thăm Hòa 

Thượng Trí Quang, Thiền sư Nhất Hạnh mọi chuyện đều 

là duyên. Có đủ nhân duyên thì thành tựu. Tôi hiểu vì sao 

không được chụp ảnh quý ngài.  
 

Vì giới làm thơ ngày trước ai cũng thuộc 2 câu thơ cổ: 
 

 

 美人自古如名將 

 不許人間見白頭 

 

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng  

Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu 

 

Tạm dịch : 
 

Người đẹp từ xưa như tướng giỏi  

Chẳng hẹn chờ ai thấy bạc đầu. 
8664250419 

8664020719 

8664111019 
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