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 Asien Im & Export 
Bambusmöbel und 
tropische 
Dekormaterial  
für Restaurant & 
Imbiss 

 

Besserer Str.8 - 89073 Ulm / Germany 
Tel. : 0731 - 6028690 .  

Handy : 0171 - 3243553 
Fax: 0731 - 6027561 

 

Nh»ng sän phÄm trang trí b¢ng tre : 
- Bàn gh‰, CÀu tre, Chòi tre , TÜ©ng l¡p ráp, Tre Óng, 
Tre b†c, Cºa s° (Dekor), TÜ©ng nhË Ç‹ trang trí nhà 
hàng và Imbiss 
 

Sän phÄm tØ bi‹n và nh»ng cây Ç¥c biŒt : 
- ñèn b¢ng vÕ Óc, Cá mÆp, Cá nóc th°i phÒng v.v... 
- Cây dØa, thân tre (còn nguyên), Gh‰ ngÒi b¢ng tre Çan 
(Königs-Korbstuhl). 
- Hình Çiêu kh¡c b¢ng g‡ và tre v.v... và nhiŠu thÙ Ç‹ 
trang trí nhà hàng và n¶i thÃt. 

 

Chúng tôi nhÆn trang trí cho nhà hàng, 
Imbiss và n¶i thÃt theo Á ñông (ViŒt, Hoa, 

Thái, Phi LuÆt Tân). 
 

LuÆn Án Tº Vi 
 Bi‰t tr†n cä Ç©i ngÜ©i  

 qua 12 cung sÓ 
 

1.- Cung MŒnh. 2.- Cha MË. 3.- Phúc ñÙc. 4.- Nhà cºa. 5.- 
NghŠ nghiŒp. 6.- Bån bè (NgÜ©i giúp viŒc). 7.- Thiên Di (ra 
ngoài xã h¶i). 8.- TÆt BŒnh. 9.- TiŠn Båc. 10.- Con cái. 11.- 
ChÒng v®. 12.- Anh em. LuÆn Çoán 12 cung sÓ xong, chúng tôi 
luÆn Çoán Çåi vÆn 10 næm, chi ti‰t tØng næm, Ç‹ quš vÎ bi‰t vÆn 
mång. Thånh, Suy, Bï, Thái ... 
 

 G¥p Thånh thì ti‰n hành, g¥p Suy thì thoái b¶, g¥p Bï thì Än 
nhÅn, g¥p Thái thì mª r¶ng. Cho bi‰t : Gi©, ngày, tháng, næm 
sanh (âm lÎch hay dÜÖng lÎch, trai hay gái). Quš vÎ l§n tu°i không 
nh§ : Gi©, ngày, tháng, næm sanh. Qúy vÎ lÃy Gi©, Ngày, Tháng, 
Næm sanh cûa con, làm Tº Vi cho 1 ÇÙa con. Chúng tôi luÆn 
Çoán Ç¥c biŒt cung �Phø MÅu� Ç‹ bi‰t rõ : VÆn mång Giàu 
sang Phú quš, viŒc làm æn ra sao ? 
 

 Không luÆn Çoán b¢ng máy ñiŒn Toán cä vån ngÜ©i nhÜ 
nhau. LuÆn Çoán b¢ng trí óc, do m¶t vÎ SÜ truyŠn dåy, Çáp Ùng s¿ 
thÕa mãn cûa quš thân chû và ÇÜ®c rÃt nhiŠu thân chû vi‰t thÜ 
cäm Ön và khen ng®i. 
 

 Xem ch» kš, chÌ tay, bói bài, xem tu°i v® chÒng kh¡c h®p, 
ngày thành hôn, khai trÜÖng, xuÃt hành, d†n nhà, hÜ§ng nhà, 
Çåi l®i, ti‹u l®i, kiêng cº. Quš vÎ Ç‰n nhà xin lÃy hËn trÜ§c. 
 

Xin liên låc : Bác Hoàng Công Ch» 
Heinz - Spicker -  Str.63.  

D.41065 Mönchengladbach 
Tel. & Fax : 02161 - 65 09 54 

(TØ 9 gi© Ç‰n 19 gi© trong tuÀn k‹ cä thÙ bäy) 
(141) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NhÆn chøp hình & quay phim  
các bu°i lÍ 

ñính hôn  - Tân Hôn - Sinh nhÆt 
Phim ÇÜ®c th¿c hiŒn trên DVD 

hay bæng VHS 
Chúng tôi dùng Computer làm phim 

thêm linh Ç¶ng và hÃp dÅn hÖn 
 
 

 

  

 

 Tel. : 07621 - 64 802 

ho¥c 
0174 - 79 78 563 

  

 
 
 
 
Chuyên khoa thÄm mÏ xâm lông mày - viŠn m¡t - 
viŠn môi: Bäo Çäm 100% ÇËp t¿ nhiên, không bÎ trª màu 
xanh hay ÇÕ. 
�TrÎ h‰t møn và làm cho m© Çi nh»ng v‰t thâm 
�TÄy Çi nh»ng l§p da ch‰t, c¢n cÕi trên khuôn m¥t 
� Nh»ng v‰t nám, tàn nhang, ch»a l‡ chân lông to 
ñ¥c biŒt ch»a trÎ m†i hÜ hÕng cûa da v§i m¶t k‰t quä rõ ràng 
trong m¶t th©i gian rÃt ng¡n mà không làm phÕng da, 
không làm nóng, rát và ÇÕ da rÃt phù h®p v§i làn da Á 
châu cûa chúng ta. 
� Perfeet Body : Kem thoa cho thân hình cân g†n, k‰t 
quä sau 4 tuÀn bäo Çäm 100% 
- Kem nuôi dÜ«ng da và tái tåo låi làn da m§i b¢ng dÜ®c 
thäo thiên nhiên. ñ¥c biŒt trÎ nh»ng n‰p nhæn trên m¥t, viŠn 
m¡t và trán. da bÎ hÜ nh»ng ÇÜ©ng gân máu n°i ÇÀy trên m¥t, 
ngæn ngØa ung thÜ da bªi ánh n¡ng m¥t tr©i. 

 

 

Thu Hà Stauf Cosmetics. Tel. : 030 - 431 13 55 
Heiligenseestr.153 A - 13503 Berlin 

 

 BEAUTY 
permanent 

make-up 
  

ThÅm MÏ ViŒn Mùa Xuân 
Fleischarren 1 - 38640 Goslar.  

Tel . : 05321 - 18708 
   

- Xæm lông mày     149,- Eur 
- Mi m¡t trên    149,- Eur 

- Mi m¡t dÜ§i    149,- Eur 
- Xæm viŠn môi    149,- Eur 

- Xæm cä môi   249,- Eur + 149,-Eur 

- Xæm toàn b¶    950,- Eur 

- Làm  h‰t toàn b¶ các n‰p nhæn trên 
m¥t ngay lÆp tÙc    ab 250,- Eur 
- Xóa h‰t các nÓt tàn nhang, nÓt ruÒi và 
các loåi nám da   ab 70,- Eur 
- Xæm hình nghŒ thuÆt trên ngÜ©i thì giá cä 
tùy theo hình to hay nhÕ. 

Xin quš bån g†i ÇiŒn  
hËn trÜ§c khi Ç‰n !!! 

 
(142) 
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Mùa hè næm nay theo d¿ Çoán th©i ti‰t cûa Nha khí 

tÜ®ng ñÙc và Âu Châu trong tháng tÜ vØa qua thì së nóng 
l¡m; nhÜng Ç‰n hôm nay là gÀn cuÓi tháng bäy rÒi, mà 
ch£ng thÃy m¶t tia n¡ng nào ló dång ª phÜÖng Çông. ñiŠu 
Ãy chÙng tÕ r¢ng: Do nhân duyên s¡p Ç¥t và do nhân duyên 
thay Ç°i vÆy. Ngài Th‰ Thân có dåy trong PhÜÖng TiŒn Tâm 
LuÆn r¢ng: Có mÜa thì ta bi‰t ch¡c là có mây. Còn có mây 
chÜa h£n Çã có mÜa. Vì lë ª Çây së chÈ ra 2 công Çoån. M¶t 
là mÜa, hai là không mÜa. Do vÆy mà con ngÜ©i, th©i ti‰t, 
nghiŒp, các Ãm v.v... tÃt cä ÇŠu do nhân duyên tåo thành và 
do nhân duyên chi phÓi. Còn phÀn ta Ç‰n khi nào thì chi 
phÓi nhân duyên ÇÜ®c? ChÌ có nh»ng bÆc Çåi giác m§i có 
th‹ làm chû mình và làm chû m†i bi‰n thiên khác. Còn 
chúng ta, nh»ng chúng sanh còn n°i trôi trong ngÛ trÜ®c ác 
th‰, Ça phÀn bÎ chi phÓi bªi nhân duyên; chÙ không và chÜa 
chi phÓi nhân duyên ÇÜ®c. 

Mùa PhÆt ñän 2548 næm Çã qua, Çã có 8.000 PhÆt Tº 
vŠ chùa lÍ PhÆt. Th©i ti‰t vào nh»ng ngày cuÓi tháng 5 næm 
2004 Ãy quä nhiên nhÜ chÌ Üu Çãi cho Hannover. Có phäi 
chæng do "h»u cÀu t¡c Ùng" mà Ç¶ng Ç‰n tr©i cao vÆy? Hay 
Çó là ÇiŠu ngÅu nhiên? Ba ngày cuÓi tuÀn tr©i thÆt ÇËp; 
ch£ng ai ng©, mà ÇiŠu Çó ch¡c ch¡n m†i ngÜ©i Çã mong Ç®i 
trông ch©. RÒi mùa an cÜ ki‰t hå, mùa tu gieo duyên tåi 
chùa cûa chúng xuÃt gia trên dÜ§i 36 vÎ cÛng nhÜ 100 vÎ CÜ 
sï tåi gia, Ça phÀn Çã th† BÒ Tát gi§i. Quš vÎ Ãy vŠ chùa 14 
ngày, tØ ngày 01 Ç‰n ngày 14 tháng 7 næm 2004, và m‡i 
næm ÇŠu lÃy ngày nÀy làm khóa tu gieo duyên cho PhÆt Tº 
tåi gia; nên Çã có nhiŠu ngÜ©i lÃy hè trÜ§c Ç‹ nghÌ; nên m§i 
có ÇÜ®c nh»ng ngày tu an °n và ÇËp Çë vô cùng. Nh»ng 
búp sen b¢ng hai tay ch¡p låi trÜ§c ÇiŒn PhÆt hay trong lúc 
Çi kinh hành cûa nh»ng bé thÖ, cho Ç‰n nh»ng thanh niên 
nam n» và nh»ng cø già Çã nói lên ÇÜ®c tÃm chân tình thâm 
sâu h¶ trì PhÆt Pháp cÛng nhÜ cûng cÓ ÇÙc tin cûa mình. 

H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam Tœ Nån tåi C¶ng Hòa Liên Bang 
ñÙc sau 25 næm hoåt Ç¶ng; nay Çã bÀu låi thành phÀn Ban 
ChÃp Hành m§i, trÈ trung hóa lãnh Çåo Ç‹ kÎp bÜ§c theo 
nhu cÀu tâm linh cûa bao gi§i Çòi hÕi, cûa PhÆt Tº ViŒt cÛng 
nhÜ ñÙc. Phäi trao cho th©i Çåi m¶t chÃt liŒu PhÆt chÃt, nhÜ 
Çã có lÀn CÓ Hòa ThÜ®ng Thích ñÙc NhuÆn, CÓ VÃn ViŒn 
Tæng ThÓng GHPGVNTN Çã khuyên dåy nhÜ th‰. NgÜ©i 
PhÆt Tº làm bÃt cÙ vÃn ÇŠ gì mà không có chÃt PhÆt trong 
ngÜ©i, quä thÆt là m¶t thi‰u sót to l§n Çáng trách bi‰t bao! 

Sau hÖn 6 tháng kêu g†i "M¶t ThÜ§c ñÃt Già Lam" Ç‹ 
mª r¶ng chùa Viên Giác; quš ñåo H»u và PhÆt Tº xa gÀn 
Çã hÜªng Ùng nhiŒt liŒt, Çã cúng dÜ©ng ÇÜ®c 1.000 m2 và 
sÓ tiŠn cho mÜ®n H¶i ThiŒn cÛng tÜÖng ÇÜÖng nhÜ th‰. 
Chùa và Giáo H¶i Çã Çóng thu‰ ÇÃt xong và Çã Çóng Ç®t 
m¶t cho chû ÇÃt. SÓ tiŠn còn låi phäi trä cho chû ÇÃt cho t§i 
cuÓi tháng nÀy không dÜ§i 500.000 Euro n»a. Do vÆy kính 
xin quš ñåo H»u và PhÆt Tº xa gÀn ti‰p tøc cúng dÜ©ng và 
cho mÜ®n H¶i ThiŒn Ç‹ chùa khÕi Çi vay ngân hàng. Kính 
mong thay! 

Th‰ gi§i ngày nay ai ai cÛng dán m¡t vào quä banh và 
trái cÀu và phÀn th¡ng ch¡c ch¡n ai cÛng muÓn vŠ mình, vŠ 
quê hÜÖng ÇÃt nÜ§c mình; nhÜng ai là kÈ chÎu thua Çây và 
kÈ th¡ng có ÇÜ®c bao nhiêu phút giây hånh phúc Ãy. RÒi 
ÇÜ®c bao lâu thì s¿ chi‰n th¡ng Ãy së phai m©? ñÙc ñåt Lai 
Låt Ma m‡i sáng Ngài hay Ç†c nh»ng l©i nguyŒn và có Çoån 
ÇÜ®c ghi låi nhÜ sau: 

"Khi nh»ng ngÜ©i khác, vì ÇÓi kœ, ÇÓi xº xÃu v§i tôi, sÌ 
nhøc, phÌ báng tôi và nh»ng ÇiŠu tÜÖng t¿, cÀu mong tôi chÎu 
thua và xin Ç‹ cho h† chi‰n th¡ng...". 

"Khi tôi thÃy nh»ng chúng sanh bän chÃt ác Ç¶c, bÎ thúc 
ép bªi t¶i l‡i hung båo và Üu phiŠn, cÀu mong tôi ÇÜ®c coi 
h† nhÜ nh»ng ngÜ©i hi‰m có nÀy là thân thi‰t nhÜ th‹ tôi tìm 
ÇÜ®c m¶t kho báu quš giá". 

"Tóm låi, xin cho tôi ÇÜ®c tr¿c ti‰p hay gián ti‰p Çem l®i 
ích và hånh phúc cho tÃt cä chúng sanh, và xin cho tôi ÇÜ®c 
âm thÀm chÎu Ç¿ng ÇiŠu tai håi và kh° Çau cûa tÃt cä chúng 
sanh...". 

ñó là nh»ng l©i rÃt quš giá cûa ñÙc ñåt Lai Låt Ma Çang 
hành trì mà trong quy‹n "The art of Happiness" (NghŒ thuÆt 
Çåt hånh phúc) mà ThÜ®ng T†a Thích Tâm Quang Çã dÎch 
sang ti‰ng ViŒt rÃt tuyŒt v©i. BÒ Tát s® nhân; nên lo cho cái 
nhân tÓt ÇËp, thì ¡t cái quä së tÓt. Còn chúng sanh chÌ s® 
quä, chÙ ch£ng s® lúc gây nhân. Do Çó gi»a BÒ Tát và 
phàm phu chúng sanh khác xa nhau nhiŠu l¡m. 

ñã có nhiŠu nÖi trên th‰ gi§i bÎ løt l¶i gi»a mùa hè và 
ngay tåi xÙ ñÙc nÀy cÛng th‰. Còn ƒn ñ¶, Bangladesh là 
nh»ng xÙ nghèo trên th‰ gi§i nhÜng hÆu quä cûa thiên tai Ãy 
ÇÃt tr©i cÛng ch£ng dung tha. Phi Châu thì chi‰n tranh, tœ 
nån, hån hán, mÃt mùa. Trung ñông thì máu chäy, thÎt rÖi, 
ch‰t chóc Çau thÜÖng m‡i ngày qu¥n lên nhiŠu n‡i nh†c 
nh¢n cûa sanh chúng. 

Ai có th‹ dùng lòng tØ Ç‹ thay th‰ cho 6 t› tâm thÙc cûa 
con ngÜ©i trên quä ÇÎa cÀu nÀy và Çó là chÜa k‹ Ç‰n nh»ng 
chúng sanh khác n»a. Phäi chæng chúng ta m‡i ngÜ©i nên 
xây d¿ng m¶t tÃm lòng tØ bi làm cæn bän nÖi m‡i con ngÜ©i. 
Càng nhiŠu càng tÓt, Ç‹ s¿ tØ bi Ãy nhÜ nh»ng bÙc tÜ©ng 
kiên cÓ nhÃt trong tâm cûa m‡i ngÜ©i, thì khi tham, sân, si, 
não phiŠn có kéo Æp Ç‰n trÃn áp ta, cÛng chÌ giÓng nhÜ 
nh»ng ng†n sóng læn tæn träi dài trên m¥t Çåi dÜÖng, rÒi tan 
bi‰n dÀn vào khoäng không gian vô tÆn Ãy; chÙ nh»ng Ç®t 
sóng Ãy không chi phÓi ÇÜ®c m†i ngÜ©i, Ç‹ tØ Çây lòng tØ bi 
låi ló dång và muôn hånh lành ÇŠu tØ chính tâm thÙc Ãy 
phát sanh. 

Huy Giang, nhà thÖ Çã c¶ng tác cho báo Viên Giác 
nhiŠu næm cÛng Çã ra Çi ª tu°i Ç©i 56. NhÜ th‰ là Ç¶c giä 
báo Viên Giác tØ Çây không còn có cÖ h¶i Ç‹ Ç†c ÇÜ®c 
nh»ng vÀn thÖ óng ä cûa anh, thÌnh thoäng Çâu Çó có mang 
hình änh cûa "Nh»ng Nø Hoa BÀn". ñ©i ngÜ©i chÌ ng¡n có 
th‰ thôi. Ai bi‰t ÇÜ®c ngày mai mình së ra sao? NhÜng khi 
sÓng thì không bi‰t bao nhiêu là ÇiŠu phäi tranh ÇÃu Ç‹ tÒn 
tåi; nhÜng s¿ tÒn tåi Ãy Çâu có dài lâu, Ç‹ con ngÜ©i phäi 
nh†c công tìm ki‰m Ç®i ch©. Thôi thì hãy an tâm v§i l©i PhÆt 
dåy, v§i câu niŒm PhÆt n¢m lòng, thì ª cõi nÀy hay cõi khác, 
ch¡c ch¡n tâm thÙc cûa anh së ÇÜ®c vïnh viÍn an vui. 

Xin ÇÓt m¶t nén nhang cho Huy Giang Ç‹ tÜªng niŒm và 
Ç‹ nói lên tÃm lòng cûa Ban Biên TÆp cÛng nhÜ cûa Ç¶c giä 
báo Viên Giác gªi Ç‰n anh, qua tÆn bên kia th‰ gi§i cûa cõi 
tº sinh nÀy. 

CÀu nguyŒn cho m†i ngÜ©i và m†i loài luôn sÓng dÜ§i 
ánh tØ quang cûa ñÙc PhÆt. 

                                                                                              
� Ban Biên TÆp Báo Viên Giác 
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TÔN GIÁO 
 

BỒ ĐỀ TÂM LY 
TƯỚNG LUẬN 

 
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 
32 thuộc Luận Tập Bộ toàn, thứ tự kinh văn 
số 1661 từ trang 541 đến 542 Long Thọ Bồ 
Tát tạo Tây Trúc dịch kinh, Tam Tạng Triêu 

Phụng Đại Phu Thức Quang Lục Khanh 
Truyền Pháp Đại Sư Sắc Tử Thần Thí Hộ 
phụng chiếu Vua dịch từ chữ Phạn sang 

chữ Hán. 
 

Sa Môn Thích Như Điển,  
Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức,  

dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Tu 
Viện Đa Bảo, Úc Đại Lợi, ngày 26 tháng 12 
năm 2003 cùng với sự trợ dịch của Tỳ Kheo 

Thích Đồng Văn,  
Tỳ Kheo Thích Hạnh Giới. 

____________ 
 
 

uy mệnh tất cả chư Phật. Con nay lược nói nghĩa 
của Bồ Đề Tâm – Chí thành đảnh lễ Bồ Đề Tâm kia. 

Như quân lính mạnh mẽ cầm chắc được sự thắng ở nơi khí 
giới như dao gậy. Nghĩa nầy cũng lại như thế, Bồ Đề Tâm 
kia ở nơi chư Phật Thế Tôn, chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Tất cả 
đều do cái nhân phát ra, là Bồ Đề Tâm nầy, ta nay phát Bồ 
Đề Tâm nầy cũng lại như vậy. Sự thành tựu cho đến khi 
ngồi dưới gốc cây Bồ Đề để thành Chánh Giác thì cái tâm ấy 
vẫn kiên cố. Lại Bồ Đề Tâm nầy là pháp môn tu hành tổng 
trì của các vị Bồ Tát. Quán sát như thế thì sẽ phát sanh. Ta 
nay đang tán thán và nói về Bồ Đề Tâm nầy. Vì làm cho tất 
cả chúng sanh còn khổ luân chuyển trong luân hồi, kẻ chưa 
được độ liền được độ, người chưa giải thoát thì làm cho giải 
thoát. Ai chưa được an ổn thì làm cho được an ổn. Kẻ chưa 
được Niết Bàn, thì độ cho được Niết Bàn. Vì muốn đầy đủ 
như thế lời nguyện mới được viên thành. Nên an lập tự 
tướng chánh thể là cái nhân vậy. Phải vào nơi nghĩa đệ nhất 
chơn thật để quán. Bồ Đề Tâm kia chẳng sanh được tự 
tướng. Cho nên nay nói: Bồ Đề Tâm là tất cả các tánh. 
 

Hỏi rằng: 

- Ở trong nầy tại sao phải lìa hết tất cả tánh? 
 

Đáp rằng: 

- Vì uẩn, xứ, giới các thủ xả pháp đều vô ngã, bình 
đẳng. Tự tâm bổn lai chẳng sanh nên tự tánh là không. Ở 
trong nầy vì sao nghĩa ngã uẩn v.v... đều biểu hiện mà 
phân biệt tâm hiện tiền không thể được, cho nên nếu 
thường hiểu rõ Bồ Đề Tâm tức hay an trụ nơi các pháp vốn 
không có tướng. Lại thường hay hiểu rằng Bồ Đề Tâm kia 
do quán tâm từ và lấy đại bi làm thể. Do đây mà nơi các 
uẩn chẳng có ngã tướng. Ngoại đạo khởi chẳng tướng mà 
làm, chấp vào tướng phân biệt nghĩa các uẩn, có, không, vô 

thường pháp mà thật chẳng có cái kia, thì ngã tướng có thể 
có được. Các pháp giữ gìn tánh chân thật bên trong, chẳng 
thể chấp thường lại cũng chẳng phải vô thường. Ở nơi uẩn 
của ta, tên gọi là thường thì chẳng thật huống nữa có làm 
cùng các sự phân biệt. 

Nếu nói thế thì có một pháp cho đến nhiều pháp. Với 
thuyết nầy làm thì tâm thế gian chuyển từ theo việc làm của 
thế gian. Nơi kia chẳng tương ưng làm cái tướng của 
thường hành. Nghĩa nầy không đúng. Như thế nên biết rằng 
các pháp là vô tánh. Hoặc trong, hoặc ngoài chẳng thể phân 
biệt được. Cái kia hay chấp tâm có một cái nhân gì đó. 
Nghĩa là chẳng thể lìa mà phải tùy theo tướng của thế gian. 
Nếu nhân và tướng cả hai không có sự phân biệt. Điều nầy 
có thể là chẳng thường lại chẳng hay chấp. Phải biết rằng 
tâm tánh nầy chẳng thể chấp thường, cho nên tánh kia vô 
thường nghĩa là thường. Nếu biết tánh kia là vô thường, 
như vậy do đâu và từ đâu mà sanh ra cái chấp thủ về Ngã 
và Tướng. Nếu lìa thế gian tức nơi uẩn không có chướng 
ngại. Nếu xứ, giới rõ biết cũng là như vậy. Thủ, xả hai pháp 
ấy cũng chẳng thể được. 

Trong nầy nói về uẩn, nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Đây là nói về năm uẩn của Thanh Văn, người có học 
lại phải nên biết. Sắc như bột tụ lại, Thọ như bọt nước nổi, 
Tưởng như sức nóng của mặt trời, Hành như giống như cây 
chuối, Thức giống như người huyễn. Đây là nghĩa của năm 
uẩn. Phật, đấng Lưỡng Túc Tôn đã vì cái Bồ Tát mà nói như 
thế.  

Nói rằng Sắc Uẩn, bây giờ lại lược nói sự  biểu thị của 
cái tướng nầy. Nghĩa là bốn đại loại cùng với sự sở tạo kia. 
Nói là sắc uẩn mà cái kia chẳng phải sắc. Nghĩa là trừ ra 
thọ, tưởng, hành ba thứ mà phải biết thức uẩn, hành, tưởng 
như nói sau đây: 

Ở đây nói về Xứ. Nghĩa là trong con mắt là xứ, ngoài sắc 
và xứ. Ở đây nói là 12 xứ. Ở đây nói là giới. Nghĩa là nhãn 
căn và giới, nhãn thức cùng giới, sắc và cảnh giới. Ở đây 
chia làm 18 giới. Như thế uẩn, xứ, giới lìa các thủ chấp, 
chẳng đo, chẳng phân, chẳng thể phân biệt được. Kẻ thấy 
phân biệt nghĩa là thấy đúng và không đúng. Tùy theo khởi 
tâm phân biệt tức là chấp vào đó. Lại nữa cái kia làm sao có 
thể giống nhau được. Nếu có một sự giống nhau có nghĩa là 
sự thấy bên ngoài. Điều nầy phải biết là phá và dùng trí để 
chuyển. 

Ý trưởng dưỡng sắc là gì? 

Phải biết rằng đó chẳng phải là một, chẳng phải khác. 
Có ngoại đạo Ba Ly, Một La Nặc Già tùy theo sự thấy khác 
mà khởi lên ba phân biệt. Nghĩa nầy không đúng. Giống 
như người trong mộng thấy việc giết hại mà ở trong mộng 
ấy làm hành động chẳng thật. Lại như người mộng thấy 
rằng mình ở chỗ cao sang, nhưng mà trên thật tế cái hình 
tướng chẳng phải cao sang vậy. 

Nghĩa nầy như thế nào? 

Nghĩa là ánh sáng của thức phá cái tướng của sự thủ xả 
vậy. 

Thức Pháp như thế, ngoài cái nghĩa nầy có nghĩa gì? 

Các pháp như thế không có nghĩa bên ngoài. Phải biết 
rằng tất cả đều do sắc tướng biểu hiện. Tự nơi thức ánh 
sáng quang minh chiếu diệu nơi sắc tướng, như người thấy 
sự hiển hóa kia, sự thiêu đốt của mặt trời, thành Càn Thát 
Bà v.v… chấp thủ cho là thật. Những người vô trí lấy tâm 
ngu muội chấp vào việc ấy, xem thấy hình tướng cho là 
thật. Lại cũng như thế do sự ngã chấp nầy, tâm tùy theo đó 
mà lưu chuyển.  

Q 
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Như trước đã nói nghĩa của uẩn, xứ, giới. Nếu biết lìa nó 
thì các phần có sai biệt. Tuy tâm chia ra nhiều loại để hiển 
bày các tướng, từ nơi tâm mà hiện, nghĩa nầy thành tựu 
như Thành Duy Thức nói: 

Ở trong nầy được hỏi rằng: 

Phía trước nói về năm uẩn, thức và tự tướng như thế 
nào? 

Đáp rằng:  
Như đã nói nghĩa là tâm, thức cũng lại như vậy. Đức 

Thế Tôn thường nói như thế ấy.  

Nên biết tất cả tuy do tâm mà hiện, nhưng nghĩa nầy 
thật sâu dày. Nhưng kẻ ngu si chẳng hiểu rõ điều nầy được, 
vì chẳng thấy chân thật. Cho nên hay hiểu không với cái 
ngã tướng nầy, tức là tâm nầy chẳng sanh phân biệt. Khi 
khởi lên phân biệt tức là tà giáo vậy. Nơi kia kiến lập nghĩa 
nầy chẳng thành. Như cái nghĩa chân thật, thì phải thấy 
pháp là vô ngã. Đây là ý nghĩa vô ngã nơi giáo pháp Đại 
Thừa. Vì tâm nầy tự bổn lai chẳng sanh ra vậy.  

Tùy theo sự sanh lại được bình đẳng. Tự tâm tăng 
thượng mà vào nơi ý nghĩa của sự chân thật. Kẻ thật hành 
Du Già sanh ra từ đây. Ở đây phải biết nơi kia nương vào 
đó nhưng không có thật thể. Đây có nghĩa là tịnh tâm hiện 
hành. Nếu pháp của quá khứ đã qua không thật. Nếu pháp 
vị lai thì vị lai chưa đến. Nếu pháp hiện tại thì hiện tại chưa 
nghỉ. Ở nơi ba đời dừng lại ở chỗ nào? Như một rừng quân 
lính có nhiều binh pháp cho nên kẻ hiểu biết đây là vô 
tướng. Cái thức kia cũng không chỗ nương vào. Nếu ở nơi 
các pháp mà thấy được như thế rồi, cũng giống như mây đỏ 
xa lìa, tật bịnh tiêu diệt. Lại nữa cũng nên biết nếu có người 
cho Pháp là có, từ sự suy nghĩ đó mà hiện ra thì A Lại Da 
thức cũng lại như vậy. Các giống hữu tình dù đến dù đi thì 
các pháp cũng lại như thế. Dụ như biển lớn tất cả đều trở 
về, A Lại Da thức cũng nương tựa như thế. Nếu quán sát 
như vậy thì Thức kia tức không thể phân biệt được khi tâm 
sanh ra. Chính ở nơi đó mỗi mỗi phải như thật mà biết. 

Mà ở nơi kia thì tên gọi là gì? 

Nếu nơi kia mỗi mỗi đều biết cái tánh của sự vật tức thì 
ở nơi kia mỗi mỗi chẳng thể nói được. Kẻ kia làm các nầy 
rồi quyết định nói. Cho nên các pháp lại cũng do sự quyết 
định ấy mà sanh ra. Ở nơi tất cả các việc ấy tùy theo đó mà 
thay đổi để thành tựu. Năng tri và sở tri là hai sự sai biệt. 
Nếu sở tri không có thì năng tri làm sao có thể thành lập 
được. Cả hai đầy đủ pháp không thật làm sao được cho nên 
phải biết: Lời nói ấy tự nơi tâm mà có tên gọi. Tên kia lại 
cũng chẳng thể phân biệt được để biểu thị rõ ràng. Cái tự 
tánh của tên gọi kia lại cũng không thể có được là chính ở 
nghĩa nầy. Kẻ trí phải nên quán sát tự tánh của Bồ Đề Tâm 
là như huyễn. Ở trong, ở ngoài, ở giữa đều cầu không thể 
được. Chẳng có pháp nào có thể thủ, chẳng có pháp nào có 
thể xả. Chẳng có hình sắc để thấy, chẳng hiển hiện màu sắc 
để biểu thị. Chẳng có tướng nam, tướng nữ, tướng hoàng 
môn. Chẳng ở  nơi tất cả các sắc tướng ấy mà tồn tại. 
Chẳng có pháp nào có thể thấy, chẳng có mắt nào đối với 
cảnh giới. Duy chỉ tất cả các vị Phật đều quan sát bình 
đẳng. Nếu tâm có tự tánh hay tâm không có tự tánh, thì ở 
nơi pháp bình đẳng ấy làm sao thấy được? Kẻ mà nói cái 
tánh đó là để gọi cái phân biệt vậy. Nếu lìa cái sự phân biệt 
thì tâm, tánh đều không. Nếu có phân biệt thì có thể thấy 
cái tâm vậy.  

Trong nầy tại sao gọi tên là không?  

Phải biết rằng: Vô năng giác, vô sở giác. Nếu hay quán 
sát về Bồ Đề Tâm như thế thì thấy được Như Lai. Nếu hay 
năng giác và sở giác thì Bồ Đề Tâm chẳng thể thành lập. 

Cho nên chẳng có tướng lại cũng chẳng sanh ra. Chẳng thế 
nói đó là đạo mà lâu nay vấn xưng tán.  

 Lại nữa Bồ Đề Tâm giống như hư không. Tâm và hư 
không chẳng là hai tướng. Ở đây nói tâm không là không 
trí, bình đẳng. Thần thông của các vị Phật từ đời nầy đến 
đời khác chẳng thay đổi đó là sự nghiệp của ba đời chư 
Phật. Tất cả đều nằm nơi Bồ Đề giới thâu nhiếp chứa nhóm. 
Tuy thấy nhiếp chứa nhóm tất cả các pháp kia mà thường 
tịch tịnh. Lại hay quán sát về vô thường pháp kia cũng 
giống như huyễn hóa. Chẳng thể nhiếp thọ tàn giữ và điều 
phục ở ba cõi, trụ vào pháp chỗ không vậy. Tất cả chẳng 
sanh nên nói là không, tất cả đều là vô ngã nên cũng nói là 
không. Nếu mà vô sanh cùng kia vô ngã thì phải quán 
không. Nếu sự quán ấy không thành, hoặc nhiễm, hoặc tịnh 
hai loại phân biệt, tức thành đoạn thường là hai sự tướng 
của sự thấy. Nếu thế thì phải biết quán ở nơi kia là không 
vậy. Là không cũng chẳng thể phân biệt hữu thể. Cho nên 
Bồ Đề Tâm lìa tất cả các sở duyên mà trụ vào tướng của hư 
không. Nếu quán hư không là nơi để trụ trong đó tức là có 
cái không và có tánh có. Hai điều ấy sai biệt cho nên phải 
biết là không. Giống như tiếng rống của con sư tử ở trong 
thế gian ở giữa bầy thú, tất cả đều sợ. Cái không ấy chẳng 
có một lời. Tất cả đều tịch tịnh. Cho nên phải biết nơi nơi 
đều yên lặng kia đây đều là không. Lại nữa thức pháp là vô 
thường pháp, từ nơi vô thường sanh ra, cái tánh vô thường 
kia tức là Bồ Đề Tâm. Nói không ở đây nghĩa ấy lại chẳng 
mâu thuẫn. Nếu vô thường tánh là Bồ Đề Tâm thì ái lạc Bồ 
Đề là tâm bình đẳng mà lại chẳng nói ái lạc kia là không.  

Tâm chấp không ấy thì làm sao đây? 
Phải biết rằng bổn lai tự tánh chân thật, tất cả ý nghĩa 

thành tựu của Bồ Đề Tâm. Lại nữa phải biết vật kia chẳng 
có tự tánh. Vô tự tánh kia là nghĩa muốn nói ở đây.  

Kẻ nói điều nầy thì cái tâm nghĩa là gì? 

Nếu lìa ngã pháp tức tâm chẳng trụ. Điều nầy chẳng 
phải một pháp, lại cũng chẳng phải nhiều pháp. Mỗi mỗi tự 
tánh mà lìa tự tánh. Ví như vị ngọt là tự tánh của đường 
mật. Như lửa, sức nóng là tự tánh. Ở nơi kia các pháp đều 
không cho nên tự tánh cũng lại là không. Những pháp tánh 
kia chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng được, chẳng lìa đây 
là ý nghĩa chính vậy. Vô minh đứng đầu, Lão tử sau cùng 
rồi các pháp duyên sanh từ đó mà thành lập. Giống như cái 
thể của huyễn mộng lại cũng chẳng có thật. Do điều nầy nói 
ra 12 chi nhánh của Pháp, tức là có tên 12 cái tăm xe. Lui 
tới nơi kia vào ra sanh tử mà thật là vô ngã. Chẳng phân 
biệt chúng sanh nào cả. Không có ba nghiệp làm thì quả 
báo lại sai biệt. Nếu ở trong nầy mà rõ các pháp đều do 
duyên sanh, tức thì có thể ra khỏi cảnh giới nầy vậy. 

Cái tướng của việc làm kia chẳng có, chẳng hoại cái 
nhân chánh từ uẩn mà sanh ra. Luân hồi sau đó lại chẳng 
có hình tướng. Tất cả không giữ cái không thì không sanh 
ra vậy. Pháp pháp đều bình đẳng tạo ra nhân và thọ quả 
báo. Điều nầy Phật đã dạy. Sở dĩ vậy, vì các pháp tụ nên 
sanh ra, như đánh trống thì nghe tiếng. Như gieo giống thì 
có mầm. Các pháp nhóm họp lại ở ý nghĩa nầy là như thế. 
Như huyễn, như mộng, duyên sanh vào nhau mà thành 
hiện thực. Tất cả các pháp đều do nhân sanh ra, mà chẳng 
sanh ra.  

Nhân nhân tự nó không thì làm sao sanh ra được? 

Ở đây phải biết tất cả pháp đều không sanh. Sự chẳng 
sanh nầy gọi là không. Như nói ngũ uẩn và tánh của uẩn 
đều bình đẳng. Ở nơi tất cả các pháp kia lại phải nhớ nghĩ 
như thế. Nếu có nói không, tức nói như thật, mà nói cái thể 
của không lại chẳng mất đi. Chẳng đoạn thể là trung thật 
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nên chẳng thể được. Nói là thể vì không không lại là vô thể. 
Nếu hiểu rõ lại chẳng thật làm là vô thường, cái phiền não, 
nghiệp chứa nhóm làm thể. Cái nghiệp ấy lại cũng từ tâm 
mà sanh ra.  

Tâm ấy nếu chẳng trụ thì cái nghiệp sẽ được điều gì? 

Như tâm vui thích là cái tánh tịch tịnh. Cái tâm tịch tịnh 
kia lại chẳng thể thủ. Người trí phải nên như thật mà quán 
sát. Nơi kia thấy là thật, mà được giải thoát. Lại nữa Bồ Đề 
Tâm tối thượng là chân thật, mà nghĩa chân thật nầy gọi là 
không. Lại có tên là chân như, cũng có tên là thật tế. Đó 
tức là vô tướng. Đệ nhất nghĩa đế. Nếu chẳng hiểu rõ cái 
nghĩa của không nầy, thì phải biết nơi kia, chẳng thể giải 
thoát được, mà phải ở nơi luân hồi là đại ngu si. Luân hồi 
làm cho con người lưu chuyển vào lục thú. Nếu là người trí 
có thể thật quán Bồ Đề Tâm kia cùng với sự không tương 
ưng. Quán như thế rồi có thể thành tựu cho kẻ khác, trí tuệ 
vô ngại không đắm trước. Phải biết rằng kẻ đó lấy ân để 
báo Phật ân vậy. Thường hay lấy bi tâm để xem chúng sanh 
là cha mẹ quyến thuộc, có nhiều chủng loại khác nhau. 
Phiền não lửa dữ thường hay thiêu đốt làm cho chúng sanh 
luân hồi sanh tử. Như thế thọ khổ và nhớ rằng thay thế để 
thọ. Như cùng niềm vui nhớ hãy đem ra cho. Lại xem cái ái 
của thế gian không có quả ái, đường lành đường dữ lợi lạc 
chẳng lợi lạc tùy theo chúng sanh lưu chuyển mà các chúng 
sanh ấy bổn lai chẳng có được. Tùy theo cái trí sai biệt mà 
khởi lên các tướng khác nhau. Cho đến Phạm Vương, Đế 
Thích, Hộ Thế Thiên v.v… Nếu là trời, là người tất cả đều lìa 
tướng của thế gian. Lại hay quán sát nơi địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh, ở trong cảnh giới ấy tất cả là chúng sanh, vô 
lượng vô số chủng loại, sắc tướng, chẳng khoan dung mà 
cái khổ thường theo đó mà chuyển. Đói khát bức bách sát 
hại lẫn nhau, ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Đây là cái nhân 
chẳng xa rời cái quả khổ. Chư Phật và Bồ Tát hay quán sát 
như thật về đường lành đường dữ, tất cả chúng sanh đều 
do nghiệp báo mà tự tướng như thế. 

Khi đã quán sát như vậy rồi liền khởi phương tiện tâm 
hay hộ niệm chúng sanh xa rời những nơi dơ bẩn kia. Chư 
Bồ Tát do đây mà lấy tâm đại bi làm căn bản. Ở nơi chúng 
sanh kia làm cảnh sở duyên. Cho nên các Bồ Tát chẳng đắm 
trước vào tất cả các thiền định an lạc. Chẳng cầu tự lợi cho 
mình liền được quả báo. Qua khỏi Thanh Văn địa chẳng rời 
chúng sanh. Tu lợi tha hành phát Bồ Đề Tâm sanh ra hạt 
mầm của Đại  Bồ Tát cầu quả vị Bồ Đề dùng đại bi tâm để 
xem xét cái khổ của chúng sanh. A Tỳ Địa Ngục to lớn vô 
biên tùy theo các nghiệp nhân mà lưu chuyển quả báo khổ. 
Những tội như thế thọ nhiều nổi khổ khác nhau. Bồ Tát với 
tâm từ bi để thay thế thọ khổ. 

Những loại khổ như thế có nhiều tướng trạng khác 
nhau, nói vô hữu, thật lại chẳng là vô thật. Nếu rõ ràng 
không rồi, tức phải biết pháp nầy tùy theo nghiệp quả như 
thế mà thuận hành. Cho nên chư Bồ Tát vì muốn cứu độ 
các chúng sanh, liền khởi tâm dũng mãnh vào nơi bùn dơ 
của sanh tử. Tuy ở nơi sanh tử mà chẳng nhiễm đắm, giống 
như hoa sen thanh tịnh chẳng nhiễm mùi bùn. Lấy đại bi 
làm thể chẳng rời bỏ chúng sanh, lấy trí không để quán sát 
chẳng lìa phiễn não. Cho nên Bồ Tát dùng phương tiện lực 
để thị hiện sanh vào vương cung, đi ra khỏi thành để xuất 
gia tu hành khổ hạnh. Ngồi nơi gốc cây Bồ Đề để thành 
Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện thần thông lực để đại phá ma 
quân. Vì độ chúng sanh mà chuyển Đại Pháp Luân, hiện ra 
ba đường tốt làm nấc thang từ trời hạ sanh xuống. Rồi rời 
khỏi các hóa tướng, tùy thuận thế gian mà vào Đại Niết 
Bàn, ở tại nơi nầy hiện các sắc tướng, hoặc làm Phạm 
Vương, hoặc làm Đế Thích, làm Trời, làm Người, tùy theo 

tướng đó mà chuyển đổi. Như thế mà thị hiện ra nhiều hình 
tướng khác nhau. Cho nên có tên là Cứu Thế Đạo Sư.  

Đây là do tất cả chư Phật Bồ Tát có đại bi nguyện lực, 
điều phục thế gian tất làm cho an trụ tương ưng với những 
việc làm lợi lạc khác cho nên nơi luân hồi chẳng sanh thối 
lui mỏi mệt. Từ nơi nhất thừa nói pháp nhị thừa. Nhất thừa, 
nhị thừa đều với nghĩa chân thật. Nếu là Thanh Văn, Bồ Tát 
hoặc Phật, Bồ Đề biết thân một tướng, Tam Ma Địa một 
thể. Tuy có nói ra, mà lời nói ấy chẳng phải nói. Hoặc có nói 
làm nhiều tướng chỉ vì giảng đạo chúng sanh để cho chúng 
sanh được lợi ích mà Phật, Bồ Đề, phước trí đều bình đẳng, 
chứ thật ra không có hai tướng có thể trụ. Nếu có trụ tướng 
tức là chủng tử. Cái tướng chủng tử kia tụ lại rồi sanh, cho 
nên tăng trưởng cái mầm móng sanh tử. Như Phật Thế Tôn 
vẫn thường hay nói. Phá thế gian kia bằng nhiều hình tướng 
khác nhau, chỉ vì chúng sanh mà làm phương tiện, chứ thật 
ra chẳng phá gì cả. 

Nếu lìa phân biệt, nghĩa nầy sâu xa. Trong cái ý nghĩa 
thậm thâm đó không có hai tướng. Tuy nói có phá nhưng ở 
đây lại chẳng phá. Ở nơi pháp không kia chẳng có hai 
tướng. Các pháp nhậm trì tự tánh chân thật. Trí Ba La Mật 
Đa là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là trừ tất cả những sự thấy 
ấy. Cho nên phải biết rằng các thân, lời nói, tâm đều là các 
pháp vô thường, bởi vì sự lợi ích của chúng sanh nên thị 
hiện vậy. Ở đây lời nói không không mà chẳng phải đoạn. Ở 
đây nói là hữu hữu mà chẳng phải thường. Cho nên chẳng 
có sanh tử, lại cũng chẳng có Niết Bàn mà an trụ nơi vô trụ 
Niết Bàn, Chư Phật Thế Tôn hoặc nói hoặc làm, Bi tâm kia 
hay sanh ra vô lượng phước đức. Đó là tối thượng cái lý 
chân thật về không.  

Chư Phật từ uy thần nầy mà sanh ra tự lợi lợi tha, hay 
việc làm ấy thành tựu. Ta nay đảnh lễ tất cả tánh kia, ta 
thường tôn kính Bồ Đề Tâm kia, nguyện được xưng tán hạt 
giống của Phật không gián đoạn. Chư Phật Thế Tôn thường 
trụ ở thế gian, mà Bồ Đề Tâm là Đại Thừa tối thắng ta nay 
nương nơi tâm nầy mà an trụ chánh niệm. Lại Bồ Đề Tâm 
kia ở từ nơi tâm ấy mà sanh ra phương tiện. Nếu biết được 
tâm nầy sanh tử bình đẳng tự lợi, lợi tha hay việc làm được 
thành tựu, thì Bồ Đề Tâm lìa được các tướng thấy vô phân 
biệt trí phân biệt và chuyển đổi. Các bậc trí phát Bồ Đề Tâm 
để làm lợi lạc phước đức vô lượng vô biên.  

Lại nữa có người ở nơi một sát na mà quán tưởng Bồ Đề 
Tâm thì phước đức kia không thể xưng tán đo lường, mà Bồ 
Đề Tâm nầy không thể xưng dương tán thán hết. Lại nữa 
Bồ Đề Tâm là vật quý báu thanh tịnh vô nhiễm. Tối đại tối 
thắng, tối thượng đệ nhất, chẳng thể hoại, chẳng bị hoại 
chân thật kiên cố hay phá phiền não và tất cả các Ma. 

Tất cả các Bồ Tát Phổ Hiền Hạnh Nguyện từ Bồ Đề Tâm 
kia lấy tất cả các pháp làm chỗ quay về để nói sự chân thật 
lìa tất cả những hý luận. Đây tức là thanh tịnh Phổ Hiền 
Hạnh Môn lìa tất cả các tướng rồi nói như thế nầy: 

 
Ta nay xưng tán Bồ Đề Tâm  
Như Lưỡng Túc Tôn đã nói ra 
Mà Bồ Đề Tâm chỗ tối thắng 
Hay được phước tụ lại vô lượng 
Ta nay lấy Phước thí chúng sanh 
Phổ nguyện xa rời ba biển khổ 
Như lý thật tướng mà xưng dương 
Kẻ trí như thế phải nên học 
 

Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận hết 
Dịch xong cùng ngày 26 tháng 12 năm 2003 

tại Tu Viện Đa Bảo, Úc Đại Lợi 
Khi đóa hoa Bạch Lan Hương đã mãn khai 
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Nh»ng vÃn ÇŠ liên quan 

Ç‰n hÒn và xác 
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hiŒn tÜ®ng thÀn trùng  
và qu› ám 

 

� HiŒn tÜ®ng thÀn trùng 
 
TØ xÜa cho Ç‰n ngày nay m‡i khi 

có ngÜ©i ch‰t, ngÜ©i ta thÜ©ng xem gi© 
Ç‹ bi‰t ngÜ©i Ãy ch‰t vào gi© nào. TØ 
ngàn xÜa, viŒc xem gi© ÇÜ®c coi tr†ng 
vì Ç‹ bi‰t ngÜ©i qua Ç©i ch‰t nh¢m gi© 
lành (ki‰t) hay gi© d» (hung), gi© có 
trùng tang hay ma qu› yêu tinh xâm 
phåm thì Çó là ÇiŠu Çáng s® vì con 
cháu có th‹ së lÀn lÜ®t bÎ ThÀn Trùng 
b¡t. 

NgÜ©i xÜa còn tin r¢ng quan tài là 
nÖi có th‹ bÎ ma qu› xâm nhÆp Ç‹ ám 
änh, gây tác håi cho ngÜ©i ch‰t n¢m 
vào Çó, vì th‰ ngÜ©i ViŒt Nam và 
Trung Hoa thÜ©ng hay có lÍ phåt m¶c 
Ç‹ trØ khº ma qu›. LÍ phåt m¶c do 
m¶t thÀy T¿ ÇÙng ra hành lÍ. NgÜ©i 
này th¡p m¶t n¡m nhang l§n phù phép 
Ç†c chú Ç‹ thÜ phù lên m¶t con dao rÒi 
dùng dao Çó chém lên quan tài theo 
cách tÜ®ng trÜng ª m†i phía (trÜ§c, 
sau, phäi, trái, ngoài, trong) ÇÒng th©i 
v§i hành Ç¶ng Ãy, thÀy T¿ luôn miŒng 
Ç†c chú Ç‹ ræn Çe hay trøc xuÃt, cänh 
cáo ma qu› phäi ra ngay khÕi quan tài. 
Sau Çó låi dùng bó hÜÖng ÇÕ nghi ngút 

khói Ç‹ ÇÜa kh¡p quan tài lÀn cuÓi và 
ti‰p tøc Ç†c thÀn chú Ç‹ tÓng khÙ yêu 
tinh qu› d» còn muÓn nÃn ná hay Än 
mình trong quan tài Ç‹ ch© ngÜ©i ch‰t 
nhÆp quan thì chúng nhÆp hÒn vào 
luôn. 

VÀn ÇŠ ThÀn Trùng ÇÜ®c truyŠn 
tøng trong nhân gian tØ lâu, m¥c dÀu 
không có chÙng c§ rõ ràng và các nhà 
nghiên cÙu chÜa giäi thích thÕa Çáng 
nhÜng s¿ viŒc lå lùng vÅn xäy ra. 
NhiŠu gia Çình có ngÜ©i thân qua Ç©i 
nh¢m gi© d», có trùng tang thÜ©ng 
phäi chÎu nh»ng cái ch‰t bÃt ng© ti‰p 
theo Çôi khi rÃt gÀn nhau. S¿ kiŒn này 
ÇÜ®c ngÜ©i xÜa g†i là bÎ ThÀn Trùng 
b¡t. Khi g¥p trÜ©ng h®p này thân nhân 
gia Çình ngÜ©i ch‰t phäi lo tìm thÀy 
pháp Ç‹ làm phép y‹m Ç‹ Çu°i ThÀn 
Trùng Çi. ThÀn Trùng ÇÜ®c hi‹u nhÜ là 
yêu tinh qu› d» ám änh lên ngÜ©i ch‰t 
và xúi ngÜ©i ch‰t lôi kéo con cháu ch‰t 
theo mình. Thông thÜ©ng trong dân 
gian khi làm phép trØ ThÀn Trùng, các 
thÀy pháp dùng bùa linh Ç‹ dán ngay ª 
quan tài ngÜ©i ch‰t nh¢m gi© d» (có 
trùng tang). ñôi khi các bùa linh còn 
ÇÜ®c chôn chung quanh m¶ huyŒt. 

Cho Ç‰n nay, thÆt s¿ vÃn ÇŠ ThÀn 
Trùng vÅn còn trong mÖ hÒ khó giäi 
thích. Các nhà nghiên cÙu hiŒn tÜ®ng 
siêu linh ª Âu MÏ ngày nay Çang tìm 
cách lš giäi s¿ kiŒn lå lùng này vì ngay 
chính trên quÓc gia h†, hiŒn tÜ®ng 
ThÀn Trùng vÅn Çã xäy ra. Câu 
chuyŒn có thÆt vŠ ngôi làng kinh dÎ tåi 
m¶t thÎ trÃn nhÕ ª Hoa Kÿ là Dudley 
Town (tåi Ti‹u bang Connecticut). Tåi 
ngôi làng này, ngÜ©i sÓng lÀn lÜ®t nhÜ 
bÎ thÀn ch‰t g†i. Theo nhà nghiên cÙu 
Hoa Kÿ thì thÎ trÃn này phát sinh tØ 
næm 1630 khi gia Çình William Dudley 
Ç‰n vùng hoang ph‰ ÇÎnh cÜ và lÆp 
nghiŒp. Träi qua 170 næm, dân cÜ ª 
Çây vÅn chÜa Çông, chÌ thÜa th§t 
khoäng 600 ngÜ©i, nhÜng låi có Çû ch® 
búa, trÜ©ng h†c, quán æn, nhà th©. 
ñiŠu kÿ lå ÇÜ®c bi‰t là do sÓ dân ª Çây 
ch‰t quá nhiŠu. Khi sÜu tra låi s° b¶ 
trong thÎ trÃn, các nhà nghiên cÙu ngåc 
nhiên thÃy Çåi gia Çình William Dudley 
lÀn lÜ®t nÓi nhau mà qua Ç©i. Sau Çó 
gia Çình thân thi‰t nhÃt v§i dòng h† gia 
Çình Dudley cÛng thi nhau ch‰t. RÒi 
ti‰p Ç‰n là nh»ng ngÜ©i thân cûa 
nh»ng gia Çình khác trong làng. Ki‹m 
tra låi toàn b¶ s° h¶ khÄu cûa thÎ trÃn 
k‹ tØ næm 1650 trª Çi, ngÜ©i ta thÃy rõ 
ràng nÖi Çây sÓ sinh ít hÖn sÓ tº rÃt 
nhiŠu. Dân làng ª Çây rÃt lo s®, h† bäo 
là ThÀn Trùng Çã Ç‰n b¡t ngÜ©i làng 
Çi. Theo tài liŒu còn lÜu tr» tåi Ti‹u 

bang Connecticut vŠ chuyŒn lå ª thÎ 
trÃn Dudleytown thì nh»ng ngÜ©i ch‰t 
ª Çây thÜ©ng không phäi do tai nån, 
bŒnh hoån ho¥c âm mÜu ám sát gì cä 
mà t¿ nhiên ch‰t m¶t cách dÎ kÿ, tÙc 
tÜªi. ThÜ©ng Çêm m†i nhà ngû yên 
nhÜng sáng dÆy là th‰ nào cÛng có 
m¶t ngÜ©i trong nhà nào Çó bÎ ch‰t, 
m¥t mày xanh xám và thân th‹ thÜ©ng 
có nh»ng v‰t h¢n rÃt lå. Có khi cä 
tháng tr©i không ai ch‰t rÒi b‡ng nhiên 
liên ti‰p mÃy Çêm liŠn h‰t ngÜ©i này 
Ç‰n ngÜ©i kia ch‰t theo cách nói trên. 
Nhân viên cänh sát, an ninh Ç‰n ÇiŠu 
tra, phøc kích nhÜng s¿ viŒc vÅn xäy 
ra và ch£ng có chÙng c§ nào ÇÜ®c 
phát hiŒn vŠ nh»ng cái ch‰t ÇÜ®c g†i 
là do ThÀn Trùng gây ra cä. Dân làng 
vŠ sau quá s® nên quy‰t bÕ làng. Næm 
1850 sÓ dân làng còn låi d¡t dìu nhau 
Çi tìm vùng ÇÃt m§i. Không may cho 
h†, trên ÇÜ©ng di tän, h† g¥p ngÜ©i da 
ÇÕ. M¶t cu¶c tàn sát ÇÅm máu diÍn ra, 
chÌ có ÇÜ®c m¶t sÓ ngÜ©i may m¡n 
thoát ch‰t và Ç‰n sinh sÓng tåi New 
York. 

Ngày nay con cháu h† vÅn còn 
nh¡c låi nh»ng giây phút kinh hoàng 
qua nh»ng câu chuyŒn truyŠn khÄu 
cûa ngÜ©i thân. Tuy nhiên chuyŒn 
ThÀn Trùng này vÅn không làm nh»ng 
tay thích måo hi‹m lo s®. M¶t ngÜ©i 
tên là John Brophy (Irland) Çã cÜ©i l§n 
khi nghe câu chuyŒn và Ç‹ chÙng tÕ 
nh»ng ÇiŠu Çó là hoang ÇÜ©ng, ông ta 
Çã cùng v§i gia Çình Ç‰n ngôi làng n°i 
ti‰ng kinh dÎ Ãy Ç‹ lÆp nghiŒp. Lúc Çó 
là vào næm 1892. ChÌ m¶t næm sau, 
nghïa là vào næm 1893 v® con cûa 
John Brophy t¿ nhiên lÀn lÜ®t qua Ç©i. 
Còn låi m¶t mình John Brophy m¶t 
hôm Çi t¡m suÓi và ch‰t ÇuÓi m¥c dù 
ông ta là m¶t tay vô ÇÎch môn bÖi l¶i. 
Nhóm ki‹m lâm cûa thÎ trÃn 
Dudleytown Çã phát giác ra tº thi cûa 
John Brophy và m¶ chí cûa v® và con 
ông ta chôn ª cånh nhà. 

Câu chuyŒn vÅn chÜa chÃm dÙt vì 
hÒ sÖ lÜu tr» vŠ các hiŒn tÜ®ng siêu 
linh cûa các cÖ sª nghiên cÙu tåi New 
York, Virginia... có ghi thêm m¶t 
chuyŒn lå khác có liên quan Ç‰n ngôi 
làng có ThÀn Trùng này nhÜ sau: 

Vào næm 1930, m¶t bác sï MÏ tên 
là William Clark ngÜ©i luôn luôn tuyên 
bÓ r¢ng ông không bao gi© tin vào 
nh»ng chuyŒn ma qu› nhäm nhí 
nhÜng vÅn thích chuyŒn ma vì chuyŒn 
ma có vÈ nên thÖ lãng mån, giúp ông 
thÜ giãn tâm hÒn sau nh»ng công viŒc 
mŒt nh†c b¢ng óc não... Khi nghe báo 
chí và dân chúng MÏ bàn tán xôn xao 
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vŠ ngôi làng kinh dÎ, ông liŠn näy ra 
m¶t š lå và th¿c hiŒn ngay. ñó là viŒc 
ông cho xây m¶t ngôi biŒt th¿ khang 
trang và dùng tên cûa thÎ trÃn (có ngôi 
làng ma quái) Dudleytown Ç‹ Ç¥t tên 
cho ngôi biŒt th¿ Ç¶c Çáo cûa mình. 
BiŒt th¿ xây xong ông mª tiŒc l§n 
khoän Çãi quan khách và tuyên bÓ lš 
do tåi sao biŒt th¿ ông ÇÜ®c g†i là 
Dudleytown. TrÜ§c m¥t hàng træm 
quan khách, ông tuyên bÓ: "Tôi Ç¥t tên 
này cho biŒt th¿ Ç‹ nh§ Ç‰n ngôi làng 
ma quái mà tin ÇÒn cho r¢ng có ThÀn 
Trùng ng¿ trÎ. TØ nay ngôi làng Çã bÕ 
hoang ThÀn Trùng có lë thÃt nghiŒp...". 
Th‰ rÒi gia Çình bác sï William Clark 
d†n vào ª tåi ngôi biŒt th¿ Dudleytown, 
ÇÜ®c bình yên hånh phúc trong 6 næm. 
NhÜng Ç‰n næm 1937, t¿ nhiên ngÜ©i 
v® ông Çang ngÒi trang Çi‹m b‡ng kêu 
nhÙc ÇÀu và ch‰t mÃy phút sau Çó. 
VÓn là bác sï có tài, ông William Clark 
khám kÏ ngÜ©i v® không thÃy có gì lå 
ngoài nh»ng v‰t bÀm trên cÖ th‹ và 
gÜÖng m¥t có màu xám xanh kÿ dÎ 
giÓng nhÜ nh»ng ÇiŠu Çã mô tä tØ 
nh»ng nhân chÙng ª ngôi làng kinh dÎ 
ngày nào. Sau Çó bác sï William Clark 
l¥ng lë thu x‰p hành trang ra khÕi biŒt 
th¿... 

Ngày nay, các nhà nghiên cÙu hiŒn 
tÜ®ng siêu hình còn cÓ g¡ng Çi tìm l©i 
giäi Çáp cho m¶t vÃn ÇŠ khác mà h† 
nghï r¢ng có nhiŠu liên quan Ç‰n hiŒn 
tÜ®ng ThÀn Trùng Çó là hiŒn tÜ®ng 
Qu› ám, Ma nhÆp. 

 

� HiŒn TÜ®ng Qu› Ám 
HiŒn tÜ®ng qu› ám thÜ©ng ÇÜ®c 

nh¡c Ç‰n và mô tä tØ lâu, tØ ñông 
cÛng nhÜ Tây. 

Theo quan niŒm chung thì khi ch‰t, 
hÒn ngÜ©i thoát khÕi thân xác. N‰u 
hÒn chÜa Ç‰n cõi gi§i khác, còn lang 
thang vô ÇÎnh thì ÇÜ®c g†i là ma. N‰u 
hÒn còn nhiŠu tham v†ng, còn oan 
khúc chÜa chÎu Çi ÇÀu thai, muÓn quay 
vŠ cõi th‰ b¢ng cách tìm nh»ng thân 
xác kÈ m§i ch‰t hay còn sÓng nhÆp 
vào Ç‹ dÍ hoåt Ç¶ng. S¿ kiŒn này 
ÇÜ®c g†i là qu› ám, ngÜ©i Âu Tây 
thÜ©ng g†i là Exocism. Ngoài ra còn 
có hiŒn tÜ®ng qu› nhÆp tràng, Ma-cà-
rÒng là hiŒn tÜ®ng phát sinh khi hÒn 
qu› không Çû næng l¿c chúng phäi nh© 
næng l¿c khác nhÜ mèo (thÜ©ng là mèo 
Çen) hay ngÜ©i sÓng giúp. Loåi qu› 
này rÃt cÀn máu Ç‹ duy trì sinh l¿c cho 
chúng. 

Tåi các nÜ§c Á Châu, hiŒn tÜ®ng 
qu› ám ÇÜ®c lÜu truyŠn trong dân gian 
tØ th©i c° Çåi. Ngày nay thÌnh thoäng 

vÅn xäy ra. Riêng tåi Âu MÏ, vÃn ÇŠ 
qu› ám Çã trª thành hiŒn th¿c. Các vÎ 
Møc sÜ, Linh møc thÜ©ng ÇÜ®c các tín 
ÇÒ yêu cÀu ra tay trØ tà Çu°i qu› cho 
ngÜ©i thân trong gia Çình h†. Không 
bi‰t bao nhiêu câu chuyŒn vŠ qu› ám 
Çã ÇÜ®c loan truyŠn trên báo chí và vô 
tuy‰n truyŠn hình. Phim änh cÛng tØ 
Çó ÇÜ®c tung ra v§i nh»ng ÇŠ tài qu› 
ám ghê r®n mà phim n°i ti‰ng nhÃt có 
th‹ k‹ là phim Exorcism. VÆy hiŒn 
tÜ®ng qu› ám có thÆt không? 

ñÓi v§i các nhà khoa h†c, cÀn phäi 
có b¢ng chÙng ÇÜ®c bi‹u l¶ rõ nét và 
phäi ÇÜ®c chÙng minh. NhÜng khi hiŒn 
tÜ®ng phát sinh rõ ràng thì các nhà y 
h†c và thÀn kinh h†c, tâm thÀn h†c låi 
lÜ«ng l¿ nghi ng© vì theo h† có th‹ Çó 
chÌ là m¶t trång thái phát sinh tØ bŒnh 
tâm thÀn do s¿ lŒch låc, t°n thÜÖng 
cûa thÀn kinh hŒ, cûa trung khu thÀn 
kinh kèm theo nh»ng äo giác 
(Hallucination) nÖi ngÜ©i bŒnh. 

ñài truyŠn hình ABC, trong chÜÖng 
trình 20/20 Çã tÜ©ng thuÆt vø qu› ám 
cô bé Gina ª Florida. ñây là vø qu› ám 
gây xôn xao dÜ luÆn MÏ nhÃt và cÛng 
là m¶t hiŒn tÜ®ng siêu linh kÿ bí khi‰n 
các nhà tôn giáo nhÃt là Giáo h¶i La 
Mã cäm thÃy lúng túng trong vÃn ÇŠ 
giäi thích. Riêng các nhà khoa h†c thì 
v§i s¿ thÆt hi‹n nhiên rõ ràng không 
chÓi cãi Çã xäy ra khi cô bé Gina 16 
tu°i hiŠn lành, thông minh, b‡ng nhiên 
n°i cÖn Çiên loån và thét lên: "Tôi 
không thích, ÇØng, ÇØng...", rÒi cô bé 
låi Ç°i gi†ng g¢n tØng ti‰ng: "Ta là 
Minga, ta Çang ám ngÜÖi Çây, ngÜÖi 
không thoát ÇÜ®c ta mà ta cÛng không 
r©i khÕi ngÜÖi!". Gia Çình bé Gina kêu 
cÙu các bác sï nhÜng m†i ngÜ©i ÇŠu 
bó tay. M‡i lÀn có ngÜ©i lå Ç‰n vi‰ng 
thæm và có š ÇÎnh tìm cách cÙu ch»a 
thì Gina càng n°i chÙng Çiên loån, hai 
m¡t long lên sòng s†c và ÇÕ nhÜ có tia 
lºa. CuÓi cùng gia Çình cô bé phäi chª 
cô Ç‰n nhà th© Ç‹ nh© m¶t vÎ Linh møc 
ª Çây cÙu ch»a. ñài truyŠn hình ABC 
không nêu danh tánh vÎ Linh møc, mà 
chÌ g†i là cha A. (theo l©i ÇÒn Çoán thì 
Çây là do l©i yêu cÀu cûa vÎ Linh møc). 
Cha A Çã Ç‰n trÜ§c m¥t cô bé Gina. 
Cô bé thÃy Linh møc Ç‰n, lúc ÇÀu thÓi 
lui m¶t bÜ§c mÒm há hÓc, nhÜng phän 
Ùng sau Çó là vùng vÅy la hét d» d¶i 
m¥c dù cha A không Ç¶ng Ç‰n cô bé. 

Cha A. cÃt gi†ng tØ tÓn nhÜ ti‰ng 
nói cûa thiŒn tâm: -Qu› d», ta yêu cÀu 
ngÜÖi hãy buông tha cháu bé vô t¶i. 

- Ta không ra, không bao gi©. Vì ta 
muÓn Gina, ta muÓn ám Gina.  

Cha A bÜ§c Ç‰n, gi†ng cÜÖng 
quy‰t hùng hÒn: 
- Ta ra lŒnh cho qu› d» hãy r©i khÕi 

cô bé ngay!... 
Cu¶c ÇÓi thoåi gi»a qu› và cha A 

Çã làm nh»ng ngÜ©i có m¥t kinh s®. 
Rõ ràng Çây là cu¶c thÜ hùng sinh tº 
gi»a ngÜ©i sÓng và kÈ ch‰t, gi»a Çåi 
diŒn tôn giáo và qu› sa tæng... Cu¶c 
giäi qu› cûa cha A cho cô bé Gina 
phäi mÃt Ç‰n 2 tháng tr©i, cô bé m§i 
trª låi tình trång nhÜ xÜa. Tuy nhiên, 
theo Karen S. Schneider, Mary 
Huzinec... thì bên tai cô bé vÅn còn 
nghe væng v£ng ti‰ng ai nhÜ réo g†i 
h¢ng Çêm khi‰n cô bé lo s® không ngû 
ÇÜ®c. NgÜ©i ta Çã chuy‹n Gina vào 
n¢m bŒnh viŒn nhi ÇÒng ª Miami Ç‹ 
ÇÜ®c tÎnh dÜ«ng tâm thÀn. Sau Çó cô 
bé Çã khÕe månh và ti‰p tøc theo h†c 
cÃp trung h†c. Khi các nhà báo hÕi cô 
bé có cäm tÜªng th‰ nào sau khi qu› 
d» Çã r©i khÕi thì Gina vui vÈ trä l©i: 
"Gi© Çây tôi cäm thÃy tinh thÀn thoäi 
mái, không còn cæng th£ng và lo s® 
nhÜ trÜ§c Çây n»a. Tå Ön Chúa Çã giäi 
phóng tôi. Tôi luôn luôn nh§ Ön vÎ Linh 
møc Çã cÙu tôi thoát khÕi loài ma 
qu›...". 

Chính gia Çình cûa Gina Çã cho 
phép chÜÖng trình 20/20 cûa Çài 
truyŠn hình ABC chi‰u tÃt cä s¿ viŒc 
Çã xäy ra lên Çài Ç‹ toàn th‹ dân MÏ 
ÇÜ®c xem tÆn m¡t và nhÆn thÙc rõ s¿ 
viŒc. MË Giana nói v§i các phóng viên 
nhÜ sau: 

 
Gina Çang trong giai Çoån bÎ qu› ám ( nh 

chøp qua ñài truyŠn hình ABC Hoa Kÿ) 

 
"Ngay trên ÇÃt MÏ, nhiŠu ngÜ©i Çã 

bÎ qu› ám. HiŒn tÜ®ng này thÜ©ng xäy 
ra nhÜng hình nhÜ m†i ngÜ©i không 
quan tâm, có lë h† cho Çó là bŒnh thÀn 
kinh. Tôi bi‰t rõ con gái tôi, Gina 
không phäi bÎ bŒnh tâm thÀn mà rõ 
ràng là bÎ qu› ám...". 

 
(Còn ti‰p) 
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Tháng 01 năm 2005  
Ngày 08 và 09.01.2005 (thứ bảy và chủ nhật) 

- Huân Tu Đại Bi NPĐ Tam Bảo (Thầy Hạnh Tấn) 

Ngày 20.01.2005 (thứ sáu)  

- Thượng Tọa Phương Trượng trở về từ Úc. 

Ngày 22 và 23.01.2005 (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ bát Quan Trai tại Chùa PTTC Luzern 

Ngày 29 và 30.01.2005 (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ bát Quan Trai tại Chùa Viên Ý - Italy 

 

Tháng 2 năm 2005  
Ngày 05.02.2005 (thứ bảy)  

- Lễ Tết tại Karlsruhe (Th.HTấn) 

 

Chương trình Tết tại chùa Viên Giác 
Ngày 08.02.2005 (thứ ba) 

20:00 Sám Hối Tất Niên và văn nghệ mừng Tết Ất Dậu, và 
đón Giao Thừa vào 24:00. 

Ngày 09.02.2005 (thứ tư) 

- 5:45 Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm 

- Từ sáng đến tối suốt ngày mồng một tại chùa có lì-xì, phát 
lộc, xin xăm, - Lễ Phật v.v... 

- 11:00 cúng Tổ và cúng chư Hương Linh quá vãng thờ tại 
chùa  

Ngày 10.02.2005  (thứ năm) 

Chương trình giống như ngày mồng một. 

Ngày 11.02.2005 (thứ sáu) nhằm ngày mồng ba Tết. 
Từ 6 giờ sáng đến 17:00 chiều trì tụng Bộ Kinh Ðại Thừa 
Diệu Pháp Liên Hoa để cầu nguyện cho thế giới hòa bình 
nhân sinh an lạc. 

Từ ngày 16.02 đến ngày 23.02.2005 mỗi tối vào lúc 
20:00 tại chùa có tụng Kinh Dược Sư cầu an cho bá tánh và 
đốt 1.080 ngọn đèn trí tuệ. 

Ngày 19.02.2005  (thứ bảy)  

- Lễ Tết tại Nürnberg 

Ngày 20.02.2005 (chủ nhật)  

- Lễ Tết tại Künzelsau 

Ngày 23.02.2005 (thứ tư) tại chùa Viên Giác 
Hannover 

Rằm Tháng Giêng – chánh lễ 

Ngày 27.02.2005 (chủ nhật) 

Rằm tháng Giêng tại Chùa 
- Lễ cầu an và câu chuyện đầu năm 

- Lễ cúng Tổ, cúng chư Hương Linh quá vãng thờ tại chùa 

Ngày 26.02.2005  (thứ bảy) 

- Lễ Tết tại Chi Hội PTVNTN tại Frankfurt 

Ngày 27.02.2005 (chủ nhật) 

- Lễ Tết tại Chi Hội Mannheim 

 Tháng 3 năm 2005  
Ngày 05.03.2005 : 

- Lễ Phật đầu năm tại chùa Quảng Hương - Ðan Mạch 

Ngày 06.03.2005 : 

- Lễ Phật đầu năm tại chùa Vạn Hạnh - Ðan Mạch 

Ngày 05 và ngày 06.03.2005  (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Berlin (Th.HTấn) 

Từ ngày 08 tháng 3 đến ngày 26 tháng 4 Thượng Toạ 
Phương Trượng chùa Viên Giác sẽ hoằng Pháp tại 
Hoa Kỳ các Phật sự trong thời gian này sẽ do Ðại Ðức 
Thích Hạnh Tấn và chư Tăng chùa Viên Giác đảm 
nhận. 
Ngày 12 và 13.03.2005  (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ bát Quan Trai tại Aschaffenburg (Th.H.Tấn) 

Ngày 19 và 20.03.2005  (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ bát Quan Trai tại Nürnberg (Th.H.Tấn) 

 Từ 25 đến ngày 28.03.2005 

Khóa Giáo Lý IX của GÐPTVN Ðức quốc tổ chức tại chùa 
Viên Giác  

 

Tháng 4 năm 2005  
Ngày 02 và 03 (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ BQT tại Chi Hội Mannheim (Th.HTấn) 

Ngày 05 đến 07.04.2005  

Họp Shanga Đức tại chùa Phật Huệ 

Ngày 09 và 10.04.2005  (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ BQT tại Saarland (Th.HTấn) 

- Huân tu Niệm Phật tại NPĐ Tam Bảo (Thầy Đồng Văn) 

Ngày 16 và 17.04.2005  (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ BQT tại Chi Hội Koblenz (Th.HTấn) 

Ngày 23 và 24.04.2005 (thứ bảy và chủ nhật)  

- Lễ Thọ BQT tại Chi Hội Stuttgart (Th.HTấn) 

Ngày 29.04 Họp Chi Bộ tại chùa Linh Thứu 

   

Tháng 5 năm 2005  
Ngày 01.05.2005  (chủ nhật - Lễ Lao Ðộng) 

- Lễ Phật tại địa phương Odenwald 

- Một ngày du ngoạn với GÐPT Tâm Minh  

Ngày 07.05.2005  (thứ bảy) 

- Lễ Phật Ðản chùa Tâm Giác München 

Ngày 08.05.2005  (chủ nhật) 

- Lễ Phật Ðản NPĐ Tam Bảo Reutlingen 

Ngày 05.05. đến 08.05.2005 : Khóa Tu học Phật Pháp 
kỳ 10 của Hội Phật Tử tổ chức tại Mannheim 

Từ ngày 13 đến 15.05.2005  (thứ sáu đến chủ 
nhật) 

Lễ Phật Ðản tại chùa Viên Giác Hannover  

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT  
của chùa Viên Giác  tại Hannover năm 2005 
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Ngày 21.05.2005  (thứ bảy) 

- Lễ Phật Ðản chùa Thiện Hòa Mgladbach 

Ngày 22.05.2005  (chủ nhật) 

- Lễ Phật Ðản chùa Phổ Đà Strassbourg 

- Lễ Phật Đản chùa Linh Thứu Berlin (Th.H. Tấn) 

Ngày 23.05.2005 : Đại Chúng vào Hạ kiết giới An Cư 
Từ 26.05 - 29.05.2005: Trại Thanh Thiếu Niên sh 
Phật Giáo tại Frankfurt 

Ngày 28.05.2005 : (thứ bảy) 

- Lễ Phật Ðản chùa Phật Huệ Frankfurt. 

  

Tháng 6 năm 2005  
Ngày 05.06.2005  (chủ nhật) 

- Lễ Phật Ðản Niệm Phật Đường Viên Âm Nürnberg 

Ngày 12.06.2005  (chủ nhật) 

- Lễ Phật tại Bad Kreuznach (Th.H. Tấn) 

Ngày 18.-19.06.2005 (thứ bảy và chủ nhật) Họp Ban 
Biên Tập Báo Viên Giác tại chùa 

Ngày 25 và 26.06.2005 (thứ bảy và chủ nhật) Họp 
BCH Hội PT và BCH các Chi hội tại Chùa Viên Giác. 

 

 Tháng 7 năm 2005  
- Từ ngày 01 đến ngày 14.07.2005 khóa Tu Gieo Duyên 
cho các Phật Tử tại gia được tổ chức tại chùa Viên Giác. 
Quý Phật Tử muốn tham gia tu học, không cần báo trước. 
Vì chùa có khả năng dung chứa từ 200 đến 300 người. 

Ngày 16 và 17.07.2005  (thứ bảy và chủ nhật) 

-Khóa GL tại Birmingham Anh Quốc 

Từ ngày 22 đến 31 tháng 07 năm 2005 khóa Tu học 
Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 17 sẽ được tổ chức tại Hòa Lan 

 

 Tháng 8 năm 2005  
Ngày 06.08.2005  (thứ bảy) 

- Lễ Vu Lan tại chùa Tâm Giác München 

Ngày 07.08.2005  (chủ nhật) 

- Lễ Vu Lan tại chùa Linh Thứu Berlin  

Ngày 14.08.2005  (chủ nhật) 

- Lễ Vu Lan tại chùa Vạn Hạnh Hòa Lan 

 

Từ ngày 19 đến ngày 21.08.2005 (thứ sáu đến 
chủ nhật) 

Lễ Vu Lan tại chùa Viên Giác Hannover. 
 

Ngày 27.08.2005  (thứ bảy) 

- Lễ Vu Lan tại chùa Bảo Quang Hamburg 

Từ ngày 27 đến 30 tháng 08 năm 2005 khóa Tu học 
Phật Pháp và lễ Vu Lan tại Phần Lan 

 

Tháng 9 năm 2005  

Ngày 03.09.2005  (thứ bảy) 

- Lễ Vu Lan tại chùa Phật Huệ Frankfurt 

Ngày 04.09.2005  (chủ nhật) 

- Lễ Vu Lan NPĐ Tam Bảo Reutlingen 

 * Kể từ ngày 05.09 đến ngày 19.09 năm 2005 
Thượng Tọa Phương Trượng chùa Viên Giác sẽ hướng 
dẫn tăng chúng tại Phật Học Viện Quốc Tế - Los 
Angeles. 
Ngày 10 và 11.09.2005  (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ BQT tại Karlsruhe 

Ngày 17.09.2005  (thứ bảy) 

- Lễ Phật tại chi hội Wilhelmshaven  

Ngày 18.09.2005  (chủ nhật) 

- Lễ Phật Định kỳ tại chùa Viên Giác. 

Ngày 24 và 25.09.2005  (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ BQT tại Reutlingen 

 

Tháng 10 năm 2005  
* Kể từ 30.09 đến 11 tháng 01 năm 2006 Thượng 
Tọa Phương Trượng chùa Viên Giác sẽ nhập thất tại 
Úc  và các Phật sự còn lại trong năm sẽ do Ðại Ðức 
Thích Hạnh Tấn và chư Tăng chùa Viên Giác đảm 
nhận. 
Ngày 02.10.2005  (chủ nhật) 

- Định kỳ chùa Viên Giác. 

Ngày 08 và 09.10.2005  (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ BQT tại Rottweil 

Ngày 15 và 16.10.2005  (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Frankfurt 

Ngày 22 và 23.10.2005  (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ BQT tại Bad Kreuznach 

Ngày 29 và 30.10.2005  (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ BQT tại Friedrichhafen 

  

Tháng 11 năm 2005  
Ngày 06.11.2005  (chủ nhật) 

- Lễ Phật định kỳ tại Viên Giác 

Ngày 12 và 13.11.2005  (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ BQT tại Freiburg  

Ngày 19 và 20.10.2005  (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ BQT tại Nürnberg  

Ngày 26 và 27.11.2005  (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ BQT tại Norddeich 

  

Tháng 12 năm 2005  
Ngày 04.12.2005  (chủ nhật) 

- Lễ Phật tại Münster 

Ngày 10 và 11.12.2005  (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ BQT tại Berlin 

Ngày 17 và 18.12.2005  (thứ bảy và chủ nhật) 

- Lễ Thọ BQT tại Wiesbaden 

Từ ngày 24 đến ngày 31.12.2005, một tuần - Lễ huân 
tu Tịnh Độ tại chùa Viên Giác 

 

- Dấu * xin có Thầy đi kèm lo tiếng Đức. 
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Sein und Nichtsein 
 

� THICH NHU DIEN 

 

Aus dem Vietnamesischen ins 
Deutsche übertragen von 

HANH TAN & HANH GIOI 

� 

(Fortsetzung von VG Nr. 141) 

Kapitel  VI 
 

Die Vergänglichkeit 
 
 
 

ch sah ihn in gekrümmter 
Haltung auf dem Boden liegen 

und daß aus seinem Mund ein wenig 
Schaum ausströmte. In seiner rechten 
Hand hielt er einen Kugelschreiber und 
in der linken ein Papierblatt mit den 
folgenden chinesischen Schriftzeichen. 

Viele Jahre im Ausland 
verbringend 

Der Religion zuliebe für die 
Menschheit sich opfern. 

Ich denke, dass diese 
Gedenkverse ursprünglich für mich 
gedacht waren, denn wir hatten zuvor 
im Hanh Tans Zimmer davon 
gesprochen. Doch wie unerwartet 
gelten sie nun für den Ehrwürdigen 
Thich Thien Thong. Es gab noch zwei 
Vorfälle zu diesem Unglück. 

Erstens, der Novize Quang Giac 
sagte, er kam ins Badezimmer und 
sah den Ehrwürdige Thich Thien 
Thong bei der Benutzung des Pissoirs 
eine Hand gegen die Wand stützend 
stehen; doch Quang Giac schrie nicht 
und sagte auch nichts. 
(Wahrscheinlich platzte ein Blutgefäß 

als der Ehrwürdige sein langes 
Gewand auszog, um auf die Toilette 
zu gehen). Danach ging er zurück in 
den dritten Stock, um die Gedenkverse 
für mich zu verfassen. 

Der zweite Vorfall. Der Ehrwürdige 
Thich Quang Binh erzählte, dass er 
kurz vor dem Abendessen oft in den 
dritten Stock ging, wo Hanh Hoa sitzt 
und auf dem Computer arbeitet, um 
mit dem Ehrwürdigen Thich Thien 
Thong ein wenig zu plandern. Der 
Ehrwürdige Thich Quang Binh erzählte 
weiter, dass er oft vom Ehrwürdigen 
Thich Thien Thong aus seinem 
Zimmer herauskommend mit den 
Worten "Großer Meister, wie geht es 
Euch?", begrüßt wurde. Doch an dem 
Spätnachmittag des 27.06.2000 kam 
es nicht dazu. Der Ehrwürdige Thich 
Quang Binh blickte ins Zimmer und 
sah den Ehrwürdigen Thich Thien 
Thong mit dem Bauch auf dem Boden 
liegend und mit der Hand ein 
Papierblatt haltend und daß er auf den 
Boden hämmerte, als ob er zu 
schreien versuchte und niemand ihn 
hören konnte. Sofort untersuchte der 
Ehrwürdige Thich Quang Binh den 
Puls des Ehrwürdigen Thich Thien 
Thong und hörte, wie er einige Worte 
zu sagen versuchte, doch sie waren zu 
undeutlich. Dann schickte er die Leute 
los, um Reverend Thich Tu Tri zu 
holen. 

Das waren die nächsten Vorfälle. 
Ich war bereits dort als Reverend 
Thich Tu Tri ins Zimmer kam. Ich 
sagte zum Novizen Hanh Gioi er solle 
sofort einen Krankenwagen rufen. 
Inzwischen untersuchte Reverend 
Thich Tu Tri den Ehrwürdigen Thich 
Thien Thong und sagte mit ernster 
Miene, dass es sehr akut sei und nicht 
mit jenem Vorfall, der ihm einige 
Monate zuvor ähnlich passierte, zu 
vergleichen wäre. Fünf Minuten später 
kam der Krankenwagen. Die Sanitäter 
fingen sofort mit den Wiederbele-
bungsversuchen an. Sie fügten ihm 
Serum zu; doch ihm wurde nicht 
besser. Dann kam auch der Notarzt. 
Er orderte, dass der Patient sofort ins 
Krankhaus gebracht werden sollte. Ich 
schickte Hanh Tan und Hanh Gioi mit 
ins Krankhaus und sie sollten mich 
über jede Neuigkeit telefonisch 
informieren.  

Eine Stunde später rief mich Hanh 
Gioi vom Krankhaus aus und teilte mit, 
dass sie den Ehrwürdigen Thich Thien 
Thong am Kopf geröntgt hätten. Es 
wurde festgestellt, dass er zu stark 
blutete und deshalb in die 
Medizinische Hochschule Hannover 
gebracht werden müßte. Dort würden 
erneut Röntgenaufnahmen gemacht 

und der Ehrwürdige womöglich noch 
am gleichen Abend operiert. Dann 
setzten sich die Mönche und Novizen 
mit dem Bruder des Ehrwürdigen 
Thich Thien Thong, Herrn Do Van 
Thong in Koblenz, in Verbindung, 
damit er die Formalitäten für die 
Operation vorbereite. Herr Do war sehr 
geschockt von der Nachricht. Er 
konnte nicht schlafen und fuhr deshalb 
um Mitternacht mit seinem Wagen 
nach Hannover. Um 7:00 Uhr morgens 
des 28.06.2000 kam er in der Pagode 
an. Alles geschah schneller als sonst 
an diesen Tagen. 

Etwas später rief mich Hanh Tan 
von der Medizinischen Hochschule in 
Hannover an und sagte, dass die Ärzte 
alles getan hätten und davon abrieten, 
ihn zu operieren. Denn sie sagten, bei 
einer Operation würde der Ehrwürdige 
Thich Thien Thong nur im toten Körper 
ohne Seele daliegen. Das würde ihm 
viel Leid bringen. Dann brachten sie 
ihn zurück ins Laatzener Krankhaus in 
der Nähe des Klosters Vien Giac, um 
zu warten. An jenem Abend waren alle 
aufgeregt und besorgt. Die Nachricht 
kam für viele wie ein Erdbeben oder 
ein Windsturm. Alle waren fassungslos 
und wussten nicht, was sie denn 
machen sollten. Die einen rezitierten 
die Sutren und beteten für seine 
Genesung. Die anderen rezitierten die 
Buddhanamen. Die Nachricht 
verbreitete sich sehr schnell über ganz 
Deutschland. Überall beteten die 
Buddhisten für den Ehrwürdigen Thich 
Thien Thong, denn sie schätzen ihn 
sehr. Deshalb mag es auch der 
Ehrwürdige Thien Thong sehr, in 
Deutschland Dharmarbeit 
auszuführen.  

Am Morgen des 28. Juni 2000 
begann der Tag meines 52. 
Geburtstages; doch niemand war 
erfreut. Alle dachten nur noch an den 
Ehrwürdigen Thien Thong. Ich fuhr 
zusammen mit dem Ehrwürdigen 
Thich Minh Phu, den Ehrwürdigen 
Nonnen Dieu An, Dieu Hanh, dem 
Reverend Thich Thien Son, Thich Tu 
Tri und den Familienangehörigen des 
Ehrwürdigen Thich Thien Thong aus 
Koblenz ins Krankenhaus. Als wir die 
Ärzte und die Krankenschwester nach 
dem Zustand des Ehrwürdigen Thich 
Thien Thong befragten, sagten sie 
uns, es sei zu viel Blut durch das 
Gehirn geströmt, sie könnten ihn nicht 
mehr operieren und warteten nur noch, 
dass er mit dem Atmen aufhörte. Alle 
waren sich aber einig, dass man alle 
Möglichkeiten ausschöpfen sollte. Es 
gibt ein vietnamesisches Wort, das 
besagt, dass solange es noch Wasser 
aei, man auch solange das Wasser 
ausschöpfen solle. Wir wollten weiter 

I 
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wissen, wie lange er denn noch leben 
werde. Daraufhin antworteten die 
Ärzte, vielleicht einige Stunden oder 
auch noch einige Tage. 

Ich sagte zum Ehrwürdigen Thich 
Quang Binh, dass es genauso wie bei 
der Nonne Hanh Nhu war, die 1996 in 
Italien verstarb. Ihr war das gleiche 
passiert und sie starb nach nur 
wenigen Stunden. Ich weiß nicht, was 
das für Karma ist, weil viele Ordinierte 
auf diese Weise ihr Leben lassen? 
Ihnen platzen die Blutgefäße und sie 
sterben sehr schnell. Haben sie denn 
vielleicht zu viele Sorgen und Kummer 
in diesem Leben? 

Wir führten eine kleine 
Gebetszeremonie für ihn durch und 
fuhren anschließend wieder zurück in 
das Kloster, um an der 
Geburtstagsfeier teilzunehmen. 
Natürlich gab es bei der Feier gar 
keine Freude. Alle Anwesenden 
dachten stets an den Ehrwürdigen 
Thich Thien Thong und beteten für ihn. 
Selbst ich habe an meinem Geburtstag 
traurige Worte gesprochen und daran 
gedacht, dass der Tod auf ihn warte. 
Die Stimmung war sehr gedämpft. Es 
gab keine musikalischen Beiträge wie 
in den Vorjahren. 

Am Nachmittag fuhren wir erneut 
ins Krankenhaus. Die Buddhisten Minh 
Tan und Thien Thuy waren auch 
angekommen. Wir beteten erneut für 
ihn und kehrten danach wieder zurück 
ins Kloster. 

Am Abend des 28. Juni 2000 gab 
es im Kloster Vien Giac wie 
gewöhnlich die Niederwerfungszere-
monie des Nibbana-Sutra. Nach der 
Niederwerfungszeremonie meditieren 
wir gewöhnlich 15 bis 20 Minuten. 
Während ich meditierte, sah ich eine 
große Sonne erscheinen und darauf 
einige Wolken und Buddha Amitabha, 
begleitet von Mahasthamaprapta-
Bodhisattva und Avalokiteshvara-
Bodhisattva, wie sie den Ehrwürdigen 
Thich Thien Thong abholten. 
Amitabha-Buddha erschien im 
goldenen Glanz, begleitet von 2 
Bodhisattvas, die etwas 
verschwommener waren. Sie alle 
hielten hochgehoben eine Lotusblume, 
als ob sie beabsichtigten, ihn 
einzuladen. Ich möchte an dieser 
Stelle mitteilen, dass das alles bei der 
Meditationssitzung passiert war und 
nicht etwa im Traum. Am nächsten 
Tag, den 29.06.2000 besuchten 
Reverend Tu Tri und ich den 
Ehrwürdige Thich Thien Thong im 
Krankenhaus. Ich erzählte dort, dass 
ich gestern Buddha Amitabha und 
seine begleitende Bodhisattva 
gesehen hatte. Sie kamen, um ihn 

abzuholen. Dann sagte ich zu dem 
Ehrwürdigen folgendes: "Bei der 
gestrigen Meditation in der 
Gebetshalle habe ich Buddha 
Amitabha und seine Begleit-
Bodhisattvas gesehen, die Sie 
mitnahmen. Wenn es wirklich so ist, 
dann mögen Sie bitte weiterhin seine 
Namen rezitieren, um in sein Land zu 
kommen. Wenn nicht, dann mögen Sie 
eigenhändig alle Schläuche, die an Sie 
gebunden sind, abreißen, aufsitzen 
und gewöhnlich sprechen. Dann würde 
alle Mitarbeiter in diesem Krankhaus 
Zuflucht bei Ihnen suchen und ihr 
Schüler werden. Wenn Sie wirklich 
gesund sind, müssen Sie das tun 
können oder zumindest wieder gesund 
wie Reverend Thich Tu Tri werden. 
Denn was nützt es Ihnen, so weiter 
ein, zwei Jahre oder länger auf dem 
Krankenbett zu liegen. Sie würden sich 
und anderen nur Leid zufügen. Sie 
wissen, dass wir Ordinierte nichts 
Privates besitzen. Wie kann man denn 
sicher sein, dass die Ordensschüler 
einen nach seinem Tod versorgen 
werden und stets beiseite stehen. 
Außerdem sollten wir stets bewusst 
sein, dass wir in dieses Leben mit zwei 
leeren Händen gekommen seien. Ei-
nes Tages werden wir auch genau so 
viel aus diesem Leben mitnehmen 
können. Doch die vietnamesischen 
Buddhisten in Deutschland haben viele 
wertevolle Dharmaworte von Ihnen 
gehört. Darum seien Sie unbesorgt, 
um Buddhanamen zu rezitieren. Bitte 
verstehen mich! 

Das waren meine letzten ehrlichen 
Worte über die Unbeständigkeit im 
Leben, gerichtet an den Ehrwürdigen 
Thich Thien Thong. An dem Tag filmte 
der Bruder des Ehrwürdigen Thich 
Thien Thong, Herr Do mit einer 
Videokamera, während der 
Ehrwürdige Thien Thong die ganze 
Zeit seine Augen geschlossen hielt, ja 
seitdem er im Kloster Vien Giac auf 
dem Boden gefallen war, damit er 
nicht mehr das Leiden auf dieser Welt 
zu sehen brauchte. Doch ich war mir 
bewußt, dass sein Alaya-Bewußtsein 
sehr aktiv arbeitete. In den letzten 
Minuten seines Lebens hat der 
Ehrwürdige Thich Thien Thong be-
stimmt meine Worte gehört und dort im 
weiten Reines Land mag er vielleicht 
leise lächeln und zusehen, dass ich 
immer noch in diesem Leben existiere.  

Der Ehrwürdige Thich Thien Thong 
atmete noch und sein Herzschlag war 
unregelmäßig. Minh Tan, sein Neffe, 
fragte die Krankhausleitung, um die 
Erlaubnis, die Nacht des 29.06.2000 
im Krankhaus bleiben zu dürfen. Er 
wollte für seinen Onkel die 
Buddhanamen rezitieren. Ich kehrte 

ins Kloster zurück und fragte meine 
Ordensschüler, ob sie den 
Ehrwürdigen besuchen wollten, bevor 
es zu spät wäre. Der Ehrwürdige Thich 
Thien Thong war immerhin ein großer 
Dharmalehrer für den Sangha des 
Klosters Vien Giac. 

Am nächsten Morgen fuhren der 
Ehrwürdige Thich Tanh Thiet, der 
Reverend Thich Tu Tri, einige meiner 
Schüler und ich wieder ins 
Krankenhaus. Von Minh Tan erfuhren 
wir, dass der Ehrwürdige Thich Thien 
Thong in der Nacht einmal seinen Fuß 
gestreckt und eine Bewegung gemacht 
habe. Doch die diensthabenden Ärzte 
meinten, es seien nur automatische 
Reflexe der Muskel. An diesem 
Morgen konnte er selbst atmen und 
die Beatmungsgeräte wurden 
ausgeschaltet. Doch die 
Körpertemperatur war zu hoch und 
das Blut in seinem Körper zirkulierte 
unregelmäßig, auch sein Herz schlug 
ebenfalls unregelmäßig. Wir führten 
eine kurze Genesungs- und zugleich 
Totenzeremonie durch. Nach einer 
Stunde verließen wir sein Krankenbett, 
um die Laienbuddhistin Thien Y, die 
mit Herzbeschwerden im zweiten 
Stock des selben Krankenhaus lag, zu 
besuchen. 

Nach der Rückkehr ins Kloster 
nahm ich an der Mittagessen-
Zeremonie teil. Nach dem Mittagessen 
erfuhr ich, dass die Buddhistin Thuy 
gegen 10:30 Uhr der Pagode vom 
Krankhaus aus der Nachricht über den 
Tod des Ehrwürdigen Thich Thien 
Thong telefonisch übermittelt hatte. Er 
war sehr friedlich, wie im Schlaf von 
uns gegangen, ohne irgendetwas auf 
dieser Samsarawelt zu bedauern. Er 
hat auch niemandem ein letztes Wort 
zugeflüstert. Seine letzte Nachricht 
waren die die zwei Gedenksätze auf 
Chinesisch. Und so versammelten sich 
die vielen Ordensleute, die anläßlich 
des 14tägigen Dharmakurs für die 
Laien, welche das Leben eines 
Ordensmitglied üben möchten, im 
Kloster Vien Giac weilten, und fuhren 
ins Krankenhaus, um für die 
Wiedergeburt des Ehrwürdigen Thich 
Thien Thong im Reinen Land zu beten. 
Ich besuchte ihn zum letzten Mal im 
Krankenhaus und nahm von ihm Ab-
schied. Der Ehrwürdige Thich Thien 
Thong hat wahrlich einen guten 
Sterbetrag ausgesucht, denn es waren 
sehr viele Ordensleute anwesend, die 
für ihn gebetet haben und ihn auf dem 
Weg ins Reine Land begleiteten. Oh, 
wie glücklich er war. Ich weiß nicht, ob 
ich am Ende meines Lebens auch so 
glück sein werde. 
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Minh Tan, Thien Thuy und ich 
fuhren zum Bestattungsinstitut, um 
einige Formalitäten zu erledigen und 
wir bestimmten auch den Zeitpunkt, 
wann die Totenzeremonie 
durchgeführt und der Leichnam 
eingeäschert werden sollte. Die 
Totenzeremonie nach buddhistischer 
Tradition fand am Nachmittag des 2. 
Juli 2000 um 17:00 Uhr (1. Tag des 
sechsten Mondmonats, Jahr des 
Drachens) statt, an der über 70 
Ordensleute und mehr als 100 
Laienbuddhisten teilnahmen. Der Sarg 
wurde geschlossen. Die To-
tenzeremonie fand im Beisein unter 
anderem des Hochehrwürdigen Thich 
Minh Tam, des Ehrwürdigen Thich 
Tanh Thiet aus Frankreich, und von 
vielen Hochehrwürdigen Mönchen und 
Nonnen. Einige Mönche und Nonnen 
aus Vietnam, die zu Besuch nach 
Europa kamen, waren auch 
anwesend. Danach kehrten alle zurück 
ins Kloster Vien Giac, um an einer 
weiteren Totenzeremonie im 
Patriarchenraum teilzunehmen. 

Am Nachmittag des 1. Juli 2000, 
d.h. 24 Stunden nachdem der 
Ehrwürdige Thich Thien Thong ver-
starb, wollte ich mich nach der 
Mittagessen-Zeremonie ein wenig 
hinlegen, um mich auszuruhen. Ich 
sah den Ehrwürdige Thich Thien 
Thong lächelnd zu mir sagen: 
"Ehrwürdiger Abt des Klosters Vien 
Giac! Ich werde mich um alles 
kümmern". Ich rieb meine Augen und 
schaute zum Fenster. Ich sah nur 
Sonnenstrahlen der Mittagsonne und 
die Stimme des Ehrwürdigen Thich 
Thien Thong schien noch im Raum zu 
hallen. Ich sagte zu mir selbst. Ich 
muss wohl alles für Sie organisieren. 
Denn wie wollen Sie für mich sorgen, 
wenn sie still da liegen? Ich weiß nicht, 
wer sich um wen kümmert?  

Ich erzählte den Buddhisten von 
den zwei guten Zeichen, die ich erlebt 
habe. Die Leute wurden sehr 
aufmerksam und erzählten die 
Geschichten weiter. In den 
darauffolgenden Tagen kamen sehr 
viele Buddhisten in das Kloster, um 
Abschied vom Ehrwürdigen Thich 
Thien Thong zu nehmen. Es folgten 
noch einige gute Zeichen im Kloster 
Vien Giac und viele Leute waren 
Zeuge. 

Am 7. Juli 2000 kam der 
Ehrwürdige Thich Thien Thong 
tatsächlich ins Kloster zurück und der 
helle Schein reflektierte in der 
Gebetshalle um 22:00 Uhr abends. 
Reverend Thich Vien Giac aus 
Norwegen hat es gesehen. Reverend 
Vien Giac empfing kürzlich die volle 

Bhikkhu-Ordination und ist Schüler des 
Ehrwürdigen Thich Tri Minh aus Oslo. 
Er nahm an dem 14tägigen 
Dharmakurs im Kloster Vien Giac teil. 
Obwohl er zuvor keine Kontakte zum 
Ehrwürdigen Thich Thien Thong 
gehabt hatte, hatte er ihn trotzdem 
gesehen. Auch Reverend Hanh Sa, 
mein Ordensschüler sah den 
Ehrwürdigen Thich Thien Thong 
lächelnd zurückkommen. Letztes Jahr 
(1999) beauftragte ich Hanh Sa 6 
Monate für den Ehrwürdigen Thich 
Thien Thong zu sorgen und ihn zu 
begleiten; deshalb suchte ich Hanh Sa 
aus, um die Schüler des Ehrwürdigen 
Thich Thien Thong, die in Vietnam 
leben, bei der Totenzeremonie zu 
vertreten. 

In der Nacht des 7. Juli 2000 
wechselten sich die Hochehrwürdige 
Nonne der Bao Quang Pagode, die 
Ehrwürdigen Nonnen Nhu Tuong, Nhu 
Vien, Gioi Minh, Dieu Phuoc, Dieu An 
und Dieu Hanh, gegenseitig ab, um für 
den Ehrwürdigen Thich Thien Thong 
die Gebetszeremonien durchzuführen. 
Sie rezitierten drei Sutren, die von dem 
Ehrwürdigen Thich Thien Thong aus 
dem Chinesischen ins Vietnamesische 
übersetzt wurden. Die Ehrwürdigen 
Thich Minh Phu, Thich Giac Thanh, die 
Reverends Hanh Thong, Tu Tri und 
alle anwesenden Ordensmitglieder 
verschiedener Pagoden und Tempel in 
Europa wechselten sich ebenfalls ab 
und rezitierten das dreibändige Sutra 
des Ksitigarbha-Bodhisattva. Der 
Buddhist Nguyen Bien Tran Huu 
Luong aus Frankfurt sah am 8. Juli 
2000 auch eine dicke Wolke, die ihr 
Licht gegen den Sarg des Ehrwürdigen 
Thich Thien Thong reflektierte. Das 
Licht war schwer zu beschreiben und 
er hat sich hingekniet und einige 
Gebete für den Ehrwürdigen Thich 
Thien Thong vorzulesen. Es war 3:00 
Uhr morgens. Er weckte den 
Buddhisten Thien Van, der im selben 
Zimmer schlief und dieser sah auch, 
was sein Freund ihm erzählte. 
Tatsächlich gab es sehr viele gute 
Zeichen. 

Am nächsten Tag, nachdem der 
Sarg bereits weggebracht wurde, 
sahen auch einige Buddhisten aus 
Norwegen, Deutschland und Holland 
gegen 2 Uhr morgens die hellen 
Strahlen über dem Dach des Klosters 
Vien Giac, die direkt in den 
Patriarchenraum, dort wo der Altar des 
Ehrwürdigen Thich Thien Thong 
aufgestellt war, schienen. Die 
Buddhisten konnten den hellen Schein 
sehen, denn das Dach war mit 
Fenstern ausgestattet. Sie konnten 
den freien Himmel und die Sterne in 
der Nacht sehen. Die Buddhisten 

knieten sich nieder und rezitierten für 4 
bis 5 Minuten die Buddhanamen. 
Danach verschwand der helle Schein.  

An dem Tag, als der Sarg des 
Ehrwürdigen Thich Thien Thong aus 
dem Kloster zum Krematorium 
transportiert wurde, leitete der 
Ehrwürdige Thich Quang Binh 
zusammen mit den Mönchen des Vien 
Giac und Khuong Viet Klosters die 
Zeremonie. Der Ehrwürdige Thich 
Quang Binh hat mit seiner traurigen 
Stimme haben viele Leute traurig 
gestimmt. Ich war bei meiner Rede 
sehr gerührt, musste viele Male Pause 
machen und die Tränen tropften meine 
Backen hinunter. Später sagten einige 
Buddhisten, dass sie mich zum ersten 
Mal weinen sahen. Ich antwortete, 
dass ich deshalb weine, weil der 
vietnamesische Buddhismus nun 
einen großen Dharmalehrer weniger 
habe und die Ordensleute eine große 
Persönlichkeit, verloren haben. Die 
Tränen trugen diese Bedeutung. 

Bevor der Leichenwagen in 
Richtung Krematorium rollte, las Herr 
Do, der Bruder des Ehrwürdigen Thich 
Thien Thong Dankesworte an den 
Sangha und die Laienbuddhisten vor, 
die an der Totenzeremonie 
teilgenommen hatten. Es kamen auch 
Trauer-Abschiedsworte von den 
Vertretern der buddhistischen 
Ortsvereine wie z.B. den Ortsvereinen 
Karlsruhe, Wiesbaden, Reutlingen. 
Alle Leute waren sehr gerührt, obwohl 
niemand es herbeigesehnt hatte 
passierte es doch trotzdem. 
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Trang Hoa PhÜ®ng 
 

Lanh Chanh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thiên Cát TÜ©ng 
 

anh Chanh ch£ng bi‰t mình 
sinh ra tØ Çâu. Em chÌ bi‰t 

mình có ÇÜ®c cái tên nhÜ th‰ này tØ 
khi ÇÜ®c Çem tØ m¶t cái hÒ l§n có kính 
bao b†c xung quanh. Hôm Ãy em Çang 
bÖi cùng v§i Çàn cá giÓng nhÜ mình. 
B‡ng nhiên có m¶t vÆt to l§n màu Çen 
trùm xuÓng; tr©i tÓi Çen nhÜ m¿c. Em 
loay hoay tÜªng nhÜ ngÜ©i ta bÕ mình 
vào m¶t cái hang sâu. ChÜa ÇÎnh thÀn 
thì em thÃy mình Çang ª m¶t cái hÒ l§n 
cùng v§i Çàn cá màu ÇÕ cam. 

- Này anh, trông chú cá này bÖi 
lanh quá. Mình Ç¥t tên chú là Lanh 
Chanh nhé. 

Em ngÜ§c nhìn thoáng thÃy bóng 2 
ngÜ©i. Chú vØa nói dáng ngÜ©i hÖi 
thÃp và m¶t ngÜ©i dáng cao cao Çang 
nhoÈn miŒng cÜ©i. 

- Då, Ç¥t tên nhÜ th‰ cÛng vui. ñ‹ 
khi nào nó l§n l§n m©i thÀy Ç¥t cho nó 
m¶t pháp danh nghen chú. 

Lanh Chanh ch£ng bi‰t mình phäi 
bÖi theo hÜ§ng nào. ThÆt ra em là m¶t 
con cá màu vàng nhåt, l§n gÃp Çôi Çàn 
cá màu ÇÕ cam. Em Çang ngÖ ngác 
nhìn quanh, lå lÅm nhÜ vào m¶t th‰ 
gi§i khác. Dòng nÜ§c mát lånh. Em 
nghe Çàn cá màu ÇÕ cam li‰n tho¡ng: 

- Ôi chao thích quá! Ch‡ này ÇËp 
hÖn ch‡ cÛ mình ª nhiŠu. Em vØa lÜ®n 
m¶t vòng thÃy cä m¶t hòn núi cao 
ngÃt, ª gi»a có dòng suÓi chäy róc 
rách n»a. Ÿ dÜ§i còn có mÃy cái hang 
trông ngoån møc l¡m. 

MÃy chú cá khác nhao nhao: 

- Ô hay, Ç¢ng Ãy k‹ còn thi‰u rÒi. 
Này nhé có cä mÃy vÜ©n sÆy n»a. MË 
k‹ r¢ng, ngày xÜa mình Çã sinh ra gi»a 
bãi sÆy nhÜ th‰ Ãy. Em còn thÃy có cä 
hoa súng n»a cÖ. Hoa màu vàng tr¡ng, 
to b¢ng cái hang n»a í! 

Lanh Chanh cäm thÃy vui lây vì 
Çám bån m§i này nhÜng em cÛng thÃy 
buÒn vì nghe nh¡c t§i mË. MË em 
Çang ª nÖi nào, em ch£ng rõ. Em chÌ 
bi‰t mình l§n lên cùng các bån cùng 
màu väy. TØ khi nhÆn bi‰t chút ít, là Çã 
sÓng cùng Çàn, cùng h†c, cùng chÖi. 
Lë ra em còn ÇÙng nghe thêm chút 
n»a, nhÜng b‡ng em thích lãng mình 
ra riêng Ç‹ t¿ quan sát m†i thÙ xem 
sao. 

ñúng nhÜ cô bé màu ÇÕ cam k‹. 
M†i thÙ chung quanh thÆt ÇËp. NÜ§c 
trong v¡t làm em thÃy m†i thÙ rõ ràng. 
NhÜng ng¥t n‡i em ch£ng bi‰t so sánh 
ra sao. Cái hÒ em ª trÜ§c kia ÇÖn giän 
l¡m, trên m¥t hÒ chÌ vài Çám bèo hoa 
dâu. Xung quanh toàn là m¥t kính 
trong suÓt trông thÆt lånh lùng. Còn 
bây gi© trÜ§c m¡t em nhiŠu cái m§i 
quá. BÖi quanh dãy núi, em thÃy thäm 
rêu xanh sao mà mÜ§t nhÜ nhung. Xa 
xa hàng cây sÆy nhÜ nh»ng cây mía 
l§n, sØng s»ng nhÜ nh»ng c¶t c© 
nghiêng ngä. Trên ÇÌnh có nh»ng 
chùm hoa t¿a nh»ng ngôi sao nhÕ. Em 
cÛng ngåc nhiên sao hoa súng to th‰ 
mà cành låi mÕng manh uÓn lÜ®n thÆt 
lå. ñang bÖi, em giÆt mình thÃy cä m¶t 
Çàn cá to b¢ng cä mÃy cây sÆy g¶p låi. 
A có lë là các bác Båch TÜ®ng Çây rÒi. 
Em nhÆn bi‰t bªi väy cûa các bác màu 
båc lóng lánh, Çuôi các bác còn phû 
l§p nhÜ vàng n»a. Thäo nào mà loài 
ngÜ©i ai cÛng quš mÃy bác. Trông th‰ 
mà thÃy các bác rÃt hiŠn và trÀm tïnh. 
Nép mình bên vách Çá, em nghe các 
bác nói chuyŒn. 

- Sao tôi nh§ mÃy anh chÎ h† mình 
quá. M§i hôm nào anh Båch Vï to nhÃt 
Çàn, ÇÜ®c SÜ Ông Ç¥t tên ThiŒn DÛng, 
dåy mình Çû ÇiŠu. ChÎ Ti‹u Vï dÎu dàng 
chÌ mình phân biŒt thÙc æn, rÒi cä anh 
H¡c Vï hay nh¡c mình cÄn tr†ng ÇØng 
nghÎch ng®m mà bÎ làm mÒi cho Çàn 
s‰u våc hoang tØ trên tr©i cao sà 

xuÓng b¡t. Nay cä h† ra Çi không l©i 
nh¡n nhû. 

- Eo ôi, nh§ Ç‰n hôm Ãy mà em 
phát lånh mình. NhÜng mà anh thÃy 
Çó, thÌnh thoäng ThÀy trø trì cÛng ra 
nói chuyŒn v§i tøi mình là gì. Cu¶c Ç©i 
vô thÜ©ng mà. ñØng buÒn n»a - M¶t 
bác cá có l§p väy Çen Çáp l©i. 

Lanh Chanh t§i gi© m§i hi‹u ra. Thì 
ra Çây là cái hÒ n¢m trong m¶t ngôi 
chùa. Hèn chi khi nãy em thÃy cånh 
dãy núi còn có m¶t bÙc tÜ©ng màu 
tr¡ng l§n Çang mÌm cÜ©i, nhÜng em 
ch£ng bi‰t là ai. Ch¡c là m¶t vÎ Thánh 
nào Çó chæng. 

- Mà anh chÎ å, em nghe các chú 
còn bäo có khi mà mÃy anh chÎ Ãy còn 
tÓt phÜ§c hÖn mình n»a. Bi‰t Çâu các 
anh chÎ Ãy Çã tái sanh làm ngÜ©i cä 
rÒi. Bªi vì tøi mình ngày nào cÛng có 
ThÀy, các chú, cô Çi vòng hÒ niŒm 
PhÆt cÖ mà! 

Lanh Chanh dÀn dÀn nhÆn ra, 
mình Çang bÜ§c vào cu¶c Ç©i m§i Çây. 
Th‰ ra cu¶c sÓng quanh mình còn 
nhiŠu ÇiŠu m§i lå. Sau này em ÇÜ®c 
bi‰t thêm, ngoài lãnh ÇÎa cûa mình ra 
là m¶t cái hÒ hình tròn n¢m gi»a sân 
chùa, còn có cä m¶t hÒ khác cånh h¶i 
trÜ©ng. Ngoài ra, còn có th‰ gi§i cûa 
cây cÕ. H† hàng v§i chú  cây cao lêu 
nghêu gi»a hÒ n»a. Nghe bác H¡c Vï 
k‹ mà thích mê tÖi: H† nhà trúc nhé, 
gia Çình bác TÜ©ng Vi hÒng và tr¡ng 
nhé. Bi‰t bao loài hoa mà nghe Lanh 
Chanh tÜªng tÜ®ng ch£ng ra... NhÃt là 
hàng cây giông giÓng cây BÒ ñŠ sØng 
s»ng cao nhÜ c¶t chÓng tr©i. 

NhÜng ÇiŠu Lanh Chanh cäm thÃy 
Ãn tÜ®ng nhÃt là loài ngÜ©i. Th‰ gi§i 
loài ngÜ©i vØa xa lå, vØa gÀn gÛi. H† 
khác xa h† nhà cá. H† to l¡m, tròn tròn 
ch£ng có väy nhÜ nhà bác Båch 
TÜ®ng, ch£ng có Çuôi mà có 2 cái dính 
vào ngÜ©i trên g†i là tay. Còn ª dÜ§i 
h† Çi b¢ng cái g†i là chân. H† ch£ng 
vÅy Çuôi Ç‹ mà bÖi nhÜ Lanh Chanh. 
ThÆt kÿ lå! M‡i bu°i sáng, Lanh Chanh 
nghe ti‰ng løp bøp nhÜ ti‰ng v‡ tay 
xuÓng thành hÒ và m¶t gi†ng, khi thì 
ngÜ©i l§n, khi thì trÈ con: 

- A Di ñà PhÆt ... A Di ñà PhÆt ... 

M¥c dù Lanh Chanh ch£ng hi‹u 
nhÜng bi‰t ngay là ti‰ng g†i cho æn. 
Em ch£ng bi‰t g†i thÙc æn này là gì, 
chÌ bi‰t nó mŠm và xÓp. Khi h§p vào 
miŒng là nó tan ngay, ng†t lÎm và beo 
béo. ThÌnh thoäng Lanh Chanh thÃy 

L 
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ngÜ©i m¥c áo vàng mà bác HÒng Vï 
bäo là SÜ Ông, ngÜ©i m¥c áo nâu hÖi 
gÀy bác g†i là ThÀy trø trì, rÒi các chú, 
các cô mà Lanh Chanh ch£ng nh§ h‰t 
tên. Em còn mäi chÖi chåy theo các 
bác Ç‹ h†c thêm s¿ Ç©i, k‰t bån v§i 
bi‰t bao là bån m§i. Em ti‰c r¢ng mình 
ch£ng nói ÇÜ®c nhÜ loài ngÜ©i, Ç‹ 
mình hÕi mình chào m‡i bu°i sáng. Bªi 
có nh»ng ÇiŠu hÕi các bác lão làng 
nhÜ bác Long Vï, HÒng Vï không giäi 
thích ÇÜ®c. Ví dø tåi sao loài cá nói 
chuyŒn không phát ra ti‰ng, còn loài 
ngÜ©i låi nói ra thành ti‰ng? Loài cá 
hi‹u ÇÜ®c ti‰ng ngÜ©i nhÜng có h† 
hàng gì v§i nhau không nhÌ? Các anh 
chÎ d¥n ÇØng æn giun mà chÌ æn rêu và 
thÙc æn ThÀy chú cho chÙ không giäi 
thích tåi sao? Tuy r¢ng, Lanh Chanh 
bây gi© cÛng bi‰t ÇÜ®c thêm nhiŠu so 
v§i khi m§i vào hÒ nhÜng vÅn chÜa 
thÕa mãn. Này nhé, tÜ®ng tr¡ng ª gi»a 
hÒ là tÜ®ng Ngài Quán Th‰ Âm, vÎ BÒ 
Tát có lòng thÜÖng v§i m†i loài. M‡i 
ngày n‰u bÖi vòng vòng nghï t§i Ngài, 
có khi ki‰p sau thành ngÜ©i n»a. Sau 
giÃc ngû trÜa... nghe nh»ng ti‰ng bong 
bong cûa ñåi HÒng Chung; Lanh 
Chanh bi‰t Çó là k‰t thúc th©i công 
phu chiŠu. Lanh Chanh cùng các bån 
phäi th¡p Çèn cho bu°i då vÛ h¢ng 
Çêm.  

GÀn Çây Lanh Chanh còn nghe các 
chú nhÕ k‹ vŠ chú cá Memo n»a, câu 
chuyŒn chú cá cha tìm chú cá con g¥p 
nån thÆt cäm Ç¶ng. NhÜng nh»ng loài 
cá này låi ª trong phim hoåt h†a vi tính 
cÖ? Th‰ phim hoåt h†a vi tính là gì, 
thÆt không hi‹u n°i. 

Lanh Chanh thÃy có nhiŠu ÇiŠu 
phäi h†c l¡m. Em cäm thÃy mình thÆt 
hånh phúc khi ª Çây bªi ch£ng có gì 
nguy hi‹m ngoài nån våc tr©i. M†i thÙ 
ª Çây sao mà hiŠn hòa, gÀn gÛi quá. 
Nghe nói s¡p t§i Çây, Lanh Chanh së 
có nhiŠu bån m§i n»a. Giá nhÜ có ai 
nh¡n vŠ các anh chÎ h† nhà vàng nhåt 
nhÜ mình r¢ng: Ÿ Çây khÕi lo s® bÎ làm 
thÎt, làm các món mà nghe phát §n: 
Món cá kho, cá chiên, cá hÀm ngÛ vÎ... 

Lanh Chanh ngÅm nghï không bi‰t 
mình së làm gì t§i Çây, b‡ng em giÆt 
mình vì m¶t chi‰c lá vàng røng xuÓng 
làm m¥t nÜ§c hÒ xao Ç¶ng... 

(Tháng 6.2004) 

 

 

 

ChuyŒn hai ngÜ©i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� HÒng Nhiên 
 

Ngày xÜa, có hai v® chÒng anh 
Dân sÓng v§i nhau rÃt là yêu thÜÖng, 
hånh phúc. H† không giàu có l¡m, 
nhÜng cÛng có cûa æn, cûa Ç‹. H† 
thÜ©ng Çi chùa lÍ bái, làm nh»ng viŒc 
phÜ§c thiŒn, giúp Ç« kÈ nghèo khó, tÆt 
nguyŠn. 

NhÜng song song v§i hånh phúc Çó 
vÅn là ÇiŠu vô phúc. Có nghïa là anh 
chÎ mong muÓn có ti‰ng khóc cûa trÈ 
thÖ. 

M¶t hôm sau khi Çi "phát chÄn" 
cùng v§i Tæng Çoàn ª m¶t ngôi chùa 
n† trª vŠ. ñêm Ç‰n, ngÜ©i chÒng n¢m 
mÖ thÃy m¶t vÎ Tiên Ông. Ngài nói: "SÓ 
cûa cÆu hi‰m con, n‰u v® cÆu sanh 
m¶t ÇÙa con thì cÆu së bÎ "ti‹u mŒnh". 
NhÜng anh b¢ng lòng, vì ÇiŠu Çó là mÖ 
Ü§c duy nhÃt cûa v® chÒng anh. H† 
muÓn có m¶t ÇÙa con cho vui cºa, vui 
nhà. 

Næm Ãy, v® anh có mang và sanh 
ÇÜ®c m¶t bé gái, Ç¥t tên là Linh. Thôi 
thì, h† cÜng nhÜ cÜng trÙng. Cä xóm 
làng ÇŠu rû nhau Ç‰n chúc mØng. 

Có ÇiŠu, giÃc mÖ trÜ§c Çó anh 
hoàn toàn gi» kín trong lòng, k‹ cä v® 
anh cÛng không hay bi‰t. 

ñ‰n lúc bé Linh ÇÜ®c tròn 8 tu°i, 
con bé càng l§n càng xinh ÇËp, dÍ 
thÜÖng; vÓn låi thông minh, h†c Çâu 
nh§ Çó. Con bé Çã làm cho gia Çình 
anh càng ngày thêm hånh phúc. 

NhÜng m¶t ngày kia, b‡ng nhiên 
anh lâm tr†ng bŒnh, m¶t chÙng bŒnh 
hi‹m nghèo mà các vÎ lÜÖng y ÇŠu bó 
tay. V® anh và ÇÙa con thÖ, ngày Çêm 
sæn sóc, lo l¡ng cho anh. NhÜng anh 
cÛng không thoát khÕi tº thÀn. 

Anh ra Çi, Ç‹ låi tình yêu thÜÖng 
cûa v® dåi con thÖ, cûa bån bè, lÓi 
xóm, cûa nh»ng ngÜ©i nghèo kh° Çã 
tØng ÇÜ®c anh giúp Ç«. 

Ngày tiÍn anh ra phÀn m¶, v® anh 
khóc không còn nÜ§c m¡t. Con anh 

m¶t m¿c g†i cha. Bà con, bån bè luôn 
cä hàng xóm ÇŠu rÖi lŒ. 

Sau ngày chôn cÃt anh xong, bé 
Linh Çi h†c låi. Ÿ nhà chÌ có m¶t mình 
nàng. Nhìn cæn nhà trÓng v¡ng nàng 
càng thÃy quånh hiu buÒn tÈ. Nh»ng 
ÇÒ Çåc trong nhà thÙ nào cÛng ÇŠu do 
hai v® chÒng tåo d¿ng nên. ñôi khi 
nàng cÛng muÓn ch‰t theo chÒng cho 
tr†n tình, tr†n nghïa. 

M§i ngày nào, nàng là ngÜ©i Çàn 
bà nhan s¡c, da dÈ hÒng hào, tÜÖi 
mát, ai nÃy ÇŠu khen. Th‰ mà, chÌ mÃy 
tuÀn sau khi chÒng mÃt, nhìn nàng già 
Çi, thÅn th© nhÜ ngÜ©i mÃt trí. Ngày 
nào nàng cÛng ra nghïa trang thæm m¶ 
chÒng. ñôi khi bé Linh Çi h†c vŠ không 
thÃy mË, bé bi‰t mË Çã ra nghïa trang, 
nÖi cha cûa bé Çang n¢m. Bé thÃy mË 
lúc nào cÛng khóc và hÀu nhÜ không 
còn th©i gian Ç‹ lo cho bé æn uÓng, 
dåy d‡ bé. 

M¶t hôm, vào x‰ chiŠu nàng Çem 
cây hoa ra trÒng nÖi phÀn m¶ cûa 
chÒng, quá mŒt mÕi nàng gøc ÇÀu bên 
cånh m¶ thi‰p ngû không hay. Tai 
nàng b‡ng nghe ti‰ng Òn ào ª phía 
bên kia cûa nh»ng ngôi m¶ m§i. 

Nàng thÃy m¶t ngÜ©i Çàn ông æn 
m¥c chÌnh tŠ Çang ÇÙng ki‹m Çi‹m sÓ 
ngÜ©i Çi qua. 

Nàng hÕi:  
-Ông Öi! Nh»ng ngÜ©i này Çi Çâu 

vÆy? 
NgÜ©i kia Çáp: 
- Ÿ dÜÖng th‰ h† là nh»ng ngÜ©i 

tÓt, hiŠn lành, làm nh»ng viŒc phÜ§c 
thiŒn, nên h† ÇÜ®c Çi tái sanh và vŠ 
c¿c låc. 

Nàng hÕi ti‰p: 
- Còn nh»ng ngÜ©i ác? 
- NgÜ©i ác thì nhiŠu l¡m. Có ngÜ©i 

tái sanh làm thú vÆt, có kÈ bÎ sa xuÓng 
ÇÎa ngøc, kh° sª l¡m - NgÜ©i kia Çáp. 

Nàng chÜa kÎp hÕi ti‰p thì b‡ng 
nghe gi†ng nói quen quen. Nàng v¶i 
vàng räo bÜ§c Çi theo. TØ phía sau 
nhìn t§i, có m¶t ngÜ©i Çang Çi trông 
sao giÓng chÒng cûa mình quá và ch®t 
nghe m¶t ngÜ©i Çi bên cånh g†i: 

- Anh Dân à! Hình nhÜ có ai Çi tìm 
anh Çó! 

Dân thän nhiên trä l©i: 
- Là v® tôi Çó chÙ ai. Ki‰p trÜ§c tôi 

v§i nàng có n® nÀn v§i nhau nên tôi 
phäi trä cho tròn. Bây gi©, h‰t duyên, 
h‰t n® rÒi, nàng còn Çeo Çu°i theo tôi 
làm gì? Hãy vŠ nhà lo cho con cái tÓt 
hÖn. 

- MË Öi! VŠ v§i con Çi mË. Con Çói 
quá rÒi! Ti‰ng bé Linh g†i mË. 
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Nàng giÆt mình, tÌnh giÃc mÖ. Thì 
ra nãy gi© mình Çã ngû quên bên m¶ 
chÒng. Trên ÇÜ©ng vŠ nhà, lòng nàng 
cÙ xao xuy‰n và nghï quÄn Ç‰n giÃc 
mÖ Çó. 

B‡ng nhiên, nàng tÜÖi tÌnh h£n lên 
và cÜÖng quy‰t làm låi b°n phÆn ngÜ©i 
v®, ngÜ©i mË cûa mình, lo chæm sóc, 
dåy d‡ con thÖ trª nên ngÜ©i. 

(Willich - vào hå 2004) 

 

ThÖ :      Ngô Minh H¢ng 

 

 
 

Em  

vi‰t 

Çi em 
 
(thân m‰n t¥ng các em sinh viên ViŒt Nam 
tham d¿ l§p ViŒt Ng» tåi Rutgers The 
State University of New Jersey do nhóm 
sinh viên VSA  Çäm nhiŒm) 
  
Tròn môi låi cho tình ÇÀy thêm n»a 
Em Çánh vÀn Çi, hai ch» "VI˙T 
NAM" 
Cho t° quÓc bØng lên ngàn ÇuÓc lºa 
Cho hÒi sinh, sông núi låi huy hoàng! 
  
Em Çánh vÀn Çi, ngÜ©i sinh viên trÈ 
Êm dÎu làm sao ngôn ng» quê 
hÜÖng! 
DÅu em chào Ç©i không trên ÇÃt MË 
NhÜng tim em, dòng máu ViŒt quÆt 
cÜ©ng 
  
VÅn tha thi‰t tràn ÇÀy trong huy‰t 
quän 
Yêu t¿ do, yêu lë phäi, công bình  
÷i nh»ng tài næng không hŠ gi§i 
hån... 
÷i nh»ng tÃm lòng chân thÆt, nguyên 
trinh!!! 
  
ñ†c Çi em, Çây, Låc HÒng, quÓc sº 
BÓn nghìn næm, ñinh, Lš, NguyÍn, 
Lê, TrÀn 
GÜÖng ái quÓc, bao anh hùng, liŒt n» 
Hi‰n dâng Ç©i cho nghïa cä, quên 
thân... 
  
Em vi‰t Çi em: Giang SÖn, Dân T¶c  

Tôn Giáo, T¿ Do, Hånh Phúc, Nhân 
QuyŠn... 
ñó, th¿c t‰, nh»ng nhu cÀu Ç©i sÓng 
Cûa loài ngÜ©i, ngay tØ thuª khai 
nguyên! 
  
Khi Ç†c Ç‰n ngày Çau thÜÖng, thÓng 
kh° 
Có triŒu oan hÒn "sinh B¡c, tº Nam" 
Có vån xác ngÜ©i rØng xanh, bi‹n ÇÕ 
Trôi n°i, dÆp vùi, tÙc tÜªi, h©n oan... 
  
Tôi bi‰t em së thÜÖng cho nòi giÓng 
Xót quê hÜÖng Çang dÜ§i ách båo 
tàn 
Xin ÇØng Ç‹ ngÜ©i mÎ lØa, ru m¶ng 
Bän GiÓc mÃt rÒi, mÃt cä Nam 
Quan!!! 
  
ñ†c ti‰p Çi em, tìm Çi, s¿ thÆt 
Và vi‰t Çi em, trang sº oai hùng 
Trang sº ViŒt Nam kiên cÜ©ng, bÃt 
khuÃt 
Xin vi‰t cho ngÜ©i th‰ gi§i xem 
chung! 

  

ThÖ : Ng†c Lan 
 

 

 

L©i ru 

cûa MË 
 
 

Lời ru có tự thuở nào 
Ru con giấc ngủ đi vào trong mơ 

Lời ru của mẹ ngày xưa 
Mãi còn đến tận bây giờ trong con 

Lời ru con lớn con khôn 
Không quên dưỡng dục sinh thành mẹ 

cha 
Lời ru của mẹ thiết tha 

Trong từng câu hát câu ca ngọt ngào 
Lời ru dưới ánh trăng sao 

Trên thềm nhà cánh võng đào mẹ đưa 
Lời ru trong những buổi trưa 

Mùa hè oi ả tay đưa quạt mềm 
Lời ru có cả thâu đêm 

Để cho con mẹ dịu êm giấc nồng 
Mẹ như số kiếp con tằm 

Dệt cho đời những óng vàng lụa tơ 
Bây giờ con chợt hiểu ra 

Trong lời ru ấy thiết tha tình người 
Mẹ hy sinh trọn cuộc đời 

Để dành tất cả ngọt bùi cho con 
Dầu rằng con đã lớn khôn 

Trong vòng tay mẹ vẫn còn bé thơ 
Cảm ơn mẹ những lời ru 

Mãi còn đến tận bây giờ trong con. 
   (Braunschweig) 

Ð§c MÖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Kim 
 

hìn nh»ng chú chim SÈ bay 
lÜ®n trên bÀu tr©i, rÒi dÀn dÀn 

Çáp xuÓng bãi cÕ non bên cånh ngôi 
nhà vØa ÇÜ®c cÃt xong. Trông chúng 
thÆt dÍ thÜÖng, hòa ti‰ng ríu rít g†i 
nhau khi ki‰m ÇÜ®c mi‰ng mÒi ngon. 
Ch© cho chim say mê m° thÙc æn, bé 
Nhi cÓ rón rén nhË nhàng Ç‰n bên 
cånh, nhÜng bÀy chim cÛng nhÆn ra s¿ 
rình rÆp, v¶i vàng cÃt cánh bay vút Çi, 
bÕ låi cô bé thÖ ngây tu°i vØa lên ba 
cùng gÜÖng m¥t tiu nghÌu ÇÀy nuÓi 
ti‰c:  

- Bé chÌ muÓn vuÓt ve Çôi cánh và 
b¶ lông màu nâu ÇÃt pha xám tro trên 
thân mình nho nhÕ cûa chim thôi mà! 

NhÜng loài vÆt làm sao hi‹u ÇÜ®c 
ÇiŠu Çó. Th‰ rÒi m¶t ngày kia do cÖ 
duyên lå, bé Çã Çåt ÇÜ®c niŠm mÖ Ü§c 
cûa mình. 

Næm Nhi lên bÓn tu°i, chÎ Thäo vØa 
h†c xong l§p hai. Cä hai chÎ em ÇÜ®c 
nghÌ hè hÖn m¶t tuÀn lÍ rÒi. Ch© ba mË 
nghÌ phép, cä gia Çình së vŠ thæm ông 
bà cùng h† hàng Çang sÓng nÖi quê 
hÜÖng ViŒt Nam. 

Khu v¿c nhà bé thu¶c vùng 
Vorarlberg cûa nÜ§c Áo. NgÒi trên xe 
lºa Ç¶ hÖn hai gi© ÇÒng hÒ së Ç‰n phi 
trÜ©ng Zürich bên nÜ§c Thøy Sï. TØ Çó 
v§i máy bay bay gÀn mÜ©i læm gi© n»a 
së t§i ViŒt Nam. ChÌ có bÓn tuÀn lÍ vŠ 
phép, h† hàng thì Çông, m‡i ngÜ©i ª 
m‡i nÖi khác nhau. Gia Çình N¶i ª 
VÛng Tàu, còn gia Çình Ngoåi thì ª 
Sàigòn. Vì vÆy ba mË ch£ng nghï Ç‰n 
chuyŒn Çi tham quan th¡ng cänh ÇÃt 
nÜ§c, chû y‰u cûa chuy‰n vŠ lÀn này 
Ç‹ các cháu có dÎp sÓng bên cånh 
ngÜ©i thân ru¶t thÎt. NhÜng cÛng bi‰t 
bao k› niŒm khó phai nhòa trong lòng 
cûa các cháu. 

Nh»ng ngày bên N¶i ÇÜ®c Çi t¡m 
bi‹n VÛng Tàu và Long Häi. Khi tr©i 
mÜa låi ÇÜ®c t¡m nÜ§c mÜa mát rÜ®i. 
Vài bån láng giŠng m§i quen thÜ©ng rû 
Çi câu cá ho¥c hái trái trong vÜ©n bÎ 
ki‰n vàng c¡n Çau Çi‰ng cä ngÜ©i. 

N 
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Bu°i tÓi nhiŠu bån nhÕ thích tÆp trung 
nhà N¶i cùng xem truyŠn hình, lâu lâu 
vang lên nh»ng ti‰ng cÜ©i bªi  l©i phê 
bình Çùa nghÎch mang ÇÀy tính dân 
t¶c. Vào Çêm træng sáng ngÒi bên hiên 
nhà nhìn hàng tre in bóng trên sân 
vÜ©n, nghe ti‰ng gió th°i xào xåc, Çâu 
ÇÃy ti‰ng chó sûa v†ng låi tØ xa. 
Khung cänh vùng xÙ nóng không bao 
gi© yên tïnh nhÜ xÙ lånh cûa vùng tr©i 
Châu Âu. 

Nh»ng ngày bên Ngoåi tåi Sàigòn. 
Các cÆu dì thÜ©ng cho cháu Çi thæm 
quan thành phÓ b¢ng xe g¡n máy. 
Trên ÇÜ©ng lúc nào cÛng Çông Çúc xe 
c¶, ti‰ng hú còi inh Õi, h† cÓ chen 
nhau Ç‹ nhanh chóng lo toan các công 
viŒc cûa mình. Bé Nhi và Thäo còn 
ÇÜ®c Çi xem Thäo CÀm Viên. Nh»ng 
con thú rØng nÖi vùng hoang dã, nay 
m§i ÇÜ®c trông thÃy thÆt s¿, chúng Ça 
dång quá! Khuôn viên r¶ng l§n, dåo 
chÖi cä ngày m§i thÕa mãn tính tìm tòi 
cûa hai bé. Ngoài ra còn ÇÜ®c Çi xem 
thûy cung nÖi ñÀm Sen ho¥c SuÓi 
Tiên. Các dì còn cho cháu Ç‰n thæm 
vài trÜ©ng mÅu giáo hay trÜ©ng ti‹u 
h†c và ÇÜa Çi xem chÜÖng trình væn 
nghŒ nÖi tø Çi‹m vui chÖi. M‡i nÖi có 
nh»ng Ç¥c thái riêng, giúp cho các 
cháu hi‹u thêm vŠ ÇÃt nÜ§c mình. 
Riêng v§i bé Nhi ch¡c k› niŒm vŠ ngôi 
chùa ViŒt Nam QuÓc T¿ së không bao 
gi© quên. CÙ vào nh»ng gi© ränh r‡i, 
các dì thÜ©ng cho cháu làm công quä 
nhÜ phø giúp ThÀy, Cô quét d†n sân 
chùa, lau kŒ tû sách, tÜ§i cây ki‹ng 
quanh chùa, có hôm cùng làm hoa 
hÒng väi v§i nh»ng màu s¡c khác 
nhau, Thäo thÃy dì làm nhiŠu l¡m, 
ngåc nhiên hÕi: 

- Dì Öi! Mình làm hoa này cho ai 
vÆy? 

Dì Út âu y‰m trä l©i cháu: 
- GÀn Ç‰n ngày lÍ Vu Lan rÒi các 

cháu å! Nh»ng bông hoa này së ÇÜ®c 
cài lên áo cûa khách Ç‰n thæm vi‰ng 
chùa trong ngày h¶i. Nhìn tØng s¡c 
hoa, m†i ngÜ©i së bi‰t cha mË h† còn 
sÓng trên Ç©i hay Çã mÃt. Màu hÒng là 
màu diÍm phúc cho ngÜ©i con còn mË, 
màu tr¡ng së là màu thÜÖng nh§ vŠ 
mË Çã qua Ç©i. Dì bi‰t bên Áo quÓc 
không có chùa, nên các cháu không 
có dÎp hi‹u thêm nhiŠu vŠ ngày lÍ này 
cûa ngÜ©i PhÆt Tº. NhÜng næm nay 
trÜ§c khi các cháu vŠ låi Áo, nhân có 
ngày lÍ Vu Lan, cä gia Çình mình së 
lên chùa cÀu nguyŒn, rÒi các cháu së 
có dÎp cäm nhÆn nhiŠu ÇiŠu hay hÖn. 

Dì còn k‹ chuyŒn vŠ Ngài Møc 
KiŠn Liên v§i tÃm lòng hi‰u thäo ÇÜ®c 
s¿ h‡ tr® giúp Ç« cûa các ÇÃng bŠ 
trên, nên Çã cÙu ÇÜ®c mË mình thoát 
cänh Çau kh° Ç†a Çày. 

Ngày lÍ Vu Lan còn nh¡c nhª 
ngÜ©i con nh§ Ç‰n công Ön sinh thành 
ÇÜ«ng døc cûa cha mË. Hãy t¿ xét 
mình Çã làm ÇÜ®c ÇiŠu gì Ç‹ ÇŠn Çáp 
ho¥c æn næn hÓi cäi khi chÜa tròn phÆn 
làm con. 

RÒi ngày lÍ Vu Lan Ç‰n, cänh chùa 
hôm Ãy Çông ngÜ©i l¡m, nhÜng không 
phäi vì th‰ mà mÃt Çi s¿ trang nghiêm 
nÖi tôn th©. TØng làn khói cûa hÜÖng 
nhang thÖm nghi ngút quyŒn theo 
ti‰ng kinh cÀu nguyŒn càng tæng thêm 
s¿ thành kính cûa khách thÆp phÜÖng. 

Bà Ngoåi trao cho Thäo và Nhi hai 
nén hÜÖng, bäo cháu: 

- Các cháu hãy vào lÍ PhÆt Çi và 
cÀu nguyŒn ÇiŠu mình mong Ü§c. 

Hai chÎ em Thäo cúi thÃp ÇÀu trÜ§c 
ÇiŒn th©. Ch¡p tay khÃn vái thÆt nhÕ 
nhÜ ti‰ng thì thÀm cûa chính trái tim 
mình. Nhìn dáng dÃp hiŠn hòa cung 
kính cûa cháu, bà cäm thÃy vui lòng. 
Sau phÀn lÍ bái, bà hÕi bé Thäo: 

- Th‰ cháu cÀu xin ÇiŠu gì vÆy? 
Thäo ngoan ngoãn trä l©i: 
- Ngoåi Öi! Chi‰n tranh làm cho 

nhiŠu ngÜ©i Çau kh° l¡m phäi không 
Ngoåi? Nên cháu cÀu nguyŒn cho m†i 
nÖi ÇÙng Çánh nhau n»a, Ç‹ tÃt cä 
ÇÜ®c hånh phúc. Cháu cÀu xin cho 
ông bà và h† hàng mình luôn khÕe 
månh bình an, gia Çình cháu cÛng vÆy, 
Ç‹ ÇÜ®c gÀn gÛi và dìu d¡t nhau. CuÓi 
cùng cháu xin ÇÜ®c h†c giÕi Ç‹ ba mË 
vui lòng. Cháu cÀu nguyŒn nhÜ vÆy có 
ÇÜ®c không Ngoåi? 

Bà Ngoåi xoa ÇÀu cháu: 
- Cháu cûa bà ngoan l¡m! N‰u 

mình thành kính cÀu xin, ngoài ra 
trong cu¶c sÓng hàng ngày còn làm 
nhiŠu ÇiŠu tÓt n»a thì l©i cÀu xin cûa 
cháu së ÇÜ®c ÇÃng bŠ trên chÙng 
giám. VÆy cháu phäi bi‰t vâng l©i 
ngÜ©i l§n dåy bäo, cùng thÜÖng yêu 
m†i ngÜ©i nhé! Thôi, bây gi© gia Çình 
mình lên xem tháp chùa. 

Bé Nhi nãy gi© ÇÙng bên cånh, 
l¡ng nghe Ngoåi nói chuyŒn, lúc này 
ÇÜ®c dÎp reo lên: 

- A Çúng rÒi! Dì Út bäo r¢ng cºa 
tháp chùa chÌ mª vào ngày r¢m thôi, 
nên lÀn nào Ç‰n Çây cháu cÛng chÜa 
ÇÜ®c lên ÇÃy. Ch¡c là ÇËp l¡m! 

Nói xong liŠn n¡m tay dì kéo Çi. 
ñoån ÇÜ©ng dÅn Ç‰n chân tháp hôm 
nay rÃt nhiŠu ngÜ©i bày bán hÜÖng 
nhang, hoa tÜÖi Ç‹ bán cho khách Ç‰n 
vi‰ng chùa dâng PhÆt. B‡ng bé Nhi 
ngØng låi chæm chú nhìn vào góc n†. 
Bé t¿ nhû: "Cái gì th‰ này! Sao nó nhÕ 
quá, m¶t cái chuÒng chim. Ôi! chúng 
ÇÀy nghËt trong chi‰c chuÒng, t¶i 
nghiŒp chÜa nào!". Nh»ng chú chim SÈ 
Çang cÓ bay lên tìm ch‡ bám vào nÖi 
khung thành, nhÜng rÒi låi rÖi xuÓng 

Çåp lên mình nh»ng chú chim n¢m bên 
dÜ§i. Nhi lùi bÜ§c n¡m ch¥t tay chÎ, 
các dì cÛng vØa Ç‰n bên. ThÃy khách 
ÇÙng trÜ§c chuÒng chim, m¶t ngÜ©i 
Çàn bà, trên mình m¥c chi‰c áo bà ba 
rách tÜÖm thÆt cÛ kÏ, vài mi‰ng väi 
khác màu vá chÀm lên Ç‹ che Çi 
khoäng rách, gÜÖng m¥t råm n¡ng 
càng tæng nét gÀy gò già nua cûa bà 
lão. Nãy gi© bà ÇÙng im l¥ng bên chi‰c 
chuÒng, bà mª l©i m©i: 

- Mua chim, phóng thích, tåo phÜ§c 
Çi các cô! 

Bé Nhi thoáng hi‹u, nghï trong ÇÀu: 
"Tåi sao ngÜ©i ta b¡t chim, rÒi Çem 
bán". Không Ç‹ cho th¡c m¡c Ãy kéo 
dài, bé liŠn hÕi: 

- Bà Öi bà! Tåi sao bà b¡t chim 
vÆy? Chúng nó dÍ thÜÖng l¡m mà! 

Ánh m¡t cûa bé Nhi thÆt thÖ ngây, 
khi‰n cho bà lão không giÆn, dÎu dàng 
Çáp: 

- Bà có nhiŠu cháu l¡m, có ÇÙa 
cÛng nhÕ nhÜ cháu Çây. NhÜng ba mË 
chúng nghèo quá, ch£ng Çû æn. Bà già 
rÒi không th‹ Çi làm ÇÜ®c, nên Çành 
b¡t chim Çem bán ki‰m ít tiŠn phø giúp 
cho con cháu. 

Các dì hÕi giá cä, trao tiŠn cho bà 
lão. Khoäng hÖn mÜ©i chú chim SÈ 
ÇÜ®c thä ra, chúng vui mØng trª låi bÀu 
tr©i t¿ do, v¶i vàng bay Çi. 

Sau khi xem tháp chùa. Lúc trª vŠ, 
Nhi xin các dì cho Ç‰n bên ch‡ bán 
chim. SÓ lÜ®ng chim trong chuÒng Çã 
vÖi Çi hÖn m¶t nºa. NgÜ©i Çàn bà Çang 
ki‹m tra låi, phát hiŒn m¶t chú chim 
n¢m bËp nÖi góc n†, ch¡c nó ch£ng 
còn sÓng. Bà ta b¡t nó ra khÕi chuÒng 
và ném vào bøi cÕ gÀn bên. Dì H¢ng 
nhìn theo, nhÆn thÃy chú chim còn cº 
Ç¶ng, nó cÓ vÜÖn Çôi cánh ÇÎnh bay 
lên, nhÜng không th‹ ÇÜ®c, có lë nó 
y‰u sÙc quá vì bÎ nhÓt lâu trong chÓn 
chÆt ch¶i ng¶t ngåt. Dì H¢ng Ç‰n bên, 
nhË nhàng nâng chú chim Ç¥t vào lòng 
bàn tay cûa mình, nó vÅn không có cº 
chÌ kháng c¿, chÌ thÓt lên ti‰ng kêu 
chíp chíp y‰u §t. 

Bà Ngoåi bäo: 
- Thôi cÙ Çem nó vŠ nhà nuôi, khi 

nào nó khÕe thì thä ra. 
Bé Nhi nghe Ngoåi nói vÆy, mØng 

quá Çòi gi» chú chim SÈ trong tay 
mình. 

Dì H¢ng nói v§i bé: 
- Con chim có vài v‰t thÜÖng trên 

mình, chim còn y‰u l¡m, ÇØng làm nó 
thêm s®, nó Çang n¢m im trong tay dì. 
Bé Nhi ráng ch© khi nào chim khÕe dì 
së cho cháu r© nó nhé! 

Nhi vâng l©i dì và mong chú chim 
mau bình phøc. 

Sáng hôm sau dì Út Çi mua m¶t 
chi‰c lÒng chim nhÕ. Chim ÇÜ®c Ç¥t 



 

viên giác 142 tháng 8 næm 2004 17

vào ÇÃy. Nó chÌ n¢m trên nŠn sàn. Hai 
chÎ em Nhi có dÎp quan sát kÏ hÖn: 
Nh»ng chi‰c lông nÖi ÇÀu nó bÎ røng 
h‰t, phÖi ra mäng da ÇÀu bÎ vài v‰t 
thÜÖng còm rÜ§m máu, trông nó xÖ 
xác tiŠu tøy quá. Bà Ngoåi giã gåo 
nhuyÍn cho vào m¶t cái dïa, lÃy m¶t 
chung nÜ§c, Ç¥t cä 2 thÙ vào chi‰c 
lÒng. Mãi Ç‰n trÜa chim m§i uÓng vài 
ngøm nÜ§c và m° thÙc æn. VÆy là chim 
b¡t ÇÀu æn trª låi, hy v†ng nó së bình 
phøc. 

Ngày thÙ 2, chim bay ÇÜ®c m¶t 
Çoån ng¡n, cÓ bám vào thành khung, 
nhÜng sÙc còn y‰u không th‹ gi» ch¥t 
ÇÜ®c. 

Ngày thÙ 3, chim Çã bay khá hÖn, 
cái ÇÀu nó nghiêng qua låi, Çôi m¡t 
linh Ç¶ng nhìn quanh quan sát. Bé Nhi 
thò tay vào lÒng, nó không s® hãi và 
ÇÆu vào tay bé, nh»ng ngón tay Nhi tØ 
tØ co låi, nhË nhàng rút ra khÕi chi‰c 
lÒng. Bây gi© chú chim SÈ Çã n¢m g†n 
trong hai bàn tay. Bé Nhi cÄn thÆn Ç‹ 
chim không bay mÃt. Nhi vuÓt lên Çôi 
cánh và l§p lông phû dÜ§i bøng chim. 
Cäm giác mŠm måi êm ái cùng hÖi Ãm 
tØ mình chim tÕa ra Çã khi‰n cho Çôi 
m¡t và nø cÜ©i trên môi bé Nhi càng 
xinh hÖn. GÜÖng m¥t nó trª nên rång 
r« vì niŠm mong Ü§c cûa bé Çã trª 
thành hiŒn th¿c. Ôi vui sÜ§ng quá! 

Nhi trao chú chim cho chÎ Thäo. 
Hai chÎ em tíu ta tíu tít trò chuyŒn, mãi 
Ç‰n lúc bà Ngoåi bäo: 

- Thôi, cho chim vào lÒng Çi các 
cháu. Vài ngày n»a chim bình phøc, 
mình së thä chim ra nhé! 

Hai chÎ em Nhi ÇÒng thanh Çáp: 
- Då. 
Bé Nhi nói ti‰p: 
- Con chim có cánh nên thích bay 

l¡m và nó cÛng cÀn có bån n»a, phäi 
không Ngoåi? 

Bà Ngoåi gÆt ÇÀu và khen các 
cháu ngoan. 

Th‰ rÒi chú chim SÈ Çã ÇÜ®c thä 
ra. Chim chuyŠn tØ cành này sang 
cành khác và kêu lên mÃy ti‰ng "chíp, 
chíp" trÜ§c khi bay Çi. 

 
Trª vŠ Áo quÓc, m‡i lÀn nhìn thÃy 

chim SÈ bay, bé Nhi låi nh§ vŠ k› niŒm 
mùa Vu Lan næm nào. RÒi trong lòng 
bé låi dâng tràn bi‰t bao mÖ Ü§c khác. 
Nh»ng mÖ Ü§c thÆt hiŠn hòa m¶c måc 
giän dÎ nhÜ nh»ng ti‰ng kêu cûa bÀy 
chim SÈ trong bÀu tr©i t¿ do... M¶t ÇiŠu 
ch¡c ch¡n r¢ng, bé Nhi Çã rÃt mong 
muÓn: "M†i ngÜ©i së ÇÜ®c Ãm no hånh 
phúc", Ç‹ không còn cänh bà lão 
nghèo ÇÙng bán chim SÈ trong ngày lÍ 
Vu Lan næm nào n»a... 
 

(Vi‰t xong ngày 01.06.2004) 

TH÷ :   Vũ Minh Cường 

 

Mẹ ơi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẹ ơi con đã khóc 
Những giọt nước lăn tròn 
Lòng con như quặn thắt 

Vì con phải ra đi 
Tìm những gì chân lý 

Mang lại cho nước nhà 
Mẹ ơi giờ mẹ đã 

Ngoài cái tuổi sáu mươi 
Mà mẹ vẫn gian truân 

Không một giờ thanh thản. 
 

Mẹ, mẹ là dòng suối 
Tưới mát cho đời con 

Người mẹ hiền yêu dấu 
Đã dạy con nên người 
Đã sưởi ấm đời con 
Mỗi khi đông trở lại. 

 
Giờ con đã lớn khôn 
Nhưng lại phải xa mẹ 
Mẹ ơi con luôn chúc 

Mẹ luôn được bình yên 
Hàng đêm con cầu nguyện 

Mẹ sống mãi không già. 
 

 (Schwäbisch Gmünd) 

 

BÜ§c Çi  

không  

cÀn Ç‰n... 
 

� ThiŒn Ý 
 

ChuyŒn k‹ låi có m¶t vÎ ThiŠn sÜ 
có hai ngÜ©i ÇŒ tº, ngÜ©i ÇŒ tº l§n rÃt 
giÕi, thông minh, lanh l®i, h†c Çâu hi‹u 
Çó, ThÀy giao viŒc gì chú ÇŠu hoàn 
thành m¶t cách tÓt ÇËp, chú ÇÜ®c ThÀy 
tin tÜªng tuyŒt ÇÓi trong khi Çó thì 
ngÜ©i thÙ hai kh© khåo, ng§ ngÄn hay 
quên trÜ§c quên sau, m‡i ngày chú chÌ 

có hai công viŒc là th¡p nhang và niŒm 
PhÆt mà chú vÅn không nh§ n‰u ngày 
nào chú th¡p nhang thì quên niŒm 
PhÆt ho¥c niŒm PhÆt thì quên th¡p 
nhang, cÙ nhÜ vÆy m‡i ngày vÎ ThiŠn 
sÜ và SÜ huynh chú ÇŠu phäi nh¡c cho 
chú nh§. 

M¶t hôm vÎ ThiŠn sÜ phái hai 
Huynh ÇŒ chú bÖi thuyŠn qua m¶t Çäo 
n† ÇÓn cûi, hái thuÓc Ç‹ chuÄn bÎ cho 
ngày lÍ l§n s¡p t§i trong chùa. ChiŠu 
vŠ ThiŠn sÜ chÌ thÃy có ngÜ©i ÇŒ tº 
kh© trª låi nên lên ti‰ng hÕi chú vŠ 
ngÜ©i SÜ huynh cûa chú. Chú v¶i vàng 
trä l©i ThiŠn sÜ m¶t cách rÃt ngây ngô:  

,,Båch ThÀy SÜ huynh con xin ª låi 
Çäo m¶t th©i gian Ç‹ tu tÆp, båch 
ThÀy... SÜ huynh còn nói ... còn nói 
nhiŠu n»a mà con không nh§...,,  

Nghe xong vÎ ThiŠn sÜ xua tay tÕ š 
không vui nhÜng không nói gì thêm. 
ThÃm thoát Çã 3 tháng k‹ tØ ngày 
ngÜ©i ÇŒ tº lanh l®i cûa ThiŠn sÜ v¡ng 
m¥t, ThiŠn sÜ rÃt Üu phiŠn vì ngÜ©i ÇŒ 
tº thÙ hai này quá kh© khåo không 
giúp ÇÜ®c gì cho ThÀy, có m‡i viŒc 
th¡p nhang và niŒm PhÆt mà ngày nào 
ThÀy cÛng phäi nh¡c! ChÎu h‰t n°i 
ngày n† ThiŠn sÜ liŠn sai chú qua Çäo 
tìm SÜ huynh chú vŠ... 

Chú vâng lŒnh ThÀy tìm ÇÜ©ng qua 
Çäo ki‰m SÜ huynh, Çi nºa ngày tr©i 
trên Çäo vÅn không tìm thÃy SÜ huynh 
Çâu cä, vØa mŒt vØa Çói bøng chú ngÒi 
phÎch xuÓng m¶t gÓc cây ven ÇÜ©ng 
và Ü§c gì gi© này có ÇÜ®c mâm cÖm 
Ç‹ æn thì lå thay mâm cÖm liŠn hiŒn ra 
trÜ§c m¥t chú, æn xong chú låi Ü§c có 
ÇÜ®c giÃc ngû an lành thì giÃc ngû 
ch®t Ç‰n v§i chú, b‡ng nhiên chú giÆt 
mình thÃy chú Çang d¿a vào ngÜ©i cûa 
SÜ huynh thì ra SÜ huynh chú nãy gi© 
ngÒi phía sau chú mà chú nào có hay! 
Chú cÙ mãi mÖ m¶ng! Bây gi© chú m§i 
có dÎp nhìn kÏ SÜ huynh, m§i có 3 
tháng xa cách mà sao SÜ huynh lå 
quá, häo tÜ§ng quá, ngÜ©i cûa SÜ 
huynh nhÜ có cái gì rÃt Ç¥c biŒt toát ra 
khi‰n ngÜ©i chung quanh muÓn ngÒi 
gÀn, muÓn ÇÜ®c nhìn ng¡m, chú có 
bi‰t Çâu là SÜ huynh cûa chú Çã chÙng 
quä, có ÇÜ®c thÀn thông nên m§i nhìn 
thÃu tâm chú, SÜ huynh bi‰t ÇÜ®c Ü§c 
muÓn cûa chú nên khi‰n mâm cÖm và 
giÃc ngû hiŒn ra... Ng¡m SÜ huynh 
m¶t hÒi lâu chú ch®t nh§ nhiŒm vø SÜ 
phø giao phó nên m‰u máo nói v§i SÜ 
huynh: 

,,ThÀy sai em qua rÜ§c SÜ huynh 
vŠ!,,  

SÜ huynh nghe xong nói: 
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,,SÜ huynh chÜa th‹ vŠ ÇÜ®c, em 
vŠ thÜa v§i SÜ phø r¢ng SÜ Huynh xin 
phép ª låi tu tÆp m¶t th©i gian n»a!,,. 

Không bi‰t nói sao chú Çành tØ giã 
ra vŠ, vØa Çi vØa khóc vì nghï mình 
không làm tròn trách nhiŒm ThÀy Çã 
giao phó.  

ThiŠn sÜ thÃy ngÜ©i ÇŒ tº kh© trª 
vŠ m¶t mình thì thÃt v†ng ra m¥t, còn 
ÇŒ tº vŠ Ç‰n c°ng chùa Çã thÃy ThÀy 
ÇÙng ch©, chú vØa khóc vØa k‹: 

,,ThÜa SÜ phø con Çã g¥p ÇÜ®c SÜ 
huynh nhÜng SÜ huynh chÜa muÓn vŠ, 
SÜ huynh xin phép ThÀy ÇÜ®c ª thêm 
m¶t th©i gian n»a, mà sao lå quá SÜ 
phø Öi SÜ huynh con dåo này sao häo 
tÜ§ng quá, con g¥p SÜ huynh cÙ muÓn 
ÇÙng nhìn không muÓn Çi!!!,,. 

ThiŠn sÜ nghe xong ngÒi suy nghï 
vì bi‰t ngÜ©i ÇŒ tº kh© này không bi‰t 
nói dÓi, n‰u Çúng nhÜ vÆy thì ÇŒ tº cûa 
ThiŠn sÜ Çã chÙng quä.  

Vài ngày sau ThiŠn sÜ giao chùa 
låi cho ngÜ©i ÇŒ tº kh© chæm sóc và 
quy‰t ÇÎnh qua Çäo tìm ÇŒ tº, khi g¥p 
ÇÜ®c ngÜ©i ÇŒ tº lanh l®i ThiŠn sÜ 
b‡ng giÆt mình, Çúng nhÜ l©i mô tä cûa 
ngÜ©i ÇŒ tº kh©: ThiŠn sÜ cäm nhÆn 
ÇÜ®c s¿ an låc, phong thái ung dung t¿ 
tåi tÕa ra nÖi ngÜ©i ÇŒ tº l§n khi ti‰p 
xúc v§i mình. ThiŠn sÜ ª låi trên Çäo 
Çúng 3 ngày và ra vŠ v§i m¶t tâm 
trång buÒn rÜ©i rÜ®i: ThiŠn sÜ h° thËn 
vì công lao tu tÆp cûa mình bao lâu 
nay không b¢ng ngÜ©i ÇŒ tº... ñang 
miên man suy nghï thì trÜ§c m¥t có 
ngÜ©i lÜ§t nhanh trên m¥t nÜ§c phút 
chÓc Çã Ç‰n bên cånh ThiŠn sÜ thì ra 
Çó là ngÜ©i ÇŒ tº Çã chÙng quä, Ç‰n 
trÜ§c m¥t ThÀy quÿ Çänh lÍ: 

,,Con xin sám hÓi v§i ThÀy, xin 
ThÀy cho phép con ÇÜ®c ª låi trên Çäo 
tu tÆp m¶t th©i gian n»a!,, 

ThiŠn sÜ cúi ÇÀu im l¥ng vì bi‰t nói 
gì n»a... ThuyŠn vÅn lÜ§t sóng hÜ§ng 
vŠ ÇÃt liŠn thì låi m¶t bóng ngÜ©i Çi 
trên m¥t nÜ§c ngÜ®c dòng ti‰n vŠ phía 
ThiŠn sÜ, lÀn này ThiŠn sÜ phäi nhìn 
cho thÆt kÏ vì có n¢m mÖ ThÀy cÛng 
không th‹ ng© Çó là ngÜ©i ÇŒ tº kh© 
cûa ThÀy, vÅn v§i dáng ÇiŒu ngây ngô 
nhÜ m†i ngày, m¶t tay cÀm bó nhang 
Çang cháy dª chåy lÜ§t trên m¥t nÜ§c 
Ç‹ tìm ThÀy hÕi: 

,,ThÜa ThÀy, con phäi làm gì?,, 
ñ‰n Çây ThiŠn sÜ hét lên thÆt l§n 

và ThÀy ch®t tÌnh ng¶: BÃy lâu nay 
ThÀy nhìn m†i viŒc b¢ng cái tâm phân 
biŒt, mà dùng tâm phân biŒt Ç‹ nhÆn 
thÙc là vô minh, ThÀy Çã phân biŒt ÇŒ 
tº giÕi và ÇŒ tº kh©, ThÀy Çã mong cÀu 
s¿ chÙng quä, mong cÀu nhiŠu quá 

nên không ÇÜ®c bình yên... Trong khi 
Çó nh»ng ngÜ©i ÇŒ tº cûa ThÀy tu tÆp 
nhÜng không bÎ thôi thúc bªi møc Çích, 
bªi k‰t quä, h† sÓng tr†n vËn v§i th¿c 
tåi, v§i Chánh niŒm, h† bÜ§c Çi không 
cÀn Ç‰n cÛng giÓng nhÜ ngày xÜa ñÙc 
PhÆt Çã Çi mà không cÀn Ç‰n nên 
trong suÓt 49 næm ngài Çã Çi kh¡p 
nÜ§c ƒn ñ¶ r¶ng l§n th©i bÃy gi© Ç‹ 
giáo hóa chúng sanh...và ThiŠn sÜ 
ch®t mÌm cÜ©i khi nh§ låi Tâm là chû 
cûa tÃt cä các Pháp. 

 (phÕng theo câu truyŒn ThiŠn  
do ThÀy ThiŒn ThuÆn k‹ trong  

khóa Tu Gieo Duyên 2004) 
 

ThÖ   NguyÍn ThÎ Truyên 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tình Cha 
 
Xe g¡n máy trª thành chi‰c xe Çåp 
ñoån ÇÜ©ng dài tØ Yên ñ° Ç‰n 
Hoàng Quân 
LÜng cong cong mÒ hôi trán rÎn 
nhuÀn 
C¥p chân g¡ng n°i gân dài xanh 
tím 
Chª con yêu chª mÀm xanh hy 
v†ng 
Chª con yêu v§i chª nh»ng Ü§c 
mong 
"Con g¡ng h†c cho ngày mai con 
nhé 
ñØng nhÜ cha vÃt vä s§m canh gà" 
"Vâng con h†c cho ngày mai tÜÖi 
sáng 
Cho ngày mai cha th¡m nø cÜ©i 
vui" 
RÒi Ç©i Ç°i chi‰c xe thành cÖm gåo 
Cha g†i tên con "Cô Tú l« mùa" 
CÖm Ç¶n s¡n khô ngày qua b»a 
ñÜ©ng công danh là Thûy l®i v§i 
Nông trÜ©ng 
Xót con trÈ Çoån ÇÜ©ng cha g¡ng 
sÙc 
ñ©i kh° c¿c cha gi© không còn 
n»a! 

ñÃt nÜ§c ngÜ©i con sÓng ki‰p xa 
hÜÖng 
Không cha không mË gi»a Çêm 
trÜ©ng 
Con ti‰p nÓi quãng ÇÜ©ng cha 
ngày Ãy 
Nuôi con thÖ quên h‰t nh»ng nh†c 
nh¢n 
Cha có bi‰t nhiŠu Çêm trÜ©ng 
thÜÖng nh§ 
M¡t Ü§t nhòe con thÃy bóng hình 
cha 
M¡t bao dung nø cÜ©i Ãm hiŠn hòa 
C¥p chân n°i nh»ng ÇÜ©ng gân vì 
con trÈ 
Tình Phø Tº cha dành cho con Çó 
Xót lòng con mà Ãm cä Ç©i con 
ñÜ©ng công danh con gi© Çã 
không còn 
Con còn mãi tình cha ngày nhÕ dåi 

(Rodgau) 

 

ThÖ    ñào Mai 

 

Nhớ Mẹ Quê Hương 
 
Ra đi vẫn nhớ bát canh 
Hương thơm đồng nội, màu xanh quê 
nhà 
Biển reo, sóng vỗ chan hòa 
Câu Quan họ, khúc dân ca tuyệt vời! 
 
Diều bay, sáo lượn ngang trời 
Tiếng còi tầm gọi, sóng ngời giao thoa 
Trẻ thơ rực rỡ áo hoa 
Như bầy chim rộn tiếng ca tới trường. 
 
Quên làm sao được quê hương 
À ơi...! Mẹ hát lời thương ngọt ngào 
Ru con tròn giấc chiêm bao 
Chắp con cánh rộng bay vào ước mơ. 
 
Quê hương ơi! Biết bao giờ 
Được về bên mẹ trời thơ tuổi hồng? 
Có đi mới biết xứ đông 
Có đi mới thấu nghĩa lòng quê hương! 
 
Quê là nỗi nhớ niềm thương 
Là cha, là mẹ, người thương, cuộc đời. 
Nhớ là nhớ quá mẹ ơi, 
Muốn tung cánh trở về nơi mẹ hiền! 

 
 (Wedel) 
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Tôi, 

SÖn ca,  

và  

Mi sa... 
 

 Minh HiŠn 
 
 

rong loài chim cûa chúng tôi, có rÃt nhiŠu tên khác 
nhau, và tØ cái tên Çó mà có th‹ hình dung ra tØng 

Ç¥c Çi‹m cûa tØng loài. Này nhé, loài Sáo có ti‰ng hót rÃt 
gÀn gÛi v§i m†i ngÜ©i, Ç¥c biŒt là chúng còn có th‹ h†c Ç‹ 
nói ti‰ng ngÜ©i nhÜ: " Nhà có khách, nhà có khách", chim 
KhÜ§u cÛng có th‹ có rÃt nhiŠu Ç¥c tính giÓng và gÀn gÛi 
v§i sáo nhÜng ti‰ng hót có phÀn hay hÖn và dåy nó nói thì 
khó khæn hÖn nhiŠu, rÒi nào thì con VËt, con Két, con Y‹ng, 
v.v... 

Trong nh»ng ngôi nhà chúng ta còn thÜ©ng nuôi nh»ng 
loài chim rÃt ÇËp nhÜ Hoàng Y‰n, Hoàng Oanh, ngÜ©i 
chúng nhÜ nh»ng hòn bông nhÕ nh¡n và xinh x¡n. Màu s¡c 
thì tÜÖi th¡m, ti‰ng hót thì nhÕ nhË râm ran nhÜ trong nhà 
Çang có nhiŠu ngÜ©i vui chuyŒn. ChÙ không ÇÖn Ç¶c nhÜ 
ti‰ng hót cûa con KhÜ§u länh lót vào nh»ng lúc trÜa hè nóng 
n¿c, im ¡ng. Hay ti‰ng hót nhÜ ngåt mÛi cûa anh sáo Çen, 
mÕ vàng nÖi ngoài hiên trÜ§c cºa, và thÃy Ç¶ng là luôn mÒm 
kêu to "Nhà có khách!". NhiŠu khi anh nhÀm cä Çó là ngÜ©i 
nhà n‰u anh mäi mÖ màng, mÖ m¶ng ª tÆn Çâu Çâu. 

ñÃy là m¶t sÓ chim ÇÜ®c chæm sóc và sÓng gÀn loài 
ngÜ©i, ngoài ra chim sÓng t¿ nhiên ngoài vÜ©n, ª ngoài thiên 
nhiên n‰u k‹ thì vô vàn, vô tÆn... Này nhé, SÈ sâu, Chào 
mào, XÈ quåt, Chèo bÈo, rÒi thì Chích chòe, Chim Chích, 
Chìa vôi, hay Chim Ðng ñåi bàng Mòng Két... Låi có tên 
nghe là bi‰t ngay ÇÜ®c "nghŠ nghiŒp" cûa chúng nhÜ: Gõ 
ki‰n, chim Sâu, Bói cá, Cú mèo... 

Còn tôi, là loài mà nghe Ç‰n thì thÃy ngay tính v¶i vàng 
Äu Çoäng, Çó là lÀn mà tôi bÕ l« cÖ h¶i sºa sang s¡c ÇËp. 
Khi Çang ÇÜ®c tô lông vë cánh Ç‹ ÇËp nhÜ chÎ Công(*), có 
lông Çuôi xòe r¶ng nhÜ tán quåt træm màu, nghìn s¡c. Khi  
ngÜ©i coi Çông, chÎ ta làm dáng và múa thì ÇËp tuyŒt trÀn. 
Nên trÈ con nÖi xóm tôi Ç¥t ra bài hát ca ng®i chÎ, có Çoån 
là: 

"... TÆp tÀm vông, con Công nó múa 
Nó múa làm sao 
Nó chøm chân vào, nó xòe cánh ra 
A, cÀm tay chúng ta 
Nhún chân cho dÈo dÈo 
Múa tay cho khéo khéo 
Là tÆp tÀm vông..." 
Còn tôi, chÌ vì khi t§i lÜ®t mình ÇÜ®c vë, nghe thÃy bên 

nhà hàng xóm có cÖ h¶i tø tÆp, æn nhÆu là nhäy v¶i vô chÆu 
phÄm cho nhanh, nhu¶m toàn thân m¶t màu Çen tuyŠn, gi© 
thì s¿ Çã rÒi. Ai kêu tên tôi là kèm luôn bên cånh s¿ kiŒn 
không may m¡n Çó, h«i  Quå - Çen! 

Tuy vÆy, ông tr©i sinh ra ai có tính v¶i vàng Äu Çoäng thì 
låi kèm theo luôn là tính hay quên và nhË då. Tôi chÜa bao 
gi© khóc hay tûi thân vŠ dòng h† nhà mình, và Çó chính là 
ÇiŠu may m¡n trong cu¶c Ç©i mình là tôi ÇÜ®c k‰t bån v§i 
SÖn ca và Mi sa. SÖn ca thì cÛng là loài chim nên chúng tôi 
quen nhau mau chóng. ChÌ qua m¶t vài lÀn SÖn ca có thiŒn 
š dåy tôi hót (nghe cÛng lå quá phäi không các bån!) Và còn 
hÙa cho tôi Çì chÖi cùng nó ª m¶t nÖi rÃt xa n»a. Quen SÖn 
ca rÒi, là ÇÜÖng nhiên bi‰t thêm ÇÜ®c bån bè cûa nó. Chao 
ôi, b»a ÇÜ®c gi§i thiŒu g¥p Mi sa, anh là loài GÃu khác xa 
chúng tôi , tim tôi nhÜ ÇÙng låi và vŠ nhà Óm Çúng mÜ©i m¶t 
ngày. Bi‰t tin tôi ngã bŒnh, cä dòng h† nhà tôi kêu than di 
chuy‹n Çen kÎt cä m¶t góc tr©i phÜÖng B¡c, làm cho Çài Nha 
khí tÜ®ng báo nhÀm cä th©i ti‰t, chÙ hôm sau có mÜa gió gì 
Çâu! Th‰ m§i bi‰t khi Çau buÒn là hay kéo thêm nhiŠu 
chuyŒn không vui khác n»a së Ç‰n v§i mình. Ngày thÙ mÜ©i 
hai, n¡ng ºng tr©i xanh tôi vØa bay ra vÜ©n nÖi nhà tôi sº 
døng làm phòng khách, thì låi nhìn thÃy anh Mi sa ngÒi 
chÍm chŒ, k‹ câu chuyŒn gì vui l¡m mà em SÖn ca cÙ l¡c 
mình cÜ©i khanh khách. Có lúc nó ÇÆu nÖi vai anh, có lúc låi 
n¢m mÖ màng trên cánh vai r¶ng l§n mÜ®t tr¡ng nhÜ nhung, 
hay gãi ÇÀu ngoáy tai cho anh ra chiŠu thân mÆt. ThÃy tôi 
cä hai ÇÙng dÆy chào vui vÈ, SÖn ca li‰n tho¡ng k‹ và hót 
khoe tôi nghe nh»ng bài m§i h†c vui nh¶n ÇÀy kÏ thuÆt cûa 
b¶ môn thanh nhåc. Ch£ng là n‰u k‹ vŠ gi†ng hót hay thì 
h† hàng nhà nó cÛng phäi ÇÙng m¶t trong Top ten ÇÀu 
bäng, nên chuyŒn thi Ç‡ và h†c hành nâng cao cÛng là 
chuyŒn thÜ©ng tình. Còn Mi sa, anh Ç‹ chúng tôi vãn 

T 

 

MË Tôi 
 

MË tôi có m¶t vÜ©n trÀu 
Quanh næm tÜÖi tÓt m¶t màu xanh dÜÖng 
Bao næm xa v¡ng quê hÜÖng 
N‡i buÒn viÍn xÙ, nh§ thÜÖng vÜ©n trÀu 
Tóc con nay Çã båc màu 
Vì thÜÖng nh§ mË då sÀu héo hon 
Ngày nào mË ª bên con 
ThÙc khuya dÆy s§m lo toan m†i ÇiŠu 
Gi© Çây cänh cÛ Çìu hiu 
MË Çâu còn sÓng d¡t dìu con thÖ. 

 
 

Tình Cha 
 

Tình cha nhÜ ng†n núi cao 
ThÜÖng con vô k‹, con nào bi‰t Çâu 
Thân gÀy, gian kh° dãi dÀu 
Thâu Çêm thÙc giÃc t¿a ÇÀu bên con 
ThÀm mong con ÇÜ®c vuông tròn 
Ti‰n thân h†c tÆp vËn toàn công danh 
Thân trai, anh dÛng ÇÃu tranh 
Thân gái, ti‰t hånh lÜu danh muôn Ç©i 
Tu°i cha cÛng Çã già rÒi 
ThÜÖng cha, hãy nh§ nh»ng l©i cha 
khuyên. 

 

� Quäng Chánh V.V. Ngôn 
Kokkola 01.07.2004 
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chuyŒn là thäo ngay ra chÜÖng trình cho mùa hè næm nay là 
së cÓ g¡ng chåy giÃy t© Ç‹ hai ÇÙa tôi ÇÜ®c Çi tham d¿ Th‰ 
VÆn H¶i Th‹ Thao ª Olimpya, nÖi mà nh»ng bÙc tranh c° 
Ç¶ng l§n l¡m có vë hay chøp hình anh ta. Công nhÆn là anh 
g¥p nhiŠu may m¡n có "tÀm c« quÓc t‰". V§i thân hình to 
l§n våm v«, ÇÙc tính hiŠn lành, trong næm anh låi chÌ lo æn 
vào m‡i mùa hè khi ti‰t tr©i n¡ng Ãm. Còn  mùa Çông, 
không ngû là anh có th©i gian Çi Çó Çây mà h†p mà hành. 
Sª thích cûa Mi sa là Çi phá t° Ong lÃy mÆt æn, có nh»ng lÀn 
anh Çi vô rØng sâu ki‰m æn bÎ loài ong Vò vë vây quanh anh 
ÇÓt, vŠ nhà anh sÓt, toàn thân sÜng vù, m¥t to gÃp Çôi, mÒm 
r¶ng ra gÃp næm, chúng tôi t§i thæm nhÆn không ra anh n»a. 
Song anh không hŠ than van, do thÜ©ng xuyên ÇÜ®c rèn 
luyŒn nhÜ vÆy nên Mi sa dÛng cäm l¡m.  

M¶t b»a còn s§m tinh mÖ, sÜÖng rØng còn Ç†ng Ü§t nÖi 
cành lá, Mi sa Çã Çi vô rØng. Mäi lo ngó nghiêng tìm ki‰m t° 
Ong ª trên cao, chân anh Çá vô SÖn ca m¶t cái Çau Çi‰ng 
khi nó Çang n¢m thiêm thi‰p bên vŒ m¶t con ÇÜ©ng mòn 
hoang dåi. ThÃy mình có l‡i v§i kÈ bé bÕng y‰u §t, thân cô 
th‰ cô, anh v¶i b‰ SÖn ca vô lòng, rÒi hà hÖi mình cho nó 
Ãm áp trª låi, lÃy mÆt ong mang theo bón chæm sóc SÖn ca. 
Khi tÌnh låi, nó hoäng s® bÕ anh rÒi bay vøt lên ÇÆu trên 
cành cây cao, hai m¡t long lanh nhÜ hai håt Ç‡ còn ngÃn 
nÜ§c nhao nhác nhìn xuÓng Mi sa phía dÜ§i. Tuy vÆy chÙ 
trong thâm tâm thì SÖn ca làm sao quên anh, quên Ön cÙu 
mång kh¡c sâu trong lòng mình. Vì có duyên vÆy nên m¶t 
lÀn Çi rØng khác nhìn thÃy Mi sa không may bÎ sa hÓ. ñã b§t 
lo s® anh hÖn, SÖn ca t¿ Ç¶ng bay Çi kh¡p nÖi ki‰m ÇÒ æn 
thÙc uÓng mà chæm sóc anh. ChÌ có ba b»a thôi mà SÖn ca 
làm viŒc tính b¢ng mÃy næm, vì anh n¥ng t§i mÃy træm kš, 
æn uÓng khÕe quá chØng chØng. Nh»ng loåi trái cây chín ÇÕ 
n¢m tít trên cành cây cao có nhiŠu chÃt dinh dÜ«ng, rÒi có 
khi là cä m¶t täng sáp Ong bÎ mÜa gió r§t xuÓng, SÖn ca  
ÇŠu cÓ g¡ng tha vŠ, v§i tÃm lòng chÌ mong sao Mi sa chóng 
khÕi bŒnh và tai qua nån khÕi.  

Vì vÆy khi thoát hi‹m, và Çû sÙc Ç‹ bám leo lên khÕi hÓ 
rÒi, Mi sa Çã làm lÍ k‰t bån v§i SÖn ca. Bu°i tiŒc Çó nh§ låi 
nó thÃy vÅn còn cäm Ç¶ng l¡m, cä nhà SÖn ca Çã t§i tham 
d¿ và trình diÍn nh»ng gi†ng hót länh lót tØng m¶t th©i chinh 
phøc loài ngÜ©i, nghe mà Ç¡m say, mà mÖ m¶ng vŠ m¶t 
phÜÖng tr©i cao r¶ng bát ngát nhiŠu hÜÖng hoa và cänh 
ÇËp! Nhìn nh»ng bÙc hình ghi låi, có bÙc tôi phäi rÜ§n to và 
tinh m¡t m§i tìm ra SÖn ca lÅn trong Çám Çông. Có lúc thì 
trong cánh tay hay trên vai gÒ ghŠ to l§n kh°ng lÒ cûa Mi sa, 
có lúc hòa lÅn vào m¶t mäng màu ÇÕ ÇÕ xanh xanh cûa các 
loài chim khác...  
 

Còn hiŒn gi©, chúng tôi Çang nóng lòng ch© Visa nhÆp 
cänh là së lên ÇÜ©ng Çi d¿ Th‰ VÆn H¶i Th‹ Thao mùa hè 
tåi thû Çô Athens - Hy Låp. Câu chuyŒn vŠ ba ÇÙa tôi còn 
dài, hËn các bån nhÕ ª sÓ báo t§i nhen. (Có ÇÜ®c không 
nào?). Bi‰t tôi vi‰t chuyŒn này k‹ cho các bån, anh Mi sa có 
g†i phone hÕi thæm tÃt cä và låi rû m†i ngÜ©i Çi Picnic mùa 
hè và cùng lÃy mÆt ong n»a  ÇÃy. SÖn ca thì bÆn bÎu ôn thi 
vì nó s¡p thi nâng cÃp vô l§p Cao ñ£ng thanh nhåc cûa 
nhåc viŒn mang tên RØng Xanh, sau khi Çã h†c xong 
chÜÖng trình Trung h†c Thanh nhåc MÀm Non ª cÃp cÖ sª!.  
 

(Còn n»a) 
 

(Vi‰t tåi CÓc Vô ThÙc - Chùa Viên Giác, ÇÀu mùa hè næm con 
KhÌ.)  

 
(*) N¶i dung chuyŒn k‹ in trong sách giáo khoa TÆp Ç†c l§p 4, 

vào nh»ng næm thÆp niên 70 ª miŠn B¡c VN. 
  

ThÖ :  Thanh Bình 

 

ThÜÖng vŠ quê ngoåi 
 

 
 
 
 
 
 

Tôi nh§ thÜÖng vŠ chÓn quê xÜa 
Có lÛy tre xanh, có bóng dØa 
Có cô thôn n» cÜ©i nghiêng nón 
Có sáo diŠu reo dÜ§i n¡ng trÜa. 
 

Tôi nh§ Trúc Giang, nh§ lúa vàng 
Träi dài lÜ®n khúc, gió mÖn man 
LÜng trâu møc tº nghêu ngao hát 
Gi»a ti‰ng gà trÜa gáy r¶n ràng. 

 

Tôi nh§ Çình làng có gÓc Ça 
Nh§ b© ao cá trÜ§c sân nhà 
Nh§ hàng cây mÆn bên vÜ©n °i 
Nh§ r¥ng cau xanh, c¶i liÍu già. 
 

Tôi nh§ cam, xoài chín ÇÕ cây 
BÀy chim ríu rít, hót vui vÀy 
Sa-chê (*), vú s»a và cây nhãn 
ñÖm trái ÇÀy cành, ôi luy‰n say! 
 

Tôi nh§ cây mai, T‰t nª vàng 
Nh§ nêu, nh§ pháo, lúc Xuân sang 
Nh§ giàn bÀu, mÜ§p gÀn bøi chuÓi 
Nh§ tu°i thÖ ngây, dŒt m¶ng vàng... 
 

Nay ª phÜÖng  này nh§ cÓ hÜÖng 
ThÜÖng vŠ quê ngoåi cách ngæn ÇÜ©ng... 
Nhà cÛ có còn nguyên n‰p ngói? 
VÜ©n xÜa Çâu tá? Nghï mà thÜÖng! 
 

Ngoåi Çã yên mÒ dÜ§i ÇÃt sâu 
MË già nay tóc Çã båc màu 
SÓng cùng con gái bên Çàn cháu 
Gi»a chÓn Çô thành, quÃn quít nhau. 
 

CÀu tr©i mË vÅn ÇÜ®c bình yên 
Con ch£ng sao quên bóng mË hiŠn 
ThÀm mÖ ngày trª vŠ quê cÛ 
Vi‰ng låi nhà xÜa, cúng t° tiên. 

     
 (*) Sa-chê tÙc cây sapeutiller ta thÜ©ng g†i sa-bô-chê. 
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Tråi Thanh Thi‰u Niên  
Sinh Hoåt PhÆt giáo 

tåi rØng Hoa HuŒ 
(tØ 10 - 13.06.2004) 

 
� ThiŒn Hånh 

 
æm nay là næm thÙ 3 chúng tôi Çi d¿ tråi cûa ThÀy 
Hånh TÃn (danh tØ này không bi‰t tØ lúc nào Çã 

ÇÜ®c dùng Ç‹ g†i tên tråi do ThÀy ÇŠ xÜ§ng). Møc Çích tråi 
nh¢m tåo cÖ h¶i g¥p g« gi»a các Thanh Thi‰u niên PhÆt tº, 
trao Ç°i PhÆt Pháp liên quan Ç‰n Ç©i sÓng xã h¶i hiŒn tåi 
cÛng nhÜ tåo s¿ cäm thông gi»a các th‰ hŒ. NhÜ m†i næm 
chÜÖng trình tråi gÒm có các ÇŠ tài thäo luÆn do các Tham 
d¿ viên cûa m‡i næm ÇŠ nghÎ lên ThÀy, các bu°i trao Ç°i 
gi»a gi§i trÈ và Phø huynh, sinh hoåt th‹ thao lành månh 
Ç¥c biŒt næm nay có thêm phÀn gi§i thiŒu vŠ các Workshop.  

 
ñÎa Çi‹m tråi n¢m ª ngoåi ô thành phÓ Frankfurt, Ban T° 

ChÙc Çã mÜ§n ÇÜ®c cho 3 ngày tråi m¶t trung tâm sinh hoåt 
rÃt lš tÜªng cûa HÜ§ng ñåo. ñÃt tråi n¢m riêng biŒt trong 
m¶t khu rØng bao quanh là ru¶ng ÇÒng mênh mông Çi dåo 
chÌ thÃy toàn m¶t màu xanh ngát. ñ¥c biŒt gÀn khu ÇÃt tråi 
có m¶t cái ao trÒng bông súng rÃt r¶ng và ÇËp nhìn xa 
ch£ng khác gì m¶t ÇÀm sen, và Ç¥c biŒt nhÃt là có ch‡ ÇÓt 
lºa tråi rÃt Ãm cúng ngoån møc, Çi tråi chúng tôi mê nhÃt là 
phÀn này. ñÃt tråi vØa có th‹ c¡m lŠu vØa có nh»ng cæn nhà 
nhÕ có giÜ©ng nŒm rÃt tiŒn nghi, cæn nhà chánh gÒm hai 
tÀng: tÀng trŒt làm Chánh ÇiŒn, có nhà b‰p, nhà t¡m, nhà vŒ 
sinh; tÀng trên làm ch‡ nghÌ cho quš ThÀy Cô và quš vÎ Phø 
huynh. Trung tâm này có sÙc chÙa t§i mÃy træm ngÜ©i. ChÌ 
buÒn là ông m¥t tr©i lâu lâu låi nhÜ©ng ch‡ cho nh»ng cÖn 
mÜa Ç¶t ng¶t kéo Ç‰n và nh»ng luÒng gió hå thÌnh thoäng 
låi ùa t§i khi‰n m†i ngÜ©i rùng mình §n lånh v¶i vàng rû 
nhau Çi tìm áo khoác! Gi»a tháng sáu mà th©i ti‰t nóng lånh 
bÃt thÜ©ng khi‰n lòng ngÜ©i cÛng buÒn vui lÅn l¶n nhÜng vŠ 
Çây nhìn thÃy nh»ng khuôn m¥t thân quen ai nÃy ÇŠu phÃn 
khªi, tØng lÙa tu°i nhÆp låi thành các nhóm nhÕ trò chuyŒn 
chÖi chung.  

 
Thành phÀn tham d¿, næm nay ít hÖn næm trÜ§c, các em 

tu°i Çôi mÜÖi khá Çông cÛng nhÜ các em m§i Çi lÀn ÇÀu, có 
thêm m¶t sÓ bån trÈ Ç‰n tØ Thøy ñi‹n và Pháp. Nhìn quanh 
thÃy v¡ng nh»ng khuôn m¥t ngành Thanh v»ng vàng cûa 
hai næm vŠ trÜ§c... nhÜ Bäo Toàn, Thanh, Thu Lan v.v... 

 
Theo chÜÖng trình chiŠu thÙ næm tÆp h†p, trao Ç°i làm 

quen.  
Sáng thÙ sáu sau th©i công phu khuya là phÀn khai måc 

tråi v§i m¶t nghi thÙc ÇÖn giän, 9g30 thäo luÆn ÇŠ tài I: "ñåo 
PhÆt và Båo L¿c trong TruyŠn thông" do thÀy Hånh TÃn 
chû trì, tåi sao chúng ta thích chÖi Game, thích coi nh»ng 
phim Action ho¥c Ç†c các loåi sách cûa Steven King, Trinh 
thám, Komik v.v... phäi chæng là do chûng tº huân tÆp lâu 
Ç©i trong ta? TruyŠn thông nói r¶ng ra b¢ng ti‰ng ñÙc là 
Medien Çóng m¶t vai trò rÃt quan tr†ng trong xã h¶i n‰u 
mình bi‰t cách vÆn døng nó, ThÀy kêu g†i nh»ng ngÜ©i làm 
viŒc trong ngành Medien tÜÖng lai nên cÓ g¡ng ÇÜa nh»ng 

hình änh, bài vi‰t chÓng båo Ç¶ng ho¥c làm phim änh v§i 
tính cách ÇŠ cao hòa bình, quan tr†ng nhÃt là bän thân 
mình phäi š thÙc, ngæn ngØa, khuyên ngæn nh»ng ngÜ©i 
chung quanh mình.  

 
Bu°i æn trÜa do ñ¶i tr¿c t¿ túc nÃu, næm nay các b»a 

cÖm trÜa, chiŠu trong hai ngày chánh ÇÜ®c phân chia cho 4 
ñ¶i: ñÎa Tång, Di L¥c, Væn Thù và Ph° HiŠn Çäm trách. Quš 
vÎ Phø huynh chÌ có b°n phÆn cÓ vÃn, giúp Ç« các em trong 
vÃn ÇŠ mua s¡m, d†n dËp. ˆn xong ly chén cûa ai ngÜ©i Ãy 
rºa, g†n gàng nhanh chóng, sáng ki‰n Ç‹ các ñ¶i t¿ vào 
b‰p rÃt vui. ThÀy hÙa sang næm së có giäi thÜªng cho ñ¶i 
nÃu æn ngon nhÃt!  

 
Hai gi© trÜa ti‰p tøc ÇŠ tài II: "ñåo PhÆt và Ch‰t, sau 

khi Ch‰t" do SÜ Cô Tâm Viên hÜ§ng dÅn thäo luÆn v§i câu 
hÕi nhÜ Mình së chuÄn bÎ gì khi bi‰t mình s¡p ch‰t , chuÄn 
bÎ buông xä, chuÄn bÎ tâm thÙc hay chuÄn bÎ nghi lÍ cho 
mình sau khi ch‰t, cái ch‰t Ç‰n thÆt bÃt ng© nhÜng có sinh 
thì phäi có tº không ai tránh khÕi, vÅn bi‰t là vÆy nhÜng ít ai 
muÓn nói Ç‰n cái ch‰t huÓng chi là chuÄn bÎ! Phàm là PhÆt 
tº chúng ta nên bày tÕ, sÓng tr†n vËn v§i ngÜ©i thân cûa 
mình, nên có khái niŒm vŠ nghi thÙc PhÆt giáo trong vÃn ÇŠ 
ma chay, cúng ki‰ng.  

 
Sau phÀn giäi lao sinh hoåt t¿ do là Workshop cûa ThÀy 

Hånh Häo v§i ÇŠ tài b¢ng ti‰ng ñÙc: Jugendliche 
Erziehungsorientierung. ThÀy chÌ dåy phÜÖng pháp hÜ§ng 
dÅn Çåo PhÆt b¢ng cách giäi thích ch» Bi b¢ng l©i nói và 
hành Ç¶ng tÙc m‡i ñ¶i phäi nói b¢ng ti‰ng ViŒt và ñÙc và 
diÍn tä các nghïa cûa ch» Bi b¢ng Ç¶ng tác tÙc h†c cách 
hÜ§ng dÅn Çåo PhÆt b¢ng l©i nói và hành Ç¶ng, tÙc truyŠn 
Çåt và diÍn tä làm sao cho ngÜ©i khác hi‹u. Cách hÜ§ng 
dÅn này ÇÜ®c Ça sÓ gi§i trÈ thích vì vØa h†c lš thuy‰t vØa 
phäi vÆn døng b¶ óc Ç‹ làm viŒc, Çây là m¶t phÜÖng pháp 
h†c PhÆt thích thú và l®i låc. 

 
Bu°i tÓi có gi© trao Ç°i gi»a hai th‰ hŒ trong tinh thÀn 

l¡ng nghe, suy nghï v§i nh»ng câu hÕi ÇÜ®c vi‰t s¤n ra giÃy 
ÇÜa lên quš ThÀy. Các em gái khi‰u nåi là không ÇÜ®c phép 
Çi chÖi bu°i tÓi ho¥c Çi chÖi thÜ©ng phäi vŠ trÜ§c 22 gi© Çêm 
trong khi các em trai ÇÜ®c Çi lâu hÖn, các bÆc phø huynh 
nghï gì vŠ viŒc sÓng chung trÜ§c hôn nhân cûa con cái 
mình? ña sÓ các bÆc phø huynh vÅn muÓn con gái phäi ª 
nhà ho¥c không nên Çi chÖi khuya, còn con trai thì quš vÎ ít 
lo l¡ng hÖn. VÃn ÇŠ sÓng thº trÜ§c khi cÜ§i hÀu nhÜ bÆc cha 
mË nào cÛng không muÓn nhÜng n‰u là con trai cûa mình 
thì không phän ÇÓi nhÜng con gái thì nhÃt ÇÎnh là không 
ÇÜ®c!  

 
Bu°i tÓi trÜ§c gi© chÌ tÎnh là gi© t¿ do cûa m‡i cá nhân, 

m‡i nhóm tøm næm tøm bäy trò chuyŒn, tâm tình. Quš ThÀy 
Cô cÛng hòa nhÆp vào các nhóm v§i nh»ng câu chuyŒn Çåo 
k‹ hoài không dÙt!  

 
M‡i bu°i sáng vào lúc 6 gi© có công phu khuya và ngÒi 

ThiŠn tùy theo nhu cÀu cûa m‡i cá nhân nhÜng không b¡t 
bu¶c.  

 
ThÙ bäy ti‰p tøc ÇŠ tài III v§i: "Thanh Thi‰u niên và 

viŒc ña hôn" do ThÀy Thông Trí Çäm trách, nói chung tình 
trång nhiŠu v®, nhiŠu chÒng không còn thích h®p v§i xã h¶i 

N 
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bây gi© n»a! Ti‰p nÓi vào bu°i trÜa và chiŠu là nh»ng 
Workshop vŠ ÇŠ tài: "ñåo PhÆt, Kinh t‰ và Xã h¶i" do anh 
NguyÍn Tr†ng LuÆt thuy‰t trình vŠ Businessplan, thÎ trÜ©ng 
kinh t‰ v.v... và anh Ho¢ng Tùng gi§i thiŒu vŠ nghŠ IT.  

 
Song song v§i gi© thäo luÆn cûa Thanh Thi‰u niên, còn 

có l§p cûa phø huynh và các em nhÕ dÜ§i 16 tu°i. L§p Phø 
huynh ÇÜ®c quš ThÀy Thông Trí Ç‰n tØ Hòa Lan, ThÀy TÎnh 
PhÜ§c Ç‰n tØ Thøy ñi‹n, ThÀy Hånh NguyŒn, ThÀy Hånh 
TØ, Ni SÜ NhÜ Viên và SÜ Cô Tâm Viên thuy‰t giäng và 
hÜ§ng dÅn h¶i thäo. Các em dÜ§i 16 tu°i ÇÜ®c Ban HÜ§ng 
DÅn ñÙc QuÓc cº Huynh TrÜªng vŠ chæm sóc, hÜ§ng dÅn 
h†c và chÖi v§i s¿ phø l¿c cûa ThÀy Hånh Häo.  

 
TØ sáng Ç‰n trÜa thÙ bäy mÜa liên ti‰p nhiŠu Ç®t, lúc 

n¡ng Ãm lúc gió lånh, chúng tôi hÖi lo vì nghï tÓi nay mà 
mÜa thì Çêm lºa tråi phäi d©i vào Chánh ÇiŒn, Çêm væn 
nghŒ v§i ti‰t møc nhäy såp cûa các em dÜ§i 16 tu°i rÃt vui 
nh¶n. Anh Ho¢ng Tùng hÜ§ng dÅn m†i gi§i ÇÒng hát vang 
bài ca tu°i trÈ v§i âm ÇiŒu thÆt hùng tráng: "Chúng ta là 
nh»ng ngÜ©i xông pha, chúng ta là nh»ng l§p phù sa, chúng 
ta là ng†n ÇuÓc bùng to, chúng ta là t¿ do...". NÓi ti‰p là 
phÀn Çóng góp vŠ ÇÖn ca, ngâm thÖ cûa các bÆc phø huynh 
và phÀn ÇÓ vui cûa ThÀy Hånh TÃn.  

Trong khi Çó m¶t sÓ bån trÈ Çã ra khu ÇÓt lºa tråi chuÄn 
bÎ trÜ§c khi toàn tråi ra Ç‰n nÖi thì ng†n lºa Çã bùng cháy 
cao. Quš ThÀy Cô, Thanh Thi‰u và Phø huynh quây quÀn 
ngÒi trên các khúc cây l§n dùng làm gh‰ quanh ÇÓng lºa, 
ng†n lºa cÙ ti‰p tøc bØng cháy bây gi© thì tr©i quang mÜa 
tånh, không gian nhÜ ngØng låi Ç‹ nhÜ©ng cho sinh hoåt 
cûa Çêm lºa tråi. Các anh chÎ trong Gia ñình PhÆt Tº, các 
bÆc Phø huynh, quš ThÀy lÀn lÜ®t ra quän trò v§i các trò 
chÖi hoåt náo nhÜ ÇÓ Ca Dao Tøc Ng», hò ÇÓi Çáp, ÇÓ ch», 
chÖi tÆp th‹ v.v... ñêm càng vŠ khuya nhóm càng nhÕ låi, 
ÇÓ vui, k‹ chuyŒn... ma, chuyŒn... PhÆt Pháp bên cånh 
nh»ng trái b¡p nÜ§ng và ly Cola ÇÀy tình Çåo, lºa vÅn cháy 
hÒng tåo thêm s¿ thân mÆt, tình Çoàn k‰t bên cånh nh»ng 
ngÜ©i trÈ tØ nhiŠu ÇÎa phÜÖng Çang xích låi gÀn nhau... 

 
Chû nhÆt ngày cuÓi còn m¶t bu°i g¥p g« gi»a hai th‰ hŒ, 

Con Çã l§n!  Çó n‡i kh° tâm cûa các em mà cha mË không 
thông cäm, không hi‹u ho¥c cÓ tình không muÓn bi‰t. Các 
em Çã l§n, các bÆc cha mË nên t‰ nhÎ trong vÃn ÇŠ sæn sóc 
ho¥c lo l¡ng nhiŠu quá cho các em. Tu°i trÈ rÃt khó chÎu và 
b¿c mình khi cha mË cÙ theo bên cånh Ç‹ chæm sóc nh¡c 
nhª các em nhÜ m¶t ÇÙa bé ho¥c gi»a cu¶c vui bÎ cha mË 
g†i ÇiŒn thoåi dò hÕi kêu vŠ. Các bÆc cha mË thì dù con cái 
có l§n khôn nhÜng vÅn cÙ muÓn suÓt Ç©i lo cho con. Quan 
tr†ng nhÃt là cha mË và con cái phäi có s¿ tin tÜªng 
(Vertrauen) lÅn nhau, nên tìm phÜÖng pháp truyŠn Çåt gi»a 
cha mË và con cái chÙ không nên lo l¡ng thái quá, Çôi khi së 
bi‰n thành båo Ç¶ng cÛng giÓng nhÜ con cái bÎ Ùc ch‰ quá 
cÛng sanh ra båo Ç¶ng. Tình trång các em chÌ ch© ngày Çû 
18 tu°i ra khÕi nhà ho¥c viŒn c§ Çi h†c xa Ç‹ ra riêng không 
phäi là chuyŒn lå.  

 
LÍ B‰ måc v§i phÀn Çóng góp š ki‰n cûa tham d¿ viên 

vŠ Üu khuy‰t Çi‹m cûa kÿ tråi này nhÜ ÇŠ tài thäo luÆn, các 
Workshop, ÇÎa Çi‹m tråi có nên luân phiên m‡i ÇÎa phÜÖng 
t° chÙc không? T° chÙc ª nhiŠu nÖi së ÇÜ®c l®i Çi‹m vŠ vÃn 
ÇŠ phát tri‹n sinh hoåt gi§i trÈ ª các ÇÎa phÜÖng, nên thành 
lÆp m¶t Ban T° ChÙc v§i các thành viên trÈ. Ban T° ChÙc 

này nên ÇÙng tên trong thÜ m©i thay vì Chi H¶i, nên dùng 
ghi thÙc lÍ PhÆt ng¡n g†n ho¥c Çi ThiŠn hành thay cho 
Công phu khuya ho¥c ngÒi ThiŠn v.v... Ti‰p theo là phÀn 
phát bi‹u cäm tÜªng cûa Huynh TrÜªng Çåi diŒn Ban HÜ§ng 
DÅn ñÙc: "Gia ñình PhÆt Tº Çåi diŒn vŠ tham d¿ tråi v§i tÜ 
cách h‡ tr® cho tråi, g¥p g« làm quen, trao Ç°i h†c hÕi v§i 
quš ThÀy Cô, các bån trÈ...". Anh Çã gi§i thiŒu nh»ng nhân 
s¿ xuÃt thân tØ Gia ñình PhÆt Tº nay Çã là nh»ng Chi H¶i 
TrÜªng, nh»ng ngÜ©i Çang Çóng góp cho t° chÙc, cho c¶ng 
ÇÒng PhÆt giáo; kêu g†i các bån trÈ ÇØng ngåi ngùng khi 
g¥p nh»ng ngÜ©i Áo Lam, khi vŠ chùa trong các dÎp ñåi LÍ 
m©i các bån Ç‰n cùng Çóng góp PhÆt s¿ v§i Gia ñình PhÆt 
Tº, t° chÙc Gia ñình PhÆt Tº cÛng Çang trên ÇÜ©ng tìm 
phÜÖng pháp Ç°i m§i...  

 
NÓi ti‰p là nghi thÙc b‰ måc ng¡n g†n v§i phÀn t°ng k‰t 

chi thu, tác båch cúng dÜ©ng và lÍ hå kÿ. SÓ lÜ®ng tham d¿ 
tråi næm nay ít nên chi thu không ÇÒng ÇŠu, chi nhiŠu hÖn 
thu, phÀn còn låi Chi H¶i Frankfurt së bù Ç¡p. Quan tr†ng là 
tinh thÀn cûa các thành viên Chi H¶i Frankfurt, 
Aschaffenburg, Wiesbaden vui vÈ, mÃy ngày qua các bÆc 
Phø huynh cûa 3 Chi H¶i này Çã Çóng góp tích c¿c trong 
vÃn ÇŠ y‹m tr® tråi, væn nghŒ và sinh hoåt... nhÜ anh Long 
và phu nhân, anh Hùng và phu nhân và còn nhiŠu vÎ n»a mà 
tôi không nh§ tên và các bån trÈ nhÜ DiŒu PhÜ§c, ñåt, DiÍm 
Mi, Thäo, Vi, v.v....  

 
B‰ måc xong là phÀn d†n dËp và chia tay hËn g¥p låi 

næm t§i cÛng tåi ÇÎa Çi‹m này: Tråi Thanh Thi‰u Niên Sinh 
Hoåt PhÆt Giáo 2005, tØ 26 - 29.05.2005 tåi Pfadfinder 
Zentrum Lilienwald-Pfadfinderweg Aussenliegend, 
61184 Karben / Petterweil.  

 
M©i các bån trÈ Çã tØng tham d¿ tråi và chÜa m¶t lÀn có 

m¥t hãy chuÄn bÎ hành trang vŠ rØng Hoa HuŒ Ç‹ g¥p g« 
làm quen, tåo s¿ cäm thông v§i các tÀng l§p trÈ, v§i th‰ hŒ 
l§n hÖn, Ç‹ tÆp l¡ng nghe nh»ng quan Çi‹m dÎ biŒt Ç‹ thông 
cäm và xây d¿ng. � 

 

Chúc MØng 
 

- ThiŒn Hà Phåm Væn Ng†c TuÃn 
và 

Nguyên Thäo NguyÍn ThÎ Lan PhÜÖng 
Çã làm lÍ H¢ng ThuÆn ngày 12.06.2004 tåi chùa 

Khuông ViŒt Na Uy. 
 
 
 
 

- ThiŒn Kim Phåm Væn ñiŒp 
Çã thành hôn v§i 

DiŒu Liên L» Ng†c Thùy Trang 
ngày 21.08.2004 tåi Nürnberg ñÙc QuÓc. 

 

* Ban HÜ§ng DÅn GñPT ViŒt Nam tåi ñÙc và 
các Gia ñình PhÆt Tº ÇÎa phÜÖng chung vui 
cùng TuÃn & PhÜÖng, ñiŒp & Trang, thÜÖng 
chúc các em m‡i ngày m‡i An Låc và Hånh 

Phúc trong cu¶c sÓng lÙa Çôi. 
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Vài cäm nghï sau mùa 
PhÆt ñän 2548 

vŠ Giáo H¶i PhÆt Giáo 
ViŒt Nam ThÓng NhÃt 

 

ñinh ThÎ Kim Oanh 
 

ñåo PhÆt Ç‰n ViŒt Nam rÃt s§m, 
thÎnh vÜ®ng nhÃt trong hai triŠu Çåi Lš - 
TrÀn, trong hai triŠu Çåi này PhÆt Giáo 
Çã trª thành quÓc giáo, phøc hÜng và 
phát tri‹n r¶ng rãi. Theo lÎch sº dân t¶c, 
Ç©i Lš - TrÀn kéo dài nhÃt và th¿c s¿ là 
hai triŠu Çåi quÓc thái dân an, b© cõi 
ÇÜ®c gi» v»ng, ngÜ©i dân sung mãn Ç©i 
sÓng thÎnh vÜ®ng. Nh»ng vÎ vua anh 
minh cûa hai triŠu Çåi Lš - TrÀn Çã trª 
thành bÃt diŒt trong lòng dân t¶c, sº 
sách ghi danh nhÜ nh»ng bÆc thánh 
hiŠn. 

Tåi ViŒt Nam khi ch‰ Ç¶ C¶ng Sän 
Mác-Lênin ÇÜ®c thi‰t lÆp tåi miŠn B¡c, 
cÛng nhÜ các nÜ§c C¶ng Sän khác tåi 
Âu Châu, tôn giáo Çã trª thành thù ÇÎch 
v§i ch‰ Ç¶, sau 1954 tåi miŠn B¡c chùa 
chiŠn bÎ hoang ph‰, hoåt Ç¶ng PhÆt Giáo 
r©i råc và chû y‰u chÌ còn tÒn tåi ª các 
ÇÎa phÜÖng, không có s¿ thÓng nhÃt. 
Trong th©i gian này s¿ ÇÓi phó cûa chính 
quyŠn chû y‰u nh¡m vào Thiên Chúa 
giáo vì có m¶t hŒ t° chÙc giáo h¶i, giáo 
quyŠn. 

Sau 1975 khi chi‰m ÇÜ®c miŠn Nam, 
song song v§i viŒc Çàn áp Thiên Chúa 
giáo, C¶ng Sän Çã nhìn nhÆn ra r¢ng tåi 
miŠn Nam, PhÆt Giáo ÇÜ®c t° chÙc qui 
cû v§i Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam 
ThÓng NhÃt v§i ViŒn Tæng ThÓng, ViŒn 
Hóa ñåo có các chinh nhánh ª kh¡p m†i 
tÌnh thành và thÎ xã làng måc m¶t cách 
thÓng  nhÃt và bŠn v»ng lâu Ç©i. H† Çã 
th¿c s¿ cäm thÃy nguy cÖ ÇÓi v§i chính 
quyŠn C¶ng Sän nhÜng không có c§ gì 
Ç‹ ngæn trª, cÃm Çoán hoåt Ç¶ng cûa 
PhÆt tº. Chính quyŠn C¶ng Sän Çã d¿a 
vào nguyŒn v†ng thÓng nhÃt các tông 
phái thành m¶t Giáo H¶i thÓng nhÃt, h† 
ÇÜa các Tæng sï ª miŠn B¡c vào Nam mà 
th¿c chÃt là nh»ng ngÜ©i tu hành trong 
khuôn kh° cûa chính quyŠn, kêu g†i 
thÓng nhÃt PhÆt Giáo ViŒt Nam. 

Næm 1981 Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt 
Nam ÇÜ®c chính quyŠn thành lÆp, h† Çã 
coi nhÜ không còn s¿ hiŒn diŒn cûa Giáo 
H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt 
n»a, m†i chùa chiŠn ÇŠu bÎ chính quyŠn 
trÜng døng phân phát cho Giáo H¶i Nhà 
NÜ§c, m¶t hình thÙc quÓc h»u hóa tài 
sän cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam 
ThÓng NhÃt, các cÖ sª væn hóa, giáo døc 
ho¥c tØ thiŒn cÛng chung sÓ phÆn, Tæng 
Ni, PhÆt tº nào không phøc tùng ÇŠu bÎ 
Çu°i khÕi chùa, các vÎ lãnh Çåo cao cÃp 
cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng 
NhÃt ÇŠu bÎ th£ng tay Çàn áp nhÜ ÇÓi v§i 
kÈ thù. Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang, 

ViŒn TrÜªng ViŒn Tæng ThÓng Çã bÎ b¡t 
tØ næm 1982 t§i 3 lÀn và bÎ quän ch‰ 
không giÃy t© tåi chùa H¶i PhÜ§c, Quäng 
Ngãi; Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶, ViŒn 
TrÜªng ViŒn Hóa ñåo bÎ quän thúc tåi 
tÌnh Thái Bình. Hai ThÀy Thích Trí Siêu 
và Thích TuŒ SÏ Çã bÎ Tòa án C¶ng Sän 
k‰t án tº hình vào næm 1988 và phäi 
cùng nhiŠu vÎ Tuyên Úy PhÆt Giáo Çi lao 
Ç¶ng kh° sai, sau khi hai ThÀy ÇÜ®c 
chính quyŠn giäm án "chung thân", næm 
1998 do áp l¿c tØ th‰ gi§i chính quyŠn 
bu¶c phäi trä t¿ do cho hai ThÀy. C¶ng 
ñÒng Âu Châu Çã Ç¥t th£ng vÃn ÇŠ v§i 
chính phû ViŒt Nam vŠ vÃn ÇŠ "tù nhân 
lÜÖng tâm".  

ñ‹ ÇÓi phó, m¶t m¥t h† tìm cách ve 
vãn mua chu¶c Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt 
Nam ThÓng NhÃt Ç‹ dø d‡ gia nhÆp Giáo 
H¶i Nhà NÜ§c, m¶t m¥t h† sº døng các 
biŒn pháp ti tiŒn nhÃt Ç‹ khûng bÓ các vÎ 
lãnh Çåo cûa Giáo H¶i, th¿c hiŒn các vø 
ngæn cän, quän ch‰ ÇÓi v§i hàng giáo 
phÄm cao cÃp sau khi Giáo H¶i PhÆt 
Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt h†p ñåi H¶i 
tåi Bình ñÎnh và b° sung hàng ngÛ lãnh 
Çåo Giáo H¶i, m¶t lÀn n»a chính quyŠn 
C¶ng Sän Çã tÕ ra lo s® trÜ§c ÇÒng bào 
PhÆt tº và Tæng sinh. Chính quyŠn Çã 
phäi t° chÙc m¶t vø Çøng xe Ç‹ cän 
ÇÜ©ng phái Çoàn Hoa Kÿ Ç‰n Hu‰ Ç‹ 
thæm vi‰ng Hòa ThÜ®ng ThiŒn Hånh 
ngày 29.03.2004 vØa qua, tuy nhiên 
ngày 28.04.2004 ông Raymond 
Burghard, ñåi sÙ Hoa Kÿ tåi ViŒt Nam Çã 
Ç‰n tu viŒn Nguyên ThiŠu - Bình ñÎnh 
thæm Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang 
Çang bÎ quän ch‰ tåi Çây. 

LiŒu chính quyŠn C¶ng Sän v§i m¶t 
loåt nh»ng hành Ç¶ng phi nhân bän cûa 
h† có bÙc håi ÇÜ®c Giáo H¶i PhÆt Giáo 
ViŒt Nam ThÓng NhÃt hay không? H† có 
còn nghï t§i s¿ tÒn vong cûa ÇÃt nÜ§c 
hay không? H† có hi‹u r¢ng làm nhÜ vÆy 
së làm cho lòng dân ly tán, Çåo ÇÙc xã 
h¶i suy ÇÒi, tham nhÛng Çã trª thành 
quÓc nån, còn Çâu l©i kêu g†i "ñåi ñoàn 
K‰t Dân T¶c" nhÜ chính quyŠn C¶ng Sän 
vÅn rêu rao. 

Chính quyŠn Çã phäi tháo lui trÜ§c 
hàng ngÛ ÇÒng bào PhÆt tº và hàng træm 
Tæng sinh quy‰t tâm bäo vŒ quš ThÀy tåi 
Bình ñÎnh, khi xÜa båo l¿c cûa chính 
quyŠn Çã khi‰n dân chúng s® hãi thÆm 
chí tê liŒt. Hành Ç¶ng tr¿c diŒn ÇÜÖng 
ÇÀu v§i công an và Çåi diŒn chính quyŠn 
cûa ÇÒng bào PhÆt tº tåi Bình ñÎnh là 
m¶t Çánh dÃu tinh thÀn ÇÃu tranh tích 
c¿c cûa ÇÒng bào trÜ§c båo l¿c. 

Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng 
NhÃt là Giáo H¶i do PhÆt tº ÇŠ xÜ§ng và 
bÀu lên, Çáp Ùng mong Ç®i cûa Çåi b¶ 
phÆn PhÆt tº trong nÜ§c cho nên Giáo 
H¶i có sÙc trÜ©ng tÒn v§i lÎch sº dân t¶c. 
NgÜ©i C¶ng Sän trong 30 næm qua Çã dª 
ra bao nhiêu trò hòng tiêu diŒt Giáo H¶i 
PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt. NhÜng 
ngÜ®c låi, Giáo H¶i ngày càng phát tri‹n 
månh më trong và ngoài nÜ§c v§i m¶t 

sÙc månh phi thÜ©ng. V§i s¿ h¶ trì cûa 
ñÙc PhÆt, hàng giáo phÄm ÇÜ®c khÕe 
månh nhÃt là trong nhÎ ViŒn và hai ñåi 
Lão Hòa ThÜ®ng ÇÙng ÇÀu Giáo H¶i, quš 
Ngài së vÜ®t qua gian lao ti‰p tøc ho¢ng 
pháp l®i sanh và phát tri‹n Çóng góp cho 
công cu¶c giäi trØ pháp nån và quÓc nån 
tåi quê nhà, ViŒt Nam ÇÜ®c viên mãn. 

(Meiningen, ngày 7.6.2004) 

Tình Cha 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cha laø ngoïn nuùi 
Bao boïc chôû che 

Töø luùc sô sinh 
Ñeán tuoåi tröôûng thaønh 

 
Cha ñoå moà hoâi 

Caøy saâu cuoác baãm 
Nhòn ñoùi nhòn khaùt 

Cuõng chæ vì ta 
 

Ñeâm naèm traèn troïc 
Saùng loäi buøn nhô 

Baêng choâng vöôït haøo 
Cuõng vì treû thô 

 
Tình Cha cao caû 
Hy sinh moät ñôøi 

Bieåu töôïng saùng ngôøi 
Soi chung nhaân theá 

 
Ñöøng ñeå Cha buoàn 
Ñöøng gaây noãi khoå 

Chöøng Cha maát roài 
AÊn naên ñaõ muoän 

 
Cha laø aùnh saùng pha leâ 

Daét dìu böôùc nhoû u meâ vaøo ñôøi 
Ngaøy nay danh phaän raïng ngôøi 

Ôn Cha ghi khaéc moät lôøi saét 
son… 

 

� Ngoïc An 
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Nh»ng ngôi chùa  

trong lÎch sº  

PhÆt Giáo ViŒt Nam 
 

� ThiŒn Cæn Phåm-HÒng-Sáu 
 
     ñ©i Lš 

Trên nh»ng nÈo ÇÜ©ng ÇÃt nÜ§c cûa quê hÜÖng ViŒt 
Nam, tØ các miŠn núi rØng cao sâu hay cånh nh»ng dòng 
sông hiŠn hòa cûa ÇÒng quê tïnh mÎch, Ç‰n nh»ng nÖi 
huyên náo cûa phÓ xá thÎ thành, hình änh nh»ng ngôi chùa, 
ng†n tháp, læng tÄm, mi‰u, Çình v.v... Çã trª nên thân quen 
v§i m†i ngÜ©i con dân nÜ§c ViŒt. 

 ViŒt Nam chúng ta không có nh»ng công trình ki‰n trúc 
PhÆt giáo ÇÒ s¶ nhÜ ª Trung Hoa, ƒn ñ¶, Thái Lan... nhÜng 
tØ nh»ng th‰ k› ÇÀu công nguyên, chùa và tháp Çã ÇÜ®c 
d¿ng lên ª nhiŠu nÖi trong nÜ§c Ç‹ th© PhÆt, Ç‹ khai Çåo, 
phøc vø cho nh»ng công viŒc ích nÜ§c, l®i dân. V§i th©i gian 
nhiŠu ngôi chùa Çã trª thành di tích lÎch sº quÓc gia, nh»ng 
bäo tàng chÙa d¿ng bi‰t bao công trình tuyŒt tác cûa các 
th‰ hŒ nghŒ nhân. NhiŠu ngôi chùa g¡n liŠn v§i bao huyŠn 
tích. Låi có nh»ng ngôi chùa mà lÎch sº không tách r©i 
nh»ng vÎ T° khai sáng, nh»ng vÎ Trø trì có ÇÙc Ç¶, dung 
hånh, tài trí. Danh uy cûa nh»ng vÎ Çó vÅn còn in rõ nét 
trong lòng PhÆt tº hiŒn tåi và luôn cä cho Ç©i sau. 

ñåo PhÆt du nhÆp vào ViŒt Nam rÃt s§m, khi cÜÖng v¿c 
còn nhÕ hËp. Vùng ÇÃt Luy Lâu cûa xÙ Giao Châu xÜa, m¶t 
vÎ trí thuÆn l®i trong s¿ giao ti‰p v§i các thÜÖng nhân và các 
nhà truyŠn giáo ƒn ñ¶, Çã trª thành trung tâm cûa tôn giáo 
m§i này. Chùa Dâu và tháp Hòa Phong xuÃt hiŒn lÀn ÇÀu 
tiên trên ÇÒng b¢ng sông HÒng. S¿ truyŠn bá Çåo PhÆt ª 
giai Çoån ÇÀu ÇÜ®c th¿c hiŒn liên tøc trong nhiŠu th©i Çi‹m. 
ñó là công lao to l§n cûa các nhà SÜ Ma-ha-kÿ-v¿c, Khâu-
Çà-na, Mâu Bác, Tæng H¶i Chi-cÜÖng-lÜÖng-lâu, ñåo Thanh, 
ñåt Ma ñŠ Bà, Thích HuŒ Th¡ng, Thích ñåo ThiŠn... 

PhÆt h†c ÇÜ®c bi‰t trong giai Çoån này là Giáo tông 
(Agana). Luy Lâu là Trung Tâm PhÆt Giáo v§i nh»ng ngôi 
chùa TÙ Pháp, nhÃt là ngôi chùa Pháp Vân. Theo truyŒn 
ñàm Thiên Pháp SÜ thì trÜ§c Ç©i vua Tùy Cao T° (584-
604), Giao Châu Çã d¿ng ÇÜ®c 20 ng†n bäo tháp, Ç¶ ÇÜ®c 
500 Tæng sï, dÎch ÇÜ®c 15 b¶ Kinh. Do truyŠn thÓng tÜ tÜªng 
và tín ngÜ«ng cûa dân Giao Châu, PhÆt giáo mang dáng nét 
cûa vùng bän ÇÎa. ñÙc PhÆt ÇÜ®c quan niŒm nhÜ m¶t vÎ 
thÀn có nhiŠu phép lå và có m¥t ª kh¡p m†i nÖi Ç‹ Ç¶ sanh 
cÙu giúp ngÜ©i lành, trØng trÎ kÈ xÃu. PhÆt giáo Luy Lâu th‹ 
hiŒn th‰ gi§i quan, nét tâm lš cûa cÜ dân nông nghiŒp vùng 
ÇÒng b¢ng sông HÒng. 

Nh»ng ngôi chùa n°i ti‰ng ª vùng này lÀn lÜ®t xuÃt hiŒn. 
ñó là chùa Dâu (Pháp Vân), chùa ñÆu (Thành ñåo), chùa 
TÜ§ng (Phi TÜ§ng), chùa Dàn (PhÜÖng Quang), chùa Keo 
(Trùng Nghiêm) ... 

TØ næm 580, ThiŠn SÜ ƒn ñ¶ Tÿ-ni-Ça-lÜu-chi tØ Trung 
Hoa qua truyŠn giáo, lÆp ra ThiŠn phái thÙ nhÃt ª ViŒt Nam. 
Sau Çó ThiŠn SÜ Pháp HiŠn, vÎ T° thÙ hai cûa ThiŠn phái 
này ÇÜ®c Tÿ-ni-Ça-lÜu-chi truyŠn tâm Ãn. ThiŠn SÜ tu ª chùa 
Chúng ThiŒn, h†c ª chùa Pháp Vân. Phái ThiŠn này rÃt coi 

tr†ng viŒc tham ThiŠn, tu ñÎnh, ho¢ng hóa Ç¶ sinh, Çã có 
änh hÜªng Ç‰n dân chúng m¶ Çåo PhÆt. 

Sau chi‰n th¡ng Båch ñ¢ng vào næm 938, nÜ§c ta bÜ§c 
vào k› nguyên Ç¶c lÆp và phát tri‹n. Trong bu°i ÇÀu cûa 
quÓc gia phong ki‰n t¿ chû, Çåo PhÆt phát tri‹n månh. 
Nh»ng trung tâm nhÜ Luy Lâu, Ki‰n SÖ có änh hÜªng toàn 
vùng. NhiŠu chùa m§i xuÃt hiŒn. ChÌ trong châu C° Pháp Çã 
thÃy nhiŠu chùa n°i ti‰ng nhÜ chùa Ki‰n DÜÖng ª hÜÖng 
Hoa Lâm, chùa Thiên Chúng và chùa Løc T° ª hÜÖng DÎch 
Bäng, chùa Song Lâm ª hÜÖng Phú Ninh, chùa Cäm −ng 
trên núi Ba SÖn. M¶t sÓ trung tâm PhÆt giáo m§i xuÃt hiŒn. 
ñó là trung tâm ñåi La (tØ Ç©i Lš là Thæng Long). Ÿ Çây tØ 
th‰ k› thÙ 6, Lš Nam ñ‰ Çã cho d¿ng chùa Khai QuÓc (sau 
Ç°i là TrÃn QuÓc). Khuông ViŒt ñåi SÜ Ngô Chân LÜu, vÎ 
Tæng ThÓng nhà ñinh Çã mª mang chùa, bi‰n nÖi Çây thành 
trung tâm truyŠn thø PhÆt giáo. Trung tâm Hoa LÜ trong dãy 
núi Çá vôi, kinh Çô cÛ cûa triŠu ñinh - Lê cÛng thu hút PhÆt 
tº. C¶t kinh PhÆt ª chùa NhÃt Trø d¿ng khoäng næm 995 
nay m§i phát hiŒn. 

DÜ§i triŠu nhà Lš (1010-1225), Nho giáo phát tri‹n, còn 
PhÆt giáo thì Çåt Ç‰n Ç¶ c¿c thÎnh. Các vua Lš ÇŠu tôn sùng 
Çåo PhÆt. ñ¥c biŒt n»a vŠ lÓi ki‰n trúc tôn giáo dÜ§i triŠu Lš- 
ÇÃy là th©i kÿ mà các vÎ vua lo viŒc xây d¿ng ÇŠn chùa còn 
hÖn cä cung ÇiŒn- Çã th‹ hiŒn nh»ng phong cách nghŒ thuÆt 
phong phú qua các thành phÀn ki‰n trúc và mÏ thuÆt trang 
trí, Çã Çåt Ç‰n trình Ç¶ cao cûa ngôn ng» ki‰n trúc và Çiêu 
kh¡c. 

Vua Lš Thái Tông thu¶c th‰ hŒ thÙ bäy cûa ThiŠn phái 
Vô Ngôn Thông. Lš Thánh Tông thu¶c th‰ hŒ thÙ nhÃt cûa 
ThiŠn phái Thäo ñÜ©ng. M¶t sÓ nhà SÜ có uy tín l§n ÇÜ®c 
nhà vua phong làm QuÓc SÜ: SÜ Minh Không (1099-1174), 
SÜ Viên Thông (1080-1151) là QuÓc SÜ kiêm Tæng ThÓng 
v.v... Các ThiŠn SÜ Vån Hånh, ña Bäo còn ÇÜ®c nhà vua 
m©i tham gia bàn viŒc chính s¿ trong triŠu. Trong th©i kÿ 
này ThiŠn SÜ Thäo ñÜ©ng (chùa Khai QuÓc) Çã lÆp ThiŠn 
phái Thäo ñÜ©ng. Vua Lš Thánh Tông, ThiŠn SÜ Bát Nhã, 
ThiŠn SÜ Không L¶, vua Lš Anh Tông ÇŠu thu¶c ThiŠn phái 
này. 

Các chùa tháp l§n ª th©i Lš phÀn l§n do nhà vua hay các 
quan bÕ tiŠn ra xây d¿ng, nhÃt là nh»ng nÖi có cänh ÇËp núi 
non. Trong, ngoài thành Thæng Long chùa ÇÜ®c xây d¿ng 
kh¡p nÖi, cä ª vùng dân t¶c thi‹u sÓ cÛng có, nhÜ chùa Bäo 
Minh Sùng Phúc (1107) ª châu VÎ Long (Hà Tuyên) trong 
vùng cÜ trú cûa ngÜ©i Tày. 

 
Chùa Dâu 
Còn g†i là Diên −ng t¿, còn g†i là chùa Pháp Vân. VŠ 

Ç©i nhà Lš có tên là ThiŠn ñÎnh, ª làng Dâu, xã Thanh 
KhÜÖng, huyŒn ThuÆn Thành, tÌnh B¡c Ninh, cách Hà N¶i 
khoäng 30 cây sÓ. 

ñây là ngôi chùa ÇÀu tiên cûa ViŒt Nam ÇÜ®c xây d¿ng 
th©i Sï Nhi‰p vào cuÓi th‰ k› thÙ II tØ nh»ng th‰ k› ÇÀu 
Công nguyên. Vùng Dâu là m¶t trung tâm PhÆt giáo n°i 
ti‰ng trong nÜ§c và ngoài nÜ§c. 

Vào Ç©i Tùy th‰ k› thÙ 6, 7 chùa là chÓn tu trì và là Çåo 
tràng thuy‰t pháp, nÖi truyŠn bá PhÆt giáo quan tr†ng cûa 
các danh Tæng Tÿ-ni-Ça-lÜu-chi, Pháp HiŠn, Quang Duyên... 
Vào th©i này, LÜu PhÜÖng theo lŒnh Tùy Væn ñ‰ d¿ng tháp 
Ç‹ bäo toàn xá l®i. Tháp Hòa Phong ª sân chùa, trÜ§c có 9 
tÀng, sau Ç° nát. Næm 1738 tháp ÇÜ®c xây låi 3 tÀng. 

Vào các næm 1073, 1169, 1434, 1448 các vua Lš Nhân 
Tông, Lš Anh Tông, Lê Thái Tông và Lê Nhân Tông Çã t° 
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chÙc cÀu Çäo tåi chùa, ho¥c Ç‰n chùa rÜ§c tÜ®ng vŠ chùa 
Báo Thiên ª Hà N¶i Ç‹ cÀu Çäo. 

ñ‰n Ç©i Måc ñïnh Chi, ông là ngÜ©i ÇÙng ra hÜng công 
tu sºa và xây d¿ng låi chùa thành 100 gian, tháp 9 tÀng và 
cÀu 9 nhÎp v§i qui mô to l§n vào th‰ k› 14. ñ‰n nay chùa Çã 
ÇÜ®c trùng tu nhiŠu lÀn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình toàn cänh chùa Dâu (Pháp Vân) và tháp Hòa Phong 
 
Tháp Hòa Phong 
Tháp Hòa Phong n¢m l†t vào gi»a 4 dãy nhà vây quanh 

theo hình ch» nhÆt cûa chùa Dâu. Tháp n°i bÆt gi»a cänh 
chùa, cao vÜ®t lên trên nh»ng l§p mái ngói nâu sÅm, thu hút 
s¿ chú š cûa du khách tØ xa. Tháp ÇÜ®c xây b¢ng gåch m¶c 
to bän, vÓn có 9 tÀng, nay chÌ còn 3 tÀng dÜ§i, cao khoäng 
17 thÜ§c. TÀng chân tháp hình vuông, m‡i bŠ gÀn 7 thÜ§c, 
tÜ©ng rÃt dày, tr° 4 cºa vòm cuÓn. Hai cºa chính (Tây và 
ñông) cao gÀn 3 thÜ§c, r¶ng gÀn 2 thÜ§c, có bÆc cÃp phía 
dÜ§i Ç‹ lên xuÓng. Hai bên bÆc cÃp là hai con Sóc b¢ng Çá 
trong tÜ th‰ n¢m bò tØ thŠm xuÓng sân. M¥t trÜ§c tÀng 2 có 
g¡n bi‹n Çá kh¡c ch» "Hòa Phong tháp - Hoàng triŠu Vïnh 
H¿u tam niên tu‰ thÙ ñinh Tœ. Trung thu cÓc nhÆt" (Tháp 
Hòa Phong. Ngày lành. Næm Vïnh H¿u thÙ 3, tÙc næm 
1737). ñây ch¡c là ngày trùng tu ho¥c g¡n bi‹n? Trong tháp 
có treo chuông l§n, Çúc dÜ§i triŠu Cänh ThÎnh næm 1793, 
khánh l§n b¢ng ÇÒng Çúc næm 1817. NŠn tháp có 4 bŒ gåch 
ª 4 góc, trên m‡i bŒ Ç¥t m¶t pho tÜ®ng H¶ Pháp. 

Tháp Hòa Phong v§i chÃt liŒu thô phác, ki‹u thÙc Ç¶c 
Çáo, vóc dáng ÇÒ s¶, Çem låi m¶t vÈ ÇËp giän dÎ và c° kính. 

 
TÜ®ng bà Pháp Vân 
Theo "C° Châu Vân PhÆt thÜªng thân s¿ tích, Man 

NÜÖng truyŒn". Thì vào th©i Sï VÜÖng ª làng Mãn Xá có cô 
gái tên Man NÜÖng, nhà nghèo, m¶ PhÆt, Ç‰n chùa Linh 
Quang (hay chùa Phúc Nghiêm) thø giáo ThiŠn SÜ Khâu-
Çà-la, ngÜ©i Thiên Trúc (ƒn ñ¶). M¶t hôm, sau lúc hành lÍ, 
ThiŠn SÜ vô š bÜ§c qua ngÜ©i Man NÜÖng Çang n¢m ngû,  
khi‰n nàng có mang. Nàng sinh ra m¶t ÇÙa con gái (hay 
m¶t cái b†c). Man NÜÖng Çem trä cho nhà SÜ. Nhà SÜ ÇÜa 
ÇÙa bé Ç‰n cây Ça c° thø ven sông niŒm thÀn chú, rÒi dùng 
ThiŠn trÜ®ng gõ vào gÓc cây, cây nÙt ra, ThiŠn SÜ Ç¥t ÇÙa 
bé vào nÖi nÙt Çó. LiŠn khi Çó v‰t nÙt t¿ nhiên khép låi và 
cây tÕa hÜÖng thÖm ngát. Nhà SÜ trao cây ThiŠn trÜ®ng cho 
Man NÜÖng, d¥n bäo Man NÜÖng khi nào có hån hán, c¡m 
gÆy xuÓng ÇÃt, Ç†c l©i cÀu nguyŒn thì së có mÜa. Nàng Man 
NÜÖng theo l©i nhà SÜ Çem áp døng thÃy linh nghiŒm. 

 

 

 iâ _tÇ  nh§ và khóc mË 
 

 

 

 

 

 

ñÃt lª tr©i nghiêng mË bi‰t không? 
ñ§n Çau tê lÎm cä cõi lòng 
Ngày nay mÃt mË, không còn n»a! 
Con cÛng tan rÒi bao Ü§c mong 
 
Tháng bäy chín læm con còn mË 
VŠ thæm quê mË Çúng Çêm r¢m 
MË quÿ khÃn nguyŒn bên bàn PhÆt 
Con trÈ an bình Çã vŠ thæm 
 
Con nhìn sang mË da nhæn sÆm 
MË Çã vì con suÓt cu¶c Ç©i 
Täo tÀn nuôi nÃng con khôn l§n 
NÜ§c cuÓn th©i gian ch£ng Ç‹ lòng 
 
Tháng bäy gi© Çây con v¡ng mË 
VŠ thæm quê mË. MË Çâu còn! 
Con quÿ khóc mË bên bàn PhÆt 
MË Çã mÃt rÒi, mË bÕ con 
 
Tr©i Âu nh§ mË con th°n thÙc 
Dù nén lòng Çau lŒ cÙ tuôn 
Tây PhÜÖng Çôi ngä Çà chia cách 
Con mÃt mË rÒi mË bi‰t không? 
 
MË Öi! Cõi PhÆt nÖi nào Çó 
MË có nghï gì Ç‰n th‰ gian 
Ÿ Çây trÀn th‰ bao phiŠn mu¶n 
Con nh§ mÅu thân Ç‰n nát lòng. 

 

Nguyên Trí NguyÍn Væn Tâm 
 
 
M¶t hôm, tr©i mÜa to, gió l§n, cây Ç° trôi vŠ làng Dâu 

(thành Liên Lâu). Sï VÜÖng cho ngÜ©i kéo lên không ÇÜ®c. 
Man NÜÖng nhÆn ra cây này nhà SÜ Çã bÕ con mình vào 
trong Çó, bèn lÃy dây bu¶c vào kéo lên ÇÜ®c vào b©. ñêm 
Ãy, ThÀn nhân báo m¶ng bäo dân làng xÈ cây ra và khuyên 
dân làng hãy tåc tÜ®ng th©. Khi xÈ cây ra thÃy trong Çó có 
danh hiŒu: Pháp Vân, Pháp VÛ, Pháp Lôi, Pháp ñiŒn, bèn 
cho tåc 4 tÜ®ng Çó Ç‹ th©: Pháp Vân (tÙc bà Dâu th© ª chùa 
ThiŠn ñÎnh), Pháp VÛ (tÙc bà ñÆu th© ª chùa Thành ñåo), 
Pháp Lôi (tÙc bà TÜ§ng th© ª chùa Phi TÜ§ng), Pháp ñiŒn 
(tÙc bà Dàn th© ª chùa PhÜÖng Quang). Và tÜ®ng Kim 
ñÒng, Ng†c N» cao 1,57 thÜ§c mang phong cách Ç¥c trÜng 
cûa nghŒ thuÆt tåc tÜ®ng th‰ k› 12, 13. Hai tÜ®ng này Ç¥t 
hÀu hai bên tÜ®ng bà Dâu, cùng v§i tÜ®ng các vÎ La Hán. 

(SÜu tÀm tØ các sách Danh Lam C° T¿ và ñình Chùa Læng 
TÄm n°i ti‰ng tåi ViŒt Nam) 
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TÜªng niŒm nhà thÖ 

Huy Giang 
 

ĐIẾU VĂN 
(đọc trong ngày tang 29.6.2004 của 
Huy Giang Trần Ngọc Nam tại nghĩa 

trang Sulgen / Schramberg) 

 
 
 

han ôi! 
Trời Schramberg một ngày sinh bão tố, anh đi 

rồi nghe nức nở niềm đau! 
Nước sông Kiên muôn thuở vẫn chờ nhau, ai trở lại 

để ngậm ngùi tiếc nhớ. 
Thế mới biết, sinh là ký mà tử là qui 
Thế mới hay, mệnh ấy yểu mà danh ấy thọ! 
 
Xót thương thay! 
Sinh bất phùng thời, tử lìa cố thổ. 
Phận làm trai trong thời tao loạn, xếp bút nghiên 

xuôi ngược kiếp chinh nhân; 
Thân lính chiến giữa cõi hồng trần, vững tay súng 

nào sá chi gian khổ! 
Hiến thân cho nước, son sắt một lòng; 
Trả nghĩa cho dân, tuyết sương mấy độ!   
 
Hơn nửa đời bươn bả, lội suối băng ngàn, bốn 

Vùng Chiến Thuật, quyết giữ gìn an nguy Tổ Quốc, 
tránh họa xâm lăng; 

Trọn một kiếp bôn ba, dầm mưa dãi nắng, ba cõi 
biên cương, thề bảo vệ hạnh phúc lương dân, diệt loài 
khủng bố!  

Rày đây mai đó, phiêu bạt dấu giày,  
Chẳng quản đêm ngày, một thân lao khổ! 
 
Nhưng chẳng may, 

Thế sự đảo điên, đất nước đột nhiên thay ngôi đổi 
chủ; 

Cơ trời chuyển hóa, dân tộc cam chịu số phận đọa 
đày 

Vượt biên di tản, cải tạo tập trung; mối hận thù 
này đời đời còn đó!   

 
Nơi văn đàn hải ngoại,  
anh bắt đầu cầm bút dự cuộc đấu tranh, viết 

"Vùng Thảo Nguyên"(1) để tiếc thương "Những 
Nụ Hoa Bần"(1);  

lại tiếp nối tư duy phát huy nhân bản, ghi "Những 
Nụ Hồng"(1) để vấn vương hoài "Nỗi Nhớ"(2). 

Khát khao độc lập, ấm no;  
Ước mơ tự do, dân chủ.  
 
Rồi một sáng lòng trần thanh thản, gặp được minh 

sư nên cũng nhờ duyên hóa độ,   
Bởi hằng đêm nuôi dưỡng từ tâm,  trở thành Thiện 

Chánh (3) lại nhờ ân sư, thầy tổ 
Ban bố pháp danh  
Thiện lành, Chánh giáo. 
... 
 
Nhưng than ôi! 
Vẹn lòng trung nghĩa, mà sao dỡ cuộc công danh? 
Trọn dạ chí thành, ngờ đâu nửa đời vắn số! 
Đoái tiếc thân danh bao năm củng cố, nay thành 

cát bụi về cõi hư không;   
Những khen giáo pháp mấy thuở hành trì, vẫn dạ 

trung trinh sáng soi kim cổ!  
 
 
Nay bằng hữu: 
Một lòng luyến nhớ, một dạ chân tình, 
Ba nén hương thơm ngậm ngùi nức nở,  
Bâng khuâng kẻ mất, người còn,  
Phiêu hốt hồn đâu, phách đó! 
 
Cơ huyền diệu thăng trầm chưa rõ,  
linh thì về phù hộ vợ con gia đình thân tộc, bầu 

bạn anh em, nhẹ cơn phiền muộn bớt nỗi khổ đau;  
thiêng thì đến nương nhờ cửa Phật từ bi, sớm hôm 

kinh kệ, để được siêu thăng về miền Tịnh độ... 
 
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. 
 

 
 

* Phù Vân 
 

(Thất Sơn, đêm nghe tin bạn mất, 24.6.2004) 
 
Ghi chú: 
(1) Tên những thi tập và văn của Huy Giang. 
(2) Thi tập viết chung với Đan Hà 
(3) Thiện Chánh là Pháp danh của Huy Giang. 

Thầy Bổn Sư  là Thượng Tọa Thích Như   Điển, 
Phương Trượng Chùa Viên Giác. 

 

T 
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� Thích NhÜ ñi‹n 
 

TÜªng niŒm anh nhÜ là m¶t c¶ng 
tác viên chính thÙc cûa báo Viên Giác 
Çã hÖn 10 næm qua tåi xÙ ñÙc nÀy. Tôi 
không bi‰t là Çã g¥p anh tØ dåo nào và 
cÛng không nh§ là nh»ng ngày anh Çã 
Ç‰n v§i chùa Viên Giác và báo Viên 
Giác ra sao; nhÜng nh§ rÃt rõ, Huy 
Giang là m¶t PhÆt Tº thuÀn thành Çã 
quy y Tam Bäo v§i pháp danh là ThiŒn 
Chánh. 

CuÓi tháng 3 næm 2004 vØa qua, 
sau khi nhÆp thÃt ª Úc vŠ, tôi có ÇÜ®c 
ÇiŒn thoåi cûa anh cho bi‰t là anh Çã 
bÎ bŒnh xÖ gan Ç‰n th©i kÿ thÙ 3 và 
ch¡c r¢ng không còn sÓng bao lâu 
n»a. Tôi nghe nhÜ ng« ngàng. Vì lë 
Huy Giang vÅn còn sáng tác ÇŠu và 
vÅn còn mân mê nh»ng vÀn thÖ cho 
trang Hoa PhÜ®ng cÛng nhÜ Çó Çây 
trên các tÆp san Viên Giác. Tôi nghe 
ti‰ng anh nói rÃt nhË và cuÓi cùng anh 
bäo r¢ng: "Con xin ThÀy cho con m¶t 
l©i khuyên". 

Tôi nói: NhÜ anh bi‰t Çó! Cu¶c Ç©i 
nÀy bän chÃt cûa nó là vô thÜ©ng, luôn 
luôn thay Ç°i. Không có gì vïnh cºu cä. 
"Quá khÙ là nh»ng gì Çã trôi qua. VÎ lai 
là nh»ng gì chÜa Ç‰n. Còn hiŒn tåi thì 
thay Ç°i trong tØng sát na sanh diŒt". 
Do vÆy mà hãy š niŒm viŒc ch‰t chÌ là 
m¶t trång thái thay Ç°i bŠ ngoài cûa 
thân xác. Ví nhÜ ta m¥c chi‰c áo m§i 
khác mà thôi! Không có gì Ç‹ lo âu. 
M†i viŒc anh nên thu x‰p cho g†n, nh§ 
câu niŒm PhÆt n¢m lòng và ª Çây m‡i 
sáng tøng kinh Læng Nghiêm tôi së cÀu 
nguyŒn cho anh. 

Sau khi bi‰t tin nhÜ th‰, tôi có nói 
chú Sanh ngÜ©i thÜ kš cûa væn phòng 
chùa Viên Giác liên låc v§i anh Hòa, 
Chû bút và nh© anh Hòa loan tin Ç‰n 
các væn thi h»u khác tåi Âu Châu Ç‹ 
chung l©i cÀu nguyŒn cho anh. 

RÒi sau Çó Chi H¶i PhÆt Tº VNTN 
tåi Rottweil có t° chÙc khóa tu bát 
quan trai tåi Schramberg, ÇÎa phÜÖng 
nÖi anh cÜ ngø, tôi Çã Ç‰n và Huy 
Giang Çã Ç‰n g¥p tôi 2 lÀn vào ngày 
thÙ bäy và ngày chû nhÆt cûa cuÓi 
tháng 3 næm 2004. Tôi thÃy anh y‰u 
l¡m. ñôi m¡t vÅn long lanh và trong 
bu°i giäng hôm Çó tåi h¶i trÜ©ng, tôi có 
nói vŠ Huy Giang cho m†i ngÜ©i nghe. 

Bác ThiŒn HÆu và VÛ Nam sau Çó có 
Ç‰n nhà anh Ç‹ thæm hÕi. 

NhiŠu ngÜ©i mách bäo cho anh 
nhiŠu phÜÖng pháp ch»a trÎ theo thuÓc 
Nam. Vì thuÓc Tây, Bác sï Çã chåy 
không chÎu ch»a n»a. Th‰ là bác ThÎ 
Tâm Ngô Væn Phát, H¶i TrÜªng H¶i 
PhÆt Tº VNTN tåi ñÙc cÛng Çã sÓt 
s¡ng hÕi thæm và tr® duyên thuÓc men 
cho anh trong khi Çang bÎnh. Anh cäm 
Ç¶ng l¡m. Vì có nhiŠu ngÜ©i chæm sóc 
Ç‰n cho mình. Không nh»ng th‰ khi 
thân mình bÎ bÎnh, ít Ç‹ š Ç‰n, mà 
nghe ai bÎnh, Huy Giang cÛng Çã gªi 
l©i thæm hÕi tÆn tình. ThÆt là nh»ng cº 
chÌ sau cùng cûa m¶t Ç©i ngÜ©i quá 
ÇËp. 

Tôi có an ûi Huy Giang nhiŠu viŒc 
d¿a theo tinh thÀn cûa ñåo PhÆt ÇÓi 
diŒn v§i tº sinh và Huy Giang Çã hoàn 
toàn chÃp nhÆn. Vì anh là m¶t PhÆt Tº 
thuÀn thành. DÀu cho trÜ§c Çó Huy 
Giang có là "anh hùng xa l¶" Çi chæng 
n»a, mà nh»ng ngÜ©i Çã n¡m v»ng 
giáo lš nhà PhÆt rÒi, thì nh»ng ngÜ©i 
Çó bi‰t trân quš là dÜ©ng bao!!! 

Cách Çó chØng vài tuÀn tôi có ÇiŒn 
thoåi thæm Huy Giang và ÇÜ®c bi‰t anh 
có chÜÖng trình là tháng 8 næm nÀy së 
ÇÜa v® con vŠ quê hÜÖng Ç‹ tìm cách 
ch»a trÎ. Tôi nghe gi†ng cûa Huy 
Giang y‰u l¡m, nhÜng cÓ an ûi v‡ vŠ 
và trong tâm nghï r¢ng ch¡c không còn 
hy v†ng gì nhiŠu. Tuy nhiên theo tinh 
thÀn quš tr†ng s¿ sÓng, tôi có nói v§i 
Huy Giang câu tøc ng» cûa Nga r¢ng: 

"MÃt tiŠn là ch£ng mÃt gì cä. MÃt 
danh d¿ là mÃt m¶t phÀn l§n cûa cu¶c 
Ç©i. ChÌ có mÃt s¿ hy v†ng v§i niŠm tin 
yêu, thì kÈ Çó m§i là kÈ mÃt tÃt cä". 

Quä thÆt s¿ hy v†ng và niŠm tin rÃt 
quan tr†ng. KÈ nào sÓng trong Ç©i nÀy 
mà thi‰u Çi hai Ç¥c Çi‹m nÀy, quä thÆt 
là m¶t ngÜ©i nghèo nàn, không còn ai 
nghèo hÖn nhÜ th‰ ÇÜ®c n»a cä. Huy 
Giang cÛng Çã vin vào s¿ hy v†ng Ãy, 
nghïa là vŠ quê hÜÖng ch»a trÎ có lë 
bÎnh tình së thuyên giäm hÖn. Nên anh 
cÛng Çang chuÄn bÎ cho tÜ th‰ trª vŠ. 

GÀn Ç‰n cuÓi tháng 6 thì tôi nghe 
tin anh ñan Hà vŠ h†p báo Viên Giác 
tåi chùa báo tin là Huy Giang Çã tái 
nhÆp viŒn và bây gi© Çã cÃt ti‰ng nói 
không còn ÇÜ®c n»a, y‰u l¡m rÒi. Th‰ 
rÒi Huy Giang thi‰p Çi trong giÃc ngû 
thiên thu vào ngày 24 tháng 6 næm 

2004 tåi bŒnh viŒn và tØ Çó ª nhà Çã 
liên låc v§i chùa, ThÀy Hånh TÃn Çã 
cho tôi bi‰t và tôi Çã coi ngày làm lÍ 
tiÍn ÇÜa Huy Giang vào 29 tháng 6 
næm 2004. 

Trên ÇÜ©ng Çi xuÓng Schramberg 
Ç‹ ÇÜa Huy Giang vŠ v§i PhÆt có tôi, 
ThÀy Minh Tâm tØ ƒn ñ¶, ThÀy Hånh 
TÃn, chú Hånh TuŒ, ñÒng Tâm, anh 
Phù Vân NguyÍn Hòa và ñåo h»u 
Nh¿t Tr†ng TrÀn Væn Minh. Chúng tôi 
Çã nh¡c vŠ nh»ng k› niŒm v§i anh VÛ 
Ng†c Long, v§i Huy Giang, v§i ñan Hà 
và nhÃt là bài "Nh»ng Nø Hoa BÀn" 
m§i Çây VÛ Nam vi‰t vŠ Huy Giang 
trong sÓ báo Viên Giác tháng 6 næm 
2004. Không bi‰t bài Ãy anh Çã Ç†c 
ÇÜ®c chÜa? N‰u Çã Ç†c ÇÜ®c rÒi trÜ§c 
khi anh nh¡m m¡t ch¡c là anh së b¢ng 
lòng l¡m. 

ñ‰n nhà Huy Giang vào tÓi hôm 28 
tháng 6 thì Çã thÃy Ni SÜ NhÜ Viên và 
nhiŠu ngÜ©i Çã tø tÆp nÖi Çây Ç‹ tøng 
kinh cÀu nguyŒn cho anh và trông ai 
cÛng ÇÜ®m vÈ buÒn. NhÃt là v® chÒng 
anh Hoàng tåi Ý. H† là nh»ng bån væn 
nghŒ v§i nhau qua thÖ væn và hát tân 
nhåc. Nh»ng bài thÖ cûa Huy Giang 
vi‰t vŠ mË hình nhÜ Çã ÇÜ®c anh 
Hoàng ph° nhåc và hôm Çó anh 
Hoàng cÛng Çã hiŒn diŒn. M¶t hÒi 
ThiŒn Mãn mang låi cho tôi m¶t 
chÜÖng trình dày kín cûa ngày mai 
trong lÍ tÓng táng. Tôi Çã nhuÆn låi 
m¶t lÀn n»a, Ç‹ m†i viŒc ÇÜ®c ti‰n 
hành Çúng vào 11 gi© và chÃm dÙt lúc 
12 gi© trÜa ngày 29 tháng 6 næm 2004 
Ãy. 

Cä nhà quÿ tåi nghïa ÇÎa Çông 
nghËt ngÜ©i ViŒt và ñÙc. ñÀu tiên 
ThiŒn Mãn lên Ç†c chÜÖng trình cûa 
tang lÍ. Sau Çó ông bà Ç« ÇÀu cho anh 
lên có vài l©i tiÍn biŒt lÀn cuÓi và mª 
nhåc tiÍn ÇÜa. Sau Çó chúng tôi có vài 
l©i v§i Huy Giang b¢ng ti‰ng ViŒt, ThÀy 
Hånh TÃn Çã dÎch sang ti‰ng ñÙc. RÒi 
lÍ cÀu siêu ng¡n g†n và ti‰p theo là 
nh»ng bài Çi‰u væn cûa anh TØ 
Nguyên Ç‰n tØ Paris Çåi diŒn cho 
Trung Tâm Âu Châu / Væn Bút ViŒt 
Nam Häi Ngoåi, cûa anh Phù Vân 
NguyÍn Hòa chû bút báo Viên Giác, 
cûa Chi H¶i PhÆt Tº VNTN tåi 
Reutlingen, Rottweil, Mannheim, ông 
chû hãng nÖi anh làm viŒc. Nhà thÖ 
ñan Hà Çã có m¶t bài thÖ tiÍn biŒt anh 
rÃt cäm Ç¶ng. RÒi v® anh Huy Giang 
Çã lên cäm Ön m†i ngÜ©i. Sau Çó m‡i 
ngÜ©i m¶t nén nhang lên trÜ§c quan 
tài cûa anh bên cånh ti‰ng nhåc buÒn 
và cÀu nguyŒn cho anh vŠ bên kia th‰ 
gi§i an lành cûa ñÙc TØ Phø A Di ñà. 
Tuy anh Çã ch‰t; nhÜng tinh thÀn anh 
vÅn còn sÓng v§i m†i ngÜ©i. NhÃt là 
nh»ng tác phÄm cûa anh còn Ç‹ låi 
cho Ç©i. Tuy không là nh»ng áng væn 

 

Nh»ng ngày cuÓi cùng cûa nhà 

thÖ Huy Giang 
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tuyŒt tác; nhÜng Çó là tÃt cä nh»ng s®i 
tÖ lòng mà Huy Giang Çã rút ra và dŒt 
nên nh»ng gÃm hoa Ç‹ hy hi‰n cho 
Ç©i. 

M†i ngÜ©i ra vŠ và chúng tôi vŠ låi 
nhà Ç‹ làm lÍ trí linh. Trên bàn th© cûa 
Huy Giang có tÃm liÍn treo Çó, do Ban 
Biên TÆp Báo Viên Giác Çi Çi‰u v§i 4 
ch» trích ra tØ sám Quy Mång là: 
ñÒng Viên Chûng Trí". ñúng là th‰ 
"Cùng ÇÀy Çû håt giÓng trí tuŒ". ñây 
là Ü§c muÓn cûa Ban Biên TÆp cÛng 
nhÜ cá nhân tôi là m¶t sáng lÆp Chû 
NhiŒm cûa báo Viên Giác tØ hÖn 25 
næm nay. 

Cái trí tuŒ bát nhã Ãy m§i là trí tuŒ 
siêu viŒt mà m†i ngÜ©i cÀn h¶i nhÆp 
vào Ç‹ ÇÜ®c chÜ BÒ Tát hóa Ç¶, chÜ 
PhÆt cäm thông và bi‰t Çâu ª m¶t Çóa 
hoa hÒng liên nào Çó, Huy Giang Çang 
mÌm cÜ©i vì bi‰t r¢ng mình Çã vào cõi 
vô sanh, còn nh»ng ngÜ©i Çang h¶ 
niŒm cho mình Çó ÇŠu là nh»ng ngÜ©i 
không ai xa lå cä. Nào ñan Hà, anh 
Bác sï Minh, anh Hòa, VÛ Nam, bác 
HiŠn, anh Lš, ThiŒn Mãn, anh Hoàng, 
v® con mình v.v... ch¡c là Huy Giang 
së nghï r¢ng mình là ngÜ©i hånh phúc 
nhÃt. Vì khi ra Çi Çã có rÃt nhiŠu ngÜ©i 
Ç‰n ÇÜa tiÍn. N‰u mình Çi sau h† thì 
không bi‰t r¢ng ai së là kÈ tiÍn ÇÜa 
mình. 

Gió vÅn th°i, mÜa vÅn bay, nhÜng 
bÀu tr©i vÅn trong sáng. Ánh sáng Ãy 
lòe lên rÒi ch®t t¡t. Mây Çen kéo qua 
rÒi bay vŠ ª m¶t phÜÖng tr©i vô ÇÎnh 
nào Çó Çã mang theo cä tÜ tÜªng cûa 
chúng tôi và tâm thÙc cûa Huy Giang 
hòa quyŒn vào Ç‹ tiÍn ngÜ©i ra Çi lÀn 
cuÓi vào chÓn hÜ vô tÎch mÎch Ãy. 

Sáng s§m hôm 29 tháng 6 næm 
2004 khi tôi Çi ngang qua b‰p thì v® 
Huy Giang khoe v§i tôi r¢ng:"ThÀy Öi! 
Anh Huy Giang Çã vŠ thæm nhà, thæm 
con Çó".  

Tôi hÕi låi: Sao chÎ bi‰t? Thì chÎ 
bäo r¢ng: "Có con bÜ§m vàng Çã bay 
ÇÆu thÆt lâu trên cánh vai cûa con". 

ñó là s¿ mong Ü§c Ç®i ch© nó th‹ 
hiŒn qua nhiŠu hình thÙc khác nhau 
nhÜ th‰. Bi‰t Çâu Huy Giang Çã hóa 
bÜ§m Ç‹ vŠ thæm nhà và thæm m†i 
ngÜ©i chung quanh mình Çang lo cho 
mình có m¶t Çám tang thÆt ÇÀy Çû š 
nghïa, mà bình thÜ©ng ch¡c gì nhà 
mình Çã tø h†p ÇÜ®c Çông ngÜ©i nhÜ 
th‰! 

Trang kinh Çã khép låi, chúng tôi 
lÀn lÜ®t tå tØ bao nhiêu ngÜ©i quen bi‰t 
Ç‹ ra vŠ. ñây không phäi là lÀn ÇÀu tôi 
Çi d¿ Çám tang. Vì s¿ ch‰t cûa ngÜ©i 
PhÆt Tº nhiŠu khi tôi cÆn kŠ hÖn là s¿ 
sÓng. Không phäi tôi dºng dÜng v§i s¿ 
ch‰t nhÜ nh»ng Bác sï giäi phÅu. Mà 
cÙ m‡i m¶t ngÜ©i quen trong Ç©i ra Çi 
nhÜ th‰, mình bi‰t r¢ng nay mai së 

Ç‰n phiên mình. Tôi không s® ch‰t. Vì 
ch‰t là m¶t ÇiŠu b¡t bu¶c. NhÜng m¶t 
ÇiŠu tôi luôn tâm niŒm r¢ng: Cu¶c Ç©i 
nÀy ng¡n ngûi l¡m; nên làm cái gì có 
th‹ làm ÇÜ®c. Không nên gây oán thù 
Çau kh° cho nhau, mà hãy dùng tình 
thÜÖng và trí tuŒ Ç‹ mÀm mÓng thiŒn 
lÜÖng së m†c lên ÇÀy kh¡p cõi nhân 
sinh nÀy thì ai ai sÓng nÖi Çây cÛng 
ÇŠu ÇÜ®c l®i låc và sÓng trong s¿ tÌnh 
thÙc, chÙ không phäi cånh tranh nhau 
Ç‹ chºi b§i lÅn nhau, måt sát nhau cho 
thÆm tŒ, rÒi mai Çây ta së ÇÜ®c gì? Có 
th‹ thÃy có th‹ nghe nhÜ nh»ng câu 
trong bài TÓng Táng nhÜ vÀy: 

"Thông minh tài trí anh hùng 
Si mê dåi d¶t cÛng chung m¶t gò 
Bi‹n trÀn nhiŠu n‡i gay go 
Mau mau nhË bÜ§c qua Çò sông 

mê... 
. . . . . 
Không ân, không oán, không sÀu 
Không già, không ch‰t, có Çâu luân 

hÒi 
Tánh xÜa nay Çã tÕ rÒi 
GÜÖng xÜa nay Çã lau chùi trÀn ô 
Tu hành phäi Ç®i ki‰p mô 
NguÒn tình, b‹ ái Çã khô bao 

gi©...." 
ñúng là th‰. Có sinh ra thì phäi có 

già, có bÎnh và có ch‰t và chÌ có nh»ng 
ngÜ©i hi‹u ÇÜ®c giá trÎ cûa s¿ ch‰t thì 
m§i can Çäm chÃp nhÆn. Còn Ça phÀn 
vÅn còn s® ch‰t và luy‰n ti‰c không 
bi‰t bao nhiêu viŒc ª Ç©i nên khi ch‰t 
Çâu có an tâm. Nào cûa cäi, tình yêu, 
m¶t th©i danh v†ng... nhÜng nh»ng thÙ 
Ãy Çâu có thÆt, nhÜ äo änh phù du; 
mÃy ai n¡m b¡t ÇÜ®c lš vô thÜ©ng cûa 
tåo hóa. KÈ nào hi‹u ÇÜ®c và chÃp 
nhÆn nh»ng th¿c t‰ kh° Çau Ãy, tÙc Çã 
chÃp nhÆn ÇÜ®c cu¶c Ç©i và tØ Çó 
hÜ§ng Ç©i mình vào m¶t cu¶c sÓng 
khác tÓt ÇËp hÖn. Vì ch‰t không phäi là 
h‰t. 

Huy Giang là m¶t con ngÜ©i nhÜ 
th‰. Anh Çã chÃp nhÆn ra Çi, thuÆn th‰ 
vô thÜ©ng. Vì lë có sinh ra, tÃt phäi có 
ngày bi‰n Ç°i Ç‹ tÒn tåi, rÒi vïnh viÍn 
ra Çi. ñó là thành, trø, hoåi, không. 
Thân cát bøi xin trä vŠ v§i cát bøi. Tóc 
cûa trÀn th‰ xin gªi låi nÖi trÀn th‰. ÷n 
nghïa cûa cha mË xin trao låi cho mË 
cha. ChuyŒn trÀn gian xin gác låi bên 
tai, không còn giÆn h©n, ân oán mà 
Huy Giang Çã nhË gánh vân du vŠ nÖi 
cõi PhÆt. 

 
Mong r¢ng ñÙc TØ Phø A Di ñà 

PhÆt së phóng hào quang ngÛ s¡c Ç‹ 
ti‰p Ç¶ PhÆt Tº ThiŒn Chánh TrÀn 
Ng†c Bé bút hiŒu Huy Giang sinh næm 
K› Sºu (1949) vŠ nÖi tÎnh cänh låc 
bang Ç‹ ti‰p tøc nghe pháp cûa chÜ vÎ 

BÒ Tát và chÜ vÎ thiŒn h»u trí thÙc nÖi 
chín phÄm liên hoa Ãy. 

Tåi Çây, nÖi chÓn nÀy tôi có vài l©i 
gªi Ç‰n anh, là m¶t bån væn, m¶t ngÜ©i 
ÇŒ tº Çã quy y, m¶t PhÆt Tº thuÀn 
thành v§i Çåo, m¶t ngÜ©i Çã hi‹u lš vô 
thÜ©ng, có có không không nhÜ nh»ng 
vÀn thÖ cûa xÙ Hu‰ thuª nào. 

Træm næm trÜ§c thì ta ch£ng có 
Træm næm sau có cÛng nhÜ không 
Cu¶c Ç©i s¡c s¡c không không 
Træm næm còn låi tÃm lòng tØ bi. 
 
ñó là nh»ng l©i nguyŒn cÀu tÓt ÇËp 

nhÃt ÇÓi v§i Huy Giang và mong anh 
luôn ÇÜ®c an låc dÀu ª bÃt cÙ nÖi nào. 

 

NgÜ©i lính chi‰n  
ViŒt Nam C¶ng Hòa 
Vi‰t gºi HÜÖng HÒn Huy Giang 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nh§ bän Dân Ca thuª thi‰u th©i 
MÖ làm "Lính Chi‰n" m¶ng xa xôi 
Khi nhìn anh Lính ngoài biên äi 

Vác súng hiên ngang dáng tuyŒt 
v©i 

 
M¥t trÆn còn nhÜ vang bÜ§c chân 

Giày "xô" vang d¶i bÜ§c chinh 
nhân 

ThŠ mang dÛng cäm ngæn quân 
ÇÎch 

-Quân ñ¶i MiŠn Nam th¡ng nh»ng 
lÀn... 

 
ñ†c trang "HÒi Kš" khi lâm trÆn 

Gi»a vòng lºa Çån vÅn xung phong 
Chí trai cÜÖng quy‰t tròn câu thŒ 

"Gi» v»ng Quân Kÿ" trÜ§c bão 
giông" 

 
NhÜng mŒnh tr©i muÓn th‰! than 

ôi! 
ñành chÌ cam tâm trÜ§c rã r©i 

Suy luÆn trÜ§c sau tròn nhiŒm vø 
Riêng mình kiêu hãnh v§i mình 

thôi! 
 

� Vân NÜÖng Lê Ng†c ChÃn 
Sarlat, ngày 5 tháng 7 næm 2004 
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"PhÓ 
NhÕ" 
v¡ng 

ngÜ©i ... 

"Ng¿a Phi 
ñÜ©ng Xa" 

 
 

Phù Vân 
 
(Những cảm niệm vi‰t về ngÜ©i em væn nghŒ  Huy Giang) 
 
 

au lÍ tiÍn ÇÜa hÜÖng linh cûa Huy Giang tåi nghïa 
trang Sulgen, tôi m§i ch®t thÃy ngÆm ngùi ti‰c 

thÜÖng con "phÓ nhÕ" Çã v¡ng bóng "ng¿a phi ÇÜ©ng xa".  
"PhÓ nhÕ" là ÇÎa danh ÇÜ®c Huy Giang ghi vào cuÓi bài 

vi‰t cùng v§i th©i gian sáng tác. CÛng nhÜ tôi, m¶t Çôi khi 
cÛng ghi vào cuÓi bài cûa mình "ThÃt SÖn, ngày...". N‰u cái 
ÇÎa danh "PhÓ nhÕ" cûa Huy Giang chÌ là m¶t hình thÙc 
trang trí cho bài vi‰t, Ç¶c giä ch£ng có gì phân vân; thì cái 
danh tØ ThÃt SÖn cûa tôi låi tåo ra s¿ chú š và có khi gây 
ng¶ nhÆn. Có nhiŠu b¢ng h»u và Ç¶c giä Çã th¡c m¡c hay 
vi‰t thÜ hÕi thæm, vì cÙ tin r¢ng tôi Çã vŠ ViŒt Nam và vi‰t 
bài tØ núi ThÃt SÖn; nhÜng thÆt ra vùng tôi Çang cÜ ngø còn 
có tên là Siebenbergen, có nghïa là bäy núi tÙc là thÃt sÖn. 

"Ng¿a phi ÇÜ©ng xa" là cái ti‹u danh cûa Huy Giang tØ 
m¶t th©i... bia rÜ®u xa xÜa, tØ m¶t thuª làm lính "ba gai" 
trong m¶t ÇÖn vÎ trinh sát. ñ©i lính mà, rày Çây mai Çó, nay 
sÓng mai ch‰t nào ai bi‰t ÇÜ®c. Hôm nay Çang chung chén 
rÜ®u vui cÜ©i v§i ÇÒng Ç¶i, ngày mai bi‰t Çâu låi rÜng rÜng 
dòng lŒ gói xác bån vào tÃm poncho. Thôi, nâng m¶t cÓc, 
làm m¶t ly cho Ãm lòng chi‰n sï "ng¿a phi ÇÜ©ng xa", thân ai 
nÃy gi», hÒn ai nÃy lo. Bom Çån vô tình, kÈ thù rình rÆp. 
Phäi can Çäm, phäi lì l®m, vào sinh ra tº, tìm cái sÓng trong 
cái ch‰t! Men cay và tình ÇÒng Ç¶i là chÃt liŒu cho cu¶c 
chi‰n ÇÃu Ç‹ tìm cái sÓng cho chính bän thân mình. Chi‰n 
tranh tàn khÓc, ch‰t chóc Çiêu tàn. Phäi sáng suÓt, phäi 
dÛng mãnh, l¡m lúc còn phäi tàn Ç¶c vô tình! RÒi sau Çó 
cÛng lÃy rÜ®u Ç‹ tìm quên nh»ng n‡i xót Çau æn næn... ñ©i 
lính mà, súng Çån là v® con, lÜu linh trên bÓn Vùng Chi‰n 
ThuÆt; nay núi rØng, mai häi Çäo. Nh»ng lÀn dØng quân, b° 
sung quân sÓ; nh»ng ngày ng¡n ngûi vŠ phép, vui khi thÃy 
hÆu phÜÖng an bình, buÒn khi thÃy xã h¶i cuÒng loån, xa 
hoa... RÒi cÛng lÃy bia rÜ®u làm vui trong nh»ng lÀn h¶i ng¶ 
v§i b¢ng h»u ngày xÜa còn chung l§p chung trÜ©ng, cÛng 
"ng¿a phi ÇÜ©ng xa", hÒn ai nÃy gi», mång ai nÃy lo! ñ©i lính 
mà! Huy Giang làm thân lính chi‰n, dân Thûy Quân Løc 
Chi‰n, không th‹ tránh ÇÜ®c nh»ng cu¶c rÜ®u Çua "ng¿a phi 
ÇÜ©ng xa" sau nh»ng trÆn chi‰n ÇÃu thäm khÓc v§i ÇÎch... 

RÒi th©i th‰ Ç°i thay, næm 1975 tan hàng rã ngÛ, anh 
lính tên Bé t¿ Nam, hiŒu Huy Giang, sinh næm 1949 tåi 
Råch Giá, gÓc Thi‰u Sinh Quân Çi Thûy Quân Løc Chi‰n, 
Çang cùng v§i ÇÒng Ç¶i trú Çóng tåi Çäo Phú QuÓc, vÜ®t 

bi‹n qua Thái Lan. NÖi xÙ lå quê ngÜ©i, trong tråi tåm cÜ tÙ 
cÓ vô thân, thÜ©ng bÎ tøi côn ÇÒ Thái Lan Ç‰n hà hi‰p; m¶t 
lÀn chÙng ki‰n cänh m¶t nhóm bøi Ç©i Thái Lan Çang hành 
hung m¶t ngÜ©i dân lành. Trong khi nh»ng ngÜ©i trong tråi 
s® sŒt không dám can thiŒp, thì Huy Giang sôi søc dòng 
máu nghïa hiŒp "gi»a ÇÜ©ng thÃy chuyŒn bÃt bình ch£ng 
tha", nhäy ra làm ngÜ©i hùng "cÙu kh°n phò nguy" cho 
ngÜ©i bån cùng tråi chÜa quen. "Hai ch†i m¶t không ch¶t 
cÛng què", huÓng chi ÇÖn thân Ç¶c mã mà låi chi‰n ÇÃu v§i 
5, 6 tên cô hÒn các Çäng. HÒi trÜ§c các nhà báo VNCH 
thÜ©ng hay tÜ©ng thuÆt vŠ k‰t quä cûa chi‰n trÜ©ng quÓc 
c¶ng nhÜ sau: " ... ÇÎch rút lui Ç‹ låi trên chi‰n trÜ©ng hàng 
træm súng Çån và mÃy chøc Çôi giày boot de saut...", bây gi© 
thì "... sau khi b†n côn ÇÒ rút lui, Ç‹ låi trên hiŒn trÜ©ng m¶t 
Huy Giang n¢m th£ng c£ng!...". CÛng may, chúng tÜªng 
Huy Giang ch‰t rÒi nên m§i bÕ Çi, còn không thì anh ta cÛng 
Çã th¿c s¿ bÕ mång trên ... chi‰n trÜ©ng Thái Lan tØ næm 
1976 rÒi!  

Hình nhÜ Ç‰n cuÓi næm 1976 hay ÇÀu næm 1977 Huy 
Giang ÇÜ®c ÇÎnh cÜ tåi Bremen / ñÙc và sau Çó låi Ç‰n trong 
tråi tåm cÜ Ulm và tØ næm 1979 Huy Giang cùng v§i vài anh 
em, trong Çó có vài ÇÒng Ç¶i cÛ, ÇÜ®c ông bà Hermann 
Kuhn nhÆn vŠ Schramberg, là nÖi ông ta cÜ ngø làm con 
nuôi. Ông Kuhn, trÜ§c Çây là m¶t công chÙc có th‰ l¿c và 
gi» m¶t chÙc vø quan tr†ng cûa chính quyŠn sª tåi, Çã h‰t 
sÙc tÆn tâm giúp Ç« cho nh»ng gia Çình ViŒt Nam do ông bà 
bäo tr®. NgÜ©i ViŒt, v§i bän chÃt hiŠn hòa, vui vÈ, tr†ng 
nhân nghïa và luôn luôn bi‰t Ön, nên ÇÜ®c dân bän xÙ nÖi 
Çây h‰t sÙc thÜÖng m‰n.   

Nhìn låi hÖn 25 næm vŠ trÜ§c, nh»ng ngÜ©i anh em nhÜ 
Huy Giang ÇŠu còn rÃt trÈ, Ç¶c thân. Sau gi© tan trÜ©ng, sau 
gi© làm viŒc hay vào nh»ng bu°i cuÓi tuÀn anh em thÜ©ng tø 
tÆp låi v§i nhau, trao Ç°i nh»ng khó khæn trong Ç©i sÓng 
hiŒn tåi Ç‹ góp š hay k‹ låi cho nhau nghe nh»ng k› niŒm 
cÛ cho vÖi b§t nh»ng nh§ thÜÖng vŠ quê hÜÖng ÇÃt nÜ§c... 
RÒi låi chén chú chén anh, cÛng "ng¿a phi ÇÜ©ng xa" hÒn ai 
nÃy gi», thân ai nÃy lo! Có khi Huy Giang kéo Ç‰n m¶t 
Restaurant cûa m¶t ngÜ©i bån quen vào lúc nºa Çêm. Quán 
v¡ng khách, anh em bån tâm tình trong n‡i buÒn viÍn xÙ. 
ThuÓc lá làm cho n‡i thao thÙc càng thêm cay Ç¡ng, rÜ®u 
không làm ch‰t n‡i quånh hiu, chÌ làm cho kÈ thÃt cÖ l« vÆn 
càng thêm tûi h° vong thân. CÛng Çành. UÓng Ç‹ lãng quên 
Ç©i, uÓng Ç‹ bôi xóa tình ngÜ©i. UÓng Ç‹ không còn nh§ 
Ç‰n nh»ng hình änh bÕ ngÛ cûa cÃp chÌ huy. UÓng Ç‹ 
không còn nh§ Ç‰n nh»ng l©i hÙa hËn dÓi gian cûa cÃp lãnh 
Çåo thŠ sát cánh chi‰n ÇÃu v§i binh sï các cÃp Ç‹ cÓ gi» lÃy 
tØng tÃc ÇÃt quê hÜÖng. UÓng Ç‹ không thÃy mình cÛng có 
m¶t phÀn trách nhiŒm ÇÓi v§i quê hÜÖng ÇÃt nÜ§c...  

Tôi bàng hoàng khi ÇÜ®c ThÀy Hånh TÃn, Trø trì chùa 
Viên Giác, báo tin Huy Giang Çã qua Ç©i vào m¶t bu°i sáng 
mùa hå, 7 gi© 13 phút ngày 24.6.2004. Hôm qua mÜa bão 
suÓt Çêm, sáng nay màn mÜa còn giæng trên bÀu tr©i u ám 
và còn Ü§t sÛng trên cÕ cây. Tôi ngÆm ngùi ti‰c thÜÖng 
ngÜ©i em væn nghŒ m§i 55 tu°i ÇÀu Çã không th¡ng ÇÜ®c 
cÖn bŒnh viêm gan  Hépathetic C hành hå trong mÃy tháng 
tr©i. BŒnh tình phát hiŒn quá trÍ, khi ÇÜ®c ÇÜa vào bŒnh viŒn 
Rottweil, chÌ ÇiŠu trÎ m¶t th©i gian ng¡n thì Bác sï cÛng 
"chåy" và trä låi vŠ nhà ... Ç‹ ch© m¶t phép lå nhiŒm mÀu 
hÖn! NhÜng "còn nÜ§c thì còn tát", "h»u s¿ vái tÙ phÜÖng", 
nên các loåi dÜ®c thäo, các toa thuÓc ÇŠu ÇÜ®c b¢ng h»u tØ 
kh¡p phÜÖng tr©i gªi vŠ t§i tÃp; các vÎ danh y lang tây lang 
ta cÛng ÇÜ®c gi§i thiŒu. Tôi Çã liên låc ÇiŒn thoåi h¢ng tuÀn, 
có khi nói chuyŒn ÇÜ®c v§i Huy Giang, gi†ng nghe rÃt suy 
nhÜ®c, nhÜng phÀn nhiŠu hÕi thæm tình hình sÙc khÕe cûa 
Huy Giang qua chÎ Sáu Rau DzŠnh. Tôi Çã thông tin cho 

S 

Nhà thÖ Huy Giang 
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anh chÎ em væn h»u các nÖi, tØ các thành viên cûa Báo Viên 
Giác cho Ç‰n m¶t sÓ thành viên cûa Trung Tâm Âu Châu, 
Væn Bút ViŒt Nam Häi Ngoåi mà tôi có ÇÎa chÌ Email. CÖ kh° 
cho chÎ Sáu Çã phäi vÃt vä ngÜ®c xuôi Ç‹ mong cÙu chÒng 
thoát qua cÖn båo bŒnh. Cái hy v†ng cuÓi cùng là ÇÜ®c thay 
gan, nhÜng ch© Ç®i Ç‹ có ÇÜ®c m¶t lá gan không phäi là 
chuyŒn dÍ, nên khi nghe tin bŒnh viŒn Uniklinik Tübingen Çã 
ch»a lành m¶t trÜ©ng h®p tÜÖng t¿, chÎ Sáu låi næn nÌ cho 
chÒng ÇÜ®c ÇÜa vŠ ÇiŠu trÎ tåi nÖi này. Sau m¶t tuÀn n¢m 
viŒn, bác sï báo tin cho ngÜ©i nhà hãy chuÄn bÎ lo hÆu s¿... 
Trong th©i gian ng¡n ngûi này, hình hài chÌ còn là da b†c 
xÜÖng, Huy Giang có khi Çã rÃt tÌnh táo nhÆn diŒn ÇÜ®c 
ngÜ©i thân Ç‰n thæm vi‰ng, ho¥c d¥n dò v® con và x‰p Ç¥t 
chuyŒn gia Çình; có khi mê mŒt Ç‰n ngÃt xÌu... Và cuÓi cùng 
Huy Giang Çã ngû yên ngàn Ç©i trong vòng tay yêu thÜÖng 
cûa chÎ Sáu.  

MÃy hôm sau, tôi thu x‰p công viŒc Ç‹ vŠ chùa, tháp 
tùng cùng quš ThÀy vŠ lo tang lÍ cho Huy Giang tåi 
Schramberg. Chuy‰n Çi này, m¶t mình, n¥ng nŠ tâm tÜªng. 
Tr©i m§i vào hå, nhÜng lånh, mÜa n¡ng bÃt thÜ©ng. Khi xe 
tôi vØa m§i ra xa l¶, thì tr©i Ç° mÜa; cÖn mÜa d¢ng dai 
không dÙt. Có khi mÜa thÆt l§n, xÓi xä không còn thÃy rõ 
con ÇÜ©ng trÜ§c m¥t. Tôi nghï Ç‰n nh»ng cÖn mÜa dÀm tåi 
Hu‰, hay nh»ng cÖn mÜa bÃt ch®t tåi Sàigòn. Vào khoäng 
th©i gian này cûa 24 næm trÜ§c, tôi Ç¥t nh»ng bÜ§c chân 
ÇÀu tiên trên xÙ này Ç‹ làm chÙng tích cho m¶t cu¶c sÓng 
lÜu vong. Tôi Çã hÒi tÜªng nh»ng mÃt mát, nh»ng ngÜ©i Çã 
bÕ mình trên bi‹n cä Ç‹ tìm t¿ do. CÛng nhÜ hôm nay, trên 
suÓt quãng ÇÜ©ng vŠ chùa chÜa ÇÀy 200 cây sÓ, tôi cÛng Çã 
hÒi tÜªng Ç‰n s¿ "ra Çi" cûa Huy Giang. Ra Çi là m¶t giäi 
thoát trong lë vô thÜ©ng cûa tåo vÆt, trong thành trø hoåi 
không cûa giáo pháp nhà PhÆt. Có lë sau m¶t th©i gian khá 
dài trôi n°i k‹ tØ ngày r©i bÕ quê hÜÖng, tôi Çã cÜu mang k› 
niŒm, Çeo Ç£ng niŠm Çau, v†ng tÜªng vŠ cÓ hÜÖng, d¢n v¥t 
tra vÃn lÜÖng tâm, Çánh Ç¶ng lÜÖng tri Ç‹ cÓ thôi thúc mình 
phäi làm ÇÜ®c m¶t viŒc gì có š nghïa... 

VŠ chùa vào khoäng x‰ chiŠu, tôi m§i hay hôm næy là 
ngày sinh nhÆt cûa ThÀy PhÜÖng TrÜ®ng, và bu°i lÍ chúc 
sinh nhÆt ÇÖn giän ÇÜ®c các ÇŒ tº cûa ThÀy t° chÙc cÛng Çã 
qua. Tôi cäm thÃy mình Çã già, Çã quên nhiŠu ÇiŠu quan 
tr†ng. ñúng ngày này, m¶t næm trÜ§c Çây, nhân k› niŒm 25 
næm cûa Chùa Viên Giác và Báo Viên Giác, lÀn ÇÀu tiên tôi 
ÇÜ®c tham d¿ lÍ sinh nhÆt lÀn thÙ 55 cûa ThÀy PhÜÖng 
TrÜ®ng. Th‰ mà nay tôi låi quên. ThÆt Çáng trách! Tuy nhiên, 
tôi cÛng còn kÎp Ç‹ ÇÜ®c tham d¿ bu°i "tâm tình cªi mª" 
gi»a ThÀy trò vào bu°i chiŠu. ThÀy PhÜÖng TrÜ®ng cho 
phép các ÇŒ tº là nh»ng ThÀy, các SÜ Chú cÛng nhÜ các ÇŒ 
tº tøc gia cûa ThÀy k‹ låi nh»ng chuyŒn vui buÒn trong cºa 
ThiŠn Ç‹ "hành t¶i" ThÀy. Các ThÀy ai cÛng bÎ ThÀy "cú 
ÇÀu", "bÎ liŒng bÒ Çoàn", hay "bÎ ném chu‡i h¶t" vì chuông 
mõ không thông, vì kinh kŒ không thu¶c... NhÜng m¶t khi 
vÜ®t qua ÇÜ®c "cºa äi" này Ç‹ vào khuôn phép tu hành thì 
bây gi© ai cÛng nhÆn thÃy r¢ng SÜ Phø Çã vì tình thÜÖng 
m§i ban cho nh»ng "Çòn v†t" Ç‹ Ç©i nhÜ vÆy! Tôi Çã tØng 
tham d¿ nh»ng bu°i sinh hoåt cûa c¶ng ÇÒng hay cûa các 
Çoàn th‹, nhÜng duy nhÃt lÀn này ThÀy và các ÇŒ tº Çã k‹ 
h‰t cho nghe nh»ng buÒn vui trong quá khÙ, nên Çã tåo 
ÇÜ®c nh»ng trÆn cÜ©i h‰t sÙc cªi mª, k‰t ch¥t tình sÜ ÇŒ låi 
càng th¡m thi‰t hÖn, và tØ Çó tình thÀy trò låi càng gÀn gÛi 
hÖn. Trong quá trình, tôi Çã h†c ÇÜ®c thÆt nhiŠu lÓi xº th‰ 
sao cho h®p v§i Çåo lš; nay tôi låi h†c thêm ÇÜ®c m¶t cách 
hành xº Ç¡c thø nhân tâm. ThÆt hi‰m hoi thay! 

 Quán chi‰u låi bän thân mình, tôi t¿ bäo; cÛng may, 
mình "chÜa" bÎ ThÀy rÀy rà lÀn nào. VŠ chùa "công quä"- tuy 
loåi công quä cûa tôi có phÀn Ç¥c biŒt, nhÜng tôi vÅn cäm 

thÃy mình có quá nhiŠu "t¶i l‡i" cÀn phäi sám hÓi hay phåt 
quì hÜÖng. VŠ chùa mà thÙc quá khuya- dù là thÙc khuya Ç‹ 
tranh thû v§i "nghiŒp... báo" cho kÎp in Çúng kÿ hån. VŠ chùa 
mà låi... trÓn các th©i công phu khuya... vì thÙc dÆy không 
n°i! VŠ chùa mà không tham d¿ các khóa Th† Bát quan trai, 
mà chÌ bi‰t... cÀm bát trong các b»a... "ng† trai", mà l¡m lúc 
cÛng quên mÃt gi© giÃc ng† trai, chÌ kh° cho các em công 
quä vì thÜÖng ông chú "Phù Vân" nên có lÀn phäi lên... 
"thÌnh" xuÓng dùng b»a! Mà thôi, tôi không dám k‹ nhiŠu, s® 
nói ra thì t¶i... nghiŒp cho cái nghiŒp cûa mình còn quá 
n¥ng, s® không bay Ç‰n Çu®c cõi Ni‰t Bàn! 

Trên ÇÜ©ng trª vŠ, tôi cÙ t¿ hÕi lòng, n‰u bi‰t ÇÜ®c cái 
quá khÙ "bia rÜ®u" nhÜ vÆy, liŒu tôi có th‹ nhÆn Huy Giang 
làm ÇÙa em væn nghŒ hay không? Th‰ nhÜng... Çó là 
chuyŒn Çã qua! Âu cÛng phäi có duyên có n® v§i nhau! Bªi 
do nhân duyên, tôi Çã Ç†c và chú š vŠ m¶t sÓ vài bài vi‰t 
cûa Huy Giang trên tÆp san ñ¶c LÆp, nÖi tôi Çang c¶ng tác 
và nh»ng bài vi‰t vŠ tu°i thÖ Çæng trên t© Mæng Non cûa 
Trung Tâm VIDI tåi ñÙc. Th‰ cho nên, sau m¶t th©i gian 
Huy Giang gªi nh»ng bài thÖ Çóng góp v§i báo Viên Giác, 
tôi liên låc v§i tác giä. Phäi chæng Çó là mÓi duyên khªi ÇŠ 
chúng tôi k‰t thành anh em væn nghŒ hay không? Sau Çó tôi 
ÇŠ nghÎ v§i ThÜ®ng T†a Chû NhiŒm m©i Huy Giang vào 
trong Ban Biên TÆp Báo Viên Giác, cùng v§i chÎ HÒng Nhiên 
chæm sóc Trang Hoa PhÜ®ng, phÀn dành cho thanh thi‰u 
niên, khoäng næm 1992. Tuy nhiên qua hai næm liên låc, 
nhÆn làm anh em væn nghŒ, chúng tôi vÅn chÜa g¥p g« 
nhau lÀn nào! Th‰ nhÜng qua nh»ng lÀn ÇiŒn Çàm, tôi thÃy 
hình nhÜ Huy Giang sÓng nhiŠu vŠ n¶i tâm, lòng chÃt chÙa 
nhiŠu n‡i u hoài...  

LÀn ÇÀu tiên g¥p g« tåi Strassbourg / Pháp, khi tôi gi§i 
thiŒu Huy Giang gia nhÆp vào Trung Tâm Âu Châu, Væn Bút 
ViŒt Nam Häi Ngoåi trong kÿ h†p ñåi H¶i LÜ«ng Niên vào 
næm 1994, chúng tôi m§i bi‰t m¥t nhau. NgÜ©i em væn nghŒ 
cûa tôi có b¶ ria mép "lÖ thÖ tÖ liÍu buông cành", trông vÅn 
còn phong Ç¶ ... bøi Ç©i l¡m!.  

TØ trái: VH. Đan Hà, Huy Giang, Phù Vân, 
Nguyễn Mạnh Thường trong lÀn ra m¡t thi tÆp Ngoài Xa DÃu Chân 

Mây cûa Tùy Anh hay Phù Vân  tåi Dortmund, 1995. 
 
Th‰ mà anh em låi h®p nhau. M¶t lÀn trong bu°i sinh 

hoåt, khi nghe m¶t tham d¿ viên  phát ngôn bØa bãi ngông 
cuÒng, Huy Giang nói v§i tôi: "- Em muÓn "Çøc" tên cô hÒn 
này m¶t trÆn nên thân quá!". Tôi nghe cÛng gi¿t mình. Tôi 
không rõ trong tÃm thân "hình håc, xÜÖng mai" gÀy còm nhÜ 
th‰ còn có tiŠm Än m¶t n¶i l¿c võ công thâm hÆu nhÜ th‰ 
nào, nên m§i dám "khŒnh" ngÜ©i khác chÙ! Tôi v¶i nh¡c nhª 
cho Huy Giang hay, là PhÆt tº chúng ta hãy lÃy trí huŒ Ç‹ 
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phán Çoán, lÃy tâm tØ bi mà cÜ xº v§i nhau cho h®p v§i Çåo 
lš, h®p v§i tÜ cách và tác phong cûa ngÜ©i PhÆt tº Ç‹ xÙng 
Çáng là ngÜ©i ÇÜ®c thØa hÜªng hai nŠn væn hóa PhÆt Giáo 
và væn hóa ViŒt Nam... 

CÛng may trong th©i gian c¶ng tác v§i Viên Giác, Huy 
Giang Çã g¥p ÇÜ®c ân sÜ, ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n Ç‹ 
quy y, và có Pháp danh là ThiŒn Chánh- thiŒn lành, chánh 
giáo. K‹ tØ Çó, Huy Giang Çã th¿c s¿ tu tÆp theo giáo lš nhà 
PhÆt, tu tâm, sºa tánh Ç‹ mong trª thành ngÜ©i PhÆt tº 
chân chính, sÓng trong hånh nguyŒn tØ bi, h› xä... 

Tôi nghï Çó là phÜ§c duyên ban ÇÀu cûa Huy Giang. RÒi 
trùng trùng duyên khªi khi Huy Giang tìm Ç‰n nÜÖng mình 
dÜ§i bóng mát cûa chùa Viên Giác, nên Nh»ng Nø Hoa 
BÀn (truyŒn tu°i thÖ), Vùng Thäo Nguyên (thi tÆp) và 
Nh»ng Nø HÒng (thi tÆp) ÇŠu ÇÜ®c Trung Tâm Væn Hóa và 
Xã H¶i PhÆt Giáo Chùa Viên Giác Ãn hành.  

CÛng trong khoäng th©i gian này Huy Giang Çã tìm ÇÜ®c 
m¶t ngÜ©i v® mÅu m¿c Çäm Çang Ç‹ chæm sóc cho mái Ãm 
gia Çình. TØ Çó Huy Giang trª nên chính ch¡n hÖn. 

Cái phÜ§c duyên hay là phÜ§c báu cuÓi cùng là Huy 
Giang Çã "ch†n" Çúng th©i Çi‹m Ç‹ rÛ bÕ xác thân trÀn tøc 
Ç‹ trª vŠ v§i cõi tÙ Çåi giai không vào ngày 24.6 Trong 
khoäng th©i gian này ThÀy B°n SÜ cûa Huy Giang còn trong 
th©i kÿ An CÜ Ki‰t Hå, nhÜng ThÀy Çã cùng v§i chÜ tôn ÇÙc 
vÜ®t hÖn sáu træm cây sÓ Ç‹ cùng v§i Ni SÜ Thích N» NhÜ 
Viên, Trø trì NiŒm PhÆt ñÜ©ng Tam Bäo ª Reutligen làm lÍ 
tiÍn ÇÜa HÜÖng Linh Huy Giang Ç‰n nÖi an nghÌ cuÓi cùng. 
N‰u Huy Giang "ra Çi" chÆm hÖn thì k‹ tØ ÇÀu tháng 7 ThÀy 
B°n SÜ låi bÆn r¶n v§i nh»ng khóa tu gieo duyên tåi Chùa 
Viên Giác, khóa PhÆt Pháp Âu Châu tåi Ý, lÍ An vÎ PhÆt tåi 
NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên Giác tåi TiŒp Kh¡c hay ñåi Gi§i ñàn 
tåi Chùa Khánh Anh ª Pháp. RÒi sau Çó ThÀy së nhÆp thÃt 
tåi Úc cho Ç‰n ÇÀu næm t§i m§i trª vŠ chùa...  

Trên tuy‰n ÇÜ©ng trª vŠ, chÆp ch©n không ngû, chúng 
tôi ÇÜ®c nghe nh»ng bän nhåc ph° thÖ trong cuÓn CD 
"Trong Vòng Tay MË". ThÖ dÎu ng†t, ngÆm ngùi, nuÓi ti‰c. 
Nhåc chÖi vÖi, réo r¡t, thi‰t tha... ThÖ và nhåc quyŒn vào 
nhau len vào tØng th§ thÎt, quyŒn vào tØng ngõ ngách cûa 
tâm hÒn. Tôi mÜ©ng tÜ®ng thi sï và nhåc sï ÇÒng ÇiŒu Çã 
cùng m¶t rung cäm, Çã giao thoa trên nh»ng cÜ©ng ÇiŒu âm 
thanh gi»a thÖ và nhåc. Huy Giang v§i Lê Thành Tín ª ñÙc, 
v§i Hoàng Hoa và NguyÍn Hoàng ª Ý và v§i Månh Bích ª 
Pháp Çã chung mÓi giao hÜªng "Trong Vòng Tay MË".  

ThÖ Huy Giang ÇÜa chúng ta lên con thuyŠn nhÕ ra khÖi 
ngày nào chênh vênh trên sóng, bão n°i trùng khÖi. ThÖ 
mang ta trª låi dòng sông cûa th©i thÖ dåi Ç‹ vÜÖng mang 
n‡i nh§ nhÜ n¡ng long lanh trên gh‰ Çá trong nh»ng chiŠu 
hò hËn, t¿a nhÜ Huy Giang và Hoàng Hoa trong SuÓi Hoa: 

... 
NhÃp nhô Ç©i bão n°i 
ThuyŠn n¥ng ki‰p ÇÖn côi 
Lá hÒng vÜÖng niŠm nh§ 
Khô Ç¡ng lŒ chia phôi 
 
LÓi xÜa chØ thôi nª 
ñôi nø vàng thÜÖng yêu 
Gh‰ xÜa chØ hoang dã 
Long lanh hoa n¡ng chiŠu 
... 
DÃu chim nhòa m¿c vë 
Cho ngÖ ngát dòng sông! 
 
ThÖ Huy Giang ÇÜa chúng ta trª vŠ nh»ng k› niŒm yêu 

thÜÖng, xót xa g®i nh§. PhÓ nhÕ trong mÜa, cây rÜng rÜng 

sÀu, lá chÖi vÖi h©n gi‡i. Em Çã ra Çi, ngÜ©i em sÀu m¶ng 
cûa tu°i h†c trò, nø hôn ÇÀu cÛng là nø hôn cuÓi chæng? 
Nh»ng bÜ§c chân em chia xa ngày Ãy, nay vÅn bÒi hÒi. Nø 
hôn tiÍn biŒt ngày Ãy, nay vÅn còn dÎu ng†t trên môi! Thôi, 
chÌ còn ánh Çèn thao thÙc, lòng bi‹n xanh xao, ánh træng 
sao vàng v†t mu¶n màng là nh»ng k› niŒm sâu kín trong 
dòng kš Ùc cûa  Huy Giang và Lê Thành Tín trong Th¡m 
Hoa Lên Áo: 

 

ñ‰m nh»ng  

mu¶n phiŠn 
 
 
 

*Viết cho Huy Giang, 
 để tưởng niệm người em văn nghệ. 

 
 

Ngẩn ngơ dáng núi vô tâm 
Tôi về phố nhỏ âm thầm gọi tên 
Thôi đành, em một phương quên 

Còn tôi đếm những muộn phiền qua tay. 
 

Chia nhau một chút thương này 
Cho vơi nỗi nhớ, cho đầy niềm thương 

Như con chim hót trong sương 
Thương đời vô nhiễm, xót đường trầm luân! 

 

Một mai giữa cõi phù vân 
Nghe trong phấn bụi hồng trần hợp tan. 

Một mai giữa cuộc điêu tàn 
Ngu ngơ nghe lá cuối ngàn rụng rơi. 

 

Từ trăng vô lượng lưng trời 
Lửng lơ nỗi nhớ, đầy vơi mạch sầu! 

Từ trong hư ảo cơ cầu 
Thấy em trên bến giang đầu quê hương! 

 

Chắp tay niệm khúc vô thường 
Trầm hương bát nhã mười phương độ trì 

Ngọn triều giữa buổi tà huy 
Xóa tan chứng tích kinh kỳ ngày xưa. 

 

Buồn ơi ray rứt cơn mưa 
Bóng em, dáng núi vẫn chưa xóa nhòa! 

Em đi, như buổi xa nhà 
Em về, vẫn bóng hoàng hoa bên tường! 

 

Em, trong cội rễ tình thương 
Âm dương đôi ngả vẫn thường có nhau... 

 
* Tùy Anh 

(Thất Sơn, 8.7.04) 
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ñÜa em r©i phÓ nhÕ 
ñÜ©ng lÃt phÃt mÜa rÖi 
Cây rÜng sÀu måch lá 
M¶t chi‰c h©n chÖi vÖi 
... 
Em Çi còn Ç‹ låi 
Trong ta nh»ng bÒi hÒi 
Nø yêu thÜÖng dåo Ãy 
Gi© thÖm ngát Çôi môi 
 
Cúi hôn dòng k› niŒm 
ñêm ch‰t n¢m xanh xao 
Ánh Çèn ôm m¥t khóc 
Lòng bi‹n v¡ng træng sao... 
 
ThÖ Huy Giang ÇÜa ta trª vŠ nh»ng tháng ngày yêu 

thÜÖng cûa tu°i trÈ, cûa chàng và nàng. Nàng, còn thÖ trinh 
trong l§p áo n» sinh, e Ãp nhÜ cánh bÜ§m ban mai lÜ®n trên 
nh»ng Çóa trà mi. Chàng, trong l§p áo chinh nhân Çã r©i xa 
mái trÜ©ng thân quen, bôn ba Ç©i lính. PhÆn làm trai phäi Çi 
theo ti‰ng g†i cûa non sông. Thôi giã biŒt em, giã biŒt anh, 
giã biŒt nhau, không hËn Ü§c ngày g¥p låi. Áo tr¡ng em bay, 
thÜ§t tha khuÃt nÈo hoàng hoa. Ôi màu tr¡ng, tr¡ng mÜ§t 
kiêu sa theo dÃu anh trong suÓt cu¶c Ç©i chinh chi‰n... ñó 
là nh»ng hoài tÜªng cûa Huy Giang và NguyÍn Hoàng trong 
V‰t H¢n MÜa Bøi: 

... 
Em, sách vª ngát hÜÖng mÜ©i sáu 
Hoa thËn thùng chÃp bÜ§m làn mi 
Tóc nguyên vËn quãng tr©i thÖ Ãu 
Áo h†c trò sáng nø trà mi 
 
Tôi ª xa, thÆt xa thành phÓ 
Hai næm dài, giã biŒt trÜ©ng quen 
X‰p bút nghiên Çi vào sÜÖng gió 
N® nam nhi thŠ chít trên vai 
... 
ñâu có hËn, lÀn sau g¥p g« 
Em Çi rÒi khuÃt ngõ hoàng hoa 
VÆy cÙ hãy áo còn tha thÜ§t 
Ÿ trong tôi tr¡ng mÜ§t kiêu sa... 
 
Th¿c ra thÖ Huy Giang còn mang nhiŠu s¡c thái khác, tØ 

tình yêu dÃu ái, cho Ç‰n tình ngÜ©i, tình quê hÜÖng dân t¶c; 
tØ thÖ Ç©i trong Çåo, thÖ Çåo trong Ç©i; cho Ç‰n thÖ ÇÃu 
tranh cho m¶t ViŒt Nam mai sau th¿c s¿ ÇÜ®c t¿ do, nhân 
bän, nhân quyŠn... Th‰ cho nên Ü§c nguyŒn cûa Huy Giang 
là ÇÜ®c trª vŠ "sÓng gªi nåc, thác gªi xÜÖng" trên quê hÜÖng, 
nhÜng Ü§c nguyŒn cûa anh không thành...  

Thôi giã tØ nhé Huy Giang. K‹ tØ nay, con "phÓ nhÕ" Çã 
v¡ng ngÜ©i "ng¿a phi ÇÜ©ng xa"... 

 
� 

 
Trª vŠ chùa Viên Giác tr©i Çã vào Çêm, tôi mang gi» nø 

cÜ©i tØ tÃm änh bán thân cûa Huy Giang trên bàn linh trong 
nhà th© nguyŒn cûa nghïa trang Sulgen. Nø cÜ©i an låc Çi 
vào cõi phúc. M¶t ngày không xa, hÜÖng linh cûa Huy Giang 
cÛng ÇÜ®c mang vŠ kš thác ª chùa, bên cånh thân mÅu cûa 
anh. Mong r¢ng, ÇÜ®c gÀn gÛi v§i chÜ Tæng, bên cånh ThÀy 
B°n SÜ, s§m hôm kinh kŒ, hÜÖng linh cûa Huy Giang së 
ÇÜ®c t¡m g¶i trong dòng suÓi TØ cûa chÜ PhÆt...  

 (Vi‰t trong ngày tang 29.6.04) 

Gaàn  

Maø Xa 
 

� Voõ Thò Truùc Giang - Neufgrange  
 
Toâi bieát anh Huy Giang töø khi toâi ñoïc baùo Maêng Non 

do nhoùm anh Ngoâ Nguyeân Duõng thaønh laäp. Roài veà sau 
ñoïc baùo Vieân Giaùc thænh thoaûng coù thaáy maáy baøi thô queâ 
höông cuûa anh xuaát hieän. Toâi nghó, noùi veà ngoøi buùt cuûa 
anh thì coù nhieàu ngöôøi vieát, vaø chaéc chaén laø hay vaø ñaày 
ñuû hôn toâi, cho neân toâi chæ xin möôïn nhöõng doøng chöõ 
naøy noùi veà caùi kyû nieäm giöõa  toâi vaø anh maø thoâi.  

 
Anh Huy Giang thaân meán,  
Nay thì coù leõ anh  ñaõ veà ñeán queâ höông thaân yeâu, nôi 

maø anh töøng khaéc khoaûi mong chôø, nôi anh ñaõ töøng caàm 
suùng choáng choïi vôùi bao gian nguy cheát choùc,  cuõng nhö 
bao nhieâu ngöôøi lính treû khaùc anh duõng ñaõ khoâng chuøn 
chaân ñeå baûo veä laõnh thoå. Anh Huy Giang, anh coù bieát  laø 
töø khi gia nhaäp Vaên Buùt Vieät Nam Haûi Ngoaïi- Trung Taâm 
AÂu Chaâu, qua ñoù Truùc Giang  ñöôïc quen  anh, cuõng nhö 
caùc nhaø vaên khaùc nhö anh Phuø Vaân, nhaø vaên Ñan Haø, 
nhaø vaên Vuõ Nam, Töø Huøng  vaø caùc ngöôøi caàm buùt khaùc 
taïi Paris, Thuïy Só, Ñan Maïch, Na Uy, … Anh coù bieát laø vì 
anh maø  töø laâu  Truùc Giang ñaõ giaáu nheïm moät baøi mình 
vieát, mình thích maø laïi khoâng daùm göûi ñi ñaêng baùo khoâng? 
Baøi aáy mang teân laø "Baïc Maøu AÙo" ñaáy anh aï, nhöng töø 
khi tham gia hoäi VB, roài quen anh Huy Giang, Truùc Giang 
thaáy  mình khoâng neân cho ñaêng baøi vieát aáy cuûa mình, 
vì … Truùc Giang sôï, noù seõ laøm cho caùc anh, nhöõng ngöôøi 
ñaõ heát loøng vì queâ höông buoàn, cho neân Truùc Giang 
khoâng nôõ. Baøi "Baïc Maøu AÙo" khi coù dòp Truùc Giang xin 
göûi ñeán quyù ñoäc giaû thaân thöông vaøo moät ngaøy gaàn ñaây. 
Nay thì khoâng coøn anh treân coõi ñôøi naøy nöõa ñeå maø sôï 
laøm anh  buoàn, phaûi khoâng anh Huy Giang?  

Naêm 1996 toâi ñi hoïp Vaên Buùt taïi Reutlingen laàn ñaàu 
tieân. Thöùc daäy luùc 5 giôø saùng , uoáng caø-pheâ xong toâi laùi 
xe moät leøo ñeán Reutlingen, vaøo phoøng hoïp  tay chaân  toâi 
run vì meät, nhìn quanh  thaáy ai cuõng laï hoaéc, nhöõng 
ngöôøi  trong hoäi VB ñaõ töøng nghe ñeán teân maø nay môùi 
ñöôïc dieän kieán. Hoâm aáy toâi maëc aùo ñaàm maøu huyeát duï, 
raát ñeïp theo yù toâi, nhoùm hoïp maø thì dieän chuùt ñaâu coù sao, 
khaùc ngaøy thöôøng ñi laøm aên buoân baùn chöù! Nghó vaäy cho 
neân toâi maëc aùo ñaàm. Vaøo luùc giaûi lao côm tröa, anh chò 
em trong hoäi chuyeän troø thaêm hoûi thoaûi maùi, anh Huy 
Giang luùc naøo cuõng töôi cöôøi vaø haøi höôùc, anh noùi nöûa 
ñuøa nöûa thaät maø toâi nhôù hoaøi: 

- Truùc Giang mai moát ñi hoïp nhö theá naøy thì nhôù maëc 
aùo daøi nhen Truùc Giang, chöù ñöøng coù maëc aùo ñaàm!  

Toâi nghe maø chöng höûng! Daàn daàn veà sau chuùng toâi 
hay lieân laïc nhau qua tình Vaên Buùt, thaân thieát nhö anh 
em moät nhaø. Khoâng  hieåu sao toâi quyù anh, quyù söï moäc 
maïc cuûa anh qua Nhöõng Nuï Hoa Baàn, cuõng nhö teân cuûa 
chò Rau Dzeành, caùi teân maø anh ñaõ ñaët cho "baø xaõ" anh, 
veà sau nghe noùi laïi taïi vì chò aáy hay thích aên rau deàn naáu 
canh maø anh ñaët teân ñoù cho chò. Veà sau anh  taïm ngöng 
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hoaït ñoäng nghe noùi vì tình traïng söùc khoûe. Toâi vieát E-
mail traùch anh: sao anh nôõ boû anh em sôùm vaäy?  Ñöôøng 
ñaáu tranh cuûa mình coøn daøi maø! Khoâng thaáy anh traû lôøi. 
Coâng chuyeän quaán quyùt vaøo chaân moïi ngöôøi, cho ñeán 
ngaøy toâi laïi gaëp laïi anh taïi chuøa Vieân Giaùc, nhaân dòp  kyû 
nieäm 25 naêm thaønh laäp chuøa Vieân Giaùc cuõng nhö 25 
naêm tôø baùo Vieân Giaùc ra ñôøi. Möøng quaù, kyø ñoù toâi laïi 
ñöôïc gaëp caùc anh nhö Vuõ Nam, Ñan Haø, anh Huy Giang, 
anh Phuø Vaân, anh Töø Huøng vaø Quyønh Hoa, anh Buøi 
Haïnh Nghi vaø chò Traàn Thò Nhaät Höng- Thuïy Só nöõa. Kyø 
naøy toâi laïi ñöôïc haân haïnh laøm quen chò Nguyeãn Thò Vinh, 
Chuû buùt Taïp chí Vaên Hoïc Ngheä Thuaät Höông Xa taïi Na 
Uy. Möøng rôõ toâi noùi chuyeän raát nhieàu vôùi anh Huy Giang, 
vì hình nhö chæ coù mình anh coù thì giôø noùi chuyeän vôùi toâi, 
coøn caùc nhaø vaên khaùc thì ñang baän roän lo cho buoåi leã 
trao  giaûi thöôûng "Vieát Veà AÂu Chaâu". Toâi baøn vôùi anh 
raèng, toâi coù moät nguyeän voïng laø, chuùng ta neân coá gaéng 
toå chöùc moät buoåi hoïp maët ñeå taát caû caùc nhaø vaên, thi só, 
nhaïc só taïi AÂu Chaâu gaëp gôõ, laøm quen nhau. Vì giôùi ngheä 
só naøy taïi AÂu Chaâu coøn rôøi raïc quaù, toâi cuõng coù thöa qua 
vôùi chò Vinh- Na Uy vaø anh Töø Nguyeân, Chuû tòch Trung 
Taâm Vaên Buùt AÂu Chaâu. Nhöng hôõi ôi, chöông trình chöa 
thöïc hieän xong thì nay anh ñaõ boû ñi, luùc tröôùc toâi ñaõ traùch 
anh roài: Ñöôøng mình coøn daøi sao anh nôõ boû anh em maø 
ra ñi?   

 
Thöa quyù ñoäïc giaû thaân meán, 
Khi ñöôïc thö anh Phuø Vaân baùo tin tình traïng söùc khoûe 

cuûa anh Huy Giang khaù traàm troïng, toâi coù lieân laïc nhieàu 
laàn baèng ñieän thoaïi vôùi thi só Ñan Haø vaø nhaø vaên Vuõ 
Nam, vì 2 anh naøy gaàn guõi vôùi anh Huy Giang qua chuøa 
Vieân Giaùc nhieàu nhaát, laø toâi seõ ñi cuøng vôùi caùc anh aáy 
ñeán thaêm anh Huy Giang. Nhöng duyeân soá ñaåy ñöa chôø 
ñeán ngaøy anh ñaõ ñöôïc beänh vieän Rottweil cho xuaát vieän 
veà nhaø, thì cuõng laø laàn ñaàu tieân toâi goïi cho chò Huy Giang. 
Qua ñieän thoaïi chò khoùc, noùi: 

- Toäi nghieäp oâng xaõ em laém chò ôi, BS baûo, chaéc aûnh 
qua khoâng khoûi! Nay aûnh oám troâng toäi laém… 

Loøng toâi xoùt xa. Toâi ñònh buïng baèng moïi giaù seõ choïn 
ngaøy leân thaêm anh. Tröôùc khi ñi linh tính cho toâi thaáy toâi 
phaûi laøm moät caùi gì ñeå giuùp chò nhaø. Toâi thoâng baùo cho 
baïn beø trong Vaên Buùt AÂu Chaâu keâu goïi caùc vaên thi höõu 
ñoùng goùp giuùp ñôõ gia ñình anh, nhaát laø cho chò vaø chaùu 
trong luùc anh naèm BV, ñau naëng nhö theá naøy. Ñöôïc caùc 
Vaên höõu TTAÂC ñoâng ñaûo höôûng öùng lôøi toâi keâu goïi vaø 
göûi tieàn veà cho toâi nhôø chuyeån cho chò  Huy Giang. Ngaøy 
23.06.04 toâi ñeán Tuebingen thaêm anh, luùc naøy chò ñaõ 
baùo tin chò seõ ñöa anh ñi Tuebingen-Klinik, hy voïng y 
khoa noåi tieáng nôi ñaây seõ cöùu ñöôïc maïng soáng cuûa 
choàng mình. Chieàu ñoù toâi vaøo Tuebingen–Klinik thì anh 
ñaõ rôi vaøo tình traïng hoân meâ, anh chæ nhaém maét nhö 
ñang nguû, nhöng ngaùy raát to, toâi vaø chò goïi hoaøi maø anh 
khoâng thöùùc daäy. Toâi baûo vôùi chò, thoâi ñeå cho aûnh nguû ñi. 
Nhöng trong loøng lo laém maø khoâng daùm noùi ra, sôï chò 
buoàn. Trong phoøng anh naèm, chò coù treo moät böùc töôïng 
Phaät Baø Quan AÂm, ñeå cöùu naïn cöùu  khoå cho anh tai qua 
naïn khoûi ñeå anh ñöôïc sôùm veà nhaø bình an. Chieàu toái 
hoâm ñoù, thay vì veà nghæ taïi nhaø con gaùi toâi trong Cö xaù 
Sinh vieân Tuebingen, toâi quyeát ñònh ôû laïi beänh vieän vôùi 
chò, thieát töôûng, giaû söû choàng mình naèm ñau naëng, mình 
buoàn, thì chò ñang raát buoàn. Chò ñang caàn coù toâi beân 
caïnh an uûi. Toâi nghó vaäy vaø quyeát ñònh ôû laïi baàu baïn vôùi 
chò. 

 Anh Vuõ Nam tuy hoài chieàu ñaõ gheù qua thaêm, nhöng 
nghe toâi töø Saarbruecken leân, anh laïi ñeán laàn nöõa. Toâi vaø 
nhaø vaên Vuõ Nam coù chuïp chung vôùi anh Huy Giang taám 
hình löu nieäm, luùc naøy ñaây anh chæ coøn laø boä xöông khoâ, 
gaày ñeùt, maét nhaém híp, thôû keâu raát to. Sau khi anh Vuõ 
Nam veà, chò em ngoài trong phoøng caïnh giöôøng anh troø 
chuyeän, chò thaûo voäi moät laù thö caûm ôn quyù vò trong 
TTVB-AC, nhôø toâi caàm veà. Chuùng toâi ra ngoaøi haønh lang 
döï ñònh keâ maáy caùi gheá laïi ñeå ngaû löng qua ñeâm, coâ y taù  
deã thöông thaáy toäi, neân ñaõ ñaåy vaøo cho 2 chò em 2 caùi 
giöôøng neäm môùi traéng tinh. Thaáy sôï sôï nhöng vì meät quaù 
vì laùi xe xa, coøn chò thì cöù khoùc, toâi khuyeân, thoâi 2 ñöùa 
mình phaûi nghæ cho coù söùc chò aï. Vaäy maø khoâng taøi naøo 
nhaém maét ñöôïc, choác choác chò laïi nhoûm daäy xoû deùp vaøo 
vaø noùi: 

-Ñeå em ñi coi oâng xaõ em!     
Nhìn chò ñi, toâi cuõng boø daäy ñi theo, vaøo caïnh giöôøng 

anh thì chæ ñöùng nhìn, choác choác chò laïi thoa nöôùc saâm 
pha vôùi maät ong cho anh ñôõ khoâ moâi, chò noùi vôùi toâi:  

-Gì kyø vaäy, môùi ngaøy hoâm qua, khi anh Vuõ Nam vaøo 
thaêm, aûnh coøn noùi chuyeän maø, sao giôø kyø vaäy. Anh ôi 
(chò goïi), anh ôi, coù chò Truùc Giang leân thaêm neø. Quay laïi 
toâi chò keå leå, aûnh ñi bò teù söng moät cuïc treân traùn ñoù chò. 
Chaëc löôõi, chò noùi tieáp, chaéc taïi bò teù neân ñoäng thaàn kinh 
ñoù chöù. Khoå gheâ chò ôi, em caàu xin cho oâng xaõ em heát 
bònh ñaëng veà nhaø vôùi em chò ôi, aûnh toâi nghieäp laém chò, 
aûnh khoâng coù ham danh lôïi gì heát trôn aù! 

Vaäy roài caû ñeâm caûnh ñoù tieáp dieãn, coù luùc thaáy chò vöøa 
thieáp ñi, toâi nhoûm daäy ñònh buïng thay theá chò vaøo giöôøng 
troâng chöøng anh, maét nhaém maét môû, daàn ñi trong ñeâm, 
maø hình nhö toâi môû cöûa nhaèm phoøng khaùc, thaàm nghó, 
sao ñi ñuùng phoøng ñaøng hoaøng maø, hoài chieàu coù moät 
mình aûnh naèm, maø giôø nöûa ñeâm laïi theâm 2 oâng nöõa! 
Tranh toái tranh saùng, ruøng mình, toâi sôï quaù ñoùng cöûa 
phoøng laïi, quay laïi giöôøng mình chôø ñeán chò thöùc daäy ñeå 
ñi cuøng. Toâi töùc laém, töùc sao anh Huy Giang khoâng hoûi 
han gì khi toâi leân thaêm … 

Saùng ngaøy 24.06.04 - Hai chò em ñaùnh raêng röûa maët 
xong, vaøo phoøng anh, chò laïi giaèm saâm pha maät ong cho 
anh, chuùng toâi caûm ôn coâ y taù riùu rít , coâ töôi cöôøi mang 
caø-pheâ vaøo phoøng cho 2 chò em chuùng toâi uoáng. Hình 
nhö ñaàu anh hôi cöû ñoäng, toâi döøng uoáng caø-pheâ, ñeán 
beân ñaàu giöôøng, chò cuõng  ñeán caïnh beân, goïi: 

-Anh ôi! Coù chò Truùc Giang leân thaêm neø, anh coù nghe 
em noùi hoân, neáu nghe thì anh chôùp maét cho em bieát ñi.  

Toâi thaáy anh chôùp maét, mieäng anh nheùp nheùp, nhö 
muoán noùi gì nhöng khoâng noùi ñöôïc. Chò noùi vôùi toâi: 

-AÛnh tænh roài ñoù chò ôi, chò noùi vôùi aûnh ñi. 
Toâi vaãn ñöùng caïnh giöôøng, nghieâng ñaàu noùi vôùi anh, 

coát ñeå anh nhaän ra gioïng toâi: 
- Anh Huy Giang ôi, anh thöùc daäy ñeå uoáng caø-pheâ 

chung vôùi Truùc Giang neø. Anh coøn nhôù trong Vaên Buùt 
mình hoân? Anh Hoaøi Vieät, anh Töø Nguyeân, anh Töø Trì, 
baùc Toâ Vuõ, baùc Thaùi Vaên Kieåm, anh Maïnh Bích, chò Dieäu 
Taâm, Bình Phöông, chò Vaân Haûi, Töø Huøng göûi lôøi thaêm 
anh ñoù nghe. Neø ngoài daäy maø laøm thô cho Truùc Giang 
ñoïc ñi!  

Toâi noùi moät hôi, nhôù teân ai toâi nhaéc ñeán teân ngöôøi aáy. 
Mieäng anh laïi maáp maùy nhö muoán noùi gì, nhö nhöõng lôøi 
haáp hoái. Toâi vaø chò nhìn nhau. Lo sôï. Chò ngöøng tay giaèm 
saâm, noùi kheõ: 

- Khoâng leõ anh hoài sinh. Chò noùi nöõa ñi, aûnh hieåu heát 
ñoù. 
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Toâi cöùng ngöôøi khoâng bieát neân khoùc hay noùi nhaén 
nhuûû gì nöõa. Töï döng toâi thaáy anh chaûy nöôùc maét vaø 
khoâng thôû to nhö tröôùc nöõa, neùt maët anh bình thaûn laï vaø 
anh ñaõ truùt hôi  thôû cuoái cuøng. Anh ñaõ ra ñi sau nhöõng lôøi 
toâi nhaén laïi cuûa caùc nhaø vaên baïn, teân cuûa hoï anh ñaõ 
mang theo xuoáng taän tuyeàn ñaøi. Chò hoát hoaûng baám nuùt 
goïi y taù, toâi khoùc laëng ngöôøi vaø nhìn leân baøn thôø Phaät, 
laâm raâm ñoïc kinh, ñeâm hoâm qua toâi coù caàu xin Trôøi Phaät 
coù thöông tình thì ñoä cho anh traùnh phaûi chòu nhieàu haønh 
haï theå xaùc. Saùng nay anh ra ñi moät caùch nheï nhaøng vaø 
bình thaûn. Troâng anh nhö ñang nguû. Laàn ñaàu tieân trong 
ñôøi toâi chöùng kieán moät ngöôøi ra ñi tröôùc maët mình nhö  
hoâm nay.  

Sau khi noùi chuyeän vôùi baùc só trong traïm, toâi chôû chò 
veà nhaø lo hoà sô mai taùng, toâi ñöôïc dòp gaëp beù Xuaân 
Haèng, con gaùi duy nhaát cuûa anh chò. Môùi 12 tuoåi. Toäi cho 
con beù maát cha, chò maát choàng, coøn chuùng toâi thì maát 
moät ngöôøi baïn vaên ngheä, anh ñaõ töøng duøng ngoøi buùt cuûa  
mình laøm thô chieán ñaáu. 

Treân ñöôøng quay laïi Saarland, toâi buoàn voâ haïn. 
Ngöôùc nhìn leân baàu trôøi, cuõng baàu  trôøi naøy ngaøy xöa ñi 
hoïp Vaên Buùt naêm 1996, töøng ñaùm maây tuï laïi, toâi töôûng 
töôïng nhö nhöõng ñöùa chuùng toâi, tan hôïp, hôïp tan. Ngaøy 
aáy anh coøn töôi cöôøi baûo Truùc Giang ñi hoïp nhôù maëc aùo 
daøi ñöøng coù maëc aùo ñaàm nghe. Cuõng vì thöông nhöõng 
ngöôøi chieán só nhö anh maø bao nhieâu naêm toâi khoâng daùm 
göûi  ñaêng baùo baøi "Baïc Maøu AÙo".  

Ngaøy hoûa tang anh, toâi cuõng coù maët, nhaø baùo Töø 
Nguyeân, Chuû tòch  TTAC-VBVNHN töø Paris sang döï. 
Phaûøi noùi laø anh Huy Giang thaät haïnh phuùc, nhìn aûnh cuûa 
anh treân baøn thôø, anh cöôøi thaät töôi. Hoâm aáy coù maët 
ñoâng ñuû Thaày Phöông Tröôïng Thích Nhö  Ñieån, Thaày  
Truï Trì  Haïnh Taán töø Hannover veà Schramberg laøm leã, 
naøo caùc baïn nhaø vaên chung vôùi anh, naøo nhöõng Phaät töû 
trong Chi Hoäi Phaät Töû Reutlingen, naøo haøng xoùm laùng 
gieàng, naøo baïn ñoàng nghieäp trong haõng anh laøm,  oâng 
baø Kuhn ngöôøi Ñöùc, ñôõ ñaàu ngöôøi Vieät taïi Schramberg…  

Khi laùi xe veà nhaø, toâi thaáy öng öùc trong loøng, vui  cho 
anh cho chò, laø ngaøy hoûa taùng anh thaät eâm ñeïp, nhöng 
sao con ngöôøi chuùng ta laïi chôø ñeán ngaøy coù keû vöøa 
nhaém  maét xuoâi tay ñeå maø coù cô hoäi gaëp gôõ, ñeå thaêm hoûi. 
Toâi töï traùch toâi vì thaáy raèng: Saarland -  Schramberg coù 
xa xoâi gì ñaâu, maø ñeå ñeán khi anh qua ñôøi roài môùi moø ñeán 
nhaø thaêm anh??? Nhöng anh vaãn coøn soáng maõi maõi 
trong loøng chuùng toâi, anh Huy Giang aï.   

Trong khi Thaày ñang laøm leã, ñöùng caïnh quan taøi anh 
maø toâi thaáy anh gaàn chuùng ta trong taác gang, nhöng maø 
sao xa ngaøn daëm, vôùi hoaøi vôùi maõi khoâng tôùi. Toâi khoùc 
vaø tay run run ghi vaøo taäp löu nieäm cuûa gia ñình chò hai 
caâu thô maø toâi laøm nhö theáâ naøy, xin ghi laïi taëng cho quyù 
vò ñoïc: 

 Anh Huy Giang, linh hoàn anh coù linh thieâng thì veà 
phuø hoä cho chò vaø chaùu trong khi vaéng anh. Vaø nhôù giuùp 
cho caùc anh em coøn laïi nhieàu nghò löïc ñeå thay theá anh ñi 
noát ñoaïn ñöôøng coøn laïi maø anh ñang ñi dang dôû. Anh 
neân nhôù raèng, sau anh coøn coù anh em. 

Thaät gaàn maø laïi thaät xa 
Nôï nöôùc nay boû, tình nhaø nay buoâng.  
Kính chuùc linh hoàn anh Traàn Ngoïc Beùù- Huy Giang 

sôùm ñöôïc an vui nôi coõi cöïc laïc khoâng coù nhieàu ñau khoå 
nöõa.� 
 

Trª vŠ ÇÃt mË 
tÜªng niŒm  

nhà thÖ 
Huy Giang 

 

                              � NhÜ SÖn 
 

Bông Sen cánh nª trong nhÜ ng†c 
HÜÖng ngát TØ Bi gi»a nÈo trÀn 

(trích Nh»ng Nø HÒng thÖ Huy Giang) 
 
 Trong thi phÄm Nh»ng Nø HÒng cûa nhà thÖ Huy Giang, 

có m¶t phø bän Hoa Sen tác giä t¿ vë, phía dÜ§i ghi hai câu 
thÖ trên, khi‰n tôi nh§ Ç‰n m¶t ngày mà thi‰t nghï Çã Çem 
Ç‰n nhiŠu ÇiŠu m§i mÈ trong viŒc sáng tåo cûa anh. Cho 
nên sau nÀy, thÖ cûa  anh thÜ©ng mang n¶i dung thanh 
thoát và hÜ§ng thiŒn. Không còn chÃt chÙa nhiŠu oán hÆn 
bªi Çau thÜÖng cûa nh»ng ngày tháng cÛ. ThÖ anh Çã vÜ®t 
ra ngoài m†i ÇÓi Çãi thÎ phi. S¿ änh hÜªng Ãy, cÛng cÀn 
nh¡c Ç‰n m¶t ngày có th‹ g†i là rÃt tr†ng Çåi v§i s¿ nghiŒp 
væn chÜÖng cûa anh. 

  
Nh§ m¶t bu°i sáng mùa Çông 1994, trong bu°i lÍ Th† 

Bát Quan Trai Gi§i do Chi h¶i PhÆt Tº ViŒt Nam tœ nån tåi 
Reutlingen và vùng phø cÆn t° chÙc tåi Metzingen. Trong 
khung cänh trang nghiêm cûa ñåo tràng, có s¿ hiŒn diŒn 
m¶t nhà thÖ dáng ngÜ©i nhÕ nh¡n thành khÄn quÿ bên cånh 
hôn phÓi cûa anh Ç‹ th† trì Tam quy và NgÛ gi§i. M¡t anh 
ng©i sáng, thành tâm th† nhÆn tØng gi§i mà ThÀy B°n SÜ 
truyŠn trao. Lòng anh có lë Çang r¶n lên niŠm vui và ÇÀy 
hãnh diŒn, tôi nghï th‰ bªi vì nét m¥t anh lúc Ãy rång ng©i 
nhÜ træng r¢m. Bao nhiêu âu lo và mu¶n phiŠn hình nhÜ Çã 
tan bi‰n, khi anh Çón nhÆn l©i chúc lành tØ nh»ng ngÜ©i bån 
Çåo. Anh nhÜ Çang tìm ÇÜ®c nÈo vŠ, nh»ng næm tháng dài 
lang thang trong cu¶c sÓng Çã không còn n»a, anh Çã có 
m¶t cu¶c sÓng giän dÎ và hånh phúc v§i gia Çình, hài hòa 
v§i bån bè. ChÙng tÕ anh Çã thay Ç°i, Ç©i sÓng tâm linh cûa 
anh Çã có ch‡ nÜÖng t¿a. ThÌnh thoäng g¥p nhau trong 
nh»ng bu°i tu h†c, thÃy anh rÃt tinh tÃn. Tôi mØng thÀm vì 
anh ch†n ÇÜ®c ÇÜ©ng Çi lên. 

       
Anh luôn hÜ§ng vŠ Tam Bäo, thÖ væn cûa anh tØ Çây 

luôn tÕa ra ánh Çåo. Anh h†c hånh tØ bi, hành h› xä nên 
bån bè rÃt quš m‰n anh. ñêm anh th† nhÆn pháp danh 
ThiŒn Chánh, cÛng là Çêm anh ngÒi "ñÓi diŒn v§i lÜÖng tâm", 
nên anh Çã thÃy ÇÜ®c quá khÙ cûa anh là "gông cùm Çeo 
Ç£ng" , là "tòa v¿c âm ty". ñ‹ rÒi anh "Ch¡p tay phÖi h‰t tình 
ngang trái" v§i Ü§c mong  "Hoa sen hÒ tÎnh Çôi cánh nª. 
Nam mô cÙu kh° PhÆt NhÜ Lai". Anh hÜ§ng vŠ PhÆt, Pháp 
và Tæng b¢ng tÃt cä  tÃm lòng, sung sÜ§ng Ç‰n rÖi lŒ khi 
quÿ nhÆn  næm gi§i "Gi†t nÜ§c m¡t theo l©i kinh khÃn. Dâng 
Chí Tôn chÙng giám lòng thành. Lºa u mê, oán mu¶i, sân 
si... ÷n g¶i rºa con xin quÿ låy". Nh© Ánh tØ bi cûa ñÙc PhÆt 
soi r†i mà anh cäm nhÆn ÇÜ®c s¿ chuy‹n hóa trong tâm anh 
nh»ng oán h©n sân hÆn. Anh Çã và ti‰p tøc h†c và hành 
theo l©i PhÆt dåy qua nh»ng bài giäng cûa quš ThÀy. Câu 
niŒm PhÆt Çã ÇÜ®c anh thÜ©ng niŒm "Kinh Bát Nhã vang hÒi 
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tøng niŒm. A Di ñà khÃn nguyŒn nam mô". Và anh mong 
mÕi ÇÜ®c "Thä l¶c xuÓng bùn cÃy thiŒn cæn". Tâm thiŒn cûa 
anh nª dÀn, Ç‹ anh thÃy r¢ng "TÎ hiŠm, ích k› l¡m nhÕ 
nhen", nên anh muÓn "Tham hÆn lùi dÀn dÙt bon chen" (Ch» 
nghiêng là trích nh»ng câu thÖ cûa Huy Giang). 

    
Sau ngày th† tam quy và ngÛ gi§i anh Çã quy‰t tâm thay 

Ç°i cu¶c Ç©i tÀm thÜ©ng cûa mình, t¿ ki‹m Çi‹m låi nh»ng gì 
sai trái Ç‹ sºa Ç°i, h¢ng mong ti‰n bÜ§c trên con ÇÜ©ng 
thiŒn.  

      
M¶t lÀn n¢m an dÜ«ng ª m¶t bŒnh viŒn, vì v‰t thÜÖng cÛ 

Çau nhÙc trª låi, nh§ nghï Ç‰n nh»ng gì Çã tåo tác trong quá 
khÙ, lòng anh tr°i lên nh»ng æn næn sám hÓi "Ta n¢m Çây, 
æn næn lÀn chu‡i håt". Anh Çang lÀn nh»ng håt chu‡i, nhÜ 
Çang dò dÅm tìm låi nghiŒp t¶i cûa mình Ç‹ sºa Ç°i, Ç‹ sám 
hÓi, anh Çã tìm thÃy: "PhÆt trên cao nhìn xuÓng m¡t tØ bi". 
V§i tÃm lòng chí thành ÇÜ®c th‹ hiŒn  qua nh»ng lÀn tham 
d¿ các khóa h†c PhÆt Pháp ª nh»ng nÖi gÀn ÇÎa phÜÖng, 
hay thÌnh thoäng vŠ chùa Viên Giác, gÀn gÛi v§i các bÆc 
thiŒn trí thÙc Ç‹ h†c hÕi, thì anh Çã và Çang gÀn gÛi v§i PhÆt. 
Bªi vì PhÆt thÆt ra không ª trên cao Çâu anh, PhÆt Çang ng¿ 
trÎ trong trái tim thành kính cûa anh, chÌ cÀn anh luôn sÓng 
và làm theo l©i PhÆt dåy, thì anh chính là PhÆt.  

  
RÒi nh»ng ngày cuÓi cùng ª bŒnh viŒn Tübingen, v® 

chÒng tôi Ç‰n thæm anh, tuy thân th‹ anh Çang Çau Ç§n, 
nhÜng tâm anh rÃt sáng suÓt. Anh mÃp máy mÃy l©i cám Ön, 
tôi khuyên anh niŒm PhÆt, m¡t anh nhìn tôi miŒng nª nø 
cÜ©i, ÇÀu khë gÆt. Anh Çã hi‹u và anh së làm nhÜ lâu nay 
anh Çã tØng làm. ChiŠu hôm sau, ÇÜ®c tin anh khó qua ÇÜ®c 
cÖn hi‹m nghèo, SÜ trø trì niŒm PhÆt ÇÜ©ng Tam Bäo cùng 
vài ba PhÆt tº chúng tôi Ç‰n h¶ niŒm cho anh. Khi SÜ trø trì 
khªi xÜ§ng l©i kinh, anh bÒi hÒi xúc Ç¶ng Ç‰n rÖi lŒ, ÇÃy là 
gi†t nÜ§c m¡t ÇÀu tiên mà tôi nhìn thÃy sau nhiŠu næm quen 
bi‰t anh. Tôi rÃt cäm Ç¶ng trÜ§c tÃm lòng hÜ§ng vŠ Tam 
Bäo cûa anh. TrÜ§c gi© phút lâm chung anh Çã ÇÜ®c duyên 
lành Ç‹ l¡ng nghe l©i kinh ti‰ng kŒ, câu niŒm PhÆt Çã Çi vào 
lòng anh, Çóa sen trong tâm Çang dÀn nª, mong r¢ng anh 
hãy ti‰p tøc niŒm. Tôi cÛng Çang niŒm PhÆt, m†i ngÜ©i cÛng 
Çang niŒm PhÆt Ç‹ cÀu cho anh Çây. Hãy niŒm PhÆt b¢ng 
tÃt cä tÃm lòng thành kính cûa mình, ÇØng chÃp trÜ§c, ÇØng 
chû quan, bªi vì  "Thiên sÙ h»u cÀu thiên sÙ Ùng" ñÃy là l©i 
quš ThÀy, quš Cô thÜ©ng dåy. 

     NiŒm PhÆt Ç‹ hy v†ng tiêu trØ nh»ng nghiŒp chÜ§ng 
tØ vô lÜ®ng ki‰p cûa mình, Ç‹ tâm ÇÜ®c thanh tÎnh, trí tuŒ 
ÇÜ®c sáng suÓt.  

       
Tôi vÅn Çang ti‰p tøc niŒm PhÆt, công ÇÙc niŒm PhÆt 

nÀy n‰u có, xin nguyŒn hÒi hÜ§ng cho ngÜ©i thân và bån bè 
trong Çó có anh. Xin anh hãy ti‰p tøc cùng tôi niŒm PhÆt, 
nguyŒn cÀu ánh sáng cûa ñÙc PhÆt A Di ñà ti‰p dÅn anh vŠ 
cõi Thanh tÎnh Ç‹ ÇÜ®c thêm nhân duyên tu h†c và sÓng Ç©i 
an låc.  

            Nam mô ti‰p dÅn Çåo sÜ A Di ñà PhÆt. 
 
 
 
 
 

Töôûng Nieäm 
Huy Giang : 

Ñoïc laïi  
vaên, thô 

Huy Giang 
 

� Töø Nguyeân, Paris 
 

oái duyeân vaên ngheä cuûa toâi vôùi Huy Giang laø do 
töø vieäc cuøng coäng taùc vôùi tôø baùo nhi ñoàng Maêng 

Non, xuaát baûn ôû Dortmund, Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc. 
Maêng Non ra soá 1 cuoái naêm 1982. Sau ñoù, toâi ñöôïc Huy 
Giang trao cho taùc phaåm ñaàu tay Nhöõng Nuï Hoa Baàn vaø 
caùc taäp thô keá tieáp ñeå ñoïc vaø giôùi thieäu. 

Huy Giang Traàn Ngoïc Nam gia nhaäp Trung Taâm AÂu 
Chaâu Vaên Buùt Vieät Nam Haûi Ngoaïi thaùng tö naêm 1994 
vaø hoaït ñoäng tích cöïc trong nhoùm baïn vaên phía Nam 
nöôùc Ñöùc. 

Ñeå töôûng nieäm ngöôøi baïn treû vöøa qua ñôøi, toâi xin trích 
laïi nhöõng baøi vieát ñoù ñeå baïn ñoïc bieát theâm veà Huy Giang 
qua taùc phaåm vaên, thô cuûa anh. Ñaây laø nhöõng baøi giôùi 
thieäu töø cuoán truyeän ñaàu tay Nhöõng Nuï Hoa Baàn, Vieân 
Giaùc xuaát baûn naêm 1994 vaø taäp thô Nhöõng Nuï Hoàng, 
Vieân Giaùc xuaát baûn hai naêm sau, 1996. Hai doøng cuoái 
cuøng laø môùi theâm vaøo cho laàn töôûng nieäm naøy. 

 
NHÖÕNG NUÏ HOA BAÀN TAÂM TÌNH THAÉM ÑÖÔÏM 

Nhöõng Nuï Hoa Baàn laø taäp truyeän ñaàu tay cuûa Huy 
Giang goàm 15 truyeän ngaén ñaõ ñöôïc saùng taùc töø naêm 
1985 cho tôùi naêm xuaát baûn. Moät soá truyeän ñaõ ñöôïc ñaêng 
treân Maêng Non, tôø baùo xuaát baûn taïi Dortmund vaø tôø keá 
tuïc Maêng Non laø Vaên Ngheä Treû do Trung Taâm VIDI chuû 
tröông vaø do nhaø vaên Ngoâ Nguyeân Duõng chaêm soùc baøi 
vôû. 

Laø ñoäc giaû trung thaønh cuûa tôø baùo treû em naøy, toâi ñaõ 
gaëp Huy Giang nhieàu laàn treân nhöõng trang baùo khoå A5 
maøu vaøng nhoû, ñoùng gaùy ôû giöõa nhö taäp vôû hoïc troø. (Toâi 
cuõng ñaõ goùp baøi cho Maêng Non vaø ñoù laø nhöõng baøi ñaàu 
cuûa loaït Chuyeän Beù Kim). Truyeän ñaàu tieân cuûa Huy 
Giang ñaêng treân Maêng Non mang teân laø Cu Tuøng, trong 
soá ñaëc bieät Xuaân AÁt Söûu, 1985. 

Roài sau ñoù, toâi ñöôïc theâm tin veà Huy Giang qua muïc 
Nhaén tin do Ngoâ Nguyeân Duõng vieát, kieåu nhö theá naøy : 

- Anh Huy Giang – Truyeän vaø thô cuûa Anh seõ ñöôïc 
ñaêng trong soá tôùi...Xin cöù tieáp tuïc. Thaân meán. (Soá 19, 4-5 
/86). 

M 
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- Raát thích ñoïc baøi anh vieát. Toøa soaïn ñaõ nhaän ñöôïc 
ñaày ñuû nhöõng thöù anh gôûi. D. raát caûm kích chaân tình cuûa 
Anh... (Soá 20, 21,  6-10 /86)... Vaø coøn nhieàu nöõa. 

Bôûi theá cho neân khi toâi gaëp Huy Giang ôû Strasbourg 
laàn ñaàu thaùng 4 naêm 1994, (trong kyø ñaïi hoäi ñoàng cuûa 
Trung Taâm AÂu Chaâu) toâi thaáy nhö quen laâu laém roài, maëc 
daàu Huy Giang coøn coù veû bôõ ngôõ. Vaø khi Huy Giang yeâu 
caàu toâi ñoïc tröôùc taùc phaåm vaø vieát lôøi giôùi thieäu, toâi 
khoâng ngaàn ngaïi. 

Huy Giang khoâng ñaët cho taäp truyeän moät teân chung 
maø laáy teân moät truyeän ñaët cho caû taäp, Nhöõng Nuï Hoa 
Baàn. Baàn laø moät thöù caây goã taïp, moïc theo meù soâng, raïch 
ôû Mieàn Nam. Reã caây chaèng chòt baùm vaøo ñaát phuø sa cho 
bôø thaät vöõng, ñaát khoâng bò troâi ñi khi soùng maïnh taït vaøo. 

Trong cuoán Töï Vò Tieáng Vieät Mieàn Nam, Vöông Hoàng 
Seån ghi laïi raèng : Caây baàn coù laù xanh, raát ñeïp, ban ñeâm 
ñom ñoùm ñaäu nhieàu, troâng raát xinh. Baàn coù traùi. Chuùa 
Nguyeãn AÙnh ñaõ neám thöû vaø ban cho hai chöõ Thuùy Lieãu. 
Reã cuûa caây baàn laøm nuùt ve chai. 

Baàn coù hai loaïi. Baàn chua traùi lôùn. Baàn oåi, traùi nhoû vaø 
ít chua hôn. 

Nhö vaäy, Nhöõng Nuï Hoa Baàn laø caûnh soáng cuûa treû 
em mieät vöôøn qua ngoøi buùt cuûa Huy Giang. 

Thaät söï, trong tuyeån taäp ñaàu tay naøy, Huy Giang vieát 
ñuû loaïi: caû thaønh thò laãn thoân queâ. ÔÛ thoân queâ, ñoù laø queâ 
höông cuûa con Maän, thaèng Veän, caäu Vuõ, chuù Quyeàn, baø 
noäi (Nhöõng Nuï Hoa Baàn), con Vieãn, thaèng Vónh, chuù Nam 
vaø baø noäi (Laù Maêng Non), Möïc, Pheøn vaø baø noäi (Nöôùc 
Maën)... 

Toâi nhaän thaáy raèng khi vieát nhöõng chuyeän veà thoân 
queâ, Huy Giang vöôït troäi haún leân: caâu chuyeän töï nhieân 
vaø buùt phaùp soáng ñoäng hôn laø nhöõng hoaït caûnh xaûy ra ôû 
nhöõng nôi khaùc. Môøi baïn chöùng kieán moät vaøi caûnh ñoù: 

Bieát baø noäi ñang ñöùng keá beân, con Vieãn hoûi: 
- Noäi aø ! Baàn chín heát roài. Con vôùt ra nghe noäi ? 
Baø tôùi gaàn beáp, nhìn vaøo noài canh, gaät ñaàu: 
- ÔØ, con vôùt baàn ra ñi ! Roài ñeå trong caùi toâ, laáy ñuõa 

giaèm ra. Chaùu nhôù ñoå vaøo chuùt nöôùc canh... Noäi ñi röûa 
maáy coïng boâng suùng. 

Y nhö lôøi baø noäi caên daën, con Vieãn laáy caùi vaù, vôùt hai 
traùi baàn ra toâ. Baàn ñaõ chín muoài töø treân caây, laïi luoäc trong 
nöôùc soâi laâu neân thaät meàm. Con Vieãn khoâng caàn giaèm 
maïnh tay maø baàn ñaõ taùch ra töøng maûnh nhoû roài. 

Muøi chua cuûa vò baàn thoang thoaûng leân muõi, gheù qua 
thaêm töøng teá baøo cuûa löôõi neân aøo aït maáy ñoaøn quaân 
nöôùc boït töø trong nuùi röøng keá beân traøn ra mieäng khieán 
con nhoû thaät khoù chòu. Chôït thaáy baø noäi lum khum böôùc 
vaøo, con Vieãn böng toâ baàn vöøa giaèm xong, coi laïi moät laàn 
nöõa roài noùi: 

- Nhöø laém roài noäi aø ! Con ñoå nöôùc baàn trôû laïi noài canh 
nghe noäi ? 

- Khoan ñaõ. Con ñoå môù boâng suùng naøy voâ tröôùc roài 
löôïc nöôùc baàn sau... 

(Laù Maêng Non, trang 33) 

 
Ñaây laø moät ñoaïn ñoái thoaïi giöõa hai anh em Möïc vaø 

Pheøn: 

 
- Chuyeän gì maø reùo leân inh oûi vaäy Möïc ? Anh ñaây neø ! 

Chuyeän gì vaäy ?  
- Anh Pheøn. Anh voâ nhaø leï leân, kieám caùi roå hay caùi gì 

lôn lôùn moät chuùt, xuoáng bieån löôïm caù tieáp vôùi em. Caù linh 
daïi cheát noåi traéng ngoaøi aáy. Leï leân anh ! 

Thaèng Pheøn nhíu maøy, nhìn beù Möïc töø ñaàu ñeán chaân: 
quaàn aùo coâ beù suõng öôùt, moâi tím thaâm, gioïng noùi maát heát 
veû töï nhieân haèng ngaøy. Coøn caùi boïc muõ caù linh ñang naém 
chaët trong tay ñöa tôùi ñöa lui theo töøng côn run cuûa coâ beù 
laøm chöùng cho caâu noùi. 

Noù bôõ ngôõ. Cho neân khi nghe em gaùi noùi chöa heát 
chuyeän, noù ñaõ caét ngang: 

- Vaäy haû ? Caù daïi.. Anh chaïy xuoáng bieån lieàn baây giôø 
ñaây. 

(Nöôùc Maën, trang 111) 
 

Taïi sao caù linh trôû thaønh caù daïi? Huy Giang giaûi thích 
raát roõ trang 116, toâi khoâng daùm laïm baøn, ñeå baïn tìm ñoïc 
seõ bieát taïi sao. 

Chuyeän cuûa Huy Giang thöôøng laø coù haäu. Trong 
truyeän chính, Nhöõng Nuï Hoa Baàn, caùc nhaân vaät laø con 
Maän, thaèng Veän, caäu Vuõ, chuù Quyeàn... roài cuõng qua 
ñöôïc beán bôø töï do. 

Toái hoâm tröôùc, baø noäi keùo coâ beù Maän vaøo loøng, ñöa 
baøn tay khaúng khiu vuoát toùc chaùu, ngaäm nguøi nhaén nhuû: 

- Tuïi baây coù qua ñöôïc beân ñoù, nhôù laø phaûi thöông yeâu 
ñuøm boïc laáy nhau... Ñöøng coù ñeå cho ngöôøi ta khinh deå... 
mình. 

Phong tuïc, taäp quaùn cuûa mình, raùng maø giöõ gìn. Coøn  
thaèng Veän, con Maän, raùng maø lo hoïc haønh... Hai ñöùa 
nghe noäi daën neø: Hai maët cuûa taám theû baøi naøy coù ghi teân 
tuoåi ba meï hai ñöùa baây, raùng maø gìn giöõ caån thaän nghe 
khoâng? Mai moát gì ñaây aên neân laøm ra, caäu Vuõ baây mua 
cho moãi ñöùa moät sôïi daây ñeo thay theá sôïi daây nhôï naøy. 
Ñöôïc vaäy, linh hoàn cuûa meï baây naèm döôùi ñaáy cuõng vui... 

(Nhöõng Nuï Hoa Baàn, trang 145) 

 
Chuyeän cuûa Huy Giang, coøn raát nhieàu ñieàu ñeå noùi. 

Möôøi laêm chuyeän, moãi chuyeän laø moät caûnh soáng trong 
moät khung trôøi khaùc laï. Toâi xin daønh ñeå baïn ñoïc khai 
phaù. Chæ xin theâm raèng trong moãi truyeän, chuùng ta seõ tìm 
thaáy moät hay nhieàu taâm tình. Taâm tình moäc maïc, chaát 
phaùc, hoàn nhieân nhöng thaém ñöôïm.  

Nhöõng taâm tình ñoù seõ coøn maõi trong loøng chuùng ta. 
Vaø cuøng vôùi taâm tình chaân thaät vaø thaém ñöôïm ñoù, toâi vui 
möøng giôùi thieäu taäp truyeän ñaàu tay cuûa Huy Giang. 

 
NHÖÕNG NUÏ HOÀNG TAÄP THÔ HUY GIANG 
Vaãn treân Maêng Non, moät hoâm toâi ñoïc ñöôïc moät baøi 

thô ngaén kyù teân laø «huy giang». Nhö vaäy laø töø ñoù, toâi bieát 
Huy Giang vöøa vieát truyeän treû em vöøa laøm thô treû em. 
Moät laàn, trong buoåi hoïp Vaên Buùt AÂu Chaâu, coù ngöôøi noùi: 
Huy Giang laøm thô coøn hay hôn vieát truyeän. 

Toâi nghó raèng trong caû hai lónh vöïc, Huy Giang ñeàu coù 
khieáu, ñeàu coù taøi. Vaø laïi coøn ñeå thì giôø ra trau gioài nöõa. 

Baøi thô maø toâi coøn nhôù cuûa Huy Giang nhö theá naøy: 
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Toùc baïc  
löng coøng 
daï heùo hon 
Laù nhôù 
baâng khuaâng 
ruïng moûi moøn 
Maây muø 
laõ chaõ 
daâng taàm maét 
Ñöøng giaø 
nghe maù 
Maù thöông con 
(Laù Hoàng, Muøa Vu Lan 1986, Maêng Non, 6/86) 

 
Ñaàu naêm 1996, Huy Giang gôûi cho toâi moät taäp daàøy 

coäm, coù gaàn 80 baøi thô, baøi naøo baøi naáy daøi chôù khoâng 
phaûi ngaén nhö baøi Laù Hoàng treân ñaây. Nhìn chung thì thaät 
laø ña daïng. Neáu noùi raèng truyeän cuûa Huy Giang coù chaát 
thô (nhö nhaø vaên Vuõ Nam vieát veà Huy Giang) «raát thô», 
thì thô cuûa Huy Giang coù baøi laø moät chuyeän. Kyû nieäm, 
hoaøi voïng veà queâ höông, khaéc khoaûi thaân phaän cuûa 
nhöõng ngöôøi ly höông hay laäp chí ñeå trôû laïi queâ nhaø. 

Huy Giang ñaõ daønh moät loaïi ñeà taøi moät loái thô. Nhö laø 
luïc baùt daønh cho nhöõng chuyeän tình caûm, vieát veà queâ 
höông ñeå khi ñoïc leân thaáy loøng xao xuyeán: 

Möa rôi hay leä cuûa trôøi 
Em veà beân aáy raõ rôøi daáu thöông 
Loái quen öôùp kín muø söông 
Caây nghieâng nhung nhôù ngaäp ñöôøng laù rôi... 

                (Em vaø ñeâm tænh giaác) 
  
Hay laø: 
OÂi queân löu laïc ñôøi ta 
Nhö ngô nhö ngaån queâ nhaø quanh ñaây 
Hueá chieàu coâ ñoïng söông bay 
AØ ôi, Beán Ngöï lay lay gioù hôøn 
                               (Noãi Nhôù) 
 
Huy Giang daønh thô naêm chöõ cho chuyeän tuoåi thô, 

nhö Nguyeãn Nhöôïc Phaùp (Ñi Chuøa Höông) hay cuûa 
Nguyeãn Xuaân Huy (Giaän Nhau). Nhö nhöõng baøi sau ñaây: 

Em xin laøm chim nhoû 
Bay vaøo khung trôøi xöa 
Keát ngoïc xanh thô aáu 
Taém maùt trong ngaøy möa 
                (Naéng haï vaø maây) 
hay laø: 
 
Em tìm ñöôøng vöôït bieån 
Thi gan cuøng gioù ñoâng 
Treân chieác thuyeàn beù nhoû 
Giöõa truøng döông meânh moâng 
 
Toâi ñöôïc tin cuoái thaùng 
Hoûi loøng coù chieâm bao  
Ñi tìm em khaép neûo 
Trôøi ñeâm khoâng aùnh sao ! 

Cuoäc ñôøi toâi vaãn theá 
Röng maét leä möa ngaâu 
Coâ ñôn loaøi rong bieån 
Baây giôø em ôû ñaâu ? 

(Baây giôø em ôû ñaâu ?) 
 
Thô baûy chöõ ñöôïc daønh vieát veà chuyeän ñaáu tranh, ñeà 

cao chí höôùng: 
 OÂi queâ Meï, khi nao anh trôû laïi 
Mang oai huøng, khí duõng, böôùc hieân ngang 
Con kinh nhoû ñaáp phuø sa mong ñôïi 
Duø hanh vaøng thu laù cheát meânh mang... 
 (Cuoái haï trôøi möa) 
 
Huy Giang töøng laø moät chieán binh Thuûy Quaân Luïc 

Chieán, töøng ñöôïc ñieàu trò ñoâi ba laàn trong Toång Y Vieän 
Coäng Hoøa. Con ngöôøi ñoù: vöøa laø moät chieán só vöøa laø moät 
nhaø vaên, nhaø thô vaø vieát truyeän cho treû em. 

Neáu nhöõng hình aûnh trong vaên cuûa Huy Giang laø queâ 
höông vôùi ruoäng vöôøn soâng laïch mieàn Nam thì nhöõng 
caûnh ñoù cuõng laø queâ höông xöù sôû trong thô cuûa Huy 
Giang. Moät khung trôøi thaät nhieàu maøu saéc töôi thaém: 

Möa vaãn nhuoäm vaøng leân caây coû 
Laù xanh buoàn ngô ngaùc boùng traêng vôi 
Chieàu môn man maây tím vaét löng trôøi 
Coù caùnh nhaïn coâ ñôn bay moøn moûi 

(Cöu mang) 
hay laø: 
Nheï ñöa maáy nuï hoa vaøng 
Thoaûng buoàn nhòp saùo dòu daøng troâi xa 
Khoùi lam quyeän boùng döông taø 
Hoø ôi, tieáng haùt maën maø ñong ñöa 

(Meï) 
 
Huy Giang thöôøng coù loái ngaét caâu nöûa chöøng vaø qua 

haøng thay vì ñeå maïch thô ñi heát saùu caâu, baûy caâu hay 
taùm caâu. Thænh thoaûng, ñoaïn cuoái cuûa moät baøi, ngöôøi 
ñoïc laïi gaëp ngaét caâu ñoù. 

Thaät ra, ñoù cuõng laø caùch vieát cuûa nhieàu nhaø thô, 
khoâng bieát coù phaûn aûnh phaàn naøo ñôøi soáng cuûa hoï 
chaêng ? 

Ta ñi 
em naèm yeân giaác nguû 
Phong traàn cho heát kieáp hoàn nhieân 
Ngaên töôm maùu chín loang maïch khoùc 
Ñeo ñaúng 
hao moøn 
böôùc ngaõ nghieâng... 

(Vôõ nguoàn) 
 
Nhö Huy Giang, toâi vieát truyeän cho treû em nhöng toâi 

khoâng laøm thô cho treû em. Huy Giang ra ñi laø moät maát 
maùt lôùn: caùc em thieáu nhi maát ñi moät ngöôøi vieát cho caùc 
em, chuùng toâi maát moät ngöôøi baïn vaên, baïn thô. 
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TÜªng nh§ thi sï Huy Giang 
 

"ñã h‰t gÀn nhau ¡t có xa 
ThÜ©ng nhân vÅn g†i th‰ kia mà" 
(ñ¢ng PhÜÖng NguyÍn Ng†c Huy) 

 

TrÀn ThÎ HÒng Châu 
 

ë h®p tan, vô thÜ©ng tôi Çã hi‹u, nhÜng tin d» anh 
Huy Giang qua Ç©i quá Ç¶t ng¶t, làm gia Çình tôi 

s»ng s©, høt hÅng. 
M§i næm rÒi, tôi g¥p anh tåi chùa Viên Giác, nhân ngày 

lÍ k› niŒm 25 næm thành lÆp chùa. Anh tÜÖi tÌnh, hiŠn hòa, 
hÕi han tin tÙc các bån Çåo tåi Ý ñåi L®i. V§i anh chÎ Huy 
Giang, chúng tôi nói chuyŒn rÃt vui vÈ thoäi mái trong tinh 
thÀn b¢ng h»u và Çåo h»u, gi»a rØng ngÜ©i d¿ lÍ hôm Ãy. 
ñang trò chuyŒn v§i chúng tôi mà anh luôn bÎ réo g†i, m©i 
m†c. ChÙng tÕ anh ÇÜ®c cäm tình và quen bi‰t nhiŠu ngÜ©i. 
Anh m©i cà-phê mà nhà tôi không th‹ tØ chÓi vì anh viŒn lë 
Çã uÓng cà-phê ÇÆm Ç¥c ki‹u Ý (cafe espresso) ÇÜ®c m©i 
nhân dÎp anh vi‰ng NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên Ý. Tôi hÓi hÆn Çã 
không nhÆn l©i khÄn khoän yêu cÀu tôi Çóng góp bài vi‰t 
cho t© báo mà anh c¶ng tác, ngåi vì không có khä næng vi‰t 
lách. 

Tôi quen anh vào dÎp ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n (lúc 
còn là Trø trì chùa Viên Giác) và cùng PhÆt Tº các Chi B¶ 
bên ñÙc sang chû lÍ thành lÆp NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên Ý. 
NhÜng qua l©i các bån bè, các bài thÖ, bài vi‰t cûa anh, tôi 
ÇÜ®c bi‰t anh sinh ra và l§n lên tåi miŠn Nam ViŒt Nam, là 
ngÜ©i con hi‰u thäo ÇÓi v§i cha mË, ngÜ©i chÒng và ngÜ©i 
cha gÜÖng mÅu ÇÓi v§i v® con, là m¶t PhÆt Tº thuÀn thành, 
Çóng góp cho chùa qua công tác PhÆt s¿ và thi væn. Anh Çã 
nhÆp ngÛ làm nhiŒm vø ngÜ©i trai th©i chi‰n khi T° QuÓc 
kêu g†i: 

"Tôi vào lính gi»a næm mÜ©i chín 
M¿c tím h†c trò lÜu dÃu Ç¡m say" 

(ThÖ Huy Giang) 
 
Cu¶c sÓng binh nghiŒp Çã rèn luyŒn, giáo døc và Çào 

tåo anh thành ngÜ©i con yêu cûa T° QuÓc, bi‰t Ç¥t viŒc 
phøng s¿ Quê HÜÖng, Dân T¶c trên h‰t, Çúng v§i chí 
nguyŒn cûa m‡i quân nhân "T° QuÓc - Danh D¿ - Trách 
NhiŒm". Khi miŠn Nam bÎ ngøy quyŠn C¶ng Sän chi‰m Çóng, 
không còn cÖ h¶i cÀm súng chi‰n ÇÃu bäo vŒ T° QuÓc, anh 
Çã dùng ngòi bút Ç‹ ÇÃu tranh cho lš tÜªng T¿ Do, chÓng 
b†n Ç¶c tài, tàn ác, vô thÀn, m¶t th©i làm tay sai cho C¶ng 
Sän quÓc t‰, trong mÜu ÇÒ bành trÜ§ng chû nghïa và Ç‰ 
quÓc C¶ng Sän. Chính h† vØa qua Çã bán nhÜ®ng tài 
nguyên và lãnh th° quÓc gia cho B¡c phÜÖng Ç‹ duy trì uy 
quyŠn, hÀu kéo dài ách thÓng trÎ, bóc l¶t ngÜ©i dân còn kËt 
låi trong nÜ§c lâu dài hÖn n»a. Qua thÖ væn, chúng ta bi‰t 
ÇÜ®c con ngÜ©i chân thÆt cûa anh, dù sÓng yên °n nÖi xÙ 
ngÜ©i, tâm hÒn anh vÅn hÜ§ng vŠ quê hÜÖng yêu dÃu. Th©i 
tu°i thÖ hÒn nhiên, v§i bao k› niŒm êm ÇŠm hånh phúc mà 
gi© Çây cä nÜ§c sÓng trong Ç†a Çày, kh° løy. 

NgÒi vi‰t nh»ng dòng nÀy vŠ anh, tôi vÅn còn bàng 
hoàng, dù bi‰t ki‰p nhân sinh là äo änh, phù du. Nh§ næm 
trÜ§c anh Çã hÙa dÎp hè này qua Ý thæm gia Çình anh chÎ 
Hoàng, së Ç‰n thæm chúng tôi. L©i hÙa Ãy không bao gi© 
th¿c hiŒn! 

ñã bi‰t sinh, già, bŒnh, ch‰t là s¿ thÆt, nhÜng ai tránh 
khÕi, Ç©i là vô thÜ©ng nhÜ ñÙc PhÆt Çã dåy, nhÜng s¿ ra Çi 
Ç¶t ng¶t cûa anh Çã gây xúc Ç¶ng sâu xa, lòng thÜÖng ti‰c 

cûa m†i ngÜ©i thân. Là m¶t s¿ mÃt mát l§n ÇÓi v§i xã h¶i, 
c¶ng ÇÒng, bè bån và gia Çình anh. Không bi‰t làm gì hÖn, 
chúng tôi Çã thành tâm dâng nén tâm hÜÖng trÜ§c bàn th© 
PhÆt, tøng th©i kinh TÎnh ñ¶, cÀu nguyŒn HÜÖng Linh anh 
s§m siêu thoát vŠ miŠn C¿c Låc và anh Çã sÓng xÙng Çáng 
cä Çåo lÅn Ç©i. 
 

CÛng xin mÜ®n trang giÃy nÀy, nh¡n chÎ Huy Giang hãy 
gi» gìn sÙc khÕe Ç‹ làm tròn b°n phÆn ngÜ©i mË, c¶ng thêm 
trách nhiŒm ngÜ©i cha anh Çã giao phó. G†i thæm chÎ, mong 
chÎ can Çäm lên, mà nghe gi†ng chÎ nghËn ngào bên kia ÇÀu 
dây, làm tôi cÛng tái tê Çau xót. Bi‰t nói gì Çây, khi n‡i buÒn 
mÃt mát nhÃt ÇÎnh không chÎu r©i xa. Tôi xin kính  tr†ng s¿ 
mÃt mát to l§n cûa chÎ và gia Çình. Xin Ç‹ cho th©i gian làm 
công viŒc an ûi, v‡ vŠ cûa nó. 

 
Bây gi© anh Çã th¿c s¿ ra Çi vïnh viÍn. Xin th¡p nén tâm 

hÜÖng Ç‹ chúng ta cùng tÜªng nh§ Ç‰n thi sï Huy Giang. Xin 
vïnh biŒt anh.� 

 

L 

TiÍn biŒt ngÜ©i thÖ 

ThÜÖng ti‰c nhà thÖ Huy Giang 
 

� NhÜ SÖn 
 

NgÜ©i nghŒ sï tØng ôm hoài "N‡i Nh§" 
ñ‰n bên tr©i chäi chuÓt nh»ng vÀn thÖ 
Cu¶c Ç©i buÒn theo mÃy chuyŒn vu vÖ 
ThÜ©ng thÃm n‡i cô ÇÖn chiŠu bóng lÈ 

 

Vui lên Anh "Nh»ng Nø HÒng" vØa hé 
Gi»a cu¶c Ç©i ÇÀy nÜ§c m¡t thÜÖng Çau 

Ti‰c làm chi chút danh l®i qua mau 
Hãy buông bÕ cho hoa cÜ©i v§i n¡ng 

 

Anh còn Çây "Nø Hoa BÀn" trong tr¡ng 
Tuy quê mùa nhÜng l¡m m¶ng nhiŠu mÖ 

DÍ thÜÖng nhÜ Çâu Çó bóng trÈ thÖ 
ñang vÅy g†i Anh cùng vui ca hát 

 

VŠ Çi Anh "Vùng Thäo Nguyên" bát ngát 
CÕ xanh tÜÖi träi r¶ng dÜ§i tr©i mây 

ñôi cánh diŠu theo gió l¶ng chiŠu bay 
ñang ch© Çón Anh vŠ nghe chim hót 

 

ñ©i lãng du hãy xin Anh dØng bÜ§c 
ñ‹ trª vŠ  miŠn låc cänh thanh cao 
M¶ng ngày xanh gi© trä låi træng sao 
Thä theo gió mÃy cu¶c tình nuÓi ti‰c 

 

Vui lên nhé ngÜ©i trai hùng nÜ§c ViŒt 
Chí hiên ngang Anh gºi tr†n Quê hÜÖng 
NÖi bao næm nuôi sÓng tÃm tình thÜÖng 

Anh khôn l§n b¢ng l©i ru ti‰ng mË 
 

Tôi ngÜ«ng v†ng tình Anh trai th‰ hŒ 
ñ‰n muôn Ç©i trong tâm mãi vÃn vÜÖng 

ñÃt nÜ§c mình chìm Ç¡m cänh thê lÜÖng 
NhÜng còn låi nguÒn nh§ nhung diŒu v®i ! 
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Huy Giang 
cûa Nh»ng 

Nø Hoa BÀn 
không còn 

n»a ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à  ơi nỗi nhớ ngọt ngào 
Nửa dâng lên mắt, nửa vào trong tim 

(thơ Huy Giang) 
 

Vũ Nam 

              

hi viết bài tùy bút Những Nụ 
Hoa Bần (NNHB) đăng trong 

báo Viên Giác  (VG) số 141 tôi không 
nghĩ Huy Giang (HG) sẽ mất. Tôi còn hy 
vọng anh sẽ mạnh lại. Còn nếu phải mất, 
có lẽ cũng phải một thời gian khá lâu 
nữa. Nhưng anh đã ra đi chỉ sau ngày 
bài tùy bút này xuất hiện khoảng hai 
tuần. Cái chết của HG làm tôi bần thần, 
vì trước đó, khi đi thăm anh, khi điện 
thoại thăm hỏi tôi thấy anh vẫn lạc quan 
cho việc chữa chạy căn bịnh của mình. 
Với thuốc Tây bác sĩ đã chịu, nhưng anh 
hy vọng sẽ chữa bịnh bằng thuốc Nam, 
vì có những bạn bè thân thiết cho anh 
biết vài người đã mắc chứng bịnh như 
anh và đã nhẹ khi điều trị bằng thuốc 
Nam. Họ cho anh địa chỉ, tên thuốc. Đặc 
biệt họ khuyên anh là phải ăn uống 
kiêng cữ trong lúc điều trị. 

Tôi không nhớ ai giới thiệu HG vào 
Văn Bút Âu Châu, nhưng tôi đã là người 
nhiệt tình rủ HG viết cho báo VG, khi tôi 
đang cộng tác với báo này. Trước khi 
gặp HG tôi đã có đọc những truyện 

ngắn của anh trên báo Măng Non, tờ 
báo tuổi thơ do anh Ngô Nguyên Dũng 
trông coi bài vở, ra rất đều đặn trên 
nước Đức này trong thập niên 80. Giọng 
văn của HG trong những truyện về tuổi 
thơ trên Măng Non "rất ngộ". Văn kỳ 
thanh bất kiến kỳ hình. Tôi đọc thấy 
thích dù chưa bao giờ gặp hoặc nói 
chuyện với HG lần nào. Văn chương hay 
tự nó thênh thang đi vào lòng người đọc. 
Vì thế văn thơ HG cứ thênh thang đi vào 
lòng tôi. Thích, vì ngoài những câu 
chuyện về miền Nam hồn hậu, chân 
chất, cách đặt tên nhân vật trong 
truyện tuổi thơ của anh cũng làm tôi 
thấy ngồ ngộ, hay hay. Thằng Phèn,  
con Lụa, Út gái, con Mận, thằng Vện... 
Đặt tên như tên một loài trái cây, hay 
tên của loài chó, loài bò. Ai mà không 
biết Xoài, Mận, Bưởi là trái cây, Mực, 
Vện là tên của loài chó. Còn Phèn, nơi 
quê tôi là tên cho con bò, như đạm, 
khứu v.v... Tại sao không đặt tên đẹp 
một chút. Nhưng đó mới là cái hay trong 
truyện đồng quê miền Nam. 

Trong bài viết này, viết sau ngày HG 
không còn hiện hữu trên cõi đời này, 
viết trong lúc hồn anh đang phiêu diêu 
đâu đó, trên chín từng mây, hay trong 
cõi Phật đà, tôi không thể hay không 
muốn viết ra hết tất cả cái hay trong 
những thơ truyện của HG, vì không phải 
là nội dung của bài viết. Ở đây tôi chỉ 
muốn ghi lại một vài kỷ niệm cũ giữa 
chúng tôi.  

Khi bắt đầu viết bài để tưởng nhớ 
đến HG, trong đầu tôi lại hiện ra câu hát 
khá hay thời trước năm bảy mươi lăm, 
khi cuộc chiến giữa người cộng sản và 
quốc gia Việt Nam đang đến hồi khốc 
liệt: Anh không chết đâu em người anh 
hùng mũ đỏ tên Đương, anh vẫn sống 
thênh thang trong lòng muôn người 
mến thương đời lính... HG không phải là 
lính mũ đỏ, anh là lính mũ xanh, một 
"cọp biển", nhưng là cọp hiền và rất 
được nhiều người thương mến, cũng đã 
vài lần bị thương và từng được điều trị 
tại Tổng Y Viện Cộng Hòa. Tôi cũng đã 
vào lính, làm tân khóa sinh khi tuổi hoa 
niên vừa nở rộ, thay cho giảng đường 
đại học là bụi bặm đường xa với ba-lô 
trên vai mang nặng, những phiên gác 
đêm và những ngày đi lả người để học 
những bài học quân sự vỡ lòng, nên tôi 
rất yêu mến cuộc đời của những người 
lính. Ngày đầu vào quân trường, đặt 
chân đến đất Nha Trang là những ngày 
mệt mờ với những cuộc "hành xác" 
ngay cho lính mới Không Quân. Sau một 
tháng huấn nhục, được phép dạo phố 
Nha Trang lần đầu, vẫn còn thấy mình 
như cậu học sinh lơ láo ở Sàigòn ngày 
nào, chứ chưa phải là người lính. Người 
lạ, cảnh vật lạ, các cô gái Nha Trang xa 

lạ làm mình cảm thấy bơ vơ, lẻ loi trong 
một thành phố miền biển hoa lệ... Tôi 
chưa có những kinh nghiệm nhiều về 
người lính như HG, vì sinh sau anh đến 
năm năm, nhưng vì cũng là lính nên tôi 
rất yêu mến họ, như yêu mến chính tôi. 
Bây giờ, khi những thăng trầm đã qua, 
những nghiệt ngã cho quê hương đã 
lắng đọng, ai ai cũng nhận ra trong cuộc 
chiến vừa qua không ai khổ hơn người 
lính. Sách báo đã nói đến việc này khá 
nhiều, tôi không muốn lặp lại ở đây. Trở 
lại với những thanh niên vào lính sau 
Tết Mậu Thân như HG, sau Mùa Hè Đỏ 
Lửa như tôi, và những thời gian khác với 
biết bao thanh niên khác. Bỗng ngày 
trước ngày sau là cuộc sống thay đổi 
hoàn toàn. Hôm qua còn áo trắng bảng 
đen, thầy bạn, hôm sau là "sac marin", 
giày bố và áo nhà binh làm bạn. Thao 
trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ 
máu. Vì thế chào Vũ Đình Trường, chào 
Đại Bàng, chào nhập khóa là chuyện 
đương nhiên, và đời lính vinh quang lẫn 
cơ cực, chết chóc kể từ đó, trong đó có 
HG. 

Tôi không còn nhớ lúc nào, ở đâu và 
do ai giới thiệu tôi đã gặp HG lần đầu. 
Chỉ nhớ rằng sau đó tôi có điện thoại 
mời HG đến nhà chơi trong một ngày 
cuối tuần. Nhà HG ở khá xa nhà tôi nên 
anh đã ngủ lại qua đêm. Đêm ấy trên 
căn gác dưới ánh đèn vàng mù mù chỉ 
còn hai anh em ngồi bên mấy chai bia. 
Cả nhà tôi ở từng dưới đã đi ngủ từ lâu, 
vậy mà tôi vẫn thấy chưa nói gì hoặc 
nghe gì nhiều từ anh. Thời gian qua sau 
mau quá! Đêm hôm ấy tôi ân cần rủ HG 
cộng tác với báo VG. Viết gì cũng được, 
văn, thơ, truyện, và nhất là truyện về 
tuổi thơ. Sau đó, đã một thời gian dài 
anh làm thơ, viết văn và cùng với chị 
Hồng Nhiên chăm lo và viết cho Trang 
Hoa Phượng của báo. Nhưng HG không 
chỉ cộng tác với báo VG không thôi, anh 
còn cộng tác rất nhiều báo khác nữa. 

Rồi những ngày sau đó... Những 
ngày cùng nhau đi dự những buổi nói 
chuyện của các văn thi hữu, những 
ngày đi về chùa VG họp báo hằng năm 
tôi được biết thêm một vài việc riêng 
của HG. Chẳng hạn như khi đi xa HG 
hay mệt mỏi, anh nói vì những vết 
thương trong chiến tranh, và nhất là 
một lần tai nạn xe rất nặng vào đầu. 
Như HG hay làm thơ từ trong hãng. 
Đang ngồi làm việc, bất chợt đâu đó 
hiện ra những dòng thơ, anh lấy giấy 
ghi chép ngay, nếu không làm thế, về 
đến nhà không tài tình gì nhớ lại được. 
Anh nói, những chữ, những dòng bất 
chợt như vậy thường hay hơn. Hay HG 
rất dở về cách kể chuyện vui cười. Anh 
"chịu chết" khi anh em phải thay phiên 
nhau kể chuyện vui cười trong những 
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dịp ngồi chung trên xe đi xa, hoặc ngồi 
nói chuyện với nhau trong những lần ăn 
uống. 

Mỗi năm  tôi và HG hay gặp nhau đôi 
lần, thường là những lúc lễ Phật nơi tôi 
ở, anh đến dự, hoặc nơi anh thì tôi đến. 
Đến nơi, ngoài những lúc lễ Phật hai 
anh em hay tìm chỗ riêng để nói chuyện 
thơ văn. Và những ngày về chùa Viên 
Giác họp, ra mắt sách, hoặc nhân có 
những lễ lớn trong năm như Phật Đản, 
Vu Lan, Tết. 

Bốn ngày trước khi mất HG còn rất 
tỉnh táo. Tôi đến thăm anh khi nghe tin 
anh vừa được chuyển về nằm ở nhà 
thương cách nhà tôi mười cây số. So với 
cách đây chừng hai tháng khi đi thăm 
anh, lần gặp lại này tôi thấy anh ốm quá! 
Nhìn anh tôi không khỏi nghi ngại: chắc 
anh khó qua! Khi tôi ngồi gần anh anh 
còn kêu tôi ngồi xa ra. Anh nói bịnh 
không lây nhưng ngồi xa ra thì tốt hơn 
cho tôi. Anh còn nhớ đến ngày hôm ấy 
là ngày họp báo VG và hỏi tôi sao không 
đi họp. Tôi xin lặp lại, đây là thời gian 
chỉ bốn ngày trước khi anh mất! Điều 
rất buồn là anh vẫn hy vọng anh sẽ nhẹ, 
trong khi bác sĩ đã báo cho chị nhà biết 
là bịnh anh sẽ khó qua. Anh nói nhà 
thương sẽ trị từ từ, cắt từ từ những nơi 
có bịnh trong cơ thể. Không biết ai nói 
với anh như vậy? Anh còn hy vọng, 
trong khi nghe chị HG nói tôi đã tuyệt 
vọng rồi! Thật là trớ trêu! 

Hai hôm sau tôi đến với Ni Sư Như 
Viên và một vài người bạn, đạo hữu như 
anh Hạnh, anh Cường, anh chị Đan Hà 
để tụng kinh cầu an cho anh theo lời 
mời của chị HG, khi đó anh đã mệt mỏi 
lắm rồi! Mắt nhắm lại chỉ muốn ngủ, 
ráng lắm anh chỉ mở được ít giây khi có 
chị HG hoặc ai đó đứng gần kêu tên. 
Điều làm tôi rất ngạc nhiên là khi Ni Sư 
Như Viên để hình Phật A Di Đà đến sát 
cạnh giường anh để cầu nguyện, anh 
mở mắt nhìn thẳng vào ảnh Phật A Di 
Đà như là anh ngạc nhiên lắm, giống 
như ai tặng cho mình vật gì mà trước đó 
không bao giờ mình nghĩ ra được. Anh 
nằm đó, trả lại tất cả cho đời! Chuyện 
vui cũng như chuyện buồn. Tiền tài, 
danh vị. Ai nói gì anh cũng chỉ gật đầu. 
Nhất là ai cũng khuyên anh cố gắng 
niệm Phật và đừng suy nghĩ gì cả, chỉ 
niệm Phật, anh cũng gật đầu. 

Hôm sau, buổi chiều khi đi làm về, 
dù mệt mỏi tôi cũng đã đến thăm anh 
sau khi nghe điện thoại từ chị Trúc 
Giang. Chị đã chạy xe khoảng ba trăm 
cây số đến thăm anh. Chị còn "dụ" có 
mang theo chè. Còn lòng nào để ăn chè, 
tôi đã nói như vậy, khi ngồi trước mặt 
chị HG và Trúc Giang trong nhà thương. 

Khi ấy HG đã không còn biết gì nữa rồi! 
Cả cái gật gật đầu như trong chiều hôm 
trước cũng không còn. Chị HG chỉ tôi 
bảng theo dõi tim mạch, thấy nhịp tim 
anh từ từ giảm dần theo thời gian. Đúng 
như chỉ mành treo chuông. Chị nói chắc 
đêm nay anh đi! 

Hôm sau, đang ngồi làm trong hãng 
lúc gần chín giờ sáng nghe ông Chef gọi 
tôi nói có điện thoại, tôi đã nghi rồi! Chị 
HG báo cho tôi biết anh ra đi lúc 7 giờ 13 
phút. Tôi nói với chị, chiều khi đi làm ra 
tôi sẽ đến. Nhưng khi vừa ngồi xuống 
chỗ làm việc tôi lại nhớ sực ra là theo lời 
dạy của quý Thầy, khi người sắp hoặc 
vừa lìa đời phải cần có tiếng cầu kinh 
ngay để nhờ thần oai của Đức Phật dẫn 
dắt linh hồn. Việc này thì chị HG, theo 
tôi biết, chưa có chuẩn bị trước. Tôi xin 
hãng cho tôi đi về nhà trước một hai 
tiếng đồng hồ. Suốt đường chạy xe đến 
nhà thương trong miệng tôi lúc nào 
cũng niệm Phật cho HG. Ni Sư Như Viên 
không đến được vì  bận đi cúng cho một 
gia đình mà Ni Sư đã hẹn từ trước. Đến 
nơi gặp mẹ con chị Trúc Giang đang 
chuẩn bị chở chị HG về nhà để chuẩn bị 
làm giấy chuyển thi hài anh về nơi anh 
chị ở, cách nhà thương khoảng 80 cây 
số. Chị nói với tôi anh HG vẫn nằm chỗ 
cũ, một mình. Khi tôi vào, vì cửa mở nên 
gió từ ngoài đột nhiên luồn vào phòng 
rất dữ dội đến nỗi tôi phải giật mình. 
Bên ngoài khung cửa kiếng tôi thấy 
những hàng cây ngã nghiêng, dao động 
thật mạnh. Trời bên ngoài đang có gió 
to. Nhưng khi đó HG lại nằm im lìm! Mặt 
anh yên bình như ngủ. Tôi đặt hình Ðức 
Phật A Di Đà trong cuốn kinh trên chỗ 
cao và bắt đầu đọc, chỉ một câu: Nam 
Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Đà Phật. Tôi 
nhìn HG và đọc lớn. Đọc khoảng được 
nửa tiếng thì có một chị trong gia đình 
các anh chị đạo hữu Phật tử ở gần nhà 
thương, do Ni Sư Như Viên đã điện 
thoại báo trước, cũng vào, yên lặng và 
đứng đọc câu kinh như tôi đang đọc. 
Lúc chị vừa vào, tôi thấy chị đã khóc, dù 
chị chưa một lần quen biết, gặp mặt HG. 
Một lúc sau tôi nói với chị HG tôi phải về 
đi làm lại, chị cứ đứng đọc dùm nếu chị 
không bận gì phải đi, chị gật đầu. Vài 
ngày sau tôi nghe, sau khi tôi đi khỏi 
nhà thương không lâu, nhiều chị em của 
chị cũng đã đến đọc kinh trong phòng 
anh HG, dù như đã nói, trước đó không 
ai biết HG là ai. HG với tôi là tình văn 
hữu còn với các chị có lẽ là tình đạo 
hữu. 

Hôm đám tang HG có rất đông 
người đã đến. Các vị Thầy từ chùa VG 
về dự, làm lễ theo nghi thức Phật Giáo. 
Văn hữu có anh Từ Nguyên, đại diện 
Văn Bút Âu Châu từ bên Pháp qua, anh 

Phù Vân, chủ bút báo VG, và Trúc Giang 
từ hai nơi rất xa trên nước Đức cũng đã 
đến. Riêng tôi, gia đình anh Đan Hà và 
các bạn hữu như anh chị Cường, anh 
Trường ở gần thì không nói làm gì, 
nhưng có cả bác Hiền đã già lại đang 
bịnh bác cũng ráng đi, và anh chị Hoàng 
- Hoa từ vùng Venedig, Ý Đại Lợi xa xôi 
cũng đã đến nhà HG trước đó hai ngày, 
để dự đám tang khi hay tin anh mất, 
như thế đủ biết anh cũng có nhiều đạo 
hữu bằng hữu ở khắp Âu Châu. Có cả 
những bạn trong tổ chức cựu Thiếu Sinh 
Quân của anh đến tham dự. Họ làm lễ 
nghiêm trang, theo phong cách của tổ 
chức. Nhiều thân hữu Đức Việt và các 
vòng hoa phân ưu thương tiếc. Vài lời 
phát biểu từ Thầy Phương Trượng chùa 
VG và của anh Từ Nguyên. Bài Điếu văn, 
bài thơ và những cảm nghĩ của vài văn 
hữu, của đại diện các tỗ chức hội đoàn, 
thân hữu Việt Đức đã làm cho buổi tang 
lễ thêm phần long trọng. Đặc biệt chị 
HG đã có vài lời bằng tiếng Đức và Việt 
thật cảm động. Bây giờ thì không phải 
anh HG "một nẻo đi về" như tôi đã viết 
trong bài tùy bút NNHB mà chính là chị 
HG sẽ "một nẻo đi về"! Nguyện cầu cho 
chị và cháu Hằng sẽ không vì sự ra đi 
của anh HG mà cứ sống kéo dài mãi 
trong sự đau buồn. Nếu chị hiểu được ai 
rồi cũng phải rời bỏ cuộc đời này thì 
chuyện sống chết cũng là chuyện 
thường tình, mọi thương tiếc cho HG rồi 
cũng qua đi, chị nên vui với anh vì anh 
đã để lại cho đời, cho chị, cho con 
những lời văn, câu thơ đã được nhiều 
người biết đến và ngợi khen. 

Viết đến đây tôi nhớ lại hai người 
bạn văn cũng thân với HG là anh Hồ 
Trường An và Bình Phương. Hôm đám 
tang HG anh Hồ Trường An và Bình 
Phương sao không thấy hiện diện và 
cũng không nghe tin tức gì cả. Không 
biết sao! 

Tôi lại phải lặp lại lần nữa hai câu 
thơ của Huy Giang mà tôi đã viết trong 
bài tùy bút NNHB, như để từ giã anh và 
chấm dứt bài viết này: 

                                                        

Mạ non tức tưởi thay màu lá 

Gục chết âm thầm dưới ruộng khô. 

Có một điều vui là anh không chết 
âm thầm như trong câu thơ của anh. Cái 
chết của anh cũng có nhiều người biết 
đến và tiếc thương!� 
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T¯- H¨NG 
        

úc nhÕ thÜ©ng bÖi l¶i ª cÀu tàu, 
trÜ§c dinh tÌnh trÜªng MÏ tho, 

tôi vÅn Ç‹ š Ç‰n nh»ng bông hoa hình 
sao nhiŠu cánh dÀy, hai màu, ngoài 
xanh løc nhåt trong ºng hÒng, bao 
quanh m¶t trái tròn giËp. Nh»ng bông 
búp nhÕ b¢ng h¶t mít, nh»ng bông l§n 
hÖn b¢ng chén chun và cä nh»ng bông 
l§n Çã tÜ®ng thành trái bÀn xanh nhÕ 
giËp, lÅn trong Çám rác lá và mÃy trái 
mù u Çen, cùng trôi theo nh»ng giŠ løc 
bình trên dòng nÜ§c Çøc ngÀu phù sa 
TiŠn Giang. Khi Çó tôi chÜa Çû sÙc bÖi 
qua sông, theo các anh l§n, t§i tÆn cÒn 
RÒng, Ç‹ hái vŠ nh»ng trái bÀn chín. 
ChÌ Çành nhìn Ç« cây bÀn con m†c bên 
hông bao lÖn nhà sàn cûa cæn cÙ Häi 
Quân, giáp ranh v§i b© Çá cÀu tàu. RÒi 
khi nÜ§c ròng, nh»ng rÍ bÀn m†c lên 
tua tûa, rung rinh theo dòng nÜ§c chäy. 
Ngày ngày Çi bÖi theo dõi nh»ng bông 
búp hi‰m hoi, nª ra và nhøy tròn giËp 
bên trong l§n dÀn thành trái, trong lúc 
các cánh hoa hình sao cÙ teo nhÕ dÀn 
rÒi røng mÃt. 

Nên khi  ÇÜ®c  Huy Giang trao t¥ng 
quy‹n "Nh»ng Nø Hoa BÀn", tôi Çã 
góp š ngay: NgÜ©i miŒt vÜ©n miŠn Nam 
thÜ©ng g†i bông thay vì hoa, nhÙt là 
nh»ng bông m†c chÓn bùn lÀy nhÜ 
bông búp mù u, bông bÀn... 

Và tôi Çã nh¡c låi k› niŒm thuª thi‰u 
th©i, theo Çám bån chèo ghe qua cù lao 
RÒng, leo lên mÃy cây bÀn nhÜ Çám khÌ, 
Ç‹ hái nh»ng trái bÀn vØa chín, Çã b§t 
chua nhÜng còn vÎ hÖi chát, nhÜng 
chÃm m¡m ruÓc vÅn thÃy ngon ng†t, 
m¥n mà. RÒi tôi hát cho anh nghe bài 

"Lên ñàng" hÒi Çó, Çã ÇÜ®c gia công, 
sºa l©i: 

"Nào anh em ta cùng nhau xông 
pha, xuÓng xuÒng, 

  Ki‰m vài con m¡m. 
  Ta nguyŠn ÇÒng lòng, th£ng bÖi 

qua sông, 
  RÒi mau leo tuÓt lên cây bÀn. 
  Còn Çang lo æn, xuÒng trôi không 

hay. Thôi rÒi ! 

  Ta nguyŠn l¶i theo, l¶i theo ... 
  XuÒng trôi ra xa b©. XuÒng trôi tuÓt 

cuÓi cÒn. 
  Thì ta la... la... h‰t hÖi !" 

Tôi thä mÃy búp bông bÀn nÀy theo 
dòng sông cÛ, nhÜ m¶t ngÜ©i bån ÇÓt 
nén tâm hÜÖng gºi ngÜ©i bån væn m§i 
n¢m xuÓng! NguyŒn nø bông bÀn së nª 
hoa nÖi cõi TÎnh ñ¶.� 

L 

 
Thöông Tieác Huy Giang 

ANH BOÛ ÑI ROÀI! 
 

 

 

Anh boû ñi roài! Anh ra ñi laøm moïi ngöôøi ngaån ngô. Vaãn bieát raèng 
chuyeän ra ñi laø thöôøng tình nhöng sao toâi cöù nghó laø chæ coù ngöôøi xa laï 
môùi ra ñi, coøn ngöôøi thaân quen thì coøn laâu laém, maø coù leõ khoâng bao 
giôø! 

Anh boû ñi roài! Coù leõ anh ñi haùi hoa baàn, chöa thaønh traùi maø anh, haùi 
chi sôùm vaäy? 

Khoâng bieát anh coù coøn nhôù laàn toâi lôõ lôøi ôû chuøa, tröôùc maët Thaày maø 
toâi laïi tính noùi chuyeän aên maém vôùi baàn chua, toâi queâ ôi laø queâ! 

Ñaàu ñuoâi goác ngoïn cuõng taïi anh. Hoa baàn, traùi baàn ñoái vôùi toâi voâ 
cuøng hieám hoi, coù leõ taïi vì toâi lôùn leân taïi Saøi goøn, toâi chæ thaáy traùi baàn 
nhöõng luùc veà queâ ngoaïi maø thoâi. Anh ñi roài, baây giôø coøn ai ñeå noùi vôùi 
toâi veà baàn! 

Anh boû ñi roài, nhöng anh ñöøng nghó laø moïi ngöôøi seõ queân anh. Anh 
ñaõ ñeå laïi cho taát caû moät moùn quaø thaät quyù giaù. Cho ñeán ngaøn sau, laøm 

sao maø queân ñöôïc nhöõng «Nuï Hoa Baàn», nhöõng laàn «Thaám Hoa Leân 
AÙo» vaø nhieàu vaàn thô, nhieàu baûn vaên khaùc. 

Cho ñaát nöôùc, anh ñaõ ñeå laïi moät phaàn xöông maùu. Cho ngöôøi Vieät 
tha höông anh ñaõ ñeå laïi moät phaàn taâm tö cuøng kyû nieäm ñeå khoâng moät 
ai queân laõng ñöôïc maûnh ñaát xa xoâi, nôi coù nhöõng caây baàn, caây muø u 
moïc daøi theo nhöõng doøng nöôùc eâm troâi. 

Anh boû ñi roài! Coïng Rau Dzeành bô vô quaù ñi thoâi. Nhöng coù leõ Rau 
Dzeành vaãn ñöùng thaúng vì tình anh vaãn daït daøo cho coïng rau nhoû beù. 
Baïn beø anh khoâng leõ ñeå coïng Rau Dzeành ñôn chieác treân maûnh ñaát laï. 

Thoâi thì anh ñi vaäy, nhöõng nuï hoa baàn seõ tieáp tuïc nôû roä trong tim 
nhöõng ngöôøi ñaõ coù ñöôïc haïnh phuùc bieát anh, quen anh. 

Roài nôi mieàn Cöïc Laïc, toâi ñoan chaéc raèng seõ coù moät caây baàn vónh 
cöûu cho anh. 

Coøn toâi thì seõ tieáp tuïc mô öôùc nuï hoa baàn, traùi baàn chua vaø nhôù 
nhung ñeán vuøng nuùi ñoài Schramberg. 

 

� Bình Phöông 
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Nh»ng 

Nø 

Hoa 

Tâm 
 

ñan  Hà 
 

ñ†c låi nh»ng Thi PhÄm cûa Huy 
Giang (N‡i Nh§, Nh»ng Nø HÒng, 
Vùng Thäo Nguyên...) Ç‹ tÜªng niŒm 
ngÜ©i bån thÖ vØa n¢m xuÓng tåi phÓ 
nhÕ Sulgen. Anh là m¶t thành viên 
Ban Biên TÆp Báo Viên Giác, ñ¥c San 
Vô Ðu, c¶ng tác v§i Báo Pháp Âm, 
Dân Væn, Tin Væn... và là H¶i Viên 
Trung Tâm Âu Châu Væn Bút ViŒt Nam 
Häi ngoåi. 

 
� 

 
Thi h»u Huy Giang vØa n¢m xuÓng, 

Ç‹ låi cho gia Çình và thân h»u cûa 
anh niŠm ngÆm ngùi, thÜÖng ti‰c. Vì 
còn quá s§m, và quá nhanh ÇÓi v§i 
m¶t tÃm lòng còn n¥ng n® v§i quê 
hÜÖng, v§i c¶i nguÒn dân t¶c. 

VÅn phía sau lÜng hoài n‡i nh§ 
Qua Çêm ch» nghïa ch®t phong 

vÜÖng 
Núi mây m¶t dãy pha màu nÜ§c 
Xao xuy‰n l©i tâm ÇiŒu Quê hÜÖng 

(trích bài thÖ gÓi ÇÀu cûa  
Thi TÆp N‡i Nh§) 

 
Trong nh»ng ngày tháng n°i trôi 

nÖi xÙ lå quê ngÜ©i, mÃy ai phûi såch 
ÇÜ®c dï vãng Ç‹ sÓng m¶t cu¶c Ç©i 
hånh phúc an vui. Vì lòng giÃy tr¡ng 
Çã nhu¶m lên nhiŠu dÃu v‰t cûa tØng 
ch¥ng ÇÜ©ng Çã Çi qua, vÅn còn Ç‹ låi 
nh»ng dÃu tích dù Çã tàn phai theo 
næm tháng, nhÜng tâm cänh Ãy vÅn 
còn änh hiŒn Çâu Çây nhÜ chi‰c bóng 
bên mình. Cho nên, m‡i lÀn nghï vŠ 
nh»ng ngày tháng cÛ, vÅn thÃy lòng 
xao xuy‰n v§i tâm ÇiŒu Quê hÜÖng. 
Vâng, núi mây vÅn còn Çó muôn Ç©i, 
vÅn phía sau lÜng m¶t chu‡i ngày... thì 
lòng ngÜ©i làm sao tránh khÕi hoài 
niŒm, không chút bâng khuâng m‡i khi 
nghï vŠ, m‡i lÀn nh§ Ç‰n. 

ñÜ®c sinh ra tØ miŠn Råch giá, v§i 
dòng Kiên Giang cá l¶i ÇÀy sông, v§i 
ru¶ng ÇÒng cò bay th£ng cánh, v§i 
hÜÖng lúa ng†t ngào mùi s»a mË, v§i 
vÜ©n cây æn trái trïu cành nh»ng vú 
s»a, cam sành, dØa xiêm, xoài tÜ®ng...  

Råch Giá quê chôn nhau c¡t rún 

Hành trang tình tha thi‰t trùng 
dÜÖng 

Chí khí dÜ«ng tinh thÀn Trung Tr¿c 
Ôm vào Ç©i Ãm áp tình thÜÖng 

(trích Sông Núi ViŒt Nam  
trong Nh»ng Nø HÒng) 

 
NhÜng låi xuÃt thân tØ TrÜ©ng 

Thi‰u Sinh Quân, gia nhÆp binh chûng 
Thûy Quân Løc Chi‰n Çã tham d¿ các 
cu¶c hành quân tÆn ngoài miŠn Trung 
v§i chi‰n dÎch Lam SÖn bình ÇÎnh nông 
thôn, gi» gìn b© cõi, nên Çã s§m có 
hùng khí ngÃt tr©i, muÓn Çem sÙc bình 
sinh Ç‹ xoay chiŠu th‰ cu¶c: 

V‡ ki‰m nh§ l©i nguyŠn chính khí 
Ngày ra Çi uÃt hÆn không vÖi 
...... 
Máu thÃm ÇÕ l¢n ranh gi§i tuy‰n 
Ngày Çêm nào chÆn bÜ§c c¶ng nô 
...... 
Ái Tº Khe Sanh, Çây ñ¶ng Toán 
Qua Gio Linh gi» gót tàn hung 
Quäng TrÎ nh§ Çêm dài MÏ Chánh 
ñÒi Charly, Thåch Hãn, Cºa Tùng 
...... 
Ôi mÛ xanh, tám næm làm lính 
Chân Ço dài ân nghïa Quê hÜÖng 
Núi sông Öi, ViŒt Nam hoa gÃm 
Hoài luân lÜu khÓi óc yêu thÜÖng 
...... 
Chi‰n ÇÃu së m¶t Ç©i chi‰n ÇÃu 
Mang thanh bình dân ViŒt Ãm no 

 (trích Hành Khúc NgÜ©i Lính MÛ Xanh 
trong Nh»ng Nø HÒng) 

 
Chi‰c mÛ xanh và áo quÀn r¢n ri là 

hành trang cûa anh tØ các vùng rØng 
núi Tây nguyên, Ç‰n các vùng ÇÒng 
b¢ng miŠn duyên häi, Çã in dÃu chân 
anh kh¡p bÓn vùng chi‰n thuÆt. Anh Çi 
Ç‹ bäo vŒ miŠn Nam t¿ do, và ÇÒng 
bào chúng ta Çang mong Ç®i. 

Lºa chính khí vÅn ngày Çêm th¡p 
sáng 

Soi niŠm tin thÙc dÆy chí hiên 
ngang 

Mang vŠ Nam kiêu dÛng ng†n c© 
vàng 

BÜ§c th£ng ti‰n trong hào quang 
tÃt th¡ng 

(trích ñuÓc Chí NguyŒn trong  
Nh»ng Nø HÒng) 

 
Lš tÜªng nh»ng ngÜ©i trai nÜ§c 

ViŒt, Çã noi gÜÖng chí khí hào hùng 
cûa T° tiên ta m¶t th©i d¿ng nÜ§c, s¤n 
sàng quên thù nhà Ç‹ Çáp ÇŠn n® 
nÜ§c. Và m¶ng Ü§c cûa anh Ç‰n hôm 
nay Çã thành t¿u, Çã hi‹n vinh và së 
lÜu truyŠn muôn thuª. Qua hình änh 
nh»ng cø già trên 80 tu°i, tay cÀm 
QuÓc kÿ, v§i nø cÜ©i hóm hÌnh trên 
môi, trong nh»ng ngày Vinh danh C© 

Vàng là t¥ng vÆt, là chí khí hun Çúc 
cho con cháu m¶t niŠm t¿ hào, m¶t š 
chí s¡t son v§i Chính nghïa QuÓc gia 
cûa dân t¶c ViŒt Nam; v§i nh»ng ÇÙa 
bé tay cÀm C© Vàng mà lòng sung 
sÜ§ng nhÜ mË m§i cho quà, là Çã Çón 
hÜªng m¶t gia tài cûa MË ViŒt Nam Ç‹ 
låi. Gi© Çây, Ng†n C© Vàng Çã tung 
bay trên kh¡p bÓn phÜÖng tr©i häi 
ngoåi là k‰t quä "Lºa Chính Khí"cûa 
toàn dân ViŒt Çã th¡p sáng tinh yêu, 
trong Çó có anh Çã tØng nuôi hoài bão. 
Anh Çã Çi trong lòng dân t¶c, anh Çã 
chung sÙc v§i muôn ngÜ©i thŠ tranh 
ÇÃu Ç‹ mang thanh bình vŠ v§i Quê 
hÜÖng.   

Không nhÕ nhen tình riêng ích k› 
Tôi cùng anh dÃn bÜ§c lên ÇÜ©ng 
Vì T¿ do, ta thŠ tranh ÇÃu 
Mang Thanh bình vŠ låi Quê hÜÖng 

(trích Hoa Chí NguyŒn, trong  
Nh»ng Nø HÒng)  

 
Cu¶c sÓng lÜu vong tuy nhiŠu gian 

nan, nhÜng vÅn nuôi chí l§n cho m¶t 
ngày mai. Lòng oán hÆn quân båo tàn 
Çã ÇÄy dân t¶c ViŒt Nam xuÓng v¿c 
th£m không cùng. Nên anh thŠ m¶t 
lòng chung sÙc v§i chính nghïa Ç‹ 
giÜÖng cao ng†n c© QuÓc gia, mang 
thanh bình và t¿ do no Ãm vŠ cho dân 
ViŒt. 

NhÜng không may nºa ÇÜ©ng ngã 
ng¿a! ñành ôm hÆn ra Çi v§i m¶t hoài 
v†ng së trª vŠ, và ngày vŠ thì vÅn mù 
mÎt trùng khÖi, nên chÌ mãi ôm sÀu lÈ 
bóng.  

N¡ng hå vÜÖn thÆt cao  
Gh‰ nhÕ còn mong Ç®i 
........ 
Em chiŠu vŠ ngang Çó 
Ch¡c thÃy lòng nao nao ? 

(trích PhÜ®ng ÷i... trong N‡i Nh§) 
 
Trong cu¶c sÓng tha hÜÖng, Anh 

không còn gì ngoài n‡i buÒn vÅn l¥ng 
lë trôi theo dòng. Nh»ng bu°i chiŠu khi 
nh»ng gi†t n¡ng y‰u §t buông xuÓng 
nÖi phÓ nhÕ buÒn hiu, dù nh»ng gi†t 
n¡ng cûa mùa hè vÅn không Çû làm 
cho lòng mình Ãm áp, vì nÖi Çây bÓn 
mùa sÜÖng tuy‰t, lånh buÓt cõi ngoài. 
VÅn luôn hoài niŒm nh»ng hình änh 
cûa quê hÜÖng nên vÅn thÃy. 

 
Cúi ÇÀu xuÓng nhìn vào s¿ thÆt 
Hai mÜÖi næm lÜu låc xÙ ngÜ©i 
VÅn trong ta ViŒt Nam yêu m‰n 
Ôi vÜ©n rau luÓng må xanh tÜÖi 

(trích Thánh Thót Trong Tim trong 
Nh»ng Nø HÒng) 

 
Huy Giang ra Çi nÖi BŒnh viŒn Uni-

Tübingen lÀn nÀy không phäi là lÀn 
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cuÓi, mà nh»ng v‰t thÜÖng chi‰n tranh 
Çã ÇÜa anh Ç‰n trÜ§c Çây m¶t vài lÀn. 

Tôi n¢m Çây g¥m tØng viên kËo 
Ç¡ng 

Nh»ng mÜÖi ngày nÖi bŒnh viŒn 
Uni. 

Tôi n¢m Çây Çâu ao Ü§c nh»ng gì 
Ngoài tâm v»ng, v§i tình thÜÖng 

m‰n 
(trích nh»ng Ngày An DÜ«ng trong 

Nh»ng Nø HÒng) 
 
NÖi quê hÜÖng thÙ hai nÀy ch£ng 

có gì Ç‹ yêu m‰n, vì anh Çã có m¶t 
quê hÜÖng, nÖi có tình cha nghïa mË, 
có cä bóng mát quê hÜÖng, và nhÃt là 
Çã có mÃy cu¶c tình dù bây gi© Çã bay 
theo gió. Cho nên vÅn hËn v§i træng 
sao, vÅn Ü§c m¶t ngày vŠ. 

NÖi tôi Ç‰n sau ngày binh lºa 
Theo Çoàn quân r©i bÕ Quê hÜÖng 
....... 
NÖi tôi Ç‰n chÆp chùng ÇÒi núi 
N¡ng không vŠ nên lá thu rÖi 
....... 
NÖi tôi Ç‰n hai mùa mÜa, tuy‰t 
ChÜa khi nào n¡ng hå reo vui 
 ....... 
NÖi tôi Ç‰n ch£ng gì tÃt cä 
Linh hÒn tôi ví Çã hÜ hao 
MÃy cu¶c tình bây gi© theo gió 
NÈo quay vŠ xin hËn træng sao... 

(trích Quán Tr† trong  
Nh»ng Nø HÒng) 

 
ThØa hÜªng nh»ng tình cäm bao la 

cûa ngÜ©i mË, ngÜ©i cha không chÌ 
nghï Ç‰n tình riêng cûa gia Çình, cûa 
ngÜ©i thân mà còn cÜu mang tÃm lòng 
r¶ng l§n ÇÓi v§i tha nhân, cho dù vÅn 
cùng chung trong vòng Ç©i oan nghiŒt. 

Kh° qua canh nÃu Ç®i ch© con  
Tu°i håc gi© Çây má mÕi mòn 
Nên nh§ : CuÓi l©i Ba gªi låi 
GiÓng nòi cÖ kh°! Nh§ nghe con. 

(trích Nh»ng Trái Kh° Qua trong  
Vùng Thäo Nguyên) 

 
 Vì chính anh cÛng Çã thÃy quê 

hÜÖng chúng ta Ç‰n bây gi©, sau bao 
næm tháng xây d¿ng, Ç°i m§i nhÜng 
nh»ng hiŒn tÜ®ng Çói nghèo vÅn còn 
nhan nhän Çó Çây, chính ngay tåi 
thành phÓ ÇÜ®c bi‹u tÜ®ng cho Hòn 
Ng†c ViÍn ñông: 

Nh»ng ÇÓng rác cao hÖn tÀm m¡t 
BÀy ruÒi xanh h§n hª Çua chen 
Nh»ng ph‰ vÆt tanh mùi c© ÇÕ 
Ngày qua ngày bÓc n¥ng mùi thêm 
 
Nh»ng ÇÙa bé tay chân còm cõi 
Da xanh màu t¿a Çám ruÒi xanh 
........ 
Hoåt cänh Çó trên ÇÀy hè phÓ 

Trong thành "HÒ" kh¡p nÈo Quê 
hÜÖng 

(trích Trên ñÜ©ng 2 Tháng 9 trong 
Vùng Thäo Nguyên) 

 
PhÀn nhiŠu nghŒ sï ÇŠu có tình 

cäm dåt dào, tâm hÒn lãng mån, Çôi 
khi h† còn hÜ cÃu thêm Ç‹ cho thÖ væn 
ÇÜ®c phong phú. Tính lãng mån rÃt 
cÀn cho viŒc sáng tåo, vì Çây là chÃt 
liŒu Ç‹ hình thành nh»ng áng væn thÖ 
tuyŒt tác, mà tØ c° chí kim ngÜ©i Ç©i 
phäi công nhÆn.   

NhÜng ÇÓi v§i Huy Giang là m¶t 
trÜ©ng h®p hÖi lå, nh»ng chuyŒn tình 
lÙa Çôi trong thÖ væn cûa Anh hÀu nhÜ 
không có. Tìm mãi chÌ b¡t g¥p m¶t dï 
vãng còn låi v§i hai nguÒn tình cäm, 
tuy ÇÖn sÖ ng¡n ngûi Ç‹ thành thÖ: 
"Tình H†c Trò và Tình Lính"  

 
Tôi vào lính gi»a næm mÜ©i chín 
M¿c tím h†c trò lÜu dÃu Ç¡m say 
Giã tØ em, trÜ©ng quen, bån h»u 
Ngày vŠ... hËn n¡ng ÇËp tÜÖng lai 

(trích Long Lanh NiŠm Nh§ trong  
Vùng Thäo Nguyên) 

 
Có lë hai thÙ tình nÀy: Tình h†c trò 

thì còn gi» låi mãi tính chÃt thánh thiŒn 
tinh khôi; còn tình lính cÛng Çã ghi dÃu 
nh»ng nét hào hùng cûa Ç©i trai ngoài 
sÜÖng gió, Çáp låi ti‰ng g†i cûa non 
sông, khi T° quÓc lâm nguy nên vÅn 
luôn mang m¶t lš tÜªng tuyŒt v©i. 

NgÜ®c dòng thêm n»a, vŠ tÆn vùng 
tr©i tu°i thÖ låi b¡t g¥p m¶t chuyŒn tình 
thÆt dÍ thÜÖng, tÜªng nhÜ huyŠn thoåi. 
Nó dÎu dàng nên thÖ, nhÜ nh»ng gi†t 
sÜÖng mai còn Ç†ng låi trên ÇÀu cây 
ng†n cÕ, tåo thành nh»ng håt kim 
cÜÖng cho muôn Ç©i hoài niŒm. ñ‹ 
bây gi© thÌnh thoäng b¡t g¥p låi bóng 
hình xÜa, khung tr©i cÛ rÃt êm ÇŠm 
nhÜ dòng sông Cºu, ª Çó Çã có m¶t 
th©i t¡m mát tu°i thÖ. 

Trong nh»ng l§p phù sa sông Cºu 
Tôi mÖ màng g¥p låi tình em 
Thoäng hÜÖng cau nÖi vÜ©n trái 

ng†t 
Theo nhË nhàng lam khói ÇÜa êm  
 
Ngõ chen th¡m Çôi hàng bông giÃy 
Bông mÎn màng nhÜ áo løa bay 
N¡ng rÖi ngoan thÜÖng n¢m trên lá 
Tôi quay vŠ lòng mãi ngÃt ngây 
 
Ôi thÜÖng quá cánh diŠu cæng gió 
Ngang lÜng tr©i xanh áng mây thÜa 
Bóng cây Ça vÜÖn tàng r®p mát 
BÀy chim non ríu rít ban trÜa 
 
VÅn r¶n ràng âm vang r¶n rã 
NhÜ hôm nào Çám cÜ§i bên nhau 

R‹ là tôi áo thun, quÀn ng¡n 
Sang "chòi" em làm lÍ rÜ§c dâu 
 
ñám th¢ng ñ¿c, con Phèn, bé Sáu 
Th† cà læm, con Tí ª dÖ 
ChÒm h°m Ç®i mÕi mòn con m¡t 
DÎu dàng em hiŒn Ç‰n nhÜ mÖ... 
    
Th‰ rÒi xa khi th©i gian l§n 
MÜa cÛng buÒn t¿a lá thu rÖi 
Xích bäy læm triŒu dân thÓng kh° 
Quê hÜÖng chìm bi‹n hÆn trùng 

khÖi ! 
 
Sáng nay có m¶t loài chim lå 
Mang u hoài bên cánh bÖ vÖ 
NhÜ nÙc nª lŒ khàn ti‰ng g†i 
ñâu ViŒt Nam Çâu nh»ng ngày 

thÖ? 
(toàn bài ñiŒp Khúc ThÜÖng Yêu) 

 
Lòng hoài niŒm vŠ dï vãng Ç‹ 

thÜÖng nh§, Ç‹ vÖi b§t niŠm cô ÇÖn 
trong hiŒn tåi, vì ª Çó có m¶t khung tr©i 
tu°i thÖ ÇËp nhÜ hoa bÜ§m, trong tr¡ng 
nhÜ mây tr©i. Và có th‹ Çây là cäm 
hÙng không nh»ng chÌ giúp cho tác giä 
sáng tác nh»ng vÀn thÖ, mà còn là 
chÃt liŒu giúp cho ngÜ©i thÖ tåo nên 
nh»ng áng væn chÜÖng vi‰t vŠ tu°i thÖ, 
tu°i h†c trò còn thÖm mùi giÃy tr¡ng. 
Các tÆp truyŒn: Nh»ng Nø Hoa BÀn, 
Nh»ng Trái Kh° Qua, Quê N¶i... Çã 
chÙng minh ÇiŠu Çó. 

Bài thÖ lÃy làm t¿a cho Thi TÆp 
Vùng Thäo Nguyên diÍn tä låi cu¶c 
sÓng yên vui bên mái nhà xÜa, khu 
vÜ©n cÛ. V§i nh»ng lÀn bÜ§c chân tung 
tæng theo mË Ç‰n trÜ©ng, v§i nh»ng 
b»a cÖm thanh Çåm cùng quây quÀn 
có cha mË, anh chÎ em sum vÀy. Gi© 
nh§ låi chÌ bi‰t thÜÖng thÀm, nên Çôi 
lúc cÛng muÓn cÀu mong: 

ñâu n»a?!... giùm tôi quay trª vŠ 
Vùng tr©i lóng lánh håt Çê mê 
NÖi Çây bæng giá lòng ngÜ©i lånh 
Tôi mãi hÒn ÇÖn ngÜ®c lÓi vŠ. 

(trích Vùng Thäo Nguyên)  
  Theo ngày tháng trôi dài vào n‡i 

buÒn viÍn xÙ, lòng không còn chút 
m‰n yêu nÖi vùng tr©i xa lå, nên tâm tÜ 
luôn træn trª m¶t ngày vŠ. Tìm vŠ Ç‹ 
thÃy låi chu‡i Ç©i hoa m¶ng, cho dù chÌ 
m¶t kh¡c phù du. Trong niŠm mong 
Ü§c Çó, ch®t thÃy cu¶c Ç©i không còn š 
nghïa nào cho lš tÜªng cÜu mang, nên 
trong m¶t thoáng Çã b¡t g¥p lë vô 
thÜ©ng: 

Ngày ngày ÇiŒp khúc chiŠu tan v¶i 
Búp m§i tr° xanh, thoáng... búp già 
Ng¡n ngûi Ç©i ngÜ©i nhÜ ch§p m¡t 
Thân hoàn cát bøi phû m© qua!   

(trích ChiŠu 2 trong  
Vùng Thäo Nguyên) 
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Chính nh© vÆy mà nh»ng næm gÀn 
Çây, Thi h»u Huy Giang Çã tìm vŠ v§i 
nÈo ñåo. Tìm vŠ Ç‹ mong cÀu s¿ bình 
an cho cu¶c sÓng hiŒn tåi và chuÄn bÎ 
m¶t hành trang cho tâm linh mai hÆu. 
Mà th‹ hiŒn rõ nét nhÃt là bài thÖ: ñÓi 
DiŒn LÜÖng Tâm (v§i l©i chú: ñêm t¿ 
tình Ç‹ ÇÜ®c ban Pháp danh ThiŒn 
Chánh). 

Bu°i sáng Sulgen hanh n¡ng Ç° 
Cây buÒn nhu¶m ch‰t mÃy cành 

khô 
........... 
"ñÓt h‰t dÜ hÜÖng Ç°i im lìm 
B¢ng Çau câm nín rÜ§c dÎu êm 
B¢ng Çêm nhung nh§ qua canh 

v¡ng 
Làm m¿c vë nhòa cÖn bão Çêm..." 
......... 
Nay Çã båc ÇÀu còn khóc hÆn 
HÖn bÓn mÜÖi rÒi ch£ng nên thân 
 i a ti‰ng hÕi ông tåo hóa 
Sao Ç‹ phÛ phàng kh° não dâng! 
.......... 
Ch¡p tay phÖi h‰t tình ngang trái 
Lòng chª quá nhiŠu nh»ng nån tai 
Hoa Sen hÒ tÎnh Çôi cánh nª 
Nam Mô CÙu kh° PhÆt NhÜ Lai 

             Metzingen ngày 28-12-1994. 
(trích ñÓi DiŒn LÜÖng Tâm trong  

Nh»ng Nø HÒng) 
 
Có th‹ ngày nÀy là m¶t ngày rÃt 

quan tr†ng ÇÓi v§i Thi h»u Huy Giang, 
vì tØ Ãy væn thÖ và k‹ cä cu¶c sÓng 
cûa anh ÇÜ®c chuy‹n hÜ§ng. Lòng 
Anh Çã giäm b§t hÆn thù, và tæng ti‰n 
tình yêu thÜÖng. Cho nên gÀn Çây 
chúng ta thÃy thÖ væn cûa anh hÜ§ng 
vŠ tu°i thÖ, vì tu°i thÖ thì vÅn còn 
nh»ng nét thánh thiŒn cûa nó. CÛng có 
th‹ vì nhìn thÃy tÜÖng lai cûa gi§i trÈ ª 
häi ngoåi không còn nhiŠu phÜÖng tiŒn 
Ç‹ gìn gi» c¶i nguÒn. Cho nên Anh Çã 
ra sÙc chæm chút, cÓ g¡ng vë låi tu°i 
thÖ cûa mình trên quê hÜÖng yêu dÃu, 
hÀu phän änh bóng dáng c¶i nguÒn 
ÇÓi v§i tu°i trÈ ÇÜ®c sinh trÜªng tåi häi 
ngoåi. Mà trong Çó v§i tÆp truyŒn: 
Nh»ng Nø Hoa BÀn là tiêu bi‹u và tràn 
ÇÀy Ãn tÜ®ng.  

TØ Ãy, ñåo h»u ThiŒn Chánh (Væn 
h»u Huy Giang) thÜ©ng hay vŠ chùa 
Viên Giác, nÖi Çây anh cÛng Çã Çóng 
góp công quä Ç‹ cÀu mong ÇÜ®c 
chung bÜ§c trên con ÇÜ©ng hÜ§ng 
thiŒn, con ÇÜ©ng tìm vŠ v§i c¶i nguÒn 
tâm linh. Càng Çi xa thì càng tÜÖi mát 
hÖn, thiŒn lành hÖn nh»ng næm m§i 
Ç‰n xÙ ngÜ©i, chÙng tÕ s¿ Ç°i thay 
Çích th¿c. M¶t nguÒn an ûi vô biên cho 
nh»ng ngÜ©i Çang låc gi»a cõi vô minh 
trùng trùng duyên khªi! S¿ trª vŠ là 
m¶t may m¡n cho Anh, Ç‹ còn có 

nh»ng tháng næm cuÓi Ç©i vÅn còn tìm 
thÃy m¶t nguÒn an vui hånh phúc, m¶t 
niŠm an låc cho tâm hÒn". 

  

 TH÷        ñan Hà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NhÜ Chim Låc ñàn 
 

ThÜÖng ti‰c Thi h»u Huy Giang 
ngÜ©i bån thÖ vØa n¢m xuÓng tåi 

PhÓ nhÕ Sulgen ngày 29-06-2004 
 
 
Trong l¥ng lë nhìn hoàng hôn dÀn t¡t 
Bóng chim vŠ dáng phiêu båt ÇÖn côi 
Chút yêu dÃu nhÜ tuy‰t rÖi tr¡ng m¥t 
Phû lên ÇÀy theo ngày tháng dÀn vÖi 

 
Anh mÃt dÃu nhÜ loài chim gãy cánh 
Bóng mây trôi trong chút nh§ u tình 
ñ©i lang båt Ç‰n bên tr©i khuÃt lánh 
VÅn mong tìm ch‡ ÇÆu cûa tâm linh 

 
Anh bóng lånh lÅn bên tr©i biŠn biŒt 

NhiŠu lúc buÒn muÓn Ãp û mê thÜÖng 
Bi‰t thân phÆn Çâu còn gì luy‰n ti‰c 

ñ©i s¡c không n¢m trong lë vô thÜ©ng 
 

M¶ng anh l§n nhÜng sÓ tr©i Çã ÇÎnh 
Gi»a ÇÜ©ng Çi ch®t Çánh mÃt nÈo vŠ 
Bao mÖ Ü§c v§i nh»ng ÇiŠu toan tính 
ñã phai tàn theo giÃc m¶ng Çam mê 

 
Tôi nhÜ thÃy m¶t loài chim trÓn tuy‰t 
Nh»ng mùa Çông ÇÖn lånh Ç‰n rÒi Çi 
Nay v¡ng bóng nÖi cuÓi tr©i luy‰n ti‰c 
B‡ng khóc thÀm cho sÀu hÆn biŒt ly 

 
Thôi hãy ngû cho xanh ngàn n‡i nh§ 
Chånh quê nhà vÅn mù mÎt trùng khÖi 
NhÜng anh vÅn còn tÃm lòng n¥ng n® 
Cùng non sông xin hãy cÙ mÌm cÜ©i 

 
Dù vÅn bi‰t anh chÜa tròn Ü§c nguyŒn 
NhÜ tôi Çang thÜÖng ti‰c m¶t niŠm thÖ 
ñÜ©ng trÀn anh Çã thoát vòng lÆn ÇÆn 
Tôi lang thang không bi‰t Ç‰n bao gi©! 
 

Lá Røng 
(Vi‰t cho nhà thÖ Huy Giang) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� HÒng Nhiên 
 

V® chÒng tôi quen v§i Huy Giang 
tính Ç‰n nay khoäng 10 næm. 

NgÜ®c dòng th©i gian, hôm Çó là 
ngày lÍ Vu Lan, chúng tôi Çang ª væn 
phòng chùa Viên Giác - Anh Sanh 
Çang ti‰p chuyŒn v§i m¶t ngÜ©i Çàn 
ông, tu°i khoäng trung niên. NgÜ©i này 
có vóc dáng hÖi gÀy, gÜÖng m¥t kh¡c 
kh°, nhÜng có m¶t gi†ng nói trÀm, Ãm. 

Anh ta ÇÜa cho anh Sanh tÆp bän 
thäo Ç‹ nh© in ra sách (Nh»ng Nø Hoa 
BÀn). Sau khi hai ngÜ©i trao Ç°i, anh 
Sanh vui miŒng gi§i thiŒu v§i tôi: 

- ñây là nhà thÖ Huy Giang. ñây là 
chÎ HÒng Nhiên, phø trách trang Hoa 
PhÜ®ng. 

Huy Giang quay låi nhìn tôi, nói: 
- Bài tôi vi‰t gªi cho trang Hoa 

PhÜ®ng, sao chÎ không Çæng? B¶ chÎ 
tÜªng tôi không thích trÈ em à! Ÿ Çây 
(anh chÌ xÃp bài truyŒn Nh»ng Nø Hoa 
BÀn) tôi còn nh© chùa in n»a nè. 

Tôi rÃt ngåc nhiên, chÜa kÎp giäi 
thích, thì anh Sanh nhìn tôi ra dÃu, nên 
tôi làm thinh. 

Sau cÖn b¿c tÙc anh vØa trút ra, 
anh Sanh m§i ôn tÒn giäi thích: 

- Bài cûa Huy Giang gªi vŠ Çây, tôi 
không có gªi cho chÎ HÒng Nhiên. SÓ 
báo vØa qua, vì bài cûa trang Hoa 
PhÜ®ng quá nhiŠu nên chÜa Çæng 
ÇÜ®c. SÓ t§i së có bài cûa anh. ñó 
không phäi là l‡i cûa chÎ HÒng Nhiên. 

Hi‹u ra, Huy Giang nhÕ gi†ng: 
- Tôi bi‰t rÒi, thì ra... nhÜ vÆy. 
Nhìn sang tôi, anh xin l‡i b¢ng cái 

b¡t tay. 
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Sau này, khi Çã là bån, Huy Giang 
thÜ©ng hay nói chuyŒn v§i tôi: 

- Nhà binh mà chÎ! ˆn ngay nói 
th£ng. ChÎ không nh§ câu "mÃt lòng 
trÜ§c thì Ç¥ng lòng sau" Çó sao? 

ThÆt vÆy, sau này tôi và Huy Giang 
m¥c dÀu ít g¥p nhÜng rÃt thân, vì lë 
"hai ngÜ©i cùng chung vi‰t cho trang 
Hoa PhÜ®ng". 

 
CuÓi næm Çó (1994) có ba anh 

chàng ª miŠn Nam nÜ§c ñÙc Çã "bæng 
rØng", "l¶i tuy‰t" vŠ chùa h†p báo Viên 
Giác, trong Çó có nhà thÖ Huy Giang. 
Anh cÛng "sÓt s¡ng" t¥ng tôi tÆp truyŒn 
tu°i thÖ "Nh»ng Nø Hoa BÀn". Trang 
bìa có ÇŠ câu "Kính t¥ng chÎ HÒng 
Nhiên v§i lòng quí m‰n cûa tác giä - 
Ngày 17.12.1994". 

HÒi Ãy, anh còn rÃt hæng hái, phÃn 
khªi. Anh làm thÖ, vi‰t chuyŒn. Anh 
còn khoe v§i chúng tôi: 

- NgÒi trên xe næm bäy ti‰ng ÇÒng 
hÒ, tôi làm ÇÜ®c hai bài thÖ và anh Ç†c 
lên cho m†i ngÜ©i cùng nghe. 

Có lÀn, anh ÇiŒn thoåi cho tôi báo 
m¶t tin vui: 

- ChÎ HÒng Nhiên Öi! Tôi có bà xã 
rÒi. Phäi "l¶i" t§i Wesel m§i cÜ§i ÇÜ®c 
v® Çó nghe chÎ! 

Tôi cÜ©i: 
- Sao anh không Çi b¢ng xe mà 

phäi "l¶i" chi cho vÃt vä. 
- ChÎ này thiŒt... ngÜ©i ta có v® 

"mØng húm" (Çó là ti‰ng anh Çã dùng 
trong quy‹n "Nh»ng Nø Hoa BÀn") mà 
chÎ låi cÜ©i. 

Anh còn hËn lÀn sau anh ÇÜa bà xã 
vŠ chùa Ç‹ "ra m¡t" bà con. 

LÍ Vu Lan næm 1997, gia Çình tôi 
và gia Çình Huy Giang Çã nghÌ qua 
Çêm tåi væn phòng chùa Viên Giác. 
LÀn ÇÀu tiên g¥p v® anh, tôi rÃt có cäm 
tình, tôi nghï "Huy Giang Çúng là kén 
v®, nên Çã ch†n ÇÜ®c ngÜ©i lš tÜªng". 

 
Th©i gian sau, anh ÇiŒn thoåi cho 

tôi báo tin "s¡p rÜ§c ÇÙa con nuôi" 
(cháu cûa v®) tØ ViŒt Nam qua. Låi 
thêm m¶t tin vui n»a cho gia Çình Huy 
Giang. 

Lúc tôi g¥p cháu vŠ chùa v§i cha 
mË nuôi, tôi nói nhÕ v§i Huy Giang: 
"MØng cho anh, có v® ÇËp và con gái 
dÍ thÜÖng quá". 

 
LÀn h†p báo vào tháng 10.2002, 

chúng tôi gÒm có gia Çình anh ñan 
Hà, gia Çình anh TrÀn Phong LÜu, gia 
Çình anh Huy Giang và chúng tôi. ñàn 
bà cùng ngû chung m¶t phòng trên 
tÀng hai cûa chùa Viên Giác (còn các 

ông xã cûa các bà xã ngû chung ª 
phòng khác). 

Chúng tôi Çang nói chuyŒn thì Huy 
Giang bÜ§c vào. Tôi nói: 

- Phòng này cûa các bà, Çàn ông 
không ÇÜ®c "lån quån" nhé! 

Huy Giang nói: 
- Bi‰t rÒi, chÎ Öi! Tôi t§i lÃy chìa 

khóa chÙ không phäi Çi chÖi Çâu mà 
chÎ rÀy rà... 

Tôi cÜ©i:  
- Nói chÖi mà Huy Giang. 
Anh cÛng cÜ©i:  
- B¶ tôi Çiên sao mà không bi‰t chÎ 

nói chÖi. 
 
Qua næm sau, cÛng là lÀn cuÓi 

cùng tôi g¥p låi Huy Giang. Anh và tôi 
ngÒi cùng bàn æn trÜa ª h¶i trÜ©ng 
chùa Viên Giác ngày 29.6.2003. 

Anh tâm s¿ "lúc còn ª trong quân 
Ç¶i bÎ nhiŠu thÜÖng tích cho nên bây 
gi© tôi y‰u l¡m". NhÜng anh cÛng hËn 
v§i chúng tôi lÀn t§i (19.6.2004) anh së 
cÓ g¡ng vŠ chùa h†p báo. 

NhÜng rÒi næm sau cÛng nhÜ mãi 
mãi, anh së ch£ng bao gi© vŠ chùa 
h†p báo và g¥p låi chúng tôi trong Ban 
Biên TÆp n»a. 

Cách Çây vài tháng, ÇÜ®c tin Huy 
Giang lâm tr†ng bÎnh, tôi ÇiŒn thoåi hÕi 
thæm. G¥p v® Huy Giang, chÎ khóc nÙc 
nª và nói chuyŒn v§i tôi qua làn nÜ§c 
m¡t: 

- BŒnh cûa änh h‰t trÎ rÒi chÎ Öi! 
Bác sï cho vŠ nhà, chÜa bi‰t ngày 
nào... rÒi chÎ nhÕ gi†ng, nói thÆt nhÕ 
(có th‹ chÎ Çang ÇÙng gÀn giÜ©ng cûa 
Huy Giang Çang n¢m) Ç‰n Ç¶ tôi 
không còn nghe ÇÜ®c gì n»a. 

 
Sáng ngày 24.6.2004, væn phòng 

chùa Viên Giác ÇiŒn thoåi cho tôi, báo 
tin Huy Giang Çã mÃt vào lúc 07:30'. 
Dù Çã bi‰t trÜ§c, nhÜng tôi không khÕi 
bÒi hÒi xúc Ç¶ng. 

Anh ra Çi nhÜ chi‰c lá røng, Ç‹ låi 
cho chúng tôi và nh»ng ngÜ©i quen 
bi‰t anh, v§i bao niŠm thÜÖng ti‰c. 

 
NguyŒn cÀu ñÙc PhÆt tØ bi gia h¶ 

và ti‰p Ç¶ HÜÖng Linh Huy Giang s§m 
vãng sanh vŠ miŠn C¿c Låc. 

(Willich) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ThÖ    � Bùi ThÎ Rau DzŠnh 
 

Huy Giang  

 vïnh biŒt anh 
(Bài thÖ cho chÒng) 

 

ñông tàn, xuân Ç‰n hoa s¡c th¡m 
Anh bŒnh nên hoa cÛng héo tàn 
RÒi hè Ç‰n b‡ng dÜng tr©i giông 

bão 
Mây kéo vŠ nhÜ phû m¶t màu 

tang. 
 

RÒi m¶t sáng tinh mÖ anh ch®t 
tÌnh 

Em mØng thÀm PhÆt Çã Ç¶ cho 
anh 

Môi mÃp máy nhÜng anh không 
th‹ nói 

Em nguyŒn cÀu anh ÇÜ®c m†i an 
lành... 

 
RÒi anh ra Çi khi sÓ tr©i Çã ÇÎnh 

Trong vòng tay em m¶t sáng bình 
minh 

Hai mÜÖi bÓn, tháng sáu, hai 
ngàn lÈ bÓn 

ñúng là ngày hÒn anh ÇÜ®c hi‹n 
linh! 

 
Anh n¢m Çó mà lòng em tan nát! 
BÕ anh em, bÕ bè bån sao Çành? 
Theo ba mË anh vŠ nÖi tiên cänh 

BÕ v® con nÖi xÙ lå m¶t mình! 
 

VÛ trø quanh em quay cuÒng Çäo 
l¶n 

NhÜng PhÆt dåy cu¶c Ç©i là vô 
thÜ©ng 

Thân tÙ Çåi trª vŠ v§i cát bøi 
ñ©i m¶t lÀn, xin ÇØng quá bi 

thÜÖng! 
 

Em và con xin ch¡p tay cÀu 
nguyŒn 

HÒn anh vŠ miŠn C¿c Låc an 
nhiên... 

 (Sulgen, 24.6.2004) 
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ThÜÖng Ti‰c  Huy Giang 
                            

�Phan Ng†c 
 

hÃm thoát Anh Çã vŠ lòng ÇÃt gÀn tuÀn rÒi, chúng 
ta không còn có dÎp nào Ç‹ g¥p låi nhau. V§i lòng 

thÜÖng ti‰c vô b©, hôm nay tôi có vài dòng xin tÜªng nh§ 
Ç‰n Anh. 

ñ†c bài "Nh»ng Nø Hoa BÀn" cûa anh VÛ Nam trên 
Báo Viên Giác, nhà tôi th¡c m¡c hÕi: "Anh Huy Giang 
mang bŒnh chi mà Y h†c Çành bó tay?". Tôi l¥ng thinh, 
lòng Çau xót, ngÀm cÀu mong ngày ra Çi cûa Anh ÇÜ®c kéo 
dài thêm th©i gian n»a. NhÜng ti‰c thay! 

Trong m¶t chuy‰n vŠ Chùa, tôi có dÎp quen bi‰t Anh, 
lÀn ÇÀu tiên, chúng ta hÕi thæm nhau vŠ tình hình gia Çình 
bên nhà, Ç©i sÓng hiŒn tåi nÖi xÙ ngÜ©i. ñó chÌ là nh»ng 
câu thæm hÕi xã giao thông thÜ©ng. Tôi cÛng bi‰t, ÇÓi v§i 
tôi trong lÀn ÇÀu g¥p g«, Anh còn gi» chút gì khoäng cách, 
cho dù nhÜ th‰, nhÜng qua ánh m¡t, cº chÌ, qua cách nói 
chuyŒn thông thÜ©ng, tôi cäm thÃy gi»a chúng ta có m¶t 
ÇiŠu gì cäm thông, t¿ nhiên tôi Çã có v§i Anh m¶t cäm tình 
Ç¥c biŒt, m¥c dù cu¶c ti‰p xúc thÆt là ng¡n ngûi. RÒi chúng 
ta m‡i ngÜ©i trª vŠ v§i cu¶c sÓng riêng tÜ cûa mình. 

B¤ng Çi m¶t th©i gian, chúng mình có dÎp gÀn gÛi trên 
cùng chuy‰n xe vŠ Chùa h†p báo. Càng gÀn gÛi hàn 
huyên tâm s¿ nhiŠu hÖn, hi‹u nhau hÖn, khoäng cách dÀn 
dÀn thâu ng¡n låi. Trong th©i gian ª Chùa, Anh lúc nào 
cÛng ª cånh tôi Ç‹ hÜ§ng dÅn, vì lÀn ÇÀu tiên tôi vŠ Chùa 
h†p báo. Và trong nh»ng dÎp cùng nhau nghÌ giäi lao, trong 
bu°i cÖm trÜa, sau m¶t Çêm an giÃc tåi Chùa, Anh låi ti‰p 
tøc trò chuyŒn cùng tôi khi sáng s§m cùng thÙc dÆy. Anh lo 
cho tôi nhÜ m¶t ngÜ©i em qua cách ÇÓi xº, qua cách ti‰p 
xúc, tình cäm trong tôi ÇÓi v§i Anh l§n dÀn lên. 

Anh Huy Giang, ª Anh toát lên tình b¢ng h»u, s¿ hiŒn 
diŒn cûa Anh Çôi khi giúp ngÜ©i khác thoát ÇÜ®c cänh cô 
ÇÖn. 

Anh låi gºi t¥ng tôi tÆp thÖ do Anh và anh ñan Hà cùng 
xuÃt bän, Çïa CD nhåc cûa Anh. Qua l©i thÖ, qua dòng 
nhåc toát lên tình mÅu tº thiêng liêng, tình thÜÖng yêu 
ÇÒng bào, tình cäm dành cho tu°i thÖ và nhÃt là hoài bão 
làm m¶t ÇiŠu gì cho quê hÜÖng, lòng mong muÓn ÇÜ®c trª 
vŠ trong ngày ÇÃt nÜ§c thanh bình, thay Ç°i tÓt hÖn. Anh 
làm thÖ nhÜ Anh Çau kh°, Anh vui mØng và Çôi khi cÛng 
nhÜ Anh t¿ vÃn lÜÖng tâm. Tâm tÜ Anh chÙng minh lë 
sÓng, tình cäm Anh chÙng minh cu¶c Ç©i. Và hôm nay tôi 
Çã mÃt 

Anh, vïnh viÍn mÃt Anh. ñÙng trÜ§c Linh C»u, lòng tôi 
tràn ngÆp Çau buÒn. DÅu bi‰t r¢ng cu¶c sÓng nÀy là tåm 
b®, ch‰t là trª vŠ, là m¶t ÇiŠu m¥c nhiên, không ai thoát 
qua ÇÜ®c thuÆn theo luÆt thiên nhiên. ChÌ có ÇiŠu Çáng 
ti‰c, là Anh chÜa th¿c hiŒn ÇÜ®c tr†n vËn nh»ng hoài bão 
h¢ng Ãp û và mong Ü§c. TØ nay, mong Anh Ç‰n m¶t th‰ 
gi§i khác, và nÖi Çó cái ÇËp së bÃt diŒt, Ç©i sÓng së huy 
hoàng r¿c r« hÖn. 

Vài dòng tÜªng nh§ Ç‰n Anh, xin Anh nhÆn nÖi Çây 
lòng quš m‰n chân thành, m¶t tình cäm sâu ÇÆm,  m¶t 
thÜÖng ti‰c vô b©. Kính dâng Ç‰n Anh, ngÜ©i bån, ngÜ©i 

em mãi mãi không còn ngày g¥p låi.•    

 
 

Nh»ng bài thÖ cuÓi cùng  

cûa Huy Giang 
 

HÜÖng Sen 
(Kính dâng lên HÜÖng Linh MÅu TØ) 

 

Xót mË m¶t Ç©i vai trïu n¥ng 
Canh chày leo lét ng†n Çèn chong 

Täo tÀn hôm s§m nuôi con l§n 
M¶t chiŠu mái tóc 
tr¡ng sÜÖng pha! 

Nh§ bu°i chiŠu thu 
mÜa lành lånh 

MiŠn Trung sôi søc lºa Çao binh 
ñån n° Àm vang vùng gi§i tuy‰n 

Dân lành than oán 
cänh Çiêu linh... 

Ngä nghiêng chân bÜ§c lên thÓng kh° 
Thân gÀy 
áo mÕng 

MË tìm con 
KhÓn kh° Çâu lay tình MÅu Tº 

ThÜÖng con 
thêm sÙc cån 

hÖi mòn 
L†m kh†m theo Çoàn quân ti‰p t‰ 
Tr©i Phong ñiŠn lÃm tÃm mÜa sa 
ThÃp thoáng gi»a áo r¢n lính trÆn 

Áo bà ba 
tóc båc MË già! 

VÕn vËn hành trang 
trÖ näi chuÓi 

"VÜ©n nhà mình" 
mang t§i cho con 

MË cûa tôi 
MË hiŠn Råch Giá 

Ôi! 
Muôn Ç©i 

chÃt ngÃt nÜ§c non 
MË Çã bao næm chia gánh n¥ng 

Cùng ViŒt Nam 
Çau Ç§n 

thæng trÀm 
MÃy ÇÙa con Çi gìn ÇÃt T° 

Ngæn B¡c phÜÖng nuôi m¶ng cuÒng xâm... 
H«i MË Öi 

Còn gì dâng MË 
Con còn gì? 
NÜ§c mÃt 
Nhà tan! 

MË theo cha lên miŠn låc cänh 
Mùa xuân này tuy‰t tr¡ng khæn tang! 

ñÃt khách tÜ bŠ mây äm Çåm 
Con quÿ khÃn nguyŒn ÇÃng Song Thân 

Låy MË 
Låy Cha 

xin chÙng giám 
Quân thù tan 

Quÿ trÜ§c m¶ tå ân. 

T 
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Sóng  

Thân 
 
 

" M¶t ngÜ©i lính Thûy Quân Løc Chi‰n duy nhÃt còn 
sÓng sót, phäi d¿ng låi cho ÇÜ®c ng†n c© vàng tåi 

 Phú Vân Lâu" 
 

Trung TÜ§ng Lê Nguyên Khang 
TÜ lŒnh SÜ Çoàn TQLC/ViŒt Nam 

(næm 1968) 
 
 
 

 

ChiŠu rÖi n¢m trên lá 
VÜÖng chút vàng hanh hanh 

Pha gi†t buÒn phÖn ph§t 
Loãng s¡c chÒi thanh thanh 

 
Cây rØng run xao xuy‰n 
CÖn gió thoäng Çong ÇÜa 
Long lanh ngàn tia n¡ng 

Th¡p sáng ÇÜ©ng hoa mÜa 
 

Ngo¢n ngoèo thung lÛng båc 
Ôm ÇÒi næm-næm-mÜÖi 
GÀn ba-mÜÖi-næm hÆn 
…m Ü§t hÒn xuân tÜÖi... 

 
ñêm nào xa ÇÃt T° 

Thi gan cùng bi‹n ñông 
Ta Çi trên ÇÀu sóng 

DÜ§i bão d» cÖn giông 
 

DØng chân miŠn ÇÃt tåm 
Che liŠu thª hÖi sÜÖng 

Mài gÜÖng Nhân-Trí-DÛng 
Dõi m¡t xuyên d¥m trÜ©ng 

 
Long lanh sao th¡p sáng 
Trên nŠn tr©i thanh tao 

ñâu Çây vang ti‰ng sóng 
Nh§ MË... bi‰t dÜ©ng bao 

Hào hùng sao thuª Ãy 
ThŠ theo gót TiŠn nhân 
Lên ÇÜ©ng gìn ÇÃt T° 

Há ngåi bÜ§c gian truân 
 

Theo Kình NgÜ trÃn thû 
S©n vai áo r¢n ri 

Non Sông Àm chi‰n trÆn 
NÜ§c m¡t và chia ly!!! 

 
TØ Tam Quan - Cam L¶ 

Cùa - ñ¶ng Toán - Pedro (*) 
Gio Linh qua Thåch Hãn 
Xác gi¥c ch‰t không mÒ... 

 

Ngo¢n ngoèo thung lÛng båc 
Ôm ÇÒi næm-næm mÜÖi 
GÀn ba-mÜÖi næm hÆn 

…m Ü§t hÒn xuân tÜÖi 
 

Anh linh hÒn Tº Sï 
Vi vút quÄn quanh Çây 
C© Vàng bay phÃt ph§i 
Chi‰n h»u giøc lên ÇÜ©ng 

 
RŠn vang vang ti‰ng nhåc 
" Bao hùng binh ti‰n lên..." 
Nung sôi tØng gân máu 

Thúc ngÜ®c gót quay vŠ... 
 

Quê hÜÖng tan gi¥c ÇÕ 
Thanh bình kh¡p muôn nÖi 
Ba miŠn Nam-Trung-B¡c 

T¿ do n¡ng rång ng©i 
 

Cùng muôn dân xây d¿ng 
ñình - chùa - trÜ©ng trùng tu 

ñÒng sâu vàng bông lúa 
Vút sáo diŠu vi vu. 

 

huy giang 
(ÇÒi 550) 

 
(*)  Cæn cÙ PhÜ®ng Hoàng 
nÖi Çây Tñ 6/ThÀn Ðng Cäm Tº/ TQLCVN  trong m¶t Çêm 
09.04.1972 Çã b¡n hå 23 tæng (Çû m†i loåi) cûa c¶ng quân 
xâm lu®c, và phÓi h®p chi‰n ÇÃu nhÎp nhàng v§i Tñ1/Quái 
ñi‹u/TQLCVN xuÃt phát tØ Cæn cÙ Ái Tº b¡n hå thêm 420 
xác gi¥c c¶ng Ç‹ låi trÆn ÇÎa. 
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Nh§ ThÜÖng  

MË Cºu ... (*) 
Gªi: HÒng Lam (CàNáñiên) 

 
C®t Çùa hÜÖng gió lay mành nhË 
Canh chÀy thÃp thoáng ánh Çèn chong 
V£ng gi†ng ru êm nhÜ måch suÓi 
Hòa cùng ti‰ng håc thoäng qua song 
 
M¶t bÀy sao sáng trong nhÜ ng†c 
NŠn tr©i xanh bi‰c bi‹n kim cÜÖng 
TÕa xuÓng hÒng trÀn muôn muôn s¡c 
Hào quang r¿c r« nh»ng yêu thÜÖng 
 
... Khë khë môi hÒng 
cÜ©i chúm chím 
Ngoan Öi 
giÃc ngû mãi ngoan ngoan 
Dåt dào lòng mË dâng hånh phúc 
Tâm Öi 
ngoan nhé 
mãi ngoan ngoan... 
 
ñÃt tåm hai mùa bông tuy‰t røng 
Bên tr©i ÇÃt T° n¡ng hÒng tÜÖi 
CuÓi tháng mÜ©i-hai con ti‰p nhÆn 
DÜÖng quang Ãp áp ki‰p làm ngÜ©i 
 
Ti‰ng khóc cûa con vui ba mË 
Ngày hay Çêm chu‡i nhåc hoan ca 
S»a mË-Ön ba con thêm sÙc  
" Nuôi con 
mË nh§:  
MË  
nh§ Ba " 
 
Hãy g¡ng gìn tròn  Trung-Hi‰u-Nghïa 
Vì con: HÆu duŒ giÓng RÒng-Tiên 
ViŒt T¶c oai hùng muôn th‰ hŒ 
TruyŠn lÜu tÆp tøc (...) mãi thiêng liêng 
 
" Cái khó không vì ngæn sông núi..." 
trÀn-lê hai H† quá hiên ngang 
LÅy lØng sº ViŒt ghi chi‰n tích  
chí linh 
há kém  
båch Ç¢ng giang... 
 
... 
... 
 
„u Ö... 
Lòng kinh ôm ÇÃt phù sa 
Nh§ thÜÖng mË Cºu... ©.... 
„u Ö... 

Nh§ thÜÖng mË Cºu... 
mÜa qua m¡t nhòa! 

 
� huy giang 
(ÇÒi 550) 

 
Ghi chú: (*) T¿a cûa Phù Vân. Trong th©i gian bÎ bŒnh,  

tác giä chÌ chuy‹n bài thÖ không có t¿a ÇŠ.  
 
 
 
 
 
 
 

         ViŒt Nam Öi 
 

Lao xao vàng hoa røng 
Bæng giá gió Xuân ÇÜa 
Dài hÒi chuông ngân v†ng 
Lã chã hiên ngoài mÜa 
 
Ki‰m cung mÖ ngang d†c 
Hai-mÜÖi næm Çã hÖn 
D¥m trÜ©ng xa ÇÃt T° 
Tháng TÜ  máu, cæm h©n 
 
Tình nhà - Ön cây cÕ 
Sông-Núi trª mình Çau 
N¥ng Çôi vai th‰ hŒ 
ñêm nung chí anh hào 

 
Låc loài Çàn chim QuÓc 
ñÀu Xuân Mai, ñào rÖi 
Xám mây tr©i giæng kh¡p 
Mùa Xuân n¡ng rã r©i! 
 
Sao nghe hoài ti‰ng nÃc 
Trong ngøc tù Quê HÜÖng 
Dân Nam mòn hÖi thª 
Ch‰t dÀn v§i Çau thÜÖng... 
 
Mài gÜÖm thiêng Chánh Nghïa 
Diên HÒng k‰t tinh hoa 
GiÓng RÒng-Tiên bÃt khuÃt 
 ViŒt Nam ôi gÃm hoa 
 
C© vàng bay phÃt ph§i 
ThŠ khôi phøc SÖn Hà 
DiŒt tan loài quÌ ÇÕ 
D¿ng mùa Xuân Thái Hòa. 

                                                                     

 � huy giang 
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Thöông daân thöông nöôùc thöông nhaø! 

Thöông cha thöông meï thöông baø thöông oâng! 

Thöông ngöôøi chieán só non soâng! 

Thöông vong vaát vöôûng ruoäng ñoàng bieån khôi! 

Khaán nguyeàn Phaät Thaùnh muoân nôi! 

Ra tay teá ñoä cho ñôøi bình yeân! 

 
Mang yù nieäm ngaäm nguøi, nhìn xa xa veà ngoaøi khoâng 

gian ñaát trôøi voâ taän, taát caû nhöõng hình töôïng tröôùc maét, 
caùi coù theå thaáy nghe ñöôïc, trôøi gaàm,  saám theùt, caây coái, 
chieác laù vaøng, buïi raäm, ñöôøng ñi, con chim, vaàng maây 
traéng bay... Caùi thaáy vieãn voïng, caùi nghe voâ taän cuûa con 
ngöôøi. Roài ñeán nhöõng tieáng nghe nhö, laù hoa vöôn mình 
ñang thì thaàm trong gioù ! Nhöõng tieáng reân cuûa nhöõng con 
Thaïch-suøng! Con Deá-meøn! Nhöõng aâm ñoäng, lao xao 
ñoâng ñaûo cuûa nhieàu hoï thuù, hoï moái, hoï kieán, hoï giun 
truøng… hoøa cuøng vôùi caùi khí laïnh teâ taùi haét hiu trong muøa 
tieát, Thu Ñoâng! Vôùi bao saéc maøu aûm ñaïm cuøng chìm 
trong ñoái caûnh ñìu hiu. 

Taát caû nhöõng gì “thaáy”, taát caû nhöõng gì “nghe”, khoâng 
chæ coù voûn veïn nhö theá! Maø noù phaùt bieåu töø khaép trong 
khoâng gian voâ taän vaø töø khaép trong caùc loøng ñaát voâ 
cuøng! Trong ba ngaøn tyû coõi aáy, moät phaïm truø Ta Baø. 
Sinh linh trong ñoù, phaûi chaêng chuùng ñaõ hôïp tuyeån neân 
moät caûnh saéc giöõa höõu tình vaø voâ tình taïo thaønh nhöõng 
caûnh giôùi bao la rieâng bieät, ñeå ñieåm toâ cho “Muøa Thöông 
Baùo Hieáu” trong Quaàn theå Nhaân Loaïi” noùi rieâng. Vaø cho 
“Quaàn theå Chuùng Sanh” noùi chung. 

Ñaïo Phaät ñaõ hôn 2548 naêm, ñaõ aân caàn tha thieát trao 
cho Con Ngöôøi, moät “Phaåm Haïnh Phaät” ñoù laø “Hieáu 
Haïnh”. Caùc Ñöùc Phaät cuõng ñaõ öùng hieän trong caùc loaøi 

chuùng sanh trao cho hoï caùi ñöùc hieáu haïnh aáy. Con ngöôøi 
thì sao? Phaät Töû thì sao? 

Vôùi ñieäu nhaïc loøng muoân thuôû, nghìn thöông aân 
nghóa sanh thaønh … Vaø moãi ñoä thu veà! Muøa chia ly cuûa laù 
vaøng “phaûi xa caønh” meï cha cuûa noù! Laïi chính laø muøa 
thöông nhôù veà coäi goác sanh thaønh cuûa con ngöôøi! Caùi leõ 
hoøa ñieäu cuûa muoân loaøi khoâng leõ laø khoâng phaûi Tình 
thöông trong Ñaïo Phaät ñoù sao? 

Chæ laø caùi caûnh “Laù vaøng xa caønh meï” vaäy maø, noù laïi 
gaây cho con ngöôøi moät caûm giaùc chaïnh loøng! Khi ñoâi tay 
naâng ñoïc quyeån Hieáu Kinh! Baùo Phuï Maãu Troïng AÂn! Vu-
Lan Boàn Kinh... Khi ñoïc lôøi Ngaøi A Nan hoûi Phaät: “Baïch 
Ñöùc Theá Toân, Khi Phaät Nieát Baøn roài! Chuùng con bieát thôø 
ai? 

Ñöùc Phaät daïy: Haõy thôø Cha Meï nhö Phaät vaäy! “Phuï 
maãu taïi ñöôøng nhö Phaät taïi theá”.  Chao oâi! Vieát ñeán ñaây, 
loøng mình nghe se laïi! Vaø boãng thoát: 

 
Meï ôi! Meï ôû ñaâu? 

Meï trong aùnh naéng soi  ñôøi! 

Meï trong gioù thoaûng haùt lôøi yeâu con! 
 
Coøn cha thì sao ?  

Cha khoå vì taûo taàn beân ngoaøi! 

Meï khoå vì saên soùc boàng beá beân trong. 
 
Moãi noãi khoå tuy khaùc nhau, nhöng thaâm traàm voâ 

löôïng! Caû ngaøn trang kinh cuûa Phaät Giaùo daïy baùo hieáu 
aân naëng cuûa Meï Cha. Vôùi ngoøi buùt taàm thöôøng, nhôù 
thöông thì noùi nhôù thöông theá thoâi. 

 
Cha ôi! Cha ôû ñaâu? 

Cha laø chieác loïng che ñaàu! 

Che con ñi khaép hoaøn caàu theá gian! 
 
Vaø moäc maïc nguyeän raèng: 
Laïy Phaät cöùu meï cöùu cha, 

Cöùu veà coõi Phaät oâng baø ñoaøn vieân.  
 
Söï ngaäm nguøi thöông nhôù Meï Cha, noù khoâng vôi ñi 

duø vónh bieät ñaõ traûi daøi qua nhieàu naêm thaùng! Tieáng rôi 
voâ tình cuûa “Laù Vaøng” lìa caønh! Tieáng reân naõo nuøng cuûa 
“Deá meøn” suoát ñeâm thaâu! Taát caû caùi xoaùy ñoäng cuûa voâ 
tình vaø höõu tình ñoù, chuùng ñaõ goùp maët cho moïi chuyeån 
hoùa trong guoàng maùy nhaân sinh hieáu haïnh töôûng cuõng 
khoâng ít. 

Laø con ngöôøi! Laø Phaät Töû! Laøm gì ñaây, khi muøa 
thöông baùo hieáu saép veà, khi coû hoa, chim choùc, ñaát trôøi 
ñeàu nhö hoøa vôùi ta cuøng “Traûi” leân vaïn vaät: 

 
“Moät maøu buoàn uû leä thaâm aân” ! 
 
* Ñöùc Töø Phuï Thích Ca ñaõ chaúng gheù vai cuøng 

khieâng chieác quan taøi ñeå tieãn ñöa Ngöôøi Vöông Phuï ñoù 
sao! 

* Toân Giaû Muïc Kieàn Lieân ñaõ chaúng böng baùt côm 
daâng Meï trong coõi ngaï quyû nguïc A Tyø ñoù sao! Vaø, nhieàu! 
Thaät nhieàu! Caùc baäc thaùnh cho ñeán phaøm nhaân khaû kính 
ñeàu hieáu ñaïo nhö theá. 

Chû ÇŠ Vu Lan 
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Coøn chuùng ta, coù giöõ troïn veïn hay chaêng? Naêm naøo 
nhö naêm naøo! 

 
- Chí thaønh leã laïy! Daâng baùt côm thôm noùng leân cuùng 

döôøng chö Phaät! 
Ñoâi maét leä ñaày, nhìn ñöùc Töø Toân! Loøng ñau se thaét!  
“Meï con vónh bieät laâu roài! Cha con ngöôøi cuõng ñaõ rôøi 

theá gian“! 
- Ñem taám thaân phaøm theá, vôùi taác loøng thanh khieát leã 

caàu Tam Baûo! 
- Tröôùc phaùp leã, töù söï cuùng döôøng, caàu nguyeän möôøi 

phöông Tam Baûo, ban nguyeän löïc cho Cha Meï hieän tieàn, 
cöûu huyeàn quaù khöù, thaát theá ña sanh, thoaùt khoå, sieâu 
sinh. Vaø phaûi quyeát chaéc vôùi coõi loøng raèng: 

“Vôùi taâm chí thaønh! Vôùi thaân thanh khieát! Khoâng ñua 
ñoøi! Khoâng baét chöôùc kieåu caùch caàu kyø! Khoâng laøm laáy 
leä! Khoâng phaân bieät thaân sô! Khoâng a dua vôùi aùc ñaûng“! 
Chæ nhöùt taâm laïy Phaät caàu nguyeän cho Cha Meï hieän tieàn 
voâ phieàn voâ bònh! Cha Meï tieàn kieáp vaõng sanh veà coõi 
Phaät. Roài hoài höôùng taát caû caùc coâng ñöùc ñaõ laøm: Cuùng 
döôøng, Tuïng kinh, Nieäm Phaät, Laïy Phaät. Hoài höôùng 
nhöõng coâng ñöùc ñoù (töùc laø gôûi trao nhöõng vieäc mình ñaõ 
laøm veà cho oâng baø cha meï thaân baèng quyeán thuoäc...). 
Laøm ñuùng nhö theá, laø ñuùng phaùp baùo aân. Coøn nhieàu, 
nhöng ôû ñaây khoâng theå giaûi baøy heát ñöôïc. 

Nhaân nay laø muøa Thöông Ngaøy Vu-Lan Baùo hieáu, maø 
hieáu laø THAÛO laø THUAÄN laø NHÖÔØNG laø CHIA SÔÙT  laø 
CHAÊM SOÙC laø GIUÙP HOÄ laø BAÛO TOAØN laø CHAÊM LO. Töø 
yù nghóa ñoù maø suy roäng ra, thì ñaâu phaûi chæ coù cha meï! 
Maø laø, Anh, Chò, Chuù, Baùc, Caäu, Môï… Baø con noäi, ngoaïi… 
Laøng nöôùc, daân toäc, roài caû theá giôùi hoaøn caàu. Theá neân 
nöôùc mình môùi coù tuïc ngöõ “Laù laønh ñuøm laù raùch”. Vôùi 
thôøi nay “Ñaâu raùch thì ñuøm“ ñôïi gì phaûi moät nöôùc. Do ñoù 
neân:                                                                     

* Thöông thì thöông cho troùt !!! Trong theá giôùi loaøi 
ngöôøi, ai ai cuõng laø ngöôøi! Nhöng haún ñaâu phaûi ai ai 
cuõng cuøng bình ñaúng heát ñaâu?! Ngöôøi coù Nhaân quyeàn! 
Coù ngöôøi khoâng coù nhaân quyeàn! Coù ngöôøi khoâng ñöôïc 
coù nhaân quyeàn. Nhöng ngaøy nay nhôø söï töông quan 
roäng raõi giöõa ngöôøi vaø ngöôøi neân ngöôøi ta cuøng aùp löïc 
ñoøi cho nhöõng nôi naøo bò töôùc maát nhaân quyeàn ñeå coù 
nhaân quyeàn. Tinh thaàn ñoù, khoâng phaûi “hieáu nghóa” laø gì! 

Nhöng oaùi oaêm thay! Ñaõ traûi qua bao ñôøi bao theá heä, 
caùc nhaø vaên hoïc taøi ba! Caùc töôùng laõnh baùch chieán baùch 
thaéng! Caùc vò laõnh ñaïo quoác gia loãi laïc, caùc vò laõnh ñaïo 
caùc toân giaùo thaàn quyeàn tieáng saâu oai roäng! Caùc cao 
Taêng thaïc ñöùc! Caùc nhaø caùch maïng...! Nhöng chaúng coù 
moät ai chòu khoâi phuïc “Nhaân Baûn” laïi cho moät soá con 
ngöôøi bò haï nhuïc, khinh thöôøng, töôùc boû maát haún nhaân 
baûn cuûa hoï. Ai laø anh huøng hieáu nghóa, thöû laäp moät dieãn 
ñaøn quoác teá, ñeå hoài phuïc söï bình ñaúng vaø boài hoaøn caùi 
giaù trò NHAÂN BAÛN cao quí ñoù, cho nhöõng ngöôøi bò töôùc 
maát. Nhaân Baûn coù, Nhaân quyeàn seõ töï coù! 

 
PL2548. VL4883. 

AÂL. Giaùp Thaân -  TL 2004/6. 
Moät muøa thöông hieáu nghóa 

Nam Moâ Ñaïi Hieáu Muïc Kieàn Lieân Boà Taùt 

HT. Thích Huyeàn-Toân 

      

TH÷  : TuŒ Nga 
 

N¡ng 

vàng 
vØa 
ÇÆu 
ngoài 
hiên 

 
 

 
Yêu tà áo MË dÎu dàng 
÷i, yêu cä nh»ng con ÇÜ©ng MË Çi 
Và sÜÖng trên cánh TÜ©ng Vi 
Låi con bÜ§m nhÕ thÀm thì bên hoa 
 
Yêu màu tím nø bông cà 
DÍ thÜÖng vÜ©n nhÕ ÇÀy hoa trong vÜ©n 
Bàn tay Ngoåi ¡p tình thÜÖng 
Bàn tay MË cä thiên ÇÜ©ng tình yêu 
 
Bình an MË niŒm kinh chiŠu 
CÀu cho con ÇÜ®c muôn ÇiŠu Ãm êm 
MË dòng suÓi ng†t dÎu hiŠn 
Con nhÜ håt cát Än bên suÓi hÒng 
 
SuÓi hÒng dòng ng†t nÜ§c trong 
Bao la tình MË, Öi dòng suÓi thÖ 
Có ai vŠ b‰n sông xÜa 
Giùm tôi khoe nhé, bài thÖ MË HiŠn 
N¡ng vàng vØa ÇÆu ngoài hiên 
TÜªng nhÜ mang cä hoa niên trª vŠ... 
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Kính mØng 
LÍ Vu Lan 

báo hi‰u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TrÀn Tr†ng Khoái 
 

Có th‹ sinh vÆt trên trái ÇÃt ÇŠu có 
cha mË cÜu mang, gìn gi», nuôi dåy, 
tài bÒi tØ trong trÙng nÜ§c Ç‰n lúc l§n 
khôn. Ngày trÜ§c m‡i khi chúng tôi vŠ 
nghÌ hè nÖi thôn dã thÜ©ng dåo chÖi 
bên b© sông, nÖi con hói... nhìn thÃy 
Çôi cá lóc ÇÜa Çàn ròng ròng Çi æn, cá 
mË chæn gi» bÀy con, cá trÓng canh 
chØng các loài thûy t¶c hay chim 
muông quÃy phá, trong khi Çàn ròng 
ròng tung tæng ki‰m mÒi thÃy ÇËp m¡t 
và th‹ hiŒn tình cha mË con cái vui vÀy 
trong khä næng Çùm b†c cûa mË cha. 
VŠ nhà thÃy gà mË dÅn Çàn con Çi 
ki‰m æn, bÜÖi móc g¥p nh»ng gì æn 
ÇÜ®c, hay có mÒi ngon, gà mË "túc 
túc" Ç‹ Çàn con xúm xít cùng æn, có 
th‹ gà mË, chØa phÀn mình cho các 
con, v§i dáng vÈ mØng vui thÕa mãn. 
L« khi trên không có mãnh cÀm bay 
lÜ®n, ÇÎnh Çáp xuÓng vÒ gà con, gà mË 
v‡ cánh kêu to Ç‹ báo Ç¶ng cho Çàn 
con chåy trÓn ra xa, trong khi nó dÓc 
toàn l¿c chÓng trä v§i kÈ thù Ç‹ bäo vŒ 
Çàn con. Chung chung sinh vÆt còn bé 
bÕng ÇÜ®c cha mË chæm sóc, giÓng có 
vú thì mË dùng s»a nuôi con, loài cÀm 
và sinh vÆt khác, thêm có cha m§m 
mÒi cho lÛ con còn non dåi; tÆp Çi, tÆp 
chåy, tÆp bay, tÆp nhäy, tÆp sæn mÒi 
Ç‹ t¿ túc mÜu sinh... có th‹ Çó là bän 
næng thiên phú, vØa Ç‹ bäo tÒn nòi 
giÓng, nên di duŒ cûa chúng càng 
nhiŠu thêm, n‰u không bÎ nh»ng tha 
l¿c luôn gi‰t chóc Ç‹ thû l®i. Th‰ 
nhÜng loài vÆt chÌ chu toàn cho con 

trong m¶t giai Çoån cÀn thi‰t nào Çó, 
chÙ loài ngÜ©i có th‹ m‰n thÜÖng con 
hay quên mình vì con cho Ç‰n hÖi thª 
cuÓi cùng. Con Çau Óm cha mË thÙc 
tr¡ng Çêm thuÓc men, bÒng ¤m; trong 
cÖn cÖ cÄn hay lúc hoån nån, cha mË 
nhÜ©ng cÖm sÈ áo cho con, có th‹ cha 
mË hå mình chÎu nhøc Ç‹ con thoát 
nån, ho¥c cha mË nhÅn tâm gây ác 
nghiŒp cÛng vì con! Chính vì vÆy nên 
ñông,  Tây, kim, c°, m‡i h†c phái, m‡i 
nŠn væn hóa ÇŠu có mÏ tøc ÇŠ cao 
thân tình th¡m thi‰t không th‹ nghï 
bàn gi»a cha mË và con cái Ç‹ duy trì 
Çåo lš nhân luân, tØ Çó së ti‰n xa hÖn 
vŠ nh»ng n‰p sÓng tinh thÀn cao ÇËp 
phäi có gi»a ngÜ©i v§i ngÜ©i và gi»a 
ngÜ©i v§i vÛ trø vån loåi.  

HiŒn tåi mùa Vu Lan s¡p Ç‰n, 
truyŠn thông báo chí Çã ÇŠ cÆp vŠ 
ngày truyŠn thÓng Á ñông, chúng tôi 
tìm hi‹u š nghïa và xuÃt xÙ lÍ Vu Lan, 
nh¡c nhª nhau tác tåo phúc duyên, 
làm tÓt Ç©i ÇËp Çåo Ç‹ báo ÇŠn trong 
muôn m¶t công Ön dÜ«ng døc, Çåi 
nghïa sinh thành. 

 
Ý nghïa Vu Lan 
Vu Lan phiên âm tØ Phån ng» 

Ulllambana, Trung Hoa dÎch là "giäi 
Çäo huyŠn" có nghïa là cªi mª nh»ng 
c¿c hình nhÜ xiŠng xích, treo ngÜ®c 
các t¶i nhân, hay giäi thoát nh»ng hình 
phåt n¥ng nŠ trong ba cänh gi§i: ÇÎa 
ngøc, ng†a qu›, súc sanh. 

Theo š nghïa: ThÜªng thiŒn phåt 
ác" thì ngÜ©i hiŠn lÜÖng së ÇÜ®c hÜªng 
quä tÓt, kÈ hung hãn së nhÆn lÃy hÆu 
quä xÃu xa Ç†a Çày, nhÜng phåt ác cÓt 
Ç‹ hoán cäi con ngÜ©i, nên ta có th‹ 
nghï là ngÜ©i có t¶i nhÜ gian nhà Çang 
tÓi tæm, chi‰c áo bÎ vÃy m¿c, hay thân 
th‹ bÎ dÖ... thì ngÜ©i thÙc giä cÀn mª 
cºa bÆt Çèn, rÒi d†n dËp cho gian nhà 
sáng sûa và thoáng mát; áo vÃy m¿c 
cÀn chút thuÓc tÄy, xà-phòng và bi‰t 
cách gi¥t ûi së trª thành vÆt h»u døng; 
thân th‹ thÜ©ng bÎ các chÃt bÄn trong 
ngÜ©i Çào thäi ra, hay tØ bên ngoài 
vÜ§ng vào, nên cÀn t¡m rºa thÜ©ng 
xuyên Ç‹ tránh mùi không h®p cho 
nh»ng ngÜ©i chung quanh. LuÆt pháp 
th‰ gian còn giäm khinh cho nh»ng 
ngÜ©i bi‰t l‡i thÜ©ng æn næn sám hÓi 
và nguyŒn không tái phåm n»a thì së 
ÇÜ®c giäi trØ. ñây là trÜ©ng h®p dành 
cho ngÜ©i bi‰t tu tÌnh, thúc liÍm thân 
tâm Ç‹ thæng hoa lên hàng thánh 
thiŒn, n‰u kÈ bi‰t l‡i mà ch£ng chÎu 
sºa Ç°i thì càng lún sâu vào ba ÇÜ©ng 
ác: ÇÎa ngøc, ngå qu›, súc sinh. Do Çó 
ta g¥p c¥p ÇÓi có tính khôi hài, nhÜng 
Çã nói lên lòng si mê cûa sÓ Çông 
ngÜ©i tham luy‰n døc v†ng th‰ tình, 

nên phäi høp l¥n trong ÇÜ©ng sanh tº 
luân hÒi: 

 
"Thiên ÇÜ©ng h»u l¶, vô nhân Çáo; 
ñÎa ngøc vô môn, h»u khách lai". 
ñåi š là: 
"Thiên ÇÜ©ng thênh thang, hi‰m 

ngÜ©i Ç‰n; 
ñÎa ngøc âm u, l¡m kÈ vào!". 
 
Duyên khªi 
Nguyên nhân cûa lÍ Vu Lan phát 

xuÃt tØ tình cäm thiêng liêng cao cä 
cûa cha mË ÇÓi v§i con và lòng hi‰u 
kính vô biên cûa ngÜ©i con ÇÓi v§i các 
bÆc sinh thành, do tích Ngài Møc KiŠn 
Liên cÙu mË, có tØ lúc ñÙc Thích Ca 
Mâu Ni còn tåi th‰. 

Theo kinh Çi‹n ghi chép: TrÜ§c khi 
tu theo Çåo PhÆt, Ngài Møc KiŠn Liên 
là vÎ giáo chû cûa Bái HÕa Giáo và 
Ngài ÇÜ®c lên ngôi vÎ cao cä cûa Çåo 
này m¶t phÀn l§n là do š muÓn và s¿ 
ti‰p tay h‡ tr® cûa mË Ngài là bà 
Thanh ñŠ. Chính vì muÓn cho con 
mình có ÇÎa vÎ và danh v†ng gi»a th‰ 
gian mà bà Thanh ñŠ không bÕ l« m¶t 
cÖ h¶i gì có th‹ làm ÇÜ®c, do Çó bà Çã 
phåm nhiŠu tr†ng t¶i, nên sau khi ch‰t 
phäi Ç†a vào ÇÎa ngøc A Tÿ! 

Khi Ngài Møc Liên hay bi‰t ÇÙc 
PhÆt là ÇÃng Çåo cao ÇÙc tr†ng, là vÎ 
ThÀy cûa hàng nhân thiên, nên Ngài 
xin làm ÇŒ tº cûa PhÆt và tu chÙng 
ÇÜ®c phép Løc Thông, thÃy bi‰t mË 
Ngài Çang chÎu Çói khát trong cänh gi§i 
ngå qu›, nên Ngài Çích thân Ç‰n dâng 
cÖm và thæm mË. KhÓn n‡i nghiŒp l¿c 
cûa bà Thanh ñŠ quá n¥ng, nên m¶t 
mình Ngài Møc Liên chÜa Çû sÙc 
chuy‹n hóa! 

Sau khi båch PhÆt Ç‹ xin phép cÙu 
Ç¶ mË hiŠn, ñÙc Th‰ Tôn nhân cÖ h¶i 
Çó khuy‰n thÎ các hàng ÇŒ tº tåi gia 
xuÃt gia nên thi‰t lÍ Vu Lan và thi ân 
bÓ ÇÙc, th¿c hiŒn ÇiŠu tÓt Ç©i ÇËp Çåo, 
Ç‹ nh© công ÇÙc tu hành thanh tÎnh 
sau ba tháng "an cÜ ki‰t hå" cûa chÜ 
Tæng Ni, hòa nhÎp v§i lòng thành khÄn 
nguyŒn cÀu cûa ngÜ©i con hiŠn cháu 
thäo, nên s¿ cäm Ùng Çåo giao này có 
th‹ cäm thông Ç‰n các ÇÃng thiêng 
liêng cao cä, hàng phøc ÇÜ®c ma quân 
ác thú, ÇÜÖng nhiên là cha mË, anh chÎ 
em, thân b¢ng quy‰n thu¶c, r¶ng là 
các ÇÒng hÜÖng, ÇÒng bào cÛng vì 
thiŒn niŒm cûa mình mà các vÎ xä bÕ 
niŒm ác Ç‹ hÜ§ng vŠ nÈo thiŒn, thì t¿ 
nhiên ÇÎa ngøc së hóa hiŒn sen vàng, 
tâm con ngÜ©i có th‹ tåo ra thiên 
ÇÜ©ng, ÇÎa ngøc. Chính vì vÆy mà PhÆt 
Giáo có câu: 

"Ðng quan pháp gi§i tánh 
NhÃt thi‰t duy tâm tåo" 
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v§i nghïa ÇÖn giän là là vån vÆt trong 
pháp gi§i ÇŠu do tâm con ngÜ©i mà ra 
cä. 

Bªi tÆp quán tØ lâu, nên chúng ta vì 
cha mË nhiŠu Ç©i hay vì lÎch Çåi T° 
Tiên mà cÀu siêu báo hi‰u trong ti‰t 
Vu Lan, mùa Tæng T¿ TÙ, Çã in ÇÆm 
nét vào truyŠn thÓng dân t¶c: 

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

 
Ngày bông hÒng cài áo 
CÆn lai, rút mÏ tøc t¥ng hoa cûa 

các quÓc gia trên th‰ gi§i, ngÜ©i ta t° 
chÙc cài hoa hÒng trong mùa Vu Lan, 
tÜ®ng trÜng cho lòng yêu thÜÖng  tha 
thi‰t gi»a tình mÅu tº thiêng liêng. May 
m¡n cho ngÜ©i cånh mË hiŠn së ÇÜ®c 
cài Hoa HÒng Th¡m, ngø š chúc th† 
bÆc cao niên trÜªng thÜ®ng và mØng 
ngÜ©i tr¿c diŒn thÜ©ng vui v§i TØ Thân. 

Vi‰t Ç‰n Çây chúng tôi nh§ Ç‰n n‡i 
mØng vui cûa DiŒu Ng†c næm nào, 
tung tæng bên mË Çi lÍ chùa trong ti‰t 
Vu Lan: 

 
"Næm xÜa em còn bé 
R¢m tháng Bäy Vu Lan 
Tung tæng nhÜ chim sÈ 
Theo mË Ç‰n chùa làng 
M¶t Çoàn sinh PhÆt Tº 
Cài em Çóa hoa hÒng 
Vì em Çang còn mË 
Em sung sÜ§ng ngÆp lòng 
Cánh hÒng màu tÜÖi th¡m 
NhÜ tình mË bao la 
NhÜ tÃm lòng cûa bi‹n 
Ôi thiên ÇÜ©ng tu°i thÖ! 
Nh»ng ai v¡ng bóng tØ thân së 

ÇÜ®c cài Hoa HÒng Tr¡ng v§i thành š 
nguyŒn cÀu ngÜ©i quá vãng ÇÜ®c 
thanh thoát tiêu diêu nÖi Låc QuÓc và 
nh¡c nhª nhau tác tåo phÜ§c duyên, 
Ç‹ hÒi hÜ§ng công ÇÙc cho kÈ mÃt 
ngÜ©i còn ÇÜ®c quân triêm th¡ng 
phÜ§c: 

"CÙ m‡i lÀn Vu Lan trª låi 
Nghe cäm lòng tê tái nh§ song 

thân 
Ân mË cha sinh dÜ«ng l§n muôn 

phÀn 
Tr†n ki‰p sÓng täo tÀn nuôi con trÈ 
ChØ hiŒn cänh cu¶c Ç©i con mÃt 

mË 
Gi»a trÜ©ng Ç©i quånh quë bÜ§c 

phiêu linh 
Bi‰t tìm Çâu nguÒn an ûi tâm tình 
Thôi tu°i phÆn Ç©i mình con låc 

lõng!" 
Mùa Vu Lan trong PhÆt Giáo ÇÒng 

th©i là ngày Bông HÒng Cài Áo cûa 
quê hÜÖng dân t¶c, ngày hi‰u hånh 
cûa ngÜ©i Á ñông. Còn các dân t¶c 
trên tinh cÀu này có nh»ng thuÀn 

phong mÏ tøc nh¡c nhª kÈ làm con 
phäi nh§ nghïa song thân và làm ÇËp 
lòng cha mË nhÜ Father's Day và 
Mother's Day cûa ngÜ©i MÏ Châu vÆy. 

 
Nh»ng truyŠn thÓng liên hŒ vŠ  
giai ti‰t Vu  Lan 
 
a) Mùa an cÜ ki‰t hå: Sau khi 

thành Çåo, ñÙc PhÆt thành lÆp Tæng 
Çoàn r¶ng l§n, thÜ©ng di du hóa bÓn 
phÜÖng, lúc bÃy gi© s¿ giao thông liên 
låc rÃt Ç‡i khó khæn và mùa hè ª ƒn 
ñ¶ mÜa gió triŠn miên, côn trùng sinh 
nª, Çi låi giÅm Çåp làm thÜÖng t°n sinh 
mång cûa chúng, nên PhÆt ch‰ ra 
phép "An CÜ Ki‰t Hå" Ç‹ các Tæng 
Çoàn ÇÎa phÜÖng tu h†c tåi ch‡, th¿c 
hiŒn n‰p sÓng løc hòa, thanh tÎnh trang 
nghiêm, trau giÒi gi§i ÇÙc, ôn cÓ tri tân, 
hay sáng tác væn phÄm ghi trên lá bÓi, 
sau này ÇÜ®c chép thành sách lÜu di 
cho hÆu th‰. Chúng tôi rÃt hân hånh 
ÇÜ®c xem ít "BÓi DiŒp Kinh Væn" trong 
dÎp cÓ vÃn cho Çoàn phim TrÈ Sàigòn 
hành hÜÖng và biên khäo nhiŠu ngôi 
chùa ª ViŒt Nam hay tåi chùa Ma Ha 
Túc ª thÎ xã Sóc Træng cûa PhÆt Giáo 
Nam Tông, ÇÜ®c g†i theo phiên âm là 
Chùa Mã T¶c hay Chùa DÖi, vì nÖi này 
quy tø vô sÓ giÓng dÖi to l§n nhÜ loài 
häi âu trên vùng bi‹n vÆy. 

b) Ngày PhÆt hoan h›, ngày Tæng 
T¿ TÙ: PhÆt Giáo B¡c Tông thÜ©ng cº 
hành lÍ NhÆp Hå vào mùa PhÆt ñän 
và XuÃt Hå vào mùa Vu Lan. Sau khi 
XuÃt Hå là bu°i T¿ TÙ Ç‹ chÜ vÎ "t¿ 
ki‹m" công hånh cûa mình, cÀu PhÆt 
chÙng minh cÀu thÀy bån bóp š xây 
d¿ng, Ç‹ thæng hoa trên bÜ§c ÇÜ©ng tu 
ti‰n. VÎ nào ÇÜ®c Çåi chúng tán dÜÖng 
là hân hoan Çón nhÆn thêm m¶t tu°i 
Çåo g†i là "Hå Låp". ChÜ Tôn Giáo 
PhÄm thÜ©ng tính thâm niên tu trì và 
hành Çåo b¢ng Hå Låp, cÛng nhÜ tu°i 
Ç©i cûa th‰ nhân càng cao và thanh 
båch thì xóm làng càng kính tr†ng. 
ñÜÖng nhiên sau m‡i khóa tu uy ÇÙc 
chÜ vÎ càng tæng, tinh thÀn v»ng ti‰n, 
trình Ç¶ thêm cao, nên Giai Ti‰t Vu 
Lan còn g†i là ngày PhÆt hoan h›, 
ngày Tæng T¿ TÙ, ngày siêu Ç¶ vong 
linh, ngày hi‰u cûa th‰ nhân... 

Nhân mùa Vu Lan báo hi‰u, chúng 
tôi sÜu tÆp thi ca nói vŠ công cha nghïa 
mË bao la và b°n phÆn cÀn phäi có 
cûa con ngÜ©i ÇÓi v§i bän thân, gia 
Çình, bà con xóm làng, quÓc gia xã 
h¶i... 

Công cha nhÜ núi Thái SÖn 
Nghïa mË nhÜ nÜ§c trong nguÒn 

chäy ra 
M¶t lòng th© mË kính cha 
Cho tròn ch» hi‰u m§i là Çåo con. 
 

Công cha nhÜ núi ngÃt tr©i 
Nghïa mË nhÜ nÜ§c ª ngoài bi‹n 

Çông 
Tr©i cao bi‹n r¶ng mênh mông 
Cù lao chín ch» ghi lòng em Öi! 
 
Cho dÀu cÀu ván Çóng Çinh 
CÀu tre l¡t lÈo, gÆp ghŠnh khó Çi 
Khó Çi mË dÅn con Çi 
Con Çi trÜ©ng h†c, mË Çi trÜ©ng Ç©i 
 
MÜa tr©i nÜ§c chäy ra sông 
Nh§ Ön cha mË ¤m bÒng trÈ thÖ 
Nuôi con tháng Ç®i næm ch© 
Thành nhân chi mÏ, Ü§c mÖ tÃc 

lòng. 
 
ñ¶i Ön chín ch» cù lao 
Công cao ÇÙc tr†ng, làm sao luÆn 

bàn 
NgÜ©i khôn phäi bi‰t lo toan 
Tu thân lÆp chí chu toàn hi‰u trung 
 
Công cha nghïa mË bao la  
Cù lao chín ch» cho ta sÓng còn 
Hi‰u trung gi» Çåo tôi con 
Luân thÜ©ng tr†n vËn, ti‰ng thÖm 

Ç‹ Ç©i 
 
Quang huy T° nghiŒp Tông công 
Rång danh cha mË, khai thông 

nghiŒp nhà 
Ý thÙc trách nhiŒm mà ra 
DÃn thân phÃn ÇÃu thæng hoa gi»a 

Ç©i 
 
Thæng hoa nh© ÇÙc cha ông 
Bäo tÒn quÓc th‹ gia phong làm 

ÇÀu 
ñåo làm con phäi lo âu 
ñem lòng hi‰u kính ân sâu Çáp 

ÇŠn. 
 
Dù ai sinh hoåt nÖi Çâu 
Vu Lan giai ti‰t, chung nhau làm 

lành 
Ghi công cha mË sinh thành 
ñŠn Ön xã h¶i, giúp mình thæng 

hoa 
 
T° tông tích ÇÙc thâm niên 
LÜu di hÆu th‰ phÜ§c ÇiŠn dài lâu 
Cháu con ghi tåc ân sâu 
Duy trì T° nghiŒp là câu nh§ hoài 
Tu, tŠ, binh, trÎ ai Öi 
Thi ân bÓ ÇÙc ngÜ©i ngÜ©i thêm vui 
HiŠn nhân gÀn gÛi t§i lui 
Chung lo xây d¿ng cho Ç©i ÇËp 

xinh! 
Sau Çây là nh»ng câu ÇÓi ÇÜ®c sÖn 

th‰p, cÄn chåm Ç‹ trang trí nÖi phøng 
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th© ông bà, hay ghi kh¡c nÖi læng m¶ 
cha mË: 

 
Công ÇÙc T° Tông, muôn thuª danh 

thÖm lØng xã t¡c; 
Hi‰u trung con cháu, nghìn Ç©i 

hÜÖng lºa quyŒn non sông. 
 

Cây có nhiŠu cành, cùng m¶t gÓc, 
NÜ§c chia muôn nhánh, vÅn chung 

nguÒn. 
 

Ân dÜ«ng døc cù lao, sánh t® non 
sông hùng vï, 

ñÙc sinh thành giáo hóa, so nhÜ 
tr©i bi‹n mênh mông. 

 
ñÙc giáo dÜ«ng, sinh thành, sánh 

v§i non sông trÜ©ng cºu: 
Hånh tØ bi h› xä, y theo PhÆt Pháp 

huyŠn vi. 
 
Thông thÜ©ng là th‰, nhÜng l¡m lúc 

cÛng có phÀn Çäo ÇŠ nghÎch lš, nên 
xÜa nay vÅn còn truyŠn tøng nh»ng bài 
ca, câu ÇÓi khuyên ngÜ©i nên gi» lë 
trung dung: 

Làm con hi‰u hånh vi tiên 
Vui câu tình ái, ÇØng quên sinh 

thành 
Vi‰t Ç‰n Çây chúng tôi nh§ låi Çôi 

câu ÇÓi khá hay, nhÜng có nhÆn xét 
hÖi nghiêm kh¡c, thì ra bây gi© låi khá 
ph° cÆp: 
 

Y phòng n¶i chi kiŠu dung, ÇÓn 
dï song thân vi ngoåi khách; 
Thính chÄm biên chi ngoa ng», 

thÆm dï nhÎ lão thành tha nhân. 
 
Chúng tôi xin phÕng dÎch: 
Bªi dáng dÃp kiŠu diÍm trong 

phòng, n« Ç‹ song thân nhÜ ngoåi 
khách; 

Nghe ngôn tØ nÌ non bên gÓi, 
thÜ©ng xem nhÎ lão giÓng tha nhân. 

C¥p ÇÓi này rÃt xÜa, lúc ngÜ©i ta 
còn tránh né s¿ xuÃt hiŒn song song 
gi»a v® chÒng nÖi công c¶ng, hay 
trÜ§c m¥t mË cha, ngÜ©i h› xä tùy 
duyên gi© Çã Ç°i thay cho h®p th©i h®p 
cänh, nhÜng cÓ g¡ng gìn gi» nét ÇËp 
muôn Ç©i cûa t° tông trong tinh thÀn 
"Hi‰u Tình Tr†n VËn", ch§ vì hi‰u 
quên tình là b¶i nghïa, vì tình quên 
hi‰u là vong ân! 

Cha mË thÜÖng con không tØ nan 
m¶t chÜ§ng duyên nho nhÕ, hÖn n»a 
tâm trång cûa cha mË, thÜ©ng mong 
có cháu Ç‹ ¤m bÒng, lë nào các vÎ 
không hoan h› khi thÃy con, dâu hånh 
phúc vui vÀy? Có ÇiŠu là thi‹u sÓ 
ngÜ©i Á ñông khi ti‰p xúc v§i ngÜ©i Âu 
MÏ thÜ©ng có tính v†ng ngoåi, hay h† 

ham vui m§i nên quên Çi phÀn nào 
truyŠn thÓng tÓt ÇËp muôn Ç©i cûa quê 
hÜÖng dân t¶c, vì vÆy khi vi‰t bài "Hi‰u 
Kính TÙ Thân, Nghïa Tình Tr†n VËn, 
Nét ñËp cûa Th‰ Nhân" vào dÎp 
Mother's Day và Father's Day, chúng 
tôi Çã nhË nhàng khuy‰n miÍn m¶t ít 
trÈ quá tr§n, không muÓn hòa ÇÒng v§i 
ngÜ©i già, n« Ç‹ các ngÜ©i thân cûa 
mình vào lúc x‰ bóng phäi bÖ vÖ låc 
lõng nÖi ÇÃt khách quê ngÜ©i, khác lå 
vŠ tâm lš, ngôn tØ, phong tøc, tÆp 
quán... thÆt Çáng thÜÖng thay! Lâu lâu 
báo chí, truyŠn thông låi loan tin m¶t 
vài trÈ hành hung ngÜ©i Çã cÜu mang 
nuôi dÜ«ng h†, Çó là "TriŒu ChÙng BÃt 
TÜ©ng" xÜa sao rÃt hi‰m thÃy, nên có 
l©i than trách cûa hàng cao niên vŠ 
thi‹u sÓ ngÜ©i khá dÎ biŒt này: 

"Thân ngÜ©i ba ngä tÓi tæm 
Yêu cuÒng sÓng loån, uÓng æn tÒi 

tàn 
L†c lØa tham ác mÜu toan 
Tu thân ch£ng k‹, nghiŒp oan 

nhúng vào!" 
 

ñúng vÆy, trong hoa viên có nhiŠu 
thÙ hoa quš hi‰m, lë nào không xen 
vào nh»ng loåi phÙc tåp tÀm thÜ©ng 
không Çáng k‹. Trên Ç©i chÜa h£n là 
toàn thiŒn toàn mÏ, nên còn thi‹u sÓ 
nông n‡i dåi kh©, phäi nh© luÆt pháp, 
tôn giáo, Çoàn th‹, các bÆc niên 
trÜªng, phø huynh dìu d¡t chÌ dåy, may 
ra cäi thiŒn dÀn dÀn là phÜ§c quä cûa 
m‡i gia Çình, xóm làng, nÖi chÓn... 

 
ChuyŒn hi‰u cûa th‰ nhân 
- Væn hóa Á ñông n¥ng vŠ gia Çình 

và quÓc gia xã h¶i, nên Nho Giáo Çã 
ÇŠ cao tám ÇÙc tính cÀn thi‰t trong 
Çåo làm ngÜ©i: Hi‰u, ñÍ, Trung, Tín, 
LÍ, Nghïa, Liêm, Sï. 

PhÆt Giáo khuy‰n miÍn các tín ÇÒ 
ghi nh§ bÓn tr†ng ân: 

1. Ân cha mË sinh thành, 
2. Ân quÓc gia xã h¶i 
3. Ân sÜ trÜªng, lÜÖng b¢ng giúp ta 

sÓng còn và thæng ti‰n 
4. Ân các ÇÃng siêu nhân hay vÎ 

Giáo Chû tôn giáo giúp ta thæng hoa 
trên ÇÜ©ng Çåo hånh.  

Qua Çó ta thÃy ch» hi‰u ÇÙng ÇÀu 
(hi‰u vi bách hånh chi nguyên). 

- TØ thuª xa xÜa bên Trung QuÓc 
có chuyŒn 24 ngÜ©i con chí hi‰u, hiŠn 
giä Lš Væn PhÙc, ngÜ©i ViŒt gÓc Hoa, 
Çã soån thành 24 diÍn ngâm v§i 416 
câu song thÃt løc bát, xem nhÜ cuÓn 
Gia HuÃn Ca thÙ nhì ÇÜ®c ph° bi‰n 
trong nhân gian vào ÇÀu triŠu NguyÍn. 
Có th‹ cuÓn Gia HuÃn Ca thÙ nhÃt cûa 
cø NguyÍn Trãi xuÃt hiŒn tØ ÇÀu Ç©i 
HÆu Lê? CÆn lai ThuÆt C° Lão Nhân là 
Çåo hiŒu cûa Bành Thái Vinh, ngÜ©i 

trÃn Long Thûy, huyŒn ñåi Liêm, tÌnh 
TÙ Xuyên sÜu tÀm thêm và vi‰t thành 
100 gÜÖng hi‰u hånh. Næm 1993 Hàn 
Kh¡c ñÎnh chú thích, rÒi do nhà xuÃt 
bän Hoa Linh Ãn hành ª B¡c Kinh. Tåi 
ViŒt Nam h†c giä Trung PhÜÖng dÎch 
và Ãn hành b¢ng ViŒt ng» vào tháng 6 
næm 1998, nhà xuÃt bän TrÈ tái bän, 
kèm 100 h†a ÇÒ khá ÇËp là m¶t 
chuy‹n hÜ§ng Ç¥c biŒt hiŒn nay! 

 
Ông NguyÍn Công TrÙ là m¶t nhà 

nho ÇÀu th‰ k› 20 rÃt hæm hª v§i công 
danh s¿ nghiŒp, rÃt Üa thích cÀm, kÿ, 
thi, tºu, nhÜng ông luôn thÙc tÌnh, ÇŠ 
cao chí nam nhi, tÙc là chí tang bÒng 
hÒ thÌ: 

"N¥ng nŠ thay hai ch» quân thÀn 
ñåo vi tº, vi thÀn Çâu có nhË" 
Do Çó Hy Væn tiên sinh phäi Ç¥t 

n¥ng vÃn ÇŠ "LÆp Chí Tu Thân": 
"Thân phi ngô sª Ç¶c h»u 
VÆy ta ÇØng mê tºu mê hoa 
TÃm thân ta quan hŒ trÈ Ç‰n già 
Phø mÅu Çó mà quÓc gia cÛng Çó 
K‹ chi nh»ng giàu sang không có 
ñÙng trong lòng vÛ trø phäi tu 

thân". 
 
-NgÜ©i Raglai, m¶t trong 54 dân 

t¶c cûa ViŒt Nam sinh sÓng lâu Ç©i ª 
Ninh ThuÆn và Bình ThuÆn, có lÍ "Katê 
giÓng nhÜ Father's Day và lÍ "Cha 
Bun" giÓng nhÜ Mother's Day cûa 
ngÜ©i MÏ Châu. ñ¥c biŒt là lÍ "ñŠn ÷n 
ñáp Nghïa Cha MË" vì h† quan niŒm 
"cây có c¶i, nÜ§c có nguÒn", ngÜ©i con 
chÜa kÎp làm lÍ "ñŠn ÷n" trÜ§c khi cha 
mË qua Ç©i, thÆt là ÇiŠu bÃt hånh. Bªi 
lë Çó nên khi thÃy cha mË tu°i già sÙc 
y‰u, thì con cái trong gia Çình phäi t° 
chÙc lÍ cúng Giàng, t‰ T° Tiên và 
nh»ng  ngÜ©i trong dòng h† khuÃt núi, 
ti‰p theo là dâng thÙc æn ngon, vÆt quš 
hi‰m lên cha mË, có m©i h† hàng 
chÙng ki‰n, và chung cùng thø l¶c. 
N‰u gia Çình khá giä thì t° chÙc múa 
hát vui chÖi linh Çình. 

- Tåi Hoa Kÿ có ngày Mother's 
Day, Chû nhÆt thÙ nhì tháng Næm 
dÜÖng lÎch; ngày Father's Day, Chû 
nhÆt thÙ ba tháng Sáu dÜÖng lÎch, 
ho¥c nh»ng l©i hay š ÇËp tán dÜÖng ân 
ÇÙc cha mË cûa vÎ Dân bi‹u Hå viŒn 
tåi ti‹u bang Georgia John Lewis; nhà 
tài phiŒt Anh quÓc Richard Branson... 
hay các thi sï væn gia kh¡p nÖi ÇŠ cao 
Çåi nghïa sinh thành, Çã ÇÜ®c các báo 
chí trích dÅn trong hai ngày lÍ vŠ cha 
mË hay trong Çåi lÍ Vu Lan, ngày Bông 
HÒng Cài áo diÍn ti‰n h¢ng næm. 

- Mùa Vu Lan 1999 thi sï Kim Anh - 
TØ MÏ mª ÇÀu bài thÖ "Bây Gi© MË Ÿ 
ñâu" v§i 4 câu rÃt lâm ly bi thi‰t: 

"Thao thÙc Çêm dài då héo hon 
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Ví nhÜ bæng giá lånh trong hÒn 
NiŠm Çau mÃt mË còn trÖ Çó 
Ân ÇÙc cao v©i t¿a Thái SÖn" 
 
- ThÜ h†a cûa VÛ HÓi Çã ghi låi 4 

câu thÖ cûa n» sï Ng†c An trong bài 
"Vu Lan Nh§ MË" rÃt ÇËp m¡t v§i n¶i 
dung th¡m thi‰t chân thành: 

"Ngoài kia gió l¶ng bi‹n  khÖi 
Trong cÖn bão tÓ ngÆp tr©i thÜÖng 

Çau 
Hoa tr¡ng h«i, tåi vì Çâu? 
G¡n lên ng¿c áo, Ç‹ sÀu thiên thu!" 
 
Nhân mùa Vu Lan chúng tôi trân 

tr†ng kính nêu lên l©i PhÆt dåy: "NgÜ©i 
quên Ön, m¥c dù ÇÙng bên cånh ta, 
vÅn cách ta muôn d¥m" Ç‹ chÜ ÇÒng 
hÜÖng và quš PhÆt Tº thÃy ñÙc PhÆt 
rÃt vô tÜ, không vì nh»ng ngÜ©i thân 
cÆn, hay luôn hiŒn diŒn ª chùa   mà Üu 
ái gia h¶. Ngài là bÆc Çåo sÜ cûa hàng 
thiên nhân, là ÇÃng cha lành cûa bÓn 
loài, nên Ngài rÃt hoan h› h¶ trì cho 
nh»ng ngÜ©i trung hi‰u, hiŠn lÜÖng, 
bi‰t ÇŠn Ön Çáp nghïa, mà ân nhân 
bÆc nhÃt cûa chúng  ta là "song thân" 
hay "tÙ thân phø mÅu" cho cä Çôi v® 
chÒng. 
 

Tình nghïa phu thê g¡n bó hài hòa, 
gia Çình thêm hånh phúc, con cháu noi 
gÜÖng cha mË thÜÖng tÜªng Ç‰n tiŠn 
thân, thÆt êm ÇËp bi‰t dÜ©ng nào! 
 

"Công cha ba næm ân Üu dÜ«ng 
døc 

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

Bên Ü§t mË n¢m, bên ráo con læn. 
Bi‰t lÃy chi ÇŠn nghïa tÙ thân? 
Thôi thì Çôi ta hãy lên non gánh Çá 

Ç‹ xây læng phøng th©". 
 
Mùa Vu Lan báo hi‰u låi vŠ, chúng 

tôi thành kính ÇÓt nén tâm hÜÖng dâng 
l©i cÀu nguyŒn âm siêu dÜÖng thái. Xin 
måo mu¶i vi‰t låi Çôi câu ÇÓi th© cha 
mË và phÕng dÎch ra ViŒt ng», cÓng 
hi‰n chÜ ÇÒng hÜÖng tÜ©ng lãm: 

 
"Phø ÇÙc sanh thành san nhåc 

tr†ng 
MÅu ân cúc døc häi hà thâm" 
 
v§i Çåi š: 
CÔNG cha gây d¿ng t® non 

CAO; 
÷N mË dÜ«ng nuôi nhÜ bi‹n 

CẢ". 
 
Trân tr†ng, 
TrÀn Tr†ng Khoái 
 

 
 

Vi‰t cho MË 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 

� ThiŒn Nh¿t 
 

Th©i  gian trôi qua nhanh quá. M§i 
Çó mà Çã m¶t næm. M¶t næm mà con 
tÜÕng chØng nhÜ m§i hôm qua. M§i 
hôm qua nghe tin MË vào nhà thÜÖng; 
m§i hôm qua tang lÍ cho MË; chÌ m§i 
hôm qua... 

ñã bao lÀn muÓn vi‰t lên trang giÃy 
nh»ng l©i tâm s¿, nh»ng l©i cäm tå, 
nhÜng ch£ng lÀn nào vi‰t xong, vì m¿c 
giÃy cÙ lem nhòa nÜ§c m¡t. ñÎnh trong 
tâm, hôm nay vi‰t cho xong; ÇØng 
khóc n»a, th‰ mà m¡t Çã tràn ÇÀy. 
NÜ§c ª Çâu mà nhiŠu quá . Hay tåi tr©i 
Tây ñÙc næm nay mÜa nhiŠu? Ai cÛng 
bäo taÎ sao con buÒn khóc, phäi mØng 
cho MË chÙ. Phäi vui lên vì š nguyŒn 
cûa MË Çã thành. Con có vui cho MË, 
mØng cho MË tròn tâm š. Con buÒn 
cho chúng con mÃt MË. Vïnh viÍn 
ch£ng bao gi© ÇÜ®c thÃy MË n»a. 
Nh»ng mùa Giáng sinh; nh»ng lÀn T‰t 
Ç‰n ch£ng còn có MË vui chung. N‰u 
con ÇÜ®c m¶t ÇiŠu Ü§c; con xin ÇÜ®c 
có MË thêm mÜ©i næm n»a, nhÜ hÖn 
10 næm trÜ§c PhÆt Çã cho MË sÓng 
thêm v§i chúng con. M¥c dù bi‰t con 
rÒi së ch£ng hi‰u thäo hÖn; ch£ng lo 
chæm sóc MË hÖn. Khi MË còn sÓng 
con không bi‰t qúi tr†ng; ÇÍ bây gi© 
m§i thÃy ti‰c thÜÖng. ñã bao lÀn con 
c¢n nh¢n MË Çû chuyŒn, Çã bao lÀn 
con bÕ rÖi MË không thæm vi‰ng. Ngày 
cuÓi cùng trÜ§c khi MË vŠ chùa Ç‹  tu 

gieo duyên con cÛng không lên tØ giã. 
ñÍ bây gi© cÙ æn næn hÓi l‡i. TÃt cä dã 
mu¶n màng. 

MË bi‰t trÜ§c các con cûa MË lÜ©i 
bi‰ng ngu kh©, së không làm theo š 
MË. Nên MË vŠ chùa tu rÒi Çi, Çã có 
thÀy PhÜÖng TrÜ®ng lo toan m†i viŒc. 
Cho t§i hôm nay, khi nh§ låi cänh ThÀy 
ngÒi bên giÜ©ng h¶ niŒm cho MË t§i 
khuya, cùng v§i các thÀy ñÒng 
Væn,thÀy Hånh TÃn, thÀy Hånh TØ và 
tÃt cä các bác, các anh chÎ trong khóa 
tu; lòng con luôn dâng lên m¶t niŠm 
cäm tå rÃt khôn cùng. ÷n nghïa này có 
trä bao lÀn cÛng khômg th‹ h‰t ÇÜ®c. 

Hôm thÙ bÄy 10.07 chúng con có 
vŠ chùa  làm gi‡ cho MË . CÛng nh© 
ThÀy PT mà bu°i lÍ Çã diÍn ra rÃt 
trang nghiêm và Çông Çäo, y nhÜ là 
MË muÓn. ThÀy PT Çã tåo ÇiŠu kiŒn 
cho tang lÍ, gi‡ quäy cûa MË lúc nào 
cÛng Çông vui. N‰u không có ThÀy và 
chÜ Tæng Ni chùa VG các con cûa MË 
Çã không làm nên trò trÓng gì. Ngày 
hôm sau, chû nhÆt CHPT Stuttgart có 
lÍ PhÆt ÇÎnh kÿ. Chúng con xin ÇÜ®c t° 
chÙc lÍ gi‡ cho MË. Bà con cô bác d‰n 
Çông l¡m. Ai cÛng nói Çám gi‡ mà vui 
quá.TÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu vui cho MË. 
N‰u không có s¿ giúp Ç« cûa anh chÎ 
em trong BCH cÛng nhÜ các bác, các 
anh chÎ em, m‡i ngÜ©i góp m¶t tay, 
chúng con ch¡c không làm nên viŒc. 
Xin nhÆn nÖi Çây lòng cäm tå chân 
thành. MË ra Çi ban cho chúng con 
nhiŠu phúc ÇÙc, ÇÜ®c s¿ tr® giúp cûa 
tÃt cä m†i ngÜ©i. Chúng con rÃt hãnh 
diŒn ÇÜ®c làm con cûa MË. M¶t ngÜ©i 
mË thÆt bình thÜ©ng v§i bao tính tÓt 
xÃu. MË Çã dåy cho chúng con m¶t 
lòng tin vào PhÆt Pháp Tæng thÆt là 
mãnh liŒt. NguyŒn cÀu cho MË bên 
Tây phÜÖng c¿c låc tu thành BÒ tát, 
thành PhÆt vŠ Ç¶ chúng con và bao 
ngÜ©i khác. 

Con rÃt vui, rÃt vui cho MË, nhÜng 
cái buÒn mÃt MË vÅn luôn mãi trong 
con. 

Hôm nay vi‰t l©i naÿ xin tå l‡i và tØ 
giã MË. Con Çã gi» MË trong con m¶t 
næm tròn. gi© nên Ç‹ MË ra Çi. MË, con 
thÜÖng MË rÃt nhiŠu. 

 
  
Con cûa MË 
Vi‰t xong ngày 15.7.04 
ThiŒn Nh¿t 
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Ca Dao ViŒt Nam 
 

 

 
� ñ¥ng ñÙc Hùng 

 
âu chuyŒn ñÙc NhÜ Lai chÌ cách cho Ngài Møc 
KiŠn Liên xuÓng ÇÎa ngøc, Çi tìm mË là Bà Thanh 

ñŠ Ç‹ báo hi‰u, có lë Çã có k‹ tØ khi PhÆt giáo du nhÆp vào 
Trung Hoa và Çã ÇÜ®c các bÆc T° sÜ Trung Hoa ngày xÜa, 
lÃy làm thành tÃm gÜÖng hi‰u thäo cho m†i ngÜ©i noi theo. 
ñ‰n nay hi‰u thäo Çã ÇÜ®c trª thành truyŠn thÓng væn hóa 
PhÆt giáo cûa phái ñåi ThØa (hay còn g†i là phái B¡c Tông). 

Giáo lš PhÆt giáo änh hÜªng thÆt sâu r¶ng vào trong Ç©i 
sÓng, phong tøc và tÆp quán cûa dân t¶c chúng ta. Hi‰u 
thäo v§i ông bà, cha mË Çã trª thành b°n phÆn chung cûa 
con cháu trong gia Çình. Riêng ÇÓi v§i PhÆt tº, h¢ng næm 
vào mùa Vu Lan báo hi‰u, lÍ cúng thí th¿c cô hÒn, nh¢m 
ngày r¢m tháng Bäy Âm lÎch, là dÎp Ç‹ ngÜ©i con PhÆt 
hÜ§ng vŠ ÇÃng sanh thành dÜ«ng døc và cÛng là dÎp vào 
chùa phát nguyŒn tâm lành cùng chúng tæng, thành tâm cÀu 
nguyŒn cho ông bà, nh»ng ngÜ©i Çã khuÃt nhiŠu Ç©i, s§m 
thoát khÕi cõi ÇÎa ngøc Ç‹ ÇÜ®c cao Çæng PhÆt quÓc. 

H¢ng næm cÙ Ç‰n mùa Vu Lan báo hi‰u, không nh»ng 
chÌ riêng có PhÆt tº ª tåi ñÙc, mà còn nhiŠu PhÆt tº ª kh¡p 
Âu Châu, nh»ng ngÜ©i ngoåi Çåo và còn có nh»ng ngÜ©i 
ñÙc (da tr¡ng, gÓc Âu Châu) tŠ tø vŠ chùa Viên Giác thÆt 
Çông Çäo Ç‹ d¿ lÍ PhÆt, cÀu siêu cho nh»ng ngÜ©i Çã khuÃt, 
cúng thí th¿c cô hÒn... Ngoài ra Çây cÛng còn là dÎp Ç‹ 
nh»ng ngÜ©i ViŒt g¥p låi nhau, trao Ç°i chút tình ÇÒng 
hÜÖng nÖi xÙ lå quê ngÜ©i: 

Ân cha nghïa mË n¥ng trìu, 
Ra công báo Çáp ít nhiŠu phÆn con. 
 
Anh vŠ báo nghïa sinh thành, 
ChØng nào bóng x‰ rÛ màng së hay. 
 
Bao gi© cá Lš hóa long, 
ñŠn Ön cha mË ¤m bÒng ngày xÜa. 
 

Cá Lš : Còn g†i là Lš ngÜ hay là cá Chép. Theo tích 
xÜa k‹ r¢ng, cá Chép là tiŠn thân cûa RÒng, vì nh»ng con 
cá chép sÓng lâu næm, to l§n, râu dài, m¡t l¶ to, väy ºng 
vàng trông rÃt oai vŒ. TÜÖng truyŠn ngày xÜa ª miŠn B¡c 
và miŠn Trung, m‡i næm có m¶t trÆn mÜa lÛ rÃt l§n, khi‰n 
nÜ§c trên nguÒn Ç° xuÓng ÇÒng b¢ng, cuÓn trôi theo 
nh»ng con cá Chép Çã tu luyŒn lâu næm trên nguÒn 

xuÓng Ç‹ thi võ, con nào vÜ®t ÇÜ®c vÛ môn së hóa thành 
rÒng bay vŠ tr©i, còn không ÇÜ®c thì trª vŠ tu luyŒn ti‰p 
Ç‹ ch© næm sau së thi låi. 

 

Bùi ngùi nh§ ki‹ng nh§ quê, 
Nh§ công sanh dÜ«ng nh§ bŠ thÀn hôn. 

 
(ThÀn hôn: bu°i sáng và bu°i tÓi; š nói s§m thæm tÓi 
vi‰ng). 

 

Con Öi ghi nh§ l©i này, 
Công cha, nghïa mË, công thÀy ch§ quên. 
 
Công cha ba næm tình thâm lai láng, 
Nghïa mË ÇÆm Çà chín tháng cÜu mang. 
Bên Ü§t mË n¢m, bên ráo con læn, 
Bi‰t lÃy chi ÇŠn nghïa khó khæn. 
Hai ÇÙa mình lên non lÃy Çá xây læng phøng th©. 
 

Công cha nhÜ núi ngÃt tr©i, 
Nghïa mË nhÜ nÜ§c ª ngoài bi‹n ñông. 
 
Công cha nhÜ núi Thái SÖn, 
Nghïa mË nhÜ nÜ§c trong nguÒn chäy ra. 
M¶t lòng th© mË kính cha, 
Cho tròn ch» hi‰u m§i là Çåo con. 
 
Công danh hai ch» l© m©, 
LÃy gì khuya s§m phøng th© t° tiên. 
 
Dåt dào gió kép mÜa ÇÖn, 
TÃc lòng ghi nh§ công Ön mÅu tØ. 
 
Em th©i Çi cÃy ru¶ng bông, 
Anh Çi c¡t lúa Ç‹ chung m¶t nhà. 
ñem vŠ phøng dÜ«ng mË cha, 
Muôn Ç©i ti‰ng hi‰u ngÜ©i ta còn truyŠn. 
 
Em vŠ phøng dÜ«ng cha già, 
Cung dâu là n® Ç‹ qua häi hÒ. 
 
Khó nghèo cûi núi rau non, 
Nuôi cha nuôi mË cho tròn nghïa con. 
 
Lâm râm khÃn vái PhÆt tr©i, 
CÀu cho cha mË sÓng Ç©i v§i con. 
(Xin cho cha mË sÓng Ç©i nuôi con). 
 
LiŒu mà th© kính mË cha, 
(LiŒu mà th© kính mË già) 
ñØng ti‰ng n¥ng nhË ngÜ©i ta chê cÜ©i. 
 

MÃt mË cha thÆt là khó ki‰m, 
ñiŒu cang thÜ©ng không hi‰m chi nÖi. 
(ñåo v® chÒng không hi‰m chi nÖi) 
 

ñiŒu: ñåo. 
Cang thÜ©ng: Thu¶c vŠ nŠn täng luân lš cûa ngÜ©i Á 

ñông, gÒm có: 
- Tam cang: Hay còn g†i là Tam cÜÖng, gÒm ba giŠng 

mÓi l§n cûa Çåo làm ngÜ©i trong xã h¶i theo luân lš cûa 
Nho giáo, gÒm có : 

1. Quân thÀn cang: vua tôi 
2. Phø tº cang: cha con 
3. Phu thê cang: v® chÒng 
 

C 



 

viên giác 142 tháng 8 næm 2004 56 

- NgÛ thÜ©ng: Luân lš cûa Kh°ng giáo v§i næm ÇÙc tính, 
gÒm có: 

1. NhÖn: thÜÖng ngÜ©i và thÜÖng vÆt 
2. Nghïa: bi‰t ÇiŠu phäi và ª phäi v§i m†i ngÜ©i 
3. LÍ: bi‰t kÈ trên ngÜ©i dÜ§i, bi‰t ch‡ tr†ng ch‡ khinh 
4. Trí: s¿ thông minh, bi‰t phÜÖng k‰, mÜu lÜ®c 
5. Tín: gi» s¿ tin cÆy, không gian dÓi 
 
Ngoài ra, còn có thêm 8 ÇiŠu n»a, mà nh»ng ai muÓn 

gi» ÇÜ®c tr†n Çåo làm ngÜ©i cÀn phäi thông suÓt: 
1. Trung: h‰t lòng th© vua và dám liŠu mình v§i nÜ§c 
2. Hi‰u: hi‰u thäo và h‰t lòng th© phøng t° tiên 
3. ñÍ: hòa thuÆn và yêu thÜÖng anh em trong nhà 
4. ThÙ: ÇÓi v§i m†i ngÜ©i phäi xº s¿ công b¢ng 
5. Tu: tu thân, sºa mình Ç‹ trª thành ngÜ©i tÓt 
6. TŠ: tŠ gia, lo h‰t lòng và tåo trÆt t¿ trong gia Çình 
7. TrÎ: trÎ quÓc, lo và giúp viŒc nÜ§c 
8. Bình: bình thiên hå, phép trÎ thiên hå) 

 

MÃt mË mÃt cha thÆt là khó ki‰m, 
MÃt v® mÃt chÒng dÍ ki‰m nhÜ chÖi. 
 
MË cha là bi‹n là tr©i, 
Làm con sao dám cãi l©i mË cha. 
 
MË cha trÜ®ng quá ng†c vàng, 
ñŠn bÒi sao xi‰t muôn ngàn công Ön. 
 
M‡i Çêm m‡i th¡p Çèn tr©i, 
CÀu cho cha mË sÓng Ç©i v§i con. 
 
Nay bÜng quä n‰p vô chùa, 
CÀu cho cha mË sÓng Ç©i v§i con. 
 
Nâng niu bú m§m Çêm ngày, 
Công cha nghïa mË xem tày b¢ng non. 
 
Núi cao bi‹n r¶ng mênh mông, 
Cù lao chín ch» ghi lòng con Öi. 
 

(Cù lao : Hòn ÇÃt to n°i lên ª gi»a sông hay gi»a bi‹n; š 
nói công Ön to l§n cûa cha mË. 

Chín ch» : Chín công lao to l§n cûa cha mË Çã lo cho 
con cái, mà b°n phÆn làm con phäi luôn ghi nh§ : 

1. Sinh: sanh ÇÈ 
2. Cúc: nuôi con 
3. VÛ: vuÓt ve, âu y‰m, nâng niu 
4. Súc: cho bú, cho æn uÓng 
5. TrÜªng: l§n 
6. Døc: dåy d‡, nuôi dÜ«ng, nuôi nÃng 
7. CÓ: chæm nom 
8. Phøc: theo tính dåy 
9. Phúc: gi» gìn) 

 

Ngó Çâu ngó Çó thì vui, 
Ngó vŠ phø mÅu ngùi ngùi nh§ thÜÖng. 
 
Ngó lên tr©i thÃy mây giæng tÙ diŒn, 
Ngó xuÓng bi‹n thÃy chim liŒng cá Çua. 
Anh vŠ lÆp miÍu th© vua, 
LÆp trang th© mË, lÆp chùa th© cha. 
 
Nhà còn m¶t cøm thung huyên, 
Phäi lo bäo dÜ«ng cho tuyŠn thäo ngay. 
 
(Thung huyên: (Thung: cây thung hay còn g†i là cây Xuân; 

Huyên: tên cûa m¶t thÙ cÕ) nghïa bóng cûa Thung huyên ám chÌ 
cha mË.) 

 

÷n cha n¥ng l¡m anh Öi, 
Nghïa mË b¢ng tr©i chín tháng cÜu mang. 
(CÜu mang: Mang thai, có chºa.) 
 

Phø mÅu anh nhÜ phø mÅu nàng, 
Mai sau có thác, chåm ch» vàng th© chung. 
 

Quy‰t lòng lÆp miÍu chåm rÒng, 
ñŠn Ön phø mÅu ¤m bÒng ngày xÜa. 
 
Sanh thành hai ch» cù lao, 
Phäi lo báo b° th‰ nào cho câm. 
 
Báo b°: ñŠn Çáp. 
 
Th© cha mË, ª h‰t lòng, 
ƒy là ch» hi‰u dåy trong luân thÜ©ng. 
 

Luân thÜ©ng: Hay còn g†i là NgÛ thÜ©ng, tÙc næm 
Çåo thÜ©ng dåy trong luân lš cûa Kh°ng giáo gÒm: NhÖn, 
Nghïa, LÍ, Trí và Tín. 

 

ThÜÖng cha nh§ mË nhÜ kim châm vào då, 
Nghï Ç‰n chØng nào, løy hå tuôn rÖi. 
 

Løy hå: RÖi nÜ§c m¡t, khóc Ç° lŒ. 
 

Tr©i cho cày cÃy ÇÀy ÇÒng, 
XÙ nào xÙ nÃy trong làng vui ghê. 
M¶t mai g¥t lúa Çem vŠ, 
Th© cha kính mË nhiŠu bŠ hi‰u trung. 
 
Xin ngÜ©i hi‰u tº g¡ng khuyên, 
KÎp th©i nuôi nÃng cho tuyŠn Çåo con. 
 

Trong tøc ng» ViŒt Nam có câu: "Hi‰u ÇÍ giai thiên 
tánh", nghïa là: " Lòng hi‰u ÇÍ là do tr©i phú". Do tích cûa 
Løc Tích trong NhÎ ThÆp TÙ Hi‰u, lúc m§i lên sáu tu°i, theo 
cha Çi æn tiŒc, thÃy trên bàn có nhiŠu quít ngon, nên lÃy vài 
trái giÃu vào tay áo, Ç‹ mang vŠ nhà cho mË æn, vì bi‰t mË 
Çang thèm quít... 

 
NhÜng theo nŠn täng luân lš Á ñông, thì hi‰u thäo không 

phäi chÌ là thiên tánh cûa riêng ai, mà chính là b°n phÆn 
chung cûa tÃt cä con cháu trong gia Çình, phäi bi‰t lo ÇŠn 
Çáp công lao sanh thành cûa cha to l§n t¿a nhÜ tr©i, còn 
nghïa dÜ«ng døc cûa mË thì bao la t¿a nhÜ bi‹n. 

 
Là PhÆt tº, chúng ta ÇÜ®c h†c l©i dåy cûa ñÙc PhÆt và 

chúng ta tin vào ki‰p luân hÒi. N‰u ki‰p này chúng ta bi‰t tu 
tâm dÜ«ng tánh, bi‰t æn ª có hi‰u thäo v§i cha mË, thì Çó là 
nhân duyên tÓt Ç‹ dành låi cho ki‰p sau. CÛng theo thuy‰t 
lš nhà PhÆt, thì nh»ng nguyên nhân cûa chúng ta Çã gieo ª 
ki‰p này, chúng ta së g¥t lÃy k‰t quä ª ki‰p sau, mà trong 
kinh PhÆt g†i Çó là nhân quä: 

 

Døc tri tiŠn th‰ nhân, kim sinh thø giä thÎ. 
Døc tri lai giä quä, kim sinh tác giä thÎ. 
Có nghïa là : 
MuÓn bi‰t nhân ki‰p trÜ§c cûa mình, thì hãy xem ki‰p 

này mình ÇÜ®c hÜªng nh»ng gì. 
MuÓn bi‰t quä ki‰p sau cûa mình, thì hãy xem ki‰p này 

mình làm nh»ng gì. 
 

Ai bÕ cha mË cÖ hàn, 
Ngày sau Tr©i phåt kêu Çàng æn xin. 
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Ai Öi æn ª cho lành, 
Tu thân tích ÇÙc Ç‹ dành vŠ sau. 
 
Ba vuông sánh v§i bäy tròn, 
ñ©i cha vinh hi‹n Ç©i con sang giàu. 
 
Cây xanh thì lá cÛng xanh, 
Cha mË hiŠn lành Ç‹ ÇÙc cho con. 
 
Kìa ai h†c sách thánh hiŠn, 
L¡ng tai nghe lÃy cho chuyên ân cÀn. 
 

Thánh hiŠn: (Thánh: b¿c ngÜ©i tài ÇÙc trên tÃt cä m†i 
ngÜ©i; HiŠn: b¿c ngÜ©i tài ÇÙc dÜ§i b¿c thánh, nhÜng trên 
m†i ngÜ©i khác) bÆc vï nhân truyŠn dåy låi cho ngÜ©i Ç©i 
nh»ng tÜ tÜªng cao siêu và quí báu. 

 
Sách Thánh hiŠn cûa các bÆc tài ÇÙc, Çåi nho biên 

soån Ç‹ truyŠn dåy cho ngÜ©i Ç©i nhÜ: 
- TÙ ThÜ: ñåi h†c, Trung dung, LuÆn ng» và Månh Tº 
- NgÛ Kinh: Kinh thi, Kinh thÜ, Kinh dÎch, Kinh lÍ và Kinh 

xuân thu. 
 
Ngày xÜa, khi các cÆu h†c trò nhÕ b¡t ÇÀu Çi h†c, phäi 

h†c trÜ§c nhÃt các sách trong Tam T¿ Kinh, sau Çó m§i h†c 
Ç‰n TÙ ThÜ và NgÛ Kinh. 

 

Làm ngÜ©i gi» tr†n Çåo ba, 
Sao dÀu có thác cÛng là thÖm danh. 
 

ñåo ba: ThÙ nhÃt là hi‰u thäo v§i cha mË, thÙ nhì là 
trung v§i vua và thÙ ba là v® chÒng phäi thÜÖng yêu 
nhau. 

 

Làm ngÜ©i phäi bi‰t ngÛ luân, 
N‰u mà thi‰u m¶t, mÜ©i phân thËn thuÒng. 
 

NgÛ luân: TÙc ngÛ thÜ©ng; luân lš cûa Kh°ng giáo v§i 
næm thÜ©ng, gÒm: nhÖn, nghïa, lÍ, trí và tín. 

 

NgÜ©i trÒng cây Hånh ngÜ©i chÖi, 
Ta tu lÃy ÇÙc Ç‹ Ç©i cho con. 
(Ta trÒng cây ÇÙc Ç‹ Ç©i vŠ sau) 
 

Cây Hånh: Loåi cây thÜ©ng trÒng làm ki‹ng; có trái 
nhÕ, vÎ chua. 

 

Ÿ hiŠn thì låi g¥p lành, 
Nh»ng ngÜ©i nhân ÇÙc Tr©i dành phúc cho. 
 
Tu chùa ch£ng b¢ng tu nhà, 
ˆn ª thÆt thà m§i thÆt chân tu. 
 
Tu Çâu cho b¢ng tu nhà, 
Th© cha kính mË Ãy là chân tu. 
 
Tu thân rÒi m§i tŠ gia, 
Lòng ngay nói vÆy gian tà m¥c ai. 
 

TŠ gia: S¡p Ç¥t hay °n ÇÎnh công viŒc trong nhà cho 
Çàng hoàng, thÙ t¿. 

 
Ngày xÜa khi d¿ng v® gä chÒng cho con cái, c° nhân 

chúng ta rÃt chú tr†ng vŠ bŠ gia th‰: "LÃy v® xem tông, lÃy 
chÒng xem giÓng". Mãi cho Ç‰n th©i nay, khi Çi hÕi v® cho 
con trai hay gä chÒng cho con gái, phÀn nhiŠu ª các bÆc 

làm cha mË cÛng ÇŠu thích xem xét vŠ m¥t Çåo ÇÙc cûa 
phía sui gia, hÖn là quan tâm Ç‰n gia sän hay tiŠn båc: 

 

Anh thÜÖng em không phäi thÜÖng båc thÜÖng tiŠn, 
Mà thÜÖng nhân hÆu lÜu truyŠn ki‰p sau. 
 
Ch£ng tham nhà ngói ba tòa, 
Tham vì m¶t n‡i mË cha hiŠn lành. 
 
D¥n con con có nghe cho, 
Ch†n ngÜ©i quân tº Çói no cÛng Çành. 
 
Ki‰m nÖi cha thäo mË hiŠn, 
Gªi thân khuya s§m båc tiŠn không ham. 
 
Mong con Ç‰n tu°i lÆp thân, 
LÃy chÒng nh»ng ÇÙa ti‹u nhân thì ÇØng. 
 
Qua không ham r¶ng ru¶ng l§n vÜ©n, 
Ham vì nhân ngãi cang thÜ©ng mà thôi. 
 

Qua: Ti‰ng ngÜ©i chÒng xÜng v§i ngÜ©i v®, ti‰ng 
ngÜ©i con trai xÜng v§i ngÜ©i con gái, hay nh»ng ngÜ©i 
nhÕ hÖn. 

 
Không phäi chÌ có ngÜ©i Á ñông chúng ta m§i bi‰t Çåo 

hi‰u, mà ngay cä ngÜ©i Tây phÜÖng, h† cÛng tr†ng s¿ hi‰u 
thäo, h† cÛng nghï Ç‰n công lao sanh thành, dÜ«ng døc cûa 
cha mË và h† cÛng lên án nh»ng ÇÙa con bÃt hi‰u. Có rÃt 
nhiŠu nh»ng Çoän væn ÇÜ®c sÜu tÆp, tØ nhiŠu tác phÄm cûa 
các væn hào n°i ti‰ng trên th‰ gi§i, nói vŠ tính hi‰u thäo và 
công Ön sanh thành theo quan niŒm cûa ngÜ©i Âu MÏ, phÀn 
nhiŠu ÇÜ®c ghi låi trong nh»ng quy‹n sách danh ngôn 
(Zitatenbuch), rÃt n°i ti‰ng b¢ng ñÙc ng» ch£ng hån, thí dø 
nhÜ cûa Eberhard Puntsch, Mackensen, Hans-Horst Skupy 
v.v... 

 
Tôi xin ÇÜ®c phép vÜ®t ra khÕi phåm vi cûa "Ca dao ViŒt 

Nam", ghi låi vài câu danh ngôn cûa Tây phÜÖng có liên 
quan Ç‰n hi‰u thäo, Ç‹ chÙng tÕ r¢ng, hi‰u thäo là ÇÙc tính 
tÓt, mà ª bÃt cÙ dân t¶c nào trên quä ÇÎa cÀu này cÛng ÇŠ 
cao: 

 

Có m¶t ÇÙa con vô ân còn Ç¶c hÖn chi‰c ræng cûa m¶t 
con r¡n. 

 William Shakespeare 
 

Ÿ Çâu m¶t ÇÙa con ngû ÇÜ®c yên giÃc cho b¢ng ª trong 
cæn phòng cûa cha nó. 

Novalis 
 

Phäi than khóc cho nh»ng ngÜ©i không có mË, vì hy 
v†ng cûa h† buÒn thäm và nguÒn vui cûa h† Ç¡ng cay. 

P. Bourget 
 
Hi‰u thäo không nh»ng chÌ bi‰t nghe l©i cha mË, mà 

ngay lúc cha mË còn sÓng, b°n phÆn làm con còn phäi bi‰t 
lo ÇŠn Çáp công lao sinh thành dÜ«ng døc, ÇØng ti‰ng n¥ng 
nhË v§i cha mË và ÇØng Ç‹ cho cha mË có m¶t ti‰ng than 
phiŠn. ñ‰n khi cha mË qua Ç©i, phäi lo viŒc th© cúng và cÀu 
nguyŒn cho hÜÖng linh ngÜ©i Çã khuÃt s§m ÇÜ®c siêu thoát 
vŠ cõi PhÆt, nhÜ vÆy m§i làm tròn Çåo con: "M¶t mË nuôi 
ÇÜ®c mÜ©i con, mÜ©i con không nuôi tròn m¶t mË". 

 
(Còn ti‰p) 
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ThÜ gºi Dì 

nhân mùa Vu Lan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� TÎnh Bình 
 

Dì kính thÜÖng, 
Hôm qua nghe gi†ng nói cûa Dì 

y‰u §t, con bi‰t Dì mŒt, mŒt nhiŠu l¡m, 
nhÜng cÛng cÓ cÜ©i Ç‹ cho con vui. 
Con nguyŒn cÀu MË hiŠn Quán Âm 
cho Dì mau lành bŒnh, Dì hãy thành 
tâm, l¡ng lòng thanh tÎnh Ç‹ mà tÜªng 
Ç‰n Ngài, Dì hãy cùng niŒm v§i con: 

Quán Âm ng©i t¿ tåi 
HiŒn thân tÜ§ng trì bình 
CÙu ngÜ©i lâm bŒnh kh° 
Tæng phÜ§c th† diên trÜ©ng 
Con tÜªng r¢ng MË hiŠn Quán Âm 

së nghe ÇÜ®c ti‰ng nguyŒn cÀu cûa 
Dì, cûa con và tÃt cä chúng sanh trong 
cõi Ç©i này. Dì nghÌ khÕe, con Ç†c thÖ 
cûa ñåi SÜ Viên Giác cho Dì nghe nè, 
Ç‹ Dì nh§ vŠ Ngoåi mà ráng gi» gìn 
sÙc khÕe cho các em con, tình yêu 
thÜÖng cûa mË bao gi© cÛng nhiŒm 
mÀu, vô lÜ®ng, vô biên, lan hòa kh¡p 
vÛ trø, phäi không Dì? 

Thuª Ãy trong bøng mË 
HÖi thª mË nuôi con 
HÖi Ãm mË con l§n 
S»a mË con thành ngÜ©i 
Con ra Ç©i mË vui 
Con bi‰t nói mË mØng 
Cô giáo ÇÀu là mË 
ThÀy hiŒn Ç©i là cha 
Bây gi© mË n¢m xuÓng 
HÖi thª mË không còn 
Ch‰t là gì hä mË? 
Ch£ng thª vào thª ra 
Bây gi© con m§i bi‰t 
HÖi thª còn ra vào 
Mai này con h‰t thª 
N¢m xuÓng nhÜ mË yêu 
PhÆt dåy ta tÆp thª 
TÌnh thÙc tØng phút giây 
ñØng nói l©i xÃu ác 
ñØng hành xº nghiŒp gây 
MË m¶t Ç©i hành thiŒn 
NiŒm PhÆt không lãng xao 
NiŒm lành không lÖ ÇÍnh 

Ch¡c mË ÇÜ®c vãng sanh 
V»ng ngÒi tòa sen báu 
Ti‰p xúc PhÆt A Di ñà 
Và các bÆc thánh chúng 
TiÍn mË vui lên ÇÜ©ng 
Dì Öi, mûi lòng con khóc Çây nè, 

ngày xÜa sao con không bi‰t nói l©i v§i 
mË "MË Öi, mË có bi‰t r¢ng con thÜÖng 
mË không?". Bây gi© làm mË con m§i 
hi‹u ÇÜ®c nhÜ vÆy, thì Çã mu¶n màn. 
Cháu Mimi nó nói v§i con: "MË Öi, mË 
có bi‰t cái gì không hä mË?". Nhìn 
cháu, con hÕi: "Cái gì vÆy con?. Cháu 
Çáp v§i con b¢ng gi†ng ÇÀy nhõng 
nhëo và yêu thÜÖng: "Mi không thÜÖng 
mË Çâu". NhÜng trong ánh m¡t và cº 
chÌ cûa cháu Çã nói lên tÃt cä, con cäm 
Ç¶ng, m†i nh†c nh¢n, lo toan trong Ç©i 
sÓng Çã tan bi‰n Çi, chÌ còn låi tình mË 
con, tràn ÇÀy thánh thiŒn! Và con Çã 
khóc: Ngày xÜa, dù rÃt xa nhÜng rÃt 
gÀn, sao con không bi‰t "tÕ tình" v§i 
mË con, Ç‹ mË ÇÜ®c nh»ng phút giây 
hånh phúc nhÜ con cûa mË bây gi© 
vÆy. NhÜng Dì Öi, con bi‰t, con bi‰t 
r¢ng gi© phút này mË rÃt vui, vì con 
cûa mË Çã hi‹u mË. Cháu ngoåi cûa 
mË Çã thay con cûa mË mà làm ÇÜ®c 
ÇiŠu Çó, dòng máu cûa ngoåi Çang ti‰p 
nÓi, thÜÖng yêu và tràn ÇÀy. NhiŒm 
mÀu thay tình mË! ƒm áp cä Ç©i con. 
Nghï vŠ mË con thÃy cä s¿ an bình. 

Dì Öi, mùa Vu Lan Ç‰n con và Dì 
cài hoa hÒng tr¡ng, m¶t chút tûi lòng, 
m¶t chút ganh tÎ v§i nh»ng ngÜ©i còn 
diÍm phúc ÇÜ®c cài lên ngÜ©i chi‰c 
hoa màu hÒng, m¡t con nhòa lŒ. Ô kìa! 
Lå lùng thay! mË hiŒn ra v§i con, nø 
cÜ©i hiŠn hòa, ánh m¡t mË thÆt âu y‰m 
nhÜ nói v§i con: "Con yêu cûa mË, con 
Çang ti‰p nÓi quãng Ç©i làm mË cûa 
mË!". Hånh phúc bi‰t là bao, con con 
Çó. Dòng máu cûa mË Çang ti‰p nÓi, 
ÇÀy dÎu dàng và thÜÖng yêu. MË Öi! 
Muôn Ç©i con vÅn là con nhÕ bé cûa 
mË ngày nào, ÇÜ®c mË xoa lÜng và 
quåt cho con mát m‡i trÜa hè n¡ng 
g¡t, con nhË nhàng Çi vào giÃc ngû, 
giÃc ngû thÆt êm ÇŠm cûa tình mË 
thÜÖng con. 

Dì Öi, con bi‰t mË vÅn còn mãi 
trong con, trong tØng hÖi thª, tØng nhÎp 
ÇÆp cûa con tim. NguyŒn cÀu cho 
nh»ng ngÜ©i con trên Ç©i này luôn hi‰u 
thäo v§i mË cha, hãy nghï vŠ mË cha 
nhÜ m¶t dòng suÓi mát luôn tuôn chäy. 

Nam Mô ñåi Hi‰u Møc KiŠn Liên 
BÒ Tát tác Çåi chÙng minh. 
 

Mùa Vu Lan 2004, xin kính lên mË 
yêu, muôn Ç©i bÃt diŒt trong con.� 
 

Giới Thiệu Sách Mới 
Xuất Bản 

 

1. ñåi ñÜ©ng Tây VÙc Kš :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác phÄm thÙ 40 cûa ThÜ®ng T†a 
Thích NhÜ ñi‹n, PhÜÖng TrÜ®ng Chùa 
Viên Giác, dÎch tØ Hán Væn ra ViŒt 
væn. 
Sách dày 460 trang do Trung Tâm Væn 
Hóa và Xã H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam tåi 
CHLB ñÙc xuÃt bän næm 2004 (PL. 
2448). 
Giá phát hành 10,-€  (chÜa k‹ cÜ§c 
phí). 

Liên låc : Chùa Viên Giác 
Karlsruher Str.6 

30519 Hannover - Germany 
Tel. : 0511 / 879630 
Fax : 0511 / 8790963 

Email : viengiactu@viengiac.net 
Email : baoviengiac@viengiac.de 

 
 
2. Một Đêm Ở Genève: Truyện của 
Vũ Nam, gồm 11 truyện ngắn do Làng 
Văn xuất bản tại Canada năm 2004. 

Đây là tác phẩm 
thứ 6 của Vũ 
Nam. 
Vũ Nam là một 
nhà văn quen 
thuộc với độc 
giả, có thể gọi là 
nhà văn miệt 
vườn qua những 
truyện tình cảm 
đôn hậu của 

miền Nam Việt Nam. 
Sách dày 170 trang, giá 10 Mỹ Kim. 

Liên lạc với: 
Làng Văn, P.O.Box 218 Station "U" 

Toronto, Ontario  M8Z 5P1 – Canada. 
Phone: (905) 607 – 8010 

Email: langvan@langvan.net 
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TIN PHẬT SỰ 
 
� Họp Chi Bộ Đức Quốc năm 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo chương trình sinh hoạt của Chi Bộ hàng năm, năm 

nay chư Tăng trong Chi Bộ Đức Quốc đã vân tập với số 
lượng gần 40 vị từ khắp các tự viện ở Đức về chùa Phật 
Huệ trước 10 giờ ngày 15.04. 2004 

Phiên họp đã được điều động bởi thành viên Tăng Ni trẻ 
của Ban Chấp Hành Chi Bộ, từ vị Chủ  toạ (thầy Thích 
Hạnh Tấn) đến chư vị Chi Bộ Phó (thầy Đồng Văn và thầy 
Hạnh Giới) đều ngỡ ngàng trước nhiệm vụ mới mẻ của 
mình, nhưng cũng đã nhanh chóng vượt qua sự trở ngại 
ban đầu dưới sự hiện diện đầy từ mẫn của Ban Cố Vấn 
gồm quý Thượng Tọa, Sư Bà, Ni Sư đã sinh hoạt lâu năm 
với Chi Bộ.  

Trong phiên họp năm nay vấn đề sinh hoạt của các tự 
viện đã được trình bày ra để cùng nhau tham khảo, nhất là 
đối với những kinh nghiệm mà các chùa gặp phải trong quá 
trình hoằng pháp đã là bài học chung cho tất cả. 

Vấn đề then chốt vẫn là sự phát triển Chi Bộ hướng đến 
việc công nhận đạo Phật là một tôn giáo và từ đó sự tương 
quan giữa Phật Giáo Việt Nam với người bản xứ cũng được 
đặt ra như là một phương hướng cho những năm hoạt động 
sắp đến của Chi Bộ. 

Buổi họp hai phần đã được kết thúc lúc 4 giờ chiều 
trong bầu không khí lục hòa và tương trợ. Chư Tăng Ni 
cũng đã được Phật tử chùa Phật Huệ cúng dường những 
bữa ăn vô cùng đầy đủ về phẩm cũng như về chất. 

 
� Họp Chư Tăng Ni tại Đức 

Trong khuynh hướng giúp đỡ tương thân Tổng Hội Phật 
Giáo Đức DBU đã đề nghị chùa Viên Giác đứng ra tổ chức 

một buổi họp mặt Tăng Già nói tiếng Đức đang tu tập và 
sinh hoạt tại Đức. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đầu tháng 2 hàng loạt các email đã được gửi đi để mở 

lời với quý Tăng Ni nói tiếng Đức tại Đức và các quốc gia 
phụ cận hầu tìm một chí hướng chung trong vấn đề nêu 
trên. Mặc dầu đến đầu tháng 3 số lượng thư hồi âm rất còn 
khiêm tốn, một thư mời chánh thức đã được gửi đi vào cuối 
tháng 3 năm 2004 với kết quả có  gần 30 Tăng Ni về tham 
dự. Trong suốt hai ngày chư Tăng đã bàn thảo về những 
phương diện khó khăn của Phật Tử Xuất Gia tại nước ngoài. 
Phần đông mọi tu sĩ nước ngoài đều phải đối diện với sự dị 
biệt của hai nền văn hóa, nhất là đối với các quy chế bảo 
hiểm sức khỏe và tiền lão. Làm thế nào để giữ truyền thống 
Phật Giáo không bị pha trộn bởi văn hóa địa phương, đặc 
biệt là trên phương diện giới luật. 

Chư Tăng Ni đều rất hoan hỷ với sự tiếp đón chu đáo và 
thân tình của chùa Viên Giác. Thầy Hạnh Giới trong cương 
vị Tri Sự đã thể hiện đúng vai trò điều hành viên và kỹ thuật 
viên một cách vô cùng thành công, một vị Tăng sĩ Đức quen 
đã tỏ ý vô cùng cảm động và hy vọng nhiều vào những cuộc 
họp mặt tương tự trong tương lai. 
 
� Tân Ban ChÃp Hành H¶i PhÆt Tº VNTN   
     tåi CHLB ñÙc 

Trong hai ngày 26 - 27.06.2004, dÜ§i s¿ chû t†a chÙng 
minh cûa ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên Giác, ñåi 
ñÙc Thích Hånh TÃn, Chi B¶ TrÜªng và ñåi ñÙc Thích 
ñÒng Væn, Chi B¶ Phó N¶i Vø Chi B¶ PhÆt Giáo ViŒt Nam 
ThÓng NhÃt ñÙc QuÓc; H¶i PhÆt Tº gÒm có 18 Chi H¶i và 3 
Ban Liên Låc PhÆt Tº VNTN tåi CHLB ñÙc h†p tåi h¶i 
trÜ©ng chùa Viên Giác Ç‹ ki‹m Çi‹m thành quä trong nhiŒm 
kÿ Çã qua, rút Üu khuy‰t Çi‹m, hoåch ÇÎnh phÜÖng hÜ§ng t§i, 
sºa Ç°i bän N¶i Quy ÇÒng th©i bÀu tân Ban ChÃp Hành cho 
nhiŒm kÿ 2004-2008. K‰t quä nhÜ sau: 
 
-H¶i TrÜªng       : ñH. ThÎ ChÖn Ngô Ng†c DiŒp 
-H¶i Phó N¶i Vø       : ñH. ThiŒn MÏ LÜÖng Væn Xinh 
-H¶i Phó Ngoåi Vø     : ñH. DiŒu ñông TrÎnh ThÎ Nam 
-ThÜ Kš        : ñH. Quäng ñåo Hoàng Tôn Long 
-Thû QuÏ        : ñH. ThiŒn NguyŒn Lš HÒng SÖn 
-Ñy Ban Tu H†c         : ñH. Nh¿t Tr†ng TrÀn Væn Minh 
-Ñy Viên SH  
Thanh Thi‰u Niên        : ñH. ThÎ HiŒn NguyÍn H»u L¶c. 
ñÎa chÌ liên låc: 
Tåi chùa: ñH. Ngô Ng†c DiŒp 
                Karlsruher Str. 6.   D-30519 Hannover 
               Tel. 0511 - 87 96 30 
Tåi nhà: ñH. Ngô Ng†c DiŒp.             

Karlsruher Str. 21.   D-30519 Hannover 
              Tel. 0511 - 98 24 316.  Handy. 0170 - 62 68 694 
               Email: thichon@arcor.de 
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� Thông báo Văn phòng Tư Vấn 
 

Kể từ đầu tháng 9 năm 2004, một văn phòng tư vấn của 
Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Đức sẽ được thiết lập tại 
chùa Viên Giác – Hannover. Nhằm giải đáp thắc mắc cho 
hội viên và đồng hương sinh sống tại Đức những vấn đề 
liên quan đến cuộc sống như luật pháp, xã hội, hội 
nhập, . . . Xin gửi thư về Văn phòng Tư Vấn qua địa chỉ 
chùa Viên Giác. Tên và địa chỉ người cần tư vấn, xin ghi rõ 
để tiện việc trả lời.  
 

� LÍ Th† Bát Quan Trai Tåi Wilhelmshaven Và 
Vùng Phø CÆn. 

Ngày 18-19 tháng 7.2004 là ngày Th† Bát Quan trai tåi 
Wilhelmshaven và Vùng Phø CÆn dÜ§i s¿ hÜ§ng dÅn cûa 
ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn Trø Trì Chùa Viên Giác. 

LÍ Th† Bát Quan Trai ÇÜ®c t° chÙc v§i s¿ tham gia gÀn 
40 PhÆt Tº tåi ÇÎa phÜÖng, trong Çó có s¿ tham gia cûa các 
Chi H¶i PhÆt Tº Aurich và Hannover. Trong hai ngày Th† 
Bát Quan Trai, Chi H¶i Wilhelmshaven và Vùng Phø CÆn 
chuÄn bÎ thÆt chu Çáo, phÀn Äm th¿c có Ban Trai Soån do 
PhÆt Tº Quäng ThiŒn phø trách, phÀn Hành ñÜ©ng có PhÆt 
Tº Nguyên TuŒ và m¶t sÓ ChÎ em PhÆt Tº trong Chi H¶i 
Çäm nhiŒm, phÀn Nghi LÍ ThÌnh SÜ, Tát Båch Cúng DÜ©ng 
có PhÆt Tº ThiŒn H¶i Chi-H¶i-TrÜªng và ñåo H»u Quäng 
L¶c soån thäo v.v... 

Sau hai ngày Th† Bát Quan Trai, PhÆt Tº tåi 
Wilhelmshaven và vùng Phø CÆn Çã ÇÜ®c ñåi ñÙc Trø Trì 
Chùa Viên Giác, giäng Pháp vŠ ÇŠ tài: Tåi sao ngÜ©i PhÆt 
Tº tåi gia phäi Quy Y Tam Bäo và gi» 5 gi§i cÃm. Bà con ª 
Çây Çã hi‹u ÇÜ®c và thÃy rõ b°n phÆn cûa ngÜ©i PhÆt Tº tåí 
gia, nên Çã phát tâm Quy Y Tam Bäo gÒm 23 vÎ, Ç¥c biŒt 
nhÃt là có m¶t gia Çình ngÜ©i ñÙc có 4 ngÜ©i phát tâm Quy 
Y Tam Bäo (trong khi ThÀy ñåi ñÙc Trø Trì giäng Pháp có 
PhÆt tº Chúc Phøc thông dÎch ti‰ng ñÙc). 

LÀn ÇÀu tiên Chi H¶i PhÆt Tº Wilhelmshaven và Vùng 
Phø CÆn t° chÙc LÍ Th† Bát Quan Trai, nên có nhiŠu thi‰u 
sót, nhÜng ch¡c ch¡n trong tÜÖng lai v§i s¿ phát tâm dÛng 
månh cûa Quš VÎ PhÆt Tº tåi Çây và các vÎ trong Ban ChÃp 
Hành Chi H¶i së h†c hÕi dÀn dÀn kinh nghiŒm cái hay cái 
bi‰t cûa các Chi H¶i bån Çi trÜ§c, cÛng nhÜ nh© s¿ chÌ dåy 
cûa ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng và s¿ quan tâm hÜ§ng dÅn 
cûa ñåi ñÙc Trø Trì, Bà con ª Çây së hi‹u ñåo bi‰t ñåo. 
Chi H¶i PhÆt Tº Wilhelmshaven và Vùng Phø CÆn nhÃt ÇÎnh 
së hoàn mãn thành t¿u trong tÜÖng lai, cÛng nhÜ h¶i nhÆp 
Løc Hòa trong Ánh ñåo Vàng cûa ñÙc TØ Phø B°n SÜ 
Thích Ca Mâu Ni PhÆt. 

 
Nam Mô Thành T¿u Viên Mãn  

Công ñÙc Lâm BÒ Tát Ma Ha Tát. 
PhÆt Tº Nguyên Trí (NguyÍn Væn Tâm) 

 
� PHẬT SỰ & KHÓA  TU  GIEO  DUYÊN KỲ 6 TẠI 
CHÙA VIÊN GIÁC 
                                                    

Mùa hè tại Ðức quốc năm nay đến thật chậm. Tháng 7 rồi 
mà vẫn chưa có những ngày nắng ấm. Khí hậu và quang cảnh 
như sắp vào Thu. Tuy nhiên, thời tiết đổi thay vẫn không làm 
thay đổi tấm lòng thiết tha tu học của những người con Phật 
thuần thành. 

Hàng trăm Phật Tử đã vân tập về dưới mái chùa Viên Giác 
thân thương để tham dự Khóa Tu Gieo Duyên kỳ 6,  diễn tiến 
từ ngày 01 đến 14.07.2004. 

Chúng tôi có mặt từ năm hôm trước để  tham dự  Phiên 
họp thường niên Ban Chấp Hành Hội Phật Tử VNTN tại CHLB 
Ðức cùng với Ban Chấp Hành các Chi Hội địa phương vào 2 
ngày 26-27.06.04. Ðại Hội đã nêu lên những ưu khuyết điểm, 
những thuận lợi, khó khăn trong năm qua; hoạch định phương 
hướng tương lai, sửa đổi vài điều khoản trong Bản Nội Quy và 
bầu Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2004-2008. Phật sự đã viên 
thành tốt đẹp. 

Ngày hôm sau, 28.06.2004, như những năm qua, Ðệ Tử 
xuất gia và tại gia đang có mặt tại chùa đã tổ chức mừng Sinh 
nhựt thứ 56 của Thượng Tọa Phương Trượng. Trong một 
buổi lễ đơn sơ mà gần gũi, thân thiết, thắm đượm tình nghĩa 
Thầy trò, Tứ chúng đã dâng lời chúc mừng Khánh Tuế thân 
thương lên Thầy, đóng góp những bài  thơ, những bài ca thật 
tươi vui và nhiều Ðạo vị. 

Hai ngày trước khi khai giảng khóa tu, chúng tôi được tháp 
tùng Thượng Tọa Phương Trượng, Ðại Ðức Trụ Trì, Ðại Ðức 
Thích Minh Tâm, hai chú Hạnh Tuệ, Ðồng Tâm và Ðạo Hữu Phù 
Vân, Chủ Bút Báo Viên Giác đến dự Lễ Tang Cố Ðạo Hữu 
HUY GIANG tại Schramberg-Sulgen, miền Nam nước Ðức. 

Anh là thành viên Ban Biên Tập Báo Viên Giác, một Nhà thơ, 
một Văn Hữu đã đóng góp nhiều bài vở cho tờ báo đạo của 
chúng ta! 

Sáng ngày 29.06.04, quý Chư Tôn Ðức đã chủ trì lễ phát 
tang thật trang nghiêm tại tư gia của anh chị. 

Ðến 11 giờ cùng ngày, lễ tang đã được cử hành trọng thể 
tại nhà quàn ở Sulgen. Số Quan khách, Bạn văn, Bạn đạo và 
Ðại diện Xí nghiệp nơi anh đang làm việc cũng như Ðại diện các 
Ðoàn thể, các Chi Hội Phật Tử tại các địa phương v.v… đến 
tham dự rất đông, khoảng 150 người.   

Tiếng nhạc trầm buồn đã mở đầu Lễ Tang!  Thượng Tọa 
Phương Trượng và  quý Chư Tôn Ðức cùng Ni Sư Thích Nữ Như 
Viên, đã cử hành nghi thức cầu siêu thật trang nghiêm.  

Tiếp theo, Ðạo Hữu Thiện Mãn, Ðiều hợp chương trình, đã 
mời Đại diện các hội đoàn lên diễn đàn để phân ưu cùng chị 
Huy Giang và Tang quyến.        

Sau hết, chị Huy Giang đã nói lời cảm tạ quan khách, bạn 
hữu và mọi người lần lượt đến trước Linh Cữu của anh để cắm 
nén nhang tiễn biệt. 

Một lần nữa, chúng tôi xin thành tâm cầu chúc Văn Hữu, 
Ðạo Hữu Huy Giang an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng và phù hộ cho 
những người bạn của anh luôn hướng tâm về Quê Mẹ thương 
yêu, sớm đạt thành chí nguyện. 

Sáng ngày 01.07.2004, Lễ Khai giảng Khóa Tu Gieo 
Duyên kỳ 6 đã được cử hành thật trang nghiêm dưới sự chủ 
trì của TT Phương Trượng và sự chứng minh của gần 30 Chư 
Tôn Ðức Tăng Ni. 

Nhân mùa An Cư Kiết Hạ của quý Thầy, Cô, đang tịnh tu 
Giới Ðức tinh chuyên, nhân Khóa tu Gieo Duyên năm nay và 
trước sự chứng minh của quý Chư Tôn Ðức Tăng Ni, TT 
Phương Trượng và Ðại Ðức Trụ Trì đã làm lễ xuất gia cho 3 
Chú: THIỆN  ÐẠO, THIỆN AN và THIỆN VÂN. Ðặc biệt, chú 
Thiện An vừa lên 12 tuổi và chú Thiện Vân mới 9 tuổi. Tuy 
nhiên, hai chú đã phát tâm xuất gia và gần gũi Tam Bảo từ 
nhiều năm qua. 

Khi lên Chánh điện, nhìn thấy hai chú đi trước quý Thầy Cô, 
rồi sau khóa lễ, chính là hai người đi sau chót. Thật vô tư, thật 
bé bỏng,  nhưng hầu như hai chú chưa bỏ sót một khóa lễ nào, 
kể cả thời gian gần hai tiếng đồng hồ lạy Kinh Ðại Bát Niết Bàn, 
mỗi chữ một lạy cùng các nghi thức: Vào, ra Kinh, Sám Hối và 
Thiền định. 

Thời Khóa Biểu tu học hàng ngày  như sau: 
05:45 -Công phu khuya, tụng Thần chú Thủ Lăng          

Nghiêm và kinh hành nhiễu Phật. 
08:00  -Ðiểm tâm 
09:00  -Học Giáo lý 
11:30  -Quá Ðường và kinh hành nhiễu Phật 
13:00 -Chỉ tịnh 
14:30 -Học Giáo lý 
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17:00 -Công phu chiều, tụng Kinh A Di Ðà và Mông Sơn Thí 
Thực 

18:30 –Cơm chiều 
20:00 -Lạy Kinh Ðại Bát Niết Bàn 
22:30 -Chỉ tịnh 
Thành phần Giảng Sư gồm có: 
1.-ÐÐ THÍCH HẠNH TẤN, với Ðề tài Ðối mặt với cảm xúc. 

Thầy đã phân chia Học viên thành 3 nhóm để giải mã câu 
chuyện ``Bà lão đốt nhà của Thiền Sư`` theo quan niệm 
Nguyên Thủy, Ðại thừa và Mật. 

2.-ÐÐ THÍCH ÐỒNG VĂN, giảng tiếp về Kinh Duy Ma Cật. 
3.-ÐÐ THÍCH GIẢI HIỀN, với đề tài Chân Dung người Phật 

Tử -Xây dựng Hôn nhân tốt đẹp -Phật Học căn bản. 
 

4.-ÐÐ THÍCH THIỆN THUẬN, vớI đề tài Hạnh Phúc trong 
cuộc sống. 
 

5.-ÐÐ THÍCH MINH TÂM, giảng về Tinh thần giáo dục Phật 
Giáo –Kinh Nhất Dạ Hiền Giả -Tứ Niệm Xứ. 
 

6.-ÐÐ THÍCH GIÁC HẠNH, với đề tài Kinh Quán Vô Lượng 
Thọ.  

Ngoài những giờ học thật tươi vui, thân thiết giữa Thầy trò, 
khóa tu năm nay cũng có 2 ngày TỊnh Khẩu để Học viên thúc 
liễm thân, khẩu, ý của mình! Chúng tôi thiển nghĩ kết quả trên 
80 %;  vì là năm thứ 3 thực hành nên mọi người thấy không 
khó khăn lắm.  

Về nền nếp, chúng tôi ghi nhận có những hôm Học viên xếp 
giày dép gần như hoàn hảo và được Thầy khen, nhưng cũng có 
đôi lúc, có thể vì vội vàng lên lớp hay chấp tác mà có những 
chiếc giày dép chưa được ngay thẳng và Thầy đã  nhắc nhở.  

Trong khi đi kinh hành, TT Phương Trượng và Ðại Ðức Trụ 
trì có qui định là chúng ta không xá các bàn Phật để có thể giữ 
nhịp chân, khoảng cách, nhiếp tâm niệm Phật và chúng tôi ghi 
nhận là có kết quả khá tốt đẹp!  Với trách nhiệm Ủy Viên Tu 
Học, chúng tôi  xin nhắc thêm quý Ðạo Hữu: 

-Chúng ta chỉ vào Chánh điện trước 5-10 phút và ngồi vào 
vị trí, không nói chuyện. Khi nghe tiếng chuông nơi Nhà Tổ, 
chúng ta mới đồng loạt đứng lên. 

-Không xê dịch các Bồ đoàn và Tọa cụ đã được Ban Hương 
Ðăng xếp ngay ngắn và khi đứng thì đứng ngay phía sau Tọa 
cụ, khi lạy thì quỳ gối lên Bồ đoàn. Như vậy, lúc nào cũng giữ 
được thẳng hàng ngang, dọc.    

-Từ chỗ đứng ra đi Kinh hành tiếp sau quý Chư Tôn Ðức, 
hai bên Nam, Nữ chúng ta cùng quay mặt đối nhau rồi đi vào 
lối đi chính giữa và xếp thành hàng hai, đi thẳng lên phía 
Chánh điện chớ không băng ngang qua các Bồ đoàn, Tọa cụ. 

Nếu chúng ta thống nhứt thực hành theo sự hướng dẫn của 
TT Phương Trượng và Ðại Ðức Trụ trì thì Ðạo Tràng rất đẹp, 
trang nghiêm, thanh tịnh. 

Nhân khóa tu Gieo Duyên năm nay cũng có 1 Thiện Nam và 
3 Thiện Nữ phát tâm Quy Y Tam Bảo.  Ðại Ðức Hạnh Tấn là 
Bổn Sư truyền Giới cùng với sự chứng minh của Ðại Ðức Thiện 
Thuận. Năm Ðạo Hữu đã chánh thức là con của Phật, là những 
Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, được Thầy cho Pháp Danh là ÐỒNG 
DỤNG, ÐỒNG LÝ, ÐỒNG TÁNH và ÐỒNG HƯƠNG. Ðặc biệt, 
trong số nầy có hai người Hoa. Mặc dù ngôn ngữ bất đồng 
nhưng hai Cô đã hiện diện suốt khóa tu và rất vui hòa cùng các 
bạn đạo. Thật vô cùng quý báu! 

Trưa ngày thứ bảy, 10.07.04 cũng có lễ cúng Giáp năm 
cho Cố ÐH Thiện Pháp Hà Thị Lan Anh. Các con, các cháu 
của Bác vân tập về chùa để cúng dường Trai Phạn, Trai Tăng  
và quý Chư Tôn Ðức đã cử hành nghi thức cúng Tiểu Tường 
(Giáp năm) cho Bác tại Phòng Ký Linh thật trang nghiêm cùng 
với sự tham dự và hộ niệm của nhiều Ðạo Hữu. 

Ngoài ra, còn có 2 Ưu Bà Tắc, Pháp Danh Bửu Ðức,Thiện 
Phương và 6 Ưu Bà Di: Huệ Hiền, Tâm Thủy, Diệu Hoa, Diệu 
Tâm, Thiện Vân và Thiện Lý đã phát tâm thọ Bồ Tát Giới. Sau 
giờ trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm vào sáng ngày Chủ 
nhựt 11.07.04, lễ truyền giới đã được cử hành thật trang trọng. 

Thượng Tọa Phương Trượng là Hòa Thượng Ðàn Ðầu, Ðại 
Ðức Hạnh Tấn là Giáo Thọ, Ðại Ðức Ðồng Văn là A Xà Lê và 3 
Vị Tôn Chứng Sư là ÐÐ Minh Tâm,  ÐÐ Giác Hạnh và ÐÐ Thiện 
Thuận. 

Xin chân thành chúc mừng 8 Ðạo Hữu Bồ Tát Sơ Phát Tâm! 
Chúng ta nguyện cùng nhau tu tập hạnh Bồ Tát, hành trì sáu 
phép Ba La Mật và ngưỡng mong nguyện ước sớm được viên 
thành! 

Trong khóa tu năm nay, Ðạo Hữu Thiện Giới cũng được 
Thầy cho phép hướng dẫn Tập khí công. Một số Học viên đã 
theo học và rất thích thú với những bài giảng thiết thực và bổ 
ích của chị. 

Một hình ảnh đặc biệt nữa trong khóa tu năm nay là Hôn lễ 
của hai cháu CHÚC TIẾN và DIỆU HUỆ; Là những Phật Tử 
thuần thành, nhiều năm tu học và hộ trì Tam Bảo; Ðây cũng là 
nhân duyên được TT Phương Trượng và ÐÐ trụ trì hứa khả cử 
hành buổi lễ Hằng thuận hôm nay. 

Mở đầu là Khóa lễ cầu an tại Chánh điện do TT Phương 
Trượng và quý Chư Tôn Ðức Tăng Ni chủ trì cùng với sự tham 
dự của Học viên khóa tu Gieo Duyên, của thân nhân, gia đình, 
bạn hữu. 

Tiếp theo là Ðạo Từ của TT Phương Trượng cũng như 
những lời dạy bảo ân cần, thân thiết của Sư Bà Bảo Quang. Và 
trước khi đôi Tân Hôn đeo nhẫn cưới cho nhau, TT Phương 
Trượng đã hỏi hai cháu và nói về ý nghĩa của tên gọi Chiếc 
NHẪN, ý nghĩa của chữ NHẪN theo quan niệm Phật Giáo. 

Buổi lễ tại Chánh điện được kết thúc sau khi quý Chư Tôn 
Ðức, các Quan khách, Ðạo Hũu và thân nhân lần lượt đến chúc 
mừng và trao quà lưu niệm.  

Tiệc cưới do Hai Họ ÐẶNG & TRẦN cúng dường Chư Tôn 
Ðức và Ðạo tràng cùng Quan khách hôm nay cũng được cử 
hành theo nghi thức Ăn Quá Ðường. 

Ðạo Hữu Nguyên Biên TRẦN HỮU LƯỢNG đã dâng lời tác 
bạch. TT Phương Trượng, thay mặt hiện tiền Chư Tôn Ðức 
hoan hỷ nạp thọ và ban Ðạo từ với những lời sách tấn vô cùng 
quý báu. 

Nhiều món ăn chay thật ngon, trang trí thật đẹp, cùng với 
sự niềm nở của hai Gia Ðình chủ hôn, của Cô Dâu, chú Rể, hòa 
chung với những tấm chân tình của Ðạo Hữu đã lưu lại trong ký 
ức mọi người nhiều kỷ niệm thân thương… 

Một lần nũa, chúng tôi xin thân ái chúc mừng Hai Họ Ðặng 
& Trần có đưọc Rể hiền, Dâu thảo. Thương chúc hai cháu Chúc 
Tíến & Diệu Huệ luôn nương theo Giáo lý Phật Ðà, nương theo 
từ quang của Chư Phật, xây dựng đời sống hôn nhân tốt đạo, 
đẹp đời. 

Ðã có gần 90 Học viên chánh thức ghi tên tham dự khóa tu. 
Cộng với số khách vãng lai đến tu học một hai ngày thì tổng số 
khoảng trên 100 người. Phật Tử chúng tôi đã có được những 
ngày tu và học thật nhiều an lạc, bên cạnh những Phật sự rất 
thù thắng. 

Xin thành tâm cảm niệm công đức của Thượng Tọa Phương 
Trượng, của Ðại Ðức Trụ trì đã tạo cho Phật Tử chúng con có 
cơ hội hằng năm quy tụ về dưới mái chùa Viên Giác thân 
thương tu học trong 2 tuần lễ, để gieo duyên xuất gia sau nầy. 
Xin cảm niệm quý Ðại Ðức Giảng Sư đã hết lòng chỉ bày Ðạo 
Pháp cho chúng con! 

Là một thành viên trong Ban Tổ Chức, chúng tôi cũng xin 
chân thành tán thán tất cả quý Ðạo Hữu đã sắp xếp để về chùa 
tu học dài ngày và sẵn sàng đóng góp tịnh tài, tịnh vật, hoan 
hỷ tham gia vào các Ban Chấp Tác và tích cực trong mọi công 
việc để khóa tu được viên mãn. 

Xin tán thán quý Ðạo Hữu trong các Ban Trai Soạn, Hành 
Ðường, Vệ Sinh, Hương Ðăng, Hành Chánh & Thơ ký … đã chu 
toàn nhiệm vụ để "Tùy sở trụ xứ thường an lạc!". 

Nguyện đem công đức nầy hồi hướng đến Pháp giới, Chúng 
sanh đều trọn thành Phật đạo! 
 
    NAM MÔ CÔNG ÐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT 
        

                 � Nhựt Trọng 
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TØ thiŒn 
 
Nam Mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt 
 
Kính båch ThÜ®ng T†a, Chi B¶ TrÜªng Chi B¶ ñÙc 
QuÓc. 
Kính Båch SÜ Bà, Chi B¶ Phó. 
Kính thÜa quí vÎ ñåo H»u, PhÆt Tº. 
 

Chúng con: Ni SÜ Thích N» Hånh TØ, Trø trì 
chùa Hà Linh; Ban H¶ T¿; Ban HÜ§ng DÅn GñPT, 
Ban ñiŠu Hành L§p H†c Tình ThÜÖng. 

TrÜ§c và trên h‰t chúng con xin Çê ÇÀu Çänh lÍ 
cÀu chúc ThÜ®ng T†a cùng SÜ Bà huŒ Çæng thÜ©ng 
chi‰u Ç‹ dìu d¡t chúng con trên ÇÜ©ng tu h†c, kính 
gªi Ç‰n quí vÎ ñåo H»u, PhÆt Tº Çang sinh sÓng tåi 
ñÙc QuÓc sÙc khÕe, vån s¿ nhÜ š. 

Kính båch ThÜ®ng T†a, 
Kính båch SÜ Bà, 
Kính thÜa quí vÎ ñåo H»u, PhÆt Tº, 
Chùa Hà Linh chúng con t†a låc tåi m¶t vùng 

quê th©i ti‰t kh¡c nghiŒt. N¡ng khô hån, mÜa bão lÛ 
løt l§n, ñåo H»u, PhÆt Tº nÖi Çây quanh quÄn suÓt 
ru¶ng lúa, Çám khoai, m¶t n¡ng hai sÜÖng vÃt vä 
triŠn miên, nh¢m phøc vø cho cu¶c sÓng hiŒn tåi. 
DÅu r¢ng cu¶c sÓng kinh t‰ khó khæn nhÜ vÆy 
nhÜng ÇÓi v§i ngÜ©i con PhÆt cÛng phäi tåo cho 
ÇÜ®c th©i gian Ç‹ tu h†c. 

Trong næm qua, nh© ân ÇÙc cao dày giáo 
dÜ«ng cûa ThÜ®ng T†a cùng SÜ Bà ÇÒng th©i s¿ 
phát tâm dõng mãnh cûa ñåo H»u, PhÆt Tº tåi ñÙc 
QuÓc, cÛng vì tình quê hÜÖng, bà con ru¶t thÎt, thÃu 
rõ hoàn cänh khó khæn nhiŠu m¥t cûa chúng con tåi 
quê nhà Çang g¥p phäi. ThÜ®ng T†a cùng SÜ Bà Çã 
dành døm m¶t sÓ tiŠn rÃt l§n cÛng nhÜ quí vÎ ñåo 
H»u PhÆt Tº xa quê dành døm tØng ÇÒng Çã giúp 
Ç« tài tr® Çã gªi vŠ cho chúng con xây d¿ng ÇÜ®c 
ngôi trÜ©ng và hình thành l§p h†c tình thÜÖng Ç‰n 
nay ÇÜ®c hoàn mãn và Çi vào nŠ n‰p, không nh»ng 
tài tr® xây trÜ©ng mà ThÜ®ng T†a cùng SÜ Bà cÛng 
nhÜ quí vÎ PhÆt Tº tài tr® tiŠn lÜÖng cho thÀy dåy 
h†c. 

V§i tình cäm thÜÖng yêu, giúp Ç« và Çào tåo th‰ 
hŒ trÈ ÇÜ®c có PhÆt Pháp, ÇÜ®c có væn hóa mà 
chúng con hiŒn nay th¿c hiŒn Çúng l©i dåy cûa 
ThÜ®ng T†a cùng SÜ Bà. 

Nh»ng ân ÇÙc cao dày giáo dÜ«ng Çó chúng 
con không bi‰t bao gi© ÇŠn Çáp ÇÜ®c. Nay chúng 
con có Çôi l©i xin Çê ÇÀu Çänh lÍ ThÜ®ng T†a cùng 
SÜ Bà pháp th‹ khinh an, chúng sanh dÎ Ç¶ Ç‹ dìu 
d¡t chúng con trên ÇÜ©ng tu h†c. Xin tÕ lòng bi‰t Ön 
s¿ quan tâm cûa quí vÎ PhÆt Tº tåi ñÙc QuÓc Çã 
dành døm tài vÆt giúp Ç« chúng tôi ÇÜ®c hoàn thiŒn 
và nuôi dÜ«ng l§p h†c tình thÜÖng. 

 
Xin nguyŒn cÀu mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt chúng 

minh và gia h¶ quí PhÆt Tº sÙc khÕe và thành Çåt. 
 
Chúng con xin vÃn an sÙc khÕe cûa ThÜ®ng 

T†a cùng SÜ Bà. 
 
Xin tri ân công ÇÙc cûa quí PhÆt Tº. 
 
Nam Mô A Di ñà PhÆt 
 

Hà Linh ngày 13.05.2004-07-19 Ni SÜ Trø Trì 
            Thích N» Hånh TØ 

 
- TrÜªng Ban H¶ T¿  : LÜÖng Phú Häi 
- Phó Ban  : TrÀn GiÕi 
- ThÜ kš   : Lê CÀu 
- Thû QuÏ  : Væn ThÎ ñoan  
- TØ ThiŒn Xã H¶i   : Væn Phú ñát 
- Ban ñiŠu Hành l§p h†c Tình ThÜÖng và  
HÜ§ng DÅn PT   : Lê Bá  -   LÜÖng ñiŠn   -   Væn 
Phú Châu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Ni SÜ Çang ki‹m hàng trong dÎp lÍ PhÆt ñän Ç‹ cÃp phát cho ngÜ©i mù và các h¶ 
nghèo. PL 2548 

Ni SÜ Çang trao quà cho bŒnh nhân 
nghèo khoa Lao bŒnh viŒn ña Khoa ñà 

N¤n, trong dÎp lÍ PhÆt ñän 

BŒnh nhân phong (cùi) 5 ngón tay,  bÎ 
cÜa chân Çang nhÆn quà cûa Ni SÜ 
trong dÎp lÍ PhÆt ñän 2548 - 2004 
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THÔNG CÁO BÁO CHÍ  
của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế 

 

� Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh phản đối 
nhà cầm quyền Huế lợi dụng Ðại lễ Phật Ðản 
làm mục tiêu tuyên truyền cho Hội nghị Bộ 
trưởng Du lịch Văn hóa Châu Á Thái Bình Dương 
và Festival Huế 2004 

Ðể phản đối nhà đương quyền Huế lợi dụng Ðại lễ Phật 
Ðản năm nay làm mục tiêu tuyên truyền quốc tế cho hai lễ 
hội không mang màu sắc tôn giáo do nhà cầm quyền tổ 
chức tại thành phố Huế trung tuần tháng 6 vừa qua , trong 
thư Phản Kháng gửi Tỉnh Ủy Thừa Thiên - Huế, Hòa Thượng 
Thiện Hạnh viết rằng: "Ðại lễ Phật Ðản 2548 tại Thừa 
Thiên-Huế, về mặt tuyên truyền quảng bá đã diễn ra khá ồn 
ào sôi động, khác mọi năm trước và không tỉnh thành nào 
trên cả nước được phép có được như vậy". 

Tuy nhiên, Hòa Thượng nhận định hình thức tổ chức 
như thế: 

"Chỉ là động thái mị dân mà không có giá trị của một sự 
thay đổi chính sách đối với các Tôn giáo nói chung, Phật 
giáo nói riêng. Ðúng hơn, đây chỉ là động thái mang tính đối 
trọng, đánh lừa dư luận, che mắt các quốc gia hằng quan 
tâm đến nhân quyền, dân chủ và tự do Tôn giáo tại Việt 
Nam, cũng như các phong trào đòi nhân quyền và tự do 
Tôn giáo trong nước. 

"Trước những sự kiện nhức nhối đó, chính quyền Việt 
Nam chỉ có đàn áp và đàn áp khốc liệt thô bạo mà không hề 
có biện pháp giải quyết thỏa đáng cụ thể nào. Nay, nhân 
Ðại lễ Phật đản 2548 (2/6/2004), kết hợp với Hội nghị Bộ 
trưởng Du lịch Văn Hóa Châu Á Thái Bình Dương (11, 
12/6/2004) và Festival Huế 2004 (12 - 20/6/2004), chính 
quyền Thừa Thiên-Huế, trong chiến thuật, chiến lược đã thí 
cho các Thầy trong Ban Trị sự Phật giáo Thừa Thiên-Huế tổ 
chức rầm rộ có mục đích giới thiệu cho thế giới biết, ở Việt 
nam có tự do Tôn giáo". 

Hòa thượng tuyên bố : "Chúng tôi phản đối Chính quyền 
và Ban Trị sự Phật giáo Thừa Thiên - Huế sử dụng ngày 
Phật đản PL.2548 như một công cụ che chắn cho Ðảng 
Cộng sản và Chính quyền Việt Nam, trong vấn đề yếu kém 
về nhân quyền, dân chủ và tự do Tôn giáo". 

Mặt khác, Hòa Thượng Thiện Hạnh cũng phản đối sự 
kiện: "Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam, lại tổ chức ngày thi 
tốt nghiệp Phổ thông Trung học (Tú tài cũ), đúng vào ngày 
Phật Ðản, rằm tháng Tư Giáp Thân (thứ tư, 2/6/2004) và 
năm nào cũng tổ chức như vậy, không riêng gì năm nầy 
(...) Tôi cực lực phản đối Bộ Giáo Dục và Ðào tạo tổ chức 
thi tốt nghiệp Phổ thông Trung học trong ngày Phật đản 
sinh, xúc phạm Ðấng giáo chủ của Phật Giáo, ngăn trở tự 
do tín ngưỡng". 

Hòa Thượng kiến nghị: "Tôi đề nghị Ðảng Cộng Sản 
và Chính quyền Cộng Sản Việt Nam cứu xét sớm 
quyết định có ngày nghỉ lễ chính cho các Tôn giáo ở 
Việt Nam, trong đó có Phật giáo"...  

(Trích TCBC ngày 07.07.2004) 

 

� Từ đất tạm dung Thụy Ðiển, cựu Tăng sĩ 
Thích Trí Lực xác định lập trường đấu tranh cho 

nhân quyền, dân chủ và phục hồi quyền sinh 
hoạt của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất, dù bị công an o ép không được tiết lộ vụ 
bắt cóc tại Nam Vang và ký giấy cam kết không 
chống phá Nhà nước Cộng sản khi ra hải ngoại. 

  

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cư và tỵ nạn tại Thụy 
Ðiển, cựu Tăng sĩ Thích Trí Lực, thành viên của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, gửi đến Paris cho Phòng 
Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm 
Người Việt Nam "Bản trình bày quan điểm" nhờ phổ biến 
trên các cơ quan truyền thông và báo chí trong và ngoài 
nước. Ðây là sự lên tiếng đầu tiên của cựu Tăng sĩ Thích Trí 
Lực, thế danh Phạm Văn Tưởng, 50 tuổi, từ khi đến bến bờ 
tự do ở miền Bắc Âu cuối tháng 6 vừa qua. Trong Bản trình 
bày này, ông cho biết ba sự kiện thiết yếu: 

 
Thứ nhất là trong thời gian bị giam cầm, nhiều lần các 

viên chức Bộ Công An đến trại giam để đàm phán, yêu cầu 
đừng nói lên sự việc bị bắt cóc tại Nam Vang thì sẽ được trả 
tự do ngay phiên tòa "mặc dầu khung hình phạt được ghi 
trong cáo trạng là phạt tù từ 3 đến 12 năm". Trước sự kiện 
này, ông nhận định: "Tôi thật buồn cười và chưa hề thấy 
chính quyền nào lại đi đàm phán với bị cáo trước khi đưa vụ 
án ra xét xử" ; 

 
Thứ hai là trước khi ra đi, công an buộc ông phải viết 

cam kết khi định cư ở nước ngoài không được hoạt động 
chống lại Nhà nước CHXHCNVN. Nhưng ông phản bác lối ép 
buộc cam kết công an này, vì ông lập luận rằng cuộc đấu 
tranh xưa nay của ông và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất: "không đồng nghĩa chống phá lại quyền lợi của 
Ðảng Cộng Sản đương quyền, mà chỉ đòi hỏi lại những gì 
đã bị chính quyền Cộng Sản Việt Nam tước đoạt một cách 
phi pháp bất công" ; 

 
Thứ ba, dù không còn sống đời Tăng sĩ vì chế độ cộng 

sản bức bách trong những năm thi hành quản chế, ông vẫn 
bất khuất tiếp tục hoạt động cho tự do, dân chủ, nhân 
quyền Việt Nam, tiếp tục phục vụ Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất, mà ông xác định "là một Giáo hội truyền 
thừa của chư vị Tổ Sư trải qua các đời, một Giáo Hội dân 
lập không phụ thuộc bất cứ chính quyền nào, nhưng lại gắn 
bó với dân tộc Việt Nam như một thực thể không bao giờ 
tách rời"....                         

                                (Trích TCBC ngày 08.07.2004) 

   

� Hà Nội đại bại tại Liên Hiệp Quốc trong âm 
mưu bóp nghẹt tiếng nói Nhân quyền của các 
Tổ chức Phi chính phủ 

 Hội Ðồng Kinh Tế Xã Hội LHQ (Ecosoc) trong cuộc họp 
khoáng đại tại trụ sở New York, vào chiều thứ sáu 
23.7.2004 đã quyết định bác bỏ lời đề nghị của nhà cầm 
quyền Hà Nội đình chỉ quy chế tham vấn tại LHQ của tổ 
chức Phi chính phủ có tên Ðảng Cấp Tiến Liên Quốc 
(Transnational Radical Party) trong thời hạn 3 năm, là thời 
hạn treo chén tối đa. 

Cuộc tranh chấp giữa Hà Nội và Ðảng Cấp Tiến Liên 
Quốc kéo dài trên hai năm qua. Tháng tư năm 2002 Hà Nội 
đâm đơn kiện Ðảng Cấp Tiến Liên Quốc đã để cho ông Kok 
Ksor, Chủ tịch Sáng hội Người Thượng, tham dự phát biểu 
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tại Ủy ban Nhân quyền LHQ ở Genève về tình trạng đàn áp 
ở Tây Nguyên. Hà Nội tố cáo ông Kok Ksor là "phần tử 
khủng bố có những hành động ly khai" nhằm thành lập 
"nhà nước Ðềga". Ðặc biệt từ sau cuộc nổi dậy của người 
Thượng Tây Nguyên hồi đầu tháng 4 vừa qua, báo chí, 
truyền thông của Hà Nội rầm rộ tung chiến dịch trong và 
ngoài nước vu khống và bôi nhọ phong trào của ông Kok 
Ksor, nhằm che đậy cuộc đàn áp quy mô người dân tộc... 

Trải qua một cuộc vận động ráo riết hai tháng qua, từ 
hai phía Hà Nội và Ðảng Cấp Tiến Liên Quốc, Hội Ðồng Kinh 
Tế Xã Hội LHQ đã họp trong hai ngày thứ năm và thứ sáu 
(22 - 23.7.2004) nhằm phê chuẩn đề nghị của Hà Nội. Các 
tổ chức nhân quyền quốc tế như Ân xá Quốc tế, Theo dõi 
Nhân quyền (Human Rights Watch), Liên Ðoàn Quốc tế 
Nhân quyền đã lên tiếng và vận động với các quốc gia 
thành viên LHQ nhằm ngăn chận âm mưu của Hà Nội và các 
quốc gia độc tài bóp nghẹt tiếng nói nhân quyền của các Tổ 
chức Phi chính phủ tại LHQ. Dù quyền lợi làm ăn kinh tế lấn 
át lý tưởng nhân quyền, nhưng đa số các thành viên Âu Mỹ 
Á Phi trong Hội Ðồng Kinh Tế Xã Hội LHQ cũng đã bỏ phiếu 
chống âm mưu phản dân chủ và phi nhân quyền của Hà 
Nội, bằng cách bỏ phiếu chống hoặc bỏ phiếu trắng trong 
cuộc họp kết thúc vào chiều thứ sáu 23.7.2004...  

Ông Võ Văn Ái, Chủ Tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm 
người Việt Nam, bình luận thắng lợi nhân quyền này như 
sau: "Ðây là lần thứ hai trong vòng một tuần lễ, công luận 
quốc tế cảnh cáo Hà Nội chớ tưởng rằng họ có thể thoát ly 
các trừng phạt nếu không chịu chấm dứt tức khắc các vi 
phạm nhân quyền và bóp nghẹt những lời phê phán xây 
dựng. Hôm thứ ba, 13.7.2004, Hạ viện Hoa kỳ thông qua 
Dự Luật Nhân Quyền 1587 nhằm chặn đứng các nguồn viện 
trợ tài chánh trên các địa hạt không liên quan đến nhân đạo 
như một biện pháp chế tài đối với Hà Nội, khi các vi phạm 
nhân quyền và đàn áp tôn giáo tiếp diễn tại Việt Nam. Và 
hôm nay đây, Hội đồng Kinh tế Xã hội LHQ bác bỏ âm mưu 
của Hà Nội nhằm khóa miệng các tiếng nói cho nhân quyền 
của các Tổ chức Phi chính phủ".  

Ông nói tiếp: "Hà Nội phải chấm dứt tức khắc các vi 
phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo, khởi sự với việc trả 
tự do ngay cho nhà ly khai Nguyễn Ðan Quế mà Hà Nội 
dự tính đưa ra xét xử vào ngày 29.7 sắp tới, cũng như trả 
tự do tức khắc cho Ðức Tăng Thống Thích Huyền Quang 
và Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, hai nhà lãnh đạo cao 
cấp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hiện bị giam 
giữ khắt khe và không lý do tại Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh 
Bình Ðịnh và tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sàigòn, kể từ biến 
cố đàn áp quy mô tháng 10 năm ngoái. Hai nhà lãnh đạo 
nổi danh này đã trải qua trên 20 năm tù tội chỉ vì nói lên 
ngưỡng vọng ôn hòa của nhị vị đối với nhân quyền và dân 
chủ". 

Trong mấy năm qua, Ðảng Cấp Tiến LHQ không ngừng 
lên tiếng đòi hỏi trả tự do cho các tù nhân chính trị và tôn 
giáo tại Việt Nam. Vào tháng 6.2001, Dân biểu Quốc Hội Âu 
Châu, Olivier Dupuis, Tổng Thư Ký Ðảng Cấp Tiến Liên 
Quốc, đã đến Sàigòn mong tiếp kiến Hòa Thượng Thích 
Quảng Ðộ. Nhưng công an ngăn cấm. nên ông đã tọa 
kháng trước Thanh Minh Thiền Viện với tấm biểu ngữ đòi 
tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam cũng như yêu 
sách trả tự do cho nhị vị Hòa Thượng Thích Huyền Quang 
và Thích Quảng Ðộ. (Trích TCBC ngày 24.07.2004). 

 

� Thượng Tướng Nguyễn Nam Khánh, cán bộ 
cao cấp Trung Ương Ðảng, tố cáo sự phi pháp 

của Pháp Lệnh và Nghị Ðịnh 96/CP về Tình Báo 
Quốc Phòng và sự  lộng quyền tàn sát chính trị 
của Tổng Cục 2 (tức Tổng Cục Tình Báo Quân 
Sự) 

Tranh chấp nội bộ, thanh trừng đồng chí, tra tấn và 
thảm sát các đảng viên cao cấp, nguy cơ đảo chánh cung 
đình, v.v... Ðó là nội dung và chứng liệu trong bức thư của 
Thượng Tướng Nguyễn Nam Khánh gửi lên Trung Ương 
Ðảng. Ðiều mới mẻ trong bức thư vừa phản kháng vừa yêu 
sách này, là sự tố cáo quyết liệt tính chất phi pháp luật của 
nền luật pháp ban hành dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam 
dẫn chứng qua Pháp Lệnh Tình Báo và Nghị Ðịnh 96/CP về 
Tình báo Quốc phòng do ông Nông Ðức Mạnh, nhân danh 
Thường Vụ Quốc Hội, và Thủ Tướng Võ Văn Kiệt ký trong 
hai năm 1996 và 1997, làm cơ sở pháp lý cho Tổng Cục 2, 
tức Tổng Cục Tình Báo, lộng quyền và tàn sát chính trị. 

Thượng Tướng hồi hưu Nguyễn Nam Khánh, người 
Quảng Ngãi, nguyên là Ủy Viên Ðảng ủy Quân sự Trung 
Ương trong Ban Chấp Hành Trung Ương các khóa 5, 6 và 7. 
Ông cũng từng giữ các chức vụ trọng yếu, như Cục Phó Cục 
Tuyên Huấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, Phó chủ 
nhiệm kiêm Bí thư Ðảng ủy Tổng Cục Chính Trị Quân Ðội 
Nhân Dân Việt Nam. Do đó, những tiết lộ qua bức thư gửi 
Ðảng của ông mang tầm quan trọng cho sự lượng định tình 
hình Ðảng trong nước. Một tình hình tranh chấp rối ren, 
nhưng lại bỏ mặc dân tình trong đói, nghèo và áp bức. 

Lo sợ thư phản kháng của Tướng Nguyễn Nam Khánh 
thất thoát ra ngoài dân chúng, công an đã lùng soát dữ dội 
trong nước mấy tuần lễ qua. Ðiển hình là Ðại Tá Ðào Trọng 
Sỹ cầm đầu toán công an đến khám xét nhà ông Lê Hồng 
Hà ở 62 phố Ngô Quyền, Hà Nội, suốt 4 tiếng đồng hồ hôm 
10.7 theo lời tố cáo của ông Trần Ðại Sơn qua lá thư đề 
ngày 20.7. Ông Trần Ðại Sơn, 75 tuổi, là cán bộ lão thành 
có 54 tuổi đảng ; ông Lê Hồng Hà, 78 tuổi, cũng là cán bộ 
lão thành có 60 tuổi Ðảng, từng giữ chức Giám Hiệu Trường 
Công An Trung Ương và Ủy Viên Ðảng Ðoàn Bộ Công An. 
Không tìm được tài liệu nói trên ở nhà ông Lê Hồng Hà. 
Nhưng tài liệu này vừa được chuyển ra hải ngoại. 

Ðiều quan trọng đối với những ai quan tâm muốn hiểu 
rõ thực trạng đất nước, là những lời đánh giá ban đầu của 
một cán bộ cao cấp Cộng Sản về tính chất phi pháp luật của 
những luật pháp do chế độ ban hành. Thượng Tướng 
Nguyễn Nam Khánh thu gọn sự phê phán sâu sắc và thực 
tiễn ấy trong 2 câu viết: 

"Trong cơ chế nước ta, ai cũng hiểu Pháp lệnh 
thường không phải do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội 
soạn thảo. Nghị định cũng thường không phải do Văn 
phòng Thủ Tướng soạn thảo mà do "cơ quan chủ 
quản" đề tài ấy soạn ra". 

Cơ quan chủ quản là bạo quyền, thoát ly vòng tay của 
Tư pháp và Lập pháp. Dân bị gạt ra bên lề. Ðó là hậu quả 
của những chính thể độc tài toàn trị chống đối mọi hình thái 
dân chủ thể hiện cơ chế tam quyền phân lập (Tư pháp, Lập 
pháp và Hành pháp độc lập).  

 
Ðó là nội dung chính của bức thư dài 13 trang của 

Thượng Tướng Nguyễn Nam Khánh viết từ Hà Nội ngày 
17.6.2004 gửi đến Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng, Tổng 
Bí Thư và các đồng chí Ủy Viên Bộ Chính Trị, Ủy Viên Ban Bí 
Thư, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương khóa 9 và Chủ nhiệm Ủy 
Ban Kiểm Tra Trung Ương khóa 7, khóa 8.  

(Trích TCBC ngày 27.7.2004). 
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� NGÀY HỒN THIÊNG YÊN BÁI 
 
Lễ Tưởng Niệm 13 Liệt Sĩ Yên Bái 

lần thứ 74 đã được Tập thể Ðảng viên 
Ðảng Bộ Châu Âu Việt Nam Quốc Dân 
Ðảng long trọng khai mạc vào lúc 14 giờ 
30 ngày 19.6.2004  tại hội trường Chùa 
Viên Giác, Hannover, Ðức Quốc.  

Sau nghi thức Chào Quốc Kỳ, Ðảng 
Kỳ và Phút Mặc Niệm, là phần giới thiệu 
đại diện các hội đoàn, tổ chức, gồm có 
Thượng Tọa Thích Như Ðiển, Phương 
Trượng Chùa Viên Giác; Ðại Ðức Thích 
Hạnh Tấn, Chi Bộ Trưởng Chi Bộ Giáo 
Hội Phật Giáo VN Thống Nhất tại CHLB 
Ðức kiêm Trụ trì Chùa Viên Giác; Sư 
Huynh Hà Ðậu Ðồng, Cộng đoàn Dân 
Chúa tại CHLB Ðức; Ông Lê Thành 
Nhân, Tổng Bí Thư VNQDÐ, đến từ Hoa 
Kỳ; Ông Ngô Văn Phát, Hội Trưởng Hội 
Phật Tử VN Tỵ Nạn tại CHLB Ðức; Ông 
Ðinh Kim Tân, Chủ tịch Liên đoàn Công 
Giáo VN tại CHLB Ðức; Ông Nguyễn 
Hòa Phù Vân (Thi sĩ Tùy Anh), Chủ bút 
và toàn thể Ban Biên Tập và Kỹ Thuật & 
Ấn Loát báo Viên Giác; Ông Lý Trung 
Tín, Chủ nhiệm báo Dân Văn; Ông 
Nguyễn Văn Tộ, Hội Trưởng Hội Tình 
Thương Ðức Quốc; Ông Nguyễn Hữu 
Huấn, Ủy Ban Cap Anamur; Ông Lê 
Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Người Việt Tỵ 
Nạn CS Hamburg; Quí Ông Vũ Ngọc Mỡi 
và Trần Viết Huấn: Ðại diện Liên Hội Võ 
Bị Ðà Lạt tại Châu Âu; Ông Lâm Ðăng 
Châu, Ðại diện Trung tâm Hannover; 
Ông Nguyễn Duy Sâm, Ðại diện Phong 
trào Giáo Dân tại CHLB Ðức; Ông Trần 
Đức Trang, Ðại diện Cộng Đồng Công 
Giáo Tổng Giáo Phận Parderborn và 
Giáo Phận Essen; Ông Tô Vĩnh Hòa, Ðại 
diện Tổ Chức Sinh Hoạt Người Việt Tỵ 
Nạn tại CHLB Ðức. 

Mở đầu chương trình sinh hoạt, Ông 
Thiên Vân, Trưởng Ban Tổ Chức, đọc 
Diễn Văn chào mừng và cám ơn các vị 
Ðại diện các Tôn giáo, Tổ chức, Hội 
đoàn... đã đến tham dự Ngày Hồn 
Thiêng Yên Bái, Diễn văn đã điểm qua 
hệ quả của Cuộc Tổng Khởi Nghĩa Yên 
Bái năm 1930 và sự hy sinh oanh liệt 
của Ðảng trưởng Nguyễn Thái Học cùng 
12 Ðồng chí VNQDÐ. Diễn văn cũng tố 
cáo những chính sách, hành vi và thủ 
đoạn tàn bạo của CSVN đối với Dân tộc 
và các Ðảng phái Quốc gia, đồng thời 
nhấn mạnh đến sự quyết tâm noi gương 
Tinh Thần Yên Bái bằng hành động của 
đại đa số Ðảng viên Việt Quốc trong suốt 
quá trình đấu tranh.  
 

- Lễ Tưởng Niệm Liệt Sĩ Yên Bái  
Trong bầu khí trang nghiêm, bi hùng, 

Thượng Tọa Thích Như Ðiển, Sư Huynh 
Hà Ðậu Ðồng và Đại Đức Thích Hạnh 
Tấn tiến lên trước Bàn thờ Tổ Quốc với 
di ảnh Người Anh Hùng trẻ tuổi Nguyễn 
Thái Học, trịnh trọng cử hành Lễ Tưởng 
Niệm. Cả Hội trường chìm trong thinh 
lặng, sự thinh lặng kính ái, tôn vinh 
những người Anh Hùng đã vị Quốc vong 
thân; trong khi hai vị Ðại diện Tôn giáo 
và hai vị Ðại diện các Hội đoàn lần lượt 

lên dâng Hoa và niệm Hương. Người ta 
có cảm tưởng như Anh Linh 13 Liệt Sĩ 
đã hòa cùng Hồn Thiêng Sông Núi cũng 
đang phảng phất đâu đây. 

Tiếp theo chương trình là phát biểu 
của ông Lê Thành Nhân, Tổng Bí Thư 
VNQDÐ. Sau những lời chào mừng, ông 
Tổng Bí Thư đã trình bày kinh nghiệm và 
thành quả đấu tranh của Cộng đồng 
người Việt ở Hoa Kỳ. Ông cũng đã kể lại 
Buổi Hội Luận về nghị quyết 36 do ông 
và Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện phụ trách 
nhân dịp VNQDÐ tổ chức Lễ Tưởng 
Niệm Ngày Tang Yên Bái tại Nam 
California; và từ đó, ông đã đi vào trọng 
tâm của vấn đề là vạch trần âm mưu của 
CSVN trong nghị quyết 36. 

Kế tiếp, Ban Tổ Chức đã lần lượt 
mời Thượng Tọa Thích Như Ðiển, Sư 
huynh Hà Ðậu Ðồng, ông Ngô Văn Phát 
và ông Ðinh Kim Tân lên phát biểu cảm 
tưởng.  

 
- Hội Luận 
Sau 30 phút thư giãn tinh thần, mọi 

người trở lại Hội trường. Nữ đảng viên 
Việt Quốc Trúc Hà đã trình bày Thi phẩm 
“Mai Ta Về” của Nhà thơ Trần Tùng 
Nguyên. Giọng ngâm ngọt ngào, truyền 
cảm của chị đã dẫn Cử tọa vào cuộc Hội 
Luận: “Tại Sao Chúng Ta Thua Cộng 
Sản” do các ông Lê Thành Nhân và ông 
Thiên Vân Chủ Tọa. Cuộc Hội Luận đã 
diễn ra rất sôi nổi. 

Cuộc Hội luận chấm dứt lúc 20 giờ. 
Mọi người nghỉ ngơi chốc lát rồi dùng 
cơm chay do Nhà Chùa khoản đãi. 

Cơm nước xong, đa số Quan khách 
đều cáo biệt ra về. Một số ít ở lại chuyện 
trò tâm sự và  tham dự Văn nghệ bỏ túi 
cùng anh chị em Việt Quốc cho đến 1, 2 
giờ sáng. 

Ngày Chúa Nhật 20-6 là Chương 
trình sinh hoạt nội bộ: Lễ Tuyên thệ nhận 
Ðảng vụ của Tân Ban Chấp Hành Ðảng 
Bộ Châu Âu VNQDÐ, khen thưởng, phân 
tích và vạch trần mặt trái nghị quyết 36; 
với sự tham dự của ông Lê Thành Nhân, 
TBT Trung Ương VNQDÐ; và cụ Hoàng 
Công Chữ, một Ðảng viên lão thành. Tuy 
nhiên cũng có sự tham dự của những 
Thân hữu đặc biệt: Sư huynh Hà Ðậu 
Ðồng, Nhà thơ Ðan Hà và một vài Bạn 
trẻ. 

 
Ngày Hồn Thiêng Yên Bái bế mạc 

vào lúc 12 giờ 30. Sau khi dùng cơm 
chay, mọi người lần lượt chia tay ra về, 
lòng hân hoan ấp ủ một kỳ vọng thẳm 
sâu và sự biết ơn Thượng Tọa Thích 
Như Ðiển, Phương Trượng và Ðại Ðức 
Thích Hạnh Tấn, Trụ trì chùa Viên Giác 
đã cho mượn Hội trường và dành mọi dễ 
dãi cho việc tổ chức; và đặc biệt cảm tạ 
những Tấm Lòng Vàng và Những Bàn 
Tay Ngọc đã tận tụy phục vụ trong 2 bữa 
ăn. Thiết nghĩ, qua lòng quảng đại, tình 
thân ái và sự hiếu khách của Nhà Chùa, 
chắc mọi người sẽ mãi ghi nhớ và thấm 
thía ý nghĩa 2 câu thơ của Thượng Tọa 
Huyền Không do Thượng Tọa Thích Như 
Ðiển đọc trong phần phát biểu cảm 
tưởng: 

 
“Mái Chùa che chở Hồn Dân Tộc 
Nếp sống muôn đời của Tổ Tông”. 

 
(TLH) 

� Nhà Luật học Lê Chí Quang được 
phóng thích 

 
Bị áp lực mạnh mẽ 

của công luận và các 
tổ chức quốc tế bênh 
vực Nhân Quyền, 
ngày thứ bảy 12 
tháng 6 năm 2004, 
chế độ Việt Cộng bị 
bắt buộc phải phóng 
thích nhà luật học 

kiêm nhà văn Lê Chí Quang trước hạn 
tù. Trong những tháng vừa qua, Việt 
Cộng rất lo sợ nếu nhà tranh đấu cho tự 
do dân chủ có thể bị thiệt mạng trong trại 
giam vì đau thận nặng mà không được 
chữa trị. Từ trung tuần tháng 5 vừa qua, 
ông Chủ tịch Ủy Ban Hồng Thập Tự 
Quốc Tế (CICR) ở Genève và đại diện 
của cơ quan này ở Á Châu (Bangkok, 
Thái Lan) đã được báo động về tình 
trạng sức khỏe cực kỳ suy yếu của tù 
nhân Lê Chí Quang. Nhiều báo Thụy Sĩ 
cũng nêu lên trường hợp Lê Chí Quang 
có thể bị chết trong tù.   

Phóng thích Lê Chí Quang, Việt Cộng 
không làm chúng ta và bạn hữu thế giới 
quên rằng còn rất nhiều tù nhân chính trị, 
ngôn luận và lương tâm Việt Nam ở 
đằng sau bức màn tre. Những nhà đối 
kháng và những chiến sĩ Nhân Quyền, 
nổi tiếng hay vô danh ở trong nước, kể 
cả thân nhân và bạn hữu của họ, dù bị 
đàn áp khốc liệt sẽ không bao giờ khuất 
phục trước bạo lực.  

(Liên Hội Nhân Quyền Thụy Sĩ) 
 

�  Biểu tình đòi trả tự do cho Ms 
Quang và Lm Lý 

 
(BBC, 8/7/04) Những người biểu tình 

kêu gọi trả tự do cho Mục sư Quang và 
Linh mục Lý.  Một nhóm nhỏ 
những người ủng hộ của các nhóm Đoàn 
kết Thiên Chúa giáo toàn cầu, Liên minh 
thanh giáo và Hội các Luật sư Thiên 
Chúa giáo đã biểu tình trước sứ quán 
Việt Nam ở Luân Đôn. 

Những người biểu tình sau đó để 
cho Lord Chan của Oston và Dân biểu 
David Drew của đảng Lao Động, đơn vị 
Stroud thay mặt vào đưa thiện nguyện 
thư đòi trả tự do cho Mục sư Nguyễn 
Hồng Quang và Linh mục Nguyễn Văn 
Lý. Nhưng Sứ quán Việt Nam đã không 
tiếp hai người . 

Mục sư Quang và cũng là luật sư 
thuộc Hội Thánh Tin Lành Menonite, 
không được công nhận tại Việt Nam bị 
bắt và được thả hồi cuối năm ngoái, rồi 
bị bắt lại tháng trước. Linh mục Nguyễn 
Văn Lý đang thọ án tù 10 năm nhưng 
gần đây được giảm còn 5 năm. Chính 
phủ Việt Nam luôn nói những  người này 
vi phạm luật  pháp, và quả quyết Việt 
Nam có tự do tín ngưỡng.  

Trong một diễn biến khác, theo Tổ 
chức Nhân quyền có trụ sở tại Paris, 
Phóng viên không biên giới, ngày mai sẽ 
diễn ra phiên xử hai nhân vật bất đồng 
chính kiến nữa. Đó là các ông Phạm 
Quế Dương và Trần Khuê vì cáo buộc tội 
lợi dụng dân chủ để âm mưu lật đổ chính 
quyền.  

 
� Vatican: Pháp lệnh tôn giáo của 

CSVN là hình thức khủng bố kiểu mới 
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(VATICAN 11-7 TH) - Pháp Lệnh Tôn 
Giáo mà CSVN mới ban hành "là hình 
thức khủng bố kiểu mới vì chẳng có gì 
được phép làm. Cho phép hoạt động 
(hay không) hoàn toàn do nhà nước 
quyết định". 

Linh Mục Guiseppe Hoàng Minh 
Thắng, một bình luận gia và cũng là một 
chuyên viên về các vấn đề VN của Đài 
Phát Thanh Vatican, đưa ra nhận xét 
như thế trong cuộc phỏng vấn của hãng 
thông tấn tòa thánh, Zenit hôm Thứ Sáu 
9-7-2004 vừa qua. 

Hai lần trong một tuần lễ, Tòa Thánh 
Vatican đã đưa ra các bình luận bán 
chính thức đả kích "Pháp Lệnh Tôn Giáo 
Tín Ngưỡng" của chế độ Hà Nội là đi 
ngược với các quyền tự do căn bản của 
con người. 

Ngài nói rằng cái Pháp Lệnh Tôn 
Giáo đó khi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 
15-11-2004 tới đây thì "sẽ không còn tự 
do tôn giáo" một cách chính thức ở VN. 
Bởi vì tất cả mọi hoạt động tôn giáo đều 
đặt trên "cơ chế xin - cho" tức một hình 
thức cho phép hay không hoàn toàn tùy 
thuộc kẻ có quyền. Không có giấy phép 
là "hoạt động bất hợp pháp", là cơ hội bị 
đàn áp, tù đày. 

Trong dịp trả lời hãng thông tấn Zenit 
của tòa thánh, LM Thắng nói rằng cái 
"Pháp Lệnh Tôn Giáo" mới này tồi tệ hơn 
cái "Pháp Lệnh Tôn Giáo" từng được 
CSVN ban hành hồi năm 1955 ở miền 
Bắc VN. 
...Ngài nhận định rằng cái "Pháp Lệnh 
Tôn Giáo" được Ủy Ban Thường Vụ 
Quốc Hội CSVN ban hành ngày 18-6-
2004 và sẽ có hiệu lực từ ngày 15-11-
2004 "là một bước thụt lùi và rất đáng 
buồn, nhất là cho các thế hệ trẻ tuổi vì 
nhà cầm quyền giới hạn quyền tự do tôn 
giáo". 

Trước khi có bản tin của hãng thông 
tấn tòa thánh ngày 9-7-2004 đả kích 
"Pháp Lệnh Tôn Giáo" của chế độ Hà 
Nội, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn của 
địa phận Sài Gòn cũng trong một bản tin 
Zenit ngày 5-7-2004 cũng đã có những 
nhận định tương tự như của LM Thắng. 
Ngài cũng nói cái pháp lệnh mới tồi tệ 
hơn cái cũ và nó "không nên được ban 
hành thì hơn". 

.... 
Cùng thời gian đưa ra cái "Pháp 

Lệnh Tôn Giáo Tín Ngưỡng", theo một 
linh mục ở Huế, nhà cầm quyền CSVN 
gửi tới tất cả các linh mục thuộc Tổng 
Giáo Phận Huế một "Phiếu khảo sát về 
tổ chức giáo hội cơ sở" (hiểu là hội đồng 
giáo xứ) gồm 2 phần. Một phần dành 
cho linh mục phải khai báo và một phần 
dành cho "thành viên ban tổ chức giáo 
hội cơ sở". Họ phải khai lý lịch cá nhân, 
thành phần xã hội, chức vụ nắm giữ 
(trong giáo hội cơ sở). Đặc biệt trong các 
tờ khai này, người ta thấy có những mục 
phải khai báo như có phải là đảng viên 
đảng CSVN hay không, có tham gia "Mặt 
Trận Tổ Quốc, Ủy Ban Đoàn Kết Tôn 
Giáo hay không, có tham gia "công tác 
Đảng" hay không v.v... 

Vị linh mục này cho hay đây chỉ là 
cách để nhà cầm quyền CSVN nắm chặt 
hơn nữa các tổ chức và giáo hội các tôn 
giáo để dễ bề thao túng và đàn áp. 

Ngày 10-10-2003, HT Huyền Quang, 
HT Quảng Độ và phái đoàn lưỡng viện 

Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất từ 
Bình Định về Sài Gòn đã bị chận bắt tại 
đồn công an Lương Sơn gần thành phố 
Nha Trang. Quí thầy đã bị giải về chùa 
của từng người và bị lệnh quản chế 
nghiêm ngặt từ đó tới nay. Phát ngôn 
viên Bộ Ngoại Giao CSVN vu cáo cho họ 
là chở theo các tài liệu "bí mật nhà 
nước" trong khi TT Thích Nguyên Lý làm 
tờ trình gửi nhà cầm quyền địa phương 
CSVN tại Sài Gòn nói rằng công an đã 
tịch thu của các Ngài ngoài một số đồ vật 
còn có 5 cuộn băng giảng "Thiền Đốn 
Ngộ". 

Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng Ban 
Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo 
Hòa Hảo VN cũng đang bị quản thúc 
chặt chẽ ở Sài Gòn nhiều năm qua. Các 
chức sắc cao cấp khác của giáo hội này 
cũng bị quản thúc ở các tỉnh hoặc ở 
thánh địa Hòa Hảo tỉnh An Giang. 

Mới đây, công an quận 2 Sài Gòn bắt 
giam Mục sư Nguyễn Hồng Quang và 
một số truyền đạo của Hội Thánh Tin 
Lành Mennonite ở VN, với sự vu cáo là 
"chống người thi hành công vụ". 

Cho tới nay, CSVN chỉ để yên cho 
các giáo hội hoặc tổ chức tôn giáo hoạt 
động nếu họ chịu chui vào hệ thống tôn 
giáo quốc doanh và nằm dưới sự điều 
động, sai phái biểu tình hoan hô đả đảo 
chính trị do đảng CSVN tổ chức qua cái 
dù của "Mặt Trận Tổ Quốc" và Ban Tôn 
Giáo nhà nước. 

Ngày 17-5-2004, Bộ Ngoại Giao Hoa 
Kỳ phổ biến bản phúc trình đặc biệt về 
tình hình nhân quyền, tự do tôn giáo ở 
VN, trong đó, nói rằng Hoa Thịnh Đốn đã 
tốn rất nhiều thời giờ và công sức đối 
thoại với CSVN mà không thấy nhân 
quyền và tự do tôn giáo ở đó được cải 
thiện bao nhiêu. Một tháng sau thì CSVN 
cho ra cái "Pháp Lệnh Tôn Giáo Tín 
Ngưỡng" siết chặt hơn nữa mọi hoạt 
động tâm linh của dân chúng với những 
cấm đoán nghặt nghèo hơn.  

 
� Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh 

và phái đoàn 100 Tăng Ni tính về thăm 
VN 

 
(Paris - VB, 12/7/04) Theo tin tức 

được trích dẫn từ một bức điện thư bằng 
Anh ngữ gửi lên một diễn đàn Phật Giáo, 
một thiền sinh người Hoa Kỳ của Hòa 
Thượng Thích Nhất Hạnh cho biết vừa 
kết thúc một khóa nhập thất ba tuần lễ ở 
Làng Mai (Plum Village), và trong dịp này 
tin tức đặc biệt nhất được loan báo nói 
rằng thầy Nhất Hạnh có thể sẽ về thăm 
VN cùng với một phái đoàn khoảng 100 
Tăng Ni. 

Cũng theo nguồn tin này, nếu những 
điều kiện được CSVN đồng ý, đặc biệt là 
việc cho in và phát hành 12 cuốn sách 
của Thầy vào cuối tháng 8, thì Thầy sẽ 
tới Hà Nội vào ngày 15-1-2005.  

... 
Nhưng vì tin này đã đưa lên các diễn 

đàn Phật Giáo, cho nên thầy giáo thọ Đỗ 
Quý Toàn mới trình bày cho sáng tỏ 
thêm, rằng thực sự không phải 12 cuốn 
sách, mà nhà nước CSVN đã đồng ý cho 
in và phát hành khoảng 20 tác phẩm của 
Thầy Nhất Hạnh, và "họ cũng đồng ý cho 
Thầy Nhất Hạnh muốn đi đâu thì đi, kể 
cả đi thăm các Hòa Thượng Huyền 
Quang và HT Quảng Độ, cho mở đạo 

tràng thuyết pháp, cho toàn bộ phái đoàn 
được cư ngụ trong các chùa địa phương 
thay vì ở khách sạn...".  

Theo thầy giáo thọ, tình hình này là 
do Hà Nội nhượng bộ trước áp lực của 
quốc tế, đặc biệt áp lực từ các vị dân cử 
Liên Âu, vì "trong lúc cộng sản Trung 
Quốc cho thầy Nhất Hạnh vào Hoa Lục 
tự do thuyết pháp, thì nơi quê nhà lại bị 
ngăn cấm...".  

Việc Hòa Thượng Nhất Hạnh về 
thăm VN sẽ là một sự kiện lớn trong năm 
tới, và đặc biệt việc tới thăm quý thầy 
Huyền Quang và Quảng Độ nhất định sẽ 
có một số ảnh hưởng - trước tiên, điều 
này có nghĩa rằng, Thầy Nhất Hạnh công 
nhận đây là 2 vị Tôn Túc ở quê nhà đáng 
được kính lễ.- 

 
� Xin Çón nghe! Xin Çón nghe! 

ñài Phát Thanh ViŒt Nam  
Häi Ngoåi 

 

Phát thanh tØ Hoa Kÿ qua Âu Châu 
b¢ng vŒ tinh HotBird 24 gi© trên 24 gi© 
m‡i ngày. ChÜÖng trình rÃt hÃp dÅn, lành 
månh v§i các ti‰t møc thông tin, bình 
luÆn, tôn giáo, væn nghŒ, giäi trí, ti‰p vÆn 
các Çài BBC, VOA, RFA, RFI... và các 
Çài phát thanh khác tØ Texas, California, 
Washington D.C... 

MuÓn theo dõi n‰u Çã có máy vŒ tinh 
HotBird xin Rescan v§i các d» kiŒn sau 
Çây: 

Frequency : 12,111.000 Mhz 
Symbol Rate: 27,500 
Polarization : Vertical 

ñ‹ bi‰t chi ti‰t chÜÖng trình phát 
thanh xin vào website 

www.radiohaingoai.com 
Xin liên låc v§i chúng tôi qua ÇiŒn thoåi 

001-703-533-0011 
hay qua Email radiohaingoai@aol.com 

 
 

� H¶i tình thÜÖng Ç−c quÓc cÙu 
tr® thÜÖng ph‰ binh  

quân l¿c viŒt nam c¶ng hòa 
 
Trong mÃy tháng vØa qua, nh»ng ân 

nhân kh¡p nÖi gªi vŠ cÙu tr® TPB/QL 
VNCH, H¶i Çã chuy‹n ti‰p vŠ cÙu tr® bên 
nhà (theo danh sách TPB nhÆn tiŠn có 
hÒi báo dÜ§i Çây). 

 
- Nh»ng tÃm lòng vàng : Ti‰p theo 
Bà NguyÍn ThÎ Trí (Plochingen) 

150€, Dr. NguyÍn Vân Các (France) 30€, 
Anh NguyÍn Phøng Các (Cºa hàng 
Asien Food-Karlsruhe Durlach) 30€, 
Ô.Bà NguyÍn ThÎ HiŒp (Canada) 40€, 
Ông NguyÍn H»u HÆu (Rottweil) 20€, 
QuÀy hàng Tình ThÜÖng Chùa Viên Giác 
100€, Cô Quách Hoa Anh (Belgique) 
60€, Bà NguyÍn ThÎ Duyên (Belgique) 
50€, Ân nhân Än danh ª Reutlingen 20€, 
N» sï Vân NÜÖng Lê Ng†c ChÃn (France) 
20€, Bà Võ ThÎ Thìn (France) 50€ (cho 
riêng PB VÛ Væn RÜ®c, ngoài tiŠn cÙu tr® 
cûa H¶i). Ô.Bà Sáu ThiŒn (Troisdorf) 
20€, Ông NguyÍn H»u Dõng (Köln) 100€, 
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Bà NguyÍn Sanh S¿ (Schweiz) 50 
Francs Thøy Sï. 

Vì nhÀm lÅn, sÓ Báo lÀn trÜ§c Çã ghi 
nhÀm là: Bà VTMH (do Ô. Ng.TÙ Hùng 
chuy‹n 60€). H¶i Tình ThÜÖng thành thÆt 
xin l‡i bác Hoa và ông Hùng. Xin ghi låi 
cho rõ: Bà Võ ThÎ M¶ng Hoa (Bad 
Soden) 200€ (100€ Bà Hoa m§i gºi thêm 
vào Konto Ç‹ giúp PB. Huÿnh làm 2 lÀn 
trong næm 2005), Ô. NguyÍn TÙ Hùng 
60€. 

  
DANH SÁCH PH  BINH NH�N 

TI“N (theo thÜ hÒi báo do PB kš nhÆn) 
ti‰p theo:  

- Sài Gòn: nhÆn 926.000ÇVN: Ngô 
Væn Phøng, NguyÍn HÒng Minh; Phåm 
Væn B¢ng: 954.000 ÇVN. 

- B‰n Tre : TrÜÖng Væn Chi‰n: 
926.000 ÇVN. 

bình ÇÎnh: ñoàn LÛy: 926.000 ÇVN. 
- ñ¡c L¡c: NhÆn 954.000 ÇVN: 

NguyÍn Trân, Lê MÏ Thånh. 
- ñÒng Nai : NguyÍn Væn CÜ«ng:  

954.000 ÇVN. 
- Hu‰ : nhÆn 954.000 ÇVN: Ngô Væn 

Vi‰t, HÒ Công XÙ. 
- Khánh Hòa : nhÆn 926.000 ÇVN: 

Lê TÃn Ninh, TrÀn Væn Thâu. 
- Long An : nhÆn 926.000 ÇVN: 

TrÜÖng Væn Sung, Phan Væn Thinh, 
NguyÍn Væn Ch†n. 

- Phú Yên : Lê Th©i: 926.000 ÇVN. 
- Quäng Nam : nhÆn 954.000 ÇVN: 

Lê Quš, Cao Væn Nho, NguyÍn Mai, Lê 
KiŒp. 

- Quäng Ngãi  : nhÆn 954.000 ÇVN: 
Bùi Væn L¡m, NguyÍn Pha, Lê ñúng, 
NguyÍn Thånh, ñ‡ Chi‰n; nhÆn 926.000 
ÇVN: Phåm Væn NhÜ®ng, Lê Minh PhÆn; 
Lê Væn Xâng: 970.000 ÇVN. 

- TiŠn Giang : nhÆn 954.000 ÇVN: 
ñoàn væn M§i. 

- VÛng Tàu : nhÆn 954.000 ÇVN: 
NguyÍn Væn Ba, Phåm Th‰ Lâm, Hoàng 
Væn Khäo, NguyÍn Månh.  
 

*** ñÊM CA V¬ TµNH THÐ÷NG *** 
 
Ngoài ra H¶i së t° chÙc ñêm Ca VÛ 

Tình ThÜÖng 4 Ç‹ quyên góp cÙu tr® 
ThÜÖng Ph‰ Binh bên nhà. 

ñêm Ca VÛ së ÇÜ®c t° chÙc ngày 
09-10-2004 tØ 17 gi© 00 Ç‰n 23 gi© 30 
tåi:  

H¶i trÜ©ng nhà th© St. Andreas 
Nürnbergerstr. 148 

Orchel-Hagen Reutlingen. 
Tl. 07121-46510 

- Karaoke & Då vÛ v§i dàn Âm Thanh 
tuyŒt häo, ÇÀy Çû dïa ÇÜ®c m†i ngÜ©i Üa 
thích.  

- Khung cänh h»u tình, món æn ÇÆm 
Çà Quê HÜÖng.  

-S° xÓ Tombola v§i nhiŠu giäi trúng 
có giá trÎ. 

-ñÎa Çi‹m dÍ tìm, nhiŠu ch‡ ÇÆu xe 
gÀn H¶i trÜ©ng. 

Chúc MØng - Chúc MØng 
 
� ñÜ®c tin Anh ChÎ NguyÍn Thành 

Nam tåi Stuttgart CÓ VÃn H¶i Tình 
ThÜÖng ñÙc QuÓc, làm lÍ Thành Hôn 
cho ThÙ Nam là: 

Cháu NguyÍn Thành Khôi 
sánh duyên cùng 
Cô NgÛ Y‰n Linh 

TrÜªng N» cûa Ông Bà NgÛ ThÖ Di 
 tåi Eschborn. 

Hôn lÍ së ÇÜ®c cº hành vào lúc 19 
gi© ngày 07-8-2004 tåi tÜ gia  James F. 
Byrnes Str. 44- 70376 Stuttgart-
Germany. 

- H¶i Tình ThÜÖng ñÙc QuÓc xin 
chân thành chung vui cùng hai h† 
NguyÍn - Ngû và chúc hai cháu Thành 
Khôi & Y‰n Linh Træm Næm Hånh Phúc. 

 
 

� NhÆn ÇÜ®c hÒng thiŒp cûa Ông Bà 
TrÀn H»u LÜ®ng tåi Neu-Anspach, báo 
tin LÍ Thành Hôn cûa TrÜªng nam là: 

 
TrÀn H»u ñåt 

k‰t duyên cùng 
ñ¥ng ThÎ Thúy 

TrÜªng n» cûa Ông Bà ñ¥ng Væn Tôn  
tåi Wiesbaden. 

Hôn lÍ ÇÜ®c cº hành theo nghi lÍ PhÆt 
Giáo tåi Chùa Viên Giác- Hannover, ngày 

11.7.2004 và theo nghi lÍ truyŠn thÓng 
ViŒt Nam tåi tÜ gia ngày 31.7.2004. 
Chúng tôi xin chúc mØng hai h† 

TrÀn-ñ¥ng có dâu hiŠn r‹ thäo và cÀu 
chúc hai cháu TrÀn H»u ñåt & ñ¥ng ThÎ 
Thúy "Træm Næm Loan Phøng Hòa 
Duyên, S¡t CÀm Hòa HiŒp". 

 
-ThÜ®ng T†a, PhÜÖng TrÜ®ng chùa 

Viên Giác 
-Phù Vân 
-ThÎ Tâm Ngô Væn Phát 
-NhÜ Thân Hà PhÜ§c NhuÆn 
-LÜÖng HiŠn Sanh & Lâm Y‰n Nga 
 

 
� NhÆn ÇÜ®c hÒng thiŒp cûa Ông Bà 

Phåm Væn DÛng tåi Hildesheim làm LÍ 
Thành Hôn cho TrÜªng nam là: 

Phåm Væn Ng†c TuÃn 
sánh duyên cùng 

NguyÍn ThÎ Lan PhÜÖng 
ThÙ n» cûa Ông Bà NguyÍn Væn 

Khiêm tåi Skjetten- Na Uy 
Hôn lÍ ÇÜ®c cº hành vào lúc 13 gi© 

ngày 12.06.2004 tåi Chùa Khuông ViŒt-  
Na Uy. 

Chúng tôi xin chúc mØng hai h† 
Phåm & NguyÍn có dâu hiŠn r‹ thäo và 
cÀu chúc hai cháu Ng†c TuÃn & Lan 
PhÜÖng Træm Næm Hånh Phúc. 

-ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng chùa 
Viên Giác 

-ThÎ Tâm Ngô Væn Phát 
-NhÜ Thân Hà PhÜ§c NhuÆn 
-Lâm Y‰n Nga & LÜÖng HiŠn Sanh. 

- Tìm thân nhân - Nh¡n Tin - 
� ChÎ NguyÍn ThÎ Nga sinh næm 

1946. TrÜ§c là DÜ®c sï. Gia Çình xÜa ª 
ÇÜ©ng Ngô Tùng Châu, Sàigòn. Em trai 
NguyÍn Væn Nh¿t, du h†c ñÙc quÓc. ChÎ 
gái NguyÍn ThÎ MÏ, DÜ®c sï. ChÎ NguyÍn 
ThÎ NguyŒt, trÜ§c 75 là Bác sï BŒnh viŒn 
Nhi ñÒng, Sàigòn. 

Xin liên låc v§i Phåm ThÎ Thanh-
Tiên, sÓ ÇiŒn thoåi: 0221 - 79 04 235 

  
� Tìm Con : Tôi tên là Huÿnh Kim 

Giác (cha) và TØ ThÎ Ánh (mË), ngày 
trÜ§c ª B‰n Ba ñình, QuÆn 8, Sàigòn. 
Tìm con là Huÿnh Kim Häi sinh næm 
1973, qua Pháp khoäng næm 90-91, ÇÎa 
chÌ 24 Rue Des Jacobins, 24000 
Perigueux. MÃt liên låc tØ næm 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N‰u ai bi‰t tin tÙc con tôi, xin liên låc 
vŠ ÇÎa chÌ: 
Huÿnh Kim Giác, 9811 11TH ST APT 9 
GARDEN GROVE - CA 92844 - USA 

Tel. 001 - 714 - 83 95 366 
ho¥c: NguyÍn Ng†c Kim,  
Flensburger Str.4- 24376 Kappeln - 

GERMANY. 
Tel. 0049 - 4642 - 91 07 90 

Xin hÆu tå. 
 

� Tìm thân nhân : Tìm cháu ru¶t tên 
Huÿnh ThÎ Xuân Hà (chÒng thÜ©ng g†i: 
Thu Hà), sinh næm 1952. ChÒng tên 
Bendr Lederer (Tây ñÙc), nhân viên tàu 
BŒnh ViŒn Helgolen phøc vø tåi Sàigòn 
(1965), Singapore (1970), sau trª vŠ ª 
Thû ñÙc Ç‰n næm 1974 vŠ låi Tây ñÙc. 
Có con gái l§n tên Moneyca-Lederer, tên 
ViŒt: LŒ Häi, sinh næm 1967 tåi Sàigòn. 
Con trai tên Martin-Lederer, sinh næm 
1973 tåi Ch® NhÕ/Thû ñÙc. 
NÖi ª cuÓi cùng trÜ§c khi xuÃt cänh Çi 
Tây ñÙc næm 1974: ƒp Ch® NhÕ, Xã 
Tæng NhÖn Phú, Gia ñÎnh. 
Cha tên: Huÿnh Væn LiŒm. MË tên: TrÀn 
ThÎ VËn, trÜ§c cÜ ngø tåi xã ñåi An, quÆn 
Trà Cú, tÌnh Vïnh Bình (Trà Vinh). 
Ông ngoåi tên: TrÀn Phát ñåt. Bà ngoåi 
tên: TrÀn ThÎ Tr†ng. CÆu ru¶t tên: TrÀn 
Phát Quang và TrÀn H»u ñÙc (tÙc Thåch 
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Hai). Dì ru¶t tên: TrÀn Kim Xuy‰n và 
TrÀn ThÎ Út. 
     Cháu Xuân Hà, khi nhÆn ÇÜ®c tin này 
hãy liên låc v§i cÆu tåi ÇÎa chÌ: 
Thåch Hai (CÆu Hai) 
55 ÇÜ©ng 1/5 Cäng TrÀn ñŠ - xã Trung 
Bình - huyŒn Long Phú - tÌnh Sóc Træng - 
ViŒt Nam 
ñiŒn thoåi sÓ: 079.846.606 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phân Ðu - Cáo Phó -  
- Cäm tå - 

 
 

Phân Üu 
 
Được tin thân mẫu của anh Nguyễn 
Anh Tuấn ở Böblingen, Đức Quốc, là: 

 
Cụ Bà BÙI THỊ CHÂU 

Từ trần ngày 07.06.2004 tại Sàigòn.  
Thượng thọ 88 tuổi. 

Chúng tôi xin chân thành chia buồn 
cùng gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn 
và nguyện cầu Linh Hồn Cụ Bà sớm 
về nước Chúa. 
- Gia đình Hoàng Đôn Trinh, Đức 
Quốc 
- Trần Xuân Hiền, Đức Quốc.-  Phù 
Vân, Chủ bút báo Viên Giác. - GĐ Hàn 
Cường, Đức Quốc. - GĐ Lê Thọ Hạng. 
Đức Quốc. Gñ. ñ¥ng Ng†c Trân, ñÙc 
QuÓc,  - GĐ Đan Hà, Đức Quốc. - GĐ 
Dương Tường, Đức Quốc. - GĐ Vũ 
Nam, Đức Quốc. - GĐ Cổ Kim 
Trường, Đức Quốc 
 

phân Üu 
 

Vô cùng thương tiếc khi được tin Văn 
Thi Hữu: 

 
Huy Giang TRẦN NGỌC NAM 

Pháp danh Thiện Chánh 
 

Thành viên Ban Biên Tập Báo Viên 
Giác, 

Hội viên Trung Tâm Âu Châu/Văn Bút 
Việt Nam Hải Ngoại 

đã vĩnh viễn từ giã văn đàn để đi vào 
"một cõi càn khôn, một túi thơ" vào lúc 
07 giờ 13 phút ngày 24.6.2004 tại 

Bệnh viện Tübingen - Đức Quốc, khi 
tuổi đời vừa mới 55. 
 

Chúng tôi chân thành phân ưu 
cùng chị Trần Ngọc Nam, cháu Trần 
Ngọc Xuân Hằng và tang quyến; thành 
kính ngưỡng nguyện Đức Phật từ bi 
gia hộ và tiếp độ Hương linh Văn Hữu 
Huy Giang sớm về cảnh giới Cực Lạc. 

 
-Thượng Tọa Thích Như Điển, 

Phương Trượng Chùa Viên Giác, 
sáng lập Chủ Nhiệm báo Viên Giác. 

-Đại Đức Thích Hạnh Tấn, Trụ Trì 
Chùa Viên Giác. 

-Đạo Hữu Phù Vân, Chủ Bút cùng 
toàn thể Ban Biên Tập và Kỹ Thuật & 
Ấn Loát Báo Viên Gíác. 

-VH. Từ Nguyên, Chủ tịch và toàn 
thể hội viên TTÂC / VBVNHN. 

-Gđ. Vũ Ký (Bỉ), Lê Hòa (Đức), Vân 
Nương LNC (Pháp), Trần Thị Nhật 
Hưng (Thụy Sĩ). 
 

 

Cáo Phó & Cäm Tå 
 

Gia Çình chúng tôi vô cùng Çau 
Ç§n báo tin Ç‰n quí thân b¢ng quy‰n 
thu¶c, bån h»u xa gÀn: ChÒng, Cha, 
CÆu, Bác, Anh, Em cûa chúng tôi là 
 

TrÀn Ng†c Bé 
Pháp danh ThiŒn Chánh 
Bút hiŒu: Huy Giang &  

TrÀn Ng†c Nam 
Sanh ngày 01.02.1949 

TØ trÀn ngày 24.06.2004 lúc 07:13' 
nh¢m ngày mùng 7 tháng 5 

 næm Giáp Thân 
tåi Medizinische Klinik Tübingen - 

ñÙc QuÓc 
HÜªng dÜÖng 55 tu°i. 

 
Tang lÍ ÇÜ®c cº hành vào lúc 

11:00 ngày ThÙ Ba 29.06.2004 nh¢m 
ngày 12 tháng 5 næm Giáp Thân tåi 
Leichen Halle, Schramberg-Sulgen, 
ñÙc QuÓc. 

 
Tang gia ÇÒng khÃp báo 

ñÒng th©i gia Çình chúng con / 
chúng tôi chân thành cäm tå và tri ân: 

-ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n, 
PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên Giác. 

-ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn, Trø trì 
chùa Viên Giác. 

-ñåi ñÙc Thích Minh Tâm (Tu h†c 
tåi ƒn ñ¶) 

-Ni SÜ Thích N» NhÜ Viên, Trø trì 
NiŒm PhÆt ñÜ©ng Tam Bäo, 
Reutlingen. 

-SÜ chú Hånh TuŒ và SÜ chú ñÒng 
Tâm chùa Viên Giác. 

-ñH. Phù Vân, Chû Bút, ñåi diŒn 
Ban Biên TÆp, KÏ ThuÆt & ƒn Loát báo 
Viên Giác. 

-ñH. TØ Nguyên, Chû TÎch, ñåi 
diŒn VBVNHN / Trung Tâm Âu Châu. 

-Quí vÎ ñåi diŒn Chi H¶i PTVNTN 
tåi Reutlingen, Mannheim và tåi ÇÎa 
phÜÖng. 

-ñH. Hoàng Hoa, ñåi diŒn NiŒm 
PhÆt ñÜ©ngVIÊN Ý. 

-ñH. Quäng ñåo Hoàng Tôn Long, 
ñåi diŒn H¶i Ái H»u C¿u Thi‰u Sinh 
Quân QLVNCH 

-Dr. Bergmann, ñåi diŒn Chû hãng 
Kernlieber. 

-Quí vÎ ñåi diŒn: Tôn Giáo, H¶i 
ñoàn, Xí NghiŒp 

-Và tÃt cä các bån h»u xa gÀn Çã 
giúp Ç«, ÇiŒn thoåi, phân Üu, phúng 
Çi‰u, cÀu nguyŒn cÛng nhÜ tiÍn ÇÜa 
HÜÖng Linh Huy Giang Ç‰n nÖi an nghÌ 
cuÓi cùng. 

Trong lúc tang gia bÓi rÓi, ch¡c 
ch¡n không sao tránh khÕi nh»ng ÇiŠu 
sÖ suÃt. Kính mong ChÜ Tôn ñÙc và 
Quí VÎ niŒm tình h› thÙ cho. 

 
Tang gia ÇÒng kính bái 
-V®: ThiŒn ñ¶ Bùi ThÎ Sáu.  
-Con gái: TrÀn Ng†c Xuân H¢ng. 
-Anh: TrÀn Lê Quang Thæng (VN). 
-Em: TrÀn Ng†c Nam (Canada). 
-Em TrÀn Ng†c Út (VN). 
-Em: TrÀn ThÎ Sáu (VN). 
-Cháu: TrÀn Ng†c Tùng (Canada), 

TrÀn Lê Anh KiŒt (VN), TrÀn Lê Anh 
TuÃn (Canada), TrÀn Lê Nh¿t Thûy 
(USA), Bùi Bích Thûy (California). 

-Gia Çình: Võ Væn Lào, LÜu ThÎ 
Thu Mai, LÜu Bäo Huy, Võ ThÎ TÜ©ng 
Vi (ñÙc quÓc). 

 

 

TRI ÂN & CäM T� 
 

Tang gia chúng con/chúng tôi chân 
thành tri ân và cäm tå: 

- ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n, 
PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên Giác, 
Hannover. 

- ñåi ñÙc Thích Minh Tâm (Tu h†c 
ª ƒn ñ¶) 

- ñåi ñÙc Thích Giác Hånh (Tu h†c 
ª ƒn ñ¶) 

- Ni SÜ Thích N» NhÜ Viên, NiŒm 
PhÆt ñÜ©ng Tam Bäo Reutlingen. 

- Các anh chÎ em trong Ban H¶ 
NiŒm Pforzheim. 

- Anh ThiŒn MÏ, ChÎ DiŒu Vân, Chi 
H¶i PTVNTN Karlsruhe 

- Cùng thân b¢ng quy‰n thu¶c và 
bån h»u ª: Thøy Sï, Landshut, 
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Bayreuth, München, Münster, 
Pforzheim. 

không ngåi ÇÜ©ng sá xa xôi Ç‰n d¿ 
và làm lÍ an táng, cÛng nhÜ tøng kinh 
cÀu an khi bŒnh n¥ng, và cÀu siêu khi 
mÃt cho V®, MË, Bà N¶i, Bà Ngoåi 
chúng con/chúng tôi là: 

 
VÜÖng Si‰u Kiêu 

Pháp danh Trang Ng†c 
MÃt ngày 25.04 âm lÎch  

næm Giáp Thân, 
nh¢m ngày 12.6.2004  

tåi Pforzheim, ñÙc QuÓc 
ThÜ®ng th† 83 tu°i 

 
Trong lúc tang gia bÓi rÓi không 

tránh khÕi ÇiŠu sÖ sót. Kính mong quí 
vÎ niŒm tình tha thÙ. 

Tang gia ÇÒng kính  bái 
- ChÒng: HÒ H»u L®i 
Các con: 
- Gia Çình HÒ Kim Sinh 
- Gia Çình HÒ H»u VËn 
- Gia Çình HÒ H»u Toàn 
- Gia Çình HÒ H»u PhÜÖng. 
 
 

PHÂN ÐU 
 
ñÜ®c tin buÒn 

 
Anh TrÀn Ng†c Bé 

Pháp danh ThiŒn Chánh 
Bút hiŒu Huy Giang 

Çã tØ trÀn ngày 24.06.2004  
tåi Tübingen. 

 
Các gia Çình ñÒng HÜÖng tåi 

Schramberg-Sulgen & VPC thành kính 
phân Üu cùng ChÎ Huy Giang (Bùi ThÎ 
Sáu) và cháu TrÀn Ng†c Xuân H¢ng, 
ÇÒng th©i thành tâm nguyŒn cÀu ñÙc 
PhÆt tØ bi gia h¶ và ti‰p Ç¶ HÜÖng Linh 
Anh TrÀn Ng†c Bé an vui nÖi miŠn C¿c 
Låc. 
 

Cáo Phó & Cäm Tå 
 

Gia Çình chúng tôi vô cùng Çau 
Ç§n báo tin cùng tÃt cä quš thân b¢ng 
quy‰n thu¶c và bån h»u xa gÀn: Con, 
ChÒng, Cha, Em, Anh cûa chúng tôi là: 
 

Phåm ñÒng Minh 
Pháp danh Nguyên Châu 

Sinh ngày 09.11.1953  
tåi Quäng Bình - ViŒt Nam 

ñã vŠ cõi PhÆt ngày 04.07.2004  
lúc 07:30' 

nh¢m gi© Mão ngày 17 tháng 5  

næm Giáp Thân 
tåi Raubling - ñÙc QuÓc.  

HÜªng dÜÖng 51 tu°i. 
 

Tang lÍ Çã ÇÜ®c cº hành ngày 
06.07.2004 nh¢m ngày 19 tháng 5 
næm Giáp Thân tåi Raubling, dÜ§i s¿ 
chû trì cûa ñåi ñÙc Thích ñÒng Væn. 

LÍ cÀu siêu ÇÜ®c cº hành ngày 
11.07.2004 nh¢m ngày 24 tháng 5 
næm Giáp Thân tåi Chùa Viên Giác 
Hannover dÜ§i s¿ chû trì cûa ñåi ñÙc 
Thích Hånh TÃn và ñåi ñÙc Thích 
ñÒng Væn. 
 

Gia Çình chúng con/chúng tôi 
xin chân thành cäm tå và tri ân: 

 
-ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn, Trø trì 

chùa Viên Giác,Hannover 
-ñåi ñÙc Thích ñÒngVæn, Trø trì 

chùa Tâm Giác, München 
-Quš ThÀy & Cô chùa Viên Giác, 

Hannover 
-Các PhÆt Tº và b¢ng h»u tåi 

München, Raubling, Hannover và 
Braunschweig. 

-Nhóm bån Sinh viên du h†c ngày 
xÜa (1972) 

-Các ÇÒng nghiŒp tåi Siemens 
München và Siemens Ulm. 

Cùng tÃt cä thân b¢ng quy‰n 
thu¶c, bån h»u xa gÀn Çã giúp Ç«, 
tøng niŒm, cÀu nguyŒn, thæm vi‰ng, 
gªi vòng hoa, phân Üu và tiÍn ÇÜa Linh 
C»u Nguyên Châu Phåm ñÒng Minh 
Ç‰n nÖi an nghÌ nghìn thu. 

Kính xin quš vÎ niŒm tình tha thÙ 
m†i ÇiŠu sÖ suÃt trong lúc gia Çình 
chúng tôi/chúng con quá bÓi rÓi và Çau 
buÒn. 
 

Tang gia ÇÒng kính bái 
 

-Cha MË: Ông Bà Phåm Tùng, 
Braunschweig 

-V®: Bà Quä Phø Phåm Elise, 
Raubling 

-Con trai: Phåm Jens 
-Con gái: Phåm Nathalie 
-ChÎ Phåm ThÎ PhÜÖng Nguyên và 

con Bùi Phåm Anh ThÜ Diana, 
Braunschweig. 

-Em trai: Phåm ñÒng Quang, v® 
DÜÖng Minh Ánh và các con, 
Hannover. 
 

Cáo Phó & Cäm Tå 
 
Gia Çình chúng tôi vô cùng Çau 

buÒn và thÜÖng ti‰c báo tin cùng thân 

b¢ng, quy‰n thu¶c, bån h»u xa gÀn, 
ChÒng, Cha, Ông cûa chúng tôi là: 
 

Ông Giuse NguyÍn Væn ñÙc 
Sinh ngày 13.01.1938 tåi Hà Nam 

Ninh, ViŒt Nam 
ñã tØ trÀn ngày 30.06.2004 tåi 

Merzig, Saarland 
HÜªng th† 66 tu°i 

Tang lÍ Çã ÇÜ®c cº hành vào ngày 
05.07.2004  

tåi Lisdorf Saarlouis. 
Tang gia vô cùng ghi Ön và chân 

thành cäm tå: 
-C¶ng ñoàn Công Giáo VN. 

Saarland 
-C¶ng ñoàn Fatima - Saarbrücken 
-H¶i NgÜ©i ViŒt TN Saarland 
-Quš Ông Bà, Anh ChÎ Em, thân 

b¢ng, quy‰n thu¶c xa gÀn Çã Ç‰n 
vi‰ng thæm, ÇiŒn thoåi, tøng kinh, an 
ûi, chia buÒn, phúng Çi‰u cùng d¿ tang 
lÍ và tiÍn ÇÜa linh c»u ChÒng, Cha, 
Ông chúng tôi Ç‰n nÖi an nghÌ cuÓi 
cùng. 

Trong lúc tang gia bÓi rÓi có gì sÖ 
sót, xin Quš VÎ niŒm tình tha thÙ. 

Tang gia ÇÒng cäm tå 
-Bà Quä Phø NguyÍn ThÎ Hoa, 

Saarlouis. 
-TrÜªng n»: NguyÍn ThÎ Thu Thûy 

và các con Saarlouis. 
-ThÙ n»: NguyÍn ThÎ Kim H¢ng, 

chÒng và các con D'dorf. 
-TrÜªng nam: NguyÍn Væn Häi, 

Trier. 
-ThÙ n»: NguyÍn ThÎ Thanh Nga và 

các con. 
-ThÙ nam: NguyÍn Væn SÖn, 

Saarbrücken. 
-ThÙ n»: NguyÍn ThÎ MÏ Linh và 

con, Pháp. 
-ThÙ nam: NguyÍn Væn Lâm, 

Saarlouis. 
-ThÙ n»: NguyÍn ThÎ Ánh Loan, 

Frankfurt/M. 
 

PHÂN  ÐU 
 
ñÜ®c tin buÒn 

Cø Lê Kh¡c KIŒm 
 

Çã tØ trÀn ngày 11 tháng 05 næm 2004 
tåi Bruxelles.  

ThÜ®ng th† 92 tu°i. 
 
Chúng tôi xin thành kính phân Üu cùng 
chÎ Lê Kh¡c KiŒm và tang quy‰n ÇÒng 
th©i thành tâm nguyŒn cÀu HÜÖng Linh 
Cø Ông s§m vãng sanh MiŠn C¿c Låc. 
- Gia Çình Ông Bà VÛ Kš - Bruxelles 
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TIN TÖÙC NÖÔÙC ÑÖÙC 
 

                      � Leâ Ngoïc Chaâu phuï traùch 
 
 

� CDU vaãn tieáp tuïc caàm quyeàn moät mình taïi 
Thueringen 
 
Erfurt:  Trong cuoäc baàu cöû nghò vieän bang Thueringen 
hoâm 13.6.04 vöøa qua, CDU ñaõ thaéng lôùn, tuy söï uûng hoä 
cuûa cöû tri coù phaàn keùm ñi so vôùi naêm 1999, SPD thaát baïi 
theâ thaûm, PDS  (CS Ñoâng Ñöùc cuõ) thì ñöôïc theâm nhieàu 
phieáu uûng hoä hôn trong khi hai ñaûng Xanh vaø FDP khoâng 
ñöôïc tham chính vì chöa hoäi ñuû ñieàu kieän qui ñònh laø phaûi 
ñöôïc cöû tri uûng hoä ít nhaát laø 5%. Sau ñaây laø keát quaû cuoäc 
baàu cöû nghò vieän Thueringen: CDU ñöôïc  43,0% (1999: 
51,0%); SPD 14,5% (1999: 18,5%); PDS 26,1% (1999: 
21,3%). 
 
Nhö vaäy CDU chieám ña soá phieáu tuyeät ñoái vaø seõ caàm 
quyeàn moät mình taïi bang Thueringen nhö tröôùc ñaây, 
nhieäm kyø daøi 5 naêm maø chaúng phaûi caàn lieân minh vôùi 
ñaûng phaùi naøo heát. Dieter Althaus CDU, ñöông kim 

Thoáng Ñoác bang 
Thueringen, nheï 
nhoûm ngöôøi vaø bieåu 
loä söï caûm ôn sau 
khi keát quaû ñöôïc 
coâng boá vì tröôùc khi 
baàu cöû, döïa theo 
thoáng keâ caùc cuoäc 
phoûng vaán cöû tri 
thuoäc tieåu bang, tænh 
boä CDU Thueringen 
sôï raèng seõ khoâng 
theå chieám ña soá 
tuyeät ñoái. ÖÙng cöû 
vieân haøng ñaàu cuûa 
SPD Thueringen, 
oâng Christoph 

Matschie noùi söï thaát baïi taïi Thueringen laø do söï choáng 
ñoái cuûa daân chuùng ñoái vôùi lieân minh caàm quyeàn ôû Baù 
Linh. Matschi nhaán maïnh raèng keát quaû cuoäc baàu cöû taïi 
Thueringen khoâng toát gì cho tænh boä SPD cuõng nhö cho  
ñaûng SPD treân toaøn lieân bang Ñöùc noùi chung. Töø 1994 
cho ñeán nay, hai ñaûng Xanh vaø FDP lieân tuïc bò thaát cöû 
vaø khoâng ñöôïc tham chính ôû tieåu bang Thueringen! 
Trong töông lai, oâng Christoph Matschie seõ giöõ vai troø 
ñoái laäp taïi Nghò vieän Thueringen vôùi tö caùch laø Chuû tòch 
khoái daân bieåu cuûa ñaûng SPD goàm 15 Nghò só trong toång 
soá 88 nghò vieân thuoäc tieåu bang naøy, moät khoái ñoái laäp 
nhoû nhaát taïi Thueringen so vôùi ñaûng PDS. 
Boán tuaàn sau khi thaéng cöû taïi bang Thueringen vôùi ña soá 
phieáu tuyeät ñoái (45 trong toång soá 88 gheá taïi nghò vieän) 
vaøo ngaøy 08.07.04 vöøa qua, ñöông kim Thoáng Ñoác 
Althaus CDU ñöôïc taùi tín nhieäm vaøo chöùc vuï cuõ. Taân 
Thoáng Ñoác Dieter Althaus, 46 tuoåi,  ñaõ thay ñoåi noäi caùc 

vaø cho ra maét thaønh phaàn chính phuû môùi cuûa bang 
Thueringen. Ngoaøi nhöõng vò ñaõ ñöôïc boå nhieäm trong 
nhieäm kyø tröôùc nay coù theâm ba taân Toång Tröôûng, ñoù laø 
caùc oâng: Jens Goebel trong chöùc vuï  Toång Tröôûng Vaên 
Hoùa, Harald Schliemann laø Toång Tröôûng Tö Phaùp vaø 
Andreas Trautvetter laø Toång Tröôûng Xaây Döïng vaø Giao 
Thoâng. Chuû tòch nghò vieän bang Thueringen laø baø 
Dagmar Schipanski, nguyeân Toång Tröôûng Khoa Hoïc 
(Wissenschaftsministerin), ñöôïc baàu vaøo chöùc vuï naøy 
vôùi 72 phieáu thuaän, 8 phieáu traéng trong toång soá 88 nghò 
vieân.  
 
� Thoâng qua caûi toå Hartz IV 
 
Berlin:  Thoûa hieäp veà trôï caáp thaát nghieäp loaïi II, naèm 
trong chöông trình caûi toå cuûa Hartz IV, ñöôïc saùt nhaäp 
chung laïi thaønh moät töø tieàn trôï caáp xaõ hoäi vaø thaát nghieäp, 
ñaõ ñöôïc Thöôïng vieän Ñöùc chuaån y vaøo ngaøy 09.7.2004 
vaø nhö theá seõ coù hieäu löïc keå töø thaùng 01.2005. Ñaïo luaät 
naøy aûnh höôûng khoâng ít ñeán khoaûng 2,5 trieäu ngöôøi bò 
thaát nghieäp laâu naêm taïi Ñöùc noùi chung.  
Sau ñaây laø nhöõng thieät thoøi maø ngöôøi thaát nghieäp laâu 
naêm seõ phaûi gaùnh chòu keå töø ñaàu naêm 2005: 
 Laõnh tieàøn thaát nghieäp ALG II ít hôn. ÔÛ Taây Ñöùc chæ 

coøn laõnh 345 Euro/thaùng thay vì trung bình ñöôïc 
526 Euro nhö töø tröôùc ñeán nay. ÔÛ Ñoâng Ñöùc thì 
laõnh ñöôïc 331 Euro/thaùng. Chæ coøn trôïï caáp tieàn 
nhaø vaø tieàn loø söôûi. Vôùi bieän phaùp giôùi haïn thôøi 
gian chuyeån tieáp trong 2 naêm, phuï caáp daønh cho 
nhöõng ngöôøi laõnh tieàn thaát nghieäp bò suùt giaûm ñi. 
Trong naêm ñaàu phuï caáp cho ngöôøi ñoäc thaân laø 
160 Euro/thaùng vaø naêm thöù hai laø 80 Euro/thaùng, 
cho vôï choàng laø 320 Euro/thaùng. Moãi ñöùa treû ñöôïc 
phuï caáp theâm 60 Euro/thaùng.  

 Trong vaøi tuaàn tôùi ñaây, Sôû Lao Ñoäng seõ gôûi maãu 
ñôn môùi ñeán nhöõng ai laõnh tieàn thaát nghieäp, vôùi raát 
nhieàu caâu hoûi daøy 4 trang. Ñieåm ñaùng löu yù laø 
ngöôøi thaát nghieäp phaûi keâ khai taøi saûn cuûa mình, 
tieàn ñeå daønh hieän coù trong caùc tröông muïc, tieàn 
maëc, tieàn trong caùc quyõ tieát kieäm ñeå mua nhaø, tieàn 
ñaõ ñoùng trong caùc quyõ baûo hieãm sinh meänh vaø 
ngay caû giaù trò tö trang cuûa gia ñình 
(Familienschmuck) cuõng phaûi keâ khai ra vì seõ 
ñöôïc tính vaøo tieàn trôï caáp thaát nghieäp. 

 Ai ñeå daønh quaù nhieàu tieàn thì seõ khoâng nhaän ñöôïc 
tieàn trôï caáp thaát nghieäp. Cho moãi moät naêm soáng 
(Lebensjahr) chæ ñöôïc ñeå daønh 200 Euro (ví duï 
moät ngöôøi 50 tuoåi chæ ñöôïc ñeå daønh 10.000, cho 
caëp vôï choàng laø 20.000 Euro!), ít nhaát laø 4.100 
Euro vaø toái ña laø 13.000 Euro. Moät ngöôøi thaát 
nghieäp 40 tuoåi seõ nhaän ñöôïc tieàn trôï caáp thaát 
nghieäp khi naøo hoï xaøi soá tieàn ñaõ ñeå daønh xuoáng 
coøn 8000 Euro! 

 Ngay caû tieàn ñeå daønh haàu baûo ñaûm cho tuoåi giaø 
(Alterssicherung) cuõng bò tính vaøo tieàn thaát nghieäp. 
Soá tieàn toái ña khoâng bò ñuïng ñeán laø 13.000 Euro!  

 Trong tröôøng hôïp ai coù ñoùng baûo hieåm sinh meänh 
thì phaûi baùn ñi neáu muoán nhaän ñöôïc tieàn trôï caáp 
thaát nghieäp cho duø qua ñoù ñöông söï bò thieät haïi veà 
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taøi chaùnh nhö khoâng coøn ñöôïc giaûm thueá bôûi leõ 
baûo hieåm sinh meänh chæ ñöôïc mieãn thueá sau 12 
naêm. Baùo Handelsblatt ra ngaøy 01.07.04 loan tin 
cho bieát laø nhöõng ai ñoùng baûo hieåm sinh meänh trò 
giaù cao hôn 50.000 Euro ñaõ phaûi baùn trong naêm 
2003 vì aùp löïc cuûa giôùi chuû nhaân.  

 Taát caû nhöõng ñoà vaät giaù trò nhö nöõ trang, ñoà coå, 
tranh hoïa (Gemaelde)  cuõng phaûi baùn ñi. 

 Ngöôøi thaát nghieäp chæ ñöôïc mua xe hôi “thích hôïp“ 
vôùi hoï nhöng chöa bieát roõ ñònh nghóa veà hai chöõ 
“caân xöùng“ (angemessen) naøy. Tuy nhieân xe BMW 
loaïi 5 laø khoâng ñöôïc roài! 

 Nhaø maø ngöôøi laõnh tieàn thaát nghieäp ôû cuõng phaûi 
sao cho töông xöùng. Nhöng hieän chöa coù moät ñaïo 
luaät naøo roõ raøng veà phöông dieän naøy, neáu caàn 
phaûi doïn qua moät caên nhaø khaùc nhoû hôn. 

 Trong töông lai, moät ngöôøi thaát nghieäp laâu naêm seõ 
phaûi nhaän laøm baát cöù coâng vieäc naøo cho duø khoâng 
thích hôïp vôùi khaû naêng mình. Neáu ñöông söï töø 
choái, tieàn thaát nghieäp seõ bò giaûm bôùt 30% trong 
voøng 3 thaùng. Ai treû hôn 25 tuoåi töø choái khoâng 
nhaän vieäc laøm thì bò cuùp luoân. 

 Ngöôøi thaát nghieäp ñöôïc pheùp kieám theâm toái ña laø 
1500 Euro/thaùng (cho ñeán nay: 891Euro!). Cöù moät 
Euro nhieàu hôn soá tieàn noùi treân seõ bò tính vaøo tieàn 
trôï caáp thaát nghieäp ALG II. 

 Bieän phaùp giôùi thieäu vieäc laøm ñaõ ñöôïc caûi toå laïi, 
toát hôn. Trong töông lai, moät ngöôøi baûo trôï chæ 
chaêm soùc cho 75 ngöôøi thaát nghieäp, thay vì 100 
nhö tröôùc nay! 

 
Maëc daàu nhöõng ñieàu khoaûn keåâ treân chöa hoaøn toaøn chaéc 
chaén 100% vì ñaûng Xanh coøn muoán ñeà nghò neân xeùt laïi 
chöông trình caûi toå cuûa Hartz nhaèm muïc ñích taêng möùc 
ñoä soá tieàn ñöôïc pheùp laøm theâm leân cuõng nhö muoán ñònh 
nghóa roõ raøng ñaâu laø giôùi haïn moät coâng vieäc khoâng theå 
chaáp nhaän ñöôïc (Unzumutbarkeit), nhöng... ñieàu khoâng 
theå traùnh khoûi laø qua chöông trình caûi toå cuûa Hartz nhieàu 
ngöôøi thaát nghieäp laâu naêm seõ gaëp vaøi khoù khaên vaø coù 
khoaûng 500 ngaøn ngöôøi seõ bò maát quyeàn höôûng tieàn trôï 
caáp thaát nghieäp loaïi II (ALG II), chæ naèm ôû möùc ñoä cao 
nhö trôï caáp xaõ hoäi maø thoâi! 
  
� Ñoøi hoûi phaûi coù hoà sô tín ñoà Hoài giaùo  
 
Berlin:  Chuû tòch nghieäp ñoaøn caûnh saùt GdP, Konrad 
Freiberg, ñoøi hoûi laø caàn phaûi coù moät heä thoáng soá lieäu ñoái 
vôùi caùc tín ñoà Hoài giaùo cho toaøn lieân bang Ñöùc, nhaèm 
muïc ñích choáng laïi nhöõng keû quaù khích nhö tröôøng hôïp 
nhaø truyeàn giaùo höõu khuynh Metin Kaplan ôû Koeln. 
Frieberg ñaõ noùi qua nhaät baùo Bild raèng söï baûo veä veà soá 
lieäu ñaõ ngaên caûn sôû an ninh quoác gia treân phöông dieän 
thu thaäp nhöõng nhaän thöùc cuõng nhö söû duïng kieán thöùc 
cuûa mình ñeå ñaùnh giaù khoaûng 270 tín ñoà Hoài giaùo quen 
thuoäc ôû Ñöùc. Cô quan baûo veä Hieán Phaùp, cô quan Tình 
Baùo vaø Caûnh Saùt phaûi ñöôïc pheùp xem xeùt laïi taát caû 
nhöõng hoà sô cuûa caùc tín ñoà Hoài giaùo. Frieberg nhaán 
maïnh, phöông thöùc “saùnh vai nhau“ nhö töø tröôùc ñeán nay 

ñaõ ngaên chaän söï theo doõi thaønh phaàn naøy vaø vì theá keát 
quaû chaúng ñi ñeán ñaâu. 
Toång Tröôûng Noäi Vuï tieåu bang Niedersachsen, oâng Uwe 
Schuenemann CDU ñoøi hoûi caàn phaûi coù bieän phaùp baét 
giam vaø chuyeän kieän tuïng tröôùc toøa aùn phaûi ñöôïc giôùi 
haïn laïi xuoáng möùc toái thieåu nhö trong tröôøng hôïp 
Kaplan, haàu töø ñoù môùi coù theå truïc xuaát Kaplan nhanh 
choùng ra khoûi nöôùc Ñöùc ñöôïc, lyù do laø döïa theo luaät 
phaùp hieän haønh cuûa Ñöùc, neáu Kaplan thaát baïi khi khaùng 
aùn, y vaãn coøn cô hoäi kieän leân toøa aùn toái cao vaø xa hôn 
nöõa, Kaplan coù theå noäp ñôn kieän tröôùc Toøa AÙn Nhaân 
Quyeàn thuoäc Quoác Hoäi Lieân AÂu, vì nhö chuùng ta ñaõ bieát, 
Giaùo chuû Kaplan ñaõ nhôø luaät sö choáng aùn khi bò truïc xuaát 
khoûi Ñöùc vaø qua ñoù ñöôïc pheùp taïm dung ôû Ñöùc cho ñeán 
ngaøy 27.07.04 nhöng haøng ngaøy y phaûi ñeán trình dieän taïi 
Sôû Ngoaïi Kieàu! 
 
� Thaát nghieäp Ñöùc giaûm nheï  
 
Nuernberg:  Tyû soá thaát nghieäp Ñöùc giaûm bôùt 0,1% 
xuoáng coøn 10,2%, nhöng kinh teá Ñöùc chöa ñuû söùc hoài 
sinh ñeå coù theå taïo theâm nhieàu choã laøm! Theo tin Toång 
Cuïc Lao Ñoäng cho bieát thì soá ngöôøi thaát nghieäp giaûm 
nheï trong thaùng saùu vöøa qua. Hieän taïi treân toaøn nöôùc 
Ñöùc coù 4.233 trieäu ngöôøi thaát nghieäp, tính ra giaûm bôùt 
59.000 so vôí thaùng 5.2004 vaø 25 ngaøn ít hôn so vôùi 
cuøng thôøi ñieåm cuûa naêm 2003. Rieâng taïi Taây Ñöùc soá 
ngöôøi thaát nghieäp töø thaùng 5.2004 sang thaùng 6.2004  
giaûm ñi 40,8 ngaøn vaø ôû Ñoâng Ñöùc giaûm ñöôïc 19 ngaøn vaø 
ôû Ñoâng Ñöùc (DDR cuõ) noùi rieâng coù taát caû 1,565 trieäu 
ngöôøi thaát nghieäp. Tuy nhieân, neáu keå luoân soá ngöôøi thaát 
nghieäp ñang haøm thuï trong nhöõng bieän phaùp thöïc taäp (vì 
keå töø ñaàu naêm 2004 naøy hoï khoâng  bò tính vaøo toång soá 
ngöôøi thaát nghieäp ôû Ñöùc!) thì soá ngöôøi thaát nghieäp taêng 
theâm 61.900 so vôùi thaùng 6.2003.  
 
� Treû con Ñöùc ngaøy caøng phì  
 
Berlin:  Boä Tröôûng tieâu thuï lieân bang Ñöùc, baø Renate 

Kuenast (Xanh), trong 
moät baûn tuyeân boá cuûa 
chính phuû taïi Quoác Hoäi 
ñaõ leân tieáng caûnh giaùc 
veà söï beùo phì cuûa treû 
con vaø thanh thieáu nieân 
Ñöùc. Nhieàu chuyeân gia 
coøn noùi coù leõ ñaây laø moät 
dòch teã (Epidemie). 
Cöù moät trong ba thanh 
thieáu nieân coù dö troïng 
löôïng (Uebergewicht), 
khoaûng 8% mang bònh 

dö môõ trong cô theå (adipoes). Haäu quaû söï dö troïng löôïng 
hay beùo phì laø soá tieàn phaûi boû ra ñeå lo chöõa trò hai caên 
beänh naøy toån thaát ñeán 71 tyû Euro. Theå thao hay aên uoáng 
ñuùng ñaén (gesunde Ernaehrung) laø nhöõng bieän phaùp coù 
theå ngaên chaän hay thay ñoåi ñöôïc hai trieäu chöùng noùi 
treân. Theo baø Kuenast, söùc khoûe laø caùi voán quan troïng 
khôûi ñaàu trong cuoäc soáng! 
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� Pheùp chính taû môùi cuaû Ñöùc seõ coù hieäu löïc keå 
töø ngaøy 01.08.2005  
 
Berlin:  Ñuùng nhö döï tính, söï caûi toå veà pheùp chính taû 
Ñöùc ñaõ ñöôïc Nghò Hoäi Toång Tröôûng Giaùo Duïc caùc tieåu 
bang ñoàng nhaát thoâng qua taïi Mainz vaøa ngaøy 
03.06.2004.  
Nhö baøø Doris Ahnen SPD, Toång Tröôûng Giaùo Duïc bang 
Rheinland-Pfalz vaø ñöông kim Chuû tòch Nghò hoäi Toång 
Tröôûng Giaùo Duïc caùc tieåu bang Ñöùc cho bieát thì söï caûi toå 
noùi treân ñaõ ñöa ra nhöõng thay ñoåi môùi veà caùch vieát cuõng 
nhö nhieàu töï do hôn trong söï choïn löïa loái vieát nhöõng chöõ 
gheùp.  
Nhöõng ngöôøi choáng ñoái lôïi duïng dòp nghò hoäi naøy leân 
tieáng chæ trích vaø ñoøi hoûi neân huûy ñi vaøi phaàn trong nhöõng 
ñeà nghò ñaõ coù töø 5 naêm nay lieân quan ñeán söï caûi toå pheùp 
chính taû noùi treân nhöng ñaõ bò nghò hoäi phuû quyeát. Qua 
chaáp thuaän cuûa nghò hoäi, söï caûi toå pheùp chính taû Ñöùc seõ 
coù hieäu löïc keå töø  1.8.2005 taïi caùc tröôøng hoïc cuõng nhö 
ôû Ñaïi Hoïc Ñöùc. Hoïc sinh, sinh vieân vaø daân Ñöùc noùi 
chung coù quyeàn töï do löïa choïn vieát nhöõng chöõ gheùp nhö 
yù mình, ví duï coù theå vieát “Leid tun“ rôøi nhau hay “leidtun“ 
chung vôùi nhau vaø caû hai ñeàu ñuùng. Trong tröôøng hôïp 
nhö chöõ  “allein stehend“ hay laø “Ratsuchend“ chaúng haïn 
thì loái vieát cuõ vaãn coøn coù giaù trò. Nhöng ta cuõng coù theå 
vieát theo loái môùi laø “alleinstehend“ hay “ratsuchend“. 
 
� Khoâng nhaän traû tieàn baèng theû EC-Karte treân 
xe löûa 
 
Berlin:  Sôû Hoûa Xa Ñöùc vöøa cho bieát laø keå töø ngaøy 
01.8.2004 trôû ñi hoï seõ khoâng nhaän traû tieàn mua veù ñi taøu 
treân xe löûa baèng theû EC-Karte. Lyù do maø hoûa xa phaûi ñi 
tôùi bieän phaùp naøy laø vì nhaân vieân kieåm soaùt veù chöa coù 
ñuû phöông tieän Online ñeå kieåm soaùt theû EC-Karte neân 
nhö baùo daønh cho coâng nhaân vieân Sôû Hoûa Xa ñaõ loan 
tin, trong quaù khöù ñaõ ñöa ñeán moät söï thieáu huït taøi chaùnh 
leân ñeán haøng trieäu Euro. Tuy nhieân, trong töông lai haønh 
khaùch vaãn coù theå tieáp tuïc mua veù treân xe löûa nhöng phaûi 
traû baøng tieàn maët hay baèng theû tín duïng (Kreditkarte). 
Ngoaøi ra neáu ai  mua veù ôû caùc quaày (Schalter) taïi nhaø ga 
thì khaùch haøng cuõng coù theå traû baèng EC-Karte nhö xöa 
nay. 
 
� Thoâng qua thoaû hieäp chính saùch di daân 
 
Berlin:  Sau gaàn 5 naêm tranh chaáp, caõi coï dai daúng, 
hoâm 30.6.04 vöøa qua, ñuùng nhö söï chôø ñôïi, UÛy ban Hoøa 
giaûi Löôõng vieän (giöõa Bundestag vaø Bundesrat) Ñöùc ñaõ 
thoûa hieäp veà chính saùch di daân do lieân minh caàm quyeàn 
vaø khoái ñoái laäp soaïn thaûo, moät söï caûi toå coù theå noùi laø 
hoaøn toaøn ñoåi môùi lieân quan ñeán Luaät Ngoaïi Kieàu Ñöùc. 
Hoâm 09.7.2004, sau khi ñöôïc Quoác Hoäi Ñöùc thoâng qua, 
Thöôïng vieän Ñöùc cuõng ñaõ chuaån y thoûa hieäp noùi treân vaø 
nhö vaäy luaät di daân môùi naøy seõ coù hieäu löïc keå töø thaùng  
01.2005.  
Luaät môùi naøy giôùi haïn vaán ñeà di daân lao ñoäng. Ñaïo luaät 
aán ñònh ngöng tuyeån moä (Anwerbestopp) nhöõng ngheä 

nhaân coù trình ñoä trung caáp hay keùm hôn cuõng nhö ñöôïc 
pheùp cöùng raén hôn ñoái vôùi nhöõng thaønh phaàn ñöôïc xem 
laø nguy hieåm. Qua luaät di daân môùi naøy Ñöùc coù theå truïc 
xuaát nhanh choùng hôn thaønh phaàn ngoaïi quoác lieân can 
ñeán caùc toå chöùc khuûng boá. Ngöôïc laïi, luaät baûo veä ngöôøi 
tî naïn ñöôïc tu chænh vaø caûi tieán hôn, chaúng haïn ñöôïc 
xeáp vaøo thaønh phaàn nhöõng ngöôøi tî naïn goàm nhöõng 
ngöôøi bò phaân bieät veà giôùi tính hay bò truy naõ vì chuûng 
toäc. 
Trong töông lai, kieàu daân (Einwanderer) ñeán Ñöùc coù 
quyeàn ñoøi hoûi theo hoïc caùc khoaù Ñöùc ngöõ vaø khoùa giaûng 
daïy hoäi nhaäp vaøo xaõ hoäi Ñöùc. Boä Tröôûng Noäi Vuï Ñöùc, 
oâng Schily, coøn nhaán maïnh vaø cho bieát qua nhaät baùo die 
Welt raèng “taát caû nhöõng ngöôøi ngoaïi quoác thöôøng truù vaø 
sinh soáng ôû Ñöùc caàn phaûi bieát tieáng Ñöùc. Neáu ai muoán 
soáng taïi ñaây maø khoâng chòu theo hoïc nhöõng khoùa Ñöùc 
ngöõ do chính phuû taøi trôï thì seõ bò haïn cheá quyeàn cö truù 
cuûa nöôùc Ñöùc daønh cho hoï“. 
 
� Kyû ngheä Ñöùc ñoøi giaûm bôùt 1 tuaàn leã nghæ 
thöôøng nieân  
 
Berlin:  Qua baùo Neuen Osnabruecker Zeitung, Chuû tòch 
Hieäp hoäi Kyõ ngheä Ñöùc BDI (Bundesverband der 
Deutschen Industrie), Michael Rogowski, leân tieáng noùi 

raèng thôøi gian lao 
ñoäng laâu hôn laø moät 
chuyeän raát caàn thieát 
cho nöôùc Ñöùc vaø ñeà 
nghò neân giaûm bôùt ñi 
moät tuaàn leã nghæ 
thöôøng nieân. Nghæ 
laøm vieäc (Urlaub) coù 
theå laø ñeà taøi chính 

lieân quan ñeán thôøi gian laøm vieäc, lyù do laø vôùi toång soá 42 
ngaøy nghæ trong naêm (keå caû nhöõng ngaøy leã!) nöôùc Ñöùc 
chieám moät vò trí raát cao treân toaøn caàu. Ngoaøi ra, oâng 
Rogowski coøn ñoøi hoûi theâm laø toaøn boä luaät baûo veä sa thaûi 
coâng nhaân vieân neân giaûm xuoáng coøn 4 tuaàn thoâi. Beân 
caïnh ñoù cuõng neân nôùi loûng nhöõng ñieàu luaät lieân quan 
ñeán giôø laøm vieäc vaø löông boång. 
 
Qua ñaøi truyeàn hình ARD, Toång thö kyù CDU, oâng Lauren 
Mayer ñaõ leân tieáng khöôùc töø ñoøi hoûi cuûa Rogowski cuõng 
nhö khoâng ñoàng yù yeâu caàu coâng nhaân vieân phaûi laøm vieäc 
50 giôø/tuaàn, vieäc maø Mayer cho raèng ñaây laø moät yù nghó 
ñieân roà! Trong khi ñoù, oâng Hartz, thaønh vieân thuoäc Hoäi 
ñoàng laõnh ñaïo haõng VW thì laïi cho raèng chuyeän laøm 50 
giôøi/tuaàn tuøy theo töøng tröôøng hôïp coù theå thöïïc hieän 
ñöôïc. Theo Hartz, moãi naêm coâng nhaân vieân coù theå laøm 
theâm hay ít hôn 400 giôø vaø soá giôø naøy phaûi ñöôïc san 
baèng sau ñoù. OÂng Hartz coøn noùi theâm qua nhaät baùo Bild, 
tuøy tröôøng hôïp, neáu coù ngöôøi phaûi laøm vieäc 50 giôø/tuaàn, 
thì ñieàu ñoù chaúng coù gì laø xaáu caû! 
 

� SPD suùt giaûm chæ coøn 25%  
 
Berlin:  Sö uûng hoä ñaûng SPD, gaàn hai naêm sau kyø baàu 
cöû Quoác Hoäi vaøo 09.2002 ngaøy caøng suùt giaûm. Thöôùc ño 
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veà tình traïng chính trò cuûa ñaûng SPD qua cuoäc thaêm doø yù 
kieán cuûa ñaøi truyeàn hình ZDF môùi ñaây cho thaáy laø ñaûng 
SPD suùt nhieàu so vôùi thaùng tröôùc, chæ coøn ñoä 20% soá cöû 
tri Ñöùc uûng hoä SDP maø thoâi, khoâng hôn ñaûng Xanh 
(16%) bao nhieâu. Ngay caû Thuû Töôùng G. Schroeder 
cuõng khoâng coøn ñöôïc uûng hoä nhö luùc oâng ta thaéng cöû 
Quoác hoäi Ñöùc vaøo muøa thu 2002 tröôùc ñaây. Neáu baây giôø 
baàu cöû Quoác Hoäi Ñöùc thì keát quaû baàu cöû seõ nhö sau: 
SPD: 25% (-2%); Xanh: 12%; CDU / CSU : 46%; FDP: 
7% vaø; PDS: 5%  
Theo keát quaû cuoäc thaêm doø yù kieán cuûa vieän nghieân cöùu 
veà baàu cöû Mannheimer Forschungsgruppe thì coù 51% 
cho bieát raèng hoï thaáy chöông trình caûi toå Hartz IV, ñöôïc 
saùt nhaäp chung laïi thaønh moät töø tieàn trôï caáp xaõ hoäi vaø 
thaát nghieäp thaønh ALG II, laø ñuùng; 42% noùi laø sai vaø coù 
7% thì khoâng coù yù kieán gì caû. 
Ngoaøi ra, 29% daân chuùng Ñöùc coøn cho bieát laø lieân minh 
caàm quyeàn Xanh-Ñoû ñang laøm vieäc toát nhöng laïi coù ñeán 
67% cöû tri thì cheâ chính phuû ñöông nhieäm. Qua cuoäc 
thaêm doø yù kieán noùi treân, daân Ñöùc coøn noùi raèng hoï cuõng 
chaúng tin caäy gì vaøo caùc ñaûng phaùi ñoái laäp, coù 27% tin 
raèng khoái ñoái laäp seõ khaù hôn neáu caàm quyeàn, 11% nghó 
raèng teäâ hôn chính quyeàn Xanh-Ñoû vaø phaàn ñoâng, 59% 
cho raèng khoâng coù söï khaùc bieät naøo caû! 
 
� Telekom phaûi caét soá  ñieän thoaïi 0190   
 
Frankfurt/Main:  Haõng ñieän thoaïi phaûi caét ñöôøng daây 
ñieän thoaïi giaù quaù ñaét mang soá 0190 sau moät tieáng ñoàng 
hoà! Ñaây laø keát quaû baûn aùn cuûa toøa aùn toái cao Frankfurt 
(Hoà sô soá Aktz. 3 U 13/ 03). Moät khaùch haøng cuûa coâng ty 
ñieän thoaïi Telekom ñuùng ra phaûi traû 5.000 Euro cho ba 
laàn ñieän thoaïi qua soá 0190 noùi treân nhöng toaø aùn 
Frankfurt ñaõ xöû laø chæ phaûi traû tieàn ñieän thoaïi cho 1 giôø 
ñoàng hoà thoâi, tính ra côõ 116 Euro, lyù do theo toøa aùn laø 
coâng ty ñieän thoaïi coù boån phaän phaûi baûo veä khaùch haøng 
mình tröôùc moät phí toån quaù cao, ngoaøi söï döï tính cuûa hoï. 
 
� UNHCR noùi Cap Anamur vi phaïm luaät   
 
Genf/Koeln:  Cao uyû Tî naïn Lieân Hieäp Quoác UNHCR 
baøy toû söï ngaïc nhieân khi taøu Cap Anamur cuûa Ñöùc caäp 
beán ôû Malta nhöng hoaøn toaøn khoâng ñeà caäp gì ñeán ngöôøi 
tî naïn treân taøu! Cao uûy Tî naïn UNHCR cho bieát, ñuùng 
ra, con taøu cöùu ngöôøi tî naïn “Cap Anamur“ ñaõ coù theå 
ñöa 37 ngöôøi tî naïn vaøo ñaát lieàn khi caäp beán ôû Malta, 
nhöng ñoaøn thuûy thuû taøu ñaõ im laëng, khoâng noùi gì ñeán 
nhöõng haønh khaùch töø Phi Chaâu maø Cap Anamur ñang 
chôû treân taøu vaø nhö vaäy thuûy thuû ñoaøn ñaõ vi phaïm caùc 
tieâu chuaån quoác teá. 
Chính quyeàn YÙ ñaõ phaûn öùng maïnh meõ vaø baét giöõ vò 
thuyeàn tröôûng Stefan Schmidt, vò só quan phuï taù (Erster 
Offizier) Vladimir Daschkewitsch vaø chuû taøu Cap Anamur 
laø oâng Elias Bierdel. Coøn haønh khaùch thì ñöôïc ñöa vaøo 
traïi chuyeån tieáp daønh cho ngöôøi tî naïn. Theo phaùt ngoân 
vieân cuûa UNHCR cho bieát thì treân phöông dieän phaùp lyù, 
raát ö phöùc taïp neân chöa theå traû lôøi ñöôïc laø quoác gia naøo 
seõ phuï traùch, quaûn trò soá ngöôøi tî naïn noùi treân. Tuy 
nhieân, Cao uûy raát caûm ôn khi hay YÙ ñaõ toûù thaùi ñoä cho 

bieát YÙ seõ ñaët vaán ñeà nhaân ñaïo leân haøng ñaàu. Cuõng theo 
tin cuûa UNHCR, taøu Cap Anamur tình côø ñaõ khaùm phaù ra 
“37 ngöôøi tî naïn Phi Chaâu“ treân bieån Ñiïa Trung Haûi 
(Mittelmeer) vaøo ngaøy 20.6.2004 vaø cöùu vôùt hoï leân taøu. 
Cuoái cuøng, ngaøy 12.07.2004 vöøa qua, sau ba tuaàn bò töø 
choái khoâng cho vaøo haûi phaän YÙ, lyù do vieän daãn laø Cap 
Anamur ñaõ caäp beán ôû Malta neân phaûi ñeä ñôn xin tî naïn 
taïi ñaây, chính quyeàn YÙ ñaõ cho pheùp taøu Cap Anamur caäp 
beán caûng Sizilien. Vì  Cap Anamur vaø thuûy thuû ñoaøn ñaõ 
im laëng khoâng noùi laø taøu coù chôû ngöôøi tî naïn neân nhö ñaøi 
truyeàn hình N-TV loan baùo, YÙ leân aùn ba ngöôøi bò baét giöõ 
keâ treân laø “ñöa ngöôøi tî naïn xaâm nhaäp baát hôïp phaùp" 
(Schleuser)“. Trong khi ñoù thì phaùt ngoân vieân Boä Noäi Vuï 
Ñöùc, oâng Rainer Lingenthal leân tieáng ôû Baù Linh vaø khaúng 
ñònh raèng 37 ngöôøi ñöôïc taøu Cap Anamur vôùt ôû gaàn haûi 
phaän cuûa YÙ neân khoâng theå laøm ñôn xin tî naïn ôû Ñöùc 
ñöôïc vaø chæ xin pheùp ñöôïc tî naïn taïi YÙ maø thoâi! Ñöùc chæ 
cho nhöõng ai tî naïn khi hoï ñeán “haûi phaän“ cuûa Ñöùc! 
Cuõng töø thuû ñoâ Baù Linh, chính quyeàn Ñöùc ñaõ leân tieáng 
yeâu caàu YÙ traû töï do ngay cho Bierdel vaø baø Boä Tröôûng 
Phaùt Trieån Ñöùc, Wieczorek-Zeul coøn noùi theâm raèng YÙ 
khoâng theå baét giöõ Bierdel khi maø oâng ta chæ muoán cöùu 
ngöôøi thoâi! Hoâm thöù saùu 16.7.2004, chính phuû YÙ ñaõ ñoàng 
yù traû töï do cho Bierdel, Thuyeàn tröôûng vaø Só quan phuï taù, 
nhöng nhöõng ngöôøi naøy chöa ñöôïc pheùp ñaët chaân ñeán 
nöôùc YÙ khi chöa coù phaùn quyeát cuûa Toøa aùn. Rieâng chieác 
taøu Cap Anamur coøn giöõ laïi . 
 
� Ñöùc truïc xuaát Motassadeq vaø Mzoudi  
 
Hamburg:  Sôû Ngoaïi Kieàu Hamburg ñaõ ban haønh leänh 
truïc xuaát hai teân nghi can laø nhöõng teân khuûng boá naèm 
vuøng lieân quan ñeán vuï khoâng taëc ngaøy 11.09.2001 taïi Myõ 
tröôùc ñaây cuõng nhö cho bieát laø ñaõ gôûi vaên kieän ñeán 
Motassadeq vaø Mzoudi vaøo ngaøy 12.07.2004. Lyù do vieän 
daãn laø söï nguy hieåm ñaëc bieät cuûa Motassadeq, ngöôøi Ma 
Roác. Döõ kieän khaù roõ raøng laø Mounir El Mostassadeq vaø 
Abdelghani Mzoudi ñaõ hoã trôï cho nhöõng teân khuûng boá 
treân toaøn theá giôùi vaø nhö vaäy ñaõ laøm xaùo troän neàn an 
ninh noäi ñòa Ñöùc. 
Tuy nhieân caû hai chæ coù theå bò truïc xuaát ra khoûi nöôùc Ñöùc 
sau khi söï xeùt xöû cuûa toaø aùn ñoái vôùi hai bò can naøy keát 
thuùc noäi trong voøng naêm 2004 naøy. Toång Tröôûng Noäi Vuï 
Hamburg cho bieát theâm ñaây laø keát quaû cuï theå döïa treân 
caên baûn cuûa söï caûi toå luaät di daân vöøa ñöôïc Thöôïng vieän 
Ñöùc chuaån y hoâm 09.7.2004 vaø seõ coù hieäu löïc keå töø ñaàu 
thaùng gieâng 2005. Luaät sö cuûa hai ngöôøi Ma Roác 
Motassadeq vaø Mzoudi cho bieát laø hoï seõ laøm thuû tuïc toá 
tuïng choáng laïi leänh truïc xuaát cuûa Sôû Ngoaïi Kieàu 
Hamburg ñoái vôùi thaân chuû hoï.  
 
Söu taàm vaø phieân dòch töø caùc baùo der Spiegel, SZ, AZ, 
TZ, Bild, FAZ, die Welt, Handelsblatt, Focus, N-TV....  
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TTiinn  

TThh‰‰    

GGii§§II  
 
                            Phan  Ng†c 

 
 MÏ: ñiŠu tra ki‹u MÏ 
Bi‰t công nhÆn sai lÀm và khi‰m khuy‰t là m¶t vinh d¿ 

cho các ch‰ Ç¶ dân chû, ª Çây là ch‰ Ç¶ dân chû MÏ. 
 Ñy ban ÇiŠu tra lÜ«ng Çäng vŠ vø 11.9.01 vØa trình bày 

bän báo cáo sau 19 tháng làm viŒc là m¶t ví dø Çi‹n hình. 
H‰t sÙc khách quan, Ñy Ban phân phát nhiŠu giÃy khi‹n 
trách, m¶t ít giÃy khen cho hai chính quyŠn Clinton và Bush. 
HÒ sÖ ÇiŠu tra gÀn 600 trang là bän cáo trång nghiêm kh¡c 
liên quan Ç‰n nhà nÜ§c liên bang, cÖ quan cänh sát, an 
ninh, các nhà lãnh Çåo Dân Chû cÛng nhÜ C¶ng Hòa. 

 DÜ§i áp l¿c cûa QuÓc h¶i, m¶t Ñy ban ÇiŠu tra ÇÜ®c b° 
nhiŒm và gÒm 5 lãnh tø C¶ng Hòa, 5 lãnh tø Dân Chû, dÜ§i 
s¿ h‡ tr® cûa 80 chuyên viên và các nhà luÆt h†c, hoåt Ç¶ng 
và chÃt vÃn 1.000 ngÜ©i trong và ngoài nÜ§c. Bän báo cáo 
ÇÜ®c tung ra gi»a mùa vÆn Ç¶ng bÀu cº. Và ch¡c ch¡n các 
Ùng cº viên T°ng ThÓng së l®i døng tÓi Ça, rút ra nh»ng l®i 
th‰ tØ bän báo cáo nÀy. ñ¥c biŒt là Ùng cº viên Dân Chû 
John Kerry lš luÆn là chính quyŠn Clinton có m¶t cái nhìn rõ 
ràng vŠ mÓi nguy hi‹m Al Quaida và trái v§i s¿ kh£ng ÇÎnh 
cûa TT. Bush, Saddam Hussein không dính dáng gì Ç‰n Bin 
Laden. 

 Nh»ng ÇiŠu quan tr†ng không n¢m ª ch‡ Ãy. 5 nhà lãnh 
tø Dân Chû và 5 nhà lãnh tø C¶ng Hòa muÓn sº døng quá 
khÙ Ç‹ d¿ ki‰n tÜÖng lai cûa cu¶c chi‰n tranh chÓng khûng 
bÓ HÒi Giáo- h† nhÃn månh Ç‰n ÇiŠu nÀy hÖn là dùng nó Ç‹ 
thanh minh, Ç‹ thanh toán lÅn nhau. Trên bình diŒn nÀy, Ñy 
ban ÇiŠu tra nhÃn månh là Hoa ThÎnh ñÓn Çã sº døng 
nh»ng phÜÖng pháp th©i chi‰n tranh lånh Ç‹ chÓng låi m¶t 
mÓi nguy hi‹m hoàn toàn m§i mÈ và Ñy ban tung ra m¶t s¿ 
tranh luÆn càng cÃp bách hÖn vì b¶ máy an ninh MÏ hoåt 
Ç¶ng loån nhÎp m¶t cách trÀm tr†ng. GuÒng máy an ninh Çã 
mª tung thành nhiŠu b¶ phÆn cånh tranh v§i nhau và NgÛ 
Giác ñài chi‰m phÀn to nhÃt. ñiŠu nÀy cÛng có nghïa là tÃt 
cä các hoåt Ç¶ng, Ç©i sÓng xã h¶i dân chû chÜa ÇÜ®c ÇÜa 
lên bàn cân v§i s¿ cân b¢ng t‰ nhÎ nhÜng h‰t sÙc quan 
tr†ng gi»a t¿ do và cÜ«ng ép và ÇiŠu nÀy Çã dÅn Ç‰n m¶t 
vài vø lŒch låc trÀm tr†ng. 

 Ñy ban ÇiŠu tra xác nhÆn "Nhà nÜ§c Çã thÃt båi trong 
công cu¶c bäo vŒ dân t¶c" ÇÒng th©i cung cÃp nh»ng 
phÜÖng hÜ§ng Ç‹ trong tÜÖng lai nh»ng thäm kÎch nhÜ vø 
thäm kÎch 11.9.2001 không còn cÖ h¶i tái diÍn. Ñy ban còn 
kêu g†i Çäng Dân Chû cÛng nhÜ Çäng C¶ng Hòa cùng nhau 

Çoàn k‰t hÜ§ng vŠ s¿ nghiŒp chung, làm cho quÓc gia v»ng 
ch¡c hÖn.  

 Các nhà lãnh Çåo Çang ÇÙng trÜ§c trách nhiŒm cûa 
mình. H† không th‹ nói h† không bi‰t gì cÛng nhÜ h† không 
th‹ Än núp sau hàng rào š thÙc hŒ. H† phäi chÙng tÕ h† "có 
trí tÜªng tÜ®ng, có ÇÜ©ng lÓi rõ ràng, có khä næng và tài 
quän lš". 

 
� T°ng ThÓng Reagan, ngÜ©i xô nhào "Ç‰ quÓc 

Ác" 
Làm T°ng ThÓng MÏ tØ 1980 Ç‰n 1989, Ronald Reagan 

mÃt ngày 05-6-2004 th† 93 tu°i. Trong lÎch sº MÏ th‰ k› 20, 
ông là ngÜ©i Çã mang låi niŠm tin cho dân t¶c, th°i lên m¶t 
luÒng gió låc quan trên quÓc gia, thúc ÇÄy chi‰n tranh lånh 
mau chóng chÃm dÙt. 

 Ông n°i danh vì tØ ng» "Ç‰ quÓc Ác" và tØ ng» nÀy tóm 
t¡t tÃt cä chính sách cûa ông trÜ§c Liên Xô. LÀn ÇÀu tiên 
sau chi‰n tranh ViŒt Nam và dÜ§i s¿ lãnh Çåo cûa Reagan, 
Hoa ThÎnh ñÓn h‡ tr® tr¿c ti‰p các l¿c lÜ®ng chÓng C¶ng 
thoát khÕi quÏ Çåo cûa ñiŒn CÄm Linh, vÛ trang kháng 
chi‰n A Phú Hãn, Somalie, Angola, phong trào Contras ª 
Nicaragua. Tuy nhiên ông phåm sai lÀm trong vÃn ÇŠ Iran 
Gate và coi nhË mÓi nguy hi‹m HÒi Giáo c¿c Çoan. 

 LÀn ÇÀu tiên sau chi‰n tranh ViŒt Nam, MÏ lÆt ngÜ®c 
tình th‰, ÇÄy lui hình änh m¶t quÓc gia dân chû y‰u th‰ 
trÜ§c phong trào C¶ng Sän quÓc t‰. TØ Çây, MÏ phän công 
và s¿ phän công nÀy mang tính chÃt quy‰t ÇÎnh, phän công 
trên lãnh v¿c vÛ trang. 

 VØa nhÆm chÙc, Reagan lên ti‰ng Çánh giá Liên Xô là 
m¶t Ç‰ quÓc sÓng ngoài vòng pháp luÆt, s¤n sàng phåm bÃt 
cÙ t¶i ác nào, nói dÓi, gian lÆn Ç‹ Çåt møc Çích. Ông hÙa 
hËn phóng ra m¶t thách thÙc tinh thÀn ÇÓi v§i Liên Xô. Do 
Çó, chû quyŠn Reagan Çeo Çu°i hai møc tiêu: Chi‰n ÇÃu 
chÓng áp l¿c ÇÎa lš chi‰n lÜ®c cûa Liên Xô cho Ç‰n khi nào 
s¿ bành trÜ§ng cûa Liên Xô t¡c nghën; sau Çó Çäo ngÜ®c 
th‰ c©, tung ra chÜÖng trình tái vÛ trang Ç‹ ch¥n ÇÙng bÜ§c 
ti‰n cûa Liên Xô trên con ÇÜ©ng tìm ki‰m m¶t l®i th‰ chi‰n 
lÜ®c Ç‹ rÒi trª thành m¶t thÃt l®i. 

 Khác v§i các vÎ tiŠn nhiŒm, Reagan cäm thÃy ch‰ Ç¶ 
Liên Xô Çang bÜ§c sang m¶t ngõ rë quan tr†ng. Ông tung ra 
thách thÙc chåy Çua vÛ trang mà Liên Xô không th‹ b¡t. 
Cu¶c chåy Çua vÛ trang nÀy không nh»ng diÍn ti‰n trên 
phÜÖng diŒn sÓ lÜ®ng mà còn trên phÜÖng diŒn phÄm chÃt. 
ñây là tÃt cä nh»ng š nghïa cûa chi‰n tranh vì sao. Và Liên 
Xô Çành bó tay vì nŠn kinh t‰ suy søp và lãnh v¿c kÏ thuÆt 
chÜa hiŒn Çåi, chi‰n tranh lånh chÃm dÙt, phÀn l§n vì chính 
quyŠn Reagan gây áp l¿c månh ÇÓi v§i hŒ thÓng Liên Xô. 

 ChÓi bÕ chû thuy‰t Breinev theo Çó ngÜ©i ta không th‹ 
xét låi ÇÜ©ng lÓi cûa chû nghïa C¶ng Sän, chi‰n lÜ®c cûa 
T°ng ThÓng Reagan diÍn ra m¶t niŠm tin ch¡c là ngÜ©i ta 
không nh»ng có th‹ ngæn chÆn mà còn có th‹ Çánh gøc chû 
nghïa C¶ng Sän. 

 
� Bill Clinton trª lên sân khÃu 
HÒi kš cûa c¿u T°ng ThÓng Clinton Çang khÖi bùng lên 

m¶t cu¶c tranh luÆn chính trÎ. V§i t¿a ÇŠ "ñ©i SÓng Cûa 
Tôi", v§i 1,5 triŒu cuÓn phát hành lÀn ÇÀu, v§i 10 triŒu Çô-la 
Ùng trÜ§c cho tác giä, tác phÄm nÀy ÇÜ®c tung ra thÎ trÜ©ng 
kèm theo m¶t cu¶c vÆn Ç¶ng gi§i thiŒu. ñiŠu nÀy Çang 
choán h‰t cÖ quan thông tin truyŠn tin trong nhiŠu ngày. 

 Nh»ng l©i tuyên bÓ cûa Clinton và các ÇÓi thû Çã khÖi låi 
s¿ chåm trán gi»a cánh tä cÃp ti‰n và cánh h»u bäo thû. 
Trong các bu°i nói chuyŒn trên Çài truyŠn hình, Clinton 
nhÆn ÇÎnh thû tøc bu¶c t¶i ông do QuÓc h¶i MÏ thông qua 
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nhÜ m¶t ÇiŠu gì không chánh Çáng; trái låi ông xem Çó là 
m¶t huy chÜÖng danh d¿ cho ông, ông cäm thÃy t¿ hào vì 
ông không chÎu tØ chÙc. Còn cái s¿ viŒc mang Ç‰n cho ông 
không bi‰t bao nhiêu phiŠn toái nhÜ câu chuyŒn Monica 
Lewinsky là m¶t viŒc làm không th‹ bào ch»a vŠ m¥t Çåo 
ÇÙc. Ông xem nó là Çi‹m y‰u hèn cûa bän thân. 

 ñ©i sÓng riêng tÜ cûa ông chi‰m m¶t phÀn quan tr†ng 
nhÜ tu°i thÖ ª Arkansas, quan hŒ v§i v® con sau vø tai ti‰ng 
Lewinsky, tuy nhiên tác phÄm còn nêu lên m¶t vài ÇŠ tài bàn 
cãi vŠ m¥t chính trÎ. Nh»ng nhà bình luÆn t¿ hÕi Clinton có 
trách nhiŒm nào trong vø khûng bÓ 11.9.2001. S¿ trä ÇÛa 
nhË nhàng sau vø mÜu sát tòa ñåi sÙ MÏ ª Kenya và 
Tanzanie (1998) có th‹ khuy‰n khích Bin Laden chuÄn bÎ 
các vø mÜu sát khác? LÀm låc trong Ç©i sÓng riêng tÜ có th‹ 
làm cho ông mÃt m¶t phÀn uy quyŠn cÀn Ç‰n Ç‹ thuy‰t 
phøc quÓc gia nên mª m¶t cu¶c chi‰n tranh chÓng Al 
Quaida ª A Phú Hãn mà T°ng ThÓng G.W. Bush th¿c hiŒn 
3 næm sau? 

 Báo cáo cûa Ñy ban ÇiŠu tra vø 11.9.2001 tÕ ra nghiêm 
kh¡c v§i Clinton và Bush. Trong tác phÄm, Clinton có ghi låi: 
NgÜ©i k‰ ti‰p ông Çã thay Ç°i ÇŠ tài khi ông ÇŠ cÆp Ç‰n Bin 
Laden trong bu°i lÍ bàn giao chÙc vø. Clinton nhÆn xét T°ng 
ThÓng Bush không hi‹u tÜ©ng tÆn mÓi nguy hi‹m Al Quaida; 
vŠ phÀn ông, ông nói ông Çã làm nh»ng gì cÀn phäi làm, 
ngay cä viŒc ra lŒnh gi‰t Bin Laden, nhÜng ông không g¥p 
may. Ông còn cho bi‰t, chính quyŠn Clinton Çã thành công 
tháo g« nhiŠu k‰ hoåch mÜu sát cûa t° chÙc khûng bÓ quÓc 
t‰. 

 
 Cu Ba: Phong tÕa kh¡t khe hÖn 
 K‹ tØ Çây, ngÜ©i tœ nån Cu Ba ª Florida có th‹ vŠ thæm 

gia Çình tåi Cu Ba 3 næm m¶t lÀn và trong th©i gian tÓi Ça 2 
tuÀn. Cho Ç‰n gi© h† có th‹ vŠ Cu Ba m‡i næm m¶t lÀn và 
th©i gian ª tåi quê hÜÖng không có gi§i hån. HiŒn có hÖn 
m¶t triŒu ngÜ©i Cu Ba tœ nån tåi MÏ, m‡i næm có 115 ngàn 
ngÜ©i vŠ thæm thân nhân. SÓ tiŠn do ngÜ©i tœ nån gªi vŠ 
giúp Ç« gia Çình Çåt hÖn 1 t› Çô-la h¢ng næm, nguÒn ngoåi 
tŒ l§n nhÃt trÜ§c du lÎch và ÇÜ©ng mía. 

 Sách lÜ®c phong tÕa nÀy nêu lên hai š ki‰n. 
-ñÓi v§i nhóm ngÜ©i chÓng phong tÕa, biŒn pháp nÀy 

không mang Ç‰n k‰t quä nào. Có l®i chÌ khi nào có s¿ ti‰p 
xúc gi»a hai dân t¶c MÏ - Cu Ba kh¡ng khít hÖn. Chia rë gia 
Çình không gây thuÆn l®i cho dân chû. M¥t khác Castro lÃy 
cái c§ phong tÕa Ç‹ tránh né trách nhiŒm trÜ§c nŠn kinh t‰ 
suy søp ÇÒng th©i dùng cái bung xung quÓc gia bÎ vây hãm 
Ç‹ Çàn áp ÇÓi lÆp. Trên phÜÖng diŒn buôn bán, các xí 
nghiŒp MÏ chÎu thiŒt thòi trong lúc Âu Châu, Canada gây 
ÇÜ®c l®i th‰. Phong tÕa không th‹ ngæn cän bên ngoài Ç‰n 
làm æn v§i ch‰ Ç¶ Castro.  

 NgÜ®c låi, nhóm ngÜ©i tœ nån tiŠn phong ûng h¶ biŒn 
pháp phong tÕa cÙng r¡n nêu trên. SÓ tiŠn gªi vŠ Cu Ba së 
rÖi vào tay ch‰ Ç¶, b†n ÇÀu sÕ cÀm quyŠn có phÜÖng tiŒn 
vinh thân phì gia nhiŠu hÖn. 

  
 Pháp: LÍ k› niŒm "Ngày dài nhÃt" 
 Cách Çây 60 næm, ngày 6-6 quân Ç¶i ÇÒng minh Ç° b¶  

lên b© bi‹n Normandie, b¡t ÇÀu cu¶c giäi phóng Âu Châu. 
Chi‰n trÆn kéo dài 80 ngày; nguyên thû quÓc gia, Thû 
TÜ§ng chính phû cùng nhau tham d¿ bu°i lÍ. S¿ có m¥t cûa 
T°ng ThÓng MÏ, T°ng ThÓng Nga và Thû TÜ§ng ñÙc b¡t 
bu¶c nhà cÀm quyŠn Pháp phäi ÇÜa ra nhiŠu biŒn pháp an 
ninh quan tr†ng (9.000 quân Pháp, 6.300 Hi‰n binh, 2.300 
Cänh sát và 2.500 quân MÏ).  

 Cu¶c Ç° b¶ ÇÜ®c Ç¥t dÜ§i chính quyŠn chÌ huy cûa 
tÜ§ng MÏ Dwight Ike Eisenhower, phø tá là tÜ§ng Anh 
Bernard Law Montgomery. Vùng Ç° b¶ dài 80 km; 6 SÜ 
Çoàn MÏ, Anh, Canada, 170 ngàn quân cäm tº Pháp Ç° b¶ 
lên 5 bãi bi‹n dÜ§i s¿ y‹m tr® cûa 3 SÜ Çoàn Dù (MÏ, Anh). 
Hai häi cäng nhân tåo b° sung l¿c lÜ®ng nÀy. VÃn ÇŠ tÓi 
quan tr†ng là "ngày J" phäi ÇÜa lên b© 50 ngàn quân, 1.500 
chi‰n xa, 3.000 khÄu Çåi bác; 1.200 tàu chi‰n, 4.000 xà-lan 
Ç° b¶ ÇÜ®c 11.000 phi cÖ y‹m tr®. Tính Ç‰n ngày 30-6, 
ÇÒng minh ÇÜa lên b© 630.000 quân, 600.000 tÃn Çån dÜ®c, 
th¿c phÄm, thuÓc men. 

 Ÿ miŠn Nam lãnh th° Anh, quân nhân quân døng tÆp 
trung thành m¶t tråi lính kh°ng lÒ. ñÀu næm 1944, 750.000 
quân MÏ có m¥t tåi Çây, sÓ quân nÀy tæng gÃp Çôi vào 
tháng 6. Tóm låi, t°ng c¶ng có khoäng trên hai triŒu quân 
ÇÒng minh ch© ngày J ª vùng ven bi‹n Anh QuÓc. Ti‰p liŒu 
cÛng theo sau: 50.000 xe ho¥c c‡ pháo, hàng triŒu tÃn Çån 
dÜ®c. 

 Phía ñÙc, sau s¿ phân tích tình hình và hŒ thÓng truyŠn 
tin ÇÒng minh, cÖ quan phän gián tin ch¡c cu¶c Ç° b¶ së 
diÍn ra tåi Normandie. ThÓng Ch‰ Von Rundstedt, TÜ lŒnh 
m¥t trÆn phía Tây không tin, ThÓng Ch‰ Erwin Rommel, Ç¥c 
trách phòng thû b© bi‹n Pháp bán tín bán nghi. 

 Cho Ç‰n gi© phút cuÓi, ª phía ñÙc-Pháp tâm trång 
lÜ«ng l¿ vÅn tÒn tåi. TÜ§ng Bedell Smith, Tham mÜu trÜªng 
cûa Eisenhower Ü§c tính 5 æn 5 thua. NgÜ®c låi các TÜ lŒnh 
Không quân Anh-MÏ, Ç¥t tin tÜªng vào s¿ oanh tåc chi‰n 
lÜ®c. Phía ñÙc cÛng có nh»ng dÎ ÇÒng. ñÓi v§i Rundstedt, 
phòng thû b© bi‹n không có l®i chi‰n thuÆt, vã låi, ngÜ©i ta 
không bi‰t ÇÓi phÜÖng së Ç° b¶ nÖi nào. Cho nên phäi dành 
s¿ di Ç¶ng cho các SÜ Çoàn Thi‰t giáp; ñÙc së ÇÄy lui ÇÒng 
minh ra bi‹n qua m¶t cu¶c phän công d» d¶i. 

 NgÜ®c låi, ÇÓi v§i ông Rommel, phäi Çánh bÆt quân tÃn 
công khi h† vØa Ç° b¶. NhÜng ÇiŠu quan tr†ng vÅn là h† së 
Ç° b¶ nÖi nào? 

 ñÙc có nhiŠu lá bài chû: BÙc tÜ©ng ñåi Tây DÜÖng n°i 
ti‰ng v§i nh»ng lô-cÓt, pháo Çài, Çåi bác, hÀm chông, chi‰n 
xa, mìn, këm gai, ÇÀm lÀy, cºa sông ngÆp løt nhân tåo. ñÙc 
còn có vÛ khí bí mÆt, bom bay V1, V2 quân Ç¶i tinh nhuŒ 
(Ça sÓ quân MÏ ra trÆn lÀn ÇÀu). NhÜng ÇÒng minh cÛng có 
nhiŠu l®i th‰: Làm chû trên bi‹n, trên không (11.500 phi cÖ 
so v§i vài træm phi cÖ ñÙc) và s¿ bÃt ng©. Nh© vào các 
hoåch Ç¶ng ÇÀu Ç¶c, ÇÜa tin hÜ th¿c (chi‰n dÎch Fortitude), 
ÇÒng minh làm cho ñÙc lÀm tÜªng (quân và quân døng 
b¢ng cao su, g‡) quân ÇÒng minh së Ç° b¶ lên vùng eo bi‹n 
Calais. 

 Ngày Ç° b¶ tùy thu¶c vào 3 ÇiŠu kiŒn: Sáng s§m, gi»a 
bu°i thûy triŠu Ç‹ tránh nh»ng chÜ§ng ngåi trên b© bi‹n. 
Ngày Ç° b¶ së là ngày 05-6, nhÜng ÇÜ®c d©i låi vì th©i ti‰t 
xÃu, bªi th©i ti‰t xÃu nên Rommel vŠ ñÙc g¥p Hitler Ç‹ xin 
thêm m¶t SÜ Çoàn Thi‰t giáp, nhân tiŒn mØng sinh nhÆt cûa 
v®. Tåi Anh, ñåi úy Stagg, chuyên viên th©i ti‰t thông báo 
vào ngày 6-6-44, th©i ti‰t trª nên quang Çãng trong vòng 12 
gi©. TÜ lŒnh ÇÒng minh ra lŒnh Ç° b¶.  

 
 Liên HiŒp Âu Châu: Cº tri bÃt mãn 
 349 triŒu công dân LHAC tham d¿ cu¶c bÀu cº QuÓc 

H¶i. V§i 10 triŒu dân vØa m§i gia nhÆp LH, t°ng sÓ dân bi‹u 
là 732 ngÜ©i. (ñÙc có sÓ dân bi‹u cao nhÃt 89 ngÜ©i, Malte 
ít nhÃt 5 ngÜ©i). V§i 269 Çåi bi‹u cánh h»u chi‰m Ça sÓ; 
cánh tä chi‰m 149 gh‰, nhóm t¿ do 66 gh‰, nhóm xanh 39 
gh‰, nhóm chû trÜÖng bäo vŒ chû quyŠn quÓc gia 46 gh‰ và 
76 dân bi‹u không thu¶c nhóm nào. ñây là m¶t QuÓc H¶i 
dân chû l§n nhÃt th‰ gi§i (QuÓc H¶i Trung QuÓc 2982 gh‰). 
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 S¿ phân tách cho thÃy Çi‹m ÇÀu tiên Çáng ghi nhÆn là 
công dân LHAC tÕ vÈ nghi ng© LH, dÒn phi‰u cho nhóm chû 
trÜÖng bäo vŒ chû quyŠn quÓc gia ho¥c nhóm dân túy. NhÃt 
là cº tri dùng lá phi‰u Ç‹ trØng phåt Çäng cÀm quyŠn. ñäng 
ÇÙng ÇÀu ª LHAC là Çäng cûa nh»ng ngÜ©i không Çi bÀu. 
HÖn nºa cº tri n¢m nhà, tØ Malte Ç‰n Chypre, qua Ba Lan 
(50% cº tri không Çi bÀu); t› lŒ cº tri tham d¿ bÀu cº rÃt 
thÃp ª Pháp, ñÙc và Anh. Ÿ nhiŠu nÜ§c, Çäng cÀm quyŠn 
dÜ§i bÃt cÙ màu s¡c chính trÎ nào, thua l§n: tåi Pháp, Çäng 
Xã H¶i ÇÓi lÆp thành công nhiŠu hÖn d¿ ÇÎnh; tåi ñÙc, s¿ 
thÃt båi cûa Çäng Dân Chû Xã H¶i (SPD) trª thành m¶t cu¶c 
tháo chåy tán loån; tåi Anh, Çäng Lao ñ¶ng cÀm quyŠn bÎ 
cº tri bÃt tín nhiŒm; tåi Ý Thû TÜ§ng Silvio Berlusconi thÃt 
båi thäm thÜÖng. Cánh ÇÓi lÆp cÛng th¡ng cº tåi BÒ ñào 
Nha, ñan Måch, Áo, BÌ, Malte, Hung Gia L®i, TiŒp, Ba Lan. 
M¶t ngoåi lŒ: ñäng cÀm quyŠn th¡ng cº tåi Tây Ban Nha, 
Hy Låp. Cho dù s¿ bÀu cº trØng phåt chïa mÛi dùi vào 
ÇÜ©ng lÓi n¶i b¶ cûa các chính phû (tåi Pháp, ñÙc, công dân 
chÓng các cu¶c cäi t°), nhÜng nó diÍn giäi mÓi nghi ng© cûa 
công dân ÇÓi v§i LHAC. Cº tri không b¢ng lòng chính phû 
áp døng các ÇÜ©ng lÓi chÌ Çåo t°ng quát cûa LH; các Çäng 
cÀm quyŠn phäi trä m¶t giá quá Ç¡t cho hình änh lu m© cûa 
LHAC. 

 VŠ Çi‹m nÀy, các Çäng phái có trách nhiŒm nhiŠu nhÃt. 
Các Çäng phái thi‰u can Çäm, không dám nhÆp cu¶c Ç‹ hô 
hào c° võ cho LHAC. Các nhà lãnh Çåo trÜ§c nhÃt chÌ nghï 
Ç‰n ÇiŠu g†i là mÎ dân, sau Çó là làm th‰ nào Ç‹ n°i ti‰ng 
trong nÜ§c. Bªi h† chÌ muÓn thÕa mãn tham v†ng nghŠ 
nghiŒp ª trong nÜ§c, nên h† xem nh»ng th¡ng l®i Çåt ÇÜ®c ª 
Strasburg, Bruxelles nhÜ nh»ng th¡ng l®i qua mÓi tÜÖng 
quan l¿c lÜ®ng gi»a các quÓc gia. Nói cách khác, h† ti‰p tøc 
xúc ti‰n ván bài quyŠn hành mà không Ç‰m xÌa gì Ç‰n 
LHAC. 

 
 Nga: Poutine tæng cÜ©ng quyŠn l¿c cûa ÇiŒn 

CÄm Linh 
 Trung thành v§i quan Çi‹m "dân chû chÌ huy", T°ng 

ThÓng Nga ÇÜa ra trÜ§c QuÓc H¶i m¶t sÓ biŒn pháp nh¢m 
giäm b§t t¿ do và khä næng phän kháng vŠ m¥t chính trÎ. Ví 
dø nhÜ ÇiŠu luÆt gi§i hån s¿ trÜng cÀu dân š: 2 triŒu ch» kš 
cÀn thi‰t Ç‹ khªi Ç¶ng s¿ trÜng cÀu phäi h¶i Çû trong vòng 
45 ngày thay vì 3 tháng nhÜ trÜ§c; m¶t ÇiŠu luÆt khác cho 
phép chính quyŠn ngæn cÃm h¶i h†p chÌ trích chính quyŠn. 
Cùng lúc tuyên bÓ tha thi‰t v§i nŠn dân chû, nhÜng vì š dân 
và l®i th‰ chi‰n lÜ®c cûa quÓc gia, Poutine si‰t ch¥t xã h¶i, 
chà Çåp dân chû, k‰t t¶i các t° chÙc phi chính phû vì các 
nhà bäo vŒ nhân quyŠn xem nhÜ chÌ bi‰t phøc vø quyŠn l¿c 
kinh t‰ tài chánh quÓc t‰. 

  K‹ tØ khi n¡m quyŠn hành, Poutine bóp nghËt m†i l¿c 
lÜ®ng ÇÓi l¿c, gây sÙc ép ÇÓi v§i các nhà ÇÀu sÕ ma n§p 
chính trÎ, ki‹m soát cÖ quan ngôn luÆn thông tin, tæng cÜ©ng 
quyŠn l¿c cûa cÖ quan mÆt vø. Theo TT Nga, các phía phäi 
trä cho s¿ °n ÇÎnh trÆt t¿ quÓc gia là phäi gi§i hån các quyŠn 
t¿ do công c¶ng, ÇiŠu nÀy là nŠn täng cûa m¶t nŠn "dân chû 
chÌ huy" Çúng theo quan Çi‹m cûa m¶t nhân viên mÆt vø 
KGB. 

 Trong chiŠu sâu, °n ÇÎnh trÆt t¿ có ÇÜ®c theo các biŒn 
pháp nêu trên là °n ÇÎnh trÆt t¿ lÕng lÈo bªi chính quyŠn 
không ÇÜa ra m¶t ÇÜ©ng lÓi nào Ç‹ giäi quy‰t các bài toán 
cæn bän cûa xã h¶i. Cu¶c xung Ç¶t ª Tchetchenie còn kéo 
dài, tinh thÀn bài ngoåi và t° chÙc t¶i phåm ti‰p tøc phát 
tri‹n, bÃt bình Ç£ng xã h¶i càng sâu thêm, quân Ç¶i là m¶t ° 
tham nhÛng. 
 

 � ñiŒn CÄm Linh thanh toán công ty dÀu hÕa 
Youkos 

Chi‰n trÆn gi»a ñiŒn CÄm Linh và Mikhail Khodorvski, 
Giám ÇÓc công ty Youkos bÎ giam tØ 8 tháng nay vì t¶i lÆu 
thu‰ và lÜ©ng gåt Çang Ç‰n hÒi k‰t cu¶c. Công ty không Çû 
khä næng n¶p 7 t› Çô-la, tiŠn thi‰u thu‰ và tiŠn phåt. B¶ tÜ 
pháp b¡t ÇÀu thi hành thû tøc tÎch thu c° phÀn. 

 Vø r¡c rÓi b¡t ÇÀu trÜ§c Çây 1 næm. Ý ÇÒ cûa ñiŒn CÄm 
Linh là thu vŠ ÇÎa håt dÀu hÕa, Çi‹m chi‰n lÜ®c cûa nŠn kinh 
t‰ Nga. Nga là nÜ§c xuÃt cäng dÀu hÕa thÙ hai trên th‰ gi§i. 
Poutine chÃp nhÆn nguy hi‹m, xét låi vÃn ÇŠ phát tri‹n kinh 
t‰ ÇÃt nÜ§c khi ông muÓn ÇÜa các nhà ÇÀu sÕ vào khuôn 
phép; h† có t¶i làm giàu phi pháp qua Ç®t tÜ h»u hóa th©i 
Eltsine, nhÃt là mang t¶i tài tr® các Çäng ÇÓi lÆp v§i ch‰ Ç¶ 
Poutine. 

 Ki‹m soát dÀu hÕa, cûa cäi l§n nhÃt cûa quÓc gia, Ç¶ng 
cÖ phøc hÜng ÇÃt nÜ§c, nguÒn thu‰ l§n nhÃt, xét låi vÃn ÇŠ 
tÜ h»u hóa gi»a bån bè phe phái, sau khi C¶ng Sän søp Ç° 
là m¶t viŒc làm h®p lš và chính Çáng. NhÜng ÇÜa nhóm ÇÀu 
cÖ vào khuôn phép luÆt pháp b¢ng s¿ Ç¶c Çoán, b¢ng s¿ 
xét låi các quyŠn cæn bän, nhÃt là quyŠn sª h»u cÛng nhÜ 
âm mÜu khóa miŒng cÖ quan ngôn luÆn, c¡t xén các quyŠn 
t¿ do công c¶ng, là toan tính cûa m¶t ch‰ Ç¶ Ç¶c tài Ç¶c 
Çoán. 

 NgÜ©i ta không th‹ Çåi diŒn cho dân chû, ÇÒng th©i chà 
Çåp dân chû b¢ng nh»ng phÜÖng pháp C¶ng Sän, Poutine 
sai lÀm khi ông tÜªng có th‹ Ç¥t låi chû nghïa Ç¶c tài, tách 
r©i mª mang kinh t‰ khÕi nhà nÜ§c pháp quyŠn. Làm nhÜ 
th‰ là thành công mang låi s¿ bÃt °n, mÃt an ninh, mÓi nghi 
ng© và làm cho vÓn ÇÀu tÜ ngoåi quÓc rút khÕi quÓc gia. 

 
  � Phi Châu: MÏ ép bu¶c Soudan phäi chÃm 

dÙt Çàn áp 
LÀn ÇÀu tiên k‹ tØ 1975, Ngoåi TrÜªng MÏ Colin Powell 

Ç‰n Soudan Ç‹ giäi quy‰t vø khûng hoäng Darfour miŠn tây 
Soudan: Cu¶c Çàn áp b¶ låc Phi Châu do b¶ låc   RÆp  thi 
hành theo chû trÜÖng cûa chính quyŠn. ñÀu næm 2003, dân 
Darfour n°i loån chÓng chính quyŠn. HÆu quä là dân quân   
RÆp gi‰t khoäng 30.000 - 50.000 dân Phi Châu, hÖn 1 triŒu 
ngÜ©i di tän. 

 Ngoåi TrÜªng MÏ Ç‰n Khartoum, sau khi Hoa ThÎnh 
ñÓn loan báo tháo khoán 14 triŒu Çô-la Ç‹ tài tr® các nhu 
cÀu nhân Çåo; s¿ Çóng góp cûa MÏ lên Ç‰n 110 triŒu. 
NhÜng Powell yêu cÀu T°ng ThÓng Soudan Al-Bachir phäi 
Ç‹ cho các t° chÙc nhân Çåo hoåt Ç¶ng dÍ dàng và giäi gi§i 
các dân quân   RÆp. 

 MÏ có s¤n trong tay nhiŠu biŒn pháp gây áp l¿c. ñiŠu 
luÆt Soudan Peace Act d¿ ÇÎnh n‰u Soudan không h®p tác, 
MÏ së áp døng tÙc kh¡c các biŒn pháp trØng phåt. MÏ cÛng 
Çã nhÆn diŒn 7 lãnh tø   RÆp gây t¶i chÓng nhân loåi. Hình 
änh vŒ tinh cho thÃy nhóm   RÆp Çã phá hûy 56.000 cæn 
nhà và hÖn 400 làng xã. 

 Mùa mÜa s¡p Ç‰n, tình trång khÄn cÃp b¡t bu¶c phäi 
giäi quy‰t vø này. H¶i Y Sï Không Biên Gi§i ghi nhÆn tình 
trång suy dinh dÜ«ng và bŒnh dÎch Çang hoành hành ª các 
tråi tœ nån. 

  
  � Irak: chû quyŠn trên giÃy t© 
 Sau m¶t cu¶c thäo luÆn khôn khéo, MÏ Çã có ÇÜ®c 

nh»ng gì MÏ muÓn ª H¶i ñÒng Bäo An LHQ. C¶ng ÇÒng 
quÓc t‰ së bäo Çäm cho chính phû Irak chuy‹n ti‰p. H¶i 
ñÒng Bäo An ÇÒng thanh thông qua quy‰t nghÎ tán thành k‰ 
hoåch chính trÎ cûa MÏ liên quan Ç‰n Irak. 
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 G¥t hái ÇÜ®c s¿ chính Çáng trên phÜÖng diŒn quÓc t‰ 
v§i s¿ bäo Çäm cûa 15 h¶i viên H¶i ñÒng Bäo An ngay cä 
h¶i viên chÓng chi‰n tranh nhÜ Pháp là 1 chi‰n th¡ng hi‹n 
nhiên. Trên phÜÖng diŒn n¶i b¶, TT Bush së l®i døng Çi‹m 
nÀy Ç‹ tô vë låi hình änh cûa mình m¶t vài tháng trÜ§c cu¶c 
bÀu cº T°ng ThÓng. 

 Quy‰t nghÎ cûa HñBA rÃt phù h®p v§i nguyŒn v†ng cûa 
MÏ. Nó cho phép MÏ chuy‹n giao quyŠn hành cho Irak; S¿ 
chi‰m Çóng së chÃm dÙt, 1 lÎch trình së dÅn Ç‰n 1 chính 
phû dân cº trÍ nhÃt là ngày 31-12-2005. TØ Çây Ç‰n Çó, 1 
h¶i nghÎ tÆp h®p tÃt cä l¿c lÜ®ng quÓc gia së chÌ ÇÎnh 1 Ñy 
ban TÜ vÃn. Ñy ban này mang trách nhiŒm t° chÙc bÀu cº 1 
QuÓc H¶i LÆp Hi‰n; Hi‰n Pháp së ra Ç©i và Irak së chÃm 
dÙt ti‰n trình ÇÜa Ç‰n dân chû. 

 NhÜ nêu trên, TT Bush chuy‹n giao quyŠn hành cho 
chính phû Irak. NhÜng Çây là m¶t chû quyŠn trên m¥t giÃy 
t© bªi TT Bush không có m¶t k‰ hoåch ch¥t chë nào cho 
phép thành lÆp nŠn an ninh và s¿ tín nhiŒm cÀn thi‰t Ç‹ 
thÜÖng lÜ®ng m¶t Hi‰n Pháp và t° chÙc các cu¶c bÀu cº t¿ 
do dân chû. LÎch trình Çi Ç‰n dân chû së tùy thu¶c vào 
nh»ng kÿ hån bÀu cº ª MÏ và vào dân t¶c Irak Çang nôn 
nóng trÜ§c m¶t s¿ chi‰m Çóng mÃt lòng dân. 

  S¿ thÃt nhân tâm này Çã làm hoen Ó H¶i ÇÒng chính 
phû do MÏ b° nhiŒm. S¿ ch†n l¿a Eyad Allawi tØng có 
nh»ng liên hŒ ch¥t chë v§i Irak cÛng nhÜ v§i CIA, M6, vào 
chÙc vø Thû TÜ§ng không nh»ng là m¶t s¿ b¡t ÇÀu không 
tÓt ÇËp mà còn là m¶t dÃu hÕi liên quan Ç‰n uy tín cûa 
Lakhdar Brahimi, Ç¥c phái viên Liên HiŒp QuÓc tåi Irak. Thû 
TÜ§ng và thành viên H¶i ÇÒng Chính phû cÀn phäi vÜ®t qua 
các trª ngåi khó khæn Ç‹ thu phøc lòng dân; chính phû lâm 
th©i không cho dân cº và lŒ thu¶c vào m¶t l¿c lÜ®ng quân 
s¿ dÜ§i s¿ thÓng lãnh cûa MÏ. M¶t trong nh»ng biŒn pháp 
ÇÀu tiên cûa chính phû lâm th©i là thäo luÆn v§i Quân L¿c 
MÏ. Theo quy‰t nghÎ Liên HiŒp QuÓc, chính phû lâm th©i 
không có quyŠn ngæn cän l¿c lÜ®ng MÏ tÃn công bÃt cÙ m¶t 
møc tiêu nào trên lãnh th° Irak. NgÜ®c låi và trên lš thuy‰t 
chính phû Irak có th‹ yêu cÀu MÏ rút quân, ÇiŠu nÀy có th‹ 
làm cho Irak trª thành m¶t mÒi ngon cho khûng bÓ. MÏ Çã 
Ç‹ låi cho chính phû lâm th©i m¶t tình hình quân s¿ h‰t sÙc 
bi Çát và nguy kÎch. 

 Dù s¿ chuy‹n giao quyŠn hành có l© m©, không ÇÜ®c 
bäo Çäm ch¡c ch¡c, nhÜng nó vÅn có giá trÎ nhÜ m¶t ÇÎnh 
hÜ§ng có nghïa là nó së dÀn Ç‰n viŒc chÃm dÙt chi‰m Çóng, 
m¶t s¿ chi‰m Çóng không ÇÜ®c quän lš tÓt mà cái giá phäi 
trä ngày càng Ç¡t. 

 
 � Tòa án QuÓc-t‰: K‰t án "bÙc tÜ©ng" Do 

Thái 
 Ki‰n nghÎ cûa Tòa án QuÓc-t‰ Lahaye thÆt rõ ràng. S¿ 

viŒc xäy ra vào cuÓi næm 2003. Sau khi MÏ dùng quyŠn phû 
quy‰t chÓng låi quy‰t nghÎ cûa H¶i ñÒng Bäo An, k‰t án bÙc 
rào an ninh ÇÜ®c Do Thái xây d¿ng tØ 2 næm nay trên lãnh 
th° Palestine Ç‹ ngæn chÆn khûng bÓ thì ñåi H¶i ñÒng Liên 
HiŒp QuÓc Çã giao viŒc nÀy cho Tòa-án QuÓc-t‰ xét xº. 

 Sau nhiŠu lÀn nhóm h†p, Tòa án ÇÜa ra m¶t ki‰n nghÎ 
không có tính chÃt cÜ«ng ép nhÜng Ç¥c biŒt nghiêm kh¡c 
ÇÓi v§i Do Thái. BÙc tÜ©ng ÇÜ®c xây cÃt m¶t cách bÃt h®p 
pháp, Tòa án Ü§c ÇÎnh sÖ ÇÒ bÙc tÜ©ng Çã vi phåm công 
pháp quÓc t‰, do Çó phäi ÇÜ®c phá hûy và Do Thái phäi bÒi 
thÜ©ng cho nån nhân Palestine. CuÓi cùng, Tòa án quÓc t‰ 
phán Liên HiŒp QuÓc, Ç¥c biŒt là H¶i ñÒng Bäo An phäi 
nghiên cÙu m†i biŒn pháp Ç‹ chÃm dÙt vø xây cÃt nÀy. 

 Chính quyŠn Do Thái phÅn n¶, Do Thái tuyên bÓ không 
cÀn Ç‰m xÌa gì Ç‰n k‰t luÆn cûa Tòa án, nhÆn xét Tòa án Çã 

Çánh giá khûng bÓ Palestine theo Ü§c tín l©i l‡ và Do Thái 
cam k‰t bÙc tÜ©ng nÀy là bÙc tÜ©ng bäo Çäm an ninh cho 
dân t¶c Do Thái, và có tính cách tåm th©i. Phän Ùng cûa MÏ 
rÃt có l®i cho Do Thái. B¶ Ngoåi Giao MÏ nhÆn ÇÎnh ki‰n 
nghÎ cûa Tòa án quÓc t‰ së gây thÃt l®i cho giäi pháp thÜÖng 
lÜ®ng gi»a Do Thái và Palestine. 

 Palestine æn mØng chi‰n th¡ng. Tuy nhiên Çây là m¶t 
chi‰n th¡ng trÜ®ng trÜng. Trên hiŒn trÜ©ng, Do Thái ti‰p tøc 
xây cÃt bÙc tÜ©ng theo quy‰t ÇÎnh cûa Tòa án tÓi cao Do 
Thái. Tòa án nÀy Çã ra lŒnh Do Thái phäi xét låi sÖ ÇÒ xây 
cÃt hÀu tránh nh»ng hÆu quä tai håi cho dân Palestine Çang 
sinh sÓng tåi Çây. Tòa án tÓi cao không chÓng låi nguyên 
t¡c xây d¿ng bÙc tÜ©ng trên lãnh th° chi‰m Çóng. 

 
� Palestine: Arafat gi»a hai dòng nÜ§c 
 Yasser Arafat Çang ÇÓi ÇÀu v§i m¶t cÖn khûng hoäng 

n¶i b¶ chÜa tØng có k‹ tØ khi ông trª vŠ Gaza (1994) sau 27 
næm xa xÙ. CÖn khûng hoäng liên quan Ç‰n cÖ quan an ninh 
(mà m¶t sÓ chÌ huy bÎ tÓ cáo tham nhÛng) bùng n° sau khi 
m¶t toán l¿c lÜ®ng bán quân s¿ b¡t cóc vÎ Giám ÇÓc cÖ 
quan cänh sát Gaza, k‰t h®p v§i m¶t cÖn khûng hoäng 
chính trÎ v§i s¿ Çe d†a tØ chÙc cûa Thû TÜ§ng Palestine. 

 M¶t s¿ tØ chÙc mà Arafat không chÃp nhÆn, nhÜng Thû 
TÜ§ng Ahmed Qorai vÅn cÜÖng quy‰t bäo vŒ trØ phi ngÜ©i 
ta bäo Çäm cho ông nh»ng phÜÖng tiŒn làm viŒc h»u hiŒu 
hÖn, Ç¥c biŒt trên lãnh v¿c an ninh, khi Do Thái rút quân 
khÕi Gaza. 

 Tóm låi chính quyŠn Palestine hiŒn gi© không xÙng 
Çáng v§i danh xÜng và Arafat có trách nhiŒm nhiŠu nhÃt: TØ 
1994, ông Çã phåm nhiŠu sai lÀm v§i tÜ cách là ngÜ©i quän 
lš m¶t niŠm hy v†ng, hy v†ng có m¶t quÓc gia Palestine. 
NhÜng trôi n°i gi»a nh»ng bi‰n cÓ tr†ng Çåi ho¥c có m¶t thái 
Ç¶ nhÆp nh¢ng, Arafat Çã thÃt båi trong cu¶c chuÄn bÎ tÜÖng 
lai cho dân t¶c k‹ tØ næm 2000. 

 Trong quá khÙ, nhiŠu lÀn Arafat Çã thoát khÕi cÖn hi‹m 
nghèo. NhÜng lÀn nÀy, ông còn phäi ÇÓi ÇÀu v§i m¶t tình th‰ 
mà ông Çã tåo ra, trong nh»ng ÇiŠu kiŒn tÒi tŒ nhÃt, bÎ giam 
hãm tåi Ramallah, tr†ng tu°i và bŒnh hoån (75 tu°i), tÀm 
hoåt Ç¶ng gi§i hån, nhÃt là trên lãnh v¿c tài chánh. CÖn 
khûng hoäng nÀy lôi kéo phe Palestine lún sâu trong vòng 
lÄn quÄn tØ 4 næm nay, lãnh th° bÎ chi‰m Çóng, h¶i ÇÒng lÆp 
pháp không ÇÜ®c bÀu låi tØ 8 næm qua, Thû TÜ§ng y‰u th‰, 
Chû TÎch bÎ nghi ng©. 

 N‰u ông không thành công bÜ§c ra khÕi vÛng lÀy, 
Arafat chÌ còn có hai con ÇÜ©ng: ñÓi ÇÀu v§i nh»ng ngÜ©i 
chÎu Ön cÛ bây gi© trª thành ÇÓi thû, v§i mÓi nguy hi‹m Çi 
Ç‰n h‡n Ç¶n, ông phäi thay Ç°i, tìm cách thÕa hiŒp. Ông 
còn rÃt ít thì gi© vì ông Çang ÇÙng trÜ§c m¶t chû nghïa HÒi 
Giáo c¿c Çoan: Chû nghïa khûng bÓ. 

 
� Phi LuÆn Tân: Bà Arroyo tái Ç¡c cº 
 Nhân bu°i lÍ tuyên thŒ tåi m¶t công viên ª Manillie bà 

Gloria Macapagal Arroyo kêu g†i quÓc gia Çoàn k‰t vì m¶t 
mình bà không th‹ cáng Çáng m†i viŒc. 

 Tháng 01-2001, v§i tÜ cách Phó T°ng ThÓng, bà Çäm 
nhÆn trách nhiŒm T°ng ThÓng sau khi T°ng ThÓng Joseph 
Estrada, m¶t c¿u diÍn viên màn änh bÎ truÃt ph‰ vì tham 
nhÛng. Sau Çó, bà Arroyo tuyên bÓ không ra tái Ùng cº. 
NhÜng ÇÀu næm 2003, bà tÕ š muÓn Çäm nhÆn thêm m¶t 
nhiŒm kÿ Ç‹ xúc ti‰n công viŒc cäi t°. ñÜ®c Estrada tr® l¿c 
Fernando Poe, cÛng là m¶t c¿u diÍn viên màn änh ra tranh 
cº. Ngây thÖ vŠ m¥t chính trÎ, không có tài hùng biŒn, ông 
nÀy thua cº. NhÜng cu¶c vÆn Ç¶ng bÀu cº chÃm dÙt trong 
båo l¿c v§i 200 ngÜ©i thiŒt mång. NgÜ©i ta ghi nhÆn có gian 
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lÆn bÀu cº ª miŠn Nam Phi LuÆt Tân, nhÜng không quan 
tr†ng l¡m Ç‹ thay Ç°i k‰t quä bÀu cº. 

 Phi LuÆt Tân là m¶t trong nh»ng nÜ§c giàu ª ÇÎa 
phÜÖng vào thÆp niên 50, sau Çó bÎ c¥p Marcos cÀm quyŠn 
tØ 1965-1986 cÜ§p phá. TØ Çó Ç‰n nay, s¿ phát tri‹n kinh t‰ 
tÜÖng ÇÓi v»ng ch¡c (hÖn 4%), nhÜng hao mòn vì nån nhân 
mãn (2,3%). HÖn n»a, m¶t thi‹u sÓ n¡m g†n tài nguyên 
quÓc gia, nºa trên 84 triŒu dân sÓng dÜ§i mÙc nghèo Çói. 
Cho nên, nh»ng vø n°i loån vÛ trang thÜ©ng xäy ra. Bà 
Arroyo hÙa hËn së dËp tham nhÛng, chÓng lÆu thu‰ (2 triŒu 
ngÜ©i Çóng thu‰), tåo 1 triŒu viŒc làm, xây cÃt hÖn 3 ngàn 
trÜ©ng h†c, cäi cách y t‰, giáo døc. 

 Phøc hÒi låi s¿ tín nhiŒm vào Nhà nÜ§c, thúc ÇÄy nŠn 
kinh t‰ Çang thi‰u vÓn ÇÀu tÜ là m¶t viŒc làm cÃp bách. Bà 
Arroyo, m¶t nhà kinh t‰ h†c có Çû phÜÖng tiŒn? M¶t phÀn 
cº tri dÒn phi‰u cho bà là vì không muÓn có m¶t ngÜ©i bÃt 
tài làm T°ng ThÓng hÖn là tin tÜªng vào l©i hÙa hËn cûa bà. 

 
 � Nam DÜÖng: TÜ§ng hÒi hÜu Yudhoyono vŠ 

ÇÀu trong m¶t cu¶c bÀu cº TÓng ThÓng 
 Vòng 2 cu¶c bÀu cº T°ng ThÓng rÃt cÀn thi‰t Ç‹ k‰t 

thúc cu¶c bÀu cº T°ng ThÓng ÇÀu tiên theo th‹ thÙc ph° 
thông ÇÀu phi‰u. Sau khi ki‹m phi‰u, Ñy ban bÀu cº ÇÜa ra 
k‰t quä nhÜ sau: Yudhoyono chi‰m 33,2% sÓ phi‰u, bà 
ÇÜÖng kiêm T°ng ThÓng Megawati chi‰m 26,6%, TÜ§ng hÒi 
hÜu Viranto chi‰m 23,3%. NhÜng TÜ§ng Viranto có th‹ b¡t 
kÎp ÇÜÖng kiêm T°ng ThÓng sau khi ngÜ©i ta ki‹m phi‰u ª 
các tÌnh lÈ xa xôi hÈo lánh. 

 Bà Megawati là m¶t gÜÖng m¥t bình dân, vào næm 
1998, lúc nhà Ç¶c tài Suharto rÖi Çài. NhÜng sau 3 næm cÀm 
quyŠn, bà mÃt lòng dân vì không chú š Ç‰n m¶t nºa trên 
220 triŒu dân nghèo. N‰u TÜ§ng Viranto thành công l†t vào 
vòng 2, thì chi‰n trÆn së gay go gi»a 2 c¿u TÜ§ng lãnh. 
NhÜng Viranto mang m¶t tì v‰t khó phai: BÎ k‰t án vi phåm 
t¶i chÓng nhân loåi ª ñông Timor (1991) trong th©i gian làm 
T°ng Håm TrÜªng kiêm T°ng TrÜªng QuÓc Phòng. NgÜ©i ta 
d¿ Çoán cu¶c so tài gi»a hai c¿u quân nhân Çã khÖi dÆy tinh 
thÀn chÓng quân phiŒt. 

 Cu¶c vÆn Ç¶ng bÀu cº diÍn ra trong vòng trÆt t¿. HÖn 
80% 153 triŒu cº tri bÕ phi‰u qua s¿ chuy‹n ti‰p tØ m¶t hŒ 
thÓng Ç¶c tài Ç‰n m¶t hŒ thÓng dân chû. NhÜng ch‰ Ç¶ 
Suharto cÛng còn có änh hÜªng trong cÖ quan hành chánh, 
quân Ç¶i và b¶ máy chính trÎ. 

 NhiŠu bài toán khó giäi Çang ch© tân T°ng ThÓng. 
TrÜ§c nhÃt là hå tÀng cÖ sª xuÓng cÃp cÛng nhÜ hŒ thÓng 
giáo døc, y t‰ låc hÆu l‡i th©i. Phát tri‹n 4% chÜa Çû Ç‹ giäi 
quy‰t 10 triŒu ngÜ©i thÃt nghiŒp trong khi 30 triŒu ngÜ©i 
khác làm viŒc bán th©i gian. Còn phäi k‹ Ç‰n 2 vùng Atjeh 
và Papouasie mà vÃn ÇŠ ly khai chÜa ÇÜ®c giäi quy‰t thÕa 
Çáng. 

 
 � Á Châu: ñ¥t n¥ng vÃn ÇŠ khûng bÓ 
 Tæng cÜ©ng an ninh và vø bÃt ÇÒng quan Çi‹m vŠ Mi‰n 

ñiŒn là 2 ÇŠ tài chû y‰u ÇÜ®c thäo luÆn tåi diÍn Çàn Asean 
gÒm 10 nÜ§c h¶i viên Asean và MÏ, Liên HiŒp Âu Châu, 
B¡c Hàn v.v... Và lÀn ÇÀu tiên Pakistan tham d¿ diÍn Çàn 
ÇÒng š vŠ k‰ hoåch mà Çi‹m chính là h®p tác an ninh. Các 
nÜ§c ñông Nam Á Çang ÇÙng trÜ§c m¶t t° chÙc khûng bÓ bí 
mÆt Jemaah Islamiyah (JI), ÇÒng minh v§i Al Quaida. JI có 
m¥t tåi Nam DÜÖng, miŠn Nam Thái Lan, miŠn Tây Phi LuÆt 
Tân. Nam DÜÖng muÓn phát thäo m¶t l¿c lÜ®ng hòa bình ª 
ñông Nam Á, tæng cÜ©ng cÖ gi§i Asean Ç‹ giäi quy‰t các 
xung Ç¶t vŠ n¶i b¶ quÓc gia (không phäi gi»a các quÓc gia). 

 NhÜng ViŒt Nam không ÇÒng š, xem nhÜ th‰ là xen vào 
n¶i b¶ quÓc gia. Tân Gia Ba nhÆn ÇÎnh Asean không phäi là 
m¶t t° chÙc phòng vŒ an ninh. Ngoài ra liên quan Ç‰n các 
phong trào ly khai (Nam DÜÖng, Phi LuÆt Tân), chính quyŠn 
không muÓn các nÜ§c láng giŠng ngó Ç‰n. HÖn n»a, vÃn ÇŠ 
tài tr® k‰ hoåch h®p tác an ninh còn mÖ hÒ, phÜÖng tiŒn còn 
gi§i hån. 

 Bài toán Mi‰n ñiŒn cÛng làm cho bÀu không khí ng¶t 
ngåt. Thái Lan, Nam DÜÖng, Phi LuÆt Tân không che giÃu 
ÇÜ®c thÃt v†ng khi ch‰ Ç¶ Rangoun còn quän thúc nhà ÇÓi 
lÆp Suukyi. Asean chÌ can thiŒp nºa chØng, khuy‰n cáo ch‰ 
Ç¶ Mi‰n ñiŒn nên trä t¿ do cho nhà ÇÓi lÆp. MÏ không muÓn 
gây thêm cæng th£ng, nhÜng Liên HiŒp Âu Châu phäi ÇÙng 
trÜ§c m¶t tình th‰ khó khæn vŠ cu¶c h†p ASEM (Á ñông và 
Liên HiŒp Âu Châu) së ÇÜ®c t° chÙc vào tháng 10 tåi Hà 
N¶i, Liên HiŒp Âu Châu yêu cÀu Mi‰n ñiŒn phäi trä t¿ do tÙc 
kh¡c cho bà Kyi, nhÜng Asean không ÇÒng š v§i Liên HiŒp 
và ÇÙng sau lÜng Mi‰n ñiŒn. 

 VÃn ÇŠ B¡c Hàn ÇÜ®c ÇŠ cÆp bên lŠ cu¶c h†p. LÀn ÇÀu 
tiên k‹ tØ 2 næm nay, Ngoåi TrÜªng MÏ Powell nói chuyŒn 
tay Çôi v§i Ngoåi TrÜªng ñåi Hàn Peak Nam Sun. MÏ Çánh 
giá bu°i nói chuyŒn rÃt h»u ích. 

 
� Trung QuÓc: VÃn ÇŠ dân chû hóa Hong 

Kong 
 Nhân dÎp lÍ k› niŒm Anh chuy‹n giao chû quyŠn Hong 

Kong cho Trung QuÓc 500.000 trên 6,8 triŒu ngÜ©i Hong 
Kong bi‹u tình Ç‹ Çòi hÕi t¿ do dân chû. Nhóm ngÜ©i bi‹u 
tình phän ÇÓi nhà cÀm quyŠn Çã dËp công lš chính trÎ. TrÜ§c 
Çây, dân Hong Kong rÃt lãnh Çåm th© Ö trong Ç©i sÓng 
chính trÎ, bây gi© tranh ÇÃu quy‰t liŒt v§i B¡c Kinh. VÃn ÇŠ 
Hong Kong không chÌ là m¶t vÃn ÇŠ n¶i b¶ Trung QuÓc mà 
th‰ gi§i không nên xen vào. 

 Trung QuÓc Çang âm mÜu hûy bÕ l©i hÙa mà Trung 
QuÓc long tr†ng cam k‰t 20 næm trÜ§c khi Trung QuÓc tìm 
cách gia nhÆp C¶ng ñÒng QuÓc T‰ và tôn tr†ng luÆt lŒ 
QuÓc T‰. 

 HiŒn nay, Trung QuÓc ngæn cÃm Hong Kong ch†n l¿a 
chû trÜÖng hành pháp theo th‹ thÙc ph° thông ÇÀu phi‰u 
vào næm 2007 nhÜ Çã quy ÇÎnh. Ti‰n trình dân chû nÀy ÇÜ®c 
Trung QuÓc và Anh thäo luÆn ch¥t chë nh¢m bäo Çäm cho 
dân Hong Kong có m¶t hŒ thÓng bäo Çäm chính trÎ thích 
h®p v§i vÎ th‰ kinh t‰. 20 næm trÜ§c, sän lÜ®ng n¶i ÇÎa cûa 
m‡i ÇÀu ngÜ©i dân Hong Kong ngang b¢ng v§i sän lÜ®ng 
cûa ÇÀu ngÜ©i dân Anh (25.000 Çô-la), 25 lÀn to hÖn sän 
lÜ®ng cûa m‡i ÇÀu ngÜ©i dân Trung Hoa Løc ñÎa. 

 Næm 1984 Thû TÜ§ng Anh Margarete Thatcher và Chû 
TÎch Trung QuÓc ñ¥ng Ti‹u Bình kš k‰t m¶t thông cáo 
chung vŠ viŒc Anh chuy‹n nhÜ®ng Hong Kong và bän thông 
cáo chung nÀy ÇÜ®c giao n¶p tåi Liên HiŒp QuÓc và có giá 
trÎ nhÜ m¶t hiŒp Ü§c quÓc t‰. VŠ phía Trung QuÓc, Trung 
QuÓc cam k‰t không xen vào n¶i b¶ Hong Kong trØ khi 
Hong Kong Ç¥t vÃn ÇŠ xét låi tính chÃt toàn vËn lãnh th° 
quÓc gia. ñ¥ng Ti‹u Bình Çã phát bi‹u: "ñ‹ cho dân Hong 
Kong lãnh Çåo dân Hong Kong". 

 ñÓi v§i th‰ gi§i bên ngoài, hiŒp Ü§c có m¶t giá trÎ tÜ®ng 
trÜng rÃt cao, tØ Çây, Trung QuÓc chÃp nhÆn luÆt pháp quÓc 
t‰ có m¶t giá trÎ to l§n hÖn quyŠn l®i chính trÎ quÓc gia. LÀn 
ÇÀu tiên, m¶t ch‰ Ç¶ C¶ng Sän (còn m¶t vài ch‰ Ç¶ C¶ng 
Sän khác còn tÒn tåi) thuÆn theo nh»ng giá trÎ quy chuÄn. 
HiŒp Ü§c ÇÜ®c chào Çón nhÜ m¶t hiŒp Ü§c tÓt nhÃt có th‹ có 
ÇÜ®c. M¥t khác, ngÜ©i ta hy v†ng B¡c Kinh kín Çáo thu nhÆn 
vŠ cho mình nh»ng gia sän thu¶c ÇÎa (công lš, Ç¶c lÆp, cÖ 
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quan chÓng tham nhÛng, công minh v.v...) Ç‹ b° túc cho 
nh»ng phÜÖng pháp cai trÎ Ç¥c thù cûa Hoa Løc. 

 K‹ tØ khi s¿ chuy‹n giao chû quyŠn có hiŒu l¿c (1997), 
B¡c Kinh nhiŠu lÀn vi phåm, không tôn tr†ng t¿ do công 
c¶ng, gây áp l¿c chính trÎ, th¿c thi mánh khóe hành chánh, 
bao che bè phái kinh tài, hù nåt ÇÓi lÆp và sau cùng rêu rao 
"Dân chû hóa là m¶t vÃn ÇŠ còn quá s§m" nói nhÜ th‰ Ç‹ 
loåi bÕ ti‰n trình dân chû. 

 Tåi Hong Kong, š thÙc bÎ B¡c Kinh phän b¶i lan r¶ng 
vào các tÀng l§p xã h¶i, nh»ng ngÜ©i ít bi quan nhÃt vÅn 
bám víu vào mÓi hy v†ng là Trung QuÓc së mÃt m¥t khi B¡c 
Kinh bóp nghËt s¿ tranh luÆn vŠ tÜÖng lai cûa nh»ng thi‰t 
ch‰ ÇÎa phÜÖng. Cu¶c Çánh cá nÀy, không k‹ Ç‰n m¶t d» 
kiŒn m§i là nŠn kinh t‰ Trung QuÓc Çang cÃt cánh bay cao 
(phát tri‹n 9,2%) còn c¿u thu¶c ÇÎa Anh không còn là ng†n 
Çèn pha n»a, bây gi© Hong Kong thu g†n låi nhÜ m¶t tû kính 
chÜng bày, m¶t xã h¶i dÎch vø mà lá bài dù là häi cäng cûa 
nh»ng kiŒn hàng kh°ng lÒ, Hong Kong nhÜ m¶t ÇiŠu gì l‡i 
th©i. 

 ñiŠu rÖi r§t låi là liŒu QuÓc T‰ b¡t bu¶c phäi ÇÙng trÜ§c 
m¶t viŒc Çã rÒi, vì kinh t‰ thÎ trÜ©ng, phäi chÃp nhÆn m¶t 
viŒc Çã rÒi? Hay là QuÓc T‰ phäi thuy‰t phøc B¡c Kinh Ç‹ 
B¡c Kinh không nên vÜ®t qua l¢n mÙc ÇÕ.  

  
� Sida phát tri‹n nhanh ª Á Châu và ñông Âu 
  Trong bän báo cáo 2004, t° chÙc Onusida Liên HiŒp 

QuÓc ghi nhÆn nhiŠu dÎch bŒnh m§i xuÃt hiŒn và phát tri‹n 
nhanh ª nhiŠu vùng, nhÃt là ª ñông Âu và Á Châu. 

 Trên bình diŒn t°ng quát, næm 2003, gÀn 5 triŒu ngÜ©i 
nhiÍm VIH, con sÓ cao nhÃt k‹ tØ khi Sida xuÃt hiŒn. SÓ 
ngÜ©i sÓng chung v§i Sida gia tæng nhiŠu hÖn: 38 triŒu 
(2003), 31 triŒu (2001); gÀn 3 triŒu ngÜ©i ch‰t (2003); 20 
triŒu ngÜ©i ch‰t k‹ tØ khi Sida xuÃt hiŒn (1981). ñáng lo 
ngåi nhÃt là dÎch bŒnh lan tràn rÃt mau ª Á Châu (Trung 
QuÓc, ViŒt Nam, Nam DÜÖng). Onusida Ü§c lÜ®ng có 7,4 
triŒu ngÜ©i mang VIH ª ÇÎa phÜÖng (5,1 triŒu ª ƒn ñ¶). 

 Næm 2002, 1/5 ngÜ©i bŒnh là dân Á Châu, næm 2003, t› 
lŒ nÀy là 1/4. Tåi Á Châu (60% dân sÓ th‰ gi§i), Sida së 
mang låi nhiŠu hÆu quä trên tÀm mÙc th‰ gi§i. DÎch bŒnh tÆp 
trung xung quanh nhóm ngÜ©i chích ma túy, ÇÒng tính luy‰n 
ái, mãi dâm chÜÖng trình phòng bŒnh còn lÕng lÈo. Tåi Á 
Châu, chÜa thành công ki‹m soát nhóm ngÜ©i nguy hi‹m và 
Onusida d¿ Çoán dÎch bŒnh së phát tri‹n nhiŠu hÖn n»a. 

 Tåi Phi Châu, có 25 triŒu ngÜ©i nhiÍm bŒnh (v§i 10% 
dân sÓ th‰ gi§i). Næm 2003, có thêm 3 triŒu ngÜ©i nhiÍm 
VIH và 2,2 triŒu ngÜ©i ch‰t (75% trên th‰ gi§i). 

 Tåi ñông Âu và Trung Á Châu, bŒnh phát tri‹n nÖi 
nhóm ngÜ©i chích ma túy: 1,3 triŒu ngÜ©i nhiÍm bŒnh 
(160.000 ngÜ©i næm 1995). V§i 3 triŒu ngÜ©i chích ma túy, 
Nga là m¶t trong nh»ng nÜ§c bÎ Çe d†a nhiŠu nhÃt. 

 Trên th‰ gi§i, s¿ phòng ngØa chÌ Ç‰n v§i 1/5 ngÜ©i có 
nhu cÀu. M¶t s¿ phòng ngØa ÇÀy Çû së giúp 29 triŒu ngÜ©i 
thoát khÕi bŒnh trên 45 triŒu ngÜ©i tØ Çây Ç‰n næm 2010. 
Trên t°ng sÓ 5-6 triŒu ngÜ©i cÀn ÇÜ®c tích c¿c ÇiŠu trÎ, chÌ 
có 7% (400.000 ngÜ©i) có Çû thuÓc dùng (03). Bän báo cáo 
còn ghi rõ 1/2 sÓ ngÜ©i nhiÍm bŒnh thu¶c phái n», 1/2 ngÜ©i 
thu¶c tu°i trÈ tØ 15 Ç‰n 24 tu°i. Trên phÜÖng diŒn tài chánh, 
phäi có Çû 12 t› Çô-la tØ Çây Ç‰n 2007. 

 
� Vi phåm nhân quyŠn næm 2003: Nh»ng nÜ§c 

chi‰m giäi 
 Liên ñoàn QuÓc T‰ Bäo VŒ Nhân QuyŠn vØa trình bày 

bän danh sách nh»ng nÜ§c thi hành chánh sách Çàn áp ÇÓi 
lÆp và nh»ng ngÜ©i bäo vŒ nhân quyŠn nhÜ sau: 

- Loåi I: TuyŒt ÇÓi Çàn áp. 
 M†i toan tính hoåt Ç¶ng bäo vŒ nhân quyŠn ÇŠu bÎ Çàn 

áp tØ trong trÙng nÜ§c. Không bao gi© có cÖ h¶i Ç‹ tÆp h†p 
và sinh hoåt gi»a nh»ng t° chÙc Ç¶c lÆp v§i nhà nÜ§c: 
Arabie Saoudite, Mi‰n ñiŒn, Trung QuÓc, B¡c Hàn, ViŒt 
Nam, Erythree, Bouthan, Guinee xích Çåo, Lào, Lybie, 
Somalie, Terkmenistan. 
 

 - Loåi II: DÙt khoát Çàn áp 
 Các nhà bäo vŒ nhân quyŠn thành công hoåt Ç¶ng dÜ§i 

hình thÙc hiŒp h¶i Ç¶c lÆp, nhÜng bÎ Çàn áp triŒt Ç‹. Các t° 
chÙc phi chính phû, quÓc t‰ không th‹ Ç‰n nÖi Ç‹ ÇiŠu tra: A 
Phú Hãn, Belarus, Cameroun, Colombie, Cuba, Guatemala, 
Guinee Bissau, Haiti, Nam DÜÖng, Iran, Kirghizistan, Phi 
LuÆt Tân, Ouzbekistan, Tchetchenie, Soudan, Syrie, 
Tunisie, Th° Nhï Kÿ, Zimbabwe. 
 

- Loåi III: ñàn áp tùy trÜ©ng h®p 
 Xã h¶i dân s¿ ÇÜ®c t° chÙc, các nhà bäo vŒ nhân quyŠn 

có ít nhiŠu t¿ do hoåt Ç¶ng. Hành Ç¶ng Çàn áp tùy trÜ©ng 
h®p và có th‹ tái diÍn: Algerie, Armenie, Azerbaidjan, 
Bahrein, Boanie, Bolivie, Ba Tây, Burkinafaso, Burundi, 
Congo Brazzarille, Nam Hàn, B© Bi‹n Ngà, Ai CÆp, 
Equateur, Ethiopie, ƒn ñ¶, Tordanie, Liban, Macedoine; Mã 
Lai Á, Maroc, MÍ Tây CÖ, Nepal, Nicaragua, Senegal, 
Nigeria, Pakistan, Palestine, Do Thái, Perou, C¶ng Hòa Dân 
Chû Congo, Nga, Serbie, Venezuela, Yemen. • 
 

� TIN VIỆT NAM 
 
� BS Nguyễn Đan Quế bị kết án 30 tháng tù 

SAU khi bị đình hoãn một 
lần mà không loan báo nguyên 
do, sau cùng, phiên tòa xử bác 
sĩ Nguyễn Đan Quế đã diễn ra 
nhanh chóng trong ngày hôm 
nay 29-7 tại tòa án nhân dân" 
Sài Gòn. Buổi xử án cũng diễn 
ra trong bầu không khí khủng 
bố như những vụ xử những 
nhà phản kháng trước đây, 
nghĩa là thân nhân của người 
bị truy tố không được phép 
tham dự, phóng viên báo chí 
nước ngoài cũng như các nhà 

ngoại giao ngoại quốc cũng không được phép vào chứng 
kiến. Phía ngoài tòa án, công an đặt 2 chốt canh, và tăng 
cường rất nhiều công an cấm lai vãng để theo dõi, đe dọa 
và xua đuổi những người hay xe cộ qua lại. Những xe nào 
di chuyển qua tòa án mà có dáng vẻ khả nghi đều bị công 
an ghi bảng số hay chặn lại để tra hỏi.  

BS Nguyễn Đan Quế đă bị kết án 30 tháng tù. Nếu tính 
từ khi ông bị bắt giam lần này thì còn 14 tháng nữa mới 
mãn hạn. Một chi tiết đáng chú ý nữa là BS Quế đã khẳng 
khái lên án phiên tòa là "thiếu dân chủ, không hợp pháp", vì 
thế Bs Quế đã bị cho là "vô lễ với Tòa" và đã bị công an 
còng tay dẫn ra khỏi phòng xử đến 3 lần. Tin cũng cho biết 
Bs Nguyễn Đan Quế tuyên bố sẽ chống án.  

Phê bình về bản án này, ông Nguyễn Thanh Giang rất 
ngạc nhiên về kết quả xử nặng đến như vậy. Ông cho rằng 
đáng lẽ chính quyền Việt Nam phải xử nhẹ như trường hợp 
của hai ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê. Bản án nặng 
nề này chỉ làm xấu mặt Việt Nam về vấn đề nhân quyền và 
từ đó có thể gây ra những điều không tốt trong các tiến trình 
thảo luận Mỹ Việt.� 
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TH”  
THAO 

� NgÜ©i Giám Biên � 
 

Giäi vô ÇÎch 
bóng tròn  

Âu Châu 2004 
 

Trong hai tuÀn lÍ liên ti‰p tØ 12.6 Ç‰n 04.7.2004, nh»ng 
ngÜ©i ham m¶ môn bóng tròn Çã có dÎp theo dõi trên màn 
änhh TV nh»ng trÆn tranh tài rÃt hào hÙng, hÒi h¶p, gây 
cÃn, Çôi khi thay vì Çá banh, có vài cÀu thû quá hæng Çá vào 
chân ÇÓi thû lãnh thÈ ÇÕ bÎ Çu°i ra sân cûa 18 Ç¶i cÀu ÇÙng 
ÇÀu Âu Châu Ç‹ chung cu¶c chÌ có m¶t Ç¶i Çoåt cúp. 

Theo thÓng kê cûa Çài TV, thì giäi này có Çông ngÜ©i 
xem TV nhÃt tØ trÜ§c t§i nay. Có trÆn trên mÃy træm triŒu 
ngÜ©i xem trên màn änh nhÕ. Sª dï có Çông ngÜ©i xem nhÜ 
vÆy, không phäi vì h† thích môn bóng tròn, nhÜng vì m¶t 
phÀn Çông ngÜ©i ta chán ghét chi‰n tranh, khûng bÓ gi‰t håi 
dân lành nhÜ ª Irak và räi rác kh¡p nÖi trên th‰ gi§i. HÍ mª 
TV ra là thÃy cänh ch‰t chóc thÜÖng Çau! Do Çó ngÒi xem 
m¶t trÆn Çá banh vØa giäi trí vØa b§t cæng th£ng tinh thÀn 
sau m¶t ngày lao Ç¶ng Ç‹ trä n® áo cÖm. 

 

Sau Çây là k‰t quä vòng ÇÀu 
� Toán A 
Portugal - Griechenland   1:2 (TrÆn khai måc) 
Spanien - Russland  1:0 
Griechenland (Hy Låp)-Spanien 1:1 
Russland - Portugal  0:2 
Spanien - Portugal  0:1 
Russland - Griechenland  2:1 
 
1.Portugal    :   3(a)  2(b)   0(c)  1(d)  4(e): 2(f)  6(g) 
2.Griechenland :   3      1        1       1      4:  4      4 
3.Spanien   :   3      1         1       1      2:  2      4 
4.Russland  :   3      1         0       2      2:  4      3  
 
Ghi chú: (a) trÆn ÇÃu - (b) th¡ng 3 Çi‹m - (c) huŠ 1 Çi‹m - 
(d) thua 0 Çi‹m - (e) bàn th¡ng - (f) bàn thua - (g) Çi‹m. 
 
� Toán B  
Schweiz (Thøy Sï) - Kroatien 0:0 
Frankreich (Pháp) - England  2:1  
England - Schweiz    3:0 
Kroatien - Frankreich    2:2 
Schweiz - Frankreich    1:3 
Kroatien - England    2:4 
 
1.Frankreich : 3      2      1      0      7:4      7 
2.England  : 3      2      0      1      8:4      6 
3.Kroatien  : 3      0      2      1      4:6      2 
4.Schweiz  : 3      0      1      2      1:6      1 
 
� Toán C 

Dänemark - Italien      0:0 
Schweden (Thøy ñi‹n) - Bulgarien   5:0 
Bulgarien - Dänemark     0:2 
Italien - Schweden      1:1 
Italien- Bulgarien       2:1 
Dänemark - Schweden     2:2 
 
1.Schweden : 3      1      2      0      8:3      5 
2.Dänemark : 3      1      2      0      4:2      5 
3.Italien  : 3      1      2      0      3:2      5 
4.Bulgarien : 3      0      0      0      1:7      0 
 
� Toán D 
Tschechien (TiŒp) - Lettland      2:1 
Deutschland (ñÙc) - Niederlande (Hòa Lan)  1:1 
Lettland - Deutschland       0:0 
Niederlande - Tschechien      2:3 
Niederlane - Lettland        3:0 
Deutschland - Tschechien      1:2 
 
1.Tschechien  : 3      3      0      0      7:4      9 
2.Niederlande  : 3      1      1      1      6:4      4 
3.Deutschland : 3      0      2      1      2:3      2 
4.Lettland   : 3      0      1      2      1:5      1  
 

Nhìn vào k‰t quä, ta thÃy nh»ng Ç¶i månh có tri‹n v†ng 
Çoåt giäi nhÜ Ý, Tây Ban Nha, ñÙc bÎ loåi ngay tØ vòng ÇÀu. 
NhÃt là Ç¶i ñÙc, ÇÜÖng kim hång nhì th‰ gi§i, Çá 3 trÆn, huŠ 
2, thua m¶t! ñ¶i Lettland là Ç¶i vô danh ti‹u tÓt mà vÅn cÀm 
chân ÇÜ®c Ç¶i ñÙc v§i t› sÓ 0:0 ! Còn Ç¶i TiŒp, sau khi 
th¡ng 2 trÆn ÇÜ®c 6 Çi‹m, ÇÙng ÇÀu Toán ch¡c ch¡n ÇÜ®c 
vào vòng TÙ K‰t nên HLV cho nh»ng cÀu thû gåo c¶i nhÜ 
Nedved, Rosicky, Koller v.v... nghÌ dÜ«ng sÙc, thay th‰ 
nh»ng cÀu thû d¿ bÎ, th‰ mà Ç¶i ñÙc vÅn bÎ thua 1:2 ! LiŠn 
sau Çó x‰p Rudi Völler tØ chÙc trÜªng Ç¶i ngay. 

 

� T− K T (Viertelfinale) 
ñ¶i nhÃt toán A Çøng Ç¶i nhì toán B 
Portugal - England    8:7 
Sau khi hai Ç¶i huŠ 1:1, Çá thêm gi©, m‡i hiŒp 15 phút, 

vÅn còn huŠ nhau. ñá 11 thÜ§c, cÀu thû sÓ 1 cûa Anh là 
David Beckham Çá trái banh ÇÀu tiên bay b°ng trên xà 
ngang chØng mÃy thÜ§c, và anh Darius Vassel Çá trái banh 
bÎ thû môn Portugal b¡t ÇÜ®c. Th‰ là Ç¶i Anh bÎ loåi. 

 
ñ¶i nhÃt Toán C Çøng Ç¶i nhì Toán D 
Schweden - Niederlande   4:5 
Hai Ç¶i huŠ nhau 0:0, Çá thêm gi©, m‡i hiŒp 15 phút, vÅn 

còn huŠ nhau. ñá 11 thÜ§c, Niederlande th¡ng 5:4 
 
ñ¶i nhÃt Toán B Çøng Ç¶i nhì Toán A 
Frankreich - Griechenland  0:1 
ñ¶i Pháp ÇÜÖng kim vô ÇÎch Âu Châu bÎ Ç¶i Hy Låp hå 

1:0 do tiŠn Çåo Angelos Charisteas Ç¶i ÇÀu banh vào lÜ§i ª 
phút thÙ 65 hiŒp nhì nh© trái banh Çá phåt tØ góc phäi. 

 
ñ¶i nhÃt Toán D Çøng Ç¶i nhì Toán C 
Tschechien - Dänemark   3:0 
Ba cÀu thû cûa TiŒp làm bàn là Koller ª phút 49 - Baros 

phút 63 và Baros ª phút 65. TÃt cä 3 bàn th¡ng ÇŠu n¢m 
trong hiŒp nhì. 
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� BÁN K T 
Portugal - Niederlande   1:0 
Låi thêm m¶t Ç¶i có nhiŠu tri‹n v†ng Çoåt giäi bÎ loåi. 

Trong trÆn TÙ K‰t khi g¥p Thøy ñi‹n. Hòa Lan th¡ng may 
m¡n nh© Çá 11 thÜ§c. NhÜng vào Bán K‰t, s¿ may m¡n này 
låi vŠ phía Portugal. 

 
Griechenland - Tschechien  1:0 
ñ¶i có nhiŠu tri‹n v†ng Çoåt giäi nhÃt là Ç¶i TiŒp, Çá 4 

trÆn th¡ng cä 4 trÆn. NhÜng trên sân cÕ, Çôi khi hay không 
b¢ng hên! N‰u ai có xem trÆn này ÇŠu thÃy Ç¶i TiŒp có 3 cÖ 
h¶i làm bàn rõ rŒt, nhÜng không hên nên Çá banh trái thì 
Çøng c¶t gôn, trái thì Çøng xà ngang, trái thì bay bên cånh 
gôn! Sau 90 phút, hai Ç¶i huŠ 0:0. ñá thêm gi©, m‡i hiŒp 15 
phút, áp døng theo th‹ thÙc quä gôn båc (Silber-Goal). HiŒp 
ÇÀu Çá thêm gi©, Ç‰n phút thÙ 14, Ç¶i Hy Låp ÇÜ®c Çá trái 
banh phåt góc tØ bên phäi, banh bay Ç‰n trÜ§c gôn Ç¶ 8 - 
10 thÜ§c, anh Trianos Dellas tØ hàng phòng vŒ chåy lên Ç¶i 
ÇÀu, banh vào lÜ§i thì cÛng vØa Çû 15 phút chÃm dÙt trÆn 
ÇÃu v§i quä gôn båc. Không phäi Çá thêm hiŒp thÙ hai 15 
phút n»a. 

 

� CHUNG K T (Finale) TrÆn b‰ måc 
- Portugal - Griechenland 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ñ¶i hình cûa hai Ç¶i 
 -HLV Luiz Felipe Scolari ngÜ©i Ba 

Tây, 55 tu°i, Çã làm HLV Ç¶i Ba Tây Çoåt 
chÙc vô ÇÎch th‰ gi§i 2002. Sau Çó sang 
huÃn luyŒn cho Ç¶i Portugal. 

 
-HLV Otto 

Rehhagel, ngÜ©i 
ñÙc, 65 tu°i, là HLV 

Çåt ÇÜ®c nhiŠu thành tích ª Ç¶i hång 
nhÃt cûa ñÙc khi huÃn luyŒn Ç¶i 
Bremen, Kaiserlautern. TØ tháng 
8.2001 làm HLV cho Ç¶i quÓc gia Hy 
Låp. � 

Portugal: 
Anh Ferreira thay anh Miguel ª phút thÙ 43. 
Anh Rui Costa thay anh Costinha ª phút thÙ 60. 
Anh Nuno Gomes thay anh Pauleta ª phút thÙ 74. 
 
Griechenland: 
Anh Venetidis thay anh Ginannakopoulos ª phút thÙ 76. 
Anh Papadopoulos thay anh Vryzas ª phút thÙ 81. 
 
Tr†ng tài: Ti‰n sï Nha khoa Markus Merk (ngÜ©i ñÙc). 
Khán giä: 64.000 ngÜ©i (bán h‰t vé). 
ThÈ vàng: Anh Costinha, Valente (Portugal) - Basinas, 

Fyssas, Papadopoulas (Griechenland). 
 
Trong trÆn khai måc ngày 12.6, hai Ç¶i này Çøng nhau. 

K‰t quä Portugal thua Griechenland 1:2. Sau Çó các Ç¶i 
Çøng nhau qua låi, Ç‹ cuÓi cùng còn låi hai Ç¶i vào chung 
k‰t cÛng là Portugal và Griechenland. 

Portugal Çá 5 trÆn, th¡ng 4, thua 1. 
Griechenland Çá 5 trÆn, th¡ng 3, huŠ 1, thua 1. 
ñ¶i Portugal có l®i th‰ vì là Ç¶i chû nhà, ÇÜ®c khán giä 

nhà ûng h¶ h‰t mình. Trong 64 ngàn khán giä ngÒi trên 
khán Çài, chÌ có 15 ngàn ngÜ©i Hy Låp, còn låi là ngÜ©i BÒ 
ñào Nha. Tuy nhiên m¥c dù ÇÜ®c s¿ ûng h¶, c° võ nÒng 
nhiŒt, cÀu thû BÒ ñào Nha cÛng kh§p khi Çøng låi Ç¶i Hy 
Låp. 

 
DiÍn ti‰n trÆn ÇÃu 
Sau ti‰ng còi cûa tr†ng tài Merk vØa th°i b¡t ÇÀu trÆn 

ÇÃu, Ç¶i BÒ ñào Nha Çã dÓc toàn l¿c tÃn công Ò åt Ç¶i Hy 
Låp mong phá lÜ§i ÇÓi phÜÖng trong nh»ng phút ÇÀu Ç‹ làm 
giäm tinh thÀn Ç¶i Hy Låp. NhÜng hàng phòng vŒ cûa Hy 
Låp quá v»ng ch¡c, Çã hóa giäi tÃt cä các ÇÜ©ng banh nguy 
hi‹m cûa hàng tiŠn Çåo BÒ ñào Nha. HiŒp ÇÀu hai Ç¶i huŠ 
0:0. 

Sang hiŒp hai, Ç‰n phút thÙ 57, Hy Låp hÜªng quä phåt 
góc bên phäi, anh Basinas Çá quä banh bay trÜ§c khuôn 
thành BÒ ñào Nha Ç¶ 6 thÜ§c, anh Charisteas nhäy lên 
dùng ÇÀu Ç¶i banh xËt ch§p nhoáng vào lÜ§i tuyŒt ÇËp. Thû 
môn Ricardo bÃt thÀn không Çón banh kÎp. Hy Låp th¡ng 
trÜ§c 1:0. TrÆn ÇÃu ti‰p tøc, Ç¶i BÒ ñào Nha vùng lên quy‰t 
san b¢ng cách biŒt, nhÜng g¥p ngày không hên, Ç‰n phút 
thÙ 75, anh Ronaldo m¶t mình dÅn banh Ç‰n trÜ§c khuôn 
thành Hy Låp nhÜng Çá banh bay ra ngoài! ñ‰n phút thÙ 89 
anh Figo Çá banh Çøng xà ngang banh cÛng bay ra ngoài. 
ThÆt là xui xÈo! ñ‰n phút 93 (phäi Çá thêm 3 phút n»a Ç‹ bù 
låi mÃy lÀn gián Çoån vì cÀu thû bÎ thÜÖng) tr†ng tài th°i 
ti‰ng còi chÃm dÙt trÆn ÇÃu. ñ¶i Griechenland hå Portugal 
1:0 Vô ÇÎch Âu Châu 2004 - Griechenland Europameister 
2004 ! Ti‰p theo là nh»ng ti‰ng hoan hô, reo hò, ca hát cûa 
nh»ng khán giä Hy Låp và nh»ng ti‰ng khóc nghËn ngào 
cûa nh»ng ngÜ©i BÒ ñào Nha. 

Không ai có th‹ ng© r¢ng Ç¶i cÀu Hy Låp vô ÇÎch Âu 
Châu. LÀn ÇÀu tiên tØ khi có giäi này (1960) Ç‰n nay là 44 
næm, Ç¶i Hy Låp chÜa m¶t lÀn nào vào ÇÜ®c t§i vòng chung 
k‰t. Th‰ mà lÀn này, dÜ§i tài ÇiŠu khi‹n cûa m¶t HuÃn 
LuyŒn Viên ngÜ©i ñÙc, Ç¶i Çã Çi tØ th¡ng l®i này Ç‰n th¡ng 
l®i khác, và cuÓi cùng Çoåt luôn cái Cúp Vô ñÎch Âu Châu. 
Các báo ÇŠu vinh danh HLV Otto Rehhagel là: Europas 
König Otto (Otto Hoàng Ç‰ Âu Châu. Ông rÃt xÙng Çáng 
mang tÜ§c vÎ này. 
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Bao nhiêu ngÜ©i thua vì cá Ç¶? ñây là trÜ©ng h®p ng¿a 
vŠ ngÜ®c nói theo nh»ng tay nhà nghŠ trong làng Çánh cá 
ng¿a, còn trong môn bóng tròn thì là trÜ©ng h®p lÆp vÎ hay 
khác v§i lë thông thÜ©ng (Außenseiter). NhÜng dù có ng¿a 
vŠ ngÜ®c hay lÆp dÎ Çi n»a thì Ç¶i cÀu Hy Låp vÅn là Ç¶i cÀu 
hay nhÃt Âu Châu vì Çã hai lÀn Çá båi Ç¶i BÒ ñào Nha và 
nhÃt là hå Ç¶i cÀu Pháp ÇÜÖng kim vô ÇÎch Âu Châu ª vòng 
tÙ k‰t. 

 
 Th¡ng cÜ©i:  
HLV Otto Rehhagel hai 

tay nâng cái Cúp gi»a 
nh»ng cÀu thû Hy Låp 
miŒng cÜ©i tÜÖi nhÜ hoa 
nª. 

Thua khóc: � 
Ngôi sao trÈ (19 tu°i) anh 

Cristiano Ronaldo khóc tÙc 
tÜªi bên cånh HLV Scolari, khi 
ti‰ng còi chÃm dÙt trÆn ÇÃu. 

 
� Hình änh sÓng Ç¶ng v§i nhiŠu màu c© s¡c áo cûa 

ûng h¶ viên: 
 
 
 
 
 
 

 
(Ý)       (ñÙc)      (Pháp) 
 
 
 
 
 
 
(Kroatien)   (Thøy Sï ) (Anh)        (Tây Ban Nha)  

 
 
 
 
 
 

 
    (ñan Måch)     (BÒ ñào Nha) 

 
 
 
 
 

 Thøy ñi‹n 
            Hy Låp  � 

 
 

 
 

Câu chuyŒn bên lŠ 
Cúp Vô ñÎch  (Có hình) 
Giäi vô ÇÎch Âu Châu b¡t ÇÀu 

tØ næm 1960. Các nÜ§c sau Çây 
Çã Çoåt cúp: 

-1960 C¶ng Hòa Liên Bang Sô 
   Vi‰t. 
-1964 Tây Ban Nha. 
-1968 Ý. 
-1972 C¶ng Hòa Liên Bang 
   ñÙc. 
-1976 TiŒp Kh¡c. 
-1980 C¶ng Hòa Liên Bang 
   ñÙc. 
-1984 Pháp. 
-1988 Hòa Lan. 
-1992 ñan Måch. 
-1996 C¶ng Hòa Liên Bang 
   ñÙc. 
-2000 Pháp. 
-2004 Hy Låp. 
Cúp n¥ng 10 kg, må båc, cao 42,5 cm, có hai cái quai 

do ông Henri Delaunay th¿c hiŒn. Cúp nguyên thûy dùng Ç‹ 
luân chuy‹n tØ Ç¶i th¡ng này qua Ç¶i th¡ng khác. Tuy nhiên 
Ç¶i nào Çoåt giäi 3 lÀn liên ti‰p hay t°ng c¶ng là 5 lÀn thì 
ÇÜ®c gi» luôn cái Cúp y hŒt nhÜ cái nguyên thûy nhÜng là 
cái mô ph°ng (Kopie) 

 
Công thì thÜªng 
Trên 300 ngàn ngÜ©i tø tÆp tåi Athen, thû Çô Hy Låp, Ç‹ 

Çón rÜ§c Çoàn quân chi‰n th¡ng trª vŠ. Bà ThÎ trÜªng 
Athen, Dora Bakogiani, Çã ti‰p Ç¶i cÀu do HLV Otto 
Rehhagel hÜ§ng dÅn, tÃt cä ÇŠu ÇÜ®c bà ThÎ trÜªng vinh 
danh là công dân danh d¿ cûa Athen. T°ng cu¶c túc cÀu Hy 
Låp Çã hÙa bÕ ra 15 triŒu Euros Ç‹ làm phÀn thÜªng n‰u Ç¶i 
Hy Låp Çoåt chÙc vô ÇÎch. ñây không phäi là giÃc mÖ, mà là 
s¿ thÆt, chúng tôi mang cái cúp vô ÇÎch vŠ cho xÙ Hy Låp Çó 
là l©i tuyên bÓ cûa Otto Rehhagel. M‡i cÀu thû trong Ç¶i 
tuy‹n ÇÜ®c lãnh 800 ngàn Euros. Riêng Otto Rehhagel 
không thÃy nói t§i, nhÜng ít nhÃt cÛng phäi b¢ng ho¥c cao 
hÖn sÓ tiŠn này. 

 
L‡i thì trØng 
Nh»ng HuÃn luyŒn viên sau Çây, ngÜ©i thì tØ chÙc, ngÜ©i 

bÎ sa thäi vì thi‰u khä næng hay vì m¶t lš do nào Çó không 
hoàn thành nhiŒm vø ÇÜ®c giao phó. 

HLV Ç¶i ñÙc, ông Rudi Völler tØ chÙc. 
HLV Ç¶i Ý, ông Giovanni Trapattoni (64 tu°i) tØ chÙc. 
HLV Ç¶i Dänemark, ông Morten Olsen (44 tu°i) tØ chÙc. 
HLV Ç¶i Pháp, ông Jacques Santini (52 tu°i) tØ chÙc. 
HLV Ç¶i Tây Ban Nha, ông Inaki Saez (61 tu°i) tØ chÙc. 
HLV Ç¶i Nga, ông Georgi Jartsew (55 tu°i) bÎ sa thäi. 
HLV Ç¶i Bulgarien, ông Plamen Markow (46 tu°i) bÎ sa 

thäi. 
7 trong sÓ 16 HLV cûa 16 Ç¶i tØ chÙc hay bÎ sa thäi, thÆt 

là m¶t con sÓ k› løc chÜa bao gi© xäy ra tØ trÜ§c Ç‰n nay. 
 
TiŠn thù lao cûa tr†ng tài 
TiŠn thù lao cûa tr†ng tài chánh th°i m‡i trÆn là 10.000 

quan Thøy Sï (6.600 Euros). Tr†ng tài phòng h© và hai tr†ng 
tài biên m‡i ngÜ©i lãnh b¢ng phân nºa sÓ tiŠn trên. Riêng 
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tiŠn æn ª h¢ng ngày thì lãnh ÇÒng ÇŠu nhau m‡i ngÜ©i 250 
quan Thøy Sï (160 Euros) 

 
Vua phá lÜ§i 
1. Milan Baros (TiŒp) 5 lÀn. 
2. Wayne Rooney (Anh) 4 lÀn. 
    Rund van Nistelrooy (Hòa Lan) 4 lÀn. 
4. Angelos Charisteas (Hy Låp) 3 lÀn 
    Frank Lampard (Anh) 3 lÀn. 
    Henri Larsson (Thøy ñi‹n) 3 lÀn. 
    Jon Dahl Tomasson (ñan Måch) 3 lÀn 
    Zinedine Zidane (Pháp) 3 lÀn. 
 
Thû môn hay nhÃt 
1 .Jaromir Blazek (TiŒp) 
2. Gianluigi Buffon (Ý) 
3. Andreas Isaksson (Thøy ñi‹n) 
4. Antonios Nikopolidis (Hy Låp) 
5. Aleksandrs Kolinko (Lettland) 
. . . . 
8. Oliver Kahn (ñÙc). 
 
ChÖi bÄn 
Trong trÆn ÇÃu gi»a Ç¶i Ý và Ç¶i ñan Måch ª vòng ÇÀu, 

trÆn ÇÀu tiên, cÀu thû Francesco Totti (Ý) Çã phun nÜ§c 
mi‰ng dÖ vào ÇÀu cÀu thû Christian Poulsen (ñan Måch). 
Totti bÎ phåt treo giò 3 trÆn. 

Trong trÆn ÇÃu gi»a Ç¶i Anh và Ç¶i Thøy Sï ª vòng ÇÀu 
cÛng trÆn ÇÀu tiên, cÀu thû Alexander Frei (24 tu°i - Thøy 
Sï) Çã lén phun nÜ§c mi‰ng dÖ phía sau ót cÀu thû Steven 
Gerrard (Anh), tr†ng tài không thÃy, nhÜng TV thâu ÇÜ®c 
hình trình cho H¶i ñÒng K› LuÆt, anh Frei bÎ phåt 15 ngày 
liên ti‰p không ÇÜ®c tham d¿ bÃt cÙ m¶t trÆn cÀu quÓc t‰ 
nào. HÆu quä là hai Ç¶i Ý và Thøy Sï bÎ loåi ngay ª vòng 
ÇÀu vì 2 cÀu thû này không ÇÜ®c Çá 2 trÆn k‰ ti‰p. 

 
ñ¶i cÀu ñÙc 
Sau khi bÎ loåi ª vòng ÇÀu, k‰ ti‰p TrÜªng ñ¶i (Team 

Chef) ông Rudi Völler tØ chÙc, Ç¶i cÀu ñÙc Çang trong tình 
trång khûng hoäng. Chû TÎch T°ng Cu¶c Túc CÀu ñÙc, ông 
Gerhard-Mayer-Vorfelder, liŠn thành lÆp m¶t Ñy Ban tìm 
HuÃn LuyŒn Viên (HLV) g†i t¡t là "TFK" 
(Trainerfindungskommission) gÒm có 4 ngÜ©i là ông; Ô. 
Werner Hackmann Phó Chû TÎch, Ô. Horrst R. Schmidt 
T°ng ThÜ Kš và Ô. Franz Beckenbauer Chû TÎch Ñy Ban T° 
ChÙc giäi túc cÀu th‰ gi§i næm 2006. 

Nh»ng HLV ÇÜ®c Ñy Ban liŒt kê trong danh sách ÇÜ®c 
m©i theo thÙ t¿ Üu tiên là: 

-  Ô. Otto Rehhagel Çang làm HLV cho Ç¶i cÀu Hy Låp, 
giao kèo Ç‰n cuÓi næm 2006;  

- Ô. Ottmar Hitzfeld vØa bÎ sa thäi khÕi Ç¶i Bayern 
München, hiŒn Çang thÃt nghiŒp;  

- Ô. Christoph Daum Çang làm HLV cho m¶t Ç¶i ª Th° 
Nhï Kÿ;  

- Ô. Jupp Heynckes Çang làm HLV cho Ç¶i Schalke 4;  
- Ô. Volker Finke Çang làm HLV cho Ç¶i Freiburg. 
RÃt ti‰c, tÃt cä các vÎ trên Çây ÇŠu tØ chÓi vì nhiŠu lš do 

khác nhau. Ñy Ban liŠn nghï t§i Ô. Lothar Matthäus Çang 
làm HLV cho Ç¶i Hung Gia L®i, nhÜng ông ta cÛng chÜa 
quy‰t ÇÎnh dÙt khoát, còn ch©...  

M¶t giäi pháp cuÓi cùng là n‰u Ñy Ban không tìm ÇÜ®c 
m¶t HLV nào cho Ç¶i cÀu ñÙc thì së m©i Ô. Rudi Völler trª 

låi Çäm nhiŒm chÙc vø Team Chef cho Ç‰n cuÓi næm rÒi sau 
Çó së tính ti‰p. Vì nÜ§c ñÙc së t° chÙc giäi vô ÇÎch bóng 
tròn th‰ gi§i vào næm 2006, Ç¶i cÀu ñÙc là Ç¶i chû nhà 
ÇÜÖng nhiên ÇÜ®c miÍn Çá vòng loåi, do Çó cÀn phäi có 
nh»ng trÆn Çá giao h»u v§i các Ç¶i các nÜ§c khác Ç‹ tÆp 
dÜ®t cÀu thû quen v§i trÆn måc. TØ nay Ç‰n gi»a næm 2005, 
Ç¶i ñÙc së g¥p các Ç¶i sau Çây: 

-Ngày 18.08.04, g¥p Ç¶i Áo tåi Wien. 
-Ngày 08.09.04, g¥p Ç¶i Ba Tây tåi Berlin. 
-Ngày 09.10.04, g¥p Ç¶i Ba TÜ tåi Teheran. 
-Ngày 17.11.04, g¥p Ç¶i Kamerun tåi Leipzig. 
 
ñ¶i làm m¶t cu¶c viÍn du sang Châu Á: 
 
-Ngày 16.12.04, g¥p Ç¶i NhÆt Bän. 
-Ngày 19.12.04, g¥p Ç¶i Nam TriŠu Tiên tåi Busan. 
-Ngày 21.12.04, g¥p Ç¶i Thái Lan. 
-Ngày 09.02.05, g¥p Ç¶i Á Cæn ñình tåi Düsseldorf 
-Ngày 04.06.05, g¥p Ç¶i B¡c Á Nhï Lan tåi Belfast. 
 
Nhìn vào chÜÖng trình thì thÃy hÖi quá täi, nhÜng tøc ng» 

ñÙc có câu: Übung macht den Meister! (tåm dÎch là LuyŒn 
tÆp trª thành th® cä hay vô ÇÎch). Hy v†ng trong giäi vô ÇÎch 
th‰ gi§i 2006 Ç¶i ñÙc së Çoåt chÙc vô ÇÎch nh© s¿ cÓ g¡ng 
tÆp luyŒn và tinh thÀn k› luÆt cao Ç¶. 

 

� ñua xe Çåp vòng quanh nÜ§c Pháp 
 

Vì giäi vô ÇÎch bóng tròn Âu Châu mà cu¶c Çua xe Çåp 
vòng quanh nÜ§c Pháp bÎ lu m©. 

LÀn Çua thÙ 91, ÇÜ©ng dài 3.395 cây sÓ tØ ngày 3.7 Ç‰n 
25.7.04, chia ra làm 20 ch¥ng. Cua rÖ Lance Armstrong 
(MÏ) ÇÜÖng kim vô ÇÎch Çã 5 lÀn liên ti‰p Çoåt giäi. Anh Çã 
phá k› løc tØ trÜ§c t§i nay. Ngoài ra, anh Jan Ullrich (ñÙc) 
TrÜªng toán Telekom cÛng là ÇÓi thû cûa Lance Armstrong, 
Çã có 1 lÀn vô ÇÎch và 3 lÀn hång nhì. LÀn này chÜa bi‰t ai 
Çoåt áo vàng, hãy ch© xem, vì phäi n¶p bài cho Tòa Soån 
trÜ§c khi có k‰t quä. 
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� QU„N V®t 
 
Nh»ng cây v® trÈ Çang lên 

lÀn lÀn së thay th‰ Çàn chÎ Çàn 
anh s¡p bÜ§c qua lão làng. 

 
N»: Ngoài cô Henine-

Hardenne (22 tu°i - BÌ) và cô 
Kim Clijsters (20 tu°i - BÌ) còn có 
các cô ngÜ©i Nga nhÜ Myskina 
(19 tu°i), Dementiewa (18 tu°i), 
Sharapowa (17 tu°i), 
Kunznetsowa (19 tu°i), Petrowa 

(20 tu°i). Trong tÜÖng lai không xa, nh»ng cây v®t trÈ ngÜ©i 
Nga này së thay nhau tung hoành trong làng banh nÌ. Còn 
hai chÎ em nhà Williams Çã m¶t th©i thay nhau dÅn ÇÀu th‰ 
gi§i, Çang trên Çà tu¶c dÓc vì cô chÎ bÎ thÜÖng, cô em thì quá 
mÆp! Hai cô không còn ÇÙng trong hàng "Top ten" n»a. 

 
Nam: Ngoài anh Federer (20 tu°i - Thøy Sï) - Roddick 

(19 tu°i - MÏ), còn nh»ng cây v®t trÈ Á Cæn ñình Çang lên 
nhÜ anh Coria - Gaudio - Nalbandian. 

 
� Giäi Grand Slam French Open 

(tØ 24.5 Ç‰n 06.7.04) 
 
N»: Bán k‰t: 
Cô Dementiwa hå cô Suarez (Á Cæn ñình) 6:0, 7:5 
Cô Myskina hå cô Capriati (MÏ) 6:2, 6:2 
Chung k‰t: 
Cô Myskina hå cô Dementiewa 6:1, 6:2 Çoåt cúp và tÃm 

ngân phi‰u trên 800 ngàn Euro, còn cô Dementiewa thì 
phân nºa sÓ tiŠn này. 

 
Nam: Bán k‰t 
Anh Gaudio hå Nalbandian 6:3, 7:6, 6:0 
Anh Coria hå Henman (Anh) 3:6, 6:4, 6:0, 7:5 
Chung k‰t: 
Anh Gaudio hå Coria 0:6, 3:6, 6:4, 6:1, 8:6 Çoåt cúp và 

tÃm ngân phi‰u 845 ngàn Euro.  
 

LÀn ÇÀu tiên trong lÎch sº quÀn v®t giäi Grand Slam bên 
N» có hai cô cùng m¶t quÓc tÎch (Nga) vào chung k‰t, bên 
Nam có hai anh cùng m¶t quÓc tÎch (Á Cæn ñình) vào chung 
k‰t. 

Giäi Grand Slam Wimbledon (Anh) 
(tØ 21.6 Ç‰n 04.7.04) 

 
� N» - Bán k‰t 
Cô Serena Williams (MÏ) hå cô Mauresmo (Pháp) 6:7, 

7:5, 6:4 
Cô Sharapowa (Nga) hå cô Davenport (MÏ) 2:6, 7:6, 6:1 
 
Chung k‰t 
Cô Sharapowa hå cô Williams 6:1, 6:4 
 
� Nam - Bán k‰t 
Anh Federer hå Crosjean (Pháp) 6:2, 6:3, 7:6 
Anh Roddick hå Ancic (Kroatien) 6:4, 4:6, 7:5, 7:5 
 
Chung k‰t 
Anh Federer hå Roddick 4:6, 7:5, 7:6, 6:4 
Anh Federer hai lÀn liên ti‰p Çoåt ÇÜ®c giäi này. V§i 

cách cÀm v®t, r©-ve m¶t tay nhÜ anh Sampras ch¡c ch¡n 
trong m¶t th©i gian vài næm t§i khó có cây v®t nào lÆt Ç° 
ngôi vÜÖng cûa anh ÇÜ®c. 
 

 

MÜ©i tay v®t ÇÙng ÇÀu th‰ gi§i (Top ten) 
(giá trÎ Ç‰n 12.7.2004) 

 
N» 
1. J. Henine-Hardenne (BÌ) 
2. Kim Clijsters (BÌ) 
3. Amelie Mauresmo (Pháp) 
4. Anastasia Myskina (Nga) 
5. Lindsay Davenport (MÏ) 
6. Eleva Dementiewa (Nga) 
7. Jenifer Capriati (MÏ) 
8. Maria Sharapowa (Nga) 
9. Swetlana Kuznetsowa (Nga) 
10. Ali Sugiyama (Nh¿t) 
 

 
 
 
                 (Cô Sharapowa v§i cái Cúp 
                        vô ÇÎch Wimbledon)    

Nam 
1. Roger Federer (Thøy Sï) 
2. Guillermo Coria (Á Cæn ñình) 
3. Audy Roddick (MÏ) 
4. Carlos Moya (Tây Ban Nha) 
5. Tim Henman (Anh) 
6. Lleyton Hewitt (Úc) 
7. Gaston Gaudio (Á Cæn ñình) 
8. Marat Safin (Nga) 
9. David Nalbandian (Á Cæn ñình) 
10. Sebastien Crosjean (Pháp). 

Anh Federer v§i cái Cúp 
                     vô ÇÎch Wimbledon 
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Y DÜ®c 
thÜ©ng thÙc 

 

Món æn bài 
thuÓc ÇÓi v§i 

bŒnh ti‹u ÇÜ©ng 
 
 

DÜ®c Sï Bùi Kim Tùng 
 
 

� Artichaut (Ác-ti-sô) ÇiŠu hòa 
glucoz-huy‰t. Artichaut tên khoa h†c là 
Cynara scolymus. B¶ phÆn dùng làm 
thuÓc là lá. 

XÜa kia ngÜ©i ta quan niŒm r¢ng 
ti‹u ÇÜ©ng do tøy tång ti‰t không Çû 
insulin. Vì cuÓi thÆp niên 1980 quan 
niŒm vŠ ti‹u ÇÜ©ng Çã thay Ç°i. BŒnh 
ti‹u ÇÜ©ng ki‹u I do t‰ bào bêta cûa 
tøy tång thoái hóa nên thi‰u insulin. 
BŒnh ti‹u ÇÜ©ng ki‹u II do nhiŠu 
nguyên nhân nhÜng quan tr†ng nhÃt là 
gan không hoàn thành chÙc næng d¿ 
tr» glucoz. 

 
Sau b»a æn, glucoz vào máu nhiŠu, 

gan tÒn tr» glucoz dÜ§i dång glucogen. 
Khi Çói, glucoz-huy‰t thÃp, gan thûy 
phân glucogen Ç‹ phóng thích glucoz 
nh¢m °n ÇÎnh glucoz-huy‰t. Gan th¿c 
hiŒn dÜ§i s¿ chÌ Çåo cûa insulin (và 
m¶t vài n¶i ti‰t tÓ khác). Xáo tr¶n 
chuy‹n hóa ª gan có th‹ do suy gan, 
gan bÎ ng¶ Ç¶c, xÖ gan, nghiŒn rÜ®u. 
NgÜ©i nghiŒn rÜ®u có th‹ bÎ bŒnh ti‹u 
ÇÜ©ng. M¶t sÓ trÜ©ng h®p ti‹u ÇÜ©ng 
do ng¶ Ç¶c (ng¶ Ç¶c cyanhydric). Khi 
bÎ bŒnh ti‹u ÇÜ©ng gan ch£ng nh»ng 
không tích tr» glucoz dÜ§i dång 
glucogen mà thûy phân glucogen Ç‹ 
phóng thích glucoz, hÆu quä là glucoz-
huy‰t cao lúc no cÛng nhÜ lúc Çói. GÀn 
Çây, các nhà khoa h†c phát hiŒn chÃt 
metformin v§i cÖ ch‰ hoàn toàn khác 
insulin và sulfonylurea, metformin tác 
døng chû y‰u vào gan. ChÃt metformin 
xác nhÆn nhiŒm vø cûa gan trong ÇiŠu 
hòa glucoz-huy‰t. 

 
Gan có chÙc næng giäi Ç¶c, Ça sÓ 

chÃt Ç¶c bÎ vô hiŒu hóa ª gan bài xuÃt 
theo mÆt. M¶t sÓ chÃt Ç¶c khác ÇÜ®c 
bài xuÃt theo nÜ§c ti‹u. Artichaut tæng 
ti‰t mÆt và thông ti‹u. 

Artichaut làm tæng ti‰t mÆt, cÛng 
tæng hÃp thø chÃt béo. ñái ÇÜ©ng phäi 
kiêng chÃt béo vì th‰ khi uÓng 
artichaut cÀn giäm æn chÃt béo, dùng 
thêm chÃt nhày Ç‹ ngæn ch¥n s¿ hÃp 
thø chÃt béo và tæng tính nhuÆn 
trÜ©ng. 

 
Ti‹u ÇÜ©ng do tam tiêu khô ráo, 

tân dÎch suy giäm, cÖ th‹ thi‰u nÜ§c. 
Artichaut có tính thông ti‹u nhË nhÜng 
cÛng nên thÆn tr†ng. Khi bŒnh ti‹u 
ÇÜ©ng trÀm tr†ng, bi‰n chÙng urê 
huy‰t cÛng khá nguy hi‹m. NgÜ©i 
bŒnh phäi giäm æn b¶t ÇÜ©ng và chÃt 
béo, h† æn nhiŠu thÎt khi‰n lÜ®ng urê 
dÍ gia tæng. Artichaut làm giäm urê 
huy‰t. Trong m‡i trÜ©ng h®p, cÀn cân 
nh¡c gi»a giäm urê và thông ti‹u. 

  

� Tác døng chÓng oxy hóa 
cûa artichaut 

Glucoz huy‰t cao sän sinh gÓc t¿ 
do tæng tÓc Ç¶ oxy hóa. Artichaut ngæn 
chÆn s¿ tiêu hao glutathion. Glutathion 
là nÒng cÓt cûa glutathion peroxydaz 
và glutathion reductaz, nh»ng enzym 
này phong tÕa gÓc t¿ do. Các 
polyphenol cûa artichaut cÛng chÓng 
oxy hóa. Chlorogenic acid có khä næng 
chÓng oxy hóa månh gÃp 10 lÀn 
vitamin E. Nh»ng chÃt chÓng oxy hóa 
ngæn chÆn bi‰n chÙng cûa bŒnh ti‹u 
ÇÜ©ng. CÀn nh§ là chÌ có lá artichaut 
m§i dùng làm thuÓc dÜ§i dång nÜ§c 
s¡c uÓng thay nÜ§c trà. RÍ chÌ thông 
ti‹u, hoa không có tính trÎ liŒu. Tuy 
artichaut không Ç¶c nhÜng hãy thÆn 
tr†ng dùng khi bŒnh trÀm tr†ng. 

 

� ˆn chay có ích 
Giäm æn thÎt Ç¶ng vÆt. Bi‰n chÙng 

nguy hi‹m cûa bŒnh ti‹u ÇÜ©ng là 
bŒnh tim måch. ThÎt Ç¶ng vÆt có nhiŠu 
cholesterol và chÃt béo làm tæng nguy 
cÖ bŒnh tim måch. Hãy thay thÎt Ç¶ng 
vÆt b¢ng protein th¿c vÆt nhÜ ÇÆu 
nành, tàu hû (ÇÆu hû), s»a ÇÆu nành, 
rau dŠn, rau bù ngót... Protein th¿c vÆt 
hÀu nhÜ không có cholesterol và 
triglucerid. Protein cûa cÖm gåo có 
methionin nhÜng thi‰u lysin. Protein 
cûa håt ÇÆu thi‰u methionin nhÜng  có 
lysin. ˆn cÖm và ÇÆu Ç‹ có ÇÜ®c th¿c 
ÇÖn hoàn chÌnh. 

ˆn chay trÜ©ng hoàn toàn không 
có thÎt Ç¶ng vÆt bÎ thi‰u chÃt levo-
carnitin do protein th¿c vÆt không có. 
ChÃt này làm giäm nguy cÖ ng¶p tim 
và quan tr†ng nhÃt là ngæn ngØa bi‰n 
chÙng ceton-huy‰t. TÓt nhÃt là æn chay 

ÇÎnh kÿ. Nh»ng tu sï æn chay trÜ©ng tØ 
nhÕ, cÖ th‹ có th‹ tåo carnitin b¢ng 
con ÇÜ©ng khác. 

TiŒm cÖm chay ª ViŒt Nam thÜ©ng 
dùng nhiŠu dÀu Ç‹ thÙc æn thêm ÇÆm 
Çà. NgÜ©i bŒnh ti‹u ÇÜ©ng cÀn giäm 
chÃt béo trong th¿c phÄm. ChÃt béo 
Çóng vào thành måch máu khi‰n cho 
glucoz khó khu‰ch tán ra khÕi máu. 
ChÃt béo bao m¥t ngoài t‰ bào dÅn t§i 
tình trång l©n insulin và không dung 
nåp glucoz, giai Çoån khªi ÇÀu cûa 
bŒnh ti‹u ÇÜ©ng ki‹u II. 80% bŒnh 
nhân ti‹u ÇÜ©ng ki‹u II mÆp phì; hãy 
giäm lÜ®ng chÃt béo cÛng là giäm thÆn 
tr†ng. M« Ç¶ng vÆt bÓn chân (bò, l®n, 
cØu, dê...) Ça sÓ là chÃt béo bão hòa, 
låi có thêm cholesterol, dÍ gây xÖ 
Ç¶ng månh. M« cá ít cholesterol, có 
chÃt béo h»u ích omega 3. DÀu th¿c 
vÆt không có cholesterol. 

Ti‹u ÇÜ©ng æn ÇÆu, æn mè 
Không æn thÎt m«, æn dè chén cÖm 
Tránh æn quá nhiŠu chÃt b¶t, dùng 

quá nhiŠu tinh b¶t khi‰n glucoz-huy‰t 
dao Ç¶ng månh sau b»a æn cÛng 
không tÓt. ñØng æn trái cây ng†t lÎm 
(nhiŠu saccharoz) chÌ dùng loåi rau ít 
ng†t, nhÃt là vÎ ng†t mát, thanh thanh 
(do fructoz ho¥c inulin). Không dùng 
trái cây tráng miŒng sau b»a cÖm Ç‹ 
tránh làm dao Ç¶ng glucoz-huy‰t. Trái 
cây có chÃt flavonoid và vitamin C 
chÓng oxy hóa. Vitamin C låi Ùc ch‰ 
aldoz-reductaz ngæn chÆn bi‰n chÙng 
thÀn kinh và cÜ©m m¡t. 

 
Giäm gia vÎ: Gia vÎ kích thích thÀn 

kinh, gián ti‰p tæng glucoz-huy‰t, cÖm 
chay ít gia vÎ nên thích h®p v§i th¿c 
ÇÖn trÎ ti‹u ÇÜ©ng: 

Có chua m§i th‰ chanh chua 
Có chay m§i th‰ mì chay nhà chùa. 
 
Kiêng c» cà-phê: Cà-phê không 

phê. 
NgÜ©i già rÃt khó tính, bŒnh nhân 

ti‹u ÇÜ©ng càng khó tính hÖn do tâm 
hÕa vÜ®ng vì th‰ ít ngÜ©i k‰t thân: 

BuÒn tình cha chä buÒn tình 
Không ai lÈ bån cho mình k‰t Çôi. 
BuÒn Öi cha chä buÒn Öi 
Không ai nói chuyŒn cho tôi b§t 

buÒn. 
 
Các cø låi thích uÓng cà-phê, 

kofein kích thích thÀn kinh, th‰ là càng 
dÍ n°i nóng bÃt tº, không bi‰t th‰ nào 
cho vØa lòng dù: 

B»a cÖm múc nÜ§c rºa râu, 
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HÀu cÖm, hÀu rÜ®u, hÀu trÀu, hÀu 
tæm. 

ñ‰n Çêm d¡t cø Çi n¢m 
Th‰ mà cø vÅn c¢n nh¢n không 

nguôi. 
 
Ngû không yên giÃc và uÓng cà-

phê càng khó ngû hÖn. UÓng cà-phê 
càng thêm táo bón. 

NgÜ©i bŒnh ti‹u ÇÜ©ng hãy kiêng 
uÓng cà-phê nhÃt là cà-phê phin vì cà-
phê làm bŒnh ti‹u ÇÜ©ng thêm trÀm 
tr†ng. 

Catecholamin ÇÜ®c d¿ tr» trong 
thÀn kinh giao cäm dÜ§i dång phÙc 
chÃt catecholamin-ATP-chromogranin 
Ion Calcium nhÆp bào së tách phÙc 
chÃt và phóng thích catecholamin. 
Cafein giúp Calcium nhÆp bào nên làm 
tæng ti‰t catecholamin (adrenalin và 
noradrenalin). Chúng ta bi‰t r¢ng 
catecholamin làm tæng glucoz-huy‰t, 
nghïa là làm bŒnh ti‹u ÇÜ©ng trÀm 
tr†ng hÖn. 

CÖ th‹ ngÜ©i bŒnh ti‹u ÇÜ©ng vÓn 
Çã thi‰u nÜ§c, cà-phê có tính thông 
ti‹u khi‰n tình trång thi‰u nÜ§c càng 
trÀm tr†ng, có nguy cÖ bÎ bi‰n chÙng 
tæng thÄm áp. (Lúc Çó có nh»ng bi‹u 
hiŒn: thay Ç°i tính tình, søt cân nhanh, 
ti‰p theo là vô cäm, lÅn l¶n. Khi thÄm 
áp cao t§i mÙc 350-450m Osmol/lít 
bi‹u hiŒn dÍ nhÆn nhÃt là da khô, sau 
Çó là ngû gà ngû gÆt, š thÙc u ám và 
hôn mê). 

Håt cà-phê ÇÜ®c rang nóng lên 200 
Ç¶ trong th©i gian dài, hÀu h‰t 
polyphenol và chÃt chÓng oxy hóa 
(chlorogenic acid, levocatechin) bÎ 
phân hûy. 

 

� Cà-rÓt chÓng ti‹u ÇÜ©ng 
Cû cà-rÓt sinh nhiŒt (næng lÜ®ng) 

thÃp, 100g chÌ tåo ra 43 calori. Tính 
chÃt này thích h®p v§i bŒnh nhân ti‹u 
ÇÜ©ng ki‹u II, dång mÆp phì, cÀn giäm 
thÆn tr†ng. 

Cà-rÓt có chÃt beta caroten, chÓng 
oxy hóa. Caroten có hoåt tính ngay cä 
khí áp l¿c oxy rÃt thÃp trong các mô, 
100g cû cà-rÓt tÜÖi có khä næng chÓng 
oxy hóa ORAC (oxygen radical 
absorbance capacaty) là 210. Nhóm 
nghiên cÙu cûa bác sï Morris, Çåi h†c 
Chappel Hill MÏ, khäo sát 1900 ngÜ©i 
trong 13 næm: nh»ng ngÜ©i có nÒng Ç¶ 
carotenoid-huy‰t cao giäm ÇÜ®c 36% 
nguy cÖ nhÒi máu cÖ tim so v§i ngÜ©i 
dùng ít carotenoid. NhÜ vÆy æn nhiŠu 
cà-rÓt giäm bi‰n chÙng tim måch ª 
ngÜ©i bŒnh ti‹u ÇÜ©ng. 

Cû cà-rÓt có rÃt ít tinh b¶t, Ça sÓ là 
chÃt s®i hòa tan, Pectin trong cû cà-rÓt 
làm chÆm tÓc Ç¶ thûy phân tinh b¶t, 
nh© Çó glucoz-huy‰t ít dao Ç¶ng sau 
b»a æn. Pectin còn ngoåi hÃp 
cholesterol và chÃt béo Ç‹ bài xuÃt 
theo phân mà không ngÃm vào cÖ th‹. 
Tính chÃt này giúp ngæn chÆn bŒnh tim 
måch. 

Beta-caroten trong cû cà-rÓt là tiŠn 
chÃt cûa vitamin A. Trong bŒnh ti‹u 
ÇÜ©ng glucoz-huy‰t cao làm tæng tÓc 
liên k‰t glucoz-protein. Protein opsin 
liên k‰t v§i glucoz mà không liên k‰t 
v§i vitamin A th‰ là không hình thành 
rhodopsin, võng måc giäm cäm nhÆn 
ánh sáng. Beta-caroten có tính chÓng 
oxy hóa, ngæn chÆn s¿ liên k‰t glucoz-
protein nghïa là giúp chÓng bi‰n chÙng 
cûa bŒnh ti‹u ÇÜ©ng ª m¡t. Cà-rÓt 
ÇÜ®c dùng rÃt nhiŠu trong các món æn 
chay. Cà chua thêm vào canh cà-rÓt, 
lycopen cûa cà chua giúp tæng hÃp thø 
caroten. Cä hai ÇŠu chÓng oxy hóa. 

 

� Câu k› trÎ ti‹u ÇÜ©ng 
Cây câu k› có tên khoa h†c là 

Lycium sinense. 

 
- Quä (trái) câu k› còn g†i là câu k› 

tº. Các thº nghiŒm cho thÃy câu k› tº 
có khä næng giäm glucoz-huy‰t. Theo 
ñông dÜ®c thì tác døng giäm glucoz-
huy‰t y‰u nhÜng giúp ÇiŠu hòa chuy‹n 
hóa dÜ«ng chÃt, nghïa là trÎ gÓc bŒnh. 
CÀn kiên trì sº døng m§i hiŒu quä.  

Khi bÎ bŒnh ti‹u ÇÜ©ng, gan không 
ÇiŠu ti‰t ÇÜ®c s¿ thûy phân glycogen, 
khi‰n glucoz-huy‰t tæng. ñông y quan 
niŒm r¢ng ti‹u ÇÜ©ng do chân âm hao 
t°n, can thÆn âm ÇŠu suy. Quä câu k› 
b° âm, b° can thÆn, giúp ÇiŠu hòa 
chÙc næng cûa gan và thÆn. ThÆn thûy 
suy không kh¡c ch‰ ÇÜ®c tâm hÕa, 
dÅn t§i tâm thÆn bÃt giao nên mÃt ngû. 
Âm suy khi‰n can nhiŒt. Câu k› tº b° 
âm, b° can thÆn và nhuÆn ph‰; nghïa 
là giúp ÇiŠu hòa âm dÜÖng. NhuÆn ph‰ 
và giäi thoát. Quä này khi dùng nÃu 
chín. 

 
- ñÎa cÓt bì  là vÕ rÍ cây câu k›. 

Các thº nghiŒm cho thÃy nÜ§c s¡c cûa 
6-12g ÇÎa cÓt bì có tác døng giäm 
glucoz-huy‰t sau 3-4 gi© và kéo dài 
trong 7-8 gi©.- � 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ở đây ngày tháng qua nhanh lắm 
Nửa giấc đời trôi thật dễ dàng 
Cái nợ áo cơm hằn vết đậm 
Tình người lợt lạt, nắng chiều tan... 
 
Sáng lên xe trăng sao chào đón 
Mờ mịt free way sương lạnh lùng 
Ta vẫn âm thầm năm tháng chết 
Lối về quê cũ vẫn hư không 
 
Đời ta mẹ tiễn bao lần nhỉ 
Đôi mắt thân thương vắt ý sầu 
Thằng út lắm lần làm rơi lệ 
Mẹ già mòn mỏi nhớ buồn đau 
 
Lần cuối - Trời ơi lòng thấy nghẹn 
Thâm tình tóc bạc trắng như tơ 
Nghĩa ân, trung hiếu làm sao vẹn 
Từng bước ra đi, lệ ướt mờ... 
 

 
 
 
 
 
 
Mẹ cười nhưng chắc lòng đang rối 
Mẫu tử tình chia, mẹ gượng vui 
Đất người nắng ấm đường tươi lối 
Thương lắm con ơi, nghẹn cả lời... 
 
Mười năm đôi mắt thân thương đó 
Con giữ trong tâm sống với đời 
Hơi mẹ con quen từ thuở nhỏ 
Đời con sáng bước mẹ vui cười ! 
 
Bảy năm đời lính vui sương gió 
Đói lạnh tàn thân tám năm tù 
Mẹ khóc mẹ thương thằng con nhỏ 
Hoa đời con nở, mẹ thiên thu... 
 
Đất khách đổi đời cơm áo ấm 
Tương lai con trẻ rực bình minh 
Nhưng mà mẫu tử tình sâu đậm 
Con khóc lòng con nát ý tình  
 
Mai nầy vàng sắc cờ dân tộc 
Con sẽ về thăm mộ mẹ cha 
Ở trong cõi phúc thiêng liêng đó 
Con thấy thâm tình nở vạn hoa 
 

�  THY  LAN  THẢO   
             (1 - 1 - 2004) 

 

Dáng hình cûa MË con riêng gi» 
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H¶p thÜ  
Viên Giác 

 
 
Trong th©i gian qua VIÊN GIÁC Çã nhÆn ÇÜ®c nh»ng thÜ tØ, 
tin tÙc, tài liŒu, bài vª, kinh sách, báo chí cûa các T° ChÙc, 
H¶i ñoàn, Tôn Giáo và các Væn Thi H»u kh¡p nÖi gºi Ç‰n. 
 
* THÐ T´N 
Ng†c An (MÏ), ñ‡ TrÜ©ng (ñÙc), ñinh ThÎ Kim Oanh (ñÙc), 
Bác Thanh Bình (Suisse), TrÀn Ng†c Hà (MÏ), Nguyên Trí 
NguyÍn Væn Tâm (ñÙc), TuŒ Nga (MÏ), Gs. VÛ Kš (BÌ), 
Quÿnh NhÜ (BÌ), ThiŒn Cæn ñào Tr†ng CÜÖng (Canada), 
Kim (Áo), TØ Hùng & Quÿnh Hoa (ñÙc), Hòa ThÜ®ng Thích 
HuyŠn Tôn (MÏ) TrÀn Ng†c Nguyên VÛ (MÏ), Thích Chân 
TuŒ (Canada), Månh Bích (Pháp), Thy Lan Thäo (MÏ), Bs. 
TrÀn Ng†c Ninh (MÏ), Bs. Phåm Nguyên LÜÖng (MÏ), Thiên 
Cát TÜ©ng (ñÙc), VÛ Minh CÜ©ng (ñÙc), ñào Mai (ñÙc), 
Kim Viên Chi Thành (Pháp), ññ. Thích Hånh ThÙc (Suisse), 
TrÀn Tr†ng Khoái (MÏ), Phåm TrÀn; Ng†c Lan (ñÙc), Phù 
Vân (ñÙc), Quäng Chánh V.V Ngôn (PhÀn Lan), ThiŒn 
Hånh (ñÙc), Hoàng ThÎ Doãn (ñÙc), NguyÍn Minh HiŠn 
(ñÙc), TØ Nguyên (Pháp), Tùy Anh (ñÙc), NgÜ©i Giám Biên 
(ñÙc), ThiŒn Cæn Phåm HÒng Sáu & HÒng Nhiên (ñÙc), 
ñan Hà (ñÙc), Vân NÜÖng LNC (Pháp), Bùi ThÎ Rau DzŠnh 
(ñÙc), NhÜ SÖn (ñÙc), NguyÍn ThÎ TruyŒn (ñÙc), ñ¥ng ñình 
Hùng (ñÙc), Ngô Minh H¢ng (MÏ), Nh¿t Tr†ng (ñÙc), ThiŒn 
Nh¿t; NguyÍn Quš ñåi (ñÙc), VÛ Nam (ñÙc), Lê Ng†c Châu 
(ñÙc), ThiŒn Ý (ñÙc), Bình PhÜÖng (Pháp), Trúc Giang 
(Pháp), TrÀn ThÎ HÒng Châu (Ý), VÛ Ng†c Tâm & VÛ CÄm 
LŒ (ñÙc), TrÀn ñæng (ñÙc), Phan Ng†c (ñÙc), TÎnh Bình 
(ñÙc), Phòng Thông Tin PhÆt Giáo QuÓc T‰ (Pháp), Ñy Ban 
Bäo VŒ QuyŠn Làm NgÜ©i ViŒt Nam (Pháp). 
 
* KINH SÁCH, BÁO CH´ 
- ñÙc: Dân Chúa sÓ 260 + 261 + 262; Visionen Juni/02 & 
Juli/04; D+C Nr.31 & 7/2004; E + Z Nr. 6 &7/2004; ñuÓc 
TuŒ; DiÍn ñàn VN sÓ 151; Buddhistische Monatsbläter 
Nr.3/2004; Buddhismus aktuell Nr. 3/2004; Tibet und 
Buddhismus Nr.70; M¶t ñêm ª Genève cûa Nhà væn VÛ 
Nam; ViŒt Nam Dân Chû sÓ 94. 
 
- Pháp: Tin Liên TrÜ©ng sÓ 33; ñ¥c san Nång G‡ sÓ 24; 
ViŒt Nam Dân Chû sÓ 93; Bän Tin Quân Nhân AC sÓ 21; 
Sinh Hoåt C¶ng ñÒng sÓ 179; Nhân Bän sÓ 33 & 34; Dân 
T¶c Sinh TÒn; Bän Tin Khánh Anh sÓ 7/2004. 
 
- Na Uy: Pháp Âm sÓ PhÆt ñän 2004. 
 
- Hoa Kÿ: Trúc Lâm sÓ 27; Bän tin MØng PhÆt ñän tu viŒn 
Linh SÖn; TruyŒn dài Kš s¿ "VŠ Thæm XÙ PhÆt" cûa TrÀn 
Kim Vy; T¿ Do Dân Bän sÓ 107 & 108; Chân Tr©i M§i sÓ 
tháng 6/04; NghŒ thuÆt Çåt hånh phúc 1&2 ñÙc ñåt Lai Låt 
Ma - TT Thích Tâm Quang dÎch; Tin Lành sÓ 4&5/2004; 
NguÒn ñåo sÓ 62. 
 
- Canada: ñ¥c san TØ Ân sÓ PhÆt ñän 2004. 
 
- ñài Loan: Thiên PhÆt SÖn sÓ 180 & 181; HiŒn ñåi PhÆt 
Giáo sÓ 274 & 275. 

Trả Lời Thư Độc Giả 
 

� Phù Vân phụ trách. 
 
- Huynh Hồ Trọng Khôi, Paris, Pháp: 
Cảm ơn huynh đã có thư nhắc nhở về bài viết "Đọc Lại 
Truyện Kiều". Bài khá dài, không thể cho đi hết trong một 
kỳ báo. Để xem trong Viên Giác số đặc biệt 200 trang về 
Xuân Ất Dậu có thể trình làng được không, tuy nhiên huynh 
cứ sáng tác và gởi cho đệ những bài viết mới. Chúc luôn 
vui, khỏe, yêu đời, nhàn nhã ngâm thơ. Thân. 
 
- Bác Nguyễn Đăng Đức, Wien, Áo: 
Cảm ơn bác đã có thư góp ý với tác giả Nguyễn Tiến Thành 
về bài viết "Việt Nam thiên cơ từ Ất Dậu 1945 đến Ất Dậu 
2005". PV không có sở năng về khoa tử vi đẩu số và giải 
đoán những vấn đề thuộc phạm vi huyền bí. Xin được 
chuyển lá thư của bác cho tác giả để đôi bên tiện thảo luận 
và có thể đi đến một lối giải thích khả tín. Ngoài ra, PV cũng 
xin chuyển lời cảm tạ của Thầy trụ trì về số tịnh tài của bác 
để cúng dường Tam Bảo và ủng hộ cho báo Viên Giác. Kính. 
 
- Nhà thơ Đỗ Bình, Paris, Pháp: 
Đã nhận được thơ và thư của anh khá lâu. Cứ phân vân mãi 
không biết phải trả lời với anh sao cho tiện. Không hiểu đó 
là lần đầu tiên anh bị hàm oan với nhiều chuyện thị phi, mà 
theo thư anh, thì buồn thay, kẻ tung tin ra để bôi nhọ anh 
chính là những người anh đã quen biết và có giao tình từ 
trước! Cứ cái đà này thì cộng đồng người Việt hải ngoại 
ngày càng tan rã, trong khi đó những hấp lực từ phía quốc 
nội ngày càng có khả năng câu dẫn những người ham mồi 
danh lợi. Theo tôi, anh nên về với cõi thơ anh, tìm trong thế 
giới tịch lặng những an ổn cho tâm hồn. Thân. 
 
- Trả lời chung:  
Sau khi số báo VG 141 phát hành, nhiều độc giả đã gọi điện 
thoại, gởi thư hay gởi Email về Tòa Soạn để hỏi thêm một 
số chi tiết về "Cách dùng canh dưỡng sinh mỗi ngày".  
Chúng tôi xin trả lời chung về vật liệu:  
-Cây Gobo, Burdock, hay Ngưu Bàng: (100g) mua ở các 
tiệm thuốc Bắc ở Việt Nam, Úc, Mỹ (ở Đức có loại tương tự 
gọi là Klettenwurzel, có bán ở các hiệu thuốc Tây đã sấy 
khô và xắt lát mỏng, hay mua ở Wochenmark (củ dài 
khoảng 30 cm màu đen);  
-Củ cải trắng có lá (100g (40g lá, 60g củ);  
-Củ cà rốt (100g);  
-Nấm Ðông cô Nhật bản- Shiitake (1 cái, không quá lớn hay 
quá nhỏ - thứ màu trắng trên mặt nấm có lằn nứt nẻ, đừng 
lộn với thứ đen, trơn của Trung Quốc).   
 

TH ÔNG B ÁO 
 
- Viên Giác số 143, tháng 10.2004, chủ đề về quê hương 
   Bài viết gởi chậm nhất vào ngày 15.9.2004 
 
-  Viên Giác số 144, tháng 12.2004, chủ đề Xuân Ất Dậu ... 
    Bài viết gởi chậm nhất vào ngày 10.11.2004. 

 
Xin các thành viên trong Ban Biên Tập và các Văn Thi 

Hữu hướng về hai chủ đề nêu trên.  
Mong quý vị quan tâm.  
Trân trọng, 
 
* Phù Vân / Chủ Bút 
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PhÜÖng Danh  

 Cúng dÜ©ng 
 

(Ti‰p theo VG 141) 
 

� Báo Viên Giác 
ñH. Van Le (USA) 30US. NguyÍn Xuân Mai 
(Suisse) 30€. NguyÍn Væn ñáo (Hòa Lan) 30€. 
Phåm ThÎ Liên (") 30€. NguyÍn ThÎ Ng†c 
(Schrorberg) 15€. La HuŒ Bình (M'Gladbach) 
80€. VÛ ñình Viên (") 15€. Bùi Månh Cæn 
(Pháp) 30€. ñoàn Væn Minh (Freiburg) 25€. HÒ 
Thu Thûy (Berlin) 10€. NguyÍn ThÎ Minh HuŒ 
(Na Uy) 50€. NguyÍn ThÎ Rim (Ý) 20€. NguyÍn 
Thanh Thúy (Uelzen) 10€. TrÀn Quang ThuÆn 
(Kempen) 20€. NguyÍn Væn Sº (Osnabrück) 
15€. Huÿnh Hà Væn Lan (Detmold) 10€. 
TrÜÖng Ng†c Nga (Pforzheim) 20€. TrÀn Hùng 
Quân 15€. TrÀn Than Tâm (Oberhausen) 15€. 
Thân Tr†ng Låc (Pháp) 30€. ThuÃn Hoa (") 
30€. TrÀn ThÎ Y‰n (Hòa Lan) 20€. ñ‡ Anh ThÜ 
(Mutlangen) 15€. Q. Lâm (Fürth) 15€. Lê ThÎ 
HÒng (Pliezhausen) 25€. Phåm Låc (Koblenz) 
20€. NguyÍn HÒng Thanh (") 20€. Huÿnh ThÎ 
Tuy‰t (") 10€. NguyÍn ñình ChÜÖng 10€. Võ 
Ng†c ThÎnh (Georgsheil) 50€. TrÎnh QuÓc 
Phong (Duisburg) 15€. Ngô Væn Lš (Suisse) 
50FS. Lê TÜ©ng Vï (Mannheim) 20€. NguyÍn 
Thái Nam (Nürnberg) 25€. GiangVæn PhÜÖng 
(Zirndorf) 25€. NguyÍn ñÙc Thøy TÜ©ng 
(Rodgau) 10€. NguyÍn Ng†c Häi (Leipzig) 10€. 
Hoa Diekelmann (Greifwald) 15€. Lê ThÎ Ti‰n 
(Coesfeld) 15€. DÜÖng Phan (Filderstadt) 25€. 
Marget Hoang (USA) 100US. LÜu Quang Vinh 
10€. Ngô ñÙc CÜ©ng (Ingelfingen) 15€. Lê ThÎ 
Båch Nga (Canada) 200Can. NguyÍn BÌnh 
Tuyên (") 200Can. ThiŒn NiŒm (") 100Can. 
Phúc ñÙc ñ¥ng Væn Døc (") 100Can. Ngô Væn 
Hoa (") 100Can. DiŒu Thanh (") 100Can. Lâm 
Cúc (") 200Can. NguyÍn Væn Chính (") 
100Can. DiŒu Tâm NguyÍn ThÎ NhÜ (") 50Can. 
LÜu ThÎ Tuy‰t (") 100Can. Phan Lê Thu Hà 
50Can. DiŒu L®i 100Can. L®i HÒ (Kim Thoa) 
(USA) 30US. TrÀn Væn Huÿnh 30US. NguyÍn 
Ng†c Quš 30US. NhuÆn Lành 30US. NguyÍn 
ThÎ Sáu 100US. Hoàng Vo 40US. Bùi ViŒt 
DÛng 40US. TrÀn Bông 60US. TrÀn ThÎ Toi 
30US. Nga Phan 50US. Pham Tam Dan 
50US. TrÀn ThÎ Tân 30US. Lâm Huy 30US. 
NguyÍn ThÎ Hoa 30US. Thanna Thi Nguyen 
30US. Lang Que Do 40US. Quách ThÎ Tâm 
30US. Liên Du 30US. NhÜ Trang Quang 
50US. Hoa Dang Phøng 50US. H†c NguyÍn 
30US. Huÿnh ThÎ Bao Loan 30US. NguyÍn 
Væn Thông 30US. NguyÍn ThÎ Nhung 30US. 
ChÖn Låc Trí 30US. Lu Nhiên Thanh 30US. 
Kien Phåm 30US. Lang Van, Tuy Van NguyÍn 
40US. Phåm Kh¡c Quy‰t 100US. DiŒu Hånh 
100US. TrÀn ThÎ CÄm 40US. Lâm Ng†c 
Nguyên 100US. ñÒng TØ 100US. HiŠn TrÀn 
30US. Phuong Ly 30US. Tho Nguyen 30US. 
Bùi ThÎ Thanh Nga 30US. Phåm Kim Sa 
130US. Mai Ngoc Dao 50US. Jean TrÀn 
30US. NguyÍn H»u Vy 50US. TrÀn Quang Tin 
50US. LÜÖng Vinh Thang 50US. NguyÍn Hoa 
Thuan 50US. SC Hoa Tam 50US. Xuân Y‰n 
ThÎ NguyÍn 50US. GÇ. ThÎ PhÜ§c & ThÎ Hånh 
100US. Phan Liên (Neu Calidonien) 30€. Lê 
Væn L¶ (Pháp) 40€. Lê Væn Qu§i (") 30€. 
NguyÍn Phúc L¶c (") 30€. Tang Imp. 50€. 
NguyÍn Quyên (Waldkirch) 4€. Lâm Hoàng 
Nghïa (Osnabrück) 15€. VÜÖng Thúy Hoa 
(Augsburg) 20€. HÙa MÏ HiŠn 20€. Lê T.N.A. 
(Hòa Lan) 50€. NguyÍn KiŠu Long 
(Brachkenheim) 20€. ñinh Ng†c Bình (FF) 
15€. TrÜÖng Kim SÜÖng (Bad Soden) 40€. 
NguyÍn Ng†c DÜÖng (HH) 25€. Cheung Yuk-
Ning (Springe) 65€. Lê ThÎ Hoa HÆu 145€. 

NguyÍn H»u Vui (Oberhausen) 20€. TrÀn Væn 
ThuÆn (Haar) 15€. NguyÍn ThÎ LŒ H¢ng 
(Paderborn) 10€. TrÀn H»u HÜÖng (Trier) 20€. 
Tôn N» ThÎ Xuy‰n (Hannover) 15€. Lâm HÒng 
Kiên  50€. Ngô ThÎ HÒng My (ñan Måch) 
200Kr. ñinh ThÎ Hånh (Berlin) 15€. DÜÖng ThÎ 
Thanh Thúy (Egels) 20€. NguyÍn PhÜ§c Th† 
(Stuttgart) 20€. TrÀm ThÎ Duyên (Sweden) 
200Kr. LÜu Tích Th¡ng (Hòa Lan) 30€. Natural 
Herb Chinic (USA) 100US. NguyÍn ThÎ MÏ LŒ 
(Villingen) 15€. Lê HÒ Nam (Papenburg) 15€. 
VÛ ViŒt Boong (Viersen) 25€. Chheng ñÙc 
(Bad Kreuznach) 20€. Phåm ThÎ Toàn 
(Büdingen) 15€. ñ¥ng Xuân HÜÖng (Erlangen) 
25€. NguyÍn Kim Tâm (Wuppertal) 15€. ñ‡ 
Hoài Nam 20€. NguyÍn Hoàng Hà (Hanau) 
20€. Luu Video Van 65€. Mai HÒng Nhung 
(Karlsruhe) 20€. Chiêm ThÎ HiŠn (Tüttlingen) 
30€. NguyÍn Væn ThuÀn (Speyer) 20€. Phåm 
Lš ThÎ Thúy H¢ng (Saarbrücken) 15€. ñào 
PhÜÖng Liên (Dingolfing) 15€. Phan ThÎ Thu 
H¢ng (Eichstadt) 15€. Huÿnh ƒn (USA) 40US. 
TrÜÖng-Phåm (Erftstadt-Liblar) 20€. VÛ ThÎ 
Xuy‰n (Würzburg) 20€. NguyÍn QuÓc An 
(Suisse) 50€. NguyÍn Phúc Vïnh ViÍn (") 50€. 
Bùi QuÓc VÜÖng (WHV) 30€. LÜu Xuân L¶c 
50€. Phåm Væn KhÜ (Hannover) 30€. ñ¥ng 
Ng†c Quy‰n (") 20€. NguyÍn ThÎ Thoan (Na 
Uy) 40€. HÙa Tích ChÜÖng (Krefeld) 15€. 
Phåm Væn ñÙc (Pháp) 30€. NguyÍn Bá MÏ 
(Kleinostheim) 20€. TrÀn ñ¶ (Canada) 50Can. 
Phåm ThÎ Lan (Hòa lan) 50€. TrÀn ThÎ Tú Anh 
(") 20€. NguyÍn Xäo Cam (Erkelenz) 20€. Lê 
Bäo Uyên (Münster) 35€. NguyÍn ThÎ HÒng 
PhÜÖng (Germering) 20€. Huÿnh ThÎ Kim 
Nguyên (Eissleben) 50€. Phåm Væn ñÒng 
(Obertshausen) 15€. Phan Thúy (Aachen) 20€. 
NguyÍn Ng†c TuÃn (Moosbach) 20€. NguyÍn 
ThÎ GiÕi (BÌ) 20€. ñ‡ Kim Anh (Erlangen) 15€. 
HÒ ThÎ Häo (Dortmund) 5€. Phåm, H.A. Nga 
(Markt Schwaben) 15€. VÜÖng LŒ Hoa 
(Troisdorf) 20€. NguyÍn Vi‰t ñoàn (BÌ) 20€. 
Châu Lê Næng (München) 20€. TrÀn K‰ Toàn 
(Werneck) 15€. VÛ Bá Kiêm (PhÀn Lan) 30€. 
Ma Thanh (Suisse) 20FS. NguyÍn SÖn (") 
20FS. VÜÖng Kim HuŒ (") 50FS. HuŒ Nhã (") 
40€. Quách M‰n & Y‰n (") 50€. DÜÖng ThÎ 
Lang (Tennenbrann) 25€. NguyÍn Væn Phú 
(Norden) 20€. Minh ThiŒn (USA) 30€. MÏ 
Schmitt (München) 20€. Lê Quang Thành (") 
20€. DÜÖng Vinh (Schramberg) 15€. Võ H»u 
Dom (Pháp) 40€. Lê B¡c (Eisenberg) 30€. 
ñÒng ThÎ Gái (Ulm-Wiblingen) 10€. Lê Quš Kÿ 
15€. Huÿnh Minh Hùng (Rohrdamm) 20€. T. 
LÜu 15€. NguyÍn TÃn Häi (Grossheubach) 
50€. NguyÍn ThÎ Thu HiŠn (Telgte) 15€. Phåm 
ñÙc DÛng (Verl) 10€. TrÜÖng (Rodgau) 40€. 
Lê Thái (Krefeld) 20€.TrÜÖng Công (Hòa Lan) 
50€. Huÿnh ThÎ Kim Xuy‰n (Pháp) 30€. 
NguyÍn ThÎ TÜ©ng Nhân (Nürnberg) 15€. VÛ 
Xuân PhÜ§c (Reutlingen) 50€. NguyÍn QuÓc 
Thông (Bonn) 20€. Lâm Ý Xuân (Leer) 15€. 
TrÀn Kim Lang (Bremerhaven) 12€. NguyÍn 
ThÎ Dung (USA) 30US. TrÀn Ng†c Em 
(Niederhalle) 15€. Lâm Minh ñÙc (Stuttgart) 
20€. NguyÍn ThÎ PhÜÖng Nga (Pháp) 30€. 
TrÜÖng Ng†c Châu (") 20€. NguyÍn H»u Thäo 
(Plaidt) 20€. NguyÍn ViÍn PhÜÖng (Koblenz) 
30€. Phåm ThÎ HiŠn (Neumed) 50€. Lê ThÎ 
Ng†c Ánh (USA) 30€. Võ HÒ NhÖn (BÌ) 25€. Lê 
Væn Thanh (") 20€. NguyÍn ThÎ ThÜ©ng Nghi 
(") 20€. NguyÍn ThÎ Ng†c Bích (") 20€. Tô Khäi 
ñÙc (Schweinfurt) 10€. Phåm ThÎ Nhung 
(Goslar) 15€. NguyÍn Ng†c Thanh 
(Schwenningen) 10€. ñ‡ ThÎ Y‰n Oanh 
(Tübingen) 260€. ñ‡ Væn Hoàn 35€. GÇ. 
TrÜÖng Häi (Hòa Lan) 25€. NguyÍn ThÎ DÆu (") 
50€. NguyÍn H. Du (") 30€. ñÙc Huê & DiŒu 
Phøng (") 60€. TrÀn Minh Giang 
(Luckenwalde) 15€. Cao ThÎ Chung (ñan 

Måch) 200Kr. TrÀn ThÎ MÅu ñÖn (") 200Kr. ñ‡ 
Vu An (Leipzig) 15€. TrÜÖng T° ñÙc (Langen) 
30€. TrÜÖng Quan Thanh (") 30€. TrÀn Tr†ng 
Khang (Hof) 20€. Phåm Hà 100€. Huÿnh Minh 
(Ludwighausen) 100€. NguyÍn ThÎ Kim Thúy 
30€. NguyÍn ñình HuŠ (Sweden) 50€. Tæng 
BÄy (") 100US. Væn ThÎ Mai (Lorsch) 15€. Lê 
ñình Nho (Anh) 20€. Lê ñình Båch HuŒ (") 
20€. Bùi Vi‰t Ái (") 15€. Siêu Hoàng (Hòa Lan) 
23€. Giang Bá Lâm (Kappeln) 300€. Lš ThÎ 
Dân (Schwebheim) 15€. Cao ThÎ Nên (Pháp) 
30€. Chu Tam CÜ©ng (") 30€. TrÜÖng Væn Tính 
(Koblenz) 10€. Công Hoang Engmann 
(Hidburghausen) 35€. TrÀn Kim SÖn 360€. Lê 
Væn Thanh 110€. VÛ ThÎ Bích Xuân 
(Künzelsau) 13€. HÒ Th‰ Nhân (Garbsen) 15€. 
Lê ThÎ Thanh HÒng 20€. Nghiêm ThÎ Xuân 
HÜ©ng 35€. ñoàn ThÎ Hai (Hòa Lan) 5€. 
Hoang Væn  TrÜ©ng (Germering) 15€. DÜÖng 
ThÎ Ng†c Liên (D'dorf) 20€. TriŒu Thanh Hà 
(HH) 25€. NguyÍn ThÎ Th‹ (Münster) 20€. 
NguyÍn Thái Hòa (") 15€. Phåm ThÎ Tuy‰t 
Hånh (") 20€.  Lâm ThÎ KiŠu Thanh (Neuwied) 
10€. TrÀn ThÎ NhÖn (Island) 20€. TrÀn Mao 
(BS) 10€. Cao Ng†c Lang (") 10€. Lê Tùng 
PhÜÖng (Straßburg) 28€. Bùi Thanh PhÜ§c (") 
20€. Tang (Oberhausen) 10€. NguyÍn Th‰ 
Hùng (Nordhorn) 20€. ñ‡ Thuyên (CZ) 20€. 
NguyÍn ThÎ Xuân (MG) 15€. TrÀn Anh DÛng 
(Osnabrück) 20€. TrÎnh Væn Minh (Rheine) 
20€. Võ Trang (Hanau) 20€. LÜu Th‰ L®i 
(WHV) 20€. NguyÍn Væn L¡m (Schaafheim) 
30€. Lê ThÎ Ng†c Hân (Buchholz) 10€. ñ‡ Væn 
Phong (Dietenhofen) 15€. Phåm Væn ñÙc 
(Nürnberg) 15€. NguyÍn Công Chúng 
(Dresden) 10€. NguyÍn ThÎ Kim (München) 
20€. HÒ TrÀm 100€ (Hamburg).  NguyÍn TrÀn 
ThÎ Nga (Krefeld) 15€. NguyÍn ThÎ Thanh Nga 
(Offenbach) 15€. Huÿnh Thanh Tùng (Bad 
Oldesloe) 20€. Lš BÌnh HiŠn (BS) 20€. Phan 
HÒng Khanh (Uelzen) 10€. LÜu Tuy‰t Hoa & 
LÜu Michael (Kiel) 15€. Lê Quang K‰ (Hòa 
Lan) 50€. Lê ThÎ HuŒ & TrÜÖng ñÙc Hånh (") 
40€. Lê Song Ngàn (Neuss) 20€. Lê ThÎ HiŒp 
(Nordhorn) 20€. TÓng ñÙc Häi (Dortmund) 
16€. ñiŠn Væn An (Opladen) 20€. NguyÍn Væn 
Minh (Leverkusen) 20€. ñiŠn Væn Nhân (") 
25€. NguyÍn Minh SÖn (München) 10€. 
NguyÍn Thanh Bình (Lüneburg) 20€. NguyÍn 
Quang Nghïa (Bremen) 15€. Võ ThÎ Thu Mai 
15€. Nh¿t ñåo (HH) 20€. Cø Nguyên TØ (Neu 
Anspach) 20€. TrÀn Væn Sang (Berlin) 30€. 
Tæng Huÿnh Lan (Kuppenheim) 15€. Châu 
Thành L®i (Wiesbaden) 20€. NguyÍn Ng†c 
Châu (") 10€. NguyÍn Væn Hòe (") 10€. 
NguyÍn Månh ThÜªng (Norderstedt) 50€. VÛ 
ThÎ DÃu (Aachern) 15€. Trân Tš (Münster) 20€. 
NguyÍn ThÎ Chi (Krefeld) 30€. NguyÍn ThÎ Sê 
(") 20€. NguyÍn Huÿnh Häi TriŠu (Bergkamen) 
20€. Lš ThÎ Kim Ng†c (Uelzen) 20€. HuŒ L¶c 
(Pháp) 20€. Phåm ñæng Anh TuÃn (Kassel) 
20€. Tu Dung (Stuttgart) 15€. Tu Thúy Lan (") 
15€. Tu Quang Hung (") 15€. NguyÍn Ng†c MÏ 
(") 15€. TrÀn ThÎ Phú (") 15€. VÛ ThÎ Minh Tâm 
(Münster) 10€. Væn ThÎ Bay (Baden Baden) 
15€. Phåm ThÎ Côi (HH) 15€. NguyÍn ThÎ 
HÒng DiŒp (") 15€. ñinh Thu Hà (") 20€. Cao 
ñÙc Tài (") 25€. Bùi Væn Dich (Berlin) 20€. 
TrÎnh ThÎ Tuy‰t Hånh (D'dorf) 20€. TrÀn ThÎ 
Thu Hà (Werne) 20€. Cao Væn Giàu 
(Pinneberg) 25€. Trân Thanh Liêm (Pháp) 25€. 
Thái Khai (") 25€. TrÀn ThÎ HÜÖng Giang 
(Steinbach) 20€. NguyÍn ThÎ Trí (Plochingen) 
100€. TrÀn MuÓi (München) 30€. Trân Væn 
Sanh (Stuttgart) 20€. ThiŒn ñÙc & DiŒu Y‰n 
(FF) 20€. Lê Trân (Regensburg) 20€. NguyÍn 
Roanh (Lünen) 20€. ñ‡ ThÎ Liên (Duisburg) 
10€. NguyÍn Væn Thình & TrÀn ThÎ Chu 
(Essen) 20€. Lâm Thanh Thûy (") 20€. Trân 
Vïnh (Mann.) 15€. ñ‡ ThÎ ñËp (Münster) 15€. 
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Hoàng Thanh Ng†c (Nürnberg) 20€. Lê Chín 
(Erlangen) 20€. NguyÍn Anh TuÃn (Erkerode) 
15€. NguyÍn ThÎ Thanh (Oldenburg) 15€. 
Phåm ThÎ Út (Langen) 20€. Thôi ThÎ MÏ Dung 
(Ilshofen) 15€. VÛ Quang HiŠn (HH) 30€. TØ 
Thi Phøng (Dietzenbach) 10€. Ngô Minh Sáng 
(Unna) 15€. Liêu TuÃn DÆt (Mannheim) 30€. 
TuŒ Hånh (Hòa Lan) 20€. HÒ Væn Th‰ 
(Viernheim) 15€. TrÀn Thanh Pháp (Hannover) 
40€. TrÜÖng Væn Xuân (") 20€. VÜÖng QuÓc 
Anh (Ohrdruf) 15€. Châu ThÎ Ng†c Hånh 
(Detmold) 15€. HÒ NguyÍn (Nordhorn) 10€. 
TrÀn ThÎ DÀn (") 80€. NguyÍn PhÃn ChÃn 
(Münster) 20€. Phåm Xuân Thi‰p (Krefeld) 
30€. HÒ ñ‹ (Heiligenhaus) 20€. HÒ Chánh Kÿ 
(HH) 20€. Ng†c Häi (Bremerhaven) 20€. 
DÜÖng ThÎ Hånh (USA) 20€. DÜÖng Væn Long 
(Betzdorf) 20€. NguyÍn H»u Giác 
(Dietzenbach) 10€. NguyÍn ThÎ Lan Châu 
(Nidderau) 10€. Lê Ng†c Thy (Heusentam) 
20€. ñoàn Væn Hoàn (Lichtenau) 10€. Lš 
Thanh HÜÖng (Pforzheim) 20€. NguyÍn Tæng 
L¶c (Nbg) 20€. Vo Truc Pham Khai Nguyên 
(Michelstadt) 15€. NguyÍn Sanh S¿ (Suisse) 
50FS. ñ¥ng ThÎ Nga (") 50FS. Cao ThÎ Thanh 
Liên (Kulmbach) 10€. Lê Thu HÜÖng (Bohl 
Baden) 10€. NguyÍn Chí Thanh (Halle/S) 15€. 
Võ Kim Ngân (Dürrheim) 20€. Lâm ThuÆn (FF) 
30€. Phan ñình L®i PhÜÖng (Oberursell) 20€. 
Mai Væn CÄm (Geseke) 35€. Phåm H»u Long 
(Pháp) 40€. Võ ñình Khánh (") 40€. Võ Væn TÜ 
(Wiesbaden) 20€. Huÿnh Thanh Thuy‰t (HH) 
15€. NguyÍn Thúy HÒng (Göttingen) 30€. TrÀn 
Tú Bình (Wiesensteig) 20€. NguyÍn ñÙc Tra 
(Schöntal) 15€. Lê Væn (Ludwigshafen) 15€. 
Lê ThÎ HÒng (Hannover) 20€. Bùi ThÎ Thu 
Dung (") 10€. NguyÍn ThÎ TÓ N» (Osnabrück) 
20€. NguyÍn Væn Sáu (Schweinfurt) 20€. 
Trang ThÎ NhÜ Ng†c (Langenhagen) 20€. 
Phåm H»u PhÜ§c (Bergischglad) 40€. NguyÍn 
ThÎ Dung (Kiel) 20€. HÒ Long (Herne) 20€. 
NguyÍn Kalianda (Monheim) 15€. ñ¥ng Minh 
Quân (Diepholz) 15€. Michael TrÀn (Lehrte) 
20€. NguyÍn ThÎ Lan PhÜÖng (Hof) 15€. TrÎnh 
Xuân Hi‰u (ñan Måch) 30€. NguyÍn H»u 
MØng Chi (Wuppertal) 30€. TrÀn Huy Quí 
(Dillingen) 20€. Lê TÃn L¶c (Ahlen) 15€. 
NguyÍn Chí CÜ©ng (Elsfleth) 15€. NguyÍn ThÎ 
Mai (Viersen) 10€. Kim Châu (Osnabrück) 15€. 
Mai Væn Tâm (Lüdenscheid) 30€. NguyÍn ThÎ 
Khi (München) 15€. Ngô Th‰ Hoàn (") 20€. 
NguyÍn ThÎ HÒng Nguyên (") 20€. ñào Væn 
ñÙc (") 20€. NguyÍn H»u Tri Quan (Mörten) 
20€. Mai ThÎ Kim (Krefeld) 20€. Hoàng Nguyên 
(") 20€. Ly T› (Nordhorn) 20€. LÜu GiÕi (") 20€. 
Phåm Væn Lâm (Unna) 20€. LÜu ThÎ Quân (") 
10€. TrÜÖng Khánh PhÜÖng (Rheinberg) 20€. 
Ngô Vï Hùng (Oberhausen) 20€. NguyÍn Ca 
(") 30€. Pan Væn Phát (M'Gladbach) 20€. TrÀn 
Væn Ân (Flensburg) 20€. Hoàng Væn ViŒt 
(Großen Knetten) 15€. Phåm Væn Kính (Baf 
Bentheim) 20€. Phåm Ti‰n (Koblenz) 15€. 
TrÀn NguyÍn Quân (Weimar) 20€. NguyÍn 
QuÓc Dân (Wildeshausen) 10€. Bùi LÜu 
ChÜÖng (HH) 20€. TrÀn Ng†c HÒng 
(Osnabrück) 15€. Huynh ThÎ Thanh Thûy 10€. 
NguyÍn ThÎ Hånh (Oldenburg) 20€. VÜÖng ViŒt 
DÛng (Gießen) 30€. Tå ThÎ Kim Lan 
(Nordhorn) 25€. NguyÍn Kh¡c Mai Phan (Köln) 
12€. NguyÍn ThÎ Loan (Recklinghausen) 10€. 
TrÀn Hi‰u ñÙc (Áo) 50€. Phùng ñÙc Thu (HH) 
20€. TrÎnh ThÎ NguyŒt (Oberhausen) 10€. 
NguyÍn Th‰ Phong (M'Gladbach) 20€. HÒ ThÎ 
Häo (Dortmund) 10€. Huÿnh ThÎ PhÜ®ng 
(Berlin) 10€. Huÿnh QuÓc Dung (Willich) 25€. 
Lê HÒng SÖn (Bad Iburg) 20€. NguyÍn H»u 
ñåi (Bielefeld) 15€. TrÎnh Minh (Göttingen) 
20€. TriŒu ThÎ Bé (München) 30€. ñinh 
NguyÍn ThÎ Dung (Suisse) 50FS. Võ Væn 
HÒng Lan Giao (Oberursell) 20€. NguyÍn Quš 

Hånh (Burgdorf) 15€. Bùi Xuân ñào (") 15€. 
ñiŠn H»u Trang (Vechta) 10€. NguyÍn Ng†c 
Chi‰n (Neutershausen) 20€. Phåm Quang Bäo 
(Osteel) 15€. Lê ThÎ Mân (Gelsenkirchen) 10€. 
NguyÍn Anh TuÃn (BS) 20€. Phan ThÎ Kim 
PhÜ®ng (Wiesbaden) 20€. Võ H»u Hùng 
(Burgdorf) 10€. NguyÍn ThÎ Nga (Tostedt) 20€. 
NguyÍn ThÎ HÒng Hånh (HH) 15€. Ung ThÎ 
Ánh (Bremerhaven) 30€. TrÜÖng ThÎ Lan 
(Pforzheim) 15€. TrÀn Anh Käler (Husum) 15€. 
NguyÍn Ng†c Quang (Erlangen) 15€. TrÀn 
Xuân (Mindeslittgen) 20€. Lš TrÜÖng ThÎ Kim 
Anh (BS) 10€. NguyÍn Khuyên & TrÀn ThÎ Kim 
HÜÖng (Zwönitz) 20€. TrÀn Hoàng Ca (Lehrte) 
10€. NguyÍn Væn San (GM.Hütte) 10€. Phåm 
ThÎ Kim Xuân (Langenhagen) 15€. Lâm H»u 
Tri (BS) 10€. Lâm H»u Tài (D'dorf) 15€. TrÀn 
Tú Ng†c (Gifhorn) 20€. NguyÍn Nhân L¶c 
(USA) 100US. Ham Tranh Kim (") 100US. Dr. 
NguyÍn ñình Tuyên (") 100US. ñ¥ng Phúc 
Long (Hannover) 50€. NguyÍn Hào 30€. 
NguyÍn ThÎ Thanh Vân (Bayreuth) 15€. Huÿnh 
ThÎ Chæng 15€. NguyÍn Væn NhiŒm 
(Spaichingen) 20€. Phåm ThÎ Cúc (Altdorf) 
15€. Quách ThÎ PhÜ®ng  15€. NguyÍn Tr†ng 
ThiŒn 20€. Phù Th‰ QuÓc 20€. Huÿnh Kim 
(Bremen) 20€. Bùi Væn Quang (Gütersloh) 
15€. …n danh 10€. Phåm HÒng Khanh 
(Nordhorn) 10€. Bùi ThÎ Dung (Berlin) 10€. 
NguyÍn VÜu & Ng†c Mai (Groß-Zimmern) 20€. 
HÒng NhÆt Quang & ñ‡ ThÎ Thu HÜÖng 
(D'dorf) 15€. HÙa ThÎ Hà (Hòa Lan) 30€. 
TrÜÖng Sanh Hoàng (München) 10€. NguyÍn 
Minh Tân (Bernburg) 10€. TrÜÖng Quang Minh 
(Essen) 10€. Fam. Nguyên 15€. NguyÍn HÒng 
TÜ (Bad Salzungen) 10€. TrÀn Minh Ân 
(München) 20€. Bành Minh Thành (HH) 20€. 
Quäng Sinh Trình Khoa ƒm (Hòa Lan) 30€. 
Huÿnh Bá Thiên (München) 20€. …n danh 20€. 
TrÎnh ThÎ Tu°i (Wiesbaden) 20€. TrÀn Hoàng 
Ly (Egelsbach) 10€. Lan Bùi Væn (Magdeburg) 
10€. NguyÍn ThÎ HÜ©ng (BS) 20€. ñào Xuân 
Thành (Giesen) 20€. Huÿnh ThÎ Tuy‰t 
(Wernigerode) 15€. NguyÍn Vinh Thìn (Hanau 
Steinheim) 20€. VÜÖng Huy ThuÆn (Freren) 
20€. TrÀn HÓ (Sweden) 300Kr. GÇ. TuÃn Vân 
(Nürnberg) 20€. Võ ThÎ TÜ 20€. TrÜÖng Vïnh 
KhÜÖng (Münster) 20€. NguyÍn-Bùi Ng†c Nga 
(Hattstedt) 15€. NguyÍn ThÎ An (Bad 
Hönningen) 10€. HÒ Xuân Anh (D'dorf) 20€. 
HÒ Xuân Ng¶ (") 25€. NguyÍn ThÎ An (Bad 
Hönningen) 10€. TrÀn Thu H¢ng (HH) 20€. 
Gustav Niehoff (Münster) 15€. TrÀn Anh TuÃn 
30FS. …n danh 20€. …n danh 15€.- 
 
� PhÆt ñän 
ñH. Cindy Le Fuller (USA) 100US. Lê Huê 
(Ravensburg) 50€. NguyÍn ThÎ Hai 
(Künzelsau) 10€. NguyÍn ThÎ ThuÆn 10€. Lš 
Ng†c Hånh (Münster) 20€. TrÀm Th‰ NgÜu 
(WHV) 20€. Chung My Hao (HH) 5€. VÜÖng 
ViŒt DÛng (Gießen) 20€. Phan ThÎ Bích Thûy 
(Spröckhövel) 10€. Huÿnh Gia ThuÃn 
(Bielefeld) 10€. NguyÍn Thu Thûy (Brackel) 
10€. TrÎnh ThÎ Thanh 5€. TrÀn BÓi Châu (Celle) 
10€. ñào ThÎ Tinh 10€. VÛ Tr†ng Thº 
(Nienburg) 20€. NguyÍn ThÎ Hai (Neuss) 20€. 
ThiŒn Thi Thúy Nga (Hildesheim) 5€. NguyÍn 
Thanh HÜÖng + VÛ Thanh Tung + VÛ Häi Nam 
+ VÛ Häi Mi (Bé ThiŒn DiŒu) (Gronau/Leine) 
20€. TrÀn ñÙc Toàn (Hildesheim) 5€. GÇ. 
Hoàng Kim TuÃn + Mã ThÎ Thúy + Hoàng 
Thúy An + Hoàng Thúy Lisa (Lehrte) 10€. 
TriŒu Trung Tâm 30€. Fam. TrÀn & Bùi 
(Anhalt) 10€. Hedemann Doc Lap 
(Wildenhausen) 5€. NguyÍn ñÙc Th¡ng 
(Hannover) 5€. NguyÍn Thanh HÜÖng (") 15€. 
Vi + DÛng + Euken Steffen (") 20€. Phåm 
Ng†c Anh & Lê Båch Y‰n (Nordheim) 10€. 
NguyÍn ThÎ M§i 5€. ñinh SÖn Hùng 10€. GÇ. 

NguyÍn Xuân DÛng (Rheine) 10€. ñ‡ ñình 
Công (Hameln) 10€. NguyÍn Phú Dang 
(Tübingen) 0,85€. Ngô ThÎ ThÙc (Bad 
Nenndorf) 5€. ñ¥ng ThÎ Hà 5€. Nghïa H¢ng 
(Flensburg) 20€. Phåm Huÿnh Mai (Halle) 20€. 
ñ‡ Væn Kiên & NguyÍn ThÎ Tép (BS) 50€. 
Fam. Vo 10€. Phåm ThÎ Kim Xuân 
(Langenhagen) 15€. ñ¥ng ThÎ Ng†c Thûy 10€. 
TrÀn Ng†c Tính (Salzgitter) 10€. NguyÍn ñình 
Thæng (Lehrte) 10€. Fam. Chi Hùng, An 
(Lengerich) 10€. Mai ThÎ TuyŠn (Münster) 10€. 
Phan Gia Long (Lüneburg)15€. Phan Gia DÜ 
(") 20€. Lê Công Viên (Wernigerode) 50€. 
NguyÍn ThÎ Thu Hà 5€. Fam. NguyÍn 
(Hildesheim) 10€. LÜu Tú Phøng (Pforzheim) 
20€. ñoàn ñ¡c Luân 10€. TrÀn Leon (HH) 10€. 
NguyÍn ThÎ Bích Liên (Garbsen) 5€. ñoàn & 
Mai (") 5€. ñ¥ng ThÎ B¡c & Phan Væn Hi‰u 
10€. NguyÍn ThÎ Vân 10€. Hoàng PhÜÖng 
(Rheine) 10€. Lê Minh VÛ & NguyÍn ThÎ Thu 
HÒng 30€. Mai ThÎ Long (Osnabrück) 10€. GÇ. 
NguyÍn Khuyên & TrÀn ThÎ Kim HÜÖng 
(Zwönitz) 30€. NguyÍn Duy ñåt 10€. T.P.C. 
(BS) 20€. Cao Væn PhÜÖng (Stendal) 20€. 
NguyÍn ThÎ M¶ng Trang Hennen (Iserlohn) 
30€. DÜÖng PhÜÖng Anh 11€. NguyÍn Thûy 
TuÃn (Erkerode) 10€. Lê ThÎ PhÜ®ng Hoàng 
(Winsen) 10€. Fam. Rohcle (Berlin) 10€. 
NguyÍn ñæng Häi (Brinkum) 10€. NguyÍn ThÎ 
LŒ H¢ng (D'dorf) 10€. NguyÍn Thanh HÜÖng 
20€. Ly My 20€. LÜu Kim Chau 30€. ñ‡ Anh 
HuŒ (Hammeln) 10€. Phåm Minh Loan 10€. 
TrÜÖng Linda & ñong 5€. Phan ThÎ Khe (HH) 
5€. Brian Tran + Mai Thai + Fabian Tran 10€. 
Xi, Lu (Edewecht) 20€. TrÀn Trung Do 
(Bremervöde) 10€. NguyÍn Hoàng Duy 
(Kassel) 20€. NguyÍn ThÎ Thu Hà 20€. VÛ ThÎ 
Kim Y‰n 10€. GÇ. TrÀn Væn Các (Bremen) 
30€. Wiriya TrÀn & Væn Sáng TrÀn (Bielefeld) 
50€. TrÀn ThÎ Hoa 10€. Phan Thanh Häi 
(Lehrte) 10€. DÜÖng Chi Anh 5€. GÇ. ñ¥ng Gia 
Thanh 40€. DÜÖng Væn Quang 5€. TrÀn 
Nguyên Long 10€. Trang Cao (Oldenburg) 
20€. VÜÖng ThÎ Thanh Thûy (Cuxhaven) 10€. 
Lang Sackisch (Bremen) 20€. Hoàng Ng†c Lê 
(Gießen) 20€. ChÎ Mây (") 10€. Fam. Franke 
10€. NguyÍn Væn Quang (BS) 5€. TrÀn ThÎ 
Thanh Lš 5€. TrÀn Væn Minh + Lê Anh ThÖ + 
TrÀn Thu Thäo + NguyÍn Thanh (Hildesheim) 
10€. Lê ThÎ Kim CÜÖng (Erlangen) 10€. GÇ. 
NguyÍn ThÎ Thanh HÜÖng 10€. Huÿnh Hà 
HÜng 5€. Mai ThÎ Lan (Bielefeld) 10€. Thu 
HiŠn Wiikosuki (") 5€. Võ Vi‰t Dân 10€. Bùi 
Nguyên HÜng (Brinkum) 10€. Lš, Muoi 5€. 
NguyÍn Phú Khang 10€. Fam. Choong Kim 
Woon (BS) 5€. Nuoi Vo Thi (Dissen) 20€. 
Chau, Tina (HH) 10€. NguyÍn ThÎ Liên (Bad 
Rothefeld) 20€. NguyÍn ThÎ Toán 5€. Lê Minh 
Tòng (Iserlohn) 15€. Quan, Long Thành 
(Königslutte) 20€. Hàn, Vïnh Quang 
(Reutlingen) 50€. TrÎnh Minh Th¡ng 10€. GÇ. 
Lâm Chánh Væn & NgÛ Ngành 10€. Huÿnh 
Kim Vu (Berlin) 5€. Phåm HÒng ThÎnh 20€. Bà 
Lš ƒt (Seevetal) 20€. ñào ThÎ Ba (Hòa Lan) 
50€. VÛ ThÎ Nhiên (Aurich) 20€. ñoàn Væn TÃn 
(Vlotho) 15€. NguyÍn HÜÖng Giang 5€. 
NguyÍn ThÎ Thanh Thûy 10€. GÇ. ChÜÖng Anh 
Phan (Stuttgart) 10€. Fam. Phåm & NguyÍn 
(Oberhausen) 10€. Fam. HÙa (D'dorf) 20€. 
NguyÍn ThÎ Nhung (HH) 5€. Anemüller 15€. 
Phåm ThÎ Minh Luy‰n (Peine) 5€. TrÀn Bích 
ThuÆn (Hannover) 5€. GÇ. TrÜÖng Tuy‰t Ng†c 
& LÜu ThØa Chi (M'Gladbach) 10€. TrÀn ñåi 
Th¡ng (Emden) 10€. ñ¥ng TuÃn Anh + Phan 
ThÎ Bích Thûy + ñ¥ng TuÃn ñåt (") 10€. Lš 
ñÙc TrÜ©ng (") 10. NguyÍn ThÎ Thûy (") 10€. 
Lê Væn Tài 5€. Phøng (Bodenweseler) 20€. 
Tang (Reppustedt) 15€. ñàm Hùng TuÃn 
(Leer) 5€. NguyÍn ThÎ MÆu 5€. NguyÍn ThÎ 
Thùy Linh (Herten) 20€. NguyÍn ThÎ Thu H¢ng 
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& Hoàng ThÎ HuŒ 10€. To Muci Huÿnh 5€. 
Phan ThÎ Nhung (Norderstedt) 20€. TrÀn ñang 
Ninh (Clausthal/Zeu) 20€. VÛ Væn Chung + Lš 
Bích HuyŠn + VÛ Hoàng Long 30€. NguyÍn 
ThÎ PhÜÖng Chi 10€. Phan ThÎ Ng†c Bích 20€. 
VÛ Anh DÛng 10€. NguyÍn Th‰ Minh (Bremen) 
10€. Hånh & Bruno 5€. …n danh 20€. VÜÖng 
CÜÖng ñáng 15€. ñ‡ ThÎ Bích Nga 20€. ñ¥ng 
Thành Nam & Hu-Sum 10€. NguyÍn TuÃn KiŒt 
(Aurich) 20€. NguyÍn ThÎ Nga (Hannover) 5€. 
GÇ. Minh & Lïnh (Vechta) 10€. …n danh 10€. 
ñ¥ng Thanh HÜÖng 10€. …n danh 10€. TrÜÖng 
Væn Son 10€. GÇ. Quách ThuÆn ñÙc 10€. Ngô 
PhÜÖng Danh 5€. NguyÍn Thanh Thúy 
(Uelzen) 10€. NguyÍn Væn Lam (Neustadt) 
10€. NguyÍn ThÎ Vinh (") 50€. NguyÍn Kevin 
(Karlsruhe) 50€. LÜu Tích Th¡ng (Hòa Lan) 
10€. NguyÍn Ng†c ñiŒp (Augsburg) 50€. TrÀn 
ThÎ Tú Anh (Hòa lan) 10€. TrÀn Kim Lai 
(Sweden) 200Kr. Châu Th‰ MÜu (FF) 30€. 
ñÒng ThÎ Gái (Ulm-Wiblingen) 15€. ñinh ThÎ 
Xuân Thäo (Krefeld) 10€. TrÀn ñÙc Phát (GM. 
Hütte) 30€. Kabita Rump (Hannover) 50€. 
NguyÍn Væn Thåch  (Plochingen) 10€. ñinh 
Chi HÜÖng (Pháp) 50€. Lê Ng†c ChÃn (Pháp) 
30€. Lê ThÎ Minh H¢ng (") 20€. SÜ Cô ñàm 
Hòa (BÌ) 50€. NguyÍn ThÎ Hånh (Hannover) 
400€ cúng cô hÒn nhân lÍ PhÆt ñän. Ngô Væn 
Lš (Suisse) 50FS. DÜÖng San (Helmstedt) 
25€. Lê Thái (Krefeld) 20€. Hà Væn TÜ 16€. 
TrÜÖng ThÎ Månh (Pháp) 10€. TrÜÖng Công 
(Hòa Lan) 50€. Tony Khúc 25€. Cao ThÎ Chi 
(Ý) 50€. Måch TÓ Trinh (Dingolfing) 20€. Bùi 
ThÎ Truông (Stuttgart) 10€. Châu Nam 
(Spaichingen) 20€. Thi H»u Phú (Sindelfingen) 
20€. Huÿnh Phú (Burghausen) 20€. NguyÍn 
Danh Th¡ng 20€. Phan ThÎ Lan (HH) 10€. Cô 
Thích N» ñàm ThiŒn (BÌ) 20€. ñÒng Sï 
KhÜÖng (Ismaning) 20€. TrÀn Anh TuÃn 
(Schleiden) 19€. Phåm ThÎ BÜªi (D'dorf) 20€. 
Thái Hoåch (BÌ) 20€. NguyÍn N. Bích (Anh) 
100DM = 50€. Ngô Trung Thu (Essen) 10€. 
DiŒp ThÎ SÖn (Aalen) 50€. NguyÍn ñÙc Væn 
(Augsburg) 10€. Mai Thành Phú (Pháp) 20€. 
Lê Væn Thanh (BÌ) 20€. ñ¥ng H»u Mô (") 30€. 
Elke Falk 50€. P.M. PhÜÖng (ñan Måch) 20€. 
Huÿnh ThÎ Bé (Helmstedt) 10€. TrÀn DuyŒt 
SÜÖng (Breitenbach) 20€. Tô Khäi ñÙc 
(Schweinfurt) 10€. NguyÍn Væn Bình (Essen) 
20€. TrÀn Mai HÜÖng (Reutlingen) 100€. ñ‡ 
ThÎ Hòa (Delmenhorst) 50€. NguyÍn Minh Häi 
(") 20€. NguyÍn Væn Lâm (") 20€. NguyÍn ThÎ 
MÏ HuŒ (") 20€. NguyÍn Minh ñÙc (") 30€. 
TrÀn ñÙc Long (Pháp) 20€. HÙa A Tri 
(Shortens) 20€. Lâm Hôn Quân (Norden) 20€. 
Ngô ThÎ Kim Oanh (Bonn) 35€. Baekerei Dang 
(Hannover) 50€. NguyÍn ThÎ HuŒ (Berlin) 50€. 
Khúc ThÎ Kÿ (Krefeld) 50€. NguyÍn ThÎ 
PhÜ®ng (Gutsch) 10€. DÜÖng Quan Sen 
(Dorsten) 10€. Chùa Tâm Giác (München) 
310€. NguyÍn ThÎ HÒng Nhung (Kleve) 50€. 
Giang LŒ Kiên (HH) 20€. NguyÍn Væn CØu 
(Wiesbaden) 30€. Huÿnh Væn Tâm (BÌ) 10€. 
TrÀn Kim Lš (Pháp) 20€. Cao ThÎ Nên (") 20€. 
TrÜÖng Væn Tính (Koblenz) 10€ + 20€ cúng 
chÜ HÜÖng Linh. Võ Ngô MÏ Dung (Krefeld) 
50€ HHHL Ngô Væn TØ & Phåm ThÎ ñông. 
Hoàng Anh TuÃn (Bad Bentheim) 25€. Võ Væn 
Châu (Bremen) 20€. Ngô KiŠu Oanh (Aurich) 
50€. NguyÍn ThÎ Bích Ng†c (Sandberg) 10€. 
Huÿnh TÃt Ng†c (Suisse) 50FS. TrÀn Diêu 
(Hanau) 20€. TrÀn ChÜÖng Phú (BS) 50€. Mai 
Væn CÄm (Geseke)35€. NguyÍn ThÎ HiŠn 
(Schweinfurt) 10€. ñ¥ng Bích Thûy 
(Schönebeck) 20€. HÒ ThÎ Båch Tuy‰t 
(Münster) 20€. TrÀn ThÎ Lan (") 20€. TrÜÖng 
HuŒ (") 30€. Huÿnh Cát ñ¢ng (Hanau) 20€. 
TrÀn Mao (BS) 10€. Cao Ng†c Lang (") 10€. 
…n danh (Berlin) 5€. TrÀn ñình Hy (Lahr) 30€. 
NguyÍn ThÎ Häi Y‰n (Schwarmstadt) 10€. GÇ. 

Thang (Langenhagen) 10€. Yin (Münster) 10€. 
…n danh (Hòa Lan) 20€. NguyÍn ThÎ LŒ Hà 
(Bremervörder) 20€. Huÿnh ThÎ Tám (BÌ) 10€. 
Luisa Hermann (D'dorf) 50€. Leander 
Hermann (") 50€. Denis Mosmondor (") 30€. 
NguyÍn QuÓc  Hoàng Minh TuÃn (") 30€. 
NguyÍn Minh HÜÖng (") 10€. Vinh (Nordhorn) 
10€. Quang Thu Thûy (WHV) 5€. ñ‡ Thuyên 
(CZ) 20€. NguyÍn HiŒp (") 20€. Tr¿c NguyÍn 
(München) 10€. VÛ ThÎ Thu Hà (Rostock) 10€. 
Lê (Minden) 5€. Tang (Oberhausen) 10€. …n 
danh (Suisse) 4€. Chu ThÎ ThuÀn (Paderborn) 
20€. Lê Kim Thành (") 20€. Lâm Phøng HÌ 
(Hagen) 10€. Phåm Mu¶i (Bad Iburg) 20€. ñào 
Væn L®i (Salzbergen) 10€. NguyÍn Væn L¡m 
(Schaafheim) 20€. NguyÍn ThÎ Thái Thäo (") 
10€. NguyÍn Thành Tài (Groß Zimmern) 20€. 
NguyÍn ThÎ Sánh (Norden) 20€. TrÎnh ThÎ 
KhÕe (WHV) 10€. NguyÍn ThÎ Thu (Vahren) 
10€. Phåm Væn ñÙc (Nbg) 20€. NguyÍn 
Hoàng Phong (Delmenhorst) 20€. Võ Lê Vi Vi 
(Krefeld) 20€. NguyÍn ThÎ Tám (Bad Oldesloe) 
20€. Phan ñình Thích (Wolfsburg) 10€. Le 
Hoa To (GM. Hütte) 20€. TrÎnh X. HÜÖng (ViŒt 
Nam) 20€. Lê Væn Thanh (Köln) 10€. Lê Kim 
Trang (") 10€. Lê ThÎ Hoàn (") 5€. Lê Væn Dån 
5€. Lê Væn TuÃn (") 5€. Lê Kim HuŒ (") 10€. Lê 
Thành Nghïa (") 5€. Helmut Hanefeld 
(Hannover) 5€. NguyÍn Væn HÜªng (Krefeld) 
20€. TrÜÖng ThÎ Mai (MG) 20€. ñào ThÎ 
Chuyên (Koblenz) 20€. Viên Væn HiŒp (") 20€. 
Phåm Låc (") 20€. NguyÍn ThÎ Nhi (Göttingen) 
20€. Thanh Vân (Essen) 10€. GÇ. TrÀn 
(Bucheburg) 20€. …n danh 2€. Huÿnh Then 
(Köln) 50€. Huÿnh DiŒp Væn (") 20€. LÜu Tuy‰t 
Hoa & LÜu Michael (Kiel) 20€. NguyÍn ñình 
ThÖ (Bad Höningen) 10€. Phan ThÎ L‰n 
(Suisse) 20€. VÛ ThÎ Kim Toàn (München) 20€. 
Phåm ThÎ Sinh (Hannover) 20€. NguyÍn ThÎ 
H®i (") 10€. …n danh (USA) 5€. Võ ThÎ Båch 
Tuy‰t (Hasselüne) 10€. TrÀn H»u NghiŒp 
(Münster) 50€. Phåm Phú QuÓc (Esterwegen) 
10€. Ngô ThÎ Mai (Hòa Lan) 10€. Mai Væn Ban 
(Bielefeld) 10€. Phan ThÎ Nhung (Norderstedt) 
25€. NguyÍn ThÎ Thu Trang (Osnabrück) 5€. 
NguyÍn ThÎ Ng†c HÜÖng (Bad Iburg) 20€. ñiŠn 
Kim Thoa (Köln) 10€. …n danh (Wallenhorst) 
5€. Lê ThÎ HuŒ & TrÜÖng ñÙc Hånh (Hòa Lan) 
20€. Kim Châu (Osnabrück) 20€. TrÜÖng Vi‰t 
TuÃn (") 10€.  Lê ThÎ HiŒp (Nordhorn) 20€. 
Thanh Thûy (Bad Iburg) 20€. Phan Thanh 
H¢ng (BS) 10€. NguyÍn Væn Minh 
(Leverkusen) 30€. NguyÍn Minh SÖn 
(München) 10€. Hoàng ñÙc Phong (") 20€. 
NguyÍn ThÎ PhÜÖng Anh (Stadtfurt) 10€. Bùi 
ThÎ Thu Hà (") 10€. Salakova Liên (CZ) 50€. 
TrÎnh ThÎ Thu Hà (Husum) 10€. GÇ. Long 
(Suisse) 50€. Phåm Thanh TuyŠn (Stuttgart) 
20€. …n danh (") 10€. NguyÍn ThÎ Thanh Vân 
(Hildesheim) 10€. Tæng Kim Lang (Berlin) 20€. 
NguyÍn ThÎ Thu (Straßburg) 10€. Lê Væn 
PhÜ§c (Nbg) 20€. …n danh (Pforzheim) 20€. 
Fam. Granne (Rotenberg) 25€. …n danh 2€. 
NguyÍn Trung Thành (FF) 10€. Lostebienas 
Marie (Pháp) 10€. …n danh (") 10€. Måch 
TrÜ§c Khung (Friedrichshaven) 50€. …n danh 
5€. Lê ThÎ HÒng (Hannover) 20€. Âu Tích Hi 
(Herfort) 20€. Ngô ThÎ Liêng (Pforzheim) 10€. 
Lš QuÓc ñÓng (HH) 100€. NguyÍn Månh 
ThÜªng (Norderstedt) 50€. VÛ ThÎ DÃu 
(Aachen) 20€. Võ ThÎ My (Wiesbaden) 20€. 
Væn ThÎ Bay (Baden Baden) 15€. NguyÍn Anh 
Minh (Bamberg) 20€. NguyÍn ThÎ Vân 
(Tennenbronn) 50€. TrÀn Vïnh (Mann) 20€. 
LÜÖng Ng†c Phách (Bielefeld) 20€. ñoàn 
TÜ©ng Khánh (") 20€. ñ¥ng Ng†c Ti‰n & Ng†c 
Thäo (Speyer) 40€. TrÜÖng ThÎ Lan 
(Herzogenrath) 100€. Tå Væn H®p (D'dorf) 
100€. HÒ Chánh Kÿ (HH) 20€. Võ H»u Hùng 
(Burgdorf) 25€. NguyÍn ThÎ Bê Suka (Köln) 

20€. NguyÍn ThÎ Hånh (BS) 200€. Ngøy Nh¿t 
Thº (Hannover) 20€. NguyÍn H»u Hân 
(Dürrheim) 100€. TrÀn Minh CÜ (Götersloh) 
10€. ñinh Hoa (D'dorf) 30€. TrÎnh Quang 
Khánh (HH) 10€. Helene Antony ñ‡ (D'dorf) 
50€. Võ PhÜÖng Anh (Hòa Lan) 5€. TrÀn ThÎ 
M‰n (Osnabrück) 10€. TrÀn ñình Toàn 
(Algeld/Lüne) …n danh 5€. GÇ. Lâm Vi Tân 
10€. Phåm Minh Chính (Cuxhaven) 10€. 
NguyÍn HÒng Häi (Diepholz) 5€. ñoàn Thoåi 
Uyên 5€. NguyÍn Duy Minh (Hildesheim) 20€. 
NguyÍn Ng†c Linh 20€. DÜÖng Væn Thanh 
(Hollenstedt) 10€. ñinh NguyÍn DiŒu Thu 10€. 
NguyÍn ThÎ Y‰n Nhi 45€. NguyÍn ThÎ Ng†c 
Anh 20€. TrÜÖng Tuy‰t NguyŒt (Berlin) 20€. 
TrÜÖng Tuy‰t Thu & Chenh Fook Seng (HH) 
20€. NguyÍn HÒng DÜÖng 5€. Quách ThÎ Kim 
(Cloppenburg) 20€. Huÿnh Minh DÛng & Võ 
ThÎ Ng†c Hân 20€. Bùi ThÎ Kim Thoa 5€. TrÀn 
Bích Liên (Wolfsburg) 10€. TrÀn ThÎ Hoài (") 
10€. Lš TriŒu XÜÖng & Lš Lan PhÜÖng 20€. 
GÇ. Thu & TÙ (Hannover) 100€. ñ¥ng ThÎ 
Xuân 2€. NguyÍn ThÎ Lan (Hu-Sum) 10€. 
Phåm HÒng Phúc & NguyÍn ThÎ Thanh Hoa (") 
10€. TrÎnh ThÎ Thu H¢ng (") 10€. GÇ. Phåm 
Væn Man & TrÀn HÒng Anh (Nbg) 20€. Vo Van 
Son & Hoàng ThÎ Nam (WHV) 10€. Hoàng Væn 
Giang (") 10€. Phåm Væn ThuÆn (Stolberg) 
10€. Bà Vong Pho Duong (Stuttgart) 10€. Hà 
LŒ Bình & TrÀn LŒ Hoa (HH) 10€. NguyÍn ThÎ 
Lan PhÜÖng 10€. …n danh 10€. NguyÍn Minh 
Châu (Nordhorn) 10€. MÏ Loan HÙa (Koblenz) 
10€. DÜÖng An 10€. Ng†c Ethner (D'dorf) 10€. 
NguyÍn An Khoa 20€. GÇ. Nam PhÜÖng & Huy 
Hoàng (Achim) 15€. TrÀn ThÎ Tuy‰t 
(Isernhagen) 10€. Arunchat Feuerschütz 
(Netersen) 10€. TrÎnh ThÎ Thu Y‰n & TrÎnh ThÎ 
Quÿnh Trâm 10€. VÜÖng ViŒt DÛng (Gießen) 
5€. Fam. NguyÍn (Garbsen) 10€. Phåm ThÎ 
Nhâm (Häi Phòng / VN) 5€. Eric Buch'man 
20€. Cao ThÎ ThÃu 5€. Kim ThÎ Chúc 20€. 
NguyÍn ThÎ Kim Oanh (Burgwedel) 5€. Fam. 
Ngay 10€. Huÿnh Thu HiŠn (Hildesheim) 5€. 
NguyÍn HÜÖng Thûy (") 5€. Cao ThÎ Thuy‰t 
12€. NguyÍn ThÎ Liên (Celle) 10€. Phan ThÎ 
HÒng Vinh (Burgdorf) 10€. GÇ. TØ Quang 10€. 
Tam HiŒp (Ahlten) 10€. TrÜÖng ThÎ DiŒu Linh 
(Salzbergen) 20€. Nghïa ThÎ Minh VÛ & Franke 
(Wolfenbüttel) 5€. NguyÍn ThÎ Kim Thoa (BS) 
5€. NguyÍn ThÎ Kim Thoa (") 5€. Tå ThÎ Phi 
Nga (Stadthagen) 20€. NguyÍn ThÎ Minh Tâm 
& Bohn Nguyen My (Oledorf) 10€. TrÀn ThÎ 
Thúy Lan & NguyÍn Ng†c Hà (Lage) 5€. Fam. 
Quan 5€. NguyÍn ThÎ Thu Vân 20€. NguyÍn 
Væn ChÙc (Hannover) 5€. TrÀn ThÎ Lan 
(D'dorf) 10€. ñinh ThÎ Sao Mai (Erlangen) 10€. 
Giáp Væn Lai (BS) 10€. Phåm ThÎ Kim Anh 
10€. Xu Nhoc Sang (Witten) 20€. NguyÍn ThÎ 
Thanh HuyŠn (Celle) 10€. Au Chau 20€. Nam 
Trung Nguyen (Münster) 10€. Danny Beyer - 
Wawisa Suzhartsuthathum 10€. Le Y‰n To 
(Bremen) 10€. TrÜÖng Thùy Vân & TrÜÖng 
Ng†c Huy (Minden) 10€. NguyÍn Tuy‰t H¢ng 
(Rothenfelde) 5€. Häi, HÒng, PhÜÖng Anh, 
Huy (BS) 10€. Lâm Cam Toàn (Stade) 20€. 
GÇ. VÛ Væn Phú (Schwetzingen) 20€. NguyÍn 
ThÎ HÆu (Bielefeld) 5€. Ha Hoàng (Uetze) 10€. 
Phù Th‰ QuÓc 30€. TrÜÖng ThÎ ThuÆn 20€. 
GÇ. Ngô ñÙc ñåi 10€. Phåm Phi GÃm 20€. VÛ 
ñình Thäng (Heroldsbach) 10€. ThiŒn Th‹ 
NguyÍn ThÎ Thanh Loan (Hannover) 50€. 
NguyÍn ThÎ Thêm (D'dorf) 30€. NguyÍn Ng†c 
PhÜÖng (") 15€. TriŒu Ng†c Nga 20€. Huÿnh 
Kim (Bremen) 20€. Chong A Quay 
(Osnabrück) 20€. Chong Chok-Fan (") 20€. 
Fam. Qian Wei (Bersenbrück) 30€. Daniel 
Nguyen + Michael Nguyen + Daniela Nguyen 
(Fürstenau) 10€. GÇ. NguyÍn Væn Tuyên 10€. 
Erken Steffen + Vi Steffen + Phan Væn DÛng 
20€. TrÀn Væn DiŒc 10€. Lê Væn Pha 
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(Oetigheim) 20€. TrÀn ThÎ Dung (Steinfurt) 
20€. Tappehoon 20€. Væn ñài (MD) 20€. Han 
Lš Væn HÒ (Suisse) 50FS. Nguyên Khôi TrÎnh 
ThÎ Mai Hoa 20€. TrÀn, Siêu Niên (Lotte) 10€. 
Fam. Tang Kai Ming (Wedemark) 50€. …n 
danh 10€. NguyÍn Thûy & QuÓc Anh 5€. GÇ. 
TrÀn Thanh Huê 10€. DÜ HuŒ Dinh 10€. Lê 
Minh Chi‰u 10€. DÜÖng Væn Út (Bentheim) 
25€. NguyÍn ThÎ Ng†c HÜÖng (Lippstadt) 10€. 
NguyÍn ThÎ Hiên (Cloppenburg) 20€. VÛ ThÎ 
HÜ©ng 5€. NguyÍn ThÎ ThuÆn 10€. Bùi ThÎ Dé 
(Nbg) 20€. NguyÍn ThÎ TÜ (Sindelfingen) 20€. 
TrÎnh ThÎ Thêu (WOB) 20€. Chong T¡c Võ 
(Osnabrück) 20€. Fam. Lš XÜÖng Huÿnh 20€. 
TrÀn ThÎ HÜÖng (BS) 30€. Xin Jing Qiu 
(Münster) 50€. Lê Væn Laurenz 
(Ludwigshafen) 20€. PhÜÖng Lan 5€. TrÀn 
Ng†c Nhung (Tübingen) 20€. NguyÍn Kiên 
10€. TrÀn ThÎ Lan 10€. Châu ThÎ Khanh 5€. 
NguyÍn ThÎ Tuy‰t Mai 20€.  ThiŒn VÛ NguyÍn 
Cao TÜ©ng (Nbg) 20€. GÇ. Hoàng QuÓc Huy + 
TrÀn HÜÖng Trinh + Hoàng Anh + Hoàng Anna 
Thu Hà 20€. …n danh 10€. NguyÍn Duy Long 
20€. Lâm ñÙc (HH) 50€. NguyÍn ThÎ Liên 10€. 
NguyÍn Væn NhÖn (FF/M) 20€. Vanessa 5€. 
NguyÍn Ti‰n ñÙc (Magdeburg) 10€. 
Prapatsorn Siebert & Christina Siebert  10€. 
ñào ñình ThiŠng (Oldenburg) 20€. NguyÍn 
Væn TÌnh (Graefenhainichen) 10€. GÇ. Phåm 
ñình Huy (Dresden) 20€. Fam. An 10€. ñoàn 
H»u Häi 50€. NguyÍn ThÎ ñông (Stade) 20€. 
Bà TÃt Ng†c (Hamburg) 10€. TrÀn MÏ Huê 
10€. Fam. Dong Ky-Quy (Rheda Wiedenbrück) 
20€. Bà NguyÍn ThÎ Nhân (Bücken) 10€. GÇ. 
Lê Thuan (Bremen) 10€. ñoàn Væn Hi‰u (Bad 
Laer) 20€. Bùi ThÎ Dung (Berlin) 40€, HHHL 
TrØ Væn DÛng. Tang A Si 20€. Tô NguyÍn 
Bæng 10€. …n danh 20€. Fam. TrÀn (Koblenz) 
10€. TrÀn NguyŒt PhÜÖng (") 20€. NguyÍn ThÎ 
Châu (") 10€. Lê Häi Y‰n 5€. Phùng TuÃn Anh 
(Salzgitter) 20€. NguyÍn Thùy DÜÖng (Apolda) 
10€. NguyÍn ThÎ Hoa (Rheine) 20€. LÜÖng Ha 
Nu + LÜÖng Bá NhÖn + LÜÖng Miêu 
(Paderborn) 30€. Thái Væn Ty 20€. VÛ Væn 
Hoa 10€. Lâm Væn ñÙc (Canada) 20€. NguyÍn 
Væn SÖn (Bad Iburg) 10€. Chung Dinh 10€. 
Fam. NguyÍn Minh TuÃn (Garbsen) 10€. 
DÜÖng ñÙc (Cloppenberg) 20€. Phåm H¢ng 
Nga 20€. ñ‡ ThÎ ThÜÖng (Hückelhoven) 15€. 
DÜÖng ThÎ Nhan 20€. ñ‡ Vi‰t Hào 20€. LÜu 
ThÎ Tuy‰t Mai 10€. Quách TÃn Ma (Münster) 
10€. NguyÍn Ng†c Mai (Leipzig) 10€. Quách 
Nhi 20€. TrÀn Y‰n HuŒ 10€. GÇ. TrÀn Vïnh 
Cam 40€. NguyÍn Ng†c Loan 5€. …n danh 
10€. VÛ ThÎ T. Hà 30€. Nguyen - Kalianda T.V. 
Tam (Monheim) 30€. ñ¥ng Gia Thân 10€. 
ñoàn Månh DÛng & NguyÍn ThÎ Vïnh An 
(Gangloffsömmern) 5€. VÜÖng TrÎnh Tòng 
(Dortmund) 25€. Stübet & ñ‡ Thu Hà 10€. 
Giang Tân + Giang Th‰ + TØ Dung DŒ + 
Giang Chí CÜ©ng 50€. Giang Phøng Anh + 
Giang Månh Minh + Giang Tuy‰t Bình 20€. 
DiŒu Hà Giang Ái + NguyÍn Væn Kiên + DiŒu 
Châu NguyÍn Ng†c Linh 10€. Hong O ñoan & 
Kha Tiên (Bremen) 20€. Nh¿t Tr†ng 
(Mannheim) 50€. ThuÆn & TÀn 20€. Bùi Thu 
Hà (Stasspurt) 10€. Khan Nhu, Lam (Hilden) 
20€. TrÀn ñåi Phong (Hà N¶i / VN) 20€. 
NguyÍn ThÎ ñán 10€. Hoàng Công Th† & Lâm 
ThÎ NhÎ HuyŠn (Aurich) 30€. TÓng ThÎ Næm 
(Vechta) 50€. GÇ. Lš PhÜ§c (Lüdenscheid) 
50€. GÇ. Lš QuÓc Thái (") 50€. GÇ. Lš QuÓc 
Huy (") 50€. GÇ. Lš Trân Hà (Schwerte) 50€. 
GÇ. Lš Thøc Hà (Hildesheim) 50€. NguyÍn 
Væn L¶c 5€. Tang Quan 20€. Phåm ThÎ Lan 
10€. NguyÍn QuÓc Bäo (Wolfsburg) 15€. Fam. 
TrÀn (Karlsruhe) 20€. NguyÍn ñ¡c Hi‰u 10€. 
Lê Væn Hai, TrÀn Quang Minh, Lê ThÎ Kim 
Thúy, TrÀn Henry Minh ñÙc (WOB) 10€. …n 
danh 5€. Phåm Xuân Th‰ & NguyÍn ThÎ Thu 

HiŠn (Garbsen) 5€. …n danh 20€. Thuan 
Totrauer 30€. Mai ThÎ Lang 30€. Jörg Dau 
Mann & Cao ThÎ Mai (Stassfurt) 10€. …n danh 
10€. TrÜÖng Thanh Tùng (Kupferzell) 30€. 
Phan ThÎ Bình 10€. ñ¥ng ThÎ H®p & NguyÍn 
Ti‰n Công 10€. GÇ. NguyÍn HÒng Hà 10€. …n 
danh 10€. TrÀn Tuy‰t Benny (Hannover) 30€. 
Bùi Xuân DiŒu (Leipzig) 10€. NguyÍn Công 
Khªi-  Vietnam-China Rest. (Herford) 50€. 
NguyÍn HÒng Lâm 10€. ñ¥ng Tùy Anh + Tæng 
ñÙc Giai + Tæng Gia Khuy‰n 50€. Sasolith 
Kalader + Phåm ThÎ PhÜÖng + Vivian Phåm 
10€. Ro Man Yee (Münster) 10€. Tå Thanh 
Lâm 10€. NguyÍn Væn Phú 20€. TrÀn Lš Ái 
PhÜÖng & TrÀn Te Muoi 20€. Low Kee Keong 
50€. TrÀn Bac Vinh 10€. ñào ThÎ Thúy HiŠn 
(Berlin) 30€. GÇ. Häi & Liên (Lüneburg) 10€. 
GÇ. Ngô Væn Ninh & NguyÍn ThÎ Minh Hoa 
(TiŒp Kh¡c) 50€. Ngô TÓ PhÜÖng (Moers) 10€. 
NguyÍn ThÎ DiŒu (Aurich) 10€. GÇ. Lê Quang 
ThÎnh 10€. GÇ. VÜÖng PhÜ§c Nghïa 20€. ñ‡ 
ViŒt DÛng 20€. Kha Hi‰u Chi & Kha Hi‰u Han 
(Bremen) 30€. Lê HÒng Quang 10€. Thái Anh 
(Stuttgart) 50€. Tæng QuÓc CÖ 50€. TrÜÖng 
Quang Minh (Essen) 10€. ñào Thanh Thûy 
(Rostock) 10€. Lê ThÎ HÒng (Erbach) 10€. HÒ 
Tài Múi (Sweden) 100Kr. ThiŒn ThuÆn VÛ 
Xuân Phong (Stuttgart) 20€. Phåm SÏ ñåt 
(Bad Oeyhausen) 20€. ñào ThÎ Son 
(Reutlingen) 30€. HÜÖng (Lemgo) 10€. NguyÍn 
ThÎ Thanh HÜÖng (HH) 20€. NguyÍn Cam Lai 
(Gera) 20€. Cao Minh Kÿ & Cao Antinius 10€. 
TrÎnh Anh TuÃn 40€. NguyÍn ViŒt Hùng * 
Yvonne + Thu Trang Sanara + Thu HuyŠn 
Linda 50€. …n danh 10€. NguyÍn Th‰ Hùng & 
TrÜÖng Minh H¢ng (Plochingen) 20€. …n danh 
10€. GÇ. NguyÍn QuÓc TuÃn + VÛ Thu Hà + 
NguyÍn Lisa Hà My + NguyÍn Philipp TuÃn 
Minh 25€. Phåm ThÎ Häi Minh (Michelstadt) 5€. 
Huÿnh Væn TuÃn (Klinsen) 10€. Phan ThÎ 
Ngoan 10€. NguyÍn Kim Quy + Hà Duy Th¡ng 
(Hameln) 10€. NguyÍn ThÎ Thanh Bình & ñ‡ 
ñÙc H»u (Laatzen) 10€. GÇ. Mai QuÓc Hùng + 
NguyÍn ThÎ ñÀm + Mai MÏ Hånh + Mai Công 
Hi‰u 20€. GÇ. NguyÍn H»u Phong + ñ‡ ThÎ 
Song Toàn (Garbsen) 5€. ñ¥ng Gia Quang 
20€. Lê ThÎ Kim Anh (Leipzig) 10€. Eng & 
Giang 10€. VÛ Anh (Bremen) 10€. NguyÍn 
Væn Bình (Wriezen) 20€. GÇ. Phan Huy TÃn 
(Mannheim) 10€. NguyÍn ThÎ Vân 
(Wittenberge) 10€. GÇ. Häi HÜÖng (Peine) 7€. 
Lê ThÎ Thanh HÒng 10€. VÛ Væn Kiêm 20€. Ai 
Trung Quách 5€. VÛ Hoàng Phong + NguyÍn 
ThÎ H¢ng + VÛ Long 20€. Ngô Long Du 
(Paderborn) 50€. TrÀn Thanh Phòng 30€. Ngô 
H»u TuÃn & Phåm ThÎ Minh NguyŒt (Stuttgart) 
20€. Huÿnh Minh HiŒp + NguyÍn ThÎ Thanh 
Vân + Hoàng TÃn HÜng (Könnern) 10€. Anh 
LÜu (Helmstedt) 25€. GÇ. Huÿnh ThÎ Hoa 50€. 
VÜÖng QuÓc Anh (Orhdruf) 50€. Klie, LÜÖng 
ThÎ HiŠn (Garbsen) 15€. Tuyêt Mai (Hannover) 
10€. GÇ. VÛ Ngoc Minh (Stendal) 10€. ñÒng 
ThÎ Xuân (Burgwedel) 5€. DiŒu HÒ 20€. GÇ. 
NguyÍn Hoàng DÛng (Osnabrück) 50€. 
NguyÍn ThÎ Khanh (Edemecht) 10€. TÓng ThÎ 
Kim Liên (Hannover) 5€. Hoàng ThÎ Thân 
(Celle) 20€. NguyÍn ñình Tho (Obersulm) 20€. 
NguyÍn Thanh Thúy + NguyÍn Ng†c Khang + 
NguyÍn Ng†c Khánh (Vechta) 5€. Lš Tô & 
ñ¥ng Khai Tâm 30€. Huÿnh ViŒt Thành (HH) 
30€. NguyÍn Chí Bäo + VÛ Kim Dung + VÛ 
Thu Hoài Anh + NguyÍn Chí Ti‰n 20€. Bùi ñÙc 
Thoan (Berlin) 10€. NguyÍn Ng†c Trung + Ngô 
ThÎ Thanh HÜÖng + NguyÍn Ng†c Duy Hung 
Wolfgang (Obersulm - Willbach) 10€. NguyÍn 
ThÎ Kim Anh (TiŒp Kh¡c) 10€. NguyÍn Ng†c 
HiŒu (Rosengarten) 5€. Ngô Trung Vinh (HH) 
5€. Huÿnh Væn Trung 10€. Fam. Nguyên 15€. 
Phåm Quang ThÎnh (Hòa Lan) 20€. VÛ ThÎ Kim 
Hà (Schwetzingen) 10€. Phåm Thanh Xuyên 

(Karfering) 10€. NguyÍn ThÎ Vân Anh + 
NguyÍn ñÙc Ti‰n + NguyÍn ViŒt Anh (Vechta) 
10€. GÇ. Lê Månh HiŠn 10€. Tå Ng†c Hoa 
(Wedel) 50€. Tå Væn Hi‰u 50€. NguyÍn Công 
Phú 20€. TrÀn Công Ti‰n & ñ‡ Công Tân 
(Tostedt) 35€. NguyÍn Duy Binh + NguyÍn 
Oanh + Væn PhÜÖng Thäo + NguyÍn Duy Anh 
+ NguyÍn Minh Khai Tâm (Hannover) 10€. 
Hoàng Công Khánh (") 20€. TrÀn Væn Anh 
10€. TrÀn ThÎ Dung 10€. NguyÍn Tui BÌ 20€. 
GÇ. ñào Væn TuÃn + TrÀn ThÎ Hòa + ñào 
Thäo Vy (HH) 100€. Fam. Lê Væn Häo (HH) 
100€. NguyÍn VÛ Thu HÜÖng 20€. NguyÍn 
PhÜÖng Hoa (Bad Iburg) 20€. VÛ Xuân (TiŒp 
Kh¡c) 10€. Lê ThÎ Cänh 20€. HÒ Th† Mai 
(Gera) 20€. DÜÖng ThÎ Bích Ng†c (Leipzig) 
20€. HuŒ LÜ®m 10€. Lê ThÎ SÜÖng 
(Oldenburg) 10€.  Hàn H»u Trang + TrÀn ThÎ 
Anh Minh + Hàn Ng†c Hà Chi (Garbsen) 10€. 
Cam Væn Minh 20€. NguyÍn Hoài PhÜÖng 
(Wardenburg) 20€. Bùi Minh Nghïa & NguyÍn 
ThÎ Thanh HuyŠn (Dreieich) 100€. Bùi QuÓc 
Hiên 60€. NguyÍn Tr†ng Bùi + NguyÍn TuÃn 
Anh + NguyÍn ThÎ Thu H¢ng + ñ‡ HÒng Han 
10€. Thái Væn Mùi 20€. VÜÖng ThÎ Biên Thäo 
30€. Lš ThÎ Hao 10€. Quäng Thái (HH) 10€. 
ñoàn Thanh Thûy 20€. GÇ. NguyÍn Væn Tât 
(Berne) 5€. TrÀn Ngam (Paderborn) 50€. GÇ. 
Lê Væn Quang & Phåm ThÎ Ng†c Dung 
(Wriezen) 50€. DiŒu TØ & NguyÍn Væn SÖn 5€. 
Dinh Thu HÜÖng 10€. Thái ThÎ Giáp 20€. Lê 
Bích Hà 10€. TrÀn ThÎ Lan 5€. Fam. VÜÖng 
(K'lautern) & Fam. Le (Ludwigshafen) 20€. 
Phan Van HÒng 5€. NguyÍn ThÎ Tân 10€. 
VÜÖng & Giang 20€. GÇ. NguyÍn ThÎ NhÙt + 
NguyÍn ThÎ Tuyên + Phåm Lúc (Buchholz) 
40€. DÜÖng Chí H¢ng & Låi Tuy‰t Nga 
(Helmstedt) 10€. GÇ. Long Nhung (Bad 
Salzuflen) 20€. Phåm Thi Ái Liên 20€. VÛ 
Hang Ngo & TrÎnh Quang Hung (Husum) 20€. 
Lê Tùng Lâm 5€. ThiŒn TÃn Hoàng ThÎ LuyŒn 
(Leipzig) 20€. Chi Qiong Ma 10€. Lô ThÎ Vï 
20€. NguyÍn Månh Hång 10€. Ngô ThÎ HÜ©ng 
& ñ¥ng Quang Toàn (Wolfsburg) 10€. ñ‡ 
Thanh Hà (Berlin) 2€. TriŒu ThÎ Thøc (Hameln) 
20€. DiŒu ñÙc DÜÖng Ng†c Giàu 50€. Lê Minh 
Ái & TrÜÖng Bích Nga (Hòa Lan) 25€. ThiŒn 
Häo Phåm ThÎ Ng†c SÜÖng (Göttingen) 20€. 
Viên ThÎ Hoa (Nbg) 10€. NguyÍn ThÎ Minh 
DiŒu 10€. Jenny 2€. DiŒu HiŠn 20€. Phan 
Ng†c DÜÖng (BS) 5€. GÇ. Nguyên (Suisse) 
50€. NguyÍn Væn Kiên 10€. NguyÍn ThÎ Lan 
HiŠn (Wildeshausen) 20€. LÜÖng Minh HÜ§ng 
(Buxtehude) 10€. NguyÍn ThÎ HÜÖng 
(Hannover) 20€. Sebastian 2€. NguyÍn Væn 
ñông (Bamberg) 20€. ñào ThÎ Thu PhÜÖng & 
NguyÍn ThÎ Vïnh An (Gangloffsömmern) 10€. 
Bà Thái LÆp 100€. NguyÍn & TrÀn 10€. 
NguyÍn Minh TuÃn 50€. Hoàng SÏ Hùng 
(Hildesheim) 20€. NguyÍn ThÎ Häi Y‰n 10€. 
NguyÍn ThÎ PhÜÖng Anh (Staßfurt) 20€. Tæng 
MÏ Trân (Gehrden) 50€. NguyÍn ThÎ Giang 
10€. Mai Khánh Ly (Berlin) 5€. Lê Anh PhÜÖng 
& Lâm Væn ThuÆn (Berlin) 10€. Cao Hùng 
CÜ©ng 100€ (tiŠn xem chÌ tay). DÜÖng ThÎ 
TuÃn & Hà Giang (HH) 50€. Lâm ThÎ NhÎ DiŒn 
& Lš NgÜ«ng Phát (Aurich) 20€. ñoàn Mãn 
Thang 20€. TrÎnh ñÙc VÜÖng 40€. Chi & Bích 
(Hòa Lan) 20€. NguyÍn Thu Oanh (Nbg) 20€. 
ñinh Hùng Minh (Hildesheim) 5€. Cao SÏ Minh 
+ Ngô ThÎ Thanh PhÜÖng + Cao ñÙc Anh + 
Cao SÏ Th¡ng (Ludwigsfelde) 30€. HHHL n¶i 
t° TrÀn ThÎ Bäy. Phan Ng†c DÜÖng (BS) 5€. 
ñinh ThÎ Hà (Winsen/Luhe) 5€. NguyÍn Hoàng 
Hi‰u 50€. GÇ. TÜÖng ThÎ Mai 50€. Fam. Ung 
(Bremen) 70€. GÇ. Quäng HiŒp (Berlin) 20€. 
ñoàn Væn Hoàn (Lichtenau) 15€. NguyÍn ThÎ 
Huân (Häi Phòng/ VN) 5€. Nhu Minh 5€. GÇ. 
TrÜÖng MÅn Châu & Phøng 20€. Hoàng Kim 
Trinh (Berlin) 10€. LÜu ThÎ Thu HuyŠn 
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(München) 5€. Bùi ThÎ Hånh (BS) 10€. ñ‡ MÅn 
20€. ñ‡ HÒng 20€. DiŒp Lam 30€. Phí ThÎ 
Chinh (Vechta) 60€. NguyÍn ñÙc DÛng 20€. 
Lê Xuân Dinh (Berlin) 10€. Kim Thuš NguyÍn 
(") 10€. NguyÍn Minh TuÃn 5€. Phan ThÎ Kim 
HÜ©ng (Lohne) 20€. Lâm ThÎ Kim Chi & Phåm 
Tùng Vinh (Aurich) 10€. ThÎ NhÜ Quÿnh 
NguyÍn 10€. VÜÖng TriŒu Mai (D'dorf) 40€. …n 
danh 10€. Hoa Nam NguyÍn 10€. Huÿnh HÒng 
Nga (Berlin) 20€. NguyÍn Minh Tun (") 10€. 
ñoàn Månh DÛng + NguyÍn ThÎ Vïnh An + 
NguyÍn ñoàn Kim Ng†c 5€. GÇ. NguyÍn ThÎ 
Nhu (WR) 10€. Lê Quang ThÎnh (Göttingen) 
20€. Fam. Vong 15€. Phåm ThÎ HÜÖng 
(Herford) 20€. Hoa An (Dortmund) 50€. KiŠu 
Thu & Duy Hung 20€. TrÎnh ThÎ Thúy LiÍu 
(Arnstadt) 5€. TrÀn Hoàng Anh (Hildesheim) 
5€. Fam. Tran (Helmstedt) 30€. NguyÍn ThÎ 
Liên (Norden) 10€. DiŒu NguyŒt TrÎnh Thu Hà 
(Ludwigsfelde) 30€, HHHL Ngô QuÓc TuÃn Pd 
TØ Phúc Tuân. Lê Væn Hiên (Arnstadt) 5€. 
Fuong Tu 40€. TrÀn ThÎ HiŠn (Köln) 10€. …n 
danh 5€. Trach Thang & Muoi Thang 
(Wuppertal) 50€. Tô ThÎ Sen (Bad Höningen) 
10€. Phùng Ng†c Tun 10€. …n danh 10€. 
LÜÖng Huÿnh TÓ N» 20€. GÇ. TrÎnh Thái 
ThuÆn (Paderborn) 30€. Lê Minh Hoàng 50€. 
Ngô Væn Hùng 10€. NguyÍn ThÎ Duyên 
(Schlüchtern) 10€. Fam. La QuÓc DÛng 
(Nordhorn) 10€. TrÎnh Tô ñi‹m 5€. ñào Væn 
L®i 10€. NguyÍn ThÎ NguyŒt Anh 20€. …n danh 
5€. NguyÍn Væn Bäy 5€. NguyÍn Thanh Quš 
(Hameln) 10€. LÜu Quang DÛng (Kassel) 20€. 
LÜu Quang Liêm 5€. TrÀn Duy Hân (Aachen) 
30€. NguyÍn Mai HÜng 10€. NguyÍn ThÎ Thu 
HÜÖng (Ronnenberg) 5€. Nhung Geister 
(Hameln) 20€. LÜÖng Quang ñÜ®c (Werne) 
20€. NguyÍn ThÎ PhÜÖng Loan 5€. TrÀn Anh 
DÛng 10€. ThiŒn Tân & Ng†c Nam 20€. 
NguyÍn PhÜÖng Mai Anh + NguyÍn Ng†c 
PhÜ®ng + NguyÍn Væn DÛng 50€. Quách Minh 
Thân 10€. ñu©ng B¶i ñŒ 20€. D¿c Côn Liên 
20€. Lân & Lš (Magdeburg) 20€. …n danh 10€. 
GÇ. Løc Tô Hà (Nienburg) 10€. TrÜÖng Tuy 
Thanh & TrÜÖng ThÎ Anh Hoa (Neustadt) 20€. 
Hoàng ThÎ Tân (Garbsen) 10€. Frau LÜu 
(Koblenz) 10€. …n danh 10€. …n danh 10€. Lê 
Væn Kha 20€. Lê Thi Thu HuÖng 10€. Lorentz 
NguyÍn ThÎ Kim Thoa 5€. VÛ ThÎ Thanh 
HuÖng 10€. NguyÍn ThÎ Dung 20€. GÇ. 
NguyÍn Công Lš 20€. NguyÍn Væn Bäo & ñào 
ThÎ Liên 20€. Ng†c Loan & Minh Thu 10€. 
Fam. VÜÖng Trinh (Suisse) 40FS. Fam. L. T. 
Tina (Michelstadt) 20€. …n danh 20€. TrÀn ThÎ 
Ng†c 5€. NguyÍn ThÎ Häi Y‰n 50€. NguyÍn 
Häi Y‰n 20€. Robert Shippe 5€. VÛ Bá HuÃn 
10€. …n danh 10€. Fam. Chin 20€. GÇ. Häi & 
Hà (Hameln) 10€. Bùi MÏ Phúc (Hannover) 
20€. Lê ThÎ Lan (") 5€. Lê ThÎ Chánh (") 5€. 
Nghiêm ThÎ ñÎnh (Alsbach) 10€. VÛ ThÎ HÜÖng 
Giang 10€. Huÿnh ThÎ Tuy‰t (Wernigerode) 5€. 
NguyÍn ThÎ Thanh Thúy 30€. Hoàng ThÎ Hånh 
(Dohren/Tostedt) 10€. NguyÍn Quang Hoài 
10€. DÜÖng Chánh Quan (Cloppenburg) 20€. 
Lê ThÎ Thúy Nga (HH) 10€. NguyÍn ThÎ HÒng 
Hånh 5€. VÛ Thanh Xuân & NguyÍn ñÙc Vy 
10€. Hoàng Kim PhÜÖng 10€. HÒ HÜng & 
NguyÍn ThÎ Thanh HÜÖng (Emden) 20€. 
NguyÍn QuÓc S¿ (") 5€. Lê Hoàng Hà & 
NguyÍn Ng†c DiŒp (Kassel) 5€. NguyÍn HÒng 
Tiên (Köln) 10€. Bùi Tuy‰t Lan 10€. VÜÖng 
ViŒt DÛng (Gießen) 30€. Liêu ThÎ TÜ 
(Göttingen) 20€. NguyÍn ThÎ TÓ Anh (Greiz) 
5€. ñ‡ ThÎ HuÃn (Clauthal / Zellerfeld) 10€. 
Phåm Væn Ki‰n 2€. GÇ. Do 5€. DÛng & LÜ®m 
(Einbeck) 10€. Ly 5€. NguyÍn ThÎ Liên 5€. GÇ. 
Hoàng Tr†ng Häi (Aurich) 10€. GÇ. NguyÍn 
Væn Trí (Norden) 10€. GÇ. Phåm Quang Bäo 
(Osteel) 25€. VÛ ThÎ Bích Liên 5€. NguyÍn ThÎ 
TÓ Anh (Greiz) 5€, HHHL VÛ ThÎ Kim Nhâm. 

Hoàng Væn HÆu (Holzminfen) 10€. DiŒu 
ThÜ©ng NguyÍn ThÎ H¢ng (HH) 10€. DÜÖng 
HuÖng (Osnabrück) 10€. LÜu Công HuyŠn 3€. 
ñ¥ng ThÎ Kim Vân (Vechta) 20€. Cao ThÎ Loan 
+ TrÀn Thanh Phong + TrÀn Cao Anh Khuê 
20€. Hoàng Lê 10€. Phan Thiên + Hà Thúy 
HÜÖng + Phan Thanh Phong + Phan Thanh 
Lan 5€. Giang Thanh Phong 10€. PhÜÖng 
Zöllner (Bergkamen) 20€. NguyÍn ThÎ HÒng & 
TrÀn Xuân Thu (Phú Th†/VN) 10€. ñoàn ThÎ 
Thanh Bình (Hildesheim) 10€. ñ¥ng ThÎ Liên 
10€. GÇ. Lê ñÙc Hòa 50€. VÛ Xuân Khánh + 
TrÀn ThÎ HiŠn + TrÀn Væn Cänh (Parsau) 10€. 
Thái ThÎ HÒng & NguyÍn KiŠu Linh (Emden) 
10€. Cô KiŠu Liên (München) 10€. Lâm Tuy‰t 
Hånh (Treuchtlingen) 30€. TrÀn DuyŒt Thái 
(Stadtallendorf) 50€. Nguyên Væn Tâm 240€ 

(WHV). Phåm Væn Hùng (Salzgitter) 10€. La 
Qu‰ PhÜÖng 5€. NguyÍn ThÎ Chín 5€. GÇ. 
NguyÍn MÏ Hoa 10€. Nam & Nghi 50€. Lan 
Anh NguyÍn (WHV) 10€. TrÎnh ThÎ Mai 
(Norden) 10€. Bùi Thúy Nga (Marktredwitz) 
10€. TrÜÖng Thanh Hùng 35€. TrÀn Thi Ng†c 
Lan (Oldenburg) 10€. VÛ Væn Chung 
(Osnabrück) 20€. Ngô Thi Khi (München) 20€. 
NguyÍn ThÎ Tâm (Lehrte) 10€. ThiŒn Häo Ngô 
Månh Th¡ng (Seevetal) 10€. Hà ñÙc ThÎnh (") 
10€. NguyÍn Minh Hà (Elsfleth) 5€. Lê HÒng 
SÖn (Bad Iburg) 20€. NguyÍn ThÎ Duyên 
(Berlin) 5€. Châu Ng†c Lan (BS) 20€. ñ‡ ThÎ 
Bích Thûy 10€. TrÎnh HÒng Mai 15€. Bùi ThÎ 
Thành (Aurich) 20€. Phåm Xuân ñä & VÛ 
Thúy Hòa (Ronnenberg) 10€. TrÀn ThÎ Ng†c 
Bích (Hà N¶i / VN) 50€. HÜÖng (Emden) 5€ 
GÇ. Hi‰u PhÜ®ng (Einbeck) 15€. TrÎnh HÒng 
Xuân (HH) 20€. NguyÍn ThÎ Minh Hånh 10€. 
TrÀn Væn Chính 10€. Fugger ThÎ Minh  10€. 
TrÀn ThÎ HiŠn & TrÀn ThÎ Thúy Hånh 15€. TrÀn 
Væn Th† 50€. Lâm Anh ñào (Birkenfeld) 50€. 
TrÀn ThÎ Hånh (HH) 20€. TrÀn Kiên & ñoàn 
Thanh Phong (Bremervörde) 20€. NguyÍn ThÎ 
Hoài (") 10€. GÇ. Phåm ThÎ Bích Ng†c 10€. 
Lâm ñÒng Khánh (Gütersloh) 50€. GÇ. TrÎnh 
Tô Månh 20€. Phåm ThÎ Xuân Mai 
(Lemwerder) 10€. LÜu Kim Diên (Helmstedt) 
10€. Tæng Cänh Thái (Meppen) 25€. Væn H»u 
& Tuy‰t Løa (") 20€. Hà ThÎ TÙc (") 10€ …n 
danh 20€. TrÀn LŒ Thu (Grossburgwedel) 5€. 
NguyÍn Væn Hùng (Wernigerode) 20€.  Dianne 
Nga König (Rehau) 50€. TrÎnh Xuân Hi‰u (ñan 
Måch) 80€. NguyÍn Ng†c Vinh 10€. DiŒu An 
NguyÍn ThÎ Nhàn (HH) 10€. GÇ. NguyÍn ñÙc 
Hoàn + HÒng PhÜÖng + Hoàng Anh + Hoài 
Anh (Blomberg) 20€. VÛ ThÎ Båch Lan 
(Esslingen) Thái Quang TrÜ©ng 10€. TrÀn 
Minh Nh¿t (Nbg) 20€. VÜÖng Khanh Tài 20€. 
Fam. Wan Lap-Ky (Rheda Wiedenbrück) 20€. 
TrÜÖng Su Ha & DÜÖng To Muoi 10€. …n danh 
10€. Hoàng Nguyên (WHV) 5€. NguyÍn ThÎ 
Thanh Mai (Peine) 10€. NguyÍn ThÎ Thu 
HÜÖng (") 20€. …n danh 5€. Quách-Ngo-Pekrul 
10€. …n danh 5€. TrÀn ViŒt Hùng (Melle) 25€. 
NguyÍn ThÎ Thúy Hoa 10€. …n danh 10€. Bùi 
ThÎ Thu Dung (Hannover) 10€. Lê Væn Nguyên 
(Vierheim) 20€. …n danh 10€. …n danh 40€. …n 
danh 10€. ñoàn ThÎ The (Bad Höningen) 10€. 
TØ HuŒ Linh (Dresden) 10€. NguyÍn ñÎch 
Long (Salzgitter) 9€. Qu§i 5€. HÙa Hòa ThuÆn 
10€. NguyÍn Công Thành 15€. Zhan Wang 
1,05€. …n danh 5€. TrÀn Månh Chung + 
NguyÍn ThÎ Thanh Nhanh + TrÀn Minh DÛng + 
TrÀn Minh Toán 10€. Quäng LÜÖng (HH) 20€. 
…n danh 820 Bhat (tiŠn Thái Lan). Hà ThÎ Vi 
Hoa + Tô Gia Linh + Tô Gia Khoa + Tô Khoa 
Thành + NguyÍn Gia Th¡ng 10€. NguyÍn 
Quang Huy 20€. …n danh 20€. …n danh 5€. 
Huÿnh Cun SÀu & KÓng Sau Kin (Osnabrück) 
20€. NguyÍn ThÎ LŒ Trinh (") 20€. …n danh 
10€. Phan ñæng Dung 20€. Huÿnh NhÖn 10€. 
NguyÍn ThÎ Quÿnh Mai 25€. …n danh 10€. Hà 

ñông Häi 10€. Khong Tuong Hong 5€. …n 
danh 5€. …n danh 10€. Ngô TrÜ©ng Vinh (HH) 
5€. …n danh 20€. …n danh 100€. NguyÍn Thúy 
Nga 20€. …n danh 5€. GÇ. NguyÍn ñÙc Häo 
(Mettingen) 50€. GÇ. Ng†c - Châu (Vechta) 
10€. GÇ. TrÎnh Væn TuÃn (") 20€. NguyÍn 
Công Thành 10€. Tiêu 5€. GÇ. NguyÍn Quang 
HÜng + NguyÍn ThÎ Hoài + NguyÍn Quang 
Huy 30€. GÇ. Mai Anh TuÃn + LÜ Thúy Nga + 
Mai LÜ TÓ Uyên + Mai LÜ TÓ Nhi 20€. TrÀn 
Anh DÛng (Osnabrück) 20€. TrÎnh Væn Minh 
(Rheine-Mesum) 20€. TrÀn HÓ (Sweden) 
200Kr. VÛ Ng†c HiŠn 10€. Nguyên QuÓc Dân 
10€. TrÀn NguyŒt PhÜÖng (Koblenz) 20€. 
NguyÍn ThÎ Châu (") 10€. NguyÍn ThÎ Minh 
NguyŒt & VÛ LÜÖng (Herford) 20€. Phåm Phi 
Hùng (Berlin) 5€. Khoang Minh La + Patrick La 
+ MÏ Vân KhÜu-La (Nienburg) 50€. DuyŒt 
Khanh TrÀn + MÏ Tuy‰t KhÜu-La (Hannover) 
50€. KiŠu ThÎ Thu Ba 10€. DÜÖng ThÎ Tú Anh 
(München) 10€. DÜÖng ThÎ Häi (") 10€. Phåm 
ThÎ Hi‹n 20€. DÜÖng 20€. LÜ Kim Liên 
(Koblenz) 30€. Lê Thu Thûy (Bad Hönningen) 
20€. Nguyên Wach ThÎ Tâm (Salzgitter) 10€. 
Chu ThÎ Hà 30€. Tæng LŒ Tiên (Meppen) 20€. 
NguyÍn ThÎ HÜÖng (Rinteln) 10€. David Do 5€. 
Linda Do 5€. NguyÍn TÃn L®i 50€. GÇ. Lê ñÙc 
TuÃn + Võ ThÎ Kim PhÜ®ng + Lê ñÙc Huy + Lê 
ñÙc Quang 10€. NguyÍn Thanh Trang 10€. 
ñoàn Phúc Khanh 10€. Sheh 10€. TrÜÖng ThÎ 
Vân + NguyÍn Væn Th¡ng + NguyÍn NhÆt Linh 
+ NguyÍn NhÆt Vân Thu (Berlin) 20€. Lê ThÎ 
PhÜÖng (") 10€. Lê Væn Chuyên + Thái ThÎ 
Tuy‰t + Lê ThÎ PhÜÖng Anh + Lê ñÙc Anh (") 
50€. Lâm Væn Vinh (Rostock) 10€. TrÀn NhÖn 
MÏ (GM.Hütte) 5€. Fam. Chong-TrÀn 5€. LÜu 
Kh¡c NhuÆn 10€. NguyÍn Thûy Tiên 2€.  
NguyÍn VÛ B¢ng (Rheine) 10€. TÜ Kính 10€. 
NguyÍn ñÙc Thành (Dresden) 10€. NguyÍn 
LÜÖng Oanh 10€. NguyÍn ThÎ HÒng DiŒp 10€. 
NguyÍn ThÎ Thúy HiŠn 20€. GÇ. NguyÍn Ng†c 
Nghïa + VÛ Thúy H¢ng + NguyÍn Ng†c Anh 
(Hamm) 5€. NguyÍn ThÎ Thu H¢ng (") 10€. …n 
danh 5€. NguyÍn Ti‰n ñÙc (Krefeld) 5€. Ngô 
QuÓc Hùng 6€. Võ Long 20€. HÙa Xuân Mai 
(Waiblingen) 20€. DÜÖng ThÎ HÒi (") 40€. ñ‡ 
TuÃn Thanh + ñ‡ Anh Th¡ng + ñ‡ HuŒ Trinh 
10€. Ngô MÏ Châu (Bad Iburg) 20€. Fam. 
Chen Cong (Neuss) 40€. ñinh ThÎ Thúy H¢ng 
(Berlin) 9€. CÜÖng ñinh Væn (FF) 10€. VÛ 
Xuân Thu (Bad Doberant) 5€. Lš H»u Tài 
(Münster) 20€. NguyÍn Bá Häi 10€. NguyÍn 
ThÎ Thu Cúc 10€. Thái Bích Thûy (Krefeld) 
20€. Tæng Phung (") 10€. …n danh 20€. ñ¥ng 
Gia Than (Wuppertal) 10€. Phåm Xuân Thûy & 
NguyÍn ThÎ MÏ LŒ (Hameln) 10€. …n danh 
10€. Dana Múi - Ostna Múi 20€. …n danh 20€. 
GÇ. Mai & TrÜÖng 5€. GÇ. NguyÍn Thi Væn 
(Rostock) 10€. ñào Væn Châu (Münster) 10€. 
ThiŒn L®i Mai Bá Phúc 10€. …n danh 70€. 
NguyÍn ThÎ Ng†c Mai (Bremervörde) 10€. Lâm 
Ng†c Tùng (Tübingen) 10€. Tå Khánh Hoàng 
(Fürstenfeldbrück) 30€. TrÜÖng Lê Bích Loan 
10€. …n danh 2€. HiŠn Hoàng (Dachau) 10€. 
ñ‡ ñÙc ThuÀn & VÛ ThÎ Y‰n (München) 50€. 
NguyÍn ThÎ M. Anh 10€. Hà Thu Dung & 
NguyÍn Væn Bình (München) 30€. …n danh 
20€. Phåm ThÎ HuyŠn (Erlangen) 10€. Ha Thi 
Toan 15€. GÇ. Châm Sinh 10€. GÇ. Hoa Chính 
10€. Cao ThÎ Vân 20€. GÇ. ViŒt Anh - ThiŒn 
NhÅn 10€. Tu Dung (Münster) 10€. NguyÍn 
ThÎ Minh (Hannover) 5€. NguyÍn ThÎ Thanh 
Dang (Berlin) 20€.  NguyÍn ThÎ Minh (") 5€. 
TrÀn Væn Huân (Erbach) 10€. Nghiêm ThÎ 
Minh 5€. ñ‡ Ng†c Häi & HÙa Xuân Mai 
(Waiblingen) 20€. Phåm Væn Tien (Koblenz) 
20€. …n danh 11€. …n danh 10€. Fam. NguyÍn 
Væn Hùng (Hildesheim) 10€. Ngô NguyÍn 
Hoàng (Goslar) 10€. NguyÍn ThÎ Khang 5€. …n 
danh 5€. Fam. Lê ThÎ La (Kleinrinderfeld) 30€. 
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Lê Væn DÛng & ñào ThÎ Thûy 10€. Bùi Duy 
Nam 10€. NguyÍn ThÎ HÆu (Gera) 20€. …n 
danh 20€. Thái Quang TrÜ©ng 20€. Huÿnh ThÎ 
Tinh & NguyÍn Væn Hên (HH) 10€. Lê ThÎ 
Ng†c  Hiên (Münster) 40€. …n danh 5€. Chu 
ThÎ ThuÀn (Paderborn) 10€. NguyÍn Quang 
Vinh & Tå PhÜÖng Lan (München) 50€. …n 
danh 20€. TrÀn ñÙc Thành 5€. GÇ. Quách 
TuÃn (Helmstedt) 20€. Hoàng Thanh Bình & 
NguyÍn ThÎ Minh Thái (Krefeld) 10€. NguyÍn 
ThÎ ñÃu (Sögel) 10€. TriŒu Tiên Nguyên 10€. 
Phåm ThÎ Ng†c PhÜÖng (Künzelsau) 20€. TrÀn 
ThÎ Viên & Lš Anh KiŒt (") 20€. Jeroen Van 
Kempen & Tri Quan Lang (WHV) 5€. Lang Thu 
Toàn (") 30€. GÇ. Lê Thành Tâm + VÛ ThÎ Kim 
Nhung + Lê Ng†c Khánh (Windeshausen) 10€. 
…n danh 10€. GÇ. TrÀn Huy SÖn + TrÀn Thanh 
Hoàn + TrÀn Huy Hùng (Vechta) 10€. Cao Væn 
Châu (Haren) 20€. NguyÍn Quy‰t Trí 50€. Hà 
Væn SÖn (JZ Weert) 10€. Choong Leong Seng 
(Göttingen) 20€. Peter Kunath + Dominie 
Kunath + Minh Anh NguyÍn + NguyÍn Ng†c 
Quÿnh (Vallendar) 20€. LÜu Trung HÜng 2€. 
NguyÍn ThÎ Hånh 20€. …n danh 15€. NguyÍn 
ThÎ Mai (Koblenz) 10€. NguyÍn ThÎ Bích H¢ng 
+ NguyÍn Minh Trình + NguyÍn Phong Anh 
20€. ñoàn ThÎ Hà 20€. PhÜ®ng Manfred (Nbg) 
10€. …n danh 10€. Võ ThÎ TÜ 20€. NhÜ L¶c 
Biên Thi Mai (HH) 20€. Lê Nh¿t HÒng (Hòa 
Lan) 20€. Tæng Huÿnh Lan (Kuppenheim) 10€. 
Châu ChÜÖng (Karlsruhe) 20€. …n danh 10€. 
Frank Hoffman & Jum Manassada 20€. Chau 
Tô Hà 20€. GÇ. TrÀn Trung & VÛ HÜng ThÎnh 
(Marienhafe) 10€. …n danh 100€. NguyÍn Tích 
Phùng (HH) 20€. Lâm Chánh Can (HH) 20€. 
Huÿnh Tú Dung (Helmstedt) 25€. Fam. Lo 10€. 
DiŒu ñÙc ñ‡ Bích Hånh (München) 50€. KhÜu 
CÄm Vân (Wiesbaden) 20€. Thu Huê 
(Göttingen) 5€. HÒng Minh KiŒt (Hildesheim) 
50€. Fam. Neuwied & Lâm ThÎ KiŠu Thanh 
10€. Phåm PhÜÖng Xuân 20€. Lê ThÎ Thu 
Thûy 10€. Lâm Ng†c Thu (Tübingen) 20€. Pan 
Væn Phát (M'Gladbach) 20€. Ngô ThÎ Chinh 
(Paderborn) 5€. …n danh 20€. Hoàng ThÎ Liên 
& TrÀn ñình Dung 10€. NguyÍn ThÎ Sáu 
(Rheinbrohl) 20€. Thi Liêng Thang (Göttingen) 
40€. NguyÍn ThÎ HuÖng (Hòa Lan) 20€. 
NguyÍn Thúy Oanh (") 20€. …n danh 20€. 
NguyÍn Bích DiŒp 10€. KhÜu MÏ Anh 
(Helmstedt) 50€. Huÿnh ThÎ Tuy‰t (Koblenz) 
30€. TrÀn ThÎ Phi (") 10€. NguyÍn ThÎ ThuÆn 
15€. …n danh 20€. Ha Dieu Co + Loi Phieu 
PhÜÖng + Ha Sandy + Ha Denise 10€. …n 
danh 20€. …n danh 10€. Lš An Ton (Vechta) 
40€. ñÜc Khanh VÛ (Bremervörde) 20€. TrÀn 
KiŒt (Lüneburg) 30€. TrÀn Ng†c Anh 
(Tübingen) 20€. Huÿnh ThÎ MÏ Liên (Hòa Lan) 
100€. Huÿnh ThÎ MÏ Nguyên (") 50€. VÜÖng 
Thi‰u Håp (Göttingen) 10€. NguyÍn Ng†c 
Thông (") 10€. NguyÍn ThÎ Thanh (Bergen) 5€. 
…n danh 30€. GÇ. NguyÍn Công Nam + 
NguyÍn ThÎ Lan + NguyÍn Minh Trí Frank 
(Rheinbrohl) 30€. …n danh 50€. KhÜu Lài 
(Unna) 10€. …n danh 10€. NguyÍn ThÎ Thanh 
(Koblenz) 10€. Ngô Bá Thanh (Aurich) 5€. Fun 
Yi Qiu (Münster) 20€. Huÿnh ThÎ Ng†c Thûy 
(Erbach) 20€. …n danh 20€. Fam. ñ¥ng-
Künnere (Hannover) 10€. VÛ Tr†ng Xuân (Bad 
Doberant) 20€. …n danh 20€. Võ Ngoc Châu 
10€. Thái Mui 5€. Ngô ThÎ ThÎnh (Berlin) 10€. 
GÇ. NguyÍn Anh Tùng (Bielefeld) 10€. VÜÖng 
Th‰ Anh (") 20€. Kiên Lê LÜÖng 10€. …n danh 
10€. NguyÍn Phúc Hùng & Hoàng ThÎ Thanh 
H¢ng (Harpstedt) 5€. Lê Quš Cao (Koblenz) 
20€. Fam. TrÀn 5€. Bùi Væn HÜng (HH) 20€. 
Lâm ThÎ Len 10€. NguyÍn Thanh Nhàn (WHV) 
10€. …n danh 20€. VÛ Duy Phong (Bad Iburg) 
10€. Quách Ngô 10€. Fam. Wang 20€. NguyÍn 
ThÎ Binh (Arnstadt) 10€. NguyÍn Thanh H¢ng 
& NguyÍn Huy SÖn 40€. VÛ Bích Thìn (Hà N¶i 

/ VN) 10€. NguyÍn Huy ñài (") 50€. Hà Minh 
ñÙc 30€. …n danh 5€. Lê ThÎ Thanh H¢ng 
(Paderborn) 10€. …n danh 20€. ñ¥ng QuÓc 
Hùng & ñ‡ Thúy H¢ng (München) 50€. …n 
danh 20€. NguyÍn ThÎ Thúy HÒng & Johann 
(Nordhorn) 10€. TrÀn ThÎ Thu HÜÖng 6,70€. 
TrÀn ThÎ Thanh Vân 20€. Fam. Lim 10€. Fam. 
Lo 10€. Fam. Mac (Bremen) 20€. Fam. Lâm 
(Neuwied) 10€. NguyÍn ThÎ NÜÖng 20€. LÜÖng 
ThÎ ThÄm 10€. NguyÍn Kim Liên + NguyÍn 
Sºu + Y‰n + L®i 10€. NguyÍn Væn Ti‰n 10€. 
Nam-ñåo-Yen (Leverkusen) 30€. Lê Vï Dân 
(Magstadt) 10€. NguyÍn ThÎ Khánh Vân 
(Esslingen) 10€. TrÀn Th‰ Quang (Varlendar) 
10€. …n danh 10€. NguyÍn Ng†c Châu 
(Koblenz) 15€. Phan (HH) 10€. NguyÍn HÒng 
Thanh 30€. Gustav Niehoff 20€. NguyÍn ThÎ 
Ng†c Anh 20€. …n danh 5€. VÛ ThÎ Thu H¢ng 
(Eisenhüttenstadt) 10€. Fam. NguyÍn Ngoc 
Häo (Bad Bentheim) 20€. Låi H®p Hà 20€. 
TÓng ñÙc Häi & TÓng Nga (Dortmund) 10€. 
NguyÍn HÒng Hånh 10€. Cao ThiŒn H»u 
(Pháp) 25€. TrÀn Lê Thanh 5€. Væn HuŒ Trân 
(Helmstedt) 20€. Væn Trí Tài (") 20€. Væn Nåi 
TÜ©ng (") 100€. Væn HuŒ Quân (") 20€. Lš 
TrÎnh Châu & Lš Chong 20€. GÇ. ñ‡ Væn Bình 
10€. ñào Thanh Hà (Esterwegen) 10€. HÒ ThÎ 
Lan Chi 20€. TrÀn KiŠu DiÍm (Tübingen) 20€. 
TrÀn Ng†c MÏ (") 50€. ñ¥ng ThÎ Tuyêt Nhung 
(Erlangen) 10€. Phåm ThÎ Kim Ngà (") 10€. 
NguyÍn ThÎ Xuân Dung & Phåm Månh Hùng 
(") 10€. Hà ThÎ Mai Oanh 10€. Phan (HH) 5€. 
NguyÍn Væn CÜÖng + ñ¥ng ThÎ Minh Quang + 
NguyÍn Anh TuÃn + NguyÍn Anh Tú (Coswig) 
50€. NguyÍn Væn Hòa + LÜu ThÎ L¿c + NguyÍn 
Hòa Bình (") 50€. NguyÍn TrÀn Bäo Tâm 
(D'dorf) 5€. GÇ. Cao Minh Trung (Bremen) 
10€. GÇ. Huÿnh 5€. GÇ. HÒng 5€. Måch Bích 
Hà 5€. Toni Dat Da 5€. NguyÍn ThÎ DiŒu Hoa 
20€. Hoàng Hoàng Anh (Koblenz) 10€. 
NguyÍn Minh TuÃn + NguyÍn ThÎ Båch Trinh + 
NguyÍn Minh Thùy Trâm (") 10€. NguyÍn Phú 
Häi (Karlsruhe) 10€. Ngô Ái Hoa (Flensburg) 
10€. Phåm Thi Kim HÜng (Lohne) 20€. NguyÍn 
ThÎ Ng†c Anh 20€. ThiŒn Læng 5€. Minh Ng†c 
16€. Lš Quan Ngôn 5€. NgÛ Ng†c Trân 5€. 
Fam. Hoàng TÜ©ng Hoa & Ngô Ngân Anh 30€. 
 
� NÒi Cháo Tình ThÜÖng 
ñH. NguyÍn Ng†c Phi (Recklinghausen) 20€. 
TrÜÖng ThÎ HÜÖng 20€. Lâm PhÜ§c Hùng 30€. 
Vi Quang Lâm (übach Palenberg) 50€.- 
 
� ƒn TÓng 
ñH. NguyÍn ñÙc ThÎnh (PhÀn Lan) 50€. ñ¥ng 
Ng†c HiŠn (Sindelfingen) 20€. NguyÍn ThÎ 
Th¡ng (München) 20€ HHHL NguyÍn ThÎ 
Tuy‰t Thanh. TrÜÖng Quang Thanh 
(Karlsruhe) 50€. Monluc Guyot Julie (Pháp) 
10€. NP. Staron 5€. SÜu Thành ñÙc 
(M'Gladbach) 50€. GÇ. Giang ´ch Tiêu (") 50€. 
Huÿnh ThÎ Sen (") 50€. Lê Væn Ng†c (") 50€. 
LÜ ñåt Hai (") 30€. Châu Thanh Qui 20€. 
 
� Kinh ñÎa Tång 
ñH. Quách M‰n & Y‰n (Suisse) 50€. 
 
� ñåi Tång Kinh 
ñH. ThiŒn TØ Lš ThÎ Chi (Wiesbaden) 30€. 
 
� Tôn TÜ®ng Quan Th‰ Âm 
ñH. NguyÍn ThÎ Minh Sáu (Ronnenberg) 5€. 
ñào ThiŒn MÅn (Empelde) 10€. NguyÍn Thu 
Hà (Hildesheim) 10€. Lâm Kim Khánh 
(M'Gladbach) 100€ HHHL ñH NguyÍn ThÎ 
Bäy. NguyÍn ThÎ Thu Hà (Hannover) 10€. 
 
� Tôn TÜ®ng Thiên Thû Thiên Nhãn 
ñH. ñào ThÎ Chúc & Phúc (Trier) 10€. 
 

� TÜ®ng ñÎa Tång 
ñH. Quách M‰n & Y‰n (Suisse) 50€. 
 
� M¶t TÜ®ng PhÆt 
ñH. NguyÍn Væn Lành & ñ‡ ThÎ HiŠn (Santa 
Ana/USA) 90US. NguyÍn ThÎ Nhu (USA) 
90US. Hoàng Trung Hi‰u (München) 75€. 
TrÀn PhÀn + La KiŠu + TrÀn Xäo Chiêu 60€. 
 
� Vu Lan 
ñH. TrÀn ThÎ Tú Anh (Hòa Lan) 10€. SÜ Cô 
ñàm Hòa (BÌ) 50€. 
 
� Trai Tæng 
ñH. NguyÍn Florian 20€. DiŒu Phúc (Krefeld) 
200€. Giang Læng Múi 10€. Nguyên HuŒ & 
DiŒu MÅn (St. Eugustin) 50€. ThiŒn Phi + 
ThiŒn Trúc + Kim ThÎnh (Krefeld) 50€. Huÿnh 
& ñåo (MG) 20€. Tr¿c NguyÍn (München) 10€. 
NguyÍn ThÎ Tâm (Kassel) 20€. Lê ThÎ HuŒ & 
TrÜÖng ñÙc Hånh (Hòa Lan) 10€. ñ‡ ThÎ 
Thanh Tâm (") 20€. Lê ThÎ Thu (USA) 20€. 
ñiŠn Væn Nhân (Leverkusen) 25€. Tæng Kim 
Lang (Berlin) 30€. …n danh (") 10€. ñào ThÎ 
Chúc & Phúc (Trier) 10€. Lê Ng†c Túy Vân 
(Pháp) 40€. HuŒ L¶c (") 100€. Phåm ñæng 
Anh TuÃn (Kassel) 20€. Væn ThÎ Bay (Baden 
Baden) 20€. Mai Bích Lan (Nbg) 20€. NguyÍn 
Væn Thình & TrÀn ThÎ Chu (Essen) 20€. Bùi 
ThÎ Tâm (Bielefeld) 20€. Lš Khánh Minh 
(Karlsruhe) 20€. Lê ThÎ SÏ (") 50€. Tå Quang 
Thanh (") 20€. Lê Ng†c Thành (HH) 50€. 
NguyÍn ThÎ Kim Liên (Regensburg) 10€. Fam. 
Bathke (Gießen) 30€. NguyÍn Tæng L¶c (Nbg) 
30€. Quäng NiŒm (Hannover) 10€. ThiŒn TuŒ 
(") 10€. Viên Tuy‰t (Laatzen) 30€. Minh Tôn (") 
30€. Lâm & MÏ Hånh (") 10€. TrÀn ThÎ Thu 
(Berlin) 20€. Tâm Bích (") 20€. Quäng Ng¶ & 
DiŒu HiŠn (Hannover) 20€. Cô Hoa (") 10€. 
Bác Tám (") 15€. DiŒu ñÙc (") 20€. Lê Hoàng 
(") 5€. TØ Quš Long (") 10€. Hoàng HÜÖng (") 
10€. Cô PhÃn (") 10€. Tâm Thäo (") 10€. ThiŒn 
Ý (") 20€. ThiŒn Th‰ (") 10€. ThiŒn ñåt (") 20€. 
ThÎ Ki‰n (HH) 20€. Xuân Hoa (") 20€. Bác Häi 
(Neustadt) 10€. Nguyên Trí (WHV) 10€. DiŒu 
Kim (Nbg) 15€. DiŒu Lš (") 20€. ThiŒn L®i 
(PhÜ§c) (") 10€. Tâm LÜ®ng (FF) 10€. SÖn 
(ñan Måch) 10€. DiŒu L¶c (Bad Pyrmount) 
20€. Quäng ThiŒn (BS) 20€. ThÎ HiŒn 
(Göttingen) 10€. ThiŒn NguyŒn (Stuttgart) 10€. 
Ngô Væn Kim (Garbsen) 10€. Ngô Jan (") 10€. 
NguyÍn ThÎ Trí (Pforzheim) 20€. HÒng 
(Hannover) 10€. Nguyên Hoàng (") 10€. Phan 
ñình L®i (FF) 10€. David Ong (Gießen) 25€. 
Tâm CØ (") 10€. Minh ñåt (HH) 25€. TØ ñÜ©ng 
(Nbg) 10€. Nguyên Mãn (Berlin) 10€. Châu 
Yên (") 20€. Chúc Phøc (Aurich) 20€. Ng†c 
Thanh (") 100€. ThÎ ThiŒn (Bremen) 20€. Võ 
Quang Châu (") 10€. Mai Xuân (") 20€. Bác 
Tæng (Laatzen) 10€. DiŒu N» (") 20€. Nh¿t 
Tr†ng (Mannheim) 10€. ThiŒn Giáo 
(Göttingen) 10€. Võ ThÎ Thu Mai (") 10€. 
NguyÍn Hà (") 10€. ThiŒn MÏ (Karlsruhe) 10€. 
ThiŒn MÏ (Norddeich) 10€. NguyÍn Xuân Long 
(FF) 25€. NguyÍn Bá MÏ (Gleihofheim) 10€. 
DiŒu Khäi (HH) 10€. Lê Minh Châu (Nbg) 10€. 
Võ Væn Mai (Berlin) 10€. ñ¥ng ThÎ H¢ng 
(Hannover) 10€. Cô Xuy‰n (") 5€. ThÎ Chánh 
(") 20€. Lê Quang TÜ©ng (Fallingsbotten) 10€. 
Phan ñÙc Phàn (Münster) 10€. TrÀn Tš (") 
10€. Thøc Giác 10€. Hùng & H¢ng (Stuttgart) 
10€. Chiêm ThÎ HiŠn (") 50€. TrÀn Kim Minh (") 
20€. TrÀn Tr†ng Hi‰u (Nordhorn) 10€. TrÀn 
KiŠu DiÍm (Tübingen) 20€. Vòng Ph° DÜ«ng 
(") 10€. TrÀn Ng†c MÏ (") 20€. Minh Nhã 
(Pháp) 30€. Phåm ThÎ TrÜ§c (") 10€. DiŒu 
Minh (") 10€. DiŒu TÎnh (") 5€. Dung (") 5€. 
Hoa (") 10€. Mai ThÎ Tâm (") 10€. Mai ThÎ Lang 
(") 10€. Phúc Quäng (") 10€. Bác ñ‡ 
(Sindelfingen) 20€. Quäng Sinh (Hòa Lan) 
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10€. Tôn N» ThÜ Khuê (Hannover) 10€. ñ‡ 
H»u B¢ng (") 20€. Kim Thành (") 10€. Châu 
Hoa (") 10€. ThiŒn An & ThiŒn Låc (") 20€. 
GñPT Tâm Minh (") 20€. ThiŒn Liên (") 10€. 
ThiŒn Tâm (ñan Måch) 20€. ThiŒn Nghi (") 
200Kr. MÏ Ly Video (Stuttgart) 10€. GñPT 
Minh Häi (Norddeich) 50€. Bác Tùng (MG) 
50€. Phåm Væn Tâm (Ueslar) 20€. 
 
� An CÜ Ki‰t Hå 
ñH. Cô DiŒu HÜÖng (USA) 200US. DiŒu 
Khánh + HuŒ Châu + DiŒu Hånh + DiŒu TØ 
80US. 
 
� Kš T¿ HÜÖng Linh 
ñH. Lâm ña Næng (Burgdorf) 75€. NguyÍn 
Anh DÛng 70€ HL NguyÍn ThÎ Tâm. NguyÍn 
ThÎ NguyŒt (Viernheim) 75€ HL NguyÍn Væn 
Minh. TrÀn Minh TuÃn (Hannover) 75€ HL Lâm 
Du. Châu That Can & Tran Muoi (Ibbenbüren) 
75€ các HL TrÀn Phân + La KiŠu + TrÀn Xäo 
Chiêu. 
 
� Tu Sºa Chùa 
ñH. NguyÍn ñÙc ThÎnh (PhÀn Lan) 50€. East 
Sea Travel (Berlin) 530€. SÜ Cô Thích N» NhÜ 
Minh (USA) 200US. TrÀn H»u ñåt (Mainz) 
460€. NguyÍn Thu Hà (Hildesheim) 10€. 
NguyÍn ThÎ Hånh (Hannover) 100€. Monluc 
Guyot Julie (Pháp) 10€. ICC GmbH 515€. Ngô 
ThÎ Kim Loan (Cloppenburg) 50€. Chùa Tâm 
Giác München 600€. Huÿnh Thanh Tùng (Bad 
Oldesloe) 20€. Phåm Minh Chính (Cuxhaven) 
10€. NguyÍn ThÎ Thanh Hoa (Husum) 10€. Mai 
Væn Tâm (Lüdenscheid) 20€. ñ‡ Thúy Bäo 
Trân (Duisburg) 10€. TrÀn Lš (Hannover) 
250€. Måc HÒng Giang & NguyÍn ThÎ Thanh 
Tân (Verden) 20€. 
 
� ñèn DÜ®c SÜ 
ñH. NguyÍn ThÎ Thu Hà (Empelde) 10€. 
 
� Máy NiŒm PhÆt 
ñH. TrÀn Thanh Tâm (Oberhausen) 10€. 
Quách Hoa Anh (BÌ) 20€. ñÒng TØ (USA) 
100US. TrÀn ñ¶ (Canada) 50Can. Võ H»u 
ñªm (Pháp) 10€. 
 
� QuÏ H†c B°ng Tæng Ni ViŒt Nam 
tåi ƒn ñ¶ 
ñH. NguyÍn ThÎ Häi (USA) 150US. DiŒu 
Nguyên (") 20US. DiŒu Hi‰u (") 300US  (Lê 
Bích SÖn). DiŒu ThiŒn (") 200US. SÜ Cô TN 
NhÜ Minh (") 200US. DiŒu Thành (Hòa Lan) 
100€. 
 
� QuÏ H†c B°ng Tæng Ni ViŒt Nam 
ñH. Xuân Thanh HiŠn (USA) 100US. A. 
NguyÍn (") 100US. NguyÍn ThÎ Mai (") 500US. 
TrÀn Thi 60€. GÇ. ThiŒn Häi (ñan Måch) 
800Kr. NguyÍn ñình VÛ (Hòa Lan) 50€. Phan 
Hòa (") 50€. 
 
� Cô Nhi & Cùi & Mù & DÜ«ng Lão 
ñH. NguyÍn ThÎ Häi (USA) 150US. Phåm ThÎ 
Liên (Hòa Lan) 20€. NguyÍn ThÎ LŒ H¢ng 
(Paderborn) 10€. NguyÍn CÄm Vân 20€. LiÍu 
Ngân (Hòa Lan) 50€. Lâm Thäo Nhi 
(Rengsdorf) 10€. HÒ ThÎ Lang (Pháp) 
20DM=10€. NguyÍn ThÎ Dung (USA) 30US. 
TrÀn Vinh Viêng (Speyer) 30€. NguyÍn Ng†c 
Thanh (Schwenningen) 50€ HHHL NguyÍn ThÎ 
Mai. GÇ. ThiŒn Häi (ñan Måch) 800Kr. GñPT 
Chánh Tín (München) 1352€ (giúp trÈ em tàn 
tÆt). NguyÍn ñình VÛ (Hòa lan) 50€. Phan Phú 
(") 20€. Nhan Tú PhÜÖng (") 20€. Phan Thanh 
PhÜÖng (") 10€. VÛ ThÎ Bích Xuân (Künzelsau) 
20€. Ngô ThÎ Kim Loan (Cloppenburg) 20€. 
� Phóng Sanh 

ñH. LiÍu Ngân (Hòa Lan) 25€. 
 
� M¶t ThÜ§c ñÃt Già Lam 
ñH. Quách ThÎ PhÜÖng (Friedrichshafen) 
200€. Ngøy NhÆt SÖn & Ngøy NhÆt Toàn 
(Hannover) 50€. GÇ. Quäng NiŒm Lê Gia 
Tuy‹n (") 200€. Bùi Duy Nam (") 50€. ThiŒn An 
ñÒng Hoàng ViŒt (") 20€. ThiŒn Trí VÛ Thúy 
Tuy‰t Phi (Mannheim) 50€. …n danh 100€. 
NguyÍn ñÙc Trø (Bottrop) 200€. ThiŒn H»u ñ‡ 
Thái B¢ng (Seelze) 200€. TrÀn Væn Chánh 
(ñà N¤ng / VN) 200€. NguyÍn ThÎ Chi 
(Krefeld) 100€. TrÀn NguyŒt PhÜÖng (Koblenz) 
50€. Giang TuÃn ñÙc (") 30€. HÙa MÏ Loan (") 
10€. Quách Væn Khánh 200€. NguyÍn Thành 
Linh (Weiterstadt) 10€. Lê Thanh Hoa 
(Laatzen) 5€. Huÿnh Væn LiÍu (Saarbrücken) 
15€. ñoàn viên GñPT 630€. Phø Huynh khóa 
Tu H†c GñPT 400€. Lê ThÎ Tuy‰t (Stuttgart) 
100€. Lê T.N.A. (Hòa Lan) 200€. Lê ñÙc 
Th¡ng (Vilsbiburg) 200€ HHHL TrÀn ThÎ 
PhÜÖng Hoa. NguyÍn H»u Thu HÜÖng 
(Oberhausen) 200€. TrÀn ThÎ HiŠn (Köln) 30€. 
ñåi Bi Club (Stuttgart) 400€. ThiŒn Giác HÒ 
Vïnh Giang (Rethen) 200€. Huÿnh ThÎ Kim 
Xuy‰n & Huÿnh Hoàng ñÙc (Pháp) 200€. Chi 
H¶i PhÆt Tº VNTN Koblenz 400€. ThiŒn Gi§i 
Huÿnh ThÎ Chiên (Aurich) 200€. ThiŒn ChÜÖng 
Châu ñÙc Væn (Hochheim) 100€. NguyÍn Væn 
ñÙc & DiŒu MÏ Mai HÒng Nhung (Karlsruhe) 
100€. NguyÍn Væn Bông (") 200€. Lê Væn 
TrÜ©ng (") 200€. Phan Væn DiŒu & NguyÍn ThÎ 
Båch Cúc (Paris/Pháp) 100€. ThiŒn Chánh Võ 
ThÎ My (Wiesbaden) 100€. LÜÖng Væn Xinh 
(Pforzheim) 200€. ñ‡ ThÎ Thu HÜÖng (") 10€. 
ñào ThÎ Ng†c Lan (") 10€. NguyÍn Ng†c Hoa 
(") 10€. Lš Thanh HÜÖng (") 50€. Kim PhÜÖng 
LŒ (") 200€. Võ Thanh Xuân Jimmy (") 100€. 
Võ Thanh Thu (") 100€. Võ Thanh ThuÆn (") 
100€. Kim Hàm Linh (") 75€. Asia TrÀn Thành 
(") 200€. Lê Væn Pha (Kuppelheim) 20€. Tæng 
Huÿnh Lan (Rastatt) 10€. Phåm Thanh LÎch (") 
40€. NguyÍn LŒ Xuân (Ludwigshafen) 10€. 
LÜu Ng†c DiŒp (Murr) 100€. TrÀn ThÎ Phú 
(Stuttgart) 100€. NguyÍn Ng†c MÏ (") 100€. 
DiŒu Trí (Ludwigshafen) 10€. ThiŒn Phi (") 
10€. Tô LŒ Tuy‰t (Sindelfingen) 20€. Chi H¶i 
PTVNTN (Karlsruhe) 225€. Hiroko Harada 
(Japan) 200€. Mototsugu Harada (Hannover) 
200€. Lê ThÎ Thûy Tiên 200€. Væn Công TuÃn 
(Hamburg) 200€. VÛ ThÎ Xuy‰n (Würzburg) 
200€. Huÿnh ThÎ Kim Nguyên (Eisleben) 200€. 
Chi H¶i PTVNTN (Frankfurt) 600€. Ngô Ti‰n 
ThÎnh (Kehl) 100€. NguyÍn ThÎ Quÿ 
(Hildburghausen) 10€. Ole Lukowitz 50€ hÒi 
hÜ§ng Marina Weizel. GÇ. NguyÍn Thu Hà 
(Hildesheim) 10€. Phan ThÎ HiŒn 
(Wien/Austria) 100€. VÛ ThÎ Kim Thoa 
(Leipzig) 10€. TrÀn ThÎ PhÜÖng Mai (Lörrach) 
100€. NguyÍn ThÎ Thu HÒng & DiŒu Trinh 
(Donaueschingen) 100€. GÇ. TrÀn H»u LÍ 
(St.Gallen/Suisse) 300FS. ñ°ng ThiŒt + VÜÖng 
Kim Mai + Võ VÜÖng (Suisse) 320FS. TrÜÖng 
ThÎ Thu (Kömiz/Suisse) 200€. Phan H»u 
(Tüttlingen) 30€. GÇ. TrÀn Häi Hòa 
(Spaichingen) 200€. ñ¥c San Vô Ðu 
(Schramberg) 100€. NguyÍn ThÎ Mai Trang 
(VS-Villingen) 200€. Mùi Beckmann & Bremer 
(Vechta) 200€. TrÀn Ki‰n Bình (Nordhorn) 
600€. NguyÍn ThÎ Khang (Thiene, Vicenza/Ý) 
200€. NguyÍn ThÎ Tâm (Lehrte) 25€. NguyÍn 
QuÓc Nam (Mannheim) 10€. TrÜÖng NgÜÖn & 
Amedee (Cergy/Pháp) 200€. Thái Quang Minh 
(Erlangen) 200€. VÜÖng ChÃn Qu§i (St. 
Fons/Pháp) 100€. Tô ThÎ HiŒp (Neckarsulm) 
15€. Thái NguyŒt Cau (Frankfurt/ Nied) 200€. 
Công Thanh DÜÖng (Pfullendorf) 200€. 
NguyÍn ThÎ Thao 200€. NguyÍn ThÎ TÜ©ng 
Nhân (Nürnberg) 200€. Phan ThÎ HÜ©ng 
(Reutlingen) 200€. TrÎnh Væn ThÙc (") 20€. 

NguyÍn ThÎ Thanh Ng†c (") 200€. …n danh 
200€. …n danh 50€. TrÀn Kim PhÜ®ng 
(Ingolstadt) 20€ + 20€ .NguyÍn Væn Tæng 
(Aldenhover) 20€. ñ¥ng Væn DÛng (München) 
200€. GñPT Chánh Tín (") 161€. Bùi Ng†c 
HuŒ (Bayreuth) 50€. TrÀn Kim Lang & Hà Væn 
Châu (Bremen) 100€. NguyÍn Thanh HuyŠn 
(Hannover) 200€. NguyÍn ThÎ Minh HÜÖng 
(Tschechien) 200€. NguyÍn ThÎ Liên (") 200€. 
Hàn Hi‹n Quang (Stuttgart) 200€. Tô Bích 
Lang (Dieburg) 20€. DÜÖng Båch Y‰n 
(Bruxelles/BÌ) 30€. Thái Hoåch & Nhan QuÖn 
(") 200€. Li, TrÀn Thúy PhÜ®ng (Pforzheim) 
22€. VÛ Væn Hùng (Hòa Lan) 30€. VÛ Van 
Nam (Kamen) 200€. Phåm ThÎ Nga 
(Emmenbrücke / Suisse) 200€. NguyÍn ViÍn 
PhÜÖng (Koblenz) 30€. ñiŠn Væn An & Hoàng 
ThÎ Nga (Köln) 200€. ñiŠn Kim ñính (") 400€. 
Kusawki ThÎ NhuÀn (Esens) 50€. ThiŒn NguyŒt 
ñào ThÎ SÜÖng (Hòa Lan) 50€. Quäng Sinh 
Trình Khoa ƒm (") 400€. ThiŒn ChÜÖng Châu 
ñÙc Væn (Hochheim) 400€. Ngô ThÎ Th¡ng 
(Frankfurt) 200€. GÇ. PT Cao Tråc (Hòa Lan) 
200€. Bºu ñÙc (") 100€. PT. HuŒ Linh (Hòa 
Lan) 1.000€. TrÀn QuÓc Anh (Weil) 200€. Bùi 
ThÎ Nª (Vaulx en Velin) 10€. TrÎnh Cao Sinh 
(Bayreuth) 50€. VÜÖng H»u Hoành (Pháp) 
200€. TrÜÖng Quan Thanh (Karlsruhe) 200€. 
Nam Pannwitz (Bad Mergentheim) 20€. 
NguyÍn ñình HuŠ (Sweden) 200€. Tæng BÄy 
(") 500US. Phùng ñÙc Quân & NguyÍn ThÎ 
Thanh (Leipzig) 50€. Quäng TÃn VÛ Anh Ti‰n 
(Hamburg) 200€. Staron N. PhÜ®ng Jennifer 
(") 200€. NguyÍn Quang Toàn (Wiesbaden) 
20€. DiŒu N» (Laatzen) 200€. Lê Chín 
(Erlangen) 200€. NguyÍn H»u MØng Chi 
(Wuppertal) 200€. Ung ñÙc Tín (Bremerhafen) 
1.000€. Chùa Bäo Quang (Hamburg) 2.000€. 
DiŒu NhÅn Tæng Kim Lang (Berlin) 200€. Lê 
ThÎ ñ° & Tô Væn ChÃt (Duisenbach) 200€. 
GñPT Minh Häi (Aurich) 200€. H¶i Pháp Hoa - 
NiŒm PhÆt (") 200€. GÇ. Cô Ng†c Thanh (") 
200€. Thái VÛ Huy (") 200€. GñCP Chúc Phøc 
(") 100€. GÇ. Chúc Hòa 20€. GÇ. ThiŒn Th¡m 
20€. TÜ Nghiêm 20€. Lan Blumenstock 
(Wiesenbach) 200€. GÇ. Quäng Ng¶ HÒ 
Chuyên (Hannover) 200€. GÇ. Tâm LÜ®ng 
(Frankfurt) 200€. NguyÍn Væn Nghïa 
(Wilhelmshaven) 100€. ThiŒn ñåt (Vô H†c 
CÓc) 200€. LiÍu ThÎ Ngô (Anh) 10€. TrÎnh 
Quang Phú (Ludwigshafen) 50€. TrÎnh ThÎ Y‰n 
(Hòa Lan) 20€. Siêu Hoàng (") 50€. DiŒu NhÅn 
Giang LŒ Kiên (Hamburg) 50€. Liên Tú Vân & 
Nhâm Thiên Huy (Krefeld) 200OS. Liên CÄm 
Phong & Quách ThÎ Mùi (") 200US. NguyÍn 
ThÎ Kim Ánh (Erlangen) 20€. Minh Hòa Lê Væn 
Vinh (Isny in Allgaeu) 200€. Minh Tôn & Thanh 
Hòa (Laatzen) 400€. NguyÍn Huy LuÆn + 
Phan ThÎ PhÜÖng + NguyÍn Julia + NguyÍn 
Janna 30€. TrÀn Thanh Pháp (Hannover) 
200€. ThiŒn Lš Tæng Bích Phân (Münster) 
200€. Lê TrÀn DiÍm Tú (Ravensburg) 400€. 
ThiŒn ñông Lš Tùng PhÜÖng (Scherenbeck) 
200€. Lê Thu HÜÖng (Bühl Baden) 200€. 
NguyÍn Thúy HÒng (Göttingen) 100€. TrÀn 
TrÜÖng Phú (Watenbüttel) 1.000€. TrÀn ThiŒn 
Châu (") 1.000€. NguyÍn ThÎ Tuy‰t 
(Wuppertal) 50€. NguyÍn ThÎ Dung (") 50€. 
Phåm Lan Anh (") 200€. Võ Væn SÖn 
(Hamburg) 200€. Chi H¶i & GñPT VNTN 
Bremen 200€. Cô Duyên & HiŒp 
(Recklinghausen) 50€. NguyÍn Quš Hånh 
(Burgdorf) 20€. Châu ThuÆn Væn & Châu 
ThuÆn HÜÖng (Karlsruhe) 100€. ñào ThÎ Chúc 
Phúc (Trier) 20€. TÓng ThÎ Bình (Konz) 20€. 
…n danh 50€. TrÀn An (Minderlittgen) 100€. …n 
danh 63€. NguyÍn Kim HÒng (Berlin) 200€. TØ 
Thu MuÓi (Laatzen) 200€. NguyÍn ThÎ Hà (BS) 
200€. NguyÍn Væn Nam (") 200€. NguyÍn 
HÒng Phúc (Speyer) 200€. GÇ. Hoàng ThÎ HÒi 
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& Phåm DiŒu An (WHV) 200€. ñÙc HÜng (FF) 
200€. Phåm TrÀn (Hannover) 200€. Phåm ThÎ 
Ng†c Loan (Nordhorn) 20€. Phåm ThÎ Thanh 
LÎch (Rastadt) 20€. NguyÍn ThÎ Trí 
(Plochingen) 50€. Lê ThÎ Nam (Wiesbaden) 
50€. Lê ThÎ SÏ (Karlsruhe) 1.000€. NguyÍn 
TÃn H° (") 200€. NguyÍn QuÓc Th¡ng & Dung 
(Erlangen) 100€. LÜÖng Væn Khoa (Bielefeld) 
20€. NguyÍn ThÎ Sê (Krefeld) 10€. GÇ. TrÀn 
ThÎ Anh ñào (Münster) 200€. Phåm ThÎ Côi 
(Hamburg) 200€. ñinh Gia Le (") 100€. 
NguyÍn Roanh (Lünen) 100€. GÇ. Phåm Væn 
M¶c (Langen) 200€. GÇ. NguyÍn Væn Thình & 
TrÀn ThÎ Chu (Essen) 200€. NguyÍn ThÎ TÜ 
100€. NguyÍn Væn Bách (Kassel) 200€. HÒ 
Chánh Kÿ (HH) 100€. NguyÍn H»u HiŒp (") 
100€. Elly Kim (Gießßen) 100€. Jenny Kim (") 
100€. NguyÍn ThÎ Lan (Essen) 50€. Lš Thanh 
HÜÖng (Pforzheim) 150€. ñoàn SÖn 
(Plochingen) 200€. DiŒu Hoa Cao ThÎ Thu Cúc 
(Stuttgart) 1.000€. TrÀn Væn HuyŠn 
(Reutlingen) 200€. Ngøy Nh¿t Thº (Hannover) 
50€. Thích N» ñàm ThiŒn (BÌ) 100€. DiŒu Khai 
Phåm ThÎ Quy‹n (Krefeld) 30€. DiŒu LŒ TrÀn 
ThÎ Thu H¢ng (") 30€. DiŒu Ng†c TrÀn ThÎ 
Thanh Thúy (Karlsbad) 100€. Lindner Joerg 
(Hannover) 500€. ThiŒn Tánh Helene Antony 
ñ‡ (D'dorf) 200€. HÒ Kim Lang (Dortmund) 
10€. TrÎnh Ng†c Bích (Lehrte) 10€. Phåm ThÎ 
Kim Xuân (Langenhagen) 50€. 
 
� QuÀy Hàng Tình ThÜÖng 
ñH. TrÀn ThÎ HiŠn (Laatzen) 20€. TrÜÖng TÃn 
L¶c (") 20€. VÛ ThÎ DÃu (Aachen) 15€. NguyÍn 
PhÃn ChÃn (Münster) 10€. Tæng Bích Phân (") 
10€. TrÎnh Minh Tân (Bad Pyrmont) 30€. Phan 
ñình L®i PhÜ®ng (FF) 50€. LÜÖng ThÎ Lan (") 
10€. Võ ThÎ Thanh TrÀm (Hanau) 10€. GÇ. 
ñiŒp 20€. GÇ. Ngô Ng†c DiŒp (Hannover) 20€. 
Bùi ThÎ Trâm (Bielefeld) 10€. TrÀn NhÜ Ý + Bùi 
Væn ñÎch + HÒ QuÓc HuÃn 30€. NguyÍn Væn 
BÃt (Kassel) 20€. ñinh MØng Thi (Áo) 20€. 
ThiŒn DÛng & DiŒu Nga 20€.     MÏ Cúc: bæng 
nhåc. HÒ Châu (Garbsen) 50 bánh dØa. ThiŒn 
MÏ & DiŒu Vân (Pforzheim) 60 bánh ít trÀn + 
40 chuÓi chiên. DiŒu Minh: bánh in. ThiŒn 
Thanh & ThiŒn: 30 bánh bía. GÇ. Hoàng Tôn 
Long (FF) 231 bánh xu xê + 61 bánh giò 62 
bánh bía. MÏ & Cúc: sÜÖng sa h¶t l¿u. Tâm VÛ 
& Tâm Trí: 20 bánh bao. Chi H¶i PhÆt Tº 
VNTN Frankfurt: m¶t sÓ bánh. GÇ. ñ‹ & Hoa: 
122 bánh xu xê. Vinh & Oanh: 95 bánh khoai 
mì. Ti‰n & Thanh: 116 bánh da l®n. ChÎ Ti‰n: 
95 bánh ít. ChÎ PhÜÖng: 95 bánh xôi vÎ. Trung: 
cÖm rÜ®u. Võ Væn H¢ng: 50 bánh tét. Xuân & 
MÏ: bánh tiêu. Uyên: bánh bao chÌ. Út DiŒu 
HÒ: gÕi cuÓn. TuÃn Chi: m¡m chay. GÇ. Bác 
Nghïa (Hanau): 100 bánh bao chÌ. MÏ & Tây: 
10 Çòn chä. Bác Quy‰n: 20 bánh gai. ThiŒn 
LuÆn: 2 thùng nÜ§c ng†t. Thìn & Ng†c: bánh 
khoai mì. ChÎ Hånh (BS) chä giò.� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhÜÖng danh  

cúng dÜ©ng 
(Tính Ç‰n ngày 03.08.2004) 

 
Trong th©i gian gÀn Çây, Chùa có nhÆn 

ÇÜ®c tiŠn cûa quš ñåo H»u gºi b¢ng cách 
chuy‹n qua Ngân Hàng hay b¢ng BÜu Phi‰u, 
nhÜng không có ghi rõ møc Çích. Thí dø nhÜ 
Cúng DÜ©ng, Tu B° Chùa, ƒn TÓng Kinh, 
Pháp Bäo, trä tiŠn bánh trái v.v... 

Ngoài ra có ñåo H»u nh© ngÜ©i khác 
ÇÙng tên chuy‹n tiŠn nhÜng không rõ là 
chuy‹n tiŠn dùm cho ai Ç‹ Cúng DÜ©ng ho¥c 
thanh toán vŠ vÃn ÇŠ gì. Do Çó khi nhÆn ÇÜ®c 
tiŠn, Chùa không th‹ nào ghi vào s° sách 
ÇÜ®c. 

ñ‹ tránh nh»ng trª ngåi nêu trên, kính xin 
quš ñåo H»u khi chuy‹n tiŠn ho¥c gºi tiŠn vŠ 
Chùa nh§ ghi rõ H† & Tên, ÇÎa chÌ ÇÀy Çû và 
møc Çích Ç‹ Chùa tiŒn ghi vào s° sách. 

Ngoài ra khi quš vÎ xem PhÜÖng Danh 
Cúng DÜ©ng xin Ç†c phÀn trên cùng là tính 
Ç‰n ngày...? tháng...? Ç‹ bi‰t r¢ng tiŠn Çã 
chuy‹n Çi ngày nào và tåi sao chÜa có tên 
trong danh sách. Chùa có 2 sÓ Konto. Riêng 
sÓ 870-3449 thì M¶t Tháng ngân hàng m§i 
báo m¶t lÀn, nên có s¿ chÆm trÍ Çæng täi danh 
sách trên báo. Kính xin quš vÎ thông cäm cho. 

Thành thÆt cám Ön quš ñåo H»u. 
Danh sách PDCD cûa quš ñåo H»u và 

PhÆt Tº, chúng tôi xin phép chÌ Çánh máy m¶t 
lÀn ch» ñH (ñåo H»u) ª bên trên. 

 
� TAM B O 
ñH. DiŒu HuyŠn Huÿnh Diên Di (Hamburg) 
20€. DiŒu Th† Liêu MÏ L¶c (") 20€. GÇ. Phåm 
ThÎ HiŠn + Phùng To SÖn + Phùng To Th¡ng + 
Phùng To Thanh (Aachen) 20€. GÇ. Lâm Châu 
PhÜ§c + TrÀn ThÎ NguyŒt Thu + Lâm Trí 
Nguyên + Lâm NhÆt Khanh (Berlin) 20€. Lê 
ThÎ Kim Oanh 10€. GÇ. Phåm ThÎ ñÙc 10€. 
GÇ. ThiŒn H¶i 20€. GÇ. Hà Ng†c Khay & VÛ 
ThÎ Dinh 20€. Nguyên Khôi TrÎnh ThÎ Mai Hoa 
30€. Mme Volle Simone (Pháp) 10€. VÛ ThÎ 
ThiŒn Häi (Erbach) 20€. Tæng Bích Thanh & 
Tæng Bích ThÜ©ng (Münster) 40€. Fam. LÜu 
(Gilzum) 20€. Pho ThÎ Thu Giang (HH) 10€. 
TrÀn ThÎ Kim Loan (Breuberg) 10€. NguyÍn 
Ng†c Phi (Recklinghausen) 30€. Vi Quang 
Lâm (übach-Palenberg) 50€. Phåm Quÿnh 
Anh 20€. GÇ. Hùng & ñào (M'Gladbach) 50€. 
TrÎnh ThÎ Lan (ñan Måch) 100€. NguyÍn ViŒt 
TriŠu (D'dorf) 30€. PT. Ân ñåo 
(Recklinghausen) 30€ Phí ThÎ Chính & TrÀn 
Trung DÛng (Vechta) 20€, cÀu an cho thân 
mÅu Phåm ThÎ T›. Lê Thäo Xuân Oanh & TrÀn 
Væn Tín 5€. NguyÍn Thu HiŠn (Leipzig) 10€. 
ThiŒn Cæn (GñPT Minh Häi) 20€. VÛ ViŒt 
Thành 20€. NguyÍn TrÜÖng Thùy DÜÖng 
(FF/M) 20€. TrÜÖng Sanh Hoàng (München) 
20€. GÇ. HÒ Væn ñiŠu (Göttingen) 10€. Ngô 
Thiên Phú (Oberhausen) 15€. NguyÍn Væn 
L¶c (Hòa Lan) 20€. Huÿnh Quang ñáng 
(Berlin) 10€. TØ Binh Dang (Paderborn) 10€. 
NguyÍn Væn Ÿ & NguyÍn ThÎ Bích Thûy 10€. 
GÇ. Cao Toan + Châu Ng†c DiŒp + Cao Thu 
ñåt 10€. Tæng Bích Phân (Münster) 10€. 
TrÜÖng MÏ MÏ 30€. NguyÍn HÒng TÜ (Bad 
Salzungen) 10€ + 10€ cúng chÜ hÜÖng linh. 
GÇ. Giác MÏ 20€. GÇ. Giác An 20€. GÇ. Giác 
Ph° 20€. GÇ. NguyÍn ThÎ Thanh (Wolfsburg) 
20€. Bà Huÿnh ThÎ Tám 10€. GÇ. Giác Chánh 
20€. GÇ. ThiŒn Häi 20€. Quäng ThÎ Ri (Hòa 
Lan) 10€. GÇ. ñ‡ Væn Tr†ng (Konz) 20€. 
NguyÍn QuÓc Hoan (Osterode am Harz) 5€. 
Bành Minh Thành (HH) 30€. NguyÍn Minh Tân 
(Bernburg) 10€. NguyÍn Ti‰n DÛng (Trier) 10€. 

ThiŒn MÏ & ThiŒn Sanh 10€. …n danh 10€. 
NguyÍn ThÎ Nga (Hòa Lan) 20€. LÜu ThÎ Ng†c 
Lan (Berlin) 10€. Fam. ViŒt Mai (Garbsen) 20€. 
ThiŒn Nh¿t Phåm ThÎ H¢ng Nga 20€. NhÜ 
CÄm 10€. Fam. Stierle (München) 20€. GÇ. 
ThiŒn VÛ NguyÍn ThÎ Kim Oanh (Nbg) 25€. 
GÇ. TrÀn DuyŒt Hùng 10€. …n danh 5€. Jasmin 
China Restaurant (Wunstorf) 10€. Danh M¶t 
10€. NguyÍn ThÎ HÜ©ng (BS) 20€. Phåm ThÎ 
HuŒ 10FS. Hånh Thu DÜÖng ThÎ Thu ñào 10€. 
TrÀn Vi‰t Toàn (Spelle) 20€. NguyÍn Xuân 
Phong (Osnabrück) 5€. Hånh Y 10€. TrÀn ThÎ 
Vïnh (Rostock) 50€. NguyÍn Công Thành 10€. 
ñàm Månh LÜÖng 20€. Tå ViŒt Ti‰n 
(Hannover) 20€. LÜu ThÎ Quán 5€. HÙa Xuân 
Hên (Wernau) 50€. …n danh 20€. NguyÍn ThÎ 
Thanh Hoa 10€. TrÎnh ThÎ Thanh (Nbg) 10€. 
TrÀn ñình Thanh & ñào Kim Hòa 20€. GÇ. 
TuÃn Vân (Nürnberg) 50€. NguyÍn ThÎ Oanh 
(Schwab.) 20€. …n danh 20€. Võ ThÎ HÜ©ng 
(Aichtal) 20€. ThiŒn HiŠn Võ Thanh Nao & 
ThiŒn Châu TrÀn ThÎ N‰t (Essen) 100€. GÇ. 
Cao Månh Häi (Laatzen) 20€. TrÜÖng Vïnh 
KhÜÖng (Münster) 30€. …n danh 50€. GÇ. Võ 
Y‰n NguyŒt 20€. …n danh 20€. ñ¥ng ThÎ Ng†c 
Cúc 10€. ñ¥ng ThÎ Thu Loan & 2 con 10€. 
Lâm PhÜ§c Hùng 20€. NguyÍn Huÿnh DiŒu 
Khuê (Köln) 50€. Bùi Ng†c PhÜ§c (Hattstedt) 
20€. N.V. H. (BS) 20€. HÒ Xuân Ng¶ (D'dorf) 
25€. GÇ. NguyÍn ThÎ Hà (Norderstedt) 20€. 
TrÀn ThÎ Hoa (HH) 20€. TrÀn Thu H¢ng (") 
20€. Phåm ThÎ Bích Hà (Münster) 5€. Lš Kim 
Lan 20FS & TrÀn Anh TuÃn 50FS. …n danh 
10€. …n danh 30€.- NguyÍn Viêt Chi‰u (Baden 
Baden) 100€. Anh TuÃn ñinh (Heppenheim) 
10€. Cao Væn Tinh (Northeim) 10€. NguyÍn 
Væn Hùng (Offenbach) 15€. Lê MÜ©i Lš Thông 
Phát 30€. Lê Væn Thi Pha 50€. Viên Kim Huy 
20€. Lê Trung Hi‰u (Berlin) 20€. Lê ThÎ Kim 
ThÄm (") 10€. GÇ. Lê Kiên 80€. GÇ. TrÎnh 
Hoàng Tân 15€. Lš Ki‰n HÜÖng (Saarbrücken) 
20€. Vân Anh (Barsinghausen) 10€. 
Phoutivong Mouk 20€. ñ¥ng Væn Hòa (Herne) 
20€. NguyÍn Kalianda (Mannheim) 20€. Mai 
Claus (Grimmitschau) 20€. Ting Quan Long 
20€. Phåm ThÎ Tuy‰t Loan (Normaverseli) 10€. 
VÛ ThÎ HÜÖng (Arnstadt) 10€. Phùng Sinh 20€. 
Thích Th¡ng Nghïa 30€. TrÜÖng ThÎ Vân 
(Koblenz) 10€. Tiêu Væn Sanh (") 20€. TrÀn 
TÃn Thiêm (") 10€. Phåm ThÎ Lan (") 20€. 
Stefan Best (Aurich) 10€. GÇ. Ngô Bá QuyŠn 
(") 5€. NguyÍn Häi Y‰n (Steinfurt) 5€. NguyÍn 
ThÎ Lan PhÜÖng (Hof) 25€. VÛ Væn Hòa 10€. 
Lan Thu Toàn (WHV) 20€. Hàn Thi 20€. 
Huÿnh ThÎ Ng†c Liên (BS) 10€. VÜÖng TÎnh 
Huê 20€. Quách ThÎ Mùi (Krefeld) 10€. 
NguyÍn ThÎ Thu Thûy 20€. VÛ ThÎ Tuy‰t Vân 
20€. NguyÍn ThÎ Thúy Hòa 10€. Ki‰n Lê 
LÜÖng 10€. VÜÖng Væn Châu 10€. Bùi Væn 
HiŒp 20€. Hà ThÎ Khánh Linh 25€. Phåm ThÎ 
Dung 20€. LÜu Kim Khánh (Hamburg) 10€. 
ñ¥ng ThÎ Xuân 20€. Phan ThÎ Bích Thûy 10€. 
Phan ThÎ HÒng Vinh 10€. Hoàng Lê SÖn 
(Steinheim) 10€. Lê Væn Young (Göttingen) 
5€. Bernd Stadelbauer (München) 10€. Hoàng 
Trung Hi‰u (") 15€. Trang Khai TÃn 10€. Trang 
Væn Hén 10€. Trang Tú Væn 10€. Låi ThÎ HÒng 
Ng†c (Berlin) 20€. Ngô Quây CÜ©ng & Ngô TÓ 
PhÜÖng (D'dorf) 30€. NguyÍn Væn Rê 50€. 
TrÀn Minh Hoàng 10€. Lâm Minh Khôn 20€. 
Phåm Thanh Bäo 20€. ñ¥ng Væn TÜªng 
(Reutlingen) 10€. Lê ThÎ Thu Y‰n (ViŒt Nam) 
10€. Phåm ThÎ Quš Phi (Vechta) 6€. HÒ ThÎ 
Mai Hoa (") 20€. Thainthong 5€. ñinh Quÿnh 
Nga 5€. NguyÍn ñÙc Thái 30€. NguyÍn Månh 
Can 20€. Phan Lê Thøy QuÓc (Elfleth) 10€. 
Phåm ThÎ Hoa 5€. NguyÍn Tuy‰t Minh 
(Magdeburg) 10€. ñÒng Tài (FF) 20€. Lê ThÎ 
Oanh (Cuxhaven) 5€. Phåm Væn Th† 
(Laatzen) 20€. Ngô Kim Loan (") 10€. Huÿnh 
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Kim Hoa (Uslar) 20€. Phan ThÎ Ng†c 
(Wolfenbüttel) 15€. Kanokaran Traisirichole 
5€. Amporn Kuber 40€. NguyÍn HÒng Sâm 
(Chemnitz) 10€. NguyÍn ñÙc Th¡ng (Limbach) 
20€. NguyÍn ThÎ Minh Sáu (Ronnenberg) 10€. 
NguyÍn Kh¡c ñình 10€. NguyÍn Loan HiŒp 
(Recklinghausen) 15€. NguyÍn H»u Long 
(Hannover) 10€. Ngøy Minh Thúy (") 50€. 
NguyÍn ThÎ Thanh HÜÖng (") 10€. Phåm Cao 
TuÃn (Plüderhausen) 30€. Hoang ThÎ Quš 
(Zehdenick) 10€. Lê ThÎ PhÜÖng Lan 5€. Fah 
5€. ñiŠm & ThÜ 5€. Phåm Minh Häi (Stollberg) 
20€. TriŒu ThÎ PhÜ®ng (Dresden) 10€. Hà ThÎ 
Mai 10€. GÇ. NguyÍn Thanh TrÜ©ng 5€. 
NguyÍn Lan HÜÖng (Burgdorf) 10€. NguyÍn  
Quang HÜng (Leipzig) 20€. PT. TØ SÖn (Pháp) 
100€. NguyÍn Thi Kim Thanh (Ronnenberg) 
20€. GÇ. NguyÍn SÏ Thân (MÏ) 50€. Quách 
Joe (HH) 10€. NhÜ L¶c (") 10€. NguyÍn Bäo 
Ng†c (Gehrden) 5€. Phåm Quÿnh Anh 
(Gronau) 5€. NguyÍn Væn Hùng (Leipzig) 50€. 
ñ‡ ThÎ Xuân (Eilenburg) 20€. GÇ. Ngô Månh 
Ti‰n (Murg Oberhof) 40€. Lê ThÎ La (Rimpa) 
50€. Bam Liên Låc (Bad Krueuznach) 250€. 
Hoàng ThÎ ThÜ®c (MÏ) 20€. Phåm Tâm ñan (") 
50€. Kusawaski ThÎ NhuÀn (Esens) 140€, 
HHHL Hoàng Væn LÎch. ñ‡ Duy PhÜÖng 
(Stuttgart) 5€. Lê HuŒ MÏ (MÏ) 100US. Phåm 
Minh (") 70US. GÇ. NguyÍn Quš B¢ng 
(Reutlingen) 50€. Bác Thanh Bình (Genève) 
50€. Ngô TrÜ©ng Vinh (HH) 5€. Lâm Nga 
(Voerda) 300€. GÇ. NguyÍn Væn Binh 
(Isernhagen) 30€. Hà QuÓc Th¡ng (Aue) 5€. 
Fam. Tæng 10€. NguyÍn Væn LÜÖng (ViŒt 
Nam) 5€. Hà Ti‰n Vån 20€. TrÀn ThÎ Liên 
(Langeorg) 10€. Mai ThÎ MÖ (Dresden) 30€. 
GÇ. Häi Hà (Hameln) 10€. Phåm Bích Ti‰n 
(ViŒt Nam) 5€. Xuân HiŒp (Isernhagen) 20€. 
Phåm ThÎ Kim Dung (Marburg) 30€. Th† Hòa 
(Laatzen) 10€. Erken Eteffen (Hannover) 5€. 
NguyÍn Th‰ Dung (Ullrave) 50€. Thái 5€. 
Huÿnh ThÎ Kim Xuy‰n (Pháp) 50€.  GÇ. SÖn 
Phåm & HiŠn ñ‡ (MÏ) 300US. TrÜÖng Út (") 
50US. Huÿnh Hoa & TrÀn Phong LÜu (Trier) 
10€ cÀu an. Agung Witjaksono (Hannover) 
12€. Phan Låc Giäng (Pháp) 50€. HuyŠn Vinh 
SÜÖng (Mainz-Kastel) 20€. Häi Mai ñæng 20€. 
TrÀn ChÖi (Mendig) 20€. DÜÖng ThÎ ViŒt 
HÜÖng (Osnabrück) 5€. Chen Jia Ming 10€. 
Quách HuŒ Linh (Minden) 20€. Tào Thanh 
Minh 10€. VÜÖng Phuc Quang (Giengen) 10€. 
TrÀn Hoa (GM.Hütte) 10€. NguyÍn ThÎ Lan 
Anh (Leipzig) 30€. Lê PhÜ§c Hoàn 
(Ludwigshafen) 25€. GÇ. ThiŒn Bäo (Berlin) 
200€. Trân VÛ TrÜÖng 20€. Lê Thái Bäo 
(Suisse) 30FS. Lê ThÎ Kim Thu (Geislingen) 
10€. ViŒt Nam QDñ (Troisdorf) 1040€. GÇ. Än 
danh 500€. GÇ. Quách HuŒ Linh (Minden) 
300€ HHHL Quách Minh Xuân. LÜu HÜÖng & 
TrÀn CÜ©ng (Stadtallendorf) 100€. LÜÖng A 
Sáu (Eckeinförder) 10€. TuÃn & Tuy‰t 
(Hannover) 20€. DiŒu ñÜc (") 10€. Lê ThÎ Tøng 
(ViŒt Nam) 20€. DiŒu Hoa (") 20€. NguyÍn ThÎ 
Thìn (Pfarrkirchen) 10€. TÜ©ng T. Khánh 20€. 
Fam. Quách (GM.Hütte) 20€. VÛ Th‰ Hà 
(Neubrandenburg) 70€. Huÿnh ThÎ Khiêm 20€ 
+ NguyÍn Võ Châu PhÜ®ng 20€ khóa tu gieo 
duyên. Chu Thành Vinh (Erfurt) 20€. NguyÍn 
ThÎ HÜÖng (Leipzig) 30€. NguyÍn Công Trí 
(Magdeburg) 10€. GÇ. DiŒu NhÜ 100€. TrÜÖng 
ThÎ Le (Helmstedt) 50€ cÀu an PT DÜÖng 
Sang. Lê ThÎ Ánh HÒng (Dresden) 10€. HuŒ 
Ki‰t (Kassel) 180€. VÛ ThÎ ñÙc 50€. Locia 
Leowenas (Hannover) 12€. Huÿnh HiŒp Khoái 
(PhÀn Lan) 20€. Hoàng Væn Chi‰n (Suhr) 
100€. Huÿnh  ThÎ Kim Xuy‰n (Pháp) 100€. 
HHHL Huÿnh Lê ThÎ Hoa. Cô TÎnh Trí 
(Karlsruhe) 100€. ñ‡ NguyÍn Huy PhÜÖng 
(Stuttgart) 20€. Nguyên Båch (") 20€. HHHL 
Phåm ñÒng Minh (Hannover) 200€. Ngô Thai 

SÖn (Flensburg) 20€. Giang Th‰ Phøng 30€. 
Cu©ng 5€. Huÿnh Tina Jing (Sydney) 50€. 
Huÿnh ThÎ Ng†c SÜÖng (Mainz) 20€. Trình 
Tr†ng Hi‰u (München) 100€. Melanie Doll 
(Mannheim) 30€. NguyÍn ThÎ Thùy HÜÖng 
(Hochkenheim) 100€. GÇ. HÒ Thi Nhøy 5€. GÇ. 
VÛ Xuân TrÜ©ng 10€. Võ ThÎ L®i (Nürnberg) 
50€. Hoàng ThÎ Thûy (Fürth) 20€. GÇ. Phåm 
ViŒt CÜ©ng (Hannover) 20€.  TrÀn ThÎ Thu 
(ViŒt Nam) 20€. ñào Lan HÜÖng (") 20€. GÇ. 
VÛ ThÎ Thu H¢ng  (Einsenhüttenstadt) 20€. 
GÇ. NguyÍn Minh Châu (München) 50€. 
NguyÍn ThÎ Ng†c HÜÖng (Emmendingen) 20€. 
TrÀn Bích Nghi 10€. NguyÍn ThÎ Thu Thûy 
(Saarlouis) 30€. HÒ ThÎ Mai (Pháp) 15€. 
NguyÍn ThÎ Thu Hà (Hildesheim) 10€. Phåm 
Quang CÜ©ng (Gehlenberg) 20€. NguyÍn 
Trinh (HH) 10€. Marie Nolle Kunde 
(Rehburgloccum) 10€. San Moc Lan 
(Neumünster) 20€. SÜ Cô Dàm Hòa (BÌ) 150€ 
hÆu cho Châu Væn PhÜÖng & NguyÍn ThÎ TÜ. 
Lê ThÎ Thäo (Halle) 10€. NguyÍn ThÎ Hà 
(Hallerstadt) 5€. TrÀn ThÎ Kim Chi (Garbsen) 
20€. Lš Anh QuÓc (") 20€. RTL 30€. Fa. 
Wisskirchen (Bassum) 10€. Båch Lan (Thøy 
ñi‹n) 40€. Phåm Væn Th† (Laatzen) 10€. B‰ 
NhÆt Long (Sturn-Brinkerm) 20€. Bùi Nguyên 
HÜng (Stuhr) 10€. Erker Steffen 20€. NguyÍn 
Trung Kiên (Wetze) 50€. Ni SÜ NhÜ Viên 
(Reutlingen) 50€. ñæng Tuy‰t Lê (Halberstadt) 
20€. Hoàng Væn Chi‰n 50€. GÇ. Lê Quang 
ThÎnh (Nordstemmen) 10€. ñÙc Hoàng Anh 
(Leipzig) 20€. Guyot Julie (Pháp) 15€. Phåm 
Thi Ba (") 30€. Huÿnh Công Nhi (USA) 100FS. 
TrÀn ñæng Sº (Leipzig) 20€. ñ¥ng Lân HÜÖng 
(") 5€. Lâm CÄm Long (BS) 200€. Lisa Tiêu TØ 
Tâm 10€. Quang DÜÖng Chong (Osnabrück) 
10€. Hà HÜng (Hannover) 5€. Pin Hua Chi 
Cheng (") 20€. GÇ. NguyÍn ThÎ Thu Hà 10€. 
GÇ. Loh Gan Fatt 30€. Tå ThÎ Loan (Wunstorf) 
10€. Tô CÄm Anh (BS) 5€. NguyÍn ThÎ HÜ©ng 
(") 15€. NguyÍn Ng†c Lâm (Hameln) 20€. 
Fam. Seidel Le Oanh (Nürnberg) 10€. Châu 
Bao Thanh Thy (Bayreuth) 50€. GÇ. Patrick 
Trumont (Pháp) 20€. GÇ. Tsang (Hòa Lan) 
30€. TrÀn Væn Nam (Pforzheim) 50€ (làm cÕ 
m¶ sÓ 503). Phåm ThÎ Hånh (D'dorf) 50€. 
NguyÍn Quš TrÜ©ng (Windhagen) 150€. HÙa 
Kÿ Næng (WHV) 20€. MÏ Ng†c Jewelry (USA) 
200$US. Kraus Jerry 100€, HHHL ñH Phåm 
An. TrÀn Thúy Nguyên (Pforzheim) 10€. TrÀn 
Væn Lâm 20€. Quäng HiŒp (Berlin) 10€. ThiŒn 
HiŠn & ThiŒn Châu (Essen) 20€. Ngô Væn 
ThuÆn (München) 20€. NguyÍn Væn QuyŠn 
(Landshut) 15€. NguyÍn ThÎ Bích Liên 
(Bergburg) 50€. ñ‡ Quang Minh 20€. Chung 
Cam Hue (Sweden) 10€. TrÎnh Xuân Phong 
(Nordstemmen) 50€. NguyÍn Væn Duyên 
(Vechta) 10€. Lê ThÎ Thäo (Halle) 20€. GÇ. 
DiŒu Trí (Neu Anspach) 25€. NguyÍn Væn 
Th¡ng 10€. GÇ. Chung Nan (HH) 20€. LÜÖng 
Væn An (Garbsen) 20€. Th† & Hòa (Laatzen) 
5€. NguyÍn Månh Hùng (Grundelfingen) 30€. 
NguyÍn Kh¡c Quÿnh (Elbingerode) 10€. 
NguyÍn DiÍm Trinh (Wiesbaden) 10€. Huynh 
Kim Hoa (Göttingen) 15€. Phåm ThÎ Cúc 
(Landshut) 10€. Thành Hoa (Berlin) 5€. 
NguyÍn ThÎ Thanh Hà (Aalen) 50€. Lê ñinh 
HiŒp (Isernhagen) 20€. NguyÍn ThÎ Xuân 
HÜÖng 30€. VÛ Claudia Thûy Tiên (Haßloch) 
15€. Li, TrÀn Thúy PhÜ®ng (Pforzheim) 15€.  
GÇ. Tå (Bensheim) 10€. Phåm ThÎ PhuÖng 
Nguyên (BS) 25€. T. Thom 6 Le Heup (Florida 
USA) 100$US. - 
GññH h† NguyÍn (D'dorf) 500€ HHHL ñH 
NguyÍn Væn LÜ®ng Pd Trí LÜ®ng tuÀn 49 
ngày. Minh Hòa & T¡c Duyên (Pháp) 100€. SÜ 
Cô NhÜ Quang (") 200US HHHL Thân MÅu 
Phåm Ng†c Ti‰t Pd Duyên Ng†c. NguyÍn ThÎ 
Leo (Ái Nhï Lan) 100€. NhÜ Thanh Phåm ThÎ 

Tâm ñan (USA) 50US. Hoàng ThÎ ThÜ®c (") 
50US. Phåm Minh N. (Landshut) 50€. GññH. 
HÒ H»u L®i + HÒ H»u VËn + HÒ H»u PhÜÖng + 
HÒ Kim Sinh (Pforzheim) 1.500€ HHHL ñH 
VÜÖng Si‰u Kiêu. ThiŒn MÏ & DiŒu Vân (") 
20€. Quš PT nghe pháp tåi Pforzheim 400€. 
ñÒng Hå Kim LŒ (") 100€. ñH. Hòa & DiŒu 
Nhiên (Suisse) 100Úc kim. Bùi ThÎ Sáu 
(Schramberg) 200€ HHHL ñH Huy Giang Pd 
ThiŒn Chánh. Måch TrÜc Khung 
(Friedrichshafen) 50€. Tâm Bích (Berlin) 20€. 
CHPTVNTN: Mannheim 25€. Karlsruhe 25€. 
Koblenz 30€. Frankfurt 20€. München 20€. 
Stuttgart 30€. Saarland 10€. Ban Liên Låc PT 
Bad Kreuznach 20€. DiŒu ñông (Heidelberg) 
20€. ThÎ Tâm (Hannover) 20€. ThÎ ChÖn (") 
20€. ThiŒn CÜÖng (Wiesbaden) 20€. ThiŒn 
HiŒn (Göttingen) 5€. ThiŒn H¶i (Mannheim) 
10€. Quang Lôc (WHV) 10€. Phåm Thành (") 
30€. NguyÍn PhÜ§c toàn gia 500€. H¶i 
PTVNTN tåi Ý và chùa Viên Ý 200€. Chi H¶i 
PTVNTN tåi Odense và chùa Vån Hånh (ñan 
Måch) 300€. Tæng Chúng chùa Viên Giác 
(Hannover) 800€. Huÿnh Kim Xuy‰n & Hoàng 
ñÙc (Pháp) 70€. Hånh Thanh (ñan Måch) 
200Kr. ThiŒn Häi (") 50€. Tuân & HiŠn 
(Hannover) 30€. ThiŒn An & ThiŒn Låc (") 20€. 
Nguyên Trí & Nguyên TuŒ (WHV) 50€. ñH. 
Nh¿t Tr†ng (Mannheim) 100€. Phåm Væn 
DÛng (Hildesheim) 100€. NguyÍn ThÎ PhÜ®ng 
(Krefeld) 40€. NguyÍn ViÍn PhÜÖng (Koblenz) 
100€. Lâm Thành Khôi (Tübingen) 50€. ThiŒn 
Ti‰n & ThiŒn Bäo (Berlin) 250€. Quš PT chùa 
Bäo Quang (Hamburg) 100€. ñ¥ng ThÎ Ngân 
Hà 10€. Huÿnh ThÎ Chæng 15€. NguyÍn Hào 
30€. TrÀn Thân Pháp 20€. Låi Huÿnh (FF) 30€. 
Nguyên Båch (") 50€. Chúc Ti‰n & DiŒu HuŒ 
(") 100€. DiŒu NhÜ & Phúc Häi 100€. DiŒu Cúc 
+ DiŒu Nghïa + DiŒu Ng†c + DiŒu Phúc 
(Krefeld) 200€. ThiŒn PhÜÖng NguyÍn Thái 
Nam (Nürnberg) 50€. Chung LiŒt (") 50€. Chùa 
TØ ñàm (Anh quÓc) 400Anh kim. PT Än danh 
(") 200Anh kim. HuŒ HÜÖng (") 100Anh kim. 
Võ ThÎ NhÖn (") 50Anh kim. DiŒu Thäo (Ai Nhï 
Lan) 50€. Lš Thanh HÜÖng (Pforzheim) 50€. 
HLñH Phåm ThÎ Ba (Sindelfingen) 50€. ThiŒn 
Gi§i TrÀn ThÎ Ba (") 50€. NPñ Tam Bäo 
(Reutlingen) 400€. ñÙc HÜÖng & DiŒu TÎnh 
(Fürth) 100€. ThiŒn Næng HÒ Th¡ng (") 300€. 
Chi H¶i PTVNTN tåi Nürnberg + Fürth + 
Erlangen 200€. ThiŒn PhÜ§c & TÜ©ng Châu 
100US. DiŒu NhÜ (Chemnitz) 100€. GññH HÒ 
H»u L®i (Pforzheim) 300€, HHHL ñH VÜÖng 
Si‰u Kiêu tuÀn chung thÃt. HÒ Kim Sinh (") 
50€. Cô HÜÖng (") 40€. HÒ H»u VËn (Münster) 
100€. 
 
� Báo Viên Giác 
     ñH. NguyÍn ThÎ Nhi Em (Witten) 25€. Bùi 
Månh Hùng (Wallenhorst) 20€. ñinh ThÎ ThÖm 
(Fürth) 5€. NhÜ Thoåi + DiŒu Tâm + Phúc 
Nguyên (USA) 150US. TrÜÖng ThÎ Y 50€. 
Phåm Minh Tùng 30€. Tan Chung + TØ Quan 
Chung 50€. Yen Son Le 20€. Lê MÜ©i Lš 
Thông Phát 20€. NguyÍn Ng†c MÅn 
(Recklinghausen) 50€. TrÜÖng ThÎ HÜ©ng 
(Geilenkirchen) 30€. NguyÍn ThÎ Xinh Thûy 
(Kehl) 20€. Giang Lân Cui (Saarbrücken) 20€. 
Lš Ki‰n Phi (") 20€. Chung Væn TÃn (") 10€. 
Liêu ThÎ Thà 20€. TrÎnh ThÎ Lan (ñan Måch) 
50€. NguyÍn ThÎ HÒng Hoa 20€. Thích Th¡ng 
Nghïa 20€. LÜu ThØa NghiŒp (Hagen) 20€. Lš 
CÜ©ng 20€. TrÀn Vïnh Cam 20€. LÜu Kim 
Khánh (HH) 50€. Phan Lê 100€. NguyÍn Keo 
Oudone (Darmstadt) 15€. NguyÍn Ng†c Anh 
(Münster) 15€. NguyÍn ThÎ TÜ (USA) 50US. 
Hoàng ThÎ ThÜ®c (") 30US. Phåm Minh (") 
30US. NguyÍn Sï Long (Áo) 20€. Lâm Thúc 
Anh (PhÀn Lan) 15€. Quách Anh HuŒ (HH) 
20€. HÒ Anh Ti‰p (Berlin) 15€. NguyÍn ThÎ MÏ 
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Ng†c (Aldenhoven) 15€. NguyÍn Væn Tæng (") 
15€. LÜÖng Væn Bé (Pháp) 30€. Hoàng Minh 
Ng†c (Geislingen) 20€. NguyÍn Væn Thái 
(Pforzheim) 10€. TrÀn Hoa Lê (Nürnberg) 
100€. NguyÍn ThÎ Lan (Niederau) 20€. HÜÖng 
Görlinger (VS-Villingen) 20€. Phan Tr†ng 
NhiÍm (Pháp) 30€. NguyÍn ViŒt Chi‰n 
(Baden-Baden) 20€. Ngô Häo Huê (Bad 
Harzburg) 15€. Bùi Væn Can (Harsum) 10€. 
LÜÖng ThÎ Båch Yn (HH) 50€. NguyÍn Vi‰t 
Nga 35€. Chiêm Liên (Altenkirchen) 20€. 
NguyÍn ñ¥ng ñÙc (Áo) 50€. Phåm ThÎ Thanh 
Tiên (Köln) 10€. NguyÍn ThÎ Bích QuyŠn 
(Emingen) 15€. HuyŠn Vinh SÜÖng (Mainz-
Kastel) 30€. TrÀn Væn Sáu (Bielefeld) 10€. 
NguyÍn Th‰ Hi‹n (Oberhausen) 15€. Can 
(Sp.) 50€. DÜÖng Væn DÜÖng (Essen) 20€. 
Phåm ThÎ Lan (Niederkassel) 15€. DiŒp Phåm 
ThÎ Ba (Pháp) 20€. ñào ThÎ Båch Tuy‰t 
(Wuppertal) 15€. Phåm Væn Út (Ý) 20€. Asia 
Food (Berlin) 20€. Q. Trinh 15€. TrÜÖng ThÎ 
PhÜÖng (Schorndorf) 20€. ñinh Anh Ng†c 
(Schwaebisch-Hall) 15€. NguyÍn ThÎ Ngô 
Hånh (Nürnberg) 20€. NguyÍn ThÎ Kim Chi 
(Hòa Lan) 30€. TrÜÖng Væn Xuân 
(Schramberg) 50€. Võ Væn Lao (Bad 
Kreuznach) 15€. TrÀn HÒng Cúc (Schweinfurt) 
100€. NguyÍn Væn Thûy (Na Uy) 200Kr. LÜu 
Kim Thoàn (") 200Kr. NguyÍn ThÎ Lan (HH) 
10€. ñinh Tr†ng Châu (Pháp) 30€. NguyÍn 
Công Sao (") 20€. V.V. Ngôn (PhÀn Lan) 50€. 
HÙa Kÿ Næng (WHV) 20€. Du Tung (Lörrach) 
20€.  Phan Thanh Tòng (Lingolsheim) 20€. 
DÜÖng Ng†c Liên (D'dorf) 20€. ñ¥ng Hoàng 
Tân 50€. Phan ñình Du (Kochkenheim) 15€. 
NguyÍn Vïnh Thäo (Aschaffenburg) 15€. ñ‡ 
ThÎ Kim Dung (Suisse) 40€. NguyÍn ThÎ Kim 
Vinh (Nürnberg) 15€. TrÀn Læng Hía (") 15€. 
NguyÍn ThÎ Thu Thûy (Saarlouis) 20€. ñ¥ng 
Ng†c Trân (Reutlingen) 20€. HÒ ThÎ Næm (") 
10€. TrÀn John Cuong (USA) 20US. Tom 
Thomas (") 20US. NguyÍn ThÎ TruyŠn 
(Rodgau) 30€. TrÀn Ng†c ñÙc 20€. Do 
Wohlleber (München) 10€. TrÀn TÃn L¶c 
(Berlin) 30€. Huÿnh ThÎ Xuân Thäo (Suisse) 
20FS. Phåm ThÎ QuÓc Sách 15€. VÛ Ng†c 
Châu (Pháp) 30€. ñinh Chí HÜ§ng (") 50€. Lš 
Ng†c Thúy (Bad Driburg) 65€. NguyÍn ThÎ 
Tuy‰t 15€. VÛ Minh ñông (Mannheim) 65€. 
Phåm ThÎ Thanh Tiên (Köln)15€. TrÀn Thanh 
VÛ (Rettert) 15€. TrÀn Kim Loan (Bechofen) 
15€. NguyÍn ñÙc Månh (Bayreuth) 20€. ñ¥ng 
Huy Phong (Weißenburg) 15€. NguyÍn Kim 
ThÜ (Reutlingen) 30€. TrÎnh ThÎ Mùi (Pháp) 
35€. Simon Gube 15€. ñ‡ Helene Antony 
(D'dorf) 15€. GÇ. Patrick Trumont (Pháp) 20€. 
TrÀn Væn Nam (Pforzheim) 50€. VÛ Xuân Bình 
(Göttingen) 65€. NguyÍn ThÎ Løa (Dreieich) 
20€. ñ¥ng Thanh Häi (Hòa Lan) 15€. Ngô ThÎ 
Ng†c L®i (Suisse) 40€. Phåm ThÎ Hånh 
(D'dorf) 50€. NguyÍn ThÎ Nª (Pháp) 20€. 
TrÜÖng Kim Hai (Wuppetal) 20€. NguyÍn Væn 
Hoàng (Bielefeld) 35€. TrÎnh ThÎ Båch Tuy‰t 
(Greußen) 50€. Phåm ThÎ MËo (ñan Måch) 
200Kr. NguyÍn Væn QuyŠn (Landshut) 15€. Lê 
Thanh Häi (Bielefeld) 50€. Fam. Tå 
(Bensheim) 10€. Bùi ñình ThuÀn (M'Gladbach) 
15€. Kim Loan & Michael Gülsdorf (Weil der 
Stadt) 15€. - Chúc Lš NguyÍn Háo Nghïa (Úc) 
50Úc kim. Lê HÒng Thu 20€. Quách ThÎ 
PhÜ®ng 15€. DiŒu Thäo (Ái Nhï Lan) 30€. 
 
� ƒn TÓng 
ñH. TrÀn ThÎ Kim HÆu (Nordhorn) 20€. GÇ. 
SÖn Phåm & HiŠn ñ‡ (USA) 200US. VÛ ThÎ 
ñÙc 50€. GÇ. ThiŒn Bäo (Berlin) 100€. Huÿnh 
HiŒp Khoái (PhÀn Lan) 30€. 
 

� TÜ®ng Quan Th‰ Âm 

ñH. TrÀn ThÎ MÏ Ngôn (BÌ) 10€. Phan Tr†ng 
NhiÍm (Pháp) 25€. GÇ. SÖn Phåm & HiŠn ñ‡ 
(USA) 300US. TrÀn Thúy lan (Pforzheim) 50€. 
TrÀn Væn Nam (") 50€. Li TrÀn Thúy PhÜ®ng 
(") 20€. GÇ. TrÀn Thúy DiÍm (") 30€. 
 
� TÜ®ng DÜ®c SÜ 
ñH. Phan Tr†ng NhiÍm (Pháp) 25€. 
 
� M¶t TÜ®ng PhÆt 
HL. Phåm ThÎ Ba (Sindelfingen) 75€. LÜu Kim 
Châu 100€. TrÀn Ng†c Anh 100€. 
 
� Pháp Môn TÎnh ñ¶  
ñH. TrÀn Xuân Bính (Ludwigstelde) 20€. DiŒu 
NguyŒt TrÎnh Thu Hà (") 30€. Liên Tuy‰t HÒng 
(Krefeld) 4€. Liên Tuy‰t Hoa + Liên NguyŒt Lš 
+ Liên Chiêu LÈn (Krefeld) 8€. Fong ThÎ Kim 
Chung (Neuss) 32€. TrÀn ThÎ HiŠn (Köln) 8€. 
Huÿnh Hoàng Væn (Nürnberg) 20€. Lê ThÎ 
Bích Lan (Hannover) 10€. - NguyÍn ThÎ Thanh 
Loan (D'dorf) 100€. Lê Tâm HuŒ (Bad 
Kreuznach) 20€. ThÜ©ng Ziegler (Bayreuth) 
10€. Huÿnh Ng†c Quyên (Wittmund) 20€. Lê 
MÜ©i Lš Thông Phát 20€. Lš HÒng Châu 
(Krefeld) 25€. Liêu ThÎ Thà (BS) 4€. Phåm ThÎ 
HiŠn (Minden) 10€. Lš ThÎ Chu (Wiesbaden) 
20€. NguyÍn ThÎ Mùi (Hòa Lan) 40€. NguyÍn 
ThÎ Tép (BS) 4€. NguyÍn Ng†c MÅn 
(Recklinghausen) 20€. TrÜÖng ThÎ HÜ©ng 
(Geilenkirchen) 20€. Båch Mai 10€. Båch Long 
10€. Båch Y‰n 10€. Ngô Minh Sáng (Unna) 
10€. ñ¥ng ThÎ H¢ng (Tempelhofen) 16€. Bành 
Væn Phong (Wiesbaden) 24€. ñ‡ Vi‰t Hùng 
(BS) 8€. Lâm Kim Khánh (M'Gladbach) 40€. 
Lâm Thúc Anh (PhÀn Lan) 4€. Phåm Væn 
Thành (Wilhelmshaven) 8€. Phan ThÎ NhÎ 
(Laatzen) 20€. TrÜÖng LŒ Na (Hòa Lan) 20€. 
Châu Bäo ChÜÖng (Bayreuth) 20€. NguyÍn Lê 
Nghïa 4€. NguyÍn Chánh Tr¿c 20€. NguyÍn 
ThÎ Kim Chi 12€. TrÜÖng Ng†c Liên 
(Weißbach) 12€. Ngô Kevin (Hannover) 40€. 
TrÜÖng ThÎ DiŒu PhÜÖng (") 40€. Ngô Jan (") 
40€. Ngô Væn Kim (") 40€. Lê ThÎ HÒng (") 40€. 
Ngô Ng†c DiŒp (") 40€. Võ Ng†c Lan HÜÖng 
(Pháp) 8€. ñinh QuÓc Chinh (Pinneberg) 12€. 
Lâm Ng†c Lành (BÌ) 24€. Cao Minh Thu 
(M'Gladbach) 12€. Cô HuŒ Hånh (Hy Låp) 40€. 
NguyÍn ThÎ Vinh (Neustadt) 20€. ñ¥ng Xuân 
HÜÖng (Erlangen) 4€. Quäng Ng¶ + DiŒu HiŠn 
+ ñÙc Hinh + TØ VÛ (Hannover) 50€. NguyÍn 
Ng†c Châu (Ibbenbüren) 8€. TrÀn Nh¿t Quang 
(") 15€. Lê Væn Chính (Hamburg) 8€. T.N. ñåt 
Chuyên (Krefeld) 50€. TrÀn Hoàng Oanh (") 
10€. Lš HÒng Tiên (") 50€. Lš HÒng DiÍm (") 
50€. Mellkvist Pearl (Thøy ñi‹n) 40€. Phan 
TrÜÖng TrÀn VÛ (Castrop-Rauxel) 40€. 
NguyÍn Tài (HH) 4€. Tæng ñàm (MÏ) 40€. 
Tæng Bích Phân (Münster) 20€. Tæng Bích 
Thanh (") 20€. Tæng Bích ThÜ©ng (") 20€. 
TrÎnh Thành (Köln) 20€. TrÎnh Quš Vinh (") 
16€.TrÎnh Quách (") 20€. Ngô Væn Thåch 
(Hamburg) 64€. NguyÍn ThÎ MÏ Lan (PhÀn 
Lan) 4€. NguyÍn Væn Trung (Friedrichshafen) 
56€. HL Phåm ThÎ Ba (Sindelfingen) 400€. 
Ngô ThÎ Ng†c L®i (Suisse) 40€. NguyÍn ThÎ 
Ti‰n (Hannover) 20€. 
 
� ñåi ñÜ©ng Tây VÙc Kš  
ñH. DiŒu Nhã Champaign (IL) 50US. Månh 
ThÜ©ng & DiŒu Thái (Chicago/USA) 50US. 
DiŒu TrÀm (") 50US. DiŒu MÏ & Quäng Tín (") 
50US. DiŒu ñÎnh (") 20US. Minh ñ¶ & DiŒu 
Viên 50US. Phúc Häi & ThiŒn LiÍu (") 30US. 
Châu Ng†c + Ng†c Thäo + HuŒ Hi‰u (") 50US. 
Då Chân + Bäo TÎnh + ñào ThÎ Sarinh (") 
30US. Minh NiŒm & Ng†c H®p (") 50US. 
Quäng Minh & Quäng Hoa (") 20US. DiŒu Häi 
& Minh Toàn (") 20. LiÍu H¢ng (") 50US. Tâm 
Hånh (Hoàng PhÜÖng Minh) (") 100US. Chúc 

ThuÆn & Chúc Xuân (") 30US. Tâm Hòa 
(Phåm ñæng Kim) (") 20US. Nguyên CÀn & 
Nghiêm Chung (") 40US. TØ Bi ñÙc (") 30US. 
NguyÍn Q. Hùng (") 20US. Minh Hi‹n & Chánh 
Duyên (") 20. NguyÍn ThÎ HÒng Loan (") 20. 
Chúc Hòa (") 20US. DiŒu Hi‰u (") 50US. DiŒu 
Nguyên (") 20US. Hånh Ng†c (") 20. DiŒu 
ThiŒn (HÙa) (") 100US. DiŒu Tâm (") 50US. 
ñÙc Trang Nghiêm (") 40US. Phåm ñæng 
Quang (") 20US. Trúc Toàn & Nguyên Thäo (") 
40US. Quäng HÜ§ng & NhÜ Hà (") 20US. NhÜ 
Thanh (") 20US. Ng†c Tuy‰t (") 20US. ñoàn 
Tâm Hoàn (") 10US. Bäo Liên (") 10US. DiŒu 
HÜÖng (") 20US. HuŒ Trí (") 10US. PhÜÖng 
Ng†c (") 5US. NhiŒm Phan (") 10US. Tâm VŒ 
(") 10US. Nguyên Hoa (") 5US. Quäng Trà & 
HuŒ Chi (") 20US. DiŒu Châu & DiŒu Bäo (") 
20US. Nguyên Huy (") 10US. DiŒu Trí HuŒ (") 
10US. Ng†c DiŒu (") 20US. ñÙc ThuÆn & DiŒu 
Liên (") 50US. Lâm Huy (") 20US. Ng†c Chánh 
(") 20US. Út & TÃn (") 15US. ThiŒn HuŒ & 
ThiŒn ñåo (") 20US. DiŒu Liên (") 20US. Ng†c 
Ân (") 20US. Giác Nhân (") 50US. TrÀn Thùy 
DÜÖng −ng (") 20US. Tâm Quang (") 40US. 
Lan NguyÍn (") 100US. Kim Ta (Kim HÜÖng (") 
50US. Châu Phåm (") 60US. Phan Phåm & 
Thúy An (") 25US. TrÀn Hùng Tåo (") 100US. 
TrÀn T. Minh NguyŒt (") 20US. TrÀn NgÀu (") 
20US. Michelle NguyÍn (") 10US. TrÀn Ly (") 
30US. Minh HiŠn & DiŒu Nghïa (") 50US. Nam 
ViŒt Restaurant (") 50US. PhÜÖng Tô (") 50US. 
NguyÍn ThÎ Xuân (") 25US. TrÀn Chí Hà 
(Quäng Chánh) (") 30US. DiŒu Hoa & Giác 
Nghïa (") 100US. Phan Thi‰u  An & NguyÍn N. 
Hanna (") 50US. DÜÖng TuÃn Tâm (") 20US. 
DiŒu Ng†c (") 50US. Châu Cúc (Nguyên Hoa) 
(") 10US. Lê Liên (DiŒu Ng¶) (") 50US. DiÍm 
Trang Thanh (") 10US. Lang Minh Sam (") 
50US. NhuÆn Nguyên & Nh. DiŒu (") 50US. 
Bäo TÎnh (") 50US. Huÿnh ñåt (") 50US. Võ 
ThÎ Cúc (") 10US. Daniel NguyÍn & Dorothy 
NguyÍn (") 50US. Phåm Hi‰u Thäo (") 50US. 
Linh NguyÍn (") 30US. Bùi Hi‹n (") 10US. DiŒu 
ñÎnh & Quäng Hòa (") 50US. Ng†c Q. NguyÍn 
(Huê Thanh) (") 10US. NhÜ Hòa & NhÜ ThuÆn 
(") 50US. Tâm Hånh (") 60US. Tô Væn Anh (") 
50US. TrÀn Væn Phùng (") 50US. TØ Kim 
Thanh (") 50US. TØ Liên & Giang ñông (") 
80US. TrÀn Væn MÜ©i (Minh Ti‰n) (") 30US. 
LÜÖng V. TÜ & TrÜÖng V. ThuÆn (") 30US. 
LÜÖng L®i (") 550US. Mai Quách (") 20US. 
DiŒu TrÀm (") 20US. NhÜ Quang + NhÜ Trang 
+ ñåo Tràng Giác Lâm (") 200US. Dung ñ¥ng 
(") 10US. DiŒu Quš (") 15US. Trí ñåo & DiŒu 
Pháp (") 50US. NguyÍn ThÎ Minh (") 20US. 
Hán Long Toàn (") 50US. Ng†c Tân (Hoàng 
Anh NguyÍn) (") 250US. Number One Printing 
(Kim Khôi) 200US. - NhÜ SÜÖng (Parsberg) 
30€. TrÀn Xuân Bính (Ludwigsfelde) 30€. DiŒu 
NguyŒt TrÎnh Thu Hà (") 30€. Liên Tuy‰t HÒng 
(Krefeld) 6€. Liên Tuy‰t Hoa + Liên NguyŒt Lš 
+ Liên Chiêu LÈn (Krefeld) 12€. Fong ThÎ Kim 
Chung (Neuss) 30€. TrÀn ThÎ HiŠn (Köln) 12€. 
Huÿnh Hoàng Væn (Nürnberg) 30€. Lê ThÎ 
Bích Lan (Hannover) 10€. TrÜÖng Vïnh 
KhÜÖng (Münster) 12€. NguyÍn HÒng Thanh 
(Koblenz) 30€. -NguyÍn ThÎ Thanh Loan 
(D'dorf) 100€. Lê Tâm HuŒ (Bad Kreuznach) 
20€. ThÜ©ng Ziegler (Bayreuth) 10€. ñình 
ThuÀn Bùi 10€. Lê MÜ©i Lš Thông Phát 12€. 
Lš HÒng Châu (Krefeld) 25€. Liêu ThÎ Thà 
(BS) 6€. Phåm ThÎ HiŠn (Minden) 20€. Lš ThÎ 
Chu (Wiesbaden) 6€. NguyÍn ThÎ Mùi (Hòa 
Lan) 60€. NguyÍn ThÎ Tép (BS) 6€. ñ‡ Vi‰t 
Hùng (") 12€. Lâm Kim Khánh (M'Gladbach) 
60€. Lâm Thúc Anh (PhÀn Lan) 12€. Phåm 
Væn Thành (WHV) 12€. Phan ThÎ NhÎ 
(Laatzen) 30€. Châu Bäo ChÜÖng (Bayreuth) 
30€. TrÜÖng LŒ Na (Hòa Lan) 30€. NguyÍn Lê 
Nghïa 6€. NguyÍn Chánh Tr¿c 30€. NguyÍn 
ThÎ Kim Chi 18€. TrÜÖng Ng†c Liên 
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(Weißbach) 18€. Võ Ng†c Lan HÜÖng (Pháp) 
12€. ñinh QuÓc Chinh (Pinneberg) 18€. Lâm 
Ng†c Lành (BÌ) 36€. Cao Minh Thu 
(M'Gladbach) 18€. Cô HuŒ Hånh (Hy Låp) 60€. 
NguyÍn ThÎ Vinh (Neustadt) 30€. NguyÍn ñÙc 
Ninh (Steinheim) 30€. NguyÍn Thanh Trúc 
(Suisse) 20FS. ñ¥ng Xuân HÜÖng (Erlangen) 
6€. NguyÍn Ng†c Châu (Ibbenbüren) 12€. Lâm 
ThÎ HÒng Nhung (Berlin) 20€. Lê Væn Chính 
(HH) 12€. Mellkvist Pearl (Schweden) 60€. 
TrÀn Nh¿t Quang (Ibbenbüren) 15€. Phan 
TrÜÖng TrÀn VÛ (Castrop Rauxel) 60€. NguyÍn 
Tài (HH) 6€. TrÎnh Thành (Köln) 30€. TrÎnh 
Quš Vinh (") 24€. TrÎnh Quách (") 30€. Ngô 
Væn Thåch (HH) 36€. NguyÍn ThÎ MÏ Lan 
(PhÀn Lan) 6€. NguyÍn Væn Trung 
(Friedrichshafen) 84€. Ngô ThÎ Ng†c L®i 
(Suisse) 60€. NguyÍn ThÎ Ti‰n (Hannover) 
30€. 
 
� M¶t ThÜ§c ñÃt   
ñH. Phòng Phøng Vân 10€. NguyÍn Thanh 
Vân (Delmenhorst) + NguyÍn Xuân Hinh 
(Potsdam) 20€. Huÿnh Kim (Syke) 200€. TrÀn 
Xuân Bính (Ludwigsfelde) 50€. DiŒu NguyŒt 
TrÎnh Thu Hà (") 20€. NguyÍn HÒng TÜ (Bad 
Salzungen) 20€. Quäng Tâm Trình Bình Tr†ng 
(Hòa Lan) 200€. Vån Cúc VÛ DiÍm Mai 
(Leipzig) 200€. Cao SÏ Minh (Ludwigsfelde) 
50€. Cao SÏ Minh + Ngô ThÎ Thanh PhÜÖng + 
Cao ñÙc Anh + Cao SÏ Th¡ng 50€. TrÀn ThÎ 
HiŠn (Köln) 10€. Lê ThÎ Bích Lan (Hannover) 
100€.- Lâm Kim Khánh (M'Gladbach) 100€. 
ThiŒn Trang Bành Tâm SÖn (Wiesbaden) 30€. 
Phåm Væn Thành & TrÀn Thu Thûy (WHV) 
10€. HuŒ Minh + DiŒu ña Huÿnh QuÓc Minh 
200€. SÜ Cô Hånh Ng†c (Chùa VG) 200€. ñ¶ 
Emanuel Lanquest (Paris) 400€. ThÎ Hai Bibo 
(Bad Segeberg) 50€. ThiŒn MÏ HÒ PhÜÖng 
Dung (Rottweil) 100€. NguyÍn PhÜÖng Anh 
10€. NguyÍn ThÎ Kim Oanh (Leipzig) 30€. 
Phåm Vi Cang 10€. Ban Liên Låc (Bad 
Kreuznach) 200€. Võ Quang Châu (Bremen) 
200€. Lê Væn Pha (ötigheim) 100€. NguyÍn 
Chánh Tr¿c & ñ‡ ThÎ ThuÆn (Berlin) 200€. 
NguyÍn Lê Nghïa (Langenhagen) 200€. Châu 
Bäo ChÜÖng (Bayreuth) 200€. NguyÍn ThÎ Kim 
Chi (Nienburg) 100€. TrÀn Tš (Münster) 
500US. Chu Ánh Tuy‰t (Rosenheim) 20€. 
TrÜÖng Ng†c Liên (Weißbach) 20€. Dr. Tôn 
ThÃt HÙa (Gerlorunn) 100€. ThiŒn ñông Lš 
Tùng PhÜÖng (Scherenbeck) 200€. NguyÍn 
Vi‰t Chi‰u (Baden-Baden) 400€. Phåm SÖn & 
ñ‡ HiŠn (USA) 300US. Quách M‰n & Y‰n 
(Suisse) 100€. ñinh QuÓc Chinh (Pinneberg) 
100€. HÙa Thiên Thanh (D'dorf) 25€. Lê 
Paehler ThÎ Ng†c DiŒp 50€. DiŒu Hoa NguyÍn 
ThÎ Kim (ViŒt Nam) 10€. VÛ ThÎ ñÙc 
(Ingolstadt) 200€. TrÀn Væn Chánh (Berlin) 
200€. ThiŒn LÍ Cao Minh MiÍn & Giác Ph° 
TrÎnh Kim MÏ (Berlin) 200€. ThiŒn TÎnh Lâm 
Ng†c Thanh & Giác An TrÎnh Kim Y‰n (Berlin) 
200€. NguyÍn ThÎ Vinh (Neusatdt) 200€. 
NguyÍn Hånh Trinh (Künzelsau) 100€. GÇ. 
ThiŒn Bäo & ThiŒn Ki‰n (Berlin) 1.000€. Ban 
H¶ NiŒm (Pforzheim) 400€, HHñH Trang Ng†c 
VÜÖng Si‰u Kiêu. Huÿnh ThÎ MÏ Hånh 
(Lambrecht) 200€. PT. An DÛng & HuŒ Kiét + 
ThiŒn Bäo (Kassel) 2.000€, HLPT HuŒ L¶c, 
HHHL HuŒ ñÙc, HuŒ Qu§i, Thích N» Linh 
Ng†c. DiŒp Quí Minh (HH) 200€. TrÎnh LŒ 
Tuy‰t (HH) 200€. Phåm Væn Th† (Laatzen) 
20€. NguyÍn ThÎ Lan (HH) 200€. NguyÍn Cao 
Khánh ñoan (Na Uy) 200€. NguyÍn Tæng L¶c 
(Nürnberg) 200€. …n danh (Hannover) 1.000€. 
Chúc Ti‰n TrÀn H»u ñåt (Mainz) 1.000€. Lê 
Væn Chính & TrÀn ThÎ HiŠn (HH) 20€. ThiŒn 
PhÜÖng NguyÍn Thái Nam (Nürnberg) 200€. 
Mellkvist Pearll (Sweden) 100€. TrÀn Nh¿t 
Quang (Ibbenbüren) 50€. TrÜÖng Sanh Hoàng 

(München) 1.000DM, chuy‹n tØ tiŠn ViŒn 
DÜ«ng Lão. Sa Di Thích NhÜ Tâm (Chùa 
Quäng HÜÖng, ñan Måch) 200€. GÇ. Phúc 
Quäng NguyÍn Væn Anh 200€. Lê Væn Tài 
(Australia) 50€. Lê ThÎ HÜÖng (Bremen) 20€. 
VÛ ThÎ Thu H¢ng (Einsenhüttenstadt) 10€. 
Phåm HÒng ñiŒp (") 20€. NguyÍn ThÎ Thu Hà 
(Hildesheim) 10€. Elte Rewe (Hannover) 100€. 
SÜ Cô ñàm Hòa (Chùa Hoa Nghiêm, BÌ) 200€. 
Dr. NguyÍn H. Tài (HH) 600€. ThiŒn Châu 
ñ¥ng Ng†c Trân (Reutlingen) 300€. Tæng ñàm 
(USA) 100€. HuŒ Anh Lê ThÎ Ng†c Ánh (USA) 
400US. Bác Võ Væn LÀu (Hannover) 200€, 
bán rau vÜ©n chùa. NguyÍn ThÎ MÏ Lan (PhÀn 
Lan) 10€. HuŒ HiŠn NguyÍn ThÎ Thu Hà (ViŒt 
Nam) 120€. NguyÍn ñÙc Månh (Bayreuth) 
50€. Lê Væn HiŠn (D'dorf) 200€. ThiŒn Gi§i 
ñ¥ng Xuân HÜÖng (Erlangen) 200€. Gia Çình 
Än danh (Essen) 200€. Quäng DiŒu Võ ThÎ 
Nga (USA) 200€. Phát + An + Thäo + ñæng 
(Stuttgart) 200€. 
 
� ñính chính Møc M¶t ThÜ§c ñÃt Già Lam 
báo VG 141 nhÜ sau: 
Thay vì: Cô Duyên & HiŒp Recklinghausen 
50€. 
Xin Ç†c là: Cô Duyên & HiŒp (Recklinghausen) 
50€, HHHL ñH Lê ThÎ N». 
 
� H¶i ThiŒn  
M¶t ThÜ§c ñÃt Già Lam (tt) 
ñH. Ngøy NhÆt Thº (Laatzen) 2.000€. ThiŒn 
ñông NguyÍn Tùng PhÜÖng (Scherenbeck) 
400€. …n danh (Hannover) 20.000€. …n danh 
(") 15.000€. …n danh (") 15.000€. ñåo H»u Än 
danh (Hannover) 6.000€. 
 
� PhÆt ñän 
ñH. NguyÍn ThÎ Chuôt (Áo) 50€. Lš Ki‰n Phi 
(Saarbrücken) 30€. Chung Væn TÃn (") 20€. Lš 
Phách Mai (Immenstadt) 50€. Chu ThÎ Phøng 
(USA) 30€. Huÿnh Hoài Phu (Cloppenburg) 
20€. NguyÍn Ng†c DiŒp (Darmstadt) 20€. 
Chiêm Liên (Altenkirchen) 30€. TrÀn Thúy 
Nguyên (Pforzheim) 10€. 
 
� Vu Lan 
ñH. DiŒu HÜÖng (Münster) 100€. TrÀn Thúy 
Nguyên (Pforzheim) 10€. HÜÖng An Hahn 
(Limburg) 30€. Hoàng Khánh Duy (Aachen) 
20€. 
 
� Trai Tæng 
ñH. TrÀn KiŠu DiÍm 50€. TrÀn Ki‰n Bình 
(Nordhorn) 400€, HHHL TrÀn Bá. GÇ. SÖn 
Phåm & HiŠn ñ‡ (USA) 300US. T.N. ñåt 
Chuyên (Krefeld) 50€. Trình Tr†ng Hi‰u 
(München) 100€. Phan ThÎ NhÎ (Laatzen) 50€. 
 
� An CÜ Ki‰t Hå 
ñH. GÇ. NguyÍn SÏ Thân (USA) 50€. 
 
� Máy NiŒm PhÆt 
ñH. GÇ. SÖn Phåm & HiŠn ñ‡ (USA) 100US. 
TrÀn ñæng Sº (Leipzig) 40€. ñ‡ Helene 
Antony (D'dorf) 35€. 
 
� ñèn DÜ®c SÜ 
ñH. GÇ, SÖn Phåm & HiŠn ñ‡ (USA) 50US. 
DÜÖng Sanh (Helmstedt) 40€ cÀu an.  
 
� Kš T¿ HÜÖng Linh 
ñH. NguyÍn ThÎ Trai (Hannover) 75€, HHHL 
ThiŒn TÎnh NguyÍn Minh Nguyên. Bùi ThÎ Sáu 
(Schramberg) 60€, HL Huy Giang TrÀn Ng†c 
Nam. HL Ngô Væn ChÜÖng (Aurich) 75€. HL. 
NguyÍn Anh TuÃn (Göttingen) 75€. HL. Frau 
Pudjiati (Hannover) 75€. HL. Herr Sutjipto (") 
75€. HL. Phan Væn NghÎ (Bonn) 75€. Phåm ThÎ 

HÜÖng Nguyên (BS) 75€, HLñH Phåm ñÒng 
Minh. 
 
� Tu Sºa Chùa 
ñH. TrÜÖng ThÎ Kim (Dingolfing) 20€. Huÿnh 
Hoa & TrÀn Phong LÜu 10€. Lê & Lu GmbH 
300€. Stauf Ulrich 100€. Võ Quang Châu 
(Bremen) 50€. NguyÍn Thi 115€. Ninh Kh¡c 
Nhã (Herne) 770€. 
 
� QuÏ Sºa Ch»a Máy In 
ñH. NguyÍn ThÎ Kim Chi (Hòa Lan) 20€. 
 
� QuÏ H†c B°ng Tæng Ni ViŒt Nam 
tåi ƒn ñ¶ 
ñH. Lš HÒng Tiên (Krefeld) 50€. Lš HÒng 
DiÍm (") 50€.- SÜ Cô NhÜ Quang (Pháp) 350€. 
DiŒu NhÜ (Chemnitz) 400€. 
 
� CÙu Løt Quäng Ngãi, ViŒt Nam 
ñH. VÛ Væn Toàn (Pháp) 1.000€. NguyÍn Væn 
Ti‰n (") 50€. 
 
� Cô Nhi + Cùi + Mù + DÜ«ng Lão 
ñH. NguyÍn ThÎ Thu HÒng (Donaueschingen) 
50€. DÜÖng Sang (Helmstedt) 100€. GÇ. 
NguyÍn ThÎ Thu Hà 10€. TrÜÖng MÏ Châu 
(Karlsruhe) 10€. HÒ ThÎ Lang (Pháp) 20€. TrÀn 
Thúy Nguyên (Pforzheim) 30€. Fam. Tå 
(Bensheim) 10€ (cÙu giúp ngÜ©i nghèo). 
 
 

* 
*     * 

 
ñÎnh kÿ hàng tháng  xây chùa 

Viên Giác 
     Chúng tôi thành tâm kêu g†i quš ñåo H»u 
và PhÆt Tº xa gÀn h‡ tr® Chùa b¢ng cách 
Çóng góp ñÎnh Kÿ Hàng Tháng qua Ngân 
Hàng b¢ng lÓi Dauerauftrag Ç‹ viŒc th¿c hiŒn 
trä n® xây chùa có khä quan hÖn. 
     Khi chuy‹n tÎnh tài cúng Chùa, xin quš vÎ 
vui lòng ghi vào nÖi (Verwendungssweck = 
møc Çích cho viŒc gì) Ç‹ væn phòng dÍ làm 
viŒc. Quš vÎ ª xa ngoài nÜ§c ñÙc cÛng có th‹ 
gºi tiŠn m¥t ho¥c Check trong thÜ, có th‹ gºi 
thÜ©ng ho¥c bäo Çäm vŠ Chùa. Xin thành thÆt 
cám Ön quš vÎ. 
     TÃt cä m†i s¿ Cúng DÜ©ng ÇÎnh kÿ ho¥c 
nh»ng lÍ låc khác cho Chùa, quš vÎ ÇŠu có th‹ 
lÃy GiÃy Khai Thu‰ låi (b¢ng ti‰ng ñÙc) Ç‹ 
cuÓi næm quš vÎ có th‹ khai khÃu trØ thu‰ v§i 
Chính Phû. Quš vÎ nào cÀn, xin liên låc vŠ 
Chùa b¢ng thÜ ho¥c b¢ng ÇiŒn thoåi, chúng tôi 
së gºi giÃy Ç‰n quš vÎ. 
     Quš vÎ chuy‹n tÎnh tài vŠ Chùa, xin chuy‹n 
vào m¶t trong hai sÓ Konto nhÜ sau: 
 

1. Congr. d. Verein Vietn. Buddh. Kirche 
e.V. 

Konto Nr. 870 1633.   BLZ 250 700 24 
Deutsche Bank Hannover 

(M‡i ngày ngân hàng báo m¶t lÀn) 
 

2. Pagode Vien Giac 
Konto Nr. 870 3449.     BLZ 250 700 24 

Deutsche Bank Hannover 
(M¶t tháng ngân hàng báo m¶t lÀn) 

 
     Ngôi Chùa thành t¿u và phát tri‹n ÇÜ®c hay 
không là nh© vào s¿ h‡ tr® tØ vÆt l¿c cÛng nhÜ 
tinh thÀn cûa quš ñåo H»u và PhÆt Tº xa gÀn. 
Vì th‰ chúng tôi xin kêu g†i quš vÎ hoan h› 
Çóng góp phÀn mình vào viŒc chung trên Ç‹ 
Ü§c nguyŒn cûa chúng ta thành t¿u viên mãn. 
 

Nam Mô Công ñÙc Lâm BÒ Tát Ma Ha Tát 
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ñåo h»u  Nguyên Trí 
 

quän lš tòa soån 
 

ñåo H»u  ThÎ Tâm 
 

ban biên tÆp & c¶ng s¿ viên 
 
ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n - ñan Hà - Quÿnh Hoa - TØ 
Hùng TrÀn Phong LÜu -  Phan Ng†c - HÒng Nhiên - ThiŒn 
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NguyÍn TÃn HÜng (MÏ)- Lê Doãn Kim (MÏ) - Dr. Thái Væn 
Ki‹m (Pháp) - G.S. VÛ Kš (BÌ) - HuyŠn Thanh L» (ñÙc) - VÛ 
Nam (ñÙc) - Lê ThÎ Båch Nga (Canada) - TuŒ Nga (Hoa Kÿ) - 
Phong HÜng LÜu NhÖn Nghïa (Úc) - Hånh NguyŒn (ƒn ñ¶) - 
Ho¢ng Phi LÜu Ho¢ng NguyŒn (Úc) - Phan HÜng NhÖn (ñÙc) 
- NguyÍn ViŒt N» (Hoa Kÿ) - Vân NÜÖng LNC (Pháp) - T.S. 
Lâm NhÜ Tång (Úc) -  Phåm Thæng (Canada) - ñoàn Væn 
Thông (Hoa Kÿ) -  NguyÍn Thùy (Pháp) - Vô ThÙc (ñÙc) . 
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 Viên Giác phát hành m‡i 2 tháng vào nh»ng tháng 
ch¤n. Nh¢m møc Çích phøc vø l®i ích c¶ng ÇÒng 
ngÜ©i ViŒt tœ nån tåi ñÙc QuÓc trên m†i m¥t. 

 Viên Giác bäo tÒn và phát huy truyŠn thÓng Væn 
Hóa PhÆt Giáo và Dân T¶c ViŒt bên cånh nh»ng 
sinh hoåt Tôn Giáo, Xã H¶i hoàn toàn không có 
tính cách thÜÖng måi, tuy nhiên m†i ûng h¶ qua 
hình thÙc cúng dÜ©ng.  Viên Giác xin chân thành 
cäm tå. 

 Ñng h¶ hiŒn kim cho Viên Giác. Quš vÎ së nhÆn 
ÇÜ®c biên nhÆn theo s¿ yêu cÀu Ç‹ làm ÇÖn xin 
quân bình thu‰ lÜÖng b°ng ho¥c l®i tÙc h¢ng næm. 

 

 Nh»ng tÜ tÜªng cûa tác giä ÇÜ®c Çæng và trích 
Çæng trên báo Viên Giác không nhÃt thi‰t là lÆp 
trÜ©ng cûa t© báo và Ban Biên TÆp. 

 

Congr. d. Verein Vietn. Buddh. Kirche e.V 
Konto Nr. 870 16 33 - BLZ 250 700 24 

Deutsche Bank Hannover 

 

 

Møc Løc  Trang 
- ThÜ tòa soån    2 
  
� Tôn Giáo  
- BÒ ñŠ Tâm Ly TÜ§ng LuÆn 3 
- Nh»ng bí Än sau cõi ch‰t (ñoàn Væn Thông) 6 
- ChÜÖng trình Sinh Hoåt cûa Chùa Viên Giác næm 2005 8 
  
� Auf deutsch  
- Sein und Nichtsein (Thich Nhu Dien) 10 
  
� Trang Hoa PhÜ®ng 13 
- Lanh Chanh (Thiên Cát TÜ©ng). ChuyŒn hai ngÜ©i (HÒng Nhiên). Em vi‰t 
Çi em (Ngô Minh H¢ng). L©i ru cûa MË (Ng†c Lan). Ð§c mÖ (Kim). MË oi 
(VÛ Minh CÜ©ng). BÜ§c Çi không cÀn Ç‰n (ThiŒn Ý). Tình Cha (NguyÍn ThÎ 
Truyên). Nh§ MË Quê HÜÖng (ñào Mai). Tôi, SÖn Ca và Mi Sa (Minh HiŠn). 
MË Tôi; Tình Cha (Quäng Chánh V.V. Ngôn). ThÜÖng VŠ Quê Ngoåi 
(Thanh Bình). Tråi Thanh Thi‰u Niên SHPG tåi rØng Hoa HuŒ (ThiŒn 
Hånh). Vài cäm nghï sau mùa PhÆt ñän ... (ñinh ThÎ Kim Oanh). Tình Cha 
(Ng†c An). Nh»ng ngôi chùa trong lÎch sº PGVN (ThiŒn Cæn Phåm HÒng 
Sáu). Vu Lan nh§ và khóc MË (Nguyên Trí NguyÍn Væn Tâm). 

 

  
� tÜªng niŒm nhà thÖ huy giang 26 
- ñi‰u Væn (Phù Vân). Nh»ng ngày cuÓi cùng cûa nhà thÖ Huy Giang 
(Thích NhÜ ñi‹n). NgÜ©i lính chi‰n VNCH (Vân NÜÖng Lê Ng†c ChÃn). PhÓ 
nhÕ v¡ng ngÜ©i ... "Ng¿a phi ÇÜ©ng xa" (Phù Vân). ñ‰m nh»ng mu¶n phiŠn 
(Tùy Anh). GÀm Mà Xa (Võ thÎ Trúc Giang). Trª vŠ ÇÃt MË tÜªng niŒm nhà 
thÖ Huy Giang (NhÜ SÖn). TÜªng niŒn Huy Giang: ñ†c låi væn, thÖ Huy 
Giang (TØ Nguyên - Paris). TÜªng nh§ thi sï Huy Giang (TrÀn  ThÎ HÒng 
Châu). TiÍn biŒt ngÜ©i thÖ ThÜÖng ti‰c nhà thÖ Huy Giang (NhÜ SÖn). Huy 
Giang cûa nh»ng Nø Hoa BÀn không còn n»a ! (VÛ Nam). Gºi theo nø 
Bông BÀn (TØ Hùng). ThÜÖng ti‰c Huy Giang Anh bÕ Çi rÒi (Bình PhÜÖng). 
Nh»ng Nø Hoa Tâm  (ñan Hà). NhÜ chim låc Çàn (ñan Hà). Lá Røng (HÒng 
Nhiên). Huy Giang vïnh biŒt anh (Bùi thÎ Rau DzŠnh). ThÜÖng Ti‰c Huy 
Giang (Phan Ng†c).  

 

  
� Nh»ng bài thÖ cuÓi cùng cûa Huy Giang 46 
- HÜÖng Sen . Sóng ThÀn - Nh§ thÜÖng MË Cºu. ViŒt Nam Öi ...ViŒt Nam Öi.   
  
� Chû ÇŠ Vu Lan 49 
  
- Mùa ThÜÖng (H.T Thích HuyŠn Tôn) 49 
- ThÖ : N¡ng vàng vØa ÇÆu ngoài hiên (TuŒ Nga) 50 
- Kính mØng LÍ Vu Lan báo hi‰u (TrÀn Tr†ng Khoái) 51 
- Vi‰t cho MË (ThiŒn Nh¿t) 54 
- Ca dao ViŒt Nam : Hi‰u Thäo (ñ¥ng ñÙc Hùng) 55 
- ThÜ gºi Dì nhân mùa Vu Lan (TÎnh Bình) 58 
  
�  ThÜ sách m§i xuÃt bän 58 
� Tin PhÆt S¿ 59 
� TØ ThiŒn 62 
� Thông Cáo Báo Chí 63 
  
� Sinh hoåt c¶ng ÇÒng  - Chúc mØng - Tìm thân nhân - Phân Üu - 
Cáo phó - Cäm tå - Chúc MØng. 

65 

� Tin tÙc nÜ§c ñÙc (Lê Ng†c Châu) 70 
� Tin th‰ gi§i (Phan Ng†c) 74 
� Th‹ Thao (NgÜ©i Giám Biên) 80 
  
� Y dÜ®c thÜ©ng thÙc :  85 
- Món æn bài thuÓc ÇÓi v§i bŒnh ti‹u ÇÜ©ng (DS. Bùi Kim Tùng)  
- ThÖ : Dáng hình cûa MË con xin gi» (Thy Lan Thäo) 86 
�  H¶p thÜ Viên Giác & Trä l©i thÜ ñ¶c giä 87 
� PhÜÖng danh cúng dÜ©ng 88 
� Hình bìa : MË Thái Bình cûa  H†a sï ViVi Võ Hùng KiŒt  
  
Cáo l‡i : Vì sÓ trang báo có gi§i hån nên các bài cûa quš væn thi h»u gºi Ç‰n và møc 
phÜÖng danh cúng dÜ©ng không th‹ Çæng trong kÿ nÀy ÇÜ®c. Chúng tôi së lÀn lÜ®t ti‰p tøc 
Çæng trong các kÿ báo t§i. Xin thành thÆt cáo l‡i cùng quš vÎ.        � Báo Viên Giác 

 

VIEN GIAC erscheint 6 mal jährlich 
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Bán sÌ và lÈ các loåi sách : 
PhÆt Giáo, ThiŠn h†c, Khoa h†c, KÏ thuÆt, Væn h†c, ñiŒn tº, Tº vi, 

Phong thûy, TruyŒn Tàu, Ti‹u thuy‰t, Ki‰m hiŒp v.v... 
 

� 
 

ThÜ©ng xuyên có sách m§i phát hành 
ñ¥c biŒt sách m§i các loåi t¿ Çi‹n 

 
� 

 
Sách M§i Phát Hành næm 2002 : 

� ñåi T¿ ñi‹n ñÙc ViŒt gÒm 350.000 tØ � 
�T¿ Çi‹n Y DÜ®c - ñÙc ViŒt - ViŒt ñÙc � 

 ñåi T¿ ñi‹n ñÙc ViŒt   
dày 2254 trang,  150.000 tØ 

 ñåi T¿ ñi‹n ViŒt ñÙc  gÒm 80.000 tØ 
 ñåi T¿ ñi‹n Ti‰ng ViŒt 

 

 

ñû các loåi t¿ Çi‹n Anh-ViŒt, ViŒt-Anh, Pháp-ViŒt, ViŒt- Pháp 
 

 ñåi T¿ ñi‹n Hán-ViŒt, Sách h†c ti‰ng Hoa , ti‰ng Quäng ñông 
 Có sách h†c ti‰ng ñÙc cÃp tÓc, Væn phåm ñÙc ViŒt, gi§i tØ ti‰ng ñÙc. 
 Sách h†c ti‰ng ñÙc dành cho ngÜ©i du lÎch cûa NguyÍn Væn LÆp. 

SÖn Mài : ñÀy Çû các loåi tranh sÖn mài cÄn Óc xa cØ, hàng xuÃt khÄu 
Ç¥c biŒt, dùng làm quà t¥ng, tân gia, sinh nhÆt, cÜ§I hÕi, næm m§I và 
giáng sinh, trang trí n¶i thÃt phòng khách nhà hàng (Restaurant) .v.v... 
 
Xin liên låc : Tel .& Fax : 04421 28279.  E-mail : vantamHP@aol.com 

  




