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TThhööTTooøøaa  SSooaaïïnn  
 

æm cÛ s¡p qua, næm m§i låi Ç‰n. Bi‰t bao nhiêu 
chuyŒn cûa ÇÃt tr©i, vån vÆt, con ngÜ©i, lòng tin 

v.v... Ç‹ phäi nh¡c nhª cÛng nhÜ nói Ç‰n, nhân lúc cuÓi næm 
cÛng nhÜ vào ÇÀu næm m§i. 

CuÓi næm 2004 m¶t tai nån khûng khi‰p cûa nhân loåi 
nói chung và cûa các nÜ§c Á Châu nói riêng, Çã làm cho th‰ 
gi§i bàng hoàng, ch‰t lÎm, Ç§n Çau qua bao n‡i ch‰t chóc, 
thÜÖng tâm cûa cÖn sóng thÀn vào ngày 26 tháng 12 Ãy. Ai 
Çã gây ra nguyên nhân sóng thÀn? ñiŠu nÀy Çã có nh»ng 
nhà ÇÎa chÃt h†c; nh»ng vÎ chuyên gia, Çã ÇÜÖng và së khäo 
cÙu; nhÜng còn chúng ta, nh»ng con ngÜ©i, nh»ng sinh 
mång còn phäi sÓng, phäi trä nghiŒp trong cu¶c th‰ nÀy thì 
phäi bi‰t Ç° thØa cho ai Çây? 

Cø NguyÍn Du Çã diÍn tä trong nh»ng câu thÖ cuÓi trong 
truyŒn KiŠu là: 

"ñã mang lÃy nghiŒp vào thân 
CÛng ÇØng trách lÅn tr©i gÀn tr©i xa 
ThiŒn cæn vÓn tåi lòng ta 
Ch» tâm kia m§i b¢ng ba ch» tài..." 
 
Rõ ràng là vÆy. Vì: 
"Có tài mà cÆy chi tài 
Ch» tài liŠn v§i ch» tai m¶t vÀn" 
 
Trong cÖn hÌ n¶ cûa ÇÃt tr©i thì có tài, có trí cÛng ch£ng 

làm gì ÇÜ®c. ChÌ có cái ÇÙc là m§i có th‹ tÒn tåi mà thôi. Vì 
khi ta mÃt Çi rÒi thì thân nÀy, tài Ãy, tiŠn kia... Çâu có giúp 
ích gì cho cu¶c sÓng ÇÀy bÃt °n nÀy. 

Trong nh»ng ngÜ©i bÃt hånh Ãy vÅn còn có nh»ng ngÜ©i 
còn hånh phúc. Vì h† cùng ª trong m¶t quÓc gia, chung 
trong m¶t làng, sÓng chung trong m¶t nhà mà có ngÜ©i phäi 
ch‰t, còn có ngÜ©i vÅn ÇÜ®c cÙu sÓng. NhÜ th‰ ch£ng phäi 
nghiŒp là gì? ChÌ có nghiŒp - là nh»ng gì chúng ta Çã t¿ tåo 
tác tØ trÜ§c Ç‰n nay và viŒc làm Ãy vÅn liên hŒ v§i hiŒn tåi 
dÅn d¡t chúng ta vào con ÇÜ©ng cao thÜ®ng ho¥c thÃp hèn 
hÖn. Do vÆy mà chính nghiŒp Çã quy‰t ÇÎnh tÃt cä, mà 
nghiŒp Ãy chính do mình tåo, chÙ không do ai có th‹ tåo ra 
cho mình ÇÜ®c cä. 

ñÙng trÜ§c nh»ng kh° Çau nhÜ th‰, nhân loåi Çã chung 
lÜng ÇÃu cÆt v§i nhau Ç‹ cÙu sÓng không bi‰t bao nhiêu 
mång ngÜ©i. ñiŠu Ãy Çã nói lên ÇÜ®c tinh thÀn trách nhiŒm 
liên Ç§i gi»a con ngÜ©i v§i con ngÜ©i; gi»a lúc g¥p nguy nan 
mà có ngÜ©i ra tay cÙu giúp; nhÜng ch¡c ch¡n m¶t ÇiŠu là 
nghiŒp cûa m‡i ngÜ©i thì phäi t¿ trä lÃy; chÙ ch£ng ai có th‹ 
giúp trä cho mình ÇÜ®c. 

Løt l§n tåi miŠn Trung ViŒt Nam Çã có không bi‰t bao 
nhiêu ngÜ©i bÎ ch‰t chóc, mùa màng nhà cºa bÎ tiêu hûy. 
Mång sÓng còn bÃp bênh có Çâu thì gi©, sÙc l¿c mà gìn gi» 
låi ÇÜ®c nh»ng giá trÎ vÆt chÃt khác, vÓn cÛng kh° công l¡m 
m§i tåo ÇÜ®c m¶t cæn nhà, m¶t nÖi chÓn Ç‹ ª và Çi vŠ; 

nhÜng thiên nhiên cÛng ch£ng tha. Do vÆy mà PhÆt dåy: "Ba 
cõi không yên, giÓng nhÜ nhà lºa" là vÆy. NÖi chúng ta Çang 
sÓng, ÇÜ®c tåm g†i là quä ÇÎa cÀu nÀy, trong ru¶t Ãy toàn là 
lºa và nham thåch cÛng nhÜ nÜ§c. N‰u nhân duyên không 
hòa h®p thuÆn chiŠu thì gió së khªi Ç¶ng và ÇÃt nÜ§c së 
nhào l¶n, Çäo Çiên, khi‰n sinh ra mÃt trÆt t¿; nên g†i là 
Tsunami. ñây là ti‰ng NhÆt. Ngôn ng» Ãy có nghïa là sóng 
nÜ§c bÎ Çäo ngÜ®c và làm cho bãi bi‹n giao Ç¶ng. RÒi løt l¶i, 
núi lºa cÛng tØ Çó mà sinh ra. 

M¶t sÓ ti‰n b¶ kÏ thuÆt khoa h†c tåi Âu Châu Çã thành 
hình. ñó là máy bay A 380 Çã ra Ç©i, có sÙc chÙa Ç‰n gÀn 
900 ngÜ©i cho m‡i lÀn và tiŒn nghi thÆt ÇÀy Çû. Ví dø nhÜ có 
giÜ©ng ngû trong máy bay cho nh»ng chuy‰n l» hành xa và 
có cä Casino cÛng nhÜ nh»ng phòng sºa s¡c ÇËp n»a. Nhu 
cÀu và ÇÓi tÜ®ng là nh»ng gì mà nh»ng nhà khoa h†c và 
kinh t‰ phäi n¡m b¡t Ç‹ phát tri‹n. Tuy nhiên nhân loåi 
không phäi lúc nào cÛng bay vào quÏ Çåo cûa không gian, 
mà còn không bi‰t bao nhiêu ngÜ©i vÅn lËt ÇËt Çi ª dÜ§i ÇÃt. 
RÒi tØ Çó giàu nghèo, giai cÃp låi phát sinh. Công æn viŒc 
làm phân chia không ÇÒng ÇŠu, khi‰n cho nån thÃt nghiŒp 
m‡i ngày m¶t cao. Th‰ là xã h¶i së sinh ra bÃt công và hÓ 
chia rë càng ngày càng sâu dÀn. 

Liên HiŒp QuÓc tiên Çoán Ç‰n næm 2050, nghïa là chÌ 
còn 45 næm n»a, quä ÇÎa cÀu nÀy së Çón nhÆn thêm hÖn 3 
t› con ngÜ©i n»a. Nghïa là n‰u c¶ng chung së lên Ç‰n hÖn 9 
t› ngÜ©i. CÖm sao Çû æn, gåo sao Çû nÃu? VÃn ÇŠ nhân 
mãn, vÃn ÇŠ š thÙc hŒ, vÃn ÇŠ th¿c phÄm, thuÓc men, nÜ§c 
uÓng, không khí Ç‹ thª v.v... quä là nh»ng vÃn ÇŠ h‰t sÙc 
nan giäi. Trong khi Çó chúng ta vÅn phè ph«n hÜªng thø, 
ch£ng bi‰t hay Ç‹ š gì Ç‰n chung quanh ta cä. Vì có nhiŠu 
ngÜ©i nghï r¢ng chÜa Ç‰n phiên mình; ho¥c giä: "mÜu s¿ tåi 
nhÖn, thành s¿ tåi thiên" v.v... ñó là nh»ng ngÜ©i theo chû 
nghïa låc quan và ch© Ç®i nÖi vÆn mŒnh. NhÜng chúng ta là 
PhÆt Tº, phäi š thÙc trách nhiŒm trÜ§c vÃn ÇŠ tÒn tåi và phát 
tri‹n cûa nhân loåi; chÙ không th‹ Ç° thØa cho ngÜ©i khác, 
mà trong Ãy không có s¿ Çóng góp cûa mình trong vÃn ÇŠ 
sinh tº cûa chính mình. 

Bây gi© chÌ có s¿ tu h†c, tåo phÙc ÇÙc và gìn gi» n¶i tâm 
cûa m‡i ngÜ©i m§i là Çáng quš. Vì lë cûa cäi, tài sän, v® 
con, danh v†ng v.v... tÃt cä nh»ng ÇiŠu nÀy có Çó mà dÜ©ng 
nhÜ ch£ng phäi thÆt. Vì chÖn lš vÓn vô hình, làm sao thÃy 
ÇÜ®c mà n¡m b¡t ÇÜ®c. ChÌ có kÈ nào quay ÇÀu låi, kÈ Ãy ¡t 
t¿ thÃy mình và khi Çã thÃy ÇÜ®c mình rÒi thì thiên hå chung 
quanh mình së ÇÜ®c nh© cÆy vŠ phÀn tâm linh nhiŠu hÖn. 
Chúng ta tu h†c không phäi Ç‹ chúng ta hi‹u kÈ khác là ai, 
mà chúng ta tu có nghïa là chúng ta phäi hi‹u mình là ai 
trÜ§c; ÇiŠu Ãy quä quan tr†ng hÖn nhiŠu, hÖn tÃt cä m†i s¿ 
lš luÆn khác. 

Næm nay báo Viên Giác Çã Çi vào næm thÙ 27 rÒi. Th©i 
gian trôi qua nhanh quá; vÓn ÇÜ®c s¿ nâng Ç« cûa quš Ç¶c 
giä và s¿ tr® l¿c cûa Chính phû ñÙc mà Viên Giác m§i tÒn 
tåi cÛng nhÜ phát tri‹n cho Ç‰n ngày hôm nay. Hy v†ng 
r¢ng trong th©i gian t§i Viên Giác vÅn luôn ÇÜ®c quš Ç¶c giä 
và quš thân h»u h‡ tr® vŠ nhiŠu phÜÖng diŒn khác n»a, Ç‹ 
Viên Giác mãi luôn là món quà tinh thÀn xÙng Çáng cûa quš 
vÎ. 

TrÜ§c thŠm næm m§i næm ƒt DÆu toàn Ban Biên TÆp 
báo Viên Giác xin thành tâm kính chúc quš Ç¶c giä, quš ân 
nhân gÀn cÛng nhÜ xa; tr¿c ti‰p ho¥c gián ti‰p có ÇÜ®c m¶t 
næm m§i an khang thÎnh vÜ®ng; phát tri‹n cä n¶i tâm lÅn 
hình thÙc, Ç‹ cho cu¶c sÓng nÀy vÓn dï không thæng b¢ng 
låi ÇÜ®c cân xÙng nhÜ xÜa. 

Kính nguyŒn. 

�Ban Biên TÆp Báo Viên Giác 

N 
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Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt 
ViŒn Tæng ThÓng 

_______________________________________________________________________________ 
 
PhÆt lÎch 2548          SÓ: 05/VTT/TT 

thông ÇiŒp t‰t Ãt dÆu 
cûa  ñÙc ñŒ TÙ Tæng ThÓng 

 
Kính gºi: 
ChÜ Tôn Hòa ThÜ®ng, chÜ ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc Tæng Ni, 
Và toàn th‹ PhÆt tº các gi§i trong và ngoài nÜ§c. 
 

Nam Mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt 
 

ThÜa liŒt quš vÎ, 
Ngày 26.12.2004, m¶t vø Ç¶ng ÇÃt và sóng thÀn khûng khi‰p Çã 

Æp xuÓng 11 quÓc gia thu¶c khu v¿c ñông Nam Á và ƒn ñ¶ DÜÖng. 
ChÌ trong phút chÓc Çã cuÓn theo trên 160 ngàn nhân mång, vô sÓ tài 
sän và hàng chøc triŒu gia Çình lâm cänh màn tr©i chi‰u ÇÃt, sÓng vô 
gia cÜ thác vô ÇÎa táng! Tai h†a thäm khÓc này Çã làm chÃn Ç¶ng tình 
thÜÖng và nÜ§c m¡t cûa m†i ngÜ©i kh¡p hành tinh. Trên quê hÜÖng 
chúng ta trong næm qua, thiên tai bão løt hån hán tÆt dÎch Çã không 
ngØng giáng xuÓng cho nhân dân nhiŠu t°n thÜÖng mÃt mát. Tôi 
muÓn dành mÃy dòng ÇÀu cûa thông ÇiŒp ÇÀu xuân này, nh¡c nhª 
toàn th‹ liŒt quš vÎ hãy dành m¶t phút yên l¥ng, l¡ng Ç†ng tâm tÜ 
hÜ§ng vŠ các khu v¿c có thiên tai tÆt dÎch cÀu nguyŒn mÜa hòa gió 
thuÆn, dÎch bŒnh tiêu trØ. CÀu nguyŒn cho hÖn 160 ngàn nån nhân 
xÃu sÓ trong vø sóng thÀn ÇÜ®c vŠ cõi tÎnh låc, m†i gia Çình sÓng sót 
s§m có nÖi æn, chÓn ª, °n ÇÎnh Ç©i sÓng hàng ngày. Nam mô CÙu 

Kh° CÙu Nån Quán Th‰ Âm BÒ Tát ma ha tát. 
Nhân Çây tôi cÛng xin h‰t lòng tán dÜÖng công ÇÙc cûa chÜ tôn Hòa ThÜ®ng, chÜ ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc 

Tæng Ni và PhÆt tº trong và ngoài nÜ§c thu¶c GHPGVNTN, Çã kÎp th©i n‡ l¿c cùng nhau quyên góp tài vÆt Ç‹ 
có phÜÖng tiŒn chia sÈ niŠm Çau thÜÖng mÃt mát cùng các nån nhân Ç¶ng ÇÃt sóng thÀn ngày 26.12.2004. 

 
ThÜa liŒt quš vÎ, 
Mùa xuân næm ƒt DÆu Ç‰n, thay m¥t H¶i ñÒng LÜ«ng ViŒn GHPGVNTN, tôi trân tr†ng gºi Ç‰n chÜ Hòa 

ThÜ®ng, chÜ ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc Tæng Ni và toàn th‹ PhÆt tº các gi§i trong và ngoài nÜ§c l©i chúc mØng næm 
m§i tÓt ÇËp nhÃt, và cÀu nguyŒn cho chúng ta luôn ÇÜ®c an trú tïnh l¥ng trong Gi§i ñÎnh TuŒ, làm ng†n häi Çæng 
soi lÓi Çi cho lÎch sº và nhân th‰. 

Næm Giáp Thân Çã Çi qua, GHPGVNTN vÅn chÜa h‰t gánh chÎu nhiŠu khó khæn kh¡c nghiŒt. Tôi và Hòa 
ThÜ®ng ViŒn TrÜªng cùng nhiŠu thành viên lãnh Çåo Giáo h¶i trong hai ViŒn vÅn còn bÎ quän ch‰ và canh gi» 
nghiêm nh¥t, không ai ÇÜ®c Çi Çâu, nghïa tình tÓi thi‹u cûa Çåo làm ngÜ©i cÛng không ÇÜ®c phép th‹ hiŒn cho 
nhau. Sinh hoåt cûa các cÃp Giáo h¶i, cÛng còn bÎ nhiŠu trª ngåi. Tuy vÆy, Giáo h¶i các cÃp cÛng Çã th¿c hiŒn 
ÇÜ®c nhiŠu PhÆt s¿ Çáng k‹ trong các lãnh v¿c tæng s¿, væn hóa, giáo døc, ho¢ng pháp và tØ thiŒn. B¢ng vào 
nh»ng thành quä khiêm tÓn, tôi lÃy làm hoan h› và xin tán dÜÖng công ÇÙc PhÆt s¿ cûa các cÃp Giáo H¶i, cûa 
chÜ tôn Hòa ThÜ®ng, ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc Tæng Ni và toàn th‹ nam n» CÜ sï PhÆt tº trong cÛng nhÜ ngoài 
nÜ§c Çã kiên trì hành hoåt, Çóng góp công sÙc vào s¿ nghiŒp phøng s¿ Chánh pháp và Giáo h¶i trong giai Çoån 
khó khæn này. 
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M¥c dÀu Giáo H¶i còn chÎu nhiŠu bÙc bách, nhÜng b¢ng BÒ ñŠ tâm kiên cÓ, BÒ ñŠ hånh v»ng bŠn và BÒ ñŠ 
nguyŒn r¶ng l§n, chúng ta tin tÜªng r¢ng, chÜ PhÆt, liŒt T°, chÜ BÒ Tát tùng ÇÎa dõng xuÃt, và chÜ h¶ pháp thiŒn 
thÀn, së h¶ trì cho tÃt cä chúng ta khä næng chuy‹n hóa nh»ng khó khæn thành thuÆn l®i, tåo nên m¶t mùa xuân 
Di L¥c, tÕa rång nø cÜ©i h› xä bao dung và an låc. 

 
ThÜa liŒt quš vÎ, 
Nhân Çây, tôi thÃy cÀn ti‰p tøc kh£ng ÇÎnh r¢ng, GHPGVNTN, trong quá khÙ, hiŒn tåi hay mai sau cÛng vÆy, 

không tranh giành bÃt cÙ giá trÎ th‰ tøc nào cûa bÃt cÙ ai ngay cä trong các th©i kÿ PhÆt Giáo ViŒt Nam c¿c 
thÎnh nhÃt. Giáo h¶i chúng ta trÜ§c sau chÌ là k‰ thØa s¿ nghiŒp giác ng¶ giäi thoát cûa chÜ PhÆt và LÎch Çåi T° 
SÜ; Tæng sï PhÆt Giáo ViŒt Nam là sÙ giä NhÜ Lai, thØa t¿ chánh pháp xä thân công bÓ lš tÜªng TØ Bi Trí TuŒ 
và Hùng L¿c cûa ñÙc Th‰ Tôn Ç‰n v§i Dân T¶c và loài ngÜ©i. 

PhÆt giáo Çã có m¥t trên quê hÜÖng ViŒt Nam ngót hai ngàn næm lÎch sº truyŠn thØa, cùng chung cänh thÎnh 
suy vui buÒn v§i dân t¶c và hành Ç¶ng cÛng vì lš tÜªng an låc hånh phúc Çích th¿c cûa Dân T¶c. Th‰ nhÜng, ba 
mÜÖi næm qua, trong khi kh¡p các Châu løc trên th‰ gi§i, GHPGVNTN càng ÇÜ®c nª r¶ thæng hoa thì, ª ngay 
trên quê hÜÖng ViŒt Nam, Giáo H¶i chúng ta låi bÎ khûng bÓ Çàn áp khÓc liŒt, tÜªng chØng nhÜ không gÜ®ng 
dÆy ÇÜ®c. NhÜng Giáo H¶i không nh»ng Çã không mai m¶t cùng næm tháng, mà trái låi càng ÇÜ®c kh£ng ÇÎnh 
m¶t cách kiên cÓ trong lòng ngÜ©i và tÒn tåi vïnh h¢ng trong måch nguÒn tâm linh cûa nh»ng ngÜ©i con PhÆt 
chân chính hi‰u Çåo. 

Bao nhiêu næm tháng Giáo H¶i chúng ta Çã phäi chÎu nhiŠu áp bÙc gian kh° Ç‹ gi» v»ng giŠng mÓi cûa Çåo; 
tuy nhiên Ç‰n Çây chÜa h£n Çã h‰t, mà Çôi khi còn l¡m gian truân. Con ÇÜ©ng "giäi trØ pháp nån" phía trÜ§c còn 
dài và l¡m nhiêu khê. Tôi khuyên tÃt cä ai nÃy r¢ng, càng g¥p khó khæn chúng ta càng trÜªng thành trong tinh 
thÀn "thû chí phøng Çåo" thì Çåo Ãy cao sâu. Càng g¥p gian nan chúng ta càng tøng Ç†c và th¿c tÆp l©i PhÆt dåy 
"hãy lÃy ma quân làm Çåo bån, lÃy nghÎch cänh làm phÜÖng tiŒn thành t¿u s¿ nghiŒp l®i sinh, xem l®i danh và 
ân sûng nhÜ Çôi dép bÕ". HÖn bao gi© h‰t chúng ta hãy mª r¶ng lòng thÜÖng yêu nhau, Çùm b†c nhau, Çoàn tø 
bên nhau, k‰t thành khÓi Kim cÜÖng bÃt hoåi, vÜ®t thoát m†i trª l¿c ngoåi tåi, cùng nhau xây d¿ng låi ngôi nhà 
PhÆt giáo mà ngót 30 næm nay Çã bÎ Çánh phá tÆn gÓc rÍ, nhÜng nhÃt ÇÎnh së không bÎ xói mòn. 

B¢ng lš tÜªng cao cä, lÆp trÜ©ng kiên ÇÎnh minh båch và tinh thÀn vÎ tha vong k›, Tæng Ni PhÆt Tº ViŒt Nam 
trong nÜ§c cÛng nhÜ ngoài nÜ§c, muôn ngÜ©i nhÜ m¶t, hãy n‡ l¿c phøng s¿ ñåo Pháp và Dân T¶c b¢ng cách 
th‹ hiŒn tinh thÀn vô úy, kiên trì chÎu Ç¿ng, không chùn bÜ§c trÜ§c m†i nguy nan thº thách, nêu cao công lš, 
th¡p sáng ng†n Çèn chánh pháp Ç‹ chÙng minh cho lÎch sº và th‰ gi§i loài ngÜ©i thÃy r¢ng, cái chân cái thiŒn 
luôn luôn là cái tÒn tåi vïnh h¢ng v§i loài ngÜ©i ti‰n b¶, bi‰t yêu chu¶ng công b¢ng và nhân phÄm. 

ChÜ T° thÜ©ng dåy, muÓn an thân lÆp mŒnh thì không gì hÖn là cÙ nh¡m ngay "våc sôi lò lºa" mà Än trÓn. 
Trong lò lºa Ãy, diŒu kÿ thay, m¶t s§m mùa xuân chúng ta ch®t thÃy bØng nª nh»ng Çóa sen còn Ç†ng nÜ§c nhÕ 
gi†t: 

 
"Ng†c phÀn sÖn thÜ®ng s¡c thÜ©ng nhuÆn 
Liên phát lô trung thÃp vÎ càn" 
(Trên núi ng†c thiêu màu vÅn th¡m 
Trong lò sen nª s¡c còn tÜÖi). 
 
Trong tinh thÀn Çó, trÜ§c thŠm næm m§i, tôi xin cÀu nguyŒn Tam Bäo gia h¶ ChÜ Tôn Hòa ThÜ®ng, chÜ 

ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc Tæng Ni và toàn th‹ PhÆt tº m¶t mùa xuân m§i tín tâm kiên cÓ vån s¿ cát tÜ©ng và thành 
t¿u nhiŠu PhÆt s¿ m§i. 

 
Nam Mô ñÜÖng Lai Hå Sanh Di L¥c Tôn PhÆt 

 
Tu viŒn Nguyên ThiŠu, ngày 10.01.2005 
ñŒ TÙ Tæng ThÓng GHPGVNTN 
 
Tÿ Kheo Thích HuyŠn Quang 
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Tôn Giáo 
 

TÆp ñåi ThØa 
TÜ§ng LuÆn 

Quy‹n hå 
 

- ñåi Chánh Tân Tu ñåi Tång Kinh, Quy‹n 32 thu¶c LuÆn 
TÆp B¶ Toàn. ThÙ t¿ Kinh Væn sÓ 1637, tØ trang 145 Ç‰n 150. 
Giác Ki‰t TÜ©ng BÒ Tát tåo Tây Thiên dÎch kinh.  

- Tam Tång Triêu Phøng ñåi Phu ThÙc Quang Løc Khanh 
TruyŠn Pháp ñåi SÜ S¡c Tº ThÀn Thí H¶ phøng chi‰u Vua dÎch 
tØ ch» Phån sang ch» Hán. 

- Sa Môn Thích NhÜ ñi‹n, PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên Giác, 
ñÙc quÓc, dÎch tØ ch» Hán sang ti‰ng ViŒt tåi Tu ViŒn ña Bäo, 
Úc ñåi L®i, tØ ngày 28 tháng 12 næm 2003, cùng v§i s¿ tr® dÎch 

cûa Tÿ Kheo Thích ñÒng Væn, Tÿ Kheo Thích Hånh Gi§i. 
 

� 
 

åi n»a nói vŠ Thánh ñ‰ tÙc là TÙ DiŒu ñ‰. ñó là 
Kh°, TÆp, DiŒt và ñåo. Ÿ Çây kh° thánh Ç‰ nghïa là 

uÄn và tÜ§ng Çiên Çäo lÃy thánh pháp làm tánh. TÆp thánh 
Ç‰ theo Çó mà nói kh° là do vô minh, hành và phiŠn não 
nghiŒp, tÆp h†p låi làm duyên mà sanh và kh° làm cái tánh 
cûa nhÖn. DiŒt thánh Ç‰ nghïa là tÃt cä pháp nhÜ thÆt vô 
phân biŒt, vô sanh tÜ§ng làm tánh. Th‰ gian si ám là ÇÓi trÎ 
cûa diŒt Ç‹ chÙng quä. ñåo thánh Ç‰ nghïa là th£ng t§i BÒ 
ñŠ, tØ tâm và pháp cùng v§i pháp niŒm xÙ. T°ng lÜ®c mà 
nói Çây là các Thánh ñ‰, ª nÖi tÃt cä pháp bình Ç£ng mà 
duyên theo. NhÜ vÆy lÜ®c nói TÙ Thánh ñ‰. 

Nói tïnh l¿ tÙc là 4 tïnh l¿. Nghïa là lìa sanh h› låc tên g†i 
là sÖ tïnh l¿. ñÎnh sanh h› låc g†i là ÇŒ nhÎ tïnh l¿. Ly h› diŒu 
låc g†i là ÇŒ tam tïnh l¿. Xä niŒm thanh tÎnh g†i là ÇŒ tÙ tïnh 
l¿. NhÜ th‰ 4 loåi ÇŠu có tÜ§ng yên l¥ng. Døc gi§i và tham 
tâm ch£ng lÜu Ç¶ng. Nên g†i là tïnh l¿, mà chÜ BÒ Tát låi 
ch£ng Ç¡m trÜ§c và các låi tïnh l¿, liŠn ch£ng r©i bÕ chúng 
sanh, viên mãn BÒ Tát Çåo pháp, thành t¿u vô lÜ®ng hånh. 
NhÜ th‰ lÜ®c nói tên là 4 tïnh l¿. 

G†i là Vô LÜ®ng Hành, tÙc có 4 vô lÜ®ng hành. Nghïa là 
tØ, bi, h›, xä. Ÿ Çây 4 loåi ÇŠu duyên nÖi vô lÜ®ng chúng 
sanh mà làm cänh gi§i vÆy.  

Trong nÀy tØ vô lÜ®ng hành có nghïa là cùng tÃt cä 
chúng sanh tÃt cánh l®i låc. Hay tu các hành mà lìa các 
tÜ§ng. Xa r©i phiŠn não, thuÆn theo con ÇÜ©ng BÒ Tát.  

Bi vô lÜ®ng hành có nghïa là ch£ng làm cho chúng sanh 
có m¶t s¿ kh°. Bi nÀy có nghïa là hay ÇÓi trÎ v§i não håi 
ch£ng khªi làm tánh.  

H› vô lÜ®ng hành  có nghïa là chÙng tÃt cä pháp vô ngã 
bình Ç£ng. Hay thí cho các thiŒn trø BÒ ñŠ tâm. R¶ng vì l®i 
låc tÃt cä chúng sanh. PhÜÖng tiŒn làm cho viŒc làm sanh ra 
niŠm vui và làm tÜªng th† vui. 

Xä vô lÜ®ng hành nghïa là ª nÖi 3 phân biŒt bình Ç£ng 
mà khªi lên s¿ cÙu giúp chúng sanh m¶t cách r¶ng l§n. 

Ÿ nÖi Tam Ma ñÎa låc mà ch£ng Ç¡m nhiÍm. Ÿ Çây có 
th‹ ÇÓi trÎ v§i buông lung sai quÃy. Tâm Ãy trø vào nÖi thÆt 
tÜ§ng. NhÜ hay ÇiŠu phøc th‰ gian tÃt cä nh»ng tÜ§ng chÃp 
và tâm nÀy có th‹ an trø tïnh l¿. Ÿ nÖi s¡c tÜªng ÇÓi trÎ låi v§i 

thÆt pháp. Låi nÖi vô lÜ®ng pháp môn ÇÜ®c pháp bình Ç£ng. 
Trø pháp vô ngã, nhÜ lš mà chÙng. Thu hoåch tÃt cä bình 
Ç£ng låc pháp. Có tên là T¿ Tåi TÓi Th¡ng sª Ç¡c. NhÜ th‰ 
lÜ®c nói vŠ TÙ Vô LÜ®ng Hành. 

G†i là Vô S¡c ñ£ng Chí ª Çây có 4. Nghïa là không vô 
biên xÙ cho Ç‰n phi phi tÜªng xÙ. Ÿ Çây không vô biên xÙ 
v.v... Nghïa là lìa các loåi s¡c ÇÓi v§i ngoåi tÜªng. Quán vô 
biên không mà làm tÜÖng Üng. Xä các tÜ§ng, tâm trø m¶t 
cänh. Låi n»a thÙc vô biên xÙ v.v... vô sª h»u xÙ... phi tÜªng 
phi phi tÜªng xÙ... NhÜ th‰ tÃt cä ÇŠu tÎch tïnh hành nhÜ sÖ 
tÜÖng Üng. Quán tÜ§ng vô tham mà làm sª duyên, trØ phøc 
quán sát, không Ç¡m trÜ§c, không nghi ngåi. NhÜ nÖi tÓi 
thÜ®ng vô tÜ§ng sanh ra. NhÜ th‰ lÜ®c nói tÙ vô s¡c v.v... 

Nói là giäi thoát tÙc là giäi thoát. Nghïa là bên trong thì 
quán h»u s¡c và bên ngoài thì quán giäi thoát cho Ç‰n diŒt 
th† tÜªng giäi thoát. Ÿ nÖi Çây sÖ giäi thoát nghïa là bên 
trong có s¡c tÜªng, lìa s¡c thân bên ngoài. Nên g†i là quán 
s¡c bên trong và giäi thoát s¡c bên ngoài. Låi n»a nhÜ hành 
tÜ§ng nÀy bên trong không có s¡c tÜ§ng, bên ngoài thì lìa 
s¡c thân. Cho nên có tên là n¶i vô s¡c quán, ngoåi s¡c giäi 
thoát. 

Låi n»a nÖi s¡c và thanh tÎnh trø vô tham hånh, nên có 
tên là tÎnh giäi thoát. 

Låi n»a không vô biên xÙ giäi thoát, thÙc vô biên xÙ giäi 
thoát, vô sª h»u xÙ giäi thoát, phi tÜªng phi phi tÜªng xÙ giäi 
thoát. NhÜ th‰ 4 vô s¡c xÙ giäi thoát. TÃt cä ÇŠu nhÜ hành 
tÜ§ng trø nhÜ thÆt quán. 

Låi n»a diŒt th† tÜªng giäi thoát hành tÜ§ng nên bi‰t nhÜ 
th‰ lÜ®c nói vŠ tám giäi thoát. 

G†i Tam Ma Bát ñ‹ nghïa là muÓn ª nÖi không, vô biên 
xÙ kia cùng v§i Tam Ma Bát ñ‹. TrÜ§c tiên phäi diŒt các 
hành tÜ§ng. Trø pháp t¿ tánh bình Ç£ng tÎch tïnh. Sau Çó 
m§i an trø nÖi Tam Ma Bát ñ‹ (Samapatti: ThiŠn ÇÎnh). Tên 
nÀy trÜ§c g†i là hành. Låi n»a nên bi‰t, 4 vô s¡c v.v... và diŒt 
tÆn mà các BÒ Tát ª nÖi Måo Lí Gi§i ña VÎ vào SÜ Tº Du Hí 
Tam Ma ñÎa, hiŒn tiŠn mà quán, ch£ng làm phi Tam Ma TÜ 
ña tâm gián Çoån. Låi cÛng ch£ng làm cho sÖ tïnh l¿ Ãy gián 
Çoån. S¿ diŒt tÆn nÀy là tÜ§ng vô Ç¶ng. Ÿ nÖi Tam Ma Bát 
ñ‹ nÀy, tåi sao lÀn lÜ®t nhÜ th‰? Nghïa là thành thøc chúng 
sanh nhÜ Üng sª quán thÙ l§p nhÜ th‰. Låi phäi nên bi‰t: 
ñây tÙc là cºa ngõ tÓi thÜ®ng låc, giúp cho kÈ vui rÒi bi‰t 
r¢ng ngã là không thÆt. Ngã không thÆt cho nên t¿ tâm tÎch 
tïnh. Nên tu tÆp các thÀn thông Ba La MÆt ña. TÃt cä th¡ng 
huŒ sª quán nhÜ thÆt tØ Çó xuÃt sanh. Ÿ Çây lÜ®c nói tÃt cä 
các Pháp tÜ§ng. 

G†i giäi thoát môn Çó là 3 cºa giäi thoát. Nghïa là không, 
vô tÜ§ng, vô nguyŒn. Ÿ trong nÀy không, giäi thoát môn là 
ho¥c ngÜ©i, ho¥c pháp các uÄn và s¿ lìa tÜ§ng phân biŒt, 
mà uÄn kia ho¥c nhiÍm ho¥c såch. Ÿ nÖi tÜ§ng phân biŒt Çó 
tÃt cánh vô tánh. Ÿ nÖi pháp không,lìa tÜ§ng thû xä, mà 
ch£ng nhiÍm, lÃy trí nhÜ thÆt làm ÇÓi trÎ. 

Vô tÜ§ng giäi thoát môn nghïa là uÄn ÇŠu tÃt cánh vô 
tÜ§ng. Do vô tÜ§ng mà thû ch£ng th‹ ÇÜ®c. Trí vô nhiÍm kia 
lÃy nhÜ thÆt ÇÓi trÎ ch£ng tham trÜ§c v§i các tÜ§ng. 

Vô nguyŒn giäi thoát môn có nghïa là tÃt cä thanh tÎnh 
giäi thoát môn, uÄn, xÙ, gi§i v.v... cùng Ba La MÆt ña viên 
mãn th¡ng hånh tÓi thÜ®ng tÃt cä tÜ§ng ÇŠu nhÜ thÆt trí. NhÜ 
thÆt xuÃt sanh hiŒn tiŠn bình Ç£ng, lìa các s¿ chÃp thû, 
nguyŒn tâm ÇÜ®c vui. NhÜ th‰ ª Çây lÜ®c nói vŠ 3 giäi thoát 
môn. 

G†i là thÀn thông, có 6 loåi. ñó là Thiên Nhãn Thông cho 
Ç‰n LÆu TÆn Thông. Ÿ Çây Thiên Nhãn Thông nghïa là các 
s¡c tÜ§ng chánh quán không ngåi, tÓi th¡ng thanh tÎnh. 

L 
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Thiên Nhï Thông nghïa là tÃt cä âm thanh có th‹ nghe 
ÇÜ®c m¶t cách thanh tÎnh. 

Tha Tâm Thông có nghïa là tÃt cä hành tÜ§ng cûa tâm 
khác ÇŠu có th‹ bi‰t nhÜ thÆt. 

Túc MŒnh Thông nghïa là bi‰t ÇÜ®c quá khÙ cûa mình và 
cûa ngÜ©i khác nh»ng s¿ kiŒn sai biŒt trong quá khÙ, có th‹ 
nh§ låi ÇÜ®c. 

ThÀn Túc Thông có 3 loåi: ñó là °n hi‹n t¿ tåi, tùy theo 
các th‰ gi§i mà hiŒn thân nhiŠu loåi, ª nÖi hÜ không qua låi 
ch£ng ngåi. Tùy theo Çó mà thay Ç°i, Ç‹ hiŒn thân. NhÜ th‰ 
mà Ùng hiŒn, ch£ng hiŒn tÜ§ng nÖi thân mà dùng Ç‰n thÀn 
thông. 

LÆu TÆn Thông có nghïa là vô minh, tham và phiŠn não. 
Tên Ãy g†i là lÆu, dùng trí Ç‹ Çoån trØ Çi, tên g†i là LÆu TÆn. 

NhÜ th‰ Çó là nh»ng løc thông tÓi th¡ng. An trø nÖi BÒ 
ñŠ tâm, lìa hí luÆn. ñó là s¿ th¡ng thÜ®ng sª tu cûa các BÒ 
Tát, không cùng tÃt cä con ÇÜ©ng Thanh Væn, ÇÀy Çû vô 
tÜ§ng, vô phát ng¶ tánh. ñó là các Ba La MÆt ña bình Ç£ng 
Çåo hånh. Hay nhi‰p tÃt cä nh»ng pháp tu, tÃt cä nguyŒn 
l¿c, tÃt cä tÜ§ng vÆy. DÛng mãnh tinh tÃn mà làm kÈ dÅn 
ÇÜ©ng. An trø tÓi thÜ®ng thanh tÎnh tâm và tánh cûa cänh. 
S¿ an °n ÇÀu cÛng nhÜ tên g†i Çúng nghïa tùy Ùng sai biŒt. 
Vô biên hành tÜ§ng t°ng lÜ®c nÖi Çây. Tam Ma ñà Da ª yên 
nÖi Çó vÆy. NhÜ th‰ nói lÜ®c vŠ sáu phép thÀn thông. 

ñà La Ni g†i là tÃt cä tÜ§ng và tÃt cä pháp. TÃt cä pháp 
tánh tùy Ùng t°ng nhi‰p. Nghe tên tu°i, câu væn làm các 
tÜ§ng cûa š nghïa. NÖi Çó có nhiŠu niŒm, nhiŠu s¿ biŒn tài 
và cùng cûa Tam Ma ñÎa. NÖi kia ch£ng có tÜ§ng bi‰t mà 
hay chÙng Ç¡c, ÇÓi trÎ v§i tÜ§ng có, có tâm nghi ngåi. ñó là 
vô thÜ®ng BÒ ñŠ, tÓi th¡ng sª Ç¡c ñà La Ni môn, mà ª nÖi 
kia tÃt cä Tam Ma ñÎa ñà La Ni liŠn chÙng nhÆp vào Kim 
Cang Dø ñÎnh hiŒn tiŠn. TÙc tÃt cä tÜ§ng ph° bi‰n bình 
Ç£ng. NhÆp vô tÜªng trí, chÖn thÆt mà chÙng. TÃt cä nh»ng 
loåi Çã huân tÆp, tÃt cä ÇŠu xä bÕ, bi‰t quán bình Ç£ng, Çåi 
bi tÜÖng Üng. Kiên cÓ mà làm nÖi các pháp tánh, nhÜ thÆt 
giäi thoát. Ÿ yên nÖi Th¡ng Báo hiŒn tiŠn bình Ç£ng. Sanh 
vào nÖi nhÜ thÆt cûa ñåi Viên Cänh Trí. TÃt cä các nguyŒn 
l¿c ÇŠu viên mãn. NhÜ th‰ lÜ®c nói vŠ ñà La Ni. 

G†i là l¿c tÙc là PhÆt ThÆp L¿c. Có nghïa là xÙ phi xÙ trí 
l¿c Ç‰n lÆu tÆn trí l¿c. Ÿ Çây xÙ phi xÙ trí l¿c nghïa là ª nÖi 
tÃt cä xÙ, nhÖn quä quy‰t ÇÎnh, bÃt quy‰t ÇÎnh ÇŠu bi‰t nhÜ 
thÆt trí. Ho¥c PhÆt, ho¥c Phåm VÜÖng, ho¥c Chuy‹n Luân 
Thánh VÜÖng. TÃt cä h† ÇŠu chÙng ÇÜ®c Th¡ng Báo Quy‰t 
ñÎnh. Nên tên g†i là xÙ. Còn ch£ng phäi xÙ kia nghïa là nhÖn 
quä ch£ng quy‰t ÇÎnh và bi‰t ÇÜ®c hành tÜ§ng. NghiŒp báo 
trí l¿c nghïa là các chúng sanh làm nên thiŒn nghiŒp và ác 
nghiŒp sanh vào ÇÜ©ng lành, ÇÜ©ng d». Nh»ng nghiŒp báo 
nÀy bi‰t nhÜ thÆt, bi‰t nhiŠu loåi cänh gi§i, bi‰t l¿c Ãy. Nghïa 
là các chúng sanh nÖi các ÇÜ©ng sai biŒt ÇŠu bi‰t nhÜ thÆt 
vÆy. NhiŠu loåi Th¡ng Giäi Trí L¿c nghïa là các Thanh Væn 
và ª nÖi các pháp khªi lên nhiŠu loåi th¡ng giäi, lìa các pháp 
nhiÍm Ç‰n tÜ§ng tÎch tïnh. NhÜ th‰ các trí bi‰t nhÜ thÆt. Rõ 
ràng các cæn trí l¿c nghïa là các chúng sanh tin và nhiŠu gÓc 
gác sai biŒt nhÜ th‰ mà thÆt trí. 

Ch£ng nh»ng ÇÎnh trí l¿c nghïa là tïnh l¿ ÇÀu và Tam Ma 
ñÎa Tam Ma Bát ñ‹ nhÜ tên, nhÜ š nghïa, có rÃt nhiŠu hành 
tÜ§ng, bi‰t nhÜ thÆt trí. 

Chí xÙ Çåo trí l¿c có 2 loåi. ñó là phi ác låc Çåo ÇÙc tÙc 
vô minh và khä ái låc Çåo nghïa là tÎch diŒt, mà s¿ diŒt kia 
nghïa là Thanh Væn, Duyên Giác cùng các BÒ Tát chÙng 
ÇÜ®c sai biŒt trí và bi‰t ÇÜ®c nhÜ thÆt. 

Sanh DiŒt Trí L¿c nghïa là các chúng sanh nhiŠu lÀn 
sanh diŒt bi‰t ÇÜ®c nhÜ thÆt trí. 

Túc Trø Tùy MŒnh Trí L¿c nghïa là viŒc trong quá khÙ 
nh§ nghï nhÜ thÆt. 

LÆu TÆn Trí L¿c nghïa là PhÆt, Th‰ Tôn, ñåi Viên Cänh 
Trí, T¿ Tánh Quán Sát, lìa tÃt cä nh»ng chÜ§ng nhiÍm phân 
biŒt bình Ç£ng. NhÜ th‰ xÙ, phi xÙ và các l¿c. NhÜ Lai Çã 
chÙng các du hí thÀn thông vÆy. Nh»ng l¿c nhÜ th‰ ÇŠu ÇÀy 
Çû. TÙc tÃt cä pháp thæng thÜ®ng sª quán. NhÜ th‰ nói lÜ®c, 
có tên là thÆp l¿c. 

Nói vô úy tÙc có 4 loåi. ñó là nhÙt thi‰t trí vô úy, lÆu tÆn 
vô úy, thuy‰t chÙng Çåo vô úy, và xuÃt kh° Çåo vô úy. NhÜ 
th‰ ho¥c khác, ho¥c ch£ng khác. Có nÖi tÃt vô sª Ç¡c, vô úy 
t¿ tåi. TÃt cä 4 loåi ÇÀy Çû, dùng trí bình Ç£ng tánh mà quán. 
NhÜ š bäo, tùy š chúng sanh, ph° bi‰n bình Ç£ng, pháp nÀy 
cÛng låi nhÜ vÆy. Ngã tÜ§ng thanh tÎnh lìa nh»ng s¿ kh°, nhÜ 
th‰ lÜ®c nói 4 s¿ vô úy. 

G†i là vô ngåi giäi thoát nghïa là nói pháp låc và biŒn tài. 
Trong nÀy š nghïa cûa vô ngåi giäi nghïa là tÃt cä chúng 
sanh ÇŠu vô ngã tÜ§ng, lÃy trí tuŒ vi diŒu bình Ç£ng mà 
quán. 

Pháp vô ngåi giäi nghïa là tùy theo các tÜ§ng bi‰t ÇÜ®c 
các pháp, trí quán bình Ç£ng. 

Låi thuy‰t vô ngåi giäi nghïa là vô biên pháp môn tùy Ùng 
phân biŒt, thông Çåt vô tÜ§ng. NhÜ th‰ cùng tÃt cä các pháp 
tæng thÜ®ng tÜÖng Üng. TÃt cä ÇŠu nhi‰p hóa nh»ng ngu si 
kia và làm cho ÇÜ®c ÇiŠu phøc an trø nÖi các pháp, lìa tÜ§ng, 
bình Ç£ng vÆy. TÃt cä 4 loåi nÀy ÇŠu dùng DiŒu Quan Sát 
Trí mà quán. NhÜ th‰ ª Çây nói lÜ®c vŠ 4 vô ngåi giäi. 

G†i ñåi TØ ñåi Bi ª nÖi Çây. TØ có nghïa là làm cho 
chúng sanh vui. Trø tâm ª nÖi tÎch tïnh, ch£ng có tÜ§ng phát 
ng¶. R¶ng rãi tÓi th¡ng, lìa tÜ§ng, bình Ç£ng. Bi có nghïa là 
loåi trØ s¿ kh°. Nghïa là hay ÇiŠu phøc nh»ng viŒc khó, 
ch£ng bÕ chúng sanh, lìa các tÜ§ng có. Cä hai nÀy ÇŠu lÃy 
Thành Sª Tác Trí mà quán. Ÿ Çây xin lÜ®c b§t vŠ ñåi TØ, 
ñåi Bi. 

G†i PhÆt bÃt c¶ng pháp tÙc là 18 pháp bÃt c¶ng. Nghïa 
là NhÜ Lai thân ch£ng mÃt cho Ç‰n HiŒn Tåi Tri Ki‰n vô 
trÜ§c vô ngåi. 

Ÿ Çây ÇiŠu ÇÀu tiên là ch£ng mÃt thân NhÜ Lai, ch£ng có 
mŒt nh†c, lìa thân nhÜ th‰. Cho nên NhÜ Lai là ch£ng mÃt, 
ch£ng phäi ái ng», lìa l©i nói vÆy. Ý cûa NhÜ Lai không mÃt, 
ch£ng có mÃt niŒm, lìa š vÆy. NhÜ th‰ 3 nghiŒp làm cho kÈ 
ngu si sanh tÎnh tín vÆy. Ch£ng khác tÜªng tâm ª nÖi tÃt cä 
chúng sanh trø tâm bình Ç£ng, ch£ng có bÃt ÇÎnh tâm. Vì 
muÓn làm cho chúng sanh ngu si kia trØ ÇÜ®c tÜ§ng tán 
loån. 

Vô bÃt trí xä tâm nghïa là tÃt cä các chúng sanh viŒc 
ch£ng có, không bi‰t mà bÕ. Ÿ Çây có 6 phép. Nghïa là së 
sanh vào tæng thÜ®ng gi§i h†c cùng v§i vô trø Ni‰t Bàn mà 
làm nhÖn vÆy. Lòng tin không giäm có nghïa là ch£ng trø ª 
nÖi Ni‰t Bàn, ch£ng mÃt lòng tin. 

Døc vô giäm nghïa là ch£ng trø nÖi Ni‰t Bàn, ch£ng bÎ ái 
trÜ§c vÆy. 

Tinh tÃn vô giám nghïa là ª nÖi l®i cûa Ç©i sÓng và viŒc 
làm ch£ng phäi trø. 

HuŒ vô giäm nghïa là tÃt cánh nÖi th‰ gian, trÜªng dÜ«ng 
chúng sanh, ch£ng thông Çåt vÆy. 

Giäi thoát vô giäm nghïa là ch£ng chÃp Thanh Væn và 
tÜ§ng Ni‰t Bàn. 

Giäi thoát tri ki‰n vô giäm là làm l®i cho chúng sanh, hay 
bi‰t phá tÜ§ng hš luÆn làm cho tÃt cä chúng sanh m‡i m‡i 
bình Ç£ng và chÙng Ç¡c vô thÜ®ng Ni‰t Bàn. ñây là 6 pháp 
mà nÖi tæng thÜ®ng ÇÎnh h†c kia së sanh vào vÆy, cÛng 
ch£ng trø nÖi Ni‰t Bàn mà cÛng do duyên vÆy. Thân nghiŒp 
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tùy theo trí huŒ cûa hành giä. Nghïa là tÃt cä xÙ ho¥c Ç¶ng, 
ho¥c dØng tÜ§ng kinh hành, thÜ©ng cùng v§i trí tuŒ mà cùng 
tÜÖng Üng. Cho nên trí huŒ là kÈ dÅn ÇÜ©ng. 

Ng» nghiŒp tùy trí huŒ hành. Nghïa là tÃt cä l©i nói lìa s¿ 
hÜ v†ng phân biŒt thÜ©ng cùng v§i trí tuŒ tÜÖng Üng. Nghïa 
là trí huŒ làm kÈ dÅn ÇÜ©ng. 

Ý nghiŒp tùy trí huŒ hành nghïa là nÖi chúng sanh trø 
tâm bình Ç£ng, tùy theo s¿ l®i ích ch£ng có sai biŒt. ThÜ©ng 
cùng v§i trí huŒ mà tÜÖng Üng. Cho nên trí huŒ là kÈ dÅn 
ÇÜ©ng. 

Quá khÙ tri ki‰n vô trÜ§c vô ngåi nghïa là bên trong 
ch£ng có tánh, tên g†i là vô trÜ§c. Bên ngoài lìa các s¿ c¶t 
trói g†i là vô ngåi. Ÿ nÖi tÃt cä các pháp trong quá khÙ, bình 
Ç£ng tÃt bi‰t, phá tÜ§ng hš luÆn. 

VÎ lai tri ki‰n vô trÜ§c vô ngåi nghïa là ª vÎ lai tÃt cä pháp 
bình Ç£ng tÃt tri, phá tÜ§ng hš luÆn. 

HiŒn tåi tri ki‰n vô trÜ§c vô ngåi nghïa là hiŒn tåi tÃt cä 
pháp bình Ç£ng tÃt tri, phá tÜ§ng hš luÆn. ñây là 6 pháp mà 
tæng thÜ®ng huŒ h†c kia ÇÜ®c xuÃt sanh vÆy. Các pháp nÀy 
chÌ có PhÆt NhÜ Lai m§i ÇÀy Çû, thành t¿u vô thÜ®ng th¡ng 
tri. Vì l®i ích chúng sanh và tùy theo chúng sanh mà chuy‹n, 
ch£ng cùng v§i tÃt cä Thanh Væn mà có. Pháp gi§i thanh 
tÎnh trí tØ Çây mà sanh. NhÜ th‰ lÜ®c nói 18 pháp bÃt công 
vÆy. 

Thanh Væn quä tÙc là 4 quä Thanh Væn. ñó là Tu ñà 
Hoàn cho Ç‰n A La Hán. 

Ÿ Çây Tu ñà Hoàn là xa r©i s¿ kh°, hân hoan vui vÈ. Tùy 
theo Çoån trØ nh»ng phiŠn não 7 lÀn sanh tº, thÃy ÇÜ®c 
chân lš cûa s¿ kh° mà ng¶ r¢ng con ngÜ©i vô ngã chÌ hÜ§ng 
th£ng Ç‰n Ni‰t Bàn. 

TÜ ñà Hàm là lìa kh° ÇÜ®c vui. Tùy theo s¿ Çoån diŒt và 
trØ khº các phiŠn não. Còn m¶t lÀn Ç‰n th‰ gi§i nÀy, thÃy 
chÖn lš cûa s¿ kh° mà hi‹u ngÜ©i vô ngã, th£ng Ç‰n Ni‰t 
Bàn. 

A Na Hàm là kÈ lìa kh° ÇÜ®c vui. Ch£ng ª nÖi døc gi§i 
mà có th‹ Çoån ÇÜ®c phiŠn não, ch£ng muÓn trª låi cõi døc 
gi§i mà muÓn ª cõi s¡c và vô s¡c gi§i. Tùy theo phÜÖng tiŒn 
thÃy ÇÜ®c giäi thoát qua chân lš cûa s¿ kh° mà ng¶ r¢ng 
con ngÜ©i vô ngã, th£ng Ç‰n Ni‰t Bàn. 

A La Hán tÙc là xa r©i các phiŠn não cûa tam gi§i. Các 
kh° sª nhÕ nhiŒm, ng¶ ÇÜ®c lš vô ngã, tùy theo s¿ Ùng hiŒn 
giäi thoát và th£ng Ç‰n Ni‰t Bàn. NhÜ th‰ lÜ®c nói vŠ bÓn 
quä Thanh Væn. 

G†i là LiÍu Tri tÃt cä tÜ§ng nghïa là PhÆt NhÜ Lai ª nÖi 
tÃt cä tÜ§ng nhÜ thÆt mà bi‰t rõ hiŒn tiŠn bình Ç£ng. TÃt cä 
tÜ§ng tÙc là tÃt cä pháp. ChÜ PhÆt NhÜ Lai vì s¿ l®i ích cûa 
th‰ gian, tÃt cä ÇŠu hÜ§ng Ç‰n s¿ tùy thuÆn, phÜÖng tiŒn, 
ÇÜ®c ch‡ không quên mÃt mà ª nÖi tÜ§ng kiên cÓ. 

Ÿ Çây nên bi‰t  vŠ ba thân låi có tên là tÃt cä tÜ§ng. 
Pháp thân t¿ tánh thì vô ngã tri tÜ§ng. Ch£ng phân biŒt vÆy. 
Báo thân là tÓi th¡ng tÜ§ng. TÙc tÃt cä tÜªng tri sª y tánh. 
Hóa thân Ç‹ làm nh»ng công viŒc ª tÃt cä nÖi nhÜ Ùng hiŒn 
hóa mà chÌ bày vÆy. Låi n»a tÃt cä các tÜ§ng tùy r¢ng bi‰t 
nhÜng không phân biŒt. Vì s¿ l®i ích chúng sanh mà tùy Çó 
Ùng hiŒn, theo Çó mà làm. ñó là tÜ§ng tÎch diŒt ch£ng duyên 
vào t¿ tánh, tÃt cä bình Ç£ng. Cho Ç‰n uÄn và tÃt cä tÜ§ng 
ÇŠu låi vô biên. Ho¥c ª nÖi tam gi§i, ho¥c xuÃt ly tam gi§i 
nên nhÜ thÆt mà bi‰t các tÜ§ng ÇŠu ch£ng th‹ ÇÜ®c. NhÜ th‰ 
g†i là liÍu tri nhÙt thi‰t tÜ§ng. 

G†i là ChÖn NhÜ, tÙc là tÃt cä pháp t¿ tánh lìa s¿ thû xä. 
Ho¥c kÈ trí, ho¥c ngÜ©i ngu, ho¥c s¡c, ho¥c tâm, trø ª nÖi 
bình Ç£ng tánh, lìa hÜ v†ng, vô phân biŒt. ñây tên g†i là 
ChÖn NhÜ. 

G†i th¿c t‰ tÙc là tánh BÒ ñŠ cûa tÃt nhÜ lÜ®ng nhÜ thÆt, 
lìa tÃt cä phân biŒt. Ÿ Çây nên bi‰t: NhÜ PhÆt Çã nói nÖi ngã 
uÄn và tánh tÃt cánh thì ch£ng th‹ ÇÜ®c. Låi ª nÖi kia mà 
ch£ng nói nên l©i. NhÜ th‰ g†i là thÆt t‰. 

G†i vô tÜ§ng tÙc là nói vŠ chÖn nhÜ, g†i là vô tÜ§ng, mà 
chÖn nhÜ thì tên Ãy cÛng chÌ là giä Ç‹ phân biŒt vÆy. Ÿ nÖi 
danh tØ kia cái tánh nó không th‹ nhÜ vÆy. Phäi bi‰t cái tánh 
cûa chúng ta tÙc là t¿ tánh cûa pháp. Cho nên ª trong nÀy 
ho¥c ngÜ©i, ho¥c pháp tÃt lìa các tÜ§ng mà cùng m¶t tÜ§ng. 
M¶t tÜ§ng nÀy là tÃt cä pháp ch£ng có tÜ§ng ÇÓi ngåi, lìa tÃt 
cä phân biŒt, ª nÖi tÃt cä m¶t nghïa, t¿ tánh ch£ng Ç¶ng nên 
có tên là vô tÜ§ng. 

Pháp gi§i tÙc là thÆp l¿c và quä pháp cùng v§i các nhÖn 
pháp. Cho Ç‰n tÃt cä pháp t¿ tánh nÜÖng vào. ñây tÙc là 
pháp gi§i, ª nÖi pháp gi§i nÀy xa r©i tÃt cä hÜ v†ng Çiên Çäo, 
tÜ§ng phân  biŒt v.v... Trí tuŒ sáng suÓt hiŒn tiŠn nhÜ thÆt 
chi‰u sáng, nên có tên là pháp gi§i. 

Låi n»a nên bi‰t ª Çây ChÖn NhÜ và ñåi Viên Cänh Trí 
tÙc là tÃt cä pháp ch£ng th‹ làm nên. ChÖn NhÜ kia cÛng 
không th‹ làm nên, tÙc các pháp t¿ tÜ§ng môn. 

Låi n»a nên bi‰t ª Çây ChÖn NhÜ và ThÆp L¿c kia tÃt cä 
ÇŠu lÃy ñåi Viên Cänh Trí mà quán. ThÆt t‰ kia sª chÙng và 
4 vô sª úy ÇŠu lÃy tánh trí bình Ç£ng mà quán. Vô tÜ§ng vi 
diŒu thanh tÎnh kia cùng v§i 4 vô ngåi giäi tánh ÇŠu lÃy DiŒu 
Quan sát Trí Ç‹ quán. TÃt cä các pháp chÖn thÆt cûa pháp 
gi§i ÇÜ®c chÙng là nÜÖng vào tánh và ñåi TØ ñåi Bi. TÃt cä 
ÇŠu lÃy Thành Sª Tác Trí mà quán. ñây là tÃt cä xÙ tæng 
thÜ®ng mà làm phép quán. TÃt cä ÇŠu ÇÜ®c an trø nÖi pháp 
gi§i thanh tÎnh trí. 

 
NhÜ th‰ tÃt cä pháp phäi bi‰t tÃt cä ÇŠu nhÜ vÆy. Chánh 

ng» cùng tÜÖng Üng v§i BÒ ñŠ Tâm. ñåi tØ tùy thuÆn tÃt cä 
chúng sanh. Là tÃt cä pháp bình Ç£ng, ÇÒng nhÙt duyên 
vào. TÜÖng Üng vô tÜ§ng, tÓi thÜ®ng pháp môn. TÓng nhi‰p 
Ba La MÆt ña và tÃt cä các pháp. Tùy theo Çây mà tÜÖng 
Üng v§i s¿ so sánh. S¿ tÜÖng Üng nÀy có tên tÃt cä pháp ÇŠu 
vô ngã. NgÜ©i trí nên bi‰t. PhÆt Çã thuy‰t pháp tØ cºa giäi 
thoát nhÜ thÆt sanh ra. 

 
ChÜ PhÆt trí huŒ ch£ng có trên 
Hay nói nhÖn, tánh låi vô biên 
Ÿ kia vô biên, nhÜ thÆt bi‰t 
TÃt cä tÜÖng Üng mà bi‹u thÎ 
Các cºa tÜÖng Üng hi‹n các tánh 
Tùy nghi phÜÖng tiŒn mà sanh ra 
HuŒ l§n hay làm tÃt viên thành 
Ta vì l®i låc nên Çã nói. 
 

 
TÆp Çåi thØa tÜ§ng luÆn 

Quy‹n hå h‰t 
 

DÎch xong vào ngày 29 tháng 12 næm 2003 
 

DÎch kinh công ÇÙc thÆt vô cùng 
PhÜ§c trí vô biên hÒi hÜ§ng chung 
TÃt cä chúng sanh trong pháp gi§i 

ñŠu vŠ TÎnh ñ¶ cõi låc bang 
NguyŒn Çem công ÇÙc nÀy 

HÜ§ng vŠ kh¡p tÃt cä 
ñŒ tº và chúng sanh 

ñŠu tr†n thành PhÆt Çåo. 
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� 
 

(Ti‰p theo VG 144) 
 
 

ChÜÖng I 
TØ La Mã Ç‰n cºa ngõ Tây Tång 

 
 

¥c dù Kalimpong là thÎ trÃn thuÆn l®i trong lãnh v¿c 
thÜÖng måi, nhÜng Darjeeling vÅn Çang còn là ÇÎa 

Çi‹m tÓt nhÃt Ç‹ t° chÙc các Çoàn ngÜ©i Çi buôn vào Tây 
Tång. M†i cu¶c thám hi‹m l§n nh¢m chinh phøc ÇÌnh núi 
Everest và Kanchenjunga ÇŠu b¡t ÇÀu tåi Darjeeling, nÖi có 
nhiŠu nhân viên hÜ§ng dÅn Ç¥c biŒt. Tôi g¥p m¶t thanh niên 
Tây Tång sinh sÓng tØ nhÕ tåi Çây Çã tØng ham thích Çi theo 
mÃy ngÜ©i Âu Châu giúp h† th¿c hiŒn nh»ng công trình 
thám hi‹m mà thÜ©ng có th‹ Çe d†a Ç‰n tánh mång. Anh ta 
tên Karma Pal, Ç¶i mÛ, æn m¥c theo lÓi Tây phÜÖng, nói 
ti‰ng Anh trôi chäy, và khi nào hÌ mÛi thì anh dùng khæn tay 
che låi rÃt Çúng ÇiŒu. Tôi ÇÜ®c Karma Pal tìm giúp cho m¶t 
ngÜ©i nÃu æn tên Van Tendsin và ông Tenzing là trÜªng 
Çoàn ngÜ©i du hành. Cä hai ÇŠu là nh»ng tay thiŒn nghŒ leo 
núi, Çã tØng tham d¿ các cu¶c thám hi‹m ÇÌnh Everest và 
h† ÇÜ®c s¿ gi§i thiŒu cûa Câu Låc B¶ Hy Mã Låp SÖn 
(Himalayan Club). 

 
Tôi thÃy quá khó khæn Ç‹ tìm cho ra m¶t vÎ Låt Ma có 

th‹ Çi theo giúp tôi trong viŒc tìm tòi, nghiên cÙu; và m¶t vÎ 
Låt Ma giÕi th¿c s¿ rÃt cÀn thi‰t Ç‹ mª các cánh cºa mà 
hiŒn chúng Çang còn Çóng kín. LÀn này, cÛng ông Karma 
Pal Çã mang t§i gi§i thiŒu v§i tôi Låt Ma L. Sangpo, m¶t ñåi 
sÜ tÓt nghiŒp Ti‰n sï PhÆt Giáo tåi tu viŒn Drepung là m¶t 

trong nh»ng PhÆt H†c ViŒn l§n nhÃt thu¶c phái Låt Ma Giáo 
mÛ vàng, n¢m cách xa thû Çô Låp Tát (Lhasa) khoäng vài 
d¥m. ñåi sÜ gÓc ngÜ©i Mông C°, theo Çu°i h†c vÃn tåi Tây 
Tång; Çã vi‰t m¶t vài cuÓn sách væn phåm và tu tØ h†c 
(rhetorical) cÛng nhÜ hãnh diŒn ÇÜ®c quen bi‰t nhiŠu ngÜ©i 
tåi Låp Tát. Tu°i ông tråc Ç¶ 45, ngÜ©i thÃp, g†n gàng tÜÖm 
tÃt, và ª môi trên có Ç‹ m¶t chút râu mép. Tôi nghï ñåi sÜ 
rÃt thích h®p v§i tôi vì ông là ngÜ©i có h†c thÙc, tánh tình vui 
vÈ và thành th¿c. Tôi có th‹ trä thù lao cho ông m‡i tháng 
600 rúp-pi (rupees) Ç‹ nh© ông giúp tôi trong viŒc nghiên 
cÙu. Ông thông thåo ti‰ng Hin-Çi (Hindi) cûa ƒn ñ¶, bi‰t m¶t 
ít ti‰ng Phån (Sanskrit), còn Anh væn thì ông m§i b¡t ÇÀu 
h†c theo phÜÖng pháp riêng cûa ông là cÓ g¡ng tÆp nh§ các 
tØ ng». Lúc chúng tôi nói ti‰ng Anh, ông cÓ g¡ng chæm chú 
nghe, và không có gì n¿c cÜ©i cho b¢ng là thÃy ông sau Çó 
tìm Ç‰n m¶t góc xó ngÒi Ç‹ lÀm thÀm l¥p låi các danh tØ, 
thành ng» mà ông vØa m§i bi‰t ch£ng khác gì ngÜ©i tín ÇÒ 
Çang tøng kinh cÀu nguyŒn. 

 
Lúc Çoàn chúng tôi khªi s¿ lên ÇÜ©ng, ông xuÃt hiŒn 

trong b¶ ÇÒ ka-ki, ÇÀu Ç¶i chi‰c nón có b†c väi không thÃm 
nÜ§c trông giÓng nhÜ m¶t Trung sï Cänh sát Trung Hoa. 
Chi‰c áo Låt Ma ông x‰p bÕ vào va-li, ngoåi trØ xâu chu‡i 
tràng ông lÀn trên tay trong lúc môi ông mÃp máy lâm râm 
tøng niŒm, và thÌnh thoäng ông låi Ç°i gi†ng lên b°ng xuÓng 
trÀm. NhÜ th‰, Çoàn ngÜ©i du hành cûa tôi Çã hình thành 
xong, và khi thÃy không còn viŒc gì phäi làm n»a, chúng tôi 
b¡t ÇÀu lên ÇÜ©ng Çi Gangtok. ñåi tá Moise, ông Mele, vÎ 
Låt Ma và tôi ngÒi trên hai chi‰c xe nhÕ có ng¿a kéo Çi 
xuÓng nh»ng con ÇÜ©ng ngo¢n ngoèo ÇÀy dÓc nguy hi‹m 
d†c theo thung lÛng Tista. TØ vùng núi cao Darjeeling mát 
mÈ, Äm Ü§t, Çoàn chúng tôi không mÃy chÓc ti‰n vào khu 
v¿c nhiŒt Ç§i nóng bÙc và thình lình bÀu tr©i låi n°i cÖn 
giông tÓ sÃm sét. Tåi Jelle Kola trên thung lÛng Tista, chúng 
tôi Çón thêm ông Maraini. RÒi Çoàn chúng tôi ti‰p tøc ti‰n 
trên con ÇÜ©ng lÀy l¶i ÇÀy bùn hÜ§ng vŠ Gangtok. 

 
Ngay khi chúng tôi vØa ra khÕi thung lÛng Tista, tr©i b¡t 

ÇÀu giông tÓ trª låi và mÜa xÓi xä. Nh»ng dòng nÜ§c cuÒng 
loån chäy xuÓng các khe núi nhÜ ngÆp løt làm xoi lª nhiŠu 
Çoån ÇÜ©ng Çi. Lúc tr©i tÓi, chúng tôi tính chuyŒn Ç‰n 
Martam tìm quán tr† nghÌ låi. Ánh ÇuÓc cûa anh trÜªng Çoàn 
Çã Çánh thÙc nh»ng dân trong làng Çang ngû. Chúng tôi Çi 
tìm mua gåo và trÙng Ç‹ ông Karma Pal nÃu b»a cÖm tÓi và 
chúng tôi æn ngon lành. 

 
Ngày 4.4.1950 chúng tôi t§i Gangtok (thành phÓ n¢m 

cao hÖn m¥t bi‹n 6.140 feet) sau khi ÇÜÖng ÇÀu v§i nh»ng 
cÖn bão tÓ. VÜÖng quÓc Sikkim mà ngÜ©i Tây Tång g†i tên 
"Drenjong" hay "quê hÜÖng cûa lúa mì" là m¶t däi ÇÃt hình 
vuông, phía b¡c giáp Tây Tång, nam xÙ Bhutan, Çông tÌnh 
Bengal cûa ƒn ñ¶ và tây vÜÖng quÓc Nepal. Sikkim chi‰m 
ÇÎa th‰ trên nhiŠu cao Ç¶ và có Çû loåi th©i ti‰t. TØ ÇÌnh 
Kanchenjunga cao ngÃt gi»a bÀu tr©i träi dài xuÓng các 
thung lÛng ngo¢n ngoèo Äm Ü§t, nÖi sän xuÃt bŒnh sÓt rét; 
tØ vùng biên gi§i phû tuy‰t v§i loài báo tr¡ng sinh sÓng Ç‰n 
các bình nguyên thÃp nhiŠu mu‡i mòng. NhiŒt Ç¶ khí hÆu 
thay Ç°i nhanh chóng bÃt thÜ©ng dù cách nhau chÌ có vài 
d¥m; Çang nóng bÙc nhÜ nÜ§c sôi lºa ÇÓt låi tu¶t thÃp 
xuÓng t§i lånh cóng bæng giá. 

 

M 
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Trên các ng†n ÇÒi núi Çá th£ng ÇÙng nghiêng vŠ hÜ§ng 
Tây Tång, nh»ng cây thông, cây tùng Óm gÀy c¢n c‡i ÇÙng 
trÖ trøi và bÜ§ng bÌnh ÇÜÖng ÇÀu chÓng låi v§i cÖn bão tÓ; 
trong khi Ãy nh»ng cây hoa sÖn l¿u (rhododendrons) màu 
ÇÕ và tr¡ng trÜ©n m†c lên tØ nh»ng khoänh rØng ch¢ng chÎt 
cây lá, tÓi Çen sâu th£m. NhiŠu nÖi không Çû ÇÃt, cây này 
m†c chÒng lên cây kia trong không khí Äm Ü§t. Ngoài ra, nÖi 
thung lÛng ª Çây còn trÒng ÇÜ®c lúa, cây qu‰ và các ÇÒ gia 
vÎ. Khu v¿c này cÛng thÜ©ng hay mÜa, nÜ§c chäy dÒn tràn 
kh¡p m†i nÖi, nhìn xuÓng dÜ§i trông ch£ng khác gì bi‹n cä. 
Có khi bÀu tr©i låi phû sÜÖng mù dày Ç¥c, xám xÎt äm Çåm 
trong nhiŠu tháng; nhÜng mùa Çông thì tr©i có n¡ng vàng, 
ánh sáng chi‰u r†i trên tuy‰t tr¡ng lÃp lánh. Hai mùa xuân 
và hè khí hÆu xÃu tŒ nhÃt, chúng tôi t§i Çây g¥p lúc b¡t ÇÀu 
mùa mÜa nên tr©i ngày nào cÛng trút nÜ§c xuÓng. 

 
Tuy nhiên, Gangtok có nghïa "núi hình ÇÀu giáo" 

(mountain spearhead) là m¶t thành phÓ nhÕ, trông giÓng 
nhÜ m¶t vòng hoa bao quanh cung ÇiŒn hoàng gia và nhiŠu 
chùa tháp v§i nh»ng ÇÜ©ng Çi r¶ng rãi, såch së ch£ng khác 
gì nÖi nghÌ mát mùa hè. Là m¶t xÙ nhÕ v§i thû Çô Bangtok, 
Sikkim có khoäng hÖn m¶t træm ngàn dân. Dân bän xÙ 
chính gÓc là Lepchas ª tåi thung lÛng Lachen, còn nh»ng 
ngÜ©i Nepal thì m§i t§i Çây ÇÎnh cÜ vào nh»ng thÆp niên sau 
này. NgÜ©i Nepal phÀn Çông là nh»ng nông dân có tánh tình 
tÓt, nhÃt là siêng næng, chæm làm và chÎu khó sän xuÃt nên 
h† chi‰m ÇÎa vÎ Üu th‰. H† n¡m hÀu h‰t các thÜÖng vø nhÕ, 
còn m†i viŒc ÇÀu tÜ, làm æn buôn bán l§n ÇŠu l†t vào tay 
các thÜÖng gia ƒn ñ¶. Giai cÃp n¡m quyŠn cai trÎ xÙ này 
thu¶c dòng dõi quš t¶c ÇÎa phÜÖng có liên hŒ v§i các gia 
Çình Tây Tång quyŠn th‰. Tåi Sikkim, ngôn ng» ÇÜ®c dùng 
r¶ng rãi trong dân chúng là ti‰ng Tây Tång và Nepalese; 
nhÜng dân bän xÙ Lepchas có ti‰ng nói, sách vª và lÍ nghi 
riêng cûa h†. Nhà lãnh Çåo hiŒn nay là quÓc vÜÖng Tashi 
Namgyal, xuÃt thân tØ m¶t gia Çình Tây Tång quyŠn quš. 
Lúa gåo, th¿c phÄm chính cûa dân ÇÎa phÜÖng có th‹ mua 
dÍ dàng không bÎ hån ch‰. N‰u sºa sang låi các ÇÜ©ng sá, 
và lŒnh cÃm không cho ngÜ©i ngoåi quÓc t¿ do vào xÙ này 
ÇÜ®c hûy bÕ thì Sikkim có th‹ trª thành m¶t trong nh»ng nÖi 
nghÌ mát miŠn núi tÓt nhÃt cho toàn nÜ§c ƒn ñ¶. 

 
Ng¿a Çi Yatung là ngôi làng ÇÀu tiên n¢m bên kia biên 

gi§i cûa Tây Tång, có th‹ thuê tåi Gangtok. ñ‹ cu¶c hành 
trình nhanh chóng và tránh m†i s¿ nghi ng© bªi chính quyŠn 
Tây Tång, chúng tôi Çã c¡t giäm nh»ng hành lš cûa chúng 
tôi xuÓng còn rÃt ít và giao sÓ còn låi cho m¶t thÜÖng gia 
ngÜ©i ƒn lo giúp viŒc chuyên chª, vì ông ta vÅn thÜ©ng giao 
dÎch buôn bán v§i Tây Tång. Tuy vÆy, chúng tôi vÅn lên 
ÇÜ©ng v§i bÓn mÜÖi mÓt con ng¿a; và nh»ng vÎ hÜ§ng dÅn 
luôn cÓ g¡ng b¢ng m†i cách tránh b¡t nh»ng con vÆt y‰u 
Óm làm viŒc quá sÙc, cho nên Çã gi» sÓ lÜ®ng hành trang 
mang theo không n¥ng hÖn 150 pao (pounds). TØ Gangtok 
có hai lÓi vào Tây Tång: M¶t là Çi qua ngä Lachen và Çèo 
Donkhya Ç‹ t§i Kampadsong; hai là ti‰n xa hÖn vŠ hÜ§ng 
Çông vÜ®t Çèo Natu (cao 14.295 feet) Ç‹ b¡t g¥p con ÇÜ©ng 
Çi Tây Tång tØ thÎ trÃn Kalimpong qua Çèo Jelap (cao 
14.398 feet). Tôi có dÎp Çi ngang Çèo Natu nhiŠu lÀn, và trí 
óc tôi nay vÅn còn nh§. Kÿ này vì th©i ti‰t không mÃy tÓt l¡m 
nên tôi quy‰t ch†n Çi theo con ÇÜ©ng Ãy. 

 
Tåi Changu, tråm nghÌ thÙ hai sau Bangtok, gi© Çây ch¡c 

Çã có tuy‰t, và chÌ trong m¶t ngày, chúng tôi hy v†ng có th‹ 

t§i Çó, vì Hoàng tº Dondub Namgyal Çã vui lòng dùng chi‰c 
Jíp (Jeep) cûa ông kéo giúp xe cûa chúng tôi trong mÜ©i 
d¥m ÇÀu tiên. Chi‰c xe Jíp månh më ti‰n trên con ÇÜ©ng 
vách núi cheo leo, quanh co ngo¢n ngoèo; Çã mª lÓi làm 
såch nh»ng vÛng bùn lÀy l¶i tr¶n lÅn v§i nhiŠu mänh Çá nhÕ 
tØ khe núi Ç° tràn xuÓng do các trÆn mÜa lÛ gây ra; và xe 
chúng tôi tØ tØ theo sau. ThÌnh thoäng chúng tôi phäi ngØng 
låi trÜ§c nh»ng chi‰c cÀu gãy sÆp. Khoäng ÇÜ©ng mÜ©i d¥m 
còn låi trÜ§c khi t§i Changu, chúng tôi Çã dùng ng¿a c«i 
ho¥c Çi b¶. Vài næm trÜ§c, xe cûa ông Baby Austin Çã leo 
lên ÇÜ®c t§i ÇÌnh Çèo Jelap. ñiŠu này chÙng tÕ cho thÃy, v§i 
con ÇÜ©ng tÜÖng ÇÓi ÇÜ®c sºa sang và không xÃu l¡m, xe 
có th‹ dÍ dàng chÆm rãi leo núi ti‰n vào cÃm ÇÎa cûa xÙ Tây 
Tång. Ÿ Changu có quán tr† Bun-ga-lô (Bungalow), ngôi 
nhà g‡ m¶t tÀng xây trên thung lÛng thÜ©ng có tuy‰t; nhìn 
xuÓng dÜ§i là hÒ nÜ§c nhÕ n¢m cånh nh»ng täng Çá l§n 
màu Çen giÓng nhÜ huyŠn vÛ nham (basalt) và ÇÜ®c tô Çi‹m 
v§i nh»ng cành sÖn lÜu có hoa màu tr¡ng Çang nª r¶. 

 
Tuy‰t rÖi nhiŠu trên Çèo Natu, nhÜng chúng tôi thích leo 

b¶ Ç‹ ÇÜ®c ng¡m nhìn vÈ ÇËp thiên nhiên cûa cänh vÆt 
xung quanh. Chúng tôi chÆm rãi ti‰n lên Ç‹ quen dÀn v§i Ç¶ 
cao. Theo phong tøc ÇÎa phÜÖng, nh»ng ai muÓn vÜ®t Çèo 
an toàn nên lÜ®m m¶t hòn Çá và kính cÄn Ç¥t nó trên m¶t 
phi‰n Çá trÓng träi v§i niŠm tin r¢ng Çó là nÖi có vÎ thÀn 
khuÃt m¥t linh thiêng Çang ª Ç‹ cai quän nh»ng ngÜ©i dân 
miŠn sÖn cÜ§c; và trong khi làm vÆy, du khách nh§ nên Ç†c 
to lên l©i cÀu nguyŒn b¢ng ti‰ng Tây Tång: "Kính låy ThÀn 
Linh. Xin Ngài hãy phù h¶ cho tôi". Trên ÇÜ©ng Çi, chúng tôi 
thÃy nhiŠu c© phÜ§n nhÕ ÇÜ®c viŠn quanh v§i nh»ng däi 
bæng màu s¡c r¿c r«, trên Çó có in nh»ng l©i kinh cÀu 
nguyŒn do du khách thÆp phÜÖng dâng cúng. Nh»ng c© này 
ÇÜ®c m¡c treo trên các thanh g‡ mÕng nhÕ và chúng lay 
Ç¶ng phÃt phÖ trÜ§c gió gi»a nh»ng täng Çá l§n. 

 
Là nh»ng du khách Çang trên ÇÜ©ng qua xÙ tuy‰t, khi 

ti‰n vào khu v¿c chÎu änh hÜªng cûa PhÆt Giáo Tây Tång 
dù chúng tôi Çang còn ª Sikkim, chúng tôi t¿ nghï r¢ng 
chúng tôi nên kính tr†ng các phong tøc và nŠn tín ngÜ«ng 
cûa h†. Chúng tôi sung sÜ§ng ÇÜ®c cúi ÇÀu lÍ bái trÜ§c ánh 
hào quang cûa nŠn PhÆt Giáo Tây Tång huyŠn bí Çang r¿c 
chi‰u và hiŒn diŒn kh¡p nÖi ª xÙ này. Lúc nào tôi cÛng 
muÓn chia xÈ, nghe theo l©i chÌ giáo cûa ñåo sÜ danh ti‰ng 
ƒn ñ¶ Ramakrishna bäo r¢ng: "Chúng ta nên lÍ låy bÃt cÙ ª 
Çâu có ngÜ©i khác lÍ låy, vì nÖi Çó là thÀn linh hi‹n hiŒn". 

 
(Còn ti‰p) 
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Nh»ng bí Än 
sau cõi ch‰t 

 

� ñoàn Væn Thông 
 

(Ti‰p theo VG 144) 
 

 

 
 

 
Nh»ng âm thanh lå lùng huyŠn bí trong 

ngôi nhà ª Larchmont 
 
 

âu chuyŒn có thÆt vŠ hÒn ma nÖi ngôi nhà này Çã 
ÇÜ®c Marilis Hornidge k‹ låi trong tåp chí Fate phát 

hành vào tháng Hai næm 1976. Theo bà M. Hornidge thì 
ngôi nhà ª Larchmont thu¶c ngoåi ô thành phÓ New York 
thÆt ra không phäi là ngôi nhà c° ho¥c có vÈ rùng r®n âm u 
nhÜ nhiŠu ngÜ©i tÜªng, Çây cÛng không phäi là nÖi mà 
"nh»ng ngÜ©i muÓn sæn tìm ma" nghï r¢ng së có "ma" m¥c 
dù ngôi nhà không có ngÜ©i ª. 

Tuy nhiên sau khi bi‰t ÇÜ®c có vài hiŒn tÜ®ng lå xuÃt 
phát tØ ngôi nhà này do nh»ng ngÜ©i Çi ÇÜ©ng hay nh»ng 
ngÜ©i ª gÀn nói låi, bà Hornidge quy‰t ÇÎnh cùng v§i ngÜ©i 
bån Ç‰n Çó. Hai ngÜ©i im l¥ng ngÒi bên lò sÜªi bÆp bùng 
cháy vào m¶t Çêm mùa Çông äm Çåm. Tr©i không mÜa, chÌ 
thÌnh thoäng nghe ti‰ng gió th°i qua mái nhà... Vào khoäng 
nºa Çêm, trong cái yên l¥ng cûa tr©i khuya, b‡ng nhiên n°i 
lên nh»ng ti‰ng Ç¶ng. Ti‰ng Ç¶ng phát ra có nhÎp ÇiŒu và 
nhÜ xuÃt phát tØ m¶t trong các phòng ª tÀng gác trên nhà. 
Ti‰ng Ç¶ng lå lùng giÓng nhÜ có quä bóng to l§n ÇÜ®c ai Çó 
tung d¶i và læn trên tÀng gác. Ti‰ng Ç¶ng dÎ kÿ cÙ liên tøc 
mãi khi‰n bà Hornidge và ngÜ©i bån quy‰t ÇÎnh lên tÀng gác 
trên Ç‹ tìm hi‹u s¿ thÆt vì ngôi nhà không có ai ª cä. 

Khi cä hai Ç¥t chân lên hành lang cûa dãy phòng trên 
gác, h† m§i nhÆn ÇÎnh ÇÜ®c rõ ti‰ng Ç¶ng xuÃt phát tØ dãy 
phòng nhÕ ª tÀng thÙ ba. TØ lúc này bà Hornidge m§i b¡t 
ÇÀu cäm thÃy có cái gì Çó bÃt °n ngay trong ngôi nhà. Khi 
h† lên tÀng ba, h† thÃy cánh cºa dÅn Ç‰n dãy phòng có m¶t 
cái khóa móc ª bên ngoài. TÃt cä các phòng ÇŠu có then 
cºa ª trong lÅn ª ngoài và ÇÜ®c g¡n ª trên cao. NhÜ vÆy ai 
Çã vào ÇÜ®c trong cæn phòng Çã khóa kÏ Ãy? 

M¶t sÓ l§n trÜ©ng h®p khác còn ngºi ÇÜ®c cä mùi và 
nghe ti‰ng Ç¶ng nhÜ trÜ©ng h®p cûa bà Bradley Çã k‹ låi 
chuyŒn có thÆt xäy ra tåi m¶t ngôi nhà xÜa cÛ ª Lampasas 
(Texas-Hoa Kÿ). CÙ m‡i lÀn Ç‰n ngày thÙ næm là bà ta ngºi 
thÃy mùi chiên xào và mùi hành tÕi trong ngôi nhà Ãy. Gia 
Çình bà Bradley còn thÜ©ng nghe nh»ng ti‰ng Ç¶ng lå kÿ 
nhÜ ti‰ng cºa Çóng sÀm d» d¶i và khi ngû trên giÜ©ng 
thÜ©ng hay bÎ lay Ç¶ng Çánh thÙc bªi m¶t bàn tay vô hình 
nào Çó. VŠ sau h† khám phá ra ngay ª ch‡ thÜ©ng phát 
sinh hiŒn tÜ®ng lå có m¶t cánh cºa n¢m sâu trong bÙc 
tÜ©ng Çã lÃp låi, cánh cºa này có th‹ là m¶t nguyên nhân 
nào Çó phát sinh ra nh»ng ÇiŠu kÿ bí vì ngôi nhà c° Çã träi 
qua gÀn 60 næm. 

Ÿ nÜ§c Anh, nhiŠu ngôi nhà xÜa ho¥c nh»ng lâu Çài c° 
thÜ©ng ÇÜ®c dân chúng ÇÒn Çåi là có ma. NhÜ tòa nhà c° 
Ç° nát ª Clwyd (Wales). ñây là m¶t tòa lâu Çài hoang ph‰ 
Çã bÎ tàn phá tØ lâu Ç©i. NÖi Çây thÜ©ng phát ra nh»ng âm 
thanh ghê r®n nhÜ ti‰ng rú, ti‰ng rên si‰t, khóc than. CÛng 
chính nÖi Çây, nhiŠu ngÜ©i Çã thÃy nh»ng bóng ma Çi xuyên 
qua b© tÜ©ng. M¶t con chó månh khÕe Çã chåy vào Çây và 
t¿ nhiên ngã læn ra ch‰t. Bác sï thú y khám nghiŒm kh¡p cÖ 
th‹ con vÆt nhÜng không thÃy m¶t dÃu v‰t gì chÙng tÕ làm 
cho con chó ch‰t mau lË nhÜ th‰. 

Næm 1934, ª Tòa ñåi Sänh Hardwick (tåi Derbyshire, 
Anh quÓc) cÛng xuÃt hiŒn nh»ng ÇiŠu kÿ dÎ. ñây là nÖi coi 
nhÜ ph‰ tích c° xÜa còn lÜu låi nhÜng cÛng chính nÖi Çây 
nhiŠu ngÜ©i Çã thÃy m¶t cách tình c© m¶t con ma hiŠn lành 
v§i b¶ m¥t tÜÖi vui, xuÃt hiŒn nhÜ lÖ lºng trên ÇÃt. Bà 
Winifred Chambers Çã quä quy‰t r¢ng mình trông thÃy tÆn 
m¡t con ma có mái tóc xám båc, m¥c loåi quÀn áo Çi ng¿a, 
áo sÖ-mi hª c°, tay áo xæn lên cao và còn mang thêm tÃm 
da phû chân. Con ma hi‹n hiŒn rõ ràng nhÜ ngÜ©i thÆt, hai 
tay bÜng m¶t cái khay trên Çó Ç¥t m¶t bình ÇÀy nÜ§c, trông 
giÓng nhÜ ngÜ©i hÀu mÅu m¿c ngày xÜa. 

 
 Lâu Çài c° ma 

quái ª Scotland (theo 
Simon Marsden) 

 
Ÿ Anh cÛng có 

m¶t sÓ nhà th© c°, 
nhiŠu ngôi thánh 
ÇÜ©ng Çã ÇÜ®c xây 
d¿ng cách Çây hàng 
træm næm. S¿ thâm u 
c° kính cûa nh»ng 
nÖi này thÜ©ng ÇÜ®c 
xem nhÜ là thuÆn l®i 

cho s¿ xuÃt hiŒn cûa ma qu›. NhÜ nhà th© Lytchett 
Matravers ª Dorset ngÜ©i phø trách chæm sóc quanh ngôi 
giáo ÇÜ©ng m¶t hôm Çang c¡m cúi quét d†n quanh vÜ©n, 
bÃt thÀn khi ngÄng ÇÀu lên anh ta trông thÃy m¶t ngÜ©i Çàn 
bà m¥c b¶ ÇÒ Çen, ÇÀu Ç¶i mÛ Çen, loåi mÛ trùm ÇÀu che 
phû gÀn h‰t khuôn m¥t. Xæm xæm Çi vào nhà Th© và quÿ 
xuÓng trÜ§c bàn th© Chúa. NgÜ©i quét vÜ©n kinh ngåc khi 
thÃy ngÜ©i Çàn bà v§i trang phøc kÿ lå Ãy, anh ta mª to m¡t 
nhìn vŠ phía ngÜ©i Çàn bà, nhÜng khi anh ta vØa ch®t quay 
nhìn ra phía sau và quay låi thì b‡ng nhiên ngÜ©i Çàn bà 
không còn ª Çó n»a. Anh ta quä quy‰t ngÜ©i Çàn bà Ãy 
không th‹ Çi Çâu trong khoäng kh¡c, nhanh nhÜ vÆy ÇÜ®c... 

NÜ§c Anh có vô sÓ lâu Çài c°. Lâu Çài nào cÛng có 
nh»ng nét Ç¥c biŒt trong lÓi ki‰n trúc cûa nó. NhÜng ÇiŠu 
Çáng lÜu š nhÃt là m‡i lâu Çài hÀu nhÜ ÇŠu có nh»ng giai 
thoåi lå lùng mà phÀn l§n là ghê r®n khûng khi‰p. NhÜ lâu 
Çài Saint James ch£ng hån. Tòa lâu Çài này ÇÜ®c xây d¿ng 
theo lŒnh cûa vua Henry ñŒ Bát (Henry VIII) Ç‹ làm ch‡ ª 
cho Hoàng HÆu Anne Boleyn. VŠ sau, nÖi Çây thÜ©ng xuÃt 
hiŒn nh»ng s¿ kiŒn lå lùng mà n°i bÆt là hÒn ma n°i ti‰ng 
cûa m¶t ngÜ©i Çàn ông nhÕ nh¡n v§i c° h†ng bÎ c¡t ÇÙt ngÒi 
trên chi‰c giÜ©ng kê vào tÜ©ng nÖi m¶t cæn phòng u ám 
nhuÓm ÇÀy máu. 

Dân chúng Anh Çã m¶t th©i hoäng s® vŠ câu chuyŒn 
này, và lâu Çài hoang v¡ng låi càng thêm lånh lëo, tÓi tæm. 
Theo nh»ng cÜ dân ª gÀn cÛng nhÜ nh»ng nhà nghiên cÙu 
vŠ các hiŒn tÜ®ng lå lùng khó giäi thích ÇÜ®c thì nguÒn gÓc 

C 
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cûa hÒn ma vØa k‹ trên là tØ m¶t câu chuyŒn xäy ra bÃt ng© 
gây xúc Ç¶ng l§n trong gi§i quš t¶c và dân chúng Anh tØ 
næm 1810. S¿ viŒc xäy ra vào ngày 31 tháng 5 næm Çó, lúc 
ngÜ©i con trai hÜ hÕng, sa Ç†a cûa George III Çã trª låi lâu 
Çài Saint James vào m¶t bu°i chiŠu tÓi ÇÀy sÜÖng mù. Sau 
Çó, nh»ng ngÜ©i hÀu nghe có ti‰ng tranh luÆn phát ra tØ 
phòng cûa Công TÜ§c, nh»ng ti‰ng nói qua låi có vÈ bình 
thÜ©ng không có gì khác lå vì th‰ h† cÛng không Ç‹ tâm 
Ç‰n nhiŠu. 

Công TÜ§c có hai ngÜ©i hÀu chính là Sallis và Yew. Khi 
ti‰ng Òn l¡ng dÎu låi thì Công TÜ§c cÃt ti‰ng g†i Yew, ngÜ©i 
hÀu thÃy thanh gÜÖm còn nhuÓm máu cûa Công TÜ§c n¢m 
ª bên tÃm thäm trong phòng. Công TÜ§c ÇÙng yên gi»a 
phòng miŒng lÄm bÄm, ông bäo r¢ng mình Çã bÎ tÃn công và 
Çã cÓ g¡ng kŠm ch‰, ngæn ch¥n Ç‹ khÕi bÎ gi‰t. Khi y sï Ç‰n 
chæm sóc cho ông thì quä thÆt ông chÌ bÎ thÜÖng nhË ª tay 
mà thôi. 

Th‰ rÒi Công TÜ§c bäo ngÜ©i hÀu tên Yew hãy Çi tìm 
Sallis (ngÜ©i hÀu thÙ 2), Sallis lúc Ãy Çang ngÒi trên giÜ©ng 
c° h†ng bÎ c¡t m¶t ÇÜ©ng rÃt l§n và sâu, m¶t lÜ«i dao cåo 
s¡c lÈm ÇÀy máu ÇÜ®c thÃy n¢m trong phòng. 

M¶t cu¶c ÇiŠu tra sau Çó ÇÜ®c th¿c hiŒn, Công TÜ§c Çã 
kh£ng ÇÎnh r¢ng Sallis, ngÜ©i hÀu cûa mình Çã cÓ g¡ng tìm 
cách t¿ sát và cuÓi cùng Çã t¿ vÅn. VŠ sau, qua s¿ ÇiŠu tra, 
ngÜ©i ta bi‰t ÇÜ®c r¢ng Công TÜ§c Çã có m¶t vÃn ÇŠ dính 
dÃp, liên hŒ v§i ngÜ©i con gái cûa Sallis và cô này Çã t¿ tº. 
Công TÜ§c s® s¿ viŒc Ç° b‹ nên Çã dùng gÜÖm c¡t ÇÙt c° 
h†ng cûa Sallis rÒi giä v© lÆp mÜu phi tang b¢ng cách tåo s¿ 
tranh cãi và liŒng thanh gÜÖm dính máu xuÓng sàn nhà 
cÛng nhÜ dàn cänh ngÜ©i hÀu t¿ sát... Công TÜ§c sau Çó 
ch£ng bÎ khi‹n trách bªi triŠu Çình và vÅn nhªn nhÖ nhÜ 
không có gì xäy ra. Tuy nhiên, càng ngày hÒn ma trong cæn 
phòng u ám vÅn làm m†i ngÜ©i kinh s®. Ghê g§m nhÃt là 
luôn luôn hình änh ngÜ©i hÀu ngÒi th£ng thân mình trên 
giÜ©ng v§i cái c° bÎ c¡t làm thành m¶t ÇÜ©ng r¶ng l§n và 
máu loang vãi kh¡p nÖi khi‰n ai Çã trông thÃy thì quä tình 
khó tránh ÇÜ®c s¿ lo s®, kinh hoàng... và m¥c dù, Công 
TÜ§c không bÎ ra tòa, ông ta cÛng cäm thÃy lo l¡ng, khi‰p s® 
khi nghe l©i dÎ nghÎ cûa dân chúng và tØ Çó, ông không còn 
dám chÜ©ng m¥t ra ngoài n»a. 

 
- Ngôi biŒt th¿ ma quái Borley Rectory 
Tòa nhà có ma n°i ti‰ng ª Anh ÇÜ®c nh¡c Ç‰n nhiŠu 

nhÃt là Borley Rectory, cách Long Melford chØng vài d¥m. 
ñây là ngôi biŒt th¿ 10 phòng cûa m¶t dòng h† lâu Ç©i ÇÜ®c 
xây d¿ng trên m¶t phÀn ÇÃt r¶ng l§n cûa tu viŒn ÇÒ s¶ cuÓi 
th©i Trung c°. 

Tòa biŒt th¿ v§i 11 phòng r¶ng l§n nhÜng nhuÓm vÈ âm 
u lånh lëo. ñây là nÖi thÜ©ng phát xuÃt nh»ng ti‰ng Ç¶ng 
cûa bÜ§c chân nhÜng ch£ng ai thÃy ÇÜ®c bóng dáng ngÜ©i 
Çi khi ti‰ng Ç¶ng phát ra. NhÜng trong cái thâm u tïnh mÎch 
Çó, Çôi khi låi xuÃt hiŒn bóng ngÜ©i, thÜ©ng là m¶t n» tu sï 
âm thÀm l¥ng lë bÜ§c qua khu vÜ©n hoang v¡ng hay Çi qua 
chi‰c c°ng b¢ng gåch cûa tòa nhà. M‡i phòng trong tòa biŒt 
th¿ có nh»ng ch» vi‰t ÇÀy vÈ ma quái trên vách tÜ©ng, 
nh»ng dòng ch» lå lùng này Çã ÇÜ®c chøp änh låi. Harry 
Price, nhà nghiên cÙu, sÜu tÀm nh»ng hiŒn tÜ®ng kÿ lå Çã 
ghi låi tÃt cä nh»ng gì xäy ra tåi ngôi biŒt th¿ xÜa c° này 
trong cuÓn sách xuÃt bän lÀn ÇÀu tiên vào næm 1940 tåi Anh 
(cuÓn sách nhan ÇŠ: "The Most Haunted House in 
England"). Tác giä Çã ghi låi nh»ng hiŒn tÜ®ng kÿ dÎ nhÜ s¿ 
xuÃt hiŒn cûa m¶t n» tu trong vÜ©n. Lå lùng nhÃt, theo l©i 

m¶t nhân chÙng k‹ låi (ông Smith) thì có lÀn khi vØa bÜ§c 
qua khÕi ÇÀu cÀu thang ông b‡ng nghe ti‰ng kêu cûa m¶t 
ngÜ©i Çàn bà. Ti‰ng kêu nhÜ chìm dÀn trong bu°i chiŠu 
hoàng hôn, sau Çó ông låi nghe ti‰ng kêu lÀn n»a, rõ ràng 
ti‰ng kêu xuÃt phát tØ trung tâm cûa khung cºa hình vòm 
cuÓn dÅn Ç‰n nhà th©. Ti‰ng kêu b¡t ÇÀu v§i gi†ng rŠn rï 
nhÜ than van cÀu khÄn và chÃm dÙt b¢ng câu: "ñØng! 
Carlos, ÇØng!" Nh»ng hiŒn tÜ®ng kÿ quái khác xuÃt hiŒn nÖi 
ngôi biŒt th¿, ngoài ti‰ng bÜ§c chân Çi cûa ngÜ©i Çi dåo (có 
khi nhÜ ti‰ng bÜ§c chân cûa ngÜ©i tuÀn tra, rình rÆp theo 
các hành lang và dØng låi ª m‡i cºa phòng rÒi lên gác). Còn 
có s¿ xuÃt hiŒn rÃt rõ ràng hai ngÜ©i hÀu gái vào nh»ng Çêm 
mÜa bão. Bà Smith Çã cho bi‰t vào m¶t bu°i tÓi, bà tØ nhà 
Th© k‰ cånh trª vŠ khi bÜ§c vào hành lang tòa biŒt th¿, bà 
ngåc nhiên thÃy cºa s° ª phòng 11 có Çèn sáng, bà Çoán 
chØng ngÜ©i giúp viŒc Çang làm gì Çó nên th¡p Çèn lên. 
NhÜng khi vào nhà b‰p, bà thÃy ngÜ©i này Çang ngÒi Çan 
áo. Bà Smith ngåc nhiên hÕi thì ngÜ©i này cho bi‰t chÎ ta 
suÓt cä ngày chÜa bÜ§c chân lên phòng Çó. Cä hai tÙc thì 
bÜ§c ngay lên thang gác Ç‹ t§i phòng 11 nhÜng cæn phòng 
t¿ nhiên tÓi mò. Sau Çó nhiŠu lÀn h† cÛng thÃy ánh Çèn 
sáng ª cæn phòng Çó nhÜng khi Ç‰n, cæn phòng låi tÓi om. 
Có lÀn bà Smith thÃy ª c°ng vào có m¶t gÜÖng m¥t xuÃt 
hiŒn, m¶t gÜÖng m¥t buÒn bã u sÀu và tÓi tæm, äm Çåm, bà 
tÜªng có ai Ç‰n hÕi thæm v¶i bÜ§c ra thì hình änh Ãy vøt 
bi‰n mÃt. 

Nh»ng ÇiŠu Çáng kinh ngåc hÖn cä là nh»ng ch» vi‰t 
xuÃt hiŒn trên vách tÜ©ng nhà, có th‹ nói Çây là hiŒn tÜ®ng 
lå lùng, Ç¶c nhÃt vô nhÎ không nh»ng cho m†i ngÜ©i mà còn 
ÇÓi v§i các nhà nghiên cÙu vŠ các hiŒn tÜ®ng tâm linh n»a. 

 
- Ch» vi‰t cûa hÒn ma 
Næm 1931, ông Foyster Çã ghi låi trong nhÆt kš cûa mình 

vŠ m¶t hiŒn tÜ®ng lå xäy ra trong tòa biŒt th¿ này. Hôm Çó 
là m¶t ngày vào tháng 5, Çang ngÒi uÓng tách cà-phê thì 
b‡ng nhiên có m¶t mi‰ng giÃy nhÕ bay nhË nhÜ cánh bÜ§m 
và rÖi xuÓng sàn nhà. Mi‰ng giÃy có Ç¶c nhÃt m¶t ch», Çó là 
ch» Marianne. Ch» Marianne này chính là tên thánh cûa bà 
Foyster. 

ñiŠu kÿ lå là các phòng lúc Çó ÇŠu Çóng cºa, ông 
Foyster quä quy‰t không ai khác trong nhà và mÄu giÃy Ãy 
cÛng không bao gi© có trong phòng ông ngÒi. 

Nh»ng ÇiŠu kÿ dÎ trong ngôi biŒt th¿ ngày càng ÇÜ®c 
khám phá. TØ vách cûa nh»ng cæn phòng trÜ§c Çó không có 
dÃu v‰t gì Ç¥c biŒt nhÜng b‡ng nhiên xuÃt hiŒn nhiŠu dòng 
ch», trÜ§c tiên là dòng ch» vi‰t trên tÜ©ng cûa nhà b‰p. 

Marianne Light Mass Prayers 
(Ch» vi‰t trên tÜ©ng cách nŠn nhà 4 feet, 4 inches) 
Trên tÜ©ng, bên ngoài phòng t¡m låi có hàng ch» xuÃt 

hiŒn: 
Marianne Please Help Get 
(Ch» vi‰t cách nhà 4 feet 3 inches) 
CÛng bên ngoài phòng t¡m, trên vách, gÀn bên cºa l§n 

có hàng ch» vi‰t: "Marianne At Get Help 
- Entant Bottom Me" 
(Nh»ng ch» vi‰t này vi‰t ª Ç¶ cao cách nŠn nhà 4 feet 7 

inches). 
ñ¥c biŒt phía dÜ§i hàng ch» ma quái này là m¶t dòng 

ch» vi‰t ngay ng¡n dång ch» in, Çó là ch» cûa chính bà 
Foyster vi‰t: I cannot understand, tell me more (bà Foyster 
hy v†ng së ÇÜ®c câu trä l©i khi vi‰t lên vách câu này) NhÜng 



Tân Niên - Viên Giác 145 tháng 2 næm 2005 11

sau Çó chÌ có m¶t ch» xuÃt hiŒn thay cho câu giäi Çáp, Çó là 
ch» "Marianne". 

RÒi sau Çó m¶t dòng ch» ngo¢n ngoèo khó Ç†c xuÃt 
hiŒn. 

Theo các nhà nghiên cÙu vŠ ch» vi‰t thì Çây là dòng ch» 
vi‰t chÒng lên nhau nhÜ có š ÇÒ xóa bÕ ho¥c làm cho khó 
nhÆn ra š nghïa. Tuy nhiên h† cÛng tìm ra ÇÜ®c 6 ch» là: 

"Light in... write prayer and O". 
DÜ§i dòng ch» lå lùng khó Ç†c Çó, bà Foyster Çã vi‰t 

ngay m¶t câu n»a v§i hy v†ng ÇÜ®c nh»ng næng l¿c huyŠn 
bí nào Çó giäi thích rõ hÖn cho bà: 

"I still cannot understand 
Please tell me more" 
NhÜng tØ Çó không thÃy dòng ch» nào khác xuÃt hiŒn. 
Ngay ª bÙc tÜ©ng phòng t¡m gÀn cÀu thang có m¶t ch» 

vi‰t "Edwin". ñây là tên ngÜ©i bån cûa gia Çình Foyster. 
Theo các nhà nghiên cÙu vŠ hiŒn tÜ®ng lå kÿ mà ông 

Foyster Çã ghi låi trong nhÆt kš, và các nhà nghiên cÙu Çã 
chøp änh các dòng ch». Thì Çây không phäi là m¶t vÃn ÇŠ 
bÎa Ç¥t mà nên tìm hi‹u cÄn thÆn. 

TrÜ§c nhÃt là thº xem Çây có phäi là ch» vi‰t cûa m¶t 
ngÜ©i thuÆn tay m¥t nhÜng dùng tay trái Ç‹ vi‰t khi‰n làm 
låc hÜ§ng ngÜ©i quan sát. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 nh chøp nh»ng ch» do "ma vi‰t" lên tÜ©ng tòa biŒt th¿ 
Borley 1, 2, 3 ch» vi‰t cûa hÒn ma. (a) và (b): ch» vi‰t cûa 

bà Foyster Ç‹ liên låc v§i hÒn ma ( nh tÜ liŒu cûa The Most 
Haunted House in England - Hary Brice) 

 
Có ÇiŠu lå là các dòng ch» khác nhau, ch¡c ch¡n không 

phäi tØ m¶t tay vi‰t ra. Ch» vi‰t hình nhÜ do trÈ con vi‰t hÖn 
là ngÜ©i l§n và Ç¥c biŒt câu væn cho thÃy tác giä không th‹ 
là ngÜ©i bi‰t rành vŠ Anh ng» (nhÜ câu Marianne please 
help get). NhÜng s¿ kh£ng ÇÎnh ÇÜ®c l¥p Çi l¥p låi là các ch» 
vi‰t xuÃt hiŒn trong lúc các cºa phòng ÇŠu Çóng và cä c°ng 
vào tòa biŒt th¿ cÛng Çã Çóng. Trong bän báo cáo chi ti‰t 
cûa ông S.J. de Lotbinière vào ngày 14 tháng 12 næm 1937 
sau lÀn vi‰ng thæm tòa biŒt th¿ này thì ÇiŠu Çáng kinh ngåc 
hÖn n»a là s¿ xuÃt hiŒn cûa nh»ng dÃu v‰t trên tÜ©ng, 
nh»ng dÃu dài, ng¡n l§n nhÕ khác nhau tØ m¶t milimét Ç‰n 
vài inches, nh»ng dÃu v‰t này t¿ nhiên xuÃt hiŒn. NhiŠu 
ngÜ©i Çã chÙng ki‰n s¿ kiŒn lå lùng này. 

Kerr-Pearse Çã quan sát cÄn thÆn vách tÜ©ng nÖi tòa 
biŒt th¿, lúc Çó là 7 gi© 25 phút chiŠu ngày 13 tháng 7 næm 
1937. M¶t gi© sau t¿ nhiên ông thÃy hai dÃu v‰t xuÃt hiŒn, 
hai dÃu v‰t này Çã không thÃy ÇÜ®c trÜ§c Çó. RÒi sau Çó, 
nhiŠu dÃu hiŒu khác hiŒn ra trong khi ông Kerr-Pearse hiŒn 
diŒn. Ngày 18 tháng 7 næm Çó, xuÃt hiŒn thêm 6 dÃu hiŒu 
khác n»a khi ông trª låi. 

M. Savage, m¶t nhân viên cûa Çài BBC Çã Ç‰n Çây vào 
ngày 7 tháng 5 næm 1938, chính m¡t ông này Çã phát hiŒn 
ra thêm nhiŠu dÃu hiŒu m§i tØ tØ xuÃt hiŒn, nh»ng dÃu v‰t 
này r¶ng Ç¶ 4 inches ngay bên dÜ§i dÃu trÜ§c. Sau Çó, m¶t 
nhân viên khác cûa Çài BBC là ông C. Gordon Glover cÛng 
Çã phát hiŒn nhiŠu dÃu v‰t m§i trong khi ông và ngÜ©i bån 
Çang có m¥t tåi tòa biŒt th¿. 

M¶t nhân viên khác là ông Glanville m¶t sÓ bån bè, vào 
ngày 14 tháng 8 næm 1937 Çã chøp änh ch» Marianne xuÃt 
hiŒn trên tÜ©ng. M¥c dù các cºa ÇŠu khóa và Çã niêm 
phong cÄn thÆn Ç‹ tránh có kÈ nào muÓn Çùa gi«n tåo s¿ 
kiŒn giä tåo nhÜng vÅn thÃy có nh»ng dÃu v‰t khác xuÃt 
hiŒn bên cånh ch» này sau Ç¶ m¶t gi©. NhÜng lå lùng là khi 
chøp änh sang ra thì có hình låi thÃy dÃu v‰t này, có hình låi 
không thÃy. 

 Ngày 14 tháng 12 næm 1937, Bailey Çã thÃy xuÃt hiŒn 3 
dÃu khoanh vòng trên tÜ©ng, rÒi t§i tháng 7 næm Çó, Wintour 
cÛng thÃy 3 dÃu Ãy xuÃt hiŒn trÜ§c cºa vào khoäng 11 gi© 
23 phút trÜa m¥c dÀu trÜ§c Çó không có các dÃu hiŒu Ãy. 

Cho Ç‰n nay, các nhà nghiên cÙu vŠ các hiŒn tÜ®ng siêu 
linh kÿ bí, k‹ cä chuyŒn ma qu› rÃt hi‰m ai g¥p ÇÜ®c trÜ©ng 
h®p lå lùng vŠ các dòng ch» hiŒn ra không do m¶t bàn tay 
nào cûa con ngÜ©i vi‰t cä. 

 
- ñôi m¡t ma quái nÖi khu vÜ©n tòa biŒt th¿ 
ChuyŒn ma quái trong tòa biŒt th¿ vÅn chÜa h‰t. M¶t tài 

liŒu vi‰t vŠ bà Margaret, n» h†a sï n°i ti‰ng nghe danh vŠ 
Borley Rectory v§i nhiŠu ÇiŠu kÿ quái Çã mong mÕi Ç‰n cho 
ÇÜ®c tòa biŒt th¿ Ç‹ vë tranh. Bà muÓn chính tay mình vë 
m¶t bÙc tranh vŠ phong cänh th¿c cûa ngay ngôi nhà có ma 
xem sao. Bà Margaret E. Wilson vi‰t thÜ cho ông Henning 
Ç‹ xin phép Ç‰n thæm ngôi biŒt th¿ và bà ÇÜ®c chÃp thuÆn. 
Th‰ là n» h†a sï Margaret E. Wilson có m¥t tåi ch‡. Hôm Çó 
là ngày 22 tháng 8 næm 1938. Bà Wilson muÓn vë m¶t bÙc 
tranh vŠ ngôi biŒt th¿ tØ khu vÜ©n, gÀn ngôi nhà mùa hè, ÇÓi 
diŒn v§i ÇÎa Çi‹m mà nhiŠu ngÜ©i thÜ©ng bäo là h† Çã tØng 
thÃy ngÜ©i n» tu xuÃt hiŒn. NÖi Çây bà Wilson âm thÀm làm 
viŒc, m†i vÆt nhÜ Ç¡m chìm vào trong cái cänh yên tïnh, tÎch 
mÎch cûa vùng nhà quê, nhÜng s¿ yên tïnh lå lùng Ç‰n n‡i 
vŠ sau bà có nhÆn xét: "Tôi có cäm tÜªng nhÜ tÃt cä ÇŠu 
l¡ng yên nhìn tôi làm viŒc, lúc ÇÀu tôi không quan tâm vì lo 
chuÄn bÎ ÇÒ Çåc Ç‹ vë, nhÜng khi công viŒc Çã s¡p Ç¥t Çâu 
vào Çó tôi m§i cäm thÃy m¶t ÇiŠu kÿ dÎ nhÜ có ai Çó Çang 
chæm chú nhìn tôi. Cái nhìn Çôi khi rÃt gÀn nhÜ áp sát vào 
tôi rÒi Çäo quanh tôi. 

Trong cuÓn nhÆt kš, bà Wilson Çã ghi låi m¶t Çoån nhÜ 
sau: "... Lúc Çó khoäng 3 gi© chiŠu, trong lúc Çang mäi mê 
vë tranh b‡ng nhiên tôi nghe nhÜ có ti‰ng Ç¶ng, ti‰ng Ç¶ng 
dÍ làm tôi chú š vì phát ra trong cái yên l¥ng mà tôi chÜa 
tØng g¥p ÇÜ®c bao gi©. Ti‰ng Ç¶ng phát ra nhÜ tØ m¶t vÆt 
có cánh lao nhanh vŠ phía tôi. GiÆt mình, tôi ngÄng lên nhìn 
thì thÃy ngay m¶t vÆt quái dÎ có con m¡t b¿ màu Çen, thân 
hình màu Çen và nhÜ có ÇÓt. ñ¥c biŒt cÖ th‹ giËp chÙ không 
no tròn. Tôi ÇÙng sºng nhìn, không kÎp bÕ tÃm pha tr¶n màu 
xuÓng..." 
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Sau Çó bà Wilson vào nhà và bà Çã vë tÙc thì bÙc tranh 
kÿ lå vŠ sinh vÆt có Çôi m¡t Çen lÒi ra phía trÜ§c. Bà vë låi 
tÃt cä nh»ng hình änh gì mà trÜ§c Çó Çã Çi vào trong tiŠm 
thÙc mình. Sau Çó, cô Johce Mercer (bån cûa bà Wilson) Çã 
vë låi màu Çen tr¡ng tØ hình änh phác h†a cûa bà Wilson 
chÌ vài gi© sau khi s¿ viŒc xäy ra. 

 
- Nh»ng hiŒn tÜ®ng dÎ kÿ 
Có th‹ nói nhiŠu chuyŒn lå lùng ÇÀy vÈ ma quái Çã thi 

nhau xuÃt hiŒn nÖi ngôi biŒt th¿ này; Ç‰n n‡i nh»ng ngÜ©i 
trÜ§c Çó không bao gi© tin tÜªng nh»ng chuyŒn huyÍn ho¥c 
thì lúc bÃy gi© cÛng ngÆp ngØng hay phân vân vŠ nhÆn ÇÎnh 
cûa mình khi Ç‰n vi‰ng ngôi biŒt th¿. Ông Foyster là ngÜ©i 
lÜu š cÄn thÆn ghi vào nhÆt kš tÃt cä nh»ng gì chính ông và 
v® con Çã nghe, thÃy trong th©i gian gia Çình ông Ç‰n ª 
trong ngôi biŒt th¿. 

HÖn 180 trang (giÃy kh° Çánh máy x‰p làm bÓn) Çã ghi 
låi nh»ng s¿ kiŒn lå lùng và tài liŒu Ãy ÇÜ®c vi‰t tØ ngày 16 
tháng 10 næm 1930 cho Ç‰n ngày 5 tháng 8 næm 1935 (Ç‰n 
tháng 10 næm Çó thì gia Çình ông d†n khÕi ngôi biŒt th¿). 

Trong khoäng th©i gian trú ngø tåi Çây, gia Çình ông 
Foyster Çã chÙng ki‰n nhiŠu s¿ kiŒn kÿ dÎ nhÜ b‡ng nhiên 
h† ngºi thÃy mùi lå lùng nÖi phòng ngû, rÒi chuông t¿ nhiên 
rung. Ho¥c t¿ nhiên cái vòng ÇÒng hÒ Çeo tay cûa Marianne 
r©i ra và rÖi xuÓng sàn nhà. Bao väi Ç¿ng bông hoa oäi 
hÜÖng (lavender, loåi hoa thÖm nhË nhàng gi» mùi ÇÜ®c lâu) 
trÜ§c Çó không thÃy trên lò sÜªi thì b‡ng nhiên thÃy xuÃt 
hiŒn nhÜ có ai Çem Ç‰n Ç¥t vào. Sách vª trong phòng t¿ 
nhiên thÃy có cuÓn rÖi xuÓng sàn nhà. RÒi låi có cuÓn sách 
n¢m trên giÜ©ng ngû (trÜ§c Çó không thÃy có) có ngày h† 
nghe ti‰ng gõ cºa nhÜng khi mª cºa låi ch£ng thÃy ai. Ông 
Foyster có lÀn Çang ngÒi trong phòng thì t¿ nhiên có m¶t 
cøc Çá nhÕ ném trúng vai m¥c dù cºa phòng Çang Çóng kín. 

 
HiŒn tÜ®ng 

ma ném 
Çá, xáo 
tung ÇÒ 

Çåc thÜ©ng 
xäy ra 

kh¡p nÖi. 
Hình trên 

cho thÃy tåi 
thành phÓ 
Paris næm 
1860 ma 
ném Çá 
vào Çám 

Çông ( nh 
tài liŒu 
trong 

Ghosts cûa 
Robert 

Jackson - 
1992) 

 
Nh»ng bÙc tranh treo nÖi phòng chánh và bên cÀu thang 

t¿ nhiên thÃy n¢m dÜ§i sàn nhà. Trong phòng l§n t¿ nhiên 
c¥p Çèn chóa ÇÜ®c ai th¡p sáng m¶t cách t¿ nhiên. Có bu°i 
sáng, Marianne (bà Foyster) thÙc dÆy b‡ng thÃy bên cånh 
gÓi cûa mình 5 viên Çá x‰p chÒng lên nhau. NhiŠu vÆt tØ 

ngoài vÜ©n t¿ nhiên thÃy xuÃt hiŒn trong phòng nhiŠu khi 
ngoài vÜ©n có Çá liŒng vào cºa s°. ñôi khi Çá ÇÜ®c liŒng tØ 
phòng này qua cºa phòng khác. 

Ngày 11 tháng 3 næm 1931, ông Foyster m©i ÇÜ®c hai vÎ 
chû t‰ thu¶c giáo phái Anh Ç‰n ngôi biŒt th¿. H† Çã dùng 
nÜ§c Thánh, xông HÜÖng (incense) và Ç†c kinh cÀu 
nguyŒn... NhÜng tÃt cä vÅn không có tác døng gì vì sau Çó, 
m¶t viên Çá tØ m¶t túp lŠu ngoài vÜ©n liŒng vào Çøng vào 
cháu bé trong phòng. RÒi viên Çá khác liŒng trúng ông 
Foyster. 

 
 
M¶t hiŒn tÜ®ng khác xäy ra vào ngày 23 tháng 3 næm 

1931, trong khi bà Marianne bÜ§c xuÓng thang gác, m¶t tay 
n¡m khay trà m¶t tay n¡m cây Çèn thì b‡ng nhiên có m¶t 
mi‰ng s¡t không bi‰t tØ Çâu bay Ç‰n làm v« cái chóa Çèn. 
Ngày 28 tháng 3 næm Çó, Marianne b‡ng thÃy m¶t vÆt dÎ kÿ 
ª gÀn cºa nhà b‰p. VÆt này Çã Çøng vào vai bà và bà có 
cäm tÜªng nhÜ vÆt b¢ng s¡t cÙng lånh. Tháng 5 næm Çó, bà 
thÃy mi‰ng giÃy bay là Çà trong phòng rÒi rÖi xuÓng ÇÃt trên 
giÃy có ghi ch» Marianne. 

Ngày 7 tháng 6 næm 1931, m†i ngÜ©i trong gia Çình ông 
Foyster ÇŠu nghe rÃt rõ nh»ng ti‰ng Ç¶ng phá tan cái im 
l¥ng n¥ng nŠ tØ lâu bao quanh ngôi biŒt th¿. Ti‰ng Ç¶ng rõ 
nhÃt là vào ban Çêm có khi là ti‰ng ÇÆp månh vào cºa, có 
khi là ti‰ng gõ nhË ho¥c nhÜ Çang xoi, Çøc, khoan, khoét l‡ 
vào các cánh cºa. ñ¥c biŒt vào ngày 8 tháng 6 næm Çó, 
nhiŠu ÇÒ vÆt trong nhà t¿ nhiên bÎ xáo tr¶n. GiÜ©ng ngû, bàn 
gh‰ lay Ç¶ng. NgÜ©i chÙng ki‰n cänh tÜ®ng này cùng v§i gia 
Çình ông Foyster là ông Richard Whitehouse, rÒi bà dì cûa 
Richard là bà Whitehouse chiŠu hôm Çó cÛng có m¥t, m†i 
ngÜ©i không ai nghï Ç‰n chuyŒn tÓi hôm Çó së ngû ÇÜ®c vì 
quá lo s®. 

Tháng 8 næm 1931, m¶t ngÜ©i "ngÒi ÇÒng" (medium) và 
m¶t nhà nghiên cÙu, ÇiŠu tra vŠ các hiŒn tÜ®ng không giäi 
thích ÇÜ®c Çã Ç‰n ngôi biŒt th¿. Tåi Çây h† t° chÙc m¶t bu°i 
cÀu hÒn theo ki‹u "cÀu cÖ" g†i hÒn Ç‹ yêu cÀu s¿ viŒc ÇØng 
xäy ra n»a. 

NhÜng rÒi Çâu vÅn hoàn Çó. Ngày 13 tháng 10 næm Çó, 
ông Harry Price và ba ngÜ©i khác Ç‰n thæm. Ngày ÇÀu tiên 
(lúc Çó là bu°i chiŠu) các vÎ khách này Çã chÙng ki‰n nh»ng 
s¿ lå lùng xäy ra: chuông t¿ nhiên reo liên  hÒi, chai l† rÖi v« 
loäng xoäng ª ÇÀu cÀu thang, nhiŠu ÇÒ vÆt bÎ ném vung 
vãi... 

Nh»ng s¿ kiŒn Ãy cÙ ti‰p tøc diÍn mãi cho Ç‰n khi gia 
Çình ông Foyster r©i khÕi ngôi biŒt th¿ (tháng 10 næm 1935). 

NhÜng ÇiŠu Çáng Ç‹ š là không phäi vì có gia Çình ông 
Foyster Ç‰n ª m§i xäy ra ÇiŠu kÿ dÎ. TrÜ§c Çó và sau næm 
1935 s¿ kiŒn k‹ trên vÅn xäy ra. ChÌ có ÇiŠu Çáng quan tâm 
là theo ông Foyster thì hiŒn tÜ®ng trên së xäy ra månh hÖn 
và nhiŠu hÖn khi nh»ng ngÜ©i Ç‰n trú ngø nÖi ngôi biŒt th¿ 
là nh»ng ngÜ©i có khä næng tâm linh nhåy cäm nhÃt là 
nh»ng ngÜ©i nhåy cäm vŠ ÇÒng bóng (Psychic Falculty). 
Chính bà Foyster cÛng xuÃt thân tØ m¶t gia Çình có khä 
næng vŠ lãnh v¿c này. ñiŠu kÿ lå là chính ngôi biŒt th¿ này 
xÜa kia chû nhân là Møc SÜ. 

 
(Còn ti‰p)   
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1. Kapitel 
Einige Skizzen über Deutschland 

 
 

as denken die Vietnamesen 
über Deutschland und die 

Deutschen? Je nach Beruf und Le-
bensverhältnissen wird wahrscheinlich 
jeder von ihnen eine andere Antwort 
auf diese Frage geben. Natürlich sind 
neben den lobenswerten Eigenschaf-
ten auch einige zu kritisierende Punkte 
zu erwähnen. Doch in diesem Buch 
möchte ich mich auf die Besonderhei-
ten der Deutschen im Rahmen ihrer 
Geschichte seit dem 10. Jahrhundert 
beschränken. Anhand der Geschichts-
bücher will ich den Vietnamesen die 
Entwicklung Deutschlands in den letz-
ten 1100 Jahren nahe bringen. 

Historisch gesehen gibt es 
Deutschland erst seit dem Jahr 911. 
Damals wurde es regiert von König 
Konrad dem Ersten, der die Titel Frän-
kischer König und Römischer König 
trug. Im 11. Jahrhundert wurde 
Deutschland als Römisches Reich, im 
13. Jahrhundert als Heiliges Römi-
sches Reich und im 15. Jahrhundert 
als Deutsche Nation bezeichneti. Das 
Wort „deutsch“ wurde zum ersten Mal 
im 8. Jahrhundert verwendet, danach 
hat sich die so bezeichnete Sprache 
Deutsch von Südfrankreich aus über 
die 1000-jährigen Geschichte sich 
weiterentwickelt und verbreitet. 

 Die vietnamesische Kultur wurde 
als eine 4000-jährige Kultur bezeich-
net. Doch in den Geschichtsbüchern 
Japans, Chinas und anderer Länder 
wird Vietnam erstmals im Jahr 938 als 
selbstständiges Land unter der dama-
ligen Regierung von König Ngo Quyen 
urkundlich erwähnt. 

Aus den genannten Informationen 
ergibt sich für Deutschland und Viet-

nam - zwei Länder mit unterschiedli-
cher geographischer Lage, unter-
schiedlichen Sprachen und unter-
schiedlichem Klima - in etwa der glei-
che Zeitpunkt der offiziellen Entste-
hung. Deutschland wurde im Jahr 911 
und Vietnam im Jahr 938 erstmals 
offiziell als Nation angesehen. Seit 
dieser Zeit wurde Vietnam mehrmals 
kolonisiert, und zwar von Chinesen, 
Franzosen, Japanern, Russen und 
US-Amerikanern. Auch Deutschland 
musste Ähnliches erdulden. Vor der 
Französischen Revolution (1789) 
mussten alle Könige Europas - also 
auch die Deutschen - erst von der rö-
misch-katholischen Kirche in Rom be-
stätigt und eingesetzt werden. Im Jahr 
1949 wurde Deutschland geteilt; die 
kommunistische Regierung Ost-
deutschlands verkündete am 7. Okto-
ber 1949 die Gründung der so genann-
ten „Deutschen Demokratischen Re-
publik“ (DDR), während in West-
deutschland die freiheitliche „Bundes-
republik Deutschland“ entstand. In den 
darauf folgenden 40 Jahren (also von 
1949 bis 1989) wurde Deutschland 
von den vier Nationen Großbritannien, 
Frankreich, USA und Sowjetunion kon-
trolliert, um dort die nochmalige Ent-
stehung einer Diktatur wie die unter 
Hitler zu verhindern. Die DDR wurde 
von der (ebenfalls kommunistischen) 
Sowjetunion beherrscht. Die ursprüng-
liche Bundesrepublik Deutschland 
dagegen wurde im Nordteil von Groß-
britannien, im Westteil von Frankreich 
und im Südteil von den USA kontrol-
liert - wenn auch nicht rigoros. Die 
Kontrolle durch andere Nationen war 
das Schicksal der im Zweiten Welt-
krieg unterlegenen Länder wie 
Deutschland und Japan. Trotzdem hat 
sich zunächst die „alte“ Bundesrepub-
lik Deutschland und später das wie-
dervereinigte Deutschland zu einer der 
stärksten Nationen der Welt entwickelt. 
Dies ist ein beachtliches Phänomen. 
Deutschland hat sich inzwischen so 
weit erholt, dass Freiheit, Wirtschaft, 
Erziehungswesen, Religion, Wissen-
schaft und Technik dieser Nation de-
nen anderer Länder dieser Welt in 
nichts nachstehen. 

 - Deutschland   - 

 geographisch betrachtet 

Deutschland ist 357.000 km² groß. 
Die längste Strecke in Nord-Süd-
Richtung beträgt 876 km, die in West-
Ost-Richtung 640 km. Vietnam ist mit 
einer Grundfläche von 333.000 km² 
nicht viel kleiner. Dort beträgt die 
längste Strecke in Nord-Süd-Richtung 
2.000 km. Der Umfang Deutschlands 
beträgt 3.758 km und derjenige Viet-
nams etwa 5.000 km. 

Die Bevölkerungszahl in Deutsch-
land liegt bei etwa 81 Millionen Ein-
wohnern; ungefähr gleich viele Men-
schen leben in Vietnam, während z.B. 
Italien 58 Millionen, Großbritannien 57 
Millionen und Frankreich 56 Millionen 
Bürger haben. 

Deutschland grenzt an Dänemark 
im Norden, an die Niederlande sowie 
an Belgien, Luxemburg und Frankreich 
im Westen, an die Schweiz und an 
Österreich im Süden und schließlich 
an Tschechien und Polen im Osten. 
Dies ist die Grenzsituation seit dem 3. 
Oktober 1990, dem Tag der erlangten 
deutschen Wiedervereinigung. 

Vietnam wurde nach dem 20. Juli 
1954 geteilt. Im Nordteil des Landes 
herrschten die mit China und der Sow-
jetunion befreundeten Kommunisten. 
Der demokratische Südteil wurde von 
den USA und der NATO unterstützt. 
Am 30.04.1975 wurde Vietnam zwar 
vereinigt, doch zwangsweise unter der 
Herrschaft der kommunistischen Re-
gierung des Nordens, während die 
früher in der ehemaligen (kommunisti-
schen) DDR lebende deutsche Bevöl-
kerung ihre Regierung frei wählen 
konnte. Bis 1975 - also innerhalb von 
21 Jahren - hatten die vietnamesi-
schen Kommunisten Nordvietnam in 
vielerlei Hinsicht zerstört - ähnlich wie 
die deutschen Kommunisten den Ost-
teil Deutschlands zwischen 1949 bis 
1990 ruiniert hatten. Auch nach etwa 
40 Jahren Existenz der DDR wurde 
letztere nicht von anderen Ländern 
respektiert; und das hätte auch weiter-
hin für Ostdeutschland gegolten, wenn 
die dortige Bevölkerung nicht ein neu-
es System gewählt hätte. Die Welt 
zeigt Respekt vor Deutschland und 
den Deutschen, und zwar nicht wegen 
des Prädikats Made in Germany oder 
wegen deutscher Firmen wie z. B. 
Mercedes Benz, Audi oder BMW, son-
dern wegen des Nationalbewusstseins 
der Deutschen nach der Wiederverei-
nigung. Die bislang in Deutschland 
stationierten Militärkräfte der ehemali-
gen Sowjetunion sowie Großbritanni-
ens, Frankreichs und der USA wurden 
allmählich zurückgezogen, allerdings 
gegen Zahlung einer Entschädigung, 
damit das Ansehen der Militärmächte 
nicht beschädigt wurde. Der Abzug 
fremder Truppen ist als eine Ehre für 
Deutschland zu werten. 

- Landschaft und Klima 

Im Norden grenzt Deutschland an 
das Meer, im Mittelteil sind Hügel und 
kleinere Berge vorherrschend, und im 
Süden des Landes dominieren die 
Alpen, eines der höchsten Gebirge 
Europas. Außer in der Industrie arbei-
ten die meisten Deutschen in der 

W 
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Landwirtschaft. Im Norden besitzt 
Deutschland einige Inseln wie z. B. 
Norderney, Amrum, Föhr, Sylt und 
Helgoland. Diese Inseln sind beliebte 
Ziele der Sommerurlauber. Vor 1975 
hatte übrigens die katholische Hilfsor-
ganisation Caritas ein Schiff namens 
„Helgoland“ für längere Zeit im Hafen 
der Stadt Danang in Mittelvietnam 
ankern lassen, um darauf die Kranken 
in der einheimischen Bevölkerung me-
dizinisch besser versorgen zu können, 
als es vor Ort an Land möglich war. 
Dieses Schiff kehrte erst nach Kriegs-
ende in seine Heimat zurück. 

Deutschland wird von zwei Klima-
typen - Kontinental- und Meeresklima - 
beeinflusst. Im Winter schneit es, und 
die Temperatur sinkt dann oft auf mi-
nus 5°C. Im Sommer liegt hier die 
Durchschnittstemperatur bei 20°C. 

Asiaten oder Afrikaner in Deutsch-
land würden sagen, dass es in diesem 
Land keinen Sommer gibt. In Indien 
kann die Temperatur im Sommer bis 
zu 45°C steigen, in Vietnam bis zu 
35°C. In unserer Heimat Vietnam ist 
die kalte Jahreszeit nicht einmal so 
kalt wie der Sommer in Deutschland. 
Auch gibt es dort keine vier Jahreszei-
ten wie hier, sondern nur zwei, nämlich 
Trocken- und Regenzeit. Es gibt dort 
auch keine verfärbten Blätter und kei-
nen Laubfall wie hier im Herbst, und in 
der kalten Jahreszeit ist es zu warm 
für Schneefälle. Lediglich Nebel gibt es 
in den hohen Bergen und im Norden 
des Landes. In Deutschland schneit es 
meist während der Weihnachtszeit im 
Winter. Ende März bis Anfang April, 
also im europäischen Frühjahr, treiben 
die Pflanzen neue Blätter und Blüten. 
Die warmen Monate Juni, Juli und 
August sind die Zeit des Sommerur-
laubs für die Deutschen. Danach - in 
den Herbstmonaten September, Okto-
ber und November - bläst der Wind die 
gelb verfärbten Blätter von den Bäu-
men. So sind vier eindeutige Jahres-
zeiten zu unterscheiden. Nicht wenige 
Menschen verlassen Deutschland 
während der Wintermonate und keh-
ren in den warmen Frühlings- und 
Sommermonaten zurück. Manchmal 
sagte ich zu den Schülern und Studen-
ten, die unsere Pagode Vien Giac be-
suchten: „Obwohl Deutschland ein 
kaltes Land ist, sind die Herzen der 
Deutschen sehr warm.“ Jeder, der 
diese Aussage hörte, war darüber sehr 
erfreut. Denn dies ist eine Feststellung 
von einem Fremden, die etwas sehr 
Positives über die Einheimischen aus-
sagt. 

- Die Menschen 

Die Bevölkerungszahl Deutsch-
lands im Jahr 911 ist unbekannt, doch 

im Jahr 2002 weist die Statistik über 
82 Millionen Einwohner nach, darunter 
7 Millionen Ausländer; d.h. letztere 
machen einen Anteil von etwa 10 % 
der Bevölkerung aus. Durchschnittlich 
leben 227 Menschen auf einem Quad-
ratkilometer Landesfläche. Berlin ist 
die Stadt mit der größten Einwohner-
zahl von 3,5 Millionen Menschen. In 
Deutschland gibt es 19 Städte, die 
mehr als 300.000 Einwohner haben. 
Ein Drittel der Einwohner lebt in den 
84 Großstädten, die mehr als 100.000 
Einwohner habenii. Ungefähr 13 Millio-
nen Deutsche wanderten von Ost nach 
West ab, als 1961 die berüchtigte 
Mauer von der kommunistischen Re-
gierung der DDR zwischen den beiden 
Teilen Berlins errichtet wurde, um die 
eigene Bevölkerung symbolisch und 
tatsächlich einzusperren. 

Die Statistik von 1990 verzeichnet 
in Deutschland jährlich nur 11 Gebur-
ten pro 1000 Einwohner. Dies ist die 
niedrigste Geburtenrate der Welt. In 
Asien, wo Familien mit mehr als zwei 
Kindern sich oft der Geburtenkontrolle 
unterwerfen müssen, wünschen sich 
die Eheleute immer noch viele Kinder. 
Dagegen versucht man in Deutsch-
land, ein Ansteigen der Geburtenrate 
mit finanziellen Anreizen zu unterstüt-
zen. Jedoch wollen die meisten Ehe-
leute keine eigenen Kinder haben. Die 
Deutschen nehmen die Verantwortung 
für Versorgung und Erziehung der 
Kinder sehr ernst; deshalb scheuen sie 
den mit den Kindern verbundenen 
Aufwand und verwenden ihren Ver-
dienst lieber für Urlaubsreisen. Wilde 
Ehen sind nicht mehr selten in 
Deutschland und auch kein Tabu 
mehr. Ist dies vielleicht die Ursache für 
den Geburtenrückgang? 

Die Tendenz des Geburtenrück-
gangs bewirkt eine Steigerung des 
Anteils der Alten in der Gesellschaft. In 
30 Jahren wird das Leben für die älte-
ren Menschen nicht mehr einfach sein, 
denn die aus den Steuergeldern der 
arbeitenden Jüngeren finanzierte Un-
terstützung für sie wird sich verringern 
und zum Problem für die Regierung 
werden. Trotz der Sozial- und Renten-
versicherungen, wird es bedenkliche 
Situationen im Leben der Menschen 
geben. Gleichzeitig ist das Leben der 
Alten in den asiatischen Ländern - 
selbst in Japan mit hoch entwickelter 
Technologie und dem seit 1968 refor-
mierten Sozialsystem - nicht abgesi-
chert. Arbeitslosigkeit stellt in diesen 
Ländern ein großes Problem dar. Die 
Selbstmordrate steigt dort ebenso wie 
die Zahl psychologischer Krankheits-
fälle. 

Viele asiatische Länder wie z.B. 
Indien, Vietnam und China gehören zu 

den Entwicklungs- oder Schwellenlän-
dern mit starkem Bevölkerungswachs-
tum bei gleichzeitig niedrigem Lebens-
standard. Die dortige Bevölkerung 
denkt nicht an eine Begrenzung der 
Geburten. Man sagt: „Die Natur gibt 
Gras, denn die Natur bringt Elefanten 
hervor.“ Die Bevölkerungszahl Viet-
nams lag vor etwa 100 Jahren bei nur 
25 Millionen; heute leben dort bereits 
80 Millionen Menschen. Wenn es in 
den letzten 50 Jahren keine Todesfälle 
gäbe, wären die Folgen dieses Wachs-
tums der Bevölkerung Vietnams für 
das Land und die übrige Welt undenk-
bar schlimm. In Asien stellen die Kin-
der die einzige Altersversorgung ihrer 
Eltern dar, in Europa übernehmen 
Versicherungsgesellschaften diese 
Funktion. Deshalb ist der Wunsch 
nach Kindern bei den Menschen in 
Europa viel geringer als bei denen in 
Asien. Die Asiaten gehen davon aus, 
dass die eigenen Kinder sie im Alter 
versorgen werden; deshalb vertrauen 
sie ihre Zukunft der Entwicklung ihrer 
Kinder an. Sie werden daher viel be-
quemer hinsichtlich der von ihnen zu 
leistenden beruflichen Tätigkeit und 
verlangen nur selten eine Gehaltser-
höhung und überhaupt keinen Scha-
densersatz. Ihr materieller Lebens-
standard ist viel niedriger als derjenige 
in Europa, doch ihr Geist ist viel freier 
als jener der europäischen Menschen. 
Darum kann man ein Lachen viel häu-
figer in den Gesichtern asiatischer 
Menschen finden als in den Gesichtern 
der Menschen in westlichen Ländern. 
Wir stellen hier keine Vergleiche an, 
um zu kritisieren, sondern um Unter-
schiede in den Kulturen, Traditionen, 
Umfeldern aufzuzeigen. Wenn Deut-
sche in asiatischen oder afrikanischen 
Ländern geboren werden und dort 
aufwachen - nach vielen Generationen 
würden sie auch so wie die Einheimi-
schen denken und handeln. Genauso 
ist es der Fall, wenn Asiaten oder Afri-
kaner in Deutschland geboren werden 
und hier aufwachsen. 

In Deutschland gibt es keine ur-
sprüngliche ethnische Minderheiten-
bevölkerung wie in Vietnam. Trotzdem 
sind viele kulturelle Unterschiede in 
den Bundesländern festzustellen, und 
man bemüht sich, diese regionalen 
Eigenheiten zu erhalten. Die Men-
schen in Mecklenburg z.B. sind eher in 
sich gekehrt, die Schwaben sehr spar-
sam, die Rheinländer sehr freizügig, 
die Sachsen sehr fleißig usw. Die In-
dustrialisierung überbrückt Distanzen 
zwischen den Regionen und lässt die 
Deutschen sich wie Mitglieder einer 
einzigen großen Familie fühlen. Dies 
ist die Meinung der Einheimischen 
über sich selbst. Doch nun folgt die 
Ansicht eines Ausländers. 
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Die Deutschen sind zwar fleißig, 
sauber, strebsam und ordentlich, doch 
sie sind auch überaus neugierig und 
außerdem in alten Denkweisen er-
starrt. Hierzu die Inhaltsangabe eines 
kleinen Artikels aus einer Schweizer 
Zeitung:  

 „Eine Studentengruppe wollte 
das Verhalten der Deutschen in Sa-
chen Ordnung und Selbstachtung un-
tersuchen. Dazu gingen sie in ein 
Postamt in Trier und baten dort um 
Erlaubnis für ihre Untersuchung. Sie 
brachten je 5 Aufkleber mit Herren-
Symbolen und 5 weitere mit Damen-
Symbolen an die zehn im Postamt 
vorhandenen Telefonzellen an. Dann 
beobachteten sie das Geschehen an 
den Zellen eine Woche lang und stell-
ten fest, dass die Männer vor den Zel-
len mit dem Herren-Symbol Schlange 
standen und die Frauen entsprechend 
vor den Zellen mit dem Damen-
Symbol. Eines Tages jedoch betrat 
eine Frau eine Telefonzelle mit dem 
Herren-Symbol. Die Schweizer Stu-
denten gingen auf die Frau zu und 
fragten warum sie das tat. Die Antwort 
der Frau war: ‘Na und? Ich bin keine 
Deutsche; nur die Deutschen würden 
auf so etwas bei einer Telefonzelle 
Rücksicht nehmen.’“ 

Die zitierte Antwort verdeutlicht die 
Mentalität einer Nation. Die Deutschen 
akzeptieren viele Regeln ohne lange 
nachzudenken, während z.B. die 
Franzosen und die Engländer anders 
reagieren würden. Sie würden nur die 
Trennung des Geschlechtes bei Toilet-
ten, nicht jedoch bei Telefonzellen 
respektieren. 

Nachfolgend seien einige Groß-
städte Deutschlandsiii genannt, die 
nach der Bevölkerungszahl geordnet 
sind: 

 

1.  Berlin  3.465.700   Einw. 

2.  Hamburg 1.688.700  

3.  München 1.256.600  

4.  Köln     960.000 

5.  Frankfurt am Main    668.900 

6.  Essen     627.200 

7.  Dortmund    600.600 

8.  Stuttgart    599.400 

9.  Bremen    554.400 

10. Duisburg    539.000 

11. Hannover    523.600 

12. Nürnberg    500.100   

13. Leipzig    496.600 

14. Dresden    481.600   

Von diesen 14 Städten befinden 
sich außer (einem Teil von) Berlin nur 
die beiden letztgenannten im Gebiet 
der ehemaligen DDR. Hannover steht 
an 12. Stelle mit einer Bevölkerungs-
zahl von über 500.000. Die Stadt Han-
nover feierte im Jahr 1999 ihr 700-
jähriges Bestehen und richtete die 
Weltausstellung EXPO 2000 mit mehr 
als 18 Millionen Besuchern in sechs 
Monaten Ausstellungsdauer aus. Die-
se Stadt ist auch Sitz der Pagode Vien 
Giac, welche jährlich ca. 70.000 viet-
namesische und 10.000 deutsche Be-
sucher aufzuweisen hat, die dem Bud-
dha ihre Ehre erweisen bzw. etwas 
über den Buddhismus lernen wollen. 

 

- Deutsche Sprache 

Ein französisches Sprichwort be-
sagt: „Deux yeux sont les fenêtres du 
coeur.“ („Die zwei Augen sind die 
Fenster zum Herzen.“). Ich habe die-
ses Sprichwort zu: „La langue, c´est la 
fenêtre du coeur.“ („Die Sprache, sie 
ist das Fenster vom Herzen.“) geän-
dert. Wahrhaftig, die Sprache ist so 
wichtig! Jede Nation hat ihre eigene 
Sprache, manchmal sogar mehrere. 
Oftmals benutzen verschiedene Natio-
nen die gleiche Bezeichnung für eine 
bestimmte Sache oder Begebenheit. 
Die Kommunikation würde sich 
schwierig gestalten, wenn die Men-
schen keine Sprache besäßen. 

Deutsch ist eine indogermanische 
Sprache und als solche verwandt mit 
dem Dänischen, Norwegischen, 
Schwedischen, Niederländischen, 
Flämischen und Englischen. 

Obwohl in Deutschland viele Dia-
lekte gesprochen werden, verstehen 
sich die Deutschen verschiedener Re-
gionen untereinander ohne große 
Schwierigkeiten. Außerhalb Deutsch-
lands sprechen die Österreicher, die 
Liechtensteiner, jeweils ein Teil der 
Schweizer, der Norditaliener, der Bel-
gier und der Franzosen (letztere im 
Elsass), die Luxemburger, viele Nie-
derländer sowie Menschen an den 
deutschen Grenzen ebenso Deutsch 
wie ihre Muttersprache. Sogar die 
Menschen mit deutschen Vorfahren in 
Polen, Rumänien und in Nachfolge-
staaten der ehemaligen Sowjetunion 
pflegen ihre Muttersprache bis heute. 

 Für ca. 100 Millionen Menschen 
stellt die deutsche Sprache ihre Mut-
tersprache dar. 10% der weltweit er-
schienenden Bücher sind auf Deutsch 
geschrieben. Deutsch gehört auch zu 
den meist übersetzten Sprachen nach 
Englisch und Französischiv. 

 Für die Ausländer ist Deutsch 
eine schwere Sprache, am schwierigs-
ten die Grammatik. Die Verben und 
Artikel müssen konjugiert werden, 
während die englische Sprache viel 
einfacher mit Vokabeln und Grammatik 
umgeht. Besonders einfach ist die 
vietnamesische Sprache; die Verben 
bei ihr brauchen nämlich nicht konju-
giert zu werden. Die Schwierigkeit der 
vietnamesischen Sprache liegt in der 
Aussprache und Betonung. Die chine-
sische Sprache besitzt nur 4 ½ Tonla-
gen, die vietnamesische hingegen 5 
½. 

Auch Japanisch hat schwierige 
Elemente. Die Verben stehen im Ja-
panischen immer am Satzende und 
werden in verschiedenen Zeitformen 
konjugiert. Im Deutschen steht das 
Verb nur in Verbindung mit einem 
Hilfsverb am Satzende: „Ich möchte 
Deutsch lernen.“ Im Vietnamesischen 
wäre der Satzaufbau ungefähr wie 
folgt: „Ich möchte lernen Deutsch.“ Im 
Japanischen sagt man z.B.: „Watashi 
wa Eigo o benkzositai“ („Ich Englisch 
möchte lernen.“). Das Verb benkyo 
wird in verschiedenen Formen - z.B. 
Zeitformen - konjugiert, wie im ge-
nannten Beispiel als „lernen möchten“. 
Dies ist der Grund warum ich Sprache 
als Fernster vom Herzen bezeichne. 

Viele Ausländer wie z.B. Türken 
oder Italiener leben bereits seit 30–40 
Jahren in Deutschland; die meisten 
von ihnen, die ich gelegentlich treffe, 
sind Taxifahrer, welche die deutsche 
Sprache nur fehlerhaft beherrschen. 
Ihre Kinder wurden hier geboren, ge-
hen in die Schule und sprechen meist 
fehlerfrei Deutsch. Dies ist auch bei 
den in Deutschland lebenden Vietna-
mesen ähnlich. Als sie vor den Kom-
munisten flüchteten, verließen sie das 
Land mit der ganzen Familie. Die Er-
wachsenen leben in Deutschland stets 
mit der Erinnerung an die Vergangen-
heit und lernen nur mühsam Deutsch, 
während die Jüngeren - ohne starke 
Beziehung zur Heimat - sich auf ihre 
schulische Karriere konzentrieren. Bei 
dieser schnellen Form der Integration 
verlernen sie die Muttersprache, und 
vergessen ihre Tradition. Dies hat bei 
den Erwachsenen viel Sorge um die 
Zukunft der dritten und folgenden Ge-
neration(en) zur Folge. Natürlich wün-
schen die Deutschen eine rasche In-
tegration der Ausländer; die Ausländer 
jedoch sind um die Bewahrung ihrer 
eigenen Kultur, Sprache und Tradition 
bemüht, denn für sie ist Integration 
nicht gleichbedeutend mit Assimilation. 

In Deutschland hat man viel Nach-
sicht mit Ausländern. Dennoch kom-
men auch Diskriminierungen vor, z.B. 
dann, wenn ein schlecht Deutsch 
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sprechender Ausländer eine hohe Po-
sition einnimmt. Manche Deutsche 
denken auch, dass die Ausländer 
ihnen Arbeitsplätze wegnehmen, des-
halb sind sie den Ausländern nicht 
immer freundlich. Doch die meisten 
Deutschen verstehen, dass sie ihren 
ausländischen Mitbürgern auch viel zu 
verdanken haben. In den 1950er- und 
1960er-Jahren mussten sie nämlich 
Arbeitskräfte für die damals boomende 
deutsche Wirtschaft z.B. aus der Tür-
kei und aus Italien holen. Viele Deut-
sche denken auch daran, dass ihr 
Wohlstand viel vom Verkauf deutscher 
Produkte ins Ausland abhängt. Wir 
sollten bedenken, dass wir in diesem 
Zeitalter miteinander leben und nicht 
mehr füreinander. 

Deutschland ist eigentlich kein 
Wunschziel für Immigranten - anders 
als etwa die USA, Kanada oder Aust-
ralien. In der jüngsten Vergangenheit 
versuchten deutsche Parteien wie die 
SPD und die Grünen, das im Ausland 
oft noch existierende Vorurteil, die 
Nazis würden immer noch in Deutsch-
land das Sagen haben, durch Locke-
rungen bei den Bestimmungen für 
Asylanten, zu bekämpfen. Viele Deut-
sche sind der Meinung, dass die Ver-
gasung von Juden und Mitgliedern 
anderer Minderheiten während der 
Hitler-Diktatur ein schlimmes Verbre-
chen war. Deshalb gibt es heute Para-
graphen im deutschen Gesetz, die die 
Gleichstellung der Ausländer mit den 
Deutschen sichern und ihre Rechte 
schützen. 

Anfang 2002 wurden die Grenzen 
vieler europäischer Länder unterei-
nander durch eine neue einheitliche 
Währung, den Euro, weiter verwischt. 
Die Bewegungsfreiheit innerhalb der 
beteiligten Länder wurde so erweitert, 
gleiches gilt für Geschäfte und zu ver-
mittelndes Wissen im Bereich der 
Ökonomie. Dadurch wird ein Gefühl 
der globalen Zusammengehörigkeit 
gefördert. Die Deutschen müssen be-
greifen, dass auch sie Ausländer sind, 
sobald sie die deutsche Grenze ver-
lassen. Jeder, der nach Deutschland 
kommt - etwa, um zu studieren, zu 
arbeiten oder zu wohnen - hat seinen 
eigenen Beweggrund für diesen 
Schritt. Jeder dieser Gründe ist ge-
nauso zu respektieren wie die Gründe 
jedes Einzelnen derjenigen 2 Millionen 
Deutschen, die heute im Ausland le-
ben. Die Welt existiert heute als ein 
Ganzes, in dem wir miteinander leben 
und füreinander da sein müssen. Wir 
dürfen uns nicht mehr nach der 
„Daitoa“, der Vorgehensweise der Ja-
paner im Zweiten Weltkrieg in Ost-
asien, oder nach der Methode Hitlers 
richten, weil wir sonst am Ende auch 

kapitulieren müssten. Die damalige 
Niederlage stellt eine wichtige Lektion 
für alle dar - nicht nur für Japaner und 
Deutsche. 

Von den 81 Millionen Menschen in 
Deutschland sind 7 Millionen Auslän-
der. Davon stammen fast 2 Millionen 
Menschen aus der Türkei, aus Italien 
fast 600.000 Menschen, aus Griechen-
land 351.000, aus Polen 260.000, aus 
Österreich 186.000, aus Rumänien 
162.000, aus Spanien 133.000, aus 
dem Iran, aus Portugal, Großbritanni-
en, den USA und den Niederlanden 
insgesamt etwa 100.000 bis 115.000, 
aus Bulgarien, Ungarn und Frankreich 
zusammen etwa 50.000 bis 100.000 
sowie aus Vietnam etwa 100.000, Ma-
rokko etwa 82.000, dem Libanon 
55.000, Sri Lanka 46.000, Afghanistan 
(ebenfalls) 46.000 und Indien 36.000 
Menschen. 

Etwa 50% dieser Leute leben seit 
mehr als 10 Jahren in Deutschland, 
und 2/3 der Ausländerkinder wurden 
bereits in Deutschland geboren. 

Die Zahl der Asylsuchenden in 
Deutschland stieg lange Zeit fast in 
jedem Jahr. 1991 waren es 256.112 
Menschen, 1993 dagegen bereits 
322.600 Menschen, die auf diese Wei-
se in Deutschland Schutz suchten. 4-6 
% dieser Menschen wurde aus politi-
schen Gründen Asyl gewährt, andere 
Gründe waren solche humanitäre Art, 
Heirat usw. Die Abgelehnten wurden je 
nach Einzelfall entweder abgeschoben 
oder geduldet. 

 

Einem Asylantrag von Ausländern 
wird in Deutschland beim Vorweisen 
folgender drei Gründe am ehesten 
stattgegeben: 

*  Religiöse Benachteiligung wie 
z.B. Einschränkung religiöser Praxis 
und Studien im Heimatland 

*   Politische Verfolgung oder De-
nunziation sowie Gefährdung der per-
sönlichen Freiheit 

(Anmerkung: Die meisten derarti-
gen Benachteiligungen sind erst auf 
Grund der Flucht aus der Heimat auf-
getreten, so dass es nur wenige Per-
sonen gibt, denen aus politischen 
Gründen Asyl gewährt wird. Das deut-
sche Gericht in Zirndorf, das die politi-
schen Gegebenheiten in den ver-
schiedenen Herkunftsländern der 
Asylsuchenden untersucht, verlangt 
nämlich stets Nachweise für das Vor-
liegen einer Unterdrückung im Heimat-
land bereits vor einer erfolgten Flucht. 
Wie aber kann man derartige Beweise 
aus einem diktatorisch regierten Land 
wie Vietnam nachträglich erbringen? 

Die Macht der vietnamesischen Kom-
munisten basiert auf Lügen und Be-
trug, doch die Bürokratie der restlichen 
Welt verlangt immer noch Beweise für 
die Unterdrückung der Bürger des 
Landes. Das Asylabkommen vom 
28.07.1951 gab allerdings vielen Men-
schen die Möglichkeit, ihre Existenz im 
Ausland wieder aufzubauen, welche 
von der Regierung in ihrer Heimat we-
gen ideologischer Differenzen zerstört 
wurde). 

*   Zugehörigkeit zu einer benach-
teiligten Minderheit in einem Land, 
dessen Regierung Kultur, Sprache und 
Tradition dieser Minderheit der Gefahr 
der Vernichtung aussetzt. 

Außer den drei genannten gibt es 
noch weitere mögliche Gründe für eine 
Gewährung von Asyl, die allerdings 
nicht so einfach zu nachzuweisen sind, 
weshalb ein Flüchtling den Status ei-
nes Asylsuchenden durchaus auch 
verlieren kann. In diesem Fall wird er 
nämlich als Wirtschaftsflüchtling be-
trachtet. Der Asylantrag wird als unge-
rechtfertigt abgelehnt, und er wird zu-
rück in sein Heimatland abgeschoben, 
wo er dann in der Regel gerade wegen 
seiner versuchten Flucht vor noch 
größeren Problemen als vor seiner 
früher dort erzwungenen Ausreise 
steht. 

Die von den in Deutschland le-
benden Ausländern gezahlten Steu-
ergelder 

Die Ausländer haben allen Grund, 
Deutschland dankbar zu sein. Doch 
auch die deutsche Regierung und die 
deutschen Bürger sollten den Auslän-
dern danken. Letztere haben Elemente 
vieler Kulturen in das Land gebracht, 
sie sind ebenso aktiv an der Entwick-
lung eines weltoffenen, multikulturellen 
Landes beteiligt. Ein Garten, in dem 
bislang schöne Rosen wachsen wirkt 
ja auch schöner, wenn er zusätzlich 
mit anderen Blumen wie z. B. Nelken, 
Astern, Gladiolen oder sogar Orch-
ideen bestückt wird. Außerdem sind 
von den 7 Millionen Ausländern in 
Deutschland mehr als 4 Millionen Ar-
beitnehmer (darunter auch oft Großun-
ternehmer) und somit Steuerzahler. 
Diese Menschen zahlen jährlich etwa 
50 Billionen Euro Steuern an den 
deutschen Staat. Dies ist ein nicht zu 
unterschätzender Beitrag ausländi-
scher Mitbürger zur Erhaltung des 
Sozialsystems in Deutschlandv. Wenn 
immer mehr Deutsche von dieser Tat-
sache Kenntnis nehmen würden, wür-
de auch der leider immer noch zu ver-
zeichnende Ausländerhass abnehmen 
Viele Deutsche halten aber immer 
noch die Ausländer einschließlich der 
Flüchtlinge für Schmarotzer und Ar-
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beitsplatzkonkurrenten. In Wirklichkeit 
gibt es in allen Nationen faule und 
schlechte Menschen; doch diejenigen 
Leute, die ein Leben im Ausland an-
streben, müssen schon einen starken 
Willen und eine große Bereitschaft 
zum Verzicht aufbringen. Von dieser 
Seite her betrachtet, kann man schon 
fast mit Sicherheit sagen, dass die 
Flüchtlinge nicht mit der Absicht zum 
schmarotzen nach Deutschland ge-
kommen sind. 

Viele Ausländer, die bereits seit 
mehr als 10 Jahren in Deutschland 
leben, beantragen die deutsche 
Staatsbürgerschaft oder die doppelte 
Staatsbürgerschaft. Dieser Schritt 
wurde auch von der Regierung mit 
Hilfe spezieller Paragraphen unter-
stützt Dies ermöglicht eine schnelle 
Integration und eine Entlastung der 
staatlichen Fürsorge. 

Nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands im Jahre 1990 wurden 
alle politischen und industriellen Ein-
richtungen des Ostteils nach den be-
reits im Westteil vorhandenen Model-
len reorganisiert. Heute gibt es 13 Flä-
chen- und 3 Stadtbundesländer in 
Deutschland. Die Bundesrepublik 
Deutschland ist eines der größten 
Staaten Europas. Die Bundesländer 
sind im Einzelnen: 

1. Baden-Württemberg 

2. Freistaat Bayern 

3. Berlin 

4. Brandenburg 

5. Freie und Hansestadt Bremen 

6. Freie und Hansestadt Hamburg 

7. Hessen 

8. Mecklenburg-Vorpommern 

9. Niedersachsen 

10. Nordrhein-Westfalen 

11. Rheinland-Pfalz 

12. Saarland 

13. Freistaat Sachsen 

14. Sachsen-Anhalt 

15. Schleswig-Holstein 

16. Thüringen 

Alle dieser 16 Bundesländer zu-
sammen sind nicht einmal so groß wie 
der US-Staat Kalifornien, doch Produk-
tivität, Nationalbewusstsein, Poesie, 
Theater- und Malkunst, Musik, Sport 
usw. sind Bereiche, um die andere 
Staaten Deutschland beneiden. Die 
Bundesrepublik liegt in vielen Sparten 
weltweit an zweiter oder dritter Stelle. 
Wenn Ausländer die Deutschen be-

wundern, dann besonders deren Nati-
onalbewusstsein, Verantwortungsbe-
wusstsein und Freiheitsliebe. 

Im Folgenden werde ich das Bun-
desland Niedersachsen näher vorstel-
len, welches die Pagode Vien Giac 
sich in seinem Landeshauptstadt Han-
nover befindet. 

Niedersachsen hat 7,6 Millionen 
Einwohner, die auf einer Landesfläche 
von über 46.352 km² leben. 2/3 dieser 
Fläche werden für die Landwirtschaft 
genutzt. Berühmte Produkte sind die 
Oldenburger Wurstsorten sowie der 
Honig aus der Lüneburger Heide. Der 
Harz ist ein wichtiger geographischer 
Bereich für Mineralien. Schon seit den 
Zeiten der Könige wurde Silber in den 
Minen von Goslar gewonnen. Bereits 
seit dem Jahr 1775 wird das Fach Ge-
ologie und Mineralienswissenschaft in 
Clausthal gefördert und gelehrt. In 
Salzgitter wurde Eisen entdeckt; der 
dortige Eisenvorrat ist des drittgrößten 
Europas. In Niedersachsen werden 
außerdem 5 % des Erdöls und -gases 
in Deutschland gewonnen. Braun-
schweig ist ein Zentrum für Chemie-
wissenschaften. In Emden befindet 
sich der drittgrößte deutsche Hafen an 
der Nordsee; diese Stadt ist auch be-
rühmt wegen des Schiffbaus. Wolfs-
burg ist Stammsitz und zugleich wich-
tigster Produktionsstandort des 
„Volkswagen“-Konzerns. 

Von den 7,6 Millionen Einwohnern 
Niedersachsens leben allein mehr als 
500.000 in der Landeshauptstadt Han-
nover, welche Standort der weltweit 
größten, jährlich stattfindenden Indust-
riemesse ist und der Weltausstellung 
EXPO 2000 war. 

Die Universität in Göttingen ist eine 
bekannte Institution für Naturwissen-
schaften. Göttingen ist auch der Ge-
burtsort des Mathematikers und Astro-
noms Carl Friedrich Gauß (1771-
1859). Im 20. Jahrhundert wurde hier 
an der Universität das Fach Atomphy-
sik gefördert und gelehrt; und zwei 
Physiker der Hochschule, Max Born 
(1882-1970) und Werner Heisenberg 
(1901-1976), gewannen sogar den 
Nobelpreis. 

Im Jahr 1993 erwirtschaftete die 
Produktion in Deutschland 1.079 Billi-
onen DM (= ca. 550 Billionen Euro). 
Der von den Ausländern geleistete 
Anteil daran ist nicht unbedeutend. Der 
in Niedersachsen geleistete Beitrag zu 
diesem Ergebnis ist bemerkenswert. 
Jedes Jahr empfängt die Pagode Vien 
Giac fast 100.000 Besucher, welche 
als Verkehrsteilnehmer und Reisende 
sowie als Konsumenten indirekt zum 
Wachstum der niedersächsischen 
Wirtschaft beitragen 

Mögliche zu behandelnden Aspek-
ten zum Thema Deutschland gibt es 
viele: Gesetzgebung, Wahlsystem, 
Beziehungen zu anderen Ländern, 
Wirtschaft, Industrialisierung, Sozial-
system und -struktur, Emanzipation, 
Sport, Erziehungswesen, Tourismus, 
Arbeitswelt, Kultur, Religionen, Musik, 
Theater usw. Ihre Behandlung würde 
weit mehr als ein Kapitel wie dieses in 
Anspruch nehmen. Ich will jedoch in 
meinem Buch den Vietnamesen nur 
einige Merkmale Deutschlands nahe 
bringen. Diejenigen meiner Landsleu-
te, die über Deutsch- und/oder Eng-
lischkenntnisse verfügen, können bei 
Interesse in den Bibliotheken ausführ-
lichere Quellen finden. 
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Trang 
Hoa 

Phöôïng 
 

 

Gà TrÓng nuôi con 
 

� HÒng Nhiên            
 

Ông Hai trÀm ngâm nhìn cuÓn lÎch treo tÜ©ng m‡i ngày 
m¶t mÕng Çi. Mái tóc Çen bóng th©i còn trai tráng cûa ông, 
bây gi© cÛng lÃm tÃm båc. 

M§i Çó mà v® ông Çã mÃt hÖn hai næm rÒi. Bà Ç‹ låi cho 
ông m¶t ÇÙa con trai mà bà h‰t sÙc cÜng chiŠu. Ông Hai cÓ 
g¡ng tåo niŠm vui cho con và giÃu Çi nh»ng phiŠn mu¶n 
trong cänh "Gà trÓng nuôi con". 

ñó là câu hàng xóm ví cho 
ông, vì con gà trÓng chÌ lo tìm mÒi 
cho gà mái và gà con. Nuôi dåy và 
gi» gìn Çám con là do công lao cûa 
con gà mái. Con gà trÓng bên 
ngoài còn bi‰t bao nhiêu con gà 
mái khác ve vãng. Vì vÆy, gà trÓng 
dù có thÜÖng con nhiŠu thì cÛng 
vÅn là con gà trÓng chÙ không th‹ 
làm nhiŒm vø cûa con gà mái 
ÇÜ®c. 

Con ngÜ©i cÛng vÆy. NhÜng 
ngÜ©i ta cÛng không phû nhÆn 
công Ön cûa ngÜ©i cha ÇÓi v§i con 
cái "Còn cha gót ÇÕ nhÜ son, Ç‰n 
khi cha mÃt gót con nhÜ bùn...". 

   Nh§ låi trÜ§c Çây m¶t tuÀn, trong ngày gi‡ xä tang v® 
cûa ông, có nh»ng ngÜ©i hàng xóm thân quen Ç‰n d¿ nh¡c 
nh« ông nên tøc huyŠn Ç‹ có ngÜ©i chæm sóc bé Tâm và 
chia xÈ nh»ng gian khó cho ông trong lúc tu°i già g¥p trái 
n¡ng, trª tr©i, khi‰n ông suy nghï mãi, vì nó rÃt hŒ tr†ng ÇÓi 
v§i ông cÛng nhÜ cho con ông. Câu ca dao: "MË gà, con vÎt 
ch¡t chiu, mÃy Ç©i mË ghÈ thÜÖng yêu con chÒng" Çã làm 
ông ít nhiŠu chùng bÜ§c. 

M¶t hôm, khi ông Çi làm thì bé Tâm ông Çã nh© bà hàng 
xóm ÇÜa giùm Çi h†c ª trÜ©ng mÅu giáo. Cô giáo cûa bé 
Tâm ÇiŒn thoåi Ç‰n cÖ quan làm viŒc cûa ông, báo cho ông 
bi‰t bé Tâm bÎ sÓt n¥ng, Çã ÇÜa vào bŒnh viŒn cÙu cÃp. 
Nghe cô giáo báo tin, ông sÓt ru¶t và lo l¡ng vô cùng. 

SuÓt cä tuÀn, ngày nào ông cÛng vào bŒnh viŒn lo cho 
con, rÒi t§i sª làm, rÒi vŠ nhà. May m¡n bé Tâm Çã lÀn hÒi 
bình phøc. PhÀn ông vÃt vä m†i bŠ. ñ‰n lúc Bác sï cho bé 
vŠ nhà Ç‹ dÜ«ng bŒnh thì ông låi càng lo l¡ng hÖn, vì bé 
Tâm khi ông Çi làm không th‹ ª nhà m¶t mình ÇÜ®c, nên 
ông phäi cÀu cÙu bà hàng xóm bên cånh. Bà Ãy nhÆn l©i 
giúp Ç«, nhÜng khuyên ông hãy: "Tìm cho bé Tâm m¶t 

ngÜ©i k‰ mÅu". Bà gi§i thiŒu cho ông m¶t ngÜ©i Çàn bà còn 
trÈ, hiŠn lành và cÛng có m¶t ÇÙa con trai nhÕ. Bà hy v†ng 
ngÜ©i Çàn bà nÀy së chæm sóc cho cha con ông cÛng nhÜ 
Çem låi cho gia Çình ông m¶t nguÒn sÓng vui tÜÖi và hånh 
phúc m§i. 

Hoàn cänh cûa ngÜ©i Çàn bà tên Trâm nÀy cÛng gÀn 
giÓng ông, nên Çôi bên dÍ thông cäm nhau khi ông Hai lÀn 
ÇÀu tiên nói chuyŒn và tÕ tình v§i cô. 

Th¢ng bé Kim con cûa cô Trâm cÛng dÍ thÜÖng, m¥t 
mày sáng sûa, nhÕ hÖn bé Tâm con ông m¶t tu°i. Khi th¢ng 
bé thÃy có ngÜ©i lå Ç‰n nhà mình thì s® sŒt chåy chÀm Ç‰n 
ôm lÃy mË, nhÜng m¶t lúc sau thÃy không có gì, bé trª nên 
dån dï hÖn. Ông Hai nghï thÀm: "Th¢ng bé nÀy mÒ côi cha 
còn Ç« hÖn con mình không có mË". Câu "MÒ côi cha æn 
cÖm v§i cá, mÒ côi mË lót lá mà n¢m" ch¡c không sai mÃy. 

Hai bên bàn luÆn v§i nhau và ÇÒng š cuÓi tuÀn sau së 
làm m¶t b»a tiŒc Ç‹ ra m¡t gi§i thiŒu v§i bà con, h† hàng, 
sau Çó ông Hai së rÜ§c mË con cô Trâm cùng vŠ nhà mình. 

Ngày cô Trâm vŠ nhà chÒng, cô chÌ Çem theo m¶t ít 
quÀn áo và vÆt døng cÀn thi‰t cho hai mË con. Còn nhà cºa 
cô, cÛng là nhà cûa ba má cô Ç‹ låi, cô gªi cho v® chÒng 
ngÜ©i em gái cûa cô trông h¶. 

Bé Tâm rÃt vui khi có thêm m¶t ngÜ©i bån m§i. Bé chåy 
låi cÀm tay Kim dÅn vào phòng ÇÒ chÖi và khÕi nói, chØng 
nhÜ m¶t th©i gian sau chúng trª thành anh em. 

Qua s¿ chÌ dÅn cûa ông Hai vŠ nhà cºa, ÇÒ Çåt v.v... Cô 
Trâm nhìn sÖ qua tÃt cä các cæn 
phòng trong nhà, nghï thÀm 
r¢ng nhà không có Çàn bà nên 
thi‰u ngæn n¡p và såch së. Cô 
phäi cÀn bÕ ra m¶t th©i gian Ç‹ 
tåo cho ngôi nhà nÀy ÇÜ®c sinh 
khí hÖn. 

   Riêng vŠ ông Hai, lo cho 
hånh phúc cûa mình thì ít, mà lo 
cho con mình thì nhiŠu. ThÌnh 
thoäng ông ngó chØng hai th¢ng 
bé, ông mØng thÀm khi thÃy hai 
ÇÙa chÖi chung không gây g° và 
thÜ©ng nhÜ©ng nhÎn nhau. 

VŠ phÀn cô Trâm qua š ki‰n cûa ông Hai, cô làm theo và 
s¡p x‰p thÙ t¿ låi ÇÒ Çåc trong nhà. ñ¥c tính Çó Çã làm ông 
Hai cäm phøc, bi‰t cô là ngÜ©i g†n gàng, såch së. 

TØ cái phòng khách bŠ b¶n ÇÒ Çåc, bøi Çóng nhŒn 
giæng, cô Trâm lau chùi, d†n dËp, cô bÕ nh»ng thÙ gì quá 
cÛ, không cÀn thi‰t, Ç‹ nhìn vào thÃy cæn phòng thoáng và 
r¶ng rãi hÖn. Cùng lúc cô thay vào ÇÃy vài chÆu ki‹ng ª góc 
phòng, vài cành lan nÖi cºa s°. Cô cÛng không quên gi¥t 
giÛ và thay m§i các tÃm màn Çã quá cÛ ª phòng khách, 
phòng ngû và phòng æn. 

Hai phòng nhÕ ông Hai d¿ ÇÎnh dành cho hai ÇÙa bé 
Tâm và Kim thì cô Trâm ÇŠ nghÎ và xin ông cho hai ÇÙa ª 
chung cùng phòng, nhÜ vÆy chúng së có cÖ h¶i gÀn gÛi, 
thÜÖng yêu nhau hÖn. 

TuÀn lÍ sau, bà hàng xóm sang thæm nhà ông Hai. Bà tØ 
ngåc nhiên nÀy sang ngåc nhiên khác. Bà khen cô Trâm có 
nhiŠu sáng ki‰n và là ngÜ©i Çàn bà quán xuy‰n, Çäm Çan, 
không u°ng công bà Çã gi§i thiŒu. Có lë ông Hai không 
phiŠn hà bà mà còn cäm thÃy phÃn khªi. 

M¶t hånh phúc Çã Ç‰n, làm cho ông Hai quên Çi nh»ng 
phiŠn mu¶n và suy tÜ lúc ban ÇÀu.� 

                       (Willich ÇÀu næm ƒt Mùi 2005) 
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L§p Em 
 

� KIM 
 

Th‰ là bé Lan Çã qua hai 
næm h†c MÅu Giáo. Ch© h‰t 
nh»ng ngày hè n»a thì bé së 
ÇÜ®c vào l§p m¶t bÆc Ti‹u H†c, 
còn chÎ HÒng së lên l§p bÓn. 
Hai chÎ em ÇÜ®c h†c chung m¶t 
trÜ©ng, ch¡c là vui l¡m. HÒng 
trìu m‰n vuÓt Çôi má bÀu bïnh 
cûa em, Çùa bäo: 

- Lan s¡p vào trÜ©ng "ñåi 
H†c Ch» To" rÒi nhé, em có 
thích không? ChÎ em mình së 
cùng Ç‰n trÜ©ng. Vui l¡m! 

- ChÎ HÒng Öi! Sao g†i là 
"ñåi H†c Ch» To"? Em nghe 
mË bäo là em vào l§p m¶t cÖ 
mà! 

Nghe Lan hÕi th‰, cä nhà 
cùng cÜ©i. Ba âu y‰m nhìn bé 

giäi thích: 
- ChÎ HÒng Çùa cho vui thôi. Ÿ l§p h†c ÇÀu tiên này, con 

së ÇÜ®c thÀy cô giáo dåy Ç†c ch» và vi‰t ch» n»a này. ñ‹ 
luyŒn tÆp cách vi‰t ch», nên b¡t bu¶c tÃt cä h†c sinh trong 
l§p ÇŠu phäi vi‰t ch» to rõ theo Çúng mÅu hÜ§ng dÅn. ñ‰n 
khi l§n dÀn, thì tùy m‡i ngÜ©i có th‹ thay Ç°i theo mÅu ch» 
mình Üa thích. Ÿ trÜ©ng có nhiŠu bån, nhiŠu môn h†c vui 
n»a. Con có thích không? 

Lan nhË nhàng Çáp l©i: 
- Con thích l¡m! 
RÒi ngày t¿u trÜ©ng Ç‰n. Ba mË cùng Çi theo. Lan khép 

nép ÇÙng bên mË, nhìn cänh Çông Çúc. NhiŠu ngÜ©i l§n trò 
chuyŒn, vài bån nhÕ cùng trang lÙa v§i Lan, cº chÌ ng« 
ngàng nên chåy Çùa nhÜ các anh chÎ l§n hÖn, h† Çang náo 
nÙc tìm ki‰m bån quen bi‰t cûa næm h†c trÜ§c. TÃt cä m†i 
ngÜ©i huyên thuyên thæm hÕi nhau thÆt vui vÈ. 

Ti‰ng chuông trÜ©ng báo hiŒu gi© vào l§p. Theo danh 
sách tên do Ban Giám HiŒu phân chia. Lan ÇÜ®c mË dÅn 
vào l§p 1b, còn chÎ HÒng thì Çã có ba cùng Çi theo, vì m‡i 
l§p ÇŠu có vài yêu cÀu cho thû tøc nhÆp h†c. 

Lan theo chân các bån và phø huynh bÜ§c vào l§p. ThÀy 
giáo Çón ti‰p niŠm nª. ThÀy hÜ§ng dÅn h†c trò ch†n bäng 
tên cûa mình Çã ÇÜ®c chuÄn bÎ trÜ§c, v§i bäng tên này thÀy 
së dÍ dàng làm quen v§i tØng bån trong th©i gian ÇÀu nhÆp 
h†c, rÒi bäo các bån hãy t¿ ch†n ch‡ ngÒi. ThÀy mª l©i chào 
mØng Ç‰n tÃt cä m†i ngÜ©i có m¥t hôm Çó. ThÀy tên là 
Jonny, së chÎu trách nhiŒm nhóm h†c sinh này suÓt hai 
næm: L§p m¶t và l§p hai. ThÀy gi§i thiŒu m†i vÆt døng trong 
l§p h†c: nào là tÃm bäng Çen Ç‰n tØng chi‰c tû Ç¿ng sách 
vª, ngæn kéo cá nhân cûa m‡i h†c sinh... TÃt cä ÇŠu m§i lå 
hÖn lúc còn h†c MÅu Giáo, khi‰n cho Lan thÆt thích thú. 
ThÀy nêu lên các yêu cÀu cûa næm h†c và xin phø huynh 
hãy cùng thÀy h‡ tr® lÅn nhau nh¢m Çåt nhiŠu k‰t quä tÓt 
trong quá trình rèn luyŒn l§p trÈ tÜÖng lai này. Sau Çó thÀy 
trao cho m‡i bån m¶t t© giÃy có ghi tên các døng cø h†c 
sinh cÀn thi‰t trong næm h†c, yêu cÀu tuÀn sau phäi có ÇÀy 
Çû Ç‹ vào ti‰t dåy cûa tØng b¶ môn. Riêng th©i khóa bi‹u 

còn nhiŠu thay Ç°i nên vài ngày n»a së nhÆn ÇÜ®c. ñÃy là 
ngày ÇÀu tiên Ç‰n l§p cûa Lan. Bé không bao gi© quên 
ÇÜ®c. 

Th¡m thoát Çã mÃy tháng Çi h†c. NhiŠu môn h†c m§i 
nhÜ: Làm quen v§i mÅu t¿, cách Ç†c vÀn, làm toán c¶ng trØ 
b¢ng nh»ng bài tính vui låi thêm phÀn thi Çua cûa tØng 
nhóm bån vì th‰ l§p h†c lúc nào cÛng vui nh¶n. Ngoài ra 
còn có môn Tìm Hi‹u Quan Sát thiên nhiên, ThÀy thÜ©ng 
ch†n ngày n¡ng Ãm cho cä l§p ra ngoài ti‰p xúc v§i cänh 
vÆt quanh khu v¿c trÜ©ng. M¶t hôm thÀy cho Çi lÜ®m lá vàng 
vŠ ép và phân loåi chûng loåi. Tay m‡i bån cÀm m¶t chi‰c 
túi ni-long, còn tay kia thì våch lá tìm ki‰m mÅu lá ÇËp. B‡ng 
bån Lisa kêu lên: 

- ThÀy Öi! Em lÜ®m ÇÜ®c cái này! 
ThÀy Ç‰n gÀn và xem kÏ: ñó là m¶t t© giÃy màu xanh 

nhåt nhÀu nát, nó Çã bÎ vài v‰t bøi ÇÃt bám vào, nhÜng Çúng 
là t© giÃy tiŠn hai mÜÖi ÇÒng Euro. 

ThÀy gÆt ÇÀu, tØ tÓn nói: 
- Bây gi© chúng ta sº døng sÓ tiŠn này vào viŒc gì? 
M¶t bån trai nhanh miŒng Çáp: 
- Mình Çi mua kem Ç‹ cä l§p cùng æn, ThÀy nhé? 
ThÀy låi hÕi ti‰p: 
- Th‰ bån nào có š ki‰n gì khác không? 
Ai cÛng im l¥ng, lát sau bån Anna nói: 
- TiŠn này do bån Lisa lÜ®m ÇÜ®c, vÆy Ç‹ cho bån có š 

ki‰n. 
Liasa ngÀn ngØ rÒi Çáp l©i: 
- Ba mË em cÛng có lÀn mÃt bóp tiŠn nhÜng không ki‰m 

thÃy låi ÇÜ®c. Cä nhà buÒn l¡m! Ba em dåy r¢ng n‰u các 
con có nh¥t cûa rÖi thì tìm cách trao trä låi cho h†. Không 
ÇÜ®c gi» làm cûa riêng mình. 

ThÀy giáo khen: 
- Ngoan quá! Lisa bi‰t vâng l©i ba mË, rÃt Çáng khen! 
M¶t bån låi ti‰p l©i: 
- NhÜng bây gi© bi‰t ai mà giao trä låi? 
TÃt cä ÇŠu gÆt ÇÀu suy nghï... ThÀy nhìn Çám h†c trò, rÒi 

ôn tÒn bäo: 
- ThÀy së gi» låi sÓ tiŠn này.Khi vŠ l§p, ThÀy së làm m¶t 

cái h¶p v§i tên là "H¶p TØ ThiŒn". SÓ tiŠn này mình bÕ vào 
ÇÃy. Còn các em khi nh¥t tiŠn rÖi, mình cÛng góp chung låi 
nhé! Sau hai næm h†c v§i ThÀy, tiŠn së ÇÜ®c lÃy ra, giúp 
cho ngÜ©i nghèo. NhÜ vÆy các em có ÇÒng š không? 

Bån nào cÛng vui vÈ, reo lên: 
- Hay quá! Hay quá! Em ÇÒng š! 
Sau Çó vài ngày, khi ThÀy Ç‰n l§p, ThÀy mang theo m¶t 

chi‰c h¶p nhÕ, ÇÜ®c trang trí b¢ng giÃy màu bên ngoài thÆt 
ÇËp, bên trên h¶p có chØa m¶t nh‡ nhÕ chÌ vØa Çû nhét m¶t 
vài vÆt mÕng. ThÀy gi§i thiŒu: 

- ñây là h¶p Ç¿ng tiŠn TØ ThiŒn. Nó chÌ là m¶t h¶p thi‰c, 
bánh kËo bên trong sau khi Çã æn h‰t rÒi, ThÀy tÆn døng låi, 
làm chi‰c h¶p này. ThÀy chÌ cÀn trang trí thêm, nhÜ hình vë 
em bé có hai cánh tay là hai chi‰c lò-xo, trên m‡i cánh tay 
có dán m¶t bàn tay. Các em xem nhé! 

Nói xong, ThÀy lÃy vài ÇÒng tiŠn c¡c cho vào chi‰c h¶p. 
Ti‰ng va chåm cûa tiŠn vào h¶p thi‰c, phát lên nh»ng ti‰ng 
lÈng kÈng, càng gây thêm s¿ chú š cûa tÃt cä bån nhÕ ÇÙng 
chung quanh. RÒi ThÀy l¡c chi‰c h¶p, hai cánh tay cûa bé 
Çung ÇÜa qua låi, t¿a nhÜ vÅy chào ai vÆy. Hình änh Çó, 
khi‰n cho cä l§p phäi mÌm cÜ©i theo. ThÀy giäi thích ti‰p: 

- Em bé trên chi‰c h¶p vÅy tay chào các bån ngoan cûa 
l§p mình ÇÃy! 

Ti‰ng nhÓn nháo vang lên: 
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- Em cÛng thích làm m¶t h¶p nhÜ vÆy! Em cÛng vÆy! 
Th‰ là, trong ti‰t thû công. ThÀy Çã hÜ§ng dÅn cä l§p 

th¿c hiŒn chi‰c h¶p Ç¿ng tiŠn này. 
Riêng chi‰c h¶p TØ ThiŒn trong l§p, lâu lâu låi ÇÜ®c vài 

bån Çóng góp vào. TiŠn Ãy không chÌ tØ cûa rÖi lÜ®m ÇÜ®c, 
mà Çôi khi b¢ng nh»ng tiŠn lÈ do cha mË các bån cho phép 
Çóng góp. 

Mau thÆt, m§i Çó mà bé Lan h†c xong l§p m¶t, Çã vào 
l§p hai ÇÜ®c mÃy tháng rÒi. Lan ÇÜ®c nghÌ mØng Giáng Sinh 
nhÜ tøc lŒ hàng næm cûa các nÜ§c Châu Âu. Næm này thì 
ÇÜ®c nghÌ hai tuÀn lÍ, còn xÜªng cûa ba mË Lan nhiŠu viŒc 
làm, nên ba mË phäi Çi làm s§m hÖn. Do Çó không th‹ Çi 
chÖi xa ÇÜ®c. Bé Lan ª nhà chÖi v§i chÎ HÒng cùng các bån 
trong xóm. 

Không khí cûa mùa Giáng Sinh thÆt nh¶n nhÎp, ngÜ©i ta 
Çi mua s¡m quà t¥ng nhau. Trên ÇÜ©ng phÓ thì giæng ÇÀy 
Çèn ÇiŒn v§i nhiŠu dång hình sinh Ç¶ng, cÛng nhÜ nh»ng 
gia Çình theo Çåo Thiên Chúa, h† thÜ©ng trang trí các khung 
cºa s° r¿c r« ánh Çèn xanh ÇÕ vàng ch§p t¡t, khi‰n cho m†i 
ngÜ©i càng tæng thêm cäm giác vui tÜÖi, råo r¿c Çón mØng 
næm m§i s¡p Ç‰n. VÆy mà næm nay sau lÍ Giáng Sinh vài 
ngày, m¶t thiên tai l§n Çã Ç‰n miŠn Châu Á, nån søp ÇÃt 
dÜ§i vùng ƒn ñ¶ DÜÖng, khi‰n nÜ§c bi‹n tràn vào b© nhanh 
chóng v§i tÓc Ç¶ tàn phá khûng khi‰p. Nó hûy hoåi các tòa 
nhà cûa khách du lÎch, ngÆp løt cä khu làng cûa dân ÇÎa 
phÜÖng sÓng b¢ng nghŠ Çánh cá, con ngÜ©i bÎ cuÓn ra bi‹n 
ho¥c bÎ ch‰t kËt trong s¿ Ç° nát cûa nhà cºa. ThiŒt håi n¥ng 
Ç‰n các nÜ§c nhÜ Thái Lan, ƒn ñ¶, Sri Lanka, Nam 
DÜÖng... SÓ tº vong trên dÜ§i 200 ngàn ngÜ©i. Các báo chí, 
Çài phát thanh, truyŠn hình thông tin nhiŠu ngày liên ti‰p. 
Bao cänh tang thÜÖng ÇÜ®c chi‰u lên màn änh, ai cÛng 
ngÆm ngùi chua xót. Toàn th‰ gi§i kêu g†i tinh thÀn tÜÖng 
tr® lÅn nhau trong lúc các nÜ§c bån g¥p khó khæn hoån nån, 
b¢ng nh»ng s¿ quyên góp to nhÕ tùy theo khä næng. Næm 
m§i s¡p Ç‰n, nhiŠu ÇÎa phÜÖng Çã hÜªng Ùng s¿ giäm b§t 
ÇÓt pháo mØng xuân, Ç‹ dành tiŠn Ãy vào viŒc Çóng góp tØ 
thiŒn. Bi‰t bao tÃm gÜÖng tÓt, hy sinh ngày vui xuân bên gia 
Çình, tình nguyŒn Ç‰n nÖi tai bi‰n, phøc vø nån nhân. Nhà 
th©, nhà chùa cÛng nhÜ vài cÖ quan làm viŒc trên th‰ gi§i Çã 
có nhiŠu bu°i cÀu nguyŒn, cùng nh»ng giây phút tÜªng niŒm 
cho ngÜ©i Çã khuÃt. Trong gia Çình bé Lan, ba cûa bé hÒi 
tÜªng låi nh»ng ngày tháng ÇÜ®c xÙ sª các nÜ§c lân cÆn 
vùng bi‹n này cho tåm tœ nån trên ÇÜ©ng vÜ®t bi‹n næm 
nào, nó Çã g®i låi bao n‡i Çau lòng cûa ngÜ©i ViŒt Nam. Ba 
mË Lan càng ngÆm ngùi hÖn cho sÓ phÆn cûa nh»ng ngÜ©i 
Çã bÎ hi‹m h†a vØa qua. 

Hai tuÀn nghÌ h†c trôi qua nhanh thÆt. H†c sinh trª vŠ 
trÜ©ng. Theo thông lŒ, ThÀy và trò thÜ©ng ngÒi bên nhau, 
tâm s¿ nh»ng viŒc Çã xäy ra ho¥c nh»ng viŒc Çã làm cûa 
mình trong các ngày nghÌ. Nào là bån này ÇÜ®c nhiŠu quà 
t¥ng, thÙ này thÙ n† vØa š, thÙ kia ÇËp... Ai cÛng ÇÜ®c phát 
bi‹u cä. Ch© cho l§p vÖi b§t phÀn tâm s¿ Çi, ThÀy nhË 
nhàng bäo: 

- MÃy hôm nay, các em có xem truyŠn hình không nào? 
Th‰ các em có bi‰t tin tÙc gì? Hãy k‹ cho l§p mình nghe 
v§i! 

- Då em bi‰t! Bên Á Châu bÎ løt. NÜ§c tràn vào thành 
phÓ, làm nhà cºa søp Ç° h‰t, nhiŠu ngÜ©i ch‰t l¡m! TrÜ©ng 
h†c cÛng bÎ hÜ n»a, các bån sÓng trong vùng Çó chÜa có 
trÜ©ng m§i Ç‹ Çi h†c låi nhÜ chúng em. 

Bao ti‰ng xì xào to nhÕ trong Çám h†c trò, m¶t bån góp 
l©i: 

- ¯! NgÜ©i ta khóc quá chØng luôn. T¶i nghiŒp l¡m! 
ThÀy ÇÙng lên, Ç‰n bên h¶p tiŠn TØ ThiŒn, tØ tÓn nói: 
-Theo quy Ü§c cûa l§p. Chi‰c h¶p tiŠn này së ÇÜ®c lÃy 

ra vào cuÓi næm h†c này. NhÜng vØa xäy ra viŒc tai bi‰n nÖi 
vùng Châu Á. VÆy các em có ÇÒng š, ngay hôm nay mình 
së dùng sÓ tiŠn này Ç‹ góp phÀn cho viŒc giúp các nÜ§c 
bån Çang g¥p nån không? 

Bån Simon nhanh nhÄu nói: 
- TiŠn trong h¶p có nhiŠu không ThÀy? 
- ThÀy cÛng không bi‰t n»a. NhÜng ÇiŠu Çó không quan 

tr†ng. 
ThÀy suy nghï m¶t lát, nói ti‰p: 
- MÃy ngày qua, ThÀy ÇÜ®c bi‰t có nhiŠu ngÜ©i giàu, h† 

ûng h¶ nhiŠu tiŠn; có ngÜ©i nghèo nhÜng h† có tinh thÀn 
tÜÖng tr® bån khi g¥p hoån nån, ai cÛng có th‹ Çóng góp 
ÇÜ®c cä. NhiŠu phÀn ít së tåo thành m¶t phÀn nhiŠu. Th‰ 
các em có ÇÒng š giúp bån không? 

TÃt cä ÇŠu giÖ tay lên cao. 
ThÀy lÃy dao c¡t n¡p h¶p, Ç‰n tiŠn tØ nhÕ Ç‰n l§n Çû 

loåi. Sau Çó cho vào phong bì và dán kín låi. Bên    ngoài 
ThÀy ghi hàng ch»: 

"TÆp th‹ l§p 2b, trÜ©ng Ti‹u H†c M... SÓ tiŠn... 
Giúp Ç« cho ÇÒng bào bÎ nån løt vùng Châu Á" 
ChiŠu hôm Ãy, nÖi phòng khách Lan k‹ låi chuyŒn này 

cho ba mË và chÎ Lan cùng nghe. Ba mË Lan gÆt ÇÀu không 
nói gì cä, rÒi nhìn Lan cÜ©i. Trong nø cÜ©i Ãy, Lan cäm nhÆn 
s¿ thân thÜÖng trìu m‰n, riêng chÎ HÒng thì hôn vào Çôi má 
Lan thÆt ng†t ngào. 

Bé Lan miên man nghï Ç‰n: 
"L§p cûa Lan: có ThÀy giáo dåy Lan h†c nhiŠu ÇiŠu hay, 

cånh ÇÃy Lan còn có các bån và có nhiŠu thÙ khác n»a... 
NhÜng Lan chÜa v¶i k‹ h‰t ra lúc này". 

 
Áo QuÓc, ngày 14.01.2005 

(Vi‰t Ç‹ nh§ Ç‰n nh»ng ngày Giáng Sinh buÒn) 
 

 

Dạy con trong xã hội Tây phương 
 

� Túy Loan 

 

Dạy con (nít) cũng như 
dạy chó (con), chỉ có 
thưởng chớ không có phạt, 
hay nói cho đúng hơn, phạt 
bằng cách không thưởng. 
Những ai từng nuôi chó 
chắc sẽ có những kinh 
nghiệm này. Chỉ cần vài ba 
lần đến với chó, ban đầu, 
trên tay bạn lúc nào cũng có 
một vài mẩu thức ăn nho 
nhỏ cho nó thì sau này khi 
gặp bạn, nó sẽ mừng rỡ và 
tìm đến bạn hoặc khi nó 

phạm lỗi, bạn chỉ cần cuốn tròn tờ báo lại và đập nhẹ vào 
đầu nó hay đập thật mạnh vào chân bạn thì lúc đó nó sẽ thu 
mình thật nhỏ lại với cảm giác phạm lỗi đáng thương. 
Ngược lại, nếu bạn cứ gậy gộc, đánh đập, thượng cẳng 
chân, hạ cẳng tay thì làm sao nó gần bạn được, chưa thấy 
mặt, mới ngửi mùi, chó đã chạy mất rồi, còn nói gì đến dạy 
dỗ nữa. 
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Phương pháp này kể ra cũng rất khó đối với phần lớn 
người Việt, nhất là với những bậc cha mẹ nào không có 
chó, không thích chó, hoặc là ghét chó, mà phần lớn là quí 
cô, quí bà, còn quí ông thì thích nhưng chỉ „cầy tơ“ là kể 
như không xong được rồi! 

Sở dĩ tôi có đôi hàng tâm sự này là do tình cờ đọc một 
bài báo online của một tác giả, xin lỗi, quên tên, với tựa đề 
là „Đánh con, hay không nên đánh con?“ cái nội dung bài 
báo, những cái đau lòng xảy ra trong một vài gia đình VN 
mà tác giả nêu lên là những cái đáng buồn, đáng suy tư. 
Còn cái tựa thì xin khỏi phải bàn vì theo thiển ý của tôi, câu 
hỏi này đúng là vô thưởng vô phạt, chuyện xử dụng bạo lực 
đối với người khác, mặc dù là đối với trẻ em trong gia đình, 
hoặc là đối với ngay cả thú vật là không được phép, luật 
pháp Tây phương đã ngăn cấm rõ ràng. Nêu câu hỏi này 
cũng giống như ta nêu lên một đề tài thảo luận „Có nên 
vượt đèn đỏ không?“, hay xa xa hơn chút nữa „Có nên 
cướp nhà bank không?“. Muốn thì cứ làm thôi, mất bằng thì 
đi bộ, vào tù thì ráng chịu vậy! Hoặc giả như câu hỏi trên 
đây được nêu ngược lại như vậy, thì có lẽ còn hợp lý hơn 
„Có nên khiển trách cha mẹ không, khi chưa làm tròn bổn 
phận hay làm sai trách nhiệm dạy dỗ con cái của mình?“. 
Cũng thật không có gì quá đáng khi một nữ nghệ sĩ người 
Đức đã nói „Sự giáo dục sai lầm, theo tôi, là một tội phạm to 
lớn trong xã hội chúng ta hôm nay“. 

Khi nói đến việc dạy dỗ con cái ở đây- ở Tây phương, ta 
nghĩ đến những khó khăn hiện tại, với những thiếu nhi 
khoảng tối đa 16, 17 tuổi tức là thế hệ thứ hai của người 
Việt tỵ nạn, trên lứa tuổi này chuyện dạy dỗ không còn thực 
tiễn nữa, hay nói cho đúng hơn, cha mẹ không có đủ khả 
năng để dạy dỗ, cha mẹ chỉ có thể gọi là hướng dẫn viên, 
hướng dẫn để các em tự rèn luyện cũng như tự bảo vệ 
trước cám dỗ và cạm bẫy trong đường đời sau này mà thôi. 

Tại sao phải nêu rõ ở đây là thế hệ thứ hai? Thế hệ thứ 
nhất, chúng ta sinh ra và lớn lên hay mới lớn lên, ở Việt 
Nam, dù miền Nam hay Bắc dù Tự Do hay Cộng Sản, đất 
nước chiến tranh, đời sống, xã hội Việt Nam rất khác biệt 
với xã hội Tây phương, chúng ta đã gặp khá nhiều khó 
khăn trong vấn đề hội nhập, cá lớn lên ở vùng nước mặn 
không thể ngày một ngày hai sống trong vùng nước ngọt 
được. Cũng như vậy, trẻ em sinh ra và lớn lên ở đây, cái 
suy tư như trẻ em ở đây, hít thở không khí ỏ đây, không thể 
tưởng tượng được mình đang sống ở Việt Nam. Cũng như 
vậy, cá lớn lên ở vùng nước lợ không thể bình yên khỏe 
mạnh, khi bị bắt buộc phải vào sống trong vùng nước mặn. 
Đó là những yếu tố khách quan mà tạo nên vậy, yếu tố chủ 
quan ở đây là „liệu ta làm cha mẹ có đủ khả năng, tư cách, 
thời gian và kiên nhẫn để dạy dỗ hay không ?“.  

Chắc không ít vị không bằng lòng về điểm này, nhưng 
xin thưa, theo thiển ý, đây là vấn đề rất thực tế. Một thí dụ 
điển hình về khả năng dạy dỗ, như computer, internet, ai 
cũng biết là những thứ không thể thiếu được trong trường 
học cũng như trường đời sau này, xử dụng cho học tập, giải 
trí, có điều độ rất hữu ích, ngược lại sẽ có nhưng hiệu quả 
không tốt. Một số không ít trong cha mẹ, chúng ta vẫn chưa, 
hoặc không muốn, hoặc không có khả năng, hoặc không có 
thời gian để tìm hiểu món hàng mới này, như vậy thì làm 
sao cha mẹ có quyết định đúng, cho hay cấm, hay ở đâu là 
mốc thời gian để con cái xử dụng computer, internet v.v... 

Đây chỉ là một ví dụ trong muôn vàn phức tạp của vấn 
đề giáo dục. Giáo dục gia đình phải được hiểu trước tiên là 
giáo dục văn hóa và giáo dục về nhân bản, tình người, nhất 
là những người thân, chung quanh mình, loại bỏ được sự 
ích kỷ cá nhân, vì sự hòa đồng nhỏ bé của mỗi cá nhân, 
trước hết và gần nhất, trong phạm vi gia đình. 

Về giáo dục kiến thức và văn hóa, với một sắp xếp hệ 
thống sư phạm ở đây chúng ta chưa cần phải lo âu hay suy 
luận, bàn cãi nhiều. 

Giáo dục cho trẻ em, ngay từ thưở ban đầu, một tinh 
thần tự lập, không ỷ lại vào cha mẹ, là rất cần thiết. Dạy cho 

các em tình thương yêu đồng loại và thú vật chắc là một 
điều không khó, nhưng chắc chắn đòi hỏi ở cha mẹ thời 
gian, suy tư và như vậy nó cũng đòi hỏi cha mẹ cũng phải 
có thời gian để tự học hỏi và cũng phải tự rèn luyện mình, 
có như vậy mới có thể làm một tấm gương sáng cho con 
cái được. 

„Kính lão đắc thọ“ chữ lão ở đây phải được hiểu như là 
„lão làng“ với những kinh nghiệm sống ở đời, với những 
tấm lòng nhân hậu, vị tha chứ không phải „Da dày lên lão 
làng“. 

Một tính không tốt mà rất nhiều người hay mắc phải và 
từ xưa đến nay thường hay nhắc đến đó là tính hay chê. 
Khi trẻ em làm được những điều hay, tốt, dù thật lớn cũng ít 
khi được cha mẹ nhìn thấy hay khen thưởng, ngược lại khi 
phạm lỗi dù rất nhỏ thường bị rầy la trừng phạt và thêm một 
điểm theo tôi cũng không kém phần quan trọng trong vấn đề 
giáo dục, đó là cha mẹ phải biết lắng nghe lúc con cái tâm 
sự, dù những điều không đâu vào đâu, đối với cha mẹ, 
nhưng nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của trẻ em. 
Không nên tuyên bố „con nít biết gì!“, làm như vậy sẽ gây 
cho các em sự mất tự tin sau này. 

Có rất nhiều gia đình mà trong đó trình độ học vấn của 
cha mẹ không cao, nhưng con cái lại rất thành công trong 
cuộc sống, theo thiển ý của tôi, những bậc cha mẹ này chắc 
chắn là những nhà sư phạm với một nhân bản tuyệt vời, đã 
tự rèn luyện trong một trường đời với chính bản thân mình 
vậy. Tuy nhiên cũng không ít gia đình mà cha mẹ rất thành 
công ngoài xã hội, nhưng con cái đã bắt đầu hư hỏng ngay 
những ngày còn ấu thơ trong gia đình. Ở đây, theo tôi vì 
không có thời gian để gần gũi con cái nên có thể tạo ra hai 
tình huống, một là cha mẹ quá buông lỏng, để con cái quá 
tự do, và từ chỗ không nhận chân được những nguy hiểm, 
cám dỗ chung quanh, không biết tự chủ, dần dà bị lôi cuốn 
vào vòng hư hỏng; hoặc là thứ hai, cha mẹ quá lo âu, quá 
khắt khe, kỷ luật, nhồi nắn quá nhiều làm mất đi tính tự chủ, 
và sự phát triển tự nhiên của trẻ con, để trẻ em lại trở thành 
như những chú gà công nghiệp, những chú gà lẩn thẩn, 
chói chang dưới ánh sáng mặt trời khi vừa bước ra khỏi 
chuồng vậy. 

Cũng như trong bài báo kia đã viết, một người mẹ khổ 
đau kia ở Mỹ đã than “tôi có đánh đập nó gì đâu, từ ngày 
sang đây tôi luôn làm lụng để nuôi nấng nó, bây giờ 18 tuổi 
nó đòi bỏ đi, tôi chỉ kéo lại, thế là nó gọi cảnh sát, cảnh sát 
đến giữ tôi lại, để nó ra đi... ”. Thật tội nghiệp cho người mẹ 
bất hạnh kia, nhưng cái quả ngày hôm nay chính là cái 
nhân bà đã gây ra, hạt giống bà đã gieo trồng mà không 
chăm bón, chỉ có nuôi nấng mà quên đi dạy dỗ... Nhưng 
thôi bà ạ, như thế thì đã cạn tàu ráo máng rồi, còn gì để 
nuối tiếc nữa. Tình thương còn lại bà nên dành cho những 
người khốn khổ chung quanh là hay nhất vậy. Vẫn có 
những con chó nhịn ăn để chết theo chủ và cũng có những 
con chó ngồi chờ bên mộ chủ đến vô vọng. 

 
Nói tóm lại đánh đập không phải là phương thức giáo 

dục, mà là một bài học tệ hại và là một tấm gương xấu cho 
các em sau này, cần phải được loại bỏ ngay trong tư tưởng 
của cha mẹ, mặc dù điều này trên luật pháp đã bị cấm 
đoán. Ngoài sự giải thích, khuyên răn, nước mắt của mẹ 
hiền, khuôn mặt buồn thảm của cha yêu sau những lỗi lầm 
của trẻ thơ, chắc chắn là những hình phạt có giá trị giáo dục 
cao. 

Chừng nào cha mẹ coi mình, đối với con cái, không phải 
là những người thầy, không phải huấn luyện viên, mà là 
những nhà bảo trợ, dìu dắt và con cái coi cha mẹ không 
phải là những đối thủ mà là những người bạn, những người 
thân thì công việc giáo dục trong gia đình mới có hiệu quả 
tốt được. 

(Tháng 01.2005) 
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Chúng tôi niŒm  

,,Nam Mô A Di ñà PhÆt,, 
 

(Khóa Tu TÎnh ñ¶ tØ 24-31.12.2004 tåi chùa Viên Giác) 
 

� ThiŒn Hånh  
 

Th‹ theo nguyŒn v†ng cûa Çåi chúng, næm nay ñåi ñÙc 
trø trì Çã tùy thuÆn t° chÙc m¶t tuÀn lÍ Huân tu TÎnh ñ¶ sau 
3 næm liên tøc hành trì chú ñåi Bi và Pháp môn LuyŒn tâm.  

SÓ lÜ®ng PhÆt tº tØ các Chi H¶i vân tÆp vŠ Çåo tràng 
TÎnh ñ¶ trÜ§c sau trong th©i gian 7 ngày tæng lên con sÓ 
hÖn 140 vÎ, có 2 PhÆt tº t§i tØ PhÀn Lan, Pháp 4, Hòa Lan 2 
và Úc 1. ñ¥c biŒt thành phÀn trÈ rÃt Çông, các em dÜ§i 20 
tu°i chi‰m Ça sÓ cûa khóa tu làm ñåo tràng vui nh¶n h£n 
lên. Nh»ng khuôn m¥t trÈ quen thu¶c cûa l§p 1a và 1b mùa 
hè bên Ý có m¥t khá ÇÀy Çû, lÀn này không thÃy khuôn m¥t 
dÍ thÜÖng cûa Ti‹u Phøng mà låi thÃy có Ái CÖ nhÜng 
không phäi nàng Ái CÖ n¢m trong chÆu úp! Tu°i trÈ g¥p 
nhau cÜ©i nói xôn xao, nh»ng câu chuyŒn k‹ hoài nhÜ 
không muÓn dÙt! 

ñúng 20 gi© 00 ngày 24 tháng 12, tåi Chánh ñiŒn chùa 
Viên Giác, trÜ§c bŒ th© hÖn 100 tôn tÜ®ng A Di ñà l§n nhÕ, 
hai bên vách treo hai tÃm phông l§n vë cänh Tây PhÜÖng 
Tam Thánh cùng chÜ Thiên Çang ti‰p dÅn Hành giä vŠ cänh 
gi§i C¿c Låc, ñåi ñÙc Hånh TÃn Çã cùng v§i chÜ Tôn ñÙc 
Tæng Ni dâng hÜÖng båch PhÆt khai måc Çàn tràng TÎnh ñ¶. 
Ti‰p theo là phÀn hÜ§ng dÅn Çåi chúng vŠ cách niŒm PhÆt, 
Çi thiŠn hành cÛng nhÜ m¶t vài nghi thÙc trong 7 ngày tu 
tÆp. ñÜ®c bi‰t các tôn tÜ®ng trang trí Çàn tràng Çã do ThÀy 
thÌnh tØ ñài Loan vŠ, 2 tÃm phông Çã ÇÜ®c s¿ h› cúng cûa 
m¶t sÓ PhÆt tº nhân các chuy‰n Huân tu, Th† Bát tåi các 
Chi H¶i ÇÎa phÜÖng. 

ChÜÖng trình tu TÎnh ñ¶ m‡i ngày gÒm 4 th©i NiŒm PhÆt 
và m¶t th©i Pháp thoåi. M¶t ngày tu tÆp b¡t ÇÀu tØ 5g30 và 
chÃm dÙt lúc 22g30. Các th©i Pháp thoåi ÇÜ®c ThÜ®ng T†a 
Tâm CÜ©ng, khách tæng Ç‰n tØ ViŒt Nam, quš ñåi ñÙc 
Hånh TÃn, Hånh TØ và Hånh Sa thuy‰t giäng. Riêng chú 
Hånh Giä Ç¥c trách các em dÜ§i 20 tu°i. 

M‡i bu°i sáng thay vì tøng Công phu khuya, Çåi chúng 
Çã trì tøng phÄm Ph° HiŠn Ç‹ h†c theo 10 hånh nguyŒn 
r¶ng l§n cûa Ngài. Bu°i tÓi trÜ§c khi chÃm dÙt là phÀn ThiŠn 
quán sám hÓi phát BÒ ñŠ Tâm qua nh»ng l©i NguyŒn hành 
BÒ Tát Hånh ÇÜ®c ThÀy hÜ§ng dÅn Ç†c theo rÃt nhÎp nhàng. 
Các th©i NiŒm PhÆt gÒm có ngÒi niŒm và Çi kinh hành trì 
danh ñÙc A Di ñà. 

Khóa tu TÎnh ñ¶ næm ÇÀu tiên theo l©i ThÀy trø trì dåy: 
Chû y‰u là Ç‹ PhÆt tº Phát tâm hÜ§ng vŠ pháp môn TÎnh 
ñ¶, tÆp trui rèn NguyŒn l¿c. Vì trong Tín-NguyŒn-Hånh, 
NguyŒn quan tr†ng nhÃt. Chúng ta chÌ cÀn l†c låi NguyŒn 
l¿c cûa mình, phát BÒ ñŠ Tâm diŒt trØ cái Ngã Ç‹ làm hành 
trang tìm vŠ cänh gi§i ñÙc PhÆt A Di ñà. TÆp phát Tâm qua 
10 nguyŒn Ph° HiŠn. Chúng ta nên n¡m rõ møc Çích phát 
nguyŒn và Ü§c lÜ®ng con ÇÜ©ng tu tÆp Ç‹ ti‰n t§i møc tiêu. 
Quan tr†ng là chúng ta nên ngæn ngØa nh»ng trª ngåi 
nhÜ không nên nghi ng©, nên tåo tín tâm, nên chÙng 
th¿c b¢ng cách biŒn giäi Ç‹ tåo niŠm tin, nên tÆp tÜ duy 
vŠ Hånh nguyŒn cûa chÜ PhÆt, nên dùng næng l¿c cûa 
chÜ PhÆt Ç‹ tu tÆp. 

ThÀy Hånh TØ: Ph° HiŠn Hånh NguyŒn là ch‡ nÜÖng t¿a 
cho m†i gi§i, m†i cæn cÖ. Khi tøng kinh chúng ta nên tÜ duy 
vŠ công ÇÙc cûa chÜ PhÆt nhÜ thân ngÜ©i khó ÇÜ®c. Vì 
công ÇÙc là nŠn täng quan tr†ng nhÃt dù trong ñåo hay 
ngoài ñ©i ví nhÜ công ÇÙc lÍ kính chÜ PhÆt. Phát tâm ñåi 
Bi së hóa thù thành thân nhÜng trÜ§c h‰t phäi có tâm bình 
Ç£ng tÙc tâm không thÃy thân ho¥c thù. 

Ngoài ra ThÜ®ng T†a Tâm CÜ©ng Çã giäng vŠ Kinh 
Rohita trong TÜÖng Ðng B¶ Kinh sÓ 61 vŠ s¿ Sanh kh° 
và ñoån diŒt cûa Th‰ gian VÛ trø. Và ThÀy Hånh Sa Çã 
Ç‰n v§i Çåi chúng qua Pháp môn niŒm PhÆt không chÌ 
dành riêng cho ngÜ©i ch‰t. 

Trong 7 ngày Tu TÎnh ñ¶, Çåi chúng Çã có m¶t ngày 
niŒm PhÆt trong 24 gi© liên tøc nhân ngày vía ñÙc PhÆt A Di 
ñà vào ngày thÙ ba 28 tháng 12. Có nh»ng vÎ Çã tinh tÃn 
kiên trì niŒm không thi‰u th©i khóa nào tuy Çã ÇÜ®c phân 
nhóm theo gi© giÃc, có lë các vÎ Çó Çang cÓ g¡ng noi theo 
gÜÖng ñåi ñÙc trø trì ngày hôm Çó! 

 
Ngày hôm sau ThÀy Çã cho chúng tôi bi‰t m¶t tin buÒn: 

Tåi ñông Nam Á thu¶c các xÙ Indonesien, Mã Lai, Mi‰n 
ñiŒn, Thái Lan, Sri Lanka Çã xäy ra m¶t trÆn Thiên Tai 
ñ¶ng ñÃt, Sóng ThÀn Çã tàn sát hÖn træm ngàn ngÜ©i. 
Chúng ta là nh»ng ngÜ©i may m¡n, Çang trì niŒm danh 
hiŒu ñÙc PhÆt A Di ñà Ç‹ cÀu vãng sanh vŠ th‰ gi§i Tây 
PhÜÖng còn nh»ng ngÜ©i kém may m¡n kia không bi‰t 
së Çi vŠ Çâu! 

Khóa Tu này 2 Bác NguyÍn Cang Ç‰n tØ Oberhausen Çã 
hành Hånh NÃu æn phøc vø Çåi chúng. Hai Bác làm viŒc 
không bi‰t mŒt, lúc nào cÛng vui vÈ. NÃu xong b»a trÜa låi 
ti‰p tøc b»a chiŠu, ngày này qua ngày n† không m¶t ti‰ng 
than van, thÆt Çúng là hånh nguyŒn cûa BÒ Tát.  

Vui nh¶n nhÃt có lë là l§p Thi‰u niên cûa chú Hånh Giä, 
hÖn 50 em dÜ§i 20 tu°i Çã ÇÜ®c s¿ chæm sóc cûa chú. Chú 
Çã hÜ§ng dÅn các em b¢ng song ng» ViŒt ñÙc, các em 
ÇÜ®c h†c tØ ng» PhÆt h†c, tÆp dÎch qua ti‰ng ñÙc, tÆp thäo 
luÆn, tÆp vi‰t vŠ ñåo PhÆt và Giáo lš ñÙc PhÆt. Không th‹ 
ng© là các em vi‰t rÃt hay, cä ti‰ng ViŒt và ti‰ng ñÙc. NgÜ©i 
l§n chúng ta chÜa ch¡c Çã vi‰t ÇÜ®c nhÜ các em! Trong 
khóa này Çã có 7 em thu¶c Læng Nghiêm! 

Tuy m¶t sÓ các em vŠ chùa vì muÓn g¥p bån bè, vŠ 
chùa Ç‹ tu cho vui. Tuy các em rÃt Òn ào, làm phiŠn Çåi 
chúng trong các gi© ngû nghÌ... NhÜng n‰u khóa tu chÌ toàn 
là nh»ng ngÜ©i l§n tu°i, n‰u ngôi chùa không có bóng dáng 
cûa tu°i trÈ... Thì ai së là l§p k‰ thØa... Ç‹ h¶ trì Tam Bäo, 
Ç‹ ho¢ng dÜÖng Chánh Pháp... Các em có m‰n ThÀy Cô, 
thích h†c giáo lš m§i tìm vŠ chùa, có vui các em m§i hËn 
nhau ti‰p tøc Çi các khóa t§i... 

Trong bu°i lÍ B‰ Måc ThÀy trø trì Çã nh¡c nhª Çåi chúng 
nh»ng Çi‹m l®i và khuy‰t: ñåi chúng tuy tinh tÃn nhÜng hÖi 
Òn, khóa tu TÎnh ñ¶ ÇÀu tiên có lë chÜa quen nhÜng chúng 
ta nên cÓ g¡ng b¡t ÇÀu th¿c tÆp, cÓ g¡ng nhi‰p tâm, cÓ 
g¡ng làm gÜÖng cho nhau nhÃt là các em nhÕ tuy là tu cho 
vui, chúng ta hoan h› cho nh»ng thi‰u thÓn cûa khóa tu. 

ThÀy Hånh TØ Çã ví các em nhÜ ThiŒn Tài ñÒng Tº 
(là m¶t ngÜ©i rÃt trÈ Çã Çi cÀu pháp trong phÄm Ph° 
HiŠn), kêu g†i các em ti‰p tøc vŠ tham d¿.  

HÜªng Ùng n‡i Çau thÜÖng cûa nh»ng nån nhân Çã bÎ 
Sóng ThÀn tàn phá, khóa tu Çã quyên góp ÇÜ®c hÖn 3 ngàn 
Euro ûng h¶. 
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ñón Giao thØa mØng næm 2005 có Pizza, có Karaoke, 
có Væn nghŒ bÕ túi do Çåi chúng và các em nhÕ trình diÍn 
v§i Múa Lân, Ca, VÛ, KÎch thÆt hay và bÃt ng©... 

Ngày khÙ hÒi quš chú Hånh TuŒ, Hånh NhÖn, Thông 
Trø... låi liên tøc lái xe tØ sáng tinh sÜÖng Ç‹ ÇÜa Çoàn ngÜ©i 
ra b‰n... trª vŠ trú xÙ. 

Trên ÇÜ©ng vŠ, l¡ng nghe bé Thông 2 tu°i và bé Thäo 
hÖn 3 tu°i thi nhau niŒm: Nam Mô A Di ñà PhÆt, A Di ñà 
PhÆt, A Di ñà PhÆt... , rÃt cäm Ç¶ng và Çúng nhÎp ÇiŒu... MË 
cûa 2 bé Çã không u°ng công l¥n l¶i ÇÜ©ng xa chª 4 ngÜ©i 
con vŠ chùa tu tÆp... Có nh»ng Bác trên 70 tu°i Çã theo con 
cháu Çi xe lºa cuÓi tuÀn tìm vŠ Çåo tràng trì niŒm hÒng 
danh ñÙc PhÆt A Di ñà, nguyŒn các Ngài luôn ng¿ trÎ 
trên Çänh ÇÀu chúng con, luôn hiŒn rõ trong tâm thÙc 
chúng con, luôn tÜ§i mát tØ tâm vào lòng chúng con Ç‹ 
chúng con s§m Ç¡c ÇÜ®c NiŒm PhÆt Tam Mu¶i và m¶t 
mai có th‹ bi‰t ch¡c gi© giÃc lâm chung cûa mình Ç‹ 
cùng ñåi chúng phát nguyŒn vãng sanh v»ng vàng.  

Nam Mô CÀu Vãng Sanh BÒ Tát Ma Ha Tát. 
 

 

THÔNG BÁO 
 

Về Khóa Học Giáo Lý  dành cho giới trẻ 
tại Đức Quốc 

 
Hằng năm vào dịp lễ Phục Sinh anh chị em thuộc Gia 

Ðình Phật Tử (GÐPT) Việt Nam tại Đức về chùa Viên Giác 
cùng nhau tu học, trao đổi Phật Pháp dưới sự hướng dẫn 
của quý chư Tôn Đức thuộc Chi Bộ Đức Quốc. Cho đến nay 
với sự cố vấn tinh thần của Thượng Tọa Phương Trượng 
và Đại Đức Trụ Trì chùa Viên Giác, Ban Hướng Dẫn GÐPT 
Việt Nam tại Đức đã tổ chức được 8 khóa học giáo lý cho 
đoàn viên GÐPT. 

Vì nhu cầu tu học của giới trẻ tại Đức ngày càng tăng, 
do vậy khóa học mùa Phục Sinh năm nay sẽ được mở 
rộng. Ban Tổ Chức mong được đón tiếp các học viên Thanh 
Thiếu và Oanh Vũ tại các Chi Hội và các điạ phương chưa 
có GÐPT. Các em Oanh Vũ dưới 13 tuổi sẽ được các anh 
chị Huynh Trưởng và quý Thầy cô chăm sóc hướng dẫn. 
Ngành Thanh và Thiếu được chia làm nhiều lớp theo lứa 
tuổi và trình độ Phật Pháp, quý Thầy Cô hướng dẫn Giáo 
Lý, có giờ học và thảo luận bằng tiếng Đức. Các em tham 
dự viên nên chuẩn bị trước kiến thức căn bản về những đề 
tài: Cuộc đời đức Phật, Bài Sám Hối, Ý Nghĩa Hoa Sen, Ý 
Nghĩa cờ Phật Giáo, Cuộc Đời Phật A Di Đà, Cuộc Đời Bồ 
Tát Quán Thế Âm, Khái Niệm Tam Bảo, Quy Y, Lục Hòa 
cũng như một số căn bản của đời sống Phật Tử. 

Lớp Phụ Huynh cũng được quý Thầy Cô hướng dẫn 
Phật Pháp theo các đề tài tương tự nhưng đi sâu hơn và 
có giờ thảo luận. 

Trong khóa học sẽ có những giờ trà đàm, văn nghệ, du 
ngoạn và sinh hoạt lành mạnh phù hợp cho từng lứa tuổi.  

 
* Thời gian tổ chức: Từ Thứ Sáu ngày 25.03.2005 đến Thứ 
Hai ngày 28.03.2005. 
* Địa điểm: Chùa Viên Giác - Hannover - Đức Quốc. 
* Ban giảng huấn: Chư Tôn Đức thuộc Chi Bộ Đức Quốc. 
 
Chi tiết của khóa học sẽ được gởi về các GÐPT và các Chi 
Hội Phật Tử.  

 
Mọi thắc mắc xin liên lạc về:      
Trương Minh. Alfelder Str. 56d 
31139 Hildesheim. Email: minhtruong@t-online.de  

Nh»ng ngôi chùa trong  

lÎch sº PhÆt Giáo ViŒt Nam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

   
� ThiŒn Cæn Phåm HÒng Sáu 

 

Th©i Lê-Måc-TrÎnh-NguyÍn. 
 
Ngay ª th‰ k› thÙ III trÜ§c công nguyên, ÇÃt nÜ§c ViŒt 

nam ta Çã xuÃt hiŒn m¶t công trình ki‰n trúc kiŒt xuÃt, có qui 
mô to l§n, m¶t công trình vŠ quân s¿ kiên cÓ, nhÜ thành C° 
Loa. RÒi viŒc kinh thành ÇÜ®c d©i vŠ vùng ÇÒng b¢ng r¶ng 
l§n, ª trung tâm ÇÃt nÜ§c, chÙng tÕ lãnh th° cûa T° QuÓc 
ViŒt Nam ta Çã bÜ§c vào th©i kÿ °n ÇÎnh vŠ cÜÖng v¿c và 
phát tri‹n månh më hÖn vŠ kinh t‰, chính trÎ. 

TØ th‰ k› thÙ XI trª Çi trong lÎch sº phát tri‹n cûa dân 
t¶c, nÜ§c ta m§i thÆt s¿ Çi vào giai Çoån phát tri‹n månh më 
nhÃt là vŠ các ki‰n trúc Væn Hóa. S¿ l§n månh cûa nŠn ki‰n 
trúc dân t¶c g¡n ch¥t v§i quá trình giành Ç¶c lÆp, t¿ chû, s¿ 
cÜ©ng thÎnh cûa kinh t‰ và phát tri‹n Væn Hóa. M¶t nghŒ 
thuÆt Ç¶c Çáo lâu Ç©i cûa dân t¶c ta. ñ¥c biŒt vŠ lÓi ki‰n trúc 
Tôn Giáo (PhÆt giáo) và nhÃt là các vÎ Vua, Chúa th©i tiŠn 
nhiŒm ÇŠu chú tâm Ç‰n viŒc xây d¿ng ÇŠn, chùa, læng, mi‰u 
v.v... Ç‹ cúng dÜ©ng m¶ Çåo và Çãi ng¶ vinh danh các vÎ 
anh hùng dân t¶c, nh»ng ngÜ©i có công sÙc Çóng góp vào 
viŒc d¿ng nÜ§c, gi» nÜ§c, làm vÈ vang nòi giÓng. Và cÛng 
Ç‹ nêu gÜÖng cho các th‰ hŒ mai sau coi theo ti‰p tøc làm, 
dù r¢ng th©i gian có bi‰n Ç°i, s¿ thÎnh suy ho¥c có nh»ng 
thæng trÀm trong Çó. 

Sau khi Lê L®i th¡ng quân Minh, nhà hÆu Lê ÇÜ®c thi‰t 
lÆp. PhÆt giáo ª th©i kÿ nÀy không còn khªi s¡c nhÜ trÜ§c. 
M¶t phÀn do viŒc thi‰t ch‰ vŠ qui ÇÎnh thi cº ch¥t chë cûa 
triŠu Çình, thêm vào Çó chùa chiŠn bÎ hÜ håi nhiŠu sau cu¶c 
chi‰n tranh. Tình hình nÀy kéo dài m¶t th©i gian. ñ‰n khi 
xäy ra cu¶c chi‰n tranh Lê-Måc, rÒi cu¶c TrÎnh-NguyÍn 
phân tranh, và sau khi yên bình các Chúa låi tÕ ra hâm m¶ 
Çåo PhÆt. NhiŠu hoåt Ç¶ng cûa chúa TrÎnh và các công thÀn 
xoay quanh viŒc tåo lÆp, xây cÃt và tu b° låi chùa chiŠn. 
Næm 1648 TrÎnh Tráng lÆp chùa Phúc Long. Næm 1727 
TrÎnh CÜÖng lÆp chùa ThiŠn Tây, chùa ñ¶c Tôn. Næm 1730 
TrÎnh Giang trùng tu chùa Quÿnh Lâm, chùa Sùng Nghiêm. 
NhiŠu ThiŠn sÜ phái Trúc Lâm trong th©i kÿ nÀy Çã Çi vào 
ho¢ng hóa ª phía Nam nhÜ Quäng TrÎ, ThuÆn Hóa, Quäng 
Nam ... Cho Ç‰n khi các ThiŠn sÜ Chuy‰t  Chuy‰t, Minh 
Hành, HÜÖng Häi và Chân Nguyên ra xÙ Çàng Ngoài, phøc 
hÜng ThiŠn phái Trúc Lâm vào gi»a th‰ k› XVII. 

ThiŠn sÜ Chuy‰t Chuy‰t và m¶t sÓ ÇŒ tº, xuÃt s¡c nhÃt 
là ThiŠn sÜ Minh Hành Çã sang ViŒt Nam tØ næm 1630. Các 
ThiŠn sÜ Çã Ç‰n Chân Låp (Biên Hòa ngày nay) qua Chiêm 
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Thành, dØng låi ho¢ng hóa ª xÙ Çàng Trong, sau Çó ra Çàng 
Ngoài, ho¢ng hóa ª chùa Thiên TÜ®ng (NghŒ An) và chùa 
Tråch Lâm (Thanh Hóa). Næm 1633, các ThiŠn sÜ Ç‰n chùa 
Khán SÖn (Thæng Long) ho¢ng hóa và ª ÇÃy m¶t th©i gian, 
trÜ§c khi vŠ B¡c Ninh (Hà B¡c). 

Trong phong trào Minh HÜÖng vào gi»a th‰ k› XVII, 
ThiŠn phái Lâm T‰, Çã ÇÜ®c truyŠn vào ViŒt Nam ª xÙ Çàng 
Trong, vÎ T° ÇÀu tiên là ThiŠn sÜ Nguyên ThiŠu. ThiŠn sÜ 
lÆp chùa ThÆp Tháp Di-ñà,  rÒi ra ThuÆn Hóa lÆp chùa Hà 
Trung, chùa QuÓc Ân và d¿ng tháp Ph° ñÒng. 

ThiŠn sÜ LiÍu Quán ngÜ©i ª tÌnh Phú Yên ÇÜ®c coi là T° 
SÜ thÙ hai cûa phái Lâm T‰. Ngài tu ª chùa H¶i Tôn, sau Çó 
vŠ Hu‰ vào chùa Báo QuÓc Çã thø h†c và thø gi§i v§i nhiŠu 
Hòa ThÜ®ng ngÜ©i Hoa nhÜ Hòa ThÜ®ng T‰ Viên, Giác 
Phong, Thåch Liêm, Tº Dung. Lúc Ngài mÃt ÇÜ®c chúa Hi‰u 
Minh VÜÖng ban cho thøy hiŒu là "Chính Giác Viên Ng¶". 
Ngài LiÍu Quán là ThiŠn sÜ Ç©i thÙ 35 cûa ThiŠn phái Lâm 
T‰ và khai sÖn chùa ThiŠn Tôn ª Hu‰. 

Ngày nay, Tæng tín ÇÒ tØ Hu‰ trª vào các tÌnh phía Nam 
hÀu h‰t thu¶c dòng Lâm T‰, mà ThiŠn sÜ LiÍu Quán là 
ngÜ©i có công khai hóa hÖn h‰t và Çã trª thành m¶t nhánh 
l§n, g†i là phái LiÍu Quán. 

 

Chùa ThÆp Tháp Di-ñà 

T†a låc trên ÇÒi Long Bích, cách trung tâm thành phÓ 
Qui NhÖn khoäng 25 km, thu¶c thôn Vån ThuÆn, xã An 
Thành, huyŒn An NhÖn, tÌnh Bình ñÎnh. 

Chùa do T° Nguyên ThiŠu sáng lÆp næm 1665 vào næm 
thÙ 3 Ç©i Lê HuyŠn Tông, trÜ§c chùa QuÓc Ân (Hu‰). Chùa 
Çã träi qua 15 Ç©i truyŠn thØa v§i nhiŠu vÎ ThiŠn sÜ danh 
ti‰ng, nhÜ ThiŠn sÜ LiÍu TriŒt, Minh Lš, PhÜ§c HuŒ... T° 
PhÜ§c HuŒ Çã ÇÜ®c tôn làm QuÓc sÜ, Çã giäng dåy PhÆt 
pháp ª PhÆt h†c ÇÜ©ng Trúc Lâm và Tây Thiên tØ næm 
1935. Chùa Çã qua nhiŠu lÀn trùng tu, sºa ch»a.  

SÜ Nguyên ThiŠu h† Tå, t¿ Hoán Bích, ngÜ©i huyŒn 
Trình HÜng, phû TriŠu Châu, Trung QuÓc, sanh næm MÆu 
Tš 1648. SÜ Çã Çi theo thuyŠn buôn cûa ngÜ©i Trung Hoa 
vào phû Qui Ninh (Bình ñÎnh). Th©i gian ª Çây nhà SÜ Çã 
lÆp chùa ThÆp Tháp Di-ñà. Cæn cÙ vào bia còn tåi tháp thì 
SÜ Çã ª ViŒt Nam 54 næm. 

Sau khi khai sÖn chùa, SÜ Çi kh¡p nÖi truyŠn Çåo và khai 
sÖn các chùa Hà Trung, QuÓc Ân và lÆp tháp Ph° ñÒng. 

Chùa ThÆp Tháp Di ñà n¢m sát phía B¡c thành ñÒ Bàn 
cÛ cûa ngÜ©i Chiêm Thành, sau còn g†i là thành Hoàng ñ‰ 
(NguyÍn Nhåc Çóng Çô ª Çây), trên m¶t ng†n ÇÒi, chu vi 
gÀn 1 km. XÜa kia g†i là núi Long Bích CÜÖng, trÜ§c m¥t là 
ng†n Thiên Bút SÖn hay còn g†i là núi Mò-O, Çây là ng†n 
núi che ch¡n cho m¥t chính cûa chùa. Sau lÜng chùa ÇÜ®c 
b†c bªi chi lÜu sông Côn, phía B¡c là sông Quai Våc, xÜa 

g†i là sông Bàn Khê. ñÓi diŒn v§i chùa là hÒ sen r¶ng 
500m2, b© tÜ©ng hÒ xây b¢ng Çá ong. 

Næm 1680, chùa ÇÜ®c chính thÙc xây d¿ng qui mô theo 
lÓi ki‰n trúc lâu Ç©i, tên bÃy gi© là A-Di-ñà t¿. Trong khuôn 
viên cûa chùa có rÃt nhiŠu tháp m¶ ÇËp, nhÜng tên ThÆp 
Tháp là do T° Nguyên ThiŠu khi lÆp chùa, T° thÃy có 10 
tháp cûa ngÜ©i Chiêm Thành Çã xây d¿ng tØ lâu còn Ç‹ låi 
nên Ç¥t tên vÆy và thêm hai ch» Di-ñà. 

Ki‰n trúc chùa ThÆp Tháp theo ki‹u ch» "KhÄu" chia 
thành bÓn khu v¿c: Chánh ÇiŒn, PhÜÖng TrÜ®ng, Tây 
ÇÜ©ng, ñông ÇÜ©ng. Các khu nÀy nÓi liŠn v§i nhau b¢ng 
m¶t khoäng sân bên trong, còn g†i là sân Thiên ñÌnh (Gi‰ng 
tr©i). 

Trong chùa hiŒn còn nhiŠu hiŒn vÆt quí. Hai câu ÇÓi do 
NguyÍn Phúc Chu ban næm Tân Tœ, tÃm hoành phi ÇŠ 
"ThÆp Tháp Di ñà T¿" Minh Mång nguyên niên, sÖn son 
th‰p vàng. BÙc hoành phi ghi n¶i dung bài kŒ T° 31 phái 
Lâm T‰, do Hòa ThÜ®ng Minh Lš cung tåo næm Bính Tš 
1874. BÙc hoành phi ÇŠ: "ThÜ®ng TÙ Háo Nghïa" T¿ ñÙc 
33. 

VŠ tÜ®ng có: B¶ tÜ®ng Tam Th‰ PhÆt b¢ng ÇÒng th‰p 
vàng. Hai tÜ®ng A-Nan, Ca-Di‰p cao 1 mét. Hai tÜ®ng ñåt-
Ma, Quan Âm BÒ Tát b¢ng ÇÃt nung. TÜ®ng H¶ Pháp, Kiên 
Lao và 18 tÜ®ng La-Hán b¢ng g‡. 

Chùa ThÆp Tháp Di-ñà Çã ÇÜ®c công nhÆn, x‰p vào di 
tích lÎch sº cûa nÜ§c ViŒt Nam. 

(Tham khäo và sÜu tÀm tØ các sách Danh lam C° t¿, 
ñình, Chùa, Læng, Mi‰u n°i ti‰ng tåi ViŒt Nam) 
 

Chaép tay nguyeän caàu 
 

Ngày xÜa ch¡p tay cÀu nguyŒn 
xin cùng PhÆt Tr©i 
ban cho sÙc khÕe 
Ç‹ ông bà ngoåi 

sÓng Ç©i cùng mË 
 

Bây gi© ch¡p tay cÀu nguyŒn 
låy Tr©i låy PhÆt 
cÀu cho các con 

sÓng thÆt nên ngÜ©i 
ÇÙng trong tr©i ÇÃt 

 
Mai sau ch¡p tay cÀu nguyŒn 

xin v§i Ta Bà 
Ç¶ cho th‰ gi§i 

ngÜ©i cùng n¡m tay 
hát câu thái bình 

� T.L. 
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æm m§i ƒt DÆu thu¶c hành Thûy (TuyŠn trung 
Thûy = NÜ§c trong suÓi), là næm Âm Thûy, và là 
næm Con Gà. V§i m¶t sÓ ngÜ©i, Gà ƒt DÆu së là 

Gà ÇÈ trÙng vàng (thÎnh vÜ®ng), Gà Nòi, Gà CÒ v§i vÈ hiên 
ngang, oai hùng m¶t cõi (an khang, dÛng mãnh). Ch¡c ch¡n 
không m¶t ai trong chúng ta låi muÓn có m¶t næm suy 
nhÜ®c, Çau y‰u (gà rù) nên gây änh hÜªng bÃt thuÆn l®i cho 
s¿ thæng ti‰n công danh (gà què æn quÄn cÓi xay), b‰ t¡c vŠ 
tiŠn båc (gà nuÓt dây thun). 

Theo DÎch lš, nh»ng thay Ç°i, bi‰n dÎch trong cu¶c Ç©i 
chúng ta là t¿ nhiên và là thuÆn lš, nhÃt là khi s¿ viŒc låi 
Çang ª vào giai Çoån chung k‰t: "c¿c t¡c phän", "chung t¡c 
thûy"... cÙ thay Ç°i mãi theo m¶t cái vòng tròn vô tÆn, tÙc là 
"thuy‰t chu kÿ". N‰u thay Ç°i ÇÜ®c Ç‹ tÓt hÖn thì ai cÛng 
mØng, và hân hoan Çón nhÆn. NhÜng n‰u s¿ thay Ç°i låi näy 
sinh ÇiŠu xÃu håi, gian truân, Çiêu ÇÙng thì thÆt là vô cùng 
xui xÈo, nhÜng hy v†ng vÅn còn chÜa Ç‰n n‡i Çi vào tuyŒt 
l¶. Vì vÆy, nh»ng ngÜ©i hoan nghênh thay Ç°i thÜ©ng Çang ª 
trong huÓng cänh khó khæn, Çen Çûi, b‰ t¡c, nóng lòng ch© 
Ç®i giây phút "cùng t¡c bi‰n, bi‰n t¡c thông" Ç‹ vÆn may 
chi‰u cÓ trong næm m§i ƒt DÆu này. 

ThÜ©ng thÜ©ng khi næm h‰t T‰t Ç‰n, tÙc là s¡p có s¿ 
thay Ç°i tØ næm cÛ sang thành næm m§i, trong th©i gian 
chuÄn bÎ Çón mØng Xuân sang, hÀu nhÜ tÃt cä chúng ta, 
nh»ng ngÜ©i tha phÜÖng cÀu th¿c, và nhÃt là nh»ng ngÜ©i 
nào chÜa có cu¶c sÓng °n ÇÎnh, cÛng lo l¡ng, th¡c m¡c là 
næm m§i thuÆn l®i nhiŠu ít th‰ nào cho mình vŠ nh»ng 
phÜÖng diŒn khác nhau: công danh s¿ nghiŒp, tiŠn båc, gia 
Çåo, sÙc khÕe v.v... Theo nhu cÀu riêng cûa tØng cá nhân, 
ngÜ©i thì cÀn phú, ngÜ©i cÀn quí, có ngÜ©i cÀu danh v†ng, 
có nhiŠu ngÜ©i chÌ cÀu gia Çåo luôn ÇÜ®c an vui ÇÀm Ãm 
hånh phúc..., nhÜng ch¡c ch¡n ai trong chúng ta cÛng š 
thÙc ÇÜ®c r¢ng sÙc khÕe m§i là quan tr†ng, và ÇŠu mong 
Ü§c có sÙc khÕe tÓt, không bÎ Çau y‰u bŒnh hoån, nhÃt là 
không bÎ ác bŒnh ho¥c bŒnh nan y. T› phú mà liŒt nºa 
ngÜ©i, khò khè, ú §, rên rÌ cånh bình dÜ«ng khí bên giÜ©ng 
b¢ng vàng cÄn ÇÀy ng†c quí ho¥c cånh xe læn nåm kim 

cÜÖng Çi chæng n»a, ng§ ng§ ngÄn ngÄn, thÙc ngû ÇŠu nhÜ 
vô tri giác, sÓng m¶t cu¶c sÓng cÕ cây nh© nh»ng máy móc 
tr® sinh: không có ai låi muÓn mình nhÜ vÆy. Låi có nh»ng 
ngÜ©i quyŠn cao chÙc tr†ng mà bŒnh hoån, nay Çau mai 
y‰u, væn phòng bác sï và bŒnh viŒn là nÖi lui t§i thÜ©ng 
xuyên, æn không ngon ngû ch£ng yên, thì giàu sang quyŠn 
quí làm ÇÜ®c gì bây gi©. Khi phäi ch†n l¿a m¶t trong hai 
ÇiŠu sau Çây: giàu có nhÜng quanh næm Çau y‰u qu¥t quËo, 
và nghèo nhÜng khang kiŒn vô bŒnh tÆt, thì ch¡c ch¡n 
chúng ta së không do d¿ mà ch†n ngay ÇiŠu thÙ hai.  

Tåi sao vÆy? Ch£ng lë chúng ta chê tiŠn båc hay sao? 
Lë dÍ hi‹u là ai cÛng bi‰t vàng båc, ng†c ngà châu báu 
không mua ÇÜ®c sÙc khÕe, trong khi m¶t ngÜ©i khÕe månh, 
vô bŒnh tÆt có th‹ cÀn cù h†c hành, siêng næng làm viŒc Ç‹ 
tåo danh v†ng, phú quí cho mình ÇÜ®c. Chúng ta ÇŠu š thÙc 
ÇÜ®c r¢ng phong lÜu, rûng rÌnh tiŠn båc là do s¿ cÀn cù, 
siêng næng cûa chúng ta (Ti‹u phú do cÀn). 

NhÜ vÆy, th¡c m¡c thông thÜ©ng cûa chúng ta là næm 
m§i ƒt DÆu (2005) có änh hÜªng t§i sÙc khÕe, và vÆn mŒnh 
cûa chúng ta nhÜ th‰ nào. Cæn cÙ vào s¿ tÜÖng sinh, tÜÖng 
hòa, tÜÖng kh¡c cûa ngÛ hành, tÙc là ngÛ tång trong cÖ th‹ 
con ngÜ©i (Tâm=HÕa, Can=M¶c, Tì=Th°, Ph‰=Kim, 
ThÆn=Thûy), và Âm DÜÖng tiêu trÜªng (ÇÜ®c trình bày nhiŠu 
lÀn trong nh»ng bài giäi luÆn trÜ§c Çây), ta có th‹ phân tích 
nhÜ sau: 

ƒt DÆu là TuyŠn trung Thûy (âm) së gây änh hÜªng 
thuÆn l®i ho¥c bÃt thuÆn l®i cho các hành khác nhÜ th‰ nào? 
Ta hãy cùng nhau duyŒt qua nh»ng hành khác nhau ª 
nh»ng Çoån dÜ§i Çây: 

 
1. Kim mŒnh 
Nh»ng ngÜ©i mŒnh Kim mà g¥p næm Thûy là ª th‰ sinh 

xuÃt (vàng chäy ra nÜ§c), và cho ta thÃy chû ÇŠ cûa ngÜ©i 
mŒnh Kim trong næm nay (næm âm Thûy) là suy nhÜ®c, tiêu 
hao, thiŒt thòi. VŠ phÜÖng diŒn sÙc khÕe, nên Ç¥c biŒt thÆn 
tr†ng Ç‰n b¶ phÆn hô hÃp gÒm s¿ khó ho¥c nghËt thª, dÎ 
Ùng (allergy) vŠ thª, cäm ph°i, y‰u ph°i, ho lâu khÕi. Ngoài 
ra, b¶ phÆn tiêu hóa, nhÃt là tøy tång (lá lách), cÛng có th‹ 
là nguÒn gây r¡c rÓi, liên quan Ç‰n phân lÜ®ng insulin do tøy 
tång sän xuÃt thi‰u/thØa, bÃt thÜ©ng, có th‹ là nguyên nhân 
cûa bŒnh ti‹u ÇÜ©ng. Nên tiên liŒu có th‹ g¥p trª ngåi, chÆm 
trÍ, trì hoãn, thiŒt thòi trong các d¿ tính, k‰ hoåch. Công 
danh s¿ nghiŒp thæng ti‰n chÆm chåp vì g¥p cän trª, khó 
khæn, nhiŠu Üu tÜ lo nghï vŠ gia Çình, tiŠn båc vào khó, ra 
dÍ, thu ít hÖn chi. N‰u mÙc thu hoåch có khä quan, thì cÛng 
vÅn còn ít hÖn muôn vàn n‡ l¿c, công sÙc Ç° ra... Tuy 
nhiên, nh»ng d» kiŒn quan tr†ng còn låi, nhÜng không ÇÜ®c 
cÙu xét trong phåm vi bài này, là gi©, ngày và tháng sinh 

N 

VÆn mŒnh chúng ta 
trong næm ƒt DÆu

(09. 02. 2005 - 28. 01. 2006)
� Ngô QuÓc Phong
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cûa nh»ng ngÜ©i mŒnh Kim có th‹ tåo ra ÇÜ®c nh»ng y‰u tÓ 
thuÆn l®i hÖn khä dï tæng tÓt hÖn lên và giäm xÃu xuÓng hÖn 
n»a và tåo nhË nhàng, dÍ chÎu hÀu giäm thi‹u nh»ng bÃt 
thuÆn l®i vŠ hành. Nh»ng ngÜ©i mŒnh Âm Kim chÎu ít änh 
hÜªng cûa Âm Thûy næm nay, tính tØ næm 1924 Ç‰n hiŒn tåi 
(2005) gÒm nh»ng tu°i ƒt Sºu (1925, 1985), Quí DÆu (1933, 
1993), Tân Tœ (1941, 2001), ƒt Mùi (1955), Quí Mão (1963) 
và Tân H®i (1971). Còn DÜÖng Kim bÎ tác døng månh hÖn 
tØ Âm Thûy cûa næm nay là nh»ng tu°i sau: Giáp Tš (1924, 
1984), Nhâm Thân (1932, 1992), Canh Thìn (1940, 2000), 
Giáp Ng† (1954), Nhâm DÀn (1962), Canh TuÃt (1970). 

VŠ h†a cÀn lÜu tâm: 
- H†a vŠ thÎ phi, khÄu thiŒt, bÃt hòa, tranh chÃp trong và 

ngoài gia Çình, bÎ l®i døng, lØa gåt (tiŠn båc, tình cäm), thÜa 
kiŒn. 

- H†a bÎ chÃn Ç¶ng cÖ th‹ gÒm té ngã có thÜÖng tích, bÎ 
vÆt gì bay rÖi r§t va månh/Çè lên ngÜ©i, bÎ Çánh ÇÆp, va 
chåm xe c¶, giäi phÅu. 

 
2. M¶c mŒnh 
MŒnh m¶c låi g¥p næm Thûy là ª th‰ ÇÜ®c sinh nhÆp vŠ 

hành (cây ÇÜ®c tÜÖi tÓt hÖn vì ÇÜ®c tÜ§i nÜ§c). NhÜ vÆy chû 
ÇŠ là cûng cÓ, v»ng månh, tæng gia, bành trÜ§ng, thæng ti‰n, 
phát tri‹n vŠ nh»ng phÜÖng diŒn khác nhau nhÜ công danh 
s¿ nghiŒp, k‰ hoåch, toan tính, gia Çình thêm ngÜ©i do cÜ§i 
hÕi, sinh nª, nhÆn con/nuôi con Ç« ÇÀu, thêm ngÜ©i Ç‰n ª 
chung nhà, thêm c¶ng s¿ viên ho¥c thêm c° Çông chung 
góp vÓn làm æn. Nói m¶t cách khác, cái gì có s¤n nay n§i 
r¶ng, phát tri‹n v»ng månh hÖn lên. Có th‹ có nh»ng vui 
mØng m§i, sinh š hÜng long, vÜ®ng khí gia tæng. Tuy nhiên, 
nên chú tr†ng t§i sÙc khÕe, vì së có th‹ có nh»ng phiŠn 
phÙc tØ nhË t§i mÙc nghiêm tr†ng tåi b¶ phÆn tiêu hóa gÒm 
lá lách, bao tº, nhË có th‹ là bŒnh ti‹u ÇÜ©ng m§i phát, lª 
loét bao tº. CÛng cÀn chú š t§i gan và mÆt, tØ Çó phát sinh 
ra nh»ng bŒnh nhË nhÜ mÄn ngÙa sài lác ngoài da, viêm 
gan loåi A (có th‹ ch»a ÇÜ®c sÜng/nghËt ÇÜ©ng dÅn mÆt, 
sån túi mÆt, và ª mÙc nguy hi‹m gây tº vong nhÜ viêm gan 
loåi B/C, ung thÜ gan, mÆt. 

Nh»ng ngÜ©i mŒnh Âm M¶c ÇÜ®c ít änh hÜªng thuÆn l®i 
hÖn ngÜ©i DÜÖng M¶c, và là nh»ng ngÜ©i sinh trong nh»ng 
næm tính tØ 1924 Ç‰n nay: K› Tœ (1929, 1989), Quí Mùi 
(1943, 2003), Tân Mão (1951), K› H®i (1959), Quí Sºu 
(1973) và Tân DÆu (1921, 1981). Tu°i DÜÖng M¶c ÇÜ®c 
nhiŠu änh hÜªng thuÆn l®i hÖn tØ Âm Thûy cûa næm m§i ƒt 
DÆu gÒm MÆu Thìn (1928, 1988), Nhâm Ng† (1952, 2002), 
Canh DÀn (1950), MÆu TuÃt (1958), Nhâm Tš (1972), và 
Canh Thân (1920, 1980). 

Vì ª th‰ ÇÜ®c sinh nhÆp tØ hành cûa næm nay, nên 
nh»ng ngÜ©i mŒnh M¶c có th‹ vui trong š nghï là næm nay 
së có nh»ng dÍ dàng, nhË nhàng, thuÆn l®i cho s¿ khu‰ch 
trÜÖng, gia tæng, phát tri‹n vŠ nh»ng lãnh v¿c khác nhau: 
tình cäm, s¿ nghiŒp, gia Çình, con cái, l®i tÙc thâu hoåch, tài 
ngân, hay nói m¶t cách nôm na là thêm ngÜ©i thêm cûa, 
thêm sinh khí, phÃn khªi trong næm nay. Ngoài ra, n‰u có 
muÓn bi‰t thêm chi ti‰t là l®i cho nh»ng ai trong gia Çình, tÓt 
vŠ phÜÖng diŒn gì v.v..., thì ta låi cÀn phäi bi‰t niên hån cûa 
m‡i tu°i Çóng tåi cung sÓ nào, v§i nh»ng cát tinh phù tr® 
nhiŠu/ít vŠ phÜÖng diŒn gì, ho¥c các hung tin thu¶c loåi nào 
phá cách tÓt và gây nh»ng thiŒt håi gì, nh»ng ngôi sao Çóng 
tåi chính cung và tØ tam phÜÖng chi‰u vŠ lành/d» ra sao.Vì 
vÆy nên chÌ khi nào có thêm nh»ng d» kiŒn cÀn thi‰t là 

tháng, ngày, gi© sinh và nÖi sinh, ta m§i có th‹ bi‰t ÇÜ®c 
nh»ng chi ti‰t tÌ mÌ, và lúc Çó s¿ chính xác cÛng tæng gia lên 
rÃt nhiŠu. 

 
3. Thûy mŒnh 
Nh»ng ngÜ©i mŒnh Thûy låi g¥p næm Thûy là ª th‰ 

tÜÖng hòa vŠ hành (nÜ§c låi ÇÜ®c nÜ§c thêm vào n»a), và 
nhÜ th‰ là Thûy ÇÜ®c gia tæng, và ngÜ©i mŒnh Thûy thÃy rõ 
ràng chû ÇŠ cûa mình trong næm m§i ƒt DÆu là cûng cÓ, 
tæng trÜªng, phát tri‹n, thêm ngÜ©i, thêm cûa, ti‰n tri‹n nhË 
nhàng vŠ khía cånh tình cäm, nhân duyên. Tuy ª th‰ "càng 
Çông, càng vui" vì mình là "nÜ§c" rÒi låi ÇÜ®c næm nay ti‰p 
t‰ thêm "nÜ§c", ngÜ©i mŒnh Thûy vÅn cÀn gia tæng s¿ thÆn 
tr†ng trong m†i công viŒc, d¿ tính, ngõ hÀu giäm thi‹u ÇÜ®c 
nh»ng khuy‰t Çi‹m dù nhÕ, thiŒt thòi, hao høt, nhÃt là khi 
ngành làm viŒc mÜu sinh cûa mình thu¶c HÕa, thí dø nhÜ 
dry clean, nhà hàng æn, Nail, Hair Salon v.v... CÀn lÜu tâm 
nhiŠu Ç‰n sÙc khÕe, nhÃt là nh»ng phiŠn nhiÍu, r¡c rÓi tØ b¶ 
phÆn tim và Ç¶ng måch, áp huy‰t cao ho¥c trÒi søt bÃt 
thÜ©ng, m« làm nghën Ç¶ng måch, nhÎp tim ÇÆp bÃt thÜ©ng, 
van tim hª, ÇÜ©ng, m« quá nhiŠu trong máu có th‹ gây 
nh»ng hÆu quä nghiêm tr†ng hÖn n»a. Nh»ng bi‰n chÙng tØ 
Ç¶ng måch, máu huy‰t, tim, và ru¶t non. Nh»ng ngÜ©i Âm 
Thûy chÎu ít änh hÜªng tÓt/xÃu cûa næm nay hÖn ngÜ©i 
DÜÖng Thûy, gÒm nh»ng tu°i: ñinh Sºu (1937, 1997), ƒt 
DÆu (1945), Quš Tœ (1953), ñinh Mùi (1967), ƒt Mão 
(1975), và Quí H®i (1923, 1983). Còn nh»ng tu°i DÜÖng 
Thûy mà tÓt/xÃu Ùng månh hÖn gÒm: Bính Tš (1936, 
1996), Giáp Thân (1944), Nhâm Thìn (1952), Bính Ng† 
(1966), Giáp DÀn (1974), và Nhâm TuÃt (1922, 1982). 
Nh»ng nét thuÆn l®i cûa nh»ng ngÜ©i mŒnh Thûy trong næm 
ƒt DÆu ÇÜ®c hi‹u là có th‹ Ùng vŠ nh»ng phÜÖng diŒn sau: 

- Gia Çình thêm ngÜ©i do Çính hôn, cÜ§i hÕi, sinh nª, 
nhÆn con nuôi, con Ç« ÇÀu, thêm ngÜ©i Ç‰n ª chung, thêm 
c¶ng s¿ viên, thêm ngÜ©i cùng bÕ vÓn ÇÀu tÜ; 

- SÙc khÕe nói chung là tÓt, khä quan, nhÜng vÅn nên 
chú š thÜ©ng xuyên t§i nh»ng r¡c rÓi, phiŠn hà, do tim, máu 
huy‰t, áp huy‰t, Ç¶ng måch nhÜ Çã ÇÜ®c nhÃn månh ª trên. 
B¶ phÆn tiêu hóa nói chung cÛng là nÖi có th‹ xuÃt phát 
nh»ng phiŠn nhiÍu; 

- VŠ ÇÜ©ng công danh s¿ nghiŒp thÃy có nét thuÆn l®i là 
cûng cÓ v»ng månh, phát tri‹n, thÎnh vÜ®ng, nhÃt là ngành 
bán/sän xuÃt th¿c phÄm, buôn bán liên hŒ t§i sän phÄm l†c 
nÜ§c, bÖm nÜ§c, tÜ§i nÜ§c, các vÜ©n ÜÖm cây, bán cây, 
hoa, trái cây, các cÖ sª sän xuÃt và bán ÇÒ g‡ v.v... 

- VŠ h†a, cÀn thÆn tr†ng h†a úng thûy tåi nhà ª ho¥c tåi 
cÖ sª làm æn, kinh doanh cûa mình: nÜ§c quá nhiŠu vì bÎ løt, 
mÜa bão làm v« mái nên nÜ§c mÜa cÙ thong thä ng¿ trÎ, v« 
Óng nÜ§c, Óng cÓng trong phåm vi khuôn viên nhà. Nên lÜu 
tâm vŠ chÃn Ç¶ng cÖ th‹, nhÃt là tai nån xe hÖi, té ngã có 
thÜÖng tích. 

 
4. HÕa mŒnh 
Hành HÕa là hành chÎu thiŒt thòi, xui xÈo, bÃt l®i nhÃt so 

v§i nh»ng hành khác. Nh»ng ngÜ©i mŒnh HÕa mà låi g¥p 
næm Thûy rÃt là bÃt l®i (Thûy kh¡c HÕa, nÜ§c dÆp t¡t lºa). 
S¿ bÃt l®i này Ùng døng vào khía cånh sÙc khÕe, gia Çåo, 
an sinh, công viŒc làm, tiŠn båc, nhÃt là khi Çäm nhiŒm công 
viŒc có liên quan t§i kÏ nghŒ xæng dÀu, hóa chÃt, ÇiŒn, ÇiŒn 
tº, nhà hàng æn, nail, hair salon, dry clean. Nh»ng công 
viŒc, k‰ hoåch, toan tính m§i së g¥p chÆm trÍ, trª ngåi nên 
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së có änh hÜªng không vui t§i tiŠn båc, chi nhiŠu thu ít, thÃt 
thu, nhÃt là chû nhân nào mŒnh DÜÖng HÕa låi quän trÎ, ÇiŠu 
hành nh»ng ngành thu¶c HÕa nêu trên. 

- Nên rÃt thÆn tr†ng vŠ hŒ thÓng tim måch, máu huy‰t, 
ru¶t non, ch¡c ch¡n së gây r¡c rÓi, bŒnh tÆt, tØ nhË t§i mÙc 
rÃt nghiêm tr†ng trong næm nay, nhÃt là vào mùa Thu, 
ñông. 

- VŠ h†a: BÎ thÎ phi, miŒng ti‰ng, than phiŠn, trách oán, 
tranh chÃp trong và ngoài gia Çình, kiŒn cáo, bÎ l®i døng, lØa 
gåt. Ngoài ra, cÛng nên thÆn tr†ng vŠ h†a Çåo t¥c, súng 
Çån, lºa ÇiŒn, sÃm sét. Trong dòng h† có thân nhân gÀn bÎ 
Çau n¥ng, giäi phÅu, chåy ÇiŒn, l†c máu, và cÛng có th‹ có 
tang ch‰. BÎ änh hÜªng bÃt thuÆn l®i vì hành Thûy cûa ƒt 
DÆu là nh»ng tu°i Âm HÕa gÒm: ñinh Mão (1927, 1987), ƒt 
H®i (1935, 1995), K› Sºu (1949), ñinh DÆu (1957), ƒt Tœ 
(1965), và K› Mùi (1979). Nh»ng tu°i DÜÖng HÕa låi bÎ 
nhiŠu bÃt thuÆn l®i hÖn n»a gÒm: Bính DÀn (1926, 1986), 
Giáp TuÃt (1934, 1994, MÆu Tš (1948), Bính Thân (1956), 
Giáp Thìn (1964), và MÆu Ng† (1978). 

Vì thi‰u nh»ng chi ti‰t cÀn thi‰t khác là tháng, ngày, gi© 
và nÖi sinh cûa nh»ng tu°i trên, nên khó mà kh£ng ÇÎnh 
ÇÜ®c r¢ng nh»ng ÇiŠu bÃt l®i, ch£ng lành thu¶c nh»ng khía 
cånh Ç¥c biŒt nào, và Ùng cho nh»ng ai trong gia Çình. Tuy 
nhiên, nh»ng ngÜ©i mŒnh HÕa, nhÃt là DÜÖng HÕa, cÀn h‰t 
sÙc thÆn tr†ng vŠ m†i phÜÖng diŒn trong næm ƒt DÆu (2005) 
này. 

 
5. Th° mŒnh 
Vì Th° kh¡c Thûy nên nh»ng ngÜ©i mŒnh Th° ª th‰ 

kh¡c xuÃt Thûy cûa næm ƒt DÆu (2005). Tuy mình kh¡c 
ngÜ©i ta thì cÛng ch£ng là tÓt lành gì, nhÜng vÅn còn hÖn là 
bÎ ngÜ©i ta kh¡c mình. Khi Th° kh¡c Thûy là Th° kh¡c xuÃt, 
và khi HÕa bÎ Thûy kh¡c là HÕa bÎ kh¡c nhÆp. Do Çó, chû ÇŠ 
cûa nh»ng ngÜ©i mŒnh Th° trong næm ƒt DÆu 2005 là suy 
nhÜ®c vŠ sÙc khÕe, suy giäm ho¥c hån ch‰ hay thu hËp 
nh»ng hoåt Ç¶ng mÜu sinh, ti‰n thân có nét chÆm trÍ, khó 
khæn. Âm Th° chÎu ít änh hÜªng bÃt l®i cûa Âm Thûy ƒt DÆu 
2005 gÒm: Tân Mùi (1931, 1991), K› Mão (1939, 1999), 
ñinh H®i (1947), Tân Sºu (1961), K› DÆu (1969), ñinh Tœ 
(1977). Còn DÜÖng Th° chÎu nhiŠu bÃt l®i hÖn Âm Th° gÒm 
nh»ng tu°i: Canh Ng† (1930, 1990), MÆu DÀn (1938), Bính 
TuÃt (1946), Canh Tš (1960), MÆu Thân (1968), và Bính 
Thìn (1976). 

M¥c dÀu mình kh¡c xuÃt nhÜng ngÜ©i mŒnh DÜÖng Th° 
cÛng bÎ phÀn nào suy nhÜ®c vŠ sÙc khÕe, Üu tÜ vŠ công 
danh, s¿ nghiŒp vì thÃy có nét chÆm trÍ. Do Çó, tiŠn båc 
ki‰m cÛng bÎ änh hÜªng, gia Çåo kém an vui, giao dÎch ít 
hanh thông, bŒnh h†a dÍ t§i. CÀn thÆn tr†ng vŠ m†i phÜÖng 
diŒn Ç‹ giäm thi‹u phÀn nào nh»ng nét bÃt l®i, rûi ro, mà t°n 
thÃt cÛng có th‹ là rÃt Çáng ti‰c. 

VŠ bŒnh h†a, nên lÜu tâm: 
- B¶ phÆn tiêu hóa nói chung có th‹ gây bŒnh tØ nhË t§i 

mÙc nghiêm tr†ng, nhÃt là tØ tøy tång (lá lách), bao tº v§i 
nh»ng r¡c rÓi chúng gây ra nhÜ bŒnh ti‹u ÇÜ©ng và hÆu quä 
cûa bŒnh này là máu không xuÓng dÜ§i chân ÇÜ®c nên phäi 
c¡t bÕ nh»ng phÀn së bÎ ung thÓi, và stroke trên não b¶, 
loét/ung thÜ bao tº; 

- B¶ phÆn hô hÃp v§i nh»ng trøc tr¥c tåi mÛi, thanh 
quän, ph°i: ho lâu khÕi, cäm ph°i, sÜng ph°i, hen suyÍn, 
emphysema, lao ph°i, ung thÜ ph°i, và nh»ng dÎ Ùng 
(allergy) vŠ hô hÃp tØ nhË t§i mÙc Çáng lo, bŒnh/møn, bÜ§u 
(polyps) ª ru¶t trÜ©ng; 

- CÛng cÀn lÜu tâm Ç‰n tim và Ç¶ng måch 
(cardiovascular), ru¶t non, r¡c rÓi n¥ng nhË tùy theo tØng lá 
sÓ (v§i ÇÀy Çû næm, tháng, ngày, gi©, nÖi sinh) cá nhân; 

- TØ tu°i ngÛ tuÀn, nam gi§i có th‹ bÎ phiŠn løy vì nhi‰p 
h¶ tuy‰n (prostate, gà sÓng thi‰n), và n» gi§i thÃy có nét r¡c 
rÓi (n¥ng/nhË tùy theo lá sÓ cá nhân) vŠ b¶ phÆn sinh sän. 

 
Ngoài ra, n‰u luÆn vŠ khía cånh thiên kh¡c, ÇÎa xung, ta 

thÃy Gà ƒt DÆu còn gây nhiŠu bÃt l®i cho Mèo K› Mão 
(nh»ng ngÜ©i tu°i này), vì tu°i này và tu°i ƒt DÆu kh¡c nhau 
cä Can lÅn Chi: ƒt kh¡c K›, và DÆu xung Mão (nghïa là Can 
kh¡c Can, Chi xung Chi= thiên kh¡c, ÇÎa xung). Ngoài ra, 
m¶t nét bÃt l®i n»a là Thûy cûa ƒt DÆu cÛng bÎ Th° cûa K› 
Mão hút cån nÜ§c. Tuy vÆy, tu°i K› Mão (nhÃt là nam gi§i) 
cÛng nên nh§ Ç‰n nh»ng phÀn bÃt l®i mà mình phäi gánh 
chÎu, Ç‹ gia tæng s¿ thÆn tr†ng vŠ sÙc khÕe, và kÏ càng 
trong nh»ng k‰ hoåch, toan tính trù liŒu, khä dï giäm thi‹u 
ÇÜ®c phÀn nào nh»ng bÃt l®i, thiŒt thòi khó khæn vŠ m†i 
phÜÖng diŒn. 

 
Vì chÌ lÃy có m¶t y‰u tÓ là hành Thûy cûa næm nay Ç‹ 

suy luÆn v§i ngÛ hành cûa bän mŒnh chúng ta, qua luÆt 
tÜÖng sinh /tÜÖng hòa/ tÜÖng kh¡c vŠ ngÛ hành, và Âm 
DÜÖng tiêu trÜªng vŠ sÙc thu hút và xua ÇÄy cûa chúng, ngÛ 
tång tÜ®ng trÜng cho ngÛ hành trong cÖ th‹ con ngÜ©i, nên 
ngÜ©i vi‰t không th‹ luÆn tÌ mÌ vÆn mŒnh cá nhân cûa tØng 
tu°i. ñ‹ có th‹ Çi vào chi ti‰t mong muÓn, nhà nghiên cÙu 
âm dÜÖng lš sÓ nào cÛng phäi cÀn Ç‰n næm y‰u tÓ cæn bän, 
Çánh dÃu s¿ "vào Ç©i" hay "nhÆp th‰" cûa m¶t cá nhân. ñó 
là næm, tháng, ngày, gi© sinh và nÖi sinh. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chúng tôi, toàn th‹ væn phòng Tº Vi & ñÎa Lš Phong  

Thûy DÜÖng Tråch, xin kính chúc quí vÎ Ç¶c giä, thân h»u, 
thân chû, h†c viên cÛ/m§i và bäo quy‰n: 

 

tr†n næm ƒt DÆu (2005) 
khang an, vån phúc, 
l¶c th† song toàn 
 
Trân tr†ng, 
Ngô QuÓc Phong 
14515 Cardinal Creek Ct 
Houston, Texas 77062 
(281) 488-755 
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Naêm AÁt Daäu 
Phieám luaän veà Gaø 

 

� Phan HÜng NhÖn 
 

TØ ngày xa xÜa, ngÜ©i ViŒt Nam mình tính næm tháng 
theo chu kÿ 60 næm 
g†i là h¶i, lÃy tên theo 
thÙ t¿ can chi.  

 
MÜ©i can là: Giáp, 

ƒt, Bính, ñinh, MÆu, 
K›, Canh, Tân, Nhâm, 
Quš. 

 
MÜ©i hai chi là: Tš, 

Sºu, DÀn, Mão, Thìn, 
Tœ, Ng†, Mùi, Thân, 
DÆu, TuÃt, H®i. 

 
Næm thÙ nhÃt cûa chu kÿ là næm Giáp Tš (can thÙ nhÃt 

và chi thÙ nhÃt). Tính lên mãi 60 næm m§i h‰t lÜ®t can chi 
Ç‹ trª vŠ låi næm Giáp Tš cûa chu kÿ sau. Các nhà nho xÜa 
lÃy næm HÒng Bàng thÙ 3 næm 2877 trÜ§c Tây lÎch) làm næm 
Giáp Tš thÙ nhÃt. Tính Ç‰n næm m§i này së là næm ƒt DÆu, 
næm con Gà. Con Gà ÇÙng hàng thÙ mÜ©i hai trong 12 con 
giáp thÆp nhÎ ÇÎa chi. Nhân dÎp xuân vŠ thº Çôi l©i phi‰m 
luÆn vŠ gà. 

 
Theo các nhà khoa h†c, Gà ÇÜ®c ngÜ©i Á ñông thuÀn 

hóa tØ cách Çây hÖn 3500 næm rÒi lÀn lÀn phát tri‹n kh¡p 
næm châu.  

 
Ÿ ViŒt Nam, gà ÇÜ®c quš hÖn h‰t trong các loåi gia cÀm, 

vì gà có th‹ cung cÃp cho con ngÜ©i l¡m món æn khoái khÄu 
và cÛng vì th‰ gà thu¶c trong "tam sanh" (gà, dê, heo) Ç‹ 
nÃu th© cúng. 

 
NgÜ©i ViŒt Nam thÜ©ng phân gà theo tØng loåi: 
Gà Ch†i: Là loåi gà trÓng, chân cao, c° dài ÇÜ®c nuôi Ç‹ 

ch†i. 
 
Gà Nòi: Thu¶c giÓng rÃt tÓt, to con, ch¡c thÎt, cao lêu 

khêu, ÇÜ®c nuôi Ç‹ Çá Ç¶. 
 
Gà Tre: Hình bé cho¡t, ti‰ng gáy t¡m te, thÎt rÃt ngon, 

nhÜng thÜ©ng ÇÜ®c nuôi Ç‹ làm cänh. 
 
Gà Ri: Gà nhÕ, thân ng¡n, lông tr¡ng, thÎt hÖi Çen, ÇÈ 

trÙng nhÕ, thÜ©ng ÇÜ®c dùng Ç‹ nÃu thuÓc ch»a bŒnh. 
 
Gà Giò: Gà trÓng non thÜ©ng ÇÜ®c dùng Ç‹ xem giò. 
 
Gà Hoa: Gà trÓng non chÜa Çåp mái ho¥c chÜa bÎ thi‰n. 

Gà Thi‰n: Gà trÓng bÎ m° c¡t mÃt tinh hoàn Ç‹ nuôi cho 
béo. 

 
Gà Ác (Gà Tân): Gà nhÕ con, lông Çen, chân chì, 

thÜ©ng ÇÜ®c dùng làm món æn b° dÜ«ng cho ngÜ©i Óm. 
(Chim quay, gà tÀn: m¶t món æn ngon n°i ti‰ng cûa ngÜ©i 
ViŒt Nam). 

 
Gà Lôi: To con, c° màu Çen bóng, lÜng có v¢n Çen, Çuôi 

xòe nhÜ chim trï. 
 
Gà CÒ: M¶t loåi giÓng gà rØng nhÕ. 
 
Gà mái GhË: Gà tÖ s¡p ÇÈ hay s¡p chÎu trÓng. 
 
Có các loåi gà xuÃt xÙ tØ Âu MÏ hay Phi Châu nhÜ gà 

Tây (Truthaln) và gà Sao (Perhuhn). 
 
NhÜng có nh»ng loåi gà dÀu ÇÜ®c mang tên gà nhÜng 

thÆt s¿ không phäi là gà. ñó là gà Gô tÙc là con chim ña 
ña, m¶t loåi chim rØng thÜ©ng sÓng ª ÇÒi núi và gà ñÒng 
tÙc là con  ch vì thÎt ‰ch hÖi giÓng thÎt gà. 

 
Theo màu lông, gà có lông Çen ÇÜ®c g†i là Gà Ô, gà có 

lông tr¡ng ÇÜ®c g†i là Gà Nhån, gà có lông ÇÕ ÇÜ®c g†i là 
Gà ñiŠu, gà có lông tr¡ng pha Çen vàng ÇÜ®c g†i là Gà 
ChuÓi. 

 

� Thú ch†i Gà 
Tåi ViŒt Nam cÛng nhÜ tåi nhiŠu nÜ§c ª Á Châu, dân 

chúng thÜ©ng xem ch†i gà là m¶t thú giäi trí. Ngày xÜa môn 
ch†i gà thÜ©ng ÇÜ®c có vào nh»ng dÎp h¶i hè Çình Çám, 
nhÜng lÀn lÀn ÇÜ®c lan truyŠn trong dân gian, rÒi tØ giäi trí 
Ç‰n tiêu khi‹n, ch†i là trª thành nhÜ c© båc. ñ‰n n‡i trong 
bài HÎch TÜ§ng Sï, HÜng ñåo ñåi VÜÖng khuyên ræn quân 
Ç¶i: 

H‰t c© båc, vui chÖi gà ch†i 
Thôi ch†i gà, låi mãi hát hay. 
 
Ho¥c: 
 
C¿a gà s¡c không Çâm giáp gi¥c, 
MËo båc gian khó Ç¥t mÜu quân. 
 
Ch†i gà, hay có nÖi g†i là Çá gà, thÆt s¿ có nhiŠu loåi: 
1- Ch†i Gà ñòn: Gà Çòn rÃt l§n con, c¿a ng¡n hay 

không c¿a, lông thÜa, ÇÀu trÖ c° trøi và chân dài to thích 
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Ùng cho viŒc Çá Çòn. LÓi Çá gà Çòn này ÇÜ®c ph° bi‰n nhiŠu 
ª miŠn Trung và miŠn ñông Nam PhÀn. 

2- Ch†i Gà C¿a: Gà có c¿a dài và nh†n. Mình thon r¡n 
ch¡c, chân nhÕ. Thân có nhiŠu lông. Gà c¿a dùng chân có 
c¿a nh†n Ç‹ Çá vào nh»ng ch‡ nhÜ®c cûa ÇÓi phÜÖng nhÜ 
bÀu diŠu, lÜng, y‰t hÀu, mÕ, ho¥c chun ÇÀu vào nách, núp 
dÜ§i cánh Ç‹ c¡n, Çá, Çâm nh»ng ch‡ y‰u cûa ÇÎch. LÓi Çá 
gà này thÜ©ng ÇÜ®c thÃy nhiŠu ª miŠn Tây Nam PhÀn. 

 
3- Ch†i Gà C¿a v§i Gà ñòn: Th¡ng båi gi»a hai loåi gà 

cÛng tùy lúc. Có khi gà c¿a bÎ hå nhÜng cÛng có khi gà Çòn 
vì chÆm chåp hÖn chÜa kÎp xuÃt chiêu Çã bÎ gà c¿a Çá Çâm 
lûng bÀu diŠu. LÓi Çá gà này thÜ©ng xäy ra ª miŠn Trung 
hay miŠn ñông Nam PhÀn. 

ThÆt ra các loåi ch†i gà Çã có tØ xÜa và xuÃt hiŒn trÜ§c 
tiên ª B¡c PhÀn ViŒt Nam rÒi lÀn lÀn theo bÜ§c Nam ti‰n 
vào miŠn Trung và miŠn Nam. NhÜng dÀu ª Çâu Çi n»a, gà 
nuôi Ç‹ ch†i cÀn ÇÜ®c tuy‹n l¿a kÏ lÜ«ng. Phäi l¿a gà có quí 
tÜ§ng: lông ÇËp, Çuôi dài, m¡t có sao, mÕ bén, m¡t lanh, 
c¿a s¡c. Th¿c t‰ hÖn trong viŒc l¿a gà ch†i là c£ng, c¿a và 
väy. ñùi phäi l§n, dài v§i b¡p thÎt nª nang nhÜng Óng chân 
phäi nhÕ Ç‹ có th‹ chåy giÕi, Çá rát Çòn. C¿a phäi Çóng sát 
ngón sau. Väy tÓt phäi mÕng, làm thành hàng ÇŠu Ç¥n. 

 

� Gà và ngÜ©i ViŒt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nói t§i gà thì ai cÛng bi‰t Çó là m¶t trong nh»ng loåi gia 

cÀm thÜ©ng cung cÃp cho ngÜ©i nhiŠu món æn thích khÄu. Ÿ 
miŠn B¡c có món gà lu¶c lá chanh, món mi‰n và phª gà; 
miŠn Trung có món cháo gà và thÎt gà xé bóp rau ræm æn Çã 
ngon mà còn ÇÜ®c dùng Ç‹ trÎ cäm cúm; miŠn Nam có món 
gà xé phay, tr¶n gÕi b¡p chuÓi, rau ræm hay món gà xào sä 
§t, ngoài ra còn l¡m cao lÜÖng mÏ vÎ ÇÜ®c nÃu v§i gà, không 
th‹ thi‰u trong nh»ng cu¶c lÍ th© phÜ®ng t° tiên, thÀn thánh. 
Dân chúng ViŒt Nam còn ÇÜa gà vào cä thÖ væn, tøc ng», 
phong dao hay l¡m chuyŒn ti‰u lâm trào phúng. 

 
D¿a và tính chÃt "kém dai phông" cûa gà trÓng Çã có l©i 

"chÖi nhÜ gà" Ç‹ diÍn tä cänh con gà trÓng m‡i sáng bao 
nhiêu gà mái ÇŠu bÎ gà trÓng nhäy lên mình Ãn mÕ gi» ch¥t 
ÇÀu gà mái mà "Çi‹m chÌ" m¶t cái lË rÒi nhäy xuÓng và 
không lâu sau Çó låi tái diÍn v§i gà mái khác... Phø n» nào 
ÇÈ dÍ sanh nhiŠu thì ÇÜ®c ví "ÇÈ nhÜ gà". Nh»ng ngÜ©i 
giÓng nhÜ gà không nhìn rõ ÇÜ®c m†i vÆt lúc ánh sáng nhá 
nhem chiŠu tà thÜ©ng ÇÜ®c xem nhÜ bÎ bŒnh "quáng gà". 
Nh»ng ngÜ©i ngÖ ngÖ ngáo ngác nhÜ kÈ mÃt hÒn, ÇÜ®c ví 
nhÜ "gà mª cºa mä". Nh»ng ngÜ©i æn bám ngÜ©i thân, khôn 
nhà dåi ch®, ÇÜ®c xem nhÜ nh»ng "gà què æn quÄn cÓi xay". 

Chính mình lÀm l‡i còn la lÓi oan oan khác gì "gà ÇÈ gà tøc 
tác". Nh»ng kÈ nhiŠu háo th¡ng, luôn luôn khoe mình, gây 
b¿c mình cho ngÜ©i xung quanh ch£ng khác gì "gà tÙc nhau 
ti‰ng gáy". H†c trò vi‰t ch» xÃu thì thÀy nói "ch» vi‰t nhÜ gà 
b§i rác". ChuyŒn Ç©i r¡c rÓi này giäi quy‰t chÜa xong thì 
chuyŒn b¿c mình khác låi Ç‰n, khác gì "t¶i vÎt chÜa qua, t¶i 
gà Çã Ç‰n". V® ch‰t, chÒng lÃy v® khác thì ngÜ©i v® m§i ÇÓi 
v§i con cái chÒng khác gì "mË gà con vÎt", còn không lÃy v® 
ª vÆy nuôi con thì ÇÜ®c g†i là "gà trÓng nuôi con". Cha mË 
khuyên con cái nên thÜÖng yêu Çùm b†c lÃy nhau thì: "Gà 
cùng m¶t mË ch§ hoài Çá nhau". 

 
Trong truyŒn KiŠu, thi sï NguyÍn Du cÛng tØng dùng gà 

Ç‹ diÍn tä nh»ng hång ngÜ©i không tÓt nhÜ: 
Ra tuÒng mèo mä gà ÇÒng 

 
ho¥c nh»ng mÜu mËo lØa dÓi trong gi§i làng chÖi: 

 
NÜ§c vÕ l¿u, máu mào gà, 
Muôn màu chiêu tÆp låi là còn nguyên. 
Trong thÖ væn Hán cÛng có nhiŠu thành ng», tøc ng» liên 

quan Ç‰n gà: 
 
Kê bäo áp tº: Gà gi» vÎt con = u°ng công nuôi nÃng. 
 
Kê bì håc phát: Da nhÜ da gà, tóc nhÜ tóc håc = da 

nhæn tóc båc. 
Kê báo tai, thÜ§c báo h›: Gà mái gáy thì có ÇiŠm d», 

ÇiŠu lå; Quå reo thì chû nhà có tin mØng hay có khách. 
 
Ninh vi kê khÄu, vô vi ngÜu hÆu: Thà làm mÕ con gà 

ch§ không chÎu làm Çít con trâu = Ÿ trên nh»ng kÈ nhÕ, kÈ 
dª, còn hÖn ª sau nh»ng kÈ l§n, kÈ giÕi. 

 
Kê låc công danh: XÜÖng sÜ©n gà æn không ngon, 

nhÜng bÕ låi ti‰c = Công danh không có giá trÎ nhÜng bÕ 
không Çành. 

 
Kê quÀn håc lÆp: Con cò ÇÙng gi»a bÀy gà = ngÜ©i tài 

cao ª lÅn v§i nh»ng ngÜ©i tÀm thÜ©ng. 
 
Kê tranh nga ÇÃu: Ng‡ng ganh gà Çá = rÀy rà vì 

chuyŒn nhÕ m†n. 
 
Trong nh»ng bài ngø ngôn cûa La Fontaine, ông cÛng 

tØng mÜ®n con gà Ç‹ ræn Ç©i: 
 
TruyŒn con gà ÇÈ trÙng vàng: M¶t anh chàng n† thÃy 

con gà cûa mình hàng ngày ÇÈ ra m¶t trÙng b¢ng vàng, nên 
tÜªng r¢ng trong bøng con gà nÀy tÃt phäi có ÇÀy vàng. Vì 
ham mau giàu to, anh ta liŠn m° bøng con gà con gà mong 
lÃy ÇÜ®c nhiŠu cûa báu. Không ng© khi m° gà xong, thì 
trong bøng không gì cä, cÛng chÌ giÓng nhÜ các con gà mái 
khác mà thôi. K‰t luÆn: Tham thì thâm, ham có nhiŠu mau 
nên mÃt tÃt cä. 

 
TruyŒn con gà trÓng và con cáo: M¶t con cáo thÃy con 

gà trÓng Çang ÇÆu trên cành cây liŠn nói r¢ng: "Hôm nay Çã 
có thÕa Ü§c hòa bình gi»a các b¶ t¶c thú chúng ta rÒi. Hãy 
xuÓng Çây cùng mình khiêu vÛ mØng vui Çi". Bi‰t mÜu cáo, 
gà trÓng liŠn Çáp: "Tôi s¡p xuÓng ngay nhÜng... Ö kìa, tôi 
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thÃy có hai con chó sæn Çang chåy mau vŠ phía mình. Hãy 
Ç®i chúng Ç‰n rÒi mình liên hoan vui hÖn". Nghe nói có chó 
sæn, cáo ta giÆt mình bÕ chåy ngay m¶t måch. Con gà thích 
thú gáy vang. K‰t luÆn: Cu¶c Ç©i là vÆy, càng nhiŠu thích 
thú khi lØa ÇÜ®c kÈ muÓn lØa mình. 

 
TruyŒn con gà trÓng, con mèo và con chu¶t: Chu¶t 

con Çi chÖi vŠ k‹ låi v§i mË: "MË Öi, con ra ÇÜ©ng thÃy hai 
con thú. M¶t con có hai chân, còn hai tay ÇÀy lông lá, nó cÙ 
v‡ phành phåch rÀm r¶, mª mÕ ra là lên ti‰ng Òn ào rÃt dÍ 
s®, còn con thú kia có bÓn chân, da mÜ§t tinh, mÎn màng, 
dÎu dàng im l¥ng n¢m thu mình hiŠn lành, làm con chÌ muÓn 
Ç‰n gÀn làm quen v§i nó". Chu¶t mË nghe xong liŠn nói: 
"Con hai chân Çó là con gà trÓng. B¶ dáng tuy có vë d» d¢n 
nhÜng không nguy håi cho ai. Còn con thú n¢m im lìm Çó là 
con mèo, m¶t con thú d» tØng æn thÎt nhiŠu kÈ trong dòng h† 
nhà chu¶t, con thÃy nó nên tránh xa kÈo nguy hi‹m Ç‰n tính 
mång. SÓng ª Ç©i dÍ lÀm lÅn ÇØng bao gi© d¿a theo b¶ 
dáng bên ngoài mà nhÆn xét bÃt cÙ ai. 

 
TruyŒn hai con gà trÓng: Hai con gà trÓng Çang chung 

sÓng thân mÆt, chia sÈ vui buÒn v§i nhau. B‡ng ngày n† có 
con gà mái xuÃt hiŒn. Hai con gà trÓng lúc ÇÀu tØ cãi l¶n 
sau lÀn Çi Ç‰n Äu Çä ch†i nhau. M¶t con thua bÕ chåy chui 
vào bøi trÓn và mài c¿a ch¿c trª låi trä thù. Con gà trÓng 
th¡ng trÆn chi‰m ÇÜ®c con gà mái nên quá mÙc sung sÜ§ng 
và hài lòng bèn bay lên cây rÒi gáy vang to nhÜ Ç‹ báo tin 
cho ÇÒng loåi bi‰t ÇÜ®c thành công cûa mình. Không ng© có 
con diŠu hâu bay ngang, nghe ti‰ng gáy khäi hoàn cûa chú 
gà trÓng th¡ng trÆn, liŠn sà xuÓng Ç§p con gà trÓng này 
mang Çi. Con gà trÓng thua trÆn tØ bøi chui ra thÃy gà mái 
m¶t mình bèn ngÕ l©i tán tÌnh. K‰t luÆn: Nh»ng kÈ thành 
công ngåo mån thÜ©ng t¿ mau ÇÜa mình Ç‰n thÃt båi thua 
thiŒt. 

Trong thÜ liŒu Trung Hoa cÛng có truyŒn tích vŠ gà. ñó 
là truyŒn "MÆt khÄu gân gà cûa Tào Tháo": 

Tào Tháo xua quân Çi Çánh nÜ§c Thøc cûa LÜu BÎ 
nhÜng Çoàn quân tiên phong cûa Hå HÀu Uy bÎ quân Thøc 
vây kh°n. Tào Tháo Çem Çåi quân Çi ti‰p viŒn bÎ quân Thøc 
cÀm chân ª DÜÖng Bình  Quan. ñêm n† gi»a lúc Tào Tháo 
Çang b¿c b¶i vŠ nh»ng trª ngåi g¥p phäi trong lúc hành 
quân, thì tÜ§ng Hå HÀu ñôn vào trÜ§ng Ç‰n xin Tào Tháo 
ban cho mÆt khÄu cho quân Ç¶i tuÀn tiÍu ban Çêm. Tào 
Tháo Çang suy nghï thì có ngÜ©i hÀu bÜng vào dâng bát 
canh. Tào Tháo vØa nhìn låi thÃy trong canh có mi‰ng gân 
gà liŠn chép miŒng than. "Låi gân gà! gân gà!". Hå HÀu ñôn 
tÜªng r¢ng Tháo ban khÄu lŒnh liŠn lui ra khÕi trÜ§ng, truyŠn 
cho binh sï mÆt khÄu trong Çêm là "Gân Gà". Vào th©i này 
tÜ§ng hành quân chû bå là DÜÖng Tu, nghe Hå HÀu ñôn 
truyŠn mÆt khÄu nhÜ vÆy liŠn ra lŒnh cho quân Ç¶i chuÄn bÎ 
lui quân. Hå HÀu ñôn ngåc nhiên hÕi låi thì ÇÜ®c DÜÖng Tu 
trä l©i: "Tào chúa công truyŠn mÆt khÄu là gân gà, n‰u chÎu 
suy nghï m¶t chút thì hi‹u ngay: Gân gà không có thÎt låi 
dai, không có vÎ, nhÜng bÕ thì ti‰c. Quân ta không ti‰n t§i 
ÇÜ®c, lui thì bÎ quân Thøc ch‰ nhåo. Tuy Tào Công còn 
Çang lÜ«ng l¿, nhÜng tôi bi‰t th‰ nào trong ngày gÀn Çây 
cÛng së có lŒnh lui quân. Mình chuÄn bÎ ngay là vØa. 

 
Tào Tháo thÜ©ng Çã ghét DÜÖng Tu, nay bi‰t DÜÖng Tu 

ra lŒnh chuÄn bÎ lui quân bèn ra lŒnh b¡t trói DÜÖng Tu Çem 
ra chém vì t¶i làm rÓi loån ba quân. NhÜng sau Çó ít lâu, 
Tào Tháo thÃy ª låi DÜÖng Bình Quan lâu ngày không tiŒn, 

bèn ra lŒnh lui quân vŠ HÙa ñô. Bây gi© suy nghï låi m§i 
chÎu tài DÜÖng Tu chÌ nghe ÇÜ®c khÄu lŒnh "gân gà" mà 
Çoán trÜ§c ÇÜ®c phäi lui quân. HÓi hÆn thì s¿ Çã rÒi. 

 
Nh¡c Ç‰n næm ƒt DÆu nh»ng ngÜ©i ViŒt Nam cao niên 

khó quên ÇÜ®c nån Çói næm ƒt DÆu 1945 tåi miŠn B¡c ViŒt 
Nam do th¿c dân Pháp và phát xít NhÆt gây ra. M¶t bi‰n cÓ 
lÎch sº tr†ng Çåi, v§i hÖn hai triŒu ngÜ©i ch‰t Çói mà Ç‰n nay 
sau hÖn nºa th‰ k›, dÜ âm nån Çói khûng khi‰p mãi mãi vÅn 
còn vang v†ng trong tâm hÒn ngÜ©i ViŒt dÀu l» thÙ. Làm sao 
quên ÇÜ®c hình änh muôn ngàn ngÜ©i ch‰t n¢m co qu¥p, 
lånh lëo Çây Çó kh¡p các vŒ ÇÜ©ng. Làm sao quên ÇÜ®c 
cänh m‡i ngày thÃy hàng ngàn ngÜ©i nhÜ nh»ng thây ma 
v§i b¶ m¥t hÓc hác không còn sinh khí, run rÄy dÜ§i l§p väi 
cÛ mong manh, lang thang, thÃt th‹u trên các ÇÜ©ng phÓ 
ki‰m æn. H† søc såo, moi móc ngay cä nh»ng thùng rác 
ho¥c tìm lÜ®m kh¡p nÖi bÃt cÙ nh»ng gì còn có th‹ bÕ vào 
miŒng ÇÜ®c. NhÜ nh»ng thây ma, h† vÆt v© lê Çi qua m†i 
nÖi, Ç‹ rÒi lÀn lÜ®t n¢m ch‰t cong queo dÜ§i nh»ng gÀm cÀu 
hay nh»ng mái hiên hè phÓ. Thäm cänh nån Çói næm ƒt DÆu 
tØng ÇÜ®c thi sï Bàng Bá Lân ghi låi: 

 
Næm ƒt DÆu tháng ba còn nh§ mãi, 
GiÓng Låc HÒng, c¿c trái l¡m Çau thÜÖng. 
Nh»ng thây ma thÃt th‹u ÇÀy ÇÜ©ng, 
RÒi ngã gøc không ÇÙng lên vì... Çói! 
ñói tØ B¡c Giang, Çói vŠ Hà N¶i, 
ñói ª Thái Bình, Çói t§i Gia Lâm... 
 
... DÜ§i mái tóc rÓi bù và k‰t bánh, 
M¶t làn da Çen sÅm b†c xÜÖng ÇÀu, 
Ræng nhe ra nhÜ nh»ng chi‰c ÇÀu lâu, 
Má hóp låi, ræng h¢n sâu g§m ghi‰c. 
Già, trÈ, gái, trai không còn phân biŒt 
H† giÓng nhau nhÜ nh»ng thây ma, 
NhÜ nh»ng b¶ xÜÖng còn dính chút da, 
ChÜa ch‰t nhÜng Çã bÓc ra mùi tº khí... 
 
... Nh»ng thây ma Çó cÙ xÌu dÀn t¡t thª, 
N¢m cong queo, m¡t vÅn mª trØng trØng, 
Tròng con ngÜÖi còn Ç†ng lŒ rÜng rÜng, 
MiŒng méo xŒch nhÜ khóc còn dang dª... 
 
... TØng chi‰c xe bò bánh rít khó khæn, 
M‡i sáng dåo kh¡p nÈo ÇÜ©ng... nh¥t xác 
Xác chÒng chÃt lù lù nhÜ ÇÓng rác, 
ñó Çây thò... khô Çét m¶t bàn chân 
Hai cánh tay gân tím ng¡t teo nhæn 
GiÖ ch§i v§i nhÜ níu làn không khí, 
NhÜ cÀu cÙu, nhÜ vÅy ngÜ©i chú š, 
BÓn ngoåi ô mª ra tØng dãy huyŒt, 
ñÜ®c lÃp ÇÀy b¢ng xác ch‰t thÜ©ng xuyên. 
RuÒi nhÜ bay r®p cä m¶t miŠn, 
Ch‰t! Ch‰t! Ch‰t! Hai triŒu ngÜ©i Çã ch‰t! 
 
TØ næm ƒt DÆu 1945 cho Ç‰n nay, bi‰t bao næm DÆu Çã 

Çi qua. L©i SÃm Trång Trình ÇÀy hÙa hËn vŠ m¶t næm DÆu 
hoan h› vÅn chÜa thÃy ÇÜ®c th¿c hiŒn. Tuy vÆy v§i næm ƒt 
DÆu m§i 2005 này, vÅn hy v†ng m†i ngÜ©i ÇÜ®c m¶t næm 
ÇÀy an khÜÖng và thÎnh vÜ®ng.• 
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AÊn  Teát 
 

 

 

 

 

� Maïnh Bích 

 

Naêm 1993, JC Pomonti coù vieát moät baøi baùo töïa laø 
«Quand les Saigonnais mangent le Teât – Khi ngöôøi Saøi 
Goøn aên Teát». Khi duøng cuïm töø ‘‘manger le Teât’’, duø đcoù 
dạy hoïc ở Vieät Nam (tröôøng JJR vaø Ñại Học Văn Khoa) vaø 
lấy vợ Vieät, hình nhö oâng cöïu giaùo sö ñaïi hoïc, nay laø 
phoùng vieân cuûa tôø nhaät baùo Le Monde naøy muốn tỏ sự 
hiểu biết saâu saéc về VN. baèng caùch vieát moät baøi noùi veà loái 
ñoùn möøng naêm môùi cuûa daân ta. Trong baøi baùo, oâng aáy 
neâu leân nhöõng neùt ñaëc thuø cuûa söï «aên Teát» cuûa ta nhö 
sau: 

- Ngöôøi Vieät Nam aên Teáât coù nghóa laø coã baøn linh 
ñình, ai naáy ñeàu môøi nhau aên uoáng (les Vietnamiens 
mangent le Teât, ce qui veut dire banquets et tables 
familiales ouvertes… tout le monde invite tout le monde) 

- Ngöôøi ta chaêm lo vieäc aên uoáng cho caû oâng baø toå 
tieân, thaàn thaùnh (on nourrit eùgalement anceâtres, dieux et 
geùnies)   

- Teát maø khoâng xaøi tieàn (ñaùnh baïc, mua saém) thì 
khoâng phaûi Teát (Le Teât n’est pas le Teât quand on ne 
gaspille pas son argent) 

- Ngaøy ñaàu naêm, treû con ñöùng voøng tay noùi lôøi chuùc 
tuïng (nhö con veït) cha meï vaø caùc baäc tröôûng thöôïng ñeå 
ñöôïc thöôûng tieàn baèng nhöõng ñoàng baïc môùi (lì xì) (Le 
Jour de l’An, debout et les bras croiseùs, les enfants 
reùcitent leurs souhaits aux parents et aineùs, en eùchange 
de quoi ils reçoivent des billets de banque neufs…) 

Caùi «aên Teát» cuûa oâng aáy noùi ñeán laø loái aên Teát caùch 
ñaây khoâng ñaày möôøi naêm cuûa nhöõng ngöôøi Mieàn Nam 
Vieät Nam ôû thaønh phoá Saøi Goøn vöøa môùi hoïc ñöôïc nhöõng 
taäp quaùn môùi duy vaät voâ thaàn. Caùch «aên Teát» vôùi maáy 
ñaëc ñieåm treân kia raát khaùc xa vôùi tuïc aên Teát cuûa ta. Cho 
neân Pomonti khoâng hieåu ñöôïc ngöôøi Vieät Nam chính 
thoáng, thuaàn tuùy aên Teát trong tinh thaàn Ñoùn Möøng Naêm 
Môùi, toáng cöïu nghinh taân, nhö theá naøo vaø caùi söï «aên 
Teát» cuûa ngöôøi Vieät Nam coù nhöõng caùi ñaëc bieät gì.  

Phaûi hieåu roõ nhöõng caùi ñaëc bieät aáy môùi hieåu taïi sao 
ngöôøi Vieät noùi laø «aên Teát». 

Vôùi baøi naøy cuûa toâi khoâng coù duïng yù chaâm bieám 
moät ngöôøi trí thöùc khoâng cuøng vaên hoùa nhöng ñeå phieàn 
traùch moät ngöôøi ngoaïi quoác coù vôï Vieät maø khoâng bieâát 
caùch thaâm nhaäp tinh thaàn Vieät. Thaät ra, vaø ñaáy môùi laø 
muïc ñích chính, toâi muoán baøn ñeán caùi öu vieät cuûa vaên 
hoùa Vieät Nam. Taïi sao ngöôøi Vieät Nam ta noùi laø «aên 

Teâát». Trong ngoân ngöõ cuûa ta, aên laø caùi gì vaø Teát laø caùi gì 
maø mình «aên» ñöôïc ? Xin thöa ngay, chuùng ta noùi phaûi 
noùi laø «aên Teát» thì chuùng ta môùi noùi leân ñöôïc taát caû caùi 
hay, caùi ñeïp, caùi lyù thuù, caùi cao sieâu cuûa nhöõng ngaøy leã 
hoäi ñaàu naêm aáy. Vaâng, söï «aên Teát» cuûa ta bao goàm caû 
moät trôøi trieát lyù tuy huyeàn nhieäm nhöng raát «deã thöông» 
cuûa tinh thaàn toå chöùc «ñoùn möøng vaän hoäi môùi». Xin baøn 
roõ hôn:  

 1- Tröôùc heát laø vaán ñeà aên: Theo Socrate thì 
con-ngöôøi muoán soáng cho ‘‘ra ngöôøi’’ phaûi duøng phöông 
chaâm: ‘‘AÊn ñeå maø soáng chöù khoâng phaûi soáng ñeå maø aên’’. 
Maáy oâng-Taâây-xöa naøy noùi chuyeän trieát lyù nghe kyø cuïc 
quaù. Laøm nhö vaäy thì hoùa ra ngöôøi cuõng neân «laøm» 
gioáng nhö moïi sinh vaät khaùc; traâu, boø, choù, ngöïa, voi,  
khæ, vöôïn, höôu, nai... aên coû, caây traùi «ñeå soáng»; beo, 
coïp, sö töû, choù soùi, dieàu haâu, caù maäp v.v... aên thòt töôi 
soáng cuõng ‘‘aên ñeå soáng’’. Coøn noùi raèng «aên cho ra 
ngöôøi», thì theo toâi, phaûi ngöôïc laïi: Ngöôøi aên thì phaûi coù 
caùi yù muoán cao sieâu, ñaëc bieät laø « thöïc tri kyø vò». «AÊn 
cho ra ngöôøi» laø aên cho coù yù nghóa, laø phaûi bieát ngon dôû, 
phaûi bieát muøi vò, toát xaáu, laø phaûi aên cho coù... ngheä thuaät 
(ngheä thuaät laø nhaân tính). Noùi caùch khaùc: Ngöôøi muoán 
soáng cho ra ngöôøi thì phaûi tìm caùi thuù, caùi hay trong «söï 
aên»; noùi roäng ra «bieát soáng laø phaûi bieát aên» hay noùi cho 
goïn, cho tieän: ‘‘soáng ñeå maø aên’’. Söï soáng vaø söï aên lieân 
keát vôùi nhau trong cuoäc soáng, tuy hai maø moät khoâng nhö 
söï soáng vaø söï cheát lieân keát vôùi nhau nhö boùng vôùi hình.  

Toâi khoâng noùi haøm hoà ñaâu. Caùch aên uoáng laø thöôùc 
ño trình ñoä vaên minh cuûa moãi daân toäc. Nhaân loaïi thôøi ôû 
loã, ôû hang môùi «aên loâng» coøn khi ñaõ tìm ra löûa, troàng 
ñöôïc nguõ coác thì khoâng «aên loâng» nöõa. Veà sau, tuøy trình 
ñoä vaên minh tieán boä, daân toäc naøo cuõng tìm ra moät loái-aên, 
moät ngheä-thuaät-aên hôïp vôùi loái-soáng cuûa mình. Coù daân 
toäc aên boác, coù daân toäc duøng ñuõa, coù daân toäc duøng 
muoãng, næa, dao, keùo v.v... Coù daân toäc aên boø-bo, coù daân 
toäc aên khoai mì (saén), coù daân toäc aên luùa mì, coù daân toäc 
aên gaïo v.v... 

Caùc daân toäc khaùc thì toâi khoâng bieát roõ chöù ngöôøi 
Phaùp-Coå, ñoái vôùi ngheä thuaät aên uoáng, hoï cuõng suy nghó 
kyõ caøng laém. Töø theá kyû thöù 16, trong tinh thaàn haâm moä 
neùt cao sieâu veà söï aên cuûa daân Gaulois vaøo thôøi kyø xa 
xöa, oâng Rabelais, ñaõ «cheá taïo» ra nhöõng nhaân vaät 
Gargantua, Pantagruel ñeåõ nhieät thaønh quaûng caùo cho söï 
‘‘soáng ñeå maø aên, aên cho ra ngöôøi’’. OÂng-aáy ñöa ra nhöõng 
caâu phöông chaâm raát xaùc ñaùng (ñoái vôùi moät daân toäc traân 
troïng söï aên) ñeå khuyeán duï söï toân vinh vieäc aên: 

- caøng aên nhieàu caøng khoaùi nhieàu, caøng uoáng nhieàu 
caøng söôùng nhieàu - l’appeùtit vient en mangeant... la soif 
s’en va en buvant  

– Thöôïng Ñeá taïo haønh tinh (coøn) Con Ngöôøi (thì) 
cheá thöùc aên ngon - le Grand Dieu fit les planeøtes, Nous 
faisons les plats nets  

Nhôø tinh thaàn «tham aên» aáy maø trieát lyù Phaùp tìm ra 
ñöôïc leõ uyeân nguyeân cuûa thuyeát nhaân baûn. Vaø nöôùc 
Phaùp môùi ñoaït ñöôïc caùi töôùc hieäu huy hoaøng «xöù sôû cuûa 
söï aên ngon maëc ñeïp» maø caùc daân toäc AÂu Myõ khaùc 
thöôøng suøng thöôïng hoaëc… ganh tò. Ngöôøi Phaùp chính 
thoáng phaûi bieát thöôûng thöùc muøi vò tuyeät dieäu cuûa moãi 
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moùn phoù-maùt (muøi caøng noàng naëc vò caøng ñaäm ñaø) khi 
aên keøm vôùi moät loaïi röôïu thöôïng thaëng, vöøa nhaép nheï 
khoûi moâi, thaám vaøo ñaàu löôõi ñaõ thaáy taâm thaàn ñeâ meâ 
ngaây ngaát. Muoán chính lyù hoùa söï «ñieäu ngheä» aáy ngöôøi 
Phaùp coù heä thoáng ñònh höôùng thaåm vò Michelin ñeå xeáp 
haïng nhöõng nhaø-haøng-aên theo giaù trò cuûa nhöõng moùn aên 
ngon vaø «khoâng khí» aên-ngon. Ngöôøi saønh aên (-chôi) 
phaûi tìm ñeán nhöõng nhaø haøng boán, naêm sao ñeå thöôûng 
thöùc muøi vò vaø taøi ngheä naáu aên cuûa Ñaïi Phaùp.  

Nhöng «söï aên» ñöôïc ngöôøi Phaùp chuù troïng veà 
phöông dieän ngheä thuaät chöù khoâng haún veà yù nghóa, veà 
tinh thaàn aên. Ñaáy laø vaán ñeà cuûa nhöõng nöôùc coù moät neàn 
vaên minh vaät chaát, khoa hoïc kyõ thuaät caáp tieán. Ngöôøi AÙ 
Ñoâng thì khoâng «laøm» nhö vaäy. «Söï aên» cuûa Taøu, cuûa 
Nhaät, cuûa Ñaïi Haøn khoâng gioáng nhö vaäy. AÊn ñoái vôùi 
ngöôøi AÙ Ñoâng tröôùc heát vaø caên baûn laø moät haønh ñoäng ñeå 
sinh toàn, ñeå tieáp daãn söï coù maët cuûa mình trong vuõ truï. 
Maø ñaõ noùi ñeán sinh toàn thì phaûi coù yù nghóa cuûa noù, phaûi 
hôïp vôùi leõ sinh toàn cuûa con-ngöôøi noùi rieâng, cuûa vaïn vaät 
noùi chung. Cho neân «aên» ñoái vôùi ngöôøi AÙ Ñoâng khoâng 
phaûi laø moät ngheä thuaät maø thoâi, aên cho khoaùi khaåu, aên 
cho ñaõ theøm, ñaõ nö; aên ñoái vôùi ngöôøi AÙ Ñoâng laø ñaët vaán 
ñeà thuï aân thieân ñòa. 

Do ñaáy, rieâng ñoái vôùi ngöôøi Vieät, söï aên phaûi ñöôïc 
theå hieän theo «ñaïo Trôøi». Khi aên, khoâng nhöõng ngöôøi aên 
phaûi nhôù ñeán coâng lao cuûa ngöôøi noâng phu (kieåu suy 
nghó cuûa Sully Prudhomme trong baøi Le semeur); ngöôøi 
aên phaûi bieát traân troïng caùi «hoät ngoïc» cuûa Trôøi ban cho. 
Khi noùi ñeán vieäc «aên», ngöôøi Vieät Nam luoân nhaéc ñeán 
chöõ «côm» nhö aên côm tieäm (duø seõ aên phôû, aên khoâng coù 
côm), aên côm taây (vôùi baùnh mì), aên côm taøu (vôùi nhöõng 
moùn taøu aên keøm vôùi mì sôïi laøm baèng boät mì) vì moùn aên 
chính cuûa ta laø côm, naáu baèng gaïo. Mieáng côm thôm 
ngon deûo ngoït maø ta aên aáy tröôùc kia laø luùa, laø gaïo ñöôïc 
taïo thaønh baèng moà hoâi baèng coâng söùc cuûa ngöôøi noâng 
phu: 

 Treân ñoàng caïn, döôùi ñoàng saâu 

Choàng caøy vôï caáy, con traâu ñi böøa. 
Vaø cuûa OÂng-Trôøi ñaõ laøm cho möa thuaän gioù hoøa, 

theå theo lôøi: 

Laïy Trôøi möa xuoáng 

Laáy nöôùc toâi uoáng 

Laáy ruoäng toâi caøy 

Laáy ñaày baùt côm.  

Laáy rôm ñun beáp… 
Töø tinh thaàn toân thôø Trôøi aáy, töø tính caûm nhieäm söï 

coù-maët (immanence) cuûa Trôøi trong moïi «söï» 
(pheùnomeønes)  vaø «vaät» (choses, eâtres) aáy, con-ngöôøi 
Vieät xem «söï aên» laø moät vaán ñeà tinh thaàn vaø chöõ «aên» 
ñöôïc gheùp vaøo moïi haønh vi cuûa mình. Cho neân, ngoân 
ngöõ Vieät Nam coù gaàn moät traêm caùch noùi coù duøng chöõ 
«aên». 

Trong söï soáng cuûa loaøi ngöôøi, Vieät Nam ta hay ai ai 
cuõng vaäy, chæ coù maáy vaán ñeà sau ñaây laø quan troïng, lieân 
quan ñeán söï ñieàu ñoäng cuoäc soáng bình thöôøng: 

- aên uoáng: ngay veà maët thöïc teá «aên ñeå maø soáng», 
khoâng aên thì cheát (ñoùi) cuõng ñaõ coù vaán ñeà «tinh thaàn aên» 

roài: ñoùi môùi aên, khaùt thì uoáng, nhöng phaûi coù chöøng möïc, 
giôø giaác, ñieàu ñoä. «Tham thöïc cöïc thaân» laø moät phöông 
chaâm trôû thaønh tính chaân lyù roài, ai cuõng bieát. Nhaø Nho 
noùi «thöïc voâ caàu baûo», ñaáy laø phöông chaâm cuûa nhöõng 
baäc ñaïi nhaân quaân töû treân ñöôøng «minh minh ñöùc» coøn 
ngöôøi daân-thöôøng noùi deã hieåu hôn: aên uoáng phaûi töø toán 
khoâng neân aên tham, aên nhö moû khoeùt, uoáng öøng öïc nhö 
traâu boø; khi ngoài vaøo aên phaûi nhôù aên troâng noài, ngoài troâng 
höôùng v.v...  

- aên naèm: beân caïnh «söï aên» ñeå soáng, ñeå baûo veä 
söï tröôøng toàn cuûa gioáng ngöôøi, coù chuyeän «aên naèm» maø 
ngöôøi Vieät Nam xem laø quan troïng baäc nhaát. «AÊn naèm» 
laø chuyeän nam nöõ, chuyeän vôï choàng, chuyeän keát hôïp 
giöõa hai gioáng ngöôøi, bieåu töôïng cho söï hoøa hôïp aâm 
döông trong Trôøi, Ñaát. Do ñaáy, töø ngaøn xöa, luaân lyù, luaät 
phaùp cuûa ngöôøi Vieät ta, töø thôøi nhaø Lyù ñaõ chuaån ñònh 
treân nguyeân taéc ñaïo ñöùc, hôïp vôùi «ñaïo Trôøiø».   

Ngoaøi ra, trong cuoäc soáng xaõ hoäi, muoán cho coù söï 
thuaän hoøa trong söï lieân heä cuûa «ta» vôùi «ngöôøi», ngoân 
ngöõ cuûa ta coù noùi ñeán BA vaán ñeà «aên» khaùc. Ba vaán ñeà 
aáy phaûi ñöôïc xem laø caên baûn cuûa taâm thöùc Vieät Nam; ñoù 
laø:  

- aên ôû: vaøo tröôøng hôïp naøy, chöõ «aên» ñöôïc gheùp 
vaøo chöõ «ôû» khoâng phaûi ñeå chæ rieâng maët cuï theå cuûa hai 
vaán ñeà: aên cho no buïng vaø nhaø cöûa, nôi aên choán ôû; traùi 
laïi, ñaáy laø moät cuïm töø mang moät yù nghóa roäng raõi, bao 
boïc caû cuoäc soáng «xaõ hoäi» cuûa con ngöôøi. Noù xaùc ñònh 
ñöôïc caùi «baøo hao» cuûa töøng con ngöôøi. «AÊn ôû» coù 
nghóa laø caùch cö xöû. Loái aên, neáp ôû laø phong caùch cuûa 
moät con-ngöôøi trong xaõ hoäi, laø söï ñoái ñaõi cuûa moät caù 
nhaân naøy vôùi caù nhaân khaùc, laø neà neáp cuûa moät xaõ hoäi laáy 
«ñaïo Trôøi» laøm goác. 

Caâu thô:  ÔÛ sao cho vöøa loøng ngöôøi 

ÔÛ roäng nguôøi cöôøi, ôû heïp ngöôøi cheâ 
vaø caâu tuïc ngöõ:  

ÔÛ baàu thì troøn, ôû oáng thì daøi  
xaùc ñònh roõ raøng, kheùo leùo vaán ñeà caùch ñoái xöû vôùi nhau 
cuûa con-ngöôøi; noù caàn bao goàm taát caû yù nghóa saâu saéc 
cuûa trieát thuyeát trung hoøa trong nguyeân lyù tam taøi: trôøi, 
ñaát, ngöôøi neân ta phaûi noùi laø «aên ôû» 

- aên noùi: khoâng phaûi nhôø ñeán aûnh höôûng nho hoïc 
ngöôøi daân Vieät môùi ñaët tieâu chuaån cho caùi ñeïp tinh thaàn 
cuûa caùi chuyeän «lôøi aên tieáng noùi» naøy. Trong soá «Möôøi 
thöông» xaùc ñònh veû ñaùng quí, ñaùng yeâu cuûa ngöôøi phuï 
nöõ Vieät Nam, «aên noùi» ñöôïc xeáp vaøo haøng nhì: 

 

Moät thöông toùc boû ñuoâi gaø 

Hai thöông aên noùi maën maø coù duyeân 
  
Thaät vaäy, ñeå baûo veä söï «haïp nhaõn», söï thu huùt 

ngöôøi nam ñeán vôùi ngöôøi nöõ  maùi toùc laø voùc con ngöôøi, 
trong cuoäc soáng chung ñaäm ñaø, eâm ñeïp, lôøi aên tieáng noùi 
«maëïn maø» laøm ñeïp tình ngöôøi ñaõ ñaønh (göøng cay muoái 
maën, xin ñöøng boû nhau), loái «aên noùi» dòu daøng, töø toán, 
khoân kheùo laø neàn moùng cuûa söï «neân duyeân». 
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Do ñaáy, ñaïo lyù Vieät Nam chaáp nhaän deã daøng khuoân 
pheùp trau gioài ñöùc haïnh cho con-ngöôøi baèng nguõ thöôøng, 
baèng töù ñöùc cuûa Khoång Maïnh. «Trai thôøi trung hieáu laøm 
ñaàu» laø phöông chaâm cuûa nam töû trong xaõ hoäi, coøn caùi 
thöôùc ño giaù trò cuûa con-ngöôøi öùng vieân laøm quaân töû naèm 
trong khuoân khoå cuûa naêm haïnh: nhaân, nghóa, leã trí, tín. 
Maø trong naêm haïnh naøy, ñaõ coù ba caùi lieân quan tröïc tieáp 
ñeán caùch «aên noùi» roài; noù toùm goïn taát caû ba haïnh: leã (aên 
noùi ñöùng ñaén, coù pheùp taéc), trí «aên noùi khoân ngoan», tín 
(noùi khoâng sai lôøi, noùi vaø laøm phaûi gioáng nhau). 

Ñoái vôùi phaân nöûa kia cuûa nhaân loaïi, toâi thieát töôûng, 
muoán ñoùng troïn vai troø «noäi töôùng» theo nho phong, 
ngöôøi phuï nöõ cuõng phaûi chuù troïng ñöùc «ngoân». Leâ Quí 
Ñoân duøng lôøi baø meï «khuyeân con luùc veà nhaø choàng» coát 
ñeå toân vinh caùi ñeïp tinh thaàn cuûa «lôøi aên tieáng noùi» . 

- aên chôi: lieân quan ñeán sinh thuù ôû ñôøi. Coù leõ ñaây 
laø vaán ñeà hay ñeïp nhaát trong taâm thöùc cuûa ngöôøi Vieät 
Nam. AÊn ñeå maø soáng, nhöng soáng maø khoâng chôi, 
khoâng coù luùc nghæ xaû hôi, khoâng coù caùch laøm cho söï 
soáng ñöôïc thoaûi maùi thì khoâng hôïp lyù. Huoáng nöõa, daân 
Vieät Nam voán soáng vôùi ngheà noâng, ñaàu taét maët toái, chaân 
laám tay buøn, maø khoâng coù luùc chôi thì... khoâng ñöôïc. Ñaõ 
coù «aên» thì phaûi coù «chôi». Cho neân, ngöôøi Vieät Nam raát 
troïng söï «aên chôi», nghóa laø xem söï tìm kieám thuù vui 
(sinh thuù) laø moät ñieàu khoâng theå boû qua ñöôïc. Trong daân 
gian, coù nhöõng hoäi heø, ñình ñaùm vôùi nhöõng cuoäc vui töng 
böøng, nhöõng caùch chôi nhoän nhòp nhö: ñua thuyeàn, ñaáu 
vaät, thoåi côm, haùt quan hoï, ñaùnh baøi choøi v.v... Giôùi 
thöôïng löu tröôûng giaû baøy ra caàm, kyø, thi, hoïa. Chung 
chung, ngöôøi Vieät Nam raát thích aên chôi: ñöôøng aên chôi 
moãi veû moãi hay. 

Ñeán ñaây, chuùng ta coù theå thaáy roõ taïi sao trong 
ngoân ngöõ cuûa ta, ñeå noùi ñeán baát cöù sinh hoaït, haønh ñoäng 
naøo, cuõng coù «söï aên» ñi keøm. Ví duï: ñeå noùi leân söï hoøa 
hôïp roõ raøng, ta thöôøng duøng nhöõng chöõ: aên yù, aên khôùp, 
aên aûnh, aên baån, aên gian hoaëc ñoái vôùi nhöõng vaán ñeà teá 
nhò, bí hieåm hôn, ta noùi: aên theà, aên söông, aên xoâi. Söï aên, 
yù nieäm aên, trong ngoân ngöõ cuûa ta, ñöôïc duøng ñeå noùi leân 
caùi yù muoán phaûi soáng hôïp vôùi ñaïo Trôøi,  nghóa laø söï soáng 
phaûi xaây döïng, taïo laäp baèng tinh thaàn hoøa hôïp vôùi Trôøi 
Ñaát, Ngöôøi (thieân thôøi, ñòa lôïi, nhaân hoøa).  

Ñeán ñaây, chuùng ta coù theå baøn ñeán vaán ñeà khuùc 
maéc: «aên Teát». Noù goàm coù hai khía caïnh:  Teát laø gì vaø 
AÊn trong dòp Teát.  
 

2- YÙ nghóa chöõ  Teát: Ai cuõng coù nghe noùi ñeán caùi 
ñònh nghóa: chöõ Teát laø caùch noùi traïi cuûa chöõ Tieát, coù 
nghóa laø ñoát tre, khôùp xöông, noùi roäng ra laø giai ñoaïn, 
thôøi kyø. Ngöôøi Taøu thöôøng phaân bieät nhöõng tieát laäp xuaân 
(5 thaùng 2 ñeán 6 thaùng 5); laäp haï (7 thaùng 5 ñeán 8 thaùng 
8); laäp thu (9 thaùng 8 ñeán 8 thaùng 11); laäp ñoâng (9 thaùng 
11 ñeán 4 thaùng 2). Ñeán ngaøy ñoâng chí 22 thaùng 12, ngaøy 
ngaén nhaát trong naêm, OÂng Taùo söûa soaïn saün (coù ngöôøi 
phaøm traàn phuï moät tay baèng caùch laøm Sôù saün) ñeå hoâm 
sau veà Trôøi gaëp Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá, taáu trình söï 
vieäc ôû nhaân gian.     

Ñoái vôùi Vieät Nam voán laø nöôùc noâng nghieäp, söï 
soáng (+ cheát), cuoäc soáng ñöôïc ñieàu ñoäng theo nhòp ñoä 
thôøi tieát möa naéng, boán muøa. Vieäc troàng troït phaûi thuaän 
theo töøng muøa: 

 

Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai 

Thaùng gieâng troàng ñaäu, thaùng hai troàng caø, 

Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra, 

Thaùng tö laøm maï möa sa ñaày ñoàng... 
 
Cuoäc soáng theo moät nhòp ñieäu rieâng phuø hôïp vôùi söï 

tuaàn hoaøn trong Trôøi Ñaát: 
    

Thaùng Gieâng aên Teát ôû nhaø, 

Thaùng hai côø baïc, thaùng ba hoäi heø 
vì : 

Thaùng gieâng laø tieát möa xuaân, 

Thaùng hai möa buïi daàn daàn möa ra. 
 

Ñeán «thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra» sau ñaáy laø «thaùng 
tö laøm maï» vaø trong khi chôøø ñôïi «thaùng naêm gaët haùi» thì:  

Thaùng tö ñong ñaäu naáu cheø  

AÊn Teát ñoan ngoï trôû veà thaùng naêm. 
 
Cuoäc ñôøi cöù nhö vaäy maø soáng moät caùch eâm ñeàm 

theo nhòp ñieäu «möa thuaän gioù hoøa» cho ñeán «thaùng 
moät, thaùng chaïp neân coâng hoaøn thaønh». Vaø tieän lôïi thay, 
thaùng chaïp, trôøi laïnh, vaøo muøa khoâ, vieäc ñoàng aùng taïm 
ngöng, ngöôøi noâng phu nghæ ngôi aên Teát, möøng ñoùn muøa 
maøng saép ñeán. 

Caùi nieàm vui «neân coâng hoaøn thaønh» aáy do Trôøi 
Ñaáát ban cho, cho neân lôøi ca dao «nhôø trôøi moät maãu naêm 
nong thoùc ñaày» mang naëng loøng nhôù ôn; noù giuïc giaõ 
ngöôøi noâng phu, ngöôøi daân toå chöùc Leã Hoäi möøng Naêm 
Môùi thaät töng böøng, trang troïng. Nhöõng ngaøy leã hoäi töng 
böøng naùo nhieät «möøng ñaát, nhôù trôøi» cuûa ta ñöôïïc goïi 
laøTeát Nguyeân Ñaùn goïi taét laø Teát.  

 

3- YÙ nghóïa chuyeân ‘‘aên Teát’’ 

Trong tinh thaàn «nhôù ôn Trôøi ñaát» aáy, ngöôøi Vieät 
Nam toå chöùc ngaøy leã hoäi ñaàøu naêm - nghóa laø aên Teát - vôùi 
nhöõng taäp tuïc khaù rieâng bieät: 

- thôø cuùng Trôøi Ñaát: Trong khi Vua vaø Trieàu ñình lo 
Teá Trôøi Ñaát ôû ñaøn Nam Giao (kinh ñoâ Hueá) ngöôøi daân, 
sau khi laøm leã tieãn ñöa OÂng Taùo veà Trôøi, toå chöùc ngaøy 
Leã Hoäi Ñaàu Naêm baèng nhöõng buoåi leã Giao Thöøa, döïng 
neâu, leã Toå Tieân, leã ñi haùi loäc (xuaát haønh). 

Trong nhöõng buoåi leã, treân baøn thôø phaûi coù baùnh 
chöng, baùnh daày vaø nhöõng traùi caây ñaëc bieät Vieät Nam: 
maõng caàu, döøa, ñu ñuû, xoaøi.  

Theo tuïc leä coå truyeàn coù saün töø ñôøi Hùuøng Vöông, 
ngöôøi Vieät phaûi duøng loaïi thöïc vaät ñòa phöông ñeå laøm 
baùnh cuùng: baùnh chöng goùi baèng laù dong, vôùi gaïo neáp, 
ñaäu, haønh, thòt heo vaø gia vò haønh, tieâu, muoái. Baùnh 
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chöng hình vuoâng töôïng tröng cho Ñaát, thuoäc AÂm; baùnh 
daày laø moät khoái ñôn thuaàn, chaéc, deûo, maøu traéng tinh 
cuûa neáp. Baùnh daày hình troøn, maët treân troøn, maët döôùi 
phaúng, töôïng tröng baàu trôøi, thuoäc Döông. Nhìn caùi baùnh 
chöng, baùnh daày, aên moät baùnh chöng, caén moät mieáng 
baùnh daøy, ngöôøi Vieät töôûng nhôù ñeán nguoàn goác cuûa 
mình, cuûa oâng baø toå tieân, ñeå töï nhaéc nhôû raèng mình phaûi 
soáng thuaän hôïp vôùi Trôøi Ñaát. Ñaáây laø theo ñuùng ñaïo trôøi, 
theo ñuùng leõ aâm döông, hieåu ñöôïc caùi lyù uyeân nguyeân: 
vaïn vaät ñoàng nhaát theå, moïi vaät ñeàu coù cha coù meï. 

Ngoaøi ra coøn coù nhöõng thöù hoa quaû, baùnh möùt 
ñöôïc choïn löïa cho ngaøy Leã Hoäi Möøng Ñoùn Naêm Môùi naøy 
nöõa nhö nguõ quaû: caàu, sung, döøa, ñuû, xoaøi (caàu xin vöøa 
ñuû xaøi ?) caùc moùn aên goàm coù nguõ vò, nguõ saéc. 

- toân kính toå tieân: Ñaïo Trôøi ñaët neàn taûng treân loøng 
bieát ôn Trôøi Ñaát, buoäc con-ngöôøi Vieät Nam phaûi «aên ôû» 
thuaän thaûo vôùi nhöõng baäc cha meï (= sinh thaønh noùi 
chung, keå caû Trôøi Ñaát). Cho neân khi noùi ñeán ñaïo Trôøi, 
maëc nhieân ta nghó ñeán ñaïo Hieáu (goàm coù boä laõo treân chöõ 
töû) vôùi nghóa töø nguyeân: toû loøng bieát ôn ngöôøi treân (baäc 
sinh thaønh, cha vaø meï) baèng loøng toân kính, söï toân thôø. 
Ñaïo lyù Vieät Nam ñaët neàn taûng treân tuïc thôø cuùng toå tieân, 
chuùc thoï oâng baø, cha meï. Ngaøy Teát maø khoâng coù ñöôïc 
moät ít höông hoa cuùng baùi toå tieân laø moät söï thieáu soùt 
xem nhö "baát hieáu". Vieäc möøng tuoåi chuùc thoï cuõng gioáng 
nhö cuoäc leã toå tieân phaûi ñöôïc toå chöùc trang troïng ñeå cho 
nhöõng treû em bieát toân kính oâng baø, cha meï vaø tieàn nhaân. 

- sum hoïp gia ñình, veà queâ aên Teát: Ngöôøi Vieät 
Nam luoân luoân ñaët tình caûm gia ñình (toå tieân, cha meï, 
anh em, baø con thaân thuoäc) leân treân moïi lieân heä khaùc. 
Caùch ngoân cuûa ta noùi: Baø con xa hôn laùng gieàng gaàn ñeå 
traân troïng, toân quí tröôùc heát laø tình maùu muû, sau ñoù laø 
tình loái xoùm, laøng nöôùc, ñoàng baøo. Giöõa söï tuï hoïp vôùi 
baïn beø ñeå aên möøng, ñeå vui chôi vaø söï sum hoïp gia ñình, 
trôû veà soáng caùi khoâng khí ñaàøm aám thieát tha vôùi nhöõng 
ngöôøi cuøng maùu muû, doøng hoï, ngöôøi Vieät Nam thöôøng 
choïn nieàm vui thöù nhì. AÊn Teát tha höông khoâng coù tình 
thöông yeâu cuûa nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình, thieáu 
tình thaân thieát cuûa hoï haøng, laøng nöôùc, hoaëc nhöõng buoåi 
thaêm vieáng nhau, duø cho coù  thòt môõ döa haønh caâu ñoái 
ñoû», coù nhöõng lôøi chuùc tuïng nhau, coù nhöõng cuoäc leã 
chuøa, haùi loäc cuõng khoâng theå naøo laø moät dòp Möøng Ñoùn 
Vaän Hoäi Môùi ñöôïc. Baïn beø thaân quí chöa phaûi laø gia ñình 
cuûa ta, ngoâi nhaø, caên phoá ôû xöù ngöôøi khoâng phaûi laø ñaát 
trôøi cuûa ta!! 

Toùm laïi, aên Teát laø söï trôû veà vôùi Trôøi Ñaát, oâng baø, toå 
tieân. AÊn Teát phaûi coù thôø cuùng, coã baøn, sum hoïp. AÊn Teát 
phaûi coù yù nghóa «Toân quí Trôøi».    
 

Keát luaän: AÊn Teát ngaøy nay  

Chuyeän oâng Pomonti xaûy ra ñaõ hôn möôøi naêm 
nhöng chöa maát tính thôøi gian. Khoâng phaûi chæ oâng aáy 
môùi coù caùi nhìn phieán dieän veà söï “aên Teát” cuûa Vieät Nam 
ta vaø hieåûu sai tinh thaàn “aên Teát” cuûa ngöôøi Vieät Nam. 
Ngay caû ngöôøøi Vieät Nam trong vaø ngoaøi nöôùc, hieän nay, 
cuõng “aên Teát” khaùc xöa raát nhieàu. Vì söï “aên Teát”, nhö  
treân ñaõ giaûi baøy, khoâng nhö xöa nöõa maø trôû thaønh moät 
dòp vui möøng “voâ tö”, moät dòp hoäi hoïp ñeå aên uoáng, baøi 

baïc xoâ boà. Ngaøy xöa, Teát keùo daøi haèng maáy thaùng ñeå 
ngöôøi daân coù dòp sum hoïp vôùi baø con thaân thích trong gia 
ñình, vôùi baïn beø quen thuoäc trong xoùm laøng. Söï tuï hoäi 
naøy mang yù nghóa cuûa söï “trôû veà” vôùi gia ñình, vôùi queâ 
nhaø, ñoàng thôøi trôû veà vôùi “ñaát trôøi” baèng nhöõng cuoäc leã 
trang troïng döôùi maùi nhaø töø-ñöôøng hay giöõa loøng ñaát 
nöôùc, queâ höông. Ngaøy xöa, nhöõng tuïc leä ngaøy Teát 
khoâng ai xem laø dò ñoan ñeå baøi baùc, xoùa boû. Ngaøy nay, 
neáu Teát khoâng bò queân laõng thì cuõng chæ coøn laø moät yù 
nieäm mô hoà, moät vaán ñeà khoâng ñaùng quan taâm; ñoái vôùi 
moät soá ngöôøi khaù ñoâng, Teát ñem laïi noãi luyeán tieác khoâng 
ñöôïc soáng laïi caùi khoâng khí vöøa thaân maät vöøa thieâng 
lieâng, vöøa trang troïng vöøa naùo nhieät cuûa nhöõng ngaøy ñoùn 
xuaân treân ñaát nöôùc queâ höông.  

Taïi sao?      
- Gia ñình Vieät Nam bò moät côn baõo loác döõ doäi dao 

ñoäng ñeán taän goác reã. Sau naêm 1975, coù nhöõng ngöôøi 
choàng ñi caûi taïo, bò tuø toäi; coù nhöõng ñöùa con cheát ôû 
Kamphucheùa, cheát vì vöôït bieån. ÔÛ trong nöôùc, vieäc tìm 
moät choã ñöùng döôùi aùnh “maët trôøi coäng saûn” khoâng giuùp 
cho con ngöôøi soáng nhöõng giôø phuùt thaät an vui, coù yù 
nghóa cuûa ngaøy Teát. ÔÛ ngoaøi nöôùc, vieäc ñònh cö trong 
nhöõng ñieàu kieän vaät chaát, taâm lyù, tinh thaàn phöùc taïp, khoå 
ñau gaây khuûng hoaûng, xaùo troän saâu roäng ñôøi soáng ly 
höông. Teát ñeán, thieáu baøn thôø toå tieân, thieáu khoâng khí 
trang troïng thaân thieát cuûa moät cuoäc tuï hoäi coù tính caùch 
thieâng lieâng, ngöôøi Vieät Nam ôû xöù ngöôøi khoâng coøn “aên 
Teát” nhö xöa ñöôïc nöõa. 

- Vaán naïn xaõ hoäi ‘‘ñoåi ñôøi’’ gaây xaùo troän ôû trong 
nöôùc: xaõ hoäi môùi xaõ-hoäi-chuû-nghóa laø moät xaõ hoäi xem 
nheï ñaïo ñöùc vaø khoâng coù ñònh höôùng. Thay vaøo tinh 
thaàn kieám tìm an laïc haøi hoøa, ngöôøøi daân Vieät maëc nhieân 
vaø buoäc phaûi chaïy theo neáp soáng môùi xaây döïng baèng 
tinh thaàn naêng ñoäng, hieáu chieán, phi ñaïo ñöùc, hoaïi taâm 
linh cuûa moät xaõ hoäi voâ thaàn. Ngaøy nay, ôûû trong nöôùc, 
nhieàu nhaát ôû caùc ñoâ thò, ngöôøi Vieät Nam aên Teát “ngoaøi 
ñöôøng”, xa laùnh nhöõng chuyeän thôø cuùng toå tieân, trôøi ñaát. 
Ñoái vôùi ngöôøi Vieät löu vong, söï “aên Teát” chæ coøn laø moät 
söï níu keùo voâ voïng: Leã Giaùng Sinh vaø Teát tröôùc ñaáy ñaõ 
laøm cho phöông tieän kinh teá tieâu hao suy giaûm quaù 
nhieàu. Coäïng vaøo ñaáy laø tinh thaàn voïng ngoaïi, thoùi ñua 
ñoøi, taät chaâm bieám taäp quaùn, tuïc leä Vieät Nam.  

"AÊn Teát" vôùi yù nghóa cao ñeïp cuûa noù baây giôø trôû 
thaønh moät vaán naïn khaùc: laøm sao thöùc tænh ñöôïc tinh 
thaàn traân troïng vaên hoùa Vieät Nam? Nhöng, ngaøy naøo 
ngöôøi Vieät Nam coøn “ham” Leã Giaùng Sinh, Halloween, 
Taï Ôn v.v... thích ñeán nhöõng "hoäp ñeâm", nhöõng "ra ve" 
hôn söï “aên Teát” trong khoâng khí trang nghieâm, oân hoøa thì 
söï trôû veà vôùi nhöõng giaù trò cuûa neàn vaên hoùa Vieät Nam 
xem nhö khoâng thöïc hieän ñöôïc. Ñaùng buoàn hay ñang 
lo!? 

Duø sao, ñoái vôùi nhöõng taâm hoàn thuaàn tuùy Vieät Nam, 
ôû trong nöôùc cuõng nhö ôû ngoaøi nöôùc, coøn tha thieát ñeán 
söï “aên Teát”, coøn quyeát taâm “aên Teát cho ra Teát”, toâi xin 
chaân thaønh chuùc quí Vò thaät nhieàu May Maén. Vaø ngaøy 
ñaàu naêm AÁt Daäu naøy, quí Vò seõ caát tieáng “gaùy” vang nieàm 
haïnh phuùc Coâng Thaønh Nguyeän Toaïi.  

 (Belleville, Paris tieát Maïnh Ñoâng) 
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Muøa Xuaân  
vôùi Thô röôïu 

 
 

Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm 
Rượu hồng đào chưa nhấm đã say 

 

 

� Nguyễn Quý Đại 
 

 
ời có nhiều thú vui để hưởng thụ: tình yêu, thi ca, 
nghệ thuật, du lịch... đều là nhịp sống của nhân loại 

tương quan từ tinh thần đến vật chất. Sự cảm thông của 
tâm hồn với những thú vui tùy theo sở thích của từng 
người. Theo Tô Đông Pha  „sự như xuân mộng liễu vô ngấn 
/ đời qua mau như một giấc mơ xuân", không lưu lại một vết 
nào“, nhà thơ Xuân Diệu quan niệm đời người ngắn ngủi 
mà thời gian khắc nghiệt trôi qua phải nhanh lên vui hưởng 
nếu không thời gian sẽ xóa hết những nét xuân, trong bài 
giục giã „mau với chứ thời gian không đứng đợi „ 

 
Thời gian không dừng lại với chúng ta, khi những cánh 

én không còn bay lượn ở lưng trời thì tiếng ve sầu ngâm 
vang mùa hè rực rỡ lá hoa, rồi thu về trời se lạnh gió thu 
mang theo những chiếc lá vàng rơi... Mùa xuân với mai 
vàng, hoa anh đào, hoa cúc, hoa vạn thọ nở đẹp ở bên quê 
nhà, trong lúc Âu Châu là mùa đông ảm đạm thời tiết đang 
giá lạnh cây trơ cành trên màu trắng của tuyết. Chúng ta 
ngậm ngùi hướng về Tết cổ truyền Việt Nam, hằng năm 
cộng đồng người Việt sống lưu vong khắp nơi trên thế giới, 
lo chuẩn bị vui Tết hướng về quê hương, mỗi lần xuân về 
chúng ta thường nghe nhạc phẩm bất hủ „Ly Rượu Mừng“ 
của nhạc sĩ Phạm Đình Chương: 

 
Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi 
Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi 
 
Rót thêm tràn đầy chén quan san, 
Chúc người binh sĩ lên đường. 
Chiến đấu công thành  
Sáng cuộc đời lành 

Mừng người vì nước quên mình.. 
 
Dù nơi đây không có tiếng pháo giao thừa, nhưng chúng 

ta cùng nâng ly rượu mừng xuân nhớ về cố quốc: 
 
Giao thừa hàng xóm sao im tiếng 
Lần nữa ta mừng Xuân biệt hương 
Nâng ly như trút vào trong dạ 
Tràn pháo đầu Xuân, đứt đoạn trường 
Cao Yên Tuấn 
 
Rượu có hàng chục ngàn năm, từ non cao đến thành thị 

người ta đều biết biến chế và uống rượu, theo thời gian và 
mỗi nơi có những công thức khác nhau. Rượu thường chế 
bằng các thứ hạt ngũ cốc với bột men. Người Pháp có 
truyền thống chế rượu mạnh và rượu vang bằng các loại 
nho tùy theo phong thổ, bên sông hay đồi núi nổi tiếng như: 
Châuteau, Charente, Bordeaux. Eau-de-Vie de Cognac hay 
Eau-de-Vie des Charentes. Người Đức chế rượu bia với 
nguyên liệu chính là Mễ cốc (Getreide), Mạch nha (Malz) 
hạt ngô (Mais)… Không thể thiếu hoa Hopfen (Đường hoa 
thảo) làm xúc tác lên men tên khoa học Humulus -Lupulus 
Cannabincaceen, nguồn gốc nước giếng cũng là yếu tố làm 
bia ngon. 

 
Người Việt Nam cất rượu với nguyên liệu: đường, gạo 

lức hay nếp nên gọi là rượu nếp hay rượu Đế 
(Reisschnaps). Mỗi gia đình có thể cất rượu cho ngày Tết 
hay các lễ cưới hỏi... gạo lức hay nếp nấu chín đổ ra nong 
trải rộng để nguội rắc bột men đều trên mặt ủ lại bằng lá 
chuối vài ba đêm cho lên men, trên mặt có men màu vàng 
hay hơi xám, cho vào hũ đổ nước vừa dung tích đậy nắp 
kín để chỗ mát thích hợp thời gian ngắn, bỏ đường vào hòa 
tan trong dung dịch đó gọi là hèm, đem cất lấy rượu... (men 
tự biến chế từ rễ, củ, cây lá, theo gia truyền bí quyết làm 
rượu thơm ngon). Người Thượng dùng các thứ lá, rễ cây 
trên núi để ủ men, những thứ này cùng với củ gừng, riềng 
xắt nhỏ, phơi khô, giã mịn, trộn với bột gạo và vỏ trấu, viên 
tròn phơi khô để biến chế rượu Cần, loại rượu nầy làm với 
chất liệu: Hạt cào (một thứ cỏ mọc ở núi), hạt bo bo, kê, 
gạo, bắp (ngô), khoai mì (sắn)… Mỗi loại có hương vị ngọt 
ngào riêng, tuy nhiên được yêu chuộng nhất theo thứ tự 
vẫn là rượu cào, bo bo, kê, rồi mới đến gạo, bắp. Chất liệu 
được nấu chín, trải ra cho nguội. Men giã nhỏ, trộn đều. 
Sau khi ủ qua một đêm, mở ra bốc hơi thơm ngào ngạt, để 
có độ thoáng cho rượu lên men. Sau đó cho vào những 
chiếc chóe nhỏ to bằng gốm, bịt kín miệng bằng lá chuối. 
Chóe ủ rượu có nơi còn gọi là ghè, nên rượu Cần còn được 
người Thượng gọi là rượu Ghè, dân tộc thiểu số đều có bí 
quyết biến chế rượu. 

 
Rượu không thể thiếu trong các lễ nghi giao tế „vô tửu 

bất thành lễ “ Người Việt thờ cúng ông bà những ngày giỗ 
kỵ thường có rượu, trầu cúng ở bàn thờ để tưởng nhớ, đầu 
năm mừng tuổi, hoặc đi ăn giỗ, các lễ cưới, hỏi, hội hè đình 
đám không thể thiếu rượu. Thiên Chúa Giáo dùng rượu 
trong Thánh lễ, nhưng Phật Giáo Việt Nam, Trung Hoa... thì  
cấm uống rượu. Các quốc gia Hồi giáo cấm rượu, nhưng 
được đa thê! Thổ Nhĩ Kỳ (Hồi Giáo) được uống rượu, ngoại 
trừ thành phố Konya thì cấm… 

 
Uống rượu trở thành thói quen trong văn học Nguyễn 

Khuyến và Dương Khuê là một đôi bạn tâm giao thắm thiết 
khi Dương Khuê tạ thế, Nguyễn Khuyến đã cảm thấy mất đi 
hầu hết hứng thú của cuộc đời và khóc bạn : 

 
Rượu ngon không có bạn hiền 

Đ 
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Không mua không phải không tiền không mua 
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết 
Viết đưa ai, ai biết mà đưa ? 
Giuờng kia treo những hững hờ 
Đàn kia có gảy, ngẩn ngơ tiếng đàn... 
 
Ngày xưa thi nhân xem thú uống rượu đứng thứ tư sau 

thú chơi đàn, đánh cờ, ngâm thơ: 
Đàn năm cung réo rắt tính tình đây 
Cờ đôi nước, rập rình xe ngựa đó 
Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ 
Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà 
Nguyễn công Trứ 
 
Người Á Châu có thể dạy người Tây phương về cách 

uống trà, nhưng chúng ta phải học họ cách uống rượu, tuy 
nhiên người Trung Hoa biết thưởng lãm cả hai nghệ thuật 
trà, rượu .“trà như ẩn sĩ, rượu như hào sĩ. Rượu để kết bạn, 
trà để hưởng tĩnh“. Ở huyện Thiệu Hưng tỉnh Triết Giang 
nổi danh thứ rượu hoàng tửu, nhà nào sinh con gái thì cha 
mẹ làm một hũ rượu cất giữ, khi con gái xuất giá cho mang 
theo món rượu quý với những tư trang. Uống rượu là thú 
vui trợ hứng trong khi tán gẫu chuyện đời, đẹp nhất mùa 
xuân uống rượu bên cây mai vàng nở rộ và ban đêm uống 
dưới bóng nguyệt. Uống rượu cần có nghệ thuật “nên lựa 
lúc và nơi để say, Say với hoa thì nên vào ban ngày để 
hưởng hết màu sắc, ánh sáng; say với tuyết với trăng sao 
thì nên lựa ban đêm để tâm tư được thanh tĩnh…”.  Các cụ 
ngày xưa quan niệm „không có rượu thì sơn thủy cũng vô 
nghĩa; nếu không có đàn bà đẹp thì trăng hoa cũng vô ích...“ 
hay „nam vô tửu như kỳ vô phong“ ngoài niềm vui với thi 
phú, ngâm thơ vịnh nguyệt, say với đời, người sành rượu 
phải biết „tri kỳ vị, tri kỳ hương, tri kỳ ảo, tri kỳ linh“ (biết vị 
của rượu, biết hương thơm rượu, biết sự huyền ảo, biết linh 
hồn của rượu). 

 
Ở Âu Châu nghệ thuật uống rượu phải phù hợp thời 

gian và không gian, rượu nào ly đó, nhiệt độ tùy theo loại 
rượu trắng hay đỏ, không bỏ nước đá vào bia hay rượu. 
Rượu phải thích hợp với món ăn, uống để thưởng thức và 
tâm sự. Bên Việt Nam các bà ngồi riêng, các ông thì “dô dô” 
chai nầy đến chai kia, uống cho sỉn không thấy trời trăng 
mây nước. Người giàu uống các loại Cognac, Champagne, 
Bia, giới bình dân uống rượu Đế quốc doanh sáng trưa 
chiều tối… (Ở Hoa Kỳ không phải chỗ nào cũng được phép 
uống bia rượu, ở Đức thì tự do không bị cấm, nhưng trong 
tuần bận làm việc, không có thì giờ ngồi nhậu, bàn rượu 
không phải là nơi giải quyết giao tế việc làm hàng ngày).   

 
Người không uống được rượu, nhưng ngồi với bạn 

trong cái thú vui bàn rượu. Đã ba mươi mùa xuân đi qua 
lặng lẽ, thi nhân Cao Yên Tuấn cũng như chúng ta sống tha 
phương, luôn hướng về trời quê hương không ngăn được 
dòng lệ.      

 
Ba mươi chưa đủ mùa Xuân lớn 
Chỉ thấm dòng châu, nặng bước đường 
Hồ trường ai rót mà sao cạn ? 
Nhớ rót dùm ta về một phương 
 
Rượu giúp vui và giải sầu say sỉn một vài lần không sao, 

nếu uống rượu nhiều sanh bệnh ghiền thì hại sức khỏe, 
uống nhiều rượu thì bất lợi rượu tác dụng không tốt vì có 
chất ethyl alcohol. Có thống kê: 50% tội phạm trong nhà lao, 
40% tai nạn giao thông, 25% người bệnh có liên quan đến 
rượu. 

 
Các nhà khoa học cho biết bệnh nhân từng trải qua 

phẫu thuật tim nếu uống một lượng vừa phải rượu hoặc bia 
hằng ngày sẽ làm giảm được nguy cơ hẹp tĩnh mạch trở lại. 

Mọi người đều biết việc dùng nước uống có chất rượu hợp 
lý có thể giảm nguy cơ đau tim và đột tử ở những người bị 
bệnh tim, các nhà khoa học tại Đại học Heidelberg, Đức, 
chứng minh rằng ngay cả khi tổn thương ở tim đã được 
khắc phục. Bác sĩ Donald Thomas, một chuyên gia về bệnh 
suyễn và đường hô hấp ở Maryland, cho biết: “Với những 
kết quả vừa được công bố, tôi sẽ cảm thấy vững tâm thoải 
mái hơn khi khuyến nghị các bệnh nhân của tôi nên uống 
rượu vang một cách vừa phải và đều đặn”. Rượu làm giảm 
các tế bào gây hẹp động mạch. Uống nhiều có thể gây ra 
chứng tăng huyết áp và các vấn đề sức khỏe khác, rượu lợi 
hại tùy theo người dùng và bệnh lý phải chẩn đoán rõ ràng 
tránh phản ứng ngược lại.  

 
Rượu vang đỏ có tác dụng chống ung thư do chứa tác 

nhân chống oxi hóa có tên resveratrol vốn có rất nhiều trên 
vỏ nho đỏ - nguyên liệu chính để làm rượu. Các nghiên cứu 
trước đây cho thấy resveratrol, cũng có mặt trong quả mâm 
xôi và lạc củ, có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim mạch. Ngoài 
ra, chất này rất tốt đối với những người ăn kiêng.  

 
Theo Đông y rượu làm thông huyết mạch, tán thấp khí, 

giúp kích thích tiêu hóa ăn ngon “tửu vi bách dược chi 
trưởng / rượu đứng đầu trăm loại thuốc". Thị trường Việt 
Nam thường quảng cáo nhiều loại rượu thuốc bổ thận, trị 
đau nhức, hai  thứ bệnh y học gọi là chứng tiết tảo hay 
dương suy thì uống rượu ngâm thuốc có lộc hươu, nhung 
nai, cao hổ cốt (?). Họ còn cho rằng rượu rắn tốt và ăn thịt 
bổ, vì rắn là con vật hấp thụ đủ khí âm dương do cơ thể rắn 
sát đất (âm), đầu luôn ngóc lên (dương) khi  bò. Rượu rắn 
tùy theo số rắn ngâm như 3 con: tam xà, 5 con: ngũ xà, 10 
con: thập xà. Các loại rắn thường dùng là hổ mang, cạp 
nong, mái gầm, lục. Một bình 10 lít ngâm 10-15 con rắn các 
loại, thêm cá ngựa, sâm quy, thục, táo tàu, ... Ngoài rắn 
ngâm rượu còn cả tắc kè ngọc dương v.v...  các nhãn hiệu 
như Mỹ tửu, Trường sinh tửu, Diêu linh tửu...   

 
Bạn bè gặp nhau thường mời bia hay rượu, lúc rảnh 

việc cùng chén thù, chén tạc đôi khi rượu gợi nhớ về thời 
vàng son xuân sắc, quên tất cả buồn phiền đời sống vây 
quanh, lúc say quên thực tế phũ phàng đi vào giấc mộng dễ 
dàng và êm ả, nhưng đôi khi quá chén bị bà xã phiền hà thì 
phải cầu cứu thi sĩ Tản Đà:  

 
Say sưa nghĩ cũng hư đời 
Hư thì hư vậy say thời cứ say 
Đất say đất  cũng  lăn quay 
Trời say mặt cũng đỏ gay ai cười ? 
Tản Đà 
 
Vua Ngô 36 tán vàng 
Chết xuống âm phủ có mang được gì 
Vua Chổm uống rượu tì tì 
Thác xuống âm phủ khác gì vua Ngô ! 
Ca dao 
 
Cũng có trường hợp „tửu bất khả ép, ép bất khả từ“ quá 

chén sinh ra „Tửu nhập ngôn xuất / rượu vào lời ra“ nói dài, 
nói dai mà không ý thức được điều mình nói gì? „đa ngôn 
đa quá“ làm phiền người chung quanh không ít; người uống 
say về nhà chửi bới đánh đập vợ con, làm mất niềm vui 
trong gia đình:   

 
Ở đời chẳng biết sợ ai 
Sợ thằng say rượu nói dai tối ngày 
Ca dao 
Nhưng người say cũng biện hộ cho việc say sưa đâu 

đến nỗi nào, bởi vì men tình mà đời đã trao cho:  
 
Say thời say ngãi say tình 
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Say chi chén rượu mà mình nói say 
 
hoặc 
Rượu nào rượu lại say người 
Bớ người say rượu, chớ cười rượu say 
Ca dao 
 
Bá Nha và Tử Kỳ, đánh đàn uống rượu với tình bạn cao 

quý không thiếu nhau, bạn tương tri có thể giúp mình thành 
công, ngược lại bạn xấu cũng làm cho mình thất bại: 

 
Rượu kim lan ve vàng chước tửu 
Em mở miệng chào bạn hữu tương tri 
Bá Nha vắng mặt Tử Kỳ 
Ôm đàn luống chịu sầu bi một mình 
Ca dao 
 
Thi hào Nguyễn Du đã diễn tả hoàn cảnh khổ đau ngang 

trái của nàng Kiều, khi vui bên chén rượu để giải sầu, nỗi 
buồn 15 năm lưu lạc có bao giờ tàn phai, mà người sầu 
muộn thường uống say để quên đời: 

 
Khi chén rượu, khi cuộc cờ 
Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên 
Kiều Nguyễn Du 
 
Thi nhân chán đời thường mượn hơi men để giải sầu, 

đổi lấy những giây phút say sưa chuếnh choáng hầu lãng 
quên và dứt khoát với dĩ vãng: 

 
Mời anh cạn chén rượu nầy 
Trăng vàng ở cuối non tây ngậm buồn 
Nửa đời phiêu lãng chỉ còn đêm nay 
Để lòng với rượu cùng say 
Chừ đây lời nói chua cay lạ thường 
Lưu Trọng Lư 
 
Hay 
Người đi ừ nhỉ người đi thật 
Mẹ thà coi như chiếc lá bay 
Chị thà coi như là hạt bụi 
Em thà coi như rượu say 
Thâm Tâm  
 
Ca dao trữ tình trong kho tàng văn học Việt Nam, phản 

ảnh tâm hồn lãng mạn và tình yêu dạt dào, tiếp xúc với 
thiên nhiên, đời sống gia đình và xã hội, ở thôn quê người 
ta chỉ cần một buồng cau, khay trầu, uống chén rượu đã trở 
thành suôi gia, không cần mâm cao cỗ đầy: 

  
Rượu lưu ly chân quỳ tay rót 
Cha mẹ uống rồi dời gót theo anh 
Theo anh cho ấm tấm thân 
Khỏi qua núi nọ, khỏi lần núi kia 
    
Hay: 
Anh có thương em thì lo một buồng cau cho tốt, một hũ 

rượu cho đầy 
Đặt lên bàn thượng, hạ xuống bàn xây 
Chàng đứng đó, thiếp đứng đây 
Lẽ mô thầy với mẹ lại không kết nghĩa sum vầy cho con? 
 
Tay ôm hũ rượu, buồng cau 
Đi ngả đằng sau, thầy mẹ chê khó, đi ngả cửa ngõ chú 

bác chê nghèo, 
Nhắm chừng duyên nợ cheo leo 
Sóng to thuyền nặng, không biết chống chèo có đặng 

không? 
      

Nét đẹp của đàn bà Việt Nam thật tuyệt vời đảm đang lo 
việc nhà, giáo dục con cái, để chồng gánh vác việc ngoài xã 
hội, nói chung dù đời sống thế nào cũng một lòng tiết hạnh: 

  
Ăn miếng trầu năm ba lời dặn, 
Uống một chén rượu năm bảy lời giao 
Xung quanh dù sóng lượn ba đào 
Em cũng giữ niềm tiết hạnh, chứ không lãng xao 
 
Vì quan niệm lẽ sống ảnh hưởng vào đời người, rượu 

được ví với cái nết đằm thắm, yêu đương hạnh phúc gia 
đình, người vợ đảm đang  mọi việc đều ổn định:  

 
Rượu ngon bất luận be sành 
Áo rách khéo vá hơn lành vụng may 
 
Rượu ngon nhờ để lâu ngày càng thơm ngon như rượu 

vang (vin) Clos, Château, Cru. Rượu mạnh Cognac X.O 
(Extra Old) so sánh rượu ngon với người vợ đoan trang, 
thủy chung để tình duyên thêm mặn nồng: 

 
Rượu ngon bởi vị men nồng 
Người khôn bởi vị giống nòi mới khôn 
Rượu say vì bởi men nồng 
Vợ mà biết ở chắc chồng phải theo 
 
Rượu sen càng nhắp càng say 
Càng yêu vì nết, càng say vì tình 
Đầy vơi  chúc một chén quỳnh 
Vì  duyên nên uống, vì tình nên say  
 
Ngày xưa bà Trần Tú Xương “quanh năm buôn bán ở 

ven sông” lo việc nhà để ông Tú vui chơi uống rượu giải sầu 
vì số phận long đong về đường thì cử không thành đạt, 
nhưng những người đàn bà khác cũng chiều chồng hiếu 
khách: 

 

Cái bống là cái bống binh 
Thổi cơm nấu nước một mình mồ hôi 
Rạng ngày có khách đến chơi 
Cơm ăn rượu uống cho vui lòng chồng 
 
Vì trạng thái chung của xã hội ảnh hưởng vào tâm tư 

con người, đời sống cần cù, chất phác, ôn hòa nhưng cũng 
xao động sa ngã! Có thể nói ca dao đã ghi lại các khía cạnh 
của tình yêu, trạng thái tình cảm trắc trở khó khăn:  

 
Vai mang bầu rượu chiếc nem 
Mảng say quên hết lời em dặn dò 
 
Rượu nồng nem chua, quyến rũ lòng người thêm dục 

vọng, vào vòng vui thú của bản ngã, tâm tình, gắn bó về 
nhân nghĩa bị lu mờ chăng?  Bởi vậy ca dao cũng thường 
nhắc lại những thói hư thường tình, trong đời sống nhân 
sinh. Ở Việt Nam có thêm phong trào uống “bia ôm”, “rượu 
ôm”... làm nhiều người gia đình mất hạnh phúc:    

 
Thế gian ba sự không chừa 
Rượu nồng, dê béo, gái vừa đương tơ 
 
hoặc 
Còn trời, còn nước còn non 
Còn cô bán rượu, anh còn say sưa 
 
Tuy nhiên con người phải tự kèm hãm dục vọng, nhìn 

chung xã hội loài người bất kỳ ở tầng lớp nào, cũng bị cám 
dỗ len lỏi vào cuộc sống: 

 
Anh ơi uống rượu thì say 
Bỏ ruộng ai cày, bỏ giống ai gieo. 
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Mang bầu đến quán rượu dâu 
Say hoa đắm nguyệt, quên câu ân tình 
 
Rượu lạt uống lắm cũng say 
Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm 
 
Đời sống xã hội tập hợp như những màu sắc rực rỡ, 

quyến rũ vì tình, tiền, quyền lực, dục vọng con người đang 
âm thầm đốt cháy từng mảnh tâm hồn, có người xa lánh 
trần tục muốn tu nhưng cũng không tránh khỏi quyến rũ vật 
chất của đời sống văn minh!  Nếu ta không tu nhưng sống 
cho phải đạo làm người đó là điều đáng quý trọng. Say sỉn 
nhiều khi tránh được phiền não, người sầu muộn thường 
uống say. Trong những cái say của cuộc đời, cái say nào 
cũng nguy hiểm dù say rượu còn có lúc tỉnh. Say tình, say 
tiền, say danh vọng thì triền miên, không ai muốn ra khỏi 
cơn mê đó! làm người, có phải ai cũng phải mang một bệnh 
say?  

 
(Munich cuối năm 2004) 

 
 
 
 
 

Tài liệu tham khảo 
 
Bier Jenseits von Hopfen ung Malz (Christian Raetsch) 
Wein& Speisen  Lingen) 
Ca dao trữ tình Việt Nam (nhà xuất bản Giáo Dục) 
Việt Nam thi ca tiền chiến (Nguyễn Tần Long) 
The HealthDay 
 

 
Đọc thêm tài liệu về rượu ở Trung Hoa xưa 
 
Ngược thời gian tìm hiểu của BS Lê Văn Lân TX 
LỊCH SỬ CỦA NHỮNG MÓN ĂN TRUNG QUỐC 

TRONG CHỐN CUNG ĐÌNH 
 
Những thứ ẩm liệu (đồ uống) trong cung đình thì chia ra 

thành các loại sau: Lục thanh, Ngũ Tề, Tam tửu Lục thanh 
là thủy (nước), tương (tức là dấm-tạc tương, và rượu chua - 
toan trấp tương), lễ (rượu nếp), thuần (rượu pha nước 
lạnh), y (rượu chế bằng cháo gạo đặc ủ với men và mầm 
cây), di (rượu chế bằng cháo gạo lỏng ủ men. 

 
Ngũ tề là năm thứ rượu có xác cặn nấu bằng ba loại 

như gạo, cao lương và kê (đạo, lương, thử): phiếm tề (rượu 
ngọt có xác cặn nổi lềnh bềnh), lễ tề (rượu ngọt hơi nhạt 
chế bằng nửa gạo nửa nước để qua đêm), áng tề (rượu 
ngọt thật đục), đề tề (rượu màu đỏ giống áng tề nhưng 
trong hơn), trầm tề (rượu ngọt lóng cặn rất nhiều). 

 
Tam tửu là rượu đã lọc cặn. Rượu tề thì dùng tế lễ còn 

rượu tửu thì dùng uống. Tam tửu gồm: sự tửu là rượu làm 
dối uống tùy ý khi cần có ngay;  tích tửu là rượu ủ lâu hơn, 
ủ mùa đông đến sang xuân mới dậy mùi, nước rượu trong 
nếm ngọt dịu; thanh tửu thì trong hơn, ủ mùa đông sang hè 
mới uống được. Chúng ta thấy rằng rượu Trung Hoa 
nguyên thủy còn sơ khai. Rượu thường chế bằng các thứ 
hạt ngũ cốc nấu chín rồi ủ men mà thành nên rất đục vì còn 
xác, chỉ khi lọc kỹ thì mới thành rượu trong - thanh tửu. Phải 
chờ đến đời Đường, Trung Hoa giao lưu văn hóa với vùng 
Ả rập mới biết cách cất rượu bằng nồi cất để có rượu thật 
trong suốt và nồng độ cao hơn. Rượu mà Đường Minh 
hoàng, Dương Quí Phi và thi thánh Lý Bạch uống chính là 
loại thanh tửu này.� 

 

� Trần Trung Ðạo 

         Coù  muøa Xuaân 
   trong nhöõng taám loøng 

 
 

 

 

 

 

 

Vẫn còn đó, một mùa Xuân em ạ 
Dù sáng nay Đông đến giữa quê người 

Đưa nhau về lòng ấm một niềm vui 
Trời rét lạnh, cơn mưa mùa đang tới 

 
Cụ già tay run tặng tờ bạc mới 

Em nữ sinh nhịn ăn sáng, nhịn mua quà 
Chị bán hàng dành dụm gởi đi xa 
Gởi tình nghĩa về bên kia trái đất 

 
Quê ta đó, những căn nhà không nóc 
Huế buồn hiu, xơ xác túp lều tranh 

Chiều Hội An , khổ cực đám dân lành 
Đêm Quảng Trị, mưa nhiều hay nước mắt 

 
Trôi về đâu những thây người lạnh ngắt 

Chảy về đâu xa lắm hỡi dòng sông 
Cho anh hôn xác mẹ nổi bềnh bồng 

Để nhớ lại ngày nào anh ra biển 
 

Để anh nhớ ngày đi không ai tiễn 
Lặng lẽ chào đất nước bỏ rơi anh 

Nhưng anh bỏ rơi đất nước không đành 
Những thao thức theo anh từ tuổi dại 

 
Em nghe không, mùa Xuân đang trở lại 
Trong hồn xanh hy vọng mỉm môi cười 

Đưa nhau về lòng ấm một niềm vui 
Dù chân bước trên quê người tháng Chạp. 
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Boùng  

Hoaøng Y 
 

Thích NhÜ ñi‹n 
 

‹ tØ th©i ñÙc PhÆt còn tåi th‰, 
giáo Çoàn cûa Ngài rÃt Çông; 

ít nhÃt là cÛng 1.250 vÎ. Trong Çó Ça 
phÀn là ÇŒ tº cûa Ngài Xá L®i PhÃt, 
Møc KiŠn Liên và 3 anh em Ngài Ca 
Di‰p. ChÌ có nh»ng vÎ dÅn ÇÀu nÀy là 
quy y v§i PhÆt. Sau Çó ÇŒ tº cûa h† 
m§i ti‰p tøc nÓi bÜ§c theo ThÀy mình. 
TrÜ§c khi h† Ç‰n v§i PhÆt, h† là ngoåi 
Çåo, có lë trên mình h† Çã ch£ng 
khoác nh»ng mänh y vàng. 

Th‰ mà tØ Çó vŠ sau, chÜ Tæng Ni 
cûa ƒn ñ¶ ÇŠu m¥c y vàng khi Çi khÃt 
th¿c cÛng nhÜ lúc ª Chùa, TÎnh Xá. 
Theo trong nhiŠu b¶ luÆt nhÜ: TÙ PhÀn 
LuÆt, NgÛ PhÀn LuÆt, ThÆp Tøng LuÆt, 
Pali LuÆt v.v... PhÆt Çã ch‰ là y áo cûa 
Tæng Ni nên m¥c theo màu hoåi s¡c. 
Th‰ nào là hoåi s¡c? Nghïa là m¶t 
màu không ÇËp nhÜ nh»ng màu thuÀn 
chÃt khác. Phäi nhu¶m Çi, dÀu màu Ãy 
là màu gì. PhÆt dåy nên lÃy väi cûa 
thây nh»ng ngÜ©i ch‰t, bŒn låi và gi¥t 
Çi cÛng nhÜ nhu¶m Ç°i màu khác. Sau 
Çó hãy dùng. NhÜ th‰, ta có th‹ hi‹u 
r¢ng màu hoåi s¡c là màu không thuÀn 
màu tr¡ng, không thuÀn màu Çen và 
ngay cä màu vàng.  

NhÜng lš do nào mà chÜ Tæng Ni tØ 
Ãy Ç‰n nay Çã hÖn 2.500 næm lÎch sº 
truyŠn thØa, dÀu Nam Tông hay B¡c 
Tông, dÀu Tây Tång hay Trung Hoa. 
DÀu NhÆt Bän hay ñåi Hàn, ViŒt Nam 
v.v... Çâu Çâu cÛng ÇŠu khoác y vàng 
khi làm lÍ ? 

Có lë, chÌ có lë thôi, chÙ chÜa h£n 
Çã ch¡c ch¡n. Vì Çây chÌ là theo s¿ 
suy Çoán cûa ngÜ©i vi‰t. Vì trong cu¶c 
Ç©i cûa ñÙc PhÆt Çã có 2 lÀn hiŒn lên 
toàn thân là s¡c vàng. ñó là sau khi 
PhÆt thành Çåo và trÜ§c khi PhÆt nhÆp 
ñåi Bát Ni‰t Bàn. Do vÆy mà chúng ta 

thÜ©ng thÃy Ça phÀn nh»ng tÜ®ng PhÆt 
cûa bÃt cÙ nÜ§c nào trên th‰ gi§i ÇŠu 
th‰p vàng Ç‹ nói lên nh»ng š nghïa 
tr†ng Çåi trong cu¶c Ç©i cûa Ngài. 

RÒi tØ Çó, hình änh tÃm thân màu 
vàng, chi‰c áo vàng Ãy Çã trª thành 
bi‹u tÜ®ng cûa chÜ Tæng Ni và cÙ th‰ 
mà Ç©i nÀy qua Ç©i khác Çã k‰ thØa Ç‹ 
lÜu gi» mång måch cûa PhÆt Giáo. Dï 
nhiên sau nÀy chÜ vÎ T° SÜ có chia ra 
các loåi y riêng biŒt nhÜ hå y, trung y 
và thÜ®ng y, dùng Ç‹ m¥c trong lúc 
nào. Tuy nhiên th©i PhÆt và ngay cä 
nh»ng vÎ SÜ Nam Tông ngày nay Ça 
phÀn chÌ dùng 3 y m¶t lúc k‹ cä lúc æn, 
ngû, làm lÍ cÛng chÌ m¶t loåi; nhÜng 
thÜ®ng y, trung y và hå y ÇÜ®c k‹ nhÜ 
3 y gÒm m¶t Ç¡p lên trên ngÜ©i, m¶t 
m¥c phÀn trên thân th‹ và y còn låi g†i 
là hå y m¥c phía dÜ§i. TÃt cä ÇŠu màu 
vàng. 

Màu vàng Ãy tÜ®ng trÜng cho màu 
giäi thoát, giác ng¶, nên k‹ tØ Çó cho 
Ç‰n nay, tØ mån y cûa Sa Di, Sa Di Ni, 
cho Ç‰n y 25 ÇiŠu gÒm 100 mi‰ng väi, 
tÃt cä cÛng ÇŠu dùng màu vàng. Có 
vài nÜ§c Ç¡p y màu tím nhÜ NhÆt, 
ho¥c nâu nhÜ ñåi Hàn, màu ÇÕ nhÜ 
Trung QuÓc. Tuy nhiên màu vàng vÅn 
là màu Ça phÀn ÇÜ®c thÃy chÜ Tæng Ni 
Ç¡p lên ngÜ©i khi tham d¿ H¶i NghÎ, LÍ 
PhÆt ñän, Vu Lan hay nh»ng lÍ h¶i 
quan tr†ng trong ngày, trong næm tåi 
chùa cÛng nhÜ nh»ng nÖi công c¶ng. 

K‹ tØ khi PhÆt Giáo ÇÜ®c truyŠn 
sang Trung QuÓc cÛng Çã có nh»ng 
ông Vua, bà Hoàng HÆu, Công Chúa, 
Thái Tº, ñåi ThÀn, T‹ TÜ§ng cûa triŠu 
Çình v.v... Çã Ç°i hoàng bào, áo ng¿ 
hàn cûa vÜÖng t¶c Ç‹ lÃy chi‰c hoàng 
y, khoác lên mình làm thân Çåo sï Ç‹ 
ti‰p tøc chí nguyŒn phát tâm BÒ ñŠ, 
hành BÒ Tát Çåo, mà nÖi chÓn hoàng 
cung viŒc nÀy khó th‹ th¿c hiŒn vËn 
toàn. 

RÒi Çåo PhÆt Ç‰n ViŒt Nam cÛng 
th‰, Çåo PhÆt Çã mang låi cho con 
ngÜ©i nói chung và tØng giai cÃp Ç¥c 
biŒt trong xã h¶i nói riêng có m¶t ch‡ 
ÇÙng rõ ràng khi vŠ v§i PhÆt ñåo. 
Nghïa là: "Không có s¿ phân biŒt giai 
cÃp và tôn giáo khi trong máu ngÜ©i 
cùng ÇÕ và nÜ§c m¡t ngÜ©i cùng m¥n". 
Do vÆy mà bóng hoàng y Ãy Çã quyŒn 
vào lòng ngÜ©i, xây nên t¿ chû cûa 
dân t¶c, khi‰n cho vua quan và nhân 
dân træm h† ÇÜ®c thÃm nhuÀn t¿ c° 
chí kim. K‹ tØ khi ñåo PhÆt Ç‰n ÇÃt 
nÜ§c ta cho Ç‰n bây gi©, gÀn 2.000 
næm lÎch sº; n‰u PhÆt Giáo không làm 
phong phú cho nŠn væn hóa cûa dân 
t¶c thì thôi, chÙ quy‰t r¢ng PhÆt Giáo 
Çã ch£ng có gì làm håi cho dân t¶c 
ViŒt Nam ª trên m†i phÜÖng diŒn. 
Ngay cä các nÜ§c khác trên th‰ gi§i 

ngày nay khi có s¿ hiŒn diŒn cûa PhÆt 
Giáo cÛng chÌ th‰ thôi. 

Ÿ xÙ ñÙc nÀy, khi m§i Ç¥t chân 
Ç‰n Çây tôi cÛng rÃt ng« ngàng và tôi 
không nghï r¢ng bóng hoàng y cûa chÜ 
Tæng Ni có th‹ tÒn tåi và phát tri‹n ª 
Çây lâu dài, mà ngÜ®c låi sau 27 næm 
hoåt Ç¶ng PhÆt s¿ ª xÙ nÀy, tôi thÃy 
hoàn toàn trái ngÜ®c låi. Ngày Ãy tôi 
nghï, ª xã h¶i Âu MÏ ÇÀy nh»ng cám 
d‡ vŠ vÆt chÃt nhÜ th‰ nÀy làm sao có 
ÇÜ®c nh»ng tâm hÒn phát tâm xuÃt gia 
hÜ§ng thÜ®ng. Còn bây gi© m‡i lÀn ª 
trên Çàn truyŠn gi§i, hay vào nh»ng 
bu°i h†c cûa chúng Tæng; nh»ng bu°i 
cÖm quá ÇÜ©ng, lòng tôi låi r¶n h£n lên 
m¶t niŠm vui, không bi quan nhÜ 
nh»ng gì trÜ§c Çây tôi nghï là "tre tàn 
nhÜng mæng ch£ng m†c". Bây gi© 
riêng tåi xÙ ñÙc nÀy càng m†c lên 
nh»ng møt mæng bø bÅm n»a là khác. 
ñiŠu Ãy h£n Çáng mØng. Vì "chùa" thì 
phäi có "chiŠn". ChiŠn nÀy có nghïa là 
truyŠn thØa Ãy. N‰u không có kÈ 
truyŠn thØa thì xây chùa, tåo tÜ®ng, 
Çúc chuông Ç‹ làm gì? 

Có nh»ng ngÜ©i trÈ khi Ç‰n v§i tôi, 
v§i chùa dï nhiên là h† có m¶t lš tÜªng 
rÃt ÇËp trÜ§c khi xuÃt gia h†c Çåo. 
Trong Çó có nh»ng lš do chính là cäm 
niŒm vŠ s¿ vô thÜ©ng qua s¿ ch‰t 
chóc cûa ngÜ©i thân hay bån bè mà 
phát tâm xuÃt gia h†c Çåo. CÛng có 
ngÜ©i vì hi‹u Çåo mà phát tâm Çi tu và 
cÛng có nhiŠu ngÜ©i vì lš do nÀy hay lš 
do khác; nhÜng t¿u chung tÃt cä ÇŠu là 
nh»ng lš do rÃt ÇËp Ç‹ trª thành kÈ 
"Phát túc siêu phÜÖng, thân hình dÎ 
tøc, thiŒn long thánh chûng, chÃn 
nhi‰p ma quân, thÜ®ng báo tÙ ân, hå 
t‰ tam h»u...". Nghïa là nhÜ T° Quy 
SÖn Çã dåy: NgÜ©i Çi xuÃt gia là ngÜ©i 
có m¶t chân tr©i cao r¶ng, thân hình 
khác Ç©i, nh¢m làm hÜng long dòng 
håt thánh, nhi‰p phøc ma quân, trên 
ÇŠn bÓn Ön n¥ng, dÜ§i cÙu kh° ba 
cõi...". CÙ th‰ và cÙ th‰ ngÜ©i xuÃt gia 
ÇÜ®c tôi luyŒn cho mình m¶t tâm BÒ 
ñŠ dÛng mãnh nhÜ vÆy. 

Ngày nay tôi thÃy tåi chùa Viên 
Giác nÀy ª nÖi trai ÇÜ©ng có nhiŠu 
khuôn m¥t xinh x¡n, tÜÖi mát, rång nª 
nh»ng nø cÜ©i rÃt hiŠn hòa và giäi 
thoát, khi ngÒi vào bàn æn hay lúc kinh 
hành nhiÍu PhÆt cÛng ÇŠu nhÜ vÆy. 
Nghïa là chính tôi cÛng ÇÜ®c an låc 
lây, qua cung cách, cº chÌ và s¿ tÆn 
tøy Ãy. 

H† là ai? H† là nh»ng sinh viên, 
h†c sinh, là nh»ng ngÜ©i có tay nghŠ 
cao mà Çã dám bÕ tÃt cä Ç‹ vŠ chùa, 
xin ThÀy cho xuÃt gia h†c Çåo. ChÎu 
kh° c¿c v§i nh»ng næm tháng tôi luyŒn 
Ç‹ thành m¶t Tæng sï. Quä thÆt h† là 
nh»ng ngÜ©i có chí. 

K 
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ñ‹ rÒi ngày låi tháng qua, h† bÜ§c 
lên m¶t bÜ§c n»a sau khi Çã ÇÜ®c th‰ 
phát xuÃt gia, cÙ th‰ và cÙ th‰ chi‰c 
hoàng y Çã gói tr†n Ç©i h† vào chÓn tu 
hành. Không phäi gói ch¥t xác bÜ§m 
nhÜ chú ti‹u Lan Çã chôn tr†n mÓi tình 
v§i ñiŒp, mà là m¶t cu¶c Ç©i thanh 
thoát t¿ ch†n ª chÓn ThiŠn Môn. ñó là 
nh»ng kÈ không bi‰t thÙc tÌnh kÎp th©i. 

M§i Çây tôi có dÎp ra vÜ©n, Çi qua 
CÓc Vô ThÙc rÒi sang Ç‰n CÓc Vô 
H†c, tình c© tôi phát hiŒn m¶t con chim 
Çã ch‰t khô queo bên cånh cánh cºa 
s°. Nào ruÒi xanh, ruÒi Çen bu ÇÆu 
chung quanh. Tôi g†i m¶t em làm công 
quä Ç‰n Ç‹ chÌ cho em Ãy xem vŠ hiŒn 
thÆt cûa cu¶c Ç©i và trÜ§c khi Çem xác 
chim Ãy Çi chôn, tôi Çã nói v§i em Ãy 
r¢ng: 

"Cu¶c Ç©i chúng ta cÛng së giÓng 
nhÜ xác thân cûa con chim Ãy thôi. 
N‰u khi sÓng mà ch£ng làm ÇÜ®c m¶t 
viŒc gì h»u ích cho nhân quÀn, xã h¶i, 
cho Çåo pháp, cho cu¶c Ç©i thì khi gió 
Çã trä vŠ cho gió, lºa trä vŠ cho lºa, 
nÜ§c trä vŠ cho nÜ§c, thì ÇÃt kia låi 
cÛng chôn chính thân mình, Ç‹ cát bøi 
phäi trª vŠ v§i cát bøi mà thôi! ñ©i 
ngÜ©i ng¡n ngûi l¡m. VÆy phäi làm m¶t 
cái gì Çó!!!". Em làm công quä không 
phän Ùng låi nh»ng l©i nói, mà Çã lÀm 
lÛi Çem xác con chim Ç‹ Çi chôn. 
Trong khi Çó tôi tøng cho con chim kia 
3 bi‰n kinh vãng sanh. 

Cu¶c sÓng nÀy nó cÛng chÌ ÇÖn 
giän th‰ thôi. Có Ç‰n thì phäi có Çi. Có 
còn thì có mÃt, có kÈ ÇÜ®c thì phäi có 
ngÜ©i thua... NhÜng n‰u ai Çó bi‰t 
chÃp nhÆn và vÜ®t qua nh»ng thÎ phi 
nhân nghïa cûa cu¶c Ç©i thì kÈ Çó thÆt 
là kÈ Çáng quš kính bi‰t dÜ©ng bao. 

Bây gi© th‰ hŒ trÈ Çã Ç‰n chùa v§i 
ñåo và Chùa. Tôi bi‰t trong sÓ Ãy có 
nh»ng em Çang h†c Læng Nghiêm Ç‹ 
chuÄn bÎ thº thách tâm mình là có 
thành thÆt phát tâm xuÃt gia không? 
Có nh»ng em gái, em trai tu°i 18, 20 
rÃt xinh x¡n, tÜÖi mát. Có nh»ng nø 
cÜ©i tÜÖi khi d†n dËp, khi tøng kinh, khi 
h†c hÕi. Tôi có bäo: "Khi các con xin 
ba mË Çi vŠ chùa là ba mË mØng l¡m. 
Vì tu°i Ãy mà xin Çi Çâu thì ba mË lo, 
chÙ xin Çi chùa là ba mË së mØng. Vì 
bi‰t r¢ng con mình không làm nh»ng 
ÇiŠu xÃu. N‰u không Çi tu lâu dài ÇÜ®c 
thì ít ra cÛng g¥p ÇÜ®c nh»ng š trung 
nhân tÓt tåi chùa, qua viŒc quen bi‰t. 
NhÜ th‰ ba mË låi càng vui hÖn". Bây 
gi© chúng ñåi Bi Ãy qua s¿ hÜ§ng dÅn 
cûa SÜ Chú Hånh Giä và quš Chú 
khác Çã có khoäng 40 em nhÜ th‰. 
ñây là m¶t k‰t quä Çáng mØng, mà ª 
ngoåi quÓc nÀy khó tìm ÇÜ®c nh»ng 
tâm hÒn bi‰t hÜ§ng thÜ®ng nhÜ vÆy. 

Con ÇÜ©ng tình vÅn là con ÇÜ©ng 
r¶ng mª; nhÜng là con ÇÜ©ng tøc løy 
cûa chÓn trÀn gian. Dï nhiên khi còn 
trÈ Çã có l¡m ngÜ©i muÓn phát tâm 
xuÃt gia; nhÜng vì gia Çình không ÇÒng 
š, hay bÎ ép bu¶c d¿ng v® gä chÒng 
nên Çã bÕ l« Çi m¶t cÖ h¶i. ñ‰n khi vŠ 
già rÒi m§i mong ti‰p tøc ÇÜ©ng tu, thì 
lúc Ãy m¡t Çã m© và tai Çã Çi‰c rÒi. 
Quä là u°ng phí cä m¶t th©i gian cûa 
tu°i xuân xanh. 

Có ngÜ©i bäo: Phäi chi 40 næm vŠ 
trÜ§c tôi Çi tu thì bây gi© tôi Çã lên 
ThÜ®ng T†a, Hòa ThÜ®ng. ñiŠu Ãy 
không sai; nhÜng có ch»: N‰u, phäi 
chi, nhÜng... ª trÜ§c m¶t mŒnh ÇŠ, thì 
nh»ng viŒc Ãy cÛng cÀn xét låi. 

Ngày nay các em Çi xuÃt gia có 
m¶t s¿ ch†n l¿a tÜÖng ÇÓi kÏ. Ví dø 
nhÜ khi mình vào chùa Ãy së h†c ÇÜ®c 
nh»ng gì? VÎ ThÀy mà các em theo Çó 
có lÜu tâm vŠ s¿ h†c, s¿ tu không? 
Hay Çi tu chÌ Ç‹ có làm viŒc chùa? Ÿ 
chùa Çó có môi trÜ©ng tu h†c hay 
không? v.v... và v.v... dï nhiên ch‡ 
ThÀy trò là ch‡ nhân duyên, chÙ không 
phäi ai muÓn Çi tu là cÛng ÇÜ®c. 

Vua Càn Long cûa nhà Thanh bên 
Trung Hoa có bäo r¢ng: "Cu¶c sÓng 
cûa m¶t ông Vua chÜa b¢ng nºa chi‰c 
y vàng cûa m¶t Tæng sï". Quä Çúng 
nhÜ vÆy. Vì chi‰c y vàng Ãy tÜ®ng 
trÜng cho s¿ giäi thoát. ChÙ chÓn 
vÜÖng quyŠn kia tuy có quyŠn sanh sát 
trong tay; nhÜng ÇÓi diŒn chÌ là bÓn 
bÙc tÜ©ng thành vô tri, vô giác. ChÌ có 
bÄm thÜa, g†i då bäo vâng. ChÙ làm 
sao có ÇÜ®c m¶t chân tr©i cao r¶ng 
nhÜ ngÜ©i Tæng sï ÇÜ®c. Ho¥c giä khi 
vua TrÀn Nhân Tông cûa ViŒt Nam 
chúng ta trÜ§c khi r©i bÕ ngai vàng Ç‹ 
Çi xuÃt gia. Nhà vua Çã bäo: "TrÅm 
xem ngai vàng nhÜ m¶t Çôi dép rách". 
Quä thÆt là l©i tuyên bÓ quä quy‰t Ãy 
chÌ có m¶t không hai trong lÎch sº cûa 
chÓn thiŠn môn. 

Ai š niŒm ÇÜ®c vô thÜ©ng, sanh 
diŒt Ãy, thì ngÜ©i Çó xÙng Çáng Çi trên 
l¶ trình thiên lš cûa ngÜ©i hành BÒ Tát 
Çåo, phát tâm BÒ ñŠ r¶ng l§n Ç‹ cÙu 
Ç¶ chúng sanh. Còn n‰u ai vÅn ham 
vui nÖi b‹ ái, sông mê thì ki‰p nhân 
sinh Ãy luÓng trôi Çi m¶t cách nhanh 
chóng không có l©i ti‰c than nào Çáng 
ghi låi cä. ChÌ giÓng nhÜ xác con chim 
bên cånh cºa s° cûa Vô H†c CÓc mà 
thôi. Thân nÀy mà không tu, khi ch‰t Çi 
rÒi cÛng chÌ Ç‹ cho giòi, b† Çøc khoét, 
nào có ích gì. 

Tôi nói th‰ cÛng ch£ng phäi 
khuyên m†i ngÜ©i phäi bÕ cu¶c sÓng 
bình thÜ©ng Ç‹ Çi vào chùa xuÃt gia 
làm Tæng L» h‰t Çâu. NhÜ vÆy ch¡c 
chùa cÛng không Çû ch‡ chÙa, mà hãy 
š niŒm s¿ thÆt trong cu¶c sÓng là 

không có gì th¿c tÜ§ng cä. TÃt cä chÌ 
là giä danh mà thôi. NhÜ trong kinh 
Kim Cang, PhÆt Çã dåy: Phàm sª h»u 
tÜ§ng giai thÎ hÜ không. Nghïa là tÃt cä 
cái gì có hình tÜ§ng ÇŠu là không thÆt. 
Hi‹u và bi‰t cÛng nhÜ th¿c hành ÇÜ®c 
ÇiŠu nÀy, quä là ÇiŠu quš giá bi‰t bao. 
Còn hÖn là ª trên ngai vàng mà ch£ng 
hi‹u ta, ngÜ©i là gì, thì thÆt là vô døng. 

Ngày nay sau hÖn 40 næm tu tÆp ª 
cºa không và hÖn 40 ÇŒ tº xuÃt gia Çã 
ÇÜ®c Ç¶, tôi thÃy mình Çã nhË gánh lo 
âu cûa nh»ng næm tháng vŠ trÜ§c khi 
m§i Ç¥t chân Ç‰n xÙ ñÙc nÀy. Dï nhiên 
là tôi không có gì Ç‹ thÃt v†ng cä. Tuy 
nhiên niŠm hy v†ng vÅn là chÃt liŒu 
dÜ«ng sinh trong cu¶c sÓng cûa mình 
và chính s¿ hy v†ng Ãy Çã nuôi tôi 
trÜªng thành và tÒn tåi cho Ç‰n ngày 
nay. ñó là Ön cûa Tam Bäo và cûa 
ñàn Na Thí Chû. 

M¶t mai nÀy tôi cÛng phäi ra Çi, vùi 
thân nÀy vào lòng ÇÃt lånh v§i chi‰c y 
vàng. Dï nhiên tôi së rÃt vui vì phía 
trÜ§c, phía sau tôi vÅn còn có nhiŠu 
con ngÜ©i Çã ÇÜÖng và së khoác lên 
mình màu y giäi thoát Ãy Ç‹ cÙu Ç¶ 
nhân sinh ra khÕi chÓn kh° cûa th‰ 
nhân mà thÖ væn Çã có lÀn nói Ç‰n: 

"B‹ kh° mênh mông hÆn ngút tr©i 
Khách trÀn chèo m¶t chi‰c thuyŠn 

chÖi 
ThuyŠn ai ngÜ®c gió ai xuôi gió 
Chung cu¶c rÒi trong b‹ kh° thôi". 
 
Cái kh° chùa th‰ nhân là th‰ Çó và 

cái an låc, hoan h› cûa ngÜ©i xuÃt gia 
thì quš vÎ Çã rõ rÒi. Hãy t¿ mình ch†n 
l¿a cho mình con ÇÜ©ng Çúng Ç‹ mà 
Çi. KÈo mÃy mÜÖi næm sau låi có ngÜ©i 
trách móc r¢ng: Giá nhÜ hÒi Çó. N‰u 
mà lúc Ãy, v.v... thì ch¡c r¢ng phäi ch© 
Ç‰n ki‰p lai sinh, mà dÍ gì có th‹ làm 
ngÜ©i trª låi Ç‹ khoác lên mình m¶t 
chi‰c hoàng y ? 

Vi‰t bài nÀy Ç‹ vinh danh nh»ng 
ngÜ©i trÈ Çã bi‰t t¿ ch†n cho mình m¶t 
lÓi Çi, mà lÓi Çi Ãy tuy có chông gai thº 
thách Çó; nhÜng là m¶t lÓi Çi giäi thoát 
luân hÒi. Còn cu¶c Ç©i vÓn Ça diŒn, 
bi‰t Çâu ta phäi bÎ l†t vào hÓ sâu nguy 
hi‹m thì ai là ngÜ©i có th‹ v§t ta ra 
khÕi nh»ng chÓn Ç†a Çày Ãy! 

Riêng mình cäm thÃy rÃt vui, vì 
ÇÜ©ng mình Çi Çã ÇÜÖng và së có 
nhiŠu ngÜ©i nÓi bÜ§c và hy v†ng chi‰c 
hoàng y Ãy së träi r¶ng nhÜ bóng y cûa 
ñÙc PhÆt A Di ñà trong truyŒn c° ViŒt 
Nam vŠ s¿ tích cûa Cây Nêu Ngày T‰t 
thì sanh chúng së ÇÜ®c nh©. 

 
Vi‰t xong vào m¶t chiŠu thu næm 2004 

tåi thÜ phòng chùa Viên Giác,  
Hannover - ñÙc QuÓc. 
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Giaùc Hoa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Quảng Diệu Trần Bảo Toàn 
 

"... Cho tôi lại còn nhiều cho tôi lại tình yêu  
Tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu  

Cho tôi lòng non yếu dễ khóc dễ tin theo  
Cho tôi thời niên thiếu cho tôi lại ngày đầu  

 
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau  
Xin đi từ thơ ấu đi vui và bên nhau  

Trong tim thì sôi máu khóe mắt có trăng sao  
Bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu  

 
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau  

Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau..." 
                                  (Kỷ Niệm: Phạm Duy) 

 
      Nàng rất đẹp. Nét đẹp có thể làm điên đảo lòng người. 
Những người đàn ông đứng đắn nhất cũng phải đưa mắt 
nhìn nàng, nghiêng mình trước nàng để ca ngợi kỳ công tạo 
hóa. Nàng có nụ cười của tuổi thơ, ánh mắt hồn nhiên, vô 
tư e ấp. Mái tóc dài ngang lưng, nuột nà, óng như tơ càng 
tôn thêm nét nữ tính ở nàng. Từ cử chỉ, vóc dáng nàng toát 
ra vẻ quý phái cao sang. Vâng, nàng là biểu hiện của một 
công nương diễm lệ. Một mẫu người phụ nữ được những 
người đàn ông thành công săn đuổi, để được cùng nàng 
xuất hiện ở những nơi công chúng. Nàng là niềm hãnh diện 
của các buổi tiếp tân, chiêu đãi sang trọng. Sự thông minh 
trong ngôn từ đối đáp của nàng khiến những người tiếp xúc 
với nàng luôn có ấn tượng sâu đậm, khó quên. 

Đàn ông say mê sắc đẹp của nàng đã đành, đến phụ nữ 
lớn tuổi và nhỏ tuổi cũng không giấu được lòng yêu mến 
của họ. Người lớn có con trai, thì mong con mình có cơ hội 
lập gia đình với người con gái dịu dàng, dễ thương, thông 
minh, tế nhị như nàng. Người nhỏ thì ngưỡng mộ, cũng như 
thầm mơ ước có phần nào giống nàng, được trân quý và 
hoàn hảo như nàng. 

Nàng tên HG. Một cái tên con gái bình thường, song khi 
nó đã lọt vào ký ức của người đàn ông nào, sẽ vấn vương 
rất lâu nơi đó. HG là niềm mơ, là chuỗi hy vọng, là hiện thân 
của cuồng nhiệt, của tranh chấp và đau khổ. Vâng, HG đã 
khiến không biết bao con tim rỉ máu. Đau thương, cuồng 
hận và ảo não ê chề. 

HG biết mình đẹp, quyến rũ, có thể chinh phục được bất 
cứ trái tim bản lãnh nào. Nàng chỉ cần ban bố cho người 
đàn ông một nụ cười với hàm răng trắng, đều như những 
hạt ngọc trai lấp lánh sau làn môi hồng đầy đặn, hơi vỉnh lên 
khiêu gợi. Cái miệng xinh xắn hơi rộng ấy lại thốt ra những 
lời dịu dàng, đoan trang, lịch sự lễ phép. Giọng nàng trong 
suốt, tiếng cười nhẹ dịu mơn man trấn an những cơn bất 

bình của bất cứ người đàn ông nào. Ngoài ra HG lại trang 
điểm rất khéo, khiếu thẩm mỹ về trang phục của nàng lại 
càng làm nổi bật lên giữa đám đông. 

Đàn ông theo nàng như nước, ngã quỵ dưới chân nàng 
như lá rụng mùa Thu. Nàng chỉ đùa cợt với họ một thời gian 
rồi giã từ. Có những người cơ hồ không chịu nổi, họ bị rơi 
trạng thái trầm cảm, lẩn thẩn, mơ hồ lãng đãng như kẻ 
mộng du. Có những người đau, con tim vỡ nát, nhưng 
không thể trách hận nàng được. Tại vì HG đến bên họ, đùa 
chơi với họ, không đòi hỏi bất cứ điều gì, lúc nào cũng dịu 
dàng, lịch sự... Nhưng đến khi họ say mê nàng không còn 
gì cưỡng lại nổi nữa, thì HG rời bỏ họ. 

Ba mẹ của HG không thể nào hiểu được tại sao con gái 
của họ lại xử sự như vậy. Nhìn nhiều chàng trai rất có 
tương lai, đang oằn mình đau khổ trước ngọn roi tình ái phũ 
phàng của HG, ông bà không cầm lòng được. Nhiều lần họ 
đã nói chuyện với HG, song nàng lẳng lặng chẳng trả lời. Vì 
tôn trọng quyết định riêng tư của con, nên ông bà không thể 
bắt ép HG hành xử theo khuôn phép họ nghĩ được. Đương 
nhiên, ông bà đau buồn và thường nhắn nhủ đến cô con gái 
của họ: Luật Nhân Quả! 

Riêng HG, nàng có những ưu tư dằn vặt. Nàng vô cùng 
đau khổ khi thấy những người nàng đã từng có tình cảm, 
oằn lưng hứng chịu nỗi đau do nàng gây cho họ. Nàng đã 
tự khóc thầm trong những đêm khuya. Nàng cầu nguyện 
Trời Phật thương nàng, đừng bắt nàng tiếp tục làm ác nữa. 
Biết tội lỗi, ác nghiệp càng ngày càng chất chồng, song 
nàng không thể quay đầu lại được. Mỗi khi thấy những "con 
mồi mới" rón rén đến bên nàng, nàng lại trở thành thợ săn 
điệu nghệ. Khi "con mồi" gục trong vũng máu bởi họng súng 
vô tình của nàng, nàng lại nghe lòng tan vỡ, khóc thầm. 
Nhưng nàng chỉ khóc khi có mình nàng, không bao giờ 
người ta thấy được những giọt nước mắt hối hận đau buồn 
của nàng. Vì nàng luôn xuất hiện với bề ngoài vô cùng bình 
tĩnh, tươi vui, hạnh phúc và quyến rũ. Có nhiều đêm, những 
cơn ác mộng trở về hành hạ HG, để sáng mai, nàng thấy 
cuộc sống thật nhiều cay đắng, đau thương. Cái ray rứt, cọ 
xát và hối hận đã nhiều lần gợi ý nàng đến bờ vực quyên 
sinh. Tự trong tiềm thức HG, có những hối thúc kêu gào 
ngừng ác nghiệp ngày một vang lên. Song HG giống như cỗ 
xe đứt thắng lao xuống vực. Nàng không thể ngừng lại. Nếu 
nàng ngừng lại, cỗ xe sẽ nghiến nát nàng. HG không biết 
phải làm sao? Nhưng nàng chỉ biết, nàng đang có hành 
động trả thù đời. Nàng hận đời? Quả thật vô lý. Nàng xuất 
thân từ gia đình gia giáo, giàu có, thuộc tầng lớp thượng 
lưu trong xã hội. Nàng đẹp, có bằng cấp và được trọng 
vọng. Nhưng tại sao, nàng lại hận đời??? Điều đó không ai 
biết. Người ta chỉ đoán là nàng bị biến thái tâm sinh, nên 
mới có những hành động đáng buồn như vậy. Chỉ riêng 
nàng, nàng biết được gốc gác của mối hận. Song tự nàng, 
nàng lại chạy trốn và cố quên đi. HG cố gắng phủ nhận sự 
thật. Cuộc sống bí ẩn vô vàn, nàng càng chạy trốn, tâm 
thức quá khứ lại càng bùng lên, như con quái vật bao phủ 
đời nàng, giày xéo tâm tư nàng. Nàng lo sợ, đau khổ, bi lụy 
vì nàng chẳng còn là nàng. Nàng đã mất đi tất cả. Bây giờ 
nàng chỉ còn là cái xác đẹp xinh, là một cỗ máy "bắn tim" 
hữu hiệu. Tất cả những cơn ác mộng chỉ có một khởi đầu: 

HG bị mất đi cái quý nhất của đời con gái khi nàng mới 
là cô bé 7 tuổi. Cái tuổi ngây thơ và hồn nhiên như thiên 
thần. Ba mẹ nàng vì công việc kinh doanh, nên không có 
thời gian chăm sóc con cái. Nàng thường ở nhà với mấy 
người bà con đến trọ học. Cái người lớn hơn nàng 10 tuổi 
ấy, có bề ngoài thật hiền lành, nhưng cái tâm của gã bị ác 
ma trấn áp. Gã là người có cùng huyết thống trực tiếp với 
con bé. Ai có thể ngờ? Vâng, không ai cả. Vì con bé đối với 
gã trọn một niềm quý mến. Nó thường hỏi gã các bài toán 
lớp 1, lớp 2. Nó cũng theo gã ra vườn làm rọ hái trái cây 
hoặc đi phố ăn kem. Cho đến một buổi chiều, cả nhà đều đi 
vắng. Gã con trai 17 đã kéo con bé lên 7 vào phòng và giở 
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trò cầm thú. Con bé bị bịt miệng, không được kêu la... Nó 
đã chịu tất cả sự nhục nhằn đau đớn trên cơ thể ấu thơ. 
Xong việc, gã ác ma còn hù doạ sẽ giết nó, nếu nó dám hở 
miệng nói nửa lời cho bất cứ ai về chuyện vừa xảy ra. Từ 
đấy, gã thường xuyên làm trò tồi bại với con bé. Con bé vô 
cùng sợ hãi, khi nó còn ở lại nhà một mình với gã. Nó tìm 
cách lẩn trốn, song không bao giờ thoát khỏi bàn tay dâm ô 
của loài ác quỷ. Mỗi lần gã cưỡng gian nó, nó chỉ biết nhắm 
mắt, cầu mong cho sự việc chóng qua, nó khóc và cầu 
nguyện nhưng không ai giúp nó. Cho tới khi con bé 12 tuổi, 
sự nhục nhằn đau đớn không thể chịu được nữa. Nó hét lên: 
"Ông còn giở trò nữa thì ông giết tôi đi! Tôi sẽ đi tố cáo việc 
này với bố mẹ tôi". Gã sợ hãi và từ đó thưa dần những trò 
bỉ ổi. Thỉnh thoảng, nhìn trước nhìn sau không thấy có ai, 
gã vẫn giở trò sờ sẫm. Con bé trừng mắt hoặc la lên, lập 
tức gã bỏ đi nơi khác. Khoảng một năm sau, gã có bạn gái. 
Con bé bấy giờ mới thoát khỏi bàn tay dâm ác của gã. Dù 
vậy, càng lớn con bé càng biết là nó đã mất tất cả. Mất đi 
cái thứ quý giá ngàn vàng. Nó biết là cơ thể và linh hồn của 
nó ô uế quá, nó không còn xứng đáng với bất cứ người đàn 
ông trong sạch nào nữa. Nó cũng nghi ngờ rằng nó sẽ 
không thể lấy chồng. Nó hận gã bà con đã làm hại đời nó. 
Nhưng nó biết, nếu nó nói ra để bắt tội gã kia, cũng là phát 
súng bắn sập gia đình nhà nó. Nó không muốn bố mẹ nó 
khổ đau vì phải hối hận đã không có thời gian chăm sóc cho 
con, và cho ác ma ở chung trong nhà. Với lại kẻ đó là ruột 
thịt vô cùng thân thiết mà! Nó đâm ra hận đàn ông. Cũng 
may, ba con bé là người đàn ông rất gương mẫu, là thần 
tượng của nó. Nên nó vẫn chưa hoàn toàn khinh tởm giống 
đực. 

Những đêm mất ngủ đến với HG thường xuyên hơn. 
Nàng đã khóc sưng mọng đôi mắt, nhưng sáng mai ra, khi 
phải ra ngoài tiếp xúc xã hội. Con mắt nhung huyền của 
nàng như phép lạ, lại trở về bản thể trong sáng như vì sao 
lạ. 

HG năng lui tới Chùa. Nhưng vì mặc cảm tội lỗi, nàng 
chỉ loanh quanh ở vườn chùa. Lời kinh tiếng kệ vang vọng 
từ Chánh Điện cũng mang lại cho nàng chút nào an lạc. 
Nhưng nàng không bao giờ dám bước vào Chánh Điện 
nghe giảng Pháp hoặc lễ lạy. Nàng sợ con người nàng sẽ 
làm ô uế Phật Đường. Nàng cũng sợ gặp các vị Chân Tu. 
Nghe nói những vị chân tu có con mắt vô cùng tinh tế, sẽ 
đọc được cái tâm hoang đàng bất tịnh của nàng. 

Một buổi tối, tâm của HG lại bạo loạn. Nàng mới chia tay 
một chàng trai rất yêu nàng. Nàng cũng có tình cảm với anh 
ta. Song nàng không thể ở lại bên anh chàng nữa, bởi vì 
hiểu biết của anh chàng về nàng quá ít. Chàng chỉ biết chạy 
theo và quỵ lụy van xin chút tình yêu từ nàng. Sau mấy 
tháng chơi trò mèo vờn chuột, nàng quyết định ra đi. 

Trên con đường về nhà, nàng ghé qua ngôi cổ tự. Nàng 
đã vào đây bao lần để lấy lại bình tĩnh, khi lòng nàng nổi 
sóng. Băng ghế gỗ đơn sơ nằm dưới gốc Bồ Đề lớn là nơi 
nàng thường ngồi để ngửi chút hương trầm thoảng thơm 
trong gió, nghe tiếng kinh mõ đều đều phát ra từ chánh điện. 
Từ đây nàng cũng có thể ngắm nhìn Tôn Tượng Quan Thế 
Âm Bồ Tát đang rưới tịnh thủy Cam Lồ xuống ao sen. Lòng 
nàng quy ngưỡng Phật Bà, khẽ niệm câu thần chú "Um 
Mani Padme Hum". Nàng cầu Phật Bà hãy thương xót nàng, 
cho nàng một lối thoát, một tia sáng để lấy lại niềm tin và 
tìm về bến giác. 

HG ngồi đó đã lâu lắm. Nàng ngắm nhìn Tôn Tượng Bồ 
Tát, dường như gương mặt của Phật Bà hôm nay sống 
động hơn bao giờ hết. Nàng nhận được mối linh cảm giữa 
đức Bồ Tát và nàng. Chợt có tiếng nói bên cạnh vang lên: 

 - Con có nhiều tâm sự quá phải không? Ta biết cả rồi. 
 HG giật mình, nàng hốt hoảng nhìn lại thì trên ghế băng 

bên cạnh nàng có một vị Ni già ngồi đó tự bao giờ. HG bối 

rối đứng lên, chắp tay vái chào. Nàng muốn đi về. vị Ni già 
bèn bảo: 

 - Con ngồi xuống đây đi, ta muốn nói chuyện với con. 
HG lưỡng lự một lát rồi ngồi xuống ghế. Nàng chợt cảm 

lãnh được sự an tịnh dâng lên trong lòng, cảm giác bình 
thản mơn man như gió đùa trên trên cánh đồng lúa mênh 
mông, HG tự động nhắm mắt để được tận hưởng hương vị 
ngọt ngào. Lâu lắm rồi, nàng không hề cảm giác bình yên 
như thế. Tâm thức nàng như mở rộng, trước mặt nàng 
những cảnh như phim thật, quay lại cảnh vật của nàng thời 
thơ ấu. Cái thời cô bé chưa hề biết đến cái khổ ở đời. Rồi 
mây đen vần vũ quay về, HG thấy những cảnh ô nhục xảy 
ra trong căn nhà xưa. Những tội lỗi của nàng đã làm cho 
bao nhiêu người đau khổ cũng như tấm gương phản chiếu 
trở về. HG hối hận quá, cuộc đời vay trả hiển hiện trước 
mắt. Vòng xoay tròn như miệng chén, khiến con kiến không 
biết đường ra. HG bối rối mịt mùng, nàng để cho đôi vai run 
lên thổn thức. Nước mắt nàng tuôn ra như suối, phần vì 
thương thân, phần vì hối hận, phần vì bế tắc. Cuộc đời 
nàng sẽ về đâu? Nàng chỉ thấy tương lai xám xịt, tràn đầy 
nghiệp chướng đang đợi nàng ở phía xa kia. Trong lúc đang 
đau khổ tột cùng.  

Tiếng vị Ni già chợt vang lên bên cạnh: 
- Con có thể khóc đến ngày mai. Nghiệp chướng cũng 

chẳng giảm đi chút nào cả. Nếu không muốn bị nghiệp 
chướng, thì đừng gây nghiệp nữa. Đó là cách giải quyết con 
ạ! 

HG nhạt nhòa nước mắt, uất nghẹn: 
- Bạch Ni Sư, con có tội tình gì đâu mà bị đời dằn vặt từ 

thuở ấu thơ? Cướp đi của con tất cả cuộc đời?  
Vị Ni già từ tốn: 

- Con ơi, nhân quả trùng trùng. Trong tiền kiếp xa xưa 
con đã tạo ra những ác nghiệp tương tự. Con cũng đã 
phóng lửa đốt nhà, cướp giật, hãm hiếp, lường gạt tình yêu 
của kẻ khác. Nên kiếp này, phần nghiệp chướng nào đó đã 
thành quả dị thục, tức chín rục, bèn biểu hiện ra ngoài khiến 
con trả quả. 

- Con có nhiều nghiệp chướng vậy, tại sao con lại có 
được đủ sắc đẹp, tiền tài? 

- Ồ, chuyện ấy không có gì khó giải thích. Thứ nhất 
trong tiền kiếp, con có gây ác nghiệp, song con cũng làm 
được nhiều điều thiện. Con đã biết bố thí, cúng dường trai 
tăng, nên nay con được hưởng trí thông minh, tiền tài và 
sắc đẹp. Thứ hai, những thứ giả danh, giả huyễn đó chẳng 
giúp gì nhiều cho con kiếm tìm hạnh phúc cả. Ngược lại, nó 
còn tạo cơ hội cho con thấy ê chề, bất hạnh nhiều hơn. 
Chúng cũng tạo những lợi khí cho con gây thêm nghiệp mới. 

HG như bừng tỉnh, nàng hiểu những mặt trái của tiền tài 
và sắc đẹp. Vâng, tất cả những thứ đó chỉ là xúc tác cho 
nghiệp chướng chóng sinh trưởng? Thế còn những bất 
hạnh của nàng? Chúng không có một chút đóng góp tích 
cực nào sao? Nhân quả có công bằng không? 

Như đọc được những tư duy của nàng. Người Nữ Ni cất 
giọng: 

- Con đừng tưởng như vậy? Thời Đức Phật Thích Ca 
còn tại thế, có nàng Kim Liên Sắc, hoàn cảnh còn thê thảm 
hơn con gấp nhiều lần. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng đã 
được Đức Phật khai thị, nàng đã xuất gia và là một người 
phụ nữ đắc thánh quả A La Hán đầu tiên và có thần thông 
ngang ngửa với ngài Mục Kiền Liên. Cho nên những khổ 
đau, là chất xúc tác khiến cho con đến gần với Đạo! Ở đời 
chỉ có hai loại người có thể đến với Đạo: 1) Đại trí và đại bi. 
2) Quá khổ đau. Hai loại người này, khi đã đến với Đạo, họ 
thiết tha vô vàn, họ sẽ tìm ra con đường giải thoát! 

 HG mường tượng ra con đường trước mặt. Phải rồi, 
nàng đã tìm ra một con đường thoát. Tiếng vị Ni Sư lại cất 
lên: 
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 - Nghiệp trần con đã trả hết rồi, song duyên trần thì con 
chưa hề trả. Con chưa thể thí phát vào cửa Không được. 
Nhưng con có thể quy y ngũ giới, giữ trọn đạo hạnh giới thể 
của người Ưu Bà Di - người nữ Phật tử thuần thành. 

HG tràn đầy hạnh phúc, khi nàng biết, nghiệp đã trả hết, 
bây giờ là lúc duyên sanh. Song nàng vẫn băn khoăn: 

 - Bạch Ni Sư, con không biết nghiệp con đã tạo tác kiếp 
này thì bao giờ con mới trả được? 

 Vị Ni Sư không trả lời trực tiếp câu hỏi mà ngâm nga 
câu kệ: 

"Ư nhất niệm quy y 
 Năng diệt tam kỳ nghiệp" 
 (Quy y tròn một niệm 
 Diệt sạch nghiệp ba kỳ!) 
Ngưng một phút, vị Ni già nói thêm: 
- Con ạ, khi con vào một căn phòng tối, con bật ngọn 

đèn sáng lên, thì căn phòng sẽ còn tối hay đợi một hai ngày 
sau mới sáng, hay sẽ sáng lên ngay? 

- Bạch Ni Sư sẽ sáng lên ngay ạ! 
- Đúng rồi đó con, cho nên khi con trọn nguyện quay về 

với Chánh Pháp, thì ánh sáng Chánh Pháp sẽ đánh tan đi 
nghiệp của ba A Tăng Kỳ Kiếp, tức vô lượng kiếp đó con. 
Cho nên Phật dạy: "Bể khổ mênh mông, quay đầu thì sẽ 
thấy bờ!". Nay con quay đầu lại đi. Hãy khép lại quá khứ. 
Tương lai đang đợi chờ con kìa. Con về đi! 

Vị Ni Sư phất tay áo đứng lên. HG lật đật đứng dậy vái 
chào. Vị Ni Sư chậm rãi về hướng sau chùa, trước khi 
khuất dạng, bà khẽ ngâm nga hai câu kệ "Giác Hoa": 

"Hoa! Vô thường, vô định! 
Giác! Vô bố, vô ưu!" 
(Hoa! Không bền, không mãi! 
 Tỉnh! Không sợ, không phiền!). 
 

     Bản thể của loài hoa vốn vô thường, nay nở mai tàn, 
không thể bền lâu hay bất tử với thời gian. Cái gì có hình 
tướng, thời có hoại diệt. Sắc đẹp của con người ta cũng vậy, 
không nên lợi dụng nó làm lợi khí hại người, cũng không 
nên vì nó mà tạo nên ác nghiệp. Vì hương sắc sẽ tàn phai, 
song nghiệp quả còn tồn tại, cho đến khi người ta trả sạch. 
Chỉ có Tỉnh Thức mới giúp cho con người ta không còn bị 
khủng bố (sợ hãi) và phiền não bủa vây nữa. Giác Hoa 
cũng có nghĩa là Bông Hoa Tỉnh Thức! 

HG vô cùng xúc động. Nguồn an lạc tràn đầy trong tâm. 
Nàng đứng dậy, lạy tạ Tôn Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. 
Nàng tự hỏi có phải Quan Thế Âm Bồ Tát đã thị hiện ra cứu 
độ cho nàng hay chăng? Dù đúng dù sai, nàng cũng đã trải 
qua một thời Pháp Thoại rất bổ ích. 

Nàng tự hứa trước Quan Thế Âm Bồ Tát, nàng đã khép 
lại cánh cửa quá khứ. Cánh cửa tương lai vụt mở. Ánh 
sáng cuối hầm cũng đã làm lóa mắt những người không 
còn tin vào có ngày họ được thấy lại ánh sáng. 

 
 
Hồi hướng: 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 Nếu câu chuyện "Giác Hoa" này có mang lại được chút 

lợi lạc nào, giúp cho chúng ta chăm sóc con cái chu đáo 
hơn, không để những chuyện đáng tiếc xảy ra như trường 
hợp của HG. Hoặc cho những người lầm lỡ, biết lối quay 
về... thì xin đem công đức này hồi hướng trọn vẹn cho HG, 
người con gái đã gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống. Cầu 
hồng ân chư Phật che chở nàng trong oai lực vô biên. Gia 
hộ cho nàng tinh tấn trên con đường tìm về với chân giác 
ngộ.� 
 

   

    Thô  Thúy Trúc 

Traùi Tim 
Boà Taùt 

 
Sáng thÙc dÆy 

Tôi mÌm cÜ©i v§i trái tim tôi 
Trái tim mÀu nhiŒm 

MÀu nhiŒm nhÜ m¥t tr©i 
Cho tôi ánh sáng 

Tim l¥ng lë bÖm máu kh¡p châu thân 
Không cÀn ai khen t¥ng 
TØ bi làm viŒc Çêm ngày 

Hæm bÓn trên hæm bÓn 
Ch£ng ngåi ngùng n¡ng hå mÜa Çông 

ƒy, nàng âm thÀm bäo tÒn s¿ sÓng 
 

Tôi Ç¥t tay lên ng¿c 
Nàng sung sÜ§ng cÜ©i 
Khi tôi th°n thÙc 
Lòng nàng rung Ç¶ng buÒn theo 
Nh»ng khi hånh phúc, nàng tÜng bØng nhäy nhót 
NhÜng không quên nàng là måch sÓng riêng tôi 
Låi âu y‰m Ç¥t tay lên ng¿c phía trái 
Nàng khúc khích cÜ©i Çøng Ç‰n bàn tay 
Ôi! May m¡n, mình có ngÜ©i bån trung thành 
Luôn Çem tÜÖi mát 
 
Nàng hÒng nhÜ hoa sen 
Búp tròn nhÜ hoa sen 
Hoa sen BÒ Tát 
Hoa sen cúng PhÆt 
Hoa sen tr°i lên trong bùn, ngàn Ç©i thÖm ngát 
DÜ§i l§p áo väi thô 
DÜ§i l§p da thuÀn túy 
Trong lÒng ng¿c 
Quanh næm 
NgÒi thiŠn 
NiŒm PhÆt 
M¥c cho dòng Ç©i trôi chäy ngÜ®c xuôi 
Không thÎ phi, không hÖn thiŒt 
An nhiên hành trì l®i tha 
Lå nhÌ, ai cÛng có trái tim BÒ Tát 
ñã mÃy khi an låc, Ç‹ nhìn nàng v§i con m¡t bi‰t Ön! 
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Boùng  Maùt 
 

Ñöôøng  Laøng 
 
 
 
 
 
 

 

 
� Phåm Thæng 

 
 

hú ba Tam ÇÙng trong phòng khách nhìn ra bên 
ngoài, lòng ngao ngán. 

BÀu tr©i Canada Çang xám xÎt nhiŠu mây. Mùa 
nÀy Çúng vào mùa Çông lånh cûa vùng B¡c MÏ. Nhà cºa, 
cây cÓi, ÇÜ©ng sá phû tuy‰t tr¡ng xóa. ñài truyŠn hình loan 
tin hàng ngày cho bi‰t th©i ti‰t bên ngoài Çang 25 Ç¶ âm 
dÜ§i không Ç¶. D†c theo lŠ ÇÜ©ng xe chåy chÌ thÃy nh»ng 
ÇÓng tuy‰t lù lù. ñó là nh»ng chi‰c xe nhà chÌ ÇÆu qua m¶t 
Çêm Çã bÎ tuy‰t phû ÇÀy. Nh»ng chi‰c xe nÀy vì chû nhân 
nó chÜa sº døng Çi Çâu nên n¢m Çây, các xe ÇÜ®c chû nhân 
lái Çi làm sáng s§m Çã ra Çi Ç‹ låi hai rãnh dài h¢n trên tuy‰t 
xÓp. Không m¶t bóng ngÜ©i Çi tän b¶ ngoài ÇÜ©ng, Çã h£n 
rÒi, nhÜng vào gi© nÀy cÛng ít có xe hÖi nào lÜ§t qua, ngoåi 
trØ khoäng 30 phút m§i có chi‰c xe bus chåy chÀm chÆm 
trên ÇÜ©ng, trên xe chÌ le hoe vài bóng ngÜ©i nón len, áo då 
sùm søp. 

Bên ngoài khí hÆu lånh dÜ§i Ç¶ âm nhÜ vÆy, nhÜng nhà 
cºa cûa vùng B¡c MÏ lånh lëo sáu tháng m‡i næm nÀy vÅn 
Ãm áp nh© có hŒ thÓng sÜªi ÇiŒn. ñiŒn khí Canada dÒi dào 
cho cä nÜ§c xài, còn dÜ Ç‹ cung cÃp cho vài nÖi lân cÆn, và 
có th‹ nói ÇiŒn khí vùng B¡c MÏ là huy‰t måch cÀn thi‰t cho 
con ngÜ©i. Không có ÇiŒn khí là m†i viŒc ÇŠu tê liŒt. Xây 
d¿ng m¶t cæn nhà, viŒc trÜ§c tiên nhà thÀu phäi lo thi‰t k‰ 
ÇÜ©ng ÇiŒn khí và cÓng rãnh, Ç‹ trÜ§c khi giao cho ngÜ©i sº 
døng, m¶t Ñy Ban Ç‰n xem bi‰t ch¡c së bäo Çäm s¿ an 
ninh cho ngÜ©i ª, m§i cÃp giÃy phép. Ngày m§i Ç¥t chân lên 
xÙ nÀy vào tháng trong mùa tuy‰t, chú Ba Tam cÙ nhìn tr©i 
lo s®. Chú nghï Ç‰n s¿ mÃt ÇiŒn thì nhà nhà së ch‰t cóng vì 
lånh! Các con giäi thích mãi Ç‹ sau cùng chú bi‰t r¢ng n‡i lo 
s® nÀy m†i ngÜ©i cÛng nhÜ chánh phû ÇŠu có lo nên viŒc 
bäo trì và cung cÃp ÇiŒn khí là quan tr†ng hàng ÇÀu. 

Chú ba Tam trìu m‰n nhìn mÃy chÆu cây ki‹ng trong 
phòng. Chúng vÅn sªn sÖ xanh tÓt. Hai chÆu cây bông lÒng 
Çèn ÇÜ®c chú chæm sóc phân, nÜ§c nên cành lá sum sê, vài 
tháng låi nª r¶ bông màu ÇÕ næm cánh, nhøy lòng thòng lÃm 
chÃm vàng cam, và bøi trúc trong chÆu l§n Ç‹ phía sau cái 
truyŠn hình là niŠm sung sÜ§ng cûa chú nhÙt vì nh»ng cành 
trúc th£ng ÇÙng và nhiŠu lá xanh thon nh†n chia chïa tÕa 
thành bøi trông giÓng nhÜ bøi tre cånh b© ao sau hè bên 

quê nhà. Chú hãnh diŒn vì ª xÙ nÀy chÌ có loåi thông vÅn 
còn xanh tÜÖi trong sáu tháng tuy‰t phû, các loåi cây khác 
cûa xÙ lånh cÛng phäi røng trøi lá n¢m ngû yên dÜ§i tuy‰t. 
Nói gì Ç‰n nh»ng cây ki‹ng nhÕ nhÜ vån th†, cúc... trÒng 
trÜ§c sân hay rau cäi trÒng sau nhà ÇŠu bÎ ch‰t vào mùa 
Çông thì nh»ng cây vùng nhiŒt Ç§i làm sao sÓng n°i. 

NgÜ©i dân B¡c MÏ muÓn thÃy cây xanh, hoa nª vŠ mùa 
Çông, chÌ còn cách trÒng loåi cây ki‹ng trong nhà. Chú ba 
Tam cÛng vÆy, chú thÜÖng m‰n cây vì chú Çã sÓng v§i cây 
cänh tØ lúc thi‰u th©i nên các con bi‰t š Çã chÜng d†n cây 
ki‹ng trong phòng khách trÜ§c khi Çón chú qua. Chú vØa š 
l¡m, nhÜng nhìn nh»ng loåi cây trÒng trong nhà cûa xÙ nÀy 
chú nhÜ thÃy thi‰u m¶t cái gì quen thu¶c cûa quê hÜÖng... 
Và dÎp chú ba Tam qua thæm chùa Viên Giác bên ñÙc, chú 
Çã xin ÇÜ®c m¶t chÒi trúc có mÀm, có rÍ mang vŠ. Chú gói 
ghém giÃu vào túi áo trong ng¿c vì Häi quan Canh nông 
Canada cÃm mang các loåi cây lå nhÆp xÙ h†. Chú chæm 
sóc và trông ch© tØng ngày, vui mØng khi thÃy m¶t møt 
mæng m§i chui ra khÕi ÇÃt, Ç‹ gi© Çây chú có m¶t bøi trúc 
sum sê, không cao l¡m vì chú tÌa Ç†t chÌ Ç‹ bøi trúc Çû lã 
ng†n ra nhánh bÓn bên. Bån bè Ç‰n chÖi ÇŠu khen ng®i và 
chú Çã chi‰t ra t¥ng bån cùng thích cây cänh quê hÜÖng 
nhÜ mình. NhiŠu bu°i trÜa v¡ng vÈ, chú ngÒi nhìn bøi trúc 
mà tÜªng nhÜ Çang ª quê nhà, bên bøi tre già. ChÌ ti‰c là 
bøi tre quê hÜÖng có ao nÜ§c xanh rêu phû ÇÀy lá tre røng 
và ti‰ng lá rì rào theo gió tØ ngoài ÇÒng th°i vào nhè nhË... 
còn bøi trúc nÀy vÅn có Çû nét ÇËp Çó nhÜng không ÇÜ®c 
ÇÙng ngoài sân Ç‹ Çón gió mÖn man, vì th©i ti‰t xÙ nÀy dù 
mùa hè ban ngày ÇÀy n¡ng nhÜng vŠ Çêm vÅn lånh hÖn xÙ 
nhiŒt Ç§i, chÜa nói Ç‰n mùa tuy‰t tr¡ng, các loåi cây nhÜ 
trúc nÀy chÌ còn ÇÜ®c trÒng trong chÆu Ç‹ trong nhà. Chú ba 
Tam nhìn bøi trúc Ç‹ tÜªng nhÜ mình Çang sÓng ª quê 
hÜÖng cho Ç‰n m¶t hôm con chú mang vŠ cho chú hai chÆu 
cây bông lÒng Çèn Çang có hoa nª và nhiŠu búp. Chú s»ng 
s©. Rõ ràng là quê hÜÖng trÜ§c m¥t! Chú nhìn mÃy bông ÇÕ 
hÒng lòng thòng nhøy nhÜ cái lÒng Çèn, lá xanh mÜ§t có 
chÒi non xanh nõn nà làm chú nh§ cái hàng rào cûa nhà 
ông bà chú tåi Ngã TÜ Long HÒ. Chao Öi, nh§ quá. Nh§ cái 
hàng rào bông lÒng Çèn dÀy bÎt ngæn cách sân nhà và 
ÇÜ©ng ÇÃt ÇÕ chåy xuyên qua xóm. Hàng rào bông lÒng Çèn 
nhiŠu bông và Ç†t non nhÕ nhÜ ÇÀu ÇÛa màu xanh tÜÖi mà 
chú và mÃy ÇÙa bån cùng trang lÙa lúc Çó hay ng¡t Ç‹ g¡n 
lên c¢m làm râu. ñ†t non m§i ng¡t nên còn nh¿a dÍ dính 
mà chú thích g¡n vào c¢m hiŒn Çang trÜ§c m¥t... Chú ba 
Tam b‡ng nh§ thói quen Çó, chú r© lên c¢m Ç‹ thÃm thía: 
c¢m chú nay Çã có râu. Mà là râu thiŒt! Chú Çã già rÒi! Bøi 
trúc và chÆu cây bông lÒng Çèn là "quê hÜÖng" cûa chú. 

Chú ba Tam thÅn th© bÜ§c låi bÆt máy thâu bæng Ç‹ 
nghe mÃy bài ca quen thu¶c thì vØa Çúng Çang có s¤n trong 
máy bài ca "HÜÖng Cau Quê Ngoåi" cûa soån giä Thu An 
mà danh ca Thanh Kim HuŒ th°n thÙc ngâm mÃy câu ÇÀu: 
          ChiŠu chiŠu ngºa m¥t lên tr©i 
          Ngó bÀy cò tr¡ng bay vŠ nÖi Çâu ? 
          NgÆp ngØng tay xách buÒng cau, 
          MuÓn vŠ quê ngoåi bi‰t Çâu mà vŠ ? 

Chú ba xúc Ç¶ng l¡m. Y nhÜ tâm trång cûa chú lúc nÀy, 
chú Çang nhìn bøi trúc, cây bông lÒng Çèn mà nh§ nhà xÜa 
thì gi†ng Thanh Kim HuŒ tha thi‰t thêm: 

"Quê ngoåi tôi ª mãi trong ÇÒng sâu. Quê ngoåi tôi có 
rÃt nhiŠu cau, có rÃt nhiŠu trÀu. Quê ngoåi tôi n¢m sâu nÖi 
chân tr©i m© mÎt, không bi‰t có ch© mong ngÜ©i cháu ngoåi 
muÓn quay vŠ...". 

 

C 
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Chú ba t¡t máy, thÅn th© bÜ§c vào phòng cûa chú. M‡i 
lúc thÃy lòng nh§ quê hÜÖng, chú vào phòng riêng. ñây là 
cæn phòng các con dành cho chú. Chú không cho Ç‹ giÜ©ng 
và bàn gh‰, chÌ träi nŒm trên tÃm thäm Ç‹ chú ngÒi trÀm tÜ 
bên chi‰c lÜ trÀm bé tí xíu tÕa nhË vài s®i khói trên chi‰c 
bàn thÃp cånh b¶ ÇÒ trà và bình hoa nhÕ. ñÓi diŒn bàn nhÕ 
là m¶t bÙc tranh sÖn dÀu do chú vë. BÙc tranh to l§n chi‰m 
h‰t cä bÙc vách. Ngoài ra chÌ có t© lÎch 6 t© v§i 6 hình phong 
cänh ViŒt Nam. 

BÙc tranh do chú vë không là tác phÄm mÏ thuÆt mà là 
tâm hÒn cûa chú Ç‹ vào Çó suÓt ba tuÀn lÍ c¥m cøi. BÙc 
tranh vë con ÇÜ©ng làng ÇÃt nâu có hàng tre nhiŠu lá che 
r®p bóng mát, xa xa Än hiŒn vài mái nhà tranh tÕa khói bay 
màu xanh lam. Phía sau nhà, chú vë nhiŠu bøi chuÓi, tàu lá 
uy‹n chuy‹n, thÃp thoáng nh»ng thân cau in trên nŠn tr©i 
xanh có nhiŠu cøm mây tr¡ng. CÆn cänh là hai gÓc cây dÀu, 
thân xù xì v§i lá xanh ÇÆm lÅn lá non tÜÖi... Con ÇÜ©ng làng 
chåy tØ hai cây dÀu Ç‰n tÆn xóm nhà lá phía xa, chia hai 
cánh ÇÒng màu xanh lá må...  Vì tranh vë trên väi, quá l§n 
nên không Çóng khung, vä låi chú muÓn nhÜ vÆy. Chú ba 
Tam chÌ Çóng vào bÙc tranh hai cây g‡ tròn dài, m¶t kËp 
theo cånh trên và m¶t theo cånh dÜ§i Ç‹ cæng th£ng bÙc 
tranh sÖn thûy nÀy.  Lúc Çang vë cÛng nhÜ khi vë xong, có 
ÇÙa con th¡c m¡c: 

- Ba vë l§n quá thì treo ª Çâu và làm sao Çóng khung ? 
Chú ba cÜ©i Çáp nhË nhàng: 
- Ba bi‰t ch§. NhÜng ba cÓ š nhÜ vÆy vì ba muÓn bÙc 

tranh nÀy choán h‰t bÙc vách Ç‹ ba... 
Nói Ç‰n Çây, chú cÜ©i. ñÙa con gái nói: 
- Con bi‰t rÒi. Ba muÓn ÇÜ®c nhÜ sÓng hòa mình trong 

cänh nÀy, ch§ gì ? 
Chú chÌ cÜ©i, không trä l©i. Cho Ç‰n m¶t hôm, ÇÙa cháu 

ngoåi tên MÏ An hÕi: 
- Ngoåi Öi, sao ngoåi thích ngÒi Çây nhìn tranh ngoåi vë 

vÆy? 
Chú ba Tam vuÓt tóc cháu nói: 
- Ngoåi thích vÆy. Vì ngÒi bên bÙc tranh, ngoåi có cäm 

tÜªng nhÜ Çang sÓng nÖi Çó. 
Chú h§p m¶t ngøm nÜ§c trà, nói ti‰p v§i cháu nhÜ Çang 

nói v§i chính mình: 
- Nè n‰u cháu Çã tØng sÓng qua nÖi quê nhà, cháu së có 

cäm tÜªng nghe lá cûa hai cây dÀu nÀy Çang lao xao nh© 
gió ÇÒng, có ti‰ng ve sÀu kêu ra rä trên cây... cÛng nhÜ 
cháu nhìn mÃy khoäng bóng mát trên ÇÜ©ng cånh bên hàng 
tre. Cháu bi‰t không, ch‡ Çó là bóng mát rÃt lš tÜªng. Ai Çi 
trên ÇÜ©ng làng bu°i trÜa hè ÇŠu thèm bóng mát b© tre Ç‹ 
ngÒi nghÌ chÜn, phe phÄy cái nón lá, Çón gió mát rÜ®i tØ 
phía ru¶ng th°i t§i... nghe ti‰ng rì rào cûa lá tre mà quên h‰t 
mŒt nh†c. Cháu ª Çây h†c ti‰ng Anh, cháu phäi h†c thêm 
ti‰ng ViŒt Ç‹ m§i Ç†c ÇÜ®c nh»ng Çoån væn ViŒt tä cänh: 
"Cánh ÇÒng må non xanh r©n uÓn mình theo gió nhÜ nh»ng 
luÒng sóng bi‹n màu xanh chåy Çùa Ç‰n tÆn chÜn tr©i...". 

Chú say sÜa nói v§i cháu ngoåi không cÀn bi‰t nó có 
hi‹u không, cho Ç‰n m¶t hôm bé MÏ An thÕ thÈ v§i chú: 

- Ông ngoåi nè, má cháu hôm qua có nói cho cháu bi‰t 
là ngày xÜa ông ngoåi tÓt nghiŒp MÏ ThuÆt rÒi Çi theo gánh 
hát Ç‹ vë phong cänh, nên ông ngoåi mê phong cänh... 

Chú ba Tam vò ÇÀu cháu ngoåi rÒi nói: 
- Phäi Çó cháu. 
MÏ An chu miŒng nói: 
- VÆy ông ngoåi là h†a sï, sao không thÃy ông ngoåi vë 

tranh Ç‹ tri‹n lãm? Ông ngoåi theo gánh hát mà ông ngoåi 
có bi‰t hát hông ? 

Chú ba nhìn bÙc hình to l§n trên vách, trä l©i cháu: 

- ñúng vÆy cháu Öi. Ông xuÃt thân tØ trÜ©ng MÏ ThuÆt 
nhÜng vì ông mê Ç©i sÓng giang hÒ cûa ki‰p CÀm Ca nên 
ông Çã theo các Çoàn hát Çi giang hÒ nhiŠu næm... ñi Ç‹ vë 
cänh thôi ch§ ông Çâu bi‰t hát xÜ§ng gì... Hì hì. 

Bé MÏ An vui mØng reo lên: 
- VÆy ông k‹ chuyŒn vŠ ki‰p sÓng giang hÒ cûa ông cho 

cháu nghe Çi. Cháu muÓn bi‰t... 
Chú ba Tam mÖ màng nhìn bÙc hình phong cänh trên 

vách, nói: 
- Næm ông ÇÜ®c 22 tu°i, tÓt nghiŒp xong trÜ©ng MÏ 

ThuÆt Gia ñÎnh, ôm mänh b¢ng vŠ quê, ông chÜa bi‰t làm 
gì. Vì lúc Çó quê hÜÖng Çang Çánh nhau chÓng ngoåi xâm 
Çâu có ai nghï Ç‰n nghŒ thuÆt, vÆy vë tranh thì tri‹n lãm ª 
Çâu? ai xem? VØa lúc máu giang hÒ âm Ì trong lòng låi g¥p 
m¶t bån cÛ bi‰t ca hát Çang qui tø Çào kép Ç‹ lÆp gánh hát 
cäi lÜÖng, rû ông gia nhÆp, ông bèn theo liŠn. 

MÏ An láu táu nói: 
- Ông giÕi thiŒt. Không bi‰t ca hát mà dám Çi theo Çoàn 

cäi lÜÖng. 
- Không phäi ông giÕi. ñã nói ông chÌ bi‰t vë mà chÜa có 

ÇÃt døng võ låi Çang ª không nên theo Çoàn hát Ç‹ ÇÜ®c Çi 
Çây Çi Çó. Khi vào gánh hát thì có viŒc dính t§i nghŠ cûa 
ông. ñó là vë cänh cho sân khÃu. Ông thÃy ÇÜ®c cÀm c† vë, 
ÇÜ®c sÓng v§i màu s¡c là vui l¡m, ông nghï mình có dÎp 
phát huy nghŒ thuÆt Çây. NhÜng khi vào th¿c t‰ m§i thÃy 
viŒc vë cho gánh hát không giÓng nhÜ s¿ h†c cûa nhà 
trÜ©ng... 

MÏ An tròn m¡t hÕi: 
- Sao vÆy ông? Ông vë tranh rÒi gánh hát Çi Ç‰n Çâu, 

ông tri‹n lãm Ç‰n Çó. Thiên hå së ÇÜ®c thÃy nghŒ thuÆt... 
- Không phäi vÆy Çâu. ñi theo gánh hát chÌ vë phong 

cänh sÖn thûy cho sân khÃu thôi, ch§ Çâu phäi vë tranh tri‹n 
lãm. ñ‹ ông giäi thích cho cháu nghe: Cháu thÜ©ng coi 
phim chuyŒn Cäi lÜÖng trong Vidéo thÃy phong cänh thÆt 
bên ngoài, cháu Çâu bi‰t là bên ViŒt Nam trÜ§c Çây các 
gánh hát b¶i chÌ cÀn xài có m¶t tÃm màn Ç‹ làm phông sº 
døng chung cho cung ÇiŒn cÛng ÇÜ®c mà khi cänh Çánh 
nhau ngoài rØng rú cÛng vÅn tÃm màn nÀy, chÌ khác nhau là 
v§i cänh cung ÇiŒn nghiêm trang, sân khÃu có thêm m¶t 
bàn và hai gh‰ phû gÃm. Ông vua ngÒi trên gh‰ cao. Khi là 
cänh rØng sâu hay núi cao ch§n chª thì cái gh‰ ho¥c cái 
rÜÖng cây ÇÜ®c Çem ra Ç‹ cho anh kép hát ÇÙng lên than 
thª nhÜ Çang ÇÙng trên núi v†ng vŠ cÓ hÜÖng... CÛng cänh 
Çó mà thÃy m¶t anh chàng bÆm môi tr®n m¡t nhìn quanh là 
tÜ®ng trÜng viên tÜ§ng ÇÙng trên m¥t thành bÎ quân ÇÎch 
bao vây. Tóm låi, hát b¶i chÌ cÀn ra b¶ ÇiŒu và khán giä Çã 
bi‰t qui Ü§c nÀy tØ lâu, h† ÇŠu tÜªng tÜ®ng theo dõi mà 
không cÀn hình vë rõ ràng. ñ‰n khi có cu¶c cäi lÜÖng, các 
gánh Çua nhau s¡m y trang, mÛ áo và hình thÙc sân khÃu 
cÛng ÇÜ®c cäi ti‰n. Cänh cung ÇiŒn phäi có tÃm phông 
(màn) riêng vë bình phong v§i ch» Th†, có c¶t rÒng v.v... 
Cänh ÇÒng quê nghèo phäi có vë mái tranh, giàn bÀu, giàn 
mÜ§p, có hàng rào tre bao quanh v.v... 

TÃt cä các loåi màn nÀy phäi vë l§n, bŠ cao chåm t§i nóc 
råp và bŠ ngang phäi choán h‰t bŠ ngang sân khÃu, và phäi 
vë trên väi bÓ dày Ç‹ dÍ cuÓn låi mà lâu hÜ. Cháu nhìn tÃm 
tranh cûa ông Çây mà hình dung cái màn kia cÛng nhÜ vÆy 
nhÜng l§n hÖn nhiŠu. Nh»ng gánh hát giàu còn mÜ§n h†a sï 
vë nhiŠu cänh khác nhau: cung ÇiŒn, rØng xanh, bi‹n cä, 
ÇÒng ru¶ng Ç‹ thay Ç°i tùy theo l§p lang cûa tuÒng hát. MÃy 
tÃm phông nÀy nh© khúc g‡ tròn cæng bên dÜ§i nên ÇÜ®c 
cuÓn lên, hå xuÓng dÍ dàng. ChÌ t¶i nghiŒp Çám ngÜ©i sÓng 
v§i gánh hát mà chÜa bi‰t ca hát, chÌ làm lao công giúp viŒc 
kéo màn, hå phông là mŒt nhÙt. M‡i khi Çoàn s¡p Ç‰n nÖi 
nào Ç‹ diÍn, Çêm cuÓi tåi ÇÎa Çi‹m nÀy vØa vãn, các Çào 
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kép månh ai nÃy lo thu d†n ÇÒ riêng tÜ Ç‹ chª theo thì các 
bån nÀy, còn ÇÜ®c g†i là CÆu chài, CÆu quí phäi tÃt bÆt lo 
thu d†n các tÃm màn, các giàn Çèn, khiêng rÜÖng ÇÒ Ç¿ng 
áo mão, râu ria, dao thÜÖng, døng cø  v.v... Çem lên ghe 
hát. 

Lúc Çó chÌ cÀn các phong cänh thay Ç°i Çã làm khán giä 
thích thú rÒi nhÜng khi vài Çåi ban cäi lÜÖng diÍn tuÒng xã 
h¶i, h† låi có thêm nh»ng tÃm phông vë cänh gian phòng 
nhà giàu, nhà nghèo... 

Lúc ban ÇÀu, ông hæng hái b¡t tay vë theo s¿ h†c hÕi ª 
nhà trÜ©ng, nghïa là tÃp, tÃp, quËt quËt nhÜ lúc vë tranh sÖn 
dÀu trên khung bÓ nhÕ, anh bån cûa ông ÇÙng xem, cÜ©i 
nói: 

- Anh vë ki‹u nÀy không kÎp Çâu anh Öi. Vë tÃp màu tØng 
mäng là mình vë sÖn dÀu, ÇÙng gÀn nhìn không rõ hình thù, 
nhÜng ÇÙng xa së thÃy ÇËp. Còn vë sÖn thûy cho gánh hát 
thì vë kÏ lÜ«ng, rõ ràng Ç‹ khán giä dÍ hi‹u, dÀu ngÒi xa 
hay gÀn...  

Ông thÃy Çúng, vä låi tÃm phông quá l§n, cÀm c† to m§i 
vë n°i. Sau Çó nhiŠu gánh hát m†c lên, các h†a sï nhà nghŠ 
hay tay ngang ÇŠu ÇÜ®c sº døng. Không cÀn nét nghŒ thuÆt 
chÌ cÀn vë màu s¡c tÜÖi mát, Çúng tiêu chuÄn Çòi hÕi, ÇØng 
vë cây c° thø quá nhÕ bên cånh mái nhà tranh quá l§n, coi 
dÎ h®m, là ÇÜ®c. à ông quên nói thêm cho cháu bi‰t. Gánh 
hát nào cÛng vÆy, ngoài mÃy tÃm phông nói trên còn có m¶t 
tÃm màn quan tr†ng không th‹ thi‰u. ñó là tÃm màn vë sÖn 
thûy treo phía trÜ§c, chÌ n¢m sau bÙc màn nhung, trong khi 
mÃy tÃm kia treo phía trong cûa sân khÃu Ç‹ làm cänh nên 
g†i tÃm màn phông hay là tÃm phông. 

Bé MÏ An hÕi: 
- Sao tÃm nÀy n¢m phía trÜ§c vÆy ông? 
- Nó ÇÜ®c treo s¤n phía trÜ§c, lúc nào cÛng cuÓn låi, sº 

døng ít nhÜng rÃt cÀn, vì tuÒng cäi lÜÖng thÜ©ng chia thành 
2 hay 3 hÒi. M‡i khi h‰t m¶t hÒi, bÙc màn nhung ÇÜ®c 
buông xuÓng Ç‹ khán giä b§t cæng th£ng hay thêm hÒi h¶p. 
Th©i gian buông màn nhung xuÓng Ç‹ thay Ç°i , thì nÖi phía 
sau, các bån trÈ "cÆu chài, cÆu quí"  hÓi hä kéo màn phông 
nÀy xuÓng, Ç°i màn phông khác lên. KÈ lo d†n bàn gh‰ cho 
cänh s¡p t§i mà ngÜ©i trong nghŠ g†i là "d†n l§p". Khán giä 
bên ngoài không thÃy lúc d†n l§p nên h† së ngåc nhiên khi 
bÙc màn nhung ÇÜ®c kéo lên, quang cänh sân khÃu Çã Ç°i 
khác. ñó là d†n l§p khi h‰t m¶t hÒi nhÜng n‰u trong hÒi 
Çang diÍn mà có cu¶c thay Ç°i thì làm sao? ñâu có bÕ bÙc 
màn nhung xuÓng Ç‹ Ç°i thay tØ cänh nhà nghèo qua cänh 
khác? Ví dø chuyŒn "TrÀn Minh khÓ chuÓi" tØ giã mË già tåi 
cänh nhà tranh nghèo Ç‹ bÜ§c vào l§p h†c?  VÆy các gánh 
lúc Çó thÜ©ng sº døng tÃm màn sÖn thûy nÀy. ña sÓ chÌ cÀn 
vë cänh con ÇÜ©ng làng có cây to bóng mát, có mây bay, có 
tr©i xanh... TÃm màn ÇÜ®c buông xuÓng Ç‹ rÒi có hai diÍn 
viên bÜ§c ra giä b¶ nhÜ Çang Çi trên ÇÜ©ng làng (có vë trên 
tÃm sÖn thûy Çó). Hai ngÜ©i cãi lÅy qua låi cho qua th©i gian 
thu d†n phía trong. ThÜ©ng thÜ©ng thì trong vª tuÒng có vài 
anh hŠ duyên dáng làm hŠ ÇÒng bÜ§c ra ch†c cÜ©i khán 
giä. H† cÙ cÜÖng cho ra chuyŒn vui miÍn làm sao có dính 
dáng v§i câu chuyŒn cûa tuÒng Çang diÍn thì hay hÖn. 

Chú ba Tam tÆn tình giäng giäi cho bé MÏ An hi‹u. Chú 
ngØng låi h§p thêm nÜ§c trà rÒi say sÜa k‹ ti‰p nhÜ chú 
Çang sÓng låi th©i niên thi‰u xa xÜa: 

- Sau Çó, các Çoàn hát còn ti‰n thêm bÜ§c cäi ti‰n n»a. 
ñó là trên sân khu có thêm mÃy "cánh gà" Ç‹ che b§t sinh 
hoåt phía sau sân khÃu, không cho khán giä thÃy thông thÓc 
nhÜ trÜ§c Çây. 

Bé MÏ An ngÖ ngác hÕi: 
- Cánh gà là ... cái gì hä ông? 

- ñó là mÃy tÃm màn väi vë chÆu hoa hay gÓc cây có 
dây leo Çóng trên khung cây bŠ ngang Ç¶ 1 thÜ§c, cao cÛng 
Ç‰n trÀn nhà. Tác døng cûa mÃy tÃm "cánh gà" nÀy nhÜ Çã 
nói ª trên là Ç‹ có thêm không gian sinh Ç¶ng cho cänh 
màn Çó, låi che b§t hoåt Ç¶ng nh¶n nhÎp sau sân khÃu mà 
nhÙt là có ch‡ Ç‹ "ngÜ©i Çåo diÍn" hay "thÀy tuÒng" cÀm 
bäng tuÒng hát mà nh¡c diÍn viên. 

- B¶ diÍn viên không thu¶c tuÒng hát sao, ông ngoåi? 
- Có ch§. Con nên nh§ các gánh hát lÜu diÍn ª xa thành 

phÓ, h† không tha thi‰t s¿ tÆp tuÒng, ho¥c có khi vØa nhÆn 
ÇÜ®c vª tuÒng sáng tác bu°i sáng, chû gánh tÆp h†p Çào 
kép, phân chia vai cho diÍn viên, h† chÜa Çû th©i gian Ç‹ 
h†c, chÌ kÎp Ç†c sÖ Ç‹ bi‰t tình cäm cûa vai trò nhÜ th‰ nào 
thì tÓi låi phäi hát rÒi. Làm sao h† thu¶c kÎp? Không có 
ngÜ©i ÇÙng nh¡c tuÒng thì "chäy re" Çó cháu Öi... Hì... hì... 

Bé MÏ An nhìn ông ngoåi, cÜ©i: 
- VÆy là h†a sï các gánh hát tha hÒ có viŒc làm hoài, ông 

ngoåi lúc Çó lãnh tiŠn nhiŠu l¡m hä? 
- Không ÇÜ®c vÆy Çâu. Cái ki‰p cÀm ca, cu¶c Ç©i "gåo 

ch® nÜ§c sông" thì giàu sao n°i? Ông cÛng vÆy thôi. Vë 
tranh nghŒ thuÆt thì còn mong có tiŠn, có ti‰ng, ch§ là "th® 
vë gánh hát" thì båc bëo l¡m cháu Öi. Vë xong loåt màn 
phông thì chÌ còn vë bäng quäng cáo tuÒng hát. ñó là 
nh»ng tÃm bäng nhÕ d¿ng trÜ§c råp cho thÃy gánh hát có 
nhiŠu tuÒng. Bäng vë cô Công chúa xinh ÇËp, không cÀn 
giÓng vai nào trong tuÒng, có khi là hai hiŒp sï Çánh gÜÖm... 
phía trên vi‰t rõ ràng tên tuÒng hát, Ç‹  m‡i sáng hai bäng 
nÀy ÇÜ®c treo hai bên chi‰c xe lôi Çåp chåy vòng vòng 
quanh ch® quÆn Ç‹ loan tin vª tuÒng së diÍn Çêm nay. Trên 
xe có hai ÇÙa bé ngÒi Çánh trÓng và gõ phèng la. Ti‰ng 
trÓng giøc thúc, ti‰ng phèng la dÒn dÆp, bäng vë màu mè, 
rÒi tØng n¡m giÃy "rÒ ram" (programe) in s¤n sÖ lÜ®c vª 
tuÒng ÇÜ®c ÇÙa bé trên xe lôi ném xuÓng ÇÜ©ng cho... b†n 
con nít chåy theo tha hÒ giành gi¿t lÜ®m. HÃp dÅn l¡m. 
Thiên hå cÙ tÜªng cu¶c sÓng Çào kép hát huy hoàng, h† 
Çâu bi‰t ngoài ông bÀu gánh, anh kép, chÎ Çào chánh là có 
lãnh tiŠn ÇÀy Çû, ch§ hång kép thÜ©ng cÛng nhÜ cÆu chài, 
cÆu quí phäi lãnh "tiŠn cº" rÃt èo u¶t, mà sÓng qua ngày. 

- TiŠn cº là tiŠn gì hä ông ngoåi? 
- ñó là tiŠn phát hàng Çêm cho m†i ngÜ©i. ñào kép gánh 

hát không lãnh tiŠn lÜÖng tháng hay lÜÖng tuÀn mà lãnh tiŠn 
m‡i Çêm. Các gánh hát lúc Çó ÇŠu phát nhÜ vÆy. Vì phát 
tiŠn theo "r© x‰t" (recette: tiŠn thâu nh© bán vé Çêm Çó) nên 
tiŠn lÜÖng không bao gi© cÓ ÇÎnh. ñêm nào khán giä ÇÀy 
råp, h† vÅn chÜa ÇÜ®c phát Çû vì ông bÀu gánh nåi c§ phäi 
trä n® nh»ng Çêm vØa qua... còn n‰u Çêm Çó bÎ ‰ nhŒ, ít 
khán giä, thì coi nhÜ Çào kép së còn lãnh có "Ç© mi" ho¥c 
"on ca" thôi. Cháu bi‰t "Ç© mi, on ca" là gì không? ñó là chÌ 
ÇÜ®c lãnh phân nºa ho¥c m¶t phÀn tÜ lÜÖng thôi... T¶i 
nghiŒp ki‰p cÀm ca, h† sÓng b¢ng tiŠn tØng ngày thì làm 
sao có dÜ?  Ngay cä các diÍn viên giÕi, Çào chánh, n‰u h† 
bi‰t cÀn kiŒm lo xa thì thôi, n‰u h† say mê bi-da, c© båc 
ho¥c hút xách thì cÛng h‰t tiŠn nói chi Ç‰n nh»ng hång Çào 
kép thÜ©ng, các cÆu chài, cÆu quí... 

Chú ba Tam nhìn khói trÀm nhË tÕa, thª dài. Bé MÏ An 
hÕi nhÕ: 

- Còn ngoåi thì sao? Ngoåi có... khá không? 
Chú sºa cÆp ki‰ng lão nhÜ Ç‹ che giÃu hai khóe s¡p 

trào nÜ§c m¡t, trä l©i nhË nhàng: 
- Ông ngoåi cÛng sÓng qua ngày nhÜ m†i ngÜ©i thôi. 

ñÜ®c khá hÖn tí là nh© ông không mê c© båc, không hút 
thuÓc, không uÓng rÜ®u...  

- Sao ông không làm nghŠ khác? 
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- ñã  nói tåi ông n‹ bån bè và say mê cu¶c sÓng rày Çây 
mai Çó nên cÙ Çeo Çu°i n‰p sÓng nÀy. à quên nói cho cháu 
bi‰t là lúc Çó vì ÇÜ©ng giao thông bÎ chi‰n tranh tàn phá và 
các Çoàn hát nhÕ không Çû tài nghŒ Ç‹ vŠ diÍn tåi các råp ª 
thû Çô, chÌ lÜu diÍn theo các quÆn làng xa xôi nên gánh hát 
nào cÛng xê dÎch b¢ng chi‰c ghe chài l§n cûa ông BÀu 
gánh. Ông BÀu, kép chánh, Çào thÜ®ng hång có lÜÖng tiŠn 
ÇÀy Çû nên Çi b¢ng xe hÖi nhà, ngû khách sån, còn Çào kép, 
lao công, cÆu chài, cÆu quí chui rúc Çùm b†c nhau trên 
chi‰c ghe chài Çó. CÖm æn Çã có chÎ t°ng khÆu nÃu nÜ§ng 
æn chung khÕi lo, chÌ ch© tiŠn cº m‡i Çêm Ç‹ xài, nên anh 
chÎ nào có nhiŠu con nhÕ thì... nheo nhóc l¡m. Ông ngoåi 
lúc Çó có mua ÇÜ®c chi‰c ghe cui có mui, Ç‹ ª riêng. M‡i khi 
ghe hát xê dÎch, ông cÙ c¶t ghe ông theo chi‰c ghe chài là 
xong. Có vài gia Çình kép hát cÛng s¡m ghe nhÜ vÆy nên 
m‡i khi ghe hát xê dÎch, Çåi diŒn cûa bÀu thÜ©ng cho tàu 
giòng chi‰c ghe chài. Th‰ là chi‰c tàu thûy kéo ghe chài låi 
có thêm mÃy chi‰c ghe cui nho nhÕ, mui lá, c¶t dài theo 
sau, coi ng¶ h‰t sÙc. Lúc bÃy gi©, hình änh nÀy quen thu¶c 
v§i bà con vùng quê l¡m Çó. 

Cu¶c Ç©i n°i trôi không bi‰t tÜÖng lai. Gåo cÖm có t°ng 
khÆu mua trên ch® vŠ nÃu æn chung, nÜ§c uÓng có cä m¶t 
dòng sông mênh mông. Cu¶c Ç©i "gåo ch® nÜ§c sông" là 
vÆy. Ông theo bån bè cÓ cäi ti‰n cho Çoàn hát thêm sáng, 
thêm tÜÖi, nhÜng không sÓng n°i, gánh hát phäi rã. ñào kép 
ki‰m gánh hát khác gia nhÆp. Bån ông h‰t vÓn li‰ng, vŠ làm 
rÅy. Lúc Çó có m¶t công tº con nhà giàu ÇÙng ra lÆp gánh, 
bi‰t tên ông nên Ç‰n m©i. Ông n‹ tình cÛng nhÜ máu giang 
hÒ còn thúc giøc, ông låi ÇÀu quân cho gánh m§i.   

Gánh nÀy cäi ti‰n nghŠ nghiŒp, pha tr¶n tuÒng xã h¶i, 
Çào kép æn m¥c theo th©i trang, tuÒng phiêu lÜu có cänh 
rØng xanh, có cô sÖn n» v.v... Ông låi phäi bao giàn, nghïa 
là vë hoài không h‰t các loåi phong cänh m§i cho kÎp tuÒng 
sáng tác. Nói vë m§i là vë chÒng lên phong cänh cÛ ch§ 
không phäi Çóng thêm sÜ©n, thêm khung m§i... Vì n‰u nhiŠu 
khung quá, các bån lao công làm sao thu d†n, xê dÎch cho 
n°i? ChÌ ti‰c sáng ki‰n cûa ông bÀu trÈ nÀy khá l¡m, nhÜng 
tài nghŒ cûa Çào kép cûa gánh không ÇÎch n°i v§i các Çåi 
ban có nhiŠu gi†ng ca quá hay mà khán giä th©i bÃy gi© say 
mê bài v†ng c°. Låi có gánh có nhiŠu tiŠn mua y trang ÇËp 
tØ bên HÒng Kông Ç‹ hát theo lÓi HÒ Quäng v§i nh»ng vª 
tuÒng Phøng Nghi ñình, Huê Dung ñåo, ThÃt Thû Hå Bì... 
trích trong truyŒn bÃt hû Tam QuÓc. Có gánh chuyên vŠ võ 
hiŒp lai cæng có Çánh boa-nha (dao gæm), có Çoàn hát 
tuÒng PhÆt Thích Ca, Quan Âm ThÎ Kính... VÆy nên các Çåi 
ban có khä næng lÅy lØng càng hÓt thêm tiŠn tåi thû Çô và 
các thÎ xã, t¶i nghiŒp các Çoàn hát hång thÜ©ng thÜ©ng phäi 
Çành quanh quÄn theo ch® quÆn, ch® làng. Có nh»ng danh 
tØ mà gi§i cÀm ca nghèo thÜ©ng Çùa nhau khi ÇÜ®c hÕi: 

- ñêm nay hát th‰ nào, anh? 
- Mèn Öi! Anh chÜa thÃy sao? Anh Ba Thiên xách dù Ç‰n 

"mua giàn" kìa. Ho¥c "ngày mai húp cháo"! 
Chú ba nhìn bé MÏ An Çang ngÖ ngác chÜa hi‹u, chú 

giäi thích: Cháu bi‰t mua giàn là gì không? ñêm nào gánh 
hát ÇÜ®c mua giàn là chuyŒn mØng vì có m¶t ông chû ch® 
ho¥c ông nhà giàu nào Çó mua tr†n Çêm hát Ç‹ bán låi, l©i 
æn l‡ chÎu, thì Çào kép khÕi lo vì Çã ÇÜ®c bäo Çäm bán h‰t 
vé, dï nhiên là giá phäi rÈ hÖn thÜ©ng lŒ. NhÜng khi nói: 
"Anh ba Thiên xách dù Ç‰n mua giàn" là ám chÌ tr©i s¡p 
mÜa to, gió l§n, Çêm nay. Anh ba Thiên nghïa là Ông Tr©i, 
còn xách dù là chuy‹n mÜa Çó cháu Öi.  

MÏ An hÕi: 
 
 

- Còn nói æn cháo là ngon rÒi. Vì ông nói Çêm Çêm 
quanh råp hát có bán cháo gà, cháo cá. VÆy là sÜ§ng quá. 

Chú ba Tam vò ÇÀu cháu gái, cÜ©i: 
- Không phäi vÆy, cháu Öi! Nói "húp cháo" là bi‰t Çêm 

nay bán rÃt ít vé, không Çû r©-x‰t, vÆy không Çû tiŠn lÜÖng, 
tiŠn ch® ngày mai, chÎ t°ng khÆu së cho húp cháo tr¡ng... Ç« 
Çói Çó. 

ThÃy bé MÏ An  tÕ vÈ thÜÖng cäm nghŒ sï, chú  nói: 
- Thôi ÇØng k‹ chuyŒn buÒn n»a, Ç‹ ông k‹ chuyŒn vui 

cûa Ç©i "gåo ch®, nÜ§c sông" cho cháu nghe. 
Bé MÏ An v‡ tay reo: 
-Phäi Çó, ngoåi k‹ Çi. 
- DÜ§i ánh Çèn sân khÃu có l¡m chuyŒn vui buÒn tình 

cäm nên ngÜ©i nào Çã trót theo nghiŒp nÀy, khó quên nó. 
Và sau bÙc màn nhung låi có nhiŠu lÀn cÜ©i ra nÜ§c m¡t. 
Ông là h†a sï nên Ç‰n gi© hát, ông không có viŒc gì làm, Çôi 
khi ông ti‰p ông Çåo diÍn cÀm vª tuÒng ÇÙng sau cánh gà 
Ç‹ nh¡c l§p cho Çào kép. Có m¶t Çêm, trong vª tuÒng xã 
h¶i, anh kép chánh Çóng vai công tº có b¶ râu mép. Râu 
mép có bæng keo phía sau Ç‹ dán lên mép. Sau màn ÇÀu, 
nghÌ xä hÖi, anh ta g« b¶ râu mép ra Ç‹ lên gh‰ ÇÄu tåi bàn 
phÃn cûa änh Ç‹ ra sau råp æn cháo gà. Cô Çào chánh Çóng 
vai ngÜ©i tình låi s§n sác nhè ngÒi lên gh‰ Çó nên b¶ râu 
mép cûa anh ta dính vào Çít cûa chÎ Çào. Lúc màn hai kéo 
lên, anh kép chåy ra Çón mØng ngÜ©i ÇËp vØa quen tåi công 
viên. Khi ra sân khÃu, nói vài l©i v§i ngÜ©i ÇËp, anh m§i cäm 
thÃy cái mép cûa mình sao mát mÈ? Nh§ tr¿c b¶ râu chÜa 
g¡n vào, anh ta sÜ®ng trân chÜa bi‰t làm sao, nên lÃy khæn 
tay làm b¶ che miŒng, tìm cách Ç‹ bÜ§c vô lÃy b¶ râu g¡n 
lên. Cô Çào chánh ÇÙng nói tÌ tê hoài mà không thÃy ngÜ©i 
yêu trä l©i? cô ta hÕi: "Sao em nói hoài, anh không trä l©i" 
Anh kép chánh tay vÅn che miŒng, nói: "Tåi anh Çang... Çau 
ræng. Em ch© anh vô uÓng... thuÓc nghen". VÆy là anh chåy 
vô gh‰, nào dè tìm tá hÕa không thÃy b¶ râu. Lúc Çó ông 
ngoåi thÃy tà áo sau cûa cô Çào, nÖi mông Çít Çang dính tòn 
ten b¶ râu kia, ông chÜa bi‰t làm sao g†i cô Çào låi gÀn Ç‹ 
lÃy, ông chÌ cho anh kép chánh. Anh ta thÃy cô Çào ÇÙng 
sÜ®ng trân ngoài sân khu nên lanh š bÜ§c ra, m¶t tay vÅn 
che miŒng b¢ng cái khæn. Anh bÜ§c Ç‰n bên ngÜ©i ÇËp làm 
ra vÈ âu y‰m, vuÓt lÜng cô ta Ç‹ bóc b¶ râu mép dính nÖi 
mông. Cô Çào không ng© có cänh vuÓt ve kÿ cøc nhÜ vÆy, 
bÜ§c lui giÆn h©n: 

- Anh làm gì vÆy? Không tôn tr†ng tôi nên... nham nhª 
hä? 

Anh ta quay m¥t phía sau, giä b¶ ho vài ti‰ng rÒi v¶i 
vàng dán b¶ râu lên mép. Khi quay trª låi Çã thÃy cô Çào 
ngoe ngoäy bÕ vô buÒng m¶t nÜ§c. Bà con khán giä thÃy 
diÍn khác v§i vª tuÒng nhÜng h† Çâu thÃy chuyŒn trái ngang 
kia, nên cÙ thoäi mái cÜ©i rÀn rÀn... 

Bé MÏ An bò ra sàn nhà, cÜ©i chäy nÜ§c m¡t... 
Chú ba Tam cÛng cÜ©i rÒi k‹ ti‰p: 
- Trong vª tuÒng ki‰m hiŒp, khi m¶t hiŒp sï phi thân thì 

anh nÀy phäi Çeo s¤n s®i dây nÎch b¢ng da rÃt ch¡c. Dây 
nÎch có cái khoen s¡t sau lÜng. Cái khoen nÀy së ÇÜ®c 
ngÜ©i ÇÙng sau cánh gà móc vào s®i dây. Khi anh hiŒp sï 
giä b¶ muÓn phi thân, anh phäi xê låi gÀn phía cánh gà, Ç‹ 
móc vô. ñ‰n l§p nÀy, phía cánh gà ÇÓi diŒn có hai bån trÈ 
ch¿c s¤n. Khi thÃy Çã móc vào khoen lÜng anh hiŒp sï xong 
thì v¶i vàng kéo dây Ç‹ anh hiŒp sï bay qua. S®i dây choàng 
qua cái rÕ rÈ trên trÀn nhà Ç‹ hai anh trai trÈ kéo lên dÍ 
dàng. Anh hiŒp sï chÌ cÀn giä b¶ nhÜ Çang bay trên cao là 
quá hay rÒi. ñóng vai bay, anh hiŒp sï mang s¤n dây nÎch có 
khoen Çó, nhÜng Çêm nay anh ta quên, th‰ nên khi anh ta 
hét v§i tên ÇÎch bÕ chåy: 
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- "A, mi chåy Çâu cho thoát. Ta së phi thân theo mi 
Çây..." 

VØa nói, anh vØa thøt lui Ç‰n cánh gà Ç‹ ch© móc vào 
dây và bên kia kéo lên. Nào dè Çêm nay anh quên mang 
dây nÎch, anh chàng sau cánh gà không bi‰t làm sao, kéo 
áo anh hiŒp sï hÕi nhÕ: "Dây nÎch Çâu? ChÜa mang". Anh 
hiŒp sï lanh trí, ra dÃu cho ngÜ©i sau cánh gà ÇÜa anh s®i 
dây nÎch, miŒng thì nói v§i theo kÈ ÇÎch: "ñÜ®c, ta cho mi 
chåy trÜ§c. ñ‹ ta... sºa låi s®i dây nÎch... Ta së phi thân 
sau!". 

CÛng may, anh lÃy dây nÎch phía trong có ngÜ©i vØa ÇÜa 
Ç‹ mang vô, làm nhÜ ngon lành chÃp cho kÈ ÇÎch chåy xa, 
còn mình cÙ tØ tØ...  sºa dây nÎch. 

Bé MÏ An cÜ©i chäy nÜ§c m¡t. Nó nói: 
- ChuyŒn Çào kép ch¡c nhiŠu l¡m, còn ông ngoåi có... 

chuyŒn gì không? 
Chú Ba Tam nheo m¡t nhìn cháu: 
- Có ch§. NhÜng mà ông là h†a sï cûa gánh hát Çâu có 

kš tên nên Çâu ai bi‰t. Vä låi lúc xÜa, khán giä chÌ bi‰t tôn 
sùng nghŒ sï Çào kép ca hay, diÍn giÕi thôi. H† Çâu bi‰t Ç‰n 
nh»ng cänh trí có hay, có ÇËp, Çúng v§i l§p lang, thì  vª 
tuÒng m§i có š nghïa hÖn. Ngày nay, b¡t chÜ§c theo Âu 
Tây, soån giä, thÀy tuÒng (Çåo diÍn) và ngÜ©i thi‰t k‰ mÏ 
thuÆt mà ngày trÜ§c là h†a sï nhÜ ông ngoåi Çó, ÇÜ®c ÇÜa 
lên chÜÖng trình gi§i thiŒu Çàng hoàng. TrÜ§c kia chû gánh 
Çâu có gi§i thiŒu nên bà con khán giä Çâu bi‰t mà Ç‹ š t§i. 
Có lúc ông ngoåi ÇÜ®c nghe bà con nói v§i nhau: "Chà 
phong cänh vë giÓng quá há". Ho¥c h† phê bình: "Gánh hát 
nÀy có phong cänh sÖn thûy ÇËp và sáng sûa hÖn gánh A, 
gánh B..." v.v... H† chÌ khen vÆy thôi ch§ nào Çâu bi‰t anh 
h†a sï cÛng phäi moi óc, khom lÜng, bò lên väi bÓ mÃy ngày 
liŠn m§i có ÇÜ®c tÃm phông vØa š m†i ngÜ©i? H†a sï gánh 
hát làm ÇËp, làm sáng sân khÃu cÛng nhÜ các bån kÏ thuÆt 
khác lo vŠ ÇiŒn, vŠ âm thanh, ánh sáng... chÜa bao gi© tên 
tu°i ÇÜ®c nh¡c t§i trên báo chí hay trên giÃy quäng cáo nhÕ 
räi theo ÇÜ©ng...  

Bé MÏ An bùi ngùi nghe ngoåi nói, nó th¡c m¡c: 
- VÆy ông không ÇÜ®c nêu danh thì dÀu có ... trøc tr¥c 

cÛng Çâu ai thÃy, ai bi‰t ông mà cÜ©i ? 
Chú ba cÜ©i: 
- H† không cÜ©i ông vì không bi‰t tên ông nhÜng h† cÜ©i 

anh h†a sï thì là ông ch§ gì. Hì... hì... Còn nh§ lúc gánh hát 
Çang sÓng èo u¶t vì hát không Çû tiŠn cº. Ông bÀu cÛng 
nhÜ thÀy tuÒng lo l¡ng tuÒng tích sao cho h®p v§i š thích 
cûa khán giä vùng quê. Bà con ª vùng xa nghe ÇÒn các Çåi 
ban có tuÒng phiêu lÜu, tuÒng ÇÜ©ng rØng... nên h† mong 
gánh hát loåi tuÒng nÀy. Ông bÀu bèn triŒu tÆp Çào kép 
phân vai Ç‹ hát cÜÖng m¶t tuÒng phiêu lÜu ª rØng xanh, có 
tình cô sÖn n», nên tÓi Çêm Çó, trÜ§c khi vãn hát thì có màn 
gi§i thiŒu tuÒng hát Çêm sau. Lúc Çó ông ngÒi phía sau råp 
hát, trÜ§c m¥t tÃm bäng Çen Ç‹ ch© ông bÀu gi§i thiŒu xong 
thì vi‰t tên tuÒng Çó vào. Bäng nÀy së d¿ng trÜ§c råp Ç‹ 
nh¡c khán giä. 

TrÜ§c kia, lúc có tiŠn rûng rÌnh, Çêm Çêm ông ngÒi bên 
gánh cháo gà vØa æn vØa nhìn thiên hå qua låi. Lúc sau nÀy 
chÌ lãnh tiŠn on-ca nên Çâu lè phè nhâm nhi cháo gà n»a. 
Có Çêm ông Çói bøng chÌ æn n¡m xôi, ngÒi ch© ông bÀu gi§i 
thiŒu Ç‹ ông vi‰t vô bäng. Mu‡i c¡n, buÒn ngû, æn n¡m 
xôi... ông muÓn ngû gøc thì th¢ng bé liên låc cûa gánh hát 
chåy ra nói: "Bác ba, vi‰t Çi, tên vª tuÒng ngày mai là Chúa 
ñäo gi»a RØng Xanh". CÙ th‰, ông vi‰t lên bäng Çen, sáng 
mai låi Çem lên xe lôi chåy vòng thÎ xã HÒng Ng¿ Ç‹ quäng 
cáo. 

Không ai Ç‹ š có sai ch‡ nào nhÜng chiŠu hôm Çó Çám 
h†c trò nhÕ ÇÙng trÜ§c cºa råp cÜ©i nói bô bô: 

- Ng¶ quá hén. Tåi sao chúa Çäo mà ª rØng xanh. 
Cä b†n cÜ©i rÀn rÀn. Có th¢ng nói: 
- Hay là gi»a rØng có cái Çäo nhÕ... thì có chúa Çäo ch§ 

sao mÆy... 
Ông nghe mà xÄu mình. Ông Çã vi‰t trÆt ? Hay th¢ng bé 

nói sai ? Ông vô hÕi Çào kép. Té ra là "Chúa Ç¶ng gi»a rØng 
xanh". RÀy th¢ng nhÕ chæng? Bi‰t Çâu nó nói Çúng mà ông 
Çang buÒn ngû nên nghe l¶n? Ông âm thÀm chÎu l‡i vì mình 
là ngÜ©i l§n, có s¿ suy xét, lúc vi‰t phäi bi‰t suy nghï ch§... 
H†a sï thi‰t k‰ mÏ thuÆt lúc Çó c¿c l¡m. NhÜ cänh rØng xanh 
muÓn cho sinh Ç¶ng thì bu°i sáng Çi lÜ®m m¶t thúng lá khô 
Ç‹ tÓi Çó m¶t ÇÙa bé leo lên ngÒi trên cao r¡c m¶t lÀn vài lá 
cho ra vÈ lá cây rØng Çang røng. Khán giä thÃy lá rÖi bay 
bay, h† cäm thÃy nhÜ Çang ª gi»a rØng. Còn ngày nay, cäi 
lÜÖng không diÍn trong råp, trên sân khÃu n»a vì thiên hå có 
máy truyŠn hình, có vi-Çê-ô (vidéo) nên phong trào thâu vª 
tuÒng lên vi-Çê-ô Ç‹ Ça sÓ khán giä mê cäi lÜÖng mua vŠ, cÙ 
ngÒi trong nhà mà coi, khÕi cänh chen lÃn mua vé rÒi ngÒi 
trong råp hát nóng n¿c. 

Bà con thiên hå coi cäi lÜÖng b¢ng phim låi thích thú hÖn 
vì phim quay tåi ngoåi cänh rÃt sÓng th¿c. N‰u cÀn cung 
ÇiŒn vua chúa, Çoàn quay phim tìm m¶t góc cånh nào cûa 
ngôi chùa c°, ho¥c ngôi Çình xÜa có c¶t g‡ to sÖn ÇÕ, có 
mái ngói cong. Ngày trÜ§c diÍn xuÃt l§p ngÜ©i v® ch© chÒng 
Çi Çánh gi¥c ngoài biên cÜÖng thì ông phäi vë núi non, nhà 
cºa... ngày nay cänh ch© chÒng trong chuyŒn Hòn V†ng 
Phu thì Çoàn quay phim ra bãi bi‹n có núi Çá, b© sông v.v... 
Ç‹ quay Çào kép diÍn xuÃt. N‰u diÍn tuÒng xã h¶i thì mÜ®n 
nhà quen giàu có, Çû cä sa-lông phòng khách, có sân trÒng 
hoa ki‹ng xinh tÜÖi v§i cºa s¡t, bæng Çá sang tr†ng. N‰u 
cänh nhà ông bá h¶ thì mÜ®n nhà giàu có tû cÄn, bàn th©... 
Ngày trÜ§c làm sao có ÇÜ®c nhÜ vÆy ? Bây gi© kÏ thuÆt ti‰n 
b¶, có Çû døng cø, màu mè, ví nhÜ cänh vÜ©n cây trái chôm 
chôm, g¥p mùa trái chôm chôm còn xanh mà muÓn có cänh 
trái chín ÇÕ, thì chÌ mua sÖn ÇÕ trong h¶p vŠ xÎt lên nh»ng 
chùm nào cÀn trái chín Ç‹ quay phim, khi xem, khán giä së 
thèm æn chùm chôm chôm chín ÇÕ ngon lành kia... 

Nói Ç‰n Çây, chú ba Tam ngØng låi uÓng trà. Chú nhiŒt 
tình k‹ chuyŒn cho cháu nghe vì chú nhÜ Çang sÓng låi th©i 
Çó. Bé MÏ An nhÜ hi‹u lòng ông ngoåi, nó nói nho nhÕ: 

- Cháu bi‰t rÒi. Ông ngoåi thích Ç©i nghŒ sï giang hÒ 
ngày trÜ§c nên bây gi© qua Çây, ông ngoåi vë tranh sÖn 
thûy Ç‹ m‡i ngày ông ngÒi nhìn mà nh§ låi, phäi không nè ? 

- ñúng m¶t phÀn thôi. Vì ông ngoåi r©i xa Ç©i "gåo ch® 
nÜ§c sông" Çó cÛng lâu rÒi. TØ ngày ông Çi ngang ch® MÏ 
An HÜng g¥p bà ngoåi cháu, ông cÜ§i v®, ông ÇÜa bà ngoåi 
cháu vŠ Sài Gòn, sau Çó ÇÈ má cháu Ç¥t tên HÜng, Ç‰n khi 
ÇÈ cháu, Ç¥t tên MÏ An Ç‹ nh§ quê bà ngoåi cháu Çó. Sang 
xÙ ngÜ©i, mà låi g¥p xÙ có tuy‰t tr¡ng sáu tháng, không 
trÒng ÇÜ®c loåi cây gì cûa quê nhà, ông nh§ quê l¡m, ông 
låi s® các cháu không bi‰t cây xoài, cây mít ra sao? Không 
bi‰t mùi thÖm cûa bông cau, bông bÜªi th‰ nào ? M‡i khi 
các cháu nghe hát: "Cu kêu ba ti‰ng cu kêu. Trông mau Ç‰n 
T‰t d¿ng nêu æn chè..." cháu Çâu bi‰t con chim cu cÜ©m có 
chÃm tr¡ng ª c° ÇÆu trên bøi tre kêu ti‰ng cúc cu th‰ nào 
mà Çã ÇÜ®c bà con nông dân mình ví von trong câu ca dao 
Çó ? Còn nhiŠu thÙ Ç‹ bi‰t vŠ quê hÜÖng thân yêu ta l¡m. 
Ông chÌ bi‰t vë låi cänh sÖn thûy ngày xÜa v§i mái tranh, bøi 
chuÓi có b© tre bóng mát nhÜng ông không tài nào vë ÇÜ®c 
ti‰ng chim kêu cÛng nhÜ ông không vë n°i ti‰ng gió xào xåc 
mát rÜ®i làm røng lá tre bay bay...• 
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TÜªng niŒm 

Ni SÜ Trí Häi 
 

Nhân mùa gi‡ ÇÀu næm cûa Ni SÜ 
 

 

 

 

 

 

 

 

� Hoàng ThÎ Doãn 
 
 

ôi v§i Ni SÜ không cùng chung m¶t l§p nhÜng låi 
chung m¶t trÜ©ng. Thành phÓ Hu‰ chÌ l§n b¢ng bàn 

tay nên dù không quen cÛng thành quen, chuyŒn l§n 
chuyŒn nhÕ gì cûa nhau rÒi dÀn dà cÛng bi‰t cä, nhÃt là Ni 
SÜ låi là m¶t ngÜ©i h†c trò giÕi n»a. 

Thuª Ãy Ni SÜ là m¶t n» sinh ñÒng Khánh áo tr¡ng tóc 
thŠ, m¡t sáng, da Çã tr¡ng mà má låi luôn luôn ºng hÒng 
xinh x¡n vô cùng, nên Tôn N» H› KhÜÖng Çã làm t¥ng Ni SÜ 
mÃy câu thÖ nhÜ sau: 

 
Chi‰c nón nghiêng vành, b© vai tóc xõa 
Dáng yêu kiŠu hiŒn rõ nét ngây thÖ 
ñËp làm sao Çôi má hây hây 
ThÜÖng bi‰t mÃy làn môi ÇÕ th¡m! 
 
Tuy vÆy Çã là h†c trò thì Ni SÜ cÛng không làm sao thoát 

ÇÜ®c s¿ tinh nghÎch quÃy phá ch£ng thua gì con trai. M¶t 
hôm trong gi© Anh væn, ThÀy Tôn ThÃt Hanh (Çã mÃt tháng 
2.2004 tåi Montréal, Canada) Çang giäng bài, b‡ng ti‰ng ve 
kêu inh Õi vang trong l§p làm các bån cùng nhau cÜ©i ré lên. 
ThÀy bäo trò nào Çem ve vào l§p thì ÇÙng dÆy và Ni SÜ Çã 
ÇÙng lên nhÆn t¶i. Sau này Ni SÜ ghi låi k› niŒm vui Çó qua 
bài thÖ: 

 
ThÀy dåy con Anh væn 
MÃy næm trÜ©ng ñÒng Khánh 
Phong cách ThÀy nho nhã 
Ki‰n thÙc ThÀy uyên thâm 
 
ThÀy phê con h†c giÕi 
NhÜng nghÎch nhÜ con trai 
Vào l§p Üa quÆy phá 
Làm chia trí m†i ngÜ©i 
 
M¶t lÀn kia vào l§p 
Mang theo chú ve sÀu 
Con giÃu kÏ trong c¥p 
T§i gi© nó kêu rân 
 
Cä l§p n°i cÜ©i Àm 

ThÀy phåt con ÇÙng lên 
Nói ÇÜ®c ve ti‰ng Anh 
ThÀy m§i cho ngÒi xuÓng 
 
Con gãi ÇÀu lúng túng 
ThÀy bäo con lên bäng 
Vi‰t ch» Cicada 
RÒi cho con vŠ ch‡ 
 
Ni SÜ giÕi sinh ng» tØ hÒi còn Çi h†c, nh»ng bu°i trÜa ª 

låi l§p ôn bài ai cÛng ngåc nhiên thÃy Ni SÜ h†c t¿ Çi‹n, 
nghïa cûa nh»ng ch» thÆt khó Ni SÜ ÇŠu bi‰t, bån bè t¥ng Ni 
SÜ biŒt danh là "CuÓn T¿ ñi‹n sÓng". 

Sau khi ÇÆu Tú Tài, Ni SÜ h†c ñåi H†c SÜ Phåm ban 
Anh væn rÒi ra dåy tåi trÜ©ng Trung H†c Phan Chu Trinh, ñà 
N¤ng. Sau Çó Çi du h†c ª MÏ vŠ ngành thÜ viŒn, trong th©i 
gian này Ni SÜ ki‰m thêm tiŠn sinh sÓng b¢ng cách Ç†c 
sách cho các bà MÏ cao niên vì gi†ng phát âm rõ ràng và 
trong trÈo. Khi trª vŠ nÜ§c Ni SÜ vào làm Quän thû ThÜ viŒn 
tåi ñåi H†c Vån Hånh mà ViŒn TrÜªng là Hòa ThÜ®ng Thích 
Minh Châu và quy‰t nuôi š ÇÎnh xuÃt gia. 

ThiŠn viŒn Vån Hånh ÇÜ©ng NguyÍn KiŒm tåi Sàigòn là 
m¶t tòa nhà uy nghi to l§n. Bên cånh ThiŠn viŒn có m¶t con 
hÈm nhÕ dÅn Ç‰n m¶t ngôi chùa khiêm tÓn ÇÜ®c g†i là TÎnh 
ThÃt cûa các Tÿ Kheo Ni, Çó là nÖi Ni SÜ Çã gªi thân mình 
vào cºa PhÆt và xä thân trong nh»ng công tác xã h¶i không 
bi‰t mŒt mÕi. 

Ni SÜ rÃt có hi‰u v§i t° tiên, có tình v§i bà con h† hàng. 
Có dÎp là ghé thæm vi‰ng nh»ng vÎ già nua Çau y‰u, Ni SÜ 
thÜ©ng Çem Ç‰n cho h† s¿ dÎu dàng thân mÆt, chÎu khó ngÒi 
h¢ng gi© nghe nh»ng l©i tâm s¿ làm cho h† cäm thÃy Ãm 
cúng và b§t cô ÇÖn 

Ni SÜ Çã không quän n¡ng mÜa, bão løt, không ngåi 
ÇÜ©ng sá xa xuôi vào tÆn các xóm quê nghèo lÀy l¶i, Ç‰n 
tÆn nh»ng mänh ÇÃt tä tÖi hoang tàn sau cÖn bão løt Ç‹ giúp 
Ç« bi‰t bao ngÜ©i cÖ c¿c khôn cùng. Ni SÜ Çã Çem nø cÜ©i 
nhân ái cûa mình Ç‹ chia xÈ v§i bi‰t bao ngÜ©i không nhà 
cºa, xác xÖ Çói lånh sau thiên tai ª A LÜ§i, An Lai, Quäng 
ñiŠn (Hu‰); ñåi L¶c (Quäng Nam), TriŒu ñåi (Quäng TrÎ), 
rÒi ª Bù ñæng, Nghïa Trung, Bình PhÜ§c, Long An, Sóc 
Træng, Trà Vinh. 

Trên quê hÜÖng ViŒt Nam thân yêu, nÖi nào có thiên tai 
bÃt hånh là nÖi Çó có "ñoàn SÙ Giä TØ Bi" cûa Ni SÜ Ç‰n ûy 
låo, cÙu tr®, giúp Ç«. ñ‹ nÓi ti‰p hånh nguyŒn cûa m¶t vÎ 
ThÀy, Ni SÜ Çã Ç¥t tên Çoàn cÙu tr® giÓng tên ñoàn SÙ Giä 
TØ Bi cûa SÜ Bà Th‹ Quán ngày xÜa ª Nha Trang (1964). 
Ngoài ra Ni SÜ còn có chÜÖng trình bäo tr® h¢ng næm cho 
trÜ©ng MÅu Giáo bán trú nhÜ ª xã HÜÖng Quäng, xã HÜÖng 
L¶c; nuôi nÃng dåy ch», dåy nghŠ cho các trÈ em mÒ côi; 
thÜ©ng xuyên giúp Ç« ûy låo nh»ng bŒnh nhân ung bÜ§u, 
nh»ng ngÜ©i già y‰u, Çau Óm tàn tÆt, phong cùi, mù lòa 
v.v... ñoàn SÙ Giä TØ Bi cûa Ni SÜ còn Ç‰n nhiŠu nÖi xa xôi 
hÈo lánh Ç‹ giúp viŒc Ç¡p cÀu, Ç¡p gi‰ng nÜ§c. Ÿ nh»ng nÖi 
này, già trÈ l§n bé quanh næm phäi kh° sª vŠ nån thi‰u 
nÜ§c. H¢ng ngày quanh quÄn gi¥t t¡m, lÃy nÜ§c æn uÓng 
trong nh»ng ao tù Çøc ngÀu, hôi hám nh§p nhúa nên Çã 
mang vào mình bi‰t bao bÎnh tÆt nhÃt là nhiÍm trùng m¡t. 

Các PhÆt Tº, các nhà häo tâm trong nÜ§c cÛng nhÜ ª 
häi ngoåi Çã hÜªng Ùng, tích c¿c y‹m tr® các công tác xã 
h¶i tØ thiŒn cûa Ni SÜ trong suÓt mÃy chøc næm tr©i. 

T 
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Khi Çi cÙu tr® ª huyŒn Bù ñæng, Ni SÜ låi bÎ té chÃn 
thÜÖng c¶t sÓng lÀn thÙ hai (lÀn thÙ nhÃt té ª SuÓi Tiên, Nha 
Trang, c¶t sÓng Çã bÎ thÜÖng n¥ng) phäi n¢m liŒt giÜ©ng sáu 
tuÀn lÍ. Ni SÜ Çã bình thän trÜ§c cái ch‰t và không coi cái 
ch‰t là quan tr†ng nhÜ Ni SÜ Çã vi‰t trong "Lá ThÜ VÜ©n 
TuŒ": 

 
"Sau m¶t th©i gian n¢m dài trên giÜ©ng bÎnh, tÜªng là 

không bao gi© còn cÖ h¶i g¥p låi các bån dù chÌ là qua t© 
TuŒ Uy‹n m‡i ba tháng m¶t lÀn. Tôi Çã âm thÀm vui vÈ ngÕ 
l©i vïnh biŒt v§i tÃt cä, quä thÆt là vui vì bi‰t r¢ng dù có ra Çi, 
lòng không buÒn l¡m. 

Bây gi© có th‹ Çi ÇÙng ÇÜ®c, låi có th‹ ngÒi h¢ng gi© gõ 
máy, th¿c là m¶t ÇiŠu kÿ diŒu nhÜng tôi vÅn luôn luôn nghï 
mình còn phäi träi qua m¶t lÀn "nhÜ vÆy" n»a Ç‹ Çi Ç‰n cái 
ch‰t, cái "nhÜ vÆy" vŠ sau th‰ nào không cÀn bi‰t nhÜ t¿ 
nguyŒn luôn luôn g¡n bó v§i Pháp nghïa là v§i s¿ TØ bÕ, v§i 
Chánh Ki‰n vŠ Tánh Không và v§i tâm BÒ ñŠ. NgÜ©i Çã 
n‰m mùi vÎ cûa Pháp là Çã n‰m Ni‰t Bàn bÃt tº nên cái ch‰t 
cûa thân xác không còn quan tr†ng". 

 
Ni SÜ còn sáng tác nh»ng tÆp thÖ Ng†a bÎnh ca, Báo ân 

ca v§i l©i thÖ thanh thän nhË nhàng, ÇÀy PhÆt tính nhÜ bài 
"Nh¡n Nhû": 

 
Thân này nhÜ b†t nÜ§c 
Vô thÜ©ng là lë thÜ©ng 
ChÃm dÙt ngay m¶ng tÜªng 
S¿c tÌnh cÖn m¶ng trÜ©ng 
 
N‰u không bÎnh liŒt giÜ©ng 
Làm sao ng¶ sinh diŒt 
DiŒt sinh tØng hÖi thª 
H‰t sinh diŒt chân thÜ©ng 
 
Ch£ng thà sÓng m¶t ngày 
ThÃy ÇÜ®c lë sinh diŒt 
Còn hÖn sÓng træm næm 
Mê mÄn theo s¡c trÀn 
 
Hãy Ç‹ tâm v¡ng l¥ng 
Theo dõi hÖi ra vào 
ThÃm nhuÀn chân, diŒu, pháp 
Trong tØng m‡i t‰ bào 
 
Nh»ng cÓng hi‰n cûa Ni SÜ trong lãnh v¿c væn hóa, giáo 

døc, ho¢ng pháp và tØ thiŒn luôn luôn không ngØng nghÌ. 
Ngoài viŒc dành nhiŠu thì gi© cho phiên dÎch, biên soån, 
sáng tác thÖ và in sách, in Kinh giúp cho Tæng Ni, PhÆt Tº 
có thêm nhiŠu tài liŒu nghiên cÙu h†c tÆp, Ni SÜ còn ph° 
bi‰n giáo lš giäi thoát và tØ bi Ç‰n m†i tÀng l§p quÀn chúng. 
TÃt cä nh»ng viŒc làm cûa Ni SÜ Çã Ç‹ låi trong lòng PhÆt 
Tº ViŒt Nam s¿ ngÜ«ng m¶ và thÜÖng kính vô biên. 

 
Ni SÜ có vi‰t thÜ cho Ngài ñåt Lai Låt Ma Ç‹ xin m¶t tÃm 

hình. Không ng© Ngài Çã gªi cho mà còn có ch» kš n»a. 
Sau Çó Ni SÜ Çã dÎch m¶t tác phÄm cûa Ngài và nguyŒn chÌ 
uÓng nÜ§c thôi, không æn trong suÓt mÜ©i ngày Ç‹ dÎch cho 
xong. 

 

Ngoài ra Ni SÜ còn có m¶t niŠm mong Ü§c rÃt l§n là 
ÇÜ®c Çi thæm dÃu chân cûa ñÙc PhÆt. Khi bà con nghe Ni 
SÜ Çã có h¶ chi‰u, ai cÛng mØng vui chia xÈ, không ng© 
chuyŒn vui chÜa ÇÜ®c th¿c hiŒn thì Ni SÜ Çã ra Çi khi‰n m†i 
ngÜ©i bàng hoàng ngÄn ngÖ trÜ§c tin buÒn quá Ç¶t ng¶t 
này! 

V§i sÓ tiŠn cûa m¶t PhÆt Tº ª xa do lòng ngÜ«ng m¶ ÇÙc 
Ç¶ và lòng tØ bi cûa Ni SÜ mà cúng dÜ©ng, Ni SÜ Çã mua 
ÇÜ®c m¶t mänh ÇÃt ª HÓc Môn và Çã lÆp nên Chùa HÓc 
Môn ÇÖn sÖ, giän dÎ, thoáng mát. Ngày trÜ§c Ni SÜ hay vŠ 
Çây nghÌ ngÖi và làm viŒc; bây gi© m¶ phÀn cûa Ni SÜ ª bên 
trái con ÇÜ©ng dÅn vào chùa. BÙc chân dung hiŠn hòa, Çôn 
hÆu tåc trên Çá cÄm thåch Çen xám, Ni SÜ Çang mÌm cÜ©i 
chào Çón m†i ngÜ©i Ç‰n vi‰ng thæm m¶ phÀn. Cây cÕ xanh 
tÜÖi, nh»ng con vÆt b¢ng Çá xinh x¡n n¢m chen trong hoa lá 
nhÜ Çang quanh quÄn bên m¶ cûa Ni SÜ. DÜ§i bÙc chân 
dung n°i bÆt gi»a màu xanh cûa lá, ba Çóa sen tr¡ng muÓt, 
m¶t Çóa sen nª và hai Çóa sen hé; bên dÜ§i m‡i Çóa sen là 
m¶t hÛ cÓt: hÛ cÓt cûa Ni SÜ và cûa hai SÜ Cô TuŒ Nhã và 
TuŒ Phúc. 

 
Dù Ni SÜ Çã ra Çi, dù trên cõi Ç©i này Çã mÃt Çi m¶t 

ngÜ©i nhiŠu tài næng ÇÙc Ç¶, luôn luôn xä thân cho viŒc tØ 
thiŒn nhÜng Ni SÜ vÅn còn hiŒn h»u trong trái tim cûa bi‰t 
bao nhiêu ngÜ©i. Hình änh m¶t vÎ chân tu v§i trái tim BÒ Tát 
së mãi mãi không phai m© trong kš Ùc cûa nh»ng ngÜ©i dân 
ViŒt Nam bÃt hånh Çã tØng ÇÜ®c Ni SÜ cÙu kh°. Ni SÜ nhÜ 
m¶t Çóa hoa Ðu ñàm, hoa nª rÒi tàn nhÜng hÜÖng thÖm 
muôn Ç©i còn tÕa ngát. 

TØ Çây, chúng tôi vïnh viÍn mÃt Çi: 
- M¶t bÆc ThÀy kính m‰n, nhân ái, gÜÖng mÅu trong 

ñåo; 
- M¶t Ni SÜ toàn vËn xÙng Çáng ÇÜ®c PhÆt Tº ViŒt 

Nam t¿ hào; 
- M¶t tu sï PhÆt giáo xuÃt s¡c, giÕi ngoåi ng», giÕi 

vi‰t væn, dÎch sách, yêu thÖ; 
- M¶t ngÜ©i bån Çài các dÍ thÜÖng vui nghÎch có 

tâm hÒn nghŒ sï cùng h†c chung trÜ©ng ñÒng 
Khánh; và 

- M¶t ÇÒng nghiŒp Çåo ÇÙc, ÇÀy tài næng mà khiêm 
tÓn trong ngành SÜ Phåm. 

 
Cõi nhân sinh låi v¡ng thêm m¶t ngÜ©i tài hoa ÇÙc hånh 

và nhiŒt tâm phøc vø con ngÜ©i cùng ñåo Pháp. Bi‰t Çâu Ni 
SÜ Çang tiêu dao cùng træng sao vì Ni SÜ Çã tØng nói "vui 
mØng s¡p ÇÜ®c thoát ki‰p ngÜ©i" kia mà! 

 
M¶t vì sao Çã rÖi 
M¶t hoa ñàm Çã røng 
M¶t ngÜ©i em Çã khuÃt! 
Ho¢ng dÜÖng PhÆt Pháp, cÙu Ç¶ chúng sanh 
Tâm nguyŒn cûa em nºa chØng ÇÙt Çoån 
. . . . . 
K‹ tØ nay em Çi vào bÃt diŒt 
T§i Ni‰t Bàn hay vŠ cõi vô sanh? 
ThÜÖng thay cho ngÜ©i sÓng ª dÜÖng trÀn 
Thi‰u ÇuÓc tuŒ và thi‰u ngÜ©i hÜ§ng dÅn! 

 
(Trích bài "Khóc Em"  
cûa Bác sï Công T¢ng Tôn N» Phùng Mai) 

(Tháng 12.2004- München) 
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Dùng đòn tối độc mà không 
thắng hẳn phải thua 

� Lý Đại Nguyên  

ừ lâu, Việt cộng đã tung ra luận điệu tuyên truyền 
trong cán bộ, đảng viên, và dân chúng Việt Nam 
rằng: Hội Thánh Tin Lành là Tôn Giáo của Mỹ, các 

Mục Sư Tin Lành là CIA. Nên việc thẳng tay đàn áp các 
Giáo Hội Tin Lành không tuân phục nhà nước là hành 
động chống lại tay sai nguy hiểm của Mỹ. Mặc dù về mặt 
ngoại giao và kinh tế nhà nước Việt Nam rất cần đến Mỹ. 
Nhưng từ ngày Hoa Kỳ lấy vấn đề Tự Do Tôn Giáo làm 
nguyên tắc chỉ đạo cho chính sách ngoại giao của mình. 
Nhằm thực hiện Tân Chính Sách đối với các Quốc Gia 
khác, không chỉ là quan hệ ngoại giao giữa Chính Quyền 
với Chính Quyền như trong thời Chiến Tranh Lạnh, mà 
còn xây dựng quan hệ với Quốc Dân của các nước đó, 
qua vấn đề Tự Do Tôn Giáo, vốn là khởi điểm cho Tự Do 
Chính Trị và Dân Chủ Hóa một nước còn độc tài, lạc hậu. 
Để chống Tân Chính Sách Mỹ, Cộng Sản Việt Nam đã 
dùng đòn tối hiểm độc là thẳng tay đàn áp các Giáo Hội 
Tin Lành tại Việt Nam. Có thể nói rằng, đây là hành động 
cấm đạo, chẳng khác mấy với các cuộc cấm đạo Ky-tô 
của thời phong kiến xưa. Cũng ủi sập nhà thờ, ép dân bỏ 
đạo, bắt Mục Sư. Đẩy đồng bào Tây Nguyên phải nổi lên 
chống đối, để dùng súng đạn tiêu diệt. Nếu vì tình đồng 
đạo, Người Mỹ ra tay can thiệp, thì Việt cộng có cớ để kết 
án Mỹ là binh vực cho Tôn Giáo mình, chen vào nội tình 
Việt Nam, giống như thực dân Pháp trước kia. Nhưng 
phản ứng của Hoa Kỳ về việc Việt cộng đàn áp Tín Hữu 
Tin Lành rất chừng mực, cũng giống như Việt cộng đã 
đàn áp các tôn giáo khác tại Việt Nam. Mỹ không cho đại 
diện của mình tiếp xúc với những Mục Sư thường bị đe 
dọa, cấm đoán.  

Ngược lại Quốc Hội Mỹ ra Nghị Quyết hoan nghênh 
các vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, 
và lên án Việt cộng cấm cản, giam cầm các vị đó. Khi 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, ngày 
01.10.2003, chính thức kiện toàn tổ chức và công khai 
sinh hoạt tự do với tư cách một Tôn Giáo Dân Lập đầu 
tiên tại Việt Nam, rồi bị Việt cộng đàn áp, ngăn cấm, quản 
chế. Ngày 15.09.2004 Hoa Kỳ liệt kê Việt Nam vào danh 
sách những nước "cần quan tâm đặc biệt" về tự do tôn 
giáo. Ngày 21.11.2004, Đại sứ Mỹ tại Hà nội, Michael W. 
Marine chính thức thăm Đức Tăng Thống Thích Huyền 
Quang tại bệnh viện Bình Định. Cùng ngày, phái đoàn 
Ngoại Giáo Mỹ do Trợ Lý Bộ Trưởng đặc trách về Dân 
Chủ, Nhân Quyền. Lao Động, bà Elizabeth Dugan và 
Tổng Lãnh Sự Mỹ Saigon, Seth D. Winnick cùng phái 
đoàn đến gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng 
Viện Hóa Đạo GHPGVNTN đang bị quản chế tại Thanh 
Minh Thiền Viện Saigon. Ngay hôm sau, Công an Việt 
cộng ngăn cản phái đoàn Viện Hóa Đạo do Hòa Thượng 
Quảng Độ cầm đầu đi thăm bệnh Đức Tăng Thống Thích 
Huyền Quang. Ngày 16.12.2004, Bộ Ngoại Giao Mỹ quyết 
định cho Hà Nội thêm 90 ngày để cải thiện tình hình tự do 
tôn giáo ở trong nước. Ngày 05.01.2005, Đại Sứ Marine 
và Tổng Lãnh Sự Winnick chính thức gặp Hòa Thượng 
Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện để thảo luận 
trong 1 giờ. Xem vậy, Quốc Hội, Chính Phủ Hoa Kỳ đã 
chính thức nhìn nhận vấn đề sinh hoạt tự do công khai 
của Giáo Hội Phật Giáo Dân Lập là một sự thực đương 
nhiên, mà Việt cộng phải coi đó là một trong những đòi hỏi 
của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ở thời hạn 90 ngày. Như vậy 
Mỹ không vì tôn giáo của mình, mà vì Tự Do Tôn Giáo 
cho Việt Nam. Phật Giáo được đặt nặng trong chính sánh 
của Mỹ, vì Phật Giáo là của đại khối Dân Tộc Việt Nam, 
đang kiên trì bền bỉ vận động cho Tự Do Tôn Giáo của 

toàn dân Việt Nam.  
Chính nhờ cuộc đấu tranh kiên cường không thù hận 

của Phật Giáo Việt Nam Thống Nhât đã tạo thuận lợi cho 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam của đảng lập, cũng như các 
Giáo Hội Tôn Giáo khác được dễ thở. Chính nhờ công 
cuộc đấu tranh quyết liệt của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất, và thời hạn 90 ngày của Bộ Ngoại Giao Mỹ, 
mà Việt cộng mới chấp nhận cho Thầy Nhất Hạnh và phái 
đoàn Làng Mai về Việt Nam mở các khóa tu. Nhằm tạo cho 
giới trẻ tự tìm lại mình, đã và đang bị điều kiện hóa khắc 
nghiệt bởi chính sách khống chế nhồi sọ của Chủ Nghĩa Xã 
Hội. Nhưng âm mưu hiểm độc của Việt cộng là mượn cơ 
hội này để làm lu mờ vai trò Vận Động Tự Do Tôn Giáo 
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Cố tình gây 
nghi kỵ, chống đối giữa những người thờ Phật ở trong và 
ngoài nước. Nhưng với kinh nghiệm của các vị Lãnh Đạo 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hẳn nhiên 
không bao giờ bị rơi vào trò ma mãnh này của cộng sản.  

Còn nếu nhà nước vẫn giữ chủ trương muốn Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Dân Lập, hợp nhất với 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Đảng Lập thì đừng có hòng. 
Theo Đỗ Trung Hiếu, người được Lãnh Đạo Hà Nội ủy 
nhiệm vận động hợp nhất giữa Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất với Hội Phật Giáo Miền Bắc và Hội Phật 
Giáo Yêu Nước Miền Nam, để thành một giáo hội duy nhất, 
nhằm làm hậu thuẫn cho nhà nước. Nhưng rồi họ sợ 
những nhân sự trong hai tổ chức của họ bị lọt vào tay áo 
của Thượng Tọa Thích Trí Quang, nên cuối cùng 1981, họ 
lập ra Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trực thuộc Mặt Trận Tổ 
Quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Cộng đảng. Chính vì 
vậy, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không tham 
gia, nên đã bị đày đọa, bức tử, và nhiều Phật tử tự thiêu hy 
hiến cho sự nghiệp phục hoạt Giáo Hội. Nay Giáo Hội đã 
kiện toàn phục hoạt, được toàn thể Tăng Ni Phật Tử trong, 
ngoài nước hướng về, toàn thể Thế Giới thừa nhận, trong 
tay có trên dưới Nửa Triệu Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử 
trung kiên quả cảm. Các tự viện dù có mang bảng hiệu của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, nhưng những bậc tôn đức 
với tâm nguyện phục vụ Dân Tộc và Đạo Pháp thì đều 
hướng tâm vào cuộc vận động Tự Do Tôn Giáo của Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Mà Phật Giáo Thống 
Nhất chỉ đòi hỏi luật pháp nhà nước phải thừa nhận Giáo 
Hội được tự do phục hoạt trước còn việc hợp nhất các 
Giáo Hội là việc trong nhà của Người Thờ Phật. Khi Cộng 
sản đã dùng đòn tối độc mà không thắng, hẳn phải thua. � 

T 

Loái cuõ vöông buoàn 
 

À em hương gió nụ đào 
Ẩn trong khóe mắt tình trao ngại ngần 

Xuân về nắng rót vàng sân 
Áo em hoa trắng bâng khuâng mắt nhìn 

Thoáng hương nhẹ gót hài xinh 
Em cười má ý thâm tình không em 

Giấc nào đan rối trong đêm 
Giấc nào trở mộng đi tìm Giáng Hương 

Muộn màng trắng giọt mưa sương 
Áo em chiều bước trên đường cát bay 

Buồn thôi đêm xót thở dài 
Em về lối cũ để ngày quạnh hiu... 

 

� Thy Lan Thảo 
(Trong thi tập Vết Khắc Nửa Đời) 
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TSUNAMI 
 

 

 

 

 
 
 

� Thích NhÜ ñi‹n 
 

§i nghe qua danh tØ nÀy nhiŠu ngÜ©i ch£ng hi‹u là 
ngôn ng» gì. ChÌ bi‰t Çó là "sóng thÀn" theo ti‰ng 

g†i cûa ngÜ©i ViŒt. Ngay cä nh»ng ngÜ©i h†c, tÓt nghiŒp tåi 
NhÆt Bän khi m§i nghe, ho¥c chÌ thÃy danh tØ nÀy trên m¥t 
báo, vi‰t theo lÓi ch» La Mã thì khó bi‰t ÇÜ®c cách vi‰t nhÜ 
th‰ nào. Vì ngôn ng» NhÆt có Ç‰n 4 cách vi‰t. Cách vi‰t cho 
ngÜ©i ngoåi quÓc dÍ Ç†c nên B¶ Giáo Døc NhÆt Çã ch†n 
ch» La Mã. Ví dø nhÜ ch» Nippon là Nh¿t Bän. NhÜng cÛng 

chính ch» nÀy còn 3 cách vi‰t khác n»a. ñó là: 日本 vi‰t 
theo Hán t¿ có nghïa là Nh¿t Bän; n‰u Ç†c theo âm NhÆt 

loåi Hiragana là    . Còn Ç†c theo th‹ 

Katakana thì vi‰t là  .Do vÆy mà khi Ç†c 
ti‰ng Nh¿t cÀn phäi có ch» vi‰t theo lÓi thông thÜ©ng cûa 
Nh¿t, m§i hi‹u ch» Ãy nghïa là gì. 

Ch» Tsunami ti‰ng Hán-NhÆt vi‰t là 津波 (Tân Ba). 

Tân có nghïa là cái b‰n; b© b‰n; ch» Ba có nghïa là sóng. 
M¶t cái n°i lên, m¶t cái im Çi, g†i là ba. NhÜ vÆy ÇÎnh nghïa 
chung theo Hán-NhÆt-ViŒt là: Sóng n°i lên làm Çäo l¶n b© 
b‰n; nên g†i là Tsunami; có nghïa là "sóng thÀn". Vì ng†n 
sóng quá l§n, theo cái hi‹u cûa ti‰ng ViŒt. 

Ti‰ng ñÙc thì g†i là Flutwellen hay Hochwasser. CÛng 
có nghïa là nÜ§c nhiŠu l¡m, có nhiŠu Ç®t sóng chÒng lên 
nhau. Trong khi Çó ti‰ng Anh g†i là: a tidal wave; a seismic 
sea wave. Có lë tØ seismic sea wave thì rõ hÖn. Vì sóng Ãy 
Çánh Ç¶ng tØ bi‹n chÙ không phäi tØ sông. 

CÛng nhÜ ch» Karaoke (nhåc không l©i) lâu nay chúng 
ta vÓn bi‰t nó là ti‰ng NhÆt; nhÜng vi‰t nhÜ th‰ nào, thì Çây 
là lÓi giäi thích. Næm 1971 danh tØ nÀy lÀn ÇÀu tiên ÇÜ®c 
xuÃt hiŒn tåi NhÆt do nhåc công Inoue Daisuke 

(井上大佑 = Tïnh ThÜ®ng ñåi H»u) chuyên ÇŒm 

trÓng ª ngoåi ô Kobe (神戶= ThÀn H¶) sáng tåo ra. Ch» 

Karaoke là do ch» kara có nghïa là không空 + orchestra là 

ti‰ng Anh có nghïa là dàn nhåc hòa tÃu. Do Çó Karaoke là 
chÌ viŒc thâu ti‰ng nhåc cûa dàn nhåc chÖi, không có ngÜ©i 
hát, rÒi nghe theo nhåc Çó Ç‹ hát. Karaoke có th‹ tåm dÎch 
là: nhåc không l©i (trích NguyŒt San Mekong sÓ 113 trang 
23, xuÃt bän tåi NhÆt tháng 11 næm 2004). 

Quä thÆt ngôn ng» là cái gì mà nó không có gi§i hån. Có 
ngÜ©i bÕ ra cä Ç©i ngÜ©i Ç‹ h†c, Ç‹ nghiên cÙu thì nó vÅn 
không có cái cuÓi cùng cûa nó. Hôm nay bi‰t là vÆy và tØ 

nÀy có xuÃt xÙ tØ ti‰ng NhÆt Bän, k‹ cÛng an tâm cho ngÜ©i 
Ç†c. NhÃt là nh»ng ngÜ©i Ç†c muÓn tìm hi‹u cho rõ c¶i 
nguÒn. 

Ngày 26 tháng 12 næm 2004 vØa qua tåi các nÜ§c Á 
Châu ven ƒn ñ¶ DÜÖng Çã bÎ nån sóng thÀn d» d¶i Ãy quÃy 
phá và th‰ gi§i Çã ngÄn ngÖ, bàng hoàng, xúc Ç¶ng; ch£ng 
bi‰t Çâu mà lÜ©ng. KÈ dùng l©i nói Ç‹ kêu g†i tØ tâm, kÈ ra 
tay cÙu v§t, kÈ dùng tiŠn båc ít nhiŠu Ç‹ cÙu kh° cÙu nån 
cho nh»ng ngÜ©i Çã bÎ lâm nån. Ti‰ng khóc la, ti‰ng rên rÌ, 
ti‰ng kêu cÀu vang dÆy cä bi‹n ñông. NgÜ©i xÜa hay nói: 
"ÇÃt b¢ng sóng dÆy" Ç‹ chÌ cÖn giÆn d» cûa con ngÜ©i. Còn 
ngày nay thì "bi‹n ñông dÆy sóng". Bi‹n vÓn hiŠn lành; 
nhÜng khi giÆn d» thì không tha m¶t vÆt gì. Do vÆy mà m§i 
có chuyŒn kinh thiên Ç¶ng ÇÎa vØa qua. K‰t quä là Çã có 
hÖn 150.000 ngÜ©i ch‰t và có không bi‰t bao nhiêu cûa cäi 
nhà cºa Çã tan tành ra mây khói, chÌ trong vòng 1 ti‰ng 
ÇÒng hÒ thôi. 

Có ÇiŠu loài ngÜ©i thì bÎ ch‰t; còn nh»ng con vÆt thì 
không bÎ ch‰t. Theo các nhà phân tích cho hay r¢ng: Loài 
ngÜ©i chÌ cäm nhÆn ÇÜ®c ti‰ng Ç¶ng tÓi Ça; còn cäm nhÆn 
tÓi thi‹u tØ 20 trª xuÓng thì không; chÌ có loài vÆt m§i có th‹ 
cäm nhÆn ÇÜ®c Ç¶ thÃp Ãy; nên Çã tìm ÇÜ©ng thoát thân. 
NhÜ vÆy con ngÜ©i vÓn là chúa t‹ cûa muôn loài vÅn có 
nh»ng Çi‹m không hÖn loài vÆt ÇÜ®c. 

Trong sám ngã niŒm có câu: 
"ñåi Häi phù thi bÃt cºu Çình..." 
Nghïa là: 
"Trong bi‹n l§n kia xác ch‰t n°i trôi không dØng nghÌ". 
Ý nói là bi‹n cä không dung nåp tº thi. BÃt cÙ vÆt gì 

ch‰t, bi‹n cÛng ÇÜa vào b©, Ç¥c biŒt là xác ngÜ©i. Vì vÆy Çã 
có không bi‰t bao nhiêu xác ch‰t Çã ÇÜ®c ÇÜa vào b©; 
nhÜng cuÓi cùng cÛng ch£ng nhÆn diŒn ÇÜ®c. Vì m¥t mÛi 
lâu ngày tan r»a vào vÎ m¥n cûa muÓi; nên ch£ng bi‰t ai là 
ai. Th‰ là phäi chôn tÆp th‹. Do vÆy Kinh Báo Ân Phø MÅu 
th©i PhÆt còn tåi th‰; nay vÅn còn có m¶t giá trÎ miên viÍn vô 
cùng. Ai có chÙng bi‰t ÇÜ®c kh° Çau, thì kÈ Ãy m§i th¿c là 
nh»ng ngÜ©i rõ ÇÜ®c chân lš vô thÜ©ng, kh°, không, vô ngã 
v.v... 

TrÜ§c khi Çi nhÆp thÃt lÀn thÙ 2 tåi Úc vào cuÓi næm 
2004 chúng tôi Çã có chÜÖng trình ghé thæm Tích Lan tØ 
ngày 15 Ç‰n ngày 20 tháng 1 næm 2005  và chÜÖng trình 
nÀy Çã liên låc trÜ§c v§i ThÜ®ng T†a Seelawansa ª Áo. Th‰ 
rÒi ngày 26 tháng 12 næm 2004 Çã xäy ra nån sóng thÀn 
nhÜ chúng ta Çã bi‰t, chúng tôi låi liên låc v§i nhau Ç‹ tái 
xác ÇÎnh là ThÀy Ãy có vŠ låi Tích Lan không và cuÓi cùng 
thì ngày 7 tháng 1 næm 2005 ThÜ®ng T†a Seelawansa 
ngÜ©i Tích Lan và cÛng vØa là Giáo sÜ Ti‰n sï vŠ Tôn Giáo 
h†c tåi ñåi H†c Wien, Áo QuÓc, Çã có m¥t tåi quê hÜÖng 
cûa ThÀy Ãy. Th‰ là ThÀy trò chúng tôi 5 ngÜ©i tØ Úc vŠ låi 
Thái Lan và tØ Thái Lan Çã Çi Colombo, thû Çô xÙ Tích Lan 
vào ngày 16 tháng 1 næm 2005 vØa qua; nghïa là sau 20 
ngày xäy ra s¿ viŒc, chúng tôi m§i Ç‰n ÇÜ®c nÖi Çó. 

ñón chúng tôi ª phi trÜ©ng Colombo là ThÀy trò ThÜ®ng 
T†a Seelawansa. Sau Çó ThÀy Ãy ÇÜa chúng tôi vŠ m¶t nhà 
khách gÀn phi trÜ©ng. Tåi Çây sáng hôm sau chúng tôi ngÒi 
dùng sáng Çã g¥p m¶t sÓ ngÜ©i ñÙc Çã kinh qua viŒc sóng 
thÀn nÀy và k‹ cho tôi nghe r¢ng: Ông ta Çang t¡m và bÎ 
sóng Çánh vào, lôi Çi, rÒi n°i trôi 45 cây sÓ m§i tÃp vào b©. 
Ông khác thì nói r¢ng: "Phía b© bi‹n nÀy không bÎ; nhÜng 
nÜ§c hôm Çó cÛng Çã lên Ç‰n thŠm khách sån, rÒi nÜ§c låi 
rút ra và hôm Çó có cä c¿u Thû TÜ§ng ñÙc Helmut Kohl 
cÛng Çã có m¥t tåi Tích Lan và ông ta ª låi luôn Çây Ç‹ cÙu 

M 
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tr® cho ÇÒng bào tØ Ãy Ç‰n nay". ñó là nh»ng câu chuyŒn 
dòn tan, vì h† cÛng bi‰t r¢ng chúng tôi Ç‰n tØ ñÙc. Tôi hÕi 
låi h† r¢ng: Tåi sao không vŠ låi ñÙc mà quš ông bà vÅn 
còn ª Çây? H† bäo r¢ng: Ÿ Çâu vÅn phäi ch‰t. Do vÆy mà 
h† còn ª låi Tích Lan nhiŠu ngày n»a. 

Ngày hôm sau, 18 tháng 1 næm 2005, ThÀy Seelawansa 
thuê cho phái Çoàn chúng tôi và Peter PhÆt tº ngÜ©i Áo m¶t 
chi‰c xe 9 ch‡ ngÒi Ç‹ Çi Ç‰n vùng có sóng thÀn n¢m ª phía 
bên b© bi‹n ƒn ñ¶ DÜÖng, nÖi có Ç¶ tàn phá thÆt khûng 
khi‰p. Chúng tôi vØa Çi vØa chøp hình, thÌnh thoäng có ghé 
xuÓng nh»ng ngôi nhà bÎ hÜ hoåi Ç‹ thæm và vào m¶t làng 
Ç‹ thæm dân Çang lãnh hàng hóa cÙu tr®. Có nhiŠu chi‰c 
thuyŠn to l§n bÎ nhÃc lên b© và n¢m yên bÃt Ç¶ng ª Çó. Có 
nh»ng hàng dØa træm næm Çang xiêu vËo. Có nh»ng ngôi 
nhà Ç° nát; nhÜng lå thay nh»ng tÜ®ng PhÆt l¶ thiên ch£ng 
hŠ hÃn gì. ñi m¶t Çoån thì thÃy cä làng bÎ cuÓn trôi ra bi‹n, 
ÇÜ©ng rÀy xe lºa bÎ mÃt hút; nhÜng Çoån k‰ ti‰p thì vÅn nhÜ 
không có gì xäy ra và ch£ng có ai ch‰t chóc. ñiŠu Ãy quä 
thÆt chÌ có giäi thích ch» nghiŒp theo PhÆt Giáo m§i có th‹ 
hi‹u h‰t ÇÜ®c š nghïa nÀy. Ngoài ra khó mà chinh phøc 

ÇÜ®c con ngÜ©i khi mà n‡i kh° Çang vây quanh h† nhÜ th‰. 
Bên cånh ÇÜ©ng Çi nh»ng ngôi m¶ m§i chôn ngÜ©i ch‰t 

còn phû lên toàn m¶ màu tr¡ng; thÌnh thoäng thÃy m¶t vài 
Çám ma Çang có chÜ Tæng làm lÍ cÀu nguyŒn. Nhìn nét m¥t 
m†i ngÜ©i ai ai cÛng sÀu kh°. Chúng tôi Çi m¶t Çoån ÇÜ©ng 
dài nhÜ th‰ thì vŠ låi Colombo. Vì tr©i Çã vŠ chiŠu. 

ñ‰n Colombo Ç‹ vào g¥p ñåi DiŒn cûa B¶ Væn Hóa 
Tích Lan. Phái Çoàn chúng tôi Çã ÇÜ®c ti‰p Çón niŠm nª và 
chính phû Çã hoan h› cung cÃp cho chùa ThÀy Seelawansa 
50.000 m2 ÇÃt Ç‹ xây d¿ng m¶t Làng Cô Nhi cûa nån sóng 
thÀn và d¿ trù së thâu nhÆn khoäng 1.000 em không cha 
không mË vào Çây ª. Kinh phí xây d¿ng do PhÆt Tº Áo và 
PhÆt Tº ViŒt Nam tåi ñÙc ûng h¶. 

 

 
TÓi Çó chúng tôi vŠ chùa ThÀy Seelawansa làm m¶t lÍ 

cÀu nguyŒn nhÕ và trao ngay sÓ tiŠn mà chúng tôi Çã Ùng 
trÜ§c gÒm 18.000 Úc kim tÜÖng ÇÜÖng v§i 10.000 Euro, do 
Hòa ThÜ®ng Bäo Låc cho mÜ®n và 6.500 Euro ThÀy Hånh 
TÃn Çã gªi tr¿c ti‰p vào Konto cûa H¶i PhÆt Giáo Áo tåi 
Wien do anh Peter mang qua. NhÜ vÆy phÀn PhÆt Giáo ViŒt 
Nam chúng ta tåi ñÙc Ç®t ÇÀu Çã Çóng  góp ÇÜ®c 16.500 
Euro và nh»ng Ç®t k‰ ti‰p do các Chùa và các Chi H¶i 
quyên góp së gªi qua sau Ç‹ ti‰p tøc lo cho d¿ án Làng Cô 
Nhi nån sóng thÀn nÀy. Riêng PhÆt Giáo Áo Çã trao ngân 
khoän 50.000 Euro. Cä 2 khoän g¶p chung låi là m¶t sÓ tiŠn 
rÃt l§n Ç‹ có th‹ b¡t ÇÀu ngay vào viŒc xây cÃt, sau khi 
nhÆn ÇÃt tØ chính phû. 
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Sau khi thæm vi‰ng nÖi bÎ sóng thÀn vŠ, tâm tÜ chúng tôi 

triŠn miên suy nghï vŠ thân phÆn cûa con ngÜ©i, vŠ nghiŒp 
l¿c, vŠ c¶ng nghiŒp và biŒt nghiŒp, vŠ s¿ ch‰t và s¿ sÓng. 
S¿ nghiŒp cûa con ngÜ©i Çã cÓ g¡ng vÜÖn lên Ç‹ tåo d¿ng 
trong vòng cä Ç©i ngÜ©i mà chÌ trong chÓc lát Çã bÎ cuÓn trôi 
Çi h‰t nh»ng sinh mång và tài sän nhÜ th‰, thì con ngÜ©i 
Çâu có š nghïa gì, gi»a bi‹n cä mênh mông và ÇÃt tr©i vô 
tÆn Ãy. Câu hÕi Ãy ch¡c chÌ có trä l©i b¢ng hai ch» "Vô 
ThÜ©ng" là Çúng nghïa nhÃt; chÙ còn gì gì Çi n»a thì cÛng 
ch£ng có š nghïa gì cä. 

 
Chúng tôi ÇÜ®c bi‰t C¶ng ñÒng NgÜ©i ViŒt tåi Úc Çóng 

góp rÃt nhiŒt tình, Çã hÖn 1 triŒu Úc kim; ª MÏ Çã góp ÇÜ®c 
nhiŠu triŒu Çô-la. Ÿ Canada ThÀy Nguyên Thäo Çã bán 
chùa khoäng 500.000 Çô Canada Ç‹ giúp ngÜ©i hoån nån. 
Chính phû Canada có hÙa r¢ng: N‰u t° chÙc ho¥c tÜ nhân 
nào giúp 1.000 ÇÒng thì chính phû phø vào 1.000 n»a thành 
2.000. Do vÆy mà t° chÙc cûa ThÀy Nguyên Thäo chính 
thÙc Çã giúp vø sóng thÀn nÀy là 1 triŒu Çô Canada. Có 
nh»ng tÃm lòng thÆt Çáng trân quš nhÜ th‰. Vì lë ai cÛng 
m¶t lÀn ch‰t, mà khi còn sÓng th‹ hiŒn ÇÜ®c nh»ng nghïa cº 
tÓt ÇËp nhÜ th‰, thì khi ch‰t cÛng an lòng. Vì mình Çã làm 
ÇÜ®c m¶t ÇiŠu thiŒn. 

Ngày hôm sau 19 tháng 1 næm 2005 chúng tôi v¶i vã 
Ç‰n Kandy Ç‹ Çänh lÍ nÖi th© ræng PhÆt, rÒi Çi miŠn B¡c 
Tích Lan Ç‹ Çänh lÍ cây BÒ ñŠ; nÖi Công Chúa Sanghamita 
và Hoàng Tº Mahinda con vua A Døc Çã mang sang Çây tØ 
th‰ k› thÙ 3 trÜ§c Thiên Chúa ra Ç©i. Cây Ãy ngày nay vÅn 
còn sÓng. 

VŠ låi ñÙc chúng tôi thÃy không khí tu tÆp cûa gi§i xuÃt 
gia và tåi gia vÅn còn ÇÀp ¡p nÖi cºa chùa, hay qua nh»ng 
bÙc thÜ thæm hÕi và ÇÜ®c bi‰t các Chi H¶i ÇÎa phÜÖng tåi 
ñÙc cÛng nhÜ Thøy Sï vÅn ti‰p tøc kêu g†i giúp Ç« cho nån 
nhân cûa trÆn sóng thÀn vØa qua. Quä là vui xuân mà 
không quên nh»ng ngÜ©i lÀm than cÖ c¿c. Giúp kÈ khác 
cÛng là giúp chính mình Çó. Vì n‰u không có kÈ khác bÎ Çau 
kh° thì làm sao chúng ta có cÖ h¶i Ç‹ th¿c hiŒn lòng tØ bi, 
ban vui cÙu kh° cho Ç©i ÇÜ®c. BÒ Tát lÃy cái kh° cûa chúng 
sanh làm cái kh° cûa mình và vui lây v§i cái vui cûa chúng 
sanh khi chúng sanh Çã thÆt h‰t kh°. 

Sau cÖn sóng thÀn nÀy së còn nhiŠu cÖn sóng thÀn khác 
n»a. CÛng giÓng nhÜ khi chúng ta ÇÙng tåi b© bi‹n Ç‹ quan 
sát, thì quä thÆt nhÜ vÆy. CÖn sóng nÀy qua Çi; cÖn sóng 
khác låi ti‰p diÍn và cÙ th‰ h‰t gi© nÀy qua gi© khác, tháng 
nÀy qua tháng khác; næm nÀy qua næm khác. Có khi nhÜ vÛ 
bão, có lúc låi im lìm. ñiŠu quan tr†ng là chúng ta phäi làm 
sao t¿ chû ÇÜ®c bªi chính mình trong cänh Ç©i nhiŠu sóng 
gió nhÃp nhô nhÜ th‰. N‰u bi‰t chÃp nhÆn kh° Çau, khó 
khæn, thì chúng së trª låi thuÆn. N‰u chúng ta tìm cách chåy 
trÓn hay chÓi bÕ hiŒn th¿c cûa cu¶c Ç©i, thì kh° Çau vÅn 
chÒng chÃt hÖn lên và cuÓi cùng chúng ta låi ch£ng có lÓi 
thoát. 

"ñi m¶t ngày Çàng h†c m¶t sàng khôn". Còn chúng tôi 
Çã Çi hÖn 3 tháng, nay m§i vŠ låi ñÙc Çã thu lÜ®m ÇÜ®c 
nhiŠu sàng khôn nhÜ th‰; nên xin Çánh Ç¶ng lòng tØ tâm 
cûa quš vÎ xa gÀn cÓ g¡ng h‡ tr® chÜÖng trình tØ thiŒn xây 
Cô Nhi ViŒn tåi Tích Lan thì công ÇÙc Ãy vÅn mãi mãi còn låi 
trong cu¶c Ç©i nÀy và mai hÆu, dÀu cho cÖn sóng thÀn nào 
to l§n có cuÓn trôi Çi nhà cºa, ru¶ng vÜ©n; nhÜng tÃm lòng 
tØ bi cûa quš vÎ bi‰t thÜÖng ngÜ©i, giúp Ç©i së không bÎ cuÓn 
Çi ÇÜ®c. 

 
Cûa cäi vÆt chÃt ta không bÕ nó thì nó cÛng së bÕ ta. Ta 

cÓ gi» nó låi thì nó låi muÓn r©i xa tÀm tay cûa ta. Ví nhÜ khi 
vào Ç©i, ta Çã cÓ n¡m ch¥t suÓt mÃy mÜÖi næm, Ç‹ rÒi m¶t 
ngày nào Çó phäi ra Çi và phäi buông xä h‰t tÃt cä. Lúc Ãy 
hai bàn tay có muÓn n¡m ch¥t låi n»a cÛng không th‹ th¿c 
hiŒn ÇÜ®c. Ý thÙc ÇÜ®c viŒc nÀy nên ngÜ©i PhÆt Tº chúng ta 
phäi th‹ hiŒn lòng tØ ngay tØ bây gi©, trong hiŒn tåi, ch§ 
không phäi ch© khi giàu có m§i làm viŒc tØ thiŒn. Vì bi‰t Çâu 
Ç‰n lúc Ãy cánh cºa tØ bi cûa mình có can Çäm Ç‹ mª r¶ng 
ra Ç‹ Çón nhÆn nh»ng kh° Çau cûa ngÜ©i khác chæng? 

Kính nguyŒn Tam Bäo gia h¶ cho chúng ta lúc nào cÛng 
ÇÀy Çû nghÎ l¿c Ç‹ vào Ç©i, chia xÈ nh»ng kh° Çau nÖi 
nh»ng chúng sanh khác và nguyŒn r¢ng khi nào còn kh° 
Çau là s¿ hiŒn h»u cûa ngÜ©i th¿c hành con ÇÜ©ng BÒ Tát 
vÅn còn h»u hiŒu. 

 
Vi‰t xong tåi thÜ phòng chùa Viên Giác 

Hannover ñÙc QuÓc vào m¶t sáng mùa ñông. 
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ÑÖÙC QUOÁC TRONG CÔN SOÁT CÖÙU TRÔÏ 
NAÏN NHAÂN SOÙNG THAÀN TSUNAMI 

� Leâ Hoaøng Thanh 
 

rong quaù khöù, nhieàu tai naïn thieân nhieân nhö baõo 
toá, luõ luït, ñoäng ñaát, hoûa dieäm sôn ñaõ buøng noå 
khắp theá giôùi vaø ñaõ gaây ra nhieàu thaûm caûnh.  

Nhaø cöûa cö daân bò taøn phaù, gia ñình ly taùn keû maát choàng, 
maát vôï; ngöôøi maát baø con thaân thuoäc vaø haøng ngaøn 
ngöôøi phaûi chòu caûnh maøn trôøi chieáu ñaát.  

Tuy nhieân keå töø hôn 120 naêm nay, ngöôøi ta môùi löu 
taâm vaø ghi nhaän nhöõng thieân tai lôùn xaûy ra treân theá giôùi 
vôùi nhöõng thoáng keâ khaù roõ raøng veà soá naïn nhaân bò cheát 
vì thieân tai noùi rieâng. 

Naêm nay, trong khi moïi ngöôøi ñang söûa soaïn chaøo 
ñoùn Giaùng Sinh vaø naêm môùi 2005 thì moät ñaïi naïn ñaõ xaûy 
ra, taøn phaù nhieàu thaønh phoá du lòch taïi caùc quoác gia 
Ñoâng Nam AÙ, naèm raûi raùc trong khu vöïc AÁn Ñoä Döông 
nhö Nam Döông, AÁn Ñoä, Thaùi Lan, Sri Lanka... Vaøo luùc 
1.59 giôø MEZ, vieän nghieân cöùu veà ñòa chaán vuõ truï vaø ñòa 
caàu taïi thuû ñoâ Jakarta / Nam Döông ñaõ ghi nhaän daáu 
hieäu moät söï ñoäng bieån vôùi cöôøng ñoä 6.4 tröôùc ñaûo 
Sumatra. Vaøo luùc 7.58 giôø ñòa phöông, Cô quan quan saùt 
ñoäng bieån taïi Colorado ñaõ ño ñöôïc söï chaán ñoäng vôùi 
cöôøng ñoä 8.9, caùch 40 km phía Taây hoøn ñaûo Sumatra, 
daáu hieäu moät söï ñoäng bieån maïnh nhaát töø 40 naêm qua. 
Söï chaán ñoäng cuûa bieån ñaõ taïo neân nhöõng côn soùng lôùn 
coù toác ñoä ñeán 800 ki-loâ-meùt/giôø chuyeån ñoäng veà höôùng 
Taây vaø höôùng Baéc. Nhöõng côn soùng naøy ñaõ taøn phaù 
vuøng Andamanan vaø Nikobaren vaø traøn xuoáng Sri Lanka, 
ñaùnh vaøo AÁn Ñoä, traøn ngaäp Malediven vaø vaøi giôø sau ñaõ 
caøn queùt vôùi moät söùc maïnh khoâng theå töôûng vaøo caùc bôø 
bieån chaïy doïc theo Somalia, Tansania vaø Kenia caùch ñoù 
5.000 caây soá! 
 

 
(Vuøng bò Soùng Thaàn taøn phaù) 

Trong voøng hai tieáng ñoàng hoà côn soùng Tsunami 
ñaùnh vaøo Sri Lanka, moät khoaûng thôøi gian khaù daøi, 
nhöng chaúng coù ai caûnh giaùc ñeå cho daân chuùng di taûn, 
neân Indien vaø Sri Lanka laø nhöõng vuøng bò thieät haïi naëng 
neà nhaát vì Tsunami, laøm cheát haøng traêm ngaøn  ngöôøi vaø 
ñaõ vuøi choân haøng ngaøn sinh maïng khaùc vaøo loøng ñaùy 
bieån!  

Chuùng toâi xin ghi laïi vaøi thieân tai keå töø theá kyû thöù 18 
ñeå chuùng ta coù caùi nhìn chính xaùc, vaø coù theå so saùnh söï 
thieät haïi do thieân tai gaây neân: 

• 26-27.8.1883: Vulkan ôû Krakatoa, Indonesien,  hôn 
35 ngaøn ngöôøi cheát. 

• 1887: Luït ôû thaønh phoá Henau, Trung Quoác, laøm cho 
900 ngaøn ngöôøi cheát. 

• 28.12.1908: Ñoäng ñaát ôû Messina, YÙ, 70 ngaøn ngöôøi 
cheát 

• 1911: Luït Jangtse, Trung Quoác, 100 ngaøn ngöôøi cheát. 
• 12.1920: Ñoäng ñaát ôû Gansu, Trung Quoác, 100 ñeán 

235 ngaøn ngöôøi cheát. 
• 01.09.1923: Ñoäng ñaát ôû Tokio vaø Yokohama / Nhaät, 

100 ñeán 200 ngaøn ngöôøi cheát. 
• 22.5.1927: Ñoäng ñaát ôû Xining/Taøu, 200 ngaøn ngöôøi 

cheát. 
• 5.10.1948: Ñoäng ñaát ôû Turkmenistan, 110 ngaøn ngöôøi 

cheát. 
• 1965-1967: 3 naêm muøa khoâ, naéng chaùy ôû AÁn Ñoä, 1,5 

trieäu ngöôøi cheát. 
• 1972: Muøa khoâ ôû vuøng Schel-Zone / Phi Chaâu,  250 

ngaøn ngöôøi cheát. 
•  27.7.1976: Ñoäng ñaát ôû Tangshan /Trung Quoác, 242 

– 655 ngaøn ngöôøi cheát. 
• 1980: Ñoäng ñaát ôû Mexiko, 10 ngaøn ngöôøi cheát. 
• 29.4.1991: Côn baõo nhieät ñôùi Gorky ôû vuøng Golf von 

Bangalen, 140 ngaøn ngöôøi cheát. 
• 2003: Ñoäng ñaát ôû Iran, 30 ngaøn ngöôøi cheát. 
• 26.12.2004: Soùng thaàn ôû vuøng AÁn Ñoä Döông/AÙ Chaâu. 

Theo thoáng keâ, coù hôn 165 ngaøn ngöôøi bò vong maïng, 
ñoù laø chöa keå ñeán nhöõng ngöôøi cheát bò soùng cuoán ra 
bieån hay bò maát tích cho ñeán ngaøy hoâm nay chöa tìm 
thaáy xaùc ñöôïc. Trong soá ngöôøi cheát noùi treân, rieâng taïi 
Indonesien ñöôïc ghi nhaän coù 111.305 ngöôøi cheát, Sri 
Lanka khoaûng 30 ngaøn, Indien khoaûng 10 ngaøn vaø Thaùi 
lan khoaûng 5.300 ngöôøi cheát. Khoaûng 5 trieäu ngöôøi laâm 
vaøo caûnh maøn trôøi chieáu ñaát vì nhaø cöûa, söï nghieäp bò côn 
soùng thaàn huûy dieät heát khoâng coøn gì. Lieân tieáp khoâng 
ngöøng, caùc ñaøi truyeàn hình khaép nôi treân theá giôùi lieân tuïc 
chieáu laïi nhöõng thaûm caûnh do côn soùng thaàn gaây ra do 
nhöõng du khaùch tình côø quay ñöôïc. Caùc cô quan truyeàn 
thoâng gôûi phoùng vieân ñeán nhöõng ñòa phöông bò thieân tai 
vaø hoï phoûng vaán tröïc tieáp nhöõng chöùng nhaân soáng taïi 
choã vaø hoï keå laïi khaù ñaày ñuû noãi kinh hoaøng cuûa chính 
mình, cuûa caùc naïn nhaân haåm hiu trong nhöõng giaây phuùt 
kinh hoaøng choáng choïi laïi vôùi töû thaàn ñeå duy trì maïng 
soáng ñöôïc ñaøi truyeàn hình chieáu ñi chieáu laïi laøm cho daân 
chuùng treân toaøn theá giôùi baøng hoaøng xuùc ñoäng. Nhieàu 
quoác gia, nhaát laø caùc nöôùc AÂu Myõ coù daân ñi du lòch taïi 
nhöõng vuøng naøy ñaõ leân tieáng taøi trôï cho caùc quoác gia bò 
côn soùng thaàn taøn phaù.  

Sau ñaây laø soá  du khaùch töø caùc quoác gia AÂu Myõ ñeán 
vuøng bò cheát hay maát tích vì côn soùng thaàn ñaõ ñöôïc Boä 
Ngoaïi Giao xaùc nhaän: 
• USA: 15 cheát vaø 4000-5000 ngöôøi maát tích 
• Thuïy Ñieån: 52 cheát, 702 ñeán 1903 maát tích 
• Ñöùc: 60 cheát, 684 maát tích 
• Thuïy Só: 23 cheát, 500 maát tích 
• AÙo: 7 cheát, 468 maát tích 
• YÙ: 18 cheát, 436 maát tích 
• Anh: 40 cheát, 159 maát tích 
• Phaàn Lan: 15 cheát, 183 maát tích 
• Phaùp: 22 cheát, 99 maát tích 
• Na Uy: 16 cheát, 91 maát tích 
• Bæ: 6 cheát, 73 maát tích 

T 
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• Ñan Maïch: 7 cheát, 69 maát tích 
• Hoøa Lan: 6 cheát, 30 maát tích 
• Taây Ban Nha: 4 maát tích 
• Boà Ñaøo Nha: 8 cheát 

     
 (Ngöôøi cheát taïi Banda Aceh / 
Indonesia) 

Ai maø chaúng ñau loøng khi nhìn 
thaáy nhöõng thaûm caûnh ôû Sri Lanka, 
Khao Lak, Phuket, hay Aceh ñöôïc 
quay ñi chieáu laïi töø nhieàu tuaàn nay 
treân Ti Vi. Cuõng vì leõ ñoù neân söï giuùp 
ñôõ veà taøi chaùnh, thuoác men hay 
duïng cuï v.v... töø caùc quoác gia AÂu 
Myõ ngaøy caøng taêng. 

Rieâng taïi Ñöùc, ngay sau khi laàn ñaàu tieân tin côn soùng 
thaàn ñöôïc loan taûi qua Ti Vi cho bieát coù ñoä khoaûng treân 
10 ngaøn ngöôøi cheát, ñöôïc bieát coù du khaùch Ñöùc bò maát 
maïng vaø maát tích ôû Phuket/Thaùi Lan thì ñaïi dieän lieân 
minh caàm quyeàn Xanh-Ñoû, Ngoaïi Tröôûng Fischer lieàn 
leân tieáng uûng hoä caáp thôøi 1 trieäu Euro ñeå giuùp ñôõ naïn 
nhaân trong vuøng bò ñoäng bieån. Ngay caû Thuû Töôùng Ñöùc 
ñang nghæ heø nhaân dòp leã Giaùng Sinh cuõng huûy boû nghæ 
heø trôû veà Baù Linh ñeå nghe Fischer töôøng trình nhöõng chi 
tieát lieân quan ñeán vuï ñoäng bieån cuõng nhö soá phaän cuûa 
ngöôøi Ñöùc ñang du lòch ôû caùc nöôùc bò côn soùng thaàn taøn 
phaù. Moät UÛy Ban ñöôïc thaønh laäp, hoïp thöôøng tröïc döôùi 
söï ñieàu haønh cuûa Fischer ñeå theo saùt tình hình ngöôøi 
Ñöùc, haäu quaû cuûa cuoäc ñoäng bieån ôû vuøng Ñoâng Nam AÙ 
noùi chung. Moät cô quan ñieän thoaïi khaån caáp ñöôïc döïng 
ra ñeå ai coù thaân nhaân ñang ñi du lòch taïi caùc nöôùc bò 
thieân tai lieân laïc hoûi veà soá phaän cuûa ngöôøi thaân hay 
quen. Hoâm sau, khi con soá naïn nhaân leân cao hôn 20 
ngaøn thì chính phuû Ñöùc naâng söï giuùp ñôõ caáp thôøi leân 2 
trieäu Euro. Moãi ngaøy caøng coù theâm nhieàu chi tieát lieân 
quan ñeán côn ñoäng bieån. Nhìn thaáy roõ söï taøn phaù khuûng 
khieáp cuûa côn soùng thaàn, nghe bieát ñöôïc soá naïn nhaân 
leân hôn 50 ngaøn vaøi ngaøy sau ñoù, chính phuû Ñöùc laàn nöõa 
naâng söï giuùp ñôõ leân 20 trieäu Euro.  

Chöa heát, chính quyeàn Ñöùc gôûi chuyeân vieân sang ñeå 
nhaän dieän xaùc cheát coâng daân nöôùc mình, caùc haõng du 
lòch TUI, Condor v.v... bay sang Ñoâng Nam AÙ ñeå ñoùn 
röôùc du khaùch Ñöùc ra khoûi vuøng thieân tai ñöa veà laïi Ñöùc. 
Tính cho ñeán ngaøy hoâm nay hoï ñaõ chôû hôn 7.000 du 
khaùch Ñöùc töø caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ veà laïi Ñöùc ñeå ñoaøn 
tuï vôùi gia ñình, thaân nhaân vaø baïn beø. Song song ñoù, caùc 
cô quan vaø toå chöùc töø thieän Ñöùc nhö Hoàng Thaäp Töï, 
Aktion Deutschland Hilfe, THW, Unicef .... ñöùng ra keâu 
goïi daân chuùng Ñöùc laïc quyeân tieàn ñeå gôûi sang giuùp naïn 
nhaân vaø caùc quoác gia bò ñaïi naïn. Maëc khaùc, hoï cuõng gôûi 
chuyeân vieân qua giuùp ñôõ naïn nhaân taïi choã chaúng haïn 
Hoàng Thaäp Töï, Unicef, THW vaø ngay caû lính Ñöùc cuõng 
coù maët ñeå tröïc tieáp giuùp ñôõ. Nhaân dòp cuoái naêm, nhöõng 
ngöôøi laõnh ñaïo quoác gia Ñöùc loàng vaøo trong nhöõng baøi 
chuùc Giaùng Sinh hay chuùc Teát ñoàng baøo treân Ti Vi, 
nhöõng lôøi keâu goïi daân chuùng Ñöùc neân tieát kieäm thay vì 
mua phaùo ñoát phí tieàn neân daønh laøm ñeå giuùp ñôõ naïn 
nhaân côn soùng thaàn trong vuøng Ñoâng Nam AÙ, 2 Euro 
cuõng ñöôïc nhöng neáu ai cuõng laøm thì seõ thaønh nhieàu, 
nhö lôøi keâu goïi cuûa caùc chính khaùch Ñöùc. 

Nhö ñaõ noùi ôû treân, nhieàu quoác gia ñaõ trích tieàn ngaân 
saùch nhaø nöôùc ra höùa giuùp maáy quoác gia bò thieân tai ôû 
vuøng Ñoâng Nam AÙ. Haõy nhìn nhöõng con soá sau ñaây ñeå 

bieát loøng töø taâm cuûa hoï, toång coäng cho tôùi nay taát caû hôn 
maáy tyû US-Dollars. Nhaät daãn ñaàu vôùi 500 trieäu US-
Dollars, keá ñeán laø Myõ vôùi 350, Ngaân haøng theá giôùi 250 
vaø Na Uy uûng hoä 180  trieäu US-Dollars. Nhöõng quoác gia 
sau ñaây uûng hoä (theo ñôn vò laø trieäu US-Dollars): Anh 
(96), YÙ (95), Thuïy Ñieån (80), Taây Ban Nha (68,02), 
Trung Quoác (60,42), Phaùp (56,18), Ñan Maïch (54,88), 
UÙc (46,48), Hoøa Lan (34), Gia Naõ Ñaïi (33), Ñöùc (27,21), 
Katar (25), Thuïy Só (23,81), Irland (13,62), Portugal 
(10,88), Saudi Arabien (10), Kuwait (10), Finnland (6,12), 
Taiwan (5,25), Nam Haøn (5), Neuseeland (3,6), Singapur 
(3,1), AÙo (2,72), Venezuela (2), Arabische Emirate (2), 
Libyen (2), Bahrain (2), Algerien (2), Tuerkei (1,25), 
Polen (1) vaø caùc quoác gia khaùc nhö Ungarn 270 ngaøn, 
Slowakei 230 ngaøn, Bulgarien 140 ngaøn, Slowenien 110 
ngaøn vaø Afrikanische Union 100 ngaøn US-Dollars. Tröø 
Trung Quoác ra, caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa nhö Baéc Haøn, 
Cuba vaø Vieät Nam chöa thaáy coù teân naèm trong danh 
saùch nhöõng nöôùc uûng hoä, maëc daàu caùc quoác gia naøy ñaõ 
töøng nhaän ñöôïc söï uûng hoä cuûa caùc nöôùc AÂu Myõ, khoâng 
treân phöông dieän naøy cuõng treân phöông dieän khaùc. Nöôùc 
Ñöùc ñaõ leân tieáng chæ traùch Nga lieân quan ñeán chuyeän 
Nga giuùp ñôõ quaù ít khoâng ñuùng theo tieâu chuaån moät 
quoác gia ñöôïc xeáp vaøo 8 nöôùc daãn ñaàu kinh teá treân toaøn 
caàu!  

Ngoaøi söï giuùp ñôõ cuûa caùc quoác gia tö baûn ôû AÂu Myõ, 
daân chuùng treân toaøn theá giôùi nhieät tình laïc quyeân ñeå uûng 
hoä naïn nhaân côn ñoäng bieån Tsunami. Noùi chung, haàu 
heát daân chuùng goàm ñuû moïi giôùi, giaøu ngheøo, caû ngheä só 
v.v... ñeàu höôûng öùng vaø toå chöùc nhöõng cuoäc trình dieãn 
ca nhaïc kòch laïc quyeân giuùp naïn nhaân ôû vuøng Ñoâng Nam 
AÙ. Ngay caû coäng ñoàng ngöôøi Vieät tî naïn CS taïi caùc nöôùc 
chuùng ta ñang ñònh cö nhö ôû Myõ, UÙc, Phaùp, Ñöùc, Gia Naõ 
Ñaïi, Toång Vuï Töø Thieän Xaõ Hoäi UÙc Chaâu vaø Taân Taây Lan 
thuoäc Giaùo Hoäi PGVN Thoáng Nhaát Haûi Ngoaïi v.v... cuõng 
nhieät lieät laïc quyeân uûng hoä nhö khaû naêng cho pheùp. Ñaây 
laø ñieåm son ñaùng ñeà cao daàu cuûa ít nhöng loøng nhieàu 
neáu so saùnh vôùi söï giuùp ñôõ töø caùc quoác gia AÂu Myõ, ñieàu 
khoù maø so saùnh ñöôïc vì moâi tröôøng vaø phöông tieän sinh 
hoaït cuûa hoï ñoái vôùi daân baûn xöù thuaän lôïi hôn chuùng ta 
nhieàu. 
 

 (Xaùc naïn nhaân Soùng thaàn taïi 
Khao Lak/Thaùi Lan) 

(Maùy bay tröïc thaêng chôû thöïc 
phaåm cöùu trôï) 

 
Trôû laïi chuyeän laïc quyeân 

cuûa ngöôøi Ñöùc. Haún chuùng ta ñaõ bieát, Ñöùc raát coù loøng 
thöông ngöôøi, coù theå vì hoï ñaõ traûi qua hai laàn theá chieán, 
nhaát laø sau ñeä nhò theá chieán sau khi bò töù cöôøng ñaùnh 
baïi. Myõ ñaõ phaûi tieáp teá daân Ñöùc thôøi ñoù baèng caàu khoâng 
vaän. Phaûi coâng taâm maø noùi, heã nghe bieát nôi naøo coù 
thieân tai laø ngöôøi Ñöùc laïc quyeân gôûi giuùp qua caùc cô 
quan töø thieän nhö Unicef, Hoàng Thaäp Töï, Caritas... hay 
chuyeån tieàn giuùp ngay vaø chính hoï cuõng ñaõ töøng giuùp 
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Nga trong vaøi naêm tröôùc ñaây. Qua vuï soùng thaàn 2004, 
chính du khaùch Ñöùc bò thieät maïng neân hoï laïi caøng quan 
taâm nhieàu hôn, nhaát laø khi nhìn thaáy nhöõng hình aûnh 
thöông taâm treân Ti Vi, treû con moät sôùm moät chieàu thaønh 
moà coâi cha meï! Vì theá chính phuû Ñöùc hoïp vôùi nhau vaø ñi 
ñeán quyeát ñònh naâng soá tieàn giuùp ñôõ leân 500 trieäu Euro, 
nhaèm muïc ñích giuùp tu boå laïi nhöõng vuøng bò thieân tai taøn 
phaù, coù tính caùch veà laâu veà daøi trong voøng 3-5 naêm tôùi. 
Töø söï quyeát ñònh treân, Thuû Töôùng Schroeder noùi rieâng 
vaø lieân minh caàm quyeàn ñaõ chieám ñöôïc nhieàu caûm tình 
cuûa daân Ñöùc maëc daàu beân caïnh ñoù coù söï chæ trích laø phí 
phaïm vì ngaân saùch nhaø nöôùc thieáu huït laáy ñaâu ra ñöôïc 
moät soá tieàn to lôùn nhö theá? Boä Tröôûng Taøi Chaùnh Ñöùc 
ñaõ baén tin cho bieát laø qua vaøi bieän phaùp tieát kieäm treân 
phöông dieän chi thì ngaân saùch nhaø nöôùc coù theå giaûi 
quyeát ñöôïc vaán ñeà.  

Beân caïnh ñoù, höôûng öùng lôøi keâu goïi cuûa Toång Thoáng 
vaø Thuû Töôùng Ñöùc, daân chuùng Ñöùc ñaõ chuyeån tieàn uûng 
hoä vaøo caùc quyõ töø thieän raát nhieàu. Giôùi vaên ngheä só ñaõ toå 
chöùc nhöõng ñeâm vaên ngheä laïc quyeân treân Ti Vi vaø chæ coù 
moät ñeâm cuõng ñaõ thaâu nhaän ñöôïc ñeán hôn 40 trieäu 
Euro. Nhieàu nhaân vaät, haõng hay ngaân haøng noåi tieáng ñaõ 
kyù ngaân phieáu uûng hoä ñeán 10 trieäu Euro nhö Deutsche 
Bank hay tay ñua xe hôi voâ ñòch theá giôùi Michael 
Schumacher ñaõ uûng hoä 7,5 trieäu Euro (10 trieäu US-
Dollars). Tính cho ñeán hoâm 11.1.2005 thì daân chuùng Ñöùc 
noùi rieâng ñaõ quyeân ñöôïc hôn 350 trieäu Euro ñeå giuùp ñôõ, 
nhieàu hôn trong côn luõ luït taïi Ñöùc vaøo thaùng 8 naêâm 2002 
(ñöôïc 330 trieäu Euro!).  

Ngay caû trong ñeâm giao thöøa taïi Baù Linh, tuy ngöôøi 
Ñöùc cuõng ñoát phaùo möøng naêm môùi, tuy khoâng nhieàu nhö 
moïi naêm, nhöng hoï cuõng khoâng queân naïn nhaân ôû AÙ 
Chaâu vaø ñaõ quyeân goùp ñöôïc gaàn 400 ngaøn Euro. Vaøi 
ngaøy sau caùc chính khaùch, nghò só Ñöùc, ñieån hình laø Chuû 
Tòch Quoác Hoäi oâng Thierse, Boä Tröôûng Taøi Chaùnh Ñöùc... 
tay caàm lon xuoáng ñöôøøng laïc quyeân ñeå gôûi qua caùc cô 
quan töø thieän giuùp naïn nhaân thieân tai. Ngay caû Thoáng 
Ñoác bang Bayern, oâng Stoiber cuõng ñaõ huûy buoåi tieáp taân 
truyeàn thoáng taïi dinh  Thoáng Ñoác nhaân dòp ñaàu naêm ñeå 
tieát kieäm 60 ngaøn Euro haàu gôûi giuùp nhöõng ngöôøi bò naïn. 
Daàu vaäy söï laïc quyeân cuûa ngöôøi Ñöùc vaãn coøn tieáp tuïc 
neân trong töông lai coù leõ soá tieàn trôï giuùp coøn cao hôn 
nöõa!  

Chöa heát, trong khi Cao UÛy Tî Naïn Lieân Hieäp Quoác 
(UNHCR) laäp caàu khoâng vaän ñeå vieän trôï cöùu phaåm cho 
naïn nhaân vuøng Aceh / Nam Döông thì Myõ ñaõ gôûi lính vaø 
chieán haïm vôùi tröïc thaêng... qua vuøng Ñoâng Nam AÙ tröïc 
tieáp giuùp daân chuùng caùc vuøng thieân tai. Chính phuû Ñöùc 
cuõng gôûi hai maùy bay ñöôïc söûa chöõa laïi thaønh hai maùy 
bay trang bò nhö laø moät beänh vieän löu ñoäng vôùi baùc só 
quaân y, y taù, moãi chieác maùy bay trang bò 40 giöôøng cho 
beänh nhaân vaø hai phoøng moå qua taän Thaùi Lan ñeå cöùu 
giuùp caùc naïn nhaân bò thöông. Thuû Töôùng Ñöùc khoâng 
nhöõng keâu goïi laïc quyeân maø coøn leân tieáng noùi raèng moät 
söï cöùu trôï laâu daøi töø 3-5 naêm raát caàn thieát cho caùc quoác 
gia Ñoâng Nam AÙ bò thieân tai taøn phaù. Theo Schroeder, 
caùc cöôøng quoác kyõ ngheä neân hoã trôï cho söï taùi thieát 
nhöõng khu vöïc taïi caùc quoác gia bò thieân tai trong töông 
lai. Ngoaøi ra, Schroeder vaø Toång Thoáng Phaùp laø nhöõng 
vò nguyeân thuû quoác gia coù theâm ñeà nghò laø caùc quoác gia 
AÂu Chaâu neân boûù bôùt nôï naàn cho caùc quoác gia AÙ Chaâu bò 
thieân tai ñoäng bieån. OÂng coøn cho bieát laø seõ vaän ñoäng caùc 

chuû nôï trong cuoäc Hoäi Nghò caùc chuû nôï hoïp taïi Paris 
trong thaùng gieâng 2005 ñeà nghò neân ngöng ñoøi nôï caùc 
quoác gia thuoäc vuøng Ñoâng Nam AÙ bò  naïn trong moät thôøi 
gian! 

Söï taøn phaù cuûa côn soùng thaàn Tsunami ñaõ gaây ñöôïc 
söï chuù yù cuûa toaøn theá giôùi. Ai giuùp ñöôïc gì tuøy khaû naêng 
ñeàu ñoùng goùp qua nhieàu hình thöùc töø laïc quyeân tieàn baïc, 
thöïc phaåm, nöôùc uoáng ñeán chaên meàn v.v... Toång Thö Kyù 
Lieân Hieäp Quoác, Kofi Annan, cuõng bay sang tham quan 
vuøng Aceh thuoäc ñaûo Sumatra vaø chính oâng cuõng leân noùi 
laø oâng chöa bao giôø thaáy söï taøn phaù naøo gheâ gôùm nhö 
sau côn ñoäng bieån vöøa qua. Ngoaïi Tröôûng Anh, Jack 
Straw, ñaõ sang Thaùi Lan thaêm hoøn ñaûo du lòch Phuket vaø 
caùc naïn naïn nhaân ñang naèm ôû nhaø thöông taïi vuøng naøy 
sau côn thieân tai. Moät phaùi ñoaøn Myõ goàm coù Power vaø 
em Toång Thoáng Bush laø Jeb Bush, ñöông kim Thoáng 
Ñoác tieåu bang Florida cuõng bay sang AÙ Chaâu ñeå tham 
quan vaø thaêm vieáng nhöõng naïn nhaân bò naïn noùi chung. 
Ñöùc cuõng khoâng theå thieáu maët treân phöông dieän naøy. 
Ngoaïi Tröôûng Ñöùc ñaõ bay sang Thaùi Lan thaêm nhöõng 
vuøng bò thieân tai taøn phaù laø Khao Lak vaø Phuket, hai ñòa 
danh thuoäc Thaùi Lan maø du lòch Ñöùc chieáu coá vaø ñang 
nghæ maùt nhieàu nhaát. Sau ñoù Fischer cuõng bay sang Sri 
Lanka. Haàu heát nhöõng ai ñeán thaêm caùc vuøng bò côn soùng 
thaàn taøn phaù ñeàu laéc ñaàu kinh sôï söùc taøn phaù khuûng 
khieáp cuûa côn ñoäng bieån Tsunami! 

Sau khi ñeán taän nôi giuùp ñôõ vaø nhìn taän maét nhöõng 
thi haøi, nhöõng thaûm caûnh taïi caùc vuøng thieân tai, ñieàu maø 
caùc chuyeân vieân y teá lo sôï laø coù naïn dòch xaûy ra vì söï oâ 
nhieãm nöôùc uoáng vaø töø ñoù coù theå  laøm cho haøng traêm 
ngaøn ngöôøi bò cheát, coù theå gaáp ñoâi so vôùi soá ngöôøi bò töû 
vong keå treân! Vì theá neân Toå chöùc choáng ñoùi quoác teá ôû 
Ñöùc (DWHH) keâu goïi theá giôùi phaûi coá gaéng thöïc hieän 
ngay nhöõng bieän phaùp ngaên ngöøa beänh dòch coù theå lan 
traøn ra baát cöù luùc naøo, ñaëïc bieät laø ôû nhöõng vuøng Baéc Sri 
Lanka, nôi maø xaùc ngöôøi ñöôïc choân taäp theå coù theå gaây 
nhieãm ñoäc nguoàn nöôùc uoáng. 

Nhaèm muïc ñích ngaên ngöøa thieân tai hay kòp thôøi caûnh 
giaùc daân chuùng nhöõng côn ñoäng bieån nhö Tsunami, 
nhieàu quoác gia AÂu Myõ ñaõ leân tieáng ñeà nghò phaûi laäp heä 
thoáng caûnh baùo treân taát caû caùc ñaïi döông. Nöôùc Ñöùc 
nghe ñaâu ñaõ nhaän laõnh nhieäm vuï ñieàu haønh treân phöông 
dieän thieát ñaët nhöõng heä thoáng baùo ñoäng naøy vì theo lôøi 
cuûa ñaïi dieän lieân minh caàm quyeàn cho bieát qua moät cuoäc 
phoûng vaán cuûa caùc cô quan truyeàn thoâng thì Ñöùc voán coù 
nhieàu kinh nghieäm treân phöông dieän naøy. 

 
Toùm laïi, côn soùng thaàn Tsunami ñaõ taøn phaù nhieàu 

quoác gia vuøng Ñoâng Nam AÙ vaø gaây ra bao thaûm caûnh 
cho daân chuùng trong vuøng cuõng nhö du khaùch töø nhieàu 
quoác gia khaùc. Tuy nhieân qua ñoù chuùng ta cuõng thaáy 
ñöôïc loøng töø taâm cuûa nhaân daân treân toaøn theá giôùi noùi 
chung, luoân saün saøng chia seû bôùt nhöõng gì mình coù ñeå 
giuùp ñôõ keû khoán cuøng, xin maïn pheùp ñöôïc söûa moät tí 
trong caâu ca dao cuûa Vieät Nam: 

     
 Nhieãu ñieàu phuû laáy giaù göông, 
Ngöôøi khoâng cuøng moät nöôùc cuõng thöông nhau 

cuøng! 
• (Munich , Ñaàu naêm 2005)  

 
Toùm löôïc tin töø caùc baùo SZ,AZ, TZ, Focus, 

vaø tin töùc töø caùc ñaøi truyeàn hình ARD,ZDF, N-TV vaø RT 
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CON NGƯỜI ĐÃ GÓP SỨC 
TÀN PHÁ CHO SÓNG THẦN  

VÀ ĐỘNG ĐẤT 
 

� Từ Giác (trích Việt Báo Online, số ra ngày 28.12.2004) 
 

Hãng tin AFP từ Paris, Pháp Quốc, đã trích dẫn lời của 
các nhà chuyên môn về môi trường qua đó các nhà khoa 
học cho biết rằng hoạt động của con người chủ yếu là việc 
xây dựng các khu nghỉ mát và giải trí cộng với sự tàn phá 
các cấu trúc bảo vệ thiên nhiên đã góp phần vào thiệt hại 
nặng nề về nhân mạng ở các nước vùng biển Ấn Độ Dương. 

Theo ông Jeff McNeely, khoa học gia trưởng của tổ chức 
Liên Minh Bảo Tồn Thế Giới (World Conservation Union-
IUCN), một tổ chức có trụ sở tại Thụy Điển và là người từng 
sống tại Nam Dương và Thái Lan trong hai năm liền, thì cơn 
đại hồng thủy này "không có gì mới mẻ trong thiên nhiên 
cả". Theo ông, điều làm cho hiện tượng thiên nhiên này trở 
thành thảm họa là vì con người đã lấn chiếm phong cảnh 
thiên nhiên bờ biển mà lẽ ra họ không nên lấn chiếm. Năm 
mươi năm về trước, bờ biển không bị lấn chiếm bởi khách 
sạn du lịch nhiều như vậy. Ông McNeely nói, "chúng ta 
không thể so sánh khách sạn với các làng mạc ven biển 
được vì làng mạc ở sâu hơn trong đất liền trong khi khách 
sạn đi ra sát gần biển. Một điều khác xảy ra nữa là trong 
những thập niên gần đây nhiều rừng đước che chắn biển bị 
dẹp phá đi để làm hồ nuôi tôm. Vì thế, chúng ta ở Châu Âu 
được ăn tôm rẻ như bèo". 

Các rừng đước này thường có dọc theo các vùng duyên 
hải nơi có nước cạn. Chúng giúp bảo vệ những hiện tượng 
như sóng thần và động đất Tsunami này. Trong vòng 20 
đến 30 năm nay, các rừng đước bị dẹp bỏ bởi những người 
không có chút kiến thức lâu dài nào về tại sao các rừng 
đước cần phải được bảo vệ và bởi những người ngoại quốc 
tranh thủ được sự đồng ý của các chính phủ để dựng lên 
các trại nuôi tôm này. Tôm càng được bán ở Châu Âu và 
các nước khác ở một giá quá thấp so với tổn hại về môi 
trường mà mọi người phải trả giá ngày hôm nay. 

Chịu chung số phận là những đảo san hô vốn dĩ là hàng 
rào bảo vệ cho vùng duyên hải. Khi Tsunami tiến vào, đầu 
tiên nó sẽ đánh vào các đảo san hô. Các đảo này sẽ làm 
chậm nó đi. Sau đó nó vào các rừng đước và rừng đước 
càng giảm thiểu sức mạnh của nó hơn nữa. Sóng thần vẫn 
có thể vượt qua rừng đước nhưng lúc này sức mạnh của nó 
đã giảm thiểu rất nhiều. Vẫn theo ông McNeely, các nhà 
bảo tồn tại Ấn Độ, Tích Lan, và Thái Lan đã cảnh cáo rằng 
các rừng đước có giá trị hết sức to lớn trong việc bảo vệ 
vùng duyên hải. Ông McNeely nói thêm rằng, ở một mặt 
khác, chấn động hôm Chủ Nhật có thể đã không phải là 
thảm họa cho đời sống hoang dã của các sinh động vật. 
Thông thường, rừng đước không có sự phong phú về sinh 
động vật. Thường những sinh động vật ở đó đã quen với 
các cơn bão nhiệt đới, và mọi thứ giông tố khác. Ông 
McNeely kết luận, "những sinh động vật khác thì đủ trí khôn 
để dời đi chổ khác". 

Khi cơn đại hồng thủy và chấn động lòng biển này xảy 
ra, có lẽ chúng ta sẽ rất lo âu và hoang mang. Con người sẽ 
thắc mắc không biết nguyên cớ gì mà sự mất mát tang 
thương có thể xảy ra nhanh chóng như vậy. Con người từ 
bao đời nay thường đối diện với thiên nhiên và tìm cách chế 
ngự thiên nhiên. Khi thiên tai ập tới, con người bỗng cảm 
thấy nhỏ bé và bất lực. Con người lúc bấy giờ có thể nghĩ 

đến những quyền năng ban ơn giáng họa đến với mình và 
từ đó nảy sinh những sợ hãi. Các thành phần chủ trương 
tận thế sẽ có thể bộc phát để lợi dụng vào sự sợ hãi của 
mọi người. Đọc bản tin vừa qua, chúng ta thấy rõ ràng con 
người cũng góp phần vào khổ nạn trên. Vậy chúng ta cần 
phải góp phần nhiều hơn nữa trong công việc bảo vệ môi 
sinh cũng như có một thái độ tỉnh thức đối với vấn đề này. 
Ngoài ra, chúng ta hãy góp một bàn tay trong nỗ lực xoa 
dịu nỗi đau của những nạn nhân các nước bị ảnh hưởng bởi 
Tsunami này.  

Trong đạo Phật có dạy về tính liên đới (nhân duyên hay 
trùng trùng duyên khởi) trong đó cái này xảy ra vì cái kia 
xảy ra. Mọi thứ đều có sự liên hệ với nhau, không có một cá 
thể chủ quan nào đứng độc lập để tạo tác ảnh hưởng lên 
mọi thứ. Như trong bản tin, vì các nhà hàng seafood tấp 
nập thực khách, mà nảy sinh ra sự tham muốn lợi nhuận. 
Từ sự tham muốn lợi nhuận, người ta lập ra những "trang 
trại" (farm) nuôi tôm làm tiêu hủy những rừng đước bảo vệ 
các vùng duyên hải. Tản mạn đến như lễ giáng sinh vừa 
qua, khi trẻ em bên này mở những món quà đồ chơi vui thú 
thì đó là kết quả của sự bóc lột sức lao động của hàng triệu 
công nhân Trung Quốc. Theo nhật báo LA Times, tại Trung 
Quốc, tư bản Hoa Kỳ đã kết hợp với tư bản đỏ Trung Cộng 
để áp bức những công nhân tại đây hòng thu lợi nhuận khi 
đem hàng qua bán bên Mỹ. Các công nhân bị làm việc trên 
mười mấy tiếng một ngày trong điều kiện lao động vô cùng 
tồi tệ. Ngay cả đến khi muốn đi vệ sinh họ cũng không được 
đi. Nếu than vãn, các công nhân sẽ bị đánh đập và đuổi 
việc. Và vì công nhân Trung Quốc đã lãnh phần làm, vậy thì 
tại Mỹ chúng ta sẽ thiếu công ăn việc làm. Và biết đâu 
chừng vì tham rẻ, nên chẳng bao lâu Trung Quốc sẽ lớn 
mạnh đến nỗi đất nước có lòng "tham" (bành trướng) này 
sẽ trở thành hiểm họa không lường. Niềm vui nhận được 
một món quà thì ra lại đến từ nỗi khổ! 

 

Chứng kiến những mất mát này, chúng ta hãy 
nhìn nó với nhãn quan của Phật giáo và giữ bình tĩnh 
sáng suốt. Đạo Phật đã dạy rằng cuộc sống là vô 
thường và tràn đầy sự khổ. Trái đất tưởng chừng như 
vững chãi kiên cố thật ra không thoát khỏi cái luật vô 
thường này. Ngay cả các cõi thiên đàng, theo đức Phật 
cũng vô thường và khi hết phước rồi cũng đọa lạc và đau 
khổ như ai. Đức Phật không ngừng lại ở nhận định về sự 
khổ của cuộc sống, mà Ngài đã chỉ ra nguyên nhân của sự 
khổ và cách thức có được hạnh phúc chân thật. Nguyên 
nhân của sự khổ là sự ham muốn và bám víu (ở đây là ham 
ăn tôm càng giá rẻ và hưởng thụ khách sạn ở bãi biển hay 
ham muốn đồ chơi và quần áo giá rẻ từ Trung Quốc). Vậy 
muốn vượt qua khổ, thiết nghĩ chúng ta nên sống trong sự 
biết đủ, đừng ở hai cực đoan thái quá của ép xác và hưởng 
thụ cũng như phát khởi lòng từ bi bắt đầu bằng tình 
cảm và sự tôn trọng giữa con người với nhau. Tiếp 
theo đó là thực hành tám con đường thánh (Bát 
Chánh Đạo): thấy biết đúng, suy nghĩ đúng, lời nói 
đúng, hành động đúng, nghề nghiệp đúng, siêng 
năng cần cù đúng, chánh niệm đúng, và chánh định 
đúng (để hiểu thêm về các giáo lý này, xin tham khảo với 
chư Tăng, Ni hay các sách Phật giáo). Khi đã thực hành 
Phật pháp, chúng ta sẽ có cái nhìn đúng trước mọi hiện 
tượng và không bị sai xử bởi ngoại cảnh. Mong quý vị nhân 
biến cố bi thương này mà tìm về Phật pháp để chiêm 
nghiệm lời dạy của đức Phật để sống đúng và sống có trách 
nhiệm hầu có đuợc lợi lạc trong cuộc sống trong hiện tại và 
vị lai. 

(Từ Giác lược dịch và phóng tác) 
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ñ†c m¶t truyŒn hay 

cÛng nhÜ m¶t tác 
phÄm Ç¥c s¡c thÜ©ng 
g®i cho ta nhiŠu thú vÎ 
sâu xa, nhiŠu cäm 
nhÆn thÃm thía bªi 
nh»ng tÜ tÜªng m§i lå, 
phóng khoáng hay tiŠm 
Än trong nh»ng bÓi 
cänh sinh Ç¶ng cûa tác 
phÄm. HÖn n»a v§i m¶t 
tác phÄm mà ta vô 
cùng Ç¡c š, trÜ§c h‰t là 
thái Ç¶ tâm lš phát sinh 
tØ cäm xúc rót vào tiŠm 
thÙc, tâm thÙc rồi thấm 

nhập vào tâm hÒn cûa Ç¶c giä; sau nữa là những cảm ứng 
đồng điệu với tác giả và đồng cảm với những nhân vật trong 
truyện để thần thức mình tự nhiên bị cuốn hút vào những 
chuyển hóa của từng câu chuyện. 

Tôi Çã tìm ÇÜ®c cái vui sÜ§ng hi‰m có, cái thú vÎ tuyŒt 
v©i, s¿ säng khoái cao Ç¶ Ãy khi Ç†c th£ng m¶t måch, suÓt 
bu°i, không ngÜng nghÌ tÆp truyŒn "Lão HÛ Chìm" cûa nhà 
væn Phù Vân. 

Với 15 truyŒn ng¡n tØ m¶t cây bút tài hoa Ça diŒn, Ça 
dång đã vë ra m¶t bÙc tranh h‡n Ç¶n, sÓng Ç¶ng, xÄm màu 
cûa m¶t ÇÃt nÜ§c từ buổi ban đầu bi‹n dâu th©i cu¶c! Có 
phải đó là nguồn cäm hÙng cho những người đã cam chịu 
số phận hẩm hiu tù ngục trong cảnh nước mất nhà tan? Có 
phải đó là những mänh đời rách nát, cam chịu tủi hổ để 
quyết tâm nuôi một ngày mai rửa sạch hờn căm? 

Từ đó, có rÃt nhiŠu cänh tÜ®ng não lòng, thÜÖng tâm, tûi 
nhøc cûa l§p ngÜ©i båi trÆn, thÃt th‰... bên cånh nh»ng áp 
bÙc, Ç†a Çày, båo tàn, s¡t máu của l§p ngÜ©i "th©i lai ÇÒ 
Çi‰u thành công dÎ" ÇÓi v§i nh»ng người cùng chung huy‰t 
thÓng v§i mình mà vẫn còn nhÃt quy‰t xem nhÜ kÈ thù "bên 
kia chiến tuyến" như ngày xưa... 

ñó phäi chæng là cái nŠn tri‰t lš cÃu trúc n¶i dung tÆp 
truyŒn cûa Phù Vân: vØa xót thÜÖng, Çau kh° cho bån 
ÇÜ©ng, ÇÒng Ç¶i, ÇÒng hÜÖng trong Ãy có chính bän thân 
mình; vØa kiên trì gi» lºa, liên tøc dÃn thân tranh ÇÃu, v»ng 
tin vào hào quang cûa sº mŒnh quÓc gia. 

Ta còn thoáng thÃy bên dÜ§i cæn bän trØu tÜ®ng Ãy cái 
nŠn phúc thiŒn, thûy chung, trung hÆu k‰t cÃu trong các câu 
truyŒn v§i bÓ cøc ch¥t chë, tình lš phân minh và thêm nh»ng 
Ç¶t bi‰n bÃt ng© ra ngoài d¿ tÜªng cûa Ç¶c giä. Bên cånh 
tinh thÀn quÓc gia quy‰t liŒt ÇÀy quä cäm cûa tác giä, còn 
r¿c sáng lên cái vòng Çåo lš siêu hình nhiŒm mÀu vÓn là 
Çåo tâm bÄm sinh cûa ngÜ©i tín h»u thiŠn gia.  

Tôi xin nhÃn månh, "Lão HÛ Chìm" là m¶t bÙc tranh th©i 
Çåi, th©i suy quÌ loån rÃt hÃp dÅn; là m¶t bÙc tranh xã h¶i 
ViŒt Nam th©i vong quÓc rÃt lôi cuÓn; bÙc tranh ÇÀy s¡c màu 
cûa ÇÎa ngøc, cûa t¶i ác ng¿ trÎ bªi những ngÜ©i phi nhân phi 
nghïa, chÌ muÓn Çào tåo nh»ng th‰ hŒ truyŠn ki‰p gian dÓi, 
l†c lØa, tåo nên mÅu m¿c cûa m¶t ch‰ Ç¶ vô sän ngoåi lai 
mà dân t¶c chÓi tØ và væn hóa ViŒt Nam k‰t án. 

Tôi Çã Ç†c nhiŠu truyŒn ng¡n, truyŒn dài, phóng s¿, hÒi 
kš, tùy bút... cûa các væn nghŒ sï lÜu vong diÍn xuÃt dÒi dào, 
Çû s¡c thái v§i bao nhiêu cänh tÜ®ng Çau thÜÖng, não lòng, 
ÇÀy phÅn n¶ dÜ§i xã h¶i cộng sản ViŒt Nam. NhÜng không 
Çâu b¢ng ª Çây khi Ç†c Lão HÛ Chìm, b‡ng sôi lên trong tôi 
nhiŠu cäm xúc m§i, nhiŠu xót thÜÖng m§i; ÇÒng th©i nhiŠu 
thích thú, ngåc nhiên m§i và thán phøc m§i ÇÓi v§i væn tài 
cûa Phù Vân- ngÜ©i Çã chinh phøc ÇÜ®c tôi vØa là Ç¶c giä, 
vØa là ngÜ©i Çang làm công viŒc phê bình væn h†c... 

Thº trích m¶t vài Çoån trong các truyện cûa Lão HÛ 
Chìm. Có nh»ng chuyŒn rÃt cäm Ç¶ng, có th‹ là nh»ng t¿ 
truyŒn cûa tác giä, hay cûa bån bè ÇÒng cänh ng¶ qua cu¶c 
Ç°i Ç©i!  

... Ví dø nhÜ tâm trång chán chÜ©ng thÃt v†ng cûa 
nh»ng cán b¶ c¶ng sän n¢m vùng nhÜ trÜ©ng h®p cô Bäy 
trong "Gi†t N¡ng Tháng TÜ". Cu¶c Ç©i cûa cô ch£ng có gì 
khá hÖn, cu¶c sÓng cûa cô låi có phÀn thäm håi hÖn nh»ng 
ngày cô còn "æn cÖm quÓc gia, th© ma c¶ng sän". Mới chÌ 
m¶t vài næm dÜ§i ch‰ Ç¶ xã h¶i chû nghïa, mà cô Çã th¿c s¿ 
"sáng m¡t". 

"... DÜ§i ánh n¡ng chiŠu chÜa dÎu oi bÙc, tôi Ç‰n thæm låi 
cô Bäy. Sau gi© tan sª, cô Çang ngÒi nÃu cháo heo. M¥t cô 
rång r« th¿c s¿ khi thÃy tôi trª vŠ... Tôi Ç†c ÇÜ®c nh»ng n‡i 
thÃt v†ng chán chÜ©ng cûa cô trên gÜÖng m¥t, trên ánh 
m¡t. Khi tØ giã cô trª vŠ, cô dÎu dàng Ç‰n Ç¶ thành khÄn bäo 
tôi: "CÆu Ba, hãy liŒu tìm cách ra Çi. NÖi Çây không còn là 
ch‡ dung thân cûa cÆu n»a! "... 

... Ho¥c là nh»ng tuyŒt v†ng ê chŠ cûa thành phÀn cán 
b¶ c¶ng sän, nhÜ trÜ©ng h®p cûa HuŒ, m¶t cán b¶ Çã hy 
sinh suÓt tu°i thanh xuân cûa mình cho lš tÜªng cách mång 
cûa ñäng trong cu¶c chi‰n ÇÃu, Ç‹ rÒi cho Ç‰n bây gi© chÌ 
Ç°i lÃy nh»ng tuyŒt v†ng chán chường trong hòa bình nhÜ 
trong truyŒn "Bu°i Chia Tay CuÓi Næm". Ta thº Ç†c nh»ng 
ÇÃu tranh tÜ tÜªng cûa HuŒ, cán b¶ c¶ng sän miền Bắc và 
Vïnh, m¶t "cán b¶... ngøy miền Nam": 

"... Anh ÇØng nghï ÇÖn thuÀn r¢ng, anh hoàn thành ÇÜ®c 
công tác giao phó là xong nhiŒm vø. DÜ§i ch‰ Ç¶ này ngÜ©i 
ta Çòi hÕi s¿ tuyŒt ÇÓi- tuyŒt ÇÓi tin vào ñäng, tin vào cÃp 
lãnh Çåo Ç‹ bu¶c con ngÜ©i không còn suy nghï và hành 
Ç¶ng lŒch låc ra ngoài khuôn kh° cûa chính sách. NgÜ©i ta 
Çã quen sÓng trong m¶t xã h¶i ÇÀy rÅy tuyên truyŠn lØa dÓi. 
DÓi ngÜ©i, dÓi mình Ç‹ có niŠm tin Ç‹ sÓng. TØ Çó con ngÜ©i 
Çã thành thói quen- quen v§i nh»ng giáo ÇiŠu, nh»ng khuôn 
vàng thÜ§c ng†c cûa m¶t chû nghïa, cûa m¶t thiên Çàng mà 
kh° thay ngÜ©i ta bi‰t rõ là không hoàn toàn có th¿c! 

... 
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SÓng trong ch‰ Ç¶ c¶ng sän là sÓng trong hÕa mù tuyên 
truyŠn gian dÓi xäo trá. H† tròng lên ÇÀu anh m¶t hào quang 
tín nhiŒm, nhÜng h† cÛng s¤n sàng tròng vào c° anh m¶t 
dây thòng l†ng. ñôi ÇÛa thÀn cûa anh Çã chÌ Çåo trong các 
vø tham ô, chia chác buôn bán h®p ÇÒng sän xuÃt v§i tÜ 
nhân. Anh khôn ngoan ÇÙng ngoài m†i s¿ viŒc. Anh không 
cÀn tiŠn, anh chÌ muÓn sº døng hai hång ngÜ©i này làm 
phÜÖng tiŒn trong viŒc trä thù ch‰ Ç¶ mà thôi...". 

... Tác giä không tr¿c ti‰p tÓ cáo c¶ng sän, nhÜng n¶i 
dung cûa nh»ng chuyŒn ng¡n ÇŠu hàm chÙa nh»ng thäm 
cänh do c¶ng sän gây ra. Ví nhÜ Liên bÎ tº thÜÖng do ViŒt 
c¶ng Çặt mìn làm cho xe Çò bÎ lÆt. Liên ch‰t làm tan nát m¶t 
cu¶c tình thÆt ÇËp trong truyŒn "Chuy‰n Xe ñò CuÓi Hå". 
Tôi dành thú vÎ bÃt ng© cho nh»ng ai muÓn khám phá câu 
chuyŒn... 

Vâng, tác giä không hŠ k‹, không hŠ lên án t¶i ác cûa 
c¶ng sän nhÜ bao nhiêu ngÜ©i khác Çã vi‰t Çã làm, nhÜng 
m‡i dòng m¿c, m‡i câu væn, m‡i cái nhíu mày, có khi m‡i 
cái mÌm cÜ©i Çau xót cûa vài nhân vÆt nån nhân cũng Çã tÓ 
cáo cái dã tâm cûa tÆp Çoàn chuyên gây ra nh»ng thäm 
cänh tÀy tr©i cho nhân dân vô t¶i. Ví dø nhÜ trong truyŒn 
"HÒng DiÍm": 

"... Hồng Diễm thở dài kể tiếp: 
- Mấy năm sau, Tuấn Hải bị bắt đi nghĩa vụ, đưa 

sang chiến trường Campuchia. Chưa đầy một năm, 
chính quyền xã thông báo cho mẹ đi nhận xác con. 
Mẹ vật vã, co quắp, ngất xỉu. Còn em thì chết lặng 
trước hung tin này... 

... 
Hồng Diễm nấc lên nghẹn ngào: 
- Anh biết không, ngay sau đó em thuê một chiếc 

xe Lam lên tận biên giới để nhận xác em. Em không 
hiểu bằng sức chịu đựng nào, bằng vào sự phò trợ 
của đấng thiêng liêng nào, mẹ và em đã vượt qua 
những đoạn đường gian khổ. Hẳn là vong linh của 
em Tuấn Hải đã phù hộ cho mẹ và em. Trên chuyến 
xe Lam trở về, em mường tượng như xe chở một 
quan tài và hai xác chết chưa tẩm liệm. Em và mẹ 
nằm lịm bên quan tài của Tuấn Hải... ". 

... Hoặc như câu chuyện tình "tay ba" trong 
truyện "Đêm Trên Sông Hương" với sự hy sinh 
đầy bi hài "quân tử Tàu" của Vũ được kết thúc một 
cách thương tâm trong cuộc tổng tấn công nổi dậy 
của cộng sản trong Tết Mậu Thân 1968, sát hại hàng 
ngàn người dân vô tội, trong đó có việc trả thù rửa 
hận theo "ân oán giang hồ". Chồng của Phượng cũng 
bị giết! Ai giết? Phan chăng? Từ đó lại sinh thêm một 
tình tiết éo le bất ngờ, bàng hoàng không tưởng 
tượng được khi ở hải ngoại Vũ nhận được tin, 
Phượng đang sống chung với Phan. VŨ thở dài dài: 

"... Phượng có quyền ch¡p nối, bước đi bước nữa 
hay làm lại cuộc đời. Nhưng tại sao Phượng lại "tái 
giá" với Phan- một tên tội đồ ! Vũ giận mình trước 
đây tại sao đã không can đảm nói thẳng với Phượng 
về nghi án Phan giết Thành; để bây giờ... Tội nghiệp 
cho Phượng nay lại sống chung với kẻ giết chồng. Bé 
Trâm sống chung với kẻ thù giết cha!...". 

Lại còn có những chuyện tình rất đẹp- một tình yêu 
tình cờ không chờ không đợi nhưng rất thương tâm 
như chuyện "Hạnh"; rồi lại có một mối tình có một 
không hai hay không từng diễn ra trong một xã hội 
và một thời đại thanh bình như truyện "Trên Cõi 
Hồng Hoang" mà chỉ xảy ra trong trại tỵ nạn khi con 
người phải rời bỏ chế độ cộng sản để đi tìm tự do. 

Và đây là một đoạn trích từ "Chuyện Kể Trong 
Mùa Đông" với những rung cảm tuyệt vời, lãng 
mạn với một cuộc tình thắm đượm chút đạo thiền vi 
diệu lồng trong cảnh giới thế nhân: 

"... Khi từ giã ra về trời đã khuya, chúng tôi đi 
thật chậm để thấy niềm vui hằn trên những bước 
chân trong tuyết. Trước đây tôi ngỡ đã vứt bỏ tuổi 
đời còn lại trên xứ người trong lãng quên, lạnh lùng, 
vô vọng như tôi đã từng sống bằng những hoài niệm 
quá khứ qua những mùa đông mịt mù khép kín cuộc 
đời. Tôi hít thở những hơi thật dài, thật sâu để tận 
hưởng niềm vui an lạc, thấy được hướng đi trong 
những ngày sắp tới, biết được những việc có thể làm 
cho tha nhân. 

Kim Thanh cũng lặng yên, nhưng tôi biết, bằng 
trực giác nàng đã cảm ngộ những chuyển biến tư 
tưởng trong tâm thức của tôi. Nép sát vào lòng tôi, 
nàng nói thật khẽ: 

- Mùa đông đẹp quá! Anh ơi, đêm nay em say 
rượu và say tình nữa... ". 

Còn nhiều câu chuyện đầy tình tiết bất chợt dạt 
dào được phân tích về tâm lý rất tinh vi làm choáng 
ngợp, tôi dành cái thú vị quí hiếm ấy cho độc giả 
muốn khám phá trong từng đoạn văn, từng chi tiết 
câu chuyện của tác phẩm... 
 

� 
 

Tìm một chỗ đứng trong giới văn học nghệ thuật 
bất kỳ ở đâu không phải là một chuyện dễ. Phù Vân 
lại thừa chỗ đứng ấy vì ông vừa là nhà văn, nhà thơ, 
nhà báo, phóng sự, phê bình văn học; tác giả của 3 
thi phẩm dưới bút hiệu Tùy Anh: - Ngoài Xa Dấu 
Chân Mây, - Trầm Ngãi Thiết Tha, - Khúc Hát Tiêu 
Dao. Tôi nhớ có lần tôi đã viết bài ca ngợi nồng nhiệt 
về "Trầm Ngãi Thiết Tha": 

"... Ấy đó, sáng tạo của Tùy Anh trong nguồn Bát 
Nhã Trầm Ngäi Thiết Tha là một tự truyện viết thành 
thơ. Tự truyện về ta, về người, về ai đó, về đạo, về 
đời. Tất cả hoàn chỉnh, trầm lặng, thiền trai mà sâu 
th£m triết lš, chất ngất đạo vị, tím biếc hoài niệm, 
tràn đầy vũ trụ khắc khoải khôn nguôi của vòm trời 
ly hương nghệ sĩ, nẻo về của ngàn sao hoàng hôn 
mờ nhạt điểm chút ít cánh bướm e thẹn giữa bình 
minh đông phong lành lạnh...". 

 
Còn ở đây, tập truyện Lão Hũ Chìm vẽ ra một 

bảng cáo trạng thực hùng hồn, viết thành tác phẩm 
văn học về một thời đại điêu linh, một xã hội Việt 
Nam rách nát, nghèo nàn, bị áp bức nghiệt ngã dưới 
chế độ hà kh¡c cûa cộng sản! 

 
Đọc xong Lão Hũ Chìm của Phù Vân, tôi muốn 

bắt chước và sửa lại lời nói của văn hào Pháp là 
André Gide khi người nhắc đến cuốn sách hay của 
một văn hữu của mình: 

"Thần trí, tâm tư của tôi khác trước nhiều lắm, 
khác hơn hồi tôi chưa đọc tác phẩm ấy vì tràn ngập 
căm hờn, đau xót, tủi nhục, phẫn nộ vì đại họa cộng 
sản. Và rồi tôi tự hứa với lòng quyết tâm dấn thân 
tranh đấu, thực hiện hoài bão của cả một dân tộc, 
đem lại vinh quang cho đất nước. 

Lão Hũ Chìm là một trong nhiều tác phẩm đặc 
sắc có giá trị của những nhà văn Việt Nam, chứng 
nhân của thời đại !".                             (Mạnh Xuân 2005 
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Thöôøng Thöùc 

 

 

Khoâng neân laïm duïng  khaùng sinh  
  

( Baùc só Nguyeãn Vaên Ñích 
  

haùng sinh laø moät nhoùm thuoác quyù. 
Töø ngaøy tìm ra khaùng sinh, chuùng 

ta ñaõ chöõa khoûi nhieàu beänh nhieãm truøng, 
cöùu ñöôïc nhieàu ngöôøi, keùo daøi tuoåi thoï 
cuûa nhaân loaïi. Khaùng sinh ñaõ ñöôïc coi nhö 
“thaàn döôïc”, nhöng cuõng vì theá maø bò hieåu 
laàm, coi nhö coù theå chöõa ñöôïc baù beänh, 
ñöa ñeán laïm duïng. Söï laïm duïng ñöa ñeán 
haäu quaû tai haïi laø thay theá caùc vi truøng 
nhaïy vôùi khaùng sinh baèng caùc vi truøng 
khaùng vôùi khaùng sinh. Neáu tình traïng naøy 
cöù tieáp tuïc thì chaúng bao laâu chuùng ta seõ 
bò töôùc maát moät voõ khí lôïi haïi choáng laïi vi 
truøng vaø seõ luøi trôû laïi tình traïng cuûa thôøi kyø 
chöa coù khaùng sinh! 
  

- Khaùng sinh laø gì? 
Khaùng sinh laø caùc hoùa chaát coù theå tieâu dieät hoaëc 

kieàm haõm söï phaùt trieån cuûa vi truøng.  
Naêm 1928, Alexander Fleming nhaän thaáy raèng vi 

truøng khoâng theå soáng ñöôïc trong moâi tröôøng coù loaïi naám 
Penicillium notatum. OÂng chöùng minh raèng loaïi naám naøy 
tieát ra moät chaát coù khaû naêng tieâu dieät vi truøng, goïi laø 
Penicillin. Töø 1940, caùc baùc só ñaõ duøng Penicillin ñeå ñieàu 
trò beänh nhaân.  

Töø khaùm phaù ñaàu tieân naøy, caùc nhaø khoa hoïc ñaõ tìm 
ñöôïc caùc khaùng sinh khaùc töø caùc loaïi naám khaùc nhö caùc 
khaùng sinh Aminoglycosides (streptomycin, kanamycin, 
amikacin,...) töø caùc loaïi naám Streptomyces; gentamycin 
töø Micromonospora purpurae coù taùc duïng ñoái vôùi caùc 
tröïc truøng gram aâm vaø moät soá caàu truøng gram 
döông; caùc khaùng sinh Cephalosporins töø 
Cephalosporium acremonium coù taùc duïng ñoái vôùi tuï caàu 
truøng vaø caùc Cephalosporin toång hôïp coù taùc duïng roäng; 
Chloramphenicol töø Streptomyces venezualae coù taùc 
duïng roäng nhöng ít duøng vì ñoäc; Erythromycin töø 
Streptomyces erythreus thöôøng duøng cho nhieãm truøng 
ñöôøng hoâ haáp, v.v...  

Penicillin vaø Cephalosporins coù caáu truùc chung laø 
voøng beta lactam coù ñaëc tính dieät khuaån baèng caùch phaù 
huûy söï toång hôïp thaønh cuûa teá baøo vi truøng.  

Töø chaát Penicillin nguyeân thuûy, ngöôøi ta ñaõ taïo ra caùc 
chaát Penicillin baùn toång hôïp baèng caùch gaén moät soá 
nhoùm hoùa hoïc vaøo phaân töû 6-aminopenicillamic acid, taïo 
ra caùc chaát môùi nhö Ampicillin, Oxacillin, Methicillin, 
Ticarcillin, v.v..., coù theå uoáng hoaëc coù theå choáng laïi men 
beta-lactamase cuûa vi truøng neân coù taùc duïng ñoái vôùi tuï 
caàu truøng vaø moät soá tröïc truøng gram aâm.  

Caùc chaát toång hôïp nhö Sulfamides thöôøng duøng trò 
nhieãm truøng ñöôøng tieåu vaø moät soá nhieãm truøng khaùc; 
Isoniazid, Ethambutol, Pyrizinamide, Ethionamide duøng 
trò lao; söï toång hôïp Fluoroquinolones töø Acid nalidixic taïo 
ra moät nhoùm khaùng sinh môùi coù taùc duïng roäng choáng 
caùc tröïc truøng gram aâm vaø moät soá caàu truøng gram 
döông. 

 
- Taùc duïng cuûa khaùng sinh 
Khaùng sinh dieät truøng baèng nhieàu caùch:  
- Ngaên caûn söï toång hôïp thaønh cuûa teá baøo vi truøng 

nhö Penicillin, Cephalosporin, Vancomycin, 
- ÖÙc cheá söï chuyeån hoùa cuûa vi truøng nhö 

Sulfamides, Trimethoprim, 
- ÖÙc cheá söï toång hôïp Protein cuûa vi truøng nhö 

Tetracyclin, Aminoglycosides, Macrolides 
(erythromycin…), 

- ÖÙc cheá söï toång hôïp vaø hoaït ñoäng cuûa Acid 
nucleic nhö Fluoroquinolones vaø Rifampicin. 

 
- Söï laïm duïng khaùng sinh 
 Nhö treân cho thaáy, coù nhieàu loaïi khaùng sinh khaùc 

nhau, taùc ñoäng baèng caùc cô cheá khaùc nhau ñoái vôùi caùc vi 
truøng khaùc nhau. Khaùng sinh chæ coù taùc duïng vôùi caùc 
beänh do vi truøng (bacteria), khoâng coù taùc duïng vôùi caùc 
beänh do sieâu vi (virus). Ñeå ñieàu trò beänh nhieãm truøng caàn 
bieát loaïi vi truøng gaây beänh ñeå choïn khaùng sinh thích hôïp. 
Vì thieáu hieåu bieát vaø vì tin töôûng sai laàm, neân ôû khaép nôi 
treân theá giôùi, nhaát laø ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån, ngöôøi ta 
ñaõ duøng khaùng sinh quaù nhieàu, caû khi khoâng caàn thieát, 
khoâng ñuùng chæ ñònh vaø khoâng ñuùng caùch.  

Naêm 1954, Hoa Kyø saûn xuaát 1 ngaøn taán khaùng sinh, 
soá naøy taêng ñeán 25 ngaøn taán vaøo naêm 1998.  Naêm 2000, 
caùc baùc só Hoa Kyø vieát 160 trieäu toa thuoác khaùng sinh 
cho 275 trieäu ngöôøi daân, moät nöûa ñeán 2/3 soá toa ñoù ñöôïc 
coi laø khoâng caàn thieát (theo R.P.Wenzel bình luaän trong 
baùo New England Journal of Medicine). Theo R. 
Gonzales (Clin. infec.Dis, 2001, 23:757-762), 3/4 soá 
khaùng sinh duøng ôû ngoaïi chaån laø cho vieâm ñöôøng hoâ 
haáp treân trong khi 60% caùc tröôøng hôïp vieâm ñöôøng hoâ 
haáp treân laø do sieâu vi,  khoâng caàn vaø khoâng ñieàu trò ñöôïc 
baèng khaùng sinh. Theo Nguyeãn Kim Phöôïng vaø J. 
Chalker, baùo caùo naêm 1997 taïi 23 traïm y teá ôû Haûi 
Phoøng, 69% beänh nhaân ñöôïc cho khaùng sinh, 71% beänh 
nhaân khoâng duøng khaùng sinh ñuùng lieàu löôïng vaø ñuùng 
thôøi gian (döôùi  5 ngaøy).  

Taïi caùc nöôùc ñaõ coâng nghieäp hoùa, moät nöûa soá löôïng 
khaùng sinh ñöôïc duøng ñeå nuoâi suùc vaät vaø thuûy saûn trong 
coâng ngheä saûn xuaát thöïc phaåm. 

K 
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- Duøng khaùng sinh khoâng ñuùng seõ coù haïi 
- Laõng phí, thí duï caùc beänh do sieâu vi khoâng chöõa 

ñöôïc baèng khaùng sinh, 
- Khoâng khoûi beänh, thí duï beänh nhaân bò lao phoåi maø 

laïi ñöôïc chöõa baèng Ampicillin, 
- Chaäm chaån ñoaùn, thí duï beänh nhaân bò vieâm ruoät 

thöøa maø ñöôïc chöõa baèng khaùng sinh laøm sai laïc 
chaån ñoaùn, 

- Taùc duïng ñoäc haïi nhö bò phaûn öùng maån caûm, dò 
öùng, suy tuûy do Chloramphenicol, ñieác vaø suy 
thaän do Aminglycosides (Streptomycin, 
Kanamycin, Gentamycin, ...). 

Ñeà khaùng cuûa vi truøng ñoái vôùi khaùng sinh laø haäu quaû 
tai haïi, roäng lôùn vaø laâu daøi cho toaøn xaõ hoäi.  
 

- Tyû leä vi truøng khaùng thuoác ñang taêng nhanh 
 Ngöôøi ta ñaõ chöùng minh raèng caøng duøng nhieàu 

khaùng sinh caøng sôùm xuaát hieän caùc vi truøng khaùng 
thuoác.  

Khôûi ñaàu Penicillin (giaù raát reû) coù hieäu quaû ñoái vôùi tuï 
caàu truøng vaø nhieàu loaïi vi truøng khaùc. Chaúng bao laâu sau 
khi ñöôïc söû duïng, tuï caàu truøng ñaõ khaùng Penicillin, khieán 
ngöôøi ta phaûi tìm caùc khaùng sinh nhö Nafcillin, Methicillin 
(giaù ñaét hôn), v.v... Ngaøy nay tuï caàu truøng ñaõ khaùng caû 
Methicillin (beta lactam). Caùc tuï caàu truøng khaùng 
Methicillin trôû thaønh taùc nhaân gaây beänh nguy hieåm trong 
beänh vieän vaø sau naøy ñaõ lan ra ngoaøi daân chuùng. Gaàn 
ñaây ñaõ baét ñaàu xuaát hieän caùc tuï caàu truøng khaùng 
Vancomycin laø khaùng sinh cuoái cuøng coøn laïi ñeå ñieàu trò 
chuùng.  

Duøng Cephalosporins böøa baõi khieán Enterococus trôû 
neân ñeà khaùng vaø cuõng ñaõ xuaát hieän caùc vi truøng 
Enterococus khaùng Vancomycin. Theo baùo caùo cuûa A.W. 
McCormick treân baùo Nature Medicine, thaùng 4 naêm 
2003, tyû leä Pneumococus khaùng Penicillin taêng nhanh ôû 
Hoa Kyø, taùc giaû döï tính ñeán naêm 2004, 41% 
Pneumococcus seõ ñeà khaùng Penicillin. Tyû leä vi truøng lao 
khaùng thuoác taêng cao khieán phaûi duøng 4 thöù thuoác keát 
hôïp ñeå ñieàu trò beänh lao.  

 Caùc vi truøng khaùng thuoác khoâng khu truù ôû moät ñòa 
phöông naøo vì vôùi phöông tieän giao thoâng mau leï, vi 
truøng coù theå di chuyeån ñeán khaép nôi treân theá giôùi trong 
voøng 24 giôø.  

 Theo D.P. Raymond moãi naêm ôû Hoa Kyø coù 2 trieäu 
ngöôøi bò nhieãm truøng vì laây lan trong beänh vieän, hôn moät 
nöûa soá naøy laø do vi truøng khaùng thuoác, gaây töû vong cho 
70 ngaøn ngöôøi vaø laøm toán cuûa ngaân saùch töø 5 ñeán 10 tyû 
ñoâ-la (Seminar Respir. Crit, Care Med. 23 (5): 497-501, 
2002).  
 

Vi truøng khaùng thuoác baèng nhieàu caùch:  
- Ñaëc tính di truyeàn voán coù cuûa vi truøng, 
- Choïn löïa vaø ñaøo thaûi: khaùng sinh tieâu dieät caùc vi 

truøng nhaïy vôùi khaùng sinh, ñeå laïi caùc vi truøng 
khoâng nhaïy; caùc vi truøng naøy ñöôïc dòp thuaän lôïi 
neân phaùt trieån maïnh meõ vì caùc ñoái thuû cuûa chuùng 
ñaõ bò tieâu dieät, 

 

- Ñoät bieán veà di truyeàn trong khi vi truøng sinh saûn 
khieán xuaát hieän caùc chuûng môùi coù ñaëc tính khaùng 
thuoác, 

- Ñaëc tính khaùng thuoác ôû trong gien cuûa vi truøng 
truyeàn töø theá heä tröôùc ñeán theá heä sau, nghóa laø lan 
truyeàn theo chieàu doïc, 

- Gien khaùng thuoác khieán cho vi truøng coù theå giaûm 
söï xaâm nhaäp cuûa thuoác vaøo trong teá baøo vi truøng, 
phaù huûy khaùng sinh hoaëc thaûi tröø khaùng sinh ra 
khoûi vi truøng, 

- Vi truøng coù gien khaùng thuoác coù theå truyeàn gien 
naøy cho taát caû caùc vi truøng khaùc khieán cho söï ñeà 
khaùng lan roäng theo chieàu ngang nghóa laø nhaân 
leân gaáp boäi.  

 
- Caùc lyù do daãn ñeán laïm duïng khaùng sinh 

  
1. Do beänh nhaân:  
Nhieàu ngöôøi töôûng raèng khaùng sinh chöõa ñöôïc moïi 

thöù beänh neân moãi khi ñau oám ñeàu nghó raèng caàn duøng 
khaùng sinh. Coù ngöôøi laïi thích töï ñieàu trò, ñaõ töï mua hay 
tìm khaùng sinh ñeå duøng hoaëc nghe baïn beø maùch thuoác 
duø raèng nhöõng ngöôøi naøy khoâng bieát gì veà beänh taät vaø 
thuoác men. Nhieàu ngöôøi laïi khoâng duøng thuoác ñuùng 
caùch, nghóa laø khoâng uoáng ñuû soá löôïng phaân chia trong 
24 giôø hoaëc chæ uoáng thuoác trong vaøi ngaøy roài boû.  

Taïi caùc nöôùc ñang phaùt trieån, nhieàu ngöôøi khoâng ñuû 
tieàn ñaõ phaûi mua thuoác töøng ngaøy, do ñoù khoâng ñieàu trò 
ñuû lieäu trình. Cuõng taïi caùc nöôùc ñang phaùt trieån, nhöõng 
ngöôøi baùn thuoác khoâng ñöôïc huaán luyeän veà y khoa vaø 
thuoác men, töï ñoäng chæ ñònh thuoác cho beänh nhaân, 
nghieãm nhieân laøm nhieäm vuï cuûa thaày thuoác.  

2. Do baùc só:  
Trong thöïc teá haøng ngaøy, nhieàu khi tuy bieát raèng 

khoâng coù chæ ñònh nhöng baùc só vaãn vieát toa khaùng sinh 
theo beänh nhaân ñoøi hoûi vì sôï maát thaân chuû. Baùc só cuõng 
hay vieát toa khaùng sinh vì chaån ñoaùn khoâng roõ raøng, vì 
thieáu phöông tieän chaån ñoaùn vi truøng hoïc neân duøng 
khaùng sinh, nhaát laø laø loaïi coù khaùng sinh phoå roäng ñeå 
ñieàu trò bao vaây, tin raèng laøm nhö theá laø an toaøn.  

Cuõng taïi caùc nöôùc ñang phaùt trieån coù tình traïng baùc 
só baùn thuoác cho beänh nhaân neân coù theå coù söï maâu thuaãn 
giöõa kieán thöùc khoa hoïc vaø quyeàn lôïi thöïc teá. ÔÛ nhieàu 
nôi treân theá giôùi, baùc só ñöôïc caùc haõng thuoác chieâu ñaõi, 
ñöôïc môøi ñi döï caùc buoåi thuyeát trình veà thuoác do haõng 
baøo cheá saûn xuaát ñaøi thoï.  
  

- Khoâng neân laïm duïng khaùng sinh 
 Caùc nhaø chuyeân moân ñaõ baùo ñoäng veà haäu quaû nguy 

hieåm cuûa söï laïm duïng khaùng sinh töø nhieàu chuïc naêm 
nay. Naêm 1981, sau hoäi nghò ôû Santa Domingo, caùc nhaø 
chuyeân moân ñaõ thaønh laäp “Lieân Hieäp vì söï Söû  Duïng 
Khaùng Sinh Hôïp Lyù” (Alliance for the Prudent use of 
Antibiotics) coù thaønh vieân thuoäc 93 quoác gia nhaèm choáng 
laïi söï lan traøn cuûa caùc beänh do vi truøng khaùng thuoác taïi 
caùc nöôùc ñang phaùt trieån.  

Naêm 2001, Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi ñaõ ñeà ra “Keá 
Hoaïch Toaøn Caàu ñeå Kieåm Soaùt Söï Ñeà Khaùng Khaùng 
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Sinh”. Keá hoaïch ñeà caäp ñeán moïi hoaït ñoäng y teá cuûa taát 
caû caùc quoác gia ñaõ phaùt trieån cuõng nhö ñang phaùt trieån:  
- Caàn giaùo duïc beänh nhaân veà khaùm, chöõa beänh vaø 

duøng thuoác theo söï höôùng daãn cuûa thaày thuoác, 
duøng thuoác ñuùng caùch, ñuùng lieàu löôïng, ñuû lieäu 
trình, khoâng yeâu caàu baùc só vieát khaùng sinh theo yù 
mình (!), khoâng töï chöõa beänh, töï duøng thuoác; 

- Baùc só caàn ñeå thôøi giôø giaûi thích cho beänh nhaân veà 
chæ ñònh cuûa khaùng sinh vaø caùch duøng thuoác 
ñuùng, caàn caäp nhaät hoùa kieán thöùc y khoa, caàn bieát 
roõ tình hình beänh nhieãm cuûa ñòa phöông, caàn 
thaúng thaén töø choái vieát toa khaùng sinh theo yeâu 
caàu cuûa beänh nhaân; 

- Phaûi tieán ñeán söï phaân bieät giöõa y vaø döôïc: baùc só 
khoâng baùn thuoác cho beänh nhaân, döôïc taù, döôïc só 
khoâng chæ ñònh thuoác, phaûi quy ñònh caàn coù toa 
cuûa baùc só môùi ñöôïc mua khaùng sinh; 

- Caùc haõng baøo cheá phaûi toân troïng nhöõng quy ñònh 
veà quaûng caùo trong muïc ñích baûo veä söùc khoeû 
cuûa ngöôøi beänh, höôùng söï quaûng caùo vaøo vieäc 
duøng thuoác ñuùng vaø coù lôïi cho beänh nhaân vaø neàn 
y teá; 

- Ngaønh döôïc caàn cung caáp ñaày ñuû thuoác thieát yeáu, 
ngaên ngöùa söï löu haønh cuûa caùc thuoác giaû, 5% 
löôïng thuoác löu haønh taïi caùc nöôùc ñang phaùt trieån 
laø thuoác giaû maïo, khoâng ñuùng phaåm chaát, haøm 
löôïng hoaëc khoâng coù hoaït chaát; 

- Phoøng thí nghieäm phaûi taêng cöôøng khaû naêng chaån 
ñoaùn caùc beänh nhieãm truøng, giuùp chaån ñoaùn 
nhanh choùng vaø chính xaùc, ño löôøng ñoä nhaïy cuûa 
khaùng sinh, ño noàng ñoä khaùng sinh trong maùu; 

- Beänh vieän phaûi coù ngöôøi phuï traùch veà dòch teã, ñeà 
phoøng laây lan, theo doõi söï aùp duïng phöông phaùp 
voâ truøng vaø khöû truøng duïng cuï, theo doõi tình hình 
dòch beänh vaø söï söû duïng khaùng sinh trong beänh 
vieän; phaûi coù danh muïc thuoác thieát yeáu vaø phaùc 
ñoà höôùng daãn söï ñieàu trò; 

- Caùc tröôøng ñaïi hoïc caàn huaán luyeän sinh vieân ñaày 
ñuû veà beänh nhieãm, caùch duøng khaùng sinh vaø söï 
ñeà khaùng cuûa vi truøng ñoái vôùi khaùng sinh; 

- Caàn taêng cöôøng chuûng ngöøa caùc beänh nhieãm 
truøng; 

- Caùc nöôùc ñaõ coâng nghieäp hoùa phaûi xem xeùt vaø 
haïn cheá vieäc duøng khaùng sinh trong noâng nghieäp.  

Neáu ngaên ngöøa ñöôïc söï phaùt trieån cuûa caùc vi truøng 
khaùng thuoác chuùng ta seõ baûo veä ñöôïc moâi tröôøng soáng, 
duy trì ñöôïc söï höõu hieäu cuûa khaùng sinh, haïn cheá ñöôïc 
chi phí veà y teá vaø cöùu ñöôïc nhieàu sinh maïng.  
 
 

Phäi chæng cû Go Bo (NgÜu Bàng) 
"Canh DÜ«ng Sinh" trÎ bá bŒnh ? 

 
� Quÿnh Hoa 

 
h©i gian qua, nhiŠu ngÜ©i ViŒt Nam ª Âu MÏ nói 
nhiŠu vŠ cû Go Bo và dùng "Canh DÜ«ng Sinh" Ç‹ 

trÎ nhiŠu loåi bŒnh khác nhau, trong internet, trong báo cÛng 

có nhiŠu bài vi‰t vŠ công døng Ça dång cûa cû Go Bo (NgÜu 
Bàng), nhiŠu Ç¶c giä Çã th¡c m¡c vŠ tác døng cûa Go Bo và 
nhiŠu ngÜ©i cÛng Çã thº dùng "Canh DÜ«ng Sinh" Ç‹ trÎ các 
bŒnh tØ nhË Ç‰n n¥ng. VÆy s¿ thÆt ra sao? Sau Çây là m¶t 
sÓ giäi Çáp khoa h†c Ç‹ bån Ç†c hi‹u bi‰t, tham khäo thêm 
vŠ cû NgÜu Bàng, canh dÜ«ng sinh (gÒm có: Go Bo, cû cäi, 
nÃm Çông cô...) 

NgÜu Bàng có tên khoa h†c Arctium Lappa. H† cúc 
Compositae là loåi cây cao 1 m Ç‰n 1,5 m. RÍ còn g†i là cû 
có chÙa inulin, glucose, m¶t ít chÃt béo, chÃt nhày, chÃt 
Ç¡ng nh¿a và muÓi kali. Tây y dùng rÍ NgÜu Bàng hái vào 
mùa xuân làm thuÓc thông ti‹u, ra mÒ hôi, dùng trong các 
bŒnh tê thÃp Çau sÜng kh§p, ch»a møn nh†t, møn trÙng 
cá... NgÜ©i ta cho r¢ng rÍ NgÜu Bàng có tác døng hå ÇÜ©ng 
trong máu nên dùng cho ngÜ©i bÎ ti‹u ÇÜ©ng. Hoåt chÃt 
chÜa rõ. Theo tài liŒu c° xÜa NgÜu Bàng có vÎ cay Ç¡ng tính 
hàn có tác døng tán phong nhiŒt, thanh nhiŒt giäi Ç¶c. 
Nh»ng ngÜ©i tì vÎ hÜ hàn tiêu chäy không dùng ÇÜ®c. 

Th©i xÜa dân Âu Châu còn dùng lá thân rÍ cây này giã 
nhÕ rÒi Ç¡p vào nÖi sâu b†, ong, mu‡i, rít (r‰t), r¡n c¡n, có 
th‹ là do tác døng cûa men Oxydase có nhiŠu trong lá, thân 
cây. 

Trong bài thuÓc "Canh DÜ«ng Sinh" ngÜ©i ta phÓi h®p: 
Gobo (NgÜu Bang) v§i cû cäi tr¡ng, cû cäi ÇÕ, nÃm Çông cô, 
lá cû cäi tr¡ng. Cû cäi ÇÜ®c dùng làm thÙc æn, ngày xÜa 
ngÜ©i ta dùng cû cäi làm thông ti‹u tiŒn dÜ§i dång thuÓc 
s¡c. NÃm Çông cô có chÙa chÃt Çåm, chÃt béo, chÃt 
khoáng. 

NhÜ vÆy Canh DÜ«ng Sinh hay cû Go Bo có tác døng trÎ 
bá bŒnh k‹ cä các bŒnh n¥ng nhÜ trong các bài báo internet 
hay không thì còn phäi nghiên cÙu låi, trÜ§c khi xác ÇÎnh tác 
døng trÎ bŒnh thÆt s¿ cûa nó.� 

 
 

DÜ®c chÃt m§i ngæn cän s¿ phát tri‹n 
bŒnh viêm gan siêu vi B 

 
rên th‰ gi§i có khoäng 2 t› ngÜ©i bÎ nhiÍm virus 
viêm gan siêu vi. T° chÙc y t‰ th‰ gi§i WHO Çã 

công bÓ hàng næm có khoäng 1 triŒu ngÜ©i bÎ ch‰t vì bŒnh 
này. Khä næng bÎ nhiÍm bŒnh có s¿ khác biŒt tùy vùng, khu 
v¿c nhÜ: MiŠn Nam Châu Á, phía Trung và Tây châu Phi là 
nÖi mà virus phát tri‹n månh më, ª Çó có vùng Ç‰n hÖn 
phân nºa (1/2) dân sÓ mang mÀm bŒnh. BŒnh này hi‰m g¥p 
hÖn ª phía B¡c châu MÏ và phía Tây châu Âu v§ t› lŒ 
khoäng 0,5%. Viêm gan siêu vi B ÇÜ®c k‹ là cæn bŒnh n¥ng 
do virus viêm gan siêu vi B (HBV) gây nên. 

S¿ nhiÍm trùng cÃp tính do virus HBV thÜ©ng trÜ§c tiên 
không ÇÜ®c phát hiŒn, sau khi bÎ lây nhiÍm ngÜ©i ta không 
hŠ có dÃu hiŒu nào cäm thÃy khó chÎu cä, trong m¶t sÓ 
trÜ©ng h®p ngÜ©i bŒnh có cäm giác bÎ cäm, s° mÛi mà thôi. 
Có khi h† g¥p phäi chÙng vàng da, màng nhày m¡t có màu 
vàng, Çó là vì gan  bÎ viêm sÜng sän xuÃt gia tæng thêm m¶t 
sÓ chÃt nhÜ Bilirubin. Theo lŒ thÜ©ng thì s¿ nhiÍm trùng cÃp 
tính này kéo dài vài tuÀn lÍ. Sau Çó, các h¶i chÙng bi‰n mÃt. 
ChÙng bŒnh viêm gan có vÈ nhÜ h‰t h£n nhÜng thÆt ra "dÃu 
hiŒu" này chÌ là s¿ lØa dÓi Ç¥c biŒt nguy hi‹m là chÙng bŒnh 
viêm gan siêu vi B ª 10% Ç‰n 15% bŒnh nhân chuy‹n sang 
dång mãn tính. BŒnh nhân thÜ©ng không có dâu hiŒu khó 
chÎu mà còn có vÈ khÕe månh, h† mang trong cÖ th‹ mÀm 
bŒnh và có th‹ lây nhiÍm cho ngÜ©i khác. BŒnh ti‰n tri‹n 

T 

T 
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chÆm thÜÖng hÖn 10 næm hay 20 næm, virus HBV gia tæng 
trong t‰ bào gan dÅn Ç‰n s¿ viêm sÜng gan cuÓi cùng thì 
1/4 sÓ bŒnh nhân bÎ k‰t liÍu cu¶c sÓng v§i chÙng xÖ gan 
hay ung thÜ gan. 

Bên cånh s¿ nhiÍm virus HBV còn phäi k‹ Ç‰n tác nhân 
nguy hi‹m dÅn Ç‰n bŒnh ung thÜ gan Çó là s¿ lây nhiÍm 
virus viêm gan siêu vi C. 

Cho Ç‰n nay có 2 loåi thuÓc dùng Ç‹ ÇiŠu trÎ viên gan 
siêu vi B: Interferon ÇÜ®c dùng kích thích hŒ thÓng ÇŠ kháng 
cûa cÖ th‹ chÓng låi s¿ phát tri‹n virus, liŒu pháp này 
thÜ©ng kèm theo tác døng phø månh. ChÃt thÙ hai là 
Adefovir. Cä hai loåi thuÓc này ÇŠu có tác døng phø hÖn 
n»a låi có nhiŠu trÜ©ng h®p kháng thuÓc. Nên ÇÓi v§i viŒc 
ÇiŠu trÎ lâu dài bŒnh viêm gan siêu vi B mãn tính, thì cä hai 
chi‰n lÜ®c trÎ liŒu chÌ có th‹ hån ch‰ mà thôi. 

M¶t ÇiŠu m§i mÈ ÇÀy hÙa hËn mà Giáo sÜ Claus M. 
Schröder ª ViŒn nghiên cÙu Ung thÜ cùng v§i nhóm làm 
viŒc cûa Giáo sÜ Helga Rübsamen-Waigmann hãng dÜ®c 
phÄm Bayer AG Wuppertal, tØ næm 1998 hai nhóm nghiên 
cÙu cùng h®p tác ch¥t chë và tØ phòng thí nghiŒm hãng 
Bayer Çã sáng tåo ra chÃt mang tên Heteroaryldihydro-
pyrimidine hay tên ng¡n g†i là "RAP" có tác døng chÓng 
virus viêm gan siêu vi B làm Ùc ch‰, ngÜng s¿ "sän xuÃt" gia 
tæng thêm cûa virus và làm cho virus bÎ phá hûy. 

S¿ thº nghiŒm ª mô t‰ bào và ª thú vÆt Çã chÙng minh 
chÃt này tác døng tÓt. NgÜ©i ta Çang ti‰p tøc thº nghiŒm 
chÃt này trong viŒn nghiên cÙu Ç‹ trong tÜÖng lai sº døng 
chÃt RAP bäo vŒ con ngÜ©i trong cæn bŒnh viêm gan siêu vi 
B, dùng chÃt RAP hay có th‹ phÓi h®p RAP v§i các dÜ®c 
phÄm Çã ÇÜ®c bi‰t.� 
 

Câu chuyŒn bên lŠ bŒnh dåi 
  

� Dr. TÔN THƒT H−A / Würtzburg 
 

ào ngày 06 tháng 05 næm 1994, sau 6 næm tr©i dài 
Ç¢ng Ç¤ng, công trình xây cÃt ÇÜ©ng ngÀm qua 

bi‹n Manche nÓi liŠn bán Çäo Anh Cát L®i v§i khÓi Âu Châu 
tØ Calais - Folkestone, ÇÜ®c khánh thành thì Çã có dÜ luÆn 
chÓng ÇÓi và bi quan do nh»ng bài bình luÆn nói là bŒnh 
dåi... së Ç‰n nÜ§c Anh.  

Quä Çúng vÆy, bŒnh dåi Çã tràn vào Anh quÓc, nhÜng 
mà theo m¶t con ÇÜ©ng mà không ai Çã có th‹ ng© trÜ§c 
ÇÜ®c. "Communical Disease Report" Çæng täi m¶t bän phúc 
trình rÃt sôi n°i: "Bat brings rabies to Britain" (dÖi mang 
bŒnh dåi Ç‰n VÜÖng quÓc Anh) vào tháng 07.1996: LÀn ÇÀu 
tiên tìm thÃy virus bŒnh dåi trên thân th‹ m¶t con dÖi sinh 
sÓng ª miŠn nam Anh quÓc, Newhaven, thu¶c lãnh ÇÎa bá 
tÜ§c Kent, cách miŒng hÀm ª Folkestone nh»ng 100km. 
Các nhà khäo cÙu sinh vÆt quy‰t Çoán thÆt là khó tin là con 
dÖi có mÀm bŒnh Çã tØ løc ÇÎa bay xuyên qua ÇÜ©ng hÀm 
Ç‰n ÇÜ®c bän Çäo Anh. Tìm ki‰m nguÒn mÀm gây bŒnh, 
các nhà khoa h†c xác ÇÎnh Çó là virus phát xuÃt tØ biên gi§i 
Thøy Sï - CHLB ñÙc. 

Hai nghi vÃn ÇÜ®c Ç¥t ra: 
B¢ng lÓi nào mà dÖi hiŒn diŒn trên bán Çäo Anh Cát L®i 
Loài dÖi bÎ nhiÍm bŒnh dåi Çã có tØ trÜ§c??  Ch¡c là 

không!! Vào næm 1987 sau khi khäo sát 2000 con dÖi  => 
không có virus bŒnh dåi. 

Vào ngày 07.07.1994, trong lãnh th° bá tÜ§c Lancashire, 
n¢m phía tây bán Çäo, m¶t con dÖi nuôi trong nhà  b‡ng 

nhiên hung d» lên Ç‰n Ç¶ phäi gi‰t nó. Ngày 27.09.1994 
sau khi khám nghiŒm kÏ càng, bän khäo nghiŒm ghi nhÆn 
dÖi Çã nhiÍm virus bŒnh dåi. Bà chû nuôi dÖi Çã phäi chích 
thuÓc vì Çã bÎ dÖi c¡n vào ngày 11.09. Tåi Central 
Veterinary Laboratory - Trung Tâm Thí NghiŒm Thú Y - Cho 
bi‰t Çây là m¶t loåi virus Çã sinh sÓng tåi  løc ÇÎa Âu Châu 
=> ÇÜa t§i k‰t luÆn m¶t cách ch¡n ch¡n là bŒnh dåi tØ n¶i 
ÇÎa Ç‰n bán Çäo Anh. Cho Ç‰n bây gi© chÜa có ngÜ©i ch‰t. 
Tåi Âu và Á Châu ghi nhân có 10 trÜ©ng h®p do dÖi truyŠn 
bŒnh. 142 trÜ©ng h®p dÖi mang bŒnh trong vòng tØ næm 
1987 - 1995, nghïa là  0,1 % trong t°ng sÓ m¥t bŒnh dåi, 
nhiŠu nhÃt là Hòa Lan, ñan Måch và CHLB ñÙc. 

Tåi Hoa Kÿ thì bŒnh dåi do dÖi truyŠn qua gia tæng càng 
ngày càng nhiŠu. M¶t con sÓ bÃt ng© cho bi‰t trÜ§c Çây 
90% bŒnh do chó truyŠn qua ngÜ©i, do chó c¡n, trong 11 
næm gÀn Çây thì có Ç‰n 92% do dÖi mang Ç‰n. M¶t con sÓ 
khá hy h»u  =>  nºa triŒu (500.000) con bò ch‰t hàng næm 
trên nh»ng ÇÒng cÕ vì loài dÖi hút máu - Vampire - 
Flughunden - truyŠn bŒnh và gi‰t ch‰t bò.  

Chúng ta thº so sánh hiŒn trång khá ng¶ nghïnh có vài 
Çi‹m khá giÓng nhau vŠ bŒnh dåi gi»a Anh - Úc. Næm 1867 
tåi Tamanien Çã phát hiŒn m¶t chó dåi; ngÜ©i m¡c bŒnh dåi 
thì chÜa có. RÃt bÃt ng© 1996 ngÜ©i ta tìm ra ÇÜ®c 7 con dÖi 
sÓng b¢ng hoa trái  "black flying foxes hay little red flying 
foxes" vùng b© b‹ miŠn Çông có mang mÀm bŒnh dåi 
(Lyssaviren), Çây là loåi virus lå, chÜa có trong danh b¶ loåi 
virus sinh ra  bŒnh dåi: (PBLV = Pteropid Bat Lyssa Virus). 
Tåi Anh QuÓc thì chÜa có ngÜ©i ch‰t, 1966 ª Queensland / 
Úc m¶t ngÜ©i phø n» Çã bÕ mång do dÖi có mÀm bŒnh cào 
cÃu vào thân th‹ nån nhân. 

Tìm hi‹u cho bi‰t con ÇÜ©ng truyŠn bŒnh tØ loài dÖi => 
dÖi là loåi Ç¶ng vÆt có vú duy nhÃt có cánh bay ÇÜ®c, có 
m¥t kh¡p m†i nÖi trên quä ÇÃt và dÖi hiŒn tåi rÃt nguy hi‹m 
cho loài ngÜ©i Çáng chú š nhÃt là ª løc ÇÎa MÏ Châu (cä B¡c 
lÅn Nam). 

Nguy cÖ cho con ngÜ©i ª Çây là không cÀn phäi bÎ dÖi 
c¡n m§i m¡c bŒnh =>  trong sÓ  24 ngÜ©i  MÏ m¡c phäi 
bŒnh do dÖi gây ra thì chÌ có 8% bÎ  dÖi c¡n, 38% có va 
chåm v§i dÖi, 21% nuôi dÖi trong nhà và con sÓ 33% còn låi 
hoàn toàn toàn không có dÃu hiŒu hay Çã s© mó và cÛng 
không nhìn thÃy dÖi Ç‰n cånh mình... tØ Çó Çã ÇÜa Ç‰n giä 
thuy‰t => liŒu bŒnh dåi có th‹ chuyŠn qua b¢ng hÖi thª 
không !?!. ChÜa có câu trä l©i chính xác.  

D¿a vào bäng thông kê nêu trên, chính phû Hoa Kÿ k‹ 
tØ thÆp niên 60 Çã ra Çåo luÆt chích ngØa b¡t bu¶c cho 
nh»ng tài tº nuôi dÖi Ç‹ làm thú ki‹ng trong nhà hay là 
nh»ng nhân viên có trách nhiŒm chæm sóc, theo dõi và ki‹m 
soát... tÆp th‹ gia Çình h† dÖi (có nhiŠu giÓng dÖi khác nhau 
phân tán kh¡p hoàn vÛ), các nhà thám hi‹m hay nh»ng du 
khách hang Ç¶ng ÇŠu phäi chích ngØa. Sau lÀn chích ngØa 
ÇÀu tiên cho thÃy khä næng chÓng låi bŒnh kéo dài Ç‰n 5 
næm, sau Çó tùy theo ÇÎnh lÜ®ng Ç‹ xác ÇÎnh chuÄn Ç¶ ÇŠ 
kháng Ç‹ quy‰t ÇÎnh phäi chích hay không! 

Loåi Ç¶ng vÆt có vú là môi trÜ©ng nuôi virus bŒnh dåi rÒi 
Ç‹ truyŠn bŒnh qua ngÜ©i, loài dÖi là m¶t loåi Ç¶ng vÆt có vú 
duy nhÃt có cánh Ç‹ bay. Theo trào lÜu cûa nh»ng bi‰n thái 
thiên nhiên và sinh vÆt trên vÛ trø thì cuÓi cùng së Çi Ç‰n 
hÆu quä: nÜ§c Anh và løc ÇÎa Úc Châu cÛng không thoát 
khÕi s¿ thay Ç°i cûa tåo hóa và bành trÜ§ng cûa bŒnh dåi. � 

 
 
 

V 
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TIN PHẬT SỰ 
 

Đại hội kỳ 8 Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới 

 
(Cali Today News) - Đại hội kỳ 8 Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Trên Thế Giới đã được long trọng khai mạc tại 
Anaheim Convention Center tại thành phố Anaheim thuộc 
Quận Cam tiểu bang California. 

 Trong bốn ngày đại hội kỳ thứ 8 này được đặt dưới sự 
chủ tọa của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới – Thích Tâm Châu - 
cùng Chư Tôn giáo phẩm. Trên hai trăm Chư tôn Hòa 
Thượng, Thượng Tọa, Đại Ðức, Ni Sư, 20 chư Hòa Thượng 
Ngoại quốc cùng hơn 3000 Phật tử từ khắp nơi trên thế giới 
về tham dự đại hội kỳ này. 

... Trong phần mở đầu diễn văn khai mạc chào mừng 
Đại Hội Kỳ thứ VIII của Thượng Tọa Thích Quảng Thanh, 
Trưởng Ban Tổ Chức đã nói: "PHẬT GIÁO ĐẾN ĐÂU HÒA 
BÌNH Ở ĐÓ"! 

Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ Chức nhấn mạnh rằng 
“Đây là lần đầu tiên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế 
Giới chọn miền nam California thủ đô người tỵ nạn cộng 
sản Việt Nam để tổ chức Đại Hội Kỳ VIII. Để xác quyết lập 
trường phát triển Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, đồng 
thời kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải thực 
thi nhân quyền đúng nghĩa, trả tự do cho các bậc thầy lãnh 
đạo Phật Giáo đang bị quản thúc tùy tiện phi lý”. 

Thượng Tọa cũng nhấn mạnh rằng Phật Giáo mang Sứ 
Mệnh Hòa Bình Phụng Sự Dân Tộc và Đạo Pháp bất phân 
giai cấp và không bao giờ chùn bước trước những bạo lực, 
bất công phi lý. Bản sắc giác ngộ giúp cho người con Phật 
vững vàng tinh thần, ứng dụng quả cảm, vị tha phục vụ 
nhân loại trước muôn vàn thử thách trong tinh thần vô úy. 
Người Phật tử luôn luôn tôn theo những lời Phật dạy, 
hướng về Tổ Quốc Việt Nam thân yêu vì dân tộc và theo 
gương các vị tiền bối sẵn sàng hy sinh vì đạo pháp để tô bồi 
cho giang sơn được vững bền trong thanh bình, tự do vì hai 
chữ “Giác Ngộ”. 

Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Trên Thế Giới trong phần ban đạo từ Ngài 
đã nhắc đến biến cố tháng 4 năm 1975, vì biến cố này 
người Việt Nam lánh nạn Cộng Sản đã có mặt khắp nơi trên 
thế giới. Với hai bàn tay trắng, với tấm lòng sắt đá vì tự do, 
vì tinh thần Dân tộc và vì Đạo giáo tất cả chúng ta đã vượt 
qua được nhiều trở ngại để sinh tồn và tạo lại sự nghiệp nơi 
hải ngoại. 

Ngay những bước đầu người người từ chư vị Tăng Ni, 
Phật Tử tại gia đã quy tụ lại thành từng nhóm, duy trì nếp 
sống của Phật Giáo rồi tiến đến tạo dựng thành Phật 
Đường, thành Hội, thành Chùa và cuối cùng trở thành Giáo 
Hội ứng hợp theo hoàn cảnh, hệ phái, ý nguyện tu học cũng 
như phương tiện Hóa Đạo được hình thành với những danh 
xưng khác nhau. 

 Ngài Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ nhắc lại 
các việc hình thành Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Việt Nam 
hải ngoại tiên khởi tại chùa Giác Hoàng năm 1979 tại thủ đô 
Hoa Thịnh Đốn vì muốn có sự chung vai gánh vác của các 
vị xuất gia, cũng như hàng Phật tử tại gia trong việc duy trì 
và phát triển Phật Giáo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên 
Thế Giới được thành lập tại chùa Liên Hoa, Brossard, 
Quebec, Canada ngày 11 tháng 11 năm 1984 cho đến nay 
đã được hai mươi bốn năm. Giáo hội luôn luôn liên kết với 
các tổ chức Phật Giáo, các tôn giáo bạn, các tổ chức đoàn 
thể của người Việt Quốc Gia khắp năm châu trong tình thần 
Phật Pháp và tốt đẹp. 

.Ngoài ra còn có phần thuyết trình với chủ đề “PHẬT 
GIÁO: SỨ MỆNH HÒA BÌNH” do Pháp Sư Niên Trưởng 
Thích Giác Đức trình bày. Tham luận “Đạo Phật và Tuổi 
Trẻ” do Gia Ðình Phật Tử thực hiện. 

Ngài Thích Hộ Giác thuộc Văn phòng Viện Hóa Đạo II 
hải ngoại, Ngài Thích Huyền Tôn và Ngài Thích Bảo Lạc từ  
Úc Châu cũng đã có những chúc từ cho đại hội này. 

Đại hội Gíáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới đã 
kết thúc trong sự hoan hỉ thành tựu của tất cả mọi người.  

� (Phạm Lễ tường trình) 

Ðại sứ Hoa Kỳ Michael W. Marine đến Thanh Minh 
Thiền viện vấn an Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ - Ðại 
Ðức Thích Nguyên Thảo cúng Tu viện Hoa thượng 

Thích Hộ Giác kêu gọi Phật tử tham dự lễ Nghiêm trị 
giá 500 nghìn Gia kim để cứu trợ nạn nhân Châu Á - 

Hòa Cầu nguyện cho nạn nhân thiên tai: 

Hôm nay, thứ Tư 
ngày 5.1.2005, ông 
Ðại sứ Hoa Kỳ 
Michael W. Marine, 
đã từ Hà Nội vào 
Saigon vấn an Hòa 
Thượng Thích 
Quảng Ðộ, Viện 
Trưởng Viện Hóa 
Ðạo, Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam 
Thống Nhất, tại 

Thanh Minh Thiền viện. Cùng đi với ông Ðại sứ còn có ông 
Seth D. Winnick, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Saigon và các 
nhân viên thuộc Ðại sứ quán và Tổng lãnh sự quán. 

Cuộc thăm viếng và trao đổi kéo dài từ 14 giờ 15 đến 15 
giờ 40 trong không khí thân tình và cởi mở. Ông Ðại sứ rất 
ngạc nhiên thấy Hòa Thượng Viện Trưởng sức khỏe khang 
cường nên đã buột miệng nói: Mong rằng đến tuổi Ngài tôi 
cũng còn cường tráng như thế. Hòa Thượng cười và đáp: 
Nhờ tu đấy, thưa ông Ðại sứ! 

Trong cuộc điện đàm với Phòng Thông tin Phật giáo 
Quốc tế sau cuộc gặp gỡ, Hòa Thượng cho biết cảm tưởng 
là ông Ðại sứ rất cởi mở và hiểu biết sâu sắc tình hình 
Châu Á và Việt Nam. Nhưng Hòa Thượng yêu cầu không 
tiết lộ nội dung cuộc trao đổi. 

Thời gian vừa qua, Tân Ðại sứ Hoa Kỳ đặc biệt quan 
tâm đến hàng giáo phẩm lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất. Chiều chủ nhật 21.11.2004, ông Ðại sứ 
và phu nhân đã đến thăm Ðức Tăng Thống Thích Huyền 
Quang bên giường bệnh ở Bệnh viện Ða khoa Qui Nhơn. 
Cùng thời gian ấy, Phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ do bà 
Elizabeth Dugan, Trợ lý Ngoại Trưởng đặc trách Dân chủ, 
Nhân quyền và Lao động, cùng đi với ông Seth D. Winnick, 
Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Saigon đến vấn an Hòa Thượng 
Thích Quảng Ðộ tại Thanh Minh Thiền Viện và trao đổi 
trong vòng hai tiếng đồng hồ. 

Vấn đề tự do tôn giáo đang là mối quan tâm của Hoa 
Kỳ. Tháng 9.2004 vừa qua, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ liệt kê 
Việt Nam vào danh sách 8 quốc gia "cần đặc biệt quan tâm" 
vì đã đàn áp quy mô tôn giáo. Chiếu theo Ðạo luật về Tự do 
tôn giáo trên thế giới mà Quốc hội thông qua năm 1998, thì 
Hoa Kỳ sẽ áp dụng những biện pháp chế tài trên lĩnh vực 
kinh tế và tài chính đối với các nước "cần đặc biệt quan 
tâm", nếu các quốc gia này không thay đổi chính sách đàn 
áp tôn giáo. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa gia hạn cho Việt 
Nam đến ngày 15.3.2005 để thay đổi chính sách này. 
Nhưng theo Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ và một số nhà 
lãnh đạo tôn giáo tại Việt Nam, thì cho đến nay, cuộc đàn 
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áp các Giáo hội chưa được công nhận, như Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất, vẫn còn tiếp diễn. 

(Quê Mẹ, 05.01.05) 

 

Đại Đức Thích Nguyên Thanh bán Chùa Hoa Nghiêm ở 
Vancouver để cứu trợ nạn nhân Sóng Thần Á Châu 

 
Vào ngày 28.12.2004, Hòa Thượng Thích Hộ Giác nhân 

danh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại 
tại Hoa Kỳ - Văn phòng II Viện Hóa Ðạo, ra Thông tư Khẩn 
kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni, các chùa viện, cơ sở Phật 
giáo các cấp cùng Phật tử và Gia Ðình Phật Tử ở hải ngoại 
khẩn cấp mở cuộc lạc quyền cứu trợ nạn nhân thiên tai tại 
Châu Á. Công cuộc lạc quyên trong vòng một tháng (từ 
ngày 9.1.2005 đến ngày 7 tháng 2 năm 2005) đã được phát 
động khắp nơi. 

Ðáp ứng lời kêu gọi cứu trợ, một 
nghĩa cử Phật giáo đang làm xôn 
xao dư luận quốc tế, đó là sự hiến 
tặng của Ðại Ðức Thích Nguyên 
Thảo, Viện chủ Chùa Hoa Nghiêm ở 
thành phố Vancouver, Canada.  

Sau khi loan báo bán chùa lấy 
tiền trợ giúp nạn nhân Sóng Thần 
Nam Á hồi tuần trước, Chùa Hoa 
Nghiêm của người Việt ở tỉnh bang 
British Columbia bên Canada đã 
được mua lại với giá 500.000 đôla 
Canada. Chính phủ bản xứ sẽ góp 
thêm cho tròn một triệu theo cam kết trước đó là tư nhân 
quyên góp bao nhiêu thì nhà nước bù thêm bấy nhiêu. 

Ngoài chi phiếu 500.000 đôla Canada tiền bán chùa, đại 
diện cộng đồng Canada gốc Việt còn trao cho Hội Chữ 
Thập Đỏ một chi phiếu thứ hai 150.000 đôla do người Việt 
ở Vancouver đóng góp để giúp nạn nhân Tsunami. 

Lên tiếng với đài Á Châu Tự Do, bà Carmen MacKenzie, 
phụ trách liên lạc và giao tế trong Hội Chữ Thập Đỏ 
Canada, cho biết bán một ngôi chùa đang hoạt động rồi 
dành toàn bộ tiền thu được cho nạn nhân thiên tai mà nhóm 
Hoa Nghiêm ở British Columbia vừa thực hiện là hành động 
nhân đạo chưa từng thấy trước nay. 
 

Thành lập Ủy ban Cứu trợ của GHPG/VNTN 

 
Hiện nay, Văn phòng II Viện Hóa Ðạo - Giáo Hội Phật 

Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ đã thành 
lập Ủy Ban Cứu Trợ để xúc tiến công cuộc lạc quyên và dự 
tính sau đó sẽ sang tận các quốc gia lâm nạn để trao tận 
tay cho các chính phủ, các giáo hội đang lo công tác cứu 
trợ ở Châu Á. Thành phần Ủy ban Cứu trợ Tsunami gồm 
có: Trưởng ban, Hòa Thượng Thích Hộ Giác; Phó trưởng 
ban, nhị vị Hòa Thượng Thích Chơn Thành và Thích Hạnh 
Ðạo; Tổng thư ký, Thượng Tọa Thích Viên Lý; Thủ quỹ, 
Thượng Tọa Thích Quảng Thanh; Ủy viên Kế hoạch, 
Thượng Tọa Thích Nguyên Trí ; Ủy viên Truyền thông, 
Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu. Văn phòng Ủy ban đặt tại 
trụ sở Văn phòng II Viện Hóa Ðạo, Chùa Diệu Pháp, 311 E. 
Mission Road - San Gabriel, CA. 91776 (Hoa Kỳ), Ðt.: (626) 
614-0566 & (626) 288-5359 - Fax: (626) 286-8437. 

Hòa Thượng Thích Hộ Giác cũng vừa gửi thư mời chư 
Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử tham dự Lễ Cầu 
Nguyện cho những nạn nhân thiên tai vào lúc 16 giờ chiều 
8.1.2005 tại Chùa Bảo Quang, 713 N. Newhope St., Santa 
Ana, CA. 92703 - Ðt: (714) 554-1287. 

Trả lời phỏng vấn Ðài Radio Bolsa ở Santa Ana, 
California, về ý nghĩa cuộc lạc quyên cứu trợ của Giáo hội, 

ông Võ Văn Ái nhấn mạnh đến hai khía cạnh mà người Việt 
nên hết mình tham gia: "Thứ nhất là phát huy lòng Từ Bi 
của Phật giáo trong nghĩa dâng hiến niềm vui cho kẻ lâm 
nạn và cứu khổ cho kẻ cơ hàn; với người Việt nói chung thì 
đây là dịp biểu tỏ lòng nhân nghĩa của nền Văn hiến Việt. 
Thứ hai, là kể từ sau 1975, hàng triệu người Việt đã Vượt 
Biển ra đi để lo cho tương lai con cháu thoát khỏi chế độ 
độc tài toàn trị bằng chính sách ngu dân. Những năm tháng 
ấy, các quốc gia ven biển Thái Bình, như Nam Dương, Mã 
Lai, Thái Lan, Phi Luật Tân, v.v... đã cưu mang Người Vượt 
Biển ở các trại tạm cư trước khi đi an cư lạc nghiệp trong 
các quốc gia đệ tam. Nay các quốc gia ấy đang lâm nạn 
Sóng của Thần Chết, chúng ta phải trả nghĩa mà hết lòng 
cứu trợ họ". 
 
 

Thư trả lời chung về việc bà Tôn Nữ Thị Ninh đi "giải 
độc" cho Hà Nội tại Hoa Kỳ 

Sau khi bản Thông cáo báo chí của chúng tôi gửi đi 
ngày 8.12, nhiều bạn đọc và các cơ quan, đoàn thể gửi thư 
hỏi về chuyến đi của bà Tôn Nữ Thị Ninh. Chúng tôi xin 
được trả lời chung như sau: 

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại 
Quốc hội, đang làm chuyến đi "giải độc" nhằm tuyên truyền 
cho chế độ cộng sản và đặc biệt chống lại việc Bộ Ngoại 
Giao Hoa Kỳ liệt Việt Nam vào danh sách các "quốc gia cần 
đặc biệt quan tâm" (CPC) vì lý do đàn áp tôn giáo quy mô 
và trầm trọng. Hiện nay Chính phủ Hoa Kỳ đang chờ sự trả 
lời của Hà Nội để có thái độ thích ứng, nghĩa là áp dụng 
biện pháp chế tài nào. Thời gian chờ đợi phản hồi này có 
thời hạn tới ngày 15.12.2004 hoặc kéo dài trong 3 tháng tới. 
Nhưng cũng có thể sẽ loại Việt Nam khỏi danh sách CPC. 
Tất cả tùy thuộc vào: 

1. Cuộc tranh đấu tố cáo đàn áp tôn giáo của Người Việt 
trong và ngoài nước bằng việc trưng bằng cớ và cứ liệu 
chính xác các cuộc đàn áp này; 

2. Sự trả lời của Hà Nội bằng cách thay đổi chính sách 
nhân quyền, chấm dứt các cuộc đàn áp tôn giáo, mà khách 
bàng quang có thể nhận ra qua hai trường hợp điển hình, 
đó là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Giáo Hội 
Tin Lành cũng như biến động của Ðồng bào Thượng Tây 
nguyên; 

3. Thành quả dối gạt qua chuyến đi "giải độc" tại Hoa Kỳ 
của Bà Tôn Nữ Thị Ninh 

 
Nhà cầm quyền Hà Nội đã thay đổi chính sách hay chưa 

thì chúng ta chưa thấy. Nhưng gần đây, hai sự kiện làm 
chấn động dư luận thế giới: Ngày 22.11.2004 công an 
Saigon ngăn chận Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ cầm đầu 
Phái đoàn Viện Hóa Ðạo ra Qui Nhơn thăm Ðức Tăng 
Thống Thích Huyền Quang lâm trọng bệnh phải đưa vào 
Bệnh viện Ða khoa cứu cấp; và ngày 3.12.2004 Hà Nội 
ngăn cấm bà Loretta Sanchez, Nữ Dân biểu Hạ viện Hoa 
Kỳ, vào thăm Việt Nam để nghiên cứu và thảo luận với Hà 
Nội các vấn đề quốc phòng, an ninh vùng Ðông Nam Á, 
kinh doanh Mỹ Việt và nhân quyền theo sự giao phó của Ủy 
ban An ninh Quốc nội thuộc Hạ viện Hoa Kỳ. 

 
Bà Tôn Nữ Thị Ninh đến Hoa kỳ từ ngày 30.11.2004 và 

sẽ làm một chuyến thuyết trình "giải độc" tại các Ðại học, cơ 
quan báo chí, tôn giáo, chính giới. Như đã loan báo qua bản 
Thông cáo Báo chí của Ủy ban Bảo vệ Quyền Việt Nam 
ngày 8.12.2004, bà Ninh đã thuyết trình tại Nữu Ước hôm 
6.12 và Câu lạc bộ Báo chí ở Hoa Thịnh Ðốn hôm 9.12. Và 
bà sẽ tiếp tục chuyến thuyết trình qua các nơi khác...  

(Quê Mẹ, 10.12.04) 
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Tổng Hội PG Cử Đ. Đ Pháp Chơn Đến Tích Lan  
Giúp Cứu Trợ 

 
WESTMINSTER (VB). - Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 

Hội chủ Tổng Hội Phật Giáo VN tại Hoa Kỳ vừa cho hay, đã 
đề cử Đại Ðức Thích Pháp Chơn lên đường sang Tích Lan 
và Thái Lan trao số tiền lạc quyên 32.950 cho giáo hội Phật 
giáo các nơi ấy, để cứu trợ nạn nhân Sóng Thần vừa qua. 

Đại Ðức Thích Pháp Chơn còn mang theo 150 cân 
thuốc Tây và vật dụng do Bác sĩ Christopher Nguyên Đỗ, Bs 
Trương Mộng Hoa, Bs Lê Tuấn, Lee Pharmacy, Bảy 
Pharmacy,... quyên góp. 

Số tiền cứu trợ gần 33 ngàn Mỹ kim vừa kể là sự đóng 
góp của Tăng Ni Phật tử các Chùa Việt nam (L.A.), chùa 
Quang Nghiêm (Stockton), chùa Kim Quang (Sacramento), 
chùa An Tường Tự Viện (Oakland), chùa Liễu Quán (San 
Jose), Hội từ thiện ICAN, v.v... 

Trong một bức thư gửi đến Giáo Hội Phật Giáo Tích Lan 
và Thái Lan, Hòa Thượng Thích Mãn Giác nói: "Đại diện 
cho Tổng Hội PGVN tại Hoa kỳ, chúng tôi xin chia xẻ cùng 
quí vị và tất cả gia đình nạn nhân về những đau khổ và 
khốn khó gây ra do địa chấn và Sóng Thần vào cuối năm 
2004". 

"Khi vừa được hung tin, chúng tôi đã lập tức kêu gọi chư 
Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử VN tại Hoa kỳ hãy đóng góp 
giúp dân Tích Lan ở những vùng bị thiên tai tàn phá sớm 
gầy dựng lại cuộc sống. Chúng tôi sẽ tận lực trong công 
cuộc cứu trợ cùng giúp đỡ các nạn nhân Tích Lan và Thái 
Lan". 

"Để đóng góp hữu hiệu hơn trong công cuộc cứu trợ, 
chúng tôi xin cử Đại Đức Pháp Chơn đại diện cho Tổng Hội 
và Hội từ thiện ICAN đóng góp trực tiếp trong việc mua thức 
ăn, thuốc men và những vật liệu cần thiết cho các nạn 
nhân" 

Theo tin từ chùa Việt Nam Los Angeles, ngoài 33 ngàn 
do Tổng Hội PGVN quyên góp, Hội từ thiện ICAN 
(http://www.ican2.org/) ở Santa Clara đã trích ngân quỹ 
4.000 đồng khác để cứu trợ nạn nhân tại Ấn Độ. 
 

Thông Báo 
Khóa Tu H†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ thÙ 17  

së ÇÜ®c t° chÙc tØ ngày 21.7.2005  
tåi Amiens - Pháp QuÓc. 

Chi ti‰t së ÇÜ®c thông báo sau. 
 
 

THÔNG BÁO 
Về  Khóa Tu Học Phật Pháp Kỳ thứ 10,   

từ ngày 05.05 đến 08.05.2005 
 
Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Ðức  trân trọng thông báo: 
Khóa Tu Học Phật Pháp 4 ngày nhân dịp nghỉ lễ Thăng 

Thiên năm nay sẽ được tổ chức tại Chi Hội Phật Tử VNTN 
Mannheim & VPC: 

Ðịa điểm: Volkshaus,  Rheingoldstr. 47-49, 68199 
Mannheim Neckarau West (Nơi tổ chức lễ Phật cầu an định 

kỳ hằng tháng của Chi Hội và khóa tu học 4 ngày lần thứ 
nhứt) 

 
Thời gian: Từ ngày 05 đến 08.05.2005. 
Khóa tu được sự chủ trì, giảng dạy của Thượng Tọa 

Phương Trượng và quý Chư Tôn Ðức chùa Viên Giác, cùng 
với quý vị khách Tăng các nơi. 

 
Hướng dẫn đến địa điểm: 
      1.- Ði bằng xe hơi: Từ xa lộ A 6, đến Autobahnkreuz 

Mannheim,  lấy hướng Mannheim Mitte vào A 656; Sau 
khoảng 1 Km lấy hướng Mannheim Neckarau. Ra khỏi xa lộ, 
theo hướng Neckarau. Chạy khoảng 2,5 Km, quẹo phải vào 
đường Casterfeldstrasse (Có đường xe điện ở giữa); 
Theo hướng Mannheim Zentrum. Chạy tiếp khoảng 1,6 Km, 
qua cầu để ý thấy bảng chỉ Rheingoldhalle, quẹo trái vào 
đường Friedrichstrasse. Ðến ngả ba thứ 2 quẹo phải vào 
đường Rheingoldstrasse, chạy thêm khoảng 500m, 
Volkshaus nằm bên trái. 

      2.- Ði bằng xe lữa: Từ Hauptbahnhof Mannheim, đi 
xe điện số 7 hướng Rheingoldhalle (hay Neckarau) Chỉ qua 
7 trạm và mất khoảng  7-8 phút; Ðến trạm Neckarau West 
thì xuống. Nơi tổ chức chỉ cách khoảng 100m. 

Trân trọng kính mời quý Ðạo Hữu Phật Tử hoan hỷ đến 
tham dự thật đông đủ. 
 

                      TM. HỘI PHẬT TỬ VNTN TẠI CHLB ÐỨC 
                                           Hội Trưởng, 

                                     Thị Chơn NGÔ NGỌC DIỆP  

       

THÔNG BÁO 
Tân Ban Chấp Hành Chi Hội Phật Tử  Việt Nam Tỵ Nạn 

  
� Wiesbaden và Vùng Phụ Cận (VPC) 
Ngày 03.10.2004, Ban Chấp Hành (BCH) Chi Hội tại đây đã 
được bầu lại, nhiệm kỳ 10/2004 – 10/2006, trong buổi lễ 
Phật định kỳ với thành phần như sau: 
Chi Hội Trưởng: Đạo hữu (Đh.)Thiện Trang Bành Tâm Sơn. 
Nội Vụ: Đh. Thiện Chương Châu Đức Văn. 
Phụ tá Nội Vụ: Đh. Thiện Chánh Võ Thị My. 
Ngoại Vụ: Đh. Thiện Kim Bành Thẩm Cương’ 
Thư Ký: Đh. Nguyễn Văn Nhựt. 
Thủ Quỹ: Đh. Thiện Bảo Châu Quý Đức. 
Ban Xã Hội:Đh. Diệu Tịnh Nguyễn Thị Minh Thanh. 
Ban Hành Đường: Đh. Nguyễn Văn Ý và Đh. Diệu Thuận 
Cao Thị Út. 

Địa chỉ liên lạc: c/o Bành Tâm Sơn 
Am Hohen Stein 24. 65203 Wiesbaden.Tel. 0611-607453 

 
� Nürnberg-Fürth-Erlangen và VPC. 
Nhân ngày lể Phật định kỳ tại đây, ngày 24.07.2004, dưới 
sự chứng minh của Thượng Toạ (TT) Phương Trượng 
Chùa Viên Giác và Chư Tôn Hoà Thượng tại Úc Đại Lợi 
sang Đức thăm viếng, Chi Hội PTVNTN tại Nürnberg-Fürth-
Erlangen đã bầu lại BCH Chi Hội này cho nhiệm kỳ 2004-
2008 với thành phần như sau: 
Chi Hội Trưởng: Đh. Nguyên Hưng Tăng Hữu Lộc. 
Chi Hội Phó Nội Vụ: Đh. Thiện Vinh Huỳnh Hiển. 
Chi Hội Phó Ngoại Vụ: Đh. Tâm Mẫn Hồ Đình Tuấn. 
Thư Ký: Ðh. Chúc Phước Trần Hữu Đức. 
Thủ Quỹ: Đh. Diệu Pháp Nguyễn Thị Kim Huê. 
Phụ Tá Thư Ký: Đh. Nguyễn Ngọc Quang. 
Phụ Tá Thủ Quỹ: Đh. Thiện Hạnh Trần Giang Hía. 
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Trưởng Ban Trai Soạn: Đh. Lê Cư Huỳnh Thị Hồng Xuân. 
Trưởng Ban Hương Đăng: Đh. Thiện Trọng Phạm Văn Đức. 
Ủy Viên Xã Hội: Đh. Thiện Phương Nguyễn Thái Nam. 
Cố Vấn Chỉ Đạo: Đh. Đức Hương Hồ Thanh. 

 
Địa chỉ liên lạc: 

c/o Nguyễn Tăng Lộc 
Neuselsbrunn 41, 90471 Nürnberg 

Tel. 0911/8129995 
 

� Karlsruher và VPC 
 
Chi Hội PTVNTN tại địa phương này đã bầu lại BCH, nhiệm 
kỳ 2004-2006, ngày 17.07.2004 trong buổi họp định kỳ tại tư 
gia Đh. Lê Vân Pha với thành phần như sau: 
Chi Hội Trưởng: Đh. Thiện Mỹ Lương Văn Xinh. 
Chi Hội Phó Ngoại Vụ: Đh. Đồng Ngọc Nguyễn Ngọc Lâm. 
Chi Hội Phó Nội Vụ: Đh. Thiện Nghiệp Phạm Giác Doanh 
Tài Chánh: Đh. Tâm Thảnh Thơi Ngô Minh Huệ và Đh. 
Thiện Trí Đỗ Thị Huệ. 
Thư Ký: Đh. Giác Tấn Nguyễn Tấn Hổ và Đh. Tịnh Trí Vũ 
Minh Hằng. 
Ban Hương Đăng: Đh. Giác Tấn Nguyễn Tấn Hổ và Đh. 
Tịnh Trí Vũ Minh Hằng. 
Ban Trai Soạn: Đh. Đồng Huệ Phạm Thị Loan và Đh. Diệu 
Tuyết Tạ Nguyệt Trinh. 

 
Địa chỉ liên lạc: 

C/o Lương Văn Xinh 
Gymnasiumstr. 147 

E-Mail: luongvanxinh@aol.com 
 
 

Khóa tu Bát Quan Trai và PhÆt s¿ tåi Chi H¶i 
PTVNTN Freiburg 

 

Khoäng 30 PhÆt Tº Çã tham d¿ khóa tu Bát Quan Trai 
tåi Chi H¶i PhÆt Tº VNTN Freiburg vào cuÓi tuÀn 20, 
21.11.2004 do ThÀy Thích Hånh TÃn hÜ§ng dÅn. Næm nay, 
Chi H¶i thuê ÇÜ®c ch‡ t° chÙc khá r¶ng rãi, tiŒn nghi tåm Çû 
cho viŒc tu h†c và sinh hoåt ÇÜ®c thoäi mái. NhÜng rÃt ti‰c 
có ít ngÜ©i tham d¿ và phÀn l§n là nh»ng ñåo H»u tØ các 
nÖi xa nhÜ Straßburg, Karlsruhe, Frankfurt, Reutlingen vŠ 
Ç‹ phø tr® tinh thÀn Chi H¶i ÇÎa phÜÖng. Tuy vÆy, m†i ngÜ©i 
cäm thÃy hài lòng vì có m¶t cuÓi tuÀn tu h†c ÇÀm Ãm, vui vÈ 
và Ç¥c biŒt là có các em nhÕ tham d¿. 

CuÓi khóa tu, có phÀn bÀu låi Ban ChÃp Hành m§i cûa 
Chi H¶i cho nhiŒm kÿ 2004-2006. Bác ñÒng KŒ, Chi H¶i 
TrÜªng ÇÜÖng nhiŒm, xin tØ chÙc vì tu°i già và sÙc khÕe 
y‰u. Tuy nhiên, Ban ChÃp Hành m§i vÅn không thành lÆp 
ÇÜ®c vì thi‰u ngÜ©i k‰ thØa. ñ‹ tåm th©i giúp Ç« Chi H¶i 
trong khi ki‰m ngÜ©i cho Ban ChÃp Hành m§i, chú ThiŒn MÏ 
ª Karlsruhe, H¶i Phó N¶i Vø H¶i PhÆt Tº VNTN ª ñÙc, së 
lui t§i làm viŒc cùng v§i nh»ng PhÆt tº có nhiŒt tâm trong 
Chi H¶i Ç‹ ti‰p tøc duy trì các PhÆt s¿ quan tr†ng. Trong 
bu°i h†p, ThÀy Hånh TÃn cÛng nhÜ các ñåo H»u tham gia 
ÇŠu bày tÕ s¿ ÇÒng tình cÓ g¡ng giúp Chi H¶i phøc hÒi sinh 
hoåt. ThÀy kêu g†i các PhÆt Tº trÈ nên dÃn thân gánh vác 
viŒc cûa Chi H¶i vì l®i ích chung cho PhÆt Tº ª ÇÎa phÜÖng. 
Còn các PhÆt Tº ª xa së vŠ ûng h¶ Chi H¶i Freiburg trong 
nh»ng khóa tu h¢ng næm. Hy v†ng v§i nh»ng tÃm lòng nhiŒt 

thành cûa các PhÆt Tº gÀn xa së mang låi sinh khí m§i cho 
Chi H¶i ÇÎa phÜÖng, m¶t nÖi Çã có sinh hoåt PhÆt Pháp rÃt 
s§m và liên tøc tØ næm 1982 Ç‰n nay. - ThiŒn Xä ghi nhanh 

 

LÍ CÀn An k› niŒm m¶t næm ngày thành lÆp Chi H¶i 
PhÆt Tº Wilhelmshaven & VPC 

 

ñ‹ k› niŒm tròn m¶t tu°i ngày thành lÆp Chi H¶i, Ban 
ChÃp Hành Chi H¶i PhÆt Tº VNTN Wilhelmshaven & VPC 
quy‰t ÇÎnh t° chÙc LÍ CÀu An vào ngày 18.12.2004 dÜ§i s¿ 
chÙng minh cûa ñåi ñÙc Thích Hånh TØ và ñåi ñÙc Thích 
Hånh Sa. 

 

Trên 40 PhÆt Tº tham d¿ bu°i lÍ thÆt nghiêm trang và an 
låc. Ti‰ng tøng kinh ÇŠu cûa m†i ngÜ©i, hòa theo ti‰ng tøng 
kinh cûa ThÀy Hånh TØ trÀm Ãm, nhÎp nhàng theo ti‰ng mõ 
hÒi chuông. ñ¥c biŒt là các em Thi‰u Niên rÃt thu¶c kinh, 
nhÃt là các bài Chú ñåi Bi, Vãng Sanh hay kinh Bát Nhã, 
m¥c dù ti‰ng ViŒt cûa các em nói không rành (vì các em Ça 
sÓ sinh ª ñÙc). 

Sau lÍ CÀu An là Ng† trai, m†i ngÜ©i vui vÈ dùng bu°i 
cÖm chay thÆt Çåm båc. 

ñúng 13 gi© ThÀy Hånh TØ giäng bài pháp, nói vŠ Thân, 
KhÄu, Ý, Ç‹ m†i ngÜ©i hÜ§ng vŠ ba ngôi Tam Bäo PhÆt-
Pháp-Tæng, và phäi chánh tín. M¶t ngÜ©i PhÆt Tº có chánh 
tín thì hành Ç¶ng ngôn ng», luÆn giäi m§i có th‹ chân 
chánh, có chánh tín thì døng công tu hành m§i ÇÜ®c chánh 
nhân, tu chánh nhân m§i ÇÜ®c chánh quä. L©i nói không 
chân chính thì phi nhân ngã. Thân không chân chính, Çi 
ÇÙng nghênh ngang, hành Ç¶ng tåo tác nh»ng hành Ç¶ng 
t°n ngÜ©i håi mình. Ý không chân chính suy nghï nh»ng 
ÇiŠu bÃt lÜÖng, cho nên l¿a ch†n pháp môn tu n‰u không 
chánh tín, không Ço lÜ©ng suy xét, thì së Çi låc ÇÜ©ng mà 
vào con ÇÜ©ng tà Çåo. 

Sau th©i pháp cûa ThÀy Hånh TØ là Ç‰n phÀn phát quà 
cho các em Ç‹ Çón Giáng Sinh và Næm M§i dÜÖng lÎch s¡p 
Ç‰n. Trên 25 phÀn quà cho các em Nhi ñÒng và Thi‰u Niên 
do PhÆt Tº Quäng ThiŒn và Quäng L¶c phát tâm cúng 
dÜ©ng. TrÜ§c khi phát quà, ñåo H»u ThiŒn H¶i, H¶i TrÜªng, 
Ç†c bän t°ng k‰t sinh hoåt PhÆt s¿ trong m¶t næm qua và 
ti‰p Ç‰n là phÀn cúng dÜ©ng. 

Bu°i lÍ k‰t thúc thÆt viên mãn, PhÆt Tº ÇÜa tiÍn quš 
ThÀy vŠ trú xÙ trong niŠm hân hoan và vô cùng an låc cûa 
m†i ngÜ©i. 

  PT Nguyên Trí (NguyÍn Væn Tâm) 
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Time Asia, January 24, 2005 / Vol. 165, No. 3  

A Long Journey Home 
A Buddhist master famous in the West is 

allowed a temporary return from exile 

� BY KAY JOHNSON | HANOI  

t was a homecoming more fitting for royalty or a rock 
star than a monk. The 1,000 or more devotees who 

waited in the chilly dawn at Hanoi's Noi Bai Airport clutched 
bouquets of flowers, sang songs, and jostled for a better 
view. For a bunch of Buddhists, they were pushy: when 
Thich Nhat Hanh finally stepped out of immigration, they 
surged forward with a force that crushed people against 
doors and tore sandals, hats and gloves off dozens of 
others. "I touched him! I touched him!" shouted one 
woman, who then burst into tears.  

Buddhist leader Thich Nhat Hanh's return to Vietnam 
last week inspired particular rapture because it was so long 
in coming. The 78-year-old monk, a prominent peace 
activist during the Vietnam War, was banned from returning 
from a speaking tour in the U.S. in 1966 by both the U.S.-
backed South and communist North Vietnam. Exiled in 
France, he traveled to the U.S. frequently, helped inspire 
Martin Luther King Jr. to oppose the war, and led a Buddhist 
delegation to the 1969 Paris Peace talks. After the war, 
Nhat Hanh became a revered meditation teacher and a 
public face of Buddhism second only to the Dalai Lama. He 
founded three monasteries in the U.S. and one in France 
and taught tens of thousands his concepts of "engaged 
Buddhism," which emphasizes meditation, peace and social 
justice. His 80 published books have sold 1.5 million copies. 
"In the West, he's an icon," says James Shaheen, editor and 
publisher of the U.S. Buddhist magazine Tricycle. "I can't 
think of a Western Buddhist who does not know of Thich 
Nhat Hanh."  

Now, Vietnamese are getting the chance to reacquaint 
themselves with Nhat Hanh. After the fall of Saigon in 1975, 
the victorious communists folded all Buddhist sects into one 
state-controlled church, and monks who wouldn't submit 
were placed under pagoda arrest. Nhat Hanh's writings 
were seized by the authorities, and the monk was unable to 
get a visa to return to his homeland for nearly 30 years. 
After more than a year of negotiations, Hanoi allowed him 
and 200 followers to come back for four months of touring 
and teaching. (The government also allowed four of his 
books to be printed.)  

Sitting on a cushion in the monastery he is housed in, 
Nhat Hanh is unruffled by all the attention he's receiving. "I 
know we will be observed by many people, even by—
especially by—the police," he told TIME. "But we don't mind 
because we believe the police officers also have the Buddha 
nature. If you radiate joy, compassion, understanding, 
peace and calm, they will be able to appreciate it and profit 
from it." He said he planned to visit detained Buddhist 
dissidents as well as official church leaders, and hoped his 
visit would relax the official attitude toward religion.  

That would be a step forward. Tension between the 
government and non-state religions have risen so high that 
the United States last year placed Vietnam on its list of 
countries of particular concern for freedom of religion, along 

with Iran and North Korea. Leaders of the outlawed Unified 
Buddhist Church of Vietnam, which Nhat Hanh left to form 
his own Zen sect, have been under house arrest for most of 
the last 20 years. In November, authorities sentenced a 
Mennonite pastor to three years in prison. Evangelical 
Christians in the Central Highlands have seen church leaders 
arrested and at least one church burned down, according to 
advocacy group Human Rights Watch, which released a 
report last week saying authorities rounded up dozens of 
evangelicals. (Hanoi hotly denies those accusations.)  

The paradox is that millions of the faithful have more 
freedom to worship than ever before—as long as they do it 
in state-approved churches. Analysts say Hanoi's crackdown 
on non-sanctioned Buddhists and Christians stems not from 
godless communist dogma, but from worries about politics. 
"It is not a fear of religion itself," says Dr. David Koh, a 
fellow specializing in Vietnam at Singapore's Institute of 
Southeast Asian Studies. "It's a fear of the use of religion by 
outsiders to topple the Vietnamese government."  

Nhat Hanh, with the serene attitude of a Zen master, 
says he's not worried about being used as a propaganda 
tool. "That may be possible," he allows. "But my thinking is 
not conditioned by these things." His goal, he says, is to 
allay government concerns that independent Buddhism is a 
threat. "In order for freedom to be possible," he says, "we 
should help remove fear, misunderstanding and 
discrimination." Dispelling decades of suspicion may be a 
quite a challenge, even for a Zen master.  
 

 HANOI -- Dưới đây là bản Việt dịch bài 
viết của phóng viên Kay Johnson trên tạp 
chí Time, số báo ghi ngày 24-1-2005, Vol. 
165, No.3.  

 

Nguyên bản Anh văn nhan đề “A Long Journey 
Home” (Hành Trình Thăm Quê Dài Lâu). Bản dịch 
toàn văn do VB thực hiện như sau.  

 
Một vị thầy Phật Giáo nổi tiếng ở Tây Phương được cho 
phép từ nơi lưu vong về quê tạm thời. 

  
Đó là một chuyến hồi hương thích nghi với hoàng gia hay 
ngôi sao nhạc rock hơn là một nhà sư. Khoảng 1.000 Phật 
Tử hay nhiều hơn đứng chờ trong buổi sáng lạnh giá ở Phi 
Trường Nội Bài, Hà Nội, ôm các bó hoa, hát các bài ca, và 
chen chúc để nhìn rõ hơn. 

  
Đối với nhiều Phật Tử, họ xô đẩy tới hơn: khi HT Nhất Hạnh 
bước ra khỏi khu vực hải quan, họ vọt tới với sức mạnh làm 
dạt ra nhiều người và rớt cả dép, mũ, và găng tay của nhiều 
người khác. “Tôi chạm tới thầy rồi!” lời 1 phụ nữ hô lên, chị 
này bật ra nước mắt. 

  
Việc nhà sư Thích Nhất Hạnh trở về VN tuần qua đã gợi lên 
các quan tâm đặc biệt bởi vì quá lâu rồi. Nhà sư 78 tuổi, 1 
nhà hoạt động hòa bình nổi tiếng thời Cuộc Chiến VN, bị 
cấm về nước khi đi nói chuyện ở Hoa Kỳ năm 1966 bởi cả 
chính phủ VNCH Miền Nam và chính phủ CSVN Miền Bắc. 
Sống lưu vong ở Pháp, thầy thường xuyên đi Hoa Kỳ, giúp 
thúc đẩy Mục Sư Martin Luther King Jr. phản chiến, và lãnh 
đạo một phái đoàn Phật Giáo tới hòa đàm Paris 1969.  
 
Sau cuộc chiến, HT Nhất Hạnh trở thành một thiền sư được 
kính trọng và là tên tuổi Phật Giáo thứ nhì chỉ sau Đức Đạt 
Lai Lạt Ma. Thầy sáng lập 3 tu viện ở Mỹ và 1 ở Pháp, và 

I 
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dạy hàng chục ngàn tín đồ về các khái niệm ông gọi là 
“Phật giáo nhập thế,” trong đó nhấn mạnh thiền định, hòa 
bình và công lý xã hội. Số lượng 80 sách đã xuất bản của sư 
đã bán 1.5 triệu ấn bản. “Ở phương Tây, sư là một biểu 
tượng,” theo lời James Shaheen, chủ bút và là chủ nhiệm 
tạp chí Phật Giáo Mỹ Tricycle. “Tôi không thể nghĩ ra 1 Phật 
Tử Tây Phương nào mà không biết sư Nhất Hạnh.”  

 
Bây giờ, người Việt đang có cơ hội làm quen lại với HT Nhất 
Hạnh. Sau khi Sài Gòn sụp đổ năm 1975, nhà nước CS gom 
mọi giáo hội Phật Giáo vào một giáo hội do nhà nước kiểm 
soát, và các vị sư nào không chịu thì sẽ bị quản thúc tại 
chùa. Các tác phẩm của HT Nhất Hạnh bị nhà nước tịch thu, 
và sư không có thể xin 1 visa về thăm quê nhà trong gần 30 
năm. Sau hơn 1 năm thương thuyết, Hà Nội cho sư và 200 
đệ tử trở về trong 4 tháng thăm quê và giảng dạy. (Chính 
phủ cũng cho 4 sách của sư được in.) 
 
Ngồi trên 1 tấm đệm trong ngôi chùa ngụ tạm, HT Nhất 
Hạnh không lộ vẻ dao động bởi mọi chú ý mà sư đang gặp. 
“Tôi biết chúng tôi sẽ bị quan sát bởi nhiều người, ngay cả 
bởi -- đặc biệt bởi -- công an,” sư nói với TIME. “Nhưng 
chúng tôi không bận tâm bởi vì chúng tôi tin công an cũng 
có Phật tánh. Nếu bạn phát ra niềm vui, yêu thương, hiểu 
biết, hòa bình và bình an, họ sẽ có thể cảm kích và hưởng 
lợi từ đó.” Sư nói, sư dự định viếng thăm các nhà sư đang 
bị giam giữ [hay quản thúc] cũng như thăm các lãnh đạo 
giáo hội nhà nước, và hy vọng chuyến đi của sư sẽ làm dịu 
đi thái độ chính phủ đối với tôn giáo.  

 
Đó sẽ còn là 1 bước về trước. Căng thẳng giữa chính phủ và 
các giáo hội tôn giáo ngoài chính phủ đã lên cao, tới nỗi 
năm ngoái Mỹ đưa VN vào danh sách các nước quan ngại 
đặc biệt về tự do tôn giáo, cùng với Iran và Bắc Hàn. Các 
lãnh tụ của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất, cơ chế mà 
HT Nhất Hạnh rời bỏ để lập riêng dòng thiền của sư, đã bị 
quản thúc tại gia hầu hết trong 20 năm qua.  

 
Hồi tháng 11, chính phủ kết án 1 mục sư Tin Lành 
Mennonite 3 năm tù. Những người Tin Lành ở Tây Nguyên 
đã chứng kiến các lãnh tụ nhà thờ bị bắt và ít nhất một nhà 
thờ bị đốt, theo lời Hội Quan Sát Nhân Quyền HRW, nơi phổ 
biến bản tường trình tuần trước nói là công an lại mới bắt 
hàng chục nhà truyền giáo. (Hà Nội đã bác bỏ dữ dội các 
cáo buộc này.) 

  
Nghịch lý chính là chỗ: nhiều triệu tín đồ đã có nhiều tự do 
hơn để thờ phượng hơn trước giờ -- khi nào họ còn bước 
vào các giáo hội nhà nước chấp thuận. Các phân tích gia nói 
là việc Hà Nội bố ráp các Phật Tử và Cơ Đốc Nhân ngoài-
vòng không phải là vì lý thuyết vô thần CS, mà chỉ là lo ngại 
về chính trị. “Không phải chuyện lo sợ chuyện tôn giáo,” 
theo lời Tiến Sĩ David Koh, chuyên gia về VN tại Viện Nghiên 
Cứu Đông Nam Á ở Singapore. “Đó là nỗi lo sợ tôn giáo bị 
lợi dụng bởi ngoại nhân để lật đổ chính phủ CSVN.”  
HT Nhất Hạnh, với thái độ trầm lặng của 1 thiền sư, nói là 
sư không lo ngại về chuyện bị lợi dụng như 1 công cụ tuyên 
truyền. “Có thể như thế lắm,” sư nhìn nhận. “Nhưng cách 
suy nghĩ của tôi không bị ảnh hưởng bởi các chuyện đó.” Sư 
nói, mục tiêu của sư là để xua tan đi nỗi lo của chính phủ 
rằng tình hình Phật Giáo độc lập là một hiểm họa. Sư nói, 
“Để cho tự do được thành hình, chúng ta nên gỡ bỏ sợ hãi, 
ngộ nhận và kỳ thị [phân biệt].” 

 
Để xua tan nhiều thập niên nghi ngờ, hẳn là một thách thức 
lớn, ngay cả đối với một thiền sư.  

                                   Thô   Thích Quảng Độ 

 

Nhaén Nhuû khoå Ñau 
Khổ Đau ơi! 

Thôi đừng hù ta nữa 
Ta biết mi lắm rồi, 

Ta đã gặp mi trên khắp nẻo đường đời 
Và mỗi lần gặp mi ta đều mỉm miệng cười, 

Và nhìn thẳng mặt mi không hề sợ sệt. 
Mi thật đáng sợ hơn sự chết 

Nhưng, với ta mi chẳng là chi hết, 
Đừng mơ tưởng vì sợ mi 

Ta sẽ đổi dời khí tiết, 
Để cúi đầu trước bạo lực phi nhân. 

Cứ đày đọa ta đi cho thỏa chí hung thần, 
Ta sẽ nguyện chẳng tiếc gì chiếc thân mộng huyễn. 

Khổ Đau ơi! 
Mi có nghe giữa dòng đời lưu chuyển, 

Sóng vô thường đang cuồn cuộn thét vang? 
Đừng tự hào đã đắc thắng vinh quang 
Trên xác chết của loài người bất hạnh. 

Vì ngu si mi chẳng biết gì ngoài sức mạnh, 
Rồi cười vui trên đổ nát điêu tàn. 

Nhạc mi nghe là những tiếng khóc than, 
Trà mi nhắp là những giọt lệ tràn, 

Và rượu mi say là máu đào tươi thắm, 
Màn trướng mi buông là những vành khăn trắng, 

Của muôn dân đang oằn oại dưới chân mi. 
Nghèo đói theo sau mỗi bước mi đi, 
Gông cùm xiết chặt nơi nào mi tới, 
Ánh bình minh trở thành bóng tối, 

Phủ mịt mờ mọi lối tương lai. 
Những hài nhi vô tội trong thai, 

Mi bóp chết với chiêu bài nhân mãn. 

Khổ Đau ơi! 
Mi có nghe những tiếng hờn ai oán? 
Đang vang lên từ phố thị, thôn quê, 

Từ hải đảo đến sơn khê 
Và từ đáy mồ của những oan hồn vương vất. 

Mi biết không? 
Chẳng có nơi nào trên trái đất, 

Trong hư không hay dưới đáy biển sâu, 
Sẽ tìm ra chỗ trú ẩn dài lâu, 

Để mi trốn khi trái sầu đã chín. 
Mà ngày ấy quyết định rồi sẽ đến,  

Khi loài người bừng tỉnh khỏi cơn mê.. 
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TØ ThiŒn - Xã H¶i 
 Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát Haûi 

Ngoaïi taïi UÙc ñaïi lôïi- Taân taây lan 
TOÅNG VUÏ TÖØ THIEÄN – XAÕ HOÄI 

* Vaên Phoøng Toång Vuï Tröôûng: TT Thích Quaûng Ba, Tu 
Vieän Vaïn Haïnh, PO box 1004 Dickson ACT 2602 

Australia 
Tel 02-6257 5517 / 02-9726 2661; Fax 02-6257 7733 / 

02-9726 2668; Mob. 0412-224 553; Email: 
quangba@tpg.com.au 

* Caùc Toång Vuï Phoù: (1) TT Thích Tònh Ñaïo, chuøa Linh 
Sôn, 33-35 Radford St, Resevoir VIC 3073. Tel 03-9462 

1799 
(2) NT Thích nöõ Chôn Ñaïo, Quaùn Theá AÂm ni töï, 128 
Nollamarra Ave, Nollamarra WA 6062. Tel 08-9349 

8887 
(3) SC Thích nöõ Thaønh Lieân, Tònh xaù Minh Ñaêng 

Quang, 5 Coventry Rd, Cabramatta NSW 2166. Tel 02-
9723 0668 

 
Toång Vuï Töø Thieän-Xaõ Hoäi 

Thoâng Baùo 4: Cöùu trôï naïn nhaân Soùng Thaàn AÙ Chaâu 
 

Keå töø ngaøy ñaàu nghe hung tin 27/12/2004, caùc ñôn vò 
Töï Vieän cuûa Giaùo Hoäi khaép Lieân Bang UÙc Chaâu vaø Taân 
Taây Lan ñaõ lieân tuïc toå chöùc nhieàu khoùa leã caàu nguyeän, 
vaø ñoàng loaït noã löïc quyeân goùp ñeå gôûi cöùu trôï, cho naïn 
nhaân Soùng Thaàn AÙ Chaâu. Saùng nay 9/1 baùo loan tin 
156.000 ngöôøi töû naïn ñöôïc xaùc nhaän. 

Sô keát ngaøy 5/1/2005, 15 Töï vieän ôû WA, SA, QLD, 
ACT, VIC vaø NSW thuoäc Giaùo Hoäi ñaõ töï quyeân ñöôïc treân 
$60.000,00 UÙùc kim vaø phaàn lôùn ñaõ chuyeån ñeán cho caùc 
Cô quan töø thieän Quoác teá (nhö Hoàng Thaäp Töï, vv...) ñeå 
chuyeån ñeán naïn nhaân thieân tai. 

Trong vai troø ñieàu hôïp vaø lieân ñôùi, Toång Vuï thaønh 
taâm khuyeán thænh quyù Ñoàng Höông, quyù Phaät töû khaép UÙùc 
Chaâu – Taân Taây Lan tieáp tuïc ñoùng goùp vaø höôûng öùng 
caùc chöông trình gaây quyõ do caùc chuøa ñòa phöông (nhö 
côm chay, vaên ngheä, v.v...) toå chöùc, coù leõ seõ keùo daøi ñeán 
31/1/2005. 

Thay vì gôûi ñi cöùu trôï chung chung nhö nhöõng toå 
chöùc khaùc, nhöõng khoaûn ñoùng goùp tröïc tieáp ñeán (xem 
danh saùch caäp nhaät chieàu 9/1/05 döôùi ñaây) Toång Vuï, 
Giaùo Hoäi chuùng toâi seõ daønh ñeå thöïc hieän caùc chöông 
trình taùi thieát daøi haïn taïi 4 nöôùc, voán bò thieät haïi naëng 
nhaát hay /vaø coù aân tình che chôû ngöôøi Vieät chuùng ta thôøi 
kyø chuùng ta tî naïn Coäng saûn 1975-1995.  

Thöù Saùu 7/1/2005, chuùng toâi Thích Quaûng Ba ñaõ ñeán 
tieáp kieán vôùi Ñaïi söù Thaùi Lan, Baø HE Suchitra 
Hiranprueck vaø Ñaïi söù Tích Lan, OÂng HE Major General 
Janaka Perera, ñeå hoûi thuû tuïc giuùp xaây laïi moät hay vaøi 
Nhaø Treû, Tröôøng Maãu Giaùo, Tieåu Hoïc hay Coâ Nhi Vieän 
trong caùc vuøng bò taøn phaù naëng ôû caùc quoác gia lieân heä. 
Quyù vò Ñaïi söù ñeàu höùa seõ cung caáp danh saùch vaø baûn 

quyeát toaùn chi phí cho caùc coâng trình caàn ñöôïc giuùp ñôõ 
trong vaøi tuaàn tôùi.  Chuùng toâi seõ coøn tieáp kieán vôùi giôùi 
chöùc ngoaïi giai cao caáp cuûa Maõ Lai vaø Nam Döông trong 
tuaàn tôùi 10-14/1/2005 ñeå ñöa nhöõng yeâu caàu töông töï. 

Toång Vuï seõ xin ñöôïc töôøng trình vaø caäp nhaät treân 
phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng veà caùc döï aùn taùi 
thieát sau thieân tai raát thieát thöïc naày. Kính xin quyù Ñoàng 
höông theo doõi vaø nhieät tình uûng hoä. 

Chuùc quyù vò muøa Xuaân AÁt Daäu vaø naêm môùi 2005 traøn 
ñaày haïnh phuùc, an vui. 

TT Thích Quaûng Ba (0412-224 553) 
Phoù Hoäi Chuû kieâm Toång Vuï Tröôûng TV Töø Thieän-Xaõ 

Hoäi 
Giaùo Hoäi PGVN Thoáng Nhaát Haûi Ngoaïi taïi UÑL-TTL 

Canberra 9/1/2005  
 

Quyõ Taùi Thieát sau Thieân Tai AÙ Chaâu - Toång Vuï ñaõ 
nhaän ñöôïc ñeán 5pm 9/1/2005: 

1) Phaät töû TV Vaïn Haïnh quyeân taëng $5.419,95  
2) Phaät töû TV Nguyeân Thieàu quyeân taëng $750,00;  
3) 140 Hoïc vieân Khoùa Giaùo Lyù Uùc chaâu kyø 4 taïi 
Melbourne quyeân taëng $4.572,00;  
4) Phaät töû chuøa Phaùp Hoa SA quyeân taëng $300,00;  

Sô keát: $11.041,95 

 

 

ChÜÖng trình TØ ThiŒn 
chùa Bäo Quang - Hamburg (2003-2004) 

 
� Ñy låo ÇÒng bào thiên tai bão løt 
"Mi‰ng khi Çói b¢ng gói khi no" 

Ngày 07.12. 2003 
chúng tôi Çã vi‰ng 
thæm và trao t¥ng 
200 phÀn quà trÎ 
giá m‡i phÀn 
150.000ÇVN (mì 
gói, gåo, áo quÀn, 
nÜ§c tÜÖng, thuÓc 
cäm, tiŠn) tåi 
huyŒn Phù Cát, 
tÌnh Bình ñÎnh. Nói 
sao cho xi‰t, cänh 

màn tr©i chi‰u ÇÃt nÖi tåi miŠn Trung nÜ§c ViŒt. 
 

� T¥ng xe læn - xe l¡c cho ngÜ©i tàn tÆt 
"ThÜÖng ngÜ©i nhÜ th‹ thÜÖng thân" 
25 là con sÓ xe læn, xe l¡c trÎ giá 2.500€, Çã ÇÜ®c chúng 

tôi Çåi diŒn quš PhÆt 
Tº ViŒt Nam tåi ñÙc 
chuy‹n Ç‰n 25 ÇÒng 
bào thi‰u may m¡n 
vào ngày 
03.03.2004 tåi các 
xã MÏ Th§i, MÏ 
PhÜ§c, MÏ Long, 
Bình Khánh thành 

phÓ Long Xuyên, tÌnh 
An Giang. Và vào 

Ñy låo ÇÒng bào thiên tai bão løt tåi huyŒn 
Phù Cát - tÌnh Bình ñÎnh. 

Thæm và t¥ng xe læn tåi tÌnh Bà RÎa - 
VÛng Tàu. 
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ngày 27.03. 2004 tåi các xã Phú MÏ huyŒn Tân Thành, xã 
Quäng Phú huyŒn Tân Thành, xã SuÓi NghŒ, xã Ngã Giao, 
xã CÄm MÏ, xã Kim Long, xã Xà Bang, cùng huyŒn Châu 
ñÙc, tÌnh Bà RÎa VÛng Tàu. 
 

Sau khi thæm 
vi‰ng tØng ngÜ©i, 
n‰u Çúng ÇÓi 
tÜ®ng thÆt s¿ cÀn 
xe læn, chúng tôi 
mÜ®n m¶t ÇÎa 
Çi‹m tÆp trung Ç‹ 
phát, nh»ng ngÜ©i 
ª xa chúng tôi 
giúp tiŠn xe Ç‹ di 
chuy‹n. Khi phát, 
chúng tôi chÌ cÀn 
m¶t ti‰ng ÇÒng 
hÒ, nhÜng khi 
thæm vi‰ng tØng 
nhà (xem rõ thÆt 
hÜ) chúng tôi cÀn 
ít nhÃt 5 Ç‰n 7 
ngày. TuyŒt ÇÓi 
không phát bØa 
bãi. 

 

 

� Thæm TrÈ MÒ Côi 
"Ai vŠ xÙ Chúa ngày nay, TrÈ em Çã bi‰t ch¡p tay 

chào ThÀy" 
Ai Çã tØng m¶t lÀn dØng chân, hay Çã nghe qua ÇÎa danh 

"HÓ Nai", bây gi© nghe nh¡c låi chúng ta có nh§ ngay ÇiŠu 
Ç¥c biŒt cûa sÙ sª này? 

Vào ngày 02.03.2004 chúng tôi Ç‰n vi‰ng thæm các em 
mÒ côi chùa DiŒu Pháp, tåi HÓ Nai, và gªi t¥ng các em 
nh»ng døng cø h†c sinh, thau nh¿a, dép, bán kËo v.v... 
NhÜng các em còn thi‰u xe Çåp Ç‹ Çi h†c xa. ñåi gia Çình 
này trên 150 em hiŒn diŒn, có nh»ng em Çã trÜªng thành Çi 
làm ho¥c h†c Çåi h†c ª xa, thÌnh thoäng các em vŠ thæm 
chùa, Ç¥c biŒt ngày Sám HÓi các em vŠ khá Çông Çû, vào 
m¶t ngày nhÜ th‰ chúng tôi Çi ngang qua khu v¿c HÓ Nai, 
nÖi Çây ÇÜ®c nghe ti‰ng chuông chùa, nghe ti‰ng tøng kinh, 
không th‹ không tò mò, lÀn theo ti‰ng chuông mõ, tØng 
bÜ§c tØng bÜ§c chúng tôi Çi vào th‰ gi§i cûa nh»ng tâm hÒn 
tu°i thÖ, th‰ gi§i cûa nh»ng vÎ PhÆt tÜÖng lai. Ôi, thÜÖng làm 

sao nh»ng gÜÖng m¥t ngây thÖ, Çang cùng m¶t âm ÇiŒu 
dâng lên cúng dÜ©ng ñÙc Th‰ Tôn. 

Quš vÎ nghï sao khi gi»a rØng thÆp t¿ chúng ta ÇÜ®c nhìn 
thÃy m¶t cái ch¡p tay! 

Chúng tôi xin chân thành cäm Ön nh»ng vÎ Månh ThÜ©ng 
Quân Çã giúp chúng tôi th¿c hiŒn chÜÖng trình này, và Çåi 
diŒn cho quš ÇÒng bào thi‰u may m¡n kính chúc quš vÎ 
cùng toàn th‹ gia quy‰n luôn luôn an låc và hånh phúc. 

 

� Danh sách quš vÎ hùn phÜ§c chÜÖng trình TØ 
ThiŒn chùa Bäo Quang - Hamburg. 

PT. Võ Thanh Xuân & NguyÍn Ng†c Thûy (Fürth) 
1.050€. Quäng Trang (Mannheim) 200€. NhÜ L¶c 
(Hamburg) 200€. TrÀn LÜÖng Quÿnh (") 100€. DiŒu Chi‰u (") 
100€. SÜ Cô TuŒ ñàm Nghiêm (") 100€. SÜ Cô TuŒ ñàm 
Giác (") 200€. PT. DiŒu Khäi (") 200€. HuyŠn & Nhi (") 50€. 
DiŒu MÏ & Quäng ñÎnh (") 100€. Hùng & DÛng (") 100€. và 
m¶t sÓ PT Än danh. 

Quš PhÆt Tº muÓn hùn phÜ§c trong các chÜÖng trình 
trên, ho¥c phóng sanh cÀu nguyŒn. Ngoài ra chúng tôi Çang 
th¿c hiŒn chÜÖng trình t¥ng xe Çåp cho h†c sinh nghèo, m‡i 
chi‰c 20€. 

Xin liên låc vŠ Chùa Bäo Quang 
(ñiŒn thoåi: 040 - 73 25 543). 

Bäo Quang Pagode: Hamburger Sparkasse,  
Konto-Nr.1088-211 261, BLZ 200 505 50 

 

Ñng h¶ báo Viên Giác 
Báo Viên Giác m‡i næm phát hành 6 kÿ, m‡i kÿ trên 

6.000 sÓ trong Çó có sÓ Xuân Ç¥c biŒt dày 200 trang, 
ÇÜ®c gºi Çi 34 quÓc gia trên th‰ gi§i. K‹ tØ tháng 10.2004 
giá giÃy Çã tæng thêm 10%, nên giá thành cûa m‡i sÓ 
báo cÛng tæng theo, tuy nhiên chúng tôi vÅn xin s¿ ûng 
h¶ cûa Ç¶c giä m‡i næm 15 Euro trong nÜ§c ñÙc và 30 
Euro hay MÏ kim ngoài nÜ§c ñÙc. 

SÓ tiŠn trên, quš vÎ có th‹ gºi b¢ng Check, Money 
Order, ho¥c chuy‹n vào TrÜÖng Møc (có ghi trên m‡i t© 
báo) cûa Chùa hay gºi tiŠn m¥t trong phong bì nên gói kÏ 
và dán kín. 

Xin cám Ön quš vÎ trÜ§c. 
 
 

   
Phiếu ủng hộ báo Viên Giác 

 
   H† và Tên   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   ñÎa chÌ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   SÓ tiŠn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

    GiÃy chÙng nhÆn khai thu‰     Có  �          Không � 

 

    ñ¶c giä m§i: �         ñ¶c giä cÛ:  � 

 

 NgÜ©i t¥ng : Tôn Anh DÛng - Huÿnh Kim 
Tùng. NgÜ©i nhÆn : NguyÍn ThÎ Bé 18 tu°i, 

xã SuÓi NghŒ, HuyŒn Châu ñÙc . BRVT 
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Tình Queâ Höông 
 

“Queâ höông laø gì hôû meï 

Maø coâ giaùo daïy phaûi yeâu 

Queâ höông laø gì hôû meï 

Maø ai ñi xa cuõng nhôù nhieàu” 

 

� T.N Quaûng Hieàn 
 

où laø caâu hoûi maø ít nhaát moät laàn trong ñôøi chuùng 
ta töï hoûi, nhöng khoâng phaûi  ñeå tìm kieám caâu traû 

lôøi maø laø ñeå xaùc ñònh laïi vò trí “queâ höông” trong loøng cuûa 
moãi chuùng ta.  

Queâ höông khoâng chæ laø hình aûnh cuûa nhöõng baõi mía 
bôø daâu, cuûa con ñöôøng laøng naéng vaøng chieàu haï hay laø 
caùnh dieàu bay treân nhöõng luõy tre xanh... maø queâ höông 
coøn laø cuoäc ñôøi meï cha taûo taàn hoâm sôùm, laø maûnh ñaát, 
con ngöôøi nuoâi ta khoân lôùn ñeán ngaøy nay, laø baàu trôøi tuoåi 
thô trong saùng vôùi bieát bao kyû nieäm ñaàu ñôøi. Ñeå roài lôùn 
leân... ñi xa loøng sao khoûi boài hoài nhôù thöông da dieát. 

 Toâi ñaõ coù dòp caûm nhaän laïi “queâ höông” trong 
chuyeán uûy laïïo veàà thaêm mieààn Trung cuøng vôùi Ni Sö Truï 
Trì Chuøa Linh Thöùu. Laø ngöôøi ñaõ soáng xa queâ hôn möôøi 
maáy naêm trôøi, nhöng moãi laàn veà thaêm Vieät Nam, Sö laïi 
laën loäi khaép moïi mieàn ñaát nöôùc, ñeán nhöõng vuøng saâu, 
vuøng xa ñoàng khoâ coû chaùy. Queâ höông laø nôi ñaõ cho Sö 
moät cuoäc ñôøi, moät hoaøi baõo lôùn lao, ñeå ñeán baây giôø duø ñi 
ñeán baát cöù nôi ñaâu ñeå thöïc haønh haïnh nguyeän lôïi tha, thì 
coá höông vaãn luoân ñaäm hình in daáu trong taâm thöùc. Nôi 
ñoù coù nhieàu cuoäc ñôøi baát haïnh ñang chôø ñôïi moät söï 
quan taâm cuûa nhaân loaïi. Veà vôùi mieàn Trung laàn naøy, Sö 
khoâng chæ mang theo taám loøng ngöôøi con xa xöù, maø coøn 
ñaïi dieän cho bao taám loøng cuûa kieàu baøo Ñöùc Quoác ñem 
tình thöông xoa dòu nhöõng noãi ñau, san baèng ñi  nhöõng dò 
bieät cuûa cuoäc ñôøi. 

Ñuùng 7 giôø saùng ngaøy  02.10.2004, chuùng toâi ñaõ coù 
maët taïi Beänh Vieän Maét cuûa thaønh phoá Ñaø Naüng ñeå moå 
maét cho nhöõng beänh nhaân ngheøo. Tuy moãi naêm ñeàu coù 
toå chöùc chöông trình moå maét mieãn phí nhöng soá beänh 
nhaân ngheøo vaãn coøn laïi raát ñoâng. Trong ñôït naøy coù 60 
beänh nhaân caàn ñöôïc giaûi phaãu ñeå thay thuûy tinh theå vaø 
laøm maét giaû. Nhìn nhöõng beänh nhaân ñang xeáp haøng chôø 
ñôïi goïi teân beân haøng gheá.  Toâi chôït  thaáy  loøng mình se 
thaét laøm sao. Nhöõng göông maët hoác haùc, nhöõng löùa tuoåi 
baát ñoàng... theá nhöng hoï laïi coù cuøng moät ñieåm chung coá 
ñònh- chính caùi ngheøo ñaõ ñöa hoï ñeán nôi ñaây.  

Ñaùng thöông taâm nhaát laø gia ñình chò Nguyeãn thò 
Tuøng queâ ôû Ñieän Döông - Quaûng Nam coù hoaøn caûnh 
quaù bi thöông. Thieát nghó trong moãi chuùng ta neáu ai nhìn 
thaáy hoaëc nghe qua cuõng khoù caàm ñöôïc nöôùc maét. Gia 
ñình chò  naèm trong danh saùch gia ñình ngheøo, choàng 
laøm thôï hoà, chò thì haøng ngaøy ñi laøm thueâ. Anh chò coù hai 
ñöùa con, ñöùa lôùn ba tuoåi, ñöôïc ñöa vaøo vieän maét khi maø 
ñoâi maét cuûa chaùu moät con vónh vieãn khoâng coøn thaáy aùnh 
saùng nöõa. Trong khi ñang chôø ñôïi coù ñuû tieàn ñeå thay maét 
giaû cho chaùu lôùn, thì chaùu nhoû hai thaùng tuoåi cuõng laïi 

maéc beänh gioáng nhö chò cuûa noù. Noãi lo laïi lôùn daàn, naëng 
theâm treân ñoâi vai gaày cuûa ngöôøi phuï nöõ ñaày baát haïnh. 
Ñoâi maét chò haèn saâu,  nhöõng veát thaâm ñen cuûa bao ñeâm 
daøi khoâng nguû, da nhôït nhaït treân guông maët gaày xöông. 
Cuõng may chuùng toâi ñaõ ñeán kòp luùc ñeå ñöa hai chaùu ñeán 
vieän maét ñeå chöõa trò. Vôï choàng chò noùi vôùi chuùng toâi 
baèng gioïng ngheïn ngaøo trong tieáng naác: “Ñeå con ñeán noãi 
naøy chuùng toâi thaät aân haän suoát ñôøi, song hoaøn caûnh quaù 
cô baàn, ñeå kieám ñöôïc mieáng aên qua ngaøy cho gia ñình 
ñaõ laø khoù khaên laém, huoáng gì lo thuoác men cho con”. 

Vôùi chò Nguyeãn thò Thaém cuõng ñaùng thöông khoâng 
keùm. Chò laøm phuï hoà, vì ruûi ro bò boät  xi-maêng vaêng vaøo 
maét. Trong luùc choàng chò ñi laøm aên xa chöa veà kòp, chò 
phaûi töï mình vaøo Vieän ñem theo ñöùa con nhoû möôøi thaùng 
tuoåi. Ñoâi maét chò söng huùp, ñoû ngaàu. Thaáy chò  neo ñôn, 
coâ baùc ñi nuoâi beänh trong khoa cuõng thöông tình thay 
nhau aüm boàng vaø chaêm soùc cho chaùu beù. Ai cuõng 
thöông yeâu boùn cho noù töøng mieáng söõa, muoãng côm. 
Nhìn  nhöõng cöû chæ quan taâm taän tuïy aáy.  Toâi chôït thaáy 
tình ngöôøi trong luùc naøy  môùi ñaùng quyù bieát döôøng naøo. 
OÂm con  vaøo loøng chò noùi trong nöôùc maét: “Neáu nhö gôûi 
noù phaûi toán 5000$ moät ngaøy, nhöng chæ gôûi ñöôïc ban 
ngaøy, coøn ban ñeâm thì sao? Vaû laïi khoâng ñi laøm thì tieàn 
ñaâu maø gôûi chaùu, ñaønh phaûi beá noù vaøo ñaây cho coù meï 
coù con!”. Thaáy vaäy moïi ngöôøi xung quanh môùi khoâi haøi: 
“Môùi coù beù tí tænh thöùc maø ñaõ bieát lo cho meï”. Nuï cöôøi 
heùo haét laïi nôû treân göông maët chò, trong ñoâi maét buoàn baõ 
aáy ñaõ saùng leân moät nieàm tin. 

Beân caïnh chöông trình moå maét, ñôït naøy coù 11 tröôøng 
hôïp caàn ñöôïc caáp phaùt xe laên. Hoï laø nhöõng ngöôøi do tai 
naïn taät beänh ñem ñeán baát ngôø. Vì hoaøn caûnh cuûa beänh 
nhaân maø chuùng toâi phaûi ñeán töøng gia ñình ñeå trao xe cho 
hoï. Coù vaäy môùi thaáy, môùi bieát ñöôïc hoï cöïc khoå nhö theá 
naøo. Ña soá hoï ñeàu laø nhöõng noâng daân ngheøo naøn chaát 
phaùc. Nhöng cuoäc ñôøi hoï laïi laém baát haïnh, ñaày daãy 
nhöõng khoâng may. Ñieån hình laø anh Vaên Phuù Nguõ, 49 
tuoåi, cö nguï ôû thò traán Nam phöôùc - Duy Xuyeân, Quaûng 
Nam. Anh bò tai bieán töø naêm 1976, nhöng vì hoaøn caûnh 
gia ñình quaù ngheøo laïi giaø yeáu laøm sao ñuû söùc ñeå laøm 
luïng nuoâi con naèm moät choã. Khi chuùng toâi ñeán taëng xe, 
thì hôõi ôi, toâi coá neùn giaät mình – thaät söï suoát 25 naêm anh 
chæ naèm moät choã, chaúng coù theå naøo thaáy ñöôïc chuùt aùnh 
saùng cuûa maët trôøi sôùm mai, hay nhìn laïi queâ höông luùc 
chieàu veà. Ñoâi maét hoaüm saâu, ñoâi goø maù troâng nhö moät 
caùi soï, ngoaøi ñoâi maét vaø mieäng coù theå aên, anh naèm treân 
giöôøng nhö nhaùnh caây khoâ, cöùng ngaéc, neáu nhö khoâng 
nhìn vaøo maét vaø laéng nghe ñöôïc gioïng noùi cuûa anh thì coù 
leû toâi daõ cho raèng, cuoäc soáng cuûa anh chæ gioáng nhö moät 
loaøi thöïc vaät. Ñoâi maét anh saùng leân, môû cöûa cho bieát bao 
lôøi caûm ôn saâu saéc vaø chaân thaønh nhaát, anh coá göôïng 
mình ñeå noùi ñöôïc thaønh lôøi. “Töø nay toâi seõ ñöôïc ra saân, 
nhìn caûnh vaät roài”. Boán vaùch nhaø luùc naøy nhö quaù haïn 
heïp ñeå giöõ laïi chaân anh, chieác xe ñöa ñeán gaàn nhö ñöa 
ñeán cho anh moät nieàm soáng môùi. Ñoàng thôøi cuõng ñöa 
cho toâi moät lôøi khaúng ñònh raát chaân thaønh: “Treân theá giôùi 
naøy, tình thöông laø moät thöù maø ai cuõng coù theå cho maø 
khoâng sôï phung phí. Moät tình thöông chaân thaät coù giaù trò 
haøi hoøa, khieán keû thöông vaø keû ñöôïc thöông trôû neân 
phong phuù. Tình thöông laø moät naêng löïc saùng taïo noù coù 

Ñ 



Tân Niên 145 tháng 2 næm 2005 75

� ThiŒn-Lâm Phåm -Væn-M¶c 
 

Naéng  Xuaân 
 

 

 

 

 

 

 

Ý thÖ träi kh¡p không gian 
N¡ng xuân tràn ngÆp trÀn gian rång ng©i 

Hoa xuân mØng nª nø cÜ©i 
Tâm vô phiŠn trÜ®c niŠm vui tràn ÇÀy 

ñ©i nhÜ dòng nÜ§c bóng mây 
Nay còn mai mÃt nhÜ ngày và Çêm 

HÕi thÖ Çã ng¶ š thiŠn 
Gi» tâm thanh tÎnh, truân chuyên phäi r©i 

ThÎnh suy, suy thÎnh ª Ç©i 
Bi‹n dâu th‰ s¿ m¥c ngÜ©i Çua tranh 

Ai Öi tâm gi» tÎnh thanh 
BØng lên š Çåo s¡c thanh vô thÜ©ng 

Ngã chÃp chÌ l¡m tai ÜÖng 
Bao nhiêu nghiŒp chÜ§ng ch§ vÜÖng vÃn vào 

NhÜ hoa sen tÕa ng†t ngào 
NhÜ trÀm hÜÖng ÇÓt trÜ§c sau thÖm lØng 

Muôn nÖi tÕa ánh n¡ng vàng 
Hoa xuân bØng nª d¥m ngàn bØng xuân ! 

 

Månh Xuân ƒt DÆu (2005) 

 
theå chöõa laønh moïi thöù beänh, laø tinh thaàn ñoàng theå ñaïi bi, 
ñem an vui ñeán khaép moïi nôi. 

 Ñaõ ñeán ngaøy toâi taïm bieät Mieàn Trung, toâi taïm bieät caùi 
khí trôøi laønh laïnh, caùnh ñoàng laøng vaø caû luõy tre xanh. 
Taïm bieät nhöõng con ngöôøi chaân thaät, nhöõng maûnh ñôøi 
baát haïnh ñaõ laøm nhoùi traùi tim toâi. Nhöng toâi cuõng khoâng 
queân xin ñöôïc hoøa loøng mình cuøng vôùi nhöõng ngöôøi daân 
ôû ñaây ghi leân nhöõng lôøi tri aân saâu saéc ñeán Ni Sö Truï Trì 
Chuøa Linh Thöùu vaø kieàu baøo Ñöùc Quoác- nhöõng ngöôøi ñaõ 
ñem ñeán cho queâ höông Mieàn Trung moät aùnh saùng cuûa 
tình ngöôøi, vöïc daäy nôi ñaây truyeàn thoáng töông thaân 
töông aùi. Caûm ôn taát caû nhöõng taám loøng nhaân aùi, ñaõ goùp 
phaàn laøm xoùa tan ñi noãi ñau, nhöõng dò bieät troâng cuoäc 
ñôøi ñeå queâ höông vaãn maõi laø moät baøi ca, ñaày tình yeâu 
thöông baát taän.� 

 

ChÜÖng trình hoåt Ç¶ng cûa  
Ban TØ ThiŒn Chùa Linh ThÙu 

 
Trong th©i gian qua, Ban TØ ThiŒn Chùa Linh ThÙu chúng tôi Çã 
nhÆn ÇÜ®c nh»ng Çóng góp tØ quš vÎ häo tâm cho các chÜÖng trình 
hoåt Ç¶ng nhÜ sau. Chúng tôi xin thành thÆt tri ân. 
 
� ChÜÖng trình Tìm låi Ánh Sáng : 
Hoa Dinh (Duesseldorf) 70€. Phåm Væn M¶c  50€. ñ‡ Månh TuÃn 
50€. Tam Son Banh (Am Hohenstein) 10€. Huÿnh ThÎ Xuân HÜÖng 
PD. Quäng MÏ (Wiesbaden) 25€. NguyÍn LÜÖng ThuÀn PD Quäng 
TÓt (USA) 39€. VÛ ThÎ Hoa PD DiŒu Hånh (Paris) 50€. Gñ Bùi 
DÜÖng (The Netherlands) 100€. NguyÍn Thu Hà (Hildesheim) 10€. 
NguyÍn QuÓc Thông (Bonn) 100€. NguyÍn Thäo, NguyÍn Minh 
Hi‰u, Ng†c Hân, Mai Vinh (Essen) 10€. Lê Thanh Thúy (Haßloch) 
50€. Gñ ñ¥ng Væn Häi, ñ¥ng NhÜ Huÿnh, ñ¥ng Vïnh Phát, NguyÍn 
ThÎ Thu HÒng (Donaueschingen) 50€. NguyÍn ThÎ MÏ LŒ NguyÍn 
ñình Luân 50€. ñ¥ng ThÎ Quäng, Phåm Ng†c Bai, Phåm Ng†c 
Hoàn (France) 50US. ñàm Quang Ánh (Mosbach) 50€. VÛ ThÎ Hoa 
(Mulhouse) 100€. NguyÍn Xuân Mai (Schweiz) 50€. TrÜÖng Thøc 
Thanh (Albstadt) 10€. Gñ ThiŒn Ti‰n Th. Bäo (Berlin) 100€.  
NguyÍn ñÙc Hà (Augsburg) 50€. NguyÍn Væn Cam 10€. NguyÍn 
Væn Tråch (Niedernhall) 50€. NguyÍn QuÓc Thông (Bonn) 50€. 
Phåm Ng†c SÖn 30€. Phåm ThÎ Mai và Minh TrÜÖng 100€. 
 
� ChÜÖng trình NÒi Cháo Tình ThÜÖng 
Cô Thº (Hannover) 45€. TrÀn ThÎ HÒng Nhung (Mina- Karcher- 
Platz) 15€. Hoa Dinh (Duesseldorf ) 60€. ño manh Tuan 20€. Tam 
Son Banh (Am Hohenstein) 10€. NguyÍn ThÎ DiŒu Hånh (Berlin) 
60€. NguyÍn ThÎ ñoan Trang (Berlin) 20€. Lê Hoàn VÛ (Holland) 
50€. Huÿnh ThÎ Xuân HÜÖng PD. Quäng MÏ (Wiesbaden) 25€. 
NguyÍn LÜÖng ThuÀn PD. Quäng TÓt (USA) 38€. Lê Væn Qu§i 
(France) 10€. Lê Quang Liêm (France) 20€. Gñ. Bùi DÜÖng (The 
Netherlands) 20€. Lê ThÎ Båch Tuy‰t 100€. NguyÍn Væn Cam 30€. 
Ton ThÎ Nam 50€. NguyÍn Væn Tråch (Niedernhall) 30€. NguyÍn 
QuÓc Thông (Bonn) 50€. ThiŒn Hùng  HuŒ ñào (Berlin) 50€. ThiŒn 
Ti‰n (") 80€. Th. Bäo (") 30€. ThiŒn MÏ (") 30€. ThiŒn TrÀn (") 30€. 
ThiŒn Vân (")30€. ñÒng LÍ (") 50€. Tâm Bích (") 6€. Tâm Nghïa (") 
50€. NguyÍn ThÎ Hoa (") 100€. DiŒu Minh Phúc ThÎnh (") 50€. DiŒu 
Trung (") 15€. ñ¥ng ThÎ Thu (") 15€. ñ¥ng ThÎ MÏ Dung (") 15€. TØ 
Ph° (") 10€. DiŒu Häo (") 25€. NguyÍn ThÎ Thäo (") 50€. ThÎ L¶c (") 
50€. ThiŒn ñÎnh (") 50€. Minh Thånh (") 30€. Tâm Nghïa DiŒu 
HÜÖng (") 60€. NguyÍn Thanh Thäo (") 50€. DiŒu Ng¶ (") 50€. Phåm 
ThÎ H¢ng (Leipzig) 50€. 
 
� ChÜÖng trình Xe Læn 
NguyÍn Thúy Hà (Goettingen) 210€. Hoa Dinh (Duesseldorf) 70€. 
ño Manh Tuan 100€. Tam Son Banh (Am Hohenstein) 10€. NguyÍn 
LÜÖng ThuÀn PD. Quäng TÓt (USA) 39€. VÛ ThÎ Hoa PD DiŒu Hånh 
(Paris) 200€. NguyÍn Thu Hà (Hildesheim) 10€. NguyÍn QuÓc 
Thông (Bonn) 200€. ñ¥ng ThÎ Quäng, Phåm ThÎ Bai, Phåm Ng†c 
Hoàn (France) 25US.  ñàm Quang Ánh (Mosbach) 100€. Gñ Bùi 
DÜÖng (The Netherlands) 30€. NguyÍn ChÌnh (France) 150€. Phåm 
ThÎ Mai và Minh TrÜÖng 100€. TrÀn ThÎ Phúc 100€. Tìm Låi Ánh 
Sáng 30€, NÒi Cháo Tình ThÜÖng 20€, Cúng dÜ©ng Tam Bäo 135€. 
 
M†i thÜ tØ liên låc ho¥c th¡c m¡c xin gºi vŠ: 
 Chùa Linh ThÙu 
Pinneberger Weg 14.  13581 Berlin - Germany 
Tel. 030 - 367112 87. Ho¥c: linh-thuu-tu@gmx.de 
 
M†i s¿ ûng h¶ xin chuy‹n vào TrÜÖng møc: 
 
Budh. Vietn. Gemeinde Berlin e.V 
Deutsche Bank 24 
BLZ: 100 700 24. Konto Nr. 075 047 0700 
(Xin ghi rõ là ûng h¶ cho chÜÖng trình nào cûa Ban TØ ThiŒn)   
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sinh hoåt c¶ng ÇÒng 

 
� BUỔI LỄ GIỚI THIỆU TẬP THƠ"TRÊN NỬA ĐỜI ĐI" 

& BỘ CD CỦA NHÀ THƠ  LÂM NHƯ TẠNG 

 

Vào lúc 13:30 ngày 21-
11-2004, tại hội trường 
chùa Pháp Bảo, Sydney, lễ 
ra mắt  tập thơ TRÊN NỬA 
ĐỜI ĐI & bộ CD của nhà 
thơ Lâm Như Tạng với 
thành phần Chư  Tôn đức 
tham dự  như: HT. Thích 
Bảo Lạc (nhà thơ Sông 
Thu), Phó Hội Chủ 
GHPGVNTNHN UĐL – 
TTL; TT. Thích Như Điển 
Phương Trượng chùa Viên 
Giác, Đức Quốc;  ĐĐ. 
Thích Nhuận Kim, Phó 
Tổng  Vụ Trưởng Tổng Vụ 

Văn Hóa Giáo Dục; ĐĐ. Thích Thiện Hiền Phó Trụ Trì chùa 
Huyền Quang, Sydney; Ðạo hữu Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm, 
Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Gia Đình Phật 
Tử; Nhân Sĩ Tăng Thân Minh Đăng Trần Ngọc Thạch và 
phu nhân;  Nhạc Sĩ lão thành Xuân Tiên và phu nhân; Ông 
Phan Bách, nhân viên SBS Radio, Sydney; nhà thơ Lệ 
Hoàng; Giáo Sư Dương Định; Giáo Sư Dương Đình Học; 
Luật Sư Lê Văn Tùng; Ông Bùi Đức Hùng J.P., Giám Đốc 
Văn Phòng Dịch Vụ Di Trú; Nhân Sĩ Tăng Thân Đặng 
Phước Nhường và phu nhân; Nghệ Sĩ Vũ Quang Minh; 
Nghệ Sĩ Đăng Lan; Nghệ Sĩ Bích Hà; Nghệ Sĩ Phan Hùng; 
và quý vị thân hào nhân sĩ, thiện hữu trí thức, Gia Ðình Phật 
Tử, và đồng hương, Phật Tử  đến tham dự. 

Ngoài ra về phía gia đình của nhà thơ Lâm Như Tạng 
chúng tôi thấy có sự hiện diện của phu nhân nhà thơ là bà 
Nguyễn Thị Ngọc Bích và ái nữ của nhà thơ là cô Lâm Ngọc 
Như Uyên; bà cụ Diệu Cảnh Võ Thị Vy; chị Diệu Ánh 
Nguyễn Thị Ngọc Hiên . 

Trong phần mở đầu Tiến Sĩ nhà thơ Lâm Như Tạng, 
Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục kiêm 
Trưởng Ban Tổ Chức đã đọc diễn văn chào mừng chư Tôn 
Đức Tăng Ni và quan khách. 

Trong phần phát biểu cảm tưởng, nhà thơ Sông Thu đã 
nêu lên được những điểm nổi bật trong tập thơ TRÊN NỬA 
ĐỜI ĐI  của Như Tạng đó là: những triết lý Vô Thường, Giải 
Nghiệp, Giải thoát  v.v... mà Như Tạng đã thấm nhuần một 

cách uyên thâm giáo lý Phật Giáo và ông đã thể hiện qua 
thơ của ông trong tập thơ nói trên. Điều nầy Hòa Thượng 
không lấy làm lạ vì Lâm Như Tạng đã viết sách THỨC THỨ 
TÁM  phân tích tường tận về môn siêu TÂM LÝ HỌC Phật 
Giáo ... 

 Kế tiếp, TT. Thích Như Điển đã phân tích chữ THI trong 
Hán tự. Chữ Thi một bên là chử NGÔN, một bên là chữ TỰ.  
Như vậy theo Hán tự THI là tiếng nói phát xuất từ nhà chùa, 
từ cửa Thiền. Ngày xưa Trung Quốc tiếp Sứ thần nước 
ngoài tại chùa. Ngôi chùa lịch sử đó là Bạch Mã Tự. Vì ngày 
xưa các học giả uyên thâm từ Đạo đến Ðời đó là các vị Sư 
trong nhà chùa. Do đó các Sứ thần nước ngoài đến đều 
nhờ các nhà Sư ra tiếp đón và đàm luận việc nước, việc 
văn hóa… Tại Việt Nam cũng thế, ngày xưa các Sứ thần 
đến đều được tiếp tại chùa Quán Sứ Hà Nội. Điều nầy cho 
ta hiểu tại sao chùa lại có tên là CHÙA QUÁN SỨ … 

Những dẫn chứng lịch sử trên nói lên tính cách tôn trọng 
Văn Thơ thời xưa và nhất là THƠ chiếm một vị trí hết sức 
quan trọng trong văn chương, tư tưởng ngày xưa ở Trung 
Quốc và ở Việt Nam ta... 

Thượng Tọa nêu nhận xét: “…Thơ của Lâm Như Tạng 
cũng là loại thơ mới, tự do ấy; nhưng đã chuyên chở được 
tình đạo và tình quê hương; nên tôi dễ nhớ hơn là những 
bài thơ mới của các tác giả khác. Có nhiều bài thơ trong tập 
thơ nầy đã được phổ nhạc; chứng tỏ rằng thơ của tác giả 
Lâm Như Tạng đã, đương và sẽ dễ đi vào lòng người.  

Trung Tâm Văn Hóa Xã Hội Phật Giáo tại Đức cho xuất 
bản tập thơ nầy để tri ân Thầy lâu nay đã cộng tác viết bài 
cho báo Viên Giác liên tục suốt trong mấy chục năm qua và 
giới thiệu đến với quý độc giả xa gần để chia xẻ hồn thơ với 
thi nhân, mà điều ấy trong bao bài thơ, tác giả đã gởi gấm 
vào đó để trao đến quý độc giả đó đây”... 

Nhạc Sĩ lão thành Xuân Tiên, đã trên tám mươi tuổi 
nhưng vẫn còn rất khỏe và rất yêu thơ nhạc, đã thổi sáo 
cho các nghệ sĩ Vũ Quang Minh, Đăng Lan, Bích Hà, Lệ 
Hoàng… ngâm thơ suốt buổi lễ. 

Buổi lễ ra mắt thi t ập "Trên Nửa Đời Đi" đã tổ chức 
thành công viên mãn và số tiền phát hành ủng hộ thi tập 
được chuyển cho Ban Kiến Thiết Phân Khoa Phật Học 
Chùa Viên Giác, Đức Quốc.  

(Tóm lược bài Tường Trình của Đức Thạnh về buổi lễ giới thiệu 
tập thơ  "Trên Nửa Đời Đi" và bộ CD của Nhà thơ Lâm Như Tạng).  

 

� Betty Nguyễn: điều hợp viên tin tức gốc Việt đầu 
tiên của CNN 

 
 
Một điều hợp viên tin tức của một 
hệ thống truyền hình đòi hỏi những 
khả năng chuyên nghiệp đặc biệt và 
Betty Nguyễn, một cô gái gốc Việt 
Nam đã có đủ những điều kiện ấy 
để trở thành một “news anchor” của 
một trong những hệ thống truyền 
hình nổi tiếng của Hoa Kỳ và được 
thế giời biết tới, đó là hệ thống 
truyền hình CNN. Văn phòng trung 
ương của hệ thống này đặt tại thành 
phố Atlanta, tiểu bang Georgia. 
Betty Nguyễn làm việc với đài CNN 
kể từ Tháng Tư năm 2004 cũng là 

năm đánh dấu một khúc quanh khá quan trọng cho Betty 
Nguyễn trong công việc vì cô đã giữ vai trò điều hợp trong 
những phần tin tức nói về sự trao chuyển chủ quyền cho 
Iraq vào ngày 28/6. Sau đó, Betty Nguyễn đã đóng góp 
phần rất tích cực trong việc loan báo những tin tức về các 
trận bão áp thấp nhiệt đới Charley, Frances và Ivan liên tục 
trong Mùa Hè vừa qua. 
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Không phải chỉ một bước ngắn mà một người có thể 
bước qua khỏi ngưỡng cửa của CNN. Betty Nguyễn đã phải 
làm việc với vai trò điều hợp tin tức cho một đài địa phương 
KTVT tại thành phố Dallas, một đài nằm trong hệ thống 
CBS, trong 6 năm. Nhưng chính tại đài địa phương này, 
Betty Nguyễn đã chứng tỏ bản lãnh trong rất nhiều tin giờ 
chót, trong đó kể cả vụ tường thuật tai nạn của tàu con thoi 
Columbia và cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 vào 
World Trade Center tại New York.  

Betty Nguyễn bắt đầu nghề nghiệp đầy thử thách này 
bằng vai trò điều hợp tin tức buổi sáng kiêm phóng viên cho 
đài truyền hình KWTX tại Waco, tiểu bang Texas. Đây cũng 
là một đài truyền hình thuộc hệ thống địa phương của CBS 
và chính trong công việc này, Betty Nguyễn đã được trao 
giải thưởng Associated Press Award vì những tin ngắn 
được tường thuật tại chỗ. Vào năm 2003, Betty Nguyễn lại 
được trao Giải Di Sản Phụ Nữ (Legacy of Women Award) 
và được bầu là một trong Những Phụ Nữ Có Uy Tín Nhất 
của tiểu bang Texas (Great Women of Texas Honoree). 
Ngoài ra Betty Nguyễn cũng đã chiếm một giải Emmy cấp 
vùng vì “Bản Tin Buổi Trưa Xuất Sắc Nhất” do cô thực hiện 
khi còn làm việc cho đài KTVT tại thành phố Dallas. Cũng 
có một công việc khác liên quan đến việc tường thuật, đó là 
thời kỳ Betty Nguyễn là một thông tín viên tự do cho Đài 
Văn Nghệ Truyền Hình E (E Entertainment Television) trong 
thời gian có cuộc trưng cầu dân ý bầu Thống Đốc 
California.  

Về những hoạt động xã hội ngoài phạm vi tin tức truyền 
hình, Betty Nguyễn là đồng sáng lập tổ chức Cứu Đói, một 
chức thiện nguyện nhằm cung cấp những trợ giúp nhân đạo 
cho những gia đình nghèo trên thế giới. Công việc bác ái 
của Betty Nguyễn cũng đã khiến cho người tổ chức ghi tên 
cô vào Sảnh Ðường Dành Cho Những Người Nổi Tiếng tại 
Texas. Betty Nguyễn cũng chính là người MC cho tổ chức 
thiện nguyện Atlanta Partnership Walk nhắm mục đích 
quảng bá những vấn đề cần quan tâm ở các quốc gia đang 
phát triển. 

Điều hiển nhiên Betty Nguyễn là hội viên của Hiệp Hội 
Báo Chí Á Mỹ. Nguyễn tốt nghiệp trường Đại Học Texas tại 
thủ phủ Austin với bằng Cử Nhân Báo Chí Truyền Thông 
với ưu hạng (magna cum laude).• 

 

� Nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm qua đời  

LITTLE SAIGON.- Nguồn tin 
từ gia đình cho biết, nghệ sĩ cải 
lương Dũng Thanh Lâm đã qua 
đời lúc 01 giờ 15 trưa ngày 26 
Tháng Mười Một 2004, hưởng 
thọ 62 tuổi. 

Trong những năm gần đây, 
Dũng Thanh Lâm đã trải qua hai 
cuộc giải phẫu thay gan. Lần thứ 
nhất, cuộc giải phẫu thay gan 

được thực hiện tại Bệnh Viện UCI. Nhưng sau đó một thời 
gian, có triệu chứng cơ thể phản ứng lại. Bác sĩ cho biết 
nếu giải phẫu lần thứ hai thì hy vọng sống cũng rất mong 
manh. Tuy nhiên, Dũng Thanh Lâm và gia đình cũng chấp 
nhận cuộc ghép gan lần thứ hai. 

Mặc dù gia đình, đồng nghiệp và những khán giả yêu 
mến Dũng Thanh Lâm cũng đoán trước được những gì sẽ 
xảy ra đối với người nghệ sĩ tài danh này, nhưng sự ra đi 
của Dũng Thanh Lâm vẫn là một mất mát không thể nào bù 
đắp được cho gia đình Dũng Thanh Lâm và cho ngành cải 
lương hải ngoại. Theo lời Giáo Sư Trần Văn Chi, trước đây 
doanh gia Trần Dũ đã đồng ý cung cấp cho Hội Nghệ Sĩ Ái 
Hữu Tương Tế Hải Ngoại ở nghĩa trang Peek Family để làm 
nơi an nghỉ cuối cùng cho giới nghệ sĩ • 

 

� Một thiếu nữ Việt Nam mới 15 tuổi được tôn vinh 
làm thần đồng tại Úc châu. 

Tin SBTN (02.12.04) - Dù mới 15 tuổi nhưng em Nguyễn 
Quỳnh Chi đã được tôn vinh làm thần 
đồng và được báo chí ở Úc thi nhau 
phỏng vấn. Cô gái học sinh tại trường 
Glen Iris ở thành phố Melbourne 
miền nam Úc Châu đã tốt nghiệp 
trung học và đã bước vào đại học, 
cho dù cô thua những người bạn 
cùng lớp đến ba bốn tuổi. 

 Khi tốt nghiệp trung học vào mùa 
hè năm nay, cô Quỳnh Chi đã nhận 
được đề nghị tặng học bổng từ đủ 
mọi trường đại học danh tiếng từ 
Monash cho đến Swinburne. Cuối 

cùng thì cô đã chọn để theo học về ngành Kỹ sư điện toán 
tại Ðại học Melbourne vào mùa này. Thế nhưng Quỳnh Chi 
không chỉ là một học sinh giỏi được điểm A trong suốt niên 
học của mình. Cô đã tạo sự chú ý khi cô tự mình làm một 
website riêng khi cô chỉ mới có 10 tuổi. Trang website mang 
tên Patamon đã trở thành trang web có đông người truy cập 
hạng thứ 6 trong giới thích trò chơi Digimon, với hơn 1 triệu 
người truy cập vào trang web này. Digimon là những nhân 
vật hoạt họa biến từ những con thú hiền lành và dễ thương 
để trở thành những con quái vật có thể thổi ra lửa. Quỳnh 
Chi còn là một nhạc sĩ trẻ tuổi, cô đã hoàn tất bằng tốt 
nghiệp về bộ môn dương cầm và vĩ cầm, cũng như sẽ tham 
gia vào ban đại hòa tấu Thiếu niên của Úc Đại Lợi tại 
Melbourne vào mùa hè năm nay. 

Khi cô bé được đưa vào lớp 1 tại trường Shelford dành 
cho các em học sinh xuất sắc, ngay lập tức các giáo sư đã 
nhận thấy khả năng của cô bé này và phải đưa em lên lớp 
2. Đến lớp 7 thì Quỳnh-Chi lại nhảy hai lớp lên đến lớp 9. 
Đến năm cô 6 tuổi thì cha mẹ Quỳnh Chi đã cho cô thử 
nghiệm trí thông minh tại Ðại học Monash. Trí thông minh 
của em được cho là cao hơn những trẻ đồng tuổi rất nhiều. 

Cộng đồng người Việt tại Úc nói riêng và cộng đồng 
người Việt khắp thế giới nói chung rất hãnh diện về em 
Nguyễn Quỳnh Chi, một thần đồng được báo chí cả nước 
Úc nói đến. 

 

� LÍ trao giäi thÜªng Nhân QuyŠn cho BS NguyÍn 
ñan Qu‰: 

Vào lúc 6giờ 30 chiều ngày thứ Hai 13 tháng 9/2004, 
trong dịp đại hội thường niên của Hàn Lâm Viện Khoa Học 
Nữu Ước, một buổi lễ trang nghiêm và long trọng trao Giải 
Thưởng Nhân Quyền Heinz R. Pagels của Hàn Lâm Viện 
Nữu Ước cho Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế đã diễn ra tại phòng 
đại sảnh của Hàn Lâm Viện với hình của BS Quế được 
phóng to đặt trước hội trường và trước sự hiện diện của 
150 vị Hàn Lâm, đại diện các tổ chức nhân quyền quốc tế 
như Tổ Chức Nhân Quyền Robert F. Kennedy, Tổ Chức 
Liên Hiệp Quốc Gia Cấp Tiến (Transnational Radical Party) 
ở Âu Châu.  

Về phía cộng đồng Việt Nam có sự tham gia của ông 
Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc 
Gia Tiểu Bang Nữu Ước, một số đoàn viên Tổ Chức Quốc 
Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản và gia đình BS Quế. Về 
phía truyền thông báo chí có tờ Medical News Today, ban 
báo chí và nhiếp ảnh của Hàn Lâm Viện, Vietnamese 
American TV,  đài truyền hình Việt Nam tại Nữu Ước và một 
số phóng viên báo chí Việt Nam.  

Mở đầu buổi lễ, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hàn Lâm 
Viện (Board of Governors), Bác Học Torsten Wiesel, khôi 
nguyên Giải Nobel về Y Khoa 1985, đã lên tiếng chào mừng 
quan khách. Ông đặc biệt nhấn mạnh sự vui mừng của Hàn 
Lâm Viện được tiếp đón gia đình BS Quế. 
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Năm nay, ông rất vui mừng được thấy Bác Sĩ Nguyễn 
Đan Quế, một bác sĩ Y khoa đã cống hiến suốt đời mình 
cho phúc lợi của ngưòi dân Việt Nam và đã kiên trì tranh 
đấu bất bạo động để cải thiện nhân quyền ở Việt Nam, 
được ủy ban tuyển chọn đề nghị và đã được Hội Đồng 
Quản Trị chấp thuận với đa số tuyệt đối để nhận Giải 
Thưởng Nhân Quyền Heinz R. Pagels cho các khoa học gia 
năm nay.  

Tiếp theo, Bác Học Wiesel giới thiệu Bác Học Joseph 
Birman, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Quyền của Hàn Lâm Viện 
lên tuyên đọc tiểu sử Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế. Sau phần 
tiểu sử, Bác Học Birman tuyên đọc lý do BS Quế được chọn 
như sau: "BS Quế đã được Hàn Lâm Viện Khoa Học Nữu 
Ước vinh danh với giải thưởng Nhân Quyền Heinz R. 
Pagels 2004. Ðể ghi nhận và tuyên dương sự can đảm và 
tinh thần trách nhiệm đặc biệt của một Bác sĩ Y khoa quyết 
tâm phục vụ cho phúc lợi và sức khỏe của dân chúng Việt 
Nam và đã tranh đấu bất bạo động để cải thiện nhân quyền 
ở Việt Nam".  

Sau đó, ông mời Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân, bào huynh 
của BS Quế, lên nhận bằng tuyên dương của Giải Nhân 
Quyền Heinz R. Pagels. BS Quân đã bày tỏ sự vinh dự 
được đại diện cho BS Quế nhận Giải Thưởng Nhân Quyền 
cao quý của Hàn Lâm Viện Khoa Học Nữu Ước, vì BS Quế 
hiện đang bị cầm tù và biệt giam từ tháng 3 năm ngoái. Ông 
cũng cám ơn Hàn Lâm Viện đã chia sẻ và ghi nhận công 
trình tranh đấu của em ông. Ông cho rằng giải thưởng nhân 
quyền này sẽ khuyến khích và mang lại niềm hy vọng không 
những cho BS Quế mà còn cho toàn dân Việt Nam đang 
mơ ước được sống trong một xã hội tự do, dân chủ. BS 
Quân cũng nêu lên rằng, vì bị biệt giam, nên BS Quế đã 
không biết ông là người được chọn trao giải thưởng nhân 
quyền cao quš này; nếu BS Quế đuợc tin, ông sẽ hết sức 
vui mừng khi biết là các đồng nghiệp khoa học gia và rất 
nhiều người khác trên thế giới đã chia sẻ niềm tin của ông 
cũng như tuyên dương công trình tranh đấu của ông". 

(Tin tóm lÜ®c cûa Cao Trào ñÃu Tranh Nhân Bän). 

 

� Cộng Đồng Tại Hoà-Lan Tranh Đấu Cho Nhân 
Quyền Tại Việt Nam 

 Den Haag 10-12- 2004 (VNNS) Dưới tiết trời lạnh lẽo 
của mùa đông, những người con dân nước Việt tại Hòa-Lan 
đã không quản ngại đường xa, không quản ngại phải bỏ 
một ngày làm việc, phải hoãn lại một buổi học để đáp lời 
kêu gọi của Cộng Đồng về thành phố Den Haag tham dự 
cuộc biểu tình trước Sứ Quán Việt Cộng,  tố cáo trước công 
luận về tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. 

 

� Tân Ban ChÃp Hành cûa Liên H¶i NgÜ©i ViŒt Tœ 
Nån tåi CHLB ñÙc 

(Frankfurt) TrÜa ngày 18.12.2004 tåi Salbau Stadthalle 
Bergen, Frankfurt 15 t° chÙc, h¶i Çoàn Çã bÀu låi Ban ChÃp 
Hành cûa Liên H¶i NgÜ©i ViŒt Tœ Nån C¶ng Sän tåi 
CHLB.ñÙc, v§i thành phÀn nhÜ sau: 

-Chû tÎch: Ô. LÜu Væn Nghïa 

-Phó chû tÎch n¶i vø: Ô. Huÿnh Thanh Hà 

-Phó chû tÎch ngoåi vø: Ô. TrÎnh Væn M‰n 

-ThÜ kš: Ô. NguyÍn Hoàng VÛ 

-Thû quÏ: Bà NguyÍn ThÎ Lš 

Tân Ban Cháp Hành së m©i thêm m¶t sÓ nhân s¿ Ç‹ 
Çäm trách m¶t sÓ Ñy Ban. 

ñÎa chÌ liên låc: Ô. LÜu Væn Nghïa 

Daimler Str. 6  - 63450 Hanau. Tel: 06181 - 39536   

Fax: 06181 - 364566 

� Thông Báo cûa Thánh ThÃt Cao ñài Wuppertal vŠ 
viŒc m©i tham d¿ ñåi H¶i Tín H»u Cao ñài: 

1- Møc Çích cûa ñåi H¶i: 

-Th¡t ch¥t tình thÜÖng yêu hòa ái gi»a các bån ÇÒng 
môn, không phân biŒt chi phái. 

-H†c hÕi giáo lš, chú tr†ng Ç‰n lš thuy‰t phäi Çi Çôi v§i 
th¿c hành, nhÃt là phÀn tâm pháp, chìa khóa khai mª m†i 
b‰ t¡c, giäi tÕa m†i vÜ§ng m¡c tØ n¶i tâm Ç‰n ngoåi cänh, 
hÀu Çem låi s¿ an bình, trÆt t¿ cho bän thân mình, cho thân 
nhân, cho t° chÙc n¶i b¶ hay c¶ng ÇÒng dân t¶c hay nhân 
loåi, ÇÒng th©i mª r¶ng lòng tØ bi bác ái v§i chúng sanh. 

-Thäo luÆn và hoåch ÇÎnh chÜÖng trình Çåo s¿ cho cÖ 
Çåo ngày càng ÇÜ®c hanh thông, cho tình thÜÖng yêu gi»a 
huynh-t›-ÇŒ-mu¶i ngày càng keo sÖn g¡n bó Ç‹ dìu d¡t 
nhau mà ti‰n hóa, vŠ hiŒp cùng ThÀy. 

-Bàn thäo vŠ viŒc thành lÆp n» phái và xây d¿ng th‰ hŒ 
k‰ thØa. 

-Nhân Çåi h¶i, cÛng së t° chÙc lÍ cÀu siêu cho thân nhân 
quá vãng cÀu an cho nh»ng vÎ còn sÓng nhÃt là cho phø 
mÅu hay thân nhân Çang bÎ Çau Óm, ÇÒng th©i hÜ§ng tâm 
cÀu nguyŒn cho quÓc thái dân an, âm dÜÖng siêu th§i, Çåo 
pháp phøc hÜng, th‰ gi§i hòa bình, ngÜ©i ngÜ©i ÇŠu ÇÜ®c an 
cÜ låc nghiŒp. 

2- Th©i gian ñåi H¶i: tØ chìŠu ngày 25 Ç‰n trÜa ngày 
28.03.2005 (lÍ khai måc së cº hành vào lúc 0 gi© ngày ÇÀu 
tiên cûa ñåi H¶i). 

3- ñÎa Çi‹m ñåi H¶i: tåi Thánh ThÃt Wuppertal (Zur 
Spieckersweise Str.3, 42327 Wuppertal, Germany). N‰u sÓ 
tham d¿ viên Çông Çäo, Ban T° ChÙc së mÜ§n m¶t ÇÎa Çi‹m 
r¶ng rãi hÖn. 

Trong trÜ©ng h®p này, tham d¿ viên phäi Çóng lŒ phí æn 
ª. 

4- Thành phÀn Ban T° ChÙc: do Ban TrÎ S¿ Thánh ThÃt 
Cao ñài Wuppertal Çäm nhÆn. 

5- Thành phÀn Chû t†a danh d¿ và Giäng huÃn: së do 
m¶t sÓ chÙc s¡c, bÆc Çàn anh, hiŠn tài hay h†c giä Ç‹ trao 
truyŠn ba y‰u Ü§c cûa nŠn ñåi ñåo... 

VÆy kính m©i quš chÜ liŒt vÎ và toàn th‹ Çåo tâm nam n» 
Âu Châu cÓ g¡ng s¡p x‰p thì gi© quš báu Ç‹ tham d¿. Xin 
ghi danh vŠ Ban TrÎ S¿ chÆm nhÃt là ngày 25.02.2005. 

* Liên låc: Ban TrÎ S¿ Thánh ThÃt Cao ñài  c/o TrÎnh Væn 
Dø, Wuppertal, Zur Spiecker Str. 3, 42327 Wuppertal, 
Germany, Tel: 0202 / 31 80 19 - Email: trinhvandu@web.de 

 

� TÆp Th‹ C¿u Chi‰n Sï VNCH tåi C¶ng Hòa Liên 
Bang ñÙc Thông Báo  

V§i s¿ ÇÒng š cûa TÆp Th‹ Chi‰n Sï ViŒt Nam C¶ng Hòa 
Häi Ngoåi Trung Tâm ñiŠu H®p Âu Châu Ç‹ t° chÙc Ngày 
Quân L¿c 19.05.2005 tåi Âu Châu, thay m¥t cho TÆp th‹ 
Chi‰n sï ViŒt Nam C¶ng Hòa tåi C¶ng Hòa Liên Bang ñÙc 
xin trân tr†ng thông báo Ç‰n tÃt cä Quân Cán Chính Çã tØng 
phøc vø cho ViŒt Nam C¶ng Hòa Ç‰n tham d¿ Ngày Quân 
L¿c së ÇÜ®c t° chÙc vào ngày thÙ bäy 18.06.2005 tåi ÇÎa 
Çi‹m sau: 

Salbau GmbH (Bonames)  

Ben-Gurion-Ring 110 A.  

60437 Frankfurt am Main.  Germany 
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Xin m©i tÃt cä các C¿u Quân Cán Chính ViŒt Nam C¶ng 
Hòa cÛng nhÜ các th‰ hŒ trÈ hãy vŠ tham d¿ bu°i lÍ k› niŒm 
này Ç‹ nói lên Tinh ThÀn ñoàn K‰t cûa chúng ta và các 
bån trÈ có cái nhìn khách quan hÖn vŠ chúng ta. Quš vÎ 
ª xa có th‹ nghÌ qua Çêm xin mang theo túi ngû và báo 
trÜ§c cho Ban T° ChÙc Ç‹ tiŒn viŒc s¡p x‰p. 

ChÜÖng trình chi ti‰t së ÇÜ®c thông báo trong nh»ng 
ngày s¡p t§i, m†i liên låc xin gªi qua ÇÎa chÌ E-Mail 
hoangtl@web.de hay 

Hoàng Tôn Long.  

Ben -Gurion- Ring 70. 60437 Frankfurt am Main 

 

TM. TÆp Th‹ Chi‰n Sï VNCH tåi CHLB ñÙc 

Hoàng Tôn Long 

 

� Thành quä hoåt Ç¶ng næm 2004 H¶i bån cûa 
ThÜÖng Binh VNCH tåi Pháp 

H¶i Bån ThÜÖng Ph‰ Binh VNCH tåi Pháp là m¶t h¶i 
thiŒn nguyŒn v§i møc Çích giúp Ç« nh»ng ThÜÖng Ph‰ Binh 
còn kËt låi ª quê nhà. TØ ngày thành lÆp Ç‰n nay Çã ÇÜ®c 
15 næm. B¢ng m†i cÓ g¡ng, chúng tôi hy v†ng s¿ Çóng góp 
nhÕ bé cûa chúng tôi së làm giäm Çi phÀn nào s¿ Çau Ç§n 
cûa nh»ng v‰t thÜÖng tinh thÀn cÛng nhÜ th‹ xác cûa các 
anh ThÜÖng Ph‰ Binh ª quê nhà. 

ñ‹ quš ân nhân và quš thân h»u có th‹ theo dõi tÜ©ng 
tÆn nh»ng hoåt Ç¶ng cûa h¶i, chúng tôi xin nêu lên thành 
quä hoåt Ç¶ng cûa H¶i trong næm 2004. 

 

1.284 Ph‰ Binh - 880 TrÈ MÒ Côi - 76 Quä Phø - 367 
NgÜ©i Già Tàn TÆt nhÆn s¿ giúp Ç«, gÒm: 

- 932 Ph‰ binh nhÆn m‡i ngÜ©i 50€.  

- 60 Ph‰ binh nhÆn m‡i ngÜ©i 120€. 

- 250 Ph‰ binh nhÆn s¿ giúp Ç« tr¿c ti‰p cûa ân nhân tØ 
50€ Ç‰n 100€. 

- 34 Ph‰ binh nhÆn 1 xe læn tay và 30€ tiŠn làm vÓn. 

- 8 Ph‰ binh nhÆn 1 xe l¡c tay và 30€ tiŠn làm vÓn. 

- 76 Quä phø nhÆn m‡i ngÜ©i 50€. 

- 10 H†c b°ng cÃp ñåi h†c, m‡i næm 120€. 

- 17 H†c b°ng cÃp Trung h†c, m‡i næm 80€. 

- 19 H†c b°ng cÃp Ti‹u h†c, m‡i næm 60€. 

- 500 TrÈ em mÒ côi, nhÆn m‡i em 1 b¶ quÀn áo. 

- 334 TrÈ em mÒ côi nhÆn quà Trung Thu và døng cø 
h†c sinh cho næm 2004-2005. 

- 367 Quà T‰t phát cho các trÈ em mÒ côi, trÈ em nghèo 
và ngÜ©i già tàn ph‰. 

- 4 Chi‰c xe Çåp, phát cho các em mÒ côi Ç‹ thay phiên 
Çi h†c xa nÖi trú ngø. 

K‰t quä có ÇÜ®c là do s¿ Çóng góp cûa Quí Ân Nhân tØ 
kh¡p m†i nÖi gªi giúp. H¶i xin thay m¥t thành phÀn bÃt hånh 
này xin chân thành cäm Ön, kính chúc toàn th‹ Quí VÎ m¶t 
næm m§i an lành và hånh phúc. 

Trân tr†ng kính chào Çoàn k‰t và tÜÖng tr®. 

 

� 

Nhắn tin  - Tìm thân nhân 

 

� NH N TIN: Cúc, Thûy, Tam Quang ª CÀn ThÖ muÓn 
bi‰t tin cûa anh là: TØ Tr†ng Nhân ª ñÙc. Xin anh Nhân 
bi‰t ÇÜ®c tin vŠ cho em Cúc - 74/10 Xô Vi‰t NghŒ Tïnh, 
PhÜ©ng 21, quÆn Bình Thånh - Sài Gòn. Tel: 08-8407296. 
Ho¥c ai bi‰t ÇÜ®c anh Nhân, xin mách giùm Ç‹ anh Nhân 
liên låc vŠ ÇÎa chÌ trên. Xin cäm Ön. 

 

� TµM B�N : ñào Væn Trong, tÓt nghiŒp Cán s¿ Hóa 
h†c Phú Th†. VÜ®t biên khoäng 1980. ñàm Ng†c Nga và 
M¶ng Hoàng, sau 1975 làm N» h¶ sinh viŒn TriŠu Châu.  

Nghe nói ba Bån trên ÇÜ®c ÇÎnh cÜ tåi Tây ñÙc. 

Ai bi‰t tin ba Bån trên xin vui lòng nh¡n vŠ ÇÎa chÌ: 

DÜÖng QuÓc Khanh và NguyÍn ThÎ Kim Oanh 

7408 Fairbank N. Houston 

Houston TX 77040 - USA 

Tel. 713-896-8720 

ho¥c xin liên låc v§i cô Linh (ª ñÙc)  

ñT. 07181-87686 

 

� Tìm Con : MË tên NguyÍn ThÎ VÜ©n, tìm con tên 
PHåm Huy, Çã Çi lao Ç¶ng h®p tác vào næm 1989 ª 
Bulgarien (hay TiŒp Kh¡c). Nay ª Çâu xin liên låc v§i: 

- Lê ThÎ Ng†c Hân, Ahrensburg Str.9 - 31710 Buchholz. 
ñT. 05751 - 15528, ho¥c 

- Dì ThÜa ª ViŒt Nam (Tp. HCM), ÇiŒn thoåi: (mã sÓ VN 
+) 8449056. 

N‰u có quš vÎ nào bi‰t tin tÙc xin thông báo giùm chúng 
tôi. Chân thành cäm Ön.• 

 

 

Phân Ðu - Cáo Phó 
- Cäm tå 

 

 

PHÂN ÐU 
 

ñÜ®c tin thân mÅu cûa các bån NguyÍn Trí Hùng, NguyÍn 
Chí Thanh, NguyÍn Thanh HiŒp  là: 

Cø Bà TrÜÖng ThÎ LiÍu 

Çã mŒnh chung ngày 28.11.2004 tåi Hamburg.  

ThÜ®ng th† 83 tu°i. 

Chúng tôi xin chân thành phân Üu cùng gia Çình các anh chÎ 
Trí Hùng, Chí Thanh và Thanh HiŒp ÇÒng th©i xin thành 
kính nguyŒn cÀu HÜÖng Linh cûa Cø Bà s§m ÇÜ®c siêu sinh 
miŠn C¿c Låc. 

-GÇ. Quách Lê, NguyÍn Tích Phùng, TrÜÖng Quang Nhung, 
NguyÍn ThÎ HiŠn, NguyÍn ThÎ Nhàn, NguyÍn H»u HuÃn, 
Huỳnh Thoảng, NguyÍn Hòa. 
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PHÂN ÐU 
 

ñÜ®c tin buÒn 

Anh Vicentê NguyÍn Ti‰n 

Bào huynh cûa anh NguyÍn Væn T§i 

ñã Ç¶t ng¶t qua Ç©i vào ngày 28.11.2004  

tåi Loerrach, ñÙc. HÜªng dÜÖng 54 tu°i. 

Thánh lÍ an táng Çã ÇÜ®c cº hành ngày 02.12.2004  

tåi Kembs, Pháp. 

Chúng tôi thu¶c Cap Anamur 11, nhóm 402, ghe 116, chân 
thành chia sÈ n‡i niŠm thÜÖng Çau cùng chÎ NguyÍn Ti‰n và 
các cháu, gia Çình anh NguyÍn Væn T§i và toàn th‹ tang 
quy‰n. 

NguyŒn cÀu cho linh hÒn Vicentê ÇÜ®c an nghÌ trong nhan 
thánh Chúa. 

ñÒng phân Üu: 

Các gia Çình: VÛ Væn ChÜ®c - Lê HÒng CÀn - NguyÍn Kim 
ñïnh - Phan Bá HÒ & Bích Thûy - Cao TÃn HÜng - NguyÍn 
Th‰ H®p - TrÀn Ng†c Khäi - TrÀn NguyÍn Tâm Løa - 
NguyÍn Væn L¶c - HÒ Væn Thái - NguyÍn Thành Væn - Lê 
ThÎ Ng†c Anh & NguyÍn Væn Nam - Bùi Quang DÛng & 
NguyÍn ThÎ Dung - NguyÍn Væn Hoa - NguyÍn Væn Häo & 
NguyÍn ThÎ Anh ñào - Bích HÒng Rupp - NguyÍn ViŒt Hùng 
- HÒ Quí Khanh - VÛ Long - NguyÍn Væn Minh - NguyÍn TÃn 
Thành - NguyÍn Duy Kiên. 

 

Cáo phó & Cäm tå 
 Gia Çình chúng con/ chúng tôi Çau buÒn báo tin cùng thân 
quy‰n, bån h»u, ÇÒng hÜÖng xa gÀn; MË, Bà N¶i, Bà Ngoåi 
cûa chúng con/ chúng tôi là: 

Bà Lê ThÎ KhÕe 
Pháp danh: ThiŒn Tú 

Sanh ngày: 18.02.1921 (næm Tân DÆu) 

ñã tå th‰ ngày: 21.10.2004 tåi München, ñÙc QuÓc 

Tang lÍ ÇÜ®c cº hành tåi nghïa trang Ostfriedhof - München 
vào lúc 13 gi© 45 ngày 27.10.2004. 

  

Chúng con, chúng tôi xin chân thành cäm tå: 

- ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng chùa Khuông ViŒt (Na Uy) 

- ñåi ñÙc Thích ñÒng Væn ( Trø Trì chùa Tâm Giác) 

- ñåi ñÙc Thích Giác ñÙc (Phó Trø Trì chùa Tâm Giác) 

- Chi H¶i PTVNTN tåi München & VPC 

- H¶i TØ ThiŒn München 

- H¶i Cao Niên 

- Gia ñình PhÆt Tº Chánh Tín 

Cùng toàn th‹ quš ÇÒng hÜÖng, Çåo h»u, bån h»u, dì dÜ®ng 
cùng các em ª MÏ, Pháp, và VN Çã ÇiŒn thoåi, ÇiŒn thÜ chia 
buÒn cÛng nhÜ tÆn tình h¶ niŒm và tiÍn ÇÜa MË, Bà cûa 
chúng con, chúng tôi Ç‰n nÖi an nghÌ. Trong khi tang gia bÓi 
rÓi ch¡c ch¡n không tránh ÇÜ®c thi‰u sót, kính mong quš 
ÇÒng hÜÖng, Çåo h»u, bån h»u... niŒm tình tha thÙ cho! 

  

Tang gia ÇÒng kính bái 

- TrÜªng N»: TrÀn ThÎ Thu NguyŒt và gia Çình (MÏ) 

- ThÙ N»: TrÀn ThÎ Xuân Mai và gia Çình (ñÙc) 

- ThÙ N»: TrÀn ThÎ Xuân Hoa và gia Çình (MÏ) 

- ThÙ N»: TrÀn ThÎ Xuân HÜÖng (ñÙc) 

- TrÜªng Nam: TrÀn PhÜ§c L¶c (ñÙc) 

- ThÙ Nam: TrÀn PhÜ§c L®i và gia Çình (Pháp) 

- ThÙ Nam: TrÀn PhÜ§c Hùng và gia Çình (ñÙc) 

- ThÙ Nam: TrÀn PhÜ§c Vinh và gia Çình (ñÙc) 

- ThÙ Nam:  TrÀn PhÜ§c Quang và gia Çình (ñÙc) 

 

PHÂN ÐU 
 

ñÜ®c tin  

Giáo SÜ Phåm Væn Thâng 

nguyên Khoa TrÜªng trÜ©ng ñåi H†c Ki‰n Trúc Sàigòn, Çã 
tå th‰ ngày 12.12.2004  

(nh¢m ngày mÒng 1 tháng 11 næm Giáp Thân). 

ThÜ®ng th† 84 tu°i (85 tu°i âm lÎch) 

 

Chúng con xin thành kính chia buÒn cùng Cô và các em 
Thanh, Thäo, ThuÆn, Thiên. NguyŒn cÀu hÜÖng linh ThÀy, 
Bác Sáu, s§m siêu sinh cõi TÎnh ñ¶. 

- TrÀn Phong LÜu & Lê Quÿnh Hoa  

    và các h†c trò bên ñÙc. 

 

Phân Ðu 
 
Được tin buồn, Thân Mẫu của Ðạo hữu Đồng Kim Nguyễn 
Thị Chi là: 

Cụ Bà Nguyễn Thị Hiền 
đã từ trần ngày 26.01.2005 tại Việt Nam  

Thượng thọ 85 tuổi. 
 

Chúng tôi xin chân thành phân ưu cùng Ðạo hữu Đồng Kim 
và cháu Đồng Ngọc Nguyễn Thị Ngọc Khánh và tang quyến, 
đồng thời xin thành kính nguyện cầu cho Hương Linh của 
Cụ Bà sớm được tiêu diêu miền Tịnh Độ. 
*Phù Vân, Lương Hiền Sanh, Tạ Quang Hiệp 

 

Phân Ðu 
 
Được tin buồn 

Chị Lê Hồng Lệ Liễu 
là hiền thê của anh Trần Hữu Đạm 

đã mệnh chung ngày 23.01.2005 tại Hamburg 
Hưởng dương 50 tuổi. 

Chúng tôi chân thành chia buồn cùng các gia đình tang 
quyến Trần Hữu Đạm, Lê Hồng Lang, Lê Hồng Sơn, Lê 
Hồng Nam, Lê Hồng Phương, Lê Hồng Lệ Thủy, Lê Hồng 
Tân  
đồng thời xin cầu nguyện cho Hương Linh của  chị Lê Hồng 
Lệ Liễu sớm được siêu thăng miền Tịnh Độ. 
 
-Gđ. Huỳnh Thị Thúy Lan, Võ Xuân Khôi, Cao Đức Tài, Trần 
Ngọc Thạch, Nguyễn Hòa, Lưu Tiến.� 
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TIN TÖÙC  
NÖÔÙC ÑÖÙC 

 

� Leâ Ngoïc Chaâu 
 

� Haõng ñöôïc quyeàn kieåm soaùt nhaân vieân 
Hamm: Boä Lao ñoäng tieåu bang Bayern löu yù coâng 

nhaân vieân ñang ñi laøm ôû trong caùc haõng xöôûng laø chuû 
haõng ñöôïc quyeàn yeâu caàu Baùc Só khaùm nhaân vieân, ngay 
caû trong tröôøng hôïp ñöông söï ñaõ ñöôïc caáp giaáy cho nghæ 
beänh cuûa moät Baùc Só! Neáu ñöông söï töø choái cuoäc khaùm 
nghieäm cuûa moät Baùc Só  haønh ngheà thuoäc quyõ beänh vieän 
thì coù theå bò cuùp khoâng ñöôïc traû löông trong thôøi gian 
khai coù beänh.  

Ñaây laø baûn aùn cuûa toaø aùn lao ñoäng bang Hamm (Hoà 
sô soá AZ 18 Sa 1137 / 02). Qua vuï kieän tuïng noùi treân thì 
noäi vuï ñöôïc ghi nhaän nhö sau: Moät nöõ coâng nhaân khoâng 
ñöôïc haõng cho pheùp nghæ thöôøng nieân nhö yù muoán. Ngay 
sau ñoù baø ta lieàn noäp cho haõng moät giaáy Baùc só chöùng 
nhaän baø ta ñau, ñuùng trong khoaûng thôøi gian xin nghæ 
naøy. Chuû haõng hoaøi nghi söï ñau beänh baát ngôø cuûa ngöôøi 
nöõ coâng nhaân vaø yeâu caàu baø ta phaûi ñeå cho moät Baùc Só 
haønh ngheà thuoäc quyõ beänh vieän khaùm nghieäm xem laø coù 
ñau thaät hay khoâng. Ngöôøi nöõ coâng nhaân khoâng ñeán 
khaùm theo heïn ñaõ yeâu caàu neân haõng ngöng traû löông 
cho ñöông söï. Toøa aùn tuyeân boá laø haõng coù lyù vì theo toøa, 
chuû haõng coù quyeàn ñoøi baèng chöùng cuï theå laø ñöông söï 
nghæ laøm vieäc vì bò beänh. Nhöng ngöôøi nöõ nhaân vieân noùi 
treân ñaõ traùnh neù khoâng ñaùp öùng söï ñoøi hoûi cuûa chuû nhaân 
“ñeå chöùng minh raèng mình thaät söï bò ñau“ vaø nhö vaäy 
theo vò Chaùnh aùn, khoâng coù ñuû tö caùch ñeå tieáp tuïc laõnh 
löông cuûa haõng. 

 
� Oettinger keá vò Teufel  

Stuttgart: Taân 
Tænh boä tröôûng CDU 
tieåu bang Baden-
Wuerttemberg, keá vò 
Thoáng ñoác Erwin 
Teufel, 65 tuoåi laø 
oâng Guenther 
Oettinger, 51 tuoåi. 
Oettinger ñaõ ñaéc cöû 
vôùi 60,6% soá phieáu 
uûng hoä qua cuoäc 
thaêm doø yù kieán cuûa 

thaønh vieân CDU thuoäc tieåu bang. Nöõ ñoái thuû cuûa 
Oettinger laø baø Anette Schavan, ñöông kim Toång tröôûng 
Giaùo duïc bang Baden-Wuerttemberg, 49 tuoåi, chæ chieám 
ñöôïc 39,4%. 

Ngay sau khi keát quaû baàu cöû ñöôïc coâng boá baø 
Schavan ñaõ leân tieáng chuùc möøng söï ñaéc cöû cuûa oâng 
Oettinger cuõng nhö cho bieát theâm raèng ñöøng ai baän taâm 
veà töông lai cuûa baø. Trong khi ñoù thì Oettinger noùi laø hoâm 

nay oâng ta raát vui veà söï ñaéc cöû cuõng nhö söï tín nhieäm 
cuûa thaønh vieân tænh boä daønh cho oâng vaø cho bieát theâm laø 
keå töø ngaøy mai trôû ñi oâng ta seõ tieáp tuïc coâng vieäc oâng ta 
ñang thöïc hieän. Coù hôn 70% trong toång soá 79.290 thaønh 
vieân CDU ñaõ tham döï cuoäc boû phieáu noùi treân. OÂng 
Oettinger töø 13 naêm qua laø Chuû tòch khoái daân bieåu CDU 
taïi nghò vieän Baden-Wuerttemberg vaø töø laâu nay ñaõ laøm 
aùp löïc yeâu caàu Thoáng ñoác Erwin Teufel töø chöùc. Theo 
giôùi quan saùt phaân taùch thì moät trong nhöõng lyù do ñöa 
ñeán söï thaát baïi cuûa baø Schavan (ñang coøn ñoäc thaân 
khoâng coù con) laø baø ta phaûi tìm caùch baøo chöõa nguoàn tin 
cho raèng baø ta bò bònh ñoàng tình luyeán aùi trong noäi ñaûng 
tænh boä Baden-Wuerttemberg. Tuy thaát baïi trong cuoäc 
baàu cöû noùi treân, baø Schavan vaãn tieáp tuïc giöõ chöùc vuï 
Toång tröôûng Giaùo duïc bang Baden-Wuerttemberg.  

 

� Hoäi Hoài Giaùo bò caám 
Leipzig: Toøa aùn haønh chaùnh lieân bang Ñöùc ñaõ chuaån 

y leänh caám hoaït ñoäng cuûa oâng Otto Schily, Boä Tröôûng 
Noäi Vuï Ñöùc ñoái vôùi Hoäi Hoài Giaùo cöïc ñoan “Al Aska 
Vereins“. Toøa aùn lieân bang Ñöùc ñaõ cho bieát vaø xaùc nhaän 
raèng Hoäi Hoài Giaùo  “Al Aska Vereins“, coù truï sôû taïi thaønh 
phoá Aachen ñaõ giuùp ñôõ taøi chaùnh cho toå chöùc khuûng boá 
Hamas. Ngay sau khi baûn aùn ñöôïc coâng boá, Toång 
Tröôûng Noäi Vuï bang Bayern, oâng Beckstein CSU lieàn leân 
tieáng ngôïi khen quyeát ñònh noùi treân. Beckstein coøn cho 
bieát theâm raèng töø baûn aùn naøy, naïn töï saùt gaây khuûng boá 
coù theå giaûm ñi phaàn naøo! 

 
� Baùc só giaûi phaãu caûnh giaùc 
Berlin (dpa): Hieäp hoäi Baùc Só giaûi phaãu Ñöùc leân tieáng 

caûnh giaùc raèng taïi Ñöùc soá Baùc Só  (BS) chuyeân moân veà 
giaûi phaãu seõ giaûm ñi keå töø naêm 2008. Theo lôøi giaûng sö 
Matthias Rothmund, Chuû tòch Hieäp hoäi cho bieát taïi Baù 
Linh thì lyù do chính laø vì nhöõng vò “Baùc Só töông lai“ thích 
trôû thaønh BS gaây meâ (Anaesthesisten) hay thaønh Baùc Só  
da (Hautarzt) hôn, bôûi leõ hoï coù thì giôø laøm vieäc nhaát ñònh 
cuõng nhö coù theå döï ñoaùn ñöôïc nhöõng gì seõ laøm trong 
nhöõng luùc nghæ vieäc. Theâm vaøo ñoù, thôøi gian hoïc ñeå trôû 
thaønh Baùc Só  giaûi phaãu quaù laâu, löông laïi giaûm vaø phaûi 
laøm theâm nhieàu giôø laøm cho ngaønh giaûi phaãu khoâng 
ñöôïc öa chuoäng cho laém, nhaát laø taïi Ñoâng Ñöùc. Ña soá 
nhöõng BS  giaûi phaãu vöøa toát nghieäp thích ra laøm vieäc 
ngoaøi kyõ ngheä hay ñi ra nöôùc ngoaøi laøm vieäc! 

 
� Arents töø chöùc sau ñaò hoäi ñaûng CDU  

Duesseldorf:  Ñaïi hoäi 
ñaûng CDU 2004 ñöôïc toå 
chöùc taïi Duesseldorf keùo 
daøi ba ngaøy, baét ñaàu töø 
6.12 vaø ñaõ keát thuùc vaøo 
ngaøy 8.12.04 vôùi nhieàu khoù 
khaên cho ñaûng CDU noùi 
rieâng. Maëc daàu baø Angela 
Merkel vaãn ñöôïc taùi tín 
nhieäm trong chöùc vuï Chuû 
tòch ñaûng, nhöng söï uûng hoä 
cuûa khoaûng gaàn 1.000 ñaïi 
bieåu tham döï daønh cho baø 

(Baø Schwan baét tay möøng OÂ. Ottinger) 

 

(OÂ. Arent, CDU) 
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Merkel coù phaàn suùt giaûm so vôùi kyø ñaïi hoäi ñaûng taïi 
Leipzig vaøo naêm 2002. Luùc ñoù baø Merkel ñöôïc ñaéc cöû 
vôùi 93,7% soá phieáu uûng hoä, nhöng laàn naøy baø ta chæ 
ñöôïc voûn veïn coù 88,4% (-5,3%). Ñieåm ñaùng noùi laø trong 
baøi dieãn vaên ñoïc tröôùc ñaïi hoäi baø Merkel  keâu goïi caùc 
thaønh vieân CDU töø nay neân “doàn söùc taán coâng lieân minh 
caàm quyeàn, ñöøng neân töï chaâm löûa ñoát mình nöõa“ nhöng 
CDU vaãn coøn gaëp khaù nhieàu khoù khaên trong cuoäc baàu cöû 
Hoäi ñoàng Laõnh ñaïo Ñaûng trong kyø ñaïi hoäi ñaûng taïi 
Duesseldorf vöøa qua. Ñieån hình laø oâng Hermann-Josef 
Arents, Chuû tòch moät toå chöùc ngoaïi vi cuûa CDU mang teân 
CDA (Christliche demokratische Arbeitnehmerschaft: 
Hieäp hoäi Coâng nhaân Daân chuû Thieân Chuùa giaùo), 51 tuoåi, 
ñaõ bò thaát cöû vaøo Hoäi ñoàng Laõnh ñaïo CDU vôùi 33,78% soá 
phieáu uûng hoä trong ñôït ñaàu.  

Qua  keát quaû bi ñaùt keå treân, phaûn aûnh söï baát tín 
nhieäm ñoái vôùi mình vaø nhaän thaáy khoâng coøn hy voïng naøo 
nöõa neân Arentz leân tuyeân boá ruùt teân khoâng öùng cöû vaøo 
Hoäi ñoàng Laõnh ñaïo CDU. Sau khi bò thaát cöû moät caùch 
ñau ñôùn, Arentz tuyeân boá töø chöùc vaø khoâng ñaûm nhaän 
moät chöùc vuï naøo trong ñaûng CDU nöõa. Ñaây laø haäu quaû 
maø Nghò só Arentz thuoäc bang NWR phaûi chaáp nhaän lieân 
quan ñeán vuï xì-caên-ñan vöøa ñöôïc phanh phui ra aùnh 
saùng laø oâng ta töø nhieàu naêm nay ñaõ nhaän soá tieàn löông 
60 ngaøn Euro / naêm cuûa haõng REW  maø khoâng phaûi laøm 
coâng vieäc naøo heát, theâm vaøo ñoù oâng ta laïi coøn ñöôïc 
mieãn traû tieàn ñieän. Ngoaøi ra, ngay sau khi ñaïi hoäi ñaûng 
keát thuùc, oâng Arentz coøn thoâng baùo cho oâng Ruettges, 
ñöông kim Tænh boä tröôûng CDU/NWR bieát laø oâng ta seõ 
khoâng ra tranh cöû vaøo nghò vieän ñeå traùnh ñi khoù khaên 
cho tænh boä CDU lieân quan ñeán cuoäc baàu cöû nghò vieän 
bang NWR vaøo thaùng 5.2005 saép tôùi. Ngöôøi thay theá taïm 
thôøi oâng Arentz laø Thöôïng nghò só  Gerall Weiss, töøng laø 
ñaïi dieän cho Arentz nhöng Weiss ñaõ leân tieáng khaúng 
ñònh laø oâng ta khoâng coù tham voïng thay theá Arentz trong 
chöùc vuï xeáp cuûa CDA. Rieâng trong noäi ñaûng CDU, ngöôøi 
coù nhieàu trieån voïng leân keá vò Arentz laø oâng Karl-Josef 
Laubmann, moät chuyeân gia veà xaõ hoäi thuoäc khoái Daân 
bieåu Quoác hoäi vöøa ñöôïc baàu vaøo Hoäi ñoàng Laõnh ñaïo 
ñaûng CDU. Trong khi Laubmann leân tieáng noùi raèng quyeát 
ñònh töø chöùc vaø khoâng ra tranh cöû vaøo nghò vieän cuûa 
Arentz vaøo thaùng 5.2005 hoaøn toaøn ñuùng thì coâng toá vieän 
Koeln cho bieát laø seõ ñieàu tra tröôøng hôïp cuûa Arentz qua 
söï lem nhem tieàn baïc noùi treân coù theå ñöôïc xem nhö laø 
moät hình toäi hay khoâng? 

 
� Opel sa thaûi gaàn 10 ngaøn coâng nhaân vieân 
Bochum/Ruesselheim:  Sau 7 tuaàn thöông thaûo, 

GM, coâng ty meï (Muttergesellschaft) cuûa haõng Opel cho 
bieát hoâm 09.12.2004 laø seõ khoâng ñoùng cöûa caùc chi 
nhaùnh saûn xuaát xe hôi Opel taïi Ñöùc vaø khoâng söû duïng 
bieän phaùp sa thaûi coâng nhaân coù ñieàu kieän nhöng seõ caét 
giaûm toång coäng khoaûng 10 ngaøn coâng nhaân vieân, nhieàu 
nhaát laø taïi chi nhaùnh Ruesselheim vôùi 5.500 choã laøm, chi 
nhaùnh Bochum maát 4.100 vaø Kaiserslautern seõ bò giaûm 
ñi 400 choã laøm. Ñeå ñaït ñöôïc chæ tieâu treân, GM seõ söû 
duïng nhöõng bieän phaùp nhö cho nhöõng ngöôøi coù tuoåi veà 
höu, aùp duïng bieän phaùp cho veà höu non, seõ taùch rôøi töøng 
phaàn xí nghieäp vaø hôïp thöông vôùi caùc haõng khaùc. Ngoaøi 

ra GM coøn ñoàng yù traû tieàn boài thöôøng cho nhöõng ai töï yù 
nghæ laøm, ví duï cho coâng nhaân vieân naøo côõ 50 tuoåi vaø ñaõ 
laøm vieäc thaâm nieân khoaûng 30 naêm vôùi löông haøng thaùng 
3.600 Euro, Opel seõ traû 200 ngaøn Euro tieàn boài thöôøng! 
Beân caïnh ñoù coâng nhaân vieân haõng Opel phaûi chaáp nhaän 
theâm nhieàu thieät thoøi khaùc nhö phaûi laøm theâm giôø vaø 
khoaûng tieàn phuï caáp seõ bò caét giaûm. Keå töø naêm 2000 cho 
tôùi nay, Opel thua loã naëng vaø qua chöông trình tieát kieäm 
noùi treân, Opel döï tính laø seõ tieát kieäm haøng naêm khoaûng 
500 trieäu Euro. Ñoä 1/3 trong soá 10 ngaøn ngöôøi bò sa thaûi 
seõ ñöôïc chuyeån qua coâng ty tìm kieám vaø giôùi thieäu vieäc 
laøm: BG (Beschaeftigungsgesellschaft). Ñaây laø moät coâng 
ty thaâu nhaän nhaân vieân trong tröôøng hôïp khaån tröông, 
thay vì tröïc tieáp bò sa thaûi ngöôøi coâng nhaân ñöôïc chuyeån 
sang nhöõng coâng ty ñaëc traùch lo giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi 
thaát nghieäp. Rieâng trong tröôøng hôïp haõng Opel thì haõng 
Mypegatus ñaëc bieät lo cho coâng nhaân vieân cuûa haõng naøy 
trong vaøi thaùng hay vaøi naêm vaø giuùp ñôõ soá nhaân vieân bò 
maát choã laøm treân phöông dieän laøm ñôn xin vieäc hay kieám 
coâng aên vieäc laøm môùi. Song song ñoù BG môû theâm caùc 
khoùa huaán ngheä nhö computer, ngoaïi ngöõ vaø nhöõng 
khoùa hoïc chuyeân moân cho nhöõng ai phaûi ñoåi ngheà thì 
môùi hy voïng ñeå coù theå kieám ra vieäc laøm khaùc. Thaäm chí 
BG coù theå thöông löôïng cho nhaân vieân trôû laïi laøm cho 
haõng Opel vôùi ngheà cuõ trong khoaûng moät thôøi gian nhaát 
ñònh hay giôùi thieäu ñeán moät haõng khaùc. 

Trong thôøi gian tröïc thuoäc BG, coâng nhaân vieân seõ 
laõnh tieàn laøm vieäc ngaén haïn (Kurzarbeitergeld), gioáng 
nhö tieàn thaát nghieäp töø Toång cuïc Lao ñoäng lieân bang 
Ñöùc, khoaûng 60% - 67% soá tieàn löông ñaõ tröø thueá maø 
ñöông söï laõnh ñöôïc sau cuøng (tröôùc khi bò sa thaûi!). 
Thoâng thöôøng thì chuû haõng seõ phuï theâm vaøo vaø coâng 
nhaân seõ laõnh khoaûng 85 ñeán 95% soá tieàn löông tröôùc 
ñaây, chuû haõng ngöôïc laïi qua bieän phaùp noùi treân seõ tieát 
kieäm ñöôïc nhieàu vì khoâng phaûi traû tieàn boài thöôøng cho 
coâng nhaân vieân neáu sa thaûi hoï. Hieän taïi coù khoaûng 34 
ngaøn coâng nhaân vieân Ñöùc naèm trong chöông trình BG 
naøy. 

 
� Thaát nghieäp Ñöùc laïi taêng  
Nuernberg:  Trong thaùng 12.2004 vöøa qua soá ngöôøi 

thaát nghieäp taïi Ñöùc tieáp tuïc taêng. Toång cuïc Lao ñoäng 
lieân bang Nuernberg loan baùo laø treân toaøn nöôùc Ñöùc 
hieän coù taát caû 4.464 trieäu ngöôøi thaát nghieäp, 206.900 
ngöôøi nhieàu hôn so vôùi thaùng tröôùc vaø 149 ngaøn ngöôøi 
nhieàu hôn so vôùi naêm 2003. Nhö vaäy tyû leä thaát nghieäp 
taïi Ñöùc taêng töø 10,3% leân 10,8%. Tính trung bình thì 
trong naêm 2004 Ñöùc coù 4,38 trieäu ngöôøi thaát nghieäp, 
4.300 ngöôøi nhieàu hôn so vôùi naêm 2003. Tuy nhieân, neáu 
keå luoân 93 ngaøn 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 taïi Ñöùc coøn cao hôn so vôùi con 
soá maø toång cuïc lao ñoäng ñaõ coâng boá keâ treân! 

  
� CDU theâ thaûm, Laurenz Meyer töø chöùc, Volkar 

Kauder keá vò 
Hamburg: Sau vuï xì-caên-ñan Arentz, Toång thö kyù 

CDU, vì bò aùp löïc töø nhieàu phía trong noäi ñaûng, nhaát laø töø 
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hai bang NRW vaø Schleswig-Holstein (hai bang naøy seõ 
baàu laïi nghò vieän trong thaùng 2 vaø thaùng 5.05 saép tôùi) 
neân oâng Laurenz Meyer cuõng phaûi töø chöùc hoâm 
22.12.2004, ba tuaàn sau kyø ñaïi hoäi ñaûng, lyù do vì lem 
nhem tieàn baïc vôùi haõng REW maø khoâng chòu keâ khai roõ 
raøng veà soá tieàn 250 ngaøn Euro vôùi Chuû tòch Quoác hoäi 
Ñöùc maëc daàu oâng Meyer ñaõ ñaûm nhaän chöùc vuï Toång thö 
kyù CDU töø naêm 2000 cho ñeán nay. Sau khi Meyer töø 
chöùc, baø Merkel lieàn ñeà cöû Thöôïng nghò só Volkar 
Kauder, 55 tuoåi,  Toång bí thö tænh boä CDU/Baden-
Wuerttemberg, laø moät nhaø chính trò coù nhieàu kinh nghieäm 
ñaõ töøng giuùp Thoáng Ñoác thaønh coâng  trong caùc cuoäc baàu 
cöû nghò vieän bang Wuerttemberg tröôùc ñaây, hieän ñang 
naém chöùc vuï Giaùm Ñoác ñieàu haønh khoái Daân bieåu lieân 
bang CDU taïi Quoác hoäi, vaøo chöùc Toång thö kyù CDU, 
thay theá Laurenz Mayer.  

Xuyeân qua maáy vuï xì-
caên-ñan noùi treân (khoâng 
phaûi chæ CDU khoâng thoâi 
maø vaøi Nghò só  cuûa SPD 
cuõng aên löông cuûa haõng 
VW vaø nghò só  ñaûng 
FDP cuõng laøm theâm cho 
haõng Siemens coù laõnh 
löông!), söï tin caäy cuûa 
daân chuùng Ñöùc ñoái vôùi 
caùc nhaø chính trò Ñöùc 
giaûm ñi raát nhieàu. Haäu 
quaû ñoái vôùi CDU laïi caøng 
theâ thaûm hôn. Tuy CDU 
muoán thay theá SPD leân 
caàm quyeàn taïi hai bang 

Schleswig-Holstein vaø NRW nhöng coù leõ hôi khoù vì söï 
uûng hoä cuûa cöû tri Ñöùc daønh cho CDU khoâng coøn nhö ñaàu 
naêm 2004 nöõa. Laàn ñaàu tieân keå töø 2002, chính phuû 
ñöông nhieäm bang NWR daãn ñaàu vôùi 48% trong khi CDU 
vaø FDP chæ ñöôïc 46% söï uûng hoä cuûa cöû tri, coù leõ moät 
phaàn do haäu quaû vuï lem nhem tieàn baïc cuûa hai Nghò só 
Arentz vaø Meyer, voán xuaát thaân töø bang NWR. Qua söï 
thaêm doø yù kieán môùi ñaây cuûa vieän nghieân cöùu Forsa cho 
tôø baùo aûnh “der Stern“ vaø ñaøi truyeàn hình RTL thì treân 
bình dieän lieân bang CDU chæ coù 38% (-2% so vôùi tuaàn 
tröôùc vaø –12%  so vôùi ñaàu naêm 2004!) soá cöû tri Ñöùc uûng 
hoä, trong khi SPD hoài phuïc maïnh, hieän taïi ñöôïc 34%. 
Ñaûng FDP ñöôïc 8%, Xanh khoâng thay ñoåi 10% vaø PDS 
(CS Ñoâng Ñöùc cuõ) coù 5% soá cöû tri uûng hoä. Tính ra thì 
Lieân minh CDU/CSU vaø FDP chöa hoäi ñuû ña soá ñeå coù 
theå laät ñoå lieân minh ñang caàm quyeàn Xanh-Ñoû.  Ngay caû 
treân phöông dieän hoûi doø daân Ñöùc thích ai laøm Thuû 
Töôùng, Schroeder cuõng laät ngöôïc ñöôïc theá côø. Trong khi 
Schroeder taêng theâm moät ñieåm thì baø Merkel laïi bò giaûm 
ñi 1 ñieåm. Tröïc tieáp so saùnh giöõa ñöông kim Thuû Töôùng 
Ñöùc Gerhard Schroeder vaø baø Angeka Merkel thì 
Schroeder ñöôïc daân chuùng Ñöùc öa chuoäng (45%) hôn 
baø Merkel ñeán 15 ñieåm (Merkel chæ ñöôïc 30%). 

Vaøo ngaøy 12.01.2005, cuõng Forsa ñaõ coâng boá keát 
quaû cuoäc thaêm doø yù kieán daân chuùng Ñöùc cho ñaøi truyeàn 
hình n-tv lieân quan ñeán chuyeän Ñöùc coù theå thay ñoåi 
chính quyeàn trong cuoäc baàu cöû Quoác Hoäi vaøo muøa thu 

2006 hay khoâng, thì chæ coøn coù 43% nghó raèng ñieàu naøy 
seõ xaûy ra. Töôûng cuõng neân nhaéc laïi vaøo trung tuaàn thaùng 
12 naêm 2004 coù 50% baøy toû cuøng caûm töôûng vaø ngay 
giöõa naêm 2004 coù ñeán 77% cöû tri Ñöùc baøy toû quan ñieåm 
laø lieân minh ñang caàm quyeàn Xanh-Ñoû theá naøo cuõng seõ 
bò haát ra khoûi chính quyeàn vaøo 2006! 

 
� Boá raùp choáng maïng löôùi Hoài Giaùo taïi Ñöùc 
Berlin/Ulm: Hoâm thöù tö ngaøy 12.1.2005 vöøa qua, 700 

caûnh saùt vaø ba UÛy vieân Coâng toá vieän Ñöùc ñaõ thöïc hieän 
moät cuoäc boá raùp lôùn taïi 5 tieåu bang treân toaøn nöôùc Ñöùc 
nhö Berlin, Baden-Wuerttemberg, NWR nhaèm muïc ñích 
choáng maïng löôùi khuûng boá Hoài Giaùo. Cuoäc boá raùp ñaõ 
ñöôïc UÛy ban Ñieàu tra Hình söï tieåu bang chuaån bò töø 
nhieàu tuaàn nay vaø troïng ñieåm cuoäc boá raùp laø hai thaønh 
phoá Ulm vaø Neu-Ulm. Nhieàu thaùnh ñöôøng hoài giaùo, coâng 
ty, tieäm baùn ñieän thoaïi vaø 57 caên nhaø ñaõ bò khaùm xeùt  vaø 
coù taát caû 22 ngöôøi tình nghi lieân quan ñeán caùc toå chöùc 
khuûng boá Hoài giaùo bò caâu löu ñieàu tra. Trong soá ñoù coù 11 
ngöôøi bò  giôùi höõu traùch baét giöõ. Bieän lyù cuoäc vaø caûnh saùt 
cho bieát laø ñaõ tòch thu ñöôïc nhieàu baèng chöùng cuï theå 
nhö  giaáy tôø vaø thoâng haønh giaû. Nhoùm Hoài giaùo khoâng 
mang teân naøy bò tình nghi laø ñaõ coù lieân heä vôùi caùc toå 
chöùc khuûng Al Tawhid  vaø Ansar al Islam cuõng nhö ñaõ 
tuyeân truyeàn vaø coå ñoäng cho nhöõng cuoäc thaùnh chieán. 

 
� Thaønh phoá Muenchen daãn ñaàu 
Muenchen: Muenchen ñang treân con ñöôøng thoaùt ra 

khoûi tình traïng kinh teá khuûng hoaûng hieän taïi?  Döïa theo 

(Volker Kauder) 

 

Thô  Tueä Nga 

Chieàu leân quaùn gioù 
 

Bøi th©i gian! Sóng bi‹n dâu!  
ChiŠu lên quán gió nhiŒm mÀu cõi riêng  
M¶t vùng cÕ bi‰c mây hiŠn  
Khói sÜÖng lãng Çãng tr¡ng triŠn mây qua  
Gi»a bao la, chÌ còn ta  
Lòng vui tr©i bi‹n, tâm hòa cänh Không  
LÃy Træng, làm m¿c tÜÖi dòng  
LÃy Mây, làm giÃy bŠnh bÒng thÖ hoa  
Ngoài kia phÓ thÎ rÃt xa  
Nhàn du m¶t cõi an hòa Træng ThÖ  
SÜÖng long lanh... cÕ hiŠn hòa  
DÜ âm thoáng khúc Lan Hoa êm ÇŠm  
Træng lên bàng båc... træng hiŠn  
ThÖ treo lÖ lºng cành duyên gió Çùa  
M¥c Ç©i ai ÇÜ®c, ai thua  
Vách mây, gió núi bÓn mùa tÎnh thanh .  
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keát quaû môùi nhaát thì Muenchen laø thaønh phoá coù trieån 
voïng toát nhaát treân bình dieän kinh teá cuûa nöôùc Ñöùc. Giôùi 
chuyeân gia tieân ñoaùn laø söï taêng tröôûng seõ ñaït ñöôïc laø 
25% vaø chöa coù thaønh phoá naøo ôû Ñöùc coù nhieàu trieån 
voïng khaû quan nhö Muenchen! Keá ñeán laø caùc thaønh phoá 
Stuttgart, Duesseldorf vaø Hamburg. Vieän nghieân cöùu veà 
kinh teá Feri ñaõ khaûo cöùu 60 thaønh phoá quan troïng cuûa 
nöôùc Ñöùc cho tôø baùo Catipal. Trong cuoäc nghieân cöùu 
naøy, Feri ñaõ löu yù ñeán söï taêng tröôûng veà kinh teá töø naêm 
2002 cuõng nhö trieån voïng veà söï taêng tröôûng cho ñeán 
naêm 2011, lieân quan ñeán daân soá vaø khaû naêng mua baùn 
cuûa ngöôøi daân ñang cö nguï trong thaønh phoá. Keát quaû 
cuoäc nghieân cöùu cho thaáy coù söï cheânh leäch quaù lôùn giöõa 
caùc thaønh phoá taïi Ñöùc. Trong khi möùc ñoä taêng tröôûng 
kinh teá taïi Muenchen ñöôïc phoûng ñònh laø 25% trong 
töông lai thì thaønh phoá Schwering ñoäi soå vôùi 7%. Thuû ñoâ 
Baù Linh chæ ñöùng haïng trung bình, haïng thöù 32, coøn thua 
caû Bielefeld vaø Ludwighafen, trong khi Frankfurt chieám 
haïng 7. Trung bình möùc taêng tröôûng kinh teá taïi caùc thanh 
phoá laø 18,9%, khaù hôn nhieàu so vôùi möùc taêng tröôûng 
trung bình veà kinh teá cho toaøn lieân bang Ñöùc laø 14,3%. 
Tuy nhieân coù vaøi thaønh phoá ôû vuøng phía Ñoâng ñaõ coù söï 
tieán trieån toát so vôùi keát quaû caùc cuoäc nghieân cöùu tröôùc 
ñaây. Ñieån hình laø Leipzig ñaõ töø haïng 43 leân ñöôïc haïng 
19. Thaønh phoá Dresden nhaûy töø 34 leân haïng 14, daãn ñaàu 
caùc thaønh phoá ôû phía Ñoâng. Tuy nhieân coù ñeán 5 thaønh 
phoá thuoäc Ñoâng Ñöùc cuõ ñöùng haïng choùt laø Magdeburg, 
Rostock, Chemnitz, Halle/Saale vaø Schwerin. Teä hôn laàn 
nghieân cöùu khaùc laø caùc thaønh phoá thuoäc vuøng Rhein-
Rhur nhö Essen tuït töø 21 xuoáng haïng 34. Theo söï nhaän 
xeùt cuûa oâng Christian Ude, ñöông kim Thò tröôûng thaønh 
phoá Muenchen thì söï caïnh tranh giöõa caùc thaønh phoá Ñöùc 
ngaøy caøng taêng nhanh. Söï caùch bieät giöõa caùc vuøng vaø 
khu vöïc treân nöôùc Ñöùc ngaøy caøng lôùn theâm vaø ñaây laø 
ñieàu maø nhöõng ñöôøng loái chính trò chæ coù theå thay ñoåi 
ñöôïc moät ít maø thoâi! 

 
� Ngöôøi Ñoâng Ñöùc cao tuoåi muoán coù laïi DDR 
Berlin : Taïi Ñoâng Ñöùc (DDR cuõ) coù moät thieåu soá 

nhöõng ngöôøi giaø muoán coù laïi cheá ñoä DDR (Coäng saûn 
Ñoâng Ñöùc tröôùc ñaây). Döïa theo thoáng keâ trong baøi töôøng 
trình vôùi chuû ñeà “Töôøng trình xaõ hoäi 50 +“ vöøa ñöôïc coâng 
boá hoâm 11.1.2005 taïi Baù Linh thì hieän taïi ôû phía Ñoâng 
ñang coù khoaûng 14,3% lôùp ngöôøi Ñöùc vaøo löùa tuoåi 50 
ñeán 65 toû baøy söï luyeán tieác laïi thôøi gian tröôùc khi böùc 
töôøng oâ nhuïc Baù Linh suïp ñoå. Caùch ñaây 4 naêm chæ coù 
8,4% coù cuøng quan ñieåm.  
 

Cuõng theo keát quaû söï nghieân cöùu treân thì chæ coù 13% 
daân Ñöùc ôû phía Ñoâng (DDR cuõ) coù caûm töôûng raèng hoï laø 
“daân lieân bang Ñöùc“. 71% cho bieát hoï khoâng baèng loøng 
vôùi ñieàu kieän soáâng nhö döôùi thôøi Coäng Saûn tröôùc ñaây; 
40% cho bieát laø hoï thaáy bò thieät thoøi nhieàu hôn laø lôïi ích 
keå töø khi Ñöùc thoáng nhaát! 

 
 LNC (Munich Thaùng 12.2004–01.2005)  

Söu taàm vaø phieân dòch töø caùc baùo der Spiegel, SZ, 

AZ, TZ, Bild, FAZ, die Welt,, Handelsblatt, Focus, N -TV....  

 

  

Thô Xuaân Xöôùng Hoïa 
 

Möøng Xuaân  

Vieãn Xöù 
 

 

 

 

*Nguyên xướng: 
 

Vườn hồng nẩy lộc đón xuân sang, 
Rèm liễu mừng oanh trổi nhạc vàng. 
Trạnh nhớ quê nhà giòng nước Lệ, 
Đoái trông cố hữu bến đò Hương. 

Thiên thu trăng rọi lòng chung thủy, 
Muôn thuở gương soi chí quật cường. 

Thi tứ dồi dào xuân viễn xứ, 
Hướng về dân tộc ngập tình thương. 

 
� Hương Giang THÁI VĂN KIỂM 

 
* Họa vận: 

 
Thời tiết xoay vần, xuân đã sang. 
Mơ về vườn cũ ngắm mai vàng. 

Mừng xuân xứ tuyết làm du khách, 
Vui tết quê người nhớ cố hương, 
Lai láng chân tâm tình vĩnh cửu, 

Dạt dào chính khí chí kiên cường, 
Hương Giang Nhật Lệ chung tâm sự, 
Chữ chữ lời xuân ngân mến thương. 

 
� Phương Tùng VÕ LONG TÊ 
(Calgary, vọng tết Ất Dậu 2005 
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TIN TỨC VIỆT NAM 
 

� Chính phủ Việt Nam từ chối cấp visa cho dân biểu 
Loretta Sanchez vào thăm Việt Nam 

Dec 01, 2004  

LTS: Theo thông cáo báo chí từ văn phòng bà Dân biểu liên 
bang Loretta Sanchez thì bà đã bị chính quyền Hà Nội từ chối 
cấp visa nhập cảnh vào Việt Nam và dưới đây là nguyên văn 
thông cáo báo chí nói trên. 

Garden Grove, CA – Ngày thứ Ba 30 tháng 11, 2004 Chính 
phủ Việt Nam đã từ chối cấp Visa cho Dân biểu Loretta 
Sanchez khi bà muốn đến thăm Việt Nam. Trong phúc đáp gửi 
từ Văn Phòng Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 
Việt Nam đến Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, để biện chứng cho quyết 
định trên, chính phủ Việt Nam tuyên bố là “Dân biểu Loretta 
Sanchez đã thiếu tinh thần khách quan và thiện chí đối với Việt 
Nam.” Chính phủ Việt Nam kết luận rằng cuộc thăm viếng của 
Dân biểu Loretta Sanchez “sẽ không mang lại lợi ích cho quan 
hệ bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”. Quyết định này là lần 
thứ hai chính phủ Việt Nam từ chối không cho Dân biểu 
Sanchez vào thăm Việt Nam. 

 “Tôi rất là buồn với quyết định này, nhưng tôi không ngạc 
nhiên”, Dân biểu Loretta Sanchez tuyên bố. “Một lần nữa, chính 
phủ Việt Nam cho thấy rõ là họ không muốn đối thoại với 
những người không cùng quan điểm với họ. Tôi nghĩ một chính 
phủ không muốn đối thoại trong tinh thần cởi mở và thiện chí là 
một điều rất đáng tiếc” 

Dân biểu Sanchez đã liên tục kêu gọi chính phủ Việt Nam 
phải thay đổi chính sách vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo. 
Bà đã phổ biến vấn đề này rộng rãi trong Quốc Hội Hoa Kỳ, và 
kêu gọi các đồng viện cùng đề cao tầm quan trọng của nhân 
quyền trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. Dân Biểu 
Sanchez là đồng sáng lập viên của Nghị Hội Về Việt Nam 
(Congressional Vietnam Caucus) và bà hân hạnh là người đại 
diện cho cộng đồng người Việt tỵ nạn lớn nhất trên thế giới tại 
hải ngoại. 

Mặc dù gặp khó khăn, nhưng Dân biểu Loretta Sanchez 
cho biết rằng bà sẽ không nản lòng và sẽ tiếp tục là tiếng nói 
tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. 

Tiếp theo đây là trích lời phúc đáp từ Văn Phòng Quốc Hội 
của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đến Tòa Đại 
Sứ Hoa Kỳ: 

“Ngày 29 tháng 11, 04:01:54 2004 

“Thật đáng tiếc, Dân biểu Loretta Sanchez đã thiếu tinh 
thần khách quan và thiện chí đối với Việt Nam. Quốc Hội và 
nhân dân Việt Nam cùng chung quan điểm rằng cuộc thăm 
viếng Việt Nam của Dân biểu Loretta Sanchez sẽ không mang 
lại lợi ích cho quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Văn 
Phòng Quốc Hội xin thông báo Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ quyết định 
đã nêu trên đây và yêu cầu Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ chuyển quyết 
định này đến văn phòng của Dân biểu Loretta Sanchez”.  
 

� Lũ Lụt Miền Trung: 48 Người Chết Và Mất Tích, 
Tổng Thiệt Hại Trên 300 Tỷ Đồng 
 

(Đà Nẵng - VNN) Tính đến chiều 29/11, đợt lũ lớn tại năm 
tỉnh miền Trung đã cướp đi sinh mạng của 41 người, trong đó 
địa phương có số người chết nhiều nhất là Quảng Nam: 14, kế 
đến là Quảng Ngãi: 11 người. Ngoài ra, bảy người còn lại hiện 
mất tích chưa tìm thấy xác, 12 người khác bị thương.  

Riêng tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong số 19 người báo mất 
tích trước đây do đi rừng nay đã có 14 người tìm về nhà, 4 
người mất tích và một người đã tìm thấy xác. Tổng cộng có 21 
thuyền đánh cá bị sóng đánh trôi giạt, nhấn chìm, 233 ngôi nhà 
bị sập và 50 ngôi nhà khác bị xiêu vẹo tốc mái... Tổng thiệt hại 

do cơn lũ gây ra dự kiến lên đến trên 300 tỷ đồng, trong đó địa 
phương bị nặng nhất là Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế...  

Đúng 10g30 sáng 29/11, cầu hàng không đã được thiết lập 
để chuyển hàng cứu trợ đến cho 200 hộ đồng bào dân tộc Cor 
tại huyện miền núi Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi). Cũng theo Văn 
phòng Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tại miền 
Trung, đến nay các địa phương đã tiến hành công tác di dời 
trên 11.300 hộ cư dân ra khỏi vùng sạt lở, trong đó nhiều nhất 
là Quảng Trị 8.200 hộ dân, kế đến là Thừa Thiên - Huế 2.190 
hộ dân.  

Số nhà bị ngập trong nước lũ tính đến chiều 28/11 là 
20.700 hộ dân, trong đó Quảng Trị lên đến 20.000 hộ dân. 
Theo thống kê có đến 13 cầu cống bị trôi tập trung ở hai tỉnh 
Quảng Nam và Quảng Ngãi. Ngoài ra có trên 253 đập tạm bị 
cuốn trôi tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi làm nhấn chìm 
856 hecta diện tích nuôi trồng thủy hải sản. Theo ước tính ban 
đầu, cơn lũ lụt kéo dài từ ngày 17 đến 29/11 đã làm thiệt hại ở 
các tỉnh miền Trung lên đến 205 tỷ đồng, trong đó nặng nhất là 
Thừa Thiên-Huế thiệt hại chiếm khoảng 107 tỷ đồng, kế đến là 
Quảng Trị 50 tỷ đồng, Quảng Ngãi 30 tỷ đồng.  
 

 � Hà Nội: Hàng trăm người dân tấn công công an tại 
lễ khởi công sân golf Đông Anh 
 

HÀ NỘI 13-12 - Hàng trăm người dân ở xã Kim Nỗ, huyện 
Ðông Anh, ngoại thành Hà Nội, đã đồng loạt dùng gạch đá và 
cả bom xăng tấn công lực lượng công an tại buổi lễ khởi công 
xây dựng khu giải trí và sân golf tại địa phương này vào sáng 
sớm Thứ Hai ngày 13 Tháng Mười Hai năm 2004. 

Nguyên nhân chính của vụ đụng độ này là việc nhà cầm 
quyền thành phố cướp đất của họ hoặc đền bù với giá rẻ mạt 
để lấy đất xây dựng sân golf và khu giải trí. 

Vụ mâu thuẫn này không chỉ xảy ra mới đây mà nó âm ỉ từ 
năm 1996. Ðây là vụ mà người dân Kim Nỗ, ngôi làng nằm 
cách trung tâm Hà Nội 20 cây số, chống lại chủ trương sai trái 
của nhà cầm quyền một cách quyết liệt nhất từ trước đến nay. 
Cần nhắc lại, làng Kim Nỗ đã từng xảy ra nhiều cuộc biểu tình 
của dân chúng khi nhà cầm quyền quyết định tịch thu đất của 
dân làng để cấp cho công ty Daewoo của Nam Hàn xây sân 
golf. 

Chỉ bằng gạch đá, gậy gộc và cả bom xăng dân làng Kim 
Nỗ đã làm chùn bước hàng trăm cảnh sát cơ động có mang lá 
chắn chống bạo động. Ðã có đổ máu trong vụ đụng độ khi có 
rất nhiều công an bị thương. Lễ khởi công đã phải tạm dừng 
trước sự tấn công quá mạnh mẽ của những người dân địa 
phương... 

Thế nhưng với giá đền bù rẻ mạt, người dân Thọ Ða, Kim 
Nỗ, Ðông Anh vẫn không chịu, đồng thời đã đưa ra nhiều đòi 
hỏi khác như tăng tiền đền bù thêm, hỗ trợ tiền đất đai... Ðặc 
biệt, các hộ dân còn yêu cầu chủ đầu tư (Công Ty NOBLE) 
phải chi trả 70% tiền lương thất nghiệp cho con em địa phương 
do trước đây, chủ đầu tư cũ là Công Ty DEAHA đã cam kết sẽ 
tiếp nhận mỗi hộ dân bàn giao đất trước thời hạn 1 người vào 
làm việc khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động với mức 
lương 400.000 đồng/ tháng/ người... 

Tất cả những đòi hỏi chính đáng của người dân không 
được chấp thuận và đó là nguyên do vì sao hàng trăm người 
dân Kim Nỗ đã tổ chức biểu tình, tấn công công an khi lực 
lượng này đến đàn áp họ vào sáng 13 Tháng Mười Hai vừa 
qua. 
 

� Human Rights Watch Tố Cáo CSVN Bắt Giữ Và Tra 
Tấn Người Thượng 

 
(Hà Nội - VNN) Cùng lúc hai hãng thông tấn AFP và 

Reuters hôm Thứ Hai 10/1/05 cho hay tổ chức Human Rights 
Watch tranh đấu cho nhân quyền tố cáo nhà nước CSVN đã 
bắt giữ tập thể, ngược đãi và tra tấn những người sắc dân thiểu 
số theo Cơ Đốc Giáo trên vùng Tây Nguyên trong dịp Lễ Giáng 
Sinh vừa qua.  

Trong một thông cáo được phổ biến hôm Chủ Nhật, ông 
Brad Adams, Trưởng văn phòng khu vực Á Châu của tổ chức 
tranh đấu cho nhân quyền này cho biết là, tình hình trên vùng 
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Tây Nguyên tương đối yên tĩnh trong dịp Giáng Sinh vừa qua vì 
hàng trăm người Thượng đã bị chính quyền bắt giữ trong các 
trại giam cầm của cảnh sát.  

Trong những ngày qua, báo chí nhà nước CSVN loan tin là 
7 lãnh tụ người Thượng đã bị bắt giữ trên vùng Tây Nguyên về 
tội âm mưu thực hiện một cuộc biểu tình trong đêm Giáng Sinh 
tại thành phố Pleiku thuộc tỉnh Gia Rai.  

Theo Human Rights 
Watch, đa số những 
người Thượng bị bắt là 
những người cầm đầu 
các Giáo hội Cơ Đốc 
Giáo dự trù tổ chức 
những buổi tụ họp trong 
đêm Giáng Sinh tại các 
thôn xã trong khu vực. 
Human Rights Watch 
nói rằng, những người 
này bị bắt vì bị nghi 
cầm đầu những vụ 
phản kháng hoặc đã 
tiếp xúc với những tổ 

chức có cơ sở tại Hoa Kỳ lâu nay vẫn hậu thuẫn cho họ.  
Human Rights Watch cho hay, chỉ riêng tại tỉnh Gia Rai, 

trong thời gian từ ngày 12 tới ngày 24 tháng 12 vừa rồi, cảnh 
sát đã bắt giữ tới 129 người. Trong số những người bị bắt còn 
có cả vợ con của những người đã bỏ chạy đi tỵ nạn bên Cam 
Bốt.  

Trong bản phúc trình mới được phổ biến, Human Rights 
Watch còn trích dẫn lời một người Thượng trong tỉnh Dak Nong 
bị bắt hồi tháng Tư năm 2004 kể lại là, trong thời gian bị giam 
giữ, ông đã bị cảnh sát tra tấn, đòi ông kê khai tên những 
người tích cực tranh đấu khác.  

Tưởng cũng nên nhắc lại là tháng Tư năm ngoái, hàng 
ngàn người Thượng đã biểu tình đòi quyền sở hữu ruộng đất 
và tự do tôn giáo. Nhà nước CSVN đã dẹp tắt cuộc biểu tình 
này, nhưng chối bỏ là không hề dùng tới vũ lực. Kể từ các vụ 
phản kháng hồi tháng 2 năm 2001, hơn 1000 người Thượng đã 
bỏ chạy sang tị nạn bên Cam Bốt.  

Bản phúc trình của Human Rights Watch còn chỉ trích quyết 
định hôm mùng 1 tháng Giêng của Cam Bốt trong việc tăng 
cường vùng biên giới phía đông bắc để ngăn không cho người 
Thượng tìm nơi nương thân trong lãnh thổ Cam Bốt.  

Hiện nay Cao ủy Tỵ nạn đang quản lý khoảng 700 người 
Thượng tỵ nạn tại tỉnh Ratanakiri sát biên giới Việt Nam. Một 
thành viên tổ chức nhân quyền Adhoc của xứ Chùa Tháp là 
ông Pen Bunna cho hay từ Giáng sinh 2004 đến nay, đã có 
khoảng 50 người Thượng đào thoát khỏi Việt Nam, sang Cam 
Bốt.  
 

� Tàu Trung Quốc tấn công giết hại ngư dân Việt 
Nam: 

 
Trong khi đánh cá hợp pháp ở ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, các 

ngư dân Việt Nam đã bị tàu nước ngoài nổ súng tấn công, bắn 
chết 9 người, làm bị thương nhiều người khác và bắt giữ 8 
người. Sự việc xảy ra vào ngày 8/1/2005. 

Theo xác minh ban đầu, tàu nước ngoài là của Trung Quốc. 
Thuyền viên Phạm Văn Quân chỉ các vết đạn trên vỏ chiếc tàu 
thoát nạn trở về và cho biết, 1 người trên tàu của anh bị bắn 
chết và 5 người khác bị trọng thương. Còn 1 chiếc tàu khác bị 
tấn công nghiêm trọng hơn, trên tàu có 8 người bị giết hại, 8 
người bị bắt (trong đó có 2 người bị thương). Cả người và tàu 
đều bị phía Trung Quốc chiếm giữ. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho biết: "Chúng 
tôi coi việc tàu Trung Quốc bắn chết 9 ngư dân Việt Nam và 
làm bị thương nhiều người khác, gây thiệt hại đến tài sản và 
ngư cụ của ngư dân Việt Nam là nghiêm trọng.  

Việt Nam đã yêu cầu phía Trung Quốc có các biện pháp 
tích cực nhằm ngăn chặn và chấm dứt ngay những hành động 
sai trái trên, cho điều tra và xử lý nghiêm những kẻ bắn chết 
người".  

Nhiều  tổ chức, hội đoàn VN trên thế giới đã biểu tình trước 
các tòa đai sứ Trung Quốc để phản đối chính sách tàn bạo cua 
Trung Cộng. 
 

� 500 Dân Biểu Tình, Đốt Trụ Sở Ủy Ban, Đòi Đất 
      

 HANOI -- Những người biểu tình đã nổi lửa đốt một cơ 
quan chính phủ và tấn công tư thất của một viên chức địa 
phương tại Hà Tây, theo tin VOA hôm thứ năm. 

Những người biểu tình phản đối việc chiếm hữu đất đai tại 
Việt Nam đã nổi lửa đốt một cơ quan chính phủ và tấn công tư 
thất của một viên chức địa phương tại tỉnh Hà Tây. 

Tin của AFP đánh đi từ Hà Nội cho biết các phần tử cực 
đoan, hầu hết là người già và trẻ em, hôm thứ ba đã dùng hằng 
trăm lít xăng đốt văn phòng của Ủy ban Nhân dân xã Lai Yên. 

Kế đó, họ tấn công tư gia của Phó chủ tịch Ủy ban, gây 
thương tích cho một cán bộ y tế và một viên công an địa 
phương. 
Cảnh sát đã bắt giữ một số người cầm đầu cuộc biểu tình và 
đang điều tra thêm về vụ việc. 

Nhà chức trách và công an địa phương từ chối không bình 
luận về sự cố và con số người biểu tình không được đề cập 
đến. 

Cuộc biểu tình diễn ra sau khi có quyết định của nhà chức 
trách buộc dân địa phương phải rời khỏi đất của họ mà các nhà 
đầu tư đang tìm cách biến thành một khu công nghiệp. 

Mặt khác, đài RFA ghi nhận như sau. 
Người dân ở tỉnh Hà Tây thuộc miền Bắc Việt Nam đã nổi 

lửa đốt trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Xã, bắt nhốt các cán bộ Nhà 
Nước để tạo áp lực với chính quyền địa phương về việc bồi 
thường đất đai của họ bị trưng dụng để xây dựng khu chế xuất. 

Vụ việc xảy ra hôm thứ Ba vừa qua. Khoảng 500 người dân 
ở làng Lại Yên, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, đã tập trung phản 
đối việc bồi thường không thỏa đáng trên các mảnh đất của họ 
bị trưng dụng để xây khu kỹ nghệ cách thủ đô Hà Nội 30 
kilômét. 

Chuyện tranh cãi xảy ra sau khi 52 hộ dân có đất bị sung 
công lên tiếng đòi nhà nước phải bồi thường cho họ số tiền cao 
hơn. 

Theo nguồn tin chúng tôi thu thập được, 52 hộ dân này 
nằm trong số 192 hộ thuộc khu đất cần được giải tỏa, nhưng 
đến giờ họ chưa nhận đủ tiền bồi thường. 

Ông Nguyễn Xuân Lĩnh, Chủ tịch huyện Hoài Đức cho biết 
công an đã bắt giữ 17 người mà ông cho là đã chủ mưu vụ gây 
rối này. 

 

� WHO: Cúm Gà Ở VN Có Thể Sẽ Bùng Lớn, Giết 
Cả Triệu Dân 
 
SAIGON -- Tình hình cúm gà tại Việt Nam nguy ngập thêm, với 
số người chết tới 9 người, tính từ cuối tháng 12 năm ngoái. 

Vi khuẩn cúm gà tính chung đã giết 27 người tại VN và 12 
người tại Thái Lan trong năm ngoái, và các chuyên gia lo sợ đó 
là màn khởi đầu cho dịch cúm chết người toàn cầu. 

Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO cho hay, hoàn cảnh “có thể 
tương tự khúc dạo đầu dẫn tới trận dịch 1918,” lúc đó giết hơn 
48 triệu người. 

WHO nhận xét những trường hợp nhiễm bệnh cúm gia cầm 
mới đây tại Việt Nam rất có thể tạo điều kiện cho loại virút 
H5N1 có khả năng truyền nhiễm từ người này sang người khác. 

Nếu vi khuẩn H5N1 kết hợp với vi khuẩn cúm người, thì sẽ 
sinh ra chủng loại có thể quét sạch một dân số dân chúng 
không chích ngừa, có thể giết nhiều triệu người toàn cầu. 

Hà Nội xác nhận rằng, 2 anh em trai đã nhiễm phải siêu vi 
cúm gia cầm, và một người đã chết. 

Như vậy, tính từ cuối tháng 12 năm ngoái, số nạn nhân 
thiệt mạng vì bệnh cúm gia cầm tại VN đã lên tới 9 người. 

Riêng tại Thái Lan, 12 người cũng đã vong mạng vì loại siêu 
vi này. 

WHO nói là vi khuẩn cúm gà bây giờ trở thành “khó hơn” và 
chứng cớ cho thấy đang lan rộng trên nhiều loài có vú, kể cả 
mèo� 
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Tin 
Th‰ Gi§i 

 

Phan  Ng†c 
 
 

� CuBa: Bài h†c nhân quyŠn. 
 Fidel Castro vØa trä t¿ do cho 7 nhà ÇÓi lÆp, n°i danh 

nhÃt là nhà thÖ, nhà báo Raul Rivero. Sau m¶t cu¶c Çàn áp 
d» d¶i 75 nhà ÇÃu tranh cho t¿ do dân chû, nhà Ç¶c tài có 
cº chÌ nÀy theo sáng ki‰n cûa Thû TÜ§ng Tây Ban Nha 
Rodriguez Zapatero. Liên Âu së n§i lÕng áp l¿c ngoåi giao 
ÇÓi v§i Cu Ba. 

ñây là m¶t tin vui không nh»ng cho nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c 
trä t¿ do mà còn cho nh»ng ngÜ©i Çang bÎ giam gi». NhÜng 
ngÜ©i ta cÛng nhÆn rõ gi§i hån cûa thái Ç¶ khi dùng cû cà-
rÓt, khi dùng cây gÆy cûa m¶t ch‰ Ç¶ chuyên Çàn áp. ñ¥c 
tính cûa ch‰ Ç¶ Ç¶c tài là khæng khæng; cûa ch‰ Ç¶ dân chû 
là không cÙng r¡n. Khi nÀy, dân chû ÇÜa ra nh»ng biŒn 
pháp trØng phåt thÜ©ng không dÅn Ç‰n k‰t quä cø th‹. Khi 
khác, dân chû ÇÜa tay ra b¡t tÕ vÈ h®p tác thân thiŒn, hy 
v†ng Ç¶c tài phóng thích m¶t sÓ nhân vÆt tiêu bi‹u. Qua trò 
chÖi nÀy, luôn luôn ngÜ©i ta thÃy Castro trä t¿ do cho m¶t 
nhân vÆt quan tr†ng. 

NhÜng Çó là m¶t cu¶c m¥c cä trÖ trën vŠ t¿ do. La 
Havane không phäi tìm cách thÕa mãn Madrid, trái låi, âm 
mÜu Ç¥t Liên Âu trÜ§c s¿ y‰u hèn cûa mình: 25 nÜ§c Âu 
Châu không có Çû khä næng duy trì m¶t ÇÜ©ng lÓi cÙng r¡n 
trÜ§c các vø chà Çåp nhân quyŠn ª Cu Ba. VŠ Çi‹m nÀy, 
nhà Ç¶c tài Castro Çã h†c ÇÜ®c bài h†c Trung QuÓc, ViŒt 
Nam, Mi‰n ñiŒn. Liên Âu vÅn tÕ ra suy y‰u khi ÇÜa ra chi‰n 
thuÆt gây áp l¿c ngoåi giao. Các ch‰ Ç¶ Ç¶c tài TQ,VN, Mñ 
trä t¿ do nhÕ gi†t cho m¶t sÓ nhà ÇÓi lÆp sau s¿ can thiŒp 
kín Çáo cûa chính phû nÀy ho¥c chính phû n†. NhÜng các 
ch‰ Ç¶ Ãy không bao gi© dËp các biŒn pháp Çàn áp. Các 
nhà ÇÓi lÆp thØa bi‰t ÇiŠu nÀy. 

N‰u muÓn ÇÜ®c tín nhiŒm trên phÜÖng diŒn nhân quyŠn, 
dân chû phäi có m¶t chi‰n lÜ®c chung ch¥t chë hÖn, nhÃt là 
không bÃt nhÃt. 

 
 � PHÁP: Nguy hi‹m cûa m¶t thông ÇiŒp nÜ§c Çôi 
Hai kš giä Pháp Christian Chesnot và Georges 

Malbrunot bÎ quân Ç¶i HÒi giáo Irak b¡t cóc và ÇÜ®c trä t¿ do 
sau hÖn 4 tháng bÎ giam cÀm. Chính gi§i Pháp thª phào nhË 
nhõm. Qua vø nÀy, chính quyŠn Pháp diÍn m¶t vª kÎch v§i 
nhiŠu tình ti‰t khá phÙc tåp nhÜ m¶t m§ bòng bong.  

Các vø b¡t con tin thÜ©ng Çòi hÕi m¶t cách giäi quy‰t kín 
Çáo. Nhà cÀm quyŠn chính thÙc lên án, rÒi sau Çó hành 
Ç¶ng v§i m¶t th‹ thÙc là gi» yên l¥ng. NhÜng s¿ phän Ùng 
trÜ§c vø b¡t cóc b¡t ÇÀu b¢ng m¶t s¿ Òn ào t› nhÜ Pháp- 
chính quyŠn, Çäng phái, Çåi diŒn tôn giáo muÓn tung ra m¶t 
thông ÇiŒp hai nghïa hÜ§ng vŠ kÈ b¡t cóc. 

TrÜ§c nhÃt là nhiŒt tình Çoàn k‰t quÓc gia khi nhóm b¡t 
cóc Çòi hÕi Pháp phäi hûy bÕ Çåo luÆt cÃm h†c sinh HÒi 

giáo Ç¶i khæn khi Ç‰n trÜ©ng. NŠn ngoåi giao Pháp huy 
Ç¶ng l¿c lÜ®ng. T°ng trÜªng Ngoåi giao Michel Barnier Çi du 
thuy‰t ª Trung ñông, công dân HÒi giáo Pháp Çoàn k‰t 
chÓng låi yêu sách cûa kÈ b¡t cóc. 

NhÜng Pháp b¡n ra m¶t thông ÇiŒp nguy hi‹m: làm cho 
ngÜ©i ta tin r¢ng kÈ b¡t cóc lÀm møc tiêu khi h† tÃn công 2 
kš giä Pháp, vì h† là dân Pháp và Pháp Çã chÓng MÏ can 
thiŒp vÛ trang ª Irak. Nói cách khác, vø b¡t cóc là m¶t s¿ 
hi‹u lÀm ho¥c m¶t lÀm lÅn. T› nhÜ có th‹ có nh»ng vø b¡t 
cóc chính Çáng và không chính Çáng, có nh»ng con tin tÓt 
và nh»ng con tin xÃu. Trong khi khá nhiŠu con tin bÎ ch¥t 
ÇÀu tåi Irak, loåi luÆn chÙng nÀy rÃt Çáng nghi ng©. 

Khi vø khûng hoäng mª màn, n‰u ngoåi giao Pháp Çã ve 
vãn loåi lš luÆn nÀy và ngÜ©i ta không nghe chính quyŠn 
Pháp cÜÖng quy‰t k‰t án các vø b¡t cóc. NhÜng sau Çó, nŠn 
ngoåi giao Pháp lÃy låi thæng b¢ng, Pháp không trª thành 
con tin cûa kÈ b¡t cóc. 

  
 � LIÊN ÂU: Th° Nhï Kÿ là m¶t nÜ§c Âu Châu. 
25 nguyên thû quÓc gia ÇŠu ÇÒng š së thäo luÆn v§i 

Ankara vŠ s¿ gia nhÆp Liên Âu cûa Th° Nhï Kÿ. Cu¶c 
thÜÖng lÜ®ng së kéo dài (10-15 næm), së khó khæn vì Th° 
không phäi là m¶t Ùng cº viên nhÜ nh»ng Ùng cº viên khác. 
V§i tÀm vóc, tiŠm næng và y‰u Çi‹m kinh t‰, Th° là m¶t thº 
thách l§n lao cho tòa nhà c¶ng ÇÒng. V§i 72 triŒu dân, nÜ§c 
nghèo và nông nghiŒp nÀy së gây khó khæn hÖn 10 nÜ§c 
vØa m§i gia nhÆp Liên Âu. Th° là quä bom n° chÆm v§i 3 
ngòi n°: 

1) MÓi nghi ng© cûa công dân: TrØ dân Tây Ban Nha 
(65% thuÆn), dân Ý (49% thuÆn) và dân Anh (40% thuÆn) 
dÜ luÆn quÀn chúng Âu Châu Çi ngÜ®c lÓi Çi cûa các nhà 
lãnh Çåo: 67% dân Pháp, 55% dân ñÙc xem Th° nhÜ m¶t 
vÃn ÇŠ. VŠ nh»ng giá trÎ m¶t cách gián ti‰p g®i lên khía 
cånh tôn giáo và Ço lÜ©ng mÓi tÜÖng h®p gi»a HÒi giáo và 
m¶t Âu Châu Do thái, CÖ ÇÓc, cu¶c thæm dò dÜ luÆn cho 
bi‰t dân Tây Âu chÓng HÒi giáo v§i Çi‹m cao ª Thøy ñi‹n 
(72%) và Hòa Lan (72%). 

 
2) Giá phäi trä: N‰u Th° trª thành h¶i viên Liên Âu, Th° 

së thu vŠ tØ 16,5 Ç‰n 27,5 t› Euro m‡i næm k‹ tØ næm 2025. 
M¶t Ü§c tính không ch¡c ch¡n nhÜng là m¶t bài toán Çau 
ÇÀu bªi các nÜ§c h¶i viên tØ chÓi gia tæng ngân sách c¶ng 
ÇÒng (gi§i hån trong 1% t°ng sän lÜ®ng n¶i ÇÎa cûa Liên Âu) 
trong khi các h¶i viên m§i së hÜªng chính sách viŒn tr® cûa 
Liên hiŒp, tØng giúp Ç« Ái Nhï Lan, Hy Låp, Tây Ban Nha 
hiŒn Çåi hóa hå tÀng ki‰n thi‰t. 

Thi‰u k‰ hoåch: Cu¶c tranh luÆn n§i r¶ng- Çào sâu vØa 
chÃm dÙt v§i chi‰n th¡ng cûa s¿ n§i r¶ng. M¶t vùng hòa 
bình, t¿ do giao thÜÖng vØa ra Ç©i nhÜng cÛng là m¶t tÆp 
h®p các dân t¶c không Çoàn k‰t. Cho nên bài toán k‰ hoåch 
thích h®p cho bän chÃt cûa Âu Châu vÅn còn nguyên vËn. 
Sau Th°, biên gi§i cûa Liên Âu n¢m ª Çâu, tåi Ukraine? TØ 
Çây, Liên Âu së không thâu nhÆn h¶i viên m§i? 

 
� NGA:  Bàn tay ÇiŒn CÄm Linh trong vø Youkos 
Chính quyŠn mang công ty dÀu hÕa Youkos ra bán ÇÃu 

giá. Cu¶c ÇÃu giá kéo dài vÕn vËn m¶t vài phút. V§i 9,37 t› 
Çô-la, công ty vô danh Baikal Finansgroup Çã chi‰m lÃy hòn 
ng†c nŠn kÏ nghŒ dÀu hÕa cûa nhà kinh tài Mikhail 
Khodorkovski thÃt sûng Çang bÎ giam. 

Các nhà quan sát h‰t sÙc ngåc nhiên, công ty quÓc 
doanh Gazprom xem nhÜ cÀm ch¡c Youkos trong tay, có 
nhiŒm vø thanh toán Youkos và sáng lÆp m¶t công ty dÀu 
hÕa quÓc doanh kh°ng lÒ. NhÜng trÜ§c Çó vài ngày, theo 
ÇÖn thÜa cûa Youkos, tòa án Houston MÏ ra lŒnh Çình hoãn 
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cu¶c bán ÇÃu giá. N‰u trái lŒnh, Gazprom có th‹ bÎ tÎch biên 
c° phÀn ª nÜ§c ngoài. Do Çó, ÇiŒn CÄm Linh tr¿c ti‰p xen 
vào. 7 t› Çô-la tØ Çâu Ç‰n? Ai ÇÙng sau lÜng Baikal 
Finansgroup? Công ty vô danh nÀy Ç¥t trø sª tåi m¶t cºa 
hàng th¿c phÄm ª thành phÓ Tver cách Måc TÜ Khoa 200 
km. 

 Vø Youkos là m¶t vø lÜ©ng gåt. Các nhà lãnh Çåo Tây 
phÜÖng và m¶t vài thû lãnh quÓc gia tØng ng®i khen Nga là 
nÜ§c dân chû hàng ÇÀu, nay Çang ÇÙng trÜ§c nh»ng 
phÜÖng pháp phi dân chû và chuyên ch‰ trên lãnh v¿c kinh 
t‰. Sa hoàng Nga th©i nay khinh thÜ©ng quyŠn sª h»u cÛng 
nhÜ nhân quyŠn. Lúc ÇÀu, ngÜ©i ta có th‹ thông hi‹u: 
Youkos thu¶c vŠ nh»ng vø tÜ sän hóa tØng gây tai ti‰ng 
nhÜng mang Ç‰n vô sÓ l®i l¶c cho m¶t vài ÇÀu sÕ kinh tài 
dÜ§i triŠu Çåi Eltsine. M. Khodorkovski bÕ ra 350 triŒu Çô-la 
Ç‹ thu vŠ công ty Youkos gÒm nhiŠu gi‰ng dÀu quan tr†ng 
cûa quÓc gia. 

V§i s¿ tán ÇÒng cûa dân Nga, vì Poutine xét låi nh»ng vø 
kinh tài bÃt h®p pháp trÜ§c kia. Ông ra lŒnh b¡t giam M. 
Khodorkovski ngoài t¶i lÆn thu‰ còn mang t¶i tài tr® phe ÇÓi 
lÆp. Ti‰p theo là cu¶c chåy Çua nÜ§c rút nh¢m tái quÓc h»u 
hóa ÇÎa håt dÀu hÕa, m¶t nguyên liŒu chi‰n lÜ®c. NhÜng 
phÜÖng pháp áp døng Çang ÇÄy tÜ bän Nga vào bóng tÓi. 
Ch‰ Ç¶ Poutine âm mÜu Ç¥t quyŠn l¿c kinh t‰ và tÜ bän 
ngoåi quÓc vào khuôn phép cûa ÇiŒn CÄm Linh. NhÜng 
không th‹ hÒi phøc nŠn kinh t‰ b¢ng sÙc månh sÖ khai và 
khinh thÜ©ng luÆt pháp. 

MÃt Ukraine, Ç‰ quÓc Nga không còn là Ç‰ quÓc 
M¶t trong nh»ng cu¶c tranh luÆn gay go gi»a Nga và 

Liên Âu là cu¶c tranh luÆn liên quan Ç‰n thái Ç¶ cûa Liên 
hiŒp ÇÓi v§i c¿u thu¶c ÇÎa Liên Xô nhÜng bây gi© chÜa gia 
nhÆp Liên hiŒp. Trái v§i 3 nÜ§c Balte, Ukraine là m¶t trong 
nh»ng nÜ§c nêu trên. Và ÇÓi v§i nh»ng nÜ§c nÀy. Liên Âu 
toan tính së th¿c thi chính sách g†i là liên hŒ hàng xóm theo 
Çó các nÜ§c Ãy së hÜªng các quyŠn l®i nhÜ nh»ng nÜ§c m§i 
gia nhÆp. 

Tuy chính sách liên hŒ hàng xóm chÜa ÇÜ®c thông qua, 
nhÜng Liên Âu t¿ cho mình có quyŠn lo ngåi vŠ vø bÀu cº 
T°ng ThÓng  Ukraine vØa qua. −ng cº viên tay sai Nga 
tuyên bÓ Ç¡c cº; Ùng cº viên ÇÓi lÆp huy Ç¶ng l¿c lÜ®ng tÓ 
cáo bÀu cº quy mô gian lÆn (cuÓi cùng Ùng cº viên ÇÓi lÆp 
thân Tây phÜÖng Ç¡c cº sau cu¶c ÇÀu phi‰u lÀn 3). Chi‰n 
trÆn bÀu cº T°ng ThÓng Ukraine chÙng tÕ s¿ tranh giành 
änh hÜªng gi»a Nga và Liên Âu Çang diÍn ti‰n tåi ch‡. 
MuÓn bi‰t tåi sao Måc TÜ Khoa luôn xem Ukraine là m¶t 
khu v¿c riêng biŒt cûa Nga, tåi sao mÃt Ukraine, Nga không 
còn là Ç‰ quÓc, có lë nên ngÜ®c dòng lÎch sº. 

Ngày 7-8-1991, 3 nhân vÆt h†p m¥t tåi Minsk Båch Nga. 
T°ng ThÓng Nga Boris Eltsine v§i 2 ÇÒng liêu Båch Nga 
Stanislav Chouchkievietch và Ukraine Leonid Kravtchouk 
ÇŠu ÇÒng š vŠ m¶t Çi‹m: Liên Xô phäi chÃm dÙt. H† tuyên 
bÓ nhÜ th‰ Ç‹ thành lÆp c¶ng ÇÒng các quÓc gia Ç¶c lÆp, 
m¶t cách tuyên bÓ 3 nÜ§c Ç¶c lÆp.  

ñÓi v§i Måc TÜ Khoa, chia cách v§i Ukraine là m¶t hy 
sinh to l§n. NhÜng ÇÓi v§i Eltsine, quyŠn hành có giá phäi 
trä. ñÓi v§i ông, Çó là m¶t phÜÖng pháp thanh toán Liên 
bang Sô Vi‰t, nhÜ vÆy cÜÖng vÎ cûa ÇÓi thû Mikhail 
Gorbatchev trª thành cÜÖng vÎ cûa m¶t T°ng ThÓng không 
có quÓc gia, Ông nÀy phäi tØ chÙc. Tuy nhiên, ÇÓi v§i dân 
Nga, Ukraine Ç¶c lÆp là m¶t ÇiŠu não lòng vì lš do kinh t‰ và 
chi‰n lÜ®c. 

Theo truyŠn thuy‰t Nga, Kiev là cái nôi cûa Nga. Và ª 
bÃt cÙ th©i Çåi nào, Ukraine cÛng là v¿a lúa cûa Ç‰ quÓc, là 
tiŠn ÇÒn cûa Ç‰ quÓc trÜ§c khÓi Tây phÜÖng, là cºa bi‹n cûa 

Nga Ç‰n ñåi Tây DÜÖng (Nga l§n gÃp Çôi MÏ, nhÜng tÃt cä 
häi cäng Nga Çóng bæng 6 tháng/næm). 

TØ lâu, vÜÖng quÓc Kiev là trung tâm tôn giáo, væn hóa 
cûa Nga cho Ç‰n khi Mông C° san b¢ng nó vào th‰ k› XIII. 
Và cho Ç‰n næm 1917, Ukraine trôi n°i gi»a các cÜ©ng quÓc 
ÇÎa phÜÖng Áo, Hung, Nga và Ba Lan. Cu¶c cách mång 
tháng 10 cho phép Ukraine Ç¶c lÆp. NhÜng Lenine Çàn áp 
m†i mÜu toan Ç¶c lÆp cûa các dân t¶c. Måc TÜ Khoa t° 
chÙc nån Çói ª thôn quê Ukraine. Các nhà trí thÙc bÎ gi‰t håi 
ho¥c tù Çày (6-8 triŒu nån nhân) cho nên không ai lÃy làm lå 
khi ñÙc ÇÜ®c Çón ti‰p nÒng nhiŒt næm 1942. 

NhÜng liŠn sau Çó, t¶i ác cûa ñÙc QuÓc Xã Çã gây nên 
cu¶c kháng chi‰n chÓng ngoåi xâm. NhiŠu cu¶c xung Ç¶t 
xäy ra gi»a quân ñÙc, quân Ukraine và du kích Liên Xô. 
Quân Ukraine cùng lúc chÓng quân ñÙc và Måc TÜ Khoa. 
CÛng nhÜ tåi Litlianie, quân du kích Ukraine ti‰p tøc Çánh 
phá cho Ç‰n thÆp niên 1950 trÜ§c khi bÎ HÒng quân và mÆt 
vø Liên Xô nghiŠn nát. S¿ Çàn áp các nhà chû trÜÖng Ç¶c 
lÆp kéo dài mãi Ç‰n lÍ Çæng quang cûa Gorbatchev. 

T°ng trÜªng QuÓc phòng Serguei Ivanov d¿a vào tiŠn lŒ 
Ukraine Ç‹ hÙa hËn së dËp tan kháng chi‰n Tchetchenie. 
M¶t cách xác nhÆn phÜÖng pháp Poutine cÛng nhÜ phÜÖng 
pháp Lenine. Trong ÇiŠu kiŒn nÀy, không ai ngåc nhiên khi 
bi‰t dân Ukraine luôn tìm m†i cách thoát khÕi nanh vuÓt 
Liên Xô và Nga. 

  
 � CHI  LÊ: NgÜ©i có trách nhiŒm phäi chÎu trách 

nhiŒm 
LÀn ÇÀu tiên, kÈ gi‰t ngÜ©i triŒu phú không th‹ Än núp 

sau m¶t chÙng bŒnh tÜªng tÜ®ng. Tòa án tÓi cao Chi Lê Çã 
phê chuÄn viŒc xét xº nhà Ç¶c tài Agusto Pinochet cÀm 
quyŠn tØ 1973 Ç‰n 1998. Ông phäi trä l©i trÜ§c tòa vŠ vø 
30.000 ngÜ©i bÎ tra tÃn, hÖn 3.000 ngÜ©i ch‰t và mÃt tích. 
M¥t khác, ông còn dính líu Ç‰n chi‰n dÎch Condor, m¶t k‰ 
hoåch bí mÆt ÇiŠu h®p gi»a cÖ quan mÆt vø các nÜ§c ª phía 
Nam MÏ La Tinh (MÍ Tây CÖ, Guatemala, Perou, Bolivie, 
Chi Lê, Ba Tây, Paraguay, Á Cæn ñình, Uraguay) nh¢m triŒt 
hå các nhà ÇÓi lÆp vào nh»ng thÆp niên 1970. 

S¿ liên quan cûa Pinochet Ç‰n Condor là hÒi cuÓi cùng 
cûa m¶t câu chuyŒn pháp lš v§i nhiŠu ti‰ng vang. LuÆt sÜ 
biŒn h¶ d¿a vào sÙc khÕe cûa bÎ can 89 tu°i, Çã thành công 
änh hÜªng Ç‰n công lš. Tuy nhiên, lÀn nÀy hai y‰u tÓ gây 
bÃt l®i cho nhà Ç¶c tài: vø ti‰t l¶ trÜÖng møc hàng triŒu Çô-la 
cûa Pinochet tåi ngân hàng Riggs Hoa ThÎnh ñÓn (quän lš 
m¶t sÓ tiŠn l§n nhÜ th‰ Çòi hÕi m¶t b¶ óc nhanh nhËn) và vø 
phÕng vÃn nhà Ç¶c tài cûa m¶t Çài truyŠn hình Miami, qua 
Çó ông trä l©i các câu hÕi m¶t cách sáng suÓt. Cä hai y‰u tÓ 
nÀy Çánh båt lÆp luÆn cûa luÆt sÜ bào ch»a cho r¢ng 
Pinochet quá già y‰u không có Çû khä næng tinh thÀn Ç‹ ÇÓi 
phó vø tÓ tøng. 

  
� SOUDAN:  N¶i chi‰n chÃm dÙt 
Cu¶c xung Ç¶t dài nhÃt (21 næm) ª Phi Châu Çã chÃm 

dÙt tåi Nairubi Kenya v§i hiŒp Ü§c hòa bình ÇÜ®c ch‰ Ç¶ 
Soudan và quân Ç¶i giäi phóng nhân dân Soudan long tr†ng 
kš k‰t. TrÜ§c hàng nghìn ngÜ©i và 10 nguyên thû quÓc gia 
Phi Châu, bu°i lÍ ÇÜ®c t° chÙc v§i s¿ có m¥t cûa Ngoåi 
trÜªng MÏ Colin Powell. 

N¶i chi‰n gi»a miŠn Nam Thiên Chúa giáo và miŠn B¡c 
HÒi giáo   RÆp Çã gi‰t håi ít nhÃt 500.000 ngÜ©i kèm theo 4 
triŒu ngÜ©i di tän. Qua hiŒp Ü§c hòa bình, l®i th‰ nghiêng vŠ 
miŠn Nam. Các yêu sách cûa miŠn Nam ÇÜ®c thÕa mãn. 
Trong vòng 6 næm, miŠn Nam ÇÜ®c t¿ trÎ, sau Çó m¶t cu¶c 
trÜng cÀu dân š së quy‰t ÇÎnh tÜÖng lai: ThÓng nhÃt v§i 
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miŠn B¡c hay Ç¶c lÆp.  Trong lúc ch© Ç®i, John Garang thû 
lãnh nhóm n°i loån trª thành nhân vÆt sÓ 2 cûa ch‰ Ç¶. 

LuÆt HÒi giáo thÎnh hành ª miŠn B¡c, nhÜng không có 
hiŒu l¿c ª miŠn Nam. Ngoài ra, trên ÇÎa håt công c¶ng, 1/3 
ch‡ làm së dành cho miŠn Nam. M¶t ÇiŠu khoän quan tr†ng 
khác: HiŒp Ü§c quy ÇÎnh phân chia ngang b¢ng tài nguyên 
dÀu hÕa cho hai miŠn. 

Liên HiŒp QuÓc cÛng nhÜ MÏ ÇŠu mong muÓn HiŒp Ü§c 
hòa bình së là nŠn täng cho giäi pháp vŠ m¶t cu¶c xung Ç¶t 
khác hiŒn Çang ti‰p diÍn tåi Darfour miŠn Tây Soudan 
(70.000 ch‰t, 1,6 triŒu ngÜ©i di tän trong vòng 2 næm). 

  
� ñ�I TRUNG ñÔNG: Khó khæn lÃn áp hy v†ng 
Trung tâm cûa nh»ng nguy hi‹m trên th‰ gi§i CÆn và 

Trung ñông chÜa thành công th¿c hiŒn cu¶c cách mång t¿ 
do dân chû ÇÜ®c Hoa ThÎnh ñÓn h‰t lòng c° võ. GÀn 2 næm 
sau khi MÏ tung ra k‰ hoåch ñåi Trung ñông- m¶t vùng 
r¶ng l§n phÙc tåp tØ Maroc Ç‰n Pakistan và bao gÒm các 
nÜ§c   RÆp HÒi giáo-, chi‰n lÜ®c phøc vø t¿ do dân chû 
không mang låi k‰t quä mong muÓn. 

Tåi Irak, quân MÏ sa lÀy, k‰ hoåch tái thi‰t g¥p trª ngåi. 
ñÒng minh bÎ tÃn công, ám sát, phong trào du kích Ça dång 
hoành hành d» d¶i, dù cho nhiŠu lÀn chuÓc lÃy thäm båi. 
−ng cº viên "tº vì Çåo" không ng§t gia tæng. MÏ tìm chi‰n 
lÜ®c phá vòng vây b¢ng cách t° chÙc bÀu cº cuÓi tháng 
01.2005 v§i s¿ tham d¿ cûa nhiŠu Çäng phái. NhÜng chi‰n 
lÜ®c nÀy không Çáp Ùng tuyŒt ÇÓi s¿ toan tính cûa MÏ. Quá 
nhiŠu ngÜ©i ch‰t, quá nhiŠu mÜu sát, ám sát, d¶i bom, b¡t 
cóc. GÀn 2 næm sau cu¶c chinh phøc, tình trång mÃt an ninh 
càng kéo dài. Hoa ThÎnh ñÓn Çã yêu cÀu QuÓc H¶i chi thêm 
80 t› Çô-la cho Irak và tæng cÜ©ng thêm 20.000 quân, nâng 
quân sÓ Çoàn quân viÍn chinh lên Ç‰n 150.000. 

S¿ tÄy chay cu¶c bÀu cº cûa l¿c lÜ®ng Tôn giáo chính trÎ 
Sunnite không ÇÜ®c l¿c lÜ®ng Tôn giáo chính trÎ Chiite và 
thi‹u sÓ Kurde hÜªng Ùng. NhÜng l©i kêu g†i nÀy gây không 
ít lo ngåi cho chính gi§i. Cu¶c bÀu cº và chÜÖng trình dân 
chû ÇÜ®c Hoa ThÎnh ñÓn và Liên HiŒp QuÓc chÃp thuÆn có 
th‹ mÃt Çi m¶t phÀn nào tính chÃt chính Çáng. 

QuÓc h¶i sinh ra tØ thùng phi‰u có nhiŒm vø b° nhÆm 
m¶t chính phû chuy‹n ti‰p trong lúc ch© Ç®i cu¶c bÀu cº k‰ 
ti‰p (12-05). QuÓc h¶i còn có tr†ng trách soån thäo Hi‰n 
pháp Liên bang nh¢m thÕa mãn yêu cÀu cûa nhóm Kurde. 
Do Çó, Irak phäi ÇÜÖng ÇÀu v§i nh»ng bài toán m§i: Dân 
Kurde muÓn mang vùng Kirkouk giàu dÀu hÕa vŠ vùng t¿ trÎ, 
ÇiŠu mà nhóm Sunnite cÛng nhÜ Chiite không bao gi© chÃp 
nhÆn. Có th‹ có nh»ng vø xích mích, nh»ng va chåm và 
không th‹ loåi trØ s¿ phân chia lãnh th° (mà các nÜ§c k‰ 
cÆn bác bÕ) ho¥c n¶i chi‰n. 

M¶t khúc quanh lÎch sº tåi Do Thái-Palestine? LÀn ÇÀu 
tiên k‹ tØ 8 næm nay, Palestine t° chÙc bÀu cº chÌ ÇÎnh Chû 
tÎch chính quyŠn Palestine. M¶t cu¶c bÀu cº t¿ do. 
Mahmoud th¡ng cº. ñÓi thû cûa ông Moustapha Barghouti 
Çåt 20% sÓ phi‰u. T° chÙc HÒi giáo c¿c Çoan Hamas Ço 
ván. Dân Palestine nhÃt là gi§i trÈ bÀu Abbas vì muÓn 
hÜªng hòa bình hÖn t¿ sát. 

Ariel Sharon và G W Bush ch© Ç®i rÃt nhiŠu nÖi tân Chû 
tÎch Palestine, ÇiŠu g†i là ôn hòa và th¿c tiÍn, có nghïa là 
không yêu sách quá Çáng và cÙng r¡n chÓng khûng bÓ. Khi 
vÆn Ç¶ng bÀu cº  Abbas tuyên bÓ së nói chuyŒn trª låi v§i 
Do Thái và muÓn chÃm dÙt phong trào kháng chi‰n vÛ trang 
Antifada. ñiŠu nÀy có th‹ dÅn Ç‰n m¶t cu¶c khûng hoäng 
gi»a xã h¶i Palestine. 

N‰u Abbas không thành công Ç¥t Ç‹ m¶t quÓc gia pháp 
quyŠn, ông së mÃt cäm tình v§i Do Thái và MÏ. ñiŠu nÀy có 
th‹ änh hÜªng Ç‰n phía bên kia. Ví dø n‰u s¿ rút lui cûa Do 

Thái khÕi Gaza diÍn ti‰n dÜ§i hÕa tiÍn cûa Hamas, n‰u hÕa 
tiÍn vÅn ti‰p tøc rÖi xuÓng Do Thái sau khi Do Thái rút lui, 
thì s¿ thÜÖng lÜ®ng gi»a Çôi bên së b‰ t¡c. NgÜ®c låi, n‰u 
các cÓ g¡ng cûa Abbas nh¢m giäm b§t nh»ng hành Ç¶ng 
khûng bÓ mang låi k‰t quä nhÜng không ÇÜ®c Do Thái trä 
công (giäm b§t các chÓt quân s¿, thä tù binh, nâng Ç« kinh 
t‰, thì tình hình së phÙc tåp trÀm tr†ng hÖn. Tóm låi, m¶t tia 
sáng hy v†ng Çang le lói nhÜng còn y‰u §t. 

 
� IRAN:  Cu¶c chåy Çua chÓng bom nguyên tº 
Sau hÖn m¶t næm tranh chÃp và sau khi Iran chÃp nhÆn 

Çình chÌ cu¶c thí nghiŒm håt nhân, cÖ quan næng lÜ®ng håt 
nhân quÓc t‰ quy‰t ÇÎnh không trØng phåt Teheran, nh¢m 
tránh tác håi Ç‰n cu¶c thÜÖng lÜ®ng gi»a Âu Châu và Iran. 

Là ÇÒng minh cûa MÏ, vua Ba TÜ Çã ÇŠ ra chÜÖng trình 
nguyên tº mà không ai lo ngåi. Teheran Çã kš k‰t hiŒp Ü§c 
chÓng tæng sinh. Sau cu¶c cách mång HÒi giáo 1979, cÖ 
quan næng lÜ®ng quÓc t‰ ti‰p tøc ki‹m soát các thi‰t bÎ khai 
báo. NhÜng næm 2002, nhóm ngÜ©i ÇÓi lÆp lÜu vong ti‰t l¶ 
Iran vÅn lén lút xúc ti‰n chÜÖng trình sän xuÃt vÛ khí nguyên 
tº. Næm 2003, b¶ 3 Anh-Pháp-ñÙc kš k‰t v§i Iran m¶t thÕa 
Ü§c nh¢m giäi quy‰t vÃn ÇŠ. ThÕa Ü§c sa lÀy vì MÏ không 
nhiŒt tình ûng h¶. MÏ nghi ng© Iran Çánh du kích, kéo dài 
th©i gian. Teheran trÜ§c sau vÅn xem MÏ là kÈ ÇÓi thoåi duy 
nhÃt. ThÆt s¿, b¶ 3 Anh-Pháp-ñÙc tåo ra r¡c rÓi hÖn là giäi 
quy‰t r¡c rÓi. 

ChÜÖng trình nguyên tº Iran là cÖn Çau ÇÀu cho quÓc t‰ 
và trÜ§c bài toán nÀy, ngÜ©i ta Ç¥t ra 3 giäi thuy‰t. 

-Nhóm ngÜ©i låc quan tin tÜªng Iran. Iran Çã che giÃu 
trong vòng 10 næm tÃt cä chÜÖng trình nguyên tº vì Teheran 
bÎ cô lÆp trên trÜ©ng quÓc t‰. NhÜng cuÓi cùng, m†i viŒc ÇŠu 
Çâu ra ÇÃy. 

-M¶t sÓ ngÜ©i khác nhÆn ÇÎnh cùng lúc tham d¿ trò chÖi 
thÜÖng lÜ®ng, Iran cÜÖng quy‰t giành cho mình khä næng 
ch‰ tåo vÛ khí nguyên tº trong vòng 2 næm n‰u cu¶c thÜÖng 
lÜ®ng v§i Âu Châu và MÏ qua Âu Châu bÎ b‰ t¡c. 

-SÓ ngÜ©i bi quan e ngåi Iran có th‹ rút khÕi HiŒp Ü§c 
chÓng tæng sinh håt nhân và Iran së xúc ti‰n gÃp viŒc sän 
xuÃt bom nguyên tº. Giä thuy‰t nÀy Çang th¡ng th‰ tåi Hoa 
ThÎnh ñÓn. Theo quan Çi‹m MÏ, Iran Çang tính s° tiŠm l¿c 
kinh t‰, quân s¿ và xem vai trò chi‰n lÜ®c cûa mình ª Trung 
ñông là m¶t l®i th‰ nên khai thác. ñiŠu nÀy së giäm thi‹u 
cu¶c náo Ç¶ng sau khi Iran quy‰t ÇÎnh th¿c hiŒn cu¶c phiêu 
lÜu. 

TØ 2 næm nay, chính quyŠn Bush Çã nghiên cÙu nhiŠu 
sÖ ÇÒ giäi quy‰t bài toán håt nhân Iran. Nên thay Ç°i ch‰ Ç¶ 
Teheran chuy‹n Ç‰n m¶t hŒ thÓng thân thiŒn v§i Tây 
PhÜÖng? Nên tÆp trung vào bài toán chÓng tæng sinh 
nguyên tº? D¶i bom? TuÀn báo The New Yorker vØa tÜ©ng 
thuÆt l©i nói cûa m¶t c¿u nhân viên CIA cho r¢ng MÏ Çang 
dò nh»ng møc tiêu tåi Iran v§i s¿ giúp Ç« cûa Do Thái và 
Pakistan nh¢m phát Ç¶ng "chi‰n dÎch s¡p Ç‰n". Tình hình 
khá r¡c rÓi vì TT Bush tuyên bÓ: Hy v†ng giäi quy‰t bài toán 
b¢ng ngoåi giao, nhÜng ông "không bao gi© loåi bÕ m¶t l¿a 
ch†n nào". Ngoåi trÜªng Rice cÛng có thái Ç¶ nhÜ nhau: MÏ 
có th‹ chÃp nhÆn HiŒp Ü§c gi»a Liên Âu và Iran, nhÜng nên 
tÕ ra cÙng r¡n v§i Iran. M¶t trong nh»ng "tiŠn ÇÒn cûa 
chuyên ch‰". NhÜng d¶i bom së khó khæn vì các cÖ sª 
nguyên tº n¢m räi rác sâu dÜ§i lòng ÇÃt. HÖn n»a d¶i bom 
së thúc ÇÄy Iran gây thêm bÃt °n tåi Irak låi chÖi ván bài 
khûng bÓ quÓc t‰. Nên ch†n con ÇÜ©ng cuÓi cùng: Tæng cái 
l®i cho Iran ÇÒng th©i tæng cái giá phäi trä nên Iran ch†n con 
ÇÜ©ng xÃu? 

 
� TRUNG QU–C: NhÆt tranh chÃp ª ñông häi 
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Vø tiŠm thûy Çïnh nguyên tº Trung QuÓc xâm nhÆp lãnh 
häi NhÆt cho thÃy rõ s¿ cæng th£ng gi»a hai cÜ©ng quÓc Á 
Châu ª ñông häi. Dù 2 chính phû tÕ vÈ hòa hoãn, s¿ viŒc 
chÙng tÕ tÀm quan tr†ng chi‰n lÜ®c cûa bi‹n ñông vŠ m¥t 
quân s¿ cÛng nhÜ kinh t‰ v§i nhiŠu gi‰ng dÀu dÜ§i Çáy bi‹n. 
Vø r¡c rÓi xäy ra ngoài khÖi Çäo Miyako thu¶c quÀn Çäo 
Okinawa. Vø xâm nhÆp nÀy là m¶t trong nh»ng r¡c rÓi trÀm 
tr†ng gi»a häi quân NhÆt-TQ. K‹ tØ ÇÀu næm 2003, khoäng 
30 tàu Trung QuÓc lai vãng Ç‰n lãnh häi NhÆt ho¥c vùng 
kinh t‰ Ç¥c biŒt cûa NhÆt, Trung QuÓc phäi lÜu Ç‰n Çây vì 
nhiŠu lš do. 

Bi‹n ñông có m¶t tÀm quan tr†ng Ç¥c biŒt cho B¡c Kinh. 
N‰u có m¶t cu¶c xung Ç¶t v§i ñài Loan, Trung QuÓc së 
giàn tiŠm thûy Çïnh tåi ñông häi nh¢m ngæn cän hàng không 
mÅu håm và viŒn quân MÏ tØ NhÆt Ç‰n khu v¿c. Trung QuÓc 
còn muÓn tr¡c nghiŒm phän công cûa NhÆt trong toan tính 
Ç¥t Ç‹ chû quyŠn và lÃn sang vùng kinh t‰ Ç¥c biŒt cûa 
NhÆt. 

Bi‹n Çông cÛng có tiŠm l¿c kinh t‰. TØ nhiŠu thÆp niên 
TQ và NhÆt tranh chÃp chû quyŠn trên nh»ng hòn Çäo 
không ngÜ©i ª nÖi miŠn ñông b¡c ñài Loan, nhÜ Çäo 
Senkaku (Dihoytai). ñáy bi‹n ª Çây có nhiŠu gi‰ng dÀu. 
NhiŠu tàu nghiên cÙu häi dÜÖng h†c Trung QuÓc Çã Ç‰n 
Çây nhiŠu lÀn. 

ñông Kinh-B¡c Kinh Çã ti‰n hành nhiŠu cu¶c thäo luÆn 
hÜ§ng vŠ s¿ khai thác Çáy bi‹n, nhÜng Çôi bên vÃp phäi m¶t 
Çi‹m dÎ ÇÒng quan tr†ng nhÃt: Khoanh vùng kinh t‰ Ç¥c biŒt 
cho Çôi bên. ñông Kinh chû  trÜÖng ranh gi§i phäi theo 
ÇÜ©ng gi»a cách ÇŠu gi»a hai nÜ§c. B¡c Kinh kh£ng ÇÎnh 
vùng kinh t‰ Ç¥c biŒt TQ träi dài Ç‰n miŠn Tây Okinawa. Tài 
nguyên dÀu hÕa hÖi ÇÓt ª bi‹n ñông có th‹ là nguyên nhân 
bÃt hòa gi»a hai nÜ§c. 

 
� ñÔNG NAM Á: Trung QuÓc: Vùng t¿ do mÆu dÎch 

Çông dân sÓ nhÃt 
Vån TÜ®ng, HiŒp H¶i các nÜ§c ñông Nam Á Asean và 

Trung QuÓc Çã ÇÒng š thành lÆp m¶t vùng t¿ do buôn bán 
Çông dân sÓ nhÃt th‰ gi§i vào næm 2010. ThÕa Ü§c ÇÜ®c kš 
k‰t qua cu¶c h†p cûa Asean và n¢m trong Ç¶ng l¿c Ç¥t 
NhÆt và MÏ vào th‰ thû. Song song, Asean còn ti‰n thêm 
m¶t bÜ§c n»a: Thành lÆp C¶ng ñÒng Á ñông v§i Trung 
QuÓc, NhÆt và Nam Hàn. 

Vùng t¿ do mÆu dÎch gi»a 10 nÜ§c h¶i viên Asean và 
Trung QuÓc tÆp h®p hÖn 1,8 t› dân v§i s¿ trao Ç°i thÜÖng 
måi lên Ç‰n 100 t› Çô-la, tæng 28%/næm (s¿ trao Ç°i gi»a 10 
nÜ§c Asean Çåt 120 t› Çô-la). 

Buôn bán chÌ là m¶t trong nh»ng phÜÖng diŒn cûa s¿ t° 
chÙc ÇÎa phÜÖng k‹ tØ 1997. Trong bu°i h†p, Thû TÜ§ng 
Trung QuÓc Ôn Gia Bäo xác nhÆn k‰ hoåch C¶ng ñÒng Á 
ñông là s¿ l¿a ch†n chi‰n lÜ®c thích h®p v§i quyŠn l®i và 
mª mang cûa Trung QuÓc và toàn vùng. B¡c Kinh ûng h¶ 
HiŒp Ü§c cûa Asean theo Çó vùng ñNÁ là vùng phi vÛ khí 
nguyên tº. 

Dù có m¶t vài nÜ§c tÕ vÈ ngÆp ngØng, các nhà lãnh Çåo 
quy‰t ÇÎnh "cu¶c h†p thÜ®ng ÇÌnh Á ñông" së ÇÜ®c t° chÙc 
hai næm 1 lÀn, và tåi B¡c Kinh næm 2007. Cho Ç‰n gi©, viŒc 
buôn bán ª khu v¿c Çã mang l®i vŠ cho ñNÁ: XuÃt cäng 
Ç‰n Trung QuÓc tæng 52%. 

NhÜng trên lãnh v¿c ÇÀu tÜ ngoåi quÓc TQ thu hút tØ 
næm 1994 -2003 Ç‰n 392 t› Çô-la (147 t› Çô-la cho khÓi 
Asean. K‰ hoåch t¿ do buôn bán v§i TQ b¡t bu¶c Asean 
phäi xúc ti‰n xây d¿ng vùng t¿ do mÆu dÎch cho mình: Thu‰ 
quan gi»a 10 nÜ§c h¶i viên së ÇÜ®c bãi bÕ trong 10 ÇÎa håt 
quan tr†ng (trØ ô-tô)  vào næm 2007, cho Brunei, Nam 
DÜÖng, Mã Lai Á, Phi LuÆt Tân, Thái Lan, Tân Gia Ba, vào 

næm 2012 cho 4 quÓc gia nghèo hÖn: Mi‰n ñiŒn, Lào, ViŒt 
Nam, Cao Miên. NhÜng muÓn cân b¢ng l¿c lÜ®ng, phäi có 
s¿ h¶i nhÆp cûa Úc, Tân Tây Lan, ƒn ñ¶, b¢ng không 
Asean khó cånh tranh v§i Trung QuÓc. 

 
� Công NghiŒp DŒt: TQ n¡m th‰ thÜ®ng phong 
M¶t giai Çoån m§i vŠ t¿ do buôn bán. K‹ tØ tháng 01-

2005, T° chÙc mÆu dÎch th‰ gi§i xóa bÕ cô-ta (quota) vŠ s¿ 
xuÃt cäng väi và quÀn áo. Cho Ç‰n gi©, nh© cô-ta mà các 
nÜ§c khác ít nhiŠu thành công ngæn ch¥n áp l¿c cûa các 
sän phÄm "làm tåi Trung QuÓc". Các nhà sän xuÃt Nam 
cÛng nhÜ B¡c bán cÀu không ng§t tÓ cáo tai håi cûa chính 
sách bán quá giá cûa B¡c Kinh. Hoa ThÎnh ñÓn và 
Bruxelles tuyên bÓ s¤n sàng áp døng ÇiŠu khoän bäo h¶ 
ÇÜ®c WTO cho phép Ç‹ chÓng låi sän phÄm TQ. Ván bài 
viŒc làm rÃt l§n: HiŒn tåi 2,7 triŒu công nhân Á Châu và 
600.000 công nhân MÏ còn hoåt Ç¶ng trên lãnh v¿c väi, 
may m¥c. MÏ Çã 3 lÀn áp døng ÇiŠu khoän bäo h¶ Ç‹ gi§i 
hån s¿ nhÆp cäng áo lót phø n», áo choàng và áo Çan.  

S¿ xóa bÕ cô-ta Çã ÇÜ®c chÜÖng trình hóa tØ 10 næm 
trÜ§c trong khuôn kh° HiŒp Ü§c vŠ väi và quÀn áo. Ngày 
01.01.05, TQ là nÜ§c thu l®i nhiŠu nhÃt. Trong vòng 10 næm, 
TQ là nÜ§c xuÃt cäng sÓ 1 vŠ quÀn áo (20,6% thÎ trÜ©ng th‰ 
gi§i) và sÓ 2 vŠ väi và bây gi©, v§i s¿ xóa bÕ cô-ta, TQ 
không bÕ l« cÖ h¶i. 

Ngành dŒt së chÃm dÙt ª Âu Châu và MÏ theo lš thuy‰t 
l®i ích so sánh. Cho nên không th‹ c° võ s¿ mª mang cûa 
các nÜ§c nghèo cùng lúc ngæn cän các nÜ§c Ãy ÇÀu tÜ vào 
các lãnh v¿c mà các nÜ§c có l®i th‰ trên thÎ trÜ©ng th‰ gi§i: 
Bài toán hiŒn nay là chia låi các lá bài. NhÜng nó không 
mang l®i Ç‰n cho các nÜ§c nghèo nhÜ: ViŒt Nam, 
Bangladesh, Sri Lanka v.v...) nhÜng nó tåo nhiŠu thuÆn l®i 
cho các nÜ§c l§n Çang mª mang nhÜ TQ, ƒn ñ¶, chi‰n 
tranh vŠ công nghiŒp dŒt Çang bi‰n thành chi‰n tranh Nam 
và Nam bán cÀu? 

  
� Nam và ñông Nam Á Châu: Làn sóng chÃn Ç¶ng 
Sóng thÀn còn g†i là Tsunami Çã tàn phá miŠn Nam và 

ñông Nam Á Châu và cung cÃp m¶t s¿ chuy‹n ti‰p ghê 
g§m sang næm m§i. Không bi‰t nó tØ Çâu Ç‰n. M¶t bÙc 
tÜ©ng nÜ§c cao tØ 5 Ç‰n 10 thÜ§c Ò åt v‡ vào b© bi‹n v§i 
m¶t tÓc Ç¶ h‰t sÙc mau lË. Cºa kính nhà ª, khách sån b‹ 
nát. NgÜ©i bÎ nÜ§c cuÓn Çi nhÜ nh»ng c†ng rÖm. Nh»ng con 
ÇÜ©ng sÀm uÃt, nh»ng làng måc bi‰n mÃt dÜ§i nÜ§c. BÃt k‹ 
tØ Çâu Ç‰n, tØ Nam DÜÖng, ƒn ñ¶, Thái Lan, Sri Lanka v.v... 
l©i chÙng ÇŠu nhÜ nhau, h‰t sÙc khûng khi‰p. 

Sóng thÀn Ç‹ låi toàn là Ç° nát. NgÜ©i ta Ç‰m ÇÜ®c hÖn 
280.000 ngÜ©i ch‰t (tåi Nam DÜÖng: 3/4), hàng chøc ngàn 
mÃt tích, hàng chøc ngàn trÈ con mÒ côi, hàng triŒu ngÜ©i 
không nhà ª: NgÜ©i ta có th‹ trách nó ÇÜ®c không? Ch¡c 
ch¡n là không! Tåi NhÆt, thÜ©ng ÇÜ®c Ç¶ng ÇÃt sóng thÀn 
thæm vi‰ng, m¶t hŒ thÓng phao có th‹ dò tìm sóng thÀn kÎp 
th©i.  NhÜng kÿ hån ân huŒ mà thiên nhiên ban cho nh»ng ai 
ª gÀn trung tâm ÇÎa chÃn ÇÜ®c tính b¢ng phút b¢ng giây, 
nhiŠu nhÃt là vài mÜÖi phút bªi Tsunami ti‰n Ç‰n c¿c kÿ 
nhanh chóng tØ 500 Ç‰n 800 km/gi©.  

HiŒn tÜ®ng nÀy xuÃt phát càng xa bao nhiêu thì ngÜ©i ta 
có th©i gian bÃy nhiêu Ç‹ báo Ç¶ng, di tän ho¥c tìm nÖi trú 
Än tÜÖng ÇÓi an toàn. NhÜng biŒn pháp khó th¿c hiŒn vì b© 
bi‹n miŠn Nam và ñông Nam Á Châu không ÇÜ®c trang bÎ 
tÓt, vì dân cÜ ª Çây quá Çông và sÓng räi rác. 

Sóng thÀn ngày 26.12.04 là k‰t quä tr¿c ti‰p cûa cÖn ÇÎa 
chÃn v§i tinh Ç¶ 9 theo thang Ritchter, khi hai bän ÇÎa tÀng 
ki‰n trúc va chåm nhau, bän ƒn-Úc chui dÜ§i bän Âu-Á, 
cách ñông Nam Banda Sumatra Nam DÜÖng 250 km và 
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sâu dÜ§i Çáy bi‹n 20 km. Nó cÛng là k‰t quä cûa m¶t lÎch sº 
ÇÎa tÀng ki‰n trúc b¡t ÇÀu tØ 85 triŒu næm trÜ§c. Thuª Ãy, 
sau khi ƒn ñ¶ DÜÖng thành hình, bän ƒn Úc mang ƒn ñ¶ 
tách khÕi Phi Châu. Nó bæng ngang qua bi‹n v§i tÓc Ç¶ 10 
cm/næm. Sau Çó, cách Çây 50 triŒu næm, ƒn ñ¶ chåm bän 
Âu Á và ti‰p tøc di chuy‹n v§i tÓc Ç¶ 6 cm/næm. HiŒn tÜ®ng 
nÀy sinh ra Hy Mã Låp SÖn và ÇÄy khÓi ñông DÜÖng vŠ 
phía ñông Nam. 

K‰t quä cûa s¿ va chåm månh båo Ãy: Nam DÜÖng 
(17.000 hòn Çäo trên 5.000 km bŠ dài) có nhiŠu núi lºa và 
thÜ©ng có Ç¶ng ÇÃt. 

S¿ chuy‹n Ç¶ng phóng ra nhiŠu sÙc trÜÖng, nhÜng nó 
giäm b§t sau m‡i cÖn ÇÎa chÃn. CÖn ÇÎa chÃn ngày 26-12-04 
phóng ra sÙc månh 475 Mega tÃn, b¢ng 23.000 quä bom 
nguyên tº n° ª Hiroshima. Nó thay Ç°i s¿ vÆn hành cûa ÇÎa 
cÀu xung quanh trøc và thâu ng¡n ngày khoäng 2,676 phÀn 
triŒu giây. Sau cÖn Ç¶ng ÇÃt, vÕ ÇÎa cÀu v« thành m¶t mänh 
40.000 km vuông và xê dÎch 15 - 20 m. Nó lay chuy‹n m¶t 
khÓi nÜ§c kh°ng lÒ bi‰n thành nhiŠu Ç®t sóng to l§n giÓng 
nhÜ ngÜ©i ta ném m¶t hòn Çá xuÓng ao. KhÓi nÜ§c ti‰n vŠ 
phía tây Srilanka, Maldives và phía Çông Sumatra, Thái 
Lan, Mã Lai Á. Trên bi‹n cä, các Ç®t sóng không gây nguy 
hi‹m vì Çáy bi‹n sâu làm nhË b§t s¿ va chåm, nhÜng Ç‰n 
gÀn b©, Çáy bi‹n cån, khÓi nÜ§c tích tø låi và sóng càng cao 
thêm. 

Hình änh thäm h†a thiên nhiên gây nên không bi‰t bao 
nhiêu nhiŒt tình Çùm b†c. Loan tin, truyŠn hình trong nháy 
m¡t mang Ç‰n cho tình Çoàn k‰t m¶t kích thÜ§c m§i. M¶t 
vài nÖi dành riêng cho khách du lÎch B¡c bán cÀu bÃt ng© 
gây chú š Ç‰n m¶t thäm kÎch tåi Nam bán cÀu. N‰u không 
có hàng chøc ngàn khách du lÎch Thøy ñi‹n, ñÙc, Pháp, 
Anh v.v..., ngành thông tin Çåi chúng Tây phÜÖng có th‹ 
phát sóng liên tøc ngày này qua ngày n†? Dù sao, ngành du 
lÎch làm cho con ngÜ©i thân hi‹u nhau hÖn, ngoài phÜÖng 
diŒn tai håi. Vô sÓ quÓc gia, vô sÓ t° chÙc nhân Çåo hÙa 
hËn giúp Ç« tiŠn båc và sÓ tiŠn hÙa hËn lên Ç‰n 11 t› Çô-la. 
NhÜng cu¶c huy Ç¶ng quyên góp nêu lên hai bài toán: 

-TÜÖng quan l©i nói v§i hành Ç¶ng, ch¡c ch¡n, các Çoàn 
th‹, các t° chÙc nhân Çåo phi chính phû së gi» l©i cam k‰t. 
NhÜng kinh nghiŒm cho bi‰t có ÇiŠu khác biŒt liên quan Ç‰n 
các chính phû và các t° chÙc quÓc t‰. Trên 730 triŒu Çô-la 
hÙa hËn sau cÖn Ç¶ng ÇÃt BAM, Iran chÌ nhÆn ÇÜ®c 17 triŒu, 
m¶t næm sau. 

-HiŒu quä cûa s¿ giúp Ç«. TrÜ§c m¶t tai h†a l§n, m¶t 
khÓn cùng phÙc tåp, m¶t s¿ ÇiŠu h®p cÙu tr® rÃt là cÀn thi‰t 
Ç‹ sao cho tài nguyên Ç‰n tÆn tay nh»ng ngÜ©i Çang cÀn. 

Trên hiŒn trÜ©ng, ngoài Anh, Pháp, ñÙc, Úc, ƒn ñ¶, 
Trung QuÓc, NhÆt v.v..., MÏ là nÜ§c Çóng góp nhiŠu nhÃt vŠ 
phÜÖng diŒn quân s¿: 14.000 quân, 1 tàu chª tr¿c thæng, 1 
hàng không mÅu håm, 1 tàu bŒnh viŒn 1.000 giÜ©ng, 7 tàu 
h¶ tÓng sän xuÃt m‡i ngày 340.200 lít nÜ§c tinh khi‰t, 21 phi 
cÖ C130, 10 phi cÖ vÆn täi hång n¥ng, 8 phi cÖ thám thính, 
90 tr¿c thæng. S¿ hoåt Ç¶ng cûa l¿c lÜ®ng này Çòi hÕi 
khoäng 20 triŒu Çô-la. Rõ ràng là MÏ muÓn gi§i thiŒu m¶t 
gÜÖng m¥t m§i nhã nh¥n hÖn, thiŒn cäm hÖn. 

S¿ bi‹u dÜÖng l¿c lÜ®ng cÙu tr® Ç¥t låi vÃn ÇŠ tÜÖng 
quan gi»a nhân Çåo và quân s¿. VÃn ÇŠ này ÇÜ®c nêu lên 
trong mÃy næm gÀn Çây qua các cu¶c hành quân duy trì hòa 
bình. NhÜng trong trÜ©ng h®p thäm h†a thiên nhiên này, có 
m¶t khác biŒt quan tr†ng: các nhà hoåt Ç¶ng nhân Çåo 
không theo gót các Çåo quân và các quân nhân làm phÆn 
s¿ nhân Çåo mà không cÀn  n° m¶t ti‰ng súng nào. 

MÏ Çã mÃt lòng dân th‰ gi§i   RÆp, HÒi Giáo, sau chi‰n 
tranh Irak. Tuy nhiên các nhà lãnh Çåo MÏ và TT Bush ÇÙng 
hàng ÇÀu, không bÕ l« cÖ h¶i Ç‹ nh¡c nhª r¢ng MÏ không 

bao gi© chÓng HÒi giáo. MÏ kh£ng ÇÎnh ngÜ©i HÒi giáo cÛng 
có quyŠn có t¿ do, bình Ç£ng và nhiŠu lÀn MÏ Çã che chª 
các dân t¶c HÒi giáo. 

L©i  cam k‰t và chi‰n dÎch nhân Çåo nêu trên có th‹ xóa 
bÕ phÀn nào hình änh Çáng ghét cûa MÏ trên th‰ gi§i HÒi 
giáo ho¥c ít n»a cÛng giúp ngÜ©i ta xét låi nh»ng l©i phê 
phán v¶i vàng và xoa dÎu mÓi thù ghét dai d£ng. VØa thành 
thÆt trên lãnh v¿c nhân Çåo, vØa tính toán trên lãnh v¿c 
ngoåi giao chính trÎ, MÏ thÆt lòng tr¡c Än ÇÒng th©i tô ÇËp låi 
hình änh cûa mình và bäo Çäm an ninh cho chính mình. ñi 
nÜ§c Çôi không phäi là Ç¥c Çi‹m riêng cûa MÏ. NhÜng khác 
v§i các nÜ§c khác, MÏ ngây thÖ Çäm nhÆn hành vi nÜ§c Çôi 
cûa mình. 

 
� MÏ: M¶t Phø N» Phi Châu-MÏ ñÀu Tiên Gi» ChÙc 

Vø Ngoåi TrÜªng 
  
Trong nhiŒm kÿ II, TT Bush Çã ch†n bà Condoleezza 

Rice Ç‹ thay th‰ Ngoåi trÜªng  Colin Powell, k‹ tØ khi TT 
Nixon b° nhÆm Henry Kissinger (1973), Çây là lÀn ÇÀu tiên 
m¶t nhân viên chính phû tØ chÙc vø CÓ vÃn An ninh quÓc 
gia chuy‹n sang làm Ngoåi trÜªng.  

Bà Rice 50 tu°i là ngÜ©i phø n» Phi châu-MÏ ÇÀu tiên 
ÇÙng ÇÀu B¶ Ngoåi Giao. S¿ ch†n l¿a này chÙng tÕ TT GW 
Bush muÓn có m¶t ngÜ©i c¶ng s¿ tin cÄn hoàn toàn h®p  š 
v§i ông Ç‹ s¡p x‰p låi nŠn ngoåi giao sao cho phù h®p v§i 
cái nhìn cûa tòa Båch –c. Cùng v§i Paul Wolfowitz, ThÙ 
trÜªng QuÓc phòng, bà Rice là ngÜ©i có trách nhiŒm vŠ 
chính sách quÓc t‰ cûa Ùng cº viên Bush næm 2000, k‹ tØ 
2001, bà trª thành thân thi‰t v§i gia Çình T°ng ThÓng. 

S¿ có m¥t cûa m¶t c¶ng s¿ viên thân tín së tæng cÜ©ng 
th‰ ÇÙng cûa ngoåi giao trÜ§c quÓc phòng. Bà Rice tØng 
chÓng B¶ trÜªng QuÓc phòng D. Rumsfeld, nhÃt là trách B¶ 
QuÓc Phòng không chuÄn bÎ tÓt giai Çoån hÆu Hussein. 

NhÜng bà låi thích B¶ QuÓc Phòng hÖn vì bà không có 
Çû kinh nghiŒm ª m¶t nhiŒm sª mà s¿ quän trÎ nhân viên rÃt 
là quan tr†ng. Trong quá khÙ, bà Çã quän lš m¶t t° chÙc 
khiêm nhÜ©ng hÖn. TØ 1993 Ç‰n 1999, bà gi» chÙc vø Khoa 
trÜªng ñåi h†c Stanford Cali. Bà tØng c¶ng tác v§i B¶ QuÓc 
Phòng v§i tÜ cách chuyên viên vÛ khí trong nh»ng thÆp niên 
70- 80. 

N» Ngoåi TrÜªng së tr¿c ti‰p giäi quy‰t hÒ sÖ Do Thái - 
Palestine. NhÜng bà ít có kinh nghiŒm vŠ Trung ñông. 
NgÜ®c låi, bà rÃt am tÜ©ng Âu Châu, nhÃt là Nga. S¿ b° 
nhÆm bà trùng h®p v§i  viŒc Nga Poutine Çang sô-vi‰t hóa 
Nga. Theo báo Washington Post, sau vø khûng khoäng Irak, 
bà Rice ÇÜa ra công thÙc: Tha thÙ Nga, không cÀn bi‰t Ç‰n 
ñÙc và trØng phåt Pháp. 

 
� Cu¶c Cách Mång Bäo Thû 
Ngày 20-01-05, gia Çình Bush bÜ§c vào lÎch sº nhÜ m¶t 

trong nh»ng gia Çình Çã Çánh dÃu sâu ÇÆm Ç©i  sÓng chính 
trÎ MÏ. GW Bush, con cûa nguyên T°ng ThÓng GHW. Bush 
và cháu cûa ThÜ®ng NghÎ Sï Prescott S. Bush, tuyên thŒ 
nhÆm chÙc lÀn II. Næm 2008, m¶t Bush Çã cÜ ngø tåi tòa 
Båch –c trong th©i gian 12 næm  cûa 20 næm trÜ§c. Dù tuy‰t 
rÖi, bÀu tr©i lånh bæng và cu¶c tranh cãi vŠ giá cä bu°i lÍ (40 
triŒu Çô-la), cä gia Çình Bush nhÃt ÇÎnh æn mØng chi‰n 
th¡ng. 

ChÜa bao gi© có m¶t TT MÏ n¡m h‰t quyŠn hành nhÜ TT 
Bush. Ông b¡t ÇÀu nhiŒm kÿ II sau khi th¡ng ÇÆm cu¶c ÇÀu 
phi‰u (9 triŒu phi‰u nhiŠu hÖn so v§i næm 2000), ÇÜ®c m†i 
tÀng l§p cº tri ûng h¶, nhÃt là phø n» và dân MÏ gÓc Tây 
Ban Nha. ñäng C¶ng Hòa chi‰m Ça sÓ tåi QuÓc H¶i 232 
gh‰ (202 gh‰ dân chû) và tåi ThÜ®ng viŒn 55 gh‰ 44 gh‰ 
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dân chû). Trong lÎch sº chính trÎ MÏ, ngÜ©i ta ít khi thÃy s¿ 
trùng h®p gi»a tòa Båch –c và QuÓc H¶i. Nó mang Ç‰n cho 
TT m¶t uy l¿c không th‹ chÓi cãi, càng khó bác bÕ bªi MÏ 
Çang có chi‰n tranh. Và n‰u TT Bush b° nhiŒm 2 ho¥c 3 
ngÜ©i tin cÄn vào tòa Båch –c tÓi cao, ông së thÓng trÎ 
guÒng máy quÓc gia. 

MÏ së trª nên bäo thû hÖn bao gi© h‰t vŠ m¥t væn hóa 
chính trÎ. LÀn ÇÀu tiên tØ 1920, dân MÏ t¿ nhÆn C¶ng Hòa 
hÖn Dân Chû. ñÓi lÆp së trª thành thi‹u sÓ lâu dài: Trong 7 
lÀn bÀu cº TT, Çäng Dân Chû thua 5 lÀn. 

ñäng C¶ng Hoà có š ÇÎnh th¿c hiŒn nhÜng vì Çäng viên 
Dân chû Franklin d. Roosevelt Çã làm trong nh»ng thÆp niên 
1930: Bäo Çäm Üu tiên cûa phe mình trong th©i gian dài 
hàng chøc næm, làm cho ÇÓi lÆp cuÓi cùng là m¶t ÇÓng Ç° 
nát, có nghïa là cu¶c cách mång bäo thû së kéo dài. NhÜ 
th‰, nhiŒm kÿ II có th‹ nhÜ nhiŒm kÿ I không có m¶t khúc 
quanh "th¿c tiÍn" Ç‹ ch© Ç®i. 

Là m¶t chi‰n thuÆt gia cØ khôi nhÜng bÎ Çánh giá thÃp, 
TT. MÏ thÙ 43 Çã thành công tÆp h®p, liên k‰t 3 trào lÜu 
Çang thÓng trÎ phe C¶ng Hòa: Nh»ng nhà tân bäo thû (thØa 
k‰ chû nghïa Reagan), cánh h»u Thiên Chúa giáo (Çang ª 
Çi‹m cao sÙc månh) và các nhà quÓc gia (mà vø 
11.09.2001) làm cho sáng giá.  

ñ¥t Üu tiên cho mÓi quan hŒ cá nhân, TT Bush thành lÆp 
m¶t kíp ch¥t chë hÖn, thÓng nhÃt hÖn. Ông có trong tay tÃt 
cä phÜÖng th‰ ÇiŠu khi‹n. Tuy nhiên, tÀm hoåt Ç¶ng cûa 
ông có th‹ có gi§i hån bªi låm chi ngân sách và thÜÖng måi 
quá cao. Bush II së g¥p trª ngåi vì chi‰n tranh Irak và chính 
sách hå thu‰. TT së g¥p khó khæn trong công viŒc th¿c thi 
lÎch trình C¶ng Hòa vŠ ngoåi giao cÛng nhÜ trên chính 
trÜ©ng n¶i b¶. 

 
� Auschwitz: T¶i Ác TuyŒt ñÓi  
Nhân lÍ k› niŒm 60 næm giäi phóng các tråi tÆp trung 

QuÓc Xã, nhiŠu cu¶c lÍ ÇÜ®c t° chÙc tr†ng th‹ mà ÇÌnh cao 
là bu°i lÍ quÓc t‰ ÇÜ®c cº hành tåi Auschwitz Balan ngày 
27.01.05, ngày HÒng Quân Ç‰n tråi tº thÀn l§n nhÃt. 10.000 
ngÜ©i tham d¿ bu°i lÍ, trong sÓ có các Çoàn Çåi diŒn ngÜ©i 
bÎ Çày, quân nhân Nga, 50 Nguyên thû quÓc gia và Thû 
tÜ§ng chính phû. Auschwitz là m¶t trong 6 tråi tÆp trung, nÖi 
Çây QuÓc Xã áp døng giäi pháp cuÓi cùng cho Do Thái v§i 
hÆu quä 6 triŒu dân Do Thái thiŒt mång. 

TÆn diŒt dân Do Thái là Çi‹m cÓt y‰u cûa quan niŒm 
QuÓc Xã vŠ th‰ gi§i. ñÓi v§i Hitler, dân Do Thái có trách 
nhiŒm trong th‰ chi‰n I, trong cu¶c cách mång Bonsovit và 
chû nghïa tÜ bän Wall Street. Tâm lš diŒt chûng Çã có m¥t 
tØ 1924 trong Mein Kampf, ám änh bªi mÓi nhøc båi trÆn 
næm 1918, Hitler giäi thích trong tác phÄm n‰u tØ ÇÀu th‰ 
chi‰n I, ngÜ©i ta gi‰t 10.000 dân Do Thái b¢ng hÖi ngåt thì 
s¿ hy sinh cûa dân ñÙc có th‹ tránh ÇÜ®c. 

Lúc ÇÀu, ngÜ©i ta lùng b¡t, tÆp trung rÒi b¡n gi‰t. NhÜng 
phÜÖng pháp này làm cho tâm thÀn kÈ gi‰t ngÜ©i båi hoåi. 
Chính Himmler Çã tham d¿ m¶t cu¶c hành quy‰t. Thân th‹ 
dính máu, ông ta nôn mºa d» d¶i, phäi tìm m¶t phÜÖng 
pháp khác. NgÜ©i ta bi‰n cäi xe vÆn täi thành phòng hÖi 
ngåt, sau cùng ngÜ©i ta xây cÃt lò sát sinh, nÖi Çây ngÜ©i ta 
gi‰t hàng loåt b¢ng hÖi  Monooxyde carbone. Tåi Auschwitz, 
thÓng kê cho bi‰t có 1.100.000 dân Do Thái bÎ Çày,  
1.000.000 ch‰t. 

HiŒn nay, phong trào chÓng Do Thái Çang tr°i dÆy Çó 
Çây, tåi Pháp ch£ng hån. Vïnh cºu, Auschwitz còn vÃn ÇŠ 
th©i s¿ vô tÆn. T¶i ác l§n nhÃt trong các th©i Çåi Çã ám änh 
th‰ gi§i. Các nhà sº h†c luôn Ç¥t câu hÕi v§i cái hÒ sÖ, các 
nhân chÙng Ç‹ tìm hi‹u ÇiŠu không th‹ tÜªng tÜ®ng n°i. ●   

                                

THÔNG CÁO BÁO CH´  
LàM TåI PARIS NGàY 31.1.2005 

Ñy ban Bäo vŒ QuyŠn làm NgÜ©i ViŒt Nam chào Çón tin 
ân xá các tù nhân vì lÜÖng thÙc tåi ViŒt Nam nhân dÎp 

T‰t ƒt DÆu, 2005 

y ban Bäo vŒ QuyŠn làm NgÜ©i ViŒt Nam hân hoan 
chào Çón tin ân xá m¶t sÓ các tù nhân chính trÎ và tù 

nhân vì lÜÖng thÙc nhân dÎp T‰t ƒt DÆu, 2005, và xin tÕ lòng 
tri ân c¶ng ÇÒng th‰ gi§i, Liên HiŒp QuÓc và các t° chÙc 
nhân quyŠn quÓc t‰; Ç¥c biŒt là Chính phû và QuÓc h¶i Hoa 
Kÿ, Liên hiŒp Châu Âu và QuÓc h¶i Châu Âu Çã không 
ngØng lên ti‰ng và vÆn Ç¶ng h‰t mình cho viŒc trä t¿ do 
này. 

M¶t ÇiŠu có tính quy‰t ÇÎnh là s¿ kiŒn B¶ Ngoåi Giao 
Hoa Kÿ liŒt kê ViŒt Nam vào danh sách Çen cûa "các quÓc 
gia cÀn Ç¥c biŒt quan tâm" vì Çàn áp tôn giáo quy mô hôm 
15.9.2004. S¿ gia hån Ç‰n ngày 15.3.2005 cho ViŒt Nam 
thay Ç°i chính sách, trÜ§c khi Hoa Kÿ lÃy thái Ç¶ dÙt khoát 
trên các biŒn pháp ch‰ tài, là áp l¿c månh më ÇÓi v§i Hà 
N¶i. NhÃt là còn có thêm nh»ng áp l¿c Ç‰n tØ Liên hiŒp 
Châu Âu. 

Tåi ThÜ®ng ÇÌnh Á Âu ASEM lÀn thÙ 5 ª Hà N¶i ÇÀu 
tháng 10 næm ngoái (2004), 109 vÎ Dân bi‹u QuÓc h¶i Châu 
Âu vi‰t thÜ ngÕ yêu sách Liên hiŒp Châu Âu phäi ÇÜa ra 
thäo bàn tåi ThÜ®ng ÇÌnh vÃn ÇŠ Çàn áp tôn giáo và nhân 
quyŠn, ÇÒng th©i trao m¶t danh sách các tù nhân chính trÎ 
phäi ÇÜ®c trä t¿ do. Danh sách do Ñy ban Bäo vŒ QuyŠn 
làm NgÜ©i ViŒt Nam cung cÃp trong chuy‰n Çi thông tin, vÆn 
Ç¶ng các vÎ Dân bi‹u QuÓc h¶i Châu Âu tåi Brussels trung 
tuÀn tháng 9.2004. ña sÓ các vÎ ÇÜ®c trä t¿ do n¢m trong 
danh sách này. Sau Çây là m¶t sÓ trÜ©ng h®p n‰u cÜ ngø 
trong các nÜ§c væn minh, dân chû, tÃt ch£ng bao gi© bÎ b¡t 
b§ Ç‹ phäi lãnh nh»ng bän án quá n¥ng nŠ làm Çiêu ÇÙng 
cu¶c Ç©i h†: 

Bác sï NguyÍn ñan Qu‰ bÎ b¡t tháng 3.2003, ÇÜa ra xº 
tháng 7.2004 v§i án tù 30 tháng vì t¶i chuy‹n tÜ liŒu ra nÜ§c 
ngoài b¢ng ÇÜ©ng Internet, g†i là "t¶i l®i døng các quyŠn t¿ 
do, dân chû". Theo nguyên t¡c Bác sï Qu‰ së mãn hån tù 
vào tháng 9 næm nay. 

ThÜ®ng T†a Thích ThiŒn Minh, th‰ danh Huÿnh Væn Ba, 
lãnh hai án chung thân vào næm 1979 và 1986 vì lš do tham 
gia Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Çòi hÕi cho t¿ 
do tôn giáo, nhân quyŠn và dân chû. Do áp l¿c quÓc t‰, næm 
ngoái ThÜ®ng T†a ÇÜ®c giäm án xuÓng 20 næm tù. Næm nay 
ThÜ®ng T†a 51 tu°i, bÎ b¡t lúc 25 tu°i, vì phän ÇÓi viŒc nhà 
cÀm quyŠn cÜ«ng chi‰m ngôi chùa do ThÜ®ng T†a làm trú 
trì ª Båc Liêu, rÒi ÇÜa máy ûi ÇÃt san ph£ng chùa làm công 
viên. Næm 1979 bÎ k‰t án chung thân v§i t¶i danh "âm mÜu 
lÆt Ç° chính quyŠn nhân dân". Næm 1986 bÎ k‰t án chung 
thân thÙ hai vì trÓn tråi. Næm 1995, ThÜ®ng T†a gºi Ç‰n Ñy 
ban Bäo vŒ QuyŠn làm NgÜ©i ViŒt Nam m¶t thÌnh nguyŒn 
thÜ yêu sách cho nhân quyŠn, dân chû  ViŒt Nam và bÕ ÇiŠu 
4 trên Hi‰n pháp v§i gÀn 200 ch» kš cûa tù nhân trong tråi 
Xuân L¶c. Sang tháng 5.1996, ThÜ®ng T†a låi cùng v§i 200 
tù nhân chính trÎ ÇÃu tranh tÓ cáo ÇiŠu kiŒn giam gi» bÃt 
nhân, yêu sách cäi thiŒn ch‰ Ç¶ nhà tù cho tù nhân chính trÎ. 
Các s¿ kiŒn này Çã ÇÜ®c Ñy ban Bäo vŒ QuyŠn làm NgÜ©i 
ViŒt Nam công bÓ trÜ§c Ñy ban Nhân quyŠn LHQ ª Genève 
gây xúc Ç¶ng và tåo áp l¿c khi‰n Nhà cÀm quyŠn c¶ng sän 
phäi thay ban ÇiŠu hành quän lš tråi và cäi thiŒn ch‰ Ç¶ nhà 
tù. NhÜng nhiŠu tù nhân lên ti‰ng ÇÃu tranh cùng ThÜ®ng 

Ñ 
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Gi§i thiŒu sách m§i 

Giaác Mô Ngöôøi Phaät Töû 
 

(Die Vision eines Buddhisten) 
cûa ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn, Trø trì chùa Viên Giác. 
 

 
"Giáo lš ñÙc PhÆt ÇÜa con ngÜ©i Çi ngÜ®c låi v§i cu¶c Ç©i 
này, không phäi Ç‹ hûy hoåi cu¶c Ç©i mà Ç‹ cÙu v§t 
cu¶c Ç©i, không phäi Ç‹ cäi bi‰n, mà là Ç‹ ÇÜa môi sinh 
trª låi trång thái nguyên sÖ cûa nó, m¥c dÀu trên phÜÖng 
diŒn tuyŒt ÇÓi giáo lš cûa ñÙc PhÆt nh¡m vào s¿ thoát ly 
cu¶c sÓng cõi Ta Bà này. Vì vÆy, giáo lš PhÆt giáo dÜ©ng 
nhÜ tÜÖng phän v§i Ç©i và phá hoåi nh»ng quan Çi‹m 
sÓng cûa ngÜ©i Ç©i, kÿ thÆt ñÙc PhÆt Çã và Çang giúp 
con ngÜ©i trª låi trång thái nguyên sÖ cûa mình...". 

Sách song ng» ViŒt-ñÙc, dày 184 trang, do Trung Tâm 
Væn Hóa Xã H¶i PGVNTN tåi CHLB ñÙc xuÃt bän. 

Giá phát hành 3 Euro (chÜa có cÜ§c phí). 
Quš vÎ muÓn có sách xin liên låc Væn phòng Chùa Viên 

Giác ñT. 0511- 879630. Fax : 0511/8790963 
e-Mail : viengiactu@viengiac.net 

T†a ThiŒn Minh bÎ chuy‹n sang tråi K1 trong rØng sâu, bÎ 
biŒt giam, còng xích chân tay suÓt ngày qua hàng næm 
ròng. Ngày 2.12.1997, Ñy ban Nhân quyŠn LHQ tuyên 
dÜÖng ThÜ®ng T†a Thích ThiŒn Minh là ngÜ©i tù bÎ b¡t b§ 
trái phép. Tháng 10.1998, Giáo sÜ Abdelfattah Amor, Báo 
cáo viên LHQ Ç¥c nhiŒm t¿ do tôn giáo sang ViŒt Nam ÇiŠu 
tra Ç‰n thæm ThÜ®ng T†a. NhÜng công an Çã không ngØng 
can thiŒp Ç‹ c¡t l©i ThÜ®ng T†a k‹ cho Giáo sÜ Amor vŠ 
tình trång giam gi» kh¡c nghiŒt, lao Ç¶ng Ç‰n kiŒt sÙc, xem 
tù nhân nhÜ ngÜ©i nô lŒ, khi‰n Giáo sÜ Amor Çành phäi bÕ 
dª cu¶c trao Ç°i. Theo nguyên t¡c thì ThÜ®ng T†a së mãn 
hån tù vào næm 2006. 

Linh møc NguyÍn Væn Lš bÎ b¡t vào tháng 5.2001, bÎ k‰t 
án 15 næm tù và 5 næm quän ch‰ vào tháng 10.2001 vì t¶i 
gºi tham luÆn vŠ tình trång Çàn áp tôn giáo cho cu¶c ÇiŠu 
trÀn do Ñy h¶i Hoa Kÿ Bäo vŒ t¿ do tôn giáo trên th‰ gi§i t° 
chÙc tåi ThÜ®ng viŒn ª Hoa ThÎnh ñÓn tháng 2.2001. Do áp 
l¿c quÓc t‰, næm 2003, Linh møc ÇÜ®c giäm án xuÓng 10 
næm, và næm ngoái giäm xuÓng còn 5 næm tù. Theo nguyên 
t¡c Linh møc Lš së h‰t hån tù vào næm 2006. 

Ông NguyÍn ñình Huy, Chû tÎch Phong trào ThÓng nhÃt 
Dân t¶c và Xây d¿ng Dân chû, bÎ k‰t án 15 næm tù v§i t¶i 
danh "âm mÜu lÆt Ç¶ chính quyŠn nhân dân". NhÜng lš do vì 
ông Huy và các ngÜ©i c¶ng s¿ trong phong trào d¿ ÇÎnh t° 
chÙc tåi Saigon næm 1993 m¶t H¶i nghÎ bàn vŠ vÃn ÇŠ phát 
tri‹n kinh t‰ và dân chû. 

Ñy ban Bäo vŒ QuyŠn làm NgÜ©i ViŒt Nam lên ti‰ng yêu 
cÀu Nhà cÀm quyŠn ViŒt Nam trä t¿ do toàn b¶ cho các 
ngÜ©i hÜªng ân xá này, chÙ không nhÜ thÜ©ng lŒ b¡t h† ti‰p 
tøc thi hành quän ch‰ chi‰u theo ÇiŠu 38 cûa B¶ luÆt Hình 
s¿. NhÜ trÜ©ng h®p Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ trÜ§c Çây, 
sau khi ÇÜ®c Çåi ân xá næm 1998, vÅn bÎ phøc hoåt 5 næm 
quän ch‰. 

Tuyên bÓ v§i các cÖ quan truyŠn thông báo chí tåi Paris, 
ông Võ Væn Ái, Chû tÎch Ñy ban Bäo vŒ QuyŠn làm NgÜ©i 
ViŒt Nam, nói r¢ng: "Chúng tôi hân hoan chào Çón cu¶c trä 
t¿ do cho tù nhân nhân dÎp T‰t này. NhÜng qua hành Ç¶ng 
tÜ®ng trÜng Ãy, không th‹ k‰t luÆn v¶i vã r¢ng m†i s¿ ÇŠu 
tÓt ÇËp tåi C¶ng Hòa Xã H¶i Chû Nghïa ViŒt Nam. Bªi vì 
còn rÃt Çông nh»ng tù nhân vì lÜÖng thÙc Çang mòn mÕi 
trong các nhà tù và tråi giam, vì Çã sº døng các quyŠn t¿ do 
ngôn luÆn, tÜ tÜªng, tín ngÜ«ng và báo chí Ç‹ nói lên chính 
ki‰n hay lš tÜªng tôn giáo cûa h†". 

ñiŠu cÀn nh§ là Ça sÓ các ngÜ©i ÇÜ®c ân xá kÿ T‰t này 
Çã ÇÜ®c Ñy ban Nhân quyŠn LHQ tuyên dÜÖng nhÜ nh»ng 
ngÜ©i tù bÎ b¡t b§ trái phép. Cho nên, Ñy ban Bäo vŒ QuyŠn 
làm NgÜ©i ViŒt Nam yêu cÀu Nhà cÀm quyŠn ViŒt Nam ti‰p 
tøc trä t¿ do cho nh»ng tù nhân chính trÎ khác hiŒn Çang 
mang nh»ng bän án n¥ng nŠ m¶t cách bÃt công. Ví dø nhÜ 
trÜ©ng h®p ông TrÀn Væn LÜÖng (63 tu°i), c¿u Dân bi‹u 
VNCH ª miŠn Nam cÛ, bÎ k‰t án tº hình næm 1988 vì t¶i räi 
truyŠn ÇÖn kêu g†i cho nhân quyŠn, hành Ç¶ng mà nhà cÀm 
quyŠn c¶ng sän quy vào t¶i "âm mÜu lÆt Ç° chính quyŠn 
nhân dân". ñÜ®c tin, Ñy ban Bäo vŒ QuyŠn làm NgÜ©i ViŒt 
Nam Çã mª ngay cu¶c vÆn Ç¶ng khÄn trÜÖng quÓc t‰ cho 
hai vÎ ThÜ®ng T†a PhÆt giáo Thích TuŒ SÏ và Thích Trí Siêu 
(Lê Månh Thát) cùng v§i ông TrÀn Væn LÜÖng, nên hai 
ThÜ®ng T†a Çã ÇÜ®c giäm án xuÓng 20 næm tù, còn ông 
LÜÖng giäm xuÓng án chung thân. HiŒn sÙc khÕe ông TrÀn 
Væn LÜÖng sa sút vì nhiŠu chÙng bŒnh mà không ÇÜ®c 
chæm sóc tåi tråi giam T5 ª Thanh CÄm, tÌnh Thanh Hóa. 

Ñy ban Bäo vŒ QuyŠn làm NgÜ©i ViŒt Nam cÛng yêu cÀu 
C¶ng Hòa Xã H¶i Chû Nghïa ViŒt Nam công khai hóa 
trÜ©ng h®p ñÙc Tæng ThÓng Thích HuyŠn Quang và Hòa 
ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ trong dÎp T‰t này. Hai Ngài vÅn bÎ 

quän ch‰, mà theo nhà cÀm quyŠn là Ç‹ ÇiŠu tra viŒc "lÜu 
gi» bí mÆt Nhà nÜ§c". Chi‰u theo ÇiŠu 71 trong B¶ luÆt TÓ 
tøng hình s¿, thì th©i hån tåm giam tÓi Ça không ÇÜ®c quá 
12 tháng, và "khi Çã h‰t th©i tåm giam thì ngÜ©i ra lŒnh tåm 
giam phäi trä t¿ do cho ngÜ©i bÎ tåm giam". Quy chi‰u theo 
luÆt pháp hiŒn hành, thì hai nhà lãnh Çåo Giáo H¶i PhÆt 
Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt phäi ÇÜ®c trä t¿ do tÙc kh¡c. 

Hå viŒn Hoa Kÿ, thông qua NghÎ quy‰t 427 ngày 
19.11.2003, cÛng nhÜ NghÎ quy‰t cho T¿ do tôn giáo tåi ViŒt 
Nam cûa QuÓc h¶i Châu Âu thông qua ngày 20.11.2003, rÒi 
tháng 10 vØa qua, 109 vÎ Dân bi‹u QuÓc h¶i Châu Âu vi‰t 
lên ti‰ng qua thÜ ngÕ, tÃt cä ÇŠu yêu sách trä t¿ do cho hai 
Ngài.� 
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GIÔÙI THIEÄU SAÙCH 
MÔÙI XUAÁT BAÛN 

 
� Phù Vân phụ trách: 

 
 

� CD và Tập Nhạc Trường Ca Kinh Pháp Cú 
của nhạc sĩ Võ Tá Hân, phổ thơ Tuệ Kiên: 
 

Nhạc sĩ tài hoa Võ Tá 
Hân đã thành danh và 
nổi tiếng qua những CD 
ca khúc đã phát hành- 
nhất là những CD ca 
khúc về Phật Giáo. 

 
CD Trường Ca Kinh 

Pháp Cú là CD thứ 28 
của anh, gồm 26 phẩm. 
Đặc biệt xin lắng nghe 
trong Bài Khai Kinh: 

"Lòng lắng nghe lời vàng chư Phật, Bậc Đại Bi Đại Giác vẹn 
toàn, Kính lạy Phật con xin tinh tấn, Thấu lời kinh Pháp Cú 
lưu truyền, Bốn trăm hăm ba câu kệ, Luôn hành trì xóa hết 
lầm mê...". Và cuối cùng trong bài Lời Kết, anh nhắc ta chân 
thành khẩn nguyện: "Kính lạy Đức Thế Tôn, Vì lòng yêu 
kính Phật Kinh Pháp Cú diễn bày, Xin Như Lai chứng giám. 
Đệ tử dạ chí thành, Mong thoát nghiệp tử sanh, Trọn đời 
nương Tam Bảo, Nguyện bỏ ác làm lành...". 

CD Trường Ca Kinh Pháp Cú do các ca sĩ nổi tiếng ca 
diễn, Quốc Dũng phụ trách hòa âm, phối khí và Mix.  
Summit CD Manufacture Pte LTD sản xuất cuối năm 2004. 

Liên lạc: USA Mỹ Ngọc Võ. PO.Box 421323. San Dieago, 
CA 92142. Tel (858) 538-1165. Singapore Eastern Music. No 
1 Shenton Way. # -05. Singapore 068803. Fax (65) 6223-
0271. website: http://www.vota.com.nhac 

 
 

� Kỷ Niệm, thi tập của Nguyễn Song Anh:  
 

"... Tập thơ Kỷ Niệm" của 
Nguyễn Song Anh, có 117 bài, được 
tác giả gom thành 3 thời kỳ: Góc 
trời quê hương (1960-1966), Tình 
thơ quê ngoại (1967-1975) và Quán 
trọ cầu sương (1992-2004). 

Tuy vậy khi đọc đến bài cuối 
"Một mình trở lại sông Seine" của 
tập thơ, người thưởng lãm nhận 
thấy ngay là tâm tình của Song Anh 
giăng trải qua ba thời kỳ, uốn mình 
theo từng trạng huống, nhưng đấy 

chỉ là một tiếng lòng lượn lờ, lây lất lung linh qua những sợi 
tơ óng ánh của mạng lưới tình cảm đã cuốn trôi nhà thơ 
một cách triền miên từ lúc "tuổi thơ- đường đến trường 
nuốt nước bọt thèm một chiếc cà-rem" đến lúc cấu tạo "cố 
viên tâm" trong cảnh lưu lạc tha phương....". (Lời giới thiệu 
của Mạnh Bích). 

Thi tập Kỷ Niệm dày 180 trang, Mạnh Bích giới thiệu, 
Đan Hà trình bày giản dị, do tác giả tự xuất bản Mùa lá rơi 
2004. Không ghi giá bán. Không có địa chỉ liên lạc. 

 

�Đạo Tâm Nhạc Khúc "Nếu Anh Biết", CD 
Đạo Tâm Nhạc Khúc 3, nhạc của Nguyễn Tuấn, 
hòa âm của Quốc Dũng, do Nhóm Phật Tử Đạo 
Tâm Dallas sản xuất, năm 2004. 

 
CD "Nếu Anh 

Biết" của Nguyễn 
Tuấn được giới 
thiệu trong buổi lễ 
kỷ niệm 6 năm 
thành lập Nhóm 
Phật Tử Đạo Tâm 
Dallas được tổ chức 
ngày 11.12.2004 tại 
trụ sở của Cộng 
Đồng Người Việt 
Quốc Gia, với sự 

hiện diện của 300 quan khách và được đánh giá là một 
thành công rực rỡ.  

Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn đã thành danh với 4 CD, nhưng 
được biết, CD "Nếu Anh Biết" là một CD thuần túy về Đạo, 
do nhạc sĩ Nguyễn Tuấn phổ từ thơ của Hòa Thượng Thích 
Thanh Từ (Nếu Anh Biết), của Sư Cô Thích Nữ Chân Thiền 
(Sám Hối), Tuệ Liên (Con Đường Tu Phật, Dấu Chân Thầy, 
Chùa Làng Tôi, Ngày Sinh Nhật Mẹ, Trầm Tư, Tiếng Chuông 
Chùa, Vị Sư Già, Như Dòng Sông), Lê Mỹ Như Ý (Bờ Giác 
Ngộ), Tùy Anh (Có, Không Đời Vẫn Thế), Hải Đà (Ðuốc Tuệ 
Soi Đường), Vô Không (Thiền) qua nhiều giọng ca nổi tiếng 
của các ca sĩ; Tấn Đạt, Hoàng Kim, Mai Hậu, Quang Minh, 
Bảo Yến, Khắc Dũng, Hạng Nguyên, Mỹ Dung. 

 
* CD phát hành để tặng, không bán. 
* Liên lạc: Nhóm Phật Tử Đạo Tâm,  
2118 Barton Drive, Arlington TX 76010 / USA 
Email: tiengtubi@hotmail.com 
 

 
� Vết Khắc Nửa 

Đời, thi tập của Thy 
Lan Thảo. 

 
Khi theo chân đoàn 

người di tản, hay vượt 
sóng gió làm kiếp thuyền 
nhân hoặc theo diện HO 
làm kiếp tầm gởi trên xứ 
người, thì trên thân mỗi 
người chúng ta đều mang 
một vết hằn năm tháng 
muộn phiền thao thức của 
kiếp người tha hương. "Vết 
Khắc Nửa Đời" của Thy Lan 
Thảo nói lên được nỗi khắc 
khoải về cố hương; âm 
vọng nhớ nhung về mẹ già, 

về anh chị em; hoài niệm xót xa về chiến hữu và bạn bè 
ngã gục hay tan tác muôn phương...  

 
Hãy tìm đọc "Vết Khắc Nửa Đời" để hòa mình vào những 

dòng thơ tha thiết nhớ về quê hương, dân tộc, thân nhân và 
bằng hữu của nhà thơ Thy Lan Thảo. 

Sách dày 190 trang do Thi Đàn Hoa Tiên xuất bản. 
Tranh bìa: Trần Cang. Phụ bản: Trần Cang, Phan Minh 
Khánh, Vũ Hối. Giá bán: 12 Mỹ Kim. Liên lạc: Thy Lan Thảo. 
Phone: (713) 895-7496, Email: Thuylanvy@yahoo.com 
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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 giºi Ç‰n. 
 
* ThÜ Tín 
Hòa ThÜ®ng Thích Trí ChÖn (USA), Dr. Tôn ThÃt HÙa (ñÙc), 
Phåm Minh Châu (Áo), Ngô Minh H¢ng (USA), Phan HÜng 
NhÖn (ñÙc), NguyÍn Thùy (Pháp), NguyÍn Quš ñåi (ñÙc), 
Võ ThÎ Trúc Giang; Ng†c An; Quäng DiŒu TrÀn Bäo Toàn 
(Suisse), Nguyên Giác; Thích Hånh ñÎnh (ƒn ñ¶), Thy Lan 
Thäo (USA), TrÀn Tri Khách (USA), TrÀn Tr†ng Khoái 
(USA), DÜ ThÎ DiÍm BuÒn (USA), Thúy Trúc (USA), TN 
Quäng HiŠn (ViŒt Nam), H¶i ThÜÖng Ph‰ Binh VNCH 
(Pháp), Chùa Bäo Quang (ñÙc), NguyÍn Minh HiŠn (ñÙc), 
Chu VÜÖng MiŒn (USA), Túy Loan (Pháp), ThiŒn Hånh 
(ñÙc), Månh Bích (Pháp), Huÿnh Trung Chánh (USA), Lâm 
LÍ Trinh (USA), Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ (VN), ThiŒn 
Lâm Phåm Væn M¶c (ñÙc), Hà Ng†c Bích (Pháp), Chùa 
Linh ThÙu (ñÙc), Lê NguyÍn Thái ThuÆn (ñÙc), VÛ Kš (BÌ), 
Tùy Anh (ñÙc), ThiŒn Cæn Phåm HÒng Sáu & HÒng Nhiên 
(ñÙc), Lê Hoàng Thanh (ñÙc), KIM (Áo), Lê Ng†c Châu 
(ñÙc), Hoàng ThÎ Doãn (ñÙc), Ngô QuÓc Phong (USA), Lš 
ñåi Nguyên (USA), ViŒn Tæng ThÓng GHPGVNTN (VN), TØ 
Giác; ñ¥ng ñÙc Hùng (ñÙc), HÜÖng Cau (ñÙc), Bs. NguyÍn 
Væn ñích; Quÿnh Hoa (ñÙc), Phan Ng†c (ñÙc), Ñy Ban Bäo 
VŒ QuyŠn Làm NgÜ©i ViŒt Nam (Pháp), H¶i PhÆt Tº VNTN 
tåi ñÙc. 
 
* Kinh Sách, Báo Chí 
*ñÙc: DiÍn ñàn ViŒt Nam sÓ 155, 156, 157; Dân Chúa Âu 
Châu sÓ 266, 267; Lão HÛ Chìm; Region-
Migration.Integration in Wissenschaft, Politik & 
Geselleschaft Nov.2004; Sinh Hoåt C¶ng ñÒng sÓ 183, 184; 
ñuÓc TuŒ; E + Z 12/2004; Buddhistische Monatsblätter 
Nr.1/05; Zentrum-Rundbrief für Tibetischen Buddhismus; 
Das Magazin der Igepa group Nr.51; Tibet und Buddhismus 
Nr. 71, 72; Dân Væn sÓ 101; Wissen und Wandel 2005 
Nr.1/2; Thông Tin sÓ 30; Dân Chû & Phát Tri‹n sÓ 29; 
Betrifft Nr.4/2004. Buddhismus aktuell Nr.1/2005; Hannover 
sÓ 5; D+C Nr.1/2005; E+Z Nr.1/2005; Der Mitlere Weg 
Nr.1/2005; TÆp Th‹ C¿u Chi‰n Sï VNCH tåi CHLB ñÙc. 
 
* Pháp: ViŒt Nam Dân Chû sÓ 99, 100; Dân T¶c Sanh TÒn; 
Bän Tin Quân Nhân Âu Châu sÓ 23; Bän Tin Khánh Anh sÓ 
1/2005. Nång G‡ sÓ 26. 
 
* BÌ: T¿ Do Dân Bän sÓ 111; TuŒ Giác 01/2005. 
  
* Thøy Sï: Dhammapala - Winter 2004. 
 
* Hoa Kÿ: Con ÇÜ©ng dÅn Ç‰n Hånh Phúc Çích th¿c - Thích 
Viên Lš; ñ¥c San Hành HÜÖng sÓ 5; Chan Magazin Winter 
2005; Th‰ Gi§i Ngày Nay sÓ 186; Tuyên Ngôn & CÜÖng 
Lïnh cûa ñäng Dân T¶c ViŒt Nam; Chân Nguyên sÓ 44; ñi 
T§i sÓ 81; Tin Lành sÓ 106 & 107. 
 
* NhÆt: Mekong sÓ 113 + 114 & 115. 
* ñài Loan: Thiên PhÆt SÖn sÓ 186; Modern Buddhismus 
Monthly Nr. 280, 281. 

 

ThÜ trä l©i Ç¶c giä   
 

 � Phù Vân phụ trách 
 

- Ô. Lê Nguyễn Thái Thuận, Bochum / Đức: 
Cảm ơn ông đã gởi bài "Những Điều Trông 

Thấy..." ghi vài điểm nhận xét về bài viết "Lời Giới 
Thiệu Cho Tam Quốc Chí Việt Nam" của Trần Ngọc 
Ninh đã đăng trên báo Viên Giác số 144. Với chủ 
trương trung dung của tờ báo và tôn trọng tinh thần 
đối thoại hòa ái, chúng tôi xin phép được chuyển bài 
nhận xét này đến tác giả để tham khảo. Mong ông 
hoan hỷ. Thân kính. 

 
- Nhà văn Trần Thị Nhật Hưng, St.Gallen, 

Thụy Sĩ: 
Nhật Hưng còn nhớ đã hứa gì không? Sau chuyến 

du lịch Việt Nam và Đài Loan (vé máy bay của Giải 
thưởng Viên Giác "Viết Về Âu Châu"), Nhật Hưng 
hứa sẽ viết một hồi ký, đến nay chúng tôi chỉ mới 
nhận được 4 chương viết tay... Hẳn Nhật Hưng còn 
tiếp tục và dành cho cuốn truyện dài? Sao không gởi 
tiếp những bài "Ngày Sinh Nhật..." để tòa soạn tập 
trung với những bài có sẵn để chuẩn bị ấn hành 
cuốn tập truyện "Ngày Sinh Nhật" như Nhật Hưng đã 
dự tính. Riêng bài "Việt Nam Thu Nhỏ", tường thuật 
về khoá tu học Âu Châu thứ 16 tại Ý, NH gởi quá trễ. 
Tường trình về khóa tu học này đã có nhiều bài viết 
và đã gom lại đăng trong báo Viên Giác từ trước. 
Nếu được xin gởi cho những sáng tác mới. Thân.   

 
- Cô Hương Cau , Celle, Đức: 
Thật vui khi nhận được điện thư của cô, niềm vui 

thật đầm ấm trong những ngày đầu mùa đông có 
bông tuyết bay bay.  Niềm vui cũng bùng vỡ lớn lên 
bằng những nụ cười khi đọc truyện ngắn cô gởi kèm 
theo điện thư. Nội dung thật nhẹ nhàng, lời văn dí 
dỏm rất Huế, dù rằng "Chỉ Là Một Thoáng" nhưng ẩn 
dụ lại sâu xa... Sau kỳ phát Giải Thưởng Viên Giác 
tháng 10.2003, Hương Cau trở lại với báo Viên Giác; 
đây là bài thứ hai sau bài dự thi, Hương Cau đã 
chứng tỏ tài năng của mình và rất xứng đáng để 
lãnh giải thưởng. Cảm ơn Hương Cau và chúng tôi 
cũng rất vui mừng khi được gặp lại những khuôn 
mặt thân quen của các anh chị em đã tham dự cuộc 
thi trong 2 năm trước trở lại với báo Viên Giác. Mong 
lắm.Thân. 

 
- Ông Phan Hưng Nhơn, Münster, Đức: 
Chúng tôi sẽ chuyển những lời góp ý của ông đến 

ông Lê Văn Ẩn, tác giả bài "Việt" đăng trong Viên 
Giác số 144 và nghiên cứu để có thể đăng trong 
Viên Giác trong những số tới hay không. Chúng tôi 
cũng chân thành cảm ơn ông đã quan tâm nhiều đến 
vấn đề nghiên cứu nguồn gốc dân tộc Việt. Kính. 
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PhÜÖng danh  cúng dÜ©ng  
(Tính Ç‰n ngày 12.02.2005) 

 
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 PhÆt Tº Münster & VPC 500€. Chùa Tâm Giác 
(München) 300€. Huynh TrÜªng GñPT ñÙc QuÓc 100€. Ban Liên Låc ViŒt 
Y ñåo (ñÙc) 20€. Hà Ti‰n Phúc 30€. NguyÍn ThÎ Kim Anh (Hamburg) 
10€. Phåm ñÙc ñÜÖng (Barsinghausen) 50€. ñào ThÎ Thúy HiŠn (Berlin) 
20€. ñào ThiŒn MÅn (Hannover) 10€. Lê ThÎ Xuy‰n (") 5€. Lê Væn Hoàng 
(Münster) 30€. TrÎnh ThÎ TÜÖi (Wiesbaden) 30€. TrÀn KhÜÖng Ninh 
(Steinfurt) 20€. Olaf Kleinen (Bad Rothenfelde) 20€. Lš Væn Cúc (Neuss) 
10€. Hoàng ThÎ Xuân Khâu (Burgau) 25€. Ngô ThÎ Gái (Cloppenburg) 20€. 
TrÀn TÙ Kinh (Freiburg) 10€. Mme NguyÍn TrÜÖng Thanh Thûy 
(Orge/Pháp) 20€ HHHL NguyÍn Háo NhÜ©ng. TrÀn ThÎ MÏ Hånh 
(Schwerte) 20€ HHHL VÛ QuÓc CÜ©ng. Ngô ThÎ V»ng (Schwabach) 20€ 
(CÀu an). Phåm ThÎ Hà Uyên 10€. NguyÍn Væn Quang 100€. Phan Væn H»u 
(Tüttlingen) 30€. TrÀn Væn DÆu 30€. Phåm ñÙc ñÜÖng 10€. HÒ Chí CÜ©ng 
50€. Các GÇ. NguyÍn ThÎ PhÜÖng + Phåm VÓn + Huÿnh Væn Månh + Måch 
TrÜ§c Khung (Friedrichshafen) 65€. Võ ThÎ Thäo & Võ ThÎ HiŠn 
(Bergkamen) 50€. NguyÍn Dung (Espelkamp) 15€. Thái Kim SÖn 40€. 
ñoàn Væn Giáo (Bendorf) 30€. Frau Auguste Rulffes (Norden) 100€. Tå 
ThÎ Phi Nga (Stadthagen) 15€. Phåm Kim Hånh (Ratingen) 20€. ñ¥ng ThÎ 
Lan (Pforzheim) 50€. Ngô ñÙc Ân (Laatzen) 20€. GÇ. Th† & Hòa (") 5€. 
Ngøy, HÙa Thu Ng†c (Edewecht) 10€. ThiŒn MÅn (Hannover) 100€. 
Viviane Ngøy (") 2€. Cindy Ngøy (") 2€. Minh Thuy Ngøy (") 5€. Bùi ThÎ 
HÒ Thûy + TrÀn Væn Thanh + Lâm ThÎ Thûy Tiên + Lâm Hà Nhi 
(Hann/Münder) 20€. NguyÍn ThÎ Kim Thanh (Ronnenberg) 10€. NguyÍn 
Minh Thanh (München) 20€. VÜÖng ThÎ Bích Thäo (Hameln) 30€. Phåm 
Væn ñi‹m & TrÜÖng Anh ThÜ (Nürnberg) 10€. Blumen Lotusblüten 20€. 
GÇ. ñ¥ng Væn ñ¶ (Suisse) 50€. GÇ. Lê ñình HiŒp & TrÀn ThÎ Xuân 20€. 
Fam. Hasse, Piathai, Inlia, Peter & Intamas Netnakhon 50€. NguyÍn Quang 
Toàn (Neustadt) 50€. TrÀn ñæng Thanh (Karlsruhe) 30€. GÇ. NguyÍn HÒng 
Häi & NguyÍn HÒng Thûy (Leipzig) 25€ (CÀu an). NguyÍn ThÎ Tuy‰t HÒng 
(Bad Oeyhausen) 20€. TrÜÖng ThÎ LiÍu (Orlando/USA) 30US. Kusawski 
ThÎ NhuÀn (Esens) 50€. ñinh ThÎ HÒng ñoàn (Norderney) 50€. Eliane Quê 
HÜÖng Luft 30€. Båch Ng†c Anh 100€. Lê ThÎ Tuy‰t (Wien/Áo) 20€. TrÀn 
Ti‰n Toàn (Bad Kreuznach) 920€. ThiŒn Vinh Huÿnh Hi‹n (Nbg) 20€. T. 
Hiên Heuser (Berghausen) 30€. GÇ. DÜÖng, Lai (Frankfurt/M) 20€. NguyÍn 
ThÎ Th¡m (Krefeld/Hüls) 10€. NguyÍn ThÎ PhÜ®ng (Delmenhorst) 50€. ñ‡ 
ThÎ Hòa (") 50€. Tô ThÎ Y‰n Oanh (Augsburg) 25€. TrÀn ThÎ HiŠn (Köln) 
10€. NguyÍn ThÎ Bích H¢ng (Worms) 20€. Lê Thanh Long (Weil im 
Schönbuch) 15€. Lê ñ¥ng Thûy (Frankenthal) 10€. DÜÖng Minh Ng†c 
(Wuppertal) 20€. Dr. DÜÖng HÒng Ân (Neckartenzlingen) 250€. Mai HÒng 
Khanh (Saarbr.) 20€. HÒ Væn Trung (Meerbusch) 50€. Lindner Joerg 
1.100€. TrÀn H»u Minh 10€. Julia NguyÍn DiŒu HiŠn 10€. Jana NguyÍn 
DiŒu Tâm 10€. GÇ. Chu Tam CÜ©ng (Pháp) 30€. GÇ. NguyÍn Huy LuÆn 
(Stuttgart) 20€. Ngô Hoàng Phong (Lippstadt) 20€. Châu Kim 
(ösnabruchen) 20€. ñåi Chúng huân tu TÎnh ñ¶ tåi Chùa Viên Giác 550€. 
Lê Væn Nam (Saarburg) 55€. Lê QuÓc ThÓng (") 50€. Minh Hòa & T¡c 
Duyên (Pháp) 50€. Anh Nguyên Trí (Wilhelmshaven)) 900€. Võ PhÜ§c LÀu 
(Hannover) 20€. ThiŒn Ý (") 10€. NguyÍn ThÎ Minh (") 10€. Lê ThÎ Xuy‰n 
(") 10€. TrÀn Mai HÜÖng (Nußdorf) 50€. Phåm Cao Minh 10€. NguyÍn 
Công Chung (Dresden) 10€. NguyÍn ThÎ Thu Hà (Ronnenberg) 20€. 
NguyÍn ThÎ Kim Thanh (") 10€. TrÀn Ng†c Anh 20€. Huÿnh Kim Phøng 
(Nürnberg) 20€. HÒ ThÎ Kim Oanh (") 5€. Fam. Hoan Di (Garbsen) 5€. 
Fam. VÜÖng Hoàng (Jena) 10€. NguyÍn HÒng Ng†c 50€. Tâm + Thûy + T. 
50€. GÇ. NguyÍn ThÎ Kim Hoa 20€. TuÃn + Tuy‰t + Benny 25€. ñÒng ThÎ 
Xuân (Burgwede) 3€. NguyÍn Thanh Tòng 50€. Låi ñình MiÍn 20€. ñ‡ 
Anh HuŒ (Hameln) 10€. Van Ma (Esslingen) 30€. Tao Thanh Minh 5€. GÇ. 
TrÀn NguyÍn (Cuxhaven) 50€. Phåm Lan Anh (Wuppertal) 100€. GÇ. TrÀn 
Minh Trung 30€. GÇ. NguyÍn Væn Liên (Berlin) 11,61€. Fam. Blumenthal 
10€. Huÿnh Væn Hanh 20€. GÇ. NguyÍn Minh Häi 50€. ñÒng Lai 
(Reutlingen) 30€. TrÀn Anh ThÜ, Hà, Thy (") 50€. NguyÍn ThÎ HÒng DiŒp 
(Celle) 10€. NguyÍn ñÙc Hùng (Greifswald) 20€. Phåm ViŒt B°n (Els Teth) 
20€. Beck Yen 20€. Kim Thu Kaiser (Köln) 30€. NguyÍn ThÎ Hånh 
(Hannover) 100€. Võ ThÎ Hoa (") 30€. NguyÍn ThÎ Kim Oanh (Murg) 50€. 
ñiŒu Vân (Chùa VG) 10€. Tôn Væn Long (Pháp) 30€. NguyÍn ThÎ Kim Thu 

(Freiberg) 5€. DiŒu ñông (Mannheim) 200€. Võ H»u Hùng (Burgdorf) 
200€. Fam. Tsang (Hòa Lan) 30€. China Markt Stade (Stade) 15€. Võ ThÎ 
M¶ng Hoa (Bad Soden) 1.000€ (lo viŒc hÆu s¿). Mark Gollner (Gumesbach) 
60€. Huÿnh Bá ThuÀn (Ratingen) 10€. Asia Kim (Schwenningen) 5€. TrÀn 
Minh Châu (Áo) 20€. HÒ ThÎ Trung (Bielefeld) 30€. Huÿnh ThÎ HÒng Nga 
(Pháp) 30€. Phåm Doãn ñÜÖng 100€, HHHL Võ ThÎ Danh. NguyÍn Væn 
Quang 100€. Ingrid Chu (Flensburg) 20€. Hà ThÎ TÜ (Fürth) 25€. NguyÍn 
ThÎ Kim Thanh (Münster) 25€. Ngu Cam Duong (Berlin) 50€. Tå NguyŒt 
Trinh (Heilbronn) 20€. NguyÍn ThÎ Ba (Reutlingen) 20€. NPñ Tam Bäo (") 
250€. Lê ThÎ Bänh 20€. ñ‡ Trí TuŒ 40€. GÇ. ñ¥ng Bäo Quan (Bückenburg) 
10€. ThiŒn MÏ & ThiŒn Sanh (Berlin) 20€. Fam. TrÜÖng (Neustadt) 10€. 
Thái MuÓi 10€. Ngô TrÜÖng Vinh (HH) 5€. NguyÍn Væn Chuyên (Lehrte) 
20€. Huÿnh ThÎ HÒng Cô (Mosbach) 50€. Lê ThÎ Ng†c Hân 50€. TrÀn Kim 
Dung (Langenhagen) 5€. NguyÍn ñÙc HiŒp (Aschersleben) 20€. Phåm 
Thanh Lê 10€. Võ QuÓc Huy (Krefeld) 5€. Thanh Cát 1€. Phan Huy Buong 
10€. Bùi Væn Lân (Magdeburg) 30€. NguyÍn ñÙc Thuy TÜ©ng 
(Michelstadt) 20€. Bùi Væn Huy (Clonnyberburg) 20€. NguyÍn ñÙc Thuy 
(VN) 10€. Giác Thành 5€. Mai Væn ñåo 1,38€. Võ ThÎ LŒ Thûy (Iserhagen) 
50€. ñào ThÎ HÒng Nguyên (Edewecht) 10€. ñàm Quang Ánh (Mosbach) 
20€. NguyÍn Gia Vinh (Frankenthal) 20€. VÛ TÃt Niên (Pháp) 30€. TrÀn 
ñình Hoa (Göttingen) 50€. Phåm ñÙc DÜÖng 10€. Lucia Leo Wenas 
(Hannover) 10€. NguyÍn Bùi HÒng ñào (Rottendorf) 10€. NguyÍn Lai 
(München) 15€. Hà Væn HÜng (Weil am Rhein) 150€. NguyÍn Thanh Thúy 
(Gumenhausen) 20€. Lê ThÎ Thu HÜÖng (Bühl Baden) 20€. GÇ. ñ‡ Væn 
ViŒn (Norderney) 20€. Bùi Phú Månh (") 30€. Lê ThÎ Xuân (") 20€. VÛ 
HÒng Minh (") 20€. DÜÖng Anh TuÃn (") 20€. GÇ. ñinh ThÎ Hà (Berlin) 
20€. GÇ. Richwien (Halle) 20€. Mai HÒng TuÃn (Badbuchstadt) 26€. VÛ 
ñÙc Khanh (Meißen) 20€. Phåm Væn Th† (Laatzen) 5€. Phan Công ñ¶ (") 
25€. Võ ThÎ Thu Mai (Göttingen) 10€. Hoàng ThÎ Tân 5€. NguyÍn ThÎ MÏ 
LŒ (Hameln) 5€. Phåm Xuân Thûy 10€. DÜÖng 20€. NguyÍn Væn Thanh 
Liêm (Wunstorf) 10€. TrÀn ThÎ Kim PhÜÖng (") 10€. NguyÍn ThÎ Kim 
Thanh (Ronnenberg) 20€. Ng†c Hà 10€. NguyÍn ThÎ Ti‰n (Hannover) 40€, 
HHHL NguyÍn Thành Công & NguyÍn ThÎ HiŒt. TrÀn Bích ThuÆn (") 5€. 
NguyÍn Ti‰n DÛng (") 10€. Lam, Shui Ting 20€. TrÀn Giang Kÿ 100€. 
NguyÍn Væn Minh (Limburgerhof) 15€. Bùi ThÎ Nguyên (Anh) 20Anh kim. 
Quách Anh Tri (HH) 10€. TrÀn Tú Oanh (Nürnberg) 30€. Thành & Thûy (") 
20€. Cindy + Tanny Lê (") 10€. Lê Mai (") 10€. TrÎnh ThÎ Thanh (") 10€. 
DiŒu L¶c (") 20€. THiŒn PhÜÖng (") 20€. TrÀn Quang TuŒ (Neuss) 5€. Ngô 
Væn Tùng (Canada) 500Can. Olef Kleinen (Badrothenfelde) 50€. Lan 
HÜÖng Thielking (Mardorf) 20€. NguyÍn ThÎ Lai (Gelsen.) 20€. NguyÍn 
ThÎ Song (Neuruppin) 100€. NguyÍn Thanh Thûy (Gunzenhausen) 5€. ñ‡ 
Månh TuÃn (M'Gladbach) 20€. Thái Kim SÖn 40€. Hoàng ThÎ Tài 
(Wilhelmshaven) 10€. Quách Thu Anh (Freiburg) 50€. Phan ThÎ Tuy‰t 
(Langheim) 50€. NguyÍn 15€. Tsang Kam Choi 50€. VÛ Thu HÜÖng 
(Erlangen) 25€. ThÎ Minh Fugger (Alzey) 10€. ThÎ Thu Hà Schröder 
(Arnstadt) 10€. TrÀn ñình H»u (Pháp) 20€. HÒ Nguyên (") 20€. ñoàn Hòa 
(MÏ) 30€. TrÀn Tú NguyŒt (Lindenberg) 15€. Phåm ThÎ Minh Châu 100€. 
NguyÍn Sanh S¿ (Suisse) 50FS. TrÀn H»u LÍ (") 50FS. Lš Minh Häo (") 
100FS. ñ‡ ThÎ Hi‹n (") 20€. TrÜÖng ThÎ Thu & Lâm Hoa (") 100€. TrÀn 
ThÎ MÏ Hånh (Zapfendorf) 30€. Bành Vïnh Ái (Ludwigshafen) 50€. Lê 
HÒng TrÜÖng (Salzhausen) 20€. Væn Y‰n Dung (USA) 150US. NguyÍn ThÎ 
Thu Hà (Dachau) 5€. Lê Tr†ng Phåm (Meckenheim) 38€. Lê ThÎ Bích Lan 
(Hannover) 20€. Thu TÙ (") 10€. ThÎ HÜÖng ñào Schmidt (Berkau) 5€. 
NguyÍn Lan HÜÖng (Burgdorf) 15€. Bùi ñåi Chi‰n (Artern) 50€. NguyÍn 
ñÙc Khánh (Garbsen) 50€. Lê ñàm Quang (Berlin) 20€. VÛ Cao 
(Karlsruhe) 10€. Jenny TrÀn (Regensburg) 10€. Lê ThÎ Ng†c Hân 25€. ñ‡ 
ñÙc Chinh (Erfurt) 30€. TrÀn Thanh HuyŠn 10€. GÇ. ñ‡ ThÎ Báu (Wesel) 
400€, HHHL ñ‡ ThÎ Mùi. NguyÍn ThÎ Xuân Lan (Pháp) 50€. NguyÍn Ng†c 
MÏ (Stuttgart) 20€. VÛ Væn ñÎnh (Hassloch) 25€. VÛ Jonny (") 15€. Hà 
Væn H§n (Rosenheim) 20€. NguyÍn Væn Luy‰n (Aue) 10€. Ngô ThÎ Th¡ng 
(Frankfurt) 20€. Phåm Minh NhiŒm 100€. Tô QuÓc TuÃn (Bayreuth) 30€. 
NguyÍn Quang SÖn (Gelsenk.)15€. ñ‡ Ng†c Oanh 10€. NguyÍn Häo 30€. 
Phåm ThÎ N» (Hòa Lan) 20€. VÜÖng H»u Hoành (Pháp) 30€. Tä NhuÆn 
(Frankfurt) 10€. TrÀn ñÙc Quang (Königsbrunn) 70€. Phan ThÎ Trúc 
PhÜ®ng (Erlangen) 60€. NguyÍn Minh TuÃn (Homburg) 20€. Phåm Minh 
Trúc (Trier) 20€. TrÀn ThÎ Vân (Pháp) 10€. Huÿnh ThÎ Kim Thao (Ý) 10€. 
TrÜÖng Thanh Hoa (Landshut) 30€. TrÀn Væn Khoa (Köln) 25€. Lê ThÎ 
Tuy‰t 10€. NguyÍn H»u Nhàn 15€. NguyÍn Thanh Bình 50€. ñ¥ng Væn 
Hòa (Herne) 10€. Lê Væn TrÜ©ng (Karlsruhe) 30€. Cô ñàm Hòa (BÌ) 50€. 
Phan Tr†ng NhiÍm (Pháp) 20€. Bùi Væn ThuÆn 15€. Phåm Công Toåi 
(Lingolsheim) 20€. NguyÍn & VÛ (Anh) 10Anh kim. NguyÍn Th‰ Anh 10€. 
NguyÍn ThÎ HÒng Anh 25€. Lê ThÎ Bích Ninh (München) 20€. Bùi ThÎ 
Båch Tuy‰t (Pháp) 10€. Hoàng Væn PhÜÖng (Viersen) 10€. ñào Væn DÜÖng 
(Heidenheim) 20€. VÜÖng ThÎ Bích Thäo (Hameln) 20€. Ngô Chung SÖn 
(Oldenburg) 50€. VÜÖng TuÃn VÛ (Bad Pyrmont) 10€. Phan Thanh Hai 
(Lehrte) 10€. NguyÍn Væn Chuyên (") 5€. TrÀn Kim Dung (Langenhagen) 
10€. Lê Kim Nhung (Hildesheim) 15€. NguyÍn ThÎ Kim Nhung (") 20€. 
DÜÖng Liên Siêu (Celle) 20€. Hoàng ThÎ Tân (Hannover) 20€. NguyÍn ThÎ 
PhÜ®ng (Krefeld) 20€. NguyÍn ThÎ LŒ (") 20€. Hoàng Ngoc Thu (Pháp) 
20€. HÒ Væn Minh (Gau-Algesheim) 20€. VÛ Væn Phú (Schwetzingen) 10€. 
Phåm ThÎ Hai (Pháp) 30€. Huÿnh Công Nhân (") 50€. NguyÍn ThÎ KiŠu 
Hånh (Obertsdorf) 20€. TrÀn ThÎ MÏ Dung (Kleve) 10€. NguyÍn ThÎ Tâm 
(Köln) 10€. NguyÍn ThÎ Lan HÜÖng (Ottobrunn) 20€. Bành Vïnh Hòa 
(Ludwigshafen) 40€. NguyÍn Tú (HH) 30€. TrÜÖng ñÙc Hånh (Hòa Lan) 
10€. Lê ThÎ Thanh Loan (PhÀn Lan) 50€. TrÀn ThÎ Liên (USA) 25US. Lê 
Van Nam (Saarburg) 50€. TrÜÖng Tú (Würsden) 20€. Hà PhÜ§c NhuÆn 
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(Hannover) 10€. Ngøy NhÆt Thº (") 50€, HHHL TrÀn ThÎ Nª. Phåm ThÎ 
Ng†c SÜÖng (Göttingen) 20€. NguyÍn Tr†ng LuÆt (Darmstadt) 10€. TØ ThÎ 
Qu‰ (Pháp) 30€. Trân ThÎ Ng†c Lan (") 10€. Mme NguyÍn (") 16€. ñH. Ba 
Út (") 100€. NguyÍn HÒng Hånh (BS) 20€. Công T¢ng Tôn N» ThÎ Ái Hoài 
(Hòa Lan) 50€. Alberter MÏ Linh (") 5€. Chi H¶i PTVNTN (Karlsruhe) 
250€. ñào Tr†ng H®p (") 400€. VÛ ThÎ H¢ng (") 30€. Lê Væn TrÜ©ng (") 
35€. NguyÍn Vïnh TÃn (Ubstadt-Weiher) 50€. Mã Anh Thy (Pforzheim) 
30€. Phan Låc Gian (Bälen) 50€. NguyÍn Væn Minh (Kaarst) 25€. Trân Væn 
TÜ (Ludwigshafen) 30€. Tå Minh Thông (Münster) 10€. ñ¥ng Væn Chi‰u 
5€. Tiêu MuÓi 15€. Huÿnh ThÎ PhÆn (Bensheim 25€. TrÜÖng C° Tùng  20€. 
Lê Hoàng ñ‰ (Asbach) 10€. Lâm Minh VÛ (Pforzheim) 20€. NguyÍn Væn 
Quang 100€. Huÿnh ThÎ Liên Hoa (Leverkusen) 180. NguyÍn TuÃn Khanh 
(Zarrendorf) 10€. ñ‡ ThÎ HÒng An (Stralsund) 10€. NguyÍn Thu HÜÖng (") 
10€. NguyÍn ThÎ Hoàng Anh (") 20€. Ngô ñÙc Dung (Ludwigsfelde) 10€. 
VÛ PhÜÖng N¶i (Hannover) 10€. ñ‡ ThÎ TrÀn Lan (Dresden) 10€. ñ¥ng ThÎ 
HÒng 20€. Phåm Minh Ti‰n (Rotenburg) 20€. NguyÍn Væn Hùng (Leipzig) 
50€. ñ‡ Trinh (Aalen) 20€. Fam. Tsang (Hòa Lan) 50€. Phåm ThÎ My 
(Pháp) 10€. Sengsonvanh ThÎ H®i (") 20€. NguyÍn Hai (USA) 100US. Lš 
ThÓng Phát 10€. DÜÖng ThÎ Quÿnh Hoa (Bremerhaven) 20€. HÒ ThÎ CÄm 
Vân (Na Uy) 100Kr. Lê Ti‰n DÛng (Trier) 10€. Phåm Chí Huy (Erferstadt) 
10€. Lš Nguyên Thành 110€. Nguyên TØ NguyÍn ThÎ ThÀm (Neu Anspach) 
40€. Lš Kh¡c Châu (Leipzig) 50€. Võ PhÜ§c LÀu (Hannover) 10€. ñ‡ Væn 
ñài (Duisburg) 20€. TrÎnh Minh Quang (Dauchingen) 10€. TrÜÖng QuÓc 
ViŒt (Georgen) 10€. NguyÍn ThÎ Ng†c HÜÖng (Emmendingen) 20€. ñào 
ThÎ Chúc (Trier) 10€. NguyÍn Væn Phúc (") 15€. Phåm ñÙc DÜÖng 10€. 
DÜÖng Væn Bé (Rottenburg) 20€. Trân ThÎ Bäy (Osnabrück) 10€. GÇ. Lš 
HÒng DiÍm (Krefeld) 300€. Bùi Lan HÜÖng (Nga) 100€. ñ‡ ThÎ Thanh 
Tâm (Hòa Lan) 25€. Võ ThÎ LÆp (") 20€. NguyÍn ThÎ Tám (USA) 50US. 
ñ‡ Ng†c Dung (") 50US Muoi Thai -Cheong (HH) 50€, HHHL ñ‡ Thái 
Nam. NguyÍn ThÎ Nhiên (Pfuhl) 50€. NguyÍn ThÎ Bích H¢ng (Worms) 20€. 
Huÿnh Hoài Phu (Cloppenburg) 20€. Thanh Tâm (Canada) 50€. Chi Hôi 
PTVNTN Stuttgart 600€. Tô Nguyên (Augsburg) 5€. NguyÍn ThÎ Chu¶t 
(Áo) 50€. Minh Hoa & DiŒu NhÆt (USA) 50US. Huÿnh Sang (Suisse) 300€. 
VÛ ThÎ Ng†c Hoåt (") 100FS. ñÒngSanh & ñÒng Thûy (") 50FS. HuŒ Nhã 
(") 100€. Chùa PhÆt T° Thích Ca (") 300€. HÙa ThuÆn HÜng (Áo) 50FS. 
DiŒu Ngân TrÀnThÎ Chu (Úc) 200Úc kim. Chùa Pháp Bäo (") 200Úc kim. 
ThiŒn HÆu & ThiŒn Xuân (Pháp) 100Úc kim. Chúc NhÆn (Úc) 100Úc kim. 
…n danh (") 40 Úc kim. Khóa Tu Gieo Duyên chùa Pháp Bäo (") 200Úc 
kim. Khóa Tu H†c PhÆt Pháp Úc Châu kÿ IX (") 300Úc kim. ThiŒn Kiên (") 
100Úc kim Chùa PhÆt Quang (") 100US. HHHL ñH Huÿnh ThÎ Tiên (") 
50Úc kim. HHHL ñH Phan Tú Tâm (") 1000Úc kim. TØ VÛ (") 100Úc kim. 
NguyÍn ThÎ Hånh & Anh Công (BS) 300€. Chi‰u Hoàng NguyÍn ThÎ 
PhÜ®ng (Krefeld) 50€. Cao ThÎ Chi (Ý) 40€. Måch TÓ Linh (") 30€. Phåm 
Væn Út (") 20€. Huÿnh ThÎ Lš (") 20€. Võ Væn Qu‰ (") 25€. TrÀn ThÎ 
ñÜ©ng (") 25€. Lai Kim Anh (") 30€. TrÀn ThÎ HÒng Châu (") 30€. NguyÍn 
ThÎ Khang (") 20€. Chùa Viên Ý (") 500€. ThiŒn Gi§i (München) 50€. DiŒu 
Hånh Næng Kin Liên (Sweden) 100Kr. TrÀn BÆt LÜ (USA) 100US. ThÎ 
PhÜ§c & ThÎ Hånh (") 3000US. TÎnh Trí (Karlsruhe) 100€. ThiŒn ñÙc (FF) 
50€. DiŒu Lš 100€. Chu Bá TÜ§c (USA) 100€. NguyÍn ThÎ Tám (") 100US. 
NguyÍn Væn SÖn (ñan Måch) 500Kr. ThÀy Hånh Bäo (Ý) 1.000€. Nguyên 
Trí & Nguyên TuŒ (Wilhelmshaven) 500€. NguyÍn ThÎ Thanh (Hòa Lan) 
100€. Nh¿t Tr†ng (Mannheim) 100€. Chúc Phúc & Giác Tánh (Berlin) 
100€. DiŒu Phúc Lš HÒng DiÍm (Krefeld) 100€. Minh Phát Lš TÃn Vång 
(") 100US. DiŒu Cúc + DiŒu Nghïa + DiŒu Ng†c (") 150€. NguyÍn ThÎ Phi 
(Münster) 50€. Chi H¶i PTVNTN (Hannover) 50€. GñPT Tâm Minh (") 
50€. ThiŒn Ý (") 50€. Ayutthaya (Bergisch Gladbach) 20€. Võ ThÎ My 
(Wiesbaden) 20€. Nguyên Biên (Usingen) 20€. Chúc Tiên (") 20€. ThiŒn 
ñ£ng & HuŒ ñÙc (Stuttgart) 20€. Huÿnh ThÎ Kim Xuy‰n (Pháp) 90€. …n 
danh (München) 30€. NguyÍn Kim Oanh (Nürnberg) 50€. Chùa Tâm Giác 
(München) 500€. 
 
� Cúng dÜ©ng th¿c phÄm : Gia Çình NguyÍn Minh Häi 
(Delmenhorst) 4 thùng dÀu æn, 2 thùng nÜ§c tÜÖng, 4 bao gåo. Restaurant 
Dynasty Ánh HÒng (Benningsen) 10 bao gåo. TrÜÖng TuÃn Minh 
(Bergheim) 3 bao gåo. 
 
� Báo Viên Giác :    ñH. Hà Væn Thành (Frankfurt) 20€. Dr. Bùi 
Hånh Nghi 100€. Chùa Tâm Giác (München) 600€. NguyÍn ThÎ HÒng 
Nhung (Kleve) 50€. TrÎnh ThÎ TÜÖi (Wiesbaden) 20€. ñ¥ng ThÎ H¢ng 
Teichner (Langenhagen) 20€. ñ¥ng Væn Tr†ng (Hainburg) 20US. Vinh HÒ 
(Syke) 15€. DiŒu Niên Muon Witt (USA) 50US. TrÀn TÙ Kinh (Freiburg) 
15€. NguyÍn Quí PhÜÖng (Hamburg) 15€. Mai Xuân HÒng (Gemünder a. 
Main) 25€. Phåm ThÎ Dân (MN/USA) 20€. NguyÍn, Phú Thanh Vân 
(Ludwigshafen) 20€. DiŒu Xuân Lê ThÎ Thu (Saarbrücken) 20€. NguyÍn 
ThÎ HÒng DiŒp (Maintal) 20€. Lê Ti‰n Bình (Lauingen) 20€. NguyÍn Công 
Tính (Heilbronn) 100€. Mme NguyÍn Kim Thoåi (Rennes/Pháp) 30€. Tô 
Tuy‰t Liên (D'dorf) 30€. Bùi ñÒng DÛng (Holtland) 5€. NguyÍn ThÎ Ng†c 
Lan (Dinklage) 15€. NguyÍn Gia PhÜ§c 30€. NguyÍn Væn H»u (FF) 30€. 
Phan HÒng Chúc 50€. Hy Dan Dai (Wiesbaden) 30€. NguyÍn ThÎ Thanh 
25€. Lê Minh Châu (Na Uy) 300Kr. NguyÍn ThÎ Kim Cúc (Kornwestheim) 
20€. ñ‡ ñình Tham (Stuttgart) 15€. VÛ Kim Giao (Olching) 25€. NguyÍn 
Væn Neang (Haßloch) 20€. Hoàng Nhã & NguyÍn ThÎ TÜ (Dortmund) 20€. 
Dominik LÜu 100€. NguyÍn ñình ChÜÖng 20€. Klein Jürgen-Walter 15€. 
Tiêu Kim Huê 20€. Phan TrÀn Xuân PhÜÖng (Suisse) 50FS. Thích Th¡ng 
Nghïa Lê Væn HiŠn (D'dorf) 20€. Lê Vi‰t Hòa (Hòa Lan) 50€. NguyÍn 
Thành Nam (Rheinfelden) 20€. Lê Ng†c Châu (Neufahrn) 35€. ñoàn Væn 

Giáo (Bendorf) 20€. NguyÍn Duy Kiên & ñ¥ng ThÎ Kim Oanh (Bremen) 
60€. Phåm Hoài Trang (Irrel) 15€. Phåm Kim Hånh (Ratingen) 15€. 
NguyÍn ThÎ Hånh & NguyÍn DÛng (Ansbach) 30€. NguyÍn Væn Xuân 
(Roma/Ý) 60€. Lê ThÎ Bích Lan (Hannover) 30€. TrÀn MÆu 
(Niederfischbach) 20€. B. Trâm Vogtländer (Koblenz) 30€. VÛ Ti‰n ñåt 
(Hamburg) 20€. VÜÖng Thúy Hoa (Ausburg) 20€. NguyÍn ThÎ Hånh 
(Bielefeld) 10€. ñoàn Ng†c Xuân (Lörrach) 15€. Lâm ThØa Trí 
(Ibbenbüren) 15€. NguyÍn Kh¡c Hi‰u (Lübeck) 30€. TrÀn ThÎ Phúc 30€. 
TrÀn ñæng Thanh (Karlsruhe) 20€. ñoàn Ng†c Anh 120€. Lê Væn HÖn 
(Hamburg) 15€. Hoàng Ng†c Thinh (Gerolstein) 15€. HÒ ThÎ Trung 
(Bielefeld) 15€. TrÜÖng Khanh PhÜÖng (Rheinberg) 20€. TrÀn Væn Út 
(Stuttgart) 10€. NguyÍn Væn Sang (Kaufbeuren) 15€. NguyÍn Væn Thình 
(D'dorf) 15€. NguyÍn ThÎ Tuy‰t HÒng (Bad Oeyhausen) 15€. Quách HuŒ 
Linh (Minden) 15€. NguyÍn ThÎ LÆp (Ludwigshafen) 15€. Lê ThÎ Ng†c 
Giàu (") 15€. NguyÍn ThÎ Chi‰n (") 15€. TrÜÖng T. LiÍu (Orlando/USA) 
40€. Lê Kim Cúc (Pháp) 20€. TrÀn ThÎ Ng†c Hoa (St. Ingbert) 20€. TrÜÖng 
(München) 20€. VÛ Væn Thanh & ñ¥ng ThÎ Tuy‰t 15€. TrÜÖng TÃn Bình 
15€. Huÿnh T. & ñoàn G.T. 20€. Lê LÜ GBR 160€. ñ¥ng Væn Chi‰n 
(Pforzheim) 15€. Lê Bích Châu (Koblenz) 20€. Lê ThÎ Tuy‰t (Wien/Áo) 
30€. TrÜÖng ThÎ Xí (Hòa Lan) 10€. NguyÍn Hùng ViŒt (Recklinghausen) 
20€. TrÀn H»u TÓ (") 15€. ñ¥ng Ng†c Bích 85€. ñ¥ng Ng†c Häi (Speyer) 
20€. Nh¿t Tr†ng TrÀn Væn Minh (Mannheim) 20€. ThiŒn Vinh Huÿnh Hi‹n 
Nbg) 30€. NguyÍn TÙ Hùng (Lünen) 15€. Mai HÜÖng Cassetta (Nußdorf/ 
Eberdingen) 30€. T. Hien Heuser (Berghausen) 20€. VÛ Vi‰t Tân 
(M'Gladbach) 15€. Võ ThÎ Lang (München) 15€. Ngô ThÎ Bäy 
(Kaufbeuren) 15€. La Phan Hoàn (Landshut) 20€. Lê Thanh Long (Weil im 
Schönbuch) 15€. Lê ñæng Thûy (Frankenthal) 20€. NguyÍn Væn PhÜÖng 
(Delmenhorst) 50€. HÙa Ng†c Tài (Augsburg) 20€. Trang Phåm Seitz 
(Nürnberg) 20€. TrÀn Minh Quang (Duisburg) 30€. TrÀn Phong LÜu 
(Saarburg) 25€. Denis Doan (Stuttgart) 15€. Phan Væn Hòa (Minden) 15€. 
Mai HÒng Khanh (Saarbrücken) 20€. Ngô Væn ThÃu (Mainnheim) 20€. 
Oliver & Nhu Hecker 20€. NguyÍn Væn Tham (D'dorf) 15€. TrÀn H»u Minh 
20€. Kim Thu Kaiser (Köln) 20€. Cao ThÎ Thu Cúc (Stuttgart) 20€. GÇ. 
NguyÍn Huy LuÆn (") 20€. Ngô Hoàng Phong (Lippstadt) 15€. NguyÍn 
HuyŠn Nguyên Linh (Recklinghausen) 10€. TrÜÖng ThÎ Y‰n (") 10€. 
NguyÍn ThÎ Khang (Ý) 50€. Thích Viên Thành (CA/USA) 100US. NguyÍn 
Væn Anh (Pháp) 25€. Lê Væn Hoanh (") 30€. NguyÍn H»u PhÜ§c (") 50€. 
VÜÖng Tài Hùng (Weil am Rhein) 15€. Hà Ki‰n Thành (ñan Måch) 30US. 
TrÎnh Quang Khánh (HH) 20€. Mã ThÎ Kim HÒng (Nettetal Breyell) 20€. 
NguyÍn Ca (Oberhausen) 30€. Thái Vân Anh (Aurich) 30€. Lê Minh DÜÖng 
15€. TrÎnh ThÎ Hoài Thu 20€. NguyÍn ThÎ Thanh (Aachen) 11€. Bùi Xuân 
Thäo 20€. Võ ThÎ Hoa (Hannover) 20€. Huÿnh ña ThÙc (USA) 30US. 
Hoàng Striemke (Hoyerswerda) 15€. TrÀn NguyÍn (M'Gladbach) 15€. 
NguyÍn ThÎ Bích H¢ng (Worms) 20€. NguyÍn Chí Th¡ng (München) 20€. 
Phåm Hoàng ñông (Schmalenberg) 25€. Hånh Seibel (Dorn-Dürkheim) 
15€. NguyÍn Phúc HÆu (Wiesbaden) 15€. Hoàng ThÎ Kim Y‰n (Krefeld) 
15€. TrÀn Lê Hoàng (") 15€. TrÎnh Quang Phu (Ludwigshafen) 20€. DÜÖng 
Minh Không (Viersen) 20€. ThÎ Kim Chung-Fong (Neuss) 20€. Lš Væn Cúc 
(") 15€. ñ¥ng QuÓc Quân (Pháp) 20€. DiŒp Væn SÖn (Wuppertal) 15€. 
NguyÍn QuÓc Thông (Bonn) 20€. Bá Nh¿t Hoàng (Remshalden) 15€. 
NguyÍn Væn Nhi (Sindelgingen) 20€. TrÀn Væn Tùng (München) 15€. Cao 
ThÎ DÀn 15€. NguyÍn ñình Long 20€. Huÿnh Bá ThuÀn (Ratingen) 15€. 
NguyÍn QuyŠn (Münster) 30€. NguyÍn ThÎ Dung (Bielefeld) 20€. NguyÍn 
ThÎ Kim Thu 9 (Freiberg) 15€. Asia Kim (Schwenningen) 15€. NguyÍn ThÎ 
Bích Ng†c (Sandberg) 15€. TrÀn Minh Châu (Áo) 30€. Huÿnh Tiên Kim 
Phøng (Pháp) 40€. Huÿnh ThÎ HÒng Nga (") 30€. NguyÍn Væn Bi (") 30€. 
Lê Kim Væn (Suisse) 24,50€. ñ¥ng Ng†c HiŠn 15€. Huÿnh Minh Tân 40€. 
Phåm H»u Chi 65€. Phåm Giác Doanh 15€. Quan Hue PhÜÖng 15€. Lê Væn 
Anh 20€. Huÿnh QuÓc TuÃn 30€. Cao H»u ñÙc 25€. VÜÖng Væn Nga 10€. 
Lâm TÃn Khôi 15€. M. Bùi 45€. Ingrid Chu (Flensburg) 20€. TrÀn Væn 
Nhung (Canada) 40€. Lš QuÓc Bình (Pháp) 40€. Lê Væn MÆu (") 30€. 
NguyÍn Chí DÛng (Hanau) 25€. NguyÍn Båch Khuê (Aachen) 15€. Hà ThÎ 
TÜ (Fürth) 25€. NguyÍn ThÎ Kim Thanh (Münster)) 25€. NguyÍn Xuân 
Nghiêm (Göttingen) 15€. Huÿnh ThÎ HÒng CÖ Mosbach) 20€. NguyÍn ThÎ 
DiÍm Thúy (Wuppertal) 20€. Mai Xuân ñi‹u (Hannover) 15€. Lê Hoa (Na 
Uy) 100Kr. Phåm Ng†c SÖn (M'Gladbach) 20€. NguyÍn Ng†c Châu 
(Ibbenbüren) 20€. Ban Mai (Rastede) 10€. TrÀn Ng†c Anh (Tüttlingen) 20€. 
DÜ KiŠu DiÍm (Reutlingen) 20€. Lâm ThÎ Maier Kim Loan (Neu Ulm) 30€. 
Lê Th† Væn (Leonberg) 30€. NguyÍn MÏ Hånh (Áo) 30€. TrÀn Ng†c Thu 
(Erkram) 10€. NguyÍn Cúc (USA) 30US. Lâm ThÎ Hung Nhung (Berlin) 
15€. Tôn ThÃt Dung (Pirmamsens) 20€. NguyÍn Væn DiŒn (Krefeld) 15€. 
NguyÍn ñÙc Thùy TÜ©ng (Michelstadt) 20€. ñào ThÎ HÒng Nguyên 
(Edewecht) 10€. VÜÖng Kh¡c VÛ (Borkum) 20€. DÜÖng Båch Y‰n (BÌ) 
30€. NguyÍn ThÎ HÒng (Ý) 50€. TrÀn H»u NghiŒp (Münster) 10€. NguyÍn 
M. 30€. Lê Thúy Vân (Bochum) 30€. TrÀn Ng†c Quân (Frankfurt) 15€. VÛ 
ThÎ Tâm (Schorndorf) 20€. NguyÍn Væn DÛng (Mössingen) 35€. Hoàng 
ñình B°n (Pháp) 20€. Bà Phåm Væn ThÄng (") 50€. NguyÍn SÖn (Suisse) 
150FS. Bùi Ng†c Hùng (") 20€. NguyÍn Thành HiŒp 15€. VÛ Ti‰n Båc 
(Norden) 15€. NguyÍn Thanh Tài (Grosszimmern) 20€. NguyÍn Væn Hòa 
(Mannheim) 20€. Phåm Væn TÜªng (Sweden) 30US. NguyÍn TÃn Thành 
(Wuppertal) 35€. Phan Væn Tân (Konz) 20€. NguyÍn Lai (München) 15€. 
NguyÍn ThÎ H¢ng 10€. NguyÍn Bùi HÒng ñào (Rottendorf) 15€. NguyÍn 
Væn Ri 2€. Lê ThÎ Båch Ng†c (Oberhausen) 30€. DiŒp ñÙc Lành (Canada) 
50Can. NguyÍn ThÎ Hånh (Haren) 20€. HÒ ThÎ NguyŒt (Taufkirchen) 20€. 
Võ Thanh Tân (Ý) 30€. Lš Væn Tri (Hòa Lan) 20€. Casanova Thai Lan 
(Suisse) 30€. Phan Liên (Neu Caledonien) 60€. TØ ThÎ Thanh Tâm (Berlin) 
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40€. Fam. TrÀn (Hannover) 15€. TrÀn NhÜ SÖn (") 20€. TrÀn Ng†c Nam 
(HG) (Schramberg) 20€. NguyÍn ThÎ HuyŠn Nga (Pháp) 50€. NguyÍn ThÎ 
Sáu (HH) 15€. NguyÍn Væn TrÜÖng (Obertsdorf) 20€. Lê ThÎ Nga 20€. Ngô 
ThÎ Bích HuyŠn (Reichelsheim) 15€. Fam. Ngô (Unterweissach) 50€. Ngoc 
Hà 10€. NguyÍn ThÎ Thu HÜÖng (Emden) 15€. Lê Væn Vinh (Wangen im 
Allgäu) 20€. Le Seidel (Nbg) 15€. NguyÍn TÃn H° (Karlsruhe) 40€. VÛ ThÎ 
HuŒ 15€. Phan-Wahl Thi Bích Ng†c 15€. NguyÍn Xuân Häo (Markt 
Schwaben) 15€. NguyÍn ThÎ Kim Chi (Nienburg/Weser) 15€. ñoàn Væn 
TrÜÖng (Recklinghausen) 50€.  NguyÍn Væn Ch¡c (") 15€. NguyÍn Væn 
Toàn (") 15€. Trân Quang Huy 15€. Chu ThÎ Phøng (USA) 30€. Chong Tac 
Vo (Osnabruck) 15€. Bùi Thi Nguyên (Anh) 10Anh kim. Lâm TrÀn Thanh 
PhÜÖng (Berlin) 10€. NguyÍn ThÎ Thu (Minden) 5€. DÜÖng Siêu 
(Lüneburg) 20€. LÜÖng ThÎ Liên (Frankfurt) 25€. DiŒp ThÎ Kha 
(Mannheim) 20€. NguyÍn ThÎ Nga (") 20€. NguyÍn Danh Th¡ng (") 20€. 
TrÀn Quang TuŒ (Neuss) 15€. Mrs. TrÀn (BÌ) 30€. Phåm Bùi (Rostock) 20€. 
NguyÍn ThÎ Hoàn (Balingen) 20€. China Rest. Orchidee (Haibach) 35€. 
Phåm Huÿnh ñào (Halle) 20€. KiŠu Công Hai (Lichtenstein) 20€. VÛ Th‰ 
PhiŒt (Ý) 30€. NguyÍn Væn Cºu (Wiesbaden) 20€. Phåm Kim Oanh 
(Singenheim) 15€. Tô Tuy‰t Liên (D'dorf) 50€. TrÀn Quang Minh (") 30€. 
Ô ThÎ Hai (Haren) 20€. NguyÍn ThÎ Kim Liên (Regensburg) 5€. NguyÍn 
ThÎ Bé (Eusserthal) 20€. Ngô ThÎ Nga (Pháp) 30€. Võ ThÎ Ng†c Thanh 
(Essen-Steele) 10€. NguyÍn V. (Saarbrücken) 20€. Bùi ThÎ Lanh (Idar 
Oberstein) 20€. Quan Gia An (Erkrath) 20€. Phåm Hoa TuÃn (Wenkbach) 
20€. NguyÍn Thanh Thûy (Gunzenhausen) 15€. ThuÖng Ziegler (Bayreuth) 
20€. NguyÍn Thu Hà (Hildesheim) 15€. Lê ñ‡ DiŒu HiŠn (Karlsfeld) 30€. 
TrÀn Bình L®i (Oberkochen) 15€. V.T. LÜu 20€. Phåm Bích ChÜÖng 20€. 
Huÿnh Væn ThÆp (Stuttgart) 70€. ñoàn Thái Uyên (BS) 15€. Hoàng ThÎ Tài 
(Wilhelmshaven) 15€. Quäng L¶c NguyÍn Tài (") 15€. Lan Blumenstock 
(Wiesenbach) 20€. TrÀn Ng†c Sáu (Pháp) 30€. Lê ThÎ NguyŒt (") 30€. 
Phåm ThÎ Kim Anh (Saarbrücken) 15€. Phåm Thúy Nga (") 15€. Quách 
Thu Anh (Freiburg) 25€. TrÜÖng NgÜÖn Nhien (Hòa Lan) 30€. TrÀn ThÎ 
PhÜÖng Lan (Heidemheim) 20€. ñ¥ng Væn LuÆn (Eislingen) 20€. LiÍu 
Quang (Tettnang) 45€. ñoàn Lê (Plochingen) 20€. TrÀn Phong Tao (USA) 
30€. TrÀn Væn ThÃt (Úc) 30€. Phan Công ñ¶ (Hannover) 20€. Peter Hà 
(Bad Aibling) 15€. Lê ThÎ Båch Nga (") 20€. ñinh PhÜÖng Hånh (Esslingen 
Zell) 35€. VÛ Thu HÜÖng (Erlangen) 15€. ñoàn ThÎ Thanh Tú (Pháp) 30€. 
TrÀn Th† Huân (Berlin) 20€. Huÿnh Tuy‰t Vân (Wiesbaden) 20€. TrÀn Tú 
NguyŒt (Lindenberg) 15€. Lê ThÎ Ng†c Hân (Buchholz) 10€. NguyÍn Anh 
TuÃn (Saarland) 35€. Phåm ThÎ Hoàng MÏ (Rosenberg) 15€. NguyÍn Minh 
Thông (Krefeld) 20€. VÛ Ng†c Dung (Weißbach) 20€. ñÒng ThÎ Gái (Ulm 
Wiblingen) 10€. DiŒp ThÎ Bích Liên (Rhein) 10€. Trân Tich ThiŒn (BÌ) 50€. 
Lê Væn Hoanh (Pháp) 20€. Chùa PhÆt Quang (") 30€. Phåm Hoàng (") 30€. 
Phùng Siêu (") 30€. NguyÍn Ng†c Nhã (") 60€. NguyÍn ThÎ Xuân Lan (") 
50€. Phåm Bernard (") 30€. VÜÖng Huz4u Hoành (") 50€. NguyÍn Sanh S¿ 
(Suisse) 50FS. TrÎnh Ánh HÒng (") 50FS. Ngô Thûy Tiên (") 50FS. TrÀn 
H»u LÍ (") 50FS. Lš Minh Häo (") 100FS. TrÎnh Bích Nhung (") 50FS. 
NguyÍn TrÜÖng Mänh Mai (") 30FS. Võ ñình Tr†ng & VÜÖng Kim HuŒ (") 
30FS. ñ‡ ThÎ Hi‹n (") 30€. TrÀn ThÎ MÏ Hånh (Zagendorf) 25€. Bành Vïnh 
Ái (Ludwigshafen) 25€. Bành Trúc Quân (") 25€. NguyÍn ThÎ TuÆn (FF) 
20€. Huÿnh ThÎ KiŠu Liên (Taufkirchen) 20€. HÒng QuÓc Khanh 
(Wuppertal) 20€. Lê HÒng TrÜÖng (Zalzhausen) 20€. Lâm Væn Hoa 
(Bruxelles) 20€. D¥ng ThÎ Liên (Pháp) 30€. TrÜÖng Væn Dân (Ý) 30€. Võ 
ThÎ LŒ Hoa (Schloß Neuhaus) 20€. VÛ ñình ViŒn (M'Gladbach) 30€. 
Langer Hartmuth (Steinbach) 20€. Lê Tr†ng Phåm (Meckenheim) 12€. Lê 
ThØa NghiŒp (Nürnberg) 20€. Lê Huy Væn (") 20€. TrÎnh Thi Thanh (") 
15€. Lê TrÀn (Regensburg) 20€. VÛ Cao (Karlsruhe) 15€.  Fam. Tsang (Hòa 
Lan) 30€. Phùng NhÜ Ánh (Na Uy) 400Kr. Trân Thi Yên Trang (Wülfrath) 
15€. Phåm Doãn ñÜÖng (Mannheim) 50€. VÛ Væn ñÎnh (Hassloch) 15€. 
Huÿnh Væn Viên (Meerbusch) 20€. TrÀn ThÎ Hà (Rülzheim) 10€. Hà Væn 
H§n (Rosenheim) 20€. NguyÍn Væn Luy‰n (Aue) 15€. Chiêm Liên 
(Altenkirchen) 20€. Lš TÃn ThuÀn (Bad Kreuznach) 15€. Phan Tri 15€. Lê 
Xuân Thûy Tiên 15€. Ngô ThÎ Th¡ng (FF) 20€. Lê ThÎ Ty (Hannover) 20€. 
Tô QuÓc TuÃn (Bayreuth) 20€. TrÀn ThÎ Hoa (Vechta) 15€. TÓng ThÎ Næm 
(") 15€. Hoàng TÃn DÛng 30€. ñÒng Thanh Grob (Blankenburg) 15€. Võ 
Kim Hoa (Kaufbeuren) 50€. TrÜÖng ThÎ Hà Thanh (ñan Måch) 100Kr. 
NguyÍn Væn Tå Chi‰n (Hòa Lan) 30€. Phåm ThÎ N» (") 30€. Fam. TrÜÖng 
(") 30€. NguyÍn Væn TÜ (Pháp) 30€. Xu Sích LÜÖng (Kaltenkirchen) 80€. 
TrÀm Båch Tuy‰t (Neuss) 10€. NguyÍn Væn Bình (Essen) 15€. Lê Quang 
Tôn (Lehrte) 15€. Tä NhuÆn (FF) 20€. Kim Long Rest. (Treuchtlingen) 30€. 
NguyÍn Månh Hùng (Konz) 15€. Vu Ngoc HÜÖng (Oberhausen) 15€. Bùi 
ThÎ Thúy (Mainz) 30€. NguyÍn Trung Dung (Wiesbaden) 20€. Lê H»u 
Th¡ng (Niefern) 30€. Trân Qu§i Ninh (Oberhausen) 15€. TrÀn ñÙc Quang 
(Königsbrunn) 50€. Chi Kasper NguyÍn (Lindenberg) 15€. Tô Khäi ñÜc 
(Schweinfurt) 20€. Bui Ng†c HuŒ (Bayreuth) 10€. Phan ThÎ Trúc PhÜ®ng 
(Erlangen) 20€. TrÀn Anh TuÃn (Scleiden) 15€. NguyÍn Ng†c Hoa 
(Müllheim) 15€. NguyÍn Ng†c Quan (Staufen) 30€. Mme Lan Rivera 
(Pháp) 30€. TrÀn ThÎ Vân (") 10€. Phan Tr†ng  NhiÍm (") 30€. TrÜÖng Væn 
T¶ (USA) 40€. SC ñàm ThiŒn (BÌ) 30€. Bà Tâm HuŒ (") 30€. Huÿnh ThÎ 
LÜu (M'Gladbach) 10€. Chi Toan Trí (Stuttgart) 20€. DiŒp Kim Hoàng 
(Dingolfingen) 20€. QuÓc Khánh HÒng (Wuppertal) 20€. Võ Victoria 
(Köln) 50€. TrÀn Væn Khoa (") 15€. Lê NguyÍn ThÎ Anh (Karlsruhe) 15€. 
Lâm Thi KiŠu Nga (") 15€. ñ¥ng Væn Hòa (Herne) 20€. NguyÍn Båch 
Tuy‰t (Bonn) 20€. NguyÍn ThÎ Christine (") 20€. NguyÍn Væn Tæng 
(Aldenhoven) 15€. Hà Quang Minh (Norderney) 30€. Phåm Quang Hung 
(Essen) 20€. NguyÍn ThÎ Nhung (Regensburg) 25€. LÜÖng Thành LÆp 
(Trebur) 50€. NguyÍn ThÎ Th‰ PhÜ®ng (Hof) 15€. TrÀn ThÎ Yên (Hòa Lan) 

20€. NguyÍn TÃn Sï (") 30€. PhÜÖng Th‰ Ng†c (ñan Måch) 200Kr. NguyÍn 
& VÛ (Anh) 10Anh kim. Fam. Ma (Bielefeld) 20€. NguyÍn ThÎ HÒng 
(Maintal) 20€. NguyÍn ThÎ HÒng Anh 25€. Phåm ThÎ BÜªi (D'dorf) 30€. Lê 
ñình Chung (Pháp) 30€. Hoàng Ng†c Thu (") 30€. Bùi Thi Båch Tuy‰t (") 
30€. Phåm ThÎ HiŒn (Áo) 30€. NguyÍn ThÎ Tuy‰t (Ý) 30€. Hoàng Væn 
PhÜÖng (Viersen) 15€. NguyÍn Væn SÖn (Bad Iburg) 10€. VÜÖng ñ¥ng Tiên 
PhÜ§c (Dipholz) 10€. ñào Væn DÜÖng (Heidenheim) 20€. Lai Kim Huê (Ý) 
100€. Lš Thanh Trung (") 20€. NguyÍn Xuân HiŒp (") 30€. Huÿnh Long 
Thành (") 30€. TrÀn ThÎ HÒng Châu (") 30€. Lê Ng†c Hi‹u (") 20€. NguyÍn 
Minh Tâm (") 30€. DÜÖng Væn Khâm (") 40€. Võ Væn Qu‰ (") 30€. Lš Chi 
Minh (") 30€. Bäo Chí (") 30€. Phåm Væn Út (") 20€. Lê Quäng TrÎ 
(Canada) 100Can. Phåm ñinh CÜ©ng (Hòa Lan) 30€. TrÀn Thanh Binh (") 
50€. DiŒu TÃn (") 30€. HÒ Væn Minh (Gau Algesheim) 15€. Tiêu Anh Tai 
(Berlin) 10€. NguyÍn Væn K‰ (Furtwangen) 20€. Vu Væn Phú 
(Schwetzingen) 20€. Huÿnh Lê (Saarbrücken) 15€. NguyÍn QuÓc Khäi 
(Aschaffenburg) 15€. NguyÍn ThÎ Ng†c Thu 20€. Ngân LÜu 50€. Huÿnh 
Công Nhân (Pháp) 20€. NguyÍn ThÎ Long (") 20€. Lafont Yvette (") 30€. 
Bùi Væn Dân (") 30€. TrÀn ThÎ Cúc (Augsburg) 15€. NguyÍn ThÎ DiŒp 
Thanh (Schorndorf) 30€. NguyÍn Hoài DÜÖng (Hage) 20€. NguyÍn ThÎ 
KiŠu Hånh (Obertsdorf) 40€. Nhu Anh Richter (München) 20€. TrÀn ThÎ 
MÏ Dung (Kleve) 20€. Hà & Lâm (M'Gladbach) 30€. NguyÍn ThÎ Tâm 
(Köln) 10€. Cao Væn Thìn 15€. NguyÍn ñình Thøy (Siegen) 70€. Huang 
You Qian (FF) 115€. HÒ VÛ 50€. ñ‡ ThÎ Bích Châu (Ansbach) 15€. 
PhÜÖng Tú (Darmstadt) 20€. Thái Hoåch (BÌ) 16€. TrÜÖng D.H. (Hòa Lan) 
30€. ñ‡ ThÎ Út (") 30€. ñào ThÎ SÜÖng (") 30€. TrÀn ThÎ Liên (USA) 
25US. Huÿnh THÎ Chang (HH) 20€. Phat Dani Ali (Berlin) 15€. TrÎnh ThÎ 
Tuy‰t (Fürth) 15€. NguyÍn Công TÜ (Dingolfing) 15€. …n danh  20€.  D¥ng 
VÛ Chinh (Pháp) 15€. TrÀn ThÎ Ng†c ñÙc (HH) 20€. Bà Thanh Bình 
(Suisse) 30€. Trân Quang Nhung (HH) 18€. Huÿnh Thoãng (") 20€. NguyÍn 
Ng†c ñŒ (") 15€. NguyÍn Tích Phùng (") 20€. NguyÍn SÖn (USA) 50US. 
Bác DiŒu Anh 15€. Lš TÓ Liên 15€. Lš Th† Xuyên 15€. Lš QuÓc Kinh 
15€. KhÜÖng Lê (Úc) 15€. NguyÍn ThÎ Båch Mai (USA) 25€. Phåm ThÎ 
Ng†c SÜÖng (Göttingen) 25€. NguyÍn MuÓn (Darmstadt) 25€. NguyÍn Chí 
Thanh (Halle) 15€. ñ¥ng ñÙc Liêm (Köln) 10€. TØ ThÎ Qu‰ (Pháp) 30€. 
TrÀn ThÎ DiŒu HiŠn (Göttingen) 20€. Hoàng Ngoc Oánh (Mannheim) 15€. 
VÛ Væn CÜ (Stuttgart) 20€. DÜÖng ThÎ Thu Thäo (") 25€. NguyÍn ThÎ Tân 
(Berlin) 20€. NguyÍn HÒng Hånh (BS) 20€. Công Tæng Tôn N» Ái Hoài 
(Hòa Lan) 50€. TrÀn ThÎ Ng†c Lan (Pháp) 10€. TrÜÖng ThÎ Lang 
(Pforzheim) 15€. TrÀn Thành (") 20€. HÒ Kim Sinh (") 30€. ñào Tr†ng H®p 
(Karlsruhe) 100€. TrÜÖng Quang Thanh (") 30€. VÛ ThÎ H¢ng (") 30€. Mai 
HÒng Nhung (") 20€. Tå NguyŒt Trinh (Heilbronn) 15€. Alberter MÏ Linh 
(Hòa Lan) 15€. TrÀm ThÎ Duyên (Sweden) 100Kr. Mme NguyÍn (Pháp) 
30€. LÜu Nguyên David (") 20€. Phan ThÎ Thu LiÍu (Detmold) 5€. NguyÍn 
Væn Minh (Kaarst) 25€. TrÀn Væn TÜ (Ludwigshafen) 20€. TrÜÖng Væn 
Tình (Koblenz) 10€. NguyÍn Ng†c Khäm (Haar) 15€. Lê Ng†c Thúy 
(Alzey) 10€. VÛ Væn ChÜ§c (Bremen) 20€. ñ¥ng Anh TuÃn (Stralsund) 
15€. NguyÍn TuÃn Khôi (Weißbach) 20€. Lê Hà SÖn (Asbach) 20€. Lê 
Hoàng ñ‰ (") 20€. Helene Antony ñ‡ (D'dorf) 20€. Ngô Væn Xuân 
(Müllheim) 15€. TrÀn DuyŒt Sanh (Nordhausen) 20€. NguyÍn ThÎ Vui 
(Rottenburg) 20€. Ngô Trung Thu (Essen) 20€. Dinh Thi Quí (Villingen) 
25€. Phåm ThÎ My (Pháp) 30€. Le Goff (") 20€. Sengsouvanh ThÎ H®i (") 
30€. NguyÍn TrÜÖng ThÎ Liên (Suisse) 20€. NguyÍn ThÎ Trinh  60€. DÜÖng 
ThÎ Quÿnh Hoa (Bremerhaven) 20€. Võ PhÜ§c LÀu (Hannover) 20€. Bành 
Ng†c Anh (Osnabrück) 30€. TrÀn Sanh (FF/M) 38€. TrÀn NguyÍn Khai Bºu 
(") 20€. Nguyên TØ NguyÍn ThÎ ThÀm (Neu Anspach) 20€. Huÿnh ThÎ Kim 
Nguyên (Eisleben) 35€. ñài phát thanh VNHN 50€. VÛ ñÙc DÛng 
(Bockhorn) 20€. Âu Tùng Hy (Rheine) 15€. Bùi Duyên (Vellmar) 15€. Låi 
Thê Hi‹n (Kassel) 15€. NguyÍn Væn Ng†c (Laatzen) 20€. TrÀn Thanh Mai 
(Garbsen) 20€. NguyÍn H»u ñåi (Bielefeld) 20€. VÛ Vi‰t Thành (Leipzig) 
10€. Huÿnh Væn TÜ (Göttingen) 20€. Phåm Kim Nhung (Osnabrück) 20€. 
NguyÍn HÒng SÖn (") 20€. NguyÍn Thanh Häi (Bremervörde) 20€. Lš H»u 
Châu (Münster) 15€. ñ‡ Væn ñài (Duisburg) 15€. Ngô Vinh TrÎ (HH) 15€. 
Minh NguyŒt NguyÍn (USA) 30€. NguyÍn Væn Hùng (HH) 15€. Phùng Cát 
DÛng (Marburg) 15€. HÒ QuÓc Häi (Vechta) 20€. TrÜÖng ThÎ Månh (Pháp) 
20€. Minh Greiff (Stadtblich) 10€. Tuy‰t (Bad Harzburg) 10€. HÒ ThÎ 
Thanh ñåm (Reutlingen) 30€. ThÎ L¶c Võ Væn Mai (Berlin) 30€. SÀm Chí 
Vinh (Mülheim) 20€. NguyÍn Ng†c ChÜÖng (Reimscheid) 20€. Phåm ThÎ 
L®m (Wiesbaden) 20€. ñ‡ Thái Bæng (Seelze) 20€. NguyÍn Væn ñông (") 
10€. Lê Quang Hà (Leubsdorf) 15€. HÒ Thi CÄm Vân (Na Uy) 300Kr. TrÀn 
Van ñÜÖng (Wittlich) 10€. TrÀn Kim Long (Bremerhaven) 10€. ñ‡ ThÎ 
HÒng Hånh (Augsburg) 15€. ñ¥ng Phu HiŒp 20€. TrÎnh Minh Quang 
(Dauchingen) 15€. TrÜÖng QuÓc ViŒt (Georgen) 15€. DiŒp Liên Häo 
(Cloppenburg) 15€. NguyÍn Ng†c Sáu (") 15€. Huÿnh Hoài Phu (") 20€. 
DiŒp MÏ Câu (Ludwigshafen) 10€. Cao Ng†c Lang (BS) 10€. Ngô DiÍm 
Phi (Emmering) 20€. Soma Rukmany (Pháp) 20€. Phan ThÎ Bích (Bremen) 
20€. DÜÖng Væn Bé (Rottenburg) 20€. VÛ Ng†c Y‰n 30€. TrÀn Thi Bäy 
(Osnabrück) 20€. NguyÍn Væn SÖn (ñan Måch) 500Kr. Sun-Hing Asien 
Shop (Koblenz) 50€. Ngô Ti‰n ThÎnh (Kehl) 20€. Võ ThÎ LÆp (Hòa Lan) 
30€. NguyÍn ThÎ Tám (USA) 50US. Huÿnh Thi Tam (BÌ) 30€. NguyÍn ThÎ 
Nhiên (Pfuhl) 20€. Phùng Væn Cham (Regensburg) 10€. ñào Tr†ng Luân 
15€. VÜu Tham Thuy (Geilenkirchen) 25€. NguyÍn Månh HÒng 40€. TrÀn 
MÏ Dung 20€. NguyÍn Xuân Mai (Suisse) 30US. Cao ThiŒn Bºu (Pháp) 
20€. TrÎnh Båch Tuy‰t (Áo) 30€. TrÀn Xiêu Y‰n (Duisburg) 10€. VÛ Væn 
Hai (Trier) 30€. NguyÍn ThÎ Thanh Thúy (Dresden) 20€. NguyÍn ThÎ Bình 
(Rosengarten) 20€. VÜÖng ChÃn Qu§i (Pháp) 30€. Delaprung ThÎ Månh (") 
10€. ñ‡ Ng†c Dung (USA) 50US. Lê Kim Minh (Norden) 15€. KhÜu Anh 
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Dung (Idar Oberstein) 20€. Phåm ThÎ DiŒu Hoa (Wilhelmshaven) 20€. 
TrÎnh Khäi Hoàn (Kerpen) 20€. Võ ThÎ Kim Chi (Baesweiler) 35€. Huÿnh 
Sang (Suisse) 50€. Chúc Khä (Úc) 100Úc kim. DiŒu Bäo (") 100Úc kim. TØ 
VÛ (") 50Úc kim. Huÿnh ThÎ Biên (ñan Måch) 40US. Måch TÓ Trinh (Ý) 
20€. Bùi Måch Long (") 20€. NguyÍn Tr†ng Phu (Canada) 50Can. DiŒu 
Hånh Næng Kim Liên (Sweden) 300Kr. Thu HÒ (USA) 30US. 
 
� M¶t thÜ§c ÇÃt Già Lam : GñPT Chánh Tín (München) 
400€. ThiŒn Tín Phan Ti‰n DÛng (") 200€. GÇ. ThiŒn ñ£ng, Nguyên L®i, 
Nguyên Minh, Nguyên Lâm và DiŒu Nguyên 200€. Li, TrÀn Thúy PhÜ®ng 
(Pforzheim) 20€. NguyÍn Công Tính (Heilbronn) 50€. Bành Tam SÖn 
(Wiesbaden) 30€. NguyÍn ThÎ Thanh 200€. Giang Thái An 50€. Carola 
Lâm (Hemmingen) 200€. Lâm Kim Khánh (M'Gladbach) 500€. Hahn, ThÎ 
HÜ©ng An (Limburg) 30€. Bùi Quang Hi‹n (Hannover) 200€. NguyÍn 
Roanh (Lünen) 100€. La Phan Hoàn (Landshut) 50€. NguyÍn Minh Häi, 
NguyÍn ThÎ PhÜÖng, NguyÍn Minh Nhân Dennis và NguyÍn Minh Delina 
(Delmenhorst) 200€. NguyÍn Minh ñÙc, NguyÍn ThÎ Trâm và NguyÍn ThÎ 
KiŠu My (") 200€. Nguyên Biên TrÀn H»u LÜ®ng (Neu Anspach) 200€. 
NguyÍn Ban (Freiburg) 200€. DiŒu ñÙc & DiŒu Linh 100€. Chi H¶i 
PTVNTN Saarland 200€. DiŒu PhÜ§c (Reutlingen) 200€. Chi H¶i PT 
Hannover + Ban Bäo Tr® + GñPT Tâm Minh (Hannover) 1.200€. NguyÍn 
ThÎ NhÎnh (Metzingen) 200€. NguyÍn ThÎ Kim Chi (Hòa Lan) 600€. 
Nguyên TuŒ & Nguyên Trí (Wilhelmshaven) 2.000€. TrÎnh Ánh HÒng & 
TrÎnh ThÄm 200SFr, HHHL Quách Kim Hía. DÜÖng Ng†c Bích (Aurich) 
200€. Bùi Phan HÜng Giang & Bùi Phan Häi Bình (Reutlingen) 200€. Phan 
ThÎ HÜ©ng (") 200€. Lâm Kim Khánh (M'Gladbach) 150€, HHHL DiŒu 
HuŒ. GÇ. NguyÍn TÃn Tài (Burgswedel) 10€. NguyÍn ThÎ Kim Chi 
(Nienburg/Weser) 100€. NguyÍn Væn Tæng (Aldenhoven) 70€. NguyÍn 
Næng CÜ©ng (Pháp) 200€. NguyÍn N. 600€. Bùi ThÎ Tuy‰t Mai 
(Worpswede) 30€. ñ‡ ThÎ Hi‹n (Suisse) 200€. TrÀn Thi Mai (St. Gallen) 
200SFr. TrÀn ThÎ MÏ Hånh (Zapfendorf) 30€. NguyÍn ThÎ LiÍu 
(Pforzheim) 100€. ñ¥ng ThÎ Lan (") 100€. TrÀn Trung (Stuttgart) 100€. Chú 
Thông TrÎ (Chùa Viên Giác) 50€. ñ¥ng ThÎ Thu Hà (Cappeln) 200€. ñ‡ 
Ng†c Tr†ng (Seelze) 200€. Huÿnh Lê (Saarbrücken) 111€. TrÀn ThÎ Cúc 
(Augsburg) 20€. NguyÍn PhÜÖng (Koblenz) 50€. TrÜÖng Quang Thanh 
(Karlsruhe) 50€. NguyÍn ThÎ Thanh (Hòa Lan) 200€. Ngô ThÎ Vàng (ViŒt 
Nam) 20€. Elke Fall´k (Hannover) 100€. ñ¥ng Væn Tôn  + Nga + HÜÖng 
(Wiesbaden) 70€. DiŒu HuŒ NguyÍn ThÎ Cúc (ViŒt Nam) 200€. Ngô Vinh 
Tan (Ubstadt Weiher) 100€. Lê HÒng SÖn (Bad Iburg) 10€. To Nguyên 
(Augsburg) 10€. Võ ThÎ M¶ng Hoa (Bad Soden) 30€. Tôn N» ThÎ Xuy‰n 
(Hannover) 100€. Lš Kh¡c Châu (Leipzig) 200€.      TiŠn phát hành tÆp thÖ 
& CD Trên Nºa ñ©i ñi cûa nhà thÖ Lâm NhÜ Tång (Úc) 1.340Úc kim. Nhà 
thÖ Lâm NhÜ Tång 500Úc kim. Tâm Quäng (") 50Úc kim. DiŒu TriŠu Lê 
ThÎ M¶ng Nga (") 500Úc kim. …n danh (") 360Úc kim. 
 
� H¶i ThiŒn (M¶t ThÜ§c ñÃt) : NguyÍn Væn Hùng & Cao Ng†c 
Duyên 10.000€. DiŒu Kim HÒ ThÎ Lan Chi & NguyÍn PhÜ§c ñÙc 
(Bodensee) 3.000€. NguyÍn ThÎ An  2.000€. Måch TrÜ§c Khung 
(Friedrichshafen) 5.000€. Lâm ThÎ Kim Loan (Neu Ulm) 10.000€. Nguyên 
Trí NguyÍn Væn Tâm (Wilhelmshaven) 10.000€. Quäng Minh Ngô ThÎ 
Thanh (Hòa Lan) 10.000€. 

 
� SÓNG THẦN (Tsunami)     ÐH. Trịnh Quang Phu 
(Ludwigshafen) 50€. Nguyễn Ngọc Khâm (Haar) 500€. Nguyễn Thế Nghĩa 
20€. Lý Thu Trang 20€. Diệu Hòa 100€. Ngọc Thanh 50€. Nguyên Thu 
50€. Nhựt Trọng 30€. GĐ Diệu Phúc 200€. Tâm Lượng 5€. Diệu Hoa 50€. 
Giác Thành 1€. Wilfried Rawczykowski 30€. Đồng Lễ + Thiện Sanh + 
Thiện Mỹ 100€. Ma Văn Lợi 50€. Phạm Minh Dũng 20€. Phạm Thị Tuyết 
Mai 20€. Trương Tuyết Trinh 5€. Trương Tuyết Nhung 5€. Nguyễn Hạnh 
Trinh 20€. Quảng Niệm 10€. Phạm Lan Anh 5€. Sư Cô Hạnh Ân 50€. Thiện 
Vân Lê Thị Tuyết 100€. Võ Thị Hoa (Hannover) 50€. Đồng Ngọc + Thiện 
Xả (Karlsruhe) 15€. GĐ Thiện Bảo 200€. Diệu Đông 50€. ĐĐ Hạnh Thức 
50€. Điệu T. Vân 50€. Nguyên Nghiêm 50€. Diệu Hoàng 50€. Điền Văn An 
15€. Hoàng Thị Nga 15€. Đồng Hương 10€. Thái Anh 10€. Ẩn danh 150€. 
Chúc Phục 100€. Thị Kiến 50€. Thiện Tuệ 5€. Diệu Lý 20€. Nguyên Cầu 
5€. Diệu Phước 10€. Thị Lộc (Aurich) 50€. Nguyên Tuệ (Wilhelmshaven) 
30€. Cô Hạnh Thông (Chùa VG) 30€. Sư Cô Hạnh Châu (“) 50€. Cô Hạnh 
Bình (“) 50€. Diệu Ngân + Minh Tường (Phần Lan) 100€. Kurt 
Noltenmeyer (Seelze) 85€. Khóa Tu Tịnh Độ (Chùa VG) 2.000€. Gđ. 
Trương Mỹ Phương (Laatzen) 20€. Trương Minh Anh (") 5€. Phan Thị Nhị 
(") 20€. Quầy Hàng Tình Thương Hội PT VNTN/Ðức 200€. Trương Thị 
Mạnh (Pháp) 10€. Lý Hồng Diễm – Diệu Phúc (Krefeld) 1.000€. Nguyên 
Biên (Neu Anspach) 50€. Vương Khánh Giang 5€. Phạm Văn Thành 
(Wilhemshaven) 50€. Trần Hải Hòa (Tuttlingen) 50€. Điền Kim Định 50€. 
Fam. Ly (Hannover) 100€. Bác Năm Hùng (") 50€. Thiện Thệ Kevin Minh 
(") 10€. Thiện Xả (Karlsruhe) 5€. Thiện Liên (Neu Ulm) 10€. Minh Phát 
(Friedrichshafen) 10€. Diệu Tâm (Reutlingen) 10€. Thiện Hữu (Tübingen) 
15€. Thiện Hoàng (Reutlingen) 20€. Cổ Kim Trường (") 20€. Đồng Hương 
Reutlingen 10€. Thiện Úy (Tübingen) 50€. Thiện Thân (Stuttgart) 50€. Gđ 
Đặng Ngọc Trân (Reutlingen) 50€. Gđ Nguyễn Văn Hòa (Saarbrücken) 
100€. Gđ Trần Văn Huyền (Reutlingen) 20€. Trần Thục Hiền (Bailingen) 
30,91€. Nguyễn Thị Thu Kiều (Stuttgart) 20€. Võ Thị Thình (Stuttgart) 30€. 
Hứa Tuyết Nga (Maischingen) 20€. Hứa Kim Loan (") 20€. Quách Mộng 
Hoa (Reutlingen) 10€. Lâm Kim Khánh (M'Gladbach) 30€. Gđ Dieter 
Maier (Neu Ulm) 15€. Daniel Maier (") 15€. Nguyễn Ngọc Châu 
(Ibbenbüren) 20€. Điền Tôm 25€. Thầy Hạnh Thức (Chùa VG) 50€. Quan 

Quan Dương (Thụy Sĩ) 10€. Diệu Cần (Hannover) 50€. Nguyên Mãn 
(Berlin) 20€. Gđ Thị Huệ 20$US. Tâm Thảo (Hannover) 10€. Ẩn danh 10€. 
Dư Thị Lưu + Nguyễn Văn Diện (Krefeld) 40€. Chi Hội PT (Hannover) 
1.800€. Le Seidel (Nürnberg) 5€. Nguyễn Thị Hoa (Essen) 30€. Ô Thị Hai 
(Haren/Ems) 20€. Phan Văn Hách (Niederkassel) 200€. Cao Ngọc Hạnh 
(Kreuztal) 5€. Thương Ziegler (Bayreuth) 20€. Hoàng Đôn Trinh 
(Raunheim) 20€. Liêu Thị Thà (Braunschweig) 5€. Phạm Danh Thắng 
(Mannheim) 50€. Trần Tích Thiện (Bruxelles) 50€. Trương Văn Tiêu 
(Bern/Thụy Sĩ) 40SFr. Liêu Mỹ Quyên (Thụy Sĩ) 10SFr. Trương Thị Phan 
(") 10SFr. Đào Văn Tình (") 20SFr. GĐ Trịnh Thẩm (") 20SFr. Phan Thị 
Lến (") 10SFr. Tiệm Á Đông (") 50SFr. Vũ Ngọc Sơn (") 20SFr. GĐ 
Nguyễn Morat (Thụy Sĩ) 100€. Sư Cô Đàm Thính (") 50SFr. GĐ Trịnh 
Quốc Điếm (") 20SFr. Trần Hữu Lễ (") 100SFr. Đồng Sanh + Đồng Thủy 
(") 50SFr. Diệp Thị Son (Aalen) 30€. Phạm Ngọc Huỳnh Hương (Hamburg) 
20€. Cao Văn Biền (") 20€. Nguyễn Tài (") 30€. Nguyễn Bích (") 10€. 
Nguyễn Ngọc Triết (") 10€. Nguyễn Ngọc Triều (") 10€. Phạm Văn Thành 
(") 20€. Nguyễn Đay (") 10€. Lan Thu Toàn (") 5€. Hoàng Phạm (") 10€. 
Lens Karl Nguyễn Sương (") 50€.  Nguyễn Hải Sơn (") 5€. Nguyễn Thìn (") 
20€. Lê Cẩm Hồng (") 10€. Lệ (") 5€. Câu Văn Thi (") 10€. Hằng (") 4€. 
Nguyễn Giàu (") 5€. Nguyễn Ngọc Tại (") 5€. Cao Thị Mỹ Lệ (") 5€. Tiệp 
(") 5€. Kallmeyer Jens (") 10€. Võ Minh Cường (") 10€. Cao Văn Thắng (") 
10€. Vereins (") 24€. Nguyễn Toàn, Hiếu, Hiền, Đức (") 10€. Nguyễn Ngọc 
Tuấn (") 10€. Thúy Gathemann (") 10€. Nguyễn Thị Ngọc Hương (") 10€. 
Dũng + Lam (") 20€. Trần Kim Phượng (Ingolstadt) 15€. Trương Thị Hạ 
Thanh (Đan Mạch) 200 DKr. Nguyễn Thái Lan (Thụy Sĩ ) 50SFr. Lê Văn 
Trường (Karlsruhe) 10€. Tôn Thất Định (Berlin) 10€. Quảng Ngộ, Diệu 
Hiền, Đức Hinh (Hannover) 50€. Phạm Thị Bưởi (Düsseldorf) 50€. Hoàng 
Văn Phương (Viersen) 15€. Thầy Hạnh Bảo (Chùa Viên Ý) 50€.  Trần Văn 
Tuấn (M'Gladbach) 2000€. Mạch Trước Anh (Bologna) 50€. Lý Sử 
(Bologna) 50€. Cao Thị Chi (Bologna) 20€. Dương Văn Khâm (Brescia) 
20€. Nguyễn Thị Khang (Vicenza) 5€. Nguyễn Phước Như Mai (Vicenza) 
5€. Võ Văn Quế (Treviso) 30€. Trần Xuân Hoa (Padova) 20€. Võ Văn 
Triển (Treviso) 10€. Võ Văn Tiến (Treviso) 20€. Lương Văn Thước 
(Bergamo) 50€. La Sanh (Verona) 50€. Bảo Chí (Padova) 20€. Huỳnh Hiệp 
(Vicenza) 10€. Hùynh Long Thành (Brescia) 10€. Phạm Văn Út 20€. Vũ 
Văn Phú (Schwetzingen) 10€. Trần Thị Mỹ Dung (Kleve) 10€. Như Anh 
Richter (München) 25€. Trần Thị Cúc (Augsburg) 15€. Liễu Thị Ngô (Anh 
Quốc) 10€. Ẩn Danh 10€. Lê Văn Nam (Saarburg) 50€. Thị Phước + Thị 
Hạnh (Mỹ) 200US$. Trương Quang Thanh (Karlsruhe) 50€. Ngô Trung Thu 
(Essen) 10€. Phật Tử (Wiesbaden) 85€. Bác Diệu Anh & Diệu Kim (Fürth) 
100€. Dương Thị Quỳnh Hoa (Bremerhaven) 50€. T. K. Lang (") 50€. 
Beroth Bächer (Rosenheim) 5€. Thiện Ý Lê Thị Ty (Hannover) 50€. Diệu 
Thiện Nguyễn Thị Hiền (Hamburg) 20€. Ngô Trung Thu (Essen) 10€. 
Nguyễn Văn Ngọc (Hannover) 40€. Ðặng Vĩ Tường (Paderborn) 20€. Tô 
Nguyên (Augsburg) 5€. Dư Kiều Diễm (Tübingen) 20€.- 
 

- Chùa Bäo Quang - Hamburg 
Chùa Bäo - Quang 500€. DiŒu Chi‰u 100€. Væn Công Trâm 100€. Herr 
Geissler 200€. Ng. ñÙc Ti‰n + HÒng Ng†c 200€. Quäng Trang 100€. TuÃn 
+ PhÃn 100€. TuŒ ñàm Ngiêm 50€. Chánh TÎnh ñåo 50€. ChÖn Nhàn Hi‰u 
50€. An ThuÆn 50€. TuŒ ñàm Giác 50€. Quäng ThiŒn 50€. Lš QuÓc ñÓng 
50€. Chánh ñÙc ñÎnh 50€. NguyÍn T. N. Thi 50€. New China (cô Hoa-Lai) 
50€. NguyÍn Xuân Trí 20€. Ng†c HÜÖng 20€. ñÒng ñåi 20€. ThiŒn Xuân 
20€. DiŒu Häi 20€. DiŒu Trí 20€. KiŠu Oanh 20€. Lâm Minh Nghïa 30€. 
NguyÍn Thành HiŒp 20€. NguyÍn Chí Thanh 40€. Lê Bäo Uyên 20€. Phåm 
Quang VÛ 30€. Quäng TÜ©ng + DiŒu Vi 20€. VÜÖng Thi Miêu 10€. ThuÆn 
20€. Bùi T. Minh Thûy 20€. TrÎnh ThÎ Y‰n 20€. Cô Quÿnh (TrÀm) 50€. 
Tôn N» Ng†c Lan 30€. NguyÍn Phi Hùng 25€. DiŒu Hà (Giang Ái) 20€. 
Quäng HÜng + DiŒu Vân 20€. Bùi ThÎ N. Bäo10€. Phúc Toàn Châu 5€. 
Huÿnh Kim HÜÖng (Quäng ñÎnh) 20€. Gñ Tôn Huÿnh 50€. DiŒu MÏ và 
các con 25€. Væn Công Bäo Ý 20€. Væn Công Bäo Tín 20€. Væn Công Bäo 
Thi 20€. Lê + H¢ng 40€. DiŒu Khäi 20€. HuŒ Nghiêm (ChÖn Låc) 20€. 
Quäng Thành 10€. DiŒu Ng†c 10€. Quäng Thái 20€. HÒng Hånh 10€. ñ¥ng 
HÒng Hà 5€. GñPT Pháp Quang 100€. …n Danh 20€. TrÎnh ThÎ Y‰n - DiŒu 
Lš 20€. Phåm Duy Anh 5€. 
 

T°ng c¶ng sÓ tiŠn ûng h¶ nån nhân sóng thÀn : 
 

- Chùa Viên Giác :  
13.949,91€. + 220$US (169,67€.) + 200DKr (26,86€.) + 430Frs 
(276,61€.)    = 14.423,05 €. 
- Chùa Tâm Giác :    =   3.000,00 €. 
- Chùa Linh Thứu  :   =   2.000,00 €. 

Tổng cộng   = 19.423,05 €. 
 

- Ðã chuyển đợt I   = 17.376,34 € 
- Số tiền còn lại  sẽ chuyển vào đợt II =   2.046,71 € 
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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. 
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 Møc Løc  Trang 
- ThÜ tòa soån    1 
- Thông ÇiŒp T‰t ƒt DÆu cûa ñÙc Tæng ThÓng 2 
  
� Tôn Giáo  
- TÆp ñåi ThØa TÜ§ng LuÆn (Thích NhÜ ñi‹n) 4 
- Cu¶c du hành sang Låp Tát (Lhasa) cûa Tây Tång (HT. Thích Trí ChÖn) 7 
- Nh»ng Bí …n Sau Cõi Ch‰t  (ñoàn Væn Thông) 9 
  
� Auf deutsch  
- Dank schön Deutschland (Thich Nhu Dien) 13 
  
� Trang Hoa PhÜ®ng 18 
- Gà TrÓng Nuôi Con (HÒng Nhiên). L§p Em (Kim). Dåy con trong xã H¶i 
Tây PhÜÖng (Túy Loan). Chúng tôi niŒm "Nam Mô A Di ñà PhÆt (ThiŒn 
Hånh). Thông Báo VŠ Khóa Giáo Lš  (GñPTVN tåi ñÙc). Nh»ng ngôi chùa 
trong lÎch sº ViŒt Nam (ThiŒn Cæn Phåm HÒng Sáu). 

 

  
� Væn h†c - NghŒ thuÆt  
- VÆn mŒnh chúng ta trong næm ƒt DÆu (Ngô QuÓc Phong) 25 
- Næm ƒt DÆu phi‰m luÆn vŠ Gà (Phan HÜng NhÖn) 28 
- ˆn T‰t (Månh Bích) 31 
- Mùa Xuân V§i ThÖ RÜ®u (NguyÍn Quš ñåi) 35 
- Bóng Hoàng Y (Thích NhÜ ñi‹n) 39 
- Giác Hoa (Quäng DiŒu TrÀn Bäo Toàn) 41 
- Bóng MÃt ñÜ©ng Làng (Phåm Thæng) 44 
- TÜªng niŒm Ni SÜ Trí Häi (Hoàng ThÎ Doãn) 49 
- Dùng Çòn tÓi Ç¶c mà không th¡ng h£n phài thua (Lš ñåi Nguyên) 51 
- Nhåc : Pháp Bäo Hành Khúc (Nhåc Võ Tá Hân - ThÖ Lâm NhÜ Tång) 52 
- Tsunami (Thích NhÜ ñi‹n) 53 
- ñÙc QuÓc trong cÖn sÓt cÙu tr® nån nhân... (Lê Hoàng Thanh) 56 
- Con ngÜ©i Çã góp sÙc tàn phá cho sóng thÀn và Ç¶ng ÇÃt (TØ Giác) 59 
- Cäm nhÆn vŠ th©i cu¶c bi‹n dâu trong TÆp truyŒn ... (VÛ Kš) 60 
-  
� Y dÜ®c thÜ©ng thÙc :   
- Không nên låm døng kháng sinh (BS. NguyÍn Væn ñích). Phäi chæng cû 
Go Bo (NgÜu Bàng) ... (Quÿnh Hoa). DÜ®c chÃt m§i ngæn cän bŒnh viêm 
gan siêu vi C ... (Quÿnh Hoa). Câu chuyŒn bên lŠ bŒnh dåi (Dr. T.Th.HÙa) 

62 

  
� TIN phÆt s¿ 66 
  
� TØ thiŒn xã h¶i 72 
  
� sinh hoåt c¶ng ÇÒng (Nh¡n Tin - Phân Ðu - Cáo Phó - Cäm tå) 76 
  
� Tin tÙc nÜ§c ÇÙc 81 
  
� TIN TÙc ViŒt Nam 85 
  
� Tin th‰ gi§i  (Phan Ng†c) 87 
  
� gi§i thiŒu sách m§i xuÃt bän  94 
  
� H¶p thÜ Viên - ThÜ trä l©i Ç¶c giä  95 
� PhÜÖng danh cúng dÜ©ng 96 
  
� ThÖ :   
- 24. Ch¡p tay nguyŒn cÀu (T.L). 38. Có mùa Xuân trong nh»ng tÃm lòng 
(TrÀn Trung ñåo). 43. - Trái tim BÒ Tát (Thúy Trúc). 51. LÓi cÛ vÜÖn buÒn 
(Thy Lan Thäo). 71. Nh¡n nhû kh° Çau  (Thích Quäng ñ¶). 75. N¡ng Xuân 
(Phåm Væn M¶c).  83 . ChiŠu lên Quán Gió (TuŒ Nga). 84.- MØng Xuân 
ViÍn XÙ (HÜÖng Giang Thái Væn Ki‹m). 
 

 

� Hình bìa : ñón Xuân cûa H†a Sï - ñiêu Kh¡c Gia Vi Vi Võ Hùng KiŒt (MÏ)  
  
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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