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   Hằng năm trên khắp thế gian không chỉ ở các nước 
Á Châu mà ngay cả Âu, Mỹ nơi có cộng đồng tị nạn, 
vào rằm tháng tư âm lịch, những người con Phật không 
bao giờ quên Đản sanh của đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu 
Ni. Tất cả đều ngưỡng vọng về vườn Lâm Tỳ Ni, cách 
đây 2643 năm, nơi có một vĩ nhân ra đời để tìm con 
đường giải thoát cứu nhân loại. 
   Từ thành phố đến thôn quê, từ chùa lớn đến chùa nhỏ, 
tuỳ khả năng, hoàn cảnh, đâu đâu mọi người cũng hân 
hoan tưng bừng tổ chức  để tưởng nhớ Ngài. 



   Tại Thụy Sĩ, chùa Viên Minh không ngoại lệ. Tuy 
nhiên năm nay đặc biệt, một năm không như mọi năm. 
Tất cả đều đổi mới sau hơn hai năm trùng tu sửa chữa từ 
một nhà hàng ăn để trở thành một ngôi chùa khang trang 
tươm tất và đã được chính quyền sở tại cấp giấy phép 
chính thức sinh hoạt. 
 

 
 
 
 
 
   Giữa một khuôn viên rộng trên sân chùa, điều này thật 
hiếm hoi trên đất nước Thụy Sĩ nhỏ bé diện tích chỉ  
41.300 cây số vuông. Đó là một phúc duyên may mắn 
cho cộng đồng Phật tử tại đây để dựng một lều lớn do 
chính quyền địa phương ủng hộ mới đủ sức chứa số 
đông Phật tử trên 200 người về tụ tập mừng Đản sanh 
thay vì phải thuê hội trường xa chùa vừa vất vả vừa tốn 
kém như mọi năm. Với nhân số tham dự, đối với một 
nước nhỏ người thưa, sống rải rác đó đây, qui tụ về như 
thế kể là rất khả quan nếu không muốn nói thật nhiêu 
khê. Điều đó chứng tỏ lòng tín tâm và ngưỡng vọng của 
người con Phật về đấng cha lành.  
 



  
 
   Hôm đó là một ngày thật đẹp, thêm một may mắn nữa, 
trời không mưa như dự báo thời tiết, chỉ se se lạnh với 
chút nắng hanh vàng vừa đủ để những chiếc áo dài của 
quí bà, quí cô, cùng các em thiếu nữ như đàn bướm lượn 
lờ trước gió. 
 
   Từ 09 giờ sáng thứ bảy, anh em Gia Đình Phật Tử 
Thiện Trí trong đồng phục màu áo lam xếp hàng dọc 
trước cổng lều có treo hàng chữ “ Kính Mừng Đại Lễ 
Phật Đản” để đón chào quan khách.  
 
  Gia Đình Phật Tử (GĐPT) là một lực lượng trẻ được 
đào tạo và sinh hoạt Phật giáo từ mấy chục năm tại 
Thụy Sĩ. Hấp thụ văn hoá và cung cách làm việc 
phương Tây nên các em làm việc rất khoa học, giỏi 
giang nhưng vẫn giữ được hồn và nếp sống dân tộc đã 
trở về chùa sau thời gian dài “mồ côi” không nơi nương 
tựa ( bấy lâu tự thuê phòng sinh hoạt với nhau). Sự hiện 
diện của lực lượng GĐPT giúp cho buổi lễ vô cùng 
trang trọng khởi sắc, đã tạo thêm ấn tượng đẹp cho 
người bản xứ, nhất là vợ chồng ông bà Regina và Erich 
Leuenberger, đại diện hội đồng dân biểu của làng 
Nebikon, nơi chùa đang trực thuộc, cùng với một vài 
sinh viên, giảng viên đại học Luzern, Zürich đang tìm 



tòi nghiên cứu về Phật giáo. Niềm ưu ái đó còn khởi 
nguồn từ non tháng trước khi chùa tổ chức lễ “mở cửa 
chùa” theo sự yêu cầu và tò mò của, từ các cấp chính 
quyền đến dân chúng làng Nebikon để được tham quan, 
muốn biết về “trong chùa có cái gì trong đó„ sau khi 
chúng ta biến một nhà hàng của họ để trở thành một 
ngôi chùa khang trang đẹp đẽ cho cộng đồng Phật giáo 
Việt Nam về sinh hoạt. Họ đã vô cùng ngạc nhiên lẫn 
khâm phục về công trình kiến thiết biến những cái hầm 
tối tăm bừa bãi đồ đạc cũ (Thụy Sĩ vì đất chật nên bất 
cứ nhà nào dù chung cư vẫn làm nhà hầm đào dưới đất 
để chứa đồ linh tinh) thành một căn phòng sinh hoạt 
sáng sủa sạch sẽ, nhiều phòng ngủ tươm tất cho Phật tử 
ở xa về chùa ngủ qua đêm, một thư viện với nhiều sách 
báo và đặc biệt nhất là chánh điện với những tôn tượng 
uy nghi sáng ngời, bài trí hoa đèn thật mỹ thuật đẹp mắt 
chỉ cần bước vào, chiêm ngưỡng, lòng người cũng rộn 
lên niềm hân hoan an lạc không tả được. Bên trong đã 
như vậy, bên ngoài sân chùa với tôn tượng Quan Âm 
Các ngự trị trên một sân rộng lót gạch sạch sẽ, cảnh 
quang thông thoáng mát mắt khiến cho người Thụy Sĩ 
vốn chuộng ngăn nắp rất hài lòng về sự đóng góp và xây 
dựng tinh thần tôn giáo của cộng đồng Phật giáo Việt 
Nam tại địa phương thêm phong phú. 
 

        



  

   
 
 
   Đối với người Thuỵ Sĩ vốn trung thực, hiền hoà, tuy 
Phật giáo không phải là tôn giáo của họ, nhưng từ kiếp 
nào dường như họ đã hấp thụ tinh thần của Kinh Hoa 
Nghiêm “Nhất bản tán vạn thù, vạn thù qui nhất bản“ 
(một là tất cả, tất cả là một) nên họ có cái nhìn cảm 
thông, bao dung, phóng khoáng, cởi mở để hoà nhập và 
đón nhận niềm vui từ kẻ khác làm niềm vui cho chính 
mình. Sự an lành của người khác cũng là sự an lành cho 
chính mình nói riêng và cho dân làng, đất nước của 
chính họ nói chung. Mình chính là người, người chính 
là mình trong cộng đồng chung của xã hội. Mọi người 
cùng sống cho nhau, nỗ lực cho một công việc chung, ai 
nấy đều quên mình để nghĩ và sống cho kẻ khác, vì kẻ 
khác đó cũng chính là mình. Đó là lý do, họ không 
mang tâm phân biệt, trái lại đã ủng hộ hết mình tạo điều 
kiện thuận lợi cho sinh hoạt Phật giáo chúng ta điển 
hình với sự đóng góp từ tinh thần đến vật lực (dựng lều 
lớn cho chúng ta) qua buổi lễ tổ chức Đản sanh. Đây 
một phần cũng do sự khéo léo ngoại giao của chùa Viên 
Minh tạo cơ hội tiếp kiến gần gũi thân thiện với họ. 
Người ta vẫn bảo “ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn” 
nhưng ra xứ người  “ngôn ngữ (khéo mồm miệng, biết 
ngoại giao) mới là cửa...cái của tâm hồn” để mở toang 
cánh cửa...chính, thênh thang bước đến thành công. 



 

 
 
   Theo như lời của Đại Đức Thích Như Tú nói chuyện 
trong buổi lễ, tương lai, chùa sẽ mở nhiều khóa tu không 
chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho người Việt Nam mà 
còn mở rộng cho người bản xứ biết về Phật giáo chúng 
ta qua các buổi thiền tập. Thật là một điều đáng khích lệ 
và hoan nghênh vô cùng. Hy vọng sẽ sớm thực hiện vào 
một ngày không xa. 
 

  
 
  Trong buổi lễ, ngoài các bài diễn văn, cảm tạ, giới 
thiệu quan khách...không thể thiếu ở bất cứ tổ chức nào, 
điều tôi quan tâm ở đây là lễ Tắm Phật. Lễ Tắm Phật để 
nhắc nhớ chúng ta về truyền thuyết khi Phật ra đời có 
chín con rồng từ cung trời Phạm Thiên phun nước thơm 
xuống làm mưa để Tắm Phật (em bé nào mới sinh ra 
cũng cần tắm đó mà. Và Phật được tắm đặc biệt như vậy 
đó). Còn bây giờ chúng ta tắm Phật không có nghĩa là 



tắm cho Phật được sạch sẽ mát mẻ mà ý nghĩa sâu xa 
của nó là chính tắm gội nội tâm của mỗi chúng ta, tắm 
để gột rửa bụi phiền não hiển lộ chân tâm để chúng ta tự 
nhìn lại chính mình biết sám hối và tẩy rửa những tội lỗi 
trong năm chúng ta đã tạo ra. Có chùa còn giảng rằng, 
khi cầm gáo nước, dù tắm bên vai phải của Đức Phật 
tượng trưng gặp điều ưng ý thuận duyên cũng như khi 
tắm bên vai trái coi như gặp nghịch cảnh lòng ta vẫn 
thản nhiên, bình tâm đón nhận. Do vậy, khi đối diện với 
Đức Phật, chúng ta tâm niệm như đứng trước nội tâm 
chúng ta, và cầu nguyện ý tốt nên phát huy, và niệm xấu 
thì nay xin chừa! Dội nước cho bao tham, sân, si, mạn 
nghi, ác kiến cuốn đi để hiển lộ Phật tánh “nhân chi sơ, 
tính bổn thiện„ đạo lý trong Tam Tự Kinh, bắt nguồn từ 
tư tưởng của đức Khổng Tử, về sau được Mạnh Tử, đệ 
tử của Ngài truyền đạt rộng rãi. 
 

  
 

 
 
   Tiếp nối của buổi lễ, sau những nghi thức hành chánh, 
thả bong bóng bay, dùng trưa,... lúc 14 giờ mở màn 
chương trình văn nghệ do anh em GĐPT Thiện Trí cùng 



Phật tử chùa Viên Minh đảm nhiệm. Dù các nghệ sĩ, 
diễn viên đều là “cây nhà lá vườn„ nhưng cũng đóng 
góp nhiều tiết mục múa, ca thật đặc sắc tạo cho buổi lễ 
vui nhộn, gần gũi, thân thiện, ấm cúng. Chương trình 
văn nghệ kết thúc lúc 15 giờ 30 phút, thời gian sau đó là 
Karaoke cho đến 17 giờ theo qui định. 
    Nhìn chung buổi lễ thật thành công đem lại cho mọi 
người niềm an lạc, hạnh phúc. Riêng tôi, trong chương 
trình, tôi cho sẽ toàn hảo hơn, nếu thêm một tiếng thuyết 
giảng truyền tải giáo lý của Đức Phật để Phật tử hiểu 
đạo hơn. Vì có hiểu, có tin thì Bồ Đề Tâm mới kiên cố, 
tín tâm càng tăng trưởng. Hy vọng những năm tới ổn 
định tổ chức đưa vào nề nếp sẽ không thiếu mục quan 
trọng này. Vì là năm đầu với bề bộn công việc sau khi 
tu bổ chùa, việc thiếu sót là điều hiển nhiên. Kính mong 
Quí Phật tử hoan hỉ cho. 
 Thân chúc các bạn dồi dào sức khỏe và an lạc trong 
mùa Phật Đản 2643 của năm 2019 này. 
 
Thân chào các bạn. 
 
Trần Thị Nhật Hưng 
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