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Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Kính bạch chư Trưởng lão cùng 

chư tôn thiền ñức Tăng Ni tham dự Lễ 
Khai Ngày Về Nguồn - Hiệp Kỵ Lịch Đại 
Tổ Sư lần thứ IV hôm nay, 

Kính thưa quý thiện nam tín nữ 
tháp tùng các phái ñoàn Tăng Ni và tự 
viện Phật giáo ñến ñây ñể hộ trì, thính 
pháp và tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại 
Tổ Sư, 

Kính thưa liệt quý vị, 
Vừa rồi, Hòa thượng ñược Tăng sai 

ñã tuyên ñọc Bảy Pháp Bất Thối do 
Phật chế ñịnh. Bảy pháp này ñược xem 
là giềng mối ñể bắt ñầu cho các sinh 
hoạt Tăng ñoàn. Nhờ tuân thủ Bảy 
Pháp Bất Thối, các hội chúng tỳ kheo, 
tỳ kheo ni từ 2500 năm qua, ñã giữ 
ñược sự thanh tịnh hòa hợp trong các 
sinh hoạt và cũng chính nhờ ñó mà 
Phật Pháp ñược vững bền, hưng thịnh. 

Trong bảy pháp ấy, pháp nào 
cũng thật quan trọng, nhưng tôi ñặc 
biệt lưu tâm 3 pháp liên quan trực tiếp 
ñến sinh hoạt của Tăng Ni Việt Nam 
Hải Ngoại thông qua Ngày Về Nguồn - 
Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư: 

Pháp thứ nhất, “Các Tỷ-kheo cần 
phải thường xuyên tụ họp, và tụ họp 
ñông ñảo ñể giảng luận Chánh pháp, 
khiến cho có sự hòa hợp trên dưới của 
các Tỷ-kheo.” Đây là lý do mà ñến ñâu 
chúng tôi vẫn thường kêu gọi chư tôn 
thiền ñức cố gắng tổ chức lễ Bố-tát 
hàng tháng tại các ñịa phương; và ñây 
cũng là lý do mà mỗi năm chúng ta tổ 
chức Ngày Về Nguồn - Hiệp Kỵ Lịch 
Đại Tổ Sư. Ở hải ngoại, Tăng Ni Việt 
Nam chúng ta sống rời rạc, trải rộng 
trên ñịa bàn thế giới, khó có cơ hội ñể 
“thường xuyên tụ họp, và tụ họp ñông 

ñảo ñể giảng luận Chánh Pháp” như 
pháp thứ nhất của Bảy Pháp Bất Thối 
huấn dụ. Cho nên, cần tổ chức Bố-tát, 
cần tổ chức Lễ Hiệp Kỵ chung cho Tăng 
ñoàn, cần tổ chức các khóa tu nghiệp 
cho Tăng Ni, hay khóa tu học Phật 
Pháp dành cho Phật tử mà nhờ ñó chư 
tôn ñức Tăng Ni có nhân duyên tụ họp 
ñông ñảo. Ngày Về Nguồn do chúng ta 
tổ chức là phụng mệnh Đức Bổn Sư nơi 
pháp thứ nhất này: tụ họp, hội thảo, 
giảng luận Chánh Pháp. 

Pháp thứ hai, “Các Tỷ-kheo phải tụ 
họp trong tinh thần hòa hiệp, giải tán 
trong tinh thần hòa hiệp, và chấp hành 
Tăng sự trong tinh thần ñoàn kết.” Đây 
là ñiểm mà chúng ta ñã thực hiện ñược 
trong 3 lần tổ chức Ngày Về Nguồn 
trước, và chắc chắn sẽ thực hiện ñược 
trong Ngày Về Nguồn lần thứ IV năm 
nay. Trong khi pháp thứ nhất kêu gọi 
chúng ta nên thường tụ hội thì pháp 
thứ hai, nhắc nhở chúng ta hội họp 
trong tinh thần hòa hợp, thanh tịnh và 
ñoàn kết. Không tổ chức tụ hội ñông 
ñảo, chúng ta sẽ không có cơ hội ñể 
biểu hiện sự hòa hợp, ñoàn kết và 
không có cơ hội ñể trắc nghiệm tinh 
thần vô ngã của mình trong sinh hoạt 
Tăng ñoàn. Nếu mỗi thành viên Tăng Ni 
không thực hiện tinh thần vô ngã thì 
không làm sao có ñược sự hòa hợp, 
thanh tịnh. Điểm mấu chốt này, chúng 
ta cần lưu ý. Ngày Về Nguồn - Hiệp Kỵ 
Lịch Đại Tổ Sư tạo nhân duyên cho 
chúng ta thực hiện tinh thần này. 

Pháp thứ bảy, “Các Tỷ-kheo sống 
an trú trên chánh niệm tạo thành một 
cộng ñồng sinh ñộng, khiến cho các 
bạn ñồng tu từ những phương khác nếu 
chưa ñến thì muốn ñến, ñã ñến thì 

muốn cùng sống và cùng tu tập trong sự 
an lạc.” Một cộng ñồng sinh ñộng là một 
cộng ñồng biết thực hiện tinh thần vô 
ngã; nhờ vô ngã mà có ñược ñoàn kết 
hòa hợp; nhờ ñoàn kết hòa hợp mà Tăng 
ñoàn ñược trang nghiêm; Tăng ñoàn 
trang nghiêm thì các bạn ñồng tu từ 
những phương khác mới tụ về, cùng sống 
chung và tu tập trong an lạc. Ngày Về 
Nguồn - Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư do chúng 
ta tổ chức chính là nỗ lực của Tăng Ni 
Việt Nam Hải Ngoại nhằm thực hiện lời 
dạy cốt thiết này của Đức Thế Tôn. 

Kính thưa quý liệt vị, 
Tôi nhắc ñến 3 trong Bảy Pháp Bất 

Thối ở trên với lòng chân thành tán 
dương chư tôn thiền ñức ñứng ra vận 
ñộng, tổ chức và tham dự Ngày Về 
Nguồn - Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư mà bản 
thân tôi ñược góp mặt từ những ngày ñầu 
phôi thai. 

Từ những cảm xúc chân thành của 
tăng nhân ñi gần hết một ñời trong nẻo 
ñạo huyền vi, dưới sự dẫn dắt của Đức 
Thế Tôn kỳ vĩ và chư lịch ñại tổ sư, tôi xin 
thay mặt chư tôn trưởng lão hiện diện, 
cảm tạ những tấm lòng và tâm nguyện 
cao ñẹp của quí liệt vị. Riêng ñối với chư 
tôn ñức Tăng Ni các thế hệ ñi sau, tôi xin 
có một lời chân tình: quý vị không cần 
tìm kiếm ở ñâu xa, chính ngay nơi Bảy 
Pháp Bất Thối này, quý vị có thể nhìn rõ 
con ñường và trách nhiệm của mình ñối 
với sự hưng thịnh của Tăng ñoàn, của 
Chánh Pháp. 

Nam mô Thập phương Thường Trú 
Tam Bảo tác ñại chứng minh 

 

Sa môn Thích Thắng Hoan 

Số 18 
10.2010 

VÔ NGÃ ĐỂ HÒA HỢP THANH TỊNH 
 

ĐẠO TỪ CỦA TRƯỞNG LÃO TỲ KHEO ĐẠI DIỆN TĂNG ĐOÀN 
TRONG LỄ KHAI MẠC NGÀY VỀ NGUỒN LẦN THỨ IV 

Ngày 17 tháng 9 năm 2010, tại CHÙA VIÊN ĐỨC, ĐỨC QUỐC 
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Trầm luân 
 
sao xuống tự trời cao 
hương đưa từ khóm lá 
tình dẫu tặng thương đau 
đêm vẫn đêm thánh hóa 
từng lần tay ghì siết 
nghiệt oan quấn từng vòng 
từng lần môi đắm đuối 
ngọt đắng thấm tận cùng! 
bằng đôi cánh thiên thần 
người nhấc tôi bay bổng 
bằng mời gọi vô minh 
ngục chín tầng dìm xuống 
giây phút tưởng ngàn năm 
thiên thu chừng khoảnh khắc 
hồn tôi mở muôn ngăn 
đón chân người dẫm bước 

đêm, chẳng còn thời gian 
không gian, ôi vô tận 
tôi như bọt nước tan 
vào đại dương vô ngạn 

người là bể trầm luân 
tôi cam thân ngụp lặn! 

 
Bài tuyệt vọng 
 
lại những ngày sống, đếm 
từng ngày qua nặng nề 
đời lạc an quá hiếm 
niềm tin bao giờ về? 

níu khói trầm tìm kiếm 
trầm hương tan hư vô 
nương lời chú nam mô 
chữ sầu hoài trì kéo 
kìa hoa thờ đã héo 
bụt ơi, làm sao tươi? 
đường trung đạo tít khơi 
con trí mờ huệ mỏng! 

Quán Âm mẹ hiền ơi! 
chỉ còn ngài cứu rỗi 
kiếp người con đã mỏi 
mòn thế lụy tơi bời 
Quán Âm mẹ hiền ơi! 
 

Thơ vụn 
 
tinh sương 
sương trắng như ảo mộng 
cúc vàng dịu như thơ 
cuối sân từng cụm sắc 
trôi bềnh bồng trong mơ 
 
con trẻ 
mắt trong, trời quang đãng 
hơi thở đượm hương trầm 
da non ngon quả ngọt 
tứ đại hiện thiên thần 
 
làm vườn 
ngắm hoa vui nét đẹp 
tưới cây nuôi ý lành 
bón gốc lòng chăm chút 
gieo mầm mơ bóng xanh. 
 

NGUYỄN THỊ 
MINH THỦY 

Giới thiệu tác giả: Ni Sư Ayya 
Khema sinh tại Bá Linh (Berlin) nước 
Ðức (Germany) năm 1923, cha mẹ 
theo ñạo Do Thái (Jewish). Năm 
1938, Ni Sư trốn thoát khỏi Ðức quốc 
qua Glasgow, Scotland (Tô Cách 
Lan). Sau bà và gia ñình qua Trung 
Hoa sống ở Thượng Hải (Shanghai). 
Khi thế chiến thứ Hai bùng nổ (1939 
- 1945) gia ñình bà bị quân ñội Nhật 
bắt cầm tù. Cha bà ñã mất trong trại 
giam. Sau chiến tranh bà di cư sang 
Hoa Kỳ cùng chồng và hai con. Giữa 
năm 1960 và 1964, bà cùng gia ñình 
chu du khắp nơi ở Châu Á, nhất là các 
nước  vùng Hy Mã Lạp Sơn 
(Himalayas). Trong thời gian này bà 
chuyên tu Thiền. Mười năm sau, bà 
bắt ñầu dạy Thiền tại Âu Châu, Hoa 
Kỳ và Úc Ðại Lợi (Australia). Năm 
1979 bà thọ giới xuất gia với ngài 
Narada Mahathera tại Colombo, Sri 
Lanka (Tích Lan). Năm 1987, Ni Sư là 
thành viên trong ban tổ chức Hội 
Thảo Quốc Tế ñầu tiên cho Ni giới tại 
Bồ Ðề Ðạo Tràng (Bodh Gaya) - Ấn 
Ðộ, nơi Ðức Ðạt Lai Lạt Ma ñã ñọc bài 
diễn văn chủ yếu. Tháng 5 năm 1987 
Ni Sư ñược mời phát biểu về Phật 
Giáo tại Liên Hiệp Quốc ở Nửu Ước 
(New York). Tháng 6 năm 1997, Ni 
Sư thành lập Tu Viện Phật Giáo Nam 
Tông (Theravada) ñầu tiên tại Ðức. Ni 
Sư qua ñời vào ngày 2 tháng 11 năm 
1997 tại Ðức (Germany), hưởng thọ 
74 tuổi. Ni Sư là tác giả của khoảng 
25 ñầu sách về Thiền và giáo lý ñức 
Phật, nhiều cuốn ñược dịch ra hơn 
bảy thứ tiếng, gồm có: 1. “Be An 
Island” (Ốc Ðảo Tự Thân); 2. Being 
Nobody, Going Nowhere (Vô Ngã, Vô 
Ưu) và 3. Who is Myself ?  (Ta Là Ai?) 
v.v... [Ghi chú của người dịch] 

 
Hạnh phúc có nghĩa là bình an, 

nhưng thường người ta thực sự không 
muốn nghĩ ñến ñiều ñó. Trái lại, sự 
an lạc ñược xem như là “ñiều không 
thích thú” hay “không có việc gì xảy 
ra”, là sự vắng bóng của phát triển 
và sinh ñộng. Nhưng sự bình an 
không dễ tìm thấy ở khắp mọi nơi. Nó 
rất khó thành ñạt và cũng ít người 
thực tâm muốn tìm kiếm. Có lẽ vì sự 
an lạc tựa hồ như sống cuộc ñời tiêu 
cực hay chối bỏ cái bản ngã tối 
thượng của con người. Cho nên, chỉ 
có các hành giả ham chuộng ñời sống 
tâm linh mới quan tâm mong cầu sự 
an lạc.  

Khuynh hướng tự nhiên của con 
người là tìm cách tự ñề cao mình, trái 
ngược với một cực ñoan khác là tánh 
mặc cảm tự ti. Người nào có tánh tự 
cao thì không thể tìm thấy sự an lạc. 
Lúc nào họ cũng tìm cách tranh chấp 
hơn thua với những kẻ khác. Họ 
thường nghĩ: “Ðiều gì người ta làm 
ñược thì tôi cũng làm ñược tốt hơn 

thế nữa”. Nhưng khi nhìn thực tế 
không phải vậy thì sự suy nghĩ của 
họ lại thay ñổi là: “Bất cứ việc gì bạn 
làm, tôi không thể làm tốt bằng”. 
Trong cuộc sống, có lúc bạn phải 
nhận thấy rõ là có những việc mà 
mình phải thua kém người ta, dù ñó 
là việc làm quét ñường hay viết sách. 

Ý nghĩ tự tôn hay mặc cảm tự ti 
ñều không mang lại cho bạn sự an 
lạc. Sự khoe khoang tài năng hay 
mặc cảm thua kém người khác ñều 
khiến tâm ta bất an. Ta luôn luôn 
mong chờ một kết quả qua sự khen 
ngợi hay chê trách của bạn bè xung 
quanh. Khi bị chê bai, trong lòng ta 
như xảy ra một cuộc chiến tranh, 
nhưng khi ñược khen ngợi thì ta lại 
nghĩ như một kẻ thắng trận.  

Trong chiến tranh không bao giờ 
có ai chiến thắng mà chỉ có những kẻ 
thất bại. Chẳng cần biết ai là người 
ñã ký trước bản hòa ước, nhưng ñiều 
rõ ràng là cả hai phe ñều thua trận. 
Cũng vậy, nếu ai cảm thấy mình là 
người chiến thắng, kẻ hiểu biết hơn, 
mạnh hơn hay khôn lanh, thông minh 
hơn, bạn cũng không thể có ñược sự 
an lạc, vì chiến tranh và hòa bình 
không bao giờ cùng ñi với nhau.  

Cuối cùng, người ta tự hỏi rằng: 
Có ai thực lòng muốn tìm sự an lạc? 
Có ai thực sự cố gắng ñể tìm ñược nó 
không? Chúng ta cần phải quay vào 
trong tâm mới mong tìm thấy ñược 
sự bình an. Hành ñộng tự thẩm vấn 
này rất khó làm. Bởi lẽ phần ñông 
nhiều người ai cũng có một cánh 
cổng sắt dày ñóng kín cửa vào tâm. 
Bạn không thể biết ñược ñiều gì ñang 
xảy ra bên trong. Nhưng tất cả mọi 
người ñều cần phải cố gắng quán sát 
tâm ñể biết rõ thực sự mình muốn gì.  

Trong lúc gặp khó khăn, khi 
chúng ta không nghĩ gì ñến mặc cảm 
tự tôn hay tự ti, những lúc ấy tất cả 
mọi ñiều chúng ta mong cầu là sự 
bình an. Khi lòng xao ñộng hay ý 
nghĩ tự ti ñã biến mất thì ñiều gì sẽ 
xảy ra? Phải chăng lúc ñó chúng ta 
thực sự chỉ mong ước có ñược cái 
tâm an lạc? Hay chúng ta muốn trở 
thành một nhân vật ñặc biệt, một 
người quan trọng hay ñược tôn kính?  

Là một “nhân vật” thì chẳng bao 
giờ có an lạc. Có một câu chuyện thú 
vị về cây xoài như sau. Một ñức vua 
khi cưỡi ngựa qua khu rừng, ngài ñã 
trông thấy một cây xoài trĩu nặng 
những quả. Ngài liền ra lệnh cho 
quân hầu: “Tối nay hãy trở lại ñây hái 
hết tất cả những trái xoài ñó cho ta”, 
vì nhà vua muốn dùng chúng ñể dọn 
tiệc trong hoàng cung. Quân lính ñi 
vào rừng và trở về tay không. Họ 
thưa: “Tâu bệ hạ, tất cả những trái 
xoài trên cây ñã bị hái, chẳng còn 
quả nào cả”.  

Ðức vua nghĩ rằng quân hầu lười 

biếng không muốn trở lại khu rừng 
nên ngài tự thân hành cưỡi ngựa trở 
lại ñó. Thay vì một cây xoài xinh ñẹp 
nặng trĩu những quả, giờ ñây chỉ còn 
là một thân cây tàn tạ và xác xơ, 
trông rõ tội nghiệp! Người ta ñã bẻ 
hết các cành cây ñể hái trái. Khi nhà 
vua cưỡi ngựa ñi xa hơn chút nữa, 
ngài ñã gặp thấy một cây xoài khác 
xanh tươi ñẹp ñẽ với cành lá sum sê 
nhưng trên cành không có một trái 
nào. Chẳng ai muốn ñến gần cây xoài 
này. Vì không có trái nên cây xoài 
ñược sống yên thân. Nhà vua trở về 
cung ñiện, trao ngai vàng, áo mũ cân 
ñai cho các triều thần và nói: “Giờ 
ñây các người hãy gìn giữ vương quốc 
này, còn ta sẽ vào sống ẩn dật ở 
trong rừng”. 

Khi bạn không là ai cả và cũng 
chẳng có gì cả, bạn sẽ không lo sợ 
chiến tranh hoặc bị tấn công, và bạn 
ñược sống bình an. Cây xoài nặng trĩu 
nhiều trái nên chẳng có ñược một 
phút yên thân, vì mọi người ai cũng 
muốn hái trái của nó. Cho nên, nếu 
thực sự muốn có an lạc thì bạn hãy 
không là ai cả. Chẳng phải là nhân 
vật quan trọng, cũng không là người 
tài giỏi, ñẹp ñẽ, nổi tiếng, có thế lực 
hay giữ chức quyền gì hết. Mà chúng 
ta nên biết khiêm cung, hạ mình, 
càng ít ñưa cái ta của bạn ra càng 
tốt.  

Nên nhớ cây xoài nhờ không có 
trái mà ñược ñứng bình yên với vẽ 
ñẹp xinh tươi rực rỡ của nó ñể tỏa 
bóng mát cho mọi người. Không là ai 
cả không có nghĩa là không làm gì và 
không giúp ñược gì cho ai hết. Mà 
chúng ta vẫn hành ñộng những không 
phô trương bản ngã và không mong 
cầu lợi danh. Cây xoài cho bóng mát 
nhưng không ồn ào khoe khoang và 
cũng chẳng gây phiền muộn cho bất 
cứ ai muốn ñược bao che dưới bóng 
mát của nó. Ðó là một ñức tính cần 
thiết ñể giúp cho tâm ta tĩnh lặng. 
Nhưng hiếm có ñược, vì phần ñông 
các bạn ñều thích theo cực ñoan này 
hay ở cực ñoan khác hoặc không 
muốn làm gì cả với ý nghĩ tự phụ 
rằng: “Không có tôi, ñố xem quý vị 
làm ñược trò trống gì” hay bạn phải 
nắm quyền lãnh ñạo ñể phát biểu ý 
kiến này nọ.  

Là một ai ñó, ñiều ấy có vẻ quan 
trọng và ñã ăn sâu vào tâm trí của ta 
hơn là có ñược sự bình an. Do ñó, 
chúng ta cần phải quán sát cẩn thận 
tâm mình ñể biết thực sự ñiều ta 
ñang tìm kiếm. Trong cuộc sống hiện 
tại, ta mong ước ñiều gì? Nếu chúng 
ta muốn trở thành nhân vật quan 
trọng, muốn ñược tôn vinh và kính 
mến thì bạn nên vui lòng nhận lãnh 
cái giá phải trả. Mọi việc ở ñời ñều có 
hai mặt tích cực và tiêu cực của nó 
giống như mặt trời chiếu ra cái bóng. 
Nếu chúng ta muốn ñược cái này thì 
phải chấp nhận cái kia, khỏi cần than 
thở.  

Nếu bạn thực sự muốn có tâm an 
lạc, một sự yên ổn, vững chãi trong 
lòng thì chúng ta nên từ bỏ tham 
vọng muốn trở thành một nhân vật 
hay một ai ñó. Nhưng không phải vì 
thế mà thân tâm ta bị ñánh mất, cái 
bạn mất là lòng ham muốn xác nhận 
sự quan trọng, ưu thế vượt bực của 
con người ñặc biệt mà ta gọi là “cái 
tôi”.  
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CHÁNH  PHÁP Trang 3 

Mọi người ai cũng tự coi mình là 
quan trọng. Nhưng có hàng tỷ người 
trên trái ñất này, vậy thì có bao 
nhiêu người sẽ nghĩ ñến chúng ta? 
Hãy ñếm thử xem. Sáu hoặc tám, 
mười hai hay mười lăm trong những 
con số tỷ này. Có thể bạn ñã quá 
phóng ñại sự quan trọng của cá nhân 
mình. Càng hiểu rõ như thế, chúng ta 
thấy cuộc ñời càng dễ sống hơn.  

Muốn ñược làm ai ñó là ñiều rất 
nguy hiểm. Chẳng khác gì chơi với 
lửa, có ngày bạn sẽ bị phỏng tay. 
Người khác không phải lúc nào cũng 
ủng hộ ta. Có người ñã thành công 
khi trở thành một ai ñó, chẳng hạn 
những nguyên thủ quốc gia, nhưng 
họ phải nhờ ñến các vệ binh bảo vệ, 
vì mạng sống của họ thường xuyên bị 
ñe dọa. 

Giữa bao nhiêu thứ trên ñời - con 
người, cầm thú, vật dụng thiên nhiên 
hay nhân tạo - chỉ có một thứ bạn có 
thể làm chủ ñược là tâm của mình. 
Nếu chúng ta thực sự muốn trở thành 
ai ñó, hãy cố gắng trở thành con 
người hiếm có là người có thể làm 
chủ ñược tâm của mình. Trở thành 
một người như vậy không chỉ là ñặc 
biệt mà còn mang lại cho ta nhiều lợi 

lạc nhất. Một người như thế không thể 
rơi vào cạm bẫy của ô nhiễm và tội lỗi.  

Có câu chuyện về ngài Ajahn 
Chah, một vị ñại lão thiền sư nổi tiếng 
ở miền ñông bắc Thái Lan. Có lần ngài 
bị chỉ trích là tính tình hay nóng nảy 
và sân hận. Ngài ñã trả lời: “Có thể 
ñúng, nhưng tôi ít khi dùng chúng 
lắm”. Một câu trả lời như thế chỉ có thể 
phát xuất ra từ một con người hiểu rất 
rõ về cá tính của mình. Ðó là một 
người hiếm có, không ñể cho ý nghĩ, 
lời nói và hành ñộng của mình trở nên 
bất thiện. Một người như thế mới thực 
ñúng là một ai ñó. Ngài chẳng cần phải 
chứng tỏ hay thanh minh với bất cứ ai, 
nếu không muốn nói là ngài không cần 
phải chứng minh ñiều gì, vì ñiều ấy ñã 
quá rõ ràng. Ngài chỉ có một ước muốn 
duy nhất không thay ñổi, ñó là tâm an 
lạc.  

Khi chúng ta ñặt sự bình an của 
tâm lên hàng ñầu thì tất cả mọi ý nghĩ, 
lời nói hay việc làm ñều hướng về ñó. 
Bất cứ ñiều gì không giúp cho tâm an 
lạc ñều bị loại bỏ. Tuy nhiên, người 
khác có thể không ñồng ý với ta. 
Nhưng tâm an lạc là của riêng bạn. Ta 
sẽ ñạt ñược ñiều ñó nếu ta nỗ lực tinh 
tấn tu tập.  

(xem tiếp trang 6) 

trên con ñường cao ñẹp ngời sáng của 
hàng thượng sĩ mà Thầy-Tổ ñã vạch lối 
kinh qua; tất cả mọi chướng nạn và 
phá hoại của ma quân ñều sẽ rạp mình 
dưới bước chân dũng lực của chúng ta. 

Kính thưa quý liệt vị, 
Sự quang lâm của chư tôn thiền ñức 

trong Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày 
Về Nguồn lần thứ IV hôm nay, là biểu 
hiện hết sức quan trọng và hết sức cảm 
ñộng ñối với việc gầy dựng và củng cố 
hàng ngũ Tăng-già Việt Nam tại hải 
ngoại. Ba lần tổ chức trước ñây, chúng 
ta ñều bị quấy phá và phỉ báng một 
cách nặng nề bởi ma quân và ác ñảng, 
nhưng chư tôn ñức vẫn ñiềm nhiên tự 
tại, thân hành về ñây ñể có Ngày Về 
Nguồn lần thứ IV này. Số người tham 
dự có ít ñi so với những năm trước là 
do ñịa lý cách trở và thủ tục nhập cảnh 
khó khăn, nhưng phải nói là tinh thần 
và ý chí của chư tôn liệt vị không hề 
thay ñổi hay giảm thiểu, trái lại, còn 
quang minh, kiên cường và quyết liệt 
hơn bao giờ. Đây chính là phần thưởng, 
là niềm vui lớn của Ban Tổ Chức, và 
cũng là niềm hoan hỷ vô biên của bản 
thân chúng tôi, trong vai trò Trưởng 
Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải 
Ngoại. 

Nhưng, trước sự suy trầm khủng 
hoảng của Phật giáo Việt Nam trong 
nước, ngoài nước, nỗi ưu tư hàng ñầu 
của Tăng Ni chúng ta là gì? Điều gì cần 
phải làm ñể ñiều chỉnh hiện trạng suy 
ñồi, phân rã của Phật giáo hải ngoại? – 
Chúng tôi thiết nghĩ, như bao nhiêu lần 
ñã trình bày trước ñây: tất cả chúng ta 
ñều phải ñồng tâm ngồi lại với nhau, 
trong niềm tương thân tương kính, ôn 
lại và khuyến tấn nhau về bản nguyện 
của mình, trao ñổi về kinh nghiệm 
hoằng pháp, hành ñạo; ñược như vậy 
chính là lót những viên gạch vững chắc 
cho công cuộc hưng long Chánh Pháp, 
trang nghiêm bản thể Tăng-già. Khi 
những cá nhân tăng sĩ, như những giọt 
nước xa lìa biển lớn mênh mông của 
Tăng ñoàn ñể tự cách ly nơi những trú 
xứ dị biệt, sẽ không có gì ñể nói và làm 
một cách thiết thực cho Phật Pháp mai 
sau. Hãy hòa hợp ngồi lại bên nhau 
trước ñã. Bởi vì, Tăng là một cộng ñồng 
xuất gia hòa hợp thanh tịnh. Tăng Ni 
chúng ta cùng một thể tính, không thể 
tách rời. 

Trong ước nguyện về một cộng 
ñồng Tăng Ni Việt Nam thanh tịnh hòa 
hợp tại hải ngoại, chúng tôi xin thành 
kính ñảnh lễ mười phương thường trụ 
Tăng Bảo; và cũng xin bày tỏ niềm 
cảm kích vô ngần ñối với sự quang lâm 
quý giá của toàn thể chư tôn thiền ñức 
hiện tiền. 
Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ tát Ma-ha-

tát tác ñại chứng minh. 
 

Sa Môn Thích Minh Tâm 

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Kính bạch chư Trưởng lão cùng chư 

tôn thiền ñức Tăng Ni từ khắp nơi trên 
thế giới ñến tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại 
Tổ Sư – Ngày Về Nguồn lần thứ IV hôm 
nay, 

Kính bạch chư tôn thiền ñức Tăng Ni 
vì phật sự tại ñịa phương và trở ngại 
không gian ñã không thể quang lâm 
chứng minh, tham dự, 

Kính thưa liệt quý vị, 
Trong văn Cảnh Sách của Thiền Sư có 

một ñoạn cảm ñộng, nói về kẻ xuất trần 
thượng sĩ như sau: “Phù xuất gia giả, 
phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, 
thiệu long Thánh chủng, chấn nhiếp ma 
quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam ñồ…”  
Có nghĩa rằng, người xuất gia khi cất 
bước lên ñường là hướng về một phương 
trời siêu tuyệt, với tâm nguyện và hình 
dung thoát tục, nhằm phát huy và làm 
rạng rỡ hạt giống của giòng Thánh, nhiếp 
hóa và hàng phục ma quân ñể trên có 
thể ñền ñáp bốn ân nặng, dưới có thể 
cứu ñộ ba ñường khổ. 

Tất cả chúng ta ở ñây, và cả chư tôn 
ñức vắng mặt từ khắp nơi ñang hướng 
lòng về ñạo tràng này, từ các bậc Trưởng 
lão và chư vị Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, ñã trải 
bao giai ñoạn hưng vong của Phật giáo, 
cho ñến hàng Tăng Ni xuất gia hành ñạo 
sau năm 1975 trong nước hay ngoài 
nước, chí ñến những vị mới xuất gia sau 
này nơi xứ người, ñều cùng noi theo bước 
chân của Lịch Đại Tổ Sư, có chung một 
tâm nguyện và hình thức cao ñẹp như 
thế. 

Khởi phát tâm chí vô thượng và khoác 
mặc pháp phục xuất trần, chính là tự 
nguyện ñặt mình vào lộ trình giải thoát 
giác ngộ, ñảm nhận vai trò của những 
trưởng tử Như Lai, ñứng trên tất cả ñể từ 
ñó, mang lại lợi ích an vui cho tất cả. 

Trong vai trò ấy, hàng xuất gia giữ 
gìn thọ mạng của Phật Pháp bằng Giới, 
trang sức thân tâm bằng Định, trau dồi 
sự nghiệp tự giác giác tha bằng Tuệ. Đó 
là phương cách tối diệu ñể trang nghiêm 
bản thể Tăng-già, không còn con ñường 
nào khác. Nhưng trên con ñường tiến thủ 
ñạo nghiệp, không thể không nói ñến 
trách nhiệm “chấn nhiếp ma quân”, 
nghĩa là dùng trí tuệ và giới ñức của 
mình ñể hàng phục và vượt qua những 
ác kiến và chướng ngại. Chúng ta không 
nêu ñặt sự chống phá của ma quân ác 
ñảng như là những ñối tượng hay chướng 
nạn ñể tranh chấp hay ñối kích; nhưng 
theo ý nghĩa của ñà tiến thủ, có thể “lấy 
ma quân làm bạn ñạo”, tức là chính từ 
nơi sự chống ñối phá hoại của ma quân 
mà quay về với chính mình, củng cố và 
phát huy nội lực của giòng Thánh. Xét 
như vậy, trước hết vẫn nên cảm ơn 
những “bạn ñạo” vô tình hoặc cố ý phỉ 
báng và ngăn trở ñạo nghiệp của chúng 
ta; thứ nữa, hãy cùng khích lệ và sách 
tấn nhau rằng, hãy hiên ngang dấn bước 

 
 

Xin 
 

Xin nghiêng xuống nửa bờ vai 
Nâng giòng nước mắt buông dài trên mi 

Để cho phiền não ra đi 
Tình người ở lại vô vi giữa đời 

 
Xin chia nhau một nụ cười 

Dẫu riêng lòng vẫn trùng khơi nụ sầu 
Quanh người còn lắm bể dâu 

Buồn ta nào có thấm đâu vạn lần 
 

Xin trao ánh mắt ân cần 
Hồn toang mở chẳng ngại ngần bước vô 

Mạch tim ngày tháng nghẽn khô 
Giờ cuồn cuộn chảy vỡ hồ tâm tư 

 
Xin khoan dung những ngôn từ 

Dịu lành cơn giận toan nhừ nát tâm 
Từ tim hóa tiếng thâm trầm 

Lời yêu là khúc hồ cầm thăng hoa 
 

Xin lắng nghe nỗi xót xa 
Hiểu đời còn những trầm kha quanh mình 

Chẳng cần nói, hãy lặng thinh 
Mà nghe sâu thẳm có tình tri âm. 

 

DIÊU LINH 

THIỆU LONG THÁNH CHỦNG 
DIỄN VĂN KHAI MẠC NGÀY VỀ NGUỒN IV 
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TẠI CHÙA VIÊN ĐỨC, ĐỨC QUỐC 
 

(của HT. TRƯỞNG BAN ĐIỀU HỢP TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI) 



 
Trang 4 

“Cu Đê”, nguyên tiếng Phạn là “Koti”, 
Tàu dịch là bách ức, nghĩa là trăm ức; 
cho nên trên ñây nói ”thất cu chi” tức 
là số bảy trăm ức vậy. 

*) Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn 
Đề: nghĩa là tôi nay xưng tán ñức Đại 
Chuẩn Đề. Chữ “Chuẩn Đề”, nguyên 
tiếng Phạn là “Candi”, Tàu dịch có hai 
nghĩa:  1) Thi Vi, 2) Thành Tựu. 

Thi Vi: nghĩa là lời nguyện rộng 
lớn ñúng nơi lý và dùng ñại trí ñể dứt 
vọng hoặc, vì ñủ các nhơn hạnh ñể ra 
làm việc lợi tha cho chúng sanh, nên 
gọi là Thi Vi. 

Thành Tựu: nghĩa là từ nơi pháp 
không mà hiện ra pháp giả rồi thành 
tựu ñặng pháp tịch diệt. 

Sở dĩ Chú này xưng là “Phật Mẫu 
Chuẩn Đề” là nói: Pháp là thầy và 
thiệt trí, là mẹ của chư Phật, cho nên 
bảy trăm ức Phật ñều dùng pháp 
“Chuẩn Đề Tam Muội” mà chứng ñạo 
Bồ Đề. 

Trong kinh Chuẩn Đề nói rằng: 
Khi Phật ở vườn Kỳ Đà vì có tứ chúng 
bát bộ ñông ñủ, Ngài nghĩ thương 
những chúng sanh ñời mạt pháp sau 
này, tội dày phước mỏng, nên mới 
nhập “Chuẩn Đề Định”  mà thuyết 
thần chú như vầy: 

Nam Mô Tát Đa Nẩm, Tam 
Miệu Tam Bồ Đề, Cu Chi Nẩm, Đát 
Điệt Tha, Án, Chiết Lệ Chủ Lệ 
Chuẩn Đề, Ta bà Ha. 

Phật nói: Nếu trì chú này mãn 
chín mươi vạn (900.000) biến thì diệt 
trừ ñược các tội thập ác, ngũ nghịch 
và tứ trọng; cho ñến nhà thế tục 
chẳng luận tịnh hay uế, chỉ cần chí 
tâm trì tụng, liền ñược tiêu trừ tai nạn 
bệnh hoạn, tăng trưởng phước thọ. 
Khi tụng mãn 49 ngày, Bồ Tát Chuẩn 
Đề khiến hai vị Thánh thường theo 
người ấy hộ trì. 

Nếu có người hoặc cầu mở trí tuệ, 
hoặc cầu chống tai nạn, hoặc cầu 
pháp thần thông, hoặc cầu ñạo Chánh 
Giác, chỉ y theo pháp thiết lập ñàn 
tràng, tụng ñủ một trăm vạn 
(1.000.000) biến thì ñặng ñi khắp 
mười phương Tịnh Độ, phụng thờ chư 
Phật, nghe cả diệu pháp mà ñược 
chứng quả Bồ Đề.  
 

7)- Thần Chú Thánh Vô Lượng 
Thọ Quyết Định Quang Minh 
Vương Đà La Ni:  

Chú này trích trong Kinh  Đại 
Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định 
Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni. 
Kinh ấy nói: “Đức Thích Ca Thế Tôn 

(tiếp theo và hết) 
 

2.- Ý NGHĨA VÀ CÔNG DỤNG 
NHỮNG THẦN CHÚ: 
      (Sưu tập trong Nhị Khoá Hiệp 
Giải của Hoà Thượng Thích Khánh 
Anh và trong Bạch Y Thần Chú của 
Đường Sáng Ấn Quán số 712N. 9th 
Strêt, San Jose, CA 95112 ấn hành).   
      Những người hành trì Kinh Đại 
Thừa Phật Giáo ñều có tụng các Thần 
Chú trong các thời khoá nhằm mục 
ñích tiêu trừ nghiệp chướng oan 
khiên, thêm ñược phước lành tăng 
trưởng. Ý nghĩa chữ Thần Chú như 
trước ñã giải thích là lời nói bí mật 
của chư Phật (Mật ngôn hay Phật 
ngôn), lời nói ñặc biệt này chỉ có các 
ñức Phật trong mười phương nghe 
biết mà nó không phải là thứ ngôn 
ngữ thường tình của các chúng sanh 
trong ba cõi sử dụng, cho nên những 
thứ ngôn ngữ này người phàm phu 
không thể nào hiểu rõ. Những ai 
muốn chư Phật, chư Bồ Tát trong 
mười phương gia hộ những khổ ñau 
của cuộc ñời chỉ cần hành trì Thần 
Chú ñược chỉ dẫn sẽ ñược linh ứng 
theo sở cầu. Thần Chú của Mật Tông 
có nhiều loại và mỗi loại có công 
dụng riêng, nhưng các Thiền Gia 
trong các Thiền Môn chỉ chọn khoảng 
một số Thần Chú ñể sử dụng tụng 
trong các buổi lễ như Cầu An, Cầu 
Siêu, Sám Hối, v.v... gồm có Thần 
Chú Lăng Nghiêm, Thần Chú Đại Bi 
và mười Thần Chú khác gọi là Thập 
Chú. Ý Nghĩa và công dụng các Thần 
Chú nói trên ñược giải thích như sau: 
 
      1)- Chú Lăng Nghiêm: 
      Công dụng của Thần Chú Lăng 
Nghiêm, theo Triết Lý Đạo Phật hay 
Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm trong 
Phật Học Phổ Thông Khoá VI và VII 
của Hoà Thượng Thích Thiện Hoa, 
trang 255 và 266 ñức Phật nói: “Nếu 
người nào nghiệp chướng nặng nề 
không thể trừ ñược, ông (chỉ ông A 
Nan) nên dạy họ chí tâm trì chú Lăng
-nghiêm này thì các nghiệp chướng 
ñều tiêu diệt” và ñức Phật nói tiếp: 
“Sau khi ta diệt ñộ các chúng sanh 
ñời sau, nếu có người trì tụng chú 
này thì các tai nạn: thủy tai, hoả 
hoạn, thuốc ñộc, ñộc trùng, ác thú, 
yêu tinh, quỉ quái, v.v... ñều chẳng 
hại ñược”. 
      Chúng ta muốn ñạt thành những 
ý nguyện cho cuộc sống ñược an lạc 
và thành quả trên con ñường giác 
ngộ giải thoát thì phải chuyên cần 
hành trì thâm nhập Chú Lăng Nghiêm 
này ñể nhờ thần lực chuyển hoá hộ. 
Điều ñó chính ñức Phật ñã nói trong 
Kinh Lăng Nghiêm: “Ma Đăng Già là 
kẻ dâm nữ, không có tâm tu hành 
còn ñược thành quả Thánh, huống 
chi các ông là bậc Thanh văn, có chí 
cầu ñạo vô thượng, lại trì tụng chú 
này, thì quyết ñịnh thành Phật rất 
dễ, cũng như than gió tung bụi, 
chẳng có khó gì.”  

      2)- Chú Đại Bi: 
Theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn 

Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên 
Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni giải 
thích: “Hồi ñời quá khứ vô lượng ức 
kiếp, có ñức Phật Thiên Quang Vương 
Tịnh Trụ ra ñời vì ngài Quán Thế Âm mà 
nói ra chú Đại Bi này. Lúc ñó Ngài mới 
trụ bực Sơ Địa, sau khi nghe chú này rồi 
thì siêu chứng lên bậc Bát Địa liền, Ngài 
thấy hiệu nghiệm như vậy liền phát ñại 
nguyện rằng: “Nếu qua ñời vị lai có thể 
ñem thần chú này ra làm lợi ích cho 
chúng sanh thì cho thân Ngài sanh ra 
ngàn cái tai ngàn con mắt,” v.v...  
Ngài nguyện vừa xong thì quả nhiên tay 
mắt ñều ñầy ñủ tất cả và lại ñược chư 
Phật Phóng quang soi ñến thân Ngài, 
ñồng thời soi khắp vô biên thế giới. Khi 
ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng: 
“Người nào nếu trì tụng chú này mỗi 
ñêm 5 biến thì ñặng tiêu hết những tội 
nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức 
kiếp, ñến lúc mạng chung thì có thập 
phương chư Phật hiện thân tiếp dẫn về 
cõi Tịnh Độ. Bằng như người nào trì 
tụng chú này mà sau còn ñọa vào ba 
ñường ác và chẳng ñặng sanh về cõi 
Phật hay chẳng ñặng những pháp Tam 
Muội, chẳng biện tài, sở cầu không toại 
chí, nếu có mấy sự ấy, thì chú này 
không ñược xưng là Đại Bi Tâm Đà La 
Ni”. Chỉ trừ những người tâm không 
thiện, chí không thành và lòng hay nghi 
thì không thấy hiệu nghiệm ñược liền 
mà thôi. 

Theo Nhị Khoá Hiệp Giải của Hoà 
Thượng Thích Khánh Anh, trang 74 giải 
thích: “Thuở ấy, ñức Quán Thế Âm rất 
kín nhiệm Phóng ra hào quang lớn chiếu 
cả mười phương các cõi nước ñều rực rỡ 
thành màu vàng ròng; rồi chấp tay bạch 
Phật rằng: Tôi có thần chú.... Đại Bi tâm 
Đà La Ni, nay tôi muốn nói ra ñể cho 
các chúng sanh ñều ñặng an lạc, vì nó 
có hiệu lực: tiêu trừ bệnh hoạn, tuổi 
sống lâu dài, giàu có, thêm ñiều lành, 
dứt hết các tội, ñược toại tâm với sự 
mong cầu, nên ñược Phật hứa cho thu-
yết chú.” 

Đây là những sự linh ứng và diệu 
dụng của Thần Chú Đại Bi. 
 

3)- Chú Như Ý Bảo Luân Vương 
Đà La Ni: 

Theo Như Ý Tâm Đà La Ni: Ngài Bồ 
Tát Quán Tự Tại vì muốn cho chúng 
sanh tùy ý sở cầu cái gì cũng ñược như 
nguyện nên Ngài bạch với Phật xin ñể 
Ngài thuyết chú này. Những người trì 
tụng mà rõ ñược nghĩa thâm mật của 
chú này thì cái thắng lợi ấy cũng thí như 
cây như ý sanh ra những ngọc bảo châu 
như ý, tuỳ nguyện muốn cầu việc gì 
cũng ñược. 

Lúc Bồ Tát thuyết chú này rồi, sáu 
chưởng chấn ñộng, cung ñiện của Ma 
Vương ñều nổi lửa cháy sợ hãi không 
cùng, các loài ñộc ác chúng sanh ñều 
lăn nhào té ngã, còn những kẻ thọ khổ 
trong ñịa ngục và ngạ quỷ thì ñều ñặng 
sanh về cõi Trời. 

Người nào nhứt tâm trì tụng chú 

này thì các thứ tai nạn ñều ñược tiêu 
trừ mà ñến lúc lâm chung lại ñược thấy 
ñức Phật A Di Đà và Ngài Quán Thế Âm 
tiếp dẫn về cõi Tịnh Độ.  
 

4)- Thần Chú Tiêu Tai Cát 
Tường: 

Theo Kinh Tiêu tai Cát Tường: Khi 
Phật ở tại từng trời Tịnh Cư nói với các 
thiên chúng cùng các vị quản lý 28 
ngôi sao và 12 cung thần rằng: “Có 
chú Xí Thạnh Quảng Đại Oai Đức Đà La 
Ni” của Phật Ta La Vương ñã nói hồi 
trước. Ta nay thuyết ra ñây là pháp ñể 
trừ những tai nạn. Nếu trong Đế ñô 
quốc giới có các vị ñặc trách sao yêu 
tinh ñến làm những ñiều chướng nạn, 
hay những vị ñặc trách sao quan hệ 
bổn mạng của nhân loại có gì bất 
tường phải lập ñạo tràng, rồi khắc ký 
mà niệm chú này 108 biến thì tai 
chướng tức thời trừ diệt hết.” 

 
5)- Thần Chú Công Đức Bảo 

Sơn: 
Theo Viên Nhơn Vãng Sanh có dẫn 

chứng Kinh Đại Tập nói rằng: “Nếu 
người tụng chú này một biến thì công 
ñức cũng như lễ Kinh Đại Phật Danh 
bốn vạn năm ngàn bốn trăm biến 
(45.400), còn như phạm tội nặng ñang 
ñọa vào ñịa ngục A Tì mà nhứt tâm trì 
tụng chú này thì trong lúc mạng chung 
chắc ñặng sanh về bậc Thượng Phẩm 
Thượng Sanh bên cõi Tịnh Độ mà ñặng 
thấy Phật A Di Đà.” 

  
6)- Thần Chú Phật Mẫu Chuẩn 

Đề: 
Câu chú này trích trong Kinh 

Chuẩn Đề. Bốn câu kệ ñầu là: “Khể thủ 
quy y Tô tất Đế,” v.v... cho ñến  “Duy 
nguyện từ bi thùy gia hộ” là của Ngài 
Long Thọ Bồ Tát. Trong bốn câu kệ: 

* Câu ñầu là nói về Pháp Bảo; câu 
hai là nói về Phật Bảo; câu thứ ba là 
nói về Tăng Bảo; câu thứ tư là nói 
mình xin nhờ ơn sự gia hộ của Tam 
Bảo. 

*) Khể thủ quy y Tô Tất Đế: nghĩa 
là cúi ñầu quy kính Pháp Viên Thành 
(pháp nhiệm mầu). Chữ Tô Tất Đế: 
nguyên tiếng Phạn là Susidhi, Tàu dịch 
là Diệu Thành Tựu, nghĩa là một pháp 
có năng lực thành tựu ñược hết thảy sự 
lý và thành tựu ñặng hết thảy tâm 
nguyện của chúng sanh rất mầu 
nhiệm. 

*) Đầu diện ñảnh lễ Thất Cu Chi 
(cu ñê): nghĩa là thành tâm ñảnh lễ 
bảy trăm ức Phật. Chữ “Cu Chi” hay là 
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ñược thấy như:  
      a)- Thiền phái Vô Ngôn Thông, 
Thiền phái Trúc Lâm Tam Tổ ñã từng 
ñóng góp xây dựng cho quốc gia Việt 
Nam trên lãnh vực thuần tuý thiền tập. 
      b)- Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ñã 
từng ñóng góp xây dựng cho quốc gia 
Việt Nam trên lãnh vực Thiền Mật Tổng 
Hợp. 
      c)- Thiền Phái Thảo Đường ñã từng 
ñóng góp xây dựng quốc gia Việt Nam 
trên lãnh vực Thi Ca và Nghệ Thuật. 
      d)- Thiền phái Liễu Quán ñã từng 
ñóng góp xây dựng quốc gia Việt Nam 
trên lãnh vực Thiền Tịnh Song Tu.     
 
      Từ những ý nghĩa và giá trị này, 
chúng ta là người Việt Nam không nên 
xem thường Nhị Thời Khoá Tụng mà 
Thiền gia Việt Nam ñã chọn và cũng 
chứng minh rằng các Thiền gia Việt 
Nam nhờ Nhị Thời Khoá Tụng này ñược 
chứng ñắc, cho nên mới ñể lại cho hậu 
thế hành trì.   

nghĩ thương chúng sanh ñoản mạng 
trong ñời vị lai, muốn cho thêm ñược 
thọ số, hưởng ñược hạnh phúc, nên 
Phật nói với Đại Trí Huệ Diệu Cát 
Tường Bồ Tát rằng: những nhơn loại 
ở trong cõi Diêm Phù Đề này thọ 
mạng chỉ ñặng trăm tuổi, mà ở trong 
số ñó lại có phần ñông người tạo lắm 
ñiều ác nghiệp nên bị tổn ñức giảm 
kỷ  thác yểu chết non. Nếu như nhơn 
loại thấy ñặng chú này, hoặc biên 
chép, hoặc ấn tống, hoặc thọ trì ñọc 
tụng thì lại tăng thọ mạng sống ngoài 
trăm tuổi và qua ñời sau mau chứng 
quả Bồ Đề.” 

   
8)- Thần Chú Dược Sư Quán 

Đảnh Chơn Ngôn: 
Thần chú này ñược trích ra từ nơi 

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 
Bổn Nguyện Công Đức. Theo như 
trong kinh, ñức Thích Ca Như Lai nói 
nếu có chứng bệnh gì mà cứ nhứt 
tâm trì chú này trong nước tịnh thủy 
ñủ 108 biến rồi uống vào thì các bệnh 
ñều lành liền. 

Còn như những người mà trọn 
ñời thọ trì chú này thì ñặng khỏi bệnh 
tật và ñược sống lâu, ñến lúc mạng 
chung lại ñược  sanh về cõi Tịnh Lưu 
Ly. Nhưng phải biết rằng: chú này 
ñược gọi là “Quán Đảnh” là nói chú 
này do nơi ñảnh quang của Phật mà 
thuyết ra. Người nào nếu thọ trì ñọc 
tụng chú này mà ñặng thanh tịnh ba 
nghiệp (thân, miệng, ý) thì hào 
quang Phật chiếu ngay ñến nơi ñảnh 
môn của người trì tụng ấy một cách 
mát mẻ như rưới nước cam lồ vậy. 

Nên biết ánh quang của Phật 
khác hơn ánh quang của ma, nguyên 
vì ánh quang của ma thì chói loà 
khiến cho người ta sợ hãi, còn ánh 
quang của Phật thì mát mẻ và làm 
cho ta vui mừng. Vậy ai là người thọ 
trì chú này hoặc niệm Phật cần phải 
phân biệt rõ hai cái ánh quang nói 
trên. Chớ ñừng thấy ánh quang của 
ma lậo lòe trước mắt như ngoại ñạo 
nhìn nến, như kẻ nhìn nhang kia mà 
nhận lầm cho là thấy tánh. 

 
9)- Thần Chú Quán Âm Linh 

Cảm Chơn Ngôn: 
Đức Quán Thế Âm có lòng Đại Bi 

rất tha thiết, bi nguyện của Bồ Tát 
rất thâm sâu, công ñức ñộ sanh của 
Bồ Tát lan rộng khắp mười phương. 
Người nào thành tâm trì tụng chú này 
thì liền ñược lòng Đại Bi của Bồ Tát 
chắc chắn ủng hộ. 

 
10)- Thần Chú Thất Phật Diệt 

Tội Chơn Ngôn: 
Chú này ñược trích ra từ trong 

kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni. Kinh 
này nói: “Ngài Văn Thù Sư Lợi nghĩ 
thương về sau ñến ñời mạt pháp các 
chúng Tỳ Kheo có phạm tội Tứ Trọng 
và các chúng Tỳ Kheo Ni có phạm tội 
Bát Trọng thì làm sao mà sám hối 
ñặng, nên mới cầu Phật chỉ rõ 
phương pháp. Lúc ấy Đức Thích Ca 
Như Lai mới thuyết ra chú này; vì chú 
này là chú của bảy vị Phật ñời trước 
thường nói, rất có oai lực làm diệt hết 
các tội Tứ Trọng, Ngũ Nghịch mà 
ñặng phước vô lượng. 

Tứ Trọng, Ngũ Nghịch là tội rất 
nặng, nếu không phải cách sám hối 
vô sanh thì tưởng không thể nào tiêu 
diệt cho ñặng. Nhưng vì thần chú này 
là bảy vị Phật ñời trước xứng tánh 

thuyết ra, cho nên những người trì 
tụng niệm niệm cũng phải xứng tánh 
ñể ñặng lý vô sanh thì tất cả tội 
chướng thảy ñều tiêu diệt, cũng như 
nước sôi ñổ vào tuyết thì tuyết liền bị 
tan biến ngay lập tức. 

 
11)- Thần Chú Vãng Sanh Tịnh 

Độ: 
Thần chú này ñược trích từ trong 

kinh Bạt Nhứt Thiết Nghiệp Chướng 
Căn Bổn Đắc Sanh Tịnh Độ Đà La Ni. 
Thần chú này có công dụng diệt ñược 
các trọng tội như: tội Tứ Trọng, Ngũ 
Nghịch, Thập Ác, Hủy Bán Chánh 
Pháp. Người nào nếu y pháp mà chí 
tâm trì tụng chú này thì Đức Phật A Di 
Đà thường trụ ở nơi ñảnh ñầu người ấy 
luôn cả ngày ñêm mà ủng hộ, không 
cho oan gia thừa tiện nhiễu hại, trong 
lúc hiện thế ñặng an ổn và ñến khi 
mạng chung ñược vãng sanh Tịnh Độ. 

Cách thức hành trì, Trước khi trì 
tụng chú này, hành giả phải rửa mình, 
súc miệng cho sạch sẽ, ngày ñêm sáu 
thời, thắp hương lễ Phật, quì gối trước 
bàn thờ, chấp tay cung kính trì tụng 
mỗi thời tối thiểu 21 biến thì ñược linh 
ứng và hoặc trì tụng ñươc ba vạn 
(300.000) biến thì ñược thấy ñặng 
Phật A Di Đà thọ ký. 

 
12)- Thần Chú Thiện Nữ Thiên: 
Thần chú này ñược trích từ trong 

kinh Kim Quang Minh. Trong kinh Kim 
Quang Minh nói rằng: “Nếu chúng 
sanh nghe nói chú này mà một lòng 
thọ trì ñọc tụng hương hoa cúng dường 
thì nhứt thiết những thứ thọ dụng như 
vàng, bạc, châu báu, trâu dê, lúa thóc 
ñều ñặng ñầy ñủ hết thảy”. 
 

VI.- TỔNG KẾT: 
 
      Nên ñể ý các Kinh Chú của Phật ñể 
lại trong Đại Tạng thì rất nhiều, ña 
dạng theo mỗi vị Phật trình bày mỗi 
cách qua kinh nghiệm tu tập của mình. 
Các Thiền gia thời xưa qua kinh 
nghiệm của họ rút ra trong Đại tạng 
một số Kinh Chú theo nhu cầu phổ 
thông chẳng những cho quần chúng 
mà cho cả người xuất gia trong thời 
mạt pháp nghiệp trọng phước khinh 
ma cường pháp nhược này. Những 
Kinh Chú mà các Thiền gia chọn ra ñể 
trì tụng là của những vị Phật, những vị 
Bồ Tát rất quan hệ với các chúng sanh 
nơi cõi Ta bà ngũ trược ác thế này. 
Còn các Kinh Chú khác của các vị Phật 
hay của các vị Bồ Tát khác chỉ quan hệ 
nhiều với các chúng sanh trong các cõi 
khác không có ngũ trược ác thế như 
cõi Ta Bà này. Những Kinh Chú mà các 
Thiền gia chọn ra ñể hành trì có những 
mục ñích như sau: 
      1)-Những Kinh Tụng nêu trên 
ngoài sự Tu Huệ của hành giả và còn 
nhờ sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ 
Tát quan hệ giúp hành giả sớm hoàn 
thành hạnh nguyện ñạt ñạo. 
      2)- Còn các Kinh khác nhằm tu tập 
bao gồm Văn Huệ, Tư Huệ và Tu Huệ 
trong lãnh vực tự ñộ và tự giác mà 
không cần sự gia hộ của chư Phật, chư 
Bồ Tát quan hệ, ñược gọi là tự lực 
cánh sinh. 
      3)- Các Thần Chú nêu trên mà các 
Thiền gia chọn lựa ñược rút ra trong 
các Kinh Tạng của chư Phật chỉ dạy ñể 
các hành giả hành trì ngõ hầu ñạt ñược 
ý nguyện mà không bị phân tâm, 
không bị loạn tưởng, không bị tẩu hoả 

nhập ma. 
      4)- Còn các Thần Chú khác một số 
không thấy trong các Kinh Phật mà chỉ 
thấy trong Mật Tông nếu như hành trì mà 
thiếu sự hướng dẫn chơn truyền qua sự 
kinh nghiệm của những người ñi trước thì 
sẽ bị nguy hiểm phân tâm, loạn tưởng, 
tẩu hoả nhập ma. 
       

Các Thiền gia Việt Nam cũng chọn 
những Kinh những Chú ñã ñược liệt kê ở 
trước ngoài những mục ñích và ý nghĩa 
vừa trình bày còn có mục ñích khác là 
thể hiện văn hoá Phật Giáo Việt Nam mà 
các Thiền gia Việt Nam ñem sự ñạt ñạo 
xây dựng quốc gia. Nhìn theo Văn Hoá 
Phật Giáo Việt Nam, Nhị Thời Khoá Tụng 
mà các Thiền gia Việt Nam thường sử 
dụng trong khoá lễ hằng ngày dành cho 
các Thiền sinh hành trì, ngoài sự tu tập 
ñể chứng ñắc và còn tiêu biểu cho ba hệ 
phái Thiền ñã từng ñóng góp xây dựng 
quốc gia Việt Nam trên lãnh vực văn hoá 
trải dài hơn 2000 năm lịch sử. Điều ñó 

 
 
 
Quán trọ 
 
Chiều rơi nắng nhạt - nối hoàng hôn 
Mây trắng bay cao thoáng qua hồn 
Sát-na sinh, diệt hằng lưu chuyển 
Nhân thế xoay quanh... cuộc sinh tồn.  
  
Hiện tại không màng vô tư quá 
Càn khôn vũ trụ để luống qua 
Quang âm bóng xế dài... vô tận 
Hồng trần vây phủ cõi ta-bà. 
  
Ảo mộng đêm dài mau ra khỏi 
Đời là quán trọ, có thế thôi  
Hóa thành chỉ tạm sao lưu luyến? 
Bảo sở quê xưa chính đây rồi! 
 
Sept 18th 2010  
 
 
 

Quỳnh hoa một đóa 
  
Mây vẫn bay về phía trời không 
An nhiên tự tại thảnh thơi lòng 
Tay buông, chân lạnh xuôi thềm cỏ 
Lặng ngắm trời cao... ôi, mênh mông! 
 
Quá khứ, vị lai, hiện tại - Không 
Trăng, sao vũ trụ vẫn xoay vòng 
Sắc không, không sắc nào vương vấn 
Quỳnh hoa một đóa rạng nơi lòng. 
  
Sept 25th, 2010 
 
 

TƯỜNG VÂN 



 
Trang 6 

tết, trời vừa ló dạng là ñã vác cuốc ra ñồng hay ñi kiếm 
việc làm nữa là khác. Thân mạng, gia ñình của họ ñều 
phó thác cho trời, Phật, Thành thần (tùy theo niềm tin 
của họ).  

Họ chỉ nghĩ một câu ñơn giản: Ăn hiền, ở lành thì có 
trời, Phật biết là ñủ. Vì lâm vào cuộc sống như vậy, thử 
hỏi tiền ñâu ñể mua sắm lễ vật; nên nhân gian mới nói 
ra:  "Rằm tháng giêng, ai có tiền thì quảy"  là như vậy.  

Dân chúng có ảnh hưởng ñến giáo lý Phật ñà, ñược 
chư Tăng hướng dẫn tu học; hoặc ñược thọ sanh trong 
những gia ñình nền nếp thuần lương, ñạo ñức, ñược 
ông bà tổ tiên hướng dẫn ñàng hoàng, ñến ngày rằm 
tháng bảy ñều có sắm lễ vật y như trong kinh Báo hiếu 
Phụ mẫu trọng ân, kinh Vu lan,... ñể cúng dường Tam 
bảo, chư Tăng, ông bà tổ tiên và cha mẹ hiện ñang tại 
thế hay quá vãng. Không những thế, họ theo chư Tăng 
ñể lập ñàn tràng cúng cho Thập loại chúng sanh, khi 
sống thì không ñược no ñủ, khi chết thì gặp phải cảnh 
bất trắc như cụ thi hào Nguyễn Du ñã từng diễn tả từ 
ngàn xưa. Chết theo hoàn cảnh không thuộc trong ý 
nguyện là tử an, thì ñược gọi là Bất ñắc kỳ tử. Hạng 
chết bất ñắc kỳ tử thì quá nhiều, cần phải ñược cầu 
nguyện, cần phải ñược cúng cấp theo niềm tin của 
quần chúng ñể các âm linh khỏi bị ñói khát, lạnh lẽo 
khổ sở, ...  

Còn một số không ñược gia ñình giáo dục, không 
ñược ảnh hưởng về cả ba tôn giáo:  Phật, Lão và 
Khổng. Họ sống một cuộc ñời buông thả mà người ñời 
thường gọi là ký sinh trùng của xã hội. Họ sống không 
nhà, thác không mồ. Không biết và không hề nghĩ ñến 
ñức cù lao sinh dưỡng của cha mẹ, chứ ñừng nói gì là 
nghĩ ñến ông bà tổ tiên. Đã không nghĩ ñến, thử hỏi 
làm sao nói ñến chuyện cúng kính. Từ ñó, nhân gian 
mới truyền tụng: "Rằm tháng Bảy, người quả, kẻ 
không" là như vậy.  

Vụ tháng tám hằng năm tức là vụ trái, vụ tháng ba 
tức vụ mùa. Sau khi vụ trái vừa gặt hái xong xuôi, công 
việc ñồng áng cả năm bắt ñầu nhẹ nhàng hơn, thư thả 
hơn. Lúc ñã ñầy bồ, rơm rạ ñã thành ñống khô ráo, 
tươm tất. Đông tiết lạnh lẽo mà lại ñược mùa, có lúa 
mới, dân chúng nghĩ ñến ơn nghĩa của trời ñất mưa 
thuận gió hòa, trong năm không bị lụt lội làm hư hại 
mùa màng; ñến ngày rằm tháng mười bèn ñem những 
gì ñã ñược làm ra, họ chế tạo những thức ăn theo 
phong tục ñịa phương tự ngàn xưa như: Xôi, chè, bánh 
bột lọc, bánh gạo (tục gọi là bánh gói, bánh nậm...), 
cọng với cơm cỗ, ñể dâng cúng. Họ gọi ñây như là lễ tạ 
ơn. Ở xứ hoa kỳ cũng có lễ tạ ơn vậy. Lễ tạ ơn nầy là 
một trong bốn ơn của Phật giáo mà ñức Phật ñã dạy khi 
ngài còn tại thế. Sau khi cúng tạ ơn trời ñất xong, cả 
gia ñình sum họp quanh bếp lửa hồng của mùa ñông 
giá rét với một bữa no ñủ, ấm cúng. Dân chúng ai ai 
cũng có thu hoạch ñược một số thực phẩm trong vụ 
tháng tám vừa rồi, mọi nhà ñều cúng lễ tạ ơn nầy, từ 
ñó trong nhân gian mới truyền tụng câu: "Rằm tháng 
Mười, mười người mười quảy" là như vậy.  

Như vậy, trong ba ngày rằm kể trên, ngày rằm 
trọng ñại hơn hết là ngày Rằm tháng Bảy. Ngày nầy 
nhờ ảnh hưởng ñến Phật, Lão và Khổng giáo mà ñặc 
biệt là Phật giáo. Vi ñạo Phật là ñạo Hiếu. Nói ñến hạnh 
Phật là nói ñến hạnh Hiếu. Là người Phật tử chơn 
chánh, ơn nhỏ ñã không quên thì ơn lớn sẽ không bao 
giờ quên. Vì ơn cha mẹ, ông bà tổ tiên là một trong bốn 
ơn lớn mà ñức Thế tôn Thích Ca Mâu Ni Từ phụ ñã răn 
dạy cho hàng ñệ tử của ngài, dù là xuất gia hay tại gia. 
Đó là tứ ân: tức ơn Tam bảo , ơn cha mẹ, ơn thầy tổ và 
ñàn na tín chủ và ơn quốc gia xã hội, sơn hà xã tắc, 
thiên ñịa phú tãi. Người học Phật phải biết rõ và mãi 
ghi nhớ bốn ơn nầy. Ngày rằm nầy mang một ý nghĩa 
trọng ñại và vô cùng thâm thúy. Ngày của ơn trả nghĩa 
ñền. Ngày của con thảo cháu hiền phải nghĩ ñến ân ñức 
sanh thành dưỡng dục. Ngày cầu nguyện ñể cứu ñộ cho 
thân nhân ñã khuất bóng nếu bị nghiệp duyên ràng 
buộc thì sớm ñược nhẹ nghiệp và hết nghiệp ñể ñược 
vãng sanh về cảnh giới an lạc, sớm ñược giải thoát. 
Ngày cúng nguyện cho hàng thập loại chúng sanh 
không may tạo nghiệp ñang bị ñọa lạc trong chín tầng 
ñịa ngục ñược no ñủ và sớm thoát nghiệp. Ngày của 
chiến sĩ trận vong.  

Đối với Tam Bảo: Đó là ngày Phật hoan hỷ, ngày 
chúng Tăng hoan hỷ, ngày phước ñức của người con 
Phật...  

Một năm, không theo trong Phật giáo, thông 
thường dân gian có ba ngày rằm chính. Đó là: Rằm 
tháng giêng, Rằm tháng bảy và Rằm tháng mười.  

Trong ba ngày rằm, người ta còn gọi các danh từ 
khác như: thượng nguơn, trung nguơn và hạ nguơn, 
hay: thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên.  

Ca dao, tục ngữ Việt nam thường truyền khẩu:   
Rằm tháng Giêng, ai có tiền thì quảy,  
Rằm tháng Bảy, người quảy kẻ không,  
Rằm tháng Mười, mười người mười quảy.  
Chữ quảy tức là cúng với danh từ chung là cúng 

quảy ñược tách ra, theo danh từ ñịa phương mà ñặc 
biệt là miền trung Việt Nam của chúng ta.  

Phật giáo có chung một ngày rằm với dân gian, ñó 
là ngày rằm tháng bảy hằng năm. Tất cả những ngày 
mồng một và ngày rằm trong năm, Phật giáo ñều gọi 
là ngày Sóc và ngày Vọng (dùng theo danh từ Phật 
học). Chư Tăng dùng hai ngày nầy ñể bố tát và tụng 
giới, tùy theo khả năng và cấp bậc ñã phát nguyện 
vâng giữ. Phật tử cũng tùy theo giới luật ñã cầu thọ 
của mình, nương theo chư Tăng ñể ñược học giới, tụng 
giới và tiến tu.  

Bài nầy chỉ nói về Ba Ngày Rằm trên theo dân gian 
ñang lễ cúng hằng năm. Vì, Phật pháp không xa rời 
thế gian pháp (Phật pháp bất ly thế gian pháp), Phật 
pháp lấy “dĩ huyễn ñộ chơn”,  nên không lạ gì trong 
chốn già lam thường tổ chức những ngày lễ như rằm 
tháng giêng hay rằm tháng mười.  

Tâm nguyện chư vị Bồ tát thường chủ trương rằng:  
- Chính ta không vào ñịa ngục thì ai là người vào 

ñịa ngục ñể thuyết giáo cho chúng sanh ñang trầm 
luân, ñọa lạc?  

Với tâm niệm và hạnh nguyện cứu khổ ban vui ñại 
bi tâm của Đại thừa Phật giáo khai phương tiện như 
thế, cho nên, chốn già lam tùy duyên hóa ñộ bằng 
cách tùy theo niềm tin của lớp ñại ña số quần chúng 
sơ cơ học ñạo giải thoát mà tổ chức các buổi lễ lạc, 
không ngoài mục ñích chính là hướng dẫn chúng sanh 
quay về bờ giác,... Vì vậy, không lạ gì có một số chùa 
mà không phải là Phật học viện, Phật học ñường cũng 
có thờ ñức Quan Thánh Đế (ñức Quan Công), rồi có 
các hộp xăm quẻ như là: Quán âm linh thiêm tức là 
xăm Quán âm, xăm Quan thánh,... Tuy nhiên, một số 
sư sãi ở các chùa, một phần vì giáo lý không tinh 
thông, một phần khác không nhắm vào vấn ñề chính 
là “ñạt giả tầm chơn”, lại còn lợi dụng như cảnh ?
mượn ñạo tạo ñời? ñể lợi dưỡng riêng tư cho bản thân 
mình, cho ngôi chùa mình. Từ ñó, ñã hướng dẫn một 
số nhẹ dạ tin theo họa phước vu vơ, ñi một con ñường 
sai lạc với chánh pháp, gần với Lạc ma giáo và Phù 
chú giáo có thể nặng về phần mê tín dị ñoan hơn là tu 
tập. Thậm chí có những tu sĩ mang danh là văn hóa 
Phật giáo mang pháp phục nhà Phật, ñầu ñội mũ tỳ lư, 
tay cầm dao phay múa qua múa lại trước bàn cúng 
sao hội như một ông phù thủy không hơn không kém; 
lại còn ra vẻ hiêu hiêu tự ñắc, quyền trọng ra uy như 
một võ tướng cầm thương ra trận mạc, trông thật tội 
nghiệp về sở học và sở tu cho suốt cuộc ñời của họ. 
Cũng chính một vài ñiểm như vậy, một số người chưa 
thâm nhập giáo lý Phật ñà một cách nghiêm chỉnh, 
chưa ñược thọ giáo với các bậc chơn tu thực học của 
Phật giáo, khi nhìn vào Phật giáo ñã vội phê phán, ñã 
vội lên án Phật giáo là như thế nầy, Phật giáo là như 
thế nọ..., rất ñáng tiếc và ñáng thương hơn là ñáng 
trách.  

Rằm tháng giêng, là ngày rằm ñầu tiên trong năm, 
dân chúng dùng ñể cầu nguyện cho bản thân, cho gia 
ñình cả năm ñều ñược như ý về mọi mặt như: Tai qua 
nạn khỏi, công ăn việc làm ñược thuận buồm xuông 
gió, hanh thông, ... Họ sắm lễ vật ñể cầu an, dương 
sao, giải hạn. Vùng nào có chùa thì cùng nhau vào 
chùa ñể nhờ quý sư sãi lập ñàn cầu nguyện. Tuy 
nhiên, có những gia ñình quá nghèo, cơm không ñủ 
ăn, áo không ñủ mặc. Những gì về vật chất có ñược 
ñều ñem ra xử dụng trong ba ngày Tết. Chưa hết tết 
là ñã bắt ñầu cuộc sống vất vả thường lệ như trong 
năm. Thậm chí có những gia ñình mới ngày mồng hai 

 
 

 

Mình ta với ta 
  
Nắng hè thiêu cháy mười phương... 
Nơi đâu cũng thấy con đường nở hoa 
Hoàng hôn đợi bóng trăng ngà 
Soi hồn lữ thứ mình ta cuối trời.  
(Trọng thu Canh Dần) 
 
   

Đầy sân... 
  
Đầy sân rác rưởi giữa đời 
Đêm thu thiên hạ vui chơi, cực mình 
Sáng ra thức dậy... thiệt tình ! 
Toàn sân là rác với nghìn công lao.  
 (Mùa thu Orlando) 
 
 

Pha sắc 
  
Sunny nắng cháy gầy hao 
Mai kia trở lại the house thăm nhà 
Em về thay Ngoại pha trà 
Green tea mix lạnh đá hòa Icy. 
 (Một ngày vui 15/9/2010) 
 
 

Vọng nguyệt 
 
Em về trần gian ngự trị 
Giữa đời tỏa nét từ bi 
Là trăng, em soi đêm tối 
Bên vì sao nhỏ tên chi? 
 
Khuya ngã về tây đưa lối  
Vẫn còn vằng vặc, đơn côi 
Hàng cây ven bờ sông, nước 
Đèn tâm rạng rỡ lên ngôi. 
 (Trọng thu Canh Dần) 
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Trang 7 CHÁNH PHÁP 

hợp với ñạo lý làm người, hầu trở thành 
một người hữu ích, có giá trị, rồi chúng 
ta ñem cất trên khám mà thờ, không 
biết trong ñó nói gì, thì thử hỏi hành vi 
ấy là tôn kính hay bất kính ñối với tổ 
tiên?  

Ai cũng biết rằng tính chất của giới 
luật là "thanh lương", nghĩa là mát mẻ, 
là "biệt biệt giải thoát", tức là giữ ñược 
ñiều nào giải thoát ñược ñiều ấy, thế 
mà bảo rằng "người nào xem trước giới 
luật Tỷ kheo thì phạm tội ngang bằng 
tội ngũ nghịch" thì thực không còn biết 
nói thế nào nữa! Như vậy chẳng hóa ra 
quyển Luật Tứ phần là một tác phẩm 
văn hóa ñộc hại hay sao? Nói kiểu ấy là 
chỉ nhìn vấn ñề một cách rất phiến diện 
và lệch lạc. Thực sự, nếu nhiều người 
hiểu rành giới luật thì có lẽ xã hội sẽ 
tốt ñẹp hơn nhiều; và những tội ác xảy 
ra hàng ngày làm cho chúng ta phải 
ñau lòng chắc chắn sẽ giảm ñi không ít.  

Ðành rằng công ñức xiển dương 
Luật học của ngài Hoằng Tán là ñáng 
trân trọng, chúng ta chẳng dám xem 
thường; nhưng nếu bảo phải tin một 
cách tuyệt ñối, không ñược tìm hiểu 
thấu ñáo, thì chúng ta cũng không thể 
chấp nhận, vì nó trái hẳn với tinh thần 
học Phật. Ðức Phật dạy: "Khi nghe một 
ñiều gì, các ngươi chớ vội bác bỏ, cũng 
chớ vội tin ngay, dù nó là Thánh ñiển".  

Thử hỏi, từ khi Ðức Ðạo sư chế 
giới, trải qua Tổ Tổ tương truyền cho 
ñến Tổ Châu Hoằng (1532-1612), giới 
luật vẫn thuần khiết, nhất vị, không có 
ñiều gì phải thắc mắc, ñến khi ngài 
Hoằng Tán (1611-1685) xuất hiện sau 
Tổ Châu Hoằng gần cả thế kỷ, ñưa ra 
một câu nói khiến cho nhiều người ho-
ang mang, thì làm sao chúng ta không 
bức xúc cho ñược?  

Do vậy, chúng tôi mạo muội nêu 
vấn ñề này ra thương xác ở ñây là 
nhằm hai mục ñích: thứ nhất là hy 
vọng trấn an ñược phần nào nỗi hoang 
mang của tầng lớp Tăng Ni trẻ, nhất là 
những người mới xuất gia, chưa thọ Ðại 
giới; thứ hai là ñể cho những ai tha 
thiết tìm hiểu giới pháp có thể nhận 
thức ñúng ñắn tinh thần giới luật mà 
ñấng Ðại giác ñã từ bi truyền dạy. Vì 
thế, tuyệt nhiên không hề có ý phê 
bình ngài Hoằng Tán ở ñây. Tuy vậy, 
chúng tôi cũng rất mong thỉnh thị các 
bậc tôn túc luật sư cao minh, và hy 
vọng nhận ñược sự quan tâm chỉ giáo 
của các vị nếu có ñiều chi sai sót.  

Trong lời phàm lệ của quyển Tứ 
phần giới bổn như thích, Luật sư 
Hoằng Tán (1611-1685) nói: "Tam 
thế chư Phật câu thuyết Kinh-Luật-
Luận tam tạng Thánh giáo. Kinh luận 
nhị tạng hàm thông tại gia, xuất gia, 
duy Luật nhất tạng Tỷ kheo ñộc trì, 
như vương bí tạng phi ngoại quan sở 
tư. Nhược Sa di, bạch y tiên lâm giả, 
vĩnh bất thọ ñại giới, tội dữ ngũ 
nghịch ñồng liệt. Vị sư giả tối nghi 
cẩn thận".  

Dịch nghĩa: "Ba ñời chư Phật ñều 
nói ba tạng Thánh giáo Kinh-Luật-
Luận. Hai tạng Kinh-Luận chung cả 
tại gia, xuất gia, riêng tạng Luật chỉ 
dành cho Tỷ kheo gìn giữ, như tạng 
bí mật của vua, hàng ngoại quan 
không ñược biết ñến. Nếu Sa di, bạch 
y mà xem trước, thì vĩnh viễn không 
ñược thọ ñại giới, mắc tội ngang với 
tội ngũ nghịch. Phàm là người làm 
thầy phải hết sức cẩn thận".  

Ý kiến này có lẽ bắt nguồn từ 
Luật sư Châu Hoằng (1532-1612) 
trong quyển Luật Sa di: "Bất ñắc ñạo 
thính Ðại Sa môn thuyết giới".  

Thật ra, câu cảnh cáo của ngài 
Châu Hoằng là nhằm nhắc nhở Sa di 
không ñược nghe lén khi Tỷ kheo 
tụng giới; vì nghe lén là hành vi bất 
chính. Bởi lẽ, Sa di chưa ñủ tư cách 
pháp nhân của một vị Tăng thực thụ 
nên không ñược phép tham dự vào 
những sinh hoạt chính yếu của Ðại 
tăng như các việc yết ma, bố tát, tự 
tứ v.v... Nếu người chưa thọ Cụ túc 
mà khoác áo cà sa, len lỏi vào hàng 
ngũ Tỷ kheo, tham dự các pháp yết 
ma, bố tát, tự tứ thì phạm tội tặc trú 
(ở trong Tăng chúng ñể trộm pháp), 
về sau không ñược thọ Ðại giới, hay 
giới Tỷ kheo. Do ñó, khi Tăng tiến 
hành tiền phương tiên (thủ tục ban 
ñầu) thì thầy Yết ma phải hỏi trong 
Tăng chúng: "Người chưa thọ giới Cụ 
túc ñã ra chưa?". Và khi ñược xác 
nhận trong Tăng không có người nào 
chưa thọ giới Cụ túc, thì Tăng mới 
tiến hành các pháp yết ma. Như vậy, 
việc làm này rất chính ñáng và ñâu 
có dụng ý gì ngăn cấm người chưa 
thọ giới Cụ túc xem giới pháp của Tỷ 
kheo? Còn việc không cho Sa di, bạch 
y tham dự bố tát là có nguyên do. 
Lúc Phật còn tại thế, một hôm chư 
Tăng bố tát, có một người bạch y 
tham dự, sau ñó, một Tỷ kheo phạm 
tội, người bạch y này bèn hạch tội Tỷ 
kheo. Các Tỷ kheo thấy thế liền bạch 
với Phật, Phật dạy: "Từ nay trở ñi 
không nên cho bạch y và Sa di tham 
dự bố tát" (Ngũ phần luật, Ð.22, 
tr.123a).  

Phát xuất từ lời Phật dạy trên 
ñây mà ngài Châu Hoằng nhắc nhở 
các Sa di không ñược nghe lén Tỷ 
kheo tụng giới. Nhưng nếu Sa di vì 
tha thiết cầu học, có thiện chí tiến tu, 
thì Ngài cổ vũ: "Nhược nhạo quảng 
lãm, tự ñương duyệt Luật tạng toàn 

thư" (Nếu muốn hiểu biết rộng thì nên 
xem toàn bộ Luật tạng). Và một ñoạn 
khác trong Luật Sa di, Ngài khuyến 
khích: "Tuy Tỷ kheo sự, Sa di ñương 
dự tri chi" (Tuy là việc của Tỷ kheo, 
nhưng Sa di cũng nên tham dự ñể 
biết). Như vậy, thiết nghĩ quan ñiểm 
của Luật sư Châu Hoằng ñã quá rõ, 
thế nhưng vẫn có người ngộ nhận như 
trường hợp ngài Hoằng Tán. Rồi từ ý 
kiến của ngài Hoằng Tán, có người ñã 
luận giải, nêu ra ba lý do:  

1- Nếu Sa di xem trước giới luật 
Tỷ kheo rồi thấy giới pháp quá nhiều, 
khó khăn, sẽ sanh tâm thối thất, 
không dám thọ giới Cụ túc.  

2- Nếu Sa di biết giới luật Tỷ 
kheo, khi họ thấy các Tỷ kheo thọ giới 
rồi mà không giữ gìn nghiêm túc, hủy 
phạm cấm giới, họ sẽ sanh tâm kiêu 
mạn, khinh rẻ các Tỷ kheo, do ñó sẽ 
tổn phước, mất lợi ích.  

3- Khi ñã biết trước giới pháp thì 
lúc thọ giới thấy giới không còn thiêng 
liêng, tâm chí thành sẽ sút giảm nên 
khó ñắc giới thể.  

Lý luận ấy mới nghe qua có vẻ 
như hợp lý, nhưng xét kỹ thì hoàn toàn 
không ổn. Vì các lẽ: Thứ nhất, chẳng 
lẽ những người xuất gia toàn là những 
kẻ bạc nhược hết hay sao mà "thấy 
giới pháp nhiều sanh tâm thối thất?"; 
thứ hai, lẽ nào những người xuất gia 
lại quá kém phẩm chất, chuyên bới 
lông tìm vết, hễ "thấy Tỷ kheo phạm 
giới liền sanh tâm khinh rẻ?"; thứ ba, 
vấn ñề giới tử ñắc giới thể là do ba 
việc: "Giới sư thanh tịnh, Giới ñàn 
trang nghiêm và Giới tử chí thành", 
chứ ñâu phải nhờ giới tử không biết 
trước giới luật mà ñắc giới thể?  

Quả thật lối lập luận trên có nhiều 
chỗ ñi xa tinh thần giới pháp và giới 
luật. Ai cũng biết ngài Qui Sơn (771-
833) ñịnh nghĩa người xuất gia: "Phàm 
là người xuất gia là mong cất bước ñến 
chân trời cao rộng, hình dáng và tâm 
hồn khác với thế tục. Vì mục ñích làm 
rạng rỡ dòng thánh, trấn áp quân ma, 
báo ñáp bốn ân và cứu vớt ba cõi". Và 
các bậc cổ ñức cũng ñã nói: "Thế 
thượng phi trượng phu ñại giải thoát 
hán, hà năng kham thủ?" (Trên ñời 
này, nếu chẳng phải là bậc trượng phu 
ñại giải thoát, thì làm sao ñảm ñương 
nổi "sứ mệnh xuất trần"?).  

Vả lại Luật dạy, vị thầy khi nhận 
ñệ tử xuất gia phải chọn những người: 
về hình dạng thì sáu căn phải ñầy ñủ, 
không mắc một khuyết tật nào, về tâm 
hồn thì phải là người hảo tâm xuất gia, 
có dũng khí kiên cường bất thối, chứ 
không phải ai cũng xuất gia ñược. Chả 
thế mà ca dao ta có câu "Năm lừa 
mười lọc mới trọc cái ñầu".  

Ðúng ra, vì nhờ xem trước giới 
pháp nên Sa di biết ñược công dụng 
của giới là "phòng phi chỉ ác", là 
"thuyền bè ñưa người qua bể khổ", 
nên họ mới sinh tâm khát ngưỡng, 
trông mong ñược lãnh thọ giới pháp. 

Khi ñã hiểu giới luật, thấy những ñiều 
khó làm mà các Tỷ kheo vẫn tuân thủ 
nghiêm túc, thì họ càng tăng thêm tâm 
cung kính, chứ làm sao dám khinh 
thường? Mặt khác, các Tỷ kheo khi ñã 
hiểu rằng mọi người ñều biết những giới 
luật mình ñã lãnh thọ, thì càng phải nỗ 
lực hộ trì không dám buông lung, vì sợ 
thiên hạ phê bình. Kinh nghiệm thực tế 
cho thấy các nước Nam phương như 
Campuchia, Thái Lan..., mọi Phật tử ñều 
biết giới luật của Tỷ kheo và họ rất tôn 
kính các nhà sư, chứ không bao giờ dám 
coi thường hay chỉ trích. Chính nhờ biết 
trước giới luật nên họ mới có thể tạo ñiều 
kiện và tìm cách yểm trợ các sư giữ giới 
tốt hơn. Tình trạng hiện nay ở thành phố 
ta có những kẻ lợi dụng chiếc y vàng ñể 
ñi xin ăn làm tổn thương Phật pháp. Nếu 
Phật tử biết rõ giới luật, ắt họ sẽ tẩy 
chay và tìm cách ngăn chặn hành vi phi 
pháp của những hạng người ấy, ñể giữ 
gìn sự trong sáng của ñạo pháp.  

Còn vấn ñề này nữa, tạng Luật phải 
chăng là bí tạng dành riêng cho các thầy 
Tỷ kheo, các chúng khác không có quyền 
biết ñến? Khẳng ñịnh như vậy thật là vô 
căn cứ, không có cơ sở và trái hẳn thực 
tế. Vì trong các giới ñiều dành cho Phật 
tử cũng như Sa di, không có một giới nào 
ngăn cấm họ tìm hiểu giới bổn của Tỷ 
kheo hết. Ðành rằng chỉ có các Tỷ kheo 
thọ 250 giới, và các Tỷ kheo ni thọ 348 
giới mới có bổn phận tuân thủ giới pháp 
của mình, còn những người khác không 
ai có quyền bắt họ phải tuân thủ. Ðó là 
nói về trách nhiệm gìn giữ, còn việc cầu 
thị, tìm hiểu với thiện chí hướng thượng 
thì ai cũng có quyền nghiên cứu giới luật 
Tỷ kheo mà không vi phạm bất cứ ñiều 
khoản nào.  

Giả sử một hội ñoàn nào ñó gọi 
chúng ta gia nhập, rồi mới cho biết nội 
quy và ñiều lệ, thì liệu chúng ta có yên 
tâm gia nhập hay nghi ngờ hội ñoàn ñó 
có ñiều gì mờ ám, bất chính? Theo lẽ 
thường, người có trí mỗi khi muốn tham 
dự một tổ chức nào chắc chắn phải tìm 
hiểu tường tận ñiều lệ của tổ chức ấy rồi 
mới tham gia. Ðó là một việc làm hợp lý 
và có tinh thần khoa học.  

Vả lại, Phật giáo là ñạo công 
truyền chứ không phải bí truyền, là 
ñạo trí tuệ chứ không phải giáo ñiều, lại 
càng không chấp nhận sự cuồng tín. 
Chính Ðức Phật ñã bác bỏ quan ñiểm ñộc 
quyền của Bà La Môn cho rằng chỉ có 
giáo sĩ Bà La môn mới có quyền ñọc 
Thánh kinh Vệ Ðà. Phật còn dạy: "Tin Ta 
mà không hiểu Ta, tức là hủy báng Ta". 
Và một chỗ khác lại nói: "Chánh pháp 
ñược thuyết giảng giống như bàn tay mở 
ra, chứ không phải bàn tay nắm lại". 
Hoặc nói: "Phật pháp là thiết thực hiện 
tại, vượt ngoài thời gian, ñến ñể mà 
thấy, ñược người trí chứng ngộ". Chung 
quy cũng chỉ nhằm nói lên tinh thần cởi 
mở, phóng khoáng, tự do tư tưởng và tôn 
trọng sự thật của ñạo trí tuệ mà thôi.  

Hơn nữa, bàng bạc ñó ñây trong một 
số kinh ñiển ñều có ñề cập ñến giới Tỷ 
kheo; như kinh Di Giáo, Phật dạy Tỷ 
kheo không ñược buôn bán ñổi chác, 
không ñược mua ruộng tạo nhà, không 
ñược ñào ñất, ñốn cây, không ñược coi 
ngày, xem tướng v.v... Như vậy toàn là 
giới cả, chứ có gì khác ñâu. Vả lại ngày 
nay, kinh ñiển, giới luật ñược in ấn, phát 
hành rộng rãi, ai cũng có thể tự do tìm 
ñọc, thì làm sao cấm người ta xem giới 
cho ñược.  

Hơn nữa, giá như ông cha ta ñể lại 
lời di chúc cho chúng ta theo ñó sống 
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thì không có cử chỉ lớn nhỏ nào mà 
không biểu hiện ñầy ñủ cả ñoạn ñức, trí 
ñức và ân ñức của mình.  

Ta biết tu tập, thì qua những ñộng 
tác hàng ngày của ta, giúp cho ta thành 
tựu ñược phước ñức do ñoạn trừ ñược 
hết thảy phiền não mà có. Phiền não lớn 
thì phước ñức teo lại, phiền não teo lại 
thì phước ñức nở ra, phiền não không 
còn thì phước ñức viên mãn, toàn vẹn 
ấy gọi là ñoạn ñức. 

Ta biết tu tập, thì ta có giác và chiếu 
trong mỗi hành ñộng hàng ngày của ta, 
khiến cho cái biết ñúng ñắn sinh khởi 
trong ta, khiến cho ta không còn rơi vào 
những nhận thức sai lầm khi sáu căn 
tiếp xúc với ngoại cảnh, vì vậy phước 
ñức có mặt là do trí tuệ  phát sinh trong 
ñời sống của ta. Trí năng sinh ñức, ñức 
nuôi dưỡng trí. 

Ta biết tu tập, biết thiết lập hạnh và 
nguyện ñể làm lợi ích cho tất cả chúng 
sanh từ tâm bồ ñề của ta, thì không có 
ý nghĩ, hành ñộng và lời nói nào của ta 
là không chuyển tải chất liệu từ bi. Do 
hành ñộng từ bi của ta ñối với các loài 
hữu tình và vô tình mà phước ñức của 
ta lớn lên và thành tựu từ ñó. Vì vậy, 
gọi là ân ñức. 

Nếu không có ñoạn ñức và trí ñức, ta 
không bao giờ thành tựu ñược ân ñức. 
Đoạn ñức và trí ñức của ta càng sâu, thì 
ân ñức của ta càng lớn. Đoạn ñức và trí 
ñức của ta càng lớn, thì ân ñức của ta 
càng phủ khắp và thấm nhuần khắp hết 
thảy chúng sanh từ hữu tình ñến vô 
tình. 

Đó là bài học mà tôi ñã học ñược từ 
vị Thầy của tôi. 

 
Đối  Mặt Với Một Công Án 
Kinh Bộc lưu, ñức Phật dạy các Tỷ 

kheo rằng: “Khi ñi qua một dòng sông, 
không dừng lại, không ñi theo mà hãy 
vượt qua”.  

Nếu ñi qua dòng sông ta dừng lại, ta 
sẽ bị dòng nước chảy xói mòn; nếu ta ñi 
theo sẽ bị dòng sông cuốn trôi và nhận 
chìm. Nên, muốn không bị dòng sông 
xói mòn, cuốn trôi hay nhận chìm ta 
không nên dừng lại, không nên ñi theo 
mà hãy vượt qua. 

Sau năm 1975, bấy giờ ông Mai Chí 
Thọ làm giám ñốc Sở Công An Thành 
Phố, mời Hòa Thượng Thích Trí Thủ làm 
việc, Ông Mai Chí Thọ nói với Hòa 
Thượng rằng: “Phật giáo có theo Chính 
quyền không? Nếu không theo là chống. 

Truyền Trao Đèn Pháp  
Hòa Thượng Thích Trí  Thủ là vị 

Thầy của nhiều thế hệ học tăng của 
các Phật học viện Báo Quốc Huế, Phổ 
Đà - Đà Nẵng, Hải Đức - Nha Trang, 
Quảng Hương Già lam - Sài Gòn. 
Cuộc ñời của Ngài phần nhiều cống 
hiến cho việc ñào tạo tăng tài và sự 
nghiệp hoằng pháp cho Đạo Phật Việt 
Nam hơn là những lãnh vực phật sự 
khác. 

Đối với việc ñào tạo tăng tài, Ngài 
ñào tạo ñầy ñủ cả ba mặt Giới học, 
Định học và Tuệ học. 

Đối với giới học, Ngài luôn luôn 
vận ñộng chư tôn ñức mở các ñại giới 
ñàn ñể thí giới cho các giới tử cầu thọ 
bao gồm cả giới tử xuất gia và tại gia 
ñủ cả giới Thanh văn và Đại thừa 
giới. Không những vậy, Ngài còn dạy 
giới luật cho các giới tử một cách cẩn 
mật và tế nhị. Ngài ñã dịch và chú 
giải các luật Yết ma, Tứ phần làm tài 
liệu học tập cho các học tăng của 
nhiều thế ở trong các Phật học viện. 

Vì vậy, Ngài Giác Nhiên và nhiều 
cao tăng khác ở Huế ñã tặng Ngài 
bức hoành với bốn chữ sơn son thiếp 
vàng: “Giới Châu Quảng thí”. Nghĩa là 
vị Bồ tát có khả năng thực hành bố 
thí rộng rãi các loại châu báu của giới 
pháp. 

Đối với ñịnh học, có lần Ngài hỏi 
anh em học tăng chúng tôi rằng: 
“Quý vị có biết Đức Phật dạy pháp 
căn bản cho sự nhiếp tâm là pháp 
nào không?” Anh em chúng tôi chưa 
ai kịp trả lời thì Ngài lại dạy tiếp: 
“Pháp Tứ Niệm Xứ và Pháp ngũ ñình 
tâm quán là pháp căn bản cho việc 
nhiếp tâm”.  

Ngài kết hợp nhuần nhuyễn giữa 
Thiền Tông và Tịnh Độ ñể dạy dỗ cho 
anh em tăng sinh chúng tôi. Ngài 
dạy: “Thiền là ñể ñịnh tâm và kiến 
tánh thành phật; Tịnh ñộ không phải 
chỉ ñể ñịnh tâm kiến tánh thành Phật 
mà còn phải lập Tín, Hạnh và Nguyện 
ñể trang nghiêm tự thân và thế giới, 
nhằm báo ñáp tứ ân, cứu giúp ba 
cõi”. Ngài ñã khuyến khích học tăng 
chúng tôi, phải trang nghiêm tự thân 
và thế giới mỗi ngày, bằng cách mỗi 
buổi tối phải cùng nhau ngồi thiền tại 
chánh ñiện ít nhất là từ nửa giờ cho 
tới một giờ, và mỗi khuya cùng nhau 
lễ Phật 108 lạy, ñể nuôi duỡng và 
tăng trưởng Tín, Hạnh và Nguyện. 

Đối với tuệ học, Ngài ñã chú giải 
Bát Nhã Tâm Kinh làm tài liệu cho 
anh em học tăng chúng tôi học tập 
(nghiên cứu Bát Nhã Tâm Kinh và 
trích dẫn lời dạy của Ngài). 

Hòa thượng không phải chỉ dạy 
chúng tôi bằng lý thuyết mà bằng 
chính sự thực hành của Ngài. 

Chúng tôi là những thế hệ học 
tăng theo học Phật học tại Phật học 
Viện Báo Quốc, Huế và ñã ñược Ngài 
tổ chức trao giới pháp cụ túc tại giới 

ñàn Phước Huệ, tại Phật học viện Hải 
Đức Nha Trang, năm 1973, do chính 
Ngài làm ñàn chủ và Hòa Thượng Phúc 
Hộ làm ñàn ñầu. 

Tuy nhiên, bất cứ lãnh vực nào mà 
Ngài ñã dấn thân hành ñộng, thì không 
phải Ngài làm cho mình, mà vì lợi ích 
của nhiều thế hệ học tăng, vì lợi ích 
của nhiều người, vì lợi ích của dân tộc, 
nhân loại và muôn loài. Hạnh nguyện 
của Ngài chỉ có một là thượng cầu phật 
ñạo hạ hóa chúng sanh, nhưng hình 
thức ñể thực hiện hạnh nguyện ấy thì 
vô lượng. 

Bài kệ niêm hương cúng dường vào 
buổi sáng của Ngài ñã nói cho ta ý 
nghĩa ấy như sau: 
“Phần hương nhất nguyện Pháp không 
Đại nguyện ñồng tham biến cát tường 
Sát hải trần thân thi diệu lực 
Trầm kha chướng loại tận an khương”. 

 
“Đốt nén tâm hương dưới Phật ñài 
Phổ hiền hạnh cả nguyện nào sai 
hiện thân cát bụi vào muôn nẻo 
chữa bệnh trầm kha khắp mọi loài”. 
 
 Đối diện với kẻ ác ñể ñấu tranh là 

người hùng, nhưng ñi theo với kẻ ác ñể 
che chở cho những người hiền và biến 
kẻ ác trở thành người hiền thì không 
phải chỉ là người hùng mà là một vị bồ 
tát ñích thực. Điều ấy, tôi ñã học ñược 
từ vị Thầy của tôi. 

 
Giữ Tâm Bình Thường 
Năm 1977, tại Phật học viện Báo 

Quốc- Huế, Hòa thượng dạy luật cho 
anh em học tăng chúng tôi, trong giờ 
dạy luật Hòa Thượng nói: “Bình thường 
tâm thị ñạo”. Nghĩa là tu tập, ta phải 
giữ cho cái tâm của ta luôn luôn ñược 
bình thường. Cái tâm bình dị, thường 
tại ấy chính là ñạo.  

Học ñạo là học cái tâm bình dị ấy 
nơi ta. Tu ñạo là hành theo cái tâm 
bình dị ấy nơi ta mỗi ngày, trong bốn 
oai nghi, ñi, ñứng, nằm, ngồi , nhờ vậy 
mà ta có ñầy ñủ ba ngàn oai nghi, tám 
muôn tế hạnh ñể chế ngự và chuyển 
hóa tám vạn bốn ngàn trần lao phiền 
não ngày ñêm chuyển hiện ở nơi tâm 
thức ta. 

Hòa thượng dạy rằng: “Ta ñi ñến 
ñâu, mọi người ñem tâm bình dị mà ñối 
xử với ta, ta biết rằng, ta có thể sống 
lâu với người ấy và người ấy có thể 
sống lâu với ta. Người ấy với ta có thể 
trở thành thân hữu lâu dài. Ta có thể 
lưu trú lâu dài ở nơi trú xứ của người 
ấy ñể làm phật sự”. 

“Ta ñi ñến ñâu mà mọi người ñem 
tâm rất mực cung kính ta, ñãi ñằng ta, 
cung ñón ta với những lễ nghi trọng 
thể cầu kỳ, thì ta biết rằng, trú xứ ấy 
ta không thể sống lâu, mọi người trong 
trú xứ ấy không thể là thân hữu của ta 
lâu dài, sau khi hoàn tất công việc, ta 
nên cảm ơn họ và tìm cách từ giã, 
không nên dừng chân lâu ñể làm phật 

sự ở trú xứ ñó.  Tại sao? Vì sự trọng ñãi 
tiếp rước như vậy, chúng không phải ñi 
từ cái tâm giản dị, bình thường mà từ 
cái tâm cầu kỳ, mất bình thường. Cái gì 
phức tạp, cầu kỳ, mất bình thường, cái 
ấy không thể tồn tại lâu dài ñược”. 

Đó là bài học mà tôi ñã học ñược từ 
vị Thầy của tôi. 

 
Giây Bìm Bị Cắt 
Ở Phương trượng Tu viện Quảng 

Hương Già Lam, mỗi buổi sáng ba giờ là 
Hòa Thượng ñã thức dậy, tĩnh tọa, uống 
trà và sau ñó ñi vào chánh ñiện Lễ Phật 
108 lạy, theo nghi lễ sám mà chính 
Ngài ñã soạn ñể hành trì. 

Ngoài những khóa hành trì chung với 
ñại chúng, Ngài còn hành trì riêng tại 
Phương trượng. Sau những thời khóa 
như vậy, Ngài còn tưới cây cho những 
cây kiểng trong vườn chùa. Việc tưới 
cây của Ngài không phải là ñể ñối phó 
với những công việc như những người 
khác mà là một pháp hành từ bi rất 
thâm diệu. 

Trước khi tưới, Ngài lượm hết tất cả 
những lá vàng trên cây và trên chậu và 
Ngài tưới  chậm rãi từ ngọn cho tới gốc 
và từ gốc cho tới ngọn. Ngài không phải 
chỉ tưới cho cây sống mà còn làm cho 
cây sống, xanh và sạch từ trên ñọt cho 
xuống dưới gốc và từ dưới gốc cho ñến 
trên ñọt và từng kẽ lá. 

Có lần Ngài vì Phật sự phải ñi xa một 
tuần, ñại chúng lại cử một vị khác chăm 
sóc vườn cây, chậu kiểng, nhưng vườn 
cây, chậu kiểng ñã không xanh ñẹp và 
sạch như chinh Ngài ñã chăm sóc. Trên 
chậu và cây có nhiều lá vàng úa, lại 
thêm cây bìm bìm leo nơi cây bồ ñề, ñã 
bị một vị khác cắt ñứt dây còn vắt héo 
trên cây, nhân ñây Ngài ñã gọi anh em 
chúng tôi mà dạy: “Quý vị tu tập phải 
chăm sóc tâm từ bi của mình mỗi ngày 
ñừng bao giờ ñể khinh suất. Kinh Pháp 
Hoa, ñức Phật dạy: “Dĩ từ tu thân”, quý 
vị ñã học kinh Pháp hoa rồi mà!” 

Ngài dạy: “Tất cả muôn vật từ hữu 
tình ñến vô tình ñều có sự sống, nên khi 
ta ngắt một ngọn lá, chặt một cành cây, 
ñể sử dụng cho một công việc phật sự 
nào ñó là ta ñều phải khấn nguyện và 
chú nguyện cho nó với tất cả tâm từ bi 
của ta, trước khi ta hành sự. Nếu ta 
không làm như vậy, oán khí của cây sẽ 
chạm vào tâm ta, khiến cho ñức hạnh 
và tâm từ bi của ta bị thương tổn”. 

Hòa thượng dạy, người biết tu tập 

 

VỊ THẦY 
CỦA NHIỀU THẾ HỆ 

 
Thích Thái Hòa 

SỐ 18 - 10.2010 
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Nếu Phật Giáo chống chính quyền, 
chính quyền có công an, có quân ñội, 
có nhà tù…” Hòa Thượng cười và trả 
lời: “Phật giáo chúng tôi không theo 
mà cũng không chống”. 

Câu trả lời ấy là một bài học quý 
báu cho tất cả Tăng Ni Phật tử chúng 
ta không những trong hiện tại mà còn 
ngay cả tương lai. Phật giáo không xu 
phụ bất cứ quyền lực chính trị nào và 
lại càng không lợi dụng bất cứ thế lực 
chính trị nào ñể truyền ñạo. Tại sao? 
Bởi vì mọi quyền lực chính trị của thế 
gian ñều là tạm thời, nó không phải là 
vĩnh cửu. Trong lúc ñó ñạo giải thoát, 
giác ngộ là vĩnh cửu và cùng khắp. Ta 
không thể dùng cái vĩnh cửu và cùng 
khắp ñể chạy theo và xu phụ cái tạm 
thời và giới hạn. Vì vậy, Hòa Thượng 
ñã trả lời cho ông Mai Chí Thọ rằng: 
“Phật giáo không theo chính quyền”. 

Và, Hòa Thượng cũng ñã trả lời cho 
ông Mai Chí Thọ rằng: “Phật giáo 
không chống chính quyền”. Tại sao? 
Bởi vì, trong thế gian nầy không có 
bất cứ ñối tượng nào là ñối tượng ñể 
cho Phật giáo chống ñối cả, kể cả 
chính quyền. Mọi ñối tượng ñang hành 
hoạt ở trong thế gian ñều ñang bị 
ràng buộc bởi nhân duyên sanh tử, và 
ñang bị thúc ñẩy bởi những ñộng cơ 
chấp ngã và chấp pháp. Phật giáo 
không hề ñặt những cố chấp ấy như 
là những ñối tượng ñể chống ñối mà 
ñặt nó như là những ñối tượng ñể 
thiền quán, ñể thấy rõ bản chất bất 
thực của chúng, nhằm vượt qua, 
khiến cho những bản chất bất thực 
ấy, không thể ñánh lừa, nhằm tựu 
thành phẩm chất toàn giác. 

Lại nữa, trong Phật giáo chỉ có cái 
thấy ñúng như thực ñối với vạn hữu 
ñể sống ñẹp, sống có ý nghĩa, sống 
không còn gieo những hạt nhân xấu 
ác ñể khỏi phải bị gặt quả khổ ñau. 
Và trong Phật giáo chỉ có tâm từ bi, 
ñể giúp người khác sống ñẹp, sống 
có ý nghĩa, sống không còn gieo 
những hạt nhân xấu ác ñể cho họ 
khỏi bị gặt những kết quả khổ ñau ở 
trong ñời nầy và ñời sau. 

Vậy, với cái thấy ấy và với tâm từ 
bi ấy, Phật giáo chẳng chống ai mà 
cũng chẳng theo ai, mà chỉ thể hiện 
cái thấy ấy, cái tâm ấy dưới nhiều 
hình thức thuận nghịch ñể cứu người, 
giúp ñời, chứ không phải bám lấy 
cuộc ñời ñể hưởng thụ ngũ dục hoặc 
chạy theo ngũ dục trong ñời ñể bị 
chúng nhận chìm trong tăm tối khổ 
ñau. 

Do ñó, lời nói của Hòa Thượng 
“Không chống mà cũng không theo” 
cho ông Mai Chí Thọ ngày ấy, không 
phải là một công án của Thiền học 
Việt Nam hiện ñại cho tất  cả chúng 
ta thực tập ñể khám phá chân nghĩa 
thâm diệu ở thời ñại của chúng ta 
hay sao?! 

Mỗi khi ñối mặt với công án ấy, 
tôi thấy cuộc sống thật có ý vị và tôi 
ñã thấy Thầy tôi luôn luôn nhìn 
những thế hệ học trò của Người ñể 
mỉm cười, dẫu rằng Người ñã ñi xa… 

 
Thích Thái Hòa 

(phatviet.net) 
 

 

 

Nốt nhạc cuộc đời  
 
với cây đàn đơn độc  
khảy lên giữa nhân gian  
tĩnh lặng  
không gian lắng lòng  
âm thanh trầm bổng  
réo gọi vùng hư vô  
cho rơi thành nốt nhạc  
cho đổ xuống biển xanh  
cho rì rào tiếng sóng  
cho đại dương thức giấc  
cho linh hồn bừng tỉnh  
ấm êm từng nốt nhạc  
đô rê mi fa soi la si  
hoạ vẻ tranh đời  
bên dòng biển động  
gọi những bao la  
ngoi lên bao nổi niềm  
từng ngày qua  
từng giờ qua  
ngày tháng có là bao  
âm thầm mở cõi rộng  
thiên niên vờn cơn sóng  
cho mộng mị về đây  
nằm yên giấc  
trên bàn tay khờ dại  
bên trái tim vô thường  
nắm lại khối thời gian  
lung linh theo dòng nhạc  

 
 
tiếng suối cười róc rách  
vũ trụ chợt giật mình  
tuôn rơi từng nốt nhạc  
ta nhặt vẻ cuộc đời  
mắt trời thôi hờn ghen  
mộng vỡ bên chân đời  
nghe lại lòng năm cũ  
tiếng thì thào tuổi thơ… 
 
21.07.2010 
 
 

CƯ SĨ LIÊN HOA 
 

 

Đọc Bài 
“Ký Thanh Phong Am 

Tăng Đức Sơn” 
 

Lam Nguyên 

Ngài Trần Thái Tông (1218-1277) là 
vị vua anh minh ñời nhà Trần và là một 
Thiền Sư lỗi lạc, tên là Trần Cảnh, quê 
Túc Mặc, phủ Thiên Trường, Nam Định. 
Ông có công lớn trong việc ổn ñịnh xã 
hội lúc bấy giờ và ñồng thời lãnh ñạo 
toàn dân chống xâm lược Nguyên Mông, 
ñem lại chiến thắng vẻ vang cho dân 
tộc! Ngoài việc lo cho ñất nước Ngài còn 
nghiên cứu kinh ñiển Phật-giáo nên ñã 
viết nhiều thơ, kệ cũng như những tác 
phẩm văn học về triết học Phật-giáo rất 
nổi tiếng! 

Đọc thơ ñã khó mà ñọc thơ Thiền lại 
khó hơn nhưng sao hôm nay chúng tôi 
dám ñem sự nhận xét thô thiển mà 
trình cùng ñộc giả! Thưa quý vị, vì yêu 
thơ nên trót cùng thơ cũng như vì yêu 
thơ Thiền nên mạo muội trình làng chút 
kiến thức nông cạn này mong thức giả 
bổ túc phần thiếu sót ñể chúng tôi ñược 
thụ giáo thêm! Bài thơ Ký Thanh Phong 
Am Tăng Đức Sơn như sau: 

Âm Hán Việt: 
Ký Thanh Phong Am Tăng Đức 

Sơn 
Phong ñả tùng quan nguyệt chiếu 

ñình, 
Tâm kỳ phong cảnh cộng thê thanh. 
Cá trung tư vị vô nhân thức, 
Phó dữ sơn Tăng lạc ñáo minh. 
  (Trần Thái Tông) 
 
Chúng tôi dịch: 
Gởi Nhà Sư Đức Sơn Ở Am 

Thanh Phong 
Gió ñập cửa tùng, trăng chiếu sân, 
Lòng mong phong cảnh lặng hồng trần. 
Ai hay thú vị ñầy trong cả, 
Để mặc Sư vui ñến sáng trưng! 

  (Lam Nguyên) 
Câu thứ nhất:  
Phong ñả tùng quan,nguyệt chiếu 

ñình  
Có phải tác giả muốn nói “mặc dù 

mưa sa,gió táp thì cây tùng- tiêu biểu 
cho người quân tử- mà quân tử ở ñây 
tại cổng “tam quan” nêu biểu tượng 
người tu theo Đạo Phật ñã thâm ngộ 
nên không dao ñộng trước nghịch 
cảnh;biết ñược ñiều này nhờ chữ “ñả” 
khác với chữ “ñáo” nếu tác giả dùng chữ 
ñáo. Theo thiển ý của chúng tôi chữ 

“ñả” là quấy phá, thế mà trăng vẫn chiếu 
sáng ở trước sân “nguyệt chiếu ñình! Đây 
có phải là Ngài Thái Tông ca ngợi ñức 
hạnh của vị Sư ở Am Thanh Phong 
không? 

 
Câu thứ hai: 
Tâm kỳ phong cảnh cộng thê thanh 
 
Lòng người hẹn ước cùng cảnh vật 

trong tâm trạng tỉnh lặng và thanh an! 
Nói lên sự an lạc vô biên của vị Sư Đức 
Sơn nhưng chính là tả nỗi lòng của tác giả 
trước cảnh tượng này.  

 
Rồi ñến câu thứ ba: 
Cá trung tư vị vô nhân thức 
 
Tại sao Ngài Thái Tông lại bảo “tư vị 

vô nhân thức” có phải Thiền Sư Trần Thái 
Tông nhắc lại cho ñộc giả rõ ý “uống nước 
tự biết ấm lạnh”; hai chư “tư vị” ñã diễn 
tả hương vị Thiền ñậm ñà mà chỉ người 
ñã giác ngộ mới thấy ñược cái hạnh phúc 
ñó! 

 
Câu thứ tư:   
Phó dữ sơn Tăng lạc ñáo minh. 
trong câu cuối này chữ “ñáo” thật là 

“diệu xứ”, nó mang nghĩa “rốt ráo” vì chư 
“minh không chỉ có nghĩa là buổi sáng mà 
còn chỉ cho tâm ngộ ñạo!                                                                       

Nói tóm lại, bài “Ký Thanh Phong Am 
Tăng Đức Sơn” mang ý nghĩa “vạn vật 
ñồng nhất thể”, con người và vạn vật 
cùng hòa ñiệu; không phân biệt nhĩ ngã. 
Phải là người trải qua kinh nghiệm tâm 
linh mới viết bài thơ này một cách sâu 
sắc nên câu chữ ñã dứt mà ý còn dài! 

 
Lam Nguyên 
Seattle, 2010  
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VỪA MANH TÂM PHẢN PHÚC 

LIỀN ĐÚC KẾT OAN KHIÊN 
 

Tịnh Minh soạn dịch từ Pháp Thoại Pháp Cú 

(trích Từng Giọt Nắng Hồng) 

- Xin ñừng giết ta trong tủi nhục 
và ân hận. Ta ñã phạm phải sai lầm 
và tội ác. Ta ñã căm thù Thầy ta 
nhưng Thầy ta chưa bao giờ dấy lên 
một cọng lông hay sợi tóc than trách 
ta. Kính lạy Đức Như Lai từ  bi và hỷ 
xả! 

Đề-bà-ñạt-ña ñược ñồ chúng 
khiêng trên một cái cáng ñến sám 
hối Đức Thế Tôn. Tăng chúng hay 
tin, họ ñến báo cho Thế Tôn biết và 
ngỏ ý không muốn Ngài ngó mặt 
hạng người phản phúc ñó. 

- Cứ tự nhiên, Đức Thế Tôn nói. 
Khi thành lập cái gọi là giáo hội ly 
khai, Đề-bà-ñạt-ña ñã tuyên thệ là 
không bao giờ gặp Như Lai nữa. 
Chính vì lời thề tuyệt hậu ñó mà dù 
cho Đề-bà-ñạt-ña có ñến tu viện 
Trúc Lâm cũng không thể gặp ñược 
Như Lai. 

Đề-bà-ñạt-ña ñược môn ñệ 
khiêng ñến Trúc Lâm và ñể nghỉ 
cạnh một hồ sen. Trong khi họ 
xuống hồ tắm, Đề-bà-ñạt-ña ngồi 
dậy và vừa ñặt hai chân xuống ñất 
thì toàn thân cứ lún dần, lún dần và 
chìm hẳn vào lòng ñất. 

Sau ñó, ñại chúng ñến ñảnh lễ 
Đức Thế Tôn, hỏi: 

- Bạch Thế Tôn, cái chết của Đề
-bà-ñạt-ña thật là khủng khiếp, 
chẳng hay người ấy ñầu thai về 
ñâu? 

- Địa ngục A-tỳ, Đức Thế Tôn 
ñáp. 

- Bạch Thế Tôn, ñời này người 
ấy ñã khổ như vậy, ñầu thai nơi 
khác người ấy cũng khổ nữa sao? 

- Đúng thế! Này các thầy Tỳ-
kheo, những ai buông lung phóng 
dật, ngạo mạn, ác tâm, tu sĩ hay cư 
sĩ ñều bị khốn khổ, cơ hàn ở hai nơi. 

Ngài ñọc kệ: 
 
Nay than, ñời sau than, 
Làm ác hai ñời than. 
Hắn than: “Ta làm ác”. 
Đọa cõi khổ, càng than. 
(PC. 17) 

Thuở nọ, Đức Thế Tôn theo lời cung 
thỉnh của vua Tần-bà-sa-la (Bimbisàra), 
khởi cuộc hành trình từ Xá-vệ ñến Vương-
xá. Đi ñược nửa ñường, Ngài dừng chân tại 
một thị trấn ñể giáo hóa dân chúng ñịa 
phương. Nhiều người ñã theo Ngài xuất gia 
học ñạo. A-nậu-lâu-ñà (Anuruddha), một 
Vương tử dòng Thích Ca, thấy Bàn dân 
thiên hạ theo Thế Tôn tu hành và giải 
thoát khá ñông, bèn xin mẹ xuất gia theo 
Ngài. Bà một mực từ chối, nhưng A-nậu-
lâu-ñà  cứ van xin mãi, cuối cùng bà nói: 

- Nếu quốc vương Bạt-ñề (Bhaddiya), 
bạn thân của con, xuất gia làm Sa-môn thì 
mẹ cũng chiều theo ý con. 

Thế là A-nậu-lâu-ñà ñến gặp Bạt-ñề, 
nhỏ to tâm sự: 

- Anh thấy ñấy, chúng mình là hoàng 
thân quốc thích, dòng họ Thích Ca, vậy mà 
chả có mống nào dám từ bỏ quyền quý 
cao sang, lên ñường theo Thế Tôn học 
ñạo. Trong khi hào quang của Ngài ñang 
tỏa khắp nơi thì chúng ta vẫn còn lủi thủi 
trong rừng núi vô minh, ñêm trường dày 
ñặc, nghĩ mà xấu hổ! 

Nghe bùi tai, Bạt-ñề cùng A-nậu-lâu-
ñà ñến thuyết phục A-nan (Ànanda), Ba-
gu (Bhagu), Kim-tỳ-la (Kimbila), và Đề-bà
-ñạt-ña (Devadatta), tất cả ñều quyết tâm 
giã từ kinh thành, theo Thế Tôn xuất gia, 
cầu ñạo giải thoát. 

Trên ñường tầm sư học ñạo, họ gặp 
Ưu-ba-ly (Upàli), một gã hớt tóc, và biếu 
hết ngọc ngà châu báu cho ông. Biết họ là 
những công tôn vương tử thuộc dòng quý 
tộc, Ưu-ba-ly quỳ mọp dưới chân họ van 
xin từ chối, nhưng họ nói: 

- Ơ kìa! Chúng tôi thật tình biếu hết 
báu vật này cho anh. Chúng tôi không cần 
những thứ này nữa. Chúng tôi ñang trên 
ñường ñến gặp Đức Thích Ca Mâu Ni và xin 
Ngài xuất gia học ñạo. 

Ưu-ba-ly tay nâng châu báu mà mắt 
ngó trân trân các vị vương tử. Họ vẫy tay, 
cười chào và tiếp tục lên ñường. Một lát 
sau, Ưu-ba-ly tự nghĩ: 

- Công danh cái thế, quyền lực ngút 
trời mà họ còn vất ñi như ném bó rạ khô 
huống nữa là thân phận hèn mọn và cái 
quán ọp ẹp của mình. Không, ñừng ñiên rồ 
mà vướng vào cái của nợ này! 

Ưu-ba-ly máng hết báu vật lên cành 
cây rồi cùng theo họ ñến gặp Đức Thế Tôn 
và ñược nhận vào giáo hội ñầu tiên. Về 
sau Ư-ba-ly trở thành một trong mười vị 
ñệ tử vĩ ñại của Phật, nổi danh về hạnh giữ 
giới. Sáu vị kia cũng ñạt ñược thánh quả A
-la-hán. Riêng Đề-bà-ñạt-ña, vừa ñược 
thần thông thì ñã hiu hiu tự mãn. 

Một hôm, các Phật tử ñến Kiều-thưởng
-di (Kosambi) thăm viếng, cúng dường lễ 
vật cho Đức Thế Tôn và các Trưởng lão 
như  Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, Ca-diếp, 
Bạt-ñề, A-nậu-lâu-ñà, A-nan, Ba-gu, Kim-

tỳ-la v.v  Thấy không ai nhắc ñến tên 
mình, Đề-bà-ñạt-ña trong lòng cay cú, ấm 
ức: 

- Ta cũng dòng võ tướng, cũng giai cấp 
cao sang, cũng xuất gia một ngày, cũng ñạt 
ñược trí tuệ, vậy mà không ai thèm ñiếm 
xỉa ñến danh tánh. Khinh ta hả! Rồi các 
ngươi sẽ biết! 

Sau ñó một ý nghĩ oan nghiệt chợt ñến 
với Đề-bà-ñạt-ña: triệt hạ quốc vương Tần-
bà-sa-la, ñệ tử trung kiên của Đức Thế Tôn, 
và ám sát Phật ñể thống lãnh Tăng ñoàn. 

Biết A-xà-thế (Ajàtasattu), nghịch tử 
của quốc vương Tần-bà-sa-la, là một thanh 
niên nhẹ dạ, ham danh và mù quáng, Đề-
bà-ñạt-ña cải dạng thành một dị nhân, ñầu 
mình tay chân quấn ñầy rắn ñộc, từ trên 
không hiện xuống ngồi vào lòng A-xà-thế. 
Thất kinh, A-xà-thế chắp tay với giọng nói 
run run: 

- Xin thưa… ngài là ai? 
- Thái tử không nhận ra bần ñạo sao? 

Đề-bà-ñạt-ña vừa ñáp vừa ñứng dậy và 
hiện nguyên hình Sa-môn với cà-sa bình bát 
ñầy ñủ. 

Lòng thầm thán phục, A-xà-thế liền kết 
thân với Đề-bà-ñạt-ña và hứa cùng nhau 
thực hiện mưu ñồ. 

Một hôm, Đức Thế Tôn ñang thuyết 
giảng giữa ñại chúng, Đề-bà-ñạt-ña từ chỗ 
ngồi ñứng dậy, cung kính ñảnh lễ Ngài và 
thưa rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Ngài nay tuổi cao 
sức yếu, khó khăn lắm mới ñiều khiển nổi 
Tăng ñoàn. Thế Tôn nên an thân lập mệnh 
theo giáo pháp thượng thừa mà Ngài ñã 
chứng ñạt, còn giáo hội, xin hãy ñể ñó cho 
bần tăng. 

Đức Thế Tôn im lặng không trả lời, sau 
ñó bảo Xá-lợi-phất thông báo cho ñại chúng 
và Phật tử thành Vương-xá biết rằng Đề-bà-
ñạt-ña muốn thống lãnh Tăng ñoàn và, từ 
nay về sau, giáo hội không chịu trách nhiệm 
về hành vi ngôn ngữ của sư ấy nữa. 

Uất ức về lời thông báo của Đức Thế 
Tôn, Đề-bà-ñạt-ña quyết tâm thực hiện 
mưu ñồ lãnh tụ. Y ñến gặp A-xà-thế và trổ 
tài thuyết phục: 

- Này! Thái tử  thấy ñấy, chúng ta ñang 
sống trong một thời ñại nhiễu nhương, 
những bậc hiền tài ñáng ngôi thiên tử thì 
phải sống dở chết mòn hay trọn ñời làm tôi 
vào luồn ra cúi chứ không bao giờ ñược lên 
ngôi ñể cứu dân cứu nước. Đời người quả 
thật mong manh, thọ mạng của phụ vương 
ngài làm tôi lo cho ngài không ít. Nào!... 
Hãy ra tay dứt ñiểm. Do dự là ñại nghiệp 
bất thành. Hãy thanh toán phụ hoàng càng 
nhanh càng tốt, còn bổn mạng của Gô-ta-
ma thì ñể ta hạ thủ. Được như vậy là vạn 
phúc cho sơn hà xã tắc và quần chúng nhân 
dân. 

Như bị thôi miên bởi quyền lực và ñịa 
vị, A-xà-thế soán ngôi và hành hình vua cha 

trong ngục tối. 
Cậy quyền A-xà-thế, Đề-bà-ñạt-

ña quyết tâm triệt hạ Đức Thế Tôn. 
Y thuê một nhóm côn ñồ ñến ám sát 
Ngài, nhưng vừa trông thấy ánh mắt 
hiền hòa và thân tướng uy nghiêm 
của Ngài là chúng quăng ngay dáo 
mác, quỳ lạy chân thành và xin quy 
y với Ngài. 

Lòng tràn ñầy căm tức, Đề-bà-
ñạt-ña ñích thân leo lên ñỉnh núi Kền 
Kền phục kích và chỉ tay lên trời thề 
rằng: chỉ có cánh tay này mới triệt 
tiêu mạng sống của Gô-ta-ma. Và y 
ñã xô một tảng ñá khổng lồ xuống 
Đức Thế Tôn khi Ngài ñi ngang qua 
chân núi, nhưng tảng ñá chỉ làm 
chân Ngài chảy máu chút ít. 

Tức khí, Đề-bà-ñạt-ña tung Na-
la-gi-ri (Nàlàgiri), một con voi cực kỳ 
hung ác ñể sát hại Ngài. Thấy con 
voi hung hăng từ xa chạy ñến, A-nan 
vội chạy ra trước, ñứng dang hai tay 
ñể che cho Đức Thế Tôn, nhưng Ngài 
kéo A-nan qua một bên, và con voi 
liền sụp hai chân trước xuống với hai 
giọt nước mắt lăn tròn như tỏ lòng 
ân hận, sám hối. 

Sau ñó, thấy Phật tử mỗi ngày 
một thêm phẫn uất và tẩy chay 
mình, Đề-bà-ñạt-ña liền ñưa ra cái 
gọi là năm ñiểm cương lĩnh, mục 
ñích là ñể vớt vát uy tín, nhằm xác 
ñịnh vai trò và ñường hướng tu hành 
theo giáo hội mới, giáo hội ly khai. 
Đó là: Tỳ-kheo phải sống trong 
rừng, phải ñi khất thực, phải mặc áo 
vá, phải ngủ dưới gốc cây và không 
ñược ăn thịt cá, tức là không ñược 
ăn mặn. 

Với 500 tăng chúng quy phục, 
Đề-bà-ñạt-ña dẫn họ ñến sống tại 
Ga-da-xi-a (Gayàsìa) và sinh hoạt 
theo tôn chỉ dị giáo. 

Một hôm, sau chín tháng mang 
bịnh liệt giường, Đề-bà-ñạt-ña muốn 
gặp Đức Bổn Sư, y bày tỏ ý ñịnh với 
ñồ chúng nhưng ñược họ ñáp: 

- Khi khỏe mạnh thì thầy hiềm 
khích với Đức Thế Tôn, bây giờ ñau 
yếu khốn khổ thế này thì ñi ñâu! 

 
 
 
 

 
 
Theo gót Ngài 
 
Tâm Người  
sa mạc mênh mông 
Go-Bi rộng lớn 
  tánh không như là 
Huyền Trang Tam Tạng đã qua 
Giọt sương 
  chiếc lá 
   la đà 
       hạnh con.  
 
 

TÂM THƯỜNG ĐỊNH 



 
Trang 11 CHÁNH PHÁP 

thay ñổi thành phần cốt lõi của Ban Chỉ 
Đạo Viện Hóa Đạo trong nước, rồi ñến 
Giáo chỉ số 9 và  Thông Bạch Hướng 
Dẫn Thi Hành Giáo Chỉ số 9 (08.9.2007) 
ra lệnh giải tán toàn bộ các giáo hội tại 
hải ngoại, ñã có hàng trăm bài viết của 
chư tôn ñức Tăng Ni và quý vị thức giả 
phật-tử vạch trần các kế sách (Lý) và 
hành ñộng (Sự) của những ai dùng 
người Phật giáo phá hoại Phật giáo, lấy 
sự bưng bít thông tin do cộng sản tạo ra 
trong nước làm lý cớ ñẻ ra các văn kiện 
(giáo chỉ, thông tư, quyết ñịnh…) ñi 
ngược Hiến Chương GHPGVNTN, mượn 
sự tin dùng của nhị vị lãnh ñạo tối cao 
ñể củng cố ñịa vị vô thời hạn của mình 
trong tổ chức giáo hội. Hàng trăm bài 
viết ấy trở thành những chứng liệu lịch 
sử hùng hồn, xác thực, bất khả phủ bác, 
ñược phổ biến ñến Tăng Ni và phật-tử 
khắp nơi ñể khẳng ñịnh sự tồn tại của 
GHPGVNTN tại hải ngoại, cũng như ñể 
chứng minh sự ñoàn kết hòa hợp của 
các giáo hội thuộc các quốc gia và châu 
lục trước âm mưu lũng ñoạn, chia rẽ do 
các thế lực chính trị của ác ñảng và 
ngoại ñạo nhắm vào Phật giáo.  

Hàng trăm bài viết ấy ñã nói rất 
nhiều, rất rõ về Lý và Sự của nội tình 
GHPGVNTN trong và ngoài nước, ai 
cũng có thể tìm ñọc trên các trang lưới 
Phật giáo nghiêm túc. Nhưng quý vị 
trong VPI và VPII VHĐ, ñã giao khoán 
cho ông Võ Văn Ái soạn thảo các văn 
kiện quan trọng của giáo hội, cũng như 
liên tục viết những bài ngụy biện, vu 
cáo ña số ñồng ñạo khác với nhiều bút 
danh khác nhau, nên ngoại nhân và một 
số phật-tử lười suy nghĩ vẫn còn ngộ 
nhận về hiện tình GHPGVNTN. Do ñó, 
những gì trình bày sau ñây, không phải 
là ñể nói với ông Võ Văn Ái và quý vị 
trong Viện Hóa Đạo (I & II), mà ñể nói 
với những ai chưa có thời gian và cơ hội 
ñể tìm hiểu sự thực. 

 

Khi một thiểu số cố tình phá hoại 
sức mạnh ñoàn kết hòa hợp của Tăng 
ñoàn, hay của tổ chức giáo hội, họ 
lập tức bị phản ứng mạnh bởi hầu hết 
Tăng Ni, thiện tri thức, trí thức và 
quần chúng phật-tử, khiến cho bộ 
mặt thật và các âm mưu tà ngụy của 
họ lộ rõ trên các văn bản sử liệu cũng 
như trên thực tế sinh hoạt. 

Hãy tạm gọi các văn bản sử liệu là 
LÝ, và thực tế sinh hoạt là SỰ, không 
cần phải vay mượn tư tưởng Hoa 
Nghiêm thậm thâm ra ñây làm gì ñể 
mang tiếng là “y kinh giải nghĩa”, 
khiến cho ngoại nhân ngộ nhận là 
Phật Pháp sai lầm, khiếm khuyết. 

Ngày 08.9.2010, ông Võ Văn Ái 
cho ra Thông Cáo Báo Chí từ Phòng 
Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ñể giới 
thiệu bài viết có tựa là “Lý Sự” của 
Thượng tọa Thích Viên Định. 

Trên văn bản, bài viết của Thầy 
Viên Định không liên quan gì ñến việc 
Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại tổ chức 
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về 
Nguồn lần IV tại Đức quốc, nên sẽ 
không Tăng Ni hải ngoại nào quan 
tâm hoặc cần thảo luận gì với Thầy. 
Bài viết “Lý Sự” ấy lại ký tên “Tỳ 
kheo Thích Viên Định” không có chức 
vụ ñính kèm, cũng không có letter-
head của Giáo Hội, thì chỉ là một bài 
viết của cá nhân, với văn từ luộm 
thuộm, không bố cục rõ rệt, thiếu lý 
luận và bằng chứng xác thực mà lại 
liên tục ñưa ra kết luận, không ñáng 
ñể mất thời giờ ñể phân tích. Nhưng 
vì ông Võ Văn Ái ñã mượn văn bản 
này ñể công kích HT. Thích Minh 
Tâm, với những ngôn ngữ trịch 

thượng, vô lễ (mà người con Phật chân 
chính không ai dám dùng ñể nói về 
hàng Tăng bảo), chủ ñích là ngăn trở 
bước ñi của Tăng Ni Việt Nam Hải 
Ngoại ñang chuẩn bị cho Ngày Về 
Nguồn sắp tới, cho nên chúng tôi cũng 
xin trình bày ñôi ñiều hầu làm sáng tỏ 
các vấn ñề liên hệ. 

 
NGÀY VỀ NGUỒN - LỄ HIỆP KỴ 

LỊCH ĐẠI TỔ SƯ 
 

Trước hết, hãy nói nguyên do Lá 
Thư Thứ Nhất và Lá Thư Thứ Hai của 
HT. Thích Minh Tâm nói về Ngày Về 
Nguồn IV, lại có trình bày, giải thích 
một số sự việc của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN). 

Xin nói thẳng rằng, chính vì các vị 
thiểu số trong Văn Phòng II Viện Hóa 
Đạo, trong âm mưu chia rẽ phá hoại 
Phật giáo Việt Nam sinh hoạt ngoài 
nước, ñã cố tình nhập nhằng nối kết 
các GHPGVNTN các quốc gia và châu 
lục với Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại, rồi 
lại gộp chung với Hội Thân Hữu Già 
Lam, ñể cùng lúc chụp mũ và vu hãm 
những tội vạ không thực có cho các tổ 
chức này, khiến nhiều phật-tử hoang 
mang, nhiều tổ chức của cộng ñồng 
phải nghi ngại, thậm chí gây nhiều ngộ 
nhận trong giới Tăng Ni ñể quý vị này 
tránh né tham dự Ngày Về Nguồn - Lễ 
Hiệp Kỵ Chư Tổ. Cho nên, HT. Thích 
Minh Tâm, nhân Ngày Về Nguồn lần 
thứ IV mà buộc lòng phải giải thích một 
số vấn ñề liên quan ñến GHPGVNTN 
cũng như ñại nạn của Phật giáo Việt 
Nam tại hải ngoại trong những năm 
vừa qua.  

Giải thích ñể chư tôn ñức Tăng Ni 
nào không thuộc GHPGVNTN hiểu rằng 
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về 
Nguồn là ngày truyền thống của Tăng 
ñoàn, chứ không phải của riêng bất cứ 
tổ chức giáo hội nào. Mọi Tăng sĩ nhớ về 
nguồn cội Chánh Pháp, nhớ về nguồn 
cội tông môn, nhớ về các bậc Tổ Đức ñã 
truyền giáo, truyền giới ñể có ñược nền 
Phật Việt gần hai ngàn năm trên quê 
hương cũng như hải ngoại, thì ñều nên 
tham dự Ngày Về Nguồn. 

Giải thích ñể chư tôn ñức Tăng Ni 
nào thuộc GHPGVNTN hiểu rằng giáo 
hội chỉ là một trong nhiều tổ chức Phật 
giáo khác ở hải ngoại, không vì sự khác 
biệt của tổ chức và danh xưng mà rời 
bỏ bản thể thanh tịnh hòa hợp của Tăng 
ñoàn. Có nghĩa rằng, với mục ñích “ñiều 
hợp các tông phái Phật giáo Việt Nam 
ñể phục vụ Nhân loại và Dân tộc bằng 
cách hoằng dương Chánh Pháp” (Điều 
4, Mục Đích, Hiến Chương GHPGVNTN), 
thì thành viên GHPGVNTN phải là những 
sứ giả tiên phong trong việc xây dựng 
một Tăng ñoàn hòa hợp, vững mạnh, ở 
bất cứ thời ñại nào, xứ sở nào mà mình 
ñang hành ñạo. 

Như vậy, về mặt LÝ, là thể tính 
thanh tịnh hòa hợp của Tăng già; về 
mặt SỰ, tổ chức họp mặt chung hàng 
năm trong Ngày Về Nguồn ñể cùng 
tưởng nhớ và nguyện báo ñền ân ñức 
của chư vị Lịch Đại Tổ Sư. 

LÝ và SỰ như thế, dung thông. 
Tưởng không cần phải nói gì thêm về 
Ngày Về Nguồn lần thứ IV tại Đức quốc 
sắp diễn ra vào các ngày 17, 18 & 
19.9.2010. 

 
CÁC VẤN ĐỀ CỦA GIÁO HỘI PHẬT 

GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 
 

Hãy nói về LÝ và SỰ trên văn bản sử 
liệu và thực tế sinh hoạt của 
GHPGVNTN.  

Trong mấy năm qua, kể từ khi có 
Giáo chỉ số 2 (29.11.2005) loại trừ và 

 

DIỄN ĐÀN 
 

LÝ SỰ BẤT DUNG THÔNG 
 

Thích Tâm Không 
 
 

 

Mưa 
 
Mưa rì rào hay thì thầm to nhỏ 
Chuyện trần gian hay chuyện lũ dại khờ 
Có chuyện đời cùng giàu sang danh lợi 
Có tình người qua bao nỗi oan khiên 
 
Có vấp ngã mới tạo nhiều cay đắng, 
Có đợi chờ mới thấu nỗi xót xa. 
Mưa rơi đều như một tiếng kinh cầu,  
Giữa thanh vắng về đâu người ơi hỡi! 
 
Khi dòng đời mặc danh lợi bán mua 
Khi cuộc đời là một chuỗi dây oan 
Được rồi mất - Ăn rồi thua - Đời là thế! 
Có ai nghĩ đời là tuồng ảo mộng? 
 
Sực tỉnh rồi ta tìm đến chân tâm 
Chỉ mình ta trên một cõi hồng trần 
Chỉ một cõi đi về  
Thôi bạn nhé! 
Sống cho sống 
Mặc cuộc đời  
Quạnh quẽ 
Nghiễm nhiên cười,  
Đời là giấc mơ hoa! 
 
 

 
 
 
 

Về đi 
 
Hãy vui vẻ bằng lòng với hiện tại 
Bởi cuộc đời chẳng có mấy tương lai 
Có gì đâu trong một buổi sớm mai 
Ta từ giã hồng trần về chốn cũ 
 
Cuộc đời đến như một lần huân tập 
Vào tâm linh là cả một hành trang 
Đến với đời không một chút ca vang 
Thì rủ áo giã từ không chê chán 
 
Đến rồi đi như vai tuồng chưa dứt 
Sân khấu cuộc đời là một chuỗi dây oan 
Về nơi đâu? Ta hát khúc an lành? 
Tâm bình thản, đón nhận đời dù nghiệt ngã 
Vẫn tươi cười như là giấc mơ hoa! 
 
(trích từ thi phẩm Hồng Trần) 

 
MAI PHƯỚC LỘC 



 
Trang 12 

sau năm 1975 như thế nào? – Theo 
những bài học từ quá khứ, có thể tạm 
cho là họ ñã tiến hành theo trình tự sau 
ñây: xóa tên, sát nhập, quản thúc, 
bức tử, bao vây, loại trừ, giải tán, chia 
rẽ. 

3. Cộng sản sợ gì nơi GHPGVNTN? – 
a) Lãnh ñạo tài ñức, uy tín. b) Sự ñoàn 
kết, hòa hợp.  

 
B. SỰ: 
1. Tăng Ni và phật-tử chân chính 

không bao giờ có ý phá hoại hay tiêu 
diệt Phật giáo. Chỉ có một số phần tử 
của ác ñảng (hoặc ngoại ñạo) xâm nhập 
vào hàng ngũ lãnh ñạo Phật giáo ñể 
thực hiện mục tiêu chính trị của họ. 
Những năm vừa qua, ña số Tăng Ni và 
cư sĩ ñều thấy rõ ñiều này. Họ không vu 
khống, chụp mũ cộng sản cho ñồng ñạo 
của họ, mà chỉ cảnh giác về sự xâm 
nhập của ngoại nhân cũng như sự tha 
hóa của một vài cá nhân trong nội bộ 
Phật giáo. Trong khi ñó, một thiểu số cá 
nhân, nhân danh các chức vụ then chốt 
của Giáo Hội, và nhân danh ý hướng 
chống Cộng của cộng ñồng tị nạn, ñã cố 
tình gieo rắc nhãn hiệu cộng sản một 
cách bừa bãi và vô ý thức, vô trách 
nhiệm, lên cả cộng ñồng Tăng Ni và cư 
sĩ khắp các quốc gia chỉ vì những vị này 
không cùng quan ñiểm, hoặc bị xem là 
những người ngăn trở con ñường tiến 
thân cho danh vọng, ñịa vị của họ. Vô 
tình, thiểu số cá nhân này lại ñồng lõa 
với cộng sản trong sự phá hoại Phật 
giáo, tiêu diệt Giáo Hội. 

2. Năm 1975, sau khi toàn chiếm 
lãnh thổ Việt Nam, cộng sản ñã lập tức 
tiến hành việc xóa tên GHPGVNTN vì 
cho rằng ñây là một tổ chức vững 
mạnh, chặt chẽ, có ñược quần chúng từ 
trung ương ñến hạ tầng cơ sở, rất nguy 
hiểm cho sự tồn tại của chế ñộ. 

Không thể công khai xóa tên hay 
khai tử GHPGVNTN, cộng sản ñã thuyết 
phục hoặc bức ép một số vị lãnh ñạo 
GHPGVNTN, ñứng ra vận ñộng và thành 
lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
(GHPGVN) trong hệ thống Mặt Trận Tổ 
Quốc vào năm 1981. Đây là hình thức 
sát nhập tinh vi không súng ñạn, 
nhưng cũng không thành công, vì hai lẽ: 
1. Lãnh ñạo GHPGVNTN, ñứng ñầu là 

HT. Thích Trí Thủ, ñã không nhân 
danh Viện trưởng Viện Hóa Đạo 
kiêm Phụ tá ñặc biệt Đức Đệ Nhị 
Tăng Thống (tương ñương Xử lý 
Thường Vụ Viện Tăng Thống) ñể ra 
Giáo chỉ, Thông tư hay bất kỳ văn 
kiện nào của GHPGVNTN ñể sát 
nhập giáo hội cũ vào giáo hội mới; 
sự tuân thủ Hiến chương và Nội qui 
GHPGVNTN cũng như tinh thần dân 
chủ của HT. Thích Trí Thủ ñã bảo vệ 
pháp lý của GHPGVNTN ñể về sau, 
Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu 
và HT. Thích Huyền Quang mới có 
lý do ñể khởi xướng việc phục hoạt 
GHPGVNTN. 

2. Hai vị lãnh ñạo tiêu biểu khác là 
HT. Thích Huyền Quang và HT. 
Thích Quảng Độ, ñã cương quyết 
không chịu từ bỏ GHPGVNTN, cũng 
không chịu sát nhập hoặc tham gia 
GHPGVN của Mặt Trận Tổ Quốc. 

 
Từ hai lẽ trên, cộng sản quản thúc 

và lưu ñày nhị vị Hòa thượng này ra 
Quảng Ngãi và Thái Bình vào năm 
1982; và sau ñó không lâu, năm 1984, 
bức tử HT. Thích Trí Thủ. 

Khi HT. Thích Huyền Quang khởi 

I. VẤN ĐỀ DANH NGHĨA 
A. LÝ: 
1. Mục ñích thành lập của 

GHPGVNTN ñược nêu rõ trong Hiến 
Chương bằng một câu duy nhất ñã 
trích dẫn ở trước “ñiều hợp các tông 
phái Phật giáo Việt Nam ñể phục vụ 
Nhân loại và Dân tộc bằng cách 
hoằng dương Chánh Pháp.” 

2. Lời Mở Đầu Hiến Chương nói: 
“Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất không ñặt sự tồn tại của mình 
nơi nguyên vị cá biệt, mà ñặt sự tồn 
tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại 
và dân tộc.” 

3. Thông tư tối mật số 150-VHĐ/
VP/TT do HT. Thích Trí Thủ, Viện 
trưởng Viện Hóa Đạo, ký ngày 
22.01.1975, ñưa ra một yêu cầu 
trong ñoạn văn duy nhất của văn 
kiện (mà Thầy Viên Định không trích 
ñủ): “Để tránh mọi ngộ nhận có thể 
có ñối với lập trường và ñường hướng 
cố hữu của Giáo Hội, Viện Hóa Đạo 
kính yêu cầu quí vị hãy thận trọng, 
không nên tham gia bất cứ tổ chức 
nào ngoài tổ chức của Giáo Hội, nhất 
là những tổ chức có tính cách chính 
trị. Trong trường hợp vị nào ñã tham 
gia những tổ chức như thế thì hãy tự 
nguyện chấp trì nghiêm chỉnh tinh 
thần thông tư này.” (Phật Giáo Việt 
Nam, Biến Cố và Tư Liệu, VP Thường 
Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNT-
NHN-HK, trang 85) 

4. Quyết Định số 27/VPLV/VHĐ do 
HT. Thích Huyền Quang, Quyền Viện 
trưởng Viện Hóa Đạo, ký ngày 
10.12.1992, ñưa ra 10 ñiều qui chiếu 
và 9 ñiều quyết ñịnh, mà qui chiếu 
quan trọng là “chiếu tình hình Phật 
giáo Việt Nam tại hải ngoại sau 1975, 
hoàn toàn khác với tình hình trước 
1975: nhân sự lãnh ñạo và quần 
chúng Tăng Ni Phật tử, cần ñược tổ 
chức cho qui mô rộng rãi hơn;” từ ñó 
dẫn ñến các quyết ñịnh quan trọng là 
công nhận các giáo hội tại hải ngoại 
có ñịa vị như các giáo hội cấp quốc 
gia (ñiển hình ở ñiều 3 là GHPGVNT-
NHN-HK, chứ không phải chỉ là các 
“Chi Bộ” GHPGVNTN ñược qui ñịnh ở 
ñiều 36, chương 9, Hiến Chương), 
“mọi phật sự quan trọng của Giáo Hội 
ñều ñược thống nhất ý chí của 2 Hội 
Đồng Giáo Hội quốc nội và 4 Hội 
Đồng Giáo Hội Hải Ngoại trước khi thi 
hành” (ñiều 6). Cũng từ Quyết Định 
số 27 này, ở phần “Bản sao kính gửi”, 
Viện Hóa Đạo cũng ñã mặc nhiên 
công nhận ñịa vị giáo hội cấp quốc 
gia ñối với các GHPGVNTN hiện hữu 
trước ñó hoặc ñang tiến hành thành 
lập cùng thời với GHPGVNTN Hải 
Ngoại tại Hoa Kỳ khi công văn ñược 
gửi “GHPGVNTN tại Âu Châu, Úc 
Châu, Canada v.v… ‘ñể kính thông 
báo và liên lạc hỗ trợ’.” (ñiểm này ñã 
có nêu trong Lá Thư Thứ Hai Về Ngày 
Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư của HT. Thích 
Minh Tâm) 

 
B. SỰ: 
1. Từ sau năm 1975, chư tôn ñức 

Tăng Ni và quý cư sĩ nặng lòng với 
tiền ñồ Đạo pháp và Dân tộc, khi ra 
nước ngoài tị nạn cộng sản, ñã tự 
ñộng “ñiều hợp các tông phái Phật 
giáo Việt Nam ñể phục vụ Nhân loại 
và Dân tộc bằng cách hoằng dương 
Chánh Pháp” theo tinh thần của Hiến 
Chương GHPGVNTN mà không ñặt 
vấn ñề danh xưng như thế nào, cũng 

không cần phải chờ ñợi sự kêu gọi hay 
quyết ñịnh của Viện Hóa Đạo trong 
nước (ñang bị cấm chế sinh hoạt). 
Nhiều tổ chức Phật giáo lần lượt ra ñời 
với những danh xưng khác nhau nhưng 
cùng tâm nguyện và ñường hướng là 
hoằng dương Chánh Pháp ñể phục vụ 
nhân loại và dân tộc. Cho ñến năm 
1990 thì GHPGVNTN Âu châu chính 
thức thành lập, sau ñó là các giáo hội 
tại Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Úc châu vào 
năm 1992, mới thống nhất danh xưng 
GHPGVNTN kèm theo tên quốc gia và 
châu lục của mình. 

2. Cũng theo tinh thần Hiến 
Chương, “GHPGVNTN không ñặt sự tồn 
tại của mình nơi cương vị cá biệt” là 
tuyên ngôn xác ñịnh Giáo Hội không 
phải là một tổ chức tập quyền, ñộc 
quyền, duy nhất của Phật giáo Việt 
Nam; Giáo Hội ấy ñược thành lập và 
tồn tại không phải cho chính nó mà 
chính vì sự tồn tại của nhân loại và dân 
tộc. Như thế, trong trường hợp 
GHPGVNTN bị bức tử bởi một thế lực 
nào, các thành viên của Giáo Hội có thể 
tùy duyên ứng hiện, hóa thân thành 
những tổ chức với những danh xưng 
khác nhau, sao cho Chánh Pháp ñược 
tiếp tục hoằng truyền lưu bố trong 
nhân gian. Sau năm 1975, chư tôn ñức 
Tăng Ni rời nước hành ñạo, ñã tùy theo 
hoàn cảnh tại các quốc gia lưu cư của 
mình, thành lập nhiều giáo hội, tổ chức 
Phật giáo, mang danh xưng Thống 
Nhất hay không, ñều không nằm ngoài 
bản nguyện của chư Tổ và Thánh tử 
ñạo trong sự nghiệp hoằng dương Phật 
Pháp, phục vụ nhân loại và dân tộc. 
Thực tế cho thấy, danh xưng 
GHPGVNTN mặc nhiên ñược duy trì 
trong tâm khảm hoặc trên mặt pháp lý 
ở hải ngoại (từ những năm trước khi 
HT. Thích Huyền Quang chính thức 
công bố công cuộc vận ñộng phục hoạt 
pháp lý và quyền sinh hoạt của Giáo 
Hội), và ñồng bộ thành lập vào năm 
1992, sau khi GHPGVNTN Hải Ngoại tại 
Hoa Kỳ ñược chính thức công nhận. 

3. Viện Hóa Đạo với Thông tư tối 
mật số 150, ban hành ngày 
22.01.1975, ñã yêu cầu các thành viên 
“hãy thận trọng, không nên tham gia 
các bất cứ tổ chức nào, ngoài tổ chức 
của Giáo Hội, nhất là những tổ chức có 
tính cách chính trị,” là “ñể tránh mọi 
ngộ nhận ñối với lập trường và ñường 
hướng cố hữu của Giáo Hội.” Theo tinh 
thần này, dù còn trong nước hay ñang 
hành ñạo tại hải ngoại, chư tôn ñức 
Tăng Ni và cư sĩ thành viên Giáo Hội ñã 
ñứng ngoài và vượt khỏi những ý thức 
hệ, những thế lực chính trị, ñảng phái, 
trước mọi hoàn cảnh, thời cuộc. Lập 
trường và ñường hướng cố hữu của 
Giáo Hội là gì? Nói theo Hiến Chương 
GHPGVNTN, ñó là “phục vụ nhân loại 
và dân tộc bằng các hoằng dương 
Chánh Pháp”; nói theo bản nguyện của 
sứ giả Như Lai, thì ñó là “thượng cầu 
Phật ñạo, hạ hóa chúng sanh.” Như 
vậy, công cuộc vận ñộng do HT. Thích 
Huyền Quang khởi xướng năm 1991, 
không phải là phục hoạt hay thành lập 
một tổ chức chính trị Phật giáo, mà chỉ 
nhằm phục hoạt một giáo hội truyền 
thống, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy 
việc hoằng pháp lợi sanh làm lý tưởng 
nhập thế; Giáo Hội ấy, nếu cần lên 
tiếng trước những bất công, phi lý của 
các chế ñộ chính trị thì ñó là tiếng nói 
của từ bi và trí tuệ cho sự phúc lạc và 
nguyện vọng chung của dân tộc, chứ 

không phải vì lợi ích cá biệt của Giáo 
Hội hay của Phật giáo. Các thành viên 
chân chính của GHPGVNTN, tăng sĩ hay 
cư sĩ, thì không tham gia các tổ chức 
ñảng phái chính trị thế tục; ai không 
tuân thủ ñường hướng cố hữu này, sẽ 
trở thành ngoại nhân của Giáo Hội. 
4. Quyết Định số 27 do HT. Thích Huyền 
Quang, ký ngày 10.12.1992 là quyết 
ñịnh vô cùng trí tuệ và dân chủ, nhằm 
mở rộng phạm vi hoạt ñộng của Giáo 
Hội, nâng các Bộ/Chi Bộ lên tầm cỡ 
quốc gia, ñưa ra vấn ñề “thống nhất ý 
chí” giữa các hội ñồng trong nước và hải 
ngoại trước những quyết ñịnh quan 
trọng ñể tránh nạn trung ương tập 
quyền (dù lúc ñó ngài ñang là Quyền 
Viện trưởng Viện Hóa Đạo), phòng ngừa 
âm mưu lũng ñoạn Giáo Hội có thể ñến 
từ bên ngoài hoặc nẩy sinh từ bên 
trong. Nếu Giáo Hội trong nước bị cộng 
sản bức tử, bốn giáo hội thuộc Âu châu, 
Úc châu, Hoa Kỳ và Canada vẫn ñộc lập 
tồn tại và tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhau 
ñể hoằng dương Chánh Pháp. Quyết 
Định 27 này ñã một bước thật nhanh, 
tạo sự bền chặt gắn bó giữa Giáo Hội 
trong nước và các Giáo Hội ngoài nước. 
Trong khi ña phần Tăng Ni và cư sĩ 
thuộc các GHPGVNTN tại hải ngoại ñều 
hết lòng tán dương và ghi nhận Quyết 
Định lịch sử này thì cộng sản và các thế 
lực phi-Phật-giáo muốn hủy bỏ, phá 
hoại. 

Thông qua 4 ñiểm LÝ và SỰ về vấn 
ñề Danh Nghĩa ở trên, thức giả ñều 
nhận ra rằng việc duy trì và bảo vệ 
danh xưng GHPGVNTN tuy rất quan 
trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là: 
phải phục hoạt và trùng hưng một giáo 
hội có thực chất, có nội lực, có thể gánh 
vác trọng nhiệm của tiền nhân dù ở bất 
cứ hoàn cảnh khó khăn hay thuận lợi 
nào. Cho nên, không có chính danh hay 
tiếm danh ñối với những người con cùng 
sinh từ một cha một mẹ. Cha mẹ ở ñây 
là ai? – Trên chứng liệu lịch sử cụ thể 
thì là những vị ñã thành lập GHPGVNTN 
năm 1964, thông qua bản Hiến Chương 
do HT. Thích Trí Quang chấp bút. Nhìn 
xa hơn, cha mẹ là chư vị lịch ñại Tổ Sư 
của hai ngàn năm Phật Việt. 

Nhưng nếu cần phải làm sáng tỏ vấn 
ñề chính danh trong Phật giáo, hay ñối 
với tinh thần vô ngã “không ñặt sự tồn 
tại trên nguyên vị cá biệt” của Hiến 
Chương GHPGVNTN mà nói, thì ôm làm 
gì cái danh xưng của Giáo Hội nếu tự 
thân mình bất xứng. Làm ô danh Giáo 
Hội bởi tham vọng, tư kỷ, phá giới, 
chính là tiếm danh. Phá hoại sự ñoàn 
kết hòa hợp của Giáo Hội và Tăng ñoàn, 
chính là tiếm danh. Lạm dùng ñịa vị 
lãnh ñạo mà ban hành các văn kiện phi 
dân chủ, trái yết-ma tăng, chính là tiếm 
danh. Ăn lương, làm việc cho các tổ 
chức chính trị thế tục mà lại tìm cách 
nắm giữ các chức vụ then chốt của Giáo 
Hội, ñó là tiếm danh. 

 
II. VẤN ĐỀ PHÁ HOẠI PHẬT GIÁO 

A. LÝ: 
1. Ai, thế lực nào muốn phá hoại, 

tiêu diệt Phật giáo (tiêu biểu là 
GHPGVNTN)? – Ác ñảng, ngoại ñạo. Ở 
ñây không muốn ñề cập ngoại ñạo, chỉ 
nói ác ñảng là các thế lực chính trị, 
không riêng gì cộng sản, nhưng trước 
mắt là cộng sản. Tại sao cộng sản muốn 
phá hoại Phật giáo? – Vì Phật giáo nắm 
ñược ña số quần chúng. 

2. Cộng sản ñã phá hoại GHPGVNTN 
trong nước cũng như tại hải ngoại từ 
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Lẽ nào HT. Thích Huyền Quang khởi 
xướng công cuộc vận ñộng phục hoạt 
GHPGVNTN mà lại loại trừ nhân sự cốt 
cán của Viện Hóa Đạo rồi lại giải tán các 
GHPGVNTN hải ngoại mà ngài ñang tin 
tưởng, ñặt kỳ vọng? 

Lẽ nào HT. Thích Quảng Độ kêu gọi 
tự do dân chủ cho dân tộc mà lại ký ban 
hành các văn kiện phản dân chủ, vi 
phạm nhân quyền, trái yết-ma ñối với 
các ñồng sự, ñồng viện, ñồng ñạo của 
mình? 

Lý và Sự qua trình bày ở trên, rõ 
ràng là rất dung thông cho âm mưu của 
cộng sản mà lại bất dung thông cho 
Phật giáo.  

Trong nước, Đại lão Hòa thượng 
Thích Quảng Độ là Viện trưởng Viện Hóa 
Đạo, kiêm Xử lý thường vụ Viện Tăng 
Thống; ngoài nước, Hòa thượng Thích 
Hộ Giác, Phó Tăng Thống kiêm Phó Viện 
trưởng Viện Hóa Đạo; nhị vị phải chịu 
trách nhiệm hoàn toàn trước lịch sử về 
các ñại nạn của Phật giáo và Giáo Hội 
trong giai ñoạn khủng hoảng, suy vong 
mà nhị vị là lãnh ñạo cao nhất. Nhị vị im 
lặng có nghĩa là ñồng ý, thỏa mãn với 
hiện trạng Phật giáo và Giáo Hội, cũng 
có nghĩa là ñồng ý với những phát ngôn, 
những bài viết nhục mạ, phỉ báng Tăng 
ñoàn. 

 
Tăng ñoàn, tập thể của những sứ giả 

Như Lai, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy 
giải thoát làm hành trang, nối bước Đức 
Phật và lịch ñại Tổ sư ñể mở rộng con 
ñường của Chánh Pháp, ñã từng là tâm 
ñiểm cho những tên ñạn của ma quân, 
ngoại ñạo, ác ñảng; nhưng không lý nào 
lại quay lưng với nhau, không cảm 
thương và bảo bọc nhau ñể vượt qua 
những chướng duyên, ác nạn của thời 
ñại. 

Từ Úc Đại Lợi, xin thành tâm hướng 
vọng, kính lễ chư tôn ñức Tăng Ni khắp 
mười phương ñang chuẩn bị lên ñường 
tham dự Ngày Về Nguồn - Hiệp Kỵ Lịch 
Đại Tổ Sư lần thứ IV tại Đức quốc. Cúi 
mong chư tôn ñức và phật-tử xa gần, 
nếu không tham dự ñược cũng nhất tâm 
cầu nguyện cho sự thành tựu các ý 
nguyện cao ñẹp của Tăng Ni Việt Nam 
Hải Ngoại. Bởi vì, trước sự phân hóa, 
suy vong của Phật giáo hải ngoại ngày 
nay, chỉ còn nơi hội tụ ngời sáng nhất, 
ñó là sự hội tụ thanh tịnh, trang nghiêm 
và hòa hợp của Tăng ñoàn. 

 
Đêm 09.9.2010 

Thích Tâm Không 

xướng công cuộc phục hoạt 
GHPGVNTN năm 1992, tái lập dần 
dần cơ cấu Hội ñồng Lưỡng viện, kết 
hợp chặt chẽ với các giáo hội ngoài 
nước, cộng sản liền tìm cách ñưa 
người vào GHPGVNTN hoặc móc nối 
với vài nhân sự nhiều tham vọng, 
hoặc có tì vết, ñể chờ thời cơ lũng 
ñoạn, phá nát giáo hội này.  

Nhưng với sự kiên cường của nhị 
vị Hòa thượng lãnh ñạo GHPGVNTN, 
cộng sản biết là khó lòng thay ñổi 
hoặc dập tắt ý chí ñấu tranh của quý 
ngài, ñã quay sang phương cách bao 
vây chặt chẽ, khống chế mọi sinh 
hoạt và sự ñi lại của các ngài, chờ ñợi 
cơn vô thường ñến, với tuổi già sức 
yếu, bệnh hoạn, nhị vị Hòa thượng sẽ 
nằm xuống, khép lại trang sử của 
GHPGVNTN.  

Thế nhưng, bất ngờ vào năm 
2003, GHPGVNTN tổ chức Đại Hội Bất 
Thường tại Tu viện Nguyên Thiều ñể 
kiện toàn Hội ñồng Lưỡng viện, qua 
ñó ñã bổ sung một số nhân sự nòng 
cốt và tài ñức của các thế hệ kế thừa. 
Qua danh sách các tăng tài này, cộng 
sản bén nhạy nhìn ra tinh hoa và 
tiềm lực của GHPGVNTN vẫn tiếp tục 
phát tiết và bừng dậy sau khi nhị vị 
Hòa thượng lãnh ñạo nằm xuống, liền 
tìm cách thanh lọc, loại trừ họ. 
“Ngẫu nhiên” thay, Giáo Hội ban 
hành Giáo chỉ số 2 (ký ngày 
29.11.2005), xóa tên 6 vị lãnh ñạo 
cao cấp trong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa 
Đạo là TT. Thích Tuệ Sỹ (Phó Viện 
trưởng), TT. Thích Đức Thắng (Tổng 
Thư Ký), TT. Thích Quảng Hạnh 
(Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng Sự), 
TT. Thích Thái Hòa (Tổng vụ trưởng 
Tổng vụ Hoằng Pháp), TT. Thích 
Phước Viên (Tổng vụ trưởng Tổng vụ 
Giáo Dục), TT. Thích Thanh Huyền 
(Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh 
Niên); một vị Tổng vụ trưởng khác ñã 
từ chức khi thấy các vị trên bị loại 
trừ, ñó là TT. Thích Phước An (Tổng 
vụ trưởng Tổng vụ Văn Hóa). Chưa 
ñầy hai năm phục vụ, 7 vị lãnh ñạo 
tài ñức này ñã bị loại trừ, ñể lại một 
lỗ hổng lớn trong lòng Tăng Ni và cư 
sĩ trong nước lẫn hải ngoại. 
GHPGVNTN như con bệnh mới vừa 
gượng dậy thì lại quị ngã vì cơn sốt 
nội tạng. Nhân sự GHPGVNTN trong 
nước sau Giáo chỉ số 2, ngoại trừ HT. 
Thích Huyền Quang và HT. Thích 
Quảng Độ ra, còn lại ñều là những vị 
hạng trung. Cộng sản không lo ngại 
thành phần nhân sự của GHPGVNTN 
trong nước nữa, vì nhị vị Hòa thượng 
lãnh ñạo thì bệnh hoạn, già yếu, còn 
những vị trẻ hơn thì vô năng vô ñức. 
Họ chỉ cần nhẫn nại chờ ñợi Văn 
Phòng I Viện Hóa Đạo tự diệt. 

Nhưng chính vì Giáo chỉ số 2 loại 
trừ nhân sự nòng cốt của Ban Chỉ 
Đạo Viện Hóa Đạo trong nước, ñã 
khiến cho ña số Tăng Ni và cư sĩ 
thuộc GHPGVNTN hải ngoại cảnh giác 
cao ñộ về sự tiếp tay của một vài cá 
nhân trong nội bộ Giáo Hội cho âm 
mưu phá hoại của cộng sản. Các vị 
này ñã bắt ñầu lên tiếng, ñầu tiên 
bằng Thỉnh Nguyện Thư của 
GHPGVNTN Hải Ngoại tại Canada ký 
ngày 01.01.2006, ñệ trình HT. Thích 
Quảng Độ, tiếp theo là những bài viết 
từ nhiều Tăng Ni và cư sĩ khác ở 
nhiều quốc gia và châu lục, ñặt vấn 
ñề phi pháp, phi lý và phi dân chủ 
của Giáo chỉ ban hành từ lãnh ñạo tối 

cao của Giáo Hội. 
Qua phản ứng mạnh mẽ từ Tăng Ni 

và cư sĩ hải ngoại, cộng sản biết rằng 
nếu chờ ñợi GHPGVNTN trong nước tự 
diệt thì Giáo Hội này vẫn còn vững 
mạnh tại hải ngoại, không thể nào 
hoàn toàn triệt tiêu ñược. Cộng sản liền 
xoay qua ñối phó với các GHPGVNTN 
hải ngoại, tìm cách giải tán hoặc vô 
hiệu hóa các Giáo Hội hiện hữu. “Trùng 
hợp” thay, Giáo Hội ban hành Giáo chỉ 
số 9, và Thông bạch Hướng dẫn Thi 
hành Giáo chỉ số 9, ký ngày 08.9.2007 
ra lệnh giải tán toàn bộ các GHPGVNTN 
tại hải ngoại! 

Điều mà cộng sản không thể ngờ 
tới là Giáo chỉ số 9 và Thông Bạch 
Hướng Dẫn này ñã không ñược Tăng Ni 
và cư sĩ hải ngoại nhất dạ khâm tuân 
hoặc nhẫn nhục ñón nhận. Cộng sản 
vọng tưởng rằng Giáo chỉ của 
GHPGVNTN giống như một chiếu chỉ 
của vua chúa thời ñại quân chủ, một 
khi ban hành thì toàn dân phải cúi ñầu 
chịu mệnh; hay như mật lệnh của Tổng 
bí thư Đảng, tất cả ñảng viên phải răm 
rắp nghe theo! Họ lầm! Trong Phật giáo 
hay trong tổ chức Giáo Hội, từ ngàn 
xưa, chưa từng có vấn ñề trung ương 
tập quyền như vậy. Một tập thể Giáo 
Hội còn “không ñặt sự tồn tại nơi 
nguyên vị cá biệt” của nó thì làm gì có 
một cá nhân, hai cá nhân có thể nhân 
danh lãnh ñạo tối cao mà ban hành 
những ñiều luật hay văn kiện trái Hiến 
chương, phạm Nội qui, phi pháp, phi 
dân chủ! 104 thành viên Tăng Ni và cư 
sĩ thuộc bốn GHPGVNTN tại Âu châu, 
Úc châu, Hoa Kỳ và Canada vào ngày 
09.9.2008 ñã cùng ký tên vào bản 
Tuyên Bố Chung ñể khẳng ñịnh sự tồn 
tại ñộc lập của họ trên danh nghĩa và 
lập trường nhất quán của GHPGVNTN. 
Cũng qua Tuyên Bố Chung, các 
GHPGVNTN hải ngoại cho thấy sự ñoàn 
kết hòa hợp của họ khi ñạo pháp lâm 
nguy. Chính sự kiện này ñã làm cho 
cộng sản chưng hửng, nhưng vẫn 
quyết tâm giải tán, triệt hạ các Giáo 
Hội hải ngoại. Lại “trùng hợp” thay, 
tiếp ñó, ñã có Thông bạch 31 của Viện 
Hóa Đạo, không công nhận bốn 
GHPGVNTN hải ngoại, và cũng từ ñó, 
xuất hiện từ ngữ “tiếm danh” trên các 
diễn ñàn chính trị phá hoại Phật giáo. 
Đây là kế sách ly gián, chia rẽ mà 
cộng sản từng dùng ñể phá hoại các tổ 
chức ngoài ñảng, dù là tổ chức chính trị 
hay tôn giáo. Họ ñã và ñang dùng kế 
sách này ñể phân hóa hàng ngũ Phật 
giáo hải ngoại qua một vài tổ chức 
ngoại vi, lấy danh nghĩa bảo vệ hoặc 
chấn hưng Phật giáo, kỳ thực là gây 
chia rẽ, nghi kỵ và xáo trộn trong sinh 
hoạt Phật giáo. 

3. Cộng sản sợ gì nơi GHPGVNTN? 
Trong nước, Văn Phòng I Viện Hóa 
Đạo: lãnh ñạo tài ñức, uy tín, xứng 
danh nhất như Đại lão Hòa thượng 
Thích Huyền Quang thì ñã viên tịch; 
kiên cường, dũng mãnh và nổi tiếng 
một thời như HT. Thích Quảng Độ thì 
cũng ñã sụp ñổ trong lòng Tăng Ni phật
-tử khắp nơi; những tinh hoa như TT. 
Thích Tuệ Sỹ, Thích Quảng Hạnh, Thích 
Phước An, Thích Đức Thắng v.v... thì 
ñã bị loại trừ; các vị còn lại trong Viện 
Hóa Đạo chỉ là những vị hữu dõng vô 
mưu, không có khả năng ñiều hành 
Giáo Hội mà chỉ biết tuân hành theo 
lệnh trên hoặc lệnh từ phương xa hải 
ngoại. Ngoài nước, Văn Phòng II VHĐ: 
cá nhân kiệt xuất không có, chỉ có vài 

vị có tài mà không tâm, vài vị có tâm 
mà bất tài. Nhìn vào nội tình 
GHPGVNTN từ trong nước ra hải ngoại 
như vậy, cộng sản không còn gì ñể lo 
sợ. Họ chỉ sợ sự ñoàn kết hòa hợp 
của bốn GHPGVNTN hải ngoại. Đây là lý 
do có sự liên tục ñánh phá, bôi nhọ, mạ 
lỵ, chụp mũ cộng sản cho những người 
tài ñức, phỉ báng từng cá nhân hoặc tập 
thể Tăng Ni suốt những năm qua. Tăng 
Ni Việt Nam Hải Ngoại với Ngày Về 
Nguồn - Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư cũng bị 
vạ lây trong chiều hướng phá hoại, chia 
rẽ này.  

 
Điểm qua hai ñiều LÝ và SỰ về vấn 

ñề Phá hoại Phật giáo ở trên không có 
nghĩa là kết luận hay xác ñịnh Giáo chỉ 
số 2, Giáo chỉ số 9, Thông Bạch Hướng 
dẫn Thi hành Giáo chỉ số 9, Thông bạch 
31 (về sự tiếm danh)... do cộng sản 
chính thức ñưa ra. Nhưng cứ xét theo 
mục tiêu và kế sách triệt hạ Phật giáo 
của cộng sản mà nói, ai cũng thấy các 
văn kiện hành chánh của Văn Phòng I 
và Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, cũng 
như các bài viết ly gián, nhục mạ Tăng 
Ni trên các diễn ñàn chính trị từ những 
năm gần ñây, ñều trùng hợp với 
những gì cộng sản muốn làm mà không 
làm ñược. 

Cộng sản muốn loại trừ các tinh hoa 
Phật giáo chuẩn bị kế thừa sự nghiệp 
của HT. Thích Huyền Quang và HT. 
Thích Quảng Độ thì Giáo Hội cung ứng 
Giáo chỉ số 2 (ngày 29.11.2005). 

Cộng sản muốn giải tán các 
GHPGVNTN hải ngoại vì các giáo hội này 
ñang ngồi lại, ñoàn kết với nhau, thì 
Giáo Hội cung ứng Giáo chỉ số 9 (ngày 
08.9.2007). 

Cộng sản muốn GHPGVNTN tập 
trung quyền hạn vào tay một người ñể 
người này mất thì mất hết, thì Giáo Hội 
cung ứng ngay Giáo chỉ số 9, hủy bỏ 
Quyết Định số 27 là công nhận các 
GHPGVNTN hải ngoại như những giáo 
hội mang tầm vóc quốc gia. 

Cộng sản muốn quần chúng phật-tử 
thất vọng, ghét bỏ hoặc tẩy chay tất cả 
Tăng Ni ngoài nước ñể làm suy yếu Phật 
giáo, thì Giáo Hội (thông qua Phòng 
Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế do ông Võ 
Văn Ái làm giám ñốc) cho phổ biến 
những bài viết vô lễ, xách mé, hủy nhục 
cả Tăng ñoàn Việt Nam hải ngoại. 

Vậy thì do ai, từ ñâu mà có những 
cung ứng lạ lùng, bất công cho Phật 
giáo, lợi ích cho cộng sản như thế? Xin 
hãy dành thời gian, mở cái trí mà suy 
ngẫm. 
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Hiếu Hạnh trong Bất Hạnh 
 
(Thương nghĩ về những người con bất-hạnh) 
 
 
Tháng Bảy về con chắp tay nhìn Phật 
Nghe mưa ngâu sùi sụt suốt canh trường 
Bao năm rồi con lạc mất tình thương 
Gửi nỗi nhớ nơi cùng trời cuối đất 
 
Tháng Bảy về mộng sầu con chất ngất 
Giữa biển đời mãi xuôi ngược loanh quanh 
Biết tìm đâu hình bóng đấng sinh thành 
Để đền đáp ân sâu cùng nghĩa nặng 
 
Tháng Bảy về niềm vui đâu xa vắng 
Lòng xót xa mơ một mối thâm tình 
Nén nỗi đau con làm kẻ lặng thinh 
Xuôi kiếp sống qua từng ngày cô quạnh 
 
Con bất hiếu hay đời con bất hạnh? 
Sắc thân này giờ phó thác tri âm 
Tiếng kinh cầu hôm sớm vẫn chuyên tâm 
Màu hoa thắm nâng niu trên ngực áo 
 
Bao năm qua gượng cười với nỗi đau 
Để đổi lấy chuỗi ngày dài bình lặng 
Con đâu hay ở nơi nào xa lắm 
Phụ mẫu đêm ngày mong ngóng con thơ 
 
Đã bao lần con khóc ngất trong mơ 
Loài hoa trắng mang hương từ cõi lạ 
Chắp hai tay con cúi lạy Di-đà 
Cầu cha mẹ yên vui nơi cõi vắng 
  
Cõi thực này cha mẹ có bình an? 
Có đặt trọn niềm tin nơi Tam Bảo 
Xin rộng mở vòng tay chờ con thảo 
Để mai đây con biết hướng tìm về... 
 
Kiếp này xin nhận Phật làm Cha Mẹ 
Xem Tăng thân là quyến thuộc họ hàng 
Ngày qua ngày thành kính một nén nhang 
Thầm ước nguyện vãng sanh an lạc quốc 
 
Nếu một ngày ước mơ thành sự thật 
Ở phương Tây con mong cuộc tao phùng 
Độ muôn loài thóat khỏi cảnh sắc-không 
Tận đau khổ cùng liễu sanh thoát tử. 
 
Mùa Vu Lan năm 2010 

 

MỸ HUYỀN 

 
 

PHẬT PHÁP VÀ TUỔI TRẺ 

 

BƯỚC ĐẦU LÀM QUEN VỚI THIỀN 
 

Tâm Minh Vương Thúy Nga 

Kính thưa quí vị và các bạn,  
Ðối với các bạn trẻ, ñạo Phật rất hấp dẫn vì tính 

cách khoa học và khai phóng của nó; không giáo 
ñiều, thần bí và “ñộc tài” như ở vài tôn giáo khác. 
Tuổi trẻ luôn tìm hiểu Phật pháp bằng cách tham 
gia vào những sinh hoạt tu học, cũng như tham dự 
những khóa tu do các vị Thiền sư hướng dẫn. Tuy 
nhiên, mấy chữ “tu Thiền”, “tu Tịnh ñộ”, “Tu Mật 
tông”… ñối với họ vẫn còn mới mẻ và cao siêu quá, 
cho nên những người Huynh trưởng có bổn phận 
giải ñáp những câu hỏi rất cần thiết nhưng ñôi khi 
hơi ngây ngô của các em - cũng là huynh tưởng 
nhưng huynh trưởng trẻ, chưa thông hiểu những 
ngôn ngữ Thiền, Tịnh, Mật, v.v…  

Hôm nay chúng tôi xin mời quí vị và các bạn 
cùng chúng tôi tham dự một buổi hội thoại bỏ túi 
giữa anh chị em Huynh trưởng GÐPT, tạm gọi tên là 
A, B, C (A là H.Tr lớn, thông hiểu danh từ Phật 
pháp hơn hai em B và C). 

 
B: Thưa Anh, kỳ vừa rồi, em nghe mấy bác nói 

“tôi tu Thiền” hay “tôi tu Tịnh Ðộ”… em không hiểu; 
vì anh chị dạy chúng em “tu là sửa”. Vậy thì các 
bác sửa Thiền và Tịnh Ðộ sao?  

C: Thiền và Tịnh Ðộ thật ra là gì? Tại sao phải 
sửa? Ai thì có thể sửa ñược?  

A: Thong thả ñã, anh trả lời B trước rồi mới ñến 
câu hỏi của C nha!  

B & C: Dạ, dạ! 
A: Ðúng vậy, Thiền và Tịnh Ðộ là hai cách tu, 

nói ñúng hơn là hai pháp môn trong rất nhiều pháp 
môn tu của Phật giáo; nói nôm na là hai cánh cửa 
trong rất nhiều cánh cửa ñể vào Ðạo, vào Phật 
pháp. Như vậy, các bác ñã nói “tắt”, ñáng lẽ ra phải 
nói: “tôi tu theo pháp môn Thiền”, hay “tôi tu theo 
pháp môn Tịnh ñộ”. B, em hãy nói cho C biết Thiền 
là gì?  

B: Thiền là thiền ñịnh (Meditation, Concentra-
tion - Zen) là tập trung tư tưởng, chú tâm về một 
ñề mục nào ñó, một việc gì ñó. Ví dụ em tập trung 
tư tưởng vào việc ñếm hơi thở hay vào việc quan 
sát tượng ñức Phật Thích Ca (hay ñức Phật A-di-ñà, 
ñức Quán Thế Âm, v.v...). Còn Tu là gì? Bạn (C) 
hãy nói ñi!  

C: Tu là sửa, sửa những thói hư, tính xấu như 
tính tham lam, tính hay giận dữ, hay nổi nóng… 
Những tính xấu ñó làm cho chúng ta trở nên khổ 
sở, bất an, phiền não; và ñó là những hạt giống 
xấu ñã ñược huân tập từ muôn ngàn kiếp trước rồi. 
Bây giờ chúng ta tu là ñể loại trừ những hạt giống 
xấu ñó và gieo vào tâm ta những hạt giống của sự 
vui vẻ, hiền hòa, bình tĩnh, từ bi…  

A: Như vậy là các em nắm ñược vấn ñề chính 
yếu. Tu là sửa những thói hư tật xấu, và tu Thiền 
hay tu Tịnh ñộ là sửa theo cách dạy, theo phương 
pháp của Thiền tông hay của Tịnh Ðộ tông. 

B: Em nghe anh nói tu có nghĩa là “sửa” và 
cũng có nghĩa là “chuyển hóa” phải không? Xin anh 
cho chúng em ví dụ ñể hiểu rõ hơn. 

A: Như chúng ta ñã biết, phiền não hay giận dữ 
không phải ở luôn trong tâm chúng ta. Chúng chỉ là 
“những ñám mây ñen” hay “những cơn mưa giông” 
kéo ngang qua “bầu trời Tâm yên tĩnh”. Như vậy, 
khi ta biết dùng trí tuệ ñể xua tan phiền não hay 
dẹp cơn giận dữ thì cũng như mặt trời hiện ra sau 
cơn mưa hay xua tan mây ñen vậy. Lúc ñó, giận dữ 
hay phiền não ñã ñược chuyển hóa thành bình yên 
và an lạc. Tuy nhiên hết nắng lại mưa ñấy! Không 
phải phiền não không trở lại ñâu! Vì vậy mà chúng 
ta phải tu hoài! 

C: Anh có nói rằng mục ñích của sự tu hành là 
sửa những thói hư, tánh xấu (gọi chung là phiền 

não) còn tụng kinh, ngồi thiền,… ñều là phương 
tiện; có phải vậy không?   

A: Ðúng vậy! Anh xin nói thêm về Thiền. Thiền 
hay “thiền na” tiếng Sanskrit là dhyãna còn tiếng 
Pali là jhãna, tiếng Trung Hoa là tĩnh lự, tiếng Anh 
như các em ñã biết là meditation, tiếng Nhật là zen-
na hay zen. Thiền là gồm những phương pháp tu 
tập khác nhau nhưng với mục ñích chung là ñạt 
ñược kinh nghiệm của sự tỉnh giác, giác ngộ, chứng 
ngộ, giải thoát, v.v...  

Thiền gồm có hai: Thiền chỉ và Thiền quán. “Chỉ” 
là dừng lại, giữ tâm thức an tịnh, không tán loạn, 
ñình chỉ mọi ý nghĩ lăng xăng. “Quán” là xét, soi rọi 
kỹ về một vấn ñề gì, tìm cách “thấy” rõ hơn… ví dụ 
quán về thân tứ ñại, về khổ, về vô thường, v.v...  

 
Ðó là những ñịnh nghĩa và ý niệm tổng quát về 

Thiền ở trình ñộ của anh chị em chúng ta; bây giờ 
chúng ta hãy nói về thực tập Thiền trong ñời sống 
mà GÐPT chúng ta ñã và ñang áp dụng ñi! 

C: Dạ, em xin anh nói thêm cho chúng em về 
mục ñích và phương tiện như câu hỏi trên của em 
mà anh mới trả lời một nửa! 

A: Phải rồi, xin lỗi em! Mục ñích tu là sửa những 
thói quen xấu, sai lầm, chữa những “bệnh” tham 
lam, ganh tị, ñộc ác,… những bệnh làm cho tâm 
mình dao ñộng, ñiên ñảo, bất an… trả lại cho tâm 
những giây phút tĩnh lặng, trong sáng. Thế nhưng 
nhiều người nhầm lẫn giữa phương tiện và mục 
ñích. Họ chỉ lo ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, 
v.v… mà quên kiểm chứng xem tính xấu của mình 
có bớt không? Tính tốt có tăng thêm không? Những 
thói quen xấu ác có hoạt ñộng mạnh không? 

B: Sao vậy hở anh? Em tưởng hễ mình siêng 
năng ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật thì nhất ñịnh 
phải tiến bộ chứ!  

A: Em nói cũng ñúng nhưng ñúng một phần thôi, 
không phải “nhất ñịnh” như em nói ñâu, bởi vì có 
người tụng kinh, trì chú, v.v… mà trong bụng lại có 
ý hại người hay ngồi thiền ñể giữ tâm ñược ñịnh 
trước tiếng rên la của ñồng loại!  

B: Thật vậy sao anh? Cái gì mà lạ vậy? Như vậy 
sao gọi là tu ñược?  

C: Cái này em có biết vì ñã ñọc trong sách ñó! 
Như trong truyện dịch từ một cuốn sách của Nhật - 
“Shogun” - có ông tướng gì ñó, tra tấn tù binh của 
ổng bằng cách ñun người ấy trong một thùng nước 
sôi; nạn nhân rên la thảm thiết, những người dân ở 
gần ñó phải dọn ñi hết mà ông ta cứ “ngồi thiền” ñể 
“ñịnh tâm” và “an nhiên tự tại” ăn uống, tẩm bổ, 
hưởng thụ cuộc sống sung túc của mình. 

B: Thật là kinh khủng quá! Tu cái gì kỳ vậy?  
A: Ðó không phải là tu mà họ chỉ lợi dụng 

phương pháp ñịnh tâm của Thiền ñể dùng vào mục 
tiêu riêng của họ mà thôi! Còn có một chuyện nữa 
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những khóa tu học, v.v... Nhưng dù 
bất cứ dưới hình thức nào cũng không 
xa rời mục ñích giữ gìn chánh niệm và 
cần nhất là áp dụng Thiền trong ñời 
sống, luôn nhìn lại mình từng giờ, 
từng phút chứ không phải chỉ trong 
thời gian 5 phút, 15 phút hay 1 giờ… 
của thời khóa tu tập hằng ngày mà 
thôi ñâu! 

B: Thưa anh, còn những ñiều 
chúng ta học trong bài Lục ñộ Ba-la-
mật thì sao? Chúng ta mới áp dụng 
“sổ tức quán” và “niệm Phật quán” 
trong thiền ñịnh thôi, phải không? 

A: Phải, chúng ta chỉ mới bước ñầu 
làm quen với Thiền mà thôi. Nói ñúng 
hơn, chúng ta chỉ áp dụng phép ñếm 
hơi thở ñể giữ tâm tĩnh lặng, ñể tập 
dừng lại các tư tưởng lăng xăng… Tâm 
có lặng thì mình mới có dịp soi rọi lại 
mình, ñể “thấy” ñược những tư tưởng 
khởi lên như thế nào, tồn tại và lặn 
xuống như thế nào, v.v... Ðó là một 
trong những cách ñể chuyển hóa tâm 
giận dữ, tâm ñố kỵ… Còn về pháp 
quán thì chúng ta chỉ mới tập “quán 
vô thường” bằng cách trầm tư suy 
gẫm về vô thường trong ñời sống, 
trong trời ñất, trong lịch sử nhân loại, 
và trong chính tâm ta. 

Câu chuyện cũng ñã dài rồi. Hôm 
nay chúng ta tạm dừng ñây nha! 

C: Cảm ơn anh ñã giải thích cho 
chúng em rất nhiều về chữ “tu” nhất 
là những ñiều lý thú về tu Thiền. 

B: Lần sau anh sẽ nói thêm và kể 
cho chúng em nhiều mẫu chuyện ý 
nghĩa về Thiền nữa chứ? 

A: Được! Tạm biệt các em!  
B & C: Tạm biệt! Tạm biệt! 

                                                                          

làm các em ngạc nhiên hơn. Đó là 
chuyện trước khi sư Từ Ðạo Hạnh xuất 
gia; ông ta luyện chú Đại Bi ñể có phép 
rồi trở về giết pháp sư Ðại Ðiên ñể trả 
thù cho cha.  

C: Em cũng có ñọc qua chuyện ñó 
trong cuốn Thiền Sư Việt Nam của Thầy 
Thanh Từ, phải không anh? Rõ ràng 
phương tiện là trì chú nhưng mục ñích 
lại là giết người thì ñâu có phải là tu 
theo Phật anh hở?  

A: Đúng vậy ñó, các em! Những 
người như vậy là tu theo Ma chứ không 
phải tu theo Phật rồi! Các em có nghe 
nói “Phật cao một thước, Ma cao một 
trượng” không? Ý nói về phương tiện 
thì Ma không thua Phật ñâu, nó chỉ 
thua Phật ở mục ñích, cứu cánh của sự 
tu hành mà thôi, còn tâm Ma và tâm 
Phật trong chúng ta thì chỉ cách nhau 
trong gang tấc. Riêng về thiền sư Từ 
Ðạo Hạnh; sau khi trả thù cha, ông ta 
ñã ăn năn và bỏ tất cả ñể thật sự tu 
hành và sau này ñã trở nên một thiền 
sư Việt Nam nổi tiếng vào thế kỷ thứ 
12 ñó các em ạ. 

B: Như vậy người ta gọi là “bỏ ñồ 
ñao xuống là thành Phật” ñó phải 
không anh?  

C: Không phải vậy, ông này ñâu có 
phải là chuyên môn giết nguời ñâu mà 
bạn nói như thế?  

A: C nói ñúng, trường hợp vị sư này 
là do một phút nông nổi, bất giác, bị 
lòng thù hận xâm chiếm, bị mối thù 
giết cha khống chế, bị quan niệm sai 
lầm cố chấp và hẹp hòi về chữ Hiếu 
thúc ñẩy nên mới dấn thân vào sự trả 
thù và tư tưởng trả thù ñã che mờ 
lương tri, không còn nhớ lời Phật dạy 
“lấy oán báo oán, oán không bao giờ 
dứt” và cũng không còn nhớ bài học 
của ngài Ngộ Ðạt trong kinh Thủy Sám 
nữa!  

B: Anh nói “bất giác” có phải là trái 
nghĩa với tỉnh giác không?  

A: Phải ñó, trong một phút bất giác, 
ta có thể nói hay làm những ñiều tệ hại 
không thể tưởng tượng ñược, có thể 
khiến ta phải hối hận, ñau khổ… về sau 
này. Vì vậy, Thiền áp dụng trong cuộc 
sống của GÐPT chúng ta là nhằm cho 
các em tập tỉnh thức (mindful), ý thức 
rõ ràng mình ñang làm gì, ñang nói gì, 
ñang nghĩ gì; biết ñược những ý nghĩ, 
lời nói ấy, việc làm ấy không gây ñau 
khổ cho mình và cho người khác, mà 
nếu tích cực hơn thì còn ñem lại an vui 
hạnh phúc cho mình và người chung 
quanh nữa. 

C: Em biết rồi, ñó là “sáng cho 
người thêm niềm vui, chiều giúp người 
bớt khổ” phải không anh?  

B: Em cũng biết rồi, như các anh 
chị dạy chúng em phải học thuộc các 
thi kệ và khi thấy cái gì, làm cái gì… 

ñều nghĩ ñến người khác và nguyện 
cho mọi người ñược an lạc có phải 
không?  

C: Ví dụ như khi ñi ra ñường thấy 
ñường sạch sẽ ta liền nhớ bài kệ: 

Thấy ñường sạch sẽ  
Nguyện rằng chúng sanh  
Thường hành ñại bi 
Tâm luôn tươi mát.  
 
Còn thấy ñường bụi bặm thì ñừng 

có phàn nàn, “ñường gì mà dõm vậy!” 
mà phải nhớ ñến bài kệ này nha!  

Gặp ñường ñầy bụi,  
Nguyện rằng chúng sanh  
Rời xa bụi bặm 
Giữ lòng thanh tịnh.  
Hễ gặp ñám ñông hãy nghĩ ñến bài 

kệ:  
Khi thấy ñám ñông  
Nguyện rằng chúng sanh  
Nói lý thậm thâm  
Hòa hợp tất cả.  
Và bản thân mình thì áp dụng bài 

kệ này ñể khi hội họp thì nói lý lẽ ñể 
xây dựng, không nổi nóng, không cố 
chấp… ñó là những phương pháp ñể 
mình thực tập về sự tỉnh thức phải 
không anh?  

A: Đúng vậy! Các em rất giỏi, ñã 
thuộc nằm lòng những bài kệ ñể 
“phòng hộ” tâm như lời dạy của chư Tổ 
về Thiền: 

Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần  
Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. 
B: Tại sao phải “phòng hộ” tâm hở 

anh? Khi tiếp xúc với cảnh, tâm bị nguy 
hiểm chăng? 

A: Phải ñó! Ví dụ như khi mắt thấy 
của cải, vàng bạc, v.v... thì tâm sinh 
ham muốn, ý muốn ăn cắp khởi lên, 
người ăn trộm sẽ tìm cách ñể cướp của, 
kể cả giết người… rồi sau ñó anh ta có 
thể bị tù tội, xử tử, v.v... các em thấy 
có phải không những tâm gặp nguy 
hiểm và thân cũng gặp nguy hiểm nữa 
hay không? 

Có người nói rằng nếu ñối cảnh mà 
không sinh tâm thì không cần phải học 
Thiền nữa. 

C: Như vậy, Thiền dạy cho ta làm 
những gì từ thấp lên cao hở anh? 

B: Bạn hỏi gì mà nhiều vậy? Bộ bạn 
muốn thành Phật liền sao? 

A: Câu hỏi của C ñúng thật là nhiều 
ñó, nhưng anh sẽ trả lời một phần theo 
hiểu biết của anh và chương trình học 
của GÐPT chúng ta thôi nha! 

Trước khi tu tập Thiền, chúng ta 
ñều ñược dạy phải hội ñủ ba ñiều kiện: 
phát Bồ ñề tâm, xa lìa tham sân chấp 
ngã và hiểu rõ tánh Không; nếu thiếu 
một trong ba yếu tố ñó thì dù luyện 
thần thông cao ñến ñâu cũng chỉ là 
hành Ma ñạo mà thôi!!! 

C: Chúng em ñã học về phát Bồ-ñề 
tâm, tham sân chấp ngã rồi, còn tánh 
Không có phải là thực tánh duyên khởi 
của các Pháp không anh? 

B: Nghĩa là mọi sự vật hiện tượng 
trong vũ trụ này, ở thế giới ta-bà này 
ñều không có thực tánh và không có 
cái gì ñộc lập tồn tại? “Cái này có vì cái 
kia có, cái này sinh vì cái kia sinh, cái 
này diệt vì cái kia diệt...” phải không?  

A: Đúng vậy, và chúng ta phải 
thường quán sát ñể thấy như thế. Như 
vậy thì trong khi tu thiền, hay bất cứ tu 
theo pháp môn nào, tâm ta cũng không 
có mong cầu, mà chỉ thực hành theo lời 
dạy của Kinh, của Thầy mà tu tâm sửa 
tính; vì ñã biết duyên khởi, ñã tin nhân 
quả, nghiệp báo… thì không còn gì ñể 

mong cầu hay van xin ai cả; chính 
mình là người sẽ ban ân hay giáng họa 
cho mình, tùy vào những hành vi của 
mình qua ba ngỏ thân, miệng, ý là 
thiện hay bất thiện mà thôi. 

C: Như vậy, xin Anh tóm tắt lại cho 
chúng em GÐPT chúng ta tu Thiền như 
thế nào? 

B: Em ñâu thấy chương trình có tu 
thiền ñâu anh? 

A: Tuy không ghi rõ là tu Thiền 
nhưng những bài về “Chánh niệm và 
Tỉnh thức”, “Ăn cơm trong chánh 
niệm”, “Hạnh lắng nghe”, “Nghệ thuật 
nghe Pháp thoại” hay 5, 10 phút ngồi 
tĩnh tâm trước hay sau buổi lễ Phật 
hằng tuần, hay những bài thi kệ, v.v… 
tất cả ñều nằm trong nội dung của 
giáo dục Thiền ñấy các em ạ! 

C: Xin anh trở lại câu hỏi của em! 
A: Về lý thuyết, chúng ta học cho 

biết về các phương pháp Thiền, về 
thực hành chúng ta chú trọng hai 
phần: Sám hối (tu tâm dưỡng tánh) và 
tập ngồi thiền (tại Chùa cũng như ở 
nhà hay ở những khóa tu học). Ðó là lý 
do tại sao dù ở ngành nào, bậc nào 
chúng ta cũng ñều tụng bài sám hối 
ñầu tiên hết trong các buổi lễ Phật. 
Tụng và thực hành sám hối chân thật 
về các căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, v.v...), 
chúng ta phải soi rọi lại mình, từ cái 
thấy, cái nghe, v.v… Ví dụ: Mắt thấy 
sắc (vật chất: cái hoa, của cải, con 
người, v.v…) có sinh tâm tham lam 
muốn chiếm hữu không? Tai nghe lời 
khen tiếng chê có sinh tâm ngã mạn 
hay giận dữ, ganh ghét không? v.v... 
Nếu thấy mình có lỗi thì phải biết sửa 
lỗi. 

Về thực hành Thiền thì tùy theo 
trình ñộ, ngồi thiền, tĩnh tâm, tham dự 

 
 

Ngồi thiền 
 
rụng vào cõi thở bám rêu 
nắng vừa tắt ngọn trên triều dương xanh 
cõi xa loáng thoáng lá cành 
nẩy sương trù mật đầu ghành huyễn hư 
hai bàn tay chắp mộng Từ 
diệu âm rơi thịch xuống phù du ca 
ngoằn ngoèo nẻo mộng sa đà 
thoắt rung trận gió về qua biên thùy. 

 
Hoài niệm 
 
chiều đi qua cửa âm thầm 
từng cơn gió vội tiếng trầm sóng xa 
cách nhau một đại dương lòa 
nơi em mây xám đã nhòa trời tây 
rót hoài chén rượu nơi này 
kể từ ly biệt còn cay mỗi chiều. 
 
 
 

PHÙ DU 
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VÀI HÌNH ẢNH NGÀY VỀ NGUỒN IV 
TẠI TU VIỆN VIÊN ĐỨC, ĐỨC QUỐC 

17, 18 & 19.9.2010 

Lễ Cung an Chức sự tối 16.9.2010 

Lễ Khai Mạc sáng 17.9.2010 

Lễ Khai Mạc sáng 17.9.2010 

Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ IV, trưa 19.9.2010 

ĐĐ. Thích Hạnh Giới và ĐĐ. Thích Pháp 
Quang, nhị vị MC của Ngày Về Nguồn IV 

Chụp hình lưu niệm, Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư—Ngày Về Nguồn lần thứ IV tại 
Tu viện Viên Đức, Đức quốc, trưa ngày 19.9.2010 
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ 
The Vietnamese American United Buddhist Congregation 

CHÙA BÁT NHÃ 
803 S. Sullivan Street, Santa Ana, CA 92704 

Tel. (714) 571-0473 - (714) 548-4148  Fax (714) 568-1009 
 

THƯ MỜI 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 
Kính Bạch Chư Tôn Đức và Kính Thưa Quí vị: 
Chiêm Bái Phật Ngọc là một nhân duyên thù thắng cho toàn thể chúng sanh nói 
chung và Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Orange County nói riêng. 
 

Chùa Bát Nhã sẽ long trọng tổ chức Lễ Khai Mạc Chiêm Bái Phật Ngọc vào lúc 9 giờ 
30 sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 10 năm 2010 tại khuôn viên Chùa số 803 S. Sulli-
van Street, Santa Ana, CA 92704.  Sau Lễ Khai Mạc là Chương Trình Triển Lãm và 
Chiêm Bái Phật Ngọc từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2010 mỗi 
ngày từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm.  
 

Sự hiện diện của chư tôn đức và liệt quí vị trong Buổi Lễ Khai Mạc là một vinh dự 
to lớn cho Chùa Bát Nhã và Ban Tổ Chức. 

Trân Trọng Kính Mời 
Ngày 10 tháng 7 năm 2010 

Trưởng Ban Tổ Chức 
Hòa Thượng Thích Nguyên Trí 

 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
Chương Trình Lễ Khai Mạc  

Opening Ceremony Program 
 

 
09:30am  
 1. Quan khách và Đồng hương Phật tử vân tập địa điểm hành lễ 
            (Special Guests and Laypersons arrived at the ceremonial site) 
 2. Lễ Tác Bạch cung nghinh chư tôn đức quang lâm lễ đài. (Reporting 
     Procedue to welcome the Sangha Members to the Ceremonial site) 
 3. Nghi thức khai mạc (Opening Ceremony); Quốc Ca Hoa Kỳ  
    (National Anthem of USA), Quốc Ca VNCH (Republic of Viet Nam National  
     Song), Phật Giáo Kỳ (International  Buddhist Flag with Viet Nam 
     Buddhist Song); Phút Nhập Từ Bi Quán (a Minute of Silence)   
 4. Giới thiệu Quan Khách và Chư Tôn Tôn Đức tham dự 
            (Introduction to the Special Guests and Shangha Members). 
 5. Diển Văn Khai Mạc (Opening Speech) 
 6. Lời Phát Biểu của Ông Ian Green (Foreword of Mr. Ian Green)  
 7. Lời Phát Biểu của giới chức chính quyền  
            (Remark Speeches from Special Guests). 
 8. Đạo từ của đại diện Chư Tôn Giáo Phẩm  
     (Dharma Instruction from the Representative of Sangha Members). 
 
11:00am 
 9. Cảm tạ (Appreciation Speech) 
 10. Nghi Thức cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc 
      (World Peace and Welfare praying). 
 11. Cung thỉnh chư Tôn Ðức Tăng Ni về trai đường dược thực 
             (Welcoming the Sangha Members to the Food Offering Hall). 
 12. Quý Ðồng hương, Phật tử tiếp tục chiêm bái Phật Ngọc 
      (Jade Buddha Exhibition and Worship). 

 

 

VÀI HÌNH ẢNH LỄ KHAI MẠC 
CUNG NGHINH PHẬT NGỌC 

TẠI HỘI TRƯỜNG HÒA BÌNH,  
SAN JOSE, CALIFORNIA, 18.9.2010 

DO NI SƯ THÍCH NỮ TIẾN LIÊN TỔ CHỨC 

Photo by Khánh Dung—Viên Thao TV 
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Cũng trong khoáng ñại II này, hội 
chúng ñã quyết ñịnh Ngày Về Nguồn 
lần thứ V năm 2011 sẽ ñược tồ chức tại 
chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp Quốc do 
Hòa Thượng Tánh Thiệt trụ trì và 
GHPGVNTN-Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan 
sẽ ñảm nhận Văn Phòng Điều Hợp 
GHPGVNTN Liên Châu trong nhiệm kỳ 
tới này. 

Hòa Thượng Như Điển kết thúc: 
“Như vậy, Tổ (linh vị, bình bát) vẫn ở 
Âu Châu (Pháp, Đức) chứ chưa vượt 
trùng dương ñể ñến Úc Châu hay Mỹ 
Châu”. 

Đúng như Đại Đức Pháp Quang 
(Đan Mạch) và Đại Đức Hạnh Giới (Đức 
Quốc) - hai vị MC (dẫn chương trình) 
rất chững chạc và tài tình ñã nói, như 
cổ thụ to lớn, tàng lá sum xuê tươi tốt 
là nhờ nhựa sống mãnh liệt thanh tịnh 
hoà hợp giúp cây tiếp tục tồn tại, bằng 
cách truyền dẫn các dưỡng tố toả khắp 
thân cây bao gồm nhánh lá gốc rễ. 
Nhựa sống ấy lại ñược nuôi dưỡng từ 
phẩm hạnh của những thành viên trong 
Tăng ñoàn học hỏi từ chư Phật, chư lịch 
ñại Tổ Sư như Vạn Hạnh Thiền sư, Minh 
Hải Thiền sư và Liễu Quán Thiền sư ñể 
giúp cho cổ thụ Tăng già thêm vững 
chắc. Đó cũng là ý nghĩa của hai buổi 
hội thảo (khoáng ñại 3 và 4) ñược tổ 
chức vào sáng và chiều thứ Bảy (ngày 
18 tháng 9) tại chánh ñiện của Tu viện 
Viên Đức.   

Trong buổi khoáng ñại 3, dưới sự 
chủ tọa của Hòa Thượng Thích Nguyên 
Trí, Hòa Thượng Thích Nguyên An, hai 
thuyết trình viên là Hòa Thượng Thích 
Tín Nghĩa, Hòa Thượng Thích Nguyên 
Siêu ñã trình bày về Tổ Sư Liễu Quán 
và hành trạng của Tăng già Việt 
Nam. 

Theo các diễn giả, vào ñầu thế kỷ 
17 cho ñến cuối thế kỷ 18, dòng Thiền 
Liễu Quán ñược khai sáng và truyền 
thừa tại giãi ñất Miền Trung Việt Nam, 
rồi sau ñó truyền bá sâu rộng khắp nơi 
cho ñến ngày nay. 

Tổ Liễu Quán họ Lê, pháp danh 
Thiệt Diệu theo học ñạo với Tổ Giác 
Phong và Hòa Thượng Minh Hoằng Tử 
Dung. HT, Tử Dung trao cho công án 
“vạn pháp quy nhất-nhất quy hà xứ”. 
Một hôm, nhân ñọc Truyền Đăng Lục 
tới câu “vật chỉ truyền tâm-nhân bất 
hội xứ”, Tổ bỗng nhiên giác ngộ và từ 
ñó truyền bá Thiền tông. Trước khi viên 
tịch, Tổ tự tay viết bài kệ ñể lại: “Thất 
thập niên dư thế giới trung, Không 
không sắc sắc diệc dung thông, Kim 
triêu nguyện mãn hoàn gia lý, hà tất 
bôn nan vấn tổ tông” và bài Kệ truyền 
Pháp như sau: “Thiệt tế ñại ñạo, Tánh 
hải thanh trừng, Tâm nguyên quảng 
nhuận, Đức bổn từ phong…” 

Là một tăng sĩ Phật giáo, tổ Liễu 
Quán ñóng một vai trò rất quan trọng 
trong ñời sống nhân sinh. Ngài như vị 
bác sĩ chuyên khoa ñiều trị những căn 
bệnh thuộc về tâm linh cho con người, 
như một sứ giả của Như Lai truyền bá 
chánh pháp giác ngộ, giải thoát và như 
người Thầy giáo chuyên ngành giáo dục 
ñể ổn ñịnh kỷ cương ñạo ñức xã hội.  

Hòa thượng Như Điển chia sẻ ngay 
tại Nhật bản cũng có chánh trị xen vào 
tôn giáo. Có phải các nhà chính trị 
trong quá khứ muốn kéo tôn giáo lại ñể 
ổn ñịnh chính trị? 

Hòa thượng Nguyên Siêu góp ý 
rằng thái tử Tất Đạt Đa ñã từ bỏ ngai 
vàng ñiện ngọc và trong lịch sử Phật 
Giáo Việt Nam cũng có những vị vua 

Cũng như ba lần trước (năm 
2007 tại Chùa Pháp Vân, Toronto, 
Canada; năm 2008 tại Chùa Bát Nhã, 
Santa Ana, California, Hoa Kỳ; năm 
2009 tại Tu viện An Lạc, Ventura, 
California, Hoa Kỳ), Ngày Về Nguồn 
lại ñược luân lưu và năm 2010 này 
ñược tổ chức ba ngày 17, 18 và 19 
tháng 9 tại Tu viện Viên Đức, Ra-
vensburg, Đức quốc.  

Ngôi làng nhỏ bé, trầm tĩnh, hiền 
hòa Ravensburg hôm nay bỗng nhiên 
bừng hẳn sức sống. Dọc hai bên 
ñường, lê xanh, táo hồng, tulip nhiều 
màu tung tăng vui ñùa dưới gió thu 
như tấu khúc khải hoàn chào ñón 120 
chư tôn ñức Tăng Ni và 500 Phật tử 
từ các nước lân cận và bản ñịa về 
thảo nguyên Ravensburg ñể tham dự 
“Ngày Về Nguồn - Hiệp Kỵ Lịch Đại 
Tổ Sư”. Thật là một thắng duyên hy 
hữu. 

Hòa thượng Thích Như Điển - 
Viện chủ Tu viện Viên Đức 
(Ravensburg) và Chùa Viên Giác 
(Hannover), Đức quốc, trong lời chào 
mừng và tuyên bố lý do ñã nói lên ý 
nghĩa của Ngày Về Nguồn như sau: 

"Thiết lễ Hiệp kỵ, tri niệm, báo 
ân chư Phật, chư Tổ và tạo nhân duy-
ên tụ hội của Tăng ñoàn ñể nối kết 
thân tình pháp lữ, trao ñổi các phật 
sự và kinh nghiệm tăng ñoàn thành 
ñạo nơi xứ người. 

 Tăng ñoàn như biển lớn thanh 
tịnh, như ruộng phước trang nghiêm, 
trên có thể nối bước chư Phật, chư Tổ 
trong sự nghiệp giải thoát giác ngộ, 
dưới có thể hoằng truyền Phật Pháp, 
phước lợi nhân thiên. Sự vân tập của 
chư tôn ñức thiền ñức Tăng Ni nơi 
ñạo tràng này chính là hình ảnh cao 
ñẹp, ngời sáng.” 

Đúng thế! Tăng ñoàn là một hình 
ảnh ñẹp của những ñệ tử thay thế 
Đức Thế Tôn nối truyền ngọn ñèn 
chánh pháp ở thế gian. Sự tồn tại của 
tăng ñoàn là sự tồn tại của chánh 

pháp. Sự gặp gỡ hòa hợp và phát triển 
của tăng ñoàn là mạch nước ngầm 
ngấm sâu vào lòng ñất ñể nuôi sống 
vạn vật cỏ cây. Đó cũng là ý nghĩa mà 
Hòa Thượng Như Huệ - Hội Chủ Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, 
ñã gởi gắm trong ñiện thư gởi ñến 
Tăng ñoàn; Hòa Thượng Tánh Thiệt, 
ñại diện Tăng sai, tuyên ñọc Bảy Pháp 
Bất Thối, và Hòa Thượng Thắng Hoan, 
cũng ñã nêu lên trong lễ khai mạc: 
“Các vị không cần tìm kiếm ở ñâu xa, 
chính ngay nơi Bảy Pháp Bất Thối này, 
quý vị có thể nhìn rõ con ñường và 
trách nhiệm của mình ñối với sự hưng 
thịnh của tăng ñoàn”. Hòa thượng Trí 
Chơn cũng ñồng một tâm hướng từ Mỹ 
quốc về ñại hội: “Vô cùng biết ơn Hòa 
Thuợng Phương trượng ñã có lòng 
chiếu cố ñến Lão bịnh Tỳ kheo này. 
Thư Cung Thỉnh của Hòa Thuợng ñã 
nói lên tấm lòng tôn kính và hòa hợp 
bản thể của Tăng già. Tinh thần hòa 
hợp và thanh tịnh chính là sức mạnh 
của Tăng già mà suốt dòng lịch sử 
Phật pháp gần 3000 năm qua ñến giờ 
Chánh pháp vẫn tồn tại và ngày càng 
quang hưng”.  

Đại lão Hòa Thượng Thích Tâm 
Châu - Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Trên Thế Giới cũng ñã gởi 
ñiện thư chia vui: “Tại nơi ñâu có ñại-
tăng câu hội, chung lo Phật sự và truy 
niệm công ơn các bậc Tiền bối, chúng 
tôi ñều hết sức vui mừng.” 

Theo lý duyên khởi Phật giáo, cá 
nhân và xã hội tương duyên thành một 
khối nhất thể. Cá nhân hoàn thiện thì 
xã hội sẽ ñược cải thiện một cách tự 
nhiên. Đây là sự ñóng góp tích cực 
nhất của Tăng ñoàn Phật giáo ñối với 
xã hội. Hòa hợp là sự chia sẻ hòa ñồng 
với mọi người. Tất cả tổ chức an cư, 
kiết hạ, bố tát, tu học hay Lễ Hiệp Kỵ - 
Ngày Về Nguồn ñều thể hiện tính hòa 
hợp trong tổ chức. Thanh tịnh là sự 
trong sạch thuần khiết của tâm hồn, 

ñưa ñến tuệ giác, giải thoát tối hậu. Như 
vị mặn của biển cả, cũng vậy, vị giải 
thoát sẽ thẩm thấu khắp thành viên Tăng 
già. Như vô số kho tàng ñược cất chứa 
trong biển, cũng vậy, giáo pháp vi diệu 
ñược tìm thấy trong Tăng già.  

Để hỗ trợ, xây ñắp và phát huy Tăng 
ñoàn hải ngoại hay con thuyền Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thông 
qua Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu (Úc 
Châu, Mỹ Châu [Hoa Kỳ và Canada] và 
Âu Châu) ngày càng vững mạnh trong 
hàng Tăng bảo, Ban Tổ Chức ñã sắp xếp 
có hai buổi khoáng ñại (thảo luận).  

Trong buổi khoáng ñại 1 vào chiều 
thứ Sáu ngày 17 tháng 9 (2:30g chiều 
ñến 6g tối), dưới sự chủ tọa của Hòa 
Thượng Thích Thắng Hoan, Hòa Thượng 
Thích Bảo Lạc, thuyết trình viên là Hòa 
Thượng Thích Minh Tâm - Trưởng Ban 
Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại, ñã 
trình bày về Tình hình Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất trong và ngoài nước 
hiện nay. Ngài nói rằng dù ai nói gì thì 
nói, nếu là con ñường chính nghĩa thì 
chúng ta cứ ñi. Mong rằng chư Tăng Ni 
rèn thêm ý chí nghị lực, niềm tin ñể con 
ñường chúng ta ñi ñược thuận duyên “Dù 
ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vững chắc 
như kiền ba chân”. Trong Báo Khánh 
Anh, Bagneux, ngày 12 tháng 9 năm 
2010, Hòa thượng Minh Tâm cũng nhấn 
mạnh rằng: “Sống trong một thế giới dân 
chủ, tự do, rất cần tiếng nói ñối nghịch 
ñể làm sáng tỏ vấn ñề, ñể cân bằng 
những khuynh hướng cực ñoan trong một 
xã hội dân chủ ña nguyên. Nhưng ñó là 
những ñối nghịch có tình có lý, biết tôn 
trọng có ta, có người, cốt yếu nhằm tìm 
ra một ñồng thuận ñể xây dựng một xã 
hội dân chủ hài hòa, bền vững.” 

Hòa Thượng Thông Hải cảm thán 
rằng: “Nhìn lại sự hy sinh của chư tôn 
Giáo Phẩm chúng con rất cảm ñộng và 
thán phục. Các ngài ñã không ngại tất cả 
những gì khó khăn gian nan ñể có một 
ngày họp mặt Về Nguồn lần thứ IV ñông 
ñủ như hôm nay”.   

Trong buổi khoáng ñại 2 vào tối thứ 
Sáu ngày 17 tháng 9 năm 2010 (7:30-
9:30g tối), dưới sự  chủ tọa của Hòa 
Thượng Thắng Hoan, Hòa Thượng Bảo 
Lạc, Hòa Thượng Như Điển, Hòa Thượng 
Nguyên Siêu, Thượng Tọa Bổn Đạt, thu-
yết trình viên là Hòa thượng Thích Minh 
Tâm ñã bàn thào về Nguyên do thành 
lập Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên 
Châu và chuẩn bị tổ chức Ngày Về 
Nguồn lần thứ V. Ngài nói rằng bốn 
Giáo hội ở ba châu lục: Mỹ Châu, Úc 
Châu, Âu Châu vốn ñã có. Giáo chỉ số 9 
muốn xóa bỏ nhưng không xóa bỏ ñuợc. 
Nếu nói Chư Tôn ñức chống GHPGVNTN 
(thành lập 1963) là sai. Vì muốn giữ giáo 
hội nên lập Văn Phòng Điều Hợp 
GHPGVNTN Liên Châu. Mỗi châu giữ một 
nhiệm kỳ hai năm. Tổng thư ký của Phật 
Giáo châu ñó cũng là Tổng Thư Ký Văn 
Phòng Điều Hợp. Khi có việc lớn cần 
quyết ñịnh thì phải họp ba châu và thực 
hành ñiều gì cũng trong phạm vi cho 
phép của bốn giáo hội.  
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Trang 19 CHÁNH PHÁP 

Sáng Chủ Nhật ngày 19 tháng 9 
năm 2010 là Lễ Bế mạc và nghi thức 
Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư. Thính chúng 
thật cảm ñộng khi nghe dòng tâm sự 
của Hòa thượng Thích Như Điển: 

“Đây không phải là những thành tựu 
lớn, cũng không phải là thành công cụ 
thể nào ñối với nền Phật giáo Việt Nam 
ở hải ngoại. Nhưng bên dưới các sinh 
hoạt Về Nguồn là mối ñồng cảm tương 
lân giữa những người cùng chiếc áo 
hoại sắc, là sự thân thiết ñạo vị của 
tình cốt nhục Linh Sơn. Thầy-trò, 
huynh-ñệ, tỷ-muội chúng ta, lìa bỏ gia 
ñình thân thích từ lâu, hiến mình trong 
chốn ñạo ñầy những gian lao thử thách, 
dấn thân hoằng pháp giữa cuộc thế 
loạn ñộng nhiễu nhương; rời làng nước, 
xa chùa xưa, ñộc hành ñộc cư nơi các 
ñạo tràng riêng biệt xa cách; mỗi năm 
có nhân duyên tương ngộ vài ngày với 
ñồng ñạo khắp xứ, làm sao không khỏi 
nhỏ lệ mừng vui, trân quí”. 

Hòa Thượng Minh Tâm cũng thế. 
Ngài thật vô cùng tha thiết khi nói lên 
Tâm Nguyện của Tăng Ni Sinh Hải 
Ngoại: "Trong nỗ lực kiên cường và cô 
ñơn hướng về mục tiêu tối hậu, chúng 
con làm sao không khỏi phải vượt qua 
muôn triệu chướng duyên và thử thách 
của thế ñạo, nhân tâm. Ngoảnh trước, 
nhìn sau, chỉ có thầy-trò, huynh-ñệ là 
ñồng hành pháp lữ. Trong tâm cảm như 
vậy, chúng con không thể không nhìn 
nhận nhau, không thể không rơi lệ 
mừng vui với những ngày ñoàn tụ hiếm 
hoi như thế này trong chuỗi dài dấn 
thân hành ñạo cứu ñời. 

Ngày Về Nguồn ñã mở ra như thế, 
chỉ là thời gian ngắn ngủi và tụ ñiểm 
nhỏ hẹp cho những kẻ “phát túc siêu 
phương,” nhưng cũng nguyện ñược là 
ñiểm sáng trang nghiêm của biển lớn 
Tăng-già”. 

Đạo hữu Thiện Ngộ, ñại diện quý 
Phật Tử Viên Giác (Hannover), Viên 
Đức (Ravensburg) nói lên bổn phận của 
người Phật tử ñối với Đạo pháp, Dân 
tộc và phát nguyện ủng hộ Ngày Về 
Nguồn rằng: “tinh tấn tu học, tham gia 
công tác Phật sự tại Giáo hội ñịa 
phương, nhằm ñóng góp công sức ñể 
tạo phương tiện cho Chư Tôn ñức trong 
công cuộc hoằng pháp ñộ sinh. Luôn 
phát huy lý tưởng mà người Phật tử ñã 
chọn.” 

Lễ cúng húy kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư 
diễn ra vô cùng thành kính và trang 
nghiêm. Ban thỉnh sư với ñoàn lân, hai 
kiệu hoa, lọng, phướng, chuông trống 
Bát Nhã, phách ñổ liên hồi, cung thỉnh 
chư tôn ñức từ chánh ñiện quang lâm lễ 
ñài. Thật là kỳ diệu! theo dự báo thời 
tiết ñịa phương thì hôm nay trời sẽ 
mưa và mây mù. Vậy mà lúc thỉnh sư, 

Hòa thượng Nguyên Siêu góp ý 
rằng thái tử Tất Đạt Đa ñã từ bỏ ngai 
vàng ñiện ngọc và trong lịch sử Phật 
Giáo Việt Nam cũng có những vị vua 
coi ngai vàng như ñôi dép rách. Tinh 
thần siêu việt giải thoát của Đạo Phật 
phải vượt trên, trên hết chứ không 
phải ngang tầng với những gì của thế 
gian. Tinh thần giác ngộ của ñạo Phật 
từ ñịa vị con người tiến lên ñịa vị giải 
thoát chứ không phải chỉ có thần 
thánh mới ñược giác ngộ. Đây là ñiểm 
ñặc biệt của ñạo Phật.  

Hòa thượng Thắng Hoan chia sẻ về 
vấn ñề chánh giáo phân ly, Đức Phật 
ñã ñề cao tinh thần Tỳ kheo bất bái 
vương gia, vì Tỳ kheo không lệ thuộc 
vào chính sự. Tổ Liễu Quán cũng như 
chư Tổ luôn ñề cao không dấn thân 
vào chính trị nhưng phải có tinh thần 
cố vấn chính trị. Cho nên Thiền sư Vạn 
Hạnh hay Ngô Chân Lưu ñã giúp cho 
nhà vua trong những lần ngoại giao, 
bình ñịnh quốc gia, rồi sau ñó trở về 
với bổn phận tu hành của mình. Tăng 
già luôn là gạch nối giữa triều ñình và 
người dân. Nếu Tăng sĩ làm chính trị 
thì khi chế ñộ sụp ñổ, Phật giáo phải 
sụp ñổ theo. Cho nên Tăng già Viêt 
Nam luôn ñứng ngoài chính trị nhưng 
không phải là làm ngơ hay thụ ñộng. 

Hòa thượng Minh Tâm bổ sung 
thêm rằng hiện nay bên Nhật và nhiều 
nước tại Âu Châu, tôn giáo và nhà 
nước phải tách ra. Tôn giáo không ñi 
sâu vào chính trị và chính trị không ñi 
sâu vào tôn giáo. Như trước kia, tòa 
thánh có ảnh hưởng rất mạnh trong 
chính phủ và chi phối việc ñiều hành 
quốc gia. Nhưng nhiều khi bị dẫm 
chân với nhau làm cho chánh phủ khó 
lòng giải quyết mọi quốc sự. Từ ñó, 
chánh phủ mới có quyết ñịnh tôn giáo 
phải tách rời khỏi chánh phủ.  

Hòa thượng Nguyên Trí ngỏ lời tán 
thán nội dung buổi hội thảo rất phong 
phú, thực tiễn, ñã giúp cho thính 
chúng có một kiến thức sâu rộng về 
hành trạng của lịch ñại tổ sư. Nói tóm, 
Ngày Về Nguồn là ngày tri ân và 
tưởng nhớ công ñức của chư vị Tổ sư. 

Tu viện Viên Đức hôm nay thật vui 
nhộn như ngày Phật hoan hỉ. Mọi 
người ai nấy tất bật với Phật sự của 
mình. Trong khi tại chánh ñiện, chư 
Tăng thảo luận về Liễu Quán Tổ Sư 
(khoáng ñại 3) thì tại trai ñường 
khoảng 40 quý sư bà, ni trưởng và chư 
ni thảo luận về sự liên kết ni giới các 
châu cho những kế hoạch ni ñoàn 
tương lai. Riêng tại hội trường, Hòa 
Thượng Bảo Lạc, Hòa thượng Tín 
Nghĩa ban hai thời pháp thoại ñầy lợi 
lạc cho các Phật tử tại gia; và tại văn 
phòng, Đại Đức Hạnh Giới cùng họp 
với các ñại diện Chi Hội và Ban Hướng 
dẫn Gia Đình Phật Tử tại Đức Quốc. 
Nhưng có vẻ tất bật nhất là ban trai 
soạn, nhà bếp. Được biết, chùa Viên 
Đức và Niệm Phật Đường Tam Bảo 
cúng dường thực phẩm ba buổi lên 
chư tôn ñức Tăng Ni và Phật tử vào 
thứ Năm, ngày 15 tháng 9; Chùa Bảo 
Quang cúng dường thực phẩm vào thứ 
Sáu, ngày 16 tháng 9; chùa Viên Giác 
cúng dường vào thứ Bảy, ngày 17 
tháng 9; chùa Linh Thứu và chùa Liên 
Trì cúng dường vào hai ngày 18 và 19 
tháng 9. Phật tử ai nấy trông rất vui 
tươi hoan hỉ, gọt sắt nấu nướng như 
gởi hết tấm lòng cúng dường của mình 
qua trăm món mỹ vị dâng lên chư tôn 
ñức. Khu phát hành ñồ chay cạnh hội 

trường cũng rộn ràng không kém, nào 
phở, bánh ướt, bánh bèo, ñồ kho, gỏi, 
chè, bánh tiêu, bánh cháo quẩy chiên 
nóng tại chỗ thơm phức. Phật tử chen 
chân vào mua ủng hộ, thưởng thức và 
nói cười rộn rã thật là ñông vui như lễ 
hội mùa xuân.  

Buổi khoáng ñại thứ IV cuối cùng 
(chiều thứ Bảy ngày 18 tháng 9) với ñề 
tài Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh do 
Thượng Tọa Hạnh Tuấn ñảm trách dưới 
sự chủ tọa của Hòa Thượng Thông Hải 
và Hòa thượng Giác Sĩ. Thượng tọa trình 
bày như sau: 

Năm 1694, phái ñoàn hoằng pháp từ 
Trung Hoa sang Việt Nam truyền giáo, 
trong ñó có Thiền Sư Minh Hải Pháp 
Bảo. Ngài vào Hội An, Quảng Nam khai 
sơn Chùa Chúc Thánh. Thiền sư Minh 
Hải là ñời thứ 34 dòng phái Lâm Tế 
Chúc Thánh ñã xuất kệ như sau: “Minh 
thiệt pháp toàn chơn, Ấn chơn như thị 
ñồng...” 

Trong suốt 300 năm từ khi Thiền 
phái Chúc Thánh ñược thành lập các thế 
hệ Tăng nhân trong tông môn ñã ñóng 
góp rất sớm cho sự phát triển của Phật 
giáo Việt Nam. Đời thứ 2 gồm có bảy vị 
ñắc pháp Tổ Minh Hải. Đời thứ 3 có các 
thiền sư Pháp Kiêm, Luật Oai, Minh 
Giác, v.v... Đời thứ 4 có Toàn Nhân, Vi 
Ý Quán Thông, Toàn Đăng, Bảo Nguyên, 
v.v... Đời thứ 5 có Chương Tư Tuyên 
Văn Huệ Quang, Chơn Nghĩa Liễu Tạng, 
v.v... Đời thứ 6 có thiền sư Vĩnh Gia... 
Đời thứ 7 có Chơn Giám Đạo Quang Trí 
Hải, Khánh Anh v.v... Ngài Trí Hải trước 
tác rất nhiều, nổi bật là hai tác phẩm 
“Quy Sơn Cảnh Sách” và “Mông Sơn Thí 
Thực Khoa Nghi”. Hòa thượng Khánh 
Anh là giáo thọ của các trường Phật học 
từ Miền Trung cho ñến Miền Nam và 
Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Nam Việt. 
Đời thứ 8 có Hòa Thượng Thích Tôn 
Nguyên, Thích Như Tuyến và Thích 
Thiện Hoa. Tiêu biểu nhất là Ngài Thiện 
Hoa làm Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo Vệ 
Liên Phái Phật Giáo và Viện trưởng Viện 
Hóa Đạo. Đời thứ 9 có Hòa Thượng Phúc 
Hộ, Hòa Thượng Hành trụ và Hòa 
Thượng Quảng Đức. Hòa Thượng Quảng 
Đức khai sơn và trùng tu 17 ngôi chùa. 
Ngày 11 tháng 6 năm 1963, ngài tự 
thiêu phản ñối chính sách kỳ thị tôn 
giáo, bất công xã hội của chế ñộ Đệ 
Nhất Cộng Hòa và lưu lại hậu thế một 
quả tim bất diệt. Hòa Thượng Huyền 
Quang cũng nắm giữ nhiều chức vụ 
quan trọng như Tổng Thư Ký, Phó Viện 
trưởng, Xử lý Thường vụ Viện Tăng 
Thống và Đệ Tứ Tăng Thống 
GHPGVNTN. Đó là hành trạng và sự 
nghiệp của dòng Thiền Phái Chúc Thánh 
(9 ñời truyền thừa) ñóng góp cho nền 
Phật Giáo Việt Nam. 

Hòa Thượng Thắng Hoan tán thành 
rằng cây có cội nước có nguồn, ngoài 
ñời lấy gia phả làm nguồn gốc. Phật 
Giáo lấy Hệ Phái - Tông Phái truyền 
thừa làm nguồn gốc.   

Một Phật tử hỏi rằng con thường 
nghe quý Ngài nói tu sĩ là phải dấn thân 
vào xã hội, nghĩa là cởi áo cà sa khoác 
áo chiến bào trong lúc quốc gia lâm 
nguy. Như vậy là nghịch hay thuận với 
lòng từ bi của ñạo Phật? 

Hòa Thượng Thắng Hoan: Từ bi 
không phải là thụ ñộng. Chúng ta cởi áo 
cà sa, dấn thân ñể dẹp loạn, ñem lại 
bình yên cho quốc dân. Đó là hạnh 
nguyện từ bi ñem lại an lạc cho ñất 
nước. 

Chiều thứ Bảy ngày 18 tháng 9 năm 

2010 (từ 6:15g chiều ñến 7:15g tối) 
là chương trình văn nghệ Vu Lan. 
Chương trình bắt ñầu ñầy phấn khởi 
với ñội lân (lân mẹ, lân con) rầm rộ 
của GĐPT Viên Đức phụ trách. Nhiều 
tiết mục ca hát do các Phật tử tại Đức 
quốc nhiệt tâm ñóng góp như bài Mẹ 
Yêu Dấu, Múa Diều Lên Bản Trượng, 
Mẹ Quan Thế Âm, Hỏi, Cô Gái Dỗi Hờn 
và ñặc sắc với màn múa “Xuân Mộng” 
và diễn kịch “Quà cho Mẹ”, v.v… ñã 
nói lên lòng hiếu thảo của người con 
Phật ñối với song ñường hiền tiền hay 
quá vãng. Đó là nét văn hóa của dân 
tộc Việt nói chung và Phật giáo Việt 
Nam nói riêng. 

Cũng trong tối thứ Bảy ngày 18 
tháng 9 là buổi trà ñàm của chư Tăng 
Ni. Tại chánh ñiện, những ngọn nến 
lung linh dịu dàng tỏa hơi ấm trên 
những khuôn mặt của những người 
con Phật khắp năm châu bốn biển. 
Không khí thật trang nghiêm, sâu lắng 
và ñầy tình ñạo vị với sự ñóng góp 
thơ, văn, nhạc của chư tôn ñức Tăng 
Ni và Phật tử. Hòa thượng Như Điển 
khai mạc chương trình văn nghệ với 
bài thơ nổi tiếng “Nhớ Chùa” của 
Huyền Không, tiếp theo là Ký giả 
Thanh Huy (Việt báo) ngâm bài “Bà 
Mẹ Việt Nam”, rồi Thượng Tọa Hạnh 
Tuấn ngâm bài thơ nói về Tâm sự của 
người anh ñối với các Tăng Ni trẻ. Mọi 
người như vui lên khi thấy Hòa thượng 
Thích Thắng Hoan cũng tham gia văn 
nghệ với bài hát trẻ trung “Bên bờ 
suối mộng” hòa khúc mừng tao ngộ 
do Hòa thượng sáng tác. Thính chúng 
cũng ñược thưởng thức giọng ca thanh 
thoát của Đại ñức Viên Giác (Phi 
Long). Ni sư Giới Hương hát bài “Con 
ñường xưa ta ñi” (lời của Thầy Pháp 
Hòa) nói lên chí nguyện ñộ sanh của 
bậc xuất trần thượng sĩ. Gia ñình Phật 
tử Viên Đức cũng góp vui với bài hát 
tập thể “Truyền tình thương cho nhau, 
tình càng thêm thân nhau”. Rồi 
Thượng Tọa Quảng Đạt ngâm thơ, ñặc 
biệt bốn câu thơ của một Phật tử tặng 
Hòa thượng Như Điển rất hay:  
Con kính chúc năm ñi Thầy vẫn ở 
Vẫn hiên ngang như ñá giữa phong ba 
Như mai già xuân ñến lại ñươm hoa 
Cho vườn ñạo ngát mùi hương Phật 
pháp. 

Hòa Thượng Bảo Lạc và Thượng 
Tọa Tâm Huệ cũng chia sẻ với ñại 
chúng giọng ngâm thơ rất nghệ sĩ. 
Thời gian có hạn nhưng tâm tình qua 
thơ, văn, nhạc của chư tôn ñức và 
Phật tử bất tận. Ngày mai mỗi người 
sẽ trở về trụ xứ của mình, nhưng hình 
ảnh của ba ngày Về Nguồn và ñêm 
văn nghệ tâm tình thì còn lưu dấu 
mãi. 
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Lễ cúng húy kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư 
diễn ra vô cùng thành kính và trang 
nghiêm. Ban thỉnh sư với ñoàn lân, hai 
kiệu hoa, lọng, phướng, chuông trống 
Bát Nhã, phách ñổ liên hồi, cung thỉnh 
chư tôn ñức từ chánh ñiện quang lâm lễ 
ñài. Thật là kỳ diệu! theo dự báo thời 
tiết ñịa phương thì hôm nay trời sẽ 
mưa và mây mù. Vậy mà lúc thỉnh sư, 
cúng Tổ ngoài lễ ñài thì trời quang gió 
mát khiến ai nấy lòng vui lên, như cảm 
ñược sự nhiệm mầu ủng hộ của chư Tổ 
cùng chư Hiền Thánh Tăng. 

Sau phần dâng hương, lễ Phật, Hòa 
Thượng Tín Nghĩa thay mặt ñại tăng 
truy tán công hạnh chư Lịch ñại Tổ sư, 
chư tôn giác linh và chư Thánh tử ñạo 
Phật giáo Việt Nam như sau:  

“Dựng nước yên dân - Giữ thơm sơn 
hà một cõi;  

Hộ ñạo cứu ñời – Soi sáng pháp bảo 
mười phương…  

Tinh tấn tu trì, xứng danh lương 
ñống cửa thiền;  

Chuyên tâm nhiếp chúng, ñáng mặt 
pháp khí nhà Không.” 

Chương trình ñặc sắc tiếp theo là lễ 
truyền trao linh vị và bình bát. Trên ñài 
sen nghìn cánh lung linh, trăm báu 
sáng ngời, trước Linh vị chư tổ “Nam 
Mô Tây Thiên Đông Chấn Việt Nam, 
Chư Quốc Độ Du Hóa, Trác Tích Truyền 
Giáo Khai Sơn Lịch Đại Tổ Sư Liên Tòa” 
và hàng ngàn con tim nóng hổi của 
người con Phật hướng về lễ ñài, Hòa 
Thượng Minh Tâm, Hòa Thượng Như 
Điển truyền trao bình bát lại cho Hòa 
Thượng Tánh Thiệt, Thượng Tọa Thông 
Trí và Thượng Tọa Nguyên Lộc ñể nhận 

trách nhiệm tổ chức Ngày Về Nguồn lần 
thứ V tại chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp 
Quốc trong năm 2011. Mọi người vỗ tay 
hoan nghênh nhiệt liệt và lòng ñầy hỷ lạc 
hướng ñến năm 2011 ñược gặp lại chư 
tôn ñức, kết nối ngọn nến tình thân pháp 
lữ, giương cao ngọn cờ Chánh Pháp. 

Sau ñó là lễ trai tăng cúng dường. 
Ngoài tịnh tài cúng dường cho toàn thể 
chư tôn ñức, ủng hộ một phần tiền vé 
máy bay cho tăng ni tài chánh khó khăn, 
còn có những món quà lưu niệm như một 
cây viết khắc: “Ngày Về Nguồn IV, tổ 
chức tại Ravensburg- Đức Quốc, từ ngày 
16-19 tháng 09 năm 2010”, một cuốn 
sách Lịsh Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm 
Tế Chúc Thánh do Thích Như Tịnh biên 
soạn, cuốn Biểu ñồ truyền thừa thiền 
phái Lâm Tế Chúc Thánh và cuốn H. C. 
Andersen Truyện Kể Thần Thoại, dịch giả 
Tâm Trí Lê  Hữu Khải, Chùa Viên Giác-
Đức Quốc ấn hành. 

Qua sự thành tựu viên mãn của Ngày 
Về Nguồn, người tham dự cảm nhận ñược 
rằng dù trải qua bao thăng trầm của thời 
cuộc, Tăng ñoàn Phật giáo vẫn giữ ñúng 
vai trò của mình: thực hành Chánh Pháp 
và phổ biến Chánh Pháp ñến cuộc ñời là 
nhiệm vụ trọng yếu của Tăng già. Ngày 
Về Nguồn là một biểu hiện ñẹp của sứ 
mệnh Tăng ñoàn ñó. 

Tiếng chuông vang thấu cõi ba ngàn 
Phật pháp hoằng dương vạn ức 

phương 
Công lao ân ñức chư tăng 
Lợi ích vô cùng thật khó lường. 
Tạm biệt Tu viện Viên Đức với những 

khu vườn táo ñỏ, lê xanh và cánh ñồng 
bắp mênh mông bát ngát bình yên trên 
thảo nguyên Ravensburg, lòng chúng tôi 
thật bồi hồi, xao xuyến như lời của Hòa 
Thượng Thích Như Điển ñã nói: 

“Chúng ta sẽ tự hỏi, hoặc hỏi nhau, sẽ 
mang theo ñược gì khi rời khỏi trụ xứ này 
ñể về với bổn tự nơi những quốc gia chia 
cách? Có lẽ không có gì cao kỳ vĩ ñại ñể 
ghi chép, báo cáo, hoặc trương lên rầm 
rộ trên những trang lưới hay diễn ñàn 
báo chí. Nhưng thâm tình pháp lữ mà 
chúng ta trao tặng nhau, gắn kết với 
nhau, dù trong thời gian ngắn ngủi của 
những ngày qua, chính là những gì còn 
lưu lại trong tâm khảm. Gần gũi với bạn 
lành, như ñi trong sương mù, không ướt 
áo lập tức, chỉ dần dần thấm ñậm, khó 
quên”. 

Trong cuộc sống, có những kỷ niệm, 
những chân tình, những cuộc hội ngộ 
thật vô giá và ñầy ý nghĩa phải không? 

Viên Đức Tự - Ravensburg, 
ngày 19 tháng 9 năm 2010 

Một ngày cuối thu, mấy huynh ñệ 
ñồng liêu chúng tôi cùng tổ chức một 
chuyến du lịch ñến thành phố Quảng 
Châu - miền nam Trung quốc. 

Sau mấy ngày ngao du thưởng 
lãm nhiều danh thắng trong thành 
phố, chúng tôi mới tới chùa Nam Hoa 
nằm bên bờ Tào Khê ñể chiêm bái 
ñảnh lễ nhục thân Lục Tổ. Trong 
ñoàn có sư cô Tâm Hiếu là du học 
sinh hiện ñang tu nghiệp tại Phúc 
Kiến. Sư cô tình nguyện theo làm 
hướng dẫn viên kiêm thông dịch cho 
ñoàn trong suốt cả lộ trình. 

Vì mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe 
lửa từ Quảng Châu ñi Tào Khê, và do 
không nắm bắt ñược giờ giấc, nên 
chúng tôi phải ra ga từ sáng sớm 
ngồi chờ cho ñến hơn chín giờ tàu 
mới chuyển bánh. Và khi ñoàn lữ 
hành tu sĩ chúng tôi ñến nơi thì trời 
ñã quá trưa. Vừa ñặt chân vào cổng 
chùa Nam Hoa, một sư cô trong ñoàn 
ñã xúc ñộng thốt lên: 

- Được ñảnh lễ nhục thân Lục Tổ 
là mãn nguyện lắm rồi. 

Với ñịa thế lưng dựa núi, mặt nhìn 
sông, chùa Nam Hoa từ thuở xa xưa 
ñã nổi tiếng là nơi phong thủy hài 
hòa, cảnh quan kỳ vĩ. Ngày trước 
chẳng hiểu Tổ có xem qua thuật 
phong thủy không, chứ núi non này, 
cảnh trí này cùng với tâm ý lòng 
người thuần thục thì dù ngài ở ñâu, 
pháp ñạo cũng xương minh, người 
người theo về tu học. Chùa Nam Hoa 
hiện là Phật Học Đường lớn của vùng 
Lãnh Nam, Tăng chúng trên hai trăm 
vị. Hai chữ Tào Khê gợi lên một 
khung cảnh thiền ñậm màu sắc 
phương nam mà người học Phật khắp 
nơi ñều mong muốn tìm về chiêm 
bái. Là Thánh ñịa nên mỗi cảnh vật 
nơi ñây ñều toát lên vẻ thiền vị siêu 
thoát. Khi dạo quanh những con 
ñường nhỏ nằm giữa ñám cỏ xanh rì 
rậm rạp, tôi có cảm giác là ñang ñi 
vào khu rừng có dòng suối mát trong 

lành, là nơi mà ngày trước Tổ thường 
ra giặt y. Một khu rừng với những tảng 
ñá rêu mờ, là nơi mà nhiều bậc thiền 
giả thích ra tĩnh tọa tham thiền. Chưa 
vào ñến ñiện Lục Tổ mà ñã nghe lòng 
lâng lâng niềm cảm xúc. 

“Tào Khê là tên một dòng sông ở 
Đông Nam huyện Khúc Giang, tỉnh 
Quảng Đông, Trung Quốc, nơi có ngôi 
chùa cổ Bảo Lâm, còn gọi là Nam Hoa, 
từng là ñạo tràng lớn của Đại sư Huệ 
Năng (638-713), vị Tổ thứ 6 của Thiền 
tông Trung Quốc. Tào Khê là thắng 
cảnh gắn liền với danh lam, là một 
thiền cảnh… nói ñến Tào Khê là nói 
ñến cảnh Phật, pháp Phật, với sứ 
mạng cứu người ñộ ñời…” 

Khi ñắc pháp và nhận lãnh y bát từ 
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Lục Tổ Huệ Năng 
vẫn còn mang hình thức cư sĩ và ngài 
trở lại quê nhà ẩn tu, chờ ñợi thời cơ. 
Xuất gia tại chùa Quang Hiếu, nhưng 
chùa Nam Hoa là nơi Tổ lưu trú hoằng 
pháp lâu nhất - ba mươi bảy năm. Với 
ngần ấy thời gian, Tổ khai mở pháp 
thiền ñốn ngộ, tiếp chúng ñộ Tăng. Kể 
từ ñó miền Tào Khê trở thành Thánh 
ñịa và chùa Nam Hoa ñược coi là Tổ 
ñình của Thiền phái Nam Tông. Vậy thì 
ai bảo miền ñất phương nam không có 
những bậc thượng căn thượng trí. Học 
chúng nương về ñông, người liễu ngộ 
cũng nhiều, nên y bát không còn là vật 
biểu trưng truyền thừa. Mạch nguồn 
Tào Khê từ dạo ấy ñã không ngừng 
tuôn chảy. 

“Một dòng Tào Khê 
chảy về phía ñông lan 
tỏa ngàn núi trăm sông 
nơi ñâu cũng là Phật pháp” 
Chùa có nhiều di tích phải lo bảo 

tồn tu bổ, nhiều công trình mới cần giữ 
gìn tôn tạo. Và cũng như những ngôi 
chùa nổi tiếng trên ñất nước Trung 
Hoa rộng lớn này, chùa Nam Hoa bán 
vé cho khách vào tham quan chiêm 
bái. Chúng tôi vốn là con nhà Phật từ 
phương xa ñến nên khỏi phải mất tiền 
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nhưng tiếp ñón chúng tôi thật nồng hậu 
thạnh tình. Sư trụ trì cùng cô tri khách 
hỏi thăm rồi ñưa ñến tận phòng nghỉ. 
Quý vị tỏ vẻ ngạc nhiên và thú vị khi 
biết chúng tôi là Ni Việt Nam ñến tham 
bái Lục Tổ và càng ngạc nhiên hơn 
nghe nói sư cô Tâm Hiếu là du học sinh 
người Việt mà lại nói tiếng Hoa thật 
quá ư lưu loát bặt thiệp. 

Phật giáo mỗi hệ phái, mỗi xứ sở 
thường có những nghi lễ tập tục khác 
nhau. Nhưng nghi thức tống táng của 
Phật giáo miền Tào Khê thật ñặc biệt. 
Khi một vị Tu sĩ vừa viên tịch liền ñược 
ñặt ngồi theo thế kiết già, khâm liệm 
rồi mới ñưa vào cổ quan tài ñóng ván 
vuông vức. Đồng ñạo cùng ñồ chúng 
ngồi quanh niệm Phật tiếp dẫn suốt 
một ngày một ñêm sau ñó mới ñưa ñi 
an táng phía sau núi. Ba năm sau 
người ta ñào lên mở nắp áo quan. Nếu 
thi hài mục rã họ sẽ nhặt xương cốt 
ñem chôn lại. Còn như thi thể còn 
nguyên vẹn, chứng tỏ vị ấy tu hành 
chứng quả thì chùa làm lễ long trọng 
thỉnh nhục thân ñem về thờ tự. Không 
biết xưa nay miền Tào Khê có bao 
nhiêu vị tu chứng. Nhưng nhục thân 
Lục Tổ cùng hai vị Đại Sư cũng ñủ minh 
chứng về lý ñạo cao siêu mãi hiện hữu 
giữa chốn thiền môn thanh tịnh. 

Màn ñêm buông xuống. Trời bắt ñầu 
se lạnh. Khung cảnh núi rừng về ñêm 
thật yên ả trong lành. Nằm trong căn 
phòng kín gió với chăn mền ấm áp 
cũng không làm cho mọi người ngủ 
ñược. Nhiều lần tôi trở dậy ra ngoài 
hành lang chỉ ñể ngắm nhìn trời ñêm 
và lắng nghe mọi tiếng ñộng quanh 
mình. “Khi tâm ta ñối cảnh thanh tịnh 
thì nghe ñược cả thanh âm của chư 
Phật chư Tổ vọng lại từ thinh không… 
Đây gọi là không nghe mà nghe. Không 
nghe bằng ngôn ngữ mà nghe bằng 
pháp ngữ”.  Giữa cảnh tịch liêu của núi 
rừng, cái nghe của tôi chỉ giới hạn 
trong tiếng gió vi vu giữa rừng cây lá 
ñổ và tiếng niệm Phật Di Đà phát ra từ 
ngôi nhà Tang lễ. Nghe câu niệm Phật 
cũng là ñể nghe lại tâm mình. Dù cách 
biệt về phương ngôn mà lý ñạo vẫn 
dung hòa. Tâm thanh tịnh, cảnh thanh 
tịnh, tiếng niệm Phật trợ duyên cũng 
trở nên diệu dụng. 

Sáng sớm khi tiếng kiểng báo giờ 
ñiểm tâm của chùa vang lên thì chúng 
tôi cũng gọn gàng hành lý bước xuống 
giảng ñường nói lời từ giã. Sư trụ trì cố 
mời chúng tôi dùng bữa nhưng mọi 
người ñều lấy làm tiếc vì xe ñang ñợi 
phía dưới. Vậy mà ñi chưa ra khỏi con 
ñường trong rừng cây thì cô tri khách 
ñã theo kịp ñưa cho chúng tôi một giỏ 
ñầy trái cây, bánh kẹo. Cô bảo sáng 
nay quý cô còn leo núi mà chưa dùng 
gì nên cô không thể yên tâm. Món quà 
tiễn ñưa lúc này thật có ý nghĩa. Nhờ 
gói lương thực lót dạ của cô mà chúng 
ñủ sức leo núi Đan Hà cho ñến tận trưa 
mới ñến ñược một ngôi chùa ở lưng 
chừng núi. 

 
Như mọi sự ñến ñi trong cuộc sống, 

chặng ñường nào rồi cũng phải ñến hồi 
kết thúc. Hành trang chúng tôi mang 
về không có gì ngoài những di vật cùng 
ân nghĩa ñạo tình góp nhặt từ miền ñất 
Tổ xa xôi. Với tôi, một lần ñảnh lễ Lục 
Tổ như thế cũng ñủ ñể trải nghiệm 
niềm tin, chí hướng qua muôn dặm 
ñường ñi tìm chân lý. 

 
  

vào cổng. Qua khỏi chiếc cổng tam quan 
bề thế là cả một khuôn viên rộng lớn với 
nhiều cây cao bóng mát cùng vô số tháp 
ñá tượng ñá ñược tạo dáng rất ấn tượng. 
Trong lúc mọi người ngồi quanh chiếc 
bàn ñá dùng cơm thì sư cô Tâm Hiếu ñến 
liên hệ với thầy tri khách xin chỗ nghỉ lại 
qua ñêm. Sư cô còn cho biết, nếu muốn 
chúng ta có thể xuống nhà trù xin một 
bữa cơm chay. Nhưng ñoàn chúng tôi 
vốn biết lo xa nên ñã cụ bị cơm nước 
thức ăn ñủ dùng cho cả ngày hành hương 
về thăm ñất Tổ. 

Bước qua chiếc cầu ñá xinh xắn, mọi 
người hứng thú thả tầm mắt ngắm nhìn 
ñàn cá bơi lội tung tăng cùng những chú 
rùa nhởn nhơ qua lại phía dưới ao phóng 
sanh. Thú vị nhất là chiêm ngưỡng y bát 
của Tổ ñược người ñời sau tạo ra với kích 
thước to lớn ñặt giữa sân có khung kiếng 
bao quanh. Đi lần vào bên trong là Đại 
Hùng bảo ñiện còn gọi là ñiện Tam Bảo 
thờ ba vị gồm Phật Thích Ca, Di Đà và 
Dược Sư. Sau ñiện Tam Bảo là Tàng kinh 
các. Hai bên tường có vô số các bức 
tượng La Hán với phong cách tạo hình 
ñộc ñáo. Chúng tôi chỉ có một buổi chiều 
nên không thể tham quan hết các nơi. 
Theo giờ giấc quy ñịnh, quá năm giờ 
chiều tất cả ñiện thờ ñều ñóng cửa nên 
lạy Phật xong chúng tôi ñi liền ra phía 
sau, nơi khoảng sân rộng có ngôi tháp 
cao. Đó là tháp Linh Chiếu. Nghe nói 
tháp Linh Chiếu và ñiện Lục Tổ ñều do 
ngài Hư Vân Hòa thượng trùng tu. 

Cuối cùng chúng tôi cũng vào tới ñiện 
Lục tổ. Nhục thân Lục Tổ với y áo trang 
nghiêm trong thế ngồi tĩnh tọa, hai bên 
tôn trí nhục thân của hai vị Đại sư là 
Hám Sơn và Đan Điền. Mọi người ñứng 
lặng chiêm ngưỡng nhục thân Tổ trong 
giây lát rồi quỳ xuống sụp lạy. Hơn ngàn 
năm qua, biết bao người con Phật ñã quỳ 
lạy dưới chân Tổ và chắc cũng mang 
nhiều tâm trạng bồi hồi xúc ñộng. Được 
diện kiến nhục thân Lục Tổ, mà không 
ñược nghe pháp ngữ của ngài, lòng người 
trở về cứ man mác nỗi niềm ưu tư trầm 
mặc. Hành trạng tu tập, hoằng hóa lợi 
sanh của hai vị Đại Sư thật ñáng ngưỡng 
vọng. Ngài Hám Sơn vì chí nguyện trùng 
hưng Phật pháp mà gặp nạn, bị lưu ñày 
tới miền Tào Khê. Chùa Nam Hoa bấy giờ 
ñang rơi vào cảnh hoang phế ñiêu tàn, 
phong vị thiền môn không còn, Tăng 
chúng suy ñồi bạc nhược. Trước tình 
cảnh này, Ngài Hám Sơn liền ñứng ra 
kêu gọi ñồ chúng cùng hỗ trợ chấn hưng 
tu bổ lại ngôi Tổ ñình, tiếp nối sự nghiệp 
hoằng hóa của Tổ sư… 

Đoàn chúng tôi ñảnh lễ nhục thân Lục 
Tổ và hai vị Đại Sư xong thì vừa ñến giờ 
ñóng cửa. Khi cánh cửa gỗ dần khép lại, 
mọi người vẫn còn nấn ná chưa muốn rời 
xa. Trời về chiều, du khách qua lại thưa 
thớt. Tăng chúng cùng cư sĩ trong chùa 
lúc này lo quét dọn các nơi. Cách chỗ 
chúng tôi ñứng không xa có hai vị Tăng 
trẻ vận hậu vàng ñang quỳ lạy Tổ phía 
ngoài cánh cửa. Hỏi ra mới biết, hai vị là 
học Tăng vừa ñi xa về vội ñến lạy Tổ ñể 
trình diện. Ôi! Miền Lãnh Nam xưa nay có 
biết bao ñiều kỳ diệu. Phật học viện bây 
giờ chẳng phải là Thiền ñường thuở xưa, 
nhưng nhìn hai vị Tăng trẻ lạy Tổ hết sức 
thành kính ñủ thấy quy củ Thiền môn 
luôn ñược giữ gìn nghiêm mật. 

Chúng tôi nghỉ ñêm trong ngôi chùa 
Ni cách Nam Hoa một ñoạn ñường vòng 
qua bên kia dãy núi. Từ chiều, hai cô 
Phật tử ñã nhiệt tình ñưa chúng tôi về 
ñây và cho biết chùa có vị Ni vừa viên 
tịch. Quý vị bận rộn với việc tụng niệm 

 
Trên ñời này có hai thứ cao quý nhất ñó là bảy thứ: vàng, bạc, ngọc lưu 

ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não còn ñược gọi là Thất bảo và Phật Pháp 
Tăng, tức là Tam Bảo. 

Các thứ cao quý ấy ñược xuất phát từ thế gian. Các loại ngọc và vàng bạc 
có trong lòng ñất với thời gian cả ngàn năm, triệu năm do môi trường của ñất 
tạo nên. Các thứ ngọc gọi là ñá quý, còn vàng bạc gọi là kim loại quý. 

Phật Pháp Tăng cũng do từ thế gian mà có. Pháp Phật vốn có trong thế 
gian, ñúng như lời lục tổ Huệ Năng nói: “Phật pháp bất ly thế gian pháp”. 
Nhưng phải có con người ñi xuất gia làm Tăng, tu hành qua nhiều kiếp, ñược 
tỉnh thức, giác ngộ mới tìm thấy Chánh Pháp Phật; như thái tử Tất Đạt Đa ñã 
xuất gia làm Tăng (ñạo sĩ) tu hành trong nhiều kiếp. Đến kiếp cuối cùng ở 
ngôi vị thái tử, cũng ñi xuất gia làm Tăng tu hành suốt sáu năm khổ hạnh 
trong rừng, ñược giác ngộ thành phật, tìm ra Chánh Pháp. Vì thế ñược nhân 
loại tôn xưng là bậc cao quý nhất. 

Cao quý ở ñây là tâm không còn bị ô nhiễm bởi các tính tham, sân, si, ác 
trược, phải thật trống rỗng, trong suốt, sáng rực như các thứ ngọc lưu ly 
(mani), pha lê (kim cương)…, cho nên mới gọi Phật Pháp Tăng và các thứ 
vàng ngọc (thất bảo) là hai thứ quý báu nhất của loài người là như vậy. 

Không quý báu sao ñược! Trái ñất rộng bao la, nhưng rất ít chỗ trong lòng 
ñất tạo ra vàng ngọc. Nhân loại cả tỷ người, nhưng rất ít người xuất gia làm 
Tăng tu hành ñạt ñạo giác ngộ thành Phật như thái tử Tất Đạt Đa. 

Tâm của chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư là tâm ngọc, bởi vì không còn bị các thứ 
vô minh, phiền não, chấp ngã… chi phối ñúng như lời Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni ñã nói: “Ta ñược sanh ra, lớn lên giữa cuộc ñời, ta không bị ñời làm ô 
nhiễm, ta chinh phục ñời, ta là Phật”. Vì thế, chư Phật, Bồ Tát, chư vị Tổ Sư 
suốt ñời không bao giờ ñeo vàng, ngọc, nhưng vẫn nhận sự cúng dường 
vàng, ngọc của thí chủ, bởi vì các thí chủ có tấm lòng quý trọng Phật, Bồ Tát, 
chư tổ như quý trọng vàng ngọc. 

Để hằng thuận tâm con người tôn kính cúng dường, ñúng như nguyện thứ 
chín của Đức Bồ Tát Phổ Hiền là luôn luôn mở lòng hằng thuận chúng sanh. 
Cho nên chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư hoan hỷ chấp nhận sự cúng dường vàng 
ngọc của thí chủ. Điều ấy ñược thấy rõ ở trường hợp Thái Tử Kỳ Đà ñem vàng 
ñến cúng dường Phật, bằng cách ñem vàng lát trên mặt ñất Tịnh Xá Phật tại 
vườn ông Cấp Cô Độc trong thành Xá Vệ. 

Cũng như ñược thấy trong Kinh Phổ Môn có ñoạn nói: Bồ Tát Vô Tận Ý 
ñem chuỗi ngọc cúng dường cho Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng Bồ Tát Quan 
Thế Âm không nhận. Sau ñó ñược Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên Bồ Tát 
Quan Thế Âm nên nhận ñể cho Bồ Tát Vô Tận Ý ñược vui lòng, ñược phước 
ñức. Bồ Tát Quan Thế Âm liền hoan hỷ nhận chuỗi ngọc, nhưng Bồ Tát Quan 
Thế Âm phát tâm cúng dường lên Đức Thích Ca nửa chuỗi, còn lại ñem cúng 
dường vào tháp Phật Đa Bảo. 

Sở dĩ con người trong các giới xã hội ñem dâng cúng vàng ngọc cho chư 
Phật, Bồ Tát, Tổ Sư như vậy là vì nhìn thấy quý ngài ñều có cái tâm ñại bi, 
ñại trí biết thương yêu toàn thể chúng sanh, nên không nỡ ngồi nhìn chúng 
sanh gây chiến tranh giết chóc, ñánh phá, chia rẽ, hận thù nhau… phải luôn 
ra ñi làm sứ giả hòa bình, dấn thân vào mọi giai cấp, không phân biệt chủng 
tộc, chủ nghĩa… ñể tìm phương cách cứu khổ, ñem lại an vui, hạnh phúc cho 
nhân loại bằng giáo pháp Phật, giống như các thứ vàng ngọc có sức mạnh 
ñem ấm no vật chất, an vui, hạnh phúc và làm ñẹp bản thân con người. 

Do vì nhìn thấy chư Phật, Bồ Tát, Tổ Sư có tâm trong sáng như các thứ 
ngọc mani (lưu ly), kim cương (pha lê) mã não… nên gặp ñược các khối ngọc 
liền ñem tạc thành tượng Phật ngọc. Các thứ tượng Phật, Bồ Tát, Tổ Sư bằng 
ñá, gỗ, giấy, ñều có khắc, vẽ chuỗi ngọc  ở cổ, ở tay. Người ta nấu vàng phết 
lên các pho tượng. Có những nơi, người ta ñem vàng ñúc thành tượng Phật 
với nhiều cỡ lớn nhỏ. Điều ñó ñược thấy ở Campuchia, Lào và Thái Lan, trong 
chùa của họ ñều có Phật bằng vàng (kim thân phật) ñể tỏ lòng tôn kính, quý 
trọng, cũng như ñể biểu tượng cho pháp thân chư Phật, Bồ Tát ñều có ánh 
hào quang vàng rực như vàng, trong suốt như các loại ngọc. 

Với chư vị Tăng trong Phật giáo tại các nước trên thế giới nói chung, cũng 
có nhiều vị chân tu có tâm Phật ngọc thật trong sáng như kim cương, pha lê, 
lưu ly do không còn bị ô nhiễm bởi vô minh, chấp ngã. Tâm ñó là tâm Phật, 
có năng lực giao tiếp với chư Phật, Bồ Tát ñúng như lời Phập nói: “Tâm Phật, 
chúng sanh thường rỗng lặng, là ñạo cảm thông không thể nghĩ bàn”.  

Vì thế cho nên, Đức Lạt Ma Zopa Rinpocher ñã ñược Đức Bồ Tát Phổ Hiền 
ñến gặp ngài trong lúc ngài ñang ngủ trong ñêm, gọi là nằm mộng. Giấc 
mộng này ñược gọi là mộng vàng, vì rất là mầu nhiệm trên hai cơ sở vật chất 
hiện thực và tinh thần. 

Vật chất hiện thực, ñó là chỉ cho thấy tảng ngọc to lớn nằm sâu trong 
làng ñất, cùng với ánh sáng xanh biếc của khối ngọc với diện tích cả hai cây 
số vuông. Về tinh thần, ñó là tâm truyền tâm, trong ñó chứa ñựng tư tưởng 
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Đến khi dọn hết mọi thứ cần bỏ vào 
thùng rác hoặc ñưa lên xe chở về nhà, 
tôi viết vào một tờ giấy tên vài chỗ 
quen trong khu phố Bolsa,ñể tìm hiểu 
tình hình nhân sự ở những nơi ñó. 
Chọn ñược một nơi ñể ñến, tôi thực 
hiện một công tác cuối cùng trước khi 
rời ñài phát thanh vĩnh viễn. Tôi bước 
lên phóng phía trước, gặp từng người 
ñang có mặt ñể hỏi han và chào họ 
một lần cuối. Hầu hết các ñồng nghiệp 
chưa biết tôi bị ñuổi, nên thấy tôi họ 
liền ñùa giỡn, chọc ghẹo như thể cần 
xả xú-bắp sau một tuần làm việc. Khi 
rời phòng máy chính của ñài, tôi nghe 
một anh xướng ngôn viên nói với mấy 
bạn khác, “Sao bữa nay anh Đạt lại nói 
‘Good night’ với tụi mình vậy cà? Tui 
thấy ổng hơi lạ ñó nhen.” 

Thay cho một lời chia tay không 
ñịnh trước, tôi nói “Good night” với 
một nụ cười như muốn chúc một buổi 
chiều tốt lành ở lại với từng người, 
trước khi quay về bàn làm việc một lần 
chót. Chỉ trong vòng một tiếng ñồng 
hồ mọi chuyện ñã thay ñổi. Cái bàn 
từng gắn bó với tôi hơn mười năm, 
từng dọn nhà theo tôi ñến hai ñịa 
ñiểm, ñã thấm những vệt cà-phê, còn 
hằn những vết mực mà tôi chùi không 
ra, nay ñành ở lại với một bức tường 
trơ trụi ñằng sau lưng, không còn mấy 
tấm ảnh từ những mùa hè xa khuất. 
Ngồi ở trong xe, tôi nhìn gốc cây olive 
một hồi lâu như thể biết rằng mình sẽ 
không bao giờ trở lại nơi ñây, cố ghi lại 
hết một khung cảnh thân quen ñang 
chìm trong bóng tối ñể rồi một ngày 
kia chỉ còn là những ký ức mờ ảo như 
có như không. Phút từ biệt này quá 
bình an so với những giây phút hấp 
tấp rời quê hương, hốt hoảng leo lên 
tàu lìa xứ của hơn 30 năm trước. Tôi 
hiểu công việc ở nơi ñây thế nào cũng 
ñến ngày phải chấm dứt. Có ñiều mình 
không biết nó sẽ ñi ñến ñoạn kết ra 
sao. Bây giờ thì như thế này, cũng 
không ñến nỗi tệ, tôi lẩm bẩm nói một 
mình như người mới bị ñụng xe trên xa 
lộ, ñang thất thần bước quanh quẩn 
nơi xảy ra tai nạn với những cảm xúc 
bị xơ cứng và ñầu óc ñược giao  phó 
cho phản xạ ñiều khiển. Đến một lúc 
nào ñó những xúc cảm sẽ dâng tràn 
trong cơn hồi tưởng, nỗi bàng hoàng 
sẽ sống dậy giữa giấc ngủ trong ñêm 
khuya, và cơn ñau sẽ ñâm xoáy vào 
tim, tôi biết vậy trong lúc lái xe rời ñi 
nơi khác. 

Thay vì hướng về nhà như mọi buổi 
chiều sau giờ làm, tôi quẹo trái ở 
ñường Bolsa ñể ghé tòa soạn Người 
Việt ở cuối ñường Moran. Tôi từng viết 
ở nhật báo này gần hai-mươi năm 
trước ñó, trong “thời” của các anh 
Nguyễn Đức Quang, Lê Đình Điểu, Đỗ 
Ngọc Yến, Nguyễn Xuân Hoàng, Phạm 
Quốc Bảo. Họ chỉ cho tôi những bước 
căn bản của nghề làm báo. Mặc dù 

từng rời Pennsylvania với mộng tưởng 
viết văn, tôi dính với nghiệp viết báo 
ngay trong mấy tháng ñầu mới ñến 
Nam California, dính cho tới bây giờ 
bứt hoài không ra. Thời ấy Người Việt 
sinh hoạt với tinh thần của các anh em 
Hướng Đạo cùng chung sức hướng tới 
một mục tiêu, trong lý tưởng tạo tiếng 
nói cho một cộng ñồng ñang hình 
thành và chưa vững mạnh. Ngày tôi 
trở lại thì Người Việt vẫn là một “ñại 
gia ñình” như hai thập niên trước, 
nhưng trong “thời” của các anh chị em 
khác, và ngon lành hơn rất nhiều nhờ 
hoạt ñộng theo phương pháp của một 
công ty lớn. Từ một cái quán với người 
chủ mà cũng là người nấu ăn kiêm 
luôn rửa chén, tờ báo trở thành một 
nhà hàng qui củ với chủ nhân, ñầu 
bếp, tiếp viên, thu ngân viên riêng 
biệt. Một cơ quan truyền thông có 
hạng. 

Bước vào tòa soạn trong chiếc áo 
“hood” màu xanh, tôi gặp một anh bạn 
quen trong phòng biên tập. Rất may 
thỉnh thoảng tôi cũng “ráng” ra ngoài 
nhậu với các bạn, không dè cũng có 
lúc tạo ñược tình thân ñể còn nương 
tựa khi cần. Mấy tháng trước tôi ñã 
ngồi cùng bàn với anh bạn tại nhà 
hàng BJ’s nằm ngoài rìa của khu phố 
Little Saigon. Hôm ấy chúng tôi lai rai 
với một ñám bạn mà lớn tuổi nhất là 
vợ chồng tôi. Nhậu nhiều nhất cũng là 
tôi luôn. Thành thử bữa hôm ấy tôi nói 
khá nhiều mà không nhớ mình nói cái 
gì. Xỉn là cái chắc. Đến lúc gặp anh 
bạn trong phòng biên tập, tôi nhắc 
chuyện nhậu ở BJ’s trước khi ñi vào ñề 
tài chính: Ở ñây có việc gì cho tui làm 
hông? 

Hình như anh bạn chưa viết xong 
trong khi mấy kỹ thuật viên ñang chờ 
bài chót ñề trình bày trên trang báo. 
So với ngày tôi mới quen anh ta gần 
hai-mươi năm trước trong nhóm Thư 
Viện Lê Quí Đôn, anh bạn bây giờ tròn 
ủm, bệ vệ hơn. Vẫn thông minh, 
nhanh trí, tinh tế và luôn sẵn sàng 
thảy ra một thái ñộ bất cần ñối với 
người khác. 

 Nghe tôi nói “hết làm cho ñài,” anh 
bạn ngưng ñánh máy, quay sang hỏi 
lại với vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú. Tôi 
viết cho ñài phát thanh còn lâu hơn 
anh ta làm cho báo Người Việt, thành 
thử sự việc tôi không còn làm cho ñài 
có lẽ là chuyện bất ngờ. Anh bạn hỏi 
tôi muốn viết phóng sự hay muốn dịch 
tin. Sao cũng ñược, tôi nói vậy, trong 
ñầu nghĩ miễn là có “job” ñể lát nữa 
còn về nhà nói cho vợ bớt lo. Nghề của 
tôi chỉ có thể “ñắc dụng” ở mấy cơ sở 
truyền thông trong phố Bolsa. Mặc dù 
chắc chắn không trả lương cao như sở 
Mỹ, ñài phát thanh mà tôi ñã làm và 
tòa soạn mà tôi ñang trở lại vẫn khá 
hơn so với mấy nơi “bèo” kia. Anh bạn 
hẹn tôi sáng hôm sau quay lại ñể gặp 
một ông sếp cao cấp hơn. Tôi cũng 
quen ông ấy, nên yên tâm mình sẽ có 
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thỉnh Phật ngọc trụ thế, mà vai trò của các trưởng tử Như Lai, là phải biết giá trị 
vô giá và công dụng của tảng ngọc, là ñược khai quật, tạc thành hình tượng của 
ñức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, là bài pháp không lời, có sức mạnh ñánh thức tâm 
ý con người trong các giới. Từ ñó con người sẽ ñược nghe bài pháp không lời từ 
tượng Phật ngọc phát ra rằng: “Tâm Phật, chúng sanh thường vốn rỗng lặng. Ai 
ñó chưa ñược rỗng lặng, phải tạo cho ñược rỗng lặng, trong sáng như Phật ngọc 
bằng con ñường tu tập ñể giải thoát cho mình mai sau. Còn hiện tại thì ñem lại 
an bình, hạnh phúc cho mọi người, là một thứ phước ñức lớn”. 

Trong các kinh phật thường ñề cập ñến “Tâm phật trong sáng như ngọc, kim 
cương, pha lê. Thân Phật trong sáng như Mani lưu ly.” 

Ai ñược có tâm phật như vậy, là có ngay con ñường giải thoát, cho nên mới 
nói rằng Tam Bảo, ba ngôi báu. Các thứ vàng ngọc là vật quý của thế gian. Qua 
ñây cho ta thấy chữ “bảo” tức là báu vật thuộc tinh thần. Còn chữ “quý” thuộc 
vật chất. Tuy nhiên, ñôi khi người ta cũng gọi ba ngôi Phật Pháp Tăng là ba viên 
ngọc quý. Cho nên, chữ quý chỉ cho Phật Pháp Tăng, ñược cắt nghĩa là hiếm có.  

Hai chữ  “quý” và “báu” ñược chỉ cho các thứ vàng ngọc và Phật Pháp Tăng, 
gọi là quý báu. Các thứ vàng ngọc có bản thể hiện thực hữu tướng, còn Phật 
Pháp Tăng thuộc tâm linh vô tướng khó thấy. 

Các thứ vàng ngọc, chúng tự cấu tạo lấy bản thể. Từ những khối ñất trong 
lòng ñất biến dạng qua thành ñá, càng lúc càng rắn chắc, làm cho bản thể của 
ñá tuần tự chuyển ñổi thành vàng, ngọc, kim cương… với thời gian cả trăm năm, 
ngàn năm, triệu năm. 

Sự chuyển ñổi bản thể của ñất qua ñá, ñá thành vàng, ngọc. Chính là sự 
thải ra những chất dơ, nhớp, cặn bã trần cấu. Chỉ còn lại chất tinh túy, tinh 
khiết, không còn tỳ vết, sáng rực, trong suốt muôn ñời, không thể bị nhiễm các 
chất hôi thúi, bùn lầy, ñất cát... Dù cho bị rơi vào hầm xí, bị gói vào miếng vải 
dơ… vàng ngọc vẫn là vàng ngọc sau khi ñược dội nước sạch. Về Phật Pháp Tăng 
dù là ba ngôi, nhưng chỉ có một. Một ñó là Tăng. Tăng tu hành ñược giác ngộ 
thành Phật, tìm ra Chánh Pháp. Cho nên trong Tăng ñược có Phật và Pháp. Cả 
ba, ngôi báu xuất xứ từ thế gian. 

Phật ñược xuất phát từ con người. Con người biết xử dụng Chánh Pháp trên 
ñường tư tập ñể thải hồi tất cả những tính tham, sân, si, nhân ngã, vô minh, ác 
trược… ra khỏi tâm thức thật rốt ráo, không còn một mảy may nào phiền não, 
thật trống rỗng, trong sáng như ngọc. Tâm ñó là Tâm phật, là Phật ngọc. 

Con người bất luận là ai, ñược có tâm Phật ngọc, người ñó là Phật ngay hiện 
tiền không ñâu xa. Con người ñược có tâm Phật ngọc rồi, dù cho bị ở vào các 
cảnh giới ñầy biển sắc dục tình, tâm không hề bị nhiễm ô, lây ñộng, vẫn an 
nhiên, thanh tịnh hay ñược ñi vào giữa trường ñời ñầy ma lực vật chất, tiền tài, 
danh lợi, ñịa vị, chức tước trong vai trò ñem ñạo vào dòng ñời ñể dắt dẫn con 
người vượt thoát biển mê, qua bờ giác ngộ, tâm vẫn là phật ngọc, luôn an ñịnh 
trước các biển sắc dục tình thế gian, không hề bị các sắc trần chi phối quyến rũ, 
giống như những thỏi vàng, viên ngọc bị rơi vào hầm xí, bị gói trong miếng vải 
dơ. Bản thể vàng ngọc vẫn là vàng ngọc. 

Người xưa có quan niệm rằng: các giới vua, chúa, bá tước, quan quyền, gọi 
là giai cấp quý tộc, mới ñược có vàng ngọc. Cho nên chữ “quý” ở lĩnh vực này có 
hai nghĩa là sang, là hiếm có. Do vậy, ñeo vòng ngọc vào tay, ở cổ. 

Ngày nay, người nào có nhiều tiền là có vàng, có ngọc, là có làm sang cho 
bản thân ñủ kiểu vòng vàng, vòng ngọc, do vậy chữ “quý” không còn ñộc quyền 
của vua chúa, bá tước làm sang nữa.  

Chữ “báu”, ñược dịch từ tiếng Trung Hoa là “Bảo”. Báu ở ñây cũng có nghĩa 
là hiếm có, thuộc tâm linh, chỉ cho vị Tăng chân tu ñắc ñạo giác ngộ ñược thành 
Phật, tìm ra ba ngôi báu. Chứ không gọi là ba ngôi quý (tam quý). Sở dĩ có một 
vài chư tôn ñức gọi Phật Pháp Tăng là ba viên ngọc quý, cũng là hàm ý ám chỉ 
cho ba ngôi Phật Pháp Tăng rất hiếm có mà thôi! Chứ không phải Quý ở nghĩa 
sang ñối với Phật và Tăng. Chính thái tử Tất Đạt Đa ñã từ bỏ ngôi vị vua chúa là 
giai cấp quí tộc, làm người dân thường, xuất gia tu khổ hạnh ở ngôi vị khất sĩ 
(xin ăn) từ lúc tu hành, cho ñến khi thành Phật, nói Pháp Độ Sanh, vẫn làm Khất 
Sĩ, thì ñâu còn quý tộc nữa mà làm sang! 

Vì thế nên, hai chữ Quý và Báu dù có chung nghĩa là hiếm, nhưng rất khác 
nhau về hình thể và sự cấu tạo. Chữ Quý chỉ cho ñất ñá tự kết tinh thành vàng, 
ngọc hữu thể. Còn chữ Báu chỉ cho con người. Tăng là tập thể xuất gia, ñi tìm 
cho mình con ñường giải thoát bằng Phật Pháp, cho nên lấy Phật Pháp kết tinh 
tâm mình thành tâm Phật ngọc, là tâm trống rỗng, không còn mảy may trần 
cấu, qua quá trình công phu tu luyện với thời gian không hạn ñịnh là bao giờ, tức 
là không lâu hay mau, ñủ ñể ñạt ñược tâm Phật ngọc là ñược.  

Kết luận: 
Những khối ñất trong lòng ñất, một khi ñã tự biến dạng thành ñá qua nhiều 

tầng lớp, sau ñó tự biến ñổi thành vàng, ngọc thì nhất ñịnh ngàn ñời, bản thể 
của vàng, ngọc không bao giờ tự trở lại bản thể quặng và không thể tự ñem các 
chất dơ, trần cấu vào lòng ngọc. Bản thể luôn luôn cứng rắn, trong suốt, sáng 
rực ngàn ñời không phai. Dù cho vàng ngọc bị rơi vào hầm xí hôi thối, hay bị gói 
vào những miếng vải dơ nhớp, tanh hôi… Bản thể vàng, ngọc vẫn là vàng, ngọc 
không thể bị ô nhiễm vào lòng, không bị tỳ vết ngoài thân. 

Cũng như vậy, ñệ tử Phật hai giới xuất giaTăng, Ni và tại gia, cư sĩ, một khi 
ñã ñược có chơn tâm vô ngã là tâm Phật ngọc, do qua quá trình tự chuyển hóa 
hết các chủng tử tham, sân, si, ngã mạn, ác kiến, trần ấu, ác trược… ra khỏi tâm 
bằng con ñường tu tập Phật Pháp, thì không bao giờ tự mình ñem những chủng 
tử ba ñường ác trở lại vào tâm của mình! Bản thân năm uẩn máu thịt, mà tâm là 
bản thể chơn như, vô ngã, Phật ngọc. Nhất ñịnh không thể bị bất cứ bạo lực vật 
chất thế gian nào có thể chi phối, làm mờ, sứt mẻ, lây ñộng chơn tâm, Phật 
ngọc, vô ngã ñược! Tâm vẫn an nhiên vô tư thị ñạo vững chắc như vại ba chân. 

Đức Hạnh 



 
Trang 23 CHÁNH PHÁP 

phòng biên tập, tôi phải chấp nhận ngồi 
chung với nhiều người mà hầu như lúc 
nào cũng có chuyện ñể ñôi co, lúc thì vui 
nhộn lúc thì hung hăng. Ngồi ñối diện 
nhau trong một phòng thiếu ánh sáng, 
chật chội với sách báo, ñồ ñạc không ai 
muốn dọn, và không có cửa sổ, tôi ñể cho 
bốn người kia muốn “ñấu” sao thì “ñấu,” 
chú cháu choảng nhau chí chóe, xong lại 
cùng cười chê những kẻ khác. Tôi giữ 
phận mình yên lặng càng lâu càng tốt, 
tránh thốt những lời ñộc hại gây ñau ñớn 
còn hơn ñâm bằng dao Thái Lan, hoặc 
tung ra những lời tâng bốc còn giả hơn 
một ñóa hoa “Made in China.”  

“Khí công” ñầu tiên mà tôi có gắng 
luyện tập là tránh giữ lại những mũi tên 
ñộc mà người ta “bắn” bằng lời. Rút mũi 
tên bỏ vào thùng rác là ñiều nói dễ hơn 
làm. Mỗi ngày bị bắn chừng mười mũi tên 
thì cố gắng bỏ hết chín mũi, ném ngược 
mũi còn lại cho hả giận nhưng cũng ráng 
ném trật. Nhằm luyện khí công này, ngày 
ngày ñi làm tôi mang theo trái cây ñể 
trên bàn. Mỗi lần biết mình sắp nổi giận, 
tôi nhón một múi cam, một lát táo hoặc 
một trái nho bỏ vào miệng. Có ngày phải 
ăn mấy kí trái cây mà bụng vẫn muốn nổi 
khùng. Người ta nói ăn trái cây tốt cho 
sức khỏe. Không hiểu sao tôi bị lên cân, 
bụng to hơn sau hơn một năm làm việc ở 
nhật báo. 

“Khí công” thứ nhì mà tôi ráng học là 
thích ứng trước tình cảnh giao ñộng mỗi 
ngày, bắt ñầu từ việc nhỏ nhất. Tôi từng 
ñược yên thân viết tin ở cái “xó” trong 
nhiều năm, nay phải ngồi giữa một góc 
chợ ồn trong lúc sản xuất chữ nghĩa, nên 
tôi phải ñiều chỉnh tâm lý suốt mấy tháng 
mới chịu nổi. Trên bức tường cạnh bàn 
làm việc, tôi không treo một tấm ảnh 
riêng tư nào như ngày trước, mà chỉ cắm 
một tấm lịch, ghim một danh sách những 
số ñiện thoại cần thiết và lịch trình công 
tác mỗi tuần. Nhờ không có bàn ngồi cố 
ñịnh nên tôi bỏ ñược thói quen “thiền” 
hình vợ con giữa những lúc viết tin. Mỗi 
khi nhớ khung cửa sổ ở cái “xó,” tôi nhìn 
lên bức tường trước mặt, tưởng tượng 
những cảnh sông núi, biển hồ mà gia ñình 
tôi từng ñi qua trong những mùa hè của 
quá khứ. Có khi những cánh rừng hoặc 
con suối bao bọc những lều trại hiện lên 
ngay trước mắt trong mấy ngày liên tiếp. 
Ngoài phòng biên tập, tôi luyện luôn 
“pháp môn” này trong phòng ăn tập thể. 
Dần dà tôi quen ngồi giữa một chục người 
ở bàn ăn nói chuyện ồn ào mà tai hầu 
như không nghe, mắt không thấy họ ñang 
bàn chuyện gì mà cười lớn quá hoặc cãi 
nhau găng ñến như vậy. Bức tường trước 
mặt biến thành một màn ảnh truyền hình 
“mỏng” vĩ ñại, chiếu lên những khúc phim 
biển xanh rừng thẳm từ một cõi xa mà tôi 
chỉ cần mỉm cười là “bấm” ñược nó hiện 
ngay trước mắt. 

Chung quanh dãy nhà dài hình chữ 
nhật của công ty, tôi không tìm ra một 
bóng mát yên vắng như dưới tàn cây olive 
ở ñài phát thanh. Ở một gốc cây trước tòa 
soạn, vài ông thường ñứng hút thuốc. Từ 
ngày tờ báo bị biểu tình, họ bớt ra phía 
trước như không muốn bị ù tai. Đằng sau 
tòa soạn là một bãi ñậu xe ñược tráng 
gần kín mít với nhựa ñen, chỉ còn chừa 
hơn nửa chục ô ñất vuông với mỗi ô ñược 
trồng một cây “bông cọ ngược” màu ñỏ 
ñứng khẳng khiu sát một bức tường gạch 
xám nhạt. Từ sáng ñến chiều, nắng gắt 
lao xuống từ trên không, dội ngược trên 
bãi ñậu xe, bắn tung tóe giữa hai bức 
tường, thiêu ñốt trên một chục chiếc xe 
nằm sát bên nhau. Tìm ñược một bóng 

việc làm, chỉ chưa biết họ tính lương 
ra sao mà thôi. 

Thế là sau hai-mươi phút rời ñài, 
tôi chộp ñược một việc mới mà lòng 
vừa mừng vừa lo. Mừng vì sẽ có tiền 
sống, lo vì không biết mình có còn sức 
khỏe cũng như khả năng ñể bơi theo 
dòng việc mới ở một nơi còn phức tạp 
hơn ñài phát thanh gấp bội. 

Ban ñầu nhiệm vụ mới ở nhật báo 
xem dễ thở hơn so với công việc ở ñài 
phát thanh. Mỗi lần ñược ra ngoài 
“làm” phóng sự, tôi tận hưởng những 
giây phút thư giãn có thể ñến rất bất 
ngờ. Chẳng hạn như một buổi sáng 
kia tôi phải lái xe xuống Laguna 
Niguel ở phía nam Quận Cam, ñể gặp 
một nhóm người Mỹ gốc Việt ñang 
tham dự một cuộc ñình công tại một 
cơ quan thuộc sở di trú liên bang. Sau 
những cuộc phỏng vấn và chụp hình – 
viết tin cho báo ở Bolsa thường phải 
biết thêm nghề chụp hình, không cần 
giỏi như thợ chuyên nghiệp nhưng 
phải có máy và biết bấm nút, vì báo 
không có ñủ tiền ñể thuê một người 
viết và một người chụp hình riêng như 
báo Mỹ, vì vậy hình trên mấy nhật 
báo tiếng Việt ở ñây trông rất “ẹ” kể 
cả hình tôi chụp – tôi lái xe lạc xuống 
một con ñường chạy sát bờ biển. Giữa 
tháng 12 mà tôi có thể quay hết cửa 
kiếng xuống, ñể cho gió biển lùa vào 
trong xe ñến mát lạnh. Nếu còn làm 
cho ñài phát thanh, buổi trưa hôm ấy 
tôi phải còng lưng viết tin ở trong cái 
“xó,” chắc chắn không có thời giờ ñể 
ra ñứng ở gốc cây olive, chứ ñừng nói 
gì ñến chuyện thong dong ngắm màu 
biển xanh thẳm với nắng vàng dịu ấm. 

Những giây phút bình yên, thong 
thả hiếm có ấy không xảy  ra thường 
hơn như tôi mong ước. Tình hình của 
nhật báo từ bên ngoài và bên trong 
nội bộ luôn luôn có biến chuyển, khiến 
cho tôi loay hoay không biết bám vào 
ñâu ñể ñược yên thân hầu chú tâm 
vào chuyện viết bài mà thôi. Vài tháng 
sau khi tôi ñến, nhật báo bị phản ñối 
vì “sự cố” báo Xuân ñăng hình cờ vàng 
trên chậu rửa chân. Ở bên ngoài thì 
người ta ñứng biểu tình, la lối suốt 
ngày – từ 10 giờ sáng ñến 6 giờ chiều 
như giờ của công nhân hãng xưởng – 
ở bên trong thì anh bạn của tôi bị 
“dzăng,” ông sếp cũng ra ñi cùng với 
ông chủ bút. 

Đó cũng là thời ñiểm mà “Ông Vua 
Quét Đường” bỗng từ trên trời rơi 
xuống ñầu tôi, lớn như một cục phân 
chim... ñại bàng, dính chặt như chiếc 
nón che ñỉnh ñầu của người Do Thái. 
Đó cũng là giai ñoạn mà tôi bắt ñầu 
“tu luyện khí công” ñể ñối phó trước 
những biến ñổi ở chung quanh, hay 
nói ñúng lớn là thích ứng với những 
chuyện ñời thường, những nghịch 
cảnh mà dầu muốn dầu không thì tôi 
cũng phải bơi qua.  

Trong mấy tháng ñầu tôi ngồi 
chung phòng với bốn người. Phòng 
bên ngoài còn có thêm nhiều tay viết 
báo lão luyện khác. Trong ban biên 
tập tôi thuộc một thế hệ ở giữa những 
ký giả trẻ xông xáo, háo thắng, chờ 
dịp ñể leo cao hơn, và mấy ông nhà 
báo kỳ cựu, có ñủ kinh nghiệm ñể 
củng cố vị trí hoặc giữ chặt công việc 
của mình. Ngày xưa ở bên ñài phát 
thanh, tôi ñược ngồi một mình trong 
“xó” cạnh cửa sổ và ñược che chở bởi 
một tấm ngăn, chẳng phải nhìn ai và 
cũng không bị ai dòm ngó. Ngày nay ở 

mát trong bãi xe ấy cũng khó như 
thấy một cụm mây trắng trôi trên bầu 
trời Quận Cam giữa mùa hè. Vậy mà 
mấy ông vẫn thường tụ năm tụ ba ở 
phía sau, phun khói thuốc liên miên 
như ñể tạo mây giữa tiếng cười nói rổn 
rảng, hoặc xì xào trong một cuộc 
“họp” riêng với nhau. Sau này tôi mới 
hiểu “phòng họp lộ thiên” ở bãi ñậu xe 
là nơi diễn ra những cuộc bàn thảo 
cũng quan trọng không kém những 
cuộc họp chính thức bên trong tòa 
soạn. Ngày nào cũng có mấy ñám rủ 
nhau ra họp riêng ở ngoài sân.  

Gay cấn hơn vẫn là những buổi họp 
chung vào sáng thứ Năm của ban biên 
tập. Ban cần kiểm ñiểm việc làm trong 
tuần qua và chuẩn bị cho tuần sắp tới. 
Đó là lúc mà người ta phải tận dụng 
khả năng ăn nói ñể bênh vực bài viết 
của mình, có khi tự bảo vệ mình bằng 
cách triệt hạ ñối thủ. Mồm miệng ñỡ 
tay chân. Người nói nhiều, khoe nhiều 
lại thường là người làm ít, lành ít. Tan 
buổi họp, các “chiến sĩ” của chữ nghĩa 
rời phòng với nét mặt căng thẳng hoặc 
ñăm chiêu, như ñang xét lại mình vừa 
“thắng” cái gì, “thua” cái gì. Tôi không 
nhớ Người Việt ngày xưa có những 
buổi họp như vậy. Ngày nay có lẽ sự 
cạnh tranh quá quyết liệt giữa các 
nhật báo trong “xóm” Moran  mà ngày 
trước không có ñã khiến người ta phải 
thay ñổi ñể sống còn? Các công ty ở 
Mỹ, và các cơ quan ở những xứ cộng 
sản, cũng có những sinh hoạt kiểm 
thảo ñể thăng tiến, không có gì bất 
thường, ñời là vậy. Có ñiều tôi không 
hiểu tại sao phải có xung ñột mới có 
tiến bộ, phải có ganh ñua, chà ñạp 
mới có văn minh? Sống như vậy hợp 
với tự nhiên? Sao lúc nhìn lên tường 
xem “phim” mây biển ñất trời tôi 
không thấy ra sự thật về những con 
thú cắn giết, luôn rình rập ñể hại nhau 
ở trong rừng? Tôi ñã sống trong mộng 
mơ, hoang tưởng chăng? Chỉ thấy 
những nét ñẹp của thế gian mà quên 
những vệt xấu của nó? Nên chân 
thành ñi tiếp trên con ñường lý tưởng 
nhân ái, hay rẽ sang lối mòn nhân dục 
như mọi người? Sống kiểu này chừng 
một hoặc hai năm là cùng, kéo dài 
ñược mười năm thì làm sao còn thấy 
ñược lương tâm của chính mình? Lúc 
ấy dẫu thương hay chán tôi cũng 
không thể buông thả công việc. 

Từ khi có thay ñổi nhân sự liên 
quan ñến cuộc biểu tình chống nhật 
báo, tôi ñược giao trách nhiệm mỗi lúc 
một nhiều hơn, ít có dịp ra ngoài la cà 
viết phóng sự, tìm những giây phút 
thư giãn. Trong hầu hết thời gian có 
mặt ở tòa soạn, tôi ngồi cặm cụi ở bàn 
viết hoặc ñi hấp tấp trong hành lang 
nối liền phòng biên tập với phòng kỹ 
thuật. Tuy ñược nghỉ một ngày trong 
tuần và một ngày cuối tuần, tôi 
thường lo cho công việc suốt bảy 
ngày, có khi về ñến nhà hoặc ñang 
dạo chợ với vợ con cũng phải nghe 
ñiện thoại liên quan ñến công việc ở tờ 
báo. Đó là chưa kể phải biết những 
chuyện “ñánh ñấm” giữa các phe 
nhóm trong nội bộ. Để xả bớt căng 
thẳng, tôi thường ñi xe ñạp ñến sở 
trong những ngày không cần lái xe 
hơi. Nhờ vậy tôi cũng cảm thấy bớt tội 
lỗi ñối với tấm thân ñang bắt ñầu phì 
nộn vì thiếu tập thể dục. 

Tôi mải mê, tận tụy với công việc ở 
tòa soạn một phần vì lúc ấy công ty 
ñang gặp khó khăn. Tờ báo không thể 

thiếu bài vào mỗi buổi chiều, không thể 
ngưng phát hành vào mỗi buổi sáng. Có 
những cuối tuần, tôi làm việc một mình 
suốt ngày trong phòng biên tập, chờ tin 
của các phóng viên ñang chạy tất bật 
giữa các sinh hoạt của cộng ñồng. 
Những lúc như vậy tôi thường mở nhạc 
ñể không bị nặng ñầu bởi những tiếng 
la ó của ñám biểu tình từ bên ngoài.  

Say mê với việc làm, tôi ñảm nhận 
luôn trách nhiệm lo bài vở và nội dung 
cho báo Xuân. Thế là mang luôn việc 
làm về nhà, chiếm gần trọn thời giờ 
dành cho gia ñình. Vợ thường nhìn tôi 
với sự thương hại khi thấy chồng còn lo 
viết thư email liêc lạc những tác giả sau 
bữa ăn tối. Xong báo Xuân, tôi chưa kịp 
lấy lại nhịp thở thì em tôi bị tai biến 
mạch não, suýt chết nếu không ñược 
chở vào bệnh viện kịp thời. Ngồi suốt 
một ñêm bên giường bệnh của em trong 
phòng cấp cứu ở nhà thương Fountain 
Valley gần lễ Giáng Sinh, tôi nghe ñau 
nhói như bị một phát ñạn bắn vào chân 
khiến tôi phải chùn bước.  

Trong mấy tháng sau, xong việc ở 
tòa soạn mỗi buổi tối, tôi thường ghé 
thăm em trong một dưỡng viện dành 
cho những người bị bệnh nặng hoặc sắp 
chết. Ngồi nhìn cơ thể của em ñược máy 
bơm thức ăn vào bụng, tôi suy tư tìm 
một giải pháp hòa hợp giữa  trách 
nhiệm ở sở và bổn phận với gia ñình. 
Tôi từng tự giao cho mình một thử 
thách mà tôi chưa thấy ai trong ñám 
bạn có thể làm ñược. Đó là vừa sống với 
văn chương vừa lo cho các con, vừa làm 
việc ở sở vừa lo cho gia ñình. Thế nhưng 
giờ ñây tôi biết mình không là một siêu 
nhân, tôi cũng chỉ là một cái xác chưa 
ñược ghim ống bơm trợ sinh mà thôi.  

Đúng lúc tôi ñang suy tư tìm một 
hướng ñi mới phù hợp hơn với hoàn 
cảnh, ban biên tập lại có thêm vài người 
bỏ ñi vì những lý do riêng, khiến tôi khó 
dứt khoát rời bước. Mặc dù ñược thêm 
lương, tôi phải gánh thêm những trách 
nhiệm mà có lẽ phù hợp với một người 
mê nghề làm báo, ít vướng bận với gia 
ñình. Mấy tháng trước khi rời Người 
Việt, tôi thường là người ñến phòng biên 
tập trước tiên vào buổi sáng và cũng là 
người cuối cùng rời tòa soạn vào buổi 
tối. Công ty này ñã có bốn, năm người 
qua ñời. Vậy mà trong những ñêm ở lại 
trễ, lóc cóc một mình xem bài cho ngày 
mai, tôi không thấy hình bóng của vị 
nào quay về từ cõi siêu linh. Chắc họ 
cũng ñã hết mê nghiệp làm báo?  

(còn tiếp một kỳ) 
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mở rộng một chương trình giáo dục 
thương mại du lịch trên các khía cạnh 
thực tế. 

Thái Lan nói rằng mạng mạch Phật 
giáo không phải là một chương trình 
ñặt nặng về thiền hoặc cúng bài. Nó sẽ 
tạo một cơ hội cho du khách hành 
hương khám phá các ñền chùa vốn 
cũng ñược xem là quan trọng về lịch 
sử. 

Về phía Lào thì nói rằng các huyện 
gần với sông Mekong rất phong phú về 
văn hoá và di sản thiên nhiên cũng có 
thể ñược kết nối với Phật giáo. Ngoài 
ra, tỉnh Xiangkhuang ở ñông bắc Lào 
cũng cần ñược nối với một mạng mạch 
Phật giáo, vì tỉnh này có nhiều ñền 
chùa bị phá huỷ hoặc hư hại trong cuộc 
chiến tranh Đông Dương nhưng chúng 
vẫn còn có giá trị lịch sử và những mối 
liên kết với quá khứ.   

(TTR Weekly - September 10, 
2010)  

 
HÀN QUỐC: Hãng Hàng không Hàn 
quốc giới thiệu dạng tham quan 'Ở 

tại Chùa' (Templestay) truyền 
thống  

Hãng Hàng không Hàn quốc và 
công ty liên kết Hanjin Travel giới thiệu 
với du khách nước ngoài cơ hội trải 
nghiệm 'Ở tại Chùa' theo truyền thống 
Hàn quốc. 

Du khách nước ngoài bây giờ có 
thể tìm hiểu nền văn hoá Phật giáo Hàn 
quốc qua một chương trình ñược thiết 
kế ñể làm nổi bật nghệ thuật thiền 
Seon. Chuyến tham quan 24 giờ qua 
ñêm, và 2 hoặc 3 giờ thăm qua 5 ngôi 
chùa nổi tiếng nhất Hàn quốc trên khắp 
ñất nước này tạo cơ hội cho những 
người tham gia ñược thư giãn, suy 
ngẫm và hồi phục sức khoẻ bản thân, 
và nhận thức ñược 'chính mình' trong 
môi trường thanh tịnh chung quanh 
chùa. 

Trước ñây dạng tham quan 'Ở tại 
Chùa' của Hàn quốc chỉ dành cho các 
cá nhân, và phổ biến cho du khách 
trong nước. Đây là lần ñầu tiên công ty 
Hanjin Travel sẽ ñưa các nhóm khách 
quốc tế vào các chùa ñể trải nghiệm 
nền văn hoá thú vị và ña dạng này, 
qua sự hợp tác  chặt chẽ với Giáo phái 
Jogye của Công ty Văn hoá Phật giáo 
Hàn quốc. 

(Aviation Record.com - September 
11, 2010)   

  

  
  

NHẬT BẢN: Truyện tranh về Đức 
Đạt Lai Lạt Ma 

Vào năm 2008, cuốn truyện tranh 
về Đức Đạt Lai Lạt Ma có tựa ñề "Đạt 
Lai Lạt Ma thứ 14 - Truyện tranh Tiểu 
sử" ñã phát hành tại Nhật Bản nhân 
sinh nhật lần thứ 73 của Ngài. 

Bây giờ truyện này ñã ñược dịch từ 
tiếng Nhật sang 10 ngôn ngữ khác, 
trong ñó có tiếng Anh và Nga. 

Bản tiếng Anh sẽ ñược phát hành 
khắp thế giới vào ngày 28-9-2010, 
còn bản tiếng Nga ñã phát hành tại 
nước Cộng hoà Kalmykia của Liên 
bang Nga, nơi ñạo Phật là tôn giáo 
chính. 

Có tổng cộng 1.500 cuốn truyện 
tranh này ñược in dành cho trẻ em 
trong cộng ñồng Phật giáo Kalmykia, 
qua bước ñầu cộng tác của Quỹ Cứu 
lấy Tây Tạng có trụ sở tại Moscow và 
Hội Hữu nghị Kalmyk - Nhật. 

Tác giả của truyện là Tetsu Saiwa, 
hoạ sĩ truyện tranh nổi tiếng của Nhật. 
Ông ñã nghiên cứu chuyên sâu về ñề 
tài tại thủ phủ Lhasa của Tây Tạng, và 
các minh hoạ trong cuốn truyện tranh 
ñược kết nối với cuộc ñời thật của Đức 
Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Tenzin Gyatso. 

(ATI - August 31, 2010) 

 
Tranh bìa của truyện tranh về Đức Đạt 

Lai Lạt Ma - Photo: Tibet Custom 
 
 
TÂY TẠNG - NEPAL: Đi bộ 2 tuần từ 

Lhasa ñến Lâm Tì Ni 
Hội Volkssports Trung quốc (CVA) 

sẽ tổ chức một chuyến ñi 2 tuần dọc 
theo Hi Mã Lạp Sơn, từ Tây Tạng ñến 
Nepal. 

Hành trình sẽ bắt ñầu vào ngày 
26-9 tại Lhasa, thủ phủ của Khu Tự trị 
Tây Tạng thuộc Trung quốc, ñi qua 
sườn phía bắc của dãy Hi Mã Lạp Sơn 
và kết thúc vào ngày 11-10 tại Lâm Tì 
Ni của Nepal, nơi sinh của Đức Phật Tổ 
Thích Ca Mâu Ni. 

Đơn xin tham dự hiện nay ñược 
mở rộng. Đã có khoảng 100 tình 
nguyện viên ñăng ký ñể bảo ñảm cho 

hành trình an toàn qua vùng núi phủ 
băng tuyết của những người tham dự. 

Được ñồng tổ chức bởi Đại sứ quán 
Nepal, Hội ñồng Du lịch Nepal và Cục Du 
lịch Tự trị Tây Tạng, cuộc hành trình này 
là một phần của các lễ mừng ñánh dấu 
50 năm các quan hệ ngoại giao giữa 
Nepal và Trung quốc. 

(China Daily - September 1, 2010) 

 
Lhasa, nơi sẽ xuất phát của cuộc ñi bộ 2 
tuần ñến Lâm Tì Ni, Nepal - Photo: Chi-

na Daily 
 

ÁO: Thiếu Lâm ở châu Âu 
Sự thành lập Hội Thiếu Lâm Âu 

Châu ñã ñược công bố vào ngày 01-9-
2010 tại thủ ñô Vienna của Áo. Sự kiện 
này sẽ giúp những người hâm mộ công 
phu Thiếu Lâm và những người say mê 
nền văn hoá Thiền Phật giáo trên khắp 
châu Âu hưởng ñược một diễn ñàn mới 
ñể trao ñổi ý tưởng. 

"Từ khi nền văn hoá Thiếu Lâm 
ñược giới thiệu tại châu Âu 20 năm 
trước, nó ñã ñược ngươid châu Âu yêu 
thích một cách sâu ñậm và trở thành 
một phần của ñời họ", trụ trì Chùa Thiếu 
Lâm là Sư Yongxin nói. Ông nói rằng 
mặc dù hàng trăm nghìn người châu Âu 
ñã tiếp cận các chương trình ñào tạo 
công phu Thiếu Lâm trong quá khứ, 
nhưng cho ñến nay mới có chỗ cho việc 
cải thiện các kênh ñể truyền bá nền văn 
hoá Thiếu Lâm. 

Có trụ sở chính là Trung tâm Văn 
hoá Thiếu Lâm Đặt tại thủ ñô Berlin của 
Đức, Hội Thiếu Lâm Âu châu gồm có 10 
chi nhánh ở khắp châu lục này. 

(Global Times - September 2, 2010) 
 

 
INDONESIA: Buddha Bar (Quán rượu 

Đức Phật) tiếp tục bị phản ñối 
Jakarta, Indonesia - Diễn ñàn Chống 

Buddha Bar (FABB) vẫn giữ nguyên yêu 
cầu rằng Buddha Bar phải bị ñóng cửa, 
ngay cả sau khi quán này ñã ñổi tên 
thành "Nhà hàng và Khách sạn BB". 

Luật sư Sugianto Sulaiman của 
FABB nói rằng chủ nhà hàng tiếp tục 
dùng tên Buddha Bar trong giấy phép do 
Sở Du lịch Jakarta cấp ngày 12-9-2008. 

Ông Sugianto nói, "BB là viết tắt 
của Buddha Bar. Chúng tôi muốn sở thu 
hồi giấy phép và ñóng cửa vĩnh viễn nơi 
ñó". Ông nói thêm rằng nếu quán muốn 
mở dưới một tên và khái niệm khác thì 
phải xin giấy phép mới. "Nếu họ tiếp tục 
dùng giấy phép cũ theo tên Buddha Bar, 
chúng tôi sẽ tranh ñấu ñể buộc quán 
phải ñóng cửa, dựa theo các phán quyết 
của Toà án Quận Trung tâm Jakarta". 

Ngày 01-9-2010, toà án ñã ra lệnh 
sở du lịch thành phố thu hồi giấy phép 

của Buddha Bar, vì quán ñã sử dụng 
các vật trang trí và biểu tượng của 
Phật giáo, bị xem là một sự báng bổ. 

Toà án ñã ra phán quyết rằng 
chủ nhà hàng, sở du lịch và Thống 
ñốc Fauzi Bowo của Jakarta phải bồi 
thường 1 tỉ Rupee (110.000 usd) cho 
FABB, gấp ñôi số tiền mà FABB yêu 
cầu. 

(The Jakarta Post - September 3, 
2010) 

 
Buddha Bar ở Jakarta, Indonesia - 

Photo: The Jakarta Post 
 

THÁI LAN: Tín ñồ Phật giáo và 
Hồi giáo diễn hành vì hoà bình 

Bangkok, Thái Lan -Từ năm 
2004, các cuộc xung ñột giữa tín ñồ 
Phật giáo và Hồi giáo tại miền nam 
Thái Lan ñã khiến gần 57.000 người 
chết và trên 11.000 người bị thương. 

Để nhắc nhở mọi người cùng 
sống chung hoà bình, một cuộc diễn 
hành kéo dài 55 ngày ñã ñược tổ 
chức: Hơn 70 người, trong ñó có các 
tu sĩ Phật giáo, ñã tham gia một cuộc 
diễn hành vì hoà bình , bắt ñầu từ 
ngày 11-7 và kết thúc vào ngày 01-9
-2010. 

Những người tham gia ñã ñi bộ 
khoảng 1.100 km, từ trường Đại học 
Mahidol ở Quận Salaya ñến ñền thờ 
Hồi giáo trung tâm tại tỉnh Pattani. 
Mục ñích của họ là nói với mọi người 
rằng có thể có nền hoà bình và sự 
chung sống tại các tỉnh miền nam 
Thái Lan, nơi xảy ra các cuộc xung 
ñột bất tận giữa tín ñồ Hồi giáo và 
Phật giáo. 

Phật tử Phra Phaisan Visalo nói, 
"Đi bộ từ Salaya ñến Pattani không 
chỉ là một cuộc ñi bộ vì hoà bình mà 
còn vì niềm an lạc nội tâm của con 
người". 

(Asia News - September 7, 
2010) 

 
 

THÁI LAN & LÀO: Thúc ñẩy các 
mạng mạch Phật giáo  

Thái Lan và Lào sẽ cùng thúc 
ñẩy các mạng mạch Phật giáo nối 
miền bắc Thái Lan và các vùng khác 
nhau của Lào, tập trung vào Phật 
giáo và di sản văn hoá tại hai nước 
này. 

Tuần trước, có khoảng 80 ñại 
biểu từ Thái Lan và Lào - ñại diện cho 
các cơ quan chính phủ, các nhà kinh 
doanh du lịch và phương tiện truyền 
thông - ñã họp tại Vientiane ñể bàn 
thảo về một khởi ñộng chung. 

Tại cuộc họp, 2 cơ quan du lịch 
quốc gia ñã ñồng ý tiến hành và phát 
triển các mạng mạch Phật giáo và 

Diệu Âm lược dịch  

TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI 



 
Trang 25 CHÁNH PHÁP 

Trong chuyến thăm Hungary lần 
thứ 7 này của Ngài, Đức Đạt Lai Lạt Ma 
cũng có một số lời khuyên dành cho 
nhân dân Hungary. Khi ñề cập ñến 
cuộc ñấu tranh với các vấn ñề kinh tế 
ñang diễn ra của họ, Ngài khuyên 
người Hungary làm việc chăm chỉ và 
giữ tính lạc quan. 

Trong 2 ngày trước, Đức Đạt Lai 
Đạt Ma ñã diễn thuyết trước hơn 
11.000 người tại ñấu trường thể thao 
Budapest. 

Ngài ñã ñược Thị trưởng Budapest 
là Gabor Demszky phong tặng danh 
hiệu công dân danh dự của thủ ñô Bu-
dapest vào ngày 18-9-2010.  

(DPA - September  21, 2010) 
 

NEPAL: Hội nghị Phật giáo Quốc tế 
Nam Á 2010 

Khoảng 100 ñại diện của các tổ 
chức Phật giáo từ các nước Nam Á 
tham gia một hội nghị quốc tế về Phật 
giáo tại thủ ñô Kathmandu của Nepal.  

Hội nghị có tên "Giao lưu Thanh 
niên Phật tử Quốc tế Nam Á - 2010", 
diễn ra trong 8 ngày, bắt ñầu từ 23-9-
2010 với khẩu hiệu chính là "Giáo dục, 
Môi trường và Giải trí Phật giáo". 

Sự kiện này ñược tổ chức tại ñất 
nước Nepal theo sáng kiến của ban 
chấp hành Hội Thanh niên Phật giáo 
Nepal. 

Chương trình cũng bao gồm  một 
tour tùy chọn ñến Lâm Tì Ni, nơi sinh 
của Đức Phật. 

Ngoài Ấn Độ và Nepal, các nước 
tham gia khác là Bangladesh, Tích Lan, 
Thái Lan, Mã Lai và New Zealand. 

(PTI - September 23, 2010) 

 TÍCH LAN: Hội nghị Liên ñoàn 
Phật giáo Thế giới lần thứ 25  

Colombo, Tích Lan - Lễ kỷ niệm 
60 năm và hội nghị lần thứ 25 của 
Liên ñoàn Phật giáo thế giới sẽ diễn ra 
tại Tích Lan từ ngày 14 ñến 17-10-
2010. Đây là lần ñầu tiên sau 26 năm, 
một hội nghị Liên ñoàn Phật giáo Thế 
giới ñược tổ chức tại Tích Lan. 

Có khoảng 600 ñại biểu sẽ tham 
gia hội nghị, ñại diện cho 164 trung 
tâm khu vực của 41 nước. 

Khoảng 3.000 ñại biểu ñịa phương 
cũng tham dự sự kiện này. 

Chủ ñề của hội nghị năm nay là 
'Hoà giải thông qua Phật giáo'. 

Uỷ ban quản trị trung tâm của Hội 
nghị Phật giáo Thế giới ñã nhất trí 
khen ngợi Tổng thống Tích Lan Mahin-
da Rajapaksa là một nhà lãnh ñạo 
Phật giáo ñã kết thúc cuộc chiến loại 
trừ chủ nghĩa khủng bố. 

(Colombo Page - September 11, 
2010)  
  

ẤN ĐỘ: Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ 
thăm Hungary và Bắc Mỹ  

Dharamshala, Ấn Độ - Sau khi 
dành thời gian của mình tại Ấn Độ 
trong suốt mấy tháng qua, Đức Đạt 
Lai Lạt Ma sẽ lại du hành quốc tế ñể 
thuyết pháp tại Hungary vào cuối tuần 
này và tại Bắc Mỹ vào giữa tháng 10. 

Tại thủ ñô Budapest của Hungary, 
Ngài sẽ có bài giảng "Giới thiệu Phật 
giáo Tây Tạng" vào ngày 18 và 19-9. 
Sau ñó là bài nói chuyện về "Lòng Từ 
bi: Nghệ thuật của Hạnh phúc" vào 
chiều ngày 19-9. 

Chuyến thăm Bắc Mỹ của Đức Đạt 
Lai Lạt Ma sẽ bắt ñầu tại San Jose vào 
ngày 12-10. Sau ñó Ngài sẽ ñăng ñàn 
nhiều lần tại California, Georgia và 
Ohio trước khi ñến Toronto của Cana-
da ñể diễn thuyết từ ngày 22 ñến 24-
10.  

Ngoài việc nói chuyện về một số 
chủ ñề, trong chuyến ñi này Ngài sẽ 
nhận Giải thưởng Người hướng dẫn Tự 
do Quốc tế từ viện bảo tàng Trung 
tâm Tự do Tuyến Hoả xa Ngầm Quốc 
gia ở thành phố Cincinnati, bang Ohio, 
Hoa Kỳ. 

(The Tibet Post International - 
September 13, 2010)  

 
AFGHANISTAN: Cứu lịch sử Phật 

giáo tại di tích Mes Aynak 
Kabul, Afghanistan - Một di tích 

khảo cổ Phật giáo ngoạn mục hiện 
ñang ñược khai quật bởi Viện Khảo cổ 
Quốc gia của chính phủ Afghannistan. 

Công việc tại di tích Mes Aynak 
("Suối ñồng nhỏ") ñã ñược tiến hành ở 
tốc ñộ nhanh kể từ khi bắt ñầu vào 
tháng 5-2010, vì các nhà khảo cổ học 
- gồm 16 người Afghan và 2 người 
Pháp thuộc DAFA (Phái ñoàn Khảo cổ 
Pháp tại Afghanistan) - ñang chạy ñua 
với thời gian. Trong vòng 3 năm nữa, 
di tích sẽ bị hủy hoại bởi một mỏ ñồng 
do Trung quốc khai thác ở cách ñó 
chưa ñến 900 yard. 

Kế hoạch khai quật là ñể thu thập 
tài liệu di tích này thật ñầy ñủ, và cố 
gắng chuyển ñi càng nhiều càng tốt 
các bảo tháp và tượng nhỏ hơn ñể bảo 
tồn tại Viện Bảo tàng Quốc gia, hoặc 
có thể tại một viện bảo tàng tương lai 
ở ñịa phương. Vì các tòa nhà ở ñây 
làm bằng gạch bùn và phiến thạch nên 
việc di dời toàn bộ là bất khả thi. 

Tuy có diện tích chỉ hơn 1 dặm 
vuông, Mes Aynak là một trong những 

di tích Phật giáo lớn nhất của Afghani-
stan, với ngôi ñền chính cao 262 x 131 
feet và một bảo tháp cao từ 32 ñến 50 
feet. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của di 
tích này ñối với kiến thức của chúng ta 
về Phật giáo, Trưởng nhóm DAFA là ông 
Marquis nói rằng nếu ñược khai quật và 
bảo quản phù hợp thì Mes Aynak có thể 
mang lại một phần thưởng lớn gấp trăm 
lần mỏ ñồng kia.  

(Wall Street Journal - September 
17, 2010)  

Di tích Phật giáo tại Mes Aynak, Afghan-
istan - Photo: Wall Street Journal 

 
ẤN ĐỘ: Xe lửa Phật giáo Đặc biệt 

trong hoạt ñộng du lịch 
Là chi nhánh của Đường sắt Ấn Độ, 

tổng công ty Ăn Uống và Du lịch Đường 
sắt Ấn Độ (IRCTC) tham gia các hoạt 
ñộng ăn uống, du lịch và bán vé trực 
tuyến. Đơn vị này ñã tổ chức các 
chuyến xe lửa Phật giáo IRCTC dành 
cho du khách trong nước và ngoại quốc. 

Xe lửa Phật giáo IRCTC chuyên chở 
các tín ñồ ñến nơi sinh của Đức Phật 
theo tour Đường sắt Mạng mạch Phật 
giáo. Du khách cũng có cơ hội chiêm bái 
và cảm nhận trọn vẹn qua việc tham 
quan các ñịa ñiểm như Chennai, Sar-
nath, Varanasi, Rajgiri, Kushinagar, 
Bodhgaya và Nalanda. 

Một xe lửa tuyệt vời khác là tàu Tốc 
hành Mahaparinirvan, chuyên chở du 
khách ñến nhiều ñịa ñiểm khác nhau nơi 
Đức Phật từng ñể lại dấu ấn quan trọng. 

Các Xe lửa Phật giáo Đặc biệt của 
IRCTC này chăm sóc tốt du khách với 
tất cả sự an toàn và thư giãn. Du khách 
sẽ rất hài lòng trước sự tiếp ñón nồng 
nhiệt, lòng hiếu khách tận tình và sự an 
ninh ñặc biệt. 

(Articles Base - September 17, 
2010) 

 
NHẬT BẢN: Bộ bình phong miêu tả 

12 vị thần Phật giáo 
Cuộc triển lãm mùa thu ñặc biệt về 

các bảo vật của Chùa To-ji (toạ lạc tại 
Khu Minami, Kyoto) ñược tổ chức tại 
Viện bảo tàng Houmotsukan của Chùa 
từ ngày 20-9 ñến 25-11-2010. 

Tổng cộng có 63 bức tranh và tác 
phẩm thủ công ñược trưng bày, trong 
số ñó có Bảo vật Quốc gia "Juniten 
Byobu" - một bộ bình phong có tranh vẽ 
12 vị thần Phật giáo. 

"Juniten Byobu" ñược vẽ vào năm 
1191 bởi một hoạ sĩ Phật giáo tên là 
Takuma Shoga. Bộ tranh miêu tả 12 vị 
hộ pháp của 8 hướng - gồm bắc, nam, 
ñông và tây, thiên, ñịa, nhật và nguyệt. 
Mỗi bức cao 130 cm và rộng 42 cm. Bộ 
tranh trình bày về truyền thống mà 
theo ñó những người ñàn ông trong 
trang phục các vị thần ñã diễn hành qua 
phố thị. Nghi thức gọi là "Kanjo" này  là 
ñể khai tâm cho công chúng về giáo lý 
của Phật pháp nhiệm mầu. 

Vào ngày 22-10, các hiện vật sẽ 
ñược thay ñổi một phần, và bộ tranh 

"Juniten Byobu" sẽ ñược trưng bày 
thành 2 nhóm (mỗi nhóm 6 tranh) 
vào giai ñoạn giai ñoạn ñầu và giai 
ñoạn thứ 2 của cuộc triển lãm. 

(Kyoto Shibun - September 17, 
2010)   

Một nhóm 6 tranh miêu tả các vị thần 
Phật giáo - Photo: Kyoto Shimbun 

 
HUNGARY: Đức Đạt Lai Lạt Ma bày 

tỏ hy vọng trở về Tây Tạng 
Ngày 20-9-2010, tại thủ ñô Buda-

pest của Hungary, Đức Đạt Lai Lạt Ma 
nói Ngài "lạc quan" rằng một ngày 
nào ñó Ngài sẽ có thể trở về Tây Tạng 
bằng một hộ chiếu của Trung quốc. 

Phát biểu tại tòa nhà quốc hội vào 
ngày cuối của cuộc viếng thăm ñất 
nước Trung Âu này, vị lãnh ñạo Phật 
giáo ñã kêu gọi tự do hoá chính trị tại 
Trung quốc. 

Trả lời câu hỏi về cố hương của 
mình, vị lãnh ñạo tinh thần lưu vong 
của Tây Tạng nói rằng cần phải tìm 
ñược một giải pháp chấp nhận ñược 
cho cả Trung quốc lẫn nhân dân Tây 
Tạng. 

 

Hạt Bồ Đề Tìm Trong Lá Dâu Xanh 
 
Có tu học! cái đơn sơ bỗng trở thành thánh thiện. 
Hạt Bồ đề tìm trong lá dâu xanh 
Cái mỏng manh trở nên bất diệt 
Có diệt đâu hay bàng bạc muôn phương? 
Như một lẽ vô thường chợt ngộ 
Âm thanh nào lặng lẽ giữa hư không 
Mái tóc trong gió ngàn hoang dã 
Nằm chết dần không tiếng khóc tiễn đưa. 
Ôi những hy sinh nơi rừng sâu núi thẳm, 
Hay bỏ mình trên biển cả mênh mông. 
Anh có chết nhưng khí hùng nào chết? 
Thân xác nào viết dòng sử Lạc Long. 
Có tu học! cái đơn sơ bỗng trở thành thánh thiện. 
Ôi cái hay, cái đẹp “Nước có nguồn” 
Thiện mỹ nào hơn nếp đẹp “Người có Tông”? 
Hãy tìm thấy Giang Sơn trong chiếc lá !  
 

BẠCH XUÂN PHẺ 



 
Trang 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viễn hành 
 
  
Thật chậm, thật chậm 
Con ốc bò ngang sân ga 
Nghe được vẻ nhộn nhịp của người khác 
Cảm cái buồn của sự biệt ly 
Đôi khi quên mất thân mình yếu đuối có thể bị 
nghiền nát bất cứ lúc nào 
Dưới những bàn chân vô tình hoặc cố ý 
  
Nơi sân ga này phải biết khôn ngoan 
Lánh vào những nơi không có chân người bước đến 
Đi ở giữa hai đường sắt song song 
Không ai phiền đến mình 
Hoặc trong hốc kẹt, hang nhỏ, có thể thu mình để 
có được giấc bình yên... 
  
Nhưng tiếng còi tàu mỗi khuya 
Vẫn mơ hồ thúc giục một cuộc viễn hành 
Đi về đâu, con đường thăm thẳm 
Một thân hữu hạn trườn đến vô chung? 
  
Đi qua sân ga này 
Có khi tưởng chừng không chi dính dáng đến mình 
Mà kỳ thực thì mọi thứ đều bắt đầu từ đây 
Lên đường hay nằm im 
Cũng đều là sự khởi hành 
Để dấn bước trên con đường vô hạn xa xăm 
Hoặc lui vào chỗ tận cùng của niềm cô liêu hiu 
quạnh... 
Chẳng con đường nào, chẳng nơi chốn nào có tiêu 
đích thật sự 
Chỉ có sự vô hạn mênh mông 
Chỉ có cuộc viễn hành 
  
Và có con ốc, nơi sân ga này 
Lắng nghe tiếng còi tàu mỗi khuya 
Giục giã khát vọng lên đường. 
 
 

VĨNH HẢO 

SỐ 18 - 10.2010 

 

HUONG SEN BUDDHIST TEMPLE 
CHÙA HƯƠNG SEN 

24615 Fir Avenue, Moreno Valley, CA 92553 
Tel: (951) 601-9659 Cell: (951) 616-8620 

Email: thichnugioihuong@yahoo.com, Web: www.chuahuongsen.com 

___________________________________ 
 
 

THƯ NGỎ XÂY DỰNG CHÙA HƯƠNG SEN  
 

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 
Kính Bạch Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng Ni,  
Kính Thưa Quý Đồng Hương Phật Tử và Thiện hữu xa gần, 
 

Chúng con kính nghe Cổ đức dạy rằng: 
Tông phong vĩnh chấn 
Tổ Ấn trùng quang 
Giác hoa hương biến khắp rừng thiền 
Mưa pháp tưới nhuần người sơ học 
Cành cành lá lá tiếp nối không ngừng 
Tổ đường rực rỡ chánh pháp xương minh. 

Vâng, tổ đường rực rỡ, thiền môn hưng thạnh cho đến ngày nay là nhờ ơn Tăng già nắm giữ mạng 
mạch Phật pháp mà trong đó ngôi chùa là một biểu tượng quan trọng của ‘Hoằng pháp vị gia vụ, lợi sanh vi 
bổn hoài’ (Hoằng pháp là việc nhà của người xuất gia;  Phục vụ chúng sanh là bổn phận của người xuất gia). 

Ngôi chùa là mái ấm tâm linh - nơi tu tập Phật Pháp để an trú trong hạnh phúc hiện tại, nơi thiêng liêng 
- thờ cúng ông bà tổ tiên quá vãng, nơi sinh hoạt cộng đồng khiến cho những người Việt tại xứ người vẫn 
duy trì sự tu tập và truyền thống văn hóa cũng như tôn giáo của mình. Ngôi chùa Việt Nam cũng còn là nơi 
giới thiệu văn hóa Việt nam, truyền bá thông điệp hạnh phúc của Đức Phật đến với người dân bản xứ Hoa Kỳ 
qua các hình thức với người dân địa phương, giới trí thức trong học đường, tín đồ khác trong giáo đường và 
các phạm nhân trong trại tù vv... Với ý nguyện đó, chúng con đã mạnh dạn kiến tạo một ngôi chùa tại River-
side County, Califonia, để tu tập và hướng dẫn Phật tử, đặc biệt tại thành phố thung lũng Moreno Valley 
nắng cháy hiu quạnh này – nơi có rất nhiều người Mễ và dân bản xứ mà chưa có ngôi chùa Việt Nam nào. 

Kính thưa chư Tôn đức và quý Phật tử đạo tâm, 
Đầu tháng 01 năm 2010 chúng con đã mua được một căn nhà ba phòng ngủ với một khu vườn phía sau  

(rộng 9,500 square feet). Hiện nay chúng con đã được cấp giấy Employer Indentify Number (số account) cho 
Huong Sen Buddhist Temple. Chúng con đã chuyển (convert) gara thành chánh điện, phía sau vườn tráng xi 
măng để có không gian hành lễ và sinh hoạt cộng đồng. Sỡ dĩ có được cơ sở này là nhờ vào sự gia hộ của 
hồng ân Tam bảo, tình thương của Chư Tôn đức Tăng Ni và Quý Phật tử tín tâm từ các nơi ủng hộ và cho 
vay mượn. Hiện trạng chùa Hương Sen hiện nay còn thiếu thốn rất nhiều mặt và cũng cần kinh phí để sữa 
chữa và trả nợ mà hiện tại chùa đang trong bước đầu thành lập, lại chưa có một ngân sách nào có sẳn.  

Ca dao Việt Nam có truyền miệng rằng: 
“Sửa kinh, tạo tượng là việc làm cho Phạm vũ được trang nghiêm 
Xây tháp, cất chùa là ruộng phước điền cho người chung hưởng.” 

Trong niềm vui vô hạn khi thấy chùa Hương Sen thật sự đã hiện diện nơi xa xôi hẻo lánh này, lá cờ Phật 
giáo thật sự đã tung bay rạng rỡ dưới nắng vàng thung lũng, nhưng bên cạnh đó vẫn có vô vàn nỗi lo âu cho 
việc duy trì và phát triển chùa. Nên nay chúng con mạo muội viết Thư Ngỏ và mở Tiệc Chay Gây Quỹ Xây 
Dựng Chùa Hương Sen tại: 

* Nhà hàng SEAFOOD WORLD 
   (15351 Brookhurst St., # 101-107, Westminster, CA 92683);  
* Thời gian: 5:30pm-9:30pm Chủ Nhật ngày 24/10/2010.  
* Giá vé ủng hộ $30 
Chúng con kính mong Chư Tôn đức và quý vị mua vé tham dự ủng hộ. Sự hiện diện của quý ngài trong 

buổi Tiệc chay là một vinh dự và sự khuyến khích lớn cho chư ni chúng con góp sức nhỏ của mình trong sự 
nghiệp hoằng pháp ‘Tác Như Lai Sứ’. Chúng con cũng thật tha thiết kính mong đón nhận được những tấm 
lòng vàng của Chư Tôn đức và những nghĩa cử cao đẹp của quý Phật tử và thiện hữu xa gần phát tâm hỷ 
cúng để Chùa Hương Sen có thể trả bớt số tiền vay mượn trong giai đoạn khó khăn ban đầu và tu bổ cơ sở. 
Mọi sự hỷ cúng đóng góp xin ghi: Hương Sen Buddhist Temple và chúng con sẽ gởi phiếu công đức (receipt) 
theo địa chỉ của quý vị. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc Chùa Hương Sen qua điện thoại: 951 601 
9659, Điện thoại cầm tay: 951 616 8620; điện thư: thichnugioihuong@yahoo.com. Chúng con vô cùng tri ân 
và xin hồi hướng phước báo này lên hồng ân Tam Bảo chứng minh.  

Trước khi dứt lời, chúng con kính lạy Mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Hộ Pháp Thiện Thần gia 
hộ trên Chư tôn thiền đức pháp thể khinh an, Phật sự viên mãn và cũng xin cầu chúc quý đồng hương và 
Phật tử xa gần sáu thời luôn an lành trong ánh hào quang từ bi của Chư Phật. 

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát tác đại chứng minh 

Chùa Hương Sen Moreno Valley, ngày 24 tháng 8 năm 2010 
Cung Kính Cẩn Bạch 

Thay mặt Ni Chúng Chùa Hương Sen 
Trụ Trì Thích Nữ Giới Hương 

 
TB: Điểm mua vé tại Santa Ana, xin vui lòng liên lạc: 
Cô Yến (Nhà Sách Tú Quỳnh) 
9581 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683—Điện thoại: 714 531 4284 
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CẢM TẠ 
 

Thành thật cảm tạ sự ủng hộ quý báu bằng tinh thần hay tịnh tài của 
chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử đối với báo Chánh Pháp. Đây là 
niềm khích lệ to lớn cho chúng tôi trong công tác truyền thông, hoằng 
pháp.  

Ngoài sự bảo trợ ấn phí của chư tôn đức và các tự viện, chúng tôi còn 
nhận được sự ủng hộ của chư tôn đức Tăng Ni và quý phật-tử cũng như 
của quý thân chủ quảng cáo.  

Sau đây là danh sách ủng hộ báo Chánh Pháp trong tháng qua: 
 
Lê Trung Trực $50, Hoang Kiem Ngô $20, Phan Thị Cảnh $100, 
Tôn Thất Khâm $20, Huỳnh T. Lan $50, Lê Quốc Bảo – Tâm 
Thành $100, Nguyễn thị Tuyết Mai $50, Võ Tín $10, Tâm Đặng – 
Lan Trần $50, Thiện Chánh $25, Diệu Vân $30, Diana Võ (VA) 
$100 

 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ chư liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự 
cát tường. 

 
Ban Biên Tập Chánh Pháp 

 

 

YỂM TRỢ BÁO CHÁNH PHÁP 
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Kính bạch chư tôn đức, 
Kính thưa quý Phật tử và bạn đọc gần xa, 
Nhằm phổ biến giáo lý Giác ngộ của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và tạo mối dây 
liên hệ tinh thần giữa Phật giáo đồ khắp nơi, báo Chánh Pháp ra đời. Tuy mới có 
mặt trong một thời gian ngắn, báo Chánh Pháp đã nhanh chóng tạo được niềm tin 
cậy và yêu thích của bạn đọc, xuất gia hay tại gia. 
Tuy vậy, để báo Chánh Pháp được duy trì và phát triển trên đường dài, Ban Chủ 
Trương chúng tôi mong mỏi được sự yểm trợ sâu rộng của chư tôn đức và quý 
phật-tử qua các phương thức sau: 
 

• Chư tôn đức Tăng Ni và quý văn thi hữu xin đóng góp bài vở, gửi về tòa soạn   
(nội dung liên quan Phật giáo, Văn Hóa, Xã Hội, Từ Thiện…) 

• Quý phật-tử có thương vụ xin đăng quảng cáo để ủng hộ 

• Quý phật-tử đồng hương xin phát tâm ủng hộ mỗi vị $3 một tháng (để trang trải 
cước phí gửi báo đi khắp nơi) 

• Giới thiệu báo Chánh Pháp đến thân nhân, bằng hữu, bạn đạo khác. 
 
Sự yểm trợ của chư tôn đức, văn thi hữu và bạn đọc sẽ giúp cho nội dung báo 
Chánh Pháp ngày càng phong phú, đặc sắc hơn, giúp chúng tôi vượt qua những 
trở ngại tài chánh để nuôi dưỡng tờ báo dài lâu, góp phần hoằng dương Phật đạo. 

Thành thật tri ân chư liệt vị. 
Tỳ kheo Thích Nguyên Trí 

 
 

Tịnh tài xin gửi:  CHÁNH PHÁP 
11502 Daniel Ave. 

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.  
Tel.: (714) 638-0989 

 

Bài vở xin gửi:  baivochanhphap@gmail.com 

SỐ 18 - 10.2010 



 

Báo Chánh Pháp số 18, tháng 10 năm 2010, do Chùa Bát Nhã (Santa Ana, California) ủng hộ ấn phí; 
Cộng Đồng PGVN Bắc California trang trải phụ phí in màu. Tòa soạn xin thành tâm cảm tạ. Kính nguyện 
quí bổn tự và chư phật-tử được hưng long, an lạc để hoằng truyền và hộ trì Phật Pháp. 

CHÁNH PHÁP 
 

Chủ nhiệm:  HT. Thích Nguyên Trí 

Thủ quỹ:  Ni sư Thích Diệu Tánh 

Trị sự:   ĐĐ. Thích Đồng Trực 

Thư ký:  ĐĐ. Thích Đồng Châu 

 

Chủ biên:   Vĩnh Hảo 

Với sự cọng tác của chư tôn đức Tăng Ni và 
văn thi hữu tán đồng chủ trương của Chánh 
Pháp. 
 

 

LIÊN LẠC: 

• Bài vở:  baivochanhphap@gmail.com 

• Quảng cáo/Phát hành: (714) 638-0989 

• Chi phiếu ủng hộ, xin ghi “CHANH PHAP” 
và gửi về địa chỉ: 

11502 Daniel Ave. 

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.  

Tel.: (714) 638-0989 
 

 

Trải hơn 25 thế kỷ, Chánh Pháp của Phật 
vẫn được tuyên dương và lưu truyền bởi hàng 
đệ tử xuất gia lẫn tại gia, đem lại giải thoát 
và giác ngộ cho những ai hữu duyên trong cả 
thế giới của trời và người. Chánh Pháp ấy là 
thuốc hay, nhưng bệnh mà không uống thì 
chẳng phải là lỗi của thuốc. Trong kinh Di 
Giáo, đức Phật cũng ân cần huấn thị lần chót 
bằng những lời cảm động như sau: “Thể hiện 
lòng đại bi, Như Lai đã nói Chánh Pháp ích lợi 
một cách cứu cánh. Các thầy chỉ còn nỗ lực 
mà thực hành… Hãy tự cố gắng một cách 
thường trực, tinh tiến mà tu tập, đừng để đời 
mình sẽ trôi qua một cách vô ích, và sau này 
sẽ phải lo sợ hối hận.” 

Báo Chánh Pháp có mặt để góp phần giới 
thiệu đạo Phật đến với mọi người. Ước mong 
pháp mầu của Phật sẽ được lưu chuyển qua 
những trang báo nhỏ này, mỗi người sẽ tùy 
theo căn tánh và nhân duyên mà tiếp nhận 
hương vị. 

 

www.chanhphap.net 
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