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T

thÜ ngÕ

--------------------------------------

uy‹n tÆp này do anh Tâm Hòa Ngô Månh Thu chû biên. BÃt ng© Anh giã tØ anh chÎ em

miên viÍn vào miŠn TÎnh Ç¶.
ChÎ DiŒu Quÿnh TrÀn HÒng Loan ÇÜ®c ÇŠ cº thay Anh ti‰p nÓi và hoàn tÃt công viŒc này v§i
s¿ góp sÙc cûa các anh chÎ DiŒu Thu NguyÍn ThÎ Tâm, ñÙc Châu VÛ Ng†c Khuê, Tâm DiŒu
DÜÖng ThÎ MÏ, DiŒu Ng†c Cao Minh Châu sÜu tÆp nh»ng gì anh Thu d¿ tính th¿c hiŒn.
ViŒc tìm ki‰m nh»ng gì dang dª quä là khó khæn, dù có s¿ góp sÙc cûa gia Çình anh Thu.
Ban sÜu tÆp tài liŒu cÓ g¡ng làm viŒc cÛng nhÜ biên tÆp b° túc cho cuÓn K› y‰u này ÇÜ®c ÇÀy
Çû hÖn.
N‰u ÇÜ®c Ç†c, không bi‰t anh Thu có b¢ng lòng nh»ng gì anh chÎ em th¿c hiŒn hay không?
NhÜng ch¡c Anh cÛng hi‹u nh»ng khó khæn khi mà anh chÎ em muÓn th¿c hiŒn theo š Anh.
Xin Anh m¶t nø cÜ©i hoan h›.
Khi tuy‹n tÆp này Ç‰n v§i Quš anh chÎ, là tuy‹n tÆp thÙ ba do Anh chÎ em Vïnh Nghiêm th¿c
hiŒn, trình bày sinh hoåt cûa GñPT MiŠn Vïnh Nghiêm, Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm Häi
Ngoåi, nh»ng tình cäm yêu thÜÖng, niŠm tin yêu vào th‰ hŒ mai sau cûa GñPT, nh»ng hình
änh anh chÎ em k‰t nÓi, tình Lam thêm bŠn ch¥t.
Xin Anh ChÎ Em Çón nhÆn v§i tÃm lòng, vì th©i gian hån hËp nên chÜa dàn träi h‰t nh»ng
ÇiŠu Vïnh Nghiêm có. Nh»ng dòng tâm tình này Ç‹ thay m¶t l©i cám Ön Ç‰n tÃt cä nh»ng anh
chÎ em Thành viên và Thân h»u Çã góp công sÙc Ç‹ hoàn thành cuÓn K› Y‰u này.

Nguyên Thông
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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•Ảnh TuŒ Håo

Chùa Vïnh Nghiêm ngày PhÆt ñän
Chùa ÇÜ®c xây d¿ng và b¡t ÇÀu khªi công næm 1964 và Khánh thành næm 1973 tåi Sàigòn. Chùa
Vïnh Nghiêm là m¶t tiêu bi‹u ki‰n trúc PhÆt giáoViŒt Nam cûa hÆu bán th‰ k› 20, do cÓ Ki‰n Trúc
SÜ NguyÍn Bá Læng thi‰t k‰, kÏ sÜ NguyÍn Væn TÓ và nhiŠu nghŒ nhân tham gia trang trí n¶i thÃt.
Chùa có lÓi ki‰n trúc theo lÓi chùa c° miŠn B¡c, nhÜng kÏ thuÆt vÆt liŒu xây d¿ng hiŒn Çåi. M¥t
b¢ng chính ÇiŒn theo hình ch» Công, có hành lang phía trÜ§c, hai bên có hai pho tÜ®ng Kim CÜÖng,
cao 2m. Tháp chuông treo quä ñåi HÒng Chung, ÇÜ©ng kính 1,8m, do các PhÆt tº thu¶c m¶t hŒ phái
cûa NhÆt Bän quyên góp Çúc thành næm 1971. Bäo tháp cûa Chùa hình vuông, cao vút, m‡i cånh
6m, cao gÀn 30m, là ng†n tháp bäo l§n nhÃt trong các ng†n tháp cûa PhÆt Giáo ViŒt Nam hiŒn tåi .
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Triết lý
“dung tam tế”
của Thiền sư

vån hånh
----- NguyÍn ñæng Thøc -----

M

uÓn dung hợp các trào lưu tư tưởng trái ngược

với nhau thành một tổng hợp nhất quán như Khổng
tử xưa kia đã tập đại thành các trào lưu tư tưởng đời
Xuân Thu Chiến Quốc bên Trung hoa thành cái đạo
Nhất Quán, điều kiện tiên quyết là phải tìm đến một
Nguyên lý sâu rộng, siêu việt tất cả những mâu
thuẫn, đứng trên một bình diện khác với bình diện
đối đãi. Khổng tử đã tìm đến Nguyên lý “Nhân” lấy
làm cơ bản tổng hợp, bởi vì Ngài đứng trước một xã
hội rối loạn vì danh phận không chính, gây nên thảm
trạng con giết cha, tôi giết vua. Ngài muốn vãn hồi
trật tự nên phải tìm một Nguyên lý cơ bản cho giềng
mối, quan hệ giữa Người với Người. Sự quan hệ ấy
không gì phổ thông bằng quan hệ của tình yêu, do
động tác của tình yêu hoạt động của con người sinh
hoạt trong đoàn thể Người đã tạo nên. Bởi thế mà đối
với Khổng Nho cái đạo Nhất Quán ấy lấy Nguyên lý
Nhân làm cơ bản với ý nghĩa Nhân là yêu người,
Nhân là biết người. Nguyên lý cơ bản tổng hợp của
Khổng tử là lấy “lấy người để sửa người”. Đấy là
nguyên lý thuần túy nhân sinh có tính cách phổ quát.
Nay thử hỏi, cái nguyên lý cơ bản tổng hợp của Vạn
Hạnh là gì? Nhà Thiền sư Việt Nam đứng trước một
hoàn cảnh khác với hoàn cảnh của Khổng tử cho nên
nguyên lý cơ bản tổng hợp cũng phải khác. Vạn
Hạnh đứng trước một đoàn thể người Việt muốn giải

thoát khỏi sự đô hộ của đoàn thể người Hán, vì địa
lý, lịch sử khác, vì tinh thần văn hóa khác, vì chủng
tộc khác, vì ngôn ngữ khác, tính tình khác. Ở thời ấy,
đất Giao Châu khi sắp mang danh hiệu Đại Cồ Việt
là một khu vực gặp gỡ cạnh tranh nhiều trào lưu
khuynh hướng tín ngưỡng và văn hóa khác nhau.
Nào văn hóa “Động Cổ” (Đông sơn), nào văn hóa
“Cổ Mộ” (Lạch trường), nào văn hóa Phật Ấn với Tì
Ni Đa Lưu Chi và Phật Hoa với Vô Ngôn Thông,
nào văn hóa “Bà la môn” Chiêm thành Chân lạp, nào
văn hóa Hán Nho, Chư tử với Mâu tử, Sĩ Nhiếp, văn
hóa Lạt ma Tây tạng với Nam Chiếu. Tất cả các
dòng văn hóa lớn Á Đông đã tập trung và nẩy nở trên
đất Giao châu kể từ đời Tần Hán đến Đường Tống
trên dưới một nghìn năm. Đứng trước cảnh phức tạp
ấy, dân tộc muốn trưởng thành, một nước độc lập với
cái ý thức Đại Cồ Việt, ắt phải điều giải tất cả mâu
thuẫn, không thiên chấp vào một khuynh hướng nào;
tự mình ý thức lấy mình, với ý muốn làm chủ động
để thâu hóa tất cả tinh hoa ngoại lai vào tinh thần
truyền thống cố hữu của mình ngõ hầu sáng tạo một
mầu sắc văn hóa mới mẻ, riêng biệt, thích ứng với
điều kiện địa lý, lịch sử, thiên thời, địa lợi, nhân hòa
của thời đại. Tinh thần truyền thống cố hữu là do hai
nguồn gốc văn minh Đồng Cổ và Cổ Mộ, đại biểu
cho hai khuynh hướng tín ngưỡng cổ sơ của nhân
loại trên đất Giao châu, tín ngưỡng quốc gia và tín
ngưỡng thần tiên, nhân bản và thiên nhiên. Khuynh
hướng ngoại lai là Phật Ấn với lý tưởng Đạo sĩ, Phật
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Hoa với lý tưởng Bồ tát, Chiêm thành Chân lạp với
Thần linh, Hán Nho Chư tử, với lý tưởng luân lý,
chính trị, Lạt ma với khuynh hướng Thần bí pháp
thuật. Trong trường hợp ấy, nhà sư Vạn Hạnh đã ý
thức về mình, về đoàn thể sống còn của mình như thế
nào? Làm thế nào để có thể “trung lưu chỉ trụ”, giữa
dòng không bị lôi cuốn mà đứng lại cho vững chắc?
Đấy là bí quyết của thiên tài vậy.
Sách “Thiền Uyển Truyền Đăng Lục” còn ghi chép
sơ sài về sự tích Thiền sư Vạn Hạnh như sau: “Vạn
Hạnh Thiền sư ở chùa Lục tổ làng Dịch bảng, phủ
Thiên đức, vốn người làng Cổ pháp, dòng họ
Nguyễn, nhà đời đời thờ Phật. Thuở nhỏ ông đã khác
thường, thông hiểu ba môn học, nghiên cứu Bách
môn luận, coi công danh phú quý lạt lẽo. Năm 21
tuổi mới xuất gia cùng thầy Định Huệ, theo học
Thiền Ông ở chùa Lục tổ. Ngoài giờ phục vụ, học
hỏi quên mỏi. Sau khi Thiền Ông tịch rồi, ông
chuyên tập khoa Tì Tam ma địa thường nói ra câu
nào ắt thành lời sấm”.
Đoạn văn trên đây cho ta thấy cái lịch trình tiến triển
tinh thần của Vạn Hạnh.
Trước hết, Ông nghiên cứu cả ba đường tư tưởng
chính thống phổ thông của thời đại, ở Trung Hoa là
thời đại cuối Đường. Ba tư tưởng ấy là tư tưởng Nho
học, Đạo học và Phật học. Học ba môn học ấy là còn
học ở trình độ giáo điều không có hệ thống và phản
tỉnh phê phán. Như thế thì ba cái học ấy ở đầu óc
Ông không tránh được sự mâu thuẫn, xung đột, chưa
thành một quan niệm nhất trí, ngõ hầu đem ra ứng
dụng với đời, hoặc xây dựng cho mình một vũ trụ
quan để tin tưởng. Bởi thế mà Vạn Hạnh không dừng
chân trên con đường học vấn. Kế tiếp giai đoạn giáo
điều thực tiễn thường là đi đến giai đoạn triết lý biện
minh phê phán. Trong mớ sự kiện phức tạp hỗn độn,
hư hư thực thực, nhà tư tưởng
phải dùng tinh thần phản tỉnh suy tư để biện biệt cái
gì đáng tin, cái gì không đáng tin, cái gì chân, cái gì
giả, khác nào như người đãi cát lấy vàng, lọc thô làm
tinh, gạn đục khơi trong. Descartes, ông tổ triết học
cận đại Âu tây, trước khi xây dựng một triết học mới
tất phải hoài nghi tất cả những tài liệu cũ, đem tất cả
những thành kiến đương thời soi qua mắt kính mới
mà Ông lấy làm tin cậy là mắt kính lý trí, của lẽ phải
phổ quát. Đấy là công việc “dọn bàn” (tabula rasa)
của tư tưởng gia.
Bởi thế mà Vạn Hạnh để giải quyết mối nghi ngờ của
mình về điều thật, điều giả, điều chân, điều ngụy,

cũng phải tìm lấy cái kính để soi chiếu. Cái “kính”
của Vạn Hạnh là cái “kính” phủ định của Long Thọ
Bồ tát (Nagajuna) đã dùng để thành lập Tam luận
tông (Madhymika). Vậy Vạn Hạnh nghiên cứu Bách
luận tức cũng theo vết Long Thọ dùng biện chứng
trực giác, phủ định tất cả hiện tượng, hình danh sắc
tướng (Nama rupa) ngõ hầu biện biệt thực tại tuyệt
đối không bị lệ thuộc vào điều kiện nhân duyên của
thời gian, không gian. Con đường phủ định ấy là ý
thức Không (Sunyata). Chỉ có cái gì không bị lệ
thuộc mới là thực tại còn mãi không biến đổi, tuyệt
đối tự do, tự tại độc lập.
Nhưng phủ định của Không luận chẳng phải phủ
định trên bình diện danh lý khái niệm của lý trí suy
luận. Phủ định ở đây là cả một thái độ tâm thân phủ
định, cả một thái độ sống thực hiện “Không” như Tì
Ni Đa Lưu Chi đã vạch ra cho Pháp Hiền “Không đi,
lại, không được, không mất, không như, không khác,
không nối cũng không đứt, không nơi sinh, không
nơi diệt, không xa cách, không phải xa cách, chỉ đối
với cái duyên mê vọng mà có cái tên giả thiệt ấy
thôi”.
Tóm lại Vạn Hạnh cũng đã trải qua cái tinh thần nghi
vấn về thực tại ở mình, ở người, nội tâm và ngoại
vật, cho nên không mãn nguyện với cái học kinh
viện giáo điều của ba môn Đạo, Nho và Phật, nên đã
tìm xây dựng một tư tưởng mới cho dân tộc muốn
trưởng thành độc lập với phương Bắc lúc bấy giờ.
Nhưng người ta không xây dựng trên một nền tảng
biến đổi, không bền vững trên cái ý thức danh lý ảo
hóa bất thường của trí thức đối đãi có, không, tương
đối. Cho nên sau khi đã gạt hết hoài nghi trong tinh
thần bằng biện chứng phủ định, Vạn Hạnh ắt phải
tìm thực nghiệm một cơ bản tồn tại sâu rộng vững
bền bằng sự thấy trực tiếp, tức là bằng kiến tính, tức
là bằng trực giác tâm linh, siêu lên trên thế giới hiện
tượng giác quan.
Nhà đạo sĩ Ấn danh tiếng gần đây mở đầu khoa
Thiền Định ở Mỹ quốc đã nói: “Tất cả các giáo chủ
tâm linh mà thế giới biết đều nói:” Ta thấy và Ta biết
Đức Jésus, Thánh Paul và Pierre đều tuyên bố cái tri
giác hiện thực về chân lý tâm linh các Ngài dạy.
Tri giác ấy do khoa Thiền học đã đem lại. Chẳng
phải ký ức hay ý thức có thể giới hạn được sinh tồn.
Còn có một trạng thái siêu thức nữa. Cả siêu thức và
vô thức đều là trạng thái không cảm giác, nhưng giữa
siêu thức và vô thức có sự khác lớn là biết và không
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biết. Khoa Thiền gọi đến lý trí cũng như khoa học
thực nghiệm ngày nay. Tập trung tinh thần là nguồn
gốc của tất cả tri thức. Thiền học dạy chúng ta làm
chủ thân thể vật chất, nó có nghĩa là nối, nghĩa là nối
linh hồn nhân loại với linh hồn tối cao.
Tinh thần hoạt động ở trong và bên dưới ý thức. Cái
chúng ta gọi là ý thức chỉ là một vòng trong cái chuỗi
vô hạn là bản tính. Cái Ngã này của chúng ta chỉ bao
hàm có một phạm vi ý thức nhỏ hẹp, ngoài ra còn
một khu vực vô ý thức và siêu thức ở trên mà nó
không biết. Trải qua sự tu luyện thành tín, hết lớp
này đến lớp khác của tinh thần, khai mở cho ta, và
biểu lộ những thực kiện mới, đem lại chúng ta nhiều
quyền năng lạ. Nhưng chúng ta không được dừng lại
trên đường hay là để cho quáng mắt vì những hạt
thủy tinh đang khi cả một mớ kim cương đang chờ
đón ta đằng trước.
Chỉ thực tại Tuyệt đối mới là mục đích của chúng ta,
không đạt tới đấy chúng ta sẽ bị tiêu diệt”.
Chính để thực hiện cái tri giác về Tuyệt đối ấy, mà
Vạn Hạnh sau khi sư phụ Thiền Ông tịch rồi, và sau
khi đã giải quyết hết tinh thần nghi vấn hằng suy tư
mới bước sang chuyên về KHÓA TRÌ TAM MA
ĐỊA. Tam Ma Địa (Samadhi) tức là trạng thái siêu
thức của nhà Phật đạt tới bằng phép Thiền định.
Tam Ma Địa là phiên âm Phạn ngữ Samadhi bao
hàm nhiều ý nghĩa đại đồng, tiểu dị. Theo “Trí độ
luận”:Tâm thiện tập trung vào một chỗ không vọng
động gọi là TAM MUỘI hay TAM MA ĐỊA hay là
Thiền định hoàn toàn cũng gọi là Định, cũng gọi là
Tam muội. Lại nói: Tập trung hết thảy vào trong tâm
cũng gọi là Tam muội. Thảy đều nói cái trạng thái
tâm lý, sinh lý đặc biệt gọi là Tĩnh lự (không nghĩ),
Đẳng trì (giữ tâm bình đẳng); Thiền Định (tập trung
vào ý thức siêu nghĩ), Chỉ (ngừng lại), Dudà (Yoga)
nối liền tồn tục. Pratanjali định nghĩa là diệt trừ các
trạng thái ý thức (Yoga Sutra 1.2). Vậy kỹ thuật
Thiền định giả thiết có sự hiểu biết thực nghiệm về
tất cả “tâm trạng”, khuấy động một ý thức thông
thường phàm tục không giác ngộ. Những tâm trạng
ấy nhiều vô kể tạm thu vào ba loại phù hợp với ba
khả năng thực nghiệm.
1. Ảo tưởng sai lầm về tri giác.
2. Toàn thể kinh nghiệm tâm lý bình thường
không thực hành Thiền định.

3. Những thực nghiệm siêu tâm lý do khoa Thiền
định tạo nên và chỉ những người tu luyện mới có
được mà thôi.
Vậy tu “Trì Tam ma địa” của Vạn Hạnh là công phu
thực nghiệm chân lý trong trạng thái siêu thức hay
cái cảnh giới giác ngộ của học phái Thiền tông, như
Thiền Ông đã truyền lại cho vậy. Trương Chừng Cơ
trong “Thiền đạo tu tập” có đoạn giảng rõ về hai chữ
Giác Ngộ là điểm trọng tâm của Thiền học như sau:
“Ngộ là trọng tâm của Thiền nhưng thực nghiệm
Ngộ thế nào, nó thuần nhất hay đa thù?”
“Để trả lời thô lược, hãy thử giới thuyết chữ Ngộ là
thực nghiệm trực tiếp của sự quan sát, khai phóng
hay là thực nghiệm bản thân toàn diện. Ở bản thể nó
vừa sáng lại vừa không hư, vừa tĩnh vừa động, vừa
siêu nhiên lại vừa tiềm tàng, vừa tự do, vừa bao hàm.
Thực nghiệm Ngộ vừa Một lại vừa Nhiều. Một vì ở
bản tính chúng đồng nhất. Nhiều vì chúng khác nhau
về bề sâu trong sáng và tinh thông. Đấy là ý nghĩa
tóm tắt của tính chất Ngộ.
“Nay trước khi xét thực nghiệm xa hơn, chúng ta
trước hết hãy xét nghĩa chữ Ngộ. Chữ Ngộ hội ý
“thức tỉnh về sự thực” hay là hiểu biết. Trong truyền
thống Thiền tông người ta dùng chữ ấy để biểu lộ
những kinh nghiệm nội tâm của sự thức tỉnh về chân
lý Bát Nhã (chân lý thực hiện trong trí tuệ siêu
nhiên) không giống với sự thức tỉnh của Chính đẳng
giác (Samyaksambodhi) nó là sự giác ngộ cùng tột
hoàn toàn về Phật tính. Phật giáo Thiền Trung Hoa ít
khi nói về chính giác (Sambodhi) hay nói về thực
nghiệm Thiền về Giác (Bodhi). Tuy nhiên Giác với
Ngộ rất gần nhau, nhưng có điểm khác nhau là Ngộ
có liên hệ với thực nghiệm thức tỉnh thình lình, còn
Giác tỏ ra là sự sáng tỏ dài lâu và đầy đủ. Ví dụ chữ
Đại Giác chỉ dùng cho Đức Phật và
ít khi ứng dụng cho các vị Thiền sư trứ danh trừ khi
xưng tụng.
“Vì Ngộ cốt yếu là một thực nghiệm thức tỉnh về
chân lý Bát Nhã; kẻ nào đạt tới thực nghiệm Ngộ ấy
có thể chưa làm chủ được hoàn toàn một cách sâu và
rộng. Còn cần phải có nhiều công phu nữa để tu
luyện cái tâm Bát Nhã rộng lớn không đáy ấy trước
khi nó nẩy nở đầy đủ. Còn phải nhiều thời gian mới
đạt tới hoàn toàn, mới gạt bỏ hết ý nghĩa vị kỷ, lưỡng
nguyên thâm căn cố đế do dục vọng khích động lên.
Điều đó có nhiều sự tích về các Thiền sư minh chứng
và như ngạn ngữ thiền này chẳng hạn đã nói:” Chân
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lý có thể Ngộ được thình lình còn thật sự thì phải tìm
tu.”
Như vậy thì Ngộ của Thiền học rất khác nhau về
trình độ, kể từ trình độ bắt đầu lờ mờ cho đến trình
độ thực hiện đầy đủ Phật tính của Đức Phật và các vị
Tổ. Tuy nhiên, những thực hiện chỉ khác nhau về
trình độ thâm sâu, chứ không có khác nhau về bản
tính hay nguyên lý cơ bản. Vậy nên muốn hiểu Phật
giáo Thiền người ta phải học hỏi công phu về vấn đề
ấy như “Thập Ngưu Đồ”, nguyên lý “tam quán”,
“Ngũ Vị Quân Thần”, “Tứ Liệu Giản” của Lâm Tế
và nhiều nguồn khác nữa cùng giải thích về chúng.
Không hiểu qua về những thuyết ấy, người ta khó
lòng có được ý niệm khái lược về Đạo Thiền”.(2)
Xem thế đủ thấy Vạn Hạnh trên con đường tổng hợp
tư tưởng còn đi xa hơn là Khổng tử tìm cái “Đạo
Nhất Quán”, vì họ Khổng chỉ dùng có suy tư với học
tập. Nghĩa là có học lại những kinh nghiệm của
người xưa mà không phê phán suy nghĩ thì mơ hồ,
suy nghĩ phê phán mà không có tài liệu học tập thì
nguy hại. Vạn Hạnh sau khi đã “Quán tam học” Nho,
Lão, Phật theo lối giáo điều, ngoài sự biện minh nghi
ngờ thấu triệt với tinh thần biện chứng ở Bách môn
của Aryadeva đệ tử của Long Thọ (Nagajuna) còn tự
mình chứng nghiệm bằng khoa “Trì Tam ma địa”
trên đây. Đủ tỏ khuynh hướng tinh thần tổng hợp của
Vạn Hạnh đòi phải sâu rộng, cái nguyên lý để tổng
hợp tư tưởng ở Việt Nam thời ấy đòi phải triệt để
như thế nào. Và nguyên lý được chứng nghiệm ra
lời nói là lời phù sấm tiên tri cho thiên hạ, ví như
năm Thiên phúc nguyên niên (981) quân nhà Tống
Hầu Nhân Bảo đến; vua Đại Hành hỏi Thiền sư Vạn
Hạnh về sự thắng bại, Vạn Hạnh đáp: “Tam thất nhật
trung tắc thoái” nghĩa là “trong vòng 21 ngày giặc tất
thoái lui”, sau quả nhiên đúng. Lai khi vua với triều
thần còn bàn nghị chưa quyết việc đi đánh Chiêm
thành, Thiền sư Vạn Hạnh đề nghị khởi binh gấp
ngay không bỏ lỡ cơ hội. Lần này sự việc sảy đến
cũng lại đúng như lời Thiền sư tiên tri. Cái khả năng
tiên tri ấy phải chăng là cái khả năng thần thức được
phát triển ở Vạn Hạnh nhờ công tu khoa Trì Tam ma
địa? Vì chỉ có thần thức mới biết được điều sắp đến,
chứ tri thức bất quá là ôn lại những kinh nghiệm đã
trải qua còn chứa đựng trong ký ức mà thôi.
Trong khoa Yoga của Pantajali cũng thấy nói đến
quyền năng thần thông của tinh thần như sau: “Nhờ
bình đẳng của tinh thần về ba cách biến hóa, người ta
có được sự hiểu về quá khứ và tương lai”. (2)

Vì các nhà tâm linh thực nghiệm cũng như Mạnh tử
đều tin rằng “muôn vật đầy đủ ở ta, quay vào bản
thân mà thực hiện, ở đấy là nguồn hạnh phúc vô
hạn”. Và nhà tâm lý học hiện đại W. James cũng viết
trong Những sự khác nhau về Thực Nghiệm Tín
Ngưỡng (The Varietie of Religions Experience): “Ý
thức ngày thường của chúng ta, ý thức duy lý như
chúng ta gọi chỉ là một kiểu đặc biệt của ý thức, còn
như tất cả phạm vi của nó, gián cách với nó ấy, bằng
một bức màn mỏng hết sức là những hình thức tiềm
tàng của ý thức hoàn toàn khác”.
Có lẽ, chính qua tinh thần bình đẳng của nhà Thiền
học Patanjali nói mà người ta thực nghiệm vào cái
khu vực vô thức hay Tâm Vô Niệm, trong đó không
còn phân biệt quá khứ, hiện tại và tương lai cho nên
bảo “Vạn Hạnh dung Tam Tế”, tức là Vạn Hạnh đã
thực hiện được cái tâm vô niệm nhất quán là bản thể
tâm linh vũ trụ hóa, tức là cái nguồn sống đại đồng,
một dòng sinh sinh liên tục không gián đoạn. Cho
nên Thiền sư mới có được cái “Thần thức” để đoán
biết điều sắp tới, đúng như Dịch truyện đã nói: “thần
dĩ tri lai”. Và Thiền sư đem ứng dụng cái thần thức
ấy vào chính trị học để phụng sự dân tộc trở nên một
quốc gia độc lập tự do. Đấy là tinh thần Dịch mà
Khổng tử xưa kia từng ước ao: “Cái nhà chứa mãi
điều lành ắt có thừa điều lành, chứa mãi điều không
lành ắt có thừa điều hại. Bầy tôi giết vua, con giết
cha, việc ấy không phải cái cớ ngẫu nhiên một sớm
một tối đưa đến, nguyên lai của chúng ngấm ngầm
trong lòng người. Vì biện chính không sớm nên mới
để xẩy ra được. Sách Dịch dạy: Giẫm chân trong
sương lạnh, băng giá đến! vì là nói thuận với lẽ tiến
hóa tự nhiên vậy. Với cái công phu tổng hợp “Tập
đại thành” đặc biệt của Thiền sư Việt Nam như thế
mới đem lại ý thức hệ chính xác cho dân tộc ở bước
đầu khai sơn phá thạch thoát khỏi ách đô hộ ngoại lai
ngàn năm để trở nên một cường quốc bên bờ Nam
Hải. Cái công phu ấy đi từ giáo điều Tam giáo, đến
hoài nghi phản tỉnh suy tư bằng biện chứng Không
luận của Bách môn, đến thái độ xuất thế để thực
nghiệm Thiền học “Trì Tam ma địa” để rồi lại nhập
thế qua phương pháp luận Dịch. Cái tinh thần ấy đã
đúc kết vào bài kệ thị tịch lưu truyền:
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,
Vạn mộc xuân sinh thu hựu khô.
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy,
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.
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nghĩa là:
Thân người ta như ánh chớp có lại không,
Ví như cây cỏ hiện hữu mùa Xuân nẩy nở, mùa
Thu lại khô héo.
Noi theo vận mệnh lên xuống tự nhiên không còn
lo sợ,
Lên xuống cũng ví như hạt sương phơi trên ngọn
cỏ.
Ở đây cái Tâm giác ngộ của Thiền sư đã mượn cái
nguồn sống tuần hoàn điều lý bất tuyệt trường tồn
của vũ trụ Dịch để nối liền hai phương diện của sự
sống, sống Đời và sống Đạo, dụng với thể dung hòa
làm một thực tại toàn diện. Chính cái triết lý ấy mà
vua Lý Nhân Tôn đã công nhân là cơ bản cho ý thức
dân tộc thới Lý vậy:
Vạn Hạnh dung tam tế,
Chân phù cổ sấm thi,
Hương quan danh Cổ Pháp
Trụ tích chấn vương kỳ.

Thiền sư Vạn Hạnh hợp nhất được ba cõi quá
khứ, hiện tại, vị lai,
Đúng với tinh thần tiên tri thời cổ xưa.
Quê hương danh tiếng là Cổ Pháp (Kinh đô Phật
giáo Việt Nam tối xưa)
Thiền sư đem gậy Thiền học bảo vệ cho lãnh thổ
quốc gia.
Lời thơ truy tán của nhà Vua, lãnh đạo nhân dân, đại
diện cho Đời; đối với nhà Thiền sư đại diện cho Đạo;
thực đã công nhiên biểu dương tinh thần truyền
thống của dân tộc Việt: hợp nhất lý tưởng với thực
tế, Đạo với ñ©i thành cái ñåo NhÃt Quán Thiên
Nhiên vÆy .
---------------------------------------------1.
2.
3.

Trích tØ ThiŠn h†c ViŒt Nam - NguyÍn ñæng Thøc
1986 - tr. 207-222
The Pratice of Zen - Chang Chen Chi - New York
1959 - tr. 120-121
La Pratique du Yoga - Emest E Wood - Payot-Paris

nghĩa là:
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Hòa thÜ®ng thích ÇÙc nhuÆn
(1914 - 2002)
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Ti‹u sº

hòa thÜ®ng thích ÇÙc nhuÆn
------------------------------------- * ---------------------------------------

Hòa ThÜ®ng Thích ñÙc NhuÆn , th‰ danh ñÒng Væn Kha, pháp hiŒu Trí Tång, sinh ngày 19 tháng
01 næm 1924 (14 tháng Chåp næm Quš H®i ) tåi làng Løc Chính, xã Duyên Bình, huyŒn Tr¿c
Ninh, phû Xuân TrÜ©ng, tÌnh Nam ñÎnh. Thân phø là Cø Ông ñÒng Væn Trung, thân mÅu là Cø
Bà Hà ThÎ Thìn hiŒu Trinh Thøc. Ngài là con thÙ tÜ trong m¶t gia Çình thanh bÀn v§i 7 anh chÎ em
gÒm: 2 anh, 1 chÎ và 3 em dÎ bào (2 trai,1 gái).
13 tu°i (1937): do nhân duyên Ç†c báo ñuÓc TuŒ mà giác ng¶, Ngài phát tâm xuÃt gia ÇÀu PhÆt.
Y chÌ sÜ là Hòa thÜ®ng Tâm ThÜªng, trø trì chùa Liêu Häi, phû Nghïa HÜng, thu¶c SÖn Môn Phú
Ninh (Nam ñÎnh).
17 tu°i (1941): thø Sa Di gi§i tåi chùa C° LÍ, huyŒn Tr¿c Ninh.
19 tu°i (1943): thø Çåi gi§i Tÿ KhÜu tåi gi§i Çàn T° Çình Phú Ninh. Sau Çó Ngài Çã h†c tåi các
Tùng Lâm: T° Çình Phú Ninh, PhÆt h†c viŒn chùa CÒn (Nam ñÎnh), T° Çình T‰ Xuyên (Hà Nam),
PhÆt h†c viŒn Báo QuÓc (Hu‰), PhÆt h†c ÇÜ©ng ƒn Quang (Sàigòn).
25 tu°i (1949): Ngài chính thÙc hoåt Ç¶ng PhÆt s¿ v§i chÙc vø Phó chû tÎch H¶i PhÆt Giáo Nam
ñÎnh.
26 tu°i (cuÓi 1950): Ngài xin tØ chÙc trª vŠ n‰p sÓng cûa m¶t tæng sï, chuyên tâm nghiên cÙu
PhÆt h†c.
30 tu°i (1954): di cÜ vào Nam sÓng Ç©i tïnh tu.
1956-1957: ÇÜ®c tín nhiŒm cûa chÜ Tæng cº gi» chÙc TrÎ S¿ trÜªng Giáo H¶i Tæng Già B¡c ViŒt
tåi MiŠn Nam.
Sau Çó, Ngài liên ti‰p Çäm nhÆn nhiŠu chÙc vø quan tr†ng cûa Giáo H¶i:









1959-1961: Ñy viên Væn Hóa T°ng H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam.
1960-1961: tái nhÆm Chû tÎch Giáo H¶i Tæng Già B¡c ViŒt tåi MiŠn Nam.
1962-1963 T°ng ThÜ Kš Giáo H¶i Tæng Già ViŒt Nam.
1963: Tr¿c ti‰p khªi Ç¶ng phong trào vÆn Ç¶ng, ÇÃu tranh Çòi Bình ñ£ng Tôn Giáo.
1954-1955: Vø trÜªng Vø Ki‹m duyŒt, Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt.
1965-1966: Chû nhiŒm kiêm chû bút nguyŒt san Vån Hånh, tåp chí nghiên cÙu, phát huy
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væn hóa PhÆt giáo vàK›væn
hóa Dân t¶c. Tåp chí xuÃt bän ÇÜ®c tròn 2 næm, 24 sÓ.
1967-1973: Chánh ThÜ Kš viŒn Tæng ThÓng (Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt)
và là h¶i viên H¶i ñÒng Giáo PhÄm trung ÐÖng Giáo H¶i.









1969-1970: giáo sÜ Phân khoa PhÆt h†c và Tri‰t h†c ñông phÜÖng viŒn Çåi h†c Vån
Hånh.
1969-1971: trùng tu t° Çình Giác Minh, nguyên trø sª Giáo H¶i Tæng Già B¡c ViŒt tåi
MiŠn Nam.
1971-1972: Chû bút nguyŒt san Hóa ñåo cÖ quan truyŠn bá chính pháp cûa T°ng vø
Ho¢ng Pháp (GHPGVNTN).
1975-1981: Trø trì T° Çình Giác Minh.
1985-1993: bÎ nhà nÜ§c ViŒt Nam b¡t giam v§i t¶i danh ‘’t° chÙc chÓng cách mång’’?!
1993-1996: tïnh tu tåi chùa Giác Minh.
CÓ vÃn Ban ChÌ ñåo ViŒn Hóa ñåo Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt.

Sau m¶t th©i gian ng¡n vì sÙc khÕe suy y‰u, vào lúc 16 gi© 55 chiŠu ngày ThÙ hai 21 tháng 01
næm 2002 tÙc là ngày mÒng Chín tháng Chåp, Tân Tœ, Ngài Çã an tÜ©ng xä báo thân, trø th‰ 79
næm, 59 hå låp.
Tr†n cu¶c Ç©i, Hòa thÜ®ng Thích ñÙc NhuÆn Çã hi‰n dâng cho ñåo pháp cÛng nhÜ Dân t¶c.
ñåo hånh và s¿ nghiŒp ho¢ng hóa cûa Ngài là tÃm gÜÖng ng©i sáng chi‰u soi cho các hàng hÆu
ti‰n noi theo.
Tuy Ngài trÙ tác khá nhiŠu. Song vì hoàn cänh ÇÃt nÜ§c ly loån triŠn miên cùng vÆn nÜ§c trôi
n°i nên bÎ thÃt tán phÀn nào. Tuy nhiên vÅn còn gi» ÇÜ®c m¶t sÓ.

TrÜ§c tác











gió thiêng (thÖ )
phÆt h†c tinh hoa (M¶t T°ng H®p ñåo lš)
chuyên hiŒn Çåo phÆt vào th©I Çåi
trao cho th©I Çåi m¶t n¶I dung phÆt chÃt
sÙ mŒnh ngÜ©I phÆt Tº Çói v§I dân t¶c và Çåo pháp
xây d¿ng nhân sinh quan phÆt giáo (bút danh Thái ñåo Thành)
ki‰n thi‰t væn minh phÆt giáo
Çåo phÆt và dòng sº viŒt
Sáng m¶t niŠm tin (thÖ)
HÜ§ng Çi cûa th©I Çåi

DÎch kinh




nh»ng ÇiŠu phÆt day (PhÆt thuy‰t TÙ ThÆp NhÎ chÜÖng)
L©I dåy cuÓi cùng cûa ÇÙc phÆt (Thùy Bát Ni‰t Bàn lÜ®c Thuy‰t Giáo Gi§i
Kinh). Hai cuÓn này kš bút danh Thái Không .
Khái luân tri‰t lš kinh hoa nghiêm
Tâm hoà biên soån
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KIẾN THIẾT
VĂN MINH

PHẬT GIÁO
----- Thích ñÙc NhuÆn -----

G

iá trị của một học thuyết là ở chỗ kiến thiết

được một nền văn minh bằng học thuyết đó. Phật
giáo Việt Nam đã có một thời tạo nên nền văn minh
mới cho dân tộc, sau một thiên niên kỷ bị người Tàu
cai trị.
Nền văn minh này chẳng những đã chấm dứt nổi
cảnh ngoại xâm và nội loạn, mà lại còn khơi dậy tinh
thần dân tộc để tổng hợp rồi dung hóa cả ba dòng tư
tưởng Phật - Nho - Lão để thống nhất quốc gia theo
tinh thần đó.
Xuyên qua lịch sử văn minh Phật giáo đời Lý - Trần
để nhận rõ Tinh Thần Nhân Chủ Xã Hội của Đạo
Phật. Tất nhiên ta đã có thể hình dung ra nổi một nền
văn minh Phật tương lai như thế nào. Vì nền văn
minh ấy, xưa cũng như nay, đều bắt nguồn ở tinh
thần Phật, để xây dựng một xã hội có nhân đạo, có tự
do,hạnh phúc cho tất cả mọi người, mọi giống, dù
theo Phật giáo hay không theo Phật giáo.

Để chứng minh cho nền văn minh Phật vốn thực là
như thế nào, trước hết cần phải có một quan niệm về
văn minh cho thật đúng nghĩa.

QUAN NIỆM VỀ MỘT NỀN
VĂN MINH ĐÚNG NGHĨA
Hai tiếng “Văn Minh” đã được đem diễn tả từ Đông
sang Tây, như hai loại khác nhau: văn minh Đông
phương và văn minh Tây phương. Rồi nhỏ nhặt hơn
nữa, là chia ra nhiều nền văn minh riêng của từng
quốc gia, như: văn minh Hy Lạp, văn minh Ấn Độ,
văn minh Trung Hoa, văn minh Việt Nam v.v… Nếu
quan niệm văn minh như vậy thì chỉ có thể nhìn thấy
một góc cạnh của nền văn minh toàn diện mà thôi.
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Thí dụ: khi nói đến văn minh Đông phương thì chỉ
coi nó có giá trị về mặt tinh thần đạo đức nhiều hơn
là về mặt tiến bộ vật chất. Còn nếu nói tới văn minh
Tây phương thì trần truồng chỉ có giá trị tiến bộ về
vật chất hơn về tinh thần đạo đức. Mà sự thực lại là
như vậy. Vì từ khi nền văn minh Âu Châu tiến bộ thì
lịch sử nhân loại đã thấy diễn ra những gì qua hai
cuộc chiến 1914-1918; 1939-1945, và lịch sử nhân
loại đã nói lên được những tiếng nói đẹp đẽ nào bên
cạnh tiếng kêu than vì nạn diệt chủng, áp bức, thống
trị các giống da đỏ, da đen, da vàng dưới gót sắt của
bọn thống trị?
Lại nữa, nếu lại quan niệm rằng: văn minh chỉ là sự
hưng thịnh của một dân tộc, theo quốc gia chủ nghĩa,
thì tức là đã đề cao chủ trương ăn cướp của bọn
phong kiến, thực dân, qua tinh thần chủng tộc đó. Ví
thử tự hỏi xem văn minh Trung Hoa đã có được
những giá trị gì, ngoài cái tinh thần “tự mãn” của
người Hán, trong việc diệt chủng ở bốn chung quanh,
từ xưa đến nay? Ấy là chưa kể đến những nền văn
minh khác ở bên trời Âu, như tinh thần cách mạng
1789 của Pháp, tinh thần dân chủ của Anh, tinh thần
quốc xã của Đức v.v... Tất cả đều là một thứ văn
minh giả tạo và phi nhân. Vì với các thứ văn minh
ấy, kẻ chiến thắng nếu tự cho mình là văn minh khi
di gieo rắc ánh sáng của văn minh cho kẻ khác, thì
“kẻ khác” - là bao nhiêu dân tộc chiến bại kia - lại
nhìn “cái gọi là văn minh của kẻ chiến thắng họ” là
dã man hết chỗ nói. Người Việtđã cảm thấy điều đó,
qua cột đồng Mã Viện của văn minh Trung Hoa, qua
máy đoạn đầu đài “guillotine” của văn minh Pháp
quốc, qua sự tước đoạt nhân tính biến con người
thành thứ công cụ của lao động sản xuất kiểu văn
minh xã hội chủ nghĩa thời Staline thuộc khối Liên
bang Nga Xô trước năm 1990 của thế kỷ này. Cho
nên người Việt đã mất hết tin tưởng vào những thứ
văn minh nọ ngoài tinh thần văn minh của Phật. Vì
đạo Phật không đến với mọi người bằng thế lực của
ngoại xâm, đạo Phật không đội lốt thống trị của một
ngoại bang nào. Đạo Phật chẳng hề chủ trương tiêu
diệt dân tộc tính của bất cứ dân tộc nào. Đạo Phật
cũng chẳng hề kêu gọi giai cấp nào đấu tranh với giai
cấp nào, bảo thủ quyền lợi cho một cá nhân, chủ
thuyết nào. Đạo Phật chỉ chú trọng giác ngộ Phật tâm
và Phật tính ở mỗi con người, ở mỗi giai cấp, ở mỗi
dân tộc để cùng sống và giúp tiến hóa lẫn nhau, hầu
xây dựng một xã hội có lý tưởng nhân đạo, có lập
trường nhân chủ, có ý thức nhân sinh thôi. Đó là
quan niệm văn minh của Phật giáo vậy.

Vì thế, nói văn minh Phật giáo không có nghĩa là nói
riêng đến tinh thần đạo đức Á Đông suông thôi, rồi
không nhấn vào tiến bộ khoa học, vào giải pháp áo
cơm cho chúng sinh, hoặc không có nghĩa là quá
thiên về văn minh vật chất Tây phương kiểu xâm
lược dã man.

Bởi đạo Phật lấy Giác Ngộ Con Người để giải thoát
luân hồi, cải tạo tự nhiên và cải hóa nhân sinh, thì
không có một thứ tiến bộ kỹ thuật khoa học nào lại
đuổi kịp được, không một thứ đạo đức nào lại có thể
bì kịp khi Phật giáo lấy “áo cơm làm đạo cả” (y bát),
khi Phật lấy bình đẳng về màu da, tiếng nói, về
chủng tộc, quyền lợi, ngụ trong câu: “hết thảy chúng
sinh đều bình đẳng” - Vì mọi con người sinh ra đời,
máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn như nhau, cùng
hiên ngang bước đi bằng đôi chân vững mạnh của
mình trong sự mưu sinh, không ai có quyền hành hạ
ai, mà phải biết thương yêu giúp đỡ, bảo bọc cho
nhau để cùng vững tiến xây dựng cuộc sống no ấm
và hạnh phúc.
Rồi thử tự hỏi xem: những tiến bộ về khoa học của
các cường quốc trong việc chinh phục không gian đã
làm thay đổi được những gì quan trọng trong ba
nghìn thế giới, và đã thay đổi được những gì ngoài
mọi khổ não do thiên nhiên chi phối: sinh, già, ốm,
chết, nắng, mưa, gió, rét, lụt lội, bão táp, động đất,
núi lửa, thiên tai v.v… của cõi vô thường.
Rồi lại tự hỏi xem: nhân loại đã tự giác ngộ để tiến
bộ đến những bước nào, trong “Thập pháp giới” của
Phật. Đến như bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc,
cũng còn phải bổ túc bằng Tuyên Ngôn Quốc Tế
Nhân Quyền, mà nhân loại cũng vẫn chưa có “Nhân
Quyền”, chưa có hòa bình, như loài người hằng
mong mỏi.
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Nhìn sang bức màn sắt hàng ngũ Quốc Tế đại đồng
của thế giới cộng sản ngày nay đã sụp đổ. Các nước
cộng sản Đông Âu không còn nữa. Ngay chính mẫu
quốc Liên Xô mà những người cộng sản quốc tế
thường gọi là “quê hương Cách mạng Tháng 10 Vĩ
Đại” nay cũng sụp đổ theo, vì tinh thần dân tộc của
mỗi quốc gia nổi dậy. Phải chăng đó là một thất bại
của chủ trương văn minh kiểu Marxisme: đã không
giải quyết nổi vấn đề quyền lợi sống còn của chủng
tộc, lại thiếu tinh thần giác ngộ Nhân Chủ, trong
việc xây dựng lý tưởng người? nên cái nền tảng học
thuyết bắt nguồn từ triết lý Duy Vật quả là không xây
dựng nổi một nền văn minh nhân loại toàn diện.
Còn nhìn về bên này bức rào thưa của thế giới tự do
thì các cường quốc vẫn cứ mâu thuẫn nhau vì quyền
lợi, vẫn chưa ý thức được xem vai trò lịch sử tiến
hóa của nhân loại phải đi về đâu; và các nước nhược
tiểu thì dù có giác ngộ chân lý Phật, có muốn xây
dựng một nền văn minh Phật, nhưng cũng vẫn còn
cứ bị cản trở bởi tất cả những cái gì là thiếu thông
cảm là thiếu giác ngộ của các cường quốc? Nên thật
là chưa có cơ xây dựng nổi một xã hội lý tưởng
chung cũng như riêng, theo ý muốn của nhân loại
đang khắc khoải hoang mang.
Nói tóm lại, nhân loại vẫn còn phải chờ sự giác ngộ
về một quan niệm văn minh đúng nghĩa, như văn
minh Phật, mới có thể giải thoát khỏi những bế tắc
của lịch sử, những mâu thuẫn chiến tranh, hầu mang
lại hòa bình, tự do, hạnh phúc mà con người đang
mong mỏi, đợi chờ.

số chính khách lầm tưởng, theo kiểu “tranh quyền
cướp nước” của thứ chính trị thiển cận. Vì căn bản
kiến thiết văn minh Phật là sự giác ngộ lý tưởng
Phật, chứ không ở sự tranh đoạt chính quyền.
b. Xây Dựng Văn Minh Phật cũng không phải là
tìm cách tiêu diệt tất cảmọi nền văn minh khác,
mọi gốc tôn giáo khác, rồi để biến mình thành
một chính thể độc tài, một tôn giáo độc tôn. Vì
hành động như vậy là phản lại tinh thần văn minh
Phật: Điểm này đã được Đạo Phật Việt chứng minh,
qua triều Lý với chủ trương Tam giáo đồng nguyên,
để vừa phát huy tinh thần Phật, vừa giúp đỡ ngoại
đạo, hòng cùng sống và giúp tiến, theo luật Nhân
Quả Biện Chứng, nghĩa là không có Cái Này thì
chẳng có Cái Kia; cũng như Cái Này có thì Cái Kia
cũng có; cả hai, cái này và cái kia hỗ tương nhau mà
sinh sinh hóa hóa. Chính vì lẽ sống còn cùng nhau đó
mà chính quyền nhà Lý, tuy mang danh là chính
quyền của Phật giáo do Phật giáo tạo nên, bởi bàn
tay của các vị thiền sư nhưng trên thực tế vẫn là
chính quyền của toàn dân. Cho nên có thể nói sự
phồn thịnh của Nho giáo, từ nhà Trần về sau, cũng
bắt nguồn từ nhà Lý vậy. Vì chính Phật giáo triều Lý
đã khởi xướng nên việc xây Văn Miếu thờ đức
Khổng Tử, họa hình Thất Thập Nhị Hiền, và mở
khoa thi Tam Trường (1075). Nền đại học Việt Nam
có từ đâáy. Rồi cũng chính Phật giáo đời Lý đã khai
sinh ra vị Trạng nguyên đầu tiên của nước Việt, là Lê
Văn Thịnh, dù ông này sau đó có phạm tội phản
quốc mà nhà Lý cũng không nỡ khép vào tử tội.
c. Xây Dựng Văn Minh Phật lại cũng không phải
là việc cất lên nhiều chùa chiền, bày ra nhiều lễ
nghi để mê hoặc nhân tâm, để rồi biến đạo Phật
thành một thứ tôn giáo, như mọi tôn giáo tà mị đã
thấy trong xã hội loài người.

CƠ SỞ KIẾN THIẾT
VĂN MINH PHẬT
Sau khi đã ý thức được thế nào là một nền văn minh
đúng nghĩa theo tinh thần đạo Phật, không méo mó
theo riêng góc cạnh vật chất hay tinh thần, chủng tộc,
quốc gia hay quốc tế, thì người Phật tử mới có đủ
căn bản giác ngộ để chủ đạo xây dựng một nền văn
minh mới. Mà xây dựng như thế nào đây?
a. Xây Dựng Văn Minh Phật không phải chỉ là
việc đưa Phật giáo ra nắm chính quyền, như một

Nói như thế không có nghĩa là chúng tôi bác khước
tất cả việc xây dựng chùa, tháp cũng như việc tô
tượng đúc chuông là những phúc báo thế gian, rất
cần thiết cho
cuộc đời, đồng thời làm đẹp cho đất nước, quê
hương. Nhưng điều chúng tôi cần nhấn mạnh là,
ngoài việc tạo phúc báo trên, là Phật tử, chúng ta còn
phải học gíao lý giác ngộ giải thoát một cách quán
triệt. Rồi đem áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, hầu
tạo hạnh phúc cho chính bản thân, cho gia đình, cho
xã hội. Để từ đó tạo điều kiện khuyến thỉnh những ai
chưa biết đến Phật, đến Đạo, hãy hướng dẫn họ về
với đức Phật Thế Tôn. Công đức ấy thật là to lớn!
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“Dù xây chin vạn phù đồ (bảo tháp),
Không bằng làm phúc cứu cho một người”

d. Xây Dựng Văn Minh Phật là giác ngộ Phật
tính ở ngay trong lòng người, để xây dựng một lý
tưởng ở trong một xã hội lý tưởng. Trong xã hội
lý tưởng đó, con người làm chủ lấy mình, và làm
chủ cả vũ trụ, không có ai làm chúa loài người
hết. Phật cũng không còn cần cứu độ ai nữa: Chúng
sinh đã biết tự cứu lấy mình hướng theo ánh sáng
chân lý do đức Phật đã chỉ dẫn, miễn sao con người
có thể đạt tới chân ý nghĩa của nền văn minh Phật
giáo.

XÃ HỘI LÝ TƯỞNG
VĂN MINH PHẬT
Ở hai phần trên đã thấy rõ quan niệm về một nền văn
minh đúng nghĩa, và về một chủ đạo Kiến Thiết Văn
Minh Phật Giáo, để từ đó ta có thể ý thức rõ xã hội lý
tưởng văn minh Phật mà nhân loại phải đi tới.

Cơm áo rất cần cho những ai đói rét, nhưng vô tích
sự đối với những người dư thừa vật chất, đang bị đau
khổ về tinh thần. Chỉ có giọt nước cành dương của
đạo từ bi trí tuệ mới có thể xoa dịu tâm hồn khổ đau
của loài người. Vậy không gì tốt đẹp hơn, là: mỗi
người hãy tạo cho chính mình có một đức tin chân
chính. Khi đã có đức tin rồi, tức chúng ta đã xây
chùa ngay trong lòng mọi người. Đừng sợ không có
chùa lớn, mà chỉ nên sợ loài người, khi nghiệp
chướng nặng nề, không biết đến đạo giác ngộ - Đạo
Phật.
Để chứng minh cho những nhận xét trên, lịch sử Phật
giáo cũng đã có ghi những sự việc, như chuyện thiền
sư Đan Hà (Trung Hoa) khi đắc đạo đã đem chẻ
tượng Phật ra làm củi đun bếp rồi lý luận rằng:”Khi
chưa giác ngộ đạo thì phải lấy tượng Phật làm tượng
trưng; còn khi đã giác ngộ rồi thì Phật ở trong lòng
mình, đâu còn ở pho tượng gỗ kia nữa mà không bỏ
đi?”
Sau hết, dù Phật giáo cũng chia ra hai ngả đạo và
đời, dù Phật giáo cũng mang ít nhiều hình thức của
một tôn giáo, nhưng đó chỉ là một khía cạnh hay một
phương tiện để dẫn dắt người ta đi đến chỗ giác ngộ
giáo lý thôi.

a. Giác Ngộ Lập Trường Người: Mở rộng tầm
hiểu biết về vũ trụ nhằm giải thoát cho con người
khỏi khổ não bởi tự nhiên. Đồng thời biến cải và lợi
dụng những luật tắc của tự nhiên để giúp ích cho đời
sống người. Đó là là chủ đạo của Phật giáo để GIẢI
cứu con người THOÁT kiếp luân hồi theo về ngả
đạo. Nhưng cũng còn là chủ yếu đem bộ óc và bàn
tay của con người vào việc thăng hóa vũ trụ ở ngả
đời, như các nhà khoa học đang tiến tới. Vì chỉ có
phương pháp thăng hóa vũ trụ để giải thoát cho con
người khỏi cảnh lệ thuộc thiên nhiên chi phối. Có
như thế mới giúp cho con người tiến tới cõi an lành
và hạnh phúc. Điều đáng tiếc hận cho nhân loại, từ
trước tới nay, là không mang sự giác ngộ tư tưởng,
không đem phát minh khoa học ra làm thay đổi
những khắc nghiệt của vũ trụ, giúp ích cho đời sống
con người mà chỉ nghĩ tới việc tiêu diệt lẫn nhau để
sống một cách tối vô nhân đạo. Để tiến hành công
việc khám phá vũ trụ để tìm tới ba nghìn thế giới của
Phật, cho mãi tới ngày nay nhân loại mới toan tính
đến công việc chinh phục không gian và tìm cách lên
Sao Hỏa. Như vậy là Đức Phật đã đi trước nhân loại
về quan niệm quán thông vũ trụ kể từ 2500 năm về
trước, và không biết bao nhiêu năm về mai hậu nữa.
Chúng ta tự hỏi, có lý thuyết nào, có tôn giáo nào
thấy trước và thấy rõ như Đức Phật chưa? Chính vì
chủ trương giác ngộ của con người để điều hòa vũ
trụ, giải thoát nhân sinh (tức là sống sáng suốt trong
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cuộc vận hành chung của vũ trụ - là góp phần làm
thăng hóa vũ trụ - là làm cho vũ trụ sáng đẹp hơn lên
theo thực tại vũ trụ) mà người ta quyết nghĩ rằng:
Đạo Phật là khoa học tối cao về cả hai mặt: VIỄN
KIẾN và THỰC CHỨNG.
Đối với người Phật tử Việt Nam ta hiện nay tuy chưa
tiến bộ bằng người về khoa học chinh phục không
gian, nhưng với sự
giác ngộ tinh thần nhân bản, để xây dựng một nền
triết học nhân chủ đích thực; tư tưởng như thế cũng
đủ hơn người trong cuộc chiến tranh ý thức hệ Duy
Tâm và Duy Vật hiện tại rồi. Chỉ có nền triết học
nhân chủ mới đưa con người thoát khỏi những ấu trĩ
của hai ý thức hệ Tâm - Vật nhị nguyên khập khiễng,
một chiều, luẩn quẩn và lịm chết, hầu mang lại công
lý, tự do, hạnh phúc cho nhân loại mà thôi.
b. Giác Ngộ Lập Trường Dân Tộc Để Hỗ Tương
Sinh Hoạt Xã Hội: Mỗi dân tộc có một nguồn gốc
khác nhau, màu da, tiếng nói, nếp sống khác nhau.
Cũng như mỗi tư tưởng phát sinh cũng do chỗ khác
biệt về hoàn cảnh đó mà biến thái, Nên khi chung
sống với nhau, thường phát sinh mâu thuẫn tư tưởng,
kỳ thị nhau về chủng tộc, đánh giá nhau về trình độ
tiến hóa hay lạc hậu, để rồi xâm lược nhau ở trên tất
cả mọi địa hạt.
Điển hình cho sự xâm lược toàn diện này, có thể lấy
ngay xã hội Việt Nam làm thí dụ. Vì mảnh đất bé
nhỏ này đã chứa đựng bao trào lưu tư tưởng Đông
Tây Kim Cổ, và đã chịu bao nhiêu phen thống trị của
ngoại bang, nhưng nhờ có căn bản tư tưởng Việt
vững, lập trường dân tộc Việt bền, nên chúng ta
không bị mất nguồn gốc, mất nòi giống mà còn có
thể hỗ tương với các nguồn tư tưởng khác, dân tộc
khác để cùng sinh tồn. Chủ trương Hỗ Tương Sinh
Hoạt này có thề chia làm hai thời kỳ:
THỜI THỨ NHẤT: Là nạn Bắc thuộc 1000 năm đô
hộ, dân tộc Việt qua các thời đại Bà Trưng, Bà Triệu,
Lý Nam Đế, Ngô Quyền... mãi đến Đinh Tiên Hoàng
mới lấy lại chủ quyền tự chủ nhưng lòng người chia
rẽ... nên không thể nào thống nhất để tự cường được.
Phải đợi đến đời nhà Lý, Phật giáo mới đứng ra làm
công việc hỗ tương sinh hoạt cộng đồng tôn giáo, để
mở cho nước Việt một thời đại mới.
THỜI THỨ HAI: là xã hội hiện tại thì người Việt
được hấp thụ thêm văn hóa quốc tế từ bốn phương
mang lại, nhưng vì chưa dung hóa kỹ nên mới phát
sinh ra nhiều mâu thuẫn về tôn giáo và đảng phái,

giai cấp, tranh giành nhau. Tình trạng này chỉ có thể
ổn định nhờ phương pháp “hỗ tương sinh hoạt” của
Phật giáo. Điểm đáng tiếc trong việc áp dụng phương
pháp Hỗ Tương Sinh Hoạt của Phật giáo là sau ngày
cách mạng 1-11-1963, Phật giáo đã vì tinh thần dân
tộc thúc đẩy quá mạnh, khiến một số người ngộ nhận
là Phật giáo chủ trương tôn giáo độc tôn. Thêm vào
đó là những mặc cảm tầm thường của người đời cho
rằng: Phật giáo chủ trương làm chính trị (theo nghĩa
hẹp của từ này), nên vội đưa ra những hành động phá
hoại lẫn nhau, khiến Phật giáo vì đó mà chịu điều
khen chê không đúng sự thật. Nhưng nếu hiểu rõ
phương pháp Hỗ Tương Sinh Hoạt của Phật giáo ở
thời kỳ thứ nhất trên, tất phải tin tưởng rằng: Phật
giáo vẫn còn mang một sứ mệnh trong công cuộc
thống nhất dân tộc và góp phần giải quyết hòa bình
cho nhân loại ở tương lai. Mà lại không phải vì Phật
giáo hay vì một lẽ riêng tư gì hết, ngoài lẽ sống còn
của con người.
c. Giác Ngộ Tình Thương Của Con Người Để Giải
Quyết Hòa Bình Thế Giới: Nhân loại chiến tranh vì
Tham, Sân, Si. Vì chính cái bệnh tham sân si đó đã
tạo ra những nghiệp quả luân hồi, hết thế hệ này qua
thế hệ khác. Hậu quả của hai cuộc thế chiến cách nay
đúng 50 năm, nhân loại hãy còn sợ hãi chưa quên.
Nhưng muốn giải quyết hòa bình tất không thể giác
ngộ thuần tính nhân đạo, lấy tình thương ra giải
quyết hết mọi mâu thuẫn như: tiêu diệt, thống trị, áp
bức, bóc lột lẫn nhau. Mà đích ra là phải thay vào đó
bằng những công nghiệp đại nhân, đại nghĩa là là các
việc giúp đỡ lẫn nhau để cùng sống và giúp tiến. Có
như thế nhân loại mới mong có hòa bình được. Một
triết gia kiêm chính trị gia người Việt nói: “Nhân loại
chiến tranh không phải vì văn minh quá, hay ngu
xuẩn quá, mà vì dưới đáy tầng thế giới còn nhiều áp
bức quá. Những áp bức đó dần dần lớn lên, gây
thành những cuộc chiến tranh qui mô hơn nữa...
Đấy là tất cả những nguyên nhân phát sinh ra chiến
tranh và cũng là nguyên nhân để giải quyết hòa bình.
Nhân loại hiện nay đang đứng trước một chiều
hướng tốt đẹp là phong trào vận động dân chủ, nhân
quyền và hòa bình trên khắp thế giới, hay ở mỗi quốc
gia, đang trên đà phát triển. Nếu người dân mỗi nước
chưa ý thức được quyền lợi đích thực của mình, thờ
ơ với công cuộc vận động dân chủ, tự do, nhân
quyền và hòa bình thì kết quả sẽ ra sao? Câu hỏi đặt
ra, tức là đã có câu trả lời rồi vậy.
Chúng ta tự hỏi xem: Ai có thể cứu được nhân loại
khỏi họa chiến tranh, đói rét, bất công, áp bức, kỳ thị,
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độc tài đảng trị, người bóc lột người, người làm nô lệ
người - Ngoài sự giác ngộ Tình Thương của nhân
loại để tự cứu lấy nhân loại thì còn biết trông mong
vào ai!
d. Giác Ngộ Công Bằng Xã Hội Trong Việc Xây
Dựng Lại Xã Hội: Theo tự nhiên, về mặt vật lý, hễ
cái gì thiên lệch mất thăng bằng tất phải đổ vỡ. Cho
nên về mặt xã hội cũng vậy, muốn tránh đổ vỡ cần
phải thực hiện lẽ công bằng. Đức Phật dạy: “Nhất
nhất chúng sinh đều bình đẳng”. Vậy mà con người
đã không sớm giác ngộ nguyên tắc bình đẳng đầu
tiên của xã hội là bình đẳng giữa chúng sinh, nghĩa là
không thiên lệch rồi cho phép chủng tộc, giai cấp hay
cá nhân nào được ăn trên ngồi trốc dân tộc khác, giai
cấp hay cá nhân khác.
Chủ nghĩa phong kiến đề cao tộc đảng, bị đào thải!
Chủ nghĩa tư bản cá nhân, cũng đang bị biến thể!
Chủ nghĩa cộng sản đề cao giai cấp vô sản thù hận
đấu tranh đi ngược hẳn với lối sống giữa con người
với con người, cũng đang dẫn đến chỗ hủy diệt! Chủ
nghĩa dân tộc độc tôn để lãnh đạo cả thế giới loài
người, cũng không còn lý do tồn tại nữa! Tất cả đều
thiên lệch và phi nhân, trái với lẽ công bằng nên
quốc gia loạn, quốc tế cũng loạn. Loạn mãi cho đến
khi nào tất cả mọi chủ nghĩa thiên lệch đều không
còn tồn tại trong xã hội loài người được nữa.
Đành rằng xã hội loài người kết hợp từ cá nhân đến
gia đình và từ quốc gia dân tộc đến thế giới loài
người, nhưng không thể “chỉ biết có mình, không
biết có người” mà có thể yên ổn được. Cho nên lẽ
sống hợp lý nhất của nhân loại vẫn là ở chỗ “Hòa”
(trong lẽ sống) “Bình” (trên quyền lợi) và cùng hỗ
tương nhau cùng sống và tiến mãi. Có như thế mới
không còn lo có tai họa chiến tranh nào xảy tới cho
loài người nữa.

mọi người cũng có thể cải biến được xã hội. Nguyên
tắc này rất hợp với tinh thần “Tự giác, giác tha” của
đạo Phật. Vì sự giác ngộ của mỗi người, về Phật tính,
sẽ gây ảnh hưởng tốt cho người khác quanh mình.
Nói một cách khác, tôn giáo, chủ nghĩa dù hay đến
đâu nhưng khi đem ra thi hành mà người không hay
cũng sẽ thất bại. Đó là một nguyên tắc của Phật giáo
hằng bảo trì:
Trước hết phải lấy giác ngộ nội tâm con người làm
điểm chính rồi sau mới nói tới cải tạo xã hội. Thật
vậy, con người tốt (thiện) sẽ là những hạt giống tốt
làm nở hoa, kết trái cho một xã hội người văn minh giác ngộ và giải thoát - Ngược lại, con người xấu
(ác) sẽ gây tai họa cho xã hội xấu lây.
Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: “Con người
là hơn cả nhân thị tối thắng”. Có con người là có tất
cả. Và, với ý chí cương quyết, tự chủ, con người
cóthể thực hiện được mọi sự tốt đẹp ở đời.
Tóm lại, việc Kiến Thiết Văn Minh Phật Giáo phải
làm với sự thành tâm thiện chí và bằng tất cả mọi
phương châm chỉ đạo đúng đắn nhất, không thiên
lệch méo mó trong mọi xu hướng có tính cách cục
bộ, quyền lợi riêng tư, phe đảng hẹp hòi, chỉ biết có
đảng của mình là trên hết, bỏ quên quyền lợi của
người khác, của tập thể xã hội thì sẽ chẳng bao giờ
có hòa bình, công lý, nhân chủ, nhân quyền, tự do,
hạnh phúc cả.
Nền Văn Minh Phật Giáo như đã trình bày nếu được
thực hiện thì sẽ là một nền văn minh chung của nhân
loại, chứ không phải văn minh riêng của Phật giáo.
Và ngay cả đạo Phật cũng không còn là đạo Phật
trong giới hạn như ngày nay.
Vì Phật là tất cả những gì toàn Thiện, toàn Giác, toàn
Mỹ của thế giới loài người: xưa, nay và mai sau.

e. Giác Ngộ Nội Tâm Mỗi Con Người Phật: Xã
hội chi phối cả mọi người, nhưng trái lại, ý chí của
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niŠm tin
----- Thích ñÙc NhuÆn -----

M¶t tia sáng ng©i lên trong Çêm tÓi
ñây niŠm tin mÜ®n gió gºi ngàn phÜÖng.
Tôi Çã có nh»ng vÀn thÖ tha thi‰t
BuÒn thÜÖng cho cu¶c trÀn th‰ xoay vÀn
NhÜng . . . tØ Ç¶ thuyŠn tØ nÜÖng v»ng lái
NguyŠn s¡t son trong chí hÜ§ng siêu trÀn
Gió r¶n rã bay vŠ nÖi ÇÃt lå
L©i góp l©i, thÜÖng xót nghiŒp trÀm luân
Træng v¢ng v¥c trên bi‹n tr©i, theo dõi
Soi ÇÜ©ng Çi cho vån lÃp phong vân .

RÒi m¶t ngày kia tr©i quang mây tånh
NgÜ©i hoan ca trong ÇiŒu sÓng thanh bình
Hoa ñàm nª nhÜ ngàn sao lÃp lánh
HÜÖng Çàm bay theo cánh gió tÜÖng sinh .

TØ vån nÈo trÀn gian xuôi m¶t hÜ§ng
TriŠu thÜÖng yêu theo nhÎp sÓng lên dÀn
Và ánh sáng cûa niŠm tin bÃt diŒt
NguyŒn ÇÜa ÇÜ©ng muôn loåi Ç‰n thiên-chân .

Tìm s¿ thÆt trong ngàn Ç©i bÃt diŒt
Nhìn chân mây , m¥t nÜ§c , š trÀm ngâm . .
Khi giác ng¶ ; nª thành hoa trác tuyŒt !
Thoát ra ngoài bao không có , có không .
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Tiến lên một
mùa Xuân Đạo Hạnh
----- Thích Minh Thông -----

X

uân là ý đẹp niềm vui. Mùa xuân đến với mọi người trong tinh thần cầu tiến để phục vụ cho chính mình

và cộng đồng nhân loại. Mùa xuân đối với vũ trụ, tượng trưng cho cả một bầu trời tươi đẹp trong không gian
vô tận. Mây trời êm dịu, thời tiết mát mẻ, khí hậu điều hòa. Cây cỏ trổ lá xanh tươi, muôn hoa đua nở sắc
hương ngạt ngào. Đối với thế nhân, mùa xuân mang lại niềm vui hy vọng tràn đầy sức sống vươn lên. Tất cả
người ta đã đón mừng xuân trong thế giới tình người mở rộng hân hoan:
Xuân về làm đẹp đất trời,
Trẻ già trai gái lòng người hân hoan.
Quan niệm của người đời, mùa xuân cảnh đẹp trong không khí dịu hiền thì lòng người cũng hòa nhịp thưởng
thức vui xuân:
Mùa xuân cảnh đẹp bao la,
Mây trời xanh mát, lá hoa vui cười.
Thế gian nhộn nhịp vui chơi,
Hòa cùng vũ trụ cuộc đời hưởng xuân.
Vì thế chị em Thúy Kiều đã đua nhau cùng người đời chưng diện son phấn áo quần, xe ngựa trẩy hội Đạp
Thanh vui xuân, được diễn tả của đại thi hào Nguyễn Du:
Gần xa nô nức yến anh,
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
Dập dìu tài tử giai nhân,
Ngựa xe như nước áo quần như nen.
Xuân đẹp, xuân vui nên Nguyễn Công Trứ đã tận hưởng thú vui xuân và nhắn nhủ người đời:
“Chơi xuân kẻo hết xuân đi,”
Xuân tàn hoa rụng còn gì vui xuân?...
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Đó là quan niệm vui xuân của thế nhân. Còn đối với cộng đồng Phật Giáo là nuôi dưỡng niềm vui Xuân Đạo
Hạnh trong tinh thần tu luyện cầu chứng Niết Bàn. Vâng theo lời Đức Phật dạy trong kinh, dùng “Trí Tuệ Bát
Nhã Tâm Kinh” để chuyển mê khai ngộ diệt trừ vô minh phiền não, xa vọng gần chân, đưa bản thể chân như
về mùa xuân Niết Bàn cảnh giới an vui của chư Phật:
Xuân Đạo Hạnh sắc với không,
Sắc không, không sắc trong giòng Tâm Kinh.
Trí tuệ trừ diệt vô minh,
Niết Bàn chứng đắc đạo tình vui xuân.
Thiền sư Mãn Giác (1052-1096), thuộc pháp phái Vô Ngôn Thông đời thứ chín dưới triều đại vua Lý Nhân
Tông đã cảm niệm về mùa xuân trao lời giáo huấn cho chúng Tăng đương thời trước khi Ngài thị tịch:
Xuân khứ bách hoa lạc,
Xuân đáo bách hoa khai.
Sự trục nhãn tiền quá,
Lão đầu tùng thượng lai.
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.
Tác giả tạm dịch theo thể thơ Lục Bát là:
Xuân đi hoa rụng tả tơi,
Xuân đến mộng đẹp nụ cười trăm hoa.
Sự đời hư ảo thoáng qua,
Đắm say chi nữa tuổi già đến nơi.
Đêm qua sân trước rạng ngời cành mai.
Trăm hoa ở đây chỉ vào thế nhân có sinh có diệt, và cành mai là chỉ vào bản thể chân như, chứng đắc giải
thoát khỏi sinh tử luân hồi, thăng hóa Niết Bàn.
Theo truyền thống dân tộc Việt Nam mỗi độ xuân về, chúng ta thường làm lễ đón mừng giao thừa để tống cựu
nghinh tân. Với mục đích mừng Xuân Mới, mang lại cho chúng ta những niềm vui hy vọng trong cuộc sống
an lành hạnh phúc và tiến bộ của Năm Mới. Ý niệm đón xuân đã gắn liền với phong tục Lễ Tết Việt Nam
chúng ta. Gần đến ngày Đông tàn Xuân tới, mọi người trong gia đình bận rộn dọn dẹp nhà cửa, đua nhau mua
sắm bông trái, bánh kẹo… trưng bày bàn thờ Tổ Tiên với những cành mai vàng và đào hồng tươi thắm. Bộ
tam sự với lư hương và hai cây đèn đồng bóng loáng để sửa soạn đốt trầm đón mừng Xuân Mới vào giờ Lễ
Tết Giao Thừa. Trước cửa nhà với đôi câu đối chữ Nho viết trên giấy đỏ, mang ý tưởng cho sự vui vẻ may
mắn, làm ăn tiến phát của Năm Mới. Tới giờ lễ Giao Thừa, đúng vào lúc mười hai giờ đêm cuối cùng của
năm cũ, là thời điểm giao tiếp giữa năm cũ và năm mới. Mọi người trong gia đình khăn áo chỉnh tề, lễ nghi
sắp sẵn. Người gia trưởng châm đèn đốt hương trên bàn thờ Tổ Tiên, rồi quỳ trước bàn thờ niệm hương và
khấn nguyện. Đại ý văn khấn nguyện, theo trong Lễ Ký của Nho Giáo, xin lược dịch thành thơ Song Thất Lục
bát như sau:
Hôm nay là đầu xuân mới,
Con cháu quỳ lạy trước linh quang.
Lễ Tiên Tổ đón xuân sang,
Phù hộ con cháu an khang thọ trường.
Ơn Tiên Tổ tông đường nối dõi,
Nghĩa cháu con xin giữ dài lâu.
Chúng con kính cẩn cúi đầu,
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Chí thành bốn lạy nguyện cầu kính dâng.
Sau phần khấn nguyện của người gia trưởng, tới mọi người trong thân quyến lần lượt đứng trước bàn thờ chắp
tay lễ xuống bốn lễ, rồi lui ra đứng một bên trước bàn thờ chờ mọi người lễ xong. Tất cả mọi người lần lượt
chúc thọ người gia trưởng và mừng tuổi lẫn nhau. Kế đó, người gia trưởng xin lộc trên bàn thờ Tổ Tiên như
bánh, mứt, kẹo, trái cây, đôi khi có kèm theo tiền để ban lộc, chúc lành cho mọi người hiện diện trong gia
đình. Cũng có nhiều gia đình còn đốt pháo vào giờ lễ Giao Thừa với mục đích xua đuổi những rủi ro tai ách
của năm cũ và đón rước Thần Tài mang lại sự may mắn, làm ăn thịnh vượng của năm mới, thường gọi là lễ
Tống Cựu Nghênh Tân.
Quan niệm Lễ Tết Mừng Xuân của dân tộc Việt Nam chúng ta mang một đặc tính truyền thống văn hóa đã
được diễn tả trong bài thơ dưới đây:
Mừng xuân đất nước Việt Nam,
Toàn dân đón tết rộn ràng niềm vui.
Cửa nhà sửa soạn xong xuôi,
Bàn thờ bông trái ngát mùi trầm hương.
Mai vàng, Huệ trắng, hoa Hường,
Bông Cúc Vạn Thọ sắc hương ngạt ngào.
Thủy Tiên, Thược Dược, cành Đào,
Muôn hoa đua nở đón chào Chúa Xuân.
Mỗi năm Lễ Tết một lần,
Bà con bạn hữu xa gần chúc nhau.
Chúc nhau tuổi thọ sống lâu,
Làm ăn tiến phát sang giầu hiển vinh.
Cỗ bàn lễ vật linh đình,
Bánh chưng, mứt kẹo, dưa hành bầy ra.
Câu đối đỏ dán trước nhà,
Ngày Tết Xuân mới toàn gia đón mừng.
Phong tục Lễ Tết mừng Xuân đối với người Việt Nam còn mang một mầu sắc đức tin tôn giáo. Người dân
Việt lên chùa lễ Phật, viếng cảnh. Trẻ già cùng một tâm niệm như nhau là cầu nguyện cho bản thân, mọi
người trong gia đình được an vui hạnh phúc; đồng thời họ còn xin lộc đầu năm, tượng trưng cho sự may mắn
của năm mới. Thói quen đó đã kết thành một phong tục tập quán của dân tộc ta trở thành những người am
tường sự lý nhà Phật:
Xuân về hoa thắm đất trời,
Không gian vô tận khắp nơi tưng bừng.
Tâm tư già trẻ hòa cùng,
Nghinh xuân tiếp lộc đón mừng Tân Niên.
Ngày Tết về chốn cửa thiền,
Tín hữu nam nữ khắp miền gần xa.
Vui xuân viếng cảnh Phật Đà.
Cầu nguyện Phật độ toàn gia an lành.
Để duy trì và phát huy truyền thống Lễ Tết Việt Nam trên xứ người, chúng ta là những người con dân nước
Việt, trong cuộc sống ly hương vì lý tưởng Tự Do. Chúng ta đã bỏ quê cha đất tổ ra đi, sống rải rác khắp các
quốc gia trên thế giới Tự Do. Chúng ta đã hòa đồng hội nhập trong cuộc sống đại thể của các sắc dân bản xứ,
nhưng bản sắc Việt Nam chúng ta vẵn được duy trì và nuôi dưỡng, được thể hiện trong lãnh vực sinh hoạt văn
hóa. Lễ Tết là một sắc diện văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Do đó, chúng ta cần phải
duy trì và phát huy Lễ Tết để làm sáng lại niềm tin cho thế hệ trẻ về phong tục thờ cúng Tổ Tiên, chúc thọ,
mừng tuổi Ông Bà, Cha Mẹ và mọi người thân quyến cùng bằng hữu.
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Lễ Tết đối với cộng đồng Phật Giáo là Ánh Sáng Niềm Vui vô tận, mang nụ cười Hoan Hỷ của Bồ Tát Di Lặc
hiện đương khai hóa chúng sinh trên cung trời Đâu Suất Nội Viện. Ngài đản sinh vào ngày mồng một Tết và
sẽ là Giáo Chủ cõi Đương Lai Thế Giới Phật Hội Long Hoa:
Tết đến khắp cả mọi nhà,
Mừng Xuân trai gái trẻ già hân hoan.
Long Hoa Phật Hội mở màn,
Nụ cười Di Lặc như ban phúc lành.
Trong kinh Pháp Hoa, đức Phật Thích Ca giới thiệu với chúng sinh cõi Sa Bà, sau này, sẽ có Đức Phật Đương
Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật hiện xuống thế gian giáo hóa chúng sinh. Ngài là Đức Phật thứ tám thay thế
Đức Phật Thích Ca trong cõi Sa Bà.
Trong giờ phút linh thiêng Lễ Giao Thừa trên quê hương xứ người, tiếp nối truyền thống Lễ Tết dân tộc,
chúng ta cùng nhau hướng về Kim Quang Bảo Điện, bàn thờ Tổ Tiên dốc lòng cầu nguyện Phật Thánh gia ân,
Tổ Tiên phù hộ cho chúng ta, gia đình thân quyến được thân tâm thanh thái, nghiệp chướng tiêu trừ, tuệ căn
tăng trưởng, quốc gia hưng thịnh, pháp giới chúng sinh được huân triêm phúc lợi. Đồng thời chúng ta nguyện
tinh tiến trên bước đường ly hương lập nghiệp. Cố gắng vươn lên, vượt khỏi mọi trở ngại khó khăn, để dấn
thân phấn đấu hội nhập với cuộc sống mới. Chúng ta nối dõi truyền thống Tổ Tiên, luôn trau dồi kiến thức
nghề nghiệp, khả năng chuyên môn để xây dựng một cuộc sống bình an, vững chắc và góp phần vào sự phồn
thịnh của cộng đồng quốc gia xã hội mới.
Mọi người chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong tinh thần Lễ Tết Đạo Hạnh tiến lên. Biết kiềm chế những vọng
niệm vị kỷ xấu xa phóng đãng đã làm giảm tiềm lực quốc gia và sụp đổ một chế độ! Coi đó là một bài học
kinh nghiệm lịch sử để sửa đổi những sai lầm vị kỷ, tị hiềm, thiên kiến. Biết hợp quần trong tinh thần hòa
kính, ngồi lại với nhau cùng chung một mục đích. Lành mạnh hóa cuộc sống vươn lên, không ỷ lại, không
xâm phạm đến quyền lợi người khác và không làm mất danh dự tập thể người Việt hải ngoại. Biết khép mình
trong cuộc sống tự do của luật pháp để tạo uy tín chung cho cộng đồng Việt Nam.
Trong tinh thần tiến lên, chúng ta đã cố gắng và càng cố gắng tinh tiến hơn để hòa đồng với đại thể. Chúng ta
đã có sẵn khối óc thông minh, thì càng phải khôn ngoan hơn. Nhận chân giá trị của tinh thần đoàn kết, biết
hợp quần cùng nhau tạo thành sức mạnh để sinh tồn và xây dựng niềm tin cho con em chúng ta tiến lên.
Chúng ta phải thắp sáng lên ngọn đèn Trí Tuệ của con em Việt Nam đã có nhiều kết quả thành công rực rỡ,
mang lại niềm vui hãnh diện chung cho cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đó là ánh sáng tương lai của đàn
con cháu dòng dõi Lạc Hồng đang ly hương lập nghiệp nơi xứ người. Quỳ trước bàn thờ Tổ Tiên, chúng ta
nguyện noi gương công đức của Tiền Nhân, Anh Hùng Liệt Sỹ đã dày công xây dựng lên giang sơn gấm vóc
Việt Nam. Chúng ta quyết thắp sáng lên ngọn đuốc Từ Bi Trí Tuệ để tiến lên Mùa Xuân Đạo Hạnh.
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GIA Çình phÆt tº

miŠn vïnh ngHiêm
Q

ua trÜ©ng kÿ lÎch sº. PhÆt giáo ViŒt Nam lúc

Biên soån:
Phúc Trung Huÿnh Ái Tông
TuŒ Linh NguyÍn Công Sän

Minh ñÙc Bùi Ng†c Bách
ThiŒn Thanh ñ¥ng ñình Khi‰t

BIÊN
T

P
TˆNG B˜:

Tâm Hoà Ngô Månh Thu

nào cÛng g¡n liŠn v§i vÆn mŒnh n°i trôi cûa dân t¶c.
ñÀu th‰ k› 20, ViŒt Nam bÎ mÃt quyŠn t¿ chû. Cùng
chung n‡i Çau vong quÓc, toàn dân ViŒt sôi n°i gây
d¿ng h‰t phong trào này ti‰p nÓi phong trào khác
mÜu tìm Ç¶c lÆp cho quÓc gia, bäo toàn bän s¡c
truyŠn thÓng ViŒt. TrÜ§c làn sóng xâm læng vŠ m†i
m¥t cûa ng†ai nhân dÆp vùi ÇÃt nÜ§c, PhÆt giáo ViŒt
Nam ti‰p nÓi tinh thÀn Lš, TrÀn hoà mình cùng Dân
t¶c, chÆn ngæn cái Ác, vun bÒi cái ThiŒn, tåo An låc
cho quÀn sinh. VÃn ÇŠ quan tr†ng phäi làm trÜ§c :
Hòa h®p Tæng già, thÓng nhÃt Giáo h¶i, PhÆt giáo
ViŒt Nam phäi là m¶t khÓi Çoàn k‰t. Vì vÆy kh¡p
Nam Trung B¡c ÇŠu có nh»ng bÆc tôn ÇÙc khªi
xÜ§ng, vÆn Ç¶ng. Công cu¶c vÆn Ç¶ng cao cä này tåo
thành phong trào ChÃn hÜng PhÆt giáo ÇŠu kh¡p ba
miŠn ÇÃt nÜ§c.MiŠn Nam có chÜ tôn Hòa ThÜ®ng:
Khánh Hòa, Vån An, HuŒ Quang, Khánh Anh, Pháp
Häi, Thành ñåo, ThiŒn Hoa thành lÆp h¶i Nam Kÿ
Nghiên cÙu PhÆt H†c, LÜ«ng Xuyên PhÆt H†c. MiŠn
Trung có chÜ tôn Hòa ThÜ®ng: Giác Tiên,PhÜ§c
HuŒ, TÎnh Khi‰t, Giác Nhiên, MÆt HiŠn và cÜ sï Tâm
Minh Lê ñình Thám lÆp h¶i An Nam PhÆt H†c, Çoàn
PhÆt H†c ñÙc Døc. MiŠn B¡c có chÜ tôn Hoà
ThÜ®ng: Thanh Hanh, TrØng Thanh, Trung ThÙ, MÆt
ng, Doãn Hài, TuŒ Tång, TÓ Liên, Trí Häi và cÜ sï
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ThiŠu Chºu lÆp h¶i B¡c kÿ PhÆt giáo. Các h¶i PhÆt
giáo ba miŠn ÇŠu cùng lúc mª nhiŠu PhÆt h†c ÇÜ©ng,
xuÃt bän kinh sách, ra báo Ç‹ ph° bi‰n, hÜ§ng dÅn
tæng ni, PhÆt tº tu tÆp theo Çúng Chính Pháp. ñÒng
th©i tåo nhÆn thÙc Çúng Ç¡n vŠ s¿ cÀn thi‰t: TÜÖng
tr® và HŒ thÓng hóa Tæng Ni, tu h†c Ç‹ Giáo hoá ñ©i
ÇØng Ç‹ bÎ ñ©i hoá.
Trong bÓi cänh chung Çó, Gia Çình PhÆt tº - TÜÖng
lai cûa Giáo h¶i- ÇÜ®c hình thành.
Riêng tåi miŠn B¡c, ti‰n trình hình thành Gia Çình
PhÆt tº khªi ÇÀu tØ cuÓi thÆp niên Ba MuÖi, sau ít
næm h¶i B¡c kÿ PhÆt giáo thành lÆp và hoåt Ç¶ng.

H¶i ViŒt Nam PhÆt Giáo và Gia
ñình PhÆt Tº tåi MiŠn B¡c
trÜ§c 1954
TØ ÇÀu th‰ k› 20 chÜ vÎ tôn ÇÙc nhÜ Hoà thÜ®ng
Thích Thanh Hanh (T° Vïnh Nghiêm), Hòa thÜ®ng
Thích TrØng Thanh (T° Trung HÆu), Hoà thÜ®ng
Thích Trung ThÙ (T° B¢ng Sª) mª ÇÀu công cu¶c
vÆn Ç¶ng chÃn hÜng PhÆt giáo tåi B¡c ViŒt. ViŒc
Çoàn k‰t các sÖn môn và tu trì gi§i luÆt tæng già là
tr†ng tâm. NhiŠu PhÆt H†c ñÜ©ng ÇÜ®c t° chÙc tåi
các chùa T° ñình Ç‹ Çào tåo tæng già có trình Ç¶
thâm hi‹u n¶i Çi‹n (PhÆt h†c) cÛng nhÜ ngoåi Çi‹n
(Th‰ h†c). Công viŒc này làm nŠn täng cho s¿ hình
thành H¶i ViŒt Nam PhÆt giáo và Giáo h¶i Tæng già
B¡c ViŒt cÛng nhÜ góp phÀn thÓng nhÃt PhÆt giáo
ViŒt Nam sau này.

H¶i ViŒt Nam PhÆt Giáo
Ngày 17-11 næm Giáp TuÃt (23-12-1934) h¶i B¡c kÿ
PhÆt giáo ÇÜ®c thành lÆp. Trø sª Ç¥t ª chùa Quán SÙ
Hà N¶i. CÜ sï NguyÍn Næng QuÓc là H¶i trÜªng. H¶i
cung thÌnh T° Vïnh Nghiêm- Hoà thÜ®ng Thanh
Hanh- làm thiŠn gia Pháp chû. H¶i B¡c kÿ PhÆt giáo
t° chÙc ngay các Tæng h†c ÇÜ©ng ª chùa Quán SÙ,
chùa BÒ ñŠ (Gia Lâm- Hà N¶i) và trÜ©ng ñåi h†c
PhÆt giáo ª chùa B¢ng Sª (Thái Hà ƒp-Hà N¶i),
chÃn chÌnh låi các PhÆt H†c ñÜ©ng Çã lÆp tØ trÜ§c
trên toàn miŠn B¡c. næm 1935 xuÃt bän báo ñuÓc
TuŒ làm cÖ quan ngôn luÆn Ç‹ truyŠn bá giáo lš và

tåo nhÆn thÙc Çúng chû trÜÖng cûa H¶i trong viŒc
tÜÖng tr® và hŒ thÓng hóa các Çoàn th‹ Tæng Ni PhÆt
Tº. H¶i cÛng lÆp mhà in Ç‹ Ãn hành kinh sách b¢ng
ch» quÓc ng» ph° bi‰n cho PhÆt tº. Các chi h¶i
nhanh chóng ÇÜ®c t° chÙc trên kh¡p các tÌnh.
Tháng 5-1945 danh hiŒu cûa H¶i ÇÜ®c Ç°i là H¶i
ViŒt Nam PhÆt Giáo. Ban Quän TrÎ Trung ÜÖng
cÛng ÇÜ®c cäi t°. Hoà thÜ®ng TuŒ Tång (T° CÒn)
làm H¶i trÜªng, thay cÜ sï NguyÍn Næng QuÓc vŠ
dÜ«ng lão ª Thái Bình, và kiêm trø trì chùa Quán SÙ.
Tuy nhiên Hòa thÜ®ng vÅn trø trì chùa Quy HÒn, nên
u› nhiŒm hai Hòa thÜ†ng TÓ Liên, Trí Häi ÇiŠu hành
công viŒc H¶i và chùa Quán SÙ. Næm 1946, chi‰n
tranh chÓng Pháp bùng n°, H¶i gián Çoån sinh hoåt.
Næm 1947, Hôi hoåt Ç¶ng låi. CÜ sï Bùi ThiŒn CÖ
ÇÜ®c bÀu làm H¶i trÜªng và Çäm nhiŒm liên ti‰p ba
khóa (m‡i khoá ba næm)
Nh»ng vÎ Çóng góp công ÇÙc ki‰n tåo H¶i là T° Vïnh
Nghiêm, T° Trung HÆu, T° B¢ng Sª, T° T‰ Xuyên,
T° cÒn, T° Quäng Bá, chÜ Hòa thÜ†ng TÓ Liên, Trí
Häi. Ngoài ra còn có hàng cÜ sï là nh»ng nhân sï
miŠn B¡c: ThiŠu Chºu, NguyÍn Næng QuÓc, TrÀn
Tr†ng Kim. Bùi k›, TrÀn væn Giáp, NguyÍn ñ‡ Møc,
DÜÖng Bá Tråc, Phan K‰ Bính, NguyÍn Can M¶ng,
NguyÍn Tr†ng ThuÆt, Bùi ThiŒn CÖ góp phÀn công
ÇÙc phát tri‹n H¶i r¶ng kh¡p.
Träi qua hai mÜÖi næm (1934-1954) hoåt Ç¶ng, H¶i
ViŒt Nam PhÆt Giáo Çã tåo ÇÜ®c nh»ng änh hÜªng
tÓt ÇËp trong quäng Çåi quÀn chúng miŠn B¡c vŠ
nhiŠu m¥t. Công cu¶c truyŠn bá giáo lš sâu r¶ng Ç‰n
m†i tÀng l§p. Tính Ç‰n ba tháng ÇÀu næm 1954, toàn
miŠn B¡c có 365 chi h¶i v§i gÀn hai triŒu h¶i viên.
NhiŠu Çåo tràng ÇÜ®c thi‰t lÆp. NhiŠu cÖ sª giáo døc,
væn hóa ÇÜ®c xây d¿ng. NhiŠu cÖ quan tØ thiŒn xã
h¶i , viŒn cô nhi, trÜ©ng dåy nghŠ, tråi t‰ sinh ÇÜ®c t°
chÙc Ç‹ giúp Ç« ÇÒng bào, ÇÒng Çåo. NhÃt là tåo
h£n m¶t phong trào nghiên cÙu và tu h†c PhÆt Pháp
t§i m†i giai tÀng xã h¶i. ñ¥c biŒt ª l§p thanh niên,
tu°i trÈ së phát tri‹n thành t° chÙc Gia Çình PhÆt tº.

Gia ñình PhÆt tº
Sau khi thành lÆp, H¶i B¡c kÿ PhÆt giáo mª r¶ng, thu
nhÆn thêm h¶i viên. SÓ h¶i viên gia tæng rÃt nhanh.
M‡i kÿ lÍ vía, PhÆt tº tÆp h†p ª chùa Qúan SÙ- H¶i
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quán Trung ÐÖng-rÃt Çông và thÜ©ng dÅn con cháu
theo d¿ lÍ. Nhu cÀu Çoàn ngÛ hóa các em ÇÜ®c Ç¥t
ra.
Ban ñÒng ƒu: khÕang næm 1937-1938, ChÜ ThÜ®ng
toå và m¶t sÓ cÜ sï trong ban Quän trÎ tÆp h®p các em
(con cháu h¶i viên) thành m¶t Çoàn g†i là Ban ñÒng
ƒu. M‡i dÎp Çåi lÍ các em làm lÍ dâng hÜÖng,
hoa...(dâng løc cúng). CÜ sï ThiŠu Chºu hÜ§ng dÅn
các em tÆp Çánh các loåi Çàn và sáng tác nhiŠu bài
hát (khÕang 15 bài PhÆt ca), dåy các em hát Ç‹ dùng
trong lÍ lÜ®c cûa h¶i. ñây là th©i kÿ phôi thai cûa
Gia Çình PhÆt tº.
Gia Çình PhÆt Hóa Ph°: V§i th©i gian, các em trong
Ban ñÒng ƒu l§n dÀn. Hình thÙc sinh hoåt, phÜÖng
pháp hÜ§ng dÅn các em cÀn thay Ç°i cho phù h®p.
KhÕang næm 1947-1948, ThÜ®ng toå TÓ Liên lÆp tåi
chùa Quán SÙ m¶t cô nhi viŒn (nuôi khoäng 200 em
mÒ côi) và mª trÜ©ng Khuông ViŒt cÃp ti‹u h†c. Các
em cô nhi và h†c sinh trÜ©ng Khuông ViŒt ÇÜ®c chia
theo toán (Ç¶i), Çoàn, Ç‹ dÍ ÇiŠu Ç¶ng. ChÜÖng trình
sinh hoåt ÇŠu Ç¥n: M‡i tÓi thÙ Næm, h†c giáo lš
(PhÆt Pháp), sáng Chû NhÆt lÍ PhÆt và ÇÜ®c hÜ§ng
dÅn ca hát cùng các môn hoåt Ç¶ng thanh niên.
TrÜªng Thông PhÜÖng ñ¥ng Væn Khuê ÇÜ®c giao
trông nom xây d¿ng Gia Çình PhÆt Hóa Ph° sÖ khªi
này.

Gia Çình PhÆt Tº Minh Tâm (Hà N¶i): Thành lÆp
næm 1949 tåi chùa Quán SÙ. NhÜng Ç‰n lÍ Thành
ñåo PhÆt LÎch 2495 nh¢m ngày 4-1-1952 m§i chính
thÙc ÇÜ®c công nhÆn.
SÖ khªi, ban Huynh trÜªng Gia ñình PhÆt tº Minh
Tâm gÒm có:
 CÓ vÃn giáo lš : ñåi ÇÙc Thích tâm Giác,







ñåi ñÙc Thích Thanh Ki‹m
Gia trÜªng: Bác Viên Quang
Liên ñoàn TrÜªng : Anh Tâm Thi‰t TrÀn
Thái HÒ (Lê Vinh)
ñoàn trÜªng Thi‰u niên: Anh Thông PhuÖng
ñ¥ng Væn Khuê
ñoàn trÜªng Thi‰u n»: ChÎ TuŒ Mai
ñoàn trÜªng ñÒng niên: Anh ñ‡ Væn Tuy‹n
ñoàn trÜÕng ñÒng n»: chÎ DiŒu Thanh TrÀn
ThÎ Ng†

Và m¶t sÓ Huynh trÜªng HÜ§ng ñåo c¶ng tác huÃn
luyŒn vŠ kÏ næng sinh hoåt và hoåt Ç¶ng thanh niên.
Sau Gia Çình Minh Tâm, các Gia Çình Liên Hoa, Phä
Quang, Minh ñåo, TØ Quang lÀn lÜ®t ÇÜ®c thành
lÆp.
ñáp Ùng nhu cÀu phát tri‹n cûa Gia Çình PhÆt tº, H¶i
ViŒt Nam PhÆt giáo thành lÆp Ban HÜ§ng DÅn Gia
Çình PhÆt tº B¡c ViŒt Ç‹ phø trách.
Ban HÜ§ng DÅn Gia Çình PhÆt tº B¡c VIŒt

Khoäng næm 1949-1950 Gia Çình dÀn dÀn có nŠn n‰p
quy cû và l§n månh. Các Çoàn, Ç¶i, chúng, ÇÜ®c t°
chÙc cùng v§i phân ngành nam, n» riêng rë, có
huynh trÜªng phø trách. Gia Çình Minh Tâm ª chùa
Quán SÙ là Gia Çình PhÆt Hóa Ph° ÇÀu tiên thành lÆp
ª miŠn B¡c.
Gia Çình PhÆt tº : ñåi h¶i PhÆt giáo toàn quÓc t°
chÙc tØ ngày 6 Ç‰n ngày 9 tháng 5 næm 1951 tåi chùa
TØ ñàm cÓ Çô Hu‰, Çã thÓng nhÃt PhÆt giáo v§i danh
xÜng T°ng h¶i PhÆt giáo ViŒt Nam. Trong dÎp này,
tråi Kim Cang ÇÜ®c t° chÙc. Các Huynh trÜªng cÃp
tÌnh trª lên vŠ d¿ h¶i thäo, ti‰n t§i thÓng nhÃt t°
chÙc. MiŠn B¡c có các TrÜªng: Tâm Thi‰t TrÀn Thái
HÒ ( Lê Vinh), Thông PhÜÖng ñ¥ng Væn Khuê và
Chân Quang TrÀn Thanh HiŒp vŠ d¿. TØ tråi Kim
Cang, Gia Çình PhÆt Hóa Ph° ÇÜ®c Ç°i thành Gia
Çình PhÆt tº Ç‰n ngày nay.







TrÜªng ban: Bác NguyÍn Væn Nhã
Phó TrÜªng ban: Anh Tâm Thi‰t TrÀn Thái

HÒ ( Lê Vinh), ChÎ TuŒ Mai
U› viên Væn MÏ NghŒ: Anh Chân Quang
TrÀn Thanh HiŒp
Và các u› viên khác
VŠ sau có s¿ tham d¿ cûa anh Lê Væn Lãm
và chÎ Ni...

Vào nh»ng ngày 1, 2, 3 tháng 1 næm 1953, ñåi h¶i
Huynh trÜªng Gia Çình PhÆt tº toàn quÓc h†p tåi
chùa TØ ñàm, Hu‰. Có 63 Çåi bi‹u cûa ba miŠn vŠ
d¿. Phái Çoàn miŠn B¡c có bác NguyÍn Væn Nhã,
anh Lê væn Lãm, các chÎ Ni, TuŒ Mai, DiŒu Minh và
Tš.
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Gia Çình PhÆt tº miŠn B¡c càng ngày càng phát tri‹n,
B¡t ÇÀu tØ Hà N¶i lan dÀn ra kh¡p các tÌnh Häi
Phòng, Häi DÜÖng, Hà ñông, B¡c Giang... Nhu cÀu
huÃn luyŒn huynh trÜªng trª nên cÃp thi‰t. Nh»ng
Çoàn HuÃn luyŒn LÜu Ç¶ng ÇÜ®c thành lÆp Ç‹ vŠ
tØng Çiå phÜÖng huÃn luyŒn tåi ch‡. Ch£ng hån tråi
huÃn luyŒn ñ¶i ,Chúng trÜªng và ñoàn phó BÒ ñŠ I
tåi Phúc Yên næm 1953 do anh Minh ñÙc Bùi Ng†c
Bách làm tråi trÜªng. Næm 1953 các anh NguyÍn
Minh HiŠn, Phåm Månh CÜÖng tØ Hu‰ ra Hà N¶i
h†c, Çã tæng cÜ©ng thêm sÙc hoåt Ç¶ng cho Gia Çình
PhÆt tº miŠn B¡c. ñÀu næm 1954, tråi Vô Ðu t° chÙc
ª chùa Voi Phøc ( Láng) do anh NguyÍn Minh HiŠn
làm tråi trÜªng quy tø tÃt cä các Gia Çình. ñây là tråi
h†p bån cuÓi cùng Çánh dÃu m¶t ch¥ng ÇÜ©ng phát
tri‹n cûa Gia Çình PhÆt tº miŠn B¡c. Sau Çó, ÇÃt
nÜ§c phân Çôi. Gia Çình Phãt tº miŠn B¡c chÎu chung
sÓ phÆn cä nÜ§c, tìm vŠ miŠn Nam.

GñPT Minh Tâm

Gia Çình PhÆt Tº B¡c ViŒt tåi miŠn Nam
1-Gia Çình PhÆt tº thu¶c Giáo H¶i Tæng già B¡c ViŒt
tåi miŠn Nam: LÎch sº cÆn Çåi Çã Ç‹ låi cho dân t¶c
ViŒt Nam nhiŠu n‡i Çau thÜÖng qua cu¶c chi‰n tranh
kéo dài. Trong Çó có n‡i Çau thÜÖng cûa m¶t triŒu
ÇÒng bào tØ miŠn B¡c phäi r©i bÕ nÖi chôn nhau c¡t
rÓn Ç‹ vào Nam sÓng trong miŠn ÇÃt t¿ do. Gia Çình
phÆt tº cÛng cùng chung sÓ phÆn này. Cho nên, sau
m¶t th©i gian ÇÎnh cÜ °n ÇÎnh, Gia Çình PhÆt tº miŠn
B¡c Çã phøc hoåt tåi miŠn Nam. ñiŠu Çó nói lên vai
trò tích c¿c cûa Gia Çình PhÆt tº trong Ç©i sÓng
Thanh thi‰u niên PhÆt giáo tØ sau thÆp niên 40 trª Çi.

Gia ñình PhÆt Tº Giác Minh

Gia Çình PhÆt tº Giác Minh: Do có nhiŠu anh chÎ em
Çã tØng sinh hoåt Gia Çình PhÆt tº ª miŠn B¡c yêu
cÀu. Vào lúc 17 gi© ngày 10-7-1955, ñåi ÇÙc Thanh
Cát (nay là Hoà thÜ®ng Thích Thanh Cát) trong ban
Çåi diŒn Tæng già B¡c ViŒt Çã chû toå m¶t phiên h†p
v§i các anh chÎ em này tåi chùa Giác Minh(sÓ 578
Phan Thanh Giän , quÆn 3 Sàigòn). Trong phiên h†p,
ñåi ÇÙc Thanh Cát Çã tuyên bÓ ‘’ Vì trÜ§c Çây có
m¶t sÓ em yêu cÀu chúng tôi thành lÆp Gia Çình cho
các em có nÖi tu h†c. Bªi th‰ nên thay m¥t Ban ñåi
diŒn Tæng già, thành lÆp m¶t Gia Çình PhÆt tº, møc
Çích: ñ‹ các em PhÆt tº Nam và B¡c, có cÖ k‰t ch¥t
dây thân thiŒn trong bÀu không khí Çåo vÎ và hÖn n»a
Ç‹ cho các em ÇÜ®c huÃn luyŒn vŠ: ñÙc, Trí, Giáo
døc theo tinh thÀn PhÆt giáo ‘’.
TØ phiên h†p này, m¶t Gia Çình PhÆt tº thu¶c Ban
ñåi DiŒn Tæng già B¡c ViŒt (sau Ç°i thành Giáo h¶i
Tæng già B¡c ViŒt tåi miŠn Nam) Çã chính thÙc
thành lÆp. Vì sinh hoåt tåi chùa Giác Minh. Nên lÃy
tên là Gia Çình PhÆt tº Giác Minh. Gia trÜªng là ñåi
ÇÙc Thanh Cát. Thành phÀn Ban Huynh trÜªng gÒm
có:
 Liên Çoàn trÜªng: ChÎ TrÀn ThÎ Tuy‰t Trinh
 ñoàn trÜªng ñoàn Thi‰u niên: Anh ñ‡ Th‰

HiŠn


ñoàn phó ñoàn Thi‰u niên: Anh Phan Huy

Thanh



ñoàn trÜªng ñoàn Thi‰u n»: ChÎ TuŒ Tâm
ñoàn phó ñoàn Thi‰u n»: ChÎ ñào ThÎ

Thành
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ñoàn trÜªng ñoàn ñÒng niên: Anh Tâm

Linh NguyÍn Ng†c Nguyên


ñoàn phó ñoàn ñÒng niên: Anh TuŒ Linh

NguyÍn Công Sän


ñoàn trÜªng ñoàn ñÒng n»:

ChÎ DiŒu

CuÓi næm 1958, anh Tâm Låc r©i Gia Çình. Anh Tâm
Trí NguyÍn Quang Vui làm Liên ñoàn trÜªng. bác
Tâm Thông NguyÍn ñÙc L®i, nguyên Gia trÜªng
m¶t Gia Çình ª ngoài B¡c, ÇÜ®c m©i làm Gia trÜªng
thay th‰ ñåi ÇÙc Chính Ti‰n.

Trang TrÀn ThÎ Kim Dung


ñoàn phó ñoàn ñÒng nÛ: ChÎ DiŒu Thanh

TrÀn ThÎ Thanh Minh và m¶t sÓ Huynh
trÜªng khác nhÜ anh NguyÍn TÜ C¿, anh
Båch V†ng Giang
Gia Çình PhÆt tº giác Minh là con chim ÇÀu Çàn cûa
các Gia Çình thu¶c Ban HÜ§ng DÅn gia Çình PhÆt tº
Giáo h¶i Tæng già B¡c ViŒt tåi MiŠn Nam. Th©i gian
sau, ñåi ÇÙc ñÙc NhuÆn làm Gia TrÜªng thì Gia
Çình PhÆt tº Minh Tâm tái hoåt Ç¶ng. Các Huynh
trÜªng Gia Çình Giác Minh phäi sinh hoåt cä hai Gia
Çình. Sau khi ñåi dÙc ñÙc NhuÆn bàn giao låi ñåi
ÇÙc Thanh Cát làm Gia TrÜªng, ñåi ÇÙc Thanh Cát
yêu cÀu Huynh trÜªnh chÌ hoåt Ç¶ng cho m¶t Gia
Çình mà thôi. Do Çó. M¶t sÓ Huynh trÜªng sang
Minh Tâm. SÓ còn låi là chÎ ñào ThÎ Thành, NguyÍn
ThÎ Thúy, chÎ PhÜÖng, anh Phan Huy Thanh, anh
Khoan HÒng. ChÎ ñào ThÎ Thành là Liên Çoàn
trÜªng.
ñ‰n næm 1957, ñåi ÇÙc Chính Ti‰n, Ñy viên Thanh
niên cûa Giáo h¶i Tæng già B¡c ViŒt tåi miŠn Nam,
làm Gia trÜªng. Vì ñåi ÇÙc trø trì chùa Kim CÜÖng
(ÇÜ©ng TrÜÖng TÃn Bºu), nên Gia Çình Giác Minh
d©i vŠ Çây sinh hoåt. Anh Tâm Låc NguyÍn Væn
Thøc ÇÜ®c m©i làm Liên Çoàn trÜªng.
Trong th©i gian làm Liên Çoàn trÜªng, anh Tâm Låc
Çã cûng cÓ låi t° chÙc, phát tri‹n Çoàn sinh, mª khóa
huÃn luyŒn ñ¶i, Chúng trÜªng CA DIP, thành lÆp
ñoàn Nam N» PhÆt tº LA H„U LA.. ñoàn La HÀu
La là håt nhân mà sau này anh NguyÍn Quang Vui
phát tri‹n thành TrÜ©ng Çào tåo Huynh trÜªng A DÆt
ña.

Ban HÜ§ng DÅn Gia Çình PhÆt tº Giáo h¶i Tæng già
B¡c ViŒt tåi MiŠn Nam
Sau khi bàn giao chÙc vø Gia trÜªng Gia Çình Giác
Minh cho bác Tâm Thông NguyÍn ñÙc L®i, ñåi ÇÙc
Chính Ti‰n có th©i gian lo t° chÙc các Gia Çình khác
thu¶c Giáo h¶i nhÜ: Giác DÛng ( sau Ç°i thành Giác
Trí), Giác Long, Giác Tâm, Giác Thanh ( sau Ç°i
thành Giác Hoa), Giác ñåt... tåi thû Çô Sàigòn, Giác
Hånh ª Túc TrÜng, Giác Tâm ª L¶c Ninh, Giác Lâm
và Giác Viên ª Biên Hòa... ViŒc thành lÆp Ban
HÜ§ng DÅn Ç‹ ÇiŠu khi‹n các Gia Çình PhÆt tº: kiŒn
toàn hàng ngÛ và Çào tåo Huynh trÜªng ÇÜ®c Ç¥t ra.
ñÜ®c s¿ chÃp thuÆn cûa Ban TrÎ s¿ Giáo h¶i, Çêm 96-1960 tåi trÜ©ng trung h†c tÜ thøc Vån Hånh (góc
Hai Bà TrÜng- Yên ñ‡- Saigon) Çåi ÇÙc Chính Ti‰n
Çã chû toå m¶t phiên h†p Huynh trÜªng các Gia Çình
tåi thû Çô, Ç‹ thành lÆp Ban HÜ§ng DÅn Gia Çình
PhÆt tº thu¶c Giáo h¶i Tæng già B¡c ViŒt tåi MiŠn
Nam. Bu°i h†p Çó Çã bÀu Ban HÜ§ng DÅn nhiŒm kÿ
ÇÀu tiên v§i thành phÀn nhÜ sau:









KhÕang ÇÀu næm 1958, vì gi» chÙc T°ng ThÜ kš
T°ng trÎ s¿ Giáo h¶i tæng già B¡c ViŒt tåi MiŠn Nam,
ñåi ÇÙc Chính Ti‰n phäi vŠ chùa Giác Minh lo PhÆt
s¿. Gia Çình Giác Minh låi chuy‹n vŠ chùa Giác
Minh sinh hoåt.





TrÜªng ban: ñåi ÇÙc Thích Chính Ti‰n
Phó TrÜªng ban: Bác NguyÍn ñÙc L®I
T°ng thÜ kš: Anh Væn Tâm sÏ
Phó T°ng thÜ kš: Anh Phúc Trung Huÿnh

Ái Tông
Thû quÏ: ChÎ Tâm HuŒ ñoàn ThÎ Kim Cúc
U› viên phø trách ngành Nam: Anh Nguyên
Thông NguyÍn ñình ThÓng.
Ñy viên Phø trách ngành N»: ChÎ Tâm HuŒ
ñoàn Thi kim Cúc (kiêm)
Ñy viên Nghiên huÃn: Anh Tâm Trí NguyÍn
Quang Vui
Ñy viên HñTN & Xã h¶i : Anh Phan Huy
Thanh
Ñy viên Væn NghŒ: Anh Tâm Hòa Ngô
Månh Thu
Ñy viên Tu thÜ: Anh Tâm ñÎnh Phan Væn
BÜªi (Trúc Häi)
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Ngay sau Çó theo ÇŠ nghÎ cûa H¶i ÇÒng xét cÃp
Huynh trÜªng, Giáo h¶i Tæng già B¡c ViŒt tåi miŠn
Nam Çã phong CÃp cho các Huynh trÜªng trong Ban
HÜ§ng DÅn nhÜ sau:
CÃp TÃn:
*Anh Tâm Trí NghuyÍn Quang Vui
*Anh Phan Huy Thanh
*Anh Væn Tâm SÏ
CÃp Tín:
*ChÎ Tâm HuŒ ñoàn ThÎ Kim Cúc
*Anh Nguyên Thông NguyÍn ñình ThÓng
CÃp D¿ TÆp:
*Anh Tâm Hòa Ngô Månh Thu
*Anh Tâm ñÎnh Phan Væn BÜªi
*Anh Phúc Trung Huÿnh Ái Tông
Qua nh»ng nhiŒm kÿ sau này Ban HÜ§ng DÅn có
nhiŠu Ç®t xét CÃp. ñ®t cuÓi cùng ÇÜ®c Giáo h¶i
Tæng già B¡c ViŒt tåi MiŠn Nam ban hành quy‰t
ÇÎnh sÓ 187/VPGH/GñPT ngày 22-3-1964 thæng 8
huynh trÜªng cÃp Tín, 24 huynh trÜªng cûa chín Gia
Çình cÃp D¿ TÆp và Quy‰t ÇÎnh sÓ 189/VPGH/GñPT
ngày 22-3-1964 thæng 5 huynh trÜªng cÃp Tín, 7
huynh trÜªng cÃp TÃn.

khóa sinh tåi Saìgòn, còn có các khoá sinh tØ Túc
TrÜng, Biên Hòa vŠ d¿ khoá. K‰t qûa có 20 Khóa
sinh ÇÜ®c trúng cách.
LÍ PhÆt Çän PhÆt lÎch 2505, Giáo h¶i Tæng già B¡c
ViŒt tåi MiŠn Nam t° chÙc ñåi LÍ tåi sân VÆn Ç¶ng
Quân Ç¶i (ÇÜ©ng lên phi trÜ©ng Tân SÖn NhÃt). DÎp
này Ban HÜ§ng DÅn Çã t° chÙc Tråi H†p Bån Lâm
Tÿ Ni dành cho Oanh VÛ các Gia Çình tåi thû Çô.
Tråi t° chÙc tØ 7 gi© sáng ngày Chû NhÆt 21-5-1961
t§i 11 gi© 30 ngày thÙ Hai 22-5-1961 tåi khu v¿c
hành lÍ. ñây là tråi h†p bån ÇÀu tiên. VŠ sau có tråi
h†p bån Quäng ñÙc (khu ChuÒng Nai, Sª Thú,
Sàigòn) næm 1964, tråi h†p bån Lâm Tÿ Ni 2 mùa hè
næm 1967
Tháng 9 næm 1961 ;Ban HÜ§ng DÅn mª ñåi h¶i
Huyng trÜªng tåi chùa Long Vïnh Ç‹ bÀu Ban
HÜ§ng DÅn nhiŒm kÿ 2. NhiŒm kÿ này có nhiŠu thay
Ç°i nhân s¿ nhÜ sau:






TrÜªng ban: Bác Tâm Thông nguyÍn ñúc

L®i
Phó TrÜªng ban: Anh LŒ tích TrÜÖng Væn

Sang
Phó TrÜªng ban:

Anh Tâm Trí NguyÍn

Quang Vui


T°ng thÜ kš: Anh Phúc Trung Huÿnh Ái

Tông







Sau ngày ñåi H¶I Huynh TrÜªng næm 1964

Ban HÜ§ng DÅn b¡t tay vào công tác quan tr†ng
nhÃt, Çó là mª Khóa HuÃn luyŒn Huynh trÜªng TuŒ
Tång tØ 27-7 Ç‰n 7-8-1960. Khóa sinh h†c hàng Çêm
tåi trÜ©ng trung h†c tÜ thøc Vån Hånh. Ngòai sÓ




Phó T°ng thÜ kš: Anh Minh Hòa NguyÍn

Væn Bình
Thû quÏ: ChÎ Tâm HuŒ Çoàn ThÎ Kim Cúc
Ñy viên Thi‰u niên: Anh Trí HÜ§ng NguyÍn
Væn V»ng
Ñy viên Thi‰u n»: ChÎ Tâm Chánh Phåm
ThÎ Hoài Chân
Ñy viên Nam Oanh vÛ: Anh Trí ñÙc
NguyÍn Væn Phong
Ñy viên N» Oanh vÛ: ChÎ NguyÍn ThÎ MÏ
Dung
Ñy viên HñTN & Xã h¶i: Anh Phan Huy
Thanh
Ñy viên T° chÙc & ki‹m soát: Anh Nguyên
Thông NguyÍn ñình ThÓng
Ñy viên Nghiên huÃn: Anh Tâm ñÎnh Phan
Væn BÜªI
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Ñy viên Væn nghŒ:

Anh Tâm Hoà Ngô

Månh Thu


Và m¶t sÓ Ñy viên khác

chuÄn bÎ thi b¢ng Trung h†c ñŒ nhÃt cÃp, Ti‹u h†c
và tuy‹n vào l§p ñŒ thÃt. Giáo sÜ có các bác NguyÍn
Xuân Phong, VÛ Væn Mão, nhà báo TrÀn ViŒt SÖn,
nhà væn DÜÖng NghiÍm MÆu, NguyÍn Trung DÛng
và các Huynh trÜªng có Çû ÇiŠu kiŒn b¢ng cÃp giäng
dåy. K‰t qûa 80% h†c viên Çåt các kÿ thi. Anh Tâm
Hòa và anh Phúc Trung phø trách t° chÙc ÇiŠu hành
l§p h†c.
NhiŒm kÿ 3 cûa Ban HÜ§ng DÅn, nhân s¿ không có
nhiŠu thay Ç°i, anh Minh Hoà NguyÍn Væn Bình gi»
chÙc T°ng thÜ kš và Çäm trách chÜÖng trình phát
thanh hàng tuÀn trên ñài Ti‰ng Nói Quân ñ¶i.
ChÜÖng trình này bÎ Çình chÌ trong mùa Pháp nån
1963.

ñåi h¶I Huynh TrÜªng næm 64 - Chùa PhÜ§c Hòa

NhiŒm kÿ này, Ban HÜ§ng dÅn thành lÆp trÜ©ng Çào
tåo Huynh trÜªng A DÆt ña. Anh NguyÍn Quang
Vui làm ñoàn trÜªng sáng lÆp. TrÜ©ng khai giäng
khóa ÇÀu tiên vào ngày 10-12-1961 tåi Thanh Minh
ThiŠn ViŒn. Khóa cuÓi cùng khai giäng vào ngày 15-1964 tåi Trung Tâm Th¿c nghiŒm Chæn nuôi Tân
SÖn NhÃt. Qua ba khóa, trÜ©ng Çào tåo ÇÜ®c 37 nam,
n» huynh trÜªng.

Khánh Çän 2507: Ban HÜ§ng DÅn t° chÙc m¶t bu°i
liên hoan tåi råp ThÓng NhÃt vào lúc 15 gi© 30 ngày
thÙ TÜ 8-5-63 (nh¢m 15 tháng4 âm lÎch). PhÀn
Thuy‰t Pháp, diÍn giä ñåi ñÙc Thích ñÙc NghiŒp.
PhÀn væn nghŒ gÒm các ÇÖn vÎ Gia Çình : Giác Minh,
Giác Quang, Giác Long , Giác Hoa, Giác Trí, Giác
ñåt, Giác TuŒ và ñoàn A DÆt ña. Hôm nay cÛng là
ngày khªi ÇÀu Pháp nån lÀn m¶t tåi ñài Phát thanh
Hu‰.
Trong Pháp nån : Các gia ñình PhÆt tº và ñoàn A
DÆt ña ÇŠu tích c¿c tham gia các h†at Ç¶ng cûa Ñy
ban Liên phái Bäo vŒ PhÆt giáo ÇŠ ra.
Sau Pháp nån : Ban HÜ§ng DÅn t° chÙc Tråi H†p
Bån Quäng ñÙc tåi Thäo CÀm viên Sàigòn trong hai
ngày 28 và 29-3-1964, thành phÀn Ban Quän Tråi
nhÜ sau:




ñåi H¶I Huynh TrÜªng næm 64 tåi Chùa PhÜ§c Hòa



CÛng trong nhiŒm kÿ này, Ban HÜ§ng DÅn mª các
l§p luyŒn thi (Væn Hoá) Væn Thù tåi các chùa HÜng
Long, Giác Minh, Hòa Bình (Sàigòn). L§p h†c hoàn
toàn miÍn phí , thu nhÆn hÖn 200 h†c sinh nghèo



Huynh trÜªng TrÜÖng Væn
Sang (Phó TrÜªng ban HÜ§ng DÅn kiêm
LñT/GñPT giác Quang)
Tråi Phó: Huynh trÜªng Phúc TuŒ NguyÍn
ñình Nam( Liên Çoàn trÜªng GñPT Giác
Minh)
Tråi phó:
Huynh trÜªng DiŒu Quÿnh
NguyÍn ThÎ HÒng Loan (Liên Çoàn trÜªng
GñPT Giác Trí)
ThÜ kš tråi: Huynh trÜªng Minh Hòa
NguyÍn Væn Bình (T°ng thÜ kš Ban HÜ§ng
DÅn)
Tråi TrÜªng:
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Thû quÏ tråi: Çåo h»u Tâm HuŒ ñoàn ThÎ



ñoàn trÜªng Thi‰u niên:







PhÜÖng ñ¥ng Væn Khuê
ñoàn phó Thi‰u niên: Anh ñ‡ B¶i Quy‰t
ñòan trÜªng ñÒng niên: Anh ñ‡ Væn Tuy‹n
ñoàn phó ÇÒng niên: Anh Cát Væn Chung
ñoàn trÜªng Thi‰u N»: ChÎ TuŒ Mai
Çoàn trÜªng ñÒng n»: ChÎ DiŒu Thanh TrÀn
ThÎ Ng†

Kim Cúc (Gia trÜªng GñPT Giác Hoa).
Tråi này có 10 ÇÖn vÎ Gia Çình ª Saigòn Gia ñÎnh và
næm Gia Çình ª các tÌnh Biên Hoà, Long Khánh,
Bình Long vŠ tham d¿. Tråi quy tø 1,170 tråi sinh và
120 Huynh trÜªng. Tråi nh¢m møc Çích t°ng k‰t
thành tích hoåt Ç¶ng PhÆt s¿, xã h¶i trong næm và
hoåch ÇÎnh d¿ án hoåt Ç¶ng hÜ§ng vŠ s¿ ThÓng nhÃt
Gia Çình PhÆt tº toàn quÓc.
Ngày 17-5-1964 : Ban HÜ§ng DÅn Çã triŒu tÆp ñåi
h¶i Huynh trÜªng tåi Thanh Minh ThiŠn ViŒn. LÀn
này, các Gia Çình Giác Quang, Giác ñåt chuy‹n sang
sinh hoåt theo hŒ thÓng GñPT tÌnh Gia ñÎnh không
tham d¿.
Bác Tôn ThÃt LiŒu, Gia trÜªng Gia Çình Giác Trí
ÇÜ®c bÀu vào chÙc Phó trÜªng ban, chÎ NguyÍn ThÎ
Cänh ûy viên Thi‰u n», chÎ NguyÍn ThÎ HÒng Loan
Ñy viên N» Oanh vÛ.
2- Gia Çình PhÆt tº thu¶c H¶i ViŒt Nam PhÆt giáo tåi
miŠn Nam : sau m¶t th©i gian dài ngÜng hoåt Ç¶ng,
vì h¶i nghÎ Genève 20-07-1954 chia Çôi ÇÃt nÜ§c.
Ngày 19-8-1956, m¶t bu°i h†p cûa Ban HÜ§ng DÅn
gia Çình PhÆt tº B¡c ViŒt và Ban Huynh trÜªng Gia
Çình PhÆt tº Minh Tâm ÇÜ®c chính thÙc khai måc
vào hÒi 9 gi© sáng tåi chùa PhÜ§c Hòa-H¶i quán
Trung ÜÖng H¶i ViŒt Nam PhÆt Giáo-sÓ 291 phan
ñình Phùng, khu Bàn C© Sàigòn.
Trong l©i khai måc bác NguyÍn Væn Nhã, TrÜªng
ban HÜ§ng DÅn cho bi‰t: ‘’ Ban HÜ§ng DÅn Gia
Çình PhÆt tº B¡c ViŒt và Gia Çình PhÆt tº Minh Tâm
Çã ÇÜ®c H¶i ViŒt Nam PhÆt Giáo cho chính thÙc hoåt
Ç¶ng låi tåi chùa PhÜ§c Hòa k‹ tØ ngày hôm nay’’.
Gia Çình PhÆt tº Minh Tâm (Saigon) : Khi Gia Çình
PhÆt tº Minh Tâm hoåt Ç¶ng låi ª chùa PhÜ§c Hòa,
thành phÀn Ban Huynh trÜªng nhÜ ª chùa Quán SÙ
Hà N¶i, có b° sung thêm m¶t sÓ huynh trÜªng tØ Gia
Çình Giác Minh trª vŠ (trÜ§c næm 1954 là Huynh
trÜªng cûa gia Çình Minh Tâm ª Hà N¶i). Thành
PhÀn Ban Huynh trÜªng gÒm có:



Gia trÜªng: Bác Viên Quang
Liên Çoàn trÜªng: Anh Tâm Thi‰t TrÀn Thái

HÒ (Lê Vinh)

Anh Thông

Và nh»ng anh chÎ trÜ§c næm 1954 là Huynh trÜªng
cûa GñPT Minh Tâm Hà N¶i : Anh
TrØng Thông Båch V†ng Giang, ChÎ TuŒ Tâm TrÀn
ThÎ Kim Tâm, Anh Minh ñÙc Bùi Ng†c Bách, ChÎ
TrÀn ThÎ Tuy‰t Trinh, Anh TuŒ Linh NguyÍn Công
Sän, ChÎ DiŒu Trang TrÀn ThÎ Kim Dung, Anh ñ‡
Th‰ Hi‹n, ChÎ ñ‡ ThÎ Duyên, Anh Hoàng Tr†ng
Nghïa, ChÎ DiŒu Thanh TrÀn ThÎ Thanh Minh.
28-4-1957 : Ban huynh trÜªng GñPT Minh Tâm
ÇÜ®c thay Ç°i nhÜ sau:


Liên Çoàn trÜªng: Anh Minh ñÙc Bùi Ng†c

Bách


ñoàn trÜªng Thi‰u niên: Anh TrØng Thông

Båch V†ng Giang


ñoàn trÜªng ñÒng niên:

Anh TuŒ Linh

NguyÍn Công Sän


ñoàn trÜªng Thi‰u n»: ChÎ DiŒu Trang TrÀn

ThÎ Kim Dung


ñoàn trÜªng ñÒng n»: ChÎ TuŒ Tâm TrÀn

ThÎ Kim Tâm


Và m¶t sÓ anh chÎ Ñy Viên Khác

Các hoåt Ç¶ng cûa gia Çình Minh Tâm:
07-05-1957 : T° chÙc tri‹n lãm tåi chùa PhÜ§c Hòa
nhân dÎp LÍ PhÆt Çän PhÆt lÎch 2501. ñ¥c biŒt c°ng
ra vào phòng tri‹n lãm ÇÜ®c làm theo mÅu Tam
Quan cûa chùa Quán SÙ Hà N¶i.
15-01-1959 :TÙc ngày 7 tháng Chåp næm MÆu TuÃt
có t° chÙc m¶t Çêm væn nghŒ tåi råp ThÓng NhÃt Ç‹
mØng PhÆt Thành ñåo PhÆt lÎch 2503 và Chu niên
cûa Gia Çình, ÇÜ®c ÇÒng bào PhÆt tº và báo chí thû
Çô hoan nghênh nhiŒt liŒt
06-09-1959 : Cung nghinh Hòa thÜ®ng H¶i chû T°ng
h¶i PhÆt giáo ViŒt Nam, quš vÎ Tæng già và CÜ sï
tham d¿ ñåi h¶i PhÆt giáo toàn quÓc lÀn III Ç‰n thæm
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chùa PhÜ§c Hoà- H¶i quán Trung ÜÖng H¶i ViŒt
Nam PhÆt giáo
Tháng 6 næm 1960 : Huynh trÜªng cûa Gia Çình
Minh Tâm tham gia Çoàn Huynh trÜªng thû Çô A
Døc do hai anh Phan Cänh Tuân và NguyÍn H»u
Huÿnh t° chÙc tåi chùa Xá L®i Sàigòn

Ngày 27-4-1957 : ñåi H¶i ÇÒng H¶i ViŒt Nam PhÆt
giáo bÀu anh Tâm Thi‰t TrÀn Thái HÒ ( Lê Vinh)
làm TrÜªng ban Thanh niên. Ban HÜ§ng DÅn Gia
Çình PhÆt tº thu¶c H¶i ViŒt Nam PhÆt giáo cÛng
ÇÜ®c bÀu låi nhÜ sau:


TrÜªng Ban HÜ§ng DÅn: Anh Tâm Thi‰t

TrÀn Thái HÒ (Lê Vinh)
Tháng 12 næm 1960 : ñoàn huynh trÜªng A Døc
gÒm 60 ngÜ©i lên thæm GñPT ñà Låt có bác ñ¥ng
NhÜ Lan và các anh chÎ TuŒ Linh, Huÿnh Ái Tông,
TrÀn ThÎ Thanh Minh tham d¿. ñoàn Çã ÇÜ®c
ThÜ®ng t†a Thích ThiŒn Minh ti‰p ki‰n tåi giäng
ÇÜ©ng chùa Linh SÖn ñà Låt.
PhÆt ñän phÆt lÎch 2504, tháng 5 næm 1961: T° chÙc
trình diÍn væn nghŒ tåi råp HÜng ñåo sàigòn v§i vª
kÎch Thóat Ngøc Vàng cûa nhà væn Võ ñình CÜ©ng
ÇÜ®c ÇÒng bào PhÆt tº và báo chí thû Çô khen ng®i.
PhÆt ñän PhÆt lÎch 2505, næm 1962 : T° chÙc trình
diÍn væn nghŒ tåi råp HÜng ñåo Sàigòn, di‹n vª kÎch
SuÓi TØ cûa nhà væn Võ ñình CÜ©ng
11-01-1964 : Gia Çình PhÆt tº Thû Çô t° chÙc thæm
cÓ Çô Hu‰. ñoàn do bác ñ‡ Væn Du, Gia trÜªng
GñPT Chánh ñåo làm TrÜªng Çoàn. Tham d¿ có
bác ñ¥ng NhÜ Lan, anh TuŒ Linh và chÎ TrÀn ThÎ
Thanh Minh.
Ban HÜ§ng DÅn GñPT thu¶c H¶i ViŒt Nam PhÆt
giáo: Ban HÜ§ng DÅn GñPT thu¶c H¶i ViŒt Nam
PhÆt Giáo hoåt Ç¶ng trª låi, nh© Ça sÓ thành viên
Ban HÜ§ng DÅn ÇŠu di cÜ vào Nam.
K‹ tØ ngày 19-08-1956 Ban HÜ§ng DÅn Gia Çình
PhÆt tº B¡c ViŒt chính thÙc hoåt Ç¶ng trª låi tåi chùa
PhÜ§c Hòa, khu Bàn C©, Sàigòn v§i thành phÀn nhÜ
sau:


TrÜªng ban HÜ§ng DÅn: Bác NguyÍn Væn





Phó TrÜªng ban Ngành n»: ChÎ DiŒu Thanh

TrÀn ThÎ Ng†
T°ng thÜ kš: Anh TuŒ Linh NguyÍn Công
Sän
Các Ñy viên: Anh TrØng Thông Båch V†ng
Giang, Anh Minh ñÙc Bùi Ng†c Bách, Anh
Cát Væn Chung, ChÎ TuŒ Tâm TrÀn ThÎ Kim
Tâm, ChÎ TrÀn ThÎ Tuy‰t Trinh

VŠ sau có b° sung: Anh L» HÒ NguyÍn Minh HiŠn,

Anh Phåm Månh CÜÖng, Anh ñ‡ Thu, ChÎ DiŒu
Trang TrÀn ThÎ Kim Dung, ChÎ Chu ThÎ Nga
NhÜng vì lš do riêng anh Tâm Thi‰t Çã không nhÆm
chÙc. Do Çó chÙc TrÜªng ban HÜ§ng DÅn do Bác
NguyÍn Væn Nhã kiêm nhiŒm.
Ban HÜ§ng DÅn Gia Çình PhÆt tº B¡c ViŒt, xúc ti‰n
ngay viŒc tu h†c cùng v§i huÃn luyŒn Huynh trÜªng
và phát tri‹n thêm các ÇÖn vÎ m§i theo yêu cÀu cûa
các chi h¶i. LÀn lÜ®t các chi h¶i sau Çây ÇÜ®c thành
lÆp:
20-05-1958: Gia Çình PhÆt tº Minh Trí tåi Tråi
Khuông ViŒt, xã Tân SÖn Hòa, tÌnh Gia ñÎnh.
05-10-1958: Gia Çình PhÆt tº Minh Ti‰n tåi Chi h¶i
Phú Bình, quÆn 7, Ch® L§n
01-11-1958: Gia Çình PhÆt tº Minh Hoà tåi Chi h¶i
Bình PhÜ§c, tÌnh BIên Hoà.
15-11-1958: Gia Çình PhÆt tº Minh ñÙc tåi Chi h¶i
Bình ñông, quÆn 5, Ch® L§n.

Nhã


Phó TrÜªng ban: Anh Tâm Thi‰t TrÀn Thái

HÒ (Lê Vinh)



Phó trÜªng ban: ChÎ TuŒ Mai
Và m¶t sÓ Ñy viên nhÜ: Bác Viên Quang,

anh TrÀn Thanh HiŒp, anh ñ¥ng Væn Khuê...

ThÆt ra tÃt cä các Chi h¶i ÇŠu có thành lÆp Gia Çình
PhÆt tº. NhÜng lúc Çó H¶i qúan Trung ÜÖng chùa
PhÜ§c Hoà Çang bÆn xây d¿ng ngôi chánh ÇiŒn, nên
không có ch‡ Ç‹ t° chÙc các khóa huÃn luyŒn Huynh
trÜªng. Ban HÜ§ng DÅn phäi gºi Huynh trÜªng theo
h†c các khóa huÃn luyŒn cûa Ban HÜ§ng DÅn GñPT
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Nam ViŒt t° chÙc. Ho¥c cº Huynh trÜªng t§i ÇÎa
phÜÖng vØa huÃn luyŒn vØa t° chÙc Gia Çình.
Tháng 1 næm 1960 ; Bác NguyÍn Væn Nhã, TrÜªng
ban HÜ§ng DÅn và anh TuŒ Linh, Liên Çoàn trÜªng
Gia Çình Minh Tâm tham d¿ bu°i h†p m¥t tåi chùa
Häi ñÙc Nha Trang do ThÜ®ng t†a Thích ThiŒn
Minh, Ñy viên Thanh niên PhÆt tº cûa T°ng h¶i chû
t†a. Có khoäng 30 anh chÎ Huynh trÜªng thu¶c các
ban HÜ§ng DÅn Trung phÀn, Nam ViŒt và các tÌnh
miŠn Trung.
TrÜa ngày 27 tháng 12 næm 1961: H¶i ViŒt Nam
PhÆt Giáo và Ban HÜ§ng DÅn GñPT B¡c ViŒt khoän
Çãi 200 ñåi bi‹u GñPT Toàn quÓc tåi chùa PhÜ§c
Hòa Sàigòn.
Theo ÇŠ nghÎ cûa H¶i ÇÒng xét cÃp, Ban HÜ§ng DÅn
Gia Çình PhÆt tº B¡c ViŒt ban hành m¶t lÀn duy nhÃt
Quy‰t ÇÎnh sÓ 002/BHDBV/Qñ ngày 22-11-1961
phong cÃp cho các Huynh trÜªng nhÜ sau:
CÃp TÃn:
*
*
*
*
CÃp Tín:
*
*
*
*

Gi»a ñÖn vÎ Gia Çình: Là nh»ng con chim ÇÀu Çàn
cûa hai TÆp ñoàn: Tæng già và PhÆt h†c B¡c ViŒt tåi
MiŠn Nam. Hai Gia Çình PhÆt tº Minh Tâm và Giác
Minh Çã tØ rÃt s§m có nh»ng phÓi h®p sinh hoåt
chung.
Ngày 06-12-1959: Gia Çình Giác Minh t§i thæm Gia
Çình Minh Tâm tåi chùa PhÜ§c Hòa.
Vào lúc 19 gi© ngày 19-12-1959: Ban Huynh
trÜªng Giác Minh và Minh Tâm mª m¶t phiên h†p
tåi chùa PhÜ§c Hòa, møc Çích bu°i h†p Ç‹ :
 T° chÙc chung khóa huÃn luyŒn ñ¶i Chúng
TrÜªng
 T° chÙc m¶t tråi chung cho hai Gia Çình
 Trao Ç°i væn nghŒ
 Mª m¶t cu¶c vÆn Ç¶ng thÓng nhÃt Ban
HÜ§ng DÅn GñPT B¡c ViŒt.
Sau Çó, khóa HuÃn luyŒn ñ¶i, Chúng, ñàn trÜªng
ÇÜ®c t° chÙc h†c thêm sau m‡i bu°i sinh hoåt Gia
Çình.

ChÎ TuŒ Tâm TrÀn ThÎ Kim Tâm
Anh TrØng Thông Båch V†ng Giang
Anh Minh ÇÙc Bùi Ng†c Bách
Anh TuŒ Linh NguyÍn Công Sän
ChÎ DiŒu Trang TrÀn ThÎ Kim Dung
ChÎ DiŒu Thanh TrÀn ThÎ Thanh Minh
ChÎ DiŒu Ng†c ñ‡ ThÎ Duyên
ChÎ Tâm Kha Phan ThÎ Tâm

CÃp D¿ TÆp:
* Anh TuŒ Håo TrÀn H»u ÇÎnh
* Anh TuŒ MÏ VÛ Tr†ng Khôi
* Anh Thanh Mai phùng Bá Thành
* ChÎ DiŒu Minh TrÀn ThÎ Minh Châu
3-PhÓi h®p hoåt Ç¶ng cûa các Gia ñình PhÆt tº B¡c
ViŒt (tåi MiŠn Nam) : ViŒc phÓi h®p hoåt Ç¶ng gi»a
các Gia Çình PhÆt tº B¡c ViŒt thÜ©ng xuyên ÇÜ®c t°
chÙc dÜ§i hai hình thÙc : liên Gia Çình hay liên Ban
HÜ§ng DÅn. Dù dÜ§i hình thÙc nào cÛng ÇŠu nh¢m
møc Çích tåo tình thân và cùng nâng cao k‰t qûa tu
h†c cûa Gia ñình Lam.

ñåi H¶I Huynh TrÜªng næm 64 tåi chùa PhÜ§c Hòa

M¶t tråi Liên Gia Çình, tråi BÒ ñŠ, ÇÜ®c t° chÙc tåi
chùa Giác Sanh, (103 Âu CÖ, phÜ©ng 1, quÆn 10).
Anh Phúc Trung Huÿnh Ái Tông, Tråi trÜªng; ChÎ
TuŒ Tâm, Tråi phó. Tråi ÇÜ®c hân hånh ti‰p Çón cø
ThiŒn Chí NguyÍn Gia TÜ©ng, H¶i trÜªng H¶i ViŒt
Nam PhÆt giáo, ñåi ÇÙc Thích T¡c PhÜ§c trø trì chùa
Giác Sanh và các Ban HÜ§ng DÅn Ç‰n thæm.
Gi»a Ban HÜ§ng DÅn : ViŒc liên låc, g¥p g« gi»a hai
Ban HÜÖng DÅn dù không thÜ©ng xuyên. NhÜng
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trong nh»ng dÎp cÀn phÓi h®p chung, s¿ h®p tác rÃt
ch¥t chë.
ñåi h¶i Huynh trÜªng Gia Çình PhÆt tº Toàn quÓc kÿ
IV t° chÙc vào các ngày 26, 27, 28 tháng 12 næm
1961 tåi chùa Xá L®i. Ban HÜ§ng DÅn Gia Çình PhÆt
tº thu¶c H¶i ViŒt Nam PhÆt Giáo và Giáo h¶i Tæng
già B¡c ViŒt tåi MiŠn Nam Çã cº m¶t phái Çoàn duy
nhÃt gÒm có 20 Huynh trÜªng ñåi bi‹u tham d¿. ñåi
h¶i Çã cung thÌnh ThÜ®ng t†a Thích ThiŒn Hoa làm
TrÜªng ban HÜ§ng dÅn Trung ÜÖng, bác Tâm Thông
NguyÍn ñÙc L®i ÇÜ®c bÀu vào chÙc Thû quÏ, kiêm
TrÜªng ban ñåi diŒn GñPT B¡c ViŒt.

Ban ñåi diŒn Gia Çình PhÆt tº MiŠn Vïnh Nghiêm
gÒm có:
ñåi diŒn: Bác Tâm Thông NguyÍn ñÙc L®i
ThÜ kš: Anh Phúc Trung Huÿnh Ái Tông
Thû quÏ: ChÎ Tâm HuŒ ñoàn ThÎ Kim Cúc
Ban HÜ§ng DÅn Gia Çình PhÆt tº MiŠn Vïnh
Nghiêm: S¿ thÓng nhÃt Gia Çình PhÆt tº là ÇiŠu tâm
niŒm cûa các Huynh trÜªng Gia Çình PhÆt tº B¡c
ViŒt tåi MiŠn Nam. Khi hai TÆp Çoàn MË Çã trª
thành MiŠn Vïnh Nghiêm cûa Giáo h¶i PhÆt giáo
ViŒt Nam ThÓng NhÃt, së dÅn Ç‰n s¿ thÓng nhÃt các
Gia Çình PhÆt tº n¢m trong MiŠn Vïnh Nghiêm. Cho
nên sau ñåi h¶i Huynh trÜªng Toàn quÓc, Gia Çình
PhÆt tº MiŠn Vïnh Nghiêm Çã t° chÙc ñåi h¶i
Huynh TrÜªng vào ngày 19.7.1964 tåi chùa PhÜ§c
Hòa.
DÜ§i s¿ chÙng minh cûa Ban ñåi diŒn Giáo h¶i PhÆt
giáo ViŒt Nam ThÓng nhÃt MiŠn Vïnh Nghiêm, ñåi
h¶i Çã bÀu Ban HÜ§ng DÅn Gia Çình PhÆt tº MiŠn
Vïnh Nghiêm v§i thành phÀn nhÜ sau:


TrÜªng ban:

Bác NhuÆn Pháp Tôn ThÃt

LiŒu


Phó TrÜªng Ban ngành Nam: Anh Thông

PhÜÖng ñ¥ng Væn Khuê
ñåi H¶I HTr næm 64 ª Chùa PhÜ§c Hòa

ñåi h¶i Huynh trÜªng Gia Çình PhÆt tº Toàn quÓc kÿ
V ÇÜ®c t° chÙc vào các ngày 28,29 và 30.06.1964 tåi
trÜ©ng n» trung h†c Gia Long (sàigòn). LÀn n»a
Huynh trÜªng Gia Çình PhÆt tº Giáo h¶i và H¶i ViŒt
Nam PhÆt Giáo cº chung m¶t phái Çoàn. ñåi h¶i này
thành công vŠ s¿ thÓng nhÃt Gia Çình PhÆt tº. Anh
Võ ñình CÜ©ng ÇÜ®c bÀu làm TrÜªng ban HÜ§ng
ÇÅn Trung ÜÖng. Bác Tâm Thông NguyÍn ñÙc L®i
ÇÜ®c bÀu làm ñåi diŒn GñPT tåi MiŠn Vïnh
Nghiêm. ChÎ TuŒ Tâm TrÀn ThÎ Kim Tâm ÇÜ®c bÀu
làm Ñy viên N» Oanh vÛ, anh TuŒ Linh NguyÍn
Công Sän, anh Phúc Trung Huÿnh Ái Tông tham gia
H¶i ñÒng ñÎnh CÃp Trung ÐÖng. ñåi h¶i quy‰t
ÇÎnh: Giäi tán hai Ban HÜ§ng DÅn GñPT H¶i ViŒt
Nam PhÆt Giáo và Giáo h¶i Tæng già B¡c ViŒt tåi
MiŠn Nam, Ç‹ bÀu m¶t Ban HÜ§ng DÅn GñPT MiŠn
Vïnh Nghiêm v§i nhân s¿ và Ç£ng cÃp ngang m¶t
Ban HÜ§ng DÅn cÃp TÌnh.












Phó TrÜªng ban ngành N»: ChÎ Tâm HuŒ

ñoàn ThÎ Kim Cúc
T°ng ThÜ kš: Anh Phúc Trung Huÿnh Ái
Tông
Phó T°ng ThÜ kš: Anh Phúc TuŒ NguyÍn
QuÓc Hùng
Thû quÏ: ChÎ DiŒu Thanh TrÀn ThÎ Ng†
Ñy viên N¶i vø và ñiŠu hành: Anh Tâm Trí
NguyÍn Quang Vui
Ñy viên Doanh T‰: Bác NguyÍn Væn K›
Ñy viên T° ki‹m: Anh TuŒ Linh NguyÍn
Công Sän
Ñy viên Nghiên HuÃn: Anh Tâm Hòa Ngô
Månh Thu
Ñy viên N» Oanh vÛ: ChÎ TuŒ Tâm TrÀn
ThÎ Kim Tâm
Và m¶t sÓ các Ñy viên khác.

Ba vÃn ÇŠ quan tr†ng Çã ÇÜ®c Ban HÜ§ng DÅn th¿c
hiŒn:
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Gia Çình thu¶c MiŠn Vïnh Nghiêm Ç‹ bÀu Ban
HÜ§ng DÅn lâm th©i GñPT MiŠn Vïnh Nghiêm, có
th©i hån h†at Ç¶ng m¶t næm, gÒm có:



TrÜªng ban: Bác NhuÆn Pháp Tôn ThÃt LiŒu
T°ng thÜ kš: Anh Phúc Trung Huÿnh Ái

Tông


ñåi H¶I Huynh TrÜªng miŠn Vïnh Nghiêm næm 64

VŠ Hành chánh: LÆp sách tÎch Huynh trÜªng, thÓng
kê ÇÖn vÎ Gia Çình, Huynh trÜªng, và ñòan sinh
trong MiŠn.

VŠ ñào tåo Huynh trÜªng: Trong næm 1964 mª m¶t
Tråi HuÃn luyŒn L¶c Uy‹n t° chÙc tåi chùa Linh SÖn
(ngã tÜ Trunh Chánh, Hóc Môn, TÌnh Gia ñÎnh).
Næm 1965 mª m¶t Tråi HuÃn luyŒn tåi chùa Ph°
Quang (B¡c ViŒt Nghïa Trang) và næm 1967 cÛng
mª m¶t Tråi HuÃn luyŒn tåi chùa Linh SÖn.

T° chÙc cho Huynh TrÜªng h†c tÆp: Vào dÎp lÍ
Giáng sinh næm 1964, mª m¶t kÿ H¶i thäo Huynh
trÜªng tåi ñoàn quán GñPT Giác SÖn, chùa Linh
SÖn Ç‹ ph° bi‰n và thäo luÆn vŠ: N¶i quy m§i GñPT
(1964), hÜ§ng dÅn vŠ các mÅu bi‹u hành chánh m§i.

Giai Çoån khó khæn này, phäi nh© Cø ñÙc Lan cho
phép hoåt Ç¶ng trong khuôn kh° Pháp Lš cûa Ban
Chính Tín PhÆt tº và cho mÜ®n m¶t phòng trong nhà
Cø Ç‹ làm væn phòng Ban HÜ§ng DÅn.
Trong quyŠn hån cûa Ban HÜ§ng DÅn MiŠn Vïnh
Nghiêm, lÀn này có xét và ban hành quy‰t ÇÎnh thæng
cÃp nhÜ sau : Quy‰t ÇÎnh sÓ 23/HDVN/Qñ ngày 258-1973 thæng cÃp TÆp cho næm Liên Çoàn trÜªng
thâm niên k‹ tØ 1-1-1973.
Sau th©i hån lâm th©i, Çã bÀu låi Ban HÜ§ng DÅn
chính thÙc. Thành phÀn gÒm có:













ñÀu næm 1973, theo yêu cÀu cûa Ban HÜ§ng DÅn
Trung ÜÖng, chuÄn bÎ tham d¿ ñåi h¶i Huynh trÜªng
Toàn quÓc kÿ VII tØ 25 Ç‰n 31-7-1973 tåi ñà N¤ng,
Bác NguyÍn ñÙc L®i, Bác Tôn ThÃt LiŒu và chÎ
ñòan ThÎ Kim Cúc Çã triŒu tÆp Huynh trÜªng các

TrÜªng ban: Bác NhuÆn Pháp Tôn ThÃt LiŒu
Phó trÜªng ban ngành Nam: Anh Qûang

Khoái TrÀn Ng†c Låc


ñ‰n næm 1967, tØ s¿ phân hóa cûa các nhà lãnh Çåo
PhÆt giáo làm cho Giáo h¶i bÎ phân chia. Ban HÜ§ng
DÅn Gia Çình PhÆt tº MiŠn Vïnh Nghiêm t¿ ngÜng
h†at Ç¶ng Ç‹ bäo toàn s¿ thÓng nhÃt cûa Gia Çình
PhÆt tº. Trong th©i gian này, các Gia Çình PhÆt tº
MiŠn Vïnh Nghiêm vÅn h†at Ç¶ng theo Çúng ÇiŠu lŒ,
n¶i quy GñPT ViŒt Nam.

Và m¶t sÓ Ñy viên Khác



Phó trÜªng ban ngành N»: ChÎ DiŒu Quÿnh

NguyÍn ThÎ HÒng Loan
T°ng ThÜ kš: Anh ThiŒn Thanh ñ¥ng ñình
Khi‰t
Phó T°ng thÜ kš: Anh Lê Ng†c HÒ
Thû quÏ: ChÎ Hånh (GñPT) Giác Long
Ñy viên T° ki‹m: Anh Nguyên Thông
NguyÍn ñình ThÓng
Ñy viên Nghiên huÃn: Anh Tâm Hoà Ngô
Månh Thu
Ñy viên Thi‰u nam: Anh Phúc TÎnh Phåm
Minh Tâm
Ñy viên Thi‰u n»: ChÎ TÎnh Uy‹n NguyÍn
ThÎ Oanh
Ñy viên Nam Oanh vÛ: Anh ThiŒn Linh
ñ¥ng Væn N»u
Ñy viên N» Oanh vÛ: ChÎ TÎnh Duy Lê ThÎ
Nhung
Và m¶t sÓ Ñy viên khác: ChÎ Tâm DiŒu
DÜÖng ThÎ MÏ, DiŒu HiŠn ñ¥ng ThÎ Kim
Ki‹m...

K› y‰u Ái H»u GDPT Vïnh Nghiêm Häi Ngoåi 2005 - 36

Ban HÜ§ng DÅn cÛng ÇÜ®c ThÜ®ng toå Thanh Ki‹m
cho phép Ç¥t væn phòng tåi chùa Vïnh Nghiêm.
ChÌ trong m¶t th©i gian ng¡n, Ban HÜ§ng DÅn Çã
khôi phøc và xây d¿ng ÇÜ®c nhiŠu ÇÖn vÎ m§i v§i
tám Gia Çình tåi thû Çô (hÖn 600 Çoàn sinh và Huynh
trÜªng) cùng nh»ng Gia Çình ª Pleiku, Ban Mê
ThuÆt, Nha Trang. Các Gia Çình này sinh hoåt và
phát tri‹n Ç‰n tháng 4-1975 m§i tåm ngÜng.
NhiŒm kÿ này, Ban HÜ§ng DÅn cÛng có xét CÃp và
Çã ban hành Quy‰t ÇÎnh sÓ 003/HDVN/Qñ ngày 141-1975 x‰p cÃp TÆp cho bÄy Huynh trÜªng và Quy‰t
ÇÎnh sÓ 008/HDVN/Qñ ngày 12-2-1975 x‰p cÃp Tín
cho ba Huynh trÜªng.
Sau 1975, Ban HÜ§ng DÅn GñPT MiŠn Vïnh
Nghiêm vÅn ti‰p tøc hoåt Ç¶ng v§i nh»ng thành viên
còn låi nhÜ Bác Tôn ThÃt LiŒu, chÎ ñoàn ThÎ Kim
Cúc, anh Huÿnh Ái Tông, anh ñ¥ng Væn N»u, chÎ
NguyÍn ThÎ Oanh, sinh hoåt thÜ©ng xuyên v§i các
Huynh trÜªng và ñoàn sinh tåi t° Çình Vïnh
Nghiêm. Ban HÜ§ng DÅn GñPT MiŠn Vïnh Nghiêm
Çã ch†n ngày gi‡ cûa Bác Tâm Thông NguyÍn ñÙc
L®i làm ngày HiŒp Kœ cûa Gia Çình PhÆt tº MiŠn
Vïnh Nghiêm. HiŒp kœ ÇÀu tiên ÇÜ®c t° chÙc vào
ngày 30-11-1983 tåi chùa Vïnh Nghiêm (Saigon)
Næm 1993,Gia Çình PhÆt tº MiŠn Vïnh Nghiêm bÀu
låi Ban HÜ§ng DÅn,v§i thành phÀn nhÜ sau :
 TrÜªng ban: TrÜªng NhuÆn Pháp Tôn ThÃt

Long, T° ñình Vïnh Nghiêm (Giác Tín), Giác Minh
và Giác Ngån (Giác Trí).
Mùa PhÆt ñän phÆt lÎch 2537, Ban HÜ§ng DÅn t°
chÙc khóa tu h†c Huynh TrÜªng Anôma cho hÖn 40
huynh trÜªng tØ cÃp TÆp Ç‰n cÃp TÃn (tu°i Ç©i tØ 40
Ç‰n 70 tu°i) trong Ban HÜ§ng DÅn và các Gia ñình.
Khoá tu h†c chú tr†ng vŠ hai m¥t thuy‰t giäng và
thäo luÆn vŠ các ÇŠ tài : PhÆt Pháp, Vai trò và trách
nhiŒm Huynh trÜªng, Væn hoá PhÆt giáo và Dân t¶c,
LÎch sº Dòng PhÆt giáo Vïnh Nghiêm. K‹ chuyŒn vŠ
s¿ hình thành Gia ñình PhÆt Tº B¡c, Trung, Nam.
Giäng viên gÒm có : Hoà thÜ®ng Thích Thanh Ki‹m,
Ni sÜ TÎnh NguyŒn, quš anh HÒng Liên Phan Cänh
Tuân, Lê Cao Phan, Nguyên PhuÖng Hoàng Tr†ng
Cang, NguyÍn H»u Huÿnh, NhuÆn Pháp Tôn ThÃt
LiŒu và Giáo sÜ Sº h†c NguyÍn Nhã. Các TrÜªng
Tâm Hoà (khoá trÜªng), Phúc TuŒ (l§p trÜªng) phø
trách t° chÙc và ÇiŠu hành. Khoá h†c k‰t thúc Çúng
ngày Vu Lan PL 1537 và Çã Ãn hành m¶t tÆp tài liŒu
cûa khoá rÃt có giá trÎ. Ngoài ra còn t° chÙc m¶t
khóa huÃn luyŒn L¶c Uy‹n, tåi chùa PhÜ§c Häi, mãn
khóa vào ngày Thành ñåo PL 2537. Tråi L¶c Uy‹n
quy tø 60 tråi sinh trong Çó có gÀn 20 h†c tæng (Sa
Di và Sa Di Ni) tham d¿.
ñÀu næm 1995, GñPT MiŠn Vïnh Nghiêm không
ÇÜ®c thông báo Ç‹ tham d¿ cu¶c h†p bÀu låi
BHDTÐ/GñPT.VN nhiŒm kÿ m§i. Tuy nhiên Huynh
trÜªng cÃp TÃn NhuÆn Pháp Tôn ThÃt LiŒu vÅn ÇÜ®c
cº vào chÙc vø ñåi DiŒn BHDTÐ/GñPTVN tåi
MiŠn Vïnh Nghiêm.

LiŒu



Phó TrÜªng ban ñ¥c trách ñoàn Huynh
TrÜªng: TrÜªng Tâm Hòa Ngô Månh Thu
Phó TrÜªng Ban ngành Nam: TrÜªng ThiŒn

Linh ñ¥ng Væn N»u






Phó TrÜªng Ban ngành N»: TrÜªng TÎnh

Uy‹n NguyÍn ThÎ Oanh
T°ng thÜ kš: TrÜªng TÎnh Phúc Lê ThÎ TÎnh
Phó T°ng thÜ kš: TrÜªng TuŒ Trí Lê Xuân
KiŠu
Thû quÏ: TrÜªng ThiŒn MÏ Phåm Væn Thu
Ñy viên N¶i Vø ÇiŠu Hành: TrÜªng TuŒ
Linh NguyÍn Công Sän

Tính Ç‰n cuÓi næm1993,sÓ Gia ñình PhÆt Tº thu¶c
MiŠn Vïnh Nghiêm hoåt Ç¶ng có : Giác Hånh, Giác

Ÿ häi ngoåi, ngay tØ næm 1975, các trÜªng Quäng
Khoái TrÀn Ng†c Låc, ThiŒn Thanh ñ¥ng ñình
Khi‰t, DiŒu Quÿnh TrÀn HÒng Loan, Kim Ánh
NguyÍn ThÎ Tuy‰t Mai... cÛng Çã tích c¿c tham gia
công cu¶c xây d¿ng phong trào Gia Çình PhÆt tº tåi
Hoa Kÿ. Næm 1991, nhóm Ái H»u GñPT Vïnh
Nghiêm Häi Ngoåi hình thành, b¡t ÇÀu v§i chín
huynh trÜªng. Møc Çích tÜÖng tr® , giúp Ç« nhau trên
con ÇÜ©ng tu h†c và y‹m tr® các sinh hoåt Gia ñình
PhÆt Tº trong nÜ§c cÛng nhÜ häi ngoåi. ñ‰n nay
(1995) Çã phát tri‹n hÖn 50 nhóm viên(*).
Ngày 18-11-1995, nh¢m ngày 26-9 ƒt H®i PL 2539,
tåi chùa T° ñình Vïnh Nghiêm, thÎ trÃn Pomona
California Hoa Kÿ, Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm Häi
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NiŠm xúc cäm
Kính MË Ngày LÍ Tå ÷n
NiŠm xúc cäm quyŒn tÀng không Ãy
Cõi lòng này thÜÖng mË, nh§ cha
Trong thánh thiŒn có gÜÖng hi‰u kính
Kích thÜ§c nào dung lÜ®ng thi‰t tha
Ai phân tích nh»ng gì ÇËp nhÃt
VÅn MË thôi - ch£ng có chi hÖn
Tình cûa mË sao mà n¥ng quá
Không có gì so sánh công Ön
Con chiêm ngÜ«ng công cha, nghïa mË
KhÓi thÜÖng yêu chÃt liŒu nhiŒm mÀu
Con vÓn có trong tØng hÖi thª
Tình mË hiŠn Ãp û bŠn lâu

Ngoåi lÀn thÙ nhÃt t° chÙc lÍ HiŒp Kœ nh¢m th‹ hiŒn
tinh
Nh§
MËthÀn
trænti‰p
trª nÓi
ÇêmtruyŠn
khuyathÓng
thÜÖng
nh§VŠ C¶i NguÒn.
MË mÖ gì tu°i håc cao niên
Là m¶t Çoàn th‹ thanh niên con PhÆt thÃm nhuÀn
MË tÜªng
tÜ®ng khung tr©i
nàoVïnh
Çó Nghiêm ÇÜÖng
châm
ngôn Bi-Trí-DÛng,
GñPT
MË nguyŒn
cÀuthÓng
con ÇÜ®c
bình lÓi
yênmà qua nhiŠu th‰
nhiên
có truyŠn
và ÇÜ©ng
hŒ Huynh trÜªng Çã gìn gi» và th‹ hiŒn là :Vì ñåo
MË træn
trª m¡t
m©Hòa
ngÃntrong
lŒ tÆp th‹ và VÜÖn Lên
PhápVì Tu°i
TrÈMË nh»ng
cÀu xinsinh
thuhoåt
ng¡nÇ¶c
th©iÇáo
gian
b¢ng
cûa mình.
MË vÅn hÕi bao gi© trª låi
--------------------------------------------------------------(*)MË
tínheÇ‰n
tháng
sÓ thành
r¢ng
cát7-2003
bøi h®p
tan viên và thân h»u là trên 200
MË træn trª nhÜ tØng con sóng
MË thi‰t tha g¥p låi m¥t con
MË là mË chÜa yên thân phÆn
MË mÖ hÒ tuy‰t phû ÇÀu non
Thanh Trí Cao
Garden Grove, CA May 14, 2001

Ngoåi lÀn thÙ nhÃt t° chÙc lÍ HiŒp Kœ nh¢m th‹ hiŒn
tinh thÀn ti‰p nÓi truyŠn thÓng Nh§ VŠ C¶i NguÒn.

hŒ Huynh trÜªng Çã gìn gi» và th‹ hiŒn là :Vì ñåo

Là m¶t Çoàn th‹ thanh niên con PhÆt thÃm nhuÀn
châm ngôn Bi-Trí-DÛng, GñPT Vïnh Nghiêm ÇÜÖng
nhiên có truyŠn thÓng và ÇÜ©ng lÓi mà qua nhiŠu th‰

---------------------------------------------------------------

Pháp- Vì Tu°i TrÈ- Hòa trong tÆp th‹ và VÜÖn Lên
b¢ng nh»ng sinh hoåt Ç¶c Çáo cûa mình.
(*) tính Ç‰n tháng 7-2003 sÓ thành viên và thân h»u là trên 200
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Ngày Phát Hành

H

Üªng Ùng l©i kêu g†i cûa

chÎ HÒng Loan và anh Khuê
b° túc thêm bài vª và hình änh
cho cuÓn K› y‰u 2004 mà anh
Thu Çang làm dª dang. Tôi
s¤n sàng ‘’nghiên, m¿c’’ Ç‹ vi‰t bài, nhÜng tôi suy
s¤n
nghï mãi cÛng ch£ng bi‰t vi‰t gì!!.Nh§ nh»ng lÀn
trÜ§c, khi nào vi‰t bài tôi cÛng yêu cÀu anh Thu sºa.
ñôi lúc anh trÃn an tôi: ‘’Cô cÙ vi‰t Çi, anh em trong
nhà cä, không ai cÜ©i cô Çâu’’. Bây gi© anh mÃt rÒi,
nhÜng tôi vÅn nh§ l©i anh: ‘’anh em trong nhà cä’’,
vì vÆy tôi Çã không ngåi ngùng Ç¥t bút Ç‹ vi‰t.
Vào m¶t bu°i sáng ‘’næm xÜa’’ nhÜng cách Çây m§i
gÀn bÓn næm thôi mà tôi tÜªng chØng nhÜ là m¶t dï
vãng xa xôi vì có nh»ng ngÜ©i liên hŒ Çã ra Çi nhÜ
anh Thu , anh PhÓ... N¡ng hÒng r¿c r« trên bÀu tr©i
Cali, ÇÜ®c phân công vào Ban ti‰p tân, tôi cùng các
bån H¢ng, VÜÖng trong tà áo dài Lam dÎu dàng,
trong sáng, ÇÖn giän, ÇÙng trÜ§c cºa h¶i trÜ©ng báo
NgÜ©i ViŒt Çón quan khách. Hay cÜ©i nhÜ tôi và
H¢ng thì chÌ Çón chào quan khách là thích h®p nhÃt.
ñó là ngày phát hành cuÓn K› Y‰u 2001.
H¢ng và tôi Ç‰n s§m phø bÜng nh»ng cuÓn k› y‰u
ra bàn ti‰p tân. CuÓn k› y‰u næm nay ÇÜ®c in Ãn
công phu: bìa cÙng, giÃy tr¡ng. Hai Çoá hoa sen trên

bìa trÜ§c thÆt tÜÖi và ÇËp, toát ra vÈ thanh thoát. Màu
tím nhåt cûa Çóa hoa hài hòa v§i màu xanh lá n¢m
trên nŠn xanh ÇÆm. BÙc änh thÆt sinh Ç¶ng. Nhìn hai
Çóa sen n¢m trên cuÓn k› y‰u, tôi hi‹u rõ hÖn š
nghïa Çoá sen tr¡ng trên ng¿c áo chúng tôi. Các anh
chÎ ÇŠu Ç‰n s§m, vØa làm viŒc vØa nói cÜ©i r¶n rã.
Trong lúc các anh Çang bÆn r¶n trang trí phòng h¶i,
bàn th©, thì nh»ng cô em gái chÌ có nhiŒm vø ÇÙng

MÏ và hai cäm tình viên Çang phát hành K› Y‰u trong
ngày ra m¡t.

ng¡m, lâu lâu thêm m¶t câu ‘’LŒch rÒi anh Öi!’’. Trái
m¶t chút, Ò phäi m¶t chút..’’. Hoa và trái cây Çã
ÇÜ®c tôi và H¢ng trÜng bÀy tØ tÓi hôm trÜÖc. Trong
khi ch© Çón quan khách, ban ti‰p tân chúng tôi bÀy
bánh trái và nÜ§c uÓng. VØa làm và Çôi lúc vØa...
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thº. BÎ b¡t g¥p chúng tôi bào ch»a ’’chúng em thº
bánh có ngon không, n‰u không còn Çi Ç°i, kÈo quan
khách cÜ©i cho!’’
Khách b¡t ÇÀu Ç‰n tØ tØ, và gÀn Ç‰n gi© khai måc thì
h¶i trÜ©ng không còn ch‡ trÓng. Quš ThÀy, quan
khách, Çåi diŒn các cÖ quan truyŠn thông, bån bè và
các thành viên AHVN Çã Çông Çû. ThÆt cäm Ç¶ng
trÜ§c s¿ tham d¿ cûa nh»ng anh chÎ em ª xa thÆt xa:
ChÎ Ng†, Anh Trung, Anh Hùng, MÏ, chÎ Nhung...
Bu°i lÍ ra m¡t cuÓn k› y‰u ÇÜ®c t° chÙc rÃt trang
nghiêm dÜ§i s¿ chÙng minh cûa quš ThÀy Minh
Thông,
ThÀy Quäng Thanh, ThÀy ChÖn Thành...

Sau phÀn nghi thÙc là phÀn væn nghŒ. Xen gi»a
nh»ng ti‰t møc vui tÜÖi, tØng cuÓn k› y‰u ÇÜ®c ÇÜa
Ç‰n các quan khách. Chúng tôi lúc này ÇÙng trÜ§c
cºa, bên cånh nh»ng cuÓn k› y‰u và thùng tiŠn ûng
h¶. Ÿ Çây chúng tôi vØa ÇÜ®c ng¡m khÕang tr©i xanh
ngÆp ánh n¡ng vàng, vØa thª không khí trong lành và
cÛng không bÕ sót m¶t ti‰t møc nào. Væn nghŒ tuy
chÌ ‘’cây nhà lá vÜ©n’’, nhÜng thÆt hay và thÆt Ãm áp
vì ngÜ©i hát và ngÜ©i nghe ÇŠu träi tÃm lòng cùng
nhau. Chúng tôi không hát b¢ng miŒng mà hát v§i
trái tim, chúng tôi không nghe b¢ng tai mà nghe b¢ng
cä tÃm lòng. Ôi, còn nhiŠu ÇiŠu tôi muÓn nói muÓn
k‹ nhÜng s® bÎ nghe câu ‘’bi‰t rÒi, kh° l¡m nói mãi’’,
ai chä bi‰t r¢ng các thành viên AHVN thân thÜÖng
nhau, nâng Ç« nhau, cùng nhau chia ng†t xÈ bùi!!!

Khai måc bu°i lÍ, anh Thu Çã gi§i thiŒu sÖ qua vŠ
n¶i dung cuÓn sách, cÛng nhÜ nh»ng månh thÜ©ng
quân Çã giúp m†i phÜÖng tiŒn Ç‹ th¿c hiŒn, cuÓn k›
y‰u. N¶i dung k› y‰u kÿ này tÜÖng ÇÓi phong phú,
hình änh rÃt rõ ràng. Ti‰p theo là quš thÀy ban nh»ng
l©i huÃn tØ.
Chúng tôi thÆt cäm Ç¶ng khi thÀy Quäng Thanh ÇÙng
trên sân khÃu Ç†c bài thÖ rÃt hay do thÀy sáng tác Ç‹
t¥ng cho chúng tôi.
DÜÖng MÏ lúc nào cÛng sÓng Ç¶ng cùng v§i xÜ§ng
ngôn viên Çem låi không khí vui tÜÖi cho h¶i trÜ©ng.
Tôi bÆt cÜ©i khi MÏ ÇÙng trên sân khÃu tay cÀm chi
phi‰u cûa thÀy Quäng Thanh và thÀy ChÖn Thành
t¥ng, xin thêm m¶t con sÓ không n»a trên chi
phi‰u!!!. MÏ hát bài ‘’Ai Bäo ˆn Chay là Kh°’’ thÆt
vui.
L©i hát thÜ©ng thôi nhÜng dÜ§i s¿ trình diÍn lš l¡c
cûa MÏ, bài hát tæng giá trÎ rÃt nhiŠu. MÏ Çã Ç‹ cä
tâm hÒn mình hát cho anh chÎ em nghe. Cä h¶i
trÜ©ng rào rào ti‰ng v‡ tay và ti‰ng cÜ©i. Anh PhÓ
Ç¥t tên MÏ là Mynhon thÆt hay qúa. Và m§i Çây MÏ
cÃt ti‰ng hát ’’Xin giã tØ-giã tØ anh nhé! ñàn bé thÖ
v¡ng anh tØ Çây. VÅn mãi g¥p trên ÇÜ©ng lš tÜªng..’’
m†i ngÜ©i ÇŠu rÖi lŒ. Nh»ng gÎot lŒ tuôn vì thÜÖng
nh§ anh Thu, vì gi†ng MÏ qúa cäm Ç¶ng vì MÏ Çã
hát v§i tÃt cä s¿ Çau buÒn và lòng thÜÖng ti‰c cûa
mình.

Sau LÍ ra m¡t K› Y‰u Ç‰n tiŒm cÖm chay

Bu°i lÍ b‰ måc, sau khi tiÍn quan khách và ÇÜa quš
thÀy lên xe, anh chÎ em chúng tôi m©i thÀy ChÖn
Thành Ç‰n tiŒm cÖm chay Hoa Sen. Nh»ng món æn
tinh khi‰t ÇÜ®c d†n ra. Cä m¶t bu°i sáng ÇÙng, gi©
Çây ÇÜ®c ngÒi, mà låi ngÒi bên cånh nh»ng Çiã thÙc
æn thÖm phÜng phÙc, nóng hôi h°i, thÆt là tuyŒt diŒu.
Anh chÎ Hoa Çem thêm m¶t khay xôi lá dÙa, chÎ Thu
m¶t khay xôi gÃc. Xôi thÆt ngon, có lë lá dÙa tÜÖi
ÇÜ®c hái trong vÜ©n nhà chÎ Hoa, và ÇÜ®c chû nhà
nÃu thÆt khéo. Và sau này tôi m§i bi‰t hình hoa sen
trên bìa cuÓn k› y‰u cÛng ÇÜ®c chøp tØ ‘’ao’’ sen
trong vÜ©n nhà anh Hoa. ThÀy ChÖn Thành muÓn
Çãi anh chi em Aí H»u Vïnh Nghiêm b»a cÖm hôm
Ãy, nhÜng chÎ Ng† xin ThÀy Ç‹ cho lÀn khác. Chúng
tôi ngÒi mãi ngoài tiŒm chuyŒn trò không dÙt và
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ñ°i Ngôi

Giây phút ngó cánh sen ÇËp thánh thiŒn
Là phút giây, bØng khai mª tâm linh
Lúc tÎnh yên, nhÄm l©i kinh trên miŒng
Là lúc hÒn xóa bÕ bóng vô minh
Anh bÜ§c Çi, cho thêm gÀn xuÃt xÙ
Anh quay vŠ, càng xa chÓn c¶i nguÒn

Anh bÜ§c Çi, cho mùa xuân ng¡n låi
Em quay vŠ, ch© næm tháng phôi pha

SÀu thiên c°, có tØ nghìn næm cÛ
Cu¶c Ç‰n, Çi, cÛng là giÃc vô thÜ©ng.

L©i g†i nhau, së không còn mãi mãi

Cali. 6/2003

Vì dÜ âm, ti‰ng v†ng ch£ng bay xa

Tâm Linh NguyÍn Ng†c Nguyên

Tháng giêng non, không còn gì hái l¶c
ñóa tâm hoa, cÛng s§m Çã nát nhÀu
Gi†t n¡ng hÒng lung linh trong phút chÓc
Gió mÜa vŠ, chìm khuÃt ánh nhiŒm mÀu

không ai muÓn ÇÙng lên. Tôi ngÒi l¡ng lòng nghe,
và lâu lâu góp m¶t nø cÜ©i.
Cúng tôi chia tay nhau trong bu°i chiŠu hè Ãm ápƒm áp nhÜ tình anh chÎ em AHVN chúng ta, lúc nào
cÛng tay trong tay v§i nø cÜ©i tÜÖi t¡n trên môi, cùng

dÛng bÜ§c trên con ÇÜ©ng gÆp nghŠnh, bÃp bênh, vô
thÜ©ng cûa cu¶c Ç©i.....

M¶t chiŠu cuÓi thu
DiŒu Ng†c
Cao Minh Châu

Phøng s¿ chúng sanh là
cúng dÜ©ng chÜ PhÆt
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Góp Ý
ñÜ©ng hÜ§ng Giáo døc trong
GñPT tåi Häi ngoåi
----- Tâm DiŒu DÜÖng ThÎ MÏ -----

M

øc-Çích cûa GñPT là Çào

tåo ThanhThi‰u ñÒng Niên
thành nh»ng PhÆt tº chân chính,
sÓng trong tinh-thÀn Hòa-TinVui và Bi-Trí-DÛng, ti‰p nhÆn và

Nhìn chung, tåi häi ngoåi Çoàn sinh không tuân phøc
dÍ dàng nhÜ ª trong nÜ§c. Do Çó, Huynh trÜªng
phäi có uy tín th¿c s¿, Ç‹ các em tôn kính thì m§i có
th‹ hÜ§ng dÅn các em ÇÜ®c.

th¿c hành næm gi§i làm nŠn täng cho viŒc tu h†c.

2. Vai trò ngÜ©i huynh-trÜªng:

Tiêu chuÄn chân-thiŒn-mÏ này muôn Ç©i vÅn ÇÜ®c
ti‰p nÓi, duy có s¿ thay Ç°i môi-trÜ©ng sÓng Çã änhhÜªng Ç‰n s¿ sinh-hoåt và giáo døc cûa GñPT. Ñây
là ÇiŠu chúng ta cÀn lÜu š Ç‹ b°-túc.

Vì phäi ÇÜÖng ÇÀu v§i nh»ng ÇiŠu khó khæn trên, vai
trò cûa ngÜ©i huynh-trÜªng ª häi ngoåi Çòi hÕi m¶t
s¿ tu h†c tinh chuyên và m¶t ÇÎnh tâm v»ng månh Ç‹
có th‹ chÃp nhÆn ÇÜ®c nh»ng khó khæn, m¶t lòng
kiên nhÅn và tâm lÜ®ng bao la Ç‹ hÜ§ng dÅn các em
mà và vÅn gi» ÇÜ®c s¿ an låc trong tâm, và v»ng lòng
gánh vác tr†ng trách cûa mình.

1. • Ảnh-hÜªng xã-h¶i:
ñÜ©ng lÓi giáo døc t¿-do và n‰p sÓng cá-nhân chûnghïa ª häi ngoåi Çã änh-hÜªng Ç‰n s¿ sinh-hoåt cûa
GñPT: V§i cách giáo døc tôn tr†ng š ki‰n cá nhân
cûa h†c ÇÜ©ng và gia Çình, Çoàn sinh ª häi ngoåi ít
chÎu tuân theo k›-luÆt m¶t cách dÍ dàng nhÜ Çoàn
sinh ª trong nÜ§c. Các em s§m trÜªng thành, có ÇiŠu
kiŒn hi‹u bi‰t sâu r¶ng, và có ki‰n thÙc cao, nên s¿
tôn kính huynh-trÜªng không còn tính n‹ nang, tôn
quš, ho¥c "thÀn tÜ®ng hóa" nhÜ ª ViŒt Nam.
Huynh-trÜªng cÃp l§n dÍ bÎ các huynh-trÜªng cÃp
nhÕ hÖn phän ÇÓi ngay, khi có s¿ bÃt ÇÒng. HuynhtrÜªng cÃp nhÕ khó tåo ÇÜ®c s¿ kính n‹ cûa Çoàn
sinh.

MuÓn ÇÜ®c nhÜ vÆy, ngÜ©i huynh-trÜªng phäi cûng
cÓ ÇiŠu kiŒn tu h†c cho cá nhân mình, không nh»ng
trong các lãnh v¿c chuyên môn, mà còn tåo d¿ng cho
mình m¶t bän lïnh v»ng vàng ª n¶i-tâm, nghïa là
ngÜ©i huynh-trÜªng phäi tinh-chuyên tu tÆp và th¿c
hành ÇiŠu tu tÆp Ãy trong Ç©i sÓng hàng ngày.
Ngoài ra, huynh trÜªng cÀn có ki‰n thÙc ph° thông
vŠ Ç©i sÓng ª nÜ§c ngÜ©i.
Huynh trÜªng cÀn t¿ bi‰t mình, bi‰t tâm lš Çoàn
sinh,và hoàn cänh xã-h¶i. Không câu nŒ vào tÆp quán
và ÇÜ©ng hÜ§ng cÛ Ç‹ cho r¢ng các em phäi ÇÓi xº
v§i mình ÇÜ®c nhÜ mình Çã ÇÓi xº v§i huynh trÜªng
cûa mình khi xÜa. ñây cÛng là ÇiŠu thº thách vŠ tâm
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lÜ®ng cûa mình. Huynh trÜªng cÀn bi‰t vŠ môi
trÜ©ng và Ç©i sÓng các em Ç‹ có th‹ hi‹u ÇÜ®c tåi sao
các em hành xº nhÜ vÆy, do Çó m§i có th‹ thÜÖng
yêu các em m¶t cách t¿ nhiên, chÃp nhÆn hoàn cänh
v§i tâm an nhiên chÙ không phäi nén lòng chÎu Ç¿ng.
VŠ phía các em, m¥c dù Üa chu¶ng lÓi sÓng t¿-do
nhÜng các em vÅn cÀn m¶t nÖi nÜÖng t¿a tinh thÀn.
Tính t¿ lÆp và t¿ do Çã thÃy ngay tØ ngành Oanh.
Các em Çã không theo lŒnh mà phäi giäi thích rõ
ràng. Ÿ ngành Thi‰u, thu¶c lÙa tu°i vÎ thành niên
(teenagers), các em thÜ©ng có tÜ-tÜªng chÓng ÇÓi và
nghï r¢ng không ai hi‹u mình (ngay cä ÇÓi v§i cha
mË, anh em). Các em còn có khuynh hÜ§ng thº thách
và làm các viŒc liŠu lïnh. Liên hŒ nam n» phóng
khoáng hÖn so v§i các em trong nÜ§c. Tuy nhiên,
n‰u huynh trÜªng hi‹u tâm lš cÛng nhÜ chia xÈ ÇÜ®c
ÇiŠu khó khæn cûa các em và an ûi ÇÜ®c các em thì
niŠm tin cûa các em ÇÓi v§i huynh trÜªng và tÆp th‹
GñPT së giúp các em rÃt nhiŠu trong th©I gian
trÜªng thành cûa các em. Khi Çã hi‹u lòng ngÜ©i
huynh-trÜªng, Çoàn sinh së m‰n phøc huynh-trÜªng,
và së tình nguyŒn Çi theo con ÇÜ©ng phøc vø màu
lam. Các em luôn cÀn m¶t nÖi Ç‹ nÜÖng t¿a, m¶t
ngÜ©I Ç‹ tâm s¿. Huynh trÜªng là gåch nÓi gi»a các
em và gia Çình, gi»a các em và h†c ÇÜ©ng, gi»a các
em và GñPT.

M¶t bu°i du ngoån xem hoa anh Çào nª tåi Washington
DC. Oanh vÛ GñPT Vån Hånh (N. Carolina)

3. PhÜÖng cách giáo døc:

Trong khi tìm hi‹u tâm lš và hÜ§ng dÅn các em b¢ng
tình thÜÖng, ngÜ©I huynh trÜªng không vì muÓn các
em nghe l©I mà phäi uy‹n chuy‹n theo chiŠu hÜ§ng
t¿-do quá mÙc cûa các em. Huynh trÜªng cÀn phäi
gi» v»ng k›-luÆt và tinh-thÀn ÇiŠu lŒ cûa Gia ñình
PhÆt Tº. Huynh-trÜªng cÀn nói chuyŒn, Çi sát vào
Ç©I sÓng cûa các em Ç‹ hi‹u thÆt s¿ các em muÓn gì,
các em thi‰u ÇiŠu gì, có khó khæn gì, rÒi dùng tình
thÜÖng Ç‹ giáo hóa, ho¥c giúp chuy‹n hóa tình trång,
hÖn là dùng k› luÆt ho¥c tranh cäi. S¿ hi‹u bi‰t së
gi» ÇÜ®c hòa khí và Çó là hÜ§ng Çi chính cûa Giañình, áp døng Løc Hòa. Huynh-trÜªng cÀn quanniŒm r¢ng ‘ ´t Çoàn sinh mà tu tÆp tinh-chuyên hÖn là
nhiŠu Çoàn sinh mà sinh hoåt lÕng lÈo ho¥c không
theo ÇiŠu luÆt cûa Çoàn. ‘
4. Sinh-hoåt Çoàn:
Dù Çã có ñ¶i/Chúng trÜªng và phó, chúng ta cÛng
nên cho các em Çoàn sinh luân phiên cÀm Çoàn Ç‹
các em có kinh nghiŒm hÜ§ng dÅn. Khi chính mình
cÀm còi, các em së hi‹u ÇÜ®c khó khæn cûa ngÜ©I
cÀm còi, do Çó, các em së thông cäm và hi‹u vai trò
cûa ngÜ©I ÇÀu Çàn hÖn, viŒc này ÇÜa Ç‰n m¶t phÓi
h®p dÍ dàng trong Çoàn.
SÓng ª häi ngoåi các em có niŠm t¿-tin, có khä næng,
và luôn muÓn Çem thi thÓ tài næng cûa riêng mình, vì
vÆy trong các bu°i tråi ho¥c các lÍ l§n, huynh-trÜªng
nên giao cho m‡I em m¶t trách nhiŒm thích h®p, tuy
nhiên, chÜÖng-trình cûa các em phäi có s¿ thông qua
cûa Ban Huynh TrÜªng Ç‹ tránh nh»ng l‡i lÀm do
thi‰u kinh nghiŒm ho¥c do s¿ Çánh giá không Çúng
mÙc cûa các em gây ra.
Sinh hoåt hàng tuÀn cÀn thay Ç°i. Các trò chÖi và bài
hát cÛ tåi ViŒt nam không còn thích h®p v§i s¿ næng
Ç¶ng và hi‹u bi‰t cûa các em. Nên khuy‰n khích các
em tìm trò chÖi thích h®p v§I các em và cho trò chÖi
m§i. Huynh trÜªng së hÜ§ng dÅn Ç‹ thay Ç°i trò chÖi
cho có mang š nghïa Çåo. Mong các nhåc sï GñPT
sáng tác thêm các bài hát có ti‰t tÃu thích h®p v§i âm
nhåc ª häi ngoåi Ç‹ các em thích thú hÖn. ña sÓ các
bài hát sinh hoåt hiŒn tåi các em ngành thi‰u cho là ‘

Chán nän và dành cho Oanh vÛ, không thích h®p v§i
các em’.
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5. ñŠ nghÎ phÜÖng pháp th¿c tÆp m§i:

g¥p chÜ§ng duyên trên ÇÜ©ng phøc vø, huynh trÜªng
cÛng së bi‰t cách tháo g«.

Nên có thêm sinh hoåt tïnh bên cånh các sinh hoåt
Ç¶ng hàng tuÀn, nhÜ gi© ngÒi yên (tÎnh-tâm) khoäng
10-15 phút. Nên giäng dåy song ng» (nhÜ Anh/ViŒt)
Ç‹ các em dÍ hi‹u và nh§ ÇÜ®c. Gi© ViŒt ng» së
chuyên chú vào ti‰ng ViŒt. Gi© PhÆt pháp, ngoài
nh»ng hÕi Çáp th¡c m¡c vŠ PhÆt pháp nên có hÕi Çáp
vŠ Ç©i sÓng hàng ngày. ñiŠu này rÃt quan tr†ng,
giúp các em giäi tÕa ÇÜ®c nh»ng n‡i kh° Çau và khó
khæn trong Ç©i sÓng các em, giúp anh chÎ em hi‹u
nhau hÖn và nh© Çó thÜÖng nhau hÖn. Tâm tÜ cûa
các em có liên h‹ Ç‰n Ç©i sÓng h†c ÇÜ©ng và gia
Çình các em rÃt nhiŠu. Vì Ç©i sÓng cá nhân chû nghïa
ª häi ngoåi khi‰n tâm lš các em sÓng tách r©i v§i gia
Çình. LuÆt pháp bäo v‹ trÈ em cÛng tåo nên nh»ng
hi‹u lÀm và xa cách gi»a cha mË và con cái. Khi tâm
s¿ ÇÜ®c v§i các em, huynh trÜªng có th‹ kÎp th©i
ngæn chÆn ÇÜ®c nh»ng viŒc Çáng ti‰c có th‹ xäy ra
trong gia Çình Çoàn sinh.

Hai GñPT Vån Hånh & Liên Hoa (North Carolinas) sinh
hoåt chung.

Trong GñPT, hàng tháng nên có m¶t bu°i trao Ç°i
tâm tÜ chung (theo Çoàn) Ç‹ cùng nói lên nh»ng ÇiŠu
không vØa lòng, nh¡c nhª nhau cách cÜ xº và tu tÆp,
chia xÈ các khó khæn, khen t¥ng nh»ng ÇiŠu tÓt ÇËp
cûa nhau. NhÜ vÆy së nhanh chóng hóa giäi ÇÜ®c
nh»ng hi‹u lÀm, khúc m¡c, và nâng Ç« nhau trên con
ÇÜ©ng phøc vø lš tÜªng màu lam. ñiŠu này tåo tình
thân trong GñPT, và giúp m†i ngÜ©i tránh ÇÜ®c s¿
hi‹u lÀm, có ÇÜ®c niŠm tin vào GñPT, dù sau này có

Ngoài ra, trong sinh hoåt hàng tuÀn, thÌnh thoäng nên

cho ngành Thi‰u và Thanh cùng d¿ bu°i lÍ v§i các
bác, Ç‹ các em h†c cung cách ÇÓi xº thÜa gªi cûa
ngÜ©i phÆt tº ÇÓi v§i quš ThÀy, quš Cô. H†c cách
Çi, ÇÙng, ngÒi, trong chánh ÇiŒn, và làm quen v§i
kinh kŒ. Thí dø nhÜ lÍ vía PhÆt A Di ñà, các em së
tøng kinh A Di ñà và bi‰t vŠ 49 nguyŒn cûa ñÙc
PhÆt A Di ñà, lÍ vía PhÆt Quan Âm các em së ÇÜ®c
tøng kinh Ph° Môn và Ç†c 12 l©i nguyŒn cûa ñÙc
Quan Th‰ Âm v.v. Nên gi§i thiŒu v§i các em nh»ng
cuÓn kinh Çã ÇÜ®c dÎch sang ti‰ng ViŒt thuÀn túy Ç‹
các em có th‹ hi‹u nghïa lš sâu xa cûa Kinh. Cho các
em h†c thi kŒ Ç‹ áp døng hàng ngày.
V§i các em ngành Oanh, k‹ chuyŒn tiŠn thân cûa
ñÙc PhÆt ho¥c truyŒn c° PhÆt giáo là cách nhanh
nhÃt và sâu ÇÆm nhÃt Ç‹ ÇÜa PhÆt pháp vào tâm hÒn
các em. Nên mua và cho các em mÜ®n sách vŠ loåi
này b¢ng ti‰ng nÜ§c ngÜ©i (Anh, Pháp ..) ho¥c song
ng», Ç‹ các em Ç†c dÍ dàng, thích thú, và hi‹u theo
s¿ hi‹u bi‰t cûa các em. ViŒc h†c ti‰ng ViŒt là ÇiŠu
cÀn thi‰t, nhÜng Ç‹ tåo s¿ thích thú tìm Ç†c và hi‹u,
thì nên ch†n ngôn ng» dÍ thÃm nhÆp cho các em.
Nên tÆp cho các em bÓ-thí (thí-dø Ç‹ dành tiŠn lÈ
trong lon cÙu tr® ...)
Anh chÎ em trong Çoàn, nhÃt là ngành Thanh và
Thi‰u, vài tuÀn m¶t lÀn nên luân phiên t°-chÙc æn
uÓng tåi nhà nhau, ho¥c Çi chÖi chung v§i tÜ-cách
m¶t nhóm bån, æn m¥c thÜ©ng phøc, không phäi theo
thÙ t¿ hàng ngÛ cûa Çoàn, Ç‹ cách cÜ xº ÇÜ®c t¿
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nhiên, dÍ chÎu, nh© Çó hi‹u nhau thêm, tình cäm së
ÇÆm Çà hÖn.
Ngoài ra, nên có nhiŠu bu°i sinh hoåt v§i các Gia
ñình bån Ç‹ các em có dÎp Çi xa, k‰t bån và h†c hÕi
thêm. ñiŠu này giúp các em hæng hái trong tinh thÀn
thi Çua.
6. Tu tÆp trong GñPT:
ñåo PhÆt, v§i cái nhìn m§i cûa th‰ gi§i hiŒn nay
Çang thiên vŠ thiŠn quán. Tuy nhiên, tÎnh Ç¶ vÅn
luôn là nŠn móng tin PhÆt. Do Çó, nên áp døng cä hai
pháp môn trong GñPT, cÛng cÀn nói thêm vŠ MÆt
giáo cho ngành Thanh Ç‹ nuôi dÜ«ng bŠ sâu tâm linh
cho các em.

cho các em. Huynh trÜªng cÀn tåo thêm næng lÜ®ng
tâm linh cho chính mình thì m§i có næng lÜ®ng Ç‹
hÜ§ng dÅn các em. N‰u chÌ phøc vø không thôi, thì
Huynh TrÜªng và ngành Thanh së héo úa dÀn và Gñ
së không månh ÇÜ®c. M‡i cá nhân trong GñPT ÇŠu
cÀn ÇÜ®c l®i låc vŠ tinh thÀn. Huynh trÜªng không
chÌ phäi ‘ hy sinh vì Çàn em tÜÖng lai ‘.
Nhóm tu h†c nên m©i thêm bån bè thân quy‰n và Çåo
h»u trong chùa gia nhÆp, Ç‹ gi§i-thiŒu và chia xÈ
tinh-túy cûa Çåo PhÆt Ç‰n v§i m†i ngÜ©i. Nhóm tu
h†c là m¶t phÜÖng-tiŒn giúp m†i ngÜ©i có cÖ-h¶i
th¿c tÆp vŠ thiŠn quán và hi‹u sâu thêm vŠ giáo lš
cûa ñÙc PhÆt Ç‹ cùng nhau v»ng ti‰n trên ÇÜ§ng
phøc vø màu lam, và trong cu¶c sÓng cá nhân.

Ban Huynh trÜªng và ngành Thanh m‡i GñPT nên
lÆp m¶t nhóm tu h†c Ç‹ g¥p nhau m¶t bu°i tÓi trong
tuÀn.
Cùng nhau ngÒi tïnh tâm 30 phút, sau Çó nói chuyŒn
vŠ kinh nghiŒm áp døng PhÆt pháp trong Ç©i sÓng
hàng ngày và trong Ç©i huynh trÜªng. Tâm DiŒu nghï
Çây là ÇiŠu then chÓt Ç‹ chúng ta thÃy gÀn v§i Çåo
PhÆt và thÃy rõ l®i ích cûa Çåo PhÆt trong Ç©i sÓng
cûa chính mình. Phäi có bån h»u trong viŒc tu h†c Ç‹
nâng Çª, khuy‰n khích, sách tÃn lÅn nhau, nhÜ câu
‘ˆn cÖm có canh, tu hành có bån’ .
M©i phø huynh tham gia tråi & trò chÖi
v§i các em

7. Væn-hóa ViŒt:

Nhóm tu h†c tåi nhà, ngoài gi© sinh hoåt GñPT
Thanh và Thi‰u Gñ Vån Hånh (NC)

ñây là lúc Ç‹ huynh trÜªng có gi© buông thÜ tâm trí,
làm m§i låi con ngÜ©i mình, Ç‹ ti‰n tu và chæm sóc
cho chính mình thay vì m‡i Chû NhÆt Çã lo chæm sóc

Trong l§p ti‰ng ViŒt, nên k‹ chuyŒn lÎch sº nÜ§c
nhà, các gÜÖng hy-sinh cûa Vua Quang Trung, Hai
Bà TrÜng, NguyÍn Thái H†c v.v Ç‹ các em thÃu hi‹u
và hãnh diŒn vŠ ÇÃt nÜ§c mình, nh© Çó m§i phát sinh
lòng yêu nÜ§c. Hãy giäng vŠ gÜÖng sáng cûa các
vua Ç©i TrÀn, Çã áp døng PhÆt pháp vào cách an dân
trÎ nÜ§c nhÜ th‰ nào. TØ næm 1975 Ç‰n nay, ª ViŒt
Nam các em không ÇÜ®c h†c chính sº, mà chÌ h†c
nhÒi s† theo š cûa nhà nÜ§c, nên các em Çi h†c sau
næm 1975 không ÇÜ®c hi‹u vŠ tinh thÀn yêu nÜ§c và
bÃt khuÃt cûa dân-t¶c ViŒt, không hi‹u ÇÜ®c änh
hÜªng tÓt ÇËp cûa PhÆt giáo ÇÓi v§i dân-t¶c, nhÜ
phong-thái cûa các vua Ç©i TrÀn.
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Ti‰ng Nhåc
Tr©i Mùa Xuân
Ai níu ÇÜ®c cánh th©i gian mùa Ãy
Có là Çây mà Không cÛng là Çây
Hõi lòng mình sao låi tr¡ng nhÜ mây
M¶t cõi lå mÃy dòng thÖ u tÎch
DÜ©ng nhÜ trong Çáy suÓi nguÒn tÎch tÎnh
M¶t nguÒn thÖ tÜÖi mát m¶t dòng træng
Ai tìm khôi nguyên, vïnh cºu, thÜ©ng h¢ng
Tôi tìm tôi, suÓi mây hÒng êm ä

Ti‰ng chuông vang . . mênh mang hòa ti‰ng kŒ
ñ©i an bình, Xuân diÍm tuyŒt nhân gian
VÜ©n sau chùa r¿c r« cánh mai vàng
ThÖ vào h¶i, mây tr©i xanh gió mát
Trong ti‰ng gió nghe chØng nhÜ ti‰ng nhåc
Ti‰ng Nhåc Tr©i rung . . Ba Cõi Bình An
Låy Th‰ Tôn huyŠn diŒu Ánh ñåo Vàng
ñ¶ muôn loài qua khÕi nhà lºa ÇÕ.
Ngài là ánh trÜ®ng quang ng©i ng©I tÕ
Khai mª ÇÜ©ng chân lš lÛ chúng con
Tâm thi‰t thành con kính Tå Th‰ Tôn
HÜÖng Xuân nhË, mây xanh chiŠu viÍn xÙ
Gió trÀm hÜÖong lâng lâng hÒn cô l»
Nghe mùa Xuân PhÜ§c HuŒ ÇËp nhân gian
N¡ng BÒ ñŠ bát ngát .. . n¡ng träi vàng .
Oregon
Mùa Xuân Quš Mùi 2003.

TuŒ Nga

Bên b© tÎnh tôi cùng ThÖ nhàn nhã
Träi tâm tình tôi vë Çóa hoa mÖ
MÖ cu¶c Ç©i ThiŒn MÏ ÇËp nhÜ thÖ
MÖ nhân loåi thÜÖng yêu Çày cu¶c sÓng
ñåo TØ Bi, ñåo vào ñ©i hi‹n l¶ng
Trong n¡ng chiŠu tÎch mÎch, n¡ng hoàng hôn
Ti‰ng chuông vang, vang thanh thoát cõi hÒn
TÜªng C¿c Låc gi»a Ta Bà nhân th‰.

Nên k‹, ho¥c hÜ§ng dÅn các em tìm trên internet
ho¥c sách vª, CD . . nh»ng nét ÇËp cûa phong tøc
ViŒt Nam, hÜ§ng dÅn nh»ng hû tøc nào cÀn phäi bÕ
và nh»ng tÆp quán tÓt ÇËp nên lÜu gi» Ç‹ giúp các em
có niŠm t¿ hào là dân-t¶c ViŒt Nam. Nên khuy‰n
khích các em vŠ thæm ViŒt Nam, Çây là cách h†c
ti‰ng ViŒt nhanh chóng nhÃt và có ÇÜ®c liên hŒ tình
cäm v§i thân quy‰n. Các em ÇÜ®c nhìn tÆn nÖi Ç‹
bi‰t nh»ng thi‰u thÓn kh° Çau cûa dân t¶c, cÛng nhÜ

thÃy nh»ng nét ÇËp cûa ÇÃt nÜ§c. Sau này khi có t¿
do dân chû, các em së vŠ chÃn hÜng, xây d¿ng, và
làm ÇËp quê hÜÖng.
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QuÏ TØ Bi
----- Tâm DiŒu DÜÖng ThÎ MÏ -----

N

hân dÎp tham d¿ ñåi H¶i Ái H»u Vïnh

Nghiêm bÓn ngày tåi chùa Pháp Quang Dallas næm
2000, Tâm DiŒu có phÜ§c duyên ÇÜ®c g¥p SÜ Ông
Trí HiŠn. Cäm giác ÇÀu tiên cûa Tâm DiŒu là ThÀy
mang nhiŠu Ç¥c tính cûa m¶t sÜ cø chùa làng: chân
thÆt, hiŠn hòa, siêng næng, ân cÀn, và rÃt gÀn gÛi v§i
phÆt tº. Trong mÃy ngày Çåi h¶i, cä Çoàn AHVN æn
ngû h†p hành trong khuôn viên Pháp Quang, dÜ§i s¿
chæm sóc cûa ThÀy, và chÎ Häi Vân, Tâm DiŒu cäm
thÃy kính phøc, thÜÖng m‰n, và tÜªng nhÜ mình Çã
g¥p ThÀy tØ bao næm trÜ§c. Nhìn tÃm thân gÀy gu¶c,
nhÕ bé cûa ThÀy dày dãi n¡ng trÜa Texas làm viŒc
chùa không ngÜng nghÌ, æn uÓng sÖ sài, mà lúc nào

DiŒu Ü§c sao mình là phái nam ! ñêm væn nghŒ tåi
chùa trÜ§c ngày chia tay, phäi chÙng ki‰n hình änh
ThÀy r©i hàng gh‰ quan khách Ç‹ Ç‰n ngÒi søp trên
sàn cÀu thang nÖi cánh gà sân khÃu, Ç‹ c° võ và an ûi
các em Oanh VÛ, m§i thÃy tình thÜÖng cûa ThÀy ÇÓi
v§i GñPT sâu ÇÆm nhÜ th‰ nào. ThÀy chæm sóc hoa
sen tr¡ng tØ lúc còn là nø.

GñPT thæm cô nhi chùa DiŒu Pháp

Cô nhi chùa DiŒu Pháp - Long Thành

cÛng chæm chút cho anh chÎ em AHVN tØ mi‰ng æn
thÙc uÓng ... thÆt nhÜ m¶t sÜ cø chùa Làng. ThÀy
gÀn gÛi v§i các anh rÃt thân tình, khi‰n có lúc Tâm

Vào khoäng ÇÀu næm 2003, ThÀy chia xÈ v§i Bän
Tin vŠ viŒc mà ThÀy Çã bàn qua v§i anh Ngô Månh
Thu vŠ nguyŒn Ü§c cûa ThÀy Ç‹ gieo håt tØ bi trong
lòng các em Oanh VÛ GñPT ª cä trong và ngoài
nÜ§c. Theo chÜÖng trình, các em Oanh VÛ, và con
em thành viên thân h»u Ái H»u Vïnh Nghiêm häi
ngoåi së Ç‹ Óng m‡i tháng næm ÇÒng Ç‹ gªI vŠ giúp
các em Oanh VÛ trong nÜ§c có phÜÖng tiŒn Çi thæm
vi‰ng các trÈ mÒ côi tåi ViŒt nam. ThÀy g†I chÜÖng
trình này là ‘Oanh VÛ Giúp Oanh VÛ’. Sau này anh
Thu Çæng danh sách các thành viên Çóng góp cho
viŒc này ng¡n g†n là QuÏ TØ Bi.
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M¶t cô bé gái cô
nhi

Bän Tin sÓ 98 ra ngày 15/01/03 Çã Çæng thông cáo
ÇÀu tiên vŠ ÇŠ nghÎ cûa ThÀy. Bän Tin k‰ ti‰p sÓ 99
Çã có danh sách các anh chÎ em Çóng góp cho quÏ TØ
Bi. TØ Çó Ç‰n nay, QuÏ Çã gªI vŠ ViŒt nam nhiŠu
lÀn giúp Oanh VÛ GñPT Çi thæm vi‰ng cô nhi nhiŠu
nÖi nhÜ chùa DiŒu Pháp v§I 140 em cô nhi, chùa
CÄm Phong huyŒn Gò Dàu Tây Ninh có 45 em cô
nhi và 75 cø già neo ÇÖn, chùa Linh Quang bên QuÆn
4 nuôi và dåy khoäng 100 em khuy‰t tÆt v.v Trong
các Bän Tin có Çæng tin vŠ các hoåt Ç¶ng cûa
chÜÖng trình cùng thÜ cám Ön ThÀy, Oanh VÛ Pháp
Quang, và AHVN (BT 107).

Cùng æn

Næm 2004 Tâm DiŒu cÛng vŠ thæm cô nhi viŒn DiŒu
Pháp. Chùa rÃt xa thành phÓ, con ÇÜ©ng vào chùa
dài mÃy d¥m Anh, ÇÜ©ng ÇÃt gÒ ghŠ, bøi ÇÕ tung
tr©i.
Khi mÜa thì lÀy l¶I không chåy xe ÇÜ®c.
Trong chùa quš SÜ Cô và các cô thiŒn nguyŒn chæm
sóc các em mÒ côi rÃt chu Çáo, SÜ cô trø trì còn nuôi
cä ngÜ©I mË bÎ mÃt trí vì bÎ cÜ«ng hi‰p, cô này Çang
mang thai Çi ngoài ru¶ng, ÇÜ†c các sÜ cô Çem vŠ
nuôi, nay con Çã 4 tu°I mà MË vÅn chÜa nhÆn bi‰t
con mình. Chùa có nuôi vài em l§n, tÆt nguyŠn phäi
ngÒi xe læn, không ai thØa nhÆn . Tuy chùa Çã ÇÜ®c
sºa sang, có sàn gåch mát cho các em n¢m nhÜng

vÅn còn thi‰u thÓn rÃt nhiŠu, m¶t vài cæn vÅn còn
mái tôn rÃt nóng bÙc oi ä. SÜ Cô cho hay g¥p mùa
khô tuy nóng, nhÜng còn có nhiŠu thí chû Ç‰n Çû gåo
và thÙc æn cho các em, mùa mÜa thì v¡ng l¡m, t¶I
nghiŒp các em. ñ¥c biŒt là các em g¥p sÜ cô trø trì
là bu vào Çòi b‰, n¡m áo sÜ cô, các em không cho
ngÜ©i khách b‰, mà chÌ Çòi sÜ cô, Çû bi‰t tình thÜÖng
cûa sÜ cô v§I ác em thÃm nhÜ th‰ nào.
ChÜÖng trình Oanh VÛ Giúp Oanh VÛ là m¶t duyên
lành cho Oanh VÛ häi ngoåi gíup Oanh VÛ trong
nÜ§c Çi thæm vi‰ng và xoa dÎu phÀn nào nh»ng kh°
Çau thi‰u thÓn cûa các em cô nhi tåi ViŒt Nam.
Theo Çó, Oanh VÛ häi ngoåi có dÎp hi‹u thêm vŠ tình
trång cûa các em thi‰u may m¡n hÖn mình, các em
së phát tri‹n tâm tØ bi, b§t æn quà bÕ tiŠn vào Óng
m‡I ngày 15 xu, gªI vŠ. Oanh VÛ bên nhà có cÖ h¶I
Çi Ç‰n tÆn nÖi, giúp tÆn ch‡, Çem phÄm vÆt Ç‰n tÆn
tay các em cô nhi. ChÌ b¡t ÇÀu tØ con sÓ nhÕ nh¥t
này, các em có th‹ phát tri‹n tâm tØ bi‰t làm viŒc có
š nghïa, và bi‰t Ön khi thÃy mình ÇÜ®c hÜªng nh»ng
ÇiŠu an lành dÜ§I bóng mát cûa cha mË. Khi l§n lên
các em së quen v§I tâm bÓ thí. ñây cÛng là m¶t
cách áp døng PhÆt Pháp vào Ç©I sÓng hàng ngày có š
nghïa, và rÃt dÍ làm cho các em Oanh VÛ.
V§i tình cäm Ç¥c biŒt thÜÖng m‰n, SÜ Ông giao cho
Ái H»u Vïnh Nghiêm nhiŒm vø liên låc và thông tin
trong công tác này. AHVN mong s¿ ti‰p tay cûa các
anh chÎ thành viên và cäm tình viên AHVN, nhÃt là
Oanh VÛ các GñPT häi ngoåi, Ç‹ m¶t viŒc làm mà
giúp ÇÜ®c Oanh VÛ hai nÖi trong và ngoài nÜ§c nuôi
dÜ«ng và phát tri‹n lòng tØ bi, tâm hòa ái, và giúp
ÇÜ®c các em cô nhi có Ç©i sÓng ÇÜ®c tÜÖng ÇÓi no Çû
hÖn.
Mong r¢ng AHVN chúng ta së có thêm các chÜÖng
trình thiŒn nguyŒn khác Ç‹ gieo r¡c tình thÜÖng Ç‰n
muôn nÖi. Chúng ta chính là m¶t phÀn cûa BÒ Tát
ngàn tay ngàn m¡t.

Nam Mô ñåi TØ ñåi Bi Cùu Kh° Cùu Nån Quán
Th‰ Âm BÒ Tát.
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Tâm DiŒu DÜÖng ThÎ MÏ

Mẹ
Quan Âm

----- Phan QuÓc SÖn -----

T

rong khi các nhà nghiên cÙu tìm hi‹u có phäi

Quan Âm BÒ Tát hiŒn thân thành mË b¡t nguÒn tØ
hình änh mË nÖi bà Tây VÜÖng MÅu, ho¥c änh hÜªng
ngÜ®c låi, thì m¶t câu hÕi khÄn cÃp hÖn: Vì sao vào
th©i trung Çåi quân chû Á ñông, Ç¥c biŒt là ª Trung
QuÓc, Quan Âm hoá thân thành lão mÅu, ÇÜ®c sùng
bái nhÜ m¶t vÎ thÀn thÜ®ng Ç£ng? ñây là bi‹u tÜ®ng
mang hình änh mÅu hŒ ÇÀy uy quyŠn, thông tuŒ và
mÀu nhiŒm, tØ bi, Ç¶ lÜ®ng, nhÜng triŒt Ç‹ không u‰
nhÖ tính døc.
Khác v§i hình änh Quán Th‰ Âm BÒ Tát, rÃt hi‰m
thÃy có tôn tÜ®ng Quan Âm Lão MÅu trong nghŒ
thuÆt tåo hình PhÆt giáo. ChÌ có m¶t tÜ®ng Quan Âm
qua dång bà lão tìm thÃy trong các tôn tÜ®ng PhÆt
giáo tåi miŠn B¡c nÜ§c ñåi Lš nay thu¶c Vân Nam
do m¶t nghŒ nhân Nam Chi‰u sáng tåo vào th‰ k›
thÙ 9. VÈ siêu thoát và trÀm buÒn. Hình tÜ®ng m¥t bà
này có lë liên hŒ v§i truyŠn thuy‰t Quan Âm cûa dân
t¶c Båch, theo cuÓn Båch QuÓc Nhân Do, m¶t sº
liŒu soån vào th‰ k› Mu©i bÄy nhÜng chép vào
truyŠn thuy‰t c° trÜ§c Çó và tØ truyŠn khÄu dân gian,
Quan Âm là BÒ Tát bäo h¶ dân t¶c Båch, và Çã hiŒn
ra cä mÜ©i tám lÀn Ç‹ cÙu Ç¶ dân, Ç¶ nÜ§c. Theo m¶t

truyŠn thuy‰t, Quan Âm có lúc hiŒn thành m¶t bà lão
(Yu 1991:38). ñây là lÀn linh hiŒn thÙ mÜ©i sáu cuÓi
Ç©i HÆu Hán, m¶t nÜ§c nhÕ cuÓi Ç©i Nam B¡c triŠu
(947-950). Quân TÀu xâm læng ñåi Lš, khi quân
binh ti‰n Ç‰n chùa Cäm ng dÜ§i chân núi Thiên
Tång phía B¡c nÜ§c ñåi Lš, h† thÃy m¶t bà lão Çang
khiêng trên lÜng m¶t täng Çá, bu¶c b¢ng dây bŒn sau
lÜng. Lính lÃy làm lå, hÕi sao bà Çã già mà còn mang
ÇÜ®c täng Çá n¥ng nhÜ th‰. Bà Çáp vì tu°i Çã già nên
bà chÌ mang n°i m¶t täng Çá nhÕ c« này, không sao
tranh n°i v§i b†n thanh niên nÜ§c bà, chúng còn
mang nh»ng täng Çá l§n hÖn nhiŠu. Nghe th‰, Çám
lính lÃy làm kinh hãi và bèn v¶i lui binh (25b-26a).
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sBà lão Ãy dï nhiên là hóa thân cûa Quan Âm. Täng
Çá Ãy tÜÖng truyŠn làm thành cái nŠn cho ñåi Thåch
Am, hiŒn còn di tích dÜ§i chân núi chùa Cäm ng
ngày nay. TrÜ§c chùa hiŒn nay còn tÃm bia ghi låi
thÀn tích này, và trong chùa th© m¶t tÜ®ng Quan Âm
Lão MÅu. Dù thÀn tích này ph° bi‰n trong dân gian
m¶t th‰ k› sau niên Çåi sáng tåo cûa bÙc tÜ®ng Quan
Âm dång lão bà ª B¡c nÜ§c ñåi Lš Çã nói. NhÜng cä
hai có lë b¡t nguÒn tØ cùng m¶t tín ngÜ«ng. Cä hai
cùng diÍn tä truyŠn tích Quan Âm hiŒn thành bà lão
xuÓng cÙu dân Ç¶ nÜ§c. TruyŠn tích Ãy ÇÜ®c truyŠn
khÄu trong dân gian Çã tØ lâu trÜ§c khi tÜ®ng ÇÜ®c
tåo và ghi chép thành væn.
Bi‹u tÜ®ng mË Quan Âm và Tây VÜÖng Thánh MÅu,
ta có th‹ tìm thÃy xuÃt phát các nguÒn gÓc nào? Kinh
Çi‹n PhÆt giáo không cung Ùng cho ta nh»ng ki‹u
mÅu hình tÜ§ng cûa bà, cùng hình ngÜ©i n» cûa Qua
Âm nói chung. Tu°i già tÜ®ng trÜng cho vô thÜ©ng
và kh° não, là m¶t trong bÓn kh° Ç‰ mà chàng CÒ
ñàm Çã g¥p trên ÇÜ©ng phÓ, khi‰n chàng dÙt bÕ cänh
Ç©i sung sÜ§ng cûa m¶t hòang tº. Væn h†c PhÆt giáo
ƒn ñ¶ thÜ©ng tä ngÜ©i phø n» già thì y‰u §t và cô
ÇÖn. Nh»ng thi kŒ do Ni sÜ già sáng tác tä cu¶c sÓng
tu chÙng trong cuÓn Therigatha m¶t tuy‹n tÆp bÄy
mÜÖi bài thÖ cûa các ni sÜ ª th‰ k› thÙ Sáu. Dù tâm
trång cûa sÜ bà chÙng Çåo cÛng nhìn tu°i già v§i n‡i
sÀu mu¶n cô ÇÖn.
TÆp quán c° truyŠn ñông Á, m¥t khác có nguÒn gÓc
rÃt phong phú vŠ tín ngÜ«ng mË, thánh mÅu. Lão tº
so sánh ñåo, nguÒn gÓc tåo vÆt trong vÛ trø là ‘’MË’’
(MÅu) trong ba chÜÖng cûa ñåo ñÙc Kinh (1, 25,53).
La Tïnh (1443-1527) còn ÇÜ®c xÜng là La T°, giáo
chû ‘’Vô Vi ñåo’’, thÜ©ng trích sách này trong các
bài kinh væn cûa mình. Phái n» và mË ch£ng nh»ng
ÇÜ®c ca tøng trong tri‰t h†c nhÜng còn ÇÜ®c tôn sùng
nhÜ n» thÀn trong huyŠn h†c. Khi Lão tº ÇÜ®c phong
thÀn (Lão thÀn) trong Ç©i Hán, mË cûa ông cÛng
ÇÜ®c thành thÀn. Th¿c ra, bän phong thÀn chính thÙc
ÇÀu tiên chép vŠ Lão ThÀn ÇÜ®c Ç¥t theo tên mË, Çó
là ‘’ Thánh MÅu Bia’’ lÆp nên næm 153 stl. ñåo sÜ
ñ‡ Quang ñinh (850-933) cûa Lão Giáo, chép tích
Lão ThÀn h†c Çåo tØ nÖi mË, bà mang tôn hiŒu
Thánh MÅu Duyên ThÀn, trong cuÓn Chúng Thành
Kš Hi‹n Løc cûa ông sáng tác. Sau khi dåy Çåo
xong, bà thæng thiên và ÇÜ®c phong hiŒu Tiên Thiên

Thái HÆu. Tác giä Livia Kohn nhÆn xét r¢ng: ‘’Ý
nghiã này d¿a theo mô hình các n» thÀn dåy thuÆt tu
luyŒn cho gi§i trí giä, thánh vÜÖng, chÜ tiên. TruyŠn
thÓng Ãy bi‹u dÜÖng trong thÀn tích Hoàng ñ‰ h†c
thuÆt phòng the nÖi XÙ N» và HuyŠn N»’’.
(1998:242)
Tây VÜÖng Thánh MÅu ÇÜ®c tôn th© bªi thi‹u sÓ
quyŠn chÙc và Çåi chúng tØ th©i ÇÀu công nguyên.
Ngài là thánh n» có quyŠn linh tÓi cao cho Ç‰n khi có
s¿ xuÃt hiŒn cûa bà Quan Âm. Ngài là Thánh n» bÃt
tº và thÀy dåy thuÆt trÜ©ng sinh. Theo tØ Çi‹n Hán c°
Nhï Nhä, tØ ‘’VÜÖng MÅu’’ có nghïa là bà n¶i, mË
cûa ngÜ©i cha Çã qua Ç©i, m¶t tÜ§c vÎ ban cho dòng
mË cûa phía h† cha theo phong tøc th© cúng t° tiên.
T¿ truyŒn bà không cho bi‰t sÓ tu°i bà, tä vŠ ngoåi
diŒn, h† chép bà t¿a nhÜ ngÜ©i Çàn bà có chÒng, lÙa
tu°i ba mÜÖi. NhÜng bªi bà ÇÜ®c tôn là mË cûa m†i
ngÜ©i nên có khi ÇÜ®c tä nhÜ bà lão tóc båc. Theo tác
giä Susan Cahill, bà là m¶t nhân vÆt ÇÜ®c Üa chu¶ng
ngâm vÎnh trong thi ca ñÜ©ng: ‘’NhiŠu nhà thÖ
ñÜ©ng thÜ©ng g†i bà b¢ng danh xÜng thân mÆt A ma
(bà, Má). TØ thân mÆt quen thhu¶c này Ç¥c biŒt xuÃt
hiŒn trong n¶i dung thánh n» ÇÜ®c diÍn tä qua hình
änh mË ho¥c bÆc Çåo sÜ truyŠn pháp (1993:69). Các
nhà thÖ ñÜ©ng g†i tên cung ÇiŒn linh trú cûa bà trên
ÇÌnh núi Côn Lôn là ñiŒn MÅu A Ma’’(205)
N» Thánh là vÎ thánh bäo h¶ cho gi§i thi‰u n» sÓng
ÇÖn chi‰c, và cÛng là cûa tu°i phø n» trung niên ho¥c
goá phø. ‘’Có m¶t tÆp tøc c° truyŠn tä VÜÖng MÅu
b¢ng hình änh cø bà tóc båc. Các cø thÜ©ng goá bøa.
Dù t¿ ch†n l¿a hay do hoàn cänh, h† thÜ©ng sÓng cô
ÇÖn không ngÜ©i nÜÖng t¿a, bÎ dåt ra ngoài lŠ truyŠn
thÓng gia t¶c con cháu mà trong Ãy Çåi Ça sÓ ngÜ©i
phø n» Á ñông tìm thÃy š nghïa thân phÆn mình.
N‰u h† không sinh con, ngÜ©i phø n» ÇÙng tu°i
thÜ©ng bÎ båc Çãi bªi truyŠn thÓng xã h¶i Trung Hoa,
vÓn xem gi§i phø n» ÇÙng tu°i qua hình dáng mË.
VÜÖng MÅu là n» thánh vô cùng già c‡i, nhÜng ÇÀy
uy nghi và quyŠn næng, không con nhÜng là mË cûa
tÃt cä, bÆc mÅu nghi thiên hå. VÜÖng MÅu Çã tåo s¿
tôn kính cho vai trò gi§i phø n» ÇÙng tu°i’’. (Susan
Cahill:259). Uy th‰ VÜÖng MÅu dÜ©ng nhÜ b¡t ÇÀu
phai m© bªi s¿ xuÃt hiŒn cûa Quan Âm và các thánh
n» khác sau Ç©i nhà ñÜ©ng. Ngài còn có khi ÇÜ®c
tôn xÜng b¢ng danh hiŒu thân mÆt là ‘’VuÖng MÅu
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NÜÖng NÜÖng’’(VÜÖng MÅu Bà Bà) trong các th©i
Çåi vŠ sau. XuÃt hiŒn qua nhiŠu danh hiŒu khác nhau,
nhÜng Ngài vÅn còn ÇÜ®c liên tøc th© phÜ®ng trong
dân gian mãi Ç‰n ngày nay. CÀn nên nh§ r¢ng tØ th©i
nhà Nguyên Ç‰n th©i nhà Minh, các n» thánh ª Çiå vÎ
thÃp hÖn VÜÖng MÅu Çã Çóng vai trò quan tr†ng
trong các ti‹u thuy‰t dân gian nhÜThûy HÒ TruyŒn
cûa Thåch Nåi An(c. 1290-1365) và Phong ThÀn Di
Tích cûa L» Hy Tïnh (1520-1601). Nh»ng sáng tác
væn h†c dân gian nhÜ th‰ rõ ràng lÃy cäm hÙng các
n» thánh tØ các truyŠn tích phong phú cûa tín ngÜ«ng
bình dân.ñ‰n th‰ k› thÙ Mu©i Sáu, m¶t n» thánh oai
linh khác th‹ hiŒn, ‘’Tiên MÅu’’ trong kinh bän cûa
Båch Liên Giáo. Các n» linh thánh mÀu nhiŒm trong
n¶i dung væn h†c dân gian có lë cÛng góp phÀn änh
hÜªng vào s¿ ra Ç©i hình änh PhÆt MÅu Quan Âm, vì
tín ÇÒ cûa giáo phái Ãy rÃt sùng tín các chuyŒn nhÜ
th‰. ‘’NgÜ©i dân miŠn B¡c Trung Hoa ÇŠu tin vào
truyŒn Phong ThÀn Di Tích , còn dân miŠn Nam thì
tin vào Thûy h° TruyŒn’’ (Overmyer 1976:140). ChÜ
thánh n» này ÇÜ®c hi‹u nhÜ hang phø n» Çã dÙt kÿ
kinh nguyŒt. H† dï nhiên Çã trong såch h‰t nhÖ u‰
ÇÜ©ng sinh nª và vÃn ÇŠ nhøc døc.H† Çåi bi‹u cho
bÆc mÅu nghi, trong såch và chÃt phác. H† vÅn gìn
gi» ÇÜ®c tr†n vËn n» tính, nhÜng g¶t såch ÇÜ®c ÇÎnh
ki‰n tiêu c¿c vÓn gán ghép v§i thân phÆn cûa ngÜ©i
phø n». M¶t nguÒn änh hÜªng khác tåo thành Lão
MÅu Quan Âm có th‹ xuÃt phát tØ nh»ng chuyŒn thÆt
hay huyŠn thoåi vŠ các sÜ bà PhÆt giáo. Bªi vì phø
n» hi‰m khi vi‰t vŠ t¿ truyŒn Ç©i mình, nên Ç¶c giä
chúng ta phäi ÇÓi ÇÀu v§i nguÒn gÓc mù m©. Ch£ng
hån, ngày nay chÌ còn truyŠn duy nhÃt m¶t tÆp ti‹u
sº vŠ các sÜ n» lØng danh Çåo hånh nhan ÇŠ Tì KhÜu
Ni TruyŒn gÒm bÓn quy‹n, do Bäo XÜ§ng (còn g†i
là Tæng XÜ§ng, ÇŒ tº ngài Tæng H¿u) soån næm 516,
chép sÖ lÜ®c vŠ Ç©i sÓng tu trì cûa 65 ni sÜ sÓng tØ
th‰ k› thÙ tÜ Ç‰n th‰ k› thÙ sáu.ña sÓ h† thu¶c hàng
quí phái xuÃt gia, nên h† khá hòa ÇÒng cùng gi§i
thÜ®ng lÜu và triŠu Çình. HÀu h‰t h† là ngÜ©i h†c
thÙc, vì chÌ có mÜ©i hai trong sÓ sáu mÜÖi læm ngÜ©i
là mù ch». H† n°i ti‰ng vŠ gi§i hånh (Vinaya),
trÜ©ng trai, tham thiŠn, và Ça sÓ th© Quan Âm. M§i
Çây , nhà khäo c° Ding Hwa E.Hsie truy tÀm trong
b¶ Çåi tÆp thành ti‹u sº các ThiŠn sÜ là cuÓn
‘’TruyŠn ñæng Løc’’ vi‰t vào Ç©i TÓng, và ÇÜa Ç‰n
các khám phá lš thú. TrÜ§c h‰t, tác giä phát giác
r¢ng ‘’Væn h†c ThiŠn Ç©i TÓng nhiŠu ch‡ chép vŠ

các bà lão hành trång dÎ thÜ©ng mà gÓc gác låi khá
tÀm thÜ©ng. Không giÓng nhÜ hình änh các bà lão
chép trong kinh Çi‹n c° ƒn ñ¶, các bà lão này ch£ng
nh»ng là nh»ng bÆc Çã chÙng ng¶ tâm linh, mà sÙc
månh bän thân, cÛng phi phàm. Låi n»a h† ª vai trò
Çåi sÜ dåy Pháp, chÙ không phäi thu¶c hàng tín ÇÒ
cÀu xin Ön phÜ§c th‰ gian. Khi m¥t giáp m¥t v§i các
ThiŠn sÜ, các lão bà này luôn luôn chi‰m th‰ thÜ®ng
phong khi ÇÓi Çáp vŠ Çåo pháp’’.(Hsie 1999:167168).H† chÌ ÇÜ®c g†i ÇÖn giän là ‘’bà lão’’ (bà bà,
lão bà, lão thái bà), chÙng tÕ giai cÃp bình thÜ©ng
trong xã h¶i. H† không ÇÜ®c bi‰t Ç‰n tính danh quê
quán. NhÜng cÛng giÓng nhÜ bà Thánh MÅu hiŒn ra
v§i tín ÇÒ và dÅn h† quay vŠ chính Çåo trong các tôn
giáo dân gian. Nh»ng phø n» gÓc gác bí Än này Çóng
vai trò chính trong kinh nghiŒm chÙng Ç¡c cûa các
ThiŠn sÜ, h† thÜ©ng xuÃt hiŒn Çúng lúc Ç‹ gºi Ç‰n
m¶t thông ÇiŒp, và phøc vø nhÜ là chÃt xúc tác cho
s¿ chÙng ng¶ cûa các ThiŠn sÜ. Có th‹ các phø n»
này chÌ là sän phÄm cûa tÜªng tÜ®ng, chÙ không phäi
là nhân vÆt th¿c. Và h† ÇÜ®c dùng làm bi‹u tÜ®ng
cho thuÆt ng» ThiŠn vŠ Vô Phân BiŒt và BÃt NhÎ, chÙ
h† không phän änh th¿c t‰ xã h¶i. Bªi vì s¿ phân biŒt
bÃt bình Ç£ng vŠ m¥t nam n» hay giai cÃp, cÛng nhÜ
nh»ng ÇÎa håt khác, là chÜ§ng ngåi do con ngÜ©i
d¿ng lên vì vô minh. Væn t¿ cûa thiŠn Ç¥t ra Ç‹ phá
chÃp cái chÜ§ng ngåi Ãy là thÙ siêu væn t¿, qúa qu¡t
dÎ thÜ©ng. Th‰ nên nh»ng ni sÜ chÙng Ç¡c ÇÜ®c g†i
là ‘’ñåi TrÜ®ng Phu’’. Còn các nam thiŠn sÜ tØ bi thì
ÇÜ®c g†i là ‘’Lão Bà’’. Nh¢m Ç‹ tr¿c chÙng vào th¿c
tåi chân nhÜ (ki‰n tính), vÓn không phäi là m¶t Ç¥c
quyŠn cûa gi§i trí giä mà thôi, nhÜ th‰ các mø già
chÃt phác quê mùa mà ÇÜ®c ch†n làm tôn sÜ cho
chúng tæng còn ngã mån. Tuy nhiên, s¿ hiŒn diŒn cûa
các lão bà này trong sº truyŒn vÅn còn là m¶t tiŠn ÇŠ
quan tr†ng cho viŒc tra cÙu vŠ các bà lão dày pháp
l¿c tâm linh trong væn h†c tôn giáo Á ñông. HÖn
n»a, các chuyŒn vŠ h†, không bÎ vùi kín trong væn
h†c thiŠn Ç©i TÓng, nhÜng rÃt quäng bá Ç‰n Ç¶ vÅn
ÇÜ®c ghi chép låi trong các tuy‹n truyŒn vŠ các ni sÜ
vào các th©i kÿ vŠ sau.
Gi»a th‰ k› mÜ©i tám, m¶t cÜ sï cûa TÎnh ñ¶ Tông
là Bành TriŒu Thæng (1760-1796) soån m¶t cuÓn ti‹u
sº vŠ các n» cÜ sï nhan ÇŠ ThiŒn N» Nhân TruyŒn,
tác phÄm duy nhÃt nay còn truyŠn. Ông xº døng tÜ
liŒu cûa ThiŠn tông trong TruyŠn ñæng Løc. T°ng sÓ
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148 ti‹u truyŒn, trong Ãy có 18 truyŒn (hÖn 10%) là
truyŒn các lão bà. MÜ©i ba ngÜ©i trong sÓ này tu theo
ThiŠn tông, sÓ còn låi theo TÎnh ñ¶ tông. Các ngÜ©i
này ÇÜ®c chép nghŠ nghiŒp và quê quán. N‰u có tính
danh thì b¡t ÇÀu ÇÖn giän b¢ng tØ ‘’mø’’. VŠ mÜ©i ba
n» cÜ sï ThiŠn, sinh quán và gÓc gác gia th‰ thÜ©ng
Ç‹ trÓng, nhÜng ta Çoán ch¡c h† sÓng trong khoäng
th©i gian nhà ñÜ©ng Ç‰n nhà TÓng, lúc Ãy là th©i
hoàng kim cûa ThiŠn tông. H† ÇÜ®c mô tä là hång
thông tuŒ, có vài ngÜ©i rõ ràng bän tính chÃt phác,
quê mùa thÃt h†c, còn ngÜ©i khác chÌ thu¶c lòng
kinh PhÆt. H† thÜ©ng phøc vø vai trò tôn giä cho
thiŠn tæng trên con ÇÜ©ng chÙng ng¶. Ta hãy Ç†c
truyŒn cûa vài ngÜ©i n» này.
TruyŒn 14 :Mø Già Bán bánh
VŠ Mø Già bán bánh không ai rõ gÓc gác mø. Khi
Ki‰n thiŠn sÜ ª ñÙc SÖn (782-815), chuyên giäng
kinh Kim CÜÖng, ông vi‰t m¶t s§ giäi nhan ÇŠ Thanh
Long S§. Nghe thiŠn tông ª phÜÖng Nam rÃt thÎnh,
ông tÕ lòng ganh tœ. Ông bèn quy‰t chí Çi vŠ Nam
Ç‹ giäng pháp. C¶t bän kinh trên ÇÀu tích trÜ®ng, ông
r©i nÜ§c Thøc (TÙ Xuyên ngày nay) mà ra Çi.
D†c ÇÜ©ng ông vÜ®t sông Li giang, g¥p m¶t bà già
bán bánh. Ông dØng chân hÕi mua bánh cûa mø Ç‹
Çi‹m tâm, mø hÕi :
-Trên ÇÀu gÆy c¶t sách gì vÆy ?
SÜ Çáp :
-Thanh Long S§
-S§ giäi kinh nào vÆy ?
-Kinh Kim CÜÖng
Mø già nói:
-Tôi hÕi sÜ câu này, n‰u sÜ Çáp ÇÜ®c, tôi
t¥ng không bánh này cho. N‰u sÜ không Çáp ÇÜ®c,
thì m©i sÜ Çi mua bánh ch‡ khác vÆy. Kinh nói:
‘’Tâm qúa khÙ không Çi‹m ÇÜ®c. Tâm hiŒn tiŠn
không Çi‹m ÇÜ®c. Tâm vÎ lai không Çi‹m ÇÜ®c’’.
VÆy sÜ muÓn Çi‹m tâm, là Çi‹m cái tâm nào ? (Dùng
lÓi chÖi ch» æn bánh Çi‹m tâm, mà cÛng là m¶t thuÆt
ng» nhà thiŠn).

SÜ không Çáp ÇÜ®c. SÜ bèn Ç‰n chùa Long Tán, tìm
Tâm thiŠn sÜ mà tham h†c. Ÿ Çó, sÜ ÇÓn ng¶ pháp
chân tâm, v¶i Çem sách Thanh Long S§ ra mà ÇÓt.
TruyŒn 35 : Lão Bà Ÿ SÖn Hoa
TruyŒn 35 cÛng là vŠ m¶t mø gìa không tên. NgÜ©i
Ç©i chÌ bi‰t g†i là ‘’SÖn Hoa Lão Bà’’. GiÓng nhÜ bà
lão truyŒn trên, bà này rÃt thích kinh Kim CÜÖng và
trì tøng chuyên cÀn. Dù bà sÓng b¢ng Çi æn xin,
nhÜng khi ch‰t thÆt bình yên an låc, chÙng tÕ bà Çã
Ç¡c pháp. TrruyŒn b¡t ÇÀu nhÜ sau:
‘’VŠ SÖn Hoa Lão bà, không ai rõ tông tích mø , chÌ
bi‰t mø sÓng ª huyŒn Tân Châu (nay là HÒ Nam).
Ngày ngày bà trì tøng kinh Kim CÜÖng và Çi æn xin
kh¡p phÓ, tÓi mò vŠ ngû dÜ§i hÓc Çá. ñ‰n khi
không ai thÃy mø trên ÇÜ©ng n»a, dân dÜ§i ch® lÃy
làm lå. Có ngÜ©i tò mò tìm Ç‰n ch‡ mø ª, g¥p m¶t
Çàn sáo bu quanh kêu Àm ï. H† thÃy mø d¿a lÜng vào
hÓc Çá mà hóa thân. DÜ§i chân có cuÓn kinh Kim
CÜÖng. Sau Çó Çàn sáo bay Çi tha ÇÃt vŠ chôn mø’’.
TruyŒn 21 :Mø Già ñÓt Quán Tr†
Các bà lão nhÜ trong các truyŒn 15, 16 và 17 Ùng Çáp
PhÆt pháp tinh thông, s¡c bén v§i các vÎ cao tæng
thiŠn chÙng tÕ cæn cÖ ngang ngºa ho¥c thâm diŒu
hÖn tæng. TruyŒn sau Çây vŠ m¶t bà lão hành trång
nhÜ m¶t Çåi sÜ. Bà cho m¶t vÎ cao tæng ª tr† suÓt hai
muÖi næm, ngày n† Ç‹ thº trình Ç¶ tinh tÃn tæng,
nhÆn thÃy còn ch‡ khi‰m khuy‰t, bà bèn Çu°i Çi.
‘’Lão Bà ñÓt Quán Tr†, quê quán Çâu không rõ, bà
cúng dÜ©ng cho m¶t ông tæng cÜ ngø nhà tr† cûa bà
ÇÜ®c hai mÜÖi næm, ngày ngày sai thÎ tì mang cÖm
Ç‰n t¥ng không bi‰ng trÍ. Ngày n†, bà khi‰n thÎ tì
Ç‰n g¥p tæng, véo tæng m¶t cái, hÕi :
-Ngay bây gi© sÜ làm gì Çó?
SÜ Çáp:
-Cây khô d¿a núi Çá. Çã ba mùa Çông không
Ãm thân :
Khi tì n» vŠ mách låi v§i lão bà, bà nói :
-SuÓt hai chøc næm qua, ta phí công cúng
dÜ©ng cho m¶t ông thÀy tu tÀm thÜ©ng!
Xong bà bèn Çu°i tæng Çi và n°i lºa ÇÓt røi quán
tr†’’
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TruyŒn 19 : DiŒu Lão Bà
TruyŒn 19 thuÆt vŠ m¶t bà lão tên DiŒu, m¥t khác
Çây là thí dø hay vŠ pháp tu niŒm TÎnh ñ¶, m¶t pháp
rÃt ÇÜ®c phø n» Á ñông Üa chu¶ng.
‘’DiŒu Lão bà ngÜ©i gÓc ThÜ®ng ñÜ©ng ( nay là SÖn
Tây) là bån cûa Phan Lão Bà. Bà Phan khuyên bà
DiŒu trì niŒm hÒng danh PhÆt A Di Dà. Bà DiŒu làm
theo. VŠ sau bà bÕ h‰t công viŒc, dÒn thì gi© tøng
hÒng danh PhÆt.
Lúc vŠ già, Ç‰n gi© lâm chung, bà thÃy PhÆt A Di ñà
hiŒn xuÓng cùng hai vÎ thÎ giä hÀu cÆn. Bà Çänh lÍ
PhÆt :
N‰u con không g¥p bà Phan thì con làm sao g¥p
ÇÜ®c PhÆt ? Con xin PhÆt lÜu låi Çây vài hôm Ç‹ con
tØ giã bà Phan cái Çã.
Lúc bà Phan Ç‰n vi‰ng, PhÆt vÅn còn hiŒn ra ª Çó
rành rành ngay trÜ§c m¡t bà. CÙ th‰ mà bà DiŒu hoá
thân trong khi vÅn còn Çang ÇÙng.’’
TruyŒn vŠ các bà lão rÃt nhiŠu thú vÎ ; ThÙ nhÃt, h‰t
thÄy các bà dù theo ThiŠn hay TÎnh ñ¶ ÇŠu là mÅu
ngÜ©i tiêu bi‹u cûa hang phø n» n¶i tr®. H† không
phäi là sÜ n». NhÜng h† là bi‹u tÜ®ng cûa chÙng Ç¡c
viên mãn và nhiŠu khi phô bày tÀm mÙc cæn cÖ Çåo
pháp siêu tuyŒt hÖn các sÜ. ThÙ hai h† là hình änh tÜ
tåi và uy quyŠn. Ch£ng nh»ng ch£ng nÜÖng t¿a vào
ai, h† t¿ làm chû ÇÜ®c tình huÓng và có th‹ còn có
th‹ sai khi‰n cä Ç‰n PhÆt. ThÙ ba, có khi hiŒn thân là
bà hành khÃt nghèo kh°, nhÜng quä h† là ÇŒ tº chân
chính cûa ñåo PhÆt. Sau h‰t h† giÀu lòng tØ bi và s¤n
sàng hoá Ç¶ cho ngÜ©i khác. TÃt cä ÇÙc hånh này
khi‰n h† xÙng Çáng ÇÜ®c mang hình änh lš tÜªng
cho hoá thân MË Quan Âm.

ch‰t, phäi phø thu¶c vào con. NhÜng th¿c t‰, khi
ngÜ©i phø n» Ç‰n tu°i trung niên và thành gia chû
trong gia Çình, ÇÎa vÎ trong cu¶c sÓng rÃt Çáng k‹.
Gia Bà n¶i tÜ§ng cai qûan cä Çåi gia Çình nhÜ m¶t bà
thái hÆu trong cuÓn ti‹u thuy‰t Ç©i Thanh ‘’HÒng
Lâu M¶ng’’ là m¶t thí dø ÇÖn cº. Dù hÜ cÃu nhÜng
cÛng th‹ hiŒn m¶t th¿c t‰ xã h¶i th©i Çåi. Phø n»
ÇÙng tu°i còn t¿ do Çi låi, vì t¿ xem mình ho¥c ÇÜ®c
dÜ luÆn Çánh giá là không còn vÜ§ng víu chuyŒn
luy‰n ái. H† có th‹ di chuy‹n m¶t mình mà không bÎ
dÜ luÆn Çàm ti‰u. Phø n» còn Çäm nhÆn m¶t sÓ vai
trò Ç¥c biŒt nhÜ bà mø Ç« ÇÈ ho¥c là bà mai theo
truyŠn thÓng Á ñông. Không cu¶c hôn nhân nào
ÇÜ®c k‰t Ü§c n‰u không có ngÜ©i mÓi mai. Bà mai
bao gi© cÛng là m¶t ngÜ©i Çàn bà ÇÙng tu°i. ñàn bà
ÇÙng tu°i cÛng Çóng vai bà mai trong nh»ng ti‹u
thuy‰t, tuÒng hát ái tình ª Trung QuÓc xÜa.NhÜ th‰,
hiŒn thân qua hình änh mË, bà Quan Âm Çã thu nhi‰p
tr†n vËn bän s¡c tÆp tøc væn hóa g¡n liŠn v§i phø n»
ÇÙng tu°i ª Á Çông. Bän s¡c MË, MÅu, bi‹u tÜ®ng
cho uy quyŠn, dån dày kinh nghiŒm, mÅu ngÜ©i mÓi
mai trung gian cho Çåo qûa chÙng Ç¡c, nhÜng cÛng là
nh»ng hånh phúc th‰ gian.
CÛng trong ánh sáng Çó, chúng ta m§i hi‹u vì sao
tiŠn nhân ta hãnh diŒn có ÇÜ®c m¶t PhÆt MÅu Man
NÜÖng (Chép trong Lïnh Nam Trích Quái). Bà là
m¶t chân thân Än mÆt cûa PhÆt Bà Quan Âm Çã Ç‰n
rÃt s§m v§i dân ViŒt c° trong hình hài m¶t bà nhà
quê ng†ng nghÎu mù ch», th°i cÖm cho tæng Ç‹ nghe
tr¶m kinh chùa.Bà là thánh n» bäo h¶ cho dân, rÜ§i
cÖn mÜa pháp, cÛng nhÜ nh»ng cÖn mÜa l®i l¶c cho
luÓng cày con dân. ChÙ nào phäi ‘’Ön mÜa móc’’ ban
xuÓng tØ thánh giáo cûa Thiên Tº l§n ho¥c cûa
Thiên Tº nhÕ, ng¿ ª ngai vàng ÇiŒn các, muÓn ràng
bu¶c lòng ngÜ©i , cai quän th‰ gian
(Trích tØ Khäo VŠ Quán Th‰ Âm BÒ Tát- s¡p xuÃt bän)

NguÒn gÓc hoá thân MË Quan Âm cÛng có th‹ phÀn
nào xuÃt phát tØ vai trò ngÜ©i phø n» cao niên ª Xã
h¶i Á ñông. Theo Çåo lš Kh°ng giáo vŠ ngÜ©i phø
n», phäi theo ‘’Tam Tòng’’: Khi còn con gái ª nhà,
phäi theo cha; Khi lÃy chÒng, phäi theo chÒng; Khi
chÒng ch‰t, phäi theo con ( tåi gia tòng phø, xuÃt giá
tòng phu ,phu tº tòng tº ). Trên danh nghïa, chÒng
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Çoàn A-dÆt-Ça
ngày Ãy
----- DiŒu Thu - NguyÍn thÎ Tâm -----

C

hính thÙc theo h†c và mãn khóa Khóa II cûa

TrÜ©ng ñào Tåo Huynh TrÜªng A-DẬT-ñA, nhÜng
tôi låi g¡n bó v§i trÜ©ng suÓt ba khóa HuÃn luyŒn.
Khóa I vì hoàn cänh Gia Çình tôi hoc dª dang và là
HTr. tr¿c cûa khóa III.

A-DÆt-ña 1 ª chùa Sùng ñÙc-Thû ñÙc

ñã hÖn bÓn mÜÖi næm trôi qua, tôi chÌ còn nh§ m¶t
vài sinh hoåt cûa ñoàn qua trí nh§ và qua gÀn hai
mÜÖi tÃm hình mà tôi còn gi» ÇÜ®c: vŠ nh»ng ngày
Tråi, nh»ng bu°i h†c, nh»ng ngày Çi làm viŒc xã
h¶i...v...v... HÀu h‰t các ngày Tråi cûa chúng tôi là
phÜÖng tiŒn t¿ túc và thÜ©ng là chúng tôi Çi b¢ng xe
Çåp. Ngày tråi xa nhÜ ngày Tråi ª Chùa Sùng ñÙc
Thû ñÙc, chúng tôi Çã Çi xe Çåp d†c theo xa l¶ Biên
Hòa. CÛng mŒt nhÜng tôi nh§ là vui l¡m. Hình änh

ngày Tråi Giác Lâm là con ÇÜ©ng ÇÃt dÅn vào Chùa
quá r¶ng, mÜ©i m¶t chi‰c xe Çåp hàng ngang cûa
chúng tôi cÛng hãy còn ch‡ cho ngÜ©i Çi sau vÜ®t
lên. G†i là Çi tråi nhÜng phÀn l§n Ç‰n Çó chÌ là Ç‹
h†c nh»ng bài có tính cách cÀn th¿c tÆp. Chúng tôi
ngÒi ª ngoài tr©i, tÆp h†p gi»a sân Chùa. Sau bài
h†c lš thuy‰t là chúng tôi có m¶t khu ÇÃt r¶ng rãi Ç‹
th¿c hành ngay. Nh»ng lÀn Ç‰n nh»ng ngôi Chùa c°
nhÜ Sùng ñÙc, Giác Lâm..., chúng tôi thÜ©ng có thì
gi© ng¡m nghía phong cänh ÇËp. ChÙ n‰u là nh»ng
ngày Tråi chính thÙc cùng v§i ñoàn v§i Gia Çình thì
bÆn r¶n sinh hoåt không có gi© thÜªng thÙc.

Anh Tông Çang hÜ§ng dÀn Khóa sinh A-DÆt-ña 2 ª chùa
Giác Lâm-Phú Th†

ñoàn chúng tôi sinh hoåt lÜu Ç¶ng, vì Çã l§n nên s¿
tÆp trung cÛng dÍ dàng hÖn. Chúng tôi thÜ©ng ÇÜ®c
hËn tÆp h†p ª m¶t ÇÎa Çi‹m thuÆn tiŒn, rÒi Ç‰n ch‡
sinh hoåt ho¥c ÇÃt tråi. ñúng gi© là Çi, ai Çi trÍ thì có
th‹ tìm Ç‰n ch‡ sinh hoåt chính. Vì nhÜ vÆy có m¶t
chuyŒn mà tôi còn nh§, m¥c dù bây gi© không còn
nh§ rõ là ª Çâu. ñó là m¶t bu°i sinh hoåt có nºa
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ngày, khi tôi Ç‰n ch‡ tÆp trung thì hÖi trÍ m†i ngÜ©i
Çã Çi rÒi, chung quanh là mÃy ÇÎa Çi‹m có th‹ sinh
hoåt mà t¿ nhiên tôi låi không nh§ ª ch‡ nào, có lë
tôi quên ghi vào s°??? Tôi Ç‰n ch‡ thÙ nhÃt, không
có! Ch‡ thÙ hai cÛng không! Và khi d‰n ÇÜ®c ch‡
thÙ ba thì ñoàn Çã sinh h†at gÀn xong. Tôi ÇÜ®c ghi
tên hiŒn diŒn vì có công Çi tìm!!! Lúc Çó thì ch¡c là
cÛng hÖi buÒn và mŒt nhÜng bây gi© m‡i lÀn nghï
Ç‰n låi thÃy Çó cÛng là m¶t k› niŒm vui vui và có...
m¶t chút gì Ç‹ nh§ Ç‹ thÜÖng.

ChÎ Loan và các khóa sinh

ñÜ©ng vào ÇÃt tråi Giác Lâm

CÛng có m¶t vài hình änh và s¿ viŒc mà tôi còn nh§
vŠ các anh chÎ trong Ban Huynh TrÜªng và Ban
Giäng HuÃn nhÜ là anh Vui là ñoàn TrÜªng Khóa I
cûa chúng tôi, tôi nhìn thÃy anh luôn luôn nghiêm
nghÎ trÜ§c m¥t Khóa sinh, nên ít dám nói chuyŒn v§i
anh và cÛng vì Khóa I tôi thÜ©ng v¡ng m¥t nên tránh
g¥p anh, s® bÎ phåt??? NgÜ©i mà chúng tôi g¥p
nhiŠu nhÃt là anh Tông, Anh là ñoàn TrÜªng Khóa
II. Tôi có cäm tÜªng tÃt cä nh»ng gì có liên quan Ç‰n
ñoàn A-DÆt-ña là anh bi‰t h‰t. Anh luôn mang theo
giÃy t© tài liŒu nên bÃt cÙ ai hÕi ÇiŠu gì là anh giäi
Çáp ngay. ChÎ HÒng Loan là ñoàn TrÜªng ÇÀu tiên
cûa tôi khi gia nhÆp GñPT. ChÎ là ñoàn Phó cûa ADÆt-ña, chÎ là ngÜ©i luôn khuy‰n khích tôi m‡i lÀn
tôi chán nän muÓn bÕ dª dang vì s¿ ngæn cÃm cûa
cha tôi. CÛng nh© s¿ thông cäm và khuy‰n khích cûa
chÎ, Çã giúp phÀn nào cho tôi hoàn thành ÇÜ®c khóa
h†c. Tôi cÛng nh§ vào mùa PhÆt ñän næm 63, anh
Thu, cÛng là ñoàn Phó cûa A-DÆt-ña Çã dåy chúng

tôi m¶t bài hát m§i ‘’NiŠm Vui Khánh ñän’’, do
chính anh và Anh Vui sáng tác. Bài hát hay, tôi rÃt
thích nên Çã dùng Ç‹ dåy låi cho các em N» Oanh VÛ
Giác Minh trong m¶t ngày th¿c tÆp cuÓi khóa. Anh
ThÓng sinh hoåt v§i chúng tôi hÖi ít gi©, nhÜng ÇÓi
v§i chúng tôi anh luôn có vÈ quan tâm và không ngåi
trä l©i rõ ràng m†i th¡c m¡c. Tôi nh§ Çã nói chuyŒn
v§i anh nhiŠu lÀn, có lë là tôi có nhiŠu th¡c m¡c cÀn
hÕi? Tôi không nh§ nhiŠu vŠ anh Trúc Häi, nhÜng
låi nh§ rõ vŠ hình dáng cûa anh, anh hÖi nhÕ ngÜ©i
và hình nhÜ nh»ng lÀn g¥p anh thì lúc nào anh cÛng
nghiêm chÌnh trong b¶ ÇÒng phøc!!! Tôi còn nh§
thoáng qua hình änh cûa chÎ Ngân và anh Låc lúc
th°i còi tÆp h†p toán.Anh NghiÍn thì tôi không nh§
rõ , nhÜng Ç†c bài vi‰t cûa anh Tông thì tôi nh§ ra
anh cùng làm HTr. Tr¿c v§i tôi ª Khóa III. Tôi còn
hình dung ra m¶t bu°i giäng cûa ThÀy Thanh Ki‹m
... Và nhìn hình änh ngày Tråi Sùng ñÙc -Thû ñÙc
có ThÀy Chính Ti‰n, Chi Ba và các Oanh VÛ cûa chÎ
Çi ûng h¶ tinh thÀn cho ngày Tråi cûa chúng tôi.....
Th©i gian Çã quá lâu, nên bây gi© tôi không nh§ Çã
h†c ÇÜ®c nh»ng gì và Çã th¿c hành ÇÜ®c nh»ng gì?
NhÜng tôi chÌ bi‰t r¢ng sau khóa HuÃn luyŒn Ãy tôi
tØ m¶t ñoàn sinh, sinh hoåt lÖ là Çã trª thành m¶t
Huynh TrÜªng Ç‹ có th‹ hÜ§ng dÅn các em, và Çã có
nhiŠu t¿ tin v§i chÙc vø cûa mình. Em xin cám Ön
các Anh ChÎ Çã giúp cho em có ÇÜ®c niŠm t¿ tin
này....
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ThÖ

TRẦN QUỐC BÌNH
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Con Ðò
Mơ ước được con đò
Quanh quẩn ở bến sông
Ðể thay thế chiếc cầu
Ðưa khách bộ sang sông.
Lúc nào đò vắng khách
Mặc theo giòng trường giang
Gói mình lên khoang mộng
Nghe chuyện của giòng sông.
Câu chuyện của giòng sông
U ẩn hơn cõi lòng
Dòng sông tuy không nói
Nhưng mầu nhiệm vô cùng.
Sự mầu nhiệm vô cùng
Là lý tưởng viên dung
Dù lòng sông khô cạn
Nó vẫn còn mênh mông.
Khi hết khách sang ngang
Sẽ thong thả lên đàng
Xin giã từ bên ấy
Ðể ngược dòng trường giang.

Cảnh Phật
ÔÛ treân vaùch töôøng chuøa
Treo moät böùc tranh to
Veõ ngöôøi tu khoå haïnh
Ngoài trieàn mieân suy tö.
Ngöôøi trieàn mieân suy tö
Laø Thaùi Töû Ñaït Ña
ÔÛ moät nöôùc thònh trò
Vaøo thôøi ñaïi xa xöa.
Ngaøi boû thaønh xuaát gia
Ñeán goác caây boà ñeà
Ñeå tìm ñaïo giaûi thoaùt
Cho nhaân loaïi ñaém meâ.
Döôùi boùng caây boà ñeà
Laø doøng soâng neân thô
Nôi ngaøi ñaõ giaùc ngoä
Maët nöôùc troâng löõng lôø.
Treân voøm trôøi ñaày sao
Vaàng traêng töï thuôû naøo
Töôïng tröng cho chaân lí
Vaãn huyeàn dieäu thanh cao.
Vaàng traêng töï thuôû naøo
Töôïng tröng cho chaân lí
Vaãn huyeàn dieäu thanh cao.
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Thơ

TRẦN QUỐC BÌNH
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHUÔNG CHÙA
Hoàng chung rung trong chieàu buoâng
Traàm traàm haøo huøng meânh moâng
Hoøa vaøo khoâng trung lung linh
Vöông theo thôøi gian voâ hình...

Hoàng chung ngaân trong moâng lung
Nhö tieân bay leân thieân ñöôøng
Chôøn vôøn veà nôi voâ bieân
Trieàn mieân trong loøng hoaøng hoân...
Hoàng chung ngaân trong bao la
AÂm vang meânh moâng chan hoøa
Truøng truøng xa ñöa huyeàn mô
Buoâng lôi, ngaân nga... ngaân nga...
Moät buoåi chieàu taø
Treân quaõng ñöôøng xa
Hoàng chung ngaân trong Gaà
chieà
n uñeáthu
n coång chuøa
Coù ngöôøi taêng löõ
Ung dung len vaøo söôngThaá
muø y vò taêng giaø
Khoan thai böôùc ñi.
AÂm thaàm nhö ñeâm traêngDöø
lu ng chaân ngoaùi laïi
AÂm u... aâm u... aâm u... Nhìn quaõng ñöôøng xa.
Vò taêng löõ kia

Hoàng chung ngaân trong bao la
AÂm vang meânh moâng chan hoøa
Truøng truøng xa ñöa huyeàn mô
Buoâng lôi, ngaân nga... ngaân nga...
Hoàng chung ngaân trong chieàu thu
Ung dung len vaøo söông muø
AÂm thaàm nhö ñeâm traêng lu
AÂm u... aâm u... aâm u...
(Duøng toaøn “vaàn baèèng”)

BÓNG NGƯỜI TĂNG LỮ
Boùng vò taêng giaø
Thaáp thoaùng xa xa
Daàn daàn khuaát haún
Theo aùnh chieàu mô.

Nhöõng tieáng chuoâng chuøa
Thong dong höôùng veà
Roài vò taêng giaø
Lanh laûnh ngaân nga
Nôi thoân xoùm vaéng
Böôùc vaøo coång chuøa
Ung dung truøm phuû
(Duø
g toaø
“vaàn baèèng”)
Coù caû
nhnchuø
a nxöa.
Töôøng voâi maùi ngoùi
Một vuøng bao la.
Traàm traàm haøo huøng meânh moâng
Khuaát sau buïi tre.
Hoøa vaøo khoâng trung lung linh
Gaàn ñeán coånVöông
g chuøatheo thôøi gian voâ hình...
Thaáy vò taêng giaø
Treân quaõng ñöôøng xa
Döøng chaân ngoaù
i
Hoàngi laï
chung
ngaâCoù
n trong
ngöôømoâ
i taênngg löõ
Nhìnlung
quaõng ñöôøng xa.
Khoan thai böôùc ñi.
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Nhö tieân bay leânTreâ
thieâ
n ñöôø
g ng xa
n quaõ
ngnñöôø
Chôøn vôøn veà nôiCoù
voângöôø
bieâni taêng löõ

Lễ Hội
HOA HỒNG

‘’

L

Í H¶i Hoa HÒng’’, tôi

không bi‰t ai Çã Ç¥t ra tên này?
Tôi chÌ bi‰t khi chúng tôi t°
chÙc LÍ MØng Vu Lan Ç‹
Chúc Th† TÙ Thân Phø MÅu
và Chúc MØng Các cháu cûa
trên ÇÜ©ng Ç©i thì anhAHVN
TB Çã dùng
này cho
HN tên
thành
Çåt ngày
trên
LÍ. ñ†c lên tôi rÃt thích vì nghe vØa nhË nhàng, vui
ÇÜ©ng
tÜÖi vØa nhiŠu š nghïa.

Næm 2000, AHVN HN t° chÙc LÍ MØng Vu Lan lÀn
thÙ nhÃt ª T° ñình Vïnh Nghiêm Pomona Nam Cali
v§i chÜÖng trình chính là Chúc Th† ñÃng Sinh
Thành và MØng các cháu m§i tÓt nghiŒp. Có mÜ©i
m¶t Thân Phø MÅu và mÜ©i hai cháu tÓt nghiŒp tham
d¿.

Anh Thu khai måc LÍ H¶i næm 2003

LÍ H¶i Hoa HÒng næm 2000

Nh»ng phÀn T¥ng phÄm kính dâng lên các ñÃng
Sinh Thành không to l§n mà chÌ là m¶t bÙc TÜ®ng
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Thân mãu nhÆn quà

PhÆt nhÕ mang ÇÀy š nghïa. Tôi bi‰t có nh»ng vÎ
mang vŠ bày trên bàn th© PhÆt rÃt là trân quš, vì qua
Çó Ç‹ bi‰t các con cháu luôn nghï t§i Ông Bà Cha
MË. PhÀn quà cûa các cháu cÛng chÌ là m¶t khung
hình ki‹u, các cháu lÒng tÃm änh tÓt nghiŒp vào, m‡i
lÀn nhìn Ç‰n là thÃy tÃm lòng cûa các Cô, Chú, Bác
AHVN Çã quan tâm Ç‰n thành t¿u trên ÇÜ©ng Ç©i
cûa các cháu. Trong dÎp này BTC cÛng cho phát
hành m¶t tÆp sách nhÕ, có hình änh các ñÃng Sinh
Thành và các Tân Khoa.

Viên tÓt nghiŒp, thêm vào là chúc th† các HTr. Cao
niên. Có nh»ng hình änh ÇËp nhÜ: Bà ÇÜ®c Chúc
Th†, cháu ÇÜ®c Chúc MØng; có hình änh hai mË con
cùng tÓt nghiŒp lên nhÆn quà.... Anh HTr. cao niên
TrÀn Chí Trung ngoài 70 tu°i hiŒn diŒn, ÇÜ®c các
em Chúc th†, nhÆn t¥ng phÄm v§i nø cÜ©i luôn nª
trên môi. Anh Thu, TrÜªng Ban T° ChÙc mª ÇÀu
chÜÖng trình trong Çó có m¶t câu ÇÜ®c m†i ngÜ©i v‡
tay tán thÜªng: ‘’... Anh ChÎ Em Vïnh Nghiêm
chúng tôi tóc båc, nhÜng rÃt hånh phúc vì còn có các
ñÃng sinh thành tóc båc hÖn chúng tôi hiŒn diŒn ª
nÖi Çây!!!’’. Anh ThÓng trong câu chuyŒn Vu Lan:
‘’ñÀu thai làm cha mË Ç‹ trä n® Ç©i’’. Nghe qua thì
nhÜ là m¶t chuyŒn vui cÜ©i, nhÜng ngÅm nghï låi thì
thÆt là nhiŠu š nghïa!!! PhÀn ÇiŠu khi‹n chÜÖng
trình, HTr. Tân Khoa Çã làm cho h¶i trÜ©ng vui vÈ
v§i nhiŠu câu phÕng vÃn các Tân khoa rÃt ‘’dí dÕm’’
và nh»ng câu trä l©i cÛng không kém phÀn linh hoåt.
PhÀn Væn nghŒ thì HTr. ñÙc CÜ©ng và HTr. Thanh
Thäo Çã chuÄn bÎ m¶t chÜÖng trình ng¡n g†n nhÜng
ÇÀy Çû ti‰t møc.

Væn nghŒ

T¥ng quà Tân khoa

Næm 2003, LÍ Vu Lan ÇÜ®c t° chÙc v§i tên ‘’LÍ H¶i
Hoa HÒng’’ ª Nam Cali cÛng v§i møc Çích Chúc
Th† TÙ Thân Phø MÅu và các cháu cùng các Thành

Các Anh ChÎ tØ xa vŠ nhÜ Anh ThÓng, chÎ Chi, chÎ
Nhung, anh PhÜÖng , chÎ HÒng KhÜÖng... Çã góp
phÀn rÃt nhiŠu cho Ban t° chÙc. Các cháu (con cûa
các Thành viên) thÜ©ng thì ít g¥p nhÜng trong dÎp
này Çã theo cha mË Ç‰n phø giúp nhiŠu công viŒc:
g¡n Hoa, quay phim, chøp hình, m©i æn ...v...v... Các
cháu làm viŒc rÃt hæng say. Có nh»ng š ki‰n lÀn sau
t° chÙc, mình có th‹ giao viŒc nhiŠu hÖn cho các
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cháu, Ç‹ có ngÜ©i nÓi ti‰p sau này. Tôi nghï r¢ng
Çây cÛng là nh»ng bæn khoæn chung cûa chúng ta!!!
K‰t thúc LÍ H¶i m†i ngÜ©i ra vŠ mang theo nh»ng
nø cÜ©i, hËn nhau vào mùa LÍ næm sau. DÜ âm còn
Ç†ng låi trong lòng, trong nhiŠu hình änh và m¶t
cuÓn Video k› niŒm. Và k› niŒm ÇÜ®c quan tâm hÖn
là sân khÃu LHHH, m¶t Çóng góp cuÓi cùng cho
AHVN HN cûa cÓ HTr. Minh Tín ñ‡ Væn PhÓ.
Næm nay 2004, Nam Cali Çang chuÄn bÎ cho ‘’LÍ
H¶i Hoa HÒng’’ lÀn thÙ Ba vào ngày 28 tháng 8 næm
2004. Trong dÎp này BTC cÛng d¿ ÇÎnh cho phát
hành tÆp K› Y‰u AHVN 2004. Và næm nay ÇÜ®c
bi‰t MiŠn B¡c Cali së vŠ tham d¿ Çông hÖn. M†i
viŒc s¡p Ç¥t gÀn nhÜ xong thì bÃt ng© Anh Thu, TB
chÃp hành cûa AHVN HN ra Çi mang theo tinh thÀn
cûa ngày LÍ H¶i. TÃt cä Anh ChÎ Em không còn tâm
trí nào Ç‹ t° chÙc Çúng ngày d¿ ÇÎnh.

Th©i gian Ç‹ phøc hÒi tinh thÀn khá dài cho nên LÍ
H¶i không còn th©i gian tính, BTC Çành hoãn låi Ç‰n
næm sau.
V§i thi‹n š cûa tôi, ‘’LÍ H¶i Hoa HÒng’’ là m¶t
trong nh»ng sinh hoåt có giá trÎ cûa AHVN HN trong
nh»ng næm gÀn Çây. Ngoài š nghïa t° chÙc LÍ H¶i
Ç‹ MØng Vu Lan v§i truyŠn thÓng lÍ låc trong PhÆt
Giáo, chúng ta còn luôn mong r¢ng AHVN së có th‰
hŒ thÙ hai Ç‹ nÓi ti‰p, thì sinh hoåt này cÛng nhÜ là
m¶t nhÎp cÀu cho các cháu làm quen v§i AH và v§i
nhau. Hy v†ng chúng ta có th‹ duy trì sinh hoåt này
và cÓ g¡ng Ç‹ t° chÙc ÇÜ®c nh»ng LHHH k‰ ti‰p.

ñÙc Châu - VÛ Ng†c Khuê
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10/2004

Dự án xây dựng
CHÙA VĨNH NGHIÊM

Chùa t†a låc:
1476-1488 South Resevoir Street
Pomona, CA 91766
Tel: (909) 620 7041

Dự Án chùa Vĩnh Nghiêm gồm có :
Chính Tòa Bảo Diện :
Chính tòa thờ Đức Phật Di Đà và hai vị Bồ Tát Quán Âm - Thế Chí.
Hàng dưới là thiết vị bốn vị Vua của bốn triều đại Đinh Lê Lý Trần, để tưởng niệm công đức Vua Chúa các
triều đại đã góp công xây dựng sự hưng thịnh của Phật giáo quê nhà mà sử liệu Việt Nam đã ghi lại rõ ràng.
Tả hữu hai bên chính điện cung thiết vị Thập Bát La Hán, ( theo kiểu tượng chùa Trăm Gian, huyện Hoài Đức
tỉnh Hà Đông ). Trước tiền đường Bảo Điện là hai pho tượng Hộ Pháp thiết vị hai bên ( theo kiểu tượng chùa
Thầy, tỉnh Hà Đông ). Sau Chính Điện là nhà Tổ, chính giữa thờ tượng Tổ Vĩnh Nghiêm cùng bài vị, di ảnh
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chư vị Giác Linh giòng phái. Hai bên thờ hương linh Phật tử có công đức với chùa, kế là trai đường và hai
Tăng phòng cho khách vãng lai.
Quan Âm Điện: Ngôi Bảo Điện bốn mái vuông
Thờ tượng Phẫt mẫu Quan Âm ( Mẹ Bồng Con ) sơn son thép vàng ( theo kiểu tượng chùa Sùng nghiêm làng
Mía, tỉnh Hà Đông).
Chùa Một Cột :
Chùa dựng trên một cột giữa hồ sen theo kiểu chùa Một Cột Hà Nội, do vua Lý Thái Tông xây cất năm 1049,
biểu tượng cho nghệ thuật kiến trúc cổ truyền của nền văn hóa Việt Nam. Dưới triều đại nhà Lý, các Vua
Chúa thường tới đây ngoạn cảnh tham thiền và thọ giới Tám Điều. Nội điện thờ Phật Mẫu Chuẩn Đề, phía sau
thiết lập bài vị và phương danh công đức người tiến cúng tịnh tài.
Khách Đường và Tăng Xá:
Tầng dưới nhà khách, nhà trai, nhà trù. Tầng trên là tăng xá của chư Tăng trụ xứ.
Tháp Trúc Lâm và Tháp Liên Hoa :
Hai đầu nhà của Khách Đường, phía mặt tiền là Tháp Trúc Lâm thờ tượng ba vị Tổ phái Thiền Trúc Lâm:
Nhân Tôn Thánh Đế Giác Hoàng, Pháp Loa và Huyền Quang tổ sư ( tượng theo kiểu chùa Vân Yên, núi Yên
Tử Quảng Ninh Hải Phòng ). Phía cuối là Tháp Liên Hoa thờ chư vị Hương Linh ký tiến.
Thiền Cảnh ( Zen Garden )
Thiết trí một vườn cảnh theo cảnh trí của Thiền Đạo Trúc Lâm Yên Tử tương tự như thiền cảnh của các chùa
Nhật-Liên-Tông tại Nhật Bản. Sau chùa là nơi đậu xe và chung quanh phối trí trồng cây cảnh cùng cây ăn trái.

ñÙc Châu ghi
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MÃI MÃI LÀ
HOA HỒNG ĐỎ THẮM
Tặng những ai không còn mẹ
--------------- Hoa Hoàng Lan -------------------

C

ô bé Ti‹u Liên nhìn h‰t ngÜ©i này Ç‰n ngÜ©i

kia. ñôi m¡t Çen và tròn nhÜ hai h¶t nhãn mª to kinh
ngåc. Cô bé lå lùng l¡m. Cä tuÀn lÍ nay, nhà rÃt
Çông ngÜ©i. H† hàng, bà con ª xa ÇŠu vŠ h‰t. Bu°i
sáng kéo nhau vào bŒnh viŒn thæm mË. Vì mË n¢m ª
trong bŒnh viŒn mÜ©i ngày rÒi. Không ai Çi chÖi Çâu
cä. ñiŠu này làm Ti‹u Liên bæn khoæn, th¡c m¡c ghê
l¡m, vì xÜa nay gia Çình cô bé rÃt hi‰u khách.
Không có ai ª xa Ç‰n mà không ÇÜ®c chª Çi ch‡ này
ch‡ kia, thæm ngÜ©i này ngÜ©i n†, bao nhiêu là cu¶c
h†p m¥t vui vÈ. Còn bây gi© . . . M†i ngÜ©i, ai cÛng
chÌ bi‰t có m¶t chuyŒn, vào bŒnh viŒn thæm mË, rÒi
vŠ nhà, v¶i vã Çi, v¶i vã vŠ, im lìm và buÒn bã. Ti‹u
Liên gÀn nhÜ bÎ m†i ngÜ©i quên mÃt, chÌ thÃy bà
ngoåi ôm mÃy dì và khóc. RÒi cô bé sáu tu°i låi
nghe m†i ngÜ©i nói nh»ng ti‰ng lå tai, chÜa bao gi©
cô bé nghe ÇÜ®c, ÇØng nói gì Ç‰n chuyŒn hi‹u ÇÜ®c,
nào là tai bi‰n, nào là tim måch, nào là liŒt não, nào
là nhà quàn, nào là hÕa thiêu, và cä bu°i sáng nay,
hai ch» ‘’rút máy’’ luôn luôn ª trên miŒng m†i
ngÜ©i. Ti‹u Liên thÃy ba cûa cô bé hai m¡t ÇÕ hoe,
lúc nào cÛng læng xæng v¶i vã và nét m¥t cæng th£ng
khác thÜ©ng. NhiŠu lÀn Ti‹u Liên muÓn hÕi ba
chuyŒn gì Çã xÄy ra trong nhà, nhÜng cô bé s® bÎ ba
la rày nhÜ m†i khi. Cô bé h‰t ÇÙng låi ngÒi, x§ r§
nhÜ m¶t ngÜ©i khách lå trong nhà. Mãi Ç‰n chiŠu
Ti‹u Liên m§i ÇÜ®c dì Tâm ôm chÀm, si‰t ch¥t trong
vòng tay, vuÓt ve và døi Çôi m¡t long lanh Ü§t vào
mái tóc cô bé. Gi†ng dì nhÜ ÇÅm nÜ§c m¡t :
- ñi thay áo quÀn rÒi vào bŒnh viŒn v§i dì. TÓi nay

ngÜ©i ta rút máy cho mË ‘’Çi ‘’ rÒi .

ñ‰n bÃy gi©, Ti‹u Liên m§i ngÆp ngØng hÕi dì:
- MË sao th‰, dì Tâm? Sao mË không vŠ nhà? Sao ai

cÛng phäi vào bŒnh viŒn v§i mË? ChØng nào mË vŠ
v§i con?
Dì Tâm ghì si‰t Ti‹u Liên ch¥t hÖn, gi†ng dì nghËn
låi:
- MË con không còn n»a. MË con ch‰t rÒi. Con s¡p

mÃt mË rÒi. Con së không bao gi© có mË n»a. Ti‹u
Liên Öi! Dì thÜÖng mË con và dì thÜÖng con quá!
Cô bé ÇÄy dì Tâm ra và nhìn s»ng vào m¥t ngÜ©i dì
thân thi‰t:

- Sao dì không chª mË vŠ nhà? Ba con Çâu? Ai gi»
mË ª bŒnh viŒn? Con muÓn vào v§i mË!
- ¯, con Çi m¥c quÀn áo Çi, dì chª ngoåi và con vào

thæm mË. Ba con bÆn l¡m. Bäy gi© tÓi nay, bác sï
cho rút máy thª cûa mË con. Th‰ là h‰t. Th‰ là
xong.
RÒi ôm ch¥t Ti‹u Liên, gi†ng dì Tâm ch®t nÃc lên:
- Th‰ là h‰t. Th‰ là xong. ChÎ Bích! Ti‹u Liên Öi!

T¶i chÎ tôi quá! T¶i cháu tôi quá!
Ti‹u Liên ngÖ ngác. Cô bé nghe h‰t, nhÜng không
hi‹u gì cä. NhÜng cô bé linh cäm có chuyŒn gì kinh
hoàng l¡m, khûng khi‰p l¡m Çang xÄy ra, thay Ç°i
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h‰t n‰p sinh hoåt trong gia Çình, khi‰n cho m†i ngÜ©i
quính quáng, lo s® vô cùng hoäng hÓt. NhÃt là dì
Tâm, bình thÜ©ng dì cÜ©i suÓt ngày. Bà ngoåi Çã
nhiŠu lÀn la m¡ng dì vŠ t¶i ‘’con gái mà cÜ©i toe toét
cä ngày‘’. Nay t¿ nhiên låi ‘’mít Ü§t‘’ nhÜ th‰,
chuyŒn lå thÆt. Còn ba, có bao gi© Ti‹u Liên thÃy ba
khóc Çâu! Sao hôm nay m¡t ba låi ÇÕ nhÜ vØa khóc?
Bà ngoåi c¥p m¡t cÛng Ü§t nhèm. Bà låi xì mÛi nghe
r¶t r¶t, rÒi cÙ ÇÜa tay quŒt m¡t hoài. ¯ nhÌ? Tåi sao
hai ngày nay, Ti‹u Liên không ÇÜ®c vào thæm mË?
MË Çã thÙc dÆy chÜa, hay vÅn n¢m im lìm ngû say
v§i bao nhiêu là s®i dây trên ÇÀu, v§i Çôi m¡t nh¡m
nghiŠn và Çôi môi không cÜ©i?
Có ti‰ng dì Tâm v¶i vã g†i cô bé ª trong phòng:
- Ti‹u Liên! Áo ÇÀm này! Thay lË rÒi dì chª Çi.
RÒi quay vào b‰p gi†ng dì nhÕ rí, khi‰n Ti‹u Liên
phäi l¡ng tai m§i nghe ÇÜ®c:

- MË, sºa soån con chª mË và Ti‹u Liên vào bŒnh
viŒn. MË æn chút gì Çi, khuya m§i vŠ, con s® mË Çói
bøng.

- Chåy chÀm chÆm, con . . . Nhà mình Çang có
chuyŒn buÒn. Rûi!
Bà ngoåi nói câu nºa chØng rÒi ngÜng. Ti‹u Liên
không bi‰t Bà ngoåi muÓn nói gì? Rûi! Rûi cái gì
nhÌ? Tr©i! NgÜ©i l§n khó hi‹u quá! Mà ngÜ©i già
nhÜ ngoåi låi càng khó hi‹u hÖn. Rûi cái gì mà rûi?
Rûi sao?
Dì Tâm d¡t bà ngoåi và Ti‹u Liên chåy ào vào bŒnh
viŒn, rÒi låi chåy ào vào thang máy. Våt áo ÇÀm
vÜ§ng víu bÜ§c Çi, nhÜng cô bé s® låc, nên cÓ theo
sát bên bà và dì. CuÓi cùng, cä ba ngÜ©i Çã nhanh
chóng ÇÙng bên cånh giÜ©ng cûa mË Ti‹u Liên. MË
vÅn n¢m yên, không hŠ bi‰t s¿ có m¥t v¶i vã cûa bà
ngoåi, cûa dì Tâm và cûa Ti‹u Liên, khi‰n cô bé th¡c
m¡c: ‘’MË quên mình rÒi!‘’. Bà ngoåi khë vÎn tay
vào mép chæn cûa mË. Phía ÇÀu giÜ©ng, dì Tâm
chæm chú nhìn mË. Ti‹u Liên nhón ngÜ©i lên. B¡t
chÜ§c dì Tâm, cô bé cÛng chæm chú nhìn vào gÜÖng
m¥t bình thän, im lìm ngû say cûa mË. Ch®t ba và
mÃy chú, dì n»a bÜ§c vào. VØa thÃy mË dì Thanh
kêu lên:

- ChÎ Bích Öi! ChÎ Bích! ThÙc dÆy Çi! Bao nhiêu
ngÜ©i Ç‰n Çón chÎ vŠ nhà nè!

Ti‰ng Bà ngoåi buÒn bã:

- Thôi Çi cho rÒi, con. ˆn uÓng gì n»a. Còn lòng då
nào mà bi‰t no bi‰t Çói. TÓi nay, con Bích . . .

Bà ngoåi ch®t òa khóc:

- Tr©i Öi là tr©i! Bích Öì là Bích! Con Çi Çâu bÕ
chÒng bÕ con? Bích Öi là Bích!

Ch®t gi†ng bà ngoåi nhÜ v« ra:

- Tr©i Öi! Bích Öi! MË thÜÖng con quá! T¶i nghiŒp,
bÕ chÒng bÕ con! Bích Öi . . .!

Chú Chính b‰ xÓc Ti‹u Liên lên và nói:
- Kêu mË Çi con, Ti‹u Liên! Nhìn mË Çi con! ñ‹ tay

Ti‰ng dì Tâm thäng thÓt:

lên m¥t mË, s© mË, Çánh thÙc mË dÆy Çi con!

- Thôi mË Öi! ñi cái Çã. MË làm con khóc theo bay
gi©. LË lên mË! Ti‹u Liên Öi! Dì ch© ngoài xe.

B‡ng ba ÇÜa tay xem ÇÒng hÒ, buÒn bã nói:

- MÜ©i læm phút n»a, bác sï cho rút máy.
Nói rÒi dì Tâm v¶i vã cÀm tay bà ngoåi kéo ra xe, Ç‹
m¥c cho Ti‹u Liên lúp xúp chåy theo. Trên ÇÜ©ng
Çi, Ti‹u Liên cÛng ngåc nhiên n»a, vì thÜ©ng ngày dì
Tâm chåy xe rÃt cÄn thÆn. Th‰ mà hôm nay, dì
phóng nhanh nhÜ gió và chi‰c xe lao Çi vùn vøt gi»a
dòng xe c¶, khi‰ng bà ngoåi phäi nh¡c chØng:

M†i ngÜ©i òa khóc. Dì Tâm khóc to nhÃt. T¿ nhiên
nÜ§c m¡t Ti‹u Liên cÛng Ùa ra. Cô bé không hi‹u gì.
NhÜng bi‰t là kinh khûng l¡m, nên ai cÛng khóc. Cä
nhà khóc, chú Chính nói nhÕ:
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- ThÆt ra thì chÎ Bích Çã ‘’Çi’’ mÃy ngày nay rÒi. ChÌ
còn máy tr® cho tim thoi thóp chút xíu. Hãy Ç‹ cho
chÎ ra Çi thanh thän.
Bà ngoåi nÙc nª:

- Thanh thän sao ÇÜ®c hª con? ChÒng này, con này,
mË này, chÎ này em này. Sao con Çành bÕ h‰t m†i
ngÜ©i hª Bích? Bích Öi! Tr©i Öi là tr©i! Lá vàng
khóc lá xanh! Sao không Ç‹ mË Çi thay con, Ç‹ con
ª låi v§i chÒng, v§i con hª? Bích Öi là Bích!
Bác sï bÜ§c vào phòng, Ç‰n bên mË và nói gì Çó v§i
ba. Ba Ç‹ hai tay trÜ§c bøng, m¡t buÒn bã lå lùng.
Khuôn m¥t ba là m¶t s¿ pha tr¶n gi»a Çau kh° và
ti‰c thÜÖng không tài nào tä ÇÜ®c. Bác sï ÇÜa tay
làm gì Çó và ti‰ng dì Tâm rú lên:

- ChÎ Bích Öi! ChÎ Bích! Tr©i Öi!
Chú Chính nói nhÕ:

- ChÎ Bích Çã ‘’Çi‘’. Xin cä nhà hãy Ç†c kinh A-Diñà, nguyŒn cÀu ngài ti‰p dÅn vong linh chÎ Bích
thanh thän vŠ cõi tÎnh Ç¶. Nam mô A-Di-ñà-PhÆt!
Có ti‰ng bà ngoåi gào lên:

- Con Öi! Bích Öi là Bích! Bích Öi! Cho mË Çi v§i
con!
Ba nÃc lên Çau Ç§n. Hình nhÜ ai cÛng khóc, k‹ cä
Ti‹u Liên. Chú Chính nói v§i Ti‹u Liên, gi†ng nhÕ
ÇÙt quãng:

- MË con ch‰t rÒi. Con bi‰t không, Ti‹u Liên? T¶i
nghiŒp Ti‹u Liên! Vu Lan này, con së không có mË
n»a rÒi! Chú thÜÖng con quá!
Ti‰ng ba thì thÀm:

- ChÌ còn m¶t tuÀn lÍ n»a là lÍ Vu Lan rÒi. Em
không ráng ª låi v§i con, Ç‹ Ti‹u Liên ÇÜ®c cài hoa
hÒng ÇÕ lÀn cuÓi cùng trong Ç©i.
ñám tang mË Ti‹u Liên diÍn ra trong s¿ thÜÖng ti‰c
cûa m†i ngÜ©i. Ai cÛng khóc vì bình thÜ©ng mË
ÇÜ®c m†i ngÜ©i yêu m‰n vì tính tình hòa nhã, khéo

æn khéo ª cûa mË. Thêm n»a s¿ ra Çi cûa mË bÃt ng©
quá. NhiŠu ngÜ©i cäm thÃy høt hÅng khi nghe tin mË
không còn n»a. Theo sau linh c»u mË là ÇÀy Çû h†
hàng thân thu¶c, bè bån xa gÀn cùng Ç‰n ÇÜa tiÍn mË
vŠ nÖi an nghÌ nghìn thu vïnh biŒt. Phút chót ba Çã
không chÎu hÕa táng nhÜ l©i mË d¥n dò. Ba nói v§i
bà ngoåi:

- Con xin phép mË ÇÜ®c cãi l©i v® con mà chôn cÃt
thay vì hÕa thiêu. Vì thiêu thì mÃt h‰t, ngoài m¶t
n¡m tro lånh nhÓt trong hÛ, không còn gì cä. Vì nhà
con s® tÓn kém, chÙ dù sao chôn cÃt cÛng còn m¶
phÀn Ç‹ thæm vi‰ng và có cäm tÜªng nhà con còn
ÇÃy. MË cho phép con.
Bà ng†ai m‰u máo, gÆt ÇÀu mà không nói nên l©i.
TØ ÇÃy, hàng ngày cô bé Ti‹u Liên h‰t ÇÜ®c ba, låi
ÇÜ®c các dì, các chú thay nhau ÇÜa Çi thæm m¶ mË.
Cô bé vÅn nghï r¢ng mË Çi Çâu Çó, vài ngày låi vŠ.
Chính ba cÛng bäo v§i cô bé r¢ng:

- Con ngoan. MË yêu nhiŠu. Và mË së vŠ v§i con.
M¶ mË lúc nào cÛng có nh»ng bó hoa hÒng ÇÕ th¡m,
mÀu hoa mË rÃt yêu thích, thÜ©ng hái ngoài vÜ©n vào
c¡m ÇÀy nh»ng bình hoa trong nhà. ´t lâu sau, m¶
mË Çã b¡t ÇÀu cÕ m†c xanh. Mà mË vÅn chÜa vŠ v§i
Ti‹u Liên.
Tuy nhiên cô bé rÃt ngoan, không hÕi gì ba, mà vÅn
kiên nhÅn Ç®i mË vŠ v§i tÃt cä tÃm lòng yêu mË.
LÍ Vu Lan næm nay, Ti‹u Liên Çi chùa v§i bà ngoåi,
ba và cä gia Çình n¶i ngoåi. Sân chùa Çông nh»ng
ngÜ©i là ngÜ©i. M†i ngÜ©i ai cÛng ái ngåi và chæm
sóc cho TiÈu Liên, vì Çây là Vu Lan ÇÀu tiên, Ti‹u
Liên không còn mË trên cõi Ç©i. Vu Lan næm ngoái,
bà ngoåi cài hoa hÒng tr¡ng, và mË cài hoa hÒng ÇÕ.
RÒi mË tÜÖi cÜ©i ch†n và cài lên ng¿c áo cho Ti‹u
Liên m¶t Çóa hoa hÒng ÇÕ th¡m, thÆt tÜÖi. Næm nay
‘’MË Çâu rÒi, mË Öi?‘’. Ti‹u Liên khë g†i mË trrong
vô vàn thÜÖng nh§.
M¶t thi‰u n» PhÆt Tº ÇÜa khay hoa Ç‰n trÜ§c m¥t
m†i ngÜ©i. Bà ngoåi cài hoa tr¡ng trên ng¿c áo tràng
Lam. Cä nhà ai cÛng cài hoa ÇÕ. Ba cÛng th‰. Ñ‰n
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lÜ®t Ti‹u Liên, dì Tâm ngÆp ngØng ÇÜa tay nâng m¶t
bông hÒng tr¡ng. NhÜng cô bé Çã t¿ l¿a cho mình
m¶t Çóa hÒng ÇÕ tÜÖi nhÜ Çóa hoa næm ngoái mË Çã
cài cho. Tay Ü§m lên ng¿c áo, Ti‹u Liên ch© ngÜ©i
l§n cài giúp. M†i ngÜ©i lúng túng ÇÜa m¡t nhìn
nhau. Ba ngÆp ngØng nói v§i Ti‹u Liên:

- Ai còn mË thì cài hoa hÒng. Ai không còn mË thì
cài hoa tr¡ng. Næm nay mË mÃt rÒi, con chÌ cài hoa
tr¡ng thôi.
Cô bé phøng phÎu không chÎu, bàn tay vÅn gi» ch¥t
Çóa hÒng. Dì Tâm mím môi d‡ dành cháu:

- ñ‹ dì cài cho con nghe! TØ nay, Ti‹u Liên chÌ cài
hoa tr¡ng thôi này! Hoa tr¡ng cÛng ÇËp mà con!
Cô bé giÆm Çôi chân, ÇÀu lúc l¡c, Çôi môi chu ra d‡i
h©n:

- Không! Con không chÎu hoa tr¡ng Çâu. Con giÓng
mË, con thích hoa ÇÕ cÖ. Con không thích hoa tr¡ng.

Con ch© mË vŠ cài hoa ÇÕ cho con. MË Öi! MË Çi
Çâu rÒi? MË Öi, MË!
Dì Tâm xúc Ç¶ng vô ngÀn. Bà ngoåi thÜÖng xót
cháu, v¶i can thiŒp:

- Thôi, næm ÇÀu tiên, cÙ Ç‹ cháu cài hoa ÇÕ Çi, con å!
TØ tØ, m‡i næm m‡i l§n, cháu së hi‹u.
ñÜ®c s¿ bi‹u ÇÒng tình cûa bà ngoåi, b¢ng m¶t cº
chÌ rÙt khoát, Ti‹u Liên ÇÜa tay bÓc nhanh Çóa hÒng
ÇÕ mà cô bé Çã l¿c ch†n lúc nãy. T¿ cài lên ng¿c áo
mình, gi†ng cô bé cÜÖng quy‰t:

- Con së cài hoa ÇÕ suÓt Ç©i. Mai mË së vŠ v§i con.
Con còn có mË mà . . . Con ghét hoa tr¡ng giÓng
ngoåi l¡m. Mãi mãi con chÌ cài hoa ÇÕ thôi . . .
Ba cûa cô bé ái ngåi nhìn con gái bé bÕng s§m mÒ
cÒi mË, mà lòng tràn ÇÀy niŠm thÜÖng xót. Có nhiŠu
ti‰ng thª dài khi cô bé hí hºng v§i Çóa hoa ÇÕ n°i bÆt
trên ng¿c áo ÇÀm xanh...

Có Còn Nh§ ThÜÖng
------- * -------NgÜ©i Çi qua Çó,
có còn nh§ thÜÖng.
XÜa buông tóc xoã,
tØng s®i tÖ vÜÖng.
XÜa buông tóc xoã.
phû kín con ÇÜ©ng
Hàng me vÄn Ç®i,
heo hút sân trÜ©ng.
NgÜ©i Çi qua Çó,
có còn nh§ thÜÖng.
Ti‰ng xÜa thoang thoäng
hát ÇiŒu: TrÀm HÜÖng

NgÜ©i Çi qua Çó,
Tóc chiŠu Çi‹m sÜÖng,
Di ñà tøng niŒm.
Có thÃy Vô ThÜ©ng?

Ti‰ng xÜa thoang thoäng,
bóng dáng Lam chiŠu,
Chùa ai! Sám hÓi,
v¡ng ngÜ©i, Çìu hiu.

NgÜ©i Çi qua Çó,
M¡t nhåt m© sÜÖng,
Lá vàng ch®t røng.
B°ng thÃy Vô ThÜ©ng.

NgÜ©i Çi qua Çó,
bi‹n r¶ng Çôi b©,
ThuyŠn neo b‰n lå,
ông lái ngÅn ngÖ.

NgÜ©i Çi qua Çó,
ÇÓt låi TrÀm HÜÖng
Mai này không g¥p,
có còn nh§ thÜÖng...

Ba mÜÖi næm Çã,
n»a Ç©i ly hÜÖng.
N»a tr©i ÇÃt lå,
có còn nh§ thÜÖng.
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NhÜ Không

HẠNH PHÚC
Phúc Đạt Trần Minh Phương

T

ôi cứ lưỡng lự mãi trước khi viết bài này, vì đây

là một vấn đề không phải dễ nói “Ban đầu tôi định sẽ
viết như một bài nhận định. Nhưng suy nghĩ kỹ, tôi
thấy nên viết theo cách thức kể chuyện thì chắc là
sẽ” giống tôi hơn…
Ý tưởng viết đề tài này bắt nguồn từ một buổi nói
chuyện “tầm phào cách đây cũng đã hơn nửa năm
rồi”
Tôi nhớ rõ khoảng thời gian này, vì ngày đó tôi còn
đang sống ở San Jose California chứ chưa di cư sang
xứ Cam Florida này.
Đó là một dịp anh Thu nhớ anh em, nên làm một
“cuốc” xe “nhà lên miền Bắc Cali” Và buổi sáng
hôm đó, anh phải quay về Nam Cali. Như một thông
lệ không bao giờ thiếu, anh em hẹn nhau đi uống một
ly café buổi sáng. Nói là buổi sáng, chứ trời Cali lúc
đó cũng đã ấm áp dù vẫn còn chút hơi lạnh, đủ để
anh em ngồi bên nhau dưới mái hiên một quán café
quen thuộc không đến nỗi phải co ro trong những
chiếc áo lạnh chớm Đông.
Ngồi quanh bàn là những anh em thân thuộc: anh
Thu, anh Thống, anh Vui, Định và tôi” Một lúc sau
còn có sự” “góp phần văn nghệ” của vợ chồng Phạm
minh Hùng nữa chứ!
Câu chuyện xoay quanh những đề tài quen thuộc của
anh em. Và chúng tôi lại một lần nữa nói chuyện sinh
hoạt, chuyện đời, chuyện vui, chuyện buồn và từ lúc
nào đó câu chuyện xoay quanh về Đạo Phật.
Đây thường là những lúc tôi giữ thái độ khôn ngoan
nhất mà tôi có thể làm được là… nghe.
Ấy thế mà sáng hôm đó, tôi lại… quên đi sự khôn
ngoan cần thiết.

Tôi kể cho các anh nghe một câu chuyện khác, mà từ
đó tôi học được một bài học sống… quả là bị bắt tại
trận. Ngay sau khi nghe xong, anh Thu, bằng một
thái độ điềm đạm rất quen thuộc “phán” nhẹ một
câu:
- Rồi thì, em nhớ viết bài đó cho Kỷ Yếu Vĩnh
Nghiêm nghe !!!!
Tôi ngơ ngẩn…
- Dạ, viết gì anh ???
Anh trả lời tỉnh bơ:
- Thì giống như câu chuyện em mới nói đó…
Thật đúng là “thần khẩu hại xác phàm” mà !!!! Phen
này chạy đâu cho thoát. Thế là tôi đành “ngậm ngùi”
- Dạ, anh để từ từ em viết…
Nói vậy chứ tôi định là để anh ấy… nản lòng, bỏ qua
cho mình cái tội… bép xép. Tại tôi nghĩ ông anh của
mình chắc cũng bận rộn lắm, hơi đâu mà nhớ mấy
cái chuyện… tào lao vậy... Nhưng… tôi đã lầm to!!!
Tôi cực lực phản đối mấy ông giáo sư, bác sĩ nào mà
nói là người ta càng già càng… dễ quên. Lầm! Lầm
hết!! Tôi có một chứng minh cụ thể hùng hồn là: ông
anh của tôi, có già thiệt, nhưng mà trí nhớ thì thần
sầu. Anh không quên chút nào hết!
Lần tôi sắp rời khỏi Cali, chắc cũng cỡ 2 tháng sau
đó, anh hỏi nhỏ:
- À, Phương này, còn bài viết thì... tới đâu rồi?
Chuyện đó tôi… muốn quên rồi, mà anh nhắc
nghe… chắc lụi. Nói trắng ra có nghĩa là
- Đừng có chạy nghe chú! Anh biết chú quá mà…
Hình như người ta càng già càng nhớ… dai hơn. Hay
là ông anh tôi là một biệt lệ? Càng lớn tuổi lại
càng… trẻ! Ít nhất là về mặt… trí nhớ.
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Chưa hết đâu! Khi tôi bỏ xứ Cali đi tha phương cầu
thực ở chốn… Florida này. Anh vẫn ân cần thăm hỏi
chuyện vợ, chuyện con, chuyện cha me, anh em. Rồi
cuối cùng, làm như tình cờ…
- À Phương! em cứ từ từ, viết xong rồi gửi cho anh
cũng được…
Hóa ra công lao tôi… bỏ trốn khỏi Cali, hóa ra công
cốc, vẫn không thoát khỏi lưới… của anh Thu. Thôi
thì... cũng đành…
Nhưng mà đã xong đâu! Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện
đó, cái miệng của Định lại dài ra:
- Ai bảo dại? uống café thì cứ ngồi yên hưởng...
nhàn. Lại còn dở cái trò lý sự! Thấy tôi không???
đâu có phải nhức đầu nhức óc vậy! Cho bỏ cái tật
bép xép. Thôi thì ráng sáng tác một bài đi, chứ chạy
đâu cho thoát? Cái vụ gì thì tôi giúp được, chứ viết
lách thì tôi… chạy.
Chưa bao giờ tôi thấy “bản mặt” của tên bạn tôi dễ
ghét đến thế! Bạn bè gặp... hoạn nạn, đã không nhào
vô… viết giùm, mà còn chạy ..! Đúng là không có
đạo nghĩa gì cả! Thôi thì đành nhắm mắt đưa… bài
vậy!
Tôi mở đề cái kiểu lung... tung vậy, chứ bài viết của
tôi thì chỉ có vài dòng thôi. Mà nội dung thì cũng
chẳng phải thâm thúy gì cả…
Câu chuyện bắt đầu từ một buổi trưa, khi anh Vinh,
một người bạn cùng làm việc với tôi trước đây đến
thăm. Buổi trưa Cali không nắng lắm. Chúng tôi ngồi
dưới hàng hiên sau nhà. Cơn gió mát buổi trưa thật
dễ chịu. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, cùng uống trà
nói chuyện bâng quơ từ đời sống đến công việc. Anh
Vinh cùng làm chung với tôi ở một hãng điện tử.
Chúng tôi cùng làm một ngành. Hình như anh vào sở
sau tôi vài tháng. Nhưng định mệnh lại đưa chúng tôi
bước ra khỏi cánh cổng của công ty trong cùng một
ngày. Tôi vẫn nhớ cái ngày Thứ Hai đó. Khi chúng
tôi lần lượt được gọi tên, vào văn phòng quản đốc.
Và, từng người một, lần lượt được đưa ra khỏi cửa,
trao lại thẻ nhân viên và ngơ ngác nhìn nhau ở bãi
đậu xe.
Tôi vẫn nhớ những nụ cười gượng gao, những đôi
mắt nhìn trống rỗng với nỗi tuyệt vọng cố chôn kín.
Nắng buổi trưa cuối nămcủa Cali không làm chúng
tôi khó chịu. Vì những tia nắng tầm thường kia có

thấm gì đâu với cơn bão táp đang dâng lên trong lòng
từng ngưòi trong chúng tôi. Hầu như toàn thể nhóm
chúng tôi đều được “xếp” quản đốc đưa tiễn tận tình.
Bãi đậu xe đã vắng đi một phần. Có một người nào
đó đề nghị đi ăn… Tôi nhìn lại lần cuối cùng khung
cảnh thân quen với những hàng cây cao rợp bóng…
Mới ngày nào, tôi bỡ ngỡ bước qua cánh cửa đó, vào
căn phòng phòng nhỏ ngồi chờ phỏng vấn. Vậy
mà… Có những người nghĩ đến dịp quay lại chốn cũ,
nhưng tôi biết tôi, sẽ không còn cơ hội về lại chốn
này…
Chúng tôi ngồi nói chuyện về những khó khăn trong
cuộc sống, về chuyện buôn bán lỗ lã của gia đình anh
Vinh, chuyện chứng khoán xuống giá làm anh em
chúng tôi mỗi người thất thoát một số vốn dành dụm
cả đời làm việc. Chuyện những xáo trộn không tránh
khỏi khi chúng tôi gia nhập đội ngũ “bảy nghề”. Sau
cùng chúng tôi nói về thân phận từng người trong
nhóm làm việc ngày xưa. Chúng tôi nhắc đến Tuyên,
một trong số ít ỏi những người may mắn còn sót lại
sau cuộc “tảo thanh” của công ty. Tuyên vào làm sau
tôi khoảng nửa năm. Chính tôi là một trong những
ngưòi phỏng vấn và nhận Tuyên vào làm việc. Anh
chàng cùng học một trường với tôi, ra sau tôi khoảng
một năm và chúng tôi mặc nhiên chấp thuận Tuyên
vào hội… “ống khói” ngay khi Tuyên được nhận vào
làm.
Tuyên cũng có một quá khứ rất gian khổ tại Việt
Nam. Định cư tại Mỹ khi tuổi đã ngoài 30. Anh lấy
được mảnh bằng sau rất nhiều nỗ lực trong sân
trường cũng như trong đời sống. Hầu như nghề gì
Tuyên cũng biết làm, mà làm đến nơi đến chốn, kể
cả chuyện lắp đặt đường ống dẫn nước hay hàn lại hệ
thống gas v.v…
Được giữ lại, trong khi anh em bị tan tác hoa rơi, lẽ
ra là một điều hạnh phúc chứ! Vậy mà anh Vinh báo
cho tôi biết một tin rất lạ:
- Tuyên nghỉ sở rồi, nó về đi học trường dòng... ra
làm Linh mục.
Chuyện này, tôi nghe nói từ lâu. Nhưng tôi nghĩ
Tuyên chỉ nói chơi cho anh em đỡ buồn thôi. Chứ cá
tính như hắn, thích la cà quán café, hút thuốc nói
chuyện đời còn… nhiều hơn tôi nữa, thì nói gì tới
chuyện đi tu ????
Trầm ngâm, một lúc sau anh Vinh tiếp:
- Như vậy thì cuộc sống đâu chỉ có cơm áo gạo tiền!
Phải có một cái gì khác hơn nữa chứ, phải không
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anh? Tôi không biết Tuyên nghĩ gì, nhưng tôi biết
hắn rất hạnh phúc, vì đây là điều anh chàng đã mơ
ước từ lâu.
Tôi lặng di một lúc thật lâu. Có điều gì đó vừa bừng
vỡ trong lòng tôi…
Tôi đang sống trong một tâm trạng rất muộn phiền.
Đời sống đã tạo cho tôi những tiện nghi và sư ổn
định, rồi lại tước đoạt. Nó lấy đi hết những gì tôi đã
cố công tạo dựng, kể cả những ước mơ của tôi về
tương lai con cái và gia đình. Hàng ngày, tôi phải bó
tay nhìn cuộc sống trôi đi, cuốn theo tất cả những gì
chúng tôi dành dụm được cho tương lai các con. Một
chút chuẩn bị cho ngày về hưu... cũng chẳng còn!
Những tờ hóa đơn tiền nước, tiền điện, tiền bảo
hiểm, tiền nhà... và hàng bao nhiêu những tờ giấy
khác nữa đã là những sợi dây cột chặt tôi vào nỗi âu
lo của cơm-áo-gạo-tiền. Niềm thất vọng triền miên
sau những nỗ lực tuyệt vọng mong kiếm được một
công việc nhằm nuôi sống gia đình trong tình trạng
gạo châu củi quế.
Một công việc, đối với tôi là chiếc thuyền cứu vớt kẻ
đang chới với giữa dòng. Vậy mà Tuyên, dù rằng vẫn
còn độc thân, lại chấp nhận khép mình trong khuôn
khổ của đời sống một tu sĩ. Tôi rất khó tưởng tượng
con người của hắn trong chiếc áo thụng màu đen…
Điều gì đã khiến Tuyên có quyết định đó?
Câu trả lời cũng đơn giản, như câu hỏi vậy thôi… Đó
là Đức Tin!!!
Chính Đức Tin đã trao cho Tuyên niềm hạnh phúc
trên hết những hạnh phúc khác của cuộc đời.
- Thế còn niềm hạnh phúc của anh là gì vậy, Anh
Vinh?
-Tôi đang buồn vì không có việc làm, không có đủ
chi phí cho gia đình trong vòng vài tháng sắp tới. Tôi
mệt mỏi và cảm thấy như mình đang là người bất
hạnh nhất trên đời. Tôi vừa gây lộn với bà xã sáng
nay. Tôi thấy bực bội, thiếu tự tin và đau khổ vô
cùng. Tôi không có hạnh phúc…
- Vậy chứ phải thế nào thì anh mới thấy hạnh phúc?
Anh Vinh trả lời tôi hầu như không cần suy nghĩ:

- Thì… có nhiều tiền, tiêu xài thoải mái, mua sắm
thêm đồ đạc trong nhà, mua những gì mình thích…
Nhiều lắm chứ!
- Vậy thì anh cần có tiền để mua thêm những thứ
khác nữa. Những thứ đó có thật sự cần thiết hay
không?
- Đúng ra thì… chỉ cần để dành khi hữu sự thôi. Chứ
còn bây giờ thì thật ra tôi không thấy thiếu thốn gì
cả.
- Bây giờ, mình thử phân tách xem nhé. Anh có một
gia đình hạnh phúc. Vợ anh rất thương yêu anh. Anh
có ba đứa con, cả ba đều học rất giỏi và nghe lời chỉ
dẫn của bố. Anh có một căn nhà đã trả hết nợ. Anh
có thể ăn uống bất cứ thức ăn nào anh muốn, khỏi
phải kiêng khem. Mọi người trong gia đình anh đều
khỏe mạnh và thương yêu nhau. Sự giàu có sẽ đem
đến thêm cho anh những gì nữa chứ?
Anh Vinh trầm ngâm một lúc.
- Anh nói đúng lắm. Tôi không hiểu tại sao mình lại
buồn chán như vậy? Thực ra, nếu tôi không tìm được
việc làm cho đến năm sau thì gia đình tôi vẫn đủ
sống như thường. So với gia đình anh, tôi còn may
mắn hơn anh nhiều lắm. Mà sao tôi thấy anh không
có vẻ gì là buồn khổ cả!?
Tôi cười… Ánh chiều đã dần xuống trên ngọn đồi
xanh của thung lũng hoa vàng…
Trong cả một thời gian dài tôi cũng mang tâm trạng
mệt mỏi, chán chường và yếm thế như anh Vinh. . .
Sự khó khăn của đời sống đã đem nỗi khổ đau tuyệt
vọng trói chặt lấy tôi từ lúc nào? Có thể từ những
thất bại trong khi xin việc, sự ẩn ức khi thất nghiệp
kéo dài. Khái niệm là một con người vô dụng đối với
gia đình. Niềm kiêu hãnh bị tổn thương sau những
lần bị từ chối…
Tôi đã sống trong cái địa ngục của tư tưởng mình.
Trong tôi luôn là một hỏa diệm sơn sẵn sàng nổ tung,
phá vỡ tất cả những vật cản khó chịu trên đường, đập
phá những gì hơi trái ý… Tôi rất dễ dàng nóng giận
và nói năng cay cú với mọi người. Tôi thấy quanh
tôi toàn là kẻ thù, tấn công tôi từ tám hướng, mười
phương. Tôi không tha thứ cho ai bất cứ điều gì. Tệ
hơn cả là, tôi không tha thứ cho cả chính mình nữa.
. . . Cho đến buổi chiều hôm ấy…
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Tôi chợt nhớ lại ngày còn bé, tôi theo người anh đi
tập Judo. Thời gian đầu, không tập đòn thế gì cả, chỉ
tập té thôi. Ông thày tôi giảng giải là phải học cách té
trước, để khi bị tấn công hoặc bị té ngã, mình cũng
khỏi sợ nguy hiểm. . .
Không ai trong chúng ta sinh ra mà không một lần
vấp ngã. Đời sống càng thành công, sự vấp ngã lại
càng nhiều vì mình mộng trèo cao hơn. Có ai muốn
bị thất bại đâu? Mà cuộc sống đâu phải chỉ có thành
công! Khi thành công, ta tươi cười hạnh phúc. Còn
khi thất bại, lại mặt ủ mày chau. Điều đó thật tự
nhiên, nên ta không kiểm soát được phản ứng của
chính mình khi khổ đau ập đến. Tôi cũng được đọc
một ít Kinh sách và cũng từ lâu hiểu rằng nguyên
nhân của phiền não là Tham, Sân, Si. Có phiền não
là có khổ lụy. Mà khổ lụy tàn hại ta rất nhanh. Nó
đốn ngã tất cả những thành trì cứng cỏi nhất. Nhưng,
làm sao tôi lại có thể hạnh phúc khi tôi gặp thất
bại????
Tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi đang đi làm. Vốn
không rành rẽ mấy cái vụ chứng khoán, cho nên tôi
không tham dự trong lối đầu tư đó. Nhưng khi đi
làm, chung quanh tôi ai cũng bận tâm về giá cao, giá
thấp mỗi ngày. Họ chỉ cho tôi thấy mọi điều tốt xấu
của thị trường chứng khoán. Thậm chí, có một anh
bạn lại mở cho tôi một tài khoản. Thế là, theo đám
đông, tôi cũng cùng thăng trầm theo những con số
chạy qua màn hình mỗi sáng… Tôi chơi cũng hăng
hái lắm. Mặc dù tham dự chậm, kết quả là tôi cũng bị
mất một ít, và cũng học được bài học kinh nghiệm
như ai.
Tôi đâu có nhu cầu. Nhưng cái tạo nên nhu cầu của
tôi do môi trường quanh tôi tác động. Và, sự Khổ
chính làvật cản của hạnh phúc.
Nếu ta biết rằng, cuộc sống tự nó vốn có vui có buồn,
có thành, có bại, thì nếu có thất bại đi nữa, tôi cứ
chấp nhận như một sư kiện, để tiếp tục chuẩn bị cho
một lần thử thách mới. Nghĩ như vậy thì tôi vẫn
buồn, nhưng không bao giờ khổ. Vì tôi không để nỗi
buồn đeo bám vào tôi như một loại bệnh dịch, thứ
bệnh chết người như chơi. Hơn nữa, đâu phải chúng
ta làm việc và sống để đợi đến lúc già, có tiền thì
mới hưởng được hạnh phúc??? Nếu hạnh phúc
không có điều kiện thì đâu phải chỉ khi nào ta muốn
hạnh phúc thì mới có hạnh phúc. Còn ta chưa chuẩn
bị thì hạnh phúc không đến!!! Hạnh phúc là một cảm
nhận tự nhiên. Nó đến với ta khi trong lòng thư thái.
Hạnh phúc như tia nắng rọi trên những nụ hoa. Nó

đến tự nhiên để mình nhìn thấy cuộc sống trọn vẹn
với những nét đẹp của nó. Nét đẹp đó bao gồm cả
niềm vui, nỗi buồn, nhưng chứa chấp tâm phiền não.
Lòng buồn nhưng tôi vẫn thấy nét đẹp của một nụ
hoa và tôi vẫn thấy hạnh phúc. Với nỗi khổ thì nụ
hoa chỉ là một thực vật không hơn không kém.
Nụ hoa thì vẫn luôn là nụ hoa.
Hạnh phúc vẫn luôn hiện hữu quanh ta.
Có bao nhiêu người thấy được cái đẹp của giọt sương
trên nụ hoa vừa hé nở.
Có bao nhiêu người thấy được niềm hạnh phúc trong
tay, như không khí ta thở hít mỗi ngày. Tôi đọc sách,
tôi nghe giảng, tôi tưởng tôi đã biết thế nào là hạnh
phúc và khổ đau, thế nào để giải thoát khổ đau trong
đời. Nhưng thật ra tôi chưa bao giờ sống với những
gì mình đã đọc, đã nghe và cứ tưởng là mình đã
biết!!! Đó mới chính là lý do dẫn đến những muộn
phiền.
Tôi từng nghĩ nhiều, nhưng chưa thật sự cảm nhận
cái đẹp của cuốc sống. Cái đẹp đó là sự chấp nhận
định luật giũa đại tự nhiên. Nghĩa là có đẹp thì phải
có xấu. Có khi thành công thì phải có lúc thất bại.
Vậy thì dù cho có khó khăn đến bao nhiêu, đối với
tôi cũng chỉ là những sự kiện tất yếu của đời sống.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi đạt đạo hay đã
giác ngộ gì đâu. Khi đối diện với những thất bại
trong cuộc sống, tôi vẫn buồn lắm chứ. Nhưng tôi sẽ
không đau khổ với những kết quả không như ý đó.
Nhiều khi chính trong lúc buồn ta lại thấy được niềm
hoan lạc của hạnh phúc. Có một lần, tôi đi xin việc
không thành. Về nhà, đứa con trai nhỏ rót cho tôi ly
nước và vòng tay ôm cổ bố. Trong một thoáng, tôi
thấy lòng dịu lại và những muộn phiền tan nhanh
như giọt sương mai. Giây phút đó, tôi thật sự cảm
thấy hạnh phúc.
…Anh Vinh uống nốt phần còn lại của tách trà:
- Thôi tôi về, cảm ơn anh.
Anh đứng lên, bước ra cửa. Chút nắng vàng đọng
trên bàn tay vẫy.
Những tia nắng cuối cùng tỏa một màu vàng cam rực
rỡ, vàng cả ngọn đồi xanh.
Lâu lắm tôi mới thấy lại vẻ đẹp của một buổi chiều
vàng như thế.

Viết tại Tampa, Florida tháng 8/2003
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----- Tuệ Hạo Trần Hữu Định -----

T

rải dài trong suốt thời

gian từ 1975 đến nay và lâu
hơn nữa nếu kể thêm năm
ba năm về trước, người nầy
kẻ khác, "Người Áo Lam"
chúng ta đã bao phen trôi
ngọt có, mặn có và chua
không
ít. Nhưng
dạt cay
theocũng
những
dòng
sông
dù phải chia cách bởiđời,
không
gian,
thời
gian
và
bánh
ngọt có, mặn có
xe khắc nghiệt của Lịch Sử, hay cho dù bị che khuất
bởi những bức màn vô minh của tà kiến hoặc những
ràng buộc của những thế lực chính trị.Nhưng trong
tận cùng tâm thức, tận đáy lòng của các anh chị em
thành viên Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm
ngày nay vẫn luôn luôn nồng ấm nhớ được tưới tẩm,
chăm bón bởi châm ngôn "BI, TRÍ,DŨNG" của"Hòa
Thuận, Tin Yêu, Vui Vẻ" từ thuở ban đầu còn mang
cái tên "Gia Đình Phật Hoá Phổ".

những ..một lần, hai lần mà ít nhất là ba lần đáng ghi
nhớ.
Đó là vào khoảng cuối tháng 05-2004, nhân dịp sang
Maryland để tham dự đám cưới của một cháu gái,
con của chị Diệu Thanh Trần thị Thanh Minh, cựu
Huynh Trưởng Giác Minh và Minh Tâm. Đây là lần
đầu tiên tôi được vui mừng gặp gỡ các Anh Chị
thuộc AHVNHN Miền Đông Hoa Kỳ, tại tư gia anh
Thiên Thanh Đặng Đình Khiết, có mặt các anh chị
Vương Nghiêm-Tố Mỹ, chị Minh, anh Văn, anh chị
Thảo Thuận, anh chị Nữu và anh Trần Thanh Hiệp
mới ở Pháp qua. Tôi đã được thưởng thức tài nấu ăn
của anh Khiết, chị Nữu,chị Thuận, với bữa cơm chay
ngon miệng.

"Tôi biết là em còn đó!
Và tôi vẫn còn đây,
Bàn tay nhận thức vô lượng do tuần,
Nối liền diệt sinh, năng sở ............."
(Thơ "Vòng tay nhận thức" của
Thiền Sư Nhất Hạnh)
Nhờ được nuôi dưỡng trong nhận thức trên, tâm hồn
thường hướng về các anh chị em Ao Lam thân
thương, một hạnh duyên tuyệt vời, hiếm có đã đến
với tôi. Tôi đã được tương phùng, hội ngộ với một số
đông anh chị em Huynh Trưởng và Thành Viên Ái
Hữu Gia Đình Phật Tử thuộc Miền Vĩnh Nghiêm của
thập niên 60, 70 tại Hoa Kỳ và tại quê nhà không

Anh HiŒp và anh ñÎnh thæm MiŠn ñông. Các anh chÎ:
ThuÆn,HiŒp, Minh, ñÎnh, TÓMÏ, Thäo, N»ø

K› y‰u Ái H»u GDPT Vïnh Nghiêm Häi Ngoåi 2005 - 72

,

Suốt bao nhiêu năm qua, giờ được hội ngộ. Có anh
chị đã được quen biết từ lâu, cũng có các anh chị
mới được giới thiệu lần đầu, nhưng không hiểu sao
tôi có cảm giác quyến luyến thân quen như từ thuở
nào. Tôi thật tình xúc động và tha hồ hàn huyên tâm
sự , ngồi kể cho nhau nghe những vui buồn, những
được, những mất....qua những chặng đường lưu
vong, những gì được học hỏi và những gì bắt buộc
mình phải cố hội nhập vào cuộc sống mới nơi xứ lạ
quê người và sau đó chúng tôi đã chia tay trong niềm
lưu luyến đầy tình đạo vị.
Rồi, vào một ngày Chủ Nhật giữa tháng 06-2004,
trong dịp về thăm quê hương, người thân và bạn bè ,
tìm bước về mái Chùa xưa :
Mái Chùa che chở hồn dân tộc,
Nếp sống muôn đời của tổ tông"
(Thơ Huyền Không)
Lại là một hạnh duyên lớn nữa đã đến với tôi, các
anh chị Huynh Trưởng GDPT T° ñình Vĩnh
Nghiêm tại Saigon đã tổ chức một buổi họp mặt thân
mật, đón mừng một con chim từ miền xa xôi Úc
Châu bay về tổ ấm tại Tổ Đình Vĩnh Nghiêm.Quả
thật là một vinh hạnh cho cá nhân tôi. Hôm ấy có
đông đủ các anh chị em. Nào là Bác Tôn Thất Liệu,
Trưởng ban BHD/ GDPT MiŠn Vĩnh Nghiêm, nào là
anh Phúc Ân tức Nhà Văn Thi Sĩ Nghi Yên, Phúc
Thiện Trần Đình Hùng, chị Oanh ốm, chị Oanh mập,
lại có chị Trần Thị Ngọ tự Texas về, và một số các
anh chị Huynh Trưởng khác, thật khó mà có thể kể
hết nơi đây. Buổi mạn đàm thật hết sức chân tình cởi

ChÎ Ng† và anh ñÎnh thæm ViŒt Nam . Các anh chÎ: Oanh,
Trinh, Hùng, LiŒu, ñÎnh, Ng†, NghiÍn.

mở ...đã kể cho nhau nghe về anh, về chị, về em, về
mình đã trải qua những ngọt bùi, cay đắng, nghiệt
ngã, vinh nhục, chèo chống trên dòng đời đầy phức
tạp,...nhưng vẫn luôn giữ vững một niềm tin "chánh
tín, chánh kiến, chánh tư duy..." luôn luôn sống mãi
theo châm ngôn bất diệt "Bi, Trí, Dũng" xứng đáng
là một Phật Tử chân chính. Đặc biệt sau đó tôi lại
được dự một tiệc trà mừng kỉ niệm sinh nhật của
"Nhóm năm anh em kết nghĩa Kiều Trần Như" .
Thuận dịp tôi đã chụp được nhiều hình kỉ niệm, lại
còn được anh Nghi Yên tặng cho những cuốn sách
như "Thơ Bài Vợ Tặng"hay còn cái tên khác là "Bài
Thơ Tặng Vợ" và "Còn ai nhân chứng xin lên tiếng"
mà anh là tác giả. Nhân được chung vui với các em
Oanh Vũ GDPT Vĩnh Nghiêm tôi chợt nhớ và
thương tưởng đến các cháu mồ côi , thiếu may mắn,
đói kém tôi mạn phép thay mặt anh chị em nhóm Ái
Hữu GDPT Vĩnh Nghiêm tại Úc Châu gởi lại, nhờ
các em Đoàn Oanh Vũ chuyển lại dùm một số tịnh
tài khi các em có dịp đi thăm Viện Cô Nhi Saigon.
Cùng ngày, buổi sáng tôi còn được gặp vợ chồng Mỹ
và Du, chị Trần Thị Ngọ, Trần Đình Hùng tại nhà chị
Trần thị Tuyết Trinh, cựu Liên Đoàn Trưởng đầu
tiên của Giác Minh và cũng là chị của tôi. Chúng tôi
cùng nhau đi ăn sáng và hàn huyên tâm sự.
Rất tiếc vì Mỹ Du còn phải về Chùa Quảng Hương
Già Lam để thăm gặp Thượng Tọa Thích Tuệ Sĩ, nên
không thể cùng tham dự hội ngộ ở Tổ Đình Vĩnh
Nghiêm được. Tuy nhiên tôi cũng đã cùng Mỹ Du
đến nhà may Sĩ Hoàng thăm chị Diệu Trang cựu
HT/GM và tiện dịp Mỹ đã đặt may mấy chiếc áo dài
vẽ thật đẹp để mang về diện Tết năm nay. Vì thời
gian muốn lưu lại với ACE Vĩnh Nghiêm tại Saigon
quá eo hẹp nên tôi đã sửa đổi chương trình, bỏ
chuyến bay đi Huế để tham dự "Lễ Hội Cung Đình"
mà tôi rất thích và đã được dự trù từ trước
.
Ngày hôm sau tôi cùng với Hùng Chùa một Huynh
Trưởng thuộc lớp trẻ vừa mới gặp ,mới quen ngày
hôm trước nhưng thấy thắm thiết tự nhiên như anh
em cùng chung huyết thống lâu ngày được gặp
lại.Chúng tôi cùng nhau đi uống café, đi dạo quanh
phố phường Saigon để xem lại sự thay đổi thăng
trầm thế sự, xuôi ngược dòng đời và sau đó đi ngắm
và tìm mua một vài bức tranh sơn dầu để làm quà và
mang về treo trong nhà làm kỉ niệm
Tôi cũng đã được gặp Vương Nghiêm -Tố Mỹ và đi
ăn đêm ở Saigon với hai người .Tôi quen Vương
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Nghiêm lâu lắm nhưng mới biết anh cũng trong
AHVNHN, buổi tối chúng tôi cùng đi nghe nhạc Dân
Tộc có biểu diễn thời trang áo dài vẽ ở quán Trà Sĩ
Hoàng gặp chị Diệu Trang Trần Thị Kim Dung cựu
HT/GM là chị của tôi và cũng là chủ phòng trà hát
quan họ này. Tố Mỹ hỏi tôi sao lắm chị thế tôi cười
trả lời tôi có đến năm chị và hai em gái. Chúng tôi tất
cả đều sinh hoạt trong GDPT Giác Minh Và Minh
Tâm ,chị lớn là Tuệ Tâm thì nhiều người biết tới
nhưng chị đã qua đời!
Thêm một hạnh duyên lớn nữa là sau lần gặp gỡ các
anh chị AHVNHN Miền Đông Hoa Kỳ ở Virginia tôi
lại có dịp ghé về Cali .Được anh Tuệ Linh cho biết
nhân dịp có buổi họp mặt của AHVNHN Miền Nam
Cali , và cũng là để đón tiếp một già một trẻ như lời
anh Tâm Hòa nói ,già là anh Trần Thanh Hiệp và trẻ
có lẽ là tôi ,đáng lẽ là hai người già mới đúng vì tôi
đâu có còn trẻ gì. Thật là hân hạnh nhưng cũng rất
tiếc là vì tối hôm ấy anh Trần Thanh Hiệp không đến
được .Tôi còn nhớ rõ hầu hết các anh chị AHVNHN
Miền Nam Cali đã có mặt tại tư gia anh Tâm Hòa
Ngô Mạnh Thu trong một khung cảnh thật tuyệt vời
,dưới dàn nho xanh với một khung trời trong mát đầy
sao đêm Tôi đã được gặp lại anh Cát Văn Chung
,anh Chung nắm lấy tay tôi mà hỏi “có còn nhớ anh
không ? “ Làm sao tôi quên được vì anh ấy là Đoàn
Phó khi tôi còn là Đồng Niên của anh; anh Tuyển là
Đoàn Trưởng .Hồi ấy ở Chùa Quan Sứ Hà Nội ,Gia
Đình Phật Hoá Phổ Minh Tâm còn chưa gọi là Nam
Oanh Vũ.
Tôi được may mắn gặp lại anh Bùi ngọc Bách. Anh
Bách vẫn như xưa với một khuôn mặt quen thuộc
luôn tươi đỏ hồng hào .Một kỉ niệm thú vị ,ngày xa
xưa ấy tôi đã được chứng kiến anh Bách ăn mía thi
cùng với anh Đỗ Thế Hiền. Ăn mía thi đua mà nuốt
luôn cả bã mía. Kỉ niệm còn đó, không biết ngày nay
anh Bách còn nhớ hay không (?).

Nhóm ,những lúc Nhóm gặp khó khăn thì đã được
anh hoan hỷ hướng dẫn góp ý .Anh Tâm Lạc còn là
Cố Vấn cho các GDPT thuộc Miền Tịnh Khiết ở
Sydney nên thỉnh thoảng có những buổi “Cắm Trại”
do Miền Tịnh Khiết tổ chức hay những buổi sinh
hoạt đặc biệt trong những dịp lễ lạc thì hai anh em
chúng tôi đều có tham dự với đồng phục, với huy
hiệu và “Hoa Sen Trắng” chỉnh tề như thuở nào .Chỉ
có điều khi nhìn các em đoàn sinh vui chơi ca hát mà
mình phải nuối tiếc thời sinh hoạt hồn nhiên xa xưa,
của những năm về trước.
Có những đêm mùa đông lạnh giá ,chúng tôi vẫn lái
xe dưới cơn mưa tầm tã đến Chùa để tham dự lớp Tu
Học dành cho anh chị em Huynh Trưởng miền Tịnh
Khiết . Chúng tôi thầm nghĩ rằng sự có mặt của
mình sẽ thêm phần khích lệ cho lớp Huynh Trưởng
trẻ ngày nay.
Tôi không thể quên sót nếu không nói đến một
người.. Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải ngoại Uc Châu có
anh Minh Tánh Nguyễn Bá Lãng làm trưởng ban.
Anh Lãng được xem như còn trẻ nên rất năng động.
Anh ấy là thành viên của nhiều hội đoàn tại Tiểu
bang NSW,Úc Châu nên lúc nào cũng bận rộn. Anh
chị có một cửa hàng bán hoa tươi đông khách, rất nổi
tiếng ,đến Sydney hỏi thăm Yen's Florist thì ai cũng
biết, không phải vì anh làm chủ một tiệm hoa lớn mà
thường biết anh vì anh thích làm việc Cộng Đồng.
Chúng tôi còn có anh Tuệ Mỹ ,chị Diệu Huệ, Diệu
Ngọc, Diệu Quỳnh ,nhưng vì ở xa nhau nên thường
anh chị em ít có dịp gặp nhau .Tuy nhiên có một điều

Trong đêm đó anh Thu có đề nghị tôi nói vài nét đại
cương về sinh hoạt của AHVNHN Úc Châu Khổ nỗi
cho tôi một điều mà mọi người đều biết, tôi rất vụng,
kém bề ăn nói nên khi bị hỏi thình lình tôi đã trình
bày thiếu cả mạch lạc và đầy đủ về những điều mà
anh chị em đang mong đợi.
Tổ chức AHVNHN Úc Châu chúng tôi vốn ít người,
vỏn vẹn có bảy tám người thôi .Cũng có một điều
may mắn là chúng tôi có được anh Tâm Lạc Nguyễn
vẫn Thục,một Huynh Trưởng cao niên , nhiều kinh
nghiệm trong sinh hoạt GDPT làm Cố Vấn cho

Anh ñÎnh thæm Nam Cali.
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đáng quý là ..xa mặt nhưng không cách lòng .Đặc
biệt mỗi lần nhận được Bản Tin Ái Hữu GDPT Vĩnh
Nghiêm tại Hải Ngoại mới gửi qua thì anh chị em nô
nức phải đọc hết từ trang đầu đến trang cuối .Hỏi ra
thì lý do cũng dễ thương và giản dị ,ấy là để được
sưởi ấm Tình Lam và để được biết tin tức về bà con
áo Lam từ khắp năm châu bay về.

Xin thắp nén tâm hương dâng về anh và xin anh sớm
hội nhập Ta Bà tiếp tục con đường phụng sự Đạo
Pháp và chúng sinh .
Thay mặt các anh chị em AHVNHN Úc Châu kính
chúc các anh chị Ái Hữu Vĩnh Nghiêm khắp năm
Châu bốn biển thân tâm thường an lạc, đạo tâm kiến
cố.

Lần cuối cùng thật hết sức khó quên là anh Thu đã
tiến tôi ra xe để nhờ anh Đức Châu đưa về, trước khi
chia tay anh đã ân cần dặn dò về Úc, em nhớ chụp
hình tất cả các ACE bên ấy rồi gửi qua cho anh để
đăng vào cuốn Kỉ Yếu Ái Hữu Vĩnh Nghiêm. Khi
về đến Sydney tôi đã làm theo lời anh dặn, đã đến
từng nhà chụp hình và gửi đi rồi. Không ngờ đó là
lần bắt tay tiễn biệt cuối cùng với một người anh,
một người Huynh Trưởng đầy khả kính vì anh đã xả
bỏ xác thân tứ đại giả hợp, thong dong tự tại về miền
vô sinh bất diệt.

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Sydney Lập Xuân, tháng 11 năm Giáp Thân


Tuệ Hạo Trần Hữu Định

NgÅu cäm vŠ mË
TrÀn ThÎ HÒng KhÜÖng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Næm qua hoa th† còn Çây
VÅn in hình MË vai gÀy ÇÅm sÜÖng.
MË Çi v¡ng l¥ng con ÇÜ©ng
RÜng rÜng hoa nhu¶m mÀu thÜÖng nh§ ngÜ©i .
. . . MË Öi ! Thân phÆn mÒ côi
Không còn bóng mát gi»a Ç©i lºa nung
MÒng 1 T‰t ƒt H®i

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bi‹n xanh tr©i sáng m¶t vùng
BuÒm xinh m¶ng th¡m ung dung tách b©
Chånh niŠm mÖ Ü§c thuª xÜa
Nh§ l©i MË nhû dŒt thÖ xây Ç©i
VÛng Tàu - 1995
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Nh»ng
Mänh
Vøn

C

hÎ Tâm hÓi thúc tôi n¶p

bài cho K› Y‰u AHVN, tôi
thÆt lúng túng và bÓi rÓi vô
cùng, vì tôi có bi‰t vi‰t væn

bao gi© Çâu . NhÜng Ç‹ Çóng góp m¶t phÀn nhÕ
nhoi, tôi Çành ngÒi Çây ch¡p nÓi nh»ng mänh vøn
cûa cu¶c Ç©i Áo Lam

buÒn . . . . nh»ng hình änh Çó Çã ghi sâu vào trái
tim mŠm y‰u cûa tôi và không bao gi© có th‹ nhåt
phai. . . . . Th‰ nhÜng rÒi , tôi vÅn phäi lìa xa mái
Chùa thân thÜÖng Çó Ç‹ theo Çu°i ti‰p con ÇÜ©ng
h†c vÃn , Ç‰n m¶t nÖi xa xô không nhìn thÃy ngÜ©i
thân quen , và chi‰c Áo Lam cûa tôi Çành n¢m yên
trong ngæn tû, ch© m‡i dÎp tôi vŠ phép , låi ÇÜ®c Çem
ra Ç‹ khoác lên mình trª vŠ ngôi Chùa cÛ thæm ñoàn
.

Tôi thÜ©ng theo mË Çi chùa lÍ PhÆt tØ nhÕ, nhÜng
không hŠ hay bi‰t có sinh hoåt Gia Dình PhÆt Tº .
MË tôi cÛng vÆy, bà thÜòng theo khóa lÍ, tøng kinh,
nghe Pháp rÒi ra vŠ , không tìm hi‹u gì khác . Cho
Çê’n khi có phong trào tranh ÇÃu bäo vŒ Tôn giáo tín
ngÜ«ng , lúc Çó tôi m§i nhÆn thÃy có các Çoàn th‹
Thanh thi‰u niên mang màu Áo Lam tích c¿c ra sÙc
Ç‹ tranh ÇÃu dành låi t¿ do cho niŠm tin cûa tôn giáo
mình . Lòng thán phøc cûa tôi dâng tràn và sau Çó
thúc ÇÄy tôi nhÆp cu¶c. ñ©i Áo Lam cûa tôi b¡t ÇÀu
tØ Çó và kéo dài ÇÜ®c bÓn næm .
BÓn næm sÓng trong tinh thÀn Bi-Trí-DÛng cûa
GñPT Giác Minh , dÜ§i s¿ Lãnh Çåo , hÜ§ng dÅn ,
chÌ bäo ÇÀy tình thân ái cûa ca’c anh chÎ Huynh
TrÜªng. Nh»ng bu°i cùng nhau tøng niŒm, nh»ng
bu°i h†c tÆp, nh»ng ngày c¡m tråi , công viŒc xã h¶i,
væn nghŒ iui chÖi, chia sÈ v§i nhau tØng niŠm vui n‡i

ñoàn Thi‰u N» Giác Minh. HÜÖng hàng ngÒi bên phäi

BÜ§c rë ti‰p theo là "Có kÈ theo chÒng bÕ cu¶c
chÖi", vâng, tôi Çã theo chÒng, làm bà n¶i tr®, không
còn cÖ h¶i vŠ ñoàn n»a, và theo vÆn mŒnh n°i trôi
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cûa ÇÃt nÜ§c, gia Çình tôi Çã trôi giåt Ç‰n m¶t quÓc
gia xa tuÓt , xa tÃt cä các bån bè , ngÜ©i quen kÈ bi‰t.
VÆy mà rÒi cÖ duyên cÛng Çã khi‰n cho tôi nÓi låi
ÇÜ®c v§i AHVN , liên låc låi v§i các anh chÎ Huynh
TrÜªng cÛ , các bån bè cûa th©i xa xÜa , tình Lam låi
bØng tÌnh låi trong tôi , sau m¶t giÃc ngû dài . . . . .
Tôi thÆt hÒi h¶p và cäm Ç¶ng khi ÇÜ®c bi‰t s¡p có
dÎp sang Cali (ông xã tôi thÜ©ng Çi lÜu diÍn các nÖi),
là nÖi có nhiŠu thành viên AHVN mà tôi quen bi‰t .

ñoàn Thi‰u N» Giác Minh

Sang t§i Cali, là tôi v¶i liên låc ngay v§i DiŒu
HÜÖng ( H¢ng) là bån cùng sinh hoåt v§i tôi nh»ng
ngày còn là Thi‰u N» cûa GM khi xÜa. Chúng tôi
g¥p nhau sau mÃy chøc næm xa cách , cäm xúc lúc Çó
thÆt khó mà diÍn tä ! Chúng tôi nhìn nhau , ôm nhau ,
thÆt vui mØng . Giây phút h¶i ng¶ ÇÜ®c nÓi ti‰p b¢ng
tØng chu‡i dài chuyŒn k› niŒm , hÕi thæm gia cänh
cûa nhau, bån bè ngÜ©i còn kÈ mÃt . . .và rÓt cu¶c ,
Çi‹m chính vÅn là rû nhau Çi thæm ñåi Bàng Ngô
Månh Thu. Chúng tôi cä hai v® chÒng ÇŠu bi‰t anh
Thu, vì anh Thu cùng làm ª ñài Phát Thanh Saigon
v§i anh Chính. TØ Çàng xa, nhìn thÃy dáng anh là tôi
Çã nhÆn ra nø cÜ©i hiŠn hoà dÍ dãi cûa anh , nhÜ khi
xÜa lúc thÜ©ng b¡t g¥p anh khi Çi thâu thanh vào m¶t
bu°i trÜa hè n¡ng g¡t . G¥p chúng tôi , anh thÜ©ng nª
nø cÜ©i nhÜ vÆy thay cho ti‰ng chào . Chúng tôi cùng
ngÒi hàn huyên m¶t lúc và anh Thu nhÃt ÇÎnh muÓn
t° chÙc bu°i h†p m¥t tåi tÜ gia cûa anh .
Tôi cÛng Çã cÓ liên låc v§i chÎ Tâm , c¿u ñoàn
TrÜªng và tôi cÛng coi nhÜ ngÜ©i chÎ Tinh thÀn cûa
tôi , Ç‹ hai chÎ em ÇÜ®c h¶i ng¶, nhÜng h«i ôi , ông
Tr©i cÙ thích trêu ngÜ©i, tôi và chÎ Tâm nhÜ cùng

nhau chÖi trò * trÓn tìm *. Hai chÎ em chÌ cách nhau
có vài con ÇÜ©ng thôi mà nhÜ xa nhau v©i v®i, chúng
tôi nhÜ không cùng th©i Çi‹m . Khi chÎ Tâm muÓn
Ç‰n tìm tôi , thì xe s¡p chuy‹n bánh Ç‹ Çi lÜu diÍn
tÌnh khác , cùng Ç‰n m¶t tÌnh , nhÜng tôi bÎ kËt m¶t
ch‡ , chÎ Tâm thì không xê xích ÇÜ®c , hai chÎ em cÙ
ôm cái ÇiŒn thoåi cÀm tay mà muÓn trào nÜ§c m¡t .
Ngày hôm sau, hËn nhau ª nhà anh Thu , thì tôi låi
không Ç‰n s§m ÇÜ®c , chÎ Tâm thì låi không ª nán
thêm ÇÜ®c , tr©i å , khi Ç‰n nÖi , thì chÎ Çã vØa Çi
khÕi , nhìn cái gh‰ v¡ng hình dáng chÎ ngÒi Çó , lòng
tôi ch®t se th¡t , bi‰t Ç‰n bao gi© m§i có thêm cÖ
h¶i???
Anh ChÎ Thu ti‰p Çón chúng tôi ( gÒm anh CÜ©ng ,
chÎ Mai , anh Chính và tôi ) thÆt thân tình và cªi mª ,
m¶t tình thân h‰t sÙc t¿ nhiên khi‰n có nhiŠu anh chÎ
tôi chÜa bao gi© quen mà tôi cÛng không hŠ b« ng«
hay ngåi ngùng , phäi chæng chÌ vì có s®i giây màu
Lam Çã th¡t ch¥t chúng tôi v§I nhau tØ bao gi© ? Có
các anh chÎ nhÜ chÎ Mai thû quÏ , anh TuŒ Linh , anh
ñÙc , anh SÜ§c và dï nhiên là có H¢ng , Çang chuÄn
bÎ m¶t nÒi riêu to tÜ§ng trông thÆt hÃp dÅn , rÒi thÎt
nÜ§ng thÖm lØng. Chúng tôi chuyŒn trò v§i nhau
thÆt vui nh¶n, chøp hình k› niŒm, nh§ mãi nh»ng
giây phút này.

M¶ng HÜÖng thæm Nam Cali

Cu¶c vui nào rÒi thì cÛng phäi châ’m dÙt , nhÜng tôi
không th‹ ng© Çó låi là lÀn g¥p m¥t sau cùng v§i anh
Thu . Dù sao, t¿ nghï là tôi cÛng có chút duyên v§i
anh nên trÜ§c khi anh ra Çi mãi mãi , tôi låi có th‹
H¶i Ng¶ v§i anh sau bao nhiêu næm tr©i xa cách.
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ThÖ Ngô Væn Quy

LÜu v¿c sông H¢ng
Sông H¢ng ngàn næm tôi t¡m mát
LÜu v¿c ngàn næm v†ng ánh vàng
ñ¶ng tâm cõi hÒn nghe chØng nh§
NgÜ©i vŠ trên m¶t bóng Chân NhÜ.

quán không
ChiŠu nay không m¶t mái vŠ
Ta quanh quÄn mãi bên lŠ quán không
Hai Çúa con gi†t máu hÒng
Theo chân nhÜ bóng lŒ nÒn chÙng nhân.

LÓi vŠ chân tâm
Tôi ngÒi soi lÃy chân tâm
ThÃy chân tâm mÃt , thÃy sân hÆn còn
Tôi ngÒi Ç‰m nh»ng vuông tròn
ñ‰m lên Ç‰m xÜÓng thÃy mòn dÃu tâm .

ân cÀn , vÅn nh»ng nø cÜ©i tÜÖi th¡m , vui vÈ , thÆt là
cäm Ç¶ng vô cùng . Trong bÀu không khí Çó, thì
chúng tôi låi nhÆn ÇÜ®c thêm m¶t tin buÒn : anh
Khôn Çã ra Çi vïnh viÍn . M¥c dù chúng tôi Çã chuÄn
bÎ tinh thÀn Çón nhÆn tin này tØ khi bi‰t anh Çau
n¥ng , nhÜng cÛng không tránh khÕi ngÆm ngùi . Th‰
là các anh cÙ rû nhau lìa xa cõi Ç©i ô tr†c , trÀm luân
này , nhÜ ngày xÜa cÙ lÀn lÜ®t bÕ chúng tôi mà Çi ,
Ç‹ làm nghïa vø NgÜ©i Trai th©i loån.

Thæm MiŠn ñông
Các anh chÎ: Chính, HÜÖng, ThuÆn, Thäo

Theo cu¶c sÓng lÜu diÍn cûa chÒng , m¶t lÀn n»a , tåi
Hoa ThÎnh ÑÓn , tôi låi h¶i ng¶ cùng anh ñào Hi‰u
Thäo và chÎ ThuÆn . ThÆt là tuyŒt diŒu , tôi cÙ tÜªng
không bao gi© còn g¥p låi anh chÎ , th‰ mà Çêm nay ,
anh chÎ Çang ngÒi trÜ§c m¥t tôi , cùng æn cÖm m¶t
bàn . NgÅu nhiên , anh Thäo låi là ngÜ©i giúp m¶t
phÀn chÜÖng trình væn nghŒ có anh Chính Çóng góp
ti‰ng hát , nên chúng tôi Çã có dÎp hàn huyên suÓt
m¶t bu°i tÓi . Chúng tôi Çã không bÕ l« cÖ h¶i cùng
nhau chøp tâ’m hình . ThÆt là tuyŒt v©i, th©i gian
mÃy chøc næm ÇÜ®c lôi låi , vÅn nh»ng l©i thæm hÕi

Thôi nhé, nh»ng mänh vøn này ch¡p nÓi låi Ç‹ mong
nÓi låi tình Lam v§i các Anh ChÎ Em räi rác trên
kh¡p th‰ gi§i . Væng v£ng Çâu Çây bài hát khi tôi m§i
vào ñoàn :
Chúng ta là Chim BÓn PhÜÖng bay vŠ Çây
VŠ Çây chúng ta sÓng trong ñåo thiêng
Chúng ta là HÜÖng , gió mang Çi ngàn phÜÖng
NguyŒn Çem gieo r¡c kh¡p nÖi Ánh Vàng . . .
Chào Tinh TÃn,
DiŒu Häo - TrÀn M¶ng HÜÖng
11/2004
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Hoa cỏ xuân
------ Phåm QuÓc Bäo ------

’’ Ngày xuân lên núi chÖi vÖi
mäi mê cänh ÇËp d¥m khÖi quên vŠ
hoàng hôn sÜÖng phû lÛng khe
lá in bóng nÜ§c gÀn kŠ ÇÀu ta
hoa v©n dáng ngä ngoài xa
Ngåt ngào hÜÖng ÇÜ®m m¶t tà áo ôm
VŠ sao ? Còn luy‰n cÕ thÖm
Vui chÖi ch£ng quän ÇÜ©ng gÀn hay xa
B‡ng hÒi chuông Ç¶ng ngân nga
V£ng tØ PhÆt tháp bên tòa Sen xanh
Nh§ chùa M¶t C¶t chông chênh
L¥ng thinh ÇÙng gi»a thác ghŠnh sº ta .’’
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S

áng thÙ ba, cách hôm mÒng M¶t T‰t Quí Mùi

Çúng 23 ngày n»a, Ç®t gió nóng Santa Ana cuÓi cùng
cûa m¶t næm Çã k‰t thúc trÜ§c d¿ báo cä trên m¶t
nºa ngày. ñ®t gió tØ løc ÇÎa th°i ra næm nay månh
hi‰m có Çã l¥ng Çi tØ sáng s§m, l¥ng Çi nhÜ chÜa bao
gi© n°i lên nhÜ th‰. N‰u không có hàng loåt cây c°
thø và c¶t ÇiŒn gÅy Ç° ng°n ngang trên ÇÜ©ng phÓ
kh¡p quân håt Orange cûa Nam Cali thì tôi không có
th‹ tÜªng tÜ®ng ÇÜ®c r¢ng hai ngày qua Çã xÄy ra
m¶t trÆn bão gió l§n Ç‰n th‰, trong m¶t bu°i sáng
tr©i n¡ng trong v¡t l¥ng lë nhÜ th‰ này.
ñúng lúc Çang ngÄn ngÖ suy nghï, tôi nh®t nhìn thÃy
mÃy cánh hoa thûy tiên tr¡ng muÓt Çi‹m xuy‰t gi»a
Çám lá xanh mÜ§t ngoài vÜ©n. Nh»ng cû thûy tiên
cûa nhiŠu T‰t qua v® chÒng tôi mua vŠ hay ÇÜ®c
t¥ng, h‰t vài tuÀn lÍ ÇÀu næm âm lÎch nào là nhà tôi
cÛng ÇÜa ra trÒng låi trong vÜ©n cä. TØ tháng 11 tây
næm nay, các cû thûy tiên Ãy Çã Çâm chÒi näy l¶c
xanh om ngoài vÜ©n, trong Çó có Ç¶ bÓn næm nø hoa
xuÃt hiŒn. Tôi Çã tÜªng ch£ng ÇÜ®c chæm bón gì thì
qua t‰t Quí Mùi, mÃy nø hoa thûy tiên Çó m§i có th‹
nª ÇÜ®c. NhÜng không ng©, hai ngày gió nóng lÒng
l¶n gi»a Çông vØa qua Çã thúc døc chúng nó nª s§m
m¶t cách bÃt ch®t nhÜ th‰ kia.
Và bài thÖ nêu trên hiŒn Ç‰n trong trí tôi, trÖn tru
thoäi mái tuôn ra; trong lúc tôi trông nhÜ m¶t ông già
ngÓ mà nét m¥t tÜÖi rói, ngây nhìn mÃy Çóa thûy tiên
cánh tr¡ng nhøy vàng ÇÙng im nhÜng vÅn ÇÀy vÈ
ph§i ph§i gi»a Çám lá xanh Çâm th£ng vút lên ngoài
vÜ©n.
*
Hôm mÒng 4 tháng 1 - 2003, tôi ÇÜ®c hân hånh d¿
khán trong vài gi© ñåi h¶i væn hóa ViŒt Nam t° chÙc
tåi h¶i trÜ©ng m¶t khuôn viên ti‹u h†c dÜ§i San
Diego, và ÇÜ®c cho m¶t sÓ tài liŒu thuy‰t trình v§i
hai quy‹n sách, trong Çó có cuÓn ‘’TuŒ SÏ, ñåo sÜ,
ThÖ và PhÜÖng tr©i M¶ng‘’ do ThÜ®ng t†a Nguyên
Siêu sÜu soån và Ban Tu ThÜ PhÆt H†c Häi ñÙc Nha
Trang Ãn hành . Sách gÒm nh»ng bài vi‰t, bài giäng
vŠ nhân vÆt TuŒ SÏ hay cûa chính TuŒ SÏ (trong 112
trang) và tÆp thÖ ‘’PhÜÖng Tr©i ViÍn m¶ng’’ gÒm
nhiŠu phÀn c¶ng låi, tØ PhÜÖng Tr©i ViÍn M¶ng

(trÜ§c 1975) Ç‰n GiÃc MÖ TrÜ©ng SÖn, TÎnh t†a
(tháng 9-1983), TÎnh ThÃt (2000-2001) gói ghém 22
bài thÖ m§i nhÃt cûa TuŒ SÏ, chi‰m 102 trang còn
låi.
TÆp sách này và ngay cä bài tham luÆn Væn Minh
Ti‹u PhÄm cûa tác giä gºi ra Ç‹ Ç†c trong ñåi H¶i kÿ
này, ÇÜ®c gi§i thiŒu nhÜ là nh»ng y‰u tÓ nh¢m nói
lên mÃy nét tiêu bi‹u cho trí tuŒ quäng bác và tinh
thÀn vô uš cûa m¶t nhân vÆt tu sï PhÆt giáo ViŒt
Nam trong th¿c t‰ hành trång trên dÜ§i 40 næm nay.
ñÓi v§i cá nhân tôi, trí tuŒ TuŒ SÏ Çã xuÃt hiŒn tØ
nh»ng bài vi‰t Çæng trong tÆp san TÜ tÜªng cûa viŒn
ñåi h†c Vån Hånh vào Ç¶ næm 1967 và hành trång
vô úy cûa ông cÛng Çã th‹ hiŒn vào vài næm ÇÀu thÆp
niên 1990. Riêng hai tài liŒu m§i có này, ngoài
nh»ng y‰u tÓ liên quan Ç‰n chính trÎ mà ông Çã ÇŠ
cÆp Ç‰n nhÜng tôi låi không lÜu š t§i, Ç¥c biŒt nh»ng
bài thÖ toát ra nhiŠu vÈ dáng cäm nhÆn sôi n°i trong
hành trång thiŠn-Ç¶ng cûa con ngÜ©i ông ÇÓi v§i ÇÃt
nÜ§c, dân t¶c và Ç©i sÓng, tâm thÙc. NhÃt là trong
tÆpTïnh thÃt. Ch£ng hån vài sÓ hai:

ñ‰n Çi vó ng¿c mÖ hÒ
DÃu rêu còn Ç†ng trên b© mi xanh
Hay bài sÓ hai mÜÖi:

Ôi n‡i buÒn thÀn tiên vïnh cºu
Nh§ luân hÒi cát bøi ÇÕ m¡t ai
ñåm nét nhÃt tôi cho là bài sÓ mÜ©i sáu:

BÙt c†ng cÕ
ño bóng th©i gian
Dài mênh mông
Tôi thÃy tâm thÙc cûa ông ra vào th©i gian-không
gian. V§i bài thÖ sÓ mÜ©i sáu này, tôi thÃy vÀn ÇiŒu
và ch» nghïa ông diÍn Çåt Çã xuyên suÓt Sonnet (th‰
k› 16 cûa Pháp) Ç‰n HÆu hiŒn Çåi tØ c° phongñÜ©ng thi cûa Trung Hoa Ç‰n Hài cú cûa NhÆt Bän
và nª hoa ª chân tr©i thÖ cûa hiŒn tåi.
*
- TÜªng anh sau T‰t ta m§i vŠ MÏ chÙ?
- Lúc Çi cÛng ÇÎnh th‰ nhÜng vì bÃt ng© phäi tiêu
h‰t tiŠn nên s§m vŠ trÜ§c T‰t, mà rÃt hài lòng.
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- ChuyŒn gì Ç‰n n‡i phäi tiêu h‰t ngay vÆy?
- ƒy. Chính xác là ÇÜ®c tiêu m§i Çúng bån å. Ch£ng
là g¥p ngÜ©i bà con bên v® mÜ©i mÃy næm nay Çã
bi‰n cæn nhà ª thành m¶t loåi am tu và hiŒn Çang
nuôi dÜ«ng ba trÈ, mÒ côi có, bøi Ç©i có, mãi dâm
hoàn lÜÖng có. NgÜ©i bà con tâm s¿ r¢ng l®i tÙc
hàng tháng cûa bà ta chÌ Çû nuôi æn ª các cháu, còn
chi phí h†c ch» h†c nghŠ m¶t vài næm Ç‹ tåo ÇiŠu
kiŒn tÓt cho các cháu sÓng lÜÖng thiŒn trª låi thì
Çang g¥p khó khæn. Tôi bu¶t miŒng hÕi ngân khoän
sª phí Çó Ç¶ bao nhiêu là tåm Çû. Sau khi Ü§c tính
các thÙ m¶t hÒi, ngÜ©i bà con cho bi‰t Ç¶ ngàn rÜªi
ngàn bäy mÏ kim. Tôi ÇÜa ch¤n hai ngàn, chÌ Ç‹ låi
vài træm ra Çæng kš vŠ MÏ trÜ§c ba tuÀn.
- Bà xã có š ki‰n gì không?
- Bà Ãy c¢n nh¢n tôi Äu quá, v¶i vàng quá. Bà nói
Çã ch¡c gì th¿c s¿ giúp tÓt cho b†n trÈ Çó.Tôi thì khi
thÃy rõ ÇÜ®c hoàn cänh là liŠn th¿c hiŒn ÇÜ®c gì cÙ
làm. Phäi không?
Phäi thì có phäi Çó. NhÜng cÛng nên bi‰t r¢ng
diÍn ti‰n sau Çó së ch£ng thi‰u nh»ng gì xÄy Ç‰n mà
không phäi nhÜ mình nghï.
- Ông Çã bi‰t, hÒi trÈ tôi h†c vŠ quän trÎ. Ông cÛng
Çã bi‰t rõ cách Çây sáu næm tôi Çã bÓc Ç‰n båc triŒu.
Th‰ mà bây gi© không nh»ng tr¡ng tay, còn n® nÀn
cä mÃy chøc ngàn n»a. Hai mÜÖi næm trÜ§c mình
sang Çây , Çã hoàn toàn tr¡ng tay rÒi. Nghïa là ngay
trong cu¶c Ç©i tôi Çã tØng có nh»ng cái không phäi
s¤n sàng xuÃt hiŒn tØ nh»ng d¿-tính-phäi cûa mình
rÒi. Bây gi© tôi chÌ bi‰t rõ ÇÜ®c r¢ng sau khi phát tâm
nhÜ th‰, tôi thÃy thÜ thái.

cuÓi cùng cûa câu ngÜ©i bån tôi vØa nói dÙt. NhÜng
m¡t tôi vÅn còn thÃy mÃy Çóa hoa thûy tiên tr¡ng
lung linh ngoài vÜ©n kia. Và tôi b‡ng nh§ Ç‰n cuÓn
‘’Hán t¿ hài cú‘’ cûa Ngô Væn Tao m§i Ç†c qua mÃy
tháng trÜ§c Çây.
ñÙng dÆy vào tìm, cuÓn sách n¢m trên bàn con bên
giÜ©ng ngû, chÜa bÎ x‰p lên kŒ sách. Giª ra trang 14
bài sÓ 6:

‘’Khai hoa ca yên låc
trÀm tÜ v†ng tÜªng vÎ lai th©i
hoa tàn y‰n phi lŒ‘’
Tôi chuy‹n sang ViŒt ng»:

‘’Gi»a tiŒc mØng ca hoa nª
nghï lúc hoa tàn, lŒ Ùa mang mang
ngay trÜ§c trang Çó, trang 13 bài sÓ 5:

L¶ biên hoa vÎ khai
Thiên thu nhÃt niŒm vÎ hàm ti‰u
Ti‹u n» t¿ nhiên nhiên
Bùi Giáng hå bút vi‰t:

Bên ÇÜ©ng hoa nª chÜa ra
Ngàn næm chÌ m¶t sát na vì ngÜ©i
Hoàng mao gái nhÕ nø cÜ©i
Thiên nhiên hàm ti‰u vì ngÜ©i vì ta
Còn tôi thÃy r¢ng:

Bên ÇÜ©ng hoa còn ÇÖm nø
NhÜ ngàn næm nàng chÜa nª môi cÜ©i
T¿ nhiên hoa cÛng nhÜ ngÜ©i./.

Tôi bÕ ÇiŒn thoåi xuÓng giá, trong tôi Çang mang
mang vang v†ng nhÜ con bò nhai låi nh»ng âm d¶i
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Cõi thÖ
NGỌC HOÀI PHƯƠNG
Phật Đản
Bây gi© hong låi tình ta

Bụi trần

DÅu thÜÖng hay ghét , cÛng là nghiŒp duyên
Có gì Çây chút bøi trÀn

Tháng TÜ , PhÆt ñän Çó em

CuÓn theo cÖn lÓc træm næm cÛng huŠ
ñã Çi thì phäi có vŠ

Vào chùa lÍ PhÆt , ngoài hiên anh ch© .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VŠ Çâu ª gi»a cÖn mê nºa chØng ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiền sư
ThiŠn sÜ l¥ng lë bÕ Çi
Hoa Sen vÅn nª , ngày vŠ hËn nhau
ñ©i này ti‰p nÓi Ç©i sau
Ngàn trang kinh vÅn thu¶c làu , không quên.

Cuối Đông
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

¯ thì m¶t chút h¡t hiu
CÛng bâng khuâng suÓt bu°i chiŠu cuÓi dông
Hai mÜÖi næm m¶t tÃc lòng
Häi Âu mÕi cánh vÅn mong ngày vŠ .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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------- Diệu Thu - Nguyễn Thị Tâm --------

M

‡i lÀn h†p m¥t v§i

anh chÎ em trong GñPT
hay Ç‰n thæm m¶t GDPT
Çang sinh hoåt, tôi thÜ©ng
nghï Ç‰n nh»ng ngày sinh
hoåt xa xÜa cûa tôi.

làm ÇÜ®c gì cä, tôi thÜ©ng xuyên mang quÀn áo Ç‰n
Chùa ho¥c Ç‰n nhà bån Ç‹ thay. Tôi không tÆp trung
ÇÜ®c tinh thÀn trong nh»ng gi© sinh hoåt. Tôi không
nhÆn m¶t nhiŒm vø gì, vì bi‰t r¢ng v§i hoàn cänh
nhÜ vÆy tôi không có cách nào làm cho tròn ÇÜ®c.
NhÜng rÒi m¶t th©i gian sau, tôi cÛng ÇÜ®c gºi Çi
h†c khóa ñào tåo HT A-DÆt-ña I, có lë các anh chÎ

Tôi Ç‰n v§i GñPT hÖi trÍ, Çã qua mÃy tháng tu°i Ç‹
ÇÜ®c sinh hoåt trong ñoàn Thi‰u N». Tôi ÇÜ®c nhÆn
là ñoàn sinh cûa Çoàn N» PhÆt Tº. Nh»ng ngày ÇÀu
vŠ xin phép Gia Çình ÇÜ®c cha mË ÇÒng š. NhÜng
cha tôi låi là ngÜ©i có thành ki‰n v§i các ñoàn th‹.
Ông tØng m¶t vài lÀn bÎ ñoàn th‹ l®i døng, nên nhìn
ñoàn th‹ nào cÛng chÌ thÃy hai ch» ‘’l®i døng’’ mà
thôi. MÃy tháng sau, Ông không cho tôi Çi sinh hoåt
n»a. Tôi thÆt buÒn và thÜ©ng tìm cách Ç‹ trÓn Ç‰n
Chùa. Gia Çình tôi theo ñåo PhÆt, nhà tôi có Ban
Th© PhÆt, mË tôi Çi Chùa m‡i ngày R¢m và MÒng
M¶t, cha tôi th¡p hÜÖng m‡i sáng chiŠu. NhÜng ông
låi không cho tôi Ç‰n v§i GñPT. Ông nói r¢ng: ‘’con

së bÎ l®i døng, chÙ ch£ng ÇÜ®c gì’’.
Trong gÀn hai næm ‘’nói dÓi’’ Ç‹ Ç‰n Chùa, v§i s¿
thông cäm cûa MË, thÆt là vÃt vä. Tôi thÜ©ng Çi trÍ
vŠ s§m. Lúc ÇÀu chÎ ñoàn TrÜªng rÃt buÒn lòng,
nhÜng sau chÎ bi‰t hoàn cänh cûa tôi nên cÛng thông
cäm và dÍ dãi cho tôi trong m†i sinh hoåt. CÛng vì
vÆy mà Ç‰n v§i GñPT hÖn hai næm mà tôi không

Ngày tråi ª Chùa Ph° Quang cûa ñoàn Thi‰u N» GM

muÓn tôi có trách nhiŒm gì së cÓ g¡ng hÖn Ç‹ vÜ®t
qua nh»ng trª ngåi cûa gia Çình? ñi h†c Huynh
TrÜªng thì th©i gian và sinh hoåt không th‹ dÍ dãi
nhÜ ª ñoàn. Tôi Çã bÕ gi© h†c nhiŠu lÀn. Tôi cÛng ít
tham d¿ ÇÜ®c nh»ng kÿ tråi th¿c tÆp kinh nghiŒm.
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M¥c dù các anh chÎ có thông cäm hoàn cänh cûa tôi,
nhÜng không th‹ dÍ hÖn ÇÜ®c. Tôi Çành bÕ dª dang.

ñoàn N» PhÆt Tº Giác DÛng næm 1959

Sau m¶t th©i gian mŒt mÕi vì trÓn tránh, tôi xin tåm
nghÌ ít tháng. RÒi thì tôi l§n tu°i hÖn, Çã ra Ç©i Ç‹
làm viŒc, nên cha tôi cÛng b§t phÀn khó khæn. Khóa
A-DÆt-ña 2 mª, lÀn này cÛng nh© có m¶t s¿ khích
lŒ, tôi ghi tên xin h†c. Khóa này tôi tham d¿ tích c¿c
hÖn , nhÜng so v§i các Khóa sinh khác, gi© giÃc sinh
hoåt cûa tôi hån ch‰ nhiŠu. Tôi chÌ có th‹ tham d¿
nh»ng bu°i tråi gÀn và gi© giÃc không kéo dài. NhiŠu
lÀn tan tråi, tôi v¶i vã ‘’nh¡m m¡t’’ Çåp xe thÆt
nhanh Ç‹ vŠ nhà cho kÎp gi© trình diŒn. CuÓi cùng,
tôi thÆt vui mØng, ‘’thª phào nhË nhõm’’ vì Çã qua
ÇÜ®c m¶t khóa h†c. Khóa h†c không quá khó khæn

v§i m†i ngÜ©i, nhÜng låi thÆt vÃt vä v§i tôi vì hoàn
cänh.
Th©i gian Çi sinh hoåt GñPT cÛng là th©i gian tôi
sÓng v§i Gia Çình, nên không có lúc nào tôi làm
ÇÜ®c tr†n vËn nh»ng ÇiŠu tôi mong muÓn làm cho
GñPT. Dù Cha tôi không chính thÙc ngæn cÃm n»a,
nhÜng Ông thÜ©ng tÕ ra buÒn rÀu vì tôi Çã không
nghe l©i. NhiŠu lúc tôi nghï: không bi‰t tôi làm sai
hay Çúng? Tôi làm m¶t viŒc không có gì là sai quÃy,
nhÜng låi khi‰n cha tôi không vui vì nh»ng thành
ki‰n s¤n có. Th‰ là tôi Çành phäi cÓ tìm ra m¶t giäi
pháp sao cho °n thÕa. ñ‹ tôn tr†ng cha tôi, cÛng nhÜ
tránh s¿ b¿c tÙc n‰u Ông không d¢n ÇÜ®c, tôi vÅn
không dám m¥c ÇÒng phøc và Çeo Phù hiŒu, huy
hiŒu ª nhà. Tôi Çã thÆt s¿ kh° tâm vŠ ÇiŠu này. Trên
ÇÜ©ng tØ nhà Ç‰n Chùa tôi rÃt ít khi ÇÜ®c hãnh diŒn
khoác trên ngÜ©i chi‰c áo dài Lam, cài Hoa Sen
tr¡ng!!! Trong th©i gian sinh hoåt v§i ñoàn Thi‰u
N», nhiŠu em cÛng hi‹u phÀn nào hoàn cänh cûa tôi
nên rÃt cäm thông cho ngÜ©i chÎ TrÜªng. Có m¶t sÓ
em trong ñoàn cÛng g¥p hoàn cänh nhÜ tôi. Tôi Çã
giäi quy‰t giúp các em b¢ng cách: Ç‰n nhà nói
chuyŒn v§i Phø Huynh; linh Ç¶ng gi© giÃc sinh hoå;
dùng cách Ùng xº cûa tôi ...v...v... Ngày Çó tôi cÛng
Çã thuy‰t phøc ÇÜ®c m¶t vài Phø huynh cûa các em.
NhÜng tôi låi không thuy‰t phøc ÇÜ®c chính Phø
huynh cûa mình???
Tôi Çã không ngØng t¿ hÕi: mình làm Çúng hay sai?
Cha tôi Çúng hay quá khó khæn? Tôi thÜ©ng bênh
v¿c phÀn Çúng cûa tôi nhiŠu hÖn, nên vÅn ti‰p tøc Çi
sinh hoåt. VŠ sau cÛng nhÜ bây gi© tôi bi‰t ch¡c
mình Çã làm không sai. Tôi thÃy b§t ân hÆn v§i n‡i
ám änh Çã có l‡i v§i cha tôi. Tôi bi‰t Ông làm nhÜ
vÆy chÌ vì lo l¡ng cho tôi së bÎ thiŒt thòi khi ra Ç©i.
Bây gi© cha tôi không còn n»a. NhÜng tôi bi‰t ch¡c
r¢ng, Ông Çã thÃy rõ tôi không bÎ thiŒt thòi gì khi Ç‰n
v§i GñPT. Trái låi, GñPT Çã giúp cho tôi có m¶t
NI“M TIN, m¶t TµNH THÐ÷NG và m¶t TÂM
H—N ˜N ñINH Ç‹ bÜ§c Çi trên ÇÜ©ng Ç©i ...
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Những ngày thân ái
M

¶t trong nh»ng sinh

hoåt chính cûa Ái H»u Vïnh
Nghiêm Häi Ngoåi là t° chÙc
LÍ H¶i Hoa HÒng hàng næm.
Trong LÍ H¶i Hoa HÒng,
AHVN chúng tôi chúc th†
các bÆc sinh thành cûa thành
viên,
viên, mØng th† các anh chÎ cao niên, và chúc mØng
các Thành viên và các cháu vØa tÓt nghiŒp. Trong
khi ch© Ç®i chúc mØng các cháu tåi LÍ H¶i Hoa
HÒng. AHVN HN cÛng chúc mØng các cháu lúc các
cháu vØa ra trÜ©ng, tåi tÜ gia. Næm nay, 2004, Çåi
gia Çình AHVN HN, chi Nam Cali chúc mØng hai
cháu ra trÜ©ng bÆc Çåi h†c: cháu Trâm(con chÎ Tuy‰t
Mai và anh Tín), cháu ñÙc (con Anh Hoa và chi
Am).
M¶t tuÀn sau lÍ tÓt nghiŒp Çåi h†c tåi U.C.I, anh chÎ
Tín-Mai m©i tòan th‹ AHVN Nam Cali dùng b»a
cÖm thân mÆt tåi tÜ gia và mØng cháu Trâm (trÜªng
n») Çã tÓt nghiŒp Çåi h†c. Anh chi em chúng tôi có
m¥t ÇÀy Çû tØ 5 gi© chiŠu: anh chÎ Thu, Anh chÎ CÖ,
anh chÎ Hoài và cháu Khánh, Anh chÎ SÖn và hai
cháu bé, anh chÎ Hoa, anh chÎ ThiŒu (H¢ng) và cháu
DÜÖng, anh TuŒ Linh, anh Khuê, anh Bách, chÎ
ThÎnh, chÎ PhÓ, tôi và cháu Chính...
Anh Tín, chÎ Mai Çón chúng tôi tØ ngoài cºa. ChÜa
bÜ§c vào cºa, tôi Çã cäm thÃy hình nhÜ mình Çi låc,
có cái gì là lå, quan sát kÏ, hóa ra nhà chÎ Mai m§i
ÇÜ®c ‘’tân trang’’. Cæn nhà khang trang, ÇËp h£n ra,
y hŒt nhÜ bà mË Tuy‰t Mai hôm nay: thÆt rång r«,
hånh phúc, tÜÖi trÈ (tuy th‰ cÛng không át ÇÜ®c nhân
vÆt chính là bé Trâm).

Cháu Trâm vØa tÓt nghiŒp B.S, cháu ti‰p tøc h†c
ngành DÜ®c vào niên h†c t§i. Cô cº cùng mË Çón các
cô, chú, bác và anh, chÎ, em tåi cºa. Cô cháu cûa
chúng ta hôm nay tÜÖi nhÜ Çóa hoa hàm ti‰u, và
ch»ng chåc h£n ra, cháu luôn miŒng chào khách v§i
nø cÜ©i rång r« trên môi.

Chúc mØng cháu Trâm ª tÜ gia anh chÎ Tín Mai

Chúng tôi chào hÕi nhau, nói Çû thÙ chuyŒn, cÜ©i
luôn miŒng, và m©i g†i nhÆp tiŒc. Không khí thÆt
ÇÀm Ãm, vui tÜÖi, thân mÆt. B»a tiŒc thÆt thÎnh s†an.
ñ¥c biŒt chÎ SÖn (Tuy‰t) làm bánh cam, bánh cam
ngon tuyŒt, vØa dòn, vØa sÓp, vØa thÖm, Ç¶ ng†t vØa
phäi. Chúng tôi ÇŠ nghÎ anh SÖn nên mª tiŒm bánh
Ç‹ gây quÏ cho chi Nam Cali.
6 gi© 30 chiŠu, chÜÖng trình bÜ§c vào ti‰t møc chính:
chúc mØng. Anh Bách Çåi diŒn Huynh trÜªng
TruyŠn ThÓng chúc mØng trÜ§c, k‰ Ç‰n là AHVN,
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tôi bÎ ch†n làm ngÜ©i Çåi diŒn cho các anh chÎ ÇÜa
qùa lÜu niŒm và chúc mØng cháu Trâm cùng gia Çình
anh chÎ Tín. Tôi vÓn không có tài æn nói (š quên, tôi
chÌ có tài æn, không có tài nói), låi bÎ bÃt ng©, hÖn
n»a chung quanh tòan các anh chi l§n, tôi liú cä lÜ«i
không bi‰t nói gì. NhÜng may qúa, tôi cÛng Ãp úng
ÇÜ®c vài câu. Anh chi Tín và cháu Trâm rÃt cäm
Ç¶ng trÜ§c tình cäm các cô , chú, bác VN dành cho
gia Çình, nhÃt là cháu Trâm. Cháu qúa cäm Ç¶ng,
nghËn ngào không nói tròn l©i cám Ön, mË cháu ti‰p
hÖi , nhÜng cÛng không hÖn cháu mÃy!!!... M¶t
tràng pháo tay n°i lên Çã chÃm dÙt ti‰t møc ÇÀy cäm
Ç¶ng này. NgÜ©i l§n vØa æn vØa chuyŒn vãn ngoài
sân, không khí trong lành, mát mÈ, các cháu bé Òn ào
Çùa gi«n ª góc vÜ©n, các cô cÆu cùng trang lÙa tø
h†p trong nhà nói nói, cÜ©i cÜ©i r¶n rã. Bu°i h†p
m¥t kéo dài mãi Ç‰n tÓi, m†i ngÜ©i chia tay nhau
trong tình thân ái: ‘’...Tay s¡p xa, nhÜng tim không
xa’’.

Chúc mØng cháu ñÙc

Tôi có m¥t tØ s§m, æn c‡ Çi trÜ§c mà, giúp chÎ Am
m¶t tay trong viŒc s¡p x‰p bày bàn. ChÎ Am rÃt cÄn
thÆn x‰p thÙc æn chay, m¥n trên hai bàn khác nhau.
Các anh, chÎ AHVN cÛng Çã ÇÀy Çû, b»a tiŒc b¡t ÇÀu
v§i ‘’l©i tuyên bÓ lš do’’ cûa gia chû. Anh Hoa Çã
g†i các cô chiêu, cÆu cº cûa mình ra chào ‘’quan
khách’’. Tôi nh§, m§i ngày nào trong cuÓn k› y‰u
AHVN 2001 gi§i thiŒu ñÙc là m¶t h†c sinh gÓc ViŒt
xuÃt s¡c ÇÜ®c h†c b°ng cûa Bill Gates vào Çåi h†c,
quay qua quay låi, k› y‰u næm nay låi có hình cháu
trong nh»ng cháu tÓt nghiŒp. Th©i gian thÆt ch£ng
ch© ai!!!

Chúc mØng cháu Trâm

Mùa hè ª CalÎ là mùa h¶i ng¶, ch¡c vì ti‰t tr©i qúa
ÇËp, m†i ngÜ©i thích g¥p nhau hàn huyên trong n¡ng
Ãm sau nh»ng ngày bÎ û trong nh»ng chi‰c áo Ãm to
sù. Và AHVN Nam Cali hôm nay låi tay trong tay
tåi nhà anh chi Hoa. Chúng tôi ‘’Ç‰n hËn låi t§i‘’ Ç‹
chúc mØng cháu ñÙc (trÜªng nam cûa anh chÎ Hoa)
vØa tÓt nhiŒp Çåi h†c. Cháu ñÙc së ti‰p tøc s¿
nghiŒp bút nghiên tåi New York. Ch¡c 2 næm n»a
AHVN låi chúc mØng ñÙc Çåt h†c vÎ M.S. Hôm nay
chúng tôi cÛng tiÍn cháu Thùy Mai (thÙ n» cûa anh
chÎ Hoa) lên ÇÜ©ng Çi h†c xa.

ChÎ Am , cháu ñÙc, cháu Mai và anh Hoa

Tôi lÃy thÙc æn ra bàn ngÒi chung v§i anh chÎ Hoài
và anh Thu. Các anh chÎ khác ngÒi raÌ rác trong bóng
râm cûa khu vÜ©n. Cháu Chính cÛng ngÒi låi gÀn
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bác Thu, ch¡c cháu cäm nhÆn së không còn có dÎp
g¥p bác n»a? Tôi không bao gi© ng© ÇÜ®c Çây là lÀn
cuÓi cùng tôi ÇÜ®c ngÒi æn bên ngÜ©i anh kính yêu.
Vâng, chÌ 2 ngày sau anh bÕ chúng tôi Ç‹ ra Çi, Çi
thÆt xa....
Chúng tôi æn thÆt chân tình và nói cÜ©i thÆt cªi mª.
Tôi hÕi kÏ lÜ«ng cách trÒng gÃc vì dàn gÃc nhà anh
triÛ quä. ChÎ Am ÇÜa chúng tôi Çi ‘’tham quan’’
mänh vÜ©n xinh x¡n cûa chÎ và chúng tôi trª låi bàn
æn v§i các’’chi‰n l®i phÄm’’: táo tÀu, dÜa leo,kh°
qua, Çu Çû... ChÎ thÆt khéo tay, cây, trái thÆt to, thÆt
ngon, thÆt ÇËp. ThÙc æn vÖi dÀn, nh»ng l©i chúc
tøng cÛng Çã nhiŠu, bánh Çã c¡t, m¥t tr©i Çã xuÓng
thÃp, tuy rÃt nhiŠu lÜu luy‰n, nhÜng chúng tôi cÛng
phäi chia tay vì anh chÎ Hoa còn phäi thu x‰p ÇÜa
cháu Thùy Mai ra phi trÜ©ng. Anh chÎ Thu cùng các
anh chÎ khác vŠ nhà anh chi Sºu ti‰p tøc bu°i h†p
m¥t, riêng tôi vì nhà xa nên phäi vŠ. Tôi vÅn ân hÆn
ÇiŠu này. Phäi chi tôi cùng vŠ nhà anh Sºu, tôi có
dÎp ÇÜ®c chuyŒn trò thêm v§i anh Thu m¶t lÀn
cuÓi....

Quäng DiŒu-Ng†c Cao Minh Châu
cuÓi thu 2004

Træng Thu còn Çó
Ánh Træng Thu còn Çó,
Chim v¶i vŠ Vô Ðu .
V® con dòng lŒ nhÕ .
Bån h»u m¡t cay m© .
Sáu mÜÖi bäy næm dài ,
Cánh ñåi Bàng tung gió
Cùng Çàn chim Lam bay
Theo Træng chim vŠ t° .
Ánh Træng Thu còn Çó ,
Thu Çi ch£ng Ç®i mùa .
Lá vàng rÖi bÕ ngõ
Cùng chim dåi bÖ vÖ .
Vïnh biŒt Thu ! Anh Thu !
Træng Öi xin moc chÆm ,
Cho tôi gºi tâm tÜ
Con chim dåi ngÆm ngùi .
ñ‹ TÜªng nh§ Anh Thu
NhÜ Không Võ væn Phú
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Các cháu
thành Çåt
Có công mài s¡t
Có ngày nên kim

Cháu Ç¥ng trÀn Thùy dung
Con gái Anh ChÎ ñ¥ng TrÀn Hoa và NguyÍn ThÎ Am
TÓt nghiŒp :
California State University Fullerton
Bachelor of Art Business - Marketing
May 31, 2003
Cháu NguyÍn Trâm Nancy
Con gái Anh ChÎ NguyÍn Tr†ng Tín và NguyÍn Tuy‰t Mai
TÓt nghiŒp :
University of California in Irvine
B.3. Bio Chemistry
June , 2004
Cháu Võ Væn Kim
Con trai Anh ChÎ Võ Væn Phú và DÜÖng Minh HuyŠn
TÓt nghiŒp :
Louisiana State University
Master of Science in Electrical Engineering

Cháu

May 30 , 2004
Mathieu Miller nguyÍn

Con trai Anh chÎ NguyÍn H»u HiŒu và Lê ThÎ Dung
TÓt NghiŒp :
Osbourn Park Senior High School
June , 2004
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Các cháu
thành Çåt
Có công mài s¡t
Có ngày nên kim

Cháu

VÛ ng†c HÒng Phúc

Con gái Anh ChÎ VÛ Ng†c Khuê và ñ‡ Thanh Thäo
TÓt nghiŒp :
UCLA
Biologi chemistry
June , 2004
Cháu Ç¥ng trÀn ÇÙc
Con trai Anh ChÎ ñ¥ng TrÀn Hoa và NguyÍn ThÎ Am
TÓt nghiŒp :
Boston University
Bachelor of Art- Art History
May 16, 2004
Cháu Ç‡ cao LuÆn
Con trai Anh ChÎ ñ‡ væn PhÓ và Cao Ng†c ñiŒp
TÓt nghiŒp :
Sunny Hill High School
High Honor
June , 2004
Cháu phåm quš tín
Con trai Anh chÎ Phåm Minh Hùng và NguyÍn Bích Ng†c
TÓt nghiŒp :
Pala Middleschool
June , 2004
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Sinh hoåt ahvn

LÍ H¶i Hoa HÒng næm Quš Mùi - 2003

Sau bu°i h†p ngày 22/08/04 tai Wesminster -Nam Cali . Các anh ChÎ:
Hàng ÇÙng: Khi‰t, Låc, Hùng, ñÎnh,Häi,ThÓng, Vui,Hoa,Tuy‰t, T.Linh,ñÙc,P.Tâm, ThuÃn ,Chính,Bách,
N»u, CÜ©ng .
Hàng ngÒi : Ng†c , H¢ng, LŒ, Chi, Mai, Tâm, T.Mai, Loan, Châu, Nhung, Trà, MÏ, .. , Trâm
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Tân niên næm Giáp Thân - 2004

Sau bu°i h†p ngày 3/10/04 - Khuôn viên chùa Liên Hoa - Nam Cali . Các Anh ChÎ :
Hàng ÇÙng: Hoài, Khuê, Bách, Häi, CÜ©ng, Th†, Vui, SÜ§c, Mai, ThÓng, T.MÏ, Häi, Låc, T.Linh .
Hàng ngÒi: Châu, T.Mai, H¢ng, Tâm, Loan, Chi .
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Sinh hoåt MiŠn ñông

Các Anh ChÎ: Hùng,.. , .. , Minh,.. , Phú, TÓ MÏ, Thäo,
Th†, ThuÆn, .. , Khi‰t .

Giây Thân ái - Các Anh chÎ : Thäo, Lâm., Th†, .. ,.. ,
Nữu, Hùng

Các Anh, chị Dung, Phú, …, Vương Nghiêm, ….. Khiết.

Các Anh ChÎ : HiŒp, TÓ MÏ, .. , ñÎnh, .. , ThuÆn, Thäo,
Thanh Minh, N»u

Các anh chị: … Định, Th. Minh, Tố Mỹ, Khiết, Thảo

Thầy Thanh Đạm và các anh chị: Hùng, Thuận, Tho …..
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Sinh hoåt b¡c Cali

Thæm Tu viŒn Kim SÖn . Các Anh chÎ :
..(chÎHÒ), Nhung, Chi, Tâm, H¢ng, Tuy‰t, Hồ

VÜ©n nhà Anh chÎ ThÓng Chi . Các anh chÎ :
Tuy‰t, Vui, Chi, Nhung, H¢ng, LŒ, Tâm, ThÓng, Trà,
Châu (chÎLiêm)

H†p m¥t nhà Anh chÎ ThÓng Chi . Các anh chÎ :
Khanh, ThÓng, Trà, Tuy‰t, H¢ng, LŒ, Châu,Nhung

Thæm Tu ViŒn Kim SÖn . Các chÎ : H¢ng, Nhung,
Tâm, Chi

Bàn æn nhà Anh chÎ ThÓng Chi . Các chÎ :
LŒ, Chi,Tâm,Tuy‰t, Ngoc, Châu, Th†

Gặp nhau trong bữa cơm chay gây quỹ. Các anh chị
ĐÙng: Châu Giao, H¢ng, Trà. NgÒi: ThÓng, Chi, Nhung

Sinh hoåt nam cali
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Quš Phø MÅu trong LÍ H¶i Hoa HÒng næm 2003

Thành viên và các cháu thành Çåt:
Cháu Chính, anh PhÜÖng, cháu Q.Giao

H†p m¥t nhà DiŒu Thu - Santa Barbara
Các anh chÎ: VÜÖng, Quÿnh,Tâm, cháu M.Tâm, Châu,
Mai, H¢ng, ñÙc, Thu

Thành viên và các cháu Thành Çåt:
Anh CÜ©ng, ChÎ Châu, cháu MÏ Hånh

Các cháu thành Çåt:
Cháu Thùy Dung , cháu , cháu

H†p m¥t nhà Anh chÎ Khuê Thäo . Các anh chÎ :
.. , .. , H.KhÜÖng, Khuê, VÜÖng, Châu, Thäo, H¢ng,Tâm,
Thu, Mai, Hoài, Trung
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Sinh hoåt nam cali

H†p m¥t ngày 06/07/03- Nhà DiŒu HÜÖng

Giây thân ái - Tân niên Giáp Thân nhà anh Hoài

Anh ñÎnh thæm N.Cali . Các Anh ChÎ:
Thu, ,Chung,Bäo,ñÎnh,SÖn,CÖ,Thành,Ngân, , .
NgÒi:Hoài,Mai, ,VÜÖng,Châu,H¢ng,Khuê

Tham d¿ tiŒc mØng cháu Trâm (ái n» anh chÎ Tín, Mai)
tÓt nghiŒp ñåi H†c

ChÎ M¶ng HÜÖng thæm Nam Cali
Anh Thu, Anh Chính, chÎ HÜÖng và chÎ H¢ng

ñông Tây Nam B¡c g¥p nhau . Các chÎ :
Trà,Tuy‰t(TâyB¡c),H¢ng(T.Nam),LŒ,Nhung(T.B¡c)
Châu(T.Nam), MÏ(ñông),Tâm(T.Nam)
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Sinh hoåt nam cali

Tân niên næm Quš Mùi - 2003

Nhà Anh chÎ Låc Loan - San Diego
Các chÎ: Loan, H¢ng, Mai, Châu, TÓMÏ, Tâm

TrÜ§c di änh anh Thu - Tân niên næm ƒt DÆu

Tân niên næm ƒt Dæu - 2005
Các Anh: Khuê,MÏ,Bäo,Trung,TuŒ Linh,.. ,Hoa,Låc

Tân niên næm ƒt DÆu

Giây Thân ái - Tân niên næm ƒt DÆu
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Th‰ hŒ . . . sau

Hai cháu Bé con anh SÖn

Minh Trí

Các cháu: VÛ, Khánh, Trâm, Toàn, Chính

Minh Châu, Minh Thu và Duy

Quÿnh Giao và Bích Khuê

Toàn, DÜÖng, Chính, Khuê, Quÿnh
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Sinh hoåt úc châu

Các Anh ChÎ : Lãng, Khäi, Thøc, ñÎnh, Thûy(chÎñÎnh),
Lan, Ninh, Y‰n(chÎLãng)

Anh Thøc trong sinh hoåt tråi

Anh ñÎnh trong sinh hoåt tråi

Thành viên AHVN Úc Châu . Các Anh ChÎ : Lan, Ninh,
Y‰n, Lãng, Thøc, ñÎnh, Khäi, Mai .

Anh Thøc và Anh ñÎnh sinh hoåt tråi

M¶t ngày h†p m¥t
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tiÍn ÇÜa anh thu

Anh Tâm Hòa NMT ngÒi Çây v§i nø cÜ©i - 2004

ThÀy Trí HiŠn

AHVN Sinh hoåt dÜ§i c© v§i anh Thu lÀn cuÓi

LÍ Chung thÃt anh Thu ª miŠn ñông

LÍ Di quan

100 ngày anh Thu ª Úc Châu
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không Ç‰n không Çi
----- Tâm DiŒu -----

Mùa Thu Çã vŠ trên thành phÓ Raleigh. Th©i ti‰t trª
lånh, cây b¡t ÇÀu thay lá. Bu°i chiŠu tan sª trên
ÇÜ©ng lái xe vŠ vài chi‰c lá vàng rung trong gió. Sáu
gi© Raleigh là ba gi© Cali, anh Thu g†i báo anh PhÓ
ra Çi, chÜa dÙt bàng hoàng thì chÎ Tâm cho bi‰t thêm
nhÜ Ç‹ minh xác låi ÇiŠu nghi ngåi, em bÆt khóc
trong xe, cäm thÃy høt hÅng, nhÜ vØa mÃt Çi m¶t
ngÜ©i trong gia Çình. NgØng xe hÒi lâu, thª Ç‹ trÃn
tïnh, lòng ng°n ngang, em phôn cho anh Khi‰t miŠn
ñông Hoa Kÿ Ç‹ chia xÈ.

Ngày nào còn cài Hoa Sen lên áo

Tin anh PhÓ mÃt loan Çi thÆt nhanh, vì trong gi§i
sinh hoåt GñPT tØ trong nÜ§c ra Ç‰n häi ngoåi hÀu
nhÜ ai cÛng bi‰t anh PhÓ, vì anh Çã Ç‹ låi nhiŠu
thÜÖng yêu th¡m thi‰t trong vòng thân h»u, nhiŠu k›
niŒm thân thÜÖng trong tình áo lam, nhiŠu công trình
Çóng góp kiên nhÅn miŒt mài, trên các ch¥ng ÇÜ©ng

sinh hoåt anh Çã Çi qua. Không nh»ng anh sinh hoåt
GñPT tØ nh»ng næm 1960 mà cho Ç‰n nay, cä chÎ
ñiŒp và các con cûa anh chÎ cÛng là huynh trÜªng
GñPT. Anh là gia trÜªng GñPT chùa Liên Hoa ª
Cali, cái nghiŒp v§i GñPT cûa anh so ra n¥ng hÖn Ça
sÓ anh chÎ em áo lam mình nhiŠu.
V§i cá nhân em, cÛng nhÜ v§i anh chÎ em trong Ái
H»u Vïnh Nghiêm, anh PhÓ là m¶t ngÜ©i hiŠn hÆu,
chuyên cÀn, tinh tÃn. BÃt k‹ bÎnh ti‹u ÇÜ©ng và các
bi‰n chÙng khác hành hå xác thân, tinh thÀn anh lúc
nào cÛng h‰t lòng cho t° chÙc GñPT. Anh luôn
xung phong gánh vác trách nhiŒm, kiên nhÅn và
quy‰t chí hoàn thành công viŒc. Næm 2001 , tåi ñåi
H¶i Ái H»u Vïnh Nghiêm ª chùa Pháp Quang Dallas
Texas, anh Ç‰n s§m và b¡t tay vào viŒc ngay. Anh
có tài làm các bän bi‹u ng» và bích chÜÖng. Anh
trình bày hình änh sinh hoåt cûa AHVN tØ trÜa cho
Ç‰n tÓi. Sau khi m†i ngÜ©i khÕe månh Çã n¢m nghï
lÃy sÙc cho ngày mai, thì anh PhÓ bÎnh hoån vÅn còn
lui cui ráp nÓi, chi‰c lÜng gÀy cûa anh cúi xuÓng
kiên nhÅn. Em nh¡c anh PhÓ Çi nghÌ, anh ngÄng
gÜÖng m¥t xanh xao lên mÌm cÜ©i nhË nhàng, trä l©i:
‘Anh s® không kÎp cho tri‹n lãm ngày mai’, rÒi l¥ng
lë làm ti‰p.
Em chÜa ÇÜ®c dÎp thÃy anh l§n ti‰ng hay phän ÇÓi
ai. Lúc nào anh cÛng nhÅn nåi, hiŠn hòa. ViŒc gì anh
cÛng l¥ng thinh mà làm. Không š ki‰n, không tranh
luÆn, không than trách. Ai nói gì phÆt š anh cÛng
cÜ©i hiŠn nhÅn nhÎn. Em g†i anh PhÓ là BÒ Tát
ThÜ©ng BÃt Khinh cûa em và anh chÎ em Ái H»u
Vïnh Nghiêm. Em ch¡c r¢ng anh cÛng ÇÜ®c g†i
b¢ng nhiŠu tên thân thÜÖng khác trong BHD MiŠn
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Quäng ñÙc, trong GñPT Liên Hoa, Çoàn c¿u Huynh
TrÜªng GñPT Giác Hoàng, trong nhóm bån c¿u
quân nhân quân l¿c ViŒt Nam C¶ng Hòa cûa anh,
Çoàn th‹ mà m§i tuÀn trÜ§c anh Çã hæng say tham gia
sinh hoåt suÓt ba ngày liên ti‰p, dù sÙc khoÈ cûa anh
Çã xuÓng dÓc trông thÃy.

Nghe các anh chÎ thÜÖng ti‰c, nh¡c nhª Ç‰n anh v§i
nhiŠu Üu ái, em cäm thÃy sung sÜ§ng và b§t buÒn vì
em thÃy anh rõ hÖn bao gi© h‰t. NgÜ©i ta nói th©i
gian qua Çi không bao gi© trª låi, nhÜng th©i gian
chÌ là m¶t š niŒm. V§i em, ngÜ©i ra Çi ch¡c ch¡n së
trª vŠ trong tâm hÒn ngÜ©i ª lâi. Khi lòng nguôi gió
bão thÜÖng Çau, hình bóng anh së trª vŠ mãi mãi
trong tâm tÜªng gia Çình, bån h»u, Çàn em . . vì anh
Çã tØng là ánh sáng, là bóng mát cho nh»ng ngÜ©i
ÇÜ®c may m¡n sinh hoåt gÀn anh.
M‡i anh chÎ, m‡i bån lam, là m¶t món ÇÒ c° quš giá
mà Ç‰n khi mÃt Çi rÒi mình m§i bi‰t giá trÎ cûa nó,
khi còn có trong tay, xin hãy trân quš nó.

My-nhon,
tên anh PhÓ Ç¥t.

Trang trí hình änh cho ngày tråi Liên gia Çình

Ÿ cách anh m¶t chiŠu ngang nÜ§c MÏ, nhÜng lÀn nào
vŠ thæm Cali, em cÛng có dÎp ghé thæm anh PhÓ.
M‡i lÀn g¥p là m¶t lÀn em muÓn khóc mà phäi gi»
nø cÜ©i. Thân hình anh ngày càng còm cõi, anh y‰u
Çi nhiŠu, nhÜng không hi‹u anh lÃy sÙc ª Çâu ra mà
làm viŒc không ngÜng. Các viŒc anh làm toàn cho
chùa và Çoàn th‹ áo lam. Tháng 8, 2002 em và các
chÎ trong AHVN Ç‰n thæm bÃt ng©, tåi anh bÆn làm
viŒc không trä l©i ÇiŒn thoåi, nhÜng phái Çoàn vÅn
Ç‰n vì bi‰t ‘Anh Çang bÎnh nhÜ vÆy thì Çi Çâu? ’ quä
nhiên, anh Çang ngÒi dÜ§i ÇÃt, dán ch» làm bích
chÜÖng cho ngày tråi liên Gia ñình. Anh ngåc nhiên
vui thích và ti‰p chuyŒn m†i ngÜ©i v§i ánh m¡t hiŠn
hòa, v§i ÇiŒu b¶ chÆm rãi cÓ h»u, gi†ng anh rÃt y‰u.
Em thÃy m¶t chén cÖm tr¡ng có chút thÙc æn Ç‹ trên
bàn, anh bäo anh không cäm thÃy muÓn æn mà phäi
æn Ç‹ có sÙc, nhÜng æn không vô.!
ThÌnh thoäng hai anh em vÅn trao Ç°i email. M‡i lúc
em xuÓng tinh thÀn thì anh låi nâng Ç« khuy‰n khích,
em nghï sao giÓng ngÜ©i què phäi cõng ngÜ©i lành...
và thÃy càng thÜÖng anh PhÓ hÖn. Tình anh em ÇÖn
sÖ có vÆy mà sao thÃm vào mình nhÜ sÜÖng, Ç‰n lúc
Ü§t áo m§i hay! ñ‰n lúc bÆt khóc vì tin anh lìa Ç©i
m§i bi‰t!
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Lời nói cuối với
bố Ngô Mạnh Thu
----- Ngô Lê Trọng Tú -----

Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni;
Kính thưa quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, đoàn thể cộng đồng;
Kính thưa quý bác, cô, chú thân hữu của bố chúng tôi và các bạn hữu của gia đình,
Xin cho phép chúng tôi được nói chuyện với bố của chúng tôi như khi bố còn sống lần cuối.
Bố,
Cả tuần nay, con được nghe thật nhiều về bố. Những thước phim tâm thức về một huynh trưởng Gia
Ðình Phật Tử; một trưởng Du Ca; một người của nghệ thuật, văn hóa, âm nhạc, xã hội; một người có
khả năng tiếp nhận mọi điều với một nụ cười v.v... Một người rất hòa ái với tất cả mọi người.
Khi con ở tuổi thiếu niên, những câu chuyện cổ tích có tính cách ngụ ngôn qua những lá thư bố gửi
từ trong nước. Bố đã chỉ dạy những đức tính “bao dung (hay từ bi) tha thứ (hay hỷ xả) với mọi người
và nghiêm khắc với chính mình (hay thanh tịnh để tinh tấn) phải là châm ngôn cho con đường sống
của mình để vươn lên ngày càng tốt đẹp hơn. Ðó là những đức tính cầm thiết cho một người có tâm
chí và có tâm hồn”.
Những bài học về tinh thần và vật chất chỉ là phương tiện. Cứu cánh của mỗi người chính là con
người với trọn vẹn tình người của nó. Chính điều này khiến con người trở thành động vật cao quý.
Những điều bố tin tưởng tuyệt đối về tình thương không nhất thiết chỉ có trong ruột thịt mà còn có cả
trong cộng đồng xã hội nữa là những điều bố luôn luôn nhắc nhở chúng con.
Và, còn rất nhiều điều nữa... mà nhiều quá, trong một tuần lễ, từ lúc bố nằm xuống đến ngày cuối
tang lễ của bố, con và các em mới thấy ra hình ảnh khá đầy đủ về bố qua những tâm tình, những
câu chuyện của các bác, các chú, cô và bạn hữu của bố đã kể lại trong mấy ngày hôm nay. Nhiều
quá làm sao chúng con nhớ hết hả bố. Nhưng có một điều chúng con học được trong mấy ngày
ngắn ngủi này là sống một cuộc sống có giá trị và hết lòng với những giá trị đó và tận tụy với mọi
người chung quanh.
Thưa bố,
Chúng con hiểu bài học đó không dễ để thực hành, nhưng chúng con sẽ hết sức. Chúng con xin hứa
trước vong linh của bố trước giờ chúng con không còn bao giờ trông thấy bố bằng xương thịt của
tấm thân tứ đại. Nhưng bố sẽ ở mãi bên chúng con, chúng con biết chắc như thế. Mấy ngày hôm nay
mẹ mệt nhiều, bố yên tâm, chúng con sẽ hết lòng yêu thương nhau và hết lòng chăm sóc cho mẹ.
12 Tháng Chín tới này sinh nhật bố, con xin đọc một bài thơ góp vào hành trang TÌNH NGƯỜI mà
suốt mấy ngày nay quý Thầy, Gia Ðình Phật Tử các miền, các bác, cô, chú đã sửa soạn cho chuyến
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viễn du này của bố.
MỘT BUỔI TẬP ÐÀN NHỚ BỐ
ghi-ta chập chững ngòn đàn,
măng-đô phím nhịp rung ngàn nốt không.
xưa con dạo khúc vỡ lòng,
cạnh đàn Bố đệm tơ đồng quyện vương.
hợp hòa phụ tử thân thương,
đêm đêm vang tấu con nương Bố dìu.
bên ngoài cây đứng chắt chiu,
từng cơn gió thổi bên chiều buông lơi
đêm nay đàn tiếng chơi vơi,
măng-đô vắng nhịp, phách rơi, nhạc tàn.
Kính bạch quý thầy tôn quý,
Kính thưa quý vị đại diện các đoàn thể, các cơ quan truyền thông, quý bác, cô, chú, và các bác, cô,
chú trong tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam và Ái Hữu Vĩnh Nghiêm, các bạn hữu của gia đình.
Chúng tôi thay mặt mẹ và toàn thể gia đình thành tâm biết ơn và xin ghi khắc ân nghĩa này.
Ngô Lê Trọng Tú
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----- Tâm DiŒu DÜÖng thÎ MÏ ----Khi tim anh còn chan chÙa ân tình
Lë nào em tin r¢ng anh Çã ch‰t?
(LÜu Tr†ng LÜ)

Sau mÃy ngày tang lÍ.

Hôm nay là ngày cuÓi

cùng.
Sau phÀn Çi‰u væn cûa quš ThÀy và các h¶i Çoàn
thân h»u là phÀn di quan.

dïa, thÙc æn, tách trà, hoa quä ÇÜ®c thu d†n nhanh
chóng.
TÃm chân dung anh Thu v§i nø cÜ©i Çôn hÆu tÜÖi vui
và c¥p m¡t tinh t‰ bao dung cÛng ÇÜ®c mang Çi. Ÿ
trÜ§c cºa, l†ng tàn, di änh, ngÜ©i, hoa ÇÜ®c s¡p x‰p
nhanh chóng thÙ t¿ .
ChÌ trong phút chÓc, chi‰c bàn trÓng r‡ng. Cæn
phòng Çã tØng chÙa cä ngàn ngÜ©i ra vào thæm vi‰ng
anh mÃy ngày nay cÛng phút chÓc trÓng träi. Các
nhi‰p änh viên tràn ra bên ngoài v§i rØng ngÜ©i ch©
Ç®i phía trÜ§c, Ç‹ ch© chøp nh»ng tÃm hình chû chÓt
cûa ngày.
Bên trong, n‡i trÓng v¡ng nhÜ c¡t vào lòng ngÜ©i. Ÿ
cuÓi phòng nÖi quàng linh c»u anh Thu, là m¶t
khung cänh riêng biŒt, cô Ç†ng, l¥ng lë, chÌ còn låi
vài ngÜ©i có trách nhiŒm : SÜ Ông Trí HiŠn làm lÍ
ÇÆy n¡p quan và di quan, anh Khi‰t ‘thÎ giä’ cho SÜ
Ông, sáu ngÜ©i Çeo gæng tr¡ng ‘khiêng’ quan tài,
trong Çó ba ngÜ©i bên này là Ái H»u Vïnh Nghiêm
(anh Låc, anh Bách, MÏ) và ba ngÜ©i bên kia anh
Hùng (AHVN), anh Phåm QuÓc Bäo (bån kŠ cÆn cûa
anh Thu) và m¶t anh thân h»u. Phía cuÓi quan tài là
m¶t nhân viên nhà quàng.

M¶t sÓ thân h»u Ç‰n nhìn anh lÀn cuÓi. M†i ngÜ©i
xôn xao di chuy‹n, các hàng gh‰ ÇÜ®c x‰p d†n v¶i
vàng Ç‹ lÃy ÇÜ©ng ra, các tràng hoa còn låi ÇÜ®c ÇÜa
ra ngoài v§i vô sÓ các vòng hoa khác tåi bãi ÇÆu xe.
Quš ThÀy quš Cô, l†ng tàn, tràng phan, gia Çình,
thân h»u cÛng lÀn lÜ®t ra ngoài Ç‹ sºa soån tiÍn linh.
Trên chi‰c bàn hÜÖng lºa cúng cÖm hàng ngày, chén

SÜ Ông gÀy y‰u, nhÕ bé,thân thÜÖng cûa chúng ta
ÇÙng ª ÇÀu quan tài. Dáng SÜ Ông Çã gÀy låi nhÜ
gÀy hÖn trong n‡i sinh ly tº biŒt. SÜ Ông l¥ng lë
tøng kinh cho anh Thu v§i cä tÃm lòng riêng gªi. Tôi
thÃy trong Çôi m¡t hiŠn tØ cûa SÜ Ông cä
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Çi‰u. Bao nhiêu là áo vàng, bao nhiêu là áo lam, và
cä m¶t rØng áo màu Çen tr¡ng.

m¶t niŠm thành khÄn nhÜ mong cÀu l©i kinh chuy‹n
gªi ÇÜ®c anh vŠ ni‰t bàn tÎch tïnh. M¥c bao xao
Ç¶ng Òn ào bên ngoài ÇÜa Ç‰n, m¥c s¿ hÓi hä cûa nhà
quàng, SÜ Ông chí thi‰t tøng niŒm. Tôi thÃy hình
nhÜ chÌ có PhÆt, SÜ Ông và anh Thu v§i nhau trong
khoänh kh¡c Ãy. Nhìn Çôi m¡t SÜ Ông tràn niŠm
thÜÖng yêu nhìn xuÓng khuôn m¥t Çôn hÆu cûa ngu©i
ÇŒ tº thân yêu, thän nhiên nhÜ Çang mÌm cÜ©i trong
giÃc ngû - tôi xúc Ç¶ng trào nÜ§c m¡t. Không phäi
giòng nÜ§c m¡t cûa nh»ng lÀn thÜÖng ti‰c, mà tôi
khóc vì hình änh tuyŒt v©i cûa tình nghïa, trang
nghiêm và thành kính.
ñã Ç‰n lúc SÜ Ông phäi Çóng n¡p áo quan. Môi SÜ
Ông mím låi, tôi phäi quay Çi cho b§t Çau lòng. M¶t
khoänh kh¡c Çau tê tái giao cäm gi»a nh»ng ngÜ©i có
m¥t lúc Çó. Tôi làm ÇiŠu mà mÃy hôm nay tôi muÓn
th¿c hiŒn mà không dám làm : Tôi cúi hôn chân anh
Thu qua lÀn g‡ cÙng, nÜ§c m¡t tôi ª låi trên c‡ áo
quan. Tôi bi‰t r¢ng luy‰n ti‰c së làm anh khó siêu
thoát, nhÜng Ç‰n phút này tôi không ngæn ÇÜ®c. Bây
gi© thân cát bøi cûa anh còn hình tÜ§ng, chÌ vài phút
n»a thôi së thiêu thành tro bøi. Chúng tôi së không
bao gi© còn nhìn thÃy anh. Tôi thÀm hÙa v§i anh Thu
r¢ng tôi së ti‰p bÜ§c theo con ÇÜ©ng anh Çi, sÓng
b¢ng tình thÜÖng và Ç¶ lÜ®ng, Çem hài hòa Ç‰n cho
m†i ngÜ©i. NhÃt là v§i Çàn em cûa mình, tôi së sÓng
cho xÙng Çáng b¢ng tình thÜÖng và ÇÙc Ç¶ cûa anh
Çã cho chúng tôi.
C‡ quan tài chuy‹n bánh nhÆp vào Çoàn. Sát ngay
cºa ra vào, tràn ra Ç‰n khu v¿c nhà quàng là cä m¶t
rØng ngÜ©i, bãi ÇÆu xe ÇÀy nh»ng tràng hoa phúng

ñoàn ngÜ©i di chuy‹n chÆm, nhiÍu vòng quanh khu
v¿c nhà quàng. Quš ThÀy trong ban tang lÍ Çi trÜ§c,
rÒi Ç‰n nguyên m¶t vùng áo vàng cûa quš ThÀy quš
Cô trong n¡ng Cali, tàn l†ng, các tràng hoa, chân
dung và sÓ ngÜ©i trách nhiŒm ti‰p theo sau, rÒi Ç‰n
SÜ Ông Trí HiŠn m¶c måc chân tình, lÈ loi Çi trÜ§c
quan tài ti‰p dÅn anh Thu. Anh Khi‰t luôn luôn sát
cånh SÜ Ông, lúc nào cÛng s¤n sàng canh Ç« SÜ Ông,
nhÜ canh Ç« chi‰c Ç¶c bình quš giá. Hai bên quan
tài là sáu ngÜ©i chúng tôi, chÎ Mai và các cháu vÎn
quan tài Çi sau. Ti‰ng cÀu kinh ‘Nam Mô Ti‰p DÅn
ñåo SÜ A Di ñà PhÆt’ vang rŠn theo linh c»u và cä
khu v¿c nhà quàng. Anh Khi‰t luôn miŒng l§n ti‰ng
cÀu kinh nhÜ Ç‹ tr® l¿c cho SÜ Ông thân gÀy sÙc y‰u.
Ÿ gÀn cuÓi quan tài, tôi cÛng ráng gân c° tøng to
nhÜng c° tôi m¡c nghËn, có ráng mÃy ch¡c ngoài chÜ
PhÆt, chÌ có anh Thu là nghe ÇÜ®c.

ñi‹m hËn cuÓi cùng rÒi cÛng phäi Ç‰n. ñoàn ngÜ©i
ngØng trÜ§c nhà thiêu. Tôi cäm nhÆn ÇÜ®c niŠm Çau
cûa muôn vàn trái tim trong không gian lúc Ãy.
Chúng ta có c¶ng nghiŒp cùng bi‰t anh Thu, và
chung nghiŒp mÃt mát anh trong gi© phút này. Anh
NguyÍn Quang Vui và anh NguyÍn ñÙc Quang ÇiŠu
khi‹n vòng tròn Ç‹ k‰t giây thân ái lÀn cuÓi. Anh
Thu trong linh c»u cÛng là m¶t ngÜ©i trong vòng
giây thân ái. Bi‰t tôi có š muÓn n¡m tay anh Thu,
anh Låc cho tôi ÇÙng vàp ch‡ anh, cånh ÇÀu quan tài,
m¶t tay tôi n¡m c‡ áo quan, m¶t tay n¡m tay anh
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Låc. Anh Thu ch¡c së cÜ©i cho cái tính trÈ con cûa
m¶t ÇÙa em Çã không còn trÈ n»a.

tôi, lên ti‰ng :’ThÀy chúng tôi hãy còn Çây, xin Ông
chú š m¶t chút! ’

Tôi n¡m tay anh, góc n¡p hòm, thÀm nói v§i anh:

Xe læn bánh vào nhà thiêu, SÜ Ông vào theo. Lúc hai
cánh cºa nhà thiêu nuÓt chºng anh Thu vào rÒi khép
låi, là lúc hai ÇÀu gÓi tôi quœ xuÓng .. nhÜng Ç¶t
nhiên, khuôn m¥t Çau xót cùng c¿c cûa anh Khi‰t
ÇÆp vào m¡t tôi, tôi bÕ quên ÇÀu gÓi, bÜ§c Ç‰n bên
anh, hai anh em d¿a vào vai nhau mà ‘Ç« Çån’ cho
nhau. SuÓt mÃy ngày tang lÍ, Çây là lÀn ÇÀu tiên vÈ
trang tr†ng cûa m¶t nhà ngoåi giao nÖi anh Khi‰t rÖi
xuÓng, hai m¡t anh ÇÀy lŒ, anh thª månh, mím môi,
l¡c ÇÀu nói gì nhÜ :’ChÎu h‰t n°i rÒi’, Tôi næn nÌ
‘Anh Khi‰t Öi, khóc Çi, khóc cho vÖi Çi anh Khi‰t.’

’Anh ch© em trên Çó nhé, anh em mình së låi g¥p
nhau nÖi suÓi nguÒn, mình së låi cùng sinh hoåt v§i
nhau, anh lên trÜ§c chuÄn bÎ tìm viŒc GñPT cho tøi
em.‘ Tôi tin là Anh không bao gi© mÃt h£n, vì trong
m‡i tâm hÒn nÖi Çây, anh Çã Ç‹ låi nh»ng v‰t tích
thân thÜÖng, nh»ng änh hÜªng tÓt lành, nh»ng nhân
tÓ hòa ái, Ç‹ còn g¥p nhau mà phøng s¿. Anh nhÜ
Çám mây bay qua giòng sông, tuy giòng sông không
còn lÜu bóng cûa áng mây, nhÜng mây së thành mÜa,
rÒi mÜa së tuôn rÖi, nÜ§c låi vŠ nguÒn, nhÜ anh còn
Çó không bao gi© mÃt h£n.
Sau giây thân ái, anh Hùng Çánh Çàn và cä vòng tròn
hát các bài tiÍn ÇÜa anh.

Gi© thiêu Çã Ç‰n, ª cånh phía trÜ§c phòng thiêu, quš
ThÀy Çã ÇÙng Çó ch© Ç®i. Ÿ vòng tròn này, SÜ Ông
Trí HiŠn vÅn sát v§i quan tài. SÜ Ông ÇÙng ngay
trÜ§c ÇÀu áo quan, dÜ©ng nhÜ quy‰n luy‰n, muÓn
bäo b†c anh lÀn cuÓi. Cºa nhà thiêu mª r¶ng, quš
ThÀy lên ti‰ng tøng kinh. Ông nhà quàng ÇÙng Ç¢ng
sau c‡ quan bÎ vòm hoa trên n¡p quan che, không
thÃy SÜ Ông, và cÛng không th‹ ng© r¢ng SÜ Ông
vÅn còn Çó v§i anh Thu, nên Çã ÇÄy chi‰c quan tài vŠ
phía trÜ§c, Çøng vào lÜng SÜ Ông, lÆp tÙc anh Khi‰t
và tôi cùng nhìn thÃy và, cùng nhanh tay ngÜng vòng
læn cûa bánh xe. ‘Ông ThiŒn’: anh Khi‰t, vØa ÇÜa
tay Ç« SÜ Ông vØa lØ m¡t ông nhà quàng, ‘Ông Ác’:

Tôi thÃy mình còn may m¡n khóc ÇÜ®c dù có phäi
nhÎn, nhÜng hãy còn Ç« hÖn anh Khi‰t và m¶t sÓ các
anh chÎ khác chÜa th‹ khóc ÇÜ®c dù rÃt Çau lòng.
Quanh Çây, tåi không gian này, là nh»ng v« vøn
trong trái tim, là nh»ng Çau xót bùng cháy trong lòng
bao ngÜ©i thÜÖng yêu anh, là nh»ng thÜÖng ti‰c sâu
ÇÆm Ç‰n mÙc nghi ng© chÜa chÎu nhÆn là anh Çã mÃt.
Gi»a lúc m†i ngÜ©i còn trong cÖn xúc Ç¶ng cûa sinh
ly tº biŒt, m¶t anh huynh trÜªng Ç‰n nh¡c tôi :’MÃy
gi© em phäi ra phi trÜ©ng?’ Lúc Ãy tôi m§i nhÆn ra là
còn m¶t cänh gi§i khác cûa cu¶c Ç©i, cänh tÃt bÆt
theo chiŠu kim ÇÒng hÒ. Tôi Çành tØ giã cänh gi§i
biŒt ly ÇÀy tình nghïa Ç‹ trª vŠ v§i th¿c t‰ phÛ phàng.
Tôi qušnh quáng Çi tìm hành lš, các anh chÎ trÃn an
và nhanh tay phø giúp, cho nÜ§c và thÙc æn Ç‹ tôi
Çem lên máy bay, vì tØ sáng Ç‰n gi© chúng tôi chÜa
æn gì. ChÎ Hòa nhanh chóng chÃt hành lš lên xe ÇÜa
tôi ra phi trÜ©ng cho kÎp. Hình änh m¶t gia Çình có
ThÀy, có Cô, có anh có chÎ có em, dù m§i g¥p m¥t, vì
màu lam mà gÀn nhau nhÜ vÆy, tình nghïa nhÜ vÆy,
bäo sao mình không thÜÖng quš!
Ngang hông nhà thiêu, tôi ch¡p tay búp sen xá chào
ñåi Bàng yêu dÃu lÀn cuÓi.

Xin giã tØ, giã tØ anh nhé
ñàn bé thÖ v¡ng anh tØ Çây
Xin mãi g¥p trên ÇÜ©ng lš tÜªng
NguyŒn ti‰p bÜ§c anh Çi gieo tình thÜÖng.
(Nhåc Nguyên Hoàng)
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Thương khóc

Taâm Hoøa Ngoâ Maïnh Thu

Tin anh nhaäp vieän hoân meâ baát tænh
Toâi baøng hoaøng run raåy caû töù chi
OÂi! ñaây laø tin thaät hay hö nhæ?
Laïc, Loan voäi vaøng tröïïc chæ laùi xe
“Ñöôøng tuy xa nhöng tình khoâng xa”
Toâi baät khoùc nhìn anh treân giöôøng bònh
Maét ñaõ nhaém, tay chaân laïnh toaùt
Hôi thôû coøn, nhöng thoi thoùp nhòp tim
Chuùng toâi veà, hai giôø sau anh maát.
Anh Thu hôõi!
Theá laø heát ! Töø nay vónh bieät!
Chia ly naøy ñau xoùt laém baïn ôi.
Ngaên laøm sao leä vaãn tuoân rôi
Khoùc thöông baïn sao ra ñi voäi vaõ
Boû vôï hieàn boû caû con thô
Ñaøn chaùu daïi ñang chôø oâng boàng beá
Boû baïn beø, boû caû aùo maøu lam
Taâm Hoøa hôõi ! Bieát thaân laø giaû taïm
Coõi ta baø taïm bôï traû vay
Nhöng maát maùt naøy deã maáy ai nguoâi?

AÙo maøu lam coøn caøi hoa sen traéng
Nay hoïp ñoaøn laïi thieáu vaéng boùng anh
Thaày Coâ nhôù, baïn beø thöông tieác
Maát anh roài, oâi ! hôõi Taâm Hoøa
Anh ñaõ cheát, nhöng teân anh khoâng cheat
Chuoâng chuøa vang coøn voïng böôùc chaân anh
Nôi Phaät ñaøi nhìn höông khoùi mong manh
Anh em khoùc, khoùc thöông ngöôøi baïn toát
Xin cuùi chaøo baèng voøng tay tieãn bieät
Cuøng nguyeän caàu linh hoàn anh sieâu thoaùt
Nôi nieát baøn, Cöïc laïc ñoùn anh veà.

Traàn Hoàng Loan
San Diego, 11PM 21/8/04
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"...Xin cảm ơn em!
Cảm ơn em!..."

M

¶t ngÜ©i ÇÙc tài nhÜ

HTr. Tâm Hòa, nhåc sï Ngô
Månh Thu h£n là quš anh chÎ
em cûa Gia Çình Áo Lam có

huynh các em kš s° vàng t¥ng. Trong H¶i trÜ©ng
Çông chÆt ÇÒng bào PhÆt Tº tham d¿. NgÜ©i ngÜ©i
hân hoan mØng r« bªi vÀng mây xám vây quanh bÀu
tr©i Chánh Pháp nay Çã tan h£n. Thay vào là nh»ng
luÒng hào quang muôn s¡c chi‰u soi rång r« nÖi nÖi.
Vào gi»a næm 1964, gia Çình tôi m¶t nºa lên ñà Låt
sinh sÓng, vì vÆy tôi ngØng sinh hoåt ñoàn...

nhiŠu vÃn ÇŠ, k› niŒm, câu chuyŒn d‹ tôn vinh nh¡c
nhª. Riêng tôi cÛng ghi ÇÜ®c vài nét thoang thoáng.
Vào næm 1964, mùa PhÆt ñän PL næm 2504, GñPT
Giác Minh chúng tôi t° chÙc væn nghŒ mØng ñåi lÍ,
trình diÍn ª råp ThÓng NhÃt Sàigòn. Anh Thu bäo tôi
lo m¶t ti‰t møc riêng cho chÜÖng trình khi tôi Çang
tÆp cho các em múa bài ‘’Thi‰u N» ViŒt Nam ‘’. Th‰
là tôi n¥n ÇÀu nghï ra làm hoåt cänh ‘’Tin TÜªng’’,
gÒm m¶t bài thÖ cûa Htr. TuŒ Mai, m¶t ca khúc Hoa
Sen và m¶t bài múa. Tôi cùng hai n» HTr. hóa trang
làm ba thôn n» B¡c Trung Nam lên Chùa LÍ PhÆt.
Trong mái nhà Lam GM, không khí tÆp væn nghŒ hào
hÙng và ñåo vÎ. Anh chÎ nào cÛng lo phÀn hóa trang
cùng nh»ng thÙ cÀn cho bu°i væn nghŒ quan tr†ng
này, khi các anh chÎ em khác Çang tÆp.
Ngày trình diÍn t§i, ai cÛng hÒi h¶p lo phÀn cûa
mình không bi‰t së có ÇÜ®c hoàn toàn không? Anh
Thu ÇiŠm Çåm cÜ©i nói: ‘’Bình tïnh Çem khä næng ra
h‰t khi trình diÍn!...’’ L©i cûa anh Çã làm vÖi Çi
nhiŠu s¿ lo âu cûa ñoàn diÍn viên không chuyên
nghiŒp. Bài h®p ca ‘’PhÆt Giáo ViŒt nam’’ mª ÇÀu
chÜÖng trình do TrÜªng Thu dÅn nhÎp, tràng pháo tay
n° vang H¶i trÜ©ng khán giä khen t¥ng... NhiŠu ti‰t
møc hay, š nghïa, GñPT Giác Minh thành công.
Bu°i này sÓ tiŠn thâu ÇÜ®c cho quÏ Gia ñình nhiŠu
do các nhà häo tâm, Månh thÜ©ng Quân và Phø

Anh Thu th©I lãng du

Khoäng næm 88, Ç©i sÓng gia Çình tåm yên, ñoàn
Lam ÇÜ®c sinh hoåt. Tôi thÜ©ng Çi Chùa nh»ng ngày
chû nhÆt và tr® duyên væn nghŒ cho mÃy GñPT Gò
VÃp, Sàigòn, Thû ñÙc và vài l§p h†c Tình thÜÖng ª
Chùa. Næm 96, tôi ÇÜ®c cÖ duyên nÓi låi Tình Lam
cùng ACE GñPT MiŠn Vïnh Nghiêm, GñPT T°
ñình Vïnh Nghiêm là m¶t trong sÓ Gia Çình tôi Ç‰n.
Vào dÎp væn nghŒ MØng PhÆt ñän 2534, TrÜªng Thu
nh© tôi dåy Oanh VÛ ca múa bài ‘’Em Ç‰n Chùa’’.
Khi cÀn h†p, anh báo tin cho tôi vŠ d¿. Sau bu°i h†p,
TrÜªng TuŒ Linh không quên ‘’b¡t’’ tôi phäi ca m¶t
vài bài xÜa nhÜ HÜ§ng PhÆt ñài, Hoa Sen, ñoàn
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PhÆt Tº... anh Thu cÛng ÇÒng š vì Ça sÓ ACE tham
d¿ không nh§ hoàn toàn nh»ng ca khúc trên.
Bài thÖ ‘’MË Quan Âm’’, tôi vi‰t næm 88 khi ÇÜ®c
theo mË lên Chùa Quan Âm PhÆt ñài VÛng Tàu
chiêm bái. Tôi ÇÜa TrÜªng Thu xem và xin š. Anh
sºa cho tôi ch» ‘’uy kính’’ thành ‘’uy l¿c’’, hoàn
toàn hay mà không mÃt nghïa bài thÖ c° næm mÜÖi
sáu ch». Tôi k‹ anh nghe vài nét hay, lå vŠ ngôi Tam
Bäo này.
Mùa Thu ƒt Sºu 1985, TrÜªng Thu bäo tôi Anh
Çang cÀn m¶t bài vŠ MË. Tôi có không ít bài chû ÇŠ
M. Tuy nhiên Çây cÛng là dÎp tôi vi‰t thêm, nên hÙa
l©i ÇÜa cho anh bài m§i. Vài hôm sau, anh nhÆn bài,
gÆt gù, mÌm cÜ©i vØa š, vÀng trán anh Çi‹m n‰p nhæn
træn trª, bæn khoæn mŒnh Quê hÜÖng dân t¶c... Khi
ph° nhåc xong, anh trao låi bài thÖ ‘’Bông HÒng cûa
Con’’ v§i tên khác: ‘’Hoài NiŒm’’, l©i cûa tôi Çan
vào nh»ng giai ÇiŒu trÀm b°ng nhåc cûa Anh. Anh
hÕi tôi có ÇÒng š Ç°i tên bài không, tôi cÜ©i vui nhÆn
ngay. Bài này Çã do hai ca sï Quÿnh NhÜ và ñông
ñào hát trong bæng cassette ‘’Mây ñÀu Hå’’ phát
hành næm 1993 và in vào Tuy‹n tÆp ca khúc PhÆt
Giáo I, Ãn hành 1992.
NiŠm vui träi nhiŠu hÜÖng phÃn, trong cäm xúc tôi
vi‰t bài ‘’Lung Linh Ánh ñåo’’ trình anh Thu, nét
hân hoan l¶ trên nét m¥t cÜÖng nghÎ, thông thái, Anh
bäo: Tôi së ph° nhåc, bài thÖ có nhiŠu nhåc tính...
Næm 92, nhân dÎp tôi m©i h†p ACE HT Minh Tâm
ngoài HàN¶i cùng mÃy ÇÖn vÎ sinh hoåt ª Sàigòn.
Hôm này rÃt nhiŠu š hay, tÓt cho sinh hoåt ñoàn
LAM. Chúng tôi vui hát, Çàn, k‹ chuyŒn xÜa nay
cûa ñoàn... Huynh TrÜªng Ngô Månh Thu vi‰t bài
TµNH LAM t¥ng cho ACE vào dÎp này. Anh hát luôn
bài ‘’Lung Linh Ánh ñåo’’ qua ti‰ng Çàn Tây ban
cÀm cûa Nhåc Sï Giác An. Gi†ng Anh vÅn trong
khÕe, thanh thoát dù thêm m¶t Çêm mÃt ngû vì lo s¿
mÃt còn cûa nŠn Chánh Giáo. Tràng pháo tay n° rŠn
vang, không khí càng tÜng bØng thêm. ACE ÇŠu
ngåc nhiên vì tài sáng tác nhanh, hay cûa anh. Quay
låi ngÜ©i ban Ç©i cÛng là bån ñåo, Anh cÜ©i hóm
hÌnh: ‘’Cäm Ön Em Çã cho cäm xúc! Cäm Ön Em!’’.
ChÎ Thu ( Mai ) cÜ©i thÆt vui, m¥t hÖi ÇÕ, vì ‘ ông
bån ÇÒng hành ‘’Çã khen mình trÜ§c m¥t Çåi
chúng!...

ChÎ Mai và Anh Thu trong m¶t bu°I h†p
M¥t vói Anh Chi Em AHVN HN

ChÎ Thu và các con Çã hy sinh th©i gian cÛng nhÜ
niŠm vui riêng cûa gia Çình rÃt nhiŠu Ç‹ Anh Thu
dinh dÜ«ng, vun bÒi cäm xúc trong sáng tåo Thi ca
và Biên khäo tài liŒu PhÆt Giáo......
..................
Ngày 22-6-2003, nhân H.Tr ñÙc Châu và DiŒu HiŠn
m©i ACE AHVN h†p và khoän Çãi tiŒc thân mÆt tåi
nhà riêng ª Santa Ana. Tôi ÇÜ®c tao phùng v§i ACE
Çã quen và chÜa quen. Anh Thu hÕi tôi sang ÇÎnh cÜ
næm nào, sao không nghe tin gì? Tôi trä l©i ngay,
r¢ng mäi vui cùng hai cháu ngoåi gÀn hai næm ª
Boston, khi tØ quê nhà qua. Sau Çó sang ª bên con
trai. Hai mË con thÜ©ng lên chùa Giác Lâm, BÒ ñŠ
chiêm bái và tr® duyên væn nghŒ. Trong bu°i tiŒc vui
xum h†p ACE AHVN tôi hát t¥ng bài ‘’Tình Lam’’
cûa nhåc sï Ngô Månh Thu, Ç†c mÃy vÀn thÖ xúc
cäm gi© Çón ch© ACE...
................ ..
HTr. Tâm Hòa Ngô Månh Thu ÇÜ®c nhiŠu cäm m‰n
trong gi§i væn nghŒ sï ñ©i và ñåo, ACE Çåi Gia
ñình Áo Lam trong nÜóc và ngoài nÜ§c. Anh vïnh
viÍn Çi thÆt xa... vŠ cõi uyên nguyên. Anh Ç‹ låi
trong kho tàng Thi ca, tài liŒu PhÆt Giáo... nh»ng
viên kim cÜÖng sáng ng©i...! Chân thành Ça tå Anh!
Nén Tâm nhang xin th¡p, thành kính dâng hÜÖng
linh Anh!!!
Philadelphia , 10/9/04
DiŒu Hoa - TrÀn thÎ HÒng KhÜÖng
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Thư
Kính Gºi Bác Thu
----------------------------- * -----------------------------

Kính thưa Bác Thu,
Con có quá nhiều lời để nói với Bác, nhưng không có đủ trí tụê để nói những lời này với Bác
khi Bác còn khỏe mạnh và đang ngồi bên cạnh con. Con đã mất bố từ tuổi còn thơ, cho nên
con rất cảm ơn Bác đã cho con biết được tình thương của một người cha là như thế nào vì
Bác đã thương con như là con của Bác. những thời gian con vui nhất là nhửng đêm con được
thức nói chuyện với Bác cho tới hai giờ sáng. Tuy trong lòng con nói “thôi mình hảy về đi để
cho bác nghỉ” nhưng vì quá ích kỷ nên vẫn cứ tiếp tục nói chuyện với Bác. Nhưng Bác không
bao giờ than thở và vẫn nói chuyện với con cho tới khi nào con chịu đi về mới thôi. Con ngồi
đây viết lá thư này ước gì có thể thức khuya với Bác một lần cuối.
Bác là một ngôi sao soi sáng con đường đen tối, hiểm ngèo, và đầy cám dổ con đang đi. Có
Bác bên cạnh con chẳng sợ chuyện gì, và rất vững mạnh tiến tới trên con đường này. Không
có Bác bên cạnh, sao con thấy lạc lõng quá, như là một người đang đi lạc đường trên sa mạc
bỗng nhiên trời trở tối. Con mong rằng những gì Bác đã dậy con, sẽ đủ để cho con đi tiếp con
đường con phải đi. Từ hồi con gặp Bác tới giờ, con chỉ muốn làm một chuyện duy nhất mà
thôi, đó là làm cho Bác hãnh diện đã có một người hoc trò giỏi, nhưng càng cố thì càng
không làm được chuyện gì. Nhưng bây giờ Bác đã ra đi quá đột ngột, con chỉ mong rằng Bác
không có quá thất vọng vì học trò bết này. Kiếp này đã kết thúc rồi, kiếp sau Bác cháu mình
tiếp tục nhé, nhưng kiếp sau con sẽ là người hoc trò giỏi hơn.
Quảng Tuệ Quang - Thái Quang Minh Chính
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----- Diệu Thu -----

Ÿ xa nên tôi Çã không ÇÜ®c g¥p m¥t anh Thu lÀn
cuÓi trÜ§c khi Anh r©i bÕ cõi Ta bà. LÀn g¥p sau
cùng là hÖn hai tháng trÜ§c Çó. TØ ngày anh Thu
mÃt Ç‰n nay tôi vÅn còn Ç‹ trong máy sÓ ÇiŒn thoåi
liên låc v§i Anh ª tòa báo NgÜ©i ViŒt, m‡i lÀn ÇÎnh
xóa Çi thì ch®t nghï låi nh»ng lÀn Anh Em nói
chuyŒn, tôi không n« xóa Çi m¶t k› niŒm vui. Tôi
nh§ m‡i lÀn anh g†i cho tôi hay tôi g†i cho anh có
viŒc, phäi có viŒc cÀn m§i g†i, vi Anh công viŒc Ça
Çoan ít dám làm phiŠn Anh, mà có muÓn phiŠn cÛng
không dÍ vì m‡i lÀn muÓn tìm Anh cÛng hÖi khó.
Nhìn sÓ g†i Ç‰n, tôi bi‰t là Anh, thì câu mª ÇÀu là:

- HiHiHi, hôm nay rÒng låi g†i tôm?

Cali có m¥t gÀn nhÜ ÇÀy Çû. Trên nét m¥t m†i ngÜ©i
ÇŠu không dÃu ÇÜ®c niŠm thÜÖng ti‰c và vài nét ngÖ
ngác nhÜ không tin Çây là s¿ thÆt vì quá nhanh và
quá bÃt ng©!! Anh Thäo thông tin trên ñài Á Châu
T¿ Do, m†i ngÜ©i thân quen trên Th‰ gi§I cÛng ngÖ
ngÄn vì s¿ ra Çi Ç¶t ng¶t cûa Anh! Orange County
cÛng Òn ào lên vì s¿ ra Çi cûa Anh! NhiŠu vÎ trong
chính quyŠn ÇÎa phÜÖng cÛng quan tâm vŠ s¿ ra Çi
cûa Anh! Tang lÍ cûa Anh là m¶t trong nh»ng tang
lÍ gây nhiŠu s¿ chú š nhÃt trong c¶ng ÇÒng ngÜ©i
ViŒt vùng Little Saigon và nh»ng vùng phø
cÆn!.....Anh tham gia rÃt nhiŠu hoåt Ç¶ng thu¶c nhiŠu
lãnh v¿c tØ GñPT, Du Ca, chÜÖng trình ViŒt ng»,
h¶i tØ thiŒn...v...v...

Anh cÛng cÜ©i hì hì Çáp låi:

- Chào cô!..Tôm hùm, tôm càng ÇÃy!!!
Và rÒi n‰u Çúng vào th©i gian Anh tÜÖng ÇÓi ränh
rang thì chúng tôi låi nói chuyŒn cä ti‰ng. Tôi hÕi
Anh Çû thÙ chuyŒn Ç‹ không phäi hÕi nh»ng lÀn sau.
NhÜng có khi chÌ nói chØng næm phút.
Ngày Tang lÍ cûa Anh, anh chÎ em AHVN tØ nÖi xa
cÛng... bay vŠ Ç‹ tiÍn ÇÜa Anh: anh Tâm tØ
Kentucky, anh Khi‰t tØ Washington DC, anh PhÜÖng
tØ Florida, chÎ MÏ tØ N.Carolina.... Còn nhiŠu anh
chÎ em s¡p x‰p Ç‹ vŠ nhÜng cuÓi cùng thì không th‹
vŠ ÇÜ®c ai cÛng rÃt là buÒn. Anh chÎ em ª Nam B¡c
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Tang lÍ rÒi cÛng qua Çi, bÓn mÜÖi chín ngày v§i
nhiŠu xúc Ç¶ng và thÜÖng nh§ qua tÃm hình ‘’Em
m©i Anh Çi‰u thuÓc’’ cûa Hoài trÜ§c bàn th© Anh,
nh¡c nh§ låi thói quen cûa Anh lúc sinh tiŠn. M‡i
lÀn chúng tôi cùng có m¥t trong m¶t Çám tiŒc, thÃy
anh Thu vÅy vÅy tay và chÒng tôi Çúng dÆy, tôi nhìn
quanh là thÃy... bi‰n mÃt vài ngÜ©i, các anh rû nhau
Çi g†i là ‘’thä khói’’.... MiŠn ñông làm lÍ Câu siêu
cho Anh. GñPT ª ViŒt Nam làm lÍ cÀu siêu cho
Anh!!!

Anh chÎ em AHVN miŠn B¡c h®p cùng v§i các bån
h»u Ca Nhåc sï cûa Anh.... t° chÙc m¶t ñêm TÜªng
NiŒm ‘’Hát nh§ Ngô Månh Thu’’. M¶t ‘’phái Çoàn’’
tØ miŠn Nam Cali lên tham d¿ trong Çó có chÎ Mai
và các cháu Khuê, ThuÃn.... có cä chÎ Th† tØ miŠn
ñông qua. TrÜ§c di änh cûa Anh, hát lên nh»ng l©i
Ç‹ tiÍn biŒt Anh, chúng tôi Çã vô cùng xúc Ç¶ng.
‘’ñ©i là vô thÜ©ng’’, tôi nghï låi m§i hôm nào Çây
nh»ng bu°i h†p m¥t thÜ©ng có Anh. Ai không Ç‰n
ÇÜ®c Anh cÛng không buÒn, mà luôn luôn dùng hai
ch» ‘’tùy duyên’’ Ç‹ làm nhË b§t nh»ng thi‰u xót cûa
ngÜ©i khác. Hôm nay Anh cÛng h†p m¥t v§i chúng
tôi, nhÜng chÌ là nø cÜ©i quen thu¶c trong tÃm hình
Ç‹ trên bàn!!!

Tân Niên ƒt DÆu, chÎ Thu (Mai) m©i chúng tôi tø
h†p ª nhà chÎ Ç‹ chÎ có cäm giác b§t Çi không khí
v¡ng l¥ng cûa m¶t Mùa Xuân ÇÀu tiên thi‰u bóng
dáng cûa Anh trong gia Çình. TrÜ§c di änh cûa Anh
nhiŠu ngÜ©i Çã không sao cÀm ÇÜ®c nh»ng gi†t lŒ
nh§ thÜÖng.
Anh Thu Öi! Ngày tháng cÙ dÀn trôi, nhanh quá gÀn
Ç‰n ngày gi‡ ÇÀu cûa anh rÒi!!! ChÎ HÒng Loan
ÇÜ®c ÇŠ cº th¿c hiŒn ti‰p cuÓn K› Y‰u dang dª cûa
anh, së cÓ g¡ng hoàn tÃt trong ngày gi‡ ÇÀu Ç‹ anh
có th‹ mãn nguyŒn ª nÖi th‰ gi§i bên kia. Chúng em
cÛng cÓ g¡ng th¿c hiŒn m¶t vài š muÓn cûa anh Ç‹
ti‰p nÓi vào tÆp K› Y‰u, m¶t viŒc nhÜ là bu°i tÓi
trÜ§c ngày giã tØ cõi tåm, anh Çã Çi thu thÆp thêm
nh»ng hình änh cûa các cháu tÓt nghiŒp Ç‹ vinh danh
các cháu trong tÆp K› Y‰u.......

Nh»ng l©i ca trong khúc nhåc ‘’Trª vŠ Dòng sông
Træng’’ mà Anh ChÎ Em Çã ÇÒng ca trÜ§c di änh cûa
Anh nhÜ còn væng v£ng Çâu Çây:

‘’......... Xin giã tØ, giã tØ Anh nhé, Çàn bé thÖ v¡ng
Anh tØ Çây. VÅn mãi g¥p trên ÇÜ©ng lš tÜªng,
nguyŒn ti‰p bÜ§c Anh Çi gieo tình thÜÖng!.........’’

RÒi 100 ngày, Anh chÎ em cùng nhau Ç‰n Chùa Liên
Hoa cÀu nguyŒn cho Anh và bu°i tÓi Ç‰n nhà Anh Ç‹
tÜªng nh§ Ç‰n Anh. Ÿ m¶t phÜÖng tr©i xa xôi tÆn
Úc Châu, anh chÎ em AHVN chi Úc Châu cÛng có
m¶t Khóa LÍ cÀu siêu cho Anh ÇÜ®c vŠ nÖi TÎnh ñ¶.
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Ngày xÜa

Trong hình có : ThÀy Bình Minh, ThÀy Tâm Giác,
ThÀy Chính Ti‰n . Các anh chÎ Loan, Tông, SÜ§c,

ñoàn N» PhÆt Tº Giác DÛng ( 1959 )

Khôn . ChÎ Cúc và 4 Oanh VÛ cûa chÎ .

ñoàn N» PhÆt Tº Giác DÛng có chÎ Loan,
chÎ VÛ ThÎ Tâm và anh DiÍm

ñoàn A-DÆt-ña và GñPT Giác Minh ª khu hÕa hoån
Khánh H¶i næm 1962

ChÎ Cänh , Bác Gia TrÜªng Tâm Thông , Anh Tâm ,
Anh HÒ ,. . . . trong ngày tråi cûa
GñPT GM

Gi© æn cûa ñoàn Thi‰u N» trên ÇÃt tråi
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Phòng h†p ngành N» ñåi H¶i HTr. næm 64. Có các chÎ
Loan, Tâm, Ngân, DÜÖng . . .( miŠn Vïnh Nghiêm )

Thi‰u N» Giác DÛng và Giác Minh ª chùa Ph°
Quang næm 64

M¶t ngày ñåi H¶i HTr.
ChÎ Khánh Ninh, GñPT Giác Hoa phía ngoài bên phäi

Tråi Thäo CÀm Viên næm 1964 tåi Sàigòn cûa các
GñPT thu¶c MiŠn Vïnh Nghiêm
Anh Nam , Tråi Phó , Çang ÇiŠu hành sinh hoåt tråi

Tråi HuÃn luyŒn HTr. L¶c Uy‹n ª chùa Ph° Quang có chÎ
Loan, chÎ DÜÖng và MÏ (c¶t tóc ngÒi cånh chÎ Loan)

Bác L®i và Bác LiŒu v§i ñoàn Thi‰u N» Giác Minh
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Khu hÕa hoån Phåm NgÛ Lão QuÆn 1 Sàigòn
GñPT Giác ñåt : Duyên, Thäo (DiŒu HiŠn), Ng†c,
Vïnh Hånh , Tín và Phong

Ngành Thi‰u GñPT GM
DÛng, , Thäo, ThÎnh, ñåt
HiŠn, Häo, , SÖn

A-DÆt-ña 1 trên ÇÜ©ng vŠ tØ chùa Sùng ñÙc-Thû ñÙc

Ngày tråi A-DÆt-ña 2 , Chùa Giác Lâm-Phú Th†

ñoàn Thi‰u N» v§i trò chÖi ‘’ B¡n sÓ ‘’
Luân, SÖn, M¶ngHÜÖng . . . .

TrÜ§c lŠu cûa ñoàn N» PhÆt Tº GM
. . . MaiDung, chÎ Cänh, . . . . .
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hình änh sinh

Hoåt Kh¡p nÖi

LÍ H¶I Hoa HÒng 2003
Các chÎ: H.KhÜÖng, cháu Trâm, Tâm, VÜÖng

LÍ H¶I Hoa HÒng 2003

Anh ñÎnh thæm Nam Cali

Anh ñoàn Chính và M¶ng HÜÖng thæm Nam Cali.
Các Anh : Hoa, Bäo, Thu, Chính

Các anh : ThiŒu, Chính, TuŒLinh, SÜ§c, Thu,
PhÓ,CÜ©ng, SÖn

Vui quá là vui . . . ngày anh ñÎnh thæm Nam Cali
Các chÎ : Mai, VÜÖng, Châu, H¢ng
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Bu°i h†p ngày 13/06/04

H†p trên sân cÕ ngày 22/08/04

Sau bu°i h†p 3/10/04-Khuôn viên chùa Liên Hoa

Bu°i h†p ngày 13/06/04

H†p m¥t 23/8/04 . Các anh chÎ :
Bách,Ngân,Häi,MÏ,SÖn
Tâm,N»u,Nhung,Tuy‰t,VÜÖng,Thäo,Trà,PhÜ®ng,MÏ,
H¢ng,Tâm,LŒ,Loan,Châu,2 cháu Bé con anh SÖn .

Sau bu°i h†p ngày 26/03/05-Chùa Sùng Nghiêm
Các anh chÎ: ThÓng, Khuê, TuŒ Linh,Bách, Låc,Tâm,
Loan, H¢ng, Mai
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G¥p g« Nhåc Sï Phåm Månh CÜÖng và chÎ Häo trÜ§c
m¶t bu°i h†p phân công cho ngày
‘’ LÍ H¶i Hoa HÒng’’ næm 2003

Nam B¡c g¥p nhau trÜ§c cûa Chùa Sùng Nghiêm
Các anh chÎ : Låc, Vui, Thäo, Tâm, ThÓng, Chi

G¥p nhau
Các anh chÎ: ThÓng, Låc, Tâm, Loan

D¿ tiŒc mØng cháu ñÙc con anh Hoa TÓt nghiŒp
Các chi: VÜÖng, H¢ng, . . , Mai, Mai, . .

Chúng ta cùng nhau Çi h†p
Các chÎ : H¢ng, MÏ, Châu, VÜÖng

ñông Tây g¥p nhau ª nhà chÎ Loan
Các chÎ : H¢ng, TÓ MÏ (MiŠn ñông), Mai, Loan, Châu,
Tâm
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MiŠn ñông h†p m¥t
Các anh chÎ : Phú, Hùng, . . , . . , TÓ MÏ, . . , Khi‰t

Các chÎ : . . . , Minh, ThuÆn, TÓ MÏ, Th†

Anh ñÎnh thæm miŠn ñông
Các anh chÎ : Khi‰t, . . , ñÎnh, TÓ MÏ, Minh, Thäo

ñông Tây Nam B¡c g¥p nhau
Các anh chÎ : SÖn, Tâm, Khuê, . . . , Hoài, Vui, Häi,
Khi‰t, hai cháu bé con anh SÖn

G¥p nhau là vui rÒi

Ba Huynh TrÜªng hoåt Ç¶ng tích c¿c cho chi AHVN
Úc Châu : Anh Lãng, anh Thøc và anh ñÎnh
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Anh TrÀn QuÓc Bình

H¶i ng¶ 2001 ª Dalas-Texas
Các Anh: PhÓ, Cang, TuŒ Linh, Thu, C¿, .. , Bình, Khi‰t

H†p m¥t Tân niên næm Giáp Thân ª nhà anh Hoài

H†p m¥t AHVN g¥p g« Nhac sï Phåm månh CÜÖng

San Jose - Anh ThÓng và các chÎ:
Tâm, LŒ, Nhung, Trà, Ng†c, Châu, Chi

Anh TuŒ Linh Çang nói gì trong ngày h†p m¥t Tân niên
Giáp Thân ª nhà anh Hoài ?
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Tân niên Ãt dÆu (2005)

Khóa LÍ ñÀu næm ƒt Dæu cûa Anh Chi Em AHVN HN
tåi nhà Anh Thu

TrÜ§c Di änh cûa anh Thu

Các Anh : Ngân, Chung, Khuê, MÏ, .. , Bäo, Trung,
TuŒ Linh

Các chÎ chuÄn bÎ b»a æn

Vòng tròn thân ái

ChuyŒn trò ngoài sân
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Thæm viŒt nam

ChÎ Ng† và anh chÎ Du MÏ vŠ thæm ViŒt Nam
Các anh chÎ: Ng†,. . , Hùng,Du, MÏ, .. .

Anh chÎ Nam vŠ thæm ViŒt nam
Các anh chÎ: Thi, . . , DÛng, Hùng, Nga, Ánh, DÜÖng ,
HÜÖng(chÎ Nam),LK.Nam,Nam,Cø Thân mÅu a.Nam

Anh ñÎnh và chÎ Ng† thæm ViŒt Nam

Anh ñÎnh, chÎ Ng†, anh chÎ Du MÏ thæm ViŒt Nam

ChÎ Loan vŠ ViŒt Nam Çi thæm Cô nhi ª Long ThånhLong An có 45 trÈ mÒ côi, cùng các Anh ChÎ: Oanh,
TÎnh Phúc,. . . ., Loan, LiŒu, ThÀy, N»u , Hùng

ChÎ Loan Çi thæm Chùa DiŒu Pháp tÌnh ñÒng Nai nuôi
dÜ«ng Cô nhi, khuy‰t tÆt và cø già . . .
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TiÍn biŒt anh Thu

Các chÎ : H¢ng , Loan, ñiŒp, MÏ

Khóa LÍ

TrÜ§c vòng hoa ÇÜa tiÍn
ChÎ Chi, chÎ Trà, chÎ LŒ, anh Vui

ACE AHVN ‘’Sinh hoåt dÜ§i c©’’ v§i anh Thu lÀn cuÓi

TrÜ§c gi© di quan

‘’Cháu rÃt là thÜÖng nh§ Bác !!!’’ . Chính
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ACE tø h†p ngoài sân nhà quàn

Vòng tròn tiÍn ÇÜa Anh Thu

ñêm TÜªng NiŒm ª San Jose

ñêm TÜªng NiŒm ª San Jose

Khóa Càu Siêu 100 cho anh Thu ª Úc Châu

Giây Thân ái cûa ACE trong LÍ Chung thÃt cûa anh
Thu ª MiŠn ñông
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Và các anh chÎ . . .

LÍ Chung thÃt chÎ Cänh ª chùa Sùng Nghiêm 2003

LÍ chung thÃt chÎ Cänh ª chùa Sùng Nghiêm 2003

Tang lÍ Huynh TrÜªng Minh Tín ñ‡ Væn PhÓ - 2003

TiÍn ÇÜa anh PhÓ

ACE AHVN thæm m¶ anh PhÓ

Thæm m¶ anh PhÓ
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Anh DÛng Ç†c ñi‰u væn ÇÜa tiÍn chÎ DÜÖng

Anh Thu và Anh PhÓ

Hoà ThÜ®ng Thích Minh Thông chÙng minh
ACE AHVN tiÍn ÇÜa HTr. Ph° Th‰ Cát Væn Chung

DiŒu HÜÖng nói Çôi l©i ÇÜa tiÍn anh Chung

Giây Thân ái dÜa tiÍn anh Chung

Sau Khóa lÍ CÀu siêu cho anh Chung
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Træm næm trÜ§c ta còn chÜa g¥p.
Træm næm sau bi‰t g¥p låi không?
Cu¶c Ç©i s¡c s¡c không không
Thôi thì ta sÓng h‰t lòng v§i nhau.
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