


LÔØi MÔÛ 
Caùc baïn thaân meán, 

Ñieàu toái quan troïng 
nhaát treân ñôøi laø gì neáu khoâng 
phaûi laø haïnh phuùc? Baïn haïnh 
phuùc vì coù cha meï thöông yeâu 
lo laéng mieáng côm manh aùo 
chu ñaùo haèng ngaøy. Baïn haïnh 
phuùc vì ñöôïc aên no maëc aám, 
hay vì ñöôïc aên ngon maëc ñeïp, 
phaûi khoâng? Baïn haïnh phuùc vì 
coù moät ñôøi soáng oån ñònh, ñöôïc 
ñi hoïc ñi laøm trong khi nhieàu 
ngöôøi treân quaû ñaát naøy coøn nguû 
vóa heø, cheát ñoùi hoaëc thaát hoïc, 
thaát nghieäp phaûi khoâng? Baïn 
haïnh phuùc vì ñöôïc thôû baàu 
khoâng khí trong laønh trong khi 
ôû nhieàu thaønh phoá oâ nhieãm, buïi 
baëm treân theá giôùi, ngöôøi ta 
khoâng ñöôïc dieãm phuùc nhö 
baïn. Baïn ñöôïc nhìn trôøi xanh, 
maây traéng bay, ñöôïc ngaém 
traêm hoa ñua nôû vôùi muoân maøu 
saëc sôû, trong khi nhieàu ngöôøi 
muø baát haïnh khoâng coù dieãm 
phuùc nhö baïn. Baïn ñöôïc nghe 
tieáng chim hoùt, tieáng xe löûa 
chaïy, tieáng goïi cuûa ngöôøi 
thöông trong khi nhieàu ngöôøi 
ñieác khoâng coù dieãm phuùc nhö 
baïn. Baïn ñöôïc ngöûi muøi thôm 
cuûa ñaát trôøi, cuûa röøng caây, cuûa 
hoa laù, baïn ñöôïc neám vò ngoït 
cuûa caây traùi, cuûa moùn aên thöùc 
uoáng haøng ngaøy trong khi coù 
nhieàu ngöôøi baát haïnh hôn baïn 
trong coõi ñôøi naøy, baïn bieát 
khoâng? Baïn bieát suy nghó ñieàu 
hay yù ñeïp trong khi coù nhieàu 
ngöôøi bò beänh taâm thaàn khoâng 
coù caùi dieãm phuùc nhö baïn. 
 Baïn coøn thieáu gì nöõa ñeå 
ñôïi haïnh phuùc ñeán? Theâm moät 

caùi nhaø nöõa ö? Theâm moät maûnh 
baèng nöõa ö? Moät chieác xe loäng 
laãy? Hay moät maùy moùc giaûi trí 
taân kyø nöõa? Hay moät ngöôøi yeâu 
lyù töôûng? Moät ñöùa con xinh xaén 
nöõa? Nhö vaäy laø baïn chôø ñôïi. 
Haïnh phuùc seõ khoâng bao giôø 
ñeán troïn veïn cho ngöôøi chôø 
ñôïi. Toâi thích nhaát caâu noùi cuûa 
Margaret Runbeck: “Happiness 
is not a place to arrive at-it is a 
manner of travelling” trong baøi 
Haõy Vui Leân Ñi Baïn, Ñöøng 
Mong Muoán Quaù Nhieàu, trong 
taäp san nhoû naøy. Ngaøy xöa coù 
ngöôøi ngoài caâu caù, caàm caàn caâu 
maø khoâng coù löôõi caâu. Haïnh 
phuùc laø ôû choã ngoài yeân giöõa 
thieân nhieân, laø ñöôïc taän höôûng 
caùi giaây phuùt cuûa hieän taïi, chöù 
khoâng phaûi laø caâu ñöôïc caù. Baïn 
suy nghó kyõ laïi ñi, coù bieát bao 
nguôøi baát haïnh hôn baïn: thieáu 
thoán tình thöông, thieáu thoán caùi 
aên, choán ôû, ñoà maëc hôn baïn. 
Baïn ñöøng cho baïn laø ngöôøi khoå 
nhaát treân ñôøi nöõa. Baïn haõy vui 
höôûng haïnh phuùc ñi. Baïn haõy 
vui höôûng caùi dieãm phuùc baïn 
ñang coù trong taàm tay ñi. 
Khoâng phaûi töï nhieân maø coù caùi 
haïnh phuùc ñoù. Baïn maéc nôï 
nhieàu laém, nôï cha meï, nôï toå 
toâng, nôï xaõ hoäi, nôï beø baïn, nôï 
thieân nhieân, coû caây vaø ñaát ñaù. 
Baïn haõy toû loøng bieát ôn ñi. 
Baèng caùch soáng sao cho xöùng 
ñaùng vôùi ôn nghóa baïn ñang 
cöu mang. Baïn töôûng baïn heát 
nôï vôùi moät ngöôøi thöông ñaõ coù 
hôn moät laàn la maéng baïn sao? 
Khoâng ñaâu. Haõy toû loøng bieát ôn 
trong caùch ñi, trong loái soáng, 
trong yù nghó. Haõy soáng xöùng 
ñaùng vôùi tình yeâu baïn nôï. Haõy 
chaêm soùc chính baïn kyõ löôõng 

hôn, löông thieän hôn, chu ñaùo 
hôn vaø bieát traû ôn ñôøi, traû ôn xaõ 
hoäi, bieát coáng hieán. Toâi cho ñoù 
laø caùch soáng tænh thöùc, laø loái 
soáng coù tueä giaùc. Tueä giaùc cuûa 
ñaïo Phaät. Toâi mong caùc baïn treû 
cuûa theá heä thöù hai thaáy ñöôïc 
nieàm vui vaø soáng vôùi loøng bieát 
ôn khi ñoïc taäp san nhoû naøy. 
Ñaây laø taäïp san cuûa baïn. Öôùc 
mong caùc baïn goùp moät baøn tay 
vun boài cho taâïp san naøy ngaøy 
theâm khôûi saéc. Öôùc mong caùc 
baäc thöùc giaû goùp yù vaø chæ daïy 
ñeå taäïp san naøy trôû thaønh höõu 
ích hôn cho con chaùu cuûa 
chuùng ta. Duø baïn thuoäc nguoàn 
goác tín ngöôõng naøo, söï nhaän 
dieän toå toâng, söï bieát ôn caùc gia 
ñình huyeát thoáng vaø taâm linh, 
vaán ñeà tìm veà nguoàn goác, baûn 
theå cuûa mình vaãn laø ñieàu toái ö 
quan troïng cho höôùng ñi vaøo 
töông lai cuûa moät ñôøi ngöôøi. Ñeå 
taäp san ñöôïc ñeán tay baïn ñoïc 
ñeàu ñaën, xin haõy uûng hoä baèng 
caùch giôùi thieäu cho baïn beø, cho 
nhieàu ngöôøi treû trong gia ñình 
baïn hay cho thö vieän cuûa ñòa 
phöông baïn. Ñoù laø caùch boá thí 
phaùp vaäy. 
                Ban bieân taäp. 
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Prelude 
Dear friends, 

What is the most 
important determination of our 
life, if it is not happiness? You 
are happy owing to your 
parents’ love and care for your 
daily needs, for your food and 
your clothes. You are happy 
thanks to your well settled 
lifestyle, good school, good 
career. Meanwhile many 
people are homeless, not 
enough food to eat, no school to 
attend, no job to work. You are 
happy because the atmosphere 
in which you breathe, is safe 
and clean while many people 
live in polluted cities in the 
world. They are not as lucky as 
you. You can look at the blue 
sky and white clouds and 
multicoloured flowers while lots 
of blind people do not have this 
opportunity. You can listen to 
birds’ songs, trains’ roaring and 
your relatives’ voices while lots 
of deaf people do not have this 
chance. You can smell the 
perfume of the earth, forests, 
flowers, you can taste the 
sweetness of fruits, daily food 
and drinks while lots of people 
do not have such luck. You can 
think of many good ideas while 
many mentally ill people do not 
have this ability. 

What do you wait for 
before enjoying happiness right 
now? An extra house perhap? 
An extra certificate? A luxury 
car? A modern entertainment 
machine? An ideal lover? An 

extra pretty child? Does that 
mean you are waiting? The 
happiness will not arrive 
completely to people who are 
waiting. More difficulties are 
waiting for us, that is a fact of 
life. Do you know that 
happiness is here and now? I 
like Magaret Runbeck when she 
wrote: “Happiness is not a 
place to arrive at- it is a manner 
of travelling” in the article 
“Being happy- the role of 
expectations” of this issue. 
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Once upon a time, there 
was a man who sat silently and 
patiently in the forest day by 
day and went fishing. He held a 
fishing rod without a fish-hook. 
Happiness is to sit down 
quietly, without interruption or 
annoying from outside in order 
to enjoy the present moment. 
Happiness is not the moment of 
catching a big fish. Please think 
carefully, you will see lots of 
people, not as lucky as you are, 
lacking love, lacking food, 
shelter and clothes. Don’t 
imagine you are the most 
miserable in the world. Please 
enjoy happiness right now. 
Please enjoy the good luck you 
hold in your hands. Happiness 
does not come to us randomly. 
We owe so many people, owe 
our parents, owe our ancestors, 
our society, our friends, owe the 
nature- such things as green 
forest and useful minerals. 
Please be grateful by living a 
useful livestyle. Do not think 
you no longer have 
responsibility if your relatives 
let you down. Please show your 
gratitude in the manner you 

walk, you live, you think. Please 
live such a way as to deserve 
the love you get. Please take 
care of yourself more properly, 
with dignity and discipline. 
And return the gratitude you 
have to others, to the 
community, to offer some 
devotion to the society. That is 
the awakening of a way of 
living; living with wisdom, with 
the insight of the Buddha. 

I hope all you, young 
friends, find your present 
happiness and live with 
gratitude when you read this 
humble magazine. I ask you to 
contribute your part to the 
improvement of this magazine 
in order to become a magazine 
for youth. I urge all elected 
brothers to contribute your 
comments and advice in such a 
way this magazine becomes 
more intellectually useful for 
peace in body, peace in mind 
to all young people, especially 
young people in your family. 
From wherever we are, the 
recognition of our ancestors, the 
recognition of our identity, the 
gratitude toward our blood 
family and our spiritual family 
are essential for our path into 
the future. In order to support 
this magazine, please introduce 
it to your friends, to as many 
young people as you can in your 
family, to your local libraries. 
Thankyou all. 

The editorial team 
                                                             
  
1 - 2006  
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   Bối cảnh lịch sử 
 
Trãi qua 215 năm dưới triều 
đại nhà Lý (1010-1225) và gần 
150 năm của triều đại nhà Trần 
(1225- 1372), nước Đại Việt 
của chúng ta đã đi vào lịch sử 
vẻ vang, ghi lại những chiến 
tích chống ngoại xâm hiển 
hách, những sự nghiệp dựng 
nước và giữ nước oai hùng, 
cùng những di tích văn hóa 
vang danh muôn thuở. Hẵn 
chúng ta và con cháu nhiều đời 
sau nên lấy đó làm tấm gương 
soi sáng gốc rể hào hùng của 
mình và sống sao cho xứng 
đáng với tổ tông. 
 Lê Hoàn là vị tướng tài 
của vua Đinh Tiên Hoàng (968-
980), đứng trước áp lực xâm 
lăng của quân nhà Tống bên 
ngoài, bên trong thì vua Đinh 
Tuệ (con út của vua Đinh Tiên 
Hoàng) mới có 6 tuổi, cho nên 
ông đã được quần thần tôn lên 
ngôi vua, lấy hiệu là Lê Đại 
Hành, mở đầu cho triều đại 
nhà Tiền Lê ( 980-1009). Vua 
Lê Đại Hành ở ngôi được 25 
năm, mất năm 1005. Con út là 
Long Đĩnh đã âm mưu ám sát 
anh ruột của mình là Long Việt, 
mới lên ngôi vua chỉ được ba 
ngày, để đoạt ngôi. Lê Long 
Đĩnh là ông vua nổi tiếng tàn 
ác, hiếu sát và hoan dâm vô 
độ, được người đương thời gọi 
là Lê Ngoạ-Triều. Ông mất 
năm 1009, thọ 20 tuổi, chấm 
dứt  môt thời kỳ tối tăm, đau 
khổ của dân tộc. 
 
Thiền sư Vạn Hạnh 

Để tránh những biến loạn nguy 
hiểm không cần thiết sau khi 
vua Lê Long Đĩnh băng hà, 
nhà sư Vạn Hạnh đã khéo léo 
vận động đưa Lý Công Uẩn lên 
ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Lý 
Thái Tổ (1010-1028), ở ngôi 
được 18 năm, thọ 55 tuổi. Kế 
nghiệp Thái Tổ là các vì vua Lý 
Thái Tông (1028-1054) với 
chùa Một Cột, vua Lý Thánh 
Tông (1054-1072) với Thiền 
phái Thảo Đường, là hai vị vua 
tài ba, nổi tiếng nhân hậu, đã 
để lại cho lịch sử một thời vang 
bóng và mở đầu sự nghiệp 
triển khai tinh thần Phật giáo 
Dấn thân của Thiền sư Vạn 
Hạnh. Cũng nên nhắc qua về 
lý lịch của Lý Công Uẩn và 
Thiền sư Vạn Hạnh. 

 
 Công-Uẩn người làng 
Cổ-pháp, tỉnh Bắc-ninh, không 
biết cha là ai, được mẹ là bà 
họ Phạm đem cho thiền sư trú 
trì chùa Cổ-Pháp là Lý Khánh-
Vân làm con nuôi, cho nên lấy 
họ Lý. Từ thuở nhỏ, ông đã 
sống kham khổ trong chốn 
thiền môn, lại được thiền sư 
Vạn-Hạnh dạy dỗ tận tình, nên 
lớn lên ông đã trở thành một 
người tài đức kiêm toàn, được 
vào triều phụng sự nhà Tiền-
Lê, làm quan lớn. Ông được 

toàn thể đình thần tin yêu và 
kính trọng, nên sau khi vua Lê 
Long-Đĩnh băng (1009), ông đã 
được tôn lên ngôi vua (tức vua 
LýThái-Tổ), khai sáng một triều 
đại nhà Lý huy hoàng, áp dụng 
tinh thần Bi-Trí-Dũng của Phật 
giáo trong việc trị dân, dựng 
nước. Sau khi lên ngôi, nhà 
vua cho dời kinh đô từ Hoa-lư 
(Ninh-bình) ra La-thành, đặt 
tên lại là Thăng-long (tức thành 
phố Hà-nội ngày nay) - vẫn giữ 
quốc hiệu là Đại-cồ-việt đã có 
từ thời vua Đinh Tiên Hoàng. 
  Thiền sư Vạn-Hạnh là 
vị cao tăng đời thứ 12 của 
thiền phái Tì-Ni-Đa-Lưu-Chi. 
Thiền sư họ Nguyễn, người 
làng Cổ-pháp, tỉnh Bắc-ninh. 
Từ thuở nhỏ đã thông minh 
khác thường, tinh thông cả 
Nho, Lão, Phật, nghiên cứu 
hàng trăm bộ kinh luận Phật 
giáo, không ham danh lợi, 
không trọng giàu sang. Năm 21 
tuổi xuất gia, học với thiền sư 
Thiền-Ông chùa Lục-Tổ, 
chuyên cần tinh tấn, đạo hạnh 
cao dày, lại rất giỏi vềụ phong 
thủy, được thiên hạ tin tưởng 
là bậc tiên tri. Thiền sư là thầy 
dạy học cho cả vua Lê Đại-
Hành và LýThái-Tổ, đã giúp đỡ 
rất nhiều cho vua Lê Đại-Hành 
trong các việc cai trị cũng như 
quốc sự. Khi vua Lý Thái-Tổ 
lên ngôi, thiền sư đuợc phong 
làm quốc sư. Với thiện duyên 
này, thiền sư đã đem hết khả 
năng để giúp vua trị quốc an 
dân theo tinh thần "dung hợp 
Nho-Lão-Phật" của mình. 
Thiền sư tịch vào năm 1018, 
nhưng tinh thần Vạn-Hạnh 

Tinh thần Phật Giáo dấn thân 
triều đại Lý Trần 

                                                                                            Nguyễn Văn Vinh 
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"đem Đạo vào Đời" của Tổ 
vẫn sống mãi.  

 
Chùa Một-Cột xuất 
hiện 
 
Chùa Một-Cột được hình thành 
là do một giấc mộng của vua 
Lý Thái-Tông. Theo Đại Việt 
Sử Ký Toàn Thư, tháng hai, 
mùa xuân năm Kỷ-Sửu (1049), 
vua mộng thấy Phật Bà Quan-
Âm ngồi trên đài hoa sen, dẫn 
vua lên đài. Khi tỉnh dậy, vua 
nói lại với triều thần. Có người 
cho là điềm gở, nhưng nhà sư 
Thiền-Tuệ thì khuyên vua nên 
xây chùa. Vua cho dựng cột đá 
giữa hồ, xây đài hoa sen có 
tượng Bồ-Tát Quán-Thế-Âm ở 
trên, đúng như hình ảnh vua 
đã thấy trong mộng. Các nhà 
sư chạy đàn chung quanh, 
tụng kinh cầu sống lâu, nhân 
đó đặt tên chùa là Diên-Hựu. 
 Hoa sen tượng trưng 
cho những hiền nhân cao quý, 
thanh nhã, sống nơi bụi trần 
đầy danh lợi mà không bị 
những thứ ô uế cám dỗ. 
 
 Gần bùn mà chẳng hôi tanh 
mùi bùn.(Ca dao) 
 
Hoa sen cũng tượng trưng cho 
các vị bồ tát, giữ giới thanh 
tịnh, sống an bần lạc đạo, cứu 
khổ giúp đời, nguyện sống bên 
cạnh người tù nhân cuối cùng 
ở dưới địa ngục, mà chẳng 
màng lên niết bàn cho riêng 
mình. Do ý nghĩa độc đáo, 
thanh cao và quý phái mà hoa 
sen đã được dùng làm tựa đề 
cho một bộ kinh cao thâm của 
Phật giáo đại thừa: Kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa.  
 Chùa Một-Cột quả là 
một tác phẩm nghệ thuật tuyệt 
diệu, thể hiện trọn vẹn cái tinh 
thần hướng thượng của dân 
tộc. Cây cột độc nhất dựng 
sừng sững giữa hồ biểu hiện 

cho tín ngưỡng về nguồn sống 
vũ trụ, về âm dương hòa hợp 
của tư tưởng Bà-la-môn giáo 
và Chiêm-thành. Cái điện hình 
hoa sen mọc lên từ hồ nước 
nói lên cái tinh thần phấn đấu 
âm thầm với dục vọng để tự 
kiến tánh thành Phật của các 
thiền sư và bậc thức giả. 
Tượng Phật Bà Quan-Âm biểu 
tượng cho tình Mẹ, một suối 
nguồn từ bi luôn luôn cứu độ 
chúng sinh, đó là tín ngưỡng 
của giới bình dân chơn chất. Vì 
vậy, chùa Một-Cột quả đã gói 
ghém hoàn toàn tinh thần tín 
ngưỡng đặc biệt của Việt Nam 
thời đó. Tinh thần chùa Một-
Cột là một tinh thần tổng hợp 
của Phật giáo Việt Nam thời 
Lý. Tinh thần đó đã dung hòa 
các tư tưởng vừa Thiền, vừa 
Mật, vừa Nho, vừa Lão, vừa trí 
thức, vừa bình dân, tạo nên 
nét đặc thù của nước Đại Việt. 
Chính cái tinh thần đó đã là 
nguyên nhân sâu xa của việc 
thành lập thiền phái Thảo-
Đường, một phái thiền Việt-
nam độc đáo dưới thời Lý 
Thánh Tông. 
 
Thiền phái Thảo 
Đường  
 
Thời đại nhà Lý là thời đại toàn 
thịnh của Phật giáo Việt Nam, 
mà cũng là thời đại có ý thức 
dân tộc cao nhất trong lịch sử 
độc lập của nước ta. Vua đặt 
quốc hiệu là Đại-Việt năm 1054 
với ý hướng lập một đế quốc 
có tầm mức cao. Và chính ở 
trong cái ý thức dân tộc và tinh 
thần độc lập, tự cường cao độ 
đó mà phái thiền Thảo-Đường 
đã xuất hiện, như học giả Trần 
Văn Giáp đã nói: "Đến thế kỷ 
XI, đạo Phật rất thịnh vượng ở 
Việt-nam. Những người nhiệt 
thành với đạo này không phải 
chỉ là quần chúng mà cả 
những quan lớn ở triều đình, 

và cả những vua chúa nữa. 
Những vì vua ấy muốn thiết lập 
một môn phái mới. Nhưng thay 
vì trực thuộc với đại sư Bồ-Đề 
Đạt-Ma, họ lại chọn một thiền 
sư Trung-hoa tên là Thảo-
Đường đã đến Chiêm-thành và 
ngụ một thời gian ở đó. Thời kỳ 
này quả là thời kỳ của Thiền 
học Việt-nam." (Trần Văn Giáp, 
Phật Giáo Việt Nam, Tuệ Sĩ 
dịch (1968)).  
  Về sự tích Tổ Thảo-
Đường, sách An Nam Chí 
Lược chép qua bản dịch của 
giáo sư Nguyễn Đăng Thục: 
"Thảo-Đường đi theo sư phụ 
sang ở đất Chiêm-thành. Khi 
vua Lý Thánh-Tông đánh 
Chiêm-thành, bắt được làm tù 
binh, giao cho quan tăng-lục 
làm gia nô. Quan tăng-lục viết 
sách Ngữ Lục, để ngỏ trên bàn 
và đi khỏi. Nhà sư Thảo-
Đường xem trộm, có sửa chữa 
đi. Quan tăng-lục về thấy thế 
lấy làm kinh ngạc về anh gia 
nô, bèn tâu lên vua. Vua bái 
Thảo-Đường làm quốc-sư." 
Vua Lý Thánh Tông đã nhặt 
được viên ngọc vô giá từ trong 
bùn lầy và dùng viên ngọc ấy 
để thành lập một tông phái đặc 
biệt Việt Nam. Cái tinh thần 
đặc biệt của Tổ Thảo-Đường là 
một tinh thần tổng hợp Thiền 
và Tịnh. Theo tinh thần bài 
"Kỉnh Sách" của Tổ thì con 
đường tu hành không phải chỉ 
có một, mà phải gồm cả ba 
phương diện: tham thiền, 
quán chiếu và niệm Phật. 
Tham thiền và quán chiếu tức 
là tập trung tinh thần nhắm vào 
một điểm, ngưng đọng tất cả 
mọi vọng niệm trong tâm, để 
cho thân tâm hợp nhất, hoàn 
toàn thanh tịnh, không còn 
vọng động. Đó là con đường tự 
lực đốn ngộ, có thể giải thoát 
ngay ở đời này, được áp dụng 
chung cho cả tăng lẫn tục. 
Nhưng đó là con đường trí 
thức, chỉ thích hợp cho những 
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bậc thức giả, còn đối với đa số 
quần chúng nông dân thì 
không thích hợp. Do vậy mà Tổ 
đã đưa ra con đường niệm 
Phật để dẫn dắt đám quần 
chúng nông dân đông đảo ấy. 
Tinh thần Thảo-Đường chính 
là tinh thần Lý Thánh-Tông 
trong ý hướng sáng lập một 
môn phái đặc biệt dân tộc. Tinh 
thần Lý Thánh-Tông là một tinh 
thần cởi mở, sẵn sàng dung 
hóa nhiều tín ngưỡng khác 
nhau. Riêng tinh thần từ bi của 
Phật giáo đã ảnh hưởng sâu 
đậm nên nhà vua có tiếng là 
một ông vua nhân từ. Theo 
Việt nam Phật giáo Sử Lược, 
Thượng tọa Mật Thể viết là 
Vua đã từng ban chăn chiếu 
cho tù nhân, cho họ ăn cơm 
đầy đủ vì nghĩ thương cái hoàn 
cảnh đói lạnh của họ trong 
ngục xá; và đối với dân chúng 
thì: "Lòng trẫm yêu dân như 
yêu con trẫm vậy”. 
 
  Nhìn một cách tổng 
quát, chúng ta thấy Phật giáo 
thời Lý quả đã chứng tỏ cái 
năng lực phi thường trong việc 
giáo hóa con người về cả hai 
phương diện, xuất thế cũng 
như nhập thế. Từ Lý Thái-Tổ 
đến Lý Chiêu-Hoàng (1224-
1225), trải qua chín đời vua, trị 
vì suốt một thời gian 215 năm 
(1010-1225), Phật giáo luôn 
luôn nắm vai trò chủ động. Mọi 
phương diện hệ trọng của 
quốc gia, từ chính trị, quân sự, 
đến giáo dục, văn học, nghệ 
thuật v.v... đều mang tinh thần 
Phật giáo. Ba phái thiền Tì-Ni-
Đa-Lưu-Chi,Vô-Ngôn Thông và 
Thảo-Đường cùng nhau hợp 
tác, truyền bá song hành, và 
cùng nhắm vào một chí hướng 
phục vụ quốc gia dân tộc.  
 Về phương diện tâm 
linh, các thiền sư cũng như các 
vua chúa sùng đạo đều căn cứ 
vào thiền để khai phóng tâm 

linh, tự mình phát triển trí tuệ 
mà ngộ đạo. Về phương diện 
nhập thế, sau khi ngộ đạo, họ 
đã hòa mình vào đời sống xã 
hội, từ cung vua, kinh thành, 
cho đến làng mạc, thôn quê, 
họ đã mở bao nhiêu đạo tràng, 
trường học để mở mang văn 
hóa, giải phóng tâm hồn mông 
muội cho người đời. Ở đâu có 
dân là ở đó có ánh sáng đạo lý 
lan tràn tới. Bao nhiêu tinh hoa 
của dân tộc được khai triển 
triệt để, làm cho nền văn minh 
nước ta vào thời đó thật rực 
rỡ, sánh ngang hàng với Trung 
Quốc, khiến cho nước láng 
giềng to lớn này phải nể sợ. 
Nước ta dưới thời đại nhà Lý 
quả thật xứng đáng với danh 
xưng "Đại-Việt." 
 

Phật giáo đời Trần 
 
 Vua khai sáng triều đại 
nhà Trần là Trần Thái Tông 
(1225-1258), rồi đến Trần 
Thánh Tông (1258-1278), 
Nhân Tông (1279-1293), Anh 
Tông (1293-1314), vân vân. 
Khác với các vua nhà Lý, theo 
đó các vị quốc sư Phât giáo 
đóng một vai trò thật quan 
trọng để liên kết nhân tâm, 
giúp vua trong các công tác 
giáo dục, ngoại giao, kế 
hoạch,…, đến đời Trần, tình 
trạng có khác. Các vua Trần 
đều học giỏi, mà lại rất giỏi về 
đạo Phật, nên vai trò các vị 
thiền sư chỉ là cố vấn vua trong 
việc trị dân. Các ông vua Thái 
Tông,Thánh Tông, Nhân Tông 
và Anh Tông đều có căn bản 
vững chắc về Phật học. Họ 
dùng tinh thần Bi Trí Dũng của 
đạo Phật để liên kết nhân tâm 
trong việc dựng nước và giữ 
nước. Trong thời đại Nhân 
Tông, Phật giáo đời Trần đã 
đạt đến độ hưng thịnh cực độ. 
Hội Nghị Diên Hồng do Trần 
Nhân Tông triệu tập đã nói lên 

được sự đồng tâm nhất trí của 
toàn dân thời ấy. “Đánh”, quyết 
nghị đồng thanh ấy của Hội 
Nghị Diên Hồng trước sức 
mạnh ồ ạt của giặc Hồ, đã là 
tiếng nói của ý thức tự chủ và 
tinh thần tự cường tự lực của 
dân Việt trong thời đại Phật 
Giáo Thống Nhất đời Trần. 
Cuộc đời  tu học của vua Trần 
Thái Tông đã tạo ra một không 
khí học Phật thực sự trong giới 
trẻ ở triều đình và ở giới trí 
thức tại thủ đô Thăng Long. 
Thánh Tông và Tuệ Trung là 
hai người xuất sắc trong số 
những người trẻ học Phật và 
thành đạt trong sự nghiệp học 
Phật. Học Phật ở đây không có 
tính cách khoa cử hay từ 
chương, không đưa đến địa vị 
cao sang. Sự học Phật ở đây 
chỉ là để làm người. 
 Phật giáo “Trúc Lâm 
Yên Tử” mà vua Trần Nhân 
Tông là đệ nhất Tổ (Pháp Loa 
và Huyền Quang là đệ nhị và 
đệ tam Tổ) đã là một nền Phật 
giáo độc lập, uy tín tinh thần 
của nó là uy tín tinh thần quốc 
gia Đại Việt. Nó là cốt lỏi của 
văn hoá Việt nam độc lập. 
Đứng về phương diện tư 
tưởng, tổ chức, cũng như hành 
đạo, giáo hội Trúc Lâm có 
những nét độc đáo Việt nam, 
phục vụ cho người Việt, duy trì 
và bồi đắp cá tính Việt. Chính 
vì thế mà nhà Minh vào đầu 
thế kỷ 15 đã quyết tâm đập cho 
tan nát những cơ cấu văn hoá 
được xây dựng trong suốt gần 
150 năm của Phật giáo đời 
Trần, Trương Phụ lượm lặt hết 
các sách vở cổ kim của ta, 
đóng thùng chở về Kim Lăng 
(theo Việt Nam Phật Giáo Sử 
Luận của Nguyễn Lang). 
 
 Trần Thái Tông 
chỉ muốn bỏ ngai vàng 
đi cầu thành Phật 
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 Trần Thái Tông sinh 
năm 1218, lên ngôi vua lúc tám 
tuổi (1225). Theo lời khuyên 
dạy của Trúc Lâm Quốc Sư, 
vua đã tự mình học Phật và tu 
tập thiền quán, sức học đã đạt 
tới trình độ thâm uyên. Năm 
Thái Tông lên 20 tuổi, hoàng 
hậu Chiêu Thánh, tức Lý Chiêu 
Hoàng mới 19 tuổi. Vậy mà 
Trần Thủ Độ ép Thái Tông phải 
bỏ Chiêu Thánh để cưới người 
chị dâu của mình là Thuận 
Thiên, tức là vợ của anh mình 
là Trần Liểu. Ý của Trần Thủ 
Độ là muốn chắc chắn có 
người nối dõi cho nhà Trần để 
thống trị muôn dân, vì Thuận 
Thiên lúc ấy đang có mang. 
Thái Tông phản đối kịch liệt, 
nhưng phải chịu thua trước uy 
quyền độc đoán của Trần Thủ 
Độ. Đau khổ cùng cực, Ngài 
quyết định bỏ ngai vàng đêm 
mùng ba tháng tư năm ấy, ra đi 
tìm lên núi Yên Tử. Trèo non, 
lội suối, băng rừng, sau hai 
ngày đêm thật hiểm nguy, rồi 
vua cũng đến được chân núi 
Yên Tử. Sáng hôm sau, vua 
lên thẳng đỉnh núi và vào tham 
kiến vị đại sa môn là Trúc Lâm. 
 “Thấy trẩm, quốc sư 
mừng rỡ, ung dung hỏi: Lão 
tăng ở chốn sơn dã đã lâu rồi, 
xương cứng, mặt gầy, ăn rau 
răm, nhai hột dẻ, uống nước 
suối, vui cảnh rừng đã quen, 
lòng nhẹ như đám mây nổi, 
cho nên mới theo gió mà đến 
đây. Nay bệ hạ bỏ điạ vị nhân 
chủ mà nghĩ đến cảnh quê 
mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm 
cầu gì ở đây phải không? Trẩm 
nghe lời thầy hỏi, hai hàng 
nước mắt ứa ra, liền thưa: 
trẩm còn thơ ấu, đã sớm mất 
mẹ cha, chơ vơ đứng trên sĩ 
dân, không có nơi nào để 
nương tựa. Lại nghĩ rằng sự 
nghiệp đế vương hưng phế bất 
thường, cho nên trẩm mới vào 
đây, chỉ muốn cầu thành Phật, 
chứ chẳng muốn tìm gì khác. 

Thầy đáp: Trong núi vốn không 
có Phật. Phật ở trong tâm ta. 
Nếu tâm lắng lại và trí tuệ xuất 
hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ 
hạ giác ngộ được tâm ấy thì 
tức khắc thành Phật ngay tại 
chỗ, không cần phải đi tìm cực 
khổ ở bên ngoài” (bài tựa sách 
Thiền Tông Chỉ Nam của chính 
vua viết). Ngày hôm sau, Trần 
Thủ Độ đem các quan lên núi 
Yên Tử đón vua về kinh. Vua  
khước từ không chịu về. Thủ 
Độ nài nỉ hai ba lần vua vẫn 
không nghe. Thủ Độ liền bảo 
mọi người: “Vua ở đâu thì lập 
triều đình ở đó”. Vua đành phải 
nghe lời khuyên bảo của quốc 
sư mà về Kinh. (Theo Đại Việt 
Sử Ký ToànThư ). 
 Trần Thái Tông có tinh 
thần tu học thật tinh chuyên, 
ngày thì lo việc nước, đêm 
thức khuya đọc sách: học sách 
Nho rồi học kinh Phật. Trong 
cuốn Lục Thời Sám Hối Khoa 
Nghi, Ngài đã viết về nghi thức 
sám hối mà Ngài đã thực hành 
sáu thời mỗi ngày ra sao. Có 
lần một vị thiền sư Trung hoa 
đến xin yết kiến để được học 
hỏi thêm về thiền, đã hỏi: “Thế 
Tôn chưa rời khỏi cung Đâu 
Suất đã giáng sinh vương 
cung, chưa ra khỏi mẫu thai, 
đã hoàn tất sự nghiệp độ sinh. 
Như thế là nghiã làm sao?” 
Vua đáp:  
Thiên giang hữu thủy thiên 
giang nguyệt 
Vạn lý vô vân vạn lý thiên. 
Nghiã là: 
 Khúc sông nào còn nước thì 
có hình mặt trăng chiếu xuống, 
Dặm hư không nào không bị 
mây che thì lộ màu xanh da 
trời. 
        Sử gia Ngô Thì Sĩ (1726 -
1780) đã bình phẩm như sau 
về vua Thái Tông: "Mấy năm 
sau vua để tâm đến việc học, 
nên tiến bộ rất nhiều, lại nghiên 
cứu sâu nội điển, làm sách 
Khóa Hư Lục, mến cảnh sơn 

lâm, coi sống chết như nhau, 
tuy ý tứ gần với đạo "không 
tịch" mà chí khí thì xa rộng, cao 
siêu; cho nên bỏ ngôi báu như 
trút đôi dép nát" (Việt Sử Tiêu 
Án - q.3). 
 Nhu yếu tỉnh thức luôn 
luôn bàng bạc trong toàn bộ 
sáng tác của vua Thái Tông. 
Vua muốn tự đánh thức mình 
dậy trong cuộc đời, không để 
rơi vào tình trạng sống say 
chết mộng. Ngôi báu, đối với 
vua không còn là một đối 
tượng thèm khát ao ước mà 
chỉ là một gánh nặng không thể 
không gánh. Nhìn vào cuộc đời 
của vua ta thấy vua không bi 
quan yếm thế; trái lại vua rất 
tích cực trong việc dựng nước 
trị dân và nắm chủ quyền hành 
động trong tay khi đã đến tuổi 
trưởng thành. Vua không phải 
là một người tầm thường chỉ 
muốn hưởng thụ những lạc thú 
cuộc đời. Trái lại vua muốn 
vươn lên và không đánh mất 
mình trong thế giới của hình 
sắc, thanh âm, hương vị và 
cảm xúc của hưởng thụ. Bốn 
bài kệ Tứ Sơn là một sự thức 
tỉnh thực sự về tánh cách vô 
thường của một đời người. Tứ 
Sơn là bốn ngọn núi tượng 
trưng cho sinh, lão, bệnh và tử, 
tức là bốn cửa ải của đời 
người. Đánh mất một đời 
người trong quên lãng và trong 
thanh sắc để rồi không còn cơ 
hội tìm ra nguồn cội quê 
hương mình là một điều đáng 
tiếc. Vua viết trong bài kệ thứ 
nhất: 
Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng 
tiếng 
Mắt theo hình sắc, mũi theo 
hương 
Lênh đênh làm khách phong 
trần mãi 
Ngày hết, quê xa vạn dặm 
đường. 
 
  Kế nghiệp của Thái 
Tông là Thánh Tông (1258-
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1278). Đức sáng suốt và lòng 
nhân hậu của ông có thể nói là 
nối chí được vua cha. Khi quân 
Nguyên tiến vào kinh thành, 
triều đình có người trở lòng 
giao thiệp với giặc. Đến khi 
giặc rút, triều đình bắt được 
một tráp biểu hàng giặc của 
các quan. Có người đòi khui ra 
để trị tội những kẻ phản trắc. 
Nhưng Thánh Tông sai đem 
đốt hết để yên lòng mọi người. 
Tư cách đặc biệt của vua đã 
được Ngô Thì Sĩ mô tả: "Họp 
quần thần ở Bình Than, đãi 
phụ lão ở Diên Hồng, không 
hạng người nào không hỏi 
đến... Nghĩ lại khi đi Chí Linh, 
Vạn Kiếp, trận đánh Đại Than, 
Bạch Đằng, những lúc con 
thuyền lênh đênh dùng bát 
cơm hẩm, vua tôi, cha con, vẫn 
một lòng lo sao cho nước nhà 
qua cơn sóng gió". (Việt Sử 
Tiêu Án). Đức nhân hiếu là cái 
gốc của mọi người, đối với bậc 
Đế vương đức tính ấy lại càng 
cần thiết để thu phục nhân 
tâm, khiến cho mọi người tin 
yêu, kính trọng và tuân phục, 
nhờ đó mới xây dựng được 
một triều đại hùng cương và 
thịnh trị. Nối nghiệp vua cha, 
giữ gìn giềng mối xã tắc là 
Nhân tông (1279 - 1293), ông 
cũng nổi tiếng là bậc minh 
quân, như lời nhận định của sử 
gia họ Ngô: "Vua bẩm thụ tinh 
anh của Thánh nhân, hình 
dáng đạo mạo, sắc thái như 
vàng, thể chất hoàn hảo, thần 
khí tươi sáng.... nhân từ hòa 
nhã, cố kết lòng người, sự 
nghiệp trùng hưng sáng ngời 
muôn thuở, thật là bậc vua 
hiền đức đời Trần". Khi Toa Đô 
thua trận Tây Kết, bị quân ta 
giết, đem đầu đến dâng vua, 
trông thấy đầu Toa Đô, vua 
thương hại nói: "Người làm tôi 
nên như thế này". Rồi cởi áo 
bào bọc đầu Toa Đô, sai quân 
đem liệm chôn. Cử chỉ ấy vừa 

biểu lộ phong độ của bậc Đế 
vương, lại vừa có tác dụng cổ 
vũ tinh thần quân sĩ hết lòng vì 
nước. 
 Năm 1293 Nhân Tông 
nhường ngôi cho con là Anh 
Tông (1293 - 1314). Sau khi 
lên ngôi, Anh Tông vâng di 
chúc Thượng hoàng, gả công 
chúa Huyền Trân cho chúa 
Chiêm Thành là Chế Mân 
(1306). Vua Chiêm dâng hai 
châu Ô, Lý để làm sính lễ. Việc 
làm này của Anh Tông vừa giữ 
được lòng thành tín, vừa gây 
tình thân thích với lân bang, 
vừa mở mang bờ cõi cho đất 
nước phú cường. 

 
 
Tinh thần nhập thế 
của Phật giáo Trúc 
Lâm    
 
Vai trò văn hoá và chính trị của 
Phật giáo đời Trần đã được thể 
hiện viên mãn trong phương 
án “đạo Phật phụng sự cho đời 
sống”: đời sống tâm linh giải 
thoát cũng như đời sống xã 
hội. Quốc sư Viên Chứng đã 
nói rõ về những nguyên tắc 
hướng dẫn đời sống của một 
nhà chính trị Phật tử: “đã làm 
người phụng sự dân thì phải 
lấy cái muốn của dân làm cái 
muốn của mình, phải lấy ý 
dân làm ý mình, trong khi đó 
không được xao nhãng việc 
tu học của bản thân”. Vua 

Trần Thái Tông cũng nói: nhà 
chính trị phải thực hiện đạo 
Phật trong xã hội (Thiền Tông 
Chỉ Nam). Tuệ Trung cũng nói 
“sống trong lòng thế tục, hoà 
ánh sáng của mình trong cuộc 
đời bụi bặm” (Thượng Sĩ Hành 
Trang, Trúc Lâm). 
Vua Nhân Tông đi khắp thôn 
quê, phá trừ dâm từ, khuyên 
dân thực hành Thập Thiện.  
và "cư trần lạc đạo" một cách 
ung dung: 
 "Ở đời vui đạo cứ tùy duyên, 
Hễ đói thì ăn, mệt nghỉ liền. 
Châu báu đầy nhà đừng chạy 
kiếm, 
Lặng lòng đối cảnh hỏi chi 
Thiền ?"         
 (Việt nam Phật giáo Sử luận, 
Nguyễn Lang)  
Về phương diện văn hóa, Phật 
giáo đời Trần đã đóng góp thật 
lớn lao. Với tinh thần khoan 
dung và tự do, Phật giáo không 
bao giờ chống đối và chỉ trích 
Nho giáo hay Lão giáo. Phật 
giáo để cho Nho giáo và Lão 
giáo tự do phát triển. Chính 
Phật tử thuần thành nhất như 
Thái Tông và Thánh Tông đã 
mở rộng Nho giáo. Năm 1253, 
Thái Tông lập Quốc Học Viện 
ở Kinh Sư và tạc tượng Chu 
Công, Khổng Tử, Mạnh Tử, 
cùng vẽ tranh 72 vị tiền hiền để 
thờ cúng. Thái Tông mở các 
khoa thi năm 1232, 1247 và 
nhiều khoa thi kế tiếp để kén 
chọn nhân tài. Năm 1267, 
Thánh Tông chọn các nho sinh 
có học thức vững vàng để bổ 
nhiệm. Nền giáo dục hồi đó 
còn mang tính chất tổng hợp 
tam giáo và không có tánh 
cách từ chương. Kiến thức 
thực tế về đạo lý là căn bản. 
Văn chương và cú pháp là thứ 
yếu. Triều đình đã đãi ngộ 
nhân tài và sĩ phu rất kính cẩn, 
cho nên người giỏi xuất hiện  
(xin xem tieáp trang 15) 
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      The Ly Dynasty that lasted 
215 years (1010-1225) and the 
Tran Dynasty that lasted nearly 
150 years (1225-1372) were 
amongst the most glorious 
times in the history of Dai Viet. 
During this time our ancestors 
were successful in defending 
and developing the nation. This 
has left a legacy of a rich 
cultural heritage that we can be 
proud of and use as models to 
lead our lives by. 
        Le Hoan was an elite 
general who loyally served 
King Dinh Tien Hoang (968-
980).  When the Chinese Song 
Dynasty sent thousands of 
troops down South with an 
intention of swallowing our 
country, the King's heir was 
only six years old.  The royal 
court then made a historic 
decision to enthrone Le Hoan, 
whose official name was then 
changed to Le Dai Hanh, to 
begin the Le Dynasty that 
lasted from 980 to 1009.  King 
Le Dai Hanh stayed on the 
throne for 25 years until he 
passed away in 1005.  His 
youngest son Long Dinh made 
a plot to murder his brother 
Long Viet who had just been 
crowned three days previously 
following his father's death.  
Long Dinh seized the throne 
and became the cruelest and  
most depraved king in the 
country's history.  Long Dinh, 
who was better known by the 
name of Le Ngoa Trieu (the 
reclining king), died in 1009 

when he was just 20 years old.  
With his death the darkest 
page of our history was 
brought to a close. 
 
   Grand Zen Master Van 
Hanh  
 
   To avoid unnecessary 
troubles after the death of Le 
Long Dinh, Master Van Hanh 
skillfully campaigned for a 
smooth transition of the throne 
to Ly Cong Uan, who became 
the founder of the Ly Dynasty.  
Ly Cong Uan, officially known 
as Ly Thai To, ruled the 
country for 18 years (1010-
1028) until he passed away at 
55.  His successors, Ly Thai 
Tong (1028-1054), who was 
known for the construction of 
the One Pillar Pagoda, and Ly 
Thanh Tong (1054-1072), who 
was closely attached to the 
Thao Duong Zen School, were 
the two brilliant monarchs 
whose talents and great love 
for their subjects are 
recognised as the best 
chapters in our country's 
history.  These talented kings 
also opened an era with the 
development of Vietnam's  
Engaging Buddhism, this was 
initiated by Grand Zen Master 
Van Hanh.  Let us have a brief 
look at these exceptional men 
Ly Cong Uan and Master Van 
Hanh. 
 
  Cong Uan, being originated 
from Co Phap Village in Bac 

Ninh Province, Cong Uan did 
not know his father. His mother 
Mrs. Pham sent him to stay in 
a pagoda with Master Ly 
Khanh Van of the Co Phap 
Pagoda.  He adopted his 
master's surname of Ly.  Cong 
Uan grew up in an environment 
of austerity and was educated 
by Master Van Hanh.  He grew 
up to be a talented and noble 
man with many virtues. He 
became a Mandarin in the 
royal court of the Le Dynasty. 
He was trusted and respected 
in the royal court and became 
elected unopposed to sit on the 
throne, after Le Long Dinh’s 
death in 1009.  Ly Cong Uan 
founded a glorious chapter in 
the country's history with the Ly 
Dynasty ruling the country 
following the Buddhism's spirit 
of Compassion-Wisdom-
Boldness.  After becoming 
king, he decided to move the 
capital city from Hoa Lu (Ninh 
Binh) to La Thanh, which he 
renamed Thang Long (Hanoi 
City).  He kept the country's 
name of Dai Co Viet, which 
was established by King Dinh 
Tien Hoang,  
 
    Zen Master Van Hanh was 
a senior (ranking 12) monk of 
the Ti Ni Da Luu Chi Zen 
School.  He was well-known for 
his extraordinary intelligence 
when he was a child and for his 
great knowledge in later years.  
He was thoroughly versed in 
Confucianism, Taoism, and 

Engaging Buddhism under the         
Ly and Tran Dynasties 

translated by Nguyen Duy Nhac and Do Tien Nha 



PHẬT GIÁO DẤN THÂN    ENGAGING BUDDHISM  Issue 01 - 2006 
 
 

10 

Buddhism, and conversant with 
hundreds of Buddhist sutras.  
In his life, the Master despised 
fame and wealth.  Entering 
monkhood at 21 and becoming 
a disciple of Thien Ong Zen 
Master of Luc To Pagoda. The 
Master was educated to 
become a great religious figure 
of the time and was revered as 
a prophet.  He served as a 
teacher to both King Le Dai 
Hanh and later, King Ly Thai 
To.  During the reign of King Le 
Dai Hanh, Master Van Hanh 
helped the King with duties.  
When King Ly Thai To began 
his dynasty, the Master was 
granted the title of Supreme 
Teacher. In this role he had 
provided invaluable assistance 
to the King, blending 
harmoniously the beliefs of 
Confucianism, Taoism, and 
Buddhism.  The Master passed 
away in 1018, but the Van 
Hanh spirit of "Engaging 
Buddhism”, bringing religious 
principles into life, continues to 
live on. 
 
   The One-Pillar Pagoda 
 
          The idea of the One-
Pillar Pagoda came from a 
dream that King Ly Thai Tong 
experienced one night.  
According to the “Dai Viet 
History Complete Collection”, 
in the second month of Ky Suu 
lunar year or 1049, the King 
saw in his dream the Quan Yin 
Lady Buddha sitting on a lotus 
flower petal and came down to 
take king up to the petal.  
When he recounted the dream 
to his royal court officials, some 
believed the dream 
represented an evil omen.  
Senior Monk Thien Tue, 
however, advised the king to 
build a pagoda.  The King 
order a pagoda to be erected in 

the middle of a lake, with stone 
pillar in the middle supporting a 
lotus flower petal, and the 
Quan Yin Lady Buddha on top 
of the petal, just as the scene 
he saw in the dream.  When 
the pagoda was completed, it 
was named Dien Huu Pagoda.    
 
          Lotus flower is usually 
used as a symbol for noble and 
pure great people who never 
become tainted although they 
live amidst temptations of fame 
and wealth.  The flower lives 
near mud but never smells like 
mud.  Lotus flower is also a 
symbol of bodhisattva who 
always remain pure and simple 
and fully dedicated to the well-
being of others, being ready to 
stay with and save the last 
prisoner in hell rather than 
enjoy nirvana for themselves.  
Because of these noble 
characters, lotus flower was 
used in the name of a major 
Buddhist sutra: the Wonderful 
Lotus Flower Sutra (Kinh Dieu 
Phap Lien Hoa). 
 
           The One Pillar Pagoda 
is truly a superb artwork that 
outstandingly demonstrates the 
nation's desire to elevate.  The 
single pillar rising from the 
middle of the lake symbolizes 
the belief in sources of life in 
the universe and in the 
harmonious development of yin 
and yang elements in the 
beliefs system of Brahmanism 
and the Champa.  The lotus 
shaped shrine rises high above 
the lake of water as an 
illustration of the consistent 
struggle against desire and to 
reach enlightenment of the Zen 
masters and other scholars.  
The statue of Quan Yin 
Buddha is a symbol of the 
Mother's love as a never-
ending source of compassion 

and salvation and also the 
fundamental belief of most 
common people.  The One 
Pillar Pagoda has successfully 
embraced the special religious 
beliefs of the nation at the time.  
The spirit of the “One Pillar 
Pagoda” represented the spirit 
of unity of Vietnam's Buddhism 
during the rule of the Ly 
Dynasty.  The spirit had 
blended the thoughts of 
different branches and schools 
including the Zen, Esoteric, 
Confucianism and Taoism.  It 
satisfied intelligentsia as well 
as the common masses, and 
created special characteristics 
for the nation of Dai Viet.  This 
spirit was also the main 
motivation for the birth of the 
Thao Duong Zen School, a 
unique Vietnamese Zen school 
that was thriving under King Ly 
Thanh Tong.  
 
   Thao Duong (Grass Hall) 
Zen School 
 
            During the rule of the 
Ly Dynasty, Vietnam Buddhism 
reached a level of high 
development. The Dynasty 
also enjoyed an era during 
which the spirit of nationalism 
reached its climax in history of 
independent periods.  The 
nation was named Dai Viet in 
1054 to demonstrate the will to 
establish a high level empire.  
It was the high nationalist 
awareness and the spirit of 
independence and self-
determination that contributed 
to the inception of the Thao 
Duong Zen School, as author 
Tran Van Giap wrote: "By the 
11th Century, Buddhism was 
thriving well in Vietnam and 
was popular not only among 
the masses but also in the 
royal court, with many officials 
and members of the royal 



PHẬT GIÁO DẤN THÂN    ENGAGING BUDDHISM  Issue 01 - 2006 
 

11

family as devoted followers.  
These devoted Buddhists in 
the royal family wished to 
create a new religious school.  
And instead of following the 
path of Zen Founder 
Bodhidharma, they decided to 
name the school after a 
Chinese master by the name of 
Thao Duong, who had 
previously travelled and stayed 
for some time, in the Kingdom 
of Champa.  The era was truly 
a Vietnam Zen Episode." (Tran 
Van Giap: Phat Giao Viet Nam 
(Vietnam Buddhism), 
translated by Tue Sy, 1968) 
 
            According to An Nam 
Chi Luoc, translated into 
Vietnamese by Professor 
Nguyen Dang Thuc, Master 
Thao Duong came to Champa 
before meeting the Ly King.  
The book reads: "Thao Duong 
escorted his father to the land 
of Champa.  When King Ly 
Thanh Tong conquered 
Champa, the master was kept 
as a prisoner and later became 
the domestic slave of an 
official.  One day the official left 
the book he was writing on the 
table, and when he came back 
he found mistakes in his book 
corrected.  Out of his 
astonishment, the official 
recounted the story of his slave 
to the King.  Thao Duong was 
later honoured as the King's 
teacher.  King Ly Thanh Tong 
had picked an invaluable gem 
out of trash and used it to form 
a new school peculiar to 
Vietnam.  The special feature 
of Thao Duong Zen School 
was the combination between 
Zen and Sukhavati (Pure 
Land). 
 
           The founder of the Zen 
School taught that practicing 
Buddhism must not be 
considered as following a 

single path but rather 
exercising three main activities: 
meditation, reflection and 
reciting Buddha names.  
Meditation and reflection helps 
with concentration of the mind 
and elimination of all 
misleading thoughts so that 
body and mind can achieve 
oneness, purity and freedom 
from disruptions.  This is the 
path to achieve immediate 
awakening and liberation right 
in this present life for both 
clergymen and laymen.  It is, 
however, a path suitable 
mostly for the intellects and not 
for the masses, especially not 
for farmers.  That was the 
reason why the Master used 
the method of recitation of 
Buddha names as a simplified 
way to guide the masses.  The 
Thao Duong spirit had been 
demonstrated by the will of 
King Ly Thanh Tong to have a 
religious school specifically 
designed for Vietnam.  That 
special school of beliefs under 
King Ly Thanh Tong was 
characterized by the openness 
and readiness to embrace 
different beliefs.  This 
openness and tolerance had a 
great effect on King Ly Thanh 
Tong, who was known for his 
great compassion and love for 
his subjects.  Venerable Mat 
The, writes in his book of Viet 
Nam Phat Giao Su Luoc (A 
Brief History of Buddhism) that 
the King often ordered the 
supply to prisoners of bedding 
and adequate food, as he 
understood their plight in 
prisons.  For his subjects, the 
King always said: "I love my 
people as my own children." 
 
             Generally speaking, 
under the rule of the Ly 
Dynasty, Buddhism had shown 
an extraordinary ability in the 
people's edification in both 

secular and monastic 
environments.  Throughout the 
rule in 215 years under the 
nine monarchs from the 
dynasty founder of Ly Thai To 
to the last monarch of Ly Chieu 
Hoang (1224-1225), Buddhism 
had always played a major role 
in all domains of life including 
important affairs of the nation 
such as political, military, 
education, art and literature 
activities.  The three Zen 
schools of Ti Ni Da Luu Chi, Vo 
Ngon Thong and Thao Duong 
developed alongside in the 
same direction for the benefit 
of the nation.  
 
       The religious monarchs, 
royal court officials as well as 
the Zen masters applied Zen 
as a way to liberalize their mind 
and attain self-awakening.  

 
 
Religious activities were  
practised widely in society, 
from the royal court to urban 
and rural regions, where 
monasteries and schools were 
opened to help raise cultural 
standards and liberate soul and 
mind for the people. The 
guiding light of moral teachings 
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permeated through the lives of 
all strata of society. Cultural 
characteristics were developed 
to the highest levels and the 
civilization of the country was 
brought to a height that was 
equal to China. Our huge 
neighbour from the north has 
shown great respect for our 
progress.  The Kings of the Ly 
Dynasty had made our nation a 
true "Dai Viet", Great Viet. 
 
Buddhism under the 
Tran dynasty 
 The founder of the Tran 
dynasty is Tran Thai 
Tong(1225-1258), who was 
succeeded by Tran Thanh 
Tong(1258-1278), Tran Nhan 
Tong(1279-1293), Tran Anh 
Tong(1293-1314), etc.  
Differently to the Ly kings 
whose royal monks played an 
important role in promoting 
national solidarity, and helping 
the kings in education, foreign 
affairs and social planning, 
under the Tran rule, their 
position changed. The Tran 
kings were good scholars and 
also were learned Buddhists, 
thus their monks were 
relegated to more advisory 
roles in public affairs. The 
kings such as Thai Tong, 
Thanh Tong, Nhan Tong, Anh 
Tong, all had a solid 
knowledge of Buddhism.  
  They used 
compassion, intellect and 
bravery as Buddhist principles 
to create solidarity in national 
building and defence. During 
the Nhan Tong rule the Tran 
Buddhism reached its peak.  
The Dien Hong Seniors 
Conference convened by Tran 
Nhan Tong manifested the 
unity of all social sectors at this 
time. “Fight”, unanimously 
voted by the Seniors in facing 

the threat of a sweeping 
invasion from the Chinese Ho 
enemy, was the voice of 
national self-determination and 
self-strengthening in the 
Vietnamese people under the 
Tran’s United Buddhism.  The 
self-improvement practised by 
Tran Thai Tong inspired a 
strong Buddhist learning 
movement among the younger 
peers at the Imperial Court and 
intelligentsia at Thang Long 
capital. Buddhist learning 
hereto referred is neither an 
academic striving nor a career 
path.   It meant learn how to 
live as a human being, a path 
that we try to live by today. 
 
           The “Truc Lam Yen Tu” 
Buddhism whose king Tran 
Nhan Tong was the first Master 
(Phap Loa and Huyen Quang 
are the second and third 
respectively) has been an 
independent Buddhism, and its 
credibility is based on the 
promotion of Dai Viet as a 
nation-state.  It is the essence 
of the culture of an 
independent Vietnam.  In terms 
of thought, organizational 
structure, and religious 
practice, the Truc Lam sect is 
characteristically Vietnamese 
and pro-Vietnamese.   It is for 
this reason that by the 15th 
century when the Ming dynasty 
was determined to crush this 
cultural model which had been 
built for nearly 150 years by the 
Buddhist Tran dynasty, Truong 
Phu seized all our books, past 
and present, which he ordered 
to be boxed and transporting to 
Kim Lang (according to 
Nguyen Lang’s Viet Nam Phat 
Giao Su Luan). 
 
Tran Thai Tong abdicated 
and sought to become a 
Buddha 

 
          Tran Thai Tong, born in 
1218, was enthroned when he 
was 8 years old (1225).  On his 
Royal Chief Master Truc Lam’s 
advice, the king learnt 
Buddhism himself and 
practised meditation, to a very 
high level.   When he reached 
the age of 20, his queen Chieu 
Thanh, that is, Ly Chieu 
Hoang, was only 19 years old.  
But Tran Thu Do forced Thai 
Tong to divorce Chieu Thanh 
and to marry his sister-in-law, 
Thuan Thien, the wife of his 
brother Tran Lieu. Thu Do’s 
plot was designed to ensure 
that there was a heir to the 
Tran dynasty to reign over the 
people, because Thuan Thien 
was pregnant at that time.  
Thai Tong fiercely protested, 
but caved in under the sheer 
influence of the authoritarian 
Thu Do. Suffering to the 
extreme, he decided to 
abdicate, and on the 3rd of April 
of the same year, he took to 
the Yen Tu mountains.  
Crossing mountains and rivers, 
after two dangerous days, he 
eventually found himself at the 
foot of the Yen Tu mountain. 
The following morning he 
climbed to the top of the 
mountain where he greeted 
Truc Lam, the great monk. 
 
When he saw the king, the 
monk happily asked: “I have 
been to the country for a long 
time, my bones hardened, my 
face meager, only eating 
herbs, chewing chestnuts, 
drinking from the waterfall, fully 
enjoying the jungle life.  As my 
mind was light like a float of 
clouds, so did it follow the wind 
to come here. Now your 
Majesty abdicated your throne 
to think of the rural life, you 
must have sought something 
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here.” Having heard the monk’s 
question, the eyes welling with 
tears, the king replied: “In early 
childhood, I lost both my 
parents who left me standing 
alone over all my subjects.  I 
had no one to lean on.  I’ve 
pondered that the royal 
enterprise went up and down 
unexpectedly, therefore I 
sought to come here, because 
I wish to become a Buddha, 
nothing else”. The master 
replied: “There is no Buddha in 
the mountain.  Buddha is in our 
mind.  If our mind calms down, 
our intellect will rise, that is the 
Buddha.   If your Majesty has 
that mind enlightened, your 
Majesty will become a Buddha 
straight away, without having to 
seek hard outside.” (Zen 
Manual written by the king 
himself.)  

The following day, Thu 
Do and his officials went up the 
mountain to seek the king back 
to the capital.   The king 
declined his offer.  Thu Do 
insisted three times but the 
king stayed firm.  Thu Do told 
everyone:” Wherever the king 
stays we establish the Imperial 
Court”.  The king had to accept 
the advice of the Royal Monk 
and returned to the capital. 
(According to the Dai Viet Su 
Ky Toan Thu – Dai Viet 
Complete History). 

Tran Thai Tong was a 
very conscientious scholar, 
who by day worked on state 
affairs, and at night read 
books. He studied Chinese and 
also perused sutras.  In the Luc 
Thoi Sam Hoi Khoa Nghi (Six 
Times Repentance Rituals), he 
wrote about the ways daily 
repentance are to be done.  
Once upon a time a Chinese 
senior monk greeted him for 
learning about zen when he 
asked: “No sooner had our 
Master Buddha left his Dau 

Suat Palace than he was born 
a king, no sooner had he left 
his mother’s belly than he 
achieved his goal as world 
savior.  What does all this 
mean?”  The king replied:  

“Wherever a river has 
water, it mirrors  the moon. 

Wherever the sky has 
no clouds, it reveals a zure.” 
Historian Ngo Thi Si (1726-
1780) had this to say about 
king Thai Tong:” Several years 
after looking after his learning, 
he made a lot of progress.  He 
studied classics in depth and 
composed the Khoa Hu Luc 
book, loved natural landscape 
and held no difference between 
life and death.  Even though 
his ideas were close to the 
“Emptiness” way, his will was 
far-reaching and sublime.  
That’s possibly why he 
abdicated his throne as easily 
as if he got rid of his worn 
slippers.” (Viet Su Tieu An – 
book 3)   
The need for mindfulness 
always lies across the 
compositions of king Thai 
Tong.  He wanted to wake 
himself up to the world and 
tried not to let himself lose 
control of his life for any time.  
The king considered the throne 
no more an object of desire 
than a burden which he could 
not refuse carrying on his 
shoulders. Through the king’s 
life we never saw him being 
pessimistic and disengaged 
from the world affairs. On the 
contrary, he was an active 
participant in the state arena 
who readily took reins when he 
reached maturity. The king was 
not an ordinary person who 
only wanted to enjoy worldly 
pleasures.   By contrast he 
wanted to sublimate himself, 
and did not want to lose 
himself in the self-pleasing 
world of images, sounds, 

tastes, and sensuous 
emotions.   The chant of Tu 
Son (Four Mountains Sutra) 
was awakening to the 
ephemeral aspect of a human 
life. Tu Son means the four 
mountains which stand for 
birth, ageing, sickness and 
death, the four big gates of 
human life.  Leaving one’s life 
taken over by forgetfulness and 
sensual pleasures one should 
lose his chance to trace back 
to his own origins, which is a 
regrettable thing to do.  The 
king wrote the first chant: 
 
“His tongue caught with taste, 
his ears with sounds 
His eyes chasing after images, 
and his nose after the 
fragrance, 
The traveler knows he was lost 
but keeps floating. 
By sunset he is so far away 
from his homeland.” 
 
Thai Tong’s successor is 
Thanh Tong (1258 -1278).  
With his veracity and 
compassion he could live up to 
his predecessor’s expectations. 
When the Nguyen army from 
Mongolia advanced into the 
Capital City, the Imperial Court 
had someone who colluded 
with the enemy. When the 
enemy withdrew, the Court 
seized a written surrender by 
those officials.  People asked 
to bring it to light and to punish 
the traitors.  But Thanh Tong 
ordered burning all these 
statements to appease 
everyone. His special conduct 
was described by Ngo Thi Si 
as such:” Having his Court held 
at Binh Than, serving his 
seniors at Dien Hong, taking 
care of everyone, I remember 
that, when going to Chi Linh, 
Van Kiep, fighting a Dai Than 
battle, Bach Dang, many times 
on a floating boat the king and 
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officials shared their frugal 
meal. They held the same 
dream that the country would 
defeat the storm of invasion.” 
(Viet Tieu An: Viet History 
Cases). 

 Compassion and filial 
piety are the human being’s 
basic qualities. For the kings 
those virtues are even more 
indispensable in acquiring their 
subjects’ loyalty, gaining their 
love and confidence, respect 
and submission, on account of 
which they could establish a 
powerful and prosperous 
dynasty.   Succeeding his 
father, Nhan Tong (1279-1293) 
was the good preserver of what 
had been achieved, whereas 
he also gained a reputation as 
a brilliant king.  The historian 
Ngo has this to say: “The king 
would inherit the best from the 
ancestors, thus having a 
stately appearance, golden 
complexity, perfect physique, 
and bright temperament… 
empathic, affable, harmonious.  
His enterprise of national 
construction shine brightly for 
ever.  He was one of the real 
virtuous kings of the Tran 
dynasty. When Toa Do was 
defeated at Tay Ket he was 
killed by our troops, who 
brought his head to the king.  
When the king saw it he sadly 
said:” My subjects should also 
have acted like this”. Then he 
took off his brocade court robe 
to cover Toa Do’s head, and 
sent for his burial.  That 
gesture symbolizes the good 
manners of a king and also had 
the effect on mobilizing his 
troops to do their best for the 
country. 

In 1293 Nhan Tong 
ceded the throne to his son 
Anh Tong(1292-1314).  After 
coronation, Anh Tong followed 
the testament from the royal 

father, and married the 
princess Huyen Tran to 
Champa’s king Che Man 
(1306).  Champa’s king ceded 
the two provinces of O and Ly 
as wedding presents. In doing 
so, Anh Tong both won both 
the trust and friendship from 
his neighboring states, and 
therefore had more land to 
promote the country’s growth. 
 The Engagement Principle 
of Truc Lam Buddhism 
The cultural and political roles 
of Tran Buddhism has been 
fully displayed in the 
“Buddhism for the sake of life” 
methodology: liberating 
spiritual and social life.  Royal 
Monk Vien Chung spoke 
clearly about the guiding 
principles of a Buddhist 
politician in life “which make 
the public servant to take the 
wishes of his people for his 
own, while he should never 
neglect to cultivate his own 
virtues.”  King Tran Thai Tong 
also said that the politician 
must realize Buddhism in 
society (Zen Manual).  Tue 
Trung also said “Living in the 
world of sufferings let’s use our 
Buddha’s wisdom to help 
people.” (Thuong Si Hanh 
Trang, Truc Lam). 

King Nhan - Tong 
travelled all the country, 
eliminating sadism, 
encouraging the Ten Good 
Elements practices and 
“accepting the world and 
enjoying the Way” with comfort: 

“Please enjoy the 
practices of Meditation under 
your conditions, 
If you are hungry, go eating 
and if you get tired take a rest, 
Your house already full of 
treasures, don’t chase after it. 

Despite the situation, 
keep calm, what else do you 
ask from Zen? 

(Phat Giao Su Luan, 
Nguyen Lang) 

In cultural terms Tran 
Buddhism makes a great 
contribution.  Endowed with 
indulgence and liberty, 
Buddhism never attacked 
Confucianism or Taoism, but  
instead, let Confucianism and 
Taoism freely develop.  Kings 
Thai Tong and Thanh Tong 
who were Buddhist 
themselves, had indeed 
expanded Confucianism.  In 
1253 King Thai Tong 
established the Institute of 
National Studies at Kinh Su 
and ordered sculptures of Chu 
Cong, Confucius, Mencius, and 
painting 72 virtuous people for 
prayer. King Thai Tong also 
held examinations in 1232, 
1247 and succeeding ones to 
select talented people. In 1267 
king Thanh Tong appointed 
well-learnt Confucian scholars 
as officials. The contemporary 
education system was still an 
integration of the three 
religions and had no emphasis 
on academic results.  Practical 
moral knowledge was primary 
when its literary and syntactical 
aspects were secondary.  The 
Imperial Court kindly treated 
the talented and respected the 
scholars, therefore a great 
number of talented people 
appeared and the learning 
widespread 

In general, in a country 
where there are the talented 
and virtuous kings, there are 
loyal officials from above, and 
from below, all people, from 
naive children to grey-haired 
elders, single-mindedly working 
for the country.  In all areas 
from the military, diplomatic, 
educational, to the political, 
there are excellent people. 
Everyone in society adopts the 
principles of independence, 
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self-determination, confidence 
and self-strengthening. Those 
are the necessary conditions of 
building a powerful nation.  But 
among these elements, the 
most important is the guiding 
thought which steers all in 
those activities.  It is the 
engaging Buddhism, a set of 
practico-moral principles which 
draw on compassion and 
salvage, taking the human 
being for the ultimate object of 
any enterprise.   

 The kings Thai Tong, 
Thanh Tong, and Nhan Tong, 
were both the heads of state 
and the spiritual leaders.  They 
were the outstanding politicians 
and at the same time moralists.  
They explored the wisdom of 
Buddhism to achieve their 
political objectives, but which 
rested on humanism. A 
national leader is defined by 
his readiness to command an 
army on the battlefield when 
the country is in danger and by 
his firm commitment to zen 
once the war is over.  This is a 
wonderful image of an 
engaging Buddhism of the 
thirteenth century. 

The following well-
known two verses from the 
Hoa Nghiem Sutra should 
serve as a conclusion: 

“Stop being a poor 
child, 

Come home to be 
an heir”. 

(This speech was 
delivered on the 12th 
Conference of the Vietnamese 
Professionals Society in 
Australia, in April, 15th 2006 at 
Victoria University.) ♦ 
Nguyen Van Vinh 
 
Tinh Thần Phật giáo DT 
 (Tiếp theo trang 8) 

rất đông và sự học phát triển 
rất rộng.  
Tóm lại, trong một đất nước có 
vua tài đức, tôi trung hậu, trên 
dưới một lòng, từ một em bé 
thơ ngây đến những cụ già đầu 
bạc, tất cả đều một lòng vì dân, 
vì nước. Trong mọi lãnh vực từ 
quân sự, ngoại giao, giáo dục, 
chính trị, đều có những nhân 
tài xuất chúng. Mọi người trong 
xã hội đều có tinh thần độc lập, 
tự chủ, tự tín và tự cường. Đó 
là những điều kiện tất yếu để 
xây dựng một quốc gia hùng 
mạnh. Nhưng lên trên những 
thứ ấy, điều quan trọng hơn 
hết chính là tư tưởng chủ đạo 
để hướng dẫn tất cả mọi hoạt 
động ấy. Đó chính là tinh thần 
Phật giáo dấn thân. Một tinh 
thần nhập thế hành động, từ bi 
cứu khổ, lấy con người làm đối 
tượng để phụng sự. Các vua 
Thái Tông, Thánh Tông, và 
Nhân Tông vừa là một vị 
nguyên thủ quốc gia, vừa là 
một nhà lãnh đạo tinh thần. Họ 
là những nhà chính trị xuất 
chúng, đồng thời cũng là 
những nhà đạo đức gương 
mẫu. Họ thắp sáng tuệ giác 
của đạo Phật để phục vụ cho 
mục đích chính trị, nhưng đó là 
một nền chính trị nhân bản, lấy 
con người làm trung tâm điểm. 
Một lãnh tụ quốc gia cầm quân 
ra trận khi tổ quốc lâm nguy 
mà đồng thời cũng là một thiền 
sư thanh thản, đạt đạo lúc đất 
nước thanh bình, đó là hình 
ảnh tuyệt diệu của một nền 
Phật giáo dấn thân tuyệt diệu ở 
thế kỷ 13 vậy. 
Xin tạm chấm dứt bằng hai câu 
thơ nổi tiếng trong kinh Hoa 
Nghiêm: 
Hãy thôi làm thân cùng 
tử 
Về đây tiếp nhận gia tài 
(Bài thuyết trình tại Đại Hội 
Chuyên Gia Việt Nam kỳ thứ12 
tại Đại học Victoria University,  

Melbourne, Australia, từ April 
15th đến 17th 2006) ♦ 

   Nguyen Van Vinh 
 
Why I chose monastic life 
(continued from page 33) 
I don’t know where I got the 
courage to become a nun. I’ll 
never regret the decision. It’s 
funny. I never wanted to have 
my own family and kids – my 
dream was to have a small 
house with lots of trees, take 
care of my mom (who is a lay 
resident at Deer Park in 
California) and have lots of 
friends over on weekends. In a 
way, that’s what I have here at 
Plum Village. 
You’ve become a Dharma 
teacher by the Lamp 
Transmission. What does 
that mean? 
The Lamp Transmission – 
given five years after full 
ordination – is one of the 
deepest ceremonies. All the 
elders are there and Thay 
officiates, but he is really 
holding the ancestral energy 
and passing it down. At the 
ceremony we give a short 
Dharma talk and are 
encouraged to fulfill the role of 
teacher, to be a lamp, a light to 
all beings. 
Do you like teaching? 
I’m nervous if I speak from my 
intellect, but if I speak from 
what Thay calls the store 
consciousness – from deep 
knowing – then teaching and 
sharing becomes easy. You 
feel lighter when you speak. 
Your ego is not involved. I think 
that is how Thay speaks. ♦
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MOTHER 
Kính nhớ hiền-mẫu, 

Thân tặng các bà mẹ,  
và thương tặng cháu bé Đỗ-Vũ Hồng-Ân, 

đã gợi ý cho tác-giả nhuận-sắc nên bài thơ  này (*) 
Đỗ Quang-Vinh 

  
Marvelous and very pretty, 

Outstanding such love, she gives me! 
Terrifically firm how is motherhood! 
Heartily she loves me, I understood. 

Excellent mother, for ever in my mind, 
Raising and guiding me, she is all my 

life. 
 

TÌNH MẸ 
 

Mẹ ơi, con hiểu mẹ rồi, 
Mẹ cho Tình Mẹ tuyệt vời đẹp thay! 

Tình này bền vững khôn lay, 
Tình này kỳ-diệu ngất-ngây phi-thường. 

Mẹ cho tất cả yêu thương, 
Dưỡng nuôi, dẫn dắt suốt đường con đi, 

Ơn này con biết nói chi? 
Tình này con mãi khắc ghi trong lòng. 

 (*)  cháu Đỗ-Vũ Hồng-Ân, 7 tuổi viết bài 
sau đây về người mẹ, MOTHER: 

M is marvelous 
O is outstanding 

T is terrific 
H is heart 

E is excellent 
R is raising me 

Canada 28 April 2006 
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     Möa phuøn nheï haït thoaûng   
höông xuaân     
                  
Phaùp giôùi an nhieân röûa nghieäp traàn 
 
Ñaát naåy maàm thôm hoa tænh thöùc 
 
Taâm nhuaàn söông ngoït nöôùc trong 
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