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Lời ngỏ 
 
 Phàm là con người ai cũng muốn có hạnh 
phúc, ai cũng muốn có an lạc. Muốn được như vậy 
mình nên tôn trọng cái hạnh phúc và an lạc của mọi 
loài chúng sinh. Như vậy mới là công bằng. Pascal, 
một triết gia kiêm nhà toán học người Pháp, ông 
hằng đêm, khoảng 3 giờ sáng, thường xuyên bị 
đánh thức bởi tiếng gào thét của những con lợn bị 
giết trong lò sát sinh gần nhà. Ông cảm được cái 
đau đớn của loài vật bị sát hại. Ông nghe được 
tiếng thổn thức từ tim ông. Từ lúc còn rất trẻ, ông đã 
quyết định tuyệt đối không ăn thịt.  
 Con người là một tặng phẩm quý báu của 
Thượng Đế. Con người là một tuyệt tác của vũ trụ, 
con người cũng thông minh nữa. Con người có khả 
năng đội đá vá trời. Hơn cả loài chim, con người 
bay lên được đến mặt trăng. Với bộ óc và tái tim 
nghệ thuật, con người sáng tạo được những tác 
phẩm tuyệt vời Nhưng hình như con người quá độc 
ác. Con người chế tạo vũ khí giết nhau hằng loạt. 
Con người tàn bạo, độc ác hơn các loài thú vật gấp 
trăm, gấp ngàn lần hơn. Con người giết thú ăn thịt, 
lấy da, lấy ngà làm đồ trang sức, Con người giết cả 
đồng loại không thương tiếc. Con người tạo ra 
những cuộc chiến tranh đẫm máu để nhân danh 
Thượng Đế mà sát hại nhau. Con người thông minh 
mở không biết bao nhiêu trường đại học trên thế 
giới, dạy không biết bao nhiêu môn học khác nhau, 
không biết bao nhiêu bộ môn nghệ thuật khác nhau. 
Nhưng có mấy trường dạy về cách ăn ở, cách đối 
xử tử tế với nhau giữa người và đồng loại, giữa 
người và chúng sinh. Con người ai cũng sợ chết. 
Nhưng con người thí mạng sống của các loài động 
vật khác làm niềm vui cho chính mình. Những lần 
dự tiệc cưới của các cháu, con cái các bạn bè của 
tôi, tôi chứng kiến những tám, chín món thức ăn, tôi 
chứng kiến cảnh ăn uống ê hề, nào tôm hùm, chim 
cúc quay, bò 7 món, vân vân. Những cảnh ăn uống 
thừa mứa, với bao nhiêu sinh vật phải hy sinh cho 
khoái lạc của chúng ta, nếu đem so sánh với tình 
yêu của Thượng Đế, tôi không biết tôi có xứng đáng 
làm con của Ngài không?  
 Bao nhiêu đồng loại của chúng ta đang đau 
khổ vì chiến tranh, vì thiên tai, nào lụt lội, nào cháy 
rừng, nào giông bão, nào hạn hán… Bao người trên 
thế giới đau khổ vì nghèo đói, nạn nhân của các chế 
độ độc tài, ngu dốt, tham lam. Mình có ngu thì mình 
làm hại cho chính mình, hay cho gia đình mình, con 
cái mình. Còn một chính phủ mà làm sai thì thiệt 
thòi là thiệt thòi chung cho một dân tộc, và cho 
nhiều thế hệ. Với bài “Quả địa cầu nóng và khí hậu 
thay đổi” trong tập san kỳ nầy, chúng tôi xin nhắn 
các giới chức có thẩm quyền nước Úc nên vì quyền 
lợi của cả dân tộc, vì lợi ích của con cháu nhiều thế 
hệ để có những quyết định sáng suốt về môi sinh,  
 

Letter from editor 
 

As a human being, everyone would like to be 
happy and to be peaceful. Therefore, we need to 
respect the happiness and the peace of everybody, 
of every living being. It is fair, isn’t it? Mr Blaise Pas-
cal, a French philosopher and mathematician, in the 
17th century, used to be wakened up frequently 
around 3am in the morning by the loud roar with 
rage of the pigs being killed in the slaughter-house 
close by. He felt the sharp sufferings of the mur-
dered animals. He could hear the sound of sobbing 
from his own heart. Since a very young age, he then 
made an unequivocal decision of no more meat in 
his meal. 
 The life of a human being is a precious gift 
from God. A human being is also a masterpiece of 
the universe. As a human being, we are in general, 
intelligent. We have great capacity for great hard 
work. Better than birds, we can fly to the moon. With 
our mind and our art, we can create super excellent 
works in the world. But, we are also cruel, perhaps. 
We have invented many mass destructive weapons. 
Perhaps we are a hundred times or a thousand 
times more cruel than animals. We are killing ani-
mals for our food, for their skin, for their ivory to 
make our ornaments. Some of us are killing people 
of the same race without regret. We have conducted 
many sanguinary wars in the name of God to kill 
mankind. As being intelligent, we open many univer-
sities in the world, teaching a variety of subjects, of 
arts. But there are not enough schools to teach how 
to live in dignity, how to treat kindly between each 
other, between mankind and living beings. We are 
all frightened to die or to be killed, whereas we sac-
rifice the lives of many animals for our pleasure. In a 
party somewhere, we can see many food wasted to 
satisfy our hedonism. We wonder whether we are 
deserving of the love of God. 
 Many people are suffering from the wars, 
natural disasters, floods, bushfires, storms and 
draughts. Many people in the world are suffering 
from poverty, hunger, being the victims of many nar-
row minded, greedy dictatorial regimes. As individu-
als, if we make mistakes, we will harm ourselves 
and our children. As a leader of a country, if you are 
unintelligent or make mistakes, then the damage is 
the common loss to the whole country and for many 
generations to come. With the article “Global warm-
ing and climate change” written by Michael Hardiker 
in this issue, we are sending a message to the Aus-
tralian government who should act on behalf of the 
interest of the whole nation and of the future genera-
tions, to make right decisions for the environment, to 
let the nation live in harmony with the world insight 
by signing the Kyoto Protocol. Within the article “the  
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để cùng đi hoà nhịp với trí tuệ toàn cầu trong việc ký 
kết Nghị-định-thư Kyoto. Với bài “Tinh thần Phật 
giáo dấn thân các thời đại Lý Trần” trong số báo kỳ 
trước, chúng tôi muốn nhắn với các nhà lãnh đạo 
Việt nam hiện tại và trong tương lai rằng cái tuệ giác 
Phật giáo 900 năm về trước của ông cha chúng ta 
là bài học vô giá, là gia tài đồ sộ mà con cháu nên 
chia hưởng, nên khai thác học hỏi, không cần phải 
đem thân làm người cùng tử, để chạy đôn đáo sang 
tây qua tàu cho mệt tấm thân, mà chẳng được cái 
giải gì cho cam, mà lại còn có tội với tiền đồ của tổ 
quốc nữa.  
 Với sự tu tập năm giới trong những lời dạy 
của đức Phật, với sự trau giồi cái tuệ giác (insight) 
của người tỉnh thức, với tinh thần tinh tấn học hiểu 
học thương, chúng ta sẽ bớt dần mê muội, chúng ta 
sẽ bớt dần tham lam, bớt dần ganh tỵ, bớt dần tham 
ăn, bớt dần giận dữ. Chúng ta sẽ hòa giải được với 
chính mình trước. làm chủ mình trước, trước khi đi 
cứu giúp người khác. Tôi không tin tưởng một 
người miệng nói chính trị, mà tham ăn hay giận dữ. 
Nếu anh không làm chủ được chính anh, nếu chị 
không làm chủ được chính chị, thì khi nắm được cờ, 
anh hay chị có chắc gì hơn được người tiền nhiệm 
không? Báo hại người dân đen lại phải mỏi chân đi 
biểu tình nữa! 
 Vấn đề là tu thân. Mình có 
đến gần 7 tỉ người trên toàn cầu. 
Nếu mỗi người không lo tu thân, 
nều mỗi người không tự chế, thì 
còn đâu nữa thiên đường xinh 
đẹp hiện tiền, còn đâu nữa thiên 
nhiên xanh tươi mát mặt? Xin 
trân quý từng giọt nước, từng cái 
bọc ni lông, từng vỏ chai xài lại, 
từng cọng rác chế biến, từng giọt 
xăng khi sử dụng xe cá nhân. 
Chúng ta sống sao cho xứng 
đáng với con cháu chúng ta, và 
hãy để lại gia tài trân quý - quả địa cầu xanh - cho 
nhiều thế hệ nối tiếp. Xin cùng nhau bảo vệ môi 
trường sống, bằng cách giữ năm giới ( xin xem bài 
của Bùi Tín trong số nầy). 
 Là Phật tử, chúng ta không đồng ý gây chiến 
tranh, bắt đầu từ chính mình, với chính mình. Không 
tôn thờ một chủ thuyết, nhất là bằng phương cách 
bạo động. Chúng ta không nói lời kết án, không nói 
lời buộc tội, và khi bị kết án, bị buộc tội chúng ta 
không nói gì, không làm gì, không phản ứng lại một 
cách hung dữ, không trả thù. Thái độ lặng im, trả lời 
bằng hành động hơn là lời nói, đó là thái độ của bậc 
trượng phu. Sống theo tinh thần Phật giáo dấn thân, 
có nghĩa là sống có tuệ giác chiếu soi. Ánh sáng tuệ 
giác không do từ bên ngoài, mà từ nội tâm, đó là 
Phật tánh. Chúng ta không dừng lại ở đó, không tu 
tập cho chính mình mà thôi, không lo cho hạnh phúc 
riêng, không cầu thành Phật cho riêng mình. Chúng 
ta cần “từ nhãn thị chúng sinh”, nhìn mọi người, mọi 

engaging Buddhism of the Ly and Tran dynasties” in 
the very first issue, we sent a message to the Viet-
namese governments, now or in the future. That is: 
the insight of our Buddhism, 900 years ago was an 
invaluable lesson, a great heritage from which chil-
dren may share, enjoy, invest and learn. No need to 
be a beggar, no need to wander in the north or in 
the west, looking for another doctrine in order to 
pain the country and to betray our ancestors. 
 Together with our practices in the Five Mind-
fulness Training in Buddha teachings, with the im-
provement of the insight of an awakening person, 
with the effort of learning how to love and how to 
understand, we will gradually reduce our brainless-
ness, our  greediness, our jealousy, our anger. We 
will make peace to ourselves; control ourselves first 
before helping others. In my opinion, I do not trust a 
person who talks about big project in politics but he 
can’t stop himself in food or in anger. When you can 
not dominate yourself, who are you if you gain the 
leadership?  Do you think you are better than your 
precedent? Or likewise, we will go for a rally to pro-
test against you! 
  The main problem is to steel oneself and 
strive for self-improvement. Our world population is 

close to reaching 7 billion people. If 
everyone can’t control oneself from 
the living manners, we will no longer 
have the present beautiful heaven- on 
Earth planet. Please appreciate every 
drop of water, every plastic bag, every 
recycled bottle, every drop of petrol 
when we use individual cars. We 
need to be worthy of being ancestors 
of our future generations. We need to 
leave this green planet as a good 
heritage to our children. Let’s protect 

our environment by practising the Five 
Mindfulness Trainings in Buddha 

teachings (cf the article of Bui Tin in this issue). 
  As a buddhist, we disagree with making war, 
started in ourselves. We do not worship any belief, 
especially by the means of violence. We accuse no-
body, and when we are accused, we practise not to 
talk back, not to do anything, not to react strongly, 
not to take revenge. Keep a quiet attitude which is of 
a noble-minded person. We will respond by work, 
not by words. According to the spirit of the engaging 
Buddhism, we live under the light of the insight. That 
light is not from the outside, but from inside our 
heart. That light of the insight is Buddha nature 
which exists in everybody. We do not satisfy our-
selves at that point. We go further: we do not prac-
tise for our own happiness, for our own Pure Land. 
We need to look at each living being with our com-
passionate eyes. We also need to listen to each liv-
ing being with our compassionate ears, similar to  
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chúng sinh bằng con mắt từ bi, thương xót. Chúng 
ta cũng cần “từ nhĩ thính chúng sinh”, nghe mọi 
người, mọi loài, nhất là nghe người mình thương, 
chồng mình, vợ mình, con mình, cha mẹ mình, anh 
chị em mình, đồng bào mình bằng lỗ tai từ bi, lỗ tai  
của bồ tát, như Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quán Thế 
Âm, như lỗ tai của Mẹ Teresa (xin xem trong số 
nầy). 
 Nhóm từ ‘tinh thần Phật giáo dấn thân’ có thể 
tạo nhiều tranh cãi. Đạo Phật đã phát sinh từ trong 
lòng cuộc đời, đã được nuôi dưỡng bởi cuộc đời và 
đang  tồn tại vì cuộc đời. Đạo Phật đâu có ở ngoài 
cuộc đời mà bảo là dấn thân? Qua nhiều thế kỷ, do 
khả năng truyền dạy, những nguyên lý giác ngộ của 
đạo Phật có thể bị xa rời cuộc sống. Thực chất của 
đạo Phật có hơn một lần vắng bóng. Chỉ có những 
hình thức tồn tại. Ở một số nước Á châu, mình cũng 
thấy có nhiều chùa, cũng có nhiều tăng sĩ, cũng có 
hàng vạn tín đồ, cũng có nhiều nghi lễ rườm rà, 
cũng có tổ chức, hệ thống đàng hoàng. Nhưng coi 
chừng, có khi chỉ là những hình thức khô cứng, 
những lạm danh, những kinh doanh tiền cúng 
dường, những lạm dụng lòng mê tín dị đoan. Chừng 
nào mà có những bồ tát thực sự bằng xương bằng 
thịt, chừng nào mà chúng ta làm được như con tằm 
ăn lá dâu, nhưng không nhả lá dâu mà là nhả tơ thì 
chừng đó chúng ta mới hãnh diện là đã mang được 
đạo phụng sự cho đời. 
  Là Phật tử, chúng ta không nên tranh hí luận 
nữa, không nên đi tìm kiếm kiến thức chất chứa 
nữa. Xin hãy thực tập lối sống đạo hạnh hằng ngày. 
Xin sống như Phật đã sống. Xin nói năng lời ái ngữ 
như Phật đã từng nói. Xin đi như Phật đã từng đi. 
Xin im lặng nếu cần, như Phật đã từng im lặng. Và 
sau cùng xin chết như Phật đã từng chết.   
                                                          Ban biên tập 

the eyes and ears of a Boddhisattva of Land, of 
Mother Teresa (please read in this issue). 
 The words ‘Engaging Buddhism’ may lead to 
many debates. The Buddhism has been produced 
from life, has been  cultivated by life, and  has been  
continued for life. Why is it engaging? Through 
many centuries, due to the capacity of the leader-
ship, the principles of the enlightenment of Bud-
dhism could be isolated away from life. The essence 
of Buddhism may disappear more than once. The 
appearance and the rituals remained. In some Asian 
countries, we can still see many temples, many 
monks and nuns, many hundred thousands of fol-
lowers, many ceremonies with complex rituals. We 
can see a perfect organisation. But be careful. They 
may be formalistic. They may abuse the blind belief 
of their followers. They may run a business of the 
offerings. If ever we have real boddhisattva, when-
ever we can be a silkworm, eating the leaves of mul-
berry and giving silk instead of leaves, then we may 
be proud of offering the real essence of our religion 
in order to serve the world. 
 As a Buddhist, we should not argue, should 
not collect knowledge. Please practise daily the eth-
ics of man . Please live like Buddha. Please talk the 
loving speech like Buddha. Please walk like Bud-
dha. Please keep silent, if necessary, like Buddha. 
And at last, please die like Buddha. Who was Bud-
dha? A person, a real person like you and me, who 
is awake at all times. 
                                                               Special thanks 
to all readers for your warm support. The first issue was 
printed 2500 copies. With the big support and bigger need 
from your feedback, this issue will be printed 4000 copies 
and will be distributed more to all states and more copies 
for the prisoners. A lotus for you, a Buddha to be. 
                                                                         The editor. 
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And warm support  from the following business persons: Thanh Hà Vietnamese Cuisine, Thanh Phong 
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         Phật Giáo Việt Nam vừa chịu một tang lớn: 
Hoà Thượng Mãn Giác, vị thiền sư thi sĩ, đồng thời 
cũng là vị học giả và nhà giáo dục nổi tiếng của Việt 
Nam, đã viên tịch vào tuổi 78. 
Theo tin từ Chùa Việt Nam, Đại Lão Hoà Thượng 
Thích Mãn Giác, Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt 
Nam tại Hoa Kỳ đã an nhiên thâu thần thị tịch ngày 
Thứ Sáu, 13/10/ 2006, nhằm ngày Ất Hợi 22 tháng 8 
năm Bính Tuất.  
Vào khuya ngày thứ Năm, thấy Hoà Thượng có vẻ 
mệt, thị giả và tăng thân trong chùa đã đưa Hoà 
Thượng vào bệnh viện Good Samaritan ở Los Ange-
les, nơi Hoà Thượng đã được giải phẫu tim từ nhiều 
năm trước. Các y sĩ bệnh viện tận tình cấp cứu 
nhưng Hoà Thượng đã viên tịch vào lúc 7 giờ 55 
phút sáng. Nhà chùa cũng cho hay chương trình 
tang lễ vị Hoà Thượng Hội Chủ sẽ được thông báo 
chi tiết vào cuối tuần. 
Hòa thượng Thích Mãn Giác, sanh năm Kỷ Tỵ 
(1929) tại Cố Đô Huế, nguyên gốc làng Phương 
Lang, quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Xuất gia học 
Phật từ thuở nhỏ, HT đã đảm nhận nhiều trọng trách 
trong Giáo hội: Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ 
Thanh Niên, Tổng Vụ Văn Hóa và Hội Viên Hội 
Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất. 
Sau khi tốt nghiệp Đại Học Phật Giáo Báo Quốc, 
Hòa Thượng được Tổng Hội PGVN Trung Phần 
công cử làm Giảng Sư, Hội Trưởng Hội Phật Giáo 
Đà Lạt từ năm 1953 và sau đó, vào năm 1957, đại 
diện Tổng Hội ở 5 tỉnh Cao Nguyên Trung Phần. 
Đến năm 1960, được học bổng đi du học Nhật Bổn, 
Tokyo. Cuối năm 1965, tốt nghiệp Tiến Sĩ Triết Học, 
được Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa mời về làm 
Giáo Sư Đại Học Văn Khoa Sài gòn, chuyên phục 
trách giảng dậy Triết Học Ấn Độ Đông Phương. 
Trong khi đó, Viện Hóa Đạo công cử Hòa Thượng 
giữ trách vụ Khoa Trưởng Phân Khoa Phật Học, 
Phó Viện Trưởng Đặc Trách Điều Hành Viện Đại 
Học Vạn Hạnh. Ngoài ra Hòa Thượng cũng đảm 
trách giảng dạy Đại Học Văn Khoa Huế về Triết Học 
Đông Phương và Văn Học Đại Cương. Hòa Thượng 
có viết nhiều sách, trong số có 5 thi phẩm mà được 

mọi người mến mộ qua đạo hiệu Huyền Không. 
Cuối tháng 6 năm 1977, Hòa Thượng đã đến Mã Lai 
tỵ nạn bằng thuyền đánh cá. Sau thời gian ba tháng  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
tạm trú trong Trại tỵ 
nạn, vào 12 tháng 10 năm 1977, Hòa Thượng đã giã 
từ Trại Tỵ nạn lên đường đi Paris, Pháp Quốc. Sau 
3 tháng đi khắp Âu Châu, Hòa Thượng đã tiếp xúc 
với báo chí, Hội Ân Xá Quốc Tế, Đài BBC Luân 
Đôn… và đến tháng giêng năm 1978 đến Hoa Kỳ. 
Cuối năm 1978, Hòa Thượng đã mời tất cả Hội Phật 
Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ về Los Angeles, Đại Hội 
để thành lập Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa 
Kỳ. Từ 1978 tới 1998, Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam 
tại Hoa Kỳ đã đóng góp nhiều vào công cuộc hoằng 
dương chánh pháp nơi hải ngoại. 
Tuy được giải phẫu tim từ lâu và gần đây có suy yếu 
nhưng tinh thần vẫn an nhiên, tinh tấn. Chỉ mới 2 
tuần trước đây, Hoà Thượng còn vui vẻ tham dự 
buổi mừng khánh thọ 78 tuổi do các đệ tử tổ chức.   
Đích thân Hoà Thượng cũng viết bài trong đặc san 
khánh thọ năm ngoái: “...Năm nay, với tuổi 77, tôi 
vẫn thấy tôi chưa thực sự già lão nghĩa là chưa cần 
tới sự nghỉ ngơi. Một ngày không làm... dù là chỉ làm 
công việc thanh lọc thân tâm... thì có sống cũng 
cầm bằng như đang ôm một xác chết. Mỗi người, ai 
cũng sẽ bước tới giây phút cuối của thọ mệnh mình; 
giữ niềm tin nơi thọ mệnh ấy và khi phải bỏ thân thì 
bỏ thân trong sự sẵn sàng với tâm an vui." 
Sau đây là một trong những bài thơ được yêu quí 
của Huyền Không, bút hiệu thơ của vị thiền sư thi sĩ 
được yêu mến, kính trọng trong văn học Phật Giáo 
Việt Nam hiện đại. 

Đại Lão Hoà Thượng Thích Mãn Giác  
đã Viên Tịch 

 
Đại Lão Hoà 

Thượng Thích 
Mãn Giác. Hình 

chụp ngày 11-9-
2006, khi tiếp 

Thiền sư Nhất 
Hạnh và phái 

đoàn tăng thân 
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Biography of Most  
Ven. Dr. Thich Man Giac 

  
Most Venerable Dr. Thich Man Giac was born on 
September 29th, 1929 in Hue City, the Royal Capital 
of ancient Vietnam. At the age of 24, he was given 
the responsibility of being Head of Dalat City Bud-
dhist Association for 6 years until he was sent to Ja-
pan to further his Buddhist studies.  
As a brilliant man and fervent Buddhist monk, he 
came back from Japan with graduated class of Doc-
torate of Literature from the Toyo University in 
March 25th, 1968 and the degree of Doctor of Phi-
losophy in Buddhist Philosophy from the University 
of Oriental Studies in July 15th, 1979.  
Circumstances in Vietnam in the late 60’s urged the 
Ministry of Education to pay attention to him. His 
intellectual talents and religious zeal were used in 
several educational and spiritual fields: nominated to 
be professor in Indian and Oriental Philosophy. He 
was also offered the seat of Chairman of the Board 
in the Committee of Evaluation of Asian Documents 
for Ministry of Education, Deputy to the Rector for 
Administration as well as Dean of Faculty of Bud-
dhist Studies and Oriental Philosophy and professor 
of the Van Hanh University. Most Venerable Dr. 
Thich Man Giac has also served the University of 
Saigon for almost 10 years, being its full-time assi-
tant professor in Indian and Oriental Philosophy. Un-
til 1975, he was one of the prominent figures of the 
Vietnam Unified Buddhist Sangha and has per-
formed many functions in the Central Executive 
Council. 
As a well-known poet and writer with his pen name 
as Huyen Khong, he has written a great number of 
books on religion, philosophy and in cultural affairs. 
His published works also included four books of po-
etry together with several lectured documents, the 
Hai Trieu Am Periodical and Dan Song Newspaper, 
of which the two latter he was the manager as well 
as editor.  
Most Venerable Dr. Thich Man Giac escaped from 
South Vietnam in June, 1977. France welcomed him 
to its capital in October, 1977 and an European tour 
soon was organized for him by the Amnesty Interna-
tional and BBC London, during which he had the 
chance to the free world documents proving the 
Anti-Communist Buddhist Struggle for Human 
Rights during the last two years he was in Vietnam, 
documents that he had carried with him all along in 
the boat to the land of freedom.  
Later the American Federation of Teachers (AFL-
CIO) of which Mr. Albert Shanker was president in-
vited him to the U.S.A. in early 1978. Since then un-
til the present time, Most Venerable Dr. Thich Man 

Giac has been elected 
(by all Vietnamese Bud-
dhist delegates from all 
states of the U.S.A.) to 
the post of President of 
the Congregation of Viet-
namese Buddhist in the 
USA (C.V.N.B). At the 
same token, he also 
holds the leading position 
in the Vietnamese United 
Buddhist Churches in the 
USA (V.U.B.C), the latter 
being the Vietnamese 
Buddhist greatest center 
in Los Angeles.  
 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS 
NGÀY 19.10.2006 

 
Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, gửi khẩn điện 
Phân ưu Cố Hòa thượng Thích Mãn Giác 

viên tịch tại Hoa Kỳ 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
THỐNG NHẤT 

VIỆN HÓA ÐẠO 
Thanh Minh Thiền viện, 90 Trần Huy Liệu, 

Phường 15, Quận Phú Nhuận, 
 TP. Hồ Chí Minh 

Phật lịch2550VHÐ/VT  
 

    KHẨN ÐIỆN PHÂN ƯU 
(Nhờ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế khẩn 

chuyển) 
 
Được tin Hòa thượng Thích Mãn Giác, Thành 
viên Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng thống, 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hội 
chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, 
sau một thời gian lâm trọng bệnh đã xả báo an 
tường, thâu thần thị tịch tại Chùa Việt Nam, 
Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ, ngày 22 
tháng 8 Bính Tuất (13.10.2006), thọ thế 78 
tuổi, Hạ lạp 58. 
 Nhân danh Hội đồng Lưỡng viện, Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi chân thành 
gửi lời phân ưu đến Tổng hội Phật giáo Việt 
Nam tại Hoa Kỳ cùng môn đồ Pháp quyến, và 
nguyện cầu Giác linh Hòa thượng cao đăng 
Phật quốc. 

Thanh Minh Thiền viện, 
P.l. 2550, Saigon ngày 16.10.2006 

Viện trưởng Viện Hóa Ðạo 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 

(ấn ký) 
Sa môn THÍCH QUẢNG ÐỘ 

Thành Kính Tưởng Niệm Cố  
HT Thích Mãn Giác 



 

PHẬT GIÁO DẤN THÂN ♥ ENGAGING BUDDHISM  Issue  02/2007  Page 9 

 
 
 

 
 
 
 
 

A Sparrow Praises the Life of the 
Most Venerable  

 Alvaro Dharma-Ratna Cardona-Hine* 

Tiếng Ca Lăng Tần Già Tán Thán 
Cuộc Đời HoàThượng Tiến Sĩ  

Thích Mãn Giác  
                                 Pháp Hạnh Phạm Quốc Hưng dịch  
                                          In lại để kính dâng Giác Linh Ôn  

Thầy đến từ miền đất xa xăm trái tim của đất nước 
Nơi những dòng sông mật ngọt cam tươi 
Chảy bên dưới bước chân đức Phật 
Dưới vòm những ánh sao trời bát ngát phương nam 
Nơi tiếng nói tự nó đã là lời hát 
Xanh thẳm như đồng lúa, núi đồi                                      
Thầy cầu học TínhLặngThinh của giáo nghĩa Đại Thừa 
Cửa sổ Tâm Thầy được mở rộng 
Theo ánh sáng của lời hát đó 
Làm ngạc nhiên từng giọng nói mỗi phút giây 
Ở bờ vô minh Thầy trở thành nhà thơ – tu sĩ 
Thầy dâng hiến cuộc sống mình 
Để gặt hái Chân Lý 
Trái tim Thầy buông ra như trái chín 
Xuống những bàn tay từ ái bao dung 
Rồi chiến tranh đến  
Tổ ấm rụi cháy, Thầy phải ra đi 
Đây thế giới nhỏ-thu vì khoảng cách 
Con tim bé nhỏ bị mù tối bởi đớn đau 
Nhưng quê hương đó có bao giờ Thầy lìa bỏ 
Thầy mang theo đến đất nước Hoa Kỳ 
Cho chúng con được thấy quê hương đó tỏa sáng nơi 
nụ cười Thầy 
Được nghe quê hương đó trong giọng Thầy dịu ngọt  
Hương sen tình thương nơi Thầy đã nhẹ nhàng tỏa 
ngát 
Đến hữu tình hằng hà sa số nơi nơi 
Nếu ong tìm được thung lũng đầy hoa đó 
Chúng chẳng bao giờ cần tìm kiếm đâu xa  
Ngợi ca, ngợi ca dòng mật ngọt 
Đã bảy mươi năm dâng hiến cho đời  
Nguyện xin khói trầm và lời kinh Thầy tụng 
Hiển hiện muôn đời tế độ thế giới non nớt chúng con. 

You come from the heart of far away 
Where river of honey robed in orange 
Flowed at the Buddha’s feet 
Flowed beneath the canopy of southern stars 
Where the language itself is a song 
Green as the fields and mountains  
You studied the silences of Mahayana 
The windows of your mind opened 
To the light of that song  
Surprised in the mild throat of each moment  
In the harbour of unknowing  
You became a unique poet-priest 
You devoted your life  
To the harvest of truth  
Your heart fell like a ripe fruit  
Into the hands of compassion 
Then war came 
The nest was burning and you have to leave 
This is a world shrunk by distance  
The bird blinded by pain  
But you never abandoned your home 
You brought it to us in America. 
We have all seen it glow in your smile 
Have heard it in the hush of your words 
The lotus of your love has wafted its perfume 
To the sentient sands of the ten thousand 
lands 
If a bee finds your flowering valley 
It needs never look for another 
Praise praise for the nectar 
That has been seventy years in the making 
May the chant and incense of your life  
Pervade and help this fledging earth forever 
(*) Alvaro Dharma-Ratna Cardona-Hine  
Is an American poet; là một nhà thơ Mỹ.  Ông đã 
viết bài thơ này năm 1998 để kính dâng Hòa Thượng 
Thích Mãn Giác, Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt 
Nam Tại Hoa Kỳ, nhân dịp kỷ niệm Khánh Thọ 70. 
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Ñaït ÑaÏo  
 

Huyền Không  

 
Qua thiền môn, thấy trời xanh 
Kim Cang Kinh tụng chân thành từng 

trang 
Khói hương quyện cảnh mơ màng 
Không gian là chiếc y vàng quấn thân 
Thiền môn xưa sạch phong trần 
Kim Cang Kinh chép trầm luân thoát                                                                                      

rồi 
Ta từ sanh tử về chơi 
Ngồi trên chót đỉnh mỉm cười với                                

trăng 
Thân ta là giải đất bằng 
Tâm ta là nước sông Hằng mênh mông 
Tình ta là đóa hoa hồng 
Ý ta là cả cánh đồng tâm linh 
Còn đâu nữa, Kim Cang Kinh 
Thiền môn biến mất mà mình vô 
      ngôn 
Bình minh về ngập hoàng hôn 
Kêu lên một tiếng, tỉnh hồn ngàn xưa 
 

Huyền Không (Hoà Thượng Dr Mãn Giác) 
 
 
 

 
 

 

BÁT NGÁT HUYỀN KHÔNG 
Kính dâng Hòa Thượng thượng Mãn hạ Giác,  

tức thi sĩ Huyền Không  
 
 
 
 
 
 
 

Tối trèo hái sao  
bất chợt nhìn ra vầng trăng cổ độ  
Nẻo Huyền Không vi vút thiền thi  
Bên cầu nước chảy nụ cười bình an để lại  
Trong cơn gió bụi áo vàng phơ phất dáng từ bi  
Mái chùa che chở hồn ai một đời trầm ngâm 
ngọn bút  
Táng lá bồ đề trùm hết khổ lụy trần gian  
Mặt trời vừa nở sáng nay,  
ôm một vì sao ngời sáng  
Trong cõi thinh lặng  
Bàng hoàng  
Lệ sa thành thiên hoa khúc   
Gửi vầng thơ nhỏ về nơi bát ngát huyền không.  
Đệ tử Tâm Quang (Vĩnh Hảo) kính bái  

 Dấu chân in mặt cát 
 Người đi, mây trông theo 
 Cuộc đời là sa mạc 
 Biển đời, thuyền nhổ neo  

                     Huyền Không  
Ta là hạt cát biển đông 
Đêm ngày thao thức mãi trông lối về 
Nhìn trăng, thấy rõ đường quê 
Mây bay một nẻo, gió về một phương  

    Huyền Không  
       

Thô Huyeàn Khoâng  
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THÍCH NỮ NHƯ NGỌC  
(Việt Báo Thứ Bảy, 9/23/2006) 

(Kính dâng Sư Ông Hội Chủ và Sư Ông Làng Mai) 
 
 
Chiều thứ hai (11/9/2006), Đại Lão Hòa Thượng 
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (Tăng Đoàn Làng Mai) 
đã đến chùa Việt Nam (Los Angeles) để kính viếng 
thăm Đại lão Hòa-Thượng Thích Mãn - Giác, đang 
tịnh dưỡng tại chùa. 
 Chúng tôi nhận thấy sư hiện diện của HT Thích 
Phước Thuận (chùa Trí Phước), HT Thích trí Tuệ 
(Trung tâm Vạn Hạnh Virginia), TT Thích Phước 
Tịnh (Tu-viện Lộc Uyển), TT Thích Như Minh, TT 
Thích Nguyên Tâm (chùa Việt Nam LA), Ni sư Như 
Ngọc (chùa A-Di Đà), Ni sư Chân Không (Tăng 
Đoàn Làng Mai) và độ 40 vị Tăng Ni Lộc Uyển, 20 vị 
Tăng Ni chùa Việt Nam LA, cùng Phật tử thân hữu. 
 
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, dù đang 
bận rộn vì khóa tu cho hơn 600 người 
Ý tại Làng Mai (Pháp) - cũng phải có 
mặt tại Hoa Kỳ 10 ngày (từ 9/09/06  
đến 19/09/06). Mục đích Thiền Sư 
Nhất Hạnh đi Mỹ lần này là để gặp 
Đức Đạt Lai Lạt Ma và cùng đàm đạo 
với nhà làm phim MODI về cuốn phim 
Phật tích "Đường Xưa Mây Trắng" 
sắp được quay thành phim. 
 
Chiều thứ hai 11 tháng 9/06 nắng 
chiều  trải vàng trên sân chùa Việt 
Nam Los Angeles, như tấm thảm thật 
đẹp. Thiền Sư Nhất Hạnh và Tăng 
Đoàn Lộc Uyển, đang đến chùa. Đại 
Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác 
đang tịnh dưỡng tại phòng bên mặt, 
tầng trệt, tại chùa Việt Nam. Thiền Sư 
Nhất Hạnh, với bước chân thật thiền 
vị, từ từ bước vào phòng. Ánh mắt của hai bậc Đạo 
Sư cũng là Pháp hữu thân thương gặp nhau từ 
đằng xa chúng tôi thấy dòng lệ nóng đã tràn ra trên 
má Hòa Thượng Hội Chủ. Thiền Sư Nhất Hạnh ngồi 
xuống ghế bên giường Hòa Thượng Mãn Giác, hai 
tay nhị vị nắm chặt nhau. Hai Ngài im lặng. Tất cả 
mọi người im lặng. Sự im lặng hùng tráng và lắng 
đọng. 
 
Thật không bút mực nào tả cho hết đạo tình của Sư 
Ông Hội Chủ và Thiền Sư Nhất Hạnh trong ánh 
mắt, đôi tay cũng siết chặt. Hình ảnh của hai Sư 
Ông là hình ảnh của Đạo Pháp và Quê Hương. 
Ánh mắt tôi nhòa đi vì dòng lệ nóng, Chúng tôi thật 
đầy may mắn và phước lành mới được có mặt trong 

buổi thăm viếng của Thiền Sư Nhất Hạnh và Ôn Hội 
Chủ hôm nay, hai bậc Thầy khả kính đã tay đang 
trong tay, mắt trong mắt, nhìn nhau im lặng mà như 
đang nói với nhau vạn lời thương yêu. 
 
Thiền Sư Nhất Hạnh bảo quý Thầy Cô Tu viện Lộc 
Uyển hát bài "Thiền ca" và niệm Phật Quán Thế 
Âm, để kính tặng Sư Ông Hội Chủ. Giọng hát đạo vị 
của Tăng đoàn Lộc Uyển làm ấm cúng  thêm không 
gian nơi này. 
 
Trong ánh mắt của HT Phước Thuận, HT Trí Tuệ 
ưu ái thân tình và Chư Tôn Đức hiện diện đều long 
lanh lệ và niềm vui khi thấy sự ưu ái của hai vị 
trưởng lão Hòa Thượng. 
 
Sau đó, T.T. Thích Như Minh trụ trì chùa Việt Nam 
LA, đã cung thỉnh nhị vị Đại Lão Hòa Thượng Thiền 

Sư cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, ra 
tiền đình chùa để dùng cơm chiều. 
Đại lão Hòa Thượng Mãn Giác, với 
chiếc áo tràng vàng nhạt, với nét 
mặt tươi vui, và Đại Lão Thiền Sư 
Nhất Hạnh, với vẻ mặt trong sáng, 
với nụ cười luôn hé nở trên môi, đã 
làm cho bữa thọ trai thêm thập 
phần hoan hỷ. 
Gần một trăm Chư Tôn Đức và 
Phật tử, cùng chung tham dự bữa 
Thọ trai (tối) tại chùa Việt Nam Los 
Angeles hôm nay, cùng góp mặt 
trong sự gặp gỡ thăm viếng đạo 
tình của nhị vị Đại Lão Hòa 
Thượng Thiền Sư, đã cảm nhận 
được niềm an lạc và hạnh phúc vô 
biên. 
 
Cũng nên nhắc lại, Sư Ông Hội 
Chủ và Thiền Sư Nhất Hạnh là đôi 

pháp hữu chí thân hồi còn là những tăng sinh trẻ 
tuổi tại chùa Thiền Minh, Từ Hiếu và Bảo Quốc 
(Huế VN). Nhị vị cảm thấy hợp nhau, có lẽ vì lòng 
yêu đạo pháp và Quê Hương tràn đầy trong tâm tư, 
và nghệ sĩ tính (thơ, văn) tuyệt vời trong hai tâm 
hồn đạo sư này. 
 
Hôm nay, dù vừa trải qua cơn bệnh nặng, nét mặt 
phúc hậu của Sư Ông Hội Chủ trông an lạc lắm. Sư 
Ông Làng Mai, với đôi mắt sáng như ánh sao, biểu 
lộ trí tuệ sáng ngời, cũng hoan hỷ lắm. 
 
Khi Sư Ông Hội Chủ sắp giải phẫu bướu não, Sư 
Ông Làng Mai đã viết tay bức thơ sau đây, thương 

Ðaïo Tình Trong Ánh M¡t 
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gởi pháp hữu Mãn Giác: 
Thân gởi Huyền Không 

 
 Mười năm vườn xưa xanh tốt 
 Hai mươi năm nắng dọi lều tranh 
 Mẹ tôi 
 Gọi tôi về 
 Bên bếp nước, rửa chân 
 Hơ tay trên 
 Bếp lửa hồng 
 Đợi cơm chiều 
 Khi màn đêm 
 Buông xuống 
 Ăn  cơm chiều 
 Nằm ngủ ngon, đẹp mộng 
 Và sáng mai thức dậy 
 Lại cùng đi chơi nữa 
 Phải không?  
 
 Nhất Hạnh     1-6-2006   (Dấu ấn) 
 
Trong bữa cơm tối đạo vị này, bên cạnh nhị vị Thiền 
Sư, Chủ Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức 
tăng Ni cùng Phật tử cũng trao đổi tâm tình qua 
những câu chuyện đạo thật thâm thúy. 
 
Đã đến lúc phải chia tay để về trụ xứ của quý thầy. 
Cũng tay trong tay, mắt trong mắt, nhị vị Sư Ông 
siết chặt tay hơn, ánh mắt chan hòa niềm thương 
mến. Chư Tôn Đức Lộc Uyển và chùa Việt Nam 
cũng lưu luyến chia tay. Lá cây Bồ Đề trước sân 
chùa cũng vẫy tay tiễn biệt trong sự luyến lưu đạo 
vị. Ngọn gió đầu Thu nhẹ mát đã làm tâm hồn mọi 
người lâng lâng niềm xúc động chân thành. 
 
Chúng con chân thành đảnh lễ tạ ơn Sư Ông Nhất 
Hạnh và Tăng Thân Lộc Uyển đã cho chúng con 
một buổi viếng thăm đầy thâm tình, thiền vị, và chan 
hòa niềm thân thương này. 

 CHỚM THU BÍNH TUẤT 
  

  THÍCH NỮ NHƯ NGỌC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happiness is not  
an individual matter 

Our own happiness cannot be pursued in isolation: it 
is dependent on the happiness of those around us. 
To nurture the happiness of others creates the con-
ditions for our own happiness. 
Conflicts which arise in relationships are among the 
most common forms of unhappiness: learning how 
to deal with these is a precondition for happiness. 
Monks and nuns have to live in community; they do 
not have much private space. This is a deliberate 
policy, because it is when we are in contact with oth-
ers that our own negative energies often arise. The 
other person acts as a mirror, showing us our habit-
energies. This is one important aspect of Sangha: it 
can be a safe place to become aware of our nega-
tive habit energies and to look deeply into these. It 
provides a context in which conflict resolution be-
comes easier. We are forced to face up to our prob-
lems but are given support in doing so. 

Understanding 
“Understanding is the real foundation of love,” and, 
of course, the word love is used in many different 
ways. Once we have understood the true nature of 
the other person, it is then that we are able to ac-
cept them, and to see the reason why they act the 
way they do. Although we may still want them to 
change, it is no longer a requirement, simply a pref-
erence. We would like the other person to act a dif-
ferent way, but we don’t need them to. We don’t 
love our children any the less simply because their 
behaviour doesn’t fit in with our preconceptions. 
When a baby cries in the night we may not like it, 
but we don’t love the baby any the less because we 
understand that it is in its nature to wake up and cry 
in the night. When we truly understand our partner 
or friend, we can see that it is for the time being in 
their nature to act in this way, and we may truly love 
them. We may no longer have the passionate or 
erotic feelings that we had for the other, but remem-
ber that real love is always based on understanding. 
 
 

Chuẩn bị cho phim Đường Xưa Mây Trắng 

Solution for the Cross Word from page 75 
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        Phù vân 2, web site Rạch giá 
               Trăm Nhớ Ngàn Thương 

CA HÁT TIỄN ĐƯA  
... Lá xanh vàng rồi 
    Ai về ai ở 
    Bài ca tiễn đưa 
    Vi vu gió thổi 
    Mênh mông đồi xanh ... 
  
Tôi đã định đặt tựa bài là ĐOẠN 
CUỐI MỘT TÌNH BẠN, tức là 
phần kết thúc của CHÂN DUNG 
MỘT TÌNH BẠN ( viết từ năm 
1997, được Châu Hiền Quang và 
Lâm Tuyết Mai làm nhà xuất 
bản ... chùa!!! ) . Nhưng mà tình 
bạn thì đâu có đầu có cuối như 
một bài văn là nhập đề, thân bài 
rồi kết luận; dù rằng một người đã 
VỀ - về một cõi nào đó ( tùy tôn 
giáo và niềm tin ) . Dù một người 
còn ở lại - ở lại giữa trần gian lăng 
xăng, lít xít, cuống cuồng ...  
  
... Mưa về đất ướt 
    Tình thu bao la 
    Lá xanh vàng rồi ... 
  
Anh là chiếc lá xanh đã vàng. Anh 
đã về với đất. Anh đã về với trời. 
Anh hóa thân thành mây. Anh 
đồng dạng với ánh sáng. Anh 

chìm trong mặt trời còn mọc giữa 
khuya ...  
 ... Đất trời lồng lộng 
     Mây bay ngàn phương 
      Mặt trời Đông Phương 
      Nghìn năm sáng rực 
      Còn mọc giữa khuya ... 
  
Tôi thích bài CA HÁT TIỄN ĐƯA 
này của anh bạn Đạm Nhiên hết 
sức. ( Đúng lý ra tôi phải gọi anh 
là Thầy. Vì anh là một Thượng 
Tọa. Vì anh là một Giáo Thọ. Vì 
anh là một Viện Chủ của một 
Thiền Viện mà các Thiền Sinh 
dầy công tu tập và không ít người 
lớn tuổi hơn tôi. Trong khi tôi chỉ 
là một Phật Tử trơn thì lại gọi 
Thầy của họ bằng anh !!! Tôi 
không có ý vô lễ hoặc bất kính ở 
đây đâu, nhưng xin cho tôi được 
đi vào vòng ngoại lệ để khi nói về 
anh không một khoảng cách Đạo 
và Đời )   
  
Dường như Đạm Nhiên viết bài 
này để cho bạn, cho tôi và cho 
chính anh ... Cho cái ngày lá xanh 
vàng rồi ... Ai về ai ở ... Ta hát 
tiễn đưa nhau như gió thổi vi vu 
trên đồi xanh vĩnh cửu ... Ta gọi 
nhau về để nhắc chừng đừng lạc 
bước bay xa ...  
  
... Chim ơi bay xa 
    Đôi khi lạc bước 
     Xin nhớ quay về ... 
Thực sự bài được viết từ cuối mùa 
Hè năm 1991, để tặng các Thiền 
Sinh thiện nguyện sau khoá tu 
mùa Hè ( t ừ giữa tháng 7 cho tới 
giữa tháng 8 )  vẫn ở lại Làng Mai 
để giúp quí Thầy, quí Sư Cô dọn 
dẹp Làng cho tươm tất, sạch sẽ. 
Trong khi ở lại, những người trẻ 
tuổi này vừa thực tập vừa ca hát 
thật là vui vẻ. Tác giả nghĩ rằng 

chắc ngày nào đó những người 
trẻ tuổi này rời Làng thì Làng sẽ 
trở nên cô tịch, trở nên buồn 
lắm !!! Nghĩ thì nghĩ như vậy, 
nhưng mà ngồi dưới gốc cây sồi 
lớn, nhìn ra vườn hoa được trồng 
trước mặt, nhìn thấy gió thổi vi vu 
qua những cành đào, cành mận; 
tác giả NHÌN LẠI TÂM MÌNH 
không thấy nỗi buồn, không thấy 
một niềm cô đơn nhỏ gợn lên, mà 
ở đây có một sự yên tịnh, một sự 
yên tịnh trong vắt như là nước hồ 
không có sóng ... Buổi chiều đó 
sau vài giờ mưa giông nổi lên. 
Mưa đổ xuống ào ào ... Tình cờ 
ngồi vào bàn viết, tác giả làm bài 
thơ này ... làm một cách tự nhiên..
( L ời tự kể của Đạm Nhiên )   
  
Quả tình thơ của anh tuôn ra hồn 
nhiên ... Nhẹ nhàng ... Trong 
veo ... Êm êm ...Hết sức tự nhiên 
nhi nhiên ...Cũng như bài MÀU 
HOA RỤNG dưới đây:  
  
Một thuở vào đời 
cười cười khóc khóc 
Một lần trông thấy màu hoa rụng 
bước lãng du chạm nhẹ đất vô 
cùng 
Rồi giòng đời trôi nổi 
sông kia núi nọ 
hồn mây trắng thật thung dung ... 
  
.Anh đã vào đời. Anh đã khóc 
cười. Như bao nhiêu người trong 
cuộc trần ai ...  
  
.Anh đã nhìn thấy màu hoa rụng. 
Như biết bao nhiêu người trông 
thấy sự phai tàn của lá hoa, của 
nhan sắc, của sơn hà đại địa 
trong cái vòng thành, trụ, hoại, 
không ...  
  
.Anh đã từng lãng du ...Như biết 

KÖ-ni®m Th¥y Giác-Thanh tºc nhà-th´ ÐÕm-Nhiên 
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bao nhiêu người từng giang hồ 
phiêu bạt, trôi theo vận nước 
thăng trầm ...  
  
.Nhưng có mấy ai đã "CHẠM 
NHẸ đất VÔ CÙNG" ???  
Có mấy ai "hồn mây trắng THẬT 
THUNG DUNG" ???  
  
Có phải bởi vì anh đã cắt ái, ly 
gia, không vướng bận vợ bìu con 
ríu ???  
Có phải bởi vì anh đã đi theo con 
đường " bước nhẹ dường mây, ý 
thức sáng ngời ..."???  
Có phải bởi vì anh là một Thiền 
Sư ... Một Thiền Sư với mắt nhìn 
và cái thấy lạ kỳ:  
  
mỗi niệm là 1 giọt nước 
cuộc đời là 1 chung trà 
mỗi người là 1 giọt nước 
thế giới là 1 bình trà 
1,2,3,4,5...10 giọt nước 
làm thành đại dương của cuộc 
sống bao la... 
                    ( t hơ ĐẠM NHIÊN )  
Mỗi ông thầy tu có 1 chỗ nơi góc 
chiếu để ngồi thiền 
hãy ngồi yên trên chỗ đó 
trái đất mang tất cả chúng ta đi 
và chỗ ngồi cũng như 1 chỗ ngồi 
trên toa xe lửa hạng nhì 
đến ga rồi thì ông thầy tu cũng 
phải đi xuống 
và chỗ ngồi đó sẽ được phủi bụi 
đi để cho người khác tới ngồi 
( N guyễn Lang )  
  
Anh bạn Đạm Nhiên của chúng ta 
đã ĐẾN GA RỒI .. Anh phải đi 
xuống ... Và chỗ ngồi của anh sẽ 
có người khác tới ngồi...  
  
Chúng ta không phải là một nhà 
tu...Chúng ta không có một chỗ 
nơ i  góc  ch iếu  để  ngồ i 
thiền ...Chúng ta có nhà cửa, có 
xe cộ; chiếm một trương độ không 
gian rộng chật; nắm một số quyền 
chức cao thấp; sở hữu một số vật 

chất thừa thãi phong lưu hay thiếu 
thốn chật vật ... Đều tùy ở năng 
lực kiếm sống và khả năng nhặt 
nhạnh thu vén của ta ...  
  
Nhưng chắc chắn một ngày nào 
đó tất cả chúng ta cũng sẽ xuống 
ga ... khi LÁ XANH VÀNG RỒI !!!  
  
Thật sự ra chiếc lá xanh Đạm 
Nhiên VÀNG nhanh quá, bởi bệnh 
tật đủ chứng, bởi nghiệp chướng 
nặng nề. Nên anh xuống ga sớm 
quá ở cái tuổi chưa tới 60. Trong 
khi Sư phụ của anh, Ân Sư của 
anh, đệ tử của anh, Thầy Cô giáo 
một thời Trung học của anh, bạn 
đồng tu và bạn đời thường lớn tuổi 
hơn anh phải nghịch chiều đưa 
tiễn   

Lá vàng còn ở trên cây 
Lá xanh lại rụng, trời hay chăng trời  
                                   ( Ca dao )  
  
Thói đời thường kêu trời kêu đất 
khi sự việc xảy ra trái ý nghịch 
lòng. Nhưng những người tu 
hành, họ sống thuận với lý đạo 
Sanh Lão Bệnh Tử, thấu hiểu 
định luật tuần hoàn Thành Thịnh 
Suy Hủy, thì gửi tặng người đi 
những giòng thơ phúng điếu đầy 
khí vị Thiền:  
  
Chuông đại hồng quê xưa vừa vọng 
Thầy đi rồi âm vẫn còn vang 
Đại ẩn sơn khê trời lồng lộng 
Tâm tông muôn thuở nét thong 
dong... 
                    ( T HÍCH TỊNH TỪ )  

  
Giác ngộ chơn không tại ẩn sơn 
Thanh tịnh an nhiên nhập Niết Bàn 
                    ( T HÍCH TRÍ TUỆ )  
  
Sư Ông thì sụt sùi lúc làm lễ 
Nhập Quan cho Đạm Nhiên, 
nhưng khi điếu thơ thì lại "cười 
vang dội" !!!  
Một tiếng chuông ngân rũ bụi trần 
Sá chi tròn khuyết một vầng trăng 
Lên non tìm núi, cười vang dội 
Lộc Uyển buồn vui trải mấy vần 
                   ( H UYỀN KHÔNG )  
  
Riêng Ân Sư thì gửi bốn giòng thơ 
tóm gọn công đức Sư Em:  
  
Trượng phu tiếng đã biết 
Việc đáng làm đã làm 
Tháp vừa dựng sườn núi 
Tiếng cười trẻ đã vang 
                          ( Nhất Hạnh )  
 
Người bạn chí thiết của Đạm 
Nhiên là Lâm Sốc thì tiễn bạn 
bằng bốn câu Hán Việt:  
  
Ngã hữu Chân Giác Thanh 
Kỷ thập niên nhân sanh 
Sắc tùy duyên kết tán 
Thọ nhất trượng phu danh 
  
Theo định nghĩa Nho Gia, đấng 
TRƯỢNG PHU là kẻ "uy vũ bất 
năng khuất, phú quí bất năng 
dâm, bần tiện bất năng 
di" ( không khuất phục trước bạo 
lực, không đắm mê sắc dục khi 
giàu sang, không thối chí ngã 
lòng khi nghèo túng ) .  Theo tự 
điển Phật Học của Đoàn Trung 
Còn thì TRƯỢNG PHU là tiếng 
kêu người DŨNG KIỆN có sức 
mạnh tiến lên Chánh Đạo chẳng 
thối chuyển trên đường tu hành ...  
  
Anh bạn Đạm Nhiên của chúng ta 
tuy sức khỏe rất là suy, bệnh tật 
rề rề, lục phủ ngũ tạng lẫn chân 
đi, mắt ngó, tai nghe đều hư hao, 
tàn tạ, nhưng ý chí mạnh, nghị lực 
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vững, không ta thán kêu rêu khi 
gặp khó khăn, hoạn nạn, đớn đau  
  
Bây chừ như tượng đá xưa 
Không còn buồn tủi u sầu nữa đâu 
Trời xanh thăm thẳm một màu 
Ta như đá vững ở đầu non xanh 
                      ( ĐẠM NHIÊN )  
  
Dĩ nhiên trước khi anh vững như 
núi đá như vậy, anh đã buồn tủi u 
sầu và mơ mộng không ít rồi ... 
như lời tự kể của anh:  
  
"... Là một tu sĩ không phải một thi 
sĩ chuyên nghiệp nên những bài 
thơ ở đây ghi lại những tình cảm, 
những cảm giác, những xúc động 
và những hiểu biết cả ngoại giới 
và tâm linh theo từng tình trạng 
khác nhau, qua từng giai đoạn 
khác nhau của sự sống...  
...Và một con người, như bao 
nhiêu người khác, nên đời sống 
cũng có những khó khăn, những 
đắm lụy, những phiền muộn ... 
Chúng tôi đều ghi lại hết, không 
có sự dấu diếm, không có sự làm 
bộ, làm tịch nào hết. Tại vì con 
người như là một con người 
nguyên vẹn, con người có những 
tự do, có những hạnh phúc an lạc 
và con người cũng có những ràng 
buộc, những cái đau khổ, những 
cái phiền muộn của nó là điều rất 
là dĩ nhiên ..."  
  
Anh đã buồn, đã khóc cho quê 
hương từ cái thuở trung học trẻ 
trai:  
  
Quê hương ơi, có những đêm dài 
lặng lẽ 
Ta nằm đổ lệ khóc thương mi 
Quê hương ơi, mi có tội tình chi 
Để lũ quỉ đem mi ra dày xéo 
  
Và đã từng tâm nguyện hiến thân 
mình cho đất nước quê hương:  
  
Xác thân dù hoá thành tro bụi 
Nguyện trải đường đi đến Thái Hoà 

  
Ngoài chí lớn là mối ưu tư canh 
cánh bên lòng, anh còn có tình 
riêng một thời lãng mạn mộng 
mơ...  
  
Ta lữ khách trong dặm dài cát bụi 
Ta cho người trọn vẹn cả hồn ta 
Người cho ta một chút tình thơ mộng 
Như nắng hồng thêm đẹp đời hoa 
 Nhưng rồi: "Cuộc trà đã tan, cuộc 
tình sao ngỡ ngàng", bởi vì:  
  
Nhưng nến trắng chỉ còn một nửa 

Một nửa kia người người đã thắp hôm 
qua 
Một nửa này cho ta nhờ chút sáng... 
  
Đạm Nhiên đã giã từ nến trắng 
chỉ còn một nửa đó, không muốn 
nương nhờ chút ánh sáng thừa 
kia, vì có một thứ ÁNH SÁNG 
nguyên vẹn, tròn đầy, viên mãn 
đang soi đường dẫn lối cho anh đi 
tới, như một nghiệp lực nhiệm 
mầu. Nhưng đường đi nào cũng 
lắm gai chông như Phan Bội 
Châu đã từng lên tiếng:" Ví phỏng 
đường đời bằng phẳng cả, Anh 
hùng hào kiệt có hơn ai"...Anh 
không muốn làm anh hùng hào 
kiệt. Anh chỉ muốn đi cứu độ 
chúng sanh. Mà trước khi ĐỘ 
SANH phải học cách TỰ ĐỘ, như 
muốn GIÁC THA phải tu tập TỰ 
GIÁC trước đã ... 
Rời Ẩn Không Am ( Long 
Xuyên )  anh đi vượt biên. Bị bắt 
giam ở trại Song La. Đến đầu 
năm 1982 anh được Hoà Thượng 
Thích Mãn Giác, Hội Chủ Tổng 
Hội Phật Giáo VN, bảo lãnh sang 
Hoa Kỳ ...  

  
...Thầy đã sống đầm ấm với Thầy 
Trí Tuệ. Thầy cũng lang thang 
đến tu tập với các truyền thống 
Nhật Bản, Đại Hàn, Tích Lan. Có 
lẽ sương khói của cuộc lữ du đã 
tắt trong mắt trong, nhưng hành 
trình phải trở về nhà xưa đang 
thôi thúc trong lòng ngùn ngụt 
lửa.  
  
Thầy đã lại lê gót Tây Đông, gõ 
khắp cửa của các bậc Đạo sư, 
mong đón nhận một cái đẩy để 
trượt thẳng vào không gian lồng 
lộng ... ( Trích Tiểu Sử TGT )  
Giai đoạn lang thang này là lúc 
Đạm Nhiên bơ vơ nhất, mệt mỏi 
cùng tột nhất trên đường luân lạc:  
  
Chiều rũ bóng hồn bơ vơ tìm bến đỗ 
Bước phiêu linh hồn lả mộng lâu 
rồi ... 
  
"Lại những kinh nghiệm hư vô 
dằng xé. Lại những cú đập, cú 
đánh của Kristnamurti. Lại thấy 
hồn bơ vơ tìm bến bờ nương tựa. 
Lạ i  những đuố i  lả  tâm 
hồn ..." ( trích Mỉm cười)   
  
Những giòng sông bến nước đi qua 
Những cơn mưa buổi chiều và buổi 
sáng 
Ta bước đi giữa nắng chiều sương 
sớm 
Những giòng sông bốc khói 
Và những con đường xanh lá hoàng 
hôn 
Trên bước đường đời phiêu lãng 
Hồn ta khói mây không định hướng 
                          ( ĐẠM NHIÊN )  
  
Khi một người chèo thuyền không 
định hướng được bến về thì 
thuyền sẽ dễ bị đắm chìm giữa 
giòng bởi loanh quanh, lẩn quẩn...  
Khi một người tu không định 
hướng được điểm đến thì dễ trở 
thành TU XUẤT, rất dễ để lại tóc 
râu, vào đời lấy vợ đẻ con ...  
Khi ta ra đi mà không định hướng 
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được đích sẽ tới thì có đến hết 
ngày, hết tháng, hết năm, hết đời 
đi nữa, ta vẫn loay hoay như con 
kiến trong ca dao :  
  
Con kiến mà leo cành đa, 
Leo phải cành cụt leo ra, leo vào, 
Con kiến mà leo cành đào 
Leo phải cành cụt leo vào, leo ra... 
  
Đáng sợ thay khi cuộc đời không 
định hướng ! Đáng sợ thay khi ta 
không biết đi đâu và về đâu ! 
Trong khi trái đất vẫn xoay tròn 
nhịp Sinh Tử - Tử Sinh và thời 
gian miên viễn điệu Luân Hồi...!!!  
  
Riêng anh bạn Đạm Nhiên của 
chúng ta đâu có dễ bỏ cuộc nửa 
chừng dù bơ vơ, mỏi mệt, dù đuối 
lả tâm hồn,dù bệnh tật đeo mang.  
  
...Thế rồi  
Trời còn để có hôm nay 
Tan sương đầu ngõ đón mây giữa 
trời 
                       ( NGUYỄN DU )  
  
Cuối mùa hè năm 1986, Thầy gặp 
Sư Ông Làng Mai qua Bắc Mỹ mở 
khóa quán niệm cho thiền sinh 
Hoa Kỳ. Sư Ông thấy Thầy mỏi 
mệt công phu để tác thành định-
huệ-lực. Sư Ông bảo:  
  
-Thầy Giác Thanh à ! Thầy hãy 
bỏ hết chuyện công phu nặng 
nhọc ấy đi. HÃY ĐI DẠO VỚI TÔI. 
Thầy nhìn kìa: Lá phong mùa này 
đang chuyển từ màu vàng sang 
màu đỏ, đẹp vô cùng. Sự sống là 
như vậy, mầu nhiệm như vậy, nó 
chưa từng sinh và chưa từng diệt. 
HÃY NHÌN VÀ TIẾP NHẬN SỰ 
SỐNG NHƯ CHÍNH NÓ ĐI"  
  
Lời khai thị của Sư Ông như giọt 
nước làm tràn ly đầy. Như tiếng 
sét xé tan làn mây, lộ ra khung 
trời trong ngát ( trích Tiểu sử  TGT ) .  
  
Như một mảnh đất hoang đã 

được cày sâu cuốc bẫm tưới nước 
bón phân cần mẫn, nên khi hạt 
gieo vào dễ nảy mầm đơm hoa 
kết trái...  
Như một môn sinh trau dồi ôn 
luyện bài vở đêm ngày chỉ cần 
Thầy dụng công "điểm nhãn" là 
cá vượt vũ môn hóa rồng, phun 
mưa Pháp, nhả Từ Tâm ...  
Anh bạn Đạm Nhiên của chúng ta 
đã gặp đúng Thầy, đúng Thuốc, 
và căn bệnh bế tắc đã được khơi 
mở diệu kỳ:  
  
Một cái nhìn chớp nhoáng 
Xô ngã mấy trường thành 
Con cúi đầu tiếp nhận 
Nguyện đời đời chẳng quên 
                          ( ĐẠM NHIÊN )  
  
Mừng cho bạn đã được GIÁO 
NGOẠI BIỆT TRUYỀN bằng một 
cái nhìn chớp nhoáng.  
Mừng cho bạn đã THẤY được 
ÁNH SÁNG tròn đầy:  
  
Đối diện cùng tuyết trắng 
Bỗng dưng tôi biến mất 
Và cả một vũ trụ 
Trở thành ánh sáng tự tâm 
                       ( ĐẠM NHIÊN )   
Khi anh mất, người bên cạnh 
Đạm Nhiên giờ cuối cùng là người 
bạn chí thân Lâm Sốc ( từ Louisi-
ana bay qua sau khi "bán cái" hết 
mọi việc lu bu, bận bịu cho bạn 
đời Lý Sở)  và các bạn cùng 
trường TRUNG HỌC NGUYỄN 
TRUNG TRỰC Kiên Giang ( ở 
San Diego) ,  các bạn đồng tu ở 
tu viện CHÂN KHÔNG ( từ VN 
sang còn nán lại để tiễn đưa Đạo 
Hữu của mình ) , chị Chân Hảo từ 
Canada đến, cô y tá người Mỹ từ 
New York sang ... Và chư tăng, 
chư ni ở Thiền Viện Lộc Uyển ...  
  
Anh có đau đớn. Có rên khe khẽ. 
Có vật vã. Có bứt rứt. Như còn 
chờ đợi 2 em Trinh và Tài từ Can-
ada chưa sang kịp vì còn đợi 
chuyến bay ... Cũng có khi mặt 

mũi anh tươi tỉnh. Cơn đau như 
không có. Được quay giường nhìn 
mặt trời, nhìn hình Quan Thế Âm. 
Hoặc thần thái rạng rỡ khi nghe 
đọc thơ của Ân Sư gửi tặng. Bác 
sĩ bảo vài ba tiếng nữa là đi. Ai 
ghé thăm cũng đều niệm suốt 
NAM MÔ BỒ TÁT QUAN THẾ 
ÂM ... Khi thì chị Chân Hảo đọc 
chuyện. Khi thì các Sư Cô hát. 
Lâm Sốc thương bạn không muốn 
bạn bị cơn đau hành hạ lâu, nên 
thường kề tai bạn nói rằng:" Ông 
ơi, chuyện gì cũng êm xuôi tốt 
đẹp hết rồi. Chờ được thì chờ, 
bằng không cứ yên lòng mà đi 
đi..."  
  
Đến khuya ngày 15 tháng 10 anh 
đi...Có 7 người bạn ( 3 Sư từ VN, 
1 Ni, chị Chân Hảo, cô y tá 
Jeanne và Lâm Sốc )  ở bên xác 
anh. Không khí lúc ấy thật bình 
yên. Mọi người đều thương anh 
mà không xúc động bấn loạn để 
phải kêu khóc, kể lể, lu bu xáo 
trộn. Anh Lâm Sốc cứ nói cái lúc 
ấy lạ lắm. Bình yên vô cùng. Ai 
cũng có vẻ bình an, thanh thản. 
Gương mặt Đạm Nhiên nom tươi 
đẹp hơn cả cái lúc nhà quàn trang 
điểm nữa ... Mọi người thay phiên 
nhau kể về những kỷ niệm đã có 
với anh. Đụng đâu kể đó. Giọng 
êm đềm, như tâm tình cùng anh 
đang còn đó, lắng nghe ...  
  
Gần một tháng sau, anh Lâm Sốc 
để Message cho tôi báo rằng :" 
Xương anh Đạm Nhiên có màu, 
nhiều màu rất là đẹp ( vàng, 
hồng, tím, hường bông sen... ) " 
  
Tôi vốn không tin phép lạ Tôi vốn 
không tin chuyện giật gân. Nhưng 
vẫn muốn nghe cho ra lẽ thực hư. 
Anh Lâm Sốc bảo là:" Xương của 
ảnh có màu, hay nói một cách 
khác đó là XÁ LỢI của một nhà tu 
đàng hoàng. Và Xá Lợi là một 
bằng chứng của sự tu hành có 
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chứng đắc đó..."  
  
Anh còn tâm sự thêm là : " Tui có 
nhiều bạn tu. Nhưng tui cảm thấy 
hãnh diện vì được làm bạn với 
anh Đạm Nhiên, một người tu 
hành đàng hoàng. Và dù có gọi 
dúm xương có màu đó là Xá Lợi 
hay không, thì tui vẫn tự hào là có 
một người bạn tu hành đàng 
hoàng, rất là đàng hoàng ... 
 ... Tui hổng hiểu tại sao tui 
thương ảnh, quí ảnh như là cốt 
nhục tình thâm. Cả Lý Sở cũng 
vậỵ Vợ chồng tui cứ muốn giúp 
ảnh yên tâm tu hành. Mỗi lần thấy 
ổng bịnh hoạn là cứ muốn rước 
về chăm sóc, thuốc thang. Để cho 
ổng mạnh khỏe mà tiếp tục tu 
hành. Chứ bịnh rề rề làm sao mà 
tu cho nổi. Khi biết ổng muốn về 
VN cất lại cái nhà cho chị Ba, thì 
vợ chồng tui cùng với các em của 
ổng ở Canada chung đậu tiền lại 
cho ổng mang về VN để ổng thỏa 
mãn ý nguyện cuối cùng ... 
  
Cũng hổng hẳn tại vì ổng là Ông 
Mai của tụi này. Cũng hổng hẳn 
tại vì:" Tôi và "giả" như là từ ở chỗ 
nào đó đã là bạn rồi. Sau đó vì rủ 
ren nhau, hay trốn cấp trên mà 
phiêu diêu về cõi này..." ( trích 
thơ Lâm Sốc )   
  
Tụi tui thương ảnh và ảnh cũng 
thương tụi tui. Khi qua làng Mai, 
hay ghé thăm thiền viện Lộc 
Uyển, ai cũng đều biết cái tình 
của ảnh đối với vợ chồng tui: rất 
thầm lặng nhưng thâm sâu bền 
vững !!!"  
  
Nghêu ngao vui thú yên hà 
Mai là bạn cũ, hạc là người xưa 
                      ( NGUYỄN DU )  
                  
Câu thơ trên, là câu Lục Bát đầu 
tiên của Việt Nam theo chân 
Nguyễn Du vượt biên ra ngoại 
quốc, nhân chuyến ổng đi sứ 

sang Tàu, năm 1813.  
  
Câu lục bát ấy không có trong 
sách vở nào cả. Nó chỉ được ghi 
lại, bằng chữ Nôm, trên các bộ 
chén dĩa uống trà, đồ ngự dụng 
của vua Gia Long. Một bộ chính 
hiệu nai dzàng, đầy đủ gồm 7 
món: Một dĩa lớn đựng 4 chén 
quân, và một dĩa nhỏ đựng 1 
chén tướng ( dùng để chuyên 
trà ) . Bộ chén dĩa được tráng 
men màu lam nhạt, có những 
đường vân rạn tự nhiên. Hình vẽ 
màu xanh nhạt, gồm hai gốc mai - 
1 già 1 non - và một con hạc 
đứng trên mõm đá, bên trái của 
gốc mai già, 1 chân trụ, 1 
chân co, đầu cò quay 
ngược, dòm về hướng 
đuôi. Câu thơ lục bát nằm 
phía trên, về hướng bên 
phải của cành mai, được 
viết theo 3 hàng dọc: 6 
chữ/2chữ/6chữ. Đọc theo 
hàng dọc, từ trái qua 
phải:  
  
Nghêu ngao vui thú yên hà 
Mai là bạn cũ, hạc là người 
xưa 
( s ưu tầm của TRỊNH SƠN 
LƯỢNG )  
  
Chiếc dĩa MAI-HẠC ( đ ộc chiếc 
vì không có đủ bộ )  là chiếc dĩa 
mà lúc còn sống anh Đạm Nhiên 
đi đâu cũng na theo, như bóng với 
hình. Anh thích cái dĩa ấy lắm, bởi 
vì ông Vương Hồng Sển ( một 
người sưu tầm đồ cổ lừng danh 
của VN )  tìm mấy chục năm 
không ra, mà duyên may lại rơi 
vào tay anh nhân một chuyến về 
thăm lại VN. Bây giờ thì Lâm Sốc 
đang thừa hưởng gia tài của bạn. 
  
Tôi không có thú chơi đồ cổ nên 
không quan tâm mấy đến giá trị 
vật chất của chiếc dĩa này, và tôi 
tin Lâm Sốc cũng không tha thiết 

gì đến cái giá trị kim tiền của 
chiếc dĩa ấy. Hễ mỗi lần nhắc 
đến, hoặc nhìn lại dĩa Mai Hạc, 
chắc chắn Lâm Sốc thấy lại bạn 
mình và cái thú uống trà của bạn 
mà bây giờ anh cũng được lây 
theo ( chỉ khác là anh Lâm Sốc 
uống trà với chị Lý Sở, trong khi 
bạn anh - tu hành - nên Độc Ẩm 
mà thôi )  :  
  
Ta lữ khách hiên mai ngồi độc ẩm 
Hương trà quyện, khói vờn bay 
Xa xa lụa trải dòng sông vắng 
Nắng đã lên rồi, xua lạnh hiên mai 
                           ( ĐẠM NHIÊN )  
  

Với tôi chiếc dĩa MAI-HẠC như là 
biểu tượng của một tình bạn ĐẠM 
NHIÊN-LÂM SỐC tuyệt đẹp. Bền 
bỉ. Thủy chung.  
  
Bây giờ cánh hạc Đạm Nhiên đã 
bay về xa thẳm, chỉ còn lại hai cội 
mai già ở lại nhớ thương ... Và 
câu thơ lục bát đầu tiên của thi 
hào Nguyễn Du bất tử như để 
dành tặng cho TÌNH BẠN tuyệt 
vời này:  
 
 Nghêu ngao vui thú yên hà, 
Mai là bạn cũ 
Hạc là người xưa ... 
( K ính dâng hương hồn ĐẠM NHIÊN 
và riêng tặng những tình bạn tốt 
đẹp ! )  
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From Editor: Michael Hardiker B.Sc 
(Monash), Dip. Ed. (B.C.A.E), M.Ed. 
(Latrobe) is currently completing 
his doctorate at Latrobe University 
as well as teaching at Footscray 
City College and lecturing in Educa-
tion at Latrobe University. His cur-
rent area of research and the title of 
his doctoral thesis is 'Computer 
modelling and Simulations in Sci-
ence Education' . He has been a 

passionate environmental educator over most of his teach-
ing career. He completed his Masters thesis in 2001, 
where he researched the impact of computer technology on 
environmental education. He has a great interest in the use 
of computer modelling to predict the effects of global 
warming and climate change. 
 Why has there been so much debate in sec-
tions of the popular media about global warming and 
climate change? Why have they created the impres-
sion that there are two sides of the debate? One 
might form the impression from reading newspapers 
and listening to television reports that there is a 
good deal of scepticism still about the scientific evi-
dence that supports man-made global warming and 
climate change. In fact, there is no debate and the 
only reason that the popular media create the im-
pression that there is debate is because companies 
that make their profit from burning fossil fuels put 
forward deliberate misinformation.  
According to Dr. Karl Kruszelnicki, 
“In 2004, Dr. Naomi Oreskes from the University of 
California who analysed 928 scientific papers that 
dealt with “climate change” and that had been pub-
lished in peer-reviewed journals between 1993 and 
2003, found that not one of these 928 papers dis-
agreed with the consensus position that carbon di-
oxide levels are increasing, and that this, in turn is 
increasing temperature and ocean levels.”  
So why do half the articles about climate change in 
the non-scientific press put forward the idea that cli-
mate scientists are deeply divided over the funda-
mental concepts of the greenhouse effect? The real-
ity is that the fossil fuel industry has a vested inter-
est in misrepresenting the science of climate change 
by outright denial of the evidence. Unfortunately, 
this position of denial that the powerful fossil fuel 
industries adopt is largely the reason why the politi-

cal will of governments to accept the reality of cli-
mate change is so slow in coming to countries such 
as Australia and the USA where this propaganda 
that puts forward misrepresentation and misinforma-
tion seems to prevail more pervasively in sections of 
the media. In fact, in the USA, the right wing Bush 
administration still will not accept the reality of cli-
mate change and address it seriously or face up to 
the issues.  Why will countries like Australia and the 
USA not sign up to Kyoto? I believe the answer to 
this question is obvious. The fossil fuel industry oc-
cupies too much power in these governments and 
so influences the political decisions that are made. 
Hopefully, the Democrats will not be so influenced 
by this powerful political force in government that 
can manipulate public opinion simply because it has 
so much clout in the mass media. 
The consensus view that climate scientists have 
reached is not a recent revelation as one might be 
led to believe from the way there appears to have 
been a ‘tidal’ change in the attitudes of conservative 
governments such as the Howard government to a 
position where they are now ‘humbly’ accepting the 
fact that man-made climate change is a reality and 
that all developed and developing countries must 
seriously address this problem.  
The French scientist Joseph Fourier wrote one of 
the first papers on greenhouse gasses in 1824. 
Some of the facts that were known then are stagger-
ing: 
The sun throws its heat upon our planet, in turn, the 

GLOBAL WARMING & CLIMATE CHANGE  
Michael Hardiker             
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ground heats up, and radiates its warmth back into 
space.  
The natural greenhouse gasses in our atmosphere 
(for example water vapour) block some of this heat 
radiated from the surface, and send it down to the 
ground again.  
 
These natural greenhouse gasses lift the average 
surface temperature of the earth by about 30 de-
grees Celsius, to a more pleasant 15 degrees Cel-
sius 
Some more facts we know about the Greenhouse 
effect: 
Since modern industrialization began in about 1750, 
the carbon dioxide levels in the atmosphere have 
risen by 31%, from about 280 ppm (parts per mil-
lion) to 368 ppm in 2000.  
The average global temperature increases over the 
whole of the 20th century because of increased 
emissions of carbon dioxide (from the burning of 
fossil fuels) and other greenhouse gasses was 
about 0.6 degrees Celsius, while the average result-
ing rise in ocean levels was about 20 cm. This might 
not sound much, but increases so rapid and high 
haven’t been seen for nearly a million years. 
Clearly, the scientific evidence has been there for a 
long time. Unfortunately, we may have remained 
apathetic for too long and it may already be too late. 
David Spratt writing in ‘The Age’ newspaper on 
15/11/06 believes that it is too late to rely on carbon 
trading to address the time bomb of global warming, 
whose clock ominously ticks towards five to mid-
night.  He goes on to say that the world is producing 
almost double the amount of atmospheric carbon 
that the biosphere can absorb, and greenhouse gas 
levels are rising at an increasing rate. Globally, he 
says we need to reduce carbon production to the 
sustainable level of half a tonne per person, but in 
Australia our production is seven tonnes per head! 
Leading climate change scientists such as Jim Han-
sen from NASA’s Goddard Institute for Space Stud-
ies, say that if greenhouse gas levels exceed 450 
ppm-which is likely to result in a temperature rise of 
two degrees, and will happen within 10 years - we 
will pass the tipping point where interrelated natural 
catastrophes will be triggered that may produce run-
away global warming. 
How can we avert this runaway global warming sim-
ply by carbon trading alone? Even if we take the nu-
clear path as Ziggy Switkowski has proposed, which 
may reduce our greenhouse gas emissions, it will 
take at least ten years before this country had the 
necessary skills to run nuclear power stations. Not 
only this, but nuclear power has other serious draw-
backs including the use of materials in nuclear 
weapons and the disposal of the waste. Anyway, 
without emission trading where the polluter has to 
pay for the pollution they create, nuclear energy 

cannot compete economically with coal-fired elec-
tricity. By the time emission trading is established 
and nuclear energy became competitive economi-
cally, it would already be too late. As David Spratt 
points out: 
‘Some events that were thought not to start till tem-
peratures rose two degrees are now being wit-
nessed at a rise of just one-third of this amount:  
The loss of the Arctic pack ice.  
The start of the melting of the Greenland ice sheet 
(eventual sea rise of seven metres)  
The transformation of the Amazon rainforest to sa-
vanna.  
These and other positive feedback mechanisms are 
expected to push temperature increases towards 
three and four degrees, at which point it is predicted 
the oceans will warm sufficiently to trigger the de-
struction of the ocean’s algal mass, the worlds larg-
est carbon dioxide sink, leading us to a rise as high 
as eight degrees and the end of life as we comforta-
bly know it. The recently released Stern report 
warns of unprecedented economic crisis if strong 
action is not taken now, not in 15 or 20 years’ time 
when new solutions may become viable. Painless 
voluntary reductions, the drip-by-drip implementa-
tion of more friendly technologies using renewables 
or carbon trading will not do enough, soon enough.’ 
These gloomy predictions do raise a number of is-
sues. If all the scientific evidence is so convincing 
why do some sections of the media perpetuate the 

myth that there is no global warming and man-made 
climate change? Not only is this misinformation dan-
gerously irresponsible but it might also mean that 
the response we make to this crisis will be ‘too little, 
too late’, because we haven’t understood the ur-
gency of the matter. Even our own prime minister, 
after viewing Al Gore’s ‘An Inconvenient Truth’ la-
beled it as ‘alarmist’ and he made similar remarks 
about Nicholas Stern when his report was released. 
Perhaps, this cynical view he has formed demon-
strates that he is just as susceptible to this media 
propaganda. This is the propaganda  put out by ‘big 
business’ and the fossil fuel lobby, that is so power-
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ful and that discredits the seriousness of global 
warming and climate change, the same way we the 
general public are. His recent change of heart on 
these serious issues is largely because of political 
pressure. The public is tired of being treated like gul-
lible morons and many people are now starting to 
accept and realize the seriousness of the situation 
we face.  
Not only are strong governments that set ambitious 
emission targets vital by creating the market for car-
bon by making the credits valuable, to regulate envi-
ronmentally damaging practices and invest in green 
technology, but we also need make “war on global 
warming”. David Spratt states that: 
‘Former British Labour minister Michael Meacher 
has called for a war on global warming, in which the 
nation’s resources are as focused on the one big 
threat as they were in 1939. He has called for a 3 
percent annual reduction target for businesses and 
individuals, based on the idea of tradeable personal 
carbon “credits”. Under such a credit system, each 
citizen is given a free annual quota of carbon diox-
ide, which they use to buy household gas and elec-
tricity, petrol and transport tickets.’  
These measures might sound a little harsh and fan-
ciful. It may seem hard to imagine that this would 
ever happen, however I feel that we must liken the 
situation to the war years in Britain, when people 
had to accept the fact that they had to live under a 
strict rationing system with food except that now we 
will have to live under a strict rationing system in 
terms of energy consumption. Unless measures 
such as these are adopted perhaps there really is 
little hope for future generations who will inherit a 
world which may become uninhabitable. More 
alarming however, is the relationship between global 
poverty and global warming. Global warming and 
global poverty now march together. According to 
James Button in The Age newspaper speaking 
about the Nairobi Summit on 18/11/06 : 
‘In the north of the summit’s host country, Kenya, 
droughts have increased fourfold in the past 25 
years, driving the number of Kenyans on emergency 
food aid to 3 million, according to a report by Chris-
tian Aid this week. The cruelest aspect of climate 
change is that Africans who 
contribute to it the least, are 
being hurt by it the most’. 
The irony of this strikes me 
so poignantly that one cannot 
help reflecting on the thought 
that the very continent on 
which human civilization 
evolved will most likely be the 
first to perish because of the 
greedy self-interest of the 
developed world with its high 
dependency on greenhouse 

gas producing energy resources to support our he-
donistic high energy consuming way of life. 

                                         Michael Hardiker 
                                                       (Preston) 

Quả địa cầu nóng 
và khí hậu thay đổi 

 
Lời tòa soạn:Michael là giáo sư khoa học ở một trường 
trung hoc tại Melbourne. Anh đang theo học vị tiến sĩ và 
là nhà môi sinh học. 
 
Sao mà có lắm điều bàn ra tán vào về sự hâm nóng 
quả địa cầu và khí hậu thay đổi trong lãnh vực 
truyền thông quá vậy? Tại sao người ta cố tình tạo 
ra ấn tượng như có hai phe bênh và chống? Khi đọc 
báo hoặc nghe truyền hình, ta có cảm tưởng như là 
đang có lắm điều hoài nghi về bằng chứng khoa học 
cho rằng quả điạ cầu bị hâm nóng là do con người 
tạo ra; khí hậu thay đổi cũng do người, chứ không 
phải tự nhiên mà có. Đâu là sự thực? Thực ra, 
không hề có tranh cãi! Cái lý do duy nhất mà các cơ 
quan truyền thông đại chúng thổi phòng lên là vì các 
đại công ty có nhiều lợi nhuận trong khai thác nhiên 
liệu chất đốt đã cố tình đưa ra cái trò thông tin con 
vịt đấy thôi. 
 Xin nghe tiến sĩ Karl Kruszelnicki: “Năm 
2004, tiến sĩ Naomi Oreskes của đại học California 
đã phân tách 928 tài liệu khoa học về khí hậu thay 
đổi, trích từ các tạp chí khoa học khoảng 1993-
2003, đã tìm thấy rằng chưa từng có một bài báo 
nào trong số 928 tài liệu trên bất đồng ý kiến với sự 
nhất trí tập thể đã quả quyết rằng mức độ khí than 
(carbon dioxide) trên bầu khí quyển đã gia tăng, và 
đây là nguyên nhân hâm nóng quả địa cầu và làm 
tăng mực nước biển”. 
 Tại sao có đến một nửa các bài báo về khí 
hậu thay đổi trong giới báo-chí-không-chuyên-về-
khoa-học đã đề xuất ý tưởng có sự phân chia trầm 
trọng về các quan niệm căn bản trong hiệu ứng nhà 
kính giữa các nhà khoa học khí tượng? Sự thực 
đau lòng là các nhà đầu tư trong kỹ nghệ chất đốt 
đã cố tình giải thích sai lạc hiện tượng khí hậu thay 

đổi để tiếp tục hưởng lợi nhuận 
lâu dài. Họ thẳng thừng bác bỏ 
những bằng chứng hiển nhiên 
của các nhà khoa học. Tệ hơn 
nữa, các cơ quan truyền thông 
đại chúng đã tiếp tay bác bỏ và  
phổ biến rộng rãi cho chiến dịch 
tuyên truyền thiếu trung thực và 
phản khoa học đó của giới đầu 
tư khí đốt. Đây chính là nguyên 
do làm cho giới chính quyền 
trong đó có Úc và Mỹ, đã công 
nhận quá chậm trễ sự thực về 
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khí hậu thay đổi. Thực ra, cánh hữu của chính 
quyền Tổng thống Bush nước Mỹ vẫn chưa chịu 
công nhận sự thực nầy, họ cần nên đặt lại vấn đề 
một cách nghiêm chỉnh hơn và nên đối phó thay vì 
lẩn tránh vấn đề. Tại sao các nước như Mỹ và Úc 
chưa chịu ký nghị định thư Kyoto? Theo tôi, câu 
trả lời đã rõ. Kỹ nghệ về nhiên liệu đã có ảnh hưởng 
quá lớn lao trong chính quyền các nước nầy, đã 
khuynh  loát mọi quyết định chính trị. 
 Nhà khoa học Pháp Joseph Fourier đã viết 
về các khí thải nhà kính lần đầu tiên vào năm 1824, 
đã từng làm cho nhiều người sửng sốt: 
*Mặt trời rọi ánh nắng xuống quả địa cầu, mặt đất 
được hâm nóng, tỏa nhiệt ngược vào không gian. 
*Các chất khí nhà kính thiên nhiên trên bầu khí 
quyển (như hơi nưóc) ngăn chận nhiệt lượng nầy 
phóng ra từ trái đất và gửi về trái đất lại. 
Các chất khí nhà kính thiên nhiên nầy đã nâng nhiệt 
độ trung bình của trái đất từ 30 độ Celcius, tăng 
thêm 15 độ nữa.  
Hiệu ứng nhà kính đã là nguyên nhân của các sự 
kiện có thật sau đây: 
Từ năm nhân loại bước vào thời đại kỹ nghệ hóa 
1750, mức khí thải carbon dioxide trên bầu khí 
quyển đã gia tăng 31%, từ 280 ppm lên 368 ppm 
vào năm 2000. 
Mức gia tăng trung bình của quả đất trong thế kỷ 20 
là 0.6 độ Celcius. 
Mực nước biển gia tăng trung bình khoảng 20cm 
Các con số có vẻ không đáng kể, nhưng trong 
khoảng gần một triệu năm nay thì con số đó quả là 
quá nhanh và quá cao. 
 David Spratt viết trên tờ The Age ngày 
15/11/06 rằng thế giới đã sản sinh số lượng khí car-
bon gần gấp đôi mức mà bầu khí quyển có thể hấp 
thụ. Trên phạm vi toàn cầu, ông nói chúng ta cần 
giảm lượng khí than ở mức độ có thể duy trì sự 
sống là nửa tấn cho mỗi đầu người, nhưng ở Úc 
châu của chúng ta, chúng ta đã sản sinh đến 7 tấn 
mỗi đầu người! Jim Hansen, khoa học gia hang đầu 
về khí hậu thay đổi, thuộc viện nghiên cứu không 
gian NASA, đã nói nếu lượng khí thải nhà kính vượt 
quá mức 450ppm - tương đương với nhịp tăng 2 độ, 
và sẽ xảy ra trong vòng 10 năm - thì nhân loại đang 
vượt quá mức báo động về nguy cơ của mối tương 
quan giữa thiên tai khủng khiếp và quả địa cầu càng 
bị hâm nóng nhanh hơn.   
 Làm sao chúng ta có thể tránh cái họa quả địa 
cầu bị hâm nóng chỉ bằng cách trao đổi khí carbon? 
Dù chúng ta có thay thế bằng các nhà máy nguyên 
tử như Ziggy Switkowski đã đề nghị, chúng có thể 
giảm lượng khí thải nhà kính, nhưng phải mất ít 
nhất 10 năm, thời gian đủ để đào tạo chuyên viên kỹ 
thuật cần thiết cho việc điều hành các lò hạt nhân. 
Vả lại, chính các lò nguyên tử nầy cũng có những 
bất lợi trầm trọng khác, như việc sử dụng các chất 
liệu chế tạo vũ khí hạt nhân và việc tiêu huỷ chất 
phế thải. Dù sao, về phương diện tiết kiệm, năng 

lượng nguyên tử cũng không thể cạnh tranh nổi với 
nhà máy điện sử dụng than đá, đó là chưa nói đến 
cái giá phải trả cho chất phóng xạ nó tạo ra. Chúng 
ta không thể chờ đợi thêm nữa, đã trễ lắm rồi. Như 
David Spratt lưu ý: 
 “Chúng ta đừng nghĩ là trước khi nhiệt độ tăng 
2 độ, sẽ không có gì xảy ra đâu. Chúng ta lầm to. 
Sau đây tôi đơn cử vài biến cố đang đà diễn tiến 
đến một phần ba:  
Tảng băng vùng Bắc cực biến mất 
Bắt đầu hiện tượng tan băng giá vùng Greenland (sẽ 
làm nước biển tăng lên 7 thước) 
Rừng mưa nhiệt đới Amazon sẽ biến thành dãi  đồng 
hoang cỏ dại… 
       Các biến cố trên cuối cùng sẽ làm nhiệt độ tăng 
từ 3 đến 4 độ, biển cả sẽ đủ ấm để xóa tan khối tảo 
đại dương - đây là bồn chứa carbon dioxide khổng 
lồ của thế giới - sẽ đưa quả đất thân yêu của chúng 
ta tăng lên 8 độ nữa. Và mọi đời sống chấm dứt 
như chúng ta thừa biết. Bản phúc trình của tiến sĩ 
Stern mới đây ( tháng 11/2006) cảnh cáo rằng thế 
giới sẽ trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế khó 
lường nếu chúng ta không hành động nhanh chóng 
và ngay bây giờ. đừng đợi 15 hay 20 năm nữa, sẽ 
quá trễ. 
 Những dự đoán không mấy gì sáng sủa nói 
trên nêu lên một số vấn đề. Với các bằng chứng 
khoa học hiển nhiên, tại sao một vài cơ quan truyền 
thông cứ tỉnh bơ làm sống mãi cái huyền thoại: 
không có chuyện quả địa cầu bị hâm nóng và khí 
hậu thay đổi là do con người tạo ra? Đưa tin sai lạc 
không những là vô trách nhiệm một cách nguy hiểm 
mà còn có nghĩa là làm trì hoãn việc đối phó một 
vấn đề sinh tử. Vì chúng ta không thấy được tầm 
quan trọng của nó. Ngay cả ông Thủ tướng của 
chúng ta, sau khi xem bản tường trình “Một sự thật 
đáng buồn phiền” của cựu PhóTổng thống Al Gore, 
Howard phát biểu rằng tài liệu ấy chỉ làm hoang 
mang dư luận một cách không cần thiết. Ông cũng 
phát biểu tương tự về tiến sĩ Nicholas Stern. Phải 
chăng, cái giọng điệu khinh thường dư luận quần 
chúng nầy chứng tỏ ông là người dễ bị lôi cuốn theo 
luận điệu tuyên truyền của báo chí, bị lèo lái bởi 
những tay to mặt lớn, những đại thương gia chất 
đốt đầy quyền năng đàng sau? Quần chúng chán 
ngấy khi bị Ông Thủ tướng xem như một lũ khờ dại 
dễ bị lừa. May mắn thay, nay có nhiều người đã 
nhận chân ra sự thực, bắt đầu chấp nhận tầm quan 
trọng của vấn đề phải đối phó. Nay người ta nói đến 
cách mạng xanh, nói đến việc kinh doanh chất car-
bon, nhưng thiết nghĩ chúng ta cũng nên “tuyên 
chiến với vấn nạn quả địa cấu bị hâm nóng”. 
David Spratt nói rằng: “Nguyên bộ trưởng Lao động 
Anh quốc Michael Meacher đã kêu gọi mọi người 
tuyên chiến với quả địa cầu cầu bị hâm nóng, theo 
đó tài nguyên quốc gia đang bị đe dọa tương tự như 
họ đã từng chứng kiến.          (xin xem tiêp trang 81) 
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A Free White Cloud 
                                                                        thac duc 

I remember 
When you were still a white cloud 
floating freely 
wherever you wanted to go. 
 
I too was following my own course as a 
stream, 
Seeking its way to the immense ocean. 
 
You enjoyed listening to the chanting 
pines 
on the high peaks. 
I moved up and down, 
 In and out, 
on the white crest 
of the infinite waves. 
 
Seeing the world of humans suffer so 
much, 
their tears becoming rivers, 
you transformed yourself into rain. 
Raindrop after raindrop fell each winter 
night. 
White clouds covered the whole sky. 
The sun agonized 
in such darkness. 
 
You called me back. 
You called to me 
to take my hands 
and create a powerful storm together. 
 
How could we not struggle 
when even the prairie flowers 
and mountain grass 
moaned from the pain of injustice?  
 
You lifted up your angelic arms, 
determined to release the chains of op-
pression. 
 
War and darkness enveloped everything. 
The dark barrel of the gun--the utmost vio-
lence- 
bones heaped up into mountains, 
and blood flowing into rivers 
 
Even after your hands were crushed, my 
dear, the chains were not removed. 

 
I called the thunder back close to your side. 
We were determined to confront violence. 
 
We were brave. 
During the darkness of the night, 
you transformed yourself into a lion king 
and let out a powerful roar. 
In the foggy night, 
tens of thousands of evil spirits 
heard your roar 
and shivered, 
filled with fear. 
          But fearlessly , 
you never stepped back, 
even while so many layers of traps and dan-
gers 
were before us. 
You looked calmly at the violence 
as if it weren’t there. 
 
What is the nature of the life and death? 
How could life and death pressure us? 
 
You called my name with a smile. 
 
Not a single moan came from you, 
even under chains and torture. 
 
Now you are free. 
The chains can no longer confine your true 
body. 
You return to your life as a white cloud 
just like before- 
a white cloud 
utterly free 
in the immense sky. 
 
Coming and going- 
It’s up to you. 
When you want to have a look, you just stop. 
 
As for me, 
I am still on the crest of the waves, 
singing for you 
this epic song. 
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This poem was written for Thich Thien Minh, one of the most brilliant monks I ever knew. He served the Viet-
namese Buddhists from 1949 to 1974. During the Thieu regime, many attempts on his life were made. He was 
sentenced to ten years of hard labor by that regime, a reeducation camp. Thich Thien Minh was tortured to 
death in prison. I received a telegram in France three days after his death, and we spent the entire night prepar-
ing documents about him that we could release to the press in Paris the next day. I composed this poem after-
wards.                 

                                                                                                                TNH                     

Mây tr¡ng thong dong 
 
Nhớ thuở xưa- khi ngươi còn là đám bạch vân bay thong dong 
Ta theo nguồn múa ca về đại dương mênh mông, 
Ngươi lưu luyến chốn đỉnh cao, lắng tiếng reo cười ngàn thông 
Ta nhấp nhô trên sóng bạc, lên xuống vào ra muôn trùng. 
 
Kịp đến khi thấy trần gian quằn quại lệ chảy thành dòng 
Thì ngươi biến thành mưa, nhỏ giọt tuôn tràn đêm đông 
Mây đen mịt mờ một phương chừ, mặt trời hấp hối 
Ngươi gọi ta về, cùng nhau giăng tay nổi trận cuồng phong. 
 
Lòng thảnh thơi đâu, khi hoa ngàn cỏ núi còn rên siết hận bất công, 
Ngươi đưa hai tay thiên thần, quyết tâm tháo bỏ cùm gông 
Trong khi bóng tối phủ đầy, họng súng đen ngòm bạo lực 
Xương dồn thành gò cao chừ, trong khi máu đã chảy dài thành sông. 
 
Hai bàn tay ngươi dập nát, thương ôi, xích xiềng vẫn chưa tháo được 
Ta gọi sấm sét về bên ngươi, quyết cùng bạo lực mở cuộc thư hùng. 
Gan dạ hơn người, trong đêm ngươi hóa thành Sư Vương rống lớn 
Hàng vạn loài ma quái nghe ngươi, đã cầm cập run trong đêm sương. 
 
Hiên ngang không lùi bước chừ, dù phía trước dày đặc hầm chông, 
Ngươi thản nhiên đưa mắt nhìn bạo lực chừ, như nhìn vào khoảng không 
Sống chết là chi chừ, ép uổng nhau sao được? 
Ngươi gọi tên ta mà cười chừ, không một lời rên siết, dù tra tấn cùm gông. 
 
Bây giờ thoát đi, xiềng xích chẳng còn buộc nổi chân thân, 
Ngươi trở về kiếp xưa mây trắng, thảnh thơi trên bầu mênh mông; 
Đến, Đi, tự ngươi- đỉnh cao nào thích thú thì ngươi dừng lại, 
Cưỡi trên sóng bạc đầu chừ, ta hát ru ngươi khúc hát bi hùng. 
 
         TNH 
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Theo Phật Giáo từ kim chí cổ 
   Gốc ông cha ta cũng tu hành 
 
  Sản sanh từ lòng đất mẹ, nền Ðại Ðạo Bửu Sơn Kỳ 
Hương và Phật Giáo Hòa Hảo tuy bắt nguồn nơi Giáo Lý 
căn cốt của Ðức Thích Ca, trang điểm thêm bằng tinh hoa 
Khổng Lão nhưng sắc thái và tinh thần của Ðạo vẫn là 
sắc thái tinh thần của dân tộc Việt Nam. Cho nên nói đến 
B.S.K.H, ngưòi ta nghĩ ngay đó là Ðạo của Dân tộc, cũng 
như nhìn qua P.G.H.H., ai ai cũng nhận đó là Ðạo của 
Giống Nòi.   
  Nước Việt Nam thân yêu của con Rồng cháu Tiên sỡ dĩ 
tồn tại được đến ngày nay, là nhờ ở tinh thần quốc gia 
dân tộc đó. Nó hồn nhiên dung dị nhưng biết tự lập, tự 
cường; nó từ hòa quảng ái, nhưng bất khuất trước những 
bạo lực muốn đề bẹp, rẻ khinh. Nó có thể đồng hóa được 
bất cứ ai lân la với nó, chớ quyết không hề để cho ai 
đồng hóa nó được bao giờ! 
  Một điều đáng hãnh diện hơn cả là nhờ tinh thần dân tộc 
mà hằng ngàn năm phải học "chi hồ giả dã" và hằng trăm 
năm bị nhồi nặn trong cái lò "abcd" nòi giống nhỏ bé này 
vẫn đưọc đồ sộ, vững bền, không có thế lực nào làm sụp 
đổ được. 
  Như thế, tính chất dân tộc của P.G.H.H. là một đặc điểm 
tô bồi cho sự vững bền của quốc gia vậy. 
 
Quan niệm Tiên Rồng 
 
  Trong quyển Việt Sử Kinh Nghiệm (*), khi bàn về quan 
niệm Tiên Rồng, chúng tôi đã phát huy cái tư tưởng cực 
khôn ngoan của ông cha khi chọn Tiên Rồng làm Vật tổ. 
Tiên tượng trưng cho những gì linh mẫn, trí tuệ, phi 
phàm; Rồng tượng trưng cho sức mạnh vô biên, tiềm 
năng bất tận. Các cuộc kháng cường lân thế như chẻ tre 
qua những lần phá Tống, bình Chiêm, diệt Nguyên và hạ 
Pháp ... há không phải là sức mạnh của Rồng thiêng chỗi 
dậy? Và những phong cốt hào hoa, bi trí của Nguyễn Trãi 
khi về ẩn dật ở Côn Sơn, của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh 
Khiêm lúc an tọa trong am Bạch Vân, của La Sơn Phu Tử 
khi đứng trên ngàn Thiên Nhận mà "thế sự nhìn xem rối 
cuộc cờ ..." là gì, nếu không cho rằng Tiên phong cốt 
cách? 
  Quan niệm đó tuy chỉ bắt nguồn trên một huyền sử, 
nhưng thật đã vun quén chẳng ít cho tinh thần Dân tộc, 
khiến người Việt, từ mấy ngàn năm biết sống trên cái bản 
ngã đặc biệt, rất đáng lấy làm tự hào qua sự góp mặt của 
họ trên quả địa cầu. P.G.H.H. trong sự khai sáng của Ðức 
Huỳnh Giáo Chủ, luôn luôn tiếp tục phát dương cái quan 
niệm đó không cho mất mát, phai mờ. 
  Và những lúc ca ngợi anh linh các hàng tử sĩ, Ngài cũng 
không quên khơi gợi ý thức Lạc Hồng: 
 
 
(*) Hồn Quê xuất bản - Phạm Văn Tươi phát hành (1957). 
 
 

 
 
                         

 
                         

Đỗ Tiến Nhã 
 
Thiệt chẳng hổ giống dòng Nam Việt 
Từng nêu cao khí tiết Lạc Hồng 
     Ðã mang lấy nợ núi sông 
Quyết lòng báo quốc tồn vong sá gì! 
    Quan niệm Tiên Rồng bàng bạc trong thi văn sấm kệ 
P.G.H.H. đã nói rõ lên ý thức quốc gia được sùng thượng 
nơi đây, để đóng góp cho tinh thần dân tộc đặc biệt của 
người Việt mỗi ngày mỗi thêm vững mạnh. 
 
Giữ nề nếp cũ 
 
  Hoằng khai Chánh Pháp giữa thời kỳ mà quần chúng 
quá ư đọa lạc bỏi sự cám dỗ của vật chất văn minh, Ðức 
Giáo Chủ rất lưu tâm đến sự bảo tồn nền xưa nếp cũ. 
Những gì lố lăng, phiền phức, làm trở ngại cho việc tu học 
và sự tiến bộ quốc gia. Ngài đều khuyên nên gạt bỏ, 
nhưng những gì là thuần phong mỹ tục, cần gìn giữ cho 
khỏi mất nòi, Ngài hô hào nên theo. 
  Tục lệ thờ cúng tổ tiên, sùng phụng các anh hùng liệt nữ 
là tục lệ tốt, Ngài luôn luôn ca ngợi và khuyến khích trì 
hành. 
Trung với hiếu ta nên trau trỉa 
Hiền với lương bổn đạo rèn lòng 
Thường nguyện cầu siêu độ tổ tông 
Với bá tánh vạn dân vô sự 

  (Kệ dân) 
Tử vì nước còn ghi linh miếu 
Thác vì đời thanh sử ghi danh 
Mũ cánh chuồn đai giáp mang hia 
Tuy thô kịch mà tâm chánh trực 
                         (Diệu pháp quang minh) 
  Ðối với người vong bản, hủy hoại phong hóa, trong bài 
Gìn tục cổ, Ðức Giáo Chủ ngỏ ý chất vấn họ để cảnh cáo 
chung: 
Cũng đồng dân Việt cùng màu da 
Sao lại chê bai thói tục nước nhà 
  Ðối với hàng thanh niên nam nữ, dễ 
bị lôi cuốn theo trào lưu mới mà quên 
gốc, Ngài kêu gào: 
Trai trung liệt đáng trai hiền thảo 
Gái tiết trinh mới gái Nam trào 
Lời thánh hiền để lại biết bao 
Sao trai gái chẳng coi mà sửa? 
  Trong bài dặn dò bổn đạo, Ðức Giáo 
Chủ cũng có lúc đã phải thở than: 
     An Nam phong hóa lễ nghi 
Ðời nay văn vật bỏ đi chẳng gìn 
     Mãng lo chế nhạo chống kình 
Chẳng trau đạo đức mà gìn thôn 
hương 
     Ta đây dường thể như lươn 
Cứu dân chẳng nệ nắng sương lấm đầu 
Nuôi dưỡng tinh thần Quốc Gia 
  Ðã bảo tồn nền nếp, không để cho tàn hoại đi những sắc 

PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
                                VỚI BẢN SẮC DÂN TỘC 
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thái đặc biệt của dân tộc, Ðức Giáo Chủ còn dưỡng nuôi, 
hun đúc tinh thần quốc gia. Ai có nghiên cứu Sấm Kinh 
P.G.H.H. sẽ thấy điều này nhan nhản khắp nơi. 
  Trong giáo lý Tứ Ân, có ân thứ hai được đặt trọn vẹn 
cho đất nước. 
  Ngài còn tha thiết kêu gọi tín đồ hãy cố gắng tránh hẳn 
những điều gì có tánh cách sơ suất, có thể làm cho nước 
nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự 
tổn hại cho đất nước, nếu mình chưa gặp thời cơ thuận 
tiện đứng ra giúp nước một cách tích cực.  Ngài cũng 
phơi giải can tràng trong bài Thiên lý ca: 
Thương sanh chúng đói cơn dạ ngọc 
Ta quyết gìn chủng tộc giang sơn 
     Ta Khùng mà chẳng có cơn 
Cũng không có tánh giận hờn bá gia.    
 
  Từ hậu bán thế kỷ 19 cho đến tiền bán thế kỷ 20, trong 
tình trạng nước nhà bị thực dân cai trị, ngoại trừ những 
phong trào kháng Pháp tranh thủ độc lập do các nhà ái 
quốc đề xướng, phần đông đồng bào ta vì hoàn cảnh sinh 
hoạt, vì áp lực nghiệt ngã của thực dân nên đành để cho 
tinh thần quốc gia bị ngủ quên theo số phận của người 
dân bị trị. Ðức Giáo Chủ, trong tình thê đó, đã phải tìm lấy 
mọi cơ hội, mọi cảnh ngộ để đánh thức nhân dân. 
  Trông cờ tam tài của Pháp phất phới trên nền trời, Ngài 
đã liên tưởng ngay đến cảnh quốc phá gia nguy, mà 
ngâm câu "gặp cảnh vong bang ứa ruột rà", và khi thấy 
ông địa sành ngất ngưởng ngồi cao, thản nhiên trước 
thăng trầm thế sự, thì nhẹ nhàng mát mẻ mà nhắc khéo 
trong một bài tứ tuyệt: 
Bảnh chọe ngồi chơi sướng hả ông! 
Tâm lành sao chẳng tiếp non sông? 
Nhân dân bốn phía đương đồ thán 
Vui sướng chi mà lại tỉnh không? 
  Ðôi khi để kéo lại những tâm hồn "nghinh tân" thái quá 
mà phủ nhận tất cả những gì cố hữu của giống nòi, Ðức 
Giáo Chủ cũng đã mượn lối thi ca trào phúng tế nhị mà 
cảnh giác người đời. Bài Vịnh quạt máy sau đây đã thuyết 
minh điều mà chúng tôi vừa nói: 
Khoa học đời nay thật khéo cho 
Bày ra cái quạt chạy vo vo 
Tranh quyền tạo hóa nóng thay 
lạnh 
Ðông Á lần hồi phụ quạt mo 
 
Có tiền mua lấy cũng nên cho 
Tủ sắt còn đầy còn gió ... vo 
Nhưng ngặt khan dầu e hết điện 
Trở về lối cũ lượm cau mo! 
 
Cau mo chừng ấy đắt tiền cho 
Ngóng cổ thêm dài hút gió .. vo 
Chủ khách ngẩn ngơ cơn nóng 
bức 
Thôi thì "toa moả" tạm dùng mo 
  Còn gì thấm thía hơn nữa khi 
dùng lối "nói khéo" như trên mà 
bảo toàn những gì của dân mình 
vốn có từ ngàn xưa chẳng mất! 
  Nhưng ái quốc mà không bài ngoại, và tồn cổ mà không 
phải câu chấp cổ lệ lỗi thời, mới là chuyện đáng quan 

tâm. Ðó là điều mà chúng tôi sẽ đề cập ở một đoạn sau. 
  
Tính chất giản dị trong việc thờ cúng là tính chất 
dân tộc 
 
 Trong tác phẩm Bản ngã người Việt (**), chúng tôi đã nói 
đến tâm tình giản dị hồn nhiên của người dân Việt Nam. 
  Với đặc tính đó, Phật Giáo Hòa Hảo đã không chấp 
nhận những nghi lễ quá rườm ra phiền toái có thể gây tốn 
kém vô ích và sai xa bản thể thanh tịnh vô vi của Phật 
giáo. 
  Người tín đồ P.G.H.H. trong việc trang trí chỗ thờ 
phượng, thật hết sức giản dị tinh khiết. Cư sĩ tại gia 
P.G.H.H. chỉ chú trọng vào ba nơi thờ chánh là Bàn 
Thông Thiên (đặt giữa trời), Bàn Thờ Ông Bà và Bàn Thờ 
Phật (đặt trong nhà). Trong trường hợp giản dị tối đa, 
người tín đồ P.G.H.H. có thể tưởng niệm trong lòng mình 
cũng đủ. 
Ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà 
Phật bất chấp không nài thời khắc 
  Việc cúng Phật, theo quy tắc chính yếu của đạo là không 
cúng bằng vật gì khác hơn bông hoa và nước lã, đèn 
hương, nhưng nếu người tu không đủ phương tiện vật 
chất hoặc điều kiện thuận tiện thì được phép giảm chế tất 
cả. Chính Ðức Giáo Chủ đã dạy các tín đồ của Ngài: "Có 
nhang thì đốt, không có thì nguyện không". 
  Cái bản nhiên giản dị của dân tộc từ thời thượng cổ sơ 
cho mãi mãi đến về sau, được giữ lại trong tính chất hồn 
nhiên của P.G.H.H.. 
 
 Sấm Giảng với đặc tính dân tộc 
 
  Sau ngày nhân dân Việt Nam giành lại chủ quyền cho 
quốc gia, trong lãnh vực văn hóa, người ta đã biết chú 
trọng đặc biệt về dân tộc tính. 
  Một bài thơ, một áng văn, một bức họa ... mà thiếu dân 
tộc tính sẽ bị xem như một vật thể không có hồn linh, và 
giá trị của nó, do đó, sẽ coi là thấp kém. 
  Những câu hò miền Nam, miền Trung, những bài vè, bài 
hát ru em cho đến những vở ca kịch hát bội, thường được 
người ta đem ra nghiên cứu, tán thán những cái hay cái 
đẹp của các nhà thi văn vô danh. Công việc làm đó không 
phải dài dòng kể lể, chắc ai cũng đồng thấy là nên làm. 
  Riêng trong Sấm Kinh P.G.H.H. thật là đầy đủ những 
tinh chất kia. Nội cái giọng đọc của những câu kinh 
P.G.H.H., cũng đã là cái giọng thâm trầm tha thiết tính 
chất dân tộc xứ mình rồi. 
  Ai có về miền Tây Nam Phần, qua các Ðộc Giảng 
Ðường, hoặc từng theo dõi những buổi phát thanh 
P.G.H.H. trên các Ðài vô tuyến truyền thanh Sài Gòn, Ba 
xuyên hoặc CầnThơ sẽ nghe được những giọng ngâm 
đặc biệt đó. 
  Giọng ngâm đó không hẳn là giọng hò miền Nam. Cũng 
không đúng là khúc hát nam ai hay nam bình xưa cũ trên 
sân khấu hát bội đã mang ảnh hưởng Chiêm Thành. Nó 
tha thướt, trầm trầm, dễ khơi gợi cảm xúc cho người 
nghe và dễ làm người ta thấm thía đến cảm thông ý nghĩa 
của câu văn phô diễn. 
  Nó là một giọng điệu phát xuất từ căn cốt của một điệu 
hát vãn(**) ... Vãn có nghĩa là bài thơ, một lối văn vần. Ðó 
là một lối hát có giọng buồn, cũng gọi là hát vãn, hay tiếng 
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vãn viết trong tuồng hát bội với tính chất đặc biệt Việt 
nam. 
  Bởi vậy, nghe tiếng đọc Giảng Kinh của P.G.H.H. thì 
người nghe cơ hồ đã nghe được cái gì đặc biệt của nòi 
giống mình. Còn đến khi thưởng thức những thi, ca, văn, 
chú, trong nguồn Sấm Kệ P.G.H.H., người ta sẽ thấy 
được những gì vốn có của nước non nhà. 
  Ở đây không có vần điệu nào khác lạ hơn những vần 
điệu quen thuộc của người dân Việt Nam. Cũng lục bát, 
song thất lục bát, thất ngôn.ngũ ngôn Ðức Giáo Chủ đã 
làm nổi bật được thần tính và hồn tính của những lời 
khuyên răn đạo lý. Người đọc Kinh Giảng P.G.H.H. sẽ có 
cảm nghĩ là mình đang đọc một bài vè, một đoạn thơ, một 
khúc ngâm hay vài câu ca dao qua tiết điệu du dương 
trầm bổng. 
  Này là tính chất của một bài vè: 
Ngồi Khùng trí đoái nhìn cuộc thế 
Thấy dân mang sưu thuế má mà thương 
Chẳng qua là Nam Việt vô Vương 
Nên tai ách xảy ra thảm thiết 
Bạc không canh đổi thay chẳng xiết 
Vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn 
Mới mấy năm sao quá hao mòn 
Mùa màng thất đói đau không thuốc. 
  Này là thi vận luật: 
Cương thường gánh nặng trai gìn trọn 
Tơ tóc vai quằn gái vẹn phân 
Nợ nước văn chương toan báo đáp 
Ơn nhà đạo đức quyết đền ân ... 
  Này là tứ tuyệt thất ngôn: 
Thấy dân thấy nước nghĩ mà đau 
Quyết rứt cà sa khoác chiến bào 
Ðuổi bọn xâm lăng gìn đất nước  
Ngọn cờ độc lập phất phơ cao 
  Và này là khuôn rập của  
ca dao lục bát: 
     Hạ ngươn nay đã hết đời 
Phong ba biến chuyển đổi đời gia cang 
     Năm mèo kỷ mão rõ ràng 
Khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết chi 
  Có thể nói trong trên 500 trang của 
quyển Thi Văn Sấm Giảng Toàn Bộ do Ðức Giáo Chủ viết 
ra, là một số lớn những gì hô hào, cổ võ cho tinh thần dân 
tộc. 
 
Dân tộc 
nhưng đại đồng  
 
  Tính chất dân tộc của P.G.H.H. không hề trái với chủ 
trương đại đồng của người sáng lập ra nó. Mặc dầu thấy 
giáo lý P.G.H.H. có bảo tồn cổ tục, có bảo vệ quốc gia, có 
hưng truyền đạo cũ và có trì thủ những lề lối hiện tại căn 
cốt của giống nòi ... nhưng bảo tồn cổ tục không có nghĩa 
là nắm giữ cả những hủ tục, cũng như bảo vệ quốc gia 
đâu cứ phải là bài ngoại, bế quan! Chính những nghi lễ 
rườm ra bề bộn, làm tốn kém và mất thì giờ, Ðức Giáo 
Chủ đã quả quyết cắt rời khỏi đạo; và những điều gì mới 
mẻ mà hay ho, không phải là cặn bã của văn minh vật 
chất, không làm trở ngại cho bước tiến của quê hương, 
Ngài đều công nhiên thừa nhận hay khuyến khích nên 
làm. Ðây: 

  Ðối với khoa học, Ngài nói: 
  "Sự hi êu biết về khoa học không cản trở sự tu hành và 
nó giúp cho mình nghiên cứu Phật Ðạo một cách rành rẽ". 
  Ðối với thể dục, Ðức Giáo Chủ khuyên: 
"Nên luyện tập những môn thể dục nào thích hợp với sức 
khỏe nếu mình muốn, bởi vì xác thịt có khỏe mạnh, tinh 
thần mới sáng suốt, như vậy mình mới có thể làm đạo 
nghĩa một cách đắc lực". 
  Ðối với nhân loại trên mặt địa cầu, Ngài chủ trương: 
  "Ngoài đồng bào, ta còn có thế giới , người đang cặm 
cụi cần lao cung cấp những điều nhu cầu cần thiết ... Nếu 
không có nhân loại, thử hỏi dân tộc ta ra như thế nào? 
   ... Thế nên dân tộc ta phải nhớ đến nhân loại, nghĩa là 
nhớ đến dân tộc khác và phải biết ơn họ. Hãy nghĩ đến họ 
cũng như mình nghĩ đến mình và đồng chủng mình". 

  Thật ra, còn vô số 
bằng chứng để nói 
được cái tinh thần mở 
rộng sự hòa hợp, cái 
tính chất muốn vươn 
lên cho vượt được thời 
gian và không gian 
trong Sấm Kinh 
P.G.H.H.  
Nhìn qua sắc thái 
PGHH ta không thể 
phủ nhận được đây là 
nền đạo của dân tộc 
Việt Nam. 
 
   Xuất phát từ lòng 
dân tộc, đồng hóa các 
tư tưởng ngoại lai, để 
biến thành chất liệu 
dân tộc rồi giữ gìn 
những gì tốt đẹp thật 
sự của dân tộc không 
để cho nó tiêu hao tàn 
hoại đi, một lần nữa 
chúng ta có thể quả 

quyết P.G.H.H. là một 
nền đạo dân tộc. 
  Nhưng, còn có một điều đáng ghi nhận nữa là tính chất 
dân tộc đó không hề bị đóng khung trong một cái vỏ "cô 
lậu quả văn" mà là một tính chất phóng khoáng vượt bực, 
bao giờ cũng muốn đem nguồn sinh lực siêu nhiên, đầy 
đạo lý của mình mà: 
Ðưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc. (*) 
 
_________ 
(*) Cần xem thêm: Một nền đạo dân tộc, Phan Lang và 
Hoàng Quân biên soạn, Ban Tư Thư Phổ Thông Giáo Lý 
P.G.H.H. ấn hành. 
(**) Vãn ca 輓歌 tiếng họa lại của kẻ cầm phất đi theo xe 
tang, vì thế nên đời sau gọi viếng người chết là vãn. 
 Van Ca the chanting voices which follow the leader of the 
hearse, therefore later people called the visit to the funeral  
 

Đỗ Tiến Nhã 
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                                                                Đỗ Tiến Nhã 

Buddhism is always our great tradition, 
Among our ancestors who always practise it. 
 
Born from the heart of Vietnam, Buu Son Ky Huong and 
Hoa Hao Buddhism which originated from the essence of 
Sakhya Muni’s teachings,  tinged with Confucianism and 
Taoism, however dwell its principles and nuances on the 
special characteristics of Vietnam.   Therefore Buu Son 
Ky Huong is easily associated with its people’s Way in the 
same way that Hoa Hao Buddhism is considered our 
race’s principles by everyone at a glance. 
As for the survival of Vietnam up to the present, the 
Dragon and Fair’s children must have owed it to their peo-
ple’s sense of national identity.   It is spontaneous and 
simple but is autonomous, self-strengthening, harmonious 
and humanitarian.  It is also resistant to any kind of sup-
pressive force which takes it lightly.  It can integrates who-
ever emphatises with it and yet never let itself be assimi-
lated by whomever! 
 
The proudest of all is that, owing to this sense of national 
identity, our small country has not succumbed to the one 
thousand year of Chinese rule and the one 
hundred year of French domination with 
their efforts to eliminate our language and 
culture  
 
Thus Hoa Hao Buddhism’s ethnicity is one 
of the contributing factors of this country’s 
stability. 
 
The conception of the Dragon and Fair 
 
In “The Experience of Viet History”* , as far 
as the Dragon and Fair concepts are con-
cerned, we realised that our ancestors were 
so wise that they took the Dragon and Fair 
for totems.The Fair stands for anything bril-
liant, intelligent, and sacred, and the Dragon 
for immense strength and boundless energy.   We had 
defeated the several times stronger Northern invaders, 
successfully stabilised our Southern neighbour Champa, 
and eventually eliminated the French colonial rule… Is it 
due to the resurge of the powwerful Dragon?   And what is 
meant by the liberal and generous character of Nguyen 
Trai while retreating in Con Son, of  Nguyen Binh Khiem 
retiring at the Bach Van hermitage, of La Son Phu Tu at 
the Thien Nhan range, who watch worldly affairs as “ in-
triguing chess games”if it is not considered the Fair char-
acter? 

 
That conception, however a mere legend it is, has consid-
erably cultivated the sense of national identity among the 
Vietnamese, who thus know how to live out this special 
ego for several thousand years and should take pride in 
their presence on the planet Earth. 
 
Hoa Hao Buddhism, founded by Lord Huynh Phu So the 
Prophet, is a continuous attempt to enhance the concep-
tion.  
 
And when adoring the late heroes and heroines, he does 
not forget to remind of the Lac Hong consciousness: 
      “Never feel shame with Nam Viet’s race, 
       As the Lac Hong’s spirit you ever raise. 
       Having carried a debt to our country, 
      Be determined to pay it off as our destiny” 
 
The Dragon and Fair conception is widespread over the 
Hoa Hao Buddhist literature which embodies the sense of 
national identity being upheld and strengthened. 
 
Maintaining the Traditions 
 
Launching his mission during the period when the mass 
people were corrupted by the materialistic civilisation, the 
Prophet Huynh paid special attention to the preservation 
of old customs and habits.  For those which were too ex-
treme, complicated, and obtrusive to the practice of self-
improvement and the progress of the nation, He advised 
to eliminate them while advocating those which were good 
and central to the race.  He strongly appealed for the wor-
shipping of ancestors and patriots, as indispensible tradi-

tions.   He vehemently fostered filial piety and na-
tional devotion: 
         “Patriotism and filial fiety we should cultivate, 
     We should train in being gentleness and honest. 
       Always pray for our ancestors to go to heaven, 
         And for the world to be safe and sane.” 
            (Ke Dan) 
      “For those who died for the country and for the   
world, 
        Through national memorials their names soar. 
    Despite their tradional dressing which is coarse, 
         The mandarins’ uprightness is ever adored” 
         (Dieu Phap Quang Minh) 
For those who betray the country and destroy its 
culture, in the “Preserving our traditional moors”, 

the Lord implicitly warned all of them: 
           “The Vietnamese has the same skin, 

            Why do you berate the country’s traditions”. 
 
For those young men and women who are susceptible to 
the new trends and forget their origins, he voiced his con-
cern: 
“Only the patriotic young men are worth being called 
young gentlemen, 
Only the chaste girls deserve to be called the Vietnamese 
young ladies. 
The saints have taught so many things, 
Why don’t you follow them and improve yourselves.” 

Hoa Hao Buddhism 
and National Identity 

 



 

PHẬT GIÁO DẤN THÂN ♥ ENGAGING BUDDHISM  Issue  02/2007  Page 28 

In the “Recommendations for the followers”, the Lord 
sometimes complained: 
        “Annam’s good cultural traditions, 
        Are dropped by the people of  this civilised age. 
        They just ridicule and resist them, 
         Instead of cultivating them  to help their villages. 
         I work very hard like an eel, 
Despite my hardship I go to their salvage.” 
 
Nurturing the National Consciousness 
 
Having preserved the traditional lifestyle of the people, 
the Lord also nurtured national consciousness.  Whoever 
researches the Hoa Hao Buddhist literature will find it ap-
parent across it. 
In the Four Debts of Gratitude preaching, the second debt 
is that toward the country. 
He strongly appealed to his followers for attention not to 
do anything detrimental to the nation, if the times have 
not arrived for them to step out and help the country more 
actively. 
He also exposed his love in his “Thousand Miles Lyr-
ics” (Thien Ly Ca) 
“Loving people causes my stomach to churn, 
The will to save my race and country never turns. 
I am Mad but I never burst out,  
Nor blame anyone by my nature.” 
From the second half of the ninteenth 
century to the first half of the twentieth 
century, when the country was under 
colonial rule, except those national resis-
tance movements lead by the patriots, 
the majority of the mass people who 
because of their survival or the suppres-
sion by the colonial power, let their na-
tional consciousness sleep through with 
the fate of a dominated people.The Lord 
facing this situation sought for any op-
portunity to wake the people up. 
 
Watching the French tricolor flag flying 
high in the sky, He attributed it to the 
loss of the country and wrote: “Facing 
the loss of the country churns my stom-
ach”.    When He looked at the God of 
Money sitting high, indifferent to the country’s situation, 
He had this to say in the four verse poem: 
“Boastfully seated you look really, really delighted！ 
Why don’t you help the country as good hearted? 
The people everywhere are suffering, 
What joy do you have while having nothing in it?” 
 
Simplicity in the worshipping - part of the people’s 
nature 
 
In the “The Vietnamese Ego”**we had addressed the sim-
plicity and spontaneity of Vietnamese people. 
Those special characteristics do not allow the Hoa Hao 
Buddhist to accept the complicated rituals which are 
costly and yet useless and far removed from the tranquil-
ity and spontaneity of Buddhism. 

 
The Hoa Hao Buddhist always keeps their worshipping as 
simple and as pure as possible. They only concentrate on 
the three altars, one the Open Alta (called Thong Thien, 
which means the Open Air), the Ancestal Worshipping 
Altar (inside), and the Buddha Altar (inside).   In the ex-
treme case supporting the idea of simplicity it is accept-
able that the follower can pray in their mind. 
“You can pray anywhere, even on farms, 
Buddha does not require a particular time.” 
The Buddha worshipping by the Hoa Hao Buddhist princi-
ple consists of nothing but flowers and fresh water, a 
lamp and incense, however, there is an exemption that 
applies to those who do not have the suitable material 
conditions. It is the Lord who taught his followers thus: 
“If you have incense you light them up otherwise, you 
may pray without.” 
 
The simplicity of the people from the immorial is retained 
in the Hoa Hao Buddhist spontaneity.  
 
Oracles and the People’s characteristics: 
The Vietnamese people, once they won national sover-
eignty, culturally paid special attention to their special 
characteristics. 
 

Any literary or artwork which is 
lacking in their national character 
would be devalued as soulless 
and inferior. 
Hoa hao buddhist oracles have 
all the people’s character through  
its verses and songs whose 
chanting and reading sound pro-
foundly similar to the native 
voices in Vietnamese folksong, 
vernacular verses and dramas. 
 
Whoever visited  South Western 
Vietnam and passed by the Hoa 
Hao Buddhist Oracle-reading 
stations, or listened to the Hoa 
Hao Buddhist programs on the 
radio broadcasts of Saigon, Ba 

Xuyen, or Can Tho, would hear 
those special chanting voices. 
 
Those chanting voices are not entirely similar to those in 
the folk verses of South Vietnam. They are not exactly 
the Nam Ai or Nam Binh of the old days which reflected 
Champa’s influence.  But they are tender, profound, in-
spiring, and easily moving to the listeners, which felt like 
part of the chanting process due to their literary popular-
ity. 
 
They have the rhythm emanating from a Van chanting... 
Van*** is a kind of verse.   They sound melancholic as a 
characteristic of Vietnam, especially through the dramas 
called Hat Boi. 
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Therefore listening to the chanting of Hoa Hao Buddhist 
oracles makes people feel very Vietnamese, in the same 
way that enjoying Hoa Hao Buddhist literary works 
causes people feel they are reaching back to their origins. 
No verses are more familiar to the Vietnamese than those 
eight seven-syllable sentence  styled ones. With these 
Prophet Huynh skilfully exposes the essence of the tradi-
tional moral teachings.  The reader of his Oracles would 
have an impression that they are reading a Vietnamese 
folksong or verses due to their similarity in melody and 
rhythm. Here is an example: 
“As I watch the world around, 
With the heavy tax I’m astounded. 
Only because Vietnam has no king, 
 So many disasters occur no doubt. 
So much money has flown, 
So much gold has gone. 
Just a few years on everyone is so tired, 
The harvest lost hunger and sickness hang on.” 
 
This is one rhythmic rule: 
 
“As men let’s observe our highest moral principles, 
As  women  let’s keep our ladies’ virtues. 
Let’s use literature to express our national gratitude, 
And morality to repay what we owe to the country.” 
 
Harmony of Nationalism and Cosmopolitanism 
 
  Prophet Huynh always emphasizes the importance of 
adapting the old version of Vietnamese traditions to the 
modern society, while eliminating what is considered bar-
riers to the advancement of Vietnam toward industrialisa-
tion. These include superstitions, complicated ritualism, 
and wasteful worshipping of ancestors. The substance of 
Hoa Hao Buddhism is maintained- that is a focus on the 
mind and actions of their followers, not their appear-
ances.  At the same time He warned that the Western 
civilisation which the colonial power introducted to Viet-
nam was not necessarily beneficial to careful considera-
tion before it applies to the daily life of the practitioner. 
 
The Hoa Hao Buddhism theories and practices are based 
on what He called “the Middle Way”, which serves as the 
almanac for their followers to be flexible and adaptable, 
and never to be fanatic or extremist.  Prophet encourages 
the follower to study science as this helps better under-
stand Buddhism and to do physical exercises as it helps 
improve their health. 
 
As for humanity, his teachings include respect for the life 
of all human beings, and in the daily prayer of the Hoa 
Hao Buddhist at home, there is the fifth part of the prayer 
as this: 
 
“Peoples all over the world are compassionate and deliv-
ered from their obscure instincts”. 
 
In other cases He said: 
“I wait eagerly to see everyone being free, 
The whole world is linked together in harmony.” 

In response to a young lady who wanted to express her 
love to Him at one of his preachings, He replied: 
“I have already had a love, 
A love for the world and all living beings… 
My love can’t be toward one person”… 
 
Hoa Hao Buddhism is undeniably a religion of the Viet-
namese people, for the Vietnamese as it is from the Viet-
namese.  Therefore its teachings are the most familiar 
form of Vietnamese literature. They reflect in the most 
positive way Vietnamese traditions and customs. The 
Vietnamese literature is the most appealing to the mass 
of people, for example the verses of Hoa Hao Buddhism 
which points to the beautiful landscape of Vietnam during 
a particular period of time.  However its teachings are in 
no way restricted to one era or one geographic location, 
and like its founder, who never ceased to work for a more 
modern Vietnam, and a more morally competant Viet-
namese. Hoa Hao Buddhism has transcended time by 
integrating all people as well as nature and the super-
natural into one world.   It has worked effectively at the 
grass roots level where the peasants were predominant 
in the context of the agrarian economy. Here it can reach 
the higher order of thinking- this could be compared as 
either parallel or even better than the contemporary trend 
of thought in the socio-political area, such as cosmopol-
itanism (not internationalism in Marxist thoughts). 
“Lead the humanity toward the proper happiness. 

                                                     Đỗ Tiến Nhã 
(*) Viet Su Experience, Editor Pham Van Tuoi, Hon Que 
Publisher 1957 
(**) Vietnamese Ego 
(***) Van Ca the chanting voices which follow the leader 
of the hearse, therefore later people called the visit to the 
funeral “Van”. 
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Coù nh»ng baøn tay 
 
                                                  Minh Ðšng 

 Các bån thân m‰n, 

V§i tu°i Ç©i chÒng chÃt, tôi có thói quen thÌnh thoäng 
nhìn thÆt sâu vào bàn tay của mình Tôi Çã suy ngÅm 
vŠ nh»ng khä næng tuyêt v©i n¢m trong lòng bàn tay 
huyền diệu cûa loài ngÜ©i. ñiều Çáng buÒn cho 
chúng sanh là bàn tay huyŠn diệu, sai sº bªi con tim 
có lúc xây d¿ng tuyệt v©i, có lúc phá hoåi khûng 
khi‰p.   
Hôm nay tôi xin ÇÜ®c đòng góp vài mÄu chuyện sau 
Çây: 
• Bàn tay mæng búp  
• Bàn tay trong gió bÃc th°i vŠ 
• Bàn tay du dÜÖng trÀm b°ng 
• Bàn tay træm kính ngàn thÜÖng 
• Con m¡t trong bàn tay 
 
  1. Bàn Tay Mæng Búp. 
 
  ñã lâu l¡m rÒi khi còn rÃt trÈ, tôi có Ç†c hai câu 
thÖ: 
 "Tôi muÓn ng¡m nh»ng bàn tay mæng búp  
       Cõi lòng tôi thu låi ª tay nàng." 
 
 Tuy không tr¿c ti‰p ng¡m nhìn bàn tay mæng 
búp, chÌ Ç†c hai câu thÖ thôi, mà tôi Çã cäm thÃy cõi 
lòng mình giÓng nhÜ cõi lòng cûa tác giä - rung 
Ç¶ng và n¢m g†n trong bàn tay mŠm måi và dÍ 
thÜÖng quá chØng. 
 Vào m¶t ngày u ám, cuÓi tháng tÜ næm 1975, 
m¶t ngÜ©i bån rÃt trÈ Ç‰n væn phòng thæm tôi.Chúng 
tôi chào nhau, trao Ç°i vài l©i rÒi nhìn nhau trong 
yên l¥ng.  B‡ng nhiên cô bån trÈ lên ti‰ng trách 
móc: "Gi© này rÒi mà  anh còn ngÒi ª Çây.  Em Çã 
nói nhiŠu lÀn... Nh»ng ngÜ©i thu¶c cái xÙ Nam kÿ 
nhÜ anh,  ngây thÖ nhÜ con nít.  SÓng trong lš tÜªng 
v§i  mÒ mä cha ông hay là ch‰t røc trong thiên Çàng 
c¶ng sän... Em chÌ t¶i nghiệp cho v® con anh thôi..." 
Tôi không buÒn, không giÆn ngÜ©i bån trÈ Çã "nhÅn 
tâm trách móc". LÀn ÇÀu tiên tôi nhìn cô thÆt kÏ và 
nhìn v§i c¥p m¡t thÜÖng kính cûa ngÜ©i anh ÇÓi v§i 
ngÜ©i em gái dÎu hiŠn. Tôi thÃy rõ mái tóc huyŠn óng 
ánh, c¥p m¡t bÒ câu long lanh và hai bàn tay mæng 
búp mÏ miŠu. 
 S¡p h‰t gi© làm việc, cô bån trÈ nhìn tôi lÀn 
cuÓi rÒi ra Çi. Tôi nhìn theo cô bån. Khi cánh cºa 

phòng vØa khép låi, không bi‰t vì sao, tôi låi có cái 
tÜ tÜªng rÃt bi quan. Tôi lÃy t© giÃy nhÕ vi‰t m¶t 
måch bÓn câu thÖ: 
 
 Mái tóc huyŠn kia rÒi së båc  
 Bàn tay mæng búp së n¢m yên 
 Dáng Çi uy‹n chuy‹n không còn n»a 
 C¥p m¡t bÒ câu së nh¡m nghiŠn 
 Các bån Öi, 
      Ở trong tråi tù tÄy não, v§i bao nhiêu Çau kh° 
sÀu thÜÖng, mình nh§ rÃt nhiŠu: nh§ cha mË, v® con 
và anh em.  Có m¶t lÀn mình låi nh§ Ç‰n bàn tay 
mæng búp và nghe væng v£ng l©i trách móc "n¥ng 
nŠ" cûa ngÜ©i em gái sao mà dÍ thÜÖng:... "sÓng 
trong lš tÜªng v§i mÒ mä cha ông hay là ch‰t røc 
trong thiên Çàng c¶ng sän..." 
 Tôi nói thÀm: "Em Öi, anh không ch‰t røc trong 
thiên Çàng c¶ng sän mà anh n¢m g†n trong bàn tay 

mæng búp cûa ngÜ©i em gái, n¢m yên ngû kÏ Ç‹ 
m¥c cho tình Ç©i Çiên Çäo trong oán hÆn ta bà". 
 
 2. Bàn Tay Trong Gió BÃc Th°i VŠ. 

Cách Çây khoäng sáu mÜÖi næm, tôi có h†c  
thu¶c lòng bài thÖ "Gió BÃc Th°i VŠ".Bài thÖ g®I lên 
không bi‰t bao nhiêu k› niệm êm ÇŠm th©i niên  
thi‰u ª thôn quê, cho nên giä thº tôi có diÍm phúc 
hÜªng ÇÜ®c hai lÀn Çáo tu‰, thì tôi cÛng không quên 
bài thÖ này, dù chÌ quên m¶t ch». Th‹ thÖ løc bát du 
dÜÖng trÀm b°ng khi‰n cho lòng mình nao nao vui 
buÒn lÅn l¶n: 
 Trong mùa gió bÃc, ª m¶t thôn quê xa xôi hÈo 
lánh, có vÜ©n chuÓi sau hè, có lÛy tre trÜ§c c°ng, có 
vÜ©n hoa, nÖi Çó m¶t cô gái Çang xuân h§n hª vui 
cÜ©i, vuÓt ve cánh hoa vàng r¿c r«. Bên cånh cô gái 
có bà lão già nua ngÒi ª trÜ§c nhà. V§i bàn tay mÒi 
run rÄy trong gió lånh, bà cø ch© cho n¡ng lên Ç‹ 
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sÜªi Ãm cho bàn tay b§t run và cho c¥p m¡t m© thÃy 
ÇÜ®c ÇÜ©ng kim mÛi chÌ Ç‹ vá cho lành mänh áo 
tang thÜÖng .Tôi xin ngâm cho các bån nghe 
nguyên væn bài thÖ : 
 Hôm nay gió bÃc th°i vŠ 
      Sau vÜ©n lá cuÓn, bên hè chuÓi ÇÜa. 
 TrÜ§c sân bà lão già nua  
      Tay mÒi vá áo l¥ng ch© n¡ng lên . 
 VÜ©n hoa cô gái Çang duyên  
       Tay ngà nhÜ bÜ§m bay trên cánh vàng... 
 CÖn gió lånh làm cho lÛy tre xào xåc,      
khi‰n cho cô gái và bà lão dØng tay låi, v§i bao 
nhiêu n‡i nh§ niŠm thÜÖng trong mÓi sÀu man mác : 
 
 ...luÏ tre dìu d¥t gió Çàn  
       Tay tiên ngØng hái, kim vàng ngØng khâu  
 BÃc vŠ khiêu g®i Çâu Çâu  
       Ngàn xÜa nhÜ nh§, vån sÀu nhÜ mong  
 Bâng khuâng lòng hÕi lÃy lòng  
       Nh§ ai, ai nh§; ngÜ©i mong, mong ngÜ©i... 
  

ñoån sau cùng cûa bài thÖ diÍn tä cái sÀu 
thÜÖng cûa bà lão già nua bên cånh cái vui  cÜ©i 
phÃn khªi cûa cô gái Çang xuân. Bà lão nhÜ chi‰c lá 
vàng rÖi lác Çác trong cÖn gió lånh, còn cô gái là 
cánh hoa vàng vui vÈ Çón gió Ç‹ cho" ánh hoa thêm 
vàng " 
 Các bån hãy 
xích låi gÀn Ç‹ nghe 
tôi ngâm nho nhÕ 
Çoån sau cùng: 
 
 ...Lá vàng dÜ§i 
gió lá rÖi  
      Hoa vàng dÜ§i gió, 
hoa cÜ©i v§i hoa 
 Lá rÖi chiŠu gió bay xa  
 Hoa cÜ©i Çón gió, ánh hoa thêm vàng . 
 Lånh lùng gíó  bÃc th°i sang  
      M¶t già m¶t trÈ bàng hoàng n‡i riêng . 
 ñây là mùa cuÓi tàn niên  
      ñây là ngày s§m hËn nguyŠn mùa Xuân . 
 BÃc vŠ bao n‡i bâng khuâng  
      NgÜ©i thÜÖng tàn tå, kÈ mØng th¡m tÜÖi . 
 Hân hoan bên cånh ngÆm ngùi  
      Già than v§i chÌ, trÈ cÜ©i v§i hoa." 
 
 Các bån Öi, 
     NgÜ©i thi‰u niên næm xÜa Çã r©i thôn quê hÈo 
lánh thÜ¶c tÌnh Tây ninh, Çã læn lóc bøi Ç©i trong tu°i 
Ç©i chÒng chÃt. NgÜ©i thi‰u niên Çó Çã trª thành ông 
cø già ª Sydney.  Hôm nay, ông cø già muÓn có Çôi 

l©i v§i bà lão già nua và cô gái Çang xuân ª cái th©i 
xa xôi nÖi cÓ quÓc : 
 "Bà cø Öi, tôi thÜÖng bà l¡m. Bà chính là bà 
MË Việt Nam Çáng thÜÖng Çáng kính. V§i bàn tay 
mÒi run rÄy, v§i c¥p m¡t m© trong th‰ cu¶c tang 
thÜÖng, bà Çã cÓ g¡ng vá cho lành mänh áo quê 
hÜÖng, mänh áo Çã tä tÖi vì tham døc cûa loài 
ngÜ©i." 
 Bà cø Öi, bà ÇØng buÒn n»a, bên cånh bà có  
cô gái Çang xuân, cô gái Çó là nh»ng con cháu liên 
tøc qua nh»ng th‰ hệ ti‰p nÓi liên tøc.  Cô gái Çang 
xuân Çó cÛng là hai triệu ÇÒng bào häi ngoåi Çang 
hÜ§ng vŠ  quê hÜÖng.  Cô gái Çang xuân, tay nhanh 
m¡t sáng, tâm thành së giúp cho mË già vá thÆt 
nhanh và thÆt tÓt mänh áo rách cûa quê hÜÖng tan 
tành xi quách. 
 Cô gái Çang xuân Öi, ª häi ngoåi, hãy nh§ nhé, 
xin ÇØng quên nhé, ÇØng chåy theo tài s¡c danh 
th¿c thøy, Ç‹ rÒi sÓng trong quên lãng phÛ phàng: 
  
 " MË già ª túp lŠu tranh  
       ñói no ch£ng bi‰t, rách lành ch£ng hay " 
 
 MË Việt Nam Öi, MË ÇØng buÒn n»a. MË hãy 
nhìn bàn tay mÒi cûa mË.  MË hãy nhìn thÆt sâu và 
thÆt kÏ, Ç‹ mÌm cÜ©i sung sÜ§ng. MË Öi, bàn tay mÒi 
cûa mË ÇÜ®c ti‰p nÓi bªi nh»ng bàn tay trÈ trung 
hiên ngang, khéo léo.  Không phäi chÌ ti‰p nÓi Çâu 
mË.  Bàn tay mÒi cûa mË Çang ôm Ãp tÃt cä bàn tay 
qua các th‰ hệ và bàn tay mÒi cûa mË cÛng Çang 
ÇÜ®c ôm Ãp bªi tÃt cä các bàn tay qua các th‰ hệ. 
 MË Việt Nam Öi, mË hãy nhìn nh»ng chi‰c lá 
vàng rÖi thanh thän trong muà gió bÃc. MË Öi, lá 
xanh rÒi vàng, lá vàng r©i cây Ç‹ rÖi xuÓng ÇÃt. N¢m 
trong lòng ÇÃt, lá trª thành phân, rÒi phân nuôi cây 
và cây tåo ra lá. Trong lá có cây, trong cây có lá.  
Cây và lá n¢m trong tr©i xanh bát ngát và ôm Ãp cä 
tr©i xanh bát ngát v§i núi cao, bi‹n cä, mây ngàn.   
 
3. Bàn Tay Du DÜÖng TrÀm B°ng  
 
         Tôi có ngÜ©i cÆu thÙ chín sÓng ª Canada. 
CÆu m® tôi sÓng thanh thän trong tu°i Ç©i chÒng 
chÃt vì con cháu cûa cÆu m® ÇŠu rÃt thông minh, 
hiŠn ngoan và Ç¥c biệt là hÀu h‰t ÇŠu có næng khi‰u 
vŠ  âm nhåc. ñ¥c biệt nhÙt trong cái Ç¥c biệt là 
cháu Angeline mÜ©i bäy tu°i, ngÜ©i cháu ngoåi tài 
ba ÇÙc Ç¶ và có ngón Çàn tuyệt v©i. Vào tháng 8 
næm 2006 gia Çình chúng tôi rÃt sung sÜ§ng ÇÜ®c 
ti‰p nhÆn cái diã ghi låi bu°i trình diÍn dÜÖng cÀm 
do cháu Angeline t° chÙc trong cu¶c ti‰p Çón thân 
mÆt hÖn m¶t træm thân b¢ng quy‰n thu¶c, sau ngày  
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cháu tÓt nghiệp Trung h†c . 
 Cháu Angeline Çã trình diÍn thu¶c lòng nhiŠu 
bän nhåc dÜÖng cÀm v§i gÜÖng m¥t trong sáng, v§i 
ánh m¡t long lanh dÎu hiŠn, v§i bàn tay mŠm måi dÍ 
thÜÖng. Tôi bÎ thu hút bªi bàn tay tuyệt diệu v§i 
nh»ng ngón tay tuyệt v©i lÜ§t trên phím dÜÖng cÀm 
Ç‹ ÇÜa ra nh»ng âm thanh du dÜÖng, trÀm b°ng 
tuyệt v©i . 
 Tôi t¿ hÕi: "phäi chæng ti‰ng nhåc trÀm b°ng 
n¢m trong bàn tay mŠm måi và xuÃt phát tØ nh»ng 
ngón tay kÿ diệu? Phäi chæng l©i nói dÎu dàng, êm ái 
nhÃt cûa loài ngÜ©i, tØ con tim thanh thän Çi vào bàn 
tay mŠm måi dÍ thÜÖng, Ç‹ rÒi phát ra nh»ng ti‰ng 
nhåc du dÜÖng khi nh»ng ngón tay kÿ diệu thanh 
thản nhàn du trên phím dÜÖng cÀm?" 
 Cháu Angeline Öi, cÆu thÜÖng cháu l¡m, cÆu 
cám Ön cháu rÃt nhiŠu. Bàn tay huyŠn diệu cûa 
cháu Çã phát ra nh»ng l©i nói ng†t ngào tình thÜÖng.  
CÆu già rÒi nhÜng tánh vÅn Üa pha trò. CÆu Çang 
n¡m hai bàn tay mŠm måi cûa cháu, nhìn vào ánh 
m¡t long lanh cûa cháu và hát nghêu ngao: 
       Cái lÜ«i không xÜÖng nhiŠu ÇÜ©ng l¡t léo 
       Bàn tay næm ngón Ç©n khéo, nói hay. 
 
    4. Bàn Tay Træm Kính Ngàn ThÜÖng  
 

    Tôi còn nh§ rõ, có lÀn trong ngày gi‡ cûa bà 
N¶i tôi_Çã lâu l¡m 
rÒi_ngÜ©i cô út cûa 
tôi có nói: "Thåch Öi, 
bà N¶i cûa con có 
bàn tay mŠm måi dÍ 
thÜÖng l¡m.  N¶i có 
nói v§i cô: "Hai bàn 
tay này vì phäi vo 
gåo trong suÓt Ç©i 
làm dâu nên lòng 
bàn tay Çã chai Çi và 
mÃy ngón tay không còn mŠm måi." 

 N¶i tôi và cô út tôi Çã qua Ç©i. Tôi thÜÖng nh§ 
nhiŠu quá.  Hôm nay tôi muÓn nói v§i N¶i tôi: "N¶i 
Öi, bàn tay cûa N¶i tuy bŠ ngoài không còn ÇËp nhÜ 
bàn tay th©i con gái, nhÜng N¶i Öi, N¶i hãy nhìn vào 
bàn tay thÆt kÏ, N¶i së thÃy nó ÇËp tuyệt v©i, ÇËp 
tuyệt diệu. Vì N¶i Öi, bàn tay vo gåo, quét nhà, rºa 
chén, gi¥t quÀn áo... cûa N¶i Çã tích c¿c giúp cho 
chÒng lo việc canh tác ru¶ng sâu cho lúa vàng óng 
ánh, khai phá rØng hoang Ç‹ lÆp sª cao su xanh 
tÜÖi mát mÈ. Bàn tay N¶i Çã giúp chÒng b¢ng tình 
thÜÖng và Çã gÀy d¿ng s¿ nghiệp vÆt chÃt và tinh 
thÀn cho con cháu qua nhiŠu th‰ hệ" 
 

 5. Con M¡t Trong Bàn Tay 
 

    ñêm Çã khuya. Tôi dØng bút Ç‹ tÜªng nh§  
Ç‰n N¶i tôi.  B‡ng nhiên m¶t loåt súng liên thanh n° 
vang trong Çêm v¡ng, ÇÜa tôi trª vŠ m¶t th¿c trång 
Çau buÒn. Tôi nói thÀm:"låi thanh toán nhau". 

 Hình änh các bæng Çäng thanh toán nhau ª 
vùng Tây Nam Sydney khi‰n tôi nghï Ç‰n cu¶c n¶i 
chi‰n ª Việt Nam tang tóc Çiêu linh, c¿c kÿ phi lš, 
gây ra bªi các tham hÆn sân si c¿c kÿ phi lš và 
khûng khi‰p cûa loài ngÜ©i, Tôi låi nghï Ç‰n th¿c 
trång th‰ gi§i ngày nay: "Ta bà Çang bÓc cháy và bÎ 
nhiÍm ô trÀm tr†ng vì tâm chúng sanh Çang bÓc 
cháy và bị nhiÍm ô trÀm tr†ng ": 

 
     Lºa sân hÆn søc sôi thiêu trÀn th‰  
   Khói si tham ray rÙt ÇÓt chúng sanh. 
  Trong Çêm v¡ng, tôi ÇÜa bàn tay lên nhìn.  Tôi 

thÃy bàn tay cûa con ngÜ©i sao mà nhem nhúa, lØa 
dÓi, phän b¶i, hành hung, tàn sát, phá hoåi sinh môi.  
Tôi låi nói thÀm: 
                  Cái lÜ«i không xÜÖng nhiŠu ÇÜ©ng l¡t léo  
                  Bàn tay næm ngón vØa khéo, vØa gian. 
 
          Bàn tay cûa con ngÜ©i khéo léo Çû ÇiŠu,  
gian manh Çû cách! 
 Ti‰ng gió rì rào trong Çêm v¡ng làm cho tôi 
gi¿t mình, tÌnh giÃc trÀm luân: loåt súng liên thanh 
Çã làm thÙc dÆy cái sân hÆn n¢m sâu trong tâm tôi 
tØ vô lÜ®ng ki‰p. Tôi ch¡p tay sám nguyện, thÃy rõ 
cái nông n‡i cûa mình trÜ§c cái kh° Çau vô biên cûa 
muôn loài. Tôi trª vŠ v§i tình thÜÖng.  B‡ng nhiên tôi 
niệm nho nhÕ: "Nam mô Çåi tØ Çåi bi, cÙu kh° cÙu 
nån, Quán Th‰ Âm BÒ Tát ". 
 Tuy vÅn bi‰t r¢ng các vÎ Çåi BÒ Tát ÇŠu có 
hånh nguyện l§n và Ç¶ Ç©i b¢ng tuệ giác tØ bi, b¢ng 
Çåi hùng Çåi l¿c, nhÜng cÛng nhÜ hÀu h‰t các phÆt 
tº, tôi cäm thÃy mình gÀn gÛi v§i ÇÙc Quán Th‰ Âm 
nhiŠu nhÃt. Danh xÜng Quán Th‰ Âm sao mà êm 
dÎu ng†t ngào, hình änh cûa Ngài Çã Çi sâu vào tâm 
não m†i ngÜ©i con Bøt. Ngài Çã thành Bøt tØ vô 
lÜ®ng ki‰p cÛng nhÜ các vÎ BÒ Tát Ph° HiŠn, Diệu 
Âm, ThÜ©ng BÃt Khinh... (Kinh Pháp Hoa). Các ngài 
là nh»ng vÎ Bøt thÎ hiện làm BÒ Tát Ç‹ cÙu Ç¶ chúng 
sanh . 
 Khi quán tÜªng Quán Th‰ Âm, chúng ta thÃy 
ÇÜ®c" tØ nhãn thÎ chúng sanh" cûa Ngài, chúng ta 
thÃy ÇÜ®c bàn tay cÙu kh° cÙu nån cûa Ngài v§i 
cành dÜÖng liÍu phÃt phÖ, v§i dòng nÜ§c cam l¶ tØ 
tÎnh bình chäy ra Ç‹ rºa såch sÀu thÜÖng cho chúng 
sanh, tØ vô lÜ®ng ki‰p, læn lóc trong bøi Ç©i, Ç¡m  
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chìm trong kh° häi. Tôi Ç†c thÀm: 
  "Quán T¿ Tåi BÒ Tát  
       Hành thâm Bát Nhã  
       Ba La MÆt ña th©i,  
 Chi‰u ki‰n ngÛ uÄn giai không,  
 Đ¶ nhÃt thi‰t kh° ách". 
Câu ÇÀu cûa bài Bát Nhã Tâm 
Kinh sao mà ng¡n g†n, súc 
tích tuyệt v©i. ThÀy NhÃt Hånh 
Çã dÎch câu kinh này, dÎch rÃt 
dÍ thÜÖng và trong sáng: 
 BÒ Tát Quán T¿ Tåi  
 Khi quán chi‰u thâm sâu  
 Bát Nhã Ba La MÆt  
 TÙc Diệu Pháp Trí ñ¶  
 B‡ng soi thÃy næm uÄn  
 ñŠu không có t¿ tánh  
 Th¿c chÙng ÇiŠu Ãy xong  
 Ngài vÜ®t thoát tÃt cä  
 M†i kh° Çau ách nån. 
 
 BÒ Tát Quán T¿ Tåi  
( tÙc Quán Th‰ Âm) 
Çã "soi thÃy næm uÄn ÇŠu không có t¿ tánh".  Ngài  
Çã chÙng Ç¡c và vÜ®t thoát tÃt cä kh° Çau ách nån, 
nhÜng Ngài không dØng låi ª ch‡ chÙng Ç¡c, Ngài  
quy‰t tâm giúp cho m†i chúng sanh chÙng Ç¡c và  
vÜ®t thoát m†i kh° nån nhÜ Ngài. 
 M¶t hình änh tuyệt v©i khác cûa BÒ Tát Quán 
Th‰  Âm là "thiên thû thiên nhãn vô ngåi Çåi bi tâm 
Çà la ni"( M¶t ngàn cánh tay, m¶t ngàn con m¡t v§i 
tâm an nhiên t¿ tåi, Çåi tØ Çåi bi. Chú ñåi Bi ) 
 Thiên thû là m¶t ngàn cánh tay, thiên nhãn là 
m¶t ngàn con m¡t: m‡i con m¡t n¢m trong m‡i lòng 
bàn tay. 
 NhÜ vÆy BÒ Tát Quán Th‰ Âm có m¶t ngàn 
cánh tay xông pha cÙu Ç©i cûa BÒ Tát ñåi Hånh 
Ph° HiŠn.  Ngài låi có m¶t ngàn con m¡t trí tuệ cûa 
BÒ Tát Væn Thù SÜ L®i.  Con m¡t Çåi trí, bàn tay Çåi 
bi và cái tâm an nhiên t¿ tåi: 
 
    Trí tuệ bØng lên Çóa bi ện tài  
     ñÙng yên trên sóng, såch trÀn ai  
nhÙt ÇÎnh phäi nói lên l©i nguyện sÃm sét cûa BÒ Tát 
ñÎa Tång VÜÖng: "ñÎa ngøc vÎ không, thŠ bÃt thành 
PhÆt". 
 ñau Ç§n làm sao, t¶i nghiệp làm sao cho 
chúng sanh cam chÎu làm ngÜ©i cùng tº vì không 
bi‰t mình có viên bäo châu trong chéo áo cÖ hàn, 
không chÎu nghe l©i Bøt dåy r¢ng mình có PhÆt tánh 
và mình chính là PhÆt së thành. Phäi chæng chúng 
sanh trôi læn trong sáu nÈo luân hÒi vì lãng quên cái 
"thiên thû thiên nhãn tâm" cûa mình!  

 Hôm nay m¶t bu°i sáng mùa Xuân v§i tr©i 
xanh n¡ng Ãm, mây tr¡ng bŠnh bÒng, tôi bÜ§c Çi 
chÆm rãi trong khu vÜ©n sau nhà. M¶t cÖn gió 
thoäng nhË, lung lay cành trúc tím khi‰n cho tôi nh§ 
Ç‰n "Bàn Tay Gió", rÒi tôi ngâm nho nhÕ:  
          Sáng hôm nay 

  t§i Çây  
  chén trà nóng  
  bãi cÕ xanh  
    b‡ng dÜng hiê,n bóng hình em ngày trÜ§c  
          bàn tay gió  
          dáng vÅy g†i  
          m¶t chÒi non xanh mÜ§t  
      nø hoa nào  
  håt sÕi nào 
  ng†n lá nào  
  cÛng thuy‰t Pháp Hoa Kinh . 

    (Bài "Ti‰ng G†i " do ThÀy NhÃt Hånh làm khi thæm        vi‰ng 
Úc châu vào næm 1966). 
 Tôi ngÒi yên, sát bên bøi trúc tím ÇÜ®c trÒng 
trong chÆu thÆt to, l¥ng lë ng¡m nhìn m¶t c†ng cÕ 
dåi len lÕi trong nh»ng gÓc trúc rÒi vÜÖn mình ra 
ngoài v§i nh»ng chi‰c lá xanh tÜÖi, v§i hai Çóa hoa 
vàng bé nhÕ tí ti. Tôi cúi xuÓng nhìn thÆt kÏ Çóa hoa 
vàng óng ánh v§i næm cánh hoa, m‡i cánh chÌ b¢ng 
phân nºa håt gåo.  B‡ng nhiên tôi nghï r¢ng Çóa 
hoa vàng óng ánh, nhÕ xíu nhiệm mÀu, v§i næm           
cánh hoa nhỏ xíu nhiệm mầu chính là bàn tay cûa 
BÒ Tát hay là "Bàn Tay Gió" vÅy g†i chúng sanh: " 
Hãy tØ bÕ cõi lãng quên, quay vŠ trong tÌnh thÙc".  
Tôi thÃy gi»a lòng bàn tay vàng óng ánh, tí teo 
nhiệm mÀu, v§i næm ngón tay tí teo nhiệm mầu, có 
con m¡t thÜÖng Çang nhìn cu¶c Ç©i. Con m¡t 
thÜÖng ôm Ãp cä tr©i træng non nÜ§c và thÃy thÆt rõ 
cái kh° nån cûa muôn loài chúng sanh . 

Lòng tôi thanh thän v§i ti‰ng chim ca hát 
trong ti‰ng gió rì rào : 
    Trong tr©i xanh mây tr¡ng  
    Trong n¡ng Ãm tình thÜÖng  
     Hoa BÒ Tát tí teo 
     Nhìn tôi và nói nhÕ : 
     "Ta sÓng Ç‹ mà thÜÖng." 
      Cõi lòng tôi bao la  
     Tôi nhìn hoa Çáp låi : 

     Sung sÜ§ng quá bàn tay có m¡t 
     Cõi Ta bà thoát khÕi trÀm luân. 
 
          Sydney, ngày 23 tháng 10 næm 2006 

                           Minh ñæng 

 

Thiên thủ thiên nhãn 
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Đuốc thơ còn cháy 
trên trang sử người 
                         Phù Sa web site - 24 sep 2005 

ðêm nay dù đðã v« ngôi 
 h°n th½ vçn th¤y luân h°i thª gian 

 bút hoa ngàn kiªp không tàn 
 ðu¯c th½ còn cháy trên trang sØ ngß¶i 

 có không mù mit bi¬n kh½i 
 nëo v« đðã rÕng chân tr¶i thênh thang 

 tïnh say vçn mµt cung đðàn 
 lØa anh hào ð¯t cháy tan ðêm s¥u 

 th½ bay lên vút b° câu 
 tri«u âm ch¤n ðµng phß½ng nào ch¦ng          

nghe? 
 gi¤c m½ H° Ði®p ði v« 

 bi¬n ðông sóng v², kình nghê vçn còn.       
Nh¤t HÕnh  

Bài thơ này thầy viết để tưởng nhớ Vũ Hoàng 
Chương. Vũ Hoàng Chương là một người đã 
đem cả thân mạng và sự sống của mình mà 
tham dự vào cuộc tranh đấu bất bạo động để 
tranh thủ hòa bình và chống độc tài từ 1963 
cho đến 1977. Ông đã từng bị tù tội nhiều lần 
trong thời gian đó. Đọc tác phẩm Bút Nở Hoa 
Đàm của ông ta thấy được điều này. Ông đã 
tranh đấu bằng thơ của ông và biến cố lớn 
nào của cuộc tranh đấu cũng đều được đánh 
dấu bằng một bài thơ. Ông thật có tinh thần 
vô úy và phong độ anh hào. Trong bài Bút Nở 
Hoa Đàm, ông viết : 
ai sẽ là người trong tương lai 
một sớm một chiều 
vươn tay hái cành hoa thương yêu 
làm bút viết ? 
Đọc tới những câu đó, thầy Nhất Hạnh nói với 
chúng tôi rằng : " Chính Vũ Hoàng Chương là 
người đã hái được cành hoa từ bi làm bút 
viết. Chính ông là người thi sĩ xứng đáng nhất 
của lịch sử tranh đấu bất bạo động cho hòa 
bình tại Việt Nam. " 
Chỉ một hôm sau khi được chính quyền phóng 
thích thì thi sĩ mất. Ngày anh ấy về, chị Vũ 
Hoàng Chương nấu được một nồi bún cho 
chồng nhưng anh chỉ lua được vài cọng bún. 
Chị thuật lại rằng, đầu năm 1976 ngày mà 
cán bộ và công an đến bắt, có tới năm sáu xe 
và một lực lượng vũ trang hùng hậu đến vây 
quanh nhà. Biết trước cơ sự, anh Vũ Hoàng 

Chương bảo chị yên lặng. Rồi anh ngồi lên 
trong tư thế kiết già trong khi cán bộ và công 
an làm ầm ầm, đập cửa, lục soát, anh vẫn 
ngồi bất động, không nói năng gì. Cuối cùng 
trước khi bắt anh, người chỉ huy tuyên đọc 
một bản cáo trạng. Vũ Hoàng Chương lắng 
nghe. Nghe xong anh khẽ nhún vai. Họ bắt 
anh từ đó và trong trại giam, sức khỏe của 
anh tàn lụi dần. 
Có lẽ trong trại giam anh Vũ Hoàng Chương 
đã thiền tọa rất nhiều. Được tin anh mất thầy 
Nhất Hạnh rất thương cảm. Thầy đã viết mấy 
dòng trên, trong đó có nhiều chữ đã lấy từ 
thơ của Vũ Hoàng Chương. Các bạn quen 
thuộc với thơ Vũ Hoàng Chương chắc nhận 
được tất cả những chữ đó. 

Trích từ tác phẩm :  
Thử Tìm Dấu chân Trên Cát  

của Chân Không - Cao Ngọc Phượng 

 
Comments on Arriving to  

Deer Park  
"In January, 2006, I came to Deer Park Monas-
tery for a personal two-week retreat. This was 
my first visit. An important element in my deci-
sion to come was a long-time appreciation of 
Thich Nhat Hanh's "engaged Buddhism" and his 
emphasis on being fully alive by seeing things 
as they are and living fully in the present. A 
second, and equally important, reason for com-
ing was that I was feeling "out of balance"--
over-stimulated, over-extended, over-tired. I 
needed some quiet, for nourishment and reju-
venation.  
 
At Deer Park I found exactly what I was looking 
for. My great joy was to experience "being pre-
sent"- just walking, just sitting, just eating - 
and experiencing this in a supportive commu-
nity of practice. I felt the power of moving in 
the rhythm of the monastic community. My stay 
has inspired me to find a sangha back home, in 
which I may deepen my own practice. 
 
This is a beautiful, peaceful, and special place. 
Thank you for generously inviting friends to 
come and stay and for your openness and un-
derstanding as we who are visitors learn to be 
part of the community, if only temporarily. I'll 
be back." 
Regards, 

Elena L. Rigg 
Cedarburg, Wisconsin  
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Remember.  Remember.  
Remember. 

 
                                    Sr  đẳng nghiêm 
                                            
Editor note: Sister Dăng Nghiem is a medical practitioner, 
graduated from USA. Now she is a Buddhist nun, a dharma 
teacher from Plum village tradition, in France. This letter she 
wrote from Bat Nha temple which is located from the highland 
of Vietnam, in December 2005. 

             Iclose my eyes, I see 
hundreds of eyes looking at me.  
Those eyes open wide, round, 
dark, and innocent.  Yet, they 
wrench my heart and force me 
to seek a deeper understanding 
of my path.    
 
Therese came to our monastery 
last Friday evening.  She repre-
sented John, who has become 
one of the financial supporters 
of our “Understanding and 
Love” programs in the high-

lands of South Vietnam since October this year.  We or-
ganized a tea meditation on the night of Therese’s arrival, 
to celebrate her visit as well as the visit of one of our elder 
sisters.  The meditation hall was packed with over two 
hundred and fifty monks, nuns, laymen and lay women.  
We sat silently in concentric circles - three people on two 
mats - with tea and cookies placed on a leaf in front of 
each of us.  At the center of the circle, there was a simple 
arrangement of flowers and candles.  It was cozy being 
together as a community of brothers and sisters.  Our Ven-
erable Abbot spoke warmly to welcome the visiting sister 
and Therese.  He also shared about the history of Prajna 
monastery (“Prajna” means understanding).  Around forty 
years ago, he mobilized seven other young novices to 
leave their temple with the aspiration to find better train-
ings for themselves, in order to serve the society more 
effectively.  He encountered Thay’s teachings through 
reading Fragrant Palm Leaf.  It was Thay’s ideals and 
clear visions that guided our Venerable Abbot through the 
most difficult periods of his life, including the time when 
the communists took over the country and forced monks 
and nuns to disrobe and leave their monastic path.  Our 
Venerable Abbot recited by heart Thay’s poem in Fragrant 
Palm Leaf.  His face glowed in the candlelight – so young, 
determined, and inspired!  In 1975, our Venerable Brother 
came to Bao Loc to personally see Thay’s hermitage as 
described in Fragrant Palm Leaf.  Thay had been in exile 
for over 10 years by then and, to the Venerable’s dismay 
and agony, the hermitage and the whole place had become 
dilapidated.  He was infused with the determination to 
continue Thay’s teachings and practices of engaged Bud-

dhism.  That year he built his first hermitage in Bao Loc, 
which is now known as An Lac Temple (Temple of Peace 
and Happiness).  That temple “gave birth” to seven other 
temples (Prajna was the most recently established, in 
1998).  All of these temples are located within the three 
districts of Bao Loc, Di Linh, and Bao Lam in Province 
Lam dong, highland of South Vietnam.  Except for An 
Lac, his temples are situated in the remote areas of the 
highland, where the aboriginal people “K-ho” and the 
poor people from North Vietnam had come to resettle.  
Over the years, our Venerable Brother and his monastic 
disciples lived and supported the people in these under-
served communities in myriad ways.  In 1998, the Vener-
able went to Plum Village to meet Thay and asked for 
supports in his children program. He had started one 
school, following the model of the Understanding and 
Love program, established by Thay’s social workers in 
North, Central, and South Vietnam, and he wanted to ex-
pand these programs in his own province.  Since then, 
Thay’s lay students, trained through the School for Youth 
and Social Services in the 60’s, have worked with the 
Venerable to establish 39 kindergarten schools for chil-
dren in the distant areas of Lâm Dong province.       
 
Many brothers and sisters expressed their gratitude to the 
community and offered songs that evening.  Many more 
still wanted to do so, but we had to end the tea meditation, 
so that we could be well rested for the morning sitting 
meditation at 4:30 a.m.  Therese was scheduled to go visit 
our Understanding and Love programs the next two days, 
and I was to come with her as a translator.  When I got to 
the brothers’ hamlet, our Venerable Abbot was already 
there, showing Therese the part of land he wished to build 
our grand meditation hall.  As of now, our two meditation 
halls, one in the brothers’ hamlet and one in the sisters’ 
hamlet, are already too small for us.  The Venerable’s vi-
sion is to have up to one thousand monks and nuns in our 
practicing center within the next five years.  I’ve been in 
Prajna for only over a month, but I see that our Venerable 
Brother’s vision is not farfetched.  It can be realized quite 
easily, if we were to have enough brothers and sisters well 
trained in the Plum Village tradition to come and guide 
this new community, and if we were to have financial 
means to build more living quarters, larger meditation 
halls and spaces for our daily activities.  So many people 
are inspired by Thay’s teachings and practices, and they 
wish to be trained in our tradition.  Unfortunately, we 
have to limit their age to under 25 (those with a bachelor 
or doctorate degree can be up to 35 years of age), and at 
this point, we have no choice but to put them on a long 
waiting list.       
  
We all got in the van – our Venerable Brother, Therese, 
four social workers, and me (the driver worked for the 
company we rented the van).  The first kindergarten 
“school” we came to was not far from our monastery. I 
hesitate to call these locations as “schools,” because they 
simply include one to three rooms (each room is about 
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3x4m), one small kitchen, and a toilet (squatted style).  
Most of them stand isolated on a field of tea plants, and 
some are built adjacent to the house of the people who 
have donated the land to the Understanding and Love pro-
gram.  As we were walking to the door, the children were 
instructed by their teachers to stand up and join their 
palms into lotus buds to greet us.  “We respectfully greet 
Thay” (to our Venerable Abbot).  “We respectfully greet 
Su Cô” (Su Co literally means Miss Teacher, referred to 
me, a Buddhist nun).  “We respectfully greet our aunts 
and uncles” (to the social workers and Therese).   The 
children all looked at us with such big eyes!  Then with 
another command from their teacher, they quietly returned 
to their place.  There were no tables and no chairs. Some 
thirty to forty children all sat on the floor, closely next to 
each other along the walls of the room. At some locations, 
the floor had ceramic tiles, but at the more remote loca-
tions (that we went to later), it was of bare cement.  The 
children were in their pre-school age.  One lay flat on her 
back near one corner of the room, because she could not 
sit up yet.  Therese and I walked into the room and sat 
down with the children.  Their teacher led them into one 
song:  “Here is the Pure Land.  The Pure Land is here.  I 
smile in mindfulness and dwell in the present moment....”  
Then she started another:  “Breathing in, breathing out.  I 
am blooming as a flower.  I am fresh as the dew.  I am 
solid as a mountain.  I am firm as the Earth....”  The four 
and five year olds sang enthusiastically, with their hands 
gesturing flowers and mountains.  The very little ones just 
lip-sang or sat wide-eyed.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
               
                   
 
                        

Beancurd Making from Soy bean 
At each location, Therese asked why there was a need for 
our Understanding and Love program, when it was estab-
lished, and how many toddlers and teachers it had.  The 
answers provided by the teachers and social workers were 
basically similar at each location.  The local government 
only had primary schools, and the parents were to pay for 
their children’s school fees and daily meals.  Most parents 
are too poor to send their children to school.  They in-
cluded the people of the ethnic minority groups, and as the 

city people continued to move into the highland, these 
people had to resettle deeper and deeper into the forests 
and the mountains.  There were also people from North 
Vietnam, who followed the government’s “silk-worm rais-
ing industry” to go to this highland region to work in the 
80’s.  When the silk-worm raising industry fell apart, they 
could not afford to return to the North, so they deforested 
the area and planted tea trees and coffee trees for their 
livelihood.  Thus, most people in these regions work in tea 
and coffee plantations, either for themselves or for the 
Taiwanese companies (who have made a 50 year-contract 
for the land).  In the past, many parents had to leave their 
children at home to take care of one another, so that they 
could go to work in these plantations.  Many unfortunate 
accidents happened, where the children fell into the well 
or burned down the house while trying to cook for them-
selves.  Thus, the parents came together and petitioned to 
our Venerable Abbot, that they may have a program for 
their toddlers.  A family would offer one room in their 
house to the Understanding and Love program, and most 
of the times, the woman in that family also became a 
teacher for the program.  That class would usually have 
been moved at least three to four times over the years, be-
fore the parents could put their money together and have 
enough to buy land to build a “school” for their children.  
The Understanding and Love program helps in buying the 
land (if the parents cannot raise enough money), in pur-
chasing the materials for the building (the parents work 
together to build it), in paying the teachers monthly, and 
in feeding the toddlers two times a day (with soya milk in 
the late afternoon).  At some places, the parents donated 
the land to the program.  I met a woman who was allow-
ing the program to take place in her house, and who had 
offered the program a small piece of land that her family 
has to build the school (but the program does not have the 
money to build it yet).  Her house had only two rooms, 
and it was small and shabby.  I was too curious not to ask 
her, “Your husband and you are so poor.  Why did you not 
sell the land that you have?  Why did you donate it to the 
program?”  She was very dark skinned, and in her thirties 
or forties.  “We would never sell the land!” she exclaimed.  
“Then why did you donate it?” I repeated my question.  
“Grandfather Monk (referred to Thay) and the monks and 
nuns do charity work for us.  This is also my contribution 
to the charity work,” she said.  My heart sank into a deep 
silence.  Her two children were helping with the program.  
I asked the younger one, if it was annoying that so many 
children were in her house.  “Not at all, respected Su Co” 
she replied.  “Does it bring you joy then?” I asked.  “Yes, 
very much so, Su Co” she answered with a smile.  “What 
do you do to help?” I asked.  “When I come back from 
school, I help my mother wash the children’s hands and 
feet,” she said.  I turned to her older sister.  “Do you help 
your mother with the children, too?” I asked.  “Yes,” she 
answered quietly.  “Are you still in school?”  “No, Su Co.  
I stopped going to school after fourth grade.”  “Do you 
wish to go to school?” “Yes,” she replied ever so quietly.  
“Does it make you sad that you cannot go to school?”  She 
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simply looked down to the floor, and her face turned pale.  
I stroked her unkempt hair and breathed mindfully.  
Later, as we walked out of the woman’s house,  
Therese said to me, “It’s so sad that her sal-
ary as a teacher cannot put her own children 
to school!”   
 
We came to a school of the aboriginal people of K-ho.  
The teacher was twenty-four years old.  She finished high 
school and received a scholarship to go to a university in 
the city, but she chose to stay and teach her own people.  
She taught an evening class to teenagers and adults for a 
number of years, and thanks to her, illiteracy was eradi-
cated in her area.  In the daytime, she took care of tod-
dlers and taught them how to speak, read and write in 
Vietnamese.  Each year, she would take the ones who just 
turned six to the public primary school.  For one week to 
ten days, she walked them to their new school and stayed 
in class with them, to help them familiarize themselves 
with the place and to become less frightened.  Then she 
returned to her own pre-school class.  She was the only 
teacher to some thirty toddlers (up to age five), and an-
other woman helped cook breakfast and lunch for the 
children.  Later, we went deeper into the forest to visit 
another location.  The local government had received 
funds to build a primary school in each sub-district, but 
they ended up leaving many of them vacant, because the 
parents could not pay for their children to attend the 
school.  Our Venerable Brother borrowed one of these 
primary schools for our program (“We’ll eventually bor-
row all of them,” he said with a charismatic smile).  
 I was surprised to discover that a public 
school in these areas includes just a few rela-
tively big rooms.  There are no toilets and no 
sinks! (The tea plants surrounding these schools must 
grow well with the natural fertilizers).  The children at 
this location were also of the Ke-ho ethnic group.  They 
had very dark skin, and they were particularly small in 
stature.  Their clothes were discolored, and many did not 
even have socks or hats.  It was cold and windy, but they 
all sat on a thin straw mat on a cement floor.  There were 
no toys and no decorations at all in the room.  The chil-
dren simply sat still and silent.  I picked up a small girl 
and placed her on my lap.  The teacher immediately said 
to me, “That child comes from a very difficult family 
situation.  Her father died last year in a vehicle accident.  
Her mother is only 22 years old, and she has to take care 
of two children by herself.  They are very poor.”  The girl 
was 17 months old, but when I pulled her up, she could 
stand for only a few seconds before she sat back down.  
Her face was beautiful and calm like a full moon, and her 
eyes opened widely. Again and again at each location, 
Therese and I were deeply struck by the children’s eyes 
and their demeanour.  They were so quiet and still, but it 
was not a kind of flaccidity or lethargy of body and mind.  
Their eyes were wide-open and calm, yet penetrating.  I 

saw them as Zen masters in meditation, with ease and 
acceptance.  The teacher of that class was also a local 
person.  They had two teachers before, but one teacher 
quit, so she had to take care of 25 children and cook for 
them at the same time.  She had been doing that over the 
last four months, six days a week!  Yet, she smiled radi-
antly.  Her scrawny body moved with such agility and joy 
as she poured tea for us and insisted that we eat some 
cookies (although I was hungry, I could not bare to swal-
low the children’s cookies!)    
 
We went to four locations in the morning, came back to 
the monastery for lunch, and then went to three more lo-
cations in the afternoon.  When we arrived at the last lo-
cation of the day, all of the children were already picked 
up by their parents.  We sat down to have tea with the two 
teachers and an elderly woman, whose grand-daughter 
attended our program.  The tea was particularly strong 
and fragrant.  The women told me that most of the tea 
plantations in this area belonged to Taiwanese owners, 
who lived in Bao Loc city with their families.  The local 
workers were allowed to use only the old tea leaves for 
drinking (called as “chè”).  The young tea leaves were 
harvested for exports (called as “Trà”).  I said to them 
that I must be drinking “trà,” and the elderly woman 
smiled in embarrassment, saying, “Well, it’s a special 
occasion that the Venerable and you are here, so I went   
to the tea garden back there and took a few young 
leaves.”  Her teeth were dyed black since she was sixteen 
years old.  “Everybody did that back then, so I imitated,” 
she said.  I asked her how she kept her teeth all in tact in 
her 70’s.  “Dyeing the teeth and chewing betel nuts help 
prevent cavity,” she said with a bright black smile.   The 
younger women sitting next to her did not have dyed 
teeth.  I asked them if they were tired from taking care of 
the children (from 6:30 am to 5:00 p.m., Monday to Sat-
urday).  They smiled – a smile of kindness, acceptance, 
and endurance.  “How do you nourish yourself?” I asked 
them.  “We go to Prajna temple, and the monks and nuns 
teach us how to take care of the children and of our-
selves,” one teacher told us.  “How does the practice help 
you?” I asked.  “I learn to bring joy to other people.  I 
don’t get so upset anymore.  If I don’t hear the children’s 
voices for a few days, I would miss them!” she replied.   
  The four social workers were sitting next to me.  
They were all in their 60’s.  They were young men in 
their twenties, when they joined the School for Youth and 
Social Services, established by Thay.   
In that school, they learned everything from 
religion, agriculture, nursing, to husbandry 
(How to take care of cattle and poultry), etc. 
taught by volunteering professors and profes-
sionals. They had gone to war zones and 
worked together with the villagers there, to 
build bridges, create makeshift classrooms, 
and establish health clinics... Four classes, with 
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over three hundred social workers, were graduated from 
the School for Youth and Social Services.  Thay contin-
ued to provide them guidance, as he went to Europe and 
the United States to call for the stopping of war in Viet-
nam.  However, when the communists took over Viet-
nam, all of their social works were forbidden.  They told 
me that they also lost contact with Thay for fifteen years.  
After the contact had been re-established, they began to 
do social work again.  Now, there are only over thirty 
active social workers, working throughout the three re-
gions North, Central and South Vietnam.  They meet each 
other at least once a year on a set date, to commemorate 
the death of seventy-six of their brothers and sisters, who 
were killed or abducted without return, while they were 
doing social work for their people.  The faces of these 
men remained bright and calm, as they told me and 
Therese about their lives of service, and as they stroked 
the children’s heads and passed out cookies and candies 
at each location.  They would take turn to go to these lo-
cations once every month to monitor the quality of the 
programs.  There were locations deep in the mountains 
that we could not go to with a four-wheel vehicle.  They 
would go in two on a scooter.  “These are great adven-
tures.  We would fall off the scooter so often, because the 
roads get so muddy in the rainy season.  We use chains 
on the wheels like in an army tank,” they smiled as they 
shared this to us.  Therese was greatly interested and said 
that she would bring her helmet next time, when she re-
turns to Vietnam to visit our programs.  I asked them 
what fuelled their minds of love all of these years.  “It’s 
our love and loyalty to Thay,” one replied, and the three 
other social workers nodded in agreement.  “It’s also the 
practice of the Dharma that nourishes us.  We certainly 
would not be able to continue this work if we did it for 
the money.” (They receive every month from Plum Vil-
lage one million dong, an equivalent of less than 100 dol-
lars, for their work).  One man has a daughter who is now 
one of our devoted monastic sisters (sister Túc Nghiêm).  
Another man tried to encourage his son to do social ser-
vice like him, but the son complained that he would not 
make enough for a living to take care of his family with 
this work.  “The young people do not have ideals or a 
direction anymore.  They just want to pursue and enjoy 
material comforts.  We believe that only Thay’s teachings 
and practices can help save these young generations in 
our country,” they said.  Therese also expressed her simi-
lar concerns about her young people in the United States.  
She had gone to do social work in Asia for 
over twenty years, and she had returned to 
America only the last three years, after her 
country raged war with Iraq.  She returned to 
the United States with the hope to raise 
awareness in her own people about the peo-
ple in other continents.  She also found the 
young generations of Americans had no di-
rection in their lives.  She had been taking at least 

eight college students to Asia each year, hoping that they 
may become inspired with social service.  I believe that 
during the two days that Therese spent with us, she dis-
covered the importance of spirituality in our works.  
“Hunger and poverty is one kind of suffer-
ing,” said our Venerable Abbot from the front 
seat.  “Yet, the lack of spirituality is a greater 
suffering.  The people in these areas are very poor, but 
they live their lives with honesty and joy, because they 
have a spiritual practice.  If not, their lives would be 
much darker,” he said. 
     
                           Bat Nha surrounding ,Vietnam 

At the end of our second day together, we came to our 
Venerable Brother’s very first temple in Bao Loc, the 
Temple of Peace and Happiness. Some forty young nov-
ices and pre-novices were standing in line to greet us.  
The little ones looked adorable with three clumps of hair 
left on their shaven heads.  “Some of them are orphans.  
Many of them come from very poor families, that their  
parents  cannot  a f ford  to  ra i se  them,”            
our Venerable Brother informed us.  He took them all in 
to raise them and send them to school.  “When they finish 
high school, they will come to Prajna Temple to be 
trained in Plum Village tradition.  Then they will go to 
remote areas to serve the people,” said the Venerable 
Brother with his warm and charismatic smile.  These 
young pre-novices will have a choice to ordain as monks 
or to return to the society as lay people, when they turn 
sixteen.  “More than 90% of them choose to become 
monks,” said our Venerable Brother.  The vegetarian 
meal was already prepared on the table.  We all sat down, 
with Therese next to the Venerable.  Midway through the 
meal, she said to us that she had been doing social work 
with many monks over the last twenty years.  However, 
she always had to sit further from them and to observe 
many temple etiquettes, that she felt afraid and uncom-
fortable around them.  This was the very first time for her 
to sit at the same table with a high venerable, and to feel 
so relaxed and comfortable.  The Venerable smiled and 
said, “In Thay’s tradition, as monks we are trained to 
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wash and clean for the sick people.  I 
used to give injections to numerous 
people.  Now, I cannot do that, be-
cause I am so busy with over-seeing 
the development at Prajna temple.”  
Towards the end of the meal, our 
Venerable Brother slowly looked at 
each of our faces.  Then he turned to 
speak to the four social worker broth-
ers, “Well, do you have any last thing 
to say to sister Therese?  Tomorrow, 
on our way to Saigon together, we 
will be practicing silence and hand 
gestures!” (because I will not be 
there in the car to translate for them).  
We all laughed wholeheartedly.  Af-
ter a while, one brother said, “Please 
send our regards and gratitude to 
John.   His financial supports benefit 
the children greatly.”   Then after a 
long pause, another brother said, “I 
pray that you have a safe trip.”  I 
translated that, and we laughed again, 
because the four of them and the 
Venerable will spend at least four 
hours on the road with Therese to-
morrow. 
 
On the way to the car, Therese told 
me that she was glad for me to have 
found an extraordinary community to 
live and work with.  I told her if it 
were not for Thay’s teachings and for 
this kind of community, my heart 
would still be restless.  “Now my 
heart is calm, and I would like to lead 
this spiritual life and service to the 
day I die,” I told her.  Before we 
parted, we reached out to embrace 
one another.  I followed mindfully 
my in-breaths and out-breaths, as I 
felt concretely Therese’s presence in 
my arms.  Our lives have crossed.  
We have shared meaningful and 
beautiful moments together.  I was 
keenly aware that I may never see her 
again.  Yet, our lives are forever in-
tertwined.  And the eyes of the chil-
dren, they will always remind us, to 
reflect deeper into our path, and to 
remember. Remember. Remember.♥ 

 

Xin Nhớ. 
Nhớ. Nhớ 

           Bác sĩ Sư cô Đẳng Nghiêm 
 
 
Lời toà soạn: Sư cô Đẳng Nghiêm tốt 
Nghiệp bác sĩ  y khoa tại Mỹ. Sư cô 
hiện là giáo thọ Làng Mai, Pháp quốc. 
Therese là nhân viên thiện nguyện 
người Mỹ. Bài nầy sư cô viết tháng 12 
năm 2005 tại chùa Bát Nhã, Lâm Đồng, 
Việt Nam. 
 
 
“Mấy mươi năm trời cần mẫn 
  Thủy chung vẫn một niềm thương.” 
 

       Khi tôi nhắm mắt, tôi thấy 
hàng trăm đôi mắt chăm chăm nhìn 
tôi. Những đôi mắt đen tròn xoe và 
ngây thơ, nhưng chúng làm tim tôi 

thắt lại và 
buộc tôi phải 
nhìn sâu hơn 
vào hướng đi 
của mình. 
 
Therese đến 
tu viện Bát 
Nhã đêm thứ 
sáu tuần 
trước. Cô đại 
diện cho ông 
John đến 
thăm những 

lớp mẫu giáo của chương trình Hiểu 
và Thương mà ông John đã phát tâm 
bảo trợ từ tháng mười năm 2004. 
Ðêm đó chúng tôi tổ chức một buổi 
lễ thiền trà để đón mừng một Ni Sư 
từ Huế vào cũng như của Therese từ 
Mỹ đến thăm. Thiền đường Tâm Bất 
Ðộng của xóm Bếp Lửa Hồng chật 
ních với hơn 250 thầy, sư cô, và thiền 
sinh. Chúng tôi ngồi yên lặng trong 
vòng tròn với trà và bánh kẹo đặt trên 
chíếc lá trước mặt mỗi người. Những 
cây nến và một bình hoa được trưng 
bày một cách thanh lịch chính giữa 
vòng tròn. Tăng thân chúng tôi ngồi 
bên nhau trong không khí thật ấm  

cúng Bắt đầu buổi thiền trà, Thượng 
Tọa viện chủ tu viện Bát Nhã (mà 
chúng tôi thường gọi là Sư Phụ) chân 
thành cảm tạ sự có mặt của Ni Sư và 
của Therese. Thượng Tọa chia sẻ về 
lịch sử của tu viện Bát Nhã. Bốn 
mươi năm trước, Thượng Tọa đã vận 
động bảy sư chú trẻ khác rời chùa tổ 
với mục đích đi tìm những nơi có thể 
huấn luyện họ phụng sự xã hội một 
cách hiệu quả hơn. Thượng Tọa bắt 
gặp cuốn Nẻo Về Của Ý của Sư Ông. 
Chính lý tưởng và cái thấy trong sáng 
của Sư Ông đã dẫn dắt Thượng Tọa 
qua những giai đoạn thử thách và khó 
khăn nhất, kể cả những năm các thầy 
và các sư cô bị ép buộc phải bỏ chùa 
và hoàn tục. Thượng Tọa đọc thuộc 
làu cho đại chúng nghe bài ngũ ngôn 
trong Nẻo Về Của Ý mà Sư Ông đã 
viết trước khi rời Phương Bối đi kêu 
gọi hòa bình: 
 
     “Gối nhẹ mây đầu núi 
       Nghe gió thoảng hương trà 
       Thiền duyệt tâm bất động 
       Rừng cây dâng hương hoa 
       Một sáng ta thức dậy 
       Sương lam phủ mái nhà 
       Hồn nhiên cười tiễn biệt 
       Chim chóc vang lời ca 
       Ðời đi về muôn lối 
      Quan san mộng hải hà 
      Chút lửa hồng bếp cũ 
       Ấm áp bóng chiều sa 
 
       Ðời vô thường vô ngã 
       Người khẩu Phật tâm xà 
       Niềm tin còn gởi gắm 
             Ta vui lòng đi xa 
      Thế sự như đại mộng 
      Quên tuế nguyệt ta đà 
      Tan biến dòng sanh tử 
      Duy còn Ngươi với Ta.” 
 
Khuôn mặt Thượng Tọa sáng ngời 
trong ánh nến, và tôi thấy người tu sĩ 
trẻ trung đầy nhiệt huyết của năm nào 
vẫn đang sống động trong Người. 
Năm 1975, Thượng Tọa đến Bảo Lộc 
để tận mắt nhìn thấy Phương Bối mà 
Sư Ông đã viết trong Nẻo Về Của Ý. 
Sư Ông lúc đó đã xa quê hương hơn 
10 năm, và Thượng Tọa chứng kiến 
cảnh điêu tàn đau thương của Phương 
Bối. Thượng Tọa quyết chí làm sống 
lại tinh thần của Phương Bối, tiếp nối 
được giáo lý và đường hướng đạo                 
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Bụt dấn thân của Sư Ông. Thượng 
Tọa đã ở lại Bảo Lộc, dựng một cái 
cốc mà hiện nay trở thành chùa An 
Lạc, và từ An Lạc “đẻ ra” bảy cái 
chùa khác (trong đó Bát Nhã là chùa 
sau cùng, xây năm 1998). Tất cả bảy 
chùa đều trong khu vực Bảo Lộc, Di 
Linh, và Bảo Lâm của tỉnh Lâm 
Ðồng, vùng cao nguyên của miền 
nam Việt Nam. Ngoại trừ chùa An 
Lạc, sáu chùa còn lại đều nằm trong 
“vùng sâu vùng xa” của người dân 
tộc K-ho và những người di cư từ 
miền Bắc. Ba mươi năm qua, Thượng 
Tọa và các đệ tử của mình đã sống và 
giúp đỡ cho đồng bào trong mọi lãnh 
vực: tiêm chủng và chăm bệnh cho 
người dân nghèo; cúng đám cho gia 
đình họ mà không nhận tiền từ họ; 
luôn có quan tài trong chùa để cung 
cấp cho những gia đình quá nghèo 
khó. Nhận thấy có những phụ huynh 
phải bỏ con ở nhà lăn lóc một mình 
để đi làm, Thượng Tọa thành lập một 
lớp mẫu giáo dựa trên quy mô của 
chương trình Hiểu và Thương mà 
những người tác viên xã hội của Sư 
Ông đã triển khai ở Huế, Bình Trị và 
ở miền Nam. Năm 1998, Thượng Tọa 
qua Làng Mai và xin Sư Ông giúp 
mình mở mang chương trình Hiểu và 
Thương trong vùng cao nguyên Lâm 
Ðồng. Từ đó, các đệ tử tác viên xã 
hội của Sư Ông đã đến giúp Thượng 
Tọa gầy dựng và duy trì 
39 lớp mẫu giáo cho hơn 
1000 em nhỏ ở những khu 
vực hẻo lánh của Lâm 
Ðồng. 
 
Trong buổi thiền trà, 
nhiều thầy và sư cô đã 
chia sẻ hạnh phúc và lòng 
biết ơn của mình đối với 
tăng thân. Rất nhiều vị 
còn muốn chia sẻ và hát 
cúng dường đại chúng, 
nhưng chúng tôi phải 
chấm dứt buổi thiền trà để 
mọi người được nghỉ ngơi 
và tỉnh táo cho buổi tọa thiền sáng 
mai lúc 4:30. Theo dự định, Therese 
sẽ đi thăm các chương trình Hiểu và 
Thương trong hai ngày sắp đến, và 
tôi sẽ đi theo để phiên dịch cho cô. 
Sáng hôm sau khi tôi lên xóm Rừng 
Phương Bối của quý thầy, tôi thấy 
Thượng Tọa đã sẵn sàng và đang chỉ 

cho cô Therese khu vực đất Thượng 
Tọa dự tính sẽ xây dựng thiền đường 
lớn. Thượng Tọa  rất hy vọng ông 
John và những vị Phật tử hảo tâm 
khác phát nguyện trợ giúp công trình 
xây dựng thiền đường này. Hiện giờ 
mỗi xóm có một cái thiền đường, 
nhưng quá nhỏ khi hai xóm sinh hoạt 
chung. Quý cô bác và người trẻ đến 
tham dự những ngày quán niệm ngày 
càng đông; chúng tôi ngồi san sát 
nhau và tràn ra cả hành lang và 
những bậc tam cấp. Có được một nơi 
để hàng trăm Tăng Ni quy tụ về để 
thực sự tu học và giúp đời là hoài bão 
mà Thượng Tọa đã “thai nghén” 
trong mấy mươi năm qua. “Có người 
đến tu là tôi thấy hạnh phúc, tươi mát 
rồi. Tôi làm gì cũng được,” Thượng 
Tọa thường nói với đại chúng. 
Thượng Tọa tin rằng nội trong 5 
năm, sẽ có đến 1000 thầy và sư cô 
thường trú tại Bát Nhã để tu học. Tuy 
tôi mới về Bát Nhã chỉ trong 3 tháng, 
tôi nhận ra rằng cái thấy của Thượng 
Tọa không xa vời. Hoài bão này có 
thể trở thành hiện thực, nếu có đủ các 
thầy và sư cô được huấn luyện trong 
truyền thống Làng Mai trở về Bát 
Nhã để hướng dẫn cọng đồng mới mẻ 
này, và nếu chúng tôi được nâng đỡ 
trong mặt tài chánh để có thể xây 
dựng cơ sở cho các thầy và các sư cô 
sinh hoạt (như khu cư xá, thiền 

đường, nhà ăn, v.v.). 
Có rất nhiều người 
tìm lại được sinh khí 
của đạo Bụt qua 
chuyến về Việt Nam 
của Sư Ông. Họ thao 
thức muốn được học 
hỏi và tu tập các 
pháp môn chuyển 
hóa của Làng Mai. 
Vì nhiều điều kiện 
còn eo hẹp, chúng tôi 
phải giới hạn tuổi 
chiêu sinh từ 25 trở 
xuống (35 tuổi nếu 
có bằng đại học, và 

35 tuổi nếu có bằng tiến sĩ). Hiện nay 
khu cư xá của các sư cô đã có hơn 
170 vị; chúng tôi phải dùng giường 
tầng để có thể chứa đến 16 vị trong 
mỗi phòng 5x5 mét vuông. Vậy mà 
vẫn còn rất nhiều người đang trong 
danh sách  chờ đợi. 
 

Thượng Tọa, bốn chú tác viên xã hội 
(chú Nghiệm, chú Đạm, chú Sanh, 
chú Lộc), cô Therese và tôi ngồi lên 
xe Van. Nhà trẻ đầu tiên chúng tôi 
đến thăm khá gần tu viện Bát Nhã. 
Những nhà trẻ này thật ra chỉ bao 
gồm 1 đến 3 phòng (3x4m), một nhà 
bếp nhỏ, và một phòng vệ sinh. Hầu 
hết các cơ sở được xây ở nơi hẻo lánh 
giữa những vườn trà, hoặc bên cạnh 
căn nhà mà thí chủ đã phát tâm cúng 
dường đất cho chương trình Hiểu và 
Thương. Khi chúng tôi đến ngưỡng 
cửa, các cháu đứng dậy và chắp tay 
búp sen chào chúng tôi: “Chúng con 
kính chào Thầy.” “Chúng con kính 
chào các bác.” Các cháu nhìn chúng 
tôi với những đôi mắt tròn xoe! Rồi 
các cháu vâng lời cô giáo lặng lẽ về 
lại chỗ ngồi của mình. Trong lớp học 
không có bàn và cũng không có ghế. 
Ba mươi mấy, bốn mươi mấy cháu 
đều ngồi dưới đất sát bên nhau dọc 
theo bốn bức tường. Có những lớp 
sàn nhà được lót gạch men, nhưng 
cũng có những nơi quá sâu trong 
rừng thì sàn nhà chỉ bằng xi măng. 
Các cháu phần đông giữa 3-6 tuổi. 
Có cháu nhỏ quá chưa ngồi được nên 
nằm trước các bạn. Therese và tôi 
ngồi xuống đất với các cháu. Cô giáo 
bắt đầu bài hát “Ðây Là Tịnh Ðộ” và 
các cháu đồng thanh hát: “Ðây là 
tịnh độ. Tịnh độ là đây. Mỉm cười 
chánh niệm, an trú hôm nay....” Rồi 
các cháu lại hát, “Thở vào thở ra. Là 
hoa tươi mát. Là núi vững vàng. 
Nước tĩnh lặng chiếu. Không gian 
thênh thang....” Các cháu 4-6 tuổi hát 
một cách thật hào hứng, bàn tay chắp 
lại thành hoa, thành núi. Các cháu bé 
hơn thì nhép miệng theo hoặc trố mắt 
nhìn. 
 
Tại mỗi cơ sở, Therese đều hỏi tại 
sao chương trình Hiểu và Thương cần 
thiết ở địa phương đó, lớp học được 
hình thành khi nào, và có bao nhiêu 
cháu và cô giáo trong mỗi lớp. Câu 
trả lời của các chú tác viên xã hội và 
các cô giáo ở mỗi nơi đều tương tự 
như nhau. Chính quyền địa phương ở 
những nơi đó chỉ có trường cấp I cho 
các em từ 6 tuổi trở lên, và phụ 
huynh phải trả tiền học phí và tiền ăn. 
Rất nhiều cha mẹ không có tiền để 
gởi con đến trường. Họ là những 
người dân tộc sống trong vùng                   
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cao nguyên, và khi người thành phố 
đến thiết lập vùng kinh tế mới, họ lại 
phải dọn sâu hơn nữa vào trong 
những miền rừng núi. Cũng có những 
người di cư vào từ miền Bắc, theo 
công ty tơ tằm để làm việc trong 
những năm 1980. Khi công ty tơ tằm 
bị đóng cửa, những người công nhân 
này đã không có đủ điều kiện để trở 
về bổn xứ của mình, nên họ phá 
rừng, trồng trà và cà phê để sinh 
sống.  
Trong quá khứ, nhiều phụ 
huynh đã để con của họ ở 
nhà chăm sóc nhau trong khi 
họ lên rẫy làm việc. Nhiều 
cháu đã bị tai nạn, té xuống 
giếng hoặc làm cháy nhà 
trong khi nhóm lửa nấu cơm.  
 
Vậy nên các phụ huynh đã cùng nhau 
đến xin Thượng Tọa giúp cho họ có 
một nhà trẻ cho con của họ. Thường 
thì một gia đình nào đó tự nguyện 
dùng một phòng trong nhà của họ 
cho chương trình Hiểu và Thương; cô 
chủ nhà cũng trở thành một trong 
những cô giáo. Lớp mẫu giáo đó phải 
dọn đi ít nhất 3-4 chỗ, trước khi các 
phụ huynh có thể quy đủ tiền để mua 
đất và cùng nhau xây một cái “nhà 
trẻ” trong địa phương của họ. 
Chương trình Hiểu và Thương giúp 
mua đất (nếu phụ huynh không thể 
quyên góp đủ tiền), mua vật liệu xây 
dựng (phụ huynh để công ra cùng 
nhau xây nhà trẻ), giúp làm giếng, trả 
tiền cho các cô giáo hằng tháng, và 
cho các cháu ăn ngày hai buổi cộng 
một ly sữa đậu nành. Có những phụ 
huynh đã chia đất của họ cho chương 
trình. Tôi gặp một cô giáo hiện đang 
dùng nhà của mình để giữ trẻ, và vợ 
chồng cô cũng xin cho miếng đất kế 
bên nhà của họ để xây nhà trẻ (nhưng 
chương trình chưa có tiền để tiến 
hành). Nhà của cô chỉ có hai gian, 
vách đất và sàn cũng bằng đất. Tôi 
không cầm được sự tò mò nên hỏi cô, 
“Cô chú rất nghèo. Tại sao cô chú 
không bán đất mà lại hiến cho 
chương trình Hiểu và Thương?” 
“Chúng con không bao giờ bán đất 
đâu!” cô ta trả lời một cách cương 
quyết. “Vậy thì tại sao cô chú lại 
cúng dường đất?” tôi lại hỏi. “Vì Sư 

Ông và quý Thầy, quý sư cô làm việc 
từ thiện, nên chúng con cũng muốn 
đóng góp phần của chúng con vào.” 
Tôi ngồi lặng yên một hồi lâu. Hai 
cháu gái của cô cũng đang giúp cô 
giữ trẻ. Tôi hỏi cháu nhỏ hơn, “Con 
có cảm thấy khó chịu khi trong nhà 
luôn có nhiều con nít quá không?” 
“Không đâu Sư Cô ạ,” em trả lời. 
“Vậy con có thích không?” “Con 
thích lắm ạ,” và em mỉm cười thật 
xinh. “Con giúp với những việc gì?” 
tôi hỏi thêm. “Khi con đi học về, con 
phụ mẹ rửa tay chân của các em,” em 
trả lời. Tôi quay qua hỏi chị của em, 
“Con cũng giúp mẹ giữ trẻ à?” “Vâng 
ạ,” em nhỏ nhẹ trả lời. “Con  còn đi 
học không?” “Dạ không ạ. Con nghỉ 
học từ năm lớp tư.” “Con có muốn đi 
học không?” “Dạ có ạ,” em trả lời, 
giọng em lại càng nhỏ hơn. “Em có 
buồn vì không được đi học không?” 
Em chỉ nhìn xuống đất và da mặt em 
nhìn tái xanh. Tôi vuốt mái tóc mây 
của em và thở. Khi chúng tôi rời căn 
nhà đó, Therese đã nói với tôi,  
 
“Tội nghiệp quá! Cô ta là cô 
giáo mà tiền lương không đủ 
để cho con của mình đi 
học!”(It’s so sad that her sal-
ary as a teacher cannot put 
her own children to school!” 
 
Sau đó chúng tôi đến thăm một nhà 
trẻ của người dân tộc K-ho. Cô giáo 
chỉ mới 24 tuổi. Cô ta đã học xong 
trung học và được học bổng ở một 
trường đại học trên thành phố, nhưng 
cô đã chọn ở lại và dạy đồng bào của 
mình. Cô dạy thanh thiếu niên và 
người lớn trong vùng một lớp bổ túc 
ban đêm, và nhờ lớp của cô, nạn mù 
chữ đã không còn nữa trong vùng 
này. Ban ngày, cô chăm sóc các cháu 
nhỏ và dạy các cháu nói, đọc, và viết 
tiếng Việt. Mỗi năm cô dẫn các cháu 
vừa lên sáu đến trường để vào lớp 1. 
Cô đi bộ với các cháu đến trường và 
ngồi trong lớp với các cháu mười 
ngày liên tục như thế, để các cháu đỡ 
sợ và có cơ hội làm quen dần với môi 
trường mới. Sau đó cô trở về tiếp tục 
với lớp trẻ của cô.  Chỉ có một mình 
cô chăm lo và dạy ba mươi mấy 
cháu, và một cô lớn tuổi hơn giúp 

nấu thức ăn sáng và trưa cho các 
cháu. Chúng tôi lại đi sâu  hơn vào 
vùng rừng núi để đến thăm một nhà 
trẻ khác cũng của người dân tộc. 
Chính quyền địa phương đã được 
lệnh xây dựng trường cấp I trong mỗi 
huyện, nhưng rồi rất nhiều trường bị 
bỏ hoang vì phụ huynh không có tiền 
để trả học phí cho con của họ. 
Thượng Tọa đã mượn một trong 
những trường này cho chương trình 
Hiểu và Thương. Tôi rất ngạc nhiên 
khi thấy các trường công cộng cấp I, 
cấp II trong vùng này chỉ gồm có 
những phòng học khá lớn, nhưng 
không có nhà vệ sinh và nơi rửa tay 
(chẳng lẽ cả thầy lẫn trò đều phải đi 
thiên nhiên ngoài vườn trà, mà những 
cây trà thì thật sự chỉ cao hơn đầu 
gối!). Các cháu ở nhà trẻ này cũng là 
người K-ho, da sậm đen và đặc biệt 
khá nhỏ con. Hầu hết các cháu mặc 
quần áo rất cũ, và nhiều cháu không 
có vớ và không có nón. Sáng hôm đó 
trời rất lạnh và gió rít lên từng đợt, 
nhưng các cháu ngồi trên một chiếc 
chiếu mỏng lót trên sàn xi măng. 
Trong phòng không có đồ chơi hay 
đồ trang trí nào cả. Các cháu ngồi 
thật yên trong im lặng. Tôi ẵm một 
em gái vào lòng. Cô giáo liền nói với 
tôi, “Cháu bé này gia đình tội lắm. 
Bố cháu chết vì tai nạn xe cộ đúng 
một năm vào mùa cà phê như thế 
này. Mẹ của cháu chỉ mới 22 tuổi mà 
phải chăm lo hai đứa con. Nhà nghèo 
lắm.” Bé gái 17 tháng, nhưng khi tôi 
dựng em lên, em chỉ đứng được vài 
giây rồi ngồi bệt xuống. Mặt của em 
xinh và bình yên như vành trăng tròn, 
đôi mắt mở to. Mỗi lần chúng tôi đến 
thăm một nhà trẻ là chúng tôi lại 
thêm một lần ngạc nhiên bởi ánh mắt 
và cung cách của các cháu. Các cháu 
rất yên và lặng lẽ, nhưng không phải 
là một sự uể oải hay mệt mỏi của cơ 
thể hay tâm hồn. Mắt của các cháu 
mở tròn, tĩnh lặng, nhưng thấu 
suốt.Tôi thấy các cháu như những 
thiền sư trong thiền định, với tư thế 
ung dung và chấp nhận. Cô giáo của 
các cháu cũng là người địa phương. 
Trước đó lớp có hai cô giáo, nhưng 
một cô đã nghĩ việc, nên cô giáo còn 
lại phải vừa chăm sóc vừa nấu ăn cho 
hơn 25 cháu. Cô đã làm như thế 4 
tháng nay, mỗi tuần sáu ngày. Ấy vậy 
nụ cười của cô thật rạng rỡ. Cô di 
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chuyển một cách nhanh nhẹn và đầy 
niềm vui, nài nỉ chúng tôi uống trà và 
ăn vài cái bánh (thật tình tôi rất đói 
bụng, nhưng tôi không nỡ ăn bánh 
của các cháu). 
 
Chúng tôi đi thăm 4 nhà trẻ sáng hôm 
đó, về lại tu viện để ăn trưa, rồi lại đi 
thăm 3 cơ sở khác. Khi chúng tôi đến 
nhà trẻ cuối cùng của ngày hôm đó, 
các cháu đã được cha mẹ đến chở về 
nhà. Chúng tôi ngồi lại uống trà với 
hai cô giáo và một bà cụ cũng có 
cháu tham dự trong chương trình. 
Ngụm trà đặc biệt có vị thơm và chát 
đọng lại nơi cuống họng. Một cô giáo 
giải thích cho Therese và tôi rằng hầu 
hết những vườn trà trong vùng này 
thuộc về công ty của người Đài Loan. 
Họ ký hợp đồng dùng đất của mình 
trong 50 năm. Những người dân làm 
công cho họ chỉ được uống lá trà phía 
dưới gốc, gọi là “chè,” còn những đọt 
trà non chỉ dùng để xuất khẩu, gọi là 
“trà.” Tôi nói “Vậy chắc con đang 
được uống trà.”  Bà cụ cười ngỏn 
ngoẻn, và nói “Ðây là dịp hiếm có 
Thầy và các cô đến thăm, nên tôi ra 
ngoài vườn hái vài lá trà non.” Răng 
của bà được nhuộm đen từ lúc 16 
tuổi. “Mọi người đều nhuộm răng 
vào thời đó nên tôi cũng nhuộm 
theo.” Tôi hỏi bà đã bảy mươi mấy 
tuổi mà sao răng của bà vẫn còn 
nguyên vẹn. Bà cụ trả lời rằng 
“nhuộm răng và nhai trầu giúp không 
bị sâu răng.” Bà cười tươi, để lộ hai 
hàm răng đen nhánh. Tôi hỏi các cô 
giáo có mệt không khi phải chăm sóc 
các cháu từ sáng đến chiều tối (6:30 
sáng đến 5:00 chiều), và chỉ có một 
ngày nghỉ trong tuần (các cô lại phải 
dùng ngày đó chăm lo việc nhà). Các 
cô cười thật hiền, với sự chấp nhận 
và chịu đựng. “Các cô nuôi dưỡng 
mình như thế nào?” “Chúng con đến 
chùa Bát Nhã mỗi tháng ít nhất một 
lần. Các thầy và sư cô ở đấy dạy 
chúng con cách chăm sóc chúng con 
và các cháu,” một cô giáo trả lời. 
“Pháp môn thực tập giúp cô như thế 
nào?” “Con học đem niềm vui cho 
người khác. Con không còn nổi giận 
như trước nữa. Nếu con không nghe 
tiếng của các cháu vài hôm, con lại 
nhớ các cháu,” cô nói. 
Bốn chú tác viên xã hội ngồi kế 
bên tôi đều đã trên sáu mươi 

tuổi. Họ là những thanh niên 
trong lứa tuổi hai mươi ngày họ 
tham dự trường Thanh Niên 
Phụng Sự Xã Hội do Sư Ông 
thành lập. Họ đã được học 
nhiều môn thực tiễn như từ tôn 
giáo, đến nông nghiệp, y tế, 
chăm nuôi gia súc, v.v...Họ đã đi 
đến những vùng chiến tranh để 
giúp dân làng xây dựng lại nhà 
ở, nối lại những cây cầu gãy, 
đắp lại những con đường hư, 
làm tạm những lớp học và trạm 
y tế.... 

Bốn lớp với hơn ba trăm tác viên xã 
hội đã được đào tạo, trước khi Sư 
Ông rời Việt Nam. Nơi hải ngoại, Sư 
Ông đã tiếp tục liên lạc và hướng dẫn 
những người cận sự của mình. Sau 
1975, tất cả việc làm xã hội của họ 
đều bị đình chỉ, và họ cũng đã bị mất 
liên lạc với Sư Ông gần 15 năm. Sau 
khi sự truyền thông được tiếp nối, họ 
đã bắt đầu công tác xã hội trở lại. 
Hiện nay chỉ còn hơn 30 tác viên làm 
việc trong ba miền Bắc, Trung, và 
Nam. Mỗi năm các cô chú lại đoàn tụ 
và cùng nhau tưởng nhớ 76 anh chị 
em tác viên đã mất trong khi làm 
công tác xã hội. Trong khi các chú 
thay phiên nhau kể cho cô Therese và 
tôi nghe về cuộc đời phụng sự của 
họ, khuôn mặt của các chú tươi sáng 
và điềm nhiên như trong khi các chú 
phát bánh kẹo cho từng cháu ở mỗi 
nhà trẻ. Mỗi tháng một lần, các chú 
thay phiên nhau đi hai người để đến 
thăm và kiểm tra chất lượng sinh hoạt 
cũng như thức ăn của các cháu. Có 
những nhà trẻ rất sâu trong núi mà 
chúng tôi đã không thể đi xe hơi đến. 
Các chú kể: “Ðó là những cuộc mạo 
hiểm thú vị của chúng con. Chúng 
con phải gắn dây xích vào bánh xe 
gắn máy như xe tăng của nhà binh, vì 
đường xá rất bùn lầy, nhất là trong 

mùa mưa. Tụi con bị té hoài à.” Các 
chú nhìn nhau cười thật tươi như 
những cậu học trò, làm cô Therese 
cũng thấy hào hứng và hứa rằng lần 
tới cô sẽ mang theo mũ an toàn 
(helmet) để được đi lên những nơi ấy. 
“Cái gì nuôi dưỡng Bồ Ðề tâm của 
các chú trong mấy mươi năm qua?” 
tôi hỏi. “Tình thương và sự trung 
thành đối với Sư Ông của chúng 
con,” chú Nghiệm trả lời không một 
chút do dự, và chú Đạm, chú Sanh, 
chú Lộc gật gù tán thành. “Sự tu tập 
cũng là yếu tố nuôi dưỡng chúng con. 
Chắc chắn chúng con không thể tiếp 
tục làm những việc này nếu vì tiền.” 
Các chú đều mong muốn những 
người trẻ tiếp nối sự nghiệp phụng sự 
này. Chú Nghiệm có một cô con gái 
đi tu là sư cô Túc Nghiêm; sư cô 
chăm chỉ tu học, hết lòng làm việc 
cho đại chúng và nhiệt tình chăm sóc 
thiền sinh. Chú Đạm kể rằng chú đã 
cố gắng thuyết phục con trai của chú 
làm việc xã hội, nhưng con của chú 
than rằng tiền lương ít quá, không đủ 
để nuôi gia đình. “Người trẻ bây giờ 
không có phương hướng và lý tưởng. 
Họ chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chúng 
con tin rằng chỉ có giáo lý và pháp 
môn của Sư Ông mới có thể cứu 
được những thế hệ trẻ của đất nước 
mình.” Therese cũng chia sẻ mối 
quan tâm tương tự của cô về thế hệ 
trẻ ở nước Mỹ. Cô đã rời Mỹ hơn hai 
mươi năm để làm việc xã hội ở 
những nước Á Châu, và cô chỉ trở lại 
bổn xứ cách đây 3 năm, khi nước Mỹ 
bắt đầu chiến tranh với Iraq, với ý 
nguyện giúp người Mỹ có ý thức hơn 
về người dân ở các nước khác. Cô 
nhận thấy rằng người trẻ ở Mỹ không 
có hướng đi. Cô đã tạo điều kiện để ít 
nhất tám sinh viên đại học trong 
trường của cô được qua Á Châu mỗi 
năm, với hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy 
ý nghĩa trong việc phụng sự xã hội. 
Tôi tin rằng trong hai ngày mà cô 
Therese đi thăm viếng các nhà trẻ với 
chúng tôi, cô đã khám phá ra tầm 
quan trọng của đời sống tâm linh 
trong việc làm của chúng tôi. “Nạn 
đói và nạn nghèo là một thứ khổ,” 
Thượng Tọa nói với cô Therese. 
“Nhưng sự thiếu thốn của đời sống 
tâm linh là một cái khổ to lớn hơn 
nhiều. Người dân trong những vùng 
này rất nghèo, nhưng họ sống thật thà 
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và hạnh phúc,vì họ có sự thực tập 
tâm linh. Nếu không, họ sẽ sống đen 
tối hơn nhiều.” Tôi chợt mỉm cười, 
lòng tràn ngập hạnh phúc. Ðẹp thay 
những con người đang bao quanh tôi! 
Những con người sống thật và thủy 
chung với tuổi trẻ, tình yêu, và lý 
tưởng của mình. 
 
Cuối ngày thứ hai của cuộc thăm 
viếng, chúng tôi đến thăm chùa An 
Lạc của Thượng Tọa. Bốn mươi mấy 
chú điệu đã đứng xếp hàng đợi chúng 
tôi. Có mấy chú mới 5, 6 tuổi với 3 
cái chỏm trên đầu nhìn quá dễ 
thương! “Có mấy chú cha mẹ chết 
hết rồi, còn nhiều chú khác gia đình 
nghèo lắm, cha mẹ nuôi không nổi,” 
Thượng Tọa giải thích. Thượng Tọa 
nuôi các chú và cho các chú đi học. 
“Khi mấy ông học xong trung cấp, 
mấy ông sẽ vào Bát Nhã để được 
huấn luyện theo pháp môn Làng Mai, 
rồi đi đến những vùng sâu vùng xa 
phục vụ cho đồng bào,” Thượng Tọa 
nói và mỉm cười với nụ cười hiền và 
hóm hỉnh của Người. Khi các chú 
được 16 tuổi, các chú sẽ có cơ hội 
được chọn ở lại làm người tu hay xin 
ra đời. “Hơn 90% chọn ở lại để xuất 
gia,” Thượng Tọa nói. Thức ăn đã 
được các chú dọn lên bàn. Chúng tôi 
ngồi xuống, cô Therese ngồi kế bên 
Thượng Tọa. Trong buổi ăn, cô chia 
sẻ rằng cô đã làm việc xã hội với rất 
nhiều quý thầy ở Thái Lan, Burma, 
Ấn Ðộ và các nước Á Châu khác 
trong hai mươi mấy năm qua. Nhưng 
luôn luôn cô ta phải ngồi từ đằng xa 
và tuân theo nhiều nghi lễ; điều này 
làm cho cô cảm thấy sợ và không 
thoải mái với các thầy. Ðây là lần 
đầu tiên cô được ngồi cùng bàn với 
một vị cao tăng, và cô cảm thấy thật 
dễ chịu và bình an. Thượng Tọa cười 
và nói, “Các thầy trong truyền thống 
của Sư Ông còn được huấn luyện đi 
giặt giũ và tắm rửa cho người bệnh. 
Tôi đã từng đi tiêm chủng cho rất 
nhiều người. Bây giờ tôi không làm 
được việc đó nữa vì tôi phải trông coi 
nhiều việc ở Bát Nhã.” Vào cuối buổi 
ăn, Thượng Tọa nhìn từng khuôn mặt 
của chúng tôi, rồi Thượng Tọa nói 
với các chú tác viên, “Mấy chú có gì 
muốn nói với cô Therese thì nói đi. 
Ðể mai đi Sài Gòn không có cô Ðẳng 
Nghiêm thông dịch, mình sẽ thực tập 

im lặng và dùng tay làm dấu!” Mọi 
người cười ồ lên. Sau một hồi im 
lặng, chú Nghiệm nói, “Xin cho 
chúng tôi gởi lời thăm ông John. Sự 
yểm trợ tài chánh của ông giúp cho 
các cháu rất nhiều.” Rồi mọi người 
lại im lặng. “Xin chúc cô đi bình an,” 
chú Đạm nhắn nhủ. Tôi dịch câu đó 
cho cô Therese, và tất cả chúng tôi lại 
cười ồ lên, vì ngày mai Thượng Tọa 
và bốn chú tác viên sẽ còn ít nhất 5, 6 
tiếng đồng hồ ngồi cùng xe với cô 
trên đường lên Sài Gòn.Trong khi đi 

ra xe để về lại Bát Nhã, cô Therese 
nói với tôi rằng cô mừng cho tôi, vì 
tôi đã tìm được một đoàn thể thật 
tuyệt vời để cùng chung sống và làm 
việc. Tôi đáp lại rằng nếu không vì 
những lời dạy của Sư Ông và vì một 
tăng thân như thế này, tâm tôi sẽ vẫn 
còn trăn trở, trạo cử không nguôi (if 
it were not for Thầy’s teachings and 
for this kind of community, my heart 
would still be restless). “Nhưng bây 
giờ thì tâm tôi an rồi, và tôi chỉ mong 
ước được sống đời người tu và phụng 
sự cho đến giây phút cuối cùng,” tôi 
chia sẻ với cô. Trước khi chúng tôi 
chia tay, tôi ôm cô vào lòng. Tôi theo 
dõi hơi thở vào và hơi thở ra của tôi, 
cảm nhận sâu sắc sự hiện diện của cô 
trong vòng tay tôi. Ðây là điểm giao 
tiếp của cuộc đời hai chúng tôi với 
nhau. Chúng tôi đã chia sẻ những 
giây phút đẹp và đầy ý vị. Tôi ý thức 
rằng có thể tôi sẽ không bao giờ gặp 
lại cô bằng xương bằng thịt, nhưng 
chúng tôi sẽ mãi có trong nhau. Và 
những đôi mắt của các em sẽ luôn 
nhắc nhở chúng tôi hãy nhìn sâu vào 
con đường mình đang đi, và xin nhớ. 
Nhớ. Nhớ. 
                              Sr Đẳng Nghiêm 

Cung Chúc Tân Xuân 
 

Cách nấu món ăn lạ miệng: 

MỘT NĂM HẠNH 
PHÚC 

 
1. Lấy toàn thể 12 tháng đem rửa 
sạch những mùi CAY ĐắNG, 
GANH TỴ, THÙ OÁN, rồi để cho 
ráo nước 
2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 
30 hay 31 phần nhỏ. 
3. Sửa soạn mỗi ngày một lần, 
đừng làm hết một lúc. 
4. CÁCH LÀM 

• Trộn đều mỗi ngày với 
một chút ĐứC TIN, một 
chút KIÊN NHẫN, 

• Một chút CAN ĐảM, một 
chút Cố GắNG. 

• Thêm vào một chút HY 
VỌNG, một chút TRUNG 
THÀNH, một chút 
QUẢNG ĐẠI. 

•  Đem xay nhỏ tất cả với 
lời CầU NGUYệN và 
MườI ĐiềU RăN. 

•  Đem ướp với các gia vị 
LẠC QUAN, Tự TIN, HÀI 
HướC. 

•  Đổ tất cả vào nồi YêU 
THươNG rồi nấu kỹ với 
lửa VUI MừNG. 

• Múc ra diã rồi ăn với NỤ 
CườI và LÒNG VỊ THA. 

Có phải NGON HếT CHỗ CHê 
không Quí vị? Hi`...Hi`...Hi`... 
        ĐầU BếP: 
 Mục Sư NGUYễN TấN CẢNH 
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1. “Do not wait for leaders;  
  do it alone,  person to person.”  
 
2.  “I think today the world is upside 
down, and is suffering so much because there 
is so very little love in the home and in fam-
ily life. We have no time for our children, we 
have no time for each other, there is no time 
to enjoy each other.”  
 
3. “Love begins at home; love lives in 

homes, and that is why there is so much 
suffering and so much unhappiness in 
the world today...” 

 
 ON POVERTY 
 

4.  "I see God in every human being. When I 
wash the leper's wounds, I feel I am nursing 
the Lord himself. Is it not a beautiful experi-
ence?" - 1974 interview.  
 
5. “The most terrible poverty is loneliness 
and the feeling of being unloved.”  
 
6. The biggest disease today is not leprosy or 
tuberculosis, but rather the feeling of being 
unwanted.”  
 
7. “We think sometimes that poverty is only 
being hungry, naked and homeless. The pov-
erty of being unwanted, unloved and uncared 
for is the greatest poverty. We must start in 
our own homes to remedy this kind of pov-
erty.”  
 
ON WAR 
 
8. "Please choose the way of peace. ... In the 

short term there may be 
winners and losers in this 
war that we all dread. But 
that never can, nor never 
will justify the suffering, 
pain and loss of life your 
weapons will cause."  
Letter to U.S. President 
George Bush and Iraqi 
President Saddam Hussein, 
January 1991.  

 

ON HER LIFE’S WORK 
 
9. “The miracle is not that we do this work, 
but that we are happy to do it.”  
 
10.. "The other day I dreamed that I was at 
the gates of heaven. And St. Peter said, 'Go 
back to Earth. There are no slums up here.'"  
Quoted as telling Prince Michael of Greece in 
1996.  
 

ON LOVE 
 
11. “If you judge people, you have no time to 
love them.”  
 
12. “I am not sure exactly what heaven will 
be like, but I do know that when we die and 
it comes time for God to judge us. He will 
NOT ask: how many good things have you 
done in your life?, rather he will ask, How 
much LOVE did you put into what you did?” 
 
13. Every time you smile at someone, it is an 
action of love, a gift to that person, a beauti-
ful thing.  
 
ON SERVING GOD 
 
14.  “I am a little pencil in the hand of a writ-
ing God who is sending a love letter to the 
world.”  
 
15. “In this life we cannot do great things. 
We can only do small things with great 
love.”  
 

 

MOTHER 
TERESA 
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16. “Let us not be satisfied with just giving 
money. Money is not enough, money can be 
got, but they need your hearts to love them. 
So, spread your love everywhere you go.”  
 
17.  “At the end of our lives, we will not be 
judged by how many diplomas we have re-
ceived, how much money we have made or 
how many great things we have done. We 
will be judged by ‘I was hungry and you 
gave me to eat. I was naked and you clothed 
me. I was homeless and you took me in.” 
 
18. “Jesus is my God. Jesus is my Husband. 
Jesus is my Life. Jesus is my only Love. Je-
sus is my All!” 
 
19. “If we want a love message to be heard, it 
has got to be sent out. To keep a lamp burn-
ing, we have to keep putting oil in it.”  
 
20. “We need to find God, and he cannot be 
found in noise and restlessness. God is the 
friend of silence.  
 
PLEASE PASS THIS MESSAGE ON TO OTHERS! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Lời tòa soạn: Mẹ Teresa đích thực là một vị bồ 
tát Địa Tạng của thời đại chúng ta. Xin cùng 
nhau học hạnh của Mẹ. 
 
1.Đừng chờ đừng đợi ai chỉ đạo; bạn hãy  tự làm 
một mình, giúp được  ai thì cứ giúp, giúp từng cá 
nhân. 
2. Tôi cho là thế giới ngày nay đảo điên, con người 
chịu thống khổ nhiều vì thiếu 
tình thương trong gia đình. Chúng ta không dành 
đủ thì giờ cho con cái, không có thì giờ cho nhau, 
không có thì giờ để hưởng sự có mặt của nhau. 
 
3. Tình yêu bắt đầu tại nhà; tình yêu chỉ phát triển 
từ gia đình, ngày nay không biết bao người mất 
hạnh phúc và  chịu đau khổ cũng  vì thiếu thốn tình 
yêu từ gia đình. 
 
Đối với sự khốn khó  
 
4. Tôi nhìn thấy Thượng Đế trong  mỗi con 
người. Khi tôi rửa các vết thương cho một người bị 
bệnh cùi, tôi có cảm tưởng là mình đang phụng sự 
Thượng Đế. Điều đó chưa đủ đẹp sao?  
 
5 . Cái nghèo đáng sợ nhất là niềm cô đơn và tình 
huống bị ghét bỏ. 
 
6. Căn bệnh lớn nhất của con người hiện nay không 
phải là phong cùi hay lao phổi, mà chính là bệnh 
thiếu tình thương, không ai thèm để ý tới mình. 
 
7. Mình thường nghĩ rằng nghèo khó chỉ là bị thiếu 
ăn, thiếu mặc, vô gia cư. Thực ra cảnh nghèo khó 
đáng sợ nhất là thiếu tình thương, bị ghét bỏ và 
không ai thèm màng tới mình. Chữa bệnh nghèo 
kiểu nầy chúng ta phải bắt đầu từ ngay gia đình của 
chính mình. 
 
Đối với chiến tranh 
 
8. “Xin chọn đường lối hoà bình,…Trong đoản kỳ, 
có thể có kẻ thắng người thua trong những cuộc 
chiến đẫm máu đáng tởm. Nhưng rồi ra quí vị sẽ 
không thể biện minh cho những chết chóc, những 
tang thương do chính vũ khí của quí vị gây 
ra.”(Trích lá thư gửi các Tổng Thống George 
Bush và Saddam Hussein, 1991) 

Mẹ Teresa 
lời vàng ngọc 
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Đối với sự hy sinh một đời của Mẹ 
 
9. Phép mầu không nằm ở chỗ công việc 
chúng ta làm, mà ở chỗ chúng ta có thấy hạnh 
phúc khi làm việc ấy không? 
10. “Một đêm nọ nằm mơ, tôi thấy tôi đang đứng 
trước cổng Thiên đàng. Và sau đó Thánh Peter 
phán rằng: ‘Con hãy về lại trần gian đi. Ở đây không 
có khu nhà ổ chuột” (Trích đoạn Mẹ nói với Hoàng 
Tử Michael nước Hy Lạp, năm 1996) 
 
Về Tình Thương 
 
11. Nếu bạn cứ lo phán xét người, bạn không còn 
thì giờ để yêu thương họ. 
 
12. Tôi không biết chính xác Thiên đàng như thế 
nào, nhưng tôi biết chắc khi chúng ta chết, Thượng 
đế sẽ xét xử chúng ta, Ngài sẽ không hỏi bao nhiêu 
điều thiện bạn đã làm trong đời, nhưng Ngài sẽ hỏi 
bao nhiêu yêu thương trút vào công việc bạn đã 
làm? 
 
13. Mỗi cái mỉm cười của bạn là một chỉ dấu của 
yêu thương, là một.món quà đẹp tuyệt vời. 
 
Phụng sự Chúa  
 
14. Tôi xin làm một cây bút chì nhỏ nằm trong bàn 
tay Chúa, Ngài luôn viết lá thư yêu thương gửi đến 
toàn thể nhân loại 
 
15. Trong đời nầy chúng ta không thể làm những 
việc lớn. Chúng ta chỉ có thể làm những việc nhỏ 
với tình thương lớn. 
 
16. Đừng dừng lại ở chỗ bố thí hiện kim. Tiền bạc 
chưa đủ, họ cần yêu thương, cần tấm lòng nữa. 
Vậy, xin ban phát tình thương của bạn trên mọi nẻo 
đường bạn đi. 
 
17. Lúc cuối đời, chúng ta sẽ không được xét xử 
dựa theo bao nhiêu bằng cắp  đã có, bao nhiêu tiền 
đã kiếm hay bao nhiêu việc lớn đã làm.Trái lại 
chúng ta sẽ được phán quyết bởi “Tôi đói bạn cho 
tôi ăn. Tôi lạnh bạn cho  tôi mặc.Tôi vô gia cư bạn 
mời tôi vào” 
 
18. Jesus là Chúa của tôi. Jesus là chồng của tôi. 
Jesus là cuộc đời của tôi. Jesus là Tất cả. 
19.Nếu bạn muốn thong điệp Tình Thương được 
mọi người nghe, thì bạn hãy gửi nó đi. Hãy thắp 
sáng ngọn đèn lên. Hãy châm thêm dầu vào. 
 
20. Chúng ta cần tìm Chúa, không ở chỗ ồn ào, náo 
nhiệt. Mà  ở chỗ tĩnh lặng. 
 
   Xin chuyển thông điệp nầy đến người khác. 

  

ON MINDFUL 
LIVING  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Mindfulness is the energy of being aware 
and awake to the present moment. It is the con-
tinuous practice of touching life deeply in every 
moment of daily life. To be mindful is to be truly 
alive and present with those around you and with 
what you are doing. We bring our body and mind 
into harmony while we wash the dishes, drive the 
car or take our morning cup of tea. 
 
       Here in the Green Mountain Dharma Center, 
in Vermont, USA, we do very much the same 
things as when we are at home- walking, sitting, 
working, eating, etc.- except now we learn to do 
them in mindfulness, with an awareness that we 
are doing it. We practice mindfulness throughout 
every moment of the day and not just in the medi-
tation hall, but also in the kitchen, the toilet, in our 
rooms and on the path leading from one place to 
another. 
 
       In practicing together as a Sangha, as a com-
munity, our practice of mindfulness becomes more 
joyful, relaxed, and steady. We are bells of mind-
fulness for each other, supporting and reminding 
each other along the path of practice. With the 
support of the community, we can practice to culti-
vate peace and joy, within and around us, as a gift 
for all of those whom we love and care for. We 
can cultivate our solidity and freedom - solid in 
our deepest aspiration and freedom from our fears, 
misunderstandings and our suffering. 
 
                          Green Mountain Dharma Center 
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  Có một Đạo Phật 
như thế  

                                              Bùi Tín - 19.10.2006                                                                                     
Phần 1  

BBT : Bùi Tín, cựu Đại tá quân đội Nhân Dân Việt 
Nam, cựu đảng viên, cán bộ cao cấp của đảng CSVN, 
nguyên là Phó Tổng Biên Tập nhựt báo Nhân Dân, 
kiêm Tổng biên tập tuần báo Nhân Dân Chủ Nhựt.  
Sau chuyến công vụ tại Pháp vào tháng 9 năm 1990. 
Chứng kiến các phong trào dân chủ tại các nước 
cộng sản Đông Âu ngày càng thắng thế, và Việt Nam 
cũng bị buộc phải mở cửa giao thương kinh tế với 
thế giới tự do, đồng thời vẫn xiết chặt các lĩnh vực 
chính trị và văn hóa.  
Tháng 11 cùng năm, ông phổ biến bản Kiến Nghị Của 
Một Công Dân, kêu gọi Hànội tiến hành đổi mới triệt 
để, xây dựng một xă hội thực sự dân chủ, thực sự tự 
do, đưa cả nước tiến theo kịp thế giới. Cũng bắt đầu 
từ đó ông bị khai trừ khỏi Đảng. 
Mùa hè năm nay, ông có dịp hành hương thăm viếng, 
tu tập tại Làng Mai. Chuyến đi đã để lại cho ông nhiều 
ấn tượng đẹp, ông nói : "Cuộc đời còn lại của tôi 
mang dấu ấn cuộc hành hương ngắn ngủi này". Đó 
cũng là lý do để chúng ta có dịp chia sẻ với ông qua 
bài này. Cố nhiên đây là cái nhìn rất riêng tư của ông, 
không nhất thiết phải phản ánh đúng về hình ảnh và 
nội dung rất đa dạng của Làng Mai. 
 
Duyên hạnh ngộ với làng Mai : Tôi nghe 

nói về làng Mai từ lâu. Trước đó là làng Hồng. 

Không phải là làng trồng hoa hồng, mà là cây hồng 

ăn quả, như hồng Lạng sơn ở bên nhà. Trồng hồng 

không được tốt, quả không sai, không ngọt, nên 

chuyển sang trồng mai. Mai cũng không phải mai 

hoa vàng, như ở miền Nam nước ta, màu vàng rực 

vào dịp Tết. Mai đây thật ra là mận, là prunier, là 

thổ sản danh tiếng miền Dordogne, Tây nam nước 

Pháp. Cả miền rộng này bạt ngàn là mận, nổi tiếng 

nhất là Agen. Quả mận Agen, màu tím đậm, thơm 

ngọt sấy thành mứt, tiêu thụ khắp nước Pháp, xuất 

khẩu đi toàn thế giới cùng với rượu đỏ Bordeaux. 

Từ bé tôi đã có duyên với đạo Phật. Gia đình tôi có 

10 anh chị em, tôi là thứ 8. Trước tôi là 7 người chị. 

Mẹ tôi sinh tôi trong một thai đôi, có bọc, một gái ra 

trước bị ngạt, và tôi ra sau, thoi thóp. Từ mấy năm 

trước, mẹ tôi kiên trì cầu tự, khấn xin, qua các ngôi 

chùa nổi tiếng vùng Nam Định, Ninh Bình và Hà  

Đông, mới sanh được mụn con trai. Ngôi nhà nhỏ ở 
quê  lại gần chùa làng. Không nhà nào gần chùa  
đến thế. Chỉ cách nhau con đường hẻm của xóm 

gọi là xóm Chùa. Cổng nhà và cổng Chùa hơi 

chếch nhau, cách nhau chỉ 5 mét. Hồi bé, các chị 

em tôi hay rủ nhau lẻn sang chùa hái đầy túi quả 

nhót từ vàng đến đỏ chót, tay áo luôn lấm chấm 

những hạt trắng li ti do vỏ quả nhót chà vào để lại. 

Sư bà và sư cô không đuổi, c ̣òn vẫy vào xoa đầu 

rồi hái cho những quả táo con con. Chuông chùa 

ngân vang dài… và tiếng mõ đều đều, đều đều… là 

những âm thanh quen thuộc nhất đưa tôi vào giấc 

ngủ, với những chuyện mẹ tôi kể về thái tử Ấn Độ 

đi ra 4 hướng cửa thành gặp 4 nỗi khổ đau: sinh, 

lão, bệnh, tử rồi ra đi tìm đường cứu nhân độ thế. 
Cho nên mùa thu 2006 này, tôi về làng Mai, trước 

tượng Phật, nghe tiếng chuông chùa âm vang, 

tiếng mõ đều đều, ăn chay liền mười ngày, ngắm 

mái chùa cong cong bên hàng cây mận trĩu quả … 

cảm giác đầu tiên của tôi, cảm giác kéo dài cho đến 

khi rời làng luôn là trở về quê mình, làng mình, nhà 

mình, chùa làng mình. 

Có một đạo Phật nhập thế :  
Làng Mai luôn mở rộng. Từ xóm Thượng xuống 

xóm Trung là 2 kilômét, xuôi 3 kilômét nữa là xóm 

Hạ,  sang phía Tây 2 kilômét là xóm Sơn hạ. Mấy 

              Tác giả bên hồ sen xóm Thương, xa xa là  
                   tháp chuông Làng Mai - mùa hè 2006 
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năm nay, làng phát triển hẳn sang phía Đông gần 

40 kilômét, lập nên xóm Mới, rộng hơn, khang 

trang hơn.  

Nằm giữa tam giác 3 tỉnh : Dordogne - Lot et Ga-

ronne - Gironde miền Tây Nam nước Pháp là một 

vùng hữu tình, giàu có, nhiều đồi thoai thoải phơi 

nắng, lại không xa Đại Tây Dương. Vườn nho nối 

tiếp xen với vườn mận, vườn 

hướng dương điểm xuyết những 

vạt rừng thông nhân tạo. Những 

ngôi Chùa, lầu chuông, thiền 

đường, cư xá, nhà ăn, nhà 

khách, khóm trúc, hồ sen… của 

làng Mai, xen với nhà một số cư 

dân Pháp bản địa lâu đời, với 

chuồng trại nuôi bò, nhà thờ 

Thiên Chúa của làng xưa làm 

cho phong cảnh của toàn vùng 

thêm sinh động. 

Người gốc Việt, tùy lúc, chiếm hơn hay kém một 

nửa dân số làng Mai. Một nửa là người phương 

Tây về đây tu lâu dài hay tu tập ngắn hạn, 1 hay 2 

tuần lễ, từ các tỉnh nước Pháp, từ Ý, Đức, Anh, Bỉ, 

Hà lan, từ Tây ban nha, Bồ đào nha, từ Mỹ, Can-

ada, Úc, Tân tây lan; ngoài ra có cả người Nhật, Ấn 

độ, Thái lan, Đại hàn, Philippin, lại có cả người 

Balan, Nga, Do thái, Palestin… Họ ở phần lớn xóm 

Thượng. Giữa mùa hè, nhiều gia đình mang theo 

con lớn nhỏ, nên có cả một xã hội thiếu niên quốc 

tế ở đây. Rước đèn trung thu, đèn đủ kiểu do các 

em tự làm lấy, hướng dẫn bởi các ni sư ni cô khéo 

tay yêu trẻ, kéo dài hàng cây số dưới ánh trăng thu, 

các em bé từ mới 3 - 4 tuổi dẫn đầu, cuối là các 

anh chị 16, 18 tuổi, thật hồn nhiên trong tiếng trống 

và tiếng hát. 
Ở trong nước, tôi cứ nghĩ người đi tu phần lớn là 

người yếm thế, chán cuộc đời trần thế, gặp những 

nghịch cảnh gia đình hay xã hội. Đây cũng có 

những trường hợp như thế, nhưng có vẻ không 

nhiều. Khá nhiều người có kiến thức khá cao, 

thành đạt trong cuộc sống, những bác sỹ, luật sư 

nhà cao cửa rộng, lương bổng cao, những nhà vật 

lý, toán học, triết học, giáo sư … muốn đi tìm ý 

nghĩa từ cuộc sống, của cuộc sống và cho cuộc 

sống trên đời này. Họ đến đây để nghiên cứu, 

nghiền ngẫm và thực hành luôn, thực nghiệm luôn, 

hành đạo luôn đạo Phật, 

một đạo Phật vừa cao siêu, 

vừa gần gũi, vừa như khó 

hiểu vừa dễ cảm thụ bằng 

cả lý trí, linh tính và trái tim. 
Đến đây, ai cũng hiểu sâu 3 

viên ngọc quý đầu tiên - 

‘’Tam Bảo’’, là Phật, Pháp 

và Tăng.  Phật là một vị 

tiêu biểu, là Thày dạy, là 

Ngôi sao chỉ đường, là 

Lãnh tụ tinh thần, là Nguồn 

Sáng, thông thường cũng là Bụt, là con người thật 

do dày công tu luyện được soi sáng thành Phật. 

Pháp là hệ thống lý luận, chân lý, giải thích cuộc 

đời và muôn vật, hướng dẫn việc tu luyện, cách 

sống để con người và loài người có được niềm 

hạnh phúc, an lạc ngay trong cuộc đời này. Pháp 

vừa mênh mông vô tận, thiên kinh vạn quyển, lại có 

thể thu gọn trong 260 từ trong Kinh Bát Nhă, lại cô 

đọng chỉ trong vài câu, vài từ; ở đây chú trọng việc 

thực hành, đặc biệt là thực tập theo 5 giới, tức là 5 

phép tu tập chánh niệm. Tăng là tăng thân, là tập 

thể anh chị em gần xa cùng thoát giới đi tu theo 

chân Phật, ở khắp mọi nơi trên thế giới, cùng 

chung một bậc Thày, cùng chung một Đạo pháp.   
Tôi dự khá nhiều cuộc pháp thoại, thuyết tŕnh về 

‘’pháp‘’, nhiều cuộc trao đổi, hỏi đáp ngay ở hội 

trường - Thiền đường, nhiều buổi thảo luận, tu tập 

trong các nhóm nhỏ, đều nói về cuộc sống trong 

đời thường, của cá nhân, gia đình và xã hội. 

Giống như ở đời thường, không khí sinh hoạt khi 

      Hoạt cảnh Mừng trăng lên Làng Mai - hè 2006 
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thì nghiêm trang đôi lúc căng thẳng, xúc động, có 

nước mắt, có nụ cười, nhưng nét riêng ở đây là 

luôn thân ái, chăm chú, thông cảm với nhau, giúp 

nhau hiểu rõ sự đời trong tình thương. Ngay ở hội 

trường lớn, mỗi khi tiếng chuông vang, ai nấy đều 

yên lặng, nghiêm trang, lắng sâu trong suy nghĩ, để 

rồi sau đó rộ lên tiếng cười vang động, vui nhộn và 

sảng khoái, thoải mái không cần kiềm chế. 
Đạo Phật ở làng Mai là đạo Phật nhập thế, nhập 

cuộc đời, nên dễ hiểu, dễ gần, dễ tiếp thu. Bài 

giảng tiếng Việt, dịch tức thời ra các tiếng Anh, 

Pháp, Đức, cũng như các khẩu hiệu tiếng Việt, 

châm ngôn tiếng Việt, sách báo, băng đĩa tiếng Việt 

được dịch và in ngay tại chỗ. Khẩu hiệu đây đó : ’’ 

Từng bước chân thảnh thơi ‘’, ‘’ An lạc ngay lúc này 

‘’, ‘’ Vui với từng hơi thở ‘’, ‘’ Bụt ở ngay trong ta ‘’… 
Sáng nghe tiếng chuông vang khi trời đang rạng, 

hãy ‘’thiền’’ vài phút với lời tự hẹn: Đón chào 24 giờ 

tinh khôi của ngày mới; tự hẹn sống an vui, có ích 

cho mình và xung quanh, tránh mọi cám dỗ có hại. 
Khi ngồi vào bữa ăn, nghe chuông ngân, hãy 

‘’thiền’’ vài phút nữa: ta biết ơn những ai làm nên 

bữa ăn này, trồng lúa, rau, vận chuyển, chế biến; ta 

nhớ đến bao người thiếu ăn trên thế gian này; hãy 

ăn ngon lành, nhai kỹ cho cơ thể ta khỏe khoắn. 

Trước đó, hãy tự lấy thức ăn vừa đủ cho mình, 

không thiếu không thừa, lấy bao nhiêu ăn cho hết, 

không lăng phí, quý trọng mỗi sản phẩm xã hội.   

 

Một đạo Phật cao siêu mà hồn nhiên : Ở 

làng Mai, tôi gặp mấy chục sinh viên nam nữ Việt 

từ Sàig ̣òn, Huế, Cần thơ, Luân đôn (Anh), Boston 

(Mỹ), Sydney (Úc) … đến dự lớp học 1 hay 2 tuần 

lễ, vào dịp nghỉ hè. Các bạn trẻ làm quen nhau rất 

nhanh, để lưu luyến vô cùng khi tạm biệt. Họ đều là 

du sinh, học khoa lịch sử, văn học, thông tin, báo 

chí. Họ cũng kết bạn nhanh với các sinh viên gốc 

Mỹ, Anh, Pháp, Canada. Họ cùng nhau tập những 

bài hát tiếng Việt và tiếng Pháp do các thày cô ở 

làng Mai sáng tác. Các em mang theo đàn ghi-ta, 

sáo để chơi nhạc, ca hát với nhau. 

Đến đây, các em làm quen với những khái niệm 

triết học, tâm lý, tâm linh khá trừu tượng, nhiều khi 

cao siêu, ban đầu khó hiểu. Nhân quả, tương tức, 

Niết bàn, khoảng không, khoảng rỗng, vô thường, 

vô ngă, vô minh, không bắt đầu không kết thúc… 

Hơn nữa, lại còn: ‘’ngũ uẩn giai không’’ là gì; ‘’chư 

pháp không tướng’’ là gì; rồi những con số: Tam 

bảo, Tứ diệu đế, Ngũ lực, Lục căn, Bát chánh đạo, 

Thập nhị nhân duyên … 
Các khái niệm cao siêu được giảng giải theo lối 

phổ cập dân gian, có ví dụ dễ hiểu, từ thấp lên cao, 

từ cụ thể đến trừu tượng. Tôi thử hỏi lại 2 em, các 

em đều hiểu khá rõ. Các bà các chị lớn tuổi cảm 

nhận được trên đại thể, khi trao đổi với nhau mới 

vỡ lẽ thêm … 
Tôi hiểu dần vì sao làng Mai có thanh niên xuất gia 

để đi tu cũng như về tu học ngắn hạn nhiều đến 

vậy. Các em đều có chí, ham học, cảm thấy e ngại 

cái xă hội xô bồ sùng bái vật chất coi nhẹ tâm linh, 

nhất là cái xă hội trọc phú đầy cạm bẫy ở bên nhà, 

luôn đe dọa ‘’nuốt chửng’’ tuổi trẻ bất cứ lúc nào. 

Các em rất chăm chú nghe pháp thoại, c ̣òn ghi 

chép và thảo luận. Các em cũng thích ca hát, chơi 

nhạc, đánh bóng chuyền, tập võ thuật, tâp múa gậy 

trúc - một môn học đặc sắc cho mọi lứa tuổi ở làng 

Mai.  

                                     Cùng nhau hái mai (mận) 
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Ở làng Mai, không khí yên tĩnh kéo dài thỉnh thỏang 

lại rộ lên những ngày hội tấp nập đông vui, có 

trống, có cờ phướn, múa rồng múa lân, mừng 

xuân, trồng cây nêu, giỗ Tổ, Phật đản, lễ Vu lan, 

những buổi ngâm thơ, ngày Hội hoa Thủy tiên, Hội 

hoa Mai, Hội hái mận, những ngày hội làng thắm 

tình quê hương… Tôi dự đám cưới rất vui ở xóm 

Mới, cô dâu là em một ni cô ở đây, ‘’chàng’’ là bác 

sỹ cùng ở San José (Bắc Cali) mới sang hôm 

trước. 
Cuộc sống cao siêu khi nghe giảng, khi trầm tư, lúc 

ngồi thiền, hài h ̣òa với những giờ phút sống hiếu 

động hồn hiên giữa thiên nhiên. Dự những cuộc 

múa tập thể và tṛò chơi tập thể, rồi đêm lửa trại ở 

xóm Trung và xóm Thượng, tôi thấy rõ thêm vì sao 

tuổi trẻ thích về đây sống. Có lúc như cuộc sống 

trong tổ chức Hướng đạo thời trẻ của tôi. Những 

trò chơi khỏe, hồn nhiên, em bé 8, 9 tuổi cùng cụ 

già 60, 62 tuổi chơi với nhau, theo vòng tròn lớn 

nhỏ, bỏ khăn, chim bay, cá lặn; bịt mắt bắt dê; 

chuyển bóng; kéo co; rồi tìm nhau trong rừng, tìm 

phương hướng, tìm các chùm sao trên trời, hái hoa 

hồng để trả lời câu đố và chọn bài hát… Tuổi già về 

đây như trẻ lại giữa trẻ nhỏ và thiên nhiên. Rồi 

những vở kịch nho nhỏ tự biên tự diễn. Cái thú vị là 

nội dung được hướng dẫn và khêu gợi để thực tập 

chánh niệm,  hiểu sâu thêm các buổi học, về cuộc 

đời của Bụt, về tình thương yêu con người, về cái 

Thiện và cái Ác, về Chính và Tà, về yêu quý thiên 

nhiên và gìn-giữ-môi-trường…        
                                                                                                                      
Phần 2  
Có một đạo Phật nhiều khoa học, ít thần 
bí: 
 Đă có bao nhiêu trường phái truyền bá đạo Phật. 

Từ Đại thừa đến Tiểu thừa, từ gốc Ấn độ, Tây tạng, 

qua Trung hoa, Tich lan, đến Thái lan, Cambốt, 

xuống Nam dương, sang Nhật bản. Có những 

trường phái truyền bá những điều thần bí, siêu 

nhiên, đầy phép thần thông kỳ ảo. Chư thày cô 

làng Mai đang xây dựng một đạo Phật truyền 

thống, thịnh hành từ đời Trần, mang đậm bản sắc 

Việt, lại khá là hiện đại, dựa trên những khám phá 

mới mẻ nhất về sinh học, vật lý, hóa học, toán học, 

thiên văn, tâm lý học… để lý giải cuộc sống muôn 

hình muôn vẻ. 

 

 

 

 

 

      

Cócả 

một lớp trí thức cao cấp xuất gia và về dự tu học ở 

đây. Tiến sỹ, kỹ sư, bác sỹ, luật sư, nghiên cứu 

sinh, du sinh chiếm tỷ lệ không nhỏ. Các bài giảng 

phổ thông, dễ hiểu, có khi mở đầu bằng hỏi và đáp 

một thiếu niên Pháp hay Mỹ mới 12 tuổi, rất vui vẻ 

sinh động, hoặc mở đầu bằng thử ngắm cho sâu 

một chiếc lá phong để ‘’nhìn‘’ thấy trong đó áng 

mây, mặt trời, giọt mưa, hạt mầm, hệ thống ‘’nhà 

máy‘’ sản xuất chất lục diệp tố, không quên người 

trồng chăm sóc cây, để rồi cuối cùng có thể nhận 

ra cả vũ trụ chứa trong một hạt bụi trần. Kết quả 

nghiên cứu về tế bào, về ADN, về di truyền, về kỹ 

thuật tạo hàng lọat cơ thể sống từ một tế bào 

‘’clonage ‘’,  chứng tỏ trong cái riêng đều có cái 

chung, cái ‘’một’’ chứa cái toàn thể, phép nhiệm 

màu bao trùm khắp mọi nơi; con người ngày càng 

hiểu ra biết bao điều bí ẩn, chế tạo ra biết bao kỹ 

thuật tân kỳ như máy bay, tàu ngầm, vô tuyến 

truyền hình, điện thoại cầm tay, kính thiên văn, máy 

computơ cá nhân, để …’’ngộ’’ ra rằng các nhà khoa 

800 nhà khoa học và yêu khoa học thuộc 20 nước 
về  làng Mai trao đổi nghiên cứu về tế bào vỏ não,...  
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học thật ra vẫn chưa hiểu biết gì cho thấu đáo về 

vũ trụ và con người cả; chỉ một tế bào mà hàng 

triệu điều bí hiểm. 
Hè này có một tuần lễ 800 nhà khoa học và y khoa 

học thuộc 20 nước về làng Mai trao đổi nghiên cứu 

về tế bào vỏ não, tìm hiểu sâu thêm một loạt khái 

niệm: xúc cảm, tình cảm, tiềm thức, nhận thức, linh 

tính và tâm linh, mật thiết liên quan đến những khái 

niệm Thân và Tâm, rồi Thọ, Tưởng, Hành, Thức 

thâm thúy của đạo Phật. 
Ở làng Mai không còn những nhận thức thô thiển, 

như có một Thượng đế, một ông Phật nào đó giống 

như con người, có đầu mình và tứ chi, sống ở trên 

trời cao, ngày đêm ban phước lành cho chúng sinh; 

mà Phật ở ngay trong ta, trong Pháp, trong Tăng, 

trong việc thiện ta và mọi người cùng làm cho cuộc 

đời chung đỡ khổ, vun trồng yêu thương và hạnh 

phúc ở khắp nơi ngay trong cuộc đời này. Phật 

cũng ở khắp mọi nơi trong một 

vũ trụ vừa hài ḥòa theo quy luật 

chặt chẽ, lại cũng đầy những 

phức tạp ngẫu nhiên vô thường. 
Khoa học ngày nay cũng chứng 

minh rằng thế giới vũ trụ là 

không có bắt đầu, không có kết 

thúc; sự vận động chuyển hóa là 

không cùng; cái này khác cái kia, 

cũng lại không khác cái kia; một 

là tất cả, tất cả cũng lại là một; 

phải trái trên dưới, một hai, đông 

tây nam bắc, màu sắc, mùi vị đều là khái niệm chủ 

quan của con người. Bụt dạy: bất sinh bất diệt, bất 

cấu (nhơ bẩn) bất tịnh (sạch), bất tăng bất giảm; vô 

vô minh diệc vô vô minh tận (không có ngu dốt mà 

cũng không bao giờ hết ngu dốt); vô lão tử diệc vô 

lão tử tận (không có già và chết, mà cũng không 

hết già và chết). Khoa học và phật giáo gật gù 

tâm đắc, khoác vai nhau cùng đi. Thật là vui, thú vị. 

Có một đạo Phật lạc quan yêu cuộc đời 

này :   
Đă có thành kiến cho rằng đi tu là chịu khổ hạnh. 

Có nhiều trường phái tu khổ hạnh, hành xác, đi 

chân đất, nhịn đói, chịu khát, nằm gai nếm mật, 

chịu rét, từ chối nền văn minh vật chất, chịu khổ để 

cứu nạn. 
Ở đây có sự khổ luyện, sự kiên trì thoát phàm tục, 

tinh tiến tâm linh, nhưng không khổ hạnh hành xác. 

Các thày cô ở đây được luyện để yêu đời, quý 

trọng cơ thể mình, cảm nhận hạnh phúc nội tâm 

cho mình và cho xung quanh trong mỗi một phút 

sống. Nụ cười làng Mai sao mà đẹp. Nụ cười 

ngầm, hơi tủm tỉm khi gặp nhau, nhìn nhau, như 

nói rằng : chúng ta là anh chị em! Buổi sáng khi 

mới gặp lại nhau, mọi người chắp tay trước ngực, 

hình búp sen bên trái tim, như một lời chào thân, 

trao tặng nhau một búp sen thơm mát. Người 

phương Tây về đây cũng vui lòng tiếp nhận cách 

bắt tay, cách ôm chào nhau 

chân thật: nhìn vào mắt 

nhau với tình anh chị em, 

ôm nhau cũng nghĩ đến 

nhau thật lòng, xoa tay nhẹ 

vào lưng nhau nếu tự thấy 

cần; không còn kiểu bắt tay 

qua loa, áp 2 bên má một 

cách qua quít, có khi vô 

cảm.  Các ni cô gọi đây là 

‘’thiền ôm’’, ôm với tình 

thương chân thật; tất nhiên 

các ni cô trẻ chỉ ôm với người cùng giới. 
Nét đậm đà của làng Mai là thức ăn chay mà ngon 

chi lạ, ngon lạ lùng. Các ni cô, ni sư rất coi trọng 

khoa nấu nướng, nâng bếp núc thành khoa học và 

nghệ thuật cao. Vệ sinh thì tuyệt hảo. Vườn rau tự 

túc sạch tuyệt đối. Từ rau muống, bắp cải, rau cải, 

rau cần, cà chua, cà rốt, đến bầu, bí, dưa chuột, 

mướp đắng, rau thơm : mùi?, húng, tía tô, ?tha là, 

diếp cá, bạc hà… cho đến hành, gừng, giềng… Đủ 

Một đạo Phật đi vào cuộc đời  
Hoạt cảnh mừng Thầy 80 tuổi 
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thứ, như ở quê mình, tươi ngon. Các thày cô nhà 

bếp luôn nói đến ngon lành, ngon đi với lành. Lại 

còn cân bằng âm dương, theo mùa, thứ này đi với 

loại rau kia, hỗ trợ bổ xung cho nhau, bổ dưỡng lại 

ngon miệng. Đậu phụ hấp, ninh, rán, xào với các 

thứ rau khác nhau, với biết bao loại đậu, loại khoai, 

sắn, giá, nấm… làm cho thức ăn phong phú, không 

bữa nào giống bữa nào suốt trong một tuần. Nêm 

và nước chấm cũng nhiều lọai, cùng vừng, lạc, 

dấm, dầu ô-liu, gừng, sả. Cơm, xôi đủ loại, bánh 

mì, cháo… tha hồ lựa chọn. Người phương Tây có 

thể dùng bơ, pho mát, sữa bò, trứng (loại không ấp 

thành gà con được). 
Chè và bánh do các bà các chị người Huế hướng 

dẫn sao mà phong phú, tinh tế, ngon lành đến vậy. 

Từ chè hạt sen, đậu xanh, đậu ván, đậu đen đến 

bánh bột lọc, bánh gaị, bánh xèo, bánh su sê, bánh 

Trung thu…  
Điều chính ở đây là quan niệm của Phật pháp 

nhập sâu vào bộ máy hậu cần và nuôi dưỡng con 

người. Hãy chăm nom thật tốt cơ thể chúng sinh, 

hãy mang chánh niệm từ khi trồng rau, tưới cây 

cho đến khi rửa sạch lương thực để chế biến; hãy 

mang chánh niệm vào mỗi nhát dao thái củ khoai, 

củ cà rốt cho đều đặn, vuông vắn, mỹ thuật. Hãy 

mang chánh niệm vào việc nấu nướng để thấu 

hiểu rằng biết bao công sức của con người làm nên 

gạo, khoai, rau đậu này đây, ta phải nối tiếp để 

phục vụ lại cho chúng sinh đến mức cao nhất, cho 

mọi người ăn thật ngon lành để làm điều thiện cho 

đời này. 
Các ni cô và ni sư – hơn 100 người tu ở đây, phần 

lớn là còn trẻ, dưới 36 tuổi, gọi nhau bằng  sư bác, 

sư chú, sư cô hay sư anh, sư chị, sư em, như 

trong một nhà. Mỗi người c̣òn nhận một người 

cùng tu làm « đệ nhị thân »  người bạn có vai tṛò 

nhắc nhau chuyện tu học, chuyện giữ gìn sức 

khỏe, có bổn phận cho tăng thân lớn biết khi bạn 

mình ngã bệnh mà một mình mình không đủ sức 

giúp được. Thường là sư cô A có đệ nhị thân là sư 

cô B, sư cô B lại có đệ nhị thân là sư cô C, sư cô C 

lại có đệ nhị thân là sư cô H, sư cô H lại có đệ nhị 

thân là sư cô A. Như vậy một người ngã bệnh là 

toàn chúng được biết và sẽ giúp nhau mà không 

cần phải mỗi việc mỗi hội họp. Các vị cư sĩ về làng 

tránh phạm giới, trước hết là 5 giới [1] gồm có: 

không sát sinh, không ăn cắp, không tà dâm, không 

dối trá, không uống rượu và dùng ma túy… Có 

những cuộc pháp đàm về giới để giúp nhau đi về 

hướng chân thiện mỹ của năm giới mà ờ Làng hay 

gọi là năm phép tu luyện chánh niệm.  
Không khí an nhiên tự tại ở làng Mai còn được xác 

lập tự nhiên, bền vững trong cư xử hàng ngày, nội 

bộ gia đình lớn này thường nhắc nhau dùng ‘’ái 
ngữ‘’, tránh dùng những từ ngữ khó nghe. Tôi hỏi 

mấy thầy: như vậy có phải là bỏ qua, nhân nhượng 

với nhau khi có mâu thuẫn để giữ h ̣òa khí ?. Thày 

Pháp Ấn là 1 trong 13 giáo thọ lâu năm ở làng Mai 

nói ngay: không phải vậy; pháp đạo, kỷ luật ở làng 

Mai nghiêm, không bỏ qua sai lầm, vì bỏ qua là có 

hại cho anh chị em mình, là thiếu thương yêu nhau; 

‘’ái ngữ‘’ là lời nói xuất phát từ yêu thương, đã từ 

yêu thương thì sẽ được tiếp nhận vào tim người 

mình nói chuyện, không phải chỉ là chọn hình thức 

chữ nghĩa cho êm tai. Khi nóng mặt lên, tức giận, 

thở gấp thì không thể có ‘’ái ngữ’’. Khi tỉnh táo, thở 

sâu, có tình thương lập tức có ‘’ái ngữ’’ đầy sức 

thuyết phục dù nội dung có mạnh. 
Không khí lạc quan yêu đời trẻ trung ở làng Mai 

c ̣òn bao nhiêu biểu hiện khác. Bên dàn đồng ca, 

cùng niệm kinh Bụt bằng tiếng Việt, Anh, Pháp, 

Đức, cùng hát ca nhiều bè, có nhóm diễn kịch 

ngắn, tập đàn dương cầm, đàn guita, thổi sáo, có 

xưởng nhỏ tập nặn tượng, vót tre làm diều, nhóm 

phụ trách mầm non, mẫu giáo, thiếu nhi, nhóm hội 

họa, chụp ảnh, đánh cờ- cờ tướng và cờ quốc tế, 

cho đến lớp học tiếng Việt… Thật vui khi được nói 

tiếng Việt với các ni cô Từ Nghiêm (người Mỹ), Tín 
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Nghiêm (Đại Hàn), với thầy Pháp Ý (người Ý), 

Pháp Sơn (Tây Ban Nha), Pháp Hộ (Thụy Điển)… 

Nhiều người nói sõi như người Việt mình vậy.  

 

Có một đạo Phật rất dân tộc cũng khá 
hiện đại : 
 Làng Mai có một thư viện khá lớn. Riêng Thiền sư 

Nhất Hạnh có tủ sách riêng đồ sộ, tiếng Pháp, Anh, 

Đức, Ấn độ, Nhật, chữ Hán, 

chữ Phạn, chữ Nôm, tư liệu 

về lịch sử Phật giáo Tiểu 

thừa, Đại thừa, về lịch sử 

Phật giáo Việt nam từ xa 

xưa qua thời Lý, Trần đến 

nay. Nhiều kinh sách được 

lược dịch hoặc tóm tắt 

chuyển sang tiếng Việt. Bút 

lực của Thày Nhất Hạnh 

sung mãn, có đến hơn 80 

cuốn tiếng Việt do nhà xuất 

bản Lá Bối phát hành, cùng 

với những tập thơ thiền, một số bài thơ được phổ 

nhạc. Nét dân tộc khá rõ nữa là việc gắn bó việc 

thờ cúng tổ tiên với đạo Phật ở làng Mai này. 

Nét hiện đại của làng Mai cũng rất rõ. Giờ giấc 

nghiêm đến từng phút. Sáng dậy đúng 5 giờ rưỡi 

khi chuông lớn vang lên. Đúng 8 giờ rưỡi buổi 

giảng trên hội trường bắt đầu. Giảng bằng tiếng 

Việt, hoặc tiếng Pháp, Anh, tùy theo ngày, được 

dịch ngay sang các tiếng khác. Ngoài những loa 

đặt các góc ph ̣òng còn có loa tại các ph ̣òng nhỏ 

hay tại các cụm di động có mái che trên bãi cỏ 

ngoài sân rộng, khi người dự quá đông. Các buổi 

pháp thoại đều được ghi băng hình ảnh và âm 

thanh, buổi tối được chuyển ngay vào băng, vào 

đĩa để phổ biến ngay sáng hôm sau. Bộ phận ngoại 

ngữ và kỹ thuật có trình độ chuyên nghiệp cao, 

tháo vát, cập nhật với kỹ thuật truyền thông hiện 

đại quốc tế. 
Văn ph ̣òng làng Mai cũng khá là chuyên nghiệp. Kế 

hoạch dự kiến cho cả năm, phân công cụ thể, có 

thời gian biểu hàng tuần cho từng xóm. Khách đến 

và đi thường xuyên, bằng đủ phương tiện, xe riêng, 

xe lửa, xe buýt, máy bay, đón và đưa, đâu ra đấy. 

Thư đến và thư đi, email gửi và nhận tới tấp. Quan 

hệ với chính quyền địa phương, các quận, các tỉnh 

và thành phố Bordeaux rất 

chặt.  Từ sản xuất, vận chuyển, 

bưu điện, thuế khóa, vệ sinh 

môi trường, cung cấp điện 

nước, đường sá cầu cống, xây 

dựng, quản lý đất rừng… đâu 

có đơn giản. Bác Cả, hơn 70 

tuổi người có công chăm lo, quy 

hoạch và xây dựng làng Mai từ 

những năm 1986, 87 cho biết 

những gian khổ ban đầu về 

mua đất, đo đạc, dựng nhà, 

cung cấp điện nước đến công 

trình vệ sinh, cống rãnh được 

khắc phục dần để có được cơ ngơi ngày nay.   Nét 

đẹp hiện đại, tiên tiến nữa tôi nhận ra ở đây là an 

ninh rất tuyệt. Người tứ phương đến tấp nập. Thế 

mà hầu như không có mất mát, trộm cắp, hàng 

chục năm nay vẫn vậy. Ở mỗi xóm có một góc đặt 

các thứ để quên, đánh rơi : mũ dạ, ô, dày, dép, 

kính mắt, bút, cả túi , ví tiền (với tiền mặt, thẻ ngân 

hàng, thẻ căn cước được giao lại cho người chủ) 

cặp, sách, túi lớn nhỏ, một vài đồ trang sức.  
Tôi nghĩ đạo pháp nhập vào mọi người, điều giới 

thứ 2 (không ăn cắp) được thấm sâu, chúng ta là 

anh chị em thân thiết, hãy sống tốt, vun trồng điều 

thiện, tưới tắm hạt nhân trong sạch nảy nở trong 

l ̣òng ta.  Anh bạn nhà báo đi với tôi thủ thỉ : ‘’thích 

thật, ở đây ngủ không cần đóng cửa, cả xóm không 

cần canh gác tuần tiễu, đồ đạc riêng để đâu yên 

đấy, không ai nh ̣ìn ngó đụng vào. Bao giờ cho mỗi 

Một đạo Phật dân tộc, Tăng - Ni mặc áo tràng màu 
nâu, màu truyền thống. Đặc biệt các sư cô ở đây 
chích khăn nâu rất dân tộc, chứ không đội chiếc 
khăn lấy theo kiểu của các bà sơ (đạo Chúa) như lâu 
nay.  
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làng mạc quê ta trong nước sống như thời Nghiêu 

Thuấn, như ngay làng Mai này ! Cần gì đến chó 

Bécgiê, chuông báo động, máy quay phim dọc 

hàng rào và cổng ra vào. Thế này mới thực là hiện 

đại.” 
Người phương Tây và trí thức trẻ gốc Việt sống ở 

đây tô đậm thêm tính hiện đại của làng Việt độc 

đáo này. Sách báo về khoa học tự nhiên và xă hội 

có nhiều người đọc. Mạng internet ‘’làng Mai‘’ là 

mạng phong phú, kỹ thuật và mỹ thuật cao, lưu trữ 

tốt cả hình và tiếng, đứng hàng đầu trong làng 

mạng tiếng Việt. Các ni cô tiến sỹ, giáo sư, thạc sỹ, 

các ni sư cử nhân, bác sỹ, kỹ sư… Ở đây đang 

cùng nhau học chữ Hán nôm, học tiếng Phạn, đọc 

thơ ca đời Lý Trần và nghiên cứu kho tàng ca dao 

Việt để cùng nhau trở về với dân tộc và đưa tâm 

linh dân tộc phát triển tới phía trước.  

Đạo Phật và thái độ đối với những 
người cộng sản :  
 Nhiều lần tôi hỏi chuyện các thầy cô ở đây về mối 

quan hệ giữa đạo Phật và đảng cộng sản. Các thầy 

cô phát biểu rất dè dặt thận trọng. Một thầy đọc khá 

nhiều sách mác-xít, từng học về lịch sử đảng cộng 

sản tại trường đại học sư phạm trong nước, cho 

rằng: « chúng tôi luôn coi những người cộng sản 

cũng là những anh chị em mình trong gia đ́nh dân 

tộc và cộng đồng loài người. Dù học thuyết họ theo 

đuổi đã từng ‘’vô minh‘’, từng bắt các linh mục tu sỹ 

đi cải tạo, thực tế bắt làm khổ sai, phá đình chùa, 

quẳng tượng Phật xuống ao, nay họ đã có được ít 

nhiều ’’tuệ giác’’ đối với tôn giáo. Làng Mai đề ra 

việc đối thoại và cầu nguyện với chính quyền và 

đảng cộng sản; đối thoại để nói thẳng thắn những 

điều cần nói không e sợ, quanh co; cầu nguyện  là 

cầu nguyện chư Phật soi sáng cho mọi người cộng 

sản, nhất là những người cộng sản cầm quyền, làm 

nảy nở Phật tánh dù còn ít trong tâm họ, cho họ 

biết noi gương các nhà cầm quyền thời Trần, yêu 

thương và quý trọng người dân, dựa vững vào đạo 

đức và cuộc sống tâm linh… Chúng tôi cho rằng 

phục hưng đất nước phải do cả dân tộc cùng làm, 

theo nhiều giới nhiều cách khác nhau, mỗi người 

chung một tay, nhà chính trị, nhà lãnh đạo tôn giáo, 

nhà dân chủ, trí thức, kinh doanh, trong và ngoài 

nước, cùng dựa vào gốc dân tộc ». 
Tôi gặp anh bạn nhà báo F.Prévost ở làng Mai từ 

nước Bỉ đến, để tu tập chứ không để viết báo. Anh 

thuộc cánh tả, từ tuổi trẻ đã mê Staline – “người 

cha của các dân tộc’’, mê ông Mao, ông Hồ, là đồ 

đệ của Bertrand Roussel và Jean Paul Sartre, để 

rồi vỡ mộng cay đắng trước cả khi bức tường Ber-

lin vỡ tan. Nay anh tìm hiểu sâu đạo Phật, vốn có 

khiếu trào lộng, so sánh ‘’đạo Cộng‘’ với đạo Phật, 

cộng sản cũng có Phật, Pháp và Tăng của họ. 

‘’Phật’’ là Marx, ‘’Pháp’’ là học thuyết đấu tranh giai 

cấp và chuyên chính vô sản, ‘’Tăng’’ là đảng viên 

cộng sản đông đảo khắp nơi. Theo anh, Cộng sản 

là ‘’đạo Phật lộn ngược’’, đầu cơ l ̣ương thiện của 

con người để hứa hẹn một thiên đường nhân ái bốn 

bể là anh em, không có bóc lột, đầu cơ, nguyện 

vọng độc lập dân tộc không bị nô dịch, để dành độc 

quyền thống trị con người từ tinh vi đến đẫm máu 

nhất. Anh nói đến học giả Jean François Revel 

(mới mất tháng 4-2006 ở tuổi 82) triết gia uyên 

thâm của cánh tả Pháp đã tỉnh ngộ để chủ biên 

cuốn sách đồ sộ ‘’Sách đen của chủ nghĩa cộng 

sản’’, với thống kê hơn 100 triệu sinh mạng chết 

thê thảm từ các cuộc thanh trừng, trại khổ sai, trại 

cải tạo, cách mạng văn hóa vô sản, quét sạch tôn 

giáo, những vụ án vu cáo gián điệp, phản động… 

Anh nói đến cái ‘’nghiệp’’ quá nặng của người 

cộng sản, đến nay nhiều người vẫn còn trong ‘’mê 

lộ ‘’, chưa chịu tỉnh … 
 [1] Ví dụ :Giới thứ nhất :  Vì chánh niệm thấy sự 

giết chóc đưa tới khổ đau, tôi quyết định tránh 
giết chóc và tìm nhiều cách bảo vệ sự sống, Giới 

thứ hai : Vì chánh niệm thấy nhiều bất công xă 
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hội, tôi quyết không lấy làm tư hữu những gì 

không phải của tôi, mà còn cho thì giờ, tiền bạc, 

tuệ giác (sự hiểu biết), tình thương cho những 

người cần đến... Giới thứ ba : V́ì chánh niệm thấy 

nhiều đổ vỡ, kết quả do sự ăn nằm bừa bãi, tôi 

quyết không ăn nằm với kẻ không phải là vợ hay 

chồng mình, mà còn tìm cách bảo vệ người trẻ 

không bị lạm dụng tình dục hay là nạn nhân của 

những sờ mó ...  Giới thứ tư : V́ì ý thức lời nói 
không nhìn sâu, cân nhắc kỹ, thiếu từ bi, có thể gây 

nhiều đau khổ, tôi quyết định nhìn sâu thấy kỹ lắng 

nghe cho rõ rồi mới nói và chỉ nói những lời có giá 

trị xây dựng hiểu biết và từ bi. Tôi sẽ không nói 

những lời 

gây chia rẽ 

căm thù, 

không phê 

bình và lên 

án những 

điều mà 

chưa biết 

chắc. Tôi lại 

c ̣òn tập 

lắng nghe 

sâu để hiểu tận tường mọi việc mọi người trước khi 

nói. Giới thứ năm : Vì ý thức tiêu thụ không 

chánh niệm cho thân và cho tâm sẽ đưa vào tâm 

tôi nhiều độc tố có thể làm tổn hại sức khỏe cơ thể 

và tâm hồn, tôi quyết định không uống rượu, không 

sử dụng các chất thuốc hút ma túy (về thân) và 

không xem những chương trình truyền hình hay 

những sách nhảm nhí bạo động dâm loạn, không 

nghe  và không nói những lời thô tháo mắng chưởi 

nhau, bêu xấu nhau để giữ gìn sức khoẻ tâm linh 

cho tâm tôi. (Xin đọc ở Trang Nhà Làng Mai 

www.langmai.org : Sách của Sư Ông Nhất Hạnh ‘Để 

Có Một Tương Lai ‘)   
    

   Phần 3 (tiếp theo và hết)  

 

Có một đạo Phật có sức lan tỏa : Tôi gặp 

một số cán bộ, đảng viên cộng sản từ trong nước 

về đây tu tập, tìm hiểu. Có người là giáo sư đại 

học, là cán bộ từng làm việc trong ủy ban kế hoạch 

nhà nước, là sinh viên đoàn viên đoàn thanh niên 

cộng sản. Có chị là đảng viên, chồng là trung 

tướng quân đội nhân dân về hưu, vốn là cấp dưới 

tướng Trần Độ. Duyên hạnh ngộ bắt nguồn từ 

chuyến về thăm quê hương của tăng thân làng Mai 

đầu năm 2005. Có ni sư đến từ Huế và Bảo lộc 

(Lâm đồng) về đây học, tự coi là về nguồn để tu 

tập. 
Quả vậy, hạt giống tự làng Mai đã gieo và mọc ở 

vùng cố đô Huế, vùng Bảo lộc với các chùa Từ 

Hiếu và tu viện  Bát Nhã, cả trên đất Hoa kỳ, nơi có 

chùa Lộc Uyển (ở Nam Cali), Đạo tràng Thanh Sơn 

và Tu viện Rừng Phong (ở bang Vermont).  Lại còn 

nhiều tập thể, nhóm cư sĩ làng Mai, rải rác trên 

đất Pháp, Đức, Anh, Mỹ, Canada, Nhật, Nga, Thái 

lan, Hàn quốc, Do thái, Palestine, Hongkong, 

Brésil, Argentine, ... và cả ở trong nước.   Riêng số 

xuất gia nhập tăng thân làng Mai nay đă lên hơn 

300. Số đang xin nhập c̣òn nhiều. Số cư sĩ, dự tu 

tập hàng năm, theo từng mùa từng khóa không kể 

hết.  
Các thày làng Mai đã tổ chức những cuộc Pháp 

thoại và Thiền hành ở Roma, Florence ở Ý Đại Lợi 

và Londres, ở Edingburg Tô Cách Lan, Marseille và 

New York, ở Hàng Châu, Bắc Kinh (Trung quốc)…, 

và tháng 10 này ở giữa Paris. 
Bí quyết của sự lan tỏa từ làng Mai là những nét 

đặc sắc của một đạo Phật trở về với chính gốc gác 

của mình, cởi bỏ những thần bí quá siêu nhân để 

về với nhân thế trần gian, với mỗi bước chân thảnh 

thơi, nụ cười hé nở trên đôi môi, búp sen tinh khiết 

bên trái tim, bữa ăn luôn ngon lành, giấc ngủ luôn 

an bình, thế ngồi luôn vững chãi trên niềm tin.  
Bí quyết của làng Mai c ̣òn là sự h ̣òa hợp giữa các 

   Đại biểu Phái đoàn Phật Giáo Quốc Tế Làng 
Mai (4/40 quốc tịch khác nhau) tại Đại Hội Phật 

Giáo Thế Giới  
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tôn giáo, coi các tôn giáo đều là anh em, không 

tranh dành, đố kỵ, đối lập nhau. Bouddha, Jésus, 

Mahomet đều là anh em. Ở làng Mai có linh mục 

Công giáo, có mục sư Tin lành, có người theo đạo 

Do thái, Ấn độ giáo, Anh giáo, không nhất thiết từ 

bỏ hẳn tôn giáo của mình, vẫn có thể tu tập Phật 

giáo. Từ làng Mai đã có sáng kiến một cuộc gặp 

các nhà lãnh đạo cao nhất các tôn giáo để cùng cất 

lên nguyện vọng hòa bình của thập đại chúng sinh, 

góp phần dập tắt ngay các  lửa chiến tranh - những 

địa ngục phi lý trên trần gian tuyệt đẹp này.  

Một đạo Phật không làm chính trị ?  
Về làng Mai, các thày và cô thường nói ‘’chúng tôi 

không làm chính trị’’. Có 

lúc các thày nói : ’’làm chính 

trị, xin để dành cho các nhà 

chính trị ở ngoài đời, chúng 

tôi chỉ chuyên lo về chuyển 

hóa con người‘’.Hỏi chuyện 

các thày cô, trao đổi tâm tình 

với thày Nhất Hạnh, thỉnh 

thoảng tôi lại cười thầm một 

mình khi nhớ lại câu ‘’chúng 

tôi không làm chính trị ‘’. Đây 

chỉ là một cách nói, có lẽ chỉ đúng trên một ý nghĩa 

nào đó. Thật ra người Làng Mai được khuyên 

không làm loại chính trị tranh giành quyền bính, 

không theo phe phái nhưng mọi người đều tu tập 

chuyển hóa tự thân và chuyển đổi mọi người chung 

quanh cũng là một cách làm chính trị. 
Nhớ lại hồi chiến tranh, nhóm Phật giáo phản 

chiến, chống huynh đệ tương tàn, bị 2 bên lên án, 

bên quốc gia coi là đâm sau lưng chiến sỹ, bên kia 

coi chống chiến tranh cách mạng là tay sai đế 

quốc. Kẹt cứng giữa 2 làn đạn. Nhưng không thể 

nào khác. Chiến tranh là sát sinh mà người tu thì 

luôn luôn tôn trọng sự sống của từng con vật, 

huống chi là sự sống của con người và những con 

người đó lại là đồng bào anh em cùng giống Lạc 

Hồng; mà người Việt mình giết nhau nhiều nhất, 

lâu nhất, hăng say nhất. Hơn 1 triệu người Việt giết 

chết nhau suốt 30 năm, còn chưa đủ ? Từ đâu ‘’vô 

minh‘’,‘’tà kiến’,’’cuồng sát nhau ‘’,’’kéo nhau vào 

hỏa ngục’’ lâu và sâu đến thế ? Thế hệ trẻ vẫn c̣òn 

chất vấn cha ông mình.  
Với t ̣ư cách của nhà báo, tôi hỏi chuyện các thày 

cô về chuyến hồi hương đầu năm 2005. Các vị 

chức sắc của làng có vẻ thận trọng, vì đang còn 

tính đến chuyến đi thứ 2 dự định trong 77 ngày (11 

tuần lễ) đầu năm Đinh Hợi (2007) đang được 

chuẩn bị; tôi hỏi quý thầy cô: có ý kiến cho rằng 

đoàn đã bị chính quyền trong nước lợi dụng trong 

chuyến đi? Trả lời : ’’Chúng tôi 

biết chuyện đó. Nhưng chúng tôi 

nghĩ khác. Chẳng lẽ dư luận 

quốc tế ngày nay lại nhẹ dạ, đơn 

giản đến vậy sao. Có ai chỉ lấy 

một chuyến đi để đánh giá về tự 

do tôn giáo của một chính quyền 

trong cả một năm; nghĩ thế là 

lầm to‘’. Vậy làng Mai có coi đó 

là một chuyến hành hương 

thắng lợi ? Trả lời : ‘’Có chứ. 

Chúng tôi không dám chủ quan, nhưng thật ra vượt 

quá hy vọng ban đầu. Các buổi pháp thoại càng về 

sau càng đông. Chúng tôi in ra đĩa, năm mươi ngàn 

đĩa -những bài đã giảng trong chuyến đi- nay c ̣òn 

đưa về trong nước mấy bài mới để in thêm’’. Mấy 

thày làm báo Lá thư làng Mai nói thêm :’’Vui là 

nhiều quan chức cộng sản cấp cao ở các bộ, các 

viện, giáo sư đại học, sinh viên khá là đông chăm 

chú nghe, có vẻ mở l ̣òng tiếp nhận, còn tỏ ra khao 

khát …’’.  Xưa nay họ có cái tưởng quá sai lầm về 

Phật giáo. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc được với loại 

đạo Phật khác với đạo Phật của Giáo Hội Nhà 

Nước.   Một cư sỹ trí thức làm việc ở Lyon (Pháp) 

từng tham gia tăng đoàn làng Mai về quê cho tôi rõ 

thêm : ‘’Các buổi pháp thoại cuối ở Hànội đông 

Tất cả đều là anh em" Tăng thân Làng Mai với 
44 quốc tịch tính đến mùa hè 2006. 
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nghẹt. Sự đồng cảm tăng lên. Sư Ông  cao hứng 

nói vui : tăng thân làng Mai chúng tôi không ai có 

xe riêng, có tiền riêng, điện thoại riêng, nhà riêng 

mà sống yên vui, yêu thương nhau, có hạnh phúc, 

chúng tôi mới thiệt là cộng sản !…   Cả hội trường 

vỗ tay rất lâu khi thày nói rằng người cộng sản, 

người làm chính trị khi cầm quyền rất cần có đạo 

đức và cũng rất cần có cuộc sống tâm linh‘’. 
Giữa tăng thân làng Mai và chính quyền cộng sản 

có điều gì căng thẳng không?. Tôi được biết những 

cuộc thương lượng về chuyến trở về kéo dài từ 

năm 1997 với nhiều nhân sĩ các nước như Pháp, 

Ḥòa Lan, Hoa Kỳ rồi mới trở lại từ đầu năm 2004, 

không ít căng thẳng, có lúc tưởng như không 

thành. Nhờ cái duyên - Bụt cho chăng, hay là nhờ 

tổ tiên Việt Nam thấy không thể bỏ rơi 80 triệu con 

cháu Việt chỉ nằm trong tay tập đoàn thiếu đạo đức 

nên đã thành. Đó là khi họ gặp khó trong quan hệ 

với các nước và công luận quốc tế cũng như với 

dư luận trong nước, về vấn đề tôn giáo, họ phải 

điều chỉnh chính sách. Nói thẳng ra là họ không thể 

cứng mãi, họ buộc phải tính đến chuyện để một 

đoàn lớn tăng thân áo nâu về thuyết pháp từ Bắc 

vào Nam; để đoàn đem sách về đạo Phật về cũng 

như không kiểm duyệt trước nội dung các buổi 

pháp thoại.   
Theo tin tôi nhận từ 62 đường Boileau – Paris (sứ 

quán Việt nam), ‘’sứ thần’’ làng Mai đến đây 

thương lượng về chuyến đi là ‘’nhà ngoại giao đáng 

nể’’. Mềm mỏng trong đối xử, khá cứng cỏi trong 

nội dung. Việc tăng đoàn “đến viếng lăng’’ một vấn 

đề khá nhạy cảm cuối cùng họ chịu để buông lửng, 

không ghi vào chương trình. Cho đến khi những 

ngày cuối ở Hànội, đoàn ghé thăm Chùa Một cột 

xong, người hướng dẫn “lơ đãng‘’ dẫn sang phía 

lăng ngay sát đó, đoàn vẫn lặng lẽ đi ra nơi đậu xe. 

Coi như xong, không căng thẳng, rồi không bên 

nào nhắc đến nữa... Khéo thật, tôi nghĩ, thế là 

không làm chính trị chăng. Một loại chính trị vừa 

mạnh mà đủ khéo, đủ từ bi để cho chính quyền đủ 

bực nhưng không mất mặt lắm ?! 
 

Đề 
nghị 7 điểm với cái nhíu mày tạm biệt:  
Anh bạn nhà báo từ Hànội sang Paris kể cho tôi 

ngày cuối đoàn làng Mai ở Hànội, Thiền sư Nhất 

Hạnh gặp từ biệt Thủ tướng Phan Văn Khải, không 

khí ḥòa dịu nhẹ nhàng, nhưng ít ai biết có mấy phút 

khá căng, khi Thày đưa bản đề nghị 7 điểm về 

‘’Chính sách của nhà nước Việt nam đối với Phật 

giáo ‘’. 
Nội dung trước hết là: tách rời tôn giáo với chính 

quyền, không có quyền can thiệp vào nhau. Các vị 

xuất gia sẽ không là dân biểu quốc hội, thành viên 

của hội đồng nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc hay 

của một đảng phái nào, cũng không nhận huân 

chương của chính quyền; làm như thế là phạm 

giới. 
Hai là nhà nước mời những vị tôn túc trưởng lão 

Phật giáo làm cố vấn cho ngành lập pháp và hành 

pháp để tháo gỡ những khó khăn, hàn gắn những 

đổ nát, xây dựng tình huynh đệ trong cộng đồng 

Phật giáo, thiết lập truyền thông với nhà nước. 

Danh sách các vị được mời : Ḥòa thượng Trí 

Quang, Trí Tịnh, Nhật Liên, Huyền Quang, Quảng 

Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp thiền sư Nhất Hạnh. 
Thầy đề nghị : 

   - 6 điểm Về sự cởi mở của đảng CSVN 
   - 7 điểm Về chính sách của nhà nước VN đối với 

Phật giáo. 
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Độ, Phổ Tuệ… 
Các điểm tiếp theo là: nhà nước và tôn giáo chung 

sức xây dựng đạo đức văn hóa, chống tham nhũng 

và tệ nạn xã hội, cấp hộ khẩu cho giới tu hành, 

phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất 

cùng hoạt động của các tôn giáo khác tự do như ở 

các nước tự do, nước nào cũng có nhiều Giáo Hội 

Tôn Giáo hoạt động thoải mái tự do.??? Yên lặng 

và buổi tiếp kết thúc trong xã giao. Thông tấn xã 

nhà nước và báo chí trong nước nhận nghiêm lệnh 

không được công bố 7 điểm. 
Thày Pháp Ấn cho tôi biết một điểm son của cuộc 

hồi hương là những cuộc chan ḥòa anh em giữa 

các giáo đoàn khác nhau, trong và ngoài nước, 

Giáo hội Phật giáo Việt nam với Giáo hội Phật giáo 

VN Thống nhất, áo nâu xen với áo vàng, Bắc, 

Trung, Nam ḥòa hợp, cùng trò chuyện, cùng thiền 

hành, cùng tụng giới, tiêu biểu nhất là ở Huế, có 

hai nhóm tỳ kheo vốn giận nhau từ 13 năm nay, 

không tụng giới chung, một nhóm tụng giới ở chùa 

Từ Đàm và một nhóm tụng ở chùa Linh Quang, khi 

Sư Ông Làng Mai về thì hai nhóm lại đồng ý tụng 

giới chung mỗi tháng hai lần như truyền thống vẫn 

làm từ mấy trăm năm. Điều đó đã làm ấm l ̣òng Phật 

tử Việt Nam trong toàn quốc và toàn thế giới.  
 

Làng Mai yên tĩnh…  
 

Mùa thu 2006 này, làng Mai 

từ ngoài nhìn vào vẫn yên 

tĩnh như một làng quê Việt 

nam thời xa xưa. Hôm nay 

lại là ‘’ngày làm biếng‘’. 

Những ngày ở Làng Mai có 

vẻ như rất là bận rộn, khóa 

tu nầy tiếp nối khóa tu kia 

như các lớp học, hội thảo, 

tiếp khách thập phương, các 

ngày hội làng. Để giữ không khí không bao giờ 

căng thẳng dù bận rộn mấy, mỗi tuần ở Làng Mai 

đều có một ‘’ngày làm biếng ‘’, cho mọi người 

thức dậy muộn, nằm nghỉ ngơi, tắm, giặt, đọc sách, 

viết thư riêng, thăm nhau, đi dạo. Mỗi thành viên 

mỗi tháng có 40 Euro tiền bỏ túi, tiêu vặt; theo giá 

tiền ‘’đồng’’ trong nước bằng 800.000 đồng, là khá 

lớn, nhưng ở đây vừa đủ để mua tem, thẻ gọi điện 

thoại, thiếp chúc mừng, bưu ảnh, chiếc kem, gói 

kẹo chocolat, túi vải, cuốn sách, bút mực, bàn chải 

và kem đánh răng… 
Thật ra ở Văn ph ̣òng làng Mai, các thày cô đang 

thức khuya dậy sớm, dồn dập công việc. Nhóm tu 

sĩ Làng Mai như được đào luyện trong trường bách 

khoa của cuộc đời. Dù anh hay chị có sức học thật 

cao hay thật thấp ở ngoài đời khi chưa tu, nhưng 

khi đi tu thì tất cà đều được luân phiên trong nhiều 

nhóm : nhóm nầy làm việc văn ph ̣òng, nhóm kia lái 

xe, nhóm nọ nấu cơm, làm tàu hủ, trồng rau, làm 

vườn, lo dọn rừng, dọn cỏ, trồng sen... nhóm khác 

lo thiền đường, Việc chuẩn bị cuộc hành hương 

thứ hai vào đầu năm Đinh Hợi (2007) đang rất khẩn 

trương. Danh sách tăng đoàn, giấy tờ, hộ chiếu, 

visa. Làm việc với sứ quán Việt nam, với Sứ quán 

Pháp ở Hànội, đặt khách sạn cho thiền sinh cư sĩ, 

xin cho tăng thân tu sĩ tá túc ở các chùa từng 

Miền... Kế hoạch cho từng ngày của 77 ngày hồi 

hương, theo chủ đề “Bồi 
đắp gốc rễ, khai thông 

suối nguồn”. Nội dung 

chính của cuộc trở về này 

vẫn là hoằng pháp, với một 

việc quan trọng là tổ chức 

Đại Trai Đàn, cầu siêu 

trong cả nước cho tất cả 

những người Việt anh chị 

em ta chết trong hơn nửa 

thế kỷ qua, không kể đứng 

bên chiến tuyến nào, dưới 

lá cờ nào, theo đảng phái hay tổ chức chính trị, tôn 

giáo, địa phương nào. Một cuộc cầu siêu chân 

Hàng chục Quốc tịch, hàng ngàn thiền sinh tĩnh 
lặng giữa rừng sồi trong nắng ban mai 

 [ Hè 2006 ]  
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thành, sâu sắc. Tôi mong dịp này ai có người thân 

chết trên biển cả, hay chết trong tù, ngoài Côn Đảo, 

dưới bom đạn... xin thông tin cho biết tên tuổi, 

ngày và nơi bị nạn trên biển để làng Mai có thể 

thống kê và lên danh sách cầu siêu, từ đó may ra 

biết rõ thêm về sự kiện bi thảm này, vì hiện ước 

lượng quá xa nhau, từ 20 ngàn đến 500 ngàn, con 

số nào gần sự thật. 
Lại còn việc theo dõi bộ phim ‘’Đường xưa mây 

trắng‘’ sẽ tiến hành ra sao để lột tả đúng hoặc gần 

đúng cuộc đời của Bụt, tải được đạo pháp thâm 

thúy mà tự nhiên, tránh thần bí hóa và chạy theo thị 

hiếu, nhưng lại hấp dẫn người xem. Việc này 

không đơn giản, vì bộ phim lớn này sẽ có thể quay 

với ngoại cảnh ở Ấn độ, Thái lan, Việt nam và 

Mỹ…  Nhân vật đông, nhiều vẻ, cần khung diễn 

viên có tài nhập vai thật đạt, sống động, tả được cả 

tăng đoàn theo Bụt lên 

đến 1.250 đệ tử, với 

cuộc sống trong rừng 

rậm, cả một thế giới 

động vật : voi, hổ, hươu, 

nai, cừu, trâu, b ̣ò, rắn, 

trăn, cá sấu, thỏ, sóc, 

thiên nga, phượng 

hoàng, gà, vịt, chim sẻ, 

công, sáo… và thiên 

nhiên hùng vỹ: thác đổ, 

đồng cỏ, sông Hằng kỳ vỹ, núi tuyết Hymalaya, bầu 

trời sao và mây trắng …đều có ‘’vai diễn‘’ trong 

phim. Ngay trước mắt đoàn tăng thân làng Mai sẽ 

thiền hành giữa thủ đô Paris ngày chủ nhật 22-

10 sau cuộc nói chuyện ở Hội trường lớn Mutualité 

tối 21-10. Thật là duyên hạnh ngộ đẹp cho tôi được 

trở về làng Mai mùa thu năm nay. Cuộc đời c̣òn lại 

của tôi mang dấu ấn cuộc hành hương ngắn ngủi 

này. Tự tin hơn, yêu đời hơn. Ăn thức ăn đơn giản 

mà ngon lành hơn. Tim bị bệnh vì đập thất thường 

nay ổn định khác hẳn trước. Danh lợi hão huyền 

coi nhẹ từ 16 năm tan biến hẳn như sương khói. 

Tôi hết đỏ mặt cao giọng khi tranh luận. Tôi tin hơn 

ở con đường phi bạo lực, quý trọng gấp bội các 

chiến sỹ dân chủ trong nước gan góc kiên trì lẽ 

phải, sự thật và điều thiện, đang nêu gương cho 

các đảng viên cộng sản còn mê muội sớm từ bỏ tà 

đạo.  

Tạm biệt làng Mai thân thiết, tôi nhớ đến lời Bụt nói 

với chú bé chăn trâu paria / tiện dân : “con ạ, có 
những điều đông đảo người tin từ lâu là lẽ phải, 

vậy mà là tà kiến đấy!”.  Đó là tà kiến coi tầng lớp 

paria  nhơ nhớp hơn trâu chó, ai đụng vào họ là bị 

nhiễm bẩn không sao gột rửa. Như tà kiến gần đây 

coi đấu tranh giai cấp và bạo lực là thiêng liêng (!), 

là động lực thúc đẩy xă hội (!), như tà kiến hiện tại 

coi độc quyền một đảng là chân lý vĩnh cửu (!), bất 

chấp giá trị dân chủ hiển nhiên của thời đại, bất 

chấp những kêu gào bất 

công và oan ức ngút ngàn, 

ngày đêm vang lên từ ngàn 

vạn dân oan khắp nông 

thôn và thành thị quê ta. 
Đạo Phật  phải canh tân, 

đạo Phật phải trẻ lại nhờ có 

tâm linh hùng mạnh sâu 

sắc, sẽ biết cách mở ra 

những cái thấy cạn cợt, cục 

bộ sai lầm và biết cách 

khéo léo chữa trị bằng cách thổi làn gió tâm linh 

vào tâm vô úy (không sợ hãi) mà từ bi của mọi 

người. Các lực lượng dân chủ và dân tộc nếu có 

được đời sống tâm linh sẽ kết hợp được, sẽ đấu 

tranh chính trị với phục hưng văn hóa, bồi dưỡng 

tâm linh, đẩy lùi tà đạo và tà kiến, độc đảng và bạo 

quyền, mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt nam 

luôn quý điều Thiện, chuộng tình huynh đệ, nghĩa 

đồng bào  ♥    

                                 Bùi Tín   Paris. 18/10/2006. 
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The Fourteen Teachings of the Buddha 
Möôøi Boán Ñieàu Daïy cuûa Phaät 

Collected by the Most Venerable Kim Cang Tu; Translated into English by TamLac Jessica A. Tran 

 
1. The greatest enemy in life is the 

self  
2. The greatest ignorance in life is de-

ceit  
3. The greatest failure in life is van-

ity  
4. The greatest tragedy in life is jeal-

ousy  
5. The greatest error in life is to lose 

oneself  
6. The greatest crime in life is disloy-

alty to parents  
7. The greatest pity in life is self-

belittlement  
8. The greatest pride in life is recov-

ering from failures  
9. The greatest bankruptcy in life is 

hopelessness  
10. The greatest wealth in life is 

health and wisdom  
11. The greatest debt in life is affec-

tion and love  
12. The greatest gift in life is accep-

tance and forgiveness  
13. The greatest weakness in life is 

lack of awareness  
14. The greatest consolation in life is  
charity 
 

 
1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là 

chính mình  

2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là 

dối trá  

3. Thất bại lớn nhất của đời người là 

tự đại  

4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen 

tỵ  

5. Sai lầm lớn nhất của đời người là 

đánh mất mình  

6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất 

hiếu  

7. Đáng thương lớn nhất của đời người 

là  tự ty  

8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời 

người là vươn lên sau khi thất bại 

9. Phá sản lớn nhất của đời người là 

tuyệt vọng  

10. Tài sản lớn nhất của đời người là 

sức khoẻ, trí tuệ  

11. Món nợ lớn nhất của đời người là 

tình cảm  

12. Lễ vật lớn nhất của đời người là 

khoan dung  

13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời 

người là mất chánh niệm 

14. An ủi lớn nhất của đời người là bố 

thí  
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Bài tưòng trình: Lê Nguyên, ngày 27.10.2006 
 
9 giờ 20 sáng chủ nhật, Paris chưa tỉnh ngủ, xe cộ 
thưa thớt, đếm từng bước nhỏ dưới những hàng 
cây trong vườn Luxembourg, vài chiếc lá vàng bay 
lả lướt trong gió, bầu trời xanh trong mát lạnh báo 
tin vui cho những người đang từ khắp các nẻo 
đường thủ đô Paris trực chỉ công trường Edmond 
Rostand nằm sát cạnh khu vườn danh tiếng thế giới 
này. Họ rủ nhau về đây để cùng Thiền sư Thích 
Nhất Hạnh đếm từng bước chân tỉnh thức, những 
bước chân hòa bình, để vinh danh sự sống 
(Célébrez la Vie) giữa lòng kinh đô ánh sáng. 
 
Từ đàng xa thấp thoáng những tà áo nâu, những 
cái chắp tay hình sen búp chào nhau kèm theo 
những nụ cười hàm tiếu, bắt đầu xuất hiện. Đó là 
đoàn 138 vị thầy và sư cô Làng Mai vừa được các 
xe cars đưa tới trước công trường Edmond Ro-
stand. Tôi chắp tay búp sen chào sư cô Tịnh Minh, 
rồi thầy Pháp Liệu, thầy Pháp Độ, sư chú Pháp 
Hoạt, Thượng tọa Minh Tuấn, đến thầy Pháp Lữ, rồi 
anh Tuyến chị Tuyến, ... chị em chị Mây, cô Bảy, 
v.v... và v.v... đếm không xuể, các anh các chị ấy là 
dân Làng Mai mà tôi đã từng ăn cơm chung, ngồi 
thiền, đi thiền hành chung, nghe pháp thoại, dự 
pháp đàm chung, ... Và làm biếng chung trong 
những khóa tu vào mỗi mùa Hè của Làng. Tiếp theo 
là quý anh chị thuộc dòng tu Tiếp Hiện tại gia người 
Pháp, người Bỉ,  người Hoa Kỳ, người Anh, người 
Ý, người Đức, người Thụy Sĩ, người Ḥà Lan, người 
Hongkong, người Nhựt, người Espagne, người Por-
tugal, người Argentine, người Brésil ... dường như 
không thiếu một ai. 
 
Đơn giản trong chiếc áo tràng màu nâu khiêm 
nhượng, vị sư già người Việt Nam tuổi ngoài tám 
mươi đó đang nhỏ nhẹ hiền từ giảng giải trước 
hàng ngàn công chúng cách đi trong chánh niệm :  
Đã về, đã tới, bây giờ, ở đây, ... 
 
Ngay khi đó, cứ mỗi chuyến xe bus tới trạm Luxem-
bourg, mỗi chuyến métro, RER tới trạm Saint Mi-
chel, hay những trạm gần đó đều mang theo từng 
đoàn, từng đoàn người. Từ trên xe bước xuống, từ 
các miệng hầm xe điện ngầm chui lên,... tuy tấp nập  

 
nhưng không ồn ào, mặt ai cũng rạng rỡ, miệng ai  
cũng hé nở nụ cười với những nét nhìn thân ái, 
tưởng chừng họ đă quen nhau tự bao giờ,... Tất cả 
cùng trực chỉ công trường Edmond Rostand. Họ là 
dân Paris (parisiens và parisiennes), họ là người 
đến từ các vùng phụ cận chung quanh Paris, từ các 
tỉnh xa xôi như : Nancy, Reims, Marseille, Montpel-
lier, Nantes, Rennes, Metz, Rochelle, Angouleme, 
Poitiers, Strasbourg, Nice, Bordeaux, Toulouse, 
Toulon, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Orléans, 
Lille,... Cũng có những người đến từ Thụy Sĩ, Đức, 
Ý, v.v... và có cả người gốc bắc Phi, người Pales-
tine, người Do Thái cùng tham dự trong ngày hôm 
nay. Cố nhiên đồng bào Việt Nam mình góp mặt 
cũng không ít, họ cũng từ khắp nơi cùng quy tụ về 
đây. Ngoài ra, tôi còn thấy có sự góp mặt của 
những người mà đôi chân không được lành lặn, đôi 
mắt không còn thấy được màu sắc và ánh sáng như 
tôi, ấy vậy mà họ cũng đã về đây để ăn mừng và 
vinh danh sự sống. Thế mới hay ở thế gian này 
không có gì quý bằng sự sống! 
 
10 giờ 00, trên lề 2 con đường Médicis và Saint Mi-
chel nằm ở hai đầu của công trường Edmond Ro-
stand tiếp giáp với vườn Luxembourg đầy người. 
Bao nhiêu? tôi không biết chắc, vì không thể đếm 
được nhưng có một điều chắc chắn là rất đông, họ 
đứng tràn ra cả lòng đường, tiếng c̣òi tu hít của 
cảnh sát thỉnh thoảng vang lên nhắc nhỡ người lái 
xe cũng như người tham dự chú ý giữ gìn an ninh 
cho nhau. Không biết từ bao giờ, chiếc lều trắng đã 
đứng sừng sững trước cổng vườn Luxembourg bên 
trong chứa đầy các cháu thanh thiếu niên, ṿòng kế 
là một rừng ống kính máy quay phim, máy chụp 
ảnh, và micro bao quanh Sư ông Làng Mai, nhưng 
Ngài vẫn an nhiên tự tại, vẫn nụ cười hé nở trên 
môi, vẫn khuôn mặt hiền từ, vẫn cặp mắt tinh anh 
sáng ngời đầy uy lực của định và tuệ, Ngài đang 
ngồi đó, ngồi chơi với các em bé và bên cạnh có 
chiếc chuông nhỏ. 
 
Không khán đài,  không cờ, không biểu ngữ, không 
kèn, không trống, không hoan hô, không đả đảo, 
không diễn văn biện luận làm cháy bỏng l ̣òng người. 
Đơn giản trong chiếc áo tràng màu nâu khiêm 
nhượng, vị sư già người Việt Nam tuổi ngoài tám 

Hòa Bình  Trong T×ng Bß¾c Chân 
La Paix En  March 
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mươi đó đang nhỏ nhẹ hiền từ giảng giải trước 
hàng ngàn công chúng cách đi trong chánh niệm :  
Đã về, đã tới, bây giờ, ở đây, ... cứ mỗi cặp từ ngữ 
là một niệm, mỗi niệm là một bước chân. Đó là đi có 
ý thức, đi như thế  nào để có thể cảm nhận được 
hạnh phúc trong từng bước chân, ngay bây giờ và ở 
đây; thiên đường, hạnh phúc là đây và ngay bây giờ 
chứ không phải chờ đến khi chết rồi mới được lên 
thiên đường... 
 
10 giờ 30, sau bài thiền ca Đã về đã tới Sư ông 
Thích Nhất Hạnh nắm tay các cháu bé dẫn đầu 
đoàn thiền hành, bước những bước chân đầu tiên   
“Ăn mừng sự sống (Célébrez 
la vie), Ḥòa bình trong tự thân 
(La paix en soi), H ̣òa bình 
trong từng bước chân (La paix 
en marche)”. 
 
Để băng ngang đại lộ Saint 
Michel nơi tiếp giáp với công 
trường Edmond Rostand phải 
mất đến hơn một giờ bước 
chân của những người cuối 
cùng mới đặt được lên lề 
đường bên kia. Và khi những 
người cuối cùng vừa bước 
được chân lên đường Soufflot 
thì đàng đầu đoàn thiền hành 
đã vượt mặt tiền điện Panthéon, bỏ đường Soufflot, 
đã quẹo trái, đi dọc đường Saint Jacques từ lâu, 
băng qua liên tiếp bốn ngả tư và sắp đến Quai de la 
Seine. Tôi hỏi một nhân viên công lực đứng cạnh 
đó: Thưa ông, theo ông thì có khoảng bao nhiêu 
người tham dự cuộc thiền hành này? Nhắm tới, 
nhắm lui ông thận trọng đưa ra con số  là trên bốn 
ngàn người. 
 
Với ngần ấy người cùng đi bên nhau mà bước chân 
của họ không gây một tiếng động nhỏ, không một 
lời tṛò chuyện, nếu cần phải nói thì họ cũng nói rất 
nhỏ, bằng không thì họ chỉ trao đổi với nhau bằng 
những tín hiệu như nụ cười, hoặc chắp tay búp sen 
để chào nhau. Tất cả hàng bốn ngàn người đang để 
tâm vào từng bước chân nhẹ nhàng như vuốt ve 
mặt đất, kết hợp theo từng hơi thở vào ra, đem tâm 
về với thân, họ đang sống trọn vẹn trong giây phút 
hiện tại. Họ đã về và họ đã tới như câu thiền ngữ 
mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa trao tặng trước 
phút lên đường. 
Khi đoàn vừa tới ngã tư trước bờ sông Seine thì 
chuông nhà thờ Notre-Dame cũng bắt đầu đổ dài. 
Sư ông Làng Mai và cả đoàn hơn bốn ngàn người 
cùng đứng lại im lặng theo dơi từng hơi thở, sống 
trọn vẹn trong từng phút giây, hạnh phúc là đây 

không cần phải bôn ba tìm kiếm đâu xa. Mọi người 
dừng tâm trong phút giây hiện tại, an bình, hạnh 
phúc, ý thức  là mình còn sống, còn thở, còn được 
đi trên một đất nước bình an, có tự do đi trên một 
đất nước không chiến tranh, nhìn người qua lại, cây 
lá, chim bay, nhìn trời cao... Bổng nhiên trên lầu một 
chung cư một người Pháp độ 50 tuổi tung ra cửa sổ 
một lá cờ ngủ sắc Phật giáo! và đưa hai bàn tay ra 
ngoài cửa sổ, chắp chào Sư Ông! Các xe cộ trên 
đường nhìn đoàn người ngạc nhiên : Qu’est ce que 
vous faites là ? (Mấy người làm gì vậy?) – Nous cé-
lébrons la vie, une marche pour la Paix (Chúng tôi 
ăn mừng sự sống, chúng tôi đi cho Hòa Bình). – La 

Paix où ? (Hòa Bình ở đâu?) 
La Paix en Soi ! (Hòa Bình 
trong tự tâm). Mặt họ hơi 
ngạc nhiên rồi chợt giản ra, 
thư giản mỉm cười với đoàn 
người. Năm phút sau đoàn lại 
tiếp tục. Vượt qua sông Seine 
là đến quảng trường Notre-
Dame. Tới giữa Quảng 
trường Sư Ông mời mọi 
người ngồi xuống thiền tọa 
thêm mươi phút nữa trước khi 
giải tán và hẹn nhau lúc 13:30 
giờ tại cung Mutualité. Trước 
nhà thờ Notre Dame de Paris, 
bốn ngàn người ngồi bình an, 

thảnh thơi, hướng dẫn bởi ông thầy tu Phật giáo 
nhưng đa số là Tây phương, gốc Ky Tô hay Do Thái 
giáo, Hồi giáo, Phật giáo hay không theo tôn giáo 
nào nhưng chắc ai cũng cảm nghe năng lượng an 
bình thật lớn dâng lên, năng lượng chánh niệm, 
năng lượng thánh thần (saint esprit) thật lớn trong 
họ. Chắc họ cảm thấy gần Thượng Đế, gần Phật 
hơn là đi nhà thờ hay đi chùa. 
 
Hơn bốn ngàn người đă ăn mừng, đã vinh danh và 
ca tụng sự sống bằng những bước chân của chính 
mình vào sáng hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 
2006, giữa ḷòng kinh đô Ánh sáng của nước Pháp. 
Tôi rời quảng trường Notre-Dame với dư âm của 
khúc hát Hiểu Thương từ trong tiềm thức vọng về: 
Anh em ta từ bốn phương trời 
Chị em ta từ khắp Năm Châu 
Không phân biệt màu da tôn giáo 
Cùng về đây xây đắp yêu thương 
Hiểu và thương 
Hiểu và thương 
Có hiểu mới có thương 
Hiểu càng sâu thương càng rộng 
Hiểu càng rộng thương càng sâu 
Hiểu sâu thương lớn_Hiểu và thương Hiểu và thương 

Lê Nguyên 

4000 người ngồi thiền trước nhà thờ Notre-Dame 
Paris 
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Những đề nghị của Thiền sư 
Thích Nhất Hạnh 

 tại UNESCO  7.10.2006 
 

Ghi chú của thị giả của TS Thích Nhất Hạnh tại 
UNESCO  
Ngày 7 tháng 
10 năm 2006, 
lúc 4 giờ chiều, 
trong một bài 
thuyết giảng tại 
Trụ sở Unesco 
(tổ chức Giáo 
Dục, Khoa Học 
và Văn Hóa 
của Liên Hiệp 
Q u ố c )  t ạ i 
Paris, Thầy đã 
đề nghị ba 

điểm như sau: 
 
1/ Tổ chức Unesco thiếp lập một Viện Thực Tập 
Bất Bạo Động ngay tại Paris,  
để các giới giáo chức, phụ huynh, chính trị và kinh 
tế các nước có thể đến thực tập. Mục đích là để biết 
cách sử dụng năng lượng bạo động giận hờn tuyệt 
vọng trong tự thân, thiết lập được truyền thông với 
những thành phần khác trong gia đình, trong cộng 
đồng và xã hội, để giúp những người ấy cũng làm 
được như mình. Bắt đầu từ Paris, phép thực tập sẽ 
được chuyền từ các Bộ Giáo Dục, các trường học 
của từng nước đến các tổ chức Phụ Huynh Học 
Sinh và những tổ chức tôn giáo, Văn hóa và Xã hội 
tại các nước ấy. Ông Giám Độc UNESCO cũng như 
các vị đại sứ và các vị Đại diện thường trực tại 
UNESCO cũng cần trực tiếp tham dự để thực tập 
cùng với gia đình của ḿình. Thầy nói là Đạo Tràng 
Mai Thôn trong 30 năm nay đã đào tạo trên 500 vị 
giáo thọ có khả năng hướng dẫn thực tập ḥòa bình 
và bất bạo động, và phép thực tập không cần mang 
tính cách tôn giáo. Nếu UNESCO cần đến, Mai 
Thôn có thể cung cấp các vị giáo thọ ấy mà không 
cần đ̣òi hỏi lương bỗng gì cả. Thầy cũng nói là ông 
Frédérico Mayor, Giám đốc Tổ Chức UNESCO tiền 
nhiệm trước đây 10 năm đã nhờ thầy soạn một 
cuốn Giáo Khoa Thư về sự thực tập h ̣òa bình và bất 
bạo động, và đã hoàn tất công việc ấy bốn năm nay. 
Sách đã được xuất bản lấy lên là Creating True 
Peace (Xây Dựng Ḥòa Bình đích thực) và đã được 
dịch ra nhiều thứ tiếng, có thể sử dụng trong việc 
học hỏi và thực tập ở các Viện thực tập bất bạo 
động ở Paris, v́à các Viện khác thành lập tại các 

Thư Cảm Tạ  

Ðoàn Ðại biểu Thường trực 
Hoàng gia Thái lan tại 

UNESCO  
 

Số 1 đường Miollis 75015 Paris  
Ðiện thoại: 01.45.68.31.23 Fax: 01.45.68.31.24  

Email: dl.thailande@unesco.org 
Lễ mừng Phật Đản 2550 
tại Trụ sở Trung ương UNESCO vào tháng 10 
năm 2006   
Ngày 7 tháng 9 năm 2006 
Kính thưa Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, 
Tôi rất vui mừng được tin Hòa Thượng đã nhận 
lời mời của chúng tôi đến tham dự Lễ Kỷ Niệm 
2550 năm, ngày Phật Ðản Sinh tại UNESCO. 
Tôi cũng xin tán dương sự hợp tác chặt chẽ của 
Ngài Vũ Đức Tâm, Ðại sứ và Ðại biểu Thường 
trực của Ðoàn Ðại biểu Thường trực của Việt 
Nam tại UNESCO, ông đã nhiệt thành giúp đỡ để 
đem lại sự thành công tốt đẹp cho sự kiện này. 
Nhân đây tôi xin được lập lại lời mời của chúng 
tôi là kính xin Hòa Thượng tham dự lễ mừng nói 
trên, lễ sẽ được cử hành từ ngày 7 đến 9 tháng 
10. 2006 tại Trụ sở Trung ương UNESCO ở Paris 
và xin Ngài ban pháp từ, dài khoảng 25 đến 30 
phút, trong diễn đàn mang chủ đề: “Cống hiến của 
Ðạo Bụt cho Sự Phát Triển Văn hóa và Nhân 
Loại” (vào ngày 7 tháng 10. 2006 từ 14 giờ 30 
đến 16 giờ 30). 
Ban Tổ Chức xin hân hạnh được hoàn lại chi phí 
di chuyển đi về từ Làng Mai và xin được lo chỗ 
nghỉ cho Hòa Thượng tại khách sạn từ ngày 6 
đến ngày 10 tháng 10/2006. 
Cũng xin thông báo cho Hòa Thượng rõ là vì lý do 
an ninh và chương trình ngày Lễ quá đầy nên Ủy 
Ban Tổ Chức và UNESCO rất tiếc đã không thể tổ 
chức buổi Thiền hành theo lời yêu cầu được. 
Ða tạ. 
Kính thư. 
Tiến sĩ Precyanuch Jariyavidyanont 
Phó Ðại biểu Thường trực 
Ðoàn Ðại biểu Thường trực Hoàng gia Thái lan 
tại UNESCO 
Ðồng kính gửi 
Ngài Vũ Đức Tâm 
Ðại sứ và Ðại biểu Thường trực của Ðoàn Ðại 
biểu Thường trực của Việt nam tại UNESCO 
Tiến sĩ T. Dhammaratana Giám đốc Dự án và Tùy 
viên WFB tại UNESCO 
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nước thành viên Liên Hiệp Quốc. Thầy nói ngoài 
sách Creating True Peace. c̣òn có nhiều sách khác 
cũng có công dụng tương tự như cuốn ANGER (Đối 
trị cơn giận), Keeping the Peace (Duy trì h ̣òa bình) 
và Calming the fearful Mind (Để đối trị sự Sợ hãi) 
v..v... 
2- Tổ chức UNESCO bảo trợ một cuộc hội họp 
thuợng đỉnh giữa ba tôn giáo Do Thái Giáo, Cơ 
Đốc Giáo và Hồi Giáo tại Abbaye De Royaumont 
gần Paris để các vị ấy có cơ hội sống và thực tập 
với nhau ít nhất là ba tuần lễ. Lấy kinh nghiệm của 
các nhóm người Do Thái và Palestiniens tới tu tập 
tại Làng Mai và làm ḥòa lại được với nhau sau ba 
tuần thực tập, thầy đề nghị : 
Trong Hội Nghị Thượng Đỉnh này các vị giáo thọ 
Làng Mai có thể giúp hướng dẫn phương pháp thiền 
thở, thiền đi, phương pháp nhận diện và ôm ấp cảm 
thọ, phương pháp sử dụng ái ngữ và lắng nghe, để 
giúp nhau cởi bỏ những tri giác sai lầm để cùng đi 
đến một tuệ giác chung giúp tìm ra một con đường 
chấm dứt bạo động ở miền Trung Đông. Thầy nói 
ông Osama Bin Laden tin rằng Do Thái Giáo và Cơ 
Đốc giáo có ý muốn tiêu diệt Hồi giáo và nếp sống 
văn hóa Hồi giáo nên đã quyết tâm lãnh đạo thánh 
chiến (jihad) để chống lại. Thực tập tháo gỡ tri giác 
sai lầm là thực tập căn bản để đưa tới thiết lập 
truyền thông tốt. Các nhà lănh đạo ba tôn giáo sau 
một thời gian sống chung, thực tập và cầu nguyện 
sẽ thấy được cả hai bên đều là nạn nhân của tri 
giác sai lầm. Từ tri giác sai lầm đó  mà  sinh ra oán 
thù nghi ngờ sợ hãi và bạo động. Họ sẽ thấy được 
rằng không thể nào nhân danh Thượng Đế hay Tự 
Do Dân Chủ để tiêu diệt con người. Sau thời gian 
sống chung và thực tập, các vị ấy sẽ mở lời kêu gọi 
các nhà chính trị và quân sự, chấm dứt cuộc xung 
đột đẫm máu đang kéo dài tại Trung Đông. Tiếng 
nói của họ là quyền uy tâm linh, sẽ có ảnh hưởng 
rất lớn trên tình trạng thế giới. 
3- Tổ chức UNESCO vận động tổ chức những 
ngày KHÔNG SỬ DỤNG XE HƠI trên toàn cầu 
( NO CAR DAY) mỗi tháng một lần để giảm bớt ô 
nhiễm và dùng phương tiện ấy để giáo dục quần 
chúng về tình trạng trái đất đang bị hâm nóng 
(Global Warming). Tình trạng nầy sẽ đưa đến 
những nguy cơ ngập lụt tất cả các thành phố ven 
biển, làm chết hằng trăm triệu người và làm phát 
sinh nhiều loại bệnh tật mới và những thiên tai 
khủng khiếp khác. Thầy nói Đạo Tràng Mai Thôn, 
Tu Viện Rừng Phong, Tu Viện Lộc Uyển và các 
tăng thân liên hệ đã bắt đầu thực tập một ngày 
không xe một tuần và đang tìm cách bớt sử dụng xe 
hơi xuống 50%, sẽ dùng các xe hơi chạy bằng điện 
hoặc dầu hữu cơ để chấm dứt sự phun ra nhiều 
quá chất CO2. Từ ngày tu viện Lộc Uyển thực tập 
“ngày không xe” mỗi tuần, chưa đầy 8 ngày sau, 

4000 thiền sinh đă viết thư về thỉnh nguyện thực tập 
theo. Con số này sẽ gia tăng và mỗi nhà thực tập sẽ 
khuyến khích các nhà khác cùng thực tập. Thầy nói 
Ông Giám đốc UNESCO và các vị đại sứ cũng nên 
tìm cách thực tập, sử dụng xe hơi điện, xe hơi hy-
bride (nửa điện nửa xăng) hay xe hơi chạy dầu hữu 
cơ để làm gương cho dân chúng trên thế giới, chứ 
không nên chỉ mở lời kêu gọi suông. Theo nguyên 
tắc ‘’h ̣òa bình bất bạo động bắt đầu từ tự thân”, 
UNESCO cần hành động ngay bằng cách thay đổi 
lề thói sinh hoạt hằng ngày để làm gương cho thế 
giới. 
Bài diễn thuyết của thầy chỉ ngắn chưa đầy 30 
phút nhưng đã được những tràng pháo tay cắt đứt 
tới bốn lần. Hy vọng ông Giám Đốc UNESCO hiện 
tại tức là ngài Koichiro Matsuura và ông Zhang Xin-
sheng, chủ tịch điều hành UNESCO, các vị đại 
sứ  các nước tại UNESCO, trong những phiên họp 
tới, sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng về đề nghị của thầy. 
 
Bài thuyết giảng của thiền sư Thích Nhất Hạnh 
được nói trong khuôn khổ những ngày Đại Lễ 
Buddha Jayanti do UNESCO tổ chức để tôn vinh 
đức Thế Tôn nhân kỷ niệm năm 2550 ngày Bụt 
nhập niết bàn. 
 

Theo Phù Sa website 

 

SAÙNG THIEÀN HAØNHSAÙNG THIEÀN HAØNH  
 
 

 Laøng Mai saùng Laäp Ñoâng 
Tuyeát phuû traéng coû ñoàng 
Ñoaøn ngöôøi ñi thanh thaûn  
Thieàn vò traûi meânh moâng... 
 Laù vaøng khoâ tænh thöùc 

Söông ngoït toaû höông noàng 
Böôùc chaân töø voâ thæ 

Tan vaøo coõi phi khoâng 
 
 
                                           CHAÂN  M I N H TRÍ, Dr 
                          Laøng Mai, Xoùm Haï,  
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SUPPORT GLOBAL NO CAR DAYS 
AND TRAINING CENTERS IN MIND-
FUL LIVING 
From Nobel Peace Prize nominee and Zen master Thich 
Nhat Hanh  
 
Only collective awakening can help us to solve the 
difficult problems in our world like war and global 
warming. In an upcoming talk which I have been in-
vited to give at UNESCO (United Nations Education 
Science and Cultural Organization) on October 7th, I 
will propose that UNESCO organize action that will 
promote Global No Car Days—personal and com-
munity days when people refrain from using their 
cars, except in emergencies, and take other actions 
to reduce greenhouse gas emissions. UNESCO can 
promote these days around the world and use them 
as a means to educate and inspire collective awak-
ening concerning the present environmental dan-
gers facing all of us on planet Earth. I will suggest 
that UNESCO itself, from the director to ambassa-
dors and other members, try to live in such a way 
that the message becomes a true message; not just 
a call for action, but action itself. In our daily lives, 
we should each try to drive a car that doesn't pollute 
the environment, or ride a bicycle more often, or use 
public transportation. To this end I will suggest the 
creation of non-sectarian Training Centers in Mindful 
Living to help religious and community leaders, 
teachers, families and individuals find new ways to 
practice peace, nonviolence and compassion to our 
planet in their daily lives. Every one of us can do 
something to protect and care for our planet. We 
should live in such a way that makes a future possi-
ble.   
 
Thich Nhat Hanh 
 
September, 2006  
Deer Park Monastery, Escondido, CA 
Sample letter suggested 
 
To the Honorable Koichiro Matsuura 
Director-General UNESCO 
Paris, France 
Venerable Thich Nhat Hanh has proposed Global 
No Car Days to inspire a collective awakening of our 
present environmental dangers. These would be 
personal and community days when people refrain 
from using their cars, except in emergencies, and 
take other actions to reduce greenhouse gas emis-
sions. As you know, he will be coming to speak to 
UNESCO on October 7th, 2006. I want to express to 
you my personal commitment to Global No Car 
Days. I also support the creation of Training Centers 

in Mindful Living. I encourage UNESCO to whole-
heartedly support these concrete and crucial actions 
which has the capacity to awaken and unify us all. In 
my daily life, I commit to do my own part in reducing 
carbon emissions, general pollution, and damage to 
the environment. 
 
Thank you for your consideration, 
 
 
 
 

Hưởng Ứng Ngày 
Không Sử Dụng Xe Hơi Toàn Cầu 
 
 
Đề xuất bởi Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - ứng cử viên giải 
Nobel Hoà Bình. 
Chỉ có sự tỉnh thức cộng đồng mới có thể giúp chúng ta giải 
quyết những vấn đề khó khăn trên thế giới như chiến tranh 
và hiện tượng hiệu ứng nhà kính (global warming). Trong 
buổi nói chuyện sắp tới tại Unesco (tổ chức Văn Hoá, Khoa 
Học và Giáo Dục của Liên Hợp Quốc) vào ngày 7 tháng 10, 
tôi sẽ đề nghị UNESCO tổ chức một Ngày Không Sử Dụng 
Xe Hơi Toàn Cầu – ngày mà mọi người không sử dụng xe ô 
tô của mình trừ trường hợp khẩn cấp. Có thể phải mất 6 
tháng hoặc hơn thế nữa để chuẩn bị cho một ngày như vậy. 
UNESCO có thể mở rộng ngày này trên toàn thế giới và 
xem đây như là một phương tiện để giáo dục và nâng cao ý 
thức cộng đồng đối với tình trạng nguy hiểm của môi trường 
hiện nay mà tất cả chúng ta đang phải đối mặt trên hành tinh 
này. Tôi sẽ đề nghị chính UNESCO từ ngài giám đốc cho 
đến các vị đại sứ và những thành viên khác, cố gắng sống 
theo cách mà thông điệp này trở thành một thông điệp mang 
tính thực tế chứ không chỉ là một lời kêu gọi hành động, mà 
là chính hành động thực sự. Trong cuộc sống hằng ngày, 
mỗi chúng ta nên cố gắng sử dụng xe hơi làm sao để không 
làm ô nhiễm môi trường hoặc sử dụng xe đạp nhiều hơn, 
hoặc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Mỗi 
người trong chúng ta có thể làm điều gì đó để bảo vệ và 
chăm sóc hành tinh của chúng ta, chúng ta nên sống làm sao 
để cho tương lai của chính chúng ta còn có thể có mặt. 
Thích Nhất Hạnh 
16 tháng 9 năm 2006. 
Tu Viện Lộc Uyển, Escondido, CA. 
Chúng tôi cũng khuyến khích các bạn gửi thư theo mẫu trên 
đây trực tiếp đến UNESCO. 
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Just A Hummingbird 

           
 

I would like to be the moonlight 
In order to enlighten the night  

of misunderstood lovers 
Silence, in order to silence voices  

that turmoil people's hearts 
Dawn, to bring one more day of 

happiness 
Light, for all those who live 
 their life  
in darkness 

Night, in order to cuddle  
those who strive all day long 

Life, so that all those who are dying 
are reborn again 

A tear so insensitive hearts can 
also cry 

A smile, in order to sweeten bitter 
lips 

Love, in order to unite people 
And let them know I am just one of 

them. 
In fact 

I would just like to be a small    
hummingbird 

So I could fly into your home 
through an open window 

To surprise you with a hug  
and wish you a beautiful day.                                                                            

.                                 (Anonymous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chỉ Một Cánh Chim 
 

         Nghiêm Xuân Cường  phỏng dịch 
 
 

Tôi xin nguyện sẽ là đêm trăng sáng 
Đem cảm thông xua u ám đêm đen 
Đem gió yêu thương tháo gỡ u buồn 
Bao vương vấn từ hiểu lầm cay đắng 
 
Tôi xin nguyện sẽ là nguồn yên lặng 
Làm dịu đi những tiếng động muộn phiền 
Mơ ước hiền hòa là một rạng đông  
Mang tới mênh mông một ngày hạnh phúc 
 
Là ánh sáng tôi sẽ soi cùng khắp 
Những cuộc đời trong bóng tối vô minh 
Xin là màn đêm khẽ tiếng ru êm 
Những giấc ngủ sau một hôm nhọc mệt 
 
Là cuộc sống cho những ai đang chết 
Mãn đời này sẽ hóa kiếp tái sanh 
Xin nguyện sẽ là giọt lệ long lanh 
Làm rung động những trái tim chai cứng 
 
Nụ cười đó - dịu ngọt đôi môi đắng 
Nguyện là tình thương kết nối mọi người 
Giữa nhân quần tôi cũng chỉ một thôi 
Cùng tất cả xin nói lời thân ái 
 
Và sau hết là cánh chim không nghỉ* 
Tôi sẽ bay qua cửa sổ mở tung 
Làm bạn ngạc nhiên- bằng cánh tay ôm   
Xin chúc bạn một ngày trời rực rỡ. 
 
      *hummingbird                                              15-05-06 
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The Cao Dai 
 
 

The Cao Dai sect arose from a seance 
communication received by Ngo Van Chieu 
(1878-1926), an administrator for the French 
in Cochin China, in 1919. In 1926, it was for-
mally organized by a wealthy compatriot and 
mandarin, Le Van Trung (d.1935). Cao Dai 
means ‘Supreme Palace’ or ‘High Altar’ and 
denotes the name of the supreme God. 
 Strikingly syncretistic, Cao Dai is also 
known as ‘The Third Amnesty’ of God. It was 
preceded by a first (eastern) amnesty with 
Buddha and Lao-tzu and a second (western) 
amnesty with Moses and Jesus Christ. Cao 
Dai is the third and unsurpassable manifesta-
tion of God in the historical process revela-
tion; it requires no human representatives; 
God communicates directly through some 
certain devotees. In its characteristic hierar-
chical structure it follows the pattern of the 
Roman Catholic, with its own pope dwelling in 
a village outside Tay Ninh city near Saigon, 
where an ornate cathedral was built in 1937 
at the foot of a high mountain. Its dignitaries 
include a full ranking-list of priests, bishops 
and cardinals. 
 In addition to Catholicism and Bud-
dhism, it combines Confucianism, Taoism and 
traditional cults of spirits and anc estors. 
Spiritualistic elements have a striking impor-
tance, especially contacts with the dead. 
Amongst a host of additional figures revered 
in it panthelon are Victor Hugo, Sun Yat Sen, 
Joan of Arc, Louis Pasteur and Jean Dec oux, 
the French Admiral of World War II who ad-
ministered Vietnam for the Japanese. Its 
breadth thus appeals to the integrated view 
of peasant people; they have become its fol-
lowers in entire village communities. The 
wealthy Le Van Trung had, like Buddha, re-
nounced the luxurious life; but for villagers to 
whom poverty is nothing new. It is the magi-
cal elements that prove attractive. 
 Its ethic is based on the underlying 
concept of the transmigration of souls. Cao 
Dai revived traditional Buddhist rules regard-
ing vegetarianism, altitudes towards animals 
and rules for social behaviour. Fraternity and 
charity, however, are much stronger than in 

Buddhist ethics and practice… Female cele-
brants are permitted, and matrilineal descent 
is important. 
 The religious symbol of the community 
is Cao Dai’s eye over the globe. Its initially 
rapid expansion led to struggles for leader-
ship. Despite splitting into several sects, Cao 
Dai has continued to grow, and its numbers 
are claimed to be over 5 million. 
 
 

 

 
Đạo Cao-Đài 

      
              Hiền tài Lê văn Thêm  
                                    phiên dịch 

Đạo Cao-Đài được thành lập tại Việt 
nam qua huyền-diệu cơ-bút. 
 Vào năm 1919, Ông Ngô quang Chiêu 
(1878-1926), lúc ấy là một đốc phủ của Pháp 
tại Đông-Dương, đã thông công được với các 
đấng Thiêng Liêng qua cơ bút. Đến năm 
1926, đạo Cao-Đài được chính thức khai tịch 
thành lập bởi một nhà ái quốc giàu có với 
nhiều danh thơm và tiếng tốt. Đó là ông Lê 
văn Trung, một vị Thượng Hội Đồng quốc gia 
Việt Nam. Ông qui tiên năm 1935. 

Chữ Cao-Đài có nghĩa là một cái đài 
cao tại Linh-Tiêu-Diệu-Ngọc-Hư-Cung, nơi cư 
ngụ của Đức Chí-Tôn khai sáng đạo Cao-Đài. 
Đức Chí Tôn lấy tên đài ngự của Ngài làm 
danh hiệu cho mối đạo mà Ngài lập ra. Cho 
nên khi nói đấng Cao-Đài tức là nói đấng Chí-
Tôn vậy. 
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Tôn chỉ của đạo Cao-Đài là quy nguyên Tam-
Giáo, hiệp nhứt Ngũ-Chi, với đạo danh đầy đủ 
là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, tức là lần tận độ 
kỳ ba của Đức Chí-Tôn. Trong hai lần nhất kỳ 
và nhị kỳ thì do Đức Phật Thích-Ca và Đức 
Lão-Tử ở phương đông, Moises và Jesus 
Christ ở phương tây. Đến kỳ ba nầy thì Đức 
Chí-Tôn không giao việc dạy đạo vào tay 
phàm nữa mà tự Ngài đứng ra truyền dạy qua 
cơ bút. 
 Đạo Cao-Đài có hệ thống tổ chức gần 
giống như cách tổ chức của đạo Thiên-Chúa 
Tòa Thánh La-Mã, đứng đầu là vị Giáo-Tông 
giống như Giáo-Hoàng. Vị Giáo-Tông đạo 
Cao-Đài ở tại Toà-Thánh Trung-Ương tỉnh 
Tây-Ninh. Tòa-Thánh Trung-Ương được xây 
cất từ năm 1937, gần chùa núi Bà-Đen, tỉnh 
Tây-Ninh. Còn Hội-Thánh đạo Cao-Đài gồm 
những Chức-sắc hàng giáo-phẩm cũng tương 
tự như các Linh mục, Giám mục và Hồng-Y 
bên Thiên-Chúa giáo La-Mã. 
 Giáo lý đạo Cao-Đài gồm các tinh tuý 
trong giáo lý cuả Thiên-Chúa giáo, Phật giáo, 
Lão giáo và Khổng giáo. Riêng cách thờ 
phượng thì ngoài các vị giáo chủ các tôn giáo 
trên, đạo Cao-Đài còn thờ ông bà, các đấng 
Thiêng-Liêng và các vị Thánh, trong đó có 
đức Victor-Hugo, Tôn-Dật-Tiên, Thánh Joan-
of-Arc, Louis Pasteur,… Do sự thông thoáng 
về giáo lý và cách thờ phượng nên đạo Cao-
Đài được giới nông dân mến mộ và tin tưởng 
thật nhiều. Có nhiều nơi trọn cả làng đều 
nhập môn theo đạo Cao-Đài. Ông Lê văn 
Trung, vị quyền Giáo chủ đạo Cao-Đài cũng 
giống như một vị Phật. Ông đã hoàn toàn từ 
bỏ danh vọng xa hoa, giàu sang phú quý của 
cuộc đời phàm tục. Đây là nguyên nhân sự 
mến mộ và lòng tin nơi đạo của toàn thể tín 
đồ. Về bí pháp, đạo Cao-Đài tin ở thuyết luân 
hồi, cũng như giáo pháp siêu thăng, giải 
thoát. Về thể pháp thì đạo Cao-Đài làm hồi 
sinh lại Tam-quy, Ngũ-giới cũng như giáo lý 
của đạo Phật. 
 Tín đồ đạo Cao-Đài giữ gìn chay lạt, có 
tinh thần hòa đồng, tôn trọng và phục vụ xã 
hội cũng như thương yêu tất cả thập loại 
chúng sinh. Riêng về lòng từ bi thể hiện qua 
tình huynh đệ, cũng như hạnh bố thí thể hiện 
qua cách phục vụ chúng sinh, đạo Cao-Đài 
không kém chi đạo Phật chút nào. Với đạo 
Cao-Đài, phụ nữ ngang hàng cùng nam giới 
trong hệ thống tổ chức, trong tước phẩm và 

trong nghi lễ. Việc thừa tự được xem rất là 
quan trọng trong đạo Cao-Đài. Thánh-Tượng 
của đạo Cao-Đài là Thiên-Nhản (Con Mắt) 
trên quả Càn-Khôn. 
 Vì đạo Cao-Đài phát triển quá nhanh 
vào thời kỳ đầu mở đạo nên có sự hình thành 
các chi phái. Dù vậy, đạo Cao-Đài vẫn tiếp 
tục mở mang không ngừng. Cho đến nay, con 
số tín đồ được ghi nhận có trên năm triệu 
người. 

From  Here You Can Find  
              Your Way Home:  
               Our First Year at Deer Park  
                                 Brother Chan Phap Dung 
Brother Chan Phap Dung, True Inclusiveness of the 
Dharma , was born in Vietnam and grew up in Los Angeles. 
He ordained in 1998, and became abbot of Deer Park Mon-
astery in 2001. 
 
 Our new community has established its foothold on 
the abused land that is now our responsibility to heal 
and transform. It is a frontier for our transplanted 
roots that we long to sink deep into the conscious-
ness and heritage of this place.  Long day of com-
mitted effort and careful attention to detail have 
given birth to this out-post community of practice 
that is bringing calmness and harmony to the land 
and buildings torn by years of neglect, bullet holes 
and failed dreams.  It is a beautiful undertaking to 
purify natures well once again and allow the cool, 
refreshing waters of peace and mindfulness to flow 
and restore dignity to all life. 
 
       As our first year here went by, we came to un-
derstand the Native American wisdom that we be-
long to the land, not the land to us.  We have prac-
ticed harmonising our voices to complement that 
which marches on here through   the ages. Our little 
Sangha has bandaged the old wounds of the beauti-
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ful park with trees and shrubs, replacing the sorrow-
ful shadows of the past. And as is often the case, no 
one can heal others without being healed them-
selves.  We shared the frustrations, the learning, the 
laughing, and the calm vision of Thay Giac Thanh, 
who demonstrated how to touch the land with peace 
and solidity. 
        We cannot replicate Plum Village here, just as 
Plum Village is not Vietnam, but our hearts will al-
ways be nourished by the roots of our tradition and 
fed by the voices of the ancestors.  We could not be 
the same and stay here.  It has been a year of us 
fitting into the mountain’s vision, rather than the 
mountain fitting into the vision of the little brown ants 
moving about her surface.  The lessons of the past 
are clear; the mountain retains her sanctuary and 
shares it with those skilful in hearing her needs. 
 
      For the land, we brought impermanence; yet im-
permanence was also brought to us as we entered 
the fall with one less set of sandals left at the door of 
the meditation hall.  The void left by the passing 
away of our Abbot, Thay Giac Thanh, opened a win-
dow to our centre.  It touched us in our dreams and 
in the waking miracles that opened us to a reality 
much greater than ourselves.  Our encounters with 
the mountain and the mountain lion, with the sky 
and the ancestors of this land, signalled that the 
time had arrived to share our lives with the mountain 
and pay our respects.  Therefore we embark on a 
simple ceremony taken from generations before us, 
the words came, the promise to respect and protect.  
Through this meeting of the mountain and the hon-
ored ancestors in us, we now feel this Earth, and it 
feels us. 

TØ ñây Bån Có Th‹ Tìm 
ThÃy ñÜ©ng Vê` Nhà: 

Næm ñÀu Cûa Chúng Tôi Tåi  
Tu ViŒn L¶c Uy‹n. 

 
ThÀy Chân Pháp Dung (True Inclusiveness of the 
Dharma) sanh ª ViŒt Nam và trÜªng thành ª MÏ.  ThÀy 
th† gi§I næm 1998 và trª thành trø trì cûa Tu viŒn L¶c 
Uy‹n vào næm 2001. 
 

Tăng thân m§I của chúng tôi vØa mới gÀy d¿ng 
ÇÜ®c nh»ng bÜ§c v»ng ch¡c trên mänh ÇÃt đã từng 
bÎ låm døng khá nặng nề. Nay, trách nhiŒm cûa 
chúng tôi là hÒi phøc và chuy‹n hóa nó. ñây là vùng 
đất hoang dã chưa khai phá, đang thách thức một 
sự thay Ç°i tÆn gÓc rÍ, trong quyết tâm cũng như 
trong ước nguyện của chúng tôi, là muốn làm hÒi 
sinh nó. Với nh»ng ngày dài làm việc cật l¿c, với 
nh»ng cố gắng không mệt mỏi, chúng tôi Çã khai 
mở được tuyến đầu của phong trào tu tÆp, mang låi 
sự tĩnh lặng và hài hòa cho vùng ÇÃt đã từng bị 
rách nát vì nh»ng v‰t Çån bắn bia, săn thú qua 
nhiều næm tháng h»ng hờ quên lãng. Đây là một 
biểu hiện của tinh thần hiểu và thương; thật là đẹp 
vô cùng! M¶t lÀn n»a thiên nhiên thuÀn khi‰t ÇÜ®c 
hÒi phøc và m©i g†i nh»ng dòng nÜ§c tÜÖi mát cûa 
an låc và của tÌnh thÙc tuôn chảy, khôi phøc låi tước 
vị đáng kính cûa mọi Ç©i sÓng. mọi chúng sinh. 
Qua m¶t næm đầu thực tập tu học, chúng tôi hi‹u 
ÇÜ®c tuŒ giác cûa dân bản xứ nước MÏ, đó là ta 
thu¶c vŠ ÇÃt, chÙ không phäi ÇÃt tùy thu¶c vào ta.  
Chúng tôi đã th¿c tÆp hài hòa âm ÇiŒu trong lời ca 
cûa chúng tôi v§i nh»ng nhÎp bÜ§c diÍn hành nÖi 
Çây qua nhiŠu th‰ hŒ.  Tæng thân nhÕ bé chúng tôi 
Çã bæng bó låi nh»ng v‰t thÜÖng xÜa cûa cây cÕ 
công viên, thay th‰ cho nh»ng bóng tÓi đau buồn 
cûa quá khÙ.  Và nhÜ mọi người đều rõ, không ai có 
th‹ ch»a lành ÇÜ®c thÜÖng tích cho ai, n‰u không t¿ 
ch»a lành ÇÜ®c cho mình.  Chúng tôi chia sÈ nh»ng 
thất vọng, cách h†c, cách cÜ©i và cách nhìn trÀm 
tïnh cûa ThÀy Giác Thanh, ngÜ©i Çã từng đi bước 
thiền hành v§i s¿ v»ng chãi và thänh thÖi . 
 
           Chúng tôi không th‹ sao chép Làng Mai ở 
đây được, cũng như Làng Mai không thể sao chép 
y nguyên truyền thống như tại ViŒt Nam được, 
nhÜng tâm ta luôn ÇÜ®c nuôi dÜ«ng bởi nh»ng tập 
tục gÓc rÍ cûa t° tiên. Ở Çây ta có th‹ không giÓng 
nhÜ bản sao của Làng. Trong næm qua, chúng tôi 
nhìn bằng tÀm nhìn cûa ng†n núi, hÖn là bắt ngọn 
núi phäi thích nghi vào nhãn quan cûa m¶t con ki‰n 
nhÕ bò quanh khoảng không gian tí teo cûa nó.  
Nh»ng bài h†c cûa quá khÙ hẳn đã rõ. Núi vẫn giữ 
được muôn đời là nơi ẩn trú bất khả xâm phạm cûa 
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Black is beautiful 
 

        When I born, I black.  

         When I grow up, I black. 

When I go in sun, I black. 
When I scared, I black. 

When I sick, I black.    When I 
die, I still back.  

And you white people. When u 
born, u pink. 

When u grow up, u white. 
When u go in sun, u red 

 

 

When u cold, u blue. When u 
scared, u yellow. 

When u sick, u green & when u 
die, u gray?  

And you calling me colored?? 
                                              James Luu suu tam 

Đen đẹp lắm chứ 
Khi tôi mới sanh ra. Thân tôi đen ngòm – 

 Khi tôi lớn lên cả thân tôi cũng đen ngòm. 

Khi tôi dang nắng – Tôi sẵn đen rồi hết sợ 
đen  

Khi tôi sợ, mặt tôi đen mung trung thành 

 Khi tôi bệnh – Tôi cũng đen  

Khi tôi chết – Tôi vẫn luôn trở về màu đen 

Còn anh là dân da trắng – Khi anh mới sanh 
ra thì anh đỏ hói. 

Khi anh lớn lên – da anh trắng  

Khi anh dang nắng – da anh đỏ hồng. 

Khi anh lạnh run – da anh xanh mét  

Khi anh sợ hãi - mặt anh tái vàng đi. 

Khi anh bệnh – da anh màu xanh như tàu lá 
chuối  

Khi anh chết – xác anh màu xám xịt. 

Tại sao anh gọi tôi là dân da màu? 

                                            James Luu suu tam 
 

 núi và chỉ chia buồn vui được v§i nh»ng ai có khả 
năng hi‹u ÇÜ®c núi mà thôi. Chúng ta mang s¿ vô 
thÜ©ng đi vào lòng đất. Và sự vô thÜ©ng cÛng Çã 
được mang Ç‰n v§i ta, khi chúng tôi bÜ§c vào mùa 
Thu v§i m¶t Çôi dép vắng bóng ngoài cºa thiền 
ÇÜ©ng. Đó là s¿ vắng bóng cûa ThÀy Giác Thanh, 
thÀy trø trì của chúng tôi. Thầy Çã mª cánh cºa sổ 
cho trung tâm thiền tập nầy. Thầy đã đi vào tÆn tâm 
thÙc chúng tôi, trong giấc mơ của chúng tôi và trong 
từng bước chân mầu nhiệm. Thực tại quả là lớn hơn 
cả những  ước mơ. Qua những chạm trán v§i núi và 
sÜ tº núi, qua những đương đầu v§i bÀu tr©i và các 
vị thần khuất mặt cûa vùng ÇÃt, chúng tôi cảm nhận 
được  

r¢ng th©i Çi‹m Çã Ç‰n, thời điểm của sự cung kính 
và san sÈ đời sÓng giữa ta và núi. V§i m¶t bu°I lễ 
ÇÖn giản tØng ÇÜ®c nhiều th‰ hŒ trÜ§c chúng tôi tổ 
chức, l©i nguyŒn hÙa tôn tr†ng và bäo vŒ Çã phát 
thŒ. Trong giây phút nghiêm trang cử hành buổi lễ 
nầy, có sự g¥p g« giữa ta và núi cùng các vị thần 
linh, trong ta, ta nay cäm nhÆn được cái cảm nhận 
của ñÃt và ÇÃt cäm nhÆn được cái cảm nhận của ta. 
 
TuŒ Hånh chuy‹n ng» tØ bài vi‰t cûa ThÀy Pháp 
Dung trong ‘I have arrived I am home - Celebrating 
Twenty Years of Plum Village Life’ page 242, Par-
allax Press, Berkeley, California, USA.♥ 



 

PHẬT GIÁO DẤN THÂN ♥ ENGAGING BUDDHISM  Issue  02/2007  Page 72 

 
Celebrity Buddhist  
 

the Late Bruce Lee 
 

 Once of the most influential Buddhists in 
modern times is the late Bruce Lee, who introduced 
martial arts (or Kung Fu) to Hollywood in the 60's 
and single handedly started the whole Kung Fu ex-
citement in the United States. 
He was born on November 27, 1940 in San Fran-
cisco, of a Chinese actor and actress parents who 
were travelling in the USA performing Cantonese 
Opera in China Town. He spent his childhood back 
in Hong Kong where he went to La Salle College for 
his high school education. 
At one time during his childhood, after he was 
beaten up by a street gang, he began to learn Mar-
tial Arts. But that lead to more street fights. His fa-
ther, worried about his safety, sent him back to his 
place of birth, USA, for his College education. 
He went to the University of Seattle to study philoso-
phy, and started to teach martial arts to non-
Chinese Americans on a part time basis. He even 
invented Jeet Kune Do, or the Art of Intercepting 
Fist over the years as a teaching Master. 
However, he had little luck during his early acting 
career. Although he signed on as a supporting role 
in the TV series the Green Hornet, the American 
entertainment industry was not very friendly to non-
white actors and actress those days. Although the 
show was popular among Asians, main stream 
America was cold to him. The show lasted only one 
session, and in 1967, after the last episode of the 
Green Hornet was made, he returned to teaching 
Kung Fu to Westerners, his students included 
Chuck Norris and Steve McQueen. It was during this 
time that he re-designed many of his martial arts 
movements to suit the camera, taking advantage of 
his dancing ability. 
On a return trip back to Hong Kong with his family, 
he was surprised that he was mobbed by fans eve-
rywhere. Golden Harvest Co. signed him on to make 
three films that had shakened Asia by storm: - The 
Big Boss (or Elder Brother from China), Fist of Fury 
and The Chinese Connection. While he was making 
the fourth one, the Game of Death, he was invited 
back to the States by Hollywood to make Enter the 
Dragon. Immediately, he gripped the chance, put 
down his work in Hongkong, and flew back to Holly-
wood. 
Making of Enter the Dragon at Hollywood was very 
very hard work indeed. Rumour was that he suffered 
internal injuries because of the action - but it was 
the first ever Hollywood movie that used a non-white  

Lý Ti¬u Long  
một thời vang bóng  

 

 Lý Tiểu Long là một trong những Phật tử nổi 
danh nhất trong thời đại của chúng ta. Ông đã một 
mình phát động rầm rộ phong trào võ thuật ở Holly-
wood vào thập niên 60, sau đó lan tràn khắp nước 
Mỹ. Ông sinh ngày 27/11/1940 tại San Francisco. 
Cha mẹ ông là kịch sĩ thường đi lưu diễn khắp nước 
Mỹ trong những khu phố China Town. Ông theo học 
trường trung học La Salle College ở Hương Cảng /
Hồng Kông thời niên thiếu.  

Trong thời gian đó, 
ông có lần bị bọn 
côn đồ hành hung, 
nên ông quyết 
định đi học võ 
thuật. Nhưng, lại 
càng có nhiều vụ 
đấm đá ở ngoài 
phố, thế nên bố 
ông gửi ông về lại 
Mỹ quốc để học 
đại học. 
Ông theo học môn 
triết ở Đại học Se-
attle, và bắt đầu 
dạy võ thuật bán 
thời cho thanh 
niên Mỹ. Ông sáng 
chế môn võ Quả 
đấm Thôi Sơn 

trong thời gian ông làm Võ sư. Tuy nhiên, ông có ít 
may mắn trong giai đoạn đầu, dù đã ký hợp đóng 
vai phụ trong một chương trình ti vi. Kỹ nghệ phim 
ảnh Mỹ lúc bấy giờ đang trên đà kỳ thị người da 
màu dữ dội... Các màn trình diễn không được ăn 
khách nhưng dân Á Châu lại thích thú. Ông quay lại 
nghề dạy võ thuật cho thanh niên tây phương, trong 
đó có Chuck Norris và Steve McQueen. Nhân đó, 
ông bố trí lại những nhịp điệu võ thuật cho phù hợp 
với tài nhảy đầm của ông.  
 Trong một chuyến về thăm Hương Cảng 
(Hồng Kông) với gia đình, ông rất đỗi ngạc nhiên vì 
đi đâu cũng được quá nhiều người ái mộ. Hãng 
Golden Harvest ký với ông hợp đồng làm ba phim: 
Đường Sơn Đại Huynh, Quả Đấm Thần Tốc và Gốc 
Rễ Trung Hoa. Đây là chuyện hi hữu, làm chấn 
động Á châu. Trong khi đóng phim thứ tư là phim 
Giỡn Mặt Tử Thần, ông được mời về Hollywood để 
đóng phim Huyền Thoại Rồng. Ông lập tức nắm lấy 
cơ hội bằng vàng, bỏ dở công việc ở Hongkong để 
bay về Mỹ ngay lập tức. 
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actor in a leading role. When filming was completed, 
he immediately returned to Hong Kong to continue 
with the Game of Death. 
That movie, however, was never completed - he 
was found unconscious in the home of a local Hong 
Kong Actress Miss Ting Pei on July 18, 1973. He 
was taken to the hospital but was pronounced dead 
on arrival. 
Finally, he was famous internationally after the film 
Enter the Dragon held its premiere in the United 
States. He became a legend. 
  NOTE: Martial arts is generally attributed to the Indian 
Monk Bodhidharma who came to China to start Zen Bud-
dhism. It is said that he had meditated for seven years in 
the Shaolin Buddhist Temple, which is considered to be the 
birth place of Kung Fu. 

 Đóng phim Huyền Thoại Rồng ở Hollywood 
thật vất vả. Người ta đồn là ông bị nội thương– 
nhưng điều đáng chú ý là đây là lần đầu tiên một 
hãng phim Hollywood mời một người da màu đóng 
vai chánh. 
Đóng phim Huyền Thoại Rồng vừa xong, ông lập 
tức bay qua Hongkong để tiếp tục làm phim Giỡn 
Mặt Tử Thần.  
Tuy nhiên , phim này sẽ không bao giờ kết thúc. 
Ông bị bất tỉnh trong nhà một nữ tài tử Hongkong, 
cô Đinh Phối (Ting Pei) vào ngày 18/07/73. Ông 
được chở đến bệnh viện, nhưng quá trễ. 
Cuối cùng, phim Huyền Thoại Rồng được giải ưu 
hạng tại Mỹ quốc, ông được nổi tiếng như cồn. Ông 
trở thành một huyền thoại đi vào lịch sử của những 
tài tử gạo cội.  

Beckoning 
 

This morning’s dawn 
and I am here 
a cup of steaming tea 
a green lawn 
your sudden image 
from long ago 
                           Your hands 
or the wind 
                           beckoning 
The shining of the tree’s 
                              new bud: 
Flower leaf and pebble 
                              all recite 
the Sutra of the Lotus                   NH 

Tieáng Goïi 
Sáng hôm nay 
  t§i Çây  
  chén trà nóng  
  bãi cÕ xanh  
    b‡ng dÜng hiê,n bóng hình em ngày trÜ§c  
          bàn tay gió  
          dáng vÅy g†i  
          m¶t chÒi non xanh mÜ§t  
      nø hoa nào  
  håt sÕi nào 
  ng†n lá nào  
  cÛng thuy‰t Pháp Hoa Kinh . 

Thơ 
Lý Thừa Nghiệp 

 

C° Phong 
Lên đồi dựng một thảo am 

Xuân thu khoác áo màu lam mây 
ngàn 
Tiếng chuông hay tiếng suối tràn 
Đã vang từ những đạo tràng xa 
xưa 
Tâm truyền tâm pháp Phật thừa 
Xe trâu một cỗ, người đưa người 
về. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lên đồi mài đá đề thơ 
Vẽ mây xanh với tư bề cỏ cây 
Bụi và đất đá quanh đây 
Còn nghe ngàn hạc vàng bay lưng 
trời 
Ai khai hóa, ai tô bồi 
Sáo ai nhã nhạc trên đồi cổ phong. 
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Celebrity Buddhists  
 

 William Ford,Jr. 
 

Chairman, Ford Motor Company, Grandson of 
Henry Ford 

 
Motorists frequently joke 
that word Ford stands for 
Fix Or Repair Daily, Found 
On the Road Dead, or Fast 
Only Rolling Downhill. But 
the world's second largest 
car maker is headed by a 
Buddhist, Mr. William Clay 
Ford, Jr., who is the great 
grandson of the famous 
American automobile indus-
trialist Henry Ford, the in-
ventor of assembly line 
manufacturing technique. 
(Remember his father, Henry Ford II, fired Lee 
Iacocca, who later defected to Chrysler and saved 
the ritual Company from bankruptcy?)  
William Clay Ford Jr., brings Buddhist philosophies, 
environmental concerns and grand aspirations to his 
lofty position at the helm of an American automobile 
Empire, Ford Motor Company. He had been a vege-
tarian for 10 years and embraced martial arts, acu-
puncture, yoga, as well as Zen, Tibetan and Vipas-
sana Buddhism. In his office, there is his photograph 
getting his black belt in tae kwon do, putting one 
bare hand through a stack of six cement patio brick.  
The young Chairman of the second largest automo-
bile manufacturer in the world (he was born on May 
3, 1957) has a very great passion for the environ-
ment. "Nature," he says, "is where my heart is." His 
vision of a green Ford Motor Company, he says, will 
become the site of an industrial revolution, like what 
his grandfather, Henry Ford, had done. At the 
Rouge manufacturing plant, cars will be made differ-
ently. There is talk of making totally recyclable cars, 
made of parts being upgradable or reusable. Cars 
will be easily assembled, disassembled, and assem-
bled again, like rebirth of sentient beings in  
Buddhism……………………………………………... 
Many critics charged that auto manufacturers, in-
cluding Ford Motor Company, are making huge prof-
its from larger and larger gas guzzlers, especially 
SUV's. Ford admitted that the popular sport-utility 
trucks contributed to green house-gas levels and 
global climate changes and were a safety concern 
for motorists of smaller cars. Ford pledge to create 
SUV's that were cleaner and safe - less of a menace 
to smaller vehicles on the road.  

However, in the wake of the Firestone tire recall, 
Ford also finds himself caught up in its biggest pub-
lic relations crisis since the rear-exploding Pinto de-
bacle of the 1970's. When asked where he is steer-
ing the Company that bear his own name, he re-
plies, "I don't known if a company can have a soul, 
but I like to think it can. And if it can, then I'd like our 
soul to be an old soul - and everything that implies. I 
like to talk about things like values and soul. These 
things aren't transient. These are things you build 
forever." …………………………………………….. 
Meanwhile, as he is having a long soul-searching 
talk with environmental activists about the end of the 
internal combustion engine, he is pushing for elec-
tric car (the THINK will be available in 2003 in USA).  
For a biography of William Ford, Jr., visit Ford Mo-
tors Company's official website,  
http://www.media.ford.com  
Reference: Business Section, the Ottawa Citizen, De-
cember 30, 2000. 
 
 Nhà tỷ phú xe hơi Ford 
 

 OÂng William Ford, Jr 
 

                             Việt dịch: Chân Hỷ Điền 
Ông William Clay Ford con, là cháu cố của Henry Ford, 
một người Mỹ nổi tiếng về kỹ nghệ xe hơi, đã từng là cha 
đẻ của  sáng kiến làm việc theo hệ thống sản xuất dây 
chuyền. Làm chủ một hãng chế tạo xe hơi lớn thứ nhì thế 
giới, ông William Ford đã mang những triết thuyết Phật 
giáo, những quan tâm về môi sinh và những  kỳ vọng to 
tát  của ông vào thực dụng trong tư thế người lãnh đạo 
chóp bu.  
. Ông đã từng ăn chay lạt trong mười năm trời, sở trường 
về võ thuật, thích châm cứu, thực hành yoga và ngồi 
thiền theo truyền thống Phật giáo Tây tạng và Thiền Minh 
Sát. Trong văn phòng làm việc của ông, người ta thấy có 
tấm ảnh ông đeo huyền đai Thái cực đạo, đấm tay trần 
vào một đống 6 cục gạch xi măng. 
Sinh ngày 03/05/1957, là một chủ nhân trẻ tuổi của một 
hang chế tạo xe đứng thứ nhì thế giới, ông lại có thú say 
mê về môi sinh. Ông nói: “Thiên nhiên là nơi tim của tôi 
trú ngụ”. Ông cho biết hãng Ford của ông đang hướng về 
một cuộc cách mạng Xanh như ông cố nội Henry Ford đã 
từng làm trước đây. Đang có những bàn thảo về sản xuất 
xe hoàn toàn theo kiểu dễ tháo ra, dễ ráp vào và dễ dùng 
lại, giống như quan điểm tái sinh của một sinh vật trong 
đạo Phật.  
William cho rằng các loại xe xử dụng gas, đặc biệt là xe 
tải chuyên chở nhẹ SUV đã đóng góp phần lớn vào việc 
giảm thiểu khí thải nhà kính và khí hậu thay đổi toàn cầu 
và là một đảm bảo an toàn cho giới xử dụng các loại xe 
nhỏ trên đường lộ.  
Hãng ông cũng chuẩn bị sản xuất xe xài điện, và sẽ hoàn 
tất vào năm 2003 tại Hoa Kỳ. Ông mong muốn hãng xe 
ông cũng có một linh hồn, và nó sẽ trường tồn mãi mãi. 
Muốn tìm hiểu về tiểu sử của William Ford, Jr, xin xem 
trang mạng Ford Motors Company ở 
http://www.media.ford.com 
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Cross Word 

Hints: Amitabha, Ananda, Arhat, Asura, Avici, Bodhi, Bodhi-
sattva,Buddha, Buddhism, Brahma, Dharma, Heaven, Hi-
nayana, King Suddhodana, Karma, Ksitigarbha, India, Maha-
yana, Lotus, Mara, Nanda, Nirvana, Pali, Paramita, Ra-
hula,Tathagata,Yama, Yasodhara. 
 
CROSS:   (Most of the words are based on Sanskrit or English) 
1. A place where the gods are born into and live 
2. One of the Title of the Buddha, meaning "one who has thus 
gone". 
4. One who is free from rebirth, the highest stage attained by a 
Theravada Buddhist 
5. The Buddha of Infinite Light who is the principal Buddha in 
Pure Land Buddhism 
6. The Buddha's father 
7. The Country in which Buddhism was originated 
8. The Hell of no interval, OR the Hell of uninterrupted suffer-
ings. The "worst" Hell in Buddhism. 
10. The religion that is based on the teachings of the Buddha 
12. The Buddha's Half Brother and one of the Buddha's disci-
ples 
13. The results of past actions, which accumulatively affect 
the outcome of events in the future. 
14. The Lord of Death and the God in charge of Hell 
15. The Buddha's son and later one the Buddha's disciples 
16. The title given to "the Enlightened One" 
19. The Buddha's cousin who recorded all of his sayings in 
Buddhist scriptures 
22. The King of all Evils who tempted and attacked Buddha 
before his enlightenment 
 
 
 

 
 
 

DOWN: 
1. A branch of Buddhism meaning "small vehi-
cle" 
3. The Teaching of the Buddha, literally means 
"the law of Buddhism" 
6. The Bodhisattva of Land who teaches the 
Dharma to hell beings 
9. One of the Languages of the Buddhist 
canon Sutra (other than Sanskrit) 
10. One who seeks enlightenment not only for 
himself but for all sentient beings. A future 
Buddha. 
11. The flower on which Buddas (and Bodhi-
sattvas) sit. The symbol of Buddhism. A sub-
sidiary of IBM 
16. The tree under which the Buddha sat to 
attain enlightenment 
17. The highest and absolute state of spiritual 
bliss in Buddhism, meaning "extinction, away 
from cycle of rebirth" 
18. A branch of Buddhism meaning "greater 
vehicle" 

20. The Highest God in Indian religions, along with Vishnu and 
Siva. In Buddhism, he is the Lord of the Realm of Form 
21. Buddhist term for "Arriving at the Other Shore", OR perfec-
tion. There are six ways to do so in Buddhism 
23. The Buddha's wife who later became his disciple 
24. Jealous or lower gods. One of the six categories of sentient 
beings one can be born into. 
 
Please see the solution on page 12 
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Introduction: The original text in English from the au-
thor Paul Williams will be in Engaging Buddhism 
magazine, next issue. 
LTS: Sau bản tin Kiệt tác "Đường Xưa Mây Trắng" hay 
"Theo Gót Chân Bụt" của Thiền sư Thích Nhất Hạnh 
sẽ được quay thành Phim. nhiều độc giả gửi thư về 
Tòa soạn hỏi chuyện chung quanh sách Đường Xưa Mây 
Trắng, cố nhiên, đó là những độc giả chưa từng đọc qua 
tác phẩm này. Họ hỏi chúng tôi rằng là : ...có quá đáng 
lắm không khi gọi đó là "Kiệt Tác"? Giá trị tác phẩm đến 
mức độ nào mà được lọt vào mắt xanh của các nhà làm 
phim quốc tế? Có thật  rằng là Đức Đạt Lai Đạt Ma đã 
"xung phong" làm nhà tư vấn cho cuốn phim? v.v... và 
v.v... Để giải đáp chung cho những thắc mắc đó, Phù Sa 
phổ biến lại dưới đây bản dịch "Hit 12th" rút từ quyển 
"The 20th Century's Greatest Hits: A Top 40 List, 
what works of art should be remembered and 
why?" của nhà phê bình văn học người Mỹ, Paul Wil-
liams do nhà xuất bản Forge/St Martin năm 2000, ISBN 
0-312-87391-3 ấn hành. Riêng thắc mắc ...Có thật  rằng 
là Đức Đạt Lai Đạt Ma đã "xung phong" làm nhà tư vấn 
cho cuốn phim? Phù Sa mời các bạn xem tiếp bài Thiền 
sư Nhất Hạnh: Ký hợp đồng phim "Đường Xưa Mây 
Trắng" mà không lấy tiền bản quyền!  của Tiểu Ký sẽ 
rõ hơn. 
 
Lời nói đầu: Trong bài nói chuyện về 20 năm thành lập 
Làng Mai, Sư Ông có kể về thời gian viết cuốn sách 
Đường Xưa Mây Trắng. Lúc đó Sư Ông tin rằng người 
đọc cũng sẽ có nhiều hạnh phúc như khi Sư Ông viết 
cuốn sách đó. Sau khi được dịch ra tiếng Anh, sách tiếp 
tục được dịch ra nhiều thứ tiếng khác và được phổ biến 
rộng rãi khắp nơi kể cả Trung Quốc. Mười ba năm sau, 
Paul Williams, một nhà văn và phê bình văn học người 
Mỹ, trong cuốn "The 20th Century's Greatest Hits: A Top 
40 List, what works of art should be remembered and 
why? (nhà xuất bản Forge/St Martin năm 2000, ISBN 0-
312-87391-3) đã chọn cuốn Đường Xưa Mây Trắng, bản 
dịch tiếng Anh của Mobi Ho, làm "Hit" thứ 12. Dưới đây là 
bản dịch Việt Ngữ. Sư cô Hương Nghiêm dịch. 
 
      Đây là cuốn sách viết về cuộc đời của Siddhar-
tha Gautama, nhà triết học và lãnh đạo Tôn giáo người 
Ấn, sống trong thế kỷ 500 trước Thiên chúa. Sách được 
viết bằng tiếng Việt vào cuối thế kỷ hai mươi tại Pháp  
quốc  (và dịch sang Tiếng ĐạiHàn; TiếngPháp; 
TiếngViệtLáBối; TiếngÝ; Tiếng Việt –tai VN; Tiếng Hindi 

Ấn Độ; Tiếng Đức;Tiếng Nga;Tiếng Thái Lan; Tiếng Anh 
London;  
Tiếng Trung Hoa; Tiếng Việt tại Việt Nam; Tiếng Trung 
Hoa Hồng Kông) và tác giả là thiền sư Nhất Hạnh, vừa là 
thi sĩ, học giả và người tranh đấu cho hòa bình. Thầy đã 
từng qua Bắc Mỹ châu trong thời cao điểm của chiến  

tranh Việt Nam để kêu gọi hòa 
bình, tìm cách lên tiếng nói để phá 
tan những quan điểm sai lầm đã 
tạo ra chiến tranh Việt Nam. Tại 
Hoa Kỳ thầy Nhất Hạnh đã có 
nhiều dịp nói chuyện với sinh viên 
học sinh, giáo sư, nhân viên chính 
phủ, và giới kêu gọi hòa bình. 
Năm 1967, Thầy được mục sư 
Martin Luther King, Jr., người lãnh 
đạo giới da đen kêu gọi quyền 
công dân, đề cử giải thưởng hòa 
bình Nobel. 
Cuốn sách đã được viết thật sâu 
sắc về cuộc đời Đức Phật, một tác 
phẩm lớn của một nhà văn lớn 
thuộc hạ bán thế kỷ 20. Dù Thầy 
chưa được nhiều người trong giới 
văn sĩ biết đến nhưng Thầy đã là 
tác giả của hơn 30 tác phẩm quan 
trọng mà tôi nghĩ sẽ có giá trị lâu 
dài, trong đó gồm có tiểu thuyết, 
thơ, truyện ngắn, nhiều sách dịch 
giảng kinh điển Phật Giáo và rất 

nhiều sách dạy sự thực tập trong 
đời sống hàng ngày nhắm vào 
quần chúng đông đảo, trong đó có 
hai cuốn nổi tiếng được lưu hành 
rộng rãi là Peace is Every Step (An 
lạc từng bước chân) và Living Bud-
dha, Living Christ (đã tái bản nhiều 
lần). Thật ra tất cả những gì Thầy 
Nhất Hạnh muốn chia sẻ với chúng 
ta trong những tác phẩm của Thầy 
đều có thể được tìm thấy trong 
cuốn Đường Xưa Mấy Trắng. Tôi 

có biết một số tác phẩm do các tác giả người Âu kể lại về 

Đường Xưa Mây Trắng - Hit 12 
                                                  Paul Williams  
                                                                                                               Phù Sa - 27.05.2006 

Tiếng Đại Hàn      

      Tiếng Pháp    

 Tiếng Việt -Lá Bối        
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cuộc đời của Bụt như cuốn Siddhartha của Hermann 
Hesse (1922) và cuốn The Light of Asia của Sir Edwin 
Arnold (1879), nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chưa có cuốn nào 
hay như cuốn Đường Xưa Mây Trắng. Đó quả là một tác 
phẩm văn học trung thực ghi lại một cách đầy đủ đời 
sống và công trình của một nhân vật lỗi lạc đã gây hứng 
cảm cho biết bao nhiêu pho tượng mỹ thuật có giá trị. 
Dựa theo những tài liệu hiện còn lưu trữ mà Thầy đã 
nghiên cứu rất kỹ càng, Thầy cho thấy Bụt không phải là 
một đấng thần linh, Bụt là một người như chúng ta, cũng 
đã từng khổ đau như chúng ta. Thầy rất lưu tâm đến nội 
dung của từng tài liệu được nghiên cứu, Thầy so sánh, 
đối chiếu, chiêm nghiệm để biết rõ ai là người ghi chép 
lại, những phần nào người ghi chép muốn nhấn mạnh, 
muốn bỏ qua hay phóng đại. Nhờ vậy mà Thầy đã thuật 
lại cuộc đời của Bụt với tất cả xúc cảm và niềm tin của 
một người biết rất rõ không kém ai trong thời đại này về 
từng chi tiết và cảm nghĩ đã xảy ra cho Bụt và những 
người đương thời. Độc giả có thể cảm nhận được điều đó 
trong khi đọc cuốn sách và niềm tin càng tăng khi theo 
dõi từng câu chuyện được ghi chú rất rõ ràng trong phần 
phụ lục cuối cuốn sách. 
Tuy nhiên cái điểm làm nổi bật cuốn Đường Xưa Mây 
Trắng không phải chỉ vì nó đã diễn bày lại một cách trung 
thực những sự trạng dựa theo Tạng kinh Pali, một tạng 
kinh đã có mặt từ hơn 2500 năm nay và được xem là nền 
tảng của đạo Bụt từ xưa đến giờ. Cái giá trị lớn nhất của 
Đường Xưa Mây Trắng, cũng như của các tác phẩm bạn 
được sắp vào hạng có tầm vóc lớn trong mục liệt kê này, 
cái giá trị đó nằm ở chỗ là đã nói lên được cái tâm thức, 
cái tình cảm, cái kinh nghiệm của một con người ở thế kỷ 
20. Jorge Luis Borges (bài #32), trong tác phẩm của ông 
với tựa đề 'Pierre Menard, Author of the Quixote', đã vẽ ra 
được một Don Quixote của thế kỷ 20 dù vẫn sử dụng một 
cách trung thành nguyên bản của thế kỷ 17, bởi vì tác giả 
là một con người của thế kỷ 20 với tâm thức và cá tính 
của một con người ở thời đại mới.Cho nên "Không phải là 
điều oan uổng dù 300 năm dài đã trải qua với bao nhiêu 
biến cố khốc liệt." Vì vậy mà chúng ta vẫn có thể nhận ra 
được bộ mặt của chiến tranh Việt Nam trong cuốn sách 
ghi lại cuộc đời của đức Bụt và tôi không khỏi giật mình 
khi nhìn thấy lại qua cuốn sách này cái lý tưởng mạnh mẽ 
đã lôi cuốn tôi khi tôi còn trẻ, tức là cái khoảng thời gian 
của những năm sáu mươi, cái thời của ban nhạc Beat-
tles, của Mục sư Martin Luther King và chiến tranh Việt 
Nam. 
Ta có thể cảm nhận được niềm tự hào của thầy Nhất 
Hạnh khi Thầy khám phá ra sự thật là đức Bụt, con trai 
của một gia đình quý tộc Ấn, đã cứng rắn đối đầu với mọi 

áp lực từ gia đình cho đến ngoài xã 
hội khi Ngài cho phép người thuộc 
giai cấp 'tiện dân' đụng vào thân thể 
Ngài và đi xa hơn nữa là nhận họ 
làm đệ tử của Ngài. Ngài đã dõng 
dạc tuyên bố: "Con đường của 
chúng ta là con đường của bình 
đẳng. Chúng ta không công nhận 
giai cấp. Dù chúng ta có gặp nhiều 
khó khăn khi chấp nhận cho Sunita 
xuất gia, chúng ta vẫn phải có can 
đảm làm điều đó; thế hệ mai sau sẽ 
nhớ ơn chúng ta vì lần đầu tiên 
trong lịch sử, chúng ta đã dám mở 
cánh cửa này." 
Rõ ràng mục đích của Thầy Nhất 
Hạnh khi viết cuốn Đường Xưa Mây 
Trắng chính là để trao truyền cái 
tinh thần vô úy đó cho độc giả, cũng 
tựa như Henry David Thoreau đã 
chịu ảnh hưởng sâu đậm của những 
lời Bụt dạy và thánh Gandhi thì chịu 
ảnh hưởng của Thoreau (bài #34) 
và các vị Đạt Lai Lạt Ma đương 
thời chịu ảnh hưởng của Bụt và 
các đệ tử của Ngài (bài #38). Tôi 
có thể nói rằng khó có ai đọc 
Đường Xưa Mây Trắng mà không 
cảm thấy lòng như ngây ngất say 
vì những tình cảm cao thượng cứ 
rạt rào từ trang này sang trang 
khác như những đợt sóng. Suốt cả 
tác phẩm là một thiên anh hùng 
ca tỏ bày lòng ngưỡng mộ chân 
thành trước một lối sống gương 
mẫu đầy những hành vi và mục 
đích cao cả, đọc thấy rất cảm 
động vì trong văn chương thời nay 
những điều này rất ít ai đề cập tới. 
Đọc xong cuốn sách, tôi thấy 
mình bị thu hút mãnh liệt bởi nhân 
cách vĩ đại của Bụt qua cái nhìn 
và ngòi bút của Thầy Nhất Hạnh. 
Đường Xưa Mây Trắng là mối tình 
nồng nàn giữa Thầy và đức Bụt, 
cũng như tác phẩm Autobiography 

of a Yogi của Yogananda; Yogananda nói mình là người 
tình chung thủy của đấng tạo hóa, Thầy Nhất Hạnh cũng 
cho thấy Thầy là người tri kỷ của Bụt (chữ Thầy giống 
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như chữ sensei tiếng Nhật). Thầy thương Bụt với tấm 
lòng của một người đứng giữa một bối cảnh lịch sử phải 
chứng kiến biết bao nhiêu con người đẹp của thế hệ 
Thầy, bao nhiêu giá trị đẹp đều bị tiêu hủy một cách vô lý 
bởi chiến tranh và Thầy đã tìm thấy được sự nương tựa 
nơi tấm gương trong sáng của Bụt và lấy cơ hội đó để 
giúp đỡ đồng bào ruột thịt. Dù tôi chưa hề là một tín đồ 
tôn giáo, tôi vẫn có thể nói rằng đạo Bụt qua cách giảng 
dạy của Thầy Nhất Hạnh là một triết lý sống rất thực tiễn 
dựa trên kinh nghiệm của bản thân, không phải là một tôn 
giáo như bao nhiêu tôn giáo khác với những tín điều làm 
mình e ngại. Đây cũng là cái thấy của tôi khi tôi nghiên 
cứu kinh Dịch, đời sống tâm linh phải được hình thành từ 
những cố gắng cá nhân cho mình thấy rõ cái gì là thực và 
có lợi lạc. Nói một cách khác, niềm tin của mình được đặt 
trên căn bản của sự tự thực chứng chứ không phải do 
những lời dọa dẫm gây ra. Trong chương 62 của Đường 
Xưa Mây Trắng, Thầy Nhất Hạnh đã trích dẫn lời Bụt dạy 
một nhóm thanh niên trong một làng nọ: "Này các bạn, 
các bạn hiện có đầy đủ tư cách để phán xét những gì nên 
tin và nên chấp nhận, và những gì không nên tin và 
không nên chấp nhận. Tôi xin nhắc lại: chỉ nên tin và 
chấp nhận những gì hợp với trí xét đoán của mình, những 
gì được các bậc hiền nhân chấp nhận và khuyến khích, 
những gì mà nếu đem ra thực hành sẽ đem lại niềm vui 
và hạnh phúc cho mình và cho kẻ khác. Những gì trái 
chống lại thì nên từ chối, đừng chấp nhận." Lời dạy này 
đâu có phải là cái cách mà các tôn giáo khác thường trình 
bày. 
Là một văn sĩ người Mỹ, tôi đã từng được học về các nhà 
thơ như Emerson, Clemens, Ginsberg, Dylan, Vonnegut, 
Faulkner, Jefferson và nhiều vị khác nữa, tôi thấy cái triết 
lý sống của họ cũng chẳng khác gì Đường Xưa Mây 
Trắng. Khi tôi được đọc Bản tuyên ngôn về nhân quyền 
thế giới (Universal Declaration of Human Rights) tôi thấy 
đó là một bài thơ diễm lệ hơn là một bản văn chính trị. 
Cho nên khi tôi đọc những tác phẩm của thầy Nhất Hạnh 
bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Việt, những mẩu chuyện 
ghi lại từ những tài liệu bằng tiếng Pali, Sanskrit, và Hán 
văn, tôi cũng thấy đó là những áng văn tuyệt hay, thanh 
thoát nhẹ nhàng, không phải là những bản giáo điều khô 
khan. Điều làm tôi thương Thầy hơn cả là khi Thầy quy tụ 
được một số ít Phật tử giúp Thầy đối phó với tình trạng 
chiến tranh đang bùng nổ chung quanh, Thầy đã soạn ra 
một số quy luật dựa theo những gì Bụt dạy để giúp cho 
các tác viên xã hội nuôi dưỡng được lý tưởng từ bi cứu 
khổ của mình trong đời sống hàng ngày. Quy luật thứ 
nhất mà Thầy cho là quan trọng nhất là: "Không được 
thờ làm thần tượng bất cứ một chủ nghĩa hay một lý 

thuyết nào, kể cả những chủ nghĩa và lý thuyết Phật 
giáo. Những hệ thống giáo lý trong đạo Bụt phải 
được nhận thức như những pháp môn hướng dẫn tu 
tập mà không phải là những chân lý tuyệt đối để bảo 
vệ và thờ phụng." Đó là châm ngôn mà tôi cho rằng 
Thầy Nhất Hạnh đã chứng kiến ngay trên quê hương của 
mình bao nhiêu đồng bào già trẻ lớn bé đã bị tiêu hủy một 

cách thảm khốc bởi chiêu bài ý 
thức hệ, cho nên khi Thầy ghi lại 
cuộc đời của Bụt, Thầy không đưa 
ra một loạt những ý niệm để mình 
thờ phụng hoặc phải sống chết vì 
nó. Thầy đã rất ý thức về sức tàn 
phá của những chiêu bài ý thức hệ. 
Do đó Thầy đã tạo cơ hội để cho 
độc giả được nhìn thấy Bụt là một 
con người như mọi người, chỉ vì 
Ngài biết cách quán sát mọi sự mọi 
việc với một nhãn quan mới, Ngài 
đã giác ngộ và giải thoát mình ra 
khỏi mọi sai lầm của gia đình hay 
thầy bạn, đưa mình tới con đường 
tự do an lạc theo đó mình biết 
phải sống như thế nào cho chính 
bản thân mình và những người 
chung quanh. Và điều này, theo 
lời Bụt dạy, không ai mà không 
làm được và dù ở trong tình 
huống nào, ta cũng biết cách để 
tạo ra hạnh phúc. Lối kể chuyện 
của Thầy thật hấp dẫn làm độc 
giả say mê dù không nhất thiết 
phải chọn con đường tu đạo. Chỉ 
cần để chút thì giờ và để hết tâm 
ý theo dõi và thưởng thức câu 
chuyện cho trọn vẹn là đủ. Không 
có gì phải ràng buộc, "không có 
gì phải lưỡng lự" đúng như John 
Lennon đã nói. 
Bây giờ chúng ta hãy trở lại bàn 
thêm về khía cạnh nghệ thuật 
của tác phẩm, về kỹ thuật dựng 

chuyện của tác giả, câu chuyện thường bắt đầu từ đâu, 
đó là điểm quan trọng nhất; tôi vẫn thường tự hỏi Thầy đã 
học được ở đâu cái bí quyết sở trường này. Ai đang nói, 
ai đang trình bày sự kiện, dĩ nhiên là tác giả, nhưng Thầy 
thường dùng lối kể chuyện dựa trên quan điểm của một 
nhân vật phụ, thường là một nhân vật trẻ tuổi như trong 
Đường Xưa Mây Trắng, chúng ta được gặp chú bé chăn 
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trâu Svastika trước tiên, chú bé thuộc giai cấp tiện dân và 
sau này là một thầy tỳ khưu trẻ tuổi. 
Khi tìm hiểu về cuộc đời của chính Thầy Nhất Hạnh, mình 
mới hiểu rõ vì sao cuốn Đường Xưa Mây Trắng bắt đầu 
với một nhân vật trẻ tuổi, chú bé Svastika, lúc đầu mình 
tưởng Thầy làm thế để lôi cuốn giới độc giả trẻ tuổi. Sự 
thật là khi Thầy được chín tuổi, tức là nhỏ hơn chú bé 
Svastika hai tuổi, Thầy đã thấy trên bìa một tạp chí hình 
của đức Bụt ngồi tọa thiền trên cỏ thật là thanh thản và 
hình ảnh này đã làm Thầy xúc động mãnh liệt. Sau đó 
Thầy có dịp được cùng thầy cô giáo và các bạn đi du 
ngoạn trên núi; Thầy đã tách khỏi đám bạn và trèo lên núi 
một mình vì Thầy nghe nói có một đạo sĩ ẩn tu trên núi đó 
và Thầy phải tìm cách gặp vị đó cho bằng được dù có thể 
vì thế mà bị lạc trong rừng hay bị thầy cô giáo la rầy. Cho 
nên mình đã hiểu vì sao thầy Nhất Hạnh đã kể cuộc đời 
của Bụt qua cái nhìn của một chú bé chăn trâu, mà theo 
truyền thuyết chú đã bất ngờ gặp Bụt lúc đó là một đạo sĩ 
đang tọa thiền dưới một gốc cây bên mé rừng; chú bé đã 
bị thu hút bởi nụ cười hiền hậu của vị đạo sĩ cũng như 
cách tiếp xử ân cần của Ngài đối với chú là một người 
thuộc giai cấp 'tiện dân'. Svastika liền đi cắt cỏ đem về 
cho vị đạo sĩ làm gối ngồi thiền và lót chỗ ngủ. Vì thế, chú 

bé là người đầu tiên được gặp Bụt 
và hầu chuyện với Bụt sau khi Ngài 
thành đạo. 
“Thưa Thầy, hôm nay con trông 
Thầy rất khác lạ." Đúng là một 
chứng nhân độc đáo! Trong 
khoảnh khắc đó, chú bé Svastika 
thay mặt tất cả chúng ta, cái thế 

giới được gọi là không Bụt để chứng kiến sự hình thành 
của một đức Bụt. Đến năm Svastika được hai mươi mốt 
tuổi, anh được Bụt mời đi xuất gia và anh đã rụt rè chấp 
nhận. Sau đó, theo sự sắp xếp khéo léo của Thầy, Svas-
tika có cơ hội thuật lại cho bà Gotami nghe về những gì 
mà anh đã được tận mắt thấy hồi Bụt vừa thành đạo; 
Thầy còn công nhận rằng chính Svastika và các bạn trẻ 
trong làng đã gọi Bụt là Bụt, tức là 'người tỉnh thức'. Sau 
đó thì bà Gotami kể cho Svastika nghe từng chi tiết về 
thời thơ ấu của Bụt. 
Svastika được làm bạn với Rahula, con trai của Bụt, cũng 
đã được xuất gia. Và câu chuyện về cuộc đời của Bụt cứ 
theo vậy mà từ từ diễn tiến qua cái nhìn của Svastika. Ta 
thấy được sự thành đạt của Bụt trong khi đi hoằng pháp, 
đi đâu Bụt cũng tiếp nhận được rất nhiều đệ tử, gồm 
nhiều giới trẻ và giới thương gia giàu có, cũng giống như 
các nghệ sĩ nhạc Rock nổi tiếng ngày nay đi đâu cũng có 
người hâm mộ. Ta cũng thấy được những khó khăn của 

Bụt khi tăng đoàn thiếu hòa khí, khi có những mưu toan 
chống lại Bụt, những đố kỵ hiềm khích từ những đạo sĩ 
của các môn phái khác. Thầy cũng kể rõ xuất xứ của 
từng bài pháp của Bụt mà sau này trở thành những kinh 
quan trọng và những đoạn văn này Thầy viết thật là xuất 
sắc. 
Lâu lâu nhân vật Svastika lại xuất hiện để nhắc lại quan 
điểm của mình, cho ta thấy người thầy tu trẻ này là một 
người rụt rè khiêm tốn và rất trung thành với Bụt; đôi khi 

Svastika cũng hơi thất vọng về sự 
thực tập của mình, thấy mình còn 
nhiều vụng về và thiếu sáng suốt. 
Nói tóm lại, cuốn sách được viết 
thật nhẹ nhàng dễ đọc và rất lôi 
cuốn, vì người viết đã không viết nó 
với tư cách của một giảng sư. Dĩ 
nhiên là trong nhiều tác phẩm khác, 
Thầy có hướng dẫn độc giả cách 
thiền tập khi điện thoại reo hay khi 
bắt đầu cho máy xe nổ, và lúc nào 
lời dạy của Thầy cũng nhẹ nhàng 
ôn tồn và đầy tình thương. Trong 
Đường Xưa Mây Trắng Thầy chỉ 
muốn mời chúng ta đi gặp bậc giác 
ngộ qua sự hướng dẫn của một 
chú bé thật dễ thương, thật hồn 
nhiên và giản dị, người đã tình cờ 
may mắn được gần gũi đức Bụt 
trong những ngày trước và sau khi 
Ngài thành đạo và cho đến khi 
Ngài nhập diệt bốn mươi lăm năm 
sau. 
Cô Mobi Ho đã dịch tác phẩm từ 
tiếng Việt sang tiếng Anh một cách 
xuất sắc và chắc là sách đã hoặc 
sẽ được dịch ra nhiều thứ tiếng 
khác. Có thể đó sẽ là một trong 
những tác phẩm có giá trị nhất, có 
giá trị không phải do số lượng sách 
bán được mà do ở mức độ ảnh 
hưởng của tác phẩm đó trong 
tương lai. Các độc giả tương lai 
không cần phải chuẩn bị gì cả. Bạn 

có đủ sáng suốt để biết những điều nào có thể tiếp nhận 
được hay không tiếp nhận được trong khi đọc tuyệt tác 
này cũng như những tuyệt tác khác được liệt kê trên danh 
sách 40 tác phẩm có giá trị trong thế kỷ 20. Cái đẹp nó 
nằm trong mắt và trong tâm của mỗi độc giả♥ 
                   Paul Williams  Việt dịch SC Hương Nghiêm 

    Tiếng Nga   

    Tiếng Thái Lan  

Tiếng Anh-London    
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Life coach Andrew McCoombe shows you  

How to assess what works, 
what doesn’t and how to instigate 
change that matters. 
                                                               Dr My Dung Tran 
 
     Spring is traditionally the season of creation. In 
nature, Spring is the season of new life, growth and de-
velopment. Spring is a time of change and brings with it 
the possibility of creating new opportunities for our-
selves. It is also an excellent time to reflect on where our 
lives are heading as well as a perfect time for us to devise 
new strategies to achieve our goals and dreams, whatever 
they may be. 
I would like to share with you a very successful technique 
that I use to achieve all of my goals. It will also raise your 
awareness of where you are at in your life at the moment 
and help you to see if there are any new possibilities that 
you can create, that ultimately will help you to achieve  
all of your goals with ease this season. 
Whenever I come to a period of change in my life I al-
ways ask myself the following questions. The questions 
help me to get full clarity on what the next steps are for 
me in the creation of my goals. 
 
1). What am I currently doing in my life? 
This is an excellent question that helps to raise my aware-
ness of where I have been spending the most of my time 
and energy in the past few months. 
 
2). Why am I currently doing this? 
This question looks at the underlying motivation for 
spending my time and energy on whatever it is I am do-
ing. It is an excellent chance to find out if I have been 
spending my time and energy on something that IS or IS 
NOT important to me. 
 
3). Is what I am currently doing working for me and 
do I really enjoy doing this? 
If the answer is yes then I know I am probably on the 
right track to achieving my goals. However if the answer 
is no then I ask myself the following question… 
 
4). What would I rather be doing? 
With this question I highlight all of the areas of my life 
that are important to me, such as my health, my sport, my 
career, my finances, my relationships, my contribution to 
others etc and design exactly what I would like to be do-
ing with each of them. This gives me an excellent idea of 
what I would really like to be moving towards on a day to 
day basis. 
Once I have answered this question for each important 
aspect of my life I ask the following question… 
 
5). Are there any reasons why I am not doing this 

right now? 
This is quite possibly the most powerful question as it 
keeps me 100% honest to what I would rather be, do and 
have in my life and if I answer YES, then it instantly 
raises my awareness of any excuses I am making for why 
I can’t have what I want now, as well as any negative 
thoughts, feelings, beliefs and behaviours that I may have 
that may be detrimental to the achievement of my goals. 
This question also highlights to me how committed (or  
non-committed) I am to achieving my goals. 
Once I have answered this question and identified any-
thing that may be sabotaging my progress or holding me 
back, I then conclude the process with the following 
question… 
 
6). What new strategies can I follow to ensure I move 
towards my ideal situation? 
Such new strategies could include: 
Identify where I am currently at so I can make the neces-
sary changes. Set and follow a plan that is efficient and 
easy to follow 
*Remove unnecessary clutter and unfinished business 
from my life. *Begin an exercise programme. 
*Eat nutritious healthy meals at least six days per 
week 
*Identify and go after my ideal career 
*Start a new hobby that I am passionate about 
*Visit my friends at least twice a week. 
*Spend at least six hours of quality time per week with 
my family etc. 
 
Once I have identified these new strategies I write them 
down and put them in a prominent place such as on my 
wall, and then I aim to take one positive action each day 
for each of the strategies until they have become a daily  
habit. To support me in this process I will always enlist 
the help of a close friend or even an expert in the area of 
each strategy and to maximise my motivation I will al-
ways give myself a reward when I achieve the goals ♥  
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Old story, new matter 

 Human trafficking in Vietnam 
   
HANOI (AFP – April 01, 2006) - Police in southern 
Vietnam say they have arrested a Taiwanese man 
accused of trafficking women to Malaysia. 
Tsai I Hsien, 45, was arrested in Tien Giang prov-
ince, 100 kilometers (62 miles) south of Ho Chi Minh 
city on Friday, a provincial investigative police told 
AFP. 
According to state media, Hsien's Vietnamese wife, 
34-year-old alleged ring leader Tran Thi My Phuong, 
and seven other people have been arrested since 
the beginning of the week in Ho Chi Minh city. 
Several dozen young women from rural areas be-
lieved they would be taken to Malaysia for high-paid 
jobs, but were in fact destined for brothels, the 
online VnExpress newspaper said. 
When police first raided the traffickers, many of the 
women were about to be taken out of the country. 
Hsien admitted to police that he had already suc-
cessfully taken several women to Malaysia. 
Last month, a court in southern Vietnam handed 
down jail sentences of six and 12 years to two peo-
ple for trafficking women to Malaysia. 
Over the past few years, many Vietnamese women 
and children have been trafficked and forced to work 
in the sex industry in Asia especially China, Cambo-
dia and Taiwan. 
No precise figure is available but Vietnamese re-
ports said at least 60,000 Vietnamese women and 
children have been trafficked over the past decade. 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
(tiếp theo từ trang 21) 
Nay người ta nói đến cách mạng xanh, nói đến 
việc kinh doanh chất carbon, nhưng thiết nghĩ chúng 
ta cũng nên “tuyên chiến với vấn nạn quả địa cấu 
bị hâm nóng”. David Spratt nói rằng: “Nguyên bộ 
trưởng Lao động Anh quốc Michael Meacher đã kêu 
gọi mọi người tuyên chiến với quả địa cầu bị hâm 
nóng, theo đó tài nguyên quốc gia đang bị đe dọa 
tương tự như họ đã từng chứng kiến năm 1939. 
Ông kêu gọi giới thương gia cũng như từng cá 
nhân, phải giảm mức thương vụ hay mức tiêu thụ 
3% hằng năm. Theo đó mỗi cá nhân sẽ hưởng hàng 
năm một chỉ-tiêu-tín-dụng về carbon-dioxide 
miễn phí, để mua gas và điện, xăng dầu và vé di 
chuyển đi lại” 
Các biện pháp nầy có vẻ khắc nghiệt và đầy óc 
tưởng tượng, như chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, 

theo tôi, chúng ta phải so sánh với hoàn cảnh của 
những năm chiến tranh ở Anh quốc, người dân phải 
sống chật vật trong chế độ phân phối thực phẩm. 
Nay mình phải sống dưới chế độ phân phối năng 
lượng tiêu thụ. Nếu không, tội nghiệp cho các thế hệ 
tương lai, chúng sẽ thừa kế một quả địa cầu không 
thể cư trú được. 
 
Đáng ngại hơn nữa, cần phải nói đến tương quan 
giữa sự nghèo khó toàn cầu và sự hâm nóng toàn 
cầu. Chúng nay đi song đôi với nhau. Theo James 
Button trong báo The Age ngày 18/11/06, khi nói về 
hội nghị thượng đỉnh Nairobi, như sau: “Ở phương 
bắc của Kenya, nước chủ nhà tổ chức hội nghị, nạn 
hạn hán tăng gấp bốn lần trong vòng 25 năm qua, 
làm cho 3 triệu người dân Kenya phải xin trợ cấp 
thực phẩm hàng ngày-dựa theo phúc trình của 
Christian Aid tuần nầy. Cái tàn nhẫn nhất của khí 
hậu thay đổi là người dân Phi châu gây hại ít nhất 
mà lại là nạn nhân chịu thiên tai nặng nhất”. 
 Cảnh tượng mỉa mai nầy đã làm buốt nhói tâm 
can tôi. Chính cái lục địa con người sống và phát 
khởi nền văn minh nhân loại lại là cái lục địa đầu 
tiên bị hủy diệt bởi lòng tham lam ích kỷ của thế giới 
tự nhận là phát triển. Thế giới của những con người 
văn minh, với lối sống đầy khoái lạc trong việc 
hưởng thụ năng lượng cao, lệ thuộc nặng nề vào 
cung cách tiêu thụ tài nguyên để sản sinh hiện 
tượng khí thải nhà kính như hiện nay♥ 
                                      Michael Hardiker (Preston) 
                                       Việt dịch Chân Hỷ Điền 
 

      URGENT-URGENT-URGENT-URGENT 
 

          If  you are interested in read-
ing this bilingual magazine and if you wish to 
cooperate or contribute the writing, give your 
feedback or financially support us, please do so 
without hesitation. That is a good way to help us 
and to help our world a better place to live in 
dignity, in harmony, in happiness, in love and in 
peace. This magazine is for free distribution to 
all young hearts and all prisoners. Please write 
to us, or email to us if you wish to receive the 
next issue. You can give your generous dona-
tions to the following account  
Westpac 033-085  32-9454 or write your 
cheque to this non-profit organisation: 
 Engaging Buddhist Group of Australia 
POBox 4052 Keilor Downs Vic 3038 Australia 
We wish you all a Happy and Peaceful New 
Year. A lotus to you and your family. 
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 Mobile: 0414 428 818 
Nhận sửa chữa cho tất cả các loại bảo hiểm 
Sửa chữa và bảo trì các loại máy 
Sử dụng kỹ thuật và dụng cụ tối tân nhất  
Sẽ bớt $100 tớI $200 nếu quý vị không có bảo hiểm Ex-
cess 

Lifetime Guarantee Certificate 
Kéo xe miễn phí 24/24 giờ 
Service và bơm gas lạnh 
Chúng tôi có phòng hấp sơn kim loại 
Được thẩm quyền sửa xe của RACV 

  
 
 

 

 

Cu 

Chuùc Möøng Naêm Môùi  



 

 
 
 
 
 
 

 

 THANH PHONG 
 
 

VIETNAM CUISINE 
Shop 7 – 240 Victoria St., Richmond VIC 3121 

B.Y.O. 7 days a week 
03-9427 7429 

 
Đồ ăn thuần tuý Việt nam: 

- Bánh xèo - Bánh hỏi 
- Chạo tôm - Bó lá lốt 

Mở cửa 7 ngày trong tuần: 10g sáng – 10g đêm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Bán sỉ và lẻ đầy đủ các loại: 
   �  Video tapes – Cassettes 
  � Music CD – Karaoke DVD 
  � Đầy đủ các loại sách Việt – Anh 

  � Chuyển hệ Video các nước 
      Chúng tôi nhận chuyển tiền về Việt nam. 
      Shop 6 Droop St., Footscray VIC 3011 
     Ph: (03) 9689 8026 Fax: (03) 9689 8890 
       email: kkhaitri@tpg.com web: www.khaitri.com.au 
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BẢO HIỂM 

 
– Car – Home  
– Business – Liability 
– General Insurance 

 
 

THÁI HỒNG ĐÀO 
B.A. 1971, Dip. Acc. 1994 

 
 

375 Barkly St., Footscray 3011 
Tel: 9689 1666 – Fax: 9689 6233 

(Đối diện KFC Restaurant) 
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QUẢNG THUẬN 
AN 

Electrical Appliances 
182 – 186 Victoria St.,  
Richmond VIC 3121 

Tel: (03) 9428 0295  -  Fax: (03) 9427 0496 
 

Peter Tang Proprietor 
 

Bán đồ điện tử - Đồ điện - Đồ dùng 
trong nhà 

 

RETRA V ISION 

Giá đặc biệt cho đồng hương 

Chuùc Möøng  
Naêm Môùi 

 
 

ĐÔNG SƠN ART 
6 Balmoral Ave 

Springvale VIC 3171 
Tel: 9701 1921 

Mob: 0417 552 392 
Chuyên: 
 

Đồ cổ 
Sản phẩm mỹ thuật 
Quà biếu 
Các loại tranh tượng và đồ cúng cho 

các tôn giáo 
 
 
Chúng tôi mới nhập về các loại tủ 

thờ chạm rất đẹp, giá rẻ. 
 
 
Đặc biệt: Có bán các mặt hàng phong thuỷ. 
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bánh cuốn 

THANH HÀ 
Cuisine – B.Y.O. 

172 Victoria St., Richmond 
Tel: 9429 8130 

 
120 Victoria St., Richmond 

Tel: 9421 6219 
    Dine in or take away  

Open 7 days: 9.00am – 10.00pm 
- Bánh cuốn nóng hổi 

- Bánh xèo  - Bánh cống 
- Bò 7 món  - Cá 7 món 

- Đồ ăn chay 
- Phở bò, gà- Đồ xào các loại, ... 
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International Student Program:  
Chöông Trình Hoïc Sinh Quoác Teá. 
Tröôøng Footscray City laø moät tröôøng ña vaên hoùa, ngay saùt 
tröôøng Ñaïi hoïc Victoria vaø Tröôøng Ñua Ngöïa Flemington, nôi 
toå chöùc giaûi Melbourne Cup noåi tieáng theá giôùi.  

 
Melbourne coù khí haäu oân hoøa laø moät “thaønh phoá deã soáng nhaát 
theá giôùi”, Melbourne ñaõ trôû thaønh ñieåm löïa choïn cuûa nhieàu 
sinh vieân, hoïc sinh quoác teá. 

Tröôøng coù nhieàu ñaëc ñieåm: 
• Chöông trì nh ESL  
• Chöông trì nh giaûng daïy ñaëc bieät:  

cho chöùng chæ Tuù Taøi VCE vaø Chöùng chæ Caùn söï veà ngaønh 
Ñieän aûnh vaø Truyeàn hình thuoäc heä thoáng cao ñaúng TAFE  
Caùc tieän nghi öu haïng: 

Thö vieän vôùi nhieàu maùy vi tính, coù phoøng chieáu 
phim, coù saân khaáu trình dieãn ngheä thuaät vaø aâm 
nhaïc, coù phoøng taäp theå duïc theå thao thaät lôùn, 
phoøng hoïa hình, ñoà goám, phoøng nhieáp aûnh,  röûa 
phim, phong kyõ thuaät: cô hoïc söûa xe, ñieän töû, 
phoøng moäc, phoøng kim loaïi vaø tröôøng daïy canh           
noâng: troàng hoa, kieång, troàng rau caûi,… 
Quan taâm caù nhaân: 
 

• Tieáp ñoùn caù nhaân taïi phi tröôøng khi tôùi Melbourne 
• Saép xeáp choã ôû cho caùc em (chöông trình homestay) 
• Giuùp ñôõ vaán ñeà chieáu khaùn vaø di truù. 
• Daïy keøm Toaùn, Anh ngöõ caù nhaân sau giôø tan tröôøng. 

 

Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc vôùi Ñieàu hôïp vieân 
Chöông Trình Hoïc Sinh Quoác Teá, 
Coâ Maureen O’Flaherty, International Student Coordinator, 
Ñieän thoïai (M) 0417 592 495 (BH) 8387 1523; 
Email: learnoz@mac.com   

 

Footscray City College’s students 
gained excellent year 12 results in 2006. 
Our top enter scores were 96.10, 95.25 
and 94.25. 34 students received 
ENTERS of 70 and above and 13 
students gained entry into the 
University of Melbourne. Some 
examples of courses students will be 
studying in 2007 include Engineering, 
Nursing, Accounting, Teaching, Arts 
and Science. 
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