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Xem tiếp trang 42    

Lá Thư Điều Ngự

Năm mới nhắc nhở chúng ta làm mới lại bản thân để 
từ đó góp phần đổi mới xã hội, một xã hội dẫy đầy 
bất an, khủng bố, nghèo đói, ô nhiễm, bệnh tật, độc 
tài, chiến tranh, bạo động, tệ nạn, phân biệt, kỳ thị, 

bất công, hận thù, tranh chấp…
Năm mới là dịp ôn lại lời Phật dạy để tìm lại chính mình 

nhằm tái khám phá kho tàng an lạc, hạnh phúc đích thực mà 
mỗi một chúng ta đang là sở hữu chủ.

Năm mới là dịp để thực hành lời Phật dạy nhằm tăng 
trưởng công đức qua những hạnh bố thí, cúng dường, thể hiện 
cụ thể lý tưởng Bồ tát đạo bằng những việc làm với tất cả lòng 
từ bi và trí tuệ.

Năm mới phần lớn thế giới nhân loại đều đón xuân bằng 
cái nhìn hướng ngoại. Chỉ có những ai đón xuân bằng cái nhìn 
hướng nội, Tâm Xuân mới thật sự bừng nở và bừng nở một 
cách vĩnh hằng.

Năm mới không phải chỉ có quần áo mới, những bình hoa 
đẹp, thiệp chúc xuân, quà lì xì, lời chúc tụng, bánh, mức, thức 
ăn, hương đèn hay pháo Tết. Tất cả những phẩm vật chúng ta 
thường sử dụng trong những ngày Tết chưa thật sự tiêu biểu 
cho ý nghĩa của mùa xuân đích thực, cái mà mỗi chúng ta thật 
sự cần đến chính là Tâm Xuân. Chỉ với Tâm Xuân mùa xuân 
mới thật sự có mặt, ngược lại tất cả đều trở thành vô nghĩa và 
đưa dẫn đến tốn kém, phiền muộn…

Áo mới rồi sẽ cũ, hoa đẹp rồi sẽ tàn, pháo tết sẽ trở thành 
xác pháo, chỉ với chân tâm an nhiên thanh tịnh mới tồn tại 
miên viễn và làm cho cuộc đời thật sự an lạc, hạnh phúc và ý 
nghĩa. 

Muốn có một Tâm Xuân miên tại chúng ta cần nỗ lực 
chăm sóc thật kỹ đời sống tâm linh của mình. Bằng những 
phương pháp Thiền quán, niệm Phật, trì Chú… sẽ mang lại 
cho ta một tâm thức hoàn toàn thanh tịnh, giải thoát. Khi tâm 
ta không còn vọng động, chánh niệm có mặt trong từng sát 
na, chân như - Phật tánh sẽ hiển lộ và vô tác diệu lực tức khắc 
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THƯ CHÚC XUÂN ĐINH DẬU - 2017
VẬN DỤNG TINH THẦN BI-TRÍ-DŨNG ĐỂ GIÚP DÂN, CỨU NƯỚC

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Tết đến, Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN xin gửi đến toàn thể chư liệt vị Trưởng lão, 

Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, Nam Nữ Cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước lời cầu chúc an 
lành, vạn sự như ý, Phật sự viên thành.

Năm 2016 đã qua, nhưng những gì để lại cho đất nước này thật quá nặng nề. Cùng với một nền kinh tế 
suy trầm, nợ công cao ngất, thất nghiệp tràn lan, nhất là những người có bằng cấp cao như cử nhân - thạc 
sĩ con số lên đến vài trăm ngàn người, tệ nạn xã hội ngày thêm nghiêm trọng. Năm 2016 với nhiều biến 
động xấu đã đặt đất nước trước một viễn cảnh bất an hơn bao giờ hết.

Tháng 4 năm 2016, tập đoàn Formosa xả thải đầu độc biển bốn tỉnh Bắc miền Trung, hải sản chết ngập 
bờ, làm hàng trăm ngàn ngư dân thất nghiệp và đứng trước một tương lai bất định.

Hiểm họa do Formosa gây ra cho môi trường biển quốc gia không thể tính được bằng tiền mà nó là một 
thách thức nghiêm trọng cho sức khỏe người dân và tương lai dân tộc sau này.

Trong khi nhân tai do Formosa gây ra làm người dân bốn tỉnh Bắc miền Trung chưa hoàn hồn thì thiên 
tai lại ập đến cướp đi tài sản và sinh mệnh của nhiều người. Nhưng trong thiên tai đó lại có bàn tay phụ 
họa của con người.

Những trận mưa lớn đặt các hồ thủy điện trước nguy cơ vỡ đập. Vì để bảo vệ tài sản cho tập đoàn điện 
lực, EVN đã xả lũ nhấn chìm người dân và tài sản của họ, nặng nề nhất là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình 
Định, Phú Yên, v.v… bị thiệt hại lớn về người và của.

Năm 2017 đang đến trong hoàn cảnh xã hội tang thương, lòng người bi thán. Trời đất vào Xuân, vạn 
vật hồi sinh thay đổi, nhưng sau hơn nhiều thập niên khổ đau, thất vọng người Việt có còn tin tưởng vào 
một cơ may để xã hội, đất nước đổi thay tốt đẹp hơn không?

Hòa Thượng Thích Viên Định (đi đầu)
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Suốt 70 năm qua, dân tộc Việt Nam sống trong nghèo khổ, đói rách, lạc hậu, thiếu tự do, dân chủ, nhân 
quyền. Tất cả các mặt văn hóa, đạo đức, xã hội đều băng hoại. Đặc biệt Giáo dục đang là vấn đề nhức nhối 
nhất hiện nay vì chúng ta có một đội ngũ trí thức nhiều nhất khu vực châu Á nhưng không hề có được thành 
quả nghiên cứu phát minh nào đáng giá… cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp tràn lan, giáo dục trở thành gánh 
nặng cho gia đình và xã hội vì tư duy hoang đường, vì điều hành tồi tệ…

Nền giáo dục và cơ chế xã hội Việt Nam ngày nay đã tạo ra những thế hệ người trẻ vô tâm, vô cảm, 
thiếu đạo đức, với lối sống thực dụng nhưng bế tắc, điều này đe dọa đến nguyên khí quốc gia.

Tất cả nguyên do đều phát xuất từ chủ thuyết Mác Lê vô thần, vô đạo mà Liên Xô và các nước Đông 
Âu đều đã từ bỏ, chỉ còn 4 nước Cộng sản Á châu vẫn còn bám víu.

Trong khi thế giới đang tiến rất xa trên lộ trình văn minh, với nền Dân chủ đa đảng, pháp trị, nhân văn 
thì Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn ôm giữ một thể chế chính trị độc tài toàn trị phản khoa học và 
đi ngược dòng với những giá trị văn minh của nhân loại. Đất nước muốn vươn lên, chúng ta cần một thể 
chế chính trị khác, một cách điều hành khác.

Nhìn cuộc bầu cử tự do, dân chủ, đa đảng vừa qua của Hoa Kỳ và các nước văn minh, so sánh với cách 
thức dùng bạo lực, súng đạn để cướp và giữ chính quyền của Việt Nam, cho thấy chế độ Cộng sản đã lỗi 
thời và không hợp lòng dân.

Sau khi cướp được chính quyền bằng một cuộc chiến đẫm máu, đảng Cộng sản Việt Nam không có ý 
định trao trả quyền lực cho nhân dân, họ muốn áp đặt một chế độ độc tài toàn trị vĩnh viễn lên đầu lên cổ 
dân tộc.

Với những cụộc bầu cử giả tạo, Nhà cầm quyền Việt Nam coi đất nước là của riêng mình và quyền lực 
là đặc quyền của giai cấp thống trị. Họ mặc tình mua quan bán chức, thao túng tất cả các hoạt động xã hội. 
Dân chúng trở thành công cụ nô lệ cho đảng Cộng sản. Tất cả các đoàn thể dân sự, tổ chức tôn giáo đều 
nằm dưới chiếc gậy chỉ huy của họ. Ngay cả thành phần Thầy, Cô giáo cũng bị Nhà cầm quyền sử dụng 
để phục vụ cho mục tiêu chính trị, trái với thiên chức, đạo đức ngành giáo dục.

Cá nhân hay đoàn thể nào lên tiếng góp ý yêu cầu cải thiện cuộc sống, bảo vệ đất nước, liền bị Nhà 
cầm quyền khép vào tội phản động, muốn lật đổ chính quyền, để đàn áp, bỏ tù… Người dân Việt bị tước 
đoạt quyền làm chủ đất nước, bị xem thường và bóc lột.

Bao giờ nhân dân Việt Nam mới được hưởng một nền tự do, dân chủ, nhân quyền như Hoa Kỳ và các 
dân tộc văn minh khác trên thế giới là tùy thuộc hoàn toàn vào sự thức tỉnh và ý chí đấu tranh của cả dân 
tộc, trong đó có các tín đồ Phật giáo.

Tăng Đoàn GHPGVNTN hy vọng năm mới, các bậc nhân sĩ, các tổ chức xã hội dân sự, các tôn giáo, 
nhất là thành phần trí thức, cùng toàn dân Việt trong và ngoài nước can đảm, đoàn kết một lòng hướng về 
cuộc vận động Dân chủ hóa Việt Nam để giúp dân, cứu nước thoát khỏi hiểm nạn nội, ngoại xâm hiện nay.

Quý Phật tử với tinh thần Bi-Trí-Dũng hãy cố gắng đóng góp tài lực, vật lực, trí tuệ cho cuộc vận động 
giải trừ quốc nạn và pháp nạn này.

Năm mới, Tăng Đoàn GHPGVNTN cầu nguyện cho đất nước thái hòa, chúng sinh an lạc, thế giới hòa 
bình. Người dân Việt được hưởng những giá trị mà thế giới văn minh đã mang lại, trong đó có nhân quyền, 
luật pháp, môi trường sống tốt đẹp và một tương lai xứng đáng với phẩm giá con người.

Chùa Giác Hoa, Sài gòn, Xuân Đinh Dậu, 2017
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng

(ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Định
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683
Điện thoại: (626) 800-9081 - Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số 0013/HĐĐH/TT/CT

TÂM THƯ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,

Kính thưa quý Thiện tín Cư sỹ, Huynh trưởng Phật tử,

Phật giáo đã có mặt trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta suốt hơn 2000 năm lịch sử, trải 
qua nhiều giai kỳ thịnh suy của đất nước và dân tộc, lúc nào Phật giáo cũng gắn liền mạng mạch của mình 
với sự tồn vong của tổ quốc và đã trở thành một chất liệu sống không thể thiếu đối với dân tộc, đã giúp 
cho dân tộc độc lập, tự chủ, phồn thịnh, hạnh phúc, tự do và dân chủ. Phật giáo Việt Nam đã giữ một vị trí 
đặc hữu rực sáng trong dòng lịch sử Việt.

Đọc lại lịch sử Phật giáo chúng ta ý thức rõ những thế hệ đi trước đã trực diện với không biết bao nhiêu 
chướng duyên, thách đố có những lúc tưởng chừng như vô vọng; thế nhưng với bản thệ siêu xuất, chư Tổ 
và các vị tiền bối hữu công đã khắc phục và vượt thắng mọi trở lực để hoàn thành mọi trọng trách và đã 
tạo nên nhiều dấu ấn đầy ấn tượng, đồng thời để lại nhiều bài học lớn cũng như những di sản vô giá cho 

Hòa Thượng Thích Viên Lý
 Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại
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hậu thế. Tiếc thay, hơn một thập niên gần đây, qua những tác động ngoại tại và nhiều nguyên nhân nội tại, 
“tổ chức” Phật giáo đã trở thành suy yếu giữa bối cảnh xã hội mà hơn bất cứ lúc nào rất cần đến năng lực 
từ bi, trí tuệ, vô úy, thanh tịnh và hoà hợp của tứ chúng Phật tử. Tình trạng phân hóa và suy liệt hiện nay 
của Phật giáo đã trở thành nỗi u hoài chung của toàn thể Phật giáo đồ trong và ngoài nước. Đứng trước 
thực trạng phân liệt thương tâm này, vì sự sống còn của chánh pháp và sự an lạc của tất cả chúng sinh, là 
những người con Phật, chúng ta không thể không nỗ lực hành hoạt cho và vì một triển vọng tươi sáng của 
đạo pháp và muôn loài trong đó có quê hương và giống nòi của chúng ta.

Hòa chung tâm cảm và khát vọng sâu thẳm của toàn thể Tăng tín đồ Phật giáo trong và ngoài nước, 
Hội Nghị Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11 năm 2016 
tại chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683. U.S.A. 

Hội Nghị của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tuyệt đối không phân biệt Tông môn, Pháp phái. 
Mục đích của Hội Nghị là tạo sự liên hợp giữa các đoàn thể, tổ chức Phật giáo nhằm giúp cho Phật giáo 
phát triển tốt đẹp và vững mạnh. Tăng Đoàn nguyện làm viên gạch nối và toàn tâm hỗ trợ mọi tổ chức 
Phật giáo đã và đang hành trì Phật đạo trên khắp năm châu để cùng nhau xiển dương chánh pháp, phục vụ 
dân tộc và nhân loại.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại lấy giải thoát, giác ngộ làm cứu cánh; lấy từ bi, trí tuệ làm phương 
tiện; chọn dân tộc, nhân loại, chúng sanh và đạo pháp làm đối tượng phục vụ. “Thượng cầu Phật đạo, hạ 
hóa chúng sanh” là Tôn chỉ tối thượng của Tăng Đoàn. Tăng Đoàn không chủ trương thống lãnh và đồng 
hóa mà chủ trương phục vụ và dung hòa. Liên hợp, tương trợ, tương tác với các tổ chức Phật giáo chân 
chính để cùng tương tồn và phát triển trên căn bản bình đẳng, vô ngã và Lục Hoà là tâm nguyện và bản thệ 
của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

Lịch sử không là một chớp mắt, Phật sự cũng không phải một sớm một chiều. Sức người có hạn, mà 
công việc thì lại vô biên; bằng tất cả khả năng có thể, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại nguyện cống 
hiến tâm lực, nguyện lực và hạnh lực của mình cho đại sự, còn vấn đề thành tựu lớn hay nhỏ, nhanh hay 
chậm còn tùy thuộc rất nhiều vào nỗ lực chung của nhiều đoàn thể, tổ chức, cá nhân và những yếu tố lịch 
sử mang tính đa diện.

Trong tinh thần phụng sự và liên hợp, cúi xin chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý Thiện hữu tri 
thức, Cư sỹ, Huynh trưởng, Phật tử vì tiền đồ của Phật giáo, dân tộc và nhân loại mà bi mẫn chấn tích 
quang lâm chứng minh và tham dự Hội Nghị để mang lại niềm tin và hy vọng cho mọi giới quần chúng 
Phật tử.

Cầu nguyện Đức Phật từ bi chứng minh gia bị cho Phật sự chung của chúng ta tựu thành viên mãn.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Chắp tay cúi đầu cung thỉnh.
Hoa Kỳ, ngày 04 tháng 11 năm 2016

T/M Hội Đồng Điều Hành
Chủ tịch

(đã ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Lý
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Sau ba năm hình thành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, nhiều cuộc họp hoặc trực tiếp hoặc trên 
phương tiện viễn liên đã được tổ chức. Nhiều Phật sự quan yếu đã được thực hiện, tuy nhiên chưa có một 
Đại Hội hoặc Hội Nghị nào của Tăng Đoàn được tổ chức. Để Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại phát 
triển tốt đẹp; tạo thắng duyên phát huy những thành quả Phật sự trọng đại và khắc phục những chướng 
duyên tồn đọng do những điều kiện ngoại và nội tại gây nên nhằm đáp ứng thỏa đáng nhu cầu thời đại mới. 
Chiếu Biên bản cuộc họp ngày 03 tháng 9 năm 2016 của Tăng Đoàn, Hội Nghị Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại và Khóa Tu Học Mùa Đông sẽ tổ chức để:

1. MỤC ĐÍCH:
1.1. Báo cáo Phật sự;
1.2. Xác lập Hướng đi của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại;
1.3. Thông qua Hiến Chế của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại;
1.4. Kiện toàn và Phát triển Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại;
1.5. Thảo luận và đề ra các giải pháp và quyết sách thù ứng đối với sứ mệnh Hoằng Pháp, Tăng Sự, 

Văn Hóa, Giáo Dục, Xã Hội, Kinh Tế, Phụ Nữ, Nghi Lễ, Tuổi Trẻ, Truyền Thông, Nhân Sự và Chánh sách 
Đối ngoại… của Tăng Đoàn;

1.6. Thông qua Quyết Nghị và các Văn bản của Hội Nghị;
1.7. Hiệp kỵ lịch đại Tổ sư và chư vị tiền bối hữu công;

2. THỜI GIAN:
Tối thứ tư, ngày 23 tháng 11 năm 2016 (Tiền Hội Nghị)
Thứ năm, ngày 24 tháng 11 năm 2016
Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016
Thứ bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2016

3. ĐỊA ĐIỂM:
Hội Nghị Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và Khóa Tu Học Mùa Đông sẽ được tổ chức tại 2 Tự 

viện:
3.1. Chùa Diệu Pháp, 311 E. Mission Rd., San Gabriel, CA 91776. Tel: (626) 614-0566
3.2. Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683. Tel: (714) 890-9513

4. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
4.1. Chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng, Ni không phân biệt Tông môn, Pháp phái;
4.2. Quý Cư sĩ Phật tử Đại diện các Tự viện, Tổ chức, Đoàn thể Phật giáo …;
4.3. Quý Ban Hướng Dẫn GĐPTVN;
4.4. Quý Huynh trưởng Đại diện các Tổ chức, Đơn vị GĐPTVN;

THÔNG TƯ
 VỀ VIỆC HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

VÀ KHÓA TU HỌC MÙA ĐÔNG
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4.5. Quý Liên Đoàn Cựu Huynh GĐPTVN;
4.6. Quý Cựu Huynh trưởng GĐPTVN;

5. SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU:
Mỗi Phái đoàn gồm có 3 thành phần Đại biểu như sau:

5.1. Chính Thức: 5 Đại biểu;
5.2. Dự Khuyết: 2 Đại biểu;
5.3. Quan Sát: Không giới hạn;

6. TIÊU CHUẨN VÀ QUYỀN HẠN:
6.1. Đại biểu tham dự Hội Nghị gồm chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, quý Cư sĩ Phật tử, quý Huynh 

trưởng GĐPTVN, Cựu Huynh trưởng đang sinh hoạt tại các Tự viện, Tổ chức, Đoàn thể Phật giáo hay chưa 
sinh hoạt trong các Đoàn thể, Tổ chức Phật giáo nhưng thật sự quan tâm đến sự tồn vong của đạo pháp, 
dân tộc và thế giới nhân loại.

6.2. Quý Đại biểu Chính Thức có quyền phát biểu, biểu quyết theo Cơ sở Đơn vị;
6.3. Quý Đại biểu Dự Khuyết có quyền thay thế các Đại biểu Chính thức trong những khi cần thiết;
6.4. Quý Đại biểu Quan sát chỉ quan sát;

7. THỂ THỨC GHI DANH THAM DỰ:
7.1. Ghi danh trực tiếp tại Chùa Điều Ngự hoặc Chùa Diệu Pháp;
7.2. Ghi danh qua Email: chuadieungu@gmail.com

8. CHUẨN BỊ BÀI THAM LUẬN:
Để các Chủ đề chính của các Khoáng Đại được kết quả tốt đẹp, những bài Tham luận sẽ được trình bày 

trước Hội Nghị bởi:

8.1. Văn phòng Thường trực Hội Đồng Điều Hành;
8.2. Đại diện các Tổng Vụ;
8.3. Đại diện các Tự viện, Đoàn thể, Tổ chức Phật giáo;
8.4. Mỗi bài tham luận có liên quan đến các chủ đề chính của các Khoáng Đại được trình bày tối đa 4 

phút;
8.5. Gởi bản tham luận đến Ban Tổ Chức trước ngày 20 tháng 11 năm 2016 bằng bưu điện hoặc bằng 

email;

9. CHUẨN BỊ BẢN BÁO CÁO:
Những cơ chế cần thiết lập bản báo cáo Phật sự để báo cáo trước Hội Nghị gồm có:

9.1. Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương;
9.2. Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành;
9.3. Các Tổng Vụ;
9.4. Các Tự viện, Đoàn thể, Tổ chức Phật giáo…

10. LIÊN LẠC:
Mọi chi tiết liên quan đến Hội Nghị và Khóa Tu Học Mùa Đông xin hoan hỷ liên lạc:
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10.1. Hòa thượng Thích Viên Huy, Tổng vụ trưởng Xã Hội, Trưởng Ban Tổ Chức Hội Nghị Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại. Điện thoại: (626) 537-5761. Email: thichvienhuy@gmail.com;

10.2. Thượng tọa Thích Quảng Long, Tổng vụ trưởng Hoằng Pháp, Phó Trưởng Ban Tổ Chức Hội 
Nghị. Điện thoại: (678) 200-6808. Email: thichquanglong_2006@yahoo.com;

10.3. Thượng tọa Thích Viên Thông, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành, Tổng Thư Ký Ban Tổ Chức 
Hội Nghị. Điện thoại: (408) 466-3824. Email: chuatulam@gmail.com;

11. PHI TRƯỜNG 
Có 3 Phi trường gần địa điểm Hội Nghị và Khóa Tu Học Mùa Đông là:

11.1. John Wayne Airport, Santa Anna;

11.2. Los Angeles Airport;

11.3. Long Beach Airport;

Vì sự trường tồn của chánh pháp, sự phát triển của Phật giáo, sự hưng thịnh của Tăng Đoàn, sự lợi ích 
và an lạc đích thực của muôn loài, kính yêu cầu quý nơi nhận hoan hỷ toàn tâm hợp tác và tận lực triển 
khai tinh thần Thông Tư này trên căn bản Lục Hòa, bình đẳng và vô ngã để Hội Nghị của Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại và Khóa Tu Học Mùa Đông được thành tựu viên mãn.

Phật lịch 2560 - Hoa Kỳ ngày 15 tháng 10 năm 2016

Trân trọng,

Chủ tịch HĐĐH

Tỳ kheo Thích Viên Lý

Nơi nhận:

- Chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni

- Thành viên các Hội Đồng

- Quý Tự Viện

- Quý Đoàn thể, Tổ chức Phật Giáo…

- Quý Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN…

- Quý Đơn vị GĐPT… “để hợp tác”

- Bản sao kính gởi:

- Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, Thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

- Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN

“để kính thẩm tường”

- Hồ sơ

- Lưu
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Kính gửi: Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành,
Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, chùa Điều Ngự, Tiểu bang California, Hoa Kỳ.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch Chư tôn đức,
Kính thưa Quý Thiện Nam, Tín nữ, Cư sĩ Phật tử,
Được tin Tăng Đoàn GHPGVNTNHN tổ chức Hội Nghị tại chùa Điều Ngự, Hoa Kỳ, 

từ ngày 23 đến ngày 26.11.2016, Tăng Đoàn GHPGVNTN trong nước rất vui mừng, cầu 
nguyện cho Hội Nghị được thành công viên mãn.

Kính thưa Quý liệt vị,
Qua nội dung bức Tâm Thư của Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều 

Hành Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, nguyện cống hiến tâm lực, hạnh lực và nguyện lực của 
Tăng Đoàn Hải Ngoại để làm gạch nối cho sự liên hợp, tương trợ, tương tác với các tổ chức 

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh,TP Sài Gòn
Phật lịch 2560 - Số: 13/HĐĐH/VT/VT

Hòa Thượng Thích Viên Định
Viện Trưởng Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 

THƯ CHÚC MỪNG HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN
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Phật giáo khác để cùng tồn tại và phát triển trên căn bản bình đẳng, vô ngã và lục hòa. Đó 
là một ý nguyện, một động tác khởi đầu vô cùng quý báu và cần thiết cho sự đoàn kết nội 
bộ Phật giáo hiện nay.

Trải qua gần ba ngàn năm lịch sử đạo Phật, tuy chư Tăng, mỗi người, tùy theo căn cơ, 
hoàn cảnh, tu theo mỗi pháp môn, mỗi hạnh nguyện khác nhau, nhưng vẫn luôn sống trên 
tinh thần hòa hợp, thanh tịnh của Tăng già.

Ngày nay, thời mạt pháp, hoàn cảnh khó khăn hơn, việc hoằng dương chánh pháp cần 
có tổ chức theo hình thức thế gian để tương hợp với tình thế. Tuy cách thức hoằng pháp 
khác nhau, nhưng tựu trung vẫn cùng một mục đích phục vụ nhân loại, dân tộc, đạo pháp 
và chúng sanh.

Tinh thần Dân chủ Tây phương cũng là một điều để chúng ta chiêm nghiệm. Tuy có 
những ý tưởng, phương thức khác biệt, nhưng vẫn luôn tìm cách đoàn kết để hợp tác.

Trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay đang rẩt cần sự đoàn kết của chư Tăng để có tiếng 
nói chung, tác động mạnh mẽ đến công cuộc giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn tại quê nhà 
được thành công nhanh chóng.

Tăng Đoàn GHPGVNTN trong nước kính mong Chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo các 
tổ chức Phật giáo, các đoàn thể thiện hữu tri thức và Nam, Nữ tín đồ Phật tử các giới phát 
khởi đại bi tâm hòa hợp, thanh tịnh, tương kính, tương thuận, tương giáo, tương sám, cùng 
nhau đoàn kết để Phật giáo ngày càng phát triển làm lợi ích cho dân tộc, nhân loại và chúng 
sanh.

Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ Chư Tôn đức và Quý Thiện Tín Phật tử thân tâm an lạc, 
Phật sự viên thành.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TAT.

Chùa Giác Hoa, Sài gòn, ngày 14.11.2016.
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng

(ấn ký)

Tỳ kheo: Thích Viên Định
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Trưởng lão Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Thiện hữu tri thức, quý anh chị Huynh trưởng, quý Đạo hữu,

 

Trước hết, chúng con/tôi xin bày tỏ lòng tri ân chân thành đến chư Tôn đức Trưởng lão Hòa 
thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và quý Đại biểu đã vì đại cuộc mà chấn tích quang lâm 
chứng minh và tham dự Hội Nghị của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

Kính bạch quý Ngài,

Kính thưa chư liệt vị,

Dân tộc và thế giới nhân loại đang đối diện với quá nhiều vấn nạn lớn, từ việc ô nhiễm môi 
sinh, hiệu ứng nhà kính đến vấn đề khủng bố, chiến tranh, bạo lực học đường - gia đình, phân biệt 
chủng tộc, kỳ thị tôn giáo, xung đột ý thức hệ, phái tính, độc tài, bất công, hố ngăn cách giữa giàu 
và nghèo, suy thoái kinh tế, khủng hoảng đạo đức, tệ nạn xã hội, thiên tai, nhân họa v.v…

Riêng về bản thân Phật giáo Việt Nam, là những người con Phật, ai trong chúng ta cũng ý thức 
rõ, do những tác động ngoại tại và những quyết định thiếu bi - trí của một ít người có trách nhiệm, 
Phật Giáo Việt Nam đã và đang trong trình trạng phân hóa, bất bao dung và dẫn đến tình trạng suy 
liệt nghiêm trọng. Đây là một bất hạnh lớn của Phật giáo Việt Nam và điều bất hạnh này đã xói 
mòn đáng kể niềm tin và kỳ vọng mà quần chúng đã dành cho Đạo Phật của chúng ta; tuy nhiên 
nỗi bất hạnh này cũng chính là nhân tố chủ yếu giúp chúng ta tỉnh thức.

DIỄN VĂN KHAI MẠC 
HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

của Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN

Hòa Thượng Thích Viên Lý
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành 

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại



12 Đặc San ĐIỀU NGỰ Tháng 1-2017 

Hòa cùng tâm cảm của những người thật sự quan tâm cho tình cảnh khá thương tâm của Phật 
Giáo Việt Nam hiện nay, Tăng Đoàn đã quyết định tổ chức Hội Nghị này với mục đích là nhằm 
giúp cho chúng ta có dịp ngồi lại với nhau trên căn bản của tinh thần bình đẳng, vô ngã và lục Hòa 
nhằm kế thừa xứng đáng di sản vô giá mà chư Tổ và những bậc tiền bối hữu công đã dày công gầy 
dựng và để lại.

Về dự Hội Nghị hôm nay không chỉ có chư Tôn đức trưởng lão Hòa thượng, Thượng tọa, Đại 
đức Tăng Ni thuộc nhiều Tông môn, Pháp phái mà còn có nhiều phái đoàn đại diện tiêu biểu cho 
tinh hoa của các tổ chức, đoàn thể Phật giáo. Chư vị đã mang tâm huyết, tinh túy, thao thức, kinh 
nghiệm, và ước vọng của mình về đây để cùng nhau tái kiến tạo uy tín của một tôn giáo lớn được 
cả thế giới tôn kính như là biểu tượng của hòa bình, từ bi và trí tuệ.

Chúng ta đến với nhau từ nhiều tự viện, đoàn thể, tổ chức khác nhau, rất có thể khác nhau trên 
cả cách nhìn, quan điểm và phương pháp phụng sự, nhưng chúng ta đang đứng chung với nhau 
trên cùng một giới tuyến - giới tuyến của thách đố và hy vọng. Giới tuyến của bản nguyện vị tha 
và giải thoát, giác ngộ.

Đã không ít người quan ngại về sự diệt vong của Phật Giáo Việt Nam vì nhiều lý do, tuy nhiên, 
không có bất kỳ lý do nào khiến chúng ta phải lo sợ ngoại trừ lý do duy nhất là chúng ta không tích 
cực dấn thân cho và vì một Đạo Phật mà chúng ta tin là tuyệt đối đúng.

Kính bạch quý ngài,

Kính thưa chư liệt vị,

Để Phật giáo thật sự vững mạnh, chúng ta phải can đảm phá hủy mọi bức tường ngăn cách. 
Chúng ta không thể tiếp tục tự đóng khung trong những tổ chức riêng lẻ và tiếp tục đào sâu hố ngăn 
cách qua việc nghi kỵ, hiểu lầm, xuyên tạc, chỉ trích, chống đối lẫn nhau hoặc để cho những con 
buôn chính trị lợi dụng như một công cụ cho quyền lợi phe nhóm, bá đạo.

Trước nhu cầu tâm linh của quảng đại quần chúng nhất là trước xu thế toàn cầu hóa và những 
thay đổi nhanh chóng của thế giới, chúng ta phải nỗ lực cải thiện hệ thống Hành chánh, hiện đại 
hóa phương pháp Hoằng pháp, đa dạng hóa công tác Xã hội, khai dụng đúng mức kỹ nghệ tin học 
và phương tiện Truyền thông đại chúng, nâng đỡ, hỗ trợ Giới trẻ, đặc biệt là Tổ chức GĐPT, đào 
tạo Tăng tài, cập nhật hóa bộ môn Nghi lễ, canh tân nền Giáo dục, bảo lưu giá trị truyền thống 
Văn hóa đặc thù, cải tổ mối Quan hệ đối tác đa phương, củng cố đức tin và tài bồi kiến giải cho 
mọi giới Phật tử; trang bị hành trang, phát huy trữ lượng chất xám và nội lực tổng hợp của hàng 
Cư sĩ để mang đạo vào đời và cách tân nhiều lãnh vực khác có liên quan đến sự sống còn và phát 
triển của Phật giáo giữa một xã hội dân chủ đa nguyên và mở rộng như Hoa Kỳ, đồng thời bảo vệ 
giá trị truyền thống đặc hữu hơn 2000 năm lịch sử Phật giáo tại quốc nội. Chúng ta cần phối trí 
nguồn nhân lực hợp lý nhằm góp phần tái kiến lập trật tự xã hội bằng năng lực từ bi qua chương 
trình hành hoạt ngắn hạn, trung hạn và dài hạn một cách khả thể, thù ứng và hữu hiệu. Nếu không 
đáp ứng thỏa đáng những nan đề lớn của thời đại, chúng ta sẽ phải đối phó với nhiều biến chứng 
phức tạp đầy bất trắc. Thế giới ngày nay dù đang trên chiều hướng phát triển, nhưng đời sống của 
con người chưa thật sự hạnh phúc, an lạc. Bạo động, bất an, sợ hãi có mặt khắp nơi là một thực tế 
nổi cộm không thể phủ bác, thực tế này đã cho thấy, nhu cầu giải thoát khổ đau nặng hơn cán cân 
mậu dịch kinh tế và sức mạnh quân sự, chính trị.
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Kính bạch quý ngài,

Kính thưa chư liệt vị,

Sự khác biệt về Hoạt dụng, về giá trị đạo đức, kể cả về thọ dụng và lộ trình thành tựu cứu cánh 
chỉ là phương tiện. Tăng Đoàn không là một thực tại cá biệt mà đích thực là một tổng thể năng 
động và dung hợp.

Tứ Pháp Giới, đặc biệt “Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới” trong văn hệ tư tưởng triết học Hoa Nghiêm 
vừa là nguyên tắc chỉ đạo nhưng đồng lúc cũng vừa là quy cách và triết lý sống vô giá đang là kim 
chỉ nam của Tăng Đoàn trong nỗ lực chu toàn viên mãn mọi trọng trách trước lịch sử.[1]

Lý tương tức, tương tại, tương dung, tương nhiếp là mô thức và lý tưởng mà Tăng Đoàn đã và 
đang hướng đến. Tổng tướng bao hàm mọi Biệt tướng nhưng mỗi một Biệt tướng không tự đánh 
mất chính mình trong Tổng tướng. Ứng dụng trọng tâm tư tưởng “Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới”, các 
tổ chức Phật giáo chắc chắn sẽ không chỉ dung thông vô ngại mà còn hỗ trợ cho nhau để cùng nhau 
sinh tồn và thăng tiến.  

“Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại lấy giải thoát, giác ngộ làm cứu cánh; lấy từ bi, trí 
tuệ làm phương tiện; chọn dân tộc, nhân loại, chúng sanh và đạo pháp làm đối tượng phục vụ. 
“Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh” là Tôn chỉ tối thượng của Tăng Đoàn. Tăng Đoàn 
không chủ trương thống lãnh và đồng hóa mà chủ trương phục vụ và dung hòa. Liên hợp, tương 
trợ, tương tác với các tổ chức Phật giáo chân chính để cùng tương tồn và phát triển trên căn bản 
bình đẳng, vô ngã và Lục Hòa là tâm nguyện và bản thệ của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại”.[2]

Sự hiện diện của chư liệt vị hôm nay trong Hội Nghị này là một minh xác hùng hồn làm trỗi 
dậy ước vọng thiết yếu khả tính giác ngộ, nhằm chấm dứt những tác động phe nhóm tiêu cực bao 
gồm cả quan điểm nhận thức và khuynh hướng hành động… và mở ra một quang lộ mới hầu giúp 
cho Phật Giáo Việt Nam của chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của thương yêu, hợp 
tác, tương kính, tương dung, tương nhiếp và tương tại.

Dưới ánh hào quang của chư Phật và sự soi đường bởi ngọn đuốc của Bồ tát Thích Quảng Đức, 
bằng vào ý lực kim cương bất hoại và sự tin tưởng về một triển vọng tươi sáng của đạo pháp và 
dân tộc, xin tất cả chúng ta hãy cùng tuyên bố Khai mạc Hội Nghị Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào chư liệt vị.

______________

[1] “Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới” không phải là một khái niệm Hữu thể học, cũng không thuộc 
về Nhận thức luận hay Luận lý học, nó siêu việt lên trên phạm trù của biện chứng pháp và triết 
lý đối đãi nhị nguyên, vượt ngoài lưỡng cực hữu - vô thể nghiệm pháp môn bất nhị) (Thập Huyền 
Môn - Hoa Nghiêm Tông)

[2] Tâm Thư của Hòa thượng Thích Viên Lý
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Thứ tư, ngày 23 tháng 11 năm 2016
3:00 PM - 5:30 PM: Thủ tục nhập Hội Nghị
6:00PM: Dược thực
7:00PM: Tiền Hội Nghị
- Niệm Phật cầu gia bị
- Tuyên bố lý do
- Báo cáo của Ban Tổ Chức về số lượng Phái đoàn Đại biểu.
- Thông qua Chương Trình Hội Nghị
- Thông qua nguyên tắc Hội Nghị
- Mời Chủ Toạ, Thư ký, Thuyết trình và Kiểm soát đoàn
- Hồi hướng
9:00 PM: Chỉ tịnh

Thứ năm, ngày 24 tháng 11 năm 2016
7:00AM: Điểm tâm
8:00AM: Lễ Khai mạc
- Lễ Phật cầu nguyện
- Chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật Giáo kỳ (nếu nôi bộ thì chỉ lễ Phật cầu nguyện)
- Phút nhập từ bi quán

Chương Trình
HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

(từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11 năm 2016)
tại Chùa Diệu Pháp và Điều Ngự

Thượng Tọa Thích Viên Thông
Tổng Thư Ký

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại 
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- Lời chào mừng của Ban tổ chức
- Diễn văn khai mạc
- Đạo từ
- Lời cảm tạ
9:00AM: Khoáng Đại I: Báo cáo Phật sự
11:30AM: Giải lao
12:00 AM: Thọ Trai
1:00 PM: Khoáng Đại II: Hướng đi của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại
3:00 PM: Giải lao
3:30 PM: Khoáng Đại III: Thông qua Hiến Chế của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại
6:00 PM: Dược thực
9:00 PM: Chỉ tịnh

Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016
7:00 AM: Điểm tâm
8:00 AM: Khoáng Đại IV: Kiện toàn và Phát triển Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại
10:00 AM: Giải lao
10:30 AM: Sứ mệnh Hoằng Pháp, Văn Hóa, Giáo Dục và Xã Hội trong thời đại mới
11:30 AM: Giải lao
12:00 PM: Thọ trai
1:00 PM: Tiếp tục Khoáng Đại IV
2:30 PM: Giải lao
3:00 PM: Khoáng Đại V:  Nghi Lễ, Tuổi Trẻ, Truyền Thông và Chánh sách Đối ngoại của Tăng Đoàn
5:30 PM: Giải lao
6:00 PM: Dược thực
7:00 PM: Tiếp tục Khoáng Đại V
9:00 PM: Chỉ tịnh

Thứ bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2016
7:00 AM: Điểm tâm
8:00 AM: Khoáng Đại VI: Đúc kết - Thông qua Quyết Nghị và các Văn bản của Hội Nghị
10:00 AM: Chuẩn bị Lễ Bế Mạc và Hiệp Kỵ
11:00 AM: Lễ Bế Mạc và Hiệp Kỵ:
- Chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật Giáo kỳ
- Phút nhập từ bi quán
- Giới thiệu thành phần tham dự
- Diễn văn Bế Mạc
- Đạo từ
- Tổng kết thành quả Hội Nghị
- Tuyên đọc Quyết Nghị của Hội Nghị
- Nghi thức lễ Hiệp kỵ qua hai truyền thống Nam Bắc tông
- Cảm tạ  
- Chụp hình lưu niệm
12:00 PM: Thọ trai
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Hội Nghị Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 
11 năm 2016 tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ cùng thời gian với 
Khóa Tu Học Mùa Đông của Tăng Đoàn. Hội Nghị đã quy tụ 47 Phái Đoàn, 276 Tăng Ni, Cư sĩ 
Phật tử và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Sau 3 ngày làm việc tích cực trong tinh thần 
Lục hòa và trên căn bản của lý tưởng Bồ tát đạo, Hội Nghị đã đồng thanh Quyết Nghị:

Thứ nhất: Thông qua Hiến Chế của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại gồm 09 Chương, 45 
Điều.

Thứ hai: Công cử chư Tôn đức Giáo phẩm, Cư sĩ, Huynh trưởng Phật tử để bổ sung, kiện toàn 
thành phần nhân sự cho các Hội Đồng Giáo phẩm, Hội đồng Cố Vấn và Hội Đồng Điều Hành của 
Tăng Đoàn GHPGVNT Hải Ngoại.

Thứ ba: Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại lấy giải thoát, giác ngộ làm cứu cánh; lấy từ bi, 
trí tuệ làm phương tiện; chọn dân tộc, nhân loại, chúng sanh và đạo pháp làm đối tượng phục vụ. 
“Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh” là tông chỉ tối thượng của Tăng Đoàn.

Thứ Tư: Tăng Đoàn không chủ trương thống lãnh và đồng hóa mà chủ trương phục vụ và dung 
hòa; liên hợp, tương trợ, tương tác với các tổ chức Phật giáo chân chính để cùng tương tồn và phát 
triển trên căn bản bình đẳng, vô ngã và lục hòa.

Thứ Năm: Đối với các Giáo hội, Đoàn thể, Tổ chức Phật giáo Việt Nam, Tăng Đoàn chủ 
trương liên hợp trong tinh thần tương kính, tương trợ và tương tác, không phân biệt tông môn, pháp 
phái.

QUYẾT NGHỊ
của

HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành,
tuyên đọc Quyết Nghị của  

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại



17XUÂN ĐINH DẬU ■ 2017

Thứ sáu: Đối với các đoàn thể tổ chức Phật giáo của các quốc gia bạn: Tăng Đoàn chủ trương 
mở rộng sự liên kết, hỗ trợ  mọi Phật sự trong tinh thần “Thượng cầu hạ hóa”.

Thứ bảy: Đối với các đoàn thể, tổ chức người Việt tại quốc nội và hải ngoại: Tăng Đoàn thành 
tâm  yểm trợ, hậu thuẩn cho các Đoàn thể, tổ chức thực sự quan tâm đến vận mệnh và sự an nguy 
của quốc gia, dân tộc và nhân loại.

Thứ Tám: Tăng Đoàn cương quyết chống lại mọi  hình thức bôi nhọ Phật giáo Việt Nam một 
cách minh thị hay ngụy tạo qua nhiều hình  thức của Cộng Sản Việt Nam.

Thứ Chín: Đối với nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam: Tăng đoàn chủ trương bất hợp tác 
dưới mọi hình thức, chống lại chính sách độc tài, phản dân chủ, vô nhân quyền và bất bao dung 
tôn giáo.

Thứ Mười: Tăng Đoàn kêu gọi đảng và nhà cầm  quyền Cộng Sản tôn trọng nhân quyền, tự do, 
dân chủ, vì chỉ có tự do, dân chủ và nhân quyền mới có thể phát triển đất nước, bảo vệ chủ quyền 
quốc gia, thoát khỏi nạn Hán hóa, mang lại ấm no, thịnh vượng và  hạnh phúc đích thực cho xứ sở 
và dân tộc.

Thứ mười một: Đối với tự thân: Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại nỗ lực phát huy bản thể 
thanh tịnh; khai dụng triệt để dụng lực Bồ đề tâm; thắp sáng trí giác, tăng trưởng lòng từ bi, dấn 
thân phụng sự chánh pháp, phục vụ dân tộc, nhân loại và muôn sinh qua những Phật sự cụ thể sau 
đây:

- Cải tổ guồng máy Hành chánh trên căn bản của giáo pháp “Sự sự vô ngại pháp giới”;
- Cách tân bộ môn Nghi lễ để thích ứng với hoàn cảnh mới và nền văn hóa đa quốc gia;
- Canh tân hệ thống Giáo dục, đào tạo Nhân tài để cung ứng nhân sự cho mọi Phật sự;
- Bảo lưu và Phát huy nền văn hóa đa dạng, tổng hợp, đặc thù của Phật giáo Việt Nam;
- Hiện đại hóa phương pháp Hoằng pháp để thù ứng với căn cơ, trình độ, nhằm mang lại thành 

quả cao giữa bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi nhanh chóng;
- Năng động và đa dạng hóa công tác Từ thiện, Xã hội;
- Khai dụng đúng mức kỹ nghệ Truyền thông, tin học trong sứ mệnh lưu bố chánh pháp, nâng 

cao khả tính giác ngộ;
- Cải thiện mối quan hệ đa phương, nâng cao khả năng giao tế để tránh tình trạng tự cô lập;
- Quan tâm nâng đỡ, hướng dẫn, dìu dắt, Tăng Ni trẻ, hỗ trợ Gia Đình Phật Tử và các thế hệ trẻ 

trong sứ mệnh truyền đăng tục diệm - nhằm thừa kế xứng đáng sự nghiệp thiêng liêng cao cả của 
những thế hệ đi trước;

- Bồi dưỡng Đức tin cho mọi giới quần chúng Phật tử nhằm duy trì giá trị truyền thống đặc hữu 
của Phật giáo Việt Nam tại xứ người;

- Tích cực ngăn chận mọi tha hóa, thoái hóa, biến chất và biến tướng đã và đang là nguyên nhân 
tạo nên sự suy yếu của Phật giáo trên mọi bình diện.

Hoa kỳ, ngày 26 tháng 11 năm 2016
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính bạch chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni chứng minh,
Kính thưa chư tôn đức, quý đại biểu tham dự hội nghị,
Thưa quý thiện nam tín nữ thiện hữu Phật Tử tri thức, quý vị khách quý.

Sau 4 ngày làm việc trang nghiêm và thanh tịnh, hội nghị lần thứ nhất của Tăng Đoàn 
GHPGVNTH Hải Ngoại đã hoàn thành viên mãn. Toàn bộ nội dung và đường hướng vạch 
ra cho nền Phật Giáo tại Hải Ngoại đã được chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tham gia hội 
nghị cũng như toàn thể quý vị Phật Tử tham dự hội nghị đã thẳng thắn chia sẻ, đóng góp 
và thảo luận tích cực, trong đó có rất nhiều ý kiến đóng góp hay, quan trọng và mang tính 
rất thực tiển.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tiếp nhận tối đa những ý kiến đóng góp xác 
đáng để xây dựng cho Phật Giáo nơi Hải Ngoại ngày càng phát triển có quy mô, tổ chức, 
đặc biệt xây dựng hoài bảo theo tinh thần lục hòa cộng trụ của Già Lam quy cũ. Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại đã thống nhất thông qua Hội Nghị.

Để kết thúc Hội Nghị, thay lời chư tôn giáo phẩm trong ban chứng minh, Tôi xin đúc 
kết một số chương mục đã thảo luận, đồng thời nhấn mạnh để thống nhất trong tổ chức và 
chỉ đạo thực hiện.

DIỄN VĂN BẾ MẠC HỘI NGHỊ
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

của Hòa Thượng Thích Viên Huy, Tổng Vụ Trưởng Xã Hội,
Trưởng Ban Tổ Chức

Hòa Thượng Thích Viên Huy
 Tổng Vụ Trưởng Xã Hội

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại
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1. Về kế hoạch phát triển Giáo Dục:
Toàn thể Tăng Ni tín đồ Phật Tử, quý anh chị Huynh Trưởng sẽ chú trọng hơn trong việc 

hướng dẫn và đào tạo cho quý Phật Tử có một đường lối sinh hoạt thuần tuý Phật Giáo, mở 
ra một kỷ nguyên mới có tầm vóc giáo dục quốc tế, để hình thành và phát triển Phật Giáo 
nơi hải ngoại một cách có hệ thống và thiết thực hơn.

2. Về kế hoạch sinh hoạt và phát triển Hoằng Pháp:
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đánh giá cao những Tăng Ni trẻ có thực lực, thực 

học và thực tu, tham gia vào chương trình hoằng pháp, bản thân có nổ lực cao, có tinh thần 
hoằng pháp và vị đạo quên mình, sẵn sàng xông pha vào những khó khăn chung của Phật 
Giáo và Giáo Hội, Tăng Đoàn xin đóng góp hết mình, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi 
nhất để cho Tăng Ni trẻ có cơ hội tiếp sức Hoằng Pháp nơi Hải Ngoại này.

Và đã quyết nghị 12 điểm.
Hội Nghị cũng khẳng định sự thành công và trân trọng tiếp nhận những ý kiến đóng góp 

thiết thực cho PGVN chúng ta ngày càng phát triển tốt đẹp.
Sau Hội Nghị, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ cố gắng tiếp tục thực hiện và kiện 

toàn những điều đã và chưa thực hành được, Tăng Đoàn sẽ cố gắng quán triệt và lưu tâm 
hơn nữa về những mục mà mấy ngày qua hội nghị và hội nghị viên đã đề ra, Tăng Đoàn cố 
gắng tiếp thu, đưa vào làm việc chu đáo hơn, mục đích làm cho Phật Giáo ngày càng xương 
minh hưng thịnh theo phương hướng khoa học và hiện đại.

Với tinh thần vì đạo dấn thân, nay tôi xin tuyên bố bế mạc Hội Nghị Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại lần thứ nhất, trước khi kết thúc hội nhị, ban tổ chức xin chân thành 
tri ân chư tôn đức Giáo Phẩm GHPGVNTN Hải Ngoại, cũng như chư tôn đức hội nghị viên 
đã dành thời gian đến tham dự hội nghị đông đảo, và đóng góp những ý kiến sâu sắc cho hội 
nghị, xin chân thành cám ơn quý Nam Nữ Phật Tử đã dành thời gian đến tham dự và đóng 
góp chung cho Hội Nghị thành công tốt đẹp, xin cám ơn các tiểu ban: Báo Chí, Đài Truyền 
Hình, Ban Nhà Trù, Thư Ký, Tiếp Tân và các tiểu ban đã dành rất nhiều thời gian và công 
sức đóng góp cho Đại Hội mấy ngày qua. Chúng tôi kính chúc chư Tôn Giáo Phẩm, và toàn 
thể Tăng Ni, quý đại biểu đến tham gia Hội Nghị và khóa tu học thân tâm luôn thường an, 
thường lạc, Phật Sự viên thành.

Kính chúc toàn thể bổn đạo, đồng hương Phật Tử, sức khỏe dồi dào, bồ đề tâm luôn kiên 
cố, mãi mãi là những bóng áo lam thân thương cùng chung tay với Tăng Ni viết nên trang 
lịch sử Phật Giáo vẻ vang hơn.

Cuối cùng kính chúc toàn bộ quý liệt vị sức khỏe và lời tri ân chân thành nhất.
Chùa Điều Ngự, ngày 26 tháng 11 năm 2016
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Thích Tâm Châu

Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu 
đến viếng thăm

Công Trình Xây Dựng Chùa Điều Ngự

Sự Vật Như Nhiên 
  

Trời vẫn xanh, mây vẫn trôi, 
Chờn vờn hoa nắng lượn ven đồi. 
Rung rinh cánh gió ru hồn nhạc, 
Róc rách nguồn khe nước chảy xuôi. 
  
Rực rỡ muôn hoa lộ thắm tươi, 
Truyền thông nhựa sống mạnh cho đời. 
Ðổi thay cây lá xanh, hồng, tím, 
Lành lạnh tùng xanh đón tuyết rơi. 
  
Chim chíp thanh không én liệng bay, 
Im im trăng nước mặc vơi đầy. 
Nghiêng nghiêng vách đá chào sương giá, 
Lẵng lặng trời Ðông ngả bóng Tây. 
  
Bát ngát hoa dâng gió thoảng hương, 
Lâng lâng sao trải rộng canh trường. 
Ðìu hiu thiêm thiếp đồi hoa mộng, 
Rộn rã thanh âm khắp nẻo đường. 
  
Bàng bạc thời gian, giây phút thôi, 
Mông mênh sa-giới, một chân trời. 
Dềnh dàng hiện hữu, ly ti điễm, 
Tịch tĩnh chân tâm thể rạng ngời. 
  
Pháp tính bản lai vượt có, không, 
Như nhiên sự vật thể tương đồng. 
Thăng hoa bừng sáng, vô phân biệt, 
Trăng nước, mây trời một tính chung. 
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Thích Tâm Châu

Xuân Như Tại 
  

Mặc vận chuyển, xuân đi, xuân lại lại, 
Dù doanh, hư, tiêu, trưởng (1) vẫn như thường. 
Âm vô ngôn, chung điệu nhạc muôn phương, 
Mầm ẩn hiện dệt hồn xuân như tại. 
  
Lòng gió chuyển kinh qua thiên vạn tải, 
Hư không tràn thanh khí ngợp chân không. 
Mây xa xưa vẫn thanh thản trập-trùng, 
Trăng Viên-Giác vẫn là trăng muôn thuở. 
  
Tràn pháp giới ánh linh-quang rực rỡ, 
Chim thêng thang, hoa bướm rộn ràng tươi. 
Non xanh xanh, bất động, ngút chân trời, 
Biển bát ngát, một mùi (2) không giới hạn. 
  
Nước vẫn ướt tự đáy nguồn vô tận, 
Sóng gầm vang, thể tính vẫn thường như. 
Ánh dương hồng hơi ấm hệt ban sơ, 
Sao lấp-lánh trên màn tơ xanh thẳm. 
  
Nhịp bước nhẹ in dấu chân lẫm chẫm, 
Tóc phơ màu, run gọi bóng thời gian. 
Rằng vinh-hoa, phú-quý trộn cơ-hàn, 
Xưa, sau mãi vẫn một nguồn sinh lực. 
  
Hoa-tạng-giới trùng trùng vô cùng cực, 
Luồng tâm-tư vi-tế bản-nhiên hoài, 
Xuân là xuân trong tự-tại như-như! 

  
(1)   Sự vật luôn luôn trong thái: đầy, vơi, mòn, nở. 
(2)   Nước biển có một vị mặn, đạo Phật có một vị giải thoát.
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The main subject matter of the text Eight Verses 
on Mind Training is the two bodhicittas: the 

ultimate bodhicitta and the conventional bodhicitta 
– the conventional awakening mind and the ultimate 
awakening mind.

By ultimate awakening mind, we are referring 
to a direct realization of emptiness, the wisdom that 
directly realizes emptiness that is grounded in the 
ultimate bodhicitta, the altruistic motivation to attain 
Buddhahood for the benefi t of all beings.

The objective of the spiritual practitioner should 
be the aspiration to attain ultimate Buddhahood 
for the benefi t of all beings being grounded in 
bodhicitta, the altruistic intention. I have received the 
transmission of this instruction from both of my two 
tutors, Ling Rinpoche as well as Trijang Rinpoche.

Stanza 1 reads
With the determination to achieve the highest 

aim
For the benefi t of all sentient beings,
Which surpasses even the wish-fulfi lling gem,
May I hold them dear at all times.
The text begins with the instruction on how to 

THE EIGHT VERSES ON MIND TRAINING
The Dalai Lama

Đức Dalai Lama
trong Đại Lễ Lạc Thành Chùa Điều Ngự

cultivate altruistic awakening mind, conventional 
bodhicitta. Traditionally there were two main 
methods of cultivating bodhicitta. One is the Seven 
Part Cause & Effect method, the other one is the 
Exchanging and Equalizing oneself and others. If 
you look at Nagarjuna’s writings, Precious Garland 
and his Commentary on Awakening Mind, and 
Shantideva’s Guide to the Bodhisattva’s Way of 
Life then the method of Exchanging and equalizing 
oneself and others approach is emphasized as a 
profound method of cultivating bodhicitta.

Although the Eight Verses of Mind Training 
text is a wonderful foundation text for the practice 
of bodhicitta, you cannot really develop a full 
understanding of bodhicitta on the basis of this text. 
You will need many other supporting materials. For 
example, we begin in the fi rst stanza on cultivating 
bodhicitta but if you refl ect more deeply, bodhicitta 
arises only when the foundation of great compassion 
exists. Therefore fi rst, you need to cultivate 
compassion. How do we defi ne compassion? 
Compassion is the sentiment that expresses itself in 
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the form of empathetic connection with the sufferings 
of others in the form of not being able to bear the 
sight of others’ suffering,

There are two main aspects to this compassion. 
One is a sense of feeling unbearable to the sufferings 
of the sentient beings. The other is the wish to see that 
sentient beings be free from that suffering. So these 
two components need to be cultivated separately. 
In the Four Noble Truths, the Buddha taught that 
we must recognize the nature of suffering, the fi rst 
truth. When the Buddha talks about the importance 
of recognizing the nature of suffering, he is not 
really talking about the everyday experience of pain 
and unhappiness known as suffering of suffering, 
because this fi rst type of suffering is something we 
already know from our own personal experience.

The Buddha isn’t even talking about second level 
of suffering of change which all of us, ordinary people 
aspire for. We tend to seek the worldly pleasurable 
experiences which are constantly changing thus 
lead to dissatisfaction and pain. This is known as 
suffering of change. But the Buddha is referring to 
a much deeper level of suffering known as suffering 
of conditions. At this third level, the Buddha speaks 
about the very conditional nature of our existence 
which is conditioned by karma and affl ictions. This 
existence itself is a source of dissatisfaction. From an 
evolutionary perspective, we come into the world pre-
equipped with the biological impulses for aggression, 
attachment, anger and so on. From the Buddhist point 
of view, we see that as conditioned by our karma, and 
therefore as part of our very existence.

After understanding suffering, the second factor 
for cultivating universal great compassion is the 
attitude of cherishing the well-being of all sentient 
beings. Traditionally, there are two approaches 
for doing this. The fi rst is to use the visualization 
technique to visualize all beings as one’s mother. 
In this way, compassion can be cultivated. In the 
Perfection of Wisdom Scriptures, the twenty-fi ve 
thousand lines, there is an explicit statement on this 
method of cultivating compassion by contemplating 
that others are your father, mother, siblings and so 
on.

The second approach, which is found in 

Shantideva’s text, is to refl ect on the benefi ts of 
cherishing others versus the cons of a self-cherishing 
attitude. On this basis, you create a sense of 
connection and empathy with others.

We spoke about the need to have a deeper 
understanding of the nature of suffering, the 
recognition of the truth of suffering. In order to 
develop this understanding we need to have a 
sense of aversion to suffering or pain. Another 
way is to meditate on impermanence and mortality. 
Meditating upon death and the unpredictability of 
life makes you take the teachings on karma more 
seriously because according to scripture, one’s 
karma determines one’s future state after death. 
These are preparation stages of the path and part of 
the Lamrim teachings.

For example, In Aryadeva’s Four Hundred 
Stanzas there is a line where Aryadeva says that if 
you observe the lifestyle and activities of ordinary 
people, the karma created by affl icted behavior and 
thoughts; you can see that these negative karma 
which will likely lead them to lower realms. There 
are seven billion human beings on this planet; we can 
guess where most of us will likely be heading at the 
end of their lives. Now how do we protect ourselves 
against that kind of eventuality? By cultivating 
the path of morality, the fi rst practical step, for a 
Dharma practitioner is to restrain from negative 
karma, negative actions and by cultivating the path 
of morality, abstaining from ten negative actions and 
cultivating ten positive actions.

The second step, is to turn away from self - 
grasping. Here the practice of cultivation of the 
wisdom of no-self will begin to undo our vulnerability 
to affl ictions. This second stage is about the views 
and understanding of no-self.

Finally, Aryadeva says all the views must be 
dismantled. Here Aryadeva is talking about the 
teaching on emptiness combined with the cultivation 
of bodhicitta which will lead to attainment of full 
Buddhahood. Realizing emptiness along with 
great compassion will eliminate both the affl ictive 
obscurations and subtle cognitive obscurations. So it 
is by understanding, by preparing our mind through 
these preliminary practices we will then be able to be 
ready for the actual practice which is the cultivation 
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of bodhicitta, altruistic awakening mind.
These three steps, the morality stage, cultivation 

of the view of no-self, and the approach of emptiness 
combined with the cultivation of bodhicitta, are the 
steps suggested Indian Buddhist sources including 
Atisha’s Lamp on the Path of Awakening. It is in 
this gradual way that one prepares one’s mind and 
moves toward the cultivation of bodhicitta. So you 
need the above background and foundation fi rst, then 
you can recite the Eight Verses of Mind Training as a 
reminder on a daily basis.

Associated with the Eight Verses are other 
Kadampa texts such as the Seven Point Mind 
Training by Chekawa. Chekawa was the principal 
student of Sharawa who was a contemporary of the 
author of these Eight Verses. Chekawa in his own 
writing explains how he was deeply moved coming 
face to face with the eight sentiments expressed in 
the Eight Verses. This led to his development of the 
lojong mind-training teachings which he presented 
in the Seven Point Mind Training text.

The method of exchanging and equalizing self 
and others is the principal approach to cultivating 
bodhicitta in both the the Eight Verses, as well as the 
Seven Point. For example, in the Seven Point Mind 
Training, Chekawa says, “Banish all the blames to 
that single source. Towards others meditate upon 
their kindness, contemplate upon their kindness.” 
What Chekawa is saying is that the source of all our 
problems and affl ictions is really a self-cherishing 
attitude. So the blames must be banished to that 
source, not to others. But when it comes to thinking 
about relationship with others, we should view 
them as a source of kindness. That is the instruction 
on the practice of exchanging and equalizing self 
and others.

To deepen our understanding of bodhicitta, 
particularly based on the method of exchanging 
and equalizing self and others we need to engage 
with some profound stanzas in Shantideva’s text. 
For example, Shantideva writes that “Whatever 
happiness there is in the world comes from an 
attitude of cherishing the well-being of others.” 
Whatever problems there exist in the world, comes 
from an attitude of cherishing one’s own self-
centered interest” if I failed exchanging my own 

self with that of others, let alone the attainment of 
Buddhahood, even while in samsara, there will be 
no room for happiness.” . This is an important point. 
If we are stuck in a perpetual self-focus and self-
centered attitude, it closes the door to the possibility 
of real happiness. Whereas on the other hand, if we 
are able to change that perspective and start to open 
up to the attitude that cherishes the well-being of 
other sentient beings, then this becomes a source of 
happiness in everyday life.

Even with respect to the practice of morality, 
say for example, abstaining from killing, one could 
do this from a self-centered point of view, out of 
fear of the karmic consequences of killing, or from 
compassion, a real sense of concern for others’ well-
being. Because of the difference in initial motivation, 
there is a tremendous difference in the amount of 
merit that one earns from this single act, even if 
the act itself is the same. As Shantideva explains, 
cherishing the well-being of other sentient beings is 
not only the foundation of Buddhahood, but also for 
attainment of happiness in this lifetime.

Once you habituate yourself with this kind of 
thinking, make yourself familiar with the sentiment 
and cultivate it, you can then really appreciate 
Shantideva’s quotes: “therefore, without any sense 
of weariness or tiredness you should ride the horse 
of the bodhicitta and travel from a place of joy to joy 
and what discerning person would shy away from 
embarking on such a journey!”

When you are able to deeply appreciate the value 
of altruistic intention and the compassionate concern 
for others, and are able to cultivate that, the door to 
happiness is opened for you. In some sense, from the 
moment you have developed a simulated cultivation 
of bodhicitta, you are on the right track leading to 
Buddhahood, based on your understanding and 
practice, even though you have not yet realized a 
genuine bodhicitta. So the cultivation of bodhicitta, 
the altruistic intention determines whether you are 
on the right track to enlightenment.

Even in my own case, although I am not claiming 
that I have the realization of bodhicitta, I can say that 
I feel or taste a sense of what Shantideva says when 
he says that when you develop a genuine bodhicitta, 
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it offers you a kind of respite, a true relaxed kind 
of freedom, because in a sense you are freed from 
the prison of self-concern. That is a genuine kind 
of freedom. Once you combine this with a deep 
understanding of emptiness, the ultimate nature of 
reality, your mind really begins the transformation.

It will impact the way you see and relate to 
the world positively. And also, when you start to 
contemplate on texts like the Eight Verses, then the 
meaning from the texts will come to life to support 
your own practice and experience.

In the fi rst of eight stanzas, the author explains 
the need to cultivate the right positive attitude toward 
all beings, cherishing them and their well-being. In 
the second stanza he elaborates on how to do this. 
Sometimes when you care for someone, there may 
be a sense of superiority on your part. You may tend 
to look down on others. In the second stanza, he 
writes: 

“whenever I interact with someone, 
may I view myself as the lowest of all, 
and from the very depths of my heart, 
respectfully hold others as superior.” 
He emphasizes that we should not involve a 

sense of pity towards others when we cultivate 
compassion. This can lead to a feeling of superiority, 
which is contrary to the teachings. There needs to be 
a genuine respect.

When he talks about viewing oneself as inferior 
to others, he is of course speaking in contextual 
terms. Someone who is a monastic member might 
think they have a lot of ground to feel superior to 
others, but from other perspectives, they can still be 
inferior. For example, if we look at insects killing 
each other, there is nothing surprising about it. An 
insect does not know the law of karma so we wouldn’t 
expect it to be observing morality. Therefore if we, 
who have been exposed to the dharma, commit the 
same harmful action as an insect, we are in a sense 
inferior to the insect. It is with a relative perspective 
that the author is explaining the way in which we 
should respect and hold others as superior.

In this fi rst stanza, the author explains the need to 
cultivate the right positive attitude toward all beings, 
cherishing them and their well-being. In the second 

stanza he elaborates on how to do this. Sometimes 
when you care for someone, there may be a sense of 
superiority on your part. You may feel pity and tend 
to look down on others.

In the second stanza, he writes: 
“Whenever I interact with someone, 
May I view myself as the lowest of all, 
From the very depths of my heart, and
Respectfully hold others as superior.”
He emphasizes that we should not involve a 

sense of pity towards others
When we cultivate compassion, this can lead 

to a feeling of superiority, which is contrary to the 
teachings. There needs to be a genuine respect.

When he talks about viewing oneself as inferior 
to others, he is of course speaking in contextual 
terms. Someone who is a monastic member, who has 
been exposed to the Buddha dharma, might think 
they have a lot of ground to feel superior to others, 
but from other perspectives, they can still be inferior. 
For example, if we look at insects killing each other, 
there is nothing surprising about it. An insect does 
not know the law of karma so we wouldn’t expect 
it to be observing morality. Whereas if those who 
have been exposed to the Dharma, they have taken 
the vows, sometimes lose control and create negative 
karma, then, one could say that those are inferior 
and worse than the insect. So it is a comparative 
perspective that the author is explaining that the 
way in which we should cherish and hold others as 
superior. It should not involve a sense of superiority 
but should be a genuine respect.

The third stanza reads
“In all my deeds, may I probe into my mind,
And as soon as mental and emotional affl ictions 

arise,
As they endanger myself and others,
May I strongly confront them and avert them.”
When on the path, one has to deal with obstacles 

such as affl ictions that will arise naturally in us. 
When these arise, we need to be vigilant and take 
them seriously. There is a Tibetan saying: “don’t 
make friends with ‘it will be okay, it will be okay,’” 
because if you say “it will be okay,” then you tend 
to not take things seriously. There is another Tibetan 
saying that if you allow a space for a small pin to get 
in, there will soon be a bigger rod coming in.
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Whenever mental and emotional affl iction 
arises, one needs to confront them immediately. This 
should not be taken lightly. If you don’t take even 
a small infraction seriously, the next time a bigger 
one occurs you might not take it seriously either. It 
is a slippery slope. As a practitioner one needs to be 
vigilant and constantly guarding your mind.

For example, with respect to dealing with anger 
and hatred, in Guide to a Bodhisattva’s Way of Life, 
Shantideva says that it is very diffi cult to bring an 
immediate antidote when anger is full blown. It is 
hard to get into a state of loving kindness. Therefore 
what we need to do is to cultivate our minds so that we 
are able to catch ourselves before emotions become 
full blown. In the case of anger, he talks about the 
need to deal with the sources of anger which are the 
dissatisfactions and frustrations with a particular

situation. If we are able to recognize the sources 
of our frustration we will be able to prevent the 
development of anger.

To cultivate our minds we need to equip ourselves 
with ways to deal with adverse situations whenever 
they arise. We need to think about what could 
happen in order to prepare ourselves for situations 
in which bad things may happen. In this way we will 
be better equipped to deal with them calmly. That 
also suggests that you need to have a right kind of 
a mindset in dealing with problems and tragedies. 
For example, the Kadampa master Dromtompa says 
that if someone is disparaging you, you can calmly 
think, “Well at least he didn’t hit me.”(Laughter 
from audience). If someone beats you up, instead of 
getting worked up, you could think, “Well, at least 
he didn’t kill me!” The point he is making is we need 
to fi nd a way to creatively relate to adversity so that 
it doesn’t fuel negative emotions. In other words, 
these kinds of methodology allow us to insure that 
our intolerance, our ability to forbear adversity is not 
undermined.

Here I would like to mention about this coconut. 
My second home is India is also the and of coconut…
particularly in South India

There is an expression in Tibetan that says 
“adversity is opportunities”. So with the right 
attitude an adverse situation can be an opportunity 
to practice. Similarly in the mind training teachings, 
there is an instruction on how to turn adversities into 

your own factors of the path of practice.
The next stanza reads:
“When I see beings of unpleasant character
Oppressed by strong negativity and suffering.
May I hold them dear – for they are rare to fi nd 
As if I have discovered a jewel treasure!”
In this stanza, the author is emphasizing the point 

that practitioners of bodhicitta need to develop a 
special attention to the needy. When he says “needy” 
he refers to people who may suffer from some kind of 
disease or negative temperament that causes people 
to shun them or otherwise dislike them. Bodhicitta 
practitioners should not also ignore these people, but 
in fact pay more attention to help them.

In the next stanza reads
“When others, out of jealousy,
Treat me wrongly with abuse, slander and 

scorn,
May I take upon myself the defeat
And offer to others the victory.”
Here the author is explaining that when you fi nd 

yourself in a situation where others are treating you 
unjustly or against you, as a bodhicitta practitioner, 
you should be able to develop a sense of forbearance 
and not negatively react. This is of course only if the 
unjust action is targeted at you. If the wrongdoings 
involve the well-being of the larger community as 
a whole, you would need another approach. But in 
so far as your own interest is concerned, if others 
treat you in this manner, you should be able to have a 
greater sense of patience and offer others the victory.

The next stanza reads:
“When someone whom I have helped,
Or in whom I have placed great hopes,
Mistreats me in extremely hurtful ways,
May I regard him still as my precious teacher.”
This stanza echoes something that Shantideva 

says in The Guide to the Bodhisattva’s Way of Life, 
that for the practitioner of bodhicitta, the cultivation 
of patience and forbearance is crucial. In that way, 
the activities of one’s adversary, the so-called enemy, 
actually offers an opportunity to cultivate and 
strengthen our patience and tolerance. Shantideva 
advises us that we should view our enemies as our 
spiritual teachers.

The next stanza reads
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“In brief, may I offer benefi t and joy
To all my mothers, both directly and indirectly,
May I quietly take upon myself
All hurts and pains of my mothers.”
This explains the practice of Tonglen, giving and 

receiving. The Tonglen practice encapsulates both 
the practice of loving kindness and the cultivation 
of compassion. Receiving suffering and pain from 
others focuses on the cultivation of compassion, and 
offering others joy, virtues and happiness emphasizes 
the aspect of loving kindness. When you engage 
in the practice of Tonglen, taking on yourself the 
suffering of others and offering them your happiness, 
you may not see the actual or direct effects on the 
person to whom you are offering your happiness, 
except in situations which you have an exceptional 
strong karmic connection with the recipient, but the 
impact on your own mind is undeniable.

The fi nal two lines read:
“And may I, recognizing all things as illusion,
Devoid of clinging, be released from bondage.”
These lines present the idea of meditating on 

emptiness to cultivate the ultimate awakening mind. 
There is a reference to seeing all things as illusory, 
which is a common perspective in many spiritual 
practices, including Buddhism. Here, when we talk 
about a meditation on emptiness, we are talking 
about the actual formal sitting component where the 
emphasis is on having a complete sense of absence, 
a negation of intrinsic existence. It is only when you 
are able to negate everything that the perception of 
illusion will appear. This requires negating the solid 
independent existence of things so that when you 
rise out of meditation and reengage with the world, 
your perception will be colored by the understanding 
of emptiness. While it may seem to you as if objects 
possess objective reality, because of your meditation 
on emptiness you will be able to relate to them with 
an awareness that although they seem real, they do 
not exist as they appear. After much meditation on 
emptiness, you will be able to alter your mental state 
in a way that will allow you to view the world in a 
new and light free of illusion.

So in the fi nal stanza we read:
 “May all this remain undefi led 
By the stains of the eight mundane concerns;”

These two lines emphasize that all the preceding 
practices should be motivated by the wish to cultivate 
bodhicitta, and should not be tainted by mundane 
concerns of fame, wealth, longevity, success, and so 
on. Practitioners need to be careful to not let these 
kinds of concerns creep into spiritual practice.

Then the second two lines, the fi nal two lines, 
which reads:

“And may I, recognizing all things as illusion,
Devoid of clinging, be released from bondage.”
These lines present the idea of meditating on 

emptiness to cultivate the ultimate awakening mind. 
There is a reference to seeing all things as illusory 
like. Here, when we talk about a meditation on 
emptiness, we are talking about the actual formal 
sitting component where the emphasis is on having 
a complete sense of absence, a negation of intrinsic 
existence.

It is referred to as “space-like”. In this meditative 
equipoise, you are able to negate the intrinsic 
existence of everything.

It is only when you are able to negate true 
existence of everything that the perception of 
illusion will appear. This requires negating the solid 
independent existence of things so that when you 
rise out of meditation and reengage with the world, 
your perception will be colored by the understanding 
of emptiness. While it may seem to you as if objects 
possess objective reality, because of your meditation 
on emptiness you will be able to relate to them with 
an awareness that although they seem real, they do 
not exist as they appear.

As a consequence of meditation on emptiness 
you will gradually be awaken to the experience and 
understanding of emptiness. With the awareness of 
the world appearing like an illusion, practitioners 
should reinforce the bodhicitta, engage in generosity, 
observe moral discipline, and cultivate forbearance 
and all the other practice from the six perfections.
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Nội dung chánh của bài Tám Pháp Luyện 
Tâm chính là hai Tâm Bồ Đề. Bồ Đề Tâm 

Vô Thượng (Ultimate Bodhicitta) và Bồ Đề Tâm 
Quy Ước (Conventional Bodhicitta) - Tâm Giác Ngộ 
Tương Đối và Tâm Giác Ngộ Tuyệt Đối.

Và đối với Tâm Giác Ngộ tuyệt đối, chúng ta nói 
về sự trực chứng về Tánh Không, trí tuệ nhận biết 
trực tiếp Tánh Không, được hổ trợ do Bồ Đề Tâm 
tuyệt đối, tâm hỷ xả để đạt được Phật quả vì lợi ích 
của tất cả chúng sanh. Tôi đã nhận được pháp này từ 
hai vị thầy giáo thọ của tôi, ngài Ling Rinpoche và 
ngài Trijang Rinpoche.

Bài kệ 1 đọc như sau:
“Với quyết tâm thành tựu mục đích tột cùng 

cao cả
Làm lợi lạc hết thảy chúng tình,
Tâm hạnh trân quý còn hơn cả viên bảo châu 

như ý,
Nguyện luôn yêu thương giữ gìn tất cả mọi 

chúng sinh.”
Bài văn bắt đầu bằng sự hướng dẫn làm sao có 

thể phát được tâm giác ngộ, Bồ Đề Tâm tương đối. 
Theo truyền thống thì có hai phương pháp chánh để 
tu phát Tâm Bồ Đề.

Một là phương pháp quán chiếu bảy phần nhân 
quả. Phương pháp thứ hai là quán chiếu Bồ Đề Tâm 
tạo sự bình đẳng giữa ngã và tha.

Nếu chúng ta tìm hiểu về luận giải của ngài 
Long Thọ, ví dụ như bản văn Hoa Nghiêm 
(Precious Garland), cùng với luận giải Nhập Bồ 
Tát Hạnh (Bodhicaryavatara), của ngài Tịch Thiên 
(Shantideva), thì phương pháp trong đó là quán chiếu 
Bồ Đề Tâm (Exchanging and Equalizing oneself and 
others), tạo sự bình đẳng giữa ngã và tha là nền tảng 
vững chắc để phát Tâm Bồ Đề.

Mặc dầu Tám Bài Kệ Chuyển Hóa Tâm là bản 
văn căn bản để quý vị vận dụng tu tập phát Tâm Bồ 
Đề, nhưng quý vị không thể chỉ dựa vào bản văn này 
để có thể thành công thấu hiểu và phát được Bồ Đề 
Tâm. Quý vị cần phải học và dựa vào nhiều kinh, 
luận và bản văn khác để hỗ trợ.

TÁM PHÁP LUYỆN TÂM
Thích Hạnh Tấn dịch

Ví dụ, chúng ta bắt đầu bằng bài kệ phát Tâm Bồ 
Đề, nhưng nếu quý vị quán chiếu sâu sẽ nhận thấy 
Tâm Bồ Đề chỉ có thể phát khởi khi đã có được tâm 
Đại Bi làm nền tảng. Vì vậy trước hết quý vị cần phải 
phát tâm Đại Bi.

Chúng ta định nghĩa Tâm Đại Bi như thế nào? 
Đại Bi là một nối cảm thông với sự khổ đau của 
người khác và cảm nhận khó chịu không muốn thấy 
khổ đau của các chúng sanh phải chịu những kinh 
nghiệm khổ đau đó.

Ở đây có hai khía cạnh chánh với lòng Đại Bi 
này. Một là sự khó chịu khi nhìn thấy người khác 
chịu khổ đau. Khía cạnh khác là sự mong muốn thấy 
các chúng sanh thoát khỏi khổ đau. Và hai khía cạnh 
này cần được phát khởi tu tập riêng.

Trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã dạy chúng 
ta về bản chất của khổ. Khi đó Đức Phật không phải 
Ngài nói về những kinh nghiệm khổ đau chúng ta 
chịu trong đời sống thế tục hằng ngày, vì những điều 
này qua kinh nghiệm cá nhân chúng ta đã biết chúng 
là khổ. Loại khổ đầu tiên này gọi là “khổ của khổ” 
(suffering of suffering).

Phật cũng chẳng nói về một loại khổ của bậc thứ 
hai là sự thay đổi mà những phàm nhân luôn hướng 
đến. Chúng ta hay mong kinh nghiệm sướng thích 
trên đời, nhưng chúng không bền chắc và thay đổi 
mang lại sự bất mãn và khổ đau. Đây được gọi là 
“khổ của sự thay đổi” (suffering of change).

Nhưng Đức Phật dạy về đau khổ trong một bậc 
sâu hơn, gọi là “khổ của những trạng thái” (suffering 
of conditions). Trên bậc khổ thứ ba này, Ngài chỉ rõ 
bản chất chân chánh của hiện hữu chúng ta chịu ảnh 
hưởng bởi nghiệp và phiền não. Sự hiện hữu của loại 
khổ thứ ba này là nguồn gốc của sự bất mãn. Từ quan 
điểm của thuyết tiến hóa, chúng ta được sanh ra với 
chủng tử của sân hận, tham chấp, tức giận v.v.

Đây là một thực tế sinh thái khi mà chúng ta 
được sanh ra trên đời này. Từ quan điểm Phật Giáo, 
chúng ta có thể bị chi phối bởi nghiệp, và do đó biết 
đây là bản chất của hiện hữu.

Sau khi hiểu biết về khía cạnh khổ đau, khía cạnh 
thứ hai là sự mong muốn thấy các chúng sanh thoát 
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khỏi khổ đau đưa chúng ta đến sự tu tập tâm đại từ 
bi, hướng đến sự phục vụ cho sự lợi lạc của chúng 
sanh. Theo truyền thống, có hai phương pháp tu tập 
tâm đại từ bi nói trên.

Một là quán tưởng tất cả chúng sanh như một 
người mẹ của mình. Theo cách này thì lòng từ bi có 
thể trau giồi. Trong bản Bát Nhã Ba La Mật với hai 
mươi lăm ngàn câu kệ, có nói đến pháp trau dồi lòng 
từ bi này bằng cách suy niệm rằng những người khác 
đều là cha, mẹ, anh chị em hoặc là thân quyến ta v.v.

Phương pháp thứ hai được tìm thấy trong bản 
luận văn của ngài Tịch Thiên (Shantideva), trong đó 
chúng ta quán chiếu sự lợi lạc của tâm vị tha đối 
chiếu với sự tai hại của tâm vị kỷ. Dựa trên đó quý vị 
tạo sự nối kết cảm thông với người khác.

Chúng tôi đã nói về sự cần thiết của sự hiểu biết 
sâu sắc về bản chất thật của khổ, sự nhận biết khổ. 
Để có thể phát triển thêm sự hiểu biết, chúng ta cần 
có sự phản cảm đối với những đau khổ. Cách khác 
là chúng ta quán tưởng về cái chết và về vô thường. 
Khi nghĩ đến cái chết và vô thường sẽ giúp chúng 
ta nhận biết một cách nghiêm túc về nghiệp. Theo 
kinh, nghiệp chính là sự quyết định trạng thái trong 
tương lai sau khi chúng ta chết. Những điều này nằm 
trong giai đoạn chuẩn bị trên đường tu tập và cũng 
là một phần của pháp Lamrim- Giai Đoạn đưa đến 
Giác Ngộ.

Ví dụ, trong tác phẩm bốn trăm bài kệ của Thánh 
Đề Bà (Aryadeva’s 400 Stanzas), có một đoạn ngài đã 
nói nếu quý vị quán chiếu đời sống và sinh hoạt của 
những người phàm, nghiệp được tạo bởi sự chi phối 
vọng tưởng và tư tưởng phiền não. Ta có thể thấy là 
những nghiệp này có thể sẽ dẫn họ đến cõi thấp. Ở đây 
có bảy tỉ người sống trên quả địa cầu, chúng ta có thể 
đoán được rằng nơi nào phần đông chúng sanh sẽ tái 
sinh trong khoảng cuối của cuộc đời.

Bây giờ làm sao chúng ta có thể tự bảo vệ mình 
trước những cõi thấp đó?

Chính là tu tập đạo đức. Bước đầu tiên cho những 
hành giả là sự từ bỏ ác nghiệp, hành động không tốt 
và tu con đường đạo đức. Việc này bao hàm trong 
mười giới ta phải giữ để tránh mười ác nghiệp và 
phát triển mười thiện nghiệp.

Bước thứ hai, là đoạn trừ sự chấp Ngã. Đây là 
pháp tu phát triển trí tuệ Vô ngã, để bắt đầu tiêu trừ 
sự nhạy cảm đối với phiền não. Bước thứ hai này là 
chánh kiến và kinh nghiệm Vô ngã.

Cuối cùng, Thánh Đề Bà (Aryadeva) đã dạy, tất 
cả các kiến thức đều phải được phá bỏ. Ở đoạn này 
ngài nói về giáo lý Tánh không kết hợp với sự tu tập 
Bồ Đề Tâm sẽ dẫn đến Phật Quả Viên Mãn.

Chứng ngộ Tánh Không cùng với đại bi sẽ diệt tận 
cả hai phiền não chướng và kiến tri chướng vi tế hay là 
chấp pháp. Qua sự chuẩn bị tâm thức với những pháp 
tu dự bị như trên chúng ta sẽ có khả năng để thật sự tu 
tập phát triển Tâm Bồ Đề, tâm vị tha chứng ngộ.

Ba giai đoạn này, giai đoạn tu đạo đức/giới, giai 
đoạn tu Vô ngã, và giai đoạn tiếp cận trí tuệ Tánh 
không kết hợp với sự trau giồi Bồ Đề Tâm là những 
bước xuất nguồn từ Phật Giáo Ấn Độ cổ xưa. Trong 
đó bao gồm cả pháp mà ngài Atisha trình bày trong 
Chứng Đạo Đăng (Ngọn Đèn Soi Đường Giác Ngộ). 
Đây là con đường phương tiện chuẩn bị tâm và đưa 
tiến đến phát triển tu tập Bồ Đề Tâm của người Phật tử.

Như vậy, trước hết quý vị cần những căn bản nền 
tảng bên trên. Sau đó quý vị có thể trì tụng Tám Kệ 
Chuyển Hóa Tâm trong một hình thức tự nhắc nhở 
trong đời sống hằng ngày.

Liên quan đến Tám Bài Kệ Chuyển Hóa Tâm, 
trong dòng Kadampa còn có tác phẩm khác “Bảy 
Điểm Luyện Tâm” của ngài Chekawa.

Ngài Chekawa là đệ tử quan trọng của ngài 
Shrarawa, sống cùng thời với Langri Tangpa-Tám 
Kệ Luyện Tâm. Ngài Chekawa đã viết về cảm xúc 
của mình khi đối mặt với tám tâm thức được trình 
bày trong tám bài kệ. Điều này đã tác động lên sự 
phát hiện pháp tu chuyển hóa tâm của ngài và được 
trình bày trong Bảy Điểm Luyện Tâm.

Phương pháp quán chiếu Bồ Đề Tâm, hoán 
đổi địa vị và tư duy bình đẳng giữa mình và người 
(Exchanging and Equalizing oneself and others) là 
phương pháp nền tảng vững chắc để phát Tâm Bồ Đề 
được trình bày trong Tám Bài Kệ Chuyển Hóa Tâm 
và trong Bảy Điểm Luyện Tâm.

Trong Bảy Điểm Luyện Tâm, ngài Chekawa đã 
nói: “Hãy bỏ đi sự đổ thừa cho một nguyên nhân. 
Hãy hướng đến người khác qua sự thiền quán về 
tâm tốt của họ”.

Điều mà ngài Chekawa muốn nói ở đây, nguồn 
gốc của tất cả mọi khó khăn và phiền não chính là 
tâm chấp ngã. Vì vậy nguồn gốc cần phải diệt trừ 
chính là tâm đó chứ không phải ở nơi người khác. Do 
đó khi nghĩ đến người khác, chúng ta hãy nghĩ về họ 
là những nguồn gốc của mọi sự tốt lành. Đây là sự 
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hướng dẫn pháp hoán đổi địa vị và tư duy bình đẳng 
giữa mình và người. Ở đây để đi sâu hơn khi chúng 
ta tu Bồ Đề Tâm, khi dựa trên pháp hoán đổi và bình 
đẳng giữa mình và người, chúng ta cần phải học tập 
một số bài căn bản của ngài Tịch Thiên (Santideva). 
Ví dụ, ngài Tịch Thiên đã viết 

“những sự hạnh phúc trên đời đều đến từ việc 
nghĩ đến lợi lạc của những người khác”;

“Những khó khăn nào hiện hữu trên thế giới đều 
đến từ sự ích kỷ chỉ biết lợi mình”;

“Nếu ta không thể hoán đổi mình với người khác, 
đừng nói chi đến việc chứng Phật Quả, ngay trong 
cõi Ta Bà này không có chỗ nào ta có hạnh phúc cả”.

Điểm này quan trọng. Nếu chúng ta bị kẹt ở trong 
những thói quen tự kỷ và ích kỷ thì tất cả những cánh 
cửa đưa đến hạnh phúc thật sự đều đóng kín trước 
mình.

Ngược lại, nếu chúng ta có thể thay đổi tư duy, 
quan điểm và bắt đầu mở tâm thức để tiếp nhận sự 
quan tâm đến lợi lạc của người khác và chúng sanh 
khác, thì nó sẽ trở thành nguồn gốc của hạnh phúc, 
ngay cả trong đời sống hằng ngày hiện tại.

Điều này, ngay cả khi tu giới. Ví dụ như giữ sát 
giới, ta có thể giữ vì quan điểm tự ngã, vì sợ hậu quả 
của sát nghiệp, hoặc vì từ lòng từ bi, sự tôn trọng 
thật sự cho mạng sống của chúng sanh khác. Chính 
sự khác biệt trong hai dụng tâm quý vị phát khởi, sẽ 
mang công đức khác biệt vô cùng to lớn qua một việc 
đơn giản này, tuy rằng hành động thì giống như nhau.

Ngài Tịch Thiên đã giải thích “yêu quý và mang 
lợi lạc cho chúng sanh không chỉ là cái nhân căn bản 
của Phật Quả, mà còn là cái nhân căn bản cho sự 
hạnh phúc ngay trong đời này”. Khi bạn đã làm quen 
dần với những tư tưởng và phương pháp tu tập này, 
khi đó bạn sẽ thật sự quý trọng những điều Ngài Tịch 
Thiên trích dẫn:

“Do đó, với không có bất kỳ ý nghĩ mệt mỏi hoặc 
lo lắng bạn nên cỡi con ngựa Bồ Đề Tâm đi từ một 
nơi an lạc này đến nơi an lạc khác và đâu có điều gì để 
người có trí tuệ e ngại bước trên chuyến du hành này!”

Khi quý vị thật sự có thể nhận biết giá trị của tâm 
vị tha và tâm từ cho những kẻ khác, và vào lúc quý 
vị có thể tu tập nó, cánh cửa đưa đến hạnh phúc được 
mở ra. Dựa trên sự hiểu biết và tu tập, mặc dù quý vị 
chưa nhất thiết phải chứng ngộ, nhưng từ thời điểm 
quý vị bắt đầu sự cố gắng hành trì Tâm Bồ Đề, là quý 
vị đang đi đúng trên đường hướng đến Phật Quả.

Ngay cả trong trường hợp chính bản thân tôi, 
mặc dầu tôi không tự nói rằng mình chứng ngộ Tâm 
Bồ Đề, nhưng tôi có thể nói, dường như đã nếm được 
hương vị hay cảm nhận được những gì ngài Tịch 
Thiên đã nói.

Khi quý Phật tử phát Tâm Bồ Đề, quý Phật tử sẽ 
cảm nhận một sự thảnh thơi, một sự tự do thông thả 
chân chánh, bởi vì ở đây mang ý nghĩa quý Phật tử 
đã được giải thoát khỏi ngục tù của sự tự kỷ. Đây là 
một phần giải thoát xác thật. Khi quý Phật tử kết nối 
Tâm Bồ Đề với trí tuệ Tánh không, bản chất tuyệt 
đối của các pháp, tâm của quý Phật tử thật sự bắt đầu 
có sự chuyển hóa.

Tâm Bồ Đề sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của bạn 
về thế giới một cách tích cực hơn, và khi bạn bắt đầu 
suy ngẫm những phương pháp như Tám bài kệ này, 
thì ý nghĩa từ tác phẩm trở nên sinh động để hộ trì 
vào sự tu tập và chứng đắc của quý Phật tử.

Bài kệ đầu trong tám câu kệ, tác giả giải thích 
nhu cầu phát triển một tâm thức tích cực đối với tất 
cả chúng sanh, quan tâm đến họ và sự lợi lạc của họ. 
Trong bài kệ thứ hai, ngài hướng dẫn làm thế nào để 
thực hiện việc đó. 

Đôi khi quý Phật tử quan tâm cho ai đó, ở bên 
trong, quý Phật tử có thể có khuynh hướng xem 
thường đối với họ. Trong bài kệ thứ hai, Ngài Thangri 
đã hướng dẫn

“Mỗi khi gặp gỡ tiếp xúc bất kỳ ai,
Con nguyện coi mình là kẻ thấp kém nhất.
Sâu thẳm tận đáy lòng, con nguyện xin tôn 

trọng,
Và kính quý người khác như những bậc tối 

cao.”
Ngài Thangri nhấn mạnh rằng, chúng ta không 

nên có ý coi thường và thương hại kẻ khác khi chúng 
ta tu tập tâm từ. Điều này có thể dẫn đến một cảm 
giác ưu việt mà đó là trái với giáo lý. Ở đây, cần có 
một lòng tôn kính thật sự.

Khi ngài dạy, phải xem mình thấp kém hơn kẻ 
khác, dĩ nhiên là ngài sử dụng một loại phương pháp 
thuật ngữ. Là một phần tử tăng đoàn, đã nhận được 
truyền thừa Phật pháp, có thể dựa vào địa vị mình 
là tu sỹ, thấy mình cao cả hơn người phàm. Nhưng 
nhìn từ khía cạnh khác, tu sỹ vẫn có thể không được 
bằng cư sỹ.

Ví dụ, nếu nói về những con bọ giết nhau, việc 
này không có gì để ngạc nhiên cả. Vì con bọ không 



31XUÂN ĐINH DẬU ■ 2017

biết về nghiệp quả vì vậy chúng không có thể giữ giới.
Nhưng nếu chúng ta đã nhận giới mà vẫn tạo 

ra ác nghiệp, từ quan điểm đó chúng ta có thể nói 
rằng mình còn thua loại sâu bọ. Đây là một cách so 
sánh trên khái niệm khi tác giả hướng dẫn chúng ta 
phương pháp quan tâm đến chúng sanh khác. Chúng 
ta không nên có một chút nào tự cao, mà cần phải tôn 
trọng họ một cách thành thật.

Đoạn kệ thứ ba như sau
“Trong mỗi một hành động, con nguyện tự soi 

xét,
Và ngay khi các cảm xúc ô nhiễm vừa dấy khởi,
Gây ra phiền não, hại mình, hại người,
Con nguyện tức thì đối diện và phá tan tâm ô 

nhiễm ấy.”
Trên con đường tu tập, hành giả phải đối mặt với 

chướng ngại như là phiền não, chúng sẽ khởi lên tự 
nhiên trong chúng ta. Khi những phiền não này khởi 
lên chúng ta cần phải cảnh giác và nghiêm túc với 
chúng.

Có một tục ngữ Tây Tạng như sau “Đừng nên có 
thói quen: nó sẽ tốt thôi, nó sẽ tốt thôi!” bởi vì nếu 
chúng ta nói “nó sẽ tốt thôi, nó sẽ tốt thôi “, chúng ta 
sẽ có khuynh hướng không nghiêm túc đối với các 
vấn đề. Cũng có một thành ngữ Tây Tạng khác nói 
rằng “nếu chúng ta cho phép một lỗ hổng nhỏ bằng 
cây kim xuất hiện, thì lỗ hổng sẽ sớm là bằng một cây 
gậy lớn hơn”. Bất cứ khi nào phiền não và tình cảm 
nảy sinh, chúng ta cần phải đối mặt với chúng lập 
tức. Nếu không nghiêm túc với một lỗi nhỏ thì lần kế 
tiếp một lỗi lớn hơn đến, ta cũng sẽ coi thường, đó là 
một dốc trơn. Là một hành giả, ta cần phải cảnh giác 
ngay và liên tục giữ gìn tâm ý.

Ví dụ, trong tác phẩm Bồ Tát Hạnh, ngài Tịch 
Thiên đã dạy, để đối mặt với giận dữ và hận thù, 
khi sân hận đã trào dâng thì rất khó để mà thật sự 
đối trị chúng. Rất khó để đưa ta vào trạng thái từ bi 
thương yêu. Vì vậy chúng ta cần phải tu tập để có thể 
làm chủ tâm thức mình trước khi các cảm thọ khởi 
lên mạnh mẽ. Trong trường hợp sân hận, ngài Tịch 
Thiên dạy cách đối mặt với gốc của sự sân hận. Như 
là sự không hài lòng và sự tức giận đối với một hoàn 
cảnh nào đó. Nếu có thể nhận biết cái gốc của hoàn 
cảnh đó, chúng ta có thể ngăn cản cảm giác tức giận 
không phát triển.

Chúng ta phải tu tập phát triển tâm thức để có 
đủ khả năng tỉnh giác nhận biết hoàn cảnh và đối 

mặt với chúng. Chúng ta cần phải suy nghĩ về những 
gì có thể xảy ra để chuẩn bị cho những tình huống 
mà những điều xấu có cơ hội nảy sinh. Theo đây, 
chúng ta sẽ có sự trang bị tương đối hoàn chỉnh để 
đối phó với mọi phiền não một cách bình tĩnh. Điều 
đó cũng cho thấy rằng chúng ta cần phải chuẩn bị 
một hệ trạng thái tâm thức để đối phó với những vấn 
đề không như ý có thể xảy ra.

Ví dụ, như vị đại sư Dromtonpa đã nói, “nếu có 
người nào sỉ nhục quý Phật tử, thì quý Phật tử có thể 
bình tĩnh nghĩ ‘cũng còn may mắn, vì anh ta chưa 
đánh mình!’”  và nếu có người đánh quý Phật tử, thay 
vì nổi giận, quý Phật tử có thể nghĩ “cũng còn may 
mắn, vì anh ta chưa giết mình!” Điều mà ngài muốn 
nói ở đây là chúng ta nên tìm cách để biến hóa những 
hoàn cảnh không tốt, không cho chúng những cơ hội 
gây ra phiền não. Nói cách khác, những phương 
pháp này giúp chúng ta củng cố sự thông cảm trong 
mọi hòan cảnh, làm tăng trưởng khả năng chịu đựng 
nghịch cảnh. Ở đây tôi muốn nhắc đến nước dừa này. 
Quê hương thứ hai của tôi là Ấn Độ là một đất nước 
có dừa…, đặc biệt là vùng Nam Ấn.

Đức Dalai Lama đã nói ở Tây Tạng có thành ngữ 
“từ trong nghịch cảnh sẽ sanh ra cơ hội”. Vì vậy với 
một phong cách đúng đắn, một hoàn cảnh trái nghịch 
có thể là một cơ hội để thực tập. Tương tự trong pháp 
luyện tâm cũng có sự hướng dẫn làm cách để nào 
chuyển hóa nghịch cảnh trở thành sự trợ giúp trên 
con đường chúng ta tu tập.

Bài kệ kế tiếp số 4 như sau:
“Bất kỳ khi nào nhìn thấy kẻ ác trược,
Bị thống trị bởi bao phiền não và tiêu cực,
Con nguyện tỏ lòng thương quý kẻ ấy,
Như kho tàng châu bảo hiếm hoi vừa khám 

phá!”
Trong đoạn kệ này tác giả nhấn mạnh quan điểm 

của một vị hành giả Bồ Đề Tâm, cần phải phát triển 
sự quan tâm đến những người cần giúp đỡ. Khi ngài 
nói về “những người cần giúp đỡ” ngài đề cập đến 
những người bị một số loại bệnh, hay nóng tánh, 
khiến mọi người tránh xa, không thích họ. Những vị 
hành giả Bồ Đề Tâm không nên tránh né họ mà còn 
phải quan tâm đến họ nhiều và tìm cách giúp đỡ họ.

Bài kệ tiếp theo như sau:
“Lại khi có kẻ do lòng ganh tị,
Đối sử tàn tệ, vu khống hay nhục mạ con,
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Nguyện con nhận chịu hết mọi thua thiệt,
Và trao cho họ mọi thắng lợi vẻ vang.”
Đoạn này tác giả hướng dẫn chúng ta phải làm 

như thế nào khi rơi vào hoàn cảnh bị người vu oan. 
Là một hành giả Bồ Đề Tâm chúng ta cần phải có 
khả năng phát triển sự chịu đựng mà không phản ứng 
tiêu cực, cho dù những hành động bất công nhắm 
đến chúng ta. Chúng ta cần phải có một sự nhẫn nhịn 
để nhường cho người khác sự thắng lợi. Nhưng dĩ 
nhiên, nếu có những sai phạm ảnh hưởng đến sự lợi 
lạc chung của cộng đồng rộng lớn, như một đoàn 
thể, trong trường hợp này chúng ta cần phải có một 
phương pháp khác.

Bài kệ kế tiếp như sau:
“Ngay cả khi có kẻ con đã từng giúp đỡ,
Hoặc là người con từng kỳ vọng rất nhiều,
Nay đối xử tệ mạt làm tim con tan nát,
Nguyện con vẫn xem họ chẳng khác nào bậc 

tôn sư.”
Bài kệ này lập lại điều mà ngài Tịch Thiên đã nói 

trong Nhập Bồ Tát Hạnh. Đó là, đối với một hành 
giả Bồ Đề Tâm, sự nhẫn nhịn và chịu đựng là điều 
tối cần thiết. Theo cách này thì những hành động của 
một người chống trái ta, có thể gọi là kẻ thù, thật ra 
đang cho chúng ta một cơ hội để tu tập và làm vững 
mạnh năng lực nhẫn nhịn và chịu đựng. Ngài Tịch 
Thiên dạy chúng ta hãy có khả năng để xem kẻ thù 
của mình như là một vị thầy tâm linh.

Bài kệ kế tiếp số bảy là:
“Tóm lại, dù là trực tiếp hay gián tiếp,
Con nguyện xin dâng hiến mọi phúc lạc
Đến tất cả chúng sinh mẹ hiền,
Và nguyện xin thay họ cam chịu mọi đớn đau 

khổ não.”
Đây là pháp tu Tonglen, cho và nhận.
Pháp tu Tonglen thật sự bao hàm hai pháp tu tâm 

bi và tâm từ. Việc nhận những khổ đau từ những 
người khác là điểm chính của pháp tu tâm từ, và ban 
cho người khác niềm vui, hạnh phúc và an lạc nhấn 
mạnh khía cạnh của tâm bi.

Khi thực hành pháp Tonglen, chúng ta quán nhận 
vào những khổ đau của người khác và thiền quán cho 
họ những hạnh phúc. Thật ra, chúng ta sẽ khó nhận 
thấy kết quả thực tế nơi người mà chúng ta quán cho 
hạnh phúc, trừ khi giữa mình và người nhận có một 

nghiệp duyên mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều mà không 
thể chối cãi được là sự tác động trên tâm thức của 
chúng ta.

Trong hai câu đầu tiên của bài kệ cuối cùng:
“Nguyện tất cả các hạnh nguyện kể trên
Không bị tám pháp thế gian tầm thường làm 

cho ô nhiễm.”
Những câu này bao hàm pháp thiền quán về 

Tánh không để tu tập trí tuệ giác ngộ tuyệt đối. Ở 
đây có sự tương quan để thấy mọi pháp đều là không 
thật. Đó là một quan điểm phổ biến trong nhiều thực 
hành tâm linh.

Ở đây khi chúng ta nói về thiền quán Tánh không, 
ta nói về phần ngồi thiền, trọng tâm đưa đến một cảm 
giác hoàn toàn trống vắng, loại bỏ những hoạt động 
của tâm thức. Chỉ khi mà bạn có thể buông bỏ tất cả 
thì sự nhận biết về các pháp đều không thật mới xuất 
hiện. 

Đây cần phải buông bỏ sự cảm nhận các pháp 
là hiện hữu và độc lập, để rồi khi chấm dứt thờ i tọa 
thiền và tiếp cận trở lại với thế giới thì sự nhận biết 
của chúng ta sẽ được hòa nhập với sự nhận giác về 
Tánh không. Trong khi các pháp đối với ta dường 
như có một hiện hữu khách quan, nhưng vì chúng ta 
có kinh nghiệm thiền quán tánh không, chúng ta có 
thể nhận biết với sự tỉnh giác là các Pháp đều không 
thật, mặc dầu chúng hiện hữu dường như thật.

Hai câu cuối của bài kệ:
“Nguyện con nhận ra mọi sự đều chỉ là hư 

huyễn
Tâm không dính mắc, thoát khỏi mọi ràng 

buộc thường tình.”
Hai câu này nhấn mạnh rằng tất cả những pháp tu 

được trình bày trước đây là để phối hợp với sự tu tập 
Tâm Bồ Đề. Và không để bị nhiễm ô bởi những pháp 
thế gian như danh vọng, tiền của, thọ mạng, thành 
công v.v., hành giả phải cẩn thận, đừng để pháp điên 
đảo khuấy nhiễu sự tu tập của chính mình.

Từ kết quả sự thiền quán, quý vị sẽ dần dần nhận 
thức qua kinh nghiệm và hiểu biết về Tánh Không. 
Với sự tỉnh giác, thế giới chỉ là huyễn mộng. Hành 
giả cần phải tái khởi Tâm Bồ Đề, tu tập bố thí, trì 
giới, nhẫn nhục và tất cả những Pháp Ba La Mật 
trong Lục Độ. Chúng ta cần phải thật sự dựa trên nền 
tảng của sự tỉnh giác như thế. 
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THẾ NÀO LÀ MỘT PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH?
Bất luận Phật tử thuộc quốc gia nào, nếu muốn 

xứng đáng là một Phật tử chân chính, người đó phải 
hội đủ các điều kiện, hay nói cách khác đi là cần 
phải làm tròn 3 nhiệm vụ căn bản sau đây:

Đối với bản thân
Đối với Quốc gia Dân tộc
Đối với Đạo Pháp mà mình tín ngưỡng.

A. ĐỐI VỚI BẢN THÂN
Đời là bể khổ mênh mông. Mạng người mong 

manh, ngắn ngủi. Tất cả vật chất chỉ là phương tiện 
nhất thời, tinh thần mới là mục đích vĩnh cửu. Nhân 
nào quả đó. Ai tu người ấy hưởng. Vì các lẽ đó, là 
Phật tử, chúng ta cần phải chọn một hướng đi chân 
chính, một lối sống chiết trung, dung hòa giữa vật 
chất và tinh thần, nghĩa là có lý tưởng. Muốn vậy, 
việc tối thiểu là phải quy y Tam Bảo. Vì, quy y Tam 
Bảo là hành vi chọn lựa lý tưởng xác đáng, là sự mở 
đầu môt kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự chấm dứt 
chiều sống mê mờ, tối tăm để trở về với cuộc đời 
giác ngộ, sáng suốt. Vả lại, một Phật tử chân chính 
là người đã quy y Tam Bảo và không bao giờ, vì lý 
do gì làm mất giới quy y, nghĩa là đã quy y Phật, 
thề suốt đời không quy y Trời, Thần, quỷ, vật; đã 
quy y Pháp, thề suốt đời không quy y ngoại đạo, tà 
giáo; đã quy y Tăng, thề suốt đời không quy y tổn 
hữu ác đảng. 

Quy y là quay đầu trở lại, là sự chuyển hướng và 
giữ giới, là hành động cất bước tiến về bến Giác. Do 
đó, là Phật tử phải tập sống một cuộc đời rộng rãi 
đúng với 5 hạnh hay 5 mỹ đức: tinh tấn, thanh tịnh, 
trí huệ, từ bi và hỷ xả.

Tinh tấn: Một lòng, một dạ quyết tiến về các 
mục tiêu: học hỏi và truyền bá Phật Pháp. Bỏ ác 
làm lành để đem lại an vui hạnh phúc cho mình, cho 
người. Trong chiều hướng đó, điều ác chưa sanh, 

đừng để phát sanh, đã sanh nên cố gắng chừa bỏ. 
Điều thiện chưa sanh nên nỗ lực làm cho phát sanh, 
đã sanh nên cố gắng hơn nữa. Đó là cách cứu người 
giúp đời thiết thực và hợp với tinh thần Phật giáo 
nhất.

Tượng trưng cho hạnh tinh tấn là gương sáng 
của Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài là người không 
những triệt để tinh tấn trong một kiếp thị hiện ở Ấn 
Độ mà đã thực hành hạnh ấy trong hằng sa kiếp số 
về quá khứ.

Ngoài ra, một Phật tử tinh tấn có nghĩa là người 
ấy dũng tiến trên đường thực hành các hạnh: Thanh 
tịnh, Hỷ xả, Từ bi và Trí tuệ.

Thanh tịnh: Sự trong sạch về cả Chánh báo lẫn 
Y báo.

Về Chánh báo: Thân không làm ác (không 
giết hại sanh linh, không trộm cắp, không tà hạnh). 
Miệng không nói ác (không nói lưỡi hai chiều, 
không nói sai sự thật, không nói thô ác và không nói 
thêu dệt, bịa đặt, vẽ vời). Ý không nghĩ ác (không 
tham lam, không giận hờn, không si mê). Đó là về 
phương diện tiêu cực và tương đối, còn về mặt tích 
cực và tuyệt đối, chúng ta nên siêng tu tịnh nghiệp 

Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm

Tăng Đoàn Giáo Hội PGVN Thống Nhất Hải Ngoại

MỘT PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH
Thích Chánh Lạc
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để cầu sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di 
Đà, ấy là điều tuyệt diệu, song phải biết lượng sức 
mình, không nên hấp tấp!...

Những người sống cuộc đời thanh bạch, giản 
dị, đạm bạc, không bon chen, đua đòi, xa hoa, phù 
phiếm là những người đã áp dụng hạnh thanh tịnh 
vào đời sống hàng ngày.

Về Y báo: Với tinh thần TRÙNG TRÙNG 
DUYÊN KHỞI của Phật giáo, là Phật tử chân chính 
chúng ta phải quan niệm chính xác rằng: hại người 
là tự hại, làm cho người hạnh phúc là mình an vui. 
Do đó, không nên làm ô nhiễm không khí, thủy 
nguyên; không phá hoại môi sinh, không hủy hoại 
những thiết bị công cộng, không làm dơ, không bôi 
bẩn những nơi chung như: hội trường, công viên, 
phi trường v.v… Nên giữ gìn nhà, vườn và xung 
quanh nhà, ngoài phạm vi của gia viên mình cư ngụ 
cho sạch sẽ. Không cần ăn mặc cao lương mỹ vị, 
gấm vóc sa sô, nhưng cốt yếu là “Đói cho sạch, rách 
cho thơm” nhất là phải sạch thơm từ trong tâm ý, đó 
mới là nghĩa chính của hai chữ thanh tịnh. Đức Phật 
A Di Đà tượng trưng cho hạnh thanh tịnh.

Trí huệ: Sự sáng suốt của tinh thần, sự hiểu biết 
đúng với thực tại. Người Phật tử biết trau dồi trí tuệ 
là người siêng năng tu hành, học hỏi Phật Pháp. Vì 
thế, những người say sưa, cờ bạc, rượu chè, nghiện 
ngập… là những kẻ tự hủy hoại tính sáng suốt của 
mình, nếu không nói là họ cam tâm tình nguyện 
sống đời tối tăm, đọa lạc.

Phật giáo xây dựng toàn bộ giáo lý trên nền tảng 
trí tuệ. Một hành giả chỉ có thể đạt tới cứu cánh giải 
thoát khi đã phát huy tận cùng sự sáng suốt của trí 
tuệ. Vì giải thoát tức là thóat khỏi sự chi phối của 
si mê lầm lạc do tự tâm gây ra. Bồ Tát khi đạt được 
đại TRÍ HUỆ tức có cả đại TỪ BI, vì trí tuệ và từ bi 
là hai diệu tính của một chân tâm, nên không thể chỉ 
thành tựu diệu tính này mà không đạt được diệu tính 
kia hoặc ngược lại.

Tượng trưng cho hạnh trí tuệ là đức Bồ Tát Văn 
Thù Sư Lợi.

Sự cho vui và cứu khổ chúng ta phải rõ biết về 
phẩm loại của khổ như: ba khổ, tám khổ, nhưng tựu 
trung có thể chia ra làm hai đại loại: khổ vật chất và 
khổ tinh thần. Khổ vật chất có tính cách nhất thời, 

hiện tại, cụ thể dễ giải quyết. Trái lại, khổ tinh thần 
mang tính chất tiềm tàng, dai dẳng, gây ảnh hưởng 
xấu, trực tiếp và gián tiếp tới nhiều đời kiếp về sau. 
Vì thế, giáo pháp Phật Đà chú trọng trị liệu về mặt 
tinh thần tâm linh.

Tượng trưng cho hạnh từ bi là đức Bồ Tát Quán 
Thế Âm, đấng Mẹ hiền muôn thuở.

Hỷ xả: Sự vui vẻ, hòa thuận, vị tha, rộng 
lượng… Người có đức tính hỷ xả là người luôn luôn 
mong người khác thành công. Không ganh ghét, 
bực tức khi thấy người hơn mình. Không sợ hãi, lo 
buồn, than van khi gặp nghịch cảnh, thất bại, ốm 
đau, nghèo đói.

Người giàu lòng hỷ xả là người ưa ta tay cứu 
giúp, khuyên giải khi thấy kẻ khác lâm nạn. Họ 
cũng là người không tức giận, căm thù khi bị vu 
khống, xuyên tạc, xúc phạm, là người rất yêu đời, 
giúp người, điềm tĩnh và biết hy sinh.

Tượng trưng cho hạnh hỷ xả là đức Bồ Tát Di 
Lạc.

B. VỚI QUỐC GIA, DÂN TỘC
Chúng ta là người Việt Nam, Quốc gia của 

chúng ta là nước Việt Nam, Dân tộc chúng ta là 
dòng dõi con Rồng cháu Tiên.

Vận mệnh của tổ tiên, ông bà, cha mẹ và chúng 
ta gắn liền với sự thăng trầm của vận nước. Quê 
hương Việt Nam là nơi chôn nhau cắt rốn, là chỗ 
sống gởi nạc, thác gởi xương, là nơi ghi nhận biết 
bao tiếng khóc chào đời và vô số những lời trối trăn 
lúc giã biệt của hàng hàng lớp lớp người xưa, là nơi 
mà không một người Việt Nam nào, trong lứa tuổi 
trên 20, lại không có ở đấy những kỷ niệm ngọt 
ngào, êm đềm, sâu kín… và đó là QUÊ CHA ĐẤT 
TỔ được kết tinh bởi mồ hôi, nước mắt, xương máu 
của TIỀN NHÂN.

Vì vậy, là công dân trong thời bình, chúng ta 
phải:
 • Sinh sống bằng một nghề nghiệp chính đáng. 
Đừng du thủ, du thực, sống trên sức lao động của 
người khác.

 • Nếu là công, tư chức thì nên thực hành 4 mỹ đức: 
cần, kiệm, liêm, chính vào cuộc sống hàng ngày, 
nghĩa là không biếng lười, xa hoa, tham nhũng, 
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lạm dụng, lấy của chung làm của riêng.
 • Tận lực đóng góp phần mình vào việc duy trì, 
phát triển và xây dựng Quốc gia.

 • Trái lại, trong thời loạn, chúng ta phải:
 • Triệt để thực hành câu: “QUỐC GIA HƯNG 
VONG, THẤT PHU HỮU TRÁCH.” (Sự hưng 
vong của nước nhà mọi người đều có trách nhiệm 
như nhau). Đừng ươn hèn, thụ động, trốn tránh, 
chờ thời, đạo đức giả, quân tử Tàu… phải biết nỗ 
lực bảo vệ và hy sinh, hoặc ít ra cũng dám nói lên 
tiếng nói lương tâm vì CHÍNH NGHĨA QUỐC 
GIA DÂN TỘC.

 • Sống đục thà chết trong, tuyệt đối không bao giờ 
vì mồi danh bã lợi, hư vinh, cảm tình riêng tư 
mà cam tâm làm con trùng trong thân sư tử. Hơn 
thế, nếu sư tử chết thì trùng kia sống với ai? Chỗ 
nào? Không lẽ lại muôn đời sống kiếp lưu vong? 
Những ai chỉ biết vinh thân phì gia, chỉ biết lấy 
trăm họ làm ngựa trâu cho một họ, lấy máu xương 
của muôn người để phụng sự cho một nhóm 
người, xin hãy đọc câu trả lời của Cụ Phan Đình 
Phùng khi Hoàng Cao Khải khuyên Cụ Phan về 
hợp tác với thực dân: “Ta chỉ có một ngôi mộ rất 
to để giữ, đó là nước Việt Nam, người bà con rất 
to để cứu, đó là mấy mươi triệu đồng bào. Vể sửa 
sang mộ phần của mình, ai sẽ lo cho ngôi mộ cả 
nước? Về cứu lấy bà con mình, ai sẽ lo cho bao 
nhiêu triệu anh em khác? TA THỀ CHỈ CÓ MỘT 
CÁI CHẾT MÀ THÔI!” Bút mực nào đầy đủ để 
vinh danh câu nói đó? Chúng ta chỉ biết cung kính 
cúi đầu.

 • Hùm chết để da, người ta chết để tiếng, là Phật 
tử, bằng mọi giá, chúng ta phải lánh xa cái ô danh 
muôn đời: VIỆT GIAN PHẢN QUỐC, vì hễ 
PHẢN QUỐC tức PHẢN PHẬT GIÁO. Không 
những bây giờ mà ngàn vạn đời sau, chúng ta nghĩ 
gì khi đọc đến tên của những kẻ phản bội như: 
Trương Quang Ngọc bị nghĩa quân của Cụ Phan 
Đình Phùng giết vì tội Việt gian. Lương Tam Kỳ 
giết Cụ Hoàng Hoa Thám khi đang ngủ. Việt gian 
Hoàng Cao Khải và Lê Hoan đốt chiến khu Bãi 
Sậy của Chí Sĩ Nguyễn Thiện Thuật. Nguyễn 
Thân đào mộ Cụ Phan Đình Phùng, lấy cốt đốt ra 
tro, rồi đem trộn với thuốc súng bắn xuống sông 

La. Thời Trần Hưng Đạo trong khi toàn dân nỗ 
lực chống giặc Nguyên thì những tên như: Trần 
Di Ái, Trần Ích Tắc, Trần Kiện, Trần Tu Viên, Lê 
Mục, Lê Tuân v.v… lại cam tâm làm kiếp Việt 
gian. Ôi! Thời nào cũng vậy, cũng có những tên 
CẦM THÚ Y QUAN, chúng ta đừng quên để 
dành một số trang sử ĐEN để ghi tên của những 
tay đại Việt gian phản dân hại nước.

 • Là dân Việt, trong lúc nước nhà đang bị thống trị 
bởi bạo quyền Cộng Sản, trên 85 triệu đồng bào 
ruột thịt đang rên siết, quằn quại dưới gót giày 
của chủ thuyết Mác-Lê, bổn phận chúng ta là phải 
gấp rút kết hợp với các đoàn thể quốc gia để tìm 
phương tiêu trừ giặc Cộng, giải cứu Quê Hương. 
Đừng nhẹ dạ mắc mưu tuyên truyền, xuyên tạc, 
phản chiến, ru ngủ của Việt Cộng! Đừng vì lợi 
riêng mà bỏ quên Tổ Quốc, âm thầm tiếp tay cho 
giặc Cộng, về hùa với quỷ ma.

C. VỚI ĐẠO PHÁP
Nói tới Đạo Pháp tức chúng ta đề cập tới 3 đối 

tượng có tính cách đại diện:
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Lịch Đại Tổ Sư, Chư Tôn Đức, Tăng, Ni và 

những Cư sĩ hữu công.
Đơn vị Phật Giáo trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo 

Thống Nhất nơi mình cư trú.
Với GHPGVNTN: chúng ta phải tận lực bảo trì, 

vì đó là Giáo Hội Chánh Thống, Truyền Thống nhất 
quán từ thời đại Đức Phật, là bảo vật vô giá được 
kết tinh bằng mồ hôi, nước mắt và máu xương của 
không biết bao nhiêu tầng lớp Phật giáo đồ qua hai 
ngàn năm lịch sử. Do đó, là Phật tử, chúng ta phải 
thề sống chết bảo vệ tông giáo của chúng ta, triệt 
để chống lại môi mưu toan can thiệp, phân hóa, lợi 
dụng hay tiêu diệt Đạo Pháp của chúng ta.

Với Thầy, Tổ và các bậc Tiền Bối hữu công: 
chúng ta không những nhớ ơn, biết ơn, mà cần phải 
tìm cách trả ơn bằng hành động biểu lộ lòng trung 
trinh, nhất quán với nền đạo lý dân tộc - Phật Giáo 
- nghĩa là không phản bội, không lửng lơ, nhất là 
đừng bao giờ cõng rắn cắn gà nhà. Ở đây, chúng 
ta đặt vấn đề nhân quả ra ngoài, vì đó là điều hiển 
nhiên. Nhưng chúng ta cần nhận chân rằng ai phản 
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bội Phật giáo là phản bội Dân tộc, vì Dân tộc và 
Phật giáo là một thực thể bất khả phân. Người nào 
phản bội Phật giáo là người ấy chà đạp lên các đức 
tính tối cần để phân biệt loài người với loài thú, đó 
là: Trung, Trinh, (Hiếu), Tiết và Nghĩa. 

Với đơn vị Phật giáo mà mình đang sinh hoạt: 
chúng ta nên tận tình đem hết thành tâm thiện chí 
hợp lực với những vị giàu đạo tâm, có lý tưởng để 
cùng nhau xây dựng, phát triển cả về nội dung lẫn 
hình thức, cố gắng biến đơn vị ấy thành một cơ cấu 
phát huy Ánh Đạo Vàng, môi trường tu học, giữ 
gìn văn hóa Việt tộc và nhất là một đồn lũy kiên cố 
chống lại mọi tà thuyết vu vơ, rõ nét nhất là ngụy 
thuyết Cộng sản. Muốn được thế:
 • Chúng ta phải chuyên cần học hỏi và áp dụng 
Phật Pháp vào đời sống hàng ngày.

 • Triệt để lấy lời Phật dạy làm kim chỉ nam trên 
bước đường hành hoạt.

 • Sống đời giản dị, hòa hợp, xây dựng, đừng hai 
lòng, đừng nói một đàng quàng một nẻo, đừng 
diện thị bối phi, đừng phách lá tìm sâu, bới lông 
tìm vết, xui nguyên dục bị, luôn luôn nuôi ý đồ 
gây xáo trộn trong những cơ quan, đòan thể, nhất 
là những đoàn thể chống Cộng.

Ngoài ra, Chùa là chốn thanh tịnh, tôn nghiêm, 
là đạo tràng tu học, là Phật tử chân chính, không 
nên làm ồn ào, mất trật tự trong phạm vi khuôn viên 
Chùa, nhất là trong Chùa. Không được buôn bán, 
quyên tiền và phát hành bất cứ kinh, sách, báo chí 
gì, nếu chưa có sự đồng ý của vị Trụ trì và Ban 
Quản Trị. Trong khuôn viên Chùa, không được 
tuyên truyền điều gì có hại đến Quốc gia, Dân tộc 
và Đạo pháp. Tất cả Phật tử đến Chùa, ngoài việc 
cầu nguyện, nghe Pháp, thăm hỏi nhau trong tình 
đạo vị, không nên NÓI hay LÀM bất cứ việc gì có 
tính cách phá hoại, chia rẽ.

Hơn thế, Chùa là nơi thoát tục. Khi bước chân 
vào Chùa, với không khí thoáng mùi trầm hương, 
với âm vang dịu hiền của câu kinh, tiếng kệ, với 
nhịp điệu trầm hùng, ấm cúng của tiếng mõ tiếng 
chuông, chúng ta sẽ cảm thấy tất cả những ưu phiền, 
dằn vật của cuộc sống trần lụy bên ngoài cạn vơi, 
lắng dịu và tâm hồn trở nên lâng lâng siêu thoát. 
Nếu chúng ta biết giữ gìn niềm vui thanh thoát ấy 

và đem nó chan hòa vào trong đời sống gia đình, 
ngoài xã hội thì lợi ích biết bao! Đó chính là tu hành 
và cũng là một cách truyền bá Chánh Pháp vậy.

Trên đây chúng ta chỉ mới đề cập đến mục đích 
gần và hiện tại, với mục đích xa và tương lai, một 
Phật tử chân chính còn cần phải cố gắng tu trì các 
hạnh: bố thí, cúng dường, ăn chay, tụng kinh, niệm 
Phật, lạy Phật… nữa.

Tóm lại, một Phật tử chân chính là người không 
những biết cải hóa đời mình bằng Phật Pháp mà 
còn có bổn phận cảm hóa bạn bè, quyến thuộc, mọi 
người biết sống theo tinh thần Bi, Trí, Dũng của 
đạo Phật. Nói khác đi, mỗi Phật tử phải là một Pháp 
sư, một cán bộ hoằng dương chánh pháp. Từ đó suy 
ra vấn đề học hành và truyền bá Phật Pháp là mục 
đích, là cốt tủy, chùa viện chỉ là phương tiện tạm 
thời. Mong ai nấy đừng lấy giả làm chân, thả mồi 
bắt bóng.

Sau hết, người viết bài này xin thành tâm phụng 
khuyến mọi người không nên và đừng bao giờ dùng 
tâm niệm thế gian để làm Đạo, học Đạo, vì như 
thế tức chúng ta đã thế tục hóa cái VÔ THƯỢNG 
THẬM THÂM.

LỜI PHẬT DẠY

Health is the greatest gift, 
Contentment the greatest wealth,
Faithfulness the best relationship.
Buddha

Sức khỏe là món quà lớn nhất,
Tri túc là sự giàu có lớn nhất,
Thành tín là mối quan hệ tốt nhất.
Đức Phật
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VĂN HÓA VÀ PHẬT GIÁO
Văn Hóa có rất sớm, bắt đầu 

có tiếng người là có Văn Hóa, có 
tiếng nói là có Văn Hóa. Bắt đầu 
biết ăn, biết ở nhà là có Văn Hóa. 
Cho nên ta cứ bảo rằng, có những 
xứ mọi rợ không có Văn Hóa là 
sai. Không có Văn Minh, tức là 
không có thành phố mà làm việc.

Văn Minh và Văn Hóa khác 
nhau như thế này - Văn Minh là 
làm việc theo phân công trách 
nhiệm, có chuyên nghiệp như là 
thành phố làm việc có phân công. 
Thí dụ như có một cái Văn Minh 
như đi đánh cá tập thể, đi làm dẫn 
nước vào ruộng tập thể, thì cái 
đó là cái Văn Minh, và ở thành 
khu vực, ai đi dạy học thì dạy 
học, ai làm thợ nguội thì làm thợ 
nguội, còn ai làm tất cả thì làm 
tất cả như buôn bán thì buôn bán, 
không có ai làm chung thì cái đó 
là Văn Minh. Tức là bắt đầu có 
thành phố thì có Văn Minh.

Còn Văn Hóa thì khi bắt đầu 
đẻ ra thì M, M, M,… chỗ thì Mẹ, 
chỗ thì thành Má, chỗ thì thành 
Me… đó là có Văn Hóa. Có tiếng 
nói rồi, B, B, B,…Bố, Ba, Bà, 
tất cả bắt đầu có Văn Hóa rồi. 
Cho nên đừng thấy người ta mọi 
rợ mà bảo rằng người ta chưa có 
Văn Hóa được. Người ta có Văn 
Hóa. Nhưng mà có một câu nói 
là “Việc làm này chưa có Văn 

VĂN HÓA, KHOA HỌC VÀ 
PHẬT GIÁO TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Thích Giác Đức

Pháp Sư Niên Trưởng 
Thích Giác Đức

Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn
Tăng Đoàn GHPGVNTNHN

Hóa”, câu nói ấy đúng. Thí dụ 
ra đường mà chửi tục, là cái Văn 
Hóa chưa phát triển. Thí dụ đang 
ăn nói lễ phép mà lại văng tiếng 
tục ra. Thành ra là cái đó là thiếu 
Văn Hóa. Đó tức là mình dùng 
những chữ chưa đúng.

Về Văn Hóa Phật Giáo Việt 
Nam mình ảnh hưởng quá nhiều, 
quá sâu đậm, không những về tư 
tưởng, sinh hoạt hàng ngày về 
thức ăn, về ăn bận quần áo, về 
nếp suy tư. Phần lớn các dân tộc 
Á Đông là có Tam Giáo Đồng 
Nguyên. Nhất là Việt Nam, có 
một cuốn băng, cuốn băng mà 

chính tôi diễn thuyết, mà khi tôi 
mở ra, tôi nghe hay quá, tôi xin 
lỗi tôi dùng chữ đó. Mèo khen 
mèo dài đuôi - Anh nào nói nghe 
được đấy chứ! Nói đúng rồi! 
Nghe một hồi thì biết mình nói. 
Nhưng mà vì vậy, khi Cộng Sản 
bành trướng, thì họ tìm tất cả chỗ 
nào có cuốn băng đó là họ hủy. 
Tức là cuốn băng “Ảnh Hưởng 
của Phật Giáo vào Nếp Sống 
Việt Nam” mà tôi diễn thuyết ở 
Tu Viện Quảng Đức bên Úc, mà 
phần lớn chính thức là các tổng 
bộ trưởng của Úc cũng ngồi nghe 
đó, có đem thông dịch theo, thứ 
thông dịch Liên Hiệp Quốc. Cho 
nên Cộng Sản bực bội phá hết, có 
trong Thư Viện Hoa Sen, rồi biến 
mất. Có trong Quảng Đức, rồi 
chính thầy phụ trách ấy lại bỏ đi. 
Thành ra tôi đâm ra nghi ngờ là 
người trong nhà. Bây giờ tôi kiếm 
cuốn băng đó thật khó. Nhưng 
mà tôi có thế giảng lại được, mặc 
dầu không hay như là ngày xưa, 
cái thời mà tiếng nói của tôi chưa 
bị đứt một bên thanh quản.

Văn Hóa cũ rất là tốt, nhưng 
mà nó không hợp với Văn Hóa 
mới. Thí dụ, tôi đi giảng việc bài 
bác đốt vàng mã. Thế mà hôm 
giỗ Bố tôi, Mẹ tôi thì ảnh hưởng 
Tây Học, vì bà học Sorbonne về. 
Thế những bà phải làm dâu nhà 
họ Trần, thành ra bắt buộc phải 
theo nhà Trần, muốn cái gì là 
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phải làm theo cái đó. Bà đau lòng 
lắm, Bà phải kêu tôi ra:

“Sư Bác ơi!” Sư Bác là chú 
Sa Di đấy! Người Bắc gọi chú Sa 
Di bằng Bác, tức là Anh của Bố 
mình. Gọi chú Điệu là Chú, tức 
là Em của Bố mình. Gia tộc hóa 
Phật Giáo.

Ngày xưa, Văn Hóa Phật 
Giáo mình thì Sư Cụ, Sư Bà, Sư 
Ông, Sư Tổ… thì một bà Bắc mà 
ra chùa thì câu đầu tiên:

“Nam Mô A Di Đà Phật, lạy 
Phật, lạy Tổ, bạch Sư Cụ, bạch 
Sư Ông, Sư Bác, Sư Chú ạ!”

Tức là bà con cô bác cậu mợ 
ở trong ấy hết. Tức là gia tộc hóa, 
mà chùa đó là có một chum tương, 
chung quanh có một cái lạch hoặc 
là có hồ trồng rau muống. Quanh 
năm chỉ có rau muống và tương 
là đủ rồi. Như vậy là rất đầy đủ.

Thế thì trong chùa đối với 
nhau là Sư Tổ này. Thí dụ, Sư 
Tổ của tôi là Sư Tổ Trần Thanh 
Quyết, là Chú ruột của tôi, Em 
Bố tôi. Còn Sư Tổ thứ hai là Chú 
họ của tôi là Trần Thanh Thuyên 
là thầy dạy của các Ngài Trí Hòa, 
Trí Thủ, Trí Quang. Ngài là Đệ 
Nhất Thượng Thủ Giáo Hội Tăng 
Già Việt Nam, được suy tôn toàn 
quốc năm 1952.

Nhưng mà không, có tiếng 
khác như ở Huế, như là Ôn, Ôn 
tức là Ông, là Ông đáng kính thì 
gọi là Ôn, chứ còn ông là ông 
nội mà chưa già đủ tuổi thì cũng 
không gọi là Ôn được. 

Ở Bắc cũng như vậy, cả cái 
chùa biến thành gia tộc, thành ra 
gặp các bà Bắc mà đi chùa thì lạy 
Phật mà ra khỏi chùa thì thực tế 
lắm. Bắc kỳ rất là thực tế, buôn 

bán giỏi, viết văn giỏi. Nhưng 
mà không có giỏi bằng Trung 
kỳ - chính trị giỏi, trung dũng. 
Nhưng mà không hay bằng Nam 
kỳ - Nam kỳ rất chung thủy, rất là 
tình cảm, rất là tôn giáo. Tôn giáo 
đủ loại hết - Cao Đài, Hòa Hảo 
đủ thứ, Bửu Sơn Kỳ Hương, Đạo 
Nằm, Đạo Ngồi, Đạo Nổi, Đạo 
Thuốc… đủ hết. Mà cứ có đạo là 
gọi ông Đạo là quý rồi, thành ra 
tùy theo.

Cho nên sinh họat Phật Giáo 
mà không nhắm Văn Hóa thì là 
sai. Thế thì bà Mẹ tôi, hôm giỗ 
Bố tôi, Mẹ tôi vội dắt tôi ra:

“Sư Bác ra đây để con nhờ Sư 
Bác làm một việc!”

Mẹ tôi mà phải xưng hô với 
tôi bằng “con” vì tôi là chú Sa Di. 
Mẹ phải xưng với con là “Sư Bác 
ra đây để con nhờ Sư Bác một 
việc!” Mẹ nhờ con:

“Sư Bác đốt cho Thân Phụ Sư 
Bác một ít giấy vàng bạc này đi, 
để cho Thân Phụ có cái tiêu”.

Tôi đi giảng các nơi, bài bác 
vàng bạc, mà bây giờ Mẹ bảo 
không lẽ không làm?!

“Sư Bác khấn đi - Bố ở đâu 
về nhận tiền mà tiêu, không có 
thì nghèo!”

Chết tôi rồi! Tôi phải cúi đầu:
“Nam Mô A Di Đà Phật tiếp 

độ cho Bố con”
Có thế thôi, chứ tôi không 

khấn câu của Mẹ tôi.
Sau này, tôi gặp Thầy Nhất 

Hạnh, tôi kể chuyện ấy cho Thầy 
nghe, Thầy Nhất Hạnh bảo:

“Bởi vậy mình phải có một 
cái Văn Hóa khác”.

Cho nên Thầy Nhất Hạnh 
mới nói rằng:

“Mình nghĩ ra một cái theo 
Nhật Bản, làm ‘bông hồng cài 
áo’ để đổi cái đốt vàng bạc”. 

“Hay quá, Thầy hay quá!” 
Chúng tôi thân với nhau.

Thế thì thành ra, cho các em, 
cho thanh niên cũng vậy. Người 
ta cứ nói Thầy Nhất Hạnh là thân 
Cộng, chứ tôi thấy rằng ngài 
muốn đem Phật Giáo vô để cảm 
hóa Cộng Sản. Nhưng mà nó si 
mê quá! Làm sao mà cảm hóa 
được.

Phật dạy, người say là một, 
say lý tưởng đó! Si mê lý tưởng 
đó! Thì không thể giảng cho 
người say được. Đang đam mê 
thì không truyền bá Chánh Pháp 
được.

Các vị đều nghe thấy một bà 
già, tại sao gọi là Thanh Văn? 
Tại vì cứ nghe Đức Phật thuyết 
pháp mà thành một pháp tức là 
đắc pháp, vậy người ấy gọi là 
Thanh Văn. Vị không nghe bao 
giờ, chẳng biết Phật Pháp mà vẫn 
đắc pháp thì gọi là Duyên Giác.

Thưa quý ngài, bà già bịt tai 
không chịu nghe, vô duyên cũng 
không độ, Phật cũng không độ 
được. Thế thì vì vậy, Văn Hóa 
mà không thông, người ta không 
chấp nhận thì không thể truyền 
đạo trong đời nay được. Cho nên 
phải chọn sinh hoạt Văn Hóa nào 
mà người trẻ người ta chấp nhận.

Tôi có một người cháu trong 
họ, là một con cháu xa, ra thưa:

“Cháu xin phép đi nhà thờ 
cưới”.

Hỏi: “Thế làm sao, sao không 
đến chùa?”

“Ối giời ơi, nó cho chụp hình, 
nó cho hôn nhau!”
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“Thế thì chùa không có”.
Đấy Văn Hóa người ta như 

vậy, người ta đi kịp Văn Hóa đó 
mà mình không đi nổi. Thì cái đó 
mình chào thua thôi. Nhưng mà 
nếu mình đi nổi được. Cho nên 
lúc đầu tôi mới nói với Thầy Nhất 
Hạnh:

“Anh bạo quá đi!”
Hỏi: “Thế cái gì đấy, Thầy 

Giác Đức?”
“Thiền mà Anh cho “Thiền 

Hug” ôm nhau Hug đó! Cái đó 
mấy bà già nguyền rủa Anh lắm 
đó!”

Do vậy, cho nên Văn Hóa 
phải tiếp tục, tiếp tục. Ngày xưa 
thì vàng mã, ngày nay thì khác. 
Ngày nay thì tôi đề nghị cái đó 
sang “Tịnh Niệm”, hay là nói 
như Thầy Nhất Hạnh, tập nói một 
câu:

“Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. 
Mẹ thương Ba bao nhiêu, con 
thương Mẹ bấy nhiêu!”

Những câu ràng buộc gia tộc 
lại với nhau. Tục thờ cúng ông bà 
là tục ngàn xưa trước tất cả mọi 
tôn giáo, nhưng mà Đạo Phật 
nuôi nó cho đến ngày hôm nay. 
Tất cả tôn giáo bác cái tục thờ 
cúng tổ tiên. Thành ra đốt vàng 
đốt mã của người Ai Cập đó là 
người Trung Hoa học người Ai 
Cập. Ngày xưa họ đem đồ thật 
ra mộ họ chia, chia mãi rồi hết, 
hết bát mà ăn, hết thìa mà ăn, hết 
thực phẩm mà ăn, không chia 
được phải làm đồ giả mà chia. 
Thành ra mới sinh ra vàng mã. 
Trung Hoa học từ đó truyền vào 
Trung Hoa, rồi truyền vào Việt 
Nam. Cái đó bỏ đi được.

Người ta nói rằng, Chúa 

Jesus là người đầu tiên nói mình 
là “Con Trời”, tôi xin lỗi. Trước 
Chúa Jesus đã có nhiều người nói 
mình là “Con Trời”, những người 
Ai Cập, một bà hoàng hậu dám 
nói như vậy. Người Trung Hoa 
cũng nói mình là “Con Trời” 
(Thiên Tử) từ năm nghìn năm 
trước Thiên Chúa giáng sinh. Còn 
người Nhật Bản, không nói mình 
là “Con” nà nói mình là “Trời”, 
Vua là “Trời” (Thiên Hoàng), 
Vua nước Trời mà! Có chịu làm 
“Con Trời” đâu! Mỗi nước một 
cái Văn Hóa, vì vậy cho nên Văn 
Hóa thời nay thì xin các vị tự 
nghiên cứu đấy. Tôi xin phép nói 
sang phần Khoa Học.

KHOA HỌC VÀ PHẬTGIÁO
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca 

Mâu Ni Phật”. May mắn có Ngài 
cứu con.

Ngay từ lúc còn bé đến chùa, 
dạy ngay một câu, lấy nước lên 
phải lọc, nước mưa cũng phải lọc, 
cái khăn lọc làm bằng lụa 2, 3 
lớp lụa dày để lọc nước, chứ nếu 
không các người uống nước mà 
không trì chú thì các người ăn thịt 
chúng sinh đó! Các vị có nhớ bài 
chú đó không?

“Phật quán nhất bát thủy
Bát vạn tứ thiên trùng
Nhược bất trì thử chú
Như thực chúng sinh nhục”.
(Đức Phật quán vào một bát 

nước, tám vạn bốn ngàn con vi 
trùng, nếu không trì bài chú này, 
thì coi như ăn thịt của chúng sinh 
vậy).

Đi trước Khoa Học hàng ngàn 
năm. Các vị có học trong các tiểu 
luận, dạy cách tắm không? Các vị 

có biết vì sao bên Ni giữ nhiều 
giới hơn bên Tăng không? Biết 
chớ, tôi bây giờ là một Pháp Sư 
có gia đình, tôi mới biết, người 
phụ nữ có kinh nguyệt, còn tôi 
không có kinh nguyệt. Mà phụ nữ 
phải làm công việc vệ sinh. 

Đức Phật rất là Khoa Học, 
thì có giới, giới đâu phải cái cấm 
kỵ, cái “taboo”. Giới không phải 
“taboo”. Không phải điều cấm 
kỵ để được phước, không! Giới là 
phương pháp bỏ ác làm lành, mà 
khi bỏ ác làm lành, dơ bẩn cũng 
là một cái ác. Cho nên Phật dạy 
phương pháp vệ sinh. Tắm đâu 
trước, tắm đâu sau, tắm cách nào, 
tắm bằng trời mưa ra sao, trong 
kinh dạy hết, dạy rất kỹ. Cho nên, 
“Nam Mô A Di Đà Phật” Ngài 
Khoa Học trước Khoa Học. Các 
vị đọc Kinh Kim Cương, Kinh 
Kim Cang đấy!

“Nhất thiết hữu vi pháp như 
mộng, huyễn, bào, ảnh.

Như lộ diệc như điện, ưng tác 
như thị quán”.

(Tất cả các pháp hữu vi đều 
như là giấc chiêm bao, đều như là 
huyễn, đều như là bọt nước.

Giống như hạt sương, giống 
như tia chớp…)

Đức Phật gọi “chớp” bằng 
gì? Thưa các ngài, Đức Phật gọi 
“chớp” là như “điện”. Điện đó! 
Chứ Đức Phật có gọi là “Thưa 
ông Thiên Lôi” đâu. Không! Đức 
Phật không coi ông Thần Thiên 
Lôi có búa ở đó. Không!

“Như lộ diệc như điện, ưng 
tác như thị quán”.

Hay vô cùng! Từ rất sớm, 
Đạo Phật đã có những cái Khoa 
Học hay là cái phương pháp. 
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Phương pháp của Khoa Học, 
phương pháp của Đạo Phật. Đạo 
Phật - Hành là thực hành. Xả - là 
dù có được hay không được, quá 
cái giai đoạn ấy thì phải Xả nó đi, 
bỏ đi để bước lên giai đoạn khác. 
Giống như leo cầu thang, Anh 
bỏ cấp thứ nhất thì Anh mới leo 
được cấp thứ hai. Mà nếu Anh cứ 
chấp cái pháp đó thì chẳng khác 
gì Anh vác bè mà chạy sau khi 
Anh qua sông. 

Tôn giáo chỉ là cái ngón tay 
chỉ mặt trăng, chấp vào tôn giáo 
quá mà đánh nhau thì chẳng khác 
gì vác bè mà chạy sau khi đã hết 
sài bè rồi. Có phải không? Tôi 
đang nói kinh đấy!

Thưa quý ngài và quý vị,
Khoa Học cũng vậy! Khoa 

Học mới đây mới có là - Một, ước 
mơ, ước mơ đó đây. Chả có gì mơ 
đã rồi mới ước mơ gọi theo danh 
từ Khoa Học là “Giả Thiết”, “Giả 
Thiết” tức là ước mơ. Mà cái gọi 
là xương sống cho Khoa Học? 
Toán Học! Mà Toán Học thì có 
“Giả Thiết” tức là có ước mơ. 

Rồi “Giả Thiết” xong, thí 
nghiệm, thí nghiệm thì mới có 
“Định Đề” - quyết định - cái 
đề nó phải thế này, thế này, thế 
này…

Làm toán mà không có “Định 
Đề”, không nhớ “Định Đề” là 
hết, không làm nổi. Nhưng mà 
ôm khư khư vào “Định Đề” thì 
cũng không làm gì được. Cho nên 
phải Xả. Theo Đạo Phật là phải 
Xả, giai đọan ấy là giai đoạn gì? 
“Đảo Đề”!

Giả Thiết - Định Đề - Đảo Đề 
- nó là Toán Học, như thế có cái 
đúng và có cái sai.

Các vị biết toán cả đây! Tôi 
xin hỏi các vị - Muốn làm một 
căn nhà, phải 30 người thợ làm 
trong 1 tháng mới xong. Thế bây 
giờ, tôi muốn làm căn nhà trong 
10 ngày xong, thì phải nhân số 
30 người thợ ấy với 3 thành 90 
người. Nếu tôi muốn làm căn nhà 
trong 1 ngày xong thì tôi lấy cái 
số người ấy nhân cho 10 là 900 
người thợ. Nếu tôi muốn làm căn 
nhà ấy trong 1 giờ xong, thì tôi 
lấy 900 nhân cho 24 giờ thì tôi 
cần 21.600 người thợ. Vậy có 
thể làm được nhà không? Có làm 
được không? Không! Chỗ nào 
đứng mà làm!

Các vị thấy chưa! Sao mà 
trong 1 giờ đồng hồ mấy nghìn 
người đứng mà làm một căn 
nhà được, làm sao làm được. 
Computer có thể làm được, làm 
bằng tưởng tượng. Chứ còn thật 
thì làm không được. Do đó cho 
nên, Toán Học đến một chỗ nào 
nó không có cái gì hết. Vì vậy 
cho nên 2 đường thẳng song song 
mà chạy về vô cực thì nó nhập 
làm một. Các vị đã học tới giai 
đoạn đó rồi. Và các vị đã thấy: 

Cộng (+) với Cộng (+) là 
Cộng (+)

Cộng (+) với Trừ (-) là Trừ (-)
Trừ (-) với Trừ (-) là Cộng (+)
Thuyết nào đó - Nhân Duyên 

Sinh! Sườn của Khoa Học là 
Toán Học. Toán Học là Giả Định. 
Giả Định bao giờ cũng là không 
tưởng, không thật.

Làm một căn nhà, 30 người, 
90 người rồi nhân lên, nhân lên… 
thành ra hơn 1 triệu người cũng 
xây không xong căn nhà trong 1 
giờ đồng hồ được. Cái đó gọi là 

“Impossible”, giả tưởng. Cho nên 
cuối cùng Khoa Học rồi cũng đều 
giả tưởng thôi. Mà cái Phật Học 
gọi là gì? Huyễn hóa!

“Nhất thiết hữu vi pháp, như 
mộng, huyễn, bào ảnh. 

Như lộ diệc như điện, ưng tác 
như thị quán”.

(Nên quán như thế).
Khoa Học và Phật Học gặp 

nhau như thế đấy! Vâng tôi xin 
tóm tắt.

Trước đây người ta tưởng tôn 
giáo không đi được với Khoa 
Học. Nhưng riêng Phật Giáo thì 
hướng dẫn cho Khoa Học. 

Đầu tiên là ông Albert 
Einstein, ông dựa vào thuyết Vô 
Thường và Duyên Sinh mà ông 
sinh ra thuyết Tương Đối Luận. 
Tương Đối Luận rất quan trọng, 
nó có ảnh hưởng vào các việc mà 
Phật Giáo trong Kinh Kalama 
lấy lý trí làm chính, khi Đức Phật 
dạy:

“Này quý vị Kalama, đừng 
tin vì nghe truyền khẩu, đừng 
tin vì đó là truyền thống, đừng 
tin vì nghe đồn đại, đừng tin vì 
được ghi trong kinh điển, đừng 
tin vì lý luận, đừng tin vì suy 
diễn, đừng tin vì đã tư duy trên 
mọi lý lẽ, đừng tin vì dựa theo ý 
kiến đã được cân nhắc, đừng tin 
vì vị ấy có vẻ có uy quyền, đừng 
tin vì nghĩ rằng vị ấy là thầy của 
mình.”

“Khi nào quý vị tự mình biết 
rõ: ‘Các pháp này là bất thiện; 
các pháp này là đáng chê; các 
pháp này bị người trí chỉ trích; 
các pháp này nếu được thực hiện 
và chấp nhận, sẽ đưa đến bất 
hạnh khổ đau’, quý vị hãy từ bỏ 
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chúng… Khi nào quý vị tự mình 
biết rõ: ‘Các pháp này là thiện; 
các pháp này là đáng khen; các 
pháp này được người trí ca ngợi; 
các pháp này nếu được thực hiện 
và chấp nhận, sẽ đưa đến lợi lạc 
hạnh phúc’, quý vị hãy đạt đến và 
an trú”. (Tỳ Kheo Bodhi - Bình 
An Sơn lược dịch)

Mãi đến thế kỷ thứ 15 thì 
Voltaire mới nói người ta là 
không nên căn cứ vào Thánh 
Kinh mà nên căn cứ vào lý trí. 
Lúc đó chính phủ mới trị theo 
chính phủ chứ không theo Thánh 
Kinh. Các ngành học mới theo 
riêng, kinh tế mới đi riêng. Đấy 
tất cả mới có ảnh hưởng.

Thế thì bây giờ, lý trí thực 
hiện phát triển ý chí con người. 
Đức Phật nói rất rõ ràng. Đọa tam 
ác đạo là khổ, mà chưa khổ bao 
nhiêu nếu ở trên đời mà không 
biết hướng đi, mà không có lý trí, 
mà để cho vọng tâm cai trị mình 
thì quá ư là oan uổng.

Lạy Đức Thích Ca Mâu Ni, 
Ngài là số một!

Vì có sống bằng xương, bằng 
thịt để lại tư tưởng nhiều nhất 
cho nhân loại cho đến ngày nay 
chính là Đức Thích Ca Mâu Ni, 
chứ không phải là ai. Nhiều tư 
tưởng nhất trong lịch sử nhân loại 
mà không cần có Thượng Đế. 
Không bao giờ Đức Phật thừa 
nhận có Thượng Đế cả. Mà cuối 
cùng Bản Thể Vũ Trụ là gì? Đức 
Phật gọi ngay là Toàn Giác, trong 
Kinh Viên Giác nói rất rõ: Toàn 
là tròn, không biên giới, tức là 
cùng khắp. Viên Giác cùng khắp 
vũ trụ.

Bản Thể Vũ Trụ là Viên Giác 

mà bây giờ Khoa Học cũng nói 
là Bản Thể Vũ Trụ là Giác Ngộ. 
Đức Phật gọi là Chân Không mà 
Khoa Học gọi là “The Absolute 
Emptiness”, tức là Không 
Tuyệt Đối, mà Phật Học gọi là 
Chân Không Diệu Hữu, “True 
Emptiness”.

Thế thì Albert Einstein tìm ra 
thuyết Tương Đối, người thứ nhì 
là Carl Sagan, mà nhiều người vì 
tin vào tôn giáo Tây Phương quá 
nên bảo rằng Carl Sagan là Duy 
Vật. Không! Ông ấy nói rằng, 
“Tôi là người tin vào tôn giáo, tôi 
có tôn giáo”.

Người ta nói, “Thưa ông, ông 
có tôn giáo, vậy tại sao ông bác 
bỏ thuyết Sáng Tạo (Creator) 
của Thần Linh, của God. Thế tôn 
giáo của ông là gì?”

“Tôn giáo của tôi là Phật 
Giáo, Buddhism!”

“Thế thì God của ông nói cái 
gì?”

“Tôn giáo của tôi là Buddhism 
mà “No notion about any God in 
Buddhism!” (Không có đề cập 
đến, không có ý niệm gì về God 
Sáng Tạo cả ở trong Phật Giáo). 
Carl Sagan trả lời như thế, 

“Tôi không thể tin được rằng, 
trên mây xanh kia, có một ông da 
trắng râu dài ngồi trên ghế bành, 
ngai vàng bành mà cai trị những 
việc ở dưới đời này. Tôi là Phật 
Giáo, tôi không tin như vậy được. 
Cho nên tôi phát minh ra cái 
thuyết Evolution”.

Evolution là gì? là biến 
chuyển, Nhân Duyên biến 
chuyển, mà trong cái Không 
Tuyệt Đối ấy, nó có cái Phật 
Giáo của chúng tôi gọi là Diệu 

Hữu, nhưng mà ông Carl Sagan 
thì lại không nói là Diệu Hữu.

Đến thời ông Stephen 
Hawking thì gọi là có một cái 
tên hay hơn ông Carl Sagan, là 
“Unseen Materials”, là các vật 
chất mà mắt người không thấy 
được. Trong cái Không Tuyệt 
Đối đó có cái “Có” mà mắt người 
không thể thấy được, Phật Giáo 
nói rằng trong Chân Không có 
Diệu Hữu. Mà Bản Thể Vũ Trụ 
là Chân Không. 

Đến ngay ông Giáo Hoàng 
đó, mới từ chức rồi nói rằng, Bản 
Thể của Vũ Trụ không phải là 
Thần Linh mà là “The Structure 
of Intelligence”, một Cấu Trúc 
của Sự Thông Minh.

Tôi mới giảng lại ở ngay 
Tu Viện Bảo Pháp, tôi nói, Đức 
Giáo Hoàng nói vậy chưa đúng, 
phải nói là Toàn Giác, cái Thông 
Minh mà có Cấu Trúc là hãy 
còn điều kiện, mà còn điều kiện 
(condition) thì không gọi là Bản 
Thể, là huyễn hóa rồi. Cho nên 
tôi đồng ý đi thêm cho một tý 
nữa, cho gặp đúng Kinh Viên 
Giác đi, thì thấy đó là Bản Thể 
Toàn Giác của Vũ Trụ.

Đến hôm rồi, gần đây, người 
ta tìm ra rồi. Từ cái phút không 
mà có thành có. Đã có 2 chứng 
minh mà tôi có nhờ, thế mà tôi đi 
vội quá. Xem Google để xem ai, 
ai đẻ ra cái thuyết mới đấy, hơn 
một tháng nay thì tên hai ông ấy 
là gì? Chắc là họ kêu phone đấy.

Cho nên tôi kết luận 3 điều:
1. Các tôn giáo sẽ phải thay 

đổi, riêng Phật Giáo thì không. 
Chớ đổi giáo lý Phật Giáo, cứ để 
như vậy. Nhân loại sẽ tìm, còn 



42 Đặc San ĐIỀU NGỰ Tháng 1-2017

nhiều cái mà nhân loại có Khoa Học mà chưa tìm 
thấy. Trong Kinh Hoa Nghiêm có chỗ nói rằng, vũ 
trụ có chỗ 10 mặt trăng, Khoa Học chưa tìm ra. Đã 

tìm thấy có chỗ 2 mặt trăng như trong kinh nói. Còn 
rất nhiều cái mà Phật Học có hiện nay mà Khoa 
Học chưa tìm ra. Nhưng tôi rất đồng với Albert 
Einstein, trong đời sống Khoa Học sắp đến đó là cái 
thứ 2 sau đây.

2. Tôn giáo hợp nhất cho đời sống nhân loại, đời 
sống Khoa Học chính là Phật Giáo, mà chính Albert 
Einstein, rồi đến ông Carl Sagan, đến ông Stephen 
Hawking, mà Thầy Viên Lý có dịch quyển “Lịch 
Sử Thời Gian”.

3. Tất cả các tôn giáo phải biến thể, riêng Phật 
Giáo thì không, mà Phật Giáo phải biến thể một 
số. Kinh sách không biến chuyển mà một số hành 
trì, một số điều dạy dỗ cho nó đúng với kinh điển 
cao cấp nhất của Phật Giáo. Đừng có bảo các con 
nó không biết. Cho nó tin đúng, tin thật, tin chắc là 
chính tín. Đừng có bảo nó tin những cái vừa thần 
linh, hay những cái này cái khác xét về thần linh 
như, các con đừng ăn sau bữa trưa, có ma quỷ ăn 
sau trưa. Cái đó nay xưa rồi. Đừng nói cái đó nữa. 
Thành ra đời sống Khoa Học là đời sống cụ thể. 
Nhưng Khoa Học thua một cái, thua Phật Học một 
cái, không bao giờ với tới là:

Không tiên liệu được lòng người, và
Không tiên liệu hoàn toàn được thiên nhiên.
Đến đâu thì đến vẫn không đo được lòng người. 

Cho nên hai cái đó, chính trị học, xã hội học, nhân 
chủng học còn lạc đường. Tìm được đến đó nhưng 
mà cuối cùng có một cái gì nó sai lạc, không nắm 
chắc được. Dù đang nói ở đây mà trên vệ tinh họ có 
thể thu thanh được. Cho nên quân đội Đồng Minh 
tiến vào Nga, xe tăng, đại pháo, các thứ chết hết là 
vì xăng nó đông đặc, xe không chạy được, nằm giữa 
rừng, cuối cùng phải đi bộ mà rút lui. Tức là tiên 
liệu về thiên nhiên và tiên liệu về lòng người, tức là 
không làm chủ được cái tâm mình. Khoa Học không 
giúp được cái tâm mình, mà chỉ một phần thôi.

Trong Thiền Định của chúng ta có thể đem tâm 
trong lúc ngồi Thiền về Việt Nam, để coi Việt Nam 
có cái gì rồi đem tâm trở lại. Có cái đó, Khoa Học 
chưa có. Nhưng Khoa Học giúp chúng ta là có thể 
nói với mặt trời, mặt trăng xa như vậy bằng điện 
thoại, tức là có Tha, chưa có Tha Tâm Thông, nhưng 
mà có Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông.

Lá Thư Điều Ngự
Tiếp theo trang 1
xuất hiện, đó chính là Tâm Xuân, là mùa xuân 
miên tại, tuyệt vời nhất. 

Đức Phật dạy: 

“Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, tạo tác;
Nếu với ý ô nhiễm,
Nói năng hay hành động,
Khổ não bước theo sau,
Như xe theo (chân) vật kéo.” 1

Hạnh phúc hay khổ đau đều bắt 
nguồn từ tâm ý. Tâm thanh tịnh, thánh 
thiện lời nói và hành động sẽ đạo đức, 
hữu ích, và an lạc; ngược lại, nếu tâm 
ý ô nhiễm, hiểm ác, lời nói và việc làm 
sẽ tạo ra khổ đau, bất ổn và ác độc… 
Chính vì thế mà Đức Phật dạy:

“Không làm mọi điều ác,
Thành tựu các hạnh lành,
Giữ tâm ý trong sạch,
Chính lời là Phật dạy.”2 
Kính chúc chư liệt vị luôn có được 

một Tâm Xuân hằng vĩnh.

Tỳ kheo Thích Viên Lý

1  Kinh Pháp Cú, Phẩm Song Yếu I

2  Kinh Pháp Cú, 183
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Xuân Về
 

Xuân về chợt thấy lòng xao xuyến

Nhớ mái chùa xưa, nhớ tổ tông

Gió sớm hôn lên tà áo mới 

Đóa cúc cành mai nhoẻn miệng cười 

Lữ khách dừng chân nghe vang vọng

Chuông chùa thanh thoát đón xuân sang

Năm mới tâm xuân bừng tỏa sáng 

Hồn xuân tĩnh tại vượt thời gian

Xác pháo khắc sâu dòng biến dịch

Niềm tin son sắc vẫn như nhiên

Trang kinh vô tự mờ cảm thức

Phật tánh thường như tâm tức xuân 

Cúi đầu thành kính con khẩn nguyện

Đức Phật từ bi gia hộ cho

Thế giới hòa bình và an lạc

Dân tộc con hạnh phúc tự do

Xin chúc mọi người tăng phước thọ 

Tâm xuân hằng vĩnh mãi an vui.

Viên Lý
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Bước vào cõi thơ Bùi Giáng là bước vào 
cảnh rừng khuya tịch mịch, sơn cùng thủy 
tận. Người đứng lạc lõng nhìn khối đen 
mờ hỗn độn chưa biết về đâu, thì vầng 

trăng khuya cô tịch bỗng hé chút niềm riêng, rạng 
chiếu cả một thời xuân sắc

Đã qua đã tới đã về
Tết từ bao bận tết đề huề đi
Đi về đi ở đi đi
Đi là đi biệt từ khi chưa về (1)

Một bài thơ Xuân lạ lùng! Người làm thơ cứ như 
nhảy chân sáo trong thơ. Rất bông đùa, hóm hỉnh 
mà lại triết lý đến không ngờ. Qua tới đi về, cứ như 
mùa Xuân đang lượn lờ trước mắt chúng ta. Thế mà 
nó đã đi, đi biệt khi tất cả chúng ta chưa kịp thấy 
nó về. Hay nói cách khác, mùa Xuân vẫn mãi đi 
về giữa đất trời lớn rộng, trong khi lòng người quá 
nhiều bận rộn nên chưa kịp thấy hết nhịp điệu đến 
đi phiêu bồng của một cõi Nguyên Xuân.

Những nhành mai sớm sương bên lá
Những nhành liễu chiều gió bên cây
Cũng lay lắt bởi đời xuân em ạ
Thế nên chi anh cũng viết dòng này.
(Những nhành mai)
Mùa Xuân hẹn giữa ngàn mai
Nguyên hình nữ chúa trên ngày phù du
(Nausicaa)

Đang choáng ngợp giữa cỏ cây kỳ ảo, chợt nghe 

Mùa Xuân Mùa Xuân 
Trong Cõi Thơ Trong Cõi Thơ 

Bùi GiángBùi Giáng
NHẤT THANH

ra một lời chào thân thiết và thanh tân đến lạ thường:

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa Xuân phía trước miên trường phía sau.
(Chào Nguyên Xuân)

Xin chào nhau? Lạ! Ai quen biết đâu mà chào? 
Ồ không! Chẳng phải chúng ta đang cùng đi trên 
bước đường gập ghềnh sỏi đá “Lộ trường nhơn khốn 
kiểng lô tê” (Tô Đông Pha) đó sao? Chẳng phải 
cuộc trăm năm là cuộc giã từ cõi mộng miên trường 
để tìm về bến bờ chân phúc đó sao? Lời lẽ nào khơi 
mở nguồn cơn giúp người tỉnh mộng? Dấu hỏi nào 
ngấn tích chiêu sa để gọi mời chúa Xuân về ngự yên 
bình trên ánh chiều vàng vọt Đông phương?

Thưa rằng nói nữa là sai
Mùa Xuân đang đợi bước ai đi vào
Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau.
(Chào Nguyên Xuân)

Bùi Giáng xé nát trang thơ triết lý, Bùi Giáng 
thổi tan lớp mây mờ hý luận, xốc tay người hỏi dắt 
đến bên mép rìa thực tại, dõng dạc thưa:

Thưa rằng: ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.

***
Đọc thơ của Bùi Giáng là bước vào một thế giới 
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kỳ lạ trong nền thi ca Việt Nam - đặc biệt là tập 
Mưa nguồn. Ở trong đó dù nói gì, nói với ai và ở 
đâu, ta cũng thấy ngàn ngập một cõi miền kỳ diệu, 
linh thánh, đa âm sắc và lộng lẫy đến kỳ cùng. Có 
thể nói Nguyên Xuân là suối nguồn chảy mãi và 
nhuần thắm cả hơn 60 tác phẩm viết và dịch sau đó 
của Bùi Giáng. Và đặc biệt hơn nữa, nó cũng là chất 
liệu làm nên một “huyền thoại Bùi Giáng” - kẻ tự 
hủy toàn triệt để sống trọn vẹn với thi ca, với hương 
màu Nguyên Xuân chất ngất giữa cuộc bình sinh 
hãn hữu này.

Bùi Giáng là kẻ lữ hành cô độc suốt cả xưa sau. 
Từ một kẻ mục tử lùa bò vào rừng sim trái chín, như 
một hài nhi hồn nhiên nhìn đất trời cây cỏ, sông núi 
trăng sao, người chợt thấy:

Cũng vô lý như lần kia dưới lá
Con chim bay bỏ lại nhánh khô cành
Đời đã mất tự bao giờ giữa dạ
Khi lỡ nhìn viễn tượng lúc đầu xanh.
(Hư vô và vĩnh viễn)

Từ sự ngỡ ngàng phiêu hốt, thi nhân bỗng nhận 
ra, bỗng nhớ lại, như tự một kiếp xa xưa nào, con 
người đã ở trong thế giới này ra đi, đi mãi, tưởng 
chừng đã hun hút miền xa, thì chợt nhận ra thế giới 
ấy vẫn hiện hữu giữa cỏ hoa hồn du mục, giữa cô 
thôn sớm tối đi về:

Sực nhớ rằng đây rừng rú thẳm
Là quê thân thiết biết bao chừng
(Người về)

Như đứa cùng tử trong kinh Pháp Hoa được trở 
về nơi cố quận, thi nhân loáng thoáng thấy:

Xưa kia tôi đã có lần
Và bây giờ đã đôi phần tôi quên
Viết thơ là trở lại bên
Con người thôn nữ răng đen hai hàng
(Ca dao)

Như một sự nuối tiếc, một sự phản tỉnh hồn 
nhiên đến lạ lẫm, thi nhân kể:

Rồi tôi lớn đi vào đời chân bước
Cỏ mùa Xuân bị dẫm nát không hay
Chợt có lúc hai chân dừng một lượt
Người đi đâu, xưa chính ở chỗ này.
(Chỗ này)

Bắt đầu từ đó, thi nhân choáng ngợp giữa trời 
Xuân huyền ảo. Thì ra, thế giới ba ngàn này vẫn 
lung linh lấp lánh như tự bao giờ vẫn vậy. Chỉ ở đây 
thôi, khi con người nhận ra được “Nhất thiết hữu vi 
pháp, như mộng huyễn bào ảnh” (Kinh Kim Cang) 
thì sẽ trực nhận được hương màu Nguyên Xuân dào 
dạt. Trời đất tụ về chung một góc. Một năm nào đời 
đứng lại nghe Xuân. Về trong thu sương huyễn ải vô 
chừng (…) Đứng một mình thơ dại ngó mông lung. 
Em nghe không, em nghe nhé, nghe cùng (Trời Nam 
Việt). Thi nhân hoàn toàn không dắt ta vào mộng, 
thi nhân chỉ kể lại những gì chính mình thấy. 

Vẫn những hình ảnh trời mây lá cỏ, nhưng kỳ 
lạ vô cùng: Ánh sáng xa đâu gió cây mù mịt trăng 
trời vòng cửa khép tiếng sóng vỗ ngoài linh hồn lạc 
bước người em người chị người bạn người thù ngồi 
lại bên nhau (…) Mùa Xuân bữa trước Mùa Xuân 
bữa sau Mùa Xuân bốn bên trong hiện tại vây hãm 
tấn công đời hạnh phúc lạnh như băng không làm 
sao nhúc nhích. Nắm hai bàn tay lại khi một trời 
sao đỏ lấm tấm đập cánh bay qua… (Bờ Xuân).

Nhìn thấy đó, cũng chỉ là giây phút cảm ngộ 
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tuyệt vời của vô thức. Thi nhân quyết không làm kẻ 
đứng ngoài. Đây là phút giây quan trọng nhất của lộ 
trình đi về cõi trực tâm. Hố thẳm gọi mời một bước 
nhảy - một bước nhảy nghìn trùng diệu tưởng sẽ thu 
về trong gang tấc nếu không có sự lưỡng lự của ý 
thức nhị nguyên. Thi nhân nhìn lại:

Bờ cõi dựng xuân xanh em còn đó
Bến đào nguyên anh khoác áo khinh cừu
(Những nhành mai)

Thế giới bây giờ không còn xa cách nữa. Thi 
nhân tắm mình trong một nguồn sáng ảo hiệu. Thấp 
thoáng những bàn tay, với vòng tay của, mười ngón 
tay măng; thấp thoáng những bước chân, một dấu 
chân bước của, một bàn chân bé con. Lạ lẫm quá! 
Cát xa bờ tơ chỉ rối chiêm bao. Tiên thiên quá! Vòm 
nguyên tiêu rơi rụng giữa trăng rằm. Lãng đãng quá! 
Múa vi vu vì hẹn với trăng ngàn. Ngôn từ không còn 
đủ dung tích để ôm trọn nguồn ánh sáng tinh diệu. 
Thi nhân phải mượn những ngôn từ đại thể, uyên 
mặc, như Nguyên hình nữa chúa, Bờ cõi thanh tân, 
Đài vũ trụ… để xin mở một lần màu thiên thanh của 
(Màu thiên thanh) Rừng cô tịch ngóng nội đồng trổ 
hoa. Hồn bỏ lại mộng thừa trong thớ đất, anh nhìn 
em trong suốt giữa xương da (Màu Xuân). Những 
cảnh vật của thi nhân nhìn thấy chẳng xa lạ gì với 
thế giới chúng ta. Cũng những hình ảnh ấy, nhưng 
ánh sáng và màu sắc lại lộng lẫy, sang trọng vô 
ngần. Ai là người dự được bữa tiệc của đất trời xuân 
sắc? Ai nhấm nháp được chút rượu “pha màu bình 
nguyên” của trời trăng bữa nọ?

Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyện mộng sau tà áo xanh.

***
Thơ không đủ gọi, lời không đủ gọi. Mỗi ngôn 

từ đã được nhân lên rất nhiều lần ý nghĩa ban sơ của 
nó để giao hòa cùng thực tại, thì việc phân tích, chẻ 
chia là một trò hề đối với thơ Bùi Giáng. Hỏi tên 
rằng biển xanh dâu, hỏi quê rằng mộng ban đầu 
đã xa, gọi tên rằng một hai ba, đếm là diệu tưởng 

đo là nghi tâm. Máu lệ và xương da, hình hài và 
thân thể, tất cả được phụng hiến một cách trọn vẹn, 
đầm đìa sương khói, lãng đãng chiêm bao nhưng 
vẫn tĩnh tại vô ngần, nguyên tuyền rất mực. Muốn 
thấy nó một cách thường hằng thì phải sống thường 
trực từ cội nguồn căn để. Mạnh tử nói: “Dục thường 
thường kiến chi cố nguyên nguyên nhi lai” là vậy! 
Bùi Giáng đã hớp tận ngụm suối đầu nguồn, lẫm 
liệt và tàn khốc từ đời sống phiêu bồng tận hiến; 
đã rong chơi ngoài vạn dặm, bầu bạn với cỏ hoa, 
thương hết thảy dế giun sâu bọ, cánh bướm, cánh 
chuồn chuồn. Ông sống thực, thực đến nỗi xót xa, 
bi tráng. Xin chào nhau giữa con đường, con đường 
của tóc tơ lau lách, máu lệ xương da, của cảo thơm 
lần giở, của phong tình cổ lục xưa sau. 

Kể từ Socrate đến Heidegger, văn hóa phương 
Tây chẳng biết có cõi nào kỳ dị như cõi thơ Bùi 
Giáng không? Kể từ thời đại sử thi Mahabharata, 
Ramayana đến Rabindranath Tagore, từ Lý Bạch, 
Tô Đông Pha đến Nguyễn Du, Tản Đà, Hàn Mặc 
Tử, Quách Thoại, thi ca phương Đông không biết 
đã có thế giới nào đìu hiu phiêu hốt đến dường ấy 
chưa? Đã có những cõi thơ nào ngời những nhịp 
cầu tương ứng luân lưu như vậy chưa? Điều đặc biệt 
là thế giới ấy không hề siêu thực, mà trái lại rất 
hiện thực. Một thứ hiện thực ảo (Realistic vision), 
không phải dạng “mặt trời cắt cổ” của Apolinaire, 
không phải kiểu “xử thế nhước đại mộng, hà vi lao 
kỳ sinh” của Lý Bạch. Xuân là Xuân của Ngày 
trống rỗng không gian trôi vào cõi, nghe mùa Xuân 
không đổ lục bên hường (Xuân giữa ngọ); Xuân là 
Xuân của Đồng ruộng cũ màu trôi trong cỏ nhặt, 
dưới bình minh rạ xám gốc trơ phơi (Người đi đâu). 
Bùi Giáng cùng nường Thúy du xuân trong hội Đạp 
thanh, nhưng thi nhân đã khóc ngang ngửa mộng, 
đã xót xa thân sầu chảy máu bên xương, đã chấp 
nhận ngàn lần trong thổn thức, đã bàng hoàng hốt 
hoảng những đêm đêm, đã cam chịu cuồng si để 
sáng suốt, và đui mù cho thỏa dạ yêu em. Tận hiến 
đến hơi thở cuối cùng, để ngắm được hoa đào của 
Linh Vân (2), ngắm được nhành mai sân trước của 
Mãn Giác (3), nghe được tiếng sỏi vang bờ trúc của 
Hương Nghiêm (4), nghe được tiếng vượn trầm của 
Tuệ Trung Thượng sĩ (5), “tiếng nước ôi chao” của 
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Basho (6) … Mùa Xuân đã hiện về trọn vẹn, uyên 
nguyên trên từng giọt trăng hòa tan giữa biển lòng 
bát ngát.

Và đó cũng là sứ mệnh của thi ca. “Sa mạc hồi 
khan thanh cấm nguyệt” - Nguyễn Du đã mở trang 
hồng phạm; “Hồng sơn sơn hạ quế giang thâm" - 
Bùi Giáng vẫn còn trang thơ thắm lại cõi trời hồng. 
Thi ca Việt Nam sẽ vút lên tiếng sáo diều thánh thót 
giữa đất trời lồng lộng Đông Tây, du dương trước 
thềm thế kỷ XXI. Riêng Bùi Giáng vẫn cứ lặng lẽ, 
thủy chung và ẩn mật tuyệt trù:

Gió lay lắt bốn phương về dồn tụ
Bụi thu mờ ai phủi với hai tay.
Đà Lạt mùa hoa dã quỳ
Thơ Bùi Giáng

Xuân
Chểnh mảng mùa Xuân vẫn tới gần
Muôn nghìn hồng tía quá thanh tân
Sắp về lũ lượt thân cùng thể
Sẽ đến huy hoàng mỹ với nhân
Thân thiết như hồn thanh thiếu nữ
Thuần nhiên tợ mộng tuyết băng tâm
Người từ xa lắc về thăm viếng
Xuân sắc quê hương đẹp quá chừng.

Bao giờ
Bằng bút chì đen
Tôi chép bài thơ
Trên tường vôi trắng
Bằng bút chì trắng
Tôi chép bài thơ
Trên lá lục hồng
Bằng cục than hồng
Tôi đốt bài thơ
Từng phút từng giờTôi cười tôi khóc bâng quơ
Người nghe cười khóc có ngờ chi không?

_________
(Endnotes)
1  Tất cả những chữ in nghiêng không nằm 

trong ngoặc kép trong bài này đều là thơ trích từ tập 
Mưa nguồn của Bùi Giáng.

2  Linh Vân (?-?), Thiền sư Trung Quốc, sống 
vào đời Đường, nhân thấy hoa đào nở mà ngộ đạo.

3  Mãn Giác (1052-1069), Thiền sư Việt 
Nam, sống vào đời Lý, nổi tiếng với bài kệ Cáo tật 
thị chúng.

4  Hương Nghiêm (?-898), Thiền sư Trung 
Quốc, nhân nghe tiếng sỏi văng vào bụi trúc mà hốt 
nhiên đại ngộ.

5  Tuệ Trung Thượng sĩ, Thiền sư Việt Nam, 
sống vào đời Trần. Bùi Giáng từng dịch hai câu thơ 
của Tuệ Trung “Nhân gian tận kiến thiên sơn điểu. 
Thùy thính cô viên đề xứ thâm” thành “Nhân gian 
đều thấy ngàn non sáng, ai lắng nghe ra tiếng vượn 
trầm”.

6  Basho, Thiền sư thi sĩ nổi tiếng của Nhật 
Bản, chuyên làm thơ Hài cú (Haiku), trong đó có 
bài “Con ếch”: Một vũng lầy hiu hắt, một con ếch 
nhảy vào, và tiếng nước ôi chao! (Tuệ Sỹ dịch).

LỜI PHẬT DẠY

Just as treasures are uncovered 
from the earth, so virtue appears 
from good deeds. And wisdom 
appears from a pure and peaceful 
mind. To walk safely through the 
maze of human life, one needs the 
light of wisdom and the guidance 
of virtue.
Buddha

Giống như báu vật được phát hiện 
từ lòng đất, vì vậy đức hạnh phát 
hiện từ những việc thiện. Và trí 
tuệ phát hiện từ một tâm trí trong 
sạch và an lành. Để đi suốt an toàn 
xuyên qua rắc rối cuộc đời, người 
ta cần ánh sáng của trí tuệ và 
hướng dẫn của đức hạnh.
Đức Phật
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Kính thưa các Ngài,
Tôi xin dùng chữ “Ngài” để 

gọi tất cả quí vị tôn kính nhất đang 
có mặt tại nơi đây vào giờ phút 
hiện tại này.

Phần đông các ngài có mặt 
hôm nay chắc chắn đều nhớ rằng 
bao nhiêu kinh luận Phật giáo đều 
dạy cho chúng ta một điều khó 
quên đối với bất cứ ai muốn nói 
một cái gì trước đám đông quần 
chúng.

Hiển nhiên các ngài có thể 
đoán được tôi muốn nói gì?

Không phải thế. Tôi không 
muốn sử dụng những thuật ngữ 
Phật giáo quá đẹp như ái ngữ, chân 
ngữ, như thực ngữ, bất cuống ngữ, 
vân vân. Tôi chỉ muốn dùng đôi 
ba chữ bình thường mà tôi đã học 
được trong kinh Phật; điều đáng 
nhớ nhất là thế này, đối với người 
muốn nói trước đám đông quần 
chúng: khi mình chịu khó tu hành 
đàng hoàng một chút thôi thì mình 
sẽ không bao giờ cảm thấy rụt rè 
sợ hãi lúc đứng nói trước công 
chúng. Tất nhiên, chúng ta cũng 
cần hiểu điều đáng nhớ này một 
cách sáng suốt hơn nữa và đúng 
hơn nữa cho được “liễu nghĩa 
kinh.” Không phải ăn nói thao 
thao bất tuyệt và rất là hùng biện, 
vững vàng, dứt khoát, rành rẽ, hấp 
dẫn, biết pha trò đúng lúc, tự tin 
trọn vẹn, học thuộc bài đúng theo 
loại sách “học làm người” như 
những quyển sách có tên khêu gợi 
như “Nghệ thuật nói trước quần 
chúng”, “Đắc nhân tâm”, “Quẳng 
gánh lo đi và vui sống”, vân vân, 

 PHẬT GIÁO VÀ VĂN HÓA
Phạm Công Thiện

thì có nghĩa ngây thơ rằng mình 
đã thực hiện được điều đáng nhớ 
trong kinh Phật; có thể tóm tắt 
điều đáng nhớ ấy trong một câu 
ngắn gọn: Không sợ thính chúng, 
vì mình đã cố gắng tu hành chút 
ít trong khả năng rất giới hạn của 
mình.

Nếu tạm được như thế thì dù 
có nói năng ấp úng, lưỡng lự, 
không trôi chảy đi nữa cũng có thể 
có ích lợi cho mình và cho những 
người khác.

Về mặt công đức tu hành, tôi 
thường tự nghĩ rằng tôi chẳng bao 
giờ thấy mình tu hành đàng hoàng 
cả, mà phải nói ngược lại thì đúng 
hơn. Tôi thường khinh bỉ tất cả 
những người giả vờ khiêm tốn 
để che giấu cái ngạo mạn khả ái 
của mình, và tất cả những người 
có thói mỉa mai người khác một 
cách lễ phép kín đáo thì cũng đáng 
khinh bỉ: tôi vẫn chưa thực hành 
được bài học lớn nhất mà ngài bổn 
sư của tôi, Hòa Thượng Thích Trí 
Thủ, đã dạy lặng lẽ trong đời sống 

của ngài: “Thường Bất Khinh Bồ 
Tát…”

Kinh luận Phật giáo thì gồm 
khoảng vài ba trăm ngàn trang mà 
chỉ thực hành vài ba chữ thôi mà 
mấy triệu tỷ ngàn kiếp rồi tôi vẫn 
chưa thực hành được và nhất là ở 
kiếp này. Thí dụ như chỉ ba chữ 
“Bồ Đề Tâm.”

Đứng về mặt văn hóa học 
thuật, tôi có thể viết mười ngàn 
trang về “Bồ Đề Tâm” một cách 
dễ dàng nhanh chóng, với đủ lối 
giải thích uyên bác ngu xuẩn đầy 
chữ Phạn, chữ Hy Lạp, chữ Tây, 
vân vân (dù chữ Hy Lạp hay chữ 
Tây không có chữ nào tương ứng 
với Bồ Đề Tâm thì mình vẫn có 
thể nói đến cái bất tương ứng ấy 
để làm sáng nghĩa cái tạm gọi là 
tương ứng, vân vân), nhưng đứng 
về mặt Phật giáo, nhất là mặt hành 
trì tu chứng thì tôi hoàn toàn là 
một số không khổng lồ…

Chủ đề của Đại hội Khoáng 
đại thứ Nhất này là: Hóa giải và 
Xây dựng và buổi nói chuyện của 
tôi được lồng vào xen kẽ với đề 
tài mới nghe qua thì rất là “chữ 
nghĩa” (tôi nói là “chữ nghĩa”, 
mặc dù không có chủ nghĩa nào 
mà không được xây dựng trên, 
dưới, qua chữ và nghĩa).

Đề tài rất “chữ nghĩa” là: Phật 
giáo và Văn hóa.

Từ bên Úc châu, qua điện 
thoại, tôi đã vội vàng nhận lời; 
trở về nước Hoa Kỳ, tôi mới giựt 
mình thấy rằng tự mình mà mình 
đã tung dây ra để tự buộc lấy 
mình… Tôi đã tự xô mình xuống 
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Hố Thẳm với một đề tài rất sáo, 
rất ư là học giả, là học đường, rất 
mực chữ và chữ, tràn đầy sách, 
đầy mùi thư viện, vân vân. Trên 
hai tháng trở về lại Hoa Kỳ, tôi 
đã mất ăn mất ngủ vì phải đọc rất 
nhiều sách và phải suy nghĩ rất 
nhiều, để rồi kết quả… Kết quả?

Không thể nói về Phật giáo, và 
cũng không thể nói về Văn hóa.

Vậy phải làm thế nào? Như 
tôi đã làm suốt cuộc đời tôi từ lúc 
mới sinh, cho đến lúc trước khi 
mới sinh, cho đến lúc chết và sau 
khi đã chết. Nghĩa là: tôi đã nhảy 
hay đã bị xô nhảy vào lòng Phật 
giáo, vào lòng Văn hóa từ lúc biết 
thở một hơi thở đầu tiên trên trái 
đất này.

Phật giáo là gì?
Chỉ xin trả lời ngắn gọn hai 

chữ thôi:
Phật giáo chỉ là: Nhớ Phật.
Và Nhớ Phật là gì?
Là Nhớ Pháp và Tăng.
Nhớ Pháp và Tăng là nhớ gì?
Nhớ Không Tánh.
Nhớ Không Tánh là gì?
Là không hý luận,
và hý luận là gì?
Là văn hóa.
Tại sao gọi Văn hóa là Hý 

luận?
Chữ văn là chữ Hán và chữ 

hóa là chữ Hán; hình thức hai chữ 
Hán ghép lại, nhưng nội dung ý 
nghĩa chính là cách dịch ý nghĩa 
của chữ culture của Tây phương. 
Nói tóm lại, muốn hiểu mấy chữ 
văn hóa một cách tinh nghĩa 
nghiêm mật thì phải nắm lấy cái 
tính thể của Tây phương. Tính thể 
của Tây phương, chữ Hy Lạp gọi 
là ousia, và ousia là cái gì? Không 
lẽ giữa Đại hội Phật giáo, tôi lại 
làm cái việc lố bịch là giảng lại 

triết học Tây phương như tôi đã 
làm từ lúc trẻ đến già, như những 
năm tôi giảng dạy triết học Tây 
phương để luyện thi cho sinh viên 
Tây đi thi lấy bằng cấp thạc sĩ 
Triết học (mà tôi được hội đồng 
phân khoa Triết tuyển cử để dạy 
chương trình agrégatifs tại đại học 
Toulouse các đây trên hai chục 
năm…).

Nếu muốn nói về văn hóa theo 
điệu nhà trường mô phạm đứng 
đắn, không lẽ giữa lòng Đại hội 
Phật giáo, tôi lại phải giải thích 
chữ culture xuất hiện từ lúc nào 
và nội dung ra sao (như nhà thông 
thái, giáo sư ở Collège de France, 
Fernando Braudel, đã giảng giải 
rõ ràng từ những trang 3-8, cho 
đến những 27-33 trong quyển 
sách được dịch ra chữ Anh, A 
History of Civilizations, mới được 
xuất bản ở Mỹ cách đây hai năm), 
không lẽ tôi lại phải đề cập thế nào 
là “vượt qua văn hóa” như giáo sư 
Nhân chủng học Edward T. Hall ở 
đại học North Western University, 
không lẽ tôi lặp lại ba định nghĩa 
văn hóa của thi hào T.S. Eliot, giải 
Nobel Văn chương năm 1948, 
như chúng ta đã được đọc trong 
quyển sách nổi tiếng của thi hào 
Notes towards the Defi nition of 
Culture? Không lẽ tôi phải mất giờ 
biện luận về những nguồn gốc về 
văn hóa như giáo sư Nhân chủng 
học Marvin Harris của đại học 
Columbia để hiểu tại sao dân Ấn 
Độ lại thờ con bò và tại sao mấy 
vị Bà La Môn Ấn Độ giáo thay 
đổi từ chuyện ăn chay đến việc 
từ bỏ ăn thịt bò? Không lẽ tôi lại 
mất giờ thảo luận lại với Spengler 
về sự Sụp Đổ Tàn Tạ của Tây 
phương cùng ý nghĩa linh động 
của Spengler đối với Văn Hóa 

là cái gì đang hình thành và Văn 
Minh là cái gì đã trở thành chấm 
dứt xong hết, kết thúc? Không lẽ 
tôi phải đối thoại và hý luận với 
nhà thần học Hendrik Kraemer 
về những tôn giáo ở thế giới và 
những nền văn hóa ở thế giới như 
trong quyển World Cultures and 
World Religions? Không lẽ tôi 
phải đề cập đến Arnold Toynbee 
về việc nữ hoàng Hồng Mao 
Victoria đã làm lễ hoàng thọ vào 
năm 1897, đối với Toynbee cũng 
là “thời điểm” đánh dấu tất cả 
Đông phương và tất cả thế giới đã 
nằm dưới sự cai trị toàn diện của 
văn hóa Tây phương trong bốn 
trăm năm? Sau bốn trăm năm, còn 
một năm nữa, từ 1897 cho đến 
1997 thì được trọn 500 năm?

Tuy nhiên hiện nay, văn hóa 
Tây phương đang sụp đổ.

Tôi không muốn nói quá 
mạnh như nhà thần kinh bệnh 
học nổi tiếng R.D. Laing năm 
1967 rằng “Thế gới Tây phương 
đang bị bệnh điên” (“The psycho-
analyst Laing is convinced that 
the Western world is mad” như 
E.T. Hall đã nhắc dẫn trích nơi 
trang 9 ở quyển Beyond Culture).

Thực ra, có một điều cần đáng 
nhớ hơn nữa, nhà thần học Thiên 
Chúa giáo La Mã nổi tiếng H. De 
Lubac đã từng lo sợ: “Si l’Europe 
ne retrouve pas sa foi, alors elle 
est mure pour une colonisation 
spirituelle” (cf. Hendrik Kraemer, 
op. cit. p. 322). Linh mục H. De 
Lubac đã lo sợ quá đáng: Phật 
giáo không bao giờ “thực dân hóa 
hay đô hộ tâm linh” bất cứ dân tộc 
nào…

Trước khi chết, vào năm 1975, 
Arnold Toynbee đã báo động rằng 

Xem tiếp trang 194    
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Thực tại, thiên nhiên an trú thực tại, bầu trời vẫn thế, dòng sông còn đây. Nghìn năm 
đi qua tiếng Thu vang vọng, ấn tượng thi ca hướng về quê mẹ. Khúc hát ân tình nét đẹp 
chân phương.

Trường ca nào rung cảm thân thương, vẫn như mây lưu chuyển mấy tầng không. Hải đảo 
tình người đã cho anh và cũng cho tôi, kỷ niệm nào lung linh ánh sáng, thực tại này đời 
vẫn nở hoa. 

Những người bạn tôi ơi! Những ước mơ khởi điểm một thời, Huyền thoại nào đánh động 
biển khơi? Bóng trăng khuya thanh bình lơ lững, có bao giờ điểm lại thời gian. Có nghe 
không tiếng cười hoa dại? Để một lần chiêm ngưỡng Như Lai. Những chứng tích trào 
lưu nhân bản, gió thét gào lay động vô minh. Ngần ấy thôi thiên thần rung cảm, chuyện 
ngày mai những tưởng bất ngờ! Anh khai phóng chân trời viễn mộng, Chị xót thương quá 
khứ thời cơ, Em lắng nghe cung đàn ai oán, Bạn tôi ơi! xác định lập trường. 

Những bước chân quay về thực tại, tự vấn mình định lực tương lai. Đã hiến dâng chả cần 
sợ hãi, Anh là ai? thách thức cùng ai. Có một lần chuyến tàu khởi điểm, tiếng nguyện cầu 
giao cảm chân không. Thể mầu nhiệm làm sao phân tích, Tôi nghiêng mình đảnh lễ tri 
ân. Ai minh họa nguồn tâm sâu lắng, ai ngỡ ngàng chiếc bóng thời gian. Hai hình ảnh 
cuộc đời có một, Tâm bao dung nối bước dọc ngang. 

Cuộc hành trình tưng bừng phố thị, tiếng hoan hô-lẫn tiếng thị phi. Loài côn trùng tình 
cảm vẫn có, bia đá nào một thuở khắc ghi, Lương tâm nào bỏ quên thánh thiện? Bờ vai 
nào chối bỏ ân sư, mảnh lực nào hủy hoại truyền thống? Ta nhìn nhau, ta vẫn nhìn 
nhau.

Ai đã đi chưa bao giờ đến? Từng nỗi hờn nặng trĩu bờ vai. Vết thương lòng đã đành như 
thế! Xin thôi đừng giết chết niềm tin. Ai vinh danh hồn người chiến sĩ, niềm đau nào 
chuyên chở quê hương! Anh nằm xuống hương rừng phủ kín, đời xót thương, người 
những xót thương! Hồn hóa đá chơi vơi biển lạnh, Nén hương lòng bày tỏ ngần xa. Tiếng 
kinh đêm vọng từ Thiền thất, gọi tên ai, ai vẫn gọi ai! Quán bất tịnh đã thông huyền 
thoại, tường quang ôi! mảnh vở ngân hà. Vùng tuyết trắng mơ hồ cây lá, sinh vật nào 

Man Mác Hương Thơ
Thanh Trí Cao
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thích ứng kinh qua. Trên đỉnh ấy vui buồn nhẫn nại, điểm thời gian biến chuyển hình 
hài. Hình như có dấu chân đạp tuyết, lý do nào ai những tìm ai. Tôi đã hiểu khi rừng 
thay lá, hồng hạc buồn vẩy cánh bay đi. Thơ rụng xuống thiên đàng tỉnh mịch, dư âm 
nào nối kết phân ly. Chiếc chìa khóa qua cầu sinh tử, người tặng tôi kỷ vật ân tình. 
Ánh sáng đó mười phương huyền diệu, Tôi quán thông và tụng Tâm Kinh. Trùng dương 
ơi! Hoa biển bạc màu, dường như còn trôi nỗi niềm đau. Nỗi bất hạnh phiêu bồng bất 
tận, Tiếng khóc nào đánh động trời cao.

Lung linh hương sắc hoa đào, Xuân về mở cửa bước vào vườn ai. Một mai, mai nữa, 
một mai, đóa hoa minh triết người cài áo tôi. Thông reo vi vút trên đồi, chiêu hồn tử sĩ 
lên ngôi anh hùng. Khát khao hội ngộ đỉnh chung, Bởi vì băng hoại lạnh lùng cao sơn. 
Ai ghi ơn, ai những bội ơn, Trăm năm mộng mị chập chờn Sắc Không. Chung quanh 
đỉnh ngộ cảm thông, Bóng hình lãng tử tuyết Đông dị thường. Nhặt hoa cấu trúc văn 
chương, Bao nhiêu tác phẩm sắc hương tuyệt vời! Vết hằn ai ngỡ chơi vơi, thôi thì hiến 
tặng cho đời nhớ thương.
 

Anh đến hội ngộ Xuân
Anh đi nhạc tưng bừng
Ánh mắt đầy cảm xúc
Cung đàn chiều bâng khuâng
 
Hình như chú chim oanh
Vườn Thiền bước an lành
Tâm tình vương nắng ấm
Những hạt thơ long lanh
 
Chú chim oanh tỉnh ngộ
Hoa cúc vàng nên thơ
Sương lam chiều lãng đãng
Nụ hoa đào ước mơ
 

Tâm hương quyện trời xanh
Hoa Xuân ướm mộng lành
Hạnh nguyện dòng tâm thức
Cánh mai vàng mong manh
 
Khai phóng một lối đi
Chân tâm bất tư nghì
An trú trong thực tại
Ô hay! Ta còn chi
 
Giao thừa đảnh lễ Phật
Chiêm ngưỡng đức Như Lai
Tạ ơn mùa Xuân mới
Hứa hẹn một ngày mai
 

Thành tích ấy cũng là thành kiến, vì con người mang nặng mộng mơ. Nếu quá dở bảo 
rằng khờ dại, Quá tài hoa ghen tỵ không ngờ. Soi bóng gương kim, cổ lạnh lùng, Đạo 
hay đời hư danh là thế! Đến hay đi cùng mẫu số chung. 

Khờ khạo quá, ngữ ngôn rao bán, Nếu thông minh so sánh hiểu ngay. Vô tích sự hẹp 
hòi tâm thức, thích thị phi-bình luận bướng gàn. Kẻ tuệ giác thâm sâu viễn kiến, chí 
kiên cường nối nghiệp minh sư. Giá phải trả cho từng mỗi việc, lương tâm nào cho 
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phép thế ư! Khi bận rộn biết mình như thế, chuyện phải làm ai những vì ai. Trong ánh 
mắt bao dung, độ lượng, Hơn thua chi chỉ một hình hài. 

Đã dấn thân bằng lòng thành bại, loài cỏ cây ngôn ngữ vô tình. Cảm-phản cảm-âm 
thanh truyền cảm, Làm thế nào vượt thoát vô minh? Trần gian ơi! ngỡ ngàng đến thế! 
Kẻ hồ đồ thích được nâng cao. Những thành kiến khôi hài cường điệu, Có gì không- 
ngôn ngữ xôn xao.

Nhìn thực tế-vững vàng như thế, Những sắc hương huyền diệu thanh bình. Nguồn ánh 
sáng chan hòa thiền vị, Những hạt thơ trong sáng bình minh.
 
Có ai lưu trữ một cung đàn
Có ai tiếp nối bước hiên ngang
Ngày ấy chập chờn căn gác trọ
Bây giờ lưu chuyển những âm vang
 
Có ai chuyên chở ánh tường quang
Có ai thấu hiểu chiếc lá vàng
Cảm nhận hồn Thu qua cơn gió
Âm điệu lạc loài biển mênh mang
 
Man mác hương thơ tuổi ngọc ngà
Trùng dương trào lộng hát khúc ca
Ảnh tượng khôi nguyên vẫn là Mẹ
Dòng thác ân tình vọng tiếng Cha
 
Có ai giữ được mảnh nắng hồng
Có ai tìm được dấu chân không
Ký ức vết hằn Thiên Sử Cổ
Làm sao quên được một dòng sông 
 
Có ai đếm được những vì sao
Có ai biết được đến khi nào?
Nghìn trước, nghìn sau Hoa vẫn đẹp
Tiếng hát thương yêu vẫn ngọt ngào
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Hạ tàn, Đông sang, Xuân đến là quy luật 
tất nhiên của đất trời, tập tục nghinh xuân 
tiếp phước là văn hóa đẹp muôn thuở của 
dân tộc Việt Nam, dù đi bất cứ nơi đâu, dù 

bận rộn cách mấy, mỗi khi mùa Xuân đến, người 
Việt Nam luôn dành thời gian sắm sửa vật dụng, 
tranh thủ thiết lập bàn thờ cúng Giao Thừa, cúng 
Gia Tiên với đầy đủ mâm hoa quả tươi đẹp; chén 
nước chè xanh thơm lừng mùi trà mới; đôi đèn cầy 
màu đỏ cắm thẳng đứng cùng với đôi ba cặp bánh 
Chưng, bánh Tét dâng cúng tổ tiên Ông Bà Cha Mẹ 
đã quá vãng. Văn Hóa đẹp và thuần khiết này đã nói 
lên tinh thần hiếu đạo, tinh thần tri ân và báo ân sâu 
sắc, rất đặc biệt  và rất riêng của người Việt Nam. 

Lễ Tết, là dịp để con cháu sum họp về nhà 
chúc tết Ông Bà, Cha Mẹ sau một năm bận bịu với 
cuộc sống đời thường, những người có tâm đạo thì 
thường đến Chùa vào thời khắc Giao Thừa lễ bái 
khấn nguyện, cầu cho một năm mới sống trong 
an vui và nhiều may mắn. Hơn thế nữa, Đạo Hữu 
Phật Tử thuần túy đến Chùa đầu năm là một cách 
tu Phước, hành thiện trong năm mới, một câu chúc 
tốt đẹp gởi đến cho nhau như thể hiện tính nhân 
bản, nhân hậu và giàu lòng vị tha ở nơi mỗi cá thể 
tâm linh con người với con người, bởi tự ngàn xưa, 
tổ tiên chúng ta luôn tôn trọng đạo lý nhân văn và 
nhân bản, đặc biệt rất coi trọng tinh thần nhân quả 
của Đạo Phật, nên Tổ Tiên ta luôn dạy con cháu đó 
là: Sống phải biết hành thiện, phải biết thương yêu 
và trân quý với nhau, phải biết kính trên nhường 
dưới, phải biết thương quý người nghèo khó và cẩn 
trọng với bạn bè cùng trang lứa, triết lý Sống này 
xem ra rất đơn giản, nhưng hàm chứa cả một trang 
kinh rất ấn tượng mà có khi cả đời người chúng ta 
vẫn chưa làm trọn vẹn. 

Dân gian có câu: 
“Ở hiền thì gặp lành, gieo gió thì gặt bão"; hay, 

"trồng dưa thì được ăn dưa, trồng cà thì được ăn cà.”
Đức Phật, người phát hiện ra đạo lý Nhân Quả 

(chứ ngài không phải là người đã nắn ra đạo lý Nhân 
Quả), ngài đã dạy và khuyên chúng ta:

Phàm là người đệ tử Phật, phải biết rõ đạo lý 
nhân quả để làm hành trang mà vui sống. Triết lý 
nhân quả mà Đức Phật khuyên dạy con người là một 
mẫu sống chung đại diện cho trí tuệ và lý tưởng sống 
tưởng chừng như đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc 
và mạnh mẽ, bởi lý luận này phù hợp với cuộc sống 
rất đời thường, phù hợp với quy luật chân lý khách 
quan, và phù hợp với quy ước tự nhiên của xã hội, 
đặc biệt rất phù hợp với tinh thần Xuân của dân tộc 
Việt Nam, bởi mùa Xuân là mùa lễ hội phổ cập rất 
riêng mà tự thân ai trong chúng ta cũng phải khéo 
biết giữ gìn từ hành vi, từ lời nói và kể cả lời chúc 
tụng cho nhau làm sao để tạo niềm vui cho người 
đối diện, đây là một cách gieo nhân lành, gieo mầm 
giống thiện trong từng ý niệm sống của chúng ta mà 
Đạo Phật luôn ca ngợi và nhắc nhở chúng ta hãy nói 
lời từ ái với nhau trong mọi thời khắc cho phép. 

Xã hội ngày nay, mức độ chênh lệch giữa đạo 
đức và văn hoá sống không đồng bởi chịu nhiều sự 
phân hoá bên ngoài mà chúng ta không thể nào hiểu 
rõ tường tận được, chính vì lý do đó, đôi khi trong 
một gia đình, nhưng vẫn bị chi phối và bị phân hoá 
không đồng tư tưởng của nhau, dẫn đến nhiều hệ 
lụy mà chúng ta đã được chứng kiến đâu đó, hay 
đọc trên các trang tin điện tử, nên mỗi dịp Xuân về, 
là lúc con cháu quay quần bên mâm cơm đầm ấp 
với Cha Mẹ Ông Bà chính là dịp chúng ta hâm nóng 
lại tình thương yêu gia đình. Phật Tử đến chùa lễ bái 
phúng tụng chính là dịp cho chúng ta, những người 
Việt Nam xa xứ có dịp xích lại gần nhau hơn, gỡ bỏ 
đi mọi định kiến hẹp hòi vay mượn không phù hợp 
với xu thế tự do dân chủ.

Xuân về là dịp cho chúng ta sống trong tình yêu 
thương ruột thịt, ngồi lại quay quần bên chén trà ấm, 
ôn lại những kỷ niệm tươi đẹp mà chỉ có vào dịp tiết 
Xuân chúng ta mới cảm nhận hết được. Nhân mùa 
Xuân về, kính chúc quý đồng hương đồng bào Phật 
Tử, nhân sĩ trí thức một mùa Xuân đầy an vui và thánh 
thiện, kính cầu nguyện quý vị bước sang năm mới quý 
vị sẽ gặt hái nhiều thành công hơn trong cuộc sống. 

Ý XuânÝ Xuân
TUỆ ANỆỆ
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I f we want to understand kamma and rebirth 
correctly, we have to see them in the light 
of non-self. They proclaim non-self quite 
vividly and yet most people usually don’t 

take that into consideration at all, but talk about 
“my” kamma and “my” rebirth, especially “my” 
rebirth which is absurd. Do they mean the last one 
or future one? Do we think it will be “me” again? 
However in ordinary language we have little choice, 
yet the spoken word has evolved out of our thinking 
processes.

People often ask what is reborn, if it isn’t 
“me?” Kamma as a residual effect in the rebirth 
consciousness is reborn, but it certainly doesn’t 
look or act like the one we know, doesn’t have the 
same name, may not have the same form or sex, 
may not even be human. It has no other connection 
than kamma. Since we can see quite clearly that the 
one who is reborn only connects through kamma in 
the rebirth consciousness with a previous life, we 
can see just as clearly that kamma is impersonal, 
without identity. While we talk about “my” kamma, 
it’s really an impersonal process. It is not crime and 
punishment, although it may appear like that, and 
is one of the most commonly held views. Many of 
our entrenched views are so deeply ingrained that it 
becomes extremely diffi cult to understand anything 
radically different.

Kamma, actually, just means action. In the India 
of the Buddha, that’s how it was understood. In 
order to make people aware of what it really implies, 
the Buddha said: “Kamma, oh monks, I declare, is 
intention,” which arises fi rst in our thoughts, then 
generates speech and action. This was the new 
interpretation that the Buddha gave to kamma, 
because it was largely misunderstood and used as 
predetermined destiny. There were teachers in his day 
that taught it that way, which was denounced by the 

Kamma is Intention
Ayya Khema

Buddha as wrong view, misleading and liable to have 
unwholesome results. This view of pre-determined 
destiny is just as rampant today as it was at the 
Buddha’s time. It is often voiced like this: “There’s 
nothing I can do about it, it’s my kamma.” This is 
the greatest folly one can adhere to, because it puts 
the onus of one’s own intentions on some nebulous 
previous person whom one doesn’t even know. In 
other words, one doesn’t take responsibility for one’s 
own actions, which is a very common failing.

It is harder to fi nd a person who does take 
responsibility than to fi nd one who doesn’t. 
Most people don’t want to take responsibility for 
themselves, if they can just manage to stay alive. 
From that diffi culty arises the idea of pre-determined 
destiny. “What can I do, it’s not my fault, it’s 
my kamma.” That takes away all possibility for 
practicing the Dhamma. The Buddha said: “If that 
were so, the holy life would not be possible, nor 
would it be feasible to become enlightened.” This is 
the fi rst wrong view that one has to quickly eliminate 
from one’s thinking process, if one wants to practice 
a spiritual discipline.

Kamma is intention, and intention is now, which 
means kamma is being made now, in every waking 
moment. However when two people make the same 
kamma, they do not get the same results. This is 
another point the Buddha emphasized. Since kamma 
is impersonal, it is strictly concerned with a fl ow 
of events which are creating results by themselves. 
It’s a matter of cause and effect. That’s all there is, 
and the Buddha’s teaching is sometimes called the 
teaching of cause and effect.

Sometimes we see people who are very nice, 
they would not hurt a fl y, and yet a lot of misfortune 
befalls them. Or others who are diffi cult and 
unfriendly, but everything always seems to go right 
for them. How is it possible? It depends entirely 
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Nếu muốn hiểu đúng về nghiệp và tái sinh, 
ta phải quán sát chúng trong ánh sáng của 
vô ngã. Chúng phản ánh vô ngã khá sống 
động, tuy nhiên phần đông thường không 

màng chi đến điều đó, mà thản nhiên nói về nghiệp 
“của tôi”, sự tái sinh “của tôi”. Nhất là sự tái sinh 
“của tôi”, thật vô cùng kỳ quặc. Họ muốn nói về 
kiếp trước hay kiếp tương lai? Bạn có nghĩ nó sẽ lại 
là “tôi” nữa không? 

Thật ra, ta không có nhiều lựa chọn khi sử dụng 
ngôn ngữ hàng ngày, tuy nhiên điều nói ra cũng 
phát xuất từ quá trình tư duy của ta.

Người ta thường hỏi, nếu không phải là “tôi” 
thì cái gì đã tái sinh? Nghiệp như những hệ quả 
còn sót lại trong tâm thức tái sinh đã được sinh trở 
lại, nhưng chắc chắn là nó không có dáng hình hay 
hành động giống như người mà ta biết, không cùng 
tên, có thể không cùng giới tính, có thể không phải 
là người. Nó không có liên hệ gì khác hơn là nghiệp. 
Vì ta có thể thấy rõ ràng rằng con người tái sinh chỉ 
kết nối với kiếp sống trước qua nghiệp trong thức 
tái sinh, ta cũng có thể thấy rõ ràng như thế rằng 
nghiệp là vô ngã, không có danh tánh. Khi ta nói về 
nghiệp “của tôi”, đó thực sự là một chu trình không 
có tự tánh. Nghiệp không phải là tội và hình phạt, 
dầu nó có vẻ là như thế, và là quan niệm được nhận 
định rộng rãi.  Nhiều quan điểm mà chúng ta bám 
chặt vào đã ăn sâu vào tâm thức đến nỗi rất khó để 
ta chấp nhận điều gì quá khác biệt.

Thực sự ra nghiệp chỉ có nghĩa là hành động. 
Vào thời Đức Phật còn tại thế, ở Ấn Độ người ta 
đã hiểu như thế. Để thức tỉnh người nghe về nghiệp 
thực sự là gì, Đức Phật đã nói: “Nghiệp, này các 
Tỳ-kheo, Ta bảo là sự chủ tâm”.  Đầu tiên nghiệp 
phát khởi trong tâm, rồi chuyển ra thành lời, thành 
hành động. Đức Phật đã cho nghiệp một định nghĩa 
mới, vì nó thường bị hiểu lầm, bị coi đó là tiền định.

Nghiệp và Tái Sinh
Diệu Liên - Lý Thu Linh dịch

Có nhiều vị thầy vào thời Đức Phật cũng đã dạy 
như thế, nhưng Đức Phật bác bỏ điều này, xem đó 
là tà kiến, là quan điểm sai lầm, dễ đưa đến các quả 
bất thiện. Tuy nhiên, quan điểm xem nghiệp như là 
tiền định vẫn còn phổ biến vào thời này cũng như 
ở thời Đức Phật còn tại thế. Nó thường được phát 
biểu như sau: “Đó là nghiệp của tôi. Tôi không thể 
làm được gì”. Đó là niềm tin dại khờ nhất mà ta có 
thể chấp vào, vì ta đã đặt trọng trách của việc chủ 
tâm vào điều mơ hồ nào đó mà ta cũng chẳng rõ. 
Nói cách khác, ta không muốn chịu trách nhiệm cho 
hành động của chính mình, là điều sai lầm thường 
xảy ra.

Khó gặp được người có trách nhiệm hơn là vô 
trách nhiệm. Phần đông nếu không thành công trong 
cuộc đời, họ không muốn chịu trách nhiệm cho việc 
đó. Từ sự bất hạnh của mình, họ đã nảy sinh ý nghĩ 
về một số phận đã được định sẵn. “Tôi có thể làm gì 
được chứ? Đâu phải lỗi tại tôi, là do nghiệp của tôi 
mà ra”. Vậy những gì công phu tu tập có thể mang 
đến đều vô nghĩa? Đức Phật đã nói: “Nếu đúng là 
như thế, thì đâu cần sống có giới hạnh, cũng không 
cần phải được giác ngộ”. Đó là tà kiến mà ta trước 
hết phải nhanh chóng gạt bỏ ra khỏi sự suy nghĩ của 
mình, nếu ta muốn trau dồi đời sống tâm linh.

Nghiệp là chủ tâm, và sự chủ tâm là ở hiện tại, 
có nghĩa là nghiệp đang được tạo ra ngay bây giờ, 
trong từng giây phút tỉnh thức của ta. Tuy nhiên 
khi hai người thực hiện cùng một hành động, quả 
của hành động của họ có thể không giống nhau. 
Đây là điều Đức Phật đã nhấn mạnh. Vì nghiệp 
không thuộc tự ngã, nên nó chỉ tùy thuộc vào dòng 
chảy của các sự kiện, và chính chúng tự tạo ra quả 
nghiệp. Đó là vấn đề của nhân và quả. Tất cả chỉ có 
vậy, do đó đôi khi giáo lý của Đức Phật được gọi là 
giáo lý về nhân quả. Đôi khi ta biết những người rất 
hiền từ, đến một con ruồi họ cũng không nỡ làm hại, 
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upon their accumulations of good or bad kamma that 
have resulted in their particular mind continuum. 
The Buddha gave the following simile: “If one puts 
a teaspoon of salt in a cup of water, that cup becomes 
undrinkable. If one puts a teaspoon of salt in the 
Ganges River, it doesn’t make the slightest difference 
to the river, the water remains exactly the same.” If 
one makes bad kamma and has only a cupful of good 
kamma; the results will be disastrous. If one has a 
river full of good kamma to support one, the results 
will be negligible. Therefore, we can never compare 
the results that people have, because we don’t know 
their past histories.

The residual mind continuum that we bring with 
us certainly has a bearing on this life, particularly on 
where we are born, under what circumstances and 
in what sort of family. The Buddha gave a simile for 
that: “If there is a herd of cows locked in a barn, and 
the barn door is opened, the cow that is the strongest 
will go out fi rst. If there isn’t one like that, then the 
one who is the habitual leader will go out fi rst; if 
there is no habitual leader then the one nearest the 
door will go out fi rst. If there is none like that, they 
will all try to go out at the same time” This depicts 
the mind moments at death. Since death is imminent 
for everyone no matter what their age, it is skillful to 
be ready for it now.

The last thought moment at death is the one 
that impels the rebirth consciousness to its next 
destination. We can compare that to going to sleep 
at night and our last thought moment is that we will 
wake up at four o’clock in the morning. Most people 
can easily do that. The last thought moment becomes 
the fi rst one upon waking. Dying is exactly the same, 
except that the body that wakes up is a new one, and 
looks different now. It is likely that it will be a human 
being again, unless one has behaved too badly for 
such a rebirth. Even though people often wish for 
rebirth in a deva realm, most people probably return 
as human beings.

The last thought moment is the one that connects 
with the strongest experience in this life time. If, for 
instance, one has murdered a person, that would be 
a very strong memory and could be the last thought 
moment. If one has built a monastery or temple that 
may be a very strong though formation. Or, if one has 

always kept one’s moral conduct intact that may be 
the last thought moment. Whatever is the strongest 
in one’s mind that is most likely to arise.

Otherwise one’s habitual thinking takes over. 
If one has usually been dissatisfi ed or angry, then 
that will be in the mind. If one has had much living-
kindness, compassion and helpfulness toward others, 
those thoughts will arise.

If there is no particular thinking habit, then that 
which comes nearest the sense doors at death takes 
precedence. The last sense to go is hearing. It is 
very common, therefore, in most religions that some 
devotional words are chanted by monks or priests 
which may help to have a good last thought moment. 
If these last mental formations are wholesome, one’s 
rebirth will be favorable. That doesn’t mean that the 
rest of the kamma resultants disappear. It only means 
that the impulsion that arises at death takes a certain 
direction. Therefore the last thought moments are of 
crucial importance.

If one has been a very generous person that 
can be a last thought. It is therefore considered 
extremely benefi cial to remind a dying person of 
all the good things they have done in this life, such 
as their generosity, bringing up their children well, 
their kindness, because ordinary worldlings are apt 
to have regrets and self-blame. It has in recent years 
been recognized that dying is a very important part of 
living, even though in the West many people do not 
believe in rebirth. Everyone pays a lot of attention 
to a baby being born, because that baby is going to 
be around for a long time, and will be an important 
member of the family. But few have paid suffi cient 
attention to the death moment, because after all that 
person is gone, fi nished. But it is now understood 
that this is not a wholesome way of treating a human 
being and in the West there are many hospitals for 
terminally ill and dying people, where great attention 
is paid to their mind states, to reduce or eliminate 
fear and anxiety. Yet, hardly anyone there believes 
in rebirth, but even without that, death is considered 
very important.

Another factor has entered into our death 
experience. We are now technologically advanced 
enough, so that in some instances, people who 
were clinically dea d, could be brought back to life, 
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vậy mà họ toàn gặp những bất hạnh. Trong khi có 
những người rất khó thương, nhưng mọi điều may 
mắn đều xảy ra cho họ. Sao lại có thể như thế? Điều 
đó hoàn toàn tùy thuộc vào sự tích lũy các nghiệp 
tốt hay xấu, giờ chúng trổ quả trong tâm tục sinh 
của họ. Đức Phật đã đưa ra một ẩn dụ như sau: “Nếu 
ta bỏ một muỗng muối vào ly nước, thì ly nước đó 
không còn uống được nữa. Nhưng nếu ta bỏ muỗng 
muối đó xuống sông Hằng thì nước sông chẳng có 
gì thay đổi”. Do đó nếu ta tạo nhiều nghiệp xấu mà 
chỉ có một ly nghiệp tốt; kết quả sẽ thảm hại biết 
bao. Nhưng nếu ta có cả sông nghiệp tốt để hỗ trợ 
bản thân, thì quả xấu sẽ chẳng lớn lao gì. Vì thế ta 
không thể so sánh nghiệp quả của con người với 
nhau vì ta không biết về quá khứ của họ.

Tâm thức tích lũy, tương tục mà ta mang theo 
từ kiếp này sang kiếp khác chắc chắn có ảnh hưởng 
đến kiếp sống này, nhất là nơi chốn ta sinh ra, trong 
hoàn cảnh nào, trong gia đình nào. Đức Phật đã cho 
ta một ẩn dụ như sau: “Nếu có một đàn bò bị nhốt 
trong chuồng, khi cửa chuồng mở ra, con mạnh nhất 
sẽ ra trước. Nếu không có con bò nào như thế, thì 
con đầu đàn sẽ ra trước; nếu không có con nào như 
thế thì con gần cửa nhất sẽ ra trước. Nếu không có 
con nào như thế, thì tất cả sẽ cố chen ra cửa cùng 
một lúc”.  Ẩn dụ này mô tả những giây phút cuối 
của tâm thức trước khi chết. Vì cái chết có thể xảy 
ra cho bất cứ ai không kể tuổi tác, cho nên việc 
chuẩn bị cho cái chết ngay bây giờ là một điều khôn 
ngoan.

Ý nghĩ sau cùng lúc hấp hối sẽ ảnh hưởng đến 
thức tái sinh để đưa ta đến nơi ta sẽ tái sinh. Ta có 
thể so sánh điều đó với việc trước khi đi ngủ, ta nghĩ 
là sẽ thức dậy lúc bốn giờ sáng hôm sau. Phần đông 
chúng ta có thể dễ dàng thức đúng như thế. Và ý 
nghĩ cuối cùng trước khi ngủ trở thành ý nghĩ đầu 
tiên khi thức dậy. Khi chết cũng giống như thế, chỉ 
khác là khi tái sinh ta sẽ có một thân mới, khác với 
thân hiện tại. Phần đông sẽ tái sinh với thân người, 
trừ khi nghiệp ác của họ quá lớn, khiến họ không 
thể trở lại thành người. Dầu ai cũng muốn được tái 
sinh vào cõi chư thiên, nhưng phần đông có lẽ đều 
trở lại kiếp người.

Ý nghĩ cuối cùng trước khi chết thường liên 

quan đến kinh nghiệm gì nổi trội nhất trong kiếp 
sống này.  Thí dụ nếu ta giết người thì đó sẽ là một 
ký ức hằn sâu trong tâm, và có thể là điều ta nhớ đến 
trước lúc ra đi. Hoặc nếu ta có công đức xây chùa, 
tu viện thì đó cũng có thể là một ký ức mãnh liệt. 
Hoặc việc ta luôn biết giữ gìn giới hạnh cũng có thể 
là ý nghĩ cuối cùng ở giờ phút lâm chung. Tóm lại, 
bất cứ điều gì mãnh liệt nhất trong tâm thì điều đó 
dễ phát khởi lên nhất. Nếu không thì những gì ta 
thường nghĩ đến sẽ xảy ra. Thí dụ nếu ta thường bực 
bội, sân si, thì điều đó sẽ hiện ra trong tâm. Trái lại, 
nếu ta có lòng thương yêu, từ bi, hay giúp đỡ người 
khác thì những ý nghĩ đó sẽ xuất hiện.

Nếu không có thói quen suy nghĩ gì đặc biệt, 
thì điều gì xảy đến ở các cửa giác quan vào lúc lâm 
chung sẽ lãnh phần ưu tiên. Giác quan cuối cùng ra 
đi là thính giác. Do đó, phần đông các tôn giáo đều 
có những bài kinh tụng, hát tụng do các vị sư hay 
các tu sĩ thực hiện để giúp người sắp ra đi có những 
ý nghĩ cuối cùng hướng thiện. Nếu các tâm hành 
trước phút lâm chung thiện lành thì sự tái sinh sẽ 
được tốt đẹp. Điều đó không có nghĩa là các nghiệp 
quả khác sẽ biến mất. Nó chỉ có nghĩa là những gì 
bộc phát ở giờ phút lâm chung sẽ có một số ảnh 
hưởng đến sự tái sinh của ta. Do đó những tư tưởng 
cuối cùng trước khi lâm chung vô cùng quan trọng.

Nếu bạn là người rất rộng lượng, đó có thể là ý 
nghĩ cuối cùng của bạn. Do đó, việc nhắc nhở cho 
người sắp ra đi về những điều thiện lành họ đã làm 
trước đây được coi là vô cùng ích lợi. Thí dụ như sự 
rộng rãi của họ; việc họ đã nuôi dạy con cái thành 
đạt; lòng tử tế, vân vân, vì người thế tục thường hay 
có những ăn năn, hối tiếc trước lúc ra đi. Chỉ mới 
gần đây người ta mới nhận thức rằng chết cũng là 
một phần quan trọng trong cuộc sống, dầu người 
Tây phương không tin vào tái sinh. Ai cũng quá sốt 
sắng, quan tâm đến sự có mặt của em bé mới sinh, 
vì em bé đó sẽ ở bên họ một thời gian dài và sẽ là 
một thành viên quan trọng trong gia đình. Nhưng ít 
ai để ý đến giây phút cận tử, vì theo họ, khi người 
chết rồi thì xong, chấm dứt. Giờ người ta hiểu rằng 
đó không phải là cách đối xử tốt đẹp đối với người 
ra đi. Hiện nay ở Tây phương cũng có nhiều bệnh 
viện dành cho những người bị bệnh chờ chết hay 
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using new methods that are available in Western 
hospitals. A number of these people talked to their 
doctors about their “death” experiences. Some 
doctors, particularly Dr. Moody, wrote about these 
phenomena. An outstanding feature of the stories 
told, is the fact that they were practically identical 
in their important aspects. This gives us another clue 
to non-self (anatta). All of them, without fail, were 
extremely pleased with their “death” and reluctant 
to come back. One woke up extremely angry at the 
doctor for being instrumental in re-establishing the 
life continuum.

The experiences were all connected with a very 
bright light, containing total awareness of the mind, 
but lacking a body. Each person was able to see his/
her own body in the hospital bed and wandered 
off towards the bright light, quite aware of these 
occurrences, including watching the doctor at work. 
Then, removing themselves from the hospital and 
entering an area of bliss, happiness and great peace, 
some of them talked about beings they met. Most 
of them described one particular being which was 
“light.” None of the descriptions had any religious 
symbolism in them but all of them were similar, 
some identical. With such books becoming more 
widely known the death moment has gained its 
rightful importance.

In the fi ve daily recollections the Buddha asks us 
to remember that we are of the nature to die. At other 
times he talks about the fact that the last thought 
moment is extremely important and consequently it is 
essential to get one’s thoughts in order now. On one’s 
deathbed it’s too late. The wholesome aspects of our 
thoughts are always connected with loving kindness, 
compassion, generosity and equanimity. If we arouse 
those in our minds now, as a habitual way of thinking, 
we can carry that with us to our deathbed. We are 
then assured not only of a favorable rebirth, at the 
very least, but also of harmony during our lifetime. 
This will make it possible for us to easily practice 
the Dhamma again. If we are born into a very poor 
family where nobody has enough to eat, it will be 
very diffi cult to sit down in meditation, because in a 
poor family everybody has to work to survive. If we 
are reborn in a society where meditation is unknown, 
it will be very diffi cult to continue our practice. It 

is not wise, therefore, to wait till old age and death, 
but rather get our thinking process in order now. 
This entails knowing our thought-formation, through 
mindfulness and attention.

Our appearance here is very short-lived -- even 
70 years is not very long -- so we can think of 
ourselves as a guest performer, always waiting for 
applause. Naturally that makes life pretty diffi cult. 
First one has stage fright. Is one going to perform 
properly? Having given the performance, will the 
applause be following? If one doesn’t get it, one 
feels devastated. Being a guest performer on this 
planet is a skillful way of thinking, but waiting for 
the applause is wrong view. If we know that we’re 
being the best we can with all our faculties, we don’t 
have to wait for somebody else’s approval. We can 
have right intention again and again. That’s what 
matters most, because intention towards goodness 
concerns both oneself and others. Less self-concern 
frees us to embrace others.

We must not decline in Dhamma and meditation 
practice, of course, because only if we have 
developed ourselves to some extent, can we help 
others, otherwise we act in ignorance, which will not 
bring good results.

If we are concerned with our next rebirth, we are 
really living in a dream. The person who is making 
the kamma now is not the one who’s going to reap 
the results. The only connection will be the kammic 
residue, the result (vipaka). Even this connection is 
very tenuous, because we can break the chain. If a 
person has made a lot of bad kamma and in the next 
rebirth makes much good kamma, the bad resultants 
may never fruit, and vice versa.

The case in point is Angulimala, who killed 999 
people and yet became an Arahant, because he came 
to be in a monastery under the Buddha where his 
bad kamma didn’t get a chance to fruit. However, 
Mahamoggallana, already an Arahant, was killed 
by robbers and his bones pulverized, due to past 
kamma. We cannot establish a credit account of good 
kamma against all eventualities, because we have 
no jurisdiction over the person who will inherit the 
kamma that we made in this life. But making good 
kamma now, brings immediate results, happiness and 
contentment in the mind, and usually some happiness 
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người sắp chết. Ở đó người ta chú tâm nhiều đến các 
trạng thái tâm, để làm giảm bớt hay diệt trừ sự sợ 
hãi, lo âu trước cái chết. Rất ít người ở Tây phương 
tin vào tái sinh, dẫu thế, chết cũng được coi là việc 
rất quan trọng.

Một yếu tố nữa cũng làm ảnh hưởng đến kinh 
nghiệm cận tử của chúng ta. Đó là hiện nay chúng 
ta khá tiến bộ về kỹ thuật, nên trong một số trường 
hợp, người đã chết lâm sàng, có thể hồi sinh nhờ 
vào các phương tiện tối tân trong các bệnh viện ở 
phương Tây. Có người đã nói với các bác sĩ về kinh 
nghiệm “cái chết” của họ. Một số bác sĩ, nhất là bác 
sĩ Moody1, đã viết về các hiện tượng này. Nét nổi 
bật của các câu chuyện kể, là các khía cạnh quan 
trọng gần như giống hệt nhau. Thêm một ghi nhận 
về trạng thái vô ngã (anatta). Tất cả, không ngoại 
trừ ai, đều rất tự tại với “cái chết” của mình, và hầu 
như không muốn trở lại trần thế. Có người tỉnh lại tỏ 
thái độ giận dữ với bác sĩ vì đã sử dụng phương tiện 
tân tiến trong việc thiết lập lại dòng sinh tục cho họ.

Tất cả các kinh nghiệm đều liên quan đến một 
luồng ánh sáng rực rỡ, chứa đựng tâm hoàn toàn 
tỉnh thức, nhưng thiếu thân. Mọi người đều có thể 
thấy chính thân họ đang ở trên giường bệnh, rồi tiến 
tới luồng ánh sáng đó, trong lúc hoàn toàn ý thức 
đến những gì đang xảy ra, kể cả việc quan sát các 
bác sĩ đang làm việc. Sau đó họ tự rời khỏi bệnh 
viện để tiến vào một không gian của hạnh phúc, tĩnh 
lặng và an lạc. Có người còn nhắc đến những người 
họ gặp gỡ. Phần đông tả về một người đặc biệt là 
‘nguồn sáng’. Trong các câu chuyện kể không có 
biểu tượng của bất cứ tôn giáo nào nhưng chúng rất 
giống nhau, một số hoàn toàn trùng lặp. Khi những 
cuốn sách như thế được nhiều người biết đến thì 
giây phút cận tử mới được coi là quan trọng.

Trong năm điều mà Đức Phật dạy ta phải quán 
tưởng hàng ngày là ai cũng phải chết. Đức Phật 
thuyết về giây phút cận tử là vô cùng quan trọng, do 
đó ta cần phải suy gẫm về chúng ngay bây giờ, chứ 
đợi đến khi gần chết thì quá muộn. Những suy nghĩ 
thiện lành của ta đều liên quan đến các tâm từ, bi, 
hỷ, xả. Nếu ta khởi phát các tâm này ngay bây giờ, 
để tạo thành thói quen thì ta có thể mang chúng theo 
đến tận giờ lâm chung. Như thế, ta không những có 

thể chắc chắn về một sự tái sinh tốt đẹp, mà ít ra 
cũng được sự an bình, hạnh phúc ngay trong kiếp 
sống này. Điều đó giúp ta dễ có điều kiện tu tập 
trở lại. Nếu ta sinh ra trong một gia đình quá nghèo 
khó, không đủ ăn, thì khó thể có cơ hội ngồi xuống 
hành thiền, vì trong gia đình nghèo, ai cũng phải 
lao động cật lực để kiếm sống. Hoặc nếu ta tái sinh 
trong một xã hội mà thiền không hiện hữu, thì cũng 
khó để ta tiếp tục thực hành. Do đó, nếu ta đợi đến 
lúc già, lúc sắp chết để suy nghĩ đúng đắn, là quá 
dại khờ. Suy nghĩ đúng đắn bao gồm việc biết tâm 
hành của mình, qua chánh niệm và chú tâm.

Sự có mặt của ta trên trái đất này rất ngắn ngủi 
- ngay cả 70 năm cũng không phải là dài lâu - nên 
ta có thể nghĩ về mình như là một vị khách được 
mời đến để biểu diễn, lúc nào cũng chờ đợi được cổ 
vũ. Dĩ nhiên điều đó sẽ khiến cuộc sống thêm khó 
khăn. Đầu tiên là ta cảm giác sợ sân khấu. Không 
biết mình có diễn xuất tốt hay không? Có được vỗ 
tay tán thưởng không? Nếu không, ta sẽ cảm thấy 
vô cùng thất vọng. Biết mình chỉ là người khách 
diễn tuồng trên trái đất này là suy nghĩ chân chính, 
nhưng chờ đợi được vỗ tay tán thưởng là một tà kiến. 
Nếu ta tự biết mình đã cố gắng với tất cả khả năng, 
ta không phải đợi ai tán thưởng. Ta luôn có chủ tâm 
đúng đắn. Đó mới là điều đáng kể nhất, vì sự chủ 
tâm hướng đến điều thiện liên quan không chỉ đến 
bản thân mà cả người chung quanh. Bớt quan tâm 
đến bản thân sẽ giúp ta có thể quan tâm đến người.

Chúng ta không được xao lãng việc học Pháp 
và thực hành thiền, vì chỉ khi bản thân ta đã tiến bộ 
đến một mức độ nào đó, ta mới có thể giúp đỡ người 
khác, nếu không là ta đã hành động trong vô minh, 
sẽ đem lại những kết quả không tốt.

Nếu ta quá quan tâm đến sự tái sinh sắp tới của 
mình, thì ta thực sự đang sống trong mộng. Vì người 
đang tạo ra nghiệp hiện tại không phải là người sẽ 
lãnh quả. Sự kết nối duy nhất chỉ là những gì còn sót 
lại của nghiệp, là quả của nghiệp (vipaka). Ngay cả 
sự nối kết này cũng rất mong manh vì ta có thể phá 
vỡ các mắt xích. Nếu ai đó đã tạo nhiều nghiệp xấu 
nhưng trong kiếp tái sinh lại tạo nhiều nghiệp tốt 
hơn, thì các quả xấu có thể không bao giờ tựu thành 
trái, ngược lại cũng thế.
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for others also. If one is able to give happiness to 
others, there is again a cause for joy for oneself.

It’s useless to think about kamma made in a 
past life, or to be made in a future life. None of us 
will know anything about the next life, nor do we 
remember anything from our last life. Why worry 
about these then? Only this moment, right now, is 
important. The past is like a dream and the future 
is yet to come. When the future actually happens, 
it’s always the present. Tomorrow never comes; 
when it does, it’s called today. One cannot live in 
the future nor in the past. One can only live this 
single moment. If we really paid attention to every 
single moment, we would meditate well. We would 
also have no doubt about impermanence (anicca). 
In fact we would see it so clearly, we could let go of 
our attachments, our clinging.

We could consider thus: “Have I used every 
moment to the best advantage?” If we have made 
some bad kamma in the past, we can resolve to 
quickly perform some good action. That’s the only 
value the past can provide. Otherwise the most 
effective and compelling aspect of impermanence is 
that we are moving away from thought, speech and 
action so quickly, that we cannot even remember 
them, never mind hold on to them.

Yet we’re trying to hold on to other people, 
to our ideas, views and opinions; we hang on 
to this body, to physical manifestation and 
mental aberrations and try to make them solid. 
It’s impossible and cannot be done, there’s only 
each moment. We can easily see in digital clocks 
how each moment comes and goes. Just watch a 
clock for fi ve minutes, and realize fi ve precious 
moments of your live are gone. The past is actually 
forgotten, except some highlights, but otherwise it 
has disappeared. That shows us with clarity that we 
are a fl owing phenomenon without any substance. 
We’re putting a substance into it, out of an ignorant 
appraisal of totally untrue reality, in which we are 
living. It is like a theater, something we have made 
up ourselves, where people wear costumes and say 
their lines and believe this to be real life. We want 
to keep the theater going, but that is not possible 
and so everybody has dukkha, which cannot be 
eliminated through non-knowing or indifference, 

but only through a change of awareness and view.
Kamma-making is initially in the mind. Our 

mental formations make our kamma. Unless we 
become master of our mind, we cannot escape 
from making bad kamma. The mind is constantly 
in danger of thinking something unwholesome. The 
negativities in the mind are innumerable: “I don’t 
like it, can’t stand it; I’m afraid, it’s boring...” All 
are negativities concerned with anger. “I want to get 
it, keep it, renew it,” are also bad kamma, connected 
with greed. All arise in the mind.

Very few people watch their mind. They believe 
it to be diffi cult and tiring. But it’s much more tiring 
to make bad kamma, because the results are heavy 
and unpleasant. Very few people have that inner 
buoyancy which denotes independent joy. Most 
people are bogged down by their mind’s negativities, 
not by outer circumstances. Watching one’s own 
mind and making sure that one practices the four 
supreme efforts is the most benefi cial thing one can 
do for oneself, and secures good kamma.

Out of our thoughts arise speech and action. We 
can’t talk without having thought it fi rst, and we 
can’t act without having made up our mind to do so. 
Although people speak and act so impulsively that 
they are not aware that a thought has gone ahead, 
that doesn’t mean there was none. It just means that 
mindfulness and clear comprehension were lacking. 
Our mind is the most precious asset we have. No 
jewel can compare with it, because the mind contains 
the seed of enlightenment. Unless we use it properly, 
we’re foolishly burying a jewel in the dirt. People 
often do so, primarily because they have had no 
training otherwise.

When we recognize that we have this most 
precious jewel of a mind, we will guard it from 
being scratched, bumped and dirtied, losing its 
luster and brilliance, but rather make sure that it 
remains pure and luminous and thereby make good 
kamma. The action itself, the Buddha said, is not of 
the foremost importance, it’s the intention behind 
it. Even generosity can be extended from a wrong 
motivation. If the intention is to store up some merit 
for the future, that’s rather selfi sh. If it’s done out of 
compassion for those who have less, that is the ideal 
way. Yet, even with wrong motivation, it’s still better 
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Thí dụ như Angulimala (Vô Não) đã giết 999 
mạng người mà vẫn có thể trở thành A-la-hán, vì ông 
đã được trở thành đệ tử của Phật, được sống trong tu 
viện của Đức Phật, nơi mà nghiệp xấu của ông không 
có cơ hội trổ quả. Tuy nhiên, ngài Mahamoggallana 
(Đại Mục-kiền-liên), dầu đã là một A-la-hán, vẫn 
bị kẻ cướp giết và tán xương ngài ra tro, do nghiệp 
xấu trong quá khứ. Chúng ta khó thể thiết lập một 
thống kê tương ưng giữa nghiệp thiện với các tình 
huống có thể xảy ra, vì ta không có quyền hạn gì đối 
với người sẽ kế thừa nghiệp mà ta đã làm trong kiếp 
sống này. Nhưng hiện tại làm việc thiện, sẽ mang 
đến kết quả ngay, đó là hạnh phúc và niềm vui trong 
tâm, và thường cũng là hạnh phúc cho người. Nếu ta 
có thể mang hạnh phúc đến cho người, thì đó cũng 
là nhân để ta được có niềm vui.

Không ích lợi gì để nghĩ về nghiệp trong quá 
khứ hay nghiệp sẽ tạo trong đời sống tương lai. 
Không ai biết được gì về kiếp sống tới, hay nhớ 
được gì từ kiếp đã qua. Vậy thì lo lắng về chúng 
để làm gì? Chỉ có giây phút này, ngay đây, là quan 
trọng. Quá khứ thì giống như một giấc mộng và 
tương lai thì chưa tới. Khi tương lai thực sự xảy ra, 
thì nó luôn là hiện tại. Ngày mai sẽ không bao giờ 
đến; khi nó đến, nó được gọi là hôm nay. Ta không 
thể sống trong tương lai hay quá khứ. Ta chỉ có thể 
sống ngay trong giây phút này. Nếu ta thực sự chú 
tâm đến từng giây phút một, ta sẽ có thể hành thiền 
tốt. Ta sẽ không nghi ngờ gì về vô thường. Thực ra 
ta còn có thể nhìn thấy điều đó thật rõ ràng, nhờ vậy 
ta có thể buông bỏ tất cả mọi bám víu, chấp chứa.

Chúng ta có thể quán chiếu như thế này: “Tôi 
có sử dụng mỗi giây phút sống một cách tốt nhất 
không?” Nếu đã tạo ra nghiệp xấu trong quá khứ, 
ta có thể nhanh chóng thực hiện một số việc thiện. 
Đó có thể là điều đáng giá duy nhất mà quá khứ có 
thể mang đến cho ta. Nếu không, tính chất nhanh 
chóng, hiệu quả của vô thường sẽ khiến ta tách rời 
khỏi các ý nghĩ, lời nói và hành động một cách 
nhanh chóng đến nỗi ta không thể nhớ chúng, nói gì 
đến chuyện giữ chúng lại.

Vậy mà ta lại cố giữ người khác lại, chấp vào 
sự suy nghĩ, quan điểm và ý kiến của ta; chúng ta 
bám víu vào thân này, vào các thân hành, tâm hành 

sai lạc, và cố biến chúng thành thường hằng. Điều 
đó là không tưởng, không thể thực hiện, vì chỉ có 
từng giây phút này. Với đồng hồ kỹ thuật số, ta có 
thể dễ dàng thấy từng giây phút đến rồi đi như thế 
nào. Thử quan sát đồng hồ trong năm phút để cảm 
nhận rằng năm phút giây quý báu của cuộc đời bạn 
đã qua đi. Quá khứ bị lãng quên, chỉ trừ một vài sự 
kiện nổi bật, bằng không nó đã qua mất rồi. Điều 
đó cho ta thấy rõ ràng rằng chúng ta chỉ là những 
dòng chảy, không có thực thể. Do nhận xét sai lầm 
về thực tại một cách hoàn toàn vô căn cứ, ta cho là 
nó có thực thể và sống dựa vào đó. Giống như nhà 
hát tuồng, một sáng tạo của chúng ta, nơi các nghệ 
sĩ vận xiêm áo, nói lời thoại và tin rằng đó là cuộc 
sống thực. Chúng ta muốn nhà hát mãi sáng đèn, 
nhưng không thể được, vì mỗi người đều có nỗi khổ 
không thể diệt trừ bằng sự bất cần hay vô minh. 
Ta chỉ có thể làm điều đó bằng cách thay đổi quan 
điểm, ý thức.

Sự tạo nghiệp phát khởi từ trong tâm. Các tâm 
hành tạo ra nghiệp của ta. Nếu không thể làm chủ 
tâm, ta khó tránh khỏi việc tạo ra các nghiệp xấu. 
Tâm luôn có nguy cơ nghĩ đến những điều bất thiện. 
Các trạng thái tâm tiêu cực không thể kể xiết: “Tôi 
không thích, không thể chịu đựng nổi; tôi sợ, tôi 
chán…” Tất cả đều là những trạng thái của tâm sân. 
“Tôi muốn mua, muốn giữ, muốn làm mới”, cũng 
là nghiệp xấu, liên quan đến tâm tham. Tất cả đều 
từ tâm phát khởi.

Rất ít người chịu quan sát tâm. Họ nghĩ rằng 
điều đó khó làm, khá mệt. Nhưng tạo ra nghiệp xấu 
còn mệt mỏi hơn, vì quả sẽ nặng nề, khó chịu. Rất 
ít người có được sự sôi nổi bên trong, dấu hiệu của 
niềm vui tự thân. Đa số nản lòng do tâm tiêu cực 
gây ra, chứ không phải do hoàn cảnh bên ngoài. 
Hãy quan sát tâm bạn. Hãy đoan chắc rằng bạn luôn 
thực hành Tứ chánh cần. Đó là điều tốt nhất mà bạn 
có thể làm cho bản thân, để đạt được nghiệp lành.

Từ ý phát sinh ra lời nói và hành động. Ta không 
thể nói mà không có nghĩ trước, không thể hành 
động mà không có rắp tâm để làm điều đó. Dầu đôi 
khi dường như ta nói hay hành động một cách bản 
năng đến nỗi ta không ý thức rằng ý nghĩ đó đã chạy 
qua đầu. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng 
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to be generous than not. There’s good kamma in it, 
because one has let go of something that one owns.

The guard we keep on our mind will assure that 
whatever we do is done with right intention, the 
second step on the Noble Eightfold Path, which is 
our guideline. Kamma making depends on the mind, 
and the mind’s purity depends on meditation. If we 
meditate diligently and regularly, eventually we will 
see with clarity what goes on in our mind. Some 
people are satisfi ed with gaining a little peace, but 
even that is already an advantage and growth aspect. 
If we watch the mind in meditation, we will learn to 
watch the mind also in daily living. Then we have a 
very good chance of making good kamma.

If we become tired of the ever-recurring cycle 
of loss and gain, praise and blame, fame and ill-

fame, happiness and unhappiness (the eight 
worldly dhammas), we need to make a determined 
effort to shed clinging and craving. This effort has 
meditation as its base, but that’s not all. Meditation 
is a means for gaining access to the ability to rid 
oneself of the tendencies of greed and hate. The 
meditative process gives the mind the clarity to see 
these tenancies within oneself, so that one can do 
something about them.

Our duty in this life as human beings with senses 
and bodies intact, and able to hear the true Dhamma, 
is to guard our mind and experience its original 
nature, which is purity, luminosity, pliability. Such a 
mind can reach the depth of the teaching, where we 
fi nd nobody that owns the mind.

không có mặt trong tâm trước. Nó chỉ có nghĩa là 
ta thiếu chánh niệm và hiểu biết rõ ràng. Tâm là tài 
sản quý báu nhất mà ta được sở hữu. Không có vàng 
bạc, châu báu nào có thể so sánh với nó, vì tâm chứa 
đựng hạt giống giác ngộ. Nếu ta không sử dụng nó 
đúng mục đích là ta đã dại khờ đem chôn châu báu 
dưới đất đen. Tuy nhiên, chúng sanh thường làm 
thế, chính vì họ không được khuyên bảo ngược lại.

Khi nhận thức được rằng ta sở hữu tâm châu 
báu quý giá này, ta sẽ gìn giữ để nó không bị trầy 
trụa, lấm láp, đạp dẫm, làm mất sự sáng chói của 
nó. Ngược lại ta gìn giữ sao cho nó mãi được thanh 
khiết, chiếu sáng để tạo ra các nghiệp thiện lành. 
Đức Phật dạy rằng, hành động không phải là yếu 
tố quan trọng nhất, mà chính là sự chủ tâm đằng 
sau đó. Ngay cả sự độ lượng cũng có thể phát xuất 
từ một động lực xấu. Thí dụ, nếu chủ tâm làm việc 
thiện để tích lũy công đức cho tương lai, thì điều 
đó khá ích kỷ. Nếu hành động đó được thực hiện 
vì lòng bi mẫn đối với những người thiếu thốn, thì 
mới là lý tưởng. Tuy nhiên, dầu có hành động với 
chủ tâm không thiện lành, thì bố thí vẫn tốt hơn là 
không. Vẫn có nghiệp lành trong hành động đó, vì 
người bố thí đã buông bỏ vật sở hữu của mình.

Người bảo vệ tâm cho ta, người đảm bảo rằng 
tất cả mọi việc ta làm đều với chủ tâm tốt đẹp là 
Chánh tư duy (chi thứ hai trong Bát chánh đạo), 

kim chỉ nam của ta. Nghiệp được tạo ra tùy vào tâm, 
và tâm thanh tịnh tùy vào thiền định. Nếu chúng ta 
hành thiền đều đặn, tinh tấn, dần dần ta sẽ nhìn thấy 
những gì diễn ra trong tâm một cách rõ ràng. Một số 
người hoàn toàn mãn nguyện nếu chỉ đạt được chút 
an lạc, dẫu thế đó cũng đã là một sự thuận lợi và 
tiến bộ. Nếu ta quan sát được tâm khi thiền tập, ta 
cũng sẽ tập được cách quan sát tâm trong đời sống 
hàng ngày. Rồi thì ta sẽ có nhiều cơ hội để tạo ra 
các nghiệp thiện lành.

Nếu ta đã nhàm chán với cái vòng luẩn quẩn 
của được, mất, khen, chê, thành công, thất bại, hạnh 
phúc và khổ đau (tám pháp thế gian), thì ta cần phải 
hạ quyết tâm nỗ lực buông bỏ tham ái, bám víu. Nỗ 
lực này được thiền tập hỗ trợ, nhưng không chỉ có 
thế. Thiền là phương tiện để giúp ta có khả năng 
loại trừ các chủng tử tham, sân trong ta. Quy trình 
thiền tập đem lại cho tâm sự sáng suốt để nhận ra 
các hạt giống này trong ta, để ta có thể có cách đối 
trị chúng.

Bổn phận của chúng ta trong kiếp sống này với 
tư cách là một chúng sanh có đầy đủ giác quan, 
thân không khiếm khuyết, có duyên lành được nghe 
Chánh pháp, là bảo vệ tâm và chứng nghiệm được 
chân tánh của tâm là thuần khiết, chói sáng, nhu 
nhuyến. Với tâm như thế ta có thể tiến sâu vào đạo, 
nơi ta sẽ thấy không có ai làm chủ tâm này.
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Mặc dầu chất xuân trong Thiền thi của 
Thiền Sư Mãn Giác không tạo ra nỗi 
khắc khoải mông lung nghìn đời của 
nhân thế hoặc không muốn gây nên 

cảm giác chơi vơi cho người yêu thơ, nhưng bài thơ 
này đã có một bước bộc phá mới và thôi thúc chúng 
ta đi tìm sự bí ẩn đã tạo nên vẻ đẹp thanh thoát ly 
kỳ về nó. Bí ẩn này có thể tạm thời được biết như là 
cành tâm xuân luôn hiện hữu trong dòng đời buồn 
tẻ phù hư.

“Chư pháp tùng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng
Xuân đáo bách hoa khai
Hoàng oanh đề liễu thượng.”
(Ý Kinh Pháp Hoa)

Không gì tuyệt đẹp hơn hình ảnh của mùa xuân, 
khi hoa đào hoa mai hé nở, khi những mầm xanh 
đang e ấp chờ đợi trăng nước tháng ngày và sự 

chuyển giao của đất trời để vẫy vùng sự sống. Vẻ 
đẹp của mùa xuân đã thêu dệt nên những vần thơ 
rạng ngời hương sắc qua cảm hứng của kim cổ thi 
nhân; song song với cảnh sắc huy hoàng đó, các 
thi nhân cũng đã gợi lên vô vàn hình ảnh xuân thì 
của các cô gái nõn nà hay những mảnh tình xuân 
phơi phới được thì thầm trong cõi thi ca lung linh 
sắc màu xuân biếc. Đi vào cõi thơ xuân, bên cạnh 
những thinh sắc lộng lẫy của trời xuân, chúng ta có 
thể nhận ra sự nồng nàn, nỗi khát khao vòi või và 
hụt hẫng khôn nguôi của các thi nhân đối với xuân, 
bởi vì mùa xuân cứ đến và đi, hững hờ như nước 
xuôi cầu, và thi nhân thì cứ muốn lưu giữ lại bóng 
dáng yêu kiều thuở nao của nàng xuân vô thường 
đó, rồi nức nở… Vượt lên trên những khát vọng về 
tình sắc mong manh của xuân, các Thiền sĩ đã tạo 
nên một cõi xuân thi với gam màu riêng biệt qua 
bút pháp thanh tao tiêu nhã và bằng cảm quan siêu 
thoát trong đời sống bọt bèo hư ảo. Cứ mỗi mùa 
xuân về lật từng trang thơ Thiền, chúng ta có cảm 
tưởng như đang sống trong cõi xuân huyền nhiệm, 
rưng rưng đâu đây hoa vàng sắc biếc trong cuộc đời 
đầy giá buốt xa xăm.

Mở đầu tông phong trong cõi Thiền xuân này là 
bài thơ Cáo Tật Thị Chúng nổi tiếng của Thiền Sư 
Mãn Giác (1052-1096) - vị cao tăng thời Lý. Bài 
thơ chỉ có vỏn vẹn ba mươi bốn chữ trong sáu câu 
nhưng đã bao hàm toàn bộ tư tưởng tinh hoa của 
Thiền Học cũng như tính thể của nguồn thơ, 

Nếu vẻ đẹp của Đường thi là nỗi xuyến xao vời 
vợi về hai nàng xuân, một trở về một biền biệt như: 

“Hoa đào (vẫn) cười cợt gió đông
Mà nay chẳng thấy bóng hồng nơi nao”
(Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong). 
(Đề Đô Thành Nam Trang - Thôi Hộ) 

Hương Xuân Hương Xuân 
Trong Cõi Trong Cõi 
Thơ ThiềnThơ Thiền

THÍCH NỮ TỊNH QUANGTHÍCH NỮ TỊNH QUANG
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thì vẻ đẹp của Thiền thi trong thơ của Thiền Sư 
Mãn Giác là linh thể bất diệt ngay trong đêm tối diệt 
sinh, và được phát họa sinh động qua hai câu kết 
bằng một cành mai vàng nở giữa đêm khuya trước 
khi xuân đã tàn hoa đã rụng nhưng nào ai hay biết: 

“Đừng nói xuân tàn hoa rụng hết 
Đêm qua sân trước một cành mai!
(Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.)

Mặc dầu chất xuân trong Thiền thi của Thiền Sư 
Mãn Giác không tạo ra nỗi khắc khoải mông lung 
nghìn đời của nhân thế hoặc không muốn gây nên 
cảm giác chơi vơi cho người yêu thơ, nhưng bài thơ 
này đã có một bước bộc phá mới và thôi thúc chúng 
ta đi tìm sự bí ẩn đã tạo nên vẻ đẹp thanh thoát ly 
kỳ về nó. Bí ẩn này có thể tạm thời được biết như là 
cành tâm xuân luôn hiện hữu trong dòng đời buồn 
tẻ phù hư.

Có thể từ âm hưởng của cành mai Mãn Giác mà 
các thế hệ Thiền thi Việt Nam về sau đều đã tạo nên 
những sắc phong của cõi tâm xuân thay vì mô tả 
khung cảnh hữu tình của bướm hoa mây nước: 

“Xuân sang hoa bướm khéo quen thì,
Bướm liệng hoa cười vẫn đúng kỳ,
Nên biết bướm hoa đều huyễn cả,
Thây hoa mặc bướm để lòng chi.” 
(Xuân lai hoa điệp thiện tri thì,
Hoa điệp ưng tu tiện ứng kỳ,
Hoa điệp bản lai giai thị huyễn,
Mạc tu hoa điệp vấn tâm trì).
(Giác Hải Thiền sư)

Với tư tưởng “nhậm vận” nên các Thiền sĩ 
chẳng thấy xuân còn hay mất để rồi ôm ấp những 
hoài niệm hay mơ về một tiếng pháo xưa khi mùa 
xuân qua đi: 

“…Năm ba ngày nữa tin xuân đến, 
Pháo trúc nhà ai một tiếng đùng.”
(Nguyễn Khuyến)

Đối với Thi nhân, sự xoay vần của mùa xuân và 
nỗi khát khao về nó đã bắc nhịp cho thơ giao cảm 
được tiếng lòng của nhân thế; nhưng một lúc nào đó 
nhà thơ bỗng cảm thấy ê hề với những khát ái bất 
tận của chính mình trước sự hữu hạn của xác thân 
như một nghịch lý của tâm và cảnh: 

“Ngán nỗi xuân đi, xuân lại lại,
 Mảnh tình san sẻ tí con con.”
(Hồ Xuân Hương)

Trong khi đó Thiền nhân đã có được những phút 
giây tương ngộ với mảnh chân xuân trong thời gian 
vô cùng và ý thức về chiếc bóng choàng trên cái 
sinh thức phiêu bồng vô hạn nên đâu có sắc màu để 
héo úa nhạt phai: 

“bao thiên niên kỷ, nhìn mây nước 
giật mình, thấy bóng vẫn không phai..”
(Lãng Mạn Khúc Du Xuân-CS Liên Hoa)

Chiếc “bóng không phai” là linh thể tối thượng 
không nhuốm sắc màu thời gian, không bị chi phối 
bởi bốn mùa mưa nắng rồi cuống lên vì lo sợ ngày 
xuân vun vút trôi qua. Không vồn vã rượt bắt mùa 
xuân, Thiền thi phác họa nhãn quan linh động với 
cái nhìn Thiền quán về lẽ sắc-không khi mùa xuân 
đến: 

“Tuổi trẻ chưa tường rõ sắc - không 
Xuân về hoa bướm rộn tơ lòng
Chúa Xuân nay bị ta khai phá 
Chiếu trải giường Thiền, ngắm cánh hồng”.
(Niên thiếu hà tằng liễu sắc, không 
Nhất Xuân tâm sự bách hoa trung 
Như kim khám phá Đông Hoàng diện 
Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng).
(Phật Hoàng Trần Nhân Tông)

Trên căn bản quán chiếu, thơ Thiền không bị 
lôi kéo vào thiên kiến vui buồn thương tiếc của thế 
nhân với những nỗi chập chờn đơn lạnh nghìn đời 
của nhân thế khi ngày xuân không bao giờ trở lại 
như Đông Hồ đã tâm sự: 
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“Tưng bừng hoa nở thắm ngày xuân
Rực rỡ lòng cô hoa ái ân…
Cô buồn, cô tiếc, cô ngùi ngậm
Cô nhớ ngày xuân nhớ tuổi thơ.” 
(Cô gái xuân)

Tuy nhiên một vài thi nhân tài hoa của làng thơ 
cũng không kém phần kiêu hãnh và ngang tàng khi 
ghép rượu đề thơ để tạm quên đi ngày tháng đất 
trời, để không còn bị câu thúc trước sự tàn nhẫn của 
thời gian đã làm đau thương trái tim của họ. Như Lý 
Bạch đã thổn thức:

“Ðời chỉ là giấc mộng lớn, cớ gì mà bận lòng, 
cho nên ta uống rượu say lúy túy, khi tỉnh rượu mới 
hay ra xuân về, chim hót trong cành hoa, chẳng biết 
hôm nay là ngày nào, rồi những cảm xúc cất lên, ta 
nghiêng bình rượu trước cảnh sắc huy hoàng, và 
hát khúc chờ trăng sáng, khi khúc ca vừa dứt thì 
tình cũng đã vừa quên”.

(Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh
Sở dĩ chung nhật túy
Ðối nhiên ngọa tiền doanh
Giác lai miện đình tiền
Nhất điểu hoa gian minh
Tá vấn thử hà nhật?
Xuân phong ngữ lưu oanh
Cảm chi dục thám tức
Ðối chi hoàn tự khuynh
Hạo ca đãi minh nguyệt
Khúc tận dĩ vong tình.)
(Xuân Nhật Túy Khởi Ngôn chí)

Tại sao những nhà thơ lớn đôi khi phải dùng đến 
men rượu như để thách thức và vượt qua những khổ 
lụy của đời thường? Phải chăng trong cơn men say 
người ta mới cảm giác rằng trường đời là mộng mị? 
Cho nên để đạt được tâm trạng sảng khoái này nhà 
thơ phải mượn bình rượu như một thú tiêu dao siêu 
thái trong cõi “siêu phàm nhập thánh?” 

”Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ 
Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà.” 
(Nguyễn Công Trứ)

Trong cõi Thiền, vạn vật là đối tượng để cho 
người nhập đạo quán chiếu và thể nghiệm; trong 
đời sống thường nhật cũng như trong thi ca, Thiền 
không tạo ra những cảm giác khắc khoải chập chờn 
giữa mộng và thực thay vì nó điều phối sắc màu 
mùa xuân qua cái nhìn về thực tại một cách sinh 
động và hài hòa:

Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác
Trăng trong mây bạc hiện toàn chân.
(Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh
Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân).
(Thiền Lão Thiền Sư)

Hay

“Trùng dương Cúc nở dưới rào
Trên cành Oanh hót thanh tao dịu dàng”. 
(Thiền Sư Viên Chiếu)

Xa hơn, thơ Thiền vượt thoát yếu tố của định 
luật nhị nguyên được giới hạn giữa người và cảnh, 
giữa tâm và vật, giữa một và hai …: Sông xưa chảy 
mãi làm đôi ngả, ta biết xuân nhau có một thì. (Cô 
Lái Đò-Nguyễn Bính). Thiền thi tiêu diêu trong vẻ 
đẹp thanh thoát của đóa xuân vô tướng mà nhà thơ 
đã cảm nghiệm và tương phùng trong cái nhìn vô 
sai biệt: 

“Người ở trên lầu hoa dưới sân
Vô ưu ngồi ngắm khói trầm xông 
Hồn nhiên người với hoa vô biệt
Một đóa hoa vàng chợt nở tung” 

(Hoa tại trung đình, nhân tại lâu 
Phần hương độc tọa tự vong ưu 
Chủ nhân dữ vật hồn vô cạnh 
Hoa hướng quần phương xuất nhất đầu).
(Thiền Sư Huyền Quang-bản dịch của Nguyễn Lang) 

Người với hoa không là hai, chỉ có sự nở tung 
của cành hoa hay là thực tướng nghìn đời hiển hiện 
trong giây phút thực tại mầu nhiệm; với lối diễn đạt 
này giúp cho người đọc thôi đi việc đuổi hình bắt 
bóng thay vì trực nhận ảo giác của chính mình trên 
cành xuân đó:

“Hoa pháo đỏ thềm này 
Mơ xuân ở bờ kia 
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Đôi bờ đều như mộng 
Xuân - Thu ở đâu kìa?” 
(Xuân Cảm-Vĩnh Hảo) 

Vì quá nao nức nên thi nhân không thể nhận 
diện được mùa xuân hiện hữu ngay tại đây trong 
phút giây hiện tại và không thể sống trọn vẹn ngay 
cả trong cuộc mộng du của chính mình:

“Vì say sưa quá nên tôi đã 
Đem đổ hồn xuân xuống suối hồ!”
(Xuân-Nguyễn Bính)

Mùa xuân trong thơ Thiền không có pha chế 
những sắc màu man mác, thương sầu lẫn lộn để thôi 
miên người đọc cùng thổn thức nhịp đập chung của 
trái tim nhân thế hoặc “mơ theo trăng và vơ vẩn 
cùng mây,” nhưng nó vẽ nên một phong thái dung 
nhiếp thực tại giữa người và cảnh hay đúng hơn là 
bản chất “tuỳ duyên” trong bối cảnh không-thời 
gian khác biệt: xuân nương du thảo địa, hạ hưởng 
lạc hạ kỳ…” Với điểm nhắm vào thực tại, Thiền thi 
dù vô tình hay cố ý cũng đã quên đi sắc màu thời 
gian quá khứ:

Sống ngày nay biết ngày nay 
Còn Xuân Thu trước ai hay làm gì! 
(Đản tri kim nhật nguyệt 
Thùy thức cựu Xuân Thu.) 
(Thiền Lão Thiền Sư)

Vì theo nhãn quan của Thiền, quá khứ hay 
tương lai đều nằm trong khoảnh khắc ý thức; cuộc 
đời khác gì giấc mộng Trang Sinh1, cho nên ý niệm 
về thời gian xa và gần trước hay sau cũng chỉ là ảo 
tưởng phủ choàng ảo tưởng; cho nên tự nghìn đời 
xuân chẳng có gì xa xôi cả: 

“Ta gọi xuân về, xuân bướm bay
Trang Sinh nằm mộng biết bao ngày 
Thời gian dù có nghìn năm nữa
Xuân đến lâu rồi ai có hay.”
(Gọi Xuân Về-Huyền Không) 
Hay nói theo cách của thi sĩ Bùi Giáng:
“Thưa rằng ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.” 
(Chào Nguyên Xuân)

Với lập trường “phản bổn hoàn nguyên” và tư 
tưởng lạc quan, các Thiền sĩ đã thổi chất xuân vào 
hồn thi ca Việt Nam một cách siêu thái. Ý niệm về 
bản thể tuyệt đối được lồng trên sắc màu xuân cảnh 
và tạo nên sự hài hòa giữa chủ thể và đối tượng qua 
nội dung và cấu trúc của mạch thơ. Chu du trong 
cõi thơ Thiền, người mới vừa nhập môn có cảm thái 
bàng hoàng như chợt nghe tiếng pháo xuân nổ vang 
giữa mộng và thực, giữa tỉnh và say, nhưng sau phút 
giây ngơ ngác đó không ai không một lần ước ao 
tương ngộ cảnh giới bí huyền với lãng đãng đâu đây 
cành mai nở vàng trong đêm tối khi xuân đã âm 
thầm hờ hững ra đi.

_________
(Endnotes)
1  Giấc mộng Tranh Sinh - Trang Tử nằm 

mộng thấy mình là bướm, thức dậy thấy mình không 
phải là bướm.

LỜI PHẬT DẠY

We are shaped by our thoughts; 
we become what we think. When 
the mind is pure, joy follows like a 
shadow that never leaves.
Buddha

Chúng ta được hình thành bởi 
những suy nghĩ của ta; chúng ta 
trở thành những gì mà chúng ta 
tưởng. Khi tâm thanh tịnh, sự an 
lạc theo sau như bóng với hình.
Đức Phật
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Thái Tú Hạp

Trái Tim 
Người Viễn Xứ
buổi sáng nghe tiếng chim hót
trên mái chùa xưa
tiếng chuông vọng âm trên cành lá biếc
có bước chân ta về từ đầu sông
rộn rã nhịp sóng yêu thương
mùa hạ vàng ngoài hiên nắng
em thả bay từng sợi tóc mây vương
nụ cười nghiêng bên thềm hạnh ngộ
đời cõi tạm mù sương
dù ta nổi trôi giong ruổi
dù ta u muội trên ngàn phiếm trầm luân
cũng quay về nơi nguồn cội
để thấy tình non nghĩa nước đậm đà
dù cho người thù hận xót xa
 
ta sẽ đưa em
qua vườn vú sữa
đi giữa lối sầu riêng
ngát thơm hoa bưởi
lịm ngát từng ngụm dừa xiêm
mạch nước Cửu Long chan chứa mộng lành
vỗ qua hồn ta lúa ngát
có con chim vành khuyên
hót bên bờ ruộng xanh

mùa xuân vừa thức dậy
rừng cây lên tiếng hát
 
đôi mắt trẻ thơ vời vợi bình an
cánh diều bay trong gió
em có thấy chăng?
những dòng cổ tự trên bia
những thanh gươm một thời hồ hải
cũng tàn phai trong cát bụi phù vân
 
buổi sáng hôm nay
đường mai vui họp chợ
hương cốm thơm ngày chung lớp học
ý vui nở đầy trên trang sách thần tiên
tiếng guốc em khua nhịp Trường Tiền
tà áo bay chiều Cổ Ngư lộng gió
những tiếng còi xe buổi sớm Sài Gòn
lá me thơm đôi bờ vai xõa tóc
ta nghe quen như tình yêu mới chớm
tuổi học trò mơ mộng thăng hoa
 
từ ngàn dặm xa
gửi về cố xứ
con tàu đi từ vô tận không gian
hạnh ngộ nào quê hương ngày ta đến
người lữ hành buồn
mang nỗi nhớ trăm năm!
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A few weeks ago, after the chanting one 
Sunday, I said that the practice of the 
Dharma is about cultivating compassion 
and wisdom. This is nothing new – it’s no 

great revelation (tiết lộ, phát giác). All the masters 
of the Mahayana tradition have said as much. But 
I think we get bogged down in focusing on issues 
that are not of primary importance, like the details 
of the nature of the six realms. That is interesting 
information, but knowing all the ins and outs of 
the hell realms won’t lead to enlightenment. I once 
asked my original ordination master, a master in the 
Tibetan tradition, if we have Buddha nature, how 
did we become unenlightened? He said, “That’s 
a stupid question.” I was surprised for a moment, 
but then we both had a good laugh. He then said, it 
doesn’t matter how we ended up in this mess. The 
important thing is that we know we are suffering, 
we know there is a path out of suffering, so we just 
need to get on with it.

So, let’s do just that. Let’s get on with it.
I’m basing today’s talk on a book called 

“Cultivating Compassion” by Jeffrey Hopkins, an 
American academic and practitioner of Tibetan 
Buddhism. However, the advice here is not tied to 
Tibetan Buddhist practice. Any Buddhist, or even 
non-Buddhist, can practice it.

In the forward to the book by the Dalai Lama, he 
quotes the Indian Buddhist scholar Chandrakirti who 
wrote, “It is only compassion that is like the seed, the 
moisture that nourishes it, and the ripened fruit that 
can be enjoyed. Because of this I pay my respects 
fi rst to compassion.”

The Dalai Lama then goes on to say, “…there are 
… many stories that show that no matter how much 
you have read or thought about it, it is the spark of 
experience that brings compassion to life. Perhaps 
this is because you can read and think in isolation, 
but life’s experience takes place in the company of 

Cultivating Compassion
Thích Huệ Hải

others.” So just listening to this talk is not enough, 
we all have to make the effort to put these teachings 
into practice in our day to day lives.

There are six steps presented by Hopkins: 1. 
Equanimity, 2. Recognizing Friends, 3. Refl ecting 
on Others’ Kindness, 4. Returning Kindness, 5. 
Love, and, 6. Compassion. We will not have time to 
go through all of this today, so I will continue this 
subject the next time.

Before he gets into these six steps, he fi rst talks 
about meditation. In Tibetan, meditation is sgom 
pa and it means “familiarization”, a word also 
pronounced goms pa, but spelled differently. So 
meditation is about accustoming the mind to the 
practice so that it affects our everyday behaviors of 
body, speech and mind. It can be frustrating though, 
to fi nd that we so easily fall back into old, bad habits 
outside of our meditation. Don’t expect to see a real, 
lasting difference after just a few weeks. It takes 
years of concerted effort.

There is a great cartoon of a master telling his 
disciple that he has just one more test for him. The 
next frame is the disciple eating dinner with his 
crazy family looking really unhappy. People who 
do long retreat can sometimes get a false sense of 
their progress because they’re in isolation. It’s easy 
to think you’re full of compassion when you’ve been 
meditating on it for months. Then you back into the 
world and your meditation practice is put to the test. 
It’s the same with short sessions, though. You might 
be able to generate great compassion when you’re 
sitting in meditation, but then you go to work and 
some jerk steals your parking space and you want 
to run him over. Where is your compassion then? 
Stick with it, though. Just as we have cultivated 
the habit of putting our own happiness fi rst lifetime 
after lifetime, we can train the mind to be a bigger 
container, an infi nitely large container, holding the 
wish for the happiness of all beings. It just takes time. 
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Cách đây một vài tuần, sau khóa lễ hàng 
tuần, Thầy đã nói rằng thực hành Phật Pháp 
là rèn luyện từ bi và trí tuệ. Điều này không 
có gì mới lạ - không phải tiết lộ gì lớn lao. 

Tất cả quý Thầy thuộc truyền thống Phật Giáo Đại 
Thừa đều nói như vậy rất nhiều. Nhưng Thầy nghĩ 
rằng, chúng ta đã bị sa lầy trong việc tập trung vào 
các vấn đề không phải là điều tối quan trọng, chẳng 
hạn như các chi tiết về bản chất của sáu cõi luân 
hồi. Đó là những chi tiết thú vị, tuy nhiên biết tất 
cả các lối vào và ra của các cõi địa ngục sẽ không 
dẫn chúng ta đến sự giác ngộ. Có lần Thầy đã đặt 
câu hỏi với bổn sư của Thầy, ngài theo truyền thống 
Phật Giáo Tây Tạng rằng, nếu chúng ta đã có Phật 
Tánh, thì làm sao chúng ta lại trở thành không giác 
ngộ? Ngài bảo rằng, “Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn!” 
Thầy hơi ngạc nhiên một chút, nhưng khi đó cả hai 
thầy trò đã có một trận cười. Sau đó Ngài mới nói 
rằng, không cần biết làm thế nào chúng ta kết thúc 
ở trong mớ hỗn độn này. Điều quan trọng mà chúng 
ta cần biết là chúng ta đang đau khổ, chúng ta biết 
là có con đường thoát khổ, vì vậy chúng ta chỉ cần 
đi theo con đường đó.

Do vậy, chúng ta hãy làm công việc đó. Hãy đi 
theo con đường đó.

Bài pháp hôm nay, Thầy dựa vào một cuốn sách 
có nhan đề là “Rèn Luyện Lòng Từ Bi” của Jeffrey 
Hopkins, một học giả người Mỹ, tu học theo truyền 
thống Phật Giáo Tây Tạng. Tuy nhiên, phương pháp 
hướng dẫn ở đây, không bị gò bó vào lối tu hành của 
Phật Giáo Tây Tạng. Mà bất kỳ người Phật tử nào, 
hay thậm chí không phải là Phật tử, cũng đều có thể 
thực hành được.

Trong phần mở đầu cuốn sách, Đức Dalai Lama 
trích dẫn lời của học giả Phật Giáo, người Ấn Độ, 
Chandrakirti đã viết rằng, “Chỉ có lòng từ bi, giống 
như gieo trồng hạt giống, khi có hơi ẩm nuôi dưỡng 
nó, và sau đó trổ trái chín để có mà thưởng thức. 

 Rèn Luyện Lòng Từ Bi
Nhật Bảo Quốc dịch

Bởi vì điều này, tôi (Đức Dalai Lama) bày tỏ sự tôn 
trọng lòng từ bi trước nhất.” 

Đức Dalai Lama sau đó tiếp tục nói, “... có ... 
rất nhiều câu chuyện cho thấy rằng, không cần biết 
đã có bao nhiêu lần bạn đã đọc hoặc suy nghĩ về từ 
bi, nó là tia nẹt lửa của những kinh nghiệm mang 
từ bi đến cho cuộc sống. Có lẽ đây là điều mà bạn 
có thể đọc và suy nghĩ trong sự thanh vắng, nhưng 
kinh nghiệm ở đời lại diễn ra qua sự chung đụng 
với người khác.” Vì vậy, chỉ lắng nghe bài pháp này 
không thôi vẫn chưa đủ, tất cả chúng ta cần phải cố 
gắng đem những giáo lý này vào thực tế đời sống 
hàng ngày của chúng ta.

Sự trình bày của Hopkins bao gồm có sáu giai 
đoạn: 1. Xả (buông xả, bình đẳng), 2. Nhận ra tình 
bạn, 3. Nghĩ nhớ đến lòng tốt của người khác, 4. 
Biết trả ơn, 5. Lòng yêu thương, và, 6. Lòng từ bi. 
Chúng ta không có đủ thời gian để nói hết các điều 
này trong ngày hôm nay, vì vậy Thầy sẽ tiếp tục với 
đề tài này trong những kỳ tới.

Trước khi Hopkins đi vào 6 giai đoạn này, đầu 
tiên ông Hopkins nói về thiền. Trong tiếng Tây 
Tạng, thiền là sgom pa và có nghĩa là “làm cho 
quen”, có một chữ cũng phát âm là goms pa, nhưng 
viết lại khác. Vì vậy, thiền là luyện tâm cho quen, 
cho thuần thục để thực hành, do đó cái tâm ảnh 
hưởng đến hành vi của thân (việc làm), khẩu (lời 
nói), và ý (tư tưởng) hàng ngày của chúng ta. Dù có 
thể khó chịu mà thấy rằng, chúng ta lại dễ rơi vào 
những thói quen cũ xấu khi ở ngoài khóa thiền của 
mình. Đừng mong thấy được sự khác biệt thực sự và 
lâu dài sau chỉ vài tuần lễ tu tập. Cần phải đến nhiều 
năm với sự nỗ lực đi kèm theo nữa.

Có một cuốn phim hoạt họa rất hay, về câu 
chuyện, có một vị Thầy nói với người đệ tử của 
mình rằng, anh ấy chỉ còn một bài trắc nghiệm nữa 
mà thôi. Khung hình phim kế tiếp là việc người đệ 
tử ăn tối ở trong gia đình náo động của mình mà 
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And when you practice, remember that the mind will 
wander. Just bring it back to the practice and in time 
your ability to focus will increase.

It may actually seem easy to cultivate 
compassion for our loved ones, somewhat less easy 
for those toward whom we have neutral feelings, and 
impossible for those whom we dislike. This is where 
we get into equanimity, the fi rst of the six steps. One 
way to approach this is to bring specifi c people to 
mind. Start with people you know and like. Tell 
yourself, “This person wants to avoid suffering and 
be happy, just like me.” After practicing in this way 
for a while you can move on to people you know, but 
about whom you have neutral feelings. You neither 
particularly like nor dislike them. Finally, you call 
to mind people whom you really don’t like, even 
people you hate, and you accustom your mind to the 
thought that they also simply want to be happy and 
avoid suffering, just like you. It is also helpful to tell 
yourself that these people do things that annoy you 
and that trigger anger in your mind because they are 
also suffering sentient beings. It doesn’t mean you 
have to begin to like their behavior, but it lessens the 
tendency to blame them for what we perceive to be 
their wrongdoing.

This is easy to grasp intellectually, but harder to 
do in practice. Why is it that we are so wrapped up 
with our own happiness and largely unable to see 
that others are the same in their desire to experience 
happiness and avoid suffering? It is simply because 
we primarily experience others through sight – we 
see them – but we feel ourselves. We don’t personally 
experience the suffering of others. 

Someone might argue that a mother or father 
feels the pain of their children when they suffer, or 
that a spouse experiences suffering along with their 
partner when they are seriously ill, but this is in part 
because we are so close to them. Their presence in 
our lives is part of our identity, so in this way, their 
pain and suffering are partly ours as is their joy. For 
the same reason, when someone we love dies, we 
suffer because we have lost part of ourselves, like 
losing a limb. It takes time for us to reconstruct our 
identity without that person in our lives. This way of 
experiencing the joy and suffering of others is not, 
therefore, entirely selfl ess. 

But that’s not entirely a problem. If we can 
extend this feeling of others’ pain and joy from 
those who are close to us to include all sentient 
beings then we can use this form of attachment to 
generate ultimately selfl ess compassion for all. 
Work, therefore, to cultivate compassion for all who 
are suffering and take joy in the happiness of others. 
In meditation, think, “Just as I want happiness and 
don’t want suffering, this person wants happiness 
and doesn’t want suffering.” It isn’t enough to go 
through the motions of this practice, bringing to mind 
images of various people. We need to really feel it. 
First get in touch with your own desire of happiness 
and feel another person’s same desire with the same 
intensity. Do it for your own and another’s suffering 
as well. You might try putting yourself in the shoes 
of someone who is very ill in the hospital. Imagine 
yourself in that bed, fi lled with tubes and medication.

It is easier to think in general terms, wishing 
happiness for all beings. However, the problem is 
that when you encounter a person who really ticks 
you off, your compassion evaporates. So be specifi c. 
As I mentioned at the beginning, start by visualizing 
people who you are close to. Actually, start with 
yourself, then move to people you are close to. 
After some time, visualize people you feel relatively 
neutral about. Finally, visualize people you really 
dislike, but you should wait quite a while before you 
try that. Spend a good long while, months perhaps, 
working on people you are close to and those 
toward whom you feel neutral, then start trying this 
technique with people you don’t like. When you do, 
there will undoubtedly be resistance in your mind. It 
will take effort to let it go. 

One point I particularly like in Hopkins book 
is that not only does this process take time, it also 
requires a sense of humor at how diffi cult it is to 
do. This seems like a simply practice, but our habit 
of self-centeredness is so ingrained it can seem 
impossible to overcome. In fact, no matter what 
technique of meditation you do, there will be days 
when it comes almost effortlessly, and days when is 
seems impossible. You will, in time, notice a general 
trend toward greater ease in your practice.

You can also do this practice anywhere, just 
be careful if you’re driving! Whether on a plane, 
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không mấy vui vẻ. Những người tịnh tu lâu dài, đôi 
khi có cảm giác sai lầm về sự tiến bộ của họ, vì họ 
đang ở trong sự thanh vắng cô lập. Thật dễ dàng 
mà nghĩ rằng bạn đang có đầy lòng từ bi khi bạn đã 
thiền quán về nó hàng mấy tháng. Sau đó, khi bạn 
trở lại thế giới bên ngoài và sự thực tập thiền quán 
của bạn mới được đem ra thử thách. Nó cũng giống 
như một khóa thiền ngắn mà thôi. Bạn có thể phát 
khởi lòng từ bi rộng lớn khi bạn ngồi thiền, nhưng 
sau đó, khi bạn đi làm và có một kẻ cà chớn giành 
mất chỗ đậu xe của bạn rồi bạn lại nổi xung lên. Thế 
thì lòng từ bi của bạn ở đâu? Dầu sao đi nữa, phải 
luôn gắn bó với lòng từ bi. Cũng như chúng ta luôn 
dung dưỡng thói quen là đặt hạnh phúc của mình 
lên hàng đầu từ đời này sang đời khác, chúng ta cần 
phải rèn luyện tâm mình là làm sao để trở thành một 
bao chứa lớn hơn, một bao chứa lớn vô tận, cất chứa 
ước nguyện là mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng 
sanh. Cần phải có thời gian. Và khi bạn thực tập, 
hãy nhớ rằng, tâm sẽ đi lang thang. Chỉ cần mang 
tâm trở lại với sự thực tập và trong thời gian đó, khả 
năng tập trung của bạn sẽ tăng dần lên.

Thực ra, có lẽ dễ dàng hơn để rèn luyện lòng từ 
bi đối với những người mà mình thương mến, mà 
cũng có phần dễ dàng hơn đối với những người mà 
mình không thương ghét, và không dễ dàng chút 
nào đối với những người mà mình không thích. Đây 
là giai đoạn đầu tiên trong sáu giai đoạn, là chúng 
ta bước vào giai đoạn thứ nhất nhắm tới sự buông 
xả, hay là sự bình đẳng (Xả). Một cách dễ tiếp cận 
giai đoạn này là đưa vào tâm mình những người đặc 
sắc để thực tập. Bắt đầu bằng những người mà bạn 
quen biết và ưa thích. Tự nói với mình, “Người này 
cũng muốn tránh khổ đau và mong được hạnh phúc, 
giống như mình.” Sau khi luyện tâm theo cách này 
một thời gian, bạn có thể chuyển sang những người 
mà bạn biết, nhưng không thương không ghét. Cuối 
cùng, bạn đưa vào tâm, người mà bạn thực sự không 
thích, thậm chí người mà bạn ghét, và bạn luyện 
cho tâm bạn quen với sự suy nghĩ rằng, họ cũng chỉ 
đơn giản là mong muốn được hạnh phúc và mong 
tránh được khổ đau, cũng giống như bạn. Điều này 
cũng giúp nói với chính bạn rằng, những người này 
làm những điều mà bạn khó chịu và gây sự tức giận 

trong tâm của bạn, là bởi vì họ cũng là chúng sanh 
đau khổ. Đây không có nghĩa là bạn phải bắt đầu ưa 
thích hành vi của họ, nhưng việc làm đó làm giảm 
đi xu hướng đổ lỗi cho người khác về những gì mà 
chúng ta cho là sự sai trái của họ.

Điều này thì dễ dàng để mà nắm bắt qua kiến 
thức, nhưng khó khăn hơn để mà thực hành. Tại sao 
chúng ta lại phải ôm ấp cho kỷ niềm hạnh phúc của 
riêng mình mà hầu như lại không thấy rằng, những 
người khác cũng mong muốn có hạnh phúc và tránh 
khổ đau? Điều này thật đơn giản là vì chúng ta trước 
tiên cảm thấy được người khác chỉ qua tình trạng - 
mà chúng ta thấy họ qua thị giác - chúng ta tự cảm 
thấy vậy thôi. Chứ chúng ta không đích thân trải 
qua sự đau khổ của họ.

Có ai đó có thể cho rằng người mẹ hay người 
cha cảm thấy nỗi đau của con cái mình khi chúng 
đau khổ, hoặc người hôn phối cùng trải qua sự đau 
khổ với người bạn đời của mình khi người ấy bị đau 
nặng, nhưng đây có phần vì chúng ta rất gần gũi với 
họ. Sự hiện diện của họ trong cuộc sống của chúng 
ta là một phần trong bản chất của chúng ta, vì vậy 
theo cách này, đau đớn và khổ đau của họ là một 
phần của chúng ta, cũng lại như thế đối với niềm 
vui của họ. Với cùng lý do đó, khi một người nào 
đó mà chúng ta thương yêu bị chết, chúng ta lại đau 
khổ là vì chúng ta đã mất đi một phần của mình, 
giống như mất đi một cánh tay. Phải mất thời gian 
để chúng ta tái tạo lại bản chất của mình khi mà 
không còn người đó trong cuộc đời của mình nữa. 
Do đó, bằng cách này của sự thể nghiệm qua niềm 
vui nỗi khổ của người khác thì không hoàn toàn là 
vô ngã.

Nhưng đây không phải là toàn bộ của vấn đề. 
Nếu chúng ta có thể mở rộng cảm giác qua niềm 
vui và nỗi khổ này từ những người thân yêu của 
mình ra đến những người khác, bao gồm luôn cả 
những chúng sanh, khi đó chúng ta mới có thể dùng 
hình thức gắn bó này để mà phát khởi lòng từ bi 
vô ngã vị tha cho tất cả chúng sanh. Do đó, hãy 
rèn luyện lòng từ bi cho tất cả những ai đang đau 
khổ và cùng hoan hỷ trong niềm an vui của người 
khác. Trong thiền quán, hãy suy nghĩ, “Giống như 
tôi chỉ mong được hạnh phúc và không muốn khổ 
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walking down the street, on a break at work, you 
can practice. You don’t necessarily need to set aside 
special time in your busy day to work on this, though 
if you can that’s also a good thing, especially if you 
can do retreat.

One way you can put this to practical effect is to 
“kill others with kindness” as they say. Many years 
ago, I had a boss who I knew was setting me up to 
fail at a task. He was yelling at me as I started to try 
and talk to him about it, so instead of feeding the 
argument, I simply said, “In whatever way I have 
been a source of frustration for you, I’m truly sorry.” 
He was instantly shocked out of his anger.

You can try this yourself, in a sense. The next time 
someone angrily approaches you with a problem at 
work, instead of responding to their anger, simply 
remember that they are behaving angrily due their 
own ignorance and suffering. Instead of responding 
to their anger, respond to their need to solve a 
problem. Remain calm and pleasant, don’t allow 
yourself to be personally offended, and help them 
resolve the issue. 

More often than not, the person will let go of 
their anger and respond gratefully to your attempt 
to help resolve whatever the issue is. I told this 
story several years ago here at Dieu Phap and a 
few weeks later one of the lay women came to me, 
having tried this at work, and she said, “This really 
works!” Occasionally, someone who is particularly 
invested in blaming you for something will cling 
to their anger and they may even get upset because 
you aren’t intimidated by them. Stay calm anyway. 
It’s better for your peace of mind. So this is how we 
can practically apply the practice of equality in our 
cultivation of equanimity.

In meditation, we can also put ourselves back in 
previous situations that were very stressful or when 
we got really angry due to someone’s actions toward 
us. Visualize the situation, and instead of indulging 
anger, remember that the person who did you wrong 
did so because they also want to be happy and free of 
suffering. In the midst of remembering that diffi cult 
experience, say a prayer for their happiness and let 
go of the anger and resentment.

Another aspect of the cultivation of equanimity 
is awareness of death. Hopkins writes: “To generate 

compassion it is essential to know, to feel, how fragile 
others’ lives are, how they are beset by suffering no 
matter who they are. And to know this, fi rst it is 
necessary to realize how fragile you own life is—to 
stare you own suffering in the face. The fundamental 
suffering is death; being aware of it puts everything 
else in perspective.”

At funerals, I sometimes say that, from the 
moment of our birth we are fl ying like an arrow 
toward the target of our death. In fact, so much of 
what we do is to distract ourselves from the suffering 
of not really knowing what lies beyond this life. Fear 
of this unknown motivates us to run around like 
children in the burning house, playing and ignoring 
the fi re. Of course, we know we will die, but none 
of us know when we will die. This is, of course, 
determined by karma.

Let me take a moment here to say a few words 
about karma. Karma means “action” and refers to 
cause and effect. It is not, however, a deterministic 
system. In other words, “fate” and “karma” are not 
the same. While past actions of body, speech, and 
mind planted the seeds for our current circumstances 
and experiences, our response to those circumstances 
and experiences plants seeds of karma that determine 
our future circumstances and experiences. In other 
words, it’s a dynamic system. Our efforts shape 
both our immediate experiences and the karma we 
create going forward. If you fi nd yourself having 
diffi culties, don’t throw your hands in the air and 
give up!

When we understand that our thoughts, words, 
and deeds shape our present and future, we naturally 
begin to look for ways to reduce the effect of previous 
negative karma and to create positive karma going 
forward. The goal, of course, is to break out of the 
cycle of creating karma at all, but until we accomplish 
that and become perfectly enlightened Buddhas, we 
have a lot of work to do. Turn the mind away from the 
habits of selfi shness and toward becoming the kind 
of person who wants the happiness and wellbeing 
of others. Equanimity and regret for past unskillful 
deeds are powerful tools in this process. 

Regret is cultivated through recognizing and 
confessing our past actions against others. This is 
not about cultivating guilt. We are not trying to 
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đau, thì người này cũng mong được hạnh phúc và 
không muốn khổ đau.” Điều này không đủ để mang 
hết những động cơ trong sự hành trì này, đưa vào 
tâm mình những hình ảnh của nhiều loại người khác 
nhau. Chúng ta cần phải thực sự cảm nhận được nó. 
Trước hết tiếp xúc với sự mong cầu hạnh phúc của 
mình và cảm nhận được người khác cũng có cùng 
mong muốn với cùng cường độ. Cùng làm điều đó 
đối với nỗi đau khổ của chính bạn và người khác. 
Bạn có thể thử đặt chân bạn vào trong đôi giày của 
người nào đó khi mà họ rất đau đớn ở trong bệnh 
viện. Hãy tưởng tượng như chính bạn đang nằm trên 
giường, với đầy những ống dây nhựa và thuốc men.

Dễ dàng hơn để mà suy nghĩ một cách chung 
chung là, mong cầu hạnh phúc cho tất cả chúng 
sanh. Tuy nhiên, vấn đề là khi nào mà bạn gặp một 
người mà họ thực sự gạt bỏ bạn ra ngoài, thì lòng 
từ bi của bạn bay biến đâu mất. Vì vậy, phải cụ 
thể. Như Thầy đã đề cập ở phần trên, bắt đầu bằng 
cách hình dung những người thân của bạn. Thật ra, 
bắt đầu với chính bạn trước, sau đó mới đến những 
người thân của bạn. Sau một thời gian, hình dung 
những người mà bạn cảm thấy tương đối trung dung. 
Cuối cùng, hình dung những người mà bạn thực sự 
không thích, nhưng bạn nên đợi một thời gian khá 
dài trước khi bạn thử nghiệm điều đó. Hãy dành một 
khoảng thời gian khá dài, có lẽ vài tháng, làm việc 
với những người thân của bạn trước và những người 
mà bạn cảm thấy trung dung, sau đó mới bắt đầu 
thử cách này với những người mà bạn không thích. 
Khi bạn làm, chắc chắn sẽ có sự đề kháng trong 
thâm tâm của bạn. Sẽ tốn công để buông bỏ nó đi.

Một điểm Thầy đặc biệt thích cuốn sách của 
Hopkins là, không những chỉ nói đến tiến trình này 
là cần phải có thời gian, mà còn đòi hỏi một cảm 
giác thú vị ở chỗ là khó mà thực hiện. Điều này thấy 
như là một thực hành đơn giản, nhưng thói quen 
của chúng ta thường coi mình là cái rốn của vũ trụ, 
mình là nhất, đã ăn sâu nên dường như là không thể 
nào vượt qua được. Thực ra, không đặt thành vấn 
đề kỹ thuật thiền quán mà bạn thực hành ra sao sẽ 
có ngày mà hầu như nó trở nên dễ dàng, và cũng 
có ngày mà dường như nó không thể nào được. Với 
thời gian, bạn sẽ thấy là có khuynh hướng chung dễ 

dàng hơn trong sự thực hành của bạn.
Bạn cũng có thể thực hành việc này bất kỳ ở 

nơi đâu, chỉ cần phải cẩn thận nếu bạn đang lái xe! 
Dù là trên máy bay, đi bộ trên đường phố, giờ nghỉ 
lúc làm việc, bạn đều có thể thực hành được. Bạn 
không nhất thiết cần phải thiết lập một thời gian đặc 
biệt nào đó trong ngày bận rộn của bạn để làm việc 
này, tuy nhiên, nếu bạn có thể, thì đó cũng là điều 
tốt, đặc biệt là nếu bạn có thể tĩnh tâm tịnh tu.

Một cách mà bạn có thể dùng để thực hành cho 
có hiệu quả là, “giết người khác với tấm lòng tốt” 
như người ta thường nói. Nhiều năm trước đây, 
Thầy có một ông chủ, người mà Thầy biết là đã làm 
cho Thầy thất bại trong công việc làm. Ông đã la 
mắng Thầy khi mà Thầy mới bắt đầu làm thử công 
việc, và khi đó, Thầy muốn nói lại với ông về điều 
đó, vì vậy, thay vì thêm vào sự tranh cãi, Thầy lại 
nói: “Với bất cứ giá nào, tôi đã là cái cớ để cho sự 
thất vọng của ông, thì tôi thành thật xin lỗi.” Ông 
ta tức khắc bị khựng lại ngay mà thóat khỏi cơn tức 
giận của mình.

Bạn có thể thử cách này cho chính mình, trong 
một ý nghĩa nào đó. Lần sau, nếu có người nào giận 
dữ nhắm đến bạn với một vấn đề nào đó trong công 
việc làm, thay vì phải đối phó với cơn giận của họ, 
bạn chỉ cần nhớ rằng, họ đang có thói quen giận dữ 
như vậy là do sự thiếu hiểu biết (Vô Minh) và khổ 
đau ở nơi họ. Thay vì phản ứng lại cơn tức giận của 
họ, bạn phải đáp lại theo nhu cầu của họ để giải tỏa 
vấn đề. Hãy giữ thật bình tĩnh và từ tốn, không cho 
phép bản thân mình bị xúc phạm, và giúp họ giải 
tỏa vấn đề.

Thường thì người đó sẽ buông rơi cơn tức giận 
của họ và đáp lại với lòng biết ơn về sự cố gắng 
của bạn đã giúp họ giải quyết bất cứ vấn đề nào. 
Thầy đã kể câu chuyện này một vài năm trước đây 
tại Chùa Diệu Pháp và một vài tuần lễ sau đó, một 
trong những người nữ cư sĩ đã đến gặp Thầy, khi cô 
thử cách này tại sở làm, và cô ấy nói, “Cách này thật 
hữu hiệu!” Đôi khi, có những người đặc biệt thường 
hay đổ lỗi cho bạn về một điều gì đó để khơi lên cơn 
tức giận của họ và thậm chí họ có thể bực mình khó 
chịu vì bạn không bị ảnh hưởng gì về sự hù dọa của 
họ. Hãy giữ bình tĩnh bằng mọi cách. Điều tốt hơn 
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teach ourselves that we are unworthy worms who 
deserve suffering. We are simply trying to recognize 
the negative habits we have created that generate 
suffering and then uproot those habits and replace 
them with habits that are positive. Seeing others as 
equal to oneself ends the cycle of seeing others as 
objects to use for our own happiness. Specifi cally, 
seeing others as equally mortal, equally afraid of 
death, and equally ignorant of how to avoid negative 
karma and plant seeds of positive karma helps us 
end the cycle of suffering we create for others and 
ourselves.

First, we have to accustom ourselves to our 
own mortality. In meditation, you can simply 

contemplate your own mortality. Remind yourself 
that death is inevitable and the time of death is 
uncertain. You could even visualize your own 
funeral. In the Buddha’s time, some monks watched 
actual corpses decompose and imagined their own 
bodies going through the same process. That would 
be diffi cult to do in today’s world where death is 
sanitized and hidden. In fact, the fi rst time I saw a 
dead body, I was about 37 years old. I was living 
in Nepal and saw a funeral procession. A family 
was carrying their deceased grandfather’s body in 
a funeral procession to be cremated. But we can 
contemplate our own death.

hết là giữ cho tâm bạn an nhiên. Tốt hơn là cho sự 
bình an trong tâm của bạn. Vì vậy, đây là cách để 
chúng ta có thể thực sự áp dụng sự thực hành tính 
bình đẳng trong việc rèn luyện lòng buông xả của 
chúng ta.

Trong thiền quán, chúng ta cũng có thể đặt 
mình trở lại trong những tình huống trên đây lúc rất 
căng thẳng, hoặc khi chúng ta thật tức giận vì hành 
động của một ai đó nhắm vào mình. Hãy hình dung 
tình thế lúc ấy, thay vì chạy theo cơn giận, hãy nhớ 
rằng, người ấy đã làm điều sai trái cho bạn là vì họ 
cũng muốn được hạnh phúc và thoát khỏi đau khổ. 
Trong lúc gợi nhớ về kinh nghiệm khó khăn đó, bạn 
hãy cầu nguyện cho sự hạnh phúc an lạc ở nơi họ và 
buông đi cơn tức giận và lòng oán hận.

Một khía cạnh khác về sự rèn luyện lòng buông 
xả là ý thức về cái chết. Hopkins viết: “Để phát khởi 
lòng từ bi, điều quan trọng là biết, là cảm nhận, 
cuộc sống mỏng manh của người khác như thế nào, 
họ bị bao phủ bởi nỗi khổ ra làm sao, bất kể họ là ai.  
Và cần phải biết điều này, trước hết cần phải nhận 
ra rằng, cuộc sống của chính bạn mỏng manh như 
thế nào - nhìn chăm vào chính nỗi khổ của bạn trên 
gương mặt. Nỗi khổ cơ bản chính là cái chết; ý thức 
về nó là đặt mọi thứ khác đều trong bối cảnh này.

Tại những đám tang, Thầy thỉnh thoảng nói 
rằng, từ lúc mới sinh ra, chúng ta đang bay như một 
mũi tên hướng tới mục tiêu của nó là cái chết. Trong 
thực tế, có rất nhiều điều mà chúng ta làm để đánh 

lạc hướng mình khỏi nỗi khổ mà chúng ta không 
thực sự biết về những gì nằm ngoài cuộc đời này. 
Sợ hãi về điều không biết này khiến chúng ta chạy 
quanh như những đứa trẻ trong căn nhà lửa đang 
cháy, cứ chơi đùa và lơ đi cơn lửa cháy. Tất nhiên, 
chúng ta đều biết là chúng ta sẽ chết, nhưng không 
một ai trong chúng ta biết là khi nào chúng ta chết. 
Điều này, dĩ nhiên, được định đoạt bởi nghiệp.

Thầy xin một chút thời gian để nói vài lời về 
nghiệp. Nghiệp có nghĩa là “hành động” và đề cập 
đến luật Nhân và Quả. Tuy nhiên, nó không phải là 
một hệ thống cố định. Nói cách khác, “số phận” và 
“nghiệp” là hai điều không giống nhau. Trong khi 
hành động quá khứ của thân, lời nói, và tâm ý đã 
gieo trồng hạt giống cho những hoàn cảnh và kinh 
nghiệm hiện tại của chúng ta, phản ứng của chúng ta 
đối với những hoàn cảnh và kinh nghiệm đó lại gieo 
trồng hạt giống của nghiệp định đoạt hoàn cảnh và 
kinh nghiệm của chúng ta trong tương lai. Nói cách 
khác, nó là một hệ thống linh động. Những nỗ lực 
của chúng ta hình thành cho cả những kinh nghiệm 
trực tiếp và nghiệp mà chúng ta tạo nhắm về phía 
trước. Nếu bạn thấy mình gặp phải khó khăn, không 
nên giơ tay lên trời mà bỏ cuộc!

Khi mà chúng ta hiểu rằng những tư tưởng, lời 
nói, và hành động của mình là sự hình thành đời 
sống hiện tại và tương lai của mình, tất nhiên chúng 

Xem tiếp trang 194 
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dứt, những khát vọng đợi mong không bao giờ cạn. 
Nắng hạ chứa chan, đượm cả không gian, đốt cháy 
lòng người. Thu về mang theo bao nỗi thương nhớ, 
trên từng nẽo xưa chốn cũ, đếm thời gian trôi qua, 
nơi mí mắt bờ môi, in dấu đợi chờ lên từng tâm 
khảm. Đông đến, ôi! giá buốc tái tê, mưa buồn phủ 
kín, lạnh cả nhân gian, cả lòng người cây cỏ. Thời 
gian càng khắc nghiệt bao nhiêu, thì niềm hy vọng 
cho một ngày mai sáng lạng, một mùa xuân tươi 
vui, càng dâng cao bấy nhiêu. Dù đó, một ảo ảnh xa 
xưa còn sót lại, một chút bình minh ấm áp, bất chợt 
len lõi qua tâm hồn. 

Trong chuỗii dài bất tận đổi thay của năm tháng, 
quá khứ nối nhịp với tương lai, trở thành thông lệ, 
mỗi lần xuân đến mang theo hương lạ, khiến cho cõi 
lòng hân hoan chào đón, nhưng rồi cũng thành thông 
lệ, cuộc vui chưa trọn lại hối hả ra đi, chưa nở vội 
tàn, chưa kịp ngừng lại vỗ cánh bay, để cho cõi lòng 
hụt hẩng vấn vương, thương tiếc thi nhau tràn về chế 
ngự. Từ ngàn năm trước, đến tận ngàn sau, cũng bấy 
nhiêu không thay đổi, cũng thời gian, không gian, 
tâm thức trôi nổi, lên thác xuống ghềnh, ngày lại 
ngày qua, đêm lại đêm đến, nước chảy mây bay, qua 
cầu gió thổi. Bốn mùa đến đi, thi nhau thăm viếng, 
héo úa nhạt phai thi nhau rơi rụng, tâm thức nhớ 
mong trở thành ước định. Đợi mùa xuân, ngóng mùa 
hạ, chờ mùa thu, trông mùa đông, rồi xuân đến, hạ 
tới, thu qua, đông về, thành định mức của thời gian. 
Tất cả là định luật tự nhiên, dù chờ hoặc không chờ, 
dù đợi hoặc không đợi, không một ai có thể làm đổi 
thay, nó vốn như vậy nếu nhận chân ra được, thì còn 
điều gì để chúng ta phải lo toan?

“Xuân đến Xuân đi ngỡ Xuân hết
Hoa nở hoa tàn chỉ là Xuân.”

Từ những cánh cửa mầu nhiệm nào đó của thi 
kệ, thiền sư phổ nên bản nhạc không cùng của giác 
ngộ, để lối đi về thắm đượm an nhiên, cho hoa bướm 
ngày xuân tao ngộ, cho lòng người có dịp nở hoa, 
cho mê ngộ đong đầy hương sắc. “Người soi diện 
mục bên bờ suối. Thấy nụ hoa trôi bỗng giật mình.” 
Thiền là chất liệu sống, sự sống, là suối nguồn tâm 
linh vi diệu, soi thấu bản thể của muôn vật, tìm về 
uyên nguyên của tự tánh, trãi lòng nhận biết trên 
từng tâm cảnh. Ngôn ngữ không còn là ngôn ngữ, 

Mùa Xuân 
Qua Thi Kệ

Như Hùng

Đ i cho hết cõi Ta Bà, sống cho trọn kiếp 
nhân sinh, cuối cùng chúng ta quay đầu 
về cố quận, điểm không cùng của sanh tử, 
lằn ranh vô tận của vô minh, khởi đầu và 

chung cuộc. Một sự đối diện gay go, thách đố giữa 
hai bờ mê ngộ, trên từng đỉnh cao ngút ngàn của 
gian truân vất vả, với vô thường cận kề nối nhịp, 
hay trên từng hoang sơ trơ trụi tuyết sương, nhịp 
bước cùng ta trong sự hoan hỷ tuyệt cùng? Phố núi 
mây mù, sương mờ huyễn hóa, ta làm kẻ lang thang 
lạc bước nẽo luân hồi, trôi lăn vào cuộc đời đầy biến 
động. Trong muôn vàn sắc màu của kiếp nhân sinh, 
giữa chốn phong ba có không dị biệt, trên vạn nẽo 
đi về của thành, trụ, hoại, diệt, có rồi không, đổi 
thay biến hiện, nối kết với thời gian, xuân, hạ, thu, 
đông, đến rồi đi, nở rồi tàn, với sanh, lão, bệnh, tử, 
thân phận mong manh của kiếp người. Như một âm 
vang, điệp khúc vô tận, réo gọi không dừng, mịt 
mùng xô đẩy, đến hẹn lại lên, thi nhau tước đoạt.

Bốn mùa luân chuyển của đất trời, xuân nồng 
hương sắc, từng chớm nụ nở hoa, áo xanh áo đỏ, 
thương yêu hy vọng, những ước mơ không bao giờ 
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trở thành tiếng lòng phủ kín không gian, hiển lộ 
những chôn giấu tận cùng. Muốn bắt nhịp phải bắt 
ngay từ trong ấy, từ những ẩn mang không cần đến 
sự lý giải của ý thức, những ngăn ngại không cần 
đến sự viện dẫn của tri thức.

Hy vọng càng cao, hụt hẩng càng lớn, thời gian 
vẫn là chứng nhân của từng hiển hiện, trong những 
đổ vỡ tàn phai, đến đi luân chuyển ấy, ta khám phá 
điều gì, để có được sự giác ngộ, nhận thức tinh 
tường? Quả thật không phải là điều dễ dàng, làm 
sao để cho sự an lạc thường hằng trong mọi trạng 
huống, từ tâm đến cảnh, từ cảm giác đến thức giác, 
sáng tỏ trên từng lối đi nẻo về, không đợi mong lỡ 
nhịp, một sự phổ cập trùng lắng, đầy ắp sự ung dung 
tự tại của những con người nối kết được thời không, 
tâm cảnh, thiên nhiên, hai bờ mê ngộ, trở thành một 
thực thể bất khả phân ly. Từng suy tư, từng hành 
động, từng hơi thở, đong đầy hương thơm tinh khiết 
của giác ngộ, ở đó không có rộn ràng đợi mong khi 
xuân đến, cảnh đến, mà là sự hoan hỷ cùng tuyệt. 
Hương xuân, ý xuân thắm đượm trong đất trời, lòng 
người, không hề nhạt phai, không còn biên giới nhị 
nguyên, chủ thể khách thể, quá khứ tương lai, chỉ 
có hiện tại và bây giờ. Một sự tỉnh thức không có 
bóng thời gian, và thời gian đã không thì làm gì có 
bốn mùa để lập?

“Tâm tức Phật, Phật tức tâm
Linh diệu chiếu cùng kim cổ thông
Xuân đến, tự hoa xuân mỉm miệng
Thu về, đâu chẳng nước thu trong.”
Tuệ Trung Thượng Sỹ

Sống trọn vẹn với ý nghĩa tuyệt vời của giác 
ngộ mới không bị thời gian đào thải, nó không còn 
là một ý thức, chỉ biết suy tư mặc cả. Sự kết tinh 
những nỗ lực được chuyển hóa , thành một thứ năng 
lượng nuôi sống huệ mạng. Sự chuyển dịch của 
bốn mùa, không kéo nổi sự lớn lên trong tâm ý, 
tâm cùng cảnh đã hoà nhập làm một, dù không làm 
chủ được cảnh, nhưng bên trong tâm thức, liên tục 
quán chiếu từng vi tế khởi diệt, nên lúc nào cũng 
tự tại, mỉm cười với gió trăng, với nở tàn rơi rụng, 
mà vẫn không hề biến động lung lay. Hoa có nở rồi 
tàn sẽ gây khổ đau thương tiếc, cho những ai phóng 
tâm móng ý, nhưng sẽ không tác động cho những 

ai, ý thức minh mẫn một điều đã là hoa thì phải 
nở, phải tàn. Nhận thức một cách đúng đắn, sống 
trong sự linh hiện của tỉnh thức, sẽ giúp ta nhẹ bước 
an nhiên, đến đi trong vô thường sanh tử, như một 
chặng đường dừng chân thăm hỏi, khai phóng nở ra 
trên từng hiện thực.

“Hoa xuân nở hết lại sương thu
Phù thế cuộc đời khó bền lâu
Ra thẳng ngoài trời cho thỏa chí
Càn khôn nơi ấy có chừng đâu.”
Thủy Nguyệt Thiền Sư
(Thiền Sư Thích Thanh Từ dịch)

Mỗi lần đoá mai hé nụ, ngàn hoa đua nhau khoe 
sắc, là dịp để cho con tim rộn ràng, đợi mong trở 
thành thông lệ, như nhịp cầu đến đi, trên bến bờ 
sanh tử, mà ta đang cam chịu, nhưng có mấy ai làm 
chủ được, theo đó mà vượt thắng hiên ngang đếm 
bước trong từng nụ cười an tịnh? Một cơ hội không 
do mình tạo mà do đất trời tâm cảnh nối nhịp, vì thế 
khi duyên đã hết, khi cảnh đã tàn cũng là lúc kéo 
theo bao mộng đẹp, dập tắt bao hy vọng. Trong sự 
bẽ bàng cô liêu, ngang trái đong đầy, hạnh phúc 
hay thương đau, tất cả được kết nối hình thành, do 
và bởi vì chính chúng ta, khởi lên sự tiếc nối khôn 
nguôi. Như đóa hồng hé nụ ban mai đón gió nhè 
nhẹ lùa qua, và rồi một thoáng mây bay chỉ còn lại 
những tàn hoa rơi rụng dưới chân hồng. Một thoáng 
mây bay, một làn gió từ đâu đưa lại, trở nên những 
thứ cần thiết cho con người, thiếu nó cuộc đời trở 
nên vô nghĩa, và hình như không còn sinh lực để 
sống để thở.

1,
Năm cánh hoa tròn, vàng nhị phô
Nổi nênh vảy cá, chìm san hô
Đông ba tháng trải, cành khoe trắng
Xuân một lần thơm, nhánh nhẹ đưa
Đêm ngỡ nước trong, chim cháy cổ
Sương lừng hương ngát, bướm tan mơ
Hằng Nga như biết đây hoa đẹp
Quế lạnh cung Thiềm, há mến ưa?

2,
Năm ngày ngại rét, lười ra cửa
Gốc lẻ nào ngờ đã gió xuân
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Mặt nước băng tan, cây bóng ngã
Đầu cành hoa trĩu, ấm chưa phân
Trăng chìm xóm núi, lời ca bổng
Mây ướt quan hà, tiếng sáo ngân
Lạc tới chim bao, hoa một nhánh
Muốn đem tặng bạn, khó vô ngần!
Thiền Sư Trúc Lâm Trần Nhân Tông
(Trần Lê Văn dịch Thơ Văn Lý Trần 2 
Quyển Thượng trang 471)

Dù rằng gió mây lững lờ bay về nơi vô tận, 
mang hương lạ trãi đến muôn phương, đem nhịp thở 
phủ đều trên từng đỉnh cao ngất, qua bao nhiêu năm 
tháng thách đố cùng thời gian, vẫn liên tục cất tiếng 
reo vang, tạo nên sức sống diệu kỳ. Phải chăng diệt 
vong là cơ hội tìm lại những gì đã mất, tận cùng của 
khổ đau là đỉnh cao của hạnh phúc? Thời gian càng 
cay nghiệt bao nhiêu, thì ngược lại không gian vỗ 
về bấy nhiêu, ở đấy vẫn những làn mây trắng như 
giải lụa trên nền trăng sao ẩn hiện, toả ra ánh sáng 
dịu dàng làm ấm lại những tháng ngày lang thang 
tìm phương trời chôn kỷ niệm. Ở đó không có sự 
đày đọa của thời gian, không bị đốt cháy bởi không 
gian, chỉ có sự an tịnh dâng tràn lên từng tâm thức.

“Thuở bé chưa từng rõ sắc không
Xuân về hoa nở rộn trong lòng
Chúa xuân nay bị ta khám phá
Chiếu trãi giường thiền ngắm cánh hồng.”
Thiền Sư Trúc Lâm Trần Nhân Tông

Lời thơ mộc mạc bình dị thanh thoát, với tất cả 
chân tình không hề vướng bận, cái cảm giác tinh 
khôi trổi dậy, khám phá phút giây tuyệt vời thường 
xuyên có mặt. Hiện thực ngay lúc đó, chỉ có bấy 
nhiêu, không thêm không bớt, không thiếu không 
thừa, thấy sao nói vậy, có sao thấy vậy. Một sự giác 
ngộ phủ vây cảnh cùng tâm, sự diệu kỳ của sức 
sống bùng lên đọng lại tức thì ngay lúc đó, cảnh đó 
tâm đó con người đó, lặng yên vượt ra ngoài thời 
không. Hoa bướm ngày xưa nơi vườn thượng uyển, 
hay bướm hoa bên núi đồi cô tịch, sắc ấy hương ấy 
có khác đi nhưng cõi lòng ngài không hề đổi thay 
xao xuyến, tất cả đều giống nhau. Thời gian trôi qua 
trong âm thầm lặng lẽ, không một lời thưa hỏi tiễn 
đưa, bốn mùa thay áo cho nhau. Sự thức tỉnh đến tự 
nhiên, sự bình thản đến lạ lùng, đong đầy trong từng 

hơi thở. Cái đẹp, cái hay, cái nên thơ, là có những 
lúc không cần đào thật sâu, bới thật kỹ ở trong tâm ý 
để dệt vần, cho lời thơ bóng bẩy đong đưa, nhốt kín 
thơ trong ước lệ. Hãy để cho nàng thơ thong dong 
bay nhảy trong sự tuyệt cùng, ta không thể thúc ép 
khi sáng tạo. Điều quan trọng là chất liệu kết tinh, 
xuất phát từ đâu, thấm được bao nhiêu vào tâm cảm.

“Xuân về hoa bướm gặp nhau đây
Hoa bướm phải cần họp lúc này
Hoa bướm xưa nay đều là huyễn
Giữ tâm bền chặt bướm hoa thây.”
Giác Hải Thiền Sư
(Thiền Sư Thích Thanh Từ dịch)

Xuân đến tự lúc nào, sừng sững ở đó, ngay tại đó, 
khoác chiếc áo thời gian lên tâm thức trinh nguyên, 
không đổi thay mời gọi, chỉ có lắng lòng thở sâu. 
Mùa xuân vẫn là đề tài nóng bỏng, gợi hứng cho 
ta nhiều nhất, mùa của những vẻ đẹp tuyệt vời trên 
trần gian ra sức điểm tô khoe sắc. Từ thiên nhiên 
đến con người, nghèo cùng đến giàu sang, khổ đau 
đến an lạc, tất cả đều ấp ủ trong lòng một niềm hy 
vọng, một mùa xuân có chúa xuân ngự trị. Niềm hy 
vọng ấy dài lâu hay mong manh như sương khói, 
đều do tâm thức của ta tạo thành. Cành mai năm 
xưa và cành mai bây giờ vẫn là cành mai của một 
hiện tại tối thắng.

“Xuân sặc sở, cỏ như nhung
Khắp chốn ngàn cây bông trổ gấp
Một cành dương liễu nẩy trùng trùng
Trăng chìm đáy biển nước lóng lặng
Đảnh núi nhật lên bày chót cao."
Thiền Sư Nhất Cú Tri Giáo
(Thiền Sư Thích Thanh Từ dịch)

Trong vô tận của thời gian lẫn không gian, 
trong sự biến hiện đổi thay của kiếp người, trong 
sự tàn phá không cùng của vô thường, giác ngộ mới 
là điều tuyệt diệu, một mùa xuân bất tận, một cõi 
thênh thang nhẹ bước đi về.
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Kiều Mỹ Duyên

Tôi không nhớ rõ tôi đến với những người 
không nhà bao giờ, nhưng chắc là lâu lắm 
rồi, lúc mới định cư ở Glendale, một hôm có 
người bạn cùng lớp rủ tôi cuối tuần đi cho 

cơm cho người không nhà, tôi rất ngạc nhiên, vì tôi 
không thể ngờ ở Mỹ, một quốc gia giàu và văn minh 
nhất của thế giới lại có người ở ngoài đường? Thật 
tình tôi khong tin điều đó có thật cho đến khi tôi cùng 
bạn đến đường phố Los Angeles cho cơm cho người 
không nhà, lúc đó tôi mới tin là sự thật, sao có những 
người đáng thương, tội nghiệp như vậy, người già, 
người trẻ, người có gia đình, người độc thân, trẻ con 
lang thang lếch thếch, ban ngày đứng đầu đường xin 
ăn, tối ngủ ở dưới gầm cầu, ở công viên, ở ngõ hẻm, 
người nào cũng ngủ trong túi ngủ của mình.

Người ở đường, công viên, ngõ hẻm, tôi chưa 
từng thấy ở Việt Nam dù tôi đã đi từ địa đầu giới 
tuyến từ Quảng Trị, đến Cà Mau, Cao Nguyên Trung 
Phần, chưa bao giờ thấy người ngủ ở đường phố.

Và khi tôi đến Orange County, thỉnh thoảng 
tôi đi với phái đoàn Phật Tử chùa Bảo Quang cho 
cơm cho người không nhà ở công viên Santa Ana, 
gần tòa đô chính, tôi gặp đủ thành phần, người già, 
trung niên, trẻ em, người đã từng đi lính, đủ sắc dân, 
da vàng, da trắng và da đen.

Họ đến từ khắp nơi, từ miền Đông, Trung, Hòa 
Kỳ, họ như dân du mục, nơi nào lạnh thì bỏ đi tìm 
nơi ấm áp. California là nơi lý tưởng nhất về mùa 
Đông, tuy có lạnh nhưng không lạnh bằng những 
miền tuyết rơi, và mưa phùn và gió bấc. 

Những người không nhà, hằng ngày đứng xếp 
hàng xin cơm ăn, tôi tìm thấy sự may mắn, và hạnh 
phúc của những người đi làm việc thiện, nếu không 
có người không nhà, xin cơm ăn thì làm gì những 
người cho cơm? Vậy thì hạnh phúc ở đâu? Ở người 

cho cơm hay người nhận cơm? Tôi nghĩ có lẽ cả hai 
đều hạnh phúc, người cho và người nhận ai cũng 
hạnh phúc cả.

Thường thường thì chúng tôi đến chùa Bảo 
Quang sớm hơn giờ khỏi hành để xem các Phật tử 
nấu nướng, có khi chúng tôi ăn cơm ở chùa trước 
khi ra công viên, vì đến nơi chúng tôi phải chụp 
hình, phụ phát cơm, nói chuyện với người không 
nhà, không có thì giờ để ăn cơm chung với người 
không nhà.

Hòa Thượng trụ trì lúc nào cũng ân cần bảo 
tất cả Phật tử ăn trước khi đi, cơm chiên rất ngon, 
không có dầu nhiều và các bà làm việc sạch sẽ, 
găng tay, vừa làm vừa dọn cho đến khi thức ăn lên 
xe, có người làm công quả, nấu nướng xong đi về, 
có người cùng đi theo xe ra công viên phát cơm cho 
người không nhà.

Chùa Bảo Quang ở thành phố Santa Ana cho 
cơm hàng tuần vào ngày thứ ba, Phật Tử nấu ăn, 
dù mưa hay trời nắng vẫn đem cơm đều đặn đến 
công viên của thành phố Santa Ana, thỉnh thoảng 
tôi đi theo với phái đoàn này, người không nhà 
đứng sắp hàng trước khi xe thực phẩm tới, họ vui 
vẻ trò chuyện. Đời sống của họ rất vô tư không cần 
đến ngày mai. Người cho cơm vui vẻ, ân cần, niềm 
nở với tất cả mọi người. Cơm gồm có: cơm chiên, 
đậu hủ xào xả ớt, đồ xào, trái cây, nước trà, cà phê, 
nước lọc, ăn hết xếp hàng lấy thêm cơm, cho đến 
khi nào no thì thôi. Người không nhà ngồi trên băng 
đá, dưới gốc cây, cạnh xe đạp đã khóa cẩn thận, có 
người vừa ăn vừa nói chuyện như pháo nổ, có người 
yên lặng một mình, khuôn mặt người nào cũng bình 
thản, không suy nghĩ, không mơ ước chuyện ngày 
mai để mai lo, bên cạnh của họ có một túi ngủ thật 
to, đó là gia tài của người không nhà.

Đã 26 năm rồi, người không nhà có người đã 
mất, người nấu cơm, cho cơm cũng có người đã 
mất, Phật tử mất thì Hòa Thượng tụng niệm cầu 
siêu, người không nhà mất thì Cảnh Sát chở đến 
nhà xác, không ai biết đến ai.

Nhiều người cho cơm người không nhà tự hỏi: 
Sao tòa đô chính của quận Cam đẹp như thế mà 
xung quanh là người không nhà trú? Quận Cam 
rất giàu, nếu tách quận Cam ra khỏi nước Mỹ sẽ là 
quốc gia giàu thứ 6 của thế giới, nhưng tại sao người 
không nhà ở đâu mà đông đến thế?

Mùa Xuân Với Những 
Người Không Nhà
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Luật sư Andrew Do cho biết quận Cam có trên 
10,000 người không nhà, ông đã vận động mua một 
tòa nhà hơn 2 triệu để cho người không nhà ở vào 
khoảng hơn 450 người không nhà buổi tối có nơi 
trú ngụ nhưng còn con số lớn khác vẫn lang thang 
ở đường phố, có người cho rằng ông tái thắng cử 
Giám Sát của quận Cam cũng nhờ biết lo cho người 
không nhà?

Có lẽ đó cũng là một điều tốt đẹp mà Giám Sát, 
người Mỹ gốc Việt này đã làm cho người không nhà, 
thật ra người không nhà có đi bỏ phiếu hay không 
thì không ai biết? Trở lại với người không nhà mà 
chùa Bảo Quang cho cơm hàng tuần, gần đây chùa 
Bảo Quang làm Bảo Tháp để hài cốt người qua đời, 
cổng tam quan, viện bảo tàng, vậy mà không ngừng 
phát cơm cho người không nhà.

Nhìn những người không nhà ở Mỹ được có 
cơm ăn miễn phí, áo ấm, túi ngủ, những ngày lễ thì 
có phần cơm đặc biệt, tôi nghĩ đến những đứa trẻ 
mồ côi ở Việt Nam, người già không con, không nơi 
nương tựa, sống lây lất ở trong những ngõ hẻm, tôi 
không khỏi rơi nước mắt.

Tôi thường khuyên bằng hữu, các cháu, giúp 
được ai gì thì giúp, đừng đợi thật giàu mới giúp 
người, đợi giàu biết bao giờ mới giàu? Giúp người 
trong khả năng của mình, người làm việc thiện, tâm 
của họ rất hỉ xả, không tham lam, tôi nhớ một hôm 
nọ, có người lớn tuổi bỏ quên một cái bóp trong xe 
đẩy khi đi chợ chất thực phẩm trong xe, gặp người 
quen vội vàng chạy đến nói chuyện, cái giỏ xách tay 
vẫn còn trong xe, thì một cô thường xuyên đến nấu 
cơm cho người không nhà ở chùa Bảo Quang chạy 
đến thấy cái giỏ trong xe, lấy ngay cái giỏ chạy vào 
chợ Thuận Phát gởi nhân viên của chợ nhớ trao lại 
cái bóp này cho người bỏ quên.

Người làm việc từ thiện là thế đó, không tham 
tiền, vì trong bóp có tiền mặt, và nhiều thẻ tín dụng, 
một người trẻ thế hệ thứ hai, hàng tuần đến chùa 
Bảo Quang nấu cơm cho người không nhà, nếu 
người này không tốt bụng thì không biết chuyện gì 
xảy ra... Người trẻ không ham tiền, người trẻ đã làm 
việc xã hội, họ đem trái tim của họ nấu cơm cho 
người không nhà, thì xá gì vài ngàn tiền mặt trong 
bóp của đồng hương.

Tôi thưa với Hòa Thượng trụ trì chùa Bảo Quang 
về người trẻ có lòng nhân hậu này, Hòa Thượng 

cũng biết Phật Tử của chùa Bảo Quang rất tốt, xin 
Trởi Phật phù hộ cho những người có lòng.

Có nhiều lần tôi phỏng vấn Hòa Thượng viện 
chủ:

- Hòa Thượng cho cơm cho người không nhà, 
mỗi lần như thế 300-500 người ăn, đã 26 năm rồi 
chưa bao giờ thấy chùa Bảo Quang gây quỹ? Và tờ 
báo Trúc Lâm, nhiều bài vở rất hay cũng không gây 
quỹ, không đi lấy quảng cáo, làm sao mà 2 công tác 
từ thiện này vẫn sống mãi cho đến ngày hôm nay, 
26 năm dài lắm?

Hòa Thượng bao giờ cũng vui vẻ:
- Phật tử tự động cho xì dầu, gạo, trái cây, đường 

v.v.
Làm việc từ thiện, năm này qua năm kia tốn 

kém lắm, nhưng người nào cũng vui vẻ và hạnh 
phúc trong công việc của mình, đáng phục lắm phải 
không thưa quý đồng hương?

Chỉ có tình yêu thương mới xóa được hận thù, 
tôi mong mọi người yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn 
nhau, ở thế giới này nhiều người khổ lắm, ở đồng 
quê hẻo lánh xa xôi ở Việt Nam, Miên, Lào không 
điện nước, phải lấy từ suối nước đổ từ núi cao đến, 
lấy từ giếng lên, hứng nước mưa tồn trú quanh để 
uống, vậy thì tại sao có người ở xứ sở giàu có, lúc 
nào cũng than buồn, chán, đòi tự tử, không biết họ 
nghĩ sao?

Nếu họ được đi thăm những người nghèo khổ tận 
cùng, họ sẽ thấy mình là người may mắn, hạnh phúc. 
Không cần nói đâu xa xôi, chỉ cần vào thăm các 
viện dưỡng lão, nhà thương nơi chúng ta sinh sống, 
sự khác biệt giữa người bệnh, người mạnh, người ở 
trong nhà và người không nhà ở công viên, ở trong 
hang cùng ngỏ hẻm sẽ thấy có sự cách biệt ngay.

Hỡi những người may mắn, hạnh phúc, khỏe 
mạnh, hãy đi thăm những người bệnh, cầu siêu cho 
người qua đời, hay tích cực làm những gì mình có 
thể làm cho người khác.

Xin Trời Phật phù hộ cho người bất hạnh và phù 
hộ cho những người có lòng. Mùa Xuân với những 
người không nhà chắc họ cũng có nhiều ước mơ như 
chúng ta, chắc chắn mơ ước một giấc ngủ nồng sâu 
trong ngôi nhà ấm áp. 

KIỀU MỸ DUYÊN

- XUÂN 2017
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Tế t Đinh Dậ u
KÍNH biệ t Bính Thân, nghinh Đinh Dậu
CHÚC mai cúc nở  khắp toàn cầ u
TÂN niên yên ấm luôn no đủ 
XUÂN mới thăng hoa trải các châu
VẠN vậ t bình an chung thụ  hưở ng
SỰ hanh thông đẹ p mãi đề u thâu
NHƯ Lai hướ ng dẫ n đườ ng tu tậ p
Ý nghĩ a thương đời, toạ i nguyện câu 

Chúc Tết 2017 
Chúc cho đầy hạnh phúc
Tết cho trọn lộc tài. 
Nguyện được mãi an khang
Cầu đạt nhiều phú quý.

Thích Viên Thành
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Ðạo Phật là đạo từ bi, chuyển 
mê khai ngộ, thấy tánh tỏ tâm, 
giải thoát sanh tử luân hồi, dứt trừ 
phiền não, lìa khổ được vui... do 
đức Thích Ca Mâu Ni khai sáng 
từ Ấn Ðộ, đến nay PL 2560 năm 
(2016), được lưu truyền tại nhiều 
quốc gia trên thế giới, qua cơ 
duyên, tín lý và tín thời.

Ðạo Phật đã du nhập vào quý 
quốc, chư Tổ Sư thừa kế, thắp 
sáng ngọn đèn chánh pháp muôn 
nơi, sự hiểu biết Phật giáo sẵn 
có, để thù đáp nhu cầu; làm sao 
đời sống được nhẹ nhàn an lạc, 
hạnh phúc cho xã hội gia đình, 
những sự buồn vui, phiền não, 
siêu thoát cho những người quá 
vãng bằng nhiều cách đẹp đẽ, nên 
hình thành Nghi Lễ Tăng Đoàn 
GHPGVNTH/Hải Ngoại là một 
trong nhiều Pháp Môn hoằng 
hóa, hướng dẫn những kẻ sơ cơ 
nhập đạo ở một nước Hoa kỳ mới 
mẻ này, rất thật tế quan trọng với 
Phật Giáo.

Ðạo Phật là đạo hiếu, hạnh 
Phật là hạnh hiếu, tâm Phật là tâm 
hiếu. Người ta đến với đạo Phật 
chính nhờ tổ tiên truyền lại,hoặc 
do tình cảm của thân quyến, hay 
nhờ nhiều duyên và nhất là do đạo 
Phật đã đi sâu vào quần chúng, 
để chia sẻ những uẩn khúc, trong 
cuộc sống gia đình như: đau ốm, 
tai nạn, tật ách, quan hôn tang tế 
hoặc trong những thời thịnh suy 
của xã hội. Từ đó, đa số người đã 
phát tâm quy y, ngưỡng mộ đạo 

TỔNG VỤ NGHI LỄ TƯỜNG TRÌNH
Thích Viên Thành

Hòa Thượng Thích Viên Thành
Tổng Vụ Trưởng Nghi Lễ

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

Phật. Do vậy, Nghi Lễ cũng là 
một Pháp Môn Hoằng Ðạo, quan 
trọng không thể thiếu sót của đạo 
lý Phật.

Ðể đáp ứng nhu cầu nói trên, 
cần phải có tài liệu để hành trì. 
Do vậy, vào thời gian tới, chúng 
tôi xin lần lượt góp nhặt những 
tài liệu qua nhiều thời đại hoàn 
cảnh khác nhau... của nhiều địa 
phương, với niềm ước mong sâu 
xa của Nghi Lễ Phật Giáo khỏi 
bị mai một, hệ thống hóa để sử 
dụng hợp lý trong các lễ hội hiện 
nay, tại mỗi địa phương quốc nội 
cũng như hải ngoại. Mặc dù Nghi 
Lễ luôn luôn được đáp ứng hợp 
thời, hợp cảnh. Nghi Lễ có thể 

ngắn gọn nhưng phải thật nghiêm 
minh, hài hòa nhưng không thiếu 
sót các phần cần yếu; cho nhân 
sinh xã hội được nhiều chân thiện 
mỹ...

Qua quá trình Phật Giáo đang 
sinh sống sau cuộc đổi dời tang 
thương năm 1975 - Mối lo thắm 
thiết nhiều năm qua; của Tăng 
Đoàn GHPGVNTN HN nhằm 
duy trì hoằng truyền Đạo pháp, 
đào tạo giới trẻ thừa đương Phật 
pháp theo kỷ năng hiện đại, để 
phục vụ xã hội cộng đồng hải 
ngoại trên các châu lục, trong 
không khí tưng bừng của ngày 
lễ Thanksgiving Hội Nghị Tăng 
Đoàn GHPGVNTN/HN.

Xin khiêm tốn trình bày Pháp 
sự Nghi Lễ Phật giáo truyền 
thống qua quá trình hằng năm: 

- Lễ Tết Nguyên Đán: Chúc 
phước phát lộc đầu năm của con 
Hồng cháu Lạc. 

- Lễ Tam Nguyên: Thượng 
NTQ tứ phước, trung NĐQ xá 
tội, hạ NTQ giải ách. 

- Lễ Phật Đản: Kỷ niệm đấng 
cha lành đủ bi trí dũng Bổn Sư 
Thích Ca. 

- Lễ Vu Lan Thắng Hội: Kỳ 
siêu cửu huyền thất Tổ, chư oan 
hồn yểu tử.

- An Cư Kiết Hạ, Đặc biệt lễ 
tạ ơn của nước Mỹ Tu học mùa 
đông. 

- Lễ Sóc Vọng: Sám hối, Thù 
đáp tứ ân, Bố tát, cầu an siêu 
bách tánh. 
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- Lễ vía chư Phật, chư Đại Bồ 
tát, chư lịch đại Tổ sư.

- Lễ Hiệp kỵ chư Tổ, chư 
Thánh tử đạo, chư Anh linh vị 
quốc vong thân.

- Nhân sự Tăng Sĩ Tổng Vụ 
Nghi Lễ: T. Viên Thành, T. Huệ 
Lưu, T. Phương Quang, Nhật 
Thừa cùng chư Tôn Đức, Quý 
Cựu Huynh Trưởng Phật tử, quý 
Đạo hữu...

- Ban Hộ niệm chùa Điều 
Ngự gồm có Đạo Hữu Tâm 
Pháp, Phước Ngọc chánh phó 
văn phòng, Minh Tâm, Thiện Tín 
Trưởng phó ban hộ niệm, Quảng 
Thành, Nhật Châu Trưởng phó 
Thư Ký và chư Đạo hữu trong 
ban.

- Ban Hộ niệm chùa Diệu 
Pháp: ĐH Nhật Huy, Nhật Bảo 
Quốc chánh phó văn phòng, 
Đạo Hữu Nhật Bảo, Diệu Thùy 
Trưởng phó ban hộ niệm, Nhật 
Đoan Nhật Thoại Vân, Trưởng 
phó Thư Ký và chư Đạo hữu 
trong ban. Điều quý nhất tuy 
phân chia như thế, song có Phật 
sự nào thiếu nhân sự, quý Đạo 
hữu luôn sẵn sàng hoan hỷ, đều 
hỗ trợ giúp đỡ nhau đến lúc hoàn 
thành.

- Đặc biệt lễ Lạc Thành chùa 
Điều Ngự, từ thứ Sáu đến Chủ 
Nhật (17, 18, 19 tháng 6, 2016), 
tọa lạc tại 14472 Chestnut St., 
Westminster, CA 92683 US, do 
Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ 
Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng 
Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại làm 
Viện Chủ, Hòa Thượng Thích 
Viên Huy, Tổng Vụ Trưởng Tổng 
Vụ Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn 

GHPGVNTN/Hải Ngoại làm Trụ 
Trì, đã long trọng tổ chức Đại 
Lễ Lạc Thành cung thỉnh Đức 
Đạt Lai Lạc Ma đời thứ 14 đến 
Chứng Minh Thuyết giảng, Trai 
Tăng thập phương chư Tôn thiền 
đức Tăng Ni Quốc nội, Quốc 
ngoại các Châu Lục, Trai Đàn Lễ 
Chẩn Tế Có HT Viên Thành , HT 
Trí Minh, HT Viên Đạt là Gia 
Trì cùng Chư Tôn Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, Đại Đức Tăng các 
nước tham dự cúng lễ thật trang 
nghiêm trọng thể, nguyện cầu 
Âm Dương lưỡng lợi xã hội thanh 
bình, chúng sanh an lạc. Các buổi 
lễ diễn ra với sự tham dự của hàng 
chục chục ngàn quý vị Chư Tôn 
Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng 
Ni, đồng hương đồng bào và chư 
Phật tử nhiều quốc gia thuộc các 
sắc tộc khác nhau, cũng như đông 
đảo giới truyền thông Việt, Mỹ, 
Đại Hàn, Nhật Bản, Tây Tạng 
tham dự.

Bốn ngôi chùa mang tên 
Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, 
Pháp Điện là một điển hình cụ 
thể nhất. Phật giáo vừa du nhập là 
hài hòa ngay với nếp sống nông 
nghiệp và tín ngưỡng, thờ các 
thần che mưa, đỡ nắng cho mùa 
màng được nẩy lộc đơm bông. 
Người Phật tử Việt ngoài việc thờ 
Phật là đấng Giác ngộ, họ còn tế 
lễ Hùng Vương, Đức Thánh Trần, 
cúng bái Thành Hoàng v,v… 
Qua 2000 năm lịch sử, Đạo Phật 
và tín ngưỡng dân tộc Việt, luôn 
hiện hữu song hành thống nhất 
không thể tách rời. Nghi lễ Phật 
giáo luôn gắn liền với văn hóa 
dân tộc theo đúng tinh thần “Khế 
lý, khế cơ, khế thời”.

Cầu chư Phật chư Bồ tát, hồn 
thiên sông núi, Nguyện cho dân 
tộc đất nước Việt Nam sớm hạnh 
phúc thanh bình, sớm được tự do 
dân chủ nhân quyền, sớm tự do tín 
ngưỡng các Tôn Giáo, cộng sản 
sang bằng các ngôi Chùa, Đền, 
Thánh, Thất, tiêu biểu như Chùa 
Liên Trì tại Sài Gòn, Hòa thượng 
Thích Không Tánh trụ trì, nhưng 
sẽ có nhiều cơ sở tín ngưỡng khác 
đang xây dựng trong niềm tin của 
bà con quần chúng.

Nên học hỏi theo nước Mỹ 
sau chiến tranh Nam-Bắc, hay 
học hỏi theo nước Đức sau khi 
phá sập bức tường Bá Linh, họ 
hài hòa bắt tay nhau xây dựng 
quê hương dân tộc, nếp sống văn 
minh hay đẹp, trong ấy cũng có 
dân tộc Việt cùng các chủng tộc 
sắc dân khác, xem như quê hương 
thứ hai của mình, đã được an vui 
hưởng thụ.

Cần học tu phát triển theo 
gương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, 
chư Tổ Sư, chư thiện hữu tri thức 
tiền bối, đã truyền đăng tục diệm, 
hướng dẫn quý bà con thắp sáng 
ngọn đèn chánh pháp, lợi lạc 
quần sanh. bằng công phu, công 
đức, công quả, còn rạng ngời lễ 
nghi Phật giáo đến ngày nay.

Thưa quý liệt vị,
Không có một gia đình, một 

Tôn giáo, một Quốc gia nào trên 
Thế giới không cần đến nghi lễ. 
Tiên học lễ hậu học văn, tiên học 
luật, hậu học tu đa la, ngưỡng 
mong những tài liệu nghi thức 
phổ thông, thực tiễn phong phú 
đơn giản trong quần chúng. Tùy 
Duyên nhưng bất biến, rất mong 
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Kính bạch chư tôn Hòa 
Thượng Trưởng Lão chứng minh.

Kính bạch Hòa Thượng Thích 
Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng 
Điều Hành Tăng Đoàn Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 
(Tăng Đoàn). 

Kính bạch Chư tôn Hoà 
Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức 
Tăng Ni

Kinh thưa quí vị thiện tri thức
Kính thưa quí vị đồng hương 

Phật Tử thân quí
Kính thưa quí ngài.
Thật là một duyên lành lớn 

lao cho tôi được tham dự hội nghị 
đầu tiên của Tăng Đoàn và được 
HT Chủ Tịch Thích Viên Lý mời 
nói chuyện cùng chư tôn đức và 
chư vị hôm nay. Đây thật là một 
trong những đại hội hết sức quan 
trọng của Phật Giáo (PG) Việt 
Nam (VN) tại hải ngoại từ năm 
1975 tới nay. 

Tôi đã phân vân không biết 
phải nói những gì để cho phải đạo 
của một người Phật tử (PT). Chi 
bằng xin chư tôn đức và chư vị coi 
như đây chỉ là những giải bày vài 
tâm tình của tôi cùng hội nghị. 

Kính thưa toàn thể quí ngài:
Đã có rất nhiều đại hội, hội 

nghị trong nhiều năm qua. 

Nhiều đại hội đã có những 
đóng góp cao quí cho sự tìm hiểu, 
tu học và hoằng dương Phật pháp 
của chư Tăng Ni và những người 
PTVN hải ngoại. Thế nhưng nếu 
chúng ta nghĩ lại những biến 
cố đã khai sinh ra Tăng Đoàn 
PGVNHN chúng ta sẽ thấy rõ 
tính cách lịch sử vô cùng quan 
trọng của Hội Nghị hôm nay.

Từ khi du nhập vào VN trong 
suốt hàng ngàn năm, PG đã hòa 
nhập và làm phong phú thêm đời 
sống của dân tộc. Khi ca ngợi 
tinh thần hiếu đễ, xếp hàng các 
bậc cha mẹ khi còn hiện tiền như 
Phật tại thế, giáo pháp của Đức 
Phật đã đến với chúng ta tự nhiên 

THAM LUẬN
Về Hội Nghị đầu tiên 

của Tăng Đoàn PGVNTNHN
Chánh Án

Tâm Bảo - Nguyễn Trọng Nho

như người thân thương trong đời 
sống hàng ngày. Chẳng vậy mà 
trong Hạnh Phúc Kinh Đức Phật 
đã dạy: “Hiếu thảo phụng dưỡng 
cha mẹ, thương yêu tiếp trợ vợ 
con, và hành nghề an lạc là phúc 
lành cao thượng nhất.” “Rộng 
lượng bố thí, tâm tánh chánh 
trực, giúp đỡ họ hàng và tạo các 
nghiệp chân chánh là phúc lành 
cao thượng nhất.”

Hay trong Kinh Cùng Đinh có 
nói đến chuyện một người Bà La 
Môn luôn khinh bỉ những người 
nghèo khó và gọi họ là hạng cùng 
đinh, đã được Đức Phật giáo hóa 
để người này hiểu thế nào là 
một người cùng đinh, Đức Phật 
nói: “Con người dễ nóng giận, 
hay hiềm thù, có nhiều thói hư 
tật xấu, tánh ưa phỉ báng gièm 
pha, người có quan kiến sai lầm 
và bẩm tính giả dối ưa gạt gẫm 
phỉnh lừa hãy biết rằng người ấy 
là hạng cùng đinh”; hay “người 
nào thêu dệt, vây hãm thôn xóm 
và được gọi là người áp chế chinh 
phục, hãy biết rằng người ấy là 
hạng cùng đinh”. Trong Từ Bi 
Kinh: “Bất luận chúng sanh ấy 
như thế nào, yếu đuối hay khỏe 
mạnh, cao lớn hay tầm vóc bình 
thường, lùn thấp bé nhỏ, hữu hình 
hay vô hình, những chúng sanh 

Chánh Án Nguyễn Trọng Nho
Trong buổi Lễ Bế Mạc Hội Nghị 
Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN
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ở gần hay ở xa, những chúng sanh đã ra đời hay 
chưa sanh, ước mong tất cả chúng sanh, không loại 
trừ bất luận ai, đều có tâm an lành hạnh phúc”; 
“Không làm cho ai thất vọng, không ai khinh bỉ ai, 
dầu người như thế nào có nỗi đau, trong cơn giận 
dữ hay lúc oán hận không nên mong điều bất hạnh 
đến với người khác.” “Hãy để những tư tưởng từ bi 
vô biên bao trùm toàn thể thế gian - bên trên phía 
dưới, bốn phương tám hướng, không để cho điều 
gì làm trở ngại, không mảy may nóng giận, không 
chút hiềm thù. Đó là người có tâm từ bi.”

Năm 2013 PGVN đã trải qua một cơn bão tố 
đưa đến sự sụp đổ tan nát tổ chức Giáo Hội PGVN 
Thống Nhất (GHPGVNTN) trong và ngoài nước. 
Sau những biến cố đáng tiếc của những năm sau 
1965-1966 thì có thể nói năm 2013 đã ghi dấu 
những hoang tàn đổ nát tận cùng của PGVN.

Với những quyết định, bổ nhiệm, cách chức, 
khai trừ, từ chức, tới những mạt sát nhau với những 
nhân danh này nọ, tất cả đã ào ạt vang động như 
những tiếng sấm rung chuyển tới tận gốc rễ căn nhà 
PGVN tại hải ngoại. 

Tại hải ngoại có rất nhiều Giáo hội (GH) PG, 
với nhiều danh xưng khác nhau. Nhưng trong tâm 
thức của người PT nói chung thì sự tồn tại của 
GHPGVNTN lúc nào cũng là nỗi quan ngại chung. 
Cho nên, có thể nói những biến cố liên tiếp xảy ra 
năm 2013 đã là những trái ngư lôi phóng thẳng tới 
con thuyền PGVN mong manh trên biển cả đầy sóng 
gió. Sự tàn phá có tính cách hủy diệt tới tận gốc rễ 
sự tồn tại của một tổ chức mà dù muốn dù không 
cũng đã là đại diện cho sự trỗi dậy của PGVN từ 
năm 1963. Người PT có chút quan tâm ai cũng xót 
xa và thương cảm cho sự tan nát của GHPGVNTN. 

Trước những tàn phá có tính cách quy mô và rốt 
ráo như thế, có hai con đường để lựa chọn. Một là 
chúng ta buông xuôi, dẹp bỏ tất cả, thu gọn lại với 
sự tu tỉnh chỉ cho bản thân với kinh kệ và tìm kiếm 
con đường giải thoát cho cá nhân. Đây là con đường 
dễ dàng nhất để tìm được an lac. Hai là vươn dậy và 
tiếp tục con đường hoạt động, xây dựng lại từ đầu.

HT Thích Viên Lý đã chọn con đường thứ hai. 
Chư tôn đức và quí vị đã chọn con đường thứ hai.

Đây là con đường đã được rải sẵn những chông 
gai. Con đường của những nhọc nhằn gian khổ 
không lường trước được. Nhưng HT Viên Lý đã 
chấp nhận dấn thân. Chư tôn đức và quí vị đã chấp 
nhận cùng dấn thân vì tự cảm nhận trách nhiệm của 
mình trước tiền đồ của PG. 

Và Tăng Đoàn đã ra đời. 

Có phải chúng ta đã thụt lùi từ một Giáo Hội trở 
thành một Tăng đoàn. Theo tôi nghĩ chúng ta đã chỉ 
trở về với bản thể của chân giá trị của những người 
con Phật, đặc biệt là những người đã từ bỏ cuộc đời 
bình thường thế tục để bước vào con đường xuất gia 
tu hành. Thực vậy, khi Đức Phật còn tại thế, làm gì 
có “Giáo Hội”. Tất cả tăng ni đều cùng tu học, cùng 
phục vụ chúng sanh trong tập hợp được xã hội gọi là 
Tăng đoàn. Theo định nghĩa bảo thủ thì Tăng đoàn 
là tập hợp của chư tăng ni. Theo định nghĩa phóng 
khoáng hơn thì Tăng đoàn là tập hợp của mọi người 
kể cả tăng ni và những người tại gia tu tập theo giáo 
pháp của Phật. Tất cả đều là những đệ tử của Ngài. 
Khi Đức Phật xả báo thân tịch diệt thì cũng làm gì 
có “Giáo Hội”. Tất cả các đệ tử của Phật - tăng đoàn 
- đã tụ họp lại để cùng tiếp tục con đường đã được 
Ngài chỉ dạy. 

Khi chúng ta quá chấp vào danh tướng là chúng 
ta đã đi vào mê trận và tự trói buộc bởi cái giả tạo 
của danh tướng. Cho nên khi chư tôn đức gặp gỡ 
nhau, như trong Hội Nghị này, để trở về với bản 
thể của những bậc trưởng tử của Như Lai, nắm tay 
nhau cùng bước đi trên con đường tìm giác ngộ và 
giải thoát như hôm nay, những thành viên của một 
tập thể cộng đồng Phật tử, thì hai chữ Tăng đoàn đã 
mang một ý nghĩa thật khoáng đạt tuyệt vời vậy.

Trong niềm cảm xúc về ý chí của HT Viên Lý, 
của chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể quí vị, tôi xin 
phép được đọc bản dịch bài thơ tuyệt tác của Maya 
Angelou, một thi sĩ nổi tiếng vào bậc nhất của nước 
Mỹ hiện nay để kính tặng HT Viên Lý và chư tôn 
Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni và toàn 
thể quí vị. Tôi đã phỏng dịch bài này sang tiếng 
Việt sáng hôm nay trước khi tới dự hội nghị này.

Bài thơ mang tên “Still I Rise” hay “Tôi đứng 
dậy” thi sĩ viết năm 1978.
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Tôi Vẫn Đứng Dậy - “Still I Rise” 
Thơ của Maya Angelou, 

thi sĩ rất nổi tiếng của nước Mỹ

Người có thể viết về tôi trong sử sách
Với những lời nói dối cay đắng và gian xảo, 
Người có thể dày xéo tôi như những hạt bụi dưới 

chân
Nhưng cũng như những hạt bụi đó, tôi sẽ trỗi dậy.

Có phải sự sinh động của tôi đã làm người khó chịu? 
Tai sao người lại đầy dẫy u sầu?
Vì tôi đã vững bước đi như có cả những giếng dầu 
- Đang tiếp tục phun lên trong phòng khách của tôi.

Giống như những mặt trăng và những mặt trời, 
Và chắc chắn như những ngọn thủy triều, 
Giống như những nỗi hy vọng vươn lên cao, 
Tôi vẫn sẽ trỗi dậy.

Có phải người đã muốn tôi bị thất bại? 
Cúi đầu và mắt chỉ giám nhìn xuống 
Hai vai co chùng như những giọt nước mắt rơi. 
Yếu ớt bởi tiếng khóc ủ dột của tôi.

Có phải sự tự tin của tôi đã làm phật lòng người?
Xin đừng giận buồn quá đáng
Vì tôi cười như tôi đã có những mỏ vàng
đang được khai quật trong vườn sau nhà.

Người có thể bắn tôi bằng những lời nói
Người có thể băm xé tôi bằng những ánh mắt 
Nhưng người ơi, giống như không khí, tôi sẽ trỗi dậy.

Có phải nét đẹp hấp dẫn của tôi đã làm phiền lòng 
người?

Phải chăng người đã ngạc nhiên
vì thấy tôi nhẩy múa 
như tôi có những hạt kim cương trên đùi 

Từ những túp chòi lịch sử của tủi nhục
Tôi trỗi dậy

Từ quá khứ đầy đau thương
Tôi trỗi dậy
Tôi là một đại dương màu đen, vươn lên cao rộng
Tràn ngập đầy khắp, tôi bơi trong nước triều dâng
Bỏ lại đằng sau những đêm dài của khủng bố và 
sợ hãi
Tôi trỗi dậy
Đi vào một bình minh trong sáng kỳ diệu
Tôi trỗi dậy
Mang theo những món quà của tổ tiên đã cho tôi
Tôi là giấc mơ và niềm hy vọng của những kẻ nô lệ
Tôi trỗi dậy
Tôi vươn lên
Tôi vươn lên.

Tới đây tôi xin được có đôi điều đề nghị về sinh 
hoạt mà Tăng Đoàn nói riêng và PGVN nói chung 
nên và cần thực hiện.

A- Tự thân Tăng Đoàn: 
Trước hết tự thân Tăng Đoàn cần luôn luôn 

là tập hợp của các bậc tôn túc với Đạo hạnh trang 
nghiêm, tinh tấn, với Thân thanh tịnh, Lời nói thanh 
tịnh, Ý nghĩ thanh tịnh, Hành động thanh tịnh, luôn 
theo đuổi và nuôi dưỡng tinh thần xây dựng, hợp 
tác, hỗ trợ các đạo tràng đơn vị và đoàn kết với các 
tổ chức Phật Giáo khác.

Từ đó Tăng Đoàn sẽ trở thành hấp lực, gương 
sáng trong xã hội, để các Phật tử noi theo.

Để làm được điều này, mỗi thành viên của Tăng 
Đoàn cần tự coi như đang mang trên vai một sứ 
mệnh cần:

1) Luôn tiếp tục học hỏi, trau dồi, thâm cứu 
uyên bác về Phật Pháp; 

2) Dấn thân trên con đường Bát Chánh Đạo để 
phụng sự cộng đồng và xã hội; và 

3) Thực hành Tứ hoằng Thệ nguyện của Bồ 
Tát Đạo: Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ; Phiền 
não vô tận thệ nguyện đoạn; Pháp môn vô lượng 
thệ nguyện học; Phật đạo vô thượng thệ nguyện 
thành. 
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B- Xây dựng các đạo tràng:
Khi đã có căn cơ như thế, Tăng Đoàn sẽ giúp 

đỡ để xây dựng các đạo tràng ở mọi nơi để mỗi đạo 
tràng là một đạo tràng thanh tịnh, một đạo tràng hòa 
hợp, một đạo tràng tu học tinh tấn, và một đạo tràng 
tích cực trong các sinh hoạt xã hội.

C- Tăng Đoàn hòa hợp: 
Khi tự thân Tăng Đoàn là một tập thể hòa hợp 

và thanh tịnh, Tăng Đoàn sẽ tạo nên một không gian 
(môi trường - xúc tác) thanh tịnh để phát huy tinh 
thần hòa hợp của chư tăng ni và Phật tử mọi nơi. Mỗi 
mùa kiết hạ sẽ trở nên một thời gian và không gian 
để thực sự trau dồi giáo pháp, học hỏi để tìm hiểu 
và xóa bỏ những sai xót trong thời gian đã qua, tìm 
những ưu điểm để đoàn kết và xây dựng cho tương 
lai. Mỗi vị tăng ni sẽ nhắm tới nỗ lực để trở nên một 
con người thánh thiện, để sẽ là nguồn cảm hứng tu 
tập và tinh tấn cho hàng Phật tử và xã hội nói chung.

D- Tăng Đoàn tích cực trong việc đóng góp 
xây dựng một xã hội tốt đẹp theo tinh thần 
Bồ Tát Đạo.

Tôi xin trân trọng đề nghị Tăng Đoàn tích cực 
trong các lãnh vực hoạt động xa hơn các hoạt động 
cổ truyền vẫn làm từ trước tới nay thường chỉ nhắm 
vào việc cúng kiếng, ma chay, xây cất các kiến trúc 
cho riêng khu vực và tổ chức hay cá nhân. Chùa to, 
tháp cao, sân rộng, tất cả nên được nghĩ đến như là 
những pháp phương tiện để thể hiện tinh thần dấn 
thân tích cực cốt lõi của PG. Tăng Đoàn và PG nói 
chung nên dấn thân trong các lãnh vực hoạt động 
sau đây:

1- Hoạt động xã hội 
2- Hoạt động văn hóa
3- Hoạt động thanh niên
4- Hoạt động giáo dục 

1- Hoạt động xã hội: 
a) Quan hôn tang tế: Tăng đoàn cần tiếp tục 

chia sẻ những buồn vui với mọi người Phật tử trong 
các đạo tràng và trong tăng đoàn với tinh thần phục 
vụ bất vụ lợi. Trong lãnh vực này, PG cần khẩn cấp 

cập nhật hóa các lề lối cúng kiếng, tụng niệm để 
có thể đáp ứng những đòi hỏi hữu lý của các thế hệ 
Phật tử khác nhau.

b) Một hệ thống tương trợ xã hội tích cực: 
Tạo dựng một hệ thống tương trợ xã hội tích cực, 
thực tế, khả thi giữa Phật tử trong trong đạo tràng 
và trong tăng đoàn.

c) Tạo dựng cơ sở xã hội để vươn ra ngoài đạo 
tràng: Với tâm không phân biệt, tăng đoàn sẽ nỗ lực 
giúp đỡ những người khốn khó tại bất cứ nơi nào, bất 
kể chính kiến, màu da, giới tính, địa phương.

d) Từ những hoạt động đó sẽ tạo dựng một tổ 
chức từ thiện xã hội PG có khả năng thực thi những 
công tác xã hội lớn lao có tầm vóc quốc gia và quốc 
tế như tổ chức World Vision. 

e) Tổ chức những quán cơm chay xã hội cho 
người có lợi tức thấp hoặc muốn ăn chay trong 
những ngày tứ chay hay thập chay. Hoạt động này 
không nhằm cạnh tranh với các cơ sở thương mại tư 
nhân nhưng là để bổ túc nhu cầu đặc biệt của Phật 
tử.

f) Đặc biệt Tăng Đoàn nên tổ chức các cơ sở 
sinh hoạt cho các bậc cao niên. Không ai có thể 
phủ nhận công đức của các bậc cao niên trong việc 
gìn giữ đức tin và xây dựng PGVN tại hải ngoại. 
Bắt đầu từ năm 1975 tới nay, các vị cao niên thực sự 
đã là cột trụ vững chắc và bền bỉ nhất để gây dựng 
nên các cơ sở và tổ chức PG VN hải ngoại. Thế 
nhưng vẫn chưa có một trung tâm cao niên nào cho 
các bậc cao niên PT tại bất cứ nơi nào.

2- Hoạt động văn hóa:
Để tồn tại và phát triển, bất cứ tổ chức nào cũng 

cần phải có một nền tảng văn hóa. Tăng Đoàn cũng 
vậy. Tôi xin đề nghị, Tăng Đoàn nỗ lực tổ chức một 
Câu Lạc Bộ Văn Hóa PG để nghiên cứu, phục hưng 
và phát triển văn hóa PG. Để làm được việc này, 
Tăng Đoàn cần: 

(1) thành tâm mời gọi, hỗ trợ, và giúp đỡ các 
nhân sĩ trong nhiều lãnh vực, văn, thi, nhạc, nghệ 
thuật trình diễn PG trong việc cùng lúc triển khai, 
phổ biến, và sáng tác của họ; Câu lạc bộ văn hóa 
PG sẽ là nơi để cung cấp cho những thế hệ Phật tử 
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hôm nay và mai sau cơ hội tìm hiểu lịch sử văn học 
PGVN trong quá khứ, về những đóng góp quí báu 
của các văn, thi, nghệ sĩ PG Việt Nam trong kho 
tàng văn học dân tộc. 

(2) Tổ chức các sinh hoạt văn hóa định kỳ như 
mùa Xuân, mùa Thu v.v. Các sinh hoạt ca múa trên 
các sân khấu tráng lệ, đôi khi thiếu vắng đạo hạnh, 
chỉ phục vụ phần nào những cảm quan phù phiếm 
mong manh có thể thỏa mãn những xúc động nhắm 
vật chất chứ không tác động để nâng tâm hồn lên 
cao trong lãnh vực văn học nghệ thuật. Hay ít nhất 
thì đó không phải là tinh túy của giá trị văn nghệ PG.

(3) Khuyến khích việc nghiên cứu lịch sử 
PGVN. Chúng ta luôn tự nghĩ mình là truyền thừa 
chính thống của PG Việt Nam từ ngàn năm. Chúng 
ta không thể để lịch sử PGVN bị viết qua những 
lăng kính bất công, thiếu vô tư. Lịch sử PGVN 
trong cận đại cần phải thể hiện các sự kiện lịch sử 
một cách trung thực. Lịch sử là sự ghi chép lại quá 
khứ. Nếu chúng ta không có lịch sử thì ngày tàn lụi 
chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. 

3- Hoạt động Thanh Niên: 

Chúng ta cần thực hiện các công tác sau đây:
a) Trợ giúp hết lòng các tổ chức Gia Đình Phật 

Tử. Hãy giúp để các GĐPT được phát triển tự do 
theo đúng quy luật của GĐPT, không phải lo nghĩ 
về sự thống thuộc để tồn tại. Nếu chúng ta không 
giang tay ra để ôm ấp lấy những đứa con chung thủy 
này của PG, chúng ta sẽ không thể oán trách ai khi 
sinh khí của tổ chức GĐPT ngày càng sa sút. 

b) Tổ chức Câu Lạc Bộ Thanh niên, Sinh viên, 
Học sinh PT tại các trường học.

c) Tổ chức trại hè cho thanh niên, sinh viên, học 
sinh.

c) Thành lập nhà trọ vãng lai cho thanh niên 
sinh viên học sinh PT tạm trú như các câu lạc bộ 
YMCA, YWCA. Bất cứ một PT vãng lai từ xa tới 
một địa phương nào sẽ có thể có cơ hội được tạm trú 
trong một thời gian từ một ngày tới hai tuần lễ với 
một lệ phí rất nhẹ.

Các cơ sở, kiến trúc của PG ở khắp nơi nên là 
nơi nương tựa của những người PT vãng lai.

Tất cả những điều này đều có thể thực hiện được 
nếu như chúng ta nghĩ đến đại cuộc chung của PG, 
chứ không phải chỉ của riêng một tổ chức nào. Nếu 
là một việc chung thì sẽ không có hay sẽ giảm thiểu 
tối đa hay vô hiệu hóa những đánh phá, nếu có.

4- Hoạt động giáo dục: 
Sử dụng cơ sở sẵn có tại các chùa, tự viện để xây 

dựng các cơ sở giáo dục thiếu niên K-12 qua nhiều 
giai đoạn.

Giai đoạn 1: bắt đầu bằng nhà giữ trẻ và các lớp 
học tiền mẫu giáo (Pre-K) và mẫu giáo (K): 

Thực tế ngắn hạn: Giúp đỡ các bậc cha mẹ chăm 
sóc các em thiếu nhi, với lệ phí tối thiểu. 

Mục đích dài hạn: Dạy dỗ các em ngay từ lúc 
còn nhỏ được học và hiểu biết về Đức Phật và những 
ý niệm căn bản sơ đẳng PG như Từ-Bi-Hỉ-Xả, để 
các em lớn lên sẽ sống một cuộc đời lương thiện, 
hạnh phúc và hữu ích cho cộng đồng và xã hội.

Giai đoạn 2: Thiết lập trường Tiểu học và 
Trung học PG: Đào tạo các học sinh xuất sắc sửa 
soạn cho các em vào các lớp cao hơn tại các trường 
trung học hay đại học. Qua việc bổ nhiệm Bà tỉ phú 
DeVoss làm Bộ Trưởng Giáo Dục, chúng ta có thể 
thấy chiều hướng của chính phủ sắp tới của Tổng 
thống Donald Trump sẽ hướng trọng tâm vào việc 
mở rộng trợ giúp cho các cơ sở giáo dục tư phát 
triển mạnh mẽ. Tôi đoan chắc với quí vị ngay trong 
lúc này đây các cơ quan tôn giáo khác đang nghiên 
cứu tích cực một kế hoạch sẵn sàng để tiếp nhận các 
trợ cấp đó cho các cơ sở giáo dục tư nhân của họ. 
Chúng ta nên có cái nhìn xa và nghĩ tới những công 
việc đó ngay từ lúc này.

Giai đoạn 3: Thiết lập trường Đại học Phật 
Giáo để đào tạo các nhân tài lãnh đạo xã hội trong 
tương lai. Đây là một công trình thật dài hạn và khó 
khăn đòi hỏi rất nhiều nghiên cứu kỹ lưỡng trước 
khi bắt đầu.

Tôi nghĩ hiện nay, đã tạm đủ với việc xây cất 
chùa chiền mới, ít nhất là trong các khu đông người 
Việt như Little Sài Gòn, Nam và Bắc California, 
Houston, v.v...

Chư tăng và PT nên tìm cách phân công để tìm 
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kiếm, phát hiện nhân tài trong các lãnh vực chuyên 
biệt và cùng nhau hòa hợp, phân chia công việc để 
không quá nhiều chùa, tự viện mà không đạt được 
những mục tiêu cao cả của PG.

Khi đưa ra những đề nghị trên đây, không phải 
tôi quá tham lam không nghĩ đến các khó khăn, 
chính yếu là về tài chánh và nhân lực.

Khó khăn về tài chánh: 

Tôi thiết nghĩ khi chúng ta có thể xây lên nhiều 
ngôi chùa thật to thật đẹp trong vòng dưới 10 miles 
như trong khu little Saigon tại quận Cam, với tổn 
phí hàng nhiều triệu mỹ kim cho mỗi cơ sở, hay 
khi một buổi tối quyên góp, trong không quá 2 giờ, 
các PT đã bỏ ra hàng trăm ngàn để cúng dường một 
cách dễ dãi, thì tài chánh sẽ không thể là một khó 
khăn quá tầm tay. 

Tâm đóng góp của người Phật tử thật bao la. 
Xây dựng các cơ sở cao niên, giáo dục, xã hội, 
thanh niên là những việc cụ thể cần thiết để đền đáp 
lại cái tâm bao la đó của người Phật tử.

Khó khăn về nhân lực: 

Có rất nhiều khoa học gia, rất nhiều nhân tài PT 
trên mọi lãnh vực. Không phải là một điều khó nếu 
chúng ta thành tâm mời họ với cái nhìn thật xa và 
rộng hơn những gì chúng ta đã làm và tiếp tục làm 
từ xưa tới nay. 

Nếu tâm chúng ta thanh tịnh và ý nguyện và nỗ 
lực của chúng ta chân thành vì đại sự chung, chúng 

ta sẽ nhận được sự đền đáp chân tình của PT đóng 
góp trong các nỗ lực chung.

Xã hội mới đòi hỏi quan niệm và phương cách 
hoạt động mới, thêm vào những hoạt động truyền 
thống của không gian và thời gian xưa cũ.

Câu hỏi căn bản: Quyết Tâm
Cái khó khăn chính yếu là liệu chúng ta có vận 

dụng và thể hiện trang nghiêm, thanh tịnh, đạo hạnh 
đủ để làm cái nam châm thu hút những nhân tài đó 
đến với chúng ta? 

Chúng ta có tỏ rõ được lý tưởng cao cả phục vụ 
đại chúng và xây dựng con người để phục vụ và cải 
tiến xã hội hay không? 

Nếu chúng ta trả lời với tất cả sự khiêm cung 
nhưng với một quyết tâm phục vụ trong sáng, thì 
với tâm từ bi, với hạnh nguyện bồ tát, với sự thong 
dong không sợ hãi đánh phá, không chùn bước 
trước khó khăn, chúng ta sẽ đạt được thành quả tốt 
đẹp làm sáng danh Phật Giáo VN.

Ngưỡng mong Chư Phật Chư Bồ Tát mười 
phương luôn gia hộ Chư Tôn Đức lãnh đạo Tăng 
Đoàn pháp thể khang an, chúng sanh dị độ.

Sau hết, ước mong tinh thần Từ Bi của giáo 
pháp cao minh sẽ soi đường cho tất cả chúng ta để 
dìu dắt nhau trên con đường tu học và hành đạo, 
cùng xây dựng ngôi nhà của Như Lai trong tim mỗi 
người và hạnh phúc an lạc cho bản thân, mọi người 
và xã hội quanh ta.

Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Tâm Bảo - Nguyễn Trọng Nho
Hội Nghị đầu tiên của Tăng Đoàn PGVNTNHN
Chùa Điều Ngự
Westminster, California
Mùa Lễ Tạ Ơn 2016
Ngày 25 tháng 11 năm 2016

LỜI PHẬT DẠY

Hatred does not cease by hatred, 
but only by love; this is the eternal 
rule. 
Buddha

Hận thù không chấm dứt bằng hận 
thù, chỉ có tình thương mới chấm 
dứt được hận thù; đây là chân lý 
vĩnh cửu.
Đức Phật
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Mục tiêu chính của giáo dục Phật giáo 
nhằm đào tạo tăng ni tài đức để truyền 
thừa mạng mạch Phật Pháp và hoằng 
Pháp lợi sinh. Ngay sau khi thành đạo, 

đức Phật đã bắt đầu việc truyền dạy và đào tạo thành 
công năm vị Thánh giả A-la-hán đầu tiên trong thế 
gian. Đó chính là năm huynh đệ A-nhã Kiều Trần 
Như. Đây là những Tăng tài Phật giáo đầu tiên, giúp 
Phật hoằng dương Chánh Pháp. Cho nên, muốn làm 
việc giáo dục phải có con người giáo dục; muốn 
hoằng pháp, phải có con người hoằng pháp. Trách 
nhiệm giáo dục và hoằng Pháp này, đức Phật đã trao 
cho Tăng bảo. Cho nên, giáo dục để đào tạo tăng tài 
Phật giáo nhằm gánh vác sứ mạng Phật Pháp luôn là 
vấn đề sống còn của Phật giáo xưa nay nói chung và 
Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại ngày nay nói riêng. 

Những nguyên tắc và phương pháp giáo dục 
Phật giáo cơ bản như văn-tư-tu và giới-định-tuệ đã 
có từ thời đức Phật và vẫn không thay đổi cho đến 
ngày nay. Tuy nhiên, để vận dụng những nguyên 
tắc đó vào hoàn cảnh thực tế là điều chúng ta phải 
luôn suy nghĩ để không ngừng điều chỉnh và cập 
nhật. Được như vậy, giáo dục Phật giáo mới đem lại 
hiệu quả cho việc tu học và hoằng Pháp trong từng 
thời đại và hoàn cảnh xã hội khác nhau. Trong môi 
trường xã hội phương Tây, một xã hội được đặt trên 
nền tảng giá trị của tín ngưỡng Ki-tô và văn minh 
vật chất, Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại đã, đang 
và sẽ đối diện những khó khăn, thách thức không dễ 
gì vượt qua trong việc giáo dục tăng tài và hoằng 
pháp lợi sinh. Vì vậy, với tư cách là một tăng sĩ 
gạch nối giữa hai thế hệ chư tôn đức lớn tuổi và tăng 
ni trẻ, cũng như có một thời gian tu học và hành đạo 
ở Hoa Kỳ, chúng con/chúng tôi xin được chia sẻ với 
đại chúng những suy nghĩ và kinh nghiệm của mình 
về những thách thức và định hướng tương lai cho 
Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại hiện nay. Trong 
bài viết này, phạm vi thảo luận xin được giới hạn 

là Phật giáo tại Hoa Kỳ, đối tượng quan sát và thảo 
luận chính của bút giả. 

1. Những thách thức cho Giáo dục Phật giáo 
Việt Nam tại hải ngoại
a. Thiếu lớp trẻ xuất gia để kế thừa

Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại nói chung và 
Hoa Kỳ nói riêng đã và đang rất cần lớp tăng ni trẻ 
đủ khả năng kế thừa và phát huy Phật Pháp trong 
thời đại và hoàn cảnh mới. Giới trẻ Việt Nam sinh 
và lớn lên ở hải ngoại, dù là ở trong gia đình Phật 
tử, vẫn khó đến với Phật giáo bởi sự ngăn cách ngôn 
ngữ, xa lạ văn hóa truyền thống, và ảnh hưởng bởi 
xã hội văn minh vật chất phương Tây. Ngăn cách 
ngôn ngữ vì các em không giỏi tiếng Việt để học 
Phật Pháp trong khi nhiều vị giáo thọ lại không giỏi 
tiếng Anh để truyền đạt Phật Pháp. Lại nữa, giới 
trẻ không phải lớn lên trong xã hộ văn hóa truyền 
thống Việt Nam, cho nên chúng ta phải có sách giáo 
khoa và phương pháp giáo dục thích hợp thì các em 
mới có thể dễ dàng tiếp nhận. Ngoài ra, vì giới trẻ 
lớn lên trong cuộc sống dồi dào vật chất, khó thể 
sống đời sống xuất gia thiểu dục tri túc, nếu các em 

Thách Thức và Định Hướng:
Giáo Dục Đào Tạo Tăng Tài Nơi Hải Ngoại Hiện Nay

Sakya Minh-Quang

Thượng Tọa Sakya Minh Quang
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại 
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không đủ căn lành và phước đức nhân duyên, để 
gặp người khai phát và nuôi dưỡng đạo tâm. Như 
một hệ quả tất yếu, ở Hoa Kỳ, giới trẻ rất ít người 
đi xuất gia hay đi trọn con đường xuất gia. Vì vậy, 
cho dù chúng ta có xây dựng cơ sở vật chất, nhưng 
vẫn chưa có đủ giáo thọ có trình độ và bản lĩnh để 
có thể dạy dỗ và đào tạo lớp xuất gia kế thừa. Cho 
nên, một Phật Học Viện ở hải ngoại đã là niềm ao 
ước và thao thức của chư tôn đức từ lâu, nhưng đến 
nay điều này vẫn là bất khả thi. 

b. Thiếu giáo thọ đủ trình độ và bản lĩnh để trao truyền
Để đáp ứng nhu cầu Phật sự ngày càng tăng tỷ lệ 

thuận với sự phát triển của cộng đồng người Việt nơi 
hải ngoại, Phật giáo Việt Nam phải nhờ rất nhiều vào 
lớp tăng ni được đào tạo từ Việt Nam sang để gánh 
vác. Những vị này có căn bản nội điển, có trình độ 
nhất định vì có thể đã du học ở Ấn Độ, Đài Loan hay 
Nhật Bản. Nhưng để giỏi ngôn ngữ và văn hóa bản 
địa, có khả năng truyền dạy cho người bản xứ và lớp 
trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên nơi đây, những tăng 
ni này cần phải mất một thời gian dài để học hỏi và 
hội nhập vào môi trường tu học và hoằng Pháp mới. 
Tuy nhiên, những khó khăn về thủ tục pháp lý để ở 
lại, không tìm được trụ xứ thích hợp, và bận rộn với 
nhu cầu tín ngưỡng là những lý do đã khiến nhiều vị 
có tiềm năng phát triển phải bỏ lỡ cơ hội học tập. 

Ngoài ra, rào cản ngôn ngữ là chướng ngại 
không dễ vượt qua nếu người học không đủ kiên 
nhẫn và tập trung. Một thực tế là, dù tăng ni có học 
tiếng Anh ở trong nước, Đài Loan hay Ấn Độ, sang 
Mỹ hay Canada đều phải học lại, nhiều khi phải 
bắt đầu từ ESL (English as a Second Language). 
Lại nữa, những “sở tri chướng” như bằng cấp cao 
ở trong nước, Đài Loan, hay Ấn Độ nhiều khi là 
rào cản tâm lý, khiến tăng ni không đủ kiên nhẫn 
để vượt qua giai đoạn thử thách ban đầu, để có thể 
hưởng sự lợi ích từ nền giáo dục rất tốt ở Hoa Kỳ 
hay các nước Âu Mỹ nói chung.

Thực ra, những bằng cấp có được ở những nước 
kể trên, nếu về Việt Nam có thể dùng để giảng dạy 
trong các trường cơ bản, trung cấp hay đại học Phật 
giáo. Nhưng ở Hoa Kỳ, những bằng cấp về Phật học 
hay tôn giáo học không được sử dụng một cách dễ 
dàng, vì có sự cạnh tranh rất lớn trong môi trường 

học thuật. Muốn được nhận dạy ở một trường đại 
học Mỹ, ngoài yếu tố xuất thân từ trường nào 
(university ranking), người xin việc giảng dạy và 
nghiên cứu trong môi trường học thuật (academic 
job) còn cần phải có kinh nghiệm giảng dạy, 
nghiên cứu (teaching experience and peer-review 
publication), và năng lực cũng như thái độ làm việc 
qua phỏng vấn và thư tiến cử của những người có uy 
tín (letters of recommendation). 

c. Thiếu tài liệu và phương pháp giảng dạy thích hợp
Thời đại hiện nay là thời đại bùng nổ thông tin 

do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và 
tin học. Theo đó việc dạy và học của Phật giáo cũng 
trở nên thuận tiện rất nhiều. Ví dụ, nhờ sự phổ cập 
của mạng internet, thầy trò có thể liên lạc và trao 
đổi kiến thức với nhau qua email, facebook, skype 
hay youtube… Lại nữa, muốn học hỏi Phật Pháp, 
chúng ta có hàng trăm ngàn trang web Phật giáo 
để tham khảo và tra cứu, thậm chí chúng ta có thể 
nhanh chóng tìm được những đoạn kinh quan tâm 
trong Đại Tạng Kinh tiếng Hán, Pali, Tây Tạng, hay 
tiếng Việt online. Cho nên, có người bảo: “Hiện nay 
trái đất là một ngôi làng địa cầu (global village)“ 
và “tin tức thế giới đều nằm ở mười đầu ngón tay 
chúng ta!” Thực vậy, chỉ cần google là chúng ta có 
thể kiếm được rất nhiều thông tin mà mình quan 
tâm. So sánh với thập niên tám mươi hay chín mươi 
của thế kỷ trước, trong vòng ba mươi năm sự phổ 
cập của tri thức Phật giáo nói chung đã phát triển 
đến mức không thể nghĩ bàn. Đây chính là cơ hội 
mới cho những ai có chí tham học, nhất là đối với 
những tu sĩ có chí tự học cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội thuận lợi đó, 
giáo dục Phật giáo cũng đã đối diện những thách thức 
mới. Lão tử nói: “Đa thư loạn mục”, tức sách vở quá 
nhiều làm con người hoa mắt. Thực vậy, người sơ 
học sẽ bối rối thậm chí lạc lối khi phải tiếp xúc quá 
nhiều thông tin trên mạng, thượng vàng hạ cám, tốt 
có xấu có, và không ít bẫy rập chực chờ. Hơn nữa, 
tin tức hay dữ liệu (information hay data) không 
phải là tri thức (knowledge); tin tức và dữ liệu cần 
phải có khả năng tư duy phán xét (critical thinking), 
biện biệt (discerning), và tổ chức (organizing and re-
organizing) mới trở thành tri thức của mình. Nhưng 
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ngày nay, chúng ta dạy và học phần lớn chú trọng ở 
tin tức và dữ liệu mà chưa khai thác và huấn luyện 
đúng mức người học khả năng tư duy, biện biệt và 
phê phán. Nói cách khác, chúng ta chú trọng giáo 
dục để dạy người ta “cái gì” (what) hơn là đặt câu 
hỏi “như thế nào” (how) và “tại sao” (why). Dùng 
thuật ngữ Phật giáo chuyên môn, what là việc của 
văn và how và why là việc của tư, chưa nói đến tu. 
Cả hai văn và tư đều cần phải coi trọng. Khổng tử 
bảo: “Học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc 
đãi!” (1) Tức học mà không tư duy thì mờ mịt không 
thông, tư duy mà không học lại thực là nguy hiểm!” 
Đây chính là ý này.

Về mặt giáo lý, ngoài bộ Phật Học Phổ Thông 
được cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa soạn từ năm 
1953, đến nay, hơn sáu mươi năm qua, chúng ta chưa 
có những tác phẩm giảng dạy giáo lý cho tăng ni và 
Phật tử theo hệ thống thứ lớp, được cập nhật hóa kiến 
thức dựa trên thành tựu nghiên cứu Phật học đương 
thời. Hơn nữa, những tài liệu giảng dạy Phật Pháp 
này, ngoài lý thuyết nghiên cứu, cũng cần coi trọng 
việc ứng dụng tu tập. Làm được việc này, chúng ta có 
thể gạn đục khơi trong, giúp người học có được chánh 
kiến tu hành và người dạy có tài liệu tham khảo. 

Về mặt giới luật đào tạo người mới xuất gia, 
chúng ta chủ yếu chỉ sử dụng bốn bộ luật tiểu hay 
luật trường hàng, tức Tỳ-ni Nhật Dụng, Sa-di, Oai 
Nghi và Quy Sơn Cảnh Sách, cũng như vài bản chú 
giải liên quan được dịch ra từ Hán tạng. Thực ra, 
chúng ta cần giản lược bớt oai nghi cho phù hợp với 
thực tế, giải thích giới luật dựa trên hòan cảnh thế 
giới thời Phật và khả năng thực hành ở xã hội thời 
nay, cũng như khai thác những bài cảnh sách phù 
hợp với người mới xuất gia hơn. Ví dụ, đối tượng 
dạy răn của Quy Sơn Cảnh Sách chủ yếu là Tỳ-kheo 
mà không phải là người mới xuất gia hay Sa-di. Cho 
nên, Quy Sơn Cảnh Sách có câu: “Sao mới vừa lên 
giới phẩm, liền bảo ta ra Tỳ-kheo v.v….” Trong khi 
đó, có những bài cảnh sách thích hợp hơn cho người 
mới xuất gia như “Chín Bài Răn Dạy” (Di Giới Cửu 
Chương) của Pháp sư Đạo An đời Đông Tấn (2) hay 

1 Luận Ngữ, thiên “Vi Chính” thứ hai. 

2 Cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm đã dịch ba trong 

“Răn Dạy Người Tập Xuất Gia” (Huấn Đồng Hành) 
của Thiền Sư Từ Thọ đời Bắc Tống (3) ít người 
biết đến, huống chi dùng để giảng dạy? Thiết nghĩ, 
việc biên soạn và giảng dạy giới luật sao cho sát với 
thực tế nhưng vẫn không trái với tinh thần giải thoát 
của giới, là điều cần phải nỗ lực trước mắt. Làm tốt 
được việc này, chúng ta có thể đào tạo được tăng ni 
có giới đức thanh tịnh, oai nghi trang nghiêm, tôn 
sư trọng đạo, và nhiệt thành trong lý tưởng xuất gia. 

d. Thiếu môi trường đào tạo thích hợp
Như đã nói ở trên, chúng ta chưa thể có một 

Phật Học Viện để chính thức làm nơi đào tạo tăng 
tài ở hải ngoại. An cư kiết hạ là một trường đào 
tạo tăng tài thời đức Phật còn tại thế, thời gian là 
ba tháng trong một năm. Nhưng vì hoàn cảnh xã 
hội thay đổi, một năm giáo hội Phật giáo Việt Nam 
thống nhất tại Hoa Kỳ mở khóa an cư kiết hạ mười 
ngày. Tương tự, nhiều giáo hội và tự viện khác cũng 
mở khóa an cư mười ngày. Đây là “giấy rách giữ 
lấy lề”, sự cố gắng đáng tán thán của chư tôn đức 
trong hoàn cảnh xã hội mới, “nhất tăng nhất tự”, 
và gánh nặng kinh tế mà mỗi chùa ở đây phải chịu 
đựng. Mười ngày an cư là thời gian chư tăng ni có 
thể gần gũi để học hỏi và cùng nhau sách tấn trong 
tinh thần lục hòa. Vì hạn chế bởi thời gian, chư tăng 
ni chủ yếu giao lưu đạo tình và tri kiến với nhau qua 
những buổi thuyết trình, nhưng không có chương 
trình giảng dạy riêng cho tăng ni mới xuất gia, Sa-
di, hay tân học Tỳ-kheo. Thiết nghĩ, đây là điều mà 
chư tôn đức có trách nhiệm cần phải quan tâm để 
bổ túc.

2. Những cơ hội và hướng giải quyết
Mặc dù Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại phải 

đối diện trước những thách thức nói trên, hoàn cảnh 
xã hội ở phương Tây, cụ thể là Hoa Kỳ, cũng mở ra 
những cơ hội mới cho những tăng ni có chí cầu học 
và lý tưởng phụng sự. Do đó, chúng ta cũng có thể 
tìm ra những hướng đi cho Phật giáo Việt Nam tại 
hải ngoại.

số chín bài. Bút giả dịch lời tựa. 

3 Bản dịch của bút giả. Xem phần phụ lục.
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a. Nguồn lực sẵn có và cơ hội học tập ở Hoa Kỳ
Trước khi có một thế hệ tăng ni đủ khả năng 

truyền trì mạng mạch Phật Pháp nơi bản xứ, lý 
tưởng là những người xuất gia sinh và lớn lên nơi 
đây, hay người bản xứ, chúng ta cần chú ý khai thác 
và sử dụng tiềm năng tăng ni trẻ có trình độ căn 
bản, nhất là có đạo hạnh và lý tưởng phụng sự từ 
Việt Nam sang. Chúng ta cần phải để tâm phát hiện 
nhân tài, bồi dưỡng nhân tài, và trọng dụng nhân tài. 
Nhân tài Phật giáo được đánh giá qua giới hạnh, ý 
chí và lý tưởng hơn là ở bằng cấp hay kiến thức Phật 
giáo. Người có kiến thức, bằng cấp nhưng thiếu giới 
hạnh và lý tưởng cũng không thể truyền trì và hoằng 
dương Chánh Pháp thành công được.

a.1. Cánh cửa đại học rộng mở
Chư Tăng ngày nay sang Âu Mỹ nhiều người đã 

có trình độ đại học Phật giáo trong nước, hay có bằng 
cấp Phật học cao hơn như MA hay PhD ở Đài Loan 
và Ấn Độ, những quốc gia có số lượng tăng ni sinh 
Việt Nam du học rất nhiều. Các vị này, ít nhiều đều 
có trình độ ngoại ngữ, kiến thức Phật giáo, khả năng 
nghiên cứu và thuyết giảng cho đại chúng. Cho nên, 
chỉ cần có chí cầu tiến và cố gắng, những Tăng sĩ 
này đều có khả năng tiếp thu một nền giáo dục ở hải 
ngoại một cách mau chóng, hòa nhập vào dòng chính 
văn hóa, để hành đạo thành công nơi vùng đất mới. 
Thực tế khách quan cho thấy, mặt bằng giáo dục nói 
chung ở các nước tiên tiến như Âu Mỹ cao hơn nhiều 
so với trong nước và các nước châu Á vừa nhắc đến ở 
trên. Cho nên, đây là cơ hội cho các Tăng sĩ trẻ nâng 
cao kiến thức và mở rộng tầm nhìn. 

Hơn nữa về tài chính, các nước Âu Mỹ tạo 
điều kiện rất nhiều cho người học ở cấp Đại Học 
như các chương trình loan, financial aids, grants, 
scholarship, study abroad, hay exchange students. 
Phần lớn Tăng sĩ đều thuộc dạng thu nhập thấp (low 
income) nên có tư cách nhận financial aids. Nếu 
cộng thêm học khá, hoàn toàn có khả năng nhận 
được grants hay scholarship. Ngoài vấn đề tài chính 
ra, người học có thể tùy theo khả năng và hoàn 
cảnh của mình mà học nhanh hay chậm để hoàn tất 
chương trình đại học. Tăng ni cũng có thể học hai 
năm ở đại học cộng đồng (community college) như 

là giai đoạn thích nghi trước khi chuyển vào một 
trường đại học bốn năm để hoàn tất chương trình cử 
nhân (BA hay BS). 

Học đại học ở Hoa Kỳ, ngoài việc giúp chúng ta 
trau dồi thêm tiếng Anh, còn giúp người học có kiến 
thức tổng quát về khoa học xã hội (social science), 
khoa học tự nhiên (natural science), và khoa học 
nhân văn (humanity). Nhờ đó, chúng ta có cái nhìn 
vào xã hội và Phật Pháp đa chiều và cởi mở hơn. 
Ngoài ra, tăng ni còn trang bị cho mình kiến thức 
chuyên sâu hơn về một ngành nào đó (major). Quan 
trọng hơn, tăng ni có thể tiếp xúc, trao đổi với thế 
giới bên ngoài trong môi trường giáo dục cởi mở và 
thân thiện.

Hiện nay, cơ sở Phật giáo ở hải ngoài ngày nay 
rất nhiều, số lượng Phật tử cũng tăng lên theo sự 
phát triển của cộng đồng người Việt hải ngoại, nên 
sự hộ trì chư Tăng tu học cũng tốt hơn. Chư tăng ni 
có thể nhập chúng ở những chùa của quý thầy lãnh 
đạo hay chưa có. Ngoài bổn phận tu tập hàng ngày 
và hướng dẫn Phật tử cuối tuần ra, chỉ cần có chí 
cầu tiến và nhẫn nại, tăng ni đều có cơ hội học tập, 
nhằm nâng cao trình độ và khả năng hội nhập vào 
cuộc sống mới.

a.2. Cửa hẹp của giáo dục sau đại học
Cánh cửa đại học ở Mỹ rộng mở vì chính phủ 

Mỹ muốn tạo điều kiện cho nhiều người có công 
ăn việc làm. Nhưng cánh cửa giáo dục sau đại học 
lại khá hẹp vì đây là chương trình đào tạo nhân tài 
chuyên nghành. Người muốn được nhận vào MA 
hay PhD ở những trường đại học uy tín của Mỹ, 
phải có điểm GPA cao, đủ điểm chuẩn GRE (dùng 
cho ngành khoa học nhân văn), được những lá thư 
tiến cử tốt (letter of recommendation) và thành 
công trong phỏng vấn (interview). Theo thống kê 
năm 2014 của chính phủ Hoa Kỳ, có 31.96% người 
Mỹ 25 tuổi trở lên có bằng đại học bốn năm, nhưng 
chỉ có 1.77% người Mỹ có bằng PhD. Cho nên, sau 
chương trình đại học, nếu có chí hướng và đủ khả 
năng, tăng ni có thể theo học chương trình MA và 
PhD về Phật học hay liên quan với Phật giáo như 
tôn giáo học, ngôn ngữ và văn hóa Đông Á, tâm 
lý học, xã hội học v.v…. Nhưng chương trình MA 
học phí rất tốn kém và khó được sự hỗ trợ vì mặt tài 
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chính (funding). Còn chương trình PhD, thường bao 
gồm luôn MA như giai đoạn chuẩn bị, được đảm 
bảo tài chính qua hình thức fellowship (học bỗng 
toàn phần trên đại học), Teaching assistantship (trợ 
giảng), hay research assistantship (trợ tá nghiên 
cứu). Nghiên cứu Phật giáo trong ngành tôn giáo 
học hay ngôn ngữ và văn hóa Đông Á, đòi hỏi về 
phương diện ngôn ngữ rất nặng. Không tính tiếng 
Anh phải đủ để giảng dạy và viết bài nghiên cứu, 
nghiên cứu sinh còn phải giỏi hai ngôn ngữ khác, 
một chính một phụ như tiếng Pháp và và tiếng Đức 
trong ngành Tôn Giáo Học; tiếng Hoa, tiếng Nhật 
hay tiếng Đại Hàn trong ngành Ngôn Ngữ và Văn 
Hóa Đông Á. Ngoài ra, nghiên cứu sinh còn đòi 
hỏi phải có trình độ để đọc hiểu ít nhất một ngôn 
ngữ Phật giáo như Sanskrit, Pali, Hán cổ, hay Tây 
Tạng.

a3. Học thuật không phải là tất cả
Nhưng thực ra giáo dục học đường ở Âu Mỹ 

không phải là tất cả hay là cứu cánh cho việc học 
tập của tăng ni. Tăng ni có thể chuyên học tiếng 
Anh ở trình độ đại học để có thể đọc viết và giao 
tiếp với người bản xứ, không cần thiết phải có bằng 
cấp cao bên đây để làm việc có hiệu quả. Với ngôn 
ngữ tiếng Anh, tăng ni có thể tiếp xúc với những 
công trình nghiên cứu Phật giáo rất có giá trị của 
nhiều học giả nổi tiếng. Nhìn lại Phật giáo qua góc 
độ của người bên ngoài (outsider) khích phát chúng 
ta tư duy, nghiền ngẫm lại những gì mình tưởng như 
đã biết, xong thực ra lại biết rất hời hợt, hay thậm 
chí không biết gì cả mà tưởng mình đã biết! Nhưng 
chúng ta cũng nên tránh mù quáng tin vào tên 
tuổi học giả, mê tín học thuật hay cái gọi là “khoa 
học”. Thực ra, khoa học ở đây là khoa học nhân 
văn (humanity) mà không phải là khoa học tự nhiên 
(natural science), nên không có độ chính xác cao. 
Thái độ học thuật chân chính là “tận tín thư bất như 
vô thư”, tin hết vào sách thà rằng đừng đọc sách; 
“tận tín sư bất như vô sư”, tin hết vào thầy thà rằng 
không có thầy! Một câu nói quen thuộc trong giới 
sử học: “Sự thật lịch sử không phải là sự thật, cho 
nên gọi là sự thật lịch sử!” Có không ít tăng ni “mê 
tín học thuật”, thay vì gạn đục khơi trong, lại bài 
bác tất cả những giá trị tâm linh được thầy tổ trao 

truyền trong truyền thống Phật giáo của mình. Học 
Phật giáo như vậy có thể trở thành “học giả” nhưng 
không bao giờ trở thành tăng tài Phật giáo, có khả 
năng gánh vác Phật Pháp và cảm hóa quần chúng. 

b. Chuẩn bị lực lượng kế thừa từ chương trình huấn luyện 
tập sự xuất gia 

b1. Khóa tu an cư kiết hạ, đào tạo ngắn hạn và 
tập sự xuất gia

Như đã đề cập ở trên, mùa an cư kiết hạ là cơ hội 
để chư tăng ni gần gũi để chia sẻ kinh nghiệm tu tập 
và hoằng pháp, cũng như sách tấn lẫn nhau trong 
tinh thần lục hòa. Hiện nay, chương trình học tập 
trong mùa an cư chủ yếu là giao lưu đạo tình và kiến 
giải của chư tăng ni, nhưng chưa có chương trình 
giảng dạy riêng dành cho người tập sự xuất gia, Sa-
di và tân Tỳ-kheo tham dự trong mùa an cư kiết hạ. 
Thiết nghĩ, chúng ta nên kêu gọi Phật tử có ý hướng 
xuất gia, người đang tập sự xuất gia và cả tân học 
Tỳ-kheo nên tham dự an cư kiết hạ để có thể tập 
trung đào tạo. Chúng ta cũng nên có một chương 
trình giảng dạy riêng cho những đối tượng này. Đây 
là cơ hội tốt, một công hai việc, để giáo dục và đào 
tạo người mới xuất gia trong hoàn cảnh hiện nay.

Ngoài ra mùa an cư ra, theo thiển ý, tại sao 
chúng ta không có những khóa đào tạo tập trung 
ngắn hạn cho những vị sơ phát tâm này? Giáo dục 
người sơ phát tâm xuất gia đặt trọng tâm ở oai nghi, 
giới luật và cảnh sách để hình thành nhân cách, giúp 
phát khởi tâm Bồ-đề và làm kiên định lý tưởng xuất 
gia. Vì vậy, đào tạo tập trung, giúp người mới xuất 
gia sống gần các bậc giáo thọ tốt hơn đào tạo từ xa, 
qua Skype hay Yahoo messenger. Những vị trụ trì 
có thể gởi đệ tử của mình đi học trong khóa đào tạo 
tập trung ngắn hạn này và hỗ trợ về mặt tài chính. 
Một khóa đào tạo xuất gia ngắn hạn thành công hay 
không, ngoài hoàn cảnh giáo dục, chất lượng giảng 
dạy qua giáo trình và khả năng của các thầy giáo 
thọ quyết định sự thành bại của khóa tu. 

Lại nữa, khuyến khích và đào tạo người xuất 
gia để tiếp nối Phật giáo Việt Nam nơi hải ngoại 
là nhu cầu cấp bách. Cho nên, giáo hội và các tự 
viện có điều kiện nên tổ chức xuất gia gieo duyên 
cho người lớn, khóa tu mùa hè cho các em học sinh 
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để gieo vào lòng mọi người hạt giống của đời sống 
xuất gia. Chương trình tu học trong khóa tu xuất gia 
gieo duyên cũng cần theo định hướng này. Khác với 
những khóa tu thông thường, khóa tu xuất gia gieo 
duyên nên chú trọng việc giảng dạy giới luật, oai 
nghi và cảnh sách song song với giáo lý. Giáo lý 
giúp người học xây dựng chánh kiến, còn giới luật 
và oai nghi giúp người học quen với nếp sống thiền 
môn, trong khi đó cảnh sách giúp un đúc chí hướng 
xuất gia và phát khởi lý tưởng phụng sự. Cần chọn 
lọc giáo thọ sư để đảm bảo chương trình được giảng 
dạy có chất lượng theo định hướng này. 

b2. Chương trình gia giáo nơi mỗi tự viện
Phẩm hạnh và lý tưởng của người xuất gia được 

bồi dưỡng và phát triển trong đời sống hàng ngày, 
nhất là lúc mới phát tâm. Cho nên người xưa nói, 
“Ban đầu mới phát tâm, thừa sức thành Phật” (phát 
tâm chi sơ, thành Phật hữu dư). Vì vậy, giáo dục 
trong giai đoạn này đóng một vai trò quan trọng, 
ảnh hưởng quyết định đến trọn đời tu của người tu 
sĩ. Cho nên, trách nhiệm của vị trụ trì hay người 
thầy thế độ đối với đệ tử xuất gia trong giai đoạn 
đầu thực vô cùng quan trọng. Mỗi tự viện nên có 
chương trình gia giáo, tức thầy dạy cho đệ tử, theo 
dõi, kiểm tra và đôn đốc mỗi ngày. Lại nữa, thân 
giáo của thầy cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng 
trong đời sống tâm linh của đệ tử. Đây là vai trò 
giáo dục của gia giáo mà Phật học viện hay đại học 
Phật giáo không thể thay thế! 

Những vị trụ trì hay thầy thế độ vì bận Phật sự 
hay không có chuyên môn, có thể thỉnh thầy giáo 
thọ giúp dạy đệ tử. Không nên vì có người mà 
cho thế phát xuất gia lại không dạy dỗ, hay vì nhu 
cầu Phật sự mà cho đệ tử thọ giới Tỳ-kheo vội vã, 
thậm chí chẳng bao lâu còn tấn phong giới phẩm 
như thượng tọa hay hòa thượng v.v…! Nhà Nho 
bảo: “Giáo bất nghiêm, sư chi đọa” (dạy mà không 
nghiêm là cái lỗi lười nhác của vị thầy.) Kinh Phật 
cũng nói: “Chỉ có trùng trong thân sư tử mới có thể 
ăn được thịt sư tử.” Đây là điều đáng cho chúng ta 
suy gẫm biết bao!

Hiện nay ở Mỹ và các nước khác, nhiều người 
Phật tử lớn tuổi đã ổn định cuộc sống thế gian, 
muốn hướng về đời sống tâm linh giải thoát. Đây là 

tiềm lực xuất gia của Phật giáo hải ngoại mà chúng 
ta cần chú ý khai thác. Phần lớn những vị này có 
kinh nghiệm xã hội và năng lực làm việc nhất định. 
Nếu họ thực tâm xuất gia và có được một trường tu 
học và đào tạo tốt, họ sẽ gánh vác được rất nhiều 
Phật sự. Cho nên, các tự viện nên có chương trình 
gia giáo, đào tạo người xuất gia qua đời sống tu 
học hàng ngày, để các Phật tử có thể về chùa tu 
học ngắn hạn. Khi đủ duyên xuất gia, họ có thể trở 
thành một người tu tốt, có oai nghi, giới hạnh và lý 
tưởng. Không cần những vị này phải lên Pháp tòa 
thuyết Pháp hay dịch kinh, viết sách, chỉ cần đời 
sống phạm hạnh như thế cũng đủ để giáo hóa nhiều 
người, làm tròn vai trò trụ trì Tăng bảo của mình!

3. Thái độ cởi mở nhưng không vọng ngoại của 
giáo dục Phật giáo Việt Nam

Tăng ni Việt Nam trong thời hiện đại được tiếp 
xúc và học hỏi nhiều hơn một truyền thống Phật 
giáo. Ngoài kinh điển Hán Tạng, tăng ni Việt Nam 
còn có thể tiếp xúc và học hỏi những truyền thống 
Phật giáo thuộc văn hệ Pali hay Tây Tạng. Vấn đề 
văn và tư này lại ảnh hưởng đến vấn đề tu tập giới, 
định, tuệ và hoằng Pháp của Tăng sĩ . Có những bối 
rối, nghi ngờ, thậm chí xung đột về mặt tư tưởng và 
hành trì trong bản thân mỗi tu sĩ hay giữa những tu 
sĩ với nhau. Cho nên, người làm giáo dục Phật giáo 
cần phải quan tâm để định hướng cho tăng ni trẻ. 

Đức Phật dẫn dắt những căn cơ khác nhau nên 
lời dạy của Ngài cũng có thứ lớp sai biệt khác nhau. 
Sau khi đức Phật Niết Bàn, chư tổ truyền thừa Phật 
Pháp qua từng thời đại và hoàn cảnh khác nhau, 
cũng đều có thêm sự lý giải và phát triển giáo nghĩa 
để đáp ứng nhu cầu tu học khác nhau của thời đại 
và xã hội đương thời. Nhờ đó, Phật Pháp được 
trường tồn và phổ cập đến nay. Cho nên, chúng ta 
có nhiều truyền thống Phật giáo, trong mỗi truyền 
thống lại có nhiều tông phái khác nhau. Đây là sự 
đa dạng của Phật giáo, cũng giống như sự đa dạng 
trong xã hội (diversity). Điều này được mọi người 
trong xã hội văn minh nhận thức và chấp nhận. Cho 
nên, tăng ni cũng cần có thái độ cởi mở để học hỏi 
những cái hay trong những truyền thống và tông 
phái khác, đồng thời cũng là cơ hội để chúng ta so 
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sánh và kiểm chứng lại những giáo nghĩa và hành trì 
trong truyền thống của mình. Có những quan điểm 
đầy thành kiến áp đặt, như cho rằng truyền thống 
Nikya hay A-hàm là tiểu thừa không đáng học, Đại 
Thừa là ngoại đạo vì không phải Phật nói, hay Phật 
giáo Tây Tạng là quỷ thần giáo, nặng về chú thuật. 
Những thành kiến này khiến tăng ni và tín đồ của 
những truyền thống đó xa cách nhau, thậm chí xảy 
ra tranh chấp không đáng có. 

Nhưng cởi mở khác với vọng ngoại. Những thứ 
mới và lạ chưa hẵn đã hay và hợp với mình. Phật 
giáo Đại Thừa Đông Á đã có hai ngàn năm lịch sử 
với những cống hiến vĩ đại cho con người và xã hội. 
Thầy tổ chúng ta đã có những kinh nghiệm tu chứng 
sâu sắc và phát kiến vĩ đại đáng cho thế hệ chúng ta 
nghiên cứu, học hỏi và tự hào. Nếu không có thành 
tựu tuệ giác và năng lực hoằng Pháp, làm sao Phật 
giáo Đại Thừa Đông Á còn tồn tại và phát triển rộng 
rãi cho đến ngày nay? Cho nên chúng ta phải biết 
trân trọng di sản văn hóa, văn học và tuệ giác của 
thầy tổ mình để lại. Từ đó chúng ta mới có thái độ 
nghiêm túc để học hỏi, nghiên cứu, gạn đục khơi 
trong nhằm có được hiệu quả cao nhất trong thời đại 
và xã hội mới. Chính sự chưa học hỏi và tu tập sâu 
sắc với truyền thống của mình, khiến không ít tăng 
ni có tinh thần vọng ngoại, nhiều khi phủ nhận công 
đức hay phản bác lại thầy tổ của mình. 

Kết luận 
Giáo dục Phật giáo đặt trọng tâm nơi giáo dục nhân cách 
và lý tưởng Phật Pháp

Tóm lại, giáo dục Phật giáo đặt trọng tâm đào 
tạo người có giới đức, lý tưởng tu tập và tinh thần 
hy sinh phụng sự. Tăng ni có nền tảng giáo dục 
vững chãi như vậy, sẽ không dễ lạc đường khi đi 
vào xã hội để học tập hay làm việc. Vì lẽ đó, giáo 
dục giới luật, oai nghi và cảnh sách cho người sơ 
tâm xuất gia đóng một vai trò quyết định, trong 
việc thành tựu đời sống phạm hạnh, tư cách tu sĩ, 
cũng như lý tưởng giải thoát và phụng sự. Trong 
Luật tạng nói: “Năm hạ đầu chuyên tinh giới luật, 
sau đó mới nghe kinh tham thiền” (Ngũ hạ dĩ tiền 
chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nãi 
thính giáo tham thiền). Có thể thấy, người xưa coi 

trọng việc học giới luật, oai nghi và cảnh sách như 
thế nào. Nhưng ngoài những trọng giới căn bản ra, 
một phần của giới luật và oai nghi của Phật giáo 
cũng mang tính xã hội, được chế ra với tinh thần 
khế cơ. Cho nên, trong thời đại và hoàn cảnh xã hội 
mới, việc giáo dục giới luật, oai nghi và cảnh sách 
của tăng ni hiện nay cần phải điều chỉnh để bớt 
rườm rà, sát với thực tế, và có tính ứng dụng cao. 
Đây là nhu cầu cấp thiết, việc cần phải làm của chư 
vị tôn đức giáo thọ. 

Lại nữa, mục đích của giáo dục Phật giáo không 
phải chỉ đào tạo người có tri thức Phật Pháp, mà 
còn phải có giới đức cao thượng và tuệ giác sâu sắc 
(minh hạnh túc). Tri thức Phật giáo của thể thông 
qua “Phật học” (Buddhist studies) để bồi dưỡng và 
phát triển, còn đạo đức và tuệ giác Phật giáo cần 
phải “học Phật” (emulating the Buddha), tức theo 
con đường giới-định-tuệ mà đức Phật đã từng tu tập 
và thành tựu. Nói khác đi, ngoài văn và tư, người tu 
sĩ phải coi trọng việc tu, mới có thể thành tựu nhân 
cách và giữ gìn bản sắc của giáo dục Phật giáo. Nếu 
không, giáo dục Phật giáo đâu khác gì nền giáo dục 
thế học, có thể đạo tào ra những học giả giỏi về Phật 
giáo, nhưng lại không có nhân tài Phật giáo đích 
thực, những người có giới hạnh, tinh thần hy sinh 
để gánh vác trọng trách truyền thừa và hoằng dương 
Chánh Pháp!

Cuối cùng, nếu tăng ni nào có khả năng và 
phương tiện học cao hơn, nhằm đi sâu vào đời sống 
xã hội văn hóa Mỹ để hoằng Pháp, chúng ta cần 
khuyến khích và ủng hộ. Nhưng đó chỉ là một con 
đường trong nhiều con đường hoằng pháp nơi hải 
ngoại. Điều quan trọng chúng ta phải tự hỏi mình 
rằng: Mình đi tu để làm gì? Ra hải ngoại để làm gì? 
Đi học để làm gì? Vì danh vì lợi hay vì lý tưởng 
phụng sự chúng sinh? Thường tự hỏi và kiểm điểm 
lại mình như vậy, giúp chúng ta giữ được tâm Bồ-đề 
hay lý tưởng ban đầu. Cho nên, có bằng cấp thế gian 
cũng tốt, không có cũng không sao, thực tu và thực 
tài mới là yếu tố quyết định tư cách và thành tựu của 
người xuất gia. Thiết nghĩ, đây chính là định hướng 
giáo dục Phật giáo Việt Nam cho Tăng Ni trẻ nơi 
hải ngoại trong xã hội hiện nay. 
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật

Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức 
Tăng Ni

Kính thưa Quý Đại Biểu, 
Quý Quan Khách và Phật tử đồng 
hương

Đạo Phật truyền vào đất nước 
Việt Nam trên 2,000 năm lịch sử 
do Chư lịch đại tổ sư hoằng dương 
chánh pháp, tiếp nối sứ mệnh xiển 
dương chánh pháp của Đức Phật. 
Nối tiếp ánh sáng chân lý đó, Chư 
Tổ đã sử dụng bằng nhiều phương 
tiện  truyền bá đạo Phật sâu rộng 
trong nhân gian ngỏ hầu đem lại 
những giá trị cao siêu thuộc phạm 
trù đạo đức, trí tuệ và mục tiêu giải 
thoát giác ngộ nhằm chuyển hóa 
những nỗi khổ niềm đau của tất 
cả chúng sanh. Đạo Phật là ngọn 
đuốc sáng soi trong đêm trường vô 
minh, là con thuyền vượt qua sanh 
tử, đưa chúng sanh đến bến bờ 
an vui giải thoát, là kim chỉ nam 
định hướng cho chúng sanh biết 
nẻo chánh đường tà. Với những ý 
nghĩa trên đem đạo Phật vào cuộc 
đời là nhiệm vụ thiêng liêng cao 
cả của người con Phật. Do đó vấn 
đề đặt ra là nhấn mạnh tầm quan 
trọng trên hết, với định đề: “Sứ 
mệnh hoằng pháp và xiển dương 
đạo Phật trong giai đoạn mới”. Tại 
sao phải dùng nhóm từ ngữ “trong 
giai đoạn mới”. Bởi vì đạo Phật có 
mặt ở đất nước Hiệp Chủng Quốc 

này hãy còn mới mẻ, chỉ vỏn vẹn 
chưa đầy một thế kỷ. Đặc biệt kể 
từ khi người Việt định cư trên lãnh 
thổ và lấy đất nước này làm quê 
hương thứ 2, thì vấn đề đạo Phật 
cũng đang trên chiều hướng phát 
triển đồng hành cùng sự ổn định 
và phát triển cộng đồng Việt Nam 
chúng ta.

Sau khi Đức Thế Tôn thành 
đạo dưới cội cây Bồ Đề, Ngài 
hướng về vườn nai thuyết pháp 
độ cho năm anh em A Nhã Kiều 
Trần Như. Lúc bấy giờ giáo đoàn 
được thiết lập lần đầu tiên và qua 
suốt 49 năm thuyết pháp độ sinh, 

Đức Phật từng dạy rằng: “Này các 
thầy Tỳ kheo, hãy lên đường vì 
lợi lạc nhiều người, vì hạnh phúc 
cho số đông, vì lòng lân mẫn đối 
với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh 
phúc cho chư thiên và loài người. 
Các thầy hãy đi, nhưng đừng đi 
hai người cùng một hướng, hãy đi 
mỗi người một ngã, hãy truyền bá 
chánh pháp, hãy phất lên ngọn cờ 
của bậc thiện trí, hãy truyền dạy 
giáo pháp cao siêu, hãy mang lại 
sự tốt đẹp cho người khác. Được 
vậy là các thầy hoàn tất nhiệm 
vụ.”

Kính thưa Hội Nghị,
Như đã trình bày ở trên, sứ 

mệnh hoằng pháp là nhiệm vụ 
thiêng liêng cao cả của người con 
Phật không chỉ riêng cho hàng 
Tăng ni xuất gia mà giới cư sĩ tại 
gia cũng đóng góp một cách tích 
cực trong việc đem đạo Phật đi vào 
cuộc đời. Vì người Phật tử tại gia 
cũng đóng một vai trò trọng yếu 
trong sinh hoạt hằng ngày, sống 
đời sống Phật cũng là một cách 
gián tiếp hoằng pháp góp phần 
xây dựng ngôi nhà chánh pháp tồn 
tại lâu dài trên thế gian này. Do 
đó, định hướng hoằng pháp trong 
thời hiện đại, chúng ta cần nêu ra 
những phương pháp hữu hiệu để 
việc hoằng pháp thuận lợi và phát 
triển trên nhiều góc độ khác nhau. 
Chúng ta thử hình dung và nêu ra 

SỨ MỆNH HOẰNG PHÁP XIỂN DƯƠNG 
ĐẠO PHẬT TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thích Quảng Long 

Thượng Tọa Thích Quảng Long
Tổng Vụ Trưởng Hoằng Pháp

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại

Xem tiếp trang 195    
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I. Bối Cảnh Nghiên Cứu
Sau biến cố 30-4/1975, Ngườ i Việt ly hương 

tìm đường tự do và xây dựng cuộc sống mới trên các 
lãnh thổ lân cận, trong đó Châu Âu, đặc biệt Hoa 
Kỳ vẫn là nơi được rất nhiều dân Việt chọn làm quê 
hương thứ hai xây dựng cuộc sống mới. Hoà chung 
bối cảnh đó, Phật Giáo Việt Nam cũng có mặt tại 
Hoa Kỳ thông qua nhiều phương thức, tính đến nay 
Phật Giáo tồn tại và phát triển tại Hoa Kỳ trên dưới 
40 năm, một chặng đường tương đối dài và đủ để 
cho chúng ta dừng lại nhìn vào yếu tố khách quan 
giữa thành và chưa thành tựu. Sự có mặt của Phật 
Giáo Việt Nam tại Hoa kỳ đánh dấu cột móc lịch sử 
vươn xa, nâng tầm ảnh hưởng của Phật Giáo Việt 
Nam ra thế giới, tạo tiếng vang không nhỏ đến các 
nước lân cận và Hoa Kỳ.

Sự thành tựu đó, có cả sự đóng góp của Tăng 
Ni và tín đồ Phật Tử cho dù dân số Việt Nam vẫn 
là dân tộc thiểu số trên nước Mỹ, nhưng tinh thần 
cộng đồng Phật Giáo và các tôn giáo bạn phát triển 
rất lành mạnh.

Căn cứ nghiên cứu thống kê dân số của chính 
phủ Hoa Kỳ - United States Census Bureau dân cư 
Việt Nam sống tại nước ngoài từ 30-4-1975 đến 30-
4-2015 như sau:

Nguồn : http://www.tvvn.org/thong-ke-dan-so-
viet-nam-song-o-hai-ngoai-va-hoa-ky

Biểu 1, Thống kê dân số Việt Nam ở nước ngoài từ ngày 
30-4-1975:

Năm Tại Nước  Thống Kê

2010 Hoa Kỳ   1,799,632
2011 Cam Pu Chia  600,000
2012 Pháp   300,000
   Đài Loan  200,000 - 400,000

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 
ĐỐI VỚI CON EM VN SINH TRƯỞNG TẠI HẢI NGOẠI

Thích Viên Huy

Hòa Thượng Thích Viên Huy (đứng sau)
Tổng Vụ Trưởng Xã Hội

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo VNTN Hải Ngoại

2010 Úc    210,810
2013 Canada  157,450
2013 Nam Hàn   143,000
2010 Đức   137,000
  Mã Laisia  70,000
  Czech Rep. 61,012 - 80,000
2013 Nhật Bản  
  Anh Quốc  55,000
  Ba Lan   50,000
2012 Lào   30,000 
  Nga  26,205 - 150,000
  Trung Quốc  22,517
  Na Uy   21,721
  Hà Lan   20,603
2015 Số Lượng Ước Tính tại Hoa Kỳ 

(United Arab Emirates) United Arab Emirates 
20,000
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Biểu 2, Tổng số người Việt ở mỗi tiểu Bang:
(Nguồn : http://www.tvvn.org/thong-ke-dan-

so-viet-nam-song-o-hai-ngoai-va-hoa-ky)
Số TT Tiểu Bang  Số Dân Việt Nam

1  California   647,589
2  Texas    227,968
3  Washington   75,843
4  Florida   65,772
5  Virginia   59,984
6  Georgia   49,264
7  Massachusetts  47,636
8  Pennsylvania   44,605
9  New York   34,510
10  North Carolina  30,655
11  Louisiana   30,202
12  Oregon   29,485
13  Illinois   29,101
14  Arizona   27,872
15  Minnesota   27,086
16  Maryland   26,605
17  Colorado   23,933
18  New Jersey   23,535
19  Michigan   19,456
20  Oklahoma   18,098
21  Missouri   16,530
22  Kansas   16,074
23  Ohio    15,639
24  Hawaii   13,266
25  Nevada   12,366
26  Tennessee   11,351
27  Connecticut   10,084
28  Iowa    9,543
29  Utah    9,338
30  Nebraska   8,677

Biểu 3, Thành Phố có nhiều người Việt sinh sống nhất:
(Nguồn: http://www.tvvn.org/thong-ke-dan-so-

viet-nam-song-o-hai-ngoai-va-hoa-ky)
Số TT Thành Phố  Số Lượng

1 San Jose, California   100,486 10.6
2 Garden Grove, California  47,331 27.7
3 Westminster, California  36,058 40.2
4 Houston, Texas   34,838 1.7

5 San Diego, California   33,149 2.5
6 Santa Ana, California   23,167 7.1
7 Los Angeles, California  19,969 0.5
8 Anaheim, California   14,706 4.4
9 Philadelphia, Pennsylvania  14,431 0.9
10 NewYorkCity,New York  13,387 0.2
11 Seattle,Washington   13,252 2.2
12 SanFrancisco, California  12,871 1.6
13 Portland,Oregon   12,796 2.2
14 Arlington,Texas   12,602 3.4
15 FountainValley, California  11,431 20.7
16 Boston, Massachusetts  10,916 1.8
17 Garland, Texas   10,373 4.6
18 Milpitas,California   10,356 15.5
19 OklahomaCity, Oklahoma  10,095 1.7

Biểu 4, Nhóm người Á Đông nhiều nhất tại Hoa Kỳ :
(Nguồn: http://www.tvvn.org/thong-ke-dan-so-

viet-nam-song-o-hai-ngoai-va-hoa-ky)

Số TT Quốc Gia Dân Số

1  Trung Quốc  3.79 triệu
2  Philippines 3.41 triệu
3  Ấn Độ   3.18 triệu
4  Việt Nam  1.73 triệu
5  Nam Hàn  1.7 triệu
6  Nhật Bản 1.3 Triệu

Căn cứ số liệu thống kê của United States 
Census Bureau (chính Phủ Hoa Kỳ) chúng ta nhận 
thấy dân số Việt Nam không ngừng gia tăng, trong 
đó tập trung vẫn là những vùng xưa nay có nhiều 
dân Việt Nam sinh sống, do vì đáp ứng nhu cầu sinh 
hoạt của tín đồ Phật Tử nên chùa chiền cũng tập 
trung nhiều ở những vùng này, tuy nhiên đến nay 
con số cụ thể để biết được số lượng Phật Tử về chùa 
sinh hoạt bao nhiêu trên tổng thể con em Việt Nam 
theo Đạo Phật vẫn là con số trừu tượng chưa ước 
tính được. Do vậy, khi nghiên cứu bài tham luận 
này, chúng tôi cũng chỉ dựa trên những trang mạng 
chính thống và những yếu tố khách quan mong tìm 
ra phương hướng chung để xây dựng và phát triển 
Phật Giáo trong tương lai bằng con đường khoa học 
và cụ thể hơn.
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II. Động Cơ Nghiên Cứu
Tự cổ, xây dựng Già Lam thánh địa vẫn là bổn 

phận và trách nhiệm của Tăng Ni, nhưng hộ trì và 
bảo vệ ngôi Già Lam vẫn là hàng tín đồ Phật Tử, đặc 
biệt Gia Đình Phật Tử là cơ cấu quan trọng nhất, là 
hàng rào mạnh mẽ chung tay xây dựng tương lai 
cho Phật Giáo, chính vì lẽ đó mà nơi nào có chùa 
thì nơi đó có Gia Đình Phật Tử, các em thanh thiếu 
niên Phật Tử chính là mầm mống tre tàn măng mọc 
cho đạo pháp.

Nhìn vào thực trạng của Phật Giáo trước đây và 
hiện nay, rõ ràng đã có rất nhiều chuyển mình để 
thích ứng với môi trường và hoàn cảnh mới. Tuy 
nhiên những chuyển mình đó cũng chưa làm cho 
Phật Giáo có nhiều khởi sắc vì Tăng Ni và Phật 
Tử vẫn dựa theo tinh thần già lam quy cũ, thanh 
quy đối thú để hành đạo, do đó khi đối diện với 
hoàn cảnh mới, nền giáo dục mới, và đối tượng mới 
chúng ta vẫn còn bị loanh quanh hoặc mập mờ chưa 
có một đường lối cụ thể thích ứng tốt, vì vậy dù có 
rất nhiều nỗ lực của Tăng Ni, Huynh Trưởng bổn 
đạo Phật Tử nhưng thành quả vẫn chưa đạt được 
nhiều, phần đông chỉ dựa vào số nhỏ lẻ, và chùa chỉ 
là nơi sinh hoạt và quy tụ các Phật Tử trung niên 
lớn tuổi, riêng về số lượng các em đoàn sinh Phật 
Tử tham gia sinh hoạt gia đình vẫn còn rất ít, và rất 
mỏng. Nhận thức được điều đó, chúng tôi xin nhấn 
mạnh về đề tài “Giáo Dục Phật Giáo đối với con 
em Phật Tử sinh trưởng nơi Hải Ngoại. ” 

III. Vấn Đề Nghiên Cứu
Như những vấn đề đã đưa ra trên, vấn đề tham 

luận vẫn là các em đoàn sinh con em Phật Tử sinh 
trưởng tại Hải Ngoại, bởi do vì sinh trưởng tại Hải 
Ngoại nên các em bị hạn chế rất nhiều mặt, như sự 
khác biệt giữa Văn Hoá Đông Tây, sự đan xen giữa 
Văn Hoá không đồng nhất làm cho các em lâm vào 
tình thế khó khăn để nhận biết phương cách hành 
xử, bên cạnh đó con em Phật Tử có tham gia sinh 
hoạt đoàn sinh Phật Tử, nhưng bị hạn chế về nhận 
biết ngôn ngữ mẹ đẻ (Tiếng Việt), dẫn đến khó khăn 
trong việc tiếp cận và học tập tư tưởng Phật Giáo. 
Đây là vấn đề chính mà chúng tôi muốn nhấn mạnh 

và thảo luận, do vậy khi đặt vấn đề nghiên cứu, chúng 
tôi chú trọng đến các vấn đề của các em như sau:

1. Tình trạng và hoàn cảnh gia đình các em như 
thế nào? (Ví dụ các em có cha mẹ đều là người Việt 
Nam hay có mẹ là Việt, cha là người nước ngoài?)

2. Năng lực học tập và nhận biết tiếng Việt của 
các em

3. Năng lực đọc hiểu và giao tiếp tiếng Việt của 
các em

4. Thái độ, niềm tin và sự yêu thích của các em 
khi tiếp cận nếp sống sinh hoạt Gia Đình Phật Tử

5. Khi tham gia sinh hoạt GĐPT, các em có hoà 
đồng hay không? 

Ngoài ra chúng tôi còn chú trọng đến các vấn 
đề rất nhỏ sau:

1. Sự khác biệt về giới tính và độ tuổi
2. Sự khác biệt về văn hóa sinh hoạt gia đình 

cá nhân
3. Sự khác biệt về Văn Hóa giáo dục của Cha và 

Mẹ (những em đặc biệt chỉ sống với cha không có 
mẹ hoặc có mẹ không có cha)

4. Giai đoạn và thời gian sinh hoạt GĐPT.

IV. Phát Hiện Vấn Đề
Sau thời gian tham cứu và thảo luận, chúng tôi 

phát hiện ra những vấn đề cần thiết để xây dựng 
một Phật Giáo có nền giáo dục khoa học cho con 
em Phật Tử gồm:

1. Chúng ta cần có một đội ngũ Tăng Ni có tiềm 
năng ngoại ngữ tốt để tiếp cận và hướng dẫn các em 
theo học tập tư tưởng Phật Giáo từ đơn vị  thấp đến 
cao.

2. Những gia đình Phật giáo cần hướng dẫn con 
cháu gần gũi hơn với chùa, tạo điều kiện thuận lợi 
cho con cháu đi chùa sinh hoạt vào mỗi cuối tuần, 
giúp các em nhỏ hiểu hơn về thuần phong mỹ tục 
của ngườ i Việt Nam: “Chùa là nơi gởi gắm tâm 
linh” lúc xế chiều. 

3. Cần có những thiện nguyện viên chung tay 
xây dựng một thế hệ Phật Giáo Việt Nam trẻ nơi 
Hải Ngoại.

V. Kết Luận
Xem tiếp trang 194    
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật

Kính bạch: Chư Tôn đức giáo 
phẩm Hoà thượng, Thượng tọa, 
Đại đức, Tăng Ni

Kính thưa: Chư vị thiện nam 
tín nữ cư sĩ huynh trưởng Phật tử.

 
Hội nghị của Tăng đoàn 

GHPGVNTN Hải Ngoại phải 
đặt trên nền tảng của tam vô lậu 
học đó là: Giới Đức - Định Đức 
- Tuệ Đức và sáu pháp hòa kính. 
Những chất liệu này luôn luôn 
phải có trong một vị tu sĩ và cư sĩ 
Phật tử. Nếu mọi thành viên của 
giáo hội đặt sự sinh hoạt và phát 
triển của giáo hội dựa trên tam 
đức và lục hòa của Phật giáo thì 
đây sẽ là một sự thành công cho 
định hướng và phát triển của giáo 
hội. Con, tỳ kheo Thích Minh 
Nguyện nhân danh chức vụ Tổng 
vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa của 
Tăng Đoàn GHPGVNTN  Hải 
Ngoại, với danh xưng chức vụ 
này chỉ là giả danh, giả tướng mà 
thôi. Con đến tham gia với Tăng 
Đoàn hay các danh xưng của tổ 
chức Phật giáo Hải Ngoại đang có 
mặt trên đất nước Hoa Kỳ không 
phải vì chức vụ trong tổ chức mà 
chỉ vì tấm lòng như một giọt sữa 
chỉ cầu mong các danh xưng tổ 

chức của giáo hội có thể hòa tan 
như nước với sữa. Cầu mong việc 
làm tham gia của mình đóng góp 
cho Tăng Đoàn hay các giáo hội 
như là một giọt keo có thể kết nối  
thế hệ Tăng Ni trẻ có thể ngồi lại 
bên nhau, và chỉ một lòng cầu 
mong chư Tôn Đức giáo phẩm 
hãy vì ngôi nhà chung của Phật 
giáo để chung lo xây dựng cho 
Đạo Pháp. Đây mới chính là mục 
đích tối thượng của con trong 
công việc tham gia vào giáo hội. 
Mặc dù công việc cũng khá bận 
rộn nhưng cũng phải tạm gác lại 
những Phật sự cá nhân tại tự viện 
của mình để đến tham gia vào 
Phật sự chung của giáo hội. Nhận 
thấy rằng  trách nhiệm của một 
tu sĩ  không chỉ chăm lo đời sống 
tâm linh hay hướng dẫn Phật tử 
sinh hoạt trong phạm vi giới hạn 
của một ngôi chùa cá nhân của 
mình, nếu mình chỉ sinh hoạt với 
tính cách đóng khung như vậy thì 
chỉ làm cho Phật giáo bị yếu đi 
không phát triển một cách đồng 
điệu toàn diện, sẽ làm cho ngôi 
nhà chung của Phật giáo không 
được vững mạnh. Đây là cốt lõi 
của Phật giáo mà trách nhiệm 
của chư Tôn đức và Tăng Ni phải 
đặt nặng trên đôi vai của mình để 
đóng góp chung cho công cuộc 

xây dựng và phát huy truyền 
thống cao đẹp các đời Tăng thống 
của GHPGVN Thống Nhất. Nhìn 
lại các trang sử của Phật giáo 
Việt Nam trong quá khứ hay cận 
đại thì  Phật giáo bao giờ cũng 
có những thăng trầm biến động, 
nhưng không phải chính vì vậy 
mà chúng ta lo sợ. Chúng ta chỉ 
lo sợ không có Tăng Ni chịu dấn 
thân  tham gia vào giáo hội để 
gánh vác Phật sự chung mà thôi, 
chư giáo Pháp của Đức Phật bao 
giờ cũng mặc nhiên như thị. 

Nhất bát thiên gia phạn
Cô thân vạn lý du
Kỳ vi sanh tử sự
Giáo hoá độ xuân thu.

Trách nhiệm hoằng Pháp lợi 
sanh là bộn phận của Tăng Ni. 
Giáo hội là một tổ chức như Tăng 
Đoàn của Đức Thế Tôn còn tại 
thế phải sinh hoạt trong tinh thần 
tương kính song hành trên mọi 
phương diện. Đạo Phật không 
sử dụng tinh thần trưởng lão để 
sinh hoạt ngay cả Đức Phật ngài 
không dùng một quyền lực cá 
nhân nào của ngài để sinh hoạt 
trong Tăng Đoàn. Có những lúc 
ngài dùng khẩu giáo và đôi lúc 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TĂNG ĐOÀN 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

Thích Minh Nguyện

Tổng Vụ Trưởng Văn Hóa
Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 
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ngài dùng thân giáo để dạy các đệ 
tử. Có lần các thầy tỳ kheo trong 
Tăng Đoàn tranh cãi ngài chỉ vào 
núi ngồi yên nhập định tọa thiền 
thế rồi các thầy tỳ kheo phải đến 
để đảnh lễ sám hối. Có những sự 
im lặng lai là một sức mạnh vô 
biên mà Thiền Sư Thích Nhất 
Hạnh đã viết cuốn sách Im Lặng 
Sấm Sét. Chúng ta là những học 
trò của Đức Thế Tôn chúng ta cần 
phải học đức hạnh đó. Chúng con 
hy vọng hội nghị này của Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ 
là một dấu ấn quang trọng trong 
vấn đề hành hoạt định hướng 
và phát triển một cách tốt đẹp. 
Xin mượn hai câu thơ của Hoà 
Thượng Thích Trí Hòa để cùng 
nói lên tâm niệm của mình: 

“Dốc cả tàn hơi cho đại cuộc
Chỉ mong trên dưới một lòng 

chung”

Nếu tất cả những người con 
Phật ý thức mục đích tối thượng 
của giáo hội là một ngôi nhà 
chung của Phật giáo không phải 
của riêng ai thì thật cao đẹp biết 
bao. Chùa Điều Ngự là một cơ 
sở của Tăng Đoàn cần phải phát 
triển phương diện sinh hoạt của 
giáo hội, giáo dục, tu học, trau 
giồi đời sống tâm linh có thể mở 
những khóa tu dài hạn hay ngắn 
hạn cho Tăng Ni và cư sĩ Phật tử. 
Đây là điểm mà Tăng Đoàn cần 
phải thực hiện, Phật giáo không 
thể ngồi yên để nhìn sư việc và 
ngày tháng đi qua một cách oan 
uổng, mà cần phải thực hiện kêu 
gọi Tăng Ni và cư sĩ phải song 
hành phát triển.

Bài tham luận này chỉ cầu 
mong chư Tôn Đức và Phật tử 
hãy cùng nhau song hành sinh 
hoạt phát triển như tâm thư của 
Hoà Thượng chủ tịch HĐĐH của 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại.

Hy vọng những người con 
Phật hãy khởi lên một tâm niệm 
hoan hỷ xả bỏ đi những quá khứ 
lỗi lầm cho nhau mà hãy vì một 
Phật sự chung của giáo hội như 
tâm thư kêu gọi của Đức đệ tam 

Tăng Thống  gửi đến chư Tăng Ni 
Hải Ngoại.  Thành kính đảnh lễ 
giác linh các đời Tăng Thống và 
chư vị lịch đại tổ sư thùy từ gia hộ 
cho Tăng Ni Hải Ngoại sẽ có một 
ngày hòa hợp thương yêu tương 
kính để tiếp nối truyền thống 
cao đẹp của Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ 
Tát Ma Ha Tát

Tỳ Kheo
Thích Minh Nguyện

LỜI PHẬT DẠY

The foolish man conceives the idea of 'self.' 
The wise man sees there is no ground on 
which to build the idea of 'self;' thus, he 
has a right conception of the world and well 
concludes that all compounds amassed by 
sorrow will be dissolved again, but the truth 
will remain.
Buddha

Người si mê sai lầm về ý niệm của “tự ngã”. 
Người sáng suốt thì thấy không có cơ sở nào 
để xây dựng ý niệm của “tự ngã”; cho nên 
người ấy có quan niệm đúng đắn về thế gian 
và kết luận rõ rằng những kết cấu ràng buộc 
của buồn phiền rồi sẽ tan biến, nhưng sự 
thật thì vẫn còn.
Đức Phật

You will not be punished for your anger; you 
will be punished by your anger.
Buddha

Bạn sẽ không bị trừng phạt cho sự tức giận 
của bạn; mà bạn sẽ bị trừng phạt bởi sự tức 
giận của bạn.
Đức Phật 
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I. Duyên khởi:
Đứng từ góc độ quan điểm 

giáo dục và giảng dạy của Phật 
Giáo, thông qua rất nhiều kinh 
điển, chúng ta có thể nhận thấy 
chư Phật và Bồ tát đều căn cứ theo 
sự khác biệt giữa căn tánh chúng 
sanh hóa độ, chính vì sự khác biệt 
căn tánh cao thấp không đồng 
đó nên ngay từ những ngày đầu 
kết tập Kinh Điển đã có sự phân 
hóa không đồng, mục đích nhằm 
thích ứng với căn cơ, tình huống 
và thời đại của chúng sanh.

Tự cổ, Nguyên Lý và Tinh 
Thần giáo dục Phật Giáo đã được 
xây dựng trên một nền móng 
vững chắc đầy tinh thần vị tha, từ 
bi bác ái và rất nhân bản, đến nay 
dù trải qua bao biến thiên của lịch 
sử, tinh thần nhân bản đó vẫn tồn 
tại và trên đà phát triển rất vững 
chắc. Nền giáo dục Phật Giáo tuy 
dựa trên căn cơ và trình độ bất đối 
xứng của chúng sanh hoằng hóa, 
nhưng tựu trung không ngoài 
các yếu điểm quan trọng như: 
Từ “xuất thế đến nhập thế”; từ 
“lý luận đến thực tiễn”; từ “suy 
nghĩ đến cuộc sống thực tại”; và 
từ “tính cách đến Phật Đạo”. Từ 
các yếu điểm quan trong này giúp 
chúng ta nhận thức được những 

phương pháp và nguyên lý giáo 
dục trọng yếu trong tương lai 
cho nền Phật Giáo Việt Nam nói 
chung, tại Hải Ngoại nói riêng, 
đó là lý do người viết muốn đề 
cập cho đề tài nghiên cứu và thảo 
luận này.

II. Các Nguyên Lý giáo dục 
trọng yếu Phật Giáo
1. Tinh Thần giáo dục Văn, Tư, Tu:

Không giống với nền giáo 
dục phổ thông, Phật Giáo dựa 
trên nguyên tắc thông qua rất 
nhiều phương pháp thực hành 
quán triệt, đi từ nội tâm đến ngoại 
cảnh, từ phàm phu đến siêu phàm 
xuất chúng và đến cứu cánh 
thành đạo. Trong rất nhiều kinh 
điển Đại Thừa đã nói: Đức Phật 
trước khi giảng dạy đồ chúng, 
ngài đều tham thiền nhập định, 
quán xét căn tánh chúng sanh, 
bởi ngài nhận biết do vì căn tánh 
chúng sanh không vốn cao thấp 
không đồng, khả năng lý giải và 
nhận biết sự vật hiện tượng sai 
biệt, vv. Do đó, sau khi tham 
thiền nhập định, ngài cảm thọ 
được ứng nghiệp của chúng sanh 
chọn phương pháp hóa độ phù 
hợp với từng căn cơ, từng nghiệp 
thức ứng hiện, giúp chúng sanh 

liễu ngộ lý tánh sanh diệt huyễn 
hóa, chuyên tâm tu niệm, tiêu trừ 
tội chướng, đạt đến quả vị Bồ Đề.

Tinh Thần luận giải cứu cánh 
Văn, Tư, Tu của Phật Giáo mang 
tính giáo dục cao, sâu và rộng, 
thể hiện nếp sống giáo dục tư duy 
không những giới hạn trong Phật 
Giáo mà còn thích ứng với cuộc 
sống rất đời thực của nhân sinh. 
Văn, Tư, Tu được kinh điển phân 
tích một cách cụ thể như sau:

Văn: Nghĩa là văn kinh thính 
pháp hay lắng lòng ghi nhận, 
lắng nghe âm thanh từ đối tượng 
khách thể. 

Tư: Nghĩa là suy nghĩ hay 
phản tính quán xét vấn đề.

Tu: Nghĩa là tu tập sữa đổi.
Tức phàm là con người, đặc 

biệt là đệ tử Phật, sau khi lắng 
lòng nghe nhận lời nói từ đối 
tượng khách thể (văn), chúng ta 
phải thanh lọc và phân loại để 
tư duy (tư), suy luận, nhận biết 
đúng sai, chánh tà phân định, sau 
đó mới tiến hành đến quá trình 
nhận lãnh, thẩm thấu tu tập (tu), 
từ đó tiến lên một bước thành tựu 
Giới, Định và Tuệ, đây chính là 
sự kết hợp thành tựu giữa lý luận 
và thực tiển vậy. Vì vậy, giáo lý 
của Đức Phật luôn khế lý, khế cơ, 
khế thời, khế xứ và ngài thường 

TINH THẦN VÀ NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 
 TRÊN CƠ SỞ LÝ LUẬN

(The Buddhist Rationale’s Spirit and Principle Education)

Thích Nữ Trung Trí
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sử dụng ngôn ngữ thiện xảo làm 
cho những chúng sanh có cội 
nguồn, quốc độ, căn tánh và nhận 
thức khác nhau đều có thể lãnh 
hội tu tập được. Những điều này 
được nêu rõ trong kinh Duy Ma 
Cật - phẩm Phật Quốc: “Phật dĩ 
nhất phổ diễn thuyết pháp, chúng 
sanh tùy loại cá đắc giải.” Tức 
cùng một lời dạy của Đức Phật, 
nhưng tùy theo căn cơ nghiệp 
thức của chúng sanh nhận biết và 
thọ lãnh tu tập khác nhau, nhưng 
cuối cùng cũng đồng quy nhất 
cảnh là đạo quả vô thượng bồ đề. 
Vì vậy, đôi khi chúng sanh cảm 
thọ như Đức Phật đang hiểu được 
nỗi khổ phiền não thâm sâu của 
mỗi cá nhân, và rồi sau khi nghe 
Đức Phật thuyết pháp xong toàn 
thể hội chúng đều đắc ý hoan hỷ 
vui mừng, đây là một loại phương 
pháp tâm lý giáo dục rất nhân văn 
và hiện đại của Phật Giáo.

2. Tinh thần giáo dục Giới, Định, Tuệ
Nguyên lý giáo dục tam Học 

Giới, Định, Tuệ là tinh thần giáo 
dục tối ưu quan trọng của Phật 
Giáo đối với hàng đệ tử xuất gia 
và tại gia; Giới như hàng rào ngăn 
chặn tâm địa bất chánh; Định như 
cái vòng trân châu, dùng để trang 
nghiêm thân tướng; Tuệ như ánh 
đèn chói sáng, chiếu soi khắp 
hành trình nhân gian. Trong kinh 
Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 
viết: “Nhiếp tâm vi giới, nhân 
giới sanh định, nhân định phát 
tuệ, thị tắc danh vi Tam Vô Lậu 
Học. Vân hà vị chi, “Tam Vô Lậu 
Học”? Cái Giới, Định, Tuệ tam 
học dĩ năng đoạn tu đạo giả chi 
phiền não, liễu tu đạo giả chi sanh 
tử, cố xưng vô lậu, lậu dụ phiền 

não, thử khả vi thị Phật pháp chi 
bản thể, nhược ly thử tam, tắc phi 
chơn chánh Phật pháp.”

Trong Tỳ Ni Luật Tạng, Giới, 
trong Tam Vô Lậu học được xem 
như công cụ ngăn chặn phóng 
tâm, loạn tưởng trong đời sống 
sinh hoạt hàng ngày của người 
xuất gia, tiếp đến tu tập cải tiến 
làm cho tâm bình ổn, định tỉnh 
(định), lúc này khi tâm định 
rồi thì trí tuệ phát sinh. Do vậy 
Giới được xem là Đức dục, tức 
giáo dục về đạo đức, Định, Tuệ 
là Thể dục, và trí dục. Đặc biệt 
đối với quan điểm Phật Giáo Đức 
dục không thể tách rời Trí dục, 
thể dục, và quần chúng, do vậy 
Giới, Định, Tuệ tuy ba nguyên lý 
nhưng quy đồng là một, một là 
ba không thể tách rời. Cũng vậy, 
phàm là đệ tử của Đức Phật, chỉ 
cần giữ được Tam Quy Ngũ Giới 
và vận dụng thiền quán, thanh lọc 
thân tâm, làm cho thể chất và tinh 
thần định tỉnh, thì trí tuệ sẽ phát 
sinh. Do đó, thực hiện tinh thần 
giáo dục Phật Giáo đầu tiên phải 
giữ vững nền tảng giới luật, thì 
thành quả tu tập sẽ hiển bày. 

3. Nguyên Lý giáo dục kết hợp 
Ngôn Ngữ, Hành Vi và Tâm Linh

Quán sát từ ba góc độ Ngôn 
ngữ, Hành vi và Tâm linh, việc 
giáo dục nói chung được chia làm 
ba khía cạnh gồm: Lời nói, Thân 
giáo và Tâm giáo hay tinh thần 
văn hóa tâm linh. Với giáo dục 
ngôn ngữ, là sự chuyển giáo bằng 
lời nói và chỉ có một kiểu; Thân 
giáo và Tâm Giáo là phương pháp 
giáo dục tỉnh mặc, tức mặc giáo. 
Lão Tử, Đạo Đức Kinh nói: “bất 
ngôn chi giáo, vô vi chi ích, thiên 

hạ hy cập chi.” Tức nói dạy mà 
không cần lời nói, không hành 
động là niềm mong mỏi của thiên 
hạ. Trên thực tế nếu chúng ta làm 
được điều này thì nền giáo dục đã 
đạt đến trình độ tối cao nhất định. 
Đối với phương thức giáo dục 
của Đức Phật, sau khi thành đạo 
dưới cội Bồ Đề, ngài không chú 
trọng đến việc biên chép kinh 
sách mà chủ yếu nói pháp và chú 
trọng đến Thân Tác (thân tướng 
oai nghi trang nghiêm của việc 
chỉ trì giới luật), điều này cho 
chúng ta thấy rõ hơn về phương 
thức giáo dục trầm mặc giáo hóa 
chúng sanh.

Như có câu chuyện kể rằng 
vào thời Đức Phật còn tại thế: có 
vị Tỳ Kheo, ông muốn may một 
chiếc y mới để cúng dường Đức 
Phật, nhưng do vì tuổi cao ông 
không thể xỏ chỉ may vá, Đức 
Phật biết được, ngài tự thân giúp 
ông xỏ chỉ; câu chuyện khác, 
vào thời Đức Phật trụ thế trong 
chúng có một vị tỳ kheo, thường 
nhật không giúp đỡ những người 
bịnh tật khác, đến khi ông ta bịnh 
cũng không ai giúp đỡ lại, Đức 
Phật biết được, ngài liền đến giúp 
vị Tỳ kheo tắm gội, chăm sóc ăn 
uống, sau đó khai thị cho vị tỳ 
kheo này rằng, sau này ông nên 
chủ động để tiếp cận và chăm 
sóc người khác, đây là phương 
thức kết nhiều thiện duyên, sau 
này khi ông lâm bịnh sẽ có nhiều 
người chăm sóc giúp ông. 

Hai câu chuyện đơn cử trên 
là hai phương thức giáo dục thân 
giáo trầm mặc của Đức Phật đối 
với đồ chúng, phương thức này 
đòi hỏi tinh thần cộng trụ giữa 
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thầy và trò, sự dung dị giữa tình 
tương thân tương ái, bởi thông 
qua phương thức này làm cho 
thầy trò bè bạn hiểu và xích lại 
gần nhau hơn. Trong mọi thời 
đại, không có bất kỳ một nhà 
vĩ nhân giáo dục nào mà không 
thông qua phương thức Thân 
giáo, Phật Giáo cũng vậy, luôn 
tận dụng Thân giáo, Đức giáo và 
Tâm giáo để hòa nhập vào nhân 
gian nhịp nhàng hơn.

Hiện nay môn học giáo dục 
hiện đại thường lấy ngôn giáo 
làm thứ yếu, lấy tập thể lớp học 
làm đơn vị, và lấy ngôi trường 
làm cơ sở dựa dẫm, mà thiếu đi 
việc tương tác giữa thầy giáo và 
học sinh, dẫn đến nhiều hệ lụy 
xấu trong tư duy giáo dục. Đối 
với tư tưởng giáo dục Phật Giáo, 
do vì tính bình đẳng của chúng 
sanh nên giữa người và người 
không có sự sai khác cách biệt, 
do vậy môi trường giáo dục Phật 
Giáo tương đối gần gũi, thân 
thiện dễ dàng dung hợp, vì vậy 

sự thành tựu trong giáo dục Phật 
Giáo rất cao. 

4. Tinh thần giáo dục phù hợp với 
nhu cầu tâm lý 

Hoàn cảnh môi trường giáo 
dục luôn là nơi ảnh hưởng lớn 
nhất đến tâm lý giáo dục của học 
sinh, trên thực tế mỗi học sinh 
đều có tâm lý tình cảm, tính cách, 
suy nghĩ và trạng thái tinh thần 
khác nhau, do đó một nền giáo 
dục thực sự toàn diện, đòi hỏi 
giáo viên và sinh viên cần có khả 
năng tự do đối thoại, để giáo viên 
có thể hiểu được diễn biến tâm lý 
hay hệ tư tưởng tư duy của sinh 
viên trong quá trình học tập sinh 
hoạt lâu dài. 

Dưới nền giáo dục Phật Giáo, 
thông qua hành trì tu tập, trao 
đổi những kiến thức nhận biết tự 
tâm, những thành quả hoằng hóa, 
những kiến hòa đồng giải, hành 
giả có thể đạt đến trạng thái an 
nhiên tịch mịch, hồi chiếu tự tâm, 
từ nội tâm đi vào niệm, định và 
tuệ, hành trụ tọa ngọa tâm tánh 
tương thông, đây chính là chỗ sở 
đắc của nền giáo dục Phật Giáo.

Đối với nền giáo dục phổ 
thông hiện đại, do quá nhấn mạnh 
về quyền tự chủ chuyên nghiệp 
nên nền giáo dục có khi bị thiên 
lệch, do vậy nếu bản thân là một 
giáo viên hay giáo sư trực tiếp 
điều động giảng dạy trong môi 
trường lớn nhỏ, ngoài việc có đủ 
kiến thức chuyên môn sâu rộng 
ra, cần lắm sự kết hợp tinh thần 
giáo dục Phật Giáo trong công 
việc giảng dạy, bởi vì đạo Phật 
là một tôn giáo có nền tâm lý phù 
hợp với mọi lứa tuổi và phổ quát 
cho học sinh. Tám vạn bốn ngàn 

pháp môn của Đức Phật chính là 
một kho tàng trí tuệ vô song phù 
hợp với mọi thời đại và mọi cá 
thể.

III. kết luận
Trong mọi thời đại, vấn đề 

giáo dục luôn là vấn đề quan tâm 
hàng đầu, đôi khi chúng ta nhầm 
tưởng xã hội chi phối giáo dục 
nhưng thực chất giáo dục chính 
là nhân tố chi phối toàn thể xã 
hội, xã hội có phát triển mạnh 
mẽ, bình ổn hay không là do 
nghành giáo dục làm việc thành 
tựu, vì vậy hơn bao giờ hết, giáo 
dục luôn được đặt cách làm yếu 
tố quan trọng hàng đầu.

Đối với Phật Giáo, ngay từ 
khi còn tại thế Đức Phật cũng đặt 
để việc giáo dục lên hàng đầu, 
điều kiện đó thông qua hành vi 
thân giáo của ngài đối với các đệ 
tử, sự kiện sau khi đắc đạo dưới 
cội Bồ Đề ngài liền thuyết pháp 
cho năm anh em Kiều Trần Như 
là một minh chứng giáo dục cụ 
thể, không những thế tam tạng 
kinh điển của ngài để lại cũng 
chính là kho tàng giáo dục vô giá 
mà vĩnh viễn cõi nhân sinh chúng 
ta không thể dùng cạn.

Để thích ứng với thời đại 
mới, nền giáo dục Phật Giáo 
cũng chuyển mình để hòa vào 
sự đổi mới khoa học hiện đại, 
và muốn có được thành quả tốt, 
đòi hỏi mỗi tự thân của Tăng Ni 
Phật Tử huynh trưởng phải nỗ lực 
hơn nữa để đem đạo vào đời một 
cách nhịp nhàng uyển chuyển đó 
chính là điều chúng ta cần hướng 
đến cho tương lai Phật Giáo mai 
sau.
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Đạo Phật ra đời giữa thế gian
Không bao năm nữa đủ ba ngàn
Thời gian từ ấy hằng lưu chuyển 
Mục đích giúp đời sống lạc an.
Để giúp Tăng đoàn được thịnh hưng
Đạo mầu lưu chuyển mãi không ngừng
Thế Tôn truyền dạy hàng Tăng chúng 
Bất Thối bảy điều cần phải tuân:

I.
Nhóm họp chúng Tăng mỗi định kỳ
Luận bàn Đạo Pháp, giải hoài nghi
Những điều bất hảo nên điều tiết
Việc tốt lợi lành cần phát huy.

II.
Hòa hợp là điều trọng trước tiên
Hòa khi tụ họp chốn môn Thiền
Hòa khi giải tán, khi làm việc
Tránh những gay go tạo não phiền.

III.
Tăng chúng cùng nhau giữ tịnh thanh
Tuân theo quy luật đã ban hành
Không nên tùy bỏ điều Tăng chế
Không tự thêm vào luật mới sanh.

IV.
Trưởng Lão đạo thông, bậc dẫn đường
Chúng Tăng đảnh lễ, hướng về nương 

BẢY ĐIỀU THIẾT YẾU 
GIÚP TĂNG ĐOÀN HƯNG THỊNH

Thích Nữ Minh Huệ

Tổng Vụ Trưởng Ni Bộ
Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 

(“Bảy Pháp Bất Thối” trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh)

Tuân lời chỉ giáo chư Tôn Phẩm
Kính cẩn thành tâm tịnh cúng dường.

V.
Tham ái lục trần quyết vượt qua
Đây nhân đau khổ cõi Ta bà
Thanh bần, phạm hạnh đời Tăng sĩ
Hướng thượng chính mình, lợi lạc tha.

VI.
Thế sự đa đoan mãi đảo điên
Tiền tài danh lợi tạo oan khiên
Tỳ kheo chung sống nơi nhàn tịnh
Thanh lọc thân tâm dụng pháp Thiền.

VII.
Chánh Niệm, Từ Bi Phật đã ban
Thực hành đời sống chốn Già Lam
Khiến người chưa đến muốn ưa đến
Người cộng trú rồi cũng lạc an.

Bảy pháp trên đây nên khắc ghi 
Tăng đoàn nhờ đó khỏi suy vi
Tỳ kheo, Trưởng tử, Như Lai sứ
Ứng dụng thừa hành cần phát huy. 

Diệu Pháp Tự, PL. 2560
TN. Minh Huệ
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Kính Bạch Chư Tôn Đức 
Giáo Phẩm

Kính Thưa Toàn Thể Quý Vị 
Tham Dự Hội Nghị

Trong không khí trang trọng 
của ngày Hội Nghị Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại được 
tổ chức tại Chùa Điều Ngự hôm 
nay, với sự quang lâm đông 
đảo của quý Chư Tôn Đức Giáo 
Phẩm Tăng Ni và đồng bào Phật 
Tử đã nói lên tầm quan trọng của 
Hội Nghị là kết hợp các tông phái 
và xiển dương chánh pháp nhằm 
mục đích phục vụ Dân Tộc và 
Nhân Loại.

Kính bạch Chư Tôn Đức, 
Kính thưa quý liệt vị, 
Phật Giáo đã hiện diện trên 

quê hương Việt Nam hơn hai 
ngàn năm và đã đồng hành cùng 
dân tộc qua suốt chiều dài lịch sử 
với bao thăng trầm để gìn giữ và 
bảo vệ nền độc lập tự chủ của đất 
nước ngày càng phát triển mà tổ 
tiên đã trao truyền lại. 

Trong giai đoạn cận đại thành 
phần nam, nữ quân nhân Quân 
Lực Việt Nam Cộng Hòa, (phần 
lớn là quân nhân Phật Tử) đã 
hăng hái đóng góp xương máu, 
công sức cho quân đội để gìn 
giữ bảo vệ Miền Nam Việt Nam 
khỏi rơi vào tay bọn cộng sản độc 
tài miền Bắc. Nhưng nghiệt ngã 
thay, Việt Nam Cộng Hòa trở 
thành nạn nhân của những toan 

THAM LUẬN CỦA ÐẠI DIỆN CỰU QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VNCH
Trí Tín - Nguyễn Tiến Mão

Đạo Hữu 
Trí Tín - Nguyễn Tiến Mão
Đại Diện Cựu Quân Nhân 

Quân Lực VNCH

tính quốc tế và lịch sử Việt Nam 
rơi vào khúc quanh đầy uất hận 
của cả dân tộc…

Người lính Việt Nam Cộng 
Hòa, cùng toàn dân Việt Nam, 
đã phải trải qua biết bao oan 
khiên trong suốt chiều dài lịch 
sử giữ nước, giờ đây tuổi đời đã 
cao muốn tìm về với “Ánh Đạo 
Vàng” mong tạo dựng một nếp 
sống an lạc, hạnh phúc bên bạn 
đạo, người thân góp phần xiển 
dương chánh pháp, phục vụ dân 
tộc, quần sanh. 

Nhưng hơn một thập niên trở 
lại đây, từ nhiều nguyên nhân, 
Phật Giáo đã bị phân hóa, xáo 
trộn ngay từ cấp lãnh đạo cao cấp 
khiến cho Phật Tử, trong đó có 
quân nhân Phật Tử, không khỏi 
hoang mang, mất niềm tin trên 

con đường tu tập, giải thoát. Từ 
trong nước ra ngoài nước, Phật 
Tử không khỏi hoài nghi tổ chức 
Giáo Hội! Cùng là Phật Tử, 
nhưng Phật Tử chùa A nay không 
còn duy trì được thiện duyên với 
Phật Tử chùa B như trước. Một 
cái hố ngăn cách giữa hàng Phật 
Tử xuất hiện đưa đến mối quan 
hệ xa lạ, ngượng ngùng, bàng bạc 
đâu đó. Có vị trụ trì còn nói với 
Phật Tử là “Thầy không liên hệ 
với phe nào cả”. Kết quả là phân 
tán, là chia rẽ. Vào các dịp lễ lớn 
các thầy cũng không còn quy tụ 
như trước khi các giáo chỉ xuất 
hiện… còn Phật Tử thì chỉ còn 
quây quần trong “chùa mình” 
hoặc ở nhà, hoặc tham gia các 
sinh hoạt khác. Phật Tử trở thành 
thụ động không tham gia sinh 
hoạt Phật sự tích cực như trước, 
nói chi đến Chùa để cùng nhau 
tu học! Nam Phật Tử thì cố gắng 
đưa người nhà tới Chùa rồi bỏ về 
nhà hay tham gia các sinh hoạt 
khác thay vì vào chùa cùng người 
thân tu tập để ngày càng phát 
triển năng lực từ bi, trí tuệ tiến tới 
giải thoát!

Trước tình trạng phân hóa 
của Phật Giáo nêu trên, Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại 
được thành lập đến nay vừa tròn 
ba năm, nhằm mục đích hàn gắn, 
hóa giải những phân hóa, những 
tị hiềm, những nghi hoặc, để kiến 
tạo lại sự hòa hợp giữa các tông 
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phái, tạo sự liên hợp giữa những 
tổ chức Phật Giáo, tạo sự hài hòa 
trong sinh hoạt của Phật Tử, cũng 
như quân nhân Phật Tử nơi các 
tự viện. Suốt thời gian ngắn ngủi 
đã qua, với tôn chỉ “Thượng cầu 
Phật đạo, Hạ hóa chúng sanh”, 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
ngoại đã lần hồi khôi phục được 
niềm tin nơi hàng Phật Tử.  Tăng 
Đoàn đã duy trì và phát huy mối 
giao hòa trên căn bản bình đẳng, 
vô ngã với các tổ chức Phật Giáo 
chân chính nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi để Phật Giáo ngày càng 
phát triển tốt đẹp và vững mạnh 
trong hướng đi kết hợp mà không 
thống lãnh, không đồng hóa. Hội 
Nghị Tăng Đoàn không chỉ triệu 
tập Chư Tăng Ni mà còn hướng 
đến tất cả những người có lòng 
với Đạo Pháp với hy vọng tạo 
dựng một luồng sinh khí mới 
trong sinh hoạt Phật Giáo. 

Cầu mong Hội Nghị Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại 
tìm ra đường hướng đồng thuận 
chung nhằm phát triển Phật Giáo, 
đặc biệt Phật Giáo Việt Nam Hải 
Ngoại, một cách tích cực trong 
một tương lai huy hoàng không 
xa mà người người đều cầu mong, 
hoài vọng cho một thế giới hòa 
bình, hạnh phúc, an lạc.

Nguyện cầu Đức Phật từ bi, 
gia hộ cho Hội Nghị Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại đạt 
được thành tựu viên mãn.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ 
Tát Ma Ha Tát.

Trí Tín - Nguyễn Tiến Mão
Cựu Quân Nhân

Đôi Vần Thơ Thiền
Hoang Phong

Nếu hiện thực chỉ có thể 
cảm nhận được một 
cách trực tiếp bằng 
trực giác thì thi tính 

cũng chỉ có thể cảm nhận được 
bằng con tim của mỗi người. 
Mỗi bức tranh là một bài thơ 
câm lặng, mỗi bài thơ là một 
bức tranh không lời. Một vần 
thơ tự nó luôn câm nín tương tự 
như một bức tranh lúc nào cũng 
yên lặng và vô tình. Chúng chỉ 
có thể bật lên thành tiếng nói 
trong bầu không gian mở rộng 
của con tim của chính chúng ta 
mà thôi. Vậy chúng ta hãy thử 
lắng nghe tiếng nói đó vang 
lên trong lòng của thiền sư Đạo 
Nguyên (Dôgen, 1200-1253):

Mỗi âm thanh lọt vào tai tôi
Đều hóa thành lời nói.
Ô kìa, đúng là tiếng nói
Của một người bạn chân 

tình!
Thế nhưng lạ thật,
Chẳng có một tiếng động 

nào cất lời với tôi.
(Theo bản dịch tiếng Pháp của 
Alain Grosley, Le grand livres 
du Bouddhisme, 2007, tr. 493)

Có phải chăng sự yên lặng 
mênh mông đó chính là Hiện 
Thực, là người bạn của Đạo 
Nguyên, một người bạn luôn 
bên cạnh ông và đang réo gọi 
ông trong yên lặng?

Thi phú rất gần với sự bén 
nhạy của tất cả những người tu 
tập Phật Giáo nói chung, thế 
nhưng hình như cũng đã đặc 
biệt thấm sâu vào mạch máu của 
những người tu thiền nói riêng. 
Tuy tâm hồn và con tim của họ 
luôn trong sáng và thanh thản, 
thế nhưng đồng thời cũng căng 
thẳng như một sợi dây đàn, sẵn 
sàng vang lên những âm thanh 
tỏa rộng trong không gian. 

Sau đây là hai trích dẫn 
trong một tập công án mang 
tên là “Zen-rin-kushu”, góp 
nhặt một vài vần thơ thuộc thế 
kỷ XVI của thiền học Zen Nhật 
Bản:

Một hạt bụi thật nhỏ
Cất chứa toàn vũ trụ.
Một đóa hoa nở rộ,
Toàn thế giới đứng lên.

Vốc nước mát,
Trăng rơi vào hai tay.
Với cành hoa,

Hương thơm vương trên áo.
(Theo bản dịch của Alain Gros-
ley, id, tr. 482)
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Được duyên lành hôm 
nay tham dự Hội 
Nghị của Tăng Đoàn 
GHPGVNTN/HN tại 

Chùa Điều Ngự do Hòa Thượng 
Viện Chủ Thích Viên Lý và Hòa 
Thượng Thích Viên Huy Trụ Trì 
tổ chức,

Chúng con, chúng tôi xin 
chấp tay nguyện cầu Tăng Đoàn 
GHPHVNTN/HN cùng quý vị 
trong Hội Đồng Điều Hành, Hội 
Đồng Chỉ Đạo cùng toàn thể Quý 
Đạo Hữu được tứ đại điều hòa, 
thân tâm an lạc.

Chúng con, chúng tôi xin 
phép được trình bày cảm nghĩ 
của người con Phật trong lứa tuổi 
cao niên.

Phật Giáo được tôn vinh là 
một “Tôn Giáo Tốt Nhất Thế 
Giới” vào ngày 15 tháng 7 năm 
2009. Tribune de Geneve Hội 
Liên Minh Quốc Tế Tiến Bộ Tôn 
Giáo và Tâm Linh tại Geneve đã 
ban tặng cho Cộng Đồng Phật 
Giáo một giải thưởng “Tôn Giáo 
Tốt Nhất Thế Giới”, “The Best 
Religion in The World” Award.

CẢM NGHĨ CỦA NGƯỜI CON PHẬT TRONG LỨA TUỔI CAO NIÊN
Trần Lệ Nương - Chơn Tâm Thuần

Muốn nói tại sao con, tôi dẫn 
chứng như vậy. Bởi vì Phật Tính 
có trong mỗi người chúng ta. Và 
Phật Giáo bao hàm cả khoa học 
cũng như vượt qua khoa học. Ông 
Albert Einstein nói rằng “Tôn 
giáo Phật Giáo của tương lai sẽ là 
một Tôn giáo hoàn cầu”. Và một 
văn hào Tây phương nói rằng 
“Đức Phật không thuyết giảng 
để thâu nạp tín đồ mà để soi sáng 
người nghe”. Vậy thì Chánh Pháp 
trong đạo Phật được xiển dương 
trên con đường Tu Học Phật là 
những ý nghĩ trên.

Với tuổi đời cao niên của 
chúng con trong đời sống hằng 
ngày chỉ biết thực hành các hạnh 
nhẫn nhục và trí huệ của Lục Đô 
- trong mọi hoàn cảnh, không bao 
giờ thù hận vì luôn quan niệm 
rằng lấy oán báo oán, oán sẽ chất 
chồng, lấy đức báo oán oán sẽ 
tiêu tan, đem tình thương giúp 
đỡ đến mọi hoàn cảnh nghèo khó 
như thiên tai, bão lụt, vân...vân...

Nhờ vào quý Chư Tăng duy 
trì Giáo pháp đem lại lợi lạc cho 

chúng sinh, chúng con có bổn 
phận dạy dỗ con cháu tin chắc 
vào Giáo pháp của Chư Phật, biết 
nghe lời Phật dạy, sống đời sống 
đạo đức, phải biết thương người, 
thương chúng sinh. Hỡi các con, 
các cháu hãy giữ vững lòng tin 
nơi Chánh Pháp của Phật. Chánh 
Pháp của Phật chỉ có một không 
hai trên thế gian này. Hãy Sống 
Đời Sống Phật. 

Tôi xin mượn vài câu thơ của 
bạn Vu Khang để kết luận bài 
tham luận này của tuổi cao niên:

Phật ở ngay trong ta
Phật ở ngay trong ta
Thân Tâm ta hiền hòa
Lòng Từ Bi Hỷ Xả
Ta phải tự cứu ta
Thoát khỏi kiếp luân hồi
Chỉ có Phật trong ta
Là cứu được ta thôi.

Một vài lời thô thiển cho bài 
tham luận của tuổi cao niên hôm 
nay.

Chúng con, chúng tôi xin 
ngưỡng nguyện Chư Phật gia hộ 
đến Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni 
cùng toàn thể Quý liệt vị hôm 
nay được mọi sự bình an và khỏe 
mạnh. 

Nam Mô A Di Đà Phật
Trần Lệ Nương / Chơn Tâm 

Thuần 
Kính bút.
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Kính bạch Chư Tôn Hòa 
Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức 
Tăng Ni

Kính thưa Quý vị Đại Biểu 
Tham Dự Hội Nghị

Phật Giáo từ xa xưa đã gắn 
liền với lịch sử dân tộc và trong 
chiều dài lịch sử đó trên con 
đường hoằng pháp thuận duyên 
cũng có và chướng duyên cũng 
nhiều.

Gần đây do nhiều yếu tố nội 
tại cũng như ngoại lai cùng phát 
sinh khiến cho tình hình Phật 
sự có nhiều xáo trộn bất ổn nếu 
không muốn nói là có phần suy 
yếu tạo nhiều trở lực cho công 
cuộc phát triển và xiển dương 
Phật Pháp cũng như làm buồn 
phiền ưu tư cho Tăng chúng và 
Phật tử.

Đứng trước tình trạng phân 
ly và xáo trộn nêu trên, chư Tôn 
Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại 
Đức Tăng Ni trong nước và hải 
ngoại đồng tâm hiệp lực thành 
lập Tăng Đoàn Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất vào 
năm 2014 để bảo vệ Đạo Pháp.

Sau ba năm thành lập Tăng 
Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại tổ 
chức Hội Nghị lần đầu tiên vào 
các ngày 24, 25 và 26  tháng 11 
năm 2016 tại Chùa Điều Ngự.

Phải nói rằng đây là một cơ 
hội và vượt lên trên nữa là khát 

THAM LUẬN VỀ HỘI NGHỊ TĂNG ÐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI
Nhật Bảo-Nguyễn Phúc

vọng chung của Tăng Tín Đồ 
Phật Giáo để cùng góp sức chỉnh 
đốn, vun bồi và phát huy năng 
lực Từ Bi  Hỷ Xả - Vô Úy cùng 
hòa hợp với dòng sinh mệnh Dân 
Tộc thoát ra khỏi những hệ lụy 
vô minh và cùng nhau hướng về 
một chân trời đầy hạnh ngộ tươi 
vui trong niềm hân hoan của Đạo 
Pháp.

Xin cầu mong chư Phật phù 

hộ, độ trì cho Đại Hội Tăng Đoàn 
Giáo Hội Phât Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại thành 
công viên mãn. Sự thành công 
nầy là chất keo tinh tuyền kết 
tụ mọi khuynh hướng, mọi môn 
phái hầu tạo nên nội lực thúc đẩy 
con thuyền Bát Nhã vượt thắng 
mọi chướng duyên, mọi tà tâm 
để Chánh Pháp được phát huy, 
chúng sanh được an lạc và quê 
hương đất nước sớm được an 
bình.

Kính chúc Chư Tôn Thiện 
Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, 
chúng sanh dị độ.

Kính chúc Quý vị Đại Biểu 
tham dự Hội Nghị thân tâm 
thường lạc, gia đình an vui.

Trân trọng kính chào. 

Nhật Bảo-Nguyễn Phúc
Cựu Sĩ Quan CSQG-VNCH 

và thân hữu

LỜI PHẬT DẠY
Thousands of candles can be lighted from a single 
candle, and the life of the candle will not be shortened. 
Happiness never decreases by being shared.
Buddha

Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng từ một ngọn 
nến, và đời sống ngọn nến đó sẽ không bị rút ngắn. Hạnh 
phúc không bao giờ giảm nếu đem ra chia sẻ.
Đức Phật

Đạo Hữu 
Nhật Bảo - Nguyễn Phúc
Đại Diện Cựu Sĩ Quan 

CSQG-VNCH và thân hữu
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Ngưỡng bạch Chư Tôn Giáo 
Phẩm, Chư Hòa Thượng, Thượng 
Tọa Đại Đức Tăng Ni

Kính thưa Quý Niên Trưởng, 
Quý Cư Sĩ Đại Biểu

Kính thưa toàn thể Hội nghị.

Chúng tôi xin trân trọng kính 
chào mừng Chư Tôn Đức cùng 
toàn thể quý Đạo hữu về dự Hội 
Nghị Tăng Đoàn. Kính chúc sức 
khỏe đến Chư Tôn Đức và quý 
Đạo hữu, xin chúc Hội nghị thành 
tựu viên mãn.

Sau đây chúng tôi xin góp 
bài THAM LUẬN về TRÁCH 
NHIỆM CỦA NGƯỜI CƯ SĨ 
liên quan đến sinh hoạt của Liên 
Đoàn Cư Sĩ Phật  Giáo Hải Ngoại 
của chúng tôi.

Dưới ánh đạo vàng của ba 
ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng; 
người Cư sĩ Phật Giáo là chiếc 
cầu nối kết giữa Tam Bảo và 
cuộc đời; giữa hàng xuất gia và 
quần chúng. Chư Tăng Ni hoằng 
hóa Phật Giáo bằng kinh sách và 
thuyết pháp thì người Cư Sĩ Phật 
tử tại gia phổ biến Phật giáo qua 
gia đình, họ hàng, thân thuộc và 
quần chúng bằng chính cách sống 
hòa đồng cùng sống với những 
sinh hoạt, thăm hỏi, chia sẻ và an 
ủi của mình.

Người Cư Sĩ Phật Giáo lấy 
Chân tâm mà hành hoạt, lấy Vô 
ngã làm phương châm, lấy Duy 
tuệ thị nghiệp làm chí vững bền.

Trong Phật giáo, tại gia cũng 

như xuất gia vốn là một tổ chức 
cố hữu, do Đức Phật quy định.  

Trước nhu cầu hộ Pháp của 
hàng Phật tử quan tâm đến sự tồn 
vong của Giáo Hội, là người Cư 
Sĩ hội đủ căn bản Tam Qui, ngũ 
giới và thường hành trì Bát Chánh 
Đạo; qua đại hội ngày 28 tháng 9 
năm 2014, chúng tôi một số Cư 
sĩ đã đoàn thể hóa thành tổ chức 
Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải 
Ngoại để thống nhất sinh hoạt 
Phật Sự, có sức mạnh và tiếng nói 
tập thể những khi cần thiết, đồng 
thời siết chặt tình ái hữu tương trợ 
giữa những người con Phật cùng 
chí hướng, thực hiện công tác từ 
thiện xã hội, nhất tâm hộ trì Chánh 
Pháp, Chùa Viện, tích cực yểm trợ 
Tăng Đoàn trên con đường xiển 
dương Chánh Pháp Hoằng Hoá độ 
sinh và cùng với toàn dân tích cực 
vận động giải trừ quốc nạn, pháp 
nạn và góp phần bảo vệ chủ quyền 
quốc gia Việt Nam trong tinh thần 
bất bạo động.

Đồng thời Liên Đoàn Cư Sĩ 
Phật Giáo Hải Ngoại có nhiệm 
vụ hỗ trợ các Đoàn thể, Tổ chức, 
Cá nhân có cùng mục đích vì 
một Việt Nam thật sự tự do, nhân 
quyền, dân chủ và toàn vẹn lãnh 
thổ, lãnh hải.

Với Quan niệm ấy chúng tôi 
được sự động viên chỉ đạo và 
giúp đỡ của Chư Tôn Giáo Phẩm 
HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại cùng sự hưởng ứng 
của Quý niên trưởng Cư Sĩ Thiện 
Tri Thức và một số đạo hữu Phật 
Tử để thành lập Liên Đoàn sinh 
hoạt hơn hai năm nay.

Kính thưa Quý Vị,  
Trước nhu cầu bảo tồn Chánh 

Pháp, Người Cư sĩ dựa vào yếu tố 
nhu cầu-trách nhiệm, tùy duyên 
và tùy nghi chúng tôi hy vọng 
sinh hoạt riêng lẻ của Người Cư 
Sĩ sẽ được đoàn thể hóa để cùng 
tu học và sinh hoạt nơi có Chùa 
Viện, có Chư Tôn Đức thuộc 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại để cùng thực hiện tích cực 
hơn nhiệm vụ Cư Sĩ của mình.

Kính chúc Hội nghị thành 
công viên mãn.

Trân trọng,

Ngày  20.11.2016
TM. Liên Đoàn Cư Sĩ Phật 

Giáo Hải Ngoại
Chơn Diệu / Hoàng Văn 

Phong

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CƯ SĨ PHẬT GIÁO
Chơn Diệu - Hoàng Văn Phong
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức Giáo 
Phẩm

Kính thưa toàn thể Thành 
viên tham dự Hội Nghị

Chúng con/chúng tôi là thành 
viên của Liên Đoàn Cựu Huynh 
Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT tại 
Hoa Kỳ (Liên Đoàn CHT&ĐS-
GĐPT/HK hay Liên Đoàn CHT/
HK),

Trân trọng kính trình bày đề 
tài:

Sứ Mệnh của Người Phật tử 
trước hiện tình Phật Giáo Việt 
Nam tại Hoa Kỳ.

Trước hiện tình Phật Giáo 
Việt Nam (PGVN) nói chung, 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất (GHPGVNTN) nói 
riêng, bị phân hóa trầm trọng 
như hiện nay; đánh dấu Thời kỳ 
Mạt Pháp của PGVN tại quốc nội 
cũng như hải ngoại.

Chúng con/chúng tôi nghĩ 
rằng là Phật tử (gồm Tu sĩ và Cư 
sĩ) không thể vô cảm mà ngược 
lại phải có trách nhiệm, nhiệm 
vụ đóng góp vào việc xây dựng 
lại GHPGVNTN, Giáo Hội đã 
được truyền thừa hơn 2,000 năm 
lịch sử, thành một thể thống nhất 
như trước đây; sự đóng góp này 
tùy theo vị thế, khả năng của Chư 

Tôn Đức Tăng Ni và của quý vị 
Thành viên tham dự Hội Nghị.

Đây là sứ mệnh vô cùng trọng 
đại mà Chư Tôn Đức Tăng Ni 
và quý vị Thành viên phải hoàn 
thành để phục vụ Đạo pháp và 
Dân tộc. Thực hiện được kỳ vọng 
này, tức là Chư Tôn Đức Tăng 
Ni và quý vị Thành viên đã xóa 
tan được Thời kỳ Mạt Pháp của 
PGVN. 

Tuy nhiên, yếu tố quyết định 
để thực hiện được sứ mệnh thiêng 
liêng cao cả này là sự quyết tâm, 
kiên trì của Chư Tôn Đức Tăng 
Ni và của quý vị Thành viên 
trong quá trình thực hiện; thời 
gian thực hiện có thể kéo dài 
nhiều năm, chứ không thể một 
sớm một chiều.

Hơn nữa, hoàn thành viên 
mãn được sứ mệnh thiêng liêng 
này tức là Chư Tôn Đức Tăng Ni 
và quý vị Thành viên đã tạo nên 
một sự kiện trọng đại trong lịch 
sử PGVN ở trong nước cũng như 
ở nước ngoài. 

Trong tinh thần phục vụ 
Đạo pháp và Dân tộc, Hòa 
Thượng Chủ Tịch Hội Đồng 
Điều Hành (HĐĐH) Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại, không 
quản ngại khó khăn về không 
gian và thời gian, đã tham dự 
nhiều buổi Lễ do các tổ chức Phật 
Giáo, không phân biệt hệ phái, 

Giáo Hội tại Hoa Kỳ cũng như ở 
các nước trên thế giới, nhằm để 
Kết Thân và từng bước tiến tới 
Hợp Nhất; đúng với chủ trương 
của Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại. 

Chúng ta là thành viên 
của Liên Đoàn CHT/HK cũng 
phải có trách nhiệm đối với 
GHPGVNTN/Hoa Kỳ; với vị 
thế của chúng ta, trách nhiệm đó 
chính là bằng mọi phương cách 
để kết hợp các Đoàn CHT thuộc 
nhiều hệ phái, nhiều Giáo Hội, 
trở thành một khối CHT duy nhất. 

Với hướng đi đã được vạch 
ra, chúng tôi gồm một số quý anh 
chị CHT, Đại diện Liên Đoàn 
CHT/HK, họp bàn kế hoạch từng 
bước thực hiện sứ mệnh kết hợp 
này. 

Được sự chỉ giáo của HT Chủ 
Tịch HĐĐH Tăng Đoàn, Đại 
diện Liên Đoàn CHT/HK, đã liên 
lạc với Đại diện Đoàn CHT San 
Jose, miền bắc California, trong 
buổi thăm trại huấn luyện Vạn 
Hạnh do Ban Hướng Dẫn Trung 
Ưng GĐPTVN/Hoa Kỳ tổ chức 
tại Trung Tâm Huấn luyện và Tu 
học Quảng Đức vào ngày Chủ 
Nhật 24-4-2016, mà Đoàn CHT 
SJ là một đơn vị tham dự trại và 
Đại diện Liên Đoàn CHT/HK là 
khách mời.

Trong buổi gặp mặt này, Đại 

SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ TRƯỚC 
HIỆN TÌNH PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

 Tâm Nhơn  Nguyễn Trọng Từ
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diện Liên Đoàn CHT/HK và Đại 
diện Đoàn CHT SJ đã thảo luận 
và quyết định về kế hoạch hợp 
nhất ngành CHT qua nhiều giai 
đoạn. 

Giai đoạn mở đầu: tổ chức 
buổi họp mặt sơ giao, với danh 
xưng: “Buổi Hội Thảo Tâm Tình 
Kết Thân”. Buổi Hội Thảo này 
đã tổ chức vào ngày 18 tháng 6 
năm 2016, từ 3:30 PM đến 6:00 
PM, tại Hội trường của Chùa 
Điều Ngự, dưới sự chứng minh 
của Chư Tôn Đức Tăng Ni:

- HT Thích Viên Lý, Chủ tịch 
HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN/
HN 

- HT Thích Chơn Trí, Chánh 
Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm 
Trung Ương Tăng Đoàn 

- HT Thích Trí Bình, trú xứ 
tại Na Uy 

- HT Thích Phước Nhơn,Trụ 
trì chùa Phổ Minh & Phổ Quang, 
Úc Đại Lợi 

- TT Thích Viên Thông, Tổng 
Thư Ký HĐĐH Tăng Đoàn 

- TT Thích Viên Huy, Tổng 
Vụ Trưởng Từ Thiện-Xã Hội 
Tăng Đoàn

- TT Thích Tâm Quang, Viện 
Chủ Thiền Viện Thiện Tường, 
Chicago 

- Sư Cô Thich Nữ Tịnh Ngọc. 
Các đơn vị tham dự gồm có: 

Đại diện Liên Đoàn CHT/HK và 
các Đoàn CHT: Đoàn Diệu Pháp, 
Đoàn Vạn Hạnh và Đoàn Pháp 
Vân phối hợp cùng Đoàn CHT 
San Jose từ Bắc California. 

Ngoài ra, còn có sự hiện 
diện của Huynh trưởng Trưởng 
Ban Hướng Dẫn Trung Ương 
GĐPTVN/Hoa Kỳ cùng với Quý 
Anh Chị thuộc Hội đồng Chỉ Đạo 
& Giám Sát và quý Anh Chị Ban 
viên Ban HĐTUGĐPTVN/HK.

Khách dự thính ngoài quý 
Anh Chị Cựu Lam viên, còn có 
một số đạo hữu của Đạo Tràng 
chùa Điều Ngự và một số thành 
viên Liên Đoàn Cư Sĩ Hải Ngoại 
tại Hoa Kỳ.

Trong bầu không khí hòa ái, 
tin vui của buổi Hội thảo, với 
sự Điều hợp chương của CHT 
Tâm Nghĩa-Lê Viết Đắc (Thư 
Ký Đoàn CHT SJ), quý Anh Chị 
tham dự viên hoan hỷ, nhiệt tình 
đóng góp ý kiến xây dựng để Kết 

Hợp và tiến tới Hợp Nhất trong 
tương lai.

Hơn nữa, Chư Tôn Đức Tăng 
Ni hiện diện cũng nhiệt liệt tán 
dương công đức về công tác Phật 
sự Kết Hợp của Phật tử; nhằm hỗ 
trợ tinh thần cho buổi Hội thảo 
được hoàn thành viên mãn. 

Sau cùng, toàn thể tham dự 
viên đều đồng thuận quyết định 
rằng chúng ta phải cố gắng vượt 
qua mọi trở ngại để tổ chức buổi 
Hội thảo kế tiếp vào cuối năm 
2016 hoặc đầu năm 2017; và 
trong buổi hội thảo này phải bầu 
“Ban Điều Hợp” cho các buổi 
họp kế tiếp sau đó. Kết quả của 
buổi Hội Thảo này sẽ được nhân 
rộng và áp dụng lần lượt cho các 
đơn vị CHT tại Hoa kỳ sau này. 

Buổi Hội Thảo Tâm Tình 
Kết Thân chấm dứt trong niềm 
hân hoan và hy vọng cho tương 
lai của ngành CHT Hoa Kỳ (nói 
riêng), cho GHPGVNTN Hải 
Ngoại tại Hoa Kỳ (nói chung).

Trước khi chấm dứt, chúng 
con/chúng tôi thành kính nguyện 
cầu hồng ân Chư Phật Chư Bồ Tát 
hộ trì cho Chư Tôn Đức Tăng Ni 
pháp thể khinh an, chúng sanh dị 
độ và cho quý Thành viên tham 
dự Hội Nghị thân tâm an lạc, cát 
tường như ý. 

Nam Mô Thường Hoan Hỷ 
Bồ Tát Ma Ha Tát

PL 2560, ngày 24 tháng 11 
năm 2016

Tâm Nhơn - Nguyễn Trọng 
Từ

LỜI PHẬT DẠY

Just as a candle cannot burn without fi re, men 
cannot live without a spiritual life.
Buddha

Cũng giống như một ngọn nến không thể cháy 
mà không có lửa, con người không thể sống mà 
không có đời sống tâm linh.
Đức Phật
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức 
Tăng Ni

Kính thưa Quý Đạo hữu
Chúng con/chúng tôi, thành 

viên của Đạo Tràng chùa Điều 
Ngự,

Kính trình bày Tham luận về 
đề tài: Phát Triển Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại

                 
Qua lời chỉ giáo của Hòa 

Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Điều 
Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại: 

“Để Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại phát triển tốt đẹp; 
tạo thắng duyên phát huy những 
thành quả Phật sự trọng đại và 
khắc phục những chướng duyên 
do những điều kiện ngoại và nội 
tại gây nên nhằm đáp ứng thỏa 
đáng nhu cầu thời đại mới” (trích 
THÔNG TƯ số 0010/TT/HĐĐH/
CT)

Đạo Tràng chùa Điều Ngự 
là một đơn vị thống thuộc Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại. 
Do thế Đạo Tràng phát triển sẽ 
đóng góp vào sự phát triển của 
Tăng Đoàn.

Để Đạo Tràng phát triển thì 
mọi thành viên của Đạo Tràng 
phải nhất tâm, tích cực hoàn hành 
mọi công tác Phật sự thuộc phạm 
vi Đạo tràng do Tăng Đoàn chủ 
trương.

Cụ thể là mọi thành viên phải 
quyết tâm hoàn thành mọi Khóa 
Tu Học do Tăng Đoàn tổ chức 
hầu đem lại sự thông hiểu về Phật 
Pháp cho bản thân; tham gia mọi 
hoạt động xã hội do Tăng Đoàn 
thực hiện để đem lại lợi ích cho 
tha nhân. 

Bất cứ công tác nào khi thực 
hiện đều có chướng duyên ngoại 
và nội tại gây trở ngại. Để khắc 
phục những chướng duyên này, 
mọi thành viên phải vững tâm tin 
tưởng vào Chánh Pháp của Đức 
Thế Tôn. 

Với sự tin tường này chúng 
ta sẽ đẩy lùi được mọi chướng 
duyên ngoại tại; và phát huy được 
niềm tin tâm linh để xóa bỏ mọi 
chướng duyên nội tại.

Hoàn thành viên mãn công 
tác Tu học, do Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại chủ 
trương, để đem lại sự giác ngộ 
cho bản thân và cho tha nhân tức 
là chúng ta đã đạt được cứu cánh 

của việc học Phật:
Tự Giác - Giác Tha - Giác 

Hạnh Viên Mãn
Một cách tổng quát, sự phát 

triển của Phật Giáo Việt Nam 
(nói chung), sự hưng thịnh của 
Tăng Đoàn GHPGVNTN (nói 
riêng) sẽ đem lại sự lợi ích và 
an lạc đích thực cho muôn loài; 
đồng thời bảo vệ và duy trì được 
Chánh Pháp của Đức Thế Tôn.

Cụ thể, là thành viên của Đạo 
Tràng chùa Điều Ngự, chúng ta 
phải tích cực, nhiệt tâm đóng 
góp vào công tác Tổ chức để Hội 
Nghị Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại và Khóa Tu Học Mùa 
Đông được thành tựu viên mãn.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ 
Bồ Tát Ma Ha Tát

Phật Lịch 2560, ngày 24  
tháng 11 năm 2016

TM. Đạo Tràng chùa Điều 
Ngự 

PHÁT TRIỂN TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI
Đạo Tràng Chùa Điều Ngự

LỜI PHẬT DẠY

There are only two mistakes one can make 
along all the way, and not starting.
Buddha

Chỉ có hai sai lầm mà người ta có thể mắc phải, 
đó là làm tất cả mọi cách, và không bắt đầu.
Đức Phật
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T ruyền thông đóng một 
vai trò vô cùng quan 
trong trong cuộc sống 
của mọi người trên hành 

tinh này, nhất là khi khoa học 
kỹ thuật càng phát triển thì sức 
mạnh của truyền thông lại càng 
được khẳng định và phát triển, 
trở thành một phần tất yếu của 
đời sống nhân loại. Hiện nay khi 
có bất kỳ một sự kiện hay tin tức 
lớn nào xảy ra trên thế giới thì 
ngay lập tức chúng ta có thể dễ 
dàng nắm bắt được thông tin liên 
quan đến nó, từ tình hình chiến 
sự tại các nước Trung Đông, tình 
trạng di dân khẩn thiết tại Âu 
Châu, tình cảnh khốn khó cần sự 
sẻ chia của các nạn nhân thiên tai 
khắp nơi trên thế giới, hay những 
thời thuyết pháp đáp lại sự khát 
ngưỡng về tâm linh của đại chúng 
v.v. Đó chính là thành quả tuyệt 
vời của truyền thông. 

Trong thế giới hiện đại ngày 
nay, truyền thông lại càng trở lên 
“mạnh mẽ”, “hiệu quả”, “phát 
triển” hơn nữa từ khi internet xuất 
hiện. Internet bổ túc thêm sức 
mạnh của các phương tiện truyền 
thông truyền thống. Một số thống 
kê cho biết - Để đạt đến 50 triệu 
người dùng, phát thanh mất 38 
năm, truyền hình cần 13 năm, 
internet chỉ cần 4 năm, và mạng 

xã hội facebook chỉ cần 2 năm. 
Trong thời đại các loại điện thoại 
thông minh đều có chức năng 
xem TV trực tiếp cũng như truy 
cập vào các trang mạng truyền 
thông xã hội, sức mạnh truyền 
thông lại càng được nâng cao, 
như được chắp thêm đôi cánh bay 
xa khắp bốn phương trời. 

Đáp ứng được nhu cầu ngày 
càng tăng của tầng lớp Phật Tử 
đông đảo mong cầu một cơ quan 
truyền thông vừa truyền thống 
vừa hiện đại, cung cấp sự đa 
dạng, đa diện, đa chiều của mọi 
sự việc trên thế giới, đặc biệt 
là các chương trình Phật Giáo. 
Được thành lập từ năm 2012, đài 

truyền hình IBC được xem là một 
gương mặt mới tham gia vào sân 
chơi truyền thông tại Hoa Kỳ. 
Tuy thế, những thành tựu mà IBC 
đạt được có thể nói là không nhỏ 
khi tầm phủ sóng của IBC TV 
không chỉ ở miền Nam California 
trên băng tần 57.8 KJLA, mà còn 
trên khắp các tiều bang Hoa Kỳ, 
Canada, Mexico qua hệ thống vệ 
tinh Galaxy 19, và khắp nơi trên 
thế giới qua mạng điện toán toàn 
cầu www.ibcnews.tv , đặc biệt 
nhất, IBC TV vượt trội khi bắt 
kịp xu hướng công nghệ kỹ thuật 
- sẵn sàng đồng hành với khán 
giả mọi lúc mọi nơi qua Hệ thống 
mobile Malimar TV khi phát 
hình qua tất cả các loại Iphone, 
smart phone v.v.

Như vậy, chỉ trong một 
khoảng thời gian ngắn, với sự tìm 
tòi, áp dụng những kỹ thuật tiên 
tiến nhất, IBC TV đã vươn cao 
vươn xa đến với mọi gia đình trên 
toàn thế giới.

Để làm được điều này, động 
lực không thể thiếu chính là

“NHIỆT TÂM, NIỀM TIN, 
VÀ LÝ TƯỞNG”

Đến với IBC TV, sẽ không 
có sự ganh ghét, đố kị khi tất cả 
nhân viên đều là những người con 

IBC TV
Channel 57.8 KJLA | Galaxy 19 US & Canada | www. | 

ibcnews.tv | Info@ibcnews.tv | Facebook: IBC TV | 
(714) 892 5400

Tuyết Nha

Cô Tuyết Nha - IBC-TV
Trong buổi Lễ Bế Mạc Hội Nghị 
Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN
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Phật, cùng đến với nhau với sự 
nhiệt tâm, niềm tin, và lý tưởng 
phục vụ, mang lại những điều 
hữu ích nhất cho tha nhân. Chính 
cùng xem IBC là một gia đình, 
các thành viên lại cùng chung 
lý tưởng, từ đó cùng nhau tìm 
tòi học hỏi, nâng cao chất lượng 
chương trình, kỹ thuật, và ngày 
càng hoàn thiện và phát triển về 
mọi mặt.

IBC TV tự hào không chỉ là 
đài truyền hình Phật Giáo Việt 
Nam duy nhất phát hình 24/24, 7 
ngày/1 tuần tại Hoa Kỳ mà còn 
là đài truyền hình với các chương 
trình phong phú đa dạng đáp ứng 
được mọi nhu cầu về tâm linh, 
tìm hiểu tin tức, sự kiện, kiến 
thức phổ quát trong cuộc sống. 
Với những chương trình Sống 
Đời Sống Phật: chư tôn đức giáo 
phẩm giảng dạy, chia sẻ giáo 
pháp từ bi, vị tha của Đức Phật 
phát hình hàng ngày đã giúp khán 
thính giả khắp nơi tìm thấy được 
sự an lạc đích thực ngay trong 
cuộc sống đầy nhiễu nhương và 
phiền não hiện nay. Chương trình 
Lịch Sử Phật Giáo trên thế giới 
giúp khán giả tìm hiểu về sự hình 
thành, phát triển của Phật Giáo 
tại nhiều quốc gia; chương trình 
Tin Tức Phật Giáo hàng tuần cập 
nhật những thông tin Phật Giáo 
khắp nơi trên thế giới, chương 
trình Ca Nhạc Phật Giáo tổng hợp 
những ca khúc tôn dương Phật 
Pháp nhiệm mầu, những bộ phim 
hoạt hình Phật Giáo cho trẻ em, 
chương trình phim bộ Phật Giáo, 
cải lương Phật Giáo và chương 
trình Nẻo Đường Tâm Linh nhằm 
gửi đến khán thính giả khắp nơi 

nét đẹp tuyệt vời của những ngôi 
cổ tự, những thánh tích Phật Giáo 
nổi tiến trên thế giới.

Không dừng lại ở việc đáp 
ứng nhu cầu tâm linh của quần 
chúng, đài truyền hình IBC còn 
có nhiều chương trình hấp dẫn, 
hữu ích đáp ứng nhu cầu tìm hiểu 
tin tức, nâng cao kiến thức, và 
giải trí.

Chỉ riêng về tin tức, với 4 
phần chương trình tin tức khác 
nhau hàng ngày, và chương trình 
Breaking News mang đến khán 
thính giả những tin tức nhanh 
nhất, cập nhật nhất, và nổi bật 
nhất xảy ra khắp nơi trên thế giới. 
Ngoài qua các chương trình Bình 
Luận Thế Sự, Bên Dòng Thời Sự, 
Câu Chuyện Trong Tuần đưa ra 
những bình luận về các tin tức, 
tình hình nổi bật tại Việt Nam và 
trên thế giới. 

Thêm vào đó, IBC TV còn 
chọn lọc các chương trình vô 
cùng hữu ích cho khán giả như: 
Tìm Hiểu DMV, Luật Pháp và 
Đời Sống, Y Khoa Compassion 
Healthcare, Sống Đời Vui Khỏe, 
Văn Hóa Giáo Dục, Gia Đình 
và Xã Hội, Văn Hóa Kỹ Thuật, 
Thông Tin Y tế, Dự Báo Thời 
Tiết, Những Sự Kiện Lịch Sử 
Trong Ngày, Phóng Sự Cộng 
Đồng, Phim Bộ, Hội Luận, Nhạc 
Chủ Đề, Thế Giới Du Lịch, Vui 
Lạ Đó Đây, Phong Cách, Cuộc 
Sống Quanh Ta, Talkshow 
Thương Mại, Gameshow, Nhạc 
Chọn Lọc, Mẹo Vặt trong Đời 
Sống, Chuyện Hôm Qua Hôm 
Nay Kể, Music and Movie, 
Fashion Show, và nhiều chương 
trình hấp dẫn và thiết thực khác.

Một trong những điều nổi bật 
mà IBC TV liên tục thực hiện 
hàng năm, đó là truyền hình trực 
tiếp các chương trình lớn như Đại 
Lễ Phật Đản, Đại Lễ Vu Lan, 
những buổi Tiệc Gây Quỹ Từ 
Thiện, Đêm Nhạc Hội Đón Giao 
Thừa, và nhiều chương trình khác 
với sự tham dự của hàng ngàn 
khán giả tại chỗ và hàng triệu 
khán giả khắp nơi đón xem đài 
TV trực tiếp. Đặc biệt, trong 3 
ngày 17-19 tháng 6 năm 2016, 
IBC TV đã trực tiếp truyền hình 
trên TV tại miền Nam California 
trên băng tần 57.8 KJLA, trên 
khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ và 
Canada qua hệ thống Galaxy 
19, trên mạng điện toán toàn cầu 
qua website www.ibcnews.tv, 
và trực tiếp trên trang Facebook 
của đài IBC TV một cách đầy 
đủ trọn vẹn chương trình Đại Lễ 
Lạc Thành Chùa Điều Ngự với sự 
quang lâm, chứng minh, và chú 
nguyện của Đức Dalai Lama đời 
thứ 14, khi hàng chục ngàn người 
từ nhiều quốc gia đến tham dự - 
được xem là niềm tự hào, dấu son 
chói lọi của Phật Giáo Việt Nam 
tại Hải Ngoại.

Mỗi năm trôi qua với nhiều 
sự kiện nổi bật, đã giúp IBC TV 
trưởng thành hơn về mọi mặt. Tất 
nhiên con đường phát triển của 
IBC ngoài nhờ sự lý tưởng và sự 
trăn trở mỗi phút giây của những 
người sáng lập, mà còn gắn liền 
với sự tin tưởng, thương yêu, đồng 
hành, cũng như sự tiếp tay của tất 
cả các thành viên, cộng tác viên 
IBC TV, các cơ sở thương mại, 
và đặc biệt tất cả quý đồng hương 
Phật Tử gần xa. Tất cả chúng ta 
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đều cùng chung một sự tự hào, 
tin yêu đối với IBC TV- một đài 
truyền hình duy nhất của PGVN 
tại Hải Ngoại phát hình 24/24 đáp 
ứng được mọi nhu cầu về truyền 
thông một cách chuyên nghiệp 
nhất.

Một năm sắp hết, cũng là dịp 
để các thành viên IBC TV cùng 
nhìn lại những việc đã làm được 
và những Phật Sự cần thực hiện 
để hoàn thành tất cả những nhiệm 
vụ và phát triển hơn nữa trong 
tương lai.

Một năm mới lại sắp đến, 
mang theo những tia nắng mới, 
hương hoa mới của mùa xuân, 
mùa của sự sinh sôi phát triển, 
cũng là một năm để IBC tiếp tục 
hành trình thực hiện lý tưởng cao 
cả của mình, nhằm trở thành một 
“người bạn” đồng hành thân thiết 
không thể thiếu trong mỗi gia 
đình, và là nơi đặt trọn niềm tin 
của các cơ sở thương mại trong 
việc quảng bá hình ảnh đến khắp 
nơi nơi trên thế giới.

Trong tinh thần đón chào năm 

mới, xuân mới, sự phát triển mới, 
IBC TV chân thành cảm tạ sự 
ủng hộ và đồng hành quý báu của 
tất cả quý khán thính giả, và rất 
mong mỏi sự yêu thương, tiếp tay 
của tất cả quý vị để đóa sen IBC 
tỏa hương khắp năm châu. 

Xin kính chúc quý vị và gia 
quyến một năm mới

AN KHANG - THỊNH 
VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

IBC TV: Nâng Cao Trí Tuệ, 
Mở Rộng Tình Người

TÍCH TRUYỆN KINH PHÁP CÚTÍCH TRUYỆN KINH PHÁP CÚ

Câu chuyện này xảy ra khi đức 
Phật ở tại Kỳ Viên, liên quan đến 

thầy Tỳ-kheo Tissa.
Ở Xá-vệ, có một chàng trẻ tuổi con 

nhà quyền quý xuất gia, làm đầy đủ bổn 
phận, là Thượng tọa Tissa. Lúc thầy còn 
ở tinh xá trong thành, được cúng dường 
một tấm vải thô dài tám thước. Sau 
ngày mãn hạ, thầy về nhà, đưa vải cho 
chị xem. Chị thầy nghĩ thầm: "Tấm vải 
này không xứng với em ta". Cô bèn lấy 
dao bén, rọc vải thành từng mảnh, bỏ 
vào cối giả đập cho mềm, bỏ những sợi 
thô, dệt thành tấm vải mới.

Vài hôm sau, thầy Tissa, tìm ra chỉ 
và kim, rủ thêm vài thầy và vài chú Sa-
di biết may y, đến nhà người chị bảo:

- Ðưa em khúc vải, em muốn may y.
Cô lấy khúc vải mịn dài chín mét, 

đưa cho thầy. Thầy từ chối:
- Vải kia của em là thứ thô xấu, dài 

tám mét, khúc này đẹp lại dài chín mét, 
không phải của em. Hãy đưa khúc vải 
hôm trước ấy.

- Thưa thầy, vải này của thầy đó.
Cô kể lại những việc làm của mình 

và bảo thầy hãy lấy vải.

Thầy Tissa đem vải về tinh xá, và 
tìm người may y. Chị thầy sửa soạn cơm 
canh mang đến cho thợ may, và khi tấm 
y hoàn thành, trông nó rất đẹp. Thầy 
Tissa rất thích chiếc y mới, thầy định 
ngày mai sẽ đắp nó.

Nhưng hôm ấy, thầy bị bội thực và 
chết, tái sanh làm một con rận trong 
chiếc y mới của mình. Chị thầy nghe tin, 
nhào lăn dưới chân các Tỳ-kheo khóc 
lóc. Các Tỳ-kheo lo tang ma xong, bàn 
định:

- Không ai hầu cận Tissa khi thầy 
đau, chiếc y này thuộc Tăng chúng, 
chúng ta hãy chia phần.

Con rận la hoảng:
- Các thầy tước đoạt tài sản của tôi.
Và nó vừa kêu la vừa bò quanh chiếc 

y.
Ðức Thế Tôn ngồi trong hương thất, 

biết việc xảy ra, bèn gọi A-nan:
- Này A-nan, hãy bảo chúng Tăng 

dời việc chia y bảy ngày.
Tôn giả làm theo lời dạy. Cuối ngày 

thứ bảy, con rận chết và tái sanh lên cõi 
trời Ðâu-suất. Ngày thứ tám, đức Phật 
cho phép chúng Tăng chia y.

Con rận tiếc của  - Như sét từ sắt sinh ...
Sau khi chia xong, chư Tăng bàn 

tán:
- Tại sao đức Thế Tôn ra lệnh để 

chiếc y của Tissa lại bảy hôm, ngày 
thứ tám mới cho phân chia.

Ðức Phật đến gần các thầy hỏi:
- Các ông tụ họp ở đây bàn tán việc 

gì?
Và khi các thầy kể lại. Ngài nói:
- Tissa đã tái sanh làm con rận 

trong y mới của mình. Khi các ông định 
phân chia y, con rận đã nổi giận. Nó sẽ 
cự lại các ông, và sẽ đọa địa ngục. Vì 
lẽ đó Ta bảo để y lại. Hiện nay thì Tissa 
đã sanh lên cõi trời Ðâu-suất, Ta mới 
cho phép các ông lấy y đem chia.

Các Tỳ-kheo bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, tham ái thật là 

một nỗi khổ lớn.
Phật xác nhận:
- Tham ái thật là vấn đề lo lắng lớn 

của chúng sanh trên quả đất, như gỉ 
sét phát sanh từ sắt, trở lại ăn mòn 
sắt, tham ái phát sanh từ chúng sanh 
và đưa chúng sanh xuống địa ngục.

Phật nói kệ:
(240) Như sét từ sắt sinh,
Sắt sinh lại ăn sắt,
Cũng vậy, quá lợi dưỡng,
Tự nghiệp dẫn cõi ác.
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T rước khi nhận định số 
phận đất nước Việt Nam 
đang bị đảng Cộng Sản 
Việt Nam thống trị, và 

đang trên đường bị Hán hóa; thiết 
tưởng, chúng ta cũng cần tìm hiểu 
các quốc gia Mãn, Hồi, Mông, 
Tạng đang bị Tàu cộng Hán hóa 
tiêu diệt. Thực trạng của bốn sắc 
dân nầy bây giờ ra sao? Và sách 
lược tiêu diệt như thế nào?

Cần xác nhận ngay rằng bốn 
quốc gia nầy có nền văn hóa được 
nhân loại ngưỡng mộ. Mỗi quốc 
gia có diện tích, và dân số gấp 
nhiều lần hơn Việt Nam, đã từng 
hùng mạnh, chinh phục nhiều lục 
địa, từng buộc người Hán làm kẻ 
dưới ngựa. Nhưng hiện nay, họ 
đang dần dà bị tiêu diệt dưới bàn 
tay sắc máu của chủ nghĩa Đại 
Hán do đảng cộng sản Tàu phát 
động và thực hiện.

A /-Nhìn các dân tộc bị Tàu 
cộng tiêu diệt để quyết tâm 
đề kháng

Lá cờ biểu trưng cho Tàu 
cộng là 5 ngôi sao trên nền màu 
đỏ. Ngôi  sao chính lớn nhất là 
biểu tượng Hán tộc, 4 ngôi sao 
nhỏ là các dân tộc Mãn, Mông, 
Hồi, Tạng. Đây là 4 sắc tộc lớn 
nhất trong hơn 100 sắc tộc không 
phải là người Hán, nhưng đang 
phải sống dưới bàn tay cai trị đẩm 
máu của Tàu cộng.

I/ Mãn (Manchuria): 

Tức Mãn Thanh hay còn gọi 
là Mãn Châu. Diện tích chừng 1,4 
triệu km2. Người Mãn Thanh cai 
trị người Hán lần thứ nhất từ năm 
1115 đến 1123, lần thứ hai từ năm 
1616 đên 1912. Tổng cộng hơn 
ba trăm năm, Văn hóa Hán tộc 
được tôn trọng và bảo tồn. Nhưng 
sau bảy thập niên người Hán cai 
trị thì văn hóa, chữ viết, ngôn ngữ 
của đại vương quốc Kim (Mãn 
Thanh) bị biến mất!

Dân số trước khi bị Hán hóa 
khoảng 439,5 triệu, đến năm 
2000 thì chỉ còn 10,68 triệu, phần 
lớn phải nói tiếng Tàu, hầu như 
không còn ai nói tiếng Mãn hay 
có biểu hiện gì sự tồn tại của sắc 
tộc này.  Mãn Thanh có nguy cơ 
bị tuyệt chủng!

Theo ông Lý Vũ Minh, 
nguyên Vụ trưởng Quản lý Tư 
liệu Thông tin Văn tự Ngữ ngôn 
bộ Giáo dục Tàu cộng công bố 
năm 2007, thì số người viết được 
chữ Mãn chưa đến 20 người trong 
số hơn 10 triệu người. Khó có thể 
tưởng tượng được rằng đế quốc 
Mãn Thanh 200 năm trước đây 
lại đang thê thảm đến như vậy.

II/ Mông (tức Nội Mông 
- Inner  Mongolia): 

Vào thế kỷ thứ XIII nước Tàu 
đã bị Mông Cổ xâm chiếm và đô 
hộ dài hơn 100 năm. Mông Cổ đã 
từng làm chủ nhiều lục địa từ Á 
sang Âu.

Khi hai thế lực Nga - Tàu 
thỏa hiệp với nhau, thì Mông Cổ 
không đủ sức tự vệ. Hậu quả là 
Mông Cổ bị cắt thành hai quốc 
gia. Một là Mongolia mà Tàu gọi 
là Ngoại Mông. Phần đất còn lại 
rất lớn bị sáp nhập vào nước Tàu, 
gọi là Nội Mông.

Diện tích Nội Mông là 1,183 
triệu km2 và dân số trước khi bị 
Tàu cộng cai trị là 341,14 triệu, 
nhưng hiện  nay chỉ còn lại 3,6 
triệu. Người Hán chiếm hơn 
80%. Lịch sử và văn hóa của họ 
đang bị Tàu cộng ra sức thủ tiêu.

III/ Hồi  East Turkistan - Đông Thổ)
Là Danh từ chỉ chung cho 18 

dân tộc theo Hồi giáo, sắc dân 
chính là Uyghur (Ngô Duy Nhĩ). 
Người Hán gọi là Tân Cương 
nghĩa là biên cương mới.

Hai ngàn năm trước, nhà Hán 
của Lưu Bang đã từng chinh phục, 
đặt ách đô hộ lên khu vực nầy. 
Người Uyghur cũng đã nhiều lần 
vùng lên giành độc lập. Lịch sử 
Tân Cương là lịch sử của những 
đấu tranh khốc liệt và trường kỳ 
với người Hán, đã có lúc họ giành 
được độc lập lập thành quốc gia 
Đông Thổ tức East Turkistan. 

THẢM HỌA MẤT NƯỚC
Tống Phước Hiến
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Nhưng rồi Uyghur trở thành món 
hàng trao đổi quyền lợi giữa Tàu 
và Nga.

Lãnh thổ nầy rất rộng lớn từ 
cực Tây Bắc nước Tàu giữa Mông 
Cổ, các nước Liên Xô cũ ở Trung 
Á, Afganistan và Tây Tạng. Diện 
tích khoảng 1, 5 triệu km2. Dân 
số trước khi bị Hán hóa là 21,8 
triệu người. Theo điều tra dân số 
năm 2000 thì số dân Uyghur chỉ 
còn 8,3 triệu.

IV/ Tây Tạng (Tibet):
Tây Tạng đã là dân tộc có 

nền văn hóa cao, thuần nhất với 
các giá trị độc đáo riêng, tồn tại 
song song bên cạnh các nền văn 
hóa khác, hoàn toàn độc lập và 
hùng mạnh. Lãnh thổ trải rộng 
qua nhiều quốc gia vùng Trung 
Á, kể cả một phần của Tàu. Diện 
tích 1,25 triệu km2. Dân số 384,79 
triệu nhưng qua cuộc kiểm kê dân 
số năm 2011 thì chỉ còn 3,2 triệu.

Cách nay khoảng 5.000 năm, 
khi dân Hán có mặt ở khu vực Tây 
Bắc sông Hoàng Hà thì Tây Tạng 
cũng đã định cư ở vùng Trung Á 
này rồi. Trong hai năm 635 và 
636 vua Songsten Gampo của Tây 
Tạng đem quân đánh, buộc vua 
nhà Đường phải triều cống công 
chúa Wencheng mới cho giảng 
hòa. Sự tranh hùng giữa 2 nước 
liên miên suốt 3 thế kỷ. Năm 763 
vua Tây Tạng là Trisong Detsen 
tiến quân tới kinh đô Trường An 
của nhà Đường, làm Đường Thái 
Tông phải chạy về Lạc Dương. 
Tây Tạng cường thịnh được 
khoảng 500 năm thì bị suy yếu.

Trước 1950 Tây Tạng là quốc 
gia nghèo, lạc hậu, quân đội chỉ 
có 4 ngàn người, Tàu cộng xua 

40 ngàn quân tràn qua biên giời 
xâm lược.

Vì bị cai trị khắc nghiệt, năm 
1956, người Tây Tạng bùng lên 
phản kháng, hậu quả là bị Tàu 
cộng trả thù vô cùng khủng khiếp, 
hơn 20.000 người bị công khai giết 
chết, hơn 200.000 người bị thủ 
tiêu. Ngày 10.3.2008 dân chúng 
thủ đô Lhassa biểu tình, và bị giết 
chết hơn 300 người. Tây Tạng là 
quốc gia duy nhất trong số những 
quốc gia đang bị Tàu cộng tận diệt 
có chính phủ lưu vong

B/-Nhận diện Tàu cộng qua 
chính sách Hán Hóa:
1/ Ngụy biện để xâm lăng: 

Tàu cộng ngụy biện rằng nơi 
nào đã từng bị chế độ phong kiến 
Hán tộc đô hộ, thì nơi đó thuộc 
về của Tàu. Đây là lý luận của 
kẻ cướp. Các dân tộc, dù lớn dù 
nhỏ, trong lịch sử cũng có lần bị 
ngoại bang xâm chiếm một thời 
gian. Sau đó quật cường giành lại 
độc lập, tự chủ. Điều nầy khẳng 
định rằng quốc gia đó không thể là 
của nước từng xâm chiếm họ. Nếu 
theo quan điểm nầy, thì nước Tàu 
phải tự xóa sổ để nhập vào lãnh 
thổ các nước như Nhật Bản, Đức, 
Pháp, Anh, Nga hoặc Mãn Thanh, 
Mông Cổ. Cũng theo lập luận nầy 
thì Nhật Bản có quyền đòi hỏi 
chủ quyền toàn bộ Đài Loan vì đã 
từng bị sát nhập vào Nhật Bản cho 
đến hết Đệ Nhị Thế Chiến.

2/ Hậu quả Hán hóa tàn độc của 
Tàu cộng: 

Với kế sách “Tằm Ăn Dâu” 
Tàu cộng thực hiện cuộc diệt 
chủng đối với các dân tộc bị trị để 

giành đất cho người Hán. Bốn dân 
tộc nói trên tạo nên vùng lãnh thổ 
rộng lớn mênh mông ở phía Bắc, 
Tây và Tây Bắc nước Tàu. Hiện 
người Hán chiếm 94% dân số. Các 
dân tộc không phải Hán như Mãn, 
Mông, Hồi, Tạng, và 96 sắc dân 
khác chỉ chiếm khoảng 6% dân số 
nhưng lãnh thổ của họ chiếm 60% 
tổng diện tích đất đai của TC đang 
chiếm giữ.

a-/ Về dân số: 
Theo điều tra dân số năm 

1982, tổng dân số khoảng 1 tỷ 1, 
trong đó người Hán chiếm 936,70 
triệu, các sắc dân tộc là 67,23 
triệu. Nhưng theo cuộc điều tra 
mới nhất, trong tổng số 1 tỷ 400 
triệu, thì người Hán là 1 tỷ 36, 
các dân tộc khác chỉ khoảng  6, 4 
triệu, đang dần dần bị diệt chủng.

Nhiều tài liệu tố cáo Tàu 
cộng bắt hầu hết đàn ông và con 
trai Tây Tạng đưa đi khai phá 
các vùng đất ở Tân Cương, Nội 
Mông, và không trở về. Tại các 
khu tự trị nầy, thành phần chính 
là người Hán, hàng trăm triệu 
người Mãn, Hồi, Mông, Tạng đã 
bị Tàu cộng dã tâm tận diệt!

b-/ Về lãnh thổ:
Vào thế kỷ II, sau Tây lịch, 

diện tích nước Tàu khoảng 4 triệu 
km2 .Nhưng hiện nay là 9.596.961 
km2. Như vậy, hơn 60% lãnh thổ 
là do cướp đoạt.

C/-Thảm họa mất nước đã đến:
Ngày 12.07.2016, Tòa Trọng 

tài Thường trực Quốc tế tuyên 
bố Tàu cộng không có cơ sở 
pháp lý để đòi quyền lịch sử với 
các nguồn tài nguyên bên trong 
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“đường lưỡi bò”. Philippines là 
nước nhỏ, bị thiệt hại ít hơn Việt 
Nam nhưng đã kiện và thắng lợi. 
Việt Nam là nước bị thiệt hại 
nặng nhất, sẽ mất toàn bộ biển 
vì “đường lưỡi bò” nhưng không 
dám kiện vì CSVN là kẻ tôi đòi 
làm nội tuyến bán nước cho Tàu 
cộng. Hãy cùng nhau duyệt xét 
hành động của Tàu cộng trên đất 
nước chúng ta.

I/Phủ bác lý luận ngang ngược 
của Tàu cộng: 

Năm 1996 một viên chức Tàu 
cộng tuyên bố ở Hong Kong rằng 
Trống Đồng Đông Sơn là của Tàu 
chứ không phải của Việt Nam vì 
trong thời kỳ văn hóa Đông Sơn 
Việt Nam thuộc Tàu.

Quan điểm bá quyền hoang 
tưởng và ngang ngược của Tàu 
cộng đi ngược với các nguyên tắc 
về chủ quyền của thế giới. Lịch 
sử thế giới có những cuộc chiến 
tranh chiếm thuộc địa như Pháp, 
Anh và ngay cả Việt Nam, nhưng 
ngày nay không một học giả 
Pháp, Anh hay Việt nào cho rằng 
Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Ấn 
Độ, Úc, Lào, Cam Bốt, các quốc 
gia Châu Phi v.v... phải thuộc 
vào nước Pháp, Anh, Việt Nam.

II/ Việt Nam đang đứng trước 
thảm họa mất nước:

1/Về mặt hình thức: thì Việt 
Nam vẫn là quốc gia độc lập, có 
chủ quyền. Nhưng thực tế cho 
thấy Tàu cộng đã cai trị Việt 
Nam qua những tên thái thù bản 
địa dưới tên gọi là nhà cầm quyền 
cộng sản Việt Nam. Các đường 

lối chính sách quốc gia đều nhận 
chỉ thị và rập khuôn theo Tầu 
cộng. Đảng cộng sản Việt Nam 
là những tên tay sai, nội gián đắc 
lực của Tàu cộng trong tiến trình 
Hán hóa Việt Nam.

2/ Phố Tàu trên đất Việt: 
Dân từ lục địa Tàu dưới dạng 

công nhân, doanh nghiệp, du 
lịch, thương lái, họ vào bất cứ lúc 
nào, đi đến và trú ngụ bất cứ đâu 
và bất cứ bao lâu tại Việt Nam 
mà không cần bất cứ thủ tục xuất 
nhập cảnh, lưu trú ngoại kiều, 
chính quyền cộng sản Việt Nam 
dù ở cấp nào cũng không dám xét 
hỏi. Trên đất Việt đã nhan nhãn 
từ Bắc chí Nam những khu đô 
thị do người Tầu làm chủ, quan 
chức Tầu cai trị, trưng bảng hiệu 
chữ Tầu, sống phong tục Tầu, nói 
tiếng Tầu, lập trường học Tầu, 
bán buôn đồ Tầu, chi phối bởi 
luật lệ Tầu. Nếu dân Tầu phạm 
pháp trên đất nước Việt Nam, 
luật pháp Việt Nam không được 
quyền xét xử, chính quyền luôn 
binh vực cho người Tàu dù phạm 
pháp. Trong khi đó, công dân 
Việt Nam bị luật lệ di chuyển, 
tạm trú, tạm vắng chi phối vô 
cùng nghiêm ngặt. Tóm lại, các 
khu phố Tầu đang thực hiện chủ 
quyền Hán cộng trên đất nước 
Việt Nam, chính quyền cộng sản 
Việt Nam không dám héo lánh 
tới để thi hành chủ quyền.

Hiện tượng hàng trăm ngàn 
tên Tàu cộng đi khảo sát trước 
để chuẩn bị di cư sang một khi 
Việt Nam bị lệ thuộc. Bọn nầy 
tràn vào các thành phố lớn như 
Đà Nẵng, Hội An, Cam Ranh, 
Nha Trang, Bình Dương, và cao 
nguyên Trung Việt… quậy phá. 

Hàng ngàn hướng dẫn viên du 
lịch Tàu cộng công khai dẫn giải 
rằng đây là vùng biển, lãnh thổ 
của Tàu đã bị đánh cắp, bây giờ 
Tàu cộng đang thu hồi lại.

3/ Tài nguyên và kinh tế: 
Những khu mỏ quặng, những 

khu rừng thượng nguồn, những 
đồn điền trồng cây công nghệ, 
80% các công trình trong nước 
do người Tầu trúng thầu với giá 
rẻ mạt. Các hãng Tầu sử dụng 
công nhân Tầu từ kiến trúc sư vẽ 
đồ án cho đến người lau nhà, nấu 
bếp, công nhân đều là bộ đội Tầu 
cải trang.

4/ Đề án xây đựng:
Hầu hết các nhà máy điện và 

công trình điện quan trọng đều do 
Tàu cộng thắng thầu. Dòng điện 
là dòng máu của kỹ thuật, khi có 
xung đột quân sự, Tàu cộng làm 
cho dòng điện ngưng trệ thì mọi 
hoạt động của Việt Nam bị tê liệt. 
Đầu năm 2015, tỉnh Ninh Thuận 
và Tập đoàn điện lực EVN cho 
đấu thầu dự án Nhà máy điện gió 
Phú Lạc, Tuy Phong nằm gần 
các hệ thống phòng thủ bờ biển 
Nam Trung Phần. Khi Tàu cộng 
thắng thầu thì mỗi máy phát điện 
gió cao hàng trăm mét, chúng đặt 
thêm các thiết bị khác, trở thành 
trạm quan sát, trạm thông tin, 
trạm rada và gây nhiễu rada.

5/ Quân sự và quốc phòng:
a/ Tháng 6.2016, hai máy bay 

quân sự Việt Nam bay ra biển 
liên tiếp bị rớt. Câu hỏi được đặt 
ra:

- Ai đã ra lịnh cho máy bay 
quân sự vào vùng Tàu cộng đang 
tập trận? Máy bay chiến đấu luôn 
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xuất phát từng phi đội từ 2 chiếc 
để bảo vệ lẫn nhau, tại sao SU30 
phải bay một mình?

- Tại sao phi công thiếu tá 
Nguyễn Hữu Cường nói thấy 
2 tầu chiến Tàu cộng trong hải 
phận Việt Nam, đang khỏe mạnh 
phải vào bệnh viện và cấm dự 
đám tang phi công thượng tá Trần 
Quang Khải?

- Máy bay SU30 phát tín hiệu 
gặp nạn ở bờ biển Nghệ An, ai ra 
lệnh cho máy bay CASA C-212 
ra Hạ Long để tìm và rơi ở đấy?

- Cả 2 máy bay rơi xuống 
nước đều bị xé tan từng mảnh 
nhưng lại xác định máy bay gặp 
tai nạn? Tại sao không nghi vấn 
máy bay bị bắn hạ?

-Tại sao chỉ nói đến việc tìm 
kiếm và đưa tang, mà không nói 
điều tra nguyên nhân máy bay 
rơi?

Sự kiện cho thấy tất cả đều 
được dàn dựng để cảnh cáo nhóm 
chống Tàu, đồng thời dùng 2 
chiếc máy bay quân sự hiện đại 
của Việt Nam làm mục tiêu bay 
cho hải quân Tàu cộng tập trận 
và ra oai!

b/ Những tướng lĩnh cộng sản 
Việt Nam phải cay đắng xác nhận 
như:

- Thiếu tướng Lê Mã Lương: 
“Việt Nam đã mất quyền bay trên 
Biển Đông”

- Thiếu tướng Trần Minh 
Hùng cựu phó tư lệnh Quân khu 
5: “Toàn bộ tuyến đường từ chân 
núi Sơn Trà đến phường Điện 
Nam Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, 
Quảng Nam là tuyệt mật, bất khả 
xâm phạm, nhưng đã nằm trong 
tay Tàu cộng.”.

- Hai trung tướng Đồng Sỹ 

Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh 
“10 tỉnh phía Bắc cho Trung 
cộng thuê 305.535 ha rừng đầu 
nguồn là hiểm họa cực lớn đối 
với an ninh.”.

- 165 nhà khoa học hàng đầu 
của Việt Nam đã ký giấy phản 
đối việc cho Tàu cộng khai thác 
bauxite Tây nguyên vì đó là 
“Nguy cơ cực kỳ lớn đối với an 
ninh quốc phòng”.

III/Thảm họa diệt chủng:
1/- Hủy diệt châu thổ sông Hồng, các 
sông miền Trung, sông Cửu Long: 

Tàu cộng xây 6 đập thủy điện 
ngăn sông Mê Kông, thượng 
nguồn sông Hồng Hà, sông Đà 
Giang, hủy diệt hệ sinh thái châu 
thổ sông Hồng, sông Cửu Long, 
gây hạn hán và ngập mặn trầm 
trọng, nhiều nơi bị lún sâu.

2/- Phá hoại nông, thủy và hải sản 
Việt Nam: 

Tàu cộng khai thác bauxite, 
thương lái Tàu cộng vào Việt 
Nam phá hoại kinh tế Việt Nam 
bằng thủ đoạn thu mua Nông, 
Hải sản với giá thật cao như cà 
phê, hồ tiêu, rong biển, ốc bươu 
vàng, đĩa để phá nông sản. Mua 
vét rong biển để triệt hạ vùng 
sinh thái của cá… sau đó không 
mua nữa vì đã phá xong.

3/- Hủy diệt môi trường và 
ngư trường Việt Nam:

Thải chất độc dọc bờ biển 
Việt Nam để hủy diệt hải sản, 
muối ăn, ngăn cấm ngư dân Việt 
Nam đánh bắt xa bờ! Xây dựng 
nhiều nhà máy nhiệt điện. Dùng 
thiết bị của Tàu cộng, với hàm 
lượng các khí thải độc hại như 

CO, SO2, H2S, …cao hơn từ 19 
tới 125 lần cho phép nhằm phá 
hại môi trường sống của VN.

4/- Nhập các chất độc hại để làm 
suy yếu người Việt Nam:

Tàu cộng tung các loại hóa 
chất độc hại tràn ngập thị trường 
như thực phẩm, thuốc men.., đồng 
thời cho thương lái mua vét các 
loại thực phẩm sạch để người Việt 
chỉ tiêu thụ thực phẩm độc hại, 
chết dần vì bệnh tật. Số người mắc 
bệnh ung thư, teo não, đột quỵ và 
nhiều bệnh hiểm nghèo khác đang 
ở mức cao nhất thế giới.

5/- Dùng phụ nữ Việt Nam giải quyết 
chênh lệch nam nữ và thỏa mãn 
tình dục:

Thực trạng, dân số của Tàu 
cộng  là nam nhiều hơn nữ đến 
200 triệu, Nên khi Việt Nam bị 
sáp nhập, bị đô hộ, thì đàn ông 
VN phải bị lưu đày đến các vùng 
xa xôi hẻo lánh, khắc nghiệt, rồi 
hằng triệu đàn ông Hán sẽ lao 
vào VN như lũ quỷ thèm khát 
tình dục, bắt vợ và con gái, chị và 
em gái của Việt Nam làm nô lệ 
tình dục cho chúng, phụ nữ Tây 
Tạng hiện nay là một điển hình.

6/- Triệt hạ kinh tế và văn hóa VN. 
Do hàng hóa Tầu đổ vào Việt 

Nam mà không phải đóng thuế 
và giá cả rẻ hơn hàng nội địa, gây 
nên hệ lụy là các cơ xưởng sản 
xuất của Việt Nam khốn đốn và 
sạt nghiệp. Không chỉ hàng tiêu 
dùng, mà cả điện ảnh, các đài 
truyền hình từ trung ương đến địa 
phương đều cho chiếu phim Tàu. 
Phim Việt Nam gần như bản sao 
của phim Đại Hàn, tình tiết lạc lẽo, 
vô hồn, không thực tế, không sống 
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động, thậm chí có những chương 
trình không lành mạnh nội dung 
bày cách dùng mánh mung để 
tranh thắng. Những yếu tố đó làm 
cho người Việt cảm phục người 
Tàu thậm thấu trong ý tưởng, ảnh 
hưởng đến ý chí đề kháng.

IV/Những ý nghĩ của 
người Việt Nam đứng trước 
những vấn đề hiện nay:
1.- Phục vụ chính quyền mới 
thuộc Tàu vẫn là những quan chức:

Kinh nghiệm từ quốc gia bị 
Hán hóa như Mông, Hồi, Mãn, 
Tạng… thì cảnh sát và binh lính 
bản địa là những người đầu tiên bị 
đày tới những nơi xa xôi để người 
Hán thỏa sức cướp tài sản, cướp 
vợ con, bởi vì thành phần nầy bị 
chi phối bởi kỷ luật, bởi lương 
bổng, tạo điều kiện cho người Tàu 
làm thí điểm trong kế hoạch Hán 
hóa. Liên tưởng hình ảnh xảy ra 
ở Thiên An Môn năm 1989 và 
những nơi bị Tàu cộng cai trị đã 
chứng minh bản chất hung hăng 
vô nhân tính của Tàu cộng. 

Chính sách diệt chủng đối 
với người Việt chắc chắn còn tàn 
bạo hơn với người Tây Tạng rất 
nhiều, vì Việt Nam đã từng bị 
Tàu thôn tính nhưng đã giành lại 
độc lập năm 905. Lịch sử đang 
nhắc nhở quá khứ đau thương 
một ngàn năm Bắc thuộc. Nếu 
chiếm VN lần nữa thì Tàu cộng 
sẽ lấy kinh nghiệm lịch sử để ra 
tay tận diệt người Việt Nam, xóa 
sạch mọi dấu vết của dân tộc Việt 
trên đất nước Việt Nam!

2.- Chống lại Tàu cộng tất phải 
đổ máu tính mạng là trên hết:

Xin nhấn mạnh rằng, nếu 

không chống lại, thì sẽ bị Tàu 
cộng thôn tính, Việt Nam phải 
bị diệt vong. Con đường duy 
nhất là phải đứng lên giữ lấy đất 
nước để tồn tại. Không loại trừ 
bất cứ phương tiện nào để cứu 
nước, nhất định phải quyết tâm, 
không bạc nhược. Nhà Ái Quốc 
Nguyễn Thái Học, đảng trưởng 
Việt Nam Quốc Dân Đảng đã 
từng dạy: “Hoa Tự Do phải tưới 
bằng máu”.

3.- Ngoài người Việt Nam, 
Không ai cứu được Việt Nam: 

Việt Nam đang đối diện với 
thảm họa diệt chủng. Không 
ai có thể cứu được dân tộc Việt 
Nam ngoài người Việt Nam. Mỗi 
người Việt Nam cần nhìn thấy cái 
chết đang đến với mình, gia đình 
và đất nước mình. Hãy cùng nhau 
đứng lên chống thảm họa diệt 
chủng. Lật nhào đảng cộng sản 
Việt Nam là yếu tố tối cần thiết. 
Cộng sản Việt Nam còn tồn tại, 
thì chắc chán dân tộc Việt Nam 
phải bị diệt vong.  

Cứ theo tiến trình Hán hóa 
tiệm tiến nầy, qua vài thế hệ nữa, 
thì Việt Nam chỉ còn trong những 
bài viết kèm với nỗi hoài niệm, 
xót đau và thương cảm cho một 
đất nước đã có nền văn minh 
từng góp mặt với nhân loại, đã có 
những chiến công oanh liệt làm 
vỡ mật quân thù, nay quốc gia 
Việt Nam đã đi vào dĩ vãng!

V/ Nhận định:
1/- Đòn roi răn đe: 

Chuyện hải quân Tàu cộng 
bắn giết ngư dân Việt Nam, thậm 
chí vào đến tận đảo Lý Sơn cách 

Quảng Ngãi chừng 24 km để 
cướp phá, đánh đập ngư dân, hay 
cắt cáp tầu thăm dò tàu hải giám 
Việt Nam…đều mang ý nghĩa 
răn đe, đưa Việt Nam vào nề 
nếp để dễ cai trị khi thuộc Hán. 
Ngay cả lời tuyên bố sẽ dậy Việt 
Nam bài học, thì đó là thái độ báo 
trước ông chủ sẽ có biện pháp xử 
phạt kẻ dưới quyền đã dám làm 
ông chủ không hài lòng.

2/- Vở kịch lừa gạt phải hạ màn:
Khi xét những yếu tố để đoán 

định an nguy của quốc gia, người 
ta thường chú trọng đến các mặt: 
Chính Trị - Quân Sự - Kinh Tế và 
xã hội. Theo dõi tình hình Việt 
Nam trong thời gian gần dây, 
những sự kiện liên tục diễn tiến 
đưa đến nhận định rằng:

Tầu cộng chẳng cần phải xua 
quân xâm chiếm Việt Nam như 
đã từng có trong lịch sử, vì Việt 
Nam đã nằm gọn trong tay của 
Tàu cộng rồi. Điển hình là Ải 
Nam Quan, Thác Bản Dốc, nhiều 
đất đai biên giới phía Bắc, biển 
và hải đảo đã thuộc quyền sở hữu 
của Tàu cộng rồi. Đáp trả sự kiện 
hải quân Tầu cộng bắn chìm tàu 
đánh cá, bắt và buộc phải đóng 
tiền phạt, giết ngư phủ Việt Nam 
trong hải phận Việt Nam; cắt dây 
cáp tàu thăm dò của Việt Nam, 
đảng và nhà cầm quyền cộng sản 
Việt Nam không những im thin 
thít, mà còn kêu gọi duy trì tình 
hình nguyên trạng, không gây 
tranh cãi với Tầu cộng trên cơ sở 
16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt. 
Mất đất, mất lãnh hải, dân bị kẻ 
thù giết hại mà giữ nguyên trạng, 
mà không gây thêm phức tạp, 
để kẻ thù mặc sức tiếp tục thao 
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túng lãnh thổ, lãnh hải của mình, 
là bằng chứng kết luận cộng sản 
Việt Nam là kẻ phản quốc. Sự 
im lặng nầy mang ý nghĩa thừa 
nhận hành động côn đồ của Tàu 
cộng là chính đáng. Theo ông Hà 
Sĩ Phu thì “chủ nghĩa Mác là bà 
đỡ cho chủ nghĩa Ðại Hán mới”. 
Ước vọng duy nhất của những tên 
cao cấp đảng cộng sản Việt Nam 
cầu xin Tàu cộng bảo kê cái đầu 
và chiếc ghế quyền lực để được 
thỏa mãn vật chất, nhục lạc, mà 
Việt Nam là vật thể trao đổi. Mặc 
khác, cộng sản Việt Nam cố tình 
tạo nên xã hội suy thoái đạo đức, 
suy đồi giáo dục, sử dụng bạo lực 
rừng rú với nhau…

D/-Trung cộng -mối đe dọa 
hòa bình thế giới

Lời tuyên bố “Trỗi Dậy Hòa 
Bình” và hành động hung hãn 
của Tàu cộng ở Biển Đông khiến 
vấn đề an toàn nhân loại và ổn 
định biển Đông được đặt ra.

1/ Với tác phẩm “Death by 
China”, hai học giả Hoa Kỳ là 
Tiến sĩ Peter Navarro giáo sư 
trường Đại học California ở Irvine 
và Thạc sỹ Greg Autry chuyên gia 
về Trung cộng, cho rằng:

a-Tàu cộng là nguyên nhân 
của mọi đe dọa đời sống và an 
toàn của các nước phát triển; là 
tác nhân uy hiếp sức khỏe và 
tính mạng của con người. Nếu 
Tàu cộng trở thành quốc gia 
hùng mạnh thì có nghĩa rằng hòa 
bình và thịnh vượng của thế giới 
phải đối mặt với mối đe dọa lớn 
nhất sau thời Đức Quốc Xã. Chủ 
Nghĩa Đại Hán cực đoan sẽ là vũ 
khí tàn sát những dân tộc khác để 
chỉ còn người Hán là giống dân 
duy nhất được tồn tại.

b- Tàu cộng xuất khẩu các 
loại sản phẩm thiếu an toàn. 
Bằng phương pháp làm hàng giả, 
ăn cắp bản quyền, tạo ra nhiều 
loại rào cản gây trở ngại để các 
doanh nghiệp nước ngoải được 
vào thị trường của họ, gây tác hại 
cho cộng đồng quốc tế.

c- Tàu cộng nỗ lực tạo ra xã 
hội kim tiền, làm suy kiệt đạo 
đức, làm người dân sống trong 
sợ hãi. Các quyền dân sự, xã hội 
và môi trường bị chà đạp. Trong 
quá khứ, những nước từ lạc hậu 
tiến sang phát triển như Đại 
Hàn, Nhật Bản, thì nền dân chủ 
cùng chuyển theo, nhưng điều 
dó không xảy ra trong nước Tàu 
hiện nay, càng lúc quyền sống 
con người càng bị tàn tệ.

2/ Ông Bchung Tsering, Phó 
Chủ tịch tổ chức “Chiến dịch 
Quốc tế cho Tây Tạng”  ở Hoa 
Kỳ, nói rằng Tàu cộng không 

phải là thành viên có trách nhiệm 
của quốc tế.

3/ Thiếu tướng Thủy quân 
Lục chiến Hoa kỳ hồi hưu Jon 
Gallinetti, cho rằng Tàu cộng 
đang dùng các loại vũ khí kinh tế 
kết hợp với hoạt động gián điệp, 
chiến tranh mạng, vũ khí không 
gian, chiếm độc quyền khai thác 
và kinh doanh tài nguyên thiên 
nhiên, đánh cắp công nghệ để chế 
ngự thế giới.

4/ Tàu Cộng thực hiện chính 
sách phân biệt đối xử và tiêu diệt 
các dân tộc khác bằng cách di 
dân Hán tới định cư ở các vùng 
như Mãn Châu, Nội Mông, Tân 
Cương, và Tây Tạng với mục 
đích Hán hóa, xóa sạch những di 
sản chủng tộc, di sản văn hóa của 
sắc dân không phải người Hán, 
khiến khuấy động lòng yêu nước 
của những sắc dân nầy nổi lên 
kịch liệt chống lại người Hán.

5/ Tàu Cộng phạm sai lầm 
nghiêm trọng, Tàu cộng đang là 
con dao đâm xé Lục Địa Tàu ra 
làm nhiều mảnh luôn thù địch 
nhau. Nước Tàu không to lớn 
hùng mạnh như tuyên truyền. Một 
khi các dân tộc Mãn, Mông, Hồi, 
Tạng vùng dậy, quyết liệt đánh 
đuổi người Hán ra khỏi bờ cõi 
đề giành độc lập, khi Đài Loan 
nhất quyết không công nhận cộng 
sản Tàu thống trị toàn cõi nước 
Tàu. Người Hán chỉ còn khoảnh 
đất vùng Trung Nguyên, dân tộc 
Hán sẽ bị cô lập vì bị bao vây bởi 
những nước luôn tìm cách rửa hận, 
liệu người dân Hoa Lục có để yên 
cho Tàu Cộng tồn tại không?

Tống phước Hiến
Nguồn: Từ nhiều bài viết và tài 
liệu khác nhau trên internet.
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NGÀY 23-26 THÁNG 11 NĂM 2016
TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St. Westminster, CA 92683
Điện thoại: (626) 800-9081 - Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số 0012/HĐĐH/TB/CT

THÔNG BẠCH
VỀ VIỆC CỨU TRỢ LŨ LỤT CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng - Ni,
Kính thưa quý Thiện tín Phật tử,
Vì bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và khí hậu lạnh, mưa lớn đã kéo dài từ ngày 13 đến ngày 16 

tháng 10 năm 2016 và đã tạo nên lũ lụt trầm trọng khiến nhiều người thiệt mạng và nhiều trăm ngàn 
người tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và một số tỉnh thuộc Bắc miền Trung đang co ro đói lạnh.

Dân chúng thuộc các tỉnh miền Trung vốn đã nghèo khổ giờ đây càng bị khốn khó hơn, nhất là 
đang trong cảnh chơ vơ, đói rét, lo âu giữa trời đất mênh mông và tương lai vô định.

Trước hoàn cảnh cơ cực của những đồng bào nạn nhân thân thương tại quê nhà, thay mặt Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, chúng tôi tha thiết thỉnh cầu chư liệt vị hoan hỷ phát khởi đại bi 
tâm, bằng tất cả khả năng có thể, nhất tâm cầu nguyện và hết lòng cứu giúp để chia sẻ phần nào 
cảnh lầm than đói rét của những người đang lâm nạn.

Lòng từ bi cứu khổ của quý đồng hương, Phật tử sẽ không chỉ xoa dịu phần nào nỗi thống khổ 
của những nạn nhân bất hạnh mà còn tích luỹ cho chính mình những công đức thù thắng.

Mọi đóng góp xin quý vị hoan hỷ ghi “Cứu Trợ Lũ Lụt” và gởi về một trong hai địa chỉ sau 
đây:

1. Hòa thượng Thích Không Tánh, Tổng Uỷ Viên Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Tăng Đoàn 
GHPGVNTN, Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Sài Gòn. 
Điện thoại: 0995322527

Tên tài khoản: Phan Ngọc Ẩn; Số Tài khoản: 060101936778; Ngân hàng: Sacombank
2. Hoà thượng Thích Viên Huy, Tổng Vụ trưởng Xã Hội, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 

Ngoại, Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683. Điện thoại (714) 890-
9513

Cầu nguyện Đức Phật từ bi chứng minh gia hộ chư liệt vị vô lượng an lạc, phước huệ trang 
nghiêm.

Trân trọng,
Hoa Kỳ, ngày 19 tháng 10 năm 2016
T/M Hội Đồng Điều HànhChủ Tịch

(đã ấn, ký)
Tỳ kheo Thích Viên Lý
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Sáng ngày 31-10-2016 (nhằm 
ngày 01-10-Âm lịch), phái 
đoàn từ thiện của Tăng Đoàn 
GHPGVNTN do Hòa Thượng 
Thích Không Tánh, Phó Viện 
trưởng, kiêm Tổng Ủy viên Từ 
Thiện Xã Hội dẫn đầu đã đến 
chia sẻ và phát quà cho đồng bào 
các tỉnh bị thiên tai lũ lụt tại miền 
Trung. 

Phái đoàn còn có sự hiện diện 
của Thượng tọa Thích Từ Giáo, 
Chánh đại diện Tăng đoàn tỉnh 
Quảng Trị; Thượng tọa Thích 
Thiện Phúc, Đại diện Tăng đoàn 
tỉnh Quảng Nam, Đại đức Thích 
Phước Tịnh, các Huynh trưởng 

Gia Đình Phật Tử tỉnh Quảng Trị, 
và quý Phật Tử Chùa Liên Trì, 
Sài Gòn.

Trước khi lên đường, Đoàn 
đã đến vấn an đảnh lễ Hòa 
thượng Thượng Thủ Tăng Đoàn 
GHPGVNTN tại Tổ Đình Báo 
Quốc. Sáng ngày 01-11-2016, 
Đoàn Từ thiện đã thực hiện cứu 
trợ tại xã Gia Phố, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một 
trong những nơi chịu ảnh hưởng 
nặng nề nhất bởi đợt lũ lụt vừa 
qua. 

Tại đây, do những cơn mưa 
đầu nguồn liên tiếp kéo dài khiến 
nước lũ dâng cao và chảy siết trở 

lại, nên Đoàn đã không thể tận 
tay cứu trợ như dự kiến mà đành 
phải nhờ Phật tử thân tín chuyển 
quà từ thiện cho bà con.

Tiếp tục chuyến cứu trợ đợt 
1 lần này, Đoàn từ thiện được 
Linh mục Chánh xứ Gia Phổ cho 
thuyền rước đến xã Gia Phổ để 
thăm hỏi bà con cũng như gởi 
tặng tiền từ thiện. Sau đó, Đoàn 
tiếp tục di chuyển vào xã Kỳ Lạc 
là một xã miền núi heo hút tại 
huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đến 
tận chiều tối cùng ngày,  Đoàn tự 
thiện mới tặng quà và tịnh tài cho 
bà con.

Sau đây là một số hình ảnh:

HÌNH ẢNH CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNGHÌNH ẢNH CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG

Ở CÁC TỈNH: HÀ TĨNH, QUẢNG BÌNH, THỪA THIÊN - HUẾ, QUẢNG TRỊ, QUẢNG NAM, 
BÌNH ĐỊNH, QUẢNG NGÃI.

Như chúng ta biết, đây là chuyến Cứu trợ Lũ lụt nhiều ngày và chia làm nhiều đợt 
do Tăng Đoàn GHPGVNTN thực hiện.

ĐỢI 1 PHẦN 1 - TỈNH HÀ TĨNH
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Sáng ngày 2-11-2016, đoàn từ 
thiện đã đến xã Đức Hóa, huyện 
Tiên Hóa, một trong những nơi 
bị ảnh hưởng lũ lụt nặng của tỉnh 
Quảng Bình. 

Tại đây, Hòa thượng Thích 
Không Tánh đã trực tiếp thăm 
hỏi và thay mặt Tăng Đoàn 
GHPGVNTN trao tặng quà cho 
bà con. Chiều cùng ngày, Đoàn 
từ thiện đã trao quà cho bà con 

ở 3 thôn thuộc xã Kiếng Giang, 
huyện Lệ Thủy.

Ngày 3-11-2016, phái đoàn 
đã đến xã Hướng Phùng, huyện 
Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tặng 
quà cho đồng bào và trẻ em sắc 
tộc thiếu áo ấm trong mùa mưa 
bão.

Được tin tại Xóm 7- Kiến 
Giang đang chịu ảnh hưởng nặng 
nề của hai cơn lũ liên tiếp nên 

phái đoàn đã trở lại tỉnh Quảng 
Bình trao tặng thêm quà cho bà 
con. 

Ước tính đến đây, Đoàn từ 
thiện đã phát hơn 2500 (hai ngàn 
năm trăm) phần quà và tịnh tài 
cứu trợ lũ lụt đến bà con các tỉnh 
miền trung. Tối cùng ngày Đoàn 
đã về đến Huế để chuẩn bị cho 
việc cứu trợ lũ lụt ở đây.

Sau đây là một số hình ảnh:

ĐỢT 1 PHẦN 2 - TỈNH QUẢNG BÌNH

LỜI PHẬT DẠY
Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.
Buddha

Ba điều không thể ẩn lâu: mặt trời, mặt trăng, và sự thật.
Đức Phật
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Vào sáng ngày 5-11-2016, 
Đoàn từ thiện đã thăm và tặng 330 
phần quà cho bà con các xã bị lũ 
lụt tại huyện Quảng Điền, Thừa 
Thiên Huế. Đặc biệt, chuyến đi 
lần này có sự tham dự của quý 
Hòa thượng Thích Chí Thắng – 
Phó Viện Trưởng HĐĐH, Hòa 

thượng Thích Chơn Niệm –Tổng 
Ủy Viên Thanh Niên, Hòa Thượng 
Thích Thiện Tánh –Tổng Thư Ký 
HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN 
cùng chư tôn đức Tăng Đoàn Thừa 
Thiên Huế. Chiều cùng ngày, Hòa 
Thượng Thích Chí Thắng, đã thay 
mặt Tăng Đoàn, đến thăm hỏi và 

trao tặng 230 phần quà cho quý bà 
con có hoàn cảnh khó khăn tại các 
xã thuộc huyện Hương Trà, tỉnh 
TT Huế. Tính đến nay, Tăng Đoàn 
đã tặng hơn 3000 (ba ngàn) phần 
quà cho đồng bào miền Trung.

Xin kính gởi đến quý Phật tử 
cùng ân nhân một số hình ảnh:

ĐỢT 1 PHẦN 3 - THỪA THIÊN - HUẾ
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TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN CỨU TRỢ 
LŨ LỤT ĐỢT 2: HÀ TĨNH

Sáng ngày 6-12-2016, Phái 
đoàn Từ thiện của Tăng Đoàn 
GHPGVNTN do Hòa thượng 
Thích Không Tánh dẫn đầu đã 
đến xã Lộc Yên, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh để thăm và 
tặng quà cho bà con nạn nhân lũ 
lụt và bị xả lũ.

Cùng đi với Đoàn có Thượng 
tọa Thích Từ Giáo, Thượng 
tọa Thích Vĩnh Phước, Đại đức 
Thích Phước Tịnh, cùng quý Phật 
tử chùa Liên Trì và các huynh 
trưởng GĐPT Quảng Trị.

Tại đây, Đoàn đã trao tặng 
310 phần quà (250 nghìn VNĐ/ 1 
phần) đến với bà con.

Chiều cùng ngày, Đoàn đã 

có chuyến ghé thăm không định 
trước với bà con xã Kỳ Lợi, huyện 
Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Kỳ Lợi là một xã sát bờ biển 
nên chịu ảnh hưởng trực tiếp thảm 
họa Formosa. Dân ở đây cho biết, 
từ khi thảm họa “biển chết, cá 
chết” xảy ra, cuộc sống lâm vào 
cảnh hoàn toàn bế tắc, không biết 
làm gì để sinh sống ngoài việc 
chài lưới từ bao đời, cộng với việc 
phải sống “sát nách” nhà máy 
Formosa, nguy cơ mắc phải bệnh 
ung thư là không thể tránh khỏi. 
Vì là chuyến đi ngoài dự kiến nên 
Đoàn chỉ kịp trao 170 phần quà 
(200 nghìn VNĐ/ 1 phần) cho 
một số người dân và một ít bánh, 

sữa cho trẻ em tại đây.
Mặc dù trong suốt cuộc hành 

trình luôn có sự theo dõi của An 
ninh trong nước nhưng Đoàn vẫn 
cố gắng chuyển tấm lòng của quý 
ân nhân đến với đồng bào.

Kính gửi kèm một số hình ảnh 
cứu trợ để quý ân nhân được biết:

Mặc dù, trong suốt cuộc hành 
trình cứu trợ lũ lụt lực lượng an 
ninh luôn bám sát, theo đuổi ngay 
cả khi ăn uống, ngủ nghỉ, nhưng 
đoàn vẫn cố gắng chuyển tấm 
lòng của quý ân nhân đến với 
đồng bào.

Kính gởi kèm một số hình 
ảnh cứu trợ để quý ân nhân và 
thân hữu được biết:
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TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN CỨU TRỢ 
LŨ LỤT ĐỢT 2: TỈNH QUẢNG TRỊ

Tiếp tục chuyển những tấm lòng hảo tâm của 
quý ân nhân trong cũng như ngoài nước đến với 
đồng bào lũ lụt miền Trung, sáng ngày 7-12-2016, 
phái đoàn từ thiện của Tăng Đoàn GHPGVNTN đã 
đến thăm và trao tặng 110 phần quà (200 nghìn/1 
phần) cho bà con xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh 
Quảng Trị, một trong những xã chịu thiệt hại trong 
đợt lũ lụt vừa qua.

Sau khi kết thúc, phái đoàn đã tiếp tục di chuyển 
70km đến với bà con sắc tộc thiểu số Vân Kiều tại 
xã Tà Lòng, Huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị. Tại 
đây, Hòa thượng Thích Không Tánh đã thay mặt 
Tăng Đoàn GHPGVNTN thăm hỏi cuộc sống cũng 
như tình hình sau lũ lụt và gửi tặng 300 phần quà 
(200 nghìn VNĐ/1 phần) cho bà con. Xin gửi đến 
quý ân nhân một số hình ảnh cứu trợ:
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TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN CỨU TRỢ 
LŨ LỤT ĐỢT 2: TỈNH QUẢNG NAM

Sáng ngày 9/12/2016, Phái đoàn Từ Thiện 
của Tăng Đoàn GHPGVNTN đã đến tỉnh Quảng 
Nam, trong chuyến đi lần này có sự tham gia của 
Thượng tọa Thích Thiện Phúc (thuộc Tăng Đoàn 
GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam) cùng quý huynh 
trưởng GĐPT tỉnh Quảng Nam.

Tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh 
Quảng Nam, Hòa thượng Thích Không Tánh đã 
thay mặt chư tôn đức cùng quý ân nhân trong và 

ngoài nước gửi lời thăm hỏi và trao tặng 265 phần 
quà (200 nghìn/1phần) cho bà con nơi đây.

Được quý huynh trưởng GĐPT tỉnh Quảng Nam 
hướng dẫn, Đoàn tiếp tục đi đến  huyện Thăng Bình, 
tỉnh Quảng Nam. Phái Đoàn cũng đã thăm hỏi và 
biếu 265 phần quà cho quý bà con đồng bào lũ lụt, 
nghèo khó tại đây.

Xin kính gửi một số hình ảnh cứu trợ đến chư 
tôn đức cùng quý ân nhân gần xa được biết:
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TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN CỨU TRỢ LŨ LỤT 
MIỀN TRUNG ĐỢT 2: TỈNH THỪA THIÊN

Sáng ngày 10/12/2016, Phái 
Đoàn Từ Thiện của Tăng Đoàn 
GHPGVNTN đã tổ chức trao 
tặng 160 phần quà (200 nghìn 
VNĐ/1 phần) cho bà con chịu 
ảnh hưởng lũ lụt tại xã Thủy Vân, 
huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế.

Cùng ngày, Phái Đoàn đã đến, 
thăm hỏi và trao tặng 520 phần 
quà (200 nghìn VNĐ/1 phần) cho 
bà con sắc tộc thiểu số tại 2 xã 
Đông Sơn và A Ngo, huyện A 
Lưới, tỉnh TT Huế, là một huyện 
miền núi nghèo, khó khăn cũng 
như chịu nhiều thiệt hại trong đợt 

mưa lũ vừa qua.
Đặc biệt, chuyến đi lần này có 

sự tham dự của Hòa thượng Thích 
Chí Thắng, Phó Viện Trưởng 
HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN, 
Hòa thượng Thích Chơn Niệm, 
Tổng UV Thanh Niên Tăng Đoàn 
GHPGVNTN.

Thay mặt Tăng Đoàn 
GHPGVNTN quốc nội, Hòa 
Thượng Thích Chí Thắng đã gửi 
lời thăm hỏi đến bà con ở đây. 
Đồng thời Hòa thượng cũng đã 
bày tỏ lòng tri ân đến chư Tôn Đức 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại: Hòa Thượng Thích Viên 

Lý, Hòa Thượng Thích Thiện 
Tâm, Hòa Thượng Thích Trí 
Chơn, Hòa Thượng Thích Quảng 
Thanh, Hòa Thượng Thích Viên 
Huy, Thượng Tọa Thích Viên 
Dung, Thượng Tọa Thích Huyền 
Châu… cùng quý ân nhân, thân 
hữu Phật tử trong và ngoài nước 
đã hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ tịnh 
tài, nhờ đó Phái Đoàn mới thực 
hiện được việc làm nhân đạo từ 
thiện này.

Xin kính gửi đến chư tôn đức 
cùng quý ân nhân một số hình 
ảnh cứu trợ tại tỉnh Thừa Thiên 
Huế:
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TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN CỨU TRỢ 
LŨ LỤT ĐỢT 2: TỈNH BÌNH ĐỊNH

Đoàn chúng tôi được tin các tỉnh Bình Định, 
Phú Yên, Quảng Ngãi tiếp tục bị lũ lụt lớn, nhất là 
tỉnh Bình Định do mưa kéo dài và xả lũ lớn nên gây 
thiệt hại nặng nề.

Hòa thượng Thích Không Tánh cùng quý thầy, 
TT.Thích Thiện Phúc, TT. Thích Đồng Minh,  ĐĐ. 
Thích Đồng Hoàng, Sư cô Thích nữ Đồng Tâm và 
quý phật tử chùa Liên Trì đã quay lại Bình Định 

cứu trợ.
Vào lúc 2 giờ chiều ngày 15/12/2016, Đoàn 

đã đến thăm và chia sẻ với bà con xã Nhơn Lý, 
tỉnh Bình Định, trao tặng 315 phần quà (200 ngàn 
đồng/1 phần).

Sau đó đoàn ghé thăm Thánh Thất Cao Đài 
thuộc Tòa Thánh Tây Ninh ở Nhơn Lý và chia sẻ 
60 phần quà (200 ngàn đồng/1 phần) cho quý tín 
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hữu ở đây.
Sáng ngày 16/12/2016, lúc 10 giờ, Đoàn đến 

thăm và chia sẻ với bà con xã Mỹ Thành, huyện 
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, và cứu trợ 311 phần quà 
(200 ngàn/1 phần).

Theo dự kiến, phái đoàn sẽ đến thăm, chia sẻ, 

cứu trợ bà con bị lũ lụt tại huyện An Nhơn, địa chỉ 
phát quà chùa Phổ Tịnh, nhưng vì mưa lũ, nước dâng 
cao, giao thông không đi lại được nên đoàn chúng 
tôi sẽ trở lại sau chuyến cứu trợ ở tỉnh Quảng Ngãi.

Dưới đây là hình ảnh xin gởi đến quý chư tôn 
đức và quý ân nhân, phật tử, thân hữu được biết.
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ĐOÀN TỪ THIỆN CỦA TĂNG ĐOÀN BỊ 
SÁCH NHIỄU VÀ NGĂN CẢN CỨU TRỢ 

TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
Sáng ngày 21/12/2016, lúc 

9h, Đoàn chúng tôi gồm: Hòa 
thượng Thích Không Tánh, ĐĐ. 
Thích Đồng Hoàn, Sư cô Thích 
Nữ Đồng Tâm, Sư cô Thích Nữ 
Nguyên Liên, Sa di Nhật Chánh 
và Huynh trưởng Nguyễn Chiến 
lên đường đến xã Sơn Thành, 
huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, 
để phát quà cứu trợ lũ lụt cho bà 
con sắc tộc thiểu số. 

Chúng tôi được biết, cuộc 
sống bà con dân tộc H’rê miền 
núi này chịu nhiều thiếu thốn khổ 
cực, nhất là do nạn lũ lụt vừa qua. 
Tuy nhiên, ông chủ tịch xã Sơn 
Thành đã ngăn cản, buộc chúng 
tôi phải về xã làm việc, phải đăng 

ký, khai báo và phải chờ kết quả 
giải quyết là có cho phát quà hay 
không? Chúng tôi đã không đồng 
ý. Vì Đoàn chúng tôi đang đi cứu 
trợ khẩn cấp, không chỉ nơi đây 
mà rất nhiều nơi khác. Và hàng 
ngàn phần quà đã liên tục trao 
đến tận tay bà con nạn nhân lũ lụt 
ở các tỉnh miền Trung từ hơn 2 
tháng qua. 

Chỉ riêng nhà cầm quyền 
địa phương xã Sơn Thành, tỉnh 
Quảng Ngãi này đã cố ý ngăn cản 
việc thăm hỏi, chia sẻ và cứu trợ 
của đoàn chúng tôi với bà sắc tộc 
nơi đây.

Ngoài ra, Đoàn chúng tôi còn 
bị sách nhiễu bởi an ninh và công 

an giao thông của chính quyền 
địa phương xã này. Đây là một 
hành vi đáng lên án mà trong mục 
Video trang nhà của Tăng Đoàn, 
chúng tôi có phổ biến rõ sự kiện 
này. 

Điều đáng nói, các cháu nhỏ 
dân tộc miền núi khi hay tin Đoàn 
về phát quà nên đã tập trung hơn 
100 em. Hòa thượng Thích Không 
Tánh đã bất chấp sự ngăn cản của 
nhà cầm quyền địa phương, tranh 
thủ phát hết 2 thùng bánh kẹo cho 
các cháu, đồng thời cũng biếu 
được 70 phần quà cho bà con sắc 
tộc đang đứng xung quanh ngài.

Sau đó Đoàn đến tỉnh Quảng 
Nam (lần 2), thăm hỏi, chia 
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sẻ khó khăn do lũ lụt và biếu 100 phần quà (200 
ngàn/1 phần) cho quý tín hữu Thánh Thất Cao Đài 
xã Bình Quý, huyện Thăng Bình. 

5 giờ chiều cùng ngày, Đoàn đã đến chùa Bửu 

Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam để thăm hỏi, chia 
sẻ và biếu 385 phần quà (200 ngàn/1 phần) cho bà 
con bị nạn lũ lụt, huyện Đại Lộc. 

Dưới đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:
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Ngay sau khi nhận được THƯ 
KHẨN TRÌNH của TT Thích 
Đồng Minh, Trụ trì chùa Liên 
Trì, HT Thích Viên Lý, Chủ tịch 
Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại đã liên 
lạc với quý vị Dân cử Hoa Kỳ 
để yêu cầu lên tiếng can thiệp 
nhằm giúp cho chùa Liên trì do 
HT Thích Không Tánh, Phó Việt 
trưởng Tăng Đoàn GHPGVNTN 
làm Viện chủ tránh bị nhà cầm 
quyền CSVN triệt phá.

Lúc 2 giờ chiều, ngày 
15.01.2016, Dân biểu Liên bang 
Hoa Kỳ Alan Lowenthal và phái 
đoàn đã đến thăm chùa Điều 
Ngự, Trụ sở của Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại và cho 
biết là ông đã cùng với Dân biểu 
liên bang Loretta Sanchez và Dân 
biểu Liên bang Zoe Lofgren ký 
một bức thư gởi cho Thủ tướng 
CSVN Nguyễn Tấn Dũng, yêu 
cầu nhà cầm quyền ngay lập tức 
ngừng giải tỏa Chùa Liên Trì vì 
đây là nơi giúp đỡ các Thương 
phế binh VN Cộng Hòa và các 
cô nhi, người bệnh tật, nghèo đói; 
đồng thời cũng là cơ sở tôn giáo 
đã có mặt tại Thủ thiêm, Sài gòn 
gần cả thế kỷ nay… 

Theo đó, Dân biểu Alan 
Lowenthal cho biết trong suốt 
thời gian qua, chùa Liên Trì chịu 
rất nhiều sách nhiễu, khó khăn 
trong việc hoằng pháp độ sanh và 
công tác từ thiện, ông nhấn mạnh 
trong nỗ lực tham gia Hiệp Định 

BA VỊ DÂN BIỂU LIÊN BANG HOA KỲ ĐÃ GỬI THƯ CHO THỦ TƯỚNG 
CSVN ĐỂ YÊU CẦU NGƯNG TRIỆT PHÁ CHÙA LIÊN TRÌ THỦ THIÊM

Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) hiện nay, nhà cầm quyền 
CSVN cần phải chứng tỏ những 
cải thiện tình trạng nhân quyền 
vốn đang tệ hại trầm trọng, trong 
đó vấn đề sách nhiễu, triệt phá 
Chùa Liên Trì là một vấn đề đáng 
quan tâm.

Dân biểu Alan Lowenthal 
cho biết, ông sẵn sàng hỗ trợ HT 
Thích Không Tánh, Chùa Liên 
Trì, cũng như hết lòng hỗ trợ đức 
Dalai Lama để một ngày nào đó 
ngài được trở về Tây Tạng và 
giúp Tây Tạng có được tự do dân 
chủ…

Trong cuộc tiếp xúc với Dân 
biểu Alan Lowenthal tại chùa 
Điều Ngự, HT Thích Viên Lý đã 
thay mặt Tăng Đoàn cảm ơn Dân 
Biểu Alan Lowenthal, Dân Biểu 
Loretta Sanchez và Dân Biểu Zoe 
Lofgren đã nhanh chóng lên tiếng 
can thiệp cho chùa Liên Trì tại 
Thủ Thiêm, Việt Nam đồng thời 
HT Thích Viên Lý cũng đã yêu 

cầu Dân Biểu Alan Lowenthal và 
quý vị Dân cử tiếp tục hậu thuẩn, 
can thiệp để tất cả những tù nhân 
lương tâm được trả tự do vô điều 
kiện và nhân quyền của người 
Việt Nam được tôn trọng đúng 
mức.

Có mặt trong buổi tiếp đón 
Dân Biểu Alan Lowenthal tại 
chùa Điều Ngự ngoài HT Thích 
Viên Lý còn có TT Thích Viên 
Huy Tổng vụ trưởng Xã Hội và 
quý Cư sĩ, Huynh trưởng Phật 
tử đang sinh hoạt tại chùa Điều 
Ngự.

Sau buổi gặp mặt tại Hội 
trường chùa Điều Ngự, Dân Biểu 
Alan Lowenthal theo lời mời của 
HT Thích Viên Lý và TT Thích 
Viên Huy, viếng thăm Ngôi Chùa 
Điều Ngự đang trong giai đoạn 
sắp hoàn tất, tại đây phái đoàn 
Dân Biểu Alan Lowenthal tỏ vẻ 
hoan hỷ và gửi lời chúc công 
trình xây dựng Chùa Điều Ngự 
sớm được hoàn thiện viên mãn. 



170 Đặc San ĐIỀU NGỰ Tháng 1-2017 

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm, quý vị lãnh 
đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị Dân cử, quý vị đại 
diện các chính đảng, đoàn thể tổ chức, quý cơ quan 
truyền thong, quý đồng hương, Phật tử và quý anh 
chị em Nhạc sĩ và Ca sĩ.

Đạo Phật là đạo của Từ bi, đạo Phật là đạo của 
hòa bình, đạo Phật là đạo của trí tuệ. Đạo Phật 
không chủ trương tranh đoạt quyền bính, không 
mưu đồ chính trị, không tham vọng danh lợi. Tất cả 
hành hoạt của Tăng tín đồ Phật giáo trước sau như 
một hoàn toàn xuất phát từ lòng từ bi, vị tha, vô ngã 
và trí tuệ. Chính trên căn bản của lòng từ bi, vị tha, 
vô ngã và trí tuệ đó, Phật giáo đã và đang không 
ngừng dấn thân để sát cánh với dân tộc Việt Nam 
và thế giới nhân loại thăng hoa xã hội, giải thoát 
mọi khổ đau trầm thống của con người và muôn 
loại chúng sinh.

Cũng chính trên nền tảng cố hữu đó, Hòa 
Thượng Thích Không Tánh, Phó Viện trưởng Tăng 
Đoàn GHPGVNTN đã không ngừng hy hiến đời 
mình, bất chấp mọi khó khăn hiểm nạn và chùa 
Liên Trì không chỉ đơn thuần là chiếc nôi tâm linh 
của quần chúng Phật tử mà còn là một trung tâm 
của tình thương và sự hiểu biết, đã cưu mang và hết 
lòng giúp đỡ các anh em thương phế binh Quân lực 
Việt Nam Cộng Hòa, săn sóc những mãnh đời cô 
neo, bịnh tật, nghèo khó và đặt biệt là điểm hẹn của 
những tổ chức xã hội dân sự,  nơi hội tụ của những 
nhà bất đồng chính kiến, quyết tâm tranh đấu cho 
một VN thật sự tự do, dân chủ và nhân quyền. Do 
vậy, chùa Liên Trì đã trở thành cái gai trong mắt 
của nhà cầm quyền Cộng Sản VN,  vì thế mà nhà 
cầm quyền CSVN đã nhiều lần chủ trương chiếm 

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

CHÙA ĐIỀU NGỰ
14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (626) 800-9081 - Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

HT. Thích Viên Lý đọc diễn văn

Diễn Văn Lễ Thắp Nến Cầu Nguyện cho chùa Liên Trì và Tự Do, 
Nhân Quyền, Dân Chủ cho Việt Nam, ngày 15 tháng 9 năm 2016 

của HT Thích Viên Lý, Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN-HN

dụng, nhưng, với sự cương quyết phản đối của Hòa 
Thượng Thích Không Tánh và của rất nhiều đoàn 
thể, tổ chức trong và ngoài nước, trong đó có các vị 
đại diện của các chính phủ, quý vị Dân cử của Quốc 
hội Hoa Kỳ v.v… nên nhà cầm quyền Cộng sản 
Việt Nam đã phải chùn bước, tuy nhiên, cuối cùng, 
do tham vọng bất chính, vào lúc 7:30 sáng ngày  08 
tháng 9 năm 2016, bất chấp mọi đạo lý và  quả báo, 
CSVN đã quyết tâm triệt hủy chùa Liên Trì bằng 
bạo lực một cách phi pháp và bất chính.

Hành động phi pháp và bất chính của họ, một 
lần nữa, đã minh chứng một cách hùng hồn bản chất 
manh động, cuồng tín của những người Cộng sản vô 
thần, đồng thời qua đó cũng xác minh cụ thể cho cả 
thế giới thấy rõ hơn, CSVN chẳng những không tôn 
trọng tự do tôn giáo như họ tuyên truyền mà ngược 
lại chủ trương triệt tiêu các tôn giáo, phá hủy chốn 
tôn nghiêm; ngang nhiên thách thức và xem thường 
những công ước quốc tế về quyền dân sự và chính 
trị mà họ đã long trọng ký kết.

Thưa chư liệt vị, mục đích của Luật pháp là 
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nhằm hiện thực hoá ý chí và nguyện vọng của tổng 
thể quốc dân chứ không phải là công cụ của những 
kẻ độc tài hại dân bán nước. Chùa Liên Trì đã có 
mặt tại quận 2 Sài Gòn đã hơn ba phần tư thế kỷ và 
là tài sản của Chùa chứ không phải đất đai của nhà 
nước mà nhà cầm quyền ra quyết định cưỡng chế 
thu hồi và triệt hạ. Trước hành động vô minh, bạo 
ngược của Cộng sản vô thần chúng tôi cực lực phản 
đối và đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam 
phải bồi thường xứng đáng những thiệt hại tinh thần 
và vật chất cho chùa Liên Trì và Hòa Thượng Thích 
Không Tánh cũng như cho chư Tăng thường trú.

Kính thưa chư liệt vị, ngoài việc phá hủy chùa 
Liên Trì cách đây mấy hôm, từ nhiều thập niên 
qua, CSVN chiếm dụng vô số cơ sở, đất đai của 
Phật giáo, của các tôn giáo và của những người dân 
nghèo. Tiếng kêu than thảm thiết của người dân oan 
đã chất ngất đến tận mấy từng mây và vang vọng 
khắp nơi từ Nam ra Bắc, từ vùng sâu xa hẻo lánh 
đến những đô thị ngập tràn tệ nạn xã hội. Thế nhưng 
trước tiếng kêu than trầm thống của những người 
dân bất hạnh, CSVN vẫn vô cảm, vẫn nhẫn tâm áp 
đặt chánh sách tham lam bất chính lên thân phận 
nhục nhằn của người dân nghèo khốn. Họ không 
những chỉ tước đoạt đất đai, chùa viện, nhà cửa 
mà còn chủ trương tước đoạt phẩm giá và quyền 
sống của con người; đã gây ra không biết bao nhiêu 
tang thương thống khổ cho dân tộc, từ việc bách 
hại các tôn giáo, đàn áp những nhà đấu tranh cho 
dân chủ, giam cầm, đánh đập những người biểu tình 
ôn hòa bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải; đến việc tàn phá 
môi sinh, tham nhũng, chuyên chế tạo nên vô số hệ 
lụy nghiêm trọng trong đời sống qua nhiều lãnh vực 
khiến cho nguyên khí quốc gia bị tiêu hủy, xã hội 
suy đồi, đạo đức băng hoại, nhân tâm ly tán, tạo nên 
những khủng hoảng nghiêm trọng trên mọi bình 
diện và đã biến đất nước đã từng một thời là con 
rồng Á châu thành một trại giam khổng lồ không 
hơn không kém.

Kính bạch quý ngài, kính thưa chư liệt vị, sự có 
mặt của tất cả chúng ta, những người không ngừng 
hành động cho lẽ phải ở đây hôm nay, không phải 
chỉ để nhất tâm cầu nguyện cho chùa Liên Trì, cho 
đất nước và dân tộc Việt Nam, cũng không phải chỉ 
để lên án và tố cáo tội ác tày trời của Cộng sản mà 
còn để thể hiện ý lực kim cang bất hoại của chúng 

ta trước chánh sách vô minh mù quán, thiếu lương 
tri và tình tự dân tộc; sự có mặt của chúng ta ở đây 
hôm nay còn để biểu tỏ quyết tâm đối kháng lại cái 
ác và bày tỏ sự hỗ trợ tuyệt đối của chúng ta đối với 
các nhà đấu tranh dân chủ và nhân quyền tại quốc 
nội, nhất là đối với HT Thích không Tánh, Viện chủ 
chùa Liên Trì, một bậc tôn túc khả kính đã từng bị 
Cộng sản giam cầm gần 20 năm và nhiều năm phải 
lao đao khốn khó do bị khủng bố, trấn áp vì Ngài đã 
bất khuất đấu tranh cho tự do tôn giáo và quyền tự 
do căn bản của con người.

Kính thưa chư liệt vị, vì quyền lợi quốc gia và 
nhu cầu chung của tổng thể quốc dân, nhất là vì lý 
tưởng tự do, công bằng và dân chủ và vì trường tồn 
của chánh pháp, Tăng Đoàn thiết tha  thỉnh cầu cơ 
quan Liên Hiệp Quốc, các chính phủ, quý vị dân cử, 
các đoàn thể, tổ chức, chính đảng, cộng đồng, các 
cơ quan truyền thông và toàn thể quý đồng hương 
hãy làm tất cả những gì  khả năng có thể để cứu 
nguy đất nước, bảo vệ dân tộc; nhất là chư thiện tín 
Phật tử, trước quốc nạn và pháp nạn đen tối hiện 
nay, xin tất cả chúng ta, hãy phát huy tinh thần Lục 
Hòa kính, tăng trưởng bồ đề tâm, tinh cần thực thi 
lý tưởng Bồ tát đạo, khai dụng đúng mức sức mạnh 
tổng hợp của trữ lượng chất xám, tích cực dấn thân 
để chận đứng chánh sách vô nhân đạo, phản dân 
chủ và phi nhân quyền của CS nhằm mang lại tự do, 
nhân quyền, dân chủ, độc lập và thịnh vượng cho 
quê hương và dân tộc VN thân yêu của chúng ta.

Với sự quyết tâm tranh đấu của đồng bào trong 
và ngoài nước, chúng tôi tin tưởng mãnh liệt rằng, 
độc tài toàn trị chắc chắn sẽ phải nhường chỗ cho 
tự do dân chủ.

Chân lý cuối cùng sẽ phải thắng và chủ nghĩa 
ngoại lai phản dân chủ và phi dân tộc sẽ bị đào thải.

Một chùa Liên Trì tại Sài gòn đã bị triệt hạ 
nhưng hàng ngàn ngôi chùa Liên Trì khác đang hiển 
sinh trong trái tim của những người yêu chuộng tự 
do, công bình và chân lý khắp nơi trên thế giới.

Tinh thần Liên Trì sẽ mãi mãi bất diệt. Các tôn 
giáo sẽ mãi mãi trường tồn. Dân tộc Việt Nam nhất 
định sẽ sớm hưởng tự do, nhân quyền và dân chủ.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào chư liệt vị.
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Vào ngày 8/9/2016, Nhà nước Cộng Sản Việt 
Nam đã dùng bạo lực cưỡng chế và phá hủy Chùa 
Liên Trì, tọa lạc tại 153 Lương Định Của, Phường 
An Khánh, Thủ Thiêm, Quận 2, Sài Gòn. Chùa Liên 
Trì, do HT. Thích Không Tánh làm Viện chủ, là cơ sở 
tôn giáo thiêng liêng truyền bá chánh pháp và giáo lý 
từ bi cứu khổ, gắn kết với người dân Thủ Thiêm trên 
70 năm qua. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã 
sử dụng lực lượng công an đàn áp, giam cầm HT. 
Thích Không Tánh và chư Tăng chùa Liên Trì, triệt 
phá san bằng Chùa Liên Trì. Trước hành động bạo 
ngược phi pháp của nhà cầm quyền Việt Nam, HT. 
Thích Không Tánh lên cơn đau tim phải nhập viện 
cấp cứu. 

1. Xét rằng, Đảng Cộng Sản Việt Nam dùng bạo 
lực cai trị đất nước, 75 năm tại miền bắc, 41 năm tại 
niềm Nam, đã gây nhiều đau khổ tang thương cho 
dân tộc. Tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng, là 
mục tiêu mà Đảng Cộng sản đã và đang chủ trương 
tiêu diệt;

2. Xét rằng, Phật giáo Việt Nam đã đóng góp 
rất lớn cho dân tộc trong công cuộc dựng nước, giữ 
nước và khai mở văn hiến; chùa viện là nơi tu dưỡng 
tâm linh hướng thiện cho mọi người; bảo lưu truyền 
thống văn hóa cao quý của dân tộc, xiển dương đạo 
đức đem lại phúc lạc cho dân tộc;

3. Xét rằng, Nhà nước Cộng Sản Việt Nam dùng 
bạo lực khủng bố, khống chế, cưỡng chiếm, triệt 
phá Chùa Liên Trì là bằng chứng hùng hồn cho sự 
vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo tại Việt 
Nam;

4. Xét rằng, hành động cưỡng chế phi pháp và 
triệt hạ Chùa Liên Trì là vi phạm trắng trợn công 
ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị của Liên 
Hợp Quốc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã 
tham gia ký kết tôn trọng;

5. Xét rằng, Hôm nay Chùa Liên Trì bị phá hủy, 
những chùa viện và các cơ sở của các tôn giáo khác 
cũng sẽ bị triệt phá trong tương lai không xa;

TUYÊN CÁO CHUNG
Về Việc Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam chiếm đoạt 
và phá hủy Chùa Liên Trì, Thủ Thiêm, Quận 2, Sài Gòn

Thị trưởng Tạ Đức Trí đọc Tuyên Cáo Chung, bên 
cạnh là các vị Dân cử.

6. Xét rằng, vì quyền lợi phe nhóm, bất chấp sự 
thống khổ của nhân dân, sự an nguy của tổ quốc, nhà 
cầm quyền Cộng sản Việt nam hoặc trực tiếp hay 
gián tiếp đã tàn phá môi sinh một cách nghiêm trọng;

Từ những nhận xét trên, nay Tuyên Cáo:
Thứ nhất, sự độc tài đảng trị là nguyên nhân 

trực tiếp dẫn đến quốc gia suy nhược, dân tộc đói 
nghèo, làm băng hoại những giá trị truyền thống văn 
hóa đạo đức – luân lý của dân tộc. 

Thứ hai, cực lực lên án chính sách đàn áp tôn 
giáo tại Việt Nam của Đảng và Nhà nước Cộng Sản 
Việt Nam, mà điển hình qua hành động phá hủy 
Chùa Liên Trì một cách vô nhân đạo, phi luật pháp. 

Thứ ba, Nhà Cầm quyền Việt Nam hãy sám hối 
những sai phạm nghiêm trọng đối với chùa Liên Trì 
nói riêng, các cơ sở tôn giáo nói chung; bồi thường 
đúng mức cho sự thiệt hại về cơ sở vật chất của Chùa 
Liên Trì và sự tổn thương thân thể và tâm lý của HT. 
Thích Không Tánh và chư Tăng tại Chùa Liên Trì. 

Thứ tư: Tố giác trước công luận về hành vi 
cưỡng chế thô bạo, phá hủy cơ sở tôn giáo và xem 
thường Công ước Quốc Tế, Hiến pháp, Pháp luật mà 
Cộng sản Việt Nam đã ký kết và ban hành;
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Thứ năm: Hậu thuẫn pháp lý, hỗ trợ đấu tranh 
để tái hiện Chùa Liên Trì tại Quận 2, Thủ Thiêm, Sài 
gòn. 

Thứ sáu: Mạnh mẽ lên án chánh sách tàn phá 
môi sinh của nhà cầm quyền Cộng sản Việt nam, cụ 
thể là vụ Formosa tại Hà Tỉnh. 

Làm tại Westminster, ngày 15 tháng 9 năm 2016

RESOLUTION
On August 9, 2016, the communist government 

of Vietnam used violence and the police force to take 
and destroy Lien Tri Buddhist Temple, located at 
153 Luong Dinh Cua, Thu Thiem, Second district, 
Saigon. 

Lien Tri Temple is a sacred religious institution 
that has been a place to study, teach and practice the 
Buddhist dharma of Loving Kindness, under the 
guidance of the Most Venerable Thich Khong Tanh 
in Thu Thiem in the last 70 years. 

The Communist government of Vietnam has 
continuously used oppressive force and violence to 
harass, arrest, and imprison Most Venerable Thich 
Khong Tanh and the monks and nuns residing at the 
Temple. 

Finally, on the above mentioned date, the 
government used its police force to completely 
destroy and level all the structure of the Temple, 
confi scate the sacred religious symbols, statues and 
the property of the residents at the Temple. 

Such violent and oppressive illegal conduct of 
the police force caused the Most venerable Thich 
Khong Tanh to suffer a grave heart attack. 

1- Whereas, the Vietnamese Communist Party 
has resorted to violence to impose its will on the 
Vietnamese people in North Vietnam for 75 years and 
the people in South Vietnam for 41 years, resulting 
in immeasurable suffering to the people of Vietnam. 

2- Whereas, for more than to thousand 
years, Buddhism has contributed positively and 
harmoniously to the development of the beautiful 
Vietnamese culture and history. Buddhist temples 
have served as places for everyone seeking refuge 
to cultivate the heart and soul to become people of 
loving kindness. They have also served as places for 

individual and collective development of virtuous 
and noble characteristics in order to bring happiness 
to our people, peace and prosperity to our nation. 

3- Whereas, the communist government of 
Vietnam has illegally misappropriated and completely 
destroyed Lien Tri Temple in direct violation of the 
fundamental right to freedom of religion. 

4- Whereas, the violent act of the communist 
government of Vietnam is in direct violation of the 
principles set forth in the International Covenant 
for Civil and Political rights to which Vietnam has 
ratifi ed and is a member state. 

5- Whereas, today, Lien Tri Temple has been 
destroyed. Other religious institutions will face the 
same fate in the near future. 

6- Whereas, acting on behalf of their own clique, 
only to serve their self interests, the communist party 
of Vietnam has directly, indirectly and savagely 
destroyed the environment. 

Wherefore, we jointly declare:
First, the one-party dictatorship system of 

government is the root cause of the weakening 
of Vietnam’s historical national strength, of the 
impoverishment of the people, and of the destruction 
of the moral and traditional values of our nation. 

Second, we strongly condemn the anti-religion 
policy of the communist government of Vietnam 
as demonstrated most recently in the destruction of 
Lien Tri Temple. 

Third, the communist government of Vietnam 

Video phỏng vấn Hòa thượng Thích Không Tánh tại 
bệnh viện quận 2, Sàigon.
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must compensate fully for the physical, psychological 
and all other damages its illegal action has caused to 
Lien Tri Temple, the Most Venerable Thich Khong 
Tanh and the monks and nuns at the Temple. 

Fourth, we publicly denounce in the strongest 
term the above mentioned destructive action of 
the Communist government of Vietnam, when 
it ignores the international covenants, its own 
constitution and law. 

Fifth, we vow to do everything possible to assist 
the Buddhist community to demand the return and 
reconstruction of Lien Tri Temple at its original site 
in Thu Thiem, Saigon. 

Sixth, we strongly condemn the destructive 
policy of the communist government of Vietnam 
that results in the destruction of the environment 
of Vietnam, as well demonstrated in the Formosa 
disaster in Ha Tinh province. 

At Westminster, California on the 15th of 
September, 2016. Signature of Party, Committee, 
Organization, etc. who agree

Chữ ký của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân đồng thuận: 

Signature of Party, Committee, Organization, etc. who agree
1. Hội Trưởng Hội PG Hòa Hảo
2. Chủ tịch Liên Minh Dân Tộc Cứu Nguy Tổ    

          Quốc
3. Phong trào Giáo Dân VN Hải Ngoại
4. Uỷ viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove
5. Quản Nhiệm Đài PT Đáp Lời Sông núi
6. Giám Sát Viên Địa hạt 1
7. Giám Sát Viên Địa hạt 2
8. Đại Diện Khối 8406 tại Hoa Kỳ
9. Trưởng ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPTVN 

          tại Hoa Kỳ
10. Chủ tịch/HĐCV/Liên Đoàn Cư Sĩ PG/HN & 

            CĐ Việt Nam Nam Cali
11. Cựu Chủ tịch Văn Phòng Thương Mãi 

             Westminster
12. Nghị Viện TP Garden Grove
13. Trưởng ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân 

             Quyền VN

14. Phụ tá Đặc biệt TNS/TB Cali Janet Nguyễn
15. Hội đồng Lãnh đạo TƯ VN Quốc Dân Đảng
16. Thượng Nghị sĩ tiểu Bang California
17. Chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng
18. TTK/BHDTU/GĐPT/Trung Ương
19. Hội trưởng. Hội Đồng Hương Quảng Nam 

             Đà Nẵng
20. Chánh Trị Sự, ĐD Hội Thánh Em vạ Tín Đồ 

            Cao Đài TN Hải Ngoại
21. Trưởng ban Hướng dẫn GĐPT Miền Quảng 

            Đức
22. Thị Trưởng Westminster City
23. Chủ tịch Diên Hồng Thời Đại VN
24. District Director
25. Chi Bộ Phụ Nữ VN Quốc Dân Đảng
26. Phó chủ tịch Đảng Tân Đại Việt
27. Nghị viên Thành Phố Fountain Valley
28. Nghị viên Westminster City
29. Chủ tịch/CĐVN Quốc Gia Liên Bang Hoa 

             Kỳ
30. Phó Bí Thư VN/QDĐ
31. Chủ tịch Cộng Đồng VN/ Nam Cali
32. Phó Chủ tịch HĐ Giám Sát CĐ VN/ Nam 

             Cali
33. Tổng Giám Đốc Đài TH/ SBTN & SET
34. Đoàn Trưởng Vietnamese Young Marines, 

             ƯCV TP G. Grove Dist 3
35. Tổng thư ký CĐVN/ Nam Cali
36. Tổng Hội trưởng Tổng Hội Cựu Tù Nhân 

             CT/VN
37. Hội trưởng Hội Tù Nhân CT Quảng Nam Đà 

            Nẵng
38. Đại diện Thanh Niên Cờ Vàng
39. Đại diện Thanh Niên Cờ Vàng
40. Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại
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HÌNH ẢNH ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN 
CHO CHÙA LIÊN TRÌ NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2016



176 Đặc San ĐIỀU NGỰ Tháng 1-2017 

ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CHÙA LIÊN TRÌĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CHÙA LIÊN TRÌ
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ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CHÙA LIÊN TRÌĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CHÙA LIÊN TRÌ
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ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CHÙA LIÊN TRÌĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CHÙA LIÊN TRÌ
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ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CHÙA LIÊN TRÌĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CHÙA LIÊN TRÌ
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ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CHÙA LIÊN TRÌĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CHÙA LIÊN TRÌ
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ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CHÙA LIÊN TRÌĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CHÙA LIÊN TRÌ
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ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CHÙA LIÊN TRÌĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CHÙA LIÊN TRÌ
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HÌNH ĐẠI LỄ VU LAN 
TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ 13-8-2016
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ĐẠI LỄ VU LAN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ 13-8-2016ĐẠI LỄ VU LAN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ 13-8-2016
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ĐẠI LỄ VU LAN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ 13-8-2016ĐẠI LỄ VU LAN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ 13-8-2016



186 Đặc San ĐIỀU NGỰ Tháng 1-2017 

ĐẠI LỄ VU LAN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ 13-8-2016ĐẠI LỄ VU LAN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ 13-8-2016
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HÌNH ĐẠI LỄ VU LAN 2016 
TẠI CHÙA DIỆU PHÁP
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Tiếp theo trang 99

Giáo Dục Phật Giáo đối với 
con em Phật Tử sinh trưởng nơi Hải Ngoại

Lịch sử Phật Giáo Việt Nam đã từng có những 
năm tháng u tối, nhưng nhờ vào sự đóng góp mạnh 
mẽ của Tăng Ni mô phạm, những thiện nguyện viên 
dũng mãnh của Gia Đình Phật Tử đã ghi lên những 
trang sử hào hùng của Phật Giáo Việt Nam, do vậy, 
bất luận thời đại nào, công cuộc giáo dục và xây 
dựng đội ngũ thanh thiếu niên Gia Đình Phật Tử 
vẫn là một nhu cầu tất yếu để xây dựng một Phật 
Giáo tương lai lớn mạnh và trường tồn.

Giáo dục thanh thiếu niên gia đình Phật Tử 
chính là công cuộc bảo vệ Phật Giáo ngày một 
xương minh hưng thịnh, vì lẽ đó chúng tôi rất mong 
sau buổi tham luận này chúng ta cùng nhau phát 
huy và xây dựng một nền giáo dục Phật Giáo có quy 
mô, có tổ chức và thích ứng với khoa học cuộc sống 
hơn, xin trân trọng cám ơn.

 Phật Giáo Và Văn Hóa

Tiếp theo trang 49
Văn hóa và Văn minh Tây phương đang đưa loài 
người đến vực thẳm và ông kêu gọi trở về đời sống 
tôn giáo tâm linh cao cả. Trong mấy ngàn năm văn 
hóa và văn minh nhân loại, trong quyển sách cuối 
cùng Mankind and Mother Earth thì ông thấy chỉ 
có 5 bậc đạo sư vĩ đại nhất (Zarathustra, Deutero-
Isaiah, Pythagoras, Khổng Tử và Đức Phật), và theo 
Toynbee, một người suốt đời nghiên cứu mấy chục 
nền văn minh nhân loại thì Đức Phật là kẻ vĩ đại 
nhất, cao siêu nhất (trang 179: “The Buddha, who 
was the most sublime of the fi ve…” và đồng thời là 
kẻ sâu sắc nhất, triệt để nhất: “… was also the most 
radical of them”).

Có lẽ cũng nên bớt hý luận, và xin đưa ra vài ba 
câu rút gọn lại đề tài Phật giáo và Văn hóa:

1. Không thể đặt Phật giáo ngang hàng với Văn 
hóa;

2. Phật giáo là suối nguồn nuôi dưỡng Văn hóa;
3. Không thể Tây phương hóa Phật giáo mà 

ngược lại;

4. Phải cần Phật giáo hóa Khoa học hiện nay mà 
không thể ngược lại;

5. Cộng sản Việt Nam chỉ là sản phẩm hậu thời 
cuối mùa của Văn hóa Tây phương.

Chỉ có thể nhảy vào lòng đạo Phật là khi nào 
chúng ta thể nhập toàn diện 108 lộ trình Phật giáo, 
phần tạp nhiễm gồm 53 và phần thanh tịnh gồm 55 
(xin đọc lại Luận Đại Trí Độ của Long Thọ do Vân 
Nguyên dịch, Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học 
Thế Giới xuất bản năm 1992, trang 203-212) và nhất 
là thực hành pháp môn Lam Rim từ Nương tựa đạo 
sư cho đến Chỉ và Quán (xin đọc quyển Joyful Path 
of Good Fortune của Geshé Kelsang Gyatso).

Riêng đối với tôi thì chỉ xin nguyện niệm Phật 
và trì chú liên tục từ kiếp này cho đến bao nhiêu kiếp 
sau… Xin chân thành cảm tạ các ngài.

Nam Mô A Di Đà Phật
Om mani padme hum!
(Nguồn: buddhahome.net)

Rèn Luyện Lòng Từ Bi
Tiếp theo trang 74
ta phải bắt đầu tìm cách để giảm thiểu hậu quả của 
những nghiệp xấu trước đây và tạo ra những nghiệp 
tốt để nhắm tiến tới. Tất nhiên, mục tiêu là thoát 
ra khỏi chu kỳ tạo nghiệp, nhưng cho đến khi nào 
chúng ta thực hiện được điều đó và trở thành vị Phật 
hoàn toàn giác ngộ, chúng ta có rất nhiều việc phải 
làm. Hãy hướng tâm ý tránh xa những thói quen ích 
kỷ và hướng tới việc trở nên con người biết mong 
cầu hạnh phúc và an sinh cho kẻ khác. Buông xả và 
sám hối những hành vi xấu ác trong quá khứ là công 
cụ vững chắc trong tiến trình này.

Hối lỗi được sự rèn luyện xuyên qua việc nhận 
ra và sám hối những hành động trong quá khứ của 
mình đối với người khác. Đây không phải là nuôi 
dưỡng cảm giác tội lỗi. Chúng ta không cố gắng tự 
bảo rằng, chúng ta là những con sâu không xứng 
đáng, phải cam chịu khổ đau. Chúng ta chỉ cần cố 
gắng nhận ra những thói quen xấu ác mà mình đã 
tạo ra khổ đau và vì vậy phải nhổ đi tận gốc những 
thói quen đó và thay thế chúng bằng những thói 
quen tốt lành. Thấy người khác cũng bình đẳng như 
mình mới kết thúc chu kỳ xem người khác là đối 
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tượng để lợi dụng họ cho hạnh phúc của riêng mình. 
Cụ thể là, nhìn thấy người khác đều chết, đều sợ 
chết, và đều không biết làm sao để tránh những ác 
nghiệp và gieo trồng những hạt giống thiện nghiệp, 
là giúp chúng ta chấm dứt đi chu kỳ của khổ đau mà 
chúng ta tạo ra cho người khác và cho chính mình.

Trước tiên, chúng ta phải tự mình làm quen về 
sự chết của chính mình. Trong thiền quán, bạn chỉ 
có thể chiêm nghiệm được sự chết của chính mình. 
Hãy nhắc nhở với chính mình rằng, cái chết là chắc 
chắn và lúc nào chết thì vô định. Thậm chí bạn có 
thể hình dung ra đám tang của chính mình. Trong 
thời của Đức Phật, một số tu sĩ đã thực sự quán sát 
những xác chết phân hủy và hình dung thân thể của 
họ cũng trải qua quá trình tương tự. Việc đó khó có 
thể làm ở thế giới hiện nay, nơi mà cái chết được 
giữ vệ sinh và cất dấu. Thực ra, lần đầu tiên Thầy 
đã nhìn thấy xác chết, lúc ấy Thầy được khoảng 37 
tuổi. Thầy đang sống ở Nepal và nhìn thấy một đám 
tang. Một gia đình mang cơ thể người ông của họ đã 
mất trong một đám tang được đem đi hỏa táng. Tuy 
nhiên chúng ta chỉ có thể chiêm nghiệm cái chết của 
chính mình.

Sứ Mệnh Hoằng Pháp Xiển Dương 
Đạo Phật Trong Giai Đoạn Mới

Tiếp theo trang 96

Tiếp theo trang 82

những phương pháp sau đây:
1. Tổ chức những khóa tu học định kỳ trong 

năm, nhưng phải là những cơ sở địa bàn tương đối 
có đông quần chúng Phật tử.

2. Tổ chức những khóa tu học dành cho thanh 
thiếu niên, nếu cần sử dụng vừa tiếng Việt vừa tiếng 
Anh.

3. Những phương tiện hoằng pháp thông qua hệ 
thống đài truyền hình, Radio và các phương tiện 
truyền thông khác như đặc san, báo chí và internet, 
Paltalk v.v..

4. Ngoài những kiến thức uyên thâm về nội 
điển, nếu có khả năng chuyên môn trong các lãnh 
vực chẳng hạn về y khoa, và tâm lý trị liệu, hoặc 
ngành Nha tuyên úy (chaplain) v.v..

5. Hoằng pháp viên quan trọng nhất vẫn là có 
tâm đức và giới hạnh; trau giồi thanh tịnh ba nghiệp 
thân, khẩu, ý.

Năm điểm vừa nêu trên, nếu ứng dụng trong 
tinh thần hòa hợp của Tăng Đoàn thì chắc chắn vấn 
đề hoằng pháp và xiển dương đạo Phật trong thời 
đại mới này sẽ tạo ra những sinh khí và sức sống 
mới nền giáo lý Phật đà. Tất cả chúng ta bao gồm 
Tăng Ni và Phật tử đều cùng dấn thân để phụng 
sự đạo pháp và dân tộc. Đó là chúng ta đã báo đáp 
công ơn sâu dày của Đức Thế Tôn và các bậc Tổ Sư 
đã thắp sáng ngọn đèn chánh pháp. Tiếp nối thắp 
sáng ngọn đuốc tuệ là trách nhiệm cao cả của thế hệ 
Tăng ni và Phật tử trong giai đoạn hiện nay. 

Cuối cùng chúng con, chúng tôi xin kính chúc 
Hội Nghị Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại thật 
nhiều sức khỏe, vô lượng an khang, vô lượng cát 
tường.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Tổng Vụ Nghi Lễ Tường Trình

sự chỉ giáo của chư Tôn Thiền Ðức, quý thiện hữu 
tri thức, các bậc cư sĩ Phật tử, là sự vinh hạnh lớn 
của Tăng đoàn chúng ta. 

Chúng con, chúng tôi chân thành cảm ơn, cầu 
nguyện quý liệt vị phước trí trang nghiêm, thân tâm 
thường lạc,

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.
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TÍCH TRUYỆN KINH PHÁP CÚTÍCH TRUYỆN KINH PHÁP CÚ

Không bao lâu thân này
Ðức Phật dạy câu trên lúc ở Xá-vệ liên quan đến 

Trưởng lão Pùtigatta Tissa.
Một chàng trai sống ở Xá-vệ, nghe Phật thuyết 

pháp liền hướng tâm về đạo, xin được xuất gia vào 
Tăng đoàn, khi thành Tỳ-kheo được gọi là Trưởng 
lão Tissa. Thời gian sau, mụn nhọt bỗng nổi lên 
khắp người ông. Trước tiên là những mụt mủ không 
lớn hơn hột cải, rồi tăng dần bằng hột đậu tây, đậu 
Hà Lan, hạt táo,và bằng trái “vilva”. Cuối cùng mụn 
nhọt vỡ ra và toàn thân trưởng lão lở loét, vì thế 
Ngài có tên là Pùtigatta tissa. Về sau xương Ngài 
bắt đầu hư thối, không ai muốn săn sóc Ngài. Y 
trong và ngoài của Ngài bị dính máu khô nhìn như 
bánh lưới. Bạn cùng liêu không thể săn sóc nên đuổi 
Ngài ra khỏi liêu, để nằm dưới đất chẳng ai giúp đỡ.

Ðức Phật không bao giờ quên quan sát thế gian 
mỗi ngày hai lần, bình minh và chiều đến. Ngài 
nhìn từ chân trời đến hương thất không thiếu sót, 
và thấy Trưởng lão Tissa. Biết rằng ông sắp chứng 
A-la-hán và không còn ai nương tựa ngoài Phật, 
Thế tôn từ hương thất đi một vòng tinh xá đến nhà 
bếp. Ngài rửa nồi nước đặt lên lò than và đợi. Khi 
nước đã nóng Ngài đến nắm lấy chân giường tissa.

Lúc đó các Tỳ-kheo thưa với Phật:
- Xin Thế Tôn đi trước, chúng con sẽ khiêng 

ông ta đến nhà bếp.
Thế Tôn bảo mang đến một cái chậu và đổ nước 

nóng vào. Ngài bảo các Tỳ-kheo cởi ngoại y của 
Tissa, giặt bằng nước nóng cho thật sạch rồi phơi 
khô dưới ánh nắng. Sau đó, Ngài dùng nước nóng 
lau mình, kỳ cọ và tắm nắng. Tắm xong thì ngoại y 
của ông cũng vừa khô. Thế Tôn sai mặc ngoại y cho 
ông và bảo lấy nội y giặt nước nóng và vừa khô. Khi 
người ông đã khô ráo thì nội y cũng vừa khô. Ðược 
mặc y vàng làm nội y và một cái khác làm ngoại y 
Tissa nằm xuống giường, thân khỏe khắn và tâm an 
tĩnh. Thế Tôn đứng nơi đầu giường bảo ông:

- Tỳ-kheo, thần thức sắp rời ông, chẳng bao lâu 
thân ông sẽ thành vô dụng như khúc gỗ nằm lăn 
trên đất.

Và Ngài đọc Pháp Cú:

(41) Không bao lâu thân này,
Sẽ nằm dài trên đất,
Bị vất bỏ, vô thức,
Như khúc cây vô dụng.

Cuối Bài kệ Trưởng lạo Pùtigatta Tissa chứng 
A-la-hán và nhập Niết-bàn. Thế Tôn cho tiến hành 
lễ Trà-Tỳ, lấy xá-lợi và xây bảo tháp thờ phụng.

Các Tỳ-kheo thắc mắc hỏi Thế Tôn:
- Bạch Thế tôn! Trưởng lão Tissa tái sanh về 

đâu?
- Ông ta nhập Niết-bàn.
- Bạch thế tôn! một Tỳ-kheo sắp chứng A-la-

hán tại sao thân còn bệnh như thế, xương ung thối? 
Hành nghiệp kiếp trước của ông như thế nào mà 
ông chứng được A-la-hán?

- Các Tỳ-kheo, mọi việc xảy ra đều do hành 
nghiệp kiếp trước.

- Ông ta đã làm gì, thưa Thế Tôn?
- Các Ông hãy lắng nghe:
Chuyện quá khứ:
Người Bẫy Chim Bạo Ác.
Trong thời Phật Ca-diếp, trưởng lão Tissa là 

người bẫy chim. Ông bắt được rất nhiều chim, đa số 
mang vào hoàng cung hoặc mang đi bán. Nếu giết 
chim đi và cất lại quá lâu không đem bán thì thịt 
chim sẽ hư thối, và để giữ chim khỏi bay mất ông 
thường bẻ xương chân và xương cánh của chúng, 
dồn đống chúng lại một chỗ để đem ra bán ngày 
hôm sau. Nếu bẫy được quá nhiều, ông cũng đánh 
chén vài con.

Một hôm thức ăn nấu chín thơm phức vừa dọn 
lên, có một vị A-la-hán dừng chân trước cửa nhà 
ông khất thực. Ông bỗng thấy lòng thanh thản, thầm 
nghĩ mình đã giết hại và thịt nhiều sinh mạng nên 
muốn cúng dường Ngài. Và ông đỡ bình bát, bỏ đầy 
những món ăn thơm, năm vóc gieo xuống đất, đảnh 
lễ về thưa:

- Tôn giả! Xin cho con được vào quả vị cao nhất 
mà Ngài đã chứng.

Trưởng lão hồi hướng công đức cho ông sẽ được 
như vậy.

Các Tỳ-kheo, do công đức đã làm này, phước 
báo đã đến với ông như thế. Vì ông đã bẻ chân chim 
nên tứ chi ông bệnh hoạn và xương ông ung thối. Vì 
ông cúng dường thức ăn ngon cho A-la-hán nên ông 
chứng quả A-la-hán. 
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CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA DIỆU PHÁP

Hàng ngày: 
 Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp 
 theo đúng truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:
 Thứ Hai-Thứ Năm: 7:30PM - Thọ trì và giảng Kinh Đại Bảo Tích.
 Thứ Sáu:   7:30PM - Thọ trì Kinh Pháp Hoa, Kinh Hành Niệm Phật, 
          Tọa Thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa.
 Chủ Nhật:   10:00AM - Khóa Lễ của GĐPT Chánh Đạo, 
             các lớp Phật Pháp và các lớp Việt Ngữ.
                           11:00AM - Thuyết Pháp
                               11:45AM – Nghi Thức Hàng Tuần, Cầu An, Cầu Siêu

Hàng tháng:
Thứ Bảy tuần lễ thứ 2: 8:00AM – Thọ bát Quan Trai
Thứ Bảy tuần lễ thứ 3: Ngày Tịnh Nghiệp
Khóa Lễ Sám Hối vào cuối tháng và 14 Âm Lịch, lúc 7:30PM
Chủ Nhật đầu tháng – Tụng Giới
Chủ Nhật cuối tháng Bố Tát dành cho chúng Bồ Tát Tại Gia

Ngoài ra, Chùa còn đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, 
Cầu An, v.v.

Hàng năm:
 - Lễ Tết Nguyên Đán
 - Lễ Rằm Thượng Nguyên
 - Đại Lễ Phật Đản 
 - Đại Lễ Vu Lan
 - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

CHÙA DIỆU PHÁP
311 E. Mission Road, San Gabriel, CA 91776 – ĐT. (626) 614-0566

* Chương trình này có thể linh động thay đổi để thích ứng với nhu cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.
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CHÙA ĐIỀU NGỰ
14472 Chestnut Street, Westminster, CA 92683 – ĐT. (714) 890-9513 / (714) 254-5068

Hàng ngày: 
Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp theo đúng truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:
 Thứ Ba:  7:00PM – Thọ trì và giảng Kinh Đại Bảo Tích
 Thứ Năm:  7:00PM – Thọ trì Kinh Pháp Hoa, kinh hành Niệm Phật, 
           tọa thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa
 Thứ Bảy:  11:00AM – Thuyết Pháp
                         11:45AM – Cầu An, Cầu Siêu
 Chủ Nhật:  09:00AM – Khóa lễ của GĐPT Điều Ngự
                        10:30AM – Các lớp Giáo Lý và các lớp Việt Ngữ
                         11:00AM – Tụng kinh
                      12:00PM – Thuyết Pháp 

Hàng tháng:
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 4:  8:30AM – Thọ Bát Quan Trai
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 3:  Ngày Tịnh Nghiệp
 Chủ Nhật tuần lễ thứ 3:  2:00PM Lễ Bố Tát cho chúng Bồ Tát Giới
 Khóa Lễ Sám Hối vào Mùng Một và Rằm mỗi tháng lúc 7:00PM

Ngoài ra, Chùa còn tổ chức các khóa Hội Luận, Huấn Luyện chuyên đề, những sinh hoạt 
văn hóa truyền thống và đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, 
Cầu An, v.v..

Hàng năm:
 - Lễ Tết Nguyên Đán
 - Lễ Rằm Thượng Nguyên
 - Đại Lễ Phật Đản 

- Đại Lễ Vu Lan
 - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

*Chương trình này có thể linh động thay đổi để thích ứng với như cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA ĐIỀU NGỰ



199XUÂN ĐINH DẬU ■ 2017

MỤC LỤC
LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ - Thích Viên Lý 1
THƯ CHÚC XUÂN ĐINH DẬU - 2017 - Thích Viên Định 2
TÂM THƯ - Thích Viên Lý 4
THÔNG TƯ HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN VÀ KHÓA TU HỌC MÙA ĐÔNG 6
THƯ CHÚC MỪNG HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN 9
DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI 11
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI 14
QUYẾT NGHỊ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI 16
DIỄN VĂN BẾ MẠC HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - Thích Viên Huy 18
Sự Vật Như Nhiên / Xuân Như Tại - THƠ - Thích Tâm Châu 21
THE EIGHT VERSES ON MIND TRAINING - The Dalai Lama 22
TÁM PHÁP LUYỆN TÂM - Thích Hạnh Tấn dịch 28
MỘT PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH - Thích Chánh Lạc 33
VĂN HÓA, KHOA HỌC VÀ PHẬT GIÁO - Thích Giác Đức 37
Xuân Về - Thơ -  Viên Lý 43
MÙA XUÂN TRONG CÕI THƠ BÙI GIÁNG - Nhất Thanh 44
PHẬT GIÁO VÀ VĂN HÓA - Phạm Công Thiện 48
Man Mác Hương Thơ - Thanh Trí Cao 50
KAMMA IS INTENTION - Ayya Khema 54
NGHIỆP VÀ TÁI SINH - Diệu Liên dịch 55
Trái Tim Người Viễn Xứ - Thơ - Thái Tú Hạp 67
CULTIVATING COMPASSION - Thích Huệ Hải 68
RÈN LUYỆN LÒNG TỪ BI - Nhật Bảo Quốc dịch 69



200 Đặc San ĐIỀU NGỰ Tháng 1-2017

MÙA XUÂN QUA THI KỆ - Như Hùng 75
MÙA XUÂN VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG NHÀ - Kiều Mỹ Duyên 78
Tế t Đinh Dậ u / Chúc Tết 2017 - Thơ - Thích Viên Thành 80
TỔNG VỤ NGHI LỄ TƯỜNG TRÌNH - Thích Viên Thành 81
THAM LUẬN VỀ HỘI NGHỊ... - Tâm Bảo - Nguyễn Trọng Nho 83
THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC - Sakya Minh-Quang 89
SỨ MỆNH HOẰNG PHÁP XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT - Thích Quảng Long 96
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO - Thích Viên Huy 97
ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TĂNG ĐOÀN - Thích Minh Nguyện 100
TINH THẦN VÀ NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO - Thích Nữ Trung Trí 102
BẢY ĐIỀU THIẾT YẾU - Thích Nữ Minh Huệ 105
THAM LUẬN CỦA ĐẠI DIỆN CỰU QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VNCH - Trí Tín 106
CẢM NGHĨ CỦA NGƯỜI CON PHẬT - Chơn Tâm Thuần 108
THAM LUẬN VỀ HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN - Nhật Bảo-Nguyễn Phúc 109
TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CƯ SĨ PHẬT GIÁO - Chơn Diệu 110
SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ - Tâm Nhơn  Nguyễn Trọng Từ 111
PHÁT TRIỂN TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI - Đạo Tràng Chùa Điều Ngự 113
IBC TV - Tuyết Nha 114
THẢM HỌA MẤT NƯỚC - Tống Phước Hiến 117
HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI 123
THÔNG BẠCH VỀ VIỆC CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG - Thích Viên Lý 152
HÌNH ẢNH CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG 153
BA VỊ DÂN BIỂU LIÊN BANG HOA KỲ GỬI THƯ CHO THỦ TƯỚNG CSVN 169
DIỄN VĂN LỄ THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CHÙA LIÊN TRÌ - Thích Viên Lý 170
TUYÊN CÁO CHUNG V/V NHÀ CẦM QUYỀN CSVN TRIỆT HẠ CHÙA LIÊN TRÌ 172
HHÌNH ẢNH ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CHÙA LIÊN TRÌ 175
ĐHÌNH ĐẠI LỄ VU LAN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ 13-8-2016 183
HÌNH ĐẠI LỄ VU LAN 2016 TẠI CHÙA DIỆU PHÁP 189
SINH HOẠT CHÙA DIỆU PHÁP 197
SINH HOẠT CHÙA ĐIỀU NGỰ 198

200 Đặ S ĐIỀU NGỰ Thá

ẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠ Ự


	Binder1.pdf
	Dieu Ngu XUÂN 2017_LAYOUT 08A_P1-152.pdf

	Dieu Ngu XUÂN 2017_LAYOUT 07B_P153-200


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


