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LỜI NGỎ 
 

 

Tâm bồ đề là con đường căn bản đưa chúng sanh đến giác ngộ. Đạo Phật 
luôn chủ trương đặt nền tảng trên tâm địa đó. Tâm chúng sanh thường luôn tập 
các bất thiện pháp. Do đó Đức Phật Tổ thị hiện ra cõi đời năm trước để chỉ 
phương tiện huyền xảo với mục đích hòng giúp chúng ta luôn tu thiện pháp. Muốn 
thực hiện hoài bảo ấy, chúng ta tìm về cọi nguồn, tâm linh ban đầu bằng cách tu 
tập theo giới định tuệ của Phật Giáo. Chính là vô tận học và trì tu làm hành trang 
cho mọi Phật tử tiến đạo nghiêm thân trên con đường phụng sự tha nhân.cf 

Có thực tiển áp dụng giáo lý Phật vào đời sống thường nhựt là có phát tâm bồ 
đề để sớm hoàn thành hạnh nguyện noi gót chân Phật. 

Chúng tôi ban biên tập báo Nhật Báo Thiện Thanh dùng những phương tiện 
pháp khí hiện có để chuyển tạo. Sự góp sức này không ngoài tinh thần phụng sự 
đạo pháp và giáo dục con em gia đình. Đạo Phật xa gần ngày một gần nhau hơn 
để tìm hiểu và cảm thông, đâu là con đường chơn thiện mỹ! 

Chung quy tâm chúng sanh là tâm phàm phu. Vì có chúng sanh nên chư Phật 
hiện hữu. Thế nên Phật và chúng sanh không hai, nhưng chẳng phải một. Làm 
cho chúng sanh tùy tiện chọn lối. Thiện pháp đưa chúng ta gần ánh sáng giác 
ngộ. Ngược lại chúng sanh sẽ luân hồi mãi trong ngũ dục lục trần muôn đời kiếp 
kiếp không tỏ ngộ nguồn chơn. 

Kính mong các bạn đọc cùng chung sức  

giúp những ai chưa biết Đạo Phật có nơi 

quay về nương tựa. 

                                 B.B.T 
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NAM MÔ DƯƠNG LAI 
HẠ SANH DI LẠC TÔN PHẬT 

 

TIẾNG PHÁO MỪNG XUÂN TRƯỚC CỔNG CHÙA. 

CHUÔNG TRỐNG BÁT NHÃ VANG LÊN 

LỄ PHẬT TÂN XUÂN BẮT ĐẦU 

CHƯ TÔN ĐỨC TÂN NI, GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 

THIỆN NAM TÍNH NỬ XA GẦN 

TỰU LẠI CHÁNH ĐIỆN. 

ÁNH HÀO QUANG CỦA ĐỨC THẾ TÔN 

VÀ CÁC VI BỒ TÁT TỎA SÁNG 

CHÓP LÓA VÔ CÙNG TRANG NGHIÊM VÀ HUYÈN DIỆU 

TIẾNG CHUÔNG MỎ NHIỆP NHÀNG, 

LỜI KINH THANH THOÁT 

NHƯ ĐƯA HỒN NGƯỜI VÀO CÕI CỰC LẠC. 

XUÂN VỀ SƯỞI ẤM LÒNG TA 

ĐẠO PHÁP MANG THEO MÃI ĐẾN GIÀ 

PHẬT TỬ MỪNG XUÂN MIỀN PHẬT DI ĐÀ 

ĐƯỜNG TƯƠI SÁNG CHẲNG CÒN XA. 

CHÚNG CON KÍNH CHÚC QUÝ THẦY 

QUÝ SƯ CÔ CHÙA PHẬT TỔ 

MỘT NĂM MỚI PHÁP THẾ KHANG AN 

VÀ ĐẠO NGHIỆP VIÊN THÀNH. 

                                                           PHẬT TỬ CHƠN HÒA 
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Ngọc Hoàng ngồi ở bên trong 

Miệng la quan quát, Bà nào ngoài kia, 

Công công ngoái lại nhìn, kìa, 

Ồ! Bẩm: 

Đó là Bà Táo, chờ kêu vào chầu, Ạ! 

Đứng chờ ngoài cổng hơi lâu 

Cùng chung các Táo, đứng cùng get line 

Vua Trời ngồi ở trên ngai, 

Phán cho permit, vào đài nhanh lên 

Bẩm Ngọc Hoàng: 

 Đây Phật Tổ Thần Táo٭

Trước Khi được bẩm báo, 

Thay mặt toàn đạo tràng, 

Chúc long thể khinh an, 

Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. 

 Thần Phật Tổ Táo Lão٭

Đọc tấu chương báo cáo cùng ngài, Ạ: 

 Mùa xuân lại đáo qua٭

Đến bổn phận Táo nhà 

Biên soạn để trình tấu, 

Mọi việc đã xẩy ra. 

 

 

 

 

 

 

 :Kính trình cùng Ngọc Hoàng٭

Trâu già hết liên can [Kỷ Sửu 2009] 

Thay Ông Thầy (ông cọp) vào chỗ 

 (Canh Dần 2010) 

Nguyện cho thế giớ an. 

 :Bây giờ, Thần vào đề٭

Bắt đầu nay xin kể 

Mọi việc nơi chùa này 

Để ngôi trời chuẩn phê 

 ,Giao thừa nhằm weekend٭

Bà con đông lấn chen, 

Đến xin xâm hái lộc 

Đèn đuốc đốt sáng ben. 

 .Giữa cái lạnh trời Đông٭

Cô bác không nãn lòng, 

Nghe văn nghệ nhà bếp, 

Dù dở cũng cảm thông 

 Cũng vào diệp tháng giêng٭

Đi hành hương thường niên, 

Ba chiếc xa bus lớn, 

Tiếng cười nói huyên thuyên. 

 Buổi sáng sớm tinh sươngLan, đào, tỏa٭
mùi hương, 

 

 

SỚ TÁO QUÂN - CHÙA PHẬT TỔ 
(CANH DẦN 2010) 
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Đoàn người vào chánh điện, 

Lễ Phật để lên đường. 

  ,Sáu Thầy “XẾP” ba xe٭

Lệnh truyền, mọi người nghe, 

Không hên cho chiếc xe cuối, 

Máy lạnh nó không care. 

Xuất quân lòng rộn rã, 

Không air, xe nóng quá, 

Mọi người mặt ủ ê, 

Thầy Giới liền ngứa nghề. 

 ,Mấy câu giọng cổ mùi٭

Rệu như mít sút cùi, 

Cười cho quên bớt nóng, 

Giúp đoàn người chút vui. 

 ,Sau một loạt ngân nga٭

Rủ nhau niệm Di Đà, 

Cầu Quan Âm gia hộ, 

Độ tất cả vượt qua. 

 ,Lộc uyển chẳng còn xa٭

Xe Đầu trúng ổ gà, 

Đành mắc kẹt nơi đó, 

Vì cơn mưa đêm qua. 

 ,Giờ ăn đã quá trưa٭

Cơn đói nó không chừa, 

Phải quay xe trở xuống, 

Công viên ở gần chùa. 

 ,Các thứa ăn ngọt ngào٭

Đặt cả tâm tư vào, 

Thường Tịnh, Thầy đâu quản, 

Lòng cảm động biết bao!!!! 

Tháng 3: 

Ngày vía Đức Quán Âm {19/2 AL} 

Tháng Hai ở trong năm, 

Chùa làm lễ Thế Phát 

Kelvin, tịnh nhân nam. 

 ,Vóc dáng Chú hơi to٭

Lại thân hình tròn vo, 

Chú Tiểu mới, Thường Lạc, 

Mừng quá, chẳng ngủ khò. 

 ,Tờ Nguyệt Sang Thiện Thanh٭

Ấn bản đã phát hành, 

Trên đà đang phát triển, 

Tiến bộ thấy rõ rành. 

 ,Hiện có sáu thầy trẻ٭

Vốn thanh niên mạnh khoẻ 

Lại hăng hái nhiệt tình, 

Mọi việc chạy mau lẹ. 

 ,Phật tử được huân tu٭

Tu hoài tu lu bù, 

Không tuần nào gián đoạn, 

Không bỏ lỡ công phu. 

 Phật tử đến từ xa٭

Có chỗ nghỉ qua đêm 

Tiện nghi đều sẵn có, 

Chùa thoải mái lắm mà. 

 ,Thực phẩm đãi, quá sang٭
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Thêm la xét{dessert} đàng hoàng, 

Giải khát phục vụ đủ, 

Dỉ nhiên đâu ế hàng. 

 ,Nồi, chảo, xào nấu to٭

Ăn không hết, Thầy cho, 

To go tiêu thụ tiếp 

Hôm sau khỏi phải lo. 

 ,Chúng uống nước đống chai٭

Khi cần cứ lấy xài, 

Quên đi, dùng lở dở, 

Gom đổ uổng, quá thay!!   

 ,Ăn uống đều là free٭

Bà con chẳng trả chi, 

Mong cho việc tu tập, 

Phật tử Niệm Phật ghi. 

 ,Chương trình tu vạch sẵn٭

Thông báo thay lời nhắn, 

Niêm yết dán lên tường, 

Cho tiện sắp xếp đặng. 

Tháng tư 

Pháp hội thật là bự, 

Bốn ngày cuối tháng tư{23,24,25,26} 

Quan lâm chùa Phật Tổ, 

Gồm mười vị Giảng Sư. 

Con Phật được quan tâm, 

Từ các nơi xa xăm, 

Phái đoàn Thầy Như Điển, 

Pháp nhủ ban rầm rầm. 

Tháng năm 

Nhóm làng A Di Đà, 

Hệ niệm tam thời ra, 

Liên hữu đồng tập dợt, 

Học tán tụng ngân nga. 

Kính bẩm cùng Ngọc Đế: 

Mới học đâu có dễ, 

Ban huấn luyện chẳng nệ, 

Muốn kết quả đề huề. 

Trầm bỗng âm Trung Quốc, 

Không đủ hơi khi cất {giọng} 

Ôi! Nhìn mấy bà già, 

Muốn “Kéo Suyển” đi mất. 

 ,Khánh Đản Đức Bổn Sư٭

Vào ngày rằm tháng tư, 

Đèn, hoa, bầy rực rỡ, 

Cùng Tôn tượng không bự. 

Lễ Mộc dục trang nghiêm, 

Miệng mọi người đều niệm, 

Danh Hiệu Đức Thích Ca, 

Đồng Xối Rửa Tâm Mà. 

 ,May[tháng 5] An cư kiết hạ٭

Năm nay đã chuyển qua, 

North Hill, Phật Học Viện, 

Quốc Tế, đường đi xa. 

Phật Tổ đâu làm thinh 

Năm ngày nấu linh đình. 

Chùa gần xa đều biết, 
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Tài nấu của Thầy Tịnh. 

 ,Làm Điển Tọa nhà trù٭

Công việc thôi lu bù, 

Không quản mưa, gió, lạnh 

Khuya Khắc làm cần cù. 

 ,Kiết Hạ nhập mười ngày٭

Thường Lạc có duyên may 

Sa Di thay Nhân Tịnh, 

Kết hạ sang Úc ngay.  

Úc Châu nơi xứ xa, 

Học đạo huệ khai ra, 

Tuệ quang tâm sáng rực, 

Về hoằng pháp xứ nhà. 

Sáu ngày cùng tháng này, 

Lương Hoàng Sám Thầy bày, 

Từ Bi Hỷ Sám lạy, 

Tiêu nghiệp chướng quá hay. 

Tháng 6 

Năm ngoái chưa đủ duyên, 

Pháp Hoa hội chưa tiện, 

mọi việc sắp xếp yên, 

Giữa năm rồi thực hiện. 

Cũng đồng tháng sáu này. 

Thầy thương nên an bài. 

Ba tháng hè niệm Phật, 

Giúp Phật Tử “DỄ BAY…” 

Tháng Bảy, Tháng Tám: 

Dược Sư sám pháp tu, 

Được lạy sám lu bù, 

Cùng bái Quan Âm thất [19/6 AL] 

Con Phật phước lắm ru!! 

Tháng Chín 

Đã lạy mấy năm trôi, 

Địa Tạng thất chẳng thôi, 

Vu Lan lễ thắng hội, 

Chín ngày mới tu rồi. 

Tháng Mười 

Đại Bi Đà La Ni, 

Lạy Sám Pháp Đại Bi, 

Tổng trì Ngài có đủ, 

Chúng hết lòng tụng trì. 

Tất cả đồng sám hối, 

Nguyện tiêu trừ các tội, 

Nhất cầu được sanh về, 

CỰC LẠC THẾ GIỚ thôi. 

Tháng Mười Một 

Ngày lễ Thanksgiving 

Đạo tràng cùng tụng kinh 

Ba ngày Vô Lượng Thọ 

Đại chúng tu chí tình. 

Hành trì có tinh tấn 

Tiêu nghiệp bớt lận đận 

Tâm khai thì hoa nở 

Bến giác được kề cận. 

Tháng Mười Hai 

Phật Thất cuối năm lịch 
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Tiết trời Đông u tịch 

Đối tượng Đức Di Đà 

Nay như trở về nhà 

Nước trong trăng hiện ra 

Thế Giới Hoa Tạng nhập 

Cực lạc ở tâm ta. 

  :Bẩm Ngọc Hoàng٭

Còn việc cần báo cáo, 

Nước Mỹ kinh tế down 

Nhân viên bị layoff, 

Dân tình phải lao nhao. 

Phật tử mình cũng dính, 

Mất việc, nợ chình ình, 

Thấy vậy, thần đức ruột, 

Chẳng giúp, đành lặng thinh. 

Trình Thánh Nhan, táo bẩm: 

Sau Tháng sáu, An Cư 

Add vào một việc dư 

Ba tê sô sản xuất. 

Việt Cao, cùng Linh nhí 

Phong, Quang nhập bọn ni 

Cuối tuần cùng công quả 

Ban làm bánh quá “chì” 

Nhóm trẻ ý kiến hay 

Chẳng nệ, chúng ra tay 

Làm từ sáng đến tối 

Oven mở suốt ngày 

 

Làm táo nóng quá tay. 

Tịnh tài tâm từ bi 

Từ thiện liền xuất chi 

Nghiêng mình thần tán thán 

Nghĩa cử đẹp đáng ghi. 

 Nguyện cho năm mới sang٭

Hồng Ân thánh thượng ban 

Sau cơn mưa, trới sáng 

Khắp nơi được huy hoàng. 

 ,Kính chúc quý Cô Thầy٭

Sức khỏe luôn tràn đầy 

Được khinh an pháp thể 

Dìu dắt tu thêm hay. 

 Nhân dịp viết sớ xuân٭

Táo nhà gởi chúc mừng 

Toàn Liên hữu Cực Lạc 

Bồ đề tâm nở bừng 

Chí tu học vững bền 

Câu niệm Phật đừng quên 

Được Di Đà thọ ký 

Miền Cực Lạc được lên. 

 Đầu năm xuân mới lại về٭

Chúc cho Phật tử vẹn bề đường tu. 

 Đầu đuôi xin tấu ngọn ngành٭

Cuối xin Ngọc Đế chuẩn phê tỏ tường. 

Bye, Bye, Táo lại lên đường, 

Hẹn chầu Thánh Thượng, điện đường 
next year. 
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***  HÔ THĂNG ٭٭٭ 

Thân Tâm Thí 
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NĂM DẦN, CẢM NGHĨ VỀ LOÀI CỌP 
NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ CỌP THẬT GẦN GŨI TRONG GIÁO LÝ PHẬT VÀ 

TRONG NHÂN GIAN 

(IN-sưu tầm) 

 

Chúng ta thường thấy trong các 
thảo cầm viên, hình ảnh những con cọp 
to lớn, nét mặt trông rất dữ dằn, nhưng 
đi đứng thì lại khoan thai, gần như uể 
oải. Nhiều khi chú hổ nhà ta nằm lim 
dim, mơ ngủ sau những hàng song sắt 
thật kiên cố! Nhưng có bao giờ, chúng 
ta nghĩ đến tâm trạng của những chúa 
sơn lâm “sa cơ thất thế, ngày đêm đang 
nhớ về dỉ vãng oai hùng của mình và 
mơ ước một ngày giang san ta đổi mới”: 

Ta sống mãi trong niềm thương nổi nhớ 

Thưở tung hoành hống hách của ngày xưa 

Và đâu những ngày mưa chuyển bốn 
phương ngàn 

Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới 

(Trích bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ)  
 

Sống trên cõi đời nầy, chúng ta luôn 
bị chi phối bởi những sự đối đãi: Vũ trụ 
thì vô tư xoay vần cùng tuế nguyệt. Vạn 
vật, cứ đến rồi đi. Sau 12 năm, cọp lại 
quay về ngự trị thế gian. Ðặc biệt hơn, 
qua chu kỳ 60 năm, chúng ta chuẩn bị 
chào đón một mùa Xuân Canh Dần với 
những niềm hy vọng mới… 

Năm nay, NgườI viết cũng xin góp 
nhặt một vài mẫu chuyện về loài cọp, thật 
gần gũi trong Giáo lý Phật Ðà và trong 

dân gian, để chung vui cùng quý Ðạo 
hữu, quý Ðộc giả Viên Giác thân thương. 
Ðặc biệt, xin thành tâm chúc mừng “Ðáo 
Tuế Lục Tuần” của quý Cô Bác có tuổi 
Canh Dần. 

Trước hết, chúng ta có thể thấy 
hình ảnh loài cọp ngay trong lịch sử 
Phật Giáo. Thời gian 6 năm tu khổ hạnh 
trong rừng, Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca 
Mậu Ni Phật, với lòng từ bi vô lượng, đã 
cảm hóa được cả những loài thú hoang: 
Hổ, báo, hưu, nai… luôn gần gũi và làm 
bạn với Ngài. 

Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có 
lời di huấn của Từ Phụ Bổn Sư Thích 
Ca Mâu Ni Phật: Những mục đồng dùng 
đất để nắn tượng Phật; một việc làm tuy 
nhỏ bé như vậy, nhưng với tất cả thành 
tâm, đều được Phật thọ ký. Cũng vậy, 
từ tiền kiếp xa xưa, có một người tiều 
phu đang đi đốn củi trong rừng thì bị 
cọp đuổi bắt. Ông ta leo vội lên cây. 
Ngay trong giờ phút sinh tử đó, ông đã 
tha thiết niệm Phật; về sau cũng được 
viên thành đạo nghiệp... 

Cũng trong Kinh Pháp Hoa, mỗi khi tụng 
Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát, 
Phật Tử chúng ta đều có trì niệm Lục 
Tự Ðại Minh Chơn Ngôn “Án Ma Ni Bát 
Di Hồng” Và thiết nghĩ, nhiều Ðạo hữu 
đã được nghe HT Thích Trí Minh kể một 
mẫu chuyện về cọp, liên quan đến câu 
thần chú vi diệu nầy: 
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Kinh và chẳng khi nào dám làm ồn khi 
Ngài thiền định. Lâu sau, Tổ đã cho Hổ 
quy y. Một điều rất đặc biệt là Hổ được 
Ngài giao phó công việc dẫn đường khi 
có tín chủ từ phương xa đến viếng. Lúc 
nào Hổ cũng tỏ ra ngoan ngoãn và đắc 
lực. Do nhân duyên, vài người đi săn 
nghe được tiếng của Tổ tụng Kinh nên 
đã báo cho dân chúng ở dưới núi. Từ 
đó, Phật Tử đã rủ nhau đến học đạo 
ngày càng đông và tha thiết xin Ngài 
thuận cho đóng góp tịnh tài, tịnh vật và 
công sức để kiến tạo dần, biến thảo am 
trở thành ngôi già lam Linh Sơn Long 
Ðoàn Tự còn lưu truyền cho đến ngày 
nay. Trong quyển Truyền Ðăng Ký còn 
ghi: Sau khi Tổ Hữu Ðức viên tịch và 
sau lễ nhập tháp cho Ngài xong, vì quá 
nhớ thương Sư Phụ, Bạch Hổ đã đến 
nằm bên cạnh tháp, không ăn uống cho 
đến chết! Sau đó, xác của Bạch Hổ 
được tẩn liệm tử tế và chôn gần bên 
chân tháp. Bạch Hổ đã lưu lại cho đời 
tấm gương hiếu nghĩa, trung thành! 

Nhiều lần giảng về Ngữ lục của Hòa 
Thượng Tuyên Hóa, sách tấn Phật Tử 
đừng ăn thịt. HT Phương Trượng chùa 
Viên Giác thường nêu lên một hình ảnh 
thật cụ thể: Nếu chúng ta cứ vô tư giết 
hại thú vật để ăn thịt và lý luận rằng “vật 
dưỡng nhơn” thì xin hãy suy gẫm lại. Vì 
khi con người đi vào trong rừng, loài 
cọp, báo sẽ ăn thịt chúng ta và cũng cho 
rằng “nhơn dưỡng vật” vậy! Nhân quả 
đành rành. Bởi vậy, điều quan yếu của 
người Phật Tử là làm sao nuôi dưỡng 
từ tâm, lánh xa những điều vay trả trả 
vay thì mới có thể ra khỏi vòng sanh tử 
luân hồi, mới mong đến được con 
đường giác ngộ giải thoát! 

Giáo lý nhà Phật cũng hằng chỉ dạy: 
“Thiền tịnh song tu, như hổ được chấp 
thêm đôi cánh”. Xin mời quý Ðạo Hữu, 
chúng ta cùng tư duy! Có người hỏi: Hổ 

là loài mãnh thú, nếu nhìn vào mặt “ác” 
của loài vật nầy, nó thường xuyên săn 
bắt những con vật yếu thế hơn để ăn 
thịt. Nếu có cơ hội, cọp cũng không 
ngoại trừ việc giết người để ăn. Như 
vậy, nếu cọp có thêm đôi cánh thì càng 
nguy hại nhiều hơn ?!? 

Theo thiển ý của chúng tôi, Thầy Tổ 
nêu lên câu nầy khi hướng về mặt 
“năng lực” của loài cọp như có sức 
mạnh phi thường, có vóc dáng hiên 
ngang, nhất là về mặt “thiện”, như 
trường họp Bạch hổ tại núi Cú trên đây. 
Với những nhân tố như vậy, nếu cọp có 
thêm đôi cánh thì hữu dụng vô cùng! 

Hơn nữa, thường tình của thế nhân 
là sự khen mình chê người, là sự dèm 
pha ganh tị. Vì vậy, Thầy Tổ muốn chỉ 
dạy, nếu Phật Tử chúng ta, biết tôn 
trọng, biết thuận hòa với nhau, không 
phân chia Thiền, Tịnh hay Mật, không 
phân biệt Bắc Nam (lời của Lục Tổ khi 
đến xin thọ giáo với Ngủ Tổ) thì cũng lợi 
lạc vô cùng. 
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Chúng tôi thiển nghĩ, Thầy Tổ dùng 
hình ảnh con cọp có thêm đôi cánh để 
ví với sự lợi ích khi chúng ta biết tu tập 
hết thảy Pháp Môn, là vì loài cọp còn có 
tính tốt như dễ quên (Xả).Theo các nhà 
nghiên cứu, thì sau một giấc ngủ, con 
cọp vung vai và quên hết. Nó không có 
tâm thù hằn, oán giận! Khi đói, cọp tìm 
mồi để ăn, no rồi nằm ngủ chớ không có 
toan tính, không có âm mưu hãm hại 
những con vật khác! Nó cũng không tìm 
cách để có miếng ăn cho thật ngon 
miệng mà gây sự khổ đau kinh hãi cho 
đồng loại hoặc muôn loài! 

Vã lại, loài cọp trông dữ dằn như 
vậy nhưng còn có thể thuần hóa. Chúng 
ta thường thấy trong các đoàn xiếc, 
những con cọp to lớn, trông thật dữ 
dằn, nhưng chúng đã xuất sắc làm trò, 
như biểu diễn nhảy qua vòng lữa, thay 
đổi đội hình v.v… trông thật khôn 
ngoan. Cọp còn tham gia đóng Film, 
xuất hiện trên nhiều phân cảnh thật ấn 
tượng như tấn công tài tử! Chắc chắn là 
người ta phải khổ công huấn luyện cho 
“diễn viên” cọp. Nhưng có điều…bao 
giờ hãng Film cũng phải mua bảo hiễm 
cho các pha như vậy, có khi lên đến 
hàng triệu Mỹ Kim! Bởi vì, dù sao thì 
cọp vẫn là dã thú, chúng ta phải đề cao 
cảnh giác.  

Cụ thể như gần đây, theo tin của 
VN Express: Vào ngày 09.09.09, tại khu 
du lịch Ðại Nam, Bình Dương VN, một 
con cọp thật to đã nhảy qua tường rào 
cao 3m, tấn công 2 công nhân, làm cho 
Ông Nguyễn Công Danh 47 tuổi chết và 
một người khác bị trọng thương. Ðược 
biết, nguyên do là vì, nghe tiếng máy cắt 
cây vang lên, con cọp bị giựt mình và vì 
sự sợ hãi nên mãnh hổ đã có một sức 
mạnh phi thường. 

Nhân ngày đầu Xuân - trà dư tửu 
hậu - chúng ta cùng phiếm bàn những 
mẫu chuyện về loài cọp trong dân gian, 
xin góp thêm một vài niềm vui nho nhỏ 
để tiễn cựu nghinh tân: 

* Phương ngôn tục ngữ VN chúng ta có 
câu: “Hùm dữ không ăn thịt con” để 
nhắc nhở những bậc làm cha mẹ không 
thương yêu hoặc đối xử tệ bạc với con 
cái của mình. 

* Về những chuyện đường rừng thì 
chúng tôi đã được đọc qua vài điều khá 
lý thú. Cụ thể như, loài cọp rất mạnh và 
tinh khôn. Bởi vậy, theo kinh nghiệm, chỉ 
khi nào con cọp “chịu đèn” (đôi mắt của 
nó nhìn thẳng vào ánh đèn trên đầu của 
người thợ săn) thì họ mới nổ súng. Và 
bóp cò xong thì phải lăn mình sang chỗ 
khác. Vì khi nghe tiếng nổ, bản năng 
của loài cọp là lao lao thẳng về phía 
trước. 

* Từ hồi còn trẻ, tôi cũng đọc được một 
kinh nghiệm của người sống ở miền 
rừng núi: Có người tiều phu đã thoát 
hiểm nhờ sự bình tỉnh và gan dạ! Anh ta 
đang ở trong tình huống thật nguy nan 
là đối diện với một mãnh hổ. Như một 
con Mèo rình bắt chuột, hổ cũng thường 
quan sát, thủ bộ rồi mới nhào tới chụp 
lấy con mồi. Trong giờ phút vô cùng 
nguy nan như vậy, người tiều phu đã 
tập trung can đảm, nhìn thẳng vào mắt 
con cọp. Người và thú đã gờm nhau 
mấy tiếng đồng hồ…Sau cùng, hổ đã bỏ 
đi. Nếu Anh ta mất tinh thần, quay mặt 
xoay lưng là bị con cọp vồ ngay! 

 * Theo Thầy Hằng Trường, Cọp còn 
thuộc 8 con linh vật ( 8 thể ): Cóc, Trâu, 
Hạc, Rồng, Phượng, Cọp, Bướm, Rùa, 
cộng với 2 thể Càn và Khôn thành ra 10 
thể hay là “Càn Khôn Thập Linh”. Quán 
sát rồi tinh tấn luyện tập theo các động 
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tác của mỗi con vật nói trên, giúp cho 
chúng ta có được sức khỏe, năng lực 
để làm phương tiện tu hành, vượt qua 
những vướng mắc, thân tâm thanh tịnh 
hầu có chánh niệm… 

 * Dân gian cũng có câu: “Dần Thân Tỵ 
Hợi tứ hành xung.” Bởi vậy, trong hôn 
nhân người ta thường kiêng cử, bốn 
tuổi nầy không được thành chồng vợ 
với nhau. Hùn hạp làm ăn cũng không 
tốt. Có người nói là, chỉ kỵ nhau từng 
cặp như Dần với Thân và Tỵ với Hợi; 
Trái lại, hôn nhân giữa những người 
cùng Ðịa chi (cùng tuổi) rất tốt. Tôi chỉ 
xin nêu lên theo sự hiểu biết qua tập 
quán dân gian để chúng ta cùng nhau 
chiêm nghiệm và hy vọng có được một 
niềm vui nho nhỏ trong mấy ngày Xuân. 
Sự, lý thế nào, kính xin quý vị Chiêm 
Tinh Gia hoan hỷ góp ý cho. 

* Ðiều chắc chắn là loài cọp đã có nhiều 
việc linh ứng đối với con người. Vì vậy 
chúng ta thường thấy ở thôn quê, làng 
xã nào cũng có miếu thờ Ông Hổ, kể cả 
nhiều nơi ở thành thị vẫn có. Tôi còn 
nhớ, khi học về Pháp Chế Sử, Giáo Sư 
Vũ Quốc Thông có giảng: Ðình “Thần 
Thành Hoàng” trong các làng xã, từ đời 
nầy qua đời khác vẫn thờ phụng Người 
đã làm nên những việc lợi ich cho nhân 
dân tại địa phương và được Vua phong 
“sắc thần”. Tên họ, lý lịch, công trạng 
của Vị đó được ghi vào một trang giấy 
hồng đơn, có ấn triện của Vua và để 
trong một cái hộp sơn son thiếp vàng. 
Có khi, Thần chỉ là một Vị ăn mày 
nhưng đã có kỳ công nơi làng xã đó. 

 * Oai hùng, trung kiên như qua bao 
nhiêu câu chuyện kể trên, nhưng quý 
Ðộc giả có nhớ tại sao loài cọp rất sợ 
lửa và có bộ lông sọc rằn như vậy 
không? Chúng tôi không bàn về khoa 
học, về di truyền hay về sắc tố, mà ở 

đây chỉ xin mạo muội kể về một chuyện 
cổ tích trong dân gian. Mục đích cũng 
chỉ để góp vui trong lúc Xuân về: 

Vào thuở xa xưa lắm, khi đất còn 
rộng, người còn thưa. Một hôm, có 
người nông dân và con cọp tranh cải với 
nhau: 

 Anh nông dân nói: “Tôi công 
nhận, anh hổ có sức mạnh hơn người, 
nhưng về trí khôn thì kém xa!” 

- Cọp nói: “Trí khôn của anh để ở đâu, 
đưa cho tôi xem.” 

- “Trí khôn tôi để ở nhà.”, gã nông dân 
trả lời. 

- “Anh về lấy cho tôi xem.”, cọp tiếp theo 

- “Nhưng nếu tôi đi khỏi nơi đây, anh hổ 
bắt trâu của tôi ăn thịt làm sao? Xin cho 
tôi trói anh lại trước khi tôi đi.” Gã nông 
dân mưu trí đề nghị. 

Cọp bằng lòng. Anh nông dân dùng dây 
quấn chung quanh mình cọp, cột vào 
một thân cây rồi về nhà lấy lửa ra đốt 
vào lông của anh Hổ. Gã nông dân vừa 
đốt lữa vừa nói: “Trí khôn của ta đây!” 
Nóng quá, cọp vùng vẫy, sút dây và 
chạy một mạch vào rừng. Từ đó, loài 
cọp sống thầm lặng trong rừng sâu và 
rất sợ lửa! Vì vậy, các dân tộc thiểu số 
cư trú ở ven rừng, những người đi rừng 
dựng lều qua đêm hay là hướng đạo 
sinh khi di hành dã trại, phải đốt lửa 
suốt đêm để cọp không dám đến. Và 
cũng do sự tích nầy mà loài cọp có bộ 
long rằn ri như vậy! 

* Cọp là một loài thú rừng, ăn thịt sống, 
cũng có thể xem là “Chúa Sơn Lâm” 
như Sư Tử và có sức mạnh phi thường. 
Vì vậy, những người tài ba dõng lược 
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thường được ví như mãnh hổ! Tổ quốc, 
Dân tộc Việt Nam chúng ta đã có một 
“Hùm thiêng Yên Thế” đời đời còn lưu 
danh trên thanh sử. Tuy nhiên, “mãnh 
hổ nan địch quần hồ”. Anh hùng Trần 
Bình Trọng, khi sa cơ thất thế đã khẳng 
khái và bất khuất trước lời đường mật 
của giặc Tàu xâm lược. Nhân dịp chào 
mừng mùa Xuân Canh Dần, xin mời quý 
Vị cùng chúng tôi đọc lại bài thơ ca ngợi 
lòng trung quân, ái quốc của Người: 

Trần Bình Trọng anh hùng ngàn thu trước 
Ðem tấm thân bảy thước chống sơn 

Mãi lo đền nợ nước báo tình nhà 
Trong thâm tâm, khảm nặng tình yêu tổ 

quốc 
Nhưng than ơi, tài trai dù oanh liệt 

Hùm thiêng kia không địch lại bầy hồ! 
Vì sa cơ Ông bị bắt cầm tù 

Tướng giặc thấy người tài nên rất nể 
Ðem quan sang tước trọng dụ Ngài hàng 

Quân bây lầm, dù dâng cả ngai vàng 
Khó lay chuyển lòng ta cho được 

Ðừng tưởng bã vinh hoa mà mua được 
lòng 

Trung quân ái quốc của ta đâu! 
Bắt được ta thôi chớ nói gì lâu 

Cứ đem chém. Ta không hề than tiếc 
Hể còn sống Ta là dân nước Việt 
Chết, Ta thề làm quỉ nước Nam ta 
Ôi! Anh hùng tử khí hùng nào tử 

Nêu gương trong sách sử để muôn đời! 
 

(Xin cáo lỗi vì không nhớ tên tác giả) 

Trong những ngày Tết Nguyên Ðán 
tại Việt Nam, từ chốn thị thành cho đến 
miền thôn quê hẻo lánh, cùng chung với 
những hội hè, lễ bái, viếng thăm, chúc 
tụng v.v...chúng ta thường thấy có 
nhiều sinh hoạt dân gian, thu hút rất 
đông người tham dự. Chúng tôi muốn 
nhắc đến trò chơi ,Bầu, Cua, Cá, Cọp”, 
đúng ra là “Bầu, Cua, Cá, Cọp, Tôm, 
Gà”, Những Cô Bác, bạn bè đã sống 

qua thời thơ ấu tại quê hương Việt Nam 
chúng ta, chắc chắn đã ghi vào tâm tư 
nhiều kỷ niệm; Cụ thể như, có được 
bao nhiêu tiền lì xì đều chạy u ra đó để 
thử thời vận đầu Xuân. Nhưng, thắng 
lợi thi ít khi mà...sạch túi là phần chắc! 

Chào mừng năm mới Canh Dần, tác 
giả đã mượn ý 4 câu thơ trong bài ,Nhớ 
Rừng“ của Thế Lữ để mở đầu bài viết. 
Và chúng ta đã cùng nhau nhắc lại một 
số câu chuyện về loài cọp, hy vọng quý 
thân hữu, quý Ðạo hữu cũng như quý 
Ðộc giả thân thương có được một vài 
niềm vui nho nhỏ về đạo, về đời. Bây 
giờ đây, trước khi chấm dứt bài viết 
nầy, xin thân ái kính mời quý Vị cùng 
chúng tôi đọc lại một trích đoạn trong 
bài thơ bất hủ nói trên, để hình dung 
đến dáng dấp oai hùng của loài cọp và 
liên tưởng đến những chiến sĩ, những 
anh hùng của dân tộc VIệt Nam; để 
cùng nhau chia xẻ tâm tư, hoài bảo, 
trong lúc sa cơ, trong khi thất thời, vị 
ngộ và mơ về một ngày „quê hương ta 
đổi mới“: 

Ta sống mãi trong niềm thương nỗi 
nhớ 

Thuở tung hoành hống hách những ngày 
xưa 

Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả cây già 
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn 

thét núi  
Với khí tiết khúc trường ca dữ dội 

Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng 
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng 

Vờn bóng âm thầm lá gai cỏ sắc 
Trong hang tối mắt thần khi đã quắc 

Là khiến cho mọi vật phải im hơi 
Ta biết ta chúa tể của muôn loài 

Giữa chốn thảo hoa không tên tuổi 
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối 
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan 

Ðâu những ngày mưa chuyển bốn phương 
ngàn 
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Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới ! 
…..  

(Thế Lữ) 

Chúng ta thấy có những con cọp dữ 
dằn, có những con cọp khôn ngoan, 
trung thành và gần gũi trong cuộc sống 
của con người. Hình ảnh loài cọp bàng 
bạc trong Phật pháp, trong dân gian. 
Theo lời Phật dạy: “Tất cả chúng sanh 
đều có Phật tánh” (Nhất thiết chúng 
sanh giai hữu Phật tánh). Khi hội đủ 
nhân duyên, Cọp cũng hướng tâm về 
điều thiện, cũng Quy Y và hộ trì Tam 
Bảo - Bạch hổ chùa Linh Sơn Trường 
Thọ là một điển hình. 

Xin chí tâm cầu nguyện Chư Phật, 
Chư Bồ Tát thường gia hộ và năng lực 
của mãnh hổ Canh Dần 2010 sẽ đánh 
tan ma chướng, tà tâm; tạo duyên cho 
mọi người, mọi nơi lánh ác, hành thiện 
hầu góp phần làm cho thế giới hòa bình, 
nhân sinh an lạc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mừng Xuân Canh Dần 2010  
Ngày: 16-12-2009 
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NHỮNG BƯỚC CHÂN 

THIỀN HÀNH 

  Từ ngàn xưa đến nay, có rất nhiều 

bước chân của con người.  Từ thưở khai 

Thiên lập Địa, con người con ăn lông ở lổ thì 

đó là bước chân của người Tiền hỉ.  Khi con 

người sống hình thành từng bộ lạc thì đó là 

bước chân Du Mục.  Theo tiến trình phát triển 

của nhân loại được gọi là bước chân của 

Thời Gian.  Gần với xã hội ngày nay, chúng 

ta có những bước chân đầu tiên ngoài không 

gian hay còn gọi là bước chân chinh phục Vũ 

Trụ.  Ngoài ra còn có những bước chân hình 

thành nên một Quốc Gia… Theo thời gian, 

lần lần phai mờ và nhạt dần, cuối cùng còn lại 

bước chân Thiền Hành của Đức PHẬT Thích 

Ca Mâu Ni.  Từ khi Ngài đắc Đạo cho đến 

hiện tại đã trải qua 25 thế kỷ mà vẫn còn hiện 

hữu ở thế gian này.  Đậm nét nhất, tại Đạo 

Tràng của Chùa Phật Tổ ở thành phố Long 

Beach, California vào hai ngày cuối tuần đều 

có Phật Thất, tụng Kinh A Di Đà Phật, Thiền 

hành và Trì niệm Hồng danh của Đức Phật A 

Di Đà lần trong chánh điện và trong khuôn 

viên của Chùa.  Mỗi bước chân Thiền 

hành của những người Phật tử là vừa đi 

vừa niệm “A DI ĐÀ PHẬT “ với sự dẫn dắt 

của các vị Chư Tôn Đại Đức, Tăng Ni.  

Vừa đi vừa niệm Phật vang vội cả một 

không gian rộng lớn của một giàn nhạc 

đại hòa tấu giữa các Thầy, Cô và các trò 

cùng tấu lên bản nhạc “Từ Bi Hỷ Xả” của 

Đức Phật làm cho lòng mọi người càng 

thấy an-lạc và vơi đi những phiền muộn 

của cuộc đời trần thế! đồng thời một cảm 

giác thân thương được giao hòa, len nhẹ 

vào tâm hồn của các đệ tử, các Thầy và 

các Cô được nối liền qua xâu chuổi của 

Đức Phật, được kết thành bởi sáu chữ 

“NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”.  Lòng từ bi 

được mở rộng theo những bước chân 

thiền hành đem đến sự an lạc và thanh 

tịnh cho tâm hồn để thấu triệt được hai 

chữ “Vô Thường”.  Thầm nguyện với lòng 

mình, cố gắng tu tập để được đối nghiệp 

vãng sanh được về thế giới Tây Phương 

của Đức Phật A Di Đà, cho khỏi phí một 

kiếp nhân sinh còn lại. 

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 

Đầu Xuân 2010 

      TRÍ NHÂN 
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MUØA XUAÂN  

VAØ AÙNH SAÙNG TAÂM THÖÙC 
 

Ñaàu naêm môùi gia ñình chuùng ta 
leân chuøa leã Phaät, cuõng laø ngaøy vía cuûa 
Ñöùc Di Laëc ñaïi dieän cho haïnh hyû xaû, 
vôùi nuï cöôøi töø bi, töôi vui vaø töï taïi, 
hoùa giaûi ñöôïc nhöõng keát oaùn ñau khoå, 
queân ñi bao phieàn muoän, ñem laïi an 
vui vaø haïnh phuùc thaûnh thôi cho taát 
caû moïi ngöôøi. 

Hình aûnh Phaät Di Laëc vôùi hình 
daùng caùi buïng pheä raát to. “Buïng lôùn 
naêng dung”- dung thöù nhöõng ñieàu 
khoù dung trong thieân haï” mieäng cöôøi 
toe raát töôi ngöôøi ta goïi laø nuï cöôøi Di 
Laëc, nuï cöôøi traøn ñaày hoan hyû, laïi coù 
theâm saùu ñöùa treû nhoû bu quanh quaäy 
phaù, ñaây laø luïc taëc, laø saùu caên, laø saùu 
thaèng giaëc, luoân quaäy phaù taâm thöùc 
cuûa mình, cho neân mình phaûi luoân 
chaùnh nieäm, luoân tænh thöùc. 

Coøn coù moät caùi töôïng Ngaøi mang 
tuùi vaûi Caøn Khoân, nhö trong truyeän 
phim Trung Quoác Boá Ñaïi Hoøa 

Thöôïng. Khi coù ngöôøi hoûi Phaùp hieäu 
cuûa Ngaøi, ngaøi traû lôøi: 

 

Ta coù tuùi vaûi 

Roãng rang khoâng quaùi ngaïi 

Môû ra khaép möôøi phöông 

Thaâu vaøo quaùn töï taïi. 

Teát ñeán, trong cuoäc soáng ñôøi 
thöôøng cuûa theá gian, ngöôøi ta chuùc 
cho nhau an khang, thònh vöôïng, phaùt 
taøi, phaùt loäc. Taøi saûn cuûa ngöôøi ñôøi laø 
tieàn baïc, nhaø cöûa, danh voïng v.v... 
Nhöng tieàn cuûa theá gian khoâng beàn 
chaéc, cuõng bò 5 thöù laøm cho hö hao 
nhö löûa, baûo luït, troäm cöôùp, tòch thu, 
con caùi phaù saûn. 

 Nhöng ñoái vôùi ngöôøi tu thì taøi saûn 
cuûa caûi laø khoâng beàn chaéc, vì maïng 
soáng coøn khoâng giöõ ñöôïc huoáng gì laø 
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***  NGHĨA HỔ  *** 
 

Thời Tự Đức, ở làng Vang Quới (có lẽ thuộc huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre-
coconutland).Có người họ Võ, đậu tú tài, làm quan ở trong huyện, gia đình đơn chiếc, 
chỉ có vợ và một đứa con trai sống thanh bạch. Người hàng xóm gặp con cọp nhỏ, 
đem về tặng ông tú tài: “Nuôi từ nhỏ bé thì tới lớn lên, nó hiền như con chó vậy thôi. 
Hồi ở Quảng Nam, tôi thấy nhiều người nuôi như vậy để giữ nhà.” 

Ông và bà tú tài thấy cọp nhỏ dễ thương bèn nuôi nấng trong nhà. Cọp dạn dĩ, ăn 
cơm, ăn cá, chỉ có tật là thỉnh thoảng như hăng hái, chạy tới chạy lui quào móng chân 
vô cục đá, lu nước, tóm lại là món gì cứng. Ông tú tài hiểu là cọp mọc móng và mài 
móng cho bớt ngứa ngáy. Ông dạy: “Đừng hung hăng, khách ra vào không được hầm 
hừ với bất cứ ai!”. 

Ban đêm, cọp nằm ngay dưới chân giường mà canh chừng. Trong xóm, thấy cọp con 
hiền lành, ai cũng khen ngợi. Nhưng đến năm nọ, ông tú tài được lệnh ra Huế lãnh 
phận sự mới. Cả nhà buồn rầu, nhất là cọp như đoán trước việc ra đi là khó khăn, 
ngày về còn xa.Ông tú tài đi theo đường trạm, có phu khiêng võng, qua trạm khác thì 
đổi phu, đường diệu vợi, lên đèo xuống ải, lắm nơi không một bóng người, lại phải đi 
đến chiều tối. Cọp ở nhà cứ nhìn ra cửa, gặp bà tú tài, cọp như nôn nóng.  Bà nói: 

- Muốn đi thăm “cha” phải không? Đường xa xôi lắm, đi thì nên giữ mình rồi trở về. Ở 
nhà chẳng còn ai, “mẹ” buồn lắm. Anh Hai của “con” (con trai ông tú tài) suốt ngày 
làm lụng vất vả. 

 Hôm ấy như thường lệ, ông tú tài nằm ngủ lim dim trên võng, mấy người phu trạm 
như mệt mỏi, leo dốc đá, hai bên đường là rừng già, chim kêu vượn hú. Bổng nhiên 
mấy người phu  trạm kêu lên: 

- Cọp, thưa ông. 

- Ở đâu ? 

- Bọn tôi khiêng võng như vầy từ nhiều năm, cọp trên núi nhìn xuống là sự thường. 
Nãy giờ có con cọp chạy theo tụi tôi khi ẩn khi hiện như rượt theo. 

Sực nhớ con cọp nuôi ở nhà, ông tú tài bèn ra lệnh: “Dừng lại, chẳng có gì lạ, để ta 
xem” 

Quả thật là con cọp từ Bến Tre đã đánh hơi, dò đường để “thăm ông”. Cọp dạn dĩ 
chạy đến, quì xuống kêu rống.  Ông tú tài vỗ về nó: 
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- Tội nghiệp “con” quá chừng. Dọc đường chắc cực khổ lắm, ở nhà ai nấy mạnh giỏi 
hả? 

Cọp bỗng đưa chân lên, xòe móng ra, ông tú tài nhận ra mấy viên thuốc, dọc đường, 
có lẽ nhờ quen các vị thuốc thảo mộc, cọp đã tìm những cây lá thích ứng với nơi sơn 
lâm chướng khí mà ông tú tài chưa quen. Cảm động vô cùng, ông tú tài nhận mấy 
viên thuốc núi, nào lá cây, vỏ cây rừng mà cọp đánh hơi, theo linh tính cho rằng bổ 
khỏe. Ông vỗ đầu cọp, rơm rớm nước mắt rồi an ủi: 

 
 
- Lòng hiếu thảo của “con”, “cha” biết rồi. 
Thôi ráng mà về nhà, chăm sóc sức khỏe 
của “mẹ” và “anh Hai”. Coi chừng dọc đường 
bọn thợ săn rình rập. 

Vài năm sau ông tú tài mang bệnh mà mất tại 
Huế. Nhờ tính tình hiền lành, liêm khiết lúc 
làm quan nên các bạn đồng liêu thương tình, 
bố thí được một chiếc ghe bầu, lần hồi quan 
tài ông được đưa về nhà. Cả nhà khóc lóc, 
người hàng xóm thương tiếc. Quan tài quàng tại nhà, cọp rống lên từng chập nhưng 
khách đến phúng điếu đã quen, biết rằng cọp thương tiếc người “cha”. Nó nằm phủ 
phục bên quan tài, nhịn ăn. Rồi đám táng diễn ra, cọp chạy theo, đến huyệt, trở về 
cọp cứ nhịn ăn. Vài hôm sau, cả nhà thấy vắng bóng cọp, truy hô lên, người hàng 
xóm rủ nhau tìm kiếm, ngỡ rằng cọp về rừng. Nhưng khi ra đến phần mộ ông tú tài ai 
nấy đều ngậm ngùi cảm động, thấy cọp đã đập đầu vào tấm mộ bia mà chết, trên đầu 
còn nhiều vết thương. “Thi hài” cọp được chôn cất bên phần mộ ông tú tài. Từ đó, 
trong địa phương rồi cả vùng loan truyền chuyện con cọp có nghĩa. Người đời thêm 
thắt chi tiết, gọi là chuyện Nghĩa Hổ, con cọp có nghĩa. 

 
Chuyện được nhắc nhở về lâu về dài, sự thật như thế nào, khó kiểm chứng. nhưng 

phải chăng người xưa muốn nhắc nhở con người nên giữ lòng hiếu thảo với cha mẹ, 
bằng không thì thua loài vật. 

 
TN Sưu Tầm 
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Xuân đến xuân đi và xuân lại đến. Nhân dịp năm mới đến TN xin kính Chúc 

mọi người khoẻ như Hổ, sống lâu như rùa, mắt tinh như đại bàng, nhanh 

nhẹn như thỏ, tinh ranh như cáo, ăn nhiều như … heo, mau ăn chóng lớn, 

tiền vô như nước, phúc lộc nhiều như dịch châu chấu tràn về.  Và chúc mọi 

người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!!! Vui trong Phật pháp, 

trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng, trưởng thành trong… tất cả mọi 

lĩnh vực…và sớm trọn thành Phật Đạo 
 

 

A Phú Hãn 
4/10/1971 - 8/10/1971 

(trang 79-109)  
 

Hôm nay, tại tư dinh cụ Nguyễn 
Huy Đẫu tại New Delhi, vừa mới ba giờ 
khuya chúng tôi đã dậy sớm.  Khi  mới 
dậy, chúng tôi đã thấy đèn sáng 
choang trong phòng khách lẫn phòng 
ăn.  Chúng tôi sửa soạn hành lý để 
chuẩn bị cho chuyến đi từ New Delhi 
đến A Phú Hãn.  Đây là chặng đường 
thứ Ba, ngày thứ mười lăm trên đường 
đi nghiên cứu các di tích Phật giáo trên 
thế giới.  Xếp đặc xong mọi việc, chúng 
tôi ra phòng khách, Ông bà Tổng Lãnh 
sự ngồi chờ chúng tôi.  Ông bà mời 
chúng tôi vào phòng ăn.  Chúng tôi 
điểm tâm bằng xôi vò.  Xôi vò là món 
điểm tâm ngon nhất của người Việt 
Nam.  Trên bàn ăn có vẻ yên lặng và 
thân mật.  Cụ Nguyễn Huy Đẫu cho 
chúng tôi biết, năm ngoái (1970) Cụ có 
sang A Phú Hãn dự hội nghị Văn Hóa.  
Nơi đây, mức sinh hoạt của dân chúng 
tương đối khá.  Chúng tôi hỏi cụ một 

vài chi tiết nơi đấy, nhưng Cụ không rõ 
lắm, vì sau khi hội nghị xong Cụ về 
ngay. 

Vào năm giờ ba mươi, trên chiếc 
xe đen của xứ, Cụ Tổng lãnh sự đưa 
chúng tôi lên phi trường Palam.  Palam 
là phi trường tối tân nhất của Ấn Độ.  
Nhân viên quan thuế cục soát hành lý 
của hành khách một cách gắt gao vì 
gần đây máy bay Ấn bị bắt cốc.  Chúng 
tôi họ chỉ hỏi sơ qua. Chúng tôi đi 
chuyến máy bay số 309 của  hảng 
hàng không Ariana Afghan.  Đúng bảy 
giờ 15, máy bay cất cánh.  Hành khách 
trên tàu bay, hơn hai phần ba là người 
Âu Mỹ.  Ba chàng thanh niên người 
Pakistan ăn mặc một cách lố lăng.  mọi 
người trên tàu đều lo âu về cử chỉ của 
họ.  Đến tám giờ 15, con tàu đáp 
xuống phi trường Lahore.  Lahore là 
phi trường dân sự của Hồi quốc.  Toàn 
thể hành khách được vào giải khát 
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trong khách sạn trong bốn mươi phút.  
Phi trường yên tỉnh. Lính chánh quy, 
súng trên tay đứng gát nghiêm nhặc 
mọi nơi.  Đúng theo dự định, máy bay 
sẽ tiếp tục cất cánh vào chín giờ để 
đến Kabul, nhưng vì lý do kỹ thuật, nên 
mười giờ 15 máy bay mới tiếp tục lên 
đường.  Sau 20 phút máy bay cất 
cánh, chúng tôi được điểm tâm. Thức 
ăn vừa ngon vừa sạch sẻ, chúng tôi chỉ 
dùng bánh ngọt và trà.  Đến 11h kém 
15, tàu báo hiệu sắp đáp xuống, phi 
trường Kabul. Kabul là phi trường dân 
sự của A Phú Hãn.  Ra khỏi cửa máy 
bay, chúng tôi cảm thấy lạnh rung. 

Từ phi trường đến thủ đô Kabul trên 
mười cây số ngàn.  Hai bên đường từ 
phi cảng đến thủ đô là hai hàng cây 
dương xanh và thẳng tấp, ngoài hàng 
cây dương là cát trắng.  Xe hảng máy 
bay đưa chúng tôi vào Kabul hotel.  
Nơi đây họ lấy quá đắc.  Trong 24 giờ 
họ lấy trên bốn ngàn đồng Việt nam.  
Sau đó, chúng tôi đến ở tại Câu lạc bộ 
báo chí.  Phòng hai giường trong hai 
mươi bốn giờ, chánh phủ lấy chừng 
sáu trăm đồng Việt Nam (năm 1972).  
Dĩ nhiên thiếu tiện nghi, vì cách trung 
tâm thủ đô hai cây số.  Chúng tôi muốn 
dùng cơm cho kịp ngọ, tại đây không 
có thức ăn, chỉ có nước giải khát.  
Chúng tôi định đi ra quán dùng cơm, 
không có ai để hỏi.  Trong câu lạc bộ 
có một vài nhân viên giúp việc, nhưng 
họ nghèo tiếng anh.  Đã hơn hai giờ, 
bên ngoài trời nắng, trong phòng vẫn 
lạnh.  Vì thay đổi không khí đột ngột.  
Ở New Delhi nóng chừng 36, 37 độ C 
nhưng ở đây chỉ 10 hay 12 độ C.  
Thanh thiếu niên tập nhảy múa trong 
sân trước câu lạc bộ báo chí để sắp 
sửa mừng ngày sinh nhật của vua 
Mahammed Zahir Shah.  Bốn giờ hơn, 
Thầy Huyền Vi và tôi ra khu phố nhỏ 
trước sân vận động mua một ít trái cây 

và bánh ngọt để sáng mai điểm tâm.  
Dưa hấu, táo và nho rất rẻ chỉ độ năm 
mươi đồng mỗi kí lô.  Xe thưa thớt, 
nhưng đường nhựa, đường nào cũng 
rộng lớn, lớn gắp đôi xa lộ Việt Nam.  
Ngoài đường nhựa là cát bụi.  Cái khổ 
tâm nhất của chúng tôi là đi đâu cũng 
bị thiên hạ dòm ngó.  Họ thèm thuồng 
nhìn chúng tôi, nhìn một cách không 
biết chán.  Chúng tôi cảm thấy ngượng 
trước cái nhìn soi mói của họ.  Chúng 
tôi lửng thửng trên hè phố và cảm thấy 
cô độc hơn bao giờ hết.  Chúng tôi 
không quen một ai trên mảnh đất nầy.  
Trước đây năm năm tôi có địa chỉ của 
Cô Hiền, một nhân viên của Liên Hiệp 
Quốc làm việc ở nơi đây.  Trong thời 
gian năm năm qua, chắc Cô đã đổi đi 
nơi khác, nên chúng tôi không buồn 
tìm.  Kabul không có xứ quán Việt Nam 
Cộng Hòa và có lẻ không một người 
Việt Nam nào ở trên quốc độ nầy.  

Đêm về, trời âm u rướt.  Đóng kín 
hai lớp cửa, chúng tôi cảm thấy lạnh.  
Theo lời nhân viên giúp việc, tuyết sẽ 
bao phủ núi đồi và cuộc sống dân 
chúng nơi đây lạnh như băng giá. 

Thủ Đô Kabul 
Kabul là thủ đô mới của A Phú 

Hãn, nằm trong thung lũng phì nhiêu và 
trên độ cao sáu ngàn feet (1,800 
thước). Thủ đô nằm giữa hai đồi cao 
Asmai và Sherdarwaza và được chia ra 
hai khu lớn do sông Kabul.  Khu cổ xưa 
của thủ đô nằm về hướng Đông Bắc 
của đồi Sherdarwaza và khu mới của 
thủ đô thuộc về bắc ngạn sông Kabul.  
Khu mới nầy gồm nhiều biệt thự và cơ 
quan quan trọng của chánh phủ.  Về 
hướng Bắc của đồi Asmai là khu dân 
cư đông đúc.  Thủ đô Kabul có 500,000 
dân cư.  Họ nói cả hai thứ tiếng Pashto 
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và Dari.  Ngoài ra, có một số ít người 
nói tiếng Anh, Pháp và tiếng Đức. 

Kabul là thủ đô của Trung tâm Á 
Châu.  Người ta tin rằng sông Kabul  
tiếp giáp với song Kabul (ghi trong Rig-
Veda) do đó thủ đô Kabul có nhiều linh 
thiêng và có nhiều bậc vĩ nhân xuất 
hiện.  Vào năm 520 trước kỷ nguyên 
tây lịch Kabul là phần đất thuộc quyền 
cai trị của hoàng đế Achaemenid. Sau 
cái chết của Macedonian, Kabul liên 
tiếp cai trị bởi Seleucid, Mauryan, 
Bactrian và Kushan.  Vào năm 656 sau 
kỹ nguyên tây lịch, Kabul bị người Á 
rập chiếm và đạo Hồi được truyền 
sang A Phú Hãn từ ngày ấy.  Sau đó 
ba trăm năm, Kabul lại dưới quyền cai 
trị của hoàng đế Sultan Mahmud.  
Trong những thế kỷ kế tiếp, Kabul bị 
xâm lấn bởi Seljuks, Ghorids, Mongols 
và Timurids.  Vào năm 1747.  Vua 
Ahmad Shah sáng lập kinh đô mới tại 
Kabul.  Suốt thế kỹ XIX Kabul là nơi 
xung đột giữa người Ăng Glô và người 
A Phú Hãn.  Kinh thành Bala Hissar bị 
người Anh tàn phá trong thời đệ nhị 
chiếm của A Phú Hãn.  Khi người Anh 
bị đánh bại, A Phú Hãn mới được  
phục hồi.  Vua Amir Abdur Radman lên 
ngôi năm 1880, và xây cung điện Arg.  
Cung điện nầy, ngày nay chánh phủ 
trang hoàng một cách đẹp đẻ, trong 
công viên Zanegar.  Kabul lại rối loạn 
suốt năm 1929, toàn thể dân chúng 
phản đối chương trình canh tân của 
vua Amanullah, kết quả vua phải từ 
chức.  Trải qua nhiều tháng Kabul dưới 
quyền cai trị của Bacha Saqao.  Cuối  
năm 1929 Bacha Saqao bị đại tướng 
Mohammad Nadir khan đánh bại.  Sau 
đó, Mohammed Nadir khan lên làm vua 
cho đến năm 1933.  Và từ đây trở về 
sau, vua Mohammad Zahir Shal thống 
lãnh toàn cỏi A Phú Hãn.  Dưới chính 

sách cai trị thành công thủ đô Kabul trở 
nên phồn thịnh và mở mang.  

Đã bảy giờ sáng, thủ đô Kabul còn 
yên lặng dưới làn sương bạc nắng 
hồng.  Chúng tôi chờ xe taxi trước câu 
lạc bộ. Chờ mãi, không có xe, chúng 
tôi đi bộ ra khu trung tâm thủ đô.  
Chúng tôi lại tiếp tục đi bộ, đi tìm tiệm 
ăn, càng tìm chúng tôi càng thất vọng.  
Cuối cùng, chúng tôi chọn tiệm týõng 
ðối ít thực khách.  Býớc chân vào tiệm 
ãn, chúng tôi cảm thấy ấy nấy khó chịu.  
Không có tiệm ãn Trung Hoa nào ở 
Kabul.  Chúng tôi xem thức ãn bày 
trong lẫn ngoài tiệm, không có món ãn 
nào chúng tôi dùng ðýợc.  Thịt trừu, thịt 
dê, hành tây và Nan.  Nan ðýợc làm 
bằng bột của một loại ngủ cốc cán lớn 
ra nhý chiếc quạ mo và nýớng.  Tôi 
nhìn thầy Huyền Vi và lắc đầu!  Chúng 
tôi dùng Nan với muối tiêu.  Nan cứng, 
nên chúng tôi phải chấm nước trà cho 
mềm.  Chúng tôi có cảm tưởng như ăn 
cơm cháy khô.  Chúng tôi được biết - 
từ thành thị đến thôn quê, người A phú 
Hãn không ăn rau cải như người Việt 
Nam.  Món ăn chính thức và quanh 
năm của họ là thịt trừu và Nan, thế thôi.  
Dĩ nhiên, trong một vài khách sạng 
hạng sang có những món ăn thích hợp, 
nhưng ít tiền như chúng tôi không sao 
dám vào để ăn một bửa cho vừa 
miệng.  Điểm tâm xong, chúng tôi đến 
chợ để xem mức sinh hoạt của dân 
chúng nơi đây.  Trên đường chúng tôi 
gặp Ông Apdul Ghajar Safi Malyar nói 
tiếng Anh rất thạo.  Qua câu chuyện 
chúng tôi được biết Ông hiện đang giữ 
chức phụ tá Thứ trưởng Bộ Giáo Dục.  
Ông cho chúng tôi biết, người ngoại 
quốc đến A Phú Hãn thường hay gặp 
một vài khó khăn. Nếu chúng tôi có gặp 
phải trở ngại nào gọi giây nói (số 26-
468) cho Ông, Ông xin sẳn sang giúp 
đỡ.  Ông còn mời chúng tôi chiều nay 



THIỆN THANH NGUYỆT BÁO                                                                     Volume 1 Issue 10 

 

  27  

đến nhà Ông thăm chơi. Ông cũng cho 
chúng tôi biết, Ông thường theo giỏi tin 
tức Việt Nam trên báo chí, và Ông rất 
mến người Việt Nam sống trong cảnh 
chiến tranh hơn mười năm nay.  Ông 
gọi hộ cho chúng tôi một chiếc taxi để 
đến viện bảo tàng Kabul.  Chúng tôi tê 
lê khúp Ông và lên xe. 

Viện bảo tàng Kabul 
Bảo tàng viện Kabul cách trung 

tâm thủ đô Kabul năm cây số.  Điều 
làm cho chúng tôi ngạc nhiên là một 
quốc gia có 99% dân chúng theo Hồi 
giáo, nhưng trong viện bảo tàng toàn là 
tượng Phật và tranh ảnh Phật giáo.  
Bảo tàng viện không lớn lắm,  nhưng 
gồm hai từng.  Trong bảo tang viện có 
hơn 75% là tượng Phật cổ.  Tượng 
Bodhi Satva ngồi dưới cội Bồ Đề 
thường được in trên sách bào ngọai 
quốc là phát nguồn từ viện bảo tàng 
nầy.  Tất cả những tượng Phật cổ khắp 
toàn cỏi A Phú Hãn chánh phủ đều 
đem về viện bảo tàng nầy, tượng Phật 
nhiều nhất là ở thung lủng Biminjan.  
Ngoài tượng Phật bằng đá, còn có 
những bức tranh Phật bằng lụa hay 
khắc trong đá rất mỹ thuật.  Ngoài 
tượng đá, nơi đây về xu cổ được sưu 
tập một cách rất dồi dào.  Chúng tôi 
thấy có nhiều xu từ thuở vua A Dục và 
Kanishaka bên Ấn Độ.  Bộ  môn về xu 
chiếm bốn phòng lớn trên lầu.  Nơi cầu 
thang đi xuống, chúng tôi còn thấy một 
tượng cởi ngựa bằng gỗ.  Tượng vừa 
cao vừa lớn.  Tượng nầy là một kỳ 
công trạm trổ của người A Phú Hãn, là 
điểm nổi bật trong bảo tàng viện. 

Xem xong bảo tàng viện, chúng tôi 
đến Darulaman.  Darulaman là một 
cung điện cao bốn từng do vua 
Amanullah xây trên đỉnh đồi cao, đối 
diện với viện bảo tàng.  Cung điện nầy 
cất chưa xong, vua phải thoái vị, vì sự 

phản đối của dân chúng.  Khi chúng tôi 
len xem, chánh phủ mời kỷ sư người 
Đức tiếp tục xây cất.  Theo chương 
trình dự định của chánh phủ, cung điện 
nầy sẽ trở thành toà nhà lập pháp của 
A Phú Hãn.  Đồi cao, nhưng có đường 
nhựa lên tận đỉnh đồi.  Chung quanh 
cây cối um tùm mát mẻ, thật cảnh đẹp 
thiên nhiên! 

Chúng tôi đi bằng xe bus đến xem 
lăng của vua Nadir Shah.  Theo thói 
quen của người A Phú Hãn, người đàn 
bà lên cửa trước, đàn ông lên cửa sau.  
Xe bus nhập cảng từ Nga nên xe vừa 
lớn vừa cao và chổ ngồi lịch sự.  Sau 
nữa giờ xe đến Lăng Nadir Shah. 

Lăng Nadir Shah 
Lăng nầy nằm trên đồi cao về hướng 
Đông thủ đô Kabul.  Lăng dược xây 
bằng đá cẩm thạch.  Theo sử chép- 
Vua Nadir Shah là người có công với 
quốc gia và đưa quốc gia ra khỏi cuộc 
nhiểu loạn năm 1929.  Trong lăng nầy, 
có hai bức tranh lớn khắc trên đá cẩm 
thạch, đó là thủ đô ngày xưa và hoàng 
cung Bala Hisar. 

Phật giáo A Phú Hãn 
Vào thế kỹ thứ III trước thiên chúa 

giáng sinh, dưới triều đại của hoàng đế 
A Dục, Phật giáo được truyền sang A 
Phú Hãn và tồn tại nơi đây trên một 
ngàn năm.  Hai tượng Phật vĩ đại cao 
53 thước và 35 thước và hang nghìn 
động Phật giáo ở thung lũng Baminyan 
và những di tích chùa tháp khắp A Phú 
Hãn là một chứng minh hùng hồn Phật 
giáo rất thạnh hành vào thuở ấy.  Ngày 
nay, các nhà khảo cổ A Phú Hãn tìm 
được hai trụ đá - trụ thứ nhất tìm được 
giữa Darunta và Laghman, trụ nầy bị 
gẫy và nét chữ khắc không được rõ.  
Trụ thứ hai tìm được trong kinh đô cổ 



THIỆN THANH NGUYỆT BÁO                                                                     Volume 1 Issue 10 

 

  28 

Kandahar, trụ nầy còn nguyên vẹn và 
chữ khắc còn rõ ràng.  Trên mỗi trụ 
được khắc bằng hai thứ chữ Aramic và 
Greek và nói rõ sự phồn vinh của Phật 
giáo vào thời đó. 

Đến thế kỹ thứ IV sau kỷ nguyên 
Tây lịch, vua A Nị Sắc Ka (Kanishka) trị 
vì ở miền Bắc Ấn Độ, vua A Nị Sắc Ka 
đứng triệu tập và bảo hộ kỳ kiết tập 
kinh điển Phật giáo lần thứ tư tại 
Kashmir. Phần chót của kỳ kiết tập nầy 
được triệu tập tại A Phú Hãn và có trên 
năm trăm thánh tăng tham dự.Chính kỳ 
kiết tập nầy hoàn toàn thuộc Phật giáo 
Đại thừa và từ đây Đại thừa Phật giáo 
được truyền khắp các nước ở Châu Á. 

Phật giáo không phải là một tôn 
giáo, nhưng là một triết thiết của đời 
sống.  Phật không phải là một vị thần, 
chỉ là một Ông thầy khuyên dạy.  Ngài 
dạy chúng ta sống theo con đường 
chân chánh.  Nhưng thế nào con 
đường chân chánh? Con đường chân 
chánh có thay đổi theo không gian, thời 
gian hay không, và con đường chân 
chánh có cần hoà đồng mức sống văn 
minh và trao lưu tiếp hoá của xã hội 
hay không? Phật giáo Nam tong chỉ 
khư khư chấp chặc những hình thức cổ 
xưa và giáo lý căn bản của đức Phật, 
ngoại dã là ma thuyết.  Trong khi đó, 
Phật giáo đại thừa thay đổi từ hình 
thức cho đến nội dung giáo lý, ảnh 
hưởng đến nhiều triết lý của các tôn 
giáo khác.  Do đó, hình thức và nội 
dung giáo lý của Đại thừa Phật giáo rất 
rộng và dần dần trở nên một tôn giáo 
mang nhiều sắc thái và đặc tính của 
một dân tộc.  Những môn phái xưa của 
Phật giáo không dám mô tả chân dung 
Đức Phật như hình tượng của một 
chúng sanh, để diễn tả chân dung Đức 
Phật họ mượn những biểu hiện như 
“bàn chân, cây dù, chiếc lộng hay ngai 

vàng” Theo các tôn phái mới của Phật 
giáo.  Đức Phật được cung kính như 
một vị thần tối linh thiêng .  Chân dung 
của Đức Phật được miêu tả như hình 
người đẹp, như “anh hùng” …Từ thời 
gian nầy trở về sau chân dung của Đức 
Phật được miêu tả bằng một chân 
dung thực thụ để tín đồ Nam lẫn Bắc 
tôn lễ báy cúng dâng.  Trong thời gian 
miêu tả chân dung của Đức Phật như 
một hình người được bàn cải trong kỳ 
kiết tập kinh điển lần thứ IV tại A Phú 
Hãn và từ đây chân dung của Đức 
Phật được truyền sang các nước Đông 
Nam Á. 

Vua Kanishka được xem như 
hoàng đế A Dục thứ hai, vì ngài có đức 
tin Phật cũng như sự truyền bá Phật 
giáo.  Suốt thời gian trị vì của Ngài, 
toàn cỏi A Phú Hãn trở nên đất thiêng 
của Phật giáo.  Trong thời gian nầy, 
trên đất A Phú Hãn có nhiều trường mỹ 
thuật và kỹ thuật của Phật giáo được 
thiết lập.  Những nét mỹ thuật đặc sắc 
của pho tượng đá được sản xuất từ 
thuở ấy chúng ta có thể xem tại bảo 
tàng viện Kabul. 

Sau thời trị vì của triều vua 
Kushans, A Phú Hãn bị loạn lạc, và 
phân chia ra làm nhiều tiểu quốc.  Vào  
năm 460 sau kỹ nguyên Tây lịch, A 
Phú Hãn bị giặc Hung Nô tàn phá (giặc 
nầy gốc ở Mông Cổ), Giặc nầy lê gót 
giày đến đâu dân lành bị tàn sát và 
chùa chiền bị đốt phá, tăng ni bị giết 
một cách thảm thương.  Tuy nhiên, ở 
miền cực Nam A Phú Hãn một số tăng 
ni còn sống và chùa tháp còn nguyên 
vẹn.  Nhờ đó, Phật giáo A Phú Hãn 
được duy trì đến thế kỹ thứ VIII.  Vào 
giữa thế kỹ thứ VIII, A Phú Hãn bị 
tướng lãnh người Á Rập (Arabs) thống 
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trị và hồi giáo được truyền sang ngự ở 
A Phú Hãn hoàn toàn bị tiêu diệt.  Theo 
sử chép quân đội Hồi đến chùa nào, 
toàn thể tăng ni phật tử bị lùa vào chùa 
khoá cửa lại, bên ngoài quân đội nổi 
lửa đốt.  Chính sách, giết sạch và đốt 
sạch của quân đội Hồi đã đưa Hồi giáo 
vào lịch sử tàn ác nhất của nhân loại.  
Theo cựu giáo điều của Hồi giáo, 
người tín đồ Hồi giáo nào giết được kẻ 
nào khác đạo với mình, từ ba người trở 
lên, người đó khi chết được sanh vào 
cỏi Phạm Thiên. Theo chủ trương của 
Hồi giáo: đạo giáo đi liền với gươm 
dáo.  Phật giáo, giáo hoá người hoàn 
toàn bằng lời giáo hoá.  Hơn nữa Phật 
giáo chủ trương hình thức lễ báy.  
Người tín đồ Hồi giáo có quyền lấy bốn 
vợ, trong khi đó người tín đồ Phật giáo 
chỉ quyền lấy nhau một vợ một chồng.  
Sự khác biệt giữa Phật giáo và Hồi 
giáo rất xa.  Phật giáo luôn luôn chủ 
trương Từ Bi Hĩ và Xả.  Phật giáo 
không có quân đội, và Phật giáo luôn 
luôn không chủ trương dưới hình thức 
bạo động nào.  Do đó, vào thế kỹ thứ 
IX và X Phật giáo hoàn toàn bị tiêu diệt 
trên một bình diện rộng lớn, từ miền 
cực Nam Ấn Độ cho đến miền cực Bắc 
Thổ Nhỉ Kỳ.  Sau nầy, vào đầu thế kỹ 
XX Phật giáo Ấn Độ phục hồi lại được 
là nhờ giữa Phật giáo và Hindu giáo 
không khác biệt nhau lắm.  Hindu giáo 
công nhận Phật Thích Ca là vị thần thứ 
chin của họ.  Phật Thích Ca là tổ tiên 
của người Ấn Độ và đã đem lại cho 
dân Ấn một sự sùng kính khắp nơi trên 
thế giới. Hơn nữa, bốn nơi động tâm 
của Đức Phật luôn luôn là nơi thiêng 
liêng và thúc đẩy Phật tử các nước 

khác đến chiêm báy. Ngày nay, trên 
khắp lãnh thổ Ấn Độ đâu đâu cũng có 
chùa có chư Tăng.  Phật giáo tuy 
không thạnh hành như thuở Phật còn 
tại thế, nhưng cũng là sự phục hưng 
của Phật giáo rất đáng kể. 

Trong khi đó, Phật giáo A Phú Hãn 
từ cuối thế kỹ thứ VIII đến giờ không có 
cơ hội phục hưng.  Và ngày nay Phật 
giáo A Phú Hãn chỉ còn lại những pho 
tượng Phật bằng đá và nền chùa tháp 
khắp đây đó ở A Phú Hãn.  Một điều 
làm cho chúng tôi thất vọng là không 
có hình bóng một tu sĩ Phật giáo trên 
đất A Phú Hãn, không có mái chùa nào 
nơi đây.  Ngày nay, những di tích Phật 
giáo ở A Phú Hãn là thắng cảnh cho du 
khách ngoại quốc đến xem hơn là nơi 
linh thiêng lễ báy của dân địa phương.  

Di tích Phật giáo ở chung quanh 
thủ đô Ka bul 

Theo sử chép – di tích Phật giáo ở 
chung quanh thủ đô Kabul rất nhiều, 
nhưng chúng tôi không đủ phương tiện 
nhiếp ảnh để cống hiến độc giả.  Có 
những nơi chúng tôi đến, nhưng không 
thể nhíp ảnh được, vì lý do kỷ thuật. 
Hơn nữa, chúng tôi gặp nhiều khó 
khăn, như ngôn ngữ bất đồng và tôn 
giáo.  Có nhiều nơi, chúng tôi đến, khi 
thấy chúng tôi dân làng đều lánh mặt.  
Trái lại, có nhiều nơi dân làng đón tiếp 
chúng tôi một cách rất nồng hậu bằng 
cách cho chúng tôi ăn những món ăn 
địa phương của họ.  Họ cười chúng tôi 
cũng cười. Giữa họ và chúng tôi chỉ 
hiểu nhau qua nụ cười duyên. Tuy 
nhiên, chúng tôi đem hết mọi sự cố 
gắng để sưu tập một ít tài liệu và viết ra 
đây để cống hiến độc giả: 

Ngày xưa, con đường thương 
buôn nối liền Bactres (Balkh) với 
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Purusapura (Peshawar) và xuyên qua 
trước Kapisa, vào những núi phì nhiêu 
ở hướng Đông A Phú Hãn.  Con 
đường thương buôn nầy còn xuyên 
qua những làng trù phú của Nedjrao, 
Tqao và dẫn đến thung lủng màu mở 
của Lamghan (Laghman) cuối cùng 
thẳng đến Nagarahara, là trung tâm 
truyền bá Phật giáo lớn nhất ở thung 
lũng Jalalabad. 

Vào thế kỷ thứ VII, Ngài Huyền 
Trang sang A Phú Hãn bằng đường 
nầy, nhưng Ngài không đến thủ đô 
Kabul.  Do đó, trong tập ký sự của 
Ngài, chùa tháp Phật giáo ở Kabul 
không được đề cập đến rõ ràng như 
những nơi Ngài đến.  Theo quan điểm 
của nhà khảo cổ người Pháp, Ông 
Mons Godard ghi rằng – Kabul là thị 
trấn Phật giáo đứng vào hàng quan 
trọng thứ hai sau Kapisa.  Trên thực tế, 
ngày nay Kabul còn nhiều di tích Phật 
giáo chúng ta hãy căn cứ vào di tích 
Phật giáo còn sót lại để làm niềm tin 
vững chắc. 

Ở dưới chân núi Sher Daruaza, 
hướng Nam thủ đô Kabul, còn ngôi 
tháp cổ của Phật giáo.  Ngôi tháp nầy 
mang tên là Tapai Kazanah cách nay 
năm năm, bộ trưởng bộ giáo dục 
hướng dẫn nhân viên khảo cổ đến đào 
chung quanh ngôi tháp nầy và tìm 
được một số tượng Phật quan trọng và 
nhiều món đồ quý giá khác.  Tất cả 
những bảo vật nầy được các nhà khảo 
cổ xác nhận là thuộc trường kỷ thuật 
Gandhara của Phật giáo sáng tạo.  Về 
hướng Đông Bắc của thủ đô Kabul 
ngày nay còn ngôi chùa cổ của Phật 
giáo tên là Tapa-i-Marandjan nằm dưới 
ngọn đồi thấp.  Bốn năm trước đây, 
phái đoàn khảo cổ người Pháp xác 
nhận ngôi chùa Marandjan và ngôi tháp 
cao nhất ở đây là của Phật giáo.  Ngày 

nay chúng ta đứng trên đỉnh ngôi tháp 
nầy có thể nhìn thấy khắp thung lũng 
Kabul.  Nhiều tượng Phật được tìm 
thấy trong ngôi tháp nầy.  Một trong 
những pho tượng đẹp nhất là pho 
tượng Bồ Tát thiền định vừa tinh vi vừa 
sắc sảo nhất.  Theo các nhà khảo cổ 
Pho tượng Bồ Tát nầy làm bằng một 
loại xi măng tốt nhất của trường kỹ 
thuật Gandhara.  Y phục của bức 
tượng nầy được kết bằng những lá Bồ 
Đề khéo léo không thể tả.  Cũng trong 
tháp nầy, người ta còn tìm được 112 
đồng xu bằng bạc và 12 xu bằng vàng 
theo mẫu tiền Kusano-Sassanian.  Nơi 
đây còn có bình bằng đất lớn.  Ngoài 
vỏ bình có khắc hình con nai và bông 
sen để tượng trưng nơi Phật thuyết 
pháp lần đầu.  Trong sân chùa, còn có 
ngôi tháp nhỏ và tượng Phật to lớn 
bằng đá.  Ngày nay, tượng Phật lớn 
nầy chỉ còn một bàn chân đứng trên 
tòa sen.  Chung quanh tượng Phật lớn 
còn nhiều tượng Phật nhỏ khác nửa.  
Phần nhiều những di tích quý giá nơi 
chùa tháp nầy được chánh phủ mang 
về viện bảo tàng Kabul. 

Ngay trước chùa Tapa-i-Marandjan 
về hướng Đông dưới chân núi Khurd 
Kabul lại có ngôi chùa.  Tường chùa 
được xây bằng đá đen.  Vì lâu năm 
dưới nắng mưa, nên tường trở nên 
bủn, chúng ta có thể gạch một vết trên 
tường rất dễ dàng.  Loại đá nầy rất 
nhiều nơi sườn núi lân cận .  Ngôi 
chánh điện hình thể vuông vắn mặt tiền 
hướng về hướng Tây.  Ngay trước 
chánh điện có ngôi tháp được xây 
bằng đá đen.  Ngôi tháp có hình thể 
ngoạn mục, về hướng Bắc, cách ngôi 
tháp nầy, chừng hai mươi  mét, còn 
chưng một ngôi tháp rất lớn.  Chúng tôi 
chính chắn xem xét kỹ mới nhận rõ ra 
là tháp của Phật giáo.  Tảng đá lớn 
mang hình vị thiền sư tay ôm bình bát 
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nằm dựa nền tháp.  Về hướng Tây 
Nam, không xa làng Svaqi lái có ngôi 
tháp nhỏ khác dưới chân núi, và ngôi 
tháp thứ tư trong khu vực nầy ở trên 
đồi thoai thoải chừng năm mươi thước.  
Thẳng hướng Tây Nam gần bờ sông 
Logar, có hai ngôi tháp được tìm thấy 
dựa bờ sông bên tay mặt.  Hai ngôi 
tháp nầy được xây trên gò đất dựa mũi 
đá Shah-i-Barante.  Dọc theo hướng 
Nam bên phải con sông, vào thung 
lũng nhỏ Rishor, chúng tôi còn thấy di 
tích một ngôi chùa và ba ngôi tháp.  
Chùa còn lại nền gạch vụn và tháp đã 
đổ sang một bên và nhuộm màu đen 
thẩm.  Đặc biệt nơi đây, khi chúng tôi 
đến dân làng tỏ vẻ vui mừng, họ mang 
cho chúng tôi nước lã.  Họ còn mang 
cho chúng tôi vài món ăn địa phương, 
chúng tôi từ chối khéo vì sợ ngộ độc.  
Theo con đường Peshawar, cách 
Kabul chừng 25 km về hướng Đông có 
một ngôi làng mang tên Budkhaq.  
Budkhaq có nghĩa là đất của Đức Phật. 
Theo sử chép – Budkhaq là tên một 
ngôi chùa lớn nhất ở A Phú Hãn ngày 
xưa. 

Tất cả chùa tháp ở Kabul và vùng 
phụ cận và vùng phụ cận, trừ chùa 
tháp còn chôn vùi dưới lòng đất đều 
được hai nhà khảo cổ Honigberger và 
Masson khảo cứu một cách tường tận 
vào tiền bán thế kỹ thứ XIX. 

Chúng tôi vừa đưa quý độc giã đi 
viếng một số di tích chùa tháp ở chung 
quanh thủ đô Kabul.  Như thế đủ 
chứng tỏ rằng thủ đô A Phú Hãn đã 
một thời Phật giáo rất thạnh hành và 
Phật giáo đã đóng góp về mỹ thuật và 
kỹ thuật học cho A Phú Hãn không ít 
vậy. 

Di tích Phật giáo ở thung lũng 
Bamiyan 

Trên đường đến Bamiyan 
 Vào năm giờ sáng, màn sương 

còn đang phủ kín thủ đô Kabul ngáy 
ngủ, trên chiếc xe màu trắng mang số 
1831 được chế tạo tại Nga, chúng tôi 
trực chỉ đến Bamiyan.  Sau nữa giờ xe 
ra ngoại ô thủ đô Kabul, cảnh vật hai 
bên đường càng lúc càng trở nên rõ 
rệt.  Hai bên đường đồi núi trơ trọi, 
không một mái nhà, không một lùm cây 
khóm cỏ.  Xa xa trên ngọn đồi cao đàn 
lạc đà cao cổ chậm rải và nặng nề 
bước đi dưới làn sương bạc nắng mai.  
Anh tài xế cho chúng tôi biết; lạc đà là 
phương tiện giao thông duy nhất của 
người dân quê A Phú Hãn.  Ngoài công 
việc vận tải, dân quê còn dùng lạc đà đi 
chợ, đưa đám cưới, đám tang…Từng 
đoàn trừu năm ba trăm con giành nhau 
lá khô dưới cây cổ thụ.  Sau hai giờ 
trên đường nhựa, xe rẻ vào đường đá 
đỏ hướng Tây Bắc.  Từ đây đến 
Bamiyan là hoàn toàn đường núi.  Ngồi 
trên xe, chúng tôi có cảm tưởng như đi 
vào “con đường tiền sử”. Hai bên là núi 
cao hiểm trở và trùng điệp, vắng tanh 
không một bóng người.  Núi trọi.  Xe 
lượn hết sườn núi nầy qua đỉnh đồi 
khác.  Đôi khi, chúng tôi có ý tưởng 
đây là một cuộc thám hiểm hơn là cuộc 
đi du lịch.  Đến 8h45 sáng, xe dừng lại 
quán trọ bên đường. Quán Ba-ghe-
Afghan cheo leo bên đồi cát.  Một vài 
cây cổ thụ trọi lá đứng sơ xác bên hè 
quán.  Hé cửa xe, gió lạnh lạc vào, 
chúng tôi cảm thấy lạnh buốt cả người.  
Chúng tôi vừa xuống xe, ông chủ quán 
mời chúng tôi ăn thịt cọp.  Đêm qua, 
ông bắn được con cọp khá to.  Chúng 
tôi từ chối, họ lấy làm ngạc nhiên.  Họ 
không rõ chúng tôi là nhà tu ăn chay và 
cũng không biết chúng tôi từ đâu đến 
từ chối không dùng ngay cả trứng gà.  
Chúng tôi chỉ điểm tâm bằng nan chấm 
nước trà đường.  Điểm tâm xong, 
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chúng tôi tiếp tục đi.  Vào mười giờ, xe 
xuyên qua ngôi làng nhỏ.   Chúng tôi 
lấy làm lạ cách xây nhà ở đây.  Nhà 
của họ là một mô đất hay nói cho đúng 
là một cái hang có ngách ra vào.  
Người là một giống vật có trí khôn.  
Anh tài xế giải thích: họ dùng đất tủ cả 
ngôi nhà để khỏi chết rét. Từ đầu tháng 
11 đến tháng 3 tây tuyết phủ lấy cả đồi 
núi.  Dân quê nghèo không có lò sưởi. 
Quanh năm, họ chỉ có chăn bố.  Càng 
về hướng Tây Bắc, núi càng cao, trời 
càng lạnh và đường đi càng nguy 
hiểm.  Nhiều đèo cheo leo và rất nguy 
hiểm chúng tôi phải xuống xe đi bộ.  
Đến 11h30, theo hai bên đường có nhà 
rải rác và đến 12h kém năm xe đến 
Bamiyan. 

Bamiyan 
Bamiyan là thung lũng đẹp nhất 

trên thế giới. Bamiyan cách thủ đô 
Kabul 240 km và nằm giữa rặng núi 
tuyết Kahi baba và Hindukush.  Cách 
nay 1500 năm, Bamiyan là trung tâm 
truyền bá Phật giáo ở A Phú Hãn.  Vào 
năm 1824 Ông Moorcroft và Ông 
Trebeet là người đầu tiên khám phá di 
tích Phật giáo ở Bamiyan.  Những di 
tích nầy là thắng cảnh đặc biệt để du 
khách xem là tài liệu quý giá cho các 
nhà khảo cổ.  Ở Bamiyan, có nhiều bí 
mật thuộc Phật giáo chưa được khám 
phá, hàng nghìn động Phật giáo chưa 
được khai quật.  Người ta tin rằng 
những tài liệu quý giá của Phật giáo sẽ 
được các học giả khám phá ra một 
ngày rất gần đây. 

Vào thế kỷ thứ bảy, Ngài Huyền 
Trang đã đến thung lủng Baminyan một 
thời gian.  Ngài tả cảnh vật ở đây một 
cách tỉ mỉ.  Ngày xưa, Bamiyan là kinh 
đô của một tiểu quốc.  Dân chúng ở 
kinh đô nầy là tín đồ Phật giáo. Ngài 

Huyền Trang viết: “Ở Bamiyan có mười 
tu viện và một ngàn tăng sĩ.  Những 
tăng sĩ nầy thuộc Lokuttaravadin” Theo 
ngài Huyền Trang có mười tu viện nơi 
đây, nhưng chúng tôi chỉ thấy có ba di 
tích tu viện.  Những di tích tu viện khác, 
ở những  thung lũng kế cận, như 
Kakrak, Dukhtari, Nashirwan, Topshi, 
…Tất cả những tu viện nầy đều ở 
chung quanh Bamiyan, có lẻ vì thế ngài 
Huyền Trang cho là mười tu viện.  
Theo ngài Huyền Trang, “tu viện thứ 
hai, được quốc vương Bamiyan xây cất 
mộc cách rất lộng lẩy.” Ngày nay, khi 
chúng tôi đến chỉ còn nền đá to lớn và 
tượng Phật bằng đá cẩm thạch lớn ở 
giữa nền hai tượng nhỏ ở hai bên.  
Theo sự nghiên cứu của các nhà khảo 
cổ những ngôi chùa lớn và tượng Phật 
to ở Bamiyan là do công trình kiến tạo 
của vua Ka nị sắc ka (Kanishka) trị vì ở 
miền Bắc Ấn Độ, vào thế kỹ thứ IV sau 
kỹ nguyên Tây Lịch.  Theo phái đoàn 
khảo cổ người Pháp.  Ngoài những 
ngôi đài Già Lam, còn có trên hai ngàn 
động của Phật giáo. 

Tượng Phật lớn và cao nhất ở 
thung lũng nầy là 53 thước, tượng thứ 
hai cao 35 thước.  Ngài Huyền Trang 
mô tả “Tượng Phật cao 35 thước được 
xây bằng chất đá có kim khí, nên nước 
mưa không thể ngấm vào được.  Hai 
tượng Phật nầy được để sâu vào phần 
ba quả núi.  Nếp gấp ca sa được khắc 
một cách rất nhẳn và toàn tượng phủ 
bằng thạch cao.  Ngài Huyền Trang 
viết: “ngoài lớp thạch cao còn có một 
lớp vàng.  Đây là kỳ quan lộng lẩy nhất 
của Phật giáo thế giới và lôi cuốn 
không biết bao nhiêu du khách khắp 
năm châu đến xem.  
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Hai bên bức tượng cao 35 thước 
còn có hai thang hai bên khắc liền 
trong đá uốn vòng theo tường đá lên 
đến đỉnh pho tượng.  Bên trái tượng 
Phật có một cửa hang rộng lớn, để 
những vị tỳ kheo có thể đứng ngoài 
hành lang triêm ngưỡng dung nhang 
khuôn mặt của đức Phật.  Ngay trên 
khuôn mặt của pho tượng còn có cửa 
sổ vuông.  Từ cửa sổ nầy, chúng ta có 
thể nhìn khắp thung lủng Bamiyan.  

Bên mặt đức Phật cao 53 thước, 
chỉ có một thang lên lưng chừng núi.  
Muốn lên trên đỉnh của pho tượng, 
chúng ta phải xuyên qua một cái hang 
chừng mười thước.  Từ đỉnh pho 
tượng nhìn lên tường đá bên trên, 
chúng tôi còn thấy những bức vẽ mô tả 
đời sống của Đức Phật.  Bức vẻ nầy 
trải qua nhiều thế kỹ nhưng màu vẫn 
chưa phai. Như thế chứng tỏ rằng ngày 
xưa, nghệ thuật họa của Phật giáo ở 
Bamiyan có trình độ khá cao.  Hai pho 
tượng lớn nầy đang được nhà cầm 
quyền A Phú Hãn lo tu sửa.  Khuôn 
mặt của pho tượng cao 53 thước bị Hồi 
giáo đập vở, khi chúng tôi đến, vẫn 
chưa được nhà cầm quyền đắp lại. 
Trước hai pho tượng ngày nay có một 
dãy nhà người Hồi giáo ở.  Bên sau 
nhà có nhiều xú quế nhơ nhớp, nhà 
cầm quyền địa phương có chú ý đến 
không? Trong tương lai, hai pho tượng 
quý giá nầy, có được chánh phủ bảo 
vệ một cách triệt để không? Theo sự 
quan sát của các nhá du lịch hiện nay, 
rất khó bảo vệ được hai tượng Phật 
nầy, vì khắp nước A Phú Hãn hiện nay 
không có một Phật tử nào.  Chánh phủ 
chỉ bảo vệ đến một mức độ nào để có 
thể “câu đô la” của du khách thế thôi. 

Ở Bamiyan có trên hai ngàn cái 
động.  Trong động có tượng Phật, 
tượng Bồ Tát, mô hình tháp nhỏ bằng 

đá, hình súc vật và bông sen.  Trước 
đây có phái đoàn khảo cổ đến khám 
phá ra được nhiều bức họa và mang 
về viện bảo tàng Kabul.  Hầu hết tượng 
Phật nơi đây đều bị vỡ.  Tượng chỉ còn 
bán thân, tượng chỉ còn bàn chân 
đứng trên tòa sen, trong chiếc động 
nhỏ còn ngôi tháp nhỏ bằng đá xanh 
nguyên vẹn. 

Hai năm trước đây, hai nhà khảo 
cổ người Pháp Mons Hakin và Mons 
Karl tìm được một vài bảng chữ ở trong 
động.  Những bảng chữ nầy có nhiều 
dị biệt.  Một vài mẫu chữ thuộc thế kỹ 
thứ III, IV( mẫu chữ Kusana) một vài 
mẫu chữ khác thuộc thế kỹ thứ VII, VIII 
(mẫu chữ Gupta); lại có một số mẫu 
chữ thuộc các nước trung tâm Á Châu, 
như Kotan hay Kutcha.  Người ta còn 
đoán rằng vào thế kỹ thứ IV và thứ V 
có một số nhà sư từ miền Bắc Ấn và từ 
Trung Quốc đến học đạo ở Bamlyan.  
Người ta còn cho rằng trong một động 
khắc trong đá là thư viện của chư tăng 
ở Bamiyan ngày xưa.  Theo các nhà 
khảo cổ, những bảng đá chữ kinh nầy 
có nhiều loại khác nhau, có nhiều đoạn 
thuộc duy thức học của Phật giáo đại 
thừa, vì chữ Bồ Tát (Bodhisatva) được 
dùng với ý nghĩa tán dương.  Những 
bảng đá khác là một đoạn luật tạng 
thuộc phái Mahasanghika.  Một số 
bảng khác ghi rõ bảy chương 
Abhidharma của phái Sarvastivadim.  
Trong một động gần pho tượng 35 
thước, có một vài hàng chữ khắc trên 
tường đá, chúng tôi có nhíp ảnh nhưng 
không thành vì thiếu ánh sáng. 

Xem xong một số động, chúng tôi 
trở ra một quán để dừng cơm. Quán 
nhỏ, nhưng khách rất đông.  Chúng tôi 
thấy cả người Pháp, Đức, Ý và Nhật 
bản…Ở trong quán vừa dơ vừa khói 
mù mịt, nên chúng tôi ngồi ngoài hàng 
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hiên .  Hôm nay ngày thứ tư ở trên đất 
A Phú Hãn, chúng tôi mỗi người được 
một đĩa cơm gạo hạt to, vài lát cà chua 
và đỉa khoai tây kho.  Chúng tôi ăn và 
cảm thấy ngon.  Cái khổ nhứt cho 
chúng tôi, dung cơm xong không có 
nước uống.  Nước ở đây đục như 
nước cơm, chúng tôi sợ ngộ độc không 
dám uống.  Đã ba giờ rồi chúng tôi định 
đến hồ Amir.  Hồ lớn và đẹp nhất ở A 
Phú Hãn. Tài xế cho chúng tôi biết từ 
Bamiyan đến hồ Amir trên 75 cây số, 
đường rất hiểm trở, nếu đi không thể 
trở về nội nhật. Do đó, chúng tôi rút 
gọn chương trình bằng cách đến thung 
lũng Ajdhar (Rồng Thiêng) thay vì đến 
hồ Amir. 

Thung lũng nầy về hướng Tây và 
cách thung lũng Bamiyan chừng bảy 
cây số.  Nơi đây còn nền chùa rất lớn, 
hơn năm mươi động và tượng Phật 
nhập Niết Bàn dài hơn bốn mươi 
thước. Pho tượng đá vì lâu năm dưới 
sương gió, nên đã mất hết những nét 
thẩm mỹ, và nay hình dáng trông giống 
như một con rồng. Do đó, dân chúng 
địa phương tin là rồng thiêng.  Họ 
thường mang lễ vật đến cúng tạ, mỗi 
khi có mưa to gió lớn dân quê còn lại 
tin, Rồng thiêng nầy từ trên thiên đình 
hiện thân xuống, nên có nhiều linh 
thiêng không thể tả.  Chúng tôi xin kể 
lại câu chuyện Rồng thiêng do Ông Mir, 
người nhà quê kể cho chúng tôi nghe, 
để cống hiến độc giã: 

Vào thế kỷ thứ VII, trước kỷ 
nguyên Tây lịch, dân chúng ở thung 
lũng Bamiyan ngày đêm nom nóp lo sợ 
Rồng thiêng.  Rồng thở ra lửa và hay 
nuốt sống cả sinh vật.  Đâu đâu, nhân 
dân đồ thán! Đức vua ra lệnh cho các 
dũng sỉ tìm đủ mọi cách giết cho kỳ 
được con quái vật nầy, nhưng vô hiệu.  
Cuối cùng, thấy toàn dân sắp lâm vào 

thế nguy ngập, vua triệu quân thần và 
bá quan văn vỏ, làm như thế nào cho 
bá tánh tránh được an cư lạc nghiệp? 
Lúc ấy, có vị lão thần tâu: 

Muôn tâu bệ hạ - trước ách nước 
nạn dân khốn đốn như thế, hạ thần đèn 
nhang khấn vái suốt ba ngày ba đêm 
liên tiếp. Đêm qua, trong lúc hạ thần 
đang an giấc, có vị tiên đế đến mách 
bảo: “Muốn quốc thới dân an, hằng 
ngày phải hiến một cô gái đẹp, hai lạc 
đà sống và sáu trăm bao thực phẩm.” 

Đây là một vấn đề nan giải cho 
triều đình.  Trước việc đem lại an vui 
cho bá tánh, buộc long vua phải hạ 
chiếu - chỉ xuống lê dân, ba gia đình 
một ngày, ai không có thực phẩm, phải 
đem con ra thế.  Hòa bình đem lại bằng 
cách đổi lấy sự hy sinh của thế hệ trẻ.  
Việc gì đến sẽ đến.  Hôm ấy, đếm 
phiên của bà già.  Bà goá chồng, ngoài 
cô gái cưng, nhà Bà trong gia sản 
không có chi đáng giá.  Bà rất nghèo, 
không cách nào hơn phải hy sinh đưa 
con yêu dấu.  Tình mẫu tử keo sơn 
thắm thiết không nở để con chết.  Bà 
quyết hy sinh cùng con để trọn tình 
mẫu tử.  Đêm nọ, Bà đau khổ nắm tay 
con cùng đi đến hang của rồng thiêng.  
Hai mẹ con ôm nhau than khóc trên 
mỏm đá, chờ rồng thiêng thức dậy là 
mẹ con cùng chết.  Vì sầu thảm tột độ, 
hai mẹ con không biết có chàng trai 
tuấn tú đang ngủ gần miệng hang rồng.  
Trời gần sáng, tiếng khóc hai mẹ con 
áo não thảm thiết quá, đánh thức 
chàng trai dậy.  Trước sự vang xin cứu 
giúp của hai mẹ con, chàng trai động 
lòng dũng sĩ và hứa rằng chàng sẽ giết 
rồng thiêng nầy trong ngày hôm nay. 

Ánh nắng mặt trời lóng lánh trong 
làng, rồng thiêng chuyển mình dậy và 
từ từ bò lên miệng hang kiếm ăn như 
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thường nhật.  Một trận chiến ác liệt xảy 
ra.  Rồng thiêng dùng nhiều quỹ thuật 
và hung hăng một cách rất lợi hại.  
Rồng thiêng cuộn lấy chàng trai và định 
nuốt sống vào bao tử.  Qua kỹ thuật 
vung kiếm và né tránh, chàng thoát 
khỏi quỹ kế của rồng thiêng.  Bên 
ngoài, cô con gái càng tin tưởng tài 
năng vô địch của chàng.  Rồng thiêng 
gầm rống, phun lửa bao phủ chàng trai.  
Cô gái run sợ chàng trai chết.  Cô chấp 
tay cầu nguyện ân trên phò hộ cho 
chàng.  Trước sức chí thành cầu 
nguyện, cô gái thấy chàng vung gươm 
và một làn gió mạnh đánh tạc ngọn lửa 
dữ của rồng thiêng sang một bên.  
Trước cơn giận dữ, rồng thiêng rống 
lên làm rung chuyển cả thung lủng 
Bamiyan.  Sức lực của chàng càng lúc 
càng giảm, nhưng số mạng của chàng 
vượt ra ngoài sự hiểm nghèo đó.  
Trước ngọn kiếm kinh không, rồng 
thiêng bị đoạn ra làm hai khúc.  Ném 
kiếm bên vệ đồi, chàng định tiến đến 
và nói với cô gái một vài lời trước khi 
từ giả, nhưng cô gái đã đi từ bao giờ.  
Nàng cùng mẹ chạy về Bamiyan và 
báo tin sự sống còn của nàng là nhờ 
chàng trai tên Ali cứu thoát.  

Cô gài khi trở về đến Bamiyan lại bị 
dân chúng vây quanh phản đối cho là 
bất tuân lệnh của vua ban.  Mọi người 
đều lại lo sợ, khi rồng thiêng thức dậy 
sẽ giận dữ, vì không có mồi, và sẽ gieo 
rắt sự khủng khiếp cho lê dân.  Bình 
tỉnh và cương quyết, cô gái và bà mẹ 
cô xin vào hoàng cung và tâu mọi việc 
với vua.  Trong khi đó, độc khí của 
rồng thiêng xông lên và bao phủ thung 
lủng Bamiyan suốt ba ngày ba đêm.  
Nhân dân nơi đây lại một phen ăn ngủ 

không yên và tiếng cầu nguyện vang 
rền.  Nhưng đến ngày thứ tư, vần thái 
dương đem lại ánh sang và niềm vui 
cho toàn dân ở thung lũng Bamiyan.  
Lúc bấy giờ, mọi người mới tin lời nói 
của cô gái là đúng sự thật.  Triều đình 
thiết lễ ăn mừng và cử người đến hang 
rồng thiêng tìm chàng thanh niên Ali 
tuấn tú để bang thưởng, nhưng Ali đã 
lên lưng ngựa thần Doldol.  Xác rồng 
thiêng lâu ngày biến thành đá.  Nghe 
xong câu chuyện hoang đường, chúng 
tôi lên xe trực chỉ về thủ đô Kabul. 

Chừng một giờ nữa là mặt trời 
khuất núi.  Chừng 15 phút, anh tài xế 
dừng xe xuống lễ mặt trời.  Anh đã lễ 
như thế ba lần trước mặt trời khuất núi.  
Theo giáo điều của Đạo Hồi, người tín 
đồ phải lại mặt trời lúc mới mọc và 
lặng, vì mặt trời là đấng cứu tinh của 
nhân loại, nếu không mặt trời vạn vật 
sẽ không có. 

Dọc theo đường, năm bảy thanh 
niên vừa mang súng vừa dắt lạc đà.  
Đến tám giờ tối, chúng tôi mời trở lại 
đến quán ban sáng chúng tôi điểm tâm.  
Chúng tôi lại dùng trà nơi đây, cho anh 
tài xế dùng cơm.  Anh tài xế cho chúng 
tôi biết đoạn đường núi xe sắp đến là 
nguy hiểm nhất.  Anh chỉ nói thế thôi, 
nhưng trống ngực chúng tôi đã nhịp 
mạnh.  Chúng tôi bàn nhau, định ngủ 
lại quán nầy một đêm sang mai về 
sớm.  Nhưng anh tài không bằng lòng, 
vì xe anh thuê.  Hai chữ “ăn cướp” lởn 
vởn trong óc chúng tôi.  Đôi khi, chúng 
tôi nghĩ chính anh là “ăn cướp”.  Vả lại, 
chúng tôi mỗi người chỉ mặc chiếc áo 
len mỏng , chịu sao thấu cái rét gần 
không độ.  Một liều ba bốn cũng liều, 
chúng tôi quyết định về thủ đô Kabul 
trong đêm nay.  Xe vừa rời quán Ba-
ghe-Afghan, chúng tôi luôn luôn hồi 
hợp mỗi khi xe chầm chậm leo núi.  
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Tôi cũng như bao nhiêu người khác, 
gia đình lớn nhỏ tất cả đều sum họp 
về vui vẻ quây quần bên nhau, mấy 
đứa nhỏ bên cạnh lò sưởi bận rộn tìm 
kiếm những món quà có tên của 
mình, còn người lớn thì lu bu trong 
bếp. Mùa Lễ năm nay được rơi vào 
cuối tuần nên tôi cảm thấy rất thoải 
mái, bởi vì ngoài việc có mặt ở nhà 
để chung vui với gia đình tôi cũng có 
thể dành một tí thì giờ đến Chùa. 
 
Nhân ngày sinh nhật Chúa Jesus 
cũng lại là ngày vía Đức Phật A Di 
Đà, Chùa Phật Tổ có khóa Tu chín 
ngày, tôi rất hớn hở nhưng vì gia 
duyên còn ràng buộc thành ra tôi chỉ 
được trọn vẹn có một ngày,  là một 
ngày rất có ý nghĩa. Đúng 2giờ chiều 
vào Chánh Điện trang nghiêm trong 
phẩm Kinh A Di Đà, liên tục là niệm 
Phật mãi gần đến 5giờ chiều, tôi bắt 
được mùi thơm đậu hủ chiên, từ 
trong nhà bếp len lén bay vào Chánh 
Điện. Miệng thì “A Di Đà” mà tư 
tưởng thì lại chạy xuống bếp,  cái 
mũi cứ phải hít vô thì nhiều mà rồi 
lại thở ra thì ít, tư thế ngồi cũng bị 
nhúc nhích đến không còn tập trung 
được nữa. 
 
Nhìn lên bàn thờ mà tự thầm sám hối 
với  Ông Phật. Ngay vừa lúc đó tiếng 
gõ chuông của Thầy Thường Giới 
một cái beng làm tôi giựt mình. 
 
Cám ơn Thầy Giới đã đọc được ý 
nghĩ của con! 
 
Hồi hướng vừa xong, tôi liền hát l 
Giờ cơm đến rồi, giờ cơm đến rồi thế 
là một mạch chạy theo làn khói thơm 
của mùi đậu hủ chiên. 
 
Ngồi bên hiên Chùa dưới ngàn vì sao 
đèn lí tí, thưởng thức một tô bún rêu 

chay nóng, một ly sữa đậu nành 
thơm, dưới ánh trăng mờ mờ có gió 
lành lạnh của bầu trời mùa Đông, 
thiệt là thơ mộng và tuyệt vời. Tôi 
chưa bao giờ cảm nhận được một 
ngày tu tập ấm áp như vậy........ 
 
Lẻn kẻng tiếng chuông nhắc nhở trở 
lại Chánh Điện của Thầy Thường 
Tín, chỉ trong giây phút  Phật Tử đã 
chỉnh tề để chuẩn bị cho buổi Lễ Tam 
Bộ Nhất Bái và Đèn Hoa Đăng. 
Khuông viên Chùa đượctrãi thãm 
vàng, trước Chánh Điện là bàn thờ 
Tam Thánh được trang bài với những 
chậu hoa tươi rất mảnh mai, và còn 
rất nhiều hoa sen thủy tinh được đốt 
lên với ngọn nến nhỏ bên trong. 

Đêm xuống thấp trời càng giá buốt, 
hơi thở ra khói lạnh nhưng tất cả 
Phật Tử đều đặng hai hàng mà ba 
bước một lạy.Có rất nhiều cụ già 
đứng ngồi khó khăn nhưng bước chân 
lại đầy can đảm, năng lực nào đã 
đưa đến một sức mạnh như vậy? 
Hình ảnh đó thật thấy thương và cảm 
động. 
 
Một vòng rồi đến hai vòng, lần hồi 
Phật Tử cũng đã trở lại Chánh Điện, 
tiếng vổ tay hân hoan chào đón của 
quý Thầy Cô đến với phật tử sau buổi 
lễ thật làm cho tôi cảm nhận được sự 
an lạc và vui sướng vô cùng. Giờ đây 
đến Lễ Hội Hoa Đăng, nghi thức thật 
là long trọng, bắt đầu bằng tiếng 
trống buông xả của Thầy Thường 
Tín, tiếng chuông thức tỉnh của Thầy 
Thường Tịnh vang vội khắp cả không 
gian, ban Pháp Khí trầm ngâm 
Hương Tán Phật cũng được ngân lên. 
Hồn tôi như bay bổng trong tiếng 
kinh, tiếng mõ, tôi khỏi cần tụng theo 
làm gì cho rớt điệu, cứ lim dim 



THIỆN THANH NGUYỆT BÁO                                                                     Volume 1 Issue 10 

 

  39 

thưởng thức, cho lời kinh chạy 
ngang, chạy dọc. 
 
Đêm nay đi kinh hành, Phật tử tay 
bưng hoa sen bước nhẹ từng bước 
trong điệu nhạc Nam-Mô-A-Di-Đà-
Phật. Tôi chợt nhận thấy những tia 
sáng yểu điệu của ngọn nến từ bên 
trong hoa sen thủy tinh phản chiếu ra 
lấp lánh nhiều màu như hệt pha lê. 
Chánh điện trở nên rất huyền diệu và 
ấm cúng kỳ lạ. 
 
Một ngày mới bước đến, bây chừ đã 
hơn 1giờ sáng, tiếng niệm phật thưa 
thớt đi nhiều, nhìn xung quanh phật 
tử ngồi, nằm, dựa lưng kiểu nào cũng 
có, nhưng âm thanh niệm Phật vẫn 
còn đây. Thầy Thường Tịnh ngồi yên 
bất động. Riêng Thầy Thường Giới 
giọng vẫn trong veo thánh thoát, mỗi 
khi Thầy quỳ gối lên, tay đánh mõ 
thật nhanh, thật mạnh là lúc ấy mắt 
Thầy đang cai cai. Cứ như thế mà mõ 
và Thầy chẳng rời nhau đến sáng.      
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Còn Thầy Thường Tín với máy ảnh 
trong tay đi một dòng để chụp lấy 
bằng chứng ai sẻ về Tây Phương, Tây 
Tạng hay Tây Ninh? 
 
Thức trọn đêm nay để nhớ thương ai? 
Nhớ thương Phật A Di Đà cho nên 
con thức trọn đêm. Câu hát nầy tôi 
đã hát khi đôi mắt và câu niệm phật 
không chịu làm việc với nhau, cũng 

không nhớ đã ngêu ngao bao nhiêu 
lần. Như vậy đó mà Thầy trò tôi cùng 
đi được mấy kí-lô-mét đường đến Tây 
Phương. 
 
Mặt trời bắt đầu chào buổi sáng, là 
lúc tôi phải trở về với thực tế. Lòng 
buồn vời vợi bởi phải sắp xa cảnh 
giới của đêm an lạc, nhớ thật nhiều 
giây phút ngắn ngủi mà tôi được lưu 
lại trong thế giới thảnh thơi của 
khuôn viên Chùa Phật Tổ.  
 
 
Với tất cả trái 
tim bé nhỏ của 
tôi, xin được 
chân thành cảm 
tạ ngôi Chùa từ 
bi, cùng Thầy 
Cô đả thương 
yêu dìu dắt tôi 
trong những giờ 
tu tập an vui và 
cũng không 
quên cảm ơn 
nhà trù đã bỏ 
nhiều công sức 
để cho tôi 
những bữa ăn 
thật bổ dưỡng.  
 
Bước sang thềm năm mới để tử kính 
chúc quý Thầy, Cô pháp thể khang 
an, Phật Sự Viên Thành. Cùng chư 
Phật Tử xa gần một năm mới tràn 
đầy ánh sáng từ bi của Đức Phật.   
 
Nam Mô A Di Đà Phật....! 
CB2 
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Tính sổ cuối năm 
 

           Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn 
mùa dần đã thay đổi. Thấm thoát mà 
năm Kỷ Sửu đã trôi qua và  năm Canh 
Dần lại sập đến. Qua một năm tu 
học, thử lần tay tính lại chúng ta đã " 
Được và Mất" những gì trên bước 
đường tu tập? Phật tử chúng ta thử "tính 
sổ cuối năm" để biết mình đã  đi đến 
"cây móc" số mấy trên con đường  giải 
thoát giác ngộ ?  

           Trước thềm năm mới, nhìn 
nụ cười "hỉ lạc" của Đức Di Lạc Bồ 
Tát, chúng ta cảm thấy vui theo và ước 
mong học được hạnh hoan hỷ của Ngài, 
để đem nụ cười xóa dịu những nổi phiền 
não, lo âu trong cuộc sống.  

Bài pháp đầu tiên "Tứ Diệu Đế" của 
Đức Bổn Sư Thích Ca đã chỉ cho 
chúng sanh thấy rõ nổi khổ của kiếp 
người. Dù là vua quan cao sang, hay 
là thứ dân hèn hạ, ai ai cũng phải đối 
diện với những nghịch cảnh trái 
lòng trong thực tế. Ai cũng mong "lìa 
khổ được vui" . Ai cũng mong có một đời 
sống hạnh phúc không đau khổ, nhưng 
nào có được đâu! Phải chăng chúng ta 
bị cám dỗ của "ngũ dục, lục trần" tắc 
dòng lên ba dọc Tham Sân Si , nên 
không mấy ai giữ đượ nụ cười an 
lạc như Đức Di Lạc Bồ Tát quanh năm 
trọn tháng !   

            Có lẽ vì thế mà chúng ta phải tìm 
đến chùa để  nghe lời kinh tiếng kệ mà tu 
sửa thân tâm, hầu làm vơi bớt "nổi khổ 
niềm đau" của thế sự . Nhờ vào những 
bài pháp, giảng giải kinh điển của các 
bậc minh sư, giúp chúng ta thấp sáng lại 

ngọn đèn trí tuệ của  mình, đã bị "vô 
minh" che lấp từ lâu đời, nhiều kiếp nên 
quên mất lối về quê củ. Co Duc co tho : 

Giac hai vo minh khoi 
Ta Ba nghiep lang luu 

Nhuoc nhon dao bi ngan 
Cuc lac huu qui chau 

 
 để nhắc nhở chúng sanh hãy sớm thức 
tỉnh mà xa lánh cảnh Ta bà để quay 
về cõi Cực lạc, là quê hương đích thực 
của mình                   

     Do đó, các "bạn đồng tu" đã tha thiết 
và tinh tấn niệm Phật, đặng chuẩn 
bị hành trang cho mình vượt qua con 
"sông sanh tử", thoát cảnh luân hồi;  
để một đời này vãng sanh về Cực 
lạc, hầu tiếp tục tu hành đến ngày thành 
Phật quả. Xin các bạn đồng tu hãy 
"buông xuống" vận duyên để được nhất 
tâm trì niệm câu Phật hiệu. Chắc chắn 
Đức Tự Phụ A Di Đà sẽ lai nghinh tiếp 
dẫn. Chân thành chúc các bạn đồng tu 
được sở cầu như ý. 

         Tuy nhiên, cõi Ta Bà này có rất 
nhiều chướng nạn, cạm bẩy. Nếu chúng 
ta không thường quán chiếu tinh 
tường thì khó mà "vượt thoát" được. 
Ngày nào chúng ta còn phải "xúc cảnh, 
tiếp duyên" là ngày đó chúng ta còn gặp 
nhiều sợi dây trói buộc  vào những con 
đường : thân bằng quyến thuộc, danh 
vận, lợi đường. . . Dù gặp phải nghịch  
duyên  hay thuận cảnh, nếu  chúng ta 
không biết "nhìn thấu" để "buông 
xuống" thì dù có ứng xử khéo cách nào 
đi nữa cũng vẫn bị vướng mắc trong 
vòng "lưới nghiệp", khó thoát ra .  
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Một năm trôi qua,chúng ta bị "Mất" sức 
khỏe và  tươi trẻ ! Bỗng lọc, tiền bạc tạo 
ra cũng nhiều, nhưng chúng cũng chấp 
cánh bay đi! Chúng ta đã chịu "Thua" 
dòng thời gian, nó đang kéo lôi ta chạy 
nhanh về điểm cuối của cuộc đời ! 
Chúng ta đã tiễn đưa biết bao thân bằng 
quyến thuộc ra đi không hẹn ngày trở lại 
! Chúng ta đã mất mất quá nhiều. Nhìn 
những cảnh "sang giàu thương mến" 
vượt ra khỏi tầm tay mà không thể "tự 
chủ" kèm giữ lại được. Thử hỏi có mấy 
ai đã thức tỉnh thay đổi là "huyễn 
mộng" chưa ? 

 

Muốn trở lại quê xưa nhà củ, không 
gì bằng ta hãy tu coi mình như là người 
"khách trọ" trong cuộc đời này. Ta tầm 
sống kíếp xa quê năm ba chức,hay bảy 
tám chục năm, để chờ ngày trở về quê 
củ. 

 

 

 

 
 
     
 
 
 
 
 Trước kính chúc Thượng Tọa dồi dào sức khỏe, cùng quý Thầy, quý Cô sức khỏe 
an bình, than tâm an lạc để tổ chức khóa tu nhiều hơn năm vừa qua để chúng con 
về t u học. Sau kính chúc quý đạo hữu đồng tu, năm mới sức khỏe dồi dào, bồ đề 
tâm kiên cố, chánh niệm để phiền não đoạn sạch. Rất cám ơn quý đạo hữu đã có 
công đưa đón những bạn đồng về chùa tu học. Những người ân nhân tôi biết là: 
 
Cô Nguyên Khuê 
Chú Kiệt 
Chú Khiêm 
Cô Diệu Hồng 
Cô Thanh Hà 
Cô Đào 
Cô Quế Lan 
Cô Phương-Diệu Đức 

 
Cô Diệu Kiêm 
Cô Quản Hạnh 
Cô Phương-Diệu Âm 
Cô Thu-Diệu Âm 
Cô Như Phúc 
Cô Diệu Mẫn 

 
    
 

  Tất cả ân nhân đầy Lòng kính mến 
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HỌC TIẾNG VIỆT 
Em mong đến chủ nhật 

Được về Chùa sinh hoạt 

Cùng bạn bè xung quanh 

Tung tăng ca múa hát 

Vui đùa dưới mái chùa. 

Em mong đến chủ nhật 

Được về lớp Việt ngữ 

THIỆN THANH lớp học em 

Thầy, Cô rất hiền hòa 

Dạy em học và đọc 

Véo von như con chim. 

Em mong đến chủ nhật 

Cùng Thầy vào Chánh Điện 

Lể Phật và tụng Kinh 

Ông Phật nhìn em cười 

Người em thật vui sướng 

Hướng lên trên bàn thờ 

Lòng em thấy phơi phới 

Tới giờ về buồn hiu. 

Bé T.3 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lời ca hân hoan chào đón gió xuân, trong chúng ta ai ai khắp mọi nơi cũng 
chọn cho mình lời hay ý đẹp để gởi đến nhau, Tí Hon tôi được dành một chút th́ giờ 
để sưu tầm lời chúc đẹp qua nhiều ngôn ngữ khác nhau, và cũng một lần được làm 
ký giả bắt đắt vỉ trong mấy ngày Tết để phỏng vấn các Thầy, các Cô, các Bác cùng 
mấy em nhỏ gần xa trong dịp xuân về, xin mời tất cả bước vào kho tàng văn chương 
qua những lời chúc sau đây: 
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1/ Chúc Mừng Năm Mới  - Vietnamese 
2/ Soursdey Chhnam Tmei – Cambodian 
3/ Gung Hay Fat Choy – Cantonese 
4/ Bonne Annee – French 
5/ Gutes Neues Jahr – German 
6/ Hauoli Makahiki Hou – Hawaiian 
7/ Selamat Tahun Baru – Indonesian 
8/ Felice Anno Nuovo – Italian 
9/ Akimashite Omedotto Gozaimasu – Japan 
10/ Saehae Bock Mani Ba Deu Sei Yo – Korea 
11/ Manigong Bagong Taon – Philippine 
12/ Losar Tashi Delek – Tibetian 
13/ Sawadee Pee Mai – Thailand 
14/ Nawa Barsha Ko Shuvakamana – Nepal 
15/ Happy New Year – United State 

(Tài liệu: Internet, Encyclopedia Dictionary) 

Đầu năm chúc xuân 
Mọi nhà năm mới 

Bình yên vô sự 
Sức khỏe vồi dào 

Rộng mở đường Tu 
Di Đà thẳng tiến 

Nhứt niệm vãng sanh 
Ba đời chư Phật 
Đều nói như thế.   

                                                                                           (Thầy Thiện Đạo) 
 

 Trước kính chúc thượng tọa thân tâm thường an lạc, sau là chúc quí Thầy, Ni Sư 
trưởng cùng quí Sư Cô sức khỏe thiệt tốt để hướng dẫn đạo tràng tu tập càng ngày 
càng tiến lên. (Chú Kiệt)  

 Chúc đầu năm gia đình bình an, mọi sự tốt lành,   (Sư Cô Huệ Chân) 

 Xuân về, chúc tất cả mọi gia đình, vui vẻ, đi chùa niệm một câu Phật để được an lạc 
trong năm mới. (Sư Cô Huệ Hương) 
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 Nhân dịp xuân đến, kính chúc quí phật tử, dồi dào sức khỏe, vạn sự kiết tường như ý. 
(Thầy Thường Tín) 

 Năm mới sức khỏe thiệt nhiều, sống lâu trăm tuổi, an khang thịnh vượng. ( Chú Thiện 
Huệ) 

 Trước thềm năm mới, kính chúc tất cả quí đồng hương vạn sự tốt lành, kiết tường như 
ý. ( Chị Ngọc Minh) 

 Chúc tất cả mọi người thân tâm an lạc, gia đình được an vui hạnh phúc.  (Từ Anh) 

 Chúc mọi người một năm mới, vạn sự như ý, bước sang năm con Cọp, sức khỏe dữ như 
cọp mà đừng có hung hăng như cọp. (Bé Cát Ngọc) 

 Nghe đây, nghe đây.....Chiêu Quân xin chúc: năm Canh Dần, kính chúc quí Thầy, quí 
Cô một năm mới pháp thể an khang, trọn thành Phật đạo, luôn tiếng bước trên con 
đường hoằng pháp độ sanh. A Di Đà Phật! (Chiêu Quân cống hồ - Diệu Tâm) 

 Biết chúc gì đây, thôi thì chúc mọi gia đình được 

 an vui, sức khỏe dồi dào, tiền đầy túi, tình đầy tim. (Sư Cô Linh Kim) 

 Chúc cho phật tử chùa Phật Tổ, một năm nhiều sức khỏe, vạn sự an lành, niệm Phật 
tinh tấn, mau thành Phật đạo. (Sư Cô Liên Tâm) 

 Khoanh tay lại gấu con xin chúc, chúc quí Thầy Cô, quí Phật Tử, Chú Thiện Huệ an 
khang thịnh vượng, mọi sự an lành, gia đình yên vui, dành nhiều thì giờ về chùa để 
cùng nhau tu tập. (Gấu con aka Wendy) 

 Chúc các Thầy Cô luôn luôn mạnh khỏe, đạo pháp kiên cường, phổ độ chúng sanh. 
Nam mô A Di Đà Phật!  (Cô Chú Chơn Nhàn) 

 Năm mới Tết đến, con kính chúc quí Thầy Cô, quí phật tử một năm nhiều phước lộc, 
sức khỏe dồi dào, mọi sự tốt lành hơn năm củ. Chúc Thầy Thường Tịnh nấu ít lại, tại 
ăn nhiều thì mập. (Chị Nguyên Châu) 

 Đầu năm chúc cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, tất cả đồng tâm hướng về 
phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật! (Sư Cô Phước) 

 Thương chúc tất cả mọi người đều đẹp, có duyên với Phật pháp. (Chị Phong) 

 Đầu năm xin gởi chúc mừng, chúc cho phật tử trọn bề đường Tu. (Thân Tâm Thí) 

 Chúc cho quí phật tử được tam Đa: Đa Phước, Đa Lộc, Đa Thọ.  (Cô Tâm Nghi) 

 Chúc tất cả phật tử gần xa, cát tường như ý. (Bà Nội Năm Ngọc Hải) 

 Năm mới chúc quí Thầy Cô, quí phật tử an khang thịnh vượng, tâm hồn thanh tịnh  
(Chị Mai) 

 Đầu năm chúc tất cả tiền vô như nước Giang Hà, tiền ra nhỉ nhỉ như cà-phê-fin.(Cô 
năm phụ bếp) 

 Xin gởi đến phật tử chùa Phật Tổ tu hành tin tấn. (Cô Diệu Tường) 

 Nhân dịp xuân về, chúc quí Ông, quí Bà, quí Cô, quí con nít ăn mau chóng lớn, tu 
hành tinh tấn, sớm vãng sanh về Tây Phương cực lạc. (Thầy Thường Tịnh) 
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 Tết về con kính chúc bà con, có thiệt nhiều sức khỏe, nhiều tiền, nhiều sắc đẹp, trẻ 
hoài hỏng có già. (Dustin aka Bé Hiền) 

                                                                                  
 

                                                                              Năm mới Tết đến 
                                                                              Năm mới Tết đến 
                                                                             Chúc hết các bạn 

                                                                              Sở cầu như ý 
                                                                             Phú quí đầy nhà 

                                                                           Hạnh phúc quanh năm 
                                                                            Tâm hồn thanh thản 

                                                                             An khang thịnh vượng. 
                                                                                 (love-nest). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   Sức Khỏe                    Nụ Cười       Hạnh Phúc           
                                                                     

KKíínnhh  ttặặnngg  pphhậậtt  ttửử  ggầầnn  xxaa,,  llìì  xxìì  đđầầuu  nnăămm  
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KHI TƯỚNG LÊ QUANG LƯỠNG 
NHẤT TÂM NIỆM PHẬT 

‘Viết để tưởng niệm người thầy, người 
Anh khả kính, người bạn đồng tu qúy mến: 
huynh Diệu Âm Thiện Chánh nhân ngày 
chung thất 8 tháng 11, 2005’ Diệu Âm Minh 
Thịnh 

“Dù tôi có cân nhắc, đắn đo nhưng 
cũng không thể nói mọi quyết định của tôi 
là hoàn toàn đúng, quyết định sai là hại 
bao nhiêu người. Tôi thật nợ anh em quá 
nhiều.” Lê Quang Lưỡng 

Chúng tôi cùng là những người tị nạn, 
đồng đến đất nước tự do này sau ngày Miền 
Nam thất thủ. Chúng tôi và ông có duyên 
được sống gần nhau tại thành phố quê mùa 
nhỏ bé Bakerfield này đã gần ba mươi năm. 

Thuở ban đầu tôi chỉ biết ông là Tư 
Lệnh Sư Đoàn Dù, một Sư đoàn thiện chiến 
nhất của QLVNCH, tên tuổi của ông tôi có 
nghe qua, tôi có đọc qua, qua những trận 
chiến lừng danh như Huế, Quảng Trị, An 
Lộc, Hạ Lào Quảng Ngải….Do ở tình hàng 
xóm, do ở tánh bình dị của ông, lần lần 
chúng tôi thấy gần gủi và thân thiện với 
nhau, chúng tôi kính mến ông và xem ông 
như là một người thầy, một người anh… 

Nhớ lại lần Gia Đình Mủ Đỏ họp mặt ở 
thành phố Boston, tiểu ban Massachusetts 
vào mùa hè năm 1998 mà chúng tôi tình cờ 
được tham dự, chúng tôi đã chứng kiến tận 
mắt hình ảnh oai phong lẫm liệt của ông 
trong buổi đại hội ấy. Tất cả các quan khách 
và các cựu quân nhân có mặt ở đó đã vinh 
danh ông như một đại anh hùng với tiếng 
hoan hô nhiệt liệt. Chúng tôi thật vô cùng 
xúc động và hãnh diện về ông. Không xúc 
động, không hãnh diện sao được khi ông hội 
trưởng gia đình Mủ Đỏ đã dùng danh xưng 
“Ngài” để nói về ông. Ông là vị tướng 

không còn đeo sao mà được mọi người 
thương yêu kính mến dường ấy mới là điều 
quý, không hãnh diện, không xúc động sao 
được khi với giọng nói rỗn ràng, ông Hội 
Trưởng đã nhắc lại những cá tính đặc biệt 
của ông: ở giữa mặt trận, dù thiết giáp của 
ông bị trúng đạn, ông vẫn điềm tĩnh nghiên 
cứu bản đồ hành quân, ước định tình hình 
của địch để rồi cuối cùng giành được chiến 
thắng. 

Trong một mặt trận khác, trực thăng tới 
đón ông, chiếc thứ nhất bị bắn rơi, chiếc thứ 
hai cũng bị lâm nạn, đến chiếc thứ ba ông 
mới lên được. Mọi người tưởng ông sẽ về 
hậu cứ để dưỡng sức, nhưng không, ông bay 
suốt đến chiều tối, bỏ cả ăn uống… 

Ông là cấp chỉ huy luôn luôn lo trước 
cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên 
hạ. Trong những lúc gặp khó khăn ông luôn 
luôn đâm chiêu suy nghĩ, lo lắng và tìm cách 
để sao cho thuộc cấp của mình ít bị tổn hại, 
lúc gian nguy ông luôn có mặt bên cạnh 
“mấy đứa con” của ông. Ở một mặt trận, vì 
phải di chuyển đi nơi khác, trước khi đi ông 
còn nhờ người bạn còn ở lại ráng gom dùm 
mấy “đứa nhỏ” của ông lại một chỗ để sau 
này thân nhân đến tìm cho dễ. Ông thường 
quan tâm đến đời sống gia đình binh sĩ, thấy 
vợ con họ sống nheo nhóc ông rất khổ tâm 
và luôn luôn tìm cách giúp đỡ họ. Nguyên 
do vì sao ông có được những đức tánh để ai 
nấy đều thương yêu quý mến ông? 

Ông được giáo dục từ gia đình nho gia 
nề nếp, cha là cụ giáo Lê Văn Kỹ, người mô 
phạm đạo đức ở Bình Dương, Cụ bà là 
người mẹ việt nam nhân từ phúc hậu. Ông 
không bao giờ quên đi lời dạy của người cha 
lúc ông vừa tốt nghiệp khóa 4 Sĩ Quan Trừ 
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Bị Thủ Đức, Cụ khuyên ông ra làm việc 
phải biết thương yêu thuộc cấp, đừng bao 
giờ vì tham lợi để mang tiếng xấu với đời. 
Ông lấy nó như phương châm xử thế cho 
mình, đối với mọi người ông đều có tâm 
bình đẳng; bình dị, bình dân, bình đẳng là cá 
tánh đặt biệt của ông…khi mang lon tướng 
phong cách của ông cũng không thay đổi, 
ông vẫn cũng thích mặc thường phục cùng 
người sĩ quan thân tính hay cùng cận vệ ra 
quán mì nhỏ ở gốc đường. Trong những 
buổi ăn uống như vậy không có ai, không có 
người chủ quán nào biết ông là ai….và đôi 
khi họ cũng thổ lộ tâm sự cùng ông. Có lần 
ông bị cảnh sát hỏi giấy, ông thãn nhiên móc 
bóp lấy giấy căn cước ra nhưng không tìm 
thấy vì ông bỏ quên ở nhà, thấy vậy người sĩ 
quan thân cận mới gọi anh cảnh sát ra nói 
nhỏ…đối với bằng hữu, tình bạn của ông 
vẫn không có sự ngăn cách dù người bạn 
của ông chỉ là cấp nhỏ trong quân đội. Thời 
gian sống ở đây khi được biết có một đàn 
em Dù, một hạ sĩ quan, về cư ngụ tại thành 
phố này, ông bèn đến tìm thăm. 

Qua mỹ trong thời gian đầu ông cũng 
sống vất vả như bao nhiêu người tị nạn khác. 
May mắn đã đưa ông về Bakerfield làm việc 
cho hãng khai thác dầu và khí đốt, đời sống 
được ổn định về vật chất nhưng tinh thần 
của ông không bao giờ yên. Trách nhiệm 
của một tướng lãnh ổng thấy mình chưa làm 
tròn, thương nhớ về quê hương đất nước, 
thương những đồng đội, người đã khuất hay 
những người đang sống trong lao tù, xót 
thương cho đồng bào khốn khổ, đầu óc ông 
lúc nào cũng bị căng thẳng. Có lúc đầu ông 
bị đau, ông tưởng như đã bị đau màng 
óc…cuối thập niên 70 ông từ bỏ việc làm, 
giả từ vợ con ông trở về Đông Nam Á để 
mưu cầu đại sự. Ông đã tiếp xúc với các giới 
chức cao cấp của chánh quyền của một quốc 
gia ở đó, với tòa đại sứ của một thế lực 
mạnh nhưng rồi sau cùng cũng phải quay trở 
về. Ông nói : “Mình không khéo sẽ đắc tội 

với tổ quốc, họ có thương gì mình đâu, họ 
chỉ lợi dụng mình thôi.” 

Người đời thường nói “nhất tướng công 
thành vạn cốt khô”. Ông luôn nghỉ sự thành 
công của ông trong đời binh nghiệp là do sự 
hy sinh của không biết bao nhiêu đồng đội. 
Ông gợi lại, ông suy nghĩ về quyết định của 
ông ngày xưa, ông nói : “ Dù tôi có cân 
nhắc, đắn đo nhưng cũng không thể nói 
mọi quyết định của tôi là hoàn toàn đúng, 
quyết định sai là hại bao nhiêu người. Tôi 
thật sự nợ anh em quá nhiều.” Đối với 
những người đã khuất, ông đã nhờ ít nhất 
hai nhà sư siêu độ cho họ. Trước kia khi 
chưa hướng Phật, hằng năm ông cùng người 
sĩ quan thân tín bày mâm cúng những chiến 
sĩ của ông đã hy sinh. Đối với những người 
đang hiện diện ở nơi đây, ông không muốn 
vì thương ông mà biếu quà này của họ. 

Ông thường tâm sự, đời binh nghiệp của 
ông cũng gắng liền với sự hiển linh của Đức 
Tả Quân Lê Văn Duyệt, ông đã nhờ người 
em mang lễ vật tới Lăng ông để tạ lễ Ngài. 
Ngay từ lúc còn mang lon Trung Uý ông đã 
có được sự che chở vô hình này. Chính vì 
thấy sự hiển linh của bậc Thần nên sau này 
khi hướng về Phật ông đã đặt lòng tin sâu xa 
vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà 
chúng tôi đã trình bày sau. 

Ông thường nghĩ đến thương phế binh ở 
quê nhà và lặng lẽ tuỳ phương tiện hiện có 
để giúp đỡ. Lòng nhân hậu của ông đã được 
biểu lộ qua lời di huấn cho các con: “Hãy 
sống cuộc đời bình dị, thương người, giúp 
đỡ thương phế binh nơi quê nhà vì họ đã 
cùng Ba chung vai sát cánh trên chiến 
trường, nhờ sự hy sinh của họ mà gia đình 
mình mới có được ngày hôm nay…” và 
còn một điều này nữa, điều mà chắc không 
có ai nghĩ tới, ít có ai biết được, là một vị 
tướng lừng danh ở mặt trận nhưng ông lại 
không có tâm sát, ông không muốn sát hại 
kẻ thù khi họ không có khả năng chống trả. 
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Đây là lời tiếc lộ của viên sĩ quan thân cận 
của ông mấy tuần sau khi ông qua đời. Thuở 
đó, vào thời hưu chiến da beo, 1973, lực 
lương của ông trấn thủ một vùng thuộc tỉnh 
Thừa Thiên, nơi đó có một lực lượng đối 
phương ở trên một ngọn đồi khoảng chừng 
40 đến 50 người, do bị mưa bảo ngập lụt, 
nước lên đến tận cổ, họ loi ngoi và chỉ còn 
chờ chết. Trước tình cảnh như thế, ông nghĩ 
chẳng lẽ mình giết họ, họ đã ở bước đường 
cùng, họ không có phương tiện tự vệ, hoặc 
chẳng lẽ để họ chết vì ngộp nước. Ông bèn 
gọi người sĩ quan này, bảo đối phương bỏ 
súng hết đi và cho xuồng để họ đi đâu họ đi. 
Ông còn sợ binh sĩ của ông vì lòng căm hận 
sẽ nổ súng thời họ sẽ chết. Ông dặn vị này 
cứ làm như vậy và đừng báo cáo gì hết. Đây 
có lẻ là cuộc “phóng sanh” chưa từng có, 
“phóng sanh” bốn, năm mươi mạng 
người! 

Thời gian mấy năm trở lại đây, ông bỏ 
công tìm hiểu giáo lý của các tôn giáo để tìm 
hướng đi tâm linh cho mình…, chúng tôi 
thường nói đùa, ở đây ông có hai tuyên uý, 
sau này khi có việc xảy đến, ông muốn theo 
Chúa hay theo Phật chúng tôi đều sẽ lo cho 
ông. 

Ông đã nhiều lần xuôi nam về Long 
Beach để gặp vị linh mục mà nhiều người 
đang ngưỡng mộ, nhưng một thời gian sau 
có lẽ thấy giáo lý của Thiên Chúa không 
thích hợp với căn cơ của mình nên ông lại 
thôi. Cũng như bao nhiêu người khác chưa 
hiểu về Phật pháp thường có mặc cảm với 
Phật, nghĩ rằng mình còn tham, sân, si quá 
thời làm sao xứng đáng để gần gủi với Phật 
được, ông cũng không ngoại lệ như ông 
thường tâm sự sau này. 

Chúng tôi quy y tam bảo không bao lâu, 
nghĩ rằng mình chưa đủ khả năng để thuyết 
phục ông. Tuy thế trong những câu chuyện 
đời thỉnh thoảng chúng tôi xen vào vài lời 
Phật dạy, ông đã để ý những điều đó lúc nào 

không hay. Có lần ông mời tôi qua chơi, nói 
chuyện vòng vo ông quay sang hỏi “Ông 
nói qua đây để nói với tôi cái gì sao chưa 
thấy nói tới.” 

Tôi có dụng ý để cho ông thắc mắc, tôi 
nói vài điều lợi ích của sự niệm Phật lạy 
Phật theo như lời dạy của Thầy Tổ: “niệm 
Phật một niệm phước sanh vô lượng, lạy 
Phật một lạy tội diệt hà sao…”từ đó ông đi 
vào con đường tu học với “pháp môn niệm 
Phật lạy Phật”. Chỉ một thời gian ngắn, ông 
đã lễ lạy mỗi ngày hai tiếng đồng hồ, vừa 
lạy Phật, vừa niệm Phật. Ông nói đã gần ba 
mươi năm qua đầu óc ông không bao giờ 
yên ổn, luôn suy tư, thắc mắc, hờn 
giận…nhưng từ ngày hướng Phật tự nhiên 
tâm hồn thư thái, nhẹ nhỏm, những gút mắc, 
ràng buộc từ từ được tháo gở, xả bỏ. 

Phu nhân và con cái của ông đều rất 
mừng vì thấy ông đã thay đổi nhiều: lạc 
quan, vui vẻ, yêu đời, không còn trách cứ 
một ai. Có thể nói ông đã ghiền lễ Phật, 
niệm Phật, đi đâu xa ông cũng mong về sớm 
để lạy Phật, ông nhớ ông Phật tại nhà của 
ông mặc dù nhà người em cũng có thờ Phật. 
Một lần có chuyện đi San Jose phải ở khách 
sạn, trong khi mọi người lăng nhăng thu xếp 
việc này việc nọ thì riêng ông, ông lại lo 
chuẩn bị chỗ để lạy Phật. Ông nói khi lễ 
Phật ông đặt tất cả tâm của ông vào hình ảnh 
từ bi của Đức Phật, ông dâng lên tất cả tấm 
lòng chân thành tha thiết để sám hối những 
điều lầm lỗi trong đời này cũng như trong vô 
lượng kiếp. Ông thường nói: “Trước Phật 
mình thấy mình thật là nhỏ nhoi quá, lạy 
Phật thấy tâm mình an lạc nhẹ nhàng.” 
Tâm ông luôn nhớ Phật tưởng Phật, đi đâu 
khi gặp người thân quen là ông khuyên 
người niệm Phật, lạy Phật, được hướng dẫn 
ai lạy Phật, niệm Phật là ông hoan hỉ lắm: 
“không ngờ mấy sĩ quan của tôi có nhiều 
người tu, cũng đi chùa, cũng tụng kinh niệm 
Phật ở nhà mà bây giờ tôi mới biết.” Có lần 
quý vị trong Hội Ái hữu Bình Dương (1) 
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lên thăm ông, ông đã tạo cái duyên để quý 
vị này huớng về với Đức Phật A Di Đà, ông 
hướng dẫn họ cách niệm Phật, lạy Phật. 
Một lần xuôi nam, tình cờ dự đám tang của 
người em họ, ông đã cùng tụng kinh, niệm 
Phật với mọi người, ông nói mấy người bà 
con không ngờ ông rành rẻ kinh kệ quá vậy, 
nhưng rất tiếc là hôm đó ông không có áo 
tràng. 

Ông rất sợ nghiệp sát, sau này ngay cả 
con nhện, con dán trong nhà ông cũng tìm 
cách đem chúng ra ngoài. Tuy chưa phát 
nguyện trường chay nhưng ông không còn 
muốn ăn thịt. Xem những đạo tràng tu tập 
với số Phật tử nam quá ít, ông nói: “Sao 
toàn là đàn bà con gái thôi, đàn ông thanh 
niên đâu sao ít quá vậy.” Chúng tôi thường 
nói đàn ông thanh niên rất ngại đi chùa, ông 
nói : “ có gì mà ngại, mình tu chớ có gì mà 
ngại. Bộ họ tưởng đầu gối của họ có bịt 
vàng sao.” Trước bạn đồng tu ông thường 
lặp đi lặp lại: “Kiếp trước tu để kiếp này 
làm Tướng, kiếp này tu để làm Phật.” 

Một biến cố xảy đến làm cản trở con 
đường tu tập của ông, tai nạn xe cộ trên xa 
lộ số 5 vào ngày 21 tháng 2 năm nay, 2005. 
Vì đã bị chấn thương nơi cột sống do những 
ca nhảy dù trong suốt cuộc đời binh nghiệp, 
tai nạn lần này làm cho dĩa cột sống bị dính 
lại khiến ông bị đau nhức không thể lễ lạy 
được, bác sĩ khuyên ông không nên làm 
động cột sống, ông rất buồn vì không thể lạy 
Phật. 

Sức khỏe ông bắt đầu sa sút từ đây, 
nhưng nhờ ý chí dũng mãnh ông nhất quyết 
phải lạy Phật cho bằng được. Ông lại bắt 
đầu quỳ lạy Phật, lạy thật chậm rãi, mỗi lần 
chừng hai mươi lạy rồi từ từ tăng lên để rồi 
chỉ sau thời gian ngắn là ông đứng lạy được 
dù thời gian không được lâu. 

Đến cuối tháng năm sức khỏe ông kém 
đi nhiều. Có lần ông nói trong giấc ngủ đã 
mơ thấy những đàn em của ông ngày xưa, 

những đàn em thân cận sống chết bên ông, 
những người đã hy sinh, chúng tôi khuyên 
ông nên niệm Phật hồi hướng cho họ. Thời 
gian này chúng tôi có việc phải về việt nam, 
chúng tôi có thỉnh ý hai vị sư, cả hai đều 
khuyên ông nên sám hối, phát nguyện, hồi 
hướng nhiều hơn nửa. Ông đã thực hành 
điều đó, ông niệm Phật hồi hướng đến cho 
cả đối phương của mình. 

Sức khỏe của ông phục hồi rất nhanh 
sau thời gian này, đều ít ai ngờ. Ông nhận 
được một băng niệm Phật của vị sư với lời 
phát nguyện và khai thị thật thiết tha, tiếng 
niệm Phật truyền cảm, ông như gặp của báu. 
Ông đọc lời phát nguyện và niệm Phật theo 
sư theo đúng âm điệu của sư mà chúng tôi 
nghĩ khó ai làm được hơn ông. Ông niệm 
Phật một cách thiết tha, ông niệm Phật một 
cách chí thành. Ông bắt đầu xử dụng mõ khi 
niệm Phật, tay mặt gỏ mõ, tay trái chấp 
trước ngực, lưng thẳng đứng, suốt cả tiếng 
đồng hồ. ông nói tự nhiên ông thấy lưng 
không còn đau nữa, không biết nó biến mất 
từ lúc nào. Các lần nhóm đồng tu chúng tôi 
họp sinh hoạt niệm Phật ông đều đảm trách 
duyệt chúng và dẫn chúng kinh hành. Điều 
làm bất ngờ cho mọi người! Ngọc Dung, 
người con gái mà ông chuẩn bị để được am 
hiểu cách thức trợ niệm nói với chúng tôi: 
“nhớ ba em hồi xưa rồi nhìn ba em bây giờ, 
trong ba em cầm mõ dẫn chúng kinh hành, 
em thấy hình ảnh đó tức cười và dễ thương 
làm sao.” Ông đã buông bỏ tất cả, nói như 
lời Phật dạy, dĩ vãng đã qua, tương lai chưa 
tới, lo nghĩ làm gì nữa, sống an lạc trong 
hiện tại. Lần dự Phật thất ở Chùa Báo Ân 
thầy Tánh Như nói: khi xưa ông là một 
“tướng lãng hét ra lửa” nay quay về với Phật 
cũng với một ý chí thật dũng mãnh. Thật 
vậy, ông là một vị tướng với suốt cuộc đời 
sống ở chiến trường, mình đầy thương tích, 
chỉ huy cả vạn hùng binh, vậy mà bây giờ 
trở về với Phật ông thấy mình quá nhỏ nhoi 
như ông đã từng tâm sự. Dĩ vãng của ông 
lừng lẫy như vậy, thử hỏi cái tôi, cái ngã của 
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ông lớn đến thế nào? Ấy thế mà không, đối 
với những người đã đi trước ông thấy như 
người học vỡ lòng. Khi dự khóa tu Phật thất 
hai ngày với Pháp Sư Ngộ Thông ở Trung 
Tâm Chapman vào đầu năm nay, ông đến 
xin băng giảng, ông nói với người cho băng 
“còn gì không cho em xin với đi”, dù đó chỉ 
là lời đùa cho vui. Có ai biết ông là một 
người đã một thời oanh liệt. Những người 
lớn tuổi mới quy y thường hay xưng “tôi” 
với quí sư, nhưng ông thì khác, ông xưng 
con với quí sư như một Phật tử thuần thành 
quy y tam bảo đã lâu năm. 

Hình ảnh cuối của đời ông được chụp là 
hình ảnh ông quỳ trước chánh điện Chùa 
Phật Tổ ở Long Beach ngày 30 tháng 7, 
2005, trên đầu đội xá lợi của Đức Bổn Sư 
Thích Ca(2). 

Một tháng trước khi rời biệt cỏi đời, sức 
khoẻ của ông bắt đầu sút kém, thỉnh thoảng 
phải đi gặp bác sĩ. Hai tuần trước đó chính 
ông lái xe xuôi nam để gặp bác sĩ thân hữu 
của ông, ở lại nhà của người em ba ngày, trở 
về ông thuật lại có đêm ông mơ thấy Phật, 
có lần thấy người con gái vốn coi ông như 
cha tặng ông chuông mõ. Ông sống trong 
“tưởng”, luôn luôn nhớ Phật. Cũng trong 
thời gian này có mấy người đàn em lên thăm 
và lo cho ông, ông nói với họ là bây giờ ông 
không còn thích nói chuyện đời nữa, hào 
quang của dĩ vãng ông không muốn nhắc 
tới, ông nhất hướng tu theo Phật để thành 
Phật! Một lần trước mặt liên hữu Diệu Âm 
Chơn Ngọc, người bạn đời của ông, và liên 
hữu trẻ, Diệu Âm Nguyên Bảo, ông đã nói: 
“làm tướng có gì vinh quang đâu, chỉ tạo 
nghiệp sát nặng thôi.” Có lẽ vì luôn nghĩ về 
điều này nên ông rất mê lạy Phật sám hối. 

Chiều ngày thứ ba, 20 tháng 9 ông được 
đưa vào phòng cấp cứu và nhập viện, đến 
khuya thời bệnh trở nặng, các bộ phận trong 
cơ thể điều ngưng hoạt động. Suốt thời gian 
này, Ngọc Dung, người con gái mà chúng 

tôi đã đề cập ở trên đã ở bên cạnh ông để 
nhắc nhở ông niệm Phật theo cô. Tay cô 
nắm tay ông, tay đặt lên tráng ông. Giữa 
khuya lúc các bác sĩ cấp cứu vì tim của ông 
đã ngưng đập, thời cơ thể của ông lạnh 
nhưng đầu vẫn còn ấm. Đến 8:30 sáng bệnh 
viện mới cho chúng tôi vào thay cô Ngọc 
Dung trợ niệm. Chúng tôi bốn người, sau đó 
bà con trong nhóm lần lượt tới trợ niệm, một 
cụ bà trên 90 tuổi cũng tới niệm Phật cho 
ông. Ai nấy đều nhận rõ gương mặt của ông 
càng lúc càng tươi sáng hơn. Ông nằm như 
chìm trong giấc ngủ, gương mặt rất bình 
thản. Chúng tôi trợ niệm cho đến khi bệnh 
viện không cho phép ở lâu thêm, lúc đó 
khoảng hơn 5 giờ chiều. Những ngày ở nhà  
quàn, chúng tôi kinh hành niệm Phật cho 
ông khi nhà quàn mở cửa và dùng tiếng 
niệm Phật để tiển ông trong lễ hỏa thiêu. 
Lúc quan tài được đưa đến nhà rạp để chờ 
cho vô lò hỏa thiêu thời mưa bắt đầu rơi hạt, 
cơn mưa đầu mùa của thành phố 
Bakerfield.(3) 

Tang lễ của ông được cử hành trong 
không khí trang nghiêm thanh tịnh với sự 
chủ lễ của Hoà Thượng Thích Chơn Thành, 
vị cao tăng mà ông rất quý mến và có duyên 
được gặp. Không kèn, không trống, không lễ 
nghi quân cách mà chỉ là tiếng niệm Phật 
của các bạn đồng tu hòa với giọng thiết tha 
đầy truyền cảm của một nhà sư mà ông 
ngưỡng mộ. Ông đã căn dặn gia đình khi 
ông ra đi tuyệt đối đừng bao giờ khóc. Ông 
muốn tang lễ của ông được cử hành càng 
đơn giản chừng nào càng tốt chừng nấy. Gia 
đình và bà con ở địa phương là đủ rồi. ông 
muốn mọi việc xong hết rồi mới cáo phó. 
Như chúng tôi đã trình bày tâm sự của ông, 
ông nói ông nợ quá nhiều rồi, ông không 
muốn anh em từ Miền Nam, Miền Bắc Cali 
hay những nơi khác phải tốn công tốn của vì 
thương ông. Chúng tôi có nói với ông, điều 
đó thật khó, chỉ cần một người biết là mọi 
người đều biết; mà thật vậy, 7 giờ sáng đã 
có người gọi tới hỏi tin. bạn bè, bà con gần 
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xa đều đến viếng hay tiển ông ra đi, vòng 
hoa từ khắp mọi nơi gởi về phân ưu. Và còn 
một điều đặt biệt nữa, điều mà ít ai có thể 
ngờ tới, là từ lâu ông đã dặn những người 
em trong gia đình, những đàn em thân tín 
của ông, là xin đừng phủ quốc kỳ lên quan 
tài của ông, cũng như sau này, khi tâm sự 
với chúng tôi, ông quay sang người bạn đời 
thân thuơng của ông “bà nhớ nghe bà, bằng 
mọi giá phải từ chối, nói với họ bà không 
thể làm trái ý tôi.” Ông thường nói: “tôi chỉ 
là một tướng bại trân phải sống lưu vong, 
trách nhiệm của tôi chưa làm tròn, tôi 
không xứng đáng để phủ quốc kỳ, hãy để 
cho những người xứng đáng hơn tôi.” 

Ông còn muốn nhờ chúng tôi sau này 
đem tro cốt của ông về một ngôi chùa nghèo 
hẻo lánh ở miền Tây. Nhưng vì lý do tế nhị 
chúng tôi nói với ông điều đó khó thực hiện 
được. Thân tứ đại của ông được phủ với 
mền quang minh và Phật chú. Mền quang 
minh và Phật chú này là do vị sư từ Đại 
Ninh Đà Lạt tặng ông, để tăng thêm sự gia 
bị của Phật lực hầu tránh được trường hợp 
oan gia trái chủ tới não hại.(4) 

Sinh Vi Tướng Tử Vi Thần 

Nhìn cuộc đời của ông trong binh 
nghiệp, dựa vào lời giảng của Hoà Thượng 
Tịnh Không về sự hiển linh của ngài Nhạc 
Phi, một danh tướng trung can nghĩa khí đời 
Tống,(5) chúng ta có thể biết là khi vĩnh biệt 
cõi đời này ông sẽ trở thành vị linh thần. 
Nhưng Hòa Thượng Tịnh Không còn nói 
thêm: “Nhạc Phi là một anh hùng dân tộc, 
công nghiệp muôn đời tồn tại vĩnh viễn. 
Người hậu thế ai cũng tôn kính, nhưng vì 
sao Nhạc Phi không thể lên trời? Vì sao 
không thể chuyển thế làm người, mà lại 
rơi vào quỷ đạo? 

Qua kinh Phật ta mới hiểu được. Vì ông 
ấy tâm sát chưa đoạn nên cả ba đường thiện 
cũng sanh ra chướng ngại….Tướng Lưỡng 
may mắn biết được điều này nên ông 

không muốn làm thần, ông không muốn 
phải luân hồi trong lục đạo, ông nhất tâm 
hướng Phật và thiết tha nguyện về thế 
giới Tây Phương Cực Lạc với từ phụ A Di 
Đà Phật. 

Huynh Thiện Chánh ơi! Huynh Diệu 
Âm Thiện Chánh ơi! Theo lẽ thường tình, 
huynh ra đi đối với gia đình là một sự mất 
mác lớn, vì sự vắng bóng của người chồng, 
người cha thân yêu; đối với nhóm liên hữu 
của chúng ta cũng thế, mất đi người bạn 
đồng tu quý mến. Riêng đối với đệ, ăn cơm 
có canh, tu hành có bạn, đệ cảm thấy cô đơn, 
nên nhờ hiểu đạo nhưng hầu như ai nấy đều 
mừng thầm vì thấy huynh ra đi bình an. Bây 
giờ còn đâu để mỗi khi mở cửa đón nhau 
chúng ta cùng xướng bài kệ:  

“Di Đà dạy tôi niệm Di Đà 

Miệng niệm Di Đà nghe Di Đà 

Di Đà Di Đà luôn luôn niệm 

Hèn chi Di Đà niệm Di Đà.” 

Rồi cùng nhau mỉn cười, cùng vái 
nhau “ A Di Đà Phật”. Thôi thì đệ xin 
nhái theo mấy câu chào tạm biệt của Sư 
Bà Viện Chủ Chùa DIệu Quang để nói lên 
cuộc chia tay này, một cuộc chia tay 
không quá bi thảm vì biết là huynh đã 
thuộc về thế giới an lành: 

“Huynh đệ mình chia tay 

Chấp tay miệng mĩm cười 

Sen búp xin tặng người 

Một vị Phật tương lai.” 

Hẹn ngày tái ngộ ở chốn Liên trì nhe 
huynh! Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Minh Thịnh 
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1. Ông là cố vấn cho Hội Ái hữu 

Bình Dương, được mọi người 
thương mến và gọi ông là Anh 
Hai, “Anh Hai Bình Dương” 

 
2. Tại Chùa Phật Tồ, ông và chúng 

tôi cùng lễ giác linh cố Hòa 
Thượng Thiện Thanh. Tôi nhắc 
đôi chút về tiểu sử, về cuộc đời 
hành đạo của ngài. Tôi nhắc đến 
chiếc áo vá của Hoà Thượng. 
Ông nhìn di ảnh của Hòa 
Thượng rồi nói: “ Mấy vị tu hành 
vị nào gương mặt cũng sáng rỡ.” 
Tôi cho ông biết tổ đình của 
Chùa Phật Tổ này là ngôi Chùa 
cổ Kim Huê ở Sađec, nơi đã có 
sự liên hệ với nhiều thế hệ cao 
tăng ở Miền Nam. Ông nói: “sao 
đi tới đâu cũng gặp Sađec không 
hà.” Sở dĩ ông thốt ra câu này vì 
ông có duyên với sư Giác Hoá, 
hai người ở hai nơi và chưa bao 
giờ gặp mặt, chỉ cảm thông qua 
lời Pháp và âm thanh niệm Phật. 
Chính ông là một trong vài bạn 
đồng tu đã khuyên chúng tôi sớm 
vận động tài chánh để tạo cái 
duyên ban đầu hầu giúp đạo 
tràng của sư Giác Hóa sớm hình 
thành Nhà Vãng Lai hầu giúp 
Phật tử ở xa tiện về chùa tu tập. 

 
 
3. Lại còn có một điều lạ xảy ra 

trong lễ hỏa táng của ông. Một 
người thân, người đã theo lệnh 
ông cung cấp phương tiện cho 
đối phương “di tản”, kể lại là 
trước bưổi lễ động quan khi trời 
chưa mưa và chưa có dấu hiệu 
gì báo sắp có mưa, anh đang 
đứng phía trước nhà quàn tiếp 

chuyện cùng vị khách, thì như có 
vật gì từ trên rơi xuống trúng ót, 
nghe một tiếng đọp, anh tưởng là 
chim rơi “của phế thải”, anh lấy 
tay rờ thì thấy tay bị ướt nhưng 
không có mùi gì cả vì đó chính là 
giọt nước. Anh cứ thắc mắc điều 
này và thuật lại cho gia đình 
nghe. Sau đó anh có gặp một vị 
sư ở Nam Cali và thuật lại, vị sư 
cho là sự ra đi của ông rất tốt. 
Hôm qua thứ 7, 19 tháng 11, anh 
có việc lên thăm gia đình ông, khi 
nhắc lại chuyện này thời một 
người con gái của ông mới nói 
rằng cô đã xem trong lễ trà tỳ của 
Pháp sư Đạo Chứng thấy có 
trường hợp tương tự như vậy. 
Anh cho biết khi nghe cô nói tự 
nhiên anh thấy “nổi da gà”. Xin 
nói thêm, anh là người Thiên 
Chúa Giáo và là người đứng ra 
tổ chức tang lễ cho ông. (Ghi bổ 
túc sau khi tiếp xúc với gia đình 
ông và anh nhân chứng này: Chủ 
Nhật 20-11) 

 
4. Cho đến lúc ông ra đi không có 

hiện tượng gì chứng tỏ sự quấy 
phá này. Trong khi chờ đợi ở 
phòng cấp cứu ông rất mệt, ông 
nhìn tôi, chúng tôi có nhắc ông 
đừng quên bốn chữ “A Di Đà 
Phật”, ông gật đầu. 

 
 
5. Sự hiển linh đó đến cuối đời nhà 

Thanh vẫn còn, Ngài đã “kéo” 
người mà ngài thích, một vị cử 
nhân không muốn ra làm quan, 
về cõi Thần đạo của ngài để lo 
việc văn phòng, ông cử nhân này 
cũng ra đi một cách tự tại vì ông 



THIỆN THANH NGUYỆT BÁO                                                                     Volume 1 Issue 10 

 

  53 

cam tâm tình nguyện được phục 
vụ dưới trướng của Nguyên soái 
Nhạc Phi! 

 

6. Bài này được đăng trên web 
www.daituongphat.org 

 

 

Nam Mô Hoàng Thiên Hậu Thổ (3 lần) 

Nam Mô chín phương trời mười phương Phật (3 lần) 

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế (3 lần) 

Nam Mô Mẹ Diệu trì địa mẫu (3 lần) 

Lạy 49 lạy, mỗi đêm trước khi đi ngủ 
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TIỀN TH ÂN ĐỨC PHẬT 
NGÀI XÁ LỢI PHẤT 

NHẬP NIẾT BÀN 
TRƯỚC PHẬT 

 
Khi biết đức Phật sắp vào Niết-

bàn, tôn giả Xá-Lợi-Phất đã tận dụng 
khả năng thần thông trí huệ của mình 
giáo hóa vô số người phát tâm Bồ-đề tu 
học đạo giác ngộ, rồi chính tôn giả đến 
trước đại chúng nói lớn rằng: "Thưa chư 
đại chúng! Tôi không yên lòng nhìn thấy 
cảnh đức Như-Lai vào Niết-bàn". Nói 
xong, tôn giả Xá-Lợi-Phất bay lên hư 
không dùng lửa thần thông tự thiêu đốt 
mình, làm sáng rực cả bầu trời mà vào 
Niết-bàn.  

 
     Trước cảnh tượng lạ lùng khiến cho 
đại chúng ai nấy đều xúc động bàng 
hoàng thương tiếc, trầm lặng nhìn nhau, 
lắc đầu não ruột thầm than. Ðể giải tỏa 
không khí yên lặng nặng nề bao trùm 
nỗi hoài nghi trong lòng đại chúng, tôn 
giả A-Nan từ chỗ ngồi đứng dậy đến 
trước pháp tòa đảnh lễ đức Phật rồi kính 
cẩn thưa: "Bạch đức Thế-Tôn! Tại sao 
tôn giả Xá-Lợi-Phất lại vội vàng dùng lửa 
thần thông nhập diệt trước đức Thế-
Tôn, việc làm khiến cho đại chúng đều 
sửng sốt xót xa thương tiếc như vậy? 
Cúi mong đức Thế-Tôn rủ lòng thương 
xót, vì giải tỏa sự nghi ngờ của đại 
chúng và chúng sanh đời sau mà giảng 
nói cho". 

  
Ðức Phật dạy rằng: "Nầy A-Nan! Chẳng 
những chỉ ngày nay Xá-Lợi-Phất nhập 
diệt trước khi Như-Lai vào Niết-bàn đâu, 
mà nhiều kiếp về trước ông ấy cũng đã 
làm như vậy rồi".  

 

     A-Nan thưa: "Bạch đức Thế-Tôn! 
Trong những kiếp quá khứa tôn giả Xá-
Lợi-Phất cũng đã từng làm như thế, vậy 
việc ấy ý nghĩa như thế nào? Cúi xin 
đức Thế-Tôn dủ lòng từ bi giảng nói 
những nguyên nhân sâu xa đó để cho 
Ðại-chúng dứt mối nghi ngờ".  

 
     Ðức Phật bảo A-Nan rằng: "Nầy A-
Nan! Ông hãy lắng nghe cho kỹ, cách 
đây hơn một kiếp A-tăng-kỳ, có vị quốc 
vương tên là Ðại-Quang-Minh tu hạnh 
bố thí không nghịch ý. Hằng tháng nhà 
vua cho voi ngựa xe cộ chở thức ăn áo 
quần thuốc men đồ dùng ra bốn cửa 
thành bình đẳng bố thí cho những người 
thiếu thốn. Dân chúng các tiểu quốc 
đều đến nhận lãnh đồ bố thí của nhà 
vua. Ðức bố thí của vua Ðại-Quang-
Minh đã khiến cho dân chúng bốn 
phương đều được ấm no, đất nước thái 
bình thạnh trị. Tiếng thơm đồn xa, khắp 
thiên hạ nức lòng ca ngợi ân đức của 
nhà vua. Lúc bấy giờ có vị Tiểu-vương 
nước láng giềng thấy sự thạnh trị hùng 
cường của nước Ba-La-nại và vua Ðại-
Quang-Minh được khắp nhân gian bốn 
phương thiên hạ tôn sùng ân đức như 
cha mẹ, nên đem lòng ganh ghét oán 
thù.  

 
 Vị Tiểu quốc vương nước láng giềng 

nầy biết vua Ðại-Quang-Minh tu hạnh 
bố thí bất nghịch ý, nên đã triệu tập 
quần thần hỏi rằng: "Nầy các khanh! 
Trong các khanh ai là người có thể vì ta 
đến kinh đô nước Ba-La-Nại để xin đầu 
nhà vua Ðại-Quang-Minh đem về đây, 
ta sẽ trọng thưởng chức đệ nhất quan 
đầu triều và ngàn cân vàng". Quần thần 
đều im lặng, không ai dám nhận lãnh sứ 
mạng nguy hiểm ấy cả. Trước sự im 
lặng đó, khiến cho Tiểu-vương thất 
vọng buồn bực vô cùng. 
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 Sau đó, Tiểu-vương lại truyền lại 
khắp trong nước rằng, ai đến thành Ba-
La-Nại xin được đầu vua Ðại-Quang-
Minh đem về thì sẽ được trọng thưởng 
mười ngàn cân vàng. Lúc ấy có người 
Bà-la-môn nghe được phần thưởng quá 
to lớn như vậy sanh lòng tham, nên đã 
yết kiến Tiểu-vương, xin nhận lãnh xứ 
mạng đó. Tiểu-vương vô cùng mừng rỡ, 
liền ra lệnh cấp lương thực ngựa xe và 
thúc dục người Bà-la-môn gấp rút lên 
đường. Trải hơn tháng trời lên núi trèo 
đèo vượt rừng băng suối, người Bà-la-
môn mới đến được nước Ba-La-Nại.  

 
     Khi người Bà-la-môn đến trước cửa 
thành Ba-La-Nại thì quả đất bỗng nhiên 
chấn động nứt nẻ, bầu trời u ám lạnh 
buốt, chim muông sợ hãi bay tứ tán, 
mặt trăng lu mờ, sao băng, tinh tú 
chuyển động mất vị trí, suối hồ ao giếng 
cạn khô, hoa quả héo sầu, cây lá vàng 
úa rơi rụng, hiện tượng tiêu điều thê 
thảm hiển bày khắp cả nước Ba-La-Nại, 
khiến cho dân chúng kinh hãi lo âu.  

 
     Lính gác cửa thành thấy kẻ lạ Bà-la-môn 
vừa đến thì xuất hiện nhiều hiện tượng suy 
đồi kinh hoàng, nên hỏi người Bà-la-môn về 
xuất xứ từ đâu và mục đích đến đây để làm 
gì? Người Ba-la-môn kể lể nỗi cực khổ đã 
trải qua trên đường đi từ tiểu quốc lân 
bang đến đây. Và y đến chỉ mong được yết 
kiến vua Ðại-Quang-Minh để trình bày việc 
quan trọng. Dù mấy lần quan giữ cửa gạn 
hỏi việc quan trọng ấy là việc gì, người Bà-
la-môn vẫn giữ bí mật không nói ý định của 
mình, mà chỉ nằng nằng nài nỉ xin được yết 
kiến Ðại-vương. Lính gác cửa thành vẫn 
quyết không cho vào. Người Bà-la-môn 
quyết tâm đứng ngoài cửa thành suốt bảy 
ngày đêm, và cuối cùng nói sự thật ý định 

của mình là, nghe Ðại-vương Quang-
Minh tu hạnh bố thí bất nghịch ý, tiếng 
thơm đồn xa, nên đến đây ra mắt để 
được xin cái đầu của Ðại-vương.  

 
     Vừa nghe, quân lính gác thành nổi 
khí xung thiên, giận dữ đánh đuổi quát 
mắng, nếu không có sự can gián kịp thời 
thì người Bà-la-môn không toàn tánh 
mạng. Thấy vậy, viên tướng ngự lâm 
quan đem việc xảy ra ngoài cửa thành 
trong bảy ngày qua tâu với vua Ðại-
Quang-Minh. Nhà vua nghe kể xong đầu 
đuôi câu chuyện, liền hạ lệnh quân gác 
cửa thành cho người Bà-la-môn vào triều 
ra mắt. 

 
Người Bà-la-môn quỳ trước bệ rồng giả 
vờ khóc lóc kể lể về nỗi khổ cực hiểm 
nguy trên đường đi, nỗi nhục nhã bị 
quân lính giữ thành hành hạ bảy ngày 
qua. Người Bà-la-môn tiếp tục lạy lục lia 
lịa, khóc than khẩn thiết thưa: "Dù vậy 
cũng không quản ngại. Kẻ tiện dân nầy 
từ xa đến đây được yết kiến Ðại-vương 
là vạn phúc lắm rồi! Dù có bao khổ nhục 
đi nữa cũng chẳng đáng gì. Chỉ mong 
Ðại-vương thương tình hứa khả cho xin 
một điều duy nhất thôi, thì kẻ tiện dân 
cũng thỏa nguyện lắm rồi".  

 
     Vua Ðại-Quang-Minh phán rằng: 
"Ðiều gì, nhà ngươi cứ nói tự nhiên, 
đừng e sợ". 
 

             Người Bà-la-môn vận dụng khổ 
nhục kế thiểu não với giọng khẩn thiết 
run run thưa: "Tâu Ðại-vương! Ðức độ 
nhân từ cao cả của Ðại-vương rộng lớn 
vang lừng bốn phương thiên hạ đều 
tôn 
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sùng ngưỡng mộ bái phục. Hạnh tu bố 
thí bất nghịch ý của Ðại-vương mười 
phương thánh thần trời đất đều chứng 
giám.  Đức độ nhân từ của Ðại-vương 
chỉ có một không hai trên đời. Tiện dân 
từ vạn dặm lặn lội gian nan, cam chịu 
vô cùng cực khổ đến đây, chỉ mong 
được Ðại-vương mở lượng hải hà mà 
bố thí đầu của Ðại-vương, thì ơn mưa 
móc cứu nhân độ thế của Ðại-vương, 
thật vô lượng vô biên, tiện dân nầy 
nghìn triệu kiếp ghi xương khắc cốt 
không dám quên". 
  
Người Bà-la-môn vừa dứt lời, các vị đại 
thần nhìn nhau, nhao nhao lớn tiếng, 
nổi giận, căm tức cực độ. Muốn lôi cổ 
người Bà-la-môn ra chém đầu ngay.  
 

     Nhưng vua Ðại-Quang-Minh vẫn 
thái độ ung dung trầm tĩnh từ hòa can 
gián quần thần: "Này các khanh! Các 
khanh đừng làm nghịch ý người".  

 
     Rồi nhà vua quay sang dùng lời hiền 
hòa an ủi người Bà-la-môn. Người Bà-
la-môn được thế lại tỏ ra thảm não 
khẩn thiết quỳ tâu tiếp: "Muôn tâu 
Thánh-lượng! Ân đức bố thí bất nghịch 
ý của Thánh-thượng bốn phương thiên 
hạ xa gần ai nấy cũng nức lòng khâm 
phục ca tụng tôn sùng ngưỡng mộ. Cho 
dù kẻ tiện dân nầy có chịu gian nan 
mất mạng mà được Ðại-vương bố thí 
bất nghịch ý, thì kẻ tiện dân nầy còn gì 
sung sướng phước đức cho bằng". 

  
     Nghe người Bà-la-môn nói xong, 
nhà vua trầm tư suy nghĩ: Từ vô thỉ 
kiếp đến nay, ta đã bao lần sanh tử 
tử sanh cũng chỉ vì tham tiếc cái 
thân nầy. Nay ta vì hoàn thành 
hạnh nguyện bố thí bất nghịch ý, để 

cầu đạo quả Vô-thượng Bồ-đề phổ độ 
chúng sanh, thì có xá gì cái thân ô uế 
giả tạm nầy mà tiếc? Suy nghĩ một hồi, 
rồi nhà vua nói với người Bà-la-môn 
rằng: "Ngươi yên tâm, không có gì trở 
ngại. Ta sẽ làm cho ngươi toại nguyện. 
Xin hãy chờ ta trong vòng bảy ngày để 
ta có thời gian sắp đặt người giao phó 
ngôi vua, phu nhân, thái tử và quốc 
thành, rồi ta sẽ tặng đầu ta cho". 
  
     Quần thần và phu nhân, thái tử 
cùng hoàng tộc nghe nhà vua quyết 
định đem đầu cho người Bà-la-môn, tất 
cả đều vô cùng xúc động bỏ ăn mất 
ngủ lăn lộn khóc lóc thở than, tìm đủ 
mọi cách can gián nhà vua nên bỏ ý 
định. Cùng lúc ấy, hơn năm trăm vị đại 
thần uất hận đau khổ đập mình xuống 
đất than thở, họ muốn phanh thây nuốt 
sống người Bà-la-môn kia. Họ hỏi tại 
sao người Bà-la-môn không xin châu 
ngọc vàng bạc quý báu mà lại cứ nằng 
nằng nài nỉ xin cho được cái đầu máu 
mủ làm gì? Họ thương lượng với người 
Bà-là-môn muốn đổi cái đầu làm bằng 
bảy thứ báu kim cương thay vì đầu của 
nhà vua, để cho người Bà-la-môn được 
giàu sang đời đời. Nhưng thuyết phục 
dẫn dụ thế nào đi nữa, người Bà-la-
môn cũng đều từ chối, chỉ nhất quyết 
xin cho được cái đầu của vua Ðại-
Quang-Minh mà thôi.  
 
      Mặc dù quần thần, phu nhân, thái 
tử và hoàng tộc khóc lóc lạy lục van 
xin, nhưng nhà vua lòng đã quyết nói: 
"Nay ta vì các người và hết thảy chúng 
sanh mà xả thân bố thí, không vì lý do 
gì làm ngăn cản hạnh nguyện bố thí bất 
nghịch ý của ta". 
 
     Nói rồi, nhà vua chấp tay thành kính 
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hướng về bốn phương đảnh lễ phát 
nguyện: "Kính lạy mười phương chư 
Phật, chư vị Bồ-Tát từ bi thương sót 
chứng minh gia hộ cho con được 
trọn thành hạnh nguyện". Nói xong, 
tự tay cắt lấy đầu trao cho người 
Bà-la-môn. Ngay lúc đó, trời đất 
rúng động, trên hư không nhạc trời 
chúc tụng, mưa hoa rải khắp trên 
mình nhà vua.  
 
     Ðang trong lúc nhà vua thành 
tâm lễ lạy mười phương, phát  
 
nguyện thực hành hạnh bố thí bất 
nghịch ý, thì trong quần thần có vị 
đệ nhất quan đầu triều không nhẫn 
tâm nhìn thấy cảnh tượng đau lòng 

của nhà vua xả thân cắt đầu bố thí một 
cách đau đớn, nên vội vào phòng riêng 
một mình tự sát trước khi vua Ðại-
Quang-Minh thực hành tâm nguyện 
đầu. Và trải qua nhiều kiếp, tôn giả Xá-
Lợi-Phất thực hành tâm nguyện chết 
trước ta như thế, chứ nào phải chỉ 
riêng trong kiếp nầy!"  
 
      Nói đến đây, đức Phật bảo ngài A-
Nan rằng, vị quan đệ nhất đại thần đó 
chính là tiền thân Xá-Lợi-Phất. Kẻ Bà-
la-môn kia là tiền thân Ðề-Bà Ðạt-Ða. 
Còn vua Ðại-Quang-Minh chính là tiền 
thân của Thích-Ca Như-Lai ta đây vậy. 
 
Diệu Kim (Sưu tầm) 
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Tri Ân Thầy 
Lần đầu bước chân tới trại 

Lòng bồi hồi con luôn lẫn bâng khuâng 

Bao nhiêu cảm xúc xa gần 

Lòng con không biết tỏ bày cùng ai? 

Một lòng dứt bỏ âu lo 

Đi theo từng bước gót chân của Thầy 

Thầy dạy con phải vâng nghe 

Lớp này lớp nọ con theo không rời 

Công phu từ sớm đến chiều 

Con đều tham dự không hề kêu than 

Công ơn dạy bảo của Thầy 

Quyết lòng tạc dạ khắc sâu trong lòng 

Sau này lớn dậy không vong 

Cố tâm tu học hẳng tri ân Thầy, 
 

Viết tại Khóa tu kỳ 9 

Sa Di Thích Thường Lạc 

(Đến từ Hoa Kỳ) 
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Tết Nguyên Đán và 
Phật lịch liên hệ với 
nhau như thế nào? 

Nguyễn Phúc Bửu Tập 

 
     Nhân ngày Tết Nguyên đán, mọi gia 
đình Á đông sẽ làm lễ Phậtvà vui Tết. Ta 
thử tìm hiểu niênlịch dùng trong sinh 
hoạt Phật giáo nguồn gốc ở đâu, thuộc 
về hệ thống nào, và ngày Tết có phải là 
một ngày lễ Phật chăng ? 

 
     Vậy ta có thể xác quyết là không thể 
có một niên lịch, hay là nói rộng hơn, là 
một hệ thống tính thời gian riêng biệt của 
đạo Phật. Tìm hiểu niên biểu Phật giáo 
tức là đi tìm các thông lệ đã được áp 
dụng trong các cộng đồng Tăng già ngày 
xưa về cách thức để áp dụng thời biểu 
trong năm để tu hành và tế lễ. Bài này sẽ 
không bàn đến các ý niệm triết lý, siêu 
hình và hướng linh về thời gian và không 
gian trong giáo lý nhà Phật. 

 
     Văn minh Ấn Độ trước thời đức Phật 
gọi là văn minh Vệ Đà của giống người 
Arya từ Trung bộ châu Âu tràn xuống 
đồng bằng sông Indus và sông Ganga ; 
tôn giáo Ấn Độ trước là đạo Bà la môn. 
Văn minh Vệ Đà và tôn giáo Bà la môn 
dựa trên bốn bộ kinh Vệ Đà căn bản, mà 
quan trọng nhất là bộ Kinh Rig Veda. Rig 
Veda gồm có, theo lý thuyết, 1028 bài ca 
tán tụng sức mạnh của tạo vật như mặt 
trời, mưa, gió, sấm sét..., biến các sức 
mạnh thiên nhiên này thành ra thần linh, 
và cầu xin thần linh ban phúc cho giống 
người Arya đang theo đạo Bà-la-môn. 

Đọc kỹ các bài ca chúc tụng này, ta tìm 
lại rõ các nét chính trong tư tưởng, 
phong tục và tập quán của giống người 
Arya này. 

 
     Phu nhân Rhys Davids (vợ chồng 
giáo sư Rhys Davids được nhìn nhận đã 
đóng góp rất nhiều trong công trình khảo 
cứu văn minh Ấn Độ và đạo Phật) đã 
phân tích kỹ quan niệm về niên lịch của 
người Arya Ấn Độ. Thời gian được tính 
bằng ba đơn vị : năm, tháng và ngày. 
Trong Rig Veda quyển I đã thấy ghi rõ 
cách tính ngày tháng. Mỗi năm (sam 
vachara) gồm có 12 tháng (masa), mỗi 
tháng có 60 đơn vị [ban ngày kể là một 
đơn vị ; đêm kể là một đơn vị (ratinvida) ; 
hai đơn vị góp lại thành một ngày]. Mỗi 
năm còn chia ra mùa (utu), và vì thời 
gian tính theo hai hệ thống mặt trời 
(dương lịch) và mặt trăng (âm lịch) bị so 
le, không theo sát nhau được, nên đã 
tính phải có một tháng "nhuận", gọi là 
"tháng sinh sau" trong hệ thống âm. 
 
     Thời đó, giai cấp Bà la môn ngự trị 
đời sống tinh thần và vật chất của dân 
chúng. Niên lịch liên hệ tới việc cúng tế 
không để tiết lộ ra khỏi giai cấp giáo sĩ. 
Tuy vậy, vì niên lịch Vệ Đà cũng đem 
dùng trong dân gian, nên nhà Phật chắc 
chắn đã dựa theo đó mà thiết kế mọi 
sinh hoạt trong cộng đồng Tăng già. 
 
     Trong số kinh điển khổng lồ của đạo 
Phật (chỉ nói tới văn hệ Pali), bà Rhys 
Davids không tìm được phần nào đặc 
biệt chuyên chú về niên lịch, và chỉ rút ra 
được đây đó vài đoạn nói về niên biểu, 
đem chắp lại để tìm hiểu ý niệm thời gian 
trong đạo Thích Ca. Để chứng minh là 
đức Phật đã áp dụng và có sửa đổi quan 
niệm niên lịch Vệ Đà, bà Rhys Davids 
dẫn hai sự kiện. Thứ nhất là một vị đệ tử 
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thân cận của đức Phật, Kumara 
Kassapa, trong Trường Bộ kinh 
(Dighanikaya), đã thuật lại là đức Phật 
chấp nhận cách phân chia thời gian áp 
dụng và giảng giải trong kinh Rig Veda. 
Thứ hai là trong Tăng Chi bộ kinh 
(Anguttaranikaya), bộ kinh quan trọng 
hàng thứ tư trong năm bộ kinh lớn của 
văn hệ Pàli, cũng có nhắc lại cách giải 
thích niên lịch của đức Phật, không 
những tính theo mặt trời, mặt trăng mà 
còn theo các hành tinh. Nét nhận xét 
ðýợc rõ là niên lịch Phật giáo có khuynh 
hướng theo Âm lịch nặng hơn, chứng cớ 
là đức Phật đã dùng thêm ngày trăng 
tròn (addhamassa) giữa tháng, cắt tháng 
ra làm hai đoạn, và như vậy đơn vị thời 
gian từ ngắn đến dài sẽ là : ngày, nửa 
tháng, mùa, năm. 

 
      Vào thời kỳ nguyên thủy, đạo Phật 
chú trọng nhất là việc tổ chức đời sống 
Tăng già, và mục đích thiết thực của niên 
lịch là để lập thời khóa biểu áp dụng cho 
Tăng chúng trong cộng đồng. Ngày chia 
làm hai đơn vị : sáng và đêm (ratindival), 
cốt để định thời khắc hai bữa ăn của 
người tu sĩ. Nhưng theo quy ước chung 
áp dụng ngoài đời, hai đơn vị sáng và 
đêm phải nhập làm một để gọi là ngày. 
Phân tích hơn nữa, ngày sáng chia làm 
ba đoạn (ta cứ gọi là khắc), và đêm tối 
chia làm ba canh (yama). Khi trời âm u 
thì lấy sao Kim tinh là chuẩn hiệu. Đêm 
bắt đầu từ khi hết thấy mặt trời. Trên 
thực tế, chỉ trừ thời khắc giữa trưa (đúng 
ngọ), để quy định giới hạn bữa ăn của 
người xuất gia, ý niệm thời gian trong 
ngày được áp dụng khá lơi lỏng. Trong 
các chùa Nguyên thủy, từ xa xưa cho 
đến bây giờ, người ta vẫn lấy thời khóa 
biểu của đức Phật làm mẫu mực. Sáng 
bắt đầu ngày mới, đức Phật tắm gội, 
choàng áo và cầm bình bát đi khất thực ; 

gần trưa về chia bữa ăn với đệ tử ; buổi 
chiều ở trong tịnh xá thiền định và làm 
việc. 
 
Giờ quan trọng nhất trong ngày là lúc 
giữa trưa (ta gọi là ngọ ; văn tự Pali 
majjhanha), được đánh dấu bằng cách 
đo ngón tay, bóng ngả về phía hữu một 
đốt và quay sang phía tả một đốt. Vì lẽ 
đó mà ngày có ba khắc : buổi sáng, giờ 
ngọ, và buổi chiều (aruna, majjhanha, 
sayamha). Đức Phật còn dùng một đơn 
vị lớn hơn ngày gọi là tuần (sattaha), mà 
trước đó, trong kinh Vệ Đà không bao 
giờ nói tới. Sahatta không có nghĩa là 
tuần lễ bảy ngày như ta quan niệm ngày 
nay, mà bất cứ số lượng bảy ngày nào 
góp chung lại với nhau trong lịch trình 
sinh hoạt tăng già thời nguyên thủy. 
 
     Tháng tính làm hai đơn vị : đơn vị một 
bắt đầu từ ngày trăng tròn, đơn vị hai bắt 
đầu từ ngày không trăng. Lúc đức Phật 
còn tại thế, khi cộng đồng Tăng già đã 
phát triển mạnh trên lưu vực sông Hằng 
Hà, hai ngày đầu kỳ bán nguyệt là hai 
buổi lễ lớn của cộng đồng. Tăng già 
sống trong viện hay đi hoạt động ở ngoài 
đến hai ngày đó phải tựu họp để đọc bổn 
Luật Kinh Patimoka (tức là bổn liệt kê 
227 điều luật của người xuất gia ; về sau 
môn phái Đại thừa tăng lên 250 điều luật, 
môn phái Tây Tạng 253 điều). 

 
     Đến bây giờ, trong các chùa ở Thái 
Lan, Miến Điện, Tích Lan, theo Phật giáo 
Nguyên thủy thuần túy, luật lệ này vẫn 
thông dụng. 

 
      Trong cộng đồng Tăng già thời 
nguyên thủy, năm được chia làm bốn 
mùa. Ba mùa chánh : mùa nắng (ginshal) 
, mùa mưa (vassa) và mùa gió 
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(hemanta) ; mỗi mùa kéo dài bốn tháng. 
Cuối mùa mưa lấy một tháng, gọi là 
tháng Serada làm một mùa tương đương 
với mùa Thu của ta bây giờ. Tại Ấn Độ, 
vào mùa serada, "khí trời rất trong sáng 
nên mặt trời hiện rõ, đừng nhìn lên trời 
mà hại mắt" (Trường Bộ kinh, 
Dighanikaya). 
 
     Dưới thời đức Phật, cách thức phân 
chia ba mùa không nhất định, tùy theo 
hoàn cảnh trong năm, nhưng nói chung, 
mùa gió lạnh Hemanta đi trước đầu năm, 
kế theo là mùa nắng gimha, và mùa mưa 
vassa. Vassa kể như là mùa quan trọng 
nhất vì tu sĩ "vào hạ" lúc này. Vào hạ là 
biến cố quan trọng nhất trong năm, trong 
đời sống người đi tu, mọi chi tiết đều 
được định rõ trong Luật Kinh Vinaya. Để 
điều chỉnh thời gian luân chuyển so le 
giữa mặt trăng và mặt trời, tháng nhuận 
thường để vào đầu mùa mưa vassa và 
do chính đức Phật quyết định và công bố 
(về sau, do hệ thống chỉ đạo của tăng 
già). 
 
     Trong Luật kinh (Pali tạng) cũng ghi 
rõ là đức Phật đến thành Vesali, nằm 
trên vĩ tuyến 26 (tương đương ở xứ ta 
vào vùng trên Cao Bắc Lạng, rất lạnh) 
sống vào những tuần lễ giá lạnh nhất 
trong năm hầu thí nghiệm xem người tu 
sĩ cần bao nhiêu y phục vào mùa lạnh, 
để phán vào Luật kinh. 

 
     Ngoài các đơn vị tháng, mùa, năm, 
đức Phật cũng đã nói đến các đơn vị thời 
gian dài hơn như thập niên vassa dasa 
(mười năm), thế kỷ vassa satam (trăm 
năm). Vassa satam tượng trưng đời 
sống của một kiếp người, như dân gian 
ta thường nói "trăm năm trong cõi người 
ta", hay "ba vạn sáu nghìn ngày". Sau 
thế kỷ, nhà Phật dùng một đơn vị gọi là 

Kapa (Anh : Aeon ; Pháp : eon), chi thiên 
thiên, vạn vạn niên, một số lượng vĩ đại 
ngoài sức đếm. Ví dụ một hôm có người 
đệ tử hỏi đức Phật là Kapa dài bao nhiêu 
năm, Ngài trả lời (luôn luôn đức Phật trả 
lời bằng tỉ dụ và so sánh) : "Nếu bây giờ 
ta có một khối núi đá mỗi bề dài bốn 
trượng, không chỗ nào sứt mẻ. Và nếu 
bây giờ cứ mỗi trăm năm có một người 
cầm tấm vải mềm đến chùi trên chóp 
khối đá. Ngọn núi kia sẽ tiêu mòn hết 
trước khi một Kapa chấm dứt". Ý đức 
Phật nói là Kapa chỉ định một thời gian 
dài vô tận. - một đoạn khác trong kinh, 
đức Phật cũng nói là mỗi Kapa có thể tạo 
ra một đức Phật, hàm ý là phải khổ công 
tu học lắm mới thành được chánh quả. 
 
     Bây giờ ta trở lại tìm hiểu các chi tiết 
nhỏ của thời gian dùng trong giáo lý đức 
Phật. Ngày chia ra làm đơn vị nhỏ. Trong 
Tăng chi bộ kinh (đã dẫn) có đoạn : "Như 
nước trong nguồn chảy quanh co, lôi kéo 
tất cả theo giòng, không bao giờ ngừng 
một lúc (khana), hoặc một khắc (layo) 
hoặc một giây (muhutto), và đấy cũng là 
đời sống con người". Thầy Huyền Trang 
sang Ấn Độ thỉnh kinh hồi thế kỷ thứ 7, 
đã giải thích rõ ràng ý niệm thời gian nhỏ 
dùng trong đạo Phật : "Đơn vị thời gian 
nhỏ nhất (trong kinh) gọi là tõsana (còn 
viết là Kshana)=sát na ; 120 sát na làm 
thành một đại sát na (tak shana) ; 60 đại 
sát na làm thành một la fo (lava) ; 30 lava 
làm thành một muhurta ; năm muhurta 
làm thành một kala và sáu kala làm 
thành một ngày". 

 
     Ta mặc nhiên đồng ý là các chi tiết 
vừa kể trên ngày nay chỉ còn giá trị lịch 
sử. Ta thử tìm hiểu các điểm thiết thực 
hơn, như ngày đầu tháng, tháng đầu 
năm... để ăn Tết ! 
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     Tháng bắt đầu ngày nào? Như trên 
đã nói, Phật lịch thiên về mặt trăng, và 
trong hai bán nguyệt (một, bắt đầu từ 
ngày không trăng ; hai, bắt đầu từ ngày 
trăng tròn), thường vẫn kể bán nguyệt 
bắt đầu với đêm trời tối đi trước. Như 
vậy là tháng bắt đầu với ngày không 
trăng, tương đương với ngày mồng một 
Âm lịch của chúng ta vẫn tính thời bây 
giờ. 
 
     Câu hỏi thứ hai là năm bắt đầu với 
tháng nào ? Ý niệm tháng là một phần 
cấu tạo của mùa thường được nhắc 
trong kinh, như "tháng đầu mùa lạnh", 
"tháng cuối mùa mưa". Cũng có chỗ 
trong kinh nhắc đến tên tháng như tháng 
Asahi, tháng Kattika, nhưng không hề chỉ 
định một tháng đầu năm. Bà Rhys 
Davids dẫn chứng một đoạn kinh 
Samannaphala Sutta nói về vua 
Ajattasatu, đương thời với đức Phật, và 
giải thích là ngày đó, người ta dùng 
tháng Savana (giữa tháng 6 qua giữa 
tháng 7 Dương lịch ngày nay) làm tháng 
đầu năm. Nhiều cuộc biên khảo mới sau 
này chứng minh là bà Rhys Davids 
nhầm. Trong một bổn Luận Kinh 
Aghidhanapitaka chép vào thế kỷ thứ 13 
tại Tích Lan, người ta tìm được bổn danh 
sách hoàn hảo đủ 12 tháng niên lịch 
Phật. Năm chia làm 12 tháng, bắt đầu là 
tháng Citta (giữa tháng 2 qua đến giữa 
tháng 3), và tháng quen thuộc với chúng 
ta là tháng Visakha (giữa tháng 3 tới 
giữa tháng 4). Đại hội Kiết tập Phật giáo 
thế giới lần thứ sáu họp tại Miến Điện 
năm 1954 lấy ngày trăng tròn tháng 
Visakha làm ngày lễ long trọng nhất của 
đạo Phật, kỷ niệm vào một ngày ba lễ 
lớn : Thích Ca đản sanh, Thích Ca thành 
đạo và Thích Ca nhập niết bàn. Ngày 
nay hầu hết các cộng đồng Phật giáo 

trên trái đất đều thuận hiệp với quyết 
định trên. 

     Như vậy, ta buộc phải nhìn nhận là 
trong thời kỳ nguyên thủy, đạo Phật chỉ 
chú trọng vào lề lối tu hành, và không để 
ý tới những điều trong đời sống như hội 
hè đình đám. Các tục lệ truyền thống (đối 
với chúng ta ngày nay) như đi chùa hái 
lộc, như lễ Phật đêm Giao thừa và ngày 
Tết, hầu như không có ý nghĩa thích nghi 
với giáo lý. Có thể như vậy được chăng? 
tìm hiểu lịch Phật, ta phải sưu tầm kinh 
điển ; bây giờ muốn trả lời thỏa đáng câu 
hỏi vừa đặt ra, ta phải tạm gác kinh điển 
và nhìn vào lịch sử văn hóa. Năm 1939, 
để kỷ niệm 300 năm thành lập Viện Đại 
học Harvard, giáo sư Hồ Thích, là người 
được xem như là lý thuyết gia của cuộc 
cách mệnh Tam dân Trung Hoa, được 
mời đến đọc một bài diễn văn gợi ý cho 
giới trí thức, nhan đề là "Nước Ấn Độ 
chinh phục Trung Hoa". Ngày đó, vừa 
sáng chói nền văn minh vật chất Tây 
phương, và nước Trung Hoa đang bị 
chìm đắm trong quên lãng, đang bị hiếp 
đáp đủ bề từ tinh thần đến vật chất. Bác 
sĩ Hồ Thích là người có tư tưởng hướng 
về phát triển, đóng khung trong những 
nguyên tắc tu, tề, trị, bình. Ông phân tích 
các lý do chậm tiến của người Trung 
Hoa : đáng lẽ xã hội Trung Hoa phải ngời 
sáng vì trào lưu phát triển mới đang dựa 
vào cơ khí kỹ thuật, mà cá tính Trung 
Hoa chính lại là thiên về hiện thực, thuận 
tiện cho phát triển. Và ông nêu lên 
những điểm mâu thuẫn giữa đạo Phật 
chuộng xuất thế, xa những mối vương 
lụy với cuộc đời, với thực chất phát triển 
là đời sống hiện thực. May thay cho xã 
hội Trung Hoa sau một nghìn năm cực 
thịnh lúc đạo Phật mới du nhập Trung 
Hoa, sang đời Tống các tư tưởng và sinh 
hoạt truyền thống của Trung Hoa lại 
thắng thế. Người Trung Hoa đã chấp 
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nhận nhiệt thành, nhưng cũng quật 
cường biến đổi đạo Phật thành một tôn 
giáo thích hợp với đời sống của người 
Trung Hoa hơn. 

 
     Bốn mươi năm sau, cũng tại một 
trung tâm Đại học lớn ở Hoa Kỳ, đại học 
Yale, một nhóm học giả do giáo sư 
Kenneth Chen dẫn đầu đã trở lại đề tài 
này với một nhãn quan mới lạ hơn. Thay 
vì quan niệm như Bác sĩ Hồ Thích là đạo 
Phật từ Ấn Độ đã chinh phục Trung Hoa 
("The Indianization of China by 
Buddhism"), nhóm tư tưởng gia mới đặt 
vấn đề sát với sự thật hơn là "Trung Hoa 
đã biến đổi đạo Phật" ("The Chinese 
Transformation of Buddhism"). Đạo Phật, 
như một hạt giống mầu nhiệm, đi vào 
Trung Hoa là một môi sinh vừa súc tích 
vừa hãm hại. Súc tích vô cùng, làm nẩy 
nở đạo của Thích Ca trên một nửa địa 
cầu và nhân loại ngày đó ; đồng thời 
cũng hãm hại vì đạo của Thích Ca đã 
phải thay đổi nhiều trong giáo lý căn bản 
để tập quán và phát triển tại Trung Hoa 
và các nước láng giềng Trung Hoa, như 
Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam... 
 
     Bởi lẽ đó mà tại các quốc gia theo 
Phật giáo Đại thừa của Trung Hoa, nét 
phân biệt giữa nếp sống xã hội và các 
sinh hoạt thuần túy tôn giáo bị xóa nhòa, 
và ngày Tết đồng hóa với một ngày lễ 
Phật. Tại Trung Hoa và Việt Nam lại còn 
có một truyền thống đã lâu đời (trước đời 
Đường, thế kỷ thứ 7) là trong dịp Tết lại 
làm lễ Phật Thượng nguyên vào ngày 
Rằm tháng Giêng. Thượng nguyên là 

một ngày lễ Phật lớn, "lễ Phật quanh 
năm không bằng ngày Rằm tháng 
Giêng", tiếp theo mấy ngày Tết. Ngày 
trước bên Trung Hoa, lễ này còn gọi là 
"Hội Hoa đăng", kéo dài ba ngày từ 14 
đến 16 tháng giêng. Tại chùa và trong 
mỗi gia cư đều thắp đèn và dân chúng 
cầm đèn đi lại suốt đêm. Giáo sư 
Kenneth Chen, dẫn sách "Đường lục 
điểm" kể lại là ngày đó, dưới đời Đường, 
các chùa rất giàu có nên cấp dầu cho 
mỗi gia cư để làm hội đèn, vui lễ Phật. 
 
     Như vậy, nhờ các buổi lễ Phật như 
ngày Tết Nguyên đán và Hội Hoa đăng 
mà lễ Phật không còn riêng của những 
người trong Tăng chúng, những người 
"đi tu tại gia" mà là của đại chúng. Người 
ở địa vị cao sang, kẻ bần cùng ; người 
giàu kẻ khó ; người thuộc quý tộc, kẻ 
trong Tăng giới và đám dân gian đại 
chúng, tất cả hòa đồng vào ý niệm đoàn 
kết và hỗ trợ, chung một lòng tin. 
 
     Ngày xưa tại Trung Hoa, lễ lạc được 
thích nghi phù hợp với nếp sống của 
từng giai cấp xã hội. Các buổi lễ cúng tế 
theo đạo Khổng trong miếu đường, ngoài 
phủ thất rất nhiều nghi vệ và đầy chi tiết 
phiền toái, đám dân gian không hiểu nổi. 
Mặt khác, các buổi lễ theo đạo Lão, sau 
sinh thời của Lão Tử đã biến thành tà 
thuật, bùa phép chỉ gây thêm sợ hãi cho 
đám bình dân. Chỉ có lễ Phật trong tinh 
thần hỷ xả, an vui là thích hợp với nhu 
cầu hướng thiện, hướng lạc của đại 
chúng. Vì lẽ đó mà ta hiểu được là Tết 
Nguyên đán, từ lâu đã được người Việt 
Nam ta xem như là một ngày lễ có nhiều 
tính cách Phật giáo. 
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Xuân Đấu 

 

Đưa tiển em tôi đi lấy chồng 
Em buồn, gạt nước mắt sang sông 

Tôi nhìn con nước tim tan nát 
Thuyền chở người đi, lệ chở lòng 

 
Nhìn lại đường xưa mây vẫn bay 
Đường xưa còn rõ dáng hoa gầy 

Nhưng không còn tiếng ai còn nói: 
“Em sợ hoa rơi sẽ có ngày” 

 
Tôi đứng bờ sông ngắm cuối sông 
Ngóng từ Xuân nọ, đến sang Đông 

Mà ai đi mãi không về nữa 
Để Hạ, Thu sang úa lá lòng 

 
Từ đó em đi biệt chẳng về 

Vườn xưa hờ hững dấu chân quê 
Cả đôi bướm cũ không còn lại 
Làm chứng cho hai đứa lỗi thề 

 
Một buổi lên chùa, gặp lại em 
Tôi mừng như thể có ai đem 

Lâu đài, điện ngọc ra mà tặng 
Nhưng đổi thì tôi quyết chẳng thèm 

 
Tôi hỏi xem em hạnh phúc không? 

Bao năm xa cách, chắc còn mong? 
Gật đầu, không nói, nhưng khi nói: 

“Sao tả cho cam được nỗi lòng” 
 

Vì cớ duyên gì em đến chùa? 
 

Chồng đâu sao chẳng thấy người đưa? 
Nhìn tôi, em đáp trong xa vắng: 
“Chồng đã qua đời tự thuở xưa” 

 
Em có trở về làng cũ không? 

Trầm ngâm em nói nhỏ trong lòng: 
“Làm sao không trở về cho được! 

Khi biết có người vẫn ngóng trông” 
Những lúc em về tôi đã đi 

Thật xa để chẳng nhớ nhung gì 
Mong tìm quên lãng trong kinh kệ 

Nghe giảng Pháp mà lệ ước mi 
 

Tôi hỏi em tin Phật thế nào? 
Có vơi được nổi khổ năm nào? 

Riêng tôi, tìm mãi trong kinh điển 
Hai chữ bình an lệ vẫn trào 

 
Em đáp lời tôi bằng nụ cười 
Đến nay vụ đó vẫn còn tươi 
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Và lời em nói tôi còn nhớ: 
“Phật sẽ độ em khỏi kiếp người” 

 
Em thuyết tôi nghe Bát Nhã kinh 

Tụng lời, từng chữ chứa chan tình 
Bấy lâu tôi vẫn năng trì tụng 

Mà chẳng an tâm độ được mình 
 

Bồ Tát Quan Âm, bậc đại từ 
Biết tôi chưa rửa sạch được tâm tư 

Những khi trì tụng Tâm kinh đó 
Nên đã cho tôi gặp lại người 

 
Tha lực của em dõng mảnh ghê 
Gần đưa tôi vượt khỏi sông mê 

Nhìn em tay vẫn còn rời núi 
Tôi nhủ: “năm sau sẽ trở về” 

 
Chiến cuộc đưa tôi biệt nước nhà 
Đến nay cũng đã mấy Thu qua 
Năm sau không biết em còn lại 

Chùa cũ tìm tôi…để xót xa 
 

Đời thật vô thường luân chuyển luôn 
Tưởng vui hội ngộ, hóa ra buồn 
Xa nhau đã mấy mùa Đông lạnh 
Tôi vẫn nhiều đêm nước mắt tuôn 
Dẫu biết em lầu thông nghĩa kinh 
Biết em không khổ sở như mình 

Nhưng trong tôi vẫn nhiều lo lắng 
E sợ em không khỏi chữ tình 

Cứ mỗi Vu Lan rực nắng hiền 
Tôi cầu Bồ Tát Mục Kiền Liên 

Từ bi cứu độ người bên đó 
Ra khỏi trần ai, khổ ải phiền 

 
Bỗng một hôm trì Bát Nhã kinh 
Tôi nghe có tiếng gọi tên mình 
Mồ hôi chợt đỏ như màu máu 

Tôi sợ bên nhà em có tin 
 

Thu xếp hành trang tôi trở về 
Bước chân có diệp rảo đường quê 

Xóm làng không giống như xưa nữa 
Lưu Nguyễn trong tôi thấy nặng nề 

 
Tôi kiếm tìm em đã mấy ngày 
Tìm em như thể núi tìm mây 

Buồn lòng tôi trở lên Chùa núi 
Hy vọng gặp em tại chốn này 

 
Tín chủ đến Chùa đông thật đông 
Những người đi với trọn tấm lòng 
Dâng hương cúng Phật cầu an lạc 

Riêng mỗi mình tôi tâm trống không 
 

Tôi muốn thét lên vì vui mừng 
Dáng em, tôi nhận rõ sau lưng 

Cũng tay dắt bé lên ba tuổi 
Đang lách người ra khỏi đám đông 

 
Đứng trước mặt em tôi giựt mình 

Em còn trẻ quá, má còn xinh 
Tóc đen chưa điểm màu sương tuyết 

Tôi gọi tên người, em lặng thinh 
 

Thất vọng quay lưng bước xuống đồi 
Chợt nghe có tiếng gọi tên tôi 

Thì ra cô gái tôi vừa gặp 
Đang đứng sau lưng mím chặt môi 

“Cháu đã đợi chờ chú đã lâu” 
Giọng nghe như có chút u sầu 

Thì ra con gái em tôi đó 
Cô hứa cho tôi, em gặp nhau 

 
Đêm đó tôi xin ở lại Chùa 

Trông trời mau sáng gặp người xưa 
Gặp nhau tôi sẽ làm chi nhỉ? 
Có nói được điều tôi ước mơ? 

 
Mấy tiếng đồng hồ lâu thật lâu 

Ngồi xe, niệm Phật mong đi mau 
Mỗi lần xe đổ, tôi đưa mắt 

Nhưng bé ngồi bên cứ lắc đầu 
 

Rồi cuối cùng tôi cũng đến nơi 
Một vùng hoang dã rất xa xôi 

Có ngôi chùa nhỏ không sơn phết 
Tôi bước vô trong, bỗng rụng rời 
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Em đã từ trần mấy tháng qua 
Hình em đầu tóc tựa như là… 
Biết tôi thắc mắc, cô em nói: 

“Cháu lấy chồng rồi, mẹ xuất gia.” 
 

Trờ đất quanh tôi bỗng vỡ tan 
Cả tim tôi nữa, máu tuông tràn 
Cả đôi dòng lệ, không thành lệ 

Chảy ngược vào tim, khóc bẽ bàng 
 

Cô bé nhìn tôi mắt xót xa 
Trao tôi một gói, tựa như quà 

Bên trong đựng cuốn Tâm kinh nhỏ 
Và bốn câu thơ, nét chữ nhòa: 

 
“Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức trống không 

Có chi mà giữ mãi trong lòng 
Mối tình vọng tưởng, tâm điên đảo 

Thực tánh tìm đâu trong nhớ mong?” 
 

Dưới bốn câu thơ, em viết thêm: 
“Tặng con yêu quý”, nét hơi mềm 

Chữ “Con” không lẽ là tôi nhỉ 
Phải xửa thành “Anh” chính xác hơn 

 
Chợt tiếng chuông chùa vọng thật to 

Lòng tôi đang rối tựa tơ vò 
Bỗng nhiên an lạc dâng cuồn cuộn 

Chảy mãi vào tim kẻ lở đò 
 

Tôi chợt hiểu lời Bát Nhã kinh 
Mà em tóm lược gởi riêng mình 

Bốn câu thơ để riêng tôi hiểu 
Giác ngộ thì ra giác chữ tình 

 
Cả mấy chữ em tặng con yêu 
Giờ nghe mới rõ ý cao siêu 
Thì ra em tặng tôi và muốn 

Tôi tặng và thương bé thật nhiều 
 

Em biết nhận kinh, nghe tiếng chuông 
Thì tôi giác ngộ, hết u buồn 

Tâm theo trần cảnh, tâm là giả 
Muốn trụ chân tâm, phải xả buông 

 

Cả bóng hình em cũng bỏ đi 
Thì kinh em tặng giữ làm chi 

Nên em muốn chuyển kinh cho bé 
Khi lúc tôi vừa dứt chữ si 

 
Bát Nhã Tâm kinh chỉ mấy câu 
Ba năm trì tụng, nghĩ đâu đâu 

Bây giờ thì rõ lời Bồ Tát 
Đã dạy cho tôi lý nhiệm màu 

 
Vọng thức khi duyên với vọng trần 

Khiến ta cứ tưởng có tâm, than 
Thật ra tất cả đều hư huyển 

Bỏ chữ “Duyên” đi sẽ thấy chân 
 

Chưa giác, nên chưa lìa Tứ Đế 
Giác rồi, chứng đắc cũng đâu cần 

Giữ tâm vô tướng và vô nguyện 
Thì Niết Bàn ta ắt dự phần 

 
Tóm trọn bộ kinh ba chữ này: 

Chữ “Không” chỉ vạn pháp như mây 
Lúc tan lúc hơp đều không thực 

“Vô Tướng” khuyên ta chớ đắm say 
 

“Vô Nguyện” có gì đâu mà nguyện 
Ước Ao chứng đắc cái gì đây 

Chuyên tâm quán tưởng ba điều đó 
Chân lý Quan Âm sẽ tỏ bày 

 
Như chữ “Tình” kia có thật đâu 

Chỉ vì vọng tưởng cứ u sầu 
Lại thêm vọng nguyện làm đau khổ 

Sớm biết trụ tâm cũng bạc đầu 
 

Hiểu rõ Tâm kinh, tôi rất mừng 
Cúi đầu đảnh lễ, lệ rưng rưng 

Bao nhiêu vọng tưởng nay tan biến 
Chánh điện hòa vang bỗng sáng trưng 

 
Tôi ký tên trên quyển sách ngà 

Tặng cô bé gái đứng xa xa 
Vuốt đầu tôi nói: “Con yêu dấu” 

Hãy gọi ta bằng một tiếng Ba 
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Cô bé khóc òa, cắn chặt môi 
Khóc thương cho mẹ, khóc thương tôi 

Bao nhiêu u uất giờ tan hết 
Lệ ướt Tâm kinh, lệ thế lời 

 
Từ đó khi trì Bát Nhã kinh 

Lòng tôi rực rỡ tựa bình Minh 
Tôi không còn thấy tôi đâu cả 

Chỉ thấy Tâm kinh chính thị mình 
 

Người tụng không còn nghe tiếng tụng 
Lời kinh mất hẳn nghĩa lời kinh 

Tâm kinh là chính Tâm ta đó 
Tâm chẳng phân chia, chẳng lụy tình 

 
Còn cái Tâm mình thường xử dụng 

Là Tâm phân biệt chẳng thường sinh 
Hôm nay nhân lễ Vu Lan lại 

Tôi đốt trầm hương, tỏ chút tình. 
 

 **Cước Chú : nhân đọc bài thơ đạo rất hay. 
Ban Biên Tập xin cho đăng lại. Mong tác 

giả hoan hỷ. 
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Một đề tài bình dân hay là giản 
dị đơn thuần hay là bình thường. Đề 
tài CHÙA tôi không dám dung từ ĐẶC 
BIỆT hay là QUAN TRỌNG huống hồ 
là dùng từ PHI THƯỜNG . . . 

Thật tình mà nói là không viết là 
đúng nhất. 

Song sự đời thế gian trong cuộc 
sống của không gian bao trùm mình 
không thể làm ngơ! Khi ngủ GIẤC 
mơ cũng làm mình xao động, huống 
hồ ban ngày những cảnh vật xung 
quanh mình làm sao mà thờ ơ cho 
được . . .  

Lẽ đó mà tôi mãi phân vân và 
đặt bút đôi dòng nghệt ngoạt về bài 
CHÙA 

Bài nầy nó chỉ là bài viết chớ nó 
không phải là ĐỀ TÀI, nó chỉ gói trọn  

tấm lòng của riêng tôi trong một 
chớp nhoáng xoay quanh ý nghĩ tức 
thời. Vậy thì nó chỉ là BÀI. BÀI VIẾT 
tâm sự. 

Bài viết nầy tuy thế vẫn có LỖI 
dù chưa viết thành dòng hay trang 
giấy. Lẽ thường NGÔI CHÙA là nơi 
chứa những Bậc Tu Hành. Những Vị 
SƯ TĂNG trong tâm tư họ trên con 
đường GIÁC NGỘ từng chặng đường 
nhân gian thế giới của những bậc 
hành giả đề là PHÁP GIỚI TỊNH vì lẻ 
đó mỗi ý niệm: ĐI - ĐỨNG - NẰM - 
NGỒI, không mảy may KHỞI NIỆM, 
nếu khởi niệm thì đó là tà niệm thật 
uổng công LY GIA CẮT ÁI tìm đường 
GIẢI THOÁT. 

Bài nầy tôi ngẫm đi tính lại thì có 
tôi, tôi vô cùng vì trong đầu khi viết là 
KHỞI Ý, ý tưởng gợi ra thì chẳng 
khác nào mặt hồ đang êm ả thì con 



THIỆN THANH NGUYỆT BÁO                                                                     Volume 1 Issue 10 

 

  69 

bườm từ đâu lượn lờ. Chắc rằng cái 
êm ả sẽ chuyển sang dòng sông. 
Cái trong suốt in cả bầu trời bây giờ 
chỉ còn sự nhỏ nhoi nhấp nhô mờ ảo 
của cánh bườm trắng đục. 

Cũng thế. Bài viết nầy chắc sẽ là 
vậy. Lòng người nhân gian tưởng 
rằng Họa Sĩ là làm đẹp dòng sông. 
Không ngờ cái màu đó sẽ là dòng 
sông vẩn đục. Hay con nguời thế 
gian cho rằng NHẠC SĨ qua nốt nhạc. 
Âm thanh réo rắc sẽ làm dòng sông 
thêm hương vị, không ngờ đó là lá 
lớp sương mù che lấp lánh ánh sáng 
mặt trời tỏa xuống bờ hồ êm vắng. 

Đó là vậy. Cánh bườm không 
khác nào một họa sĩ. Một nhạc sĩ 
dòng sông sẽ chắc không hứng và 
cũng không buồn, nó sẽ là ngàn 
năm, đúng hơn là muôn đời nó vẫn 
có một pháp giới TĨNH LẶNG – TĨNH 
TỊCH trong lòng. Nó vẫn chấp nhận 
con bườm trắng, nó vẫn để cho Họa 
Sĩ, nhiếp ảnh hay Nhạc Sĩ thả hồn 
trong những ý niệm dù thanh cao 
hay u uẩn. Họ tưởng rằng đó là sự 
bay bổng trong TÂM HỒN. Không 
ngờ cái bay bổng đó làm cho Họ 
mang theo một nổi buồn muôn đời 
mà họ vô tình nghĩ rằng đó là Hạnh, 
bằng một số ý tưởng sinh sôi nẩy nở 
mà họ dùng như là một kho tàng 
tuyệt mỹ đó là sáng tạo … 

Dòng sông dù sông hay lay 
động. Màu có làm hoen ố, âm vang 
có ầm ĩ… tiếng động cơ có náo 
nhiệt. Trong lòng của dòng biển cả 
vẫn hiểu rằng, rồi nó sẽ thoáng qua, 

vượt qua, bước qua nhẹ nhàng lướt 
qua và nó sẽ êm đềm trở lại bằng 
DIỆU ÂM TĨNH TỊCH MINH QUANG. 

Bài nầy tôi viết chẳng khác nào 
là cánh bườm dù trắng nó chỉ trắng 
với cánh bườm chớ không thể nào 
làm trong dòng nước, những ý 
tưởng tôi nghĩ chẳng khác nào bảng 
màu dù xanh, đỏ, vàng và hiện ra 
hàng vạn sắc thắm, cuối cùng nó chỉ 
là Bảng Hòa màu vẩn đục. Dù dòng 
chữ tôi viết có đúng về câu, cụm từ, 
bố cục như GIAI ĐIỆU từng nốt nhạc 
ẻo lả, cung bậc nhịp nhàng, nó chỉ là 
ĐỜN GÃI TAI TRÂU, thế có xứng 
đáng không chớ. 

Đôi khi nghĩ cũng lạ. Biết thế thì 
đừng có Viết về bài nầy, thế có hay 
không. Ai bảo lại viết rồi lo, rồi sợ, rồi 
phân minh thế sự … Sao không viết 
về chuyện làm ăn, để mà viết xong 
thì được tiền thưởng, hay là sáng tác 
một bản nhạc, hay đâu nổi tiếng thì 
tiền có trong túi rũng rĩnh thì sung 
sướng biết chừng nào, còn không thì 
viết những bài về tình hình thế sự, 
bình luận sự đời, có người ủng hộ 
biết đâu mình sẽ trở thành một nhà 
bình phẩm thì tuyệt, hay nhẹ nhàng 
hơn thì làm thơ giống như NGUYỄN 
DU, biết đâu có tác phẩm trong kho 
tàng chuyện nhân gian, có nở mày 
nở mặt không nào… 

Tự động viết bài về NGÔI CHÙA, 
rồi tự than để rồi hối với hận và tự 
trách và nhận mình là người mang 
nghiệp. 
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Đúng chắc chắn là mang 
NGHIỆP mà lại 100% khi trong đầu 
khởi lên một niệm thì đó là VÔ MINH. 

Vô minh nầy liếp theo vô mình 
tạo thành một dải dài thì gọi là TƯ 
TUỞNG. Tư tưởng đó không đầu 
không đuôi nó không theo đường 
thẳng. Mà nó trở nên một vòng tròn, 
vòng tròn đó goị là xoay vần tức 
Luân Hồi. Trong mỗi ý niệm không 
thể nào nhìn rõ vì nó rất tinh tế đó 
gọi là Thời Gian, và mỗi ý niệm được 
hình thành có một khoảng để sinh 
sôi nẩy nở. Đó tức KHÔNG GIAN. 
Thời gian đã có, không gian đã có, ý 
niệm có chỗ hình thành, tức tư 
tưởng hiện ra, nó tạo ra TỰ NGÃ. 
THẾ GIỚI sinh ra và xoay vần gọi Là 
Vũ Trụ, nói nôm na là NGHIỆP, 
nguyên thủy của nghiệp là Vô minh. 

Thế đó, một niệm khởi lên trong 
đầu do Bất Giác đã là 100%, thế có 
khổ thân tôi không nào. Tự động làm 
quan tâm bài viết về CHÙA, làm chi 
cho than với vãng. Trong tác phẩm 
của NGÔ THỪA ÂN Tề Thiên bị Quan 
Thế Âm đeo vòng Kim Cô thì cũng 
đỡ NGHIỆP, sau đó nghe nói đâu TỀ 
THIÊN giác ngộ nên từ đó về sau 
không gọi là TỀ THIÊN ĐẠI NÁO nữa 
mà nước CAM LỒ đã chuyển ngọt 
ngào thành TÔN NGỘ KHÔNG! Thế 
nói đạt lý thấu tình, chớ đâu như 
mình tự động biết vòng Kim Cô, biết 
nước Cam Lồ mà không học được 
bài học của Đường Tăng TAM TẠNG, 
nhất là lão TỀ THIÊN thưỏ nào nghĩ 
mà thân phần nóng buốt từ tâm can, 
từ lục phủ ngũ tạng cơ chứ! … 

NGHIỆP tôi thì đường nào cũng 
là nghiệp nó đã theo tôi từ muôn 
kiếp trước, phải trả, phải giải quyết 
và phải làm cái gì đó mà giải 
NGHIỆP, nước chảy về NGUỒN thì 
nói trong chuyện này nói nghe thì dễ 
song nghe kỹ lắng nghe thì phi lý vì 
CHẢY là chảy đi tới, mà là về, có 
nghĩa là LUI, lui tức là ngược dòng, 
giống như nước mắt khi khóc thì 
chảy xuống, bây giờ chảy lên vào lại 
con mắt thì có dễ không! Chuyện 
này phải HIỂU và BIẾT thì nói HẾT 
NGHIỆP còn không thì toi đời, không 
phải đời nầy không thôi mà là muôn 
thuở làm Chúng Sanh, ắt phải nẻo 
và mỗi nẻo có muôn ngàn lối và 
trong mỗi lối có hàng vạn đường và 
trong mỗi con đường có vô vàng kẻ 
hỡ và trong mỗi kẻ hỡ … ôi thôi ngút 
ngàn … 

Tôi hiểu rồi. Đêm nay tôi không 
dám ngủ nữa. Bằng mọi giá, dù trời 
có lạnh, thật lạnh, tôi phải dậy nhìn 
đồng hồ 11giờ 25 phút chưa muộn. 
Tôi phải viết, viết thật nhanh, viết 
thật rõ ràng, viết hết lòng mình về 
bài NGÔI CHÙA, dẫu biết rằng mình 
đang ở trong dòng nước chảy đi 
NGHIỆP, nếu cho nó chảy mình chảy 
đi thì ôi thôi TỘI LỖI quá, mình hải 
bói bằng sức mình. Có hai con 
đường, một là lên bờ, hai là về 
NGUỒN, nếu lên bờ thì phải qua bờ 
bên kia, còn nếu về NGUỒN thì duy 
nhất không uổng công! Chí lý, chí lý. 

Đêm đó ngày 17 tháng 11 Âm 
lịch 2009 lúc 11giờ30 tôi đặc bút viết 
bằng đề tài NGÔI CHÙA. Dẫu biết  
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rằng là mang NGHIỆP song NGÔI 
CHÙA là SUỐI NGUỒN sẽ tha thứ và 
đỗ nước xuống lòng tôi được rửa 
sạch. Đánh kẻ chạy đi, chớ không ai 
đánh kẻ chạy lại. Tôi cảm thấy lòng 
mình được nhẹ ấm và trong đầu 
thênh thang để viết những dòng chữ 
dù ý niệm là vọng, song biết là vọng 
thì cũng nhẹ tội hơn là xem vọng là 
chánh thì U MINH quá! 

Thênh thang bỗng lặng không bờ bến 
Ánh s áng rạng ngời suốt thiên thai 

Bến mê cõi mộng tỏa sen đài 
Muôn đời ngàn kiếp một thoáng NHƯ
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Chẳng còn nhìn thấy 

 

Ngày tết, hai bạn thân gặp lại nhau sau một thời 
gian dài xa cách. Chuyện trò hồi lâu, chợt một người 
hỏi: 
- À mối tình của cậu và con nai vàng bây giờ ra sao 
rồi? 
- Người kia thoáng buồn rồi đáp: 
- Hết rồi cậu ạ! chẳng nhìn bóng dáng con nai vàng 
đâu cả! 
- Sao vậy? 
- Mình đã cưới nó rồi! Bây giờ, nó đã hoá ra con sư 
tử! 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Không phải cữ 

 

Đầu năm, ông Tấn qua rủ ông Hoà đi nhậu. Hai ông vừa ra khỏi cổng thì nhìn thấy đằng 
xa có một người đàn bà đang đi ngược chiều. Ông Hoà vội vã đổi ý: 
- Ồ! Xui xẻo quá! Thôi, tôi chẳng đi nữa đâu! 
- Đi nhậu gặp đàn bà cũng cữ sao? 
- Ai cữ kiêng gì đâu! Đó chính là … vợ tôi! 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Mừng hụt 

 

Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu Tý chạy ra hớn hở khoe: 
- Mẹ ơi! Sáng nay có cô Mười ở bên Mỹ mới đến nhà chơi. Cô tặng cho nhà mình một 
món quà và nói rằng: “Món quà của cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho gia đình cháu dùng 
trong một năm” 
Nghe thế, mẹ cu Tý mừng quýnh, hỏi ngay: 
- Món quà gì thế con? 
- Dạ, một quyển lịch! 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Tiền nhiều 

 

Cô vợ (làm nghề buôn bán) bảo với người bạn hàng: 
- Chiều nay, chị chuyển đến cho tôi nửa tỷ nhé! 
Người ấy ríu rít vâng dạ rồi đi ngay. Anh chồng đang lai rai ngoài hiên, vội bước vào 
nhà bảo vợ: 
- Bà ơi! gần Tết rồi, bà hãy đưa cho tôi vài trăm triệu để tôi sửa lại cái nhà! 
- Cái gì ? Vài trăm triệu ư ? Tiền ở đâu mà ông bảo đưa? 
- Sao tôi nghe bà vừa bảo chị kia chiều nay chuyển đến cho bà nửa tỷ? 
- Trời ạ? Đó là tiền giấy để bán cho người ta đốt, ông ạ! 



THIỆN THANH NGUYỆT BÁO                                                                     Volume 1 Issue 10 

 

  74 

H APPY NEW YEAR 

 

Chúc Mừng Năm Mới 2010  
Chú Tiểu: Con cầu Phật  ".. phù hộ những người thân cùng  bạn hữu của con   măi 
măi được khỏe mạnh và hạnh phúc."  

Phật nói:  "Chỉ cho 4 ngày thôi".  

Chú Tiểu:  "Thế thì xin Phật cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày 
mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông".  

Phật nói:  "Chỉ cho 3 ngày thôi".  

Chú Tiểu:  " Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong 
ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai".  

Phật nói:  "Chỉ cho 2 ngày thôi".  

Chú Tiểu:  "Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày hôm nay 
và ngày mai".  

Phật nói:  "Chỉ cho 1 ngày thôi".  

Chú Tiểu: "Vâng, cũng được".  

Phật thắc mắc hỏi: "như vậy là ngày nào?".  

Chú Tiểu đáp: "con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày".  

Phật mỉm cười nói: "Tốt lắm. Những người thân và bạn hữu của con bao 
gồm những người nào nhận được e-mail này sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc 
mỗi ngày". 
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SỰ TÍCH 
CÂY NÊU NGÀY 

TẾT   
 

Ngày ấy không biết từ bao giờ và 
cũng không biết bằng cách gì, 
Quỷ chiếm đoạt tất cả đất nước. 
Người chỉ ăn nhờ ở đậu và làm 
rẽ đất của Quỷ. Quỷ đối với 
Người ngày càng quá tay. Chúng 
nó dần dần tăng số phải nộp lên 
gấp đôi và mỗi năm mỗi nhích 
lên một ít. Cuối cùng chúng nó 
bắt Người phải nộp theo một thể 
lệ đặc biệt do chúng nó nghĩ ra là 
“Ăn ngọn cho gốc” Người không 
chịu, chúng nó lấy áp lực, bắt 
Người phải theo. Vì thế, năm ấy 
sau vụ gặt, Người chỉ còn trơ ra 
những rạ là rạ. Cảnh tượng da 
bọc xương thê thảm diễn ra khắp 
mọi nơi. Bên cạnh bọn Quỷ reo 
cười đắc ý. Người cơ hồ muốn 
chết tuyệt. 

Phật từ phương Tây lại, có ý 
định giúp Người chống lại sự bóc 
lột tàn nhẫn của Quỷ. Sau mùa 
đó, Phật bảo Người đừng trồng 
lúa mà cào đất thành luống trồng 
khoai lang. Người cứ y lời làm 
đúng lời Phật dặn. Quỷ không 
ngờ Người đã bắt đầu có mưu 
kế mới chống lại mình nên cứ 
nêu đúng trong thể lệ như trước 
“Ăn ngọn cho gốc”. Mùa thu 
hoạch ấy, Quỷ rất hậm hực nhìn 
thấy gánh khoai núc nỉu chạy về 
nhà Người đổ thành từng đống lù 
lù, còn nhà mình chỉ toàn những 
dây và lá khoai là những thứ 
không nhai nổi, thể lệ đã qui 

định, chúng nó đành cứng họng 
không thể chối cãi vào đâu được. 

Sang mùa khác, Quỷ thay 
thể lệ mới là “Ăn gốc cho ngọn”. 
Phật bảo Người lại chuyển sang 
trồng lúa. Kết quả Quỷ lại hỏng 
ăn. Những hạt lúa vàng theo 
Người về nhà, còn rạ phó mặc 
cho bọn Quỷ. Quỷ tức lộn ruột 
nên mùa sau chúng nó tuyên bố : 
“Ăn cả gốc lẫn ngọn”. Lần này 
Quỷ nghĩ : -“Cho chúng mày 
muốn trồng gì thì trồng, đằng nào 
cũng không lọt khỏi tay chúng 
tao”. Nhưng Phật đã bàn với 
Người thay đổi giống mới, Phật 
trao cho Người hạt giống cây 
ngô để gieo khắp nơi mọi chỗ. 

Năm ấy lại một lần nữa 
Người sung sướng trông thấy 
công lao của mình không uổng. 
Trong nhà Người thóc ăn chưa 
hết thì từng gánh ngô đã tiến về 
chứa từng cót đầy ăm ắp. Về 
phần Quỷ lại bị một vố cay chua 
tức uất hàng mấy ngày liền. Cuối 
cùng Quỷ nhất định bắt Người 
phải trả lại tất cả ruộng đất không 
cho làm rẽ nữa. Trong bụng 
chúng nó nghĩ: -“Thà không 
được cái gì cả còn hơn là để cho 
chúng nó ăn một mình”. 

Phật bảo Người điều đình 
với Quỷ cho tậu một miếng đất 
vừa bằng bóng một chiếc áo cà 
sa. Nghĩa là Người sẽ trồng một 
cây tre trên có mắc chiếc áo cà 
sa, hễ bóng che bao nhiêu diện 
tích ở mặt đất là đất sở hữu của 
Người ở đó. Ban đầu Quỷ không 
thuận, nhưng sau chúng nó suy 
tính thấy đất tậu thì ít mà giá rất 
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hời bèn nhận lời: “Ồ! Bằng một 
chiếc áo cà sa có là bao nhiêu”. 
Chúng nó nghĩ thế, hai bên làm 
tờ giao ước: ngoài bóng che đất 
là của Quỷ, trong bóng che là 
của Người. 

Khi Người trồng xong cây 
tre, Phật đứng trên ngọn tung áo 
cà sa bay tỏa ra thành một miếng 
vải tròn. Rồi Phật hóa phép làm 
cho cây tre cao vút mãi lên, đến 
tận trời. Tự nhiên trời đất trở nên 
âm u: bóng của áo cà sa dần dần 
che kín khắp cả mặt đất. Bọn 
Quỷ không ngờ có sự phi thường 
như thế, mỗi lần bóng áo lấn dần 
vào đất chúng, chúng phải dắt 
nhau lùi mãi. Cuối cùng Quỷ 
không có đất ở nữa phải chạy ra 
biển Ðông. Vì thế người ta mới 
gọi là Quỷ Ðông. 

Tiếc vì đất đai hoa màu đều 
thuộc về tay Người, Quỷ rất hậm 
hực, cố chiêu tập binh mã vào 
cướp lại. Lần này Người phải 
chiến đấu với Quỷ rất gay go vì 
quân đội của Quỷ có đủ một bầy 
ác thú như voi, ngựa, chó, ngao, 
bạch xà, hắc hổ v..v... rất hung 
dữ. Phật cầm gậy tầm xích đánh 
giúp Người làm cho quân của 
Quỷ không tiến lên được. 

Sau mấy trận bất lợi, Quỷ 
bèn cho quân đi dò xem Phật sợ 
gì, Phật cho chúng biết là sợ hoa 
quả, oản chuối và cơm nắm, 
trứng luộc. Ðối với Phật cũng dò 
hỏi và biết quân của Quỷ chỉ sợ 
độc có mấy thứ : máu chó, lá 
dứa, tỏi và vôi bột. 

Lần giáp chiến sau đó, quân 
của Quỷ đem không biết cơ man 
nào là hoa quả đến ném Phật, 
Phật bảo Người nhặt làm lương 
ăn rồi đem máu chó vấy khắp 
mọi nơi. Quân của Quỷ thấy máu 
chó sợ hoảng hồn bỏ chạy. 

Lần thứ hai, quân của Quỷ 
lại đem oản chuối vào ném quân 
Phật. Phật bảo Người nhặt làm 
lương ăn giã tỏi phun vào quân 
địch. Quân của Quỷ không chịu 
được mùi tỏi nên cũng cắm đầu 
chạy biệt tích. 

Lần thứ ba, quân của Quỷ lại 
đem cơm nắm, trứng luộc vào 
ném quân Phật. Người tha hồ ăn 
và theo lời Phật dùng vôi bột 
vung vào Quỷ. Người lại lấy lá 
dứa quất vào chúng. Quỷ chạy 
không kịp, lại bị Phật bắt đầy ra 
biển Ðông. Ngày Quỷ già, Quỷ 
trẻ, Quỷ đực, Quỷ cái cuốn gói ra 
đi, bộ dạng của chúng vô cùng 
thiểu não. Chúng rập đầu xuống 
đất cố xin Phật thương tình cho 
phép một năm được vài ba ngày 
vào đất liền thăm phần mộ của tổ 
tiên cha ông ngày trước, Phật 
thấy chúng khóc vang cả lên mới 
thương hại, hứa cho. 

Vì thế, hàng năm cứ đến 
ngày Tết nguyên đán là ngày 
Quỷ vào thăm đất liền, thì người 
ta theo tục cũ, trồng nêu để cho 
Quỷ không dám bén mảng vào 
chỗ người đang ở. Trên nêu có 
bánh đất mỗi khi gió rung thì 
tiếng động phát ra để luôn luôn 
nhắc nhở bọn Quỷ nghe mà 
tránh. Cũng trên đó có buộc một 
bó lá dứa hoặc cành đa mỏ hài 
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để cho Quỷ sợ. Ngoài ra, người 
ta còn vẽ hình cung tên hướng 
mũi nhọn về phía Ðông và rắc 
vôi bột xuống đất vào những 
ngày Tết để cấm cửa Quỷ. Có 
câu tục ngữ : 

Cành đa lá dứa treo kiêu (cao) 

Vôi bột rắc ngõ chớ trêu mọi nhà 

Qủy vào thì Quỷ lại ra 

Cành đa lá dứa thì ta cứa mồm. 

Ngày xưa người ta còn tin 
rằng những lúc cần đuổi Quỷ 
như khi có dịch tễ chẳng hạn, thì 
treo một nắm lá dứa ở trước ngõ 
hay vẩy máu chó khắp mọi nơi 
cho Quỷ khỏi quấy. Ðàn bà 
thường buộc tỏi vào dải yếm là 
cũng có một mục đích gần như 
vậy. 

NGUYỄN ÐỔNG CHI 

 
Truyện cổ Việt Nam “Việt Nam là suối 
Phật giáo là ngưồn. Nguồn làm suối 
đẹp, nước tuôn hoài hoài. Từ nguồn ra 
đến biển khơi Việt Nam, Phật giáo đời 

đời bên nhau !” 
 
 
 

NGẬM NGÙI 
Tết về, lòng vọng nhớ Mẹ Cha 
Đất lạnh nằm sâu chốn quê nhà 
Hai mùa mưa, nắng, trên mộ lạnh 
Giờ đây yên nghỉ đất Ông Bà. 
Tết về, long hướng tưởng Mẹ Cha 
Xót xa mi ướt đôi mắt già 
Nơi này chỉ còn trong nhung nhớCha Mẹ về 
đâu, hỡi Mẹ Cha? 
Một nén hương thơm tỏ nỗi lòng 
Cuối đầu, quì lại báo thâm ân 
Ngồi yên nghe tiếng lòng thổn thức 
Nguyện cầu Cha Mẹ cõi hư không. 
 
Thân Tâm Thí 
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(Tâm sự của một ông già tên TRẤN HIỀN MẠNH 65 tuổi, ở NEWYORK) 
 
Sáu tháng nay nói ra không biết ai có khinh tôi 
không? Mà thật tình mà nói tôi cũng chẳng còn gì 
để mà khinh thân tôi đang xin thêm tiền thất 
nghiệp đợt 2.  Không lương thì chắc chắn phải ra 
khỏi nhà tháng tới.  Cái Mercedes bóng loáng 
tuần tới là trở về nơi nó đã sinh.  Bố tôi thì đã ra 
đi vì cơn bệnh trầm kha mà tôi không có tiền gởi 
kịp.  Vợ tôi thì đã có mặt tại vườn ĐỊA ĐÀNG 
cách đây một năm vì nghe tin người bạn trai đã 
có vợ 4 con lừa mà cô thương thầm.  Hai đứa 
con tôi thì đã ra trường ở tận mãi bên Canada và 
Úc. Thế đó:  
  

Ai biết cuộc đời tôi sẽ ra sao ngày mai! 
Và cũng chả ai bận tâm làm gì 
Huống hồ là khinh với ghét. 

Còn có cái gì nữa đâu mà tranh với chấp 
Mà tôi phải dấu mà chả diếm. 

 
 Ba mươi hai năm tại xứ Mỹ, 65 năm tuổi đời tôi 
qua Mỹ trong thập tử nhất sinh (9 phần chết 1 
phần sống).  Vượt biên 7 lần bị bắt và nửa lần 
may rủi lại được tới Mỹ.  Cả gia tài Việt Nam tại 
Sài Gòn chợ lớn đổ hết vào việc đóng tiền tàu đó 
là chưa nói tiền bị Lừa và đút lót trong trại giam 
giữ Rạch Giá, Nha Trang, Hải Phòng, Qui Nhơn, 
Đại Lãnh. 
 
 Thế thôi mình vẫn con may mắn còn kiến thức 
mà học tiếng Mỹ. Nhiều người qua Mỹ phải trả 
giá bao nhiêu năm đời binh nghiệp trong những 
cuộc chiến đẫm máu, có người phải hy sinh một 
phần thân thể.  Song chưa đủ họ phải ở trong 
một thời gian và không gian của tháng ngày đầt 
nước đang trong thời sáng tối.  Và trại tù là thế 
giới trong nổi tự hào bảo vệ vì yêu quê hương có 
lòng căm giận cho thế giới và nỗi buồn cho thân 
phận.  Song vì Tình Yêu gia đình, họ đã quên 
mình để có cái tương lai cho vợ con, họ hàng, để 
có cuộc sống vì hy sinh và giờ nầy tuổi họ có lẽ 
cũng hoa râm đầu bạc song họ đã vươn lên tại 
xứ Hoa Kỳ nầy. Con cái là niềm tin là lẽ sống. 
 

 Làm sao kể cho xuể khi nhìn những con người 
Việt Nam dù giọng nói Nam, Trung, Bắc, Huế, 
Saigon, Hà Nội,… Hôm nay lại thật là nhiều tại xứ 
Mỹ.  Bên ngoài là câu chào tiếng mọc, áo quần 
đẹp xinh, song bên trong mỗi người có một thế 
giới. Dù chăng đi nữa, thế giới gì đi nữa cũng 
không ngoài ý tưởng cho một ngày mai tốt đẹp. 
Tốt đẹp là thế nào là tùy mỗi người: 
 

 Có người đến Mỹ vì Mỹ nhìn rất là 
đẹp từ Nhà cao, Xe đẹp, Cảnh Vật,… vô số 
vô kể là ĐẸP. 

 Có người đến Mỹ vì nghe đồn xứ 
Mỹ dễ làm giàu vì Tiền Đô La có giá trị, làm 
một ngày ở Mỹ bằng một tháng lương 
ViệtNam, nghe sao mà không thích. 

 Có người đến Mỹ vì muốn có cảm 
giác sang trọng, được người khác nể phục, 
đi du học ở đâu cũng không bằng du học ở 
Mỹ.  Nếu về Việt Nam thì có việc làm ngay 
và lại được có chức quyền, đó là chưa kể 
tiền bạc vì thế mà Việt kiều Mỹ về ai cũng 
hãnh diện.  Và cũng có thể bỏ chồng, bỏ 
con, bỏ cha mẹ mà làm hôn thú giả mà 
qua Mỹ cho bằng được. 

 Có người qua Mỹ vì thích ăn, ngày 
xưa ở Việt Nam trước năm 1975 nghe đồ 
hộp Mỹ ai cũng mê, từ viên kẹo Sigum đến 
thịt hộp 3 lát hoặc trái Bom thì sang trọng 
lắm, thích ăn, thèm ăn, và ăn sang như Mỹ 
giờ nầy có mặc tại Mỹ. 

    Và cũng không ngoại lệ, có người rất 
thích nhìn những ông Mỹ, cô gái Mỹ trong 
Phim, thích mái tóc vàng, mắt xanh nhất là 
cái sống mũi cao làm cho mấy cô phải chết 
mê chết mệt.  Nên trước khi qua Mỹ họ 
phải lo chuyện đầu tiên là làm sao khuôn 
mặt mình như Mỹ có tốn bao nhiêu tiền 
cũng được dù tiền đó mình bán nhà hay 
mượn của bà con, họ mới yên tâm 90% đi 
học tiếng Mỹ để qua Mỹ. 
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 Cuối cùng là vì ham kiến thức, Mỹ 
là một thế giới văn minh, tân tiến và khoa 
học kỷ thuật phủ sóng tòan cầu.  Nên phải 
đến Mỹ một chuyến có chết cũng cam lòng 
nên có nhiều người dù thế nào đi nữa cũng 
phải bảo lãnh người thân, dù không đi 
được, mắt không thấy hoặc bằng diện hôn 
thê, hoặc làm ăn, hoặc du lịch, ôi thôi vô 
vàn… Tôi không phải nhà văn tôi không thể 
nào mà trình bày cho mạch lạt huống hồ là 
tế nhị người nghe khỏi bực lòng. 
 
Sau 32 năm lần đầu tiên thú thật tôi đến Chùa, 
hổ thẹn lắm tôi  
mới nói ra. Tôi không phải là người cứng đầu, 
cứng cổ, khó bảo, bây giờ tôi mới hiểu gần 70 
tuổi đời.  Chắc muộn rồi, song dù 1 ngày mà thấy 
Chùa khi tôi nhắm mắt dù không ai thấy tôi trên 
trần gian nầy vì tôi hết cả gia tài của cải, tình lẫn 
tài, tôi vẫn hy vọng một điều còn 1 cái gì đó hiểu 
tôi. 
 
 Hôm nay tại ngôi già lam Phật Tổ, Long Beach 
tại thành phố có biển bọc uốn lượn trong đó có 
một điều Sáng ngời.  Ngôi Chùa lặng thinh dù 
trời bên ngoài đã tối, mái Chùa sẩm màu song có 
một điều gì đó thật âm vang trong ngôi Chánh 
điện dù đã hơn 6 giờ tối. Tiếng Kinh thật rộn 
ràng âm vang theo nhịp trống.  Tôi không dám 
vào vì cả đời tôi chưa một lần đến Chùa thế thì 
làm sao mà hiểu.  Đêm nay tôi được nhìn tận 
mắt, nghe tận đáy lòng, thân tôi dù không vào 
chánh điện song tâm hồn tôi cũng phần nào trọn 
vẹn.  Tôi không biết thắp nhang, tôi cũng không 
biết lạy vì từ nhỏ tới lớn tôi đều được người khác 
lạy tôi vì tôi là Chánh án khi ở Việt Nam và qua 
Mỹ là Manager cho một công ty xuất khẩu lẻ đó 
giờ nầy tôi hết sức mắc cỡ.  May là xung quanh 
trời tối, đèn mờ nên tôi cũng đỡ phần ngượng 
nghịu. 
 
 Song vì tình tò mò tôi đi dạo xung quanh Chùa 
thì lòng tôi nhẹ lại, mùi hương trầm tỏa ngát, 
cộng hương hoa quyện vào cơn gió thoảng, tuy 
trời se lạnh của biển thổi tới nhưng lòng tôi vẫn 
có cảm giác âm ấm dần theo hơi thở… Có một 
tượng Phật Bà Quan Âm, một cây nhang còn 
nguyên chắc là mới đốt, một bình bông màu 

trắng nước trong và một dĩa bánh ít còn nóng 
mùi thơm của lá thật dễ chịu. 
 
 Không ngờ xứ Mỹ nầy mà cũng có Bánh ít.  Nó 
thật tội nghiệp, nhỏ màu xanh úa sẫm, hình dáng 
đơn giản như ngọn núi nhỏ, mùi vị lá cây nằm 
chơ vơ trong cái dĩa. Ba mươi hai năm ở Mỹ tất 
cả mọi thứ đều làm bằng khuôn, bằng máy, có 
hộp, có màu, có mùi thơm,… thế mà cái bánh ít 
lại được thấy PHẬT, nó vẫn yên tâm dù bóng 
đêm đã về mà nó vẫn hương ngào ngạt, dù nó 
không kiêu sa bóng bẩy như bánh kem nhưng nó 
lại được mọi người nhẹ lòng khi tới Chùa, dù nó 
không ngọt ngào như bánh  bích quy (biscuits) 
nhưng nó có âm vị Quê Hương vào những ngày 
đám giỗ, những ngày rằm tháng 7 ở quê nhà, nó 
nằm trong thúng ở những ngôi đình làng, trước 
cổng trường mỗi dịp tết về… và bây giờ nó lại 
nằm ngay xứ Mỹ, và nó lại thông minh vô vàn, 
bằng cách nào mà lại biết Phật sớm thế. 
 
 Hổ thẹn cho thân tôi, 32 năm ở Mỹ mà bây giờ 
tay trắng hoàn tay không.  Bao nhiêu kiến thức 
tôi thu thập trên 60 năm cũng không thể nào che 
chở cho tôi được, tôi đã lầm.  Một chiếc bánh 
thật là giỏi vượt hàng ngày hải lý đến Mỹ cũng là 
điều kỳ diệu rồi, mà lại thấy được Huệ mạng nơi 
cửa Phật. 
 
 Một cái bánh ít! Tôi không bằng một cái bánh 
ít.  Đêm nay trong suốt quá trình lái xe từ Long 
Beach về lại Bolsa ngủ nhờ nhà người bạn để 
ngày kia phải trở về thu xếp đồ đạt trả nhà, trả 
xe, trả bao năm góp nhặt. Trời ơi, Phật không xa, 
Phật không ở đâu cả… cái bánh ít là câu Kinh, tôi 
hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tôi phải tới Chùa để nhìn 
một lần cuối cho tỏ lòng. 
 

Lòng tôi đã mở 
Trí tôi đã tỏ 

Chuyện đời là bụi trần 
Tôi phải phủi, phủi cho thật sạch 

 
Cám ơn cái bánh ít cho tôi một bài Kinh sáng 
lòng. 
 

Mong chương trình Tiếng Nói Từ Trái Tim xét duyệt 
và gởi Chùa Phật Tổ-Biển Dài 2009

 




