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Khánh Thành TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI 
 

Và ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN II – 2   
 

J   
 

(Ghi chú :  Tuy nhan đề là Kỷ Yếu Kỷ Niệm . . . Tuy thế, ở đây chúng tôi 
chỉ ghi lại những gì cần phổ biến là  những bài viết của chư Tôn đức và hàng 
Trí thức Cư sĩ Phật tử mà thôi, những mục không quan trọng như hình ảnh hay 
những bài thơ, danh sách quý ân nhân và Phật tử khắp đó đây trên thế giới đã 
trực tiếp gởi tịnh tài về ủng hộ xây cất, danh sách chư Tôn thiền đức tham dự 
Đại lễ Khánh thành cũng như Đại hội có ở trong tập Kỷ Yếu này, chúng tôi 
không để vào đây. Quý vị nào cần tập Kỷ Yếu nầy, xin hoan hỷ có thư về Từ 
Đàm Hải Ngoại, chúng tôi sẽ gởi tặng thì đầy đủ chi tiết hơn. Ngoài ra, bài trong 
nầy là thứ tự vị nào gởi trước chúng tôi cho sắp trang trước, ngoại trừ mấy bài 
diễn văn, quyết nghị và thư của Giáo hội gởi về quê nhà. ) 
 

Kính đa tạ, 
 

 Chủ trương, 
 

 Tỳ kheo Thích Tín Nghĩa 
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LỜI MỞ ĐẦU 
 
  “Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, 

Tùy sở trú xứ thường an lạc.” 
 
 
Trước khi đức Phật nhập niết bàn, Ngài trao lại nhiệm vụ cao cả là  “giảng giáo” cho 

hàng đệ tử nối tiếp, đặc biệt là lớp Thích tử ;  Ngài phú chúc :  “Tác như lai sứ, hành Như lai 
sự”   nghĩa là :   “Thay ta làm việc Phật, vì các người là sứ mạng của Như lai.”. 

 
Sứ mạng Đại Phật tuyên dương cao cả, và sự nghiệp hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh 

vi sự nghiệp ấy hàng đệ tử chơn chánh của Ngài lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Vấn để xiển 
dương Chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai, phò trì mạt vận là bổn phận của để tử Phật, bổn phận của 
người có tâm nguyện xuất gia để làm việc đạo, để đền trả bốn ơn nặng, đem thân mạng vào đời 
để cứu đời, làm an bá tánh . . . 

 
Với tâm nguyện ấy, từ khi bước chân vào cửa thiền, có phước báo gần gũi và hầu hạ bổn 

sư là Đại lão Hòa thượng thương Tâm hạ Hương hiệu Mật Hiển, tọa chủ Tổ đình Trúc Lâm 
tại Cố đô Huế trên hai mươi năm. 

 
Thế rồi Phật pháp, Giáo hội và Dân tộc cũng nỗi trôi theo vận nước ;  sau tháng Tư đen 

1975, cũng như bao nhiêu người con dân Việt bỏ xứ ra đi, chúng tôi cũng từ giả Sư phụ, giả từ 
tất cả, để lại sau lưng không biết bao nhiêu là ân tình cao đẹp, vô giá từ khi biết làm người để 
mang thân lưu đày xa xứ ;  rồi cũng được định cư tại Hoa kỳ ngày 19 tháng 09 năm 1979. Từ đó 
đến nay, lúc nào cũng cố gắng giữ tâm nguyện như lúc mới bắt đầu làm vị tu sĩ. Tham gia và 
tham dự tất cả những gì mà chư Tôn đức Tăng già và Phật tử Hải ngoại đã hết lòng chung lo một 
cách tích cực và phù hợp với Phật pháp, với ý nguyện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất đang mong muốn mà nhất là di huấn của cố Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu, 
Chánh thư ký Xử lý viện Tăng thống. 

 
Với những động lực thúc đẩy quý giá trên đây, dù gặp chướng ngại, dù hoàn cảnh khó 

khăn cũng cố gắng hết sức mình ;  bên cạnh đó nhờ sự hộ niệm của chư Tôn thiền đức trong 
Giáo hội, của hàng Phật tử gần xa, nên đã tạo dựng được một cảnh già lam tương đối đúng tiêu 
chuẩn và phong cách của Đạo lẫn Đời. Ngày 10 tháng 10 năm 1998 (nhằm ngày 20 tháng tám 
năm Mậu dần) Từ Đàm Hải Ngoại đã được Khánh thành trọng thể ;  đồng thời, nhận lãnh trọng 
trách tổ chức Đại hội Thường niên của Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất Hải 
ngoại tại Hoa kỳ, văn phòng II viện Hóa Đạo năm thứ II, nhiệm kỳ 2. 

 
Tập Kỷ Yếu nầy ghi lại một vài nét những ngày sinh hoạt của Tổ Đình Từ Đàm Hải 

Ngoại và Đại hội. Tất cả những bài vở là của chư Tôn đức và hàng Trí thức Cư sĩ đã trực tiếp 
tham dự đóng góp. Thay mặt tứ chúng và Tổ đình Từ đàm Hải ngoại, chúng tôi xin chân thành 
tri ân và đón nhận tất cả những ân tình của chư Tôn đức và hàng Phật tử bốn phương đã nồng 
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nhiệt hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần dưới nhiều hình thức trong việc xây dựng ngôi Từ Đàm mà đặc 
biệt là những ngày Khánh thành và Đại hội. 

 
Nguyện cầu Tam bảo gia hộ quý ngài và quý vị mãi mãi an lạc trong nhiệm vụ làm đẹp 

đời dựng đạo. 
 

                               Phật lịch  2543, Dallas, ngày đức Phật Giáng Thế - 1999, 
 

                                                                         Chủ trương, 
 

Khai sáng Từ Đàm Hải Ngoại, 
 

Tỳ kheo THÍCH TÍN NGHĨA 
 
 
 

J   
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ĂN ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH DIỄN V

TÂN CHÁ
 

NH
  Của Thượng tọ N NGHĨA 

Nam Mổ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 
hưa liệt quý vị quan khách, 

 
ưa toàn thế Đồng bào Phật tử, 

 

rong giờ phút trang nghiêm, trước Tam bảo uy nghi,  với một chánh điện rộng rãi quyện tỏa 
khói t m hương ;  chúng tôi vô cùng vui mừng và hãnh diện được cung đón chư Tôn thiền đức 

ính bạch quý ngài, 
ính thưa quý vị, 

i là ngày huy hoàng nhất của Từ Đàm kể từ tháng 10 năm 1983 không 
những chỉ riêng chúng tôi, mà chung cho tất cả hàng con Phật tại hải ngoại, đặc biệt là tại vùng 
Dallas

 vỡ tổ, lang thang trên hoàn cầu 
chưa có một ý niệm hay cùng hẹn một ngày về cố quốc. Tính từ ngày đó, riêng tại Hoa kỳ, theo 
một và

ật Học Viện 
Quốc T  để về đây tạo dựng ngôi Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại ;   mặc dầu lúc đó chúng tôi là 
Trưởng

 đây với bao xa lạ, ngỡ ngàng. Sống với một căn nhà cũ nát. Mùa đông không có sưởi, 
mùa hè không có nhà tắm. Chúng tôi phải nương nhờ nhà Phật tử gần sáu tháng trời. Mỗi lần 
cung thỉnh chư Tăng đến thuyết giảng, chứng minh đại lễ thì phải bóp bụng gởi tạm nhà Phật tử 

 ĐIỆN TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI 
a Viện chủ THÍCH TÍ
 
 

 
Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, 

Kính t

Kính th

 
 

rầ

T

và tiếp rước hàng hàng lớp lớp Phật tử từ bốn phương của xứ Hoa kỳ bao la đã về đây để 
chứng minh và tham dự ngày trọng đại của Từ Đàm Hải Ngoại, cử hành đại lễ Khánh Thành 
ân Chánh Điện. 

 
 

T 

K
K
 
Hôm nay có thể nó

 – Fort Worth và phụ cận kể từ biến cố 30 tháng tư 1975. 
 
Sau biến cố 1975, con dân nước Việt như đàn chim bị tan

i tài liệu mới nhất đã có trên 350 Tăng Ni và trên 150 ngôi chùa, tự viện, tu viện, tổ đình, 
niệm phật đường lớn nhỏ. Trong số nầy đã có sự hiện diện của Từ Đàm Hải Ngoại. 

 
Từ tháng 10 - 1983, nhơn duyên hoằng pháp đã đưa đẩy chúng tôi từ giả Ph
ế
 ban hướng dẫn Tăng Ni sinh của viện, và, Hòa thượng Thích Đức Niệm cũng chưa có 

nhân sự. 
 
Về
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để nhờ

ính thưa quý vị, 

uốt thời gian dài của một thập niên (từ 1983 đến 1993), Từ Đàm Hải Ngoại chỉ biết 
sống âm à an phận với túp lều nhỏ hiện đang còn bên cạnh Tân Chánh Điện 
trong khuôn viên phía trước. Tuy thế, Không một công tác Phật sự nào của Giáo hội đề ra, mà 
Từ Đàm

 có một Chánh Điện tương đối khả dĩ để làm nơi tu học và chiêm 
bái. Vớ thao thức chung, nhất là sự trợ lực của chư tôn đức Tăng Ni cùng với sự nhiệt tâm đóng 
góp củ

ính thưa quý vị, 

hi lập Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại, chúng tôi có những ước nguyện làm sao có những 
sắc thá

 nhu cầu tiện nghi ngủ nghỉ. Trong số chư Tăng được cung thỉnh, Hòa thượng Thích Đức 
Niệm là vị chia xẻ nhiều nhất kể từ khi có Từ Đàm. Nhơn đây, kính xin quý ngài và liệt quý vị 
cho phép chúng tôi một giây phút đặc biệt hướng về để tri ân :  hình ảnh Hòa thượng Thích Đức 
Niệm đã gắn bó từng giây từng phút từ khi Từ Đàm có mặt với mái tranh vách đất sơ sài cho đến 
khung cảnh vững bền, trang nghiêm như bây giờ. Ngài quả đúng là bậc thiền môn nghi trượng. 
Với giai đoạn phôi thai, trong sự thiếu kém chính của Ngài tại Phật Học Viện mà dám quên 
mình, hy sinh để đứng ra bảo lãnh trả hàng tháng tiền nhà cho Từ Đàm gần năm tháng liên tiếp. 
Không có một khó khăn nào của Từ Đàm từ vật chất đến tinh thần mà Ngài không để tâm. Song 
song bên cạnh đó, chúng tôi cũng có những vị đồng sự pháp lữ hết lòng giúp đỡ vật chất, khích 
lệ tinh thần dưới mọi chiều hướng, đó là nhị vị Thượng tọa Tịnh Từ, Minh Đạt và Ni sư Thích nữ 
Nguyên Thanh. Một điểm đặc biệt khác nữa mà không kém phần quan trọng, đó là :  Được Sư cô 
Thích nữ Hạnh Thanh, hiện là Quản sự của Từ Đàm, cũng đã tận tụy, đem hết chí nguyện của 
một nữ lưu xuất gia để cùng chung lo Phật sự tại đây với chúng tôi, mà chưa hề có một tâm niệm 
phân biệt. Những ân tình trên đây, chúng tôi chỉ biết âm thầm ghi khắc nơi cõi lòng coi như niềm 
khích lệ để cố gắng hết mình trong cương vị của một sứ giả Như Lai là thượng hoằng hạ hóa, 
chứ không thể nói lên đây với hai chữ cám ơn bình thường được. 

 
Kính bạch quý ngài, 
 
K
 
S
 thầm, đạm bạc v

 Hải Ngoại không hưởng ứng, đóng góp một cách tích cực. Hằng năm thường đi đó đây 
để chứng minh, thuyết giảng qua những ngày đại lễ hoặc hướng dẫn quần chúng Phật tử tu học. 
Khi thì Gia Nã Đại, khi thì Âu Châu với những lớp tu học giáo lý mùa hè. Chắc quý ngài và chư 
Phật tử đã nhận thấy điều đó. 

 
Truy nhiên, việc gì rồi cũng do Tam bảo sắp đặt cả. Đáp ứng nguyện vọng chung của 

hàng con Phật là làm thế nào để
i 
a hàng Phật tử tại địa phương cũng như khắp trên toàn thế giới ; tháng Tư - 1993, Từ 

Đàm bắt đầu vận động xây cất chùa. Vừa vận động, vừa xin giấy phép, vừa chuẩn bị xây cất. 
Thời gian thấm thoát trôi qua gần hai năm rưởi mới hoàn thành với một công trình mà kinh phí 
trên Một triệu hai trăm ngàn Mỹ kim ($1,2000,000.00US). Chính quyền địa phương đã chấp 
nhận Từ Đàm có đủ pháp lý, pháp nhơn và hoàn toàn chính thức vào tháng Giêng năm 1993. 
Năm Mậu dần là cái tết đầu tiên được đón xuân tại tân chánh điện nầy. 

 
Kính bạch quý ngài, 
 
K
 
K
i đặc thù như : 
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*.-  Tính chất dân tộc, tông phái truyền thừa, phát triển, phát huy về những đóng góp và 
xây dựng tín ngưỡng cũng như văn hóa dân tộc trong cộng đồng người việt tại Hải ngoại.  

rước tiên, xây dựng ngôi Từ Đàm là đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu của hàng con 
Phật ng

ột xứ 
Hiệp C

ược phát 
triển và phát huy những giá trị theo nhiều góc độ đúng với truyền thống Phật giáo và văn hóa cổ 
truyền 

ính thưa quý vị, 

ây dựng một cảnh già lam đã là khó, nhưng duy trì và phát triển lại càng khó hơn. 
Nhiều t rong đó có Phật giáo Việt nam chúng ta, sự phát triển cũng gặp phải 
nhiều khó khăn. Vì xứ Hoa kỳ bao la nầy vốn chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của nền văn minh 
cơ khí,

hương :  Mặc dầu, thầy đã từng tán thán công đức của quý vị đã trực tiếp 
góp công, góp của để chung lo Phật sự với thầy từ lúc đầu sơ khai mãi cho đến bây giờ  và kéo 
dài tron

ính thưa quý vị, 

ến đây, chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc ngày Đại Lễ Khánh Thành Tân 
Chánh ại. 

hư Phật tử và bửu quyến luôn được vạn điều phúc lạc, thịnh 
vượng. 

T
ày một đông đúc, vì sắc thái ở đây ngày một đa dạng. Phật giáo du nhập vào xứ cờ hoa 

nầy khoảng năm 1839, đã có trên 40 tổ chức Phật giáo gồm nhiều hệ phái khác nhau. M
húng Quốc như Hoa Kỳ, rất đa dạng, thì Phật giáo cũng phải đáp ứng như vậy. 
 
*.-  Học hạnh xuất gia, theo con đường Phật-Tổ :  Xây dựng một ngôi chùa là trực tiếp 

đóng kín một lao tù. Giấy rách phải giữ lấy lề. Cho nên Từ Đàm Hải Ngoại cần phải đ

của dân tộc. Nhất là phải thích nghi với xã hội và địa phương mình đang trú xứ. 
 
Kính bạch quý ngài, 
 
K
 
X
ổ chức Phật giáo t

 nên dễ dàng bị đánh mất niềm tin cần thiết cho tâm linh con người. Chúng ta không thể 
thoát ra ngoài ảnh hưởng đó. Chúng ta e ngại rằng trong vòng Mười Năm, Hai Mươi Năm, tới 
đây liệu có còn giữ được Niềm Tin và Đạo Pháp như ngày hôm nay hay không ?  Đó là một vấn 
đề lớn cần phải được tư duy hàng đầu cho Từ Đàm mà cũng là vấn đề chung cho Giáo hội và 
Phật Giáo Việt nam. 

 
Đến đây, quý ngài và quý vị cho phép chúng tôi có đôi lời với Ban Quản Trị của Từ Đàm 

và hàng Phật tử địa p

g tương lai nữa ;  quý vị đã đến với thầy biến một nơi bùn lầy nước đọng đầy cỏ cây của 
mười năm trước để trở thành một ngôi già lam tráng lệ. Quý vị lúc nào cũng sát cánh cùng thầy. 
Nắng cũng như mưa, ngày cũng như đêm, có lúc phải hy sinh những công việc của gia đình để lo 
cho Từ đàm. Nhưng trong giây phút thiêng liêng nầy, cho thầy được nói lên cái chân tình đặc 
biệt của thầy là :  Ghi nhận những tấm lòng hộ đạo nhiệt tình và ý chí sắt son ấy, thầy chỉ biết 
dâng lên Tam bảo chứng minh ;  đồng thời, nguyện cầu cho quý vị chân cứng đá mềm để đem 
bản thân và tâm nguyện lo cho Đạo pháp và Dân tộc. 

 
Kính bạch quý ngài, 
 
K
 
Đ
Điện Từ Đàm Hải Ngo
 
Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ quý tôn đức Tăng Ni, pháp thể khương an, chúng 

sanh dị độ, Phật sự viên thành ;  c
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Đồng thời, chúng tôi nhờ hồng ân của chư tôn Giáo phẩm và Đồng bào Phật tử góp lời 

cầu nguyện chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, Hội đồng Lưỡng viện, Giáo hội 
Phật giáo Việt nam Thống nhất và hơn bảy mươi triệu đồng bào ruột thịt tại quê nhà sớm được 
tự do tí

Phật lịch 2542, 
Ngày 10 tháng 10 năm 1998. 

 

n ngưỡng, cơm no áo ấm, sống cảnh thanh bình, an lạc. Các tù nhân chính trị sớm được 
trở về đoàn tụ với gia đình. 

 
Trân trọng kính chào liệt quý vị. 
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DIỄN VĂN CHÀO MỪNG 
 

Đại Hội Thường Niên năm thứ 2, nhiệm kỳ II 
 

GHPGVNTNHN – HK, Văn Phòng II VIện Hóa Đạo 
 

Của Thượng tọa Trưởng ban Tổ chức 
 

Phật lịch  2542, 
Ngày 10 tháng 10 năm 1998. 

 
 

Nam Mổ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 
 

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, 
 
Kính thưa liệt quý vị quan khách, 
 
Kính thưa quý Đại biểu và toàn thế Phật tử, 
 
 
 

   
rước tiên, chúng tôi xin hân hoan chào mừng chư tôn Hòa thượng, Thượng 
tọa, Đại đức Tăng ni, quý Quan khách, quý Đại biểu và toàn thể Đồng bào 
Phật tử đã quang lâm tham dự lễ khai mạc Đại hội Thường niên lần thứ 2, 

nhiệm kỳ II của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Văn Phòng 
II Viện Hóa Đạo, hôm nay. 

 T
Được giao phó trách nhiệm tổ chức Đại hội của Giáo hội, tuy có những khó khăn và 

nhân sự và tài chánh, nhưng toàn thể Tăng Ni và Phật tử địa phương chúng tôi đều vui 
mừng, vì đây là một phước duyên được cung nghinh chư Tôn đức, được tiếp đón quý vị Đại 
biểu và được đóng góp phần nào cho sự thành công của Đại hội. 

 
Kính thưa quý vị, 
 
Đại hội Thường niên của Giáo hội lần nầy được khai diễn trong một thời điểm khá 

đặc biệt. Đó là, trong tháng 9 vừa qua, chính quyền Cộng sản Việt nam đã phải trả tự do cho 
Hòa thượng Thích Quảng Độ, các Thượng tọa Trí Siêu và Tuệ Sỹ cùng một số các vị tranh 
đấu cho tự do và nhân quyền. Tuy những yêu sách chính đáng của Giáo hội Phật giáo Việt 
nam Thống nhất chưa được giải quyết, những quyền căn bản của con người tại Việt nam vẫn 
còn bị khước từ, những diễn biến nầy là những kết quả mà cuộc vận động giải trừ Pháp nạn 
của Giáo hội và sự tranh đầu bền bỉ, liên tục đều khắp của Cộng đồng Việt nam Hải ngoại đã 
là một yếu tố quan trọng bên cạnh những khó khăn nội bộ của Cộng sản Việt nam và những 
áp lực nặng nề của quốc tế. Kết quả nầy đã khẳng định vị trí và vai trò quan yếu của các tổ 
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chức Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất Hải ngoại, đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt 
nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa kỳ, Văn phòng II viện Hóa đạo trong công cuộc vận động 
giải trừ Pháp nạn nói riêng, và nhân quyền cho Việt nam nói chung trong những ngày tháng 
sắp đến. Chính với vị trí và vai trò quan yếu như thế mà Giáo hội luôn luôn quan tâm đến vấn 
đề cũng cố nội bộ, kiện toàn chức năng cũng như thường xuyên cảnh giác trước những hiện 
tượng có thể làm giảm sút năng lực chu toàn trách nhiệm của mình như nội dung Đại hội kỳ 
nầy đã nhắm đến. 

 
Kính thưa quý vị, 
 
Là một tôn giáo có truyền thống gắn liền với vận mệnh dân tộc, Phật giáo Việt nam, 

xưa cũng như nay, luôn luôn hòa mình vào những công cuộc vận động lịch sử vì lợi ích 
chung của đất nước. Truyền thống nầy đã mang lại cho Phật giáo Việt nam nhiều cay đắng. 
Một mặt, Phật giáo Việt nam luôn luôn là đối tượng triệt hạ của những thế lực Phản dân tộc. 
Mặt khác, nhiều khi lực bất tùng tâm, nên trong quá trình hoạt động của Giáo hội, có những 
lúc những thành tựu không bù lại được cho những đỗ vỡ. Ý thức rõ rệt thế nầy, Phật giáo 
Việt nam trong quá khứ, đã có những đợt chuyển mình quan trọng để củng cố và tăng cường 
nội lực cũng như xây dựng và phát triển khả năng ứng cơ nhằm đối phó với những khó khăn 
và thích nghi với thời đại. Điển hình là phong trào Chấn hưng Phật giáo khởi đi từ thập niên 
1930, quyết định thành lập Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất năm 1964 và gần đây 
hơn,  quyết định thành lập Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa kỳ 
cũng như tại các nước khác từ năm 1992. Nếu không có những bước đi lịch sử nầy, chắc hẳn 
Phật giáo Việt nam không có một tầm vóc và những khả năng như ngày nay dù rằng chúng 
ta thấy vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Do đó, càng ý thức được công lao của các bậc tiền bối 
cũng như chư tôn giáo phẩm trong Hội đồng Lưỡng viện ngày nay, trong công cuộc xây dựng 
và phục hưng Phật giáo Việt nam, chúng ta càng thấy trách nhiệm phải bồi dưỡng nội lực để 
kiện toàn tổ chức và phát triển sinh hoạt của Giáo hội. 

 
Là một tôn giáo mà đặc biệt là Phật giáo, nội lực trước tiên phát xuất từ giới hạnh, 

đức độ của Tăng Ni và đời sống tâm linh vững mạnh của Phật tử. 
 
Phát huy nội lực chính là phát huy bản thể Tăng già, lấy giác ngộ giải thoát làm cứu 

cánh, lấy bản nguyện độ sanh làm sự nghiệp, lấy đoàn kết hòa hiệp làm phương châm, lấy 
giới đức thanh tịnh làm hướng tiến, như nội dung bức thư của Đức cố Đại lão Hòa thượng 
Thích Đôn Hậu Chánh thư ký Xử lý viện Tăng thống đã ân cần nhắc nhở Tăng Ni hải ngoại 
cách đây bảy năm. Đây là một thứ nội lực mà trên đường dài không có một bạo lực thế gian 
nào có thể khuất phục được. Đây là một thứ nội lực mà nếu không có, chúng ta dễ dàng biến 
chất và lạc hướng trên con đường thực hành Bồ tát hạnh để cứu đời. 

Phát huy nội lực của Giáo hội cũng là phát huy đời sống tâm linh vững mạnh của 
Phật tử. Mỗi một tự viện, mỗi một niệm Phật đường, mỗi một cơ sở Giáo hội là một nơi 
trưởng dưỡng tín tâm và là đạo tràng tu học tinh chuyên, thanh tịnh cho Phật tử ;  là nơi gieo 
hạt giống Phật pháp cho tuổi trẻ Việt nam ;  là nơi duy trì, bồi dưỡng truyền thống Văn hóa 
Dân tộc và Phật giáo ;  và cũng là nơi mọi người, không phân biệt quá khứ, không phân biệt 
chính kiến tìm được lẽ sống và sự an lạc cho tâm hồn sau những năm tháng nổi trôi trong 
cuộc đời thị phi, nghiệp chướng ;  nói cách khác, đây là nơi người đồ tể có thể buông dao để 
thành Phật. Phát huy đời sống tâm linh vững mạnh của quần chúng Phật tử chính là phát 
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huy sức mạnh tiềm ẩn của Phật giáo. Trong những thời đen tối, lu mờ nhất của lịch sử Phật 
giáo Việt nam, trong lúc những kiến trúc thượng tầng của Phật giáo bị hủy diệt, thì hình ảnh 
ngôi chùa làng, ngay cả những lúc không còn ai chăm sóc hương khói, vẫn là chỗ nương tựa 
tinh thần, vẫn là biểu tượng của lẽ phải và đạo đức. Đó chính là sức sống của Phật giáo Việt 
nam, tuy âm thầm lặng lẽ, nhưng bất diệt. 

 
Sứ mệnh của Giáo hội trong những ngày tháng tới là tiếp tục công cuộc vận động giải 

trư Pháp nạn. Nhưng công cuộc vận động nầy sẽ không được thành tựu hoàn toàn nếu không 
được gắn liền với công cuộc vận động khôi phục trền thống Văn hóa Dân tộc mà chiến tranh, 
chủ nghĩa Cọng sãn và nếp sống sa đọa vật chất của tây phương đã làm sụp đổ. Khi nói Phật 
giáo và Dân tộc là một, chính là muốn nhấn mạnh đến tinh thần Phật giáo và Văn hóa Dân 
tộc không thể tách rời. Khi nói Phật giáo thăng trầm theo vận nước, chính là muốn nhắc nhở 
đến những kinh nghiệm lịch sử cho thấy những lúc đất nước loạn ly, văn hóa đồi trụy thì đó 
cũng là lúc Phật giáo Việt nam bị suy yếu. Do đó, khôi phục truyền thống Văn hóa Dân tộc 
chính là khôi phục sức mạnh của Dân tộc cùng lúc khôi phục tiềm lực của Phật giáo Việt 
nam. 

 
Do hậu quả của nền Văn hóa Dân tộc bị suy đồi mà những khó khăn lớn của Việt 

nam trong thế kỷ tới sẽ phát xuất từ hận thù, phân hóa, mâu thuẩn và nếp sống hưởng thụ vật 
chất. Những khó khăn nầy cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi cộng đồng dân tộc, trong 
đó có Phật giáo Việt nam. Đối phó và giải quyết những khó khăn nầy không phải là bạo lực. 
Đây chính là sứ mệnh của các tổ chức văn hóa và tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo Việt nam. 

 
Ngưỡng bạch chư Tôn đức, 
 
Kính thưa liệt quý vị, 
 
Là một thành viên của Giáo hội, nhân dịp chào mừng Quý Ngài và Quý Vị quang lâm 

tham dự lễ khai mạc Đại hội ngày hôm nay, chúng tôi xin bày tỏ một số những thao thức và 
suy nghĩ thô thiển như trên, kính mong chư tôn đức Tăng Ni chứng minh và toàn thể quý vị 
hoan hỷ.  

 
Nguyện cầu Tam bảo gia hộ Đại hội thành công viên mãn. 
 
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 
 
 
 

j 
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DIỄN VĂN KHAI MẠC  

Đại Hội Thường Niên năm thứ 2, nhiệm kỳ II  
 

Của Hòa thượng THÍCH HỘ GIÁC 
 

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN – Hoa Kỳ 
 

Văn Phòng II Viện Hóa Đạo 
   

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 
 

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, 
 
Kính thưa Đại hội, 
 
 

Chúng tôi xin bày tỏ niềm cảm kích chân thành đối với 

sự hiện diện đông đảo của các thành viên thuộc các Hội đồng, 
Vụ, Miền đã về đây tham dự Đại hội. Chúng tôi đặt trọn niềm tin 
ở nguyện lực và trí tuệ của quý vị cho tất cả Phật sự của Giáo 
hội. 

i, 
ưa quý vị, 

ng như vậy, chúng ta phải đặt sự tồn vong của Giáo hội trên hết trong mọi công tác 
Phật sự

 
Kính bạch quý ngà
Kính th

 
Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tổng thư ký Viện Hóa Đạo tại quê nhà vừa rời nơi lao 

tù cùng với nhị vị Thượng tọa Tuệ Sỹ và Trí Siêu.Chúng ta hân hoan đón nhận tin nầy với 
niềm hy vọng to lớn vào những đóng góp trong tương lai của Hòa thượng cùng nhị vị 
Thượng tọa cho sự phục hoạt của Giáo hội Mẹ cũng như những đóng góp văn hóa khác. 
Hình ảnh của Chư tôn Giáo phẩm tại quê nhà nhắc nhở chúng ta một sứ mạng cấp thiết hiện 
nay là dồn mọi nỗ lực cho sự sống còn của Giáo hội. Trong lúc tại Việt nam, Giáo hội đang 
phải tồn tại trong sự đàn áp trù dập của nhà cầm quyền thì sự hiện hữu của Văn phòng II 
Viện Hóa Đạo tại Hải ngoại, không cần phải nói nhiều, tự nhiên là vô cùng hệ trọng. Những 
thế lực ma vương có đủ mọi lý do để làm suy yếu và tiêu diệt Giáo hội tại hải ngoại. Nhận 
thức rõ rà

. 
 
Là người con Phật, tất cả chúng ta đều hiểu tánh cách quyết định của yếu tố nội giới. 

Đức Phật đã nhấn mạnh nhiều lần rằng chính những phiền não trong lòng mới là trở lực lớn 
nhất phải vượt qua. Điều nầy không phải chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn mở ra cánh cửa hy 
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vọng. Bởi vì khi nói đến nội tại thì ước vọng trở thành khả thi. Chúng ta không thể khiến cả 
thế giới nầy theo ý muốn của mình những sự giải thoát giác ngộ trong lòng chắc chắn sẽ đến 
với người hữu chí. Sự thật nầy có thể áp dụng trong Phật sự của Giáo hội. Nếu tất cả chúng 
ta cũng đồng tâm hiệp lực, sống chết có nhau, đồng vui cọng khổ, đặt Phật sự chung trên hết 
thì chúng tôi thiển nghĩ rằng không có một thế lực ma chướng nào có thể lung lay được tiền 
đồ của ạo pháp. 

iá phải được trân 
quý, gi  và cũng ở sự phát triển nhân sự chúng ta phát triển Giáo hội. 

ính bạch quý ngài, 

ính thưa quý vị, 

ng ta có thể làm thật nhiều hơn nữa trong sứ mạng hoằng trì 
chánh pháp lợi lạc quần sanh. 

ính chúc chư liệt vị vô lượng cát tường. 
 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

đ
 
Hôm nay chúng ta về đây tham dự Đại hội cũng vào dịp Khánh thành Tân Chánh điện 

Tổ đình Từ đàm. Tuy nhiên cơ duyên nầy mang lại niềm hy vọng to lớn. Thật là đáng phấn 
khởi thấy rằng trong nhiều năm qua mỗi lần Đại hội Thường niên đều có lễ Khánh thành 
một cơ sở của Giáo hội. Nhưng chắc chắn chúng ta cũng không thể quên rằng Giáo sản lớn 
nhất, quan trọng nhất chính là người chứ không phải là cơ sở. Sự liên tục hiện hữu của hàng 
Giáo phẩm tại quê nhà là thí dụ điển hình. Ở ngoài nước điều nầy cũng không khác. Tất cả 
thành viên của Giáo hội dù ở vai trò nào cũng đều là những tài sản vô g

ữ gìn
 
K
 
K
 
Chúng tôi một lần nữa xin chân thành tán thán tâm nguyện của quý ngài, quý vị. Xin 

dành một phần thì giờ quý báu để thành tâm cầu nguyện cho Giáo Hội Mẹ và Chư tôn Giáo 
phẩm tại quê nhà sớm đạt được kỳ vọng mà Hòa thượng Quảng Độ đã bày tỏ “là ngày mà cá 
được về với đại dương” để chú

 
K

 
 
 
 
 

J 
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QUYẾT NGHỊ  

 
 
 Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ  -  Văn Phòng II 
Viện Hóa Đạo, tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại ở Dallas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ từ ngày 09 
đến ngày 11 tháng 10 năm 1998. 
 

* 
*   * 

  

Âu châu, Gia Nã 

ăm mươi sáu Tăng Ni và trên hai ngàn Phật tử, đại diện của trên 100 cơ sở trực 
thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ, Á châu, 

Đại, Úc châu và vùng Dallas - Fort Worth đã vân tập về Tổ Đình 
Từ Đàm Hải Ngoại ở Dallas dự lễ Khánh thành ngôi Tổ Đình nghiêm trang hùng vĩ vừa 
hoàn mãn việc xây cất, và tham dự Đại hội Thường niên lần thứ II nhiệm kỳ 2 của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Hải Ngoại tại Hoa Kỳ - Văn Phòng II Viện Hóa Đạo từ ngày 09 
đến 11 tháng 10 năm 1998.  

 N

 
Qua ba ngày hội họp trong tình tương thân, tương kính, tương sinh để xây dựng 

nền Phật giáo Việt nam trong xu thế mới của thế giới và trước ngưỡng cửa thế kỷ 21, nghe 
báo cáo Phật sự trong thời gian qua cùng hoạch định kế hoạch phát triển các Hội đồng 
cũng như Cơ sở của Giáo hội ở bước ngoặc mới đang biến chuyển của tình hình trong 
nước. Toàn thế Đại biểu trực thuộc các Hôi đồng, Vụ, Miền, Phòng và các Cơ sở địa 
phương đã đồng thanh quyết nghị : 

 
1.-  Đại hội hân hoan chào mừng đón tin Hòa thượng Thích Quảng Độ, Thượng tọa 

Thích Tuệ Sỹ và Thượng tọa Thích Trí Siêu vừa được trả tự do cùng lượt với một số tù 
nhân chính trị hay tù nhân vì lương thức rất hạn chế so với lượng tù nhân tôn giáo hay vì 
chính kiến hiện còn bị giam giữ trong 150 nhà tù, trại Cải tạo. Đại hội nhận định rằng, đây 
là thành quả bước đầu của cuộc vận động quốc tế kiên trì và liên tục của Văn Phòng II Viện 
Hóa Đạo, các tổ chức của Giáo hội tại Âu Châu, Úc châu, Á châu và phòng Thông tin Phật 
giáo Quốc tế ; 

 
2.-  Tiếp tục và phát huy một cách quy mô, rộng rãi, cuộc vận động quốc tế nói trên 

trước tình hình mới để cho : 
 
a.-  Nhân quyền được tôn trọng, dân chủ được phát huy, Giáo Hội Phật Giáo Việt 

Nam Thống Nhất được phục hoạt tại Việt nam và chấm dứt Pháp nạn dưới mọi hình thức ;   
b.- Hàng Giáo phẩm Tăng, Ni và Phật tử vừa được trả tự do được phục hồi quyền sinh 

hoạt tôn giáo cũng như các quyền tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do sáng tác, 
tự do hội họp, . . . như đã quy định trong văn bản “Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền” và 
“Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị” của Liên Hiệp Quốc mà nhà nước 
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã ký kết gia nhập từ ngày 24.09.1982 ;  chứ không 
còn bị câu thúc vào Chỉ thị 31/CP bắt quản chế từ sáu tháng đến hai năm không cần thông 
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qua lệnh của tòa án, như trường hợp Đại đức Thích Trí Tựu, Thích Trí Lực, Thích Hải Tạng, 
Thích Hải Chánh đang bị đối xử từ ngày ra khỏi tù ; 

 
3.-  Kêu gọi nhà nước CHXHCH Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiền cho 

Hòa thượng Thích Huyền Quang, quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Thống nhất, hiện bị quản thúc tại quận Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi từ năm 
1982, để Hòa thượng được trở về nơi hộ khẩu thường trú ở Sài Gòn ;  các Thượng tọa 
Thích Không Tánh, Thích Nhật Ban, Thích Thiện Minh, Thích Huệ Đăng hiện giam giữ tại 
trại Z 30A ở Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cũng như nhiều Tăng, Ni và Phật tử khác hiện còn 
giam giữ trong các trại Cải tạo hay nhà tù ; 

 
4.-  Kêu gọi nhà nước CHXHCN Việt Nam khai mở một Nhà nước Pháp quyền 

bằng cách đưa các điều khoảng công nhận và bảo đảm những quyền tự do căn bản trong 
“Công ước Quốc tế và các quyền Dân sự và Chính trị” và “Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền” 
của Liên Hiệp Quốc vào bộ luật Hình sự và Tố tụng hình sự hiện hành, hủy bỏ khái niệm 
“an ninh quốc gia” trong hai bộ luật này như một bình phong để tự do bắt bớ trái phép bất 
cứ ai phê phán hoặc nói lên một cách ôn hòa ý kiến, ngưỡng vọng, lý tưởng tôn giáo và tín 
ngưỡng của họ trước hiện tình suy thoái đạo đức, khủng hoảng văn hóa, kinh tế, xã hội 
hiện nay ; 

 
5.-  Kêu goị Nhà nước CHXHCN Việt Nam tiếp đón ân cần cũng như cung cấp mọi 

phương tiện di chuyển tiện lợi và nhanh chóng cho phái đoàn Liên Hiệp Quốc điều tra tôn  
giáo do giáo sư Abdelfattah Amor cầm đầu đến Việt Nam từ ngày 19 đến 28-10-1998 trong 
thời gian Phái đoàn ở Việt Nam ;  để phái đoàn LHQ được tự do đi lại và tiếp xúc bất cứ 
nhà lãnh đạo tôn giáo nào thuộc các tôn giáo lớn tại Việt Nam như Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất, Giáo hội Thiên chúa giáo, Giáo hội Cao đài, Giáo hội Hòa hảo, Giáo hội 
Tin lành ; 

 
6.-  Đại hội quyết tâm khai triển nền Văn hóa Phật giáo như bức cẩm nan của thời 

đại trong việc giao lưu kết hiệp với các quốc gia ở vùng Á châu Thái Bình Dương, xem đây 
như công tác thế kỷ trong việc phục hồi đạo Phật và bảo vệ hòa bình, an ninh, thăng tiến xã 
hội tại các nước Đông Nam Á nói riêng và Á châu nói chung ; 

 
7.-  Đối nội, đặt trọng tâm vào việc kiện toàn cơ sở, đào tạo Tăng tài và nhân sự ;  

khởi động sự dấn thân cố hữu của Cư sĩ theo truyền thống đạo Phật Việt nam, nhưng linh 
hoạt với xu thế hoàn cầu ;  thành lập một trung tâm học liệu ;  áp dụng và phát triển các 
phương pháp truyền thông hiện đại trên mọi lĩnh vực báo chí, truyền thông, truyền hình, 
internet, . . . ;  kiến tại trụ sở trung ương của Giáo hội ;  cấp tốc tổ chức các đoàn thuyết 
trình về hiện tình Phật giáo tới các cơ sở địa phương cũng như quốc tế ;  hỗ trợ tích cực 
cho vụ Thanh niên phát triển Gia đình Phật tử Việt nam tại Hoa kỳ và đặc biệt quan tâm 
đến thế hệ trẻ ; 

 
8.-  Đại hội đề cao tinh thần khai phóng, cứu độ của Phật giáo Việt nam thể hiện 

trong mọi động thái tu học cũng như xã hội, theo châm ngôn tương sinh chứ không tương 
sát, cộng sinh chứ không cộng hủy để Phật giáo Việt nam hoàn thành sứ mạng giác ngộ và 
cứu khổ trừ nguy, đưa dân tộc nhịp bước cùng thế giới vào thế kỷ công tác huynh đệ trong 
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vòng mười lăm tháng tới. Nhân lành nầy, mà Đại hội cưu mang và chuẩn bị, sẽ là thành 
quả huy hoàng cho tiền đồ Phật giáo nói riêng và đại số quần chúng Việt nam nói chung. 

 
 
 

Làm tại Dallas, ngày 11 tháng 10 năm 1998 
 
 
 
 
 
 

L 
    

TÂM THƯ CỦA ĐẠI HỘI  

 
 
 Kính gởi :  
 
 Nhị vị Hòa thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ và chư Tôn đức Lãnh đạo 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 
 

 
Phật lịch :  2542, 

Dallas, ngày 11 tháng 10 năm 1998. 
 
Ngưỡng bạch chư Tôn Đức, 
 

Năm mươi sáu Tăng Ni và trên hai ngàn Phật tử, đại biểu của trên 100 cơ sở trực thuộc 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ, Á châu, Âu châu, Gia Nã 
Đại, Úc châu và vùng Dallas – Fort Worth đã vân tập về Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại ở Dallas dự 
lễ Khánh thành ngôi Tổ Đình nghiêm trang hùng vĩ vừa hoàn mãn việc xây cất, và tham dự Đại 
hội Thường niên lần thứ II nhiệm kỳ 2 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Hải 
Ngoại tại Hoa Kỳ - Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, xin đê đầu đảnh lễ và vấn an nhị vị Hòa 
thượng cùng chư Tôn đức Lãnh đạo Giáo hội. 
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Dù bề bộn theo các báo cáo Phật sự và ưu tư thảo hoạch chương trình hoạt động tương 
lai, lòng chúng con vẫn rộn ràng niềm hân hoan tin Hòa thượng Quảng Độ, Thượng toạ Tuệ Sỹ 
và Thượng tọa Trí Siêu vừa thoát vòng lao lý trở về nơi viện cũ chùa xưa. Thân tâm chúng con 
vừa hân hoan, vừa nhẹ nhỏm đôi phần trước mặc cảm bất lực khi chư Tôn Đức mõi mòn nơi lao 
ngục. 

 
Tuy nhiên, trong hân hoan có lo lắng. Lo lắng cho hoàn cảnh quản thúc của Hòa thượng 

Quyền Viện Trưởng Thích Huyền Quang chưa được tự do trở về nơi nhiệm xứ ở Sài gòn, cũng 
chưa biết bao Tăng, Ni, Cư sĩ giờ nầy vẫn còn nơi ngục thất. 

 
Nhưng giáo lý vô thượng của Phật Đà đang giúp chúng con hoán chuyển lo âu, mặc cảm 

thành hành động đổi thay nghịch cảnh ;  biến đau thương thành sức mạnh cứu độ. 
 
Ngưỡng bạch chư Tôn Đức, 
 
Chỉ còn mười lăm tháng nữa là nhân loại bước vào thế kỷ 21. Chúng con, toàn thể Đại 

hội lấy sự nhớ tưởng chư Tôn Đức làm quyết tâm quang hưng Phật giáo Việt nam, vì chúng con 
từ khước sự tái diễn thế kỷ thư 20, một thế kỷ tranh chấp, manh động, chiến tranh, do sự hoàn 
thành của các ý thức hệ làm cho số lượng tử vong oan ức lên hàng trăm triệu. Nếu thế kỷ 20 còn 
gì đáng để lại, thì đó là Ánh sáng Phật giáo, Ánh sáng Từ bi và khai thị các khối sân si, bừng lên 
từ pháp thân của Bồ tát Quảng Đức vào ngày 20 tháng Tư năm Quý mão (11-06-1963) tại thủ đô 
Sài gòn. 

 
Chính Ánh sáng ấy dẫn dắt các Phật tử Việt nam và nhân loại bước lên đường khai hóa 

thế giới, mà thế kỷ 21 được thừa hưởng để mở ra kỷ nguyên mới thấm nhuần tình huynh đệ. 
 
Ý tưởng như thế, nhưng trong thực tế, thì những quốc thổ Phật giáo ở Á châu đang bị các 

thế lực đen tối và bạo động đẩy lúi từng bước. Do đó, mà nỗi quan tâm Đại hội chúng con đặt 
nặng vào sự khai triển nền văn hóa hòa bình và nhân quyền của Phật giáo, như bức cẩm nang của 
thời đại, trong việc giao lưu kết hiệp với các quốc gia có truyền thống Phật giáo ở vùng Á châu 
Thái Bình Dương. Xem đấy như công tác thế kỷ trong việc hồi phục đạo Phật và bảo vệ hòa 
bình, an ninh, thăng tiến xã hội tại các nước Đông Nam Á nói riêng và Á châu nói chung. 

 
Đường hướng tương lai là như thế. Nhưng hoạt động trước mắt, chúng con vẫn tiếp tục 

kiên trì trong cuộc vận động quốc tế để giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Bằng tranh đấu chúng con 
muốn hiện thực sự trông mong của tám mươi phần trăm (80%) quần chúng Phật giáo Việt nam, 
là phục hồi quyền sinh hoạt của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Đây không 
phải là sự tranh chấp hệ phái hay danh xưng, mà là chữa tận gốc căn bệnh trầm kha của dân tộc 
ta ngày nay. Căn bệnh nầy lộ liễu qua tình trạng suy thoái đạo đức, khủng hoảng văn hóa, bạc 
nhược kinh tế và rối ren xã hội. Gốc trị liệu ấy, là nền Phật giáo dân tộc với tinh thần khai phóng, 
cứu độ, được chứng thực qua trường kỳ lịch sử Việt nam qua 20 thế kỷ. Tinh thần ấy nhắm xây 
dựng cuộc sống tương sinh thay vì tương tranh. Tinh thần ấy làm nền tảng cho xã hội cộng sinh 
không cộng hủy, làm bối cảnh cho sự giải phóng và giác ngộ của mỗi con người. 

 
Sự quyết tâm trên đây đã nẩy sinh ba ngày Đại hội mà chúng con sum vầy thảo luận 

trong tình tương thân, tương kính, để tương sinh phục vụ Giáo hội. 
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Chúng con mong mỏi sức khỏe của chư Tôn Đức, ý chí bất khuất và đạo phong Đại hùng 

Đại lực Đại từ bi của chư Tôn Đức là lá bùa hộ mệnh cho tất cả chúng con trên bước đường thể 
hiện hạnh Bồ tát của đạo Phật Việt Nam. 

 
Toàn thể Đại hội đê đầu đảnh lễ chư Tôn đức Lãnh đạo và cầu Phật gia hộ nhị vị Hòa 

thượng cùng chư Tôn đức pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ. 
 
 

Kính cẩn bái thư 
 
 

 
 
 

 

MẤY AI DỄ BIẾT  
 

Hòa thượng THÍCH ĐỨC NIỆM 
 

 

Ở đời mấy ai dễ biết về tương lai của một con người. Trăng 
trên trời lúc tỏ khi mờ, tùy theo thời tiết gió mây. Người sống trên đời 
khi thăng lúc trầm, hạnh phúc khổ đau buồn vui bất định. Nhân sinh 

thế sự thịnh suy là lẽ thường tình hiện bày trước mắt. Ai cũng biết như vậy. Nhưng đã mấy ai 
đích thực sống ý thức với cái thấy biết đó để cải tiến phàm tâm vọng thức, ngõ hầu hiện thực 
thiện mỹ hóa hoàn cảnh, thăng hoa hạnh phúc đời sống. Bởi nhân sinh thế sự đều do tâm trí con 
người tạo nên, thì cũng chính con người cải tiến nó. Nếu sống có ý thức, hướng thiện suy tư, có 
lẽ con người bớt đi tham vọng ích kỷ, và từ đó, đời sống sẽ trở nên quảng đại an lành hơn. Tâm 
thức rộng mở tạo thành ánh sáng an lành tỏa khắp cho đời mình và người, tự nhiên màn đêm bất 
hạnh tiêu tan, theo đó, bao nỗi khổ đau biến thành niềm an lạc. Tâm thức quan trọng đối với đời 
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sống con người như thế, nên cổ đức khuyên :  “Hồi quang phản chiếu”. Nghĩa là phải thường 
hằng đem ánh sáng trí tuệ để rọi chiếu tâm thức mình. 

 
Cùng ý nghĩa trên đây, đức Khổng Tử nói :  “Mỗi ngày ít nhất tự tĩnh tâm quán chiếu 

lại chính mình ba lần”. Nhờ sự thường hằng quán chiếu mà con người trở nên tĩnh giác sáng 
suốt, đời sống được hướng dẫn bằng trí tuệ đạo đức, từ đó phiền khổ lầm mê dứt sạch. Khổng Tử 
nhờ thường tĩnh tâm mà Ngài đã trở nên bậc “Vạn thế Sư biểu”, tức là bậc thầy đầy trí đức 
mô phạm tiêu biểu muôn đời. Những lời dạy của đức Khổng Tử rất ngắn gọn giản dị, thực tế, dễ 
hiểu, nhằm để xây dựng nhân cách con người. Nếu nhân cách không thành thì đạo cách khó nên. 

 
Người đời sống mãi ngày đêm rong ruỗi đuổi bắt sắc tình tiền tài quyền danh. Do đem 

tâm trí rượt bắt dục lạc thế gian, đắm trước ngoại tình mà quên đi chính bản thân, thiếu phần trau 
dồi tâm tánh, nên thường không tự hiểu được chính mình, đến nỗi đẩy đưa đời sống nổi trôi theo 
ngoại cảnh, bị ngoại cảnh chi phối, để rồi đời sống trở nên như bọt bèo trên sông cuốn theo dòng 
nước, như mây trôi lãng đãng theo gió cuộn bay. Bởi không hiểu chính mình, không quán chiếu 
thấu triệt nỗi thầm kín thâm sâu của tâm thức, nên để tâm thức hướng dẫn theo dục vọng phàm 
tình, đưa đến hành vi ngôn ngữ, mọi hành hoạt hằng ngày theo phàm tánh, để rồi từ đó sanh ra 
không biết bao là phiền lụy suốt đời. 

 
Qua hành vi ngôn ngữ của một con người có thể cho chúng ta biết bản chất tâm trí của 

người đó. Hành vi ngôn ngữ của con người luôn luôn được hướng dẫn bởi tâm trí, kể cả trong 
giấc ngủ. Thân người hành hoạt hằng ngày chẳng khác chiếc xe hơi và tâm trí chẳng khác người 
lái xe. Do vậy, qua hành hoạt của con người nó nói lên tâm hồn của người đó cao thượng hay 
bần tiện, ích kỷ hay vị tha, từ hòa hay sân hận. Điều nầy chỉ bản thân của người đó có thể nhiều 
khi không hiểu được chính mình, do bởi vô minh chấp ngã tham ái che lấp tâm trí. Vì vậy mới 
thường xảy ra hiện tượng chối cải nọ kia, phân bua nầy khác, hơn thua biện bạch. Thường tình 
thì việc làm không tương xứng với lời nói. Hành nghi không theo kịp với hiểu biết. Thế nên, cổ 
đức nói kẻ thường tình “năng thuyết bất năng hành”. Trên đời nầy có thiếu chi người tài ba nói 
hay, viết giỏi, thông bác văn chương triết lý cổ kim, chức vị cao lớn, dù là tài trí đặc biệt quyền 
uy to lớn chi chi đi nữa, những sản phẩm đó chẳng qua là sự biểu diễn của thế trí biện thông, 
hoặc do dày công chụp bắt mà được, nếu không có tâm đức đạo hạnh, thì chỉ là kiến thức phân 
biệt của phàm nhân, chứ chẳng phải đích thực bản thể của tâm hồn, phẩm chất của thánh thiện. 
Đem hết tâm trí tìm cầu thông bác văn chương triết lý mà quên đi quán chiếu tìm hiểu nội tại tâm 
linh, là tự hy sinh đời mình trong kiếp sống phàm tình phân biệt. Như vị cổ đức sau bao năm 
miệt mài kinh sách, ngày nọ tỉnh ngộ thổ lộ : 

 
 “Kinh điển lưu truyền tám vạn tư, 
 Học hành không thiếu cũng không dư, 
 Hôm nay tính lại đà quên hết, 

Chỉ nhớ trên đầu một chữ Như.”. 
 
Trên cõi trần nầy thiếu chi người tài trí thông bác văn chương triết lý, nhưng đời sống của 

họ lại không thể hiện được những sản phẩm kiến thức mà họ trình diễn, cho nên bậc hiền đức nói 
:  “Chỉ nói khéo viết hay không thôi, thì còn xa lắm mới có cơ hội đạt đạo”. Do đó, có thể nói 
phẩm cách của một con người không nhứt thiết thể hiện ở văn ngôn của người đó. Về phần tâm 
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thức sâu thẳm, ý chí năng lực của con người lại được nhẹ nhàng bàng bạc thể hiện qua đời sống 
hằng ngày của người đó, chứ không phải bằng văn ngôn chức vị. 

 
Thật vậy, đời sống hằng ngày của con người đã được thường xuyên liên tục âm thầm 

hướng dẫn bởi tâm thức và ý chí, và cũng chính từ năng lực tâm chí đã mặc nhiên đưa đẩy và đạt 
định tương lai của con người thăng hoa hay sa đọa, cao thượng hay phàm tục, sáng sủa hay tối 
tăm. Vì vậy nên Phật pháp thường có câu :  “Đạo không tìm đâu xa mà ngay trong đời sống 
hằng ngày”.  

 
Thế nhưng, thường tình người đời khi được thời đắc thế tự hào tự đại cho rằng ta đây là 

hơn cả, là tất cả, là duy nhất rồi sanh tâm mục hạ vô nhơn, huênh hoan tự đắc dẫn đến mất đi 
phẩm cách. Một khi thất thời thất thế thì oán trời trách đất, hận người, buồn đời, than oán trời bất 
công không có mắt, rồi sanh khởi loạn tâm đôn đáo chạy rảo khắp nơi cầu thánh cầu thần, quỵ 
lụy van xin, chớ chẳng mấy khi bình tâm tự quán chiếu lại chính mình, tự trách mình vụng tu, để 
tĩnh tâm tu chỉnh ba nghiệp thân khẩu ý, ngỏ hầu xây dựng lại đời sống tốt đẹp sáng sủa hơn. Cố 
đức dạy :  “Tiên trách kỷ hậu trách bỉ”. Người biết tự quán chiếu thẩm định chính bản thân, biết 
tự trách mình thì sẽ được tiến bộ an vui, mọi người thích gần gũi, đời sống trở nên phóng khoáng 
thong dong, không vướng mắc nặng nề về nhân ngã, và có cơ duyên gặp thiện tri thức, gần với 
Bồ tát Thường Bất Khinh trong kinh Pháp Hoa. 

 
Thử bình tâm định thần tĩnh trí suy nghĩ thử xem, có việc gì trên đời nầy tự nhiên mà có 

đâu ?  Có lý nào suốt ngày nói chuyện ngẫu mà phước báu đến với mình ?  Người xa lánh mình, 
vì mình lãng phí thời gian, kiêu mạn, tham tàn, mưu thâm trí xảo, tự cao tự đại, ba nghiệp thân 
miệng ý tung vãi những điều bất xứng nhân luân. Đời không dùng mình, vì mình bất tài thất đức, 
không chân thật, ích kỷ. Tất cả sự việc trên đời tùy thời mà có hiện tượng lúc thành bại thịnh suy. 
Tất cả hiện tượng đó đều có nguyên nhân, chứ chẳng phải thần linh nào có khả năng đặt định. 
Mà nguyên nhân chính là tâm thức của con người. Nên Phật pháp nói :  “Tam giới duy tâm, vạn 
pháp duy thức”. Tâm vui thì cảnh vui. Tâm buồn thì cảnh buồn. Tâm tốt thì cảnh tốt. Tâm xấu 
thì cảnh xấu. Thế nên nhà thơ thấu rõ thế sự đã nói :  “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.  

Tất cả hiện tượng trên đời hợp tan hưng phế đều tùy theo nhân tố !  Nhân tố hiện hành kết 
thành vạn sự vạn vật đều tùy theo tâm thức và ý chí của chúng sanh. Tâm thức sáng lành lương 
thiện thì tạo thành hoàn cành an lành huy hoàng tốt đẹp. Tâm thức tối tăm bất lương thì hiện 
hành hoàn toàn tồi tàn bất hạnh. Tâm thức và hoàn cảnh liên hệ mật thiết như bóng với hình. Nên 
kinh Phật nói :  “Vạn pháp từ tâm sanh”. 

 
Chúng sanh thăng trầm nổi trôi trong sáu nẻo luân hồi cũng đều do tâm thức. Tứ thánh 

lục phàm cũng đều do tâm. Tâm sanh vạn vật. Tâm dẫn đầu các pháp. Thế nên kinh Hoa Nghiêm 
nói :  “Muốn biết rõ ba đời chư Phật, mười phương pháp giới chúng sanh thánh phàm, thì 
nên trước quán tâm mình. Tất cả đều do tâm”. Có lẽ Thi hào Nguyễn Du thấu rõ lý nầy, nên 
ông đã có nhận định về phước báu và bất hạnh của kiếp nhân sanh qua lời thơ : 

 
 “Đã mang lấy nghiệp vào thân, 
 Đừng hồng trách lẫn trời gần trời xa, 
 Thiện căn ở tại lòng ta, 
 Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.”. 
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Ai đã có phước duyên dự lễ Khánh Thành Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại của Thượng tọa 
Thích Tín Nghĩa ở Dallas tiểu bang Texas thì sẽ hiểu được năng lực phi thường của tâm chí. Sức 
mạnh của tâm chí tạo nên khí thế trong ngày Đại lễ ấy. Nhớ thuở nào vào khoảng 16 năm về 
trước, nơi đây còn là hoang dã, cỏ rác hoang vu phủ lấp túp nhà nhỏ hẹp tồi tàn thiếu cả tiện 
nghi. Cái thời hoang sơ đó, bút giả đã từng đến chốn nầy, nhìn hoàn cảnh, bất giác tự đáy lòng 
sâu thẳm nẩy sanh từng gợn mây nhẹ ưu tư. Có lúc đêm khuya lặng lẽ một mình quỳ trước Phật 
đài với tấc dạ chí thành chiêm ngưỡng đức Phật từ bi tĩnh tọa trên đài sen, nhìn trời cao thăm 
thẳm lấp lánh ngàn sao với cõi lòng thành dâng lời khẩn nguyện cầu xin Tam bảo thiện thần gia 
hộ cho Thượng tọa Trụ trì qua cơn bỉ cực, để có tương lai như tâm nguyện. Bằng hết tâm dạ chí 
thành dâng lời cầu nguyện trong dòng nước mắt với tâm tư thổn thức thật sự bâng khuâng ưu tư 
sâu xa về cảnh chùa và vị trụ trì. Rồi có lúc thầy và tôi hai người dưới bóng đèn khuya tâm sự 
xen lẫn trong tiếng côn trùng ngoài hiên phủ đầy cỏ dại rừng hoang. Bằng những lời tâm sự 
ngầm mang ý nghĩa an ủi khuyến lệ để cho thầy vững chí bền lòng sống với lý tưởng và tâm 
nguyện của mình, hầu xứng đáng tông môn Trúc Lâm và công lao nguy khốn vượt biển thập tử 
nhất sanh để tìm tự do. Mà ý nghĩa cao thượng nhất của tự do là tự do phụng sự lý tưởng tín 
ngưỡng của người Tăng sĩ. 

 
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, trong cảnh thanh đạm hoang sơ chất chồng không biết bao 

là phong ba bão táp nghịch cảnh chướng duyên, Thượng tọa Tín Nghĩa vẫn vững tâm bền chí với 
sức cố gắng tinh tấn không ngừng. Kết quả của sự kiên tâm trì chí lâu bền trãi bao tháng năm 
đó, nào có ai ngờ, vào thượng tuần tháng 10 năm 1998, chư Tăng và Phật tử bốn phương khắp 
thế giới vân tập về dưới mái chùa Từ Đàm nguy nga huy hoàng để mừng lễ Khánh Thành vô 
cùng trọng thể trang nghiêm, đồng thời cử hành Đại hội Thường niên của Giáo hội Phật giáo 
Việt nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa kỳ suốt ba ngày, cũng khai hội nơi đây. Đại lễ Khánh 
Thành vô cùng trang nghiêm trọng thể với hàng ngàn Phật tử bốn phương tám hướng tụ về tham 
dự trong tiếng cười lời hát tưng bừng. Ba ngày Đại hội của Giáo hội diễn ra trong không khí 
thanh tịnh hòa hợp thuận duyên kết thúc trong niềm hân hoan mãn nguyện. Giờ đây ngôi Tổ 
Đình Từ Đàm Hải Ngoại trang nghiêm hùng vĩ trong cảnh trí xinh xắn hữu tình, thay cho cỏ dại 
rừng hoang với mái nhà lụp xụp năm xưa mấy ai đã biết những gì đổi khác với những năm tháng 
trước đây. 

 
Thành thật mà nói, hơn hai mươi năm qua, có thể đây là lần đầu tiên bút giả chứng kiến 

quang cảnh tứ chúng vân tập mừng vui dưới mái chùa nguy nga huy hoàng chứa chan tình đạo, 
dào dạt nguồn an lạc, thấm sâu vào lòng người. Tất cả thành quả huy hoàng đều phát xuất từ tâm 
chí. Thế mới biết vạn năng của tâm chí con người. Mà thể hiện sức mạnh vạn năng của tâm chí 
đó, thì tâm chí phi thường của Viện chủ Từ Đàm Hải ngoại là bằng chứng cụ thể. Mấy ai dễ biết. 

 
 
 

Hòa thượng THÍCH ĐỨC NIỆM 
Chánh văn phòng Hội Đồng Đại Diện 

Khai sáng kiêm Giám đốc Phật Học Viện Quốc Tế 
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Cảm Niệm 
TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI 

 

 
Hòa thượng THÍCH THẮNG HOAN 

 
 

Hai tiếng TỪ ĐÀM, ôi thật linh diệu làm sao, gợi 
lên trong tâm thức chúng ta một ý niệm cao quý nhất và thiêng 
liêng nhất là biểu tượng cho pháp âm mầu nhiệm của đức Thế 
tôn vẫn còn văng vẳng đâu đây. Nghe hai tiếng Từ Đàm, chúng 
ta cảm thấy trong tâm tư mình dạt dào khơi dậy một niềm tin 
mãnh liệt, một sức sống phi thường mà những sức sống và 
niềm tin đó đã được un đúc, đã được bồi dưỡng từ chất liệu 
pháp âm nhiệm mầu trãi qua bao nhiêu thế hệ để làm hành 
trang giải thoát và giác ngộ trên đường đời lắm nhiều đắng cay 
gian khổ, đồng thời, cũng làm nở hoa cho cuộc sống hạnh phúc 
an vui. 

 
Tìm về dĩ vãng xa xăm kể từ năm 1683, Từ Đàm là một 

trong những trung tâm quan trọng của Thiền học Việt nam 
được xây dựng đầu tiên tại Huế do tổ Minh Hoằng Tử Dung kiến lập nhằm mục đích phát huy 
thiền phái Lâm tế Chánh tông, ngõ hầu làm mạng mạch vĩnh cửu cho một dân tộc có hơn bốn 
ngàn năm văn hiến và từ đó được tôn vinh với danh nghĩa Tổ Đình Từ Đàm. Chất liệu Thiền 
phái Chánh tông âm thầm hòa điệu với sức sống dân tộc cùng nhau nẩy nở và phát triển giống 
nòi trải dài hơn ba trăm năm nay. Thắng Hoan tôi cũng một trong những thiền sinh thuộc hệ phái 
Lâm tế Chánh tông  của tổ Minh Hoằng Tử Dung sáng lập bắt nguồn từ nơi Tổ Đình Từ Đàm - 
Huế sáng soi. Tổ Đình Từ Đàm Huế không những có công rất lớn trong phong trào chấn hưng 
Phật giáo là trụ sở Tổng Trị Sự và Tỉnh Giáo Hội Thừa Thiên, một đơn vị vô cùng quan yếu của 
Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam năm 1931. Tổ Đình Từ Đàm - Huế không những khơi nguồn cho 
sự thống nhất Phật Giáo Bắc Nam và còn vang danh đi vào lịch sử dân tộc oai hùng mà chính là 
nơi đầu tiên phát động phong trào đấu tranh kỳ thị tôn giáo của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam 
năm 1963. Bài hát Từ Đàm Quê Hương Tôi vẫn còn vang động khắp nơi trong nhân gian. 

 
Sau biến cố năm 1975, dân tộc Việt nam miền mà đa số là Phật tử ồ ạt chạy tứ tán khắp 

nơi trên thế giới để tìm lẽ sống nơi xứ người Các bậc xuất gia trong đó Thượng tọa Thích Tín 
Nghĩa cũng ra ngoài mang theo nhiệm vụ hợp tác với chư Tôn đức Tăng già Hải ngoại, đồng thời 
liên kết với các Phật tử tín tâm ly hương đã cùng xiết chặt tay nhau xây dựng đạo đức Phật giáo 
và Văn hóa Dân tộc để làm nền tảng căn bản cho giống nòi nẩy nở và phát triển trên mảnh đất tự 
do. Sau khi định cư tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Thượng tọa Thích Tín Nghĩa đã kế thừa sư 
nghiệp của tiền nhân quyết tâm xây dựng Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại để đáp ứng nhu cầu tín 
ngưỡng và văn hóa dân tộc của Phật tử Việt nam Hải ngoại. Với tâm nguyện sẵn có và được sự 
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hưởng ứng của Phật tử khắp nơi, Thượng tọa đã thành công viên mãn ngôi Tổ đình Từ đàm Hải 
ngoại vô cùng hùng vĩ, uy nghiêm và tráng lệ, đứng đồ sộ bên cạnh thành phố Dallas, tiểu bang 
Texas rộng lớn mênh mông. Đây là trung tâm Từ Đàm thứ nhì mang tánh chất Văn hóa Việt nam 
qua công trình bồi dưỡng bởi chất liệu Thiền phái Lâm tế Chánh tông của tổ Minh Hoằng Tử 
Dung và trung tâm nầy không kém phần giá trị so với trung tâm Tổ đình Từ đàm - Huế, nghĩa là 
cũng bắt đầu lãnh đạo chính là Thượng tọa Thích Tín Nghĩa. 

 
Điều đáng chú ý buổi Đại lễ Khánh thành ngôi Tổ đình Từ đàm Hải ngoại đặc biệt 

trong thời điểm nổi bật nhất đúng là ngày Đại Hội Thường niên lần thứ II, nhiệm kỳ 2, của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, Văn phòng II Viện Hóa 
Đạo. Vô cùng long trọng, buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của chư tôn Giáo phẩm cao cấp trong 
Hội đồng, đồng thời với sự tham dự đông đảo chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức 
Tăng ni và hàng trăm Phật tử thuộc 72 đơn vị Đại biểu khắp nơi, cùng với trên hai ngàn đồng 
bào Phật tử và đồng hương tham dự ;  ngoài ra còn có sự hiện diện của các Giáo hội Phật 
giáo Việt nam Thống nhất Âu châu, Úc châu, Canada và chư Tôn đức Giáo phẩm của các hệ 
phái, tông phái hiện đang hành hóa tại hải ngoại, tất cả cùng nhau góp phần cầu nguyện trong 
tinh thần hoan hỷ chúc mừng. 

 
Sự thành quả của Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại chẳng những niềm vui riêng cho Thượng 

tọa Thích Tín Nghĩa và môn đồ của ngài mà còn là niềm hãnh diện chung chop cả hàng Phật 
Giáo Việt Nam với một cơ sở huy hoàng đáng giá nầy.  

 Tổ Đình Từ Đàm Huế nhờ oai đức của Tổ Minh Hoằng Tử Dung đã tạo nên những cột 
trụ phi phàm tiếp nối truyền thừa Thiền phái Lâm tế Chánh tông tại Việt nam muôn đời bất diệt, 
thì Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại cũng hy vọng ngày mai sẽ xây dựng nên những long tượng anh 
minh trên con đường truyền đăng tục diệm thắp sáng lên ngọn đuốc Thiền phái Lâm tế Chánh 
tông hải ngoại rạng ngời muôn thuở. 

 
Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ Thượng tọa Thích Tín Nghĩa thành công trong 

sứ mạng Hoằng dương Chánh pháp phục vụ chúng sanh. 
 

Cẩn bút :  Tỳ kheo THÍCH THẮNG HOAN 
 

Phó chủ tịch Đặc trách liên lạc các Châu 
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Từ Đàm  

QUÊ HƯƠNG TÔI 
 
 
Thượng tọa THÍCH NHƯ ĐIỂN 

 
 

Chắc có lẽ không một ai trong chúng ta là chưa nghe qua một 
lần bài hát nầy. Bài hát đã đi vào lòng người hơn nửa thế kỷ qua. Đây 

là một bài hát ca ngợi ngôi chùa Từ Đàm tại miền Trung đất Việt. Nơi mà các Đại biểu Phật giáo 
của ba miền đã ngồi lại với nhau để trở thành biểu tượng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất sau nầy 

 
Quê hương tôi đó, với bao giải dầu của mưa nắng, của bom đạn, của hận thù và của phân 

hóa, . . . chỉ còn chót vót những ngôi chùa là biểu tượng của thương yêu và sự sống của muôn 
dân. Dầu trải qua bao nhiêu biến thiên của lịch sử, ngôi chùa đã đóng góp một phần không nhỏ 
trong sự tồn vong của Đạo pháp. Vì lẽ ấy mà đạo Phật đã bao đời hiện diện với núi sông, với lịch 
sử là vậy. 

 
Sau năm 1975, đàn con Việt bỏ nước ra đi, mọi người như ngơ ngác giữa khung trời xa lạ 

của xứ Âu Mỹ. Đường phía trước còn chưa rõ lối. Do vậy, mọi người đã quay về với quê hương, 
đất nước cũng như dân tộc, trong đó có hình ảnh của một ngôi chùa. Quý Thầy, quý Cô, quý Phật 
tử đã ngồi lại với nhau đã tạo dựng nên một mái chùa khiêm tốn để gìn giữ gia phong của Đạo. 
Đây là một điểm son lúc ban đầu của bao nhiêu tấm lòng của người con xứ Việt khi lưu lạc tại 
xứ người. 

 
Hơn mười lăm năm trước, tôi đã có dịp về xứ Dallas nầy để thăm Thượng Tọa Thích Tín 

Nghĩa và ngôi Từ Đàm khiêm tốn lúc bấy giờ, để rồi mười lăm năm sau, khi trở lại Hoa kỳ, ghé 
thăm Dallas và ngôi Tổ đình nơi đây đã xứng đáng là hậu duệ và giềng mối của Đạo pháp, có 
khả năng duy trì tinh thần của Từ Đàm như tại quê hương của chúng ta. Vì lễ Khánh Thành vào 
cuối tháng mười đầu tháng 11 năm 1998 vừa qua, Tổ đình Từ Đàm nối kết được các miền Nam 
Trung Bắc Hoa kỳ và các Đại biểu đã về đây để hội họp, luận bàn những công việc Phật sự của 
Giáo hội. Suốt mấy ngày Đại hội nhân lễ Khánh thành nầy, đã gợi lại hình ảnh của 50 năm trước, 
khi Đại biểu của ba miền đất nước đã về Huế hội họp, khiến cho tinh thần hòa hợp của chư Tăng 
và Phật tử mãi mãi bền vững cho đến ngày nay. 

 
Lễ Khánh thành Tổ đình Từ Đàm Hải ngoại tôi đã không có nhơn duyên đến tham dự, vì 

lẽ phải tham gia lễ Khánh thành chùa Pháp Bảo tại Úc của Thượng tọa Thích Bảo Lạc; nhưng 
qua báo chí cũng như băng video, tôi đã cảm nhận được tính bao dung của Thượng Tọa Thích 
Tín Nghĩa, Tọa chủ Tổ đình và đây cũng là những hình ảnh sống động nhất, khiến hàng hậu học 
phải lưu tâm về công việc hoằng pháp tại xứ người. 
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Sau gần năm tháng Khánh thành chùa, tôi mới có mặt; nhưng hình ảnh của chư Tôn đức 

khi vân tập về đây vẫn còn âm hưởng như tự thuở nào. Tôi bước vào Tổ đường lễ Tổ và tiến lên 
chánh điện với tiếng niệm Phật liên hoàn, khiến tôi có cảm giác lâng lâng. Chánh điện chùa Từ 
Đàm trong hiện tại có thể chứa đến năm, bày trăm người. Nơi thờ tự chư Phật, chư Bồ tát, chư 
Tổ sư rất trang nghiêm, đồng thời, các hương linh nương nhờ nơi cửa Phật cũng rất ấm cúng. Vì 
mai chiều có kinh kệ vọng quanh. 

 
Trước tiền đường của chùa có treo hai quả chuông trống rất đặc biệt. Vì trên mặt trống có 

vẽ hình Trống đồng của Việt nam và trên quả chuông nặng hơn ngàn ký ấy có khắc cả tiếng Hán 
lẫn tiếng Việt để cầu nguyện cho mưa hòa gió thuận và đặc biệt quả chuông nầy được đúc từ 
Phường đúc ở Huế ;  nơi đã sản sinh ra quả chuông chùa Thiên Mụ từ thời các chúa Nguyễn trị 
vì. Giống tiếng chuông lên, quả thật bao nhiêu ưu phiền của trần thế lắng sâu vào dĩ vãng mà chỉ 
để lại nơi cõi lòng một khoảng trống không thanh tịnh khiến cho khách trần ai, dù có tục lụy não 
phiền bao nhiêu đi chăng nữa, cũng vơi bớt một ít khổ đau và hướng về con đường giác ngộ. 

 
Phía dưới chánh điện là hội trường sinh hoạt rất rộng rãi thoải mái. Nơi đây cũng có thể 

làm nơi hội họp, mà cũng có thể làm nơi trai soạn để đãi khách, mỗi khi có lễ lớn. Bên cạnh hội 
trường là Tăng đường và trên khách đường, nơi để cho chư Tăng cư trú, sinh hoạt và nếu có 
khách Tăng hay Phật tử từ xa về có nơi ở lại. Trên tất cả những vách tường, nơi nơi đều có hình 
ảnh sinh hoạt của chùa cũng như của thầy Trụ trì và đặc biệt là hình ảnh của cố Hòa thượng Trúc 
Lâm Thích Mật Hiển, với dáng dấp từ hòa trên tay với chiếc phất trần đã khiến cho biết bao 
nhiêu người phải cúi đầu trước dung nhan từ ái của một bậc Đạo sư, khi bước qua ngưỡng cửa 
của Tăng đường. 

 
Phía trước chùa có tượng Quán Âm lộ thiên, trông rất nhuần nhã với dáng Bạch y Đại sĩ, 

Ngài đã đến đây để cứu vớt muôn loài. Tượng ngự giữa hồ sen với tư thế đứng. Chung quanh có 
những ngọn dã sơn và nào tùng, nào bách, nào súng, nào sen đã làm cho cảnh trí tôn nghiêm nầy 
vốn đã trang trọng lại càng thoát tục hơn nữa. Phía trước là cổng tam quan của chùa Từ Đàm 
quốc nội, nhưng cũng là một biểu tượng đóng vai vô tướng và trung đạo của đạo Phật. 

 
Phía sau chùa là bãi đậu xe rộng rãi và cạnh đó có cầu “tràng Tiền” để cho những khách 

thập phương không hội đủ lục căn có cơ duyên với Tam bảo có thể tiến lên chánh điện một mình 
để lễ Phật. Bên cạnh bãi đậu xe, sau lễ Khánh thành, Thượng tọa Trú trì đã mua thêm được một 
miếng đất lớn và từ đó, nơi tương lai gần, chùa có lẽ còn phát triển thêm ra phía trước và hai bên 
nữa. 

 
Viết đến đây tôi nhớ lại bài thơ của Thượng Tọa Tịnh Đức đã sáng tác mấy năm về trước 

để diễn tả cảnh cô quạnh của cố đô nhan đề là:  “Cố đô giờ đã ra sao?” để cống hiến quý độc giả 
xa gần: 

 
“Cầu Tràng Tiền đâu có còn sáu vài mười hai nhịp, 
Bến Văn Lâu giờ đã vắng bóng người câu, 
Kỳ đài xưa giờ đã đổi màu, 
Sông An Cựu chẳng mưa trong nắng đục, 
Mây Hoàng cung vũ vầng vương tục lụy, 
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Chuyện đổi đời, chuyện tan tác bể dâu, 
Nước Hương Giang trôi giạt nặng hờn sầu, 
Con đò cũ tiếng đàn ca lặng vắng, 
Trường Đồng Khánh đâu còn tà áo trắng, 
Bạch Hỗ cầu cũng tắt nắng tà huy, 
Bài thơ Kim Long trong chiếc nón kiêu kỳ, 
Nay đã biến mất chỉ còn vành thô kệch, 
Chuông Thiên Mụ giục sáng trời cũng hết, 
Gà Thọ Xương bặt gáy tiếng kêu sương, 
Hồ Tịnh Tâm mang nặng nỗi đoạn trường, 
Chùa Diệu Đế, mả Âm Hồn lặng vắng, 
Dốc Nam Giao, chùa Từ Đàm hiu quạnh, 
Biết bao giờ mới có sự đổi thay, 
Nắng mới lên sưởi ấm những hồn gầy, 
Cho dân tộc vươn mình trong nắng dậy”. 

 
 Bài thơ thật tuyệt vờI, tôi đã học thuộc lòng hơn mười năm nay. Tuy đã mười năm nhưng 
Việt Nam vẫn chưa thay đổi, hay nói đúng hơn là đã hơn hai mươi lăm năm rồi. Cũng may là Tổ 
Đình Từ Đàm Hải Ngoại đã đưọc sáng lập và đã thay thế chỗ đứng trung gian ấy cho người con 
Phật tại Mỹ châu nầy và hy vọng đây là một nhịp cầu tri âm để nối lại những tấm lòng của người 
con Phật tại Mỹ quốc và biết bao giờ hình ảnh Từ Đàm tại quê hương được sinh hoạt lại như 
xưa, thì Từ Đàm Hải ngoại cũng sẽ đóng góp phần mình rất xứng đáng cho công việc hoằng 
pháp tại xứ người. 
 
 Trên đoạn đường đi chiêm bái các chùa và tham vấn chư Tôn túc tại Hoa kỳ lần nầy, sau 
khi ghé thăm Từ Đàm Hải ngoại, Thượng tọa Trú trì Thích Tín Nghĩa có bảo tôi hãy viết một bài 
cho Kỷ Yếu của chùa. Do vậy mà bài nầy đã được viết vội trên chuyến bay United Airline từ 
Denver hướng về Saint Louis vào ngày 19 tháng 03 năm 1999 vừa để kỷ niệm một chuyến đi, 
cũng vừa đề góp một phần nhỏ vào tập Kỷ Yếu Từ Đàm Hải Ngoại mà Thượng tọa Trú trì sẽ cho 
xuất bản nay mai. 
 

Xin cầu nguyện ngôi chùa ngày càng vững mạnh và Phật pháp tại Hoa kỳ ngày càng 
được hưng long để đóng góp tiếng nói của mình vào Cộng đồng Phật giáo thế giới nhằm điểm tô 
thêm giáo lý nhiệm mầu của đức Từ Phụ Thích Ca cho nhân loại được nhờ. 
 
 Mong lắm thay! 
 
 

Thượng tọa THÍCH NHƯ ĐIỂN 
 

Khai sáng chùa VIÊN GIÁC tại ĐỨC QUỐC 
 

 

e 
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TRÚC LÂM, TỪ ĐÀM, 
  

                        TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI 
 
 

Giáo Sư  TRẦN QUANG THUẬN 
 

 

Về phía Bắc Vương xá thành có một vườn tre rất rộng và rất 
đẹp. Vua Tần Bà Sa La đem vườn tre ấy dâng cúng cho đức Phật và Tăng đoàn làm nơi nghĩ 
chân trong ba tháng kiết hạ an cư. Trong buổi lễ trao khu vườn Trúc Lâm, vua đã dùng nước 
trong bình vàng rót lên tay Phật tượng trưng cho sự chuyển đạt từ vua đến Phật. Trúc Lâm tinh 
xá là cơ sở đầu tiên Phật chấp nhận dùng làm nơi tu học cho chúng Tăng. Sự việc xảy ra cách 
đây trên 2,500 năm. 

 
Mười chín thế kỷ sau, hoàng tử Trần Khâm, con của vua Trần Thánh Tông, ra đời năm 

1285, lên ngôi năm 20 tuổi. Vào trung tuần tháng tư năm 1329, vua Trần Nhân  Tông sau khi 
hoàn tất nhiệm vụ an bang tế thế, đã đến chùa Hoa Yên, núi Yên Tử, xuất gia hành đạo, lấy đạo 
hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà. Trúc Lâm giờ đây không phải là rừng tre ở miền Bắc Vương Xá thành 
xa xôi vạn dặm mà được biểu hiện qua ngôi chùa đơn sơ, thanh tịnh, miền Bắc Việt Nam, qua 
hình hài nhân thế của Trần Nhân Tông, của Hương Vân Đầu Đà. 

 
Vào thế kỷ 20, Tổ Đình Trúc Lâm - Huế được Tỳ kheo ni Thanh Linh, hiệu Diên Trường 

hình thành năm Duy Tân thứ ba (1902) và cung thỉnh Hòa thượng Giác Tiên làm tọa chủ Khai 
sơn. Chùa được dựng trên đồi Dương Xuân Thượng, xã Thủy Xuân, quận Hương Thủy, tỉnh 
Thừa Thiên, phía bắc giáp đàn Nam giao, phía nam giáp dãy núi Truồi, phía đông có núi Thiên 
thai và phía tây có đồi Kim Phụng. Dưới chân đồi Dương Xuân Thượng, trước chùa là một khe 
nước uốn quanh, tiếng nước chảy qua kẻ đá tạo nên bài ca bất tận “Lưu thủy vô huyền vạn cổ 
cầm”. 

 
  “Đường Trúc Lâm đá vàng, cát trắng, 

Cảnh Trúc Lâm, cảnh vắng người thanh, 
Dòng khe lượn khúc uốn quanh, 
Rừng cây rợp bóng, trời xanh bốn mùa”.1 
                                                                   Tâm Minh Lê Đình Thám. 

 
 

Ngôi chùa Trúc Lâm bây giờ đã biến dạng. Vị sáng lập chùa là một Ni cô. Đạo lý thiền 
môn vượt ngoài hình hài, danh tướng để rồi ba bốn chục năm sau cảnh chùa kỳ diệu ẩn hiện 
                                                 
 1 Điều ngự tử Tín Nghĩa – Trúc Lâm Thiền Phái Tại Huế, trang 93. 
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trong con người diệu kỳ, Thiền sư Thích Mật Hiển, truyền đăng đời thư 43 dòng Lâm tế, được 
miêu tả trong hai câu đối cuối bài thơ của Đại thần Hồ Đắc Trung : 

 
Quán trúc tri nhơn, nhơn thị trúc, 
Trúc nhơn phi dị, lưỡng tương phù.2 
(Thấy trúc biết người, người tựa trúc, 
Trúc người không khác, cảnh tương phù)  
                                                                   Đại thần Hồ Đắc Trung 

 
Khóm trúc gầy gò, nhưng mãi xanh tươi qua bốn mùa, gió lay sóng động trong hình hài 

của cố Hòa thượng Thích Mật Hiển, nhìn người, nhìn khóm trúc nào khác gì nhau. Hữu tình và 
vô tình bây giờ là Một. Nhưng khi Ngài viên tịch vẫn mang lại cái buồn sâu thẳm của con người 
trần thế còn sống sót : 

 
Hiên lặng, cỏ rền - Thơ nở chữ, 
Tháp nghèo, sỏi đá - Đạo đơm bông. 
Trường giang, nhạn quá tâm lưu phụng, 
Rừng trúc, non linh tuệ nhật đồng.3 

Thượng tọa Viên Minh và Môn đồ chùa Huyền Không - Cẩn điếu. 
 

Chùa Từ Đàm cách chùa Trúc Lâm năm bảy cây số. Khách thập phương viếng thăm chùa 
Trúc Lâm đi qua chùa Từ Đàm 

 Lên dốc Nam Giao, hướng về quân Nam Hòa, đến Cầu Lim rẽ trái đi dọc theo con đường 
đất hai bên được trồng dương liễu. Đó là con đường chính. Có con đường tắt mà tôi thường đi 
băng qua các rẩy khoai trước hoặc sau chùa Tây Thiên, lội qua khe nước. Con đường nầy gập 
ghềnh hơn nhưng thật kỳ thú. Chỉ nhờ những con đường tương tự mới có thể hưởng được những 
cái tính cách đặc thù của từng ngôi chùa. 

 
Từ Đàm và Trúc Lâm có một liên hệ chặt chẻ, lâu dài. Từ Đàm có tên là Ấn Tôn, một 

công trình kiến tạo của Tử Dung Minh Hoằng, dòng Lâm Tế thứ 34, đầu tiên được chư Tăng xử 
dụng làm Ni học viện, sau là trụ sở của hội An Nam Phật Học do Hòa thượng Giác Tiên chùa 
Trúc Lâm và quý Hòa thượng đứng ra thành lập năm 1931. Từ Đàm là nơi hoạt động Phật sự của 
Hòa thượng Thích Mật Hiển, Thích Mật Thể, hàng hậu duệ của tổ Giác Tiên, để rồi một phần tư 
thế kỷ sau, cách quê hương mười lăm ngàn cây số, Từ Đàm và Trúc Lâm đã hợp thành Một, trên 
đất khách quê người, vùng Texas Hoa Kỳ, với danh hiệu Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại. Giờ đây 
Từ Đàm và Trúc Lâm không còn là hai nữa. Vì truyền thừa dòng Lâm tế đời thứ 44 đã nối liền 
Minh Hoằng Đại sư, đời thứ 34, mười đời sau biến thành Một. 

 
TỔ ấn trùng quang diệu pháp khai, 
ĐÌNH tiền hiển hiện quán âm đài, 
TỪ năng tế độ thiên sanh bệnh, 
ĐÀM xuất tiêu trừ vạn kiếp tai. 
HẢI nội đạo tràng tuyên mật ngữ, 

                                                 
2 Những Mộng Đàm Về Phật Giáo Thiền Tông, trang 16-17. 

 
 3 Thượng tọa Viên Minh và môn đồ chùa Huyền Không cẩn niệm 
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NGOẠI viên thiền viện phụng Như Lai. 
CẢM tương Tăng lữ nan tư nghị, 
TÁC hóa quần sanh tuyệt bất nhai.4 

 
Ở nơi Thượng tọa Tín Nghĩa, người ta có thể thấy dấu vết ngang tàn, khác đời của Bổn 

sư. Trong bữa cơm do cố Hòa thượng Trúc Lâm khoảng đãi tại chùa, thầy Đức Tâm kể câu 
chuyện cảnh sát Huế chận chận xe Hòa thượng xem bằng lái, có lẽ Hòa thượng vừa lái xe vừa 
nhập định, nên xe đã băng lề, húc vào cây. Hòa thượng xuống xe, phớt tỉnh ăng-lê, nhờ tên cảnh 
sát kiếm thêm người đẩy hộ xe cho Hòa thượng, ngài nói :  “Việc gì cần làm trước thì làm trước, 
việc gì làm sau thì làm sau. Chuyện bằng lái xe khi nào khám chẳng được, có gì mà phải gấp 
gáp”. Viên cảnh sát thật quá bở ngỡ, không biết phải xử trí ra làm sao. Hòa thượng cười lớn, đưa 
bằng lái xe hỏi : 

 
-  “Hình tôi chụp trong nầy có rõ không ?”. 

 
Cái tự do, vô ngại, biểu hiện tâm thức thiền, vượt hẳn hình tướng, quy luật thế gian, đập 

vỡ thực tại ra làm từng mãnh, để biến hiện thực ra mộng ảo, ảo mộng ra hiện thực. 
 
Một dạo khác, tôi ghé thăm Hòa thượng, tôi được Hòa thượng cho biết Đại tá Thân, tỉnh 

trưởng Thừa Thiên mời Hòa thượng trở về chùa Túy Vân để đón tiếp Tổng thống Nguyễn Văn 
Thiệu đến thăm chùa. Hòa thượng ở trong thế rất khó xử. Là Trú trì của Quốc tự Túy Vân, ngài 
không thể vắng mặt trong dịp Tổng thống ghé thăm chùa, nhưng tình hình chính trị lúc bấy giờ 
không mấy thuận lợi, giữa Chính quyền và Giáo hội có nhiều điểm bất hòa. Đón tiếp Tổng thống 
tức đi ngược lại đường lối Giáo hội, không đón tiếp Tổng thống tức không làm tròn chức năng 
của một vị Trú trì. Ngài, với tinh thần quyền biến sẵn có, đã về Túy Vân nhưng không ra đón 
Tổng thống khi máy bay trực thăng chở Tổng thống đến chùa mà chỉ ngồi đợi trong chùa để tiếp 
chuyện Tổng thống !  Không ai ngờ với con người tu sĩ bình dị lại có thể nghĩ ra quyền chước 
ngoại giao đặc biệt mà sách vở giao tế chưa có dịp đề cập đến. Phải chăng Hòa thượng đang thực 
hành phương châm thiền :  Đừng cứ im lặng, mà cũng đừng cứ rành rẽ. Đặc tính của Thiền sư :  
“Là sự hoàn toàn thiếu thế quyền phi lý nhưng đồng thời xác nhận mạnh mẽ cái quyền 
không đòi hỏi kia, mà căn nguồn của nó là kinh nghiệm chính thức”. 

 
Hành xử quyền biến nầy dường như được mật truyền cho người đệ tử của Hòa 

thượng tại xứ Hoa Kỳ, Thượng tọa Thích Tín Nghĩa, trong dịp đón tiếp Hòa thượng Mãn 
Giác tại chùa Từ Phong, Colorado ;  trong dịp đương đầu với những chuyện nhức óc xảy ra 
vào dịp Khánh thành chùa và Đại hội Thường niên của Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống 
nhất Hải ngoại tại Hoa kỳ, Văn phòng II Viện Hóa Đạo. Mục tiêu đức lý của thiền là thực 
hiện an tâm và vô úy hoàn toàn, đi từ triền phược đến tự do. Thiền là một vấn đề bản tính chứ 
không phải của trí năng. Vì vậy người ta không lầy gì làm ngạc nhiên tại sao buổi lễ rất đông 
Phật tử tham dự, ngay những người ở các tiểu bang xa đến, như cựu Trung tướng Tôn Thất 
Đình, cựu Trung tướng Nguyễn Chánh Thi. 

 
Thái độ đối với dĩ vãng là biết ơn, đối với hiện tại là phụng sự, đối với tương lai là 

trách nhiệm. Một dĩ vãng hai nghìn năm trăm năm chạy dài từ vườn Trúc xứ Ma Kiệt Đà, bảy 
                                                 

4 Điều ngự tử Tín Nghĩa – Trúc Lâm Thiền Phái Tại Huế. 
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trăm năm từ Trần Nhân Tông, Trúc Lâm Đầu Đà núi Yên Tử, qua Giác Tiên Đại sư, người 
khởi xướng công trình phục hưng Phật giáo tại miền Trung, đến thiền sư Mật Khế, một trong 
những vị Khai sáng An Nam Phật Học Hội, đến Thiền sư Mật Hiển, anh em đồng sư với 
Thiền sư Mật Khế, một giảng sư có uy tín của hội An Nam Phật Học, bây giờ đến Thượng tọa 
Tín Nghĩa, khai sơn Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại. Đất Thần kinh đến đất Cao bồi Texas, con 
đường rất thoai thoải dọc suốt Trúc Lâm chuyển đến con đường tráng nhựa Gilbert thành 
phố Irving. 

 
Tổ đình Từ đàm Hải ngoại ngạo nghễ như muốn thách thức với dân bản xứ. Mà thật là 

một thử thách. Từ một túp nhà nhỏ trên một khu đất nhỏ đến một cơ sở đồ độ trên khu đất rộng, 
với hai bàn tay trắng, nơi xứ lạ quê người, Thượng tọa Thích Tín Nghĩa đã nối vòng tay rộng 
không những với Tăng ni Phật tử vùng Texas, mà cả khắp Hoa Kỳ, trên toàn thế giới. Tháng 10 – 
1998, tôi đến chùa vào lúc 4giờ30 sáng để dự lễ Khánh thành chùa và Đại hội Thường niên của 
Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa kỳ, Văn phòng II Viện Hóa Đạo. 
Thượng tọa Tín Nghĩa ra phi trường đón, một mình một ngựa. Lấy hành lý xong, phái đoàn từ 
Los Angeles về gồm năm người lên ngồi trên xa, thắt giây nịt đàn hoàng. Xe đi vào chánh định. 
Hơi thở cũng không nghe. Tim xe ngừng đập, xe không có hơi thở. Phi trường vắng lặng, bốn bề 
vắng lặng.  

 
Tôi ngồi trong xe suy nghiệm đạo lý duyên khởi của Phật giáo :  “Nổ lực cá nhân không 

phải là nhân tố quyết định độc nhất trong hoàn cảnh sống của cá nhân đó, bởi vì mỗi người 
là một phần tử quan hệ của xã hội và thiên nhiên và sự miên tục của thời gian . . . Tai họa có 
thể là phước lành, và phước lành có thể là tai họa. Khốn khổ là phước lành khi nó khích lệ sự 
nổ lực và tiến triển ;  dễ dãi là tai họa khi nó gia tăng lòng tự mãn và sự sa đọa”.  

 
Về đến hậu liêu chùa là gần năm giờ rưởi sáng. Hòa thượng Trí Chơn, Thượng tọa Tánh 

Thiệt từ Pháp, thầy Quảng Bình từ Đan Mạch, thầy Viên Diệu từ Gia Nã Đại đã có mặt. Tôi vui 
mừng được gặp quý thầy, được hàn huyên tâm sự, được nghe tiếng tụng kinh Lăng Nghiêm buổi 
sáng, lời kinh thân thuộc, xúc động : 

 
“. . . Nguyện kim đắc quả thành Bảo vương, 
Hoàn độ như thị hằng sa chúng, 
Tương thử thâm tâm phụng trần sát, 
Thị tắc danh vi báo Phật ân, 
Phục thỉnh Thế tôn vi chứng minh, 
Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, 
Như nhất chúng sanh vị thành Phật, 
Chung bất ư thử thủ nê hoàn. . .”. 

 
Lòng tôi nao nao, tràn ngập cảm xúc. Ân Phật rộng như biển cả, cao như núi Tu Di và 

mênh mông như bầu trời. Đền đáp công ơn Ngài, con nguyện đem cả cuộc đời của mình để phục 
vụ chúng sanh. Nếu còn có một chúng sanh nào chưa thành Phật, con nguyện không an trú cảnh 
giới Niết bàn an lạc. Lời nguyện vĩ đại, lời nguyện rạt rào thành khẩn. Lời nguyện mà hàng đệ tử 
                                                 

 lbid trang 292. 
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xuất gia của Phật ngày nào cũng nhắc nhở mình vào buổi sáng tinh sương khi quần chúng thường 
thường đang trong cơn say sưa giấc điệp. 

 
Tụng kinh xong, Thượng tọa Tín Nghĩa đến cùng dùng trà và chuyện trò cho đến sáng. 

Thật là đêm không ngủ đầy thiền vị. 
 
Chiều hôm sau, một vài Phật tử từ xa đến trương Biểu ngữ yêu cầu Giáo hội cứu xét 

trường hợp của một Phật tử. Thượng tọa Tín Nghĩa và đạo hữu Phó trưởng ban tổ chức áp dụng 
lời kinh dạy :  “Khuấy động tư tưởng là sai lầm, đình chỉ tư tưởng cũng sai lầm”. 

 
Hành động đình chỉ tư tưởng, ngăn chận tư tưởng, trên thực tế không những không thể 

làm được mà dù có làm được chỉ gây nên sự tắt nghẽn. Tốt hơn hết là hướng nó vào một nẻo 
khác, xây dựng hơn, tích cực hơn. Trong ý niệm ấy, rắc rối được giải trừ. 

 
Buổi lễ Khánh thành và Khai mạc Đại hội diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm. 

Chánh điện không đủ sức dung chứa số lượng Phật tử địa phương và các nơi xa đến. Trung 
tướng Tôn Thất Đính, người hùng của cuộc cách mạng 1963, giờ đây thành khẩn quỳ trước Phật 
đài cầu nguyện quốc thái dân an, mong mỏi mọi người hướng về ánh sáng đức Phật cho đời thêm 
tươi tốt. Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, vẫn còn quắc thước, phong độ vẫn hiên ngang, đứng 
trước Phật nói lên tâm nguyện thầm kín của mình, với bao hoài bảo chưa thành. Hàng ngàn Phật 
tử lòng cùng hướng về Tam bảo nguyện cầu đạo mầu mãi mãi soi sáng tại quê nhà, nơi xứ người. 
Gia đình Phật tử áo lam vẫn như ngày nào, luôn là những Phật tử trung kiên hộ trì chánh pháp. 

 
Kinh Pháp Hoa dạy :  “Mặc dầu lời dạy của Phật là một, nhưng vì căn cơ của chúng 

sanh sai khác, nên con đường dẫn đến chân lý mà họ liễu đạt cũng sai biệt. Giống như chỉ có 
một cơn mưa đổ xuống từ trời cao, song thảo mộc thì hấp thụ khác nhau tùy theo kích thước 
gốc, rễ, cành, lá khác nhau”. 

 
Trong chốn đạo tràng tham dự lễ, mọi thành phần xã hội khác biệt đều được ân triêm 

công đức, để nhìn nhau bằng cặp mắt bao dung, cùng thụ hưởng đạo lý vi diệu thậm thâm của 
Phật. 

 
Hội trường trang bị đầy đủ phương tiện âm thanh hiện đại, rộng rãi, trang nhã. Chư Tăng, 

Ni, Đại biểu lắng nghe vị Tổng thư ký trình bày hoạt động Phật sự năm qua, kết quả thâu hoạch 
được, trở ngại, khó khăn gặp phải và dự phóng Phật sự tương lai. Ý kiến phát biểu phong phú, 
tuy khác nhau, nhưng đặc biệt năm nay, đều biểu hiện sự tương kính, trầm mặc, khiêm cung. 
Sóng gió không nao núng sắt son, khó khăn không dao động tâm chí để rồi trong trở ngại tìm lối 
đi hợp tình, hợp lý, thực tiển, linh động. Đại hội thể hiện lời kinh Niết Bàn :  “Những lời cứng 
rắn và những câu nói nhã nhặn, tất cả đều kết thúc trong chân lý tối hậu”. 

 
Một năm dồn dập sóng gió mà Giáo hội đã trãi qua, giờ đây hình như lắng đọng. Kinh 

dạy :  “Khi tinh thần bừng cháy trong nước, nước cũng trở thành lửa. Khi tinh thần mát dịu 
đi vào lửa, lửa trở thành nước”. 

 
Tổ đình Từ đàm Hải ngoại đã hòa nước và lửa thành một ;  quá khứ hiện tại thành một, 

không gian Từ Đàm, Trúc Lâm Việt Nam và Từ Đàm Hải Ngoại Hoa Kỳ thành một. Đạo lý Nhất 
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tức nhất thế, nhất thế tức nhất nói lên cái tương duyên sống động giữa Tăng, Ni, Phật tử, giữa 
cộng đồng Việt-Mỹ trong ngày Đại lễ Khánh thành và Đại hội Thường niên Giáo hội. 

 
 

Giáo sư TRẦN QUANG THUẬN 
Cựu Bộ trưởng Xã hội - Cựu Nghị sĩ Thượng viện Việt Nam Cộng Hòa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
TỔ ĐÌNH 

                        TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI 
 

 
Trung tướng TÔN THẤT ĐÍNH 

 
 
Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại ở Dallas được 

hoàn thành viên mãn và Quý thu Mậu dần – 1998 
thật là một công trình thể hiện được sự biểu dương 
hoằng pháp của Phật Giáo Việt Nam trong sự phát 
huy tinh thần Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi của hồng 
ân chư Phật cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
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Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ cùng toàn thể Phật tử Việt nam, khi nơi đây kết tinh được về 
khả năng vô úy, vừa kết hợp thống nhất tròn đầy cho toàn thể Phật giáo đồ tỵ nạn khắp bốn bể 
năm châu. Sức mạnh vô úy cũng như sự tựu thành viên mãn của Tổ Đinh Từ Đàm Hải Ngoại ở 
Dallas, được chứng minh qua Đại hội Thường niên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ được thể hiện vào các ngày 09, 10 và 11 tháng 10 năm 1998 vừa 
qua, quy tụ đại diện và đại biểu Phật giáo từ Á châu, Úc châu, Âu châu, Mỹ châu vân tập về đây 
để vừa tham dự Đại hội Thường Niên năm thứ II, nhiệm kỳ 2, vừa Khánh thành ngôi Tổ đình 
trang nghiêm hùng vĩ tại Dallas. 

 
1.-  Tổ Đình Từ Đàm - Huế :  Tổ Đình Từ Đàm - Huế nguyên thủy được khai sơn ở Huế, 

vốn tên là Ấn Tôn, một thảo am của Hòa thượng Minh Hoằng Tử Dung, đời 34, dòng Lâm Tế, 
vào khoảng 1690.  

Đến năm 1841, đời Thiệu Trị đăng quan và sắc tứ tên chùa là Từ Đàm. Các vị Đại sư 
dòng Lâm Ttế tiếp tục trú trì. Đến đời 41 dòng Lâm tế Đại sư Thạch Hiệp, hiệu Từ Vân, đời 
Thành Thái phát nguyện đại trùng tu ;  đến năm 1932 được tái thiết để lập hội An Nam Phật Học 
(Trung kỳ), xây tân chánh điện, dựng nhà giảng, đúc tượng Bổn sư . . .  Từ đấy, Tổ Đình Từ Đàm 
- Huế được trở thành ngôi chùa của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam ;  và lần đầu tiên khai mạc 
Đại hội thành lập Giáo hội nơi đây, với sự tham dự của Đại biểu Tăng già và Cư sĩ Trung, Nam, 
Bắc.  

Năm 1951, suy tôn Hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm Hội chủ. 
 
Ngày 15-08-1963 là ngày lịch sử khi Giáo hội ra tuyên cáo năm điểm, khẳng định các 

nguyện vọng của Phật giáo đồ Việt Nam đưa đến cuộc vận động trường kỳ từ 1963 đến 1966, để 
bảo vệ Dân tộc và Đạo pháp. 

 
Ngày 16-08-1963, lúc 4giờ sáng ngọn lửa Từ bi của Hòa thượng Thích Tiêu Diêu bừng 

nở thành cách sen hồng đỏ rực, soi tỏa đêm đen của bạo quyền độc trị. 
 
Đêm 20-08-1963 cùng với toàn quốc Phật Giáo Việt Nam, Tổ Đình Từ Đàm lâm nạn 

dưới sức trấn áp của các bạo quyền cho đến mãi bây giờ !  Độc tài, độc trị, bạo trị, Cọng sãn, . . .  
đó là những sát thủ trấn áp Phật giáo Việt nam và nạn nhân trực tiếp của Tổ Đình Từ Đàm - Huế. 

 
2.-  Tổ Đình Từ Đàm – Dallas (1690-1998) :  Hơn ba trăm năm sau ngày Tổ Đình Từ 

Đàm được khai sơn tại Huế, thì Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại được kết vòng tay Phật tử khắp 
mười phương thế giới, từ bốn biển năm châu, được khai sơn tại Dallas để tiếp tục truyền thống 
hoằng dương của Hòa thượng Minh Hoằng Tử Dung. 

 
Ngày xưa 1690, Hòa thượng Tử Dung đã từng vượt Thái Bình Dương từ Trung Hoa đến 

Huế, thì ngày nay Phật tử Việt Nam dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Tín Nghĩa cũng 
đã vượt các đại dương của quả địa cầu để vân tập về Dallas, khai sáng ngôi Tổ Đình Từ Đàm Hải 
Ngoại, cách Huế ba mươi ngàn cây số, hơn một nửa chu vi của quả địa cầu !  Sau gần một phần 
tư thế kỷ tỵ nạn, Phật tử Việt Nam tại Texas, và đặc biệt la ở Dallas đã quy tụ lại thành một sức 
mạnh tiềm tàng, thậm thâm để chấn hưng lại cơ sở sự nghiệp hoằng pháp theo dấu của chư vị Tổ 
sư, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng lấy ngọn đuốc từ bi, trí tuệ thắp lên như lời Phật dạy để vượt 
qua ma chướng trong thế giới Ta bà nầy ! 
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Đó là ý nghĩa của sự xây dựng Tân Tổ Đình Từ Đàm ở hải ngoại, để đánh lên hồi chuông 
cảnh tỉnh cho bất cứ chế độ độc tài nào ở quê hương Việt Nam đã từng hay đang trấn áp Phật 
Giáo Việt Nam như một đạo pháp huy hoàng của dân tộc. 

 
Tổ Đình Từ Đàm – Dallas, đã làm tôi hồi tưởng lại Pháp nạn của Phật giáo đồ Việt Nam 

mùa hè 1966, tại Tổ Đình Từ Đàm - Huế, lúc các thế lực quân phiệt Thiệu-Kỳ, tuân lệnh ngoại 
bang đã ra tay đàn áp bằng bạo lực các sinh hoạt Phật giáo ở đây ;  mở đầu cho một giai đoạn 
suy vong của dân tộc, khi chúng mở cửa ngõ miền giới tuyến cho Cọng sãn Bắc việt xâm nhập 
vào đây bằng cách triệt hạ Sư đoàn 1, Sư đoàn 2 Bộ binh và cả Quân đoàn I, Vùng I Chiến thuật 
do tôi làm Tư lệnh !  Cựu Trung tướng Nguyễn Chánh Thi và bản thân tôi cũng là nạn nhân của 
cuộc đàn áp nầy, và mãi mãi về sau, chúng tôi đã bị lìa bỏ Quân lực Việt nam Cộng hòa, để cho 
những tay sai ngoại bang thao túng của miền Phật địa nầy đến tận bây giờ, dù chúng nó là quân 
phiệt miền Nam hay Cộng sãn miền Bắc ! 

 
Do đó, tôi và cựu Trung tướng Nguyễn Chánh Thi đã hết sức bồi hồi cảm động khi được 

đến một ngôi Tổ đình hùng vĩ như Từ Đàm Hải Ngoại ở Dallas để tham dự Đại hội Phật giáo 
Hải ngoại vào tháng 10-1998 vừa qua. Ngoài ba ngày tham dự Đại hội và dự lễ Hiệp kỵ ở đây, 
chúng tôi đã được dự thêm Đại lễ Khánh thành trọng thể của ngôi tổ đình nầy, cùng các sinh 
hoạt của Phật giáo Hải ngoại dưới sự chứng minh của Hội đồng Viện Hóa Đạo cũng như chư 
Tôn đức Tăng ni từ khắp bốn phương đã vân tập về đây. 

 
Tổ Đình Từ Đàm – Dallas, thật là một công trình xây dựng lớn lao dưới sự lãnh đạo trực 

tiếp của Thượng tọa Thích Tín Nghĩa, đã dày công vun xới một đạo tràng hùng vĩ như vậy cho 
Phật giáo đồ hải ngoại, chứ không riêng gì miền Tây nam nước Hoa kỳ mà thôi. Nên Phật tử nơi 
về đây dự lễ và chiêm ngưỡng, ai ai cũng đều tán thán Thượng tọa. 

 
Ngôi Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại nầy, vì vậy là một ánh sáng của cuối thế kỷ XX để 

thắp đuốc lên dẫn dắt Phật tử muôn phương về với chánh tín của đức Bổn sư đã từng truyền dạy 
trước đây. Và dù có bị vùi dập phủ phàng ngay trên quê hương Việt Nam, thì vẫn Tây Độ qua 
miền Bắc Mỹ nầy để dần dần được hấn hưng và phát triển. Công đức của Giáo hội nói chung và 
của Thượng tọa Thích Tín Nghĩa nói riêng thật là vô lượng vô biên trước Pháp nạn trường kỳ tại 
quê hương Phật giáo. 

 
Đối với chúng tôi là một duyên lành quá bất ngờ được tham dự Đại hội ở đây, được Hòa 

thượng Thích Hộ Giác ân cần giới thiệu cùng Đại hội, được Thượng tọa Thích Tín Nghĩa, Viện 
chủ tân Tổ đình Từ Đàm – Dallas niềm nở cho an trú trong những ngày hân hoan của Đại hội, 
được tham dự rất đầy đủ các sinh hoạt trong chánh niệm của Đạo pháp ;  nên trong tâm khảm 
luôn luôn ghi nhận ân đức cao dày của chư Tăng cùng với những nỗi niềm hân hoan của quý đạo 
hữu của Từ Đàm đã dành cho chúng tôi có được những ngày an vui trong Chánh pháp. 

 
Từ Maryland về Texas để được hội ngộ cùng chư Tăng và toàn thể đạo hữu từ khắp năm 

châu vân tập về đây dự Đại hội, cũng như Khánh thành Tân chánh điện Tổ đình Từ đàm Hải 
ngoại, lòng chúng tôi rất rộn rả vui mừng, thành tâm đảnh lễ Tam Bảo và đặc biệt hoan nghênh 
Thượng tọa Viện chủ Thích Tín Nghĩa đã khéo chọn được một cõi đất hiền hòa để xây thành một 
thế liên hoàn của đạo pháp từ Việt Nam đến Hoa Kỳ, từ Huế đến Dallas ;  để từ đây mong ơn 
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chư Phật hộ trì, hai nơi được kết hợp bằng nguồn ánh sáng của đạo vàng, dưới tòa sen của đức 
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 

 
 

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma ha tát. 
 

 
Cựu Trung tướng TÔN THẤT ĐÍNH 

 
Người hùng Cách mạng 01-11-1963, 

 
Cựu Nghị Sĩ Thượng Viện Việt Nam Cộng Hòa 

Viết từ trường Đại Học Maryland tại College Park – MD. 
 

 
 

 
 
ĐẠO MẠCH 

                        Và NỀN VĂN HÓA 
 

 
Trưởng lão  THÍCH NGUYÊN LAI 

 
 

Trên hai ngài năm trước, đức Từ Phụ Vô Thượng Chánh Đẳng 

Chánh Giác trở về thế giới Phật bảo. 
 
Một ngàn hai trăm năm mươi bậc Tổ Sư nối truyền mạng mạch Chánh 

pháp, khé cơ, khế lý, tùy thuận quốc độ, căn cơ chúng sanh. 
Phần lớn các quốc gia khắp thế giới ngày nay đã có mặt và biết đến 

đức Phật cùng giáo lý của Ngài. 
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Đệ tử Phật phát nguyện kiên trì nhẫn nại mang ánh đạo mầu huyền diệu đến khắp nẻo 
đường của nhân thế. Trong số đó có Phật tử Việt nam, nhất là sau biến cố 30 tháng tư  1975, 
không ít con dân nước Việt trôi dạt khắp các quốc gia nhân đạo mở rộng vòng tay bao dung 
trong số người Việt phiêu bạt ấy, đa phần là Phật tử. Tất cả thuận theo quy luật phát triển thiên 
nhiên là lẽ sống. Mặc dù gắp nhiều khó khăn, khi đặt chân đến một nơi hoàn toàn mới lạ :  Nào 
là ngôn ngữ bất đồng, nào là phong tục tập quán đều khác lạ. Thế nhưng, dần dà rồi cũng hội 
nhập. 

 
Hàng Tăng Ni Việt Nam cũng cùng nhịp bước với người con dân Việt, đã vượt trùng 

dương với muôn ngàn vạn dặm rừng thẳm, biển sâu nguy nan, thập tử nhất sanh, cuối cùng cũng 
đến được bờ tự do. Thầy Tín Nghĩa cũng như bao nhiêu vị Tăng Ni khác khi đến đất Hoa kỳ, lúc 
ban đầu cũng không ít đã gặp phải trỡ duyên. Bước dừng chân đầu tiên là Lãnh đạo Cộng đồng 
Phật giáo kiêm Trú trì chùa Việt nam tại Denver, tiểu bang Colorado, là tiền thân của chùa Như 
Lai bây giờ ;  kế đó, là Trưởng ban Điều hành của Phật Học Viện Quốc Tế. Dù gặp phải hoàn 
cảnh nào chăng nữa, thầy Tín Nghĩa với luôn luôn tâm nguyện của một Tăng Sĩ phụng sự Phật 
pháp để :  Báo Phật ân đức, Tổ đức. Với châm ngôn :  Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ 
khổ. Tâm nguyện nầy thầy vẫn canh cánh bên lòng. 

 
Nhân duyên đến với người con Phật chí tiết thành nguyện, thầy Tín Nghĩa đã rời Phật 

Học Viện và đến thành phố Irving, quận hạt Dallas – Fort Worth, tiểu bang Texas. Nơi đây, thầy 
đã cùng với hàng Phật tử có tâm đạo nhiệt thành, đã chung lưng đấu cật dưới nhiều hình thức để 
kiến tạo cho được một ngôi Già lam tuy đơn sơ, nhưng có nơi cho hàng Phật tử tu tập và chiêm 
bái đức Từ Phụ cũng như để hoằng truyền chánh pháp. 

 
Tháng 10 – 1983, Thượng tọa Thích Tín Nghĩa đến vùng Dallas. Lúc ban đầu cùng với 

các vị :  Cố đạo hữu Hồng Minh Nguyễn Xuân Huê, ông bà Đỗ Trọng Nho, ông bà Đỗ Tràng 
Phúc, ông bà Hoàng Sang, ông bà Nguyễn Van Phú, ông bà Trần Văn Nhơn, . . .  và một số lớn 
quý đạo hữu khác mà chúng tôi không thể liệt kê ra đây được, kính xin quý vị hoan hỷ đại xá 
cho. 

 
Lúc sơ khởi, vấn đề quyên góp tài chánh và tìm vị trí cũng không phải là dễ ;  nhưng rồi, 

Tam bảo gia hộ, oai lực thiện thần hộ pháp phù trì, với tâm nguyện chí thành nên đã gặp được 
một ngôi nhà cũ, chung quanh vẫn là một rừng cây xanh um tùm bao bọc chưa được khai phá ở 
số 615 N. Gilbert Road, thành phố Irving, tiểu bang Texas. Ngôi nhà cũ nầy biến thành chùa thờ 
Phật với bảng hiệu Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại. 

 
Thượng tọa Thích Tín Nghĩa khi đến Hoa kỳ đã nhanh chóng nối liền với nhịp cầu tổ 

chức. Thầy luôn luôn tâm niệm :  dù ở đâu vẫn là con em của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất nên đã sớm hội nhập vào Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 
Tại Hoa Kỳ. Hiện thầy là Vụ Trưởng vụ Nghi lễ của Giáo hội. 

 
Song hành Phật sự từ tháng 10 – 1983 về sau, Thượng tọa vẫn đi đó đây khắp các tiểu 

bang của Hoa kỳ cũng như Âu châu và Canada để thuyết giảng và chứng minh những ngày đại lễ 
cho các Giáo hội Phật giáo, khi trở về thì cùng với Phật tử địa phương để chung lo ngôi chùa 
ngày một khang trang. Tân Chánh Điện vẫn là vấn đề chính yếu trong tâm nguyện của thầy và 
hàng Phật tử địa phương. 
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Với thiệp thỉnh mời, lần đầu Nguyên Lai tôi đặt chân đến ngôi Từ Đàm Hải Ngoại gần vệ 

đường Gilbert, là một cổng Tam Quan duyên dáng, hùng dũng trông rất oai vệ trong vẽ đẹp 
phương đông với đối câu đối được rút ra từ kinh điển chữ Hán, cũng do Thượng tọa Tín Nghĩa 
sáng tác : 

 
*.-  Từ Tế Chúng Sanh Việt Nam Hải Ngoại Dung Nhị Đế, 

đối với : 
*.-  Đàm Khai Phật Đạo Hoa Kỳ Trung Mỹ Diễn Tam Thừa. 
 
Thượng tọa đã lấy hai chữ Từ Đàm làm tiền đề. 
 
Bước vào cổng, bên trái là ngôi nhà cũ đã dùng làm chánh điện thờ Phật và chư hương 

linh quá vãng từ năm 1983. Song song với chánh điện cũ ấy với hai hàng tùng kiểng uốn nắn và 
cắt tỉa theo kiểu Bonsai của Nhật Bản chen lẫn với các thứ hoa đủ bốn mùa viền cái một cái sân 
rộng, dài và đẹp, đã được tráng bằng xi-măng sạch sẽ. Gần thềm bậc bước lên cầu thang tiền 
đường Tân chánh điện, có một cái hồ trồng toàn hoa súng đủ màu, có vòi phun nước và hòn non 
bộ duyên dáng. Hai bên có hai con lân bằng đá cẩm thạch trắng đứng hầu trước tôn tượng Bồ tát 
Quán Thế Âm tay cầm nhành dương liễu đang ung dung tự tại, như muốn dùng cam lồ trên đầu 
ngọn dương liễu ấy để dập tắt những oan khiên của chúng sanh đang tạo nghiệp. 

 
Bước lên thềm bậc chánh điện, hai con rồng chầu, mỗi con dài 25 feet đang ngẫng cao 

đầu hướng về phía cổng tam quan như mời gọi khách thập phương sớm trở về nơi cửa Phật. 
Trước tiền đường với ba câu đối liễng bằng chữ Hán như sau : 
 
Hai câu chính cửa : 
 

*.-  Từ Năng Tế Độ Thiên Sanh Bệnh, 
đối với : 

*.-  Đàm Xuất Tiếu Trừ Vạn Kiếp Tai. 
 
Hai câu kế : 

*.-  Hải Nội Đạo Tràng Tuyên Mật Ngữ, 
đối với : 

*.-  Ngoại Viên Thiền Viện Phụng Như Lai. 
 
Hai câu ngoài cùng : 
 

*.-  Tổ Ấn Trùng Quang Diệu Pháp Khai, 
đối với : 

*.-  Đình Tiền Hiển Hiện Quán Âm Tọa. 
 
Ba câu đối trên đây được rút ra từ bài thơ do chính Thượng tọa cảm tác : 
 

Từ Đàm Hải Ngoại Cảm Tác : 
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Tổ ấn trùng quang diệu pháp khai, 
Đình tiền hiển hiện Quán âm đài, 
Từ năng tế độ thiên sanh bệnh, 
Đàm xuất tiêu trừ vạn kiếp tai. 
Hải nội đạo tràng tuyên Mật ngữ, 
Ngoại viên thiền viện phụng Như lai. 
Cảm tương Tăng lữ nan tư nghị, 
Tác hóa quần sanh tuyệt bất nhai. 

 
 

Cũng có một câu đối sau cột trụ của cổng tam quan ở trong nhìn ra, với tâm nguyện tu 
học và hành hóa chánh pháp cũng như phát nguyện về với cảnh giới Di Đà, cũng chính do thầy 
làm : 

 
*.-  Tín Hạnh Chơn Thuyên Kim Triêu Nguyện Mãn Quy Vô Ngại, 

đối với : 
*.-  Nghĩa Nhơn Diễn Đạt Đương Lai Cứu Cánh Nhập Bất Sanh. 

 
Bước vào Đại Điện tượng đức Thế Tôn trang nghiêm an tọa. Hai bên tả hữu là tôn tượng 

Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng Vương. Phía sau là Tổ đường và di ảnh Hòa thượng 
Đôn Hậu và Hòa thượng Mật Hiển, chư vị tiền bối hữu công chấn hưng Phật giáo cùng tứ ân. 
Cách thờ phụng của Từ Đàm Hải Ngoại hoàn toàn mang sắc thái thiền môn Việt Nam là tiền 
Phật hậu Tổ. Chất liệu kiến trúc hoàn toàn tây phương. Nhưng trang hoàng thiết trí trong cũng 
như ngoài là đông phương. Ngôi chánh điện nầy gồm hai tầng. Tầng trên là chánh điện, tầng 
dưới là một giảng đường rộng rãi dùng để hội họp, có thư viện với ba tủ lớn tôn trí Đại Tạng 
kinh, sách báo, và một số sử liệu. Ngoài ra còn có nhiều phòng dùng để trong tương lai chư Tăng 
tu học hoặc lưu trú. Bên cạnh giảng đường là nhà trù rộng rãi. 

 
Bãi đậu xe rộng sau chùa với vườn cây kiểng xanh tươi được thiết trí theo hình chữ tê 

(T). Cách trang thí thiền môn khiến cho người ngoại quốc hay Việt Nam đi ngang qua Từ đàm 
Hải ngoại đều nhận ngay ra đó là ngôi chùa Việt Nam. Vì nó mang đậm nét đặc thù của nền văn 
hóa đông phương. Đứng từ ngoài cổng nhìn vào toàn bộ của ngôi chùa rất duyên dáng, tuyệt hảo. 
Đây là ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại hải ngoại có đến hai chục thềm bậc. Ngôi chùa đã bù lại 
công lao khó nhọc và chí nguyện tu hành của Thượng tọa Tín Nghĩa cùng quý Phật tử địa 
phương nói riêng và Phật giáo đồ Việt nam nói chung tại hải ngoại. Từ Đàm là một trong ba ngôi 
chùa lớn ở vùng Dallas - Fort Worth. 

 
Phật sự của Từ Đàm rất thuận duyên. Thượng tọa và Ban quản trị đã sẵn sàng cho ngày 

Đại lễ Khánh thành cũng như Đại hội của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 
Tại Hoa Kỳ, Văn phòng II Viện Hóa Đạo. Thượng tọa đã khéo hướng dẫn Ban Tổ Chức rất chu 
đáo từ hình thức cho đến nội dung của ngày Khánh thành và Đại hội. Cách trang hoàng băng cờ, 
khẩu hiệu từ ngoài sân cho đến phòng hội thật là nghệ thuật và ý nghĩa. Cung cách cung đón chư 
Tăng cũng như đưa đón Đại biểu và khách thập phương khắp nơi về tham dự, đâu đó nghiêm 
chỉnh và đầy đạo tình. Chư Tăng cũng như Phật tử ai nấy đều hoan hỷ từ khi mới đến cũng như 
lúc ra về. Nội dung hàm chứa nét cổ kính của nền Văn hóa Việt nam và Phật giáo. 
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Đại hội Thường niên, chương trình nghị sự hàm chứa đường hướng tương lai của Giáo 
hội là phụng sự Đạo pháp và Dân tộc. 

 
 
Giấc mơ đã thành sự thật : 
 
Chiều ngày 09 tháng 10 – 1998, tiền đại hội. 
Sáng ngáy 10-10-98, lễ khai mạc Đại hội Thường niên năm thứ II, nhiệm kỳ 2. Sau lễ 

khai mạc là Đại lễ Khánh thành. Chư Tăng Ni được vân tập ở chánh điện cũ. 
 
Tác bạch trước Đại Tăng, bằng tâm thành kính, trong bầu không khí trang nghiêm, 

Thượng tọa Thích Tín Nghĩa, tọa chủ Từ Đàm cùng chư tôn túc trong môn phái :  Thượng tọa 
Thích Tịnh Từ, Viện trưởng Tu viện Kim Sơn về từ California. Thượng tọa Thích Tánh Thiệt, 
tọa chủ chùa Thiện Minh, từ Lyon, Pháp quốc. Đại đức Thích Tâm Minh, tọa chùa Trúc Lâm từ 
Úc Đại Lợi. Đại đức Thích Tâm Huệ, tọa chủ chùa Trúc Lâm về từ Thụy Điển và sư cô Thích nữ 
Hạnh Thanh, hiện là Quản sự của Từ đàm Hải ngoại cùng với Ban Quản Trị đã đảnh lễ Đại Tăng 
đồng quỳ gối chấp tay cung kính với lời tác bạch tâm nguyện chí thành. Đây là giờ phút trang 
nghiêm huy hoàng nhất của cuộc đời Thích Tử hành trì Phật sự đã được thành tựu. Hàng hàng 
lớp lớp Phật tử sắp thành những hàng dài từ ngoài đường lớn đến tận bậc thềm cấp của tiền 
đường, chấp tay cung kính với nét mặt hân hoan trong một bầu không khí mát dịu. Chư Tôn đức 
Tăng Ni trang nghiêm trong bộ y hậu vàng rực cả sân chùa từ từ tiến về Đại Điện, tiếp theo là 
Đại biểu và các Phái đoàn của các hội Phật giáo trong cũng như ngoài Giáo hội. 

 
Chư tôn Giáo phẩm, Đại biểu và Phật tử an vị đâu vào đó, Thượng tọa Tín Nghĩa tuyên 

đọc diễn văn Khánh thành. Bài diễn văn vô cùng súc tích đã đưa chư tôn Thiền đức cùng hàng 
Phật tử trở về với ngôi chùa lúc mới sơ khai, đồng thời gợi lên những giai đoạn thăng trầm gian 
nan mà Thượng tọa đã trãi qua. Lời đọc nhẹ nhàng và cảm động làm sao. Chính Thượng tọa và 
Phật tử địa chỉ một ước mơ đơn giản và khiêm tốn làm thế nào có được ngôi chánh điện trang 
nghiêm vào khoảng độ vài ba trăm ngàn Mỹ kim. Nhưng ngờ đâu bây giờ thì đã vượt ra ngoài 
giấc mơ. Ngôi chánh điện mới nầy lên đến triệu hai hơn, không bút mực nào tả được nỗi vui 
mừng ấy. Bài diễn văn đã khơi lại bao nhiêu ân sâu tình nặng mà đặc biệt là Hòa thượng Thích 
Đức Niệm, Giám đốc Phật Học Viện Quốc Tế đã gắn liền từ đầu về vật chất cũng như tinh thần, 
từ khi Từ Đàm có mặt cho đến ngày Khánh thành. Nhị vị Thượng tọa Thích Tịnh Từ Tu viện 
Kim Sơn, Thích Minh Đạt chùa Quang Nghiêm cùng với Ni sư Thích nữ Nguyên Thanh chùa An 
Lạc cũng đã khuyến khích và hỗ trợ không kém phần quan trọng. Giọng đọc và lời văn của bài 
diễn văn vừa nhẹ nhàng, vừa xúc động đã làm cho chư Tôn đức cũng như hàng Phật tử tham dự 
Đại lễ Khánh thành ai nấy mắt đều đỏ hoe và rơi lệ. 

 
Tiếp theo bài diễn văn đầy ý nghĩa cảm động, Thượng tọa cùng môn phái quỳ trước Tam 

bảo và Đại Tăng để dâng cúng giáo sản của Từ Đàm lên Giáo hội. Ba vị Hòa thượng trong Giáo 
hội : 

*.-  Hòa thượng Thích Thuyền Ấn, Chứng  minh kiêm sám chủ đại lễ, 
*.-  Hòa thượng Thích Hộ Giác, Chủ tịch Điều hành Giáo hội, 
*.-  Hòa thượng Thích Đức Niệm, Chánh Văn phòng Hội đồng Đại diện, đã cùng đứng 

lên nhận giáo sản trong niềm hân hoan và cảm động. 
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Ngoài chư tôn trong Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa kỳ, còn 
có sự chứng minh của chư Tôn đức các châu :  Hòa thượng Thích Minh Tâm, Chủ tịch Điều 
hành Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất Âu châu, Thượng tọa Thích Quảng Bình, lãnh đạo 
tinh thần Cộng đồng Phật giáo Đan Mạch, Thượng tọa Thích Quảng Ba, Viện trưởng Tu viện 
Vạn Hạnh tại Úc Đại Lợi ;  Gia Nã Đại thì có :  Thượng tọa Thích Bổn Đạt, Phó chủ tịch kiêm 
Tọa chủ chùa Phổ Đà tại Ottawa và Thượng tọa Thích Viên Diệu, Vụ trưởng vụ Cư sị kiêm Viện 
chủ chùa Thuyền Tôn tại Montréal, Đại đức Thích Pháp Ấn, Trú trì chùa Vạn Hạnh tại Victoria. 
Tại Hoa kỳ có Hòa thượng Thích Pháp Nhẫn, Phó Tăng thống Giáo hội Phật giáo Nam tông 
kiêm Tọa chủ chùa Liên Hoa, Irving, Thượng tọa Thích Tịnh Đức, Trú trì chùa Đạo Quang tại 
Garland, Thượng tọa Thích Bửu Đức, Trú trì chùa Hương Đạo tại Fort Worth vân vân. 

 
Ngày vui trọng đại nầy là một nhân duyên hội ngộ, Nguyên Lai đã được gặp lại một số 

nhân vật lịch sử trong Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo 1963, như :  Giáo sư Trần Quang 
Thuận, Trung tưóng Tôn Thất Đính, Trung tướng Nguyễn Chánh Thi. Những nhân vật trên đây 
đã một thời oanh liệt làm nên lịch sử Cách mạng 1963. Năm 1964, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất được thành lập dưới sự lãnh đạo của đức Tăng thống Thích Tịnh Khiết. Những mái 
đầu xanh của người hùng thuở nào, hơn ba mươi năm trước, nay đã trở thành những ông già. 
Thời gian tuy trôi qua, cuộc biến thiên của lịch sử vẫn tiếp diễn, nhưng Nguyên Lai vẫn là người 
con của dân tộc, một dạ trung thành với Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất. 

 
Buổi chiều 10 tháng 10 - 1998, Giaó hội tiếp tục thảo luận chương trình nghị sự đến trưa 

11-10-98. Vào lúc ba giờ chiều cùng ngày, lễ Bế mạc và lễ Hiệp kỵ chư Lịch đại Tổ sư, Cư sĩ 
hữu công với Đạo pháp, các anh hùng chiến sĩ đã có công dựng nước và giữ nước, các đồng bào 
vị quốc vong thân, vị pháp vong xu hữu danh hay vô danh, . . . Đại lễ Khánh thành Tổ đình Từ 
Đàm Hải ngoại và Đại hội đã cung thỉnh quy tụ trên 56 vị Tăng Ni và trên hai ngàn ba trăm Phật 
tử gần xa về tham dự suốt ba ngày. Một chánh điện rộng rãi như thế mà từ thứ năm trước lễ cho 
đến thứ năm sau lễ, chư Tăng và Phật tử lúc nào cũng đông nghẹt. Đó là phước báo và một vinh 
hạnh cho Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại. 

 
Nguyên Lai viết để cùng chia sẻ niềm vui hy hữu cùng với Thượng tọa Tín Nghĩa và Ban 

Quản Trị và quý Phật tử Tổ Đình Từ Đàm. Đồng thời, gởi niềm vui đến với cộng đồng Phật tử 
Việt Nam khắp các quốc gia và quốc nội Việt Nam cùng chung vui trong niềm vui trọng đại. Từ 
đó, trong mọi người chúng ta có thể hình dung được sự phát triển Văn hóa và Đạo pháp, tất cả 
đều do mọi cố gắng của Tăng sĩ đã hết lòng phụng sự Đạo pháp, duy trì Đạo mạch và mang nền 
Văn hóa niềm tin Dân tộc tạo dựng và tô điểm trên một quốc gia đầy uy quyền và văn minh nhất 
thế giới như Hoa Kỳ. Ấy là Thượng tọa Thích Tín Nghĩa đem chuông đi đánh xứ người, làm 
rạng rỡ tông phong, làm nức lòng hãnh diện Tăng Tín đồ Phật Giáo Việt Nam vậy. 

 
Cảnh trí Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại thật trang nghiêm và đầy thiền vị, thật vô lượng 

công đức. Nguyên Lai xin chung vui với Thượng tọa Thích Tín Nghĩa và Từ Đàm. 
 
 

Sa môn THÍCH NGUYÊN LAI 
 

                                                                                            Cẩn bút, 
Yếu Thu Mậu Dần - 1998. 
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CHÙA TỪ ĐÀM 
 

từ QUỐC NỘI đến HẢI NGOẠI 
 
 

Thượng tọa THÍCH NGUYÊN SIÊU 
 
 

Ai trong chúng ta có được cơ duyên một hôm nào đó nghe 

tiếng chuông chùa công phu từ sáng sớm, hay quỳ gối chấp tay 
nơi chánh điện chiêm bái từ dung của Đấng Thế Tôn đang ngự 
tọa trên đài sen mà thấy cõi lòng thanh thản, an nhiên thoát tục 
: 

 

“Cửa Phật đây rồi tôi đến đây 
Van xin nước tịnh gội đêm say 
Tôi người mê muội ham cùng cả 
Xóa nhạt trăm năm hận một ngày” 
 

                                                                        Thanh 
Tịnh 

 
Đa số các ngôi chùa Việt Nam đều mang những sắc thái biểu trưng cho nền văn hóa và kiến trúc 
nghệ thuật truyền thống dân tộc Việt, vì thế rất ít những ngôi chùa chịu ảnh hưởng cấu trúc nước 
ngoài, nhất là các ngôi chùa xứ Huế lại càng đậm nét văn hóa đặc thù của xứ thần kinh. 

Chúng ta hãy thử làm một cuộc hành hương qua các ngôi chùa xứ Huế, để được hòa nhập vào 
không khí trang nghiêm u tịch linh thiêng, nhưng gần gũi gắn bó với tâm hồn đơn sơ mộc mạc 
của giới Phật tử chân thành nơi thôn dã và cũng thật thi vị tạo nên nguồn cảm hứng dạt dào cho 
các văn nhân thi sĩ khắp nơi. 

Từ bên bờ sông Hương, ngắm nhìn ngôi chùa Thiên Mụ, ngọn tháp Phước Duyên nhô cao khỏi 
những hàng phượng vĩ soi mình trong dòng nước xanh lơ của sông Hương danh tiếng. Ngọn tháp 
bảy tầng như chứa đựng, chở che, nuôi dưỡng nếp sống Thiền môn đạo hạnh, cùng tinh thần 
sống đạo của Phật tử nơi đây, ngọn tháp Phước Duyên ngoài giá trị tâm linh hướng thượng của 
Phật giáo cố đô Huế, còn mang chứng tích lịch sử thăng trầm của đất nước, trải qua bao thời đại 
vẫn uy nghi giữa bầu trời trong xanh xứ Huế. Tháp Phước Duyên được vua Thiệu Trị khởi công 
xây dựng vào năm 1844, trải qua thời gian gần 200 năm nhưng ngôi tháp vẫn hiện hữu vững chãi 
như tự thuở nào. Đi lần vào trong, bên phải là quả Đại Hồng Chung sớm chiều hai buổi, tiếng 
chuông ngân vang, len lỏi vào lòng người, vào lá hoa, sơn cùng thủy tận để làm nhân duyên thức 
tỉnh lòng trần : 
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“Gió đưa cành trúc la đà 
Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương” 

 

Kế đến là ngôi chùa Thánh Duyên do chúa Nguyễn Phúc Tần xây dựng dưới đời Hậu Lê, năm 
1648, quang cảnh thâm nghiêm, tú lệ.  

Chùa Diệu Đế, chùa Quốc Ân – Sắc tứ Quốc Ân tự, chùa Báo Quốc do Hòa Thượng Giác Phong 
khai sơn năm 1674. Trải qua nhiều triều đại, chúa Nguyễn, Hoàng hậu Hiếu Khương, vua Minh 
Mạng, vua Tự Đức đã nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ được nét kính cẩn nơi chốn Thiền môn 
và vào thời cận đại chùa là nơi đào tạo Tăng tài – Phật Học Đường Báo Quốc.  

Chùa Thuyền Tôn, tọa lạc trên vùng đất gần đồi núi Thiên Thai, nên thủơ xưa có tên là Thiên 
Thai Thuyền Tôn Tự. Chùa do Tổ Liễu Quán khai sơn vào thế kỷ 18. Những thập niên năm mươi 
- bảy mươi của thế kỷ hai mươi, Tổ đình là trụ cột của nếp sống Tăng già, là nơi dừng chân cuối 
cùng sau khi công viên quả mãn của Đức Đệ Nhị Tăng Thống, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên. 

Chúng ta hãy cùng ghé thăm chùa Từ Hiếu nơi làng Dương Xuân Hạ, xã Thủy Xuân, trên ngọn 
đồi thông xanh mát xen lẫn lá hoa thảo dã. Chùa được xây dựng vào năm 1843, do Hòa Thượng 
Nhất Định trụ trì. Vì cảm phục ân hiếu kính đối với Cha Mẹ của Hòa Thượng mà vua Tự Đức đã 
sắc phong “Sắc Tứ Từ Hiếu Tự”. Tấm lòng hiếu thảo của Ngài đối với Mẹ già đã cảm phục 
được lòng vua và bao giới quần thần văn võ thời bấy giờ. 

Chùa Sắc Tứ Tường Vân nơi xã Thủy Xuân, thành phố Huế, được xây dựng bởi Thiền sư Huệ 
Cảnh, thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 39, vào thế kỷ 19, mặt tiền ngôi chùa với cổng Tam Quan 
hoành tráng, với công trình điêu khắc công phu mang nét văn hóa miếu mạo triều đình vua chúa. 
Cổng Tam Quan như bức hoành vững chắc, che chở chánh điện làm ngôi chùa thêm vẻ hùng vĩ 
vững vàng bên sau trong phương thế phong thủy. Vào khoảng giữa thế kỷ 20, Hòa Thượng Thích 
Tịnh Khiết là bậc Thiền môn Long Tượng đã chấn tích hóa độ và trụ lại nơi đây để bảo trì và 
phát huy ngôi Tường Vân ngày thêm hưng thịnh, Tổ Ấn được xương minh, vì thế, Tổ Đình 
Tường Vân đã đóng một vai trò quan trọng về mặt truyền trì Phật pháp, phổ độ quần sanh nơi xứ 
Huế. Tổ Đình Tường Vân là nơi un đúc và trưởng dưỡng bao nhiêu bậc Thạch trụ Thiền gia mà 
Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, trong ngôi vị Đức Đệ Nhất Tăng Thống của GHPGVNTN thời 
bấy giờ, 1950-1964 về sau. 

Chùa Trúc Lâm, tên của khu rừng tre thời Đức Phật được đặt tên cho ngôi chùa hiền hòa thanh 
tịnh nơi đồi Dương Xuân. Chùa được thành lập vào năm Duy Tân thứ ba, 1902, do Hòa Thượng 
Giác Tiên là Tổ Khai Sơn, chùa được trùng tù năm 1931, đời Bảo Đại thứ 6. Đây là ngôi chùa 
đầu tiên làm Phật Học viện, đào tạo Tăng tài, và cũng là nơi thành lập Hội An Nam Phật Học 
trong công cuộc chấn hưng Phật giáo. Năm 1938, Hòa Thượng Thích Mật Hiển trong ngôi vị Trụ 
Trì, là bậc kỳ túc nghiêm minh trong chốn sơn môn xứ Huế, thân giáo của Ngài ngời sáng trong 
hàng chúng trung tôn, khẩu giáo của Ngài uy hùng như sư tử hống mà Chư Tôn Đức Tăng Ni 
thời bấy giờ đều một lòng kính trọng như một bậc Thầy cao cả nơi chốn tòng lâm. 

Các ngôi chùa xứ Huế nhiều không siết kể, chúng ta hãy tạm dừng chân trước cổng Tam Quan 
của chùa Từ Đàm, ngôi chùa cuối trong chuyến viếng thăm các ngôi cổ tự để được đảnh lễ cúng 
dường, ngôi chùa được xem là ngôi chùa quê hương tôi. Quê hương nuôi lớn đời sống tâm linh, 
quê hương nuôi lớn tình người Việt Nam và quê hương nuôi lớn bằng sức sống hùng dũng, từ bi 
tâm, bằng giáo pháp nhiệm mầu được vun trồng trong lẽ đạo. 
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Từ Đàm Thời Khai Sơn Phá Thạch 
 
Chùa Từ Đàm cách trung tâm thành phố Huế 2 cây số về hướng Nam, thuộc phường Trường An, 
chùa tọa lạc trên một khu đất rộng ngang qua cầu Nam Giao đến cuối dốc Nam Giao. 

Chùa Từ Đàm được Hòa Thượng Minh Hoằng Tử Dung, dòng Thiền Lâm Tế đời 34 xây dựng 
vào cuối thế kỷ 17, và sau đó đến đời chúa Nguyễn Phúc Chu sắc biển hiệu “Sắc Tứ Ấn Tôn 
Tự”. Hơn một thế kỷ sau, năm Thiệu Trị Nguyên Niên, 1841, chùa được đổi tên là Từ Đàm cho 
đến ngày nay. 

Ngôi chùa ẩn mình sau rặng Bồ đề gần cổng Tam Quan, nhánh Bồ đề được chiết từ cây Bồ đề 
chính, nơi Đức Phật thành đạo tại Ấn Độ, do bà Karpeies, chủ tịch Hội Phật Tử Pháp Kiều, đem 
về trồng năm 1936, và cũng từ năm này, Từ Đàm là văn phòng của Hội An Nam Phật Học, trong 
công cuộc phát huy nền văn học Phật giáo Việt Nam.  

Năm 1951, xúc tiến tổ chức chương trình Đại Hội 51 đại biểu Phật giáo cả nước để đi đến sự 
thống nhất. Điểm đặc biệt là sau ngày Đại Hội Phật giáo thế giới ở Tích Lan, lá cờ Phật giáo 
quốc tế ra đời, Từ Đàm là ngôi chùa được treo lá cờ Phật giáo quốc tế đầu tiên trong ngày Đại 
Hội toàn quốc năm 1951. 

Chùa Từ Đàm cũng nằm trong tiến trình xây dựng như bao ngôi chùa của cố đố Huế, từ nhiều 
thế kỷ trước được khai sáng bởi Chư vị Tổ Đức. Ban đầu cũng chỉ là một ngôi chùa đơn sơ, 
khiêm tốn, có thể là mái tranh vách đất để phụng thờ ngôi Tam Bảo, làm nơi tu học cho tứ chúng 
và giữ gìn nếp sống đạo truyền thống. Nhưng, khi cơ duyên Phật pháp tựu thành thì từ đó chùa 
được sự phát tâm ủng hộ của chư vị danh gia hay triều đình vua quan mà có được ngôi Tổ đình 
uy nghi nghiêm cẩn. Nhưng trải qua bao lớp bụi thời gian hưng phế, chùa đã phải nhiều lần tu 
bổ, trùng hưng để hình ảnh chùa Từ Đàm đi vào lòng dân tộc. 

Chùa Từ Đàm tuy không phải là một ngôi chùa lớn nhất ở Huế, nhưng Từ Đàm là nơi nhiều 
người biết đến và trở thành một biểu tượng đấu tranh cho hòa bình, tự do bình đẳng tôn giáo. 

Trong công cuộc hoằng pháp, ngôi chùa là nơi xây dựng đời sống tâm linh cho con người, đào 
tạo Tăng tài cho nhiều thế hệ kế thừa tương lai. Là nơi qui ngưỡng cho tất cả mọi căn cơ trình 
độ, trên tiến trình tu tập giác ngộ giải thoát. Từ đó hình ản mái chùa được gắn liền với đời sống 
xã hội, làng nước và người Phật tử xem ngôi chùa như ngôi nhà chung của mình. Ngôi nhà 
chung thiêng liêng ấy đã bao đời Tổ tiên Cha Ông đã gây dựng và để lại cho con cháu chúng ta 
hôm nay. Ngôi chùa là mạch nguồn khơi dậy đời sống thánh thiện, hướng thượng cho tất cả mọi 
người : 

 

“Mái chùa che chở hồn dân tộc 
Nếp sống muôn đời của Tổ tông” 

                                                                  Huyền Không 
 

Ngót một dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam hơn 2000 năm qua, đạo Phật Việt đã nuôi dưỡng và 
trưởng thành hồn dân Việt từ tinh thần tu nhân tích đức, đến giáo lý nghiệp quả luân hồi, dường 
như đã ăn sâu, mọc rễ vào tâm tư người dân Việt Nam cho đến tiến trình tu chứng của các bậc 
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Thiền gia Thạc đức, các bậc Thánh giả hay Tổ đức pháp phái. Từ hướng đi ảnh hưởng đến đời 
sống tâm linh, từ ý vị thuần hòa trong nếp sống quốc gia xã hội để xây dựng một triết lý sống 
chân thiện mỹ và gắn liền với tấm lòng yêu nước thương nòi để gìn giữ xã tắc sơn hà được thái 
hòa thịnh trị, dân tộc được an lạc phú cường trong hình ảnh mái chùa là nơi che chở đất thiêng 
sông núi, hồn Việt anh linh. Nếp sống đơn sơ thanh đạm gần gũi với thiên nhiên, gió trăng mây 
nước với tầng lớp người nông dân cần cù một nắng hai sương, chăm lo ruộng vườn, sắn khoai 
rau cải thì nếp sống nhà chùa là nếp sống lý tưởng để người dân hướng thân lập mệnh trên con 
đường sơ cơ tu tập, biết ăn hiền ở lành, thấu hiểu tinh thần tri túc tương chao, để vui sống với 
những điều đã có. Từ giá trị đó, tạo thành nếp sống gần gũi thân thương trong môi trường làng 
xóm từ nhiều thế kỷ qua : 

 

“Quê tôi có gió bốn mùa 
Có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm 
Sương hôm, gió sớm, trăng rằm 
Chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi 
Mai này tôi bỏ quê tôi 
Bỏ trăng bỏ gió chao ôi bỏ chùa !” 

                                                                              Nguyễn Bính 
 

Đó là nếp sống chân thật hiền hòa, chất phác của người dân nơi thôn dã, nếp sống nhà chùa đã 
gắn liền với đời sống của họ, khi xa chùa là nhớ chùa, nhớ Phật, nhớ hình ảnh chùa xưa nơi làng 
cũ. Và giáo pháp nhà chùa cũng đã ảnh hưởng đến tinh thần hiếu đạo thảo ngay của con cháu đối 
với các bậc sinh thành : 

 

Ngó lên trời thấy cặp cu đang đá 
Nhìn ra ngoài biển thấy cặp cá đang đua 
Anh về lập miếu thờ Vua 
Lập trang thờ Mẹ 
Lập chùa thờ Cha 

 

Ấy là nếp sống Tổ tông ngàn đời của dân tộc Việt. Một cách linh động và hoạt dụng vô cùng, 
hình ảnh chùa đã được xây dựng kiên cố, vững chắc trong tâm khảm của mỗi người con dân Phật 
tử Việt Nam. Hay chúng ta có thể hiểu trong tâm đạo thuần hậu của mỗi người Phật tử là một 
ngôi chùa bất diệt : 

 

Đất Vua, Chùa làng, phong cảnh Bụt. 
 

Ý nghĩa đó :  tự nhiên và như vậy. 

Nếp sống chùa đã như là nếp sống ngàn đời của Tổ tông dân tộc Việt, vì nếp sống đó đã thực sự 
đóng góp quá nhiều xương máu của các anh hùng liệt nữ Phật tử, Quốc sư, Thiền sư ... trong 
công cuộc bảo vệ giang sơn gấm vóc và trở thành các thánh tử đạo hộ quốc an dân. Và còn đi xa 
hơn nữa, người Phật tử đã hòa mình trong nếp sống đó để niệm Phật tụng kinh mà chứng đắc quả 
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thánh ngay trong hiện đời, mỗi khi tâm thành nhất niệm. Từ nếp sống thuần hòa, hiền hậu của 
lòng người, từ giá trị phong cảnh thiên nhiên tú lệ, từ tấm lòng tín cẩn linh thiêng và ý vị chân 
thành hòa quyện qua hai nếp sống đạo đời khế hợp bất phân sai thù để toát ra cảm quan thực tại : 

 

“Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt 
Gập ghềnh mấy lối uốn thang mây 
Chừng giang sơn còn đợi ai đây 
Hay tạo hóa khéo ra tay xếp đặt 
Lần tràng hạt niệm “Nam Mô Phật” 
Cửa từ bi công đức biết là bao” 

                                                                         Chu Mạnh Trinh 
 

Cửa từ bi là cửa chùa, cửa Phật, cửa Thiền, cửa Không, nơi cửa đó đã vun trồng công đức phước 
lành cho bất cứ ai dù hữu duyên hay vô duyên với Phật pháp đều được hóa độ, mà hình ảnh 
“Lần tràng hạt niệm “Nam Mô Phật” là nếp sống và niềm tin muôn đời của hàng Phật tử Việt 
Nam. Một pháp môn tu đã in sâu vào tâm thức của nhiều thế hệ, tầng lớp người dân, để rồi lời 
thơ tuôn trào khi xúc cảnh, thì tâm niệm niệm Phật, tưởng Phật cũng theo đó mà hiện thân thành 
thi ca văn học nước nhà. 

Đó là hành trạng của ngôi chùa nói chung, nhưng đặc biệt nơi đây, Từ Đàm còn là một ngôi chùa 
lịch sử, mang nhiều chứng tích thời đại, là nơi, tựu điểm của nhiều biến cố thế nhân, đã đánh dấu 
một chặng đường dấn thân để giải trừ pháp nạn. Trên chặng thời gian đó, Từ Đàm đã hóa thân 
vào đời ác năm trược để mang tình thương yêu đến những kẻ ác tâm bạo lực. Từ Đàm đã mở 
rộng vòng tay cưu mang những người gặp tai ương hoạn nạn. Từ Đàm chỉ có một tâm ấy là tâm 
Đại Bi, tâm Từ được trang trải rộng khắp. Chính vì tấm lòng bao dung, vị tha, hy sinh tất cả để 
những cầu mong vạn loài sinh linh được thanh bình an lạc mà Từ Đàm được tôn vinh là “Từ 
Đàm Quê Hương Tôi”. Quê hương mới nuôi lớn dân tộc. Quê hương mới đầy đủ ý nghĩa tự 
tình nước non. Và quê hương mới đáng yêu qua những hình ảnh quen thuộc thân thương, đôn 
hậu để trở thành câu hỏi : 

 

“Quê hương là gì hở Mẹ 
Mà cô giáo dạy phải yêu 
Quê hương là gì hở Mẹ 
Ai đi xa cũng nhớ nhiều” 

 

 

Và quê hương đó : 

 

“Quê hương mỗi người chỉ một 
Như là chỉ một Mẹ thôi” 

                                                                 Đỗ Trung Quân 
  

   
 

47



Từ Đàm đã giữ vai trò “chỉ một” đó mà hôm nay, những người Phật tử đang sống nơi hải ngoại, 
ai đã một lần được nghe bài hát: “Từ Đàm Quê Hương Tôi” thì không thể không ngậm ngùi nhớ 
đến Quê Hương. Không thể không mở rộng vòng tay ôm Quê Hương vào lòng để cảm nhận Quê 
Hương mình nghèo cơm ăn áo mặc nhưng không nghèo tình tự nước non, Quê Hương mình 
nghèo đất cày lên sỏi đá của xứ miền Trung nhưng không nghèo hồn thiêng sông núi, liệt nữ anh 
hùng và Quê Hương nghèo đầu phải đội trời chân đạp đất một nắng hai sương, nhưng không 
nghèo tấm lòng hy sinh bảo vệ giang sơn, hộ trì Phật pháp. Từ  Đàm đã gắn liền với dòng sử 
mệnh nước nhà. 

 

Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại 
 

Chuyển mình qua khúc quanh lịch sử của đất nước, Đạo Phật cũng không tách khỏi phận mình ra 
khỏi thân phận của dân tộc, như nước chảy thì bèo trôi. Đạo Phật đã cùng trôi theo dòng lịch sử 
dân tộc Việt, vì thế trên những con tàu đánh cá vượt biên đã mang theo Chư Tôn Đức Tăng Ni 
đến tị nạn các quốc gia thứ ba, và từ đó quý Ngài tùy duyên hoằng pháp lợi sanh. 

Khi nhân đã đủ, thuận lợi trên con đường hoằng pháp thị gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp thì quý 
Ngài hạ thủ công phu, khai sơn phá thạch để tạo dựng một ngôi Già Lam Phạm Vũ, ngôi Tự 
viện, Thiền viện để nương nơi đó làm phương tiện truyền trì mạng mạch Phật pháp. Hòa Thượng 
Thích Tín Nghĩa đã dừng chân đứng lại, trụ tích nơi Dallas, Texas để kiến lập ngôi Tổ Đình Từ 
Đàm Hải Ngoại tôn kính trang nghiêm  là một đạo tràng tu học cho Tăng tín đồ tại địa phương 
cũng như các tiểu bang và các quốc gia khác trên thế giới. Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại là một 
trong những cơ sở mang nét đặc thù nền văn hóa Phật Việt và đầy đủ tính chất tự tồn để lưu 
truyền nền văn hóa Phật giáo nơi hải ngoại. 

Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại được thành lập vào tháng 10 năm 1983 tại thành phố Irving, Dallas, 
Texas, Hoa Kỳ, nhưng mãi đến mùa thu năm 1992 mới vận động tài chánh để xây ngôi chánh 
điện, và đến ngày 9 tháng 4 năm 1995 cử hành lễ đặt viên đá đầu tiên khai công kiến tạo. 

Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại nằm ven thành phố, không quá xa nơi núi đồi hẻo lánh, và cũng 
không ở giữa lòng phố xá nhộn nhịp ồn ào, vì thế Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại đã giữ được vị thế 
thuận lợi cho khách thập phương, cho những người muốn tìm cầu không khí tĩnh lặng thanh tao 
cho tâm hồn và cũng dễ dàng cho một đạo tràng tu học, thọ bát quan trai hay niệm Phật, tọa thiền 
của Phật tử, để nhớ lại mình là người con Phật đã thọ tam quy mà trong Kinh Hoa Nghiêm đã 
dạy : “Quy y Phật rồi thì nguyện làm cho chúng sanh lý giải đại đạo, phát vô thượng tâm; quy 
y pháp rồi thì nguyện làm cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển, quy y Tăng 
rồi thì nguyện làm cho chúng sanh thống lý đại chúng tất cả vô ngại” (Người Tại Gia - Thích 
Trí Quang).  

Ấy là bổn phận của người con Phật nói chung, tất cả chúng ta đều có bổn phận, trách nhiệm hộ 
pháp. Hộ pháp để ngôi Tam Bảo được cửu trụ thế gian, lợi lạc hữu tình. Hộ pháp để duy trì đời 
sống tâm linh ngày một thêm cao thượng. Hộ pháp để duy trì bảo tồn dòng lịch sử truyền thừa 
của Chư vị Lịch Đại Tổ Sư hơn 2000 năm qua và hộ pháp để tiếp tục tạo dựng và bảo lưu nền 
văn hóa Phật Việt trên miền đất mới được phổ cập lan xa đến mọi tầng lớp người nơi đây. 

Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại như là một hình ảnh gần gũi, sống động trong từng tâm thức mọi 
người, như mái nhà tâm linh trong những mái nhà tâm linh khác của quảng đại quần chúng Phật 
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tử, mà mỗi khi chúng ta bước chân đến viếng chùa, lễ Phật thì hình ảnh mái chùa nơi đây đã gợi 
lại bao hình ảnh mái chùa cổ kính, u tịch nơi quê nhà, chất chứa bao nỗi niềm từ thuở ấu thơ. 
Suốt một quãng đời bảy tám mươi năm, giờ mình vẫn là người Phật tử thuần thành, là cột trụ của 
nếp sống Phật pháp của đàn con cháu, để từ đó giá trị ngàn đời của tự tình nòi giống Tổ tông 
được giữ gìn truyền đạt. Đàn con lũ cháu đều biết Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại là hình ảnh biểu 
tượng của Từ Đàm cố đô Huế, là quê hương yêu quý ngàn đời của người Phật tử Việt Nam. 

Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại ẩn mình bên hàng trúc xanh để nghe lời kinh công phu buổi sớm mà 
hóa thân làm vị Bồ Tát A Nan nguyện dấn thân vào đời cứu độ chúng sinh thoát khỏi cảnh 
thương đau. Lời nguyện rằng : 

 

“Phụng thỉnh Thế Tôn vị chứng minh 
Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập 
Như nhứt chúng sanh vị thành Phật 
Chung bất ư thử thủ nê hoàn.” 

 
(Kính thỉnh Đức Thế Tôn chứng minh cho con, đời ác năm trược con xin vào trước. Ngày 

nào còn có một chúng sinh chưa thành Phật, thì con nguyện sẽ không chứng đắc quả vị Niết Bàn) 
 

Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại vươn cao để hứng gió thoáng mây chiều mà nghe tiếng 
chuông đêm nhẹ nhàng thanh thoát tận cõi u minh, đến tận cõi núi Thiết Vi mà giải trừ nghiệp ác 
của ba  đường khổ lụy. 

 

Lời Kinh cầu nguyện : 

Nguyện tiếng chuông này vang khắp cõi 
Thiết Vi u ám thảy đều nghe 
Nghe rồi thanh tịnh chứng viên thông 
Tất cả chúng sanh thành chánh giác 

 
Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ 
Trí huệ lớn, Bồ đề sanh 
Lìa địa ngục, khỏi hầm lửa 
Nguyện thành Phật, độ chúng sanh 

 

       Án Dà Ra Đế Da Tóa Ha. 
 
Nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Lòng Bồ đề nhuận thắm muôn nơi. 

 

San Diego, 15 tháng 12 năm 2006 

Thượng tọa Thích Nguyên Siêu 
Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Văn hóa kiêm Tọa chủ chùa Phật Đà 
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PHẬT GIÁO 
                    

Sự Kỳ Thị CHỦNG TỘC và GIAI CẤP 
 
 

Hòa thượng  THÍCH TRÍ CHƠN 
 

 

Sự ngưỡng mộ Phật giáo của thế giới nhân loại nằm trong ý tưởng 
giản dị vì đạo Phật không chủ trương con người cao sang hay thấp hèn là do 
sự sanh trưởng. Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh rằng dòng giống của một 
người nam hay nữ được quyết định bởi chính hành động (nghiệp) chứ không 
bao giờ do sự sinh trưởng của họ. Đức Phật là một trong những nhà cải ách 
xã hội tiền phong đã dũng cảm thuyết giảng sự bình đẳng giữa con người 
trong xã hội, và chỉ dạy rằng mọi sự phân chia giai cấp là hoàn toàn sai lầm. 
Vì vậy, giáo lý của đức Phật đã mang lại một cuộc cách mạng xã hội toàn 
diện cho quốc gia Ấn Độ đầy giai cấp bất công, cũng như trên toàn thế giới. 

 
Ngày nay, tất cả các nước văn minh đều nhận thức rằng con người 

khi sinh vào thế giới nầy không chứng tỏ họ là một người Bà la môn 
(Brahmin) hay Chiên đà la (Chandala). Tuy nhiên, tại những quốc gia Nam 
phi vẫn còn sự kỳ thị màu da. 

 
Quả thực đây là lúc thích hợp nhất để chúng ta suy nghĩ xem bằng cách nào Phật giáo có 

thể đóng góp cho xã hội hiện đại, đặc biệt trong những xã hội hiện đang còn sự bất bình đẳng về 
chủng tộc hoặc kỳ thị màu da. 

 
Từ khởi thủy, Phật giáo đã thuyết minh sự đồng nhất của nhân loại, và chủ trương rằng sự 

sinh trưởng trong một chủng tộc hay giai cấp đặc biệt nào không gây trở ngại cho bất cứ ai nhằm 
phát triển khả năng của họ trong đời nầy cũng như ở kiếp sau. Vào thời đức Phật, những danh từ 
giai cấp cũng chỉ có ý nghĩa nghề nghiệp, và người ta tự do trong việc chọn lựa hay thay đổi 
nghề nghiệp của mình. 

 
Giáo sư Rhys Davids ghi nhận : 
 
-.  Đức Phật hoàn toàn và tuyệt đối không đề cập đến những điều lợi ích hay tai hại do 

bởi sự sinh trưởng, nghề nghiệp hay địa vị xã hội ;  và Ngài đã dẹp bỏ mọi sự kỳ thị cũng như 
suy đối xuất phát từ những luật pháp chuyên chế. 
 

Xuyên qua giáo pháp của đức Phật, chúng ta nhận thấy Phật giáo, bằng gương mẫu và sự 
thuyết phục hiền hòa đã đẩy lui ý tưởng phân chia giai cấp trong nhân loại. 
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Một vài vị ưu tú nhất trong hàng Thánh chúng của Tăng đoàn đều phát xuất từ giai cấp hạ 
tiện. Ngài Ưu Ba Ly (Upali), vị trì giới số một đứng sau đức Phật trong Giáo hội, trước kia là 
một bác thợ cạo ;  Punnã và Punnika gia nhập giáo đoàn xuất gia làm Tỳ kheo Ni, vốn là hạng 
gái nô lệ. 

 
Như vậy, chỉ duy nhất trong Phật giáo, đức Phật đã nâng đỡ mọi người nam nữ ở địa vị 

thấp hèn nhất, và giúp họ chứng đắc những quả vị tinh thần cao siêu. Chẳng hạn, Sa môn Sunita 
là một công nhân quét đường, và trong hàng nữ giới cũng vậy. Ni cô Punnã trước kia là một cô 
gái nô lệ. 

 
Thật rõ ràng là quan hệ về chủng tộc và giai cấp không có thế đứng trong Phật giáo. 

Đúng vậy, đức Phật đã xem những thành kiến đó như là điều tai hại cho tiến trình tu tập của con 
người. Trong vấn đề nầy, đức Phật dạy rằng : 

 
-.  “Những ai mang nặng thành kiến giai cấp và chủng tộc sẽ xa rời đời sống đạo đức 

và không thể đạt tới trí tuệ siêu việt”. 
 

Phật giáo không phủ nhận thành kiến về chủng tộc và giai cấp mà không đưa ra những lý 
do. Phật giáo lên án chống lại các thành kiến đó bằng cách viện dẫn những luận cứ lịch sử, khoa 
học, đạo đức và tôn giáo cùng thuyết minh rằng mọi người nam nữ thuộc đủ tất cả giai cấp, cần 
được đối xử bình đẳng. Theo Phật giáo, điều quan trọng không phải do nơi giai cấp cao sang hay 
thấp hèn mà là ở nơi đức độ cao quý. Đức Phật dạy : 

 
-.  “Ai có được trí tuệ và đạo đức hoàn toàn là tối thắng”. 

 
Phật giáo cố gắng diệt trừ tất cả mọi phân biệt về dòng giống bằng sự cảm hóa, tình 

thương và lòng từ bi. Vào thời đức Phật, theo tục lệ, chư Tăng và quý Sư cô thường đến khất 
thực tại nhà dân chúng gồm cả hai giai cấp giàu sang cũng như hạ tiện, và thọ lãnh thức ăn từ các 
thí chủ đó. Khi đức Phật nhận thấy các vị Bà la môn (Brhmins), với ý niệm giai cấp sai lầm, luôn 
luôn ngăn cản Ngài tiếp xúc với hạng dân chúng hạ tiện, đức Phật liến bảo họ : 

-.  “Xin đừng hỏi dòng dỏi của Như Lai”. 
 
Các đệ tử của đức Phật cũng hoàn toàn không nghĩ đến hành động phân chia giai cấp, và 

họ thường hay thân cận với hạng người cùng đinh. Dưới đây là câu chuyện cảm động ghi chép 
về ngài A Nan (Ananda), một trong các đệ tử thân tín của đức Phật. Một hôm đức A Nan khoát y 
vàng, và mang bình bát đi vào thành Xá Vệ (Sravasti) khất thực. Sau khi thọ trai xong, Ngài đến 
gần giếng, nơi Bát Cát Đế (Praki), một cô gái thuộc giai cấp hạ tiện Ma Đăng Già (Matanga), 
đang múc nước. Gặp nàng, đức A Nan bảo cô ta : 

 
-.  Này cô, tôi đang khát, cho tôi xin ít nước. 
 
Nàng đáp lại : 
 
-.  Kính bạch Đại đức A Nan, con là hạng gái cùng đinh Ma Đăng Già (Matanga). 
 
Ngài trả lời : 
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-.  Tôi không xin cô giai cấp, tôi chỉ xin cô nước uống thôi. 
 
Rồi cô gái dâng cúng nước cho Đại đức A Nan dùng. Cùng thế ấy, hàng cư sĩ, họ cũng 

được khuyên nên có lòng thương đối với con người và thú vật.  
 
Phật giáo nhấn mạnh rằng nuôi dưỡng bất cứ thành kiến hay ý tưởng nào về dòng dỏi cao 

quý hay thấp hèn đều gây tai hại cho sự tiến tu của hành giả trong đời nầy và những kiếp sau. 
Phật giaó ghi nhận : 

 
-.  “Một người, kiêu hãnh về giống nòi, sự phú quý hoặc gia thế của y, và khinh miệt 

kẻ đồng loại là thoái hóa”. 
 
Tưởng cũng nên nhắc rằng một trong số các thương nghiệp mà hàng Phật tử được khuyến 

cáo không nên làm, là nghề bán người nô lệ, dù trong phạm vi lớn hay nhỏ. 
 
Phật giáo dạy rằng không thể nào thực hành lòng từ bi đối với mọi chúng sanh, và có tâm 

hỷ xã với tất cả, nếu con người chưa thoát khỏi những thành kiến về chủng tộc và giai cấp. 
 
Đại đức Na Tiên (Nagasena), khi trả lời câu hỏi của vua Di Lan Đà (Manander), người 

mà sau quy y theo Phật giáo, đã giải đáp một cách nhiệt thành tại sao người nầy sinh ra nghèo 
nàn, kẻ khác lại giàu sang. 

 
Vua Di Lan Đà thỉnh vấn : 
 
-.  Kính bạch Đại đức Na Tiên, vì lý do nào tất cả mọi người sinh ra không giống 

nhau, có người sống trường thọ, kẻ khác lại yểu tướng, người nầy khỏe mạnh, kẻ nọ ốm đau ;  
có người đẹp đẽ, có kẽ xấu xí và vân vân ? 

 
Đại đức Na Tiên đáp rằng : 
 
-.  Tâu Đại vương, tại sao tất cả những cây trái không giống nhau ;  có trái chua, trái 

mặn, trái đắng, có trái cay, trái ngọt ? 
 
Đức vua trả lời : 
 
-.  Ta nghĩ rằng, lý do vì sự khác nhau của hạt giống. 
 
Đại đức Na Tiên giải thích : 
 
-.  Cùng thế ấy, tâu Đại vương, do sự khác biệt về cái nghiệp (Kamma) mà mọi người 

sinh ra không ai giống ai ;  có người sống thọ, có hạng chết yểu, người nầy mạnh khỏe, kẻ nọ 
bệnh hoạn ;  có người đẹp đẽ, người xấu xí, có người dũng khí, có hạng nhu nhược ;  có kẻ 
giàu, người nghèo, ;  có người cao sang, có hạng thấp hèn ;  người nầy thông minh, kẻ kia 
dốt nát. Nghiệp lực quyết định con người nghèo khổ hay phú quý. 
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A Dục Vuơng (Asoka) là tấm gương chói sáng của một nhà vua đã cai trị vương quốc của 
ngài theo đúng những nguyên tắc Phật giáo. Đức vua đã nhiệt thành tin tưởng vào sự bình đẳng 
giữa con người và đối xử với thần dân trong nườc của Ngài một cách bình đẳng, không phân biệt 
chủng tộc hay chức vị xã hội. Tại một trong những chỉ dụ khắc trên đá của đức vua. Ngài đã 
tuyên bố : 

 
-.  Tất cả dân là con của ta. Trẫm mong muốn các con của Trẫm được cung cấp đầy 

đủ mọi sự an lành và hạnh phúc tại cõi đời nầy cũng như nơi cảnh giới khác ;  cùng thế ấy, 
Trẫm mong ước toàn dân cũng được như vậy. 

 
Thật là điều độc đáo, nếu các chính khách ngày nay cũng có thể noi theo tấm gương cao 

nầy của vua A Dục. 
 
Tưởng cũng nên chú ý nhắc lại điều trong tập sách cổ điển Janavamsa tiếng Tích Lan 

(Sinhalese) nói về hệ thống giai cấp ở Tích Lan thời xưa. Cuốn sách ghi chép : 
 
-.  Tất cả mọi người thật ra đều cùng một chủng tộc, mặc dù hình dáng có sai khác ;  

và theo đức Phật, không phải do sự sinh trưởng, con người trở thành hạng cùng đinh Vasala 
hay người Bà la Môn (Brahmins). 

 
Cho nên, chúng ta hãy rút ra từ bức thông điệp sống động nầy, những ý tưởng cao siêu 

của hơn 2,500 năm trước ;  và nên đối xử với đồng bào của chúng ta trong sự kính trọng và lòng 
yêu thuơng ;  không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng, màu da hay địa vị của họ trong cuộc sống. 

 
Viết theo tài liệu :  “Bhuddhism, Racialism and Cast” của Andrew Scott đăng ở tạp chí 

“The Buddhist” ấn hành tại Colombo (Tích Lan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n 
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VÀI NÉT 

TÂM SỰ 
 
 

Trung Tướng  NGUYỄN CHÁNH THI 
 

 
Vào lời :  Khi Tân chánh điện của Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại bắt đầu xây cất, Trung 

tướng Nguyễn Chánh Thi về thăm và phát nguyện ký sổ vàng ủng hộ. Chúng tôi có thưa, khi nào 
hoàn thành, kính mời Trung tướng hoan hỷ tham dự và sau đó, xin Trung tướng có đôi dòng với 
Kỷ Yếu. 

 
Bài nầy, tác giả rút ra từ cuốn “Việt Nam Một Trời Tâm Sự” và gởi về chúng tôi. Đồng 

thời, tác giả cũng cho hay là vì tuổi già, bận phải đi đó đây với anh em trong lúc nầy, tôi có vài 
nét tâm tình gởi về thầy, mặc dầu nó đã góp mặt từ lâu qua báo chí cũng như tác phẩm của tôi. 
Mong thầy hoan hỷ. 

 
 

Sau ba năm dài trôi nổi trên xứ Chùa Tháp trở về miền Nam, 
tôi có đi thăm hai người bạn trong tù :  Anh Trương Đình Cát và Hà 
Như Chi. Họ vừa là bạn vừa là cùng phục vụ dưới chế độ nhà Ngô trước 
kia. Trương Đình Cát là người có tinh thần quốc gia, chống Cọng triệt 
để và đầy đủ sĩ khí. 

 
Cát là người cộng tác mật thiết với anh Võ Văn Hải, Bí thư Văn 

phòng của Thủ tướng Ngô Đình Diệm khi ông vừa ở Pháp về lập chính 
phủ năm 1954. 

 
Cát bị giam ở lao xá Nha Trang khi cuộc Cách mạng 1963 bùng lên. 
 
Còn Hà Như Chi dân biểu của Ngô gia một thời nổi danh là người tình của Cố vấn Lệ 

Xuân thì bị giam cầm ở nhà lao Chí Hòa. 
 
Trung tướng Mai Hữu Xuân lúc đó là Đô trưởng Sài gòn Chợ lớn bảo nhỏ tôi : 
 
-  Ông Thi nên cẩn thận, kẻo thiên hạ hiểu lầm. 
 
Tôi hiểu ý ông ta, vắn tắt trả lời : 
 
-.  Đây là chỗ quen biết xa xưa nên có ý thăm hỏi nhau lúc gặp hoạn nạn thôi. 
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Độ nửa giờ sau Cảnh sát đã đón Hà Như Chi đến tại văn phòng của tướng Mai Hữu Xuân 
cho tôi gặp thăm nhau. Câu chuyện hỏi nhau về sức khỏe diễn ra khoảng mười phút và tôi trao 
cho anh ta gói quà gồm mấy thức ăn lặt vặt. 

 
Thế rồi ngày chỉnh lý, mãi đến ngày 11-09-1964, nhận thấy tình hình chính trị sôi động 

nên chính phủ yêu cầu tôi đến thăm nhà lao Chí Hòa và các tội nhơn liên hệ đến họ Ngô. Chính 
phủ có ý định đưa họ đi Côn đảo. 

 
Nhìn qua chỗ ăn ở của bọn họ thì thật quá đầy đủ, đồ ngon vật lạ, cam táo ngoại quốc 

không thiếu thức gì. Bọn họ chụm năm, chụm ba nhìn tôi với những con mắt lo ngại. Tôi đứng 
trước Hà Như Chi hỏi vài câu, bỗng nhiên Trần Kim Tuyến lò dò đi đến dơ tay muốn bắt tay tôi. 
Tôi từ chối vì chỉ hỏi anh ta có ý kiến chi không ? 

 
Tuyến trả lời : 
 
-.  Bây giờ chúng ta nên phải đoàn kết làm việc lớn (!) 
 
Tôi mĩm cười và quay qua bắt tay Hà Như Chi nói chung một đôi lời với bọn chúng rồi 

về. 
 
Hai hôm sau, anh hạ sĩ cho tôi biết có bà Hà Thúc Lãng mẹ Hà Như Chi muốn vào thăm 

(năm 1937 – 1938, ông Hà Thúc Lãng, thân phụ của Hà Như Chi cũng là thầy học của tôi tại 
trường tiểu học Đồng Thới, Quảng Bình và tôi quen Hà Như Chi và Hà Thúc Cần từ đó). 

 
Bà mẹ của Hà Như Chi hơi ngập ngừng khi mở đầu câu chuyện với tôi. 
 
Tôi nghĩ đến ông thầy học cũ của mình nên giữ nguyên cung cách đối xử ân cần : 
 
-.  Xem cô vẫn khỏe, cô đến chơi hay có việc chi ?  Mấy tháng trước thấy sinh viên, học 

sinh Huế biểu tình có ý định đến phá phách nhà thầy cô, nên tôi đã đích thân đến yêu cầu họ giải 
tán, kêu gọi họ quên thù hận đã qua để cùng nhau xây dựng lại đất nước. 

 
Tưởng cũng nên nhớ lại cho rõ :  Vào hơn một năm trước đó bà Hà Thúc Lãng đại diện 

cho phụ nữ Huế có đọc một bài diễn văn tâng bốc bà Ngô Đình Nhu trong đó có câu bất hủ là : 
 
-.  . . . “Dân chúng Cố đô Huế nên xây một cây cầu bằng vàng từ Huế đến Sài Gòn để 

rước Đệ nhất phu nhân đến thăm Cố đô Huế. . .”. 
 
Bà mẹ Hà Như Chi chớp chớp mắt như tuồng cảm kích và đi thẳng vào việc : 
 
-.  Hôm ni tôi đến thưa chuyên với anh và mong anh thông hiểu và giúp cho Chi, chúng 

tôi nghe tin chính phủ có ý định đưa họ ra Côn đảo thì phải ? 
 
Tôi chỉ nhìn bà ta mà chưa có câu trả lời thì bà lại tiếp : 
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-.  Anh nên nghĩ chỗ bạn bè, bà con quen biết mà cố giúp cho Chi thì vợ chồng tôi không 
bao giờ quên, và bà nhắm mắt như muốn khóc. 

 
Tôi đáp : 
 
-.  Thưa cô đó là chuyện của Chính phủ, chuyện chính trị ngột ngạc lắm. Như cô biết tôi 

vào ra thăm Chi và có hẹn cần chi tôi sẽ cố gắng hết sức của tôi, và chắc cũng chưa đến nỗi chi 
để đưa ra Côn đảo. 

 
Có thể nghe tôi nói bà hơi yên tâm và chậm chậm ngồi xuống ghế, nói tiếp : 
 
-.  Bà Nhu mà ai không biết, cả xứ Huế và cả nước đều biết ?  Thằng Chi nó đẹp trai học 

giỏi được người đàn bà quốc thước quyền hành hiến thân cho mà làm răng từ chối được ? 
 
Nói xong bà ta mĩm cười và nhìn vào tôi ra chiều hãnh diện ? ! 
 
Tôi mời bà uống chén nước trà và xin cáo lỗi vì bận việc phải chia tay. 
 
Chuyện Hà Như Chi là như vậy. Nhưng chuyện anh Trương Đình Cát người bạn học thân 

với tôi tại trường Phú Xuân vào năm 1939, 1940 - 1941. Anh người thông minh, điềm đạm và 
cẩn thận trong mọi việc. Tôi tự ngạc nhiên với tôi, vì tôi và Trương Đình Cát tính tình thật trái 
ngược như thế mà chúng tôi lại thật thân nhau ? 

 
Trước năm 1954, Trương Đình Cát hoạt động phò nhà Ngô sao đó nên bị bắt và giam vào 

lao Thừa phủ - Huế và khi ông Diệm về thì Trương Đình Cát lại làm Văn phòng Thủ tướng trở 
thành một trong đám Cần lao thân tín, hoàn toàn tin vào chế độ nhà Ngô. 

 
Năm 1955, Trương Đình Cát ở đường Hiền Vương, tôi ở Lê Văn Duyệt gần nhau, cứ mỗi 

lần rãnh rỗi lại ghé thăm nhau để hàn huyên. Có lúc có cả anh Phan Thụy Dung làm cho SUIS 
nữa, ngày xưa cũng là bạn học. Ngoài ra tôi ghé thăm Võ Văn Hải và Trương Đình Cát tại văn 
phòng của họ trên lầu dinh độc lập. Tôi thầm nghĩ là công việc của anh Cát sẽ cứ tiếp nối như thế 
mãi. Thế nhưng đùng một cái tôi được tin anh ta phải đi nhận nhiệm vụ mới khẩn cấp. 

 
Thì ra tại câu chuyện hy hữu họa vô đơn chí nầy đây :  Cứ thường lệ mỗi buổi sáng Tổng 

thống Ngô Đình Diệm sau khi dùng điểm tâm thì Võ Văn Hải hoặc Trương Đình Cát, một buổi 
mai khoảng bảy giờ tay ôm tập giấy tờ nặng, tay khác mở cửa thì ngạc nhiên thấy bà cố Nhu 
đang quàng tay vào cổ Ngô Tổng Thống mà hôn ! 

 
-.  Tôi (Trương Đình Cát) thật choáng váng, ngạc nhiên, khó nghĩ, không khí quả là nặng 

nề cho đến khi tôi rời phòng giấy vừa là phòng ngủ của ông Diệm. 
Hai ba ngày lặng lẽ trôi qua, đầu óc tôi cứ đảo lộn, cứ cho là chiêm bao. 
 
Cát không muốn tin là chuyện có thật. Thế rồi, điều Cát chờ đợi thì phải đến. Vào một 

buổi chiều thứ Tư xế Đông, anh Cát được lệnh thuyên chuyển đi làm Phó tỉnh trưởng Nha Trang. 
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-.  Với đôi mắt khó chịu. Ông Ngô Đình Diệm nhìn tôi khi khi tôi đến cáo từ ông để đi đến 
nhiệm sở mới. 

 
Cát tâm sự sự với tôi như thế và dặm dò tôi nên thương lấy anh ta mà giữ kín đáo chuyện 

nầy cho . . . 
 
-.  Thật là quá chán chường . . ., lời của Cát khi bắt tay tôi từ giả ngày ấy. Tôi phải tin 

vào lời những người anh em trung thực, ngay thẳng của mình. Họ lại là tay chân thân tín của 
Diệm, Nhu. Từ Võ Văn Hải đến Trương Đình Cát hễ gặp tôi thì chưởi rủa vợ chồng Ngô Đình 
Nhu sẽ làm hỏng cơ đồ nhà Ngô và ông Ngô Đình Diệm là nạn nhân chính. Đến Trần Kim 
Tuyến thì khôn ngoan dè dặt đến thế mà có lúc không dằn được, phải thổ lộ : 

 
-.  Ông cụ thì chả nói làm gì, chứ vợ chồng Ngô Đình Nhu thì quá lắm ;  cao ngạo, khinh 

người cứ tưởng ngoài mình ra không còn ai nữa, đem chúng nó thả ra ngoài biển là vừa. 
 
Hơn ba mươi năm nay thiên hạ khoác lác thật quá nhiều rồi. Người ta xem việc nước nhẹ 

hơn việc nhà cho nên quê hương tan nát, dân chúng điêu linh, tiếng kêu oán than vang tận trời 
xanh. 

 
Tôi hễ thấy việc phải làm là làm, không suy nghĩ mông lung, cho nên có kẻ bảo tôi “dại”, 

tôi “ngu”. Tôi đón nhận lời chê bai, chịu cái ngu của tôi, nhưng tôi không thể khôn với cái khôn 
của một số đông tai to mặt lớn trong thiên hạ. Tôi nín lặng đã lâu rồi. Nhưng giờ đây không thể 
tiếp tục câm lặng khi nhìn thấy một số tướng lãnh, lãnh đạo cả đời chỉ biết đặt danh lợi cá nhân 
lên trên quyền lợi đất nước, thiếu can đảm trận mạc, thiếu đãm lược cai trị, lo cho dân cho nước, 
khi giặc đến đã co giò bỏ chạy làm mất miền Nam, nay định lớn tiếng vỗ ngực xưng tên, mưu 
toan làm hỏng đại cuộc một lần nữa trên bước đường phục quốc. Nhân đây tôi cũng xin được 
nhắc sơ qua đến các cuộc tranh đấu, biểu tình ở Huế và các tỉnh phụ cận trong quá khứ. 

 
Hơn ba năm ở vùng giới tuyến, tôi nhận rõ là :  Sau hơn mười năm hỗn loạn, đàn áp, bất 

công do chính sách coi thường dân phi tâm lý của các nhà cầm quyền ích kỷ miền Nam nên kẻ 
đục nước béo cò là Cọng sản ! 

 
Người ta cứ hỏi, cứ nói là :  “Tại sao chế độ nhà Ngô đã hết mà Phật giáo cứ biểu tình, 

cứ đòi hỏi ? . . .”, câu trả lời là : Thật ra không duy chỉ Phật giáo mà phần đông dân chúng đã 
phải lấy điểm tựa là Phật giáo có đông đảo quần chúng để đấu tranh mong muốn có một chính 
quyền hợp lòng dân, vững mạnh, để đưa đất nước đến tự do, hòa bình và thịnh vượng. Thật vô lý 
là khi Đông - Tây đức, Nam - Bắc hàn, Trung cộng và Đài loan đạt được điều nầy mà sao đất 
nước miền Nam chúng ta có cả thế giới tự do hậu thuẫn đàng sau đến như vậy mà cứ để đắm 
chìm mãi trong bất ổn, suy vong. Tôi là một quân nhân có trách nhiệm ở vùng địa đầu hỏa tuyến. 
Tuy nhiên tôi không có liên hệ nhiều với Thượng tọa Thích Trí Quang người đã làm cho dư luận 
cả nước Mỹ rung động từ năm 1963 đến 1966. Tôi chỉ gặp ông một vài lần, lần thứ nhất là tướng 
Nguyễn Khánh mời Thượng tọa và nhóm thân hào tại miền Trung đến tòa Đại biểu Huế (1964), 
tôi nghe Thượng tọa tuyên bố : 

 
-.  “Tôi là dân Việt nam trước sau là Phật giáo, tôi luôn luôn tranh đấu cho dân tộc tôi 

và đất nước tôi . . .”. 
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Quả thật vậy, ộng hăng say tranh đấu thật sự, và sống cuộc đời rất thanh đạm, kham khổ. 
Vào tháng 6 - 1966, bọn Quân phiệt tay sai ngoại bang đã bắt ông ta đem vào Sài Gòn, 

nhục mạ ông ta đủ điều mà dư luận và báo chí cho là do áp lực của tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. 
Vẫn chưa hết, sau tháng Tư - 1975, một số người chạy ra nước ngoài vì nhiều nguyên nhân chính 
trị đã lộng ngôn xuyên tạc Thượng tọa Trí Quang là một kuôn mặt Cõng sản nằm vùng phá hoại 
quốc gia. 

 
Kể thật quá tội cho người dân Việt chúng ta !  Không biết đến lúc nào mới thấy chấm dứt 

cái cảnh vu khống vô trách nhiệm nầy buộc chúng ta cứ phải nghe và cứ phải chứng kiến. 
 
Để cho thật công bằng, để cho hàng triệu Phật tử miền Trung khỏi tủi hỗ, tôi có bổn phận 

phải đánh tan những lời nhục mạ, thâm độc đã trút lên Phật giáo đồ yêu dân tộc, yêu tổ quốc, tôn 
thờ Đạo với người lãnh đạo tinh thần như Thượng tọa Thích Trí Quang. Tuy ở tư cách một người 
cầm quyền quân sự và hành chánh tại một vùng đất sôi động như trên toàn quốc miền Nam vào 
lúc bấy giờ, không phải là tôi không có thêm những khó khăn chồng chất do từ phía Thượng tọa 
Trí Quang mà đến giữa lúc mũi nhọn Cọng quân miền Bắc uy hiếp trầm trọng. 

 
Nhưng về một mặt nào đó, tôi phải nhìn nhận và chấp nhận sự đấu tranh của Phong trào 

Phật giáo miền Trung là hợp lý, chính đáng. Không cứ cho Đạo mà cả cho Đời. Tức là cải thiện 
bộ mặt xã hội, tức là cảnh cáo chính phủ Trung ương Sài Gòn không thể tham quyền cố vị, 
không thể gục đầu quỳ gối trước ngoại bang và chỉ biết có . . . tham nhũng, vinh thân phì gia vào 
thời điểm lòng dân hoang mang, ly tán, áp lực quân sự và Cọng sản lan tràn mọi nơi thì sự nổi 
dậy của miền Trung ít ra cũng làm sống động lại một khí thế, khơi động tinh thần người quốc gia 
! 

 
Nếu Thượng tọa Thích Trí Quang phải là một lãnh tụ tôn giáo chống Cọng dễ thường 

chưa chắc gì tôi đã hoàn thành sứ mạng quân sự bảo vệ miền Trung trong suốt thời gian đầy xáo 
trộn kia. 

 
Ngày nay khi cầm bút viết lại một giai đoạn tang thương của miền Nam yếu dấu, lần đầu 

tiên trong đời, tôi xin được gạt bỏ cá tính khiêm nhường vốn thường tự trói buộc minh “Chưa có 
cái tầm nhìn đầy đủ về chính trị”. Nhưng hởi những nhà quan sát viên ngoại hạng, hởi những 
người định viết lại lịch sử, hãy chỉ cần có một chút công tâm, tất nhận biết cho rằng :  Miền 
Trung lắng dịu hoàn toàn và cá nhân tôi bị bức bách phải đi ra khỏi nước sống với cái thân phận 
của một người chiến sĩ bị tước đoạt súng và bị giam lỏng nơi xứ người. 

 
Miền Nam đã thật sự mất vào lúc tên Nguyễn Văn Thiệu trở thành bộ mặt độc tôn lãnh 

đạo, không còn tướng nào cầm quân dám chống lại hắn và chính sách đế quốc của Mỹ, như tôi 
đã thực hiện trong quá khứ trước đây. Tôi thốt ra những lời nầy không phải để nói về tôi. Còn chi 
nữa để mà nói !  Nhưng tôi muốn tâm sự cùng một triệu Binh sĩ, Hạ sĩ quan và Sĩ quan Việt Nam 
Cộng hòa. Vào những giờ khác kề cận tháng Tư năm 1975 đã bị lãnh đạo bội phản, bị khóa 
chân, khóa tay không cho được cầm súng bắn lại quân thù, các chiến hữu ấy nay ở đâu ? 
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Dù trong ngục tù miền Nam, hay ở góc biển chân trời nào của thế giới Tây phương xin 
hãy danh giây lát để cảm thông trước tiếng lòng thổn thức. Có thổn thức mới biết suy tư ấy mới 
thật là kinh nghiệm máu xương quý báu soi sáng cho đoạn đường đầy nghĩa lý trước mặt. 

 
Tâm sự nầy lại không phải chỉ dành riêng cho các chiến hữu thắm thiết của tôi. Tôi cũng 

còn muốn được gợi ý với những người anh em cầm bút miền Nam lưu vong, miền Trung ngày 
xưa không phải chỉ có một Thượng tọa Thích Trí Quang. Bên cạnh Thượng tọa, theo thực tế mà 
tôi nắm chắc trong tay còn có một nhà văn, nhà báo triệt để chống Cộng :  Ký giả Hiếu Chân 
Nguyễn Hoạt của Việt nam Quốc dân đảng. Anh đã đi sát cánh với nhà lãnh tụ Phật giáo Thích 
Trí Quang trong tất cả kế hoạch để triệt hạ mọi xâm nhập của Cọng sản vào phong trào. Thế thì 
chẳng lẽ Hiếu Chân Nguyễn Hoạt ấy cũng là một cán bộ Cọng sản ư ? 

 
Không !  Hiếu Chân cũng như Trí Quang đó là những cán bộ quốc gia bất khuất !  Người 

tu hành thì bị giam cầm triền miên, người cầm bút thì bị đọa đày nơi lam sơn, chướng khí đến 
nỗi bị bán thân bất toại và cuối cùng, sau mười ba năm cùm kẹp, đã bỏ mình trong ngục thất 
Cọng sản. 

 
Tôi muốn nói lên những uất hận của tôi cũng như những anh em tại miền Trung yêu dấu 

đã cùng tôi chiến đấu cho đất nước, người thì lưu vong biệt xứ, kẻ thì bị tù tội mtú mùa. 
 
Nguyên là Thiệu đã hứa, nếu tôi chịu đi khỏi nước thì những anh em bị bắt sẽ được thả 

khỏi tù tôi. Thế mà khi tôi đi khỏi nước rồi thì tháng 12 năm 1967, chúng đã đưa số quân dân ra 
tòa án quân sự tất cả 26 người gồm có : 

 
Đại tá Đàm Quang Yêu, Đại tá Trần Văn Mô, Thiếu tá Trần Hữu Trai, Thiếu tá Tôn Thất 

Tương, Đại úy Ngô Văn Cúc, Đại úy Trần Khắc Thiều, Đại úy Nguyễn Nghi, Đại úy Trần Văn 
Quế, Đại úy Nguyễn Đắc Độ, Đại úy Bùi Công Âu, Trung úy Tôn Thất Dzu, Trung úy Vi Du tức 
Võ Triêm, Trung úy Trần Xuân Sanh, Trung úy Phạm Ban Nhân, Trung úy Bùi Văn Ngọc, Trung 
úy Lê Thi, Trung úy Nguyễn Văn Năng, Trung úy Ngô Trình, Trung úy Dương Hiền Đợi, Trung 
úy Lê Đình Ủy, Thiếu úy Nguyễn Quang Hạnh, Thiếu úy Tôn thất Du, Thiếu úy Lê Văn Thiên, 
Thiếu úy Huỳnh Bá Đức, Trung sĩ nhất Lê Văn Sự, và Bác sĩ Thị trưởng Đà nẵng Nguyễn Văn 
Mẫn buộc vào những tội danh như sau : 

 
a.-  Phiến loạn, 
b.-  Xử dụng quân lực bất hợp pháp, 
c.-  Lạm quyền. 
 
Trước Tòa án Quân sự Mạt trận Biệt khu Thủ đô và Vùng III Chiến thuật, tất cả các “bị 

can” đều khai như sau : 
 
-.  Khi Trung tướng Nguyễn Chánh Thi bị cất chức, không gì chỉ đương sự mà tất cả quân 

dân các cấp của Quân đoàn I Vùng I Chiến thuật đã đứng dậy tổ chức phản đối của cái nội các 
gọi là chiến tranh và yêu cầu phải để Trung tướng Nguyễn Chánh Thi được trở về nhiệm vụ cũ. 

 
Tòa án Quân sự Mặt trận do Đại tá Nguyễn Văn Đức làm Ủy viên Chính phủ đã phạt tù, 

giải ngũ hoặc thuyên chuyển các bị can đến những nơi rừng thẳm nước độc. Sau ngày 30-04-
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1975 thì số đông trong số hai mươi sáu người bị tù tội quyết định ở lại chiến đấu. Một số bị bắt 
làm tù binh như Đại tá Đàm Quang Yêu, Đại tá Trần Văn Mô mà báo chí đã đăng tải, một số như 
Bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn, Nguyễn Quang Hạnh ra tù và vượt thoát ra các nước tự do. 

 
Nhìn lại từ năm 1945 đến năm 1954 chưa có một nội các nào tồi tệ - u mê - tham ô như 

cái chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, khi những người cùng chiến tuyến muốn có tự do, dân chủ, 
muốn đòi hỏi một thể chế hợp pháp hữu hiệu thì chúng dùng tàu bay, súng đạn, xe tăng phu lửa 
đàn áp thẳng tay ?  Khi Cọng sản tiến đánh thì chúng vắt giò lên cổ mà chạy, bây giờ ở ngoại 
quốc vẫn xảo ngôn chạy tội. Thật là đồ khốn kiếp, đốn mạc. 

 
Kể từ 10-09-1966, tôi bị bắt buộc phải sống tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngột ngạc khó 

thở. Tôi chả muyốn đi đâu trong cái cảnh tù không tường vách, không cửa sắt, trừ ra đến thăm 
các con tôi đang học trong các vùng phụ cận. 

 
Sau nầy tôi biết ra được nhờ một số anh em, bạn bè nhất là quân nhân mỗi lúc ghé qua 

tòa Đại sứ muốn hỏi để đến thăm tôi thì đều bị nhân viên của tòa Đại sứ lạnh lùng trả lời :  
Không biết. 

 
Trong thời gian đến Hoa Thịnh Đốn, tôi có gặp ông Đại sứ Vũ Văn Thái, được nghe rỉ tai 

là chính ông ta được gọi về Sài Gòn nhận chỉ thị là phải canh chừng tôi từng đường đi nước bước 
khi tôi đến Mỹ. 

 
-.  Anh nghĩ thế nào khi Nguyễn Cao Kỳ ra lệnh cho anh như thế ?  Tôi hỏi. 
 
Vũ Văn Thái cười xòa : 
 
-.  Chắc trên đất Mỹ nầy thì không được và tôi đâu muốn làm tay sai cho ai ! 
 
Ông ta tiếp : 
 
-.  Nói thế thôi, chứ cần gì thì xin anh cho tôi biết. Tôi vẫn xem anh là chỗ thâm tình như 

Nguyễn Quốc Lân đã nhiều lần nói với tôi về anh. 
 
Sau đó vài tháng Bùi Diễm đến làm Đại sứ thì không khỏi bận rộn sĩ quan và nhân viên 

dân sự tòa Đại sứ lâu lâu ghé thăm tôi như Trương Bửu Điện, Lê Quang Minh, Ngô Thanh Tùng 
vân vân. Tôi hơi để ý nhưng rồi cũng không quan tâm lắm. Cuộc sống cứ trôi chảy, ròng rã ngày 
này qua tháng khác, tôi quyết định đi học thêm Anh văn cho hết thì giờ và có dịp nói cho dân 
chúng Hoa Kỳ biết rõ về dân tộc, đất nước Việt Nam. Tôi cũng thường đến quốc hội để xem sách 
báo. 

 
Vào khoảng tháng 09-1971, có người quen là ông Mục sư của Đại học Delaware tên là 

Robert Andrew ghé thăm vào xế chiều. Tôi mời ông ta lưu lại ăn bánh mì, uống rượu và bàn 
chuyện những xóm dân nghèo tại miền Nam Việt Nam (Nhóm Mục sư Tin lành, nhất là 
Menonite thường xuyên quyên góp tiền bạc lương thực và quần áo cho đám dân nghèo Việt 
Nam) chúng tôi đang hăng say nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. 
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Tôi đứng dậy mở cửa thi anh Lê Quang Minh Tham vụ của tòa Đại sứ nói muốn “ghé 
thăm cho vui” nếu tôi không thấy gì ngần ngại. 

 
Lê Quang Minh ngồi xuống và chia phần ăn thanh đạm với chúng tôi. Mục sư Robert 

Andrew là cây rượu nên chuốc thêm rượu cho Lê Quang Minh mà Minh thì tửu lượng kém nên 
độ vài giờ sau thì đã say và ói mửa lung tung !  Tôi lấy nước đá cho anh uống để bớt say. Hơi 
rượu và mùi nôn ọe bốn lên khó chịu vì căn buồng tôi ở quá chật hẹp vừa dùng làm chỗ ăn, chỗ 
ngủ. Tôi cứ thảnh nhiên chùi dọn và mở hết cửa sổ cho bớt mùi hôi khó chịu đang tỏa ra. Khi ấy 
Lê Quang Minh với nước mắt trào ra, mở miệng muốn khóc và nói : 

 
-.  Tôi quá ân hận và thấy mình có tôi nặng với Trung tướng, lương tâm tôi bấy lâu nay 

cắn rứt và nhất là hôm nay lạ đến đây làm phiền nữa. 
 
Tôi chỉ cười chịu đựng. 
 
Lê Quang Minh Tiếp : 
 
-.  Tôi đã mường tượng là Trung tướng đã thừa biết là tôi hay đến để dò la “Spy” Trung 

tướng do lệnh của ông Bùi Diễm, tôi thật là xấu hỗ, và lương tâm cắn rứt. 
 
Nói xong anh ta khóc lớn, khi đó bà vợ anh gõ cửa bước vào xin lỗi tôi và đem anh ta về 

vì khá khuya rồi. 
 
Sau khi nghe xong câu chuyện, ông Mục sư Robert Andrew lắc đầu và nói : 
 
-.  Thiên hạ đồn cái Chính quyền miền Nam ví như củ khoai bị thối đầu, xấu xa và vô 

vọng. 
 
Thật là quá đúng và thương thay cho dân chúng Miền Nam vô tội. 
 

Trung tướng NGUYỄN CHÁNH THI 
 

Người hùng Cách mạng 11-11-1960, 
Cựu Tư lệnh Quân đoàn I -Vùng I Chiến thuật 
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NIỀM VUI CHƯA TRỌN 
 

Bác sĩ Minh Phước TRẦN NGUƠN PHIÊU  
 
 

   

l 
 
             

 Đường đi từ Amarillo đến Dallas lái xe thông thường mất 
khoảng sáu tiếng. Hôm nay khởi hành từ sáng sớm nhưng gần đến Tổ 
Đình Từ Đàm Hải Ngoại chỉ mất độ năm giờ. 
 

Chợt nghĩ lại là mình không có lái ẩu, cũng vẫn còn ngán các 
ông cảnh sát lưu thông trên xa lộ nhưng, hôm nay đến nhanh hơn các 
bận trước có lẽ vừa đi vừa miên man nghĩ đến niềm vui của Thầy 
trong ngày Khánh thành Chánh điện mới của chùa và cũng là ngày Đại 
hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất Hải ngoại 
tại Hoa kỳ, năm thứ hai nhiệm kỳ hai, nên lần nầy đi đường xa mà 
không thấy mệt và không ghé các trạm nghĩ. 

                                                

 
Gần hơn hai năm sau ngày làm lễ đặt viên đá đầu tiên, nay 

chùa Từ Đàm đã được xây cất viên mãn. Kỳ vừa rồi, khi ghé thăm chùa việc xây cất hầu như đã 
hoàn tất. Một Đại hồng chung có lẽ là to nhất được Thầy thỉnh đúc từ Cố đô Huế, đã được đặt 
lên giá bên phải tiền đường. Còn trống Bát nhã thì Thầy nhờ vẽ giống Trống đồng Ngọc lũ cả hai 
mặt rất đẹp với cái dăm gỗ bằng một khúc gỗ tốt được mua từ rừng U Minh cũng đã được đặt 
trên một cái giá gỗ quý và chạm trỗ hẳn hoi, đối chiếu với Đại hồng chung. Và, trống Bát nhã 
nầy cũng là cái trống đầu tiên, duy nhất tại hải ngoại được vẽ hai mặt theo Trống đồng kể từ năm 
1975 cho đến nay.  Chánh điện được xây trên từng cao, phải bước lên 20 cấp bậc, hai bên có hai 
con rồng chầu rực rỡ dài trên 25 feet mới tới cửa chính. Chùa trong hai năm qua càng ngày càng 
cao đẹp, ngược lại thấy Thầy càng ngày càng ốm. Hôm nay chùa đã viên mãn, ước sao cho Thầy 
sẽ không còn sụt ký nữa. Chỉ lo là không biết các bận rộn cho Tổ chức Đại hội lại có thể ảnh 
hưởng thêm đến sức khỏe của Thầy hay sao ? 

 
 

 Bác sĩ Trần Nguơn Phiêu hiện là đương kim Chủ tich Cộng Đồng Phật Giáo miền Bắc Texas 
và chùa Giác Hoa tại Amarillo. 
-.  Cựu Chủ tịch Hội Đồng Y Khoa Việt Nam trên Thế giới, 
-.  Cựu Chủ tịch Y Khoa Hoa Kỳ và Tiểu bang Texas, 
-.  Cựu Tổng trưởng Bộ Xã hội Việt Nam Cộng Hòa, 
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Hồi tưởng lại ngày Đại hội đầu tiên thành lập Giáo hội Hải ngoại ở San José, vào tháng 
09 năm 1992, thấm thoát một thời gian không dài mà nay Phật giáo Hải ngoại càng ngày lại càng 
phát triển các cơ sở trên khắp nước Mỹ, lòng lâng lâng thấy một niềm hãnh diện vô biên vì các 
cơ sở, các tổ chức đã được thành tựu vì sự tự nguyện đóng góp của cộng đồng di tản Việt Nam. 
Với tấm lòng và với sự góp công, góp của, đồng hương Phật tử đã tự mình gầy dựng và phát 
triển Văn hóa Phật giáo hầu như trên khắp thế giới, nơi nào có người tỵ nạn Việt Nam. Cả ngay 
trên miền Bắc Ấn là cái nôi Phật giáo từ ngàn xưa, khi nhiều chánh phủ ngoại quốc đã phụ giúp 
xây cất và bảo tồn các chùa lớn với những kiến trúc đặc thù của mỗi sắc dân ở Bồ đề Đạo tràng, 
thì Việt Nam cũng được hãnh diện thấy chùa Việt Nam sừng sững được xây cất trên đất Phật với 
sự tự nguyện của Phật tử. Chính phủ Việt Nam hiện tại có lẽ cũng chưa biết có sự hiện hữu của 
chùa Việt Nam ở Ấn Độ hoặc một chùa đang xây ở Lâm Tỳ Ni ở Népal, chứ đừng nói chi đến sự 
yễm trợ. 

 
Khi vào bãi đậu xe sau chùa thì đã thấy các xe đậu gần hết chỗ trên sân. Chưa đến ngày 

hội lớn mà không khí đã thấy tưng bừng trong sự chuẩn bị. Ni sư Nguyên Thanh đã đưa một phái 
bộ yễm trợ từ San José xa xôi đến từ các ngày trước. Mình thì vẫn thích cách ăn nói của Ni sư, 
người miền Trung nhưng thẳng thắng như người miền Nam với một ít tí ti dí dỏm pha trò. Còn 
nhớ một lần ở San José có việc không hay vì một chùa từ chối treo quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa 
nhưng đến chùa . . . của Ni sư thì thấy quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ bay phất phới bên cờ Phật 
giáo, mình có bẩm Ni sư sao thượng cờ cao ở cổng thì Ni sư trả lời tỉnh bơ : 

 
-.  Ni sư treo cao, để ai muốn gỡ cũng khó. 
 
Bước vào trong chánh điện cũng như ở sân trước, đâu đâu cũng thấy thanh thiếu niên 

Phật tử bận rộng chuẩn bị cho ngày Đại hội. Nhớ lại ngày hội ở San José vào năm 1992, các anh 
chị em đổ dồn về miền Bắc California để phải lo chuẩn bị trang trí cho các phòng hội ở những 
địa điểm khác nhau xa trong thành phố trong khoảng thời gian ngắn mà vẫn còn thấy phục tài 
tính toán và tháo vác của các bàn tay trẻ. Đây là các mầm non cần phải được chú trọng và hướng 
dẫn để bảo đảm cho Phật giáo Hải ngoại trong tương lai. Trong quá khứ, khi Hoa Kỳ dựng nước, 
nhân công Trung Hoa đã được đưa đến xử dụng rất đông đảo. Lịch sử có ghi rằng vào thời buổi 
đó, rất nhiều chùa chiền đã được thiết lập nhưng sau đó lại bị phế bỏ rất nhiều vì không được các 
thế hệ trẻ tiếp nối duy trì. Ước mong rằng các thế hệ trẻ Việt Nam sẽ không để tái diễn tình trạng 
ấy. 

 
Bên trong chùa, người tuy ngồi một chỗ, gần Telephone nhưng bận rộn như “điên đầu” 

là sư cô Quản sự Thích Nữ Hạnh Thanh. Sư cô mệt trông thấy rõ vì bất cứ việc gì ai cũng đều 
hỏi Sư cô. Khi được hỏi cớ sao không tìm Thầy xin ý kiến thì ai cũng đồng ý phát biểu một câu : 

 
-.  Vừa mới thấy Thầy đây mà, nhưng nay không tìm thấy. 
 
Quả thật Tổ Đình Từ Đàm thật quy mô với ba tầng phòng ốc, mà Thầy thì phải quán 

xuyến mọi việc nên khi hiện nơi nầy, khi biến nơi khác, chỉ có Sư cô là dễ tìm để xin ý kiến. 
 
Khách lúc nào cũng thấy từ các phương trời xa nườm nượp đến. Mỹ châu đất rộng như 

một lục địa, người cùng một tiểu bang cũng đã ít khi được gặp, nói chi đến các vị ở khác tiểu 
bang xa. Gặp lại nhau nhân các ngày đại hội là một dịp quý để hàn huyên nối lại thâm tình. Từ 
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Úc Châu, Âu Châu, Gia Nã Đại, Trung Hoa, Nhật Bản . . . Quý thầy đã không quản ngại đường 
xa vân tập về Dallas nhân ngày hội lớn.  Từ Paris, ông Võ Văn Ái và chị Ỷ Lan đã hân hoan đem 
tin mừng là sau bao nhiêu năm vận động gay go với bao nhiêu hội đoàn và các chính phủ quốc tế 
gây áp lực, nay nhà cầm quyền Việt Nam đã chịu trả tự do cho Hòa thượng Thích Quảng Độ, các 
Thượng tọa Thích Trí Siêu, Thích Tuệ Sỹ, và các nhân sĩ đã tranh dấu cho nhân quyền như giaó 
sư Đoàn Viết Hoạt và bác sĩ Nguyễn Đan Quế . . . 

 
Rất nhiều nhân vật mà trong quá khứ tên tuổi đã gắn liền với các hoạt động có liên quan 

đến Phật giáo như Trung tướng Tôn Thất Đính, Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, v. . v. . . đều 
thấy có mặt trong ngày hội lớn hôm nay. Ông Đính thì đã có thấy chút đổi thay vì tuổi tác. 
Tướng Thi thì vẫn phong độ như ngày nào, ăn nói bộc trực thẳng thắng, thấy sao nói vậy ;  lính 
vẫn thương ông vì phong cách đó. 

 
Ngày Đại hội Khánh thành Tân chánh điện Từ Đàm diễn ra trong không khí náo nhiệt, 

tưng bừng. Hòa thượng Thích Minh Tâm đã vui mừng nói : 
 
-.  Cách đây mấy năm, Thầy có dịp ghé qua, ngày ấy nơi đây chỉ là vài đống đá. Không 

ngờ ngày nay nơi đây lại một ngôi chánh điện nguy nga. 
 
Các nghi lễ Khánh thành đã tiếp diễn rất ngoạn mục. Nhiều Phật tử tham dự đã cho biết 

là họ có chứng kiến nhiều lễ Khánh thành chùa nhưng chưa có khi nào uy nghi như hôm nay. 
Một thanh thiếu niên Phật tử hãnh diện nói : 

 
-.  Bổn sư chúng con là Vụ trưởng Nghi lễ của Giáo hội nên phải khác chứ ! 
 
Giây phút cảm động nhất là khi Thầy dâng cúng ngôi Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại lên 

Giáo hội để trở thành giáo sản của tổ chức Phật giaó Hải ngoại. 
 
Giây phút cảm động khác trong Đại hội khi Hòa thượng Thích Hộ Giác, Chủ tịch Hội 

đồng Điều hành đã không nén được xúc động cho biết tin mừng là Hòa thượng Thích Quảng Độ 
và các vị Thượng tọa Trí Siêu, Tuệ Sỹ . . . đã được nhà nước Cọng sản Việt nam trả tự do. Sự 
xúc động đã làm nhiều vị trong hội trường rướm lệ. 

 
Thật là một bất hạnh trong lịch sử Việt Nam. Sau gần ba chục năm chiến tranh mà đáng 

lý ra phải được chấm dứt sau ngày hiệp định Genève vì chế độ thực dân Pháp đã không còn nữa, 
người Cọng sản Việt nam vẫn chủ trương phải tiếp tục cuộc chiến để áp đặt một chế độ mà họ 
cho là lý tưởng cho xứ sở. Cuộc nội chiến đã kéo dài với bao nhiêu tàn phá bởi khí giới ngoại lai 
Nga, Tàu, Mỹ. . . Cũng giống như cuộc nội chiến Tây Ban Nha 1938 – 1939, nước Việt Nam đã 
là nơi thí nghiệm và thực nghiệm các vũ khí mới của cả hai phía. 

 
Sau ngày 30 tháng Tư đen 1975, miền Nam đã bị chiếm. Dân chúng đã từng ngao ngán 

chiến tranh mặc dù trong lòng còn những lo âu nhưng cũng thấy hy vọng vì chiến tranh đã chấm 
dứt, những tàn phá và tang tóc sẽ không còn. Nhưng thực tế lại rất phủ phàng :  Những người 
Cọng sản từng chủ trương phải lấy hận thù giai cấp làm động lực xây dựng tổ quốc, thay vì phải 
liên kết dân tộc trong tinh thần hòa giải, hòa hợp để cùng nhau xây dựng tổ quốc, trái lại coi 
miền Nam như một miền thù địch đã được chinh phục. 
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Họ đã tẩu tán tài sản miền Nam về Bắc, với chủ trương làm kiệt quê miền Nam để nơi 

nầy không thể vượt hơn miền Bắc. Quân nhân, công chức, trí thức, văn nghệ sĩ miền Nam . . . đã 
bị đưa vào trại tù và được đối xử tàn bạo bằng một chế độ nhà tù ác ôn, mất nhân phẩm chưa 
từng được thấy trong quá khứ. Ngay cả thời Việt Nam còn đô hộ bởi thực dân Pháp, chế độ nhà 
tù dẫu có tàn ác nhưng chế độ nhà tù Cọng sản còn hơn gấp bội trăm phần. Bao nhiêu sách vở 
viết bởi các nhân chúng miền Nam bị đi tù là một vết nhơ mà chế độ tự xưng là “xã hội chủ 
nghĩa” phải gánh chịu trước lịch sử. 

 
Thay vì khiêm tốn, biết nhìn kỷ về khả năng xây dựng của đất nước sau bao nhiêu năm bị 

tàn phá so với các nước láng giềng Đông Nam Á, để củng cố sao cho dân chúng được no cơm 
ấm áo trong một xã hội tự do, thanh bình, trái lại những người lãnh đạo Cọng sản lại say men 
chiến thắng, định biến cả vùng rập đầu theo chế độ của họ !  May mà họ bị sa lầy ở Cam Bốt, 
nếu không họ còn có lần đề nghị xin sang giúp I-rắc để đánh Mỹ. 

 
Một chế độ Đảng cao hơn Nhà nước đã làm tiêu hao các giá trị nhân bản Việt Nam. Luân 

thường, đạo lý đã bị đảo lộn. Tham nhũng đã lan tràn. Một lớp Maffia đỏ mới đã làm giàu trên 
xương máu dân lành. 

 
Giờ đây, muốn xây dựng lại đất nước, nhất định phải từ bỏ chủ trương giai cấp đấu tranh, 

độc tài vô sản, độc tài đảng trị. Muốn thoát ra khỏi tình trạng bế tắc hiện tại, phải đem lại sự tin 
tưởng của dân chúng vào một tể chế đặt căn cứ trên tinh thần dân chủ, tự do, bác ái. 

 
Phật Giáo Việt nam, từ bao thế hệ đã là động lực kết hợp lòng dân trong tương thân 

tương ái, dạy phải lầy tình thương xóa bỏ hận thù, giúp mọi người sống một cuộc đời thân tâm 
an lạc. 

 
Người Cọng sản nhìn đâu đâu cũng thấy hận thù, lúc nào cũng thấy kẻ địch ở chung 

quanh mình. Ước mong rằng họ cũng còn chút ít trí tuệ để xét rằng tín đồ Phật giáo là những 
người luôn luôn chủ trương chung sống hòa bình trong tình thương, bình đẳng và hạnh phúc. 
Quần chúng Việt Nam, vì thế vẫn tin tưởng vào sự hướng dẫn của các giới xuất gia. 

 
Sự tự do tín ngưỡng sẽ giúp quần chúng có nơi nương tựa trong tình yêu và lẽ phải. Văn 

hóa Phật giáo đã ngàn đời thấm nhập vào tâm hồn người Việt. Chế độ hiện tại không thể nhốt 
được tinh thần Phật giáo trong một tổ chức quần chúng để dễ bề kiểm soát như sách lược Cọng 
sản vẫn chủ trương. 

 
Quý vị lãnh đạo Đảng hãy bình tâm suy gẫm. Hãy trả lại tự do tín ngưỡng để các Thầy 

được tự do hành đạo và hướng dẫn giáo hóa Phật tử. Một xã hội nhân bản có kỷ cương sẽ sớm 
thành hình, đất nước sẽ sớm thoát khỏi cõi u minh, hỗn loạn hiện tai. 

 
Ngày nào còn những vị lãnh đạo tinh thần còn trong vòng lao lý, quần chúng Phật tử 

chưa thể trọn niềm tin. 
 
 

Bác sĩ TRẦN NGƯƠN PHIÊU 
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PHẬT GIÁO VIỆT NAM   
 

TRƯỚC NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA  
 

VĂN HÓA XÃ HỘI HOA KỲ 
 

ĐỐI VỚI TUỔI TRẺ HẢI NGOẠI 
 

Giáo sư BÙI NGỌC ĐƯỜNG 
 

Biến cố tháng Tư năm 1975 đã vùi dập một nửa dân tộc trong 
đau thương, tang tóc, phân ly và tủi nhục. Nhưng cũng chính từ biến cố 
đau thương đó, một thế hệ Việt Nam mới đã được sinh ra hoặc trưởng 
thành ở hải ngoại với những điều kiện sinh sống và giáo dục thật thuận 
lợi. So với con số vài chục của Phong trào Đông du thời cụ Phan Bội 
Châu, hoặc con số vài chục ngàn sinh viên du học thời trước 1975 của cả 
hai miền Nam Bắc Việt Nam, thì hiện nay con số hàng trăm ngàn - và sẽ 
còn tăng nhiều hơn nữa - tuổi trẻ Việt Nam với những thành tựu to lớn về 
kiến thức và kỹ thuật chuyên môn, chắc chắn đó sẽ là vốn quý đó hay 

không lại là vấn đề khác. Có thể vốn quý đó chỉ đóng góp thêm sự thành công và thịnh vượng 
cho xứ người. Cũng có thể vốn quý đó bị chôn vùi, mai một trong một cuộc sống thác loạn, vật 
chất. Đây chính là vấn đề mà trách nhiệm giải quyết tùy thuộc phần lớn vào các tổ chức Văn 
hóa và Tôn giáo, đặc biệt là Phật Giáo Việt Nam. Phật giáo Việt nam không sợ mất đi những 
người Phật tử bị cuốn hút vào dòng thác lũ trụy lạc của cuộc sống Tây phương mà chỉ sợ mất 
đi những người có khả năng mang lại sự an lạc cho xã hội và kiến tạo sự thịnh vượng cho đất 
nước. Niềm hy vọng của Phật giáo Việt nam ở tuổi trẻ hải ngoại là còn giữ được tâm hồn Việt 
Nam, còn yêu thương Văn hóa Dân tộc. Bởi chỉ có như thế, những thành tựu to lớn về kiến thức 
và kỹ thuật chuyên môn mới thực sự là vốn quý của dân tộc, những nhân tài Việt nam Hải 
ngoại mới không trở thành những người ngoại quốc gốc Việt xoay lưng lại với Tổ quốc, hoặc 
bị đốt cháy trong những cuộc sống vật chất đồi trụy. 

 
Một vấn đề lớn cần quan tâm là Phật giáo Việt nam và Tuổi trẻ Hải ngoại. Tuy nhiên, 

đây là một đề tài rộng lớn, quan trọng và cấp thiết. Rộng lớn vì nó bao gồm những nhận định về 
tuổi trẻ trong môi trường văn hóa và xã hội hải ngoại, cách đặt vấn đề với tuổi trẻ, phương pháp 
tiếp cận và hướng dẫn tuổi trẻ, vị trí và vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc hoằng dương Chánh 
pháp và xây dựng xã hội v. . v. . . ;  Quan trọng vì thức chất của vấn đề sẽ không chỉ liên quan 
đến tương lai của tuổi trẻ Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến tương lai của Dân tộc và Đạo pháp ;   
Và cấp thiết, vì cho đến nay, các Giáo hội và các tổ chức Phật giáo Việt nam ở hải ngoại vẫn 
chưa có những chính sách, chương trình và kế hoạch đúng mức hướng về tuổi trẻ. Trong phạm vi 
của một bài viết và vì giới hạn của khả năng, chúng tôi chỉ có thể đóng góp một vài ý kiến về :  
Ảnh hưởng của Văn hóa Xã hội Hoa kỳ đối với tuổi trẻ Việt Nam và một số nhận định như là 
một gợi ý cụ thể về vấn đề Phật giáo Việt nam và tuổi trẻ hải ngoại 
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I.-  Những nét văn hóa tiêu biểu và thực tế xã hội của Hoa kỳ : 
 
Cổ nhân của chúng ta đã để lại một kinh nghiêm : Quýt trồng ở phương Nam thì ngọt 

nhưng đem trồng ở phương Bắc thì chua, để nói lên sự ảnh hưởng quan trọng của phong thổ, khí 
hậu đối với cây cỏ, và nói rộng ra, ảnh hưởng của văn hóa, xã hội đối với con người. Tuổi trẻ hải 
ngoại được bàn đến trong bài nầy khoảng trên 30 tuổi và phần lớn có nguồn gốc Phật giáo, sanh 
ra hoặc trưởng thành trong môi trường văn hóa của xứ người mà ở đây là Hoa Kỳ. Không bao 
lâu nữa, đây sẽ là thế hệ thứ hai của người Việt hải ngoại, là rường cột của cộng đồng người Việt 
hải ngoại tương lai và sẽ có ảnh hưởng không nhỏ ở cả hai mặt Tốt và Xấu đối với tương lai Đất 
nước, Dân tộc và Đạo pháp. 

 
Tuổi trẻ Việt nam Hải ngoại chắc chắn sẽ không còn chia xẻ nhiều với thế hệ ông cha về 

quan niệm và lối sống được hun đúc từ cái nôi Văn hóa ngàn đời của dân tộc. Thế hệ nầy cũng 
không còn mang trên vai gánh nặng quá khứ chồng chất những hận thù, mâu thuẫn, những tang 
tóc phân ly, . . . Từ đó, thế hệ nầy đã nhìn và cư xử với cuộc sống khác với thế hệ trước. Đặc 
biệt, thế hệ trẻ nầy đang như là tờ giấy trắng sẽ chịu ảnh hưởng sâu đậm môi trường văn hóa và 
xã hội xung quanh mà ở đây là môi trường văn hóa và xã hội Hoa Kỳ. 

 
Từ một quốc gia mà nền văn hóa lâu đời có gốc rễ từ thế hệ đạo đức, triết lý và luân lý 

của tam giáo Phật-Khổng-Lão, nhiều người trong chúng ta dễ có thành kiến cho rằng Hoa Kỳ 
không có một nền văn hóa riêng biệt, hoặc nếu có, thì đó chỉ là một văn hóa đồi trụy, vật chất. 
Nếu đúng như vậy, Hoa Kỳ không thể nào trở thành một quốc gia ổn định, phát triển, hùng mạnh 
và dẫn đầu thế giới như hiện nay. Thực ra, Hoa Kỳ có những nét văn hóa riêng biệt của họ và, 
trong khi đem nền văn hóa khác, đặc biệt là nền văn hóa Đông phương, phát xuất từ các giáo lý 
của các tôn giáo và nhu cầu ổn định xã hội dưới các chế độ phong kiến cách đây ít nhất là cả 
ngàn năm thì nền Văn hóa Hoa Kỳ mới phát xuất từ những tâm lý, ước vọng và những kinh 
nghiệm sống thực tiễn sống của cá nhân và chỉ cách đây vài trăm năm trở lại. Đó là điểm khác 
biệt quan trọng khiến cho giới trẻ dễ cảm thấy gần gũi hơn với nền Văn hóa Hoa kỳ. 

 
Về mặt xã hội học, mỗi xã hội có những nét văn hóa tiêu biểu để chỉ đạo và định hướng 

những nấc thang giá trị trong xã hội, những lối tiêu biểu trong lối cư xử và sinh hoạt và từ đó để 
hình thành những đặc tính của những người sống trong xã hội đó. Các nhà nghiên cứu lịch sử và 
xã hội Hoa Kỳ đã đồng thuận rằng do tâm lý, ước vọng và kinh nghiệm sống của những người di 
dân đầu tiên đến định cư và rồi sau đó thành lập đất nước Hoa Kỳ mà những nét văn hóa tiêu 
biểu của Hoa Kỳ dần dần được hình thành sau khi đã được thử thách, gạn lọc và áp dụng qua 
nhiều thế hệ. Phần lớn các tập thể di dân đầu tiên đến Hoa Kỳ bao gồm những người hoặc là nạn 
nhân muốn trốn thoát những chế độ độc tài đàn áp của vua chúa và những khắc nghiệt do sự kỳ 
thị tôn giáo tại nước Anh cũng như các quốc gia khác ở Âu châu ;  hoặc là những người phiêu 
lưu mạo hiểm muốn tìm một đời sống mới tốt đẹp hơn. Họ khao khát tự do, bình đẳng và một 
đời sống sung túc. Nhưng họ cũng phải trả giá rất cao cho những thứ đó bằng những khó khăn, 
gian khổ kể cả nguy hiểm đến tính mạng khi phải tranh giành với thổ dân bản xứ, vật lộn với 
thiên nhiên trên một giải đất mênh mông và hoàn toàn mới lạ. Chính những tâm lý, ước vọng và 
kinh nghiệm sống như thế trải qua nhiều thế hệ đã khuôn đúc thành những tiêu chuẩn hướng dẫn 
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cho mọi người suy nghĩ, ứng xử và sinh hoạt trong xã hội mà đại đa số quần chúng chấp nhận và 
đề cao. Sau đây những nét văn hóa tiêu biểu và thực tế xã hội của Hoa Kỳ. 

 
 
1.-  Về mặt sống, nên Văn hóa Hoa kỳ đề cao sự làm việc, tính thực tiễn, sự thành 

công, sự tiến bộ,một đời sống sung túc và đầy đủ tiện nghi vật chất : 
 
Phát xuất từ ước vọng muốn có một đời sống tốt đẹp hơn, các tập thể di dân đầu tiên đến 

Hoa Kỳ đã phải làm việc rất vất vả, gian nan. Với óc phiêu lưu, mạo hiểm họ tìm cách vượt 
thắng những khó khăn, nguy hiểm. Đối với họ trong thời kỳ nầy, làm việc là để sống và để tồn 
tại. Trải qua nhiều thế hệ, làm việc trở thành một thói quen, một nhu cầu sống, một thích thú 
muốn chinh phục và khai thác môi trường xung quanh. Họ luôn luôn vội vã, năng động, cạnh 
tranh không ngừng. Và với ý chí vượt thắng, họ luôn luôn tìm kiếm những cách thức để làm việc 
cho có hiệu quả bao gồm làm việc có kỷ luật, có phương pháp luôn luôn cải tiến và đổi mới theo 
sự phát triển của khoa học và theo nhu cầu tiến bộ của con người và xã hội. 

 
Sống và làm việc đối với người Mỹ cần phải có tính thực tiễn. Tổ tiên của họ, vì đến từ 

nhiều quốc gia hoặc xứ sở khác nhau nên không có những giá trị tinh thần và luân lý chung để 
làm nền tảng cho sự phán đoán, ứng xử, đối phó. Sống đối với họ là những giải quyết sự thành 
công những vấn đề trước mắt dựa trên những điều kiền và hoàn cảnh cụ thể trước mắt để thỏa 
mãn những nhu cầu hiện thực cho cuộc sống hiện tại. 

 
Đề cao sự làm việc tất nhiên phải đề cao sự thành công. Ở các quốc gia khác, sự thành 

công cũng đề cao và quý chuộng. Tuy nhiên, lợi quả và sự tưởng thưởng cho sự thành công còn 
tùy thuyộc và bị ràng buộc vào những định kiến luân lý, tập quán và giai cấp xã hội. Ở Hoa Kỳ, 
phát xuất từ tinh thần bình đẳng, mọi người đều có cơ hội đồng đều để thăng tiến công danh, địa 
vị và giai cấp xã hội, nên sự thành công được đề cao không phải chỉ có giá trị vật chất mà còn 
mang giá trị luân lý. Sự thành công của một cô ca sĩ, một anh cầu thủ bóng rỗ cũng đã được xã 
hội tôn vinh như sự thành công của một nhà truyền giáo hoặc một chính khách tên tuổi. Biểu 
hiện và cũng là sự tưởng thưỏng của sự thành công mà xã hội đề cao là giàu có tiền của, nhà cửa 
đồ sộ và một đời sống sung túc, đầy đủ tiện nghi vật chất. 

 
 
2.-  Về mặt tinh thần, nền Văn hóa Hoa kỳ đề cao bình đẳng và tự do : 
 
Ước vọng to lớn nhất của những tập thể di dân đầu tiên đến lập nghiệp tại Hoa Kỳ là bình 

đẳng và tự do vì chính họ là những nạn nhân của kỳ thị, bất công và áp bức. Sau nhiều thế hệ, họ 
đã thành đạt được những ước vọng đó. Tinh thần bình đẳng được đề cao, áp dụng và thể hiện hầu 
như khắp nơi trong xã hội Hoa Kỳ, từ trong gia đình, học đường ra đến xã hội, kể cả giữa các tôn 
giáo. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái, người lớn và trẻ em, chồng và vợ, thấy và trò, chủ và thợ, 
nói chung giữa mọi người với nhau đều đặt trên căn bản bình đẳng. Từ đó, trong quan hệ đối với 
nhau, người Mỹ ít chú trọng đến tôn ti trật tự, mệnh lệnh độc đoán. Đối với tôn giáo, tu chính án 
đầu tiên của Hoa Kỳ quy định Quốc hội sẽ không thiết lập một tôn giáo nào là quốc giáo. 

 
Song song với tinh thần bình đẳng, sự đề cao của tự do cá nhân và tập thể là một nét văn 

hóa tiêu biểu trong hầu hết mọi sinh hoạt và cơ cấu của xã hội Hoa Kỳ. Từ những quyền tự do 
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căn bản như đã được quy định trong quyền tự do cá nhân và tập thể đều được bảo đảm trong các 
định chế xã hội và bộc lộ rõ trong mọi quan hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa chồng và vợ, giữa 
thầy và trò, giữa chủ và công nhân, giữa dân và các viên chức chính quyền. Từ đó, người Mỹ có 
khuynh hướng chống đối tính quan liêu quyền thế của cá nhân, không tin tưởng vào sự tập trung 
quyền lực của chính phủ trung ương, không chấp nhận sự kiểm soát của bất cứ một đảng phái 
chính trị nào, không bảo thủ cố chấp vào một truyền thống tín ngưỡng nào. Đặc biệt, đề cao tự 
do cá nhân mang những ý nghĩa tích cực là xã hội tin tưởng vào khả năng tự chủ, tự trọng, tài 
năng của mỗi cá nhân trong việc hòa đồng vào văn hóa của tập thể và xã hội. Tuy nhiên, đề cao 
tự do cá nhân không có nghĩa là đề cao cá nhân chủ nghĩa, một quan niệm cực đoan phủ nhận 
quyền lực của chính quyền và là một quan niệm sống chống lại quy ước của xã hội. Thực tế 
trong xã hội Hoa Kỳ cho thấy rằng đa số dân Mỹ đã đồng thuận những quy ước của xã hội để 
một mặt bảo vệ được tự do bình đẳng của mình mà mặt khác, không làm tổn thương đến sự tự do 
và bình đẳng của người khác. 

 
 
3.-  Về mặt luân lý, nền Văn hóa Hoa kỳ đề cao những đức tính Cần, Kiệm, Liêm, 

Chính và theo đuổi đến cùng những mục đích đã lựa chọn : 
 
Những thế hệ đầu tiên đến lập nghiệp tại Hoa Kỳ, vì không cùng một xuất xứ, không 

cùng một nguồn gốc văn hóa, tập quán nên không thể áp dụng hoặc chia xẻ với nhau những giá 
trị luân lý cũ của quốc gia họ. Nhưng dần dần, qua những kinh nghiệm sống và với ảnh hưởng 
tinh thần từ các tôn giáo, họ rút ra được những giá trị căn bản để phát xét sự việc, để đánh giá 
con người và để đạt được thành công. Kinh nghiệm cho thấy muốn thành công, phải được những 
người xung quanh và xã hội tin tưởng, quý trọng, những đức tính như cần cù, không lãng phí, 
trung thực, công bằng và theo đuổi đến cùng những mục đích đã lựa chọn, thường đem đến uy 
tín và thành công, từ đó trở thành những giá trị luân lý chung cho xã hội. 

 
  
Thực tế Xã hội Hoa Kỳ : 
 
Những nét văn hóa tiêu biểu đã được trình bày trên đây tuy là những giá trị định hướng 

cho những tiêu chuẩn sống và sinh hoạt của xã hội Hoa Kỳ và đã có ảnh hưởng sâu đậm trên sự 
suy nghĩ, ứng xử và cách đánh giá người và việc của người Mỹ, nhưng thực tế xã hội Hoa Kỳ 
không phản ánh hoàn toàn những nét văn hóa tiêu biểu đó : 

 
-.  Thứ nhất, Hoa Kỳ là một quốc gia tạp chủng, không thuần nhất, hằng năm đều có 

những lớp người di dân mới đến mang theo những sắc thái văn hóa và xã hội của quốc gia họ, 
tích cực cũng như tiêu cực. 

 
-.  Thứ hai, một số nét văn hóa tiêu biểu của Hoa Kỳ, bên cạnh những giá trị tích cực 

không thể phủ nhận, cũng dễ mang lại những hậu quả tiêu cực. Có thể nói rằng xã hội Hoa Kỳ 
cung cấp cơ hội đồng đều cho con người để trở thành nhân tài hữu ích hoặc trở thành tội phạm 
của xã hội. 

 
-.  Thứ ba, xã hội Hoa Kỳ vận hành trên nguyên tắc tin tưởng vào khả năng tự giác, tự 

chủ, tự trọng của mỗi cá nhân trong guồng máy chung của xã hội. Nhưng con người, đặc biệt 
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giới trẻ, không phải ai cũng có khả năng tự giác, tự chủ và phán đoán chính xác hậu quả công 
việc mình làm. Do đó, thực tế xã hội Hoa Kỳ, bên cạnh hình ảnh là một xã hội văn minh, giàu 
mạnh, tiến bộ nhất trên thế giới, cũng là một xã hội phức tạp, đang phải đối phó với nhiều tệ 
đoan xã hội nghiêm trọng. 

 
Trong những đề tài tranh cử Tổng thống khoảng hơn một thập niên trở lại, vấn đề giá trị 

và đạo đức gia đình đã và đang là một vấn đề tranh luận sôi nổi. Gần đây hơn, những vụ bắn giết 
xảy ra trong trường học do chính học sinh là phủ phạm là cũng đã nói lên sự suy thoái đạo đức 
trong xã hội Hoa Kỳ, Có nhiều nguyên nhân, nhưng nổi bật nhất là do sự chạy theo cuộc sống 
vật chất, hưởng thụ, tự do cá nhân, cộng với sự ảnh hưởng của phim ảnh nặng nề tình dục và bạo 
hành nên gia đình đổ vỡ, vợ chồng ly dị, cha mẹ không có thì giờ hoặc không quan tâm đến vấn 
đề chăm sóc và hướng dẫn con cái. Chính bản thân của tuổi trẻ cũng chịu ảnh hưởng lối sống 
như vậy, nên không nghe những lời khuyên bảo, hướng dẫn của phụ huynh, bỏ học sớm để lập 
gia đình, kiếm tiền và mong ước hưởng thụ. Nhưng thường cuộc sống bị gãy đổ, bất như ý, 
nghèo khó và dẫn đến những hành vi phạm pháp. 

 
 
II.- Ảnh hưởng của Văn  hóa và Xã hội Hoa kỳ đối với tuổi trẻ vIệt Nam : 
 
Tuổi trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên trong môi trường Văn hóa và Xã hội Hoa kỳ, trong 

thế hệ đầu tiên, tùy theo hoàn cảnh và sinh hoạt của mỗi gia đình, sẽ chịu ảnh hưởng nhanh hay 
chậm, nhiều hay ít, phong tục, tập quán, cách suy nghĩ và lối sống của người Hoa Kỳ. Dần dần, 
những thế hệ kế tiếp sẽ chịu ảnh hưởng sâu đậm hơn. Với sự cọng tác và ảnh hưởng bình thường 
giữa gia đình và xã hội, không gặp những nghịch cảnh đổ vỡ, xung khắc trong gia đình, tuổi trẻ 
Việt Nam dần dần sẽ là những người : 

 
-.  Có học vấn và kiến thức chuyên môn cao ; 
 
-.  Có những đức tính cần cù, tự trọng, không lãng phí, thực tế và trung thực theo đuổi 

đến cùng những mục tiêu đã lựa chọn ; 
 
-.  Hăng say làm việc và làm việc có kỷ luật, có kỹ thuật, có phương pháp, có hiệu quả và 

thích làm việc tập thể ; 
 
-.  Ưa thích sự thành công, tiến bộ, giàu có, to lớn, tiện nghi vật chất ;  không thích luộm 

thuộm, nhỏ hẹp, thoái hóa, mê tín ; 
 
-.  Quý chuộng tự do, bình đẳng, dân chủ ;  không thích tôn ty trật tự, độc đoán, mệnh 

lệnh, độc tài, phe nhóm và đảng phái quá khích ; 
 
Có khuynh hướng đánh giá mọi sự việc và nhìn thế giới với tiêu chuiẩn giá trị văn hóa 

của Hoa Kỳ. 
 
Tuy nhiên, bên cạnh những ảnh hưởng tích cực đó, Văn hóa và Xã hội Hoa kỳ cũng có 

những ảnh hưởng tiêu cực đối với Tuổi trẻ Việt nam Hải ngoại như đã trình bày trong phần thực 
tế xã hội của Hoa Kỳ. Với những ảnh hưởng như thế, tuổi trẻ hải ngoại có thể thất học, nghèo 
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nàn, băng đảng, hư hỏng và có những hành vi phạm pháp để trở thành những tội phạm của xã 
hội. 

 
Ảnh hưởng văn hóa xã hội là điều tất nhiên đối với con người sống trong môi trường văn 

hóa xã hội đó. Chống đối hay ngăn chận, chỉ là làm công việc lội ngược giòng nước. Tuy nhiên, 
nếu hướng dẫn đúng phương pháp, chúng ta có thể giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực và phát 
triển những ảnh hưởng tích cực bằng cách bổ túc những mặt hạn chế, yếu kém trong xã hội Hoa 
Kỳ với những giá trị cao quý của nền văn hóa, đạo đức truyền thống của chúng ta. Mặt hạn chế 
và yếu kém nhất của xã hội Hoa Kỳ chính là giá trị và đạo đức gia đình phát xuất từ một số mặt 
hạn chế trong những nét văn hóa tiêu biểu của Hoa Kỳ mà điển hình là tự do cá nhân. Đây là một 
quyền cao quý mà giá trị của nó không ai có thể phủ nhận. Hoa Kỳ, với biểu tượng Nữ thần Tự 
do vẫn là niềm mơ ước của nhiều người muốn được sống chính là quốc gia đề cao và bảo vệ gần 
như tuyệt đối về quyền căn bản nầy. Tuy nhiên, nếu cha mẹ quý trọng tự do cá nhân và cuộc 
sống hưởng thụ vật chất của mình một cách thái quá, tình cảm và sự giáo dục con cái sẽ bị thiệt 
thòi nghiêm trọng. Có nhiều trường hợp, dù vẫn rất yêu thương con, nhưng cha mẹ không muốn 
con phiền nhiễm cuộc sống của mình, không muốn mất nhiều thì giờ dành cho con, không muốn 
sức khỏe và nhan sắc của mình bị suy kém vì chăm sóc con . . .; cũng có nhiều trường hợp, vợ 
chồng ly dị nhau chỉ vì muốn thỏa mãn tự do cá nhân và cuộc sống hưởng thụ vật chất của mình 
mà không nghĩ đến sự thiệt thòi, mất mát về tinh thần cũng như vật chất của con ;  không thiếu 
những trường hợp cái trong xã hội Hoa Kỳ khi trưởng thành nghĩ về cha mẹ với nhiều cay đắng, 
thậm chí với cả hận thù. Chính bạo loạn trong xã hội một phần đã phát xuất từ những cảnh loạn 
trong xã hội một phần đã phát xuất từ những cảnh ngộ đó. Khác với bà mẹ truyền thống Việt 
Nam :  “bên ướt mẹ nằm, bên ráo caon lăn”, “quên ăn bỏ ngủ” để chăm sóc con, hy sinh một 
đời vì con, lấy hạnh phúc của con làm hạnh phúc của chính mình. Từ đó, con cái khi khôn lớn, 
có một tình cảm thiêng liêng cao quý khi nghĩ về cha mẹ, nghĩ về gia đình, không giám làm gì 
sai quấy vì sợ cha mẹ buồn, vì sợ mất gia phong. 

 
 
III.-  Đạo Phật có thích hợp với Tuổi Trẻ không ? 
 
Trước đây, khi nền văn minh tràn vào Việt Nam, người ta cũng thường đặt câu hỏi nầy. 

Bây giờ, trước một thế hệ trẻ Việt Nam ở hải ngoại nói chung và ở Hoa Kỳ nói riêng, với những 
đặc tính hăng say, tháo vác, tiến bộ, khoa học, thích bình đẳng tự do, . . . người ta lại càng có lý 
do để đạt câu hỏi nầy. Lý do là :  trải qua nhiều thế kỷ, Đạo Phật được hiểu là đạo xa rời cuộc 
đời, bi quan yếm thế ;  đạo của những người già nua tuổi tác tìm an ủi cho những ngày tàn ;  đạo 
của những người thất cơ lỡ vận trên đường đời muốn tìm chốn nương thân để quên đi những 
ngày tháng cũ . . . Và quả thật, Đạo Phật đã có những hình ảnh như thế, Nhưng đó phải được 
xem là tấm gương phản chiếu hình ảnh của Xã hội Việt nam, trải dài suốt 300 năm, qua các giai 
đoạn xáo trộn, ly loạn, chinh chiến từ các thời Lê - Mạt, Trịnh - Nguyễn, Tây Sơn - 
Nguyễn và Pháp đô hộ. Là một đạo giáo có hơn 80% dân số lúc bấy giờ, Đạo Phật thăng trầm 
thịnh suy theo sự thăng trầm thịnh suy của đất nước, làm sao có thể tươi vui, hưng thịnh, phát 
triển bên cạnh sự đau khổ, lầm than của cả dân tộc !  Lịch sử, đặc biệt qua các triều đại Đinh, Lê, 
Lý, Trần, đã chứng minh Đạo Phật không những không tiêu cực và bi quan yếm thế mà còn là 
một sức mạnh tâm linh giúp dân tộc đề kháng và vượt qua những giai đoạn lệ thuộc và ngoại 
xâm. Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học, Đạo Phật được xác nhận không những không đi 
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ngược lại mà trong một số trường hợp, còn đi trước những tiến bộ của thời đại về khao học và 
nhân văn. 

 
 
1.-  Phật giáo với khoa học :  

 
Kính hiển vi được phát xuất cuối thế kỷ thứ 17, nhờ đó các nhà khoa học mới thấy được 

trong một giọt nước có rất nhiều vi trùng. Trước đó 22 thế kỷ, đức Phật đã dạy các đệ tử rằng :  
“Trong một bát nước, có hàng vạn vi trùng, nếu không hết lòng chú nguyện, chẳng khác nào 
ăn thịt chúng sanh” (Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như 
thực chúng sanh nhục). Về thiên văn học, kính viễn vọng cũng được phát minh trong thế kỷ 17 
và nhờ đó, Giordano Bruno mới khám phá được một điều mà trước đó 22 thế kỷ, đức Phật đã 
giảng dạy trong nhiều bộ kinh rằng ngoài thế giới chúng ta đang sống còn có nhiều thế giới khác 
nữa. Ông Bruno đã phải trả giá cho sự khám phá nầy bằng cách bị thiêu sống vì sự khám phá đó 
đi ngược lại với Thánh kinh :  “Trái đất là trung tâm của vũ trụ, trái đất là thế giới duy nhất, 
mặt trời quay chung quanh quả đất”. 
 

Albert Einstein, cha đẻ của thuyết tương đối, được giải thưởng Nobell về Vật lý, đã nhận 
định về Phật giáo như sau :  “Nếu có một tôn giáo nào thích ứng với những nhu cầu của khoa 
học hiện đại, thì đó chính là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để 
cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần từ bỏ những quan 
điểm của mình để chấp nhận khoa học, bởi vì Phật giáo bao gồm khoa học đồng thời cũng 
vượt qua khoa học. Chiếc cầu Phật giáo đã kích thích con người khám phá ra những tiềm 
năng lớn lao nhằm sâu kín trong chính con người và trong môi trường sống chung quanh, 
Phật giáo vượt qua thời gian và mãi mãi có giá trị”. 

 
Bertrand Russell, một triết gia và một nhà toán học nổi tiếng, được giải thưởng Nobel về 

triết học cũng đã xác nhận :  “Phật giáo là một tổng hợp của triết lý tư duy và triết lý khoa học . 
. . Phật giáo còn đi xa hơn khoa học vì khoa học bị giới hạn của những dụng cụ vật lý”. 

 
Tiến sĩ phân tâm học Graham Howe của nước Anh đã phát biểu :  “Đọc một chút về 

Phật giáo, ta cũng có thể nhận thức đuợc rằng, từ 2,500 năm trước, Phật giáo đã biết những 
vấn đề hiện đại về tâm lý nhiều hơn là chúng ta thường biết tới. Phật giáo nghiên cứu những 
vấn đề nầy từ lâu và cũng đã tìm ra phương thức giải quyết chúng. Ngày nay chúng ta chỉ 
khám phá lại trí tuệ thông thái cổ xưa của Đông phương”. 

 
2.-  Phật giáo với tinh thần bình đẳng và nhân bản : 
 
 
Trải qua nhiều thế hệ tranh đấu với xương máu và nước mắt, con người mới được bình 

đẳng với nhau trong thế kỷ nầy. Trong khi đó, từ hai mươi lăm thế kỷ trước, trong một xã hội 
thần quyền và phân chia nhiều giai cấp, đức Phật đã chủ trương con ngưòi bình đẳng với nhau vì 
:  “máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn”, vì :  “mọi người đều có Phật tánh, mọi người đều có 
khả năng giác ngộ”, vì :  “Phật và chúng sanh đồng bản thể”. Quan niệm bình đẳng trong đạo 
Phật không những đã đi trước mà còn cao hơn.. Không những bình đẳng về mặt quyền lợi và 
trách nhiệm trong xã hội mà còn bình đẳng trên nhận thức chân lý, đặc biệt là có khả năng Giác 

   
 

72



ngộ như Phật. Theo quan điểm nầy, con người không chỉ bình đẳng với nhau trước Thượng đế 
mà còn bình đẳng với chính Thượng đế, nếu quả thật có Thượng đế. Đây không chỉ nói lên quan 
điểm bình đẳng mà còn nói lên khía cạnh nhân bản quan trọng trong Đạo Phật mà qua đó, con 
người có vị trí và giá trị ưu việt là có khả năng giác ngộ như Phật, trong khi đối với các tôn giáo 
khác, con người chỉ mãi mãi là nô lệ của Thần linh và Thượng đế. Những người Tây phương đã 
tỏ ra ngạc nhiên thích thú khi nghe chuyện Thường Bất Khinh Bồ tát, một vị Tăng tu theo hạnh 
nguyện gặp bất kỳ người nào, không kể sang hèn, lớn nhỏ, cũng đều cung kính vái chào rằng :  
“Tôi không dám khinh ngài vi Ngài sẽ thành Phật”. 

 
 
IV.-  Kết luận : 
 
Từ vị trí tuổi trẻ hải ngoại nhìn từ Phật giáo và nền Văn hóa Dân tộc vẫn còn xa lạ, huyền 

bí giống như nhìn những bức ảnh của ông bà tổ tiên trên bàn thờ trong gia đình :  Kính mà không 
thân, quý nhưng không cảm thấy cần thiết. Bên cạnh sự khác biệt giữa hai nền văn hóa, những 
hình thức lễ nghi, nguyên nhân gần nhất là phương thức tiếp cận của Phật Giáo đối với tuổi trẻ. 
Ảnh hưởng tinh thần và phong cách gia trưởng của truyền thống Á đông, những bậc trưởng 
thượng, những người lớn tuổi thường không tiếp xúc, trao đổi với tuổi trẻ nên tinh thần bình 
đẳng, chia xẻ và thông cảm. Những người lớn có thói quen nghĩ rằng tuổi trẻ phải có bổn phận 
chào hỏi cung kính đó và trả lời một cách chiếu lệ. Ảnh hưởng của Văn hóa Hoa kỳ, trong đó 
tinh thần bình đẳng được đề cao trong mối quan hệ tiếp xúc giữa mọi người với nhau kể cả giữa 
cha mẹ với con cái, giữa thầy với trò, giữa chủ với thợ . . ., nên tuổi trẻ cảm thấy không thoải mái 
xa cách khi gặp những trường hợp giao tiếp với nhau. Tinh thần và phong cách gia trưởng của 
truyền thống Á đông, do đó, là những viên gạch đầu tiên đã xây lên bức tường ngăn cách tuổi trẻ 
đến gần với Văn hóa Dân tộc cũng như Phật giáo. Chính sự ngăn cách nầy đã cản trở người lớn 
không có cơ hội để trao đổi, chia xẻ như là những người bạn với tuổi trẻ về những nét cao quý 
của truyền thống văn hóa dân tộc trong đó có Phật giáo, về những kinh nghiệm và thao thức của 
mình ;  ngược lại, tuổi trẻ cũng không có những dịp thoải mái, thân tình để bày tỏ những thắc 
mắc, tâm tư và nguyện vọng của họ. 

 
Hầu hết những sinh hoạt chính ở chùa nhằm đáp ứng nhu cầu cho người lớn. Những nghi 

lễ, giảng diễn, sách báo và những sinh hoạt khác đều xa lạ và không thu hút được tuổi trẻ. Ngay 
đến ngôn ngữ cũng không thích hợp. Tuổi trẻ sinh ra và lớn lên trong xã hội Mỹ dĩ nhiên chỉ 
thông thạo tiếng Mỹ. Tiếng Việt, nếu còn nói được, cũng chỉ để bồi đắp những câu thông 
thường. Từ đó, tuổi trẻ xa dần và cảm thấy lạc lõng khi đến chùa. Một hình ảnh nghịch lý quan 
ngại :  “Mái chùa che chở hồn dân tộc” nhưng không che chở nổi cho Tuổi trẻ Việt nam Hải 
ngoại. 

 
Phật giáo là tôn giáo cho đến ngày nay vẫn thích hợp với sự tiến bộ của nhân loại về khoa 

học cũng như về nhân văn và trở nên cần thiết cho mọi lứa tuổi, đặc biệt đối với tuổi trẻ, để có 
một cuộc sống quân bình trong một xã hội nhiều đổ vỡ và căng thẳng. Nhưng vấn đề là làm thế 
nào cho tuổi trẻ có thể đến gần và tiếp xúc với Phật giáo - mà không bị ngăn cách - để trực nhận 
được những nét cao đẹp và sự cần thiết của Phật giáo đối với cuộc sống của họ. 

 
Lâu nay nhiều chùa đã có những sinh hoạt đáng khích lệ dành cho tuổi trẻ như lớp Việt 

ngữ và các sinh hoạt Gia đình Phật tử. Nhưng đó chỉ là bước đầu. Cần có một nổ lực rộng lớn ở 
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cấp độ ưu tiên một trong những chính sách chung của các tổ chức Phật giáo ở hải ngoại hướng về 
tuổi trẻ nhằm phá bỏ những bức tường ngăn cách giữa tuổi trẻ và Văn hóa Dân tộc, trong đó có 
Phật giáo. Nếu được quan tâm và hướng dẫn tích cực, tuổi trẻ hải ngoaị không những thành công 
và sống an lạc hạnh phúc ở xứ người mà còn có những đóng góp lớn lao cho Dân tộc và Đạo 
pháp sau nầy. 

 
Giáo sư  BÙI NGỌC ĐƯỜNG 

 
 
 
 
 

j 
 
 
 
 
 
 

Laù naéng 
      CHÙA TỪ ĐÀM 

          Giáo sư VÕ VĂN ÁI      

T       ừ đàm là nơi tôi học Phật. 

Từ thời đoàn Đồng Ấu, đoàn Phật học Đức dục, từ thời Gia đình Phật hóa phổ… dễ đã 
sáu mươi năm qua, Từ đàm là ngôi chùa ấp ủ trong lòng tôi.  Khi ở đó, chùa là hình của Phật.  
Khi đi xa, chùa là bóng mát chư Bồ Tát, ở đó ngun ngút trầm hương đốt.  Ở đó vang lên ngày 
mồng Tám tháng Tư về đây… ở đó dây thân ái lan rộng muôn nhà. 

 
Ở đó, ngài Tiêu Diêu nổi lửa.  Nhưng trước đó, là tiếng nói sang sảng, vang vọng, điểm 

hỏa cho sự vùng dậy của Phật giáo đồ trước cảnh trạng không thể nào chấp nhận nữa.  Cảnh 
trạng của Dụ số 10 do ông vua thừa sai ký theo lệnh thực dân Pháp, biến tướng đạo Phật thành 
câu lạc bộ nhàn tảng, thành hội đoàn tiêu khiển.  Các chính quyền thừa sai sau đó sẽ tha hồ căn 
cứ vào, chà nghiến nền đạo lý lâu đời và khởi thủy của dân tộc 
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Tôi chưa quên Tiếng Nói hùng lực của Thầy Trí Quang trong hai cuộc biểu tình tại sân 
chùa Từ đàm ngày 10 và 15-05-1963 – sau vụ nổ ở đài Phát thanh Huế và lệnh cấm treo cờ Phật 
giáo trong ngày Phật đản.  Tiếng nói ấy, lời phát biểu ấy, là bài Thuyết pháp đầu tiên về chính trị, 
mà từ ba thế kỷ qua vắng bặt trước sức tiến công vũ bão của đế quốc phương Tây, với sự bó tay 
đầu hàng của triều đình Nho hương nguyện.  Hùng khí Luy Lâu, hùng khí Lý Trần sống dậy qua 
những lời nói khác lạ mà dân Việt chưa từng chứng kiến qua hàng nghìn cuộc biểu tình sách 
động mà mùa Thu năm 1945, Phật tử Huế, Phật tử chùa Từ đàm còn nhớ lời nói ấy của Thầy Hội 
trưởng hội Phật giáo Trung phần không ?   Hãy nghe : 

 
-  “Tôi đây, các vị Tăng già đứng chung quanh tôi đây không có khí giới, Phật tử cũng 

vậy, chúng ta không có khí giới.  Hội họp hôm nay chỉ đòi hỏi cho lý tưởng tôn giáo, cho lý 
tưởng hòa bình.  Không tranh đấu vì quyền lợi, không áp dụng sức mạnh.  Vì lẽ đó, nếu có kẻ 
nào bạo động, chúng ta cũng chịu chết, cam tâm nằm xuống không di chuyển hàng ngũ, 
không trả thù.  Lệnh đó là cảnh cáo cho những kẻ muốn hành động điều đó… 

 
(Tiếng vỗ tay và khẩu hiệu “Phật giáo bất diệt !  Phật giáo bất diệt ! của đoàn người 

đứng chật sân chùa Từ đàm kéo xuống đến cầu Bến ngự, vang động một góc trời).  
 
_  “Không vỗ tay ! Không vỗ tay !  (Tiếng của Thầy Trí Quang vang lên).  Các đạo hữu 

hãy tuyệt đối nghe lời của tôi :  Không vỗ tay !  Không hô khẩu hiệu !  Không hoan hô! 
Không đả đảo !”   

Rồi Thầy đọc các biểu ngữ của quần chúng cho vị Tỉnh trưởng Thừa Thiên và các đại 
diện chính quyền có mặt hôm ấy nghe :  

*.- “Phật giáo đồ chỉ ủng hộ chính sách bình đẳng tôn giáo” 
 
*.-  “Đã đến lúc chúng tôi bị bắt buộc phải tranh đấu cho chủ trương tôn giáo bình 

đẳng !    
 
*.-  Chúng tôi không từ chối một hy sinh nào !” 
 
*.-  “Cờ Phật giáo quốc tế không thể bị triệt hạ !” 
 
*.-  “Phật giáo đồ nhất trí bảo vệ Chánh pháp dù phải hy sinh !” 
 

*.-  “Phản đối chính sách bất công gian ác !” 

Đó là những ngày mà cuồng phong và bão dậy chẳng làm lay động mái chùa Từ đàm và 
tâm can Phật tử Huế.  Tiếng Nói ấy vẫn là tiếng nói bất khuất của Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ 
XX, mở đầu sự hồi sinh của đạo Phật giữa thời loạn tưởng của quê hương trong cuộc chiến 
huynh đệ tương tàn vì vọng ngoại.  Đồng lúc mở ra Con Đường Phật trên thế giới với ánh lửa 
hào quang của Bồ Tát Quảng Đức. 

 
Bạo động đến thế nào, mưa gió cắt da, hay nắng nung những mùa phượng ve ran, Từ đàm 

là lá nắng phất phơ thanh mát, cư ngụ tâm hồn tôi từ bấy lâu đến nay.  Từ đàm những ngày cắm 
trại, lan qua chùa Tường vân, Báo quốc.  Từ đàm những ngày ngồi nghe những bài thuyết pháp 
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vỡ lòng.  Ông Đôn Hậu trong tư thế hoa sen, tay bắt ấn thiền, mặt trang nghiêm như tượng, mắt 
nhắm, và miệng thuyết pháp giọng đều đều như sóng vỗ.  Lối thuyết pháp không còn thịnh hành 
sau nầy. 

 
Như khóm mai già nơi góc núi mỗi năm tới lui bằng hương sắc, những hình ảnh ấy của 

Từ đàm và Huế theo tôi đi kháng chiến, theo tôi đi vào tù, theo tôi ra bốn phương trời thế giới, 
long đong theo vận nước, nhắc nhở một thưở biếc xanh chưa hề nhòa. 

 
Thế rồi điều chẳng ai ngờ tới, là Tổ Đình Từ Đàm lại mọc lên nơi đất khách, nơi miền 

Trung Mỹ, ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas.  Và là Tổ đình Từ đàm Hải ngoại do Thượng tọa 
Tín Nghĩa kiến tạo.  Tôi được mời tham dự Đại hội Thường niên lần thứ 2 nghiêm kỳ II của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ văn phòng II Viện Hóa Đạo, từ ngày 
09 đến 12-10-1998.  Dịp nầy cũng là lễ Khánh thành ngôi Tổ đình nghiêm trang hùng vĩ vừa 
hoàn mãn việc xây cất. 

 
Hai nghìn Phật tử tham dự.  Nắng gắt màu vàng trong, điệp vào y áo chư Tăng Ni, Từ 

đàm Huế sững dậy trong tôi với lối tụng tán từ lâu không còn nghe.  Thầy Tín Nghĩa, Tổng vụ 
trưởng Tổng vụ Nghi lễ, dẫn dắt toàn bộ đại lễ:  Niệm, đọc, tụng, xướng, bạch, thỉnh, tán theo 
điệu thức đặc biệt Huế, hòa âm thành không khí thanh bình tịnh độ. 

 
Lối tụng miền Nam mang làn điệu Bắc, Nhạc, Ai và Oán, trong khi miền Bắc thiên về 

Hát nói, còn miền Trung theo làn điệu Thiền, Nam và Ai.  Dù xuất phát từ làn điệu Bắc, nhưng 
làn điệu Thiền của Huế không bộc lộ cái vui tươi nhí nhảnh của điệu thức Bắc, cũng không mang 
nỗi buồn vương của điệu thức Nam, mà mở ra âm vực trang trọng, uy nghi đến phiếu diễu.  
Chuông trống Bát nhã vừa dứt, tiếng chuông báo chúng, chuông gia trì, linh, tang, đẩu, chập 
chõa, bồng, đại cổ… hòa cùng tiếng tán xấp, tán rơi, tán trạo qua các lối tán Nhứt điện, Thiên trà, 
Khể thủ,… khi trầm, khi ngân, khi vút. 

 
Giây phút ấy, Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại dựng lên bằng âm thanh và hào quang trong 

Phật tâm của mỗi người. 
 
Tôi đứng một mình giữa triều người trồi dậy, nghe chiếc lá nắng đong đưa một thời Huế 

trong hồn.  Phải chi có thêm giọng hát Hà Thanh như lời song nhắc nhủ… 

“Quê hương tôi miền Trung, sớm hôm chuông chùa nhẹ rung tiếng muôn đời Tổ tiên 
kiêu hùng.  Ôi uy nghiêm bóng chùa Từ đàm, nơi yêu thương phát nguồn Đạo vàng, qua bao 
dông tố chùa Từ đàm tôi vẫn còn. 

Quê hương tôi là đây, sớm hôm hương trầm nhẹ bay, vấn vương lời kinh chiều nay vơi 
đầy.  Ôi anh linh bóng chùa Từ đàm, nơi Bắc Nam nối liền một nhà, tay trong tay quyết vì 
loài người còn lầm thanh…”. 

Paris, 
Trưởng phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế 

 
Giáo sư Võ Văn Ái 
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GỢI CHÚT DĨ VÃNG 
THÁI HÓA LỘC 

“Sông sâu nước chảy đục mờ, 
Nắng chiều đã xế qua bờ bên kia. 
Lưng trời có áng mây bay, 
Chiều nay mây có bay về xứ tôi.” 

Nguyễn Bính 

 

Đ   ứng trước cổng tam quan của Từ Đàm Hải Ngoại nhưng tôi lại liên tưởng đến chùa Từ 
đàm ở Huế mặc dù chưa một lần được đặt chân đến Huế.  Chiến tranh đưa tôi xuôi Nam nhiều 
hơn là ở Trung, ngay cả quê hương Bình Định của tôi.  Do đó khi nhớ lại những câu thơ trên của 
Nguyễn Bính mà có cảm tưởng như tôi đang lạc vào Từ đàm của cố đô Huế qua cảm giác và 
tưởng tượng như buổi chiều hôm nay. 

 
Tâm trí tôi lẩn quẩn những hình ảnh đầu tiên khi tôi đến thăm chùa, cảnh chùa hoang 

vắng chỉ có một mình vị Trú trì, người mà tôi quen thân khi còn ở trại tỵ nạn Hồng Kông năm 
1979.  Tôi không phải là một Phật tử thuần thành, tôi đến chùa không để lễ Phật mà thường là để 
chia xẻ buồn vui với Thầy Trú trì nhiều hơn.  Những ngọt bùi cay đắng đã qua, có thời gian hai 
thầy trò chúng tôi năm hai bên bệ dưới chân đức Phật qua những đêm mùa đông không đủ tiện 
nghi của ngôi chùa lúc ban đầu.  Ngôi chánh điện của Từ đàm lúc bấy giờ là từ một nhà thờ nhỏ 
hẹp, mục nát của giáo phái Tin lành người Mỹ sang nhượng lại.  Những hình ảnh cũ kỹ, kỷ niệm 
niệm trong đầu như những tấm hình loang lỗ, hoen màu, tình cờ tìm thấy như khi soạn lại chồng 
sách cũ.  Vậy mà nhiều khi qua những cơn mơ dài, mộng mị… để khi tỉnh giấc, tôi lại nhớ quay 
quắt về những kỷ niệm xưa cũ. 

 
 Đối với tôi, những kỷ niệm về Từ đàm Hải ngoại, về thầy trú trì Thích Tín Nghĩa, mới 
ngày nào mà tôi cảm thấy hình như xa lắm về sự thay đổi nhanh chóng của Từ đàm.  Có lẽ tôi 
đang sống một kiếp khác.  Cái mới quyện lấy cũ, cái thực tế pha trộn với kỷ niệm xa xưa bồng 
bềnh, lãng đãng như mây khói đang quyện trong tâm tư.  Nhớ nhớ quên quên.  Vì lẽ cuộc sống 
mà tôi có trong hiện tại, hình như chẳng có một cái gì ăn khớp, hòa điệu với nhau.  Đôi lúc chính 
tôi tự cảm thấy lạc long trong những ngày đại lễ Phật Đản, Vu Lan; kỷ niệm gì để làm mốc cho 
thời điểm sống lúc ấy ?  Có chăng là những nỗi niềm tuyệt vọng.  Tâm trạng đó như lời hát của 
một bản nhạc thời đại nào “có điều gì hình như tuyệt vọng, rơi rất gần, rơi xuống trong tôi…” 
 
 Sống trên đất nước tạm dung, con người quá đầy đủ từ trẻ em đến người lớn, nhưng Từ 
đàm Hải ngoại thì lúc nào cũng thiếu hụt.  Thầy trú trì phải tất tả ngược xuôi để Từ đàm được 
đứng vững và vươn lên, sẽ là di sản văn hóa đặc thù không những chỉ cho Từ đàm quốc nội nói 
riêng mà của cả văn hóa Phật giáo và Việt Nam nói chung.  Muốn được như vậy không phải là 
một điều dễ dàng, một người hoặc hai người như thầy Tín Nghĩa và sư cô Hạnh Thanh có thể 
làm được mà chung cả thiện nam tín nữ gần xa ở hải ngoại.  Tuy nhiên, nếu không có Thượng 
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tọa là chủ đích và Sư cô là một phụ tá đắc lực thì chắc gì Từ đàm Hải ngoại đã có được cái kết 
quả thành tựu như hôm nay. 
 
 Đối với tôi, Từ đàm còn cho tôi hình ảnh đích thực của những ngày Tết ở quê nhà.  Quả 
thật là Tết của mình chứ đâu phải là Tết của xứ người, nhưng chùa luôn luôn giữ trọn những hình 
ảnh của quê hương.  Tôi đưa tâm tư về dĩ vãng, những ngày mà dưa hấu tràn lan khắp các chợ:  
từ Đa kao qua Tân định, từ Bà chiểu đến Vườn chuối…  Đâu đâu cũng có bánh mứt, những lồng 
gà, lồng heo để tràn lan.  Những hàng hoa trái thi nhau khoe sắc để đón mời thiên hạ nhận về 
trang điểm trong nhà qua những ngày xuân.  Không khí tươi đẹp của Tết hằng năm nó cũng được 
Từ đàm Hải ngoại tìm cách cho sống lại tưng bừng trong khung cảnh của chùa dưới ánh nắng 
xuân rực rỡ, thật vô cùng ấm áp, thời gian lắng đọng lại, bầu không khí thiên liêng hơn và diễm 
ảo hơn.  Tất cả những vật chung quanh trong chùa đều thay đổi, sửa sang trang trọng.  Những 
câu chuyện về Tết, được truyền tụng, kể lại…  Tôi không có được cái hân hạnh về đất thần kinh 
để có dịp ngắm xem những phong cảnh ở đây, nhất là các ngôi cổ tự và Từ đàm Huế, nhưng 
không khí Tết tại Từ đàm Hải ngoại đã đưa tôi về với dĩ vãng, về với tuổi thơ xa xưa của mình.  
Thế hệ ông bà của tôi đã qua, thế hệ của bậc cha anh cũng từ từ đi qua và cũng dần dần chôn vùi 
những kỷ niệm diễm ảo, tươi đẹp của một thời thơ ấu của chính tôi.  Những ngày mà đủ thứ trò 
chơi của tuổi niên thiếu:  “dích” hình “tạt” hình, bắn bi, ném lon, cá sấu lên bờ, năm mười, rượt 
bắt, nhảy cò cò… mù nào đều có trò chơi mùa nấy, thôi thì đủ thứ. 
 Ngày ấy đời sống miền Nam còn thanh bình.  Đường sá nho nhỏ, một chiều, xe cộ không 
mấy đông đúc; hai bên đường là những hàng cây cổ thụ xanh tươi màu lá, đêm xuống là vang 
tiếng côn trùng.  Cứ độ khoảng sáu, bảy giờ tối đám trẻ tụ tập lại, bàn chuyện những trò chơi. 
 Mùa mưa đến, những ngày mưa đầu mùa, thơm mùi đất thì đêm xuống, tiếng côn trùng, 
tiếng dế thi nhau gáy rang dọc sân trường hay trên bãi cỏ… như kích thích đứa trẻ.  “Đi bắt dế 
nhớ coi chừng rắn cắn nghe con.”  Lời dặn của người mẹ như rớt ngoài tai thằng oắt tì, trước 
mắt nó chỉ biết những chú dế mèn, dế lửa, dế than, dế cơm, … với những cặp càng ngo ngoe.  
Những trái tim non nớt nôn nao như muốn rớt ra ngoài khi nhìn hai chú dế hăng say đá nhau… 
 
 Những ngày mùa hạ, hoa phượng đỏ ối cả sân trường, mùa của những tập lưu bút ngày 
xanh được chuyển đi bởi những bàn tay bé nhỏ, đầy mực tím : 
 

Mai sau ảnh có phai màu, 
Xin đừng xé bỏ mà đau long nầy… 
 

 Những trưa hè nắng oi ả vang tiếng ve sầu, đi câu:  những lúc căng mắt hồi hộp theo dõi 
cái phao câu bập bềnh trên mặt nước…  Đi về quê nghĩ hè…  Quê nội, quê ngoại.  Lại thấy 
những ngày lang thang trên bờ ruộng, nắng chang chang, hai bên là những đồng ruộng cò bay 
thẳng cánh…  Có tiếng cá đớp bong.  Mùi ruộng, mùi đất hăng hăng thoang thoảng.  Rồi lại đi 
tắm sông.  Có những buổi trưa hè, nằm võng ngủ say sưa dưới hàng cây, bên cạnh là một hàng lu 
hứng nước mưa trong mát.  Tiếng hò ầu ơi văng vẳng từ dưới sông, nghe sao mà nhẹ nhàng, êm 
đềm tha thiết quá… 
 Còn bây giờ thì tất cả đã xa rồi, xa như Nguyễn Bính đã thốt lên: 

“Quê nhà xa lắc xa lơ đó, 
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay… 
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 Gia đình, kỷ niệm ngày thơ ấu… để lại đằng sau tất cả.  Đến nay thời gian biền biệt trôi 
qua đã gần hai mươi năm.  Đi đâu thì đi, nhưng mỗi lần về với Từ đàm Hải ngoại thăm thầy Tín 
Nghĩa thì những dĩ vãng xa xưa lại trở về với tôi.  Những lá thư từ quê nhà của ba tôi, của em tôi 
như lá thư sáng nay, tôi đọc đi đọc lại vài lần rồi buông xuống trong buổi chiều của mùa hè nắng 
hanh hanh của Dallas, tôi thừ người… chẳng còn bãi đất… xe cộ đông đảo, ồn ào, bụi bặm…  
Tôi hình dung ra giữa tiếng ầm ĩ của xe cộ, mọi người đang lao vào cuộc sống… tự dưng mắt tôi 
cay cay… 
 
 Chiều nay, trong sân chùa Từ đàm, những kỷ niệm cũ thời thơ ấu của đời tôi và chùa Từ 
đàm như có một hệ lụy nào đó bổng sáng rực trong tâm trí tôi…  Vui có, buồn có, đau khổ có…  
Cái hạnh phúc khi sống trong gia đình cha mẹ, an hem, có bạn bè láng giềng chung quanh, hòa 
lẫn với những đắng cay, tủi nhục làm cho tôi càng thêm bùi ngùi, xót xa. 

 
THÁI HÓA LỘC 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

79

Ç



HUẾ, THỦ ĐÔ 
    CỦA TỰ DO TÔN GIÁO 

Tâm Tràng NGÔ TRỌNG ANH 

 
1.  Kinh Nghiệm Bản Thân Sống Huế : 

 Chỉ có xứ Huế mới có khung cảnh cổ kính thiêng liêng của thế giới tâm 
linh đặc biệt của một dân tộc có truyền thống khoan hồng tôn giáo chủ trương 
Tam giáo Đồng quy  (Thích Khổng Lão).  Giáo sư Nguyễn Đăng Thục trong tác 
phẩm Phật giáo Việt Nam nhận định như sau : 

 
“Phật giáo là tôn giáo mở cửa độc nhất trong các tôn giáo thế giới, 

không tự khẳng định mình là thật mà phủ định cả Ngã và Pháp, siêu cả Có 
lẫn Không (lý Bất nhị LTG), mới có thể cống hiến cho dân tộc Việt Nam đất Giao Chỉ, cái 
nhựa sống thiết yếu để hợp nhất các khuynh hướng tư tưởng tín ngưỡng giao lưu xung khắc, 
thành cái ý thức hệ khai phóng của địa lý đòi hỏi (Phật giáo Việt Nam, Nguyễn Đăng Thục, Mặt 
Đất xuất bản, 12-12-1974, trang bìa).” 

 
 Nước Việt Nam, là quốc gia duy nhất không có chiến tranh tôn giáo.  Đời chúa Trịnh 
Sâm (1767-1782) lại cho lập Hội đồng Tứ giáo ở Đàng ngoài, nhưng lại dẹp ngay vì Thừa sai 
dòng Đa minh trả lời khá tai hại với Vương hậu mẹ của Chúa rằng :  Phật tử chết sẽ sa hỏa 
ngục. 
 
 Tôi sinh trưởng tại cố đô Huế, một thế giới của tự do tôn giáo, với trên bốn ngàn nơi thờ 
tự chiêm bái lớn nhỏ gồm:  chùa, nhà thờ, điện đền, am miếu, khuôn hội v.v…, không thấy ai 
chống ai.  Chính môi trường tâm linh dung thông vô ngại này là nơi tôi ăn học từ lúc sáu tuổi với 
tiểu học Paul Bert (1933-1937), tiếp tục Tiểu và Trung học Providence (1937-1944) cho đến 
ngày xếp bút nghiên từ giả trung học Khải Định để lên đường Nam tiến (1945).  Hấp thục giáo lý 
đấng Ky tô gần bảy năm trời nhưng tôi không hài lòng về những giải đáp giáo điều kiểu Thừa sai 
mặc dầu rất mến sự tận tâm dạy học của các cố, nhất là cố Lefas. 
 
 Nhà tôi ở đường Tôn nhơn trong thành nội gần đường Lục bộ trong đó có Lễ nghi Công 
tác bộ.  Theo tôi Sự tướng Lễ nghi (đừng mê tín) rất cần để giúp chúng ta còn sơ cơ, nặng 
nghiệp, duy trì Lý tánh tâm linh. 
 
 Ở miền Nam nhờ tinh thần Tam giáo với chúa Nguyễn mà Thuận hóa trở thành trung tâm 
của thế giới Lễ cúng và Sự lý Lễ tụng giọng Huế là hay bậc nhất.  Vâng, lễ cúng của Tam giáo ở 
Huế nhiều lắm.  Nào là lễ cúng Thành hoàng, Thổ địa, lễ cúng ngày Tết đưa Táo quân về chầu 
trời, lễ cúng đón rồi đưa ông bà tổ tiên về nhà vui xuân cùng con cháu, lễ Giao thừa, lễ dựng nêu 
rồi Hạ nêu v.v…, đó là không nói đến lễ vía ngày đầu năm với đức Phật Di Lạc…  Huế đối với 
tôi là quanh năm tôn giáo và nhờ vậy tôi được ảnh hưởng của nhiều tôn giáo kể từ lúc còn trẻ, 
câu chuyện như sau : 
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 Vì cha tôi đi làm ở các tỉnh xa, nên tôi chỉ sống bên cạnh bà nội, mẹ và các người cô, em 
cha.  Tôi bị ảnh hưởng tôn giáo rất nặng do những bậc tiền bối phụ nữ nói trên.  Bà nội tôi rất 
sung đạo Phật và đem tôi, cháu đích tôn mới sáu tuổi, đến quy y với Hòa thượng chùa Bảo vân 
gần An lăng.  Ngài thuộc dòng Lâm tế chánh tông đời thứ 42, khai sơn Sắc tứ Bảo vân tự, 
thượng Trừng hạ Không, tự Pháp Thông, hiệu Tịnh Phổ (viên tịch năm 1965).  Ngài là sư đệ Hòa 
thưởng Tịnh Hạnh chùa Tường vân và đệ nhất Tăng thống Tịnh Khiết.  Xin nhắc rằng An lăng, 
tức ngôi mộ vua Dục Đức (bị bức tử năm 1884) và cạnh đó 70 năm sau, cũng là mộ của vua 
Thành Thái (mất năm 1954), một vị vua ái quốc mãn kiếp lưu đày. 
 
 Hòa thượng Bảo Vân, ban cho tôi pháp danh Tâm Tràng Lâm tế chánh tông đời thứ 43, 
nhờ vậy tôi trở thành một Phật tử lúc sáu tuổi để biết Phật là một vị hoàng tử, thấy chúng sanh 
đau khổ, xuất gia đi tu vì lòng từ bi muốn cứu chúng sanh.  Chuyện Phật tu làm sao, cứu làm sao 
tôi không biết, cũng không muốn biết vì còn ham vui vẻ trẻ trung, thấy cảnh cô liêu buồng thỉu 
buồn thiu, nhất là chùa nào cũng ở gần tha ma nghĩa địa. 
 
 Mẹ tôi (mất năm 1949), tuy quy y Phật, có công đức vào Nam quyên góp tịnh tài xây 
dựng chùa nhưng lại sung bái đạo Mẫu nhảy múa vui nhộn hơn nhiều.  Hàng năm, đến ngày vía 
Mẫu tại điện Hòn chén, mẹ tôi kết ba chiếc đò làm một chiếc “bằng” để ngược dòng sông Hương 
chèo về chiêm bái Mẫu.  Trên bằng, các cô bà nhập đồng múa hát theo nhạc điệu cung đàn chầu 
văn quá hay nghe giật gân thích nhảy, âm điệu tờ tợ rum ba hay cha cha cha sau nầy.  Những 
nhân vật vừa đẹp vừa sang và múa nhảy hấp dẫn thời ấy là bà Thượng thư Thái văn Toản và bà 
Cina.  Mẫu là Liễu Hạnh công chúa con của Ngọc hoàng Thượng đế.  Ngọc hoàng có triều đình 
trên trời và đúng ngày 23 tháng chạp Tết chư Táo quân, gồm hai ông một bà cho mỗi nhà, cỡi cá 
chép bay về chầu Thượng đế để tấu trình hoạt động phải quấy của gia đình liên hệ trong năm.  
Những câu chuyện về Ngọc hoàng Thượng đế cũng như chuyện Phong thần, dễ hiểu nên tôi tin, 
nhất là vì mẹ tôi tin sau khi được Mẫu chữa lành bệnh bại chân. 
 
 Còn cô tôi (Ngô Thị Hân qua đời năm 1989) cũng quy y Phật nhưng lại thờ đức thánh 
Trần Hưng Đạo tại đền thờ bên kia cầu Lò rèn, gần nhà máy điện.  Vì trường Providence cũng ở 
gần điện đức thánh Trần nên tôi thường ở lại buổi trưa tại căn nhà cô tôi ngụ tại trong đền.  
Ngoài ra, từ đền thánh Trần đến chùa Bảo vân cũng khá gần, nên khi nào đi lễ chùa bà nội tôi 
thường ghé điện để thăm cô tôi chữa bệnh bằng phương pháp “hầu chuyển,” nghĩa là ngồi xếp 
bàn, lắc lư thân người, nhắm mắt, tay cầm cặp vồ nhỏ đánh nhịp xoay quanh thân người theo 
điệu chầu văn.  Cô tôi ốm yếu, mặc áo lạnh quanh năm nhưng nhờ ơn đức thánh hưởng thọ 91 
tuổi.  Tôi thấy việc tôn thờ đức thánh Trần người Việt Nam thắng quân Mông cổ hợp lý hơn thờ 
đức Quan thánh, dũng tướng người Tàu mắc mưu Tào Tháo tử trận.  Nhưng với tinh thần khoa 
dung truyền thống Việt Nam, tướng nào anh hùng cũng được thờ, kể cả anh hùng Nguyễn Huệ 
mặc dầu đại đế Quang Trung khi còn sống đã làm cho anh hùng Nguyễn Phúc Ánh chạy thất 
điên bát đảo.  Tại Tổ đình Trúc lâm Huế có thờ một bộ kinh Kim Cang dệt bằng tơ lụa Tàu từ 
thời vua Cảnh Thịnh năm thứ tám.  Có bài tựa do đại đế Quang Trung viết ở Thăng Long, chúa 
Nguyễn đem Pháp bảo nầy vào Nam để thờ phụng. 
 
 Kinh nghiệm đời của tôi càng nhiều thì càng thẩm thấu đạo Phật, một giáo lý đặt trọng 
tâm vào sự chứng nghiệm về sự vô thường và về sự đau khổ của thế gian.  Sự chứng nghiệm nầy 
xảy ra nhờ sớm gặp hai cảnh ngộ cộng nghiệp và biệt nghiệp đau thương mà tôi thấy cần phải có 
giải đáp.  Cảnh thứ nhất xảy ra khi nhập đoàn hộ tống chuyển gạo ra Bắc năm 1945, thấy hai 
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triệu người vô tội chết đói thân xác khô cứng tím đen.  Dân quê chết đói vì phát xít và thực dân 
cấm họ trồng lúa; đó là cảnh cộng nghiệp.  Cảnh thứ hai xảy ra thời kháng chiến, bị thương nằm 
ở bệnh viện Bồng sơn, tình cờ gặp hai nấm mồ thồ sơ do dân địa phương thương hại kẻ xấu số, 
đắp dưới chân cầu Bồng sơn, ở đầu cầu phía Bắc.  Một có bảng gỗ đề tên nhà cách mạng Tạ Thu 
Thâu danh tiếng, và tên Khương Hữu Tài, Một nhân vật mà đến bây giờ tôi vẫn chưa biết là ai.  
Hai vị nầy đã bị Cộng sản Hà nội lừa bịp hòa giải hòa hợp mới hợp tác chính phủ rồi ra lệnh du 
kích địa phương thủ tiêu trên đường ra Bắc.  Chính nhà cách mạng Tạ Thu Thâu, sinh viên đại 
học Ba lê, lớp toán Đại cương (Mathématiques Générales) đã tổ chức biểu tình tại điện Élysée 
năm 1930 đòi thả 13 vị liệt sĩ Yên báy và các đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng.  Đó là cảnh 
biệt nghiệp hai nhà cách mạng xấu số. 
 
 Sau này trước khi mất, mẹ tôi trở về với đức A Di Đà, lên chùa những ngày cuối cùng rồi 
mất và được Hòa thượng sư phụ chôn tại chùa Bảo vân, nơi mẹ tôi đã đóng góp xây cất.  Gần 40 
năm sau, tại Modesto, cha tôi trước khi mất (1986) cũng tụng niệm A Di Đà và tôi cầu chúc 
hương linh phụ mẫu được vô biệt niệm để siêu thăng tịnh độ. 
 

Nhất cú Di Đà vô biệt niệm 
Bất lao đờn chỉ, đáo Tây Phương 
 

 Trong tập thơ lưu niệm của Song Ngư (bút hiệu của cha tôi), có nhắc chuyện ông có 
duyên với đạo nhờ nằm 1924 khi đi công tác địa chánh, gặp một vị sư tu tại một ngôi chùa ở 
ngoại ô Hà Nội, sát đê Yên phụ.  Ông ngụ tại chùa đàm đạo với sư một đêm.  Trước khi chia tay 
tặng sư bài Hát nói như sau : 

 

Thế gian đa sự nghiệp 
Ý làm sao mà nay điếc với mai câm ? 
Làm trai cho phỉ chí tang bồng, 
Bèo trôi song cũng cam tâm cùng tạo hóa. 
Buổi văn minh giao thời Âu Á,  
Thang tiến bộ gặp bước Tây Đông. 
Đau đớn thay là những khúc sông, 
Mà rồi cũng vẫy vùng trong bốn bể. 
Có khi quan, có khi ông, có khi thằng, có khi kẻ, 
Khắp hoàn cầu ai dễ biết ai sao ? 
Tu chăng, chẳng chút lợi nào ? 
 

Vị sư trẻ tuổi ấy là nhà cách mạng Phạm Hồng Thái. 

 

2.  Tổ Đình Từ Đàm Quốc Nội : 
 Nơi Phát Xuất Tăng Tài Tranh Đấu Cho Tự Do Tôn Giáo Và Quyền Làm Người Tại 
Việt Nam. 
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 Phật giáo thường bị những chế độ độc tài hãm hại mặc dầu thế lực chính trị không tài nào 
chi phối được đời sống tâmlinh của tu sĩ.  Do đó các chế độ đế quốc Thực dân hay Cộng sản chỉ 
chi phối được một số tu sĩ kém tâm linh và biến họ thành những chính trị gia phục vụ cho chế độ. 

 
 Xứ Huế thủ đô của tâm linh tất nhiên là nơi phát xuất ra những phong trào chống đế quốc 
thực dân Pháp và quốc tế Cộng sản.  Lớp Văn thân thất bại sau cuộc khởi nghĩa 1885-1897 tìm 
đường trốn vào Nam mai danh ẩn tích tạm thời nương náu Thiền môn để tìm cách quật khởi.  Đại 
sư Viên Giác khai sơn chùa Ba La Mật nguyên là Bố chánh Nguyễn Khoa Luận.  Ngài quyết hy 
sinh theo lời vua Hàm Nghi, trấn thủ Thanh Hóa nhưng đành phải treo ấn từ quan xuất gia khi 
triều đình Huế nghị hòa.  Đệ tử của đại sư là Viên Thành (tức Công tôn Hoài Trấp, phòng Định 
viễn) vị khai sơn chùa Tra am.  Hoà thượng Trí Thủ là đệ tử thứ tư của sư Viên Thành.  Sư  
thường giao du và làm thơ với nhiều nhà cách mạng như Mai sơn Nguyễn thượng Hiền hay 
Chương dân Phan Khôi.  Năm 1902, Tỳ kheo Ni Diên Trường cung thỉnh Hòa thượng Giác Tiên 
làm tổ khai sơn Tổ đình Trúc lâm tại Huế sau khi cùng ngài ra tận núi Yên tử thỉnh kinh luận của 
Tam tổ.  Tổ đình nầy là trung tâm cách mạng chống Pháp.  Xin nhắc rằng năm 1902 là năm Duy 
Tân thứ ba, lúc ấy lòng yêu nước của sĩ phu bắt đầu khởi dậy sau khi cụ Phan Đình Phùng lâm 
bệnh mất trong rừng kháng chiến.  Tinh thần nhập thế Diên Hồng nêu cao chữ Dũng chống bạo 
tàn của thiền phái Trúc lâm phối hợp với các Tổ đình tại Huế cải tổ Tăng chế và đào tạo Tăng tài 
kể từ năm 1930.  Trường An nam Phật học được khai giảng tại chùa Vạn phước (1933) trước khi 
dời về chùa Bảo quốc (1936).  Lớp Sơn môn gồm hai bậc.   Bậc Đại học ở Tổ đình Trúc lâm với 
tổ Giác Tiên làm Giám đốc, bậc Trung học ở Tổ đình Tường vân với thiền sư Tịnh Khiết làm 
Giám đốc.  Năm 1937, lớp nầy dời về Tổ đình Tây thiên.  Lớp học Ni pháp (1932) ở Tổ đình Từ 
đàm do Ni sư Diệu Hương làm Giám đốc trước khi dời về chùa Diệu đức. 
 
 Tổ đình Từ đàm là nơi mà tổ Giác Tiên lựa chọn để tập họp một số cư sĩ Tây học vận 
động thành lập An nam Phật học hội trước khi dời vào Tổ đình Trúc lâm.  Chính ở Tổ đình cổ 
kính nầy (được xây cất năm 1669 do tổ Tử Dung Minh Hoằng khai sơn), tờ Viên âm (1-12-1933) 
được ra đời cùng với tổ chức Gia đình Phật hóa phổ (1940) và Gia đình Phật tử (1948).  Những 
Tăng sinh được đào tạo là những nhà lãnh đạo Phật giáo Việt Nam và Tổ đình Từ đàm là nơi 
phát xuất những cuộc tranh đấu lịch sử. 

1963:  Hủy bỏ đạo dụ số 10, 
1964:  Đòi hỏi chính phủ dân cử, 
1966:  Chống chế độ quân phiệt, 
1976:  Chống chế độ Cộng sản hủy diệt tôn giáo nói chung, 
1981:  Tổ đình Linh mụ Quốc tự thay thế Tổ đình Từ đàm (bị Cộng sản cô lập) tiếp tục 
công cuộc đấu tranh chống độc tài Cộng sản. 

 

3.  Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại : 
 Tiếp tục Triển Khai Lý Nhị Đế và Sự Tam Thừa 

TỪ tế chúng sanh Việt Nam Hải ngoại dung Nhị Đế 
ĐÀM khai Phật đạo Hoa Kỳ Trung mỹ diễn Tam Thừa. 

     (Thích Tín Nghĩa, Lâm tế chánh tông đời thứ 44) 
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 Nhân loại bước vào ngưỡng cửa thế kỷ 21 thấy cần phải sống lục hòa không chiến tranh 
để bảo vệ môi sinh trong đó có con người.  Do đó, những mô thức toàn cầu (global) cần phải 
xuất hiện để thay thế cho mô thức bộ lạc; gia trưởng (tribal) lạc hậu của những thế kỷ trước trong 
mọi lãnh vực:  Xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế, tôn giáo, chủng tộc v.v…  Hiểm họa chiến 
tranh phá hoại nhân sinh và môi sinh là quan trọng nhất.  Hiện nay mặc dầu chiến tranh vì ý thức 
hệ chính trị và tranh chấp thị trường kinh tế đã tạm giải quyết theo chiều hướng diễn biến hòa 
bình, nhưng chiến tranh tôn giáo và chủng tộc vẫn còn tồn tại.  Nhân loại thấy cần có một 
phương pháp toàn cầu để giải quyết mọi tranh chấp ngoài phương pháp răn đe của Liên hiệp 
quốc.  Albert Einstein (1879-1955) tiên đoán đó là giáo lý đức Phật : 

 “Tôn giáo tương lai sẽ là tôn giáo vũ trụ.  Tôn giáo ấy sẽ vượt qua một nhân cách 
Thần và tránh các giáo điều và thần học.  Tôn giáo ấy bao gồm cả thiên nhiên và tâm linh, 
được đặt nền tảng trên một quan niệm tôn giáo phát xuất từ sự chứng nghiệm tất cả sự vật, 
thiên nhiên va tâm linh trong một khối thuần nhất đầy đủ ý nghĩa.  Phật giáo đáp ứng được 
sự mô tả nầy.” 

 
 Và giáo lý căn bản Phật giáo là Lý nhị đế, bất nhị.  Nhị đế là sự thật cho hai lãnh vực :  
Thế gian với Thế tục đế hay Lý duyên sinh và xuất thế gian với Đệ nhất nghĩa đế hay Chân đế 
Bát nhã.  Còn bất nhị là ra ngoài sự hiểu biết không thể nghĩ bàn vì bất nhị có nghĩa là không có 
sự suy tư nhị nguyên, không có đối đãi (non-dual).  Lý Bát nhã của những bậc hành giả xuất thế 
đã chứng ngộ là bất khả tư nghị.  Nghiệp thức chúng sanh tại thế đầy dục vọng, thích tình yêu 
nam nữ, và thích lý luận nhị nguyên (dualistic logic) nên lỡ ứng cảm đầu thai lầm vào cõi Ta bà 
đầy tham sân si để tiếp tục luân hồi triền mien từ kiếp nầy qua kiếp khác.  Chỉ có những bậc Độc 
giác, cũng gọi là Duyên giác, tự lực suy nghĩ về khổ, vô thường, vô ngã, bỗng nhiên đốn ngộ lý 
duyên sinh và chuyển y thay đổi hướng nhìn từ ngoài (ngoại cảnh) vào trong (nội tâm), một mình 
tiệm tu tức giữ giới và tham thiền nhập định hạ thủ công phu chứng ngộ lý Bát nhã bất nhị và 
nhập Niết bàn.  Phạn ngữ gọi các ngài là là Bích chi Phật (Prateyka-Buddha).  Không mấy ai mà 
có nghiệp nhẹ như Phật Bích chi để có thể tự lực tu hành giải thoát, chúng ta nên khiêm tốn mà 
công nhận sự thật nầy…  Đường về hầu như bế tắc, may thay cách đây 25 thế kỷ, do một đại sự 
nhân duyên đức Phật hóa hiện (một loại đầu thai đặc biệt) vào cõi Ta bà để đóng góp tha lực để 
hướng dẫn và trợ duyên chúng sinh tự lực giải nghiệp luân hồi sinh tử.  Phải nhớ đại sự nhân 
duyên nầy để đừng tranh chấp tự lực với tha lực.  Cả hai lực đều cùng hiển hiện với tỷ lệ ít nhiều 
tùy theo căn cơ hành giả, nghiệp nặng hay nhẹ.  Chúng sinh sơ cơ nếu bỏ tự lực thì mê tín dị 
đoan hay ỷ lại vào Phật như Thượng đế, ngược lại nếu bỏ tha lực thì tẩu hỏa nhập ma, điên điên 
dại dại thấy mình là Phật, là vô thượng sư hay vạn thế sư biểu.  Ngay các Đại đệ tử, nghiệp nhẹ 
như lông hồng cũng cần phải nghe Phật (Thanh văn) dạy Lý duyên sinh và Lý bất nhị (tha lực), 
để chuyển y đốn ngộ và đốn chứng để quên phần tiệm tu rất quan trọng.  Không có chuyện đốn 
tu hấp tấp.  Nghe lời Phật dạy chưa đủ, vì kim ngôn Phật chỉ là tha lực trợ duyên, hành giả phải 
hạ thủ công phu thực tập tự lực giải nghiệp cho bản thân.  Ngay cả các Đại tổ sư cũng phải 
nương kinh điển để tu học nhưng nhớ đừng chấp kinh quên tu và cũng đừng chê kinh khác. 
Không chấp kinh vì kinh chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, ngón tay tuy siêu phàm thật, nhưng vẫn là 
phương tiện sự tướng, không phải thực tướng của Lý tánh Lý bất nhị tức mặt trăng.  Do đó điều 
quan trọng là phải nhớ rằng Lý bất nhị (mặt trăng) là chung cho mọi kinh mặc dầu sự tướng 
riêng các kinh khác nhau.  Và sự tướng các kinh buộc phải khác nhau cho phù hợp với căn cơ 
chúng sinh bất đồng (lợi hay độn căn).  Thông thường Sự tướng và Ngũ thừa (Nhơn thừa, Thiên 
thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ tát thừa) hay Tam thừa (Thanh văn thừa, Duyên 

   
 

84



giác thừa, và Bồ tát thừa).  Xin nhắc lại kinh cũng như luận của chư tổ tuy khác nhau về trình 
độ, nhưng cũng chỉ cùng một lý tánh bất nhị, triển khai thành Lý nhị đế (xem bảo đồ A) 
 

1.-  Lý duyên sinh cho Thế tục đế. 
 

2.-  Lý Bát nhã cho Chân đế (Cũng gọi là Đệ nhất nghĩa đế). 
 

 Do đó muốn xét giá trị của một dòng tu tân lập mệnh danh Phật giáo để dung thế biến trí 
biện thông (luận lý nhị nguyên điên đảo) mê hoặc quần chúng, thì phải xem giáo lý ấy có phù 
hợp với Lý nhị đế hay không ?  Nếu dòng tu ấy không chấp nhận Lý duyên sinh mà chấp nhận 
Thượng đế (Tạo hóa sinh hay ngẫu sinh chẳng hạn), hoặc nữa chủ quan độc tôn chống đối sự 
tướng của các pháp môn khác nhau thì coi chừng giả mạo hay biến chứng sa đọa.  Trong tương 
lai đó mầm chiến tranh tôn giáo của thế kỷ 21 tại Việt Nam.  Đối với chúng sinh trong cõi Ta bà, 
thước đo giá trị của giáo lý một pháp môn là Tam pháp ấn (Vô thường, Khổ, Vô ngã) của Lý 
duyên sinh.  Đối với bậc Tổ sư tu giải thoát trong trạng thái bất khả tư nghị Thường, Lạc, Ngã 
Tịnh của Niết bàn thì giáo lý Bát nhã không có Pháp ấn, Tam giải thoát môn (Không, Vô tướng, 
Vô tác) không thể nghĩ bàn nên không có thước đo.  
 
 

Sơ Đồ A  
PHẬT PHÁP 

BẤT NHỊ 

NHỊ ĐẾ 

Tục Đế Chân Đế 

DUYÊN KHỞI BÁT NHÃ 

Phàm Phu Tu Học Giải Thoát 

Vô Thường Thường 

Khổ Lạc 

Vô Ngã Ngã 

Bất Tịnh Tịnh 
 

 
 Hòa thượng Thiền Tâm trong tập Niệm Phật Thập Yếu đã sở đắc được Lý nhị đế nên viết 
:   Tịnh độ tuy hợp thời cơ, song chỉ thích ứng một phần không thể hợp với sở thích của tất cả 
mọi người, nên cần phải có Thiền tông và các môn khác, để cho chúng sinh đều nhờ lợi ích, 
và Phật pháp được đầy đủ sâu rộng.  Cho nên dù đã tùy căn cơ, sở thích của mình mà chọn 
môn Tịnh độ, thâm ý bút giả vẫn mang cho Thiền tông và các môn khác được lan truyền rộng 
trên đất nước nầy.”  (trang 7) 

 

4.  Ngón Tay Hiện Đại Chỉ Trăng Nhị Đế Và Tam Thừa : 
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BẬC PHÀM PHU BẬC THÁNH 

THẾ GIAN PHÁP XUẤT THẾ GIAN PHÁP THẾ và  

XUẤT THẾ GIAN 
PHÁP 

NHÂN THỪA THIÊN 
THỪA 

THANH 
VĂN THỪA

DUYÊN 
GIÁC 
THỪA 

BỒ TÁT THỪA 

NGŨ GIỚI, THẬP THIỆN 

TỨ ĐẾ, THẬP NHỊ NHƠN DUYÊN 
37 BỒ ĐỀ PHẨM (TRỢ ĐẠO) 

LỤC ĐỘ BA LA 
MẬT 

TAM TỤ GIỚI 
(Tức Tu mọi tịnh 

giới, 
Làm mọi điều lành, 
Hóa độ chúng sanh) 

Sơ Đồ B 

NGŨ THỪA CỘNG PHÁP 

   
 Trăng tượng trưng cho Chân như thật tánh.  Phật pháp là ánh trăng, Kinh là ngón tay chỉ 
ánh trăng Phật pháp.  Vì ánh trăng có nhiều màu nên Kinh cũng có nhiều loại tùy theo trình độ 
hành giả.  Luận là ngón tay chỉ Kinh nên số lượng lại càng nhiều hơn vì Luận là do chư Tổ lựa 
chọn Kinh để lập Pháp môn truyền thừa cho đệ tử.  Sô lượng pháp môn tuy nhiều nhưng không 
gây chiến tranh môn phái vì mọi tranh chấp lý sự đều nằm trong tinh thần kiến hòa đồng giải và 
khẩu hòa vô tranh.  Thời mạt pháp chúng sinh không kham nỗi Lý bất nhị say mê luận lý nhị 
nguyên nên cần phải dùng những ngón tay thế trí biện thông hiện đại tùy thuận để chỉ ánh trăng 
dưới nước ngõ hầu tránh được mọi sự tranh chấp Lý quên thực hành Sự. 

 

5.  Những Ngón Tay Chỉ Ánh Trăng Dưới Nước Của Các Bộ Môn Đại Học : 
 Mọi khám phá của các bộ môn đại học hiện đại đều là những ngón tay chỉ ánh trăng Phật 
pháp dưới nước, tạm gọi dưới nước vì khoa học chỉ biết hướng ngoại.  Tuy không giúp chúng ta 
thấy ánh trăng thật sự nhưng họ đã chứng minh những gì Phật dạy về sự tướng thế gian là đúng; 
thí dụ:  Môn phân tâm học với Carl Jung, môn cơ cấu luận với Levis Strauss, môn nguyên tử học 
với Einstein, môn toán học với Bertrand Russell v.v…  Để cụ thể hóa vấn đề nầy lấy thí dụ về bộ 
môn vật lý nguyên tử và thiên văn.  Các nhà bác học ngày nay đã khám phá được những hiện 
tượng bất nhị thật sự giữa vật chất và năng lượng, giữa làn sóng và hạt nhân, giữa vật chất và 
Không gian - Thời gian.  Khả năng của khoa học hiện đại đang nắm được phần nào Sự thật vật 
chất để tạo ra một ngón tay khổng lồ hướng thẳng Chân tướng của Tâm (không phải Chân tánh).  
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Từ lâu nhân loại chấp nhận rằng có Đấng tạo hóa sinh ra vũ trụ đặt vào một không gian trống 
rỗng.  Khoa học cho biết chính vũ trụ “tạo ra không gian để rãi thời gian” vào, không có 
chuyện không gian có sẵn.  Hay nói một cách khác có sự tương đương giữa không gian - thời 
gian và vật chất.  Cái gọi là không gian - thời gian - vật chất bất khả tư nghì ấy chính là chân 
tướng của Tánh không tâm linh.  Sau đây là một đoạn phủ nhận việc cho rằng vũ trụ bành 
trướng trong không gian trống rỗng, trích trong đặc san Newsweek, tôi xin tạm dịch như sau : 

 
 “Lập luận ấy saivì vũ trụ gồm tất cả những gì đang có như vậy.  Không hề có một 
không gian nào ở ngoài vũ trụ để có thể bành trướng vào đó.  (Nếu có một không gian phụ trội 
thì không gian ấy, theo định nghĩa, cũng là thành phần của vũ trụ).  Trái lại, vũ trụ nẩy nở bằng 
cách lấy hư vô trên thực tế để sáng tạo ra khoảng không gian cách những tổ hợp thiên hà.”5 
 
 Đức Phật không phải là tiên tri hay giáo chủ trong ý nghĩa được Đấng tạo hóa phái xuống 
trần gian để thành lập một tôn giáo nhân danh ngài.  Đức Phật là một bậc Giác ngộ và truyền dạy 
những phát hiện tâm linh sâu rộng sau lần đại định một đêm rằm cách đây trên 25 thế kỷ.  Kinh 
Angutta-Nikaya III nói rõ : 

 “… Dầu các đức Phật có hay không xuất hiện trên đời, các pháp do nghiệp tạo ra đều 
vô thường, mọi pháp do nghiệp tạo ra đều đem lại đau khổ, và các pháp hiện hữu ấy đều vô 
ngã.  Đức Phật phát hiện ra điều nầy và chế ngự chúng, rồi tuyên bố, truyền bá, giáo huấn, 
và giải thích toàn bộ.” (trang 124) 

 

 Sau đó, chư Đại đệ tử cùng chư Tổ tiếp tục công tác hoằng hóa của ngài liên tiếp trên 
2500 năm.  Tất nhiên đời sống vật chất tinh thần phải tùy thời tùy cảnh bất khả kháng mà duy trì, 
những phương tiện vật chất văn minh cần phải sử dụng để hộ pháp, những giới luật thời xưa về 
ăn ở, trang sức, vận chuyển, thông tin v.v… cần phải cập nhật cho hiện đại.  Phải thay đổi những 
giới luật như Tỳ kheo phải sống trọn đời trong rừng, phải sống trọng đời du phương hành khất, 
phải đắp phấn tảo y lượm trong đống rác, phải ngủ dưới gốc cây, phải ăn chay suốt đời v.v…  
Nên hiện đại hóa phương tiện để hộ pháp chứ đừng hiện đại hóa giáo lý căn bản luôn luôn hiện 
đại để hộ đời.  Hòa thượng Trí Thủ trước khi bị công an Cộng sản chở xe lên nhà thương tiêm 
thuốt sát hại năm 1984 đã cho ấn bản Tâm kinh Bát nhã ba la mật đa tại Quảng hương tùng thư 
(1982).  Trong phần dẫn nhập ngài viết : 
 
 “Ai có nghiên cứu Phật giáo cũng đều biết rằng tinh hoa của Pháp mà Phật dạy chỉ 
trụ trong một điểm và chỉ một điểm nầy mà thôi.  Đó là duyên khởi mà cũng gọi là duyên sinh.  
Phật giáo sở dĩ khác với các thần giáo chỉ một điểm nầy.  Và ai đã thừa nhận luật duyên khởi 
thì không thể nào thừa nhận một đấng tạo hóa sáng thế nữa.  Người đó trên hình thức, dù có 
theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, cũng đã là Phật tử trên bình diện tư tưởng rồi.  
Ngược lại, dù là Tăng sĩ, nhưng nếu không suốt lý duyên khởi, thì đó cũng là ngoại đạo trá 
hình.  Nói thế cốt để nhấn mạnh vai trò chỉ đạo, vai trò tiên quyết của luật duyên khởi trong 
                                                 

5 But the common-sense idea that it is expanding into impty space is wrong.  The universe is all there is; there is no 
space, beyond it to expand into.  (If ther were extra space, it would be, by definition, part of the universe).  Instead 
the universe expand by actually creating, out of nothing, new space between groups of galaxies.  Newsweek ngày 
03-11-1997 về Galaxies.  How The Universe Began.  How It Might End, trang 34. 
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toàn bộ pháp Phật không có duyên khởi, là không có Phật giáo, cũng như không có Bát nhã 
thì không có Đại thừa…”6 
 
 Hòa thượng Đức Nhuận, một cựu tử tù Cộng sản Việt Nam, trong tác phẩm “Trao Cho 
Thời Đại Một Nội Dung Phật Chất,”7 ngài nhắn nhủ : 
 
 “Người giác ngộ chân chính là người hiểu thấu tất cả, làm tất cả, với một từ tâm, 
minh trí, không mưu lợi danh, không cầu thỏa chí, mà chỉ làm với tâm nguyện, tận dụng khả 
năng góp phần thăng hoa con người, thắm tô cuộc đời, để tất cả chúng sinh đủ điều kiện tự 
chứng lấy ý nghĩa và cảnh tính “giải thoát sinh không” của mình.  Là Phật tử, những người 
may mắn được thừa kế đức sáng, trí tuệ của đức Phật, chúng ta không thể làm ngơ trước 
những khổ đau của xã hội.  Chúng ta cần Trao Cho Thời Đại Một Nội Dung Phật Chất, một 
nội dung từ bi trí tuệ, bình đẳng, vị tha để con người nương vào đó ổn định tâm tư, ổn định 
cuộc sống và cùng xây dựng một xã hội vui ấm.” 
 
 Trong bài nói chuyện tại Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại 
California, giáo sư Phạm Công Thiện rút gọn đề tài Phật giáo và Văn hóa như sau : 
 

-  Không thể đặt Phật giáo ngang hành với Văn hóa,  
 

-  Phật giáo là suối nguồn nuôi dưỡng Văn hóa, 
 

-  Không thể Tây phương hóa Phật giáo mà không thể ngược lại; 
 

-  Phải cần Phật giáo hóa Khoa học mà không thể ngược lại, 
 

- Cộng sản Việt Nam chỉ là sản phẩm hậu thời cuối mùa của Văn hóa Tây phương.  
Chỉ có thể nhảy vào lòng đạo Phật là khi nào chúng ta thể nhập toàn diện lộ trình Phật giáo, 
phần tạp nhiễm gồm 55 phần thanh tịnh 55 (xin đọc lại luận Trí độ do Vân Nguyên dịch trang 
203-212…). 
 

6. Ngón Tay Thi Ca Chỉ Mặt Trăng Dưới Nước : 
Thông thường phương tiện tốt nhất để thực hiện tư duy là ngôn ngữ.  Đặc tính của ngôn 

ngữ tính toán là định hướng (Oriented), nói ngoại hướng (extraverted) thì đúng hơn.  Thiếu 
định hướng thì lâm nạn tạo ra tiếng ồn mà không nói gì vì làm ồn cũng như làm thinh đều phí 
phạm thì giờ, kết quả như nhau.  Nhưng đối với bộ óc trầm tư, tư duy không cần nhiều ngôn ngữ, 
có thể vô ngôn vì định hướng của óc trầm tư là nội hướng. 

 
Muốn có chút khái niệm về ngôn ngữ bất nhị tư duy Phật giáo, chúng ta phải biết thưởng 

thức ngôn ngữ thi ca trung thực, ít lời nhiều ý.  Từ ngữ trực chỉ trong thi ca đi sâu vào tâm hồn, 
từ ngữ tuy cô động nhưng bao la, nhẹ nhàng nhưng bí ẩn, hài hước mà u buồn, lạ lung mà thấm 
thía…  Phải đọc bài Nhận Định Đi Vào Cõi Thơ Tuệ Sỹ của Thi sĩ điên Bùi Giáng đăng trong 
                                                 
6 Tâm kinh Bát nhã ba la mật đa, HT. Trí Thủ, Tu Viện Quảng Hương, Già Lam, trang 3. 
7Trao cho thời đại một nội dung Phật chất, (Thích Đức Nhuận, Vạn Hạnh 1969), trang 10-1  
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tờ Quê mẹ (số 147 – 09-10-1998) chúng ta mới có chút khái niệm về ngôn ngữ thi ca trung thực, 
nghĩa là có thể thưởng thức không cần suy nghĩ, để mĩm cười ra nước mắt…  Nguồn thơ phát 
xuất từ con tim, từ đáy lòng nên dòng thơ càng thâm sâu thì hồn thơ càng mờ ảo.  Thi ca chính 
thống là lý sự viên dung, là tánh tướng hòa hợp bất khả tư nghì, nhờ vậy mà thi ca là phương tiện 
vô địch để truyền bá Phật pháp, ví dụ thơ Vũ Hoàng Chương, thơ Tuệ Sỹ, thơ Bùi Giáng, thơ 
Quách Tấn v.v… và nhất là thơ Quảng Độ ngón tay chỉ trăng tuyệt vời với 400 bài trong tù được 
Hòa thượng nói chuyển cho Thiền sư Nhất Hạnh nay ở đâu ?  Quý nhân nào nhận được xin mở 
lòng từ bi trả lại cho nhận loại. 

 

7. Bàn Tay Đục Vách Để Tạo Cửa Ngắm Trăng : 
Để giải quyết vấn đề chống đối hay bất đồng ý kiến giáo lý còn sót lại giữa các tôn giáo 

nói chung, các tông phái Phật giáo nói riêng, tôi xin trình bày Bàn Tay năm ngón Đục Vách Trổ 
Cửa (Pháp môn) để nhìn trăng.  Bàn tay năm ngón điện toán là phương pháp hiện đại có hiệu 
năng nhất để giải quyết mọi công việc phức tạp của thế kỷ 21 bằng phương pháp giải trừ mọi 
chướng ngại do thành kiến, do thói quen.  Bàn tay ấy gồm C, C++, UML, Pattern va Anti-
pattern8 

 
Khoa học là bàn tay chỉ chư pháp vô thường, chư pháp vô ngã ngoại cảnh.  Thi ca là 

ngón tay chư pháp vô thường, vô ngã nội tâm.  Bàn tay năm ngón điện toán không chỉ gì cả mà 
thiết lập pháp môn Phật giáo, tức phương pháp để tu học.  Khoa học chỉ ánh trăng dưới nước, thi 
ca chỉ ánh trăng trên trời, bàn tay điện toán trổ khung cửa để nhìn ánh trăng.  Đây là một cuộc 
cách mạng về phương pháp đồng thời cũng là cách mạng tư tưởng của giáo sư quen dạy toán cổ 
điển.  Phật pháp (sơ đồ A) cũng trong trường hợp như vậy là một tổng pháp môn dung hóa các 
pháp môn ngoại đạo Ấn Độ thời bấy giờ và ngay cả các tôn giáo trên thế giới trong tương lai.  Ai 
cũng biết nhiều đơn vị họp thành tập hợp.  Toán cổ điển tính toán bằng đơn vị trong khi toán mới 
tính toán bằng tập hợp.  Phải đổi mới tư duy theo cơ cấu luận (Structuralism) mới thông cảm 
được sự cần thiết của toán mới.  Bjarne Stroustroup9  là một bộ óc tính toán kiêm óc trầm tư, là 
nhà sáng lập ngôn ngữ chương trình C++ (Programming language C++) cho máy điện toán.  
Ông nghiên cứu suốt 25 năm về sử học và triết học, thích phái thực nghiệm (empirism), thích 
Aristotle hơn Plato, Hume hơn Descartes.  

 
Đối với phái lý tưởng Plato và Kant, ông chỉ say mê về phương diện hệ thống nhưng lại 

không bằng lòng về mặt tư tưởng chung chung, nguy hiểm đối với kinh nghiệm hằng ngày đầy 
những nét đặt thù cá tính.  Ông thích Kierkegaard (ông tổ của tư tưởng hiện sinh) về những lo âu 
về cá thể bằng những cái nhìn tâm lý nội hướng sáng suốt (concern for the individual and kenn 
psychological insights) hơn hẵn Hegel và Marx.  Hai ông nầy chuyên phát họa những mô hình 
đồ sộ về nhân loại trừu tượng không ứng dụng được.  Strousptroup viết : 

 
                                                 
8 C là ngôn ngữ chương trình (Programming Language), ứng cho mọi trường hợp mà từ ngữ là đơn vị, C++ là 
ngôn ngữ chương trình mà từ ngữ là sự việc định hướng (Objects oriented), UML là ngôn ngữ quy thức thống nhất 
(unified modeling language), Patterns là kiểu mẫu, Anti-patterns là phản kiểu mẫu. 
 
9 The Design and Evolution of C++, Biare Stoustrup, Adison – Wesley Publishing Company, 1995, trang 23-24 
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“Tôn trọng những tập thể, trong khi các tập thể ấy lại không tôn trọng những cá thể 
trong tập thể mình, là không tôn trọng gì cả.  Trong lịch sử, nguyên nhân của một số tai họa 
trầm trọng nhất là do những nhân vật duy lý tưởng cố cưỡng ép dân chúng “thực hiện những 
gì mà là tốt cho họ.”  Óc duy lý tưởng như vậy không những chỉ đem đau khổ cho nạn nhân 
vô tội mà còn tạo sự điên đảo và tham nhũng cho những nhà lý tưởng gây cưỡng ép.”10 

 
Sở dĩ ông tạo ngôn ngữ C++ là vì không thấy có sự cưỡng bức người khác phải dùng một 

ngôn ngữ chương trình (NNCT) theo ý muốn theo thành kiến của thói quen (Ví dụ C, Cobol 
Basic, Fortran, Pascal) mặc dầu không còn thích hợp, vì tác dụng hạn chế.  Hầu hết NNCT nói 
trên đều dùng từ ngữ riêng để định hướng cho một số sự việc riêng biệt.  Ngôn ngữ C++ cũng 
như Java sau nầy, thay vì dùng từ ngữ như các ngôn ngữ khác, lại dùng sự việc (object) để làm từ 
ngữ và được gọi là ngôn ngữ của sự việc định hướng (object oriented languages).  Đem Sự việc 
thay thế từ ngữ là cả một cách mạng suy tư hướng về con người sinh động.  Strousptroup cho 
rằng chính những tư tưởng gia chống độc tài như Martin A. Hansen, Albert Camus, và George 
Orwell đã giúp cho ông tạo C++ là ngôn ngữ buộc thiên hạ phải theo mà trái lại là ngôn ngữ ứng 
dụng cho mọi tự do biến hóa khi thảo chương trình.  Sự khác biệt giữa C++ và các ngôn ngữ 
khác tương đương với sự khác biệt giữa thi ca (nhiều ý cho một từ) và văn xuôi (nhiều từ cho 
một ý). 

 

8. Ngôn Ngữ Tạo Mẫu Thống Nhất UML11 Với Tam Thân Hữu : 
Ngôn ngữ tạo mẫu (modeling languages) đã có từ lâu và không có gì mới lạ đối với 

những nhà thiết kế chương trình bằng hình vẽ, mô hình, bằng sơ đồ, tài liệu được hệ thống hóa, 
bằng những dữ kiện quan hệ với nhau v.v…  Vào năm 1997, nhóm Tam thân hữu, The Trios 
Amigos gồm ba chuyên viên lãnh đạo ngành như điện toán, đã hợp sức thành lập một ngôn ngữ 
chung cho mọi chuyên viên viết chương trình gọi là Ngôn Ngữ Tạo Mẫu Thống Nhất (UML, 
Unified Modeling Languages) với mục đích ứng dụng nó vào vô số hệ thống, phạm trù, phương 
pháp thực dụng.  Ngôn ngữ UML, đóng vai trò phụ giúp cho chương trình viên (programmer) 
truyền đạt giải pháp, hướng dẫn lý luận theo định chuẩn một cách vững vàng, mạch lạc và chính 
xác.  Có thể nói rằng loại ngôn ngữ tạo mẫu nầy đã từ lâu được Phật giáo sử dụng để triển khai 
hệ thống giáo lý siêu việt Bất nhị tức Nhị đế của đức Phật.  Nói một cách khác sơ đồ A là UML 
Phật pháp (tức lý bất nhị) và sơ đồ B là UML của Ngũ thừa cộng pháp (tức Sự tướng tùy thuận). 
Để có một khái niệm về ngôn ngữ UML, độc giả nên đọc tác phẩm của ngài Lama Anagarika 
Govinda được dịch ra nhiều thứ tiếng:  The Psychological Attitudet Early Buddhist Philosophy 
and its Systematic Representation According to Abhidhamma Tradition12 độc giả sẽ thưởng thức 
những sơ đồ 2D, 3D, những phương trận (matrices), sẽ say mê những sơ đồ đủ loại trình bày một 
                                                 
10 Respect for groups that doesn’t include respect for individuals of those group isn’t respect at all…  In history, 
some of the worst disasters have been caused by  idealists trying to force into “doing what is good for them.”  Such 
idealism not only leads to suffering among its innocent victims, but also to delusion and corruption of the idealist 
applying the force. 
 
11 Tam thân hữu (The Trios Amigos) gồm ba chuyên viên lãnh đạo ngành nhu điện toán (leading software 
engineering experts) Graby Booch, James Rumbaugh, và Ivar Jacobson 
 
12 The  psychological Attitude of Early Buddhist Philosophy Lama Anagarika Govonda.  Ride & Company.  178-
202 Great Porland St. London 1961. 
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cách mạch lạc mọi tương quan giữa Tâm ngoại hướng, nội hướng, giữa Tứ diệu đế, Thập nhị 
nhơn duyên và Bát chánh đạo, Tam học (giới, định, huệ) và Tam độc (tham, sân, si) cùng hàng 
chục sơ đồ và phương trận trình bày Tâm sở, Tâm vương, lộ trình của Tâm và các tương quan 
của chúng đối với Thiền minh sát v.v…  Tất cả được trình bày trong vũ trụ quan của Phật giáo 
Nguyên thủy.  UML trong Phật giáo đại thừa Mật tông thì lại nhiều vô số, được tượng trưng 
bằng những mandala (tức Ý mật) lộng lẫy màu sắc, khắc trong động đá hay thêu trên gấm lụa.  
Ai cũng ngưỡng mộ Mandala vô thường về không gian - thời gian (Kalacakra) của các tu sĩ Tây 
tạng vẽ ngay tại chỗ bằng những hạt cát ngũ sắc.  Mandala Ngũ trí Như lai được trình bày ở Tổ 
đình Từ đàm Huế năm 1964 và nội dung được đăng vào tập san Tư tưởng số 1 (Vạn hạnh, 1965).  
Năm 1994, mandala Tứ vô lượng tâm (xem sơ đồ C) của pháp sư Tây tạng Longchapa (1307-
1364) cũng được trình bày tại chùa Pháp luân, Texas nhân ngày đại hội GHPGVNTNHN – Hoa 
Kỳ. 

 
Trong tác phẩm Les Fondements de la Mystique Tibétaine ngài Lama Anagarika Govinda 

đã trình bày căn bản Mật tông bằng một UML ý mật duy nhất tức Mandala Lục tự đại minh 
chân ngôn, triển khai khẩu mật (mantra) Án ma ni bát di hồng.  Tác phẩm nầy dày trên 400 
trang trình bày toàn bộ giáo lý Phật giáo thông qua Kim cang thừa (Mật tông) với chỉ mỗi một 
mandala nầy.  Vào những năm cuối đời, ngài Lama A. Govinda nghiên cứu Kinh dịch, một UML 
vĩ đại của nhân loại, một Vô sư kinh mà đức Khổng tử cho biết phải học suốt đời.  Tác phẩm 
cuối cùng của ngài dày 200 trang khổ lớn với nhan đề The Inner Structure of the I Ching là một 
cố gắng của tác giả để triển khai UML Dịch lý dưới lăng kính Đại thừa.  Toàn bộ tác phẩm rất ít 
lời chỉ gồm toàn sơ đồ và hình vẽ rất đẹp và công phu, hoàn toàn khác với những bản Kinh dịch 
của các học giả chuyên giải thích và diễn đạt bằng lời mà thôi.  Đại thừa Phật giáo cũng có 
những bức họa Ý mật tương tợ.  Ví dụ mười bức tranh chăn trâu Thập mục ngưu đồ13 xếp thành 
hai loại:  Loại theo khuynh hướng Đại thừa tiệm tu và loại theo khuynh hướng Thiền đốn ngộ. 

 

9.  Kiểu Mẫu – Pháp Môn (Patterns) : 
 Căn cứ trên UML nói trên bốn chuyên viên điện toán thượng thừa thành lập một tổ chức 
gọi là Tứ nhân bang (Gang of Four)14 tạo những kiểu mẫu (patterns) tức những cơ cấu cho từng 
loại việc, nói một cách khác, tạo ra những quy thức giải đáp cho mỗi khách hàng và tái sử dụng 
(reused) tùy theo sở thích của họ mà khỏi cần viết lại toàn bộ chương trình.  Tái sử dụng nghĩa là 
bổ sung (implement) thêm ở phần phụ thuộc để canh cải (modify, refactor) cho thích hợp chứ 
không phải thay thế (replace).  Trong Phật pháp pattern có thể hiểu là pháp môn; vì Phật pháp 
bao la nên pháp môn cũng rất nhiều, từ Không môn cho đến Hữu môn.  Trên lý thuyết thì nhiều 
bao nhiêu cũng được (ước chừng 84,000 pháp môn) nhưng trên thực tế tại Việt Nam thì không 
ngoài ba tông phái chính là Thiền Tịnh Mật.  Những chính tông nói trên lại được bổ sung thành 
nhiều phụ tông tuỳ theo trình độ, căn cơ, tức biệt nghiệp của hành giả.  Kinh Pháp hoa ở phẩm 
Dược thảo dụ cho biết Phật dùng một viên âm để thuyết pháp, chúng sinh tùy loại mà hiểu lời 
Phật giảng.  Hơn nữa, lời Phật như đám mưa có vô lượng nghĩa nhiều như hạt mưa nên tất cả 
                                                 
13 Xem Thiền luận của Daisetz Teitaro Suzuki, bản dịch của Trúc Thiên, trang 604-621. 
 
14 Gang of Four (GoF) gồm :  Erich Gamma, Richard Helm, John Vlissides, và Ralph Johnson  đồng tác giả tác 
phẩm Desgin Patterns:  Elements of Reusabl Object-Oriented Software.  Addisin-Wesley 1995. 
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chúng sinh như cây cỏ thuộc mọi trình độ, mọi hoàn cảnh, mọi thời đại, mọi nơi đều hưởng được 
lợi ích.  Chỉ nội 50 năm sau khi đức Phật nhập niết bàn đã có 20 bộ phái Nguyên thủy khác nhau 
ở những điểm chi tiết.  Ở phẩm Tựa có đoạn :  Phật nói kinh đại thừa tên là Vô Lượng Nghĩa 
Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ niệm.  Nói kinh nầy xong đức Phật ngồi xếp bằng nhập và 
chánh định Vô lượng nghĩa xứ.  Kinh Pháp Hoa có lượng huyền nghĩa và luôn luôn hiẹn đại và 
được ông Nìkkyo Niwano chủ tịch hội cư sĩ Rissho Kosei-Kai (trên năm triệu hội viên), phiên 
dịch và chú thích.  Nhan đề kinh là Phật giáo ngày nay.  Một giải thích hiện đại của kinh Pháp 
hoa (Buddhism for Today, a Modern Interpretation of the Treefold Lotus sutra15)  chứng tỏ giá 
trị hiện đại của nó.  Chân lý Phật pháp áp dụng cho bất cứ nơi đâu, thời gian nào, hoàn cảnh nào, 
và cá thể nào.  Đức Phật không ép buộc phải nghe theo nên không thể có giáo điều độc tôn.  Ở 
phẩm Phương tiện có đoạn rất dân chủ :  “Trong hội có các Tỷ kheo, Tỷ kheo ni, Cận sự nam, 
Cận sự nữ, cả thảy năm nghìn người, liền từ chổ ngồi, đứng dậy lễ Phật mà lui về.  Đức Thế 
tôn yên lặng không ngăn cản.”  

 

Sơ Đồ C 
 

                                                 
15 Buddhism For Today Nikkyo Niwano, New York, Weatherhill-Kosei, Tokyo. 
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Xin nhắc kinh Pháp hoa cũng như các kinh khác lập tông, tạo pháp môn, chứ không phải 
là một môn pháp môn, UML không phải là pattern. 

10.  Phản Kiểu Mẫu – Phi Pháp Môn (Antipatterns) : 
 Bốn chuyên viên điện toán thượng thừa khác, cũng đồng tác giả một tác phẩm có nhan 
đề:  Antipatterns: Refactoring Software, Architectures, and Projects in Crisis16 với mục đích giải 
quyết các khủng hoảng về kiểu mẫu gồm : 
 

a.-  Phản kiểu mẫu kỹ thuật thuộc phạm vi cấu trúc.  Đó là hiện tượng kiễu mẫu làm hư 
sự vì không canh cải được để tái sử dụng.  Phản kiểu mẫu mà canh cải tái sử dụng được là phản 
kiểu mẫu tốt.  Một đàng là độc tôn, một đàng là tùy thuận. 
 

b.-  Phản kiểu mẫu điên đảo.  Đó là trường hợp kiểu mẫu tốt nhưng làm hư sự vì thiết lập 
không đúng chổ, đúng lúc, tức không có giá trị về mặt khế cơ, khế lý, khế thời theo  danh từ Phật 
giáo.  Kiểu mẫu tốt mà hóa xấu, đó là hiện tượng hư sự mà nhà Phật gọi là điên đảo17.  Như đã 
biết, có bốn điên đảo của bậc phàm phu và bốn điên đảo của bậc tu học (xem bản đồ A). 
 

c.-  Phản kiểu mẫu vì vọng tưởng.  Đó là hiện tượng hư sự thuộc phạm vi tác phong đạo 
đức (behaiviour) của người thiết lập kiểu mẫu.  Chính vì tác phong xấu của họ mới là nguyên 
nhân căn bản (root cause) mà tác giả gọi là bảy tội chết (seven deadly sins)18.  Bảy tội chết ấy là : 

 
Hấp tấp, Cẩu thả, Thiển cận, Lười biếng, Hà tiện, U mê và Kiêu ngạo mà Phật giáo 

gọi chung là vọng tưởng (tham sân si). 
 

 Người thiết lập kiểu mẫu – Tông phái Phật giáo là chư Tổ.  Các ngài căn cứ trên kinh 
Phật (UML tâm linh) để lập tông, và canh cải phương tiện (trong đó có phần giới luật) để lập 
tông phái.  Chỉ có bàn môn tả đạo mới có hành vi điên đảo vọng tưởng. 
 
 Kiểu mẫu dầu sao vẫn khác pháp môn vì địa bàn hoạt động khác nhau.  Kiểu mẫu hướng 
vào sự thành công của những công việc một cách máy móc trong khi pháp môn hướng dẫn chúng 
sinh giải thoát khỏi luân hồi sinh tử một cách tùy thuận.  Nói một cách khác, kiểu mẫu hướng về 
công việc thế gian, pháp môn hướng về tu hành gỉai thoát.  Những sai lầm của phản kiểu mẫu chỉ 
làm hư sự tạm thời cho công việc ngắn hạn trong khi sự sai lầm của bàn môn tả đạo lại tai hại 
                                                 
16 Hays, W.MacCormick, Thomas Moobray, Raphael C. Malveau và William J. Broon, tất cả là đồng tác giả của tác 
phẩm:  Antipatterns:  Refactoring Software, Architectures, and Projects in Crisis, - Hohn & a Sons Publisher1998. 
 
17 Có bốn điên đảo của bậc phàm phu gồm :   
a.  Thường điên đảo :  Các pháp thế gian vô thường mà họ cho là thường.   
b.  Lạc điên đảo :  Chúng sinh trong thế gian đều chị các nỗi khổ, thế mà họ cho là lạc sướng vui.   
c.  Ngã điên đảo :  Ở trong thế gian vốn không có cái ngã, cái ta, thế mà họ chấp là ngã.   
d.  Tịnh điên đảo:  Các pháp thế gian đều là bất tịnh mà họ cho là tịnh.   
d.  Bất tịnh điên đảo :  Đối với niết bàn là thanh tịnh thế mà họ cho là bất tịnh, uế trược.  (Phật học từ điển - Đoàn 
Trung Còn, Phật học tùng thư, 143 Đề Thám - Sài Gòn - 1968). 
 
18 The root causes are based upon the seven sins:  Haste, Apathy, Narrow-Mindedness, Sloth, Avarice, Ignorance, 
Pride (Antipatterns:  Refactoring, Software, Architectures, and Projects in Crisis) Page 19-26 
 

   
 

93



cho chúng sinh trong nhiều đời.  Nguy hiểm nhất là những bậc tu hành có thiện chí nhưng kém 
sáng suốt áp dụng bừa bãi các pháp môn vô tình tạo ra những điên đảo tai hại cho môn sinh.  Chỉ 
có những bậc Bồ tát tu pháp Lục độ Ba la mật Bất nhị, không bao giờ điên đảo, và pháp Tam 
tụ19  mới có thể hóa độ chúng sinh, còn những bậc khác (Phàm phu, Thanh văn, Duyên giác) chỉ 
có khả năng hướng dẫn chúng sinh trong phạm vi các pháp chứa đựng trong chiếc xe (Thừa) mà 
mình đang đi.  Xin thưa rằng bậc Phàm phu là một bậc rất cao quý mà không phải ai cũng đắc 
được.  Cụ Tâm minh Lê Đình Thám, suốtg một đời tu học, phiên dịch và diễn giải kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, thú thật rằng cụ cố gắng giữ hoàn toàn đúng Một Giới trong năm giới mà tự thấy 
vẫn chưa xong.  Đức Phật, toàn giác nhưng không toàn năng, ngài tuy thấy rõ nguyên lý duyên 
khởi thế gian nhưng không thay đổi trạng thái thế gian.  Ngài chỉ hóa độ cho những chúng sinh 
có muốn hóa độ hay không.  Nếu chúng sinh chỉ muốn bớt khổ thêm vui, tiếp tục tái sinh thì tu 
Nhơn thừa hay Thiên thừa với các pháp ngũ giới hay Thập thiện.  Nếu không muốn tái sinh thì tu 
các pháp xuất thế với các ngài Thanh văn, Duyên giác.  Nhưng khó nhất là muốn tự giác giác tha 
với các pháp Bồ tát (Lục độ Ba la mật) Bất nhị.  Đó là phương pháp tu tùy thuận của Bồ tát 
Thiện tài Đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm.  Ngài đi thực tập dưới sự hướng dẫn của Bồ tát Phổ 
Hiền; tham vấn hỏi 53 pháp môn ở khắp các tầng trời, pháp môn nào cũng cao quý cả, không 
phân biệt.  Kinh nầy hướng dẫn về giải thoát quá cao đối với chúng sinh (nghe như đui như 
điếc), nên đức Phật giản những pháp Nhân thừa và Thiên thừa (Tứ diệu đế, Thập nhị nhơn duyên 
và Bát chánh đạo) cho những phàm phu và tu học. 

 

11.  Những Mộng Đàm Về Phật Giáo Thiền Tông Của Quốc Sư Mộng Sơn20: 
 Bàn tay năm ngón điện toán đục vách cửa là sức mạnh của thế kỷ 21 vì nó là nồng cốt 
của tất cả nhu, kiên và cương liệu (hard, firm and software) áp dụng cho toàn bộ khoa học kỹ 
thuật tương lai trong đó nhấn mạnh là ngành tín hiệu (internet, intrnet, extrnet…).  Nếu bàn tay 
nầy không trổ cửa nhình trăng thơ mộng mà lại lo đóng bàn ghế tạo tiện nghi thực dụng quanh 
quẩn trong nhà thì Khoa học sẽ là Tôn giáo vô cùng nguy hại.  Chủ nghĩa mệnh danh Khoa học 
Xã hội của Cộng sản Việt Nam nếu chỉ tạo một tôn giáo dốt nát khó lòng mà tồn tại ở thế kỷ 21.  
Vì vậy mà họ sẽ nhờ bàn tay đóng ghế điện tử tạo ra một Tôn giáo duy vật cực kỳ nguy hiểm 
mệnh danh Phật giáo hiện đại hóa.  Tổ sư của họ là Hồ Chí Minh và họ sẽ trợ duyên cho giáo 
phái tân lập hướng ngoại, để suy tôn không những Thượng đế Khoa học mà suy tôn luôn cả 
Thượng đế Duy thần.  Họ dùng mọi phương tiện điên đảo để phá hoại Phật giáo.  Sự kiện nầy 
không có gì là mới mẻ cả vì phương tiện điên đảo đã được các giáo phái ngoại đạo sử dụng ngay 
thời đức Phật còn tại thế.  Một số thầy Việt Nam tân lập giảng rằng :  “Thần thông của Phật 
cũng như radio truyền hình có gì đâu ?”, một số khác, chống pháp môn Tịnh độ đặt câu hỏi :  
“như tôi là Thầy tu đã lâu năm niệm Phật mà đã thấy Phật chưa ?”. 
 
                                                 
19 Ba tụ giới gồm :    
 a.  Tu mọi tịnh giới.  
 b.  Làm mọi điều lành.  
 c.  Hóa độ chúng sinh. 
 
20 Những mộng đàm về Phật giáo Thiền tong :   Quốc sư Mộng Sơn.  Dịch giả Huỳnh Kim Quang.  Viện Triết Lý 
Việt Nam và Triết Học Thế Giới.  Monterey Park, CA. 1996. 
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 May thay vấn đề điên đảo nầy đã được Thiền sư Mộng Sơn, quốc sư của bảy vị Hoàng đế 
Nhật Bản giải quyết vào thế kỷ thứ 13.  Tác phẩm Những Mộng Đàm Về Phật Giáo Thiền 
Tông Của Quốc Sư Mộng Sơn (1275-1351) thâu góp những bài giảng của ngài không phải để 
đục vách trổ cửa nhìn trăng mà trái lại, để đừng đục vách sai, những kiến giải thiên lệch về 
Thiền…  Theo lời thưa của người dịch (Huỳnh Kim Quang) ở trang XI :  “Cho đến hôm nay, tất 
cả những lời dạy của Thiền sư Mộng Sơn trong tác phẩm nầy vẫn còn có giá trị vô cùng lớn 
lao nhằm soi sáng và đánh thức những ngộ nhận, những kiến giải về Thiền.”  Nhận xét xác 
đáng của dịch giả cũng là tâm tư chung của Viện Triết lý Việt Nam và Triết học thế giới trong 
lời giới thiệu :  “Tất cả chỉ là phương tiện thiện xảo tùy căn cơ mà khai dụng truyền tâm…  
Được sự tiếp trợ của văn minh truyền thông và tin học, Thiền đã được phổ cập sâu rộng trong 
cả hai nền văn hóa Đông Tây.  Đây cũng là may mắn của người học Thiền.  Nhưng cũng từ 
đây, Thiền là món thời trang thịnh hành bậc nhất để tô điểm cho sinh hoạt tâm linh đang 
trống vắng từ mấy thập niên qua vì sự phá sản toàn diện của thế sống cơ tâm của nhân loại 
của thế kỷ 20.  Mang cái sơ tâm ấy để lên đường thực hiện Thiền lại càng đi lạc hướng.  Sự 
kiện nầy đã và đang phô bày ra đó như những hiện tượng thường nhật.  Ngày nay không ít 
Thiền giả khẳng quyết rằng chỉ có Thiền là cứu cánh là khinh thường hiệu năng giác ngộ 
của các môn khác.  Một số hành giả Thiền còn tỏ thái đội phá bỏ tất cả phương diện hành trì 
khác trong đạo Phật nhu việc tụng kinh, bái sám, niệm Phật v.v…” (trang VIII). 
 
 Sau đây một vài thí dụ về Anti-patterns (phi pháp môn) trích trong những Mộng đàm về 
Phật giáo Thiền tông : 

 a.  … “Một Đại thiền sư của Trung Hoa nói rằng:  ngay dù người ta có tỉnh thức thật 
sự và giác ngộ thật sự, bao lâu mà họ còn không nhận thức được toàn chân lý, họ sẽ làm mù 
kẻ khác khi họ minh giải chỗ giác ngộ riêng tư của họ cho người khác.” (trang 134). 

 b.  “Các trường phái thuộc giáo thuyết của đức Phật minh thị giáo nghĩa của Phật 
giáo một cách khác nhau khi ứng với người khác hay tùy thuậ theo ý chỉ của chính đức Phật 
… không có giáo điều cứng nhắc.”  (trang 138). 

 c.  Về sau nầy, những môn đồ của Thiền và giáo tông đặt các cố chấp thiên lệch lên 
trước hết và chìm đắm vào trong những khẳng quyết và phủ nhận, làm tối tăm ý nghĩa căn 
nguyên của đức Phật và các vị khai tổ của Thiền (trang 140). 

 d.  Các bậc sư thành lập Phật giáo Tịnh độ liễu đạt nguyên lý sâu thẳm của Đại thừa 
trong chính tâm thức họ, tuy nhiên tạm thời phân biệt Tịnh độ với uế độ là để hướng dẫn 
người còn vô minh, vạch ra sự khác biệt giữa tự lực và tha lực.  Chính họ không phải là 
người vô minh, những giáo nghĩa nầy là phương tiện từ bi của Bồ tát (trang 142-143). 

 e.  Kinh Lăng già minh giải bốn loại Thiền định (trang 149 ): 

-  Một :  là thiền định được thực nghiệm bởi người vô minh, những người tu tập  
bình thường nghĩ rằng sự tập trung thiền định có nghĩa là không tạo ra các tư tưởng và 
không khởi lên sự phân biệt. 

- Hai :  là thiện định quán sát đặc tính và ý nghĩa ở đây các tín đồ đạo Phật thuộc  
cấp chứng đạt sơ cơ và trung bình quán sát và suy nghiệm những nguyên lý giáo điển. 

- Ba :  là Thiền - Zen tập chú vào thực tại như thị, ở đây các Phật tử có trình độ  
cao hơn an trú trong thực tại của Trung đạo trong bộ mặt thật của chính nó, sự thực nghiệm 
tinh tế không đòi hỏi dụng công. 
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-  Bốn :  là sự thiền định tinh mật đến từ như như, ở đây hành giả thể nhập vào  
trạng thái chân như, và trí tuệ tự giác cao hơn khởi phát. 
 g.  Có nhiều tà thuyết lẫn lộn lưu hành trong đạo Phật đích thực.  Trong thể thao có 
tiêu chuẩn được thiết lập một cách quy củ về thắng bại do đó không có sự lẫn lộn trong việc 
thẩm định chúng.  Ngược lại, đạo Phật không có việc thắng hay bại được quy định trước như 
thế.  Một khi người chưa giác ngộ đặt niềm tin vào người nào đó như là bậc đạo sư của họ, 
họ nghĩ rằng giáo nghĩa của mọi người khác đều là thấp kém và ngay cả việc từ chối nghe bất 
cứ điều nào khác.  Những người như vậy là những kẻ khờ dại nhất trong những người khờ 
dại (trang 150-151). 

 h.  Về phần những người hồi đầu lại trực tiếp với căn nguyên cái có trước sự ly cách 
giữa phàm phu và chư Phật (bản lai diện mục), ngay dù họ nghe tất cả các loại giáo nghĩa, tại 
sao họ còn phiền hà trong đầu óc qua sự quyết đoán về sự ưu việt và thấp kém (trang 153).” 

 

12.  Kết Luận : 
 Kinh nghiệm của những nước vừa thoát khỏi nạn Cộng sản (ví dụ Liên Xô) hoặc đang 
lâm nạn (như Việt Nam, Lào, Tây Tạng) cho biết những tai họa do sự đổ vỡ toàn diện về mọi 
mặt, nhất là về phương diện luân lý đạo đức.21  Phương pháp Cộng sản chia rẽ mọi người để trị 
nhưng lại duy trì toàn dân nhất trí với đảng bằng vũ lực công an.  Sự kiện nầy, được nhồi sọ ngót 
nửa thế kỷ, sẽ tạo mọi thứ tranh chấp chủng tộc, nam, bắc, kinh, thượng, đảng phái, băng đảng 
v.v… trong thời kỳ hậu Cộng sản của thế kỷ 21.  Vì vậy, nếu vấn đề tôn giáo nói chung và phật 
giáo nói riêng không được tiên liệu, chế độ Cộng sản Việt Nam sau khi được giải thể có thể tạo 
quê hương thành một Kosovo thứ hai.  Những loại đế quốc, tư bản, cộng sản, thực dân muốn 
biến đạo Phật là một thế lực chính trị nghiền nát tất cả thế lực chính trị khác.  Đó là cái bẫy để 
đẩy đạo Phật vào những hành động có lợi cho họ.  Tu sĩ mà chạy theo quyền lực thế gian để thực 
hiện chương trình kiến tạo đạo mình là một sai lầm dẫn đến sự phiêu lưu nguy hiểm.  Bàn tay 
năm ngón điện toán có thể cấu tạo tất cả bộ môn khoa học kỹ thuật hiện đại trong bốn, năm năm 
nhưng đối với đạo đức tâm linh thì phải nhiều thế hệ may ra mới hoàn tất.  Như đã trình bày ở 
điểm 6 trên đây làm sao mà hành giả có thể phân biệt được tà thuyết với chánh thuyết trong giai 
đoạn nhiễu nhương vàng thau lẫn lộn nầy.  Quả thật khó giải quyết khi hành giả gặp những bậc 
tu hành có thế trí biện thông nếu chúng ta quên lời khuyên của cổ đức Y pháp bất y nhơn (theo 
pháp đừng theo người).  Phải nhớ luôn công thức Nhị đế và sơ đồ A Phật pháp, nhớ phân biệt 
giữa tục đế với chân đế tức giữa Tam pháp ấn (trilakkana) với Tam giải thoát môn (trivoksha) 
đê tránh nạn điên đảo22.  Để chấm dứt bài nầy, xin trích lời Phật dạy : 
 
                                                 
21 Ví dụ nước Lào biến thành động vật.   Nhật báo Figaro ngày 25-01-99 báo động.  Cộng sản Việt Nam đã nuốt 
sống nước Lào trước sự thờ ơ của thế giới !   Cộng sản Hà Nội đẻ trứng trên da thịt động vật Lào, trứng nở ra các 
loại côn trùng nầy, ăn bám vào da thịt của Lào để tồn tại, phát triển thành đàn thành lũ cho tới khi động vật nầy tận 
diệt (trích Chánh Đạo số 328 ngày 12-02-99).  Các nước Tây Tạng, Cu Ba, Bắc Hàn, và Việt Nam là những động 
vật đang bị côn trùng Cộng sản đục khoét tận xương tủy, ngất ngư chưa chết. 
 
22 Tam Pháp ấn tức Vô thường, Khổ và Vô ngã đối với bậc thế tục (phàm phu, tu học) và Tam giải thoát môn tức 
Không.  Vô tướng và vô tác đối với bậc tu hành giải thoát.  Tráo đổi trình độ là điên đảo. 
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 “Đừng tin tưởng một điều gì vì văn phong.  Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập 
quán lưu truyền.  Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều người nói đi nhắc lại.  Đừng tin 
tưởng điều gì vì là bút tích của thánh nhân.  Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến 
ta nhận là điều ấy đúng.  Đừng tin tưởng một điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một 
vị tối linh đã khai thị cho ta.  Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào có một uy tín của 
các thầy dạy các người.  Nhưng chỉ tin tưởng những cái gì mà chính các người đã từng trải, 
kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và kẻ khác.  Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu 
thăng hoa cho người và cuộc đời.  Các người hãy lấy cái đó mà làm chỉ chuẩn (Auguttara 
Nikaya).” 
 
 Phật không muốn được chúng sinh xem ngài như thần tượng, không muốn những lời ngài 
dạy trở thành giáo điều, cũng không muốn nói những gì ngài đã chứng ngộ, và nếu buộc phải nói 
những điều bất khả thuyết, bất khả tư nghì do sự khẩn khoảng yêu cầu của các đại đệ tử, ngài vẫn 
kết thúc với câu bất thuyết bất ngữ.  Tại sao ?  Tại vì chúng sinh, kể chư đại đệ tử, nếu không 
trực nghiệm lấy những gì Phật dạy, thì không thể nào thấu thẩm thấu được những kinh nghiệm 
tâm linh của ngài. 
 
 Trong lãnh vực điện toán cũng gặp hoàn cảnh tương tợ.  Tứ nhân bang (Gang of four) 
cũng công nhận rằng việc kiếm ra kiểu mẫu tuy khó nhưng việc diễn tả kiểu mẫu cho những 
người thiếu kinh nghiệm, không biết việc, thì lại càng khó hơn nhiều.  Dùng kiểu mẫu thì dễ 
nhưng hiểu tại sao phải dùng nó thì quả thật vô vàn khó khăn đối với người sơ cơ23.  
 
 Thời đại của các chủ nghĩa chính trị chủ chiến (thực dân, quốc xã, cộng sản, …) không 
còn.  Vì chúng sinh vẫn còn điên đảo vọng tưởng nên những chủ nghĩa chính trị chủ chiến sẽ 
chuyển sang thế tôn giáo hoặc chủng tộc chủ chiến.  Do đó sẽ có nhiều tôn giáo mới tiếp tục ra 
đời mệnh danh Phật giáo, Thiên chúa giáo …, để thần thánh hóa siêu nhiên suy tôn Thượng đế 
hoặc vật hóa nhân loại suy tôn khoa học.  Để tránh hiểm họa chiến tranh nóng bằng vũ lực hay 
chiến tranh lạnh bằng kinh tế, đạo Phật chủ trương con người giác ngộ là giải đáp chung cho 
nhân loại vị lai của thế kỷ 21.  Mặc dầu kinh điển cho biết vào thời mạt pháp24 thì kinh điển bị 
đốt sạch và đức Phật cũng đã cho biết về sự suy đồi của Phật giáo như sau25 : 
 
 “… Hỡi các thầy Tỷ kheo !... Những lời giáo huấn của đức Chánh biến tri rất cao 
thâm huyền diệu, đầy ý nghĩa, họ chẳng cần nghe, hoặc tìm hiểu đến.  Họ không màng gì đến 
sự học hỏi thông suốt chơn lý và chẳng có lòng ủng hộ giáo pháp chính đáng cao siêu nầy.  
Trái lại họ sẽ ưa thích, chăm chú, tìm nghe, tìm hiểu lý thuyết không thuộc về chính giáo, 
như những áng văn thi phú do các nhà thi sĩ thốt ra, có nhiều danh từ, ngôn ngữ trôi chảy 
hoạt bát.  Họ sẽ hết lòng ủng hộ và cho rằng những lý thuyết ấy là chơn chánh, đáng học hỏi, 
                                                 
23 But finding patterns is much easier than describing them.  If you build systems and reflect on what you build, you 
will see patterns in what you do…  But it’s hard to describe patterns so that people who don’t know them will 
understand them and realize why they are important.  It’s easierst to see a pattern as a solution, as a technique that 
can be adapted and reused.  It’s harder to see when it is appropriated.  Design Patterns:  Addison.  Wesley 1995 
trang 355. 
 
24 Hiện tại đang còn là Tượng pháp vì còn biết Phật và Kinh điển. 
 
25 Samyutta Nikaya II, 266-267 
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đáng hấp thụ.  Vì lẽ đó, cho nên những lời giáo huấn do đức Chánh biến tri đã giải ra, rất cao 
thâm huyền diệu đầy ý nghĩa, sẽ phải lu mờ.” 
 
 Mạt pháp đã đến với Ấn Độ do sự bành trướng của Hồi giáo và Ấn Độ giáo thời trung cổ.  
Nhưng dần dần chánh pháp lại được khôi phục nhờ sự đóng góp của Phật giáo Nguyên thủy với 
các vị thiện tri thức học giả trong những thế kỷ trước và nhất là ngày nay, trước thềm thế kỷ 21, 
với những bậc cao Tăng Thiền Tịnh Mật của Trung Hoa, Tây Tạng, Việt Nam …  Nhờ vậy 
trong những năm gần đây thế giới có những biến đổi to lớn hướng về hòa bình.  Sự kiện nầy 
được chính thực hiện ngày 17-02-1999 trong hội nghị thế giới tại New Delhi về Phong trào xây 
dựng dân chủ toàn cầu, Đại biểu cho Việt Nam được mời là ông Võ Văn Ái, cầm đầu phái đoàn 
Quê mẹ và ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam.  Trong lời khai mạc hội nghị, thủ tướng 
Ấn Độ, Atal Bihari Vajpayee nhấn mạnh :  “Bánh xe chuyển Pháp luân (Dharma-Chakra) mà 
quý vị nhìn thấy trên lá cờ chúng tôi đã có quá trình trên 2000 năm, biểu trưng sự thừa kế lâu 
đời.  Chúng tôi hãnh diện đã gìn giữ chế độ dân chủ ấy trong việc trị nước.”   
 

Hội nghị còn lên tiếng phá đổ những huyễn tượng nầy là cái phao cứu vớt Cộng sản Việt 
Nam tiếp tục hủy diệt quê hương cũng như đang “Ăn bám vào da thịt của Lào để tồn tại, phát 
triển thành đàn thành lũ cho tới khi động vật Lào nầy tận diệt” (xem 17). 
 
 Do đó, nước Việt Nam muốn hội nhập vào nền hòa bình chung của thế kỷ 21, phải tự 
quét sạch nạn chuyên chính độc tài và giải quyết nạn điên đảo mộng tưởng tôn giáo.  Cầu mong 
chư Tôn đức dũng mãnh tiếp tục hướng dẫn Phật tử trên con đường Thiền tịnh song tu, hầu đem 
lại thanh bình cho cảnh giới uế độ nầy. 
 
 Trước khi dứt lời xin trích lời dạy trong kinh Pháp Cú : 

 “Người tu Phật hằng xem vạn vật với cặp mắt bàng quan, không ức đoán rằng đây là 
tốt đó là xấu, đây đáng trọng, đó đáng khinh, mà tìm hiểu coi chúng nó có lợi ích hay chăng?  
Người tu Phật, mỗi khi nghe được điều gì, chẳng vội tin mà cũng không vội bỏ; người chỉ thí 
nghiệm coi điều ấy đúng chơn lý hay sai chơn lý.  Người tu Phật không làm vừa lòng ai một 
cách tráo lẽ, mà cố tìm phương tiện để dìu dắt đồng loại đi đến nơi sáng sủa.”  (Phật giáo 
Nguyên thủy, Pháp trích lục của Huỳnh Văn Niệm, trang 12) 

 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
Giáo sư Tâm Tràng Ngô Trọng Anh 
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Tuần Báo CHÁNH ĐẠO 
Số 314, ra ngày 7-11-1998 – Trang 15A và 16A 
 

  VỀ CHUYẾN ĐI DỰ  

ĐẠI HỘI DALLAS 
Ban Báo Chí Chùa Long Vân 

 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại mỗi năm đều có Đại hội 
thường niên để thẩm định công tác đã qua và bàn thảo kế hoạch cho năm tới, và cứ mỗi bốn năm 
lại họp Đại Hội Khoáng Đại để bầu Hội Đồng Điều Hành. 

 
 Năm nay Đại hội thường niên được tổ chức tại Tổ Đình Từ Đàm thuộc vùng Dallas, tiểu 
bang Texas.  Đây cũng nhằm vào dịp Tổ Đình Từ Đàm khánh thành ngôi chánh điện. 
 Hội Phật Giáo Việt Nam Florida, chùa Long Vân thể theo lời mời của ban tổ chức đã cử 
một phái đoàn gồm bốn người đi phó hội. 
 
 Khởi hành :  Vào các ngày 9, 10 và 11 tháng 10 năm 1998, một phái đoàn trong Ban trị 
sự chùa Long Vân do Bác sĩ Hội Trưởng Nguyên Thạnh Nguyễn Mậu Hưng hướng dẫn đã về Tổ 
Đình Từ Đàm Hải Ngoại tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas để chính thức tham dự Đại hội 
thường niên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và đồng thời dự 
đại lễ Khánh Thành ngôi chánh điện vừa mới hoàn tất. 
 
 Trong những ngày cuối tuần nầy trời Orlando cũng như Dallas đã dịu hẳn cơn nắng gay 
gắt cuối hè.  Phái đoàn rời Orlando từ tờ mờ sáng, cố tình đi sớm để tranh thủ thời gian.  Sau khi 
nhận thẻ lên tàu (Boarding Pass) còn lại mấy phút mọi người bàn tính những dự định khi vào 
phòng họp.  Điều ưu tư nhiều nhất là không biết mình có hoàn thành nhiệm vụ Phật tử Long giao 
phó đó là cung thỉnh chư Tôn đức hứa khả cho Long Vân được tiếp đón quý ngài trong mùa Đại 
hội kỳ tới 1999 tại Orlando. 
 
 Sau hai giờ bay, chiếc Boeing 767 của hãng hàng không Delta Airlines đáp xuống phi 
trường Dallas – Fort Worth lúc 9giờ30, giờ Orlando, tức 8giờ30 giờ Texas.  Như vậy là lợi được 
một tiếng đồng hồ.  Trời ban mai mát dịu như âu yếm đón tiếp khách lạ phương xa.  Thật ra, 
Dallas – Orlando cũng không xa lạ gì nhưng trong chuyến đi đầu rạo rực nầy mọi người như cảm 
thấy mình sẽ đến một nơi chưa hề quen biết trong một sứ mạng khó khăn. 
 
 Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại nằm tại ngoại ô thành phố Irving, không xa phi trường 
Dallas – Fort Worth bao nhiêu.  Chúng tôi còn cả một ngày để chuẩn bị cho Đại Hội vào hôm 
sau, nên quyết định đến thăm Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại và vấn an Thượng Tọa Thích Tín 
Nghĩa, vì sợ hôm sau Thầy sẽ bận rộn không nói chuyện nhiều được.  Nhờ chuẩn bị bản đồ trước 
nên việc tìm đến Từ Đàm Hải Ngoại không mấy khó khăn.  Nhất là vào ngày chuẩn bị Đại Hội 
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nên trước chùa đã treo sẵn băng cờ, biểu ngữ và bao chiếc bong bong màu bay cao trên nền trời 
xanh làm chuẩn đích cho kẻ lạc đường. 
 
 Tưởng chỉ có mình đến sớm, ai ngờ khi vào bãi đậu xe trước cổng chùa thì thấy bên trong 
sân chùa đã tấp nập những người.  Các đạo hữu trật tự mang áo choàng màu cam và hai chữ 
“T.T.” bên tay trái tiếp đón chúng tôi và cho biết một số quý thầy đã đến từ hôm qua khiến lòng 
chúng tôi càng thêm náo nức. 
 
 Ngôi chùa thật đồ sộ nguy nga đứng vươn lên trong khu dân cư dọc con lộ Gilbert, bên 
góc đường Conflans.  Màu mái ngói đỏ chói, phản chiếu ánh nắng ban mai vào những tang cây 
bên cạnh.  Màu tường xám mới sơn chưa kịp dính bụi, màu cờ Phật Giáo Việt Nam và cờ vàng 
ba sọc đỏ tung bay trong gió sớm.  Những cây cảnh uốn nắn công phu do bàn tay nghệ sĩ khéo 
léo của Thượng Tọa Trú Trì Thích Tín Nghĩa được sắp dọc lối vào chánh điện và chung quanh 
chiếc hồ sen nho nhỏ nơi dựng tượng Quán Thế Âm lộ thiện.  Dưới sân chùa nhìn lên, ngôi 
chánh điện như lơ lững giữa hư không.  Mười tám bậc tam cấp có trải thảm đỏ đưa vào cửa 
chính.  Chúng tôi chưa dám bước lên mà đi quanh vòng vào nhà hậu tổ để vấn an thầy Trú trì. 
 
 Thượng tọa Thích Tín Nghĩa với nét mặt rạng rỡ hân hoan nhưng không che dấu được 
niềm lo lắng vì thực sự đây là ngày trọng đại nhất cho Tổ Đình Từ Đàm, vừa khánh thành ngôi 
chánh điện, vừa tổ chức Đại hội thường niên.  Thượng tọa đã dành cho phái đoàn Long Vân một 
sự đón tiếp đầy ân tình và cảm mến.  Sauk hi thăm hỏi tình hình Phật sự tại Orlando và sức khỏe 
của hàng Phật tử Long Vân, Thầy đưa phái đoàn vào bên trong và cho ngay một chầu ăn sáng 
thật thịnh soạn.  Ngay tại bàn ăn chúng tôi đã hầu chuyện với một số quý thầy đến sớ như Hòa 
Thượng Thích Trí Chơn với dáng điệu suy tư , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan với nụ cười thoải 
mái, Thượng Tọa Thích Trí Lãng với giọng nói dịu dàng và một số quý Ngài từ Úc Châu và Âu 
Châu về. 
 
 Ngày tiền đại hội :   Lúc đầu chúng tôi dự tính chỉ ghé chùa để vấn an Thượng Tọa Trú 
Trì rồi đi thăm thành phố Dallas.  Nhưng không khí tưng bừng của ngày tiền Đại hội khiến 
chúng tôi không thể rời chân.  Quý thầy tiếp tục đến từ xa và chúng tôi không để lỡ cơ hội được 
cung đón và vấn an các Ngài.  Ngoài ra còn các phái đoàn từ các chùa ở các tiểu bang khác.  Một 
điều ngạc nhiên thích thú là các vị nầy phần nhiều là bạn cũ hoặc quen biết đã mấy chục năm 
không gặp như anh Nguyễn Bích Ngân, hiện ở chùa Linh Quang, Nebraska, anh Trương Xuân 
Bào cựu dân biểu Ninh Thuận chùa Lục Hòa tại Boston, Massachussett, hay một số người mới 
quen biết như anh Nguyên Viễn Nguyễn Ngọc Mục, huynh trưởng Phật tử chùa Phổ Đà, chị 
Nguyên Phúc Nguyễn Trần Kim Thuận thủ quỹ chùa Diệu Đế tại Pensacola…  Bao nhiêu kỷ 
niệm để nhắc nhở, bao nhiêu kỷ niệm để nói ra, bao nhiêu ý tưởng để trình bày.  Những âm tham 
chào hỏi, những tràng cười rộn rã nổ như bắp ran khiến chúng tôi cảm động và vui mừng đến ứa 
lệ; nghĩ đến những ngày xưa cũ khi đất nước còn thanh bình, cùng bạn cùng thầy tu học mà kỷ 
niệm chưa hề phai nhạt trong tâm tư.  Với chúng tôi, đây là lần đầu tiên sau những năm tháng xa 
quê hương, được sống lại trong không khí tràn ngập niềm tin hài hòa, thấm được đạo tình của 
những người cùng chung lý tưởng nối tiếp truyền thống cao đẹp của nền Phật Giáo Việt Nam tại 
hải ngoại. 
 
 Một sự kiện khác đã gây một niềm xúc động lớn lao trong tôi là được nhìn lại Thượng 
Tọa Thích Thiện Trì, ngồi trên xe lăn do một thầy đẩy từ từ vào sân chùa.  Thầy Thích Thiện Trì, 
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Trú Trì chùa Kim Quang tại Sacramento bị biến chứng não mạch (Stroke) ba năm về trước mà 
các bác sĩ nổi tiếng Hoa Kỳ đã bó tay, nhưng bổng nhiên như một phép lạ Ngài từ từ tỉnh lại và 
bệnh trạng thuyên giảm một cách nhanh chóng.  Hiện tại dù không đi đứng được nhưng Ngài rất 
sáng suốt, nói chuyện rõ rang và nhớ lại cả những chuyện xa xưa.  Trường hợp hồi sinh của 
Thượng Tọa Thích Thiện Trì đã được tác giả Thích Hải Ấn ghi lại trong tạp chí Chân Nguyên số  
30 như một hiện tượng Phục sinh và ca tụng Thượng Tọa như “một vị Bồ Tát Sống đang cáo tật 
thị chúng”  (giả bệnh để dạy chúng). 
 
 Lợi dụng thời gian còn lại trong ngày, chúng tôi đã nhờ một anh trong Ban trật tự đưa đi 
viếng tham các chùa trong vùng.  Chùa Liên Hoa do Hòa Thượng Thích Pháp Nhẫn Trú Trì và 
chùa Pháp Quang do Thượng Tọa Thích Trí Hiền làm Viện Chủ.  Các chùa đều mới và rất rộng 
rãi khang trang. 
  
Buổi chiều cùng ngày, quý Thầy và các Đại biểu dùng cơm tối tại chùa.  Sự tiếp đãi quá chu đáo 
nầy khiến mọi người rất cảm động.  Phòng ăn trang bày lịch sự.  Các vị trong ban phục vụ mặc 
đồng phục (sau nầy chúng tôi mới nhận ra mỗi ngày mỗi màu áo khác nhau).  Ở đây chúng tôi 
xin mở một dấu ngoặc để tán thán công đức của quý vị trong Ban trai soạn.  Ngoài những thức 
ăn đặc biệt và thật là hợp khẩu vị hết chỗ chê, là sự sắp đặt ngăn nắp và cẩn thận đến cả những 
chi tiết thật nhỏ.  Quý vị nầy túc trực trong suốt bữa ăn, nói cười vui vẻ, chuyền tiếp thức ăn, 
thêm cơm, thêm món, pha nước, rót trà…  Tất cả mọi việc được thực hiện thật nghiêm túc, trật tự 
mà chúng tôi nghĩ có lẽ phải được huấn luyện và tập dợt nhiều lần. 
 
 Ngày khai mạc :  Đúng 8 giờ sáng ngày 10 tháng 10 năm 1998, ba hồi chuông trống Bát 
Nhã vang lên cung thỉnh chư Tôn đức vào chánh điện.  Các em nam nữ Phật tử cầm hoa đứng 
chia thành hành chào mừng và các em nam nữ Phật ử khác với bộ đồng phục, tay cầm gậy trong 
tư thế nghiêm chỉnh canh gác từ bực thềm lên đến cửa chánh điện giữ gìn trật tự một cách hoàn 
hảo.  Sauk hi chư Tôn đức, quan khách và các phái đoàn đã an vị trong chánh điện, là các hàng 
Phật tử theo thứ lớp đi vào, trang nghiêm, im lặng. 
 Buổi lễ bắt đầu bằng bài diễn văn chào mừng của Thượng Tọa Trú trì Tổ Đình Từ Đàm 
Thích Tín Nghĩa.  Kế tiếp là diễn văn khai mạc của Hòa Thượng Thích Hộ Giác, chủ tịch Hội 
Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ.  Hòa Thượng đã bày tỏ niềm hân hoan cũng như 
ý nghĩa quan trọng của ngày Đại Hội.  Sau đó Hòa Thượng Thích Đức Niệm Chánh văn phòng 
Hội đồng Đại diện ban đạo từ đến toàn thể Phật tử.  Hòa Thượng nhắc lại quá trình sinh hoạt của 
con thuyền Phật Giáo Việt Nam, trong đó không thiếu những lúc nguy hiểm khó khăn nhưng 
những vị lãnh đạo đã không rời tay lái hướng dẫn con thuyền của Giáo hội, của dân tộc vững tiến 
đến bến bờ giải thoát pháp nạn cũng như quốc nạn.  Hòa Thượng cho rằng sinh hoạt của Giáo hội 
hôm nay là một sự hỗ trợ cho chư Tôn đức và Phật tử tại quê nhà.  Hòa Thượng cũng không 
quên ca ngợi Thượng Tọa viện chủ Thích Tín Nghĩa trong ngày Khánh thành Tổ Đình Từ Đàm 
Hải Ngoại. 
 
 Trong lời cảm tạ của Ban tổ chức, đạo hữu Quảng Luận bày tỏ niềm hân hoan và hãnh 
diện khi được giao phó công tác tổ chức ngày Đại hội và cảm tạ sự hiện diện của chư Tôn đức, 
quý đại biểu, quý quan khách và Phật tử. 
 
 Kế tiếp sau lễ khai mạc đại hội là lễ khánh thành ngôi chánh điện Tổ Đình Từ Đàm Hải 
Ngoại.  Niềm xúc động lớn lao nhất trong lễ khánh thành là lễ hiến dân ngôi Tổ Đình Từ Đàm 
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lên Giáo Hội.  Thượng Tọa Viện Chủ, ban điều hành và một số đại diện Phật tử thuộc Tổ Đình 
Từ Đàm Hải Ngoại đã đảnh lễ trước chư Tôn đức trong quý Hội đồng của Giáo hội.  Thượng 
Tọa Viện Chủ trong lời tác bạch, đã không ngưng được giọt lệ vui mừng và niềm cảm xúc khi 
bày tỏ lòng tin tưởng sâu xa vào Giáo hội và xin Giáo hội thu nhận Tổ Đình Từ Đàm làm giáo 
sản chung.  Hòa Thượng Thích Hộ Giác đại diện Giáo hội, tiếp nhận giáo sản cúng dường. 
 
 Trong ngày khai mạc và lễ khánh thành tôi nhận thấy khoảng trên 2,000 người tham dự.  
Sau buổi lễ chư Tôn đức Tăng Ni được mời lễ Trai Tăng do Từ Đàm cúng dường.  Chúng tôi 
không ngờ các đại biểu cũng được ăn trưa cùng phòng với quý Thầy. 
 
 Buổi chiều cùng ngày là phiên họp Khoáng Đại I với sự tham dự của chư Tăng Ni và các 
đại biểu gồm khoảng gần 100 người.  Trong không khí hài hòa đầy đạo tình, các tham dự viên đã 
thảo luận sôi nổi nhiều vấn đề liên quan đến sinh hoạt thường niên cũng như những vấn đề đột 
khởi cần giải quyết cấp thời. 
 
 Trong các buổi họp Khoáng Đại II và III, nhiều dự tính về đường hướng tương lai của 
Giáo hội cũng được bàn thảo cẩn thận.  Các đại biểu cũng được phép góp ý kiến, buổi họp tăng 
thêm phần phong phú. 
 
 Đặc biệt trong phần linh tinh, Thượng Tọa Thích Tín Nghĩa đã đề cử chùa Long Vân, 
Orlando làm địa điểm cho kỳ Đại hội năm 1999 và xin Đại hội chấp thuận.  Tiếp theo, Cộng 
đồng Phật Giáo Denver cũng xin Đại hội quyết định cho tổ chức năm tới 1999.  Trong phần phát 
biểu ý kiến, đạo hữu Hội trưởng hội Phật Giáo Việt Nam Florida đã nêu lên lòng thiết tha của 
Phật tử Long Vân được cung thỉnh chư Tôn đức về dự Đại hội tại Orlando.  Đây là dịp để các cơ 
sở Giáo hội tại Florida nói riêng và miền Đông nam nói chung có dịp sát cánh với nhau thành 
một khối thống nhất đứng sau lưng Giáo hội. 
 Sau khi bàn thảo, hội ý về địa điểm, khả năng và sự đồng ý của Hòa Thượng Thích 
Chánh Lạc, nhường phần tổ chức Đại hội năm tới cho Long Vân, chư Tôn đức và toàn thể đại 
hội đã vỗ tay vui mừng, đồng thanh quyết định chọn Long Vân làm địa điểm cho Đại hội thường 
niên III nhiệm kỳ 2. 
 
 Thời gian ấn định là dịp lễ Columbus, tức vào các ngày 8, 9 và 10 tháng 10 năm 1999.  
Đạo hữu Hội trưởng sau đó đã bước ra đảnh lễ cảm tạ chư Tôn đức và cảm ơn Đại hội. 
 Mỗi ngày chúng tôi đều ở lại trong khuôn viên chùa từ sáng sớm đến tối khuya mới về.  
Quý Hòa Thượng, Thượng Tọa thăm hỏi phái đoàn và gởi lời về thăm Phật tử Long Vân. 
 
 Ngày bế mạc:  Sau hai ngày họp, Đại hội bế mạc bằng một nghi lễ khai diễ vào chiều 
Chủ Nhật.  Theo thông lệ, tiếp theo lễ bế mạc là lễ Hiệp kỵ để nhớ ơn quý Thầy Tổ và toàn thể 
đông bào Phật tử vị Pháp hy sinh. 
 
 Ngày Đại hội được chấm dứt với một chương trình văn nghệ giúp vui cây nhà lá vườn.  
Đoàn lân Từ Đàm rất xuất sắc.  Các màn ca vũ nhạc rất hấp dẫn.  Đại diện Long Vân cũng góp 
mặt với một bài ca trong tinh thần thân hữu. 
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 Sáng ngày thứ hai, trước khi lên phi trường trở về Orlando, chúng tôi có ghé lại chào từ 
biệt và cám ơn Thượng Tọa Viện Chủ, sư cô Thích Nữ Hạnh Thanh cùng các anh chị em trong 
Ban tổ chức.  Chúng tôi rời Từ Đàm trong nhiềm lưu luyến với mối cảm tình sâu đậm. 
 
 Trên đường ra phi trường, mọi người trong phái đoàn đều tự nguyện sẽ mang không khí 
Đại hội về Long Vân cho ngày tổ chức Đại hội vào năm tới. 

Ban Báo Chí Chùa Long Vân 
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Thứ Tư, Ngày 21-10-98 
Số 444 - Phần A – Thông Tin -  Xã Luận 

XÃ LUẬN 

Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh 
 

THỜI ĐIỂM CHIẾN LƯỢC 
 

 Bức tâm thư và nghị quyết 8 điểm của Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ họp tại Dallas (được trang trọng tổ chức ba ngày 09, 10 và 11 tháng 
10 năm 1998 tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại) tuần qua là một dấu mốc quan trọng trên chặng 
đường tranh đấu chông gai cho tự do tôn giáo ở Việt Nam.  Chúng tôi nghĩ đây là việc làm đúng 
thời đúng điểm. 
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 Hồi tháng 8 năm nay khi Đại Hội La Vang kỷ niệm 200 năm đức Mẹ hiện lên được tổ 
chức thành công rực rỡ với trên một trăm ngàn giáo dân tham dự, chúng tôi đã viết những khó 
khăn cho việc Hà Nội kiểm soát tôn giáo chỉ mới bắt đầu.  Đức tin tôn giáo đã thắng và bước lùi 
kế tiếp.  Đầu tháng 9 năm nay, Hà Nội đã phải thả một số tù chính trị và lương tâm nổi tiếng trên 
thế giới, trong đó có Hòa Thượng Thích Quảng Độ và hai vị Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, Thích 
Trí Siêu.  Những sụ kiện dồn dập đó là những khích lệ rất lớn cho phong trào đòi hỏi tự do tôn 
giáo ở Việt Nam. 
 
 Đầu tuần nầy, sứ giả đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, ông Abdelfattah Amor, thuyết trình 
viên về bất dung tôn giáo, đã khởi sự cuộc điều tra trong 10 ngày về những vi phạm quyền tự do 
tín ngưỡng ở Việt Nam.  Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại tại Hoa Kỳ ở Tổ 
Đình Từ Đàm Hải Ngoại thành phố Dallas, Texas, đã đến đúng lúc, vì vị sứ giả Liên Hiệp Quốc 
đến Hà Nội vào ngày 17-10 thì trước đó một tuần, Đại Hội đã họp để nói lên tinh thần đoàn kết 
keo sơn của các cộng đồng Phật Tử Việt Nam trên khắp thế giới nhất trí đứng sau Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo 
đòi hỏi tự do tôn giáo ở Việt Nam. 
 
 Trong nghị quyết của đại hội có một đoạn rất thích ứng với sự biến chuyển của thời cuộc 
là đòi hỏi chế độ Hà Nội “phải cho phái đoàn Liên Hiệp Quốc được tự do đi lại và tiếp xúc với 
bất cứ nhà lãnh đạo tôn giáo nào thuộc các tôn giáo lớn tại Việt Nam như Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất, Giáo Hội Thiên Chúa Giáo, Giáo Hội Cao Đài, Giáo Hội Hòa Hảo, Giáo 
Hội Tin Lành.”  Tâm thư cũng nhấn mạnh các Thuợng Tọa Thích Không Tánh, Thích Nhật Ban, 
Thích Thiện Minh, Thích Huệ Đăng hiện bị giam giữ tại trại Z – 30A ở Xuân Lộc, tỉnh Đồng 
Nai, cũng như nhiều Tăng Ni, Phật tử khác còn bị giam giữ torng các trại cải tạo và nhà tù trên 
khắp cả nước. 
 
 Bức tâm thư và nghị quyết đuợc công bố ngày 11 tháng 12 thì, Lê Qung Vinh, Trưởng 
Ban Tôn Giáo Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam phải lên tiếng nhìn nhận chính quyền Cộng Sản 
Hà Nội sẽ cho phép ông Amor được hội kiến riêng tư với hai vị Thượng Tọa Thích Không Tánh 
và Thích Nhật Ban trong nhà tù.  Tiếng nói của khối đồng bào Phật Tử hải ngoại đã có một sức 
nặng không phải nhỏ. 
 
 Chủ nghĩa Cộng Sản đã nổi danh về thủ đoạn chụp mũ những tội vu vơ như “phản động” 
hay “lật đổ” để bắt giam những người đòi hỏi tự do tôn giáo.  Như trường hợp hai vị Thượng Tọa 
Không Tánh và Nhật Ban có lẽ điển hình nhất.  Hai vị cao tăng nầy đã bị bắt cùng với một đoàn 
Phật Tử hồi tháng 8 năm 1995 khi họ đi phân phối đồ tiếp tế cho các nạn nhân bão lụt.  Họ bị 
buộc tội làm mất thế đoàn kết tôn giáo vì đã làm việc thiện bất hợp pháp.  Trên thế giới có lẽ chỉ 
có nước Việt Nam dưới sự cai trị của Cộng Sản, đi phân phối đồ tiếp tế cứu nạn nhân thiên tai là 
một “tội” bị bỏ tù hơn ba năm chưa biết đến ngày nào ra. 
 
 Hai vị cao tăng đó đã “phá hoại sự đoàn kết tôn giáo” chăng?  Sự thật chế độ Hà Nội sợ 
có sự đoàn kết tôn giáo trong một tổ chức tôn giáo mà họ không kiểm soát được.  Đó là Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã được hình thành từ trước ngày quân đội Cộng Sản chiếm 
miền Nam Việt Nam.  Họ sợ không có “đoàn kết” cho tổ chức sư quốc doanh của họ thì đúng 
hơn.  Vấn đề căn bản cho tín ngưỡng ở Việt Nam vẫn là tự do tôn giáo.  Hiến pháp của Cộng Sản 
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nói đến tự do tôn giáo, nhưng cái tự do trên văn bản pháp lý nầy vẫn chỉ là thứ tự do ngược ngạo 
như mọi cái “tự do” khác của họ.  Đó là “tự do” trong vòng đai kiểm soát ngặt nghèo. 
 
 Cộng Sản giải thích như thế nào trước quốc tế về cái gông chế ngự đức tin này?  Họ nói 
trong một trăm năm nay đế quốc và thực dân đã lợi dụng tôn giáo để phá hoại nền độc lập của 
đất nước.  Đây là một lời nói ngang ngược, bởi vì trong lịch sử đấu tranh dành độc lập từ đầu thế 
kỷ nầy, ngay cả trước khi chủ nghĩa Cộng Sản ra đời, các nhà sư Việt Nam đã từng tham gia 
phong trào chống thực dân Pháp, và chính các nhà sư cách mạng Việt Nam cũng đã từng mượng 
cửa thiền ẩn núp che mắt bọn Mật Thám Pháp.  Cộng Sản nói ngược vì trong thời kỳ bịp bợm hô 
hào tranh đấu cho độc lập tổ quốc, chính họ đã dùng chiêu bài dân tộc để quyến rũ Tăng Ni vào 
hàng ngũ của họ.  Phật Giáo chống thực dân đế quốc, đó là sự thật.  Bây giờ Cộng Sản sợ Phật 
Giáo thì chỉ có một lý do đơn giản:  Chính họ đã trở thành một thứ thực dân đế quốc rồi. 
 
 Một ngày sau khi ông Amor đến Hà Nội, Cộng Sản đã cho một nhà sư quốc doanh hàng 
đầu của họ lên tiếng nói chỉ có một thiểu số Phật Tử ủng hộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất.  Tuy nói vậy, ông ta thấy cần phải kêu gọi toàn thể các vị Tăng Ni Việt Nam hải 
ngoại trở về giúp đất nước.  Sư quốc doanh đã sợ sức mạnh Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại.  Bây 
giờ mới thấy rõ chính các ông “quốc doanh” là kẻ phá hoại tình đoàn kết tôn giáo chớ không ai 
hết.  Thế kềm chế tôn giáo của Cộng Sản đã lung lay. 
 
 Chúng tôi bái phục tâm thư và nghị quyết của đồng bào Phật Tử đúng thời điểm chiến 
lược.  Lúc nầy không đánh còn chờ đến lúc nào ?. 

Sơn Điền NGUYỄN VIỀT KHÁNH 

 
Ghi Chú :  Trên đây là bài Xã Luận của ký giả Sơn Điền, chúng tôi trích đăng vào kỷ yếu nầy để 

quần chúng Phật tử rộng đường suy luận. 
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CẢM NIỆM VU LAN 

Điều Ngự Tử Tín-Nghĩa 

Lòng xao xuyến thu vàng đổ lá, 
Xa quê hương mấy độ thu về, 
Thu về lòng những nhớ quê, 
Ơn Thầy, tình bạn não nề vắng xa. 
Chốn phát vãng, vào ra đơn bóng, 
Nhớ mẹ già, xế bóng tóc sương, 
Hai hàng lệ nhỏ như tuôn, 
Mấy mùa lá rụng, mấy lần xa quê… 
Mùa Báo hiếu lại về, về nữa…, 
Phận làm con lần lữa đáp đền, 
 Nguyện cầu tất cả bình yên, 
Thất thế phụ mẫu hưởng miền an vui. 
Lúc còn sống, người người hạnh phúc, 
Thác hóa rồi, xả tục siêu thăng, 
Vu Lan tỏ ánh trăng rằm, 
Chúng sanh độ tận muôn vàn kổ đau. 
Con dân Việt sớm mau giải thoát, 
Khỏi gôm cùm lũ ác cuồng nhơn, 
Cơm no, áo ấm vẹn toàn, 
Việt Nam – Phật giáo huy hoàng bền lâu. 

 
 

Vu Lan 2534 – Oct. 07, 1990 
 
 
 
 

e 
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VÀI ĐẶC ĐIỂM  

CỦA PHẬT GIÁO 
Hòa Thượng THÍCH TRÍ QUANG 

 

 
Vào Lời :  Sau khi đọc Phật Giáo Hải Ngoại, chúng tôi thấy bài của Hòa Thượng 
Thích Trí Quang hướng dẫn Mười điểm mà chúng tôi đón nhận đây như là một 
phương châm, một kim chỉ nam cho vấn đề tu niệm và hành đạo của người con 
Phật.  Tuy Kỷ Yếu Từ Đàm Hải Ngoại đang lên khuôn, nhưng phải tạm ngưng để 
đưa bài nầy vào kỷ yếu.  Chúng con thành kính đảnh lễ và sám hối lên Hòa Thượn 
g, vì thời cuộc cách trở nên chúng con không thể trực tiếp xin phép Hòa Thượng.  
Vì vấn đề hoằng pháp, vì muốn hướng dẫn quần chúng Phật tử trong mai hậu, 
kính xin Hòa Thượng hoan hỷ cho chúng con.    
 

Kính bái. 
 

 
 

      

P  Phật giáo như ánh sáng mặt trời mà nhìn ánh sáng 
ấy, chúng ta chỉ có cặp mắt nhỏ hẹp.  Tuy nhiên, một là tất 
cả, chúng ta có thể căn cứ một vài điểm sau đây mà biết tất 
cả đặc điểm của Phật giáo. 
 Thứ nhất, đặc điểm của Phật giáo là “In như thật”:  
Lý thuyết, phương pháp cùng kết quả đều hợp lý, đều như 
thật.  Phật giáo không chen chủ quan của mình vào trước hay 
trong khi suy nghiệm sự thật, và chân lý của đạo Phật là lời 
kết luận sau suy nghiệm chung thực ấy.  Đạo Phật chỉ thấy và 
chỉ nói những sự thật mà sự thật mà sự vật có, không thêm 
không bớt.  Đạo Phật, nhân đó, cấm đoán những tín ngưỡng 
và những hành động không phát sinh từ sự hiểu biết như thật, 
luôn theo, đạo Phật không công nhận những kết quả của tín 
ngưỡng mê mờ, hành động manh động là hợp lý.  Cho nên 
đạo Phật cũng gọi là Đạo Như Thật. 
 
 Đặc điểm thứ hai là “tôn trọng sự sống.”  Không sát 

sanh, ăn chay, là những điều tượng trưng cụ thể cho đặc điểm ấy.  Đạo Phật xem sự sống trên tất 
cả.  Hết thảy cái gì gọi là có giá trị là phải bảo vệ sự sống ấy.  Giết sự sống để nuôi sự sống là mê 
muội mà vì tham sống nên hại sự sống cũng là vô minh.  Cho nên tôn trọng sự sống không 
những bằng cách giúp nhau để sống còn, mà còn có khi phải hy sinh sự sống để bảo vệ sự sống, 
nghĩa là có khi tiêu cực như ăn chay để cứu muôn loài, có khi tích cực như “thay khổ cho chúng 
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sanh” để cứu vạn loại.  Đạo Phật đặc biệt chú trọng và nêu cao chủ nghĩa lợi tha, nhưng chữ lợi 
ấy là phải hướng về mục đích tôn trọng sự sống. 
 
 Đặc điểm thứ ba của đạo Phật là chỉ thừa nhận sự “tương quan sinh tồn.”  Đạo Phật dạy 
cho con người ta thấy ở đời phải tự lập chứ không thể biệt lập.  Phật tử không thấy, không tạo 
nên một đối phương.  Vũ trụ là một lò tương quan; không có gì là trung tâm, không có gì là phụ 
thuộc, hay là ngược lại.  Bởi thế cho nên phân ly là tự tạo một ung nhọt, mà chiến đấu (theo 
nghĩa hẹp) chỉ là tương đối.  Chiến đấu phải là một hành động vì bảo vệ sự sinh tồn mà bất đắc 
dĩ phải áp dụng trong trường hợp bất đắc dĩ.  Nếu biến sự bất đắc dĩ ấy thành sự tuyệt đối cần 
thiết trong mọi trường hợp, thì chiến đấu sẽ trở thành chiến tranh. 
 
 Đặc điểm thứ tư của đạo Phật là xác nhận “người là trung tâm điểm của xã hội loài 
người.”  Đạo Phật không nói duy tâm, không nói duy vật, mà tất cả đều do người phát sinh và 
đều phát sinh vì người.  Kết luận nầy thật tế ở đâu cũng rõ rệt cả.  Trên thế giới loài người nầy 
không có gì tự nhiên sinh ra hay từ hư không rơi xuống, mà đều do năng lực hoạt động của con 
người tạo thành.  Năng lực hoạt động của con người tạo tác chi phối tất cả.  Tất cả khổ hay vui, 
tiến hóa hay thoái hóa, là đều do con người dã man hay văn minh.  Người là chúa tể của xã hội 
loài người, xã hội loài người không thể có chúa trời thứ hai. 
 
 Đặc điểm thứ năm là đạo Phật chú trọng “đối trị tâm bịnh con người trước hết.”  Lý do 
rất dễ hiểu.  Con người là trung tâm điểm của xã hội loài người, xã hội ấy tiến hóa hay thoái hóa 
là hoàn toàn do hoạt động của con người chi phối :   mà hoạt động con người lại do tâm trí con 
người chủ đạo, vậy xã hội là phản ảnh trung thành của tâm trí con người.  Cho nên muốn cải tạo 
xã hội con người, căn bản là phải cải tạo con người, cải tạo tâm bịnh con người.  Tâm bịnh con 
người nếu còn độc tài, tham lam, thì xã hội loài người là địa ngục ;  tâm bịnh con người được đối 
trị rồi thì hoạt động con người rất sáng suốt mà xã hội con người, kết quả của xã hội ấy, cũng rất 
cực lạc. 
 
 Điểm thứ sáu, mục đích đạo Phật là “đào luyện con người thành, Bi, Trí, Dũng.”   
 

Bi  là tôn trọng quyền sống của người khác.   
 
Trí  là hành động sáng suốt lợi lạc.   
 
Dũng  là quyết tâm quả cảm hành động.   
 
Dũng không có bi và trí sẽ trở thành tàn ác và manh động.  Trí không có bi là dũng thì sẽ 

thành gian ác và mộng tưởng.  Bi không có trí và dũng sẽ thành tình cảm và nhút nhát.  Bi là tư 
cách tiến hóa, trí là trí thức tiến hóa, dũng là năng lực tiến hóa.  Con người như thế là con người 
mới, căn bản của xã hội mới. 

 
 Đặc điểm thứ bảy của đạo Phật là “kiến thiết một xã hội mới” mà căn bản là con người 
mới.  Cho nên tranh đấu cho xã hội mới ấy, trở lại vấn đề, là phải chiến thắng chính mình trước 
hết.  Con người, chiến thắng con người, nghĩa là cái “nhân cũ” (bóc lột, đàn áp, độc tài, xâm 
lược) không còn nữa thì kết quả được cái “quả mới” là một xã hội mới.  Trong xã hội ấy quyền 
sống tuyệt đối bình đẳng trong hưởng thụ. 
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Đặc điểm thứ tám của đạo Phật “tiến lên Vô thượng giác.”  Đào luyện một con người 

mới, kiến thiết một xã hội mới rồi, không phải mục đích cứu cánh của đạo Phật ở đó.  Cao xa, 
đạo Phật còn hướng dẫn con người tiến dần lên chóp đỉnh của sự tiến hóa là địa vị Vô thượng 
giác, điạ vị vô minh tàn diệt, trí tuệ toàn giác, địa vị Phật đà. 

 
 Đặc điểm thứ chín là đạo Phật dạy phải “tự lực giải thoát.”  Đấy là tinh thần tuyệt đối 
cần thiết.  Đức Phật chỉ là một đạo sư dẫn đạo con đường sáng cho chúng ta.  Còn chúng ta phải 
tự thắp đuốc trí tuệ của mình mà soi đường, phải tự động cặp chân năng lực của mình mà đi.  
Con người mới là phải tự rèn luyện ;  xã hội mới là phải tự kiến thiết ;  vô thượng giác là phải tự 
tu tự chứng.  Tự lực giải thoát là con đường duy nhất của mười phương các đức Phật Bồ Tát.  An 
lạc không phải cầu xin, trí giác không do cầu hồ.  Một điều nữa, nước trong bản chất là nước 
đục, hoa sen không mọc trên cát vàng, cho nên người đạo Phật tự lực giải thoát ngay trong cảnh 
giới đau khổ mê muội.  Lánh ngoài thế gian đau khổ để tìm giác ngộ, thì kinh dạy, đi tìm sừng 
con thỏ.  Phật tử không có đứng vào hàng ngũ thông minh mà phải hướng về lớp người ngu dốt 
dìu dắt họ.  Hoa Đàm muôn thuở người ta chỉ tìm thấy trong ao bùn, tuệ giác vô thượng chỉ có 
bởi chúng sanh. 
 
 Đặc điểm thứ mười của đạo Phật là “hiện chứng thể nghiệm.”  Đức Phật chỉ hướng dẫn 
chúng ta, chứ chân lý không phải là thứ đem quay phim cho người thấy được.  Đức Phật là đạo 
sư, nhưng trí giác không phải là thứ ai dạy khôn cho ai.  Cho nên đối với chân lý tối cao, ta phải 
tự lực thể nghiệm.  Sự tự lực thể nghiệm ấy, không những áp dụng với tinh thần tự lực giải thoát 
mà thôi, mà còn đặc biệt chú ý đến sự hiện chứng.  Thế nào gọi là hiện chứng ?   Ví dụ con 
đường đi đến Mai thôn có mười hai đoạn.  Người đi không ham, không thể ham nhảy vọt đến 
Mai thôn mà không qua mười đoạn đường, mà phải đi từng bước, bước từng đoạn, được một 
đoạn là đến Mai thôn một đoạn.  Con đường vô thượng giác cũng vậy, nương theo lời Phật chỉ 
dẫn, ta phải bước từng bước, hiện chứng đến đâu thể nghiệm chân lý đến đó, cho đến khi toàn 
giác.  Đức Phật tạo cho ta cái thang, nhưng không kéo giàn hoa xuống hay đẩy thẳng ta lên được.  
Ta phải tự lực mà trèo từng nấc thang lên giàn hoa chân lý.  Trèo được nấc nào là tự thể nghiệm 
chân lý nấc ấy.  Đối với chân lý chưa hiện chứng, chúng ta chỉ nói học, không nói biết.  Tinh 
thần tu chứng đạo Phật là thế. 
 
 Do tất cả đặc điểm trên đây, chúng ta thấy đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo.  
“Đạo Phật là tất cả,” đó là một đặc điểm vừa cuối cùng vừa trước hết của đạo Phật.  Cho nên 
Phật tử không thực hành đạo Phật bằng cách để hoạt động của mình một phần chính vào sự lễ bái 
cầu nguyện.  Phật tử thực hành đạo Phật là áp dụng vào tất cả mọi hoạt động.  Căn bản của đạo 
Phật là như thật, tinh thần đạo ấy là Bi, Trí, Dũng.  Sống trong căn bản và tinh thần ấy, Phật tử 
tự nhiên không thể không phủ nhận sự tàn sát, sự manh động và sự nô lệ.  Cho nên họ phải tự lực 
hành động để thượng thượng tăng tiến.  Và hành động ấy không có lãnh vực trong không gian, 
không có phạm vi trong tổ chức, không có khu phân trong trường hợp.  Ở đâu và lúc nào, với ai 
và cảnh nào, Phật tử cũng áp dụng căn bản và tinh thần Bi, Trí, Dũng của đạo Phật vào để tác 
động và chi phối, hầu tạo thành một thế giới tịnh độ.  Cho nên đạo Phật bao trùm tất cả.  Nói 
ngược lại, tất cả có tinh thần đạo Phật mới tốt đẹp. 

 
Hòa thượng THÍCH TRÍ QUANG 
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Con xin mạo muội kính cúng dường Hòa Thượng câu đối : 

 

 
 
 
 TRÍ huệ hoằng khai thời thời tuyên mật ngữ,  

 QUANG minh phổ chiếu thế thế diễn pháp âm. 

Đệ Tử Tín Nghĩa 
 
 
 
 
 
 
 

n 
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TÍNH CÁCH CHÍNH THỐNG 
 của 

 
 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VNTN 

Tham Luận Tại Đại Hội GHPGVNTN Kỳ VIII (*) 

Hòa Thượng THÍCH MINH TÂM 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 
Kính bạch Chủ tọa đoàn, 
Kính thưa Đại hội, 

 

I.  Mở Đầu : 

 Mặc dầu đã 24 năm qua, sau khi đặt sự thống trị lên toàn đất nước, đảng và chính 
quyền Cộng sản đã không ngừng thực hiện mọi sách lược, mọi toan tính để tiêu diệt Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, như, Giáo hội vẫn tồn tại và tồn tại như một thực thể của 
xã hội.  Trong kế hoạch triệt hạ Giáo hội, đảng, chính quyến Cộng sản và những thành phần 
khuynh tả đã thường xuyên phủ nhận tư cách pháp lý và vị thế của Giáo hội trong lòng lịch sử 
dân tộc. Tuy nhiên, họ đã quên rằng cho đến nay Giáo hội vẫn còn đó, và địa vị của Giáo hội 
trong lòng dân tộc vẫn y nguyên không hề lay chuyển.  Chính vì thế, để phục hoạt GHPGVNTN 
thì phải làm, cho đảng và chính quyền Cộng sản Việt Nam thức tỉnh rằng không những Giáo Hội 
là một hiện thực có tư cách pháp nhân không thể chối bỏ được mà Giáo hội còn là một thực thể 
mang huyết thống của dân tộc.  Hay nói một cách khác đi là không ai có thể phủ nhận được tính 
cách chính thống của GHPGVNTN, chúng ta có thể đề cập đến mấy trọng điểm sau đây. 

 

II.  Nội Dung : 

   
 

111



a.- Tính Chính Thống Về Mặt Pháp Lý : 
 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ngay từ khi được thành lập là đã có đủ tư cách 
pháp nhân để đại diện cho toàn thể Tăng tính đồ Phật giáo Việt Nam.  Giáo hội có một hệ thống 
tổ chức tương đối hoàn chỉnh và sâu rộng nhất trong tất cả mọi tôn giáo tại Việt Nam.  Hệ thống 
tổ chức ấy bắt đầu từ những đơn vị cơ sở tại mỗi thôn ấp, xã phường lên đến quận, huyện, tỉnh, 
thành phố, và trung ương với Hội Đồng Lưỡng Viện gồm có Viện Tăng Thống và Viện Hóa 
Đạo.  Trải qua mấy thập niên hiện hữu, các thể chế chính quyền đều phải công nhận tư cách 
pháp lý của Giáo hội vì đó là một hiện thực tồn tại trong xã hội. 

 
 Hiến chương của Giáo hội là một văn bản pháp lý mà toàn thể Tăng, Ni và Tín đồ Phật 
giáo Việt Nam đã phải tốn bao nhiêu hy sinh bằng máu và nước mắt để tựu thành.  Cho đến nay, 
tinh thần của bản Hiến chương nầy vẫn còn là văn kiện chỉ nam cho mọi sinh hoạt của Giáo hội.  
Giáo hội còn là thành viên của các tổ chức Phật giáo thế giới từ những năm trước 1975. 
 
 Nói tóm lại, GHPGVNTN là một thực thể hiện hữu có đầy đủ tư cách pháp lý.  Và tư 
cách nầy không một chế độ chính trị nào có thể phá bỏ được.  Trên thực tế, các thể chế chính 
quyền mặc dù muốn tiêu diệt Giáo hội vẫn không thể ra văn thư chính thức giải thể Giáo hội.  Vì 
các chế độ chính trị thừa biết rằng:  Giáo hội không phải tồn tại duy chỉ nhờ vào sự chứng nhận 
của các cơ chế chính quyền nhất thời, mà thật ra, Giáo hội tồn tại là do thừa truyền tư cách pháp 
lý 2000 năm lịch sử của Phật giáo Việt Nam. 

 

b.-  Tính Cách Chính Thống Về Mặt Lịch Sử : 
 Từ những ngày đầu du nhập vào đất nước nầy, Phật giáo Việt Nam đã đóng góp công đức 
xứng đáng trong sứ mệnh dựng nước và giữ nước.  Trải qua hàng ngàn năm từ thời Đinh, Lê, Lý, 
Trần, hàng ngũ Tăng già và cư sĩ đều là trụ cột trọng yếu cho đất nước trong việc bảo vệ và phát 
huy tiềm lực, ý thức và văn hóa đặc thù của dân tộc.  Cũng nhờ đó mà mặc dù bị đô hộ bởi thế 
lực lớn nhất châu Á là Trung Hoa, đất nước ta vẫn vượt thoát khỏi cuộc nô dịch toàn diện của 
Bắc phương để giữ vững biên cương lãnh thổ và truyền thống văn hóa bản sắc của mình. 
 
 Khi cuộc đổ bộ của văn minh phương Tây lên nước ta vào thế kỷ thứ 19, vì trải qua một 
khúc quanh lịch sử phân hóa đất nước, đạo Phật lại bị các thế lực vô minh manh động đố kỵ, nên 
tiềm lực dân tộc bị suy yếu, đất nước bị rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, mà hậu quả là 
đô hộ của thực dân Pháp ngót một trăm năm.  Tuy nhiên, các tầng lớp sĩ phu vẫn kiên trì đấu 
tranh giành độc lập cho nước nhà mà trong đó Phật giáo Việt Nam đã là thành lũy cuối cùng để 
ngăn chặn là song xâm lăng bằng những cuộc vận động chấn hưng Phật giáo cả nước không 
ngoài mục đích mở mang dân trí, thức giác nhơn tâm, thắp sáng niềm tin mọi người vào tương 
lai dân tộc, và gầy dựng ý thức tự chủ độc lập cho mọi người. 
 
 Công cuộc chấn hưng Phật giáo vào đầu thế kỷ 20 đã dẫn đến Đại hội lịch sử hình thành 
Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Từ Đàm, cố đô Huế, năm 1951, với sự thống hợp của sáu 
tập đoàn Phật giáo Trung Nam Bắc bao gồm ba tập đoàn Tăng Già và ba tập đoàn cư sĩ.  Rồi 
cuộc vận động cho quyền bình đẳng tôn giáo, và giải thoát sự bất công xã hội của Tổng Hội Phật 
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Giáo Việt Nam đã dẫn đến sự thoái trào của chế độ độc tài nhà Ngô mở ra một kỷ nguyên mới 
cho toàn dân :   Kỷ nguyên tự chủ và thức giác. 
 Hệ quả tất yếu của tiến trình vận động trường kỳ đó là sự ra đời của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất và bản hiến chương đầu tiên của Giáo hội được đồng thanh 
chấp nhận bởi 11 giáo phái tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn, năm 1964.  Từ đây, GHPGVNTN là biểu 
tượng thiêng liêng và sống động cho sự kết tụ đầy ý nghĩa của truyền thống lịch sử Phật giáo thế 
giới :  Bắc và Nam tông.  Đó cũng là sự kết tụ mang ý nghĩa chiến lược thời đại của hàng ngũ 
tại gia và xuất gia nhắm đến mục tiêu chuyển hiện đại hóa đạo Phật vào cuộc đời, vào xã hội để 
thắp sáng chân lý của Phật đà, dựng dậy niềmtin của quần chúng, và xóa sạch bóng tối vô minh. 
 
 Như thế, GHPGVNTN là truyền nhân chính thống của lịch sử Phật giáo Việt Nam.  
Trong tư cách truyền thừa của 2000 năm lịch sử Phật giáo nước nhà, GHPGVNTN đã thể hiện 
thật rõ nét các sắc thái đặc thù như sau : 
 
 Thứ nhất, Giáo hội ngay từ buổi đầu khởi nguyên đã chọn cho mình một thế đứng duy 
nhất không hề chuyển đổi, đó là thế đứng trong lòng dân tộc.  Điều nầy có nghĩa rằng Giáo hội 
nguyện gắn bó thủy chung với đại khối dân tộc để cùng san sẻ những thăng trầm, những vui khổ, 
để cùng chu vai sát cánh bên nhau hầu có thể gầy dựng sự thức giác đối với tinh thần tự chủ, và 
vượt thoát.  Giáo hội nguyện không đứng chung hàng ngũ với bất cứ thế lực vô minh manh động 
nào để gây khổ đau và tan nát cho đất nước.  Giáo hội nhận thức rằng với tinh thần từ bi và trí 
tuệ, với bản nguyện nhập thế độ sanh, người con Phật không thể thản nhiên hoặc quay lưng trước 
những đau thương thống khổ của đồng loại, lại càng không thể tự đồng hóa mình với các thế lực 
vô mình trong và ngoài nước làm điêu linh dân tộc.  Đây chính là lý do tại sao suốt mấy thập 
niên qua, Giáo hội không ngừng bị các thế lực vô minh, các xu thế phi nhân ngoại lai đánh phá, 
hoặc tìm cách tiêu diệt.  Pháp nạn hiện nay là một minh xác cụ thể. 
 
 Thứ hai, GHPGVNTN lúc nào cũng noi gương tiền nhân và Lịch Đại Tổ Sư trong việc 
thể hiện linh động và dũng mãnh tinh thần Bi Trí Dũng, đức vô úy và nhân cách siêu việt của 
người Phật tử Việt Nam.  Người con Phật phải vì lòng đại bi thương xót chúng sanh khổ não mà 
thực hiện hạnh tế độ, nhưng cũng phải biết vận dung trí tuệ vượt thoát để khỏi bị vướn mắc bởi 
vô minh phiền não, để có thể nhận chân thật rõ ràng hai nẽo chánh tà, chơn ngụy, thiên viên, từ 
đó nỗ lực đi theo con đường chánh viên diệu và viễn ly thế giới tà-ngụy-thiên-biên, cũng còn 
phải biết cách điều dụng năng lực dũng mãnh của quyết tâm để hàng phục mọi vọng tưởng, mọi 
điên đảo.  Đó chính là thể hiện trọn vẹn tinh thần Bi Trí Dũng.  Khi sống với tinh thần Bi Trí 
Dũng như vậy, người con Phật đang sống đúng với nhân cách sự thật của một con người không 
bị uy hiếp trước bạo lực, trước cường quyền, trước ma quân!  Lịch sử Phật giáo Việt Nam xưa và 
nay đều không thiếu những gương sáng chói đó như lòng đại bi tế độ và trí tuệ bao la của Vạn 
Hạnh Thiền Sư, tính dũng hoạt bất khuất của Tuệ Trung Thượng Sĩ, hoặc gần với chúng ta hơn 
như đức vô úy tự tại của Bồ tát Thích Quảng Đức, sống với nhân cách cao vời như Hòa thượng 
Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Huyền Quang, v.v…  Công cuộc vận động của Giáo hội 
bấy lâu nay cho tự do tôn giáo, nhân quyền và các quyền làm người khác là một minh chứng 
rằng GHPGVNTN là biểu tượng của sự bảo vệ phẩm giá làm người giữa một xã hội đang băng 
hoại về đạo đức. 
 

c.-  Tính Chính Thống Về Mặt Tâm Thức Dân Tộc : 
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 GHPGVNTN trên mặt hình thức tổ chức, suốt mấy thập niên qua đã lùi vào sự sinh hoạt 
thầm lặng, đảng và chính quyền Cộng sản không ngừng thực hiện mọi kế sách tiêu diệt.  Nhưng, 
ngược lại, trên bình diện tâm thức của quần chúng Tăng, Ni và Phật tử thì càng ngày càng thấm 
nhuận sâu hơn và rộng hơn.  Bởi vì : 
 
 Thứ nhất, GHPGVNTN là một tổ chức hiện hữu trên đất nước Việt Nam ngót bốn thập 
niên với chiều sâu và rộng của hệ thống tổ chức và những đóng góp lớn lao cho dân tộc trên 
nhiều bình diện như tôn giáo, giáo dục, văn hóa, xã hội, tư tưởng, chính trị v.v…, hình ảnh 
thiêng liêng của Giáo hội không thể bị xóa mờ đi trong tâm thức quần chúng, vì nó là một thực 
thể xã hội thì sự hiện hữu không nhất thiết là ở trên danh nghĩa suông hay trên hình thức bề 
ngoài, mà sự hiện hữu đích thực là ở nơi tác dụng, nơi diệu dụng, nơi hoạt dụng của nó. 
 
 Thứ hai, lập trường vì dân tộc trước sau như một của GHPGVNTN và những vận động 
cho tư do tôn giáo nhân quyền và dân chủ của Giáo hội trong suốt mâý thập kỷ qua đã cho quần 
chúng Phật tử và toàn dân thấy rằng Giáo hội là một thành phần trung kiên và bất khả phân trong 
đại khối dân tộc đã và đang bị trị.  Chính vì thế, đối với đại khối quần chúng, Giáo hội không 
những là hình ảnh thật gần trong đời sống thường nhật mà còn là niềm kỳ vọng vào sự thực hiện 
toàn mãn tâm nguyện cho một đất nước tự do, dân chủ, biết tôn trọng quyền làm người, cho một 
dân tộc, sớm thức giác và vương mình lên ngang tầm thời đại. 

III.  Kết Luận : 

 Kính thưa Đại hội, 

 Khi cây không dám được bám rễ sâu vào lòng đất để hút dưỡng chất mà nuôi thân, thì nó 
phải kết thúc sự hiện hữu của mình là điều tất yếu.  Ngược lại, khi cây cứ tiếp tục tồn tại và phát 
triển thì điều nầy cho ta thấy rằng cây đã và đang bắt rễ sâu vào lòng đất.  Cũng giống như vậy, 
suốt mấy thập niên qua, GHPGVNTN mặc dù bị không biết bao âm mưu phá hoại và tiêu diệt 
vẫn tồn tại như một thực thể trong cộng đồng dân tộc.  Điều nầy cho ta thấy rằng Giáo hội đã và 
đang bám rễ sâu vào lòng dân tộc.  Vì Giáo hội đã tiếp cận và truyền thừa chính thống dưỡng 
chất của đạo Phật Việt Nam. 

 
 Trong ý nghĩa đó, GHPGVNTN là một Giáo hội chính thống về mặt pháp lý, về mặt lịch 
sử, và về mặt tâm thức dân tộc.  Đảng và chính quyền Cộng sản có thể cưỡng ngôn cho rằng 
Giáo hội không còn tư cách pháp lý để tồn tại.  Nhưng chính trong việc làm đó, tự đảng và chính 
quyền Cộng sản cũng đã không thể phủ nhận được rằng họ đã chưa bao giờ có văn thư chính 
thức giải thể hay triệt hạ Giáo hội.  Cho nên, về mặt pháp lý Giáo hội vẫn còn tư cách chính 
thống.  Tuy nhiên, có một điều mà đảng và chính quyền Cộng sản không thể nào chối bỏ được, 
đó là trên bình diện lịch sử và trong tâm thức dân tộc, GHPGVNTN ngự trị ở một vị thế thực sự 
chính thống và trọng yếu.  Thực tế lịch sử trong suốt 24 năm qua đã chứng minh điều ấy.  Khi 
mà cả một chế độ với đầy đủ sức mạnh về tiền bạc, kế sách vẫn không thể tiêu diệt được 
GHPGVNTN.  Tại sao ? 
 
 Tại vì Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là Giáo hội truyền thống, là Giáo hội 
chính thống, là Giáo hội dân lập, là tổng hợp của những tâm nguyện và lý tưởng của Tăng Ni và 
Phật tử Việt Nam. 
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 Chân thành cám ơn và trân trọng kính chào Đại Hội. 

 
 
 

Tri Ân 

 Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại xin chân thành tri ân và tán thán công đức của Kỷ sư kiêm 
Kiến Trúc sư: 

MR. FELIPE G. VIANZON 
đã hết lòng lo họa đồ xây cất Tân Chánh Điện. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (*)  Đây là Đại Hội VIII của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tiếp tục Đại Hội VII, cách đây 24 năm, 
được trang trọng tổ chức vào các ngày 14, 15, 16 tháng năm 1999, tại Phật Học Viện Quốc Tế, North Hills, 
California, USA. 
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TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI :  
 

ĐÓA SEN NỞ GIỮA MẶT HỒ NHÂN GIAN 
 

 
 

Tâm Huy HUỲNH KIM QUANG 
 
 
 

hư vị Tăng Sĩ Phật Giáo, những vị mà truyền thống 
Phật Giáo tôn xưng là Trưởng Tử Như Lai, là Sứ Giả 
Như Lai, đi đến đâu đều không quên chí nguyện 

hoằng dương Phật Pháp để làm lợi lạc cho tha nhân, dù 
trong hoàn cảnh nào, quốc độ nào.  

  
Vào giữa thế kỷ 20, khi chế độ cộng sản tại Trung Hoa 

lục địa đem quân xâm chiếm Tây Tạng, đức Đạt Lai Lạt Ma 
đời thứ 14 và chính phủ Tây Tạng đã phải từ bỏ quê hương, 
chấp nhận cuộc sống lưu vong để tiếp tục vận động cho đất 
nước Tây Tạng tự trị của Ngài.  Tuy nhiên, nhờ làn sóng lưu 
vong của những vị Tăng Sĩ Tây Tạng mà ngày nay sắc thái 
Phật Giáo Tây Tạng đã được phổ biến sâu rộng ở khắp các 
quốc gia Âu Mỹ.   

 
Việt Nam, sau năm 1975, khi chế độ cộng sản thống trị 

cả nước, làn sóng người Việt rời bỏ quê hương ra đi, vì không 
thể sống trên đất nước như nhà tù, ngày càng dâng cao.  Trong làn sóng người Việt lưu vong ấy 
có hình bóng các vị Tăng Sĩ Phật Giáo Việt Nam, là những nạn nhân bi thảm nhất của chính sách 
đàn áp tôn giáo của chính quyền cộng sản.  Nhưng, nhờ làn sóng lưu vong của những vị Tăng Sĩ 
Việt Nam mà ngày nay hình ảnh của Phật Giáo Việt Nam đã có mặt khắp nơi trên thế giới.  Một 
trong những hình ảnh biểu tượng của Phật Giáo Việt Nam ấy chính là ngôi Chùa Từ Đàm Hải 
Ngoại do Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa kiến tạo tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.     

 
Sự có mặt của một ngôi chùa hàm tàng nhiều ý nghiã thâm thúy.  Chúng ta thường nghe 

nói ngôi chùa là ngôi Tam Bảo (Phật, Pháp và Tăng), vì nơi đó có sự hiện hữu của Phật, Pháp 
và Tăng.  Trong chùa nào cũng thờ hình, tượng hoặc biểu tượng của Phật, đó là thế gian trụ trì 
Phật bảo.  Trong chùa nào cũng có kinh sách, có các thời khóa giảng giải Phật pháp, đó là thế 
gian trụ trì Pháp bảo.  Trong chùa nào mà không có vị Tăng hay Ni trú trì, đó là thế gian trụ trì 
Tăng bảo.  Chùa còn là nơi thất chúng đệ tử Phật đến để tu tập, để làm hiển lộ Phật tánh giác 
ngộ, Pháp tánh giải thoát và Tăng tánh thanh tịnh nơi tự tâm mình, đó là tự tánh thường trụ Tam 
bảo.   Chùa cũng là trung tâm bảo tồn và phát huy hữu hiệu nhất nền văn hóa truyền thống của 
dân tộc.  Tại hải ngoại, từ mấy thập niên qua, chùa là các trung tâm giáo dục tiếng Việt cho con 
em của người Việt tỵ nạn, tức là nơi giữ gìn tiếng nói mẹ đẻ, giữ gìn truyền thống văn hóa, đạo 
đức, luân lý, tín ngưỡng của dân tộc.  Chùa đồng thời cũng là ngôi nhà Từ đường của dòng giống 
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Lạc Hồng ở hải ngoại, để mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi dịp lễ lớn của 
tổ tiên, mỗi kỳ đại lễ của Phật Giáo truyền thống, tất cả mọi người Việt ly hương có nơi quay về, 
có nơi tụ hội, có nơi thờ cúng lễ lạy, tưởng niệm, tri ân tiền nhân.  Cũng xin đừng quên chùa là 
mái ấm gia đình của người Việt lưu lạc tha hương, để những người con xa xứ có nơi đoàn tụ, hàn 
huyên tâm sự, để những vị lão niên có dịp nhìn và cảm nghiệm cảnh sum họp gia đình mà vơi đi 
phần nào nỗi cô đơn của tuổi bóng xế chiều tà nơi đất khách quê người.   

 
Vào những năm đầu thập niên 1980, khi người Việt định cư ở Hoa Kỳ chưa đông, nhất là 

tại tiểu bang Texas, số người Việt định cư lại càng ít ỏi, mức sống và cơ nghiệp của cộng đồng 
người Việt còn đang trong thời kỳ gầy dựng sơ khai, việc xây dựng một ngôi chùa là điều không 
dễ dàng chút nào cả.  Vậy mà Hòa Thượng Thích Tìn Nghĩa vì lý tường kiến lập đạo tràng để 
hoằng pháp lợi sinh đã dõng mãnh phát nguyện đến đây để tạo dựng cơ sở.  Từ lúc mua ngôi nhà 
nhỏ khiêm tốn để làm tạm nơi sinh hoạt cho quần chúng Phật tử, cho đến khi hoàn thành ngôi 
Tam Bảo Từ Đàm Hải Ngoại như hiện nay là cả một quá trình hy sinh gian khổ.  Đối với bao 
nhiêu tâm lực, trí lực, nguyện lực, sức lực và tài lực của Hòa Thượng Trú Trì và chư Phật tử tại 
địa phương đã đổ xuống để ngôi Tam Bảo Từ Đàm Hải Ngoại được dựng lên, người con Phật 
bốn phương có lẽ chỉ biết cúi đầu tùy hỷ công đức và thành tâm chúc tụng một đóa sen đã nở 
trọn vẹn trên mặt hồ nhân gian.   

“Trong đầm gì đẹp bằng sen, 
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, 
Nhị vàng bông trắng lá xanh, 
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” 

 
Ở giữa nhân gian tràn ngập bất an và khổ não vì tham lam, sân hận và si mê của chúng 

sinh, sự hiện hữu của ngôi chùa là sự có mặt của đóa sen tỏa ngát hương thơm giữa đầm lầy.  Từ 
hình ảnh đến hương vị thanh khiết của đóa sen làm cho đầm lầy không còn là nơi ô nhiễm phàm 
tục đáng ghét bỏ, mà là nơi chốn đáng được chiêm quan, thưởng ngoạn.  Cũng vậy, trong thế giới 
khổ đau thường trực của con người, chùa là linh dược địa mà phàm nhân có thể đến để chữa lành 
mọi bệnh trạng của thân tâm, có thể đến để thể nghiệm sự mầu nhiệm của giáo pháp Phật đà làm 
chuyển hóa tận gốc rễ phiền não vô minh. 

 
Từ Đàm là tên của một ngôi chùa còn lưu lại nhiều dấu ấn lịch sử sáng chói của Phật 

Giáo Việt Nam đương đại.  Nơi ấy những biến cố mang tính lịch sử đã từng diễn ra :  Đại Hội 
thành lập Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam vào năm 1951, đánh dấu một giai đoạn khởi đầu đi vào 
cơ chế tổ chức thống nhất của Phật Giáo Việt Nam trước nhu cầu cấp thiết của thời đại trong việc 
chấn hưng nền Phật Giáo nước nhà để thực hiện công cuộc hoằng dương Chánh Pháp, phát huy 
toàn diện sức mạnh nội tại của nền Phật Giáo quốc dân và góp phần vào việc kiến tạo nền độc 
lập, tự chủ, tự do và phú cường cho đất nước.   Từ Đàm cũng là nơi khởi xướng công cuộc vận 
động lớn nhất của Phật Giáo Việt Nam vào đầu thập niên 60 của thế kỷ trước để đòi hỏi quyền 
bình đẳng tôn giáo dưới chế độ của nền Đệ nhất Cộng hòa miền Nam đang hung hãn lao vào con 
đường kỳ thị và đàn áp quy mô nền Phật Giáo truyền thống của dân tộc Việt.  Khi đặt tên ngôi 
chùa mà mình tạo dựng tại hải ngoại là Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại, hẳn rằng Hòa Thượng 
Thích Tín Nghĩa cũng muốn nêu cao tinh thần và công đức xứng đáng của ngôi chùa Từ Đàm 
lịch sử trong nước để nhắc nhở Phật tử hải ngoại không quên sứ mệnh lịch sử đối với thời đại 
mình cho nền Phật Giáo Việt Nam trong cũng như ngoài nước.   
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Nhưng, đề cập đến quá trình phát triển sâu rộng của Phật Giáo Việt Nam trong thời hiện 
đại chúng ta không thể không nói đến Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Mật Hiển, Trú Trì Tổ 
Đình Trúc Lâm tại Huế, vị Bổn Sư khả kính có ân đức sâu dày đã giáo dưỡng Hòa Thượng Thích 
Tín Nghĩa từ lúc còn là một chú điệu cho đến khi thành đạt sự nghiệp tiếp Tăng, độ chúng như 
ngày hôm nay.  Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Mật Hiển là đệ tử của Tổ Giác Tiên, vị khai sơn 
Tổ Đình Trúc Lâm Đại Thánh tại Huế.  Tổ Giác Tiên cũng là vị khai sáng và chứng minh của 
Hội An Nam Phật Học tại Thừa Thiên vào đầu thập niên 1930.  Khởi đi từ đó chương trình đào 
tạo Tăng tài đã được thực hiện có kế hoạch từ bậc Sơ đẳng, Trung đẳng lên đến Đại học Phật 
Giáo, mà trong đó Trúc Lâm là một trong những cơ sở học đường.  Thành phần Giáo thọ chính 
yếu gồm có Quốc sư Phước Huệ, Chùa Thập Tháp, Bình Định, Pháp sư Trí Độ và Cư sĩ Tâm 
Minh Lê Đình Thám.  Hoàn tất lớp Đại Học Phật Giáo đầu tiên là chư vị Hòa Thượng Thích Đôn 
Hậu, Thích Trí Thủ, Thích Mật Khế, Thích Mật Hiển, Thích Mật Nguyện, Thích Mật Thể, v.v… 
Lớp Đại Học Phật Giáo sau đó là chư vị Hòa Thượng Thích Trí Quang, Thích Thiện Siêu, Thích 
Thiện Minh, Thích Trí Nghiêm, Thích Trí Tịnh, Thích Thiện Hòa, Thích Thiện Hoa, Thích Trí 
Hữu, v.v… Đó là những bậc cao Tăng thời hiện đại của Phật Giáo Việt Nam đã đóng góp xứng 
đáng công đức trong công cuộc chấn hưng và phát triển nền Phật Giáo nước nhà trong suốt trên 
nửa thế kỷ qua.  Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Mật Hiển là sư đệ của Hòa Thượng Thích Mật 
Khế và là sư huynh của nhị vị Hòa Thượng Thích Mật Thể và Thích Mật Nguyện.  Cố Đại lão 
Hòa Thượng Thích Mật Hiển là đống lương trong hàng Tăng bảo và là Tòng lâm thạch trụ trong 
Phật Giáo Việt Nam nói chung và Phật Giáo Huế nói riêng.  Người viết chưa có được phước 
duyên hầu cận bên Ôn Trúc Lâm (tôn xưng đối với chư vị tôn túc tại Huế), nhưng đã có được 
thiện duyên nhìn thấy Ngài trong những năm đầu thập niên 80, lúc người viết ở tại Tu Viện 
Quảng Hương Già Lam.  Những năm ấy, khi Ôn Già Lam còn tại thế, Ôn Trúc Lâm thỉnh 
thoảng, hoặc nhân dịp Phật sự tại Sài Gòn, có vào Tu Viện Quảng Hương Già Lam thăm chơi đôi 
ba tuần.  Hình ảnh của Ôn Trúc Lâm còn lại trong đáy sâu tâm thức của người viết là phong cách 
oai vệ, nghiêm cẩn của một bậc tôn sư trong hàng ngủ Chúng Trung Tôn, cặp mắt mở lớn và 
sáng quắc với nhãn thần cực mạnh như tia sáng rực ngời từ trí tuệ mẫn duệ phát ra.  Lần cuối 
cùng người viết còn cơ duyên gặp Ôn Trúc Lâm là vào khoảng gần giữa năm 1984 trong lễ tang 
của Ôn Thanh Trí tại Tổ Đình Báo Quốc, Huế.    

 
Dù chưa hữu duyên để được đến Từ Đàm Hải Ngoại, người viết vẫn thường được nhiều 

vị Tăng, Ni và cư sĩ nhắc đến ngôi Già Lam Phạm Vũ này với những lời tán dương hoan hỷ.  
Ngược lại, người viết đã có được cơ duyên quý báu để biết đến Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa từ 
những năm đầu thập niên 90 khi ngài sang California làm Phật sự.  Với đức tính hài hòa, từ tốn, 
vui vẻ, lân mẫn và đầy đạo tình, Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa thường gây nhiều thiện cảm và dễ 
thân cận đối với những người gặp mặt, dù là lần đầu.   Đó là cảm nhận mà người viết có được 
đối với Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa trong lần gặp mặt đầu tiên tại Phật Học Viện Quốc Tế.  
Sau đó, mỗi lần gặp mặt, Hòa Thượng đều ân cần thăm hỏi từ sức khỏe đến công việc làm ăn 
sinh sống.  Trong xã hội mà con người phải chạy đua theo thời gian, công việc và những phương 
tiện của đời sống, hầu hết người ta đều chỉ biết chào hỏi nhau bằng những lời xã giao đã trở 
thành công thức máy móc, rất hiếm khi chúng ta cảm nhận được một tâm hồn lắng đọng dừng 
lại, bình an và thong thả để thật sự quan tâm đến người mình gặp, qua cung cách thăm hỏi hàm 
súc một tấm lòng lân mẫn, thiết tha và chân thật.  Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa là một trong số 
những người hiếm hoi ấy mà người viết đã từng gặp.  Trên bình diện quan kiến đối với hiện thực 
cũng như tương lai của Phật Giáo Việt Nam, Hòa Thượng là vị Tăng sĩ thấy được một cách thực 
tế vai trò của người cư sĩ và đặc biệt của tuổi trẻ trong việc xây dựng và phát triển vững mạnh 
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nền Phật Giáo Việt Nam tại xứ người.  Chính vì vậy, trong vai trò là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ 
Cư Sĩ của GHPGVNTNHNHK, Hòa Thượng đã đứng ra tổ chức Đại Hội Cư Sĩ tại Chùa Từ 
Đàm Hải Ngoại vào tháng 4 năm 2003 để hội thảo những vấn đề trọng đại mà tổ chức Giáo Hội 
có thể làm được để nâng cao phẩm chất tu học cho người cư sĩ, cũng như người cư sĩ có thể đóng 
góp vào công cuộc xây dựng và phát triển nền Phật Giáo Việt Nam.  Hòa Thượng cũng là vị 
Tăng sĩ đặc biệt quan tâm đến giới trẻ từ bấy lâu nay, nhất là giới trẻ trong tổ chức Gia Đình Phật 
Tử Việt Nam tại hải ngoại.  Đây là điều rất quan trọng, vì nếu không quan tâm đúng mức, không 
có giải pháp thiết thực để nuôi dưỡng và đào tạo con em trong việc tiếp nối truyền thống Phật 
Giáo của thế hệ cha anh thì tương lai của Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại sẽ không mấy được 
sáng sủa.   

 
Với kiến quan và hạnh nguyện ấy của Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Từ Đàm Hải Ngoại 

nhất định đang là và sẽ là nơi góp phần hữu hiệu trong sứ mệnh bảo tồn và phát huy những giá trị 
đặc thù của nền văn hóa dân tộc và Phật Giáo Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ.   

 
Kính bút 

 
Tâm Huy HUỲNH KIM QUANG 

 
 
 
 
 
 

j 
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ĐỌC THƠ  
 
 

Hòa thượng THÍCH TÍN NGHĨA 
 

Nhà bình thơ LAM NGUYÊN 
 
 
 

   Ngồi bên song cửa nhìn trời đang đổ tuyết, vừa uống cà 
phê vừa đọc thơ là một điều lý thú ;  lý thú hơn nữa cho tôi là được 
đọc thơ Đường hay thơ Thiền. Trong bài Ngôn Hoài của Thiền sư 
Không Lộ (? – 1119) : 

 
“Hữu thời trực thượng cô phong đỉnh, 
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư”. 
 
Lam Nguyên tạm dịch : 

 
“Có lúc trèo lên tới đỉnh núi, 
Gọi vang một tiếng lạnh khung trời !”. 

 
 Có phải đây là một người siêu việt, có bản lãnh tự mình giác ngộ chân lý hay không ?  
Cho nên thơ Thiền là một loại hình nghệ thuật khó lãnh hội được trọn vẹn.  Mỗi lần phát biểu về 
thơ Thiền là lòng tôi ái ngại vô cùng nhưng khi bắt gặp bài thơ hay tôi lại hạ bút để tỏ tâm đắc 
của mình !  Nay hữu duyên tôi lại được đọc những bài thơ thi sĩ áo nâu Hòa thượng Thích Tín 
Nghĩa. 
 

Một sự hòa điệu tự nhiên giữa người với muôn loài một cách trọn vẹn khi ta đọc bài thơ 
“Vô Đề - I” : 
 

“Chung thanh điểm tam hồi, 
Ngư ông điểm sổ bôi, 
Thiền sư nhập đại định, 
Oanh đề liễu thượng khai” 
                                                   Seattle, 28th 2003 - Trọng hạ Quý mùi  

Tác giả tự dịch : 
 

“Chuông khuya vừa điểm ba hồi, 
Ngư ông vừa uống một vài ba chum. 
Thiền sư nhập định vừa xong, 
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Trên cây dương liễu chim oanh hát hò.” 
 
 Đọc mấy câu thơ trên tôi chợt nhớ hai câu của thi hào Nguyễn Trãi (1380 – 1442) đã nói :  

“Tam thập dư niên trầm cảnh mộng, 
Sổ thanh đề điểu hoán sơ hoài.” 

 
 Lam Nguyên tạm dịch : 

 
“Mộng trần ba chục năm qua, 
Chim kêu lại nhớ lòng ta thuở nào !” 

 
 Trong thơ Đường bên Tàu có bài “Ung Hồ Sơn Tự” của Trương Thuyết (667 – 730) hai 
câu làm tôi tâm đắc là : 
 

“Không sơn tịch lịch đạo tâm sanh, 
Hư cốc siêu dao dã điểu thanh” 

 
 Mà nhà phê bình Kim Thánh Thán (1627 – 1662) đời Thanh bên Trung Hoa bảo rằng :  
“Nếu không nhờ cái vắng lặng thì không thể sinh ra đạo tâm, nhưng cái vắng lặng không phải là 
đạo tâm ;  nếu như không có xa xôi thì không có tiếng chim vẳng lại, song xa xôi không phải là 
tiếng chim”.  Nếu tôi nhớ không lầm thì “Thanh tịnh bản nhiên, vân hà hốt sinh sơn hà đại 
địa” nghĩa là (Thanh tịnh bản nhiên, tại sao chợt sinh ra núi sông đất lớn ?). Những câu thơ của 
các thi nhân trên đã cho chúng ta nghĩ đến tư tưởng cơ sở cho Triết học Phật giáo Thiền tông, nó 
thể hiện q uan điểm tùy tục của đời sống đạo Việt Nam nói riêng và của các nước Trung 
Hoa, Đại Hàn và Nhật Bản nói chung. Ngày xưa thi kệ thường được sáng tác trước khi nhà Sư 
sắp viên tịch hoặc khi bừng vỡ giác ngộ nên mang các câu đề như :  Thị Tịch, Thị Chúng, Kệ 
Ngộ Giải, Kệ Phó Chúc, v.. v… : 
 

     Vi Diệu Tâm 
 

“Tâm tán tức ma hiện, 
Tâm tịnh thị Phật sanh, 
Tâm duyên vi diệu pháp, 
Phật quả tự viên thành.” 
                                                     Quý hạ Tân dậu - 1981 

 
Tác giả tự dịch : 

 
“Tu hành tâm tán là ma, 
Tịnh tâm Phật cảnh sanh ra hiện tiền. 
Hành trì diệu pháp cần chuyên, 
Phật quả viên thành đạt ngộ một khi.” 

 
 Tôi không có ý so sánh thơ Thiền của vị Sư này với vị Sư kia nhưng khi tôi nêu ra những 
câu thơ Thiền mà tôi bắt gặp là diễn tả tâm đắc của cá nhân thôi. Chẳng hạn, khi đọc bài Vi Diệu 
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Tâm trên của nhà sư Tín Nghĩa, tôi lại nhớ đến bài kệ :  “Thủy Chung” của ngài Khuông Việt 
(933 – 1011) : 
 

“Thủy chung vô vật diệc hư không, 
Hội đắc chân như thể tự đồng”. 

 
 Lam Nguyên tạm dịch : 
 

“Trước sau sau trước có gì đâu, 
Chỉ rõ hư không mới nhiệm mẩu”. 

 
 Nghệ thuật thơ Thiền mang nét đặc trưng, mô phỏng những ấn tượng sâu sắc của bản thể 
siêu thoát như bài thơ “Liễu Đạo” của Hòa thượng Tín Nghĩa : 
 

“Tín tự chơn tâm, tín vô vi, 
Nghĩa duyên Phật pháp, nghĩa từ bi, 
Thiền môn tịnh khiết, tâm vô lụy, 
Sư đệ đồng tâm, Phật chúng tri”. 
                                                                 Trọng thu Tân dậu - 1981 

 
 Ta có thể nói nguồn linh tức bản thể vốn trong sáng nhưng lâu nay chúng ta đã quên đi vì 
bao hệ lụy ràng buộc, chìm đắm trong bể khổ trầm luân mà xa dần tâm đạo ;  quên cả đường về 
nên khi đọc được hai câu thơ của nhà thơ áo nâu Tín Nghĩa : 
 

“Thiền môn tịnh khiết, tâm vô lụy, 
Sư đệ đồng tâm, Phật chứng tri”. 

 
như tiếng chuông đánh thức kẻ ngu mê, Phật chẳng ở đâu xa mà chư Tổ đã từng dạy : 
 

“Pháp bổn vô đốn tiệm, 
Như nhơn hữu trì trạch”. 
 

 Nghĩa là : 
 

“Pháp không có mau chậm, 
Vì người có thấp cao”. 

 
 Rồi tôi lại bắt gặp bài thơ “Hữu Không” của Thiền sư Đạo Hạnh (? – 1117) : 
 

“Tác hữu trần sa hữu, 
Vi không nhất thiết không, 
Hữu không như thủy nguyệt, 
Vật trước hữu không không”. 

 
 Nghĩa là : 
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“Có thì có tự mảy may, 
Không thì cả thế gian này cũng không. 
Vầng trăng vằng vặc in sông, 
Chắc chi có có không không mơ màng.”.  (Khuyết danh) 

 
Cùng một ý với bài thơ “Lý Sắc-Không” của Hòa thượng Tín Nghĩa như sau : 

 
“Tọa đàm hý tiếu lý Sắc - Không, 
Vạn pháp diệt sanh bổn thị đồng, 
Triệt ngộ chơn thường :  Không tức Sắc, 
Đốn siêu giác quả :  Sắc tức Không. 
Liễu nhiên sanh tử tùy mộng huyễn, 
Ngộ lý hữu vô diệc dung thong. 
Trú dạ lục thời quán như thị, 
Sắc - Không phi dị tổng giai không”.  (Mạnh thu Bính tuất - 2006) 

 
 
 Hai câu đầu bài thơ “Lý Sắc - Không” của nhà thơ áo nâu Tín Nghĩa cho độc giả thấy 
“cái hữu và cái không” vốn không khác nhưng người đời lại ưa chấp “có và không”, thật ra có 
hay không đều nằm trong đối đãi mà thuật ngữ nhà Thiền gọi là “Chưa triệt ngộ và Chưa đốn 
siêu”. Cho nên tác giả bài thơ “Lý Sắc - Không” đã kết luận : 
 

“Trú dạ lục thời quán như thị, 
Sắc - Không phi dị tổng giai không.”. 

 
 Càng về khuya trời Seattle ngưng tuyết nhưng ánh trăng làm tăng thêm ánh sáng trước 
sân nhà nên tôi cảm thấy lòng mình cũng vui theo, có lẽ những dòng thơ Thiền của Hòa thượng 
Tín Nghĩa đã xâm nhập vào hồn tôi từ đầu hôm tới giờ. Ý, Tình và Lý của thơ mang lại cho tôi 
những cảm thụ sâu xa đầy vẻ đẹp mà bên ngoài như tương phản nhưng bên trong lại tương đồng, 
một loại ngụ đạo thành ý vị được Chư Tổ Sư Thiền bảo rằng đây là một loại “Ngụ Đạo Thành 
Thú !”  Đọc thơ Thiền của nhà thơ áo nâu Tín Nghĩa tôi càng thấy hiểu rõ câu nói trong Truyền 
Tâm Pháp Yếu :  “Chư Phật cùng tất cả chúng sanh chỉ là một tâm, không có pháp nào khác cả 
nên tâm này từ vô thỉ cho đến ngày nay không từng sanh không từng diệt . . . . nó vượt qua tất cả 
dấu vết danh ngôn . . . . . !”. 
 

LAM NGUYÊN 
 

Đêm thu tuyết đổ, năm Bính Tuất - 2006 
 
 
 

F 
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CHÂN THÀNH TRI ÂN và CẢM TẠ 

Hòa Thượng Thích Trí Quang, 
Hòa Thượng Thích Đức Niệm, 
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 
Hòa Thượng Thích Trí Chơn, 
Hòa Thượng Thích Minh Tâm, 
Thượng Tọa Trưởng Lão Thích Nguyên Lai, 
Thượng Tọa Thích Như Điển, 
Cụ Tâm Tràng Ngô Trọng Anh, 
Bác sĩ Trần Nguơn Phiêu, 
Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, 
Trung tướng Tôn Thất Đính, 
Giáo sư Võ Văn Ái, 
Giáo sư Trần Quang Thuận, 
Giáo sư Bùi Ngọc Đường, 
Nhà báo Thái Hóa Lộc, …  

 Đã hoan hỷ góp bút với những bài viết đặc biệt gói trọn ân tình xưa và nay cho cuốn Kỷ 
Yếu Từ Đàm được thập phần viên mãn. 

 Chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ tấm lòng vàng mà quý vị đã đặc biệt dành cho 
Từ Đàm Hải Ngoại. 

 Trân trọng, 

 Tỳ Kheo Thích Tín Nghĩa 
 
 
 
 

A 
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Chư Tăng Ni và Phái Đoàn Về Tham Dự  
Đại Lễ Khánh Thành 

TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI 
 

1.-  Hòa Thượng Thích Huyền Ấn, nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp 
GHPGVNTN kiêm Chứng Minh và Sám Chủ Đại Lễ Khánh Thành Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại, 

2.-  Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Chủ Tịch Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, 

3.- Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện GHPGVNTN Hải 
Ngoại tại Hoa Kỳ, 

4.-  Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, 

5.-  Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Phó Chủ Tịch Đặc Trách liên lạc các châu, 

6.-  Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ. 

 

*.-  Hội Đồng Giám Luật : 

   - Thượng Tọa Thích Thiện Trì, Chủ Tịch. 

  *.-  Hội Đồng Giám Sát :  

   - Thượng Tọa Thích Phước Thuận, Chủ Tịch. 

  *.- Hội Đồng Điều Hành : 

  - Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Chủ Tịch, 

  - Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Phó Chủ Tịch đặc trách giải trừ      
pháp nạn, 

  - Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức, Phó Chủ Tịch đặc trách      
nghiên cứu kế hoạch và phát triển. 

  - Thượng Tọa Thích Viên Lý, Tổng Thư Ký, 

  - Thượng Tọa Thích Minh Dung, Phó Tổng Thư Ký, 

  - Thượng Tọa Thích Huyền Việt, Phụ Tá Phó Chủ Tịch đặc trách giải   
    trừ Pháp nạn, kiêm quyền Vụ Trưởng Vụ Thanh Niên, 

  - Đại Đức Thích Giác Đẳng, Phụ Tá Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch đặc   
    trách liên lạc các châu, 

  - Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thanh, Thủ Quỹ, 

  - Sư Cô Thích Nữ Tịnh Thườngg, Phó Thủ Quỹ. 

*.- Vụ Tăng Bộ : 
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  - Thượng Tọa Thích Thiện Trì, Chủ Tịch, 

  - Thượng Tọa Thích Giác Chấn, Phó Chủ Tịch, 

  - Thượng Tọa Thích Nguyên An, Thành Viên kiêm Chánh Đại Diện   
    Miền Khuông Việt. 

*.-  Vụ Hoằng Pháp : 

  - Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Vụ Trưởng, 

  - Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu, Vụ Phó. 

*.- Vụ Giáo Dục : 

  - Thượng Tọa Thích Tịnh Từ, Vụ Trưởng kiêm Viện Trưởng Tu Viện   
    Kim Sơn. 

*.- Vụ Cư Sĩ : 

 - Thượng Tọa Thích  Minh Tuyên, Vụ Trưởng, 

 - Cư sĩ Nguyên Thiện Lê Mậu Đáo. 

*.- Vụ Thanh Niên : 

 - Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu, Vụ Phó. 

*.- Vụ Xã Hội : 

 - Thượng Tọa Thích Trí Lãng, Vụ Trưởng, 

 - Đại Đức Thích Tâm Quang, Vụ Phó. 

*.- Vụ Kinh Tế Tài Chánh : 

 - Thượng Tọa Thích Nguyên Trí, Vụ Trưởng. 

*.-  Vụ Truyền Thông : 

 - Giáo sư Bùi Ngọc Đường, Vụ Trưởng, 

 - Giáo sư Ngô Văn Bằng, Vụ Phó. 

*.-  Vụ Nghi Lễ : 

 - Thượng Tọa Thích Tín Nghĩa, Vụ Trưởng, 

 - Thượng Tọa Thích Đồng Chánh, Vụ Phó, 

  - Đại Đức Thích Thông Đạt, Vụ Phó. 

*.-  Vụ Pháp Chế : 
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 - Luật sư Nguyễn Trọng Nho, Vụ Trưởng, 

 - Luật sư Trần Văn Thuận, Vụ Phó. 

*.-  Vụ Giao Tế : 

  - Giáo sư Trần Quang Thuận, Vụ Trưởng. 

*.-  Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế : 

  - Giáo sư Võ Văn Ái, Giám Đốc, 

  - Đạo Hữu Ỷ Lan, Phụ Tá Đặc Biệt đặc trách Quốc Tế Vụ. 

 

* 

*   * 

CHƯ TĂNG CÁC CHÂU 

ÂU CHÂU : 

1. Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu, kiêm khai 
sáng chùa Khánh Anh tại Paris, Pháp quốc, 

2. Thượng Tọa Thích Tánh Thiệt, Đặc Ủy Tăng Sự GHPGVNTN Âu Châu, kiêm khai sáng 
chùa Thiện Minh tại Lyon, Pháp quốc, 

3. Thượng Tọa Thích Quảng Bình, Lãnh Đạo Tinh Thần Cộng Đồng PGVN, kiêm Tọa Chủ 
chùa Quảng Hương tại Đan Mạch, 

4. Đại Đức Thích Tâm Huệ, Lãnh Đạo Tinh Thần kiêm Tọa Chủ Niệm Phật Đường Trúc 
Lâm tại Thụy Điển, 

5. Ni Sư Thích Nữ Thanh Hà, Trú Trì chùa Thiên Long tại Bỉ quốc. 

ÚC CHÂU : 

1. Thượng Tọa Thích Quảng Ba, Viện Trưởng Tu Viện Vạn Hạnh tại Úc Đại Lợi 

2. Đại Đức Thích Tâm Minh, khai sáng chùa Trúc Lâm tại Úc Đại Lợi 

CANADA : 

1. Thượng Tọa Thích Bổn Đạt, Phó Chủ Tịch kiêm khai sáng chùa Phổ Đà tại Ottawa, 
Canada, 
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2. Thượng Tọa Thích Viên Diệu, Vụ Trưởng Vụ Cư Sĩ kiêm khai sáng chùa Thuyền Tôn tại 
Montréal PQ, Canada, 

3. Đại Đức Thích Pháp Ấn, Trú Trì chùa Vạn Hạnh tại Victoria, Canada. 

HOA KỲ : 

1. Hòa Thượng Thích Pháp Nhẫn, Phó Tăng Thống Giáo Hội Nam Tông, kiêm Tọa Chủ Tự 
Viện Liên Hoa, 

2. Thượng Tọa Trưởng Lão Thích Nguyên Lai, nguyên Tuyên Úy Phật Giáo Quân Lực 
VNCH, Cố Vấn kiêm Giảng Sư Vùng Bắc California, 

3. Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Trung Tâm Trưởng kiêm Viện Chủ chùa Huệ Quang tại 
Santa Ana, California, 

4. Thượng Tọa Thích Tịnh Đức, Tọa Chủ chùa Đạo Quang, Garland, Texas, 

5. Thượng Tọa Thích Thiện Hương, Trú Trì chùa Bồ Đề tại Philadelphia, Pensylvania, 

6. Thượng Tọa Thích Giác Chánh, Trú Trì chùa Phật Pháp tại Florida, 

7. Thượng Tọa Thích Bửu Đức, Tọa Chủ chùa Hương Đạo tại Fort Worth, Texas, 

8. Đại Đức Thích Đồng Trí, Tọa Chủ chùa Viên Chiếu, Sacramento, California, 

9. Đại Đức Thích Pháp Trí, Tăng Chúng chùa Quán Âm, Seattle, Washington, 

 

NI GIỚI 

1. Sư Cô Thích Nữ Diệu Nghiêm, Trú Trì chùa Pháp Hoa tại Wichita, Kansas 

2. Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyện, trú xứ tại Dallas, Texas 

NHÂN SĨ 

Đặc biệt có sự tham dự của : 
*.-  Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi, người hùng của Cách Mạng 11-11-1960 

*.-  Trung Tướng Tôn Thất Đính, người hùng của Cách Mạng 01-11-1963 

*.-  Bác sĩ Trương Ngọc Tích, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Mỹ vùng Dallas-Fort Worth và 
phụ cận 

 

CÁC PHÁI ĐOÀN : 

1. Phái đoàn Phật Học Viện Quốc Tế, CA., 
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2. BS. Hội Trưởng Trần Nguơn Phiêu và phái đoàn Hội Phật Giáo chùa Giác Hoa, miền Bắc 
Texas, 

3. Phái đoàn chùa An Lạc, San Jose, CA., 

4. Đạo hữu Bác Sĩ Nguyễn Mậu Hưng, Hội Trưởng và Ban Quản Trị Hội Phật Giáo chùa 
Long Vân, Orlando, Florida, 

5. Phái đoàn Hội PGVN tại Milwaukee, Wisconsin, 

6. Đạo hữu Đinh Hữu Oanh, Hội Trưởng và phái đoàn Hội Phật Giáo chùa Lộc Uyển, West 
Palm Beach, Florida, 

7. Bác sĩ Trầng Duy Tự, Phó Hội Trưởng và phái đoàn chùa Phật Bảo tại Chicago, Illinois, 

8. Nguyễn Xuân Đấu, Phó Đại Diện và phái đoàn HPG Lincoln, Nebraska, 

9. Đạo hữu Nguyễn Chí Thành, Chủ Tịch Cộng Đồng Phật Giáo tại Arizona, 

10.  Đạo hữu Tổng Thư Ký Phan Văn Dự và phái đoàn Hội Phật Giáo chùa Từ Ân tại 
Louisville, Kentucky, 

11.  Đạo hữu Trương Xuân Bào và phái đoàn chùa Lục Hòa, Boston, MA., 

12.  Đạo hữu Luật sư Trần Văn Thuận, Hội Trưởng Hội Phật Giáo tại tiểu bang Utah, 

13.  Đạo hữu Trần Ngự và phái đoàn Hội Phật Giáo chùa Phổ Môn tại Sioux City, Iowa, 

14.  Đạo hữu Huỳnh Minh Đại, Ủy Viên Gia Đình Phật Tử tại Grand Island, Nebraska, 

15.  Phái đoàn hộ trì Chánh Pháp tại Denver, 

16.  Phái đoàn hộ trì Chánh Pháp tại Florida, 

17.  Đạo hữu Cao Phước Lái, Hội Trưởng và phái đoàn Hội Phật Giáo chùa Tịnh Độ tại 
Lafayette, Louisianna, 

18.  Đạo hữu Nguyễn Minh Thu, Phó hội trưởng và phái đoàn Hội Phật Giáo chùa Diệu Đế 
tại Pensacola, Florida, 

 

* 

*   * 

 

Điện văn chúc mừng Đại Hội và Đại Lễ Khánh Thành ngày 10-10-98 (20-08 Mậu Dần) :  

1. Hội PGVN tại Mobile, Albama, 

2. Hội PGVN tại Knoxville, Tennessee, 

3. Hội PGVN chùa Hải Đức Jacksonville, Fl., 

4. Hội PGVN Nashville, Tennessee, 

5. Hội PGVN Dayton, Ohio, 

6. Hội PGVN chùa Hồng Ân tại Des Moines, Iowa, 
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7. Hội PGVN chùa Quán Âm tại Binghamton, New York, 

8. Hội PGVN chùa Lâm Tỳ Ni tại Lawrence, Massachusetts, 

9. Hội PGVN tại Rochester, New York, 

10.  Hội PGVN tại Columbia, South Carolina, 

11.  Hội PGVN chùa Huyền Quang tại Springfield, Massachusetts, 

12.  Hội PGVN tại Myrtle Beach, South Carolina, 

13.  Hội PGVN tại Savannah, Georgia, 

14.  Hội PGVN tại Pittsburgh, Pensylvania, 

15.  Cộng đồng Phật Tử tại Hastings, Nebraska, 

16.  Cộng đồng Phật Tử Charleston, South Carolina, 

17.  Cộng đồng Phật Tử tại Giansville, Florida, 

18.  Cộng đồng Phật Tử tại Jersey, New Jersey, 

19.  Cộng đồng Phật Tử Portland, Maine. 

 

 

* 

*   * 

 

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH 
Của 

TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI 
 
* 

*   * 
 

BAN CỐ VẤN CHỈ ĐẠO 

Hòa Thượng  THÍCH ĐỨC NIỆM 
Thượng Toạ  THÍCH TÍN NGHĨA 
Sư Cô  THÍCH NỮ HẠNH THANH 

* 
*  * 
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BAN CỐ VẤN THƯỜNG TRỰC 

Đạo hữu Tâm Thiệu VƯƠNG HỮU THIỀU 
Đạo hữu Tâm Đức ĐỖ TRÀNG PHÚC 
Đạo hữu Thiện Lương HOÀNG SANG 
Đạo hữu Nguyên Quang VÕ ĐẠI BÍCH  
Đạo hữu Quảng Trí HOÀNG NGỌC DŨNG 
Đạo hữu Tâm Tuệ NGUYỄN VĂN PHÚ 
Đạo hữu Nguyên Thiện NGÔ VĂN CỬ 
Đạo hữu Quảng Định NGUYỄN LƯƠNG KIÊN 
Đạo hữu Diệu Hiền NGUYỄN THỊ BẢO 
Đạo hữu Quảng Niệm TRỊNH BÍCH HƯỜNG 
Đạo hữu Nguyên Hải CAO VĂN CHUNG 
Đạo hữu Nguyên Hải DƯƠNG SÂM 

 
 

* 
*   * 

 
 

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH 

Chủ Tịch :  Thượng Tọa THÍCH TÍN NGHĨA 

* Phó Chủ Tịch Đặc Trách Điều Hành : 

 Đh. Quảng Luận NGUYỄN VĂN TƯỜNG 

* Phó Chủ Tịch Đặc Trách Nội Vụ : 

 Đh. Nguyên Trí ĐẶNG SANH 

* Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ : 

 Đh. Quảng Cơ PHẠM THANH LONG 

*Tổng Thư Ký : 

 Đh. Quảng Quyền ĐỖ TRỌNG NHO 
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* Phó Tổng Thư Ký : 

 Đh. Thị Anh NGUYỄN ĐỨC 

* Thủ Quỹ : 

 Sư Cô THÍCH NỮ HẠNH THANH 

* Phụ Tá Thủ Quỹ : 

 Đh. Minh Bản NGUYỄN T. HỒNG PHÚC 
 Đh. Quảng Bích NGÔ THỊ NHƯ Ý 
 Đh. Quảng Tâm TRẦN T. HỒNG HOA 
 Đh. Quảng Tín NGUYỄN VŨ TÂM 

* 
*  * 

 
 

CÁC KHỐI VÀ ỦY VIÊN 

* Khối Ẩm Thực : 

 Đh. Quảng Đài MẠCH KIM XUYẾN 
 Đh. Quảng Hằng NGUYỄN THỊ BÔNG 
 Đh. Quảng Bích NGÔ THỊ NHƯ Ý 
 Đh. Quảng Viễn HỒ THỊ NGỘ 
 Đh. Quảng Ái HÀ THỊ MỸ NHƠN 
 Đh. Diệu Hạnh BÙI THỊ DUNG 
 Đh. Quảng Tâm TRẦN HỒNG HOA 
 Đh. Diệu Cẩm TRẦN THỊ TRẮC 
 Đh. Diệu Hải TRẦN THỊ HAI 
 Đh. Tâm Lực NGUYỄN THỊ XUÂN 
 Đh. Tâm Ngọc TRẦN THỊ MỪNG 
 Đh. Quảng Ngọc NGUYỄN THỊ HOA 
 Đh. Lãng Thảo NGUYỄN THỊ THỦY 
 Đh. Diệu Thanh HỒ BÍCH LIÊN 
 Đh. Quảng Hiệp TÔN NỮ MAI LIÊN 
 Đh. Quảng Ninh NGUYỄN THỊ KHƯƠNG 
 Đh. Chơn Hà TẠ THỊ HẢI 
 

* Khối Trật Tự Và Vận Chuyển : 

 Đh. Quảng Quyền ĐỖ TRỌNG NHO 
 Đh. Nguyên Phước NGUYỄN ĐĂNG BÊ 
 Đh. Quảng Anh NGUYỄN ĐÌNH TUẤN KIỆT 
 Đh. ĐOÀN VĂN QUẢNG  
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 Đh. Quảng Chính PHẠM DŨNG 
 Đh. Quảng Tuệ HUỲNH ĐỨC 
 Đh. Quảng Thái ĐOÀN QUỐC BÌNH 
 Đh. Không Tân HUỲNH PHÚ XUÂN 
 Đh. Nguyên Lực VÕ ĐẠI HÙNG 
 

* Ủy Viên Kế Hoạch Tài Chánh : 

 Đh. Quảng Hằng NGUYỄN THỊ BÔNG 
 Phụ Tá : 

 Đh. Quảng Ái HÀ THỊ MỸ NHƠN 
 Đh. Quảng Kim NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 
 

* Ủy Viên Nghi Lễ : 

 Đh. Minh Hòa NGUYỄN VĂN BÌNH 
 Đh. Quảng Mẫn NGUYỄN ĐÌNH MINH 
 

* Ủy Viên Báo Chí : 

 Đh. Tâm Lượng TRẦN QUANG MIỄN 
  

* Ủy Viên Văn Nghệ : 

   Đh. Quảng Cơ PHẠM THANH LONG 
 
* Ủy Viên Nghiên Cứu Phật Pháp và Tu Học : 

   Đh. Nguyên Hải CAO VĂN CHUNG 
   Đh. Nguyên Hải DƯƠNG SÂM 
   Đh. Quảng Tường NGUYỄN THẠCH 
 
* Ủy Viên Tiếp Tân : 

   Đh. Quảng Bích NGÔ THỊ NHƯ Ý 
   Đh. Hải Nhàn NGUYỄN THỊ NGHĨA 
   Đh. Quảng An HOÀNG THỊ NHÀN 
  
* Ủy Viên Thanh Niên và Gia Đình Phật Tử : 

   Đh. Quảng Dũng HỒ CHÍ CƯỜNG 
 
* Ủy Viên Chương Trình Việt Ngữ : 

   Sư Cô THÍCH NỮ HẠNH THANH 
   Đh. Quảng Thiện HUỲNH KHẮC CHƠN 
 
* Ủy Viên Giao Tế : 

   Đh. Nguyên Quang VÕ ĐẠI BÍCH 
   Đh. Thiện Lợi THÁI CÒN 
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* Ủy Viên Xã Hội Từ Thiện : 

   Đh. Nguyên Trí ĐẶNG SANH 
   Đh. Nguyên Phước NGUYỄN ĐĂNG BÊ 
 
* Ủy Viên Phát Triển Kiến Thiết : 

   Đh. Nguyên Lương NGUYỄN HỮU DUYỆT 
 
* Ủy Viên Âm Thanh Ánh Sáng : 

   Đh. LÊ HỮU QUỲNH 
 
* Ủy Viên Trang Trí : 

   Đh. Quảng Dũng HỒ CHÍ CƯỜNG 
   Đh. Nguyên Mai LÊ XUÂN 
   Đh. Chúc Bảo LƯƠNG TÍCH ĐỨC 
 
* Ủy Viên Phim Ảnh : 

   Đh. Tony BÙI TRẦN NGỌC SƠN 
   Đh. Quảng Nhật NGUYỄN Đ. TUẤN HÙNG 
 
 

* 
*   * 

BAN NGOẠI HỘ 

Ob. Chủ Hiệu KIM NGỌC 
Ob. Bác Sĩ Nha Khoa NGUYỄN LƯƠNG KIÊN 
Đh. Nguyên Lương NGUYỄN HỮU DUYỆT 
Ob. NGUYỄN SƠN + TUYẾT 

   

* 
*   * 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH 
(Thứ Bảy, Ngày 10-10-98 * 20-08 Mậu Dần) 

 

* 09 giờ 00’ : Phật tử tề tựu  

* 10 giờ 30’ : Cung thỉnh chư Tăng đăng bảo điện 

•  Chư Tăng chú nguyện và cắt băng Khánh Thành 
•  Chư Tăng từ từ vào chánh điện và an tọa 
•  Vài lời của vị đại diện Ban Tổ Chức 
•  Nghi thức thông thường và ba phút nhập từ bi quán 
•  Giới thiệu chư Tăng và thành phần tham dự đại lễ 
•  Diễn văn của Thượng Tọa Viện Chủ 
•  Dâng cúng Giáo Sản Từ Đàm lên Giáo Hội 
•  Phát bằng tưởng thưởng công đức 
•  Đạo từ của Giáo Hội 
•  Chư Tăng niệm hương, cử bài “Trầm Hương Đốt” 
•  Lễ Chính Thức 
•  Cảm tạ của Ban Tổ Chức 
•  Chụp hình lưu niệm 
•  Cung thỉnh chư Tăng hồi nghệ trai đường 
•  Lễ cúng dường trai tăng 
•  Phật tử thọ trai 
•  Hoàn mãn 

* 16 giờ 00’ : Lễ Cúng Mông Sơn Thí Thực 

* 19 giờ 30’ : Thuyết Pháp do Giáo Hội công cử Đại Tăng thuyết giảng 
   với đề tài : 

 
“Người Phật Tử Trong Thời Điểm Hiện Tại Phải Làm Gì?” 
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CHƯ TÔN ĐỨC và PHẬT TỬ ĐÃ TRỰC TIẾP KÝ 
SỔ VÀNG TỪ NGÀY VẬN ĐỘNG ĐẾN NGÀY 

KHÁNH THÀNH 
 10-10-98 * 20-08 Mậu Dần 

* 

*     * 

•  Hòa Thượng THÍCH ĐỨC NIỆM   Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện GHPhật-
Giáo Việt Nam TNHN tại Hoa Kỳ, kiêm Giám Đốc Phật Học Viện Quốc Tế, Cúng dường  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. $ 5,000.00 

•  Hòa Thượng THÍCH TRÍ CHƠN   Phó Chủ Tịch GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ - 
Cúng dường    …. . .……………………………………………. $ 500.00 

•  Thượng Tọa THÍCH MINH TÂM   Chủ Tịch điều hành GHPGVNTN Âu Châu, kiêm Tọa 
Chủ chùa Khánh Anh – Paris, Pháp Quốc, Cúng dường   . . . .$ 1,500.00 

•  Thượng Tọa THÍCH TÁNH THIỆT    Đặc Ủy Tăng Sự GHPGVNTN Âu Châu, kiêm Tọa 
Chủ chùa Thiện Minh – Lyon, Pháp Quốc – Cúng dường  . . .  $ 2,500.00 

•  Thuợng Tọa THÍCH TỊNH TỪ   Vụ Trưởng Vụ Giáo Dục GHPGVNTNHN – HK, kiêm 
Viện Trưởng Tu Viện Kim Sơn  - Cúng dường    . . . . . . . . . . . . .     $ 2,000.00 

•  Thượng Tọa THÍCH THIỆN TRÌ  Chủ Tịch Hội Đồng Giám Luật GHPGVNTNHN – 
HK, kiêm Tọa Chủ chùa Kim Quang, Sacramento – CA – Cúng dường ................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 2,000.00 

•  Thượng Tọa THÍCH MINH ĐẠT   Vụ Trưởng Vụ Thanh Niên Gia Đình Phật Tử 
GHPGVNTNHN – HK, kiêm Tọa Chủ chùa Quang Nghiêm, Stocton, CA, Cúng dường         
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 
1,000.00 

•  Nhị Vị Thượng Tọa TỊNH TỪ và MINH ĐẠT - Khánh Thành đồng cúng dường …. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
3,000.00 

•  Thượng Tọa THÍCH BỔN ĐẠT, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNNH – 
Canada, kiêm Tọa Chủ chùa Phổ Đà tại Ottawa -  Cúng dường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. $ 1,000.00 

•  Thượng Tọa THÍCH VIÊN LÝ, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN – 
HK, kiêm Tọa Chủ chùa Diệu Pháp, CA – Cúng      $ 1,000.00 
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•  Hòa Thượng THÍCH GIÁC LƯỢNG,    Phó Chủ Tịch Đặc Trách Giải Trừ Pháp Nạn 
GHPGVNTNHN -  HK, kiêm Tọa Chủ Pháp Duyên Tịnh Xá, San Jose – CA – Cúng dương  
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 500.00 

•  Thượng Tọa THÍCH TÂM QUANG, Vụ Phó Vụ Xã Hội, kiêm Tọa Chủ chùa Tam Bảo, 
Fresno – CA – Cúng dường   . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .   $ 500.00 

•  Sư Bà THÍCH NỮ ĐÀM LỰU,   Tọa Chủ chùa Đức Viên tại San Jose – CA, Cúng dường 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 500.00 

•  Ni Sư THÍCH NỮ NGUYÊN THANH,  Thủ Quỹ GHPGVNTNHN – HK, kiêm khai sáng 
chùa An Lạc tại San Jose – CA, Cúng dường   . . . . . . . . . . . . $ 5,000.00 

•  Sư Cô THÍCH NỮ NGUYÊN HUYỀN  Hồi hướng thân mẫu TÂM XÁ  . . $ 15,000.00 

•  Trung Tướng NGUYỄN CHÁNH THI (PA)            …………………………   $ 500.00 

•  OB. Bác Sĩ Nha Khoa NGUYỄN LƯƠNG KIÊN       …………………  $ 15,000.00  
(Và ĐẠI HỒNG CHUNG, đúc tại Cố Đố - Huế, Việt Nam) 

•  OB. Bác Sĩ TRẦN NGUƠN PHIÊU (Ama)           …………………………   $ 3,500.00 

•  OB. Bác Sĩ CHÂU LAM SƠN (Florida)             ……………………………   $ 5,000.00 

•  OB. Bác Sĩ VŨ TIẾN THÔNG ………………………………………  $ 2,000.00 

•  OB. Bác Sĩ PHẠM VĂN CHẤT                  ……………………………………    $ 
4,000.00 

•  Nữ Bác Sĩ Nha Khoa TRẦN ANH TÚ             ………………………………   
$2,500.00 

•  Nữ Bác Sĩ Nha Khoa NGUYỄN SONG XUÂN (CA)       ………………… $ 500.00 

•  OB. Chủ Hiệu KIM NGỌC …………………………………………  $ 16,000.00 
(Và Hai Tượng Bồ Tát Quán Âm, Địa Tạng từ Việt Nam) 

•  Chùa VIÊN GIÁC (Oklahoma) ………………………………………… $ 500.00 

•  PT. Nguyên Từ NGUYỄN THỊ VÂN …………………………………  $ 500.00 

•  OB. Chủ Hiệu ĐẠI HƯNG ……………………………………………   $ 500.00 

•  OB. ĐỖ TRÀNG PHÚC ………………………………………………  $ 2000.00 

•  OB. CAO VĂN CHUNG ……………………………………………    $ 4,500.00 

(Giá và Đại Cỗ Bát Nhã vẽ theo Trống Đồng Ngọc Lũ) 
•  OB. VƯƠNG HỮU THIỀU …………………………………………   $ 3,500.00 

•  Nhóm VŨ TRỌNG VÂN (Singapore) …………………………………  $ 500.00 

•  Đệ Tử QUẢNG ĐÀM …………………………………………………  $ 5000.00 

•  OB. HOÀNG XUÂN KHÔI (Paris) ……………………………………. $ 500.00 

•  OB. ĐỖ TRỌNG NHO  ………………………………………………. $ 2,500.00 
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•  Một Phật Tử Vô Danh (CA) ……………………………………………. $ 500.00 

•  Cụ BỔN THIỆN (CA) ………………………………………………… $ 1,500.00 

•  Cụ DIỆU HẬU (CA)   …………………………………………………… $500.00 

•  Gia Đình TRƯƠNG THỊ BÍNH ………………………………………... $500.00 

•  OB. NGUYỄN VĂN TRẠCH  ………………………………………….. $400.00 

•  Gia Đình FELIPE G. VIANZON (CO)  ……………………………... $ 2,500.00 

•  Đệ Tử Quảng Hòa FLORENCE (CO) …………………………………. $ 600.00 

•  Gia Đình HỒ CẨM KHÔNG  ……………………………………...… $ 2,000.00 

•  Phật Tử HỒ CHÍ HÙNG  …………………………………………….. $ 2,500.00 

•  OB. TRỊNH MINH ĐỊNH  …………………………………………… $ 1,000.00 

•  OB. TSAN A NHI  ………………………………………………………. $ 500.00 

•  Đệ Tử TSAN TOÀN PHÚC và BẠCH HẠNH  ……………………….. $ 500.00 

•  Đệ Tử Diệu Thanh NGUYỄN BÍCH NGA (Canada) ……………….. $ 2,000.00 

•  OB. ĐẶNG SANH  ……………………………………………………. $ 1,000.00 

•  OB. NGUYỄN VĂN PHÚ  ………………………………………….... $ 1,500.00 

•  OB. LƯU TIÊN TRIẾT  ………………………………………………... $ 500.00 

•  Đệ Tử QUẢNG LƯU  …………………………………………………. $2,500.00 
  (Tượng Quán Thế Âm Lộ Thiên và Hai Cặp Lân) 

•  OB. VŨ VĂN HÙNG  …………………………………………………... $ 500.00 

•  OB. PHẠM QUANG TRÌNH      …………………………………….. $ 2,000.00 

•  Phật Tử NGUYỄN LÊ NGÀ (Houston)   ………………………………. $ 500.00 

•  Đệ Tử Quảng Minh NGUYỄN THỊ HẠNH (Houston)   …………..... $ 1,000.00 

•  Phật Tử Dianna BÙI KIM OANH  ………………………………….. $ 1,000.00 

•  OB. TRẦN XUÂN TUẤN  ………………………………………….… $1,000.00 

•  PT. DƯƠNG BỘI HOA & NGỌC ANH     …………………………… $ 500.00 

•  OB. NGUYỄN LẠC (CA)   …………………………………………… $ 7.500.00 

•  Đệ Tử Diệu Nguyệt ĐINH NGUYỆT ANH (CA)   ………………….. $ 2,000.00 

•  OB. NGÔ THỪA  ……………………………………………………….. $ 500.00 

•  OB. PHAN NHƯ SA  ………………………………………………….. $2,000.00 

•  Chủ Hiệu FOREST FRAMMERS  …...……………………………... $ 1,000.00 

•  OB. NGUYỄN HOÀI AN  …………………………………………..... $ 5,000.00 
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•  Đệ Tử Diệu Lạc NGUYỄN BẢO THU  ……………………………… $ 1,000.00 

•  Gia Đình Họ LƯƠNG, họ MÃ  ………………………………………. $ 1,000.00 

•  Gia Đình TRỊNH ĐỨC THỌ (CA) …………………………………….. $ 500.00 

•  Gia Đình HẦU HÀN TRUNG (LA)  ………………………………….. $1,000.00 

•  OB. NGÔ VĂN CỬ ……………………………………………………... $ 600.00 

•  OB. NGUYỄN XUÂN TÍN …………………………………………… $1,500.00 

•  OB. NGUYỄN ĐẪU …………………………………………………... $ 1,000.00 

•  OB. LÊ QUANG TÂM      ……………………….................................. $ 5000.00 

•  OB. NGUYỄN THANH BÌNH ………………………………...……   $ 1,500.00 

•  OB. VĂN NHÂN ĐẠO (FL) .................................................................................$ 2,000.00 

•  OB. NGUYỄN ANH TUẤN (FL) ............................................................................$ 500.00 

•  Đệ Tử QUẢNG QUẾ, (CO), Hồi hương HL. Quảng Xả    . . . . . . . . . . .$ 1,000.00 
•  Phật Tử TRẦN T. HIỀN, TRẦN NGỌC HIẾU và TRẦN NGỌC VŨ Đồng Cúng $ 1000.00 

•  OB. CAO HUY MINH ..........................................................................................$ 2,000.00 

•  Hồi Hướng Hương Linh TÂM XÁ .................................................................... $ 10,000.00 

•  Nhóm Phật Tử VÙNG PARIS (Pháp Quốc) ........................................................ $2,000.00 

•  OB. CHẾ QUANG TẤN (Na-Uy) ........................................................................ $ 1,000.00 

•  OB. LÊ VĂN HỮU................................................................................................ $ 1,500.00 

•  Đệ Tử Nancy LƯƠNG NHỰT ............................................................................. $ 5,000.00 

•  Đệ Tử QUẢNG ĐẠO ............................................................................................ $ 1,500.00 

•  Một Phật Tử Vô Danh (CA) ................................................................................. $ 1,000.00 

•  OB. ĐỖ NHƯ TIẾN............................................................................................... $1,500.00 

•  OB. VÕ NGỌC THÀNH (Wichta Falls) ...............................................................$ 1,000.00 

•  OB. TRẦN VĂN NHƠN và Các Con TRẦN VŨ LỘC, TRẦN QUỐC VŨ, TRẦN THỊ 
QUỲNH NHƯ Đồng Cúng ...................................................................................... $ 700.00 

•  Đệ Tử Quảng Phát ĐOÀN VĂN TÂN (Trưởng Nam của OB. ĐOÀN VĂN QUẢNG)..$ 500.00  

•  Đệ Tử Như Đạt ĐOÀN VĂN TIẾN (Thứ Nam Của OB. ĐOÀN VĂN QUẢNG ................... 
..................................................................................................................................$ 500.00 

•  OB. ĐOÀN VĂN QUẢNG ....................................................................................$ 1,000.00 

•  Đệ Tử ĐOÀN VINH QUANG và ÁNH VY (Là Trưởng Nam và Ái Nữ của OB. ĐOÀN 
HỮU VĨNH) Đồng Cúng ......................................................................................... $ 400.00 

•  Đệ Tử LÊ THỊ HỒNG (Tây Đức) ............................................................... $ 2,500.00 DM 
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•  Hồi Hướng Hương Linh ĐỖ HỶ (CO) ................................................................ $ 1,000.00 

•  OB. PHẠM THĂNG LONG ................................................................................ $ 2,000.00 
(Hồi Hướng Hương Linh PHẠM KIM LAN – PD. QUẢNG TIẾU) 

•  OB. NGUYỄN VĂN TƯỜNG.............................................................................. $ 2,000.00 

•  OB. VÕ TẤN THẠNH............................................................................................. $ 500.00 

•  Phật Tử Quảng Anh NGUYỄN ĐÌNH TUẤN KIỆT ........................................ $ 2,000.00 

•  Đệ Tử Quảng Tâm TRẦN HỒNG HOA................................................................ $ 475.76 

•  OB. PHẠM HỮU TIẾN (Xuân Lan Dịch Vụ) ..................................................... $ 1,500.00 

•  Gia Đình Cụ NGUYỄN VĂN HỘI ...................................................................... $ 1,300.00 

•  OB. R. TRẦN VĂN NHƠN.................................................................................. $ 1,000.00 

•  OB. DƯƠNG VĂN SÂM...................................................................................... $ 3,000.00 

•  OB. NGUYỄN HỮU DUYỆT .............................................................................. $ 8,000.00 

•  OB. TED & LIÊN V. PRUETT, JR. ................................................................... $ 1,000.00 

•  Cụ Bà PHAN CHUYỂN ........................................................................................... $500.00 

•  OB. NGUYỄN VĂN MINH (Carrollton) ............................................................... $ 500.00 

•  OB. LƯƠNG VĂN BẢNH (Chủ Hiệu Tony’s Nail) $ 1,000.00 

•  Hảng BRISCOE INDUSTRIES, Inc. .................................................................... $ 500.00 

•  OB. PHẠM HỮU KÝ .............................................................................................. $ 500.00 

•  Đệ Tử Quảng Túc HUỲNH THỊ KẾ................................................................... $ 1,500.00 

•  OB. ĐIỀN VĂN PHÁT......................................................................................... $ 3,500.00 

•  OB. NGUYỄN VĂN HỚN....................................................................................... $ 500.00 

•  Phật Tử NGUYỄN THU NGUYỆT ....................................................................... $ 500.00 

•  OB. NGUYỄN CÔNG DỤNG................................................................................. $ 500.00 

•  Đệ Tử Quảng Liên NGUYỄN KIM HOA (CA) $ 1,500.00 

•  PT. Diệu Hoa ĐINH T. KIM DUNG (CA).......................................................... $ 1,500.00 

•  Quý Chị Em ĐỖ HIẾU THẢO (CA)................................................................... $ 2,500.00 

•  Gia Đình TRƯƠNG THỊ BÍCH ............................................................................. $ 500.00 

•  Đệ Tử Quảng Thừa TRƯƠNG THỊ KHẲNG.................................................... $ 1,500.00 

•  PT. Mary NGUYỄN THÚC.................................................................................... $ 500.00 

•  OB. NGUYỄN SƠN TUYẾT ............................................................................... $ 1,500.00 

•  Gia Đình OB. CAO XUÂN LÂM Đồng Cúng....................................................... $ 700.00 
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•  Bà THÁI THỊ TÙNG (San Jose) ......................................................................... $ 1,000.00 

•  OB. PHAN HUY LỊCH (Wichta) ........................................................................ $ 2,000.00 

•  OB. TRẦN SĨ ĐƯA (San Jose) ............................................................................... $ 400.00 

•  OB. HOÀNG SANG................................................................................................. $ 500.00 

•  Một PT. ẨN DANH (Stockton) ................................................................................ $ 500.00 

•  Gia Đình OB. ĐỒNG ĐỨC PHƯƠNG ................................................................$ 1,500.00 

•  PT. Giác Lâm LÂM VĂN HƯỚNG.................................................................... $ 1,000.00 

•  Đệ Tử Quảng Báu ANNA NGUYỄN (San Diego) $ 8,000.00 

•  Hồi Hướng HL. PHẠM NGUYÊN GIAI............................................................ $ 1,000.00 

•  Hồi Hướng HL. PHẠM BÍCH NGA ................................................................... $ 1,000.00 

•  Cụ LÊ THỊ LAN và OB. TRẦN LỢI HÒE........................................................... $ 500.00 

•  Phật Tử Tâm Ấn ĐOÀN THÚY HỒNG................................................................ $ 500.00 

•  OB. ĐOÀN VĂN DŨNG ......................................................................................... $ 450.00 

•  OB. PHAN CẢNH TUẤN ....................................................................................... $ 400.00 

•  OB. ÔNG VĂN THEO ............................................................................................ $ 500.00 

•  OB. TRƯƠNG NHƯ NGUYÊN (CA) .................................................................... $ 600.00 

•  Nhóm PT. AMARILLO (NGUYỄN THỊ VÂN Vận Động) ................................... $ 840.00 

•  PT. Diệu Tâm LƯU KIỆT PHƯƠNG................................................................. $ 1,500.00 

•  PT. Tâm Huy CAI THỊ YÊN.................................................................................. $ 500.00 

•  Cụ Diệu Hương HỒ THỊ HỒ (Houston) ................................................................ $ 500.00 

•  PT. MINH THUẬN & DIỆU ĐẮC (CA) ............................................................... $ 700.00 

•  Chủ Hiệu TC GROCERY....................................................................................... $ 500.00 

•  OB. NGUYỄN PHÚ THỨ .................................................................................... $ 5,800.00 
(Cúng Nguyên Bộ Cửa Chính Trước Tiền Đường Đi Vào ) 

•  OB. LƯU VĨNG LỮ.............................................................................................. $ 2,500.00 
(Và Bốn Hương Án Bàn Thờ Phật, Tổ) 

•  OB. LƯU VĨNG HƯNG      …………………… (Cúng Giàn Âm Thanh Cho Toàn Chùa) 

•  Hồi Hướng Hương Linh QUẢNG NHẤT ....................................................... $ 1,000.00 

•  OB. ÔNG THANH HẢI ....................................................................................... $ 1,500.00 

•  OB. QUÁNH NHI .................................................................................................... $ 500.00 

•  PT. NGUYỄN VĂN ĐÔ (OH) .............................................................................. $ 1,000.00 

•  OB. TEXATRONICS ........................................................................................... $ 2,000.00 
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•  OB. NGUYỄN LƯƠNG .......................................................................................... $ 500.00 

•  PT. Đăng Tâm NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN..................................................... $ 500.00 

•  OB. TRƯƠNG NHƯ HẢI .....................................................................................$ 1,000.00 

•  PT. BÍCH NGÂN & HOÀNG YẾN..................................................................... $ 1,000.00 

•  Quý Anh Em NGUYỄN ANH TUẤN, CHÍ THANH, CHỚ, ĐOÀN và DANH Đồng 
Cúng ....................................................................................................................... $ 1,000.00 

•  OB. NGUYỄN TRÀ............................................................................................... $1,000.00 

•  OB. HUỲNH CHẤN TƯỜNG ............................................................................. $ 1,000.00 

•  OB. HỒ MẠNH MINH (MN) ................................................................................. $ 500.00 

•  Đệ Tử PHAM THỊ BẠCH (CT) .......................................................................... $ 2,000.00 

•  OB. LÝ MINH TRUNG ......................................................................................... $ 500.00 

•  OB. BỬU TRÍ............................................................................................................ $500,00 

•  OB. NGUYỄN ĐĂNG BÊ .................................................................................... $ 1,000.00 

•  PT. TUẤN & THI .................................................................................................... $ 500.00 

•  Gia Đình OB. PHẠM PHÍCH................................................................................. $ 520,00 

•  PT. Diệu Ngọc ELIZABETH H. LEVAN (NJ) ...................................................... $ 500.00 

•  Phật Tử Diệu Hải ÂU N. HÀ (San Jose – CA) ....................................................... $ 600.00 

•  Phật Tử Chùa AN LẠC (San Jose – CA)................................................................ $ 810.00 

•  Phật Tử ĐỨC HOÀNG & DIỆU NGHĨA (San Jose – CA) .................................. $ 840.00 

•  Phật Tử Đồng Từ NGUYỄN THỊ NHƠN (San Jose – CA) .................................. $ 500.00 

•  Công Ty PAIN RELIEF CHIROPRACTICE CENTER..................................... $ 500.00 

•  OB. PHI QUANG DIỆU (San Jose – CA)............................................................ $ 1,000.00 

•  Gia Đình Đệ Tử QUẢNG HẬU .............................................................................. $ 500.00 

•  OB. HUỲNH TẤN SANG ........................................................................................ $500.00 

•  OB. LÊ CHỜ ............................................................................................................ $ 500.00 

•  Đệ Tử Quảng Lợi TRẦN NHƯ PHÚC .................................................................. $ 500.00 

•  OB. NGUYỄN PHÚC THẠCH .............................................................................. $ 500.00 

•  PT. Quảng Huệ NGUYỄN CHIÊU TƯỜNG (CA)$ 500.00 

•  OB. PHAN TIẾN YÊN ............................................................................................. $400.00 

•  OB. TRẦN QUANG MIỄN..................................................................................... $ 400.00 

 Danh sách nầy có thể còn thiếu sót, xin quý vị hoan hỷ cho chúng tôi biết để bổ túc tiếp.    
Kính đa tạ. 
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Hình Ảnh 

Ngày KHÁNH THÀNH 

Và 

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 

II-2 

10-10-1998 
(20-08 Mậu Dần) 
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Quan Khách Vân Tập Chào Mừng Đại Hội Thường Niên II  
và  

Đại Lễ Khánh Thành Tân Chánh Điện Từ Đàm Hải Ngoại 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

144

 



 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quang Cảnh Từ Đàm Hải Ngoại Trước Giờ Khánh Thành 
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Chư Đại Tăng Từ Từ Tiến Về Tân Bảo Điện 
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Chư Đại Tăng và Phật Tử Trong Giây Phút Tam Mật Gia Trì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

148Chư Đại Tăng Niệm Hương Bạch Phật Cầu Nguyện 
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 Chư Đại Tăng và Phật Tử Trong Giờ Hành Lễ Khánh Thành 
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Bên Trái:  Chư Tôn Đức Đang Thảo Luận Đại Hội II-2 
Bên Phải:  Thượng Tọa Thích Tín Nghĩa và Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi 
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155Chư Ni Về Dự Đại Hội và Lễ Khánh Thành Đang Thọ Trai 
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