
Chân Phúc Hà (Ngọc Minh)

Trong hàng Phật tử ai cũng biết Ấn Độ là xứ Phật, Trung Quốc là xứ 
Bồ Tát, Tây Tạng là xứ Chư Thiên.Chúng tôi có căn duyên được  tới 
Tứ Động Tâm ở Ấn Độ, rồi các danh sơn ở Trung Quốc. Năm nay
chúng tôi lại được đi đến Tây Tạng.Tất cả ước mơ của chúng tôi đều 
được hoàn mãn.

Muốn đến Tây Tạng chúng tôi phải xuyên qua một vài tỉnh của Trung 
Quốc. Đoàn du hành gồm bốn mươi mốt người do anh Tony Thạch 
hướng dẫn.Chúng tôi hay bảo nhau rằng Tony là vị Bồ Tát vì anh đã
hướng dẫn nhiều đoàn Phật Tử đi hành hương các nơi kể trên rất 
nhiều lần rồi.Theo kinh nghìệm, Anh cho đoàn đi từ độ thấp đến độ 
cao để lên đến cao nguyên xứ Tạng  đoàn viên quen dần với áp suất 
của không khí và độ loãng của khí oxygen. Đoàn đi qua các tỉnh 
Quảng Đông, Tứ Xuyên rồi Tây Tạng.
Cuộc hành trình bắt đầu ngày 4/5/2006 về đến Sydney vào sáng
18/5/2006.

Ngày thứ nhứt 4/5/06 - từ Sydney đi Quảng Châu.

Đoàn tập hợp ở phi trường Sydney vào 7 gìờ 30 sáng ở quầy 
SouthernChina Air line làm thủ tục xuất cảnh. Máy bay cất cánh lúc 
9gìờ 50 sáng và đến thủ phủ Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông lúc 6 
giờ chiều địa phương tức 8 giờ tối ở Sydney .
Đoàn được nhân viên khách sạn Lin Hua đưa về nghỉ ngơi sau khi
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đi ăn tối. Tuy đã đến Quảng Châu  nhiều lần nhưng cách nay đã ba
năm, giờ thì phi trường nơi nầy đã di chuyển về nơi mới rộng lớn, dù
chỉ mới phát triển có 1/3 thôi.

Ngày thứ nhì 5/5/06 - ở Tứ Xuyên

Sáng sớm đoàn rời khách sạn đến phi trường Quảng Châu để đáp 
chuyến bay đi Thành Đô tức thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên lúc 8 giờ 
hơn. Thành Đô cũng là một trong những con đường tơ lụa khi xưa.
Món ăn địa phương đều cay vì có dầu ớt và hồ tiêu làm tê lưỡi.
Tới Thành Đô chúng tôi được cô hướng dẫn viên du lịch Charlie ra
tiếp đón, đoàn lên xe để đi viếng miếu Võ Hầu tức Khổng Minh Chu 
cát Lượng hay ta dịch sai là Gia cát Lượng.
Tứ Xuyên là một vùng đất được dân ưa thích do xưa là nước Thục 
của Lưu Bị, Quan Công,Trương Phi và Khổng Minh. Khổng Minh 
giúp Lưu Bị lấy được đất Thục, đóng đô ở Thành Đô. Đền Võ hầu 
nguyên thủy được xây dựng vào năm 223 sau Tây lịch, hiện tại 
rộng 140,000 m2 . Đền thờ luôn cả ba ông Lưu, Quan, Trương, ngôi
đền thật trang nghiêm với những bức tượng sống động. Đáng chú ý 
nhất là tượng Lưu Bị và Khổng Minh bằng đất mạ vàng cao độ 3m. 
Hai bên tả hữu dọc theo các điện thờ có đến 28 bức  tượng của các 
công thần nhà Thục và công trạng các vị đó được ghi trên các bia đá.
Phía tây của ngôi đền là một gò đất cao, cây bao phủ um tùm như
một đồi cây, đó là lăng của Lưu Bị và hai vị hoàng hậu của Ông .
Trong đền còn có một toà nhà triển lãm lịch sử của thời Tam quốc 
như cảnh Triệu tử Long đoạt Ấu chúa, Quan công phò nhị tẩu 
v.v…và cũng có những di tích về văn hoá, nghệ thuật của người dân 
ba nước Thục, Ngô và Nguỵ.
Trên đường về ăn trưa, tôi chợt nghĩ đến câu chuyện vườn Đào kết 
nghĩa của ba Ngài, nay đã trở thành biểu tượng nhân nghĩa của xã hội 
Trung quốc. Ở đâu cũng có bàn thờ ba Ngài, ngay cả ở nhiều gia đình
Việt Nam ta cũng vậy.
Ăn trưa xong, đoàn đi tham quan trại nuôi panda.Panda là loài thú
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hiếm của Trung quốc chúng thích khí hậu mát lạnh, ăn lá tre và măng
non. Chúng có hai loại ,loại đỏ (red panda) nhỏ như con chồn hương,
loại trắng đen là giant panda to như con gấu. Mùa nóng người ta phải
cho cả mấy cây nước đá vào chuồng để hạ nhiệt cho chúng. Trại nầy
ở miền bắc Thành Đô.Tiếp đó đoàn đi viếng một dược phòng, đi ăn
chiều rồi sau đó đi xem kịch hai tiếng, xong về khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày thứ ba 6/5/2006 - Cửu trại câu (jiuzaigou)

Đoàn đi Cửu trại câu lúc 8 giờ hơn cách Thành Đô 450 km về hướng 
tây, chỗ nầy gồm có 120 tộc thiểu số (Trung quốc có tất cả 150 tộc 
thiểu số).
Trên đường đi, xe phải chạy vòng vèo qua các đèo núi dọc theo Mân 
Giang còn có tên là Dương Tử giang,một trong ba con sông lớn của 
Trung quốc. Sông nầy chảy vào Thành đô dài khoảng 700km. Khi 
xưa nước sông chảy mạnh và xiết gây lụt lội cho dân. Sau nhờ quan 
Lý Bình biết cách trị thủy, lập hệ thống kinh đào, xây đập dài 45km
để điều hoà mực nước sông nhờ vậy mà nạn thủy tai mới dứt. Nơi
thượng nguồn của Mân giang dân chúng có tạc tượng Ông để ghi 
ơn.Thành Đô không gần biển nên chỉ có cá nước ngọt, trai vùng nầy 
cho nhiều ngọc trai, một con có thể cho từ 13 đến 20 hột trai, trong 
khi vùng nước mặn chỉ cho có một hột mà thôi. Ngọc trai có nhiều 
màu sắc khác nhau do các khoáng chất mà con trai hấp thụ. TỉnhTứ 
Xuyên có nhiều quặng mõ kim loại như vàng, bạc, thạch anh, v..v.
Tới Maoxian chúng tôi được cô Charlie cho biết năm 1933, vùng nầy 
bị địa chấn, đó là ngày 25/8/1933, một bộ tộc gồm 6000 người chìm
dưới 60m nước. Hiện nay có một người trong tiểu đoàn Quốc dân 
đảng còn sống sót. Vùng nầy nay chỉ là một cái hồ mà thôi.
Đến 6 giờ rưởi chiều thì tới thị xã Tống Châu, bên trái là cổ thành
nhà Minh, cửa thành cũ vẫn  giữ như xưa. Dân chúng là tộc Tạng, 
nhà xây ba tầng có nóc bằng để phơi nông sản, tầng trệt là tầng sinh 
hoạt, tầng hai là phòng ngủ, tầng ba là phòng hành thiền. Cửa sổ, mặt 
tiền nhà được trang hoàng màu sắc sặc sỡ. Đàn ông Tạng thích mang
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giày ống, mặc áo đẹp, đeo ngọc, họ thích màu mè, thích ăn barly
xanh, uống rượu nấu bằng barly xanh. Dân Tạng theo Phật giáo Đại
thừa, tiểu thừa. và Tạng giáo. Nhìn vào màu sắc áo, mão là có thể
phân biệt được các tông phái của Phật giáo Tạng quốc. Kỳ thực thì
Phật giáo Tạng  quốc trước thời Tống khách Ba đều gia nhập Hồng 
giáo. Bốn đại phái của Tạng giáo là Hồng, Hoàng, Hắc, Bạch giáo.
Hoàng giáo là phái cải tổ của Tống khách Ba khi xưa,vì muốn cho 
khác biệt với phái xưa nên ông cho nhuộm áo mão thành vàng. Ngày
nay các Đạt Lai và Ban thiền đều là người của Hoàng phái. Bạch giáo 
chẳng có bao nhiêu người. Có người cho rằng Bạch giáo là một chi 
phái của Bổng giáo (đạo Bon). Hắc giáo là đạo Bổng.

Hơn bảy giờ chiều xe mới đến vùng Cửu trại câu, chúng tôi đang ở 
cao độ trên 4000m, núi non hiểm trở, tuyết phủ trắng xoá, khí hậu 
lạnh lẽo nhưng cảnh trí rất xinh đẹp. Đường xá, khách sạn, tửu lầu rất 
sang trọng dù ở nơi đèo heo gió hú như vầy. Chúng tôi ăn chiều xong 
về khách sạn nghỉ.

Ngày thứ tư 7/5/2006

Sáng sớm chúng tôi đi Cửu trại câu, một vùng cao nguyên đã được 
Unesco liệt kê vào danh sách bảo vệ thiên nhiên năm 1992, loại độc 
nhất vô nhị ở Trung quốc. Nơi vùng núi non hùng vĩ nầy, tất cả môi 
sinh từ cây cỏ, ao hồ, thú vật đều tự nhiên chưa có bàn tay nhân tạo
dự vào. Vùng nầy thuộc châu Aba, Tây tạng và khu tự trị Choang tại 
miền tây tỉnh Tứ xuyên. Từ xa xưa vùng được mệnh danh là thiên
đường hạ giới với những ngọn núi tuyết, những cánh rừng thông 
trùng trùng điệp điệp và hàng trăm ghềnh thác, hồ nước đầy màu sắc 
xinh đẹp. Vùng nầy được hình thành trên nền tảng đá vôi trầm tích 
nên cảnh quang đẹp như tranh vẽ. 
Nếu không tận mắt ngắm nhìn những hồ nước trong như pha lê với 
màu sắc sặc sỡ mà chỉ nhìn hình chụp ,ta có thể nghĩ là ảnh được tô 
màu giả. Nhưng đó là những màu sắc thật do sự phản chiếu ánh mặt
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trời với nước (có các trầm tích rong rêu, vi sinh vật) tùy giờ giấc
trong ngày mà hiện ra như thế. Du khách tấp nập kéo về mỗi ngày
đến 20,000 người.
Người người đều thơ thới đi trong cảnh đẹp đầy nắng nhưng mát
lạnh. Trong vùng hoàn toàn không có người ở, với những hồ nước 
trong veo màu sắc rực rỡ tưởng chừng không có trên trái đất nầy 
đang trải rộng trước mắt du khách. 
Đây là hồ Panda, nước trong veo màu lá mạ, kia là hồ Peacock hình
dáng hồ nầy giống như đuôi con công trống đang xoè, nước hồ trong 
leo lẻo xanh da trời. Đi mãi, đi mãi, đoàn nầy theo chân đoàn kia tiến 
vào các hồ khác, mãi mê ngắm cảnh và chụp ảnh lưu niệm với những 
bộ quần áo sặc sỡ của người Tạng mà họ thuê mặc.

Cửu Trại Câu nước trong veo màu lá mạ
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Đây là hồ ngũ sắc với nước màu vàng, xanh lá mạ, xanh da trời, nâu 
non và đen.Thật là không đâu mà có hồ đẹp như vầy. Cạnh hồ là núi
cao chớn chở, tuyết phủ trắng xoá, mây vương đầu núi, khắp nơi cây
cỏ xanh tươi, đúng là bồng lai tiên cảnh đây mà .
Văng vẳng từ xa tiếng thác đổ hoà lẫn tiếng chim hót vang dội cả khu 
rừng, lần bước đến thì ra là thác Pearl shoal
Ồ đẹp quá, một dãy dài thác từ thấp đến cao đổ nước trắng xoá như
những màn trân châu tua tủa rơi xuống chân thác, nước trong veo, 
các chuổi nước chen nhau xuôi dòng về nơi vô định.
Về trưa chúng tôi đi ngược chiều lúc vào để ra về thì ngang qua hồ 
Gương (mirror lake) hồ nầy nếu không có gió thì khi soi nhìn mặt hồ 
giống như ta soi qua tấm gương.
Chiều hôm đó chúng tôi được đi xem vũ của các sắc tộc.

Ngày thứ năm 8/5/2006

Tám giờ rưỡi đoàn lên xe trở về Thành đô.Trên đường về cách Cửu 
trại câu độ hơn 200km chúng tôi ghé núi Hoàng Long, cao trên
3000m có hồ Thiên nữ cao 3600m, đó cũng là hồ ngũ sắc rất đẹp
nhưng không ai leo đến nơi vì không đủ giờ và cũng quá mệt vì cao
độ núi. Đoàn nghỉ đêm ở Maoxian .

Ngày thứ sáu  9/5/2006

Sáng sớm đoàn khởi hành lúc chín giờ để về lại Thành đô, sau đó
đoàn đi thăm xưởng tơ luạ và ăn trưa
Chiều hôm ấy đoàn ghé thăm Thành đô thảo đường, nơi kỷ niệm  
thi bá Đỗ Phủ. Ông là một thánh thơ sinh năm 712, mất năm 770, 
nhỏ hơn nhà thơ Lý Bạch 11 tuổi. Suốt đời Ông thích đi ngao du đây 
đó, khi thì làm quan khi thì bị cách  chức, khi loạn lạc Ông chịu trăm 
cay ngàn đắng. Năm 48 tuổi Ông đưa gia đình về Thành đô dựng nhà
tranh trên hai mẫu đất hoang bên bờ sông Hoãn hoa (nay chỉ còn là
một dòng suối) lập ‘Thành đô thảo đường’, nhà hướng về núi 
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Nga Mi. Ông làm thơ châm biếm xã hội, đưọc bốn năm Ông trở về 
nguyên quán, Thành đô thảo đường nay được chỉnh trang làm khu du
lịch. Bốn giờ chiều, đoàn đi viếng Văn Thù tự, một ngôi chùa lớn ở 
Thành đô.

Ngày thứ bảy 10/5/06 - Đi Tây Tạng và Nam Tạng

Sáng sớm đoàn lên phi trường đáp chuyến bay đi Lhasa, thủ đô của 
Tạng quốc. Đến nơi, vừa ra khỏi phi trường, đoàn được hai hướng 
dẫn viên người Tạng tiếp rước ân cần,  quàng cho mỗi người một 
khăn lụa trắng tỏ thiện cảm và chúc mừng sức khoẻ, lúc đó cũng đã
hơn 12 giờ trưa rồi. 
Trên đường về khách sạn, hướng dẫn viên giới thiệu cho đoàn biết về 
lịch sử Tạng quốc.
Tổ tiên người Tạng là một con khỉ vốn hiện thân của Quán Thế 
Âm Bồ tát, ẩn tu thiền trong một hang sâu lạnh lẻo trên đỉnh núi cao. 
Thế nhưng gần đó có một ma nữ đến gặp khỉ kể lễ sự cô đơn cuả 
mình, mong được kết hôn với khỉ. Động lòng từ bi khỉ sống chung 
với ma nữ, sinh được sáu người con và từ đó bắt nguồn dân tộc Tạng.
Thủ đô Lhasa trước khi Trung quốc chiếm năm 1959 chỉ có khoảng 
30,000 dân. Thành phố lớn nhất là Shigatse khoảng độ 12,000 dân, 
kế là Gyantse với 8000 dân. Nay toàn bộ dân tộc Tạng độ 5-6 triệu 
người.
Nếu dân Tạng không có một nền văn hoá vô song mà Phật giáo đóng 
vai trò chủ đạo thì mấy ai quan tâm đến họ. Nhưng Phật giáo của họ 
không còn là Phật giáo Ấn độ hay Phật giáo Trung quốc, mặc dù mối 
liên hệ của hai vùng văn hóa đó rất mật thiết. Trường phái Phật 
giáo của Tạng quốc thâm sâu đầy tính lý luận khúc chiết, đầy 
tính mật tông ảo diệu. Phật giáo được truyền sang Tạng quốc từ 
cuối thế kỷ thứ tư sau tây lịch và phải mất nhiều thế kỷ mới thay thế 
đạo Bon của dân bản xứ.
Xe buýt đưa đoàn đến thủ đô Lhasa độ một giờ đồng hồ. Xe chạy trên
đường tráng nhựa rất tốt, một bên là rặng núi tuyết Ngân sơn cao trên
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7,700m. Dọc theo núi và đường lộ, dòng sông Yarlung Tsangpo dài
2,500km, phát nguyên dưới chân Ngân sơn ở miền tây Tạng quốc 
chạy bọc quanh núi, thẳng đường phía nam xuyên qua Bangladesh rồi 
đổ ra Ấn dộ dương, khoảng nầy mang tên là Brahmaputra.
Sông Yarlung Tsangpo quan trọng như Trường giang của Trung 
quốc, nơi đây các vua Tạng xây dựng cơ đồ. Theo truyền thuyết, thì
vào một ngày của năm 313 trước Tây lịch, có một vương tử Ấn độ 
thất thế phải chạy ngược lên Hy mã lạp sơn đến Tạng quốc, Ông gặp 
dân chúng sống trong hang động, họ hỏi ông từ đâu đến, vì bất đồng 
ngôn ngữ, ông chỉ tay lên trời,thế nên họ tưởng ông là người do trời 
sai xuống mới tôn lên làm vua, đó là vị vua thứ nhứt của Tạng quốc. 
Các vị vua kế tiếp cũng đóng đô ở thung lủng Yarlung trên bờ sông 
Yarlung Tsangpo cách Lhasa độ 90km về hướng đông nam. 
Xe tiếp tục chạy về Lhasa, nằm trên bờ Bắc của sông Kyichu, đó là
một trong vô số dòng sông con chảy về Yarlung Tsangpo. Dọc đường 
xe ngừng cho đoàn chiêm bái tượng Phật có độ 900 năm vào thế kỷ 
thứ tám, tượng được khắc hẳn vào vách núi đá.

Các nhà của dân Tạng dọc theo đường lộ đều có bàn thờ Phật như
một chùa nhỏ, những lá cờ năm màu đầy lời cầu nguyện bằng Tạng 
ngữ, những phướng vàng in kinh chú Phật bay phần phật trong gió 
trưa lành lạnh. Tới Lhasa đã 12 giờ rưỡi trưa, đoàn ăn trưa rồi về 
khách sạn. Suốt buổi chiều còn lại, đoàn được khuyên không nên đi
nhiều phí sức, nghỉ ngơi để khoẻ hầu thích nghi với cao độ 3,700m. 
Ở cao độ nầy áp suất không khí giảm, lượng dưỡng khí oxy loãng, ta
dễ mệt, có khi bị ngất xỉu vì tim đập nhanh. Đêm đầu tiên ở Lhasa, 
tôi không ngủ được,cứ nghe nhịp tim hỗn loạn, phải há miệng thở 
mới đỡ mệt. Dân Tạng bảo rằng họ có phổi to nên hít nhiều không 
khí hơn các dân ở miền đồng bằng thấp.

8)



Tượng Phật 900 năm khắc vào vách núi đá

Ngày thứ tám 11/5/200 - Điện Potala và đền Jokhang
(Đại chiêu tự)

Sau bửa điểm tâm ở khách sạn, đoàn di chuyển về khách sạn Lhasa 
ngay tại Lhasa rồi đi viếng điện Potala. Các tiệm buôn ở Lhasa có 
bảng hiệu song ngữ, phía trên là Tạng ngữ kiểu chữ nhỏ, phần còn lại 
là chữ Trung quốc kiểu chữ to. Thủ đô Lhasa có một quảng trường 
rộng lớn xinh đẹp, ở giữa là tượng hai con trâu lùn (tên Yak biểu 
hiện cho xứ Tạng). 

Các cửa hàng đều xây giống nhau, chủ nhân phần đông là người Hán. 
Hôm ấy là ngày Phật Đãn nên người Tạng đi lễ chùa, mỗi người đều
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cầm cái Mani quay để cầu nguyện (mani là bánh xe pháp luân tức 
mani tschor-khor). Họ quay rất đều tay theo chiều kim đồng hồ, 
miệng thì thầm thần chú ‘Om mani Padme Hum’. Trong cái mani
nầy có quấn một cuộn giấy chép kinh chi chít bằng Tạng ngữ, theo 
truyền thoại thì dân Tạng xưa phần đông không biết chữ nên các thầy 
mới nghĩ ra cách làm cái máy mani và cho dân biết rằng cứ quay thế 
là đọc xong một bài kinh trong đó. Người Tạng giống dân Mông cổ 
hơn dân Hán, rất sùng đạo.
Xe buýt ngừng dưới chân điện Potala, phải đi bộ lên điện, tới đỉnh là

Trâu lùn Tây Tạng (Yak)

vượt cao độ 115m cách mặt đường, đường lên đoạn dốc đoạn lài,
người nào mệt thì hít dưỡng khí mang theo. Điện Potala được xây 
dựng vào thế kỷ thứ bảy, có lịch sử 1300 năm, cao hơn mặt biển 
3756.5m, diện tích 360,000m2, đo từ đông sang tây 360m, từ nam 
qua bắc là 270m, cao 117m, tường dầy 1m, chỗ dầy nhất là 5m, bằng 
đá hoa cương, màu sặc sỡ linh động, nguy nga, lưng dựa núi Marpori 
tức  Hồng sơn. Tất cả các cửa sổ đều bằng gỗ quí đen bóng. Mái điện 
cong ngược, ngói bằng thau mạ vàng, cửa sổ bằng gỗ quí bóng láng,
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các cột to khắc ghi kinh Phật cũng mạ vàng. Điện gồm trên 1000
phòng về nghiên cứu, nhạc, chùa, các phòng thờ phượng Phật, các 
phòng có tháp bọc vàng gắn đầy ngọc và đá quý, đó là tháp chứa mộ 
của các vị Đạt lai Lạt ma. Trong các phòng nầy có gần 10,000 tượng 
Phật đủ cở khác nhau rất sống động. Điện Potala gồm có hai phần, 
phần điện sơn trắng tức Bạch Cung  là điện hành chánh, phần điện 
sơn đỏ tức Hồng cung là điện Tôn giáo. Điện Potala nổi tiếng do kiến 
trúc vĩ đại, phức tạp, không khí tôn nghiêm, nghệ thuật lộng lẫy. Điện 
Potala được xây vào thế kỷ thứ bảy cho công chúa Wencheng, con 
của vua Đường thế Tôn. Bà nầy kết hôn với vị vua thứ 31 của Tạng
quốc tức Songtsan Gambo.Vị vua nầy đã có ba bà vợ Tạng, rồi đến
công chúa xứ Nepal, sau là công chúa Wencheng. Chỉ có hai vị công 
chúa mới được phong hoàng hậu. Điện Potala là cung điện mùa đông,
một kiến trúc thiêng liêng của Tạng quốc, ngôi điện lớn nhất,dù hết 
sức uy nghi nhưng vẫn hài hòa với khung cảnh chung quanh. Trước 
ngôi điện là một quảng trường rất lớn, từ xa ta có thể ngắm cảnh 
quang rõ ràng, thật xứng đáng với kiến trúc vĩ đại của điện.

Thật ra điện được xây dựng từ thời vua Songtsan Gambo nhưng vị 
Đạt lai lạt Ma thứ năm vốn là một kiến trúc sư xuất chúng, đã cho
xây dựng điện qui mô như ngày nay kéo dài từ năm 1644 đến năm 
1692. Nay điện được xem là một di sản quí giá của Tạng quốc về mặt 
lịch sử, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật. Năm 1994, điện được công 
nhận là di sản của thế giới. Theo huyền sử, điện Potala chính là trú xứ 
của Quán thế Âm bồ tát tại nam Ấn độ, thế nên Phổ đà Sơn ngoài
khơi Ninh Ba của Trung quốc là tên chữ Hán của Potala, chỉ trú xứ 
của Ngài tại Nam hải.
Bấy giờ đoàn hành hương tiến vào toà Bạch cung với các thị sảnh, 
chùa và sân đình, nơi sinh hoạt của các vị Dalailama:

 Từ cửa Đông vào điện có vẽ hình bốn vị thiên vương rất to rồi 
một hành lang rộng dẫn lên sân Deyang shar nơi mà Dalailama
xem nhạc kịch, quanh sân rất rộng gồm phòng hội thảo, phòng
ngủ.
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 Phía Tây của sân là Bạch cung, có ba cầu thang bộ dẫn vào bên
trong Tuy nhiên cầu thang chỉ dành cho Dalailama, chính quyền 
trung ương và các vị quan toà đi mà thôi. Dọc theo con đường 
đi của phòng tiền đình có những tấm tường lớn vẽ tả sự kiến tạo 
của điện Potala, chùa Jokhang và đám rước công chúa 
Wencheng về Tạng quốc.

 Trên tường phía Nam có một pháp lịnh ký bởi Dalailama thứ 
năm bằng dấu tay. Bạch cung chính là tổng hành dinh về chính 
trị và sinh hoạt của Dalailama.

Hồng cung với nóc bằng được xem như là phần tôn giáo. Dinh thự 
chính của Hồng cung là những đại điện chứa các ngôi mộ trên có xây
tháp lộng lẫy của các Dalailama xen lẩn với các tượng Phật to. Hồng 
cung được xây cất sau khi đức Dalailama thứ năm viên tịch. Trung 
tâm phức tạp của Hồng cung là Tây điện, nơi đây có bức tường vẽ về 
cuộc đời của Ngài Dalailama thứ năm.
Trong Đông điện có thờ tượng cao 2m của Ngài Tsongkhapa (Tống 
khách Ba) thuộc phái mũ vàng cùng các vị cùng tông phái.
Ở Nam điện có thờ tượng Liên Hoa đại sư bằng bạc 
(Padmasambhava) và tám tượng bằng thau là hình ảnh tám kiếp hoá 
thân của Ngài. Tầng trên là phòng triển lãm có 698 tranh vẽ truyền
thần trên tường: Phật Thích Ca,Bodhisattvas, các Dalailama và những 
biến cố lịch sử của Tạng quốc. 
Phía Tây của đại Tây điện là bảo tháp của Dalailama thứ 13, tháp 
được xây năm 1933, đó cũng là ngôi tháp mộ được xây sau cùng
trong điện Potala. Bắc điện cũng có tượng Phật Thích ca, các 
Dalailama và y sĩ của Phật cùng tháp mộ của các Dalailama thứ 5, 7, 
8, 9, 10, 11 và 12.
Tháp mộ của Dalailama thứ nhứt bằng bạc ở tu viện Tashihungo tại 
Shigatse. Tháp mộ của Dalailama 2, 3 và 4, bằng bạc được đặt tại tu 
viện Dreprung ở Lhasa.
Tháp mộ của Dalailama thứ năm được xây năm 1691 có trước nhứt
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Điện Potala

và rộng nhất bằng gỗ trầm, bọc vàng, cẩn hàng ngàn viên kim cương,
trân châu, san hô, mã não, bảo thạch quí giá khác. Tháp cao 14.86m, 
bọc gần 3700kg vàng, ngoài ra còn có một số lớn Xá lợi Phật, tờ di 
chiếu của Songtsan Gambo, tấm tranh thêu Quán thế âm Bồ tát kết 
bằng trân châu của công chúa Wencheng, các di vật của những bậc 
cao tăng v..v…Theo phong tục Tạng quốc, xác ướp của các 
Dalailama, Ban Thiền Lạt ma (Panchen Lama) được giữ trong mộ và
tháp xây phủ lên nên gọi là tháp mộ.
Người Tạng phân biệt rõ ràng danh từ ‘Lama’ như một người đã đậu 
những kỳ thi về Phật học và ‘Trappa’ là một tu sĩ xuất gia. Đa số các 
tu sĩ xuất gia đều phải đậu các kỳ thi nêu trên vì thế nên họ cũng 
được gọi là Lama.
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Đại sư Tống khách Ba (Tsong Khapa), người sáng lập Hoàng giáo
phái mũ vàng, sinh tại Amdo, Đông Bắc Tạng quốc, nay là
KumBum. Từ nhỏ ông rất thông minh khác thường theo học với 
nhiều tông phái nhưng vẫn không hài lòng về những kiến thức thu 
thập được. Ngài nhập thất tu thiền nhiều năm trong một hang động 
trên đỉnh tuyết sơn, sau đó Ngài hạ san phát động một cuộc chấn 
hưng Phật giáo của Tạng quốc. Ngài nhấn mạnh đến giới luật, cương
quyết bài trừ các tệ nạn buôn thần bán thánh, các tập tục mê tín dị 
đoan. Tsong Khapa (1357-1419) là nhà cải cách tôn giáo quan trọng, 
phái mũ vàng năm 1578 mới phát huy cao điểm nhờ vị sư trưởng 
Sonam Gyatso (1543-1588) thuyết pháp cho quần thần và vua Mông
cổ Atlan Khan. Sư trưởng bảo rằng nhà vua là hậu thân của đại đế 
Hốt tất liệt, còn ông là quốc sư, vua và quần thần tin tưởng, xếp cung 
đao quay về sùng đạo, cấm chém giết. Vua tặng sư trưởng danh hiệu 
Dalai có nghĩa là Đại hải.Vị nầy không quên dòng tu của mình nên
phong cho sư trưởng mình ở tu viện Tashiluhung tại Shigate là ông
Gendun Drub làm Dalailama thứ nhất, vị thừa kế thứ hai là
Dalailama Gendun Gyatso và Sonam Gyatso là Dalailama thứ ba. 
Sau đó khi mỗi vị Dalailama viên tịch để lại bài kệ thì người ta theo 
đó mà tìm vị tái sinh để đưa lên thừa kế. Ngoài các Lạt ma, trưởng 
lão, nhân viên điều hành, tu viện Tạng còn có sự hiện diện của một số 
người  gọi là hoá thân (Tulkus). Hoá thân là một truyền thống đặc 
biệt của Tạng quốc bắt nguồn từ những tín ngưỡng sâu xa về vai trò
của các vị Bồ tát trở lại để cứu độ chúng sinh hay của các vị 
Dalailama, Lama hóa thân để tiếp tục hoàn tất công trình còn dang dỡ 
của mình ở kiếp trước.
Theo lịch sử xứ Tạng thì truyền thống hóa thân có từ thế kỷ thứ 11, 
bắt đầu từ sư trưởng Gedun Trupa tức đệ tử thừa kế của đại sư Tsong
Khapa, ông nầy hứa sẽ trở lại sau khi viên tịch để hướng dẫn cho các 
đệ tử phái mũ vàng (Gelugpa) qua các vị Lama.
Đến đời vị Dalailama thứ năm Lobang Gyatso thì truyền thống nầy 
phát triển mạnh mẽ, vì ngoài nhiệm vụ trưởng môn phái mũ vàng
Ông nắm quyền toàn xứ Tạng. Lobsang Gyatso vừa nắm quyền lãnh
đạo quốc gia từ hành pháp, lập pháp đến tư pháp.
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Có lẽ vì trách nhiệm nhiều và nặng nề, Ông đã phong cho vị thầy dạy 
dỗ mình, một trưởng lão thuộc phái mũ đỏ làm Ban Thiền Lama,
chia quyền lãnh đạo tinh thần trong xứ với vị nầy. Các vị Ban thiền 
Lama cũng tuyên bố họ sẽ hoá thân trở lại để trông nom hướng dẫn 
tinh thần dân Tạng. Truyền thống hóa thân phát triển mạnh mẽ khắp 
nơi, các vị trưởng lão, trụ trì tu viện cũng tuyên bố hoá thân trở lại để 
tiếp tục công việc mà họ chưa hoàn tất trong kiếp người ngắn ngủi và
từ đó các vị hoá thân đã nắm giữ vai trò hết sức quan trọng trong tu 
viện Tạng cho đến nay. Danh từ hoá thân Tulku thường được định 
nghĩa sai lầm là Phật sống, thực ra đã đắc quả vị Phật thì không luân
hồi nữa, giải thoát vĩnh viễn. Theo Đức Dalailama thứ 13 thì hoá
thân chỉ là một trong trăm ngàn phương tiện phát sinh từ lòng
đại từ đại bi của các vị Bồ tát đối với chúng sinh để giáo hoá, cứu 
vớt cảnh tĩnh và giúp họ giải thoát khỏi phiền não. Quan niệm nầy 
đã được ghi chép khá rõ ràng trong các kinh điển Đại thừa nhưng nếu 
hiểu đúng hơn thì các vị hoá thân chỉ tượng trưng cho cái lý tưởng, 
cái đức tính cao cả của Bồ tát chứ không phải một vị Bồ tát nào đã
luân hồi vào thân hình của một con người. Theo dân Tạng, thì Đức 
Dalailama là hoá thân của Bồ tát Quán thế Âm, có nghĩa là Ngài
chỉ tượng trưng cho cái ý tưởng từ bi, vị tha của vị Bồ tát nầy.
Đức Ban thiền Lama là hoá thân của đức Phật A di Đà, có nghĩa
là Ngài chỉ tượng trưng cho oai lực tiếp dẫn của Phật A di Đà. Dân
Tạng xem Liên Hoa sinh đại sư là hoá thân của Phật Thích Ca 
Mâu Ni. Liên hoa đại sư được Ngài Santaraksita, một vị cao tăng Ấn 
giới thiệu cho vua Trisong Detsen (vua thứ 13 xứ Tạng) để trừ tà.
Thực sự khi vị Ấn tăng đến Tạng quốc thì nhằm lúc nơi đây bị thiên
tai, bịnh dịch hoành hành, các cận thần cho là ông mang tai hoạ tới, 
vua yêu cầu ông hàng phục tà ma gây ra sự việc nầy. Ông từ chối và
giới thiệu Liên hoa đại sư, ông có thần thông, đã thi triển pháp thuật, 
nhiếp phục các vị thần, đưa họ về chánh pháp. Ông thành lập dòng
Nyingmapa.Vua Trisong Detsen được xem là hoá thân của Văn thù
Sư Lợi Bồ tát, chứng kiến khả năng phi thường của Liên Hoa đại sư
nên cảm phục và trở thành đệ tử của Ngài.
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Chiều cùng ngày đoàn đi thăm Đại chiêu tự tức đền Jokhang do
Songtsan Gambo xây dựng đã hơn 1300 năm khi cưới công chúa 
Wencheng. Đền nầy có thể chứa độ 3000 đến 4000 tu sĩ cùng một lúc 
ngồi tụng kinh. Chúng tôi vào chánh điện thấy có điện thờ:

 Ban Thiền Lama
 Phật Thích Ca Mâu Ni
 Đức Đại Thế Chí
 Đức Dalailama thứ hai
 Ngài Miralapa
 Dalailama thứ bảy

Điện Songtsan Gambo có vẻ như pha nửa Tạng nửa Nepal, ông ngồi 
giữa, mỗi bên là một bà công chúa.

 Kế là tượng Thái tử Sĩ Đạt Ta lúc 12 tuổi do công chúa
Wencheng đem theo khi về nhà chồng, tượng được gọi là Jowo
hay là ‘Như lai biết nói’. hay ‘Đức Hạnh cao quí’. Tượng nầy 
do vua Ấn Độ tặng cho vua Đường, vua Đường tặng cho công 
chúa làm của hồi môn. Sở dĩ tượng được gọi là Như lai biết nói vì
theo huyền thoại thì có chàng Ben ở xa xuôi nhưng cố gắng leo 
núi trèo non đến Jokhang để chiêm bái tượng. Ben đội mưa lội 
bùn ngàn dặm, đôi ủng bám đầy bùn đất, đến trước điện lễ Phật, 
nhưng vướng víu đôi ủng, anh cổi ra để trên bệ thờ và nói gởi 
Phật giữ hộ.Vị sư đi ngang qua mới lấy xuống và quở sao Ben vô 
lễ, không ngờ có tiếng nói từ trên điện rằng: “để đôi ủng đó ta giữ 
cho con ta”,vị sư hoãng sợ, từ đó tượng Jowo còn được gọi là
‘Như lai biết nói’.
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Tượng Đức Hạnh Cao Quí

Ngày thứ chín 12 /5/2006 - Bảo tàng viện và chùa Sera

Sáng sớm đoàn đi tham quan bảo tàng viện độ năm phút lái xe. 
Trong viện có đầy đủ di tích Phật cổ, các ấn tích, các bản thảo 
chữ Tạng, các bộ kinh Phật chữ Phạn viết bằng vàng, các bút tre,
các mặt nạ tạc hình các vị hộ pháp, các tranh trong kinh luật, các 
bộ áo hát, các bộ y phục phụ nữ thời xưa.
Các nhạc khí gồm: trống cổ nhảy, chiên trống ngà hai mặt, đàn
banjo, đàn fiddle 3 dây, sáo ngang, sáo đứng.
Các sách y học, các tranh vẽ các cây thuốc thảo mộc, các khoáng
chất trị bịnh, các vị thuốc lấy từ thú vật…
Đến 11giờ 30, đoàn đi chùa Sera được xây cất năm 1419 cách 
Lhasa 5km. Ngày xưa nơi đây chứa đến 5000 sư, nơi nầy có cư
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xá cho khoảng 100 vị lão tăng trú ngụ. Bên trong đền cũng có thờ 
Phật, các vị Dalailama, Songtsan Gambo. Đền Sera có một phòng
họp, ba trường trung học và khoảng 33 nhà, diện tích toàn vùng
nầy là 114,964m2. Đền nầy thuộc phái mũ vàng, đó là một trong 
ba đền lớn nhứt của dânTạng. Đền nầy do Jamchen Choje Shakya 
Yeshe (học trò của Tsong Khapa) tìm ra.
Nơi đây có thờ Tam thế Phật, Văn Thù sư Lợi Bồ Tát, Phật Thiên
Thủ Thiên nhãn, đức Dalailama thứ 13. Chánh điện có thể đủ chỗ 
cho 600 vị Lạt ma ngồi tụng kinh cùng một lúc, nơi đây chứa 
kinh sách và tượng Phật có tuổi hằng ngàn năm.

Ngày thứ mười 13/5/2006 - đi Nam Tạng

Sáng sớm đoàn lên đường đi Nam Tạng, cố đô của Tạng quốc, 
cách nay 2600 năm,xa Lhasa 250 km, bây giờ trở thành tỉnh 
Gyantse. Dọc đường, một bên là núi tuyết trải dài mút mắt, một 
bên là ruộng đồng xơ xác. Tới Nam Tạng hơn 11 giờ đoàn đi ăn
trưa rồi về khách sạn nhận phòng. Chiều đến đoàn đi viếng điện 
Yubolaka, nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Đường lên điện dốc và
quanh co,phải mất độ nửa giờ mới lên tận nơi. Ai đi không nổi thì
mướn trâu lùn hay ngựa để cởi đi lên. Ta nên biết ở xứ Tạng khí 
hậu bất thường, ngoài trời thì nóng còn khuất bóng mặt trời thì
lạnh rung. Điện nầy nhỏ, chưa được sửa sang nhiều tuy được xây 
cất bằng gỗ quí, gợi cho tôi một nỗi nhớ về các ngôi chùa nghèo ở 
miền làng quê tôi.
Điện có hai tầng:

 Tầng thứ nhứt thờ Phật ở giữa, hai bên là Songtsan Gambo và
vị vua thứ nhứt của xứ Tạng.

 Tầng thứ hai thờ Phật Dược Sư.

Mặt tiền đình điện có một dãy mani để Phật tử xoay cầu nguyện. 
Một điều đáng lưu ý là trên nóc các điện chùa ở xứ Tạng
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có ba tháp đồng ở chính giữa mái điện chính, dưới là hình tượng 
bằng đồng hai chú nai quì chầu hai bên bánh xe chuyển pháp 
luân có tám phần (bát chánh đạo), tượng trưng vườn Lộc Uyển, 
nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên cho năm anh em ông A nhã
Kiều Trần Như.

Nai và bánh xe chuyển Pháp Luân
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Ngày thứ mười một 14/5/2006 - Đi điện Semya.

Sáng sớm đoàn đi chùa Semya cách Gyantse 50 km, ngày xưa
chùa nầy là cung điện của các triều vua Tạng. Vùng nầy là Nam
Tạng, đất cát hoang vu, dân cư thưa thớt, đời sống của họ cơ cực 
nhưng họ vẫn bình thản cam chịu, vui tươi không lộ nét buồn 
khổ, họ chăn nuôi dê cừu, nhà xây bằng đá trám xi măng. Xe 
chạy ở giữa, hai bên là núi tuyết trùng trùng điệp điệp, dòng sông
Yarlung quanh co uốn lượn chảy từ Tây sang Đông Nam dưới 
chân núi, phần bên hướng khác là những dãy cồn cát vàng hình
lưỡi liềm bạt ngàn xoay đủ mọi chiều tùy theo hướng gió. Thỉnh 
thoảng cũng có những ốc đảo nhỏ xanh tươi.
Chùa Semya có tuổi độ 1300 năm, bị phá hư năm 1960, hiện nay 
đang được xây cất lại. Ngày xưa chánh điện có thể chứa đến 2000 
sư ngồi tụng kinh cùng lúc, nay chùa chỉ còn độ 130 vị sư tu theo
Mật tông mà thôi.
Chùa có ba tầng do Liên Hoa Đại Sư xây dựng:

 Tầng thứ nhứt xây theo nguyên thủy Tạng giáo Mật tông 
không có cột trụ. Tầng nầy thờ Phật Thích Ca, hai bên là
mười sáu vị đệ tử của Phật, tiếp là Liên hoa đại sư tay kiếm 
tay ấn để trừ tà. Chung quanh là các tầng kệ chứa kinh thư.

 Tầng thứ hai xây theo kiểu đại thừa của Trung quốc, tầng
nầy trưng bày tranh vẽ Liên hoa đại sư bắt tay vua và tranh
của các loài ma mà ông dùng thần thông hoá lửa để thu phục 
vua và ma quỉ.

 Tầng thứ ba xây theo Ấn giáo có cột trụ vào năm 1985, tầng 
nầy thờ Phật Thích Ca ở giữa, có tháp nhỏ chứa Xá lợi Phật.
Đặc biệt của tầng nầy là có thờ Song Tôn Phật (còn gọi là
Hoan Hỉ Phật), qua cảnh Nam Nữ ôm nhau. Sự thật, đây chỉ 
là một biểu tượng của sự tu trì, của các vị cao tăng, để đạt đến
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 cảnh giới ‘Vô thượng Du Gia Bộ’. Cùng trong ý nầy,Nam giới 
coi như đại diện cho ‘Trí Tuệ’, còn Phụ nữ thì tượng trưng cho
‘thiền định’. Sự kết hợp Nam Nữ là cảnh giới cao nhứt của sự 
tu trì, mà Mật Tông gọi là ‘Định Tuệ song tu’, mà vị Hoan Hỉ 
Phật được coi như Hộ Pháp.

Đoàn được diện kiến với vị hoạt Phật Kelsen, Ngài là hoá kiếp lần 
thứ sáu của Bồ tát Kelsen. Ngài tu đắc đạo ở miền Đông 
Tạng, được mời qua Nam Tạng để làm trụ trì chùa Semya. Năm nay
Ngài được 48 tuổi, Ngài cho phép chúng tôi tham vấn về Đạo. Nhưng
chẳng ai hỏi chi cả, nên Ngài ban cho đoàn một bài pháp ngắn, mà tôi
xin phép được tóm lược ngắn gọn những ý chính như sau:

 Phật tử phải tin có nhân quả, nhân gieo kiếp trước là cái quả 
hiện tại của ngày nay, cũng thế nhân gieo hiện tại sẽ là cái quả 
của kiếp lai sinh. Thế nên ta phải làm thiện và duy trì điều 
thiện, không nghĩ ác và không làm ác.

 Học Phật thì phải qui y tam bảo Phật, Pháp, Tăng, phải tin 
Phật pháp. Chúng sinh vô biên nên Phật có đến 84,000 Pháp
môn để họ tự chọn lựa mà tu tập, chọn rồi thì hạ thủ công phu 
tu tập để đạt thành quả. Ta đừng cầu nguyện suông mà phải 
tụng kinh, trì chú và quán chiếu rồi hồi hướng cho chúng sinh 
thì mới được nhiều công đức và ý nguyện mới đạt thành.

 Kẻ thù của ta không có ai xa lạ mà chính là ta, con người quá 
chấp ngã nên mới khổ, họ lại sợ chết nữa, lo tìm các thực phẩm 
để bổ dưỡng thành ra vô tình tạo nghiệp mà chẳng biết. Ngài
bão rằng đừng sợ chết, mỗi sáng thức dậy ta nên thầm nói là ta
đã được thêm một ngày phúc lợi của sự sống, thế dần ta không 
còn sợ chết nữa. Sau cùng Ngài lần lượt chúc lành cho mỗi 
người chúng tôi bằng cách dùng một quyển kinh đặt nhẹ lên đầu 
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của từng người. Chúng tôi xin chụp hình lưu niệm với Ngài ở 
ngoài tiền đình chùa rồi bái chào ra về.

Ngày thứ mười hai 15/5/20 – Cung điện mùa hè Norbulingka

Như mọi ngày, sáng sớm đoàn đi viếng cung điện mùa hè, được xây 
cất bỡi Dalailama thứ bảy, nơi cư ngụ của các Đức Dalailama vào
mùa hè đó là điện Norbulingka (jeweled garden),có diện tích
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Hoạt Phật Kelsen

360,000m2 gồm hai phần: Norbulingka ở phía đông và Jianselingka ở 
phía Tây. Các dinh thự chính của cung điện nầy là Gesang, Jianse và
Daktunmiju. Điện Norbulingka có trồng nhiều thông, thiên tuế...,
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nhiều kỳ hoa dị thảo và vài loại cây quí khác, các thú vật quí hiếm 
cũng có ở đây như gấu chẳng hạn. Điện nầy cũng được xếp vào hạng 
di sản của quốc gia về văn hoá và hoa viên. Trong điện có phòng họp 
của Đức Dalailama 14 trang hoàng như sau: một bàn thờ Phật ở giữa,
bên mặt là Đức Văn Thù Sư Lợi bồ tát, bên trái là Phật Di Lặc, trên
tường có treo tranh về lịch sử dân Tạng. Phần nầy được xây năm 
1956. Kế phòng họp là phòng của Đức Dalailama ngồi thiền, có để 
một cái radio do Liên xô tặng. Tiếp theo là phòng ngủ của Ngài, rồi 
phòng thuyết giảng, phòng tắm. Qua gian kế là hai phòng khách cũng
có thờ tượng Quán thế Âm bồ Tát do Ấn Độ tặng Ngài. Sau đó đoàn
rời Norbulingka cũng đã 11 giờ trưa để lên phi trường về Quảng 
Châu, phi cơ cất cánh lúc 13 giờ 15. Thế là giả biệt xứ Tạng, biết 
ngày nào dân xứ nầy thoát khỏi ách thống trị và đồng hoá của Trung 
quốc:    

Ôi Tây Tạng thiêng liêng huyền bí,
Nơi mà ta ngưỡng mộ từ lâu,
Vùi mài sách vỡ bao năm,
Tìm lên xứ Tạng thành tâm mong cầu.
Bao ngày qua băng ngàn vượt núi,
Đỉnh tuyết sơn, cát bụi mịt mùng,
Điện Potala cố cung,
Nóc nhà thế giới oai hùng vang xa.
Đức Dalailama còn ngự,
Cung điện hè, dinh thự đẹp xinh,
Giờ đây xa cách dân mình,
Quê hương yêu dấu, tâm tình xót thương.

Ngày thứ mười ba 16/5/2006

 9 giờ 15 sáng đoàn đi viếng nhà kỷ niệm Tôn Dật Tiên, trước 
cổng vào có bảng to khắc chữ ‘thiên hạ vi công’,có tượng ông 
cao 5m, nhà nầy được xây năm 1929 và hoàn tất năm1931.
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 10 giờ 15, đoàn đi viếng Việt xảo công viên, nơi nầy có tượng 
năm con dê, tượng trưng năm nàng tiên. Tương truyền     năm 
nàng tiên đã xuống dạy dân vùng nầy trồng trọt vì xưa kia nơi
đây khô cằn. Năm 1956 một trong năm con dê nầy bị sét đánh, 
nay đã được sữa lại và bên cạnh có đặt cột thu lôi.

 11 giờ đi thăm dinh thự của một vị quan họ Trần thời xưa,
nay đã trở thành một điểm tham quan về du lịch.

 Tối đến đoàn được đi phà trên sông Trân Châu để ngắm cảnh 
đèn màu rất đẹp.

Ngày thứ mười bốn 17/5/2006 - đi viếng Quan Hiếu Tự

 8 giờ 30 sáng đoàn đi Quan Hiếu Tự, ngôi chùa đã có từ năm 
1500 trước khi Quảng Châu được thành lập. Tại đây Ngài Lục 
Tổ Huệ Năng gặp hai vị sư tranh luận nhau về nghĩa lý của ‘gió
động hay phướng động’ và cũng nơi nầy, Lục Tổ được Hoà
thượng Ấn Tông làm lễ thí phát. Tóc của Ngài được thờ trong 
tháp cao mười ba tầng, cạnh đó có cây bồ đề 215 tuổi. Tất cả 
các cây bồ đề ở Trung quốc là con cháu của cây nầy.  

 9 giờ 45 đoàn đi Hoàng hoa Cương để viểng mộ nhà chí sĩ
Việt Nam Phạm hồng Thái. Sau đó đoàn đi mua sắm ở phố 
Quảng Châu, ăn trưa rồi lên phi trường về đến Sydney vào sáng
18/5/2006. Thật là:

Chia tay nhưng dạ hân hoan,
Thỏa lòng mong ước nguyện cầu bấy lâu.

Viết xong ngày 9/4/2007
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