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Lời vào sách 
 
 
 

ôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2002 nhằm ngày 24 
tháng 4 năm Nhâm Ngọ tôi bắt đầu viết tác phẩm 
thứ 34 của mình với nhan đề là: "Cảm Tạ Xứ Đức". 

Trong mùa an cư kiết hạ nầy tôi cố gắng hoàn thành tác 
phẩm để sau đó còn cho dịch ra tiếng Đức, nhằm cho người 
Đức cũng có thể xem và hiểu nhiều hơn về một dân tộc ở 
rất xa hơn nửa vòng trái đất; nhưng tại quê hương nầy đã 
cưu mang họ hơn 25 năm nay trong bàn tay từ ái đón nhận 
những người tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam đến tạm dung, sinh 
sống tại xứ Đức nầy. 

Tôi không biết có ai đã viết một tác phẩm như thế chưa 
để tạ ơn nước Đức; nhưng riêng tôi phải có bổn phận phải 
viết một tác phẩm như thế nhằm để cảm ơn chính quyền và 
nhân dân Đức đã đón nhận mình cũng như người tỵ nạn 
Việt Nam trong suốt 25 năm qua và cho tới hôm nay vẫn 
còn tiếp tục đón nhận dưới nhiều hình thức khác nhau như: 
tỵ nạn chính trị, đoàn tụ gia đình, kết hôn hoặc những 
trường hợp nhân đạo khác. 

 
Tôi đến Đức vào ngày 22 tháng 4 năm 1977. Tính đến 

tháng 4 năm 2002 là đúng 25 năm. Có nghĩa là một phần tư 
thế kỷ. Trong một phần tư thế kỷ đó cá nhân tôi và người tỵ 
nạn Việt Nam đã làm gì được cho mình và cho quê hương 
đất nước nầy và sẽ còn ở lại đây bao lâu. Hoặc giả phải làm 
gì khi quê mẹ cần đến v.v... Đây là những câu hỏi mà phần 
trả lời dĩ nhiên là có nhiều lối giải thích khác nhau; nhưng tất 
cả cũng chỉ với một tấm lòng là: Cảm tạ nước Đức. 

Chúng tôi là những người Việt Nam mà cũng là những 
người Phật Tử, do đó tứ trọng ân, tức bốn ân nặng trong 
đời không được phép quên. Đó là ơn quốc gia nơi mình 

H 
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sinh sống. Thứ hai là công ơn sanh thành dưỡng dục của 
mẹ cha. Kế đến là ơn Thầy Tổ dạy bảo cho mình trở nên 
người hữu dụng cho Đời cho Đạo và ơn thứ tư là ơn xã hội 
đã giúp đỡ mình thành người. Đứng từ tư tưởng nầy người 
Phật Tử Việt Nam dầu sống bất cứ nơi đâu, hay ở bất cứ 
chốn nào trên quả địa cầu nầy cũng đều phải có bổn phận 
cả; chứ không phải chỉ có bổn phận riêng đối với nước Đức 
nầy mà thôi. 

Từ những năm đầu của thế kỷ thứ nhất đến thứ 13 
người Việt Nam chúng tôi chỉ biết có người Trung Quốc. 
Sau đó có dịp tiếp xúc với người Mông Cổ, người Nhật. Rồi 
đến thế kỷ thứ 16 các nhà truyền giáo Âu Châu đã đến Việt 
Nam, mà có lẽ trong ấy không có người Đức. Đến thế kỷ 
thứ 19, 20 người Pháp đã đô hộ nước Việt Nam gần 100 
năm; nên người Việt Nam đa phần biết về nước Pháp nhiều 
hơn; chứ ít đề cập đến nước Đức. Ảnh hưởng của Pháp tại 
Việt Nam cho đến năm 1975 vẫn còn nhiều hơn, mặc dầu 
người Mỹ cũng đã có mặt tại quê hương chúng tôi từ sau 
năm 1954; nghĩa là sau ngày 20 tháng 7 năm ấy đất nước 
Việt Nam bị chia đôi tại sông Bến Hải qua Hiệp Định 
Genève. Miền Nam Việt Nam theo chính thể Cộng Hòa và 
Miền Bắc theo chế độ Cộng Sản. Ngày 30 tháng 4 năm 
1975 người Cộng Sản miền Bắc đã thôn tính miền Nam Việt 
Nam. Do vậy đã có hơn 2 triệu người ra đi tìm tự do từ đó 
đến nay và con số nầy cho đến hôm nay vẫn còn tiếp tục. 

Nước Đức cũng bị chia đôi như thế; nhưng quý vị đã 
thống nhất trong hòa bình vào năm 1989. Tuy số người chết 
khi bức tường ô nhục Bá Linh đã ngự trị giữa hai lãnh thổ 
Đông và Tây Đức; nhưng không nhiều như những người 
Việt Nam bị chết chìm trong biển Đông, trên rừng sâu của 
Thái Lan, Cam Bốt, Lào, Trung Quốc trong khi họ ra đi tìm 
tự do, mà những người chết không được thống kê chính 
xác ấy có thể lên đến hơn 500.000 người. 
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Trước năm 1954 có lẽ rất ít người Việt Nam ở Đức. Nếu 
có, chỉ là những người Việt Nam đi lính cho Pháp và sang ở 
Đức trong thời gian chiến tranh đệ nhị thế chiến (1939-
1945) mà thôi. Trong thời gian từ năm 1964 đến năm 1975 
đã có ít nhất là 2.000 sinh viên Việt Nam đến từ miền Nam 
du học tại Tây Đức; đồng thời phía bên Đông Đức số sinh 
viên từ miền Bắc Việt Nam đến du học tại Đông Đức cũng 
không phải là ít. Tôi không biết được rõ ràng ai là người đầu 
tiên đến Tây Đức nầy và Tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa 
thiết lập tại Bonn vào năm tháng nào cũng không rõ; nhưng 
nếu có được một sử liệu rõ ràng thì con số người Việt Nam 
ở Đức cũng như học hành của thập niên 50 và 60 chắc 
không hơn 100 người. Cho đến giữa thập niên 70 con số 
sinh viên Việt Nam tại Tây Đức đã hơn 2.000 người và kể 
từ sau năm 1975 đến nay (2002) con số thay đổi trên dưới 
100.000 người đang định cư, hội nhập, lập gia đình, học 
hành tại xứ nầy. Do vậy có nhiều vấn đề để phải đề cập 
đến. Ví dụ như người Việt Nam hiểu về nước Đức như thế 
nào? Văn hóa ngôn ngữ của họ ra sao? Trước khi đi tỵ nạn 
có ai chọn cho mình là sẽ đến Đức không? 

Riêng tôi cũng đến Đức; nhưng không phải bằng con 
đường đi tỵ nạn chính trị, mà là tỵ nạn với lý do Tôn Giáo tại 
Việt Nam bị đàn áp và cũng phải ra đi khỏi Việt Nam sau 
năm 1975 mà ra đi du học vào ngày 22 tháng 2 năm 1972 
để đến Nhật Bản. Như vậy tôi cũng đã chẳng có nhân 
duyên đối với quê hương sinh ra mình suốt hơn 30 năm 
qua, mà ngày ra đi, lên phi cơ tại phi trường Tân Sơn Nhất - 
Sài Gòn tôi đã chẳng nghĩ rằng phải lưu lạc đến Âu Châu và 
đặc biệt tại xứ Đức nầy từ năm 1977 đến nay vậy. 

Không biết người Đức chạy trốn chế độ độc tài của Hitler 
sau đệ nhị thế chiến để đến Mỹ, Canada, Úc Châu hay một 
xứ xa xôi của Nam Mỹ nào đó có ai nghĩ rằng: Tại sao mình 
phải bỏ nước ra đi và đến định cư ở những xứ ấy có nghĩ 
rằng một ngày nào đó mình phải trở về lại nơi chôn nhau 
cắt rốn của mình không? hay vấn đề ngôn ngữ, phong tục, 
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tập quán, điều kiện sinh sống của xứ sở tại đã làm cho họ 
rất khó khăn khi tái hội nhập lại với xứ sở của mình? Đây là 
một câu hỏi mà chỉ có những người Đức định cư tại ngoại 
quốc mới có thể trả lời được; chứ người Đức lâu nay sinh 
sống tại xứ Đức nầy thì không có kinh nghiệm bằng. 

Sau khi nước Đức chia đôi, một phần lớn người Đức vẫn 
còn sinh sống tại Đông Âu như Nga Sô, Tiệp Khắc, Ba Lan 
v.v... và ngay cả người Đức bên Đông Đức cũng muốn về 
phía Tây Đức để sinh sống. Người ta tìm về quê hương ấy. 
Vì lẽ tại Tây Đức có tự do hơn những xứ Cộng Sản Đông 
Âu lúc bây giờ. Cũng như thế đó, sau 1954 có một triệu 
người từ miền Bắc Việt Nam di cư vào miền Nam Việt Nam, 
chứ hầu như không có người miền Nam nào di cư ra miền 
Bắc để sinh sống ngoại trừ những tù binh hoặc lính tráng. 
Tại Đức cũng thế, rất nhiều người Đức từ phía Đông sang 
phía Tây để tỵ nạn lập nghiệp; chứ có rất ít những người 
Đức từ phía Tây sang phía Đông để tỵ nạn khi chế độ Cộng 
Sản Đông Đức trước năm 1989 còn tồn tại. 

Còn những người Đức ra đi khỏi nước Đức từ năm 1945 
cho đến nay có bao nhiêu người trở lại để sinh sống tại quê 
hương nầy thì tôi không rõ; nhưng đa phần những người 
Đức mà tôi có dịp gặp họ tại Mỹ, Canada hay Úc thì họ đã 
chọn những nơi đó làm quê hương, chứ họ không trở lại 
Đức để sinh sống nữa. Vì lẽ những quốc gia ấy có tương lai 
cho con cái họ hơn và dĩ nhiên là giàu có, tự do phát triển 
hơn nước Đức trong hiện tại; mặc dầu đối với Âu Châu nầy 
nước Đức đang là một cường quốc về kỹ nghệ sản xuất 
nhiều ngành nghề. Tại sao như vậy? Đây là một câu hỏi mà 
ở những chương sau chúng tôi sẽ phân tích rõ ràng hơn. 
Khi nói về người Đức, chúng tôi lại có cơ hội để so sánh với 
hoàn cảnh của người tỵ nạn Việt Nam đã ở trên quê hương 
nầy hơn 25 năm rồi, để thấy ra điểm tương đồng và điểm dị 
biệt, để từ đó chúng ta có cái nhìn hiểu biết, thông cảm 
nhau hơn. Nếu không, người Việt Nam sẽ nhìn người Đức 
dưới dạng khác và người Đức cũng không thể hiểu người 
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Việt Nam là gì cả. Nếu có cũng chỉ là những câu hỏi xã giao 
thôi, chứ không đi sâu vào nội dung của câu chuyện được. 

 
hiều người Nhật, nhất là những người đàn bà khi bước 

chân ra khỏi Nhật, họ ở định cư tại Mỹ hay Âu Châu. Vì 
nhiều lý do khác nhau; nhưng lý do quan trọng có thể là họ 
đi tìm cái tự do và bình đẳng trong quan hệ Nam Nữ mà ở 
quê hương họ không có. Nếu là người Nhật, mà chấp nhận 
ở Nhật, có nghĩa là họ chịu theo truyền thống, chứ không 
sửa đổi, thì đối với những người nầy họ không có mục đích 
để đi xa, cũng như không ít một số người Đức cũng có quan 
niệm như vậy. Cho nên họ nhìn những người ngoại quốc 
sống trên quê hương nầy với những sự phê phán không 
nương tay mà họ không biết rằng ngày nay tất cả hoàn cầu 
của chúng ta đều đập chung một nhịp thở của môi sinh, chứ 
không còn cảnh ai khôn thì sống, ai dại thì phải chết đâu. 

 
Hai mươi lăm năm qua chúng tôi đã bước đi những bước 

chân dài ngắn khác nhau trên quê hương nầy, chúng tôi 
phải biết cảm ơn quốc gia nầy đã cho chúng tôi những đặc 
ân ấy. Chúng tôi hít thở được không khí tự do ở xứ Đức nầy 
chúng tôi phải biết cảm ơn chính phủ cũng như nhân dân 
Đức đã mở rộng vòng tay đón nhận những người tỵ nạn 
Việt Nam đến từ Á Châu không có cùng một huyết thống, 
một ngôn ngữ, một tập quán, một màu da, mà chỉ đã có 
chung một mục đích là tìm cầu 2 chữ tự do mà thôi. Chúng 
tôi có được một đời sống yên ổn tại nơi đây phải cảm ơn xã 
hội Đức nầy đã cưu mang cho chúng tôi từ người già đến 
người trẻ có một cuộc sống ổn định, không vất vả với miếng 
cơm manh áo như tại quê hương mình. Đồng thời chúng tôi 
phải cảm ơn sự giáo dục của nước Đức. Từ đó đến nay 
suốt hơn 25 năm qua con em của người Việt Nam đã học 
tại các trường Trung Học, Đại Học, trường dạy nghề v.v... 
đã ra trường và đang đóng góp trí tuệ, dĩ nhiên là chỉ phần 
nhỏ thôi, so với số người trí thức tại đây; nhưng điều ấy đã 
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nói lên được điều: "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "uống nước 
nhớ nguồn" là vậy. Tục ngữ Việt Nam đã nói lên được vấn 
đề ơn nghĩa nầy. Hận thù nên bỏ qua; nhưng nhơn nghĩa 
phải đáp đền. Do vậy khi ăn được trái cây ngon, phải biết 
rằng có người trồng cây, bón phân, tưới nước mới có được 
kết quả đó. Nước ta uống được hôm nay đâu phải tự nhiên 
mà có, phải có sự bắt đầu từ non cao, từ công lao của 
những người đào giếng. Cũng như thế ấy, cái tự do mà xứ 
Đức đã có được của ngày hôm nay phải qua bao nhiêu đời 
Thủ Tướng Adenauer, Willy Brant v.v... hiệp lực với nhân 
dân Đức mới có được, chứ đâu phải một sớm một chiều mà 
dân Đức mới phá thủng được bức tường để bỏ phiếu bằng 
chân qua xứ tự do nầy. Quý vị khác chúng tôi là từ xứ áp 
bức sang xứ tự do; còn chúng tôi thống nhất mà cộng sản 
đã cưỡng bức tự do, cho nên người Việt Nam chúng tôi đã 
ra đi tìm tự do từ năm 1975 cho đến nay hơn 2 triệu người 
sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Phải nói một câu dễ hiểu 
là nếu không có chế độ cộng sản trên quê hương Việt Nam 
thì người Việt Nam đã không bỏ nước ra đi. Họ phải ở lại 
sinh sống trên quê hương họ, như người Đức không thể 
chịu đựng chế độ độc tài Nazis nên đã phải rời quê hương 
thế thôi. Nếu không có chế độ ấy, họ đã phải ở lại quê 
hương nầy rồi. 

 
Đặc biệt trong quyển sách nầy tôi sẽ dành riêng một 

chương để nói về sự liên hệ với Bộ Nội Vụ Cộng Hòa Liên 
Bang Đức từ năm 1979 đến nay; nhằm cảm ơn sự trợ giúp 
to lớn của chính quyền Liên Bang cho vấn đề hội nhập của 
người tỵ nạn Việt Nam tại Đức, đồng thời chính phủ cũng 
đã hỗ trợ cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - 
Chi Bộ Đức Quốc, cũng như Hội Phật Tử Việt Nan Tỵ Nạn 
tại đây từ đó liên tục cho đến bây giờ (2002) và hy vọng vẫn 
còn tiếp tục nhiều năm tới nữa. 
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Vào ngày 2 tháng 4 năm 1978 Niệm Phật Đường Viên 
Giác đã được thành lập tại thành phố Hannover và ngày 2 
tháng 4 năm 1988 chúng tôi đã làm lễ kỷ niệm 10 năm tại 
chùa Viên Giác ở đường Eichelkampstr. có mời cả khách 
Việt và Đức tham dự. Lẽ ra ngày 2 tháng 4 năm 2003 chúng 
tôi sẽ làm lễ kỷ niệm 25 năm chùa Viên Giác tại đường 
Karlsruherstr. nầy; nhưng sẽ để trễ hơn 2 tháng, lễ ấy sẽ cử 
hành vào cuối tháng 6 năm 2003; nhằm kỷ niệm Chùa và 
Báo Viên Giác tròn 25 tuổi. Trong sách nầy tôi cũng sẽ dành 
một chương để nói về sự trưởng thành của Chùa cũng như 
Báo Viên Giác sau 10 năm, rồi  25 năm; nhằm cảm ơn sự 
giúp đỡ của chính quyền Đức đối với Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam tại Đức nói riêng và Người Tỵ Nạn Việt Nam nói 
chung tại đây. 

Con người có thói quen là hay quên cái cũ và cố tìm tòi 
cái mới để học hỏi. Thế nhưng nếu không có cái cũ thì cái 
mới sẽ không xuất hiện và chẳng tồn tại. Do vậy mà viết 
thành một quyển sách để tri ân là bổn phận của những 
người đã đi qua, nhằm giao phó cho thế hệ tương lai một 
trách nhiệm, mà trách nhiệm tương lai ấy chắc chắn phải 
cần đến nền móng của quá khứ mà hình thành. 

Thông thường thì người lớn tuổi học cái mới rất khó nhớ, 
mà những cái gì thuộc về quá khứ thì chúng liên tục hiện 
về. Trong khi đó giới trẻ thì nghịch lại, những gì mới thì họ 
đua đòi, học hỏi, thích hợp nhanh. Còn những gì thuộc về 
quá khứ thì họ ít quan tâm đến. Tuy nhiên đến một lúc nào 
đó họ cũng phải già phải chết; lúc ấy họ cũng sẽ làm những 
nhiệm vụ như những bậc đàn anh của họ đã làm và thế hệ 
nầy cũng sẽ lui về quá khứ. Vì thế tôi vẫn thường hay nói: 
mỗi một thế hệ của chúng ta cũng chỉ có thể làm được một 
nhịp cầu nối từ quá khứ đến hiện tại mà thôi; chứ tuyệt 
nhiên nhịp cầu của quá khứ đó không thể bắc thẳng đến 
tương lai được. Nếu cố bắc, sẽ hụt hẫng ngay. Vì lẽ những 
tư lương của quá khứ không thể trang trải hết cho hiện tại 
và cả tương lai được. 
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Từng năm rồi từng năm. Mỗi năm như thế có một kỷ 
niệm khác nhau. Vì thời gian và sự kiện khác biệt nhau. Ví 
dụ như năm 2002 nầy tôi viết quyển sách nầy để tạ ơn 
nước Đức. Vì lẽ tôi đã đến đây đúng 25 năm (22.4.1977 - 
22.4.2002) và sang năm 2003 sẽ kỷ niệm 25 năm thành 
Chùa và Báo Viên Giác, vì lẽ Chùa Viên Giác được thành 
lập ngày 2 tháng 4 năm 1978, đến ngày 2.4.2003 là 25 năm 
và Báo Viên Giác số 1 bộ cũ ra ngày 1 tháng 1 năm 1979 và 
đến cuối năm 2003 cũng đúng 25 năm; nên chúng tôi đã 
chọn kỷ niệm 25 năm của 2 sự kiện quan trọng nầy vào cuối 
tháng 6 năm 2003. Rồi năm 1978 Hội Sinh Viên và Kiều 
Bào Phật Tử Việt Nam tại Đức được thành lập, sau đó là 
Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Đức 
thành lập vào năm 1979. Tất cả những sự kiện ấy sẽ hòa 
chung cùng một nhịp để hân hoan đón mừng về thành quả 
và sự tồn tại của những sự kiện trong suốt 25 năm qua. 

 
Mỗi năm chùa Viên Giác tại Hannover đều có an cư kiết 

hạ 3 tháng như thế, kể từ sau lễ Phật Đản đến lễ Vu Lan. 
Đây là cơ hội để chư Tăng Ni thúc liễm thân tâm, tu hành 
giới đức; nhằm củng cố nội tâm và duy trì sự truyền thừa 
mạng mạch của chư Phật và chư Tổ suốt mấy ngàn năm 
qua. Ngày nay tuy ở ngoại quốc; nhưng Tăng Ni viên hành 
trì được như thế, không phải là điều dễ thực hiện. Vì hoàn 
cảnh chung quanh tại Âu Mỹ rất phức tạp; tuy nhiên Tăng Ni 
phải khắc phục để có được những cơ hội tu học miên mật 
nầy. Mỗi ngày trong 90 ngày ấy mỗi người đều có từ 4 tiếng 
đến 6 tiếng đồng hồ hành trì nơi Phật điện như tụng kinh, lễ 
Phật, ngồi thiền, kinh hành, niệm Phật, trì chú v.v... Ngoài ra 
có nhiều vị còn dậy sớm hơn để tu riêng cho chính mình. 
Đó là những thời khóa công cộng. Ngoài ra mỗi ngày còn 
phải học một tiếng rưỡi đồng hồ cũng như làm việc từ 3 đến 
4 tiếng nữa. Như thế cả ngày 24 tiếng đồng hồ, chư Tăng Ni 
trong mùa an cư kiết hạ đã sử dụng hơn 12 tiếng cho việc 
tu học rồi. Điều ấy rất đáng trân quý và mong rằng mãi cho 
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đến các thế hệ mai sau đều luôn luôn tiếp tục được những 
việc truyền thừa như thế. 

 
Kể từ cuối năm 1995 Đại chúng chùa Viên Giác đã bắt 

đầu lạy kinh Đại Bát Niết Bàn. Mỗi chữ mỗi lạy và cho đến 
nay (2002) đã lạy được 500 trang sách chữ nhỏ li ti. Cứ mỗi 
đêm như thế lạy chừng 300 lạy. Có đêm nhiều hơn, có đêm 
ít hơn, do theo nhịp điệu của người đánh khánh nhanh hay 
chậm. Như vậy trung bình 500 trang sách là 100.000 lạy. 
Nếu lạy hết bộ kinh nầy có lẽ cũng trên 400.000 lạy, có 
nghĩa là 400.000 chữ trong kinh. Bộ kinh Pháp Hoa hơn 
70.000 chữ, chúng tôi cũng đã lạy mỗi chữ kinh mỗi lạy 
trong vòng hơn 5 năm và Vạn Phật kinh cũng như Tam 
Thiên Phật kinh cũng thế. Kể từ năm 1984 đến nay chùa 
Viên Giác tại Hannover trong 3 tháng an cư kiết hạ đều 
hành trì như thế. Đây là công phu tu hành miên mật của 
Tăng Ni và Phật Tử vậy. Nếu không làm gì cả, để thời gian 
trôi qua, rồi cũng luống công vô tích sự. Nếu cố gắng mỗi 
đêm chỉ lạy 1 trang kinh và 90 đêm của một năm hay 540 
đêm của 6 năm. Đúng ra phải lạy gần 200.000 lạy mới phải; 
nhưng còn phải lo cho những cuối tuần Thọ Bát Quan Trai 
hoặc những khóa tu khác nữa; nên chỉ còn lại quá bán của 
540 ngày ấy, để thực hiện 100.000 lạy; quả là điều vi diệu 
vô cùng. 

Có nhiều người bảo tại sao Phật sự tại chùa Viên Giác 
phát triển mạnh mẽ như thế? Câu trả lời rất đơn giản. Vì ở 
đây có nhiều người dụng công, nhiều người tu học, nhiều 
người hành trì Phật Pháp nên chư Thiên và chư vị Bồ Tát 
cũng như chư Phật gia hộ sai khiến nhắc nhở mọi người 
nên hướng về đó để hộ trì. Chỉ đơn giản thế thôi. Chùa Viên 
Giác sẽ chẳng hưng thịnh nữa khi chư Tăng Ni chểnh mảng 
việc tu học và nghiêm trì giới luật thì điều ấy xảy ra ngược 
lại những gì đã thành tựu như xưa nay. 

Mỗi ngày tôi có được một số thời giờ rảnh sau lúc tụng 
kinh công phu khuya buổi sáng; nên tôi đã chắp bút tạo 
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thành những tác phẩm lâu nay. Nếu không có những mùa 
an cư như thế, khó mà thực hiện được. Thời kinh Lăng 
Nghiêm vào mỗi buổi sáng rất quan trọng. Do vậy kể từ khi 
xuất gia học đạo (1964) đến nay gần 40 năm tôi đã chưa bỏ 
một buổi tụng nào, ngoại trừ những khi bịnh hoạn; nhưng 
suốt gần 40 năm qua số ngày bịnh chưa ra khỏi 10 ngón 
tay. Nếu đi Phật sự nơi đâu, tôi cũng cố gắng hành trì; nếu 
trái giờ giấc, hoặc tại tư gia không có bàn thờ Phật thì đó là 
điều ngoài ý muốn. Thần chú Thủ Lăng Nghiêm rất quan 
trọng; nếu mỗi người tu nào chểnh mảng ắt sẽ không chiến 
thắng được chính mình khi ma chướng ập đến. 

 
Tại chùa Viên Giác trong hiện tại có hơn 20 Tăng Ni 

đang tu học và hơn 10 người làm công quả, 4 người làm 
việc văn phòng: có như thế công việc mới chạy được. Tôi 
chịu ơn tất cả mọi người. Vì nếu không có chúng Tăng, tôi 
sẽ không có nơi để gởi gắm lòng mình mà thực hiện hạnh 
từ bi. Nếu không có Phật Tử công quả hộ trì, tôi sẽ không 
có cơ hội để trang trải sự lợi tha ở nhiều khía cạnh. Tất cả 
những ơn đức ấy đều nằm trong ơn chúng sanh và ơn xã 
hội. Ngay cả như tác phẩm nầy được thành tựu là do mọi 
bàn tay, mọi khối óc tạo thành; trong ấy có sự tài trợ về tài 
chánh của Bộ Nội Vụ Đức, đặc biệt là cơ quan truyền thông 
và văn hóa đã hỗ trợ để tác phẩm thứ 34 nầy của tôi được 
thành tựu. Rồi đánh máy, trang trí, sửa bài, dịch sang tiếng 
Đức v.v... cả là những công việc cần phải có nhiều thời gian 
cũng như thiện chí. Nếu không có những trợ duyên ấy, chắc 
chắn tác phẩm nầy cũng chẳng hoàn thành. 

 
Xin chắp tay cảm tạ thâm ân của chính phủ Đức, của 

nhân dân Đức, của những người Phật Tử Việt Nam tại Đức 
đã hỗ trợ cho tôi, cho chùa Viên Giác và Báo Viên Giác 
trong suốt 25 năm qua. Nếu không có những trợ duyên nầy, 
tôi kể như kẻ ra khơi không có phương tiện. 
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Xin cảm tạ thâm ân đó. 
Tác giả THÍCH NHƯ ĐIỂN 
 
 
 
 
 
 

Chương  I 
 
 
 
 

Đôi nét về nước Đức 
 
 
 

 
gười Việt Nam chúng ta hiểu như thế nào về nước 
Đức và người Đức? Có lẽ mỗi người sẽ có một câu 
trả lời khác nhau và cũng tùy theo ngành nghề 

chuyên môn mà có cái nhìn khác nhau vậy. Dĩ nhiên trong 
ấy cũng có lắm điều được khen, đồng thời cũng có lắm điều 
bị chê. Tuy nhiên ở sách nầy tôi không trình bày những điều 
không tốt, mà chỉ trình bày những điểm đặc biệt của dân tộc 
Đức, kể từ khi lập quốc vào đầu thế kỷ thứ 10 đến nay. 
Nghĩa là hơn 1.000 năm qua nhiều vấn đề dựa trên sách 
sử, để nhiều người Việt Nam nếu chưa có cơ hội làm quen, 
thì đây là cơ hội vậy. 

Đứng về phương diện lịch sử mà nói nước Đức được 
chính thức thành lập vào năm 911 bởi nhà vua Konrad I và 
những tước hiệu của vua được thay đổi như: Frảnkischer 
König, Römischer König. Cho đến thế kỷ thứ 11 đổi thành 
Römisches Reich; thế kỷ thứ 13 trở thành Heiliges 

N 
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Römisches Reich; thế kỷ thứ 15 thành Deutscher Nation 
�( ). Chữ "deutsch" bắt đầu biết đến từ thế kỷ thứ 8 và sau 
đó kể từ miền Nam nước Pháp tiếng Đức nầy được lan 
rộng mãi cho đến ngày hôm nay qua bao nhiêu thay đổi của 
hơn 1.000 năm lịch sử vậy. 

 
Nước Việt Nam chúng ta được gọi là nước có 4.000 năm 

văn hiến; nhưng nếu xem sử Nhật Bản hay sử Trung Quốc 
và ngay cả sử thế giới, họ cũng chỉ công nhận nước chúng 
ta từ năm 938 nghĩa là sau khi Ngô Quyền xưng vương mà 
thôi. Kể ra như vậy giữa nước Việt Nam và nước Đức, tuy 
hai nước Đông Tây khác nhau về địa lý, ngôn ngữ, khí hậu, 
nhưng thời gian chính thức hình thành một quốc gia không 
sai biệt bao nhiêu năm. Nghĩa là nước Đức được biết đến 
năm 911. Còn nước Việt Nam được chính thức độc lập tự 
chủ từ năm 938. Kể từ đó đến nay Việt Nam bị mấy lần đô 
hộ của Trung Hoa, Pháp, Nhật và sự hiện diện của người 
Nga cũng như người Mỹ. Nước Đức cũng không tránh khỏi 
những số phận hẩm hiu đó. Trước cách mạng Pháp (1789) 
tất cả các nước Âu Châu trước khi phong vương đều phải 
được sự chấp thuận của Giáo Hoàng tại La Mã. Đó là chưa 
kể năm 1949 đất nước Đức bị chia đôi; phía Đông Đức 
thành lập chủ nghĩa Cộng Sản vào ngày 7 tháng 10 năm 
1949 và phía Tây Đức thành lập Liên Bang tự do kể cả Tây 
Bá Linh; nhưng nước Đức từ năm 1949 đến năm 1989, 
trong 40 năm ấy kể cả hai miền đều nằm dưới sự kiểm soát 
của 4 cường quốc là Anh, Pháp, Mỹ và Nga. Một quê 
hương như thế mà ngày nay nước Đức đã trở thành một 
trong những cường quốc mạnh mẽ nhất nhì trên thế giới. 
Quả là "bất khả tư nghì" vậy. Miền Đông Đức do Nga thống 
trị suốt 40 năm. Miền Tây Đức tuy ảnh hưởng thống trị 
không mạnh và rõ nét; nhưng quân sự quốc phòng đều do 
Anh cai quản vùng Bắc Đức, Pháp cai quản vùng Tây Nam 
Đức và Mỹ cai quản vùng Nam Đức. Đây là những sự giám 
hộ cần thiết của một nước bại trận sau đệ nhị thế chiến như 
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Đức và Nhật. Ngày nay nước Đức đã sánh vai với năm 
châu bốn bể không hề thua kém một nước nào trên thế giới 
về tự do, kinh tế, giáo dục, tôn giáo, khoa học kỹ thuật v.v... 

 
Về đất nước 
 
Diện tích của nước Đức từ Đông sang Tây từ Nam sang 

Bắc chỉ có 357.000 kmỲ; đường chim bay dài nhất từ Bắc 
chí Nam là 876 km và chiều ngang là 640 km. Như vậy so 
với Việt Nam cũng không lớn hơn bao nhiêu. Diện tích của 
Việt Nam độ 333.000 kmỲ và đường chim bay dài nhất là 
2.000 cây số dọc theo bờ biển, chỉ có chiều ngang của Việt 
Nam nhỏ hơn nước Đức rất nhiều. Nếu tính diện tích bao 
bọc chung quanh của nước Đức thì biên giới của nước nầy 
là 3.758 km. Còn diện tích bao bọc của Việt nam, Bắc giáp 
Trung Hoa, Tây giáp Lào, Nam giáp Cao Miên, Thái Lan, 
Đông giáp biển Đông thì có lẽ cũng hơn 5.000 km. 

 
Dân số Đức trong hiện tại có 81 triệu người; nếu so với 

Việt Nam cũng có thể gọi là tương đương và với Âu Châu 
thì Ý hiện có 58 triệu, Anh có 57 triệu, Pháp có 56 triệu. 
Diện tích mặt bằng thì Đức nhỏ hơn Pháp 544.000 mỲ và 
Tây Ban Nha 505.000 mỲ. 

Phía Bắc nước Đức giáp Đan Mạch; Hòa Lan, Bỉ, Lục 
Xâm Bảo và Pháp nằm về phía Tây. Thụy Sĩ và Áo nằm về 
phía Nam của nước Đức. Phía Đông giáp Tiệp Khắc và Ba 
Lan. Vào ngày 3 tháng 10 năm 1990 là ngày thống nhất 
nước Đức sau 40 năm chia cắt, nước Đức đã có một biên 
giới to lớn như thế. 

 
Nước Việt Nam sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 đã chia 

đôi đất như nước Đức. Phía Bắc theo chủ nghĩa Cộng Sản 
thân Nga và Trung Cộng. Phía Nam do Mỹ và các đồng 
minh của khối Tự Do hỗ trợ. Rồi đến ngày 30 tháng 4 năm 
1975 Việt Nam cũng thống nhất; nhưng miền Bắc cưỡng 
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chiếm miền Nam để trở thành một nước Cộng Sản (trong 
khi đó ngày 3 tháng 10 năm 1990 nước Đức trở thành một 
nước hoàn toàn độc lập tự do, do người dân Đông Đức tự 
chọn thể chế chính trị nầy). Từ năm 1954 đến năm 1975, 
sau 21 năm, người Cộng Sản Việt Nam đã làm cho đất 
nước miền Bắc hủy hoại ở nhiều phương diện khác nhau 
cũng như Cộng Sản Đông Đức đã làm cho quê hương họ từ 
năm 1949 đến năm 1990. Hơn 40 năm ấy nếu người dân 
Đông Đức không tự chọn cho mình một thế đứng, có lẽ 
ngày nay người Đức cả Đông lẫn Tây không thể được thế 
giới nể vì. Thế giới nể trọng người Đức không phải vì những 
nhãn hiệu có in chữ: Made in Germany như xe Mercedes 
Benz, Audi, BMW v.v... mà người ngoại quốc đã khâm phục 
tinh thần quốc gia của người Đức sau ngày thống nhất đất 
nước nầy. Từ đó các lực lượng quân sự của Mỹ, Nga, Anh, 
Pháp phải tự động lần lượt rút về quê họ, qua một số đền 
bù thiệt hại và không bị mất mặt, khi không còn trực tiếp 
chăm sóc nước bị thống trị nầy nữa. Đó là một vinh hạnh 
cho nước Đức nầy. 

 
Về cảnh trí và khí hậu 
 
Nước Đức phía Bắc giáp biển, miền Trung có núi, miền 

Nam giáp rặng Alpen, là một trong những dãy núi cao tại Âu 
Châu. Đa phần là đất liền và nông nghiệp cũng là nghề 
chính của xứ nầy ngoài những kỹ nghệ nặng. Phía Bắc Đức 
có một số đảo như Nordeney, Amrum, Föhr, Sylt cũng như 
đảo Helgoland. Đây là những nơi nghỉ hè rất nổi tiếng và 
trước năm 1975 cơ quan Caritas của Đức đã gởi một chiếc 
tàu sang Đà Nẵng (Việt Nam) tạo thành một bệnh viện nổi 
mang tên là Helgoland và sau năm 1975 chiếc tàu nầy đã 
trở về quê hương đã tạo nên nó. 

Về khí hậu thì nước Đức có khí hậu của biển và cả lục 
địa. Về mùa Đông có tuyết và nhiệt độ biến đổi từ 0 độ đến 
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5 độ C. Vào khoảng tháng 7 nhiệt độ trung bình từ 18 đến 
20 độ C. 

Nếu những người đến từ Á Châu hay Phi Châu mà ở lại 
nước Đức nhiều năm thì chúng tôi sẽ gọi nơi đây không có 
mùa hè. Vì mùa hè ở Ấn Độ có khi lên đến 45 độ C. Mùa hè 
ở Việt Nam thường thường 35 độ C. Nếu gọi mùa hè ở Đức 
20 độ C chẳng bằng khí hậu mùa Đông của quê hương 
chúng tôi vậy. Ở Việt Nam không chia ra 4 mùa rõ rệt như ở 
Đức nầy mà chỉ có 2 mùa. Đó là mùa mưa và mùa nắng. Lá 
chẳng vàng khi thu sang và đông đến không có một giọt 
tuyết nào. Nếu có, chỉ là sương mù bao phủ trên các rừng 
núi tại Bắc và Cao nguyên Trung phần Việt Nam mà thôi. 

Ở Đức nầy thông thường cứ đến Giáng Sinh là tuyết rơi, 
báo hiệu mùa Đông rõ nét rồi đó. Cuối tháng 3 đầu tháng 4 
là cây lá bắt đầu đâm chồi nảy lộc; tháng 6, 7, 8 là mùa đi 
nghỉ hè. Sau đó là gió bắt đầu chuyển mạnh, lá vàng hoe, 
kéo dài suốt tháng 9, 10 và 11 của mỗi năm. Như thế có 4 
mùa rõ rệt. Có nhiều người ngoại quốc chịu lạnh không nổi; 
nên mùa Đông ở đây họ thường thiên di đến những nơi ấm 
áp hơn và mùa Xuân cũng như mùa Hè thì họ trở lại nơi 
nầy. Đôi khi tôi vẫn thường nói với những học sinh, sinh 
viên Đức đến chùa Viên Giác học Phật Pháp rằng: "Tuy 
nước Đức lạnh; nhưng tấm lòng của người Đức thì ấm áp 
vô cùng". Ai nghe câu ấy cũng vui lòng. Vì lẽ đây là một 
người ngoại quốc nói về khí hậu cũng như tình người của 
người Đức, chứ không phải người Đức tự khen tặng cho 
dân tộc mình như thế. 

 
Về con người 
 
Nước Đức vào năm 911 chẳng biết được bao nhiêu dân 

số, nhưng cho đến năm 2002 có lẽ đã trên 82 triệu người 
rồi, trong ấy có 7 triệu người là người ngoại quốc; nghĩa là 
gần 10% của dân tộc nầy. Trung bình 227 người sống trên 
1 kmỲ như thế. Thành phố đông dân nhất là Berlin với 3 
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triệu rưỡi người. Tại nước Đức có 19 thành phố có hơn 
300.000 dân sinh sống. Một phần ba dân số của 84 thành 
phố lớn trên 100.000 dân sống tại thành thị. Có nghĩa là 26 
triệu người sống cũng như làm việc tại các đô thị trung bình 
và lớn. Số còn lại 47 triệu người sống giữa các làng từ 
2.000 người đến 100.000 người tại các v �ùng quê ( ). 
Khoảng 13 triệu người Đức đã từ vùng Đông Âu cũng như 
Đông Đức di cư vào Tây Đức trước năm 1961 khi bức 
tường Berlin được xây dựng. Năm 1990 theo thống kê của 
chính phủ cứ 1.000 dân cư như vậy mỗi năm chỉ sinh 11 
người. Đây là chỉ số sinh sản thấp nhất trên thế giới. 

Nếu tính 1.000 người là 500 cặp vợ chồng hay 400 cặp 
và 200 người độc thân, thì số sinh sản như thế là quá thấp. 
Tại Á Châu mặc dầu bị cấm sinh sản đối với gia đình đông 
con. Nghĩa là nếu cặp vợ chồng nào đã có 2 con thì không 
nên sinh thêm nữa; nhưng họ vẫn muốn sinh nhiều hơn. 
Trong khi đó tại Đức sự sinh sản được khuyến khích; nhưng 
nhiều cặp vợ chồng trẻ vẫn không thích. Họ quan niệm rằng 
trách nhiệm rất nặng nề để phải lo cho một đứa trẻ sinh ra, 
nuôi lớn và đến trưởng thành 18 tuổi mới hết bổn phận; chi 
bằng dùng tiền làm được để đi nghỉ hè. Việc sống chung 
giữa nam nữ không cần kết hôn cũng không còn là điều 
cấm kỵ tại xứ Đức nầy nữa. Nên đây là nguyên do chính 
của sự việc chăng? 

Nếu với đà sinh sản nầy thì người già càng ngày càng 
nhiều mà người trẻ sinh ra lại ít, chừng 30 năm nữa đời 
sống của những người già sẽ khổ hơn. Vì số tiền đóng thuế 
của người trẻ ít - lúc ấy có lẽ là một gánh nặng cho chính 
phủ đương thời. Cho nên dẫu cho có bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm hưu trí đi nữa, bên nào cũng có những điều đáng lo âu 
của nó. Trong khi đó tại các xứ Á Châu, ngay cả Nhật Bản 
là một nước phát triển kỹ nghệ từ năm 1968 - Vua Minh Trị 
Thiên Hoàng duy tân nước nầy, đã hơn 100 năm qua; 
nhưng đời sống xã hội cũng không được bảo đảm mấy. 
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Nếu thất nghiệp quả là một vấn đề lớn. Do đó có nhiều 
người đã tự tử, bấn loạn thần kinh là thế. 

 
Nhìn về Ấn Độ hay Việt Nam là những xã hội nông 

nghiệp, ngay cả Trung Quốc nữa, dân số quá tải, đời sống 
thấp so với Đức và Âu Châu; nhưng họ vẫn sinh sản. Họ 
nghĩ đơn giản là: "Trời sinh voi thì sinh cỏ, sinh người thì 
sinh lộc", đâu có gì phải bận tâm. Ngay cả đất nước Việt 
Nam vào đầu thế kỷ thứ 20 nghĩa là cách đây 100 năm 
trước, dân số cả 2 miền Nam Bắc chỉ có 25 triệu người, mà 
100 năm sau đã lên 80 triệu. Đó là chưa kể chiến tranh chết 
chóc suốt 50 năm qua. Không biết với đà sinh sản nầy Việt 
Nam nói riêng và thế giới nói chung sẽ đi đến chỗ cuối cùng 
là chỗ nào. Người Á Châu quan niệm rằng sinh con đông là 
để cho con cái lo cho cha mẹ về già, thay thế cho xã hội 
như các nước Âu Mỹ; nên cha mẹ cũng an phận thủ 
thường. Nếu con mình giàu có thì mình sẽ được sung 
sướng. Nếu con mình nghèo thì phải chịu chung số phận 
mà thôi. Do vậy ít đòi tăng lương; ít đòi bồi thường thiệt hại. 
Dĩ nhiên đời sống vật chất so với Âu Mỹ có thấp đó; nhưng 
đời sống tinh thần thì họ thoải mái hơn. Cho nên nhìn họ có 
nhiều nụ cười an phận, hơn là đời sống vật chất đầy đủ tại 
Tây phương. Ở đây không so sánh sự tốt xấu, hơn thua, mà 
do phong tục, tập quán, phong thổ tạo nên con người vậy. 
Nếu người Đức sinh ra tại Á Châu hoặc giả người Á Châu, 
Phi Châu sinh ra và lớn lên nhiều đời khác nhau thì những 
người nầy cũng suy nghĩ giống như những người Đức 
chánh hiệu mà thôi. 

 
Tại Đức nầy không có những dân tộc thiểu số như tại 

Việt Nam. Tuy nhiên mỗi vùng ở mỗi nơi có một đặc thù 
riêng biệt và họ cố gắng giữ gìn những đặc thù đó. Ví dụ 
người ở vùng Mecklenburg thì đóng kín; người ở vùng 
Shwanben thì tiết kiệm; người ở vùng Rhein thì sống thoải 
mái, tự nhiên; người ở vùng Sachen thì siêng năng chịu khó 
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v.v... Tuy nhiên nước Đức đã kỹ nghệ hóa từ lâu; do vậy 
mọi người sống trên quê hương nầy như là một đại gia 
đình; ít có sự phân biệt. Đó là nhận xét của người Đức và 
sau đây là nhận xét của người ngoại quốc về người Đức. 

Người Đức chăm chỉ, sạch sẽ, chịu khó, mực thước. Tuy 
nhiên cũng tò mò và cứng nhắc hơn là nguyên tắc; đồng 
thời cũng lạnh lùng nữa. Sau đây là một câu chuyện vui 
đăng trên một tạp chí Việt Nam xuất bản tại Thụy Sĩ cách 
đây chừng vài năm, xin chép ra để hầu quý bạn đọc. 

 
"Có một nhóm sinh viên nghiên cứu về tính kỷ luật và tự 

trọng của người Đức gồm có 3 nam và một nữ. Đầu tiên họ 
vào một nhà bưu điện tại thành phố Trier họ xin phép thực 
hiện một cuộc nghiên cứu. Sau đó họ phân chia công tác 
với nhau. Họ lấy 5 hình đàn ông dán lên trên 5 phòng điện 
thoại và 5 hình đàn bà dán lên trên 5 phòng điện thoại công 
cộng gần đó. Cả nhóm sinh viên nầy theo dõi suốt một tuần 
qua và ghi rằng: Khi người đàn ông đến thì họ sắp hàng bên 
phía phòng điện thoại có dán hình đàn ông để gọi và khi 
đàn bà đến thì họ cũng làm thế. Đến một hôm có một sự 
kiện lạ xảy ra và đây cũng là kết quả của sự nghiên cứu ấy. 
Có một người đàn bà dẫn một đứa nhỏ đi theo, đứa nhỏ 
thấy trong phòng điện thoại bên đàn ông vẫn trống nên bảo 
mẹ mình tại sao không vào đó gọi? Bà mẹ bảo rằng phía đó 
chỉ để cho đàn ông thôi con ạ! Thế là đứa bé tiu nghỉu đứng 
chờ mẹ mình đứng sắp hàng phía bên phòng điện thoại 
dành cho người nữ. Rồi một hôm khác tự nhiên đám sinh 
viên mừng rú lên, vì có một người đàn bà chạy qua phòng 
điện thoại có dán hình người nam để gọi. Nhóm sinh viên 
nầy không bỏ lỡ cơ hội, chạy ra phỏng vấn liền : 

- Xin lỗi bà! Tại sao bà chạy qua phía phòng điện thoại 
của người nam để gọi? 

- Xin thưa! Tôi không phải là người Đức. Chỉ có người 
Đức mới "kỳ cục" như vậy". 
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Câu trả lời ấy đã làm sáng tỏ vấn đề dân tộc tính vậy. 
Người Đức chấp nhận nguyên tắc không cần suy nghĩ. 
Trong khi đó người Pháp, người Anh lại không. Nếu là nhà 
vệ sinh thì mới chia ra nam nữ và người ta phải đứng sắp 
hàng tuân hành giữ nguyên tắc. Chứ còn ở đây là trạm điện 
thoại làm gì có phân biệt nữ nam mà người Đức cứ phải 
tuân thủ. Đó là chưa nói những việc xa hơn như ở Nhật, tại 
những vùng nhà quê, cho đến hôm nay họ vẫn còn tắm 
chung giữa nam nữ tại các suối nước nóng, trong khi trên 
thân hình họ chẳng có một mảnh vải che thân. Vậy thì dưới 
cái nhìn của người Đức thì đây là một dân tộc kém văn hóa; 
trong khi đó người Nhật rất tự hào về sự tự nhiên nầy.  

Tại Tokyo hay Kyoto là những thành phố nổi tiếng nhất, 
sang trọng nhất nhì ở Nhật, tại các chỗ tắm công cộng đàn 
ông vẫn khỏa thân tắm chung với nhau; đàn bà cũng thế. 
Trong khi đó tại Âu Châu hay ngay cả Việt Nam, khi tắm chỉ 
riêng biệt một người chứ không bao giờ có người thứ hai 
bên cạnh, nếu tắm khỏa thân. 

 
Ngày nay tại Âu Mỹ cũng có những nơi tắm thiên nhiên 

như thế; như đa phần để dành cho giới trẻ và trung niên 
chứ người lớn tuổi thì chẳng thấy lai vãng. Ở Nhật lại khác, 
ai cũng có thể vào đó tắm chung từ già đến trẻ, từ con nít 
cho đến trung niên. Do đó khó có một kết luận cho đúng với 
những trường hợp mang nặng đặc tính dân tộc như thế 
nầy. 

 
Tại Đức có những thành phố lớn với dân cư đông đúc 

được xếp theo thứ tự như sau: 
1. Berlin với 3.465.700 người. 
2. Hamburg với 1.688.700 người. 
3. München với 1.256.600 người. 
4. Köln với 960.600 người. 
5. Frankfurt am Main với 668.900 người. 
6. Essen với 627.200 người. 
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7. Dortmund với 600.600 người. 
8. Stuttgart với 599.400 người. 
9. Bremen với 554.200 người. 
10. Duisburg với 539.000 người. 
11. Hannover với 523.600 người. 
12. Nürnberg với 500.100 người. 
13. Leipzig với 496.600 người. 
14. Dresden với 481.600 ngư �ời. ( ) 
 
Trong 14 thành phố ấy, phía Đông Đức cũ có 2 thành 

phố thứ 13 và 14 và thành phố Hannover nằm ở con số thứ 
12 có số dân trên 500.000 người. Thành phố Hannover đã 
kỷ niệm 700 năm vào năm 1999 và năm 2000 đã tổ chức 
Hội Chợ Thế Giới, có hơn 18 triệu người đến tham dự trong 
vòng 6 tháng trời. Tại đây cũng có ngôi chùa Viên Giác và 
hằng năm có độ 70.000 người Việt, khoảng 10.000 người 
Đức đến tham quan, lễ bái cũng như học hỏi giáo lý của 
Đức Phật trong suốt thời gian những năm tháng vừa qua. Dĩ 
nhiên trong thời gian tới con số ấy sẽ tăng lên nữa; nhưng 
bao giờ cũng thế, cũng như không khí chỗ nào thiếu thì 
không khí cũng luôn luôn trung hòa để loài người có đầy đủ 
dưỡng khí mà hít thở để được tồn tại. 

 
Về tiếng Đức 
 
Tục ngữ Pháp có câu: "Deux yeux sont les fenêtres du 

coeur". Có nghĩa là: con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhưng 
tôi đôi khi tự đổi lại: "La langue, c'est le fenêtre du coeur". 
Có nghĩa: Ngôn ngữ là cửa sổ của tâm hồn. Quả thật ngôn 
ngữ nó quan trọng như thế đó. Mỗi dân tộc có một ngôn 
ngữ riêng, đôi khi có nhiều hơn một ngôn ngữ; nhưng nhiều 
lúc có nhiều dân tộc trên thế giới chỉ dùng một ngôn ngữ để 
diễn tả mọi hành động, mọi sự kiện trong cuộc sống của 
mình bằng lời để mọi người chung quanh hiểu nhau mà 
thông cảm nhau. Nếu con người không có ngôn ngữ để 
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truyền đạt cho nhau, không biết là con người phải giao thiệp 
với nhau bằng những hình thức nào ? 

Tiếng Đức là một ngôn ngữ thuộc nhóm Indogermanisch. 
Tiếng nầy có liên hệ với tiếng Đan Mạch, tiếng Na Uy và 
tiếng Thụy Điển, cũng như tiếng Hòa Lan với tiếng Flảmisch 
và ngay cả tiếng Anh cũng có sự liên hệ nữa. 

Mặc dầu nước Đức có nhiều thổ âm, nhưng đa phần dân 
chúng Đức đều có thể hiểu được tiếng của những địa 
phương khác. Ngoài nước Đức ra tại Áo, Liechtenstein, 
phần lớn của Thụy Sĩ, miền Bắc Ý và một phần của Bỉ, 
Pháp  (Elsaß) cũng như Lục Xâm Bảo và dọc biên giới Đức 
đều nói tiếng Đức như là tiếng mẹ đẻ của các quốc gia nầy. 
Ngay cả người Đức tại Ba Lan, Rumảnien và một ít ở Nga 
cũng còn giữ tiếng Đức tại đây. 

Tiếng Đức được dùng như là tiếng mẹ đẻ cho 100 triệu 
người. Trong 10 quyển sách được xuất bản trên thế giới có 
một quyển bằng tiếng Đức. Đây cũng là một ngôn ngữ được 
dịch nhiều, sau tiếng Anh và ti �ếng Pháp ( ). 

 
Đối với người ngoại quốc có lẽ tiếng Đức là một loại 

tiếng rất khó. Khó nhất là văn phạm. Động từ thay đổi và 
mạo từ cũng thay đổi. Trong khi đó tiếng Anh thì không, 
tiếng Pháp có thay đổi theo giống và số; nhưng ở đây tiếng 
Đức còn có thêm cả trung tính cũng như thể Akkusativ và 
Dativ nữa, mà ở những ngôn ngữ trên không có. Đặc biệt 
tiếng Việt Nam thì động từ khỏi cần chia, chỉ cần xem thời 
gian phía trước hoặc sau chủ từ, người ta biết việc ấy thuộc 
về tương lai hay quá khứ hoặc hiện tại. Tuy nhiên tiếng Việt 
Nam cũng thuộc loại khó; không khó về văn phạm như tiếng 
Đức, mà khó về phát âm, dấu, giọng. Ví dụ tiếng Trung Hoa 
hay như thế mà chỉ có 4 âm rưỡi. Trong khi đó tiếng Việt có 
đến 5 âm rưỡi. 

Tiếng Nhật là một ngôn ngữ có những đặc biệt riêng của 
nó. Ví dụ động từ luôn luôn đứng ở cuối câu và ở động từ 
ấy tự nó có thể chia thành thể phủ định, khẳng định, sẽ, đã 
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v.v... Còn tiếng Đức động từ chỉ đứng ở cuối câu khi nào có 
trợ động từ. Ví dụ: Tôi muốn học tiếng Anh. Tiếng Việt dùng 
như thế là chủ từ + trợ động từ + động từ chính và túc từ. 
Trong khi đó tiếng Đức phải nói là: Ich will (möchte) 
Englisch lernen. Như vậy là động từ chính phải nằm ở cuối 
câu. Tiếng Nhựt phải nói là: Watashi wa Eigo o benkyositai. 
Câu nầy chủ từ đứng trước + túc từ + động từ. Tự động từ 
benkyo suru nầy nó biến thành thích (muốn) hay không 
thích, không muốn, sẽ, đã v.v... thật là rắc rối. Bởi vậy tôi 
hay nói: Ngôn ngữ là cửa sổ của tâm hồn là vậy. 

 
Có nhiều người ngoại quốc như Thổ Nhĩ Kỳ, Ý Đại Lợi 

họ ở đây cả 30 hay 40 năm, họ làm nghề lái Taxi, tôi có dịp 
tiếp xúc với họ. Họ nói một câu đã sai đến mấy chữ rồi. Thế 
hệ thứ hai, con cái của họ sinh ra tại xứ Đức nầy có thể tốt 
hơn. Vì lẽ con cái họ bắt buộc phải đi học trường Đức; nên 
phải nói tiếng Đức. Còn họ đến nước Đức nầy chủ yếu là 
làm thợ và khi đến đây đã ở vào lứa tuổi trung niên rồi, nên 
họ phải chịu vậy. Người Việt Nam cũng có hoàn cảnh tương 
tự như thế. Khi ra đi tỵ nạn Cộng Sản thì đi cả gia đình, 
trong đó có ông bà, cha mẹ và con cái. Người lớn nhớ quê 
cha đất tổ, học đâu quên đó; trong khi con trẻ không có liên 
hệ với quê hương cũ, nên chúng học hành thành tài khá 
nhiều. Tuy nhiên sự hội nhập quá nhanh nầy, chỉ một thế hệ 
mà đã quên hết tiếng mẹ đẻ, phong tục, tập quán v.v... làm 
cho cha mẹ, ông bà phải lo lắng. Chẳng biết đến thế hệ thứ 
3, thứ 4 sẽ ra sao đây ? Dĩ nhiên là người Đức mong cho 
mọi người ngoại quốc sớm hội nhập vào xã hội nầy; trong 
khi đó những người ngoại quốc hiện sống tại nước Đức nầy 
họ vẫn còn muốn bảo vệ văn hóa, ngôn ngữ của dân tộc họ. 
Vì họ nghĩ rằng: Ý nghĩa của sự hội nhập nó không nhất 
thiết phải là bị đồng hóa. 
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Những người ngoại quốc sống tại xứ Đức 
 
Nước Đức là một nước có thiện cảm với người ngoại 

kiều. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những vấn đề kỳ thị. Ví 
dụ như công ăn việc làm tốt hơn, ngôn ngữ không giỏi bằng 
người Đức; hoặc giả cũng có nhiều người Đức nghĩ rằng 
người ngoại quốc vào đây để chiếm đoạt công ăn việc làm 
của họ; nên mới có một số đối đãi không đẹp mắt; nhưng đa 
phần người Đức đều hiểu là họ sống cũng phải nhờ vào 
ngoại kiều; vì lẽ những năm đầu thập niên 50, 60 họ phải 
cần thêm những khách thợ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, từ Ý v.v... và 
ngay cả đối với người Đức hiểu chuyện mọi sản phẩm của 
người Đức sản xuất ra nếu không bán đi khắp thế giới và dĩ 
nhiên là người ngoại quốc mua. Có như thế người dân Đức 
mới có thu nhập cao và bây giờ ai cũng phải hiểu là chúng 
ta sống với nhau, chứ không phải sống cho nhau nữa. 

 
Nước Đức không phải là một quốc gia lý tưởng để di dân 

như nước Mỹ, Canada hay Úc; nhưng gần đây chính phủ 
SPD và Grüne đã có nhiều đạo luật có lợi cho nước Đức và 
có thiện cảm với ngoại kiều, để khi người ngoại quốc hướng 
đến nước Đức, không nghĩ rằng đây là hậu thân của Nazis 
được, mà hoàn toàn độc lập, tự do và thân thiện. Chính 
người Đức cũng thấy rằng sự giết hại mấy triệu người Do 
Thái thời Hitler là một điều sai lầm, đáng tiếc; nên ngày nay 
đã có những đạo luật bảo vệ ngoại kiều và tất cả đều bình 
đẳng trước pháp luật; chứ không phân biệt tôi là người Đức, 
anh là người ngoại quốc nữa.  

 
Bắt đầu từ năm 2002 biên giới về lãnh thổ, về tiền bạc 

của các quốc gia tại Âu Châu hầu như không còn nữa. Mọi 
người di chuyển tự do, làm ăn buôn bán, giao dịch không 
còn trở ngại nữa, thì việc kỳ thị cũng giảm đi. Người Đức 
cũng phải tự hiểu rằng khi họ bước chân ra khỏi biên giới 
của nước Đức, họ cũng có nghĩa là người ngoại quốc vậy. 
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Mỗi người đến ở, học hành và lưu trú tại xứ Đức nầy đều có 
một lý do riêng của nó; đồng thời chúng ta cũng phải hiểu 
hơn 2 triệu người Đức đang ở ngoại quốc để sinh sống, làm 
việc cũng có những lý do của mỗi cá nhân. Ngày nay thế 
giới có thể chỉ còn có một; trong đó con người phải biết 
thương yêu nhau thì sự tồn tại kia mới có ý nghĩa; chứ 
không phải chỉ là kẻ mạnh đi hiếp yếu như chủ nghĩa 
"Daitoa" Đại Đông Á của Nhật hồi đệ nhị thế chiến. Cũng 
không phải thời gian từ 1934 đến 1945 mà người Đức dưới 
chính quyền Hitler đã phải chiến đấu cho chủ nghĩa độc tài 
ấy và cuối cùng cũng phải đầu hàng Mỹ cũng như Anh, 
Pháp mà thôi. Đây là một bài học lịch sử có giá trị muôn đời, 
mong rằng tất cả chúng ta đều phải học chứ không phải chỉ 
có người Nhật hay người Đức. 

 
Trong 81 triệu dân người Đức có gần 7 triệu người ngoại 

quốc. Con số ấy không nhỏ và trong ấy được chia ra như 
sau:  

 
- Đông nhất là cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ gần 2 triệu người. 
- Sau đó là người Ý gần 600.000 người.  
- Người Hy Lạp 351.000 người.  
- Ba Lan 260.000 ngÜ©i. 
- Áo 186.000 người. 
- Rumảnien 162.000 người 
- Tây Ban Nha 133.000 người. 
- Iran, Bồ Đào Nha, Anh, Mỹ và Hòa Lan khoảng từ 

100.000 đến 115.000 người. 
- Bảo Gia Lợi (Bulgarie), Ungarn và Pháp từ 50.000 đến 

100.000 người. 
- Những người tỵ nạn đến từ các nước xa hơn như Việt 

Nam gần 100.000 người, Marokko 82.000 người; 55.000 
người Libanese; 46.000 người Tích Lan, 46.000 người A 
Phú Hãn và 36.000 người Ấn Độ. 
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Có độ 50% người ngoại quốc sống tại nước Đức nầy từ 
10 năm trở lên và 2/3 con cái của họ được sinh ra tại đây. 

Có khoảng 2 triệu người Đức hồi cư từ các nước phía 
Đông: kể từ năm 1987 đã về lại Đức và riêng năm 1994 đã 
có 222.600 người. 

Số người xin tỵ nạn tại Đức mỗi năm một nhiều. Ví dụ 
như năm 1991 là 256.112 người và năm 1993 là 322.600 
người. Trong số nầy có từ 4 đến 6% được tỵ nạn chính trị. 
Ngoài ra là những lý do khác như nhân đạo, kết hôn v.v... 
Số còn lại bị trục xuất hay tạm dung là tùy theo từng trường 
hợp. 

 
Người ta khi đưa đơn xin tỵ nạn có 3 lý do chính để được 

xét đến. Đó là: 
 
- Lý do Tôn Giáo: Ví dụ như tại quê hương mình không 

được thực thi tự do tôn giáo, lễ bái, hội họp v.v... 
- Lý do chính trị: Mình là người bị theo dõi, tình nghi; nếu 

mình trở lại quê hương sẽ bị bắt tù hoặc hãm hại. Tuy nhiên 
đa phần chỉ có lý do sau khi đến Đức, chứ trước khi đến 
Đức để tỵ nạn có lý do rõ ràng thì ít; cho nên việc công nhận 
để được tỵ nạn chính trị rõ ràng là rất giới hạn. Ví dụ như 
các cơ quan thẩm tra tỵ nạn chính trị Liên Bang Đức ở 
Zindorf luôn luôn đòi hỏi có bằng chứng bị đàn áp ở tại quê 
hương của mình; nhưng tiếc rằng ở những chế độ độc tài, 
như Cộng Sản Việt Nam, thì làm sao để có một bằng 
chứng. Tất cả đều dối trá và lừa đảo; nhưng thế giới tự do 
thì không thể nào tin được. Hiệp ước về người tỵ nạn đã 
được ký kết tại Genève vào ngày 28 tháng 7 năm 1951 đã 
giúp cho rất nhiều người được định cư cũng như tỵ nạn tại 
quê hương thứ hai, khi mà nơi sinh trưởng ra họ không thể 
dung thứ họ được; vì khác nhau bởi chính kiến và tư tưởng. 

 
- Điều thứ 3 cũng không kém phần quan trọng là mình 

người thiểu số ở tại quê hương mình; nhưng chính quyền 
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sở tại đàn áp, đánh bật mình ra khỏi quê hương đó cũng 
như tiêu diệt ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, tập quán của 
mình thì người ấy có thể xin ở lại Đức để tỵ nạn. 

 
Trên đây là 3 lý do tương đối chính đáng. Dĩ nhiên là còn 

nhiều lý do khác nữa; nhưng nếu không được chứng minh 
một cách rõ ràng. Do vậy dễ bị cơ quan công quyền Đức kết 
luận là đến Đức vì lý do kinh tế, mà với lý do nầy thì không 
thể đứng vững để trước sau rồi cũng sẽ bị tiếp tục trục xuất 
về quê hương của mình. Nơi đó đang có không biết bao 
nhiêu cạm bẫy đang chờ đón họ. 

 
Sự đóng góp về thuế má của người ngoại 
quốc cho chính quyền Đức 
 
Người ngoại quốc sinh sống tại Đức phải cảm ơn chính 

phủ Đức đã đành, mà chính phủ Đức ngược lại cũng phải 
cảm ơn người ngoại quốc nữa. Vì sao vậy ? Vì lẽ người 
ngoại quốc đến đây mang nhiều nền văn hóa khác nhau, đã 
góp mặt và xây dựng đất nước nầy thành một đất nước đa 
văn hóa. Cũng ví như trong một vườn hoa, lâu nay đã có 
trồng loại hoa hồng, xem ra đã đẹp mắt, mà nay có thêm 
hoa cẩm chướng, hoa lan, hoa cúc, hoa huệ v.v... thì càng 
đẹp hơn chứ có sao đâu. Ngoài ra với số lượng người 
ngoại quốc gần 7 triệu người sống trên nước Đức đó, gần 4 
triệu người có công ăn việc làm, có hãng xưởng, nhà hàng. 
Hoặc giả những người đi làm kỹ sư, công chức v.v... mỗi 
năm như thế chính phủ Đức thâu vào chừng hơn 100 tỷ 
Đức Mã; có nghĩa là hơn 50 tỷ Euro trong hiện tại. Đây là số 
tiền đóng góp không nhỏ của ngoại kiều vào xã hội Đức nầy 
(5). Nếu mọi người dân Đức đều hiểu vấn đề nầy thì có lẽ 
làn sóng bài ngoại ở đất nước nầy càng ngày càng ít hơn 
đi. Vì nhiều người Đức nghĩ rằng ngoại kiều, trong đó có 
người tỵ nạn đến đây để ăn bám vào xã hội Đức và lấy mất 
công ăn việc làm của họ. Trên thực tế, xã hội nào cũng có 
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lắm kẻ làm biếng và hư thân; nhưng nhiều người muốn đi ra 
ngoại quốc, hoặc muốn tỵ nạn đến một nước nào, có nghĩa 
là người đó phải có một nghị lực tuyệt vời mới vượt qua 
được những chặng đường nguy hiểm, mới có thể đến được 
những bến bờ tự do. Chỉ vấn đề ý chí thôi cũng đã quyết 
định chuyện sinh tử rồi, cho nên họ không thể ăn bám vào 
xã hội nầy được 

Nhiều người ngoại quốc sống từ 10 năm trở lên tại xứ 
Đức, ai cũng tìm cách nhập tịch Đức, hoặc xin giữ 2 quốc 
tịch. Điều nầy chính phủ Đức cũng khuyến khích và có 
nhiều đạo luật khác nhau để giúp cho người ngoại quốc hội 
nhập vào xã hội nầy mau lẹ hơn, đỡ đi gánh nặng chăm 
sóc, học hành cũng như nghề nghiệp cho người tỵ nạn. 

 
Sau khi tái thống nhất nước Đức vào năm 1990, cả Đông 

Đức lẫn Tây Đức đã hòa nhập thành một. Tất cả thể chế 
chính trị, hãng xưởng, chính phủ của miền Đông đều rập 
khuôn theo cách tổ chức của miền Tây và hiện tại nước 
Đức có tất cả là 13 Tiểu Bang và 3 Thành Phố để trở thành 
một nước Cộng Hòa Liên Bang Đức to lớn tại Âu Châu. 16 
Tiểu Bang và Thành Phố đó kể theo thứ tự A, B, C là: 

 
1. Baden-Württemberg 
2. Friestart Bayer 
3. Berlin 
4. Brandenburg 
5. Freie Hansestadt Bremen 
6. Freie und Hansestadt Hamburg 
7. Hessen 
8. Mecklenburg-Vorpommen 
9. Niedersachsen 
10. Nordrhein-Westfalen 
11. Rheinland-Pfalz 
12. Saarland 
13. Friestaat Sachsen 
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14. Sachsen-Anhalt 
15. Schleswig-Holstein 
16. Freistaat Thüringen.  
 
Cả 13 bang và 13 thành phố lớn của Đức gọp lại chưa 

bằng một Tiểu Bang California của Mỹ; nhưng sản lượng 
quốc gia, tinh thần dân tộc, thi văn, kịch nghệ, hội họa, âm 
nhạc, thể thao v.v... đã làm cho thế giới phải nể vì và ngày 
nay nước Đức đứng nhì ba trên thế giới về mọi phương 
diện. Do vậy khi người ngoại quốc ngưỡng mộ về nước 
Đức, chính là ngưỡng mộ tinh thần dân tộc, tinh thần trách 
nhiệm và tinh thần tự chủ nầy. 

Nước Đức có 13 Tiểu Bang và 3 Thành Phố; nhưng 
chúng tôi chỉ giới thiệu sơ lược về Tiểu Bang 
Niedersachsen, nơi có ngôi chùa Viên Giác hiện hữu; còn 
những tiểu bang khác quý vị có thể tham cứu các sách tiếng 
Đức cũng như tiếng Anh viết về nước Đức nầy. 

 
Tiểu Bang Niedersachsen hiện có 7 triệu 600 ngàn dân 

cư, sinh sống trên một diện tích rộng 46.352 kmỲ. Thủ phủ 
của Tiểu Bang là thành phố Hannover. 

 
Hai phần 2 đất đai của tiểu bang nầy chuyên về nông 

nghiệp trồng trọt cũng như chăn nuôi. Thí dụ như thịt dồi 
của Oldenburg; mật của Lüneburg Heide. Về khoáng sản 
hầm mỏ thì có vùng Harz. Từ thời vua chúa Goslar đã được 
đào bới và mỏ bạc đã được phát hiện nơi đây. Bắt đầu từ 
năm 1775 Clausthal đã mở trường dạy học cho những 
người liên hệ về đồi và núi sinh sống tại đó. Ở đây những 
người tốt nghiệp cũng được công nhận là những kỹ sư miền 
núi. Tại Salzgitter, mỏ sắt cũng đã được phát hiện, lớn thứ 3 
tại Âu Châu. Tại tiểu bang nầy dầu và hơi đốt cũng chiếm 
đến 5% của toàn nước Đức. Braunschweig là trụ sở kỹ 
thuật về hóa học cho toàn liên bang. Emden là hải cảng lớn 
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thứ 3 của Bắc Hải. Nơi đây cũng là nơi đóng tàu rất nổi 
tiếng. Wolfsburg là thành phố sản xuất xe Volkswagen. 

 
Hơn 7 triệu người sinh sống tại tiểu bang nầy, có hơn 

500.000 người sống tại thành phố Hannover. Đây cũng là 
một thành phố triển lãm của thế giới. 

 
Đại Học Göttingen là một đại học rất nổi tiếng về khoa 

học tự nhiên. Từ năm 1837 có một nhóm giáo sư tại 
Göttingen trung lập, chống lại sự giải tán những người nông 
dân của hiến pháp tiểu bang và việc nầy cho đến năm 1848 
các Nghị viên tại cuộc họp Quốc Gia ở Frankfurt đã đề cập 
đến. Göttingen cũng là nơi sinh ra nhà Toán học và Thiên 
văn học Carl Friedrich Gauß (1771-1859). Trong thế kỷ thứ 
20, Göttingen cũng đã phát triển về Atomphysik mà 2 người 
đã lãnh dược giải Nobel. Đó là Max Born (1882-1970) và 
Werner Heisenberg (1901-1976). 

 
Năm 1993 cả nước Đức sản xuất là 1.079 tỷ Đức Mã; có 

nghĩa là hơn 1 billion cho mọi sản lượng của quốc gia và 
người ngoại quốc đã dự phần không ít về sự thành trưởng 
kinh tế tại xứ Đức nầy. Nghĩa là 10% (100 tỷ Đức Mã). 
Trong đó Tiểu Bang Niedersachsen đóng góp cũng không 
nhỏ. Riêng chùa Viên Giác tại Hannover mỗi năm có 
100.000 Phật Tử về thăm viếng, lễ bái v.v... như vậy qua 
giao thông, mua sắm, du lịch v.v... người Việt Nam và Phật 
Tử Việt Nam cũng đã trực tiếp đóng góp vào sự thành 
trưởng kinh tế của Tiểu Bang Niedersachsen không phải là 
ít. 

 
Nếu muốn viết đầy đủ về nước Đức phải đề cập về Hiến 

Pháp, cử tri. Nước Đức liên hệ với ngoại quốc như thế nào, 
kinh tế ra sao. Từng loại kỹ nghệ một; căn bản cấu trúc của 
xã hội; đời sống người phụ nữ, thể thao, du lịch, hội hè, 
giáo dục, nghề nghiệp, văn hóa, tôn giáo, âm nhạc, kịch 
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nghệ v.v... thế phải cần viết thành một quyển sách. Tuy 
nhiên chương nầy chỉ là chương đại cương để giới thiệu 
những nét căn bản về nước Đức cho những người Việt 
Nam sau nầy hay đã ở đây lâu đời không rành Đức ngữ 
tham cứu. Còn những vị giỏi Anh hoặc Đức ngữ có thể đọc 
trực tiếp nơi các sách vở hiện có tại các Thư Viện của thành 
phố hay Đại Học thì sẽ rõ nhiều hơn. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương II 
 
 

Sự liên hệ giữa Chùa Viên Giác,  
Hội Phật Tử, Chi Bộ Giáo Hội Phật  

Giáo Việt Nam Thống Nhất với  
chính quyền Đức qua Bộ Nội Vụ  

Liên Bang tại Bonn 
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gày 22 tháng 4 năm 1977 tôi đã đặt chân đến phi 
trường Hamburg của nước Đức, sau đó về ở Kiel 
một năm học tiếng Đức tại Đại Học Kiel. Sau đó có 

giấy nhập học tại Đại Học Hannover Phân khoa Giáo dục; 
nên tôi đã dời về Hannover vào tháng 3 năm 1978. 

Lẽ ra tôi không ở lại Đức. Vì chương trình học hậu Đại 
Học ở Nhật chưa xong; nên tôi muốn về đó để làm luận án 
cho xong; nhưng qua sự yêu cầu của các anh em Sinh viên 
Phật Tử lúc bấy giờ; nên tôi đã ở lại đây từ đó cho đến nay. 
Đúng là một nhân duyên vậy. 

Sau đó tôi đưa đơn xin tỵ nạn vì lý do Phật Giáo bị đàn 
áp tại Việt Nam và ngày 29.3.1979 Sở Công Nhận Tỵ Nạn 
Liên Bang đã chính thức công nhận và sau đó tôi đã nhận 
được Thông Hành Tỵ Nạn màu xanh có 2 gạch đen bên 
góc. 

 
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi và một số các anh chị em 

Sinh viên đang du học tại Nhật có lên Sứ quán Việt Nam 
Cộng Hòa tại Tokyo gia hạn thêm Thông Hành được 5 năm 
nữa; nghĩa là sổ Thông Hành ấy đến năm 1980 mới hết giá 
trị, mặc dầu miền Nam Việt Nam không còn hiện hữu nữa. 
Tuy nhiên cũng nhờ Thông Hành của Việt Nam Cộng Hòa 
mà năm 1977 tôi mới được qua Đức, do Tòa Đại Sứ Đức tại 
Tokyo cấp Visa. Lúc ấy có giấy mời của Bác sĩ Văn Công 
Trâm, là bạn học cũ, từ Đức gởi sang cùng với giấy học 
Đức ngữ.  

 
Từ năn 1975 đến 1977 chính quyền Nhật đã không cấp 

cho Sinh viên chúng tôi một loại giấy tờ nào cả. Trong khi 
đó chính quyền Đức sau năm 1975 đã cấp cho các Sinh 
viên Việt Nam tại đây Thông Hành tạm (Fremdenpaß) màu 
xám và sau đó chuyển qua Thông Hành Tỵ Nạn với quy chế 
cho người tỵ nạn thuộc Hiệp Ước ngày 28 tháng 7 năm 
1951 ở Genève về người tỵ nạn. Ở Nhật không rõ ràng như 
thế cho nên ai cũng lo và sau khi tôi làm đơn xin tỵ nạn, tôi 

N 
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cũng đã được cấp một thông hành màu xám (Frendenpaß) 
như thế, để đến ngày 29 tháng 3 năm 1979 được chính 
thức được Thông Hành Tỵ Nạn. Thời gian xem chừng 3 
tháng là có kết quả. Lúc ấy ít người xin tỵ nạn và lý do vững 
vàng, do vậy có kết quả rất nhanh. 

 
Từ 1979 đến 1986 tôi vẫn dùng Thông Hành Tỵ Nạn nầy 

và từ ngày 15 tháng 7 năm 1986 chính quyền Hannover đã 
nhận cho tôi vào quốc tịch Đức và kể từ đó đến nay vẫn giữ 
quốc tịch Đức như vậy. Có nhiều lý do để trở thành dân 
Đức vì lẽ ngày về Việt Nam chưa biết là bao giờ, vả lại Việt 
Nam cho đến nay Phật Giáo vẫn còn bị đàn áp. Thứ hai có 
quốc tịch như thế dễ hội nhập nơi đây và dễ dàng di chuyển 
trên thế giới. Vì có nhiều quốc gia trên thế giới không cần 
chiếu khán mà vẫn đến được như Mỹ, Canada, Úc chẳng 
hạn. Tôi là Tổng Thư Ký của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Âu Châu phải đi hội họp và hoằng pháp khắp 
nơi; nếu không có quốc tịch Đức sẽ phải chờ đợi lâu ngày 
xin Visa thì cuộc họp đã khai mạc, mà nhiều khi chưa chắc 
gì đã nhận được Visa để đi. 

 
Vào ngày 2 tháng 4 năm 1978 là Lễ An Vị Phật Niệm 

Phật Đường Viên Giác tại đường Kestnerstr. số 37 và vào 
ngày 24 tháng 7 năm 1978 chúng tôi đã hoàn thành xong 
bản Nội Quy Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam 
tại Đức Quốc bằng tiếng Việt cũng như tiếng Đức. 

Ngày 2 tháng 10 năm 1980 gởi đơn xin ghi danh tại Tòa 
án Hannover và ngày 27 tháng 6 năm 1981 Tòa án 
Hannover đã chính thức ghi danh vào Sổ Hội Đoàn với số 
hiệu 4844. Đồng thời ngày 27 tháng 2 năm 1981 Bộ Tài 
Chánh Hannover cũng đã công nhận Hội Sinh Viên và Kiều 
Bào Phật Tử Việt Nam tại Đức là một hội công ích từ thiện 
(gemeinnützigkeit). 
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Riêng phần Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất tại Đức cho đến ngày 5 tháng 10 năm 1980 chúng tôi 
mới thành lập được nội quy bằng tiếng Việt và tiếng Đức để 
sau đó ghi danh nơi Tòa án và xin tư cách công ích từ thiện 
tại Bộ Tài Chánh. 

Ngày 23 tháng 12 năm 1981 đã được Tòa án Hannover 
chuẩn y với số hiệu 4826. Ngày 13 tháng 1 năm 1981 Bộ 
Tài Chánh Hannover đã công nhận là một tổ chức công ích 
từ thiện (gemeinnützigkeit) với số hiệu 25/206/28507 - 227. 
Như vậy cả 2 tổ chức đều có pháp nhân và pháp lý để dễ 
bề hoạt động trên mọi bình diện của Liên Bang. Thành viên 
của Chi Bộ chỉ toàn là Tăng Ni và thành viên của Hội Phật 
Tử hoàn toàn là các vị Cư sĩ. 

 
Ngày 10 tháng 12 năm 1978 chính quyền Tiểu Bang 

Niedersachsen thời ông Dr. Ernst Albrecht là Thủ Tướng đã 
nhận 1.000 người tỵ nạn Việt Nam đầu tiên trên chuyến tàu 
Hải Hồng từ Việt Nam đến Hồng Kông rồi từ Hồng Kông 
sang Đức. Đây là sự cứu trợ nhân đạo cao cả nhất và cũng 
là lần đầu tiên số người tỵ nạn đến từ Việt Nam đông đảo 
nhất. Hôm đó các anh em sinh viên và chúng tôi ra phi 
trường Hannover để đón tiếp họ. Tôi xin nghỉ học 1 
Semester tại Đại Học Hannover để đi giúp đồng bào mới 
đến tại bệnh viện Göttingen và trại tỵ nạn Friedland. Tôi 
cũng chỉ mới đến Đức hơn một năm nên tiếng Đức còn giới 
hạn lắm.  

 
Sau đó anh Nguyễn Ngọc Tuấn, chị Nguyễn Thị Thu 

Cúc, các anh Văn Công Trâm, Lâm Đăng Châu v.v... lần 
lượt được chính quyền Tiểu Bang Niedersachsen mướn 
làm thông dịch viên dài hạn. Có người làm đến 5 năm. Còn 
tôi đầu năm 1979 đã trở về lại chùa để chăm sóc cho Niệm 
Phật Đường cũng như đi học tiếp tục. Ngày ấy có giấy khen 
của Thủ Tướng gởi đến những người làm thiện nguyện như 
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chúng tôi và giấy ấy, nay chúng tôi vẫn còn giữ để làm kỷ 
niệm. 

 
Trong khi làm thiện nguyện cho đồng bào tỵ nạn như thế 

các đài truyền hình và báo chí có phỏng vấn chúng tôi. 
Chúng tôi trả lời thành thật về những gì đang xảy ra lúc đó 
cũng như dự tính trong tương lai cho Phật Giáo Việt Nam 
tại xứ nầy. Thuở ấy người dân Đức và chính quyền rất có 
thiện cảm với người tỵ nạn Việt Nam. Vì vậy vào ngày 17 
tháng 10 năm 1979 chúng tôi, anh Tuấn, chị Cúc đã được 
ông Geißler là một công chức làm trong Bộ Nội Vụ Liên 
Bang mời đến văn phòng của Thiên Chúa Giáo tại Kaiser-
Friedrichstr. 9 giới thiệu về những sinh hoạt của Niệm Phật 
Đường cũng như của Hội Phật Tử và ngày 23 tháng 11 năm 
1979 chúng tôi đã gởi lên Bộ Nội Vụ Liên Bang một lá thư 
trình bày những buổi lễ tổ chức trong năm, báo Viên Giác, 
tiền thuê nhà v.v... 

Ngày 11 tháng 2 rồi ngày 30 tháng 4 năm 1980 chúng tôi 
đã nhận được 2 văn thư chính thức của ông Dr. Geißler gởi; 
nhưng chúng tôi chưa quen với hành chánh, nên đã chẳng 
trả lời kịp thời. Sau đó ngày 7.5.1980 chúng tôi mới làm đơn 
xin tài trợ. Đầu tiên chính phủ cho 11.800 Đức Mã để lo lễ 
Phật Đản. Cho 3.000 Đức Mã xuất bản báo Viên Giác và 
5.400 Đức Mã trả tiền thuê nhà tại Kestnerstr. số 37. Tổng 
cộng là 20.200 Đức Mã. Ngoài ra Bộ Văn Hóa của Tiểu 
Bang Niedersachsen cũng có giúp cho 15.000 Đức Mã nữa. 
Tổng cộng của 2 nơi là 35.200 Đức Mã. 

 
Ngày 5 tháng 8 năm 1980 chúng tôi nhận được một thư 

khẩn nữa từ Bộ Nội Vụ, bảo rằng hãy làm đơn nhanh lên 
cho những nhu cầu mua máy móc của nhà máy in và ngày 
8 tháng 8 năm 1980 chúng tôi nhận được thư của ông 
Broschat một lần nữa bảo rằng cần 3 giấy khảo giá khác 
nhau của 3 hãng bán cùng một loại máy. Thế là chúng tôi 
quýnh lên phải chạy đi tìm; nhưng lúc ấy tiếng Đức chẳng 
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rành, vả lại tiếng Đức thuộc về lãnh vực chính phủ nên phải 
ngồi tra lại tự điển mới có. Không hiểu tại sao chính phủ bắt 
mình phải đi khảo giá 3 hãng bán máy cùng một hiệu mà 3 
nơi khác nhau. Sau nầy chúng tôi mới rõ là: tuy một loại 
máy giống nhau mà 3 cửa hàng bán giá khác nhau, chứ 
không giống nhau, chính phủ sẽ lựa hãng bán máy rẻ nhất. 
Từ đó về sau chúng tôi đã có kinh nghiệm. 

Năm đó chúng tôi còn nhận thêm được 10.000 Đức Mã 
mà chính phủ cho lễ Vu Lan nữa. Ngày 8 tháng 10 năm 
1980 chúng tôi làm đơn xin chính phủ tiền thuê nhà để làm 
chùa mỗi tháng độ 3.000 Đức Mã và ngày 10.12.1980 chính 
phủ đã đồng ý cho từng năm một. Cho đến ngày 24 tháng 
11 năm 1980 chúng tôi đã nhận được một thư khác của ông 
Dr. Geißler đồng ý cho mua máy móc cho nhà máy in cũng 
như những lễ lộc khác trong năm tổng cộng là 62.011,80 
Đức Mã. 

 
Đến ngày 1 tháng 1 năm 1981 chúng tôi đã dời địa điểm 

về Eichelkamstr. 35A và mỗi tháng chính phủ cho 3.000 
Đức Mã để trả tiền nhà. Năm 1981 nầy chúng tôi tương đối 
đã có kinh nghiệm; nên việc làm đơn xin tương đối dễ dàng 
hơn một chút. Tổng cộng năm 1981 chính phủ giúp 99.800 
Đức Mã. Ở đây tôi xin làm một bản thống kê để tạ ơn 
nước Đức đã giúp cho người tỵ nạn Việt Nam của chúng 
tôi và đặc biệt là người Phật Tử từ đó đến nay, để tuyên 
dương chính phủ và nhân dân Đức đã hết lòng hỗ trợ cho 
chùa Viên Giác, Hội Phật Tử cũng như Chi Bộ tại đây. 

 
Năm 1982 chính phủ giúp tổng số tiền là   70.488 DM 
Năm 1983  -nt-     71.500 DM 
Năm 1984  -nt-     72.700 DM 
Năm 1985  -nt-     75.600 DM 
Năm 1986  -nt-     79.400 DM 
Năm 1987  -nt-     78.300 DM 
Năm 1988  -nt-     79.880 DM 
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Năm 1989  -nt-     82.400 DM 
Năm 1990  -nt-     86.000 DM 
Năm 1991  -nt-   138.200 DM 
Năm 1992  -nt-     87.700 DM 
Năm 1993  -nt-   140.100 DM 
Năm 1994  -nt-   127.100 DM 
Năm 1995  -nt-   162.465 DM 
Năm 1996  -nt-   131.760 DM 
Năm 1997  -nt-   131.630 DM 
Năm 1998  -nt-   138.230 DM 
Năm 1999  -nt-   138.230 DM 
Năm 2000  -nt-   124.400 DM 
Năm 2001  -nt-   155.000 DM 
Năm 2002  -nt-     77.500 Euro 
 
Nếu làm con số thống kê chung trong suốt 23 năm qua 

mà Chính Phủ Liên Bang Đức đã trợ giúp cho chùa Viên 
Giác tại Hannover đã lên đến 2.118.206,80 Đức Mã cộng 
với 77.500 Euro, tương đương với 155.000 Đức Mã. Như 
vậy số tiền tổng cộng là 2.273.206,80 Đức Mã. Nếu tính ra 
Đô-la Mỹ trong hiện tại, độ chừng hơn Một Triệu Đô-la Hoa 
Kỳ. 

 
Sở dĩ mỗi năm có sự tài trợ khác nhau vì lẽ có nhiều nhu 

cầu khác nhau. Ví dụ như ngoài việc tài trợ cho Lễ Phật 
Đản, Vu Lan, báo Viên Giác, tiền điện Gas nước sưởi, sách 
bút chỉ văn phòng v.v... thì số tiền tài trợ lại tăng lên. Trong 
hơn 2 triệu Đức Mã tài trợ đó chúng ta phải tự đóng góp vào 
là một phần ba. Đây chỉ là những chi tiêu có liên quan đến 
Bộ Nội Vụ Liên Bang. Còn những chi tiêu như sinh hoạt phí, 
xây chùa, xe cộ, bảo hiểm, người làm, chợ búa, xăng nhớt 
v.v... phải trình cho Bộ Tài Chánh Hannover cứ mỗi 3 năm 
một lần như thế. Vì lẽ người Phật Tử cúng dường tiền vào 
chùa, cuối năm họ xin lại thuế từ chính phủ; cho nên chùa 
phải chứng minh sổ chi thu thật rõ ràng. Những gì mà báo 
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Viên Giác đã đăng tải lên mỗi năm 6 lần và cho đến nay gần 
25 năm rồi đó, đều có báo cáo với Bộ Tài Chánh để họ theo 
dõi. Người cúng dường tiền cho chùa mỗi năm có thể nhận 
lại một số tiền trừ thuế từ Bộ Tài Chánh nơi sở tại; nếu 
người đó có đi làm. Chỉ độ 10 đến 20% người đi làm có xin 
lại thuế; còn đa phần không muốn xin lại, hoặc lãnh tiền trợ 
cấp xã hội nên họ không cần đến điều nầy. 

 
Chính phủ giúp người dân, đặc biệt là dân tỵ nạn cũng từ 

thuế của dân ra mà thôi. Dĩ nhiên là trong đó vẫn có phần 
đóng góp của 100.000 người Việt Nam đang tỵ nạn và sinh 
sống tại nước Đức nầy, mà chùa đã làm được những gì cho 
đồng bào. Do vậy chính phủ vẫn tiếp tục hỗ trợ. Sự giúp đỡ 
ấy nhằm ổn định đời sống của ngoại kiều thuộc về tâm lý, 
văn hóa khi còn bỡ ngỡ cho việc hội nhập tại đây. Sự giúp 
đỡ ấy của chính phủ vẫn không phí phạm chút nào. Vì một 
người có niềm tin với Tôn Giáo chính là những người đang 
thực hành đạo đức đó! Có vậy xã hội sẽ không bạo động, 
đời sống tinh thần được yên ổn. Đây là sự giúp đỡ cao quý 
nhất của chính phủ vậy. 

Khi người nhận được sự trợ giúp như chúng tôi phải tự 
hiểu rằng mình phải làm gì với bổn phận và trách nhiệm; 
chứ không phải chỉ nhận suông mà không có điều kiện. 
Suốt gần 25 năm qua chúng tôi đã thể hiện tinh thần tự lực 
và hội nhập ấy bằng cách là đã tạo lập tại Hannover một Cơ 
sở Văn hóa Tôn giáo trị giá độ 9 triệu Đức Mã, tương 
đương với 5 triệu rưỡi Mỹ kim thời giá 1991. Số tiền ấy có 
được là do Phật Tử khắp nơi tại Đức, Âu, Mỹ, Úc Châu 
đóng góp cũng như cho mượn không có lời. Ngoài ra chúng 
tôi đã mượn ngân hàng 700.000 Đức Mã cho vấn đề xây 
dựng nầy. Cho đến gần giữa năm 2007 thì hết nợ của ngân 
hàng và nhà thầu. Thành quả ấy là một sự cố gắng vượt 
bực, chính phủ giúp mặt nầy để chúng tôi giúp mặt khác, 
nhằm làm cho vững vàng cộng đồng của người Việt Nam 
đang sống tại xứ Đức nầy. 
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Trong gần 25 năm qua chúng tôi đã đào tạo được hàng 

ngàn, hàng vạn người Phật Tử thuần thành có quy y Tam 
Bảo, có ăn chay giữ giới. Không những chỉ người Việt mà 
người Đức cũng đã đến đây để làm quen với giáo lý từ bi lợi 
tha nầy. Đạo Phật không có cơ quan truyền giáo, nhưng 
nếu ai muốn theo thì cứ việc đến chùa. Chúng tôi đến nước 
Đức tỵ nạn chính trị và tỵ nạn Tôn Giáo, chúng tôi đã mang 
theo niềm tin của mình cũng giống như người Trung Hoa đã 
đến Việt Nam gần 2000 năm trước để tỵ nạn và họ đã mang 
đạo Phật vào Việt Nam. Các nhà sư thực hành đạo Phật tại 
Việt Nam, người Việt Nam thấy hay nên đã chọn lựa đạo 
Phật mà theo. Kể từ đó đến nay đã 2000 năm lịch sử rồi đó. 
Có lúc cũng là quốc giáo như vào đời Lý và đời Trần ở thế 
kỷ thứ 11 đến 14. Suốt 400 năm ấy Phật Giáo đã đóng góp 
rất nhiều cho dân tộc Việt Nam. 

Phật Giáo đến Đức cũng bằng con đường như thế, rất từ 
bi, hài hòa, không gây hấn chiến tranh cũng như thù hận; 
nên được chính phủ và người dân ở đây thương yêu, mến 
mộ. Do vậy chúng tôi rất ít gặp khó khăn ở đây. Chúng tôi 
đã tiếp xúc với những nhân viên công chức của chính 
quyền Bộ Nội Vụ như ông Dr. Geißler, bà Michael, ông 
Dammemann, ông Dubbert v.v... qua nhiều lần và nhiều 
năm tháng như thế, chúng tôi thấy họ rất tận tình giúp đỡ, 
chỉ vẽ cũng như thân thiện, làm cho chúng tôi lại tin tưởng 
hơn. Cho đến hôm nay thì ông Dr. Geißler, bà Michael, ông 
Dammemann đã về hưu; nhưng những ơn nghĩa đó của 
quý vị chúng tôi không bao giờ quên được. Bằng chứng là 
những năm 1980, 1981 chúng tôi chẳng biết gì về hành 
chánh. Vì có học hành chánh bao giờ đâu; nhưng quý vị đã 
thôi thúc, chỉ vẽ từng li từng tí một để chúng tôi nhận được 
sự trợ cấp một cách dễ dàng. Dĩ nhiên đường đi nào nó 
cũng chẳng đơn giản. Có khó khăn thử thách thì sự thành 
công ấy mới có giá trị. Nếu không, thì cuộc đời nầy nó 
không đầy đủ ý nghĩa của nó. 
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Có nhiều lúc từ Bonn quý vị gọi lên thúc hối chúng tôi gởi 
đơn xuống gấp cho kịp thời gian tính, hay bảo nên làm giấy 
tờ chi xuất trước, Bộ có thể ứng liền. Những cử chỉ như thế 
làm sao chúng tôi quên được. Quý vị là những người làm 
ơn, có lẽ quý vị hay quên; nhưng chúng tôi là những kẻ chịu 
ơn, chúng tôi bắt buộc phải nhớ. 

 
Để nhận được sự tài trợ như thế phải là một tổ chức chứ 

không phải là tư nhân. Như quý vị đã thấy bên trên, chúng 
tôi có 2 tổ chức - Một tổ chức toàn là Tăng Ni và một tổ 
chức khác toàn là Cư sĩ tín đồ. Với mô hình nầy tôi cũng 
muốn ứng dụng cho Hội Phật Giáo Đức (BDV) nhưng chưa 
thành công. Vì người Đức tin theo Phật Giáo mới chừng 
hơn 100 năm nay thôi; nên chưa hệ thống hóa và tổ chức 
hóa Giáo Hội Phật Giáo tại đây. Dĩ nhiên là ở Đức có nhiều 
người giỏi, nhưng cũng không có nghĩa là trường học không 
cần Thầy giáo, ở nhà con cái không cần cha mẹ. Cha mẹ và 
Thầy giáo chỉ làm bổn phận của mình chỉ dạy, còn nên hư là 
do học đường, môi trường cũng như hoàn cảnh của người 
con, người học trò. Tuyệt nhiên không thể nói và không thể 
đòi là người con phải bình đẳng với cha mẹ, người học trò 
bình đẳng với Thầy Cô giáo được. Như vậy ý nghĩa của sự 
giáo dục, đào tạo đâu còn nữa. 

 
Ở đây cũng vậy Tăng Ni có giới luật riêng. Họ không lập 

gia đình và sống đời phụng sự, phải có một tổ chức riêng, 
chứ không thể chung đụng với người Cư sĩ được. Đây là 
một trong những lý do mà cho đến nay ở nước Đức nầy 
chưa trở thành một tổ chức Offenliches Recht được. Trong 
khi đó Phật Giáo tại Áo đã được công nhận từ năm 1983 và 
ở Ý vào năm 2000 là một Tôn Giáo sánh ngang vai với 
những tôn giáo khác, hiện có mặt tại Âu Châu nầy. Chính 
nhiều người Phật tử Đức họ cũng bảo rằng các tổ chức 
Phật Giáo tại Đức ngày nay rất phức tạp, giống như một 
gian hàng bày bán mọi loại, mọi thứ như là một Bazar vậy. 
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Nói thế thì thê thảm quá, nhưng thực tế là vậy. Vì lẽ người 
theo Thiền Tông chỉ muốn giới thiệu Thiền của mình; người 
theo Tịnh Độ cũng thế. Gần đây phong trào học Phật Giáo 
Tây Tạng cũng nhiều lại cũng chẳng thiếu người Đức tin 
theo và đề cao tông phái của mình. Nhớ lại lịch sử thì thấy 
rằng đầu tiên thời Schopenhauer và sau đó, tại Đức nầy chỉ 
ảnh hưởng về Nam Tông Phật Giáo; nhưng ngày nay tại xứ 
Đức nầy ảnh hưởng của Thiền và Mật Tông Tây Tạng mạnh 
hơn khuynh hướng cổ điển nầy rất nhiều. 

 
Ở Đức nầy là một xứ tự do, muốn lập một Hội Đoàn chỉ 

cần 5 đến 7 người là đủ. Thế mà năm 1978 ở tại Đức nầy 
chưa đủ số tu sĩ như thế nên giữa năm 1978 tôi phải lập Hội 
Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam trước, để rồi sau 
đó năm 1979 có nhiều Thầy Cô qua Đức tỵ nạn, số Tăng sĩ 
mới đầy đủ để trở thành một Chi Bộ Phật Giáo đúng nghĩa 
tại đây. Thuở ấy có quý Thầy Thích Trí Hòa, Thích Minh 
Thân, Thích Giác Minh đã cùng với tôi, Thầy Thiện Tâm, 
Thầy Minh Phú, Sư Cô Diệu Ân, Sư Cô Diệu Hạnh, Cô Minh 
Loan đứng vào danh sách của Chi Bộ để thành lập Hội. Sau 
nầy thì Thầy Thích Trí Hòa, Thầy Minh Thân và Sư Giác 
Minh đi Hoa Kỳ thì có Ni Sư Diệu Tâm đến cũng như một số 
quý vị xuất gia thêm, đã có chân trong Chi Bộ nên Chi Bộ đã 
phát triển không ngừng từ đó đến nay và số thành viên 
trong hiện đã hơn 40 người xuất gia. Đây là số Tăng Ni 
đông đảo nhất trong các cộng đồng của Phật Giáo Đức tại 
đây. Nếu tính hết những người Đức xuất gia đang ở Thái 
Lan, Nhật Bản, Tích Lan con số ấy cũng chưa đến. Vì lẽ đời 
sống của người xuất gia không đơn giản chút nào. Còn ở tại 
nước Đức nầy số người Đức xuất gia theo Đạo Phật chưa 
đến 20 người, trong khi đó số tín đồ theo Phật Giáo không 
dưới 200.000 người và số người thích đọc sách Phật Giáo 
cũng từ 500.000 đến 1 triệu người như thế. 
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Tôi phải cảm ơn chính phủ Đức và Bộ Nội Vụ đã đành, 
nhưng tôi cũng phải cảm ơn những Thầy những Cô người 
Việt Nam của chúng tôi nữa. Nếu không có họ tổ chức Phật 
Giáo tại đây khó thành tựu. Đầu tiên người chúng tôi nhắc 
đến là: Sư Giác Minh. Sư theo hệ phái Khất Sĩ, đã đến tỵ 
nạn tại Aachen vào năm 1979. Sau khi Sư ở trại tỵ nạn 
được mấy tháng, Sư có dọn về Niệm Phật Đường Viên 
Giác ở Kestnerstr. số 37, Hannover, từ cuối năm 1979 đến 
giữa năm 1980 ở chung với chúng tôi; sau đó Sư di dân 
sang Mỹ và hiện đang sống ở Tiểu Bang California vùng 
Los Angeles. Cuộc họp ngày 5 tháng 10 năm 1980 Sư được 
mọi người hiện diện bầu làm Chi Bộ Phó Nội Vụ. 

Riêng tôi được bầu làm Chi Bộ Trưởng từ năm 1980 đến 
nay. Cứ mỗi 2 năm bầu lại một lần và nhiệm kỳ nầy (2001-
2003) có lẽ là nhiệm kỳ cuối. Vì chúng tôi muốn trẻ trung 
hóa thành phần lãnh đạo của Chi Bộ, đưa lớp Tăng Ni trẻ 
lên làm việc. Dẫu sao đi nữa cá nhân tôi cũng đã làm việc 
trong Chi Bộ và tại nước Đức nầy hơn 25 năm rồi. 25 năm 
làm việc tại đây tôi được phép xem như 50 năm tại Việt 
Nam. Vì lẽ ở nước Đức nầy cái gì cũng mới mẻ. Tất cả đều 
bắt đầu bằng con số không to tướng. Công việc từ A đến Z 
phải thành thục. Nếu không, sẽ dễ bị đổ gãy giữa đường. 

 
Cuối năm 1978 Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt 

Nam được thành lập và với danh nghĩa nầy chúng tôi đã 
khai báo tại Ordnungsamt Hannover. Đến năm 1979 chúng 
tôi đã đứng trên danh nghĩa nầy để xin tài trợ của Bộ Nội Vụ 
Cộng Hòa Liên Bang Đức. Năm 1981 Tòa án mới công 
nhận tổ chức (ngày 27.6.1981) và cùng năm nầy Bộ Tài 
Chánh cũng đã công nhận tư cách công ích từ thiện của tổ 
chức. Chi Bộ được thành lập vào ngày 5 tháng 10 năm 
1980 và ngày 23 tháng 12 năm 1981 cũng đã được Tòa án 
Hannover công nhận, đồng thời trong năm 1981 nầy tổ 
chức của Chi Bộ cũng đã được công nhận là một tổ chức từ 
thiện công ích (Gemeinnützigkeit). Như thế cả 2 tổ chức có 
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cái trước cái sau, nhưng tất cả đều được tư cách pháp 
nhân vào năm 1981 để chúng tôi làm việc nhịp nhàng từ 
1981 đến nay (2002) và trong năm nầy chúng tôi sẽ đệ đơn 
lên Bộ Văn Hóa của Tiểu Bang Niedersachsen xin hợp thức 
hóa tính cách Offenliches Recht để Phật Giáo được công 
nhận như là một Tôn Giáo như tại Áo và Ý đã thành công. 

 
Người thứ ba được bầu vào chức vụ Chi Bộ Phó Ngoại 

Vụ thuở ấy là Thầy Thích Thiện Tâm. Thầy ấy đến tỵ nạn tại 
Đức vùng Münerstadt gần Würzburg từ năm 1979 và Thầy 
tham gia Chi Bộ cho đến khoảng 1985 thì không còn trực 
tiếp nữa. Mặc dầu Thầy ấy vẫn còn ở nước Đức và đã về 
hưu, Thầy thích đời sống nhập thất, an tĩnh tu hành hơn là 
đi vào những việc hành chánh. 

 
Vị Thư Ký của Chi Bộ được bầu thuở đó là Thầy Thích 

Minh Thân. Thầy Minh Thân cũng đến tỵ nạn tại Đức vùng 
Barntrup vào cuối năm 1979 và dời về Düsseldorf để đến 
năm 1985, 86 thì Thầy ấy sang Mỹ, hiện ở tại vùng San 
Jose Tiểu Bang California tại Hoa Kỳ. 

 
Ni Sư Thích Nữ Diệu Hạnh được bầu làm Thủ Quỹ của 

Chi Bộ. Ni Sư cũng đến tỵ nạn tại Đức từ năm 1979, ở vùng 
Barntrup cho đến ngày nay và hiện là Trụ trì chùa Phật Bảo 
tại Barntrup. 

 
Thầy Minh Phú và Cô Minh Loan thuở ấy được bầu vào 

Ủy Viên Văn Hóa. Thầy và Cô đều đến Đức tỵ nạn từ năm 
1979. Đầu tiên đến ở trại tỵ nạn Münerstadt và sau đó Thầy 
Minh Phú về chùa Viên Giác Hannover ở với tôi từ năm 
1981 đến 1983; sang năm 1984 Thầy về Düsseldorf lập nên 
Niệm Phật Đường Thiện Hòa để sau đó dời về 
Mönchengladbach và trụ ở đó cho đến ngày nay. Cho đến 
nhiệm kỳ 2001-2003 nầy Thượng Tọa Thích Minh Phú giữ 
chức vụ Chi Bộ Phó Ngoại Vụ. 
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Cô Minh Loan đến năm 1990 không đủ nhân duyên nữa 

nên đã hoàn tục; nên không còn giữ những nhiệm vụ trong 
Chi Bộ nữa. 

 
Người cuối cùng trong 7 người trong Chi Bộ là Ni Sư 

Thích Nữ Diệu Ân. Ni Sư đảm trách Ủy Ban Nghi Lễ thuở 
đó và qua nhiều nhiệm kỳ khác nhau Ni Sư cũng đã đảm 
nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau trong Chi Bộ. Ni Sư cũng 
đến tỵ nạn tại Đức từ năm 1979, ở Münerstadt và có về 
chùa Viên Giác Hannover ở một thời gian ngắn, sau đó Ni 
Sư về Aachen để lập nên chùa Quan Thế Âm Ni Tự và ở trụ 
tại đó cho đến ngày nay. 

 
Khi Sư Giác Minh, Thầy Minh Thân, Thầy Thiện Tâm 

không còn cộng tác với Chi Bộ nữa thì một số chức vụ trong 
Chi Bộ được thay thế cho Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm, Ni Sư 
Diệu Phước, Thầy Trí Hòa cũng như một vài vị mới đến tỵ 
nạn tại nước Đức sau nầy. Về sau Thầy Trí Hòa đã đi Mỹ, 
nên dân sự cứ phải hoán đổi mãi để hợp với nhu cầu, tình 
hình sinh hoạt Phật sự của từng thời điểm và nhất là làm 
sao phải phù hợp với tinh thần Nội Quy của Chi Bộ theo luật 
lệ của nước Đức. 

 
Bản Nội Quy của Chi Bộ gồm có 5 chương, 10 điều và 

14 điểm - là chỉ đạo nòng cốt của việc Phật sự tại Đức từ đó 
đến nay. Hôm nay tôi viết những dòng chữ nầy để tạ ơn 
chính phủ phủ Đức, đồng thời tôi cũng xin tạ ơn những 
Thầy, Cô đã cộng tác với Chi Bộ trong suốt thời gian hơn 20 
năm qua, hoặc ngắn hạn hoặc dài hạn. Tất cả là những cây 
trụ cột của Giáo Hội tại xứ Đức nầy. Phải thành thật nói 
rằng chúng tôi không giỏi như những nơi khác; nhưng 
chúng tôi biết lắng nghe; nên đã giữ vững Chi Bộ được suốt 
hơn 20 năm qua. Tôi là người lãnh đạo luôn luôn quan niệm 
rằng phải cần nhiều bàn tay, khối óc góp sức vào, dầu dở 
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cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Cũng như thế ấy, một cây dầu 
to, cao lớn đến thế mấy mà đứng trơ vơ giữa hư không, khi 
gió bão thổi qua, chắc chắn sẽ dễ bị trốc gốc. Còn chúng 
tôi, giống như những chùm cây dại mọc dọc theo hai bên lề 
đường, tuy xấu xí, khó xem, nhưng chúng tôi đã chạm lưng 
vào nhau, nên gió nào có thổi đến, chúng tôi vẫn không bị 
giao động. Nhiều lúc những thành viên trong Chi Bộ cũng có 
những sự bất mãn, có lúc nhỏ, có lúc lớn, nhưng cuối cùng 
rồi chúng tôi cũng đã giải quyết một cách êm thắm, nhẹ 
nhàng. Điều nầy chúng tôi đã học được ở người Đức và 
người Âu Mỹ rất nhiều. Nghĩa là cái gì không thích, không 
đúng thì cứ nói, cứ bàn cải và cuối cùng cái hay nhất được 
tuyển chọn ra và đem vào ứng dụng cho tổ chức. Có như 
thế tổ chức mới mạnh và tạo nên sự tin tưởng của mọi 
người được. 

 
Năm 1977 đơn thương độc mã một mình tôi đi vào xứ 

Đức nầy, để đến năm 1979 có đầy đủ 7 người Tăng sĩ để 
lập nên một Tổ Chức của Giáo Hội và ngày nay, sau hơn 20 
năm, đã có hơn 40 người xuất gia, nhằm duy trì cũng như 
phái triển mạng mạch cho Phật Giáo tại xứ nầy. Con số ấy 
thực sự không nhiều để phải lo chăm sóc đời sống tinh thần 
của gần 70.000 đồng bào Phật Tử Việt cũng như Đức tại 
đây; nhưng so ra với truyền thống xuất gia của người Việt 
Nam đối với các nước Phật Giáo khác tại Đức nầy, con số 
ấy không phải nhỏ. 

 
Khi chúng tôi nhận được sự tài trợ của Chính Phủ Liên 

Bang như thế, không có nghĩa là nhận tiền riêng cho mỗi cá 
nhân trong Chi Bộ, mà mỗi một khoản chi thu đều phải rõ 
ràng. Nếu dư phải trả lại cho chính phủ; nếu thiếu, chính là 
mình không biết tính; nhưng dầu dư hay thiếu cũng không 
được dưới và trên 20% của số tiền đã dự chi cho mỗi công 
việc. Quý vị nhìn hơn 2 triệu Đức Mã mà chính phủ đã giúp 
cho Giáo Hội tại Đức trong suốt hơn 20 năm qua đều nằm 
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trên lãnh vực văn hóa của Tôn Giáo. Ví dụ như tài trợ một 
phần cho lễ Phật Đản, Vu Lan. Đóng tiền thuê chùa để có 
nơi sinh hoạt. Sau nầy, kể từ năm 1991 đến nay chuyển tiền 
thuê ấy qua trả tiền điện, Gas, nước v.v... Rồi xuất bản báo 
Viên Giác, sách vở của chúng tôi viết, bút chỉ văn phòng 
v.v... nghĩa là tất cả những sự chi tiêu đó không còn đọng lại 
một vật gì cả. Ngoại trừ những máy in, sách vở, bàn ghế 
văn phòng của chính phủ cho. Bây giờ đã quá 20 năm rồi, 
nên đa phần đã bị hư hoặc không còn dùng đến nữa. 

 
Ngoài ra tất cả những chi thu ấy, cuối năm đều phải 

tường trình về Bonn. Bonn sẽ gởi cho một bộ khác gọi là 
Bundesausgleichsamt (Bộ so sánh) để thẩm định lại việc chi 
thu của Giáo Hội có đúng hay không ? nếu sai, số tiền chi 
ấy bị rút lại. Ví dụ như trong chi thu ăn uống cho buổi lễ; nếu 
có ai trong Ban Tổ Chức mua lộn vào đó một ít xà-phòng, 
một cây chổi quét nhà v.v... điều ấy trở nên không hợp lệ. Vì 
lẽ chi cho thực phẩm thì phải chi cho thực phẩm, thứ khác 
không được tính thêm vào. Điều ấy có nghĩa là những vật 
xử dụng ấy sẽ mất luôn, chứ không được phép còn tồn tại. 

Có năm chúng tôi nhận dựọc sự tài trợ của chính phủ 
nhiều. Vì lẽ năm ấy có tổ chức Hội thảo, hội nghị, hoặc 
khánh thành v.v... chúng tôi được trợ giúp cho việc di 
chuyển trong nước Đức, chỗ ăn, chỗ ở v.v... và dĩ nhiên 
trong mỗi khoản chi như thế chúng tôi đều phải có phần 
đóng góp của tổ chức mình độ chừng 1/3 công việc. 

Tôi, cá nhân mình suốt 25 năm qua cũng như quý Thầy, 
quý Cô trong Chi Bộ phải nói rằng đã không nhận một đồng 
lương nào của chính phủ cả, mà tất cả đều với mục đích từ 
thiện, công ích như Bản Nội Quy đã đề ra. Vì nhu cầu chúng 
tôi không nhiều như chỗ ở đã có chùa, di chuyển có Phật 
Tử cúng, ăn uống thực phẩm cũng Phật Tử cúng và ngay 
cả tiền túi cũng không cần nhiều. Chúng tôi chỉ cần bảo 
hiểm sức khỏe và mỗi người đã được Giáo Hội hoặc chùa 
địa phương lo việc ấy. Chúng tôi sống độc thân, không có 
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gia đình, nên chả cần tài sản, của cải để lại cho con cháu 
đời sau như người đời vẫn thường làm. 

Tôi chẳng biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, 
nên hôm nay sau 25 năm làm việc ở xứ Đức nầy, tôi phải 
nói lên hai tiếng "Cảm ơn" với chính phủ Đức và với những 
người đồng đạo của tôi đã giúp tôi đi suốt một đoạn đường 
dài của một thế hệ 20 năm và thế hệ khác của 20 năm sau 
chắc chắn sẽ khác hơn bây giờ. Vì "thời gian và thủy triều 
đâu có đợi chờ ai". Do vậy phải làm những gì khi có thể làm 
được để tạ ơn Tam Bảo, ơn Quốc gia, ơn Sư trưởng, ơn 
bằng hữu, ơn thiện hữu tri thức, ân chúng sanh v.v... là 
những điều mà một người tu Phật như chúng tôi không 
được phép quên, mà phải luôn luôn nhớ. 

Sau đây tôi xin ghi lại một vài diễn tiến với Hội Sinh Viên 
và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam tại Tây Đức. 

Ngày 20 tháng 11 năm 1979 Hội Sinh Viên và Kiều Bào 
Phật Tử Việt Nam tại Đức đã được thành lập và Hội Trưởng 
lúc bấy giờ là anh Thị Minh Văn Công Trâm. Lúc ấy Trâm 
còn là Sinh viên Y khoa, du học tại Đức từ năm 1969; nghĩa 
là đã ở Đức 10 năm, nên tiếng Đức khá vững vàng. Bây giờ 
là Bác sĩ gây mê tại bệnh viện Iserlohn. Tôi phải cảm ơn vị 
nầy. Vì nếu không có anh Văn Công Trâm thì tôi không có 
mặt tại xứ Đức, mà cũng đã chẳng có giấy mời đến Đức 
thăm vào năm 1977. Trâm vốn là bạn học cùng trường thuở 
Tiểu Học và bây giờ là đệ tử quy y Tam Bảo của tôi. 

 
Người thứ hai là Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp, lúc ấy cũng 

còn Sinh viên và hiện tại là Kỹ sư nhưng không còn hành 
nghề kỹ sư, mà làm nghề nhà hàng, du học Đức từ năm 
1968. Anh nầy cũng đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều từ khi Niệm 
Phật Đường Viên Giác mới thành lập vào năm 1978 cho 
đến  năm 1992 thì mới chính thức không giúp đỡ trực tiếp 
nữa. 
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Người thứ ba là anh Tusito Nguyễn Ngọc Tuấn, Sinh 
viên du học Đức từ năm 1968 và đã xong Kỹ sư, hiện đang 
làm việc tại Bưu Điện ở Bonn. Thuở ấy anh giữ chức Phó 
Hội Trưởng Ngoại Vụ; còn Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp là Phó 
Hội Trưởng Nội Vụ. 

 
Người thứ tư là chị Diệu Hoa Nguyễn Thị Thu Cúc, giữ 

chức Thư Ký của Hội. Chị cũng là Sinh viên du học Đức từ 
năm 1968 và đã cộng tác cho chùa Viên Giác cho đến năm 
1980, sau đó vì công ăn việc làm nên đã dọn về Hamburg 
và bây giờ thì cư trú tại Bonn. 

 
Người thứ năm là cô Thủ Quỹ Thị Nhân Đoàn Thị Thu 

Hạnh; người nầy không phải là Sinh viên du học. Tuy nhiên 
chồng cũng là Tiến sĩ người Đức. Cô ta đến Đức độ năm 
1977. Hiện giờ ở gần Braunschweig. Những năm đầu cô ta 
là Thủ Quỹ của Niệm Phật Đường cũng như của Hội Phật 
Tử; những chi thu ngày ấy tôi vẫn còn giữ cho đến nay, để 
sang năm (2003) kỷ niệm 25 năm thành lập chùa Viên Giác 
sẽ trưng bày những kỷ niệm khiêm nhường ấy cho mọi 
người xem. Nghĩa là sau 25 năm Viên Giác đã tiến theo lũy 
thừa 100 hoặc lũy thừa 1000 chứ không phải ít. 

Trong năm người của Ban Chấp Hành Hội Phật Tử đã có 
4 người là Sinh viên du học. Do vậy tên của Hội được đặt 
là: Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam tại Đức, 
và đến năm 1987, vì lẽ đồng bào Phật Tử đến tỵ nạn tại 
Đức càng ngày càng đông và số sinh viên đã ra trường; cho 
nên Đại Hội năm ấy đã đổi danh xưng là: Hội Phật Tử Việt 
Nam Tỵ Nạn tại Tây Đức. Đây là một Hội có tầm vóc của 
người Việt Nam tại xứ Đức nầy. Cho đến nay sau hơn 20 
năm hoạt động đã có 18 Chi Hội tại các địa phương như: 
Hamburg, Norden, Bremen, Hannover, Berlin, Koblenz, 
Nürnberg, Frankfurt, Aschaffenburg, Wiesbaden, Saarland, 
Freiburg, Mannheim, Stuttgart, Tüttlingen, Reutlingen, 
München và trong 18 Chi Hội đó có 7 Gia Đình Phật Tử quy 
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tụ các em thiếu nhi và thanh thiếu niên Việt Nam hiện đang 
đi học tại các trường Đức. Bảy Gia Đình Phật Tử ấy sinh 
hoạt tại các địa phương như: Norden, Bremen, Hamburg, 
Hannover, Berlin, Nürnberg, München và những Gia Đình 
Phật Tử ấy đang sinh hoạt dưới các chùa tại các địa 
phương như:  

- GĐPT Pháp Quang tại Hamburg sinh hoạt với chùa Bảo 
Quang 

- GĐPT Tâm Minh sinh hoạt với chùa Viên Giác tại 
Hannover 

- GĐPT Chánh Niệm sinh hoạt với chùa Linh Thứu tại 
Berlin 

- GĐPT Chánh Tín sinh hoạt với chùa Tâm Giác tại 
München 

 
Có 3 Gia Đình Phật Tử sinh hoạt trực tiếp với các Chi 

Hội không có chùa. Đó là: 
- Gia Đình Phật Tử Minh Hải tại Norden 
- Gia Đình Phật Tử Chánh Giác tại Bremen, và 
- Gia Đình Phật Từ Chánh Dũng tại Nürnberg; nhưng có 

lẽ nay mai Chánh Dũng sẽ được sinh hoạt với Niệm Phật 
Đường Viên Âm vừa mới được thành lập tại Fürth. 

Ngoài ra có một số chùa tại Đức không có Gia Đình Phật 
Tử sinh hoạt thường xuyên như: 

- Chùa Phật Bảo tại Barntrup 
- Chùa Quan Thế Âm Ni Tự tại Aachen  
- Chùa Thiện Hòa tại Mönchengladbach 
- Chùa Tam Bảo tại Reutlingen 
- Chùa Phật Huệ tại Frankfurt. 
 
Như vậy nếu kể chung lại tại Đức ngày hôm nay có 10 

ngôi chùa để tổ chức những khóa tu học, lễ bái, cầu 
nguyện, ma chay, cưới hỏi cho khoảng 70.000 người Việt 
Nam, quả là một sự dung chứa quá tải. Trong khi đó người 
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Đức mỗi nhóm chỉ 5 hay 10 người trở lên, họ đã có một cơ 
sở sinh hoạt tín ngưỡng, dầu cho thuê mướn hay mua sắm.  

Hiện nay (1995) theo ông Dr. Baumann, nơi quyển 
Deutsche Buddhisten mà ông đã cho xuất bản thì số 
lượng Hội Đoàn cũng như Tổ Chức và Nhóm theo Đạo 
Phật của người Đức hiện ở rải rác trên Cộng Hòa Liên Bang 
Đức nầy không dưới 500 Hội. Tôi chẳng biết nhiều như vậy 
là tốt, hay ít là tốt. Tuy nhiên sự tự phát ấy nó cũng chỉ có 
tính cách thời gian. Nếu tổ chức nào có đường hướng hoạt 
động lâu dài, rõ ràng thì tổ chức ấy sẽ được nhiều người 
tham gia cộng tác. Bằng ngược lại, các tổ chức ấy tự tan rã. 

 
Tôi quan niệm rằng: Tất cả các tổ chức của Phật Giáo tại 

xứ Đức nầy hay bất cứ nước nào trên thế giới theo Phật 
Giáo cũng giống như thế thôi. Nghĩa là: Thân mẹ của một 
cây đại thụ phải gồm nhiều cành lá. Nếu cành nào phát triển 
tốt thì sẽ sống mãi trên thân cây mẹ ấy; nếu cành nào khô, 
tự nó phải bị hoại diệt để cho cành khác tăng trưởng. Đây là 
nguyên tắc mà tôi đã điều khiển Chi Bộ cũng như cố vấn 
cho sự sinh hoạt của Hội Phật Tử Việt Nam tại Cộng Hòa 
Liên Bang Đức nầy. Tôi không sợ hơn hoặc thua, nhiều 
hoặc ít, mà tôi chỉ nói đến sự tồn tại trong sự tồn tại để 
được phát triển, thì đó là một nguyên tắc tương đối cho 
nhiều vấn đề mà tôi đã làm cơ sở cho sự hoạt động tại đây. 
Không tranh giành ảnh hưởng, không sợ hơn kém, mà chỉ 
sợ rằng mình không đủ đức tu để lo vun xới vườn hoa nội 
tâm giác ngộ của mình khi đi vào một xứ sở có nền văn hóa 
xa lạ với Đông Phương như thế nầy. 

 
Trên đây là sự tổ chức cũng như cơ cấu của Giáo Hội 

Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Đức và nhờ có tổ chức 
chặt chẽ như thế nên sự liên hệ với chính quyền, điều hành 
Phật sự cũng như phát triển mỗi ngày mỗi khởi sắc hơn. 
Giữa Cư sĩ và Tăng sĩ đã hoạt động một cách nhịp nhàng. 
Giữa Đời và Đạo chúng tôi đã kiện toàn giai đoạn 20 năm 
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xây dựng cơ sở và từ đây trở đi là đào tạo con người và đi 
vào hoạt động. Có như thế tổ chức mới lớn mạnh và cành 
cây kia trên thân thể của cây cổ thụ Phật Giáo mới còn có 
cơ hội để triển khai ở nhiều phương diện hơn thế nữa. 

 
Nước Đức và Chính phủ Đức là một nhà nước pháp trị. 

Nghĩa là dùng luật pháp để cai trị và bảo đảm đời sống cho 
người dân; nên chúng tôi cảm thấy rất yên ổn, hài hòa dễ 
sống. Đời sống thoải mái ấy không nhất thiết do vật chất tạo 
nên, mà phải do tâm thức của con người có một lối sống 
thích hợp với những gì tự do của ta đang có thì đời sống ấy 
càng có ý nghĩa nhiều hơn. 

Do đó càng ngày càng có nhiều người muốn đến thăm 
Đức, hoặc muốn ở lại Đức cũng từ lý do ấy là chính, chứ 
không phải ai cũng muốn đến đây vì lý do kinh tế như nhiều 
nhà chính trị hoặc dân chúng Đức đã phê phán về họ thì 
quả rất tội nghiệp cho con người khi phải đánh đổi mạng 
sống của mình để đi tìm hai chữ Tự Do như thế đâu. 

 
Chương nầy tôi muốn đề cập đến sự liên hệ giữa Giáo 

Hội và Bộ Nội Vụ Cộng Hòa Liên Bang Đức từ khi hình 
thành cho đến khi phát triển và chương sau tôi sẽ có một 
cái nhìn chủ quan cũng như khách quan sau hơn 25 năm 
sống tại xứ Đức nầy. 
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Chương III 
 
 
 

Người Đức dưới mắt tôi 
 
 
 

au hơn 25 năm sống ở xứ Đức, tôi đã hít thở không 
khí của bầu trời tự do nơi đây, tôi đã ăn bánh mì, 
khoai tây của Đức, gạo và thực phẩm du nhập từ Á 

Châu. Sống đời sống tự do thoải mái tại xứ nầy, lời đầu tiên 
là tôi phải cảm ơn xứ Đức, nếu không có xứ Đức cưu mang 
tôi và những người tỵ nạn Việt Nam cùng những sắc dân 
khác ở vùng trời tự do nầy thì sự sống còn và phát triển 
không có ý nghĩa gì nữa cả. Vì vậy những kẻ chịu ơn nước 
Đức như chúng tôi phải cảm ơn, đó là một bổn phận. Tuy 
nhiên trong cuộc sống của xã hội nầy bao giờ nó cũng có 
cái tương đối của nó. Chỉ có chân lý của tôn giáo mới tuyệt 
đối; nhưng nhiều khi điều ấy ở xã hội nầy cũng bị mổ xẻ, 
đưa lên truyền thông và truyền hình hằng ngày. Do vậy 
những nhận xét dưới đây của một người ngoại quốc nó 
cũng chỉ có tính cách tương đối và theo chủ quan nhận xét 
của người viết mà thôi. 

 
Năm 1975 khi tôi còn ở Nhật, tôi có viết một bài nhận xét 

về nước Nhật, bằng tiếng Nhật, sau hơn 3 năm ở đó, nhan 
đề là: "Nhật Bản dưới mắt tôi". Nếu người ngoại quốc đọc, 
chắc hẳn là vui, vì đúng tâm trạng của họ; nhưng người 
Nhật đọc, họ không vui mấy. Vì lẽ những gì người Nhật chờ 
đợi nơi người ngoại quốc nó không hoàn toàn ảnh hưởng 
đúng như vậy. Tôi kết luận bài viết bằng câu: Người Nhật 
cũng giống như hoa anh đào, rất đẹp khi nở. Tuy có sắc 
nhưng chẳng có hương. Điều ấy có nghĩa là người Nhật lịch 

S 
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sự, lễ phép đó; nhưng đó chỉ là cách xã giao thôi, chứ 
không phải là tấm lòng của họ. Vì mỗi một dân tộc có một 
dân tộc tính khác nhau, chẳng ai giống ai và cũng chỉ có 
một vài việc tiêu biểu nào đó xứng đáng tinh thần quốc gia, 
chứ còn đa phần là làm theo phản ứng của mỗi cá nhân 
chứ không phải là tập thể hay truyền thống. Ví dụ như việc 
Harakiri, nghĩa là mổ bụng của các võ sĩ Nhật khi mà việc 
nghĩa đáng phải làm; nhưng ngày nay truyền thống ấy hầu 
như không còn tồn tại nữa. Hay quý vị đã xem phim 
Kaminokaze, nghĩa là Thần Phong; những cảm tử quân của 
Nhật chủ trương một là chiến thắng, hai là chết chứ không 
chịu nhục và bại trận; nhưng sau 2 quả bom nguyên tử của 
Mỹ thả ở Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8 năm 1945 thì 
tinh thần hy sinh ấy cũng không còn nữa. Đây có thể gọi là 
Mentalitảt của người Nhật. Chữ nầy nếu dịch cho đủ nghĩa, 
nó có nghĩa là: tâm tánh, trạng thái tinh thần, tánh hướng 
khí chất v.v... Khi người ta nhìn vào một dân tộc, đầu tiên 
người ta có thể đánh giá qua cái Mentalitảt đó. 

 
Người Nhật rất đúng giờ và siêng năng, lễ phép. Đó là 

cái Mentalitảt của họ. Còn người Đức thì sao ? Khi tôi đến 
Đức thấy người Đức cũng sạch sẽ như người Nhật, nhất là 
những cửa kính của cửa sổ. Tuy không dơ, nhưng các bà 
nội trợ vẫn siêng năng lau chùi, khiến ai đi dạo ngoài 
đường, khi nhìn vào thấy cũng cảm phục và khen là sạch 
cũng như siêng năng quá. Người Việt Nam thì không được 
như thế - nhà bao giờ dơ mới lau chùi; cửa kiếng của cửa 
sổ thì ít quan tâm đến. Họa hoằng một năm lau chừng vài 
lần là cùng. Đợi cho khi nào thật dơ mới lau; trong khi đó 
người Đức vẫn lau chùi thường xuyên. Đây là một bản chất 
tốt tượng trưng cho sự siêng năng. Nhưng người Đức rất 
khép kín và lạnh lùng. Bằng chứng thì quá nhiều để nói. Ví 
dụ nhà cửa lúc nào cũng đóng, không mở rộng như ở Á 
Châu. Có lẽ ở đây ảnh hưởng về vấn đề khí hậu chăng. 
Chúng tôi sinh ra ở những xứ nhiệt đới; nên lúc nào cũng 
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thoải mái ở ngoài đường hơn là ở trong nhà. Trong khi đó 
người Đức thích ở trong nhà hơn là ở ngoài đường. Nhất là 
những cái cuối tuần thật lạnh lùng đáng sợ ngay cả ở 
những phố thị lớn. Các xứ Á Châu vào những ngày cuối 
tuần rất đông đảo người qua lại, thăm viếng bạn bè, chợ 
búa, mua sắm, du ngoạn v.v... ở đâu đâu cũng rạng rỡ tiếng 
cười. Trong khi đó ở Đức hầu như yên lặng vào cuối tuần. 
Một người ngoại quốc khi mới đến xứ nầy họ sẽ ngạc nhiên 
rất nhiều cho những sinh hoạt cộng đồng như thế. 

 
Người Đức ít chào nhau khi chưa quen biết; nhưng 

người Mỹ thì khác, bất kể lạ quen gì, câu xã giao đầu tiên 
là: Ông, bà có mạnh khỏe không ? Còn ở người Đức thì khó 
gặp câu ấy lắm, khi chưa có sự hiểu biết hoặc giao hảo. 
Người Á Đông chúng tôi ít ra cũng nhoẻn miệng cười xã 
giao khi gặp nhau. Còn người Đức tìm được nụ cười, rất 
hiếm. Đây cũng là dân tộc tính của xứ nầy nữa. 

Người Đức cũng siêng năng, nhưng so ra với Nhật chưa 
bằng phân nửa và ngày nay Đại Hàn còn siêng hơn cả 
người Nhật nữa. Thế nào gọi là siêng năng ? Có nghĩa là 
làm việc chăm chỉ, không câu nệ thời gian, miễn sao công 
việc chạy và hãng xưởng phát triển là được. Ở Đức tới trưa 
thứ sáu là đã nghỉ cuối tuần, trong khi đó ở Nhật hay các 
nước Á Châu đến chiều thứ bảy vẫn chưa được nghỉ, có 
nơi còn làm việc luôn ngày chủ nhật nữa. Nếu là ở Đức sẽ 
phạm luật lao động, nhưng ở Á Châu thì không. 

Ở Đức nghỉ hè và nghỉ lễ rất nhiều. Trong khi đó ở Á 
Châu một năm chỉ nghỉ lễ được 1 đến 2 tuần. Nếu có bịnh, 
phải lấy ngày nghỉ vào các ngày nghỉ hè ấy. Trong khi đó tại 
Đức và Âu Châu không có vấn đề đó. Người Nhật khi đi tìm 
việc làm, đến một hãng xưởng để giới thiệu mình và mong 
được thâu nhận với những lý do sau đây: 

- Mong cho hãng của ông chủ ngày càng phát đạt. Vì có 
tiến triển, gia đình người thợ, người làm công mới có thể 
sống được 
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- Muốn tiến thân theo chiều hướng tốt, khi đời sống tại 
hãng ấy được bảo đảm. 

- Muốn tạo uy tín cho hãng trên thương trường v.v... 
 
Đó là những lý do tiêu biểu để một kỹ sư, một công nhân 

được nhận vào làm trong hãng xưởng ấy. Trong khi người 
Việt Nam tinh thần nầy ít có được. Nếu có ai đó có hỏi họ 
rằng: 

-Công việc làm của anh ở sở ra sao ? 
-Nhẹ lắm anh ơi! nhưng lương khá. 
 
Đó là một trong những câu trả lời thiếu tinh thần trách 

nhiệm. Nếu là người Nhật họ sẽ bảo là: Công việc nặng nề 
lắm, nhưng xứng đáng với đồng lương của tôi lãnh ra. 
Người Đức sẽ có một câu trả lời khác: Việc lương hướng 
không được phép nói cho người khác nghe. Đó cũng là một 
tinh thần khép kín của dân tộc nầy. Làm một tuần 40 giờ mà 
ở đây các Công Đoàn muốn còn 35 giờ, rồi có nơi chỉ còn 
30 giờ; như thế không biết làm sao để phát triển kinh tế. 
Chủ yếu chính là vấn đề quyền lợi và hưởng thụ của cá 
nhân. Trong khi đó ở Á Châu nếu quyền lợi có đòi, họ sẽ đòi 
cho tập thể, chứ ít đòi cho cá nhân như thế. 

 
Người Đức ăn mặc rất giản dị, không khoe trương như 

người Pháp. Tuy thế trong túi người Đức vẫn có nhiều tiền 
để dành hơn là người Pháp. Người Pháp ăn mặc lịch sự 
thật, ngoại giao thật hay, nhưng trong túi rất ít tiền. Người 
Đức và người Âu Châu có sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
chính phủ, hãng xưởng, ngân hàng, nên tiền bạc họ có, tất 
cả đều đầu tư để sinh lợi, cả hai bên đều có lợi và chính 
phủ cũng thâu thuế được nữa. Trong khi đó người Á Châu, 
trong đó có Việt Nam, khi mà sự tin tưởng ở chính quyền, 
hãng xưởng hay ngân hàng không cao, không nhiều thì họ 
lấy tiền ấy chơi hụi cá nhân hoặc giữ trong nhà. Như vậy cả 
hai đều chẳng lợi. Chính phủ không thâu được thuế, mà tiền 
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kia chẳng sinh ra tiền, đồng thời chính phủ chẳng biết đâu 
mà kiểm soát để thâu thuế nữa. Như thế là một xã hội đang 
bảo lưu, ít phát triển được. 

 
Về ăn uống thì người Đức rất lịch sự, tự nhiên, nhưng 

nhiều khi cũng khép kín. Ví dụ như trong khi ăn không được 
tạo thành tiếng động; trong khi đó người Nhật thì ngược lại, 
khi nào tạo thành tiếng lúc húp canh hay suppe v.v... chứng 
tỏ rằng đồ ăn ấy ngon và đúng tư cách của một người 
thưởng thức sành điệu. Còn người Việt Nam trong khi dùng 
bữa thường nói chuyện thật lớn, mời mọc thật lâu, lấy đồ ăn 
cho bạn bè, thân thuộc. Đó là một cử chỉ thân thiện. 

  
Khi tôi mới đến Đức và ngay cả bây giờ cũng còn thấy 

nhiều điều lạ lùng. Ví dụ như bạn bè hay ngay như cả bạn 
trai và bạn gái mời nhau đi ăn kem, ăn nhà hàng hay xem 
chiếu phim v.v... phần ai nấy trả tiền, chứ không ai bao ai 
cả. Nếu ở Việt Nam, đây là một sự phũ phàng và xúc phạm 
đến danh dự của người được mời. Ở Á Châu thường 
thường người lớn hơn hay bao cho kẻ nhỏ hơn và người 
giàu hay có nghĩa cử bao dung cho mọi người bằng cách 
khi mời đi ăn hay xem hát thì trả tiền; chứ ở đây thì phần ai 
nấy trả. Ngay cả tiền bạc trong gia đình, ở đây cũng sòng 
phẳng; nghĩa là vợ có một số Konto riêng, chồng một sổ 
riêng. Ở Á Châu, nhất là Việt Nam thì không có vấn đề đó. 
Nghĩa là người chồng hoàn toàn tin tưởng nơi người vợ, 
nên giao trọn tiền bạc cho vợ quán xuyến, trông nom. Do 
vậy mà sự tin cậy cao hơn và tình yêu lâu bền hơn. Do đó 
sự ly dị ít hơn là người Đức hay người Mỹ. Người Nhật gọi 
vợ họ là "gia nội" có nghĩa là người ở bên trong gia đình, là 
một nội tướng lo chăm sóc cho gia đình; nên mọi quyền hạn 
ở bên trong đều do người vợ chăm lo và người chồng chỉ lo 
việc ngoại giao, tiếp xúc, làm việc phía bên ngoài là đủ. 
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Ở Âu Mỹ ngày nay quyền bình đẳng giữa nam và nữ 
được xem ngang hàng nhau, nên phải đối xử với nhau như 
thế mới phải lẽ. Tuy nhiên phái yếu thuộc về phái nữ, chứ 
không phải là phái nam, nên cần phải có nơi nương tựa. Đa 
phần chủ gia đình là đàn ông. Trừ khi chồng chết, người vợ 
ấy đảm nhận thêm trách nhiệm làm cha, chứ có rất ít cặp vợ 
chồng sống trong nhà mà người vợ đóng vai chính và người 
chồng đóng vai phụ. Do đó việc đối xử như thế xem ra cũng 
lạnh lùng. 

Trong việc bình đẳng giữa nam nữ đã có ở Mỹ, Úc, Pháp 
từ 200 năm nay và ở Đức cũng hơn 100 năm; nhưng cho 
đến bây giờ so ra những việc nặng, những việc chính trị, 
những việc ở Quốc Hội người nữ cũng chỉ đóng vai trò rất 
khiêm nhường, chưa đến một phần ba của công việc, trong 
khi đó thiên chức của người mẹ phải sinh con và giáo dục 
cho con cái nên người. Việc nầy bổn phận người cha không 
thể chu toàn được. Vì vậy cho nên người Á Châu giao toàn 
quyền cho nữ giới quyết định công việc trong gia đình cũng 
là vấn đề hữu lý thôi. 

 
Người Pháp lịch sự, tế nhị như thế nào đối với phụ nữa 

tôi chưa thấy; nhưng khi thấy người đàn ông Đức mặc áo 
khoác cho người nữ và nhận áo nầy để cất dùm cho người 
nữ. Đây là một cử chỉ thân thiện đáng yêu, mà không nhất 
thiết phải là người nữ, ngay cả những người đàn ông, đàn 
bà với nhau, ai lớn hơn sẽ được phục vụ như thế. Đây quả 
là một cái nhìn đẹp, đậm nét văn hóa của xứ Đức nầy. 
Trong khi đó những người đàn ông Việt Nam thì cục mịch 
hơn, hầu như chẳng ai làm việc đó. Nếu có người nào làm 
được, chứng tỏ rằng họ có ảnh hưởng của văn hóa Âu 
Châu, trong đó có văn hóa Đức, chứ tuyệt nhiên ở Việt Nam 
không có vấn đề đó. Người Nhật thì còn thô bạo trắng trợn 
hơn. Nghĩa là người vợ phải có bổn phận mặc áo, cởi giày 
cho chồng, chứ người chồng không làm gì để tỏ vẻ lịch sự 
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trong những vấn đề nầy cả. Đây cũng là dân tộc tính của 
Đức và các dân tộc khác trên thế giới vậy. 

 
Người Đức ăn uống rất cực, chỉ bánh mì, khoai tây là 

chính. Trong khi đó người Pháp, Anh, Ý hoặc những người 
Á Châu thì có nhiều món ăn đổi bữa hơn. Bù lại người Đức 
ở nhà sang trọng hơn những dân tộc khác tại Á Châu và Phi 
Châu. Có nhiều người nói rằng người Đức dành tiền ấy để 
đi nghỉ hè, chẳng biết có đúng không ? nhưng khi đi nghỉ hè 
người Đức vẫn kéo theo những chiếc xe có giường ngủ cho 
đỡ tốn tiền khách sạn, chứ đâu phải họ xài tiền một cách 
rộng rãi đâu. 

Người Đức chạy xe ngoài đường rất lịch sự, không bóp 
còi inh ỏi như người Việt hay người Thái Lan khi ở quê 
hương của họ. Họ hay giữ ranh giới, khoảng cách và không 
vượt qua người trước, nếu không cần thiết. Dĩ nhiên người 
Đức trẻ cũng chạy ẩu và gây ra nhiều tai nạn. Có như thế 
chính phủ mới có thêm tiền từ những khâu tiền phạt nầy. Ở 
những thành phố lớn như Berlin, Hamburg, Frankfurt v.v... 
tệ trạng đậu xe, đua xe, tai nạn xảy ra hằng năm không ít so 
với các nước khác tại Á Châu. 

 
Ở Đức được một cái là bảo hiểm sức khỏe. Ai ai, kể cả 

ngoại kiều đều phải đóng bảo hiểm và nếu không có bảo 
hiểm do hãng xưởng đóng, hay đóng tự túc qua tư nhân thì 
xã hội cũng giúp cho vấn đề nầy để người bệnh có điều kiện 
chữa trị. Không như ở Mỹ, khi một bệnh nhân cấp cứu, một 
sản phụ khi chở đến bệnh viện, điều đầu tiên nhân viên 
bệnh viện sẻ hỏi là bảo hiểm ở đâu ? Nếu không có, việc 
nhập viện có nhiều trắc trở. Mặc dầu những lý do nhập viện 
đều cần thiết và xứng đáng cả. Tại Việt Nam ngày nay dưới 
chế độ Cộng Sản thì còn tệ hại hơn nữa. Không ai có quyền 
hơn sức mạnh của đồng tiền. Do đó người nghèo càng 
ngày càng khổ. Cái chết luôn bị rình rập bên mình. Vì lẽ 
chính phủ chẳng quan tâm gì đến những kẻ khốn cùng như 
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thế. Trong khi đó ở Đức vấn đề nầy tương đối rất tốt đẹp. 
Không có một người dân Đức hay một người ngoại kiều nào 
khó khăn vì vấn đề nầy cả. 

 
Về bảo hiểm xã hội ở xứ Đức nầy cũng rất tốt. Những 

người tỵ nạn lớn tuổi đến xứ Đức nầy trên 60 tuổi, khó tìm 
công ăn việc làm, do đó được trợ cấp xã hội cho đến lúc 
qua đời. Khi mất, nếu người ấy không có con cái lo liệu và 
không có bảo hiểm thì xã hội cũng cho cả tiền hòm và tiền 
chôn cất. Đây có thể nói là một thiên đường trên trần thế. Ở 
các nước xã hội chủ nghĩa ngày xưa tại Đông Âu và ngay 
ngày nay tại Việt Nam họ hay quảng cáo rằng các nước ấy 
là thiên đường của xã hội chủ nghĩa. Thế mà khi chết cũng 
không có chiếc chiếu để chôn và chính phủ đâu có đoái hoài 
tới. Một xã hội nghèo tơi tả như Việt Nam, nếu không đổi 
mới theo hướng tư bản từ năm 1986 đến nay thì dân chúng 
còn khổ sở hơn nhiều nữa. Họ quảng cáo cái gì cũng của 
nhân dân, nhưng tiếc thay ngân hàng lại thuộc nhà nước 
quản lý. Do vậy các đảng viên vẫn sống phè phởn trên 
xương máu của người dân thấp cổ bé họng, trong khi đó 
Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước v.v... đang có hằng tỷ đô-la 
để trong ngân hàng ở ngoại quốc. Xã hội Cộng Sản nó bất 
công như thế, khiến cho mọi người hết tin tưởng vào cái 
thiên đường nầy nữa, cho nên nhiều người đã ra đi tìm 
những thiên đường tự do nằm ở ngoài thiên đường của xã 
hội chủ nghĩa là vậy. 

 
Ở Đức thỉnh thoảng mới thấy những người ăn xin hoặc 

say rượu. Họ đi xin không phải vì nghèo, mà vì uống rượu, 
hút thuốc hết tiền, nên đã ra hè phố, hoặc trạm xe điện để 
ngủ; đi lang thang như không có định hướng. Những việc 
như thế Cảnh sát vẫn lùng bắt và hướng dẫn cho họ đến 
những cơ quan từ thiện như Caritas hoặc nhà thờ để được 
giúp đỡ; nhưng đó cũng là bản chất của những người nầy vì 
thiếu học, không tự chủ nên vẫn say sưa, hút sách, cờ bạc 
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v.v... Ở những xã hội chậm tiến việc nầy còn nhiều gấp năm 
hay mười lần như thế nữa. 

 
Về giáo dục học đường có thể nói ở Đức tốt hơn cả ở Mỹ 

và ở Nhật. Vì lẽ người học trò khi còn học ở Tiểu Học và 
Trung Học không phải đóng một loại học phí nào cho nhà 
trường cả và ngay cả khi học xong chương trình Cử nhân, 
Tiến sĩ mỗi năm chỉ đóng chưa tới 100 Euro tượng trưng 
cho bút chỉ văn phòng, thế mà sinh viên đã biểu tình để đòi 
hỏi được giảm. Nếu nhìn qua Nhật hoặc Mỹ tuy số Đại Học 
nhiều hơn Đức, nhưng trong khi đó Đại Học tư nhân chiếm 
rất nhiều. Nếu học ngành Y khoa mỗi năm tại Mỹ và Nhật 
phải đóng ít nhất từ 10 ngàn đến 15 ngàn Mỹ kim học phí và 
những ngành khác cũng vậy. Dĩ nhiên ở Nhật cũng có nhiều 
loại trường như trường công lập của chính phủ thì khỏi 
đóng tiền học phí như ở Đức, nhưng thi tuyển vào đó rất 
khó, vả lại số sinh viên chỉ nhận giới hạn mà thôi. 

 
Đại Học cũ nhất của nước Đức là Đại Học Heidelberg, 

được thành lập từ năm 1386 và nhiều Đại Học khác được 
thành lập vào thế kỷ thứ 15. Ví dụ như Đại Học Leipzig 
thành lập năm 1409, Đại Học Rostock thành lập năm 1419 
và tổng cộng kể đến năm 1960 tại nước Đức nầy có 20 
trường Đại Học (1). 

 
Thống kê vào khóa mùa Đông của năm 1994/95 tại Đức 

có gần 2 triệu Sinh viên đi học, nhưng dĩ nhiên là ra trường 
rất ít. Vì lẽ chế độ học đường ở Đức rất tự do và không gò 
bó thời gian phải học bao nhiêu học kỳ thì ra trường. Ngoài 
ra những Sinh viên nghèo còn có thể nhận được học bổng 
từ chính phủ nữa, để sau khi ra trường khi có công ăn việc 
làm thì trả dần hoặc trả một lần cho chính phủ trong một 
nửa số tiền mượn và một nửa kia chính phủ cho Sinh viên 
ấy. Sau nầy những năm 2000, 2001 hình như có nhiều thay 
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đổi về chế độ học bổng cho Sinh viên; nghĩa là chỉ cấp cho 
đến 5 năm học tại Đại Học mà thôi, sau đó phải tự túc. 

 
Ở các xứ nghèo như Việt Nam, học bổng nếu có cũng 

chỉ cấp cho những học sinh giỏi, chứ không phải ai cũng 
được cấp như tại Đức chỉ vì nghèo. Như vậy người Sinh 
viên có cơ hội học hỏi tiến thân nhiều hơn, nếu người ấy có 
ý chí. Tuy nhiên vì chế độ học đường quá dễ dãi như thế, 
nên có ít người ra trường hơn, so với lúc ghi đơn vào học. 

 
Ngược lại ở Nhật chế độ thi tuyển vào Đại Học rất khó, 

nhưng nếu đã học ở Đại Học sau 8 học kỳ là ra trường, sau 
đó thi vào Cao Học, học 4 học kỳ nữa là xong và nếu ai học 
cao nữa thì học bậc Tiến sĩ từ 6 đến 8 học kỳ nữa là hoàn 
tất. Vì lẽ không ai có tiền nhiều để đóng cho Đại Học nên 
phải học nhanh, học vội ra trường đi kiếm việc làm. 

 
Năm 1994 qua bảng thống kê của Chính phủ Đức đã có 

khoảng 135.000 Sinh viên học tại đây. Con số ấy không 
phải là con số nhỏ. Dĩ nhiên tiếng Đức là một loại ngôn ngữ 
khó mà nhiều người ngoại quốc đến học như vậy phải nói 
rằng ở ngoại quốc có nhiều người có cảm tình với nước 
Đức nầy. Tuy họ thấy những việc khủng bố đốt nhà, giết 
người của một số thanh niên cực hữu Đức gây ra, nhưng 
họ vẫn đến. Vì lẽ họ tin rằng ở xứ nầy có luật pháp để trừng 
trị những người sống ra ngoài khuôn khổ của xã hội như 
thế! Dĩ nhiên nhân dân Đức ai cũng muốn sống hòa bình 
trong đó có cả người ngoại quốc nữa; nhưng vào tháng 4 
năm 2002 vừa rồi tại trường học ở Erfurt, nằm ở phần đất 
bên Đông Đức cũ có một học sinh giết cả Thầy, Cô, Học 
sinh, Cảnh sát, tổng cộng 16 người một lúc, làm cho thế 
giới cũng ngẩn ngơ và tất cả chính giới của nước Đức cũng 
phải đặt lại vấn đề. Tại sao học đường lại sa đọa, mất phẩm 
chất đạo đức như thế ? Cũng trong năm 2002 một tổ chức 
gọi là PISA hay kiểm tra về học lực của các học sinh trên 
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toàn thế giới thì nước Đức ở ngoài số chỉ tiêu. Nghĩa là 
không đủ tiêu chuẩn. Vì thế Thủ Tướng Schröder của Đức 
muốn cho học sinh Trung Học học suốt ngày tại trường như 
các xứ khác tại Á và Âu Châu, chứ không chỉ học tới trưa là 
về nhà để sau đó lo chơi đùa với bạn bè mà quên làm bài 
kiểm. 

 
Ông Thủ Tướng Schröder cũng là người cần mẫn siêng 

năng, khi còn nhỏ cha mất sớm, ông tự học, tự kiếm việc 
làm, đi bỏ báo để có thêm tiền trong khi học. Lớn lên sau khi 
tốt nghiệp Tiến sĩ, ông đã gia nhập vào Đảng SPD và đã 
làm Thủ Tướng Tiểu Bang Niedersachsen trước khi làm 
Thủ Tướng Liên Bang từ năm 1998 đến nay. Mùa bầu cử 
của năm 2002 nầy chẳng biết như thế nào - Ông còn ở lại 
với nhân dân Đức hay ra đi thì chưa rõ; nhưng khi quý vị 
cầm quyển sách nầy trên tay thì chuyện ấy đã rõ ràng rồi. Ở 
đây tôi muốn nhấn mạnh, con người ấy do ý chí tạo thành, 
mặc dầu hoàn cảnh của bản thân ông, của gia đình ông, 
không phải là hoàn toàn tốt đẹp như nhiều gia đình khác. 
Trong khi ông làm Thủ Tướng của một nước giàu nhất nhì 
tại Âu Châu, anh ruột ông vẫn đi làm nghề sửa chữa đường 
sá cầu cống, chị ruột ông vẫn làm ở những của hàng. Nếu 
mà những người nầy ở nước Việt Nam Cộng Sản hay 
Trung Hoa thì họ chắc chắn đã có chỗ ngồi thật cao, có 
những món tiền thật lớn để tiêu xài chứ không cần đi làm 
như thế đâu. 

 
Ở Nhật tuy không có ăn trộm, ăn cắp vặt, nhưng nhiều 

khi các Đảng phái khui ra những chuyện mờ ám thì thâm 
thủng cả hằng tỷ đô-la. Nước Đức nầy cũng thế, người Đức 
ít ăn cắp vặt, nhưng các Đảng phái chính trị, những nhà 
thầu, ngân hàng v.v... đã trốn thuế cũng cả tỷ tỷ đô-la. Do 
vậy tôi vẫn thường hay nói: Ở đâu cũng vậy, khi còn ở cõi 
Ta bà nầy là vẫn còn những tệ nạn như thế. 
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Khi ông bà xây một căn nhà, không nhất thiết là phải có 
tiền đầu tiên, mà điều căn bản là ông bà phải tính toán như 
thế nào để căn nhà ấy được xây lên và trả nợ ngân hàng 
như thế nào v.v... Vậy thì cái tâm kia mới là chính, là động 
lực đẩy mạnh để đi đến thành công và chắc chắn không 
phải bằng tiền. Vì có nhiều người trúng số, có rất nhiều tiền, 
do không biết tính toán, cuối cùng còn thâm thêm nợ nữa. 
Như vậy cái ý chí nó giúp ta thành Thủ Tướng, thành Vua, 
thành Bồ Tát, thành Phật và quyết chắc rằng tiền bạc nó 
không làm nên tư cách con người, mà nó chỉ là một phương 
tiện để giúp đỡ con người đi đến thành công mà thôi. 

 
Sau khi thống nhất nước Đức, chính quyền Đức đã giúp 

cho các Đại Học ở phía Đông tân trang đổi mới lại với số 
tiền lên đến 2,4 tỷ Đức Mã; nhưng sự giáo dục phía Đông 
vẫn còn  ì ạch, có lẽ vẫn còn ảnh hưởng bởi chính sách của 
chế độ cũ chăng? Năm 1994/95 có 285.000 Sinh viên phía 
Đông ghi danh học. Tuy nhiên số ra trường cho đến nay 
cũng rất giới hạn. Có nhiều Sinh viên và người lao động 
thích sang phía Tây Đức nhiều hơn để kiếm chỗ học và việc 
làm; nhưng nhiều khi người Đông Đức cũng không phải dễ 
kiếm việc làm tại Tây Đức, vì lẽ suốt trong 40 năm xã hội 
chủ nghĩa họ được đào tạo khác và tinh thần trách nhiệm họ 
không bằng phía bên Tây Đức nên họ vẫn bị đối xử khác 
như thường. Đó là người Đức, còn người ngoại quốc khi đi 
xin việc hoặc lúc mướn nhà quả là điều khó khăn vô cùng. 
Nhà đăng trên báo chưa cho thuê và sự thật là vẫn chưa có 
người thuê; nhưng khi nghe tiếng người ngoại quốc gọi đến 
xin thuê, thì đa phần câu đầu tiên bị từ chối khéo là: Đã có 
người thuê rồi. Người Đức nếu đóng vai người ngoại quốc 
mới hiểu thấu tất cả những vấn đề tế nhị ấy. Mặc dầu tại 
đây có nhiều luật pháp để bảo vệ cho việc làm, cho việc 
thuê nhà, nhưng đa phần người ngaọi quốc vẫn bị thiệt thòi 
như thường. Có lẽ đây là cái lỗi của người ngoại quốc, vì 
tiếng Đức quá dở nên không nắm bắt được những cơ hội 
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tốt như những người Đức khác chăng ? Còn người Đông 
Đức thì sao ? Người Tây Đức họ vẫn nghĩ rằng họ được 
giáo dục cao hơn, giàu có hơn và trên thực tế sau hơn 10 
năm thống nhất Đông Tây Đức, chính phủ rất thành công. 
Vì có nhiều tiền thuế để đổ vào xây dựng cho phía Đông, 
nhưng cả hai phần đất nước Đông Tây vẫn chưa có một 
điểm chung tuyệt đối để xây dựng đất nước nầy ngang 
hàng với các quốc gia láng giềng khác. 

 
Ngày 30 tháng 4 năm 1945 là ngày giải thể chế độ Đức 

Quốc Xã ở Đức. Ngày mà nhân dân Đức và thế giới reo 
mừng. Vì đã thoát ra khỏi ách độc tài thống trị của một bạo 
chúa Hitler cũng giống như Tần Thủy Hoàng của Trung 
Quốc, hoặc một Hirohito của Nhật Bản. Đến ngày 30 tháng 
4 năm 1975 nghĩa là 30 năm sau miền Nam Việt Nam đã bị 
mất vào tay của người Cộng Sản Việt Nam phương Bắc và 
từ đó đến nay đã hơn 1/4 thế kỷ rồi mà cả 2 miền tư tưởng 
của nhân dân đâu có thống nhất được. Tuy giang sơn nối 
liền một mối, nhưng tư tưởng chính trị, đời sống văn hóa 
nhân dân miền Nam Việt Nam vẫn còn khác xa đời sống 
thực tế của người dân miền Bắc rất nhiều, mặc dầu tại miền 
Bắc Việt Nam chính phủ đầu tư vào đó không ít. Tuy nhiên 
cái tinh thần làm việc của xã hội chủ nghĩa mấy mươi năm 
qua làm sao bằng nhân dân miền Nam đã tiếp xúc với tư 
bản chủ nghĩa từ năm 1954 đến 1975 được. Hy vọng rồi 
thời gian sẽ làm cho mọi dị biệt sẽ đi đến chỗ tương đồng; 
nhưng bằng chứng của nước Đức và bằng chứng của Việt 
Nam là 2 thực thể quá hùng hồn để cho chúng ta thấy rằng 
tiền bạc chắc chắn không phải là vấn đề chính cho vấn đề 
phát triển quốc gia, mà ý chí vươn lên của con người mới là 
vấn đề căn bản quan trọng nhất. 

 
Nước Đức vẫn là nước có người đến du lịch nhiều. Vì 

nhiều người nghĩ rằng tại nước Đức an toàn hơn các nước 
khác tại Âu Châu như Anh hay Pháp chẳng hạn. Vì lẽ ở 
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Đức không có thành phố nào lớn như Paris hay London, mà 
ở đó có rất nhiều vấn đề phức tạp. Ngay cả Berlin là thủ đô 
của nước Đức trong hiện tại cũng chỉ với hơn 3 triệu người, 
so với Paris, London trên 10 triệu người, dĩ nhiên là ở Đức 
ít có vấn đề hơn. Thế nhưng điều ấy không có nghĩa là 
không có. Ví vụ như tại phi trường Frankfurt người ta được 
đọc những lời khuyên bằng tiếng Đức lẫn tiếng Anh là: Coi 
chừng bị móc túi. Như thế có nghĩa là ở đây đã xảy ra 
những chuyện như thế. Vật giá ở Đức không rẽ hơn Pháp, 
Anh; nhưng chắc chắn là rẻ hơn các xứ Bắc Âu như Đan 
Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan. Do vậy nhiều người 
đến Đức cũng là lý do chính. 

 
Ngày nay người Nhật đến Âu Châu rất nhiều, trong đó có 

xứ Đức. Vì tại Đức có những thành phố cổ như Heidelberg, 
Trier v.v... là những nơi họ cần xem và cần đến. Nếu có ai 
đó đi du lịch ở Nhật mới biết - một quả táo tốt nhất của Nhật 
tính đến 8 USD. Một bữa ăn sáng của khách sạn độ chừng 
20 USD mà thông thường ở Âu Châu tiền ăn sáng được 
tính chung vào tiền phòng; nhưng ở Nhật không có vấn đề 
đó. Năm 1972 khi tôi du học tại Nhật 1 USD đổi được 360 
Yen. Bây giờ năm 2002, 1 USD chỉ đổi còn 120 Yen. Nghĩa 
là đồng USD đã mất giá 1/3 sau 30 năm; hoặc giả đồng tiền 
Yen đã có giá? Do vậy mà từ Nhật đi sang du lịch các nước 
Âu Mỹ rẻ hơn khi họ chuyển đổi đồng Yen ra USD hoặc 
những loại tiền Âu Mỹ khác. Trong khi đó người ngoại quốc 
khi vào Nhật phải lo tính trước túi tiền, mặc dầu nơi đây 
không bị móc túi nơi phi trường hay ở những nơi đô hội, mà 
túi của khách bị rỗng vì giá cao cắt cổ như vậy đó. 

Khi vào khách sạn hay lúc ăn uống, khách sẽ nhìn thấy 
trên bàn miếng giấy có ghi rằng: nơi đây không nhận tiền 
pour boire (trinkgeld); thế nhưng giá cắt cổ như thế thì ai mà 
còn dám cho thêm tiền cho người hầu bàn. Ở Ấn Độ và Việt 
Nam hay ngay cả ở Đức nầy cũng khác. Việc cho tiền bồi 
bàn là chuyện bình thường. Điều ấy cũng giống như thưởng 
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công cho họ. Trong khi ở Nhật không có thông lệ ấy. Có lẽ 
là cái thể diện của quốc gia chăng? Năm 2002 chúng tôi ở 
Ấn Độ 1 tuần lễ chỉ tiêu 100 USD là cùng, thế mà chỉ ở Nhật 
có 4 ngày; nhưng phải tiêu đến cả ngàn USD rồi đấy. Vật 
giá mà cao nhất thế giới phải nói là nước Nhật. Trong khi đó 
vật giá tại Đức tương đối trung bình, không đắt quá mà 
cũng không rẻ quá; nên cũng dễ thở. 

 
Người ngoại quốc, dẫu ở tận đến Châu Phi ai ai cũng 

biết những đồ vật có dấu hiệu Made in Germany. Ví dụ như 
Mercedes, BMW, Audi, Volkwagen v. v... là những sản 
phẩm tuyệt diệu nhất. Tuy không đẹp bằng xe Honda, 
Suzuki của Nhật; nhưng rất bền và chất lượng rất tốt. Đây là 
niềm tự hào của người Đức và vì thế người Đức đến xứ họ 
thăm cũng như ở càng ngày càng nhiều vì lý do chữ tín ấy 
rất quan trọng. Riêng người Việt Nam thì vấn đề nầy cần 
phải xét lại. Đồ Việt Nam sản xuất tương đối rẻ. Vì nhân 
công đông, giá thành thấp; nhưng nếu bán được thì con 
buôn và người sản xuất có nhiều lý do để ngụy trang cho 
món hàng của mình. Ví dụ như làm cho chất lượng kém đi, 
nhưng cũng với mẫu đó hoặc giả số lượng cũng giảm v. v... 
từ đó uy tín không còn đứng vững trên thương trường và dễ 
đi đến chỗ phá sản. 

Người ngoại quốc cũng rất hãnh diện về những đồ đạc 
được sản xuất tại Đức. Họ đứng trước một chiếc xe hiệu 
Mercedes đã hơn 30 năm xử dụng, nhưng máy vẫn còn 
chạy rất tốt nên họ đã tự hào. Họ tự hào vì họ đã chọn món 
hàng ưng ý, tuy có đắt hơn so với giá thị trường, nhưng rất 
bền. Mỗi năm Nhật Bản chắc chắn sản xuất xe hơi nhiều 
hơn Đức và mẫu mã cũng đẹp hơn, hợp thời trang hơn; 
nhưng chắc chắn kim ngạch xuất cảng xe hơi của Nhật 
không bằng tiền thâu vào của Đức khi bán xe ra thị trường 
của nó. 

Một người nội trợ cầm một con dao nhỏ làm bếp rất hãnh 
diện và nói với bạn bè rằng con dao ấy tôi mua ở Đức đó, 
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đã 25 năm rồi nhưng vẫn còn sắc bén! Như vậy là nước 
Đức thành công rồi! khi người thợ làm con dao ấy họ chỉ 
biết chế tạo theo công thức và sản lượng; nhưng vì trách 
nhiệm nghề nghiệp họ không thể bớt chất thép để hạ giá 
thành, mà ngược lại làm đúng tiêu chuẩn thì chữ tín càng 
được tin hơn. Vì lý do ấy nên nhiều người Đức họ lạnh lùng 
cũng phải. Bởi lẽ họ nghĩ rằng tất cả những đồ được bày 
bán đó đều có chất lượng cao. Nếu anh chị thích thì cứ 
mua, chứ không cần phải hạ giá. 

 
Người trẻ nước Đức ngày nay lớn lên họ đã chẳng phải 

nhọc công như cha ông họ đã trải qua những gian khổ của 
thời Hitler, của đệ nhất, đệ nhị thế chiến, hay cả 40 năm 
sống dưới chủ nghĩa cộng sản của Đông Đức; nên họ đã sa 
đọa rất nhiều và họ đã bị thế hệ đàn anh của họ cảnh cáo. 
Ngày nay các phong trào hippy, tự do luyến ái, ly dị, đồng 
tính kết hôn v.v... đã xảy ra hằng ngày tại đây và đây là 
nguyên nhân của những ung nhọt trong xã hội; nếu không 
sớm chữa trị, chắc chắn sẽ trở thành những thời đại bệnh 
hoạn kế tục về sau, để nước Đức nầy sẽ ra sao thì những 
người có trách nhiệm ắt đã rõ. Tuy nhiên những phong trào 
sống tự nhiên, sống hết mình, sống thoải mái và không có 
tinh thần trách nhiệm như thế không phải chỉ có ở xứ Đức 
nầy mà nhan nhản khắp Âu Mỹ và ngay cả các nước Á 
Châu như Nhật Bản, Đại Hàn, Trung Hoa, Việt Nam, Thái 
Lan v.v... 

 
Tôn giáo tại các xã hội Âu Mỹ ngày trước có quyền lực 

vô biên. Bây giờ thì thần quyền đã giảm và nhân quyền đã 
thăng hoa; nên ở đây mọi quyền tự do của con người được 
tôn trọng và bảo vệ một cách thái quá. Ví dụ như chửi cả 
Thủ Tướng, Vua, Dân Biểu. Lật hết tẩy của đối phương 
không một chút nhân nhượng; những tổ chức tôn giáo cũng 
chỉ đứng vòng ngoài, làm sao vào bên trong được, trong khi 
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luật pháp cho phép họ làm những vấn đề như thế để tuyên 
dương ý chí tự do. 

 
Khi ngôi chùa Viên Giác được xây dựng tại Hannover từ 

năm 1991. Từ đó đến nay mỗi năm có độ hàng trăm ngàn 
người về chùa tham gia các lễ lớn như Tết, Rằm tháng 
Giêng, Lễ Phật Đản, Vu Lan và các khóa tu học v.v... mỗi 
lần như thế có báo chí truyền hình hay tường thuật lại các 
buổi lễ và họ có phỏng vấn chúng tôi là có bị kỳ thị bởi 
người Đức không? Điều nầy phải thành thật trả lời là hoàn 
toàn không? Có lẽ người Đức cũng hiểu Đạo Phật là đạo 
hòa bình, đạo đem tình thương để hóa giải khổ đau cho 
nhân sinh; nên họ rất có cảm tình. Dĩ nhiên là cũng còn 
nhiều người Đức cũng có ý tò mò tìm hiểu Đạo Phật là gì 
v.v... nhưng điều ấy không có ý xấu, mà chính là để giải tỏa 
những thắc mắc của họ. 

Khi con người bị chảy vào đời sống thác loạn như thế, họ 
thấy như chơi vơi, lạc lõng giữa dòng đời. Do đó nhiều 
người đã tìm đến với Tôn Giáo, trong đó có Phật Giáo, mà 
Thần học sẽ giúp họ về vấn đề tâm lý trị liệu để giúp họ 
quân bình giữa đời sống tâm linh và đời sống vật chất một 
cách điều hòa hơn. 

 
Chủ đề của chương nầy là "Người Đức dưới mắt tôi", tôi 

đã nhìn tổng quát về mọi phương diện qua 25 năm sống tại 
Đức. Có lẽ cũng có nhiều người Việt Nam không bằng lòng 
bảo: sao Thầy bênh vực người Đức quá, trong khi đó giá trị 
của người Việt Nam thì Thầy không nâng cao lên? Hoặc giả 
cũng sẽ có những người Đức khó tính bảo rằng: đó chẳng 
phải là dân tộc tính của người Đức. Vì người Đức cao 
thượng hơn, chứ không phải như vậy. Thì đó cũng là nhận 
xét của những người khác và cái nhìn đó nó khác cái nhìn 
của mình vậy thôi. Hãy quán rằng: tất cả là như thế đấy! 
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Chương IV 
 
 
 

Hơn 30 năm sống ở ngoại quốc và 
trong đó có hơn 25 năm sống tại xứ 

Đức 
 
 
 

ăm nay (2002) tôi đã 54 tuổi tính theo lịch Việt Nam 
và 52, 53 tuổi tính theo lịch Âu Mỹ. Cái tuổi ngũ 
thập tri thiên mệnh rồi. Nghĩa là việc gì xảy ra trong 

trời đất đều phải biết cả; thế nhưng sự kiện xảy ra hằng 
ngày làm sao biết hết nổi, quá nhiều. Người nào có bộ óc 
tinh vi đến bao nhiêu đi nữa cũng không thể nhớ hết tất cả 
sự việc. Còn tôi với chừng tuổi ấy, đã ở ngoại quốc năm thứ 
31 rồi. Điều ấy có nghĩa là tôi rời xa đất mẹ Việt Nam từ 
năm 23 tuổi. Cái gốc gác cội nguồn ấy bây giờ nó đã còn 
sót lại trong tôi ít hơn là năm tháng tôi học hành, trưởng 
thành và sinh hoạt tại ngoại quốc nầy. 

 
Cũng may là sau khi xong Tú Tài II, nghĩa là xong Trung 

Học Đệ Nhị Cấp tôi mới xa quê hương để đi du học, nên 
vốn liếng tiếng mẹ đẻ cũng như lịch sử, văn chương, địa lý, 
phong tục v.v... nó còn sót lại nơi mình. Khi nhìn những em 
bé sinh ra tại ngoại quốc và lớn lên, học hành đỗ đạt ở đây, 

N 
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nhưng vẫn cố gắng nói tiếng mẹ đẻ và viết được tiếng Việt, 
thật tình tôi cảm phục vô cùng. Một phần tôi cảm phục các 
em ấy, phần khác phải công nhận rằng giáo dục của gia 
đình em ấy có căn bản cho nên mới được kết quả ấy. 
Thông thường người ta nói là: "Con cái nói tiếng mẹ đẻ" 
chứ chẳng ai nói rằng: con tôi nó nói tiếng của cha nó. Như 
thế là hỏng mất một hay hai thế hệ rồi. 

 
Cách đây chừng 20 năm khi tôi có dịp sang Thụy Sĩ 

thuyết trình về Phật Giáo, có lưu lại trong một gia đình 
người Việt Nam lấy chồng người Thụy Sĩ, đã có 2 con rất 
lớn. Các cháu đến chào tôi bằng tiếng Việt giọng Huế. Tôi 
đã ngỡ ngàng không ít và hỏi người đàn bà đối diện rằng: 

- Tại sao con chị lai Thụy Sĩ mà nói tiếng Việt hay thế ? 
- Bạch Thầy! Các cháu phải nói tiếng mẹ đẻ của nó chứ! 

Bà ta trả lời như thế. 
Đây là một bằng chứng hay nhất để cho những người 

mẹ dạy dỗ con của mình. Ngày nay con của mình có thể 
học, nói, viết 5, 7 ngôn ngữ cùng một lúc; nhưng quan trọng 
nhất phải là ngôn ngữ của người mẹ trước. Nếu mẹ là 
người Việt Nam, bắt buộc phải dạy con mình nói tiếng Việt. 
Nếu mẹ là người Hoa, người Nhật, người Đức, người Pháp, 
người Ý v.v... điều đầu tiên là phải luyện cho con mình học 
ngôn ngữ của mình nói ra. Người mẹ có cơ hội gần gũi con 
cái mình nhiều; nên con cái dễ tập theo hơn là người cha. 
Người cha chỉ có bổn phận làm ra tiền bạc và nuôi dưỡng 
con cái gia đình, còn người mẹ giữ vai trò huấn dụ, uốn nắn 
con mình đi theo con đường của cha mẹ sẽ chọn và dạy dỗ 
cho con. 

 
Có nhiều người Việt Nam sinh trưởng nơi thôn quê 

nghèo khó, không có chữ nghĩa bao nhiêu, khi sang Đức 
hoặc Mỹ, Úc muốn cho con mình học ngôn ngữ địa phương 
cho nhanh để dễ hội nhập vào cuộc sống mới. Dĩ nhiên là 
chúng rất thành công. Vì môi trường giáo dục tốt thì con cái 
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cứ thế mà phát triển và thành đạt; nhưng tiếc thay sinh hoạt 
trong gia đình thì không ổn thỏa. Vì con cái chỉ nói tiếng địa 
phương, trong khi đó cha mẹ lại ù ù cạc cạc. Nhiều khi 
chúng chửi hoặc nói xấu cha mẹ bằng tiếng ngoại ngữ cha 
mẹ cũng chẳng biết đâu mà trả lời. Chỉ biết nhăn răng cười 
khì thì chúng cho là lạc hậu, hủ bại v.v... thế rồi đâm ra buồn 
phiền con dâu và có rất nhiều hiện tượng rất tiêu cực như 
tự tử, thối chí, bấn loạn tâm thần v.v... 

 
Ngày 22 tháng 2 năm 1972 khi tôi cất bước ra đi du học 

khỏi Việt Nam, tôi nghĩ rằng có ngày sẽ trở lại quê cha đất 
Tổ, đâu có ngờ rằng phải lưu lạc khắp bốn phương trời, tính 
cho đến ngày nay đã là năm thứ 31 rồi. Nếu có ai đó hỏi: 
Thầy sống ở ngoại quốc thấy như thế nào? Thầy có nhớ 
Việt Nam không? hoặc giả dự định tương lai của Thầy như 
thế nào? v.v... thì có vô vàn câu trả lời để diễn tả tâm trạng 
của mình khi xa xứ. Được một cái may là tôi hội nhập rất 
nhanh và biết nhiều ngoại ngữ cũng như sử dụng chúng 
một cách thuần thục, do đó đỡ bỡ ngỡ khi tiếp xúc với 
người ngoại quốc hay với người đồng hương của mình. 

 
Tiếng Pháp tôi học 7 năm tại Trung Học Đệ Nhất Cấp và 

Đệ Nhị Cấp. Mỗi tuần 6 tiếng tiếng đồng hồ. Văn phạm thì 
rất rành, nhưng nói năng thì chẳng được chữ nào khi còn ở 
trong nước và lúc còn ngồi tại ghế nhà trường. Sang Trung 
Học Đệ Nhị Cấp tôi lấy Anh văn làm sinh ngữ 2, học để lấy 
điểm và cốt thi Tú Tài I và II cho xong là an phận. Còn chữ 
Hán thì tôi đã học tại chùa Phước Lâm, Viên Giác cũng như 
tại các trường hạ tại chùa Tỉnh Hội Quảng Nam và chùa 
Long Tuyền. Chỉ có chừng ấy chữ mà thôi. Giữa năm 1971 
tôi đậu Tú Tài II và xin giấy tờ sang Nhật Bản. Lúc ấy có học 
đâu chừng 3 tháng tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ Chiêu 
Dương ở Sài Gòn. Ngôn ngữ nầy cũng chẳng dễ chút nào. 
Do vậy ba tháng học hỏi tiếng Nhật ấy cũng giống như muối 
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bỏ vào biển vậy thôi. Khi đến Nhật chẳng mở miệng nói 
được câu nào; ngay cả câu chào hỏi hằng ngày. 

 
Đến Nhật tôi ở chung với Thầy Thích Chơn Thành mấy 

tháng để đi học tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ Yotsuya tại 
Tokyo. Đi học thì ham lắm, nhưng tiền bạc không có, biết 
làm sao đây. Từ Sài Gòn qua Tokyo để du học mà trong 
mình chưa có 1.000 $US và một vé máy bay một chiều do 
Thầy Bảo Lạc, bào huynh của tôi tặng. Hành trang chỉ có 
một bộ y (không đủ 3 y nữa), sách vở và bằng cấp Tú Tài I 
và IỊ Chỉ đơn giản có vậy thôi. Lúc ấy tôi tìm địa chỉ của 
những người quen và cuối cùng thì được gặp Phan Đức 
Lợi, người bạn học cũ cùng trường Tiểu Học năm xưa từ 
1958-1961 ở Xuyên Mỹ, Duy Xuyên, Quảng Nam. Lúc đó 
hắn ta cũng mới qua Nhật độ 2 năm; nhưng có đi làm và dư 
dả chút ít nên đã cho tôi mượn một ít tiền để đóng tiền 
trường học Nhật ngữ. Kế đến khóa 2 thì hết tiền, tôi mới viết 
thư về Việt Nam cho Sư phụ tôi và một dịp may hiếm có là 
có chị Yến con ông Tô Văn Tám ở Nhật lâu năm, nay sắp 
về nước, có để lại một ít tiền; nên Sư phụ tôi đã mượn của 
ông Tô Văn Tám và chị Yến đã chuyển ngay đến tôi. 

Học khóa I tôi thi nhảy lên khóa III và học khóa III tôi thi 
nhảy lên khóa cao cấp. Có nghĩa là thay vì học một năm 
Nhật ngữ, tôi chỉ cần học có 6 tháng là thi đỗ vào Đại Học. 

 
Bây giờ thì Phan Đức Lợi đã chết rồi, khi công danh còn 

rạng rỡ, ở lứa tuổi chưa đến 50. Tôi và Lợi chánh kiến khác 
nhau. Do vậy mà cũng không thuận nhau mấy; nên những 
ngày tháng sau 1975 ít hay liên lạc. Còn chị Yến và ông Tô 
Văn Tám nay vẫn còn ở Mỹ, người lấy chồng tại Los 
Angeles, kẻ cư ngụ tại San Jose. Tất cả đều ở cùng Tiểu 
Bang California. Xin cảm ơn tất cả với tấm chân tình của 
từng người và từng giai đoạn trong cuộc đời tu học của 
mình. 
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Trước khi đi du học tôi có thọ ơn của hai gia đình ở Việt 
Nam. Đó là gia đình của Phạm Mạnh Cương và gia đình 
của Phạm Nam Hải. Hai người nầy là bạn học, bạn thi Tú 
Tài I và Tú Tài II cûa tôi tåi Sài Gòn thuª Ãy. TØ s¿ liên hŒ 
nÀy mà năm 1975 đến nay tôi vẫn còn liên lạc với anh 
Phạm Nam Sơn, cô Đỗ Ngọc Hiền là anh ruột và chị dâu 
của Hải và những người nầy đã quy y làm đệ tử của tôi từ 
năm 1979. Hiện nay họ đang ở Raleigh, Tiểu Bang North 
Carolina, Mỹ Quốc. 

 
Sau khi thi đỗ vào Đại Học Teikyo ở Hachigi ngành Giáo 

Dục học tôi đã chẳng còn tiền để đóng học phí. Nếu không 
có đủ - thuở ấy chừng 1.000 $US - thì xem như không được 
học. Tôi chạy quýnh quáng mọi nơi. Có lúc nhờ Thầy Minh 
Tâm, có khi nhờ Thầy Như Tạng và Thầy ấy đã mách dùm 
là tại Nhật có một Đạo Hữu tương đối có tiền. Đó là Đạo 
Hữu Quảng Phụng. Tôi mừng quá mới nhờ Thầy Như Tạng 
giới thiệu và bảo đảm để mượn độ 10 vạn Yen. Độ chừng 
500 $US thuở ấy. Cuối cùng rồi tôi cũng đủ số tiền 1.000 
$US để đóng học phí. Lúc ấy kiều bào tại Nhật rất ít. Còn ở 
Nhật tất cả Sinh viên đều nghèo, ai cũng giống như nhau, 
chẳng biết ai mà hỏi mượn. Nhìn về Việt Nam thì vô vọng. 
Giáo Hội nghèo, gia đình chẳng trông cậy gì được. Lúc ấy 
tôi là một Tăng sinh giỏi nên ngày đi du học Hòa Thượng Trí 
Giác và Sư phụ tôi hứa giúp mỗi tháng 30 $US; trong khi đó 
ở Nhật một người Sinh viên tiêu mỗi tháng ít nhất là 150 
$US chưa kể tiền học phí. Thôi thì cứ chấp nhận và giải 
quyết từng giai đoạn chứ biết sao hơn. 

 
Thầy Như Tạng sau khi xong Tiến sĩ chính trị học tại Đại 

Học Meiji ở Tokyo, sang định cư tại Úc từ năm 1986, có lập 
gia đình và sinh một cháu gái học rất giỏi. Thầy là bạn của 
Thầy Bảo Lạc và ân nhân của tôi từ thuở ban đầu khi mới 
đến Nhật. 
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Thầy Minh Tâm, bây giờ là Hòa Thượng Thích Minh Tâm 
hiện trụ trì chùa Khánh Anh đó, khi tôi qua Nhật thì Thầy đã 
chuẩn bị xong chương trình hậu Đại Học tại Đại Học Risso, 
cũng là người ân của tôi và Thầy ấy đã giới thiệu cho tôi 
vào ở chùa Honryuji tại Hachiogi để ở từ năm 1973 đến 
năm 1977. Chỉ những cái ơn nho nhỏ nhưng rất quan trọng 
lúc ban đầu ở xứ người như thế, mà mãi cho đến ngày hôm 
nay khi xây chùa Khánh Anh tại Pháp dưới sự trụ trì của 
Hòa Thượng Thích Minh Tâm, cá nhân tôi và chùa Viên 
Giác ở Hannover đã đóng góp giúp đỡ như thế nào thì quý 
vị đã rõ.  

Năm 1973 Thầy Minh Tâm đi Pháp; năm 1971, 1972 
Thầy Long Nguyệt, Thầy Trí Quảng về lại Việt Nam; một số 
Thầy khác như Thầy Bảo Lạc, Minh Tuấn, An Thiên, Thầy 
Chơn Thành, Thầy Minh Tuyền vẫn còn ở lại Nhật cho đến 
năm 1980 hay mãi những năm sau đó mới rời Nhật đi Úc, 
Mỹ v.v... 

 
Đạo Hữu Quảng Phụng đã giúp đỡ ngày xưa, sau năm 

1975 đã sang định cư ở Pháp và tiếp theo sang Hoa Kỳ lập 
nghiệp. Cuối đời thì xuất gia. Hiện đang trụ trì chùa Linh 
Sơn tại Paris dưới pháp hiệu là Thích Trí Nguyên. Tất cả 
đều đổi thay và tất cả đều không chắc thật. Chỉ có tâm 
nguyện của con người, lòng từ ái, sự biết ơn là còn theo 
mãi ta suốt kiếp luân hồi mà thôi. 

 
Thật tình mà nói trước khi sang Nhật du học các Sinh 

viên thiếu rất nhiều nguồn thông tin. Ngay cả Tòa Đại Sứ 
Nhật tại Việt Nam cũng ít cung cấp cho đầy đủ. Trong khi đó 
Sứ Quán Việt Nam Cộng Hòa tại Tokyo cũng chỉ làm những 
nhiệm vụ ngoại giao là chính, chứ vấn đề văn hóa giáo dục 
hình như cũng ít quan tâm, ai cần gì thì họ giúp đỡ, hướng 
dẫn; nhưng thiếu tính cách chung cho mọi trường hợp. Do 
đó người Sinh viên trở nên bơ vơ nơi đất khách. Ngay cả 
trường hợp của chúng tôi là những Sinh viên Tăng đang 
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còn hăng say, mới bước chân vào ngưỡng cửa Đại Học, 
cũng chẳng biết tại Nhật đời sống của Tăng Ni ra sao, ăn 
uống như thế nào ? trú ngụ ở đâu ? học hành trường sở ra 
sao ? v.v... và v.v... tất cả đều mù tịt; miễn sao có được cái 
Passport nắm trong tay và có Visa của chính phủ Nhật là an 
tâm để lao vào một chặng đường chông gai chẳng ai có thể 
đoán trước được là gì nữa. 

 
Đầu tháng 2 năm 1973 tôi đã dọn vào ở chính thức tại 

chùa Bổn Lập (Honryuji) ở thành phố Bát Vương Tử 
(Hachiogi). Vị Thầy trụ trì ở đây tên là Oikawa, có gia đình 4 
con và là Giáo sư Đại Học Risso tiếng Pali. Trước đây Thầy 
ấy có du học Tích Lan mấy năm, nên ông ta tương đối có 
thông cảm với người ngoại quốc. Do vậy ở chùa cũng dễ 
thở một chút so với những nơi khác. Tuy nhiên chùa chiền 
ở Nhật sinh hoạt giống như một gia đình không hơn không 
kém; nhưng tôi phải cố nhẫn nại. Vì biết rằng ở đây để giỏi 
tiếng Nhật và đỡ tiền ăn ở là phước lắm rồi. Còn tiền học tự 
đi làm trong những kỳ nghỉ hè để xoay xở mà đóng học phí. 
Nên tất cả đều phải vâng vâng dạ dạ và làm việc thật tận 
tâm cho chùa để ngày tháng trôi qua và phải thành tựu một 
cái gì đó mới là điều cần làm. 

 
Năm thứ nhất tại Đại Học Teikyo, Thầy giảng phần Thầy, 

trò nghe phần trò; chẳng hiểu mô tê ất giáp gì hết, mặc dầu 
tiếng Nhật của tôi cũng không đến nỗi tệ lắm. Đến năm thứ 
2 trở đi mới nắm vững vấn đề là nhờ vào thời gian và bạn 
bè giúp đỡ. Trong đó có Yamada và Iyoda là 2 người bạn 
trai học cùng phân khoa đã giúp tôi không ít lúc ban đầu. 
Lúc ấy thì tiếng Nhật phải sử dụng như là ngôn ngữ chính, 
tiếng mẹ đẻ và tôi đổi sang tiếng Anh làm sinh ngữ I và 
tiếng Pháp làm sinh ngữ II, trong khi đó ở Việt Nam thì 
ngược lại. 
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Mỗi ngày tôi dậy sớm để lau chùi chùa và tụng kinh, sau 
đó đi học cho đến chiều mới về chùa. Buổi trưa ăn ở 
Kantine của Đại Học, vào Thư viện nghỉ trưa một chút và 
chiều học thêm một vài môn nữa, sau đó lên xe Bus phía 
sau Đại Học đến nhà gare Takahatafudo (Cao Phan Bất 
Động) thì đi tàu lửa về nhà gare Hachiogi và đi bộ độ 15 
phút thì về đến chùa. Khi về chùa báo cho chùa biết là 
Tadaimasu nghĩa là tôi đã về tới. Người trong chùa sẽ nói 
lại là: Okaerinasai nghĩa là: hãy trở về. Lúc đi cũng vậy, khi 
ra khỏi chùa phải nói là Itteikimasu -xin phép được đi- người 
trong chùa sẽ trả lời là: Itteirasai -xin vui lòng đi- Đó là cung 
cách của người Nhật rất lịch sự, lễ phép, duyên dáng mà 
nhiều ngôn ngữ khác như Anh, Pháp, Đức không có. 

 
Công việc của tôi là nấu cho sôi nồi nước tắm chung cho 

cả chùa bằng một loại củi khô. Ở Nhật ít có nhà nào rộng 
nên họ đi tắm chung tại một địa điểm nhất định trong phố. 
Nhà chùa thì rộng rãi hơn nên họ có nhà tắm riêng. Tuy 
nhiên nồi nước đó chỉ vừa một người ngồi vào sau khi đã 
hòa nước cho ấm, chứ không thể nào tắm một lúc nhiều 
người được như ở ngoài. Cuối cùng rồi mọi thành viên 
trong chùa đều phải tắm trong mỗi ngày cả. Lúc ấy có thêm 
3 Sinh viên Tăng và tôi nữa là 4 và gia đình Thầy Trụ Trì 6 
người. Vị chi là 10 người. Nakatomi, Matsunagara, Shimizu 
là những người Tăng sĩ trẻ đang học tại Đại Học Risso thuở 
ấy và bây giờ đã là Trụ Trì nhiều ngôi chùa danh tiếng tại 
Tokyo cũng như Sikokku rồi. Matsunagara và Nakatomi vào 
mùa hè năm 1974 cùng tôi có về Việt Nam một tháng, có 
dẫn họ theo và họ rất thích phong cảnh cũng như đời sống 
của người Việt Nam. 

 
Sau đó tôi có giới thiệu Thầy Như Mẫn, tức Thầy An 

Thiên, vào ở chung chùa Honryuji từ cuối năm 1973 đến 
năm 1975 thì Thầy ấy không còn ở đó nữa, mà dọn lên gần 
trường để học và sau nầy có trở lại Honryuji để giúp việc 
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trong các lễ Ohigan cũng như Vu Lan bồn v.v... để rồi năm 
1991 qua Úc, sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại Học Risso và 
ngày 24 tháng 5 năm 2002 nhằm ngày 13 tháng 4 năm 
Nhâm Ngọ Thầy ấy đã tự thiêu sau chùa Minh Giác ở 
Sydney để lại một nỗi buồn man mác cho mọi người. Vẫn 
biết rằng cuộc đời nầy là huyễn mộng; nhưng học lực như 
thế, hảo tướng như thế, chưa giúp đời, giúp đạo được là 
bao nhiêu, đã vội vào cõi tĩnh, thì thử hỏi ai mà chẳng ngỡ 
ngàng. 

 
Lúc đầu mới vào ở chùa tôi không rành tiếng Nhật nên 

mỗi sáng phải đi làm thêm bên ngoài. Trong tuần đi bỏ báo 
và cuối tuần đi làm thuê cho Nhật tại Takananobaba. Nơi 
nhà gare nầy mọi người tập trung đến đó, có người đến ngã 
giá và chở đi, đến sở làm và làm ở đó suốt ngày, đến chiều 
thì trả tiền. Đa phần là những công việc xây cất. Chả bù với 
tấm thân mảnh khảnh của các Sinh viên, chẳng làm được 
một việc gì nặng nhọc, mà bây giờ vì sự sống còn, phải 
kham nhẫn vậy thôi. 

 
Càng ngày tiếng Nhật của tôi càng giỏi hơn, nhờ tiếp xúc 

hằng ngày tại chùa và cũng có khiếu sinh ngữ nữa; nên tôi 
đã tụng kinh tiếng Nhật với các Sinh viên Tăng nầy mỗi khi 
có đám tại chùa cũng như Thầy trụ trì cho nên càng dạn dĩ 
hơn. Chùa nầy theo tông Nhựt Liên (Nichiren) nên kinh 
Pháp Hoa là bộ kinh chính. Đa phần chỉ tụng phẩm thứ 2, 
tức Phương Tiện Phẩm và khi nào có lễ lớn mới tụng Phẩm 
thứ 16 tức: Như Lai Vô Lượng Thọ Phẩm. Dần dà tôi đi đám 
bên ngoài được và từ đó ít bận tâm đến chuyện tiền bạc để 
đóng học phí nữa. 

 
Mỗi năm 4 kỳ như thế, trong chùa khoanh vùng ra cho 5 

người đi cúng trong số đàn gia và tín đồ của họ. Phần tôi độ 
100 căn nhà như thế. Mỗi năm vào trước Tết, vào cuối 
tháng 3, vào giữa tháng 7 và cuối tháng 9, từ chùa Tăng sĩ 
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tự động đến nhà Phật Tử để tụng kinh cầu nguyện. Ở Nhật 
đó là chuyện bình thường. Có lẽ nhờ như vậy mà họ duy trì 
được sự liên hệ giữa chùa và các tín đồ thuộc môn phái của 
họ. Nếu đến nhà đó không có người thì đi trở lại một hay hai 
lần nữa. Khi tụng xong thời kinh là uống một ly trà, ăn một 
cái bánh ngọt và nhận một bao thơ cúng dường với câu nói 
của thí chủ là: Cảm ơn sự khổ nhọc của Thầy (Gokurosama 
desu). Tùy theo nhà giàu nghèo; đa phần họ cúng 1.000 
Yen là thường. Thời giá lúc ấy độ 5 $US, còn bây giờ là 10 
đô-la vậy. Vì đồng Yen đã tăng giá. Đi cúng cả tuần như thế 
và hết 100 nhà là được 500 đến 1.000 đô-la. Một năm 4 kỳ 
như thế, quả là con số không nhỏ. Thỉnh thoảng còn có đi 
đám tang với Thầy trụ trì nữa thì có thêm tiền vào. 

 
Có lần tôi đến cúng cho một nhà, tôi mặc Kimono màu 

đen của Tu sĩ Nhật, khi tụng kinh thì đắp y màu tím, ngắn 
thôi, không phải như y hậu của người Việt Nam mình, trông 
cũng giống Nhật lắm. Vả lại tiếng Nhật của tôi cũng thuộc 
loại giỏi; nên bà chủ nhà ít để ý. Đoạn bà ta hỏi: 

- Thầy quê ở đâu vậy ? 
- Tôi ở xa lắm, đi máy bay cả 7, 8 tiếng đồng hồ. Tôi trả 

lời vậy. 
Bà ta tròn xoe đôi mắt và nói tiếp: 
- Nước Nhật nầy bé tí teo, từ Bắc xuống Nam chỉ đi 2 

tiếng đồng hồ máy bay là hết sức. Vả lại đây là Đông Kinh 
(Tokyo) đã ở giữa nước Nhật rồi, làm gì có xứ nào mà xa 
vậy. 

Tôi để bà ta ngẫm nghĩ một lát. Vì tôi biết bà ta lầm tôi là 
người Nhật chánh hiệu. Trong tôi có một niềm vui nho nhỏ, 
vì như thế tiếng Nhựt của mình cũng đủ tự tin lắm rồi đấy 
chứ! Tôi tiếp: 

- Tôi là người Tăng sĩ Việt Nam. 
- Mèn đét ơi! Cái xứ gì mà mọi rợ thế? 
- Tại sao? Tôi hỏi bà. 
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- Anh em chúng nó một nhà mà giết nhau như vậy, 
không man di mọi rợ là gì. 

Tôi mỉm cười với lối tự ái của dân tộc và tôi cúi đầu 
xuống để suy nghĩ về thân phận mình. Bây giờ mình là 
người gì đây? và cứ thế bằng tư tưởng càng ngày càng 
nhiều và tôi với bà ta thảo luận về chiến tranh, về chết chóc, 
về hận thù v.v... để cuối cùng bà ta kết luận là: Kawaisoo 
desune! nghĩa là tội nghiệp quá nhỉ! Ngày ấy khi còn ở Nhật 
tôi ít ưa nghe tiếng nầy từ người Nhật và tôi phải chứng 
minh cho họ thấy rằng chiến tranh Việt Nam không phải thế. 

Có lần tôi cũng đã cãi lại bà cô giáo dạy tiếng Nhật rằng: 
Người đó giỏi, người đó dở v.v... tiếng Nhật gọi Atama ga ii 
- nghĩa là cái đầu người kia tốt. Hoặc giả Atama ga warui - 
cái đầu nó xấu lắm, hư lắm v.v... Tôi nói rằng: Chẳng có cái 
đầu nào tốt mà cũng chẳng có cái đầu nào xấu cả. Xấu hay 
tốt cũng sẽ giống nhau thôi. Ví dụ một bài toán được đưa ra 
cho 2 người giải. Kết quả vẫn giống nhau. Tại sao gọi là tốt 
hay tốt. Nếu có chăng đi nữa là do người được gọi là thông 
minh đó họ giải nhanh hơn. Còn người được gọi là tối dạ đó 
họ giải chậm hơn; nhưng kết quả đâu có gì sai! Thế là cô 
giáo cũng chịu thua với lối lập luận của tôi. 

Tiếng Nhật là ngôn ngữ thứ 3 của tôi, nhưng tôi dám 
thừa nhận rằng tôi hiểu tiếng Nhật trọn vẹn, giống như tiếng 
Việt vậy. Dầu cho 30 năm sau trở lại Nhật vào tháng 3 năm 
2002 nầy suốt 5 ngày thông dịch từ tiếng Nhật sang tiếng 
Việt và ngược lại; nhưng tôi chỉ quên có một chữ mà thôi. Vì 
vậy Hòa Thượng Thích Hộ Giác đi cùng đoàn phát biểu 
rằng: Tôi rất lấy làm lạ là tại sao hơn 25 năm xa Nhật mà 
Thầy không quên tiếng Nhật. Tôi chẳng biết tại sao; nhưng 
có lẽ nhờ ở chùa suốt thời gian ở Nhật nên mới được vậy. 
Tôi hiểu người Nhật cho đến cái mỉm cười, cái cúi đầu, cái e 
thẹn, cái ganh ghét, cái thể hiện tình thương v.v... thế mà 
lần nầy quên một chữ. Nguyên là Thầy nào đó ngồi gần tôi 
bảo rằng nhờ Thầy nói họ cho xin một ít gừng. Tôi đâm ra 
lúng túng bảo người bồi bàn rằng: 



Thích NhÜ ñi‹n 86 

- Chotto Ingwer Kudasai! 
- Simasen! nandeska ? 
Xin vui lòng cho tôi một ít gừng. Chữ gừng tôi nói tiếng 

Đức -Ingwer- nên bà ta chẳng hiểu. Đoạn tôi bảo: 
- Ginger Kudasai. 
Lại nói tiếng Anh -bà ta cũng chẳng hiểu gì- hên là có ai 

đó lôi trong bát canh trước mặt một lát gừng, nên bà ta reo 
lên! Aa Shoga, Shoga! Gừng mà, gừng mà! Thế là mọi 
người cười rộ lên, trông như hiểu biết ý vậy. Ngôn ngữ là 
thế đó. Đúng là bất khả tư nghì, bất khả thuyết là vậy. 
Không biết tự nhiên sao nó quên cái chữ dễ như vậy, mà 
chữ ấy hằng ngày lúc ở chùa Honryuji tôi đều gặp phải mà! 

 
Năm 1973 tôi có nhờ chùa Kongoin (Kim Cang Viện) cho 

Thầy Minh Tuấn ở. Thầy ấy sau khi học tiếng Nhật, sang 
học Đại Học của tông chơn ngôn ở Kozasan và sau khi tốt 
nghiệp đã đi Mỹ. Thầy Yamada trụ trì chùa có quen biết rất 
nhiều với quý Thầy Việt Nam trước và sau 1975. 

 
Đến cuối 74 đầu 75 thì Thầy Bảo Lạc sang, tôi đã nhờ 

chùa Shinshoin (Tín Tùng Viện) cho ở thời gian đầu. Lúc ấy 
chưa quen với khí hậu mùa Đông của Đông Kinh nên Thầy 
ấy chảy máu mũi nhiều. Mấy tháng đầu Thầy Bảo Lạc nhận 
cả hằng trăm lá thư của học trò và Thầy Cô giáo từ Việt 
Nam gởi sang và Thầy lo đọc cũng như trả lời. Vì Thầy ấy 
có dạy trường Trung Học Bồ Đề ở nhiều nơi về môn Văn 
nên có nhiều học trò như thế. 

 
Đến năm 1980 Thầy Bảo Lạc đã xong Cử Nhân Xã Hội 

Học tại Đại Học Komazawa ở Tokyo và Thầy ấy sang Úc 
sáng lập cũng như Trụ Trì chùa Pháp Bảo cho đến ngày 
nay. Thầy Bảo Lạc cũng thích viết và dịch sách; nên cho 
đến bây giờ tổng cộng đâu chừng 30 tác phẩm đã được 
xuất bản, đa phần là tiếng Việt và dịch từ chữ Hán sang 
tiếng Việt. 
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Ngày 1 tháng 4 năm Showa (Chiêu Hòa) thứ 48, tức năm 

1977, tôi đã ra trường với tước hiệu là Văn Học Sĩ của xứ 
Nhật ngành giáo dục và kết quả là đứng 2 toàn khoa và 
toàn trường với luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Nhật - Tối 
Ưu - Tôi xin ghi lại từng môn học một mà tôi đã thành công 
sau bốn năm ngồi Đại Học Teikyo. 

Luân lý học   : Thứ 
Luận lý học   : Bình 
Tây Dương sử  : Ưu 
Pháp học (bao gồm 
cả Hiến Pháp)  : Bình 
Xã Hội học   : Bình 
Số học   : Ưu 
Vật lý học   : Ưu 
Thống kê học  : Thứ 
 
Đây là những khoa giáo dục cơ bản mà một Sinh viên 

bắt buộc phải chọn và tại Nhật chỉ có 3 loại điểm như vậy. 
Nếu dưới Thứ là rớt, phải thi lại. Nhưng 62 môn học trong 4 
năm của tôi, đã chẳng phải thi lại một môn nào cả. 

Phần ngoại ngữ gồm Anh, và Pháp văn như sau: 
Anh ngữ I   : Thứ 
Anh ngữ II   : Thứ 
Anh ngữ III   : Ưu 
Anh ngữ IV   : Bình 
Anh ngữ V   : Ưu 
Pháp ngữ căn bản  : Ưu 
Pháp ngữ văn phạm  : Ưu 
Pháp ngữ trung cấp  : Thứ 
 
Phần ngoại ngữ học tất cả là 8 đơn vị. Ngôn ngữ Anh tại 

Việt Nam là ngôn ngữ thứ 2, sang Nhật đổi thành sinh ngữ I 
và Pháp ngữ ở Việt Nam học 7 năm tại Trung Học Đệ Nhất 
và Đệ Nhị Cấp, sang Nhật Bản đổi thành sinh ngữ 2 ở Đại 
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Học; nên học cũng tương đối thoải mái không khó khăn gì. 
Chỉ có tiếng Anh ban đầu hơi mệt một chút, nhưng nhờ 
trường Đại Học có phòng thính thị nên tôi vẫn hay vào đó 
để nghe và luyện giọng, nên tiếng Anh chuyên khoa sau nầy 
tương đối vững, nhưng chẳng phải là một môn học đơn 
thuần. 

 
Có một điều quan trọng mà mọi Sinh viên khi vào đến 

Nhật nên nhớ là dầu cho đang học ở Đại Học nhưng môn 
thể dục bắt buộc phải lấy; nếu không, khó mà có thể ra 
trường được. Đi học, tôi mặc áo dài tu sĩ Việt Nam suốt 
trong mấy năm học như thế; nhưng khi tập thể dục và chơi 
bóng bàn thì phải thay đồ thể thao. 

Thể dục lý luận   : Thứ 
Thể dục thực hành   : Ưu 
 
Trên đây là những môn có thể chọn lựa được. Còn phần 

phía dưới nầy hầu như bắt buộc Sinh viên học ngành giáo 
dục phải lấy. 

Giáo dục triết học   : Thứ 
Giáo dục nguyên lý   : Thứ 
Giáo dục khóa trình   : Bình 
Giáo dục sử khải luận  : Thứ 
Giáo dục tư tưởng sử   : Ưu 
Giáo dục tâm lý học   : Bình 
Thanh niên tâm lý học  : Thứ 
Giáo dục bình giá   : Thứ 
Giáo dục phương pháp luận  : Thứ 
Xã hội giáo dục khải luận  : Bình 
Giáo dục xã hội học   : Bình 
Giáo dục công học   : Thứ 
Giáo dục hành tài chánh học  : Ưu 
Học hiệu giáo dục   : Thứ 
Giáo dục học diễn tập I  : Bình 
Giáo dục học diễn tập II  : Bình 
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Giáo dục học diễn tập III  : Ưu 
Giáo dục tâm lý học diễn tập I : Thứ 
Giáo dục tâm lý học diễn tập II : Thứ 
Tốt nghiệp luận văn   : Tối ưu 
 
Sau năm thứ 3 tôi đã bắt đầu đọc sách để viết luận văn 

ra trường của mình. Có nghĩa là năm 1975 đã chuẩn bị và 
năm 1976 đã viết. Mỗi lần viết được một chương, đưa qua 
cho Yamada xem trước dùm và sau đó mới đưa qua cho 
ông Thầy giáo thọ xem và chỉ dẫn. Tôi cũng không ngờ là 
trình độ tiếng Nhật của mình khá như thế; suốt cả một luận 
văn viết nháp chừng 150 trang mà những dòng chữ gạch đỏ 
bên cạnh các câu không tới 10 lần. Tôi rất mừng và về chùa 
chép lại sạch sẽ để nộp. Hiện tại ở Thư Viện chùa Viên 
Giác có bản chép tay của tôi năm 1976 bằng tiếng Nhật. 
Còn bản chính thì đã nộp cho Đại Học rồi. 

 
Tình cờ năm 1980 về thăm lại Nhật, đến thăm chùa xưa 

và Đại Học cũ thì nhân viên nhà trường có đưa cho tôi xem 
một tập luận văn của Đại Học Iwaki đã cho in một phần luận 
văn của tôi bằng tiếng Nhật vào năm 1978 cho các Sinh 
viên tham khảo. Cuối trang 60 của tập văn còn ghi chú là 
"Genbun no mama" có nghĩa là sao lại nguyên mẫu. Điều ấy 
cũng có nghĩa là luận văn ấy đã được các Đại Học khác tại 
Nhật chú ý và cho in ra để cho các Sinh viên Nhật cũng như 
Sinh viên ngoại quốc tham khảo. 

Cùng viết trong tập luận văn của Đại Học Iwaki toàn là 
các bậc Giáo thọ của Đại Học, chỉ có tôi là lưu học sinh Việt 
Nam mà đã đứng ngang hàng với những người địa phương 
ấy, quả là một hãnh diện rồi còn gì nữa. Tiện đây tôi xin cho 
đăng nguyên văn cả phần nghiên cứu của Đại Học Iwaki 
bằng tiếng Nhật vào đây để làm bằng chứng. Chắc chắn bề 
nào cũng có người đọc được tiếng Nhật. Do vậy tôi không 
dịch ra tiếng Việt để đỡ tốn chỗ cho quyển sách nầy. 
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Tiếp theo là những môn học chuyên môn của ngành giáo 
dục mà một Sinh viên dầu là Nhật hay ngoại quốc bắt buộc 
phải lấy như: 

 
Xã hội tâm lý học   : Ưu 
Xã hội giáo dục phương pháp luận : Bình 
Cần lao thiếu niên giáo dục  : Bình 
Đạo đức giáo dục nghiên cứu : Thứ 
Sản nghiệp tâm lý học  : Bình 
Giáo dục tương đàm   : Bình 
Giáo dục học đặc giảng  : Bình 
Giáo dục thực tập   : Ưu 
Nhật ngữ I    : Ưu 
Nhật ngữ II    : Ưu 
Nhật ngữ III    : Bình 
 
Điểm mà Đại Học hoặc các vị Giáo thọ cho Ưu có nghĩa 

là từ 80 đến 100 điểm. Bình có nghĩa là điểm từ 70 đến 79 
và Thứ có nghĩa là 60 đến 69 điểm. Đây là một nhu cầu rất 
cao tại Đại Học của Nhật thuở bấy giờ. Nếu Sinh viên nào 
học những môn học và thi dưới 60 điểm, xem như đã bị 
đánh rớt. 

 
Tôi là Sinh viên ngoại quốc tại Đại Học Teikyo nên phải 

học thêm tiếng Nhật. Ông thầy dạy tiếng Nhật ở Đại Học 
chuyên về ngôn ngữ học; nên mỗi giờ học ông đem theo tờ 
báo Yomiuri ra và chọn phần Tienrin Shingo như là phần 
bình luận về mọi vấn đề thời sự, văn hóa, chính trị, tôn giáo 
để học và tuy ông ấy khó tánh như thế, sau 3 học kỳ tôi đã 
lãnh 2 Ưu và 1 Bình. 

 
Tiếp theo là phần chuyên môn về Anh ngữ. Vì tôi chọn 

ngành giáo dục Anh ngữ; nên luận văn ra trường tôi đã 
nghiên cứu về: Giáo dục Anh ngữ của Nhật Ban dưới thời 
Meiji (Minh Trị). Cuộc cách mạng của vua Minh Trị từ năm 
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1868 và đến năm 1976 tôi mới nghiên cứu sâu vào, nghĩa là 
hơn 100 năm sau. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người quan 
tâm về đề tài trên. 

 
Anh ngữ học khải luận  : Thứ 
Anh ngữ âm thinh học  : Thứ 
Anh văn học sử I   : Bình 
Anh văn học sử II   : Bình 
Anh văn học giảng độc I  : Thứ 
Anh văn học giảng độc II  : Thứ 
Anh hội thoại I   : Ưu 
Anh hội thoại II    : Thứ 
Anh tác văn diễn tập I  : Ưu 
Tây dương văn học   : Ưu 
Anh văn pháp   : Thứ 
Anh ngữ khoa giáo dục pháp  : Thứ 
 
Như vậy trong 62 môn học đó tôi đã có 19 môn được 

hạng Ưu; 20 môn thuộc hạng Bình và 23 môn thuộc hạng 
Thứ; nếu bình quân chia ra, điểm ra trường là điểm giữa 1 
và 2 nếu tính theo cách tính của Đức. Một Sinh viên ngoại 
quốc học 4 năm ở Đại Học như thế không phải là chuyện 
đơn giản. 
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Trước khi xong Đại Học tôi cũng đã dự định là học tiếp 
lên Cao Học. Chương trình Cao Học ở Nhật gọi là Tu Sĩ 
Khóa Trình. Có nghĩa là những người tu nghiệp và nghiên 
cứu sinh không đơn thuần là học tập và Sinh viên ở Đại Học 
nữa. 

 
Tôi ở chùa đã 4 năm và tiếng Nhật cũng khá rành. Vả lại 

lúc ấy không có liên lạc được với Việt Nam. Vì sau 1975 
một lá thư đi từ Việt Nam sang Nhật phải mất đến 6 tháng 
và bị kiểm duyệt nát nhàu. Thư đi từ miền Trung vào Sài 
Gòn, ra Hà Nội, đến Bắc Kinh, chuyển qua Nga rồi mới đến 
Nhật. Thư đến nhàu nát như tương và giấy đen như mực, 
chữ viết lem luốt, không thể nào đọc được. Lúc ấy tôi chẳng 
hiểu cái xã hội chủ nghĩa Cộng Sản Việt Nam nó ra như thế 
nào cả. Đọc thư của người thân, của gia đình mà ngậm ngùi 
cho số phận. 

 
Vì không về nước được mà cũng chẳng phải đi đâu. Vả 

lại tôi đã ở chùa theo Tông phái Nhật Liên (Nichiren). Do 
vậy tôi được nợp đơn thi vào Cao Học phân khoa Phật Học. 
Lúc ấy tôi làm ngon, lấy chữ Hán làm sinh ngữ chính. Vì 
suốt 4 năm học ở Đại Học biết rằng Sinh viên Nhật chữ Hán 
không rành. Họ chỉ biết chữ Hán-Nhật chứ không thể biết cổ 
ngữ Hán văn. Phần tôi đã đọc kinh sách hằng ngày bằng 
chữ Hán, hoặc Hán-Việt; nên không mấy khó khăn khi chọn 
môn nầy làm sinh ngữ chính. 

 
Vào lớp thi họ cho ra đề tài 5 thời giáo nghĩa qua sự 

phân định của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư và họ bắt chấm 
câu, phân đoạn chữ Hán và bình chú ra tiếng Nhật. Thế là 
trúng tủ của tôi rồi. Trong khi đó nhiều Tăng sĩ Nhật ngồi 
bên cạnh vẫn cắn bút và tôi lấy tiếng Pháp làm sinh ngữ 2 
để thi. Do vậy cũng không gặp khó khăn mấy. Sau khi thi, 
về chùa chờ. Vì biết chắc rằng mình sẽ đậu nên không lo 
mấy. Cũng giống như khi còn học Trung Học thi Tú Tài I và 
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Tú Tài II tôi rất tự tin, nên về chùa lúc nào cũng an dạ. Còn 
nhiều người khác thì phập phồng lo sợ. 

 
Sau 10 ngày tôi có kết quả đã đỗ vào Cao Học Phật Giáo 

và theo tôi nghĩ có lẽ cũng có lời gởi gấm nào đó của Thầy 
Oikawa; nếu lỡ tôi không đậu thì chắc Thầy ấy cũng buồn; 
nhưng sự cố gắng toàn lực nằm nơi cá nhân tôi khi học ở 
Đại Học cũng như khi thi, chứ không phải hoàn toàn nằm ở 
sự gởi gấm đó. Đây chỉ là điều dự đoán của tôi thôi chứ 
không phải là sự thật, mà điều nầy cho đến nay tôi vẫn 
chưa hỏi Thầy ấy về vấn đề nầy. 

Lúc đó tiền học phí phải đóng độ chừng 250.000 Yen 
tương đương với 1.000 US$. Đây là Đại Học Phật Giáo mà 
Tăng sĩ vẫn phải đóng tiền. Tôi đã có phân nửa tiền do sự đi 
cúng; phân nửa tiền còn lại do Thầy trụ trì Oikawa cho. Như 
vậy tôi đã thoát ra khỏi một cơn hiểm nghèo. 

 
Đại Học nầy có nhiều Thầy Việt Nam tốt nghiệp như Hòa 

Thượng Minh Tâm, Hòa Thượng Chơn Thành, Hòa Thượng 
Trí Quảng hoặc Hòa Thượng Thánh Nghiêm người Đài 
Loan cũng đã đỗ Tiến sĩ Phật Học nơi đây và hiện tại Ngài 
là người có uy tín về giới nghiên cứu Phật học của Đài Loan 
tại Mỹ cũng như tại mẫu quốc. Tôi đã gặp Ngài vài lần ở 
Nhật và khi qua Mỹ năm 1985 tôi cũng đã có ghé thăm 
Trung Tâm Thiền Học của Ngài tại New York. 

 
Đang học ngon trớn tại Cao Học ở Đại Học Risso chẳng 

biết nguyên nhân gì tôi lại muốn đi ngoại quốc. Thuở ấy đã 
có thư từ liên lạc với Văn Công Trâm đang học Y khoa tại 
Đại Học Kiel và cuối cùng anh ta gởi cho tôi một giấy mời 
đến Đức cũng như giấy học Đức ngữ tại trường 
Volkshochschule Kiel. Cầm Passport Việt Nam Cộng Hòa 
lên Sứ Quán Đức xin Visa vào Đức, không ngờ họ thị thực 
cho thật lẹ, mừng quá tôi về lại chùa Honryi để thưa với ông 
bà trụ trì rằng đi nghỉ hè một thời gian vì sau khi thi cử nhức 
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đầu quá. Vả lại sang Âu Châu có cơ hội tìm thêm tài liệu về 
Phật Giáo Việt Nam bằng tiếng ngoại ngữ để về Nhật làm 
luận án Cao Học và Tiến sĩ. 

Tôi đã mua vé máy bay khứ hồi của hãng Lufthansa có 
giá trị trong vòng một năm. Điều ấy có nghĩa là tôi còn định 
trở lại Nhật và đồng thời cũng xin tái nhập quốc vào lại 
nước Nhật khi từ Đức trở về. 

 
Đến Đức vào một sáng tinh sương ngày 22 tháng 4 năm 

1977. Khi đi từ phi trường Haneda ở Tokyo tôi đã nhận 
được một cái giấy nhắn tin là: Không đến đón Thầy được. 
Ký tên: Lâm Đăng Châu. Tôi đoán có lẽ Trâm đã nhờ anh 
Châu đi đón dùm. Vì Trâm vẫn còn đi thực tập tại một bệnh 
viện ở gần Kiel. Tôi biết thế và khi đến phi trường Hamburg 
thì điện thoại về chỗ thực tập cho Trâm. Hôm đó là ngày thứ 
sáu và sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì Trâm đến đón về nhà 
của cô bạn gái người Đức. Ngôi nhà ấy ở trong một làng 
quê rất đẹp, thật yên tĩnh, rất giống với tâm tình của người 
Đức. Trong gia đình chỉ có một cụ già, một cô gái và một 
con chó. Lúc ấy tôi chỉ xử dụng tiếng Anh, và tiếng Đức hầu 
như không biết được một chữ nào cả. Vả lại 2 người ấy 
cũng không nói tiếng Anh được; nên tôi phải nói tiếng Việt 
và Trâm dịch lại. Cô bạn gái của Trâm hình như tên là 
Waldrau thì phải, tôi nhớ mang máng như thế. Vì đã 25 năm 
rồi còn gì, cô ta cũng lịch sự vui vẻ, chỉ có hơi già so với 
Trâm. Còn Trâm thì hơi thấp. So ra 2 người không cân 
xứng và nhiều khi tôi nghĩ "tình không biên giới" là thế đó. 

 
Tôi ở đó vào một cái cuối tuần đầu tiên vào ngày 22, 23 

và 24 tháng 4 năm 1977, không khí thật êm đềm dễ chịu. 
Mỗi chiều lúc 4 giờ là giờ ăn bánh ngọt và uống cà-phê hay 
trà. Tôi nâng niu những miếng giấy lau miệng mà không 
dám xài và làm nhàu nát. Tôi nghĩ tại sao ở đây lại sang quá 
vậy. Tôi hỏi Trâm xài một lần rồi bỏ đi sao? Trâm cười và 
bảo: Giấy mà chú. 
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Tôi đã thọ Tỳ Kheo từ năm 1971 tại Việt Nam trước khi đi 
du học Nhật Bản; nhưng Trâm và tôi vốn là bạn bè, do đó 
gọi nhau như thế cho đến năm 1978, 79 thì thôi. Sau nầy 
Trâm đổi lại cách xưng hô là Thầy và xưng con, thỉnh 
thoảng cũng có xưng tên. Ở Nhật quanh năm suốt tháng tôi 
chẳng có được một thời giờ rảnh vào giữa chiều như thế để 
mà uống cà-phê hoặc ăn bánh ngọt. Còn ở đây mới cái cuối 
tuần đầu tiên mà đã được thư giản như vậy nên tôi cũng 
thích. Đặc biệt người Đức rất yêu thú vật, cho chúng sống 
chung trong nhà và quý mến nó như một em bé. Còn ở 
Nhật thì không được thế. Trong khi đó ở Việt Nam lại còn tồi 
tệ hơn; chó con, chó lớn chạy ngông nghênh ngoài đường 
để tự kiếm ăn chứ người còn thiếu ăn, có đâu mà lại cho 
chó nữa. 

 
Chiều 24 tháng 4 năm 1977, cô Waldrau chở tôi và Trâm 

đến chỗ thực tập của Trâm tại một bệnh viện. Ở đây cảnh 
đẹp và lại còn yên tĩnh hơn tại nhà của cô Waldrau nữa. Mỗi 
ngày tôi dậy sớm cùng Trâm ăn bánh mì, uống cà-phê, sau 
đó Trâm đi làm và tôi ở nhà viết thư cho bạn bè khắp nơi 
báo tin rằng tôi đã đến Đức rồi. Nếu tôi nhớ không lầm mỗi 
ngày như thế tôi viết độ chừng 10 đến 15 lá thư và Card 
Postal và tổng cộng độ chừng 100 lá thư như thế. Lúc ấy 
dán tem mệt nghỉ và hớn hở để đi gởi thư. Mỗi trưa Trâm đi 
làm về thì đã có cơm và chiều thì tôi và Trâm cùng nấu. 
Những kỷ niệm như thế nó vẫn còn ở mãi trong lòng, dẫu 
cho người ta có già hay chết đi, chắc không bao giờ phai 
nhòa trong trí óc của tôi được. 

 
Mỗi chiều tôi cùng Trâm đi dạo ở bờ hồ và quan sát xem 

thấy những cặp tình nhân hay những ông bà già dắt tay 
nhau đi rất tự nhiên tình tứ. Hình ảnh ấy chẳng có tại Nhật. 
Vì ở Á Châu người ta ít thổ lộ tình cảm ra bên ngoài như 
thế. Ngay cả việc bắt tay với người nữ, ở Á Châu cũng 
chẳng có so với người dân bình thường. Còn ở đây tôi là 
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người tu hình ảnh ấy lại còn quá xa lạ với mình. Mỗi ngày 
đều sinh hoạt đều đặn như thế. Ngoài ra nếu có thì giờ rảnh 
thì chúng tôi bàn về những sinh hoạt của Sinh viên các nơi 
trên thế giới, ở Mỹ, Nhật hoặc Đức. Thỉnh thoảng cũng đưa 
ra một vài nhận xét cũng như quan điểm chính trị của mỗi 
người. 

 
Sau 2 hoặc 3 tuần ở nơi thực tập, Trâm chở tôi về nơi cư 

xá Sinh viên tại đường Projendorf ở Kiel. Tại đây lúc ấy có 
khoảng 20 Sinh viên Việt Nam đang học ngành Y và Nha và 
trong hiện tại thì hầu hết đã ra trường đi làm việc, có phòng 
mạch riêng và cũng có người sang Mỹ để sinh sống và cả 
hơn 20 người ấy ai ai cũng sống với nghề nghiệp của mình 
chứ chẳng có ai bỏ cuộc. 

 
Tại cư xá Sinh viên tôi được sinh hoạt tự do, tiếp xúc với 

các Sinh viên Đức và Sinh viên ngoại quốc ở cùng cư xá. 
Tôi quan sát mọi hiện tượng và nơi cư trú của họ. Điều đầu 
tiên và rất đặc biệt là hệ thống sưởi trong nhà của Đức rất 
tốt. Nhiều khi tôi thấy phí phạm nhiên liệu rất nhiều khi phải 
sưởi khắp phòng, khắp nhà, khắp hành lang như thế, mà có 
xử dụng hết đâu. Chẳng bù với Nhật, ở chùa mùa đông phải 
mở cửa và chân không được mang vớ khi tụng kinh. Người 
Nhật cũng sưởi nhưng rất giới hạn. Họ chỉ sưởi nơi bàn 
chân ở một bàn sưởi giữa nhà dùng cho cả gia đình ngồi 
uống trà hoặc ăn cơm chung; chứ khi ngủ mỗi người rúc 
vào chăn bông thật ấm phủ lên người, lên đầu là xong, 
không cần phải sưởi trong khi ngủ. Vả lại ở Nhật thường 
hay động đất, nên nhà cửa xây toàn bằng những vật liệu 
nhẹ và cửa ngõ thường dán bằng giấy. Nếu lấy ngón tay có 
thể chọc thủng từ bên nầy qua bên kia một cách dễ dàng; 
cho nên nhiều Sinh viên hay gọi nhà của Nhật là nhà bằng 
giấy là vậy. 
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Mỗi cuối tuần các anh em Sinh viên tại Kiel thường hay 
đá banh với nhau, tôi cũng tham gia cho vui, chứ nguyên 
tắc chẳng hiểu mô tê gì hết. Cũng có những đêm thứ bảy 
rảnh rỗi ngồi kể cho nhau về sự sinh hoạt của Sinh viên tại 
Nhật cũng như tại Đức cho nhau nghe và lúc ấy mới hay ra 
là mọi Sinh viên Việt Nam đi du học ở Đức trước năm 1975, 
sau khi Miền Nam Việt Nam bị thất thủ, họ đã nhận được 
một giấy gọi là Premdenpaß dùng cho người ngoại quốc 
trong khi tiến hành thủ tục xin tỵ nạn.. Tôi nghe mà ham. Vì 
lẽ ở Nhật cho đến năm 1977 vẫn chưa có đả động gì tới 
chuyện giấy tờ cho những Sinh viên đến Nhật du học trước 
năm 1975. Ngoài ra những Sinh viên nghèo ở Đức vẫn còn 
có thể xin trợ cấp học bổng để học nữa. Đây là một số lý do 
căn bản để tôi suy nghĩ là có nên tiếp tục ở lại Đức hay là 
về lại Nhật trong thời gian một năm đầu ấy. 

 
Trâm đã ghi danh cho tôi học khóa tiếng Đức căn bản tại 

Volkshochschule và mỗi chiều Trâm có kèm tôi một tiếng 
đồng hồ về văn phạm cũng như cách phát âm tiếng Đức. 
Đây là một loại ngôn ngữ khó tôi đã bắt đầu làm quen. 
Không biết nên nói tiếng Đức là ngôn ngữ thứ mấy của tôi 
rồi; nhưng nếu kể theo thứ tự ngoài tiếng mẹ đẻ ra, tôi đã 
làm quen với tiếng Pháp, Anh, Hán, Nhật và bây giờ là tiếng 
Đức nữa. Vị chi cũng không ít loại ngoại ngữ khó mà tôi đã 
kinh qua. 

 
Học độ chừng 3 tháng tại Volkshochschule Kiel tôi đã xin 

qua học phân khoa Đức ngữ tại Đại Học Kiel. Nơi đây có 
phòng luyện giọng, tập nói, nghe kể chuyện v.v... nên việc 
học tiếng Đức của tôi càng ngày càng tiến bộ. Dĩ nhiên tiếng 
Đức là một loại tiếng khó, ít có người ngoại quốc nào dám 
tự hào rằng mình nói đúng tiếng Đức hoàn toàn, chỉ trừ 
những em bé ngoại quốc sinh ra ở đây, lớn lên đi học và tốt 
nghiệp từ Tiểu Học, Trung Học, Đại Học của Đức thì có thể 
hãnh diện nói được điều đó; nhưng lại kẹt một điều là tiếng 
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mẹ đẻ của em ít rành hơn tiếng Đức; nên đó cũng là vấn đề 
được đặt ra của cha mẹ các em cho chính tương lai của các 
em khi muốn tiếp tục tồn tại tại xứ nầy mà phải làm sao bản 
sắc văn hóa của dân tộc không bị mất gốc. Quả là không 
đơn thuần chút nào cả. 

 
Học tiếng Đức mỗi ngày chừng 4 tiếng đồng hồ và mỗi 

tuần từ thứ hai đến thứ năm. Ngày thứ sáu tôi ôn bài hoặc 
làm bài tập để ngày thứ bảy, chủ nhật thì đi hái trái Kirchen, 
là một loại đào của Đức, ra hoa cỡ tháng 3 và kết trái vào 
tháng 6 tháng 7. Từ Nhật sang tôi có mang theo một ít tiền; 
nhưng đã gần cạn. Do đó tôi bắt đầu đi làm thêm với những 
anh em Sinh viên khác. Lúc ấy cũng có một số người tỵ nạn 
đến sinh sống ở Kiel; nhưng ít lắm, độ chừng 10 gia đình là 
cùng. Họ cũng cùng đi hái trái Kirchen với chúng tôi. Cứ mỗi 
giỏ đầy là 5 Đức Mã. Mỗi ngày, mỗi người hái được 10 giỏ 
như thế là giỏi. Một Sinh viên tay trắng mà mỗi ngày làm 
được 50 Đức Mã là loại siêng năng có hạng và lúc ấy mới 
thấy được giá trị của đồng tiền là gì. 

 
Nhưng mùa đào, mùa dâu tây, mùa trái đâu có kéo dài 

suốt năm. Vả lại chúng tôi còn phải đi học nữa; nên chỉ đi 
làm đâu chừng 6 đến 8 cái cuối tuần như thế cũng tạm đủ 
tiêu vặt trong mấy tháng rồi. Làm việc kiểu Sinh viên chắc ai 
cũng rõ, vả lại là Sinh viên cũng không được phép đi làm 
ngoài hè nhiều giờ. Vì bị chi phối bởi việc học. 

 
Ở chung với Trâm chừng 3 tháng thì tôi dọn ra ở riêng tại 

đường Holtenauerstr. cũng ở Kiel, mỗi ngày đạp xe đạp đến 
trường để học tiếng Đức. Có chiều ghé qua cư xá Sinh viên 
của Trâm để thăm, ăn cơm chung và sau đó nhờ Trâm chỉ 
thêm cho một ít văn phạm tiếng Đức. Sở dĩ tôi dọn riêng ra 
như thế, vì muốn có phòng ốc rộng rãi hơn để thờ Phật và 
tụng kinh. Từ Nhật qua tôi chỉ mang theo một cái chuông, 
một cái mõ và mấy hình Phật, kể cả một cái dĩa và một đôi 
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đũa với một số hồ sơ cá nhân. Như vậy đó mà 25 năm sau 
ở xứ nầy đồ cá nhân chắc phải chở mấy xe cam-nhông mới 
hết. Nhưng để làm gì và sẽ đi về đâu? thì là một con số 
không to tướng qua sự thành, trụ, hoại, diệt của sự vật mà. 

 
Nhiều lúc nghe mưa rơi thấy nhớ nhà; nhưng chẳng biết 

nhớ ai. Không lẽ nhớ xứ Nhật. Vì nơi đó không phải là quê 
hương của mình. Còn nhớ Việt Nam ư ? Nếu tính từ 1972 
đến 1977 cũng đã hơn 5 năm xa xứ rồi, còn gì để nhớ nữa. 
Kể từ khi xuất gia 1964 đến 1968 tại Hội An, tôi đã xa nhà 
cha mẹ và anh chị em, chỉ lấy chốn chùa chiền làm nơi 
nương tựa. Rồi 1968 vào Sài Gòn ở chùa Hưng Long đi học 
cho đến năm 1971 và 1972 lại rời Sài Gòn sang Tokyo. Như 
vậy đối với tôi thuở ấy chẳng có nơi nào là quê hương chắc 
thật cả. Một hôm tôi viết thư về Tokyo để hỏi thăm ý kiến 
của Thầy Bảo Lạc, bào huynh của tôi vẫn còn đang học tại 
Đại Học Komazawa ở Tokyo rằng có nên về lại Nhật hay 
nên ở lại Đức ? Tiếp theo tôi cũng viết cho Thầy Oikawa 
một lá thư bằng tiếng Nhật để cảm ơn và để hỏi ý kiến. Vì 
thấm thoát cũng đã 8 tháng rồi kể từ khi tôi rời Nhật. 

 
Sau chừng vài tuần, tôi nhận được thư của Thầy Bảo 

Lạc trả lời rằng: Nếu hoàn cảnh bên Đức thuận tiện thì nên 
ở lại học hành; nếu về lại Đông Kinh cũng không sao. Vì 
con đường học vấn vẫn còn chờ đợi đó. 

 
Lá thư của Thầy Oikawa gởi đi, nhưng không có thư trả 

lời. Tôi biết tánh Thầy ấy, bao giờ cũng vậy rất dễ dãi, xuề 
xòa, nhưng lười trả lời thư cho bất cứ ai. Chỉ thích một điều 
duy nhất là rượu. Nhiều khi ông ta uống nhiều quá bà vợ 
bảo sao uống nhiều vậy ? Thì ông ta trả lời rằng: "Rượu 
cũng làm từ gạo ra chứ sao bắt tôi phải ăn cơm để làm gì 
?". Quả thật không sai; nhưng không hoàn toàn đúng. Thế 
là mọi người cũng phải cười với lối lập luận ấy mà thôi. 
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Kể từ nhỏ, lúc 15 tuổi vào chùa, mọi quyết định đều tự 
mình lo liệu và giải quyết. Ví dụ như quần áo tự giặt, mền 
chiếu tự lo, tiền bạc tự phải xoay xở cho có để đi học, bài 
vở ở học đường tự tìm kiếm bạn giỏi cùng học và cùng làm 
xong nhiệm vụ của một người học sinh, một Tăng sĩ, một 
Sinh viên. Thế thôi! Không than phiền, không giận hờn, 
không trách móc, không đòi hỏi và cứ thế mà tiến hành trên 
con đường thiên lý ấy. 

 
Đâu vào cuối năm 1977, tôi nhận được thư của anh Lâm 

Đăng Châu ở Hannover gởi lên báo rằng có chỗ học 
(Zulassung) tại Đại Học Giáo Dục Hannover. Thế là tôi 
mừng và bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để dời về Hannover sau 
khi ở Kiel và học tiếng Đức hơn 8 tháng. Ngày hôm đó có lẽ 
vào Đông 1978, tôi đã đến ở tạm nhà anh Lâm Đăng Châu 
độ chừng 10 ngày thì anh Châu đọc báo và thuê được căn 
nhà tại đường Kestnerstr. số 37. Đây chỉ là một Wohnung 
nhỏ thôi, có 2 phòng, một nhà bếp, một nhà tắm và một 
hành lang dài. Lúc về đây có Ngô Ngọc Diệp tận tình giúp 
đỡ; nên những thông tin liên lạc thuở đó mới bắt đầu khởi đi 
từ chốn nầy và ngày 2 tháng 4 năm 1978 chúng tôi làm lễ 
An Vị Phật, có mời Đại Đức Thích Minh Tâm từ Paris tham 
dự. Lúc ấy Thầy vẫn còn là Đại Đức, đến năm 1983 giới 
đàn Thiện Hòa ở Mỹ mới tấn phong lên Thượng Tọa và 
tháng 12 năm 1998 được tấn phong lên Hòa Thượng tại 
chùa Khuông Việt ở Na Uy. 

 
Về sinh hoạt lễ An Vị Phật độ chừng 30 người. Có vài vị 

từ Pháp tháp tùng Hòa Thượng Minh Tâm sang. Còn bao 
nhiêu là anh em Sinh viên Việt Nam đang sinh sống tại 
Hannover và có một ít người tỵ nạn đến từ Hildesheim tham 
dự. Lúc đó Ngô Ngọc Diệp làm tổng khậu, có nghĩa là bao 
dàn từ trên chánh điện như đánh chuông mõ cho đến nhà 
bếp như nấu nướng, dọn dẹp v.v... 
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Sinh hoạt Phật sự tại Niệm Phật Đường hồi đó còn lỏng 
lẻo, yếu ớt, chậm chạp chỉ có mấy Thầy trò. Thỉnh thoảng 
Trâm từ Kiel cũng có ghé về để sinh hoạt chung, rồi Thầy 
trò kéo nhau đi Berlin, Dortmund hoặc Stuttgart để thuyết 
trình về tình hình Phật Giáo tại Việt Nam qua sự đàn áp của 
người Cộng Sản. Mỗi tháng vào chủ nhật thứ nhất và chủ 
nhật thứ ba vào lúc 11 giờ có lễ Phật định kỳ, thuyết pháp 
và sau đó là cơm nước cũng như sinh hoạt chung và kể từ 
đó đến nay (1978 - 2002) suốt gần 25 năm chùa Viên Giác 
đều sinh hoạt thường xuyên như thế. Có lúc đông cả trăm 
người, nhưng cũng có lúc ít chừng 10 người, nhưng ít nhiều 
gì cũng cử hành lễ và chưa bỏ một lần lễ Phật định kỳ nào 
cả. Nếu tôi có đi ra ngoại quốc thì ở nhà Ngô Ngọc Diệp 
thay thế để làm chủ lễ. 

 
Kể từ tháng 6 năm 1978 đến tháng 5 năm 1979, Ban Hộ 

Trì Tam Bảo đã kêu gọi bà con xa gần đóng góp định kỳ 
hằng tháng tùy theo khả năng để trả tiền thuê Niệm Phật 
Đường nơi tôi ở. Cứ kêu gọi hằng năm như thế và trong số 
32 người đóng góp đầu tiên ấy, nay vẫn còn tiếp tục hộ trì 
Tam Bảo. Quả là một sự giúp đỡ không thể dùng lời nói để 
tạ ơn, mà năm sau (2003) Lễ Kỷ Niệm 25 năm Chùa Viên 
Giác, tôi phải có những phần thưởng xứng đáng để tri ân 
những vị nầy. 

Ngày nay cũng đã có người đi xa, có người còn, có 
người mất và tôi ghi hết ra đây để cảm tạ sự đóng góp một 
cách chân tình như thế cho sự trưởng thành của Phật Giáo 
Việt Nam từ đó đến nay. 

 
1. Văn Công Trâm, ở Kiel, mỗi tháng 30 Đức Mã. Sau 

nầy ra trường Y khoa, anh ta đóng mỗi tháng 50 Đức Mã và 
mãi cho đến hôm nay vẫn còn tiếp tục. Đây là người bạn 
học cũ cùng trường với tôi hồi còn Tiểu Học, em ruột của 
Sư Bà Diệu Tâm, anh ruột của Nguyên Đạo Văn Công Tuấn 
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và năm 1979 Trâm quy y với tôi, tôi cho pháp danh là Thị 
Minh. 

2. Nguyễn Thị Đẹp, ở Neumünster. Chị nầy đóng mỗi 
tháng 10 Đức Mã và chỉ kéo dài chừng vài năm là chấm 
dứt. Hiện bây giờ chị vẫn còn ở Neumünster vì trong danh 
sách nhận báo Viên Giác chị ấy vẫn còn liên lạc với chùa và 
thỉnh thoảng có cúng dường bất thường. 

3. Nguyễn Thị Tư, ở Kiel, đóng mỗi tháng 10 Đức Mã; 
nhưng cũng chỉ vài năm đầu rồi ngưng. Nghe đâu bây giờ 
đã có chồng có con và vẫn ở tại Kiel. 

4. Hồ Kim Lệ, ở Kiel, đóng mỗi tháng 10 Đức Mã và 
cũng chỉ góp đâu độ 1, 2 năm đầu rồi nghỉ. Họ là những 
người đến tỵ nạn ở Đức sớm nhất vào những năm 1976, 77 
và nghe đâu bây giờ anh ta vẫn còn ở tại đó. 

5. Đoàn Thị Mỹ Lộc, ở Koblenz. Cô ta đóng mỗi tháng 
20 Đức Mã và kéo dài đến năm 1980 thì hết. Thỉnh thoảng 
có cúng dường bất thường gởi qua ngân hàng. Mới đây lễ 
Phật Đản 2546 (2002) tôi có gặp cô ta và người chồng tên 
Giáo về chùa dự lễ. Đúng là thời gian có đổi thay; nhưng 
tấm lòng với Đạo thì càng ngày càng gắn bó nhiều hơn. Vì 
lẽ khi con người càng lớn thì dễ đi gần với niềm tin Tôn 
Giáo của mình. 

6. Lê Xuân Bình, ở Koblenz, Người nầy chỉ hộ trì cho 
chùa một năm, mỗi tháng 20 Đức Mã và từ đó đến nay 
không thấy liên lạc về chùa nữa. 

7. Lê Văn Hồng, ở Koblenz. Anh nầy hộ trì chùa mỗi 
tháng 20 Đức Mã và đóng góp chừng 3 hay 4 năm sau đó 
lại ngưng. Thỉnh thoảng cũng có về chùa. 

8. Hồng Hoàng Sơn, ở Koblenz. Anh nầy mỗi tháng 
đóng 20 Đức Mã và chừng vài năm thì nghỉ. Cho đến nay 
vẫn không có liên lạc với chùa. 

9. Trương Văn Giáo, ở Koblenz, mỗi tháng đóng 20 
Đức Mã và kéo dài trong nhiều năm. Nay vẫn còn ở 
Koblenz và thỉnh thoảng có về thăm chùa. 
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10. Lê Thanh Bình, Hannover. Anh nầy là Sinh viên 
du học trước 1975. Mỗi tháng đóng 20 Đức Mã cho đến 
nhiều năm sau nầy. Sau khi tốt nghiệp Đại Học Hannover 
thì về Bremen để làm việc. Thỉnh thoảng có ghé thăm chùa 
lễ Phật. 

11. Lâm Đăng Châu. Anh nầy ở Hannover, mỗi tháng 
hỗ trợ 20 Đức Mã, đóng độ vài năm thì ngưng và như trong 
phần đầu có đề cập, anh ta là một trong những ân nhân của 
tôi trong giai đoạn lúc ban đầu khi mới đến xứ Đức nầy. 

12. Ngô Ngọc Diệp, ở Hannover. Anh nầy đã quy y 
với tôi vào lễ Vu Lan ngày 19 tháng 8 năm 1978 cùng với 2 
người khác là Đoàn Thị Thu Hạnh và Nguyễn Đức Hiếu. 
Diệp tôi cho pháp danh Thị Chơn; Hiếu cho pháp danh Thị 
Ân và Cô Hạnh tôi cho pháp danh Thị Nhân. Diệp là người 
mà tôi mang ơn cũng nặng ngay từ lúc ban đầu. Lúc ấy 
Diệp cũng còn Sinh viên, mỗi tháng hộ trì chùa 20 Đức Mã 
cho tới khoảng 1992, 93 mới ngưng. 

Dạo ấy, mỗi sáng trước khi đi làm ở hãng Continental, 
Diệp thường ghé chùa để tụng kinh Lăng Nghiêm với tôi, từ 
khi còn ở tại Kestnerstr. cho đến Eichelkampstr. cũng vậy. 
Anh ta là một người đa tài, cái gì cũng có thể làm được, 
không kể công, không trốn tránh trách nhiệm. 

13. Lê Huy Cát, Hannover. Anh nầy mỗi tháng giúp 20 
Đức Mã độ chừng một vài năm sau thì ngưng. Vì anh chị ấy 
dọn sang định cư bên Úc vùng Brisbanne nắng ấm. 

14. Nguyễn Tiến Hội, ở Hannover, có ghi tên trong số 
32 người nầy, mỗi tháng đóng 10 Đức Mã; nhưng không 
thấy hỗ trợ. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình. Nay vẫn còn ở 
Hannover, là một võ sư của Vovinam Việt Võ Đạo. 

15. Đạo Hữu Long, ở Hildesheim, có ghi đóng mỗi 
tháng 30 Đức Mã và chỉ đóng một tháng 6 duy nhất của 
năn 1978 rồi nghỉ. 

16. Phạm Văn Phụng, ở Hildesheim, đóng mỗi tháng 
20 Đức Mã và hỗ trợ chừng vài năm sau thì ngưng. 
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17. Nguyễn Ngọc Tuấn và Nguyễn Thị Thu Cúc, ở 
Hannover. Đây là hai anh chị cũng có công rất nhiều với 
Niệm Phật Đường ngay từ lúc ban đầu. Mỗi tháng đóng 20 
Đức Mã trong nhiều năm liên tục như vậy. Trong chương 
trước, tôi có đề cập đến anh chị nầy rồi. Họ là những Sinh 
viên du học đến Đức từ năm 1968. 

18. Lê Hữu Cơ, ở Neuss. Mỗi tháng đóng 10 Đức Mã, 
được 3 tháng thì ngưng. Chẳng biết ông bà nầy còn sống 
hay đã mất. Vì từ lâu không còn liên lạc nữa. 

19. Ngô Tài Ba, ở Hòa Lan, hứa cúng mỗi tháng 20 
Đức Mã nhưng chưa đóng lần nào cả và từ đó đến nay 
cũng chẳng có tin. 

20. Phạm Bé, ở Hòa Lan, cũng giống như vậy. 
21. Đinh Thị Hợi, ở Aachen, đóng mỗi tháng 20 Đức 

Mã trong nhiều năm như vậy và vị nầy chắc nay không còn 
nữa. Vì lúc đó cũng đã lớn tuổi rồi. 

22. Nguyễn Đức Quyến, ở Aschaffenburg. Vị nầy 
đóng mỗi tháng 20 Đức Mã bắt đầu từ tháng 9 năm 1978 
và kéo dài trong vài năm như thế. Nay thì gia đình vẫn còn 
ở tại Aschaffenburg. 

23. Vũ Văn Hà, ở Pháp; ông ta sau nầy xuất gia pháp 
danh là Nguyên Lưu, đệ tử của Hòa Thượng Minh Tâm, 
mỗi năm Bác hộ chùa Viên Giác bên nầy 600FF và liên tục 
như thế đến khi Bác mất cách đây chừng 10 năm thì nghỉ. 
Bác là đệ tử xuất gia rất trung thành với Hòa Thượng Minh 
Tâm, đã ở Pháp trên 50 năm và cuối đời còn lại vào chùa 
để hộ đạo. 

24. La Thành, ở Herford. Vị nầy cũng đóng vài năm 
rồi nghỉ, mỗi tháng 20 Đức Mã và cho đến nay không còn 
liên lạc gì cả. 

25. Nguyễn Thanh Tùy, ở Recklinghausen, mỗi tháng 
đóng 20 Đức Mã, bắt đầu từ tháng 10 năm 1978 và đóng 
mãi cho đến khi vị nấy mất mới thôi. 
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26. Phan Văn Trường, ở Hannover, là Sinh viên du 
học trước 75, đóng mỗi tháng 10 Đức Mã độ 1 năm, sau 
đó di dân sang Mỹ và cho đến nay không còn liên lạc nữa. 

27. Nguyễn Thị Hạnh, ở Braunschweig, mỗi tháng 
đóng 20 Đức Mã trong nhiều năm như thế. Chị cũng là Sinh 
viên du học trước 1975 và đã xong Đại Học. Mỗi năm nhân 
lễ Phật Đản hay Vu Lan chị đều về chùa giúp khâu trong 
nhà bếp suốt hơn 20 năm như vậy. Công đức thật không 
nhỏ. 

28. Bùi Hữu Tường, ở Münster, cũng là Sinh viên du 
học trước 1975, đã ra Bác sĩ và làm việc tại Đức. Mỗi 
tháng thuở ấy anh ta đóng 10 Đức Mã liên tục trong nhiều 
năm như vậy. 

29. Vương Đắc Mẫn, ở Kiel, nay là Bác sĩ ở Mỹ. Cũng 
là Sinh viên du học trước 75, chỉ ủng hộ bất thường cho 
chùa chứ không đóng định kỳ, mặc dầu có ghi danh như 
thế. 

30. Đoàn Thị Thu Hạnh, ở Hannover, mỗi tháng đóng 
20 Đức Mã và kéo dài trong nhiều năm như thế. Trong 
Chương trước tôi đã có đề cập về cô nầy rồi. 

31. Phạm Công Hoàng, ở Bremen, là Sinh viên du 
học trước 1975; nay là Kỹ sư Hàng không làm tại hãng ở 
Bremen. Mỗi tháng góp 50 Đức Mã và kéo dài từ năm 1978 
đến nay chưa nghỉ. 

32. Trần Văn Trường, ở Schweringhausen. Anh là gia 
đình tỵ nạn đến Đức rất sớm và sau đó sang định cư tại 
Mỹ. Kể từ đó đến nay không còn liên lạc nữa. 

 
Từ 1979 đến cuối năm 1980 có thêm vài vị đóng góp nữa 

như chị Nguyễn Thị Soan ở Kiel mỗi tháng đóng 10 Đức Mã 
và có vài vị có ghi tên nhưng không hỗ trợ, có lẽ vì lý do gia 
cảnh. Đó là 32 hóa thân ban đầu của Đức Quan Thế Âm Bồ 
Tát và nhờ mỗi người một hạnh nguyện như thế mà ngày 
nay sau 25 năm ngôi chùa nầy đã đứng vững vàng trong 
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lòng xã hội Đức và là nơi nương tựa tinh thần của hằng 100 
ngàn người tỵ nạn Việt Nam khi bỏ nước ra đi tìm tự do. 

Tính trung bình mỗi tháng như thế chùa Viên Giác tại 
Hannover số tịnh tài đóng định kỳ là 600 Đức Mã của 32 
người đóng. Phải trả tiền nhà 180 Đức Mã, tiền điện, Gas, 
nước, điện thoại v.v... độ chừng 120 Đức Mã nữa. Như vậy 
mỗi tháng dư độ 200 Đức Mã dùng làm quỹ chi dụng bất 
thường cho Niệm Phật Đường. Ví dụ như mỗi khi có chư 
Tăng đến thăm phải cúng dường hoặc làm lộ phí di chuyển 
đi đây đó v.v... Trong thùng phước sương hầu như không 
có đồng nào. Vì ai cũng là Sinh viên hoặc người tỵ nạn mới 
đến Đức nên sự tiêu pha rất chừng mực. 

 
Vào ngày 5 tháng 2 năm 1979, tôi có viết một thư mời 

Phật Đản và năm đó địa phương Bá Linh đã đóng góp phần 
văn nghệ cúng dường. Tổ chức tại Bethoven Saal của 
Stadthalle Hannover. Có độ 400 người Việt và Đức về tham 
dự. Năm đó chính quyền Tiểu Bang Niedersachsen có giúp 
tiền để thuê phòng và chở đồng bào từ Friedland về tham 
dự lễ, ở qua đêm trong nhiều gia đình của Đức để trao đổi 
làm quen, do Hội Hồng Thập Tự đảm trách việc nầy. 

 
Năm 1979 nhằm Phật Đản 2523 cũng là năm đầu tiên 

Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam tại Đức được 
ra mắt tại Hội Trường. Nghĩa là sau 6 tháng thành lập 
(11.1978). Tất cả cái gì cũng mới mẻ và danh sách cúng 
dường lễ Phật Đản năm đó của 19 người, đa phần đến từ 
Berlin tổng cộng là 195 Đức Mã. Số tiền rất khiêm nhường; 
nhưng giá trị tinh thần thì không nhỏ. Vì đây là lần đầu tiên 
ra mắt công chúng Đức. Lúc ấy người Đức rất quý mến 
người tỵ nạn Việt Nam. Vì lẽ những người lớn tuổi họ đã 
hiểu nỗi khổ của thời Đệ nhị Thế chiến (1939 - 1945) cũng 
như thời Đức Quốc Xã của Hitler sống khổ cực như thế nào 
rồi; nên dễ thông cảm. Vì vậy chính quyền của Tiểu Bang 
Niedersachsen mới dễ dàng đón nhận đầu tiên mấy ngàn 
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người vào ngày 10 tháng 12 năm 1978 từ chiếc tàu Hải 
Hồng đang bị câu lưu ở Hồng Kông, ra đi từ Việt Nam. 
Trong đó có mấy ngàn người đói khát, kể cả người già và 
con trẻ.  

 
Do đó, ông Ernst Albrecht là vị Thủ Tướng Tiểu Bang 

đầu tiên của nước Đức đã kêu gọi cứu trợ nhân đạo và lập 
tức nhân dân Đức hưởng ứng ngay. Ở đây xin chắp tay 
cảm tạ ông cựu Thủ Tướng Tiểu Bang Niedersachsen trong 
thời gian ấy đã cưu mang người tỵ nạn Việt Nam chúng tôi 
rất nhiều. Ngay như việc sau nầy vào năm 1986, 87 đưa 
đơn xin phép xây cất chùa Viên Giác tại đường 
Karlsruherstr. nầy nếu không có sự lưu tâm của ông, chắc 
rằng giấy phép cũng còn lâu lắm mới nhận được.  

 
Nhân một mùa Vu Lan năm 1998, tôi đã mời cựu Thủ 

Tướng và phu nhân đến chùa Viên Giác Hannover để nói 
lời cảm tạ chân thành của người tỵ nạn Việt Nam tại Tiểu 
Bang Niedersachsen nói riêng và trên toàn nước Đức nói 
chung. Ông rất cảm động và lưu lại chùa nhiều giờ hơn 
ngoài dự tính để đi thăm 7 tầng tháp có thờ Phật, Tổ Đường 
v.v... do anh Kiến Trúc Sư Trần Phong Lưu hướng dẫn. 
Những ân tình như thế chúng tôi không thể nào quên, xin 
ghi hết vào lòng, dẫu cho có ở thế giới nầy hay tái sanh vào 
một cõi xa xăm nào khác đi chăng nữa, thì ân nghĩa vẫn là 
những gì khó đáp đền trong muôn một vậy. Vào tháng 8 
năm 2002 phu nhân của cựu Thủ Tướng Tiểu Bang 
Niederesachsen cũng đã vĩnh viễn ra đi; nhưng ơn cứu tử 
ấy, người Việt Nam chúng tôi không bao giờ quên cả. 

 
Từ Tết năm 1981, chúng tôi đã chính thức dời chùa về 

đường Eichelkampstr. số 35A và tại đây chùa đã nhận được 
chính thức tiền thuê chùa mỗi tháng 3.000 Đức Mã từ Bộ 
Nội Vụ Liên Bang để trang trải tiền thuê và các phí khoản 
khác (xin xem Chương trước). Tuy nhiên, số người ghi tên 
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hỗ trợ định kỳ hằng năm 1991 và 1992 trong vòng 1 năm ấy 
có 60 người. Số lượng có tăng tuy nhiên số người đóng góp 
không đều, chỉ có 42 người đóng thường xuyên. Số người 
cũ có một ít rút lui và số người mới có một số thêm vào. 
Tổng số tiền ủng hộ định kỳ là 900 Đức Mã mỗi tháng. Với 
số tiền nầy chúng tôi lo chi tiêu cho các lễ lộc cũng như 
điện, Gas, nước v.v.. 

Trong số những vị đóng định kỳ từ năm 1981 đó cho đến 
nay vẫn còn đóng liên tục gồm có: Đạo Hữu Đoàn Thị 
Thanh Tú ở Paris, anh Tô Văn Phước tại München, anh 
Lâm Thành ở Lingen. Đó là những tấm lòng son đáng trân 
quý và dĩ nhiên là sau nầy còn nhiều người mới đóng định 
kỳ nữa, quý vị có thể xem danh sách nầy trong tập san Viên 
Giác số 126 tháng 12 năm 2001. Bây giờ vẫn còn là 129 vị. 
Nghĩa là số người hộ trì càng ngày càng tăng và dĩ nhiên là 
chi phí cũng không có giảm. 

Tất cả những hồ sơ nầy tôi vẫn còn giữ lại đó, để một 
mai biết đâu có ai đó có ý dò tìm để hiểu rõ ngọn ngành của 
một thời đã qua thì quả là ơn nghĩa nghìn trùng trong muôn 
thuở, khó đáp đền, mà kẻ mang chịu ơn trực tiếp đó là tôi. 
Nếu không có những tâm hồn thanh cao trong sáng ấy, góp 
nhặt từng đồng tiền, từng lời ca, từng tiếng hát, từng nhịp 
mõ, từng lời kinh v.v... thì làm sao có được một Viên Giác 
tự như hôm nay sáng ngời long lanh trên bầu trời của 
Hannover nầy hay trên Internet văn minh của thế kỷ thứ 21 
nầy mà ngồi ở nhà người ta cũng có thể xem được những 
hình ảnh lộng lẫy của ngôi chùa tại đây. 

Để đi đến thành công như thế không phải câu chuyện 
của một ngày mà là câu chuyện của hơn 30 năm; nên 
chương nầy hơi dài hơn các chương khác, khi xem cũng 
mong quý vị cảm thông cho. 

 
Năm 1978 là năm đầu tiên tôi về thành phố Hannover 

nên có nhiều việc phải làm, nào là an vị Phật, lễ Vu Lan, đi 
học tại Đại Học Hannover, đón người tỵ nạn đến Đức v.v... 
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tương đối rất bận rộn và để chuẩn bị cho lễ Phật Đản năm 
1979 tại Bethoven Saal ở Stadthalle Hannover, tôi có soạn 
một vở kịch về "Cuộc Đời Đức Phật "do các em Phật Tử 
nghiệp dư trình diễn. Trong đó có chị Giang, anh Tuấn, 
Giang, Phấn, Danh và một số anh em khác nữa. Tôi phải 
viết tuồng và đạo diễn luôn. Hình như có cả cô Kim Thêm 
nữa thì phải. Đó là vở kịch đầu tiên do tôi soạn và sau nầy 
có vài vở khác như "Hoa Rơi Trước Cửa Phật" do một số 
anh em tại Berlin đóng và diễn tại rạp hát Theater am Aegi. 
Tất cả đều tự biên tự diễn. Sự thành công ít; nhưng mệt mỏi 
thì nhiều. Vì lẽ hồi đó mỗi lần lễ phải dọn hết tất cả những gì 
từ Niệm Phật Đường sang Jugendzentrum, từ bàn thờ cho 
đến nồi niêu soong chảo v.v... sau khi lễ lại dọn về lại chùa, 
Thầy trò chúng tôi vất vả vô cùng, nhưng được một cái vui 
là ai cũng đã thực hành xong nhiệm vụ của mình đã được 
giao phó. 

 
Học kỳ 78/79 ở Đại Học Giáo Dục tôi phải nghỉ để đi 

Göttingen và Friedland giúp đỡ cho bà con mới tới; nhiệm 
vụ là làm thông dịch viên cho Bác sĩ khi người tỵ nạn mới 
tới đi khám bệnh tổng quát tại bệnh viện. Vì sống chung lâu 
ngày trên chiếc tàu Hải Hồng nên chí của người nầy nó lây 
qua người kia, bất kể là đàn ông hay đàn bà. Nên mọi 
người ai cũng phải gội đầu trừ chí và đội một bọc ni-long 
trắng toát lên đầu, trông giống như để tang. Lúc ấy tiếng 
Đức tôi còn bập bẹ và chẳng biết con chí tiếng Đức kêu 
bằng gì nên phải tra tự điển và còn bao nhiêu chuyện dở 
khóc dở cười khi diễn tả bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau 
nữa, làm sao có thể diễn tả hết được. 

Nhờ làm thông dịch như thế mà có 2 việc có kết quả:  
- Thứ nhất là chính quyền Đức lưu tâm về vấn đề tôn 

giáo, xã hội. Người mình có thể tự giúp cho mình, nên Bộ 
Nội Vụ Liên Bang mới kêu đến và giúp đỡ. Chứ thật tình lúc 
ấy chúng tôi có biết đâu mà gõ cửa các cơ quan công 
quyền.  
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- Thứ hai là chuyện ơn nghĩa. Người mình được cái là 
không bao giờ quên ơn kẻ khác, cho nên những người 
được tôi giúp đỡ lúc ban đầu như thế, sau nầy họ có công 
ăn việc làm và khá giả, họ trở về chùa để giúp lại chùa bằng 
nhiều cách khác nhau. Thật ra thì khi thi ân, tôi không cầu 
đền đáp; nhưng đó là kết quả trước mắt đã thành tựu như 
vậy. 

Đến học kỳ mùa Đông 79/80 thì tôi làm xong Referat về 
một môn Emperie, dịch là kinh nghiệm luận của ngành Giáo 
Dục Học bằng tiếng Đức và thuyết trình trước nhiều Sinh 
viên để có một Chứng Chỉ còn thiếu về môn ấy. Ở Nhật học 
62 môn mà không có môn nầy và cuối năm 80 ấy thì tôi 
không còn tiếp tục đến Đại Học nữa. Vì lẽ chùa chuẩn bị 
dọn qua nơi rộng rãi hơn; nên cần phải chăm sóc nhiều 
hơn. Nhiều khi ở chùa lo việc chùa thì nghĩ rằng không biết 
trong Đại Học các bạn đang học gì và lúc ngồi tại Giảng 
Đường Đại Học thì lại nghĩ không biết ở chùa có ai đến lễ 
Phật, thăm viếng không v.v... và v.v... do đó tôi quyết định 
không tiếp tục đi nốt con đường học vấn để ra Tiến sĩ ngành 
nầy vì một số lý do chính bên trên và cũng có kèm theo một 
số lý do phụ nữa. 

Tôi có điện thoại hỏi thăm Hòa Thượng Thích Minh Tâm 
và có ý về lại Nhật, hoặc ở Đức; không ra hoạt động, để học 
cho xong học trình Tiến sĩ mới ra làm việc; nhưng Hòa 
Thượng cũng có bảo rằng: Có nhiều vị có bằng cấp Tiến sĩ 
nhưng có làm được gì đâu! Đó là câu an ủi để tôi không còn 
vấn vương với con đường học vấn nữa; nhưng bây giờ 
nhiều lúc thấy cũng tiếc. Vì lẽ sức học của tôi vẫn còn. 

Ở Đức không có bậc Cao Học như ở Mỹ và ở Nhật, mà 
học 5 năm ở Đại Học, sau đó vào nghiên cứu sinh để làm 
luận án Tiến sĩ ra trường. Vả lại ở Trung Học họ đã học 13 
năm rồi, trong khi đó ở Nhật hay Việt Nam chỉ có 12 năm 
thôi. Nếu cộng chung lại số năm từ Trung Học lên Cao Học 
vẫn tương đương với các nơi khác trên thế giới. Thật ra sự 
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học thì nó vô cùng, nhưng trên nguyên tắc học đến Đại Học 
là hết, để sau đó mỗi người tự nghiên cứu mà thôi. 

 
Thuở đó tôi cũng có một quyết định quan trọng cho chính 

mình là phải tự chọn lựa con đường để đi trong tương lai 
lâu dài hơn, chứ không thể gián đoạn ở nơi nầy được. Ví dụ 
chọn con đường học vấn, thật ra ở ngoài đời có không biết 
bao nhiêu người lo cho vấn đề nầy. Chỉ có con đường sở 
trường, con đường chuyên môn của mình là tu học, lo Phật 
sự không có ai ngoài mình ra lúc đó có thể gánh vác được. 
Cho nên tôi nằm đêm suy nghĩ thật nhiều và cuối cùng là 
không tiếp tục chương trình ở Hậu Đại Học nữa là vậy. 

 
Những năm 78, 79, 80, 81, 82 v.v... là những năm tôi 

thường hay lui tới chùa Khánh Anh tại Paris nhiều nhất và 
từ đó tôi có được sự ủng hộ của một số Phật Tử thuần 
thành cho đến bây giờ. Thuở đó Hòa Thượng Thích Minh 
Tâm cũng chỉ một mình; nên mỗi khi đi dự Hội Nghị hay đi 
dâu xa là tôi phải sang trông chùa. Mặc dầu lúc ấy cũng có 
Bác Hà; nhưng là một Cư sĩ và sau nầy Bác mới xuất gia. 
Tôi đã thuyết giảng cho Phật Tử nghe và chỉ bày cách thực 
hành chuông mõ cho một số Phật Tử và sau nầy có những 
người đã xuất gia như Quảng Đạo, Diệu Trạm hiện ở tại 
chùa Khánh Anh bây giờ. 

 
Hòa Thượng Khánh Anh vốn là bậc đàn anh của tôi, 

Thầy ấy chưa trực tiếp dạy tôi ngày nào, nhưng nhiều lúc tôi 
cũng cung kính như là một bậc Thầy. Vì Thầy ấy có nhiều 
cử chỉ đối đãi đẹp với đồng môn và bạn bè, tử đệ. Chỉ đơn 
giản có thế thôi mà người ta có thể sống chết cho cả một 
đời người. Thầy ấy đã hỗ trợ chùa Viên Giác bên nầy bằng 
nhiều cách khác nhau và bây giờ đây khi xây chùa Khánh 
Anh bên Pháp tôi cũng thể hiện lại tinh thần tương thân 
tương ái ấy. 
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Khi được sự chấp nhận tài trợ của chính quyền tiền thuê 
hằng tháng của chùa mới, chúng tôi đi tìm cơ sở để thuê, 
nhưng nó chẳng đơn giản chút nào. Vì lẽ - có chỗ làm lễ 
được cho số đông người thì không có chỗ ở. Có nơi có chỗ 
ở thật tốt thì lại không có chỗ làm lễ v.v... thiên nan vạn sự. 
Dịp may hiếm có, hình như anh Lâm Đăng Châu, hoặc ai 
đó, đọc báo thấy ông Steimann có cho thuê một cái hãng 
cũ, có văn phòng và chỗ ở; nên chúng tôi đến đây liền và 
hỏi thăm điều kiện thì được ông chấp nhận ngay. Thế là 
cuối năm 1980 đầu năm 1981 Thầy trò chúng tôi lo thiên di 
những gì đang có tại Kestnerstr. về đường Eichelkampstr. 

 
Khi mới về đây cũng chỉ có một mình tôi, đến cuối năm 

81, đầu 82 có Phật Tử Thị Chánh Trương Tấn Lộc và cô 
Diệu Niên dọn vào ở cùng. Sau đó có thêm Thầy Minh Phú 
nữa. Nhân sự lúc ban đầu chỉ có thế và mỗi bữa trước khi đi 
làm, Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp có ghé chùa để cùng tụng 
kinh Lăng Nghiêm. Tết âm lịch năm 1981 nhằm ngày 5 
tháng 2, tức ngày thứ năm trong tuần và năm ấy là năm Tân 
Dậu; nhưng chẳng có một người nào đến lễ chùa cũng như 
đón Tết; ngoại trừ mấy Thầy trò chúng tôi cùng nhau tụng 
một thời kinh là xong. Chẳng bù với sau nầy, bây giờ (2002) 
mỗi lần Tết đến có cả hằng năm bảy ngàn người về chùa lễ 
Phật đầu năm. Hồi đó nhiều khi không có tiền đi chợ và mua 
hoa để cúng Phật, tôi phải ra ngoài vườn bứt những cây 
hoa dại về cắm lên bàn Phật. Lúc ấy có lẽ Phật cũng đã 
mỉm cười cho cái thanh bần của chúng tôi thuở ấy. 

 
Đến năm 1984, 1985 có Thiện Phước từ Phần Lan qua 

xuất gia với tôi và chú nầy có lẽ là người chịu thiệt thòi nhất. 
Vì hồi đó tôi rất khó tánh và ngay cả bây giờ có thể cũng 
vậy; nên chú hay bị quở, bị la rất nhiều; nhưng được cái là 
chú không buồn lâu, nhưng có lẽ chú tủi phận chú tại sao 
mà bị quở trách hoài như thế. Chuyện cũng dễ hiểu thôi. Vì 
đánh chuông mõ sai, mặc dầu đã chỉ rồi. Học hành quá 
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chậm chạp. Vì trình độ của chú chỉ có thế mà nhu cầu của 
tôi thì cao; nên sau khi thọ Sa Di -năm 1987- chú trở về lại 
Phần Lan sinh sống. 

Tiếp đến có Thiện Thành và Thiện Nam xuất gia, một 
người Việt và một người Đức nói tiếng Việt rất rành; nhưng 
các chú nầy ở cũng không lâu, sau đó lại trở về với cuộc 
sống thế tục vì nhiều lý do khác nhau. 

Năm 1983 gia đình của Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp qua 
đoàn tụ gia đình, trong đó có thân phụ của Thị Chơn là Bác 
Thị Tâm Ngô Văn Phát, cựu Trung Tá Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa, có khả năng hành chánh rất vững vàng; nên bắt 
đầu từ nhiệm kỳ 4 của Hội Phật Tử (1984) đến nay Bác luôn 
được tín nhiệm và bầu làm Hội Trưởng. Nhiệm kỳ 1 (1978-
1980) Thị Minh Văn Công Trâm làm Hội Trưởng. Nhiệm kỳ 
2 và 3 (1980-1984) Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp làm Hội 
Trưởng và kế tiếp Bác là người thông thạo nhiều ngoại ngữ 
như Anh, Pháp, Đức nên tôi cũng đã được Bác giúp đỡ rất 
nhiều về phương diện giấy tờ ngoại giao bên ngoài. 

 
Những người đóng góp vào việc văn phòng thuở ấy có 

Ni Sư Diệu Ân, Chị Nga, Bác Phát. Còn Lâm thì đứng máy 
quay báo. Hưng, Lộc bỏ dấu bài đã đánh máy xong; Thị 
Chơn lo layout cho báo và sách. Còn tôi thì lo vấn đề thuyết 
giảng, ngoại giao và đi đây đó để lo những công việc Phật 
sự như ma chay, cưới hỏi, thuyết trình v.v... 

 
Tôi những tưởng về ở đường Eichelkampstr. là trụ ở đó 

lâu dài; nhưng cũng chỉ 10 năm thôi. Nghĩa là từ năm 1981 
đến 1991 và từ 1991 đến nay 2002 dọn qua chùa mới tại 
đường Karlsruherstr. nầy. Trong đời tôi từ khi sinh ra đến 
nay 54 năm đã ở những chỗ quan trọng như sau: 

- Từ 1949 đến 1964 ở quê là Mỹ Hạt, Xuyên Mỹ, Duy 
Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

- Sau khi xuất gia ở chùa Phước Lâm tại Hội An từ 1964 
đến 1966. 
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- Từ 1966 đến 1968 ở chùa Viên Giác, Hội An. 
- Sau đó vào Sàigòn ở chùa Hưng Long từ năm 1968-

1972. 
- Ở chùa Honryuji tại Nhật Bản từ 1973 đến 1977. Trước 

đó có 1 năm ở với Thầy Chơn Thành và các bạn học Nhật 
ngữ khác. 

- Từ 1977 đến 1978 sống ở Kiel, Đức. 
- Từ 1978 đến 1980 ở tại Kestnerstr. 37 Hannover; kế 

theo như bên trên đã nói. 
 
Như vậy có thể nói trong 54 năm của cuộc đời tôi ở 3 nơi 

lâu nhất. Đó là nơi sinh ra 15 năm. Tại đường 
Eichelkampstr.  10 năm và nơi hiện tại 11 năm rồi. Tôi 
không biết ở tại nơi nầy còn bao nhiêu năm nữa, nhưng ở 
vào những lúc cuối đời như thế nầy có lẽ không còn cao 
bay xa chạy như lúc còn trẻ nữa cũng nên. 

 
Đến năm 1986 có Thiện Tín vào chùa xin ở và sau đó 

xuất gia để năm 1987 thọ Sa Di và năm 1991 thọ Tỳ Kheo 
và đây là một trong những Thầy đệ tử của tôi có thực tu và 
thực học. Tốt nghiệp Tú Tài Đức, Cao Học Tôn Giáo tại Đại 
Học Hannover và ở Ấn Độ học tại Đại Học New Dehli cấp 
bậc Tiến Sĩ từ năm 1993 đến năm 2000. Hiện bây giờ là 
Phó Trụ Trì chùa Viên Giác và sang năm 2003 sẽ được tấn 
phong lên làm Trụ Trì chùa Viên Giác. Còn tôi sẽ trở thành 
sáng lập trụ trì chùa Viên Giác cũng như dành nhiều thì giờ 
để nhập thất, tu tịnh và dịch kinh sách v.v... 

 
Sau đó có Cô Hạnh Tịnh, Cô Hạnh Châu và đến năm 

1989 thì có Hạnh Bảo về ở chùa và xuất gia để đến năm 
1994 thì thọ Đại Giới.  

 
Năm 1984 chùa Viên Giác chính thức vận động mua đất 

cất chùa. Năm 1987 nhân mùa Phật Đản là lễ đặt viên đá 
đầu tiên; đến Phật Đản 1989 bắt đầu khởi công xây cất, đến 
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tháng 7 năm 1991 làm lễ Khánh Thành và tháng 8 năm 
1993 là lễ Hoàn Nguyện. Cả một công trình kiến trúc đồ sộ 
như thế nhưng chạy vạy để lo chuyện tài chánh phải nói là 
có rất ít người. Đặc biệt ở đây phải cảm ơn anh Kiến Trúc 
Sư Từ-Hùng Trần-Phong-Lưu. Nhà anh ở tại Saarland và 
suốt 2 năm xây cất đó từ 1989 đến 1991 anh luôn có mặt tại 
công trường để coi sóc thầy thợ xây cất và bổ sung những 
bản vẽ chi tiết cho nhà thầu, nhưng anh cũng đã chẳng tính 
tiền công như một Kiến Trúc Sư người Đức mà chỉ nhận 
những thù lao khiêm nhường mà thôi. 

 
Đến tháng 4 năm 1991 có Đại Hội Ban Chấp Hành Hội 

Đồng Tăng Già Thế Giới gồm 16 nước nhóm họp tại chùa 
Viên Giác và những khâu tổ chức càng ngày càng bận rộn 
hơn. Nào lo cho chùa mới, cho lễ Khánh Thành, cho Đại Hội 
v.v... ai cũng mệt phờ người. Tiền bạc, nhân sự, sức lực 
v.v... cả là một vấn đề không đơn thuần chút nào cả. Nhiều 
lúc không đủ tiền 8 Đức Mã để đi mua thêm một bao xi-
măng; nhưng nhiều lúc có sự cúng dường cả 300.000 US$ 
của cô Thị Nguyện Thanh Hải từ Đài Loan gởi về, quả thật 
Phật Pháp vô biên và Phật Pháp nhiệm mầu là thế. 

 
Năm 1991, vào tháng 12, tôi dọn qua chùa mới. Lúc ấy 

chẳng có gì. Nước, sưởi chưa có, phải đem sưởi Gas vào 
phòng để sưởi và nước phải đun sôi mới có nước nóng để 
tắm và tiện đây cũng xin cảm ơn tất cả các anh em công 
quả làm thợ điện bắt điện khắp chùa như: Tuấn, Sơn, 
Phong, Đông v.v..., các anh em làm ống nước, sưởi như 
Phúc, Long. Những anh em làm thợ mộc như Bác Kiệm, 
ông Chữ, anh Dũng, đặc biệt là các anh em Đông Âu từ khi 
bức tường Berlin được thông suốt năm 1989 và từ đó đến 
nay vẫn còn người ở chùa làm công quả, không tính với 
chùa một đồng nào cả; nếu có chỉ là tiền túi thôi. Họ làm mọi 
công việc như lót gạch, quét vôi, phụ dọn dẹp v.v... nghĩa là 
ngày nào cũng có mặt các anh em từ sáng cho đến tối như 
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thế và chính trong các anh em nầy cũng có đến 6 hay 7 
người phát tâm xuất gia với tôi sau nầy. 

 
Khi dọn qua chùa mới có phòng ốc rộng rãi hơn nên có 

nhiều người về ở và phát tâm xuất gia; cho đến nay chính 
thức xin xuất gia với tôi là 34 người. Trong ấy có 3 người đã 
mất là cô Hạnh Niệm, cô Hạnh Tịnh và cô Hạnh Như; 5 
người ra đời là Thiện Thành, Thiện Nam, Hạnh Mãn, Hạnh 
Trí, Thiện Phước. Tất cả số còn lại hiện còn đang tu học tại 
chùa Viên Giác hoặc đang học tại Ấn Độ, Trung Quốc v.v... 
Trong số nầy có người đang có học vị Tiến sĩ như Hạnh 
Giới; tương đương với Tiến sĩ như Hạnh Tấn. Thạc sĩ như 
Hạnh Hảo, Cử nhân như Hạnh Giả v.v... và sẽ còn nhiều 
người tiếp theo con đường như thế nữa. 

 
Năm 1995 có Đại Hội Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại họp 

tại chùa Viên Giác và tôi cũng đã phát nguyện là nên chọn 
nơi đây để làm cơ sở đào tạo nhân tài cho Giáo Hội như là 
một Phật Học Viện. Nhớ lại năm 1991 khi cử hành lễ Khánh 
Thành tôi cũng đã phát nguyện dâng cơ sở nầy cho Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất với nhiều lý do khác 
nhau. Điều ấy có nghĩa là Giáo Hội có quyền can thiệp vào 
sự sinh hoạt của chùa nầy và ngay cả việc công cử vị Trụ 
Trì sau khi tôi không còn tại thế nữa; nếu đệ tử của tôi 
không có khả năng cáng đáng được. Vì qua kinh nghiệm, có 
một số quý Hòa Thượng sau khi dày công sáng lập chùa 
viện; nhưng không cúng cho Giáo Hội. Vì vậy Giáo Không 
không có trách nhiệm với ngôi chùa ấy; nếu người đệ tử 
của vị Sư tiền nhiệm có làm sai đi nữa, Giáo Hội cũng 
không có lý do để can thiệp vào. 

 
Ngoài ra tại đây tông phong môn phái của Lâm Tế Chúc 

Thánh cũng rất quan trọng, cho nên tôi đã dành cho môn 
phái một lá phiếu hộ trì cũng như duy trì ngôi Tổ Đình Viên 
Giác nầy. Vì đây là ngôi chùa đầu tiên của Phật Giáo Việt 
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Nam tại Đức và cũng là ngôi chùa thuộc dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh có xuất xứ từ Quảng Nam qua gần 400 năm lịch sử 
truyền thừa. 

Đó là 3 lá phiếu để duy trì và phát triển ngôi chùa Viên 
Giác tại đây và tôi mong rằng dẫu còn tôi hay sau nầy tôi 
không còn nữa, nguyên tắc ấy vẫn được duy trì. Vì qua bao 
kinh nghiệm của bản thân, của xã hội và của lòng người, tôi 
đã rút ra được một bài học căn bản cho công việc Phật sự 
tại đây là vậy. 

 
Mỗi năm có 3 ngày lễ quan trọng của riêng tôi mà Đại 

Chúng Viên Giác hay cử hành, có lúc nhỏ có lúc lớn, tùy 
theo từng năm và từng hoàn cảnh. Đó là:  

 
- Ngày sinh nhật của tôi vào 28 tháng 6 mỗi năm.  
 
- Ngày mất của thân mẫu tôi vào 27 tháng 3 âm lịch. Tôi 

chỉ cử hành lễ nầy đến 25 năm rồi nghỉ. Vì theo Phật Giáo 
sau 49 ngày đã đi đầu thai rồi; nên những ngày kỵ giỗ sau 
nầy chỉ còn là những ngày nhớ ơn cha mẹ mà thôi. Bà cụ 
tôi mất năm 1966 và đến năm 1991 đã 25 năm, tôi không 
còn giỗ nữa. Mỗi năm đến ngày 27 tháng 3 âm lịch tôi mua 
một bình bông cúng mẹ để nhớ về người mẹ hiền đã tần tảo 
nuôi con, để cuối đời chẳng an hưởng được gì mà chiến 
tranh đã làm nát tan thân mẹ. 

 
- Ngày 8 tháng 7 âm lịch mỗi năm, trước lễ Vu Lan, là 

ngày giỗ của phụ thân tôi. Ông mất năm 1986; nghĩa là sau 
20 năm mẫu thân tôi mất. Ông thọ đến 89 tuổi. Tính theo 
tuổi Việt Nam, ông sinh vào cuối thế kỷ thứ 19 (năm 1898) 
và hôm nay là thế kỷ thứ 21 (2002) rồi đó. Nghĩa là từ ông 
đến tôi chỉ một đời mà đã trải qua 3 con mốc của thế kỷ rồi 
đó. Có lẽ chỉ giỗ đến năm 2011 là ngưng. Vì năm ấy ông 
đúng 25 năm và nếu tôi còn sống thì sẽ lo giỗ 50 năm; 
nhưng có lẽ ngày ấy vẫn còn xa và vô thường làm sao ai 
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mà biết được chết sống lúc nào. Do vậy, con cháu của các 
anh chị hoặc đệ tử của tôi nếu ai đó có còn nhớ nghĩ đến 
ơn dưỡng dục của Sư phụ mình thì cúng giỗ tưởng niệm 
như lúc tôi còn sống. Nếu không cũng chẳng có sao. Vì lúc 
sống nếu đã không làm được gì để vui lòng nhau, thì lúc 
chết có bày biện lên bao cây trái hoa hương hoặc khóc lóc 
kể lể v.v... đó cũng chỉ là vấn đề hình thức mà thôi ! 

 
Mỗi năm tôi thường có một ngày vào ngày 1 tháng 5 

dương lịch để đi du ngoạn với Gia Đình Phật Tử Tâm Minh 
và 10 ngày với Đại chúng chùa Viên Giác từ ngày 1 đến 
ngày 10 tháng 7 dương lịch; nhưng với Đại chúng chùa 
Viên Giác thì sau nầy không còn thực hiện nữa, mà thay 
vào đó là khóa Tu Gieo Duyên của các Phật Tử tại gia được 
tổ chức tại chùa mỗi năm vào ngày 1 đến 14 tháng 7 và nay 
đã đến năm thứ 4 rồi. 

 
Hồi đó Thầy trò chúng tôi lên xe 9 chỗ ngồi, nếu đông thì 

đi 2 hoặc 3 xe tùy theo từng vùng một đã định sẵn tại Âu 
Châu. Ví dụ như có năm thì đi miền Nam nước Pháp, sang 
Tây Ban Nha, quay sang Ý và về lại Đức. Có năm đi miền 
Bắc Âu qua Anh Quốc, sang Thụy Điển, trở lại Đan Mạch rồi 
về lại Đức. Có lúc Thầy trò chúng tôi đi Đông Âu sang Ba 
Lan, Tiệp Khắc rồi về lại Đức. Cứ mỗi chuyến đi như thế có 
một niềm vui khác nhau. Mục đích là cũng để cảm tạ thâm 
ân với quý vị làm công quả cho chùa và tạo thêm sự hiểu 
biết, thông cảm giữa quý Thầy, quý Cô, quý Chú trong chùa 
nhiều hơn nữa. Đó là động cơ chính mà tôi tổ chức những 
chuyến hành hương mini như vậy. Có ra đi như thế đầu óc 
mới thong thoáng, chứ quanh năm suốt tháng quanh quẩn 
bên chùa, bên Thầy, bên công việc, ít tìm được một sự 
thoải mái với khung cảnh thiên nhiên. Nên những chuyến đi 
như thế đều có những kết quả nhất định của nó. Bây giờ thì 
những chuyến đi như thế không còn nữa. Vì lẽ tôi càng 
ngày càng lớn tuổi, ít muốn đi xa, ngồi xe cả ngày như thế, 
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mặc dầu có nhiều chú lái xe còn trẻ có thể chở cho đi nhiều 
đoạn đường dài hơn như thế nữa, nhưng không kham nổi. 

Vào ngày 2 tháng 4 năm 1988 chúng tôi đã làm lễ kỷ 
niệm 10 năm chùa Viên Giác và trong năm đó tôi có biên 
một quyển sách nhan đề là: "Hình ảnh 10 năm sinh hoạt 
Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức" bằng tiếng Việt và 
tiếng Đức. Năm đó tổ chức 2 lần, một cho Việt và một cho 
Đức. Năm đó tôi cũng viết một bài nghiên cứu, báo cáo 
thành quả của 10 năm hoạt động Phật sự qua 10 thể tài 
khác nhau và sang năm 2003 đúng ra phải tổ chức Lễ Kỷ 
Niệm 25 năm Chùa Viên Giác vào ngày 2 tháng 4 năm 
2002; nhưng đến cuối tháng 6 năm 2003 chúng tôi sẽ tổ 
chức Kỷ Niệm 25 năm Báo Viên Giác và phát giải thưởng 
cho những người trúng giải "Viết Về Âu Châu" để cảm tạ 
những chính quyền Âu Châu đã giúp đỡ cho đồng bào Việt 
Nam trong suốt 25 năm qua. Đồng thời sẽ tổ chức Lễ Tấn 
Phong Trụ Trì Chùa Viên Giác vào ngày 28 tháng 6 năm 
2003 (thứ bảy) là ngày sinh nhật lần thứ 54 của tôi. Do vậy 
lễ kỷ niệm 25 năm sẽ tổ chức vào ngày ấy. 

 
Mười năm kỷ niệm viết 10 đề tài và 25 năm kỷ niệm có lẽ 

có hơn 25 tiêu đề như thế để viết, nhưng viết dài như thế 
chắc quý vị nghe và đọc cũng chán. Do đó tôi chỉ viết một 
số ý chính trong sách nầy, cũng như đăng tải lại tài liệu của 
15 năm trước lúc làm lễ kỷ niệm 10 năm chùa Viên Giác 
cho quý vị theo dõi và đồng thời năm 2003 có lẽ không có 
quyển sách ra đời với tiêu đề 25 năm chùa Viên Giác mà là 
một hoặc hai quyển sách tổng hợp đã xuất bản những bài 
viết của tôi suốt trong 25 năm qua đã đăng trên báo Viên 
Giác chưa in thành sách và một quyển sách in tất cả những 
Thư Tòa Soạn của gần 140 số báo gồm bộ cũ và bộ mới do 
tôi viết để giới thiệu với tất cả bà con Phật Tử xa gần và 
cũng để kỷ niệm 25 năm, tôi sẽ cho đóng thành tập một số 
văn kiện cần thiết của chùa để giới thiệu và làm đề tài cho 
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nhiều người cần tham khảo về sử liệu của Chùa Viên Giác, 
Báo Viên Giác sau nầy. 

 
 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Chi bộ Tây Đức 

chùa viên giác, eichelkampstr.35a, 3000 hannover 81. Tel. 0511-864638 

 
Phật lịch 2531-Hannover ngày 2 tháng 3 năm 1988 

 
Kính gửi  :  Quý Thầy, Quý Cô trong Chi Bộ 
Trích yếu:  v/v cung thỉnh Quý Thầy, Quý Cô tham dự lễ 

kỷ niệm 10 năm ngày thành lập chùa Viên 
Giác vào ngày 2 tháng 4 năm 1988 (thứ bảy) 
tại Hannover. 

 
Nam Mô A Di Đà Phật 
 
Kính thưa Quý Thầy, Quý Cô, 
Thấm thoát mà 10 năm đã trôi qua một cách nhanh 

chóng; 10 năm qua là 10 năm Phật Giáo Việt Nam đã bắt 
đầu hiện hữu tại xứ Đức nầy và 10 năm qua cũng là 10 năm 
của sự hình thành cũng như phát triển mọi Phật sự tại Tây 
Đức. 

Để kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Chùa Viên Giác tại 
Hannover, chúng tôi xin cung thỉnh Quý Thầy, Quý Cô bỏ 
chút ít thì giờ về chùa tham dự ngày lể kỷ niệm trên. 

Sự hiện diện của Quý Thầy, Quý Cô sẽ tăng thêm phần 
long trọng của buổi lễ. 

 
Kính chúc Quý Thầy, Quý Cô pháp thể khinh an, chúng 

sanh dị độ. 
 
Nam Mô A Di Đà Phật 
 

Thích Như Điển 
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Trụ Trì chùa Viên Giác Hannover 
 

Chương trình  
buổi lễ kỷ niệm ngày 2/4/1988 (thứ bảy) 

tại Chùa Viên Giác Hannover 
 
 
 
 

15:00  Tuyên bố lý do, khai mạc lễ kỷ niệm 10 năm 
ngày thành lập Chùa Viên Giác 

 
15:20  Trình bày những quá trình hoạt động Phật sự 

trong 10 năm qua 
 
16:30  Chiếu phim sinh hoạt ngày An Vị Phật Niệm 

Đường Viên Giác của 10 năm về trước và 
những hình  ảnh sinh hoạt trong thời gian 
qua. 

 
19:00  Cơm tối 
 
20:00  Sinh hoạt chung và sau đó chấm dứt chương 

trình. 
 
Ghi chú:  Ngày hôm sau 3/4/88 là lễ định kỳ của 

chùa và có đài truyền hình ZDF đến quay 
hình. 

 
 
 
 

�� 
 



Cäm Tå XÙ ñÙc 135

 
 

Giáo hội phật giÁo việt nam thống nhất 
chi bộ tây đức 

chùa viên giác; Eichelkampstr.35A - 3000 Hannover 81. Tel: 0511-864638 

 
Phật lịch 2531-Hannover ngày 2 tháng 3 năm 1988 

 
Kính gửi:  - - Ban Chấp Hành Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn  

tại Tây Đức 
- Ban Chấp Hành các Chi Hội Phật Tử tại các địa 
phương 
- Các Ban Hộ Trì Tam Bảo thuộc các chùa, các 
Niệm Phật Đường và các Tịnh Thất tại Tây Đức 
- Các Gia Đình Phật Tử - Quý vị trong Ban Biên 
Tập Báo Viên Giác  

                 - Cùng với Quý Đạo Hữu và Quý Phật Tử xa gần 
Trích yếu:  v/v mời Quý vị tham dự lễ kỷ niệm 10 năm ngày 

thành lập chùa Viên Giác vào ngày 2 tháng 4 năm 
1988 (thứ bảy) tại Hannover.    

 
Nam mô A Di Đà Phật 
 
Kính thưa Quý vị, 
Thấm thoát mà 10 năm đã trôi qua một cách nhanh chóng; 10 

năm qua là 10 năm Phật Giáo Việt Nam đã bắt đầu hiện hữu tại 
xứ Đức nầy và 10 năm qua cũng là 10 năm của sự hình thành 
cũng như phát triển mọi Phật sự tại Tây Đức. 

Để kỷ niệm 10 năm ngày thành lập chùa Viên Giác tại 
Hannover, chúng tôi xin mời Quý Vị về chùa Viên Giác tham dự 
ngày lễ kỷ niệm trên. Sự hiện diện của Quý Vị sẽ tăng thêm phần 
long trọng của buổi lễ. 

Kính chúc Quý Vị trong Ban Chấp Hành Hội Phật Tử, các Chi 
Hội Phật Tử, các Ban Hộ Trì, các Gia Đình Phật Tử, Quý Vị trong 
Ban Biên Tập Báo Viên Giác cùng Quý Đạo Hữu Phật Tử xa gần 
được sở cầu như nguyện. 

Nam Mô A Di Đà Phật 
     Thích Như Điển 
Trụ Trì chùa Viên Giác 
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Chương trình  
buổi lễ kỷ niệm ngày 2/4/1988 (thứ bảy) 

tại chùa Viên Giác Hannover 
 
 
 
15:00  Tuyên bố lý do, khai mạc lễ kỷ niệm 10 năm 

ngày thành lập chùa Viên Giác. 
 
15:20  Trình bày những quá trình hoạt động Phật sự 

trong 10 năm qua. 
 
16:30  Chiếu phim sinh hoạt ngày lễ An Vị Phật 

Niệm Phật Đường Viên Giác của 10 năm về 
trước. 

 
19:00  Cơm tối 
 
20:00  Sinh hoạt chung và sau đó chấm dứt chương 

trình. 
 
 
Ghi chú:  Ngày hôm sau 3/4/88 là lễ Phật định kỳ của 

chùa và có Đài truyền hình ZDF thâu hình.  
                Kính mong Quý Vị tham gia đông đủ. 
 
 
 

�� 
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Chi Bộ Tây Đức 

Chùa Viên Giác, Eichelkampstr.35A - 3000 Hannover 81 - Tel: 0511-864638 

 
Phật lịch 2531 - Hannover ngày 2 tháng 3 năm 1988 

 
 
Kính gửi:  - Quý Thầy, quý Cô trụ trì các Chùa, các Niệm 

Phật Đường và Tịnh Thất tại Tây Đức 
- Quý vị trong Ban Chấp Hành Hội Phật Tử và các 
Chi Hội Phật Tử địa phương trực thuộc Hội Phật 
Tử VNTN tại Tây Đức. 

 
Nam Mô Bổn Sư  Thích Ca Mâu Ni Phật 
 
Kính bạch quý Thầy, quý Cô, 
Kính thưa Quý vị, 
 
Để ghi lại những sinh hoạt Phật sự tại Tây Đức trong suốt thời 

gian qua; năm nay chúng tôi định cho xuất bản quyển sách song 
ngữ Việt-Đức với nhan đề là "Hình ảnh 10 năm sinh hoạt Phật 
Giáo Việt Nam tại Tây Đức". Vì thế chúng tôi mong mỏi có sự 
cộng tác của Quý Thầy, quý Cô trong Chi Bộ cũng như Ban Chấp 
Hành Hội Phật Tử và các Chi Hội địa phương gồm những phần 
chính sau đây: 

 
1/ Viết và giới thiệu về Chùa hay Niệm Phật Đường cũng như 

Tịnh Thất trong mọi hoạt động tại địa phương về các lễ Phật Đản, 
Vu Lan, Tết Nguyên Đán, Đám Cưới, Đám Tang, những công tác 
Từ Thiện, Văn Hóa, Xã Hội v.v... (Bài viết nầy không quá 10 trang 
đánh máy khổ A 5, theo mẫu đính kèm). 

 
2/ Những nơi nào chưa có Quý Thầy, Quý Cô hay Niệm Phật 

Đường hoặc Tịnh Thất, xin các Chi Hội tường thuật đầy đủ như 
phần 1 ở trên. 

 
3/ Mỗi một sinh hoạt của mỗi năm, từ ngày thành lập cho đến 

ngày nay (1988) chúng tôi mong muốn nhận được một hình ảnh 
đính kèm, có ghi chú phía dưới và bên sau bức hình theo số thứ 
tự để dễ nhận diện. Hình đen trắng hoặc hình màu cũng được. 
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Cỡ hình được giới hạn là 9cm x 13cm. (Tất cả mỗi mọi hình 
không quá 30 tấm). 

 
4/ Tất cả những điểm 1, 2 và 3 bên trên ngoài phần tiếng Việt 

chúng tôi xin yêu cầu Quý Vị dịch sang tiếng Đức và đánh máy 
theo mẫu đính kèm để chúng tôi bớt tốn thì giờ trong việc soạn 
thảo lại. Phần tiếng Việt và tiếng Đức xin ghi rõ ràng tên người 
viết và người dịch phía dưới bài. 

 
5/ Thời gian in sách  được dự định vào cuối năm 1988 nầy. Vì 

thế chúng tôi cần tất cả những tài liệu và hình ảnh trên của các 
Chùa, các Niệm Phật Đường, các Tịnh Thất, Ban Chấp Hành Hội 
Phật Tử và các Chi Hội địa phương từ nay cho đến 30.9.88 là hạn 
chót. Kính mong Quý Vị lưu tâm cộng tác cho. 

 
Đây là một tập tài liệu bằng hình ảnh ghi lại các sinh hoạt Phật 

sự tại Tây Đức trong 10 năm qua để giới thiệu với người Đức 
cũng như người Việt Nam hay những ai muốn nghiên cứu về sự 
hình thành cũng như phát triển của Phật Giáo chúng ta tại Tây 
Đức nầy; nên chúng tôi xin kêu gọi Quý Thầy, Quý Cô và BCH Hội 
PT cũng như các Chi Hội địa phương cố gắng hoàn thành những 
yêu cầu của chúng tôi bên trên càng sớm càng tốt. Đó là những 
việc cần phải làm của Phật Giáo chúng ta tại nước Đức nói riêng 
và Hải Ngoại nói chung vậy. 

Lời cuối, xin nguyện cầu Quý Thầy, Quý Cô pháp thể khinh an, 
chúng sanh dị độ; Quý vị trong BCH Hội PT và các Chi Hội được 
sở cầu như nguyện. 

 
Nam Mô Thường tinh tấn bồ tát ma ha tát 
 
 

TM. CBPGVN tại Tây Đức 
Chi Bộ Trưởng 

 
 

Thích Như Điển 
Trụ Trì Chùa Viên Giác 
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congregation der vereinigten vietnamesischen 
buddhistischen kirche 

abteilung in der bundesrepublik deutschland - gemeinnütziger 
Verein e.V 

c/o Pagode VIEN GIAC, Eichelkampstr.35a, 3000 Hannover 81 - Tel. 0511-
864638 

 
Hannover, den 28 Mảrz 1988 

 
 

EINLADUNG ZUR JUBILẩUMSFEIER 
 
Sehr geehrte Damen und Herren ! 
 
Wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu dürfen, daß die 

VIEN GIAC Pagode am 23. April 1988, anlảßlich des 10-
Jảhrigen Bestehens des vietnamesischen Buddhismus in 
der Bundesrepublik Deutschland, eine Jubilảumsfeier 
veranstaltet. Zudiesem feierlichen Anlaß möchten wir Sie 
herzlich einladen. Die Veranstaltung findet statt: 

 
Um 15 Uhr, am Sonnabend, den 23. April 1988 

In der VIEN GIAC Pagode,  
Eichelkampstr. 35a, 3000 Hannover 81 

Ende gegen 18 Uhr 
 
Es wird außerdem ein kulturelles Beiprogramm mit 

musikalichen Darbietungen einiger Jungbuddhisten -
Familien in Niedersachsen, zudem wir Sie ebenfalls herzlich 
einladen. 

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an unserer Jubilảumsfeier 
teilnehmen können. Für Ihre Kenntnissnahme und 
Bemühung bedanken wir uns bei Ihnen sehr herzlich. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Abt der VIEN GIAC Pagode 
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PROGRAM 
 

DER 10-JẩHRIGEN JUBILẩUMSFEIER  
AM 23. APRIL 1988 

IN DER VIEN GIAC PAGODE 
 
 
Beginn der Jubilảumsfeier gegen 15 Uhr 
Drachentanz zur Begrüßung 
- Begrüßungsrede von Rev. Thich Nhu Dien 

(Abteilungsleiter der C.V.B.D: in der Bundesrepublik  
  Deutschland & Abt der VIEN GIAC Pagode) 
- Dias-Vorführung über die Geschichte des 10-Jảhrigen 

Vietnam-Buddhismus in Deutschland 
- Glückwünschreden der Vertrettung der 

Landesregierung, der kommunalen Politiker, der caritativen  
  Verbảnde, der Kirche, der Schulen, der öffenlichen 

Institutionen ... 
- Beisamensein beim Tee und traditionellen Süßigkeiten 

samt musik. Einlagen Ende der Jubilảumsfeier  
  gegen 18 Uhr ! 

 
 
 
Bitte hier abtrennen 
 
Nam und Vorname  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 
 
Adresse  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  
 
�    Ich nehme teil. 
�   Ich nehme nicht teil. 
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chương trình chi tiết lễ kỷ niệm 10 năm  
phật giáo việt nam tại tây đức 

ngày 2.4.1988 tåi chùa viên giác hannover 
 

14.50 : Thị Chơn mời quý Đạo Hữu vân tập vào Chánh 
điện 
14.55 : Cung thỉnh Chư Đại Đức Tăng Ni quang lâm Chánh 
điện 
15.0 : Thị Chơn đọc qua chương trình lễ 
    Cung thỉnh ĐĐ trụ trì ban Đạo Từ nhân dịp lễ kỷ 
niệm 
    10 năm Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức 
15.30 : Đại diện phát biểu cảm tưởng 
16.00 : Chiếu phim sinh hoạt 10 năm qua 
17.00 : Nghỉ giải lao, ăn bánh uống trà 
17.45 : Múa lân, Vũ 
18.45 : Bế mạc chương trình kỷ niệm 
19.00 : Dùng cơm tối 
20.00 : Sinh hoạt chung, văn nghệ cộng đồng 
21.30 : Chấm dứt chương trình 
 
Kỹ thuất tổng quát : 
Âm thanh: Th. Chơn (chiều và tối) 
Điều khiển chương trình: Th. Chơn (chiều và tối) 
Quay phim: Ạ Hưng và Ạ Triết 
Chụp hình: Ạ Như Thân và Ạ Việt 
Chiếu phim: Th. Chơn và Thị Hiện (Berlin) 
Kỹ thuật múa, vũ: Cô Diệu Hiền. Th. Nguyện. Th. Nhơn và 
Ban HT GĐPT Tâm Minh 
Kỹ thuật tổng quát: Chú Th. Tín, Chú Quảng Ngộ, Ạ Th. 
Chánh và HT GĐPT Tâm Minh (như việc sắp bàn ghế cho 
quý Thầy, Cô, và dọn...) 
Dụng cụ âm nhạc: Đàn: của Đức Thụ mang đến, tập nhạc 
sinh hoạt của GĐPT Tâm Minh ... 
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10 năm Phật Giáo Việt Nam 
 

* Thích Như Điển 
 
Năm nay chùa Viên Giác tại Hannover tổ chức kỷ niệm 

10 năm ngày thành lập vào ngày 2 tháng 4 năm 1988. Vì 
thế chúng tôi có bài viết nầy để gởi đến quý vị, nhằm trình 
bày cũng như lược thuật những gì đã xảy ra trong 10 năm 
qua tại đất Hannover nầy nói riêng và Tây Đức nói chung 
qua 10 điểm phân tách sau đây để quý vị lãm tường. 

 
1. THờI GIAN 
 
Yếu tố đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến là thời gian. 

Tục ngữ Âu Châu hay Á Châu định nghĩa về thời gian như 
sau: "Thời gian là vàng bạc". "Thời gian trôi qua sẽ không 
bao giờ trở lại". "Thời gian và thủy triều chẳng đợi chờ ai" 
v.v... Cứ từ đó mà nhìn, chúng ta thấy rằng thời gian quý là 
dường nào. Những gì đã xảy ra rồi thì nó sẽ không lặp lại 
giống hệt như những gì đã vừa xảy ra nữa. Vì mỗi sát na, 
mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ là một sự chuyển động không 
ngừng của vũ trụ vạn hữu vậy. 

Nếu so với một thế kỷ gồm 100 năm. Mỗi năm có 365 
ngày thì 10 năm cũng chưa đáng là bao so với thiên nhiên 
và vũ trụ, đất trời. Nhưng nếu lấy 10 năm so với 1 năm hoặc 
ít hơn nữa, thì thời gian ấy có vẻ dài lâu. So sánh như vậy 
để thấy rằng lâu hay mau là tùy theo sự quan niệm của mỗi 
người và mỗi hoàn cảnh vậy. Ví dụ như chư Thiên có tuổi 
thọ 10.000 năm so với chúng ta chỉ sống trong ngoài 100 
năm, thì đời sống của chúng ta quá ngắn ngủi thật. Cũng 
như vậy; nếu so sánh lịch sử Phật Giáo từ khi khởi nguyên 
cho đến ngày nay trải qua hơn 2.500 năm với 10 năm của 
Phật Giáo Việt Nam hiện hữu tại xứ Đức nầy quả thật nhỏ 
bé vô cùng. 
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Tuy nhiên, muốn có tương lai, không thể nào thiếu hiện 
tại và quá khứ được. Cho nên, dầu hiện tại là một hạt nhân 
nhỏ đi chăng nữa, nó cũng sẽ là một nhân tố quan trọng cho 
bao sự thành đạt cũng như phát triển sau nầy. 

Mười năm trôi qua thật nhanh hơn điều chúng tôi dự 
tưởng. Những gì chúng ta chờ đợi, thường thấy thời gian 
hay kéo dài ra. Những gì chúng ta cố gắng thâu ngắn thời 
gian lại, thường thời gian càng đến nhanh hơn như chúng 
ta dự tưởng. 

Nhìn lại quãng đường 10 năm đã đi qua của Phật Giáo 
Việt Nam tại xứ Đức quả chưa có gì cả để trình bày với quý 
vị nơi đây; nhưng chúng tôi sẽ lần lượt đi vào chiều sâu 
trong từng chi tiết một. 

 
2. Hoàn cảnh 
 
Nếu không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì có lẽ ngày 

hôm nay người Phật Tử nói riêng hay người Việt Nam nói 
chung không có mặt tại xứ Đức nầy, hay bất cứ một nơi nào 
trên thế giới. Nếu có chăng đi nữa, cũng chỉ đến du lịch, học 
hành rồi trở lại quê hương sinh sống làm ăn, chứ không 
định trú khắp nơi trên quả địa cầu như chúng ta trong hiện 
tại. 

 
Người Do Thái sau gần 2.000 năm mới trở lại được quê 

cha đất tổ. Trong khi sống tại xứ người họ đã chúc nhau 
"mai nầy sẽ gặp nhau tại Thánh địa Jerusalem". Và điều đó 
đã trở thành sự thật. Người Việt Nam cũng thế. Khi gặp 
nhau, thường chúc nhau "mai nầy chúng ta cùng về Việt 
Nam". 

Chim có tổ, có tông thì loài người không thể thiếu quê 
cha đất tổ được. 

Ngày nay người Việt Nam sống khắp nơi trên quả địa 
cầu chẳng biết là niềm vui hay nỗi buồn. Nhưng theo Phật 
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Giáo, đây có lẽ là một cộng nghiệp mà người Việt Nam phải 
đền trả vậy. 

Cũng vì hoàn cảnh 30.4.1975 nên nhiều người trong 
nước đã chạy ra nước ngoài lánh nạn Cộng Sản, cộng thêm 
những người ra đi khỏi nước trước năm 1975 để học hành, 
tu niệm, không về lại nước được; nên cũng phải cùng chung 
số phận với bao nhiêu người Việt Nam khác tạm sống nơi 
xứ người, để mong rằng một ngày nào đó sẽ trở lại quê 
hương, trong số người đó có chúng tôi. 

Chính bản thân mình là một Tăng sĩ của Phật Giáo, vừa 
là một người Việt Nam tỵ nạn, nên trong tôi có hai vấn đề 
phải quan tâm. Đó là Đạo Pháp và Dân Tộc. Đối với Đạo 
Pháp, người Tăng sĩ có bổn phận phải hoằng truyền giáo 
pháp của Như Lai. Vì đó cũng là báo đáp công ơn của cha 
mẹ và Thầy Tổ vậy. Đối với Dân Tộc, là một Tăng sĩ bao 
giờ cũng phải biết rằng vận mệnh của Đạo Pháp luôn luôn 
nối liền với vận mệnh của Dân Tộc. Vì thế tuy hai mà một. 
Tuy một mà hai. 

 
Ngày xưa khi Trung Hoa có loạn phương Bắc, các nhà 

Sư Trung Hoa chạy sang Việt Nam để lánh nạn, dần dà sau 
đó chính những nhà Sư nầy đã cống hiến cho Dân Tộc Việt 
Nam của chúng ta những di sản văn hóa, nghệ thuật cũng 
như tinh thần từ bi bác ái của Đạo Phật, Đó chẳng phải là 
những điều tốt hay sao? 

Các nhà Sư Ấn Độ ngày xưa qua Việt Nam chúng ta 
bằng con đường hàng hải trên những chuyến thương 
thuyền của người Ấn trong việc cầu nguyện mưa thuận gió 
hòa, rồi dần dần ảnh hưởng của Phật Giáo đã có tại xứ ta 
lúc bấy giờ. 

 
Ngày nay chúng ta cũng làm thân tỵ nạn, chúng ta cũng 

đang sống tạm tại xứ Đức nầy và cũng chính nhờ cơ hội đó 
mà chúng ta mang được Đạo Phật vào đây. Chúng ta đến 
đây vì hoàn cảnh tỵ nạn; nhưng chúng ta cũng không quên 
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góp mặt với Dân Tộc Đức những tinh hoa của văn hóa Phật 
Giáo và văn hóa Dân Tộc cho xứ nầy, chẳng khác nào trong 
vườn bông đầy hoa thơm cỏ lạ, lại có thêm được một loài 
hoa quý từ phương xa mang tới. Hẳn nhiên những người 
bạn Đức của chúng ta phải vui hơn là buồn mới đúng. Đành 
rằng những người bạn Đức của chúng ta phải chia xẻ với 
chúng ta một ít tự do, một ít vật chất lúc ban đầu để cho 
chúng ta sinh sống; nhưng bù lại, chúng ta đã đương và sẽ 
cống hiến cho xứ Đức nầy những gì tốt đẹp nhất để đền 
đáp lại những cảm tình mà người Đức đã đối xử với chúng 
ta. 

 
3. Địa thế 
 
Người ta thường bảo "Đất lành chim đậu". Câu nói ấy có 

nghĩa là nơi nào có tự do, có hòa bình là nơi ấy có những 
người yêu tự do sinh sống và làm việc. Nơi nào không yên 
ổn thì người ta có quyền lựa chọn một nơi xứng đáng để ở 
vậy. 

Có những loài chim khôn khi đến mùa lạnh lại bay đi đến 
xứ ấm để ẩn thân, khi trời ấm áp trở về trên quê hương của 
đàn chim ấy, thì chim lại kéo nhau từng đoàn để trở lại cố 
hương. Loài vật còn biết vậy, huống nữa là người. Chúng ta 
có trí tuệ, hẳn chúng ta phải khác hơn loài chim nhiều như 
thế nữa. 

Có nhiều người Đức hỏi chúng tôi rằng: "Ông thấy ở Đức 
như thế nào?". Câu trả lời đương nhiên là có nhiều lối. 
Nhưng tựu chung được đáp lại như sau: "Tôi rất hài lòng ở 
nơi đây nhưng tiếng Đức khó quá và trời mùa Đông lạnh 
quá". Những ai sinh trưởng ra nơi ấm áp, hẳn phải gồng 
mình chịu lạnh khi mỗi độ Đông sang tại xứ nầy. Và ngược 
lại cũng thế, nếu người Đức đi đến xứ Phi Châu hoặc Á 
Châu có lẽ họ cũng sẽ không chịu được cái nóng bức tại 
những nơi đó vậy. 
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Còn ngôn ngữ thì sao? Có lẽ ai trong chúng ta cũng phải 
thừa nhận rằng tiếng Đức là một loại sinh ngữ khó nhì, ba 
trên thế giới. Không những khó về cách phát âm mà khó cả 
đến văn phạm và cách dùng chữ nữa. Đối với những trẻ em 
sinh ra và học hành tại xứ Đức, ít có gặp khó khăn về ngôn 
ngữ; nhưng ngược lại về tiếng mẹ đẻ thì có phần yếu kém 
hơn nhiều. 

Khí hậu, địa thế, ngôn ngữ, phong tục, tập quán v.v... 
chẳng qua là thói quen của con người. Nếu người đó sinh 
ra tại một nơi nào đó trên quả địa cầu nầy, chắc hẳn họ phải 
chấp nhận hơn là so sánh với nơi nầy hay xứ nọ, chỉ trừ 
những người đã ở xứ nóng rồi thì mới sợ lạnh và ngược lại 
cũng thế. Còn những gì đã an bài con người thường hay vui 
vẻ mà chấp nhận vậy. 

Chúng tôi vẫn thường bảo với những người chung quanh 
rằng ở đây xứ lạnh có lẽ cây Bồ Đề khó đâm chồi nảy lộc 
được như ở các xứ Á Châu đâu. Cây Bồ Đề có nghĩa là cây 
giác ngộ. Cây ấy chính Đức Phật đã mang trồng từ xứ Ấn 
Độ qua Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản và ngày nay những 
người Đệ Tử của Ngài đã mang cành cây ấy đi trồng ở trời 
Tây nầy. Nếu chúng ta trồng ngoài trời không được, thì 
trồng trong nhà có sao đâu. Có người bảo tôi như thế. Mà 
quả thật đúng vậy. Vì loài người cần sưởi ấm vào Đông, thì 
vạn vật cũng phải cần hơi ấm chứ. Có thể trồng cây Bồ Đề 
nơi xứ lạnh tốn công hơn xứ nóng; nhưng hy vọng, dầu 
trồng trong phòng hay ở bất cứ nơi đâu, rễ và lá cây Bồ Đề 
ấy cũng sẽ được mọc dài ra và cành lá lại sum sê hơn nữa. 

 
4. Tình người 
 
Loài vật còn biết che chở cho nhau khi đông về giá lạnh. 

Chúng thường hay tụ tập từng đoàn, quây quần bên nhau 
để nương hơi thở với nhau, huống nữa là loài người. Vì thế 
tôi thường bảo: "Ở xứ Đức lạnh, nhưng tình người lại ấm 
lắm". Không ấm sao được, khi chúng ta không cùng màu 
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da, huyết thống, ngôn ngữ, tập tục, mà họ đón nhận chúng 
ta vào đây để tỵ nạn, giúp đỡ cho chúng ta mọi điều, thì còn 
đòi hỏi gì hơn nữa. Chúng tôi vẫn thường nói rằng: "Nếu 
một mai đây, biết đâu thế thường thay đổi, người Đức sẽ đi 
tỵ nạn, nước Việt Nam chúng ta hòa bình, không biết lúc ấy 
chúng ta có đón nhận người Đức như người Đức đã đón 
nhận chúng ta trong hiện tại hay không? Hay lúc đó cánh 
cửa tình thương của chúng ta lại khép kín, nhường chỗ cho 
ích kỷ và tư lợi cá nhân?!". Câu trả lời thường là cái mỉm 
cười, vì chuyện gì của tương lai chưa xảy ra nên họ không 
biết được. Nhưng với tinh thần Phật Giáo thì có lẽ chúng tôi 
sẽ không bao giờ quên ơn ấy. Vì Đức Phật có dạy rằng: 
Đang đi trong sa mạc; nếu có lần núp nắng dưới bóng cây, 
là đệ tử của Phật, phải nhớ ơn cây ấy bằng cách lấy nước 
tưới vào thân cây vậy. Đối với thực vật người Phật Tử còn 
có tình thương thay. Huống lại là tình người như người Đức 
nói riêng hay nhân dân tự do của thế giới ngày nay nói 
chung đã giúp đỡ người tỵ nạn Việt Nam chúng tôi như vậy. 

 
5. Văn Hóa 
 
Theo Việt Nam tự điển của Thanh Nghị định nghĩa: Văn 

là văn minh. Hóa là sự giáo hóa. Như vậy Văn Hóa nghĩa 
chung là sự giáo hóa của văn minh vậy. 

Á Châu có văn minh của Phật Giáo, Khổng Giáo và Lão 
Giáo. Ba tôn giáo nầy đã tồn tại qua 25 thế kỷ tại Á Châu. 

Âu Châu cũng có nhiều nền văn hóa của Ai Cập, La Mã 
và Thiên Chúa Giáo. Trong 3 trào lưu văn hóa nầy, chúng 
tôi nhận thấy rằng các Dân Tộc Âu-Mỹ ảnh hưởng rất sâu 
đậm trong đời sống hằng ngày bởi văn minh và văn hóa của 
Thiên Chúa Giáo rất nhiều và dù muốn dù không Thiên 
Chúa Giáo cũng đã đóng góp một vai trò quan trọng tại nơi 
đây. 

Ngày nay có nhiều nước chỉ có văn minh mà không có 
văn hóa. Văn minh được định nghĩa là văn vẻ, dáng dẻ. 
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Minh có nghĩa là sáng sủa. Nói chung lại văn minh là cái 
văn vẻ, sắc thái sáng sủa, lối sinh hoạt của loài người khi đã 
ra khỏi thời kỳ man muội, khi đã được khai hóa tới chỗ sáng 
sủa. Văn minh gồm những lý thuyết, tư tưởng, phong tục, 
tập quán của nhân loại sống trong xã hội đã được tổ chức 
mà con người đã biết giao hảo với nhau thường thường 
(theo Thanh Nghị - Việt Nam Tự Điển). Như vậy trong văn 
hóa đã bao hàm ý nghĩa của văn minh rồi. Nếu văn minh mà 
không có sự giáo hóa của Đạo Đức thì văn minh đó rất vô 
cùng nguy hiểm. Nhưng ở đây, các nước Âu Châu, nhất là 
nước Đức đã có một nền văn hóa tổng hợp; nên thế đứng 
khá vững vàng suốt trong dòng lịch sử vừa qua và hy vọng 
trong tương lai sẽ triển khai nhiều hơn nữa với sự dung hợp 
các trào lưu tư tưởng của văn hóa Á Châu, trong đó có văn 
hóa của Phật Giáo. Văn hóa của tình thương, văn hóa của 
bất bạo động và bình đẳng trong mọi lãnh vực của cuộc đời. 

Thật ra Phật Giáo đã có mặt tại xứ Đức nầy vào hậu bán 
thế kỷ thứ 19 chứ không phải cho đến nay mới hiện hữu. 
Nhưng giai đoạn đầu chỉ là giai đoạn tiếp xúc, làm quen với 
văn hóa tại đây. Có thể cả hằng bao nhiêu thế kỷ nữa Phật 
Giáo mới ảnh hưởng sâu rộng tại xứ nầy. Nhưng như trên 
đã trình bày nếu không có những viên gạch đầu tiên ấy, thì 
nền täng của Phật Giáo tại đây sẽ không có được. Cũng 
như Đạo Phật đã truyền vào Trung Hoa từ thế kỷ thứ I mà 
mãi đến thế kỷ thứ VI mới phát triển mạnh mẽ tại đó và tại 
Việt Nam cũng thế, mặc dầu Đạo Phật đã truyền vào đây từ 
thế kỷ thứ I nhưng mãi đến thế kỷ thứ IX và thứ X mới triển 
khai hết được văn hóa của Phật Giáo kể từ khi du nhập cho 
đến triều đại Lý, Trần. 

Ở Âu Châu đã có văn hóa của 3 trào lưu tư tưởng bên 
trên làm gốc; nếu có thêm được văn hóa của Phật Giáo góp 
mặt vào. Quả thật đấy là một phước duyên cho những dân 
tộc Âu Châu nầy, trong đó có nước Đức. 

  
6. TÔN GIÁO 
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Như trên đã trình bày văn hóa chính của Âu Châu nếu 

không có sự góp mặt của Thiên Chúa Giáo thì văn minh và 
văn hóa ở đây có một khoảng trống to lớn vô cùng,  

Các nhà làm chính trị ngày nay thường hay nói: "Tôn 
giáo biệt lập khỏi chính trị". Có lẽ vì ngày xưa tôn giáo đã 
xen vào chính trị hơi nhiều, nên ngày nay người ta muốn 
độc lập chăng? Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng khi 
mà văn minh của loài người chưa tiến bộ, nhất là về 
phương diện khoa học, kỹ thuật như ngày nay, thì tôn giáo 
ở những giai đoạn về trước quả thật rất cần thiết. Nếu khoa 
học phát triển mà tôn giáo dừng lại thì chính tôn giáo đó 
phải đặt lại vấn đề để tiến thân. Nếu không, tôn giáo đó sẽ 
bị bánh xe luân chuyển của dòng đời cuốn phăng vào sự chi 
phối của tạo vật. Nếu khoa học càng tiến triển bao nhiêu mà 
những giáo điều của tôn giáo ấy còn có giá trị thì chúng ta 
nên tiếp tục thừa hưởng giá trị tinh thần nầy mà phát triển 
hơn lên. 

Người Việt Nam khi đến tỵ nạn tại xứ Đức đã mang theo 
một Đạo. Đó là Đạo Phật. Có nhiều người Âu Châu chưa 
hiểu Đạo Phật là gì nên có vẻ còn dè dặt và hồ nghi. Điều 
đó cũng có lý thôi. Vì Phật Giáo quá mới mẻ tại quê hương 
nầy. Nhưng có một điều đáng mừng là dầu cho tôn giáo nào 
đi nữa các đấng giáo chủ của họ cũng đã dạy cho họ rằng: 
Hãy tự yêu thương chính mình và hãy yêu thương đồng loại 
như chính thân mình. Vì thế cho nên dầu chúng ta có khác 
tôn giáo với nhau đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể sống 
hòa mình nhau trong một quốc gia để phát triển quốc gia ấy. 

Phải thành thật quan niệm rằng: Sự hiện hữu của tôn 
giáo không phải là một gánh nặng của quốc gia mà còn 
ngược lại là đằng khác. Vì tôn giáo sẽ giúp cho tín đồ hiểu 
được nhân quả luân hồi, biết được tội lỗi và phước thiện; 
giúp đỡ, cải thiện con người xấu trở thành tốt, làm cho an 
ninh trật tự của xã hội được yên ổn, há điều ấy không ích lợi 
sao? 
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Phật Giáo luôn luôn hiếu hòa và chủ trương từ chối bạo 
lực. Do đó Phật Giáo sẽ là một chất liệu dưỡng sinh cho 
bao nhiêu tâm hồn biết hướng thượng vị tha. Chúng ta cũng 
không nên sợ vì sự hiện diện của tôn giáo khác mà giá trị 
hoặc tín đồ của tôn giáo khác mà giá trị hoặc tín đồ của tôn 
giáo mình lại kém đi. Nếu quả thật như vậy thì chính tôn 
giáo của mình phải cần xét lại. 

Chúng tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa là Phật Giáo 
không đi chi phối ai cả, mà chỉ nhằm đi tô bồi và cống hiến 
những tinh hoa của Phật Giáo và Dân Tộc cho xứ ấy mà 
thôi. Đó là đặc điểm của Phật Giáo vậy. 

Chúng tôi cũng rất vô cùng cảm ơn quý vị Đại Diện các 
cơ quan Caritas, Tin Lành v.v... đã không vì sự phân biệt 
tôn giáo mà đã giúp đỡ chúng tôi trong nhiều phương diện 
để hiện hữu với quý vị cho đến ngày hôm nay vậy. 

 
7. Chính trị 
 
Người Nhật thường bảo rằng: "Nếu kẻ nào không có thủ 

đoạn thì không nên làm chính trị". Nếu quả thật chính trị là 
những sự lừa lọc, bạc đãi như vậy thì người làm Tôn Giáo 
không nên làm chính trị. Vì Tôn Giáo khước từ những sự tệ 
hại đó. Nhưng nếu đem phân tách từng chữ theo nghĩa của 
chữ Hán thì chúng ta sẽ thấy như sau: Chính là chính sách, 
chính đáng, những việc cần phải làm. Trị là giữ yên. Như 
vậy định nghĩa chung lại chúng ta sẽ thấy rằng: Chính trị là 
giữ yên một sự chính đáng. Đó gọi là chính trị. Nhưng 
người đời nay quan niệm về chính trị một cách sai lầm, nên 
khi nghĩ đến chính trị tức đồng hóa với những thủ đoạn, lừa 
đảo đối phương, để khi thắng thế thì lên nắm quyền. 

Cũng vì chính sách không công bằng, không tự do, tôn 
giáo bị đàn áp do người Cộng Sản Việt Nam chủ trương 
nên chúng ta mới bỏ quê cha đất tổ để ra đi tìm tự do. Nếu 
người Cộng Sản biết dừng lại những chính sách phi chính 
trị thì dân tộc chúng ta đã không lầm than khổ sở như ngày 
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hôm nay. Thân phận chúng ta chẳng khác nào một quả 
bóng đá. Người ta để yên, chúng ta yên. Người ta đuổi thì 
chúng ta bị động. Hãy xem mấy trăm ngàn người Việt hiện 
đang tạm cư tại các nước Đông Nam Á Châu thì rõ. Mà 
ngay cả thân phận của chúng ta ở đây cũng vậy. Vì ở đây 
dẫu có được bình an, chúng ta vẫn là những người ngoại 
quốc. Mà đã là người ngoại quốc thì có kẻ thương người 
ghét. Nhưng dầu thương hay ghét chúng ta vẫn sẵn sàng 
cống hiến những tinh hoa của Phật Giáo cho xứ nầy như là 
một hình thức đóng góp những gì quý báu nhất cho quê 
hương nơi chúng ta đang tạm dung thân, nhằm đáp lại phần 
nào tấm chân tình mà người Đức đã đối xử với chúng ta 
trên đường đi tỵ nạn. 

Kẻ nào chưa mất quê cha thì không thể nào biết được 
thế nào là sự ray rứt khi không trở lại thăm quê hương mình 
được, mặc dầu quê hương mình vẫn còn đó. Cũng như có 
khát nước, mới thấy nước là có giá trị. Những người đang ở 
một nơi yên ổn có thể chẳng hiểu gì về những người trôi nổi 
trên đại dương để tìm lối sống và cũng thế, trên cuộc đời 
nầy cái gì cũng phải thể nghiệm qua chính bản thân mình 
thì cái ấy có giá trị đích thực hơn. 

 
8. NHân sự 
 
Bất cứ trong một tổ chức, một đoàn thể nào, vấn đề nhân 

sự là một vấn đề then chốt nhất. 
Ngày 22 tháng 4 năm 1977 một mình một bóng, tôi đã 

đến xứ nầy, với bao nhiêu điều mới lạ phải học và làm 
quen, từ ngôn ngữ, khí hậu, phong tục, tập quán, cho đến 
việc nơi ăn, chốn ở v.v... Đã có những lúc tôi muốn trở lại 
Nhật để tiếp tục con đường học hành tu niệm rồi; nhưng rồi 
thời gian qua đi mang theo biết bao nhiêu sự suy nghĩ. Cuối 
cùng, tôi đã ở lại nơi đây. 

Mới đến Đức, tôi đi một vòng thăm các Hội Sinh Viên 
Việt Nam lúc bấy giờ tại các thành phố lớn như Kiel, 
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Hannover, München, Stuttgart, Berlin, Aachen, Köln, 
Dortmund v.v... để dò xét tình hình. Sau một vòng đi du 
thuyết và tìm hiểu sự tình như vậy, tôi đã trở về phòng trọ 
trong Cư xá Sinh viên ở đường Projendorfstr. tại Kiel; ở đó 
và tiếp tục học tiếng Đức để vào Đại Học sau nầy. 

Cuối cùng Đại Học Giáo Dục Hannover đã có chỗ ghi 
danh và tôi đã về đây để học. Đó là lý do chính tại sao tôi 
chọn đất Hannover để lập chùa mà không chọn những nơi 
khác. 

Đến Hannover vào tháng 2 năm 1978 để lo chuyện học 
hành. Lúc bấy giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện lập Niệm Phật 
Đường hay chùa chiền gì cả. Nhưng có một số anh em Sinh 
viên Việt Nam đề nghị là phải nên làm cái gì đó cho có nơi 
chốn để Phật Tử đến lễ bái nguyện cầu, nên mới chung sức 
cùng nhau đóng góp mỗi người 10 đồng, 20 đồng, thuê một 
nơi tại đường Kestnerstr. số 37 để làm chỗ ở và nơi  lễ bái 
cho Phật Tử Việt Nam. 

Một tượng Phật độ chừng 30 cm tôi đã thỉnh từ chùa 
Khánh Anh bên Pháp về, một bàn thờ nho nhỏ xinh xinh ba 
tầng, tượng trưng cho 3 ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng, 
đã được sửa soạn xong xuôi đâu đó, tôi đã thảo giấy mời 
gởi đến một số Phật Tử quen biết mời về tham dự lễ An vị 
Phật Niệm Phật Đường Viên Giác tại Hannover. Hôm đó là 
ngày 2 tháng 4 năm 1978 và đến 2.4.1988 nầy là đúng 10 
năm. Lễ An vị Phật vào ngày đó có Thượng Tọa Thích Minh 
Tâm, tọa chủ chùa Khánh Anh tại Pháp đến chứng minh 
buổi lễ và có chừng 20 Phật Tử đến tham dự lễ nầy. 

Diện tích căn phòng rộng độ chừng 20 thước vuông dùng 
làm chánh điện và một phòng phụ dùng để tiếp khách cũng 
như chỗ ngủ, nghỉ v.v... Một nhà bếp nho nhỏ, một phòng 
tắm xinh xinh. Mỗi tháng giá thuê độ chừng 180 Đức Mã. 
Mùa hè thì trong nhà lạnh hơn ngoài vườn. Mùa đông đến, 
sưởi bao nhiêu cũng không thấm vào đâu cả. Vì nhà quá 
cũ. Nhưng được một cái là những người láng giềng Đức 
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quá tốt, không có một tiếng nhỏ to với chúng tôi. Mặc dầu 
đôi khi có lễ lộc hay làm ồn họ. 

Năm 1978 nhân sự rất ít, nhưng sau 10 năm số nhân sự 
ấy có thể nhân lên 100 hoặc 1000 lần nữa. Nếu tôi kể hết 
vào đây chắc rằng giấy mực sẽ không đủ chỗ để dung 
chứa. Mong rằng những vị đã đương và sẽ đóng góp cho 
sự phát triển của Phật Giáo tại xứ nầy hiểu và thông cảm 
cho tôi điều nầy. 

Phật sự ngày nay tại Tây Đức có vững vàng hay không, 
đều lệ thuộc vào những nhân tố chính bên trên. Nếu không 
có được sự thống nhất ý chí, giúp đỡ tận tình, hy sinh xả kỷ 
của mọi người, chắc rằng tôi vẫn chưa hoặc không làm nên 
được một việc gì cả tại xứ nầy. 

Một chiếc xe dầu đầu máy có mạnh bao nhiêu đi chăng 
nữa mà kéo theo một số toa xe cũ mục, hư nát, chắc rằng 
chả có lợi ích. Vì thế, sau 10 năm sự thành đạt của Phật 
Giáo nơi đây là do công sức của mọi người Tăng sĩ cũng 
như Phật Tử mà có được vậy. 

 
9. Tài chánh 
 
Nếu một chiếc xe có dàn máy tốt mà không có xăng thì 

sẽ không bao giờ chạy được. Nguồn nhiên liệu ấy rất cần 
thiết cho việc chuyên chở khách hàng. Nếu định nghĩa Đại 
Thừa Phật Giáo là cỗ xe lớn để chở hành khách đến nơi an 
lạc giải thoát của kiếp nhân sinh, thì chiếc xe và nhiên liệu 
của chùa Viên Giác cũng phải mang ý nghĩa tương tự như 
vậy. 

 
Người ta thường nói: "Đồng tiền là huyết mạch". Tiền 

như là dòng máu luân lưu trong cơ thể con người. Nếu máu 
không chảy về tim trở lại, xem như là sự chết đã gần kề. Ở 
đây cũng thế, nếu chỉ chuyên tâm làm việc đạo mà không 
có những yếu tố căn bản ấy để chuyên chở Đạo vào Đời thì 
cũng giống như máu không chảy trở lại tim vậy. 
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Tuy nhiên Đức Phật cũng thường hay dạy đệ tử của Ngài 

rằng: "Tiền là con rắn độc", Thật đúng như vậy. Nếu chúng 
ta biết xử dụng tiền một cách đúng phép, thì tiền ấy chính là 
phương tiện giúp chúng ta thành công được mọi việc trong 
cuộc đời. Ngược lại, nếu chúng ta sống chỉ vì tiền và coi 
tiền trọng hơn nhân nghĩa, quả thật tiền đã làm hại nhân 
phẩm của chúng ta rồi. Nên tôi có thể nói, độc hơn là rắn 
độc. 

 
Phật Giáo hầu hết đều sống nhờ vào sự cúng dường của 

Phật Tử. Vì thế một ngôi chùa, một giáo hội có vững mạnh 
hay không đều lệ thuộc vào năng lực của ngôi chùa đó, giáo 
hội đó hấp dẫn quần chúng Phật Tử đến độ nào. Nếu một 
ngôi chùa, không có hoạt động hữu hiệu và đáp ứng những 
nhu cầu cần thiết của quần chúng Phật Tử, quả thật khó tồn 
tại với thời gian, dầu ở trong nước hay ngoại quốc cũng 
vậy. 

 
Mười năm về trước, Niệm Phật Đường Viên Giác chỉ là 

một mái nhà tranh, không bàn, không ghế. Ăn uống, tiếp 
khách phải ngồi dưới sàn nhà. Lễ Phật phải chịu chen chúc, 
chật chội. Rồi 10 năm sau, một nơi chốn như tại đây 
(đường Eichelkampstr. 35a, 3000 Hannover 81) đủ chỗ 
dung chứa cho 300 Phật Tử lễ bái nguyện cầu cùng một 
lúc; nhưng cũng trở nên chật chội lạ thường, nhất là khi có 
những lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan v.v... 

 
Gia sản ngày nay của chùa có được một Thư Viện với 

trên 2.000 quyển sách đủ loại đạo, đời. Một bộ Đại Tạng 
Kinh bằng chữ Hán 100 cuốn. Một nhà máy in của Bộ Nội 
Vụ Tây Đức giúp. Những tượng Phật, chuông trống bát nhã, 
chuông trống gia trì và những kinh sách, pháp khí khác đều 
mang một giá trị vô song, không thể tính bằng tiền được. 
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Tờ báo Viên Giác ra mỗi 2 tháng 1 lần. Cách 10 năm về 
trước mỗi lần là 300 số. Bây giờ là 2.700 số. Con số độc giả 
tăng gấp 9 lần so với 10 năm về trước. 

Sở dĩ chúng ta có được những thành quả ấy đều nhờ 
vào sự giúp đỡ tài chánh của Bộ Nội Vụ Cộng Hòa Liên 
Bang Tây Đức; sự cộng tác đắc lực của các biên tập viên 
báo Viên Giác và phần lớn khác nhờ vào sự đóng góp của 
các Phật Tử xa gần, nên mới có được như ngày hôm nay. 

Giá trị vật chất quý nhưng chưa bằng giá trị tinh thần, 
sau 10 năm những người hiểu đạo càng ngày càng nhiều 
hơn qua các kinh sách, báo chí của chùa phát hành cũng 
như các khóa Giáo Lý và Thọ Bát Quan Trai qua sự hướng 
dẫn của quý Thầy, quý Cô trong Chi Bộ. Khi niềm tin được 
củng cố bằng sự hiểu biết về Tôn Giáo của mình thì niềm tin 
ấy mới vững mạnh được. 

Một Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Tây Đức đã được 
thành hình và các Chi Hội Phật Tử tại các địa phương 
Aachen, Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Freiburg, 
Stuttgart, München, Frankfurt, Wiesbaden, Fürth + Erlangen 
+ Nürnberg v.v... đã được thành lập và phát triển không 
ngừng. Đó không phải là điều đáng quý biết bao. 

 
Một Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo có tầm vóc Liên 

Bang đã được thành lập và hiện đang giúp đỡ cho đồng bào 
Phật Tử cũng như không Phật Tử về các vấn đề liên quan 
đến người tỵ nạn tại đây. Đồng thời Trung Tâm cũng có một 
vai trò quan trọng trong việc xuất bản các kinh sách Phật 
Giáo, là sợi dây liên lạc chặt chẽ giữa các tổ chức Việt Nam 
cũng như người Đức tại xứ nầy. 

 
Những Gia Đình Phật Tử đã được lập nên. Các con em 

của chúng ta có cơ hội đến chùa để học hỏi tiếng mẹ đẻ, 
tập tụng kinh, lễ bái và sinh hoạt chuyên môn. Đây là hình 
thức tốt đẹp nhất để bảo tồn và phát huy Văn Hóa Phật 
Giáo cũng như Văn Hóa Dân Tộc tại xứ người. 
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Chúng ta là những người tỵ nạn tại xứ nầy. Đành rằng 
chúng ta phải hội nhập vào văn hóa và làm quen với văn 
hóa nơi đây. Nhưng đồng thời chúng ta cũng không được 
phép quên đi tiếng mẹ đẻ, Tôn Giáo và Văn Hóa của chúng 
ta. Một Dân Tộc mà không còn ngôn ngữ, văn hóa nữa, tức 
dân tộc ấy bị đồng hóa rồi, không còn trong ý nghĩa hội 
nhập nữa. 

Giá trị vật chất quan trọng, mà giá trị tinh thần lại còn 
quan trọng hơn như thế nữa. Vì nếu đời sống vật chất cao 
mà mực sống tinh thần thấp, sẽ làm cho giá trị của Đạo Đức 
và Luân Lý không còn tồn tại nữa. Ngược lại nếu đời sống 
tinh thần thật dồi dào mà phương tiện vật chất lại thiếu sót; 
như vậy tổ chức sẽ không bao giờ phát triển được. Vậy 
chúng ta có thể nói rằng vật chất và tinh thần phải gắn bó 
với nhau như nước với sữa, tâm thức và tế bào. Nếu thiếu 
1 trong 2 yếu tố ấy thì cơ thể con người sẽ không phát triển 
được. 

 
10. Triển vọng tương lai 
 
Nhìn quá khứ để biết hiện tại và nhìn hiện tại để biết đến 

tương lai. Đó là một định luật tuần hoàn của tạo hóa vậy. 
Đã 10 năm trôi qua, chúng ta có tất cả trong ý nghĩa tri 

túc của nó và chắc chắn rằng 10 năm sau nữa sẽ khác với 
10 năm đầu tiên tại xứ Đức rất nhiều. Nếu lấy 10 năm đầu 
tiên ở xứ người để làm chuẩn, chúng ta có thể nói rằng đây 
là giai đoạn hội nhập, làm quen với đời sống tại đây và 10 
năm sau mới là 10 năm phát triển Phật Giáo tại xứ nầy. 

Giai đoạn sắp tới là giai đoạn kiến thiết cơ sở, để có nơi 
chốn lễ bái thích hợp, đào tạo nhân lực và có chỗ làm việc 
công quả cho những ai lưu tâm về Đạo. 

Nhiều người Việt Nam đã phát tâm đi xuất gia và chắc 
chắn rằng còn có nhiều người sắp xuất gia nữa. Có nhiều 
người Đức cũng đã có cảm tình với người Việt Nam, nên đã 
tìm cách làm quen với Phật Giáo. Có nhiều người Đức đã 
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quy y theo Đạo Phật. Có nhiều học sinh Trung Học và Đại 
Học Đức đến ngồi thiền, học hỏi giáo lý của Phật Giáo Việt 
Nam nói riêng và Đạo Phật nói chung. Đây là niềm vui vậy. 

Như trên chúng tôi đã trình bày, Phật Giáo đi vào mỗi 
dân tộc bằng con đường tự nguyện và cũng chính từ điểm 
nầy đã có nhiều người giúp đỡ cũng như hòa nhịp với 
chúng ta để sống chung trong cùng một lý tưởng. Đó là 
niềm tin nơi Đức Phật, một sự giải thoát chính tự mình cởi 
bỏ mọi sự ràng buộc của thế gian, một tình thương vô bờ 
bến của đấng cha lành muôn thuở luôn cận kề bên cạnh. 

Con đường chúng ta đã đi và đã chọn, chúng ta sẽ 
không lùi bước, hãy cố gắng lên nhiều hơn nữa, để xứng 
đáng với đại sự nầy là: 

 
"Một cây làm chẳng nên non 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" 
 
Tương lai có vẻ lạc quan. Vì thế chúng ta hãy hân hoan 

tiến bước. Hy vọng trên đỉnh núi tương lai kia, chúng ta sẽ 
bắt gặp những hạt minh châu quý giá nhất của cuộc đời. 

 
KẾt luận 
 
Qua 10 thể tài của 10 năm Phật Giáo Việt Nam như trên 

chúng tôi đã trình bày. Hy vọng đây chỉ là một mô thức nhỏ 
trong sự thể tổng quát của 10 năm. Nếu quý vị còn có 
những thắc mắc hoặc những đóng góp ý kiến bổ túc cho 
những phần trên đây, quả là điều quý giá vô cùng. 

 
Mong rằng với tất cả niềm tin vào tương lai và hiện tại, 

chúng ta cố gắng sẽ đạt thành những ước nguyện như 
chúng ta đã vạch sẵn để đi trên con đường từ bi không thù 
hận ấy. 
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Lời cuối xin nguyện cầu cho thế giới có một nền hòa bình 
vĩnh cửu, để biến trần gian thành Cực Lạc, để cảnh máu 
không còn đổ, đầu không còn rơi, mà loài người hãy ngồi 
gần lại với nhau như huynh đệ đại đồng. 

 
Nguyện cầu cho đất nước Việt Nam sớm thanh bình, 

không còn cảnh chém giết, cấu xé với nhau như xưa nay 
nữa mà hãy lấy tình thương để rửa sạch hận thù. Vì chỉ có 
từ bi mới báo đáp được oán thù. Nếu oán thù càng chồng 
chất thì tình thương sẽ không bao giờ thể hiện được. 

 
Nguyện cầu cho tất cả chúng ta hiện ở nơi đây được 

"chân cứng đá mềm" để chúc nhau như người Do Thái đã 
chúc nhau trong suốt 2000 năm xa nước, để mong ngày trở 
lại đất mẹ thân yêu trong bao nỗi nhớ đợi chờ mong. 

 
Xin thành thật cảm ơn quý Đạo Hữu và quý Phật Tử xa 

gần đã tích cực đóng góp công cũng như của để ngôi Viên 
Giác Tự bây giờ và mai hậu được thành công viên mãn. 

 
Nam Mô A Di Đà Phật 
 
 

� 
 
 
Kỷ niệm 25 năm 
 
Ngày xưa khi Kim Trọng quen Thúy Kiều trong duyên hội 

ngộ có định sẵn và 15 năm sau lưu lạc giang hồ khi Kim - 
Kiều gặp nhau còn bỡ ngỡ, cho nên nàng Kiều mới thốt lên 
rằng: 

 
"Kể từ sen ngó đào tơ 
Mười lăm năm ấy bây giờ còn đâu" 
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Mười lăm năm biết bao nhiêu là tình và 15 năm ấy biết 

bao nhiêu là hận sầu, bao lần ly biệt, bao nỗi chua cay. Còn 
tôi, hôm nay đã kỷ niệm 25 năm gắn bó với ngôi chùa Viên 
Giác nầy, với tờ báo Viên Giác, với quý vị người Việt cũng 
như người Đức tại một khung cảnh ấm áp tình người như 
thế nầy, tôi biết nói gì đây để đáp ứng được sự chờ mong 
của quý vị ? Đây là một niềm hạnh phúc, một sự an lạc 
miên viễn, một cử chỉ cao cả của tất cả mọi người đã dành 
cho cá nhân tôi, tốt có, xấu có, phũ phàng có mà đầy đủ ý 
nghĩa của tình người cũng có. Nhân đây tôi xin viết để tặng 
quý vị một câu chuyện đạo đức mà tôi đã đọc được trong 
báo Nguồn Đạo số 56 xuất bản vào mùa Phật Đản năm 
2546 (2002) tại Washington DC, Mỹ Quốc. Câu chuyện 
được bắt đầu kể rằng: 

 
"Gia đình nọ có một người con rất khó dạy, bản tính của 

hắn ta hay nóng nảy, cãi cọ với người thân và hàng xóm 
thường xuyên; nhưng khó ai có thể sửa đổi hắn ta. Một hôm 
người cha muốn dạy con, nên kêu vào phòng và bảo: 

- Nầy con! Con hãy đến lấy túi đinh, ba để nơi góc đó, 
mỗi ngày mang ra bức tường bằng gỗ ở sau nhà để đóng 
vào đó. 

- Để làn gì vậy ba ? Người con hỏi. 
- Thì như con biết đó, con hay nóng giận với mọi người 

nhiều khi vô cớ nữa. Cứ mỗi lần con giận, con đóng vào đó 
một cây đinh. 

- Rồi sao nữa ba ? 
- Rồi con sẽ biết. 
Ngày đầu người con đóng vào tường gỗ tổng cộng là 37 

cây đinh. Anh ta thấy xấu hổ quá. Đến ngày hâm sau anh ta 
kềm giữ cơn giận và anh ta chỉ đóng vào đó có 30 cây. Anh 
ta thấy tiến bộ rõ rệt và mình có thể kềm chế tiếp tục. Đến 
ngày thứ 10 thì chỉ còn có mấy cây thôi và ngày thứ 15 thì 
anh ta rất vui vẻ để khoe với Ba anh ta rằng: 



Thích NhÜ ñi‹n 160 

- Ba ơi! Cho đến hôm nay thì con không còn phải đóng 
một cây đinh nào vào bức tường gỗ phía sau nhà cả. 

Người cha bảo rằng: 
- Con ngoan! Thật con đã làm một chuyện vĩ đại; nhưng 

này con, con hãy cảm phiền làm thêm một công chuyện 
khác nữa. 

- Chuyện gì vậy Ba ? 
- Mỗi ngày con không còn nóng giận thì con hãy nhổ ra 

một cây đinh. 
- Việc ấy dễ thôi mà! Con sẽ cố gắng. 
Đến một ngày nọ người con rất hớn hở khoe với Ba 

rằng: 
- Con đã nhổ hết sạch rồi Ba ơi! 
- Tốt lắm! Con ngoan của Ba. 
Đoạn ông dẫn cậu ta ra gần bức tường và bắt đầu hai 

cha con nói chuyện. 
- Con thấy đó, mặc dầu con đã cố gắng nhổ hết tất cả 

những cây đinh con đã đóng vào đấy. Có nghĩa là những 
sân si, phiền não của con không còn nữa. Nhưng con thấy 
đó, sau khi rút đinh ra, tại chỗ nầy chỗ kia vẫn còn lưu lại 
những dấu vết đó, làm sao xóa nhòa được. 

Người con bừng tỉnh và thưa Ba: 
- Vậy con phải làm sao đây ? 
- Con chẳng cần phải làm sao cả! Nhưng con thấy đó, 

những sân hận, khổ đau, tội lỗi, nóng giận; nếu có sửa đổi 
đi chăng nữa, những vết tích của sự khởi lên lòng sân hận, 
si mê vẫn còn đó, dẫu cho con có hối cải. Vậy thì từ nay về 
sau con nên khởi lên những niệm lành và những niềm vui 
để mang đến cho mọi người chung quanh, thì chính những 
việc tác ý đó, nó sẽ xóa tan đi những vết sẹo trong lòng con 
và nó sẽ để lại nhiều dấu ấn tốt trong lòng mọi người". 

Câu chuyện kết cuộc ở đó và người con đã chấp nhận 
cũng như thực hành lời dạy của người cha đối với mình một 
bài học luân lý có một không hai trong đời như thế. 
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Đó chẳng phải là lời Phật dạy. Nếu Phật dạy có lẽ cũng 
chỉ tương tự như thế. Cũng chẳng phải là những lời hay ý 
đẹp trong "Cổ Học Tinh Hoa", mà nó là một hình ảnh sống; 
hình ảnh ấy ta tiếp cận hằng ngày, mỗi người đều đã gặp và 
đều có thể áp dụng để sửa chữa trở nên tốt vậy. 

 
Hôm nay nhân viết kỷ niệm 25 năm chùa và báo Viên 

Giác, tôi hiến tặng quý vị câu chuyện trên cũng để nói lên 
một tấm lòng của chính mình là cảm tạ thâm ân với quý vị 
dầu là người Việt hay người Đức. Biết đâu trong 25 năm ấy 
dầu vô tình hay cố ý khi soạn, viết bài cho báo Viên Giác, 
khi kiểm duyệt trước khi đăng tin; hoặc giả có những lời dạy 
dỗ quá chí tình đâm ra gắt gỏng với đệ tử xuất gia cũng như 
tại gia thì tôi xin nhận lỗi về phần mình, Vì làm kẻ lãnh đạo 
nhưng chưa tròn bổn phận. Vậy từ nay tôi xin trải rộng tấm 
lòng của mình để chỉ gieo vào tâm thức của mọi người bằng 
những hình ảnh đẹp, bằng những lời nói dịu dàng, có ý 
thức, để đỡ gây những hiểu lầm, hờn giận, mà tôi chỉ muốn 
hóa giải những khổ đau của người đối diện để mọi người 
được an lạc, hạnh phúc thì tâm tôi sẽ thanh thản nhẹ 
nhàng. 

 
Ở đời, sau 25 năm cưới hỏi chung sống với nhau, người 

ta tổ chức những buổi tiệc thật lớn để cảm ơn trời đất và 
tình nghĩa vợ chồng đã gắn bó với nhau như thế; nhưng 
đúng ra bên trong phải hiểu là: suốt 25 năm năm qua cả 2 
người đều phải nhẫn nhục chịu đựng với nhau; nên bây giờ 
mới được yên nhà yên cửa. Vì thế chiếc nhẫn cưới, tượng 
trưng cho sự nhẫn nhục chịu đựng đó đâu có ai dám cởi ra 
bao giờ. Họ sẽ giữ nó cho đến 50 năm, rồi một ngày ra đi, 
họ cũng sẽ mang vào lòng đất lạnh. 

Còn tôi kỷ niệm 25 năm không hẳn như thế. Vì lẽ tôi 
không phải chịu đựng như vợ chồng đã chịu đựng suốt 25 
năm qua. Tôi chỉ thực hiện một bổn phận là trên đền 4 ân 
nặng, dưới cứu khổ muôn loài.  
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Đó là ơn quốc gia đã bảo bọc che chở cho tôi được yên 
ổn để tu hành. Nói gần hơn là quê hương Việt Nam đã sinh 
trưởng ra tôi và nước Đức đã nuôi tự do, cơm áo cho tôi 
sống.  

Tiếp đến là ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha tôi 
phải đáp đền. Nếu không có song thân, tôi không có cơ hội 
để hiện hữu trên đời nầy. 

Ơn thứ 3 không kém phần quan trọng là ơn Thầy Tổ đã 
nuôi dạy tôi nên người, và 

Ơn thứ 4 là ơn của tín đồ đã hỗ trợ cho tôi thành tựu các 
công việc trong cuộc sống, trong đó có ơn những thiện hữu 
trí thức và bè bạn đã giúp đỡ mình.  

Đồng thời tôi cũng không quên những người nghèo khổ 
hơn mình như ở Việt Nam, Ấn Độ, Phi Châu v.v... đó là 
chưa nói đến những chúng sanh vô hình ở những cõi địa 
ngục, ngạ quỷ và súc sanh nữa. 

 
Ngoài ra việc lập chùa, xây dựng cơ sở đó đây, nó cũng 

chỉ có một mục đích duy nhất như trong bài Sám Khể Thủ 
là: 

 
Kiến pháp tràng ư xứ xứ 
Phá nghi võng ư trùng trùng 
Hàng phục chúng ma 
Thiệu long Tam Bảo ... 
 
Nghĩa là: 
Tạo chùa viện khắp nơi nơi 
Phá lòng nghi đang bao phủ 
Hàng phục ma vương 
Hưng long Tam Bảo 
 
Đó là bổn phận và trách nhiệm của người Tăng Sĩ ở trên 

cõi đời nầy, đi đến đâu cũng phải nên có nhiệm vụ như thế. 
Có nghĩa là xây dựng chùa chiền, đào tạo Tăng Ni, Phật Tử 



Cäm Tå XÙ ñÙc 163

chỉ nhằm một mục đích duy nhất là hiển chánh trừ tà, làm 
cho giáo pháp càng ngày càng rạng rỡ, mọi người học đạo, 
hiểu đạo và thực hành theo đạo ấy. Vì ma vương bên trong 
và ma vương bên ngoài lúc nào nó cũng đầy dẫy chung 
quanh mình. Do vậy mà phải cần có chùa viện để cho mọi 
người lui tới học hỏi, tu niệm, thiền tọa v.v... tất cả đó là một 
việc làm đáng quý, đáng trọng chỉ để làm hưng long ngôi 
Tam Bảo. Đó là Phật, Pháp, Tăng, những giá trị trân quý 
của cuộc đời mà ta khó có được. 

Ngày mai đây ngôi chùa Viên Giác nầy cũng có thể còn 
phát triển nhiều hơn nữa do Thầy Hạnh Tấn lèo lái và sự cố 
vấn của tôi; nhưng cũng phải chấp nhận một điều, không có 
một vấn đề gì mà tồn tại mãi với thiên thu không biến đổi. 
Ngay cả giáo lý của Đức Phật còn phải biến đổi qua bốn 
thời kỳ, Đó là: thành, trụ, hoại và diệt; của 3 giai đoạn chánh 
pháp, tượng pháp và mạt pháp. 

Cuộc đời của chúng ta cũng giống như một Đạo hàm 
được diễn tả qua đường biểu diễn Parabol và được giải bởi 
2 hàm số là cực cọng và cực trừ. Một viên đạn bắn lên, một 
phi thuyền đi vào không trung cũng thế. Nó chỉ lên thẳng 
đến một độ nào đó thôi, khi tự lực của nó không kham nổi 
nữa thì nó sẽ theo chiều ngang để thay đổi vị thế hoặc giả 
quay về vị trí cũ. Nó sẽ không mất, nó sẽ tiếp tục để tự tồn 
và biến đổi như dòng điện với bóng đèn thế thôi. Do đó định 
lý hợp tan, tan hợp, có không, không có, là một điều hiển 
nhiên mà một người Phật Tử chúng ta khi đã hiểu giáo lý 
của Đức Phật rồi sẽ sẵn sàng chấp nhận, không có gì để 
hối hận cả. 

 
Hai mươi lăm năm qua tôi đã thể hiện trọn vẹn một tấm 

lòng cho con người, cho quê hương và cho đạo pháp và tôi 
mong rằng những tình cảm ấy vẫn còn gắn bó keo sơn để 
chúng ta người xuất gia và tại gia sẽ nương tựa vào nhau 
mà tồn tại, cốt làm sao cho giáo pháp của Đức Phật càng 
ngày càng phát triển nhiều hơn ở nhiều khía cạnh khác 
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nhau ngay cả trong cộng đồng người Việt cũng như người 
Đức. Được như vậy quả là một phước báu vô cùng. 
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Chương V 

 
 

Làm thế nào để đi đến được thành 
công 

 
 
 
 

âu nay có nhiều sách vở và Thầy dạy học trực tiếp 
truyền trao kinh nghiệm nầy cho quý vị rồi. Tuy nhiên 
mỗi sách chỉ một khác, mỗi Thầy dạy phương pháp 

cũng khác nhau; chẳng ai giống ai bao giờ. Ở đây không 
phải là một khuôn mẫu để quý vị áp dụng hoàn toàn vào 
trong cuộc sống, lối làm việc của mình, mà là một sự giảo 
nghiệm, chọn lọc. Nếu thấy thích hợp thì hãy dùng, còn 
không, hãy cho nó vào nơi quên lãng, không cần thiết để cố 
gắng hoặc gượng ép để áp dụng. Vì sao vậy ? Vì lẽ thực 
phẩm là một loại thức ăn cho con người, kể cả những loài 
động vật khác; nhưng không phải là mọi người đều thích 
hợp một loại thực phẩm nhất định nào đó, mà mỗi cơ thể 
thích hợp khác nhau là lẽ đương nhiên. Đừng bao giờ ứng 
dụng phương pháp ấy không đúng rồi bảo rằng người kia 
sai. Ở đây sai hay đúng nó cũng chỉ có tính cách tương đối 
mà thôi. 

 
Tôi bắt đầu đi học từ lúc 6 tuổi cho đến bây giờ 54 tuổi 

vẫn còn học; nhưng vẫn thấy chưa đủ thiếu vào đâu. Từ lúc 
học Mẫu Giáo cho đến xong Tiểu Học năm 1961 vì không 
có kinh nghiệm, vả lại cũng chẳng có ai chỉ bày nên đã thua 
kém bạn bè xa; đến năm 1964, lúc xuất gia vào chùa đi học 

L 
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đời và đạo, tự chọn cho mình một lối tu và một lối học, có 
rất nhiều kết quả và sau đó (1972) ra ngoại quốc cho đến 
nay (2002) tôi vẫn ứng dụng như thế. Do vậy, hôm nay xin 
mách cho quý vị một số phương pháp đơn giản dễ thực 
hiện, có thể nói ai cũng có thể thành công, nếu biết cố gắng 
thay đổi. Về cuộc đời lúc tuổi thơ và thanh thiếu niên, tôi sẽ 
biên lại một tập Hồi Ký trong những năm tháng tới, quý vị 
chờ đọc tập sách nầy. Riêng phần ở ngoại quốc từ 1972 
đến nay dưới nhiều hình thức khác nhau tôi đã tự giới thiệu 
với cả một tấm chân tình của cuộc đời của mình rồi. Thiết 
nghĩ không cần phải mô tả chi tiết gì nữa. 

 
Sau đây là một số phương thức thiết thực để đi đến 

thành công : 
 
* Nếu có ai đó mời bạn một ly trà, nhưng họ cố tình rót 

thật đầy và nước gần tràn ra mé tách, đoạn mời bạn uống. 
Bạn phải làm thế nào đây cho nước khỏi đổ để chứng tỏ 
rằng mình là người lịch sự và trân quý người đối diện ? 

- Có thể bạn sẽ bảo - chia đôi ly nước ra à ? cũng sẽ bị 
đổ ra bên ngoài. Làm sao đây ? Hoặc giả không uống ? 
Cũng không thể được. 

Nếu là người lịch sự, bạn sẽ lấy một cây gạt nhỏ để 
ngang tách trà, gạt ngang qua một cái thật nhẹ, nước trà sẽ 
chảy ra ngoài; nhưng điều ấy không có nghĩa là bạn làm đổ 
trà, mà đó là một cử chỉ đẹp. Đoạn bạn mang ly trà lên uống 
thì người đối diện sẽ nhoẻn miệng cười ngay và ngầm bảo 
rằng: bạn là người biết thưởng thức trà. Nếu bạn là người 
nữ thì cung cách nầy càng đẹp hơn nữa. 

- Nếu bạn là nam giới, có thể kê miệng mình xuống để 
hớp bớt một ít trà, sau đó mình sẽ nâng ly. Động tác nầy 
hơi thô kệch. Mặc dầu bạn không làm đổ trà ra ngoài đó; 
nhưng cử chỉ cúi xuống để hớp trà trông ra nó chẳng thanh 
lịch chút nào. 
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Người Nhật, người Đại Hàn, người Trung Hoa và ngay 
cả người Việt Nam cung cách uống trà rất quan trọng, đã 
trở thành một cái đạo; nên tiếng Nhật gọi là Trà Đạo 
(Chado). Bạn muốn thành công có thể chọn một trong 2 
phương pháp trên. 

 
* Một hôm nào đó chúng ta được mời đi dự một buổi tiệc 

thật sang trọng ở nhà một người mình mới quen. Khi đến 
nhà người ấy, bạn được mời ngồi ở một chiếc ghế hết sức 
lịch sự sang trọng. Điều ấy chứng tỏ rằng người mới quen 
ấy rất nể trọng bạn. Nếu bạn sau khi chào hỏi và nhún 
nhường có thể từ chối không ngồi vào chiếc ghế đó để tỏ ra 
rằng bạn biết phép xã giao. Nhưng bạn phải hiểu rằng chiếc 
ghế đó chỉ đặc biệt dành cho bạn, bạn phải làm sao đây ? 

- Có nhiều cách khác nhau: Nếu bạn là người lịch sự và 
tế nhị, bạn chỉ cần xích chiếc ghế ấy sai đi vị trí cũ một chút 
là được rồi; nếu chiếc ghế ấy nhẹ. Đoạn bạn ngồi xuống. 
Lúc ấy nếu bạn để ý gương mặt của người chủ, bạn sẽ thấy 
họ vui lòng ngay. 

- Nếu trường hợp chiếc ghế quá nặng, bạn không thể 
nào nhấc nổi, thì bạn hãy nên thận trọng một chút là mời 
mọi người đối diện ngồi xuống trước và bạn là người ngồi 
xuống sau cùng, mặc dầu bạn là người khách quý nhất 
được chủ nhà mời đến dự tiệc. Thế là bạn đã thành công rồi 
đó. Dĩ nhiên là người ta sẽ xem cách ăn uống của bạn và 
cách xã giao cũng như cách gợi chuyện; nhưng hình ảnh 
đẹp lúc ban đầu ấy sẽ tạo cho những người đối diện một ấn 
tượng tốt, bạn từ từ sẽ thành công ở những điểm tiếp theo. 

 
* Giải quyết như thế nào để một công việc cho hoàn hảo 

? 
Việc đời, việc đạo, việc gia đình, việc chùa, việc con cái, 

việc đệ tử, việc tình duyên, việc tu học v.v... Cái nào nó 
cũng có cái khó khăn nhất định của nó. Nếu người có suy 
nghĩ, hiểu biết, tính toán thì không có vấn đề nào mà không 
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giải quyết được. Nếu rối trí, loạn tâm lên thì vấn đề nó còn 
rối bời hơn lên nữa. Riêng tôi có một câu châm ngôn tự 
mình đặt ra là: Phải giải quyết vấn đề chứ không chạy trốn 
vấn đề. Nhưng giải quyết như thế nào đây ? 

 
- Ở đây có thể chia ra làm bốn loại người và sự giống 

nhau như một vật cản to lớn nằm trước mắt, mỗi người có 
một cách giải quyết khác nhau để đi đến thành công. 

 
a) Nếu bạn là người có ý chí và sức mạnh thì hãy cố 

gắng hết mình nhảy ngang qua vật cản ấy không cần suy 
nghĩ, tính toán. Thế là cái đích thành công đang chờ bạn 
bên kia rồi đấy. 

 
b) Nếu bạn ngại sức bạn không có, bạn do dự và tính 

nhẩm rằng: Nếu ta nhảy qua khúc cây lớn kia, cục đá lớn nọ 
chắc không nổi; chi bằng ta đi quanh qua phía phải để đến 
phía bên kia. Tuy có tốn thì giờ chút đỉnh, nhưng cái đích 
trước sau rồi sẽ đến. 

 
c) Nếu bạn thấy quá khó khăn, không thể vượt qua cũng 

không thể đi quanh qua khúc cây, hòn đá ấy và bạn tự nghĩ 
mình không có đủ khả năng cũng như sức lực; nên cứ hiển 
nhiên đứng chờ cho khúc cây kia mục đi, hòn đá kia mòn đi, 
tự nhiên bạn sẽ thấy đích. Mặc dầu thời gian tốn kém nhiều 
lắm đó. 

 
d) Cũng có thể khúc cây kia quá lớn, hòn đá ấy quá vĩ 

đại. Do vậy bạn đối diện với vật cản trở, điều đầu tiên là bạn 
có ý muốn quay về liền, không có ý tự chủ phấn đấu. Nghïa 
là bạn đầu hàng trước khó khăn trở ngại. 

Trên đây là bốn ví dụ điển hình, bạn nên xem mình nằm 
trong trường hợp nào và thử giải quyết theo phương pháp 
như trên, có được kết quả không ? 
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Chúng ta phải biết rằng cuộc sống nầy nó như một cuộn 
chỉ rối, phải biết phăng mối rối mà gỡ, không nên quẩn trí 
làm cho nó bị rối thêm lên. Cuối cùng rồi cuộc đời nầy nó sẽ 
trở nên vô dụng. Bạn thấy đó cuộc đời nầy nó có ý nghĩa 
lắm chớ. Tại sao cũng trong cuộc đời nầy mà sản sinh ra 
những nhà Bác học tài ba, đem lợi lạc không ngừng cho 
khoa học và các ngành nghề khác. Còn ta tại sao vậy ? Ta 
và nhà Bác học, Học giả kia nó khác nhau cái gì ? Có phải ý 
chí phấn đấu ? Lòng tự tin ở mình ? hay họ là những nhà 
thông thái đã được sắp đặt trước ? 

 
Người có đầu óc tổ chức, tính toán thì xem vấn đề không 

có khó. Nếu người không có khả năng và suy luận thì việc 
gì cũng là một trở ngại trong cuộc đời mình. Do vậy, ý nghĩ 
thủ phận, quyên sinh, giam mình vào bóng tối luôn luôn hiện 
hữu với những tâm hồn như thế. Còn người yêu đời, thiết 
tha với sự sống cũng như biết lối rẽ nào mình sẽ sang thì 
đối với họ cuộc sống nầy nó đầy đủ ý nghĩa vô cùng. 

 
Cho đến nay, đối với tôi ở mọi phương diện như chuyện 

tu, chuyện học, chuyện làm việc, chuyện ngoại giao, chuyện 
thi cử, chuyện dạy học v.v... có thể nói là thành công từ 90 
đến 95%, chỉ có chừng 5% là thất bại. Nói tóm lại một câu là 
biết đắc nhân tâm. Nghĩa là phải làm sao cho được lòng 
người. Mà như bạn biết đó, người xưa thường nói: 

"Dò sông dò biển dễ dò 
Nào ai lấy thước mà đo lòng người" 
 
Sông sâu bao nhiêu, bể rộng đến bao nhiêu người ta còn 

đo được; chứ lòng người thì không có đáy, không có giới 
hạn cho nên khó có thể đo được; nhưng người xưa cũng có 
nói: 

Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân 
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Nghĩa là cái gì mình không muốn thì đừng cho người 
khác. Nếu ứng dụng được điều nầy vào cuộc sống thì mình 
sẽ thành công. Xem lại thử mình muốn cái gì và mình không 
muốn cái gì ? Có phải mình muốn rằng công việc của mình 
phải được ông chủ của mình quan tâm không ? hãy làm 
như sau: 

 
Khi một nhân viên làm việc nặng hoặc việc bụi bặm dơ 

nhớp. Bạn là ông giám đốc, bạn chỉ cần hỏi thăm vài lời về 
công việc. Hoặc tốt hơn bạn nên xăng tay áo lên, lấy cái 
chổi và quét vài đường thì bạn sẽ được đổi lại bằng cái 
cười thông cảm của người thợ và họ sẽ giành hết công việc 
và sẵn sàng làm không than thở và cũng không kể đến giờ 
giấc nữa. Bạn phải đặt vị trí của bạn vào vị trí của người 
làm công thì bạn sẽ hiểu họ nhiều hơn. 

 
* Nếu bạn giao cho người bên dưới một công việc nào 

đó, bạn phải làm gì ? 
 
- Thứ nhất là bạn phải tin tưởng thuộc hạ của mình bạn 

mới giao công việc. Bạn không cần phải kiểm soát thường 
xuyên họ. Vì như kinh nghiệm của bạn thì rõ. Khi nào bạn 
đang thực hiện một chương trình chưa xong mà Chef của 
bạn cứ can thiệp vào hoài, bạn cảm thấy ra sao thì phải 
thông cảm với người thuộc hạ của mình cũng như vậy, trừ 
phi họ có ý hỏi bạn. 

 
- Thứ hai là bạn phải giao công tác cho rõ ràng như thời 

gian và số lượng. Nếu đến thời điểm A, B, C nào đó mà 
công việc không xong thì bạn mới có thái độ. Nếu xong 
trước và công việc tốt đẹp thì sẽ có thưởng. Nếu trễ nải thời 
hạn và sai trái nguyên tắc, hư hao của hãng xưởng, của 
chùa viện v.v... lúc ấy bạn mới có quyền khiển trách thuộc 
hạ và khi ấy lời nói của bạn mới có giá trị. Nếu lúc nào bạn 
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cũng nói, cũng cằn nhằn, hóa ra mình là ông chủ khó tính 
và ít có người muốn gần mình. 

* Bạn nhiều lúc nổi nóng ? Làm như thế để làm gì ? 
 
- Để chứng minh quyền uy của bạn. Điều ấy đúng nhưng 

không cần thiết đối với thuộc hạ của mình. Còn đối với kẻ 
trên lại là điều không nên làm như thế nữa. Vì thiếu lễ độ và 
thiếu tư cách. 

Một người giận dữ, nóng nảy. Vì họ biết bạn làm sai và 
họ có ý chỉ lại cho bạn; nhưng như thế cũng chả giúp được 
gì cho người kia cả. Vì họ cũng tự ái như bạn đã tự ái dưới 
cái quyền của người trên bạn nữa mà. Tốt nhất, muốn 
thành công, bạn nên từ tốn khuyên bảo thì thuộc hạ của bạn 
sẽ nghe lời của bạn ngay; đâu có cần thiết để nổi nóng và 
chứng minh rằng mình là người có uy quyền. Vì dẫu sao đi 
nữa bạn là người có quyền rồi đó. Nếu không có quyền do 
sự học, do tiền bạc tạo nên thì làm sao bạn có thể làm Chef 
của những người kia được. 

 
* Khi giao tiền bạc hoặc công việc cho thuộc hạ làm, bạn 

cũng cần phải thoải mái. Không cần phải kiểm soát thường 
xuyên. Vì người dưới bạn sẽ khó chịu. Chỉ thỉnh thoảng thôi, 
mình ghé mắt vào một chút. Có thể một tuần hay một tháng 
một lần, tùy theo công việc nhiều hay ít, lớn hay nhỏ. Không 
nhất thiết là ngày nào hay lúc nào cũng quan tâm một cách 
thái quá, sinh ra việc không tin tưởng thuộc hạ. Nếu đã 
không tin tưởng thì không nên giao tiền bạc và việc làm. 
Bạn phải là người quyết định những vấn đề quan trọng như 
thế trước khi bạn giao, mà khi đã giao rồi thì tin tưởng. Lúc 
nào họ không làm xong, đến khi đó mới được quyền khiển 
trách. Ví dụ bạn giao con của bạn cho một người khác bồng 
thì bạn phải biết trước rằng người ấy có thể bồng được con 
mình hay không ? chứ người ta đang bồng con của bạn, tự 
nhiên bạn vào giựt con của mình lại thì hóa ra bạn là người 
không hiểu biết chút nào. Cũng có thể bạn chưa có kinh 
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nghiệm nên bạn đã trao con lầm người giữ; nhưng điều ấy 
cũng chẳng muộn màng gì. Bạn hãy yên chí, đứa trẻ nó 
cũng có những cảm nhận tự nhiên; nếu người đối phương 
không thương nó thì nó cũng sẽ khóc nhòe và cuối cùng rồi 
đứa bé ấy nó cũng sẽ đòi trở lại với bạn cho được thôi. 

 
* Phải tin tưởng nơi người khác thì bạn mới dễ thành 

công và điều quan trọng hơn là bạn phải làm sao cho họ tin 
tưởng mình, mới xứng đáng là người lãnh đạo. 

 
- Lúc nào cũng luôn luôn đúng giờ. Không được đến quá 

sớm, mà cũng không được đến quá trễ trong buổi họp, hay 
lúc tụng kinh, khi ngồi thiền, khi thuyết pháp v.v... Bạn là 
người quan trọng đấy. Nếu để họ chờ quá lâu thì sự tin 
tưởng, sự chừng mực và chính xác nơi bạn, họ sẽ lơi dần. 
Có nghĩa là lần sau họ đến sẽ trễ hơn; thế là những việc dự 
định của bạn tiếp theo sau đó sẽ hỏng. Nếu đã hứa một việc 
gì, bắt buộc phải thực hiện như tăng lương, hoặc thưởng 
phạt v.v... không thể nói rồi quên; chứng tỏ rằng mình không 
giữ lời hứa. 

Có thể một lời hứa bạn không giữ đúng, ví dụ như hứa đi 
cắm trại với các Đoàn sinh của Gia Đình Phật Tử chẳng 
hạn; nhưng chẳng may bị trời mưa. Thế là bạn có lý do 
chính đáng để không đi cắm trại, mà không lâm vào việc 
hứa cuội. Tuy nhiên, theo tôi, tốt nhất bạn nên tìm cách để 
đi, dầu cho trời có mưa đi chăng nữa. Điều ấy sẽ khiến bạn 
dễ thành công sau nầy, khi bạn đề nghị một điều gì. 

Tuổi trẻ nhớ rất lâu và chờ đợi trông cậy nơi người lớn. 
Công nhân viên có niềm hy vọng nơi ông giám đốc. Học trò, 
đệ tử đang chờ đợi ở ông Thầy và Sư phụ, do đó không thể 
nuốt lời hứa và không được phản bội lời hứa của mình. Có 
nhiều người vui miệng cứ hứa vô tội vạ. Cuối cùng việc nào 
cũng chẳng thực hiện cho hoàn hảo, làm cho cả người trên 
lẫn người dưới đều không tin tưởng nơi mình. 
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Sau đây là một số điểm căn bản khác có thể làm cho bạn 
đi đến thành công một cách dễ dàng. Đó là tánh thuyết 
phục, phải làm cho kẻ khác kính, phục và nể mình. Muốn 
làm được vậy không phải đơn giản. Vậy bạn phải là người 
như thế nào có thể đi chinh phục kẻ khác được ? 

 
Một cậu thanh niên đi cua một cô thiếu nữ. Nếu cậu ta có 

mẫu mã đẹp trai, ăn mặc bảnh bao, nói năng lưu loát v.v... 
đó cũng là một cách để chinh phục người đẹp; nhưng điều 
ấy không quan trọng bằng sự thành thật. Nếu sau nầy mà 
cô thiếu nữ ấy phát hiện ra rằng anh chàng nầy là một cái 
thùng rỗng thì sẽ nguy to. Vậy sự chinh phục hoặc thuyết 
phục ấy không thành công trọn vẹn. 

- Bạn phải là một người đứng đắn; không thô lỗ và vụng 
về đối với người nam và đặc biệt là người nữ. Dầu trước 
mặt họ hay sau lưng họ, bạn phải là một người tử tế, có tư 
cách; chứ không phải là một kẻ quân tử giấy. Có nghĩa là 
chờ không có ai thì bạn sẽ dở trò hạ tiện đối với thuộc hạ 
của mình. Dầu bạn có đem tiền bạc ra để mua chuộc, đem 
quyền thế ra để lấn áp và đặc biệt là đem chỗ làm ra để hù 
dọa là cho thất nghiệp v.v... tất cả những điều đó không có ý 
nghĩa gì hết cả đối với những người biết tự trọng nhân cách 
của mình. Họ có thể thôi việc, đi tìm việc khác; chứ không 
nhất thiết phải làm ở hãng của bạn. 

 
- Muốn cho người ta phục bạn, bạn chứng tỏ khả năng 

của mình là người tài giỏi; nhưng không phách lối. Xem nhẹ 
chuyện tâng bốc và hối lộ, mà lúc nào cũng chứng tỏ khả 
năng lèo lái của mình. Tuy bạn thỉnh thoảng cũng có vài 
điều làm cho họ bất như ý; nhưng vì họ phục bạn có tài; nên 
họ có thể tha thứ và công việc còn có thể tiếp tục chạy 
được. 

 
Còn nể ? Nếu bạn muốn người khác nể nang bạn, thì 

bạn phải là người có khả năng và trình độ; lời nói và việc 
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làm luôn luôn đi đôi với nhau; không thể nay nói thế nầy mai 
nói thế khác được. Người ta thường hay nói "Tôi nể ông 
lắm đó, cho nên tôi mới đến đây". Nể trong trường hợp nầy 
có nghĩa là: nếu người khác thì tôi không đến, nhưng với 
ông là chỗ quen biết, hoặc ơn nghĩa nhau, hoặc so tài nhau 
mà mình thua, nên mình mới nể người ta. 

 
Còn kính trọng ? Đây là điểm tốt nhất của người lãnh 

đạo. Ai là người sẽ được kẻ dưới, thuộc hạ, đệ tử và ngay 
cả những người bên trên kính và trọng ? Dĩ nhiên không 
phải là người tầm thường và bình thường rồi. Kẻ đó phải là 
kẻ siêu phàm; kẻ có đạo đức cao cả; người mà được mọi 
người tôn xưng vì đức hạnh, vì lòng từ bi hoặc trí tuệ. Có 
như vậy thì người ta sẽ đảnh lễ sát chân mình để lãnh hội 
tôn ý, để được ban phước, để gội nhuần tấm lòng từ ái từ 
bên trên ban xuống. Điều kính trọng nầy chỉ có nơi các bậc 
lãnh đạo Tôn Giáo, chứ thông thường trong cuộc sống 
ngoài thế gian ít có loại người được như vậy. Có thể là 
Thánh Gandhi, là Albert Einstein v.v... nhưng không nhất 
thiết phải lễ bái những người nầy. 

 
Tôi vẫn thường hay nói với Đại chúng chùa Viên Giác 

rằng: Nếu anh có được cả 3 đức tính ấy thì tốt. Nghĩa là anh 
là người có tu, có học và có hạnh. Nếu không thì phải có 2 
trong 3; hoặc giả ít nhất là 1 trong 3 điều đã trình bày ở trên, 
Còn nếu anh hay chị chẳng có một điều nào cả thì không 
nên lãnh đạo quần chúng. Nếu anh lãnh đạo họ, họ không 
theo anh mà họ còn hướng dẫn anh nữa là đằng khác; như 
thế là hỏng mất đại sự rồi đó. 

 
Một hôm Chúng Viên Giác đang học về một đề tài nào đó 

của Đại Trí Độ Luận, quyển thứ 51, tôi có đem một câu 
chuyện đễ giảng giải như sau: Nguyên là trong một chùa nọ 
có chia ra 4 phe, mỗi phe cầm đầu độ 10 người và phe nào 
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cũng muốn Thầy trụ trì đứng về phía họ. Vậy theo Thầy, Cô 
thì phải theo phe nào ? 

 
Có Thầy trả lời rằng: Con sẽ không theo phe nào hết, mà 

con sẽ đứng lên trên tất cả mọi phe để lèo lái họ. 
 
- Tốt, rất tốt! Tôi trả lời như thế. Nhưng nếu muốn làm 

được điều đó không phải việc đơn thuần. Thầy phải là 
người gồm cả 3 đức tính như bên trên tôi mới trình bày, mới 
có thế giữ yên 4 nhóm được. Nếu không có đủ 3 đức tính 
ấy thì Thầy theo một nhóm cũng chưa yên, làm sao đứng 
trên 4 nhóm và lãnh đạo họ được. Nếu Thầy đã lãnh đạo họ 
được, làm gì có 4 nhóm bị chia phân ra như thế. Trong 
trường hợp nầy tốt nhất mình đóng vai trò là mình không 
biết gì cả và không có ý kiến trong bất cứ một nhóm nào. 
Đây cũng là một thành công nhỏ của bạn đấy. Có thể bạn 
đóng vai trò người mù, người câm, người điếc; nhưng trong 
trường hợp nầy bạn sẽ không bị lỗ vốn. Vì lẽ bạn không 
phải là đối tượng để mọi người đáng sợ. Từ đó bạn có thì 
giờ để tự rèn luyện kinh nghiệm nhiều hơn. Ở trong đời nầy 
có nhiều người giả ngu, giả dại để được việc, không phải là 
họ không biết điều đâu, mà họ biết an phận. Vì họ nghĩ 
rằng: Nếu không nắm hết được quần chúng, tổ chức, mọi 
người, thì ít ra cũng nằm đó để chờ ngày tiến xa hơn nữa. 
Đây có lẽ là mục đích của nhiều chính trị gia. Còn người 
Tăng sĩ không nhất thiết phải như vậy, mà phải tự rèn luyện 
đạo đức, tác phong, tư cách, nghiêm trì giới luật để được 
lãnh đạo mọi người. 

 
Người lãnh đạo cũng giống như một người đang mặc 

một chiếc áo trắng; nếu bị lầm lỗi, dầu nhỏ bao nhiêu đi 
chăng nữa, cũng giống như một chấm mực đen đã bị dính 
lên áo rồi, ai cũng dễ nhận diện ra được. Trong khi quần 
chúng, tín đồ, họ là một tổng thể, cũng giống như một miếng 
vải nâu; nếu có thêm màu chàm vào cũng khó mà phát hiện 
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được. Do đó bạn muốn thành công hãy học cách làm người 
trước. Sau đó sẽ đi vào lãnh vực quần chúng thì mới có kết 
quả được. 

Sau khi chùa Viên Giác mua đất xong thì chuẩn bị kêu 
các hãng đến đấu thầu. Hãng nào cũng cho giá khá đắt và 
họ xem đồ án vẽ, họ tính không có cái nào dưới 2 triệu Đức 
Mã, đó là chỉ mới xây khung sườn thôi và đặc biệt các hãng 
thầu bảo tôi rằng phải có tiền 2 phần 3 trong ngân hàng họ 
mới bắt đầu thi công.  

Tôi thuyết phục hãng được chọn là Mehmel như thế nầy: 
Nếu ông đợi đủ hai phần ba tiền thì vĩnh viễn sẽ không bao 
giờ có. Vì chúng tôi là một hội đoàn tôn giáo. Người tín đồ 
chỉ cúng dường, hỗ trợ khi nào thấy công việc của chúng tôi 
đang tiến hành. Còn bây giờ chỉ thấy một miếng đất hoang 
mà bảo họ cúng vào để xây thì khó thực hiện lắm. 

Sau đó ông Mehmel thấy có lý và chấp nhận xây cho 
chùa và quả nhiên đúng như vậy, xây đến đâu thì bà con 
cúng dường đến đó. Đến 2 phần 3 công chuyện tiền đã cạn, 
khó kêu gọi. Lúc ấy tôi thuyết phục ông Mehmel là ông nên 
cho xây hết đi, có 2 cái lợi - Thứ nhất là danh dự của hãng 
ông. Thứ hai là công việc của chúng tôi cũng tạm xong và 
từ đó tôi sẽ trả góp cho ông trong nhiều năm của số tiền còn 
lại. Quả đúng như thế! Ông ta xây hoàn thành ngôi chùa 
Viên Giác và tiền trả góp cho ông cũng đã lên gần 1 triệu 
rưỡi Đức Mã không gián đoạn từ năm 1994 đến nay. Số nợ 
còn lại không nhiều, chỉ trả trong vài năm nữa thì hết. 

Trong khi đó tôi phải chạy mượm thêm nơi ngân hàng 
700.000 Đức Mã nữa. Nhà băng đến xem công trường và 
bảo : 

- Nếu ông mượn để xây nhà thờ Tin Lành hoặc xây nhà 
thờ Thiên Chúa thì tôi cho mượn, chứ mượn xây chùa thì 
khó có thể cho mượn. 

- Tại sao vậy ? Tôi hỏi. 
Ông ta trả lời rằng: 
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- Nếu nhà thờ Tin Lành trả nợ không được thì còn bán lại 
cho nhà thờ Thiên Chúa giáo, chứ chùa thờ Phật thì bán ai 
mua ! 

Tôi nghe câu trả lời của nhà băng mà đau nhói cả tim 
gan và tôi trả lời rằng: 

- Thật ra tôi đâu có muốn các ông bán chùa của chúng 
tôi; nhưng tôi xin hỏi: Nếu một người bình thường đi mượn 
tiền của nhà băng, ông cần những điều kiện gì ? 

- Phải có công ăn việc làm và tiền thâu nhập vào đều 
đặn. Ông ta trả lời như thế. 

- Điều ấy hẳn đúng thôi. Tuy chúng tôi không có tiền đều 
đặn hằng tháng, nhưng như ông thấy đó, từ chỗ không có 
gì hết; nhưng nay qua sự cúng dường, chúng tôi đã xây 
xong phần sườn của ngôi chùa cũng không dưới 2 triệu 
Đức Mã mà. Vậy tôi xin hỏi ông: Nếu người đi làm bị thất 
nghiệp thì sao ? 

Ông ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà tuần sau ông ta 
đến chùa và bảo với tôi rằng: 

- Ông Thầy nói có lý. Vậy tôi sẽ ký giấy cho ông mượn 
700.000 Đức Mã. 

 
Từ tháng 7 năm 1992 đến tháng 7 năm 2002, chúng tôi 

đã trả tổng cộng 700.000 Đức Mã tiền lời cho ngân hàng và 
bắt đầu 5 năm còn lại trả tiền vốn, kể cả của chùa đóng và 
của hãng bảo hiểm đóng thêm vào. Như vậy, tuy không có 
công ăn việc làm, tuy Phật Tử không đóng tiền định kỳ 
thường xuyên; nhưng chúng tôi đã trả được nợ của ngân 
hàng. Như vậy chỉ cần một lời hứa và sự tin tưởng cũng 
như tính thuyết phục. Nếu người đứng đầu một Tổ Chức, 
một Tôn Giáo mà thiếu sự tin tưởng, thiếu tính thuyết phục 
thì khó có thể đi đến chỗ thành công được. Đó là chưa kể 
về phương diện giấy tờ của chính quyền, của nhà băng, của 
hãng xưởng gởi đến tới tấp. Bạn phải làm sao đây ? 

Nếu bạn không có khả năng ngoại ngữ, bạn phải đành 
để chờ cho học trò của bạn đến thăm nhà, thăm chùa đọc 
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dùm, sau đó sẽ giải quyết; nhưng như thế công việc đã quá 
chậm trễ rồi. Nếu chẳng may học trò, đệ tử của bạn bảo 
rằng: Tuần nầy con bận lắm, xin Thầy, Cô để lại tuần sau, 
con đến, con sẽ giải quyết. Như vậy là bạn hoàn toàn lệ 
thuộc về phương diện ngôn ngữ rồi đấy. Bạn phải làm sao 
không phải bị lệ thuộc về phương diện nầy, thì bạn chỉ có 
một con đường là phải học ngoại ngữ thôi. 

 
Tôi chừng tuổi nầy mà mỗi tuần vẫn còn học tiếng Phổ 

Thông Trung Quốc. Vì lẽ tôi muốn học hỏi để đệ tử noi theo. 
Đồng thời tôi sẽ được độc lập, tự chử hơn khi đi Trung 
Quốc. Vì ở Trung Quốc, nhất là những vùng nhà quê, ít 
người giỏi tiếng Đức, tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, mà họ chỉ 
nói tiếng Trung Quốc là chính. Do vậy tôi phải học tiếng 
Trung Quốc. Đây cũng là một nguyên nhân không kém phần 
quan trọng trong vấn đề ngoại giao và ngôn ngữ cũng như 
tránh lệ thuộc vào người khác nhiều chừng nào hay chừng 
ấy. 

Đó là chưa kể những sự lệ thuộc về tiền bạc hay tình 
cảm rắc rối. Nếu bạn bị như thế thì hãy xem những phương 
pháp cởi trói rắc rối như bên trên đã hiến kế để bạn trở lại 
làm con người bình thường, sau đó hãy từ từ vực dậy và đi 
lên theo chiều thăng tiến của xã hội vậy. 

 
Đa phần thì bạn phải biết tự chủ và tự làm được mọi vấn 

đề, từ chuyện nhà bếp đến chuyện văn phòng, chuyện trên 
chánh điện cho đến nơi thư viện. Ở phòng học, trên giảng 
đường, chỗ lễ tang, đám cưới v.v... nghĩa là bất cứ nơi đâu 
bạn cũng có thể làm được, thì cái cán của sự thành công nó 
ở nơi bạn. Nếu không, bạn là người chỉ nắm có cái ngọn 
của sự việc thì bạn chỉ có thể đi vào nước bí, một là sẽ bị 
đứt tay khi cầm cái mũi dao; hai là bạn sẽ vụt hết tất cả 
những gì ở ngoài tầm tay của bạn. Vì vậy bạn phải là người 
biết đánh máy, nếu thư ký làm eo sách. Bạn phải là người 
biết nấu ăn, nếu có người làm reo. Bạn sẽ là người biết 
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cách tổ chức nơi văn phòng, nơi thư viện. Bạn cũng có thể 
làm chủ lễ cho một lễ cưới hay một đám tang, một đám 
cúng vong hay một cuộc tiếp rước Thủ Tướng chính phủ. 
Nhiều khi bạn cần phải biết hát hoặc ngâm thơ để điều 
khiển một chương trình văn nghệ nữa. Ôi thôi! thì nhiều 
chuyện để phải làm, nếu bạn muốn công việc ấy thành 
công. Còn ngược lại, xin tùy ý bạn chọn lựa. 

 
Trên đây là một số phương thức căn bản mà tôi đã thực 

hiện trong mấy chục năm qua, đem ra áp dụng và giới thiệu 
với bạn trong cuộc sống tương đối nầy. Tôi xin nhắc lại, ở 
đây nó chỉ có tính cách tương đối thôi. Nếu bạn là những 
người tu theo tánh không của Đại Thừa, hoặc Bát Nhã, 
hoặc tu theo tinh thần vô ngã của Đạo Phật thì tất cả những 
gì tôi giới thiệu bên trên đó, nó chẳng có ích lợi gì cho bạn 
cả và bạn cũng không cần phải bận tâm đến chúng nữa, mà 
hãy đem chúng vứt vào thùng rác là xong. Vì sao vậy ? Vì 
những điều tương đôi bên trên nó không có giá trị nơi cõi 
tuyệt đối vô sanh của chư Bồ Tát và chư Phật. 

 
Tôi mong rằng những sự đóng góp nho nhỏ của tôi đó 

cũng là những đóng góp cho nước Đức nầy để tạ ơn quê 
hương nầy đã nuôi dưỡng tự do cho tôi được trọn vẹn, 
nhằm thực hiện bổn phận của một người tu, chứ không chỉ 
thuần tôi và quý vị đến đây để chỉ ăn bám vào xã hội nầy, 
làm cho người địa phương nghĩ rằng chúng ta là những sự 
trở ngại của quê hương họ. Tôi mong rằng mọi người sẽ 
đóng góp được một chút ý thức của mình là xã hội nầy sẽ 
đẹp đẽ hơn lên. 
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Chương VI 
 
 

Những điều kiện đã giúp tôi 
đi đến sự thành công 

 
 

ó thể sự thành công của người nầy nó không phải 
là sự thành công của người khác và đồng thời nó 
không là tiêu chuẩn, mẫu mực cũng như công thức 

cho mọi người thực hiện; nếu tốt thì cứ thế mà tiến; nếu 
không hay thì hãy bỏ đi. Cùng là loại trà ấy; nhưng nếu nấu 
nước của giếng nước đó tại Việt Nam thì nó khác, đem trà 
ấy sang Nhật Bản nấu với nước Nhật Bản uống nó có mùi 
khác và hôm nay loại trà kia được mang từ Nhật Bản qua 
nước Đức để nấu với nước ở đây để tôi có được một tách 
trà. Nếu bạn hỏi tôi uống có ngon không? Làm sao tôi có thể 
trả lời chính xác được. Do vậy những gì tôi viết bên dưới 
đây chỉ nhằm trong 2 ý nghĩa: 

- Cảm ơn nước Đức đã cưu mang tôi mấy chục năm 
trường, sống trên đất nước nầy và cũng có thể một mai đây 
tôi sẽ chết trên đất nước nầy nữa. 

- Mặt khác để trao truyền lại cho những thế hệ tương lai 
sau nầy, nếu có ai đó giở chồng sách cũ ra tìm tòi, thì biết 
đâu có một vài điều họ có thể chọn ra để học hỏi và thực 
hành cho cuộc sống của họ. 

C 
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Đó là 2 lý do chính mà tôi viết chương nầy. Quyết một 
điều là không có khoe khoang và tôi không giới thiệu cái tự 
ngã của mình trong nầy. 

 
Cuộc đời tôi từ khi đi xuất gia cho đến bây giờ, gần 40 

năm qua, cũng gặp nhiều hoàn cảnh khác nhau; nhưng tựu 
chung tôi đã vượt qua và căn bản nhờ những sự tự lực và 
có sẵn nơi mình qua sự tu học, rèn luyện, nhẫn nại mà 
thành. Ví dụ như:  

-Nghi lễ: Trong đạo Phật có một môn gọi là tán tụng hay 
lễ nhạc hoặc nói chung là nghi lễ. Trong nầy gồm có việc 
đọc, tụng và kéo dài làn hơi tạo thành những nốt nhạc thiền, 
nhằm ca tụng và tán dương công đức của chư Phật hoặc 
chư vị Bồ Tát. 

Không phải ai cũng có thể tán được. Nếu một người có 
giọng kim, giọng đồng hoặc giọng âm thì khó có thể học tán 
được, mà người đó phải có giọng thanh thì khi cất giọng lên 
mới có thể chinh phục người khác được. Trong chùa hay 
nhắc đi nhắc lại câu: "Học kinh 3 tháng, học tán 3 năm" để 
chứng minh cho sự khó khăn khi học tán như thế nào. Kinh 
như Kinh Lăng Nghiêm, khó hết chỗ nói; nhưng chỉ cần 3 
tháng là một chú tiểu có thể thuộc lòng được. Sau khi thuộc, 
hòa chung với chúng để tụng và chú tiểu ấy sẽ hoặc đánh 
chuông, đánh mõ cũng như học những kinh điển khác như 
A Di Đà, Phổ Môn, Sám Hối, Mông Sơn Thí Thực v.v... để 
tụng trong mỗi ngày vào sáng, trưa, chiều, tối. Còn nói tới 
tán tụng ư! Không phải ai cũng có giọng và điệu để thực 
hành được những lễ nghi nầy. 

Trong chùa có chia ra nhiều loại Thầy. Đó là: Thầy tu, 
Thầy chùa và Thầy cúng.  

 
- Thầy tu là Thầy chuyên môn tu học, không màn đến 

chuyện gì ở bên ngoài cả. Vị Thầy như thế có thể vừa thế 
học và Phật học rất thâm hậu. Vị nầy có thể ở trong thất, 
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trong chùa lâu năm và cũng có thể là giảng sư danh tiếng 
của Giáo Hội. 

 
- Thầy chùa là danh từ để chỉ chung cho mọi người đi tu. 

Vì tu phải ở chùa; nên mọi người gọi là Thầy chùa. Cũng 
như tại Trung Quốc nếu một người mà bỏ tục đi xuất gia thì 
họ nói là đi làm Hòa Thượng. Hòa Thượng là một danh từ 
chung để chỉ cho mọi người xuất gia, chứ  không phải là 
một cấp bậc được tôn trọng như của Phật Giáo Việt Nam. 

 
- Còn Thầy cúng. Có thể Thầy nầy không ở chùa, có gia 

đình, trước đó ông ta đã đi tu rồi và sau không tu nữa, ra 
đời lập gia đình và khi ở chùa có được giọng hay tiếng tốt 
nên đã đi làm đám nhiều nơi, do vậy khi ra đời không có 
chuyện gì làm để nuôi vợ con; nên làm nghề Thầy cúng; 
nhưng điều ấy cũng chưa hẳn hoàn toàn đúng. Vì có rất 
nhiều Thầy đang ở trong chùa và cúng cũng rất là hay. 
Trong luật Sa Di gọi những vị nầy là "ứng phó đạo tràng" có 
nghĩa là làm nghề Thầy cúng đó. 

 
Đàn tràng thì có nhiều loại như: cầu an, cầu siêu, chẩn 

tế, vớt vong, đề phan, bạt độ, sám hối, phóng sanh v.v... Có 
đàn kéo dài tới 7 ngày đêm. Trong thời gian ấy thì Ban Kinh 
Sư gồm có: Thầy chủ sám và các vị Linh sư phải túc trực 
tụng kinh, trì chú, cúng ngọ, cúng linh cho gia chủ và sau đó 
là chẩn tế cô hồn. Mỗi một nghi lễ như thế phải cần nhiều 
người Tăng sĩ và mỗi một Tăng sĩ như vậy phải xử dụng 
nhiều nhạc khí khác nhau như: mõ, linh, tang, đẩu, khánh, 
trống, mộc bảng, bảo chúng v.v... nghĩa là tất cả phải nhịp 
nhàng, ăn khớp với lời của vị Sám chủ. 

 
Khi đi xuất gia tôi ở Tổ Đình Phước Lâm tại Hội An hai 

năm (1964-1966); nơi đây không phải là chùa chuyên cúng 
đám, nên tôi không học được những lễ nhạc cần thiết, chỉ 
khi về chùa Viên Giác, Hội An, sống và đi học từ 1966-1968 
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và sau đó vào chùa Hưng Long ở Sài Gòn (1969-1971) là 
chuyên môn đi cúng, tụng, cầu an, cầu siêu và cũng đã 
nhiều lần tham dự các trai đàn chẩn tế theo nghi thức tán 
tụng xứ Quảng Nam; nên từ đó nhịp linh, tang, chuông, mõ, 
trống đã khá vững vàng. Dĩ nhiên là tôi không chủ trương 
để sau nầy trở thành ông Thầy cúng đám; nhưng nếu ở 
chùa các nhạc cụ, nhạc khí nầy được hòa tấu lên để cúng 
dường chư Phật vào mỗi buổi tụng kinh như trong kinh 
Pháp Hoa đã dạy, hoặc các luật Sa Di mà chúng tôi đã học 
khi còn nhỏ thì quá tốt, không có lỗi gì cả. 

 
Phật Tử lúc đi chùa hoặc tham gia những nghi lễ như thế 

đa phần là thích thú. Vì những âm điệu thiền ấy đã làm cho 
họ lắng đọng tâm tư trở lại theo nhịp điệu của chuông, mõ, 
linh, tang. Từ đó, nếu có đám ma hay những nghi lễ cúng về 
nhà mới, đám cưới v.v... họ đều mời chùa Viên Giác. Ngày 
xưa tôi đi rất nhiều đám như thế; nhưng ngày nay có quý 
Thầy, quý chú đệ tử thay thế; nên chỉ đi một số đám cho 
những vị ở lâu trên nước Đức từ những năm đầu tiên đã 
góp công, góp của với chùa mà thôi. Còn những vị đến Đức 
5 hay 10 năm thì tôi cho Thầy khác đi thay. 

 
Đa phần người Phật Tử Việt Nam không phải ai cũng 

thuần thành. Theo tôi, tự chia số Phật Tử trong 100.000 
người đang sinh sống tại Đức như sau: Có 15.000 người 
theo Thiên Chúa và Tin Lành. 5.000 người không có đạo 
nào hết và trong 80.000 người gọi là Phật Tử ấy có thể chia 
ra làm 3 hạng.  

 
- Hạng thứ nhất là những Phật Tử thuần thành, hạng nầy 

độ 20%, nghĩa là có quy y Tam Bảo, có ăn chay mỗi tháng 2 
đến 10 ngày, có biết tội phước, có cúng dường Tam Bảo, in 
kinh ấn tống v.v...  
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- Hạng thứ hai độ 40%, có nghĩa là có biết tội phước; 
nhưng ít đi chùa thường xuyên và thỉnh thoảng mới phát 
tâm bố thí cúng dường. 

- Còn hạng thứ ba độ 40% còn lại. Hạng nầy thì hầu như 
hoàn toàn không biết đến chùa; nhưng họ nói họ là Phật Tử. 
Vì họ có thờ ông bà, chứ không thờ giáo chủ của một đạo 
nào khác. Mỗi năm họ đi chùa chỉ một vài lần và ăn chay 
cũng thế; nhưng khi cha mẹ hoặc người thân của họ chết, 
họ gọi điện thoại về chùa nhờ Thầy đến đi đám. Trong 
trường hợp nầy rất quan trọng. Quý Thầy phải nên đi. Vì lẽ 
"độ tử cũng như độ sanh". Nhân cơ hội trong gia đình có 
thân nhân mất đó, một vị Thầy đến đi đám và cúng tụng, 
sau đó thuyết giảng về sự vô thường, khổ, không và vô ngã, 
làm phước, bố thí v.v... sẽ dễ ngấm sâu vào lòng họ hơn và 
từ đây trong số người ấy sẽ có người trở thành những 
người Phật Tử thuần thành hộ đạo, để đạo được phát triển. 
Ở trong Đạo Phật không có cơ quan đi truyền giáo để 
khuyến dụ người khác theo đạo của mình; nhưng đây là cơ 
hội để xiển dương lòng tin đối với những người chưa tín 
kính Tam Bảo, để họ hiểu biết giáo lý nhà Phật nhiều hơn 
nữa. 

 
Có lần tôi sang thăm Mỹ và gặp Hòa Thượng Thích Đức 

Niệm. Hòa Thượng hiện là Giám Đốc Phật Học Viện Quốc 
Tế tại Los Angeles, California - USẠ Đã đỗ Tiến sĩ Quốc gia 
Sư phạm Đài Loan năm 1980 thì phải. Hòa Thượng có nói 
với tôi rằng: 

 
- Thầy Như Điển thấy đó! Ngày xưa khi tôi mới vô chùa 

làm điệu, Thầy tôi giao cho tôi cái mõ và cái chuông và bây 
giờ tôi đã học xong Tiến sĩ rồi đó, cũng chỉ cái chuông, cái 
mõ mà thôi ! 

- Vì là người tu mà! Bạch Hòa Thượng. Tôi cười và phát 
biểu như vậy. 
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Đúng là cái duyên và cái nghiệp của người tu, đi học cho 
đến bằng cấp nào, có địa vị gì gì đi nữa trong xã hội nầy thì 
mình vẫn là người Tăng sĩ, thì chuông với mõ đi kèm là 
đúng rồi chứ còn cái gì thêm nữa. 

 
Điều ân nghĩa đối với người Á Châu trong đó có người 

Việt Nam rất khó quên. Khi họ đã nhận, chịu ơn thì trong 
suốt cuộc đời ấy họ mong sẽ đền đáp lại và người làm ơn 
thì bao giờ cũng chẳng muốn nhớ. Tuy vậy, nhưng gia đình 
có hữu sự như ma chay, cưới hỏi ấy sau nầy họ về chùa và 
tìm hiểu học hỏi giáo lý càng ngày càng đông. Đây là một 
thành công nho nhỏ của tôi. Tuy tôi không phải là ông Thầy 
cúng chuyên nghiệp. Vì vậy tôi khuyên những vị tu học sau 
nầy; nếu có phương diện khác giỏi thì càng tốt; nhưng cũng 
đừng quên những việc lễ nghi quan trọng của gia đình Phật 
Tử như tôi vừa nêu trên. 

 
Điều thứ hai mà tôi muốn đề cập đến là việc thuyết 

giảng. Dĩ nhiên không phải ai học ngành giáo dục lúc ra 
trường đều đi làm Thầy giáo và cũng không phải ai đi tu là 
có thể thuyết pháp được. Cũng có nhiều bài pháp vô ngôn 
mà cũng có nhiều bài pháp phải dùng đến nhiều loại ngôn 
ngữ để diễn đạt. Nếu bạn đã đi tu, mà bạn không học hỏi 
giáo lý, nghiên tầm kinh điển. Có một lúc nào đó bị Phật Tử 
hỏi đến, bạn sẽ cảm thấy chới với. Vì đó là sở trường của 
người đi xuất gia mà. Người xuất gia không thể viện dẫn lý 
do là tôi không rành giáo lý, trong khi đó lại thạo chuyện thế 
gian. Điều ấy quá nghịch lý. Dĩ nhiên người Phật Tử mới 
hiểu đạo, chỉ cần những cái căn bản, chứ đâu có cần những 
giáo nghĩa sâu xa đâu. Nếu người tu không đáp ứng được 
nhu cầu tâm linh nầy, quả là một thiếu sót rất lớn. 

 
Nhiều người học thật giỏi, đậu thật nhiều bằng cấp về 

Đạo cũng như về Đời; nhưng khi giảng chẳng ai hiểu được 
bao nhiêu. Vì vị ấy nói những ngôn từ và triết lý cao xa khó 
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hiểu. Cái thành công của thuyết trình viên không phải là nói 
cho nhiều, mà nói làm sao cho họ hiểu là điều tối ư quan 
trọng. 

 
Khi giảng nên để ý thính chúng muốn cái gì. Nếu đang 

giảng mà nửa chừng có nhiều người bỏ ra ngoài, hoặc nói 
chuyện ồn ào; chứng tỏ rằng bài giảng của mình không hấp 
dẫn. Hoặc từ bên trên nhìn xuống thấy có nhiều người ngủ 
gục thì phải biết rằng ta nên chuyển hướng câu chuyện 
đang giảng sang một câu chuyện vui. Thỉnh thoảng phải làm 
như thế. Nếu không, bài giảng sẽ nhợt nhạt lắm và sẽ trở 
thành vô vị. Lần đến nếu thính chúng nghe đến tên và đề tài 
của mình giảng họ sẽ có quyền không đến nghe. Thế là 
mình sẽ thất bại. 

 
Có nhiều Thầy giảng rất hay, làm cho thính chúng cười 

hoài không nghỉ; nhưng cuối bài giảng không lãnh hội được 
một điều gì quan trọng cho đức tin cả; thì đây cũng chẳng 
phải là một sự thành công được. 

 
Có nhiều vị Thầy giảng làm cho họ cảm động và khóc 

sướt mướt, hoặc khóc nức nở v.v... như thế là thành công 
rồi đó. Giảng cho họ cười thì dễ, chứ làm cho họ khóc 
không phải là chuyện đơn thuần đâu. Điều ấy chứng tỏ rằng 
họ đã hiểu bài giảng của vị Thầy kia một cách rốt ráo rồi đó. 

 
Có nhiều Thầy khi vào đề rất hay, nói một chút đi lạc đề 

hơi nhiều. Sau hơn một tiếng đồng hồ giảng thuyết chẳng 
có kết luận và không đưa ra được một sự tiêu biểu nào để 
cho Phật Tử tu tập cả, thì đây là một sự thất bại không nhỏ. 
Người giảng sư có quyền triển khai vấn đề rộng bao nhiêu 
cũng được; nhưng đừng quên rằng đề tài lúc ban đầu mình 
đề ra là gì, phải quay trở lại mục tiêu ấy. 
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Thính chúng của những buổi giảng công cộng như thế 
rất phức tạp. Vì có nhiều trình độ khác nhau; nên phải làm 
sao cho lớp tuổi nào và ở vào trình độ nào cũng có thể hiểu 
được, không phải là chuyện dễ dàng. Ở đây không phải là 
một lớp học của bậc Trung Học, hoặc giảng đường của Đại 
Học mà giáo sư chỉ cần một đề tài nhất định là có thể làm 
xong bổn phận của mình, mà ngược lại phải chu toàn trách 
nhiệm về lãnh vực tạo được đức tin cho người nghe và làm 
cho họ càng ngày càng thấm sâu vào giáo lý của Đạo Phật. 

Cho đến nay tôi đã giảng nhiều đề tài khác nhau từ dễ 
đến khó, từ giáo lý căn bản cho đến những bộ kinh mấy 
chục băng như: Kinh Bách Dụ, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bi, 
Đại Thừa Khởi Tín Luận, kinh Viên Giác v.v... cho đến nay 
tổng cộng độ 40 đề tài và 140 loại băng, mỗi băng độ 90 
phút. Tôi không phải là một diễn giả có nhiều tài hùng biện; 
nhưng nghe những băng giảng của tôi, có nhiều người đã 
rút ra được những bài học cho cuộc đòi; nên họ rất thích. 

 
Một hôm tôi đi vào một tiệm Việt Nam ở phố Bolsa, 

Westminster, California, Mỹ Quốc, đang đứng ngắm nhìn 
mặt hàng bày ra trong tủ kiếng, tự nhiên nghe có băng 
thuyết pháp, thì hóa ra đó là băng của tôi giảng. Hỏi ra mới 
biết là các Phật Tử ở đây sang ra rất nhiều băng của tôi 
giảng như thế để biếu cho các bạn đạo nghe. Người chủ 
tiệm bảo rằng: Lâu nay con đã nghe băng Thầy; nhưng bây 
giờ mới gặp được mặt Thầy, quả là một nhân duyên và 
"Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình" là vậy. 

 
Ngày nay thông tin rất nhanh, qua Radio, Internet, 

Cssette, CD v.v... đủ chuyên chở những lời giảng ấy đến 
mọi nhà, mọi nơi và mọi hoàn cảnh; nên rất tiện lợi. Nếu ở 
nhà họ không có thì giờ để nghe thì khi đi trên đường để 
đến sở làm họ có thể để băng tụng, băng giảng của quý 
Thầy vào nghe cũng tiêu đi một số thì giờ trống vắng. Ngoài 
ra họ còn hiểu thêm được một số giáo lý căn bản khác nữa. 
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Giảng về Duy Thức học, Tâm Lý học Phật Giáo rất khó; 

nhưng ai là người biết đắc nhân tâm thì sẽ thành công ở 
lãnh vực nầy. Thông thường người nghe đang chờ đợi ở 
người giảng một lời khuyên, một sự phân tích, một sự dạy 
dỗ, một hình ảnh đẹp nào đó. Do vậy mà giảng sư phải là 
người đáp ứng được những nguyện vọng của thính chúng. 
Tôi không là một vị giảng sư nổi tiếng như bao nhiêu vị 
khác; nhưng có nhiều người nghe băng giảng của tôi. Điều 
ấy chứng tỏ rằng qua lối thuyết giảng, tôi cũng đã thành 
công một phần nào trong cuộc đời hoằng pháp của tôi. 

 
Điều thứ ba là ngoại giao. Người đi tu chẳng phải là một 

quan chức chính quyền. Tuy nhiên nếu muốn tổ chức mình 
phát triển mạnh, mà không có ngoại giao với các tổ chức 
khác, các tư nhân v.v... thì quả là điều thiếu sót. 

Ngày nay ở ngoại quốc khi nói đến ngoại giao, điều đầu 
tiên phải biết nhiều ngoại ngữ, hoặc ít nhất là tiếng Anh. Ở 
Đức bắt buộc phải nghe, hiểu, nói và đọc được tiếng Đức. 
Nếu ở Pháp thì tiếng Pháp là căn bản. Ví dụ có một ngôi 
chùa nào đó ở xa gởi đến cho chùa mình một thư yêu cầu 
gì đó bằng tiếng Hoa hay tiếng Nhật. Nếu vị trụ trì ấy biết 
những ngôn ngữ kia, quả là điều thuận lợi; đọc xong thư có 
thể trả lới liền. Bằng ngược lại, đọc chẳng hiểu gì, cứ để đó 
chờ đợi người biết ngôn ngữ ấy đến chùa để hỏi thăm và 
trả lời dùm, thì ở đây thời gian tính đã qua đi. Bên kia chờ 
lâu quá không có trả lời. Thế là họ nãn và không còn liên lạc 
trực tiếp với mình nữa. 

 
Ngôn ngữ ngoại giao rất quan trọng, cần ngắn gọn và 

đầy đủ ý nghĩa, không cần dông dài mà mục đích chính 
mình lại không nói lên được. Mình phải biết chủ đích của 
mình khi đi đến đó. Hoặc bài diễn văn của mình, mình muốn 
người nghe ghi nhận được điều gì. Nếu nói cho có nói và 
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làm cho có làm thì đây không phải là mục đích của sự ngoại 
giao. 

Tôi được cái may là biết nhiều ngoại ngữ. Tuy không 
giỏi; nhưng có thể dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau để diễn 
đạt khi đi dự Hội Nghị Phật Giáo Tăng Già Thế Giới, hoặc 
những Hội Nghị khác tại Á , Âu Châu, tôi có thể dùng tiếng 
Việt tiếng Hoa và tiếng Nhật. Nếu ở Âu Châu tôi có thể dùng 
tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp. Còn Mỹ và Úc Châu nơi 
nào cũng dùng tiếng Anh, nên rất tiện lợi. Dĩ nhiên mỗi 
ngành đều có lãnh vực sâu thẳm của nó; nhưng căn bản 
của mỗi vấn đề nếu nắm vững thì lãnh vực ngoại giao sẽ 
thành công nhiều hơn. Đó là phạm trù lớn ở ngoài xã hội. 
Còn một ngôi chùa phải như thế nào đây? 

 
Người ta đi đến chùa chắc chắn mỗi người có một mục 

đích khác nhau, không ai giống ai cả. Có người vì thấy chùa 
lớn nên tới. Có người vì nhu cầu tâm linh nên tới. Có người 
vì hẹn hò bạn bè nên tới. Có người vì tìm chỗ an tịnh nên 
tới. Có người thích ăn đồ chay ở chùa nên tới v.v... nghĩa là 
có hằng trăm lý do như thế; nhưng tựu chung chỉ hướng về 
chùa. Vậy chùa phải đáp ứng lại tất cả những nhu cầu như 
thế. Tôi thường hay ví rằng ngôi chùa cũng như một nhà 
hàng vậy. Ngày nay người ta đi nhà hàng ăn cơm không 
phải vì đói bụng hay vì không biết nấu ăn, mà ăn uống ngày 
nay là một nghệ thuật và thưởng thức cảnh trí của nhà hàng 
cũng như cách tổ chức, sự đối xử của nhân viên v.v... Nếu 
một nhà hàng không đủ những điều kiện ấy thì ít người tới 
lắm. Ngoài ra một lý do không kém phần quan trọng là giá 
cả phải chăng và tiếp đãi ân cần lịch sự. Chừng ấy yếu tố là 
yếu tố ngoại giao của một nhà hàng để được thành công 
rồi. 

 
Còn ở đây một ngôi chùa, khi người ta nhìn vào, nếu là 

một người trí thức; người ta phải tự hỏi rằng người ta vào 
đó để làm gì? và để học hỏi được gì? còn người bình dân 
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cũng phải có nhu cầu của họ nữa. Vì vậy vị Trụ trì, Tăng 
chúng tại tự viện ấy phải là những giọt mật mời gọi qua 
công phu tu hành, gia trì tu tập, nghiêm trang đạo hạnh v.v... 
thì dầu có ở xa trong muôn vạn dặm người Phật Tử họ sẽ 
kéo về chùa càng ngày càng đông. Còn khi nào nếu Phật 
Tử lánh xa chùa phải biết rằng nơi đó không dụng công tu 
hành đúng mức vậy. Đâu có gì để bắt buộc họ được. Việc 
đến chùa là một chuyện tự do và là một việc làm tự nhiên 
của mỗi người Phật Tử mà. Do vậy sự đi lại thăm viếng, tiếp 
xúc han hỏi một cách ân cần, tế nhị v.v... là những thành 
công trong sự ngoại giao rồi đó. Danh từ ở chùa thường gọi 
để chỉ cho vị ngoại giao ấy là "tri khách". Có nghĩa là biết 
lòng người khách, hiểu tâm lý người khách muốn gì. Nếu đã 
hiểu được ý của người khách thì không cần khách sáo trong 
lời ăn tiếng nói, khách cũng có thể bộc lộ hết cả tâm tình 
của mình. Đây là sự thành công của vị tri khách vậy. 

 
Có nhiều ngôi chùa khi nhìn vào thấy như đang giãy 

chết. Vì lẽ đìu hiu quá, cô quạnh quá. Không có nội dung tu 
học, không thể thu hút được tín đồ. Nơi ấy chỉ có một vị Sư 
già, hoặc một vài bà Vãi; không có hoạt động nào đáng kể, 
nhằm giúp đỡ tín đồ tu học và tìm hiểu thêm giáo lý của nhà 
Phật, thì ngôi chùa ấy trước sau cũng sẽ bị quần chúng 
quên đi. Chùa do Phật Tử, dân chúng xây lên. Nếu xứng 
đáng họ sẽ hỗ trợ tiếp tục; nếu không xứng đáng, nó sẽ tự 
nhiên băng hoại, không cần ai đập phá làm gì. Vì vậy công 
việc hoằng dương Phật Pháp, kiến tạo đạo tràng tu học nó 
rất cần thiết cho cả giới xuất gia lẫn tại gia. Cho nên đừng 
khinh thường những gì dầu cho đó là điều nhỏ nhoi nhất. 

 
Điều thứ tư mà tôi sẽ đề cập đến là thông tin, sách báo 

v.v... rất là quan trọng. Ngày nay có nhiều người bận rộn ít 
đi chùa, họ phải ở nhà, phải làm việc ở hãng xưởng, ít có 
thì giờ đi đến chùa để nghe pháp. Do vậy sách báo gởi đến 
nhà biếu họ, quả là điều quý hóa vô cùng. 
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Năm 1978, 79, 80 chúng tôi có cho xuất bản tờ báo Viên 

Giác. Mỗi lần như vậy in 500 quyển bằng lối Photocopy để 
gởi đi khắp nơi. Lúc đầu vì chưa có kinh nghiệm nên bài vở, 
tin tức rất khô khan. Tuy nhiên khi Viên Giác đổi sang bộ 
mới khổ A4 và được sự tài trợ của Bộ Nội Vụ Cộng Hòa 
Liên Bang Đức thì con số độc giả càng ngày càng tăng. Từ 
500 người lên 1.000 người, rồi 2.000 người, 3.000 và 4.000 
để cuối cùng sau 25 năm miệt mài với thông tin, tờ báo Viên 
Giác đã lên gần 6.000 số và được gởi đi 38 quốc gia để 
biếu. Tất cả đều không phải trả tiền, chỉ có ủng hộ mà thôi. 
Điều nầy chỉ có tổ chức Tôn Giáo mới làm được. Còn tư 
nhân thì khó tồn tại. Vì lẽ tổ chức Tôn Giáo có nhiều người 
làm thiện nguyện; nên không phải chi phí tiền công. Thế 
nhưng nội tiền giấy, mực cũng đã hãi hùng rồi. Thông 
thường mỗi tờ báo ít nhất 3 người trong gia đình hoặc bạn 
bè chuyền tay nhau đọc. Như vậy bình quân mà nói báo 
Viên Giác có độ gần 20.000 độc giả. Nội dung của báo Viên 
Giác gồm có các mục như: Thư Tòa Soạn, phần Phật học, 
phần tiếng Đức, phần Trang Thiếu Nhi, phần Thơ văn, phần 
sáng tác, phần điểm sách, phần Y học, phần Gia chánh 
chay, phần Tin tức thời sự, tin Phật sự, những bài Bình luận 
về Văn học, Chính trị, Phân ưu, Cáo phó, Tìm thân nhân và 
cuối cùng là Phương Danh Cúng Dường cũng như quảng 
cáo. Chỉ chừng ấy mục thôi cũng đã đáp ứng được rất 
nhiều nhu cầu cho người Phật Tử cũng như không Phật Tử. 
Nếu họ không thích thì họ không đọc, mà đã không đọc thì 
không ủng hộ, thì làm sao tờ báo đạo sống nổi. Chúng ta 
sống bằng tình thương của độc giả và sự tin tưởng của độc 
giả đối với tờ báo; nên họ đã ủng hộ và gởi gắm tâm sự của 
mình vào trên giấy trắng mực đen. Tạo được sự tin cậy như 
vậy không phải dễ. Nghĩa là còn mấy tháng nữa là 25 năm 
rồi đấy. Kể ra chính quyền cũng như độc giả, tờ báo Viên 
Giác đã và đang được sự tin cậy rất cao. Từ đó chúng tôi 
đã vững tin vào lý tưởng và con đường phụng sự cho Dân 
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Tộc và Đạo Pháp là thiết yếu. Vì vậy suốt 25 năm qua tôi 
vẫn đóng vai trò Chủ Nhiệm cho tờ báo và Thị Chơn, anh 
Phù Vân đóng vai trò Chủ Bút của báo Viên Giác suốt từ 
hơn 2 thập niên qua và đây là một cơ quan ngôn luận đáng 
kể về lượng cũng như về phẩm đối với người Việt đang tỵ 
nạn cộng sản ngày nay tại năm châu lục nầy. 

 
Những sách vở của tôi viết cũng đã góp phần không nhỏ 

vào sự thành công nầy. Đa phần những sách tôi viết đủ loại, 
đủ thể tài như giáo lý, ký sự, hành hương, giáo dục, dịch 
thuật, tường thuật, biên khảo, tiểu thuyết v.v... bộ môn nào 
cũng có một vài cuốn tiêu biểu. Từ năm 1974 đến nay tôi 
viết và dịch kể cả quyển nầy là 34 quyển. Như vậy trung 
bình mỗi năm xuất bản một quyển bằng nhiều ngôn ngữ 
khác nhau. 

Đa phần tôi viết hoặc dịch ra tiếng Việt rồi anh Tuấn, chị 
Cúc, Thị Chơn, Hạnh Tấn, Hạnh Giới đã chuyển sang tiếng 
Đức và những sách nầy cũng đã được Bộ Nội Vụ giúp tiền 
xuất bản. Đồng thời cũng là một nguồn thông tin đáng tin 
cậy; nên các Giáo sư Đại Học Hannover như Giáo sư Tiến 
sĩ Martin Baumann, Giáo sư Tiến sĩ Rump đã trích dịch 
sách của tôi viết, nhằm làm tài liệu nghiên cứu cho các Sinh 
viên Đại Học về ngành Tôn Giáo học. Ví dụ như quyển 
Deutsche Buddhisten xuất bản năm 1995 của nhà xuất bản 
Diagonal và quyển Migration, Integration Religion - 
Buddhistische Vietnamesen und Hinduistische Tamilen in 
Deutschland - nghĩa là: Sự di cư, hội nhập về tôn giáo của 
người Phật Tử và Ấn Độ giáo của dân Tamil tại nước Đức. 
Đây là những cuốn sách tiếng Đức rất có giá trị mà nhiều 
Sinh viên cũng như Giáo sư Đại Học đều biết đến. 

Giáo sư Tiến sĩ Rumpf là người Ấn Độ lấy chồng Đức. 
Bà theo Ấn Độ giáo; nhưng rất quan tâm đến Phật Giáo. Bà 
ta đang dạy tại Đại Học Hannover trong phân khoa Tôn 
Giáo học, vừa rồi bà ta cũng cho xuất bản một quyển sách 
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tiếng Đức nhan đề là: Weltreligion Buddhismus cũng đã 
trích dẫn nhiều tài liệu trong sách của tôi đã viết. 

 
Bộ Nghiên Cứu Giáo Đoàn Phật Giáo Thời Nguyên Thủy, 

3 cuốn, tôi dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và Hạnh Tấn 
đã dịch những sách nầy sang tiếng Đức và có một lúc 
Dharma College ở Innsbruck, Áo Quốc, đã dùng làm sách 
giáo khoa cho các Sinh viên học về Phật khoa tại đây. 

Riêng những sách tiểu thuyết như: Tình Đời Nghĩa Đạo, 
Vụ Án Một Người Tu v.v... đã được đăng nguyên văn lên 
Internet và trở thành những quyển tiểu thuyết hay cho mọi 
người và đã được nhiều người đọc. Từ đó chữ nghĩa 
chuyên chở tư tưởng cũng như tư tưởng giải thoát đã mang 
đến cho mọi người xa gần nhiều cảm nhận khác nhau. 

Đọc văn tức hiểu người là ý nầy vậy. Câu văn viết càng 
đơn giản chừng nào, ý nghĩa càng sâu sắc chừng nào thì 
càng dễ làm cho người ta có cảm tình và chấp nhận. Một 
văn sĩ nổi tiếng không phải tự nhiên viết một hay hai quyển 
sách mà nổi tiếng. Người ta phải qua hằng chục năm kinh 
nghiệm mới gởi gắm tâm tình của mình vào sách vở được. 
Đến nay tôi đã hoàn thành 34 tác phẩm rồi và dĩ nhiên từ 
đây cho đến cuối đời còn tiếp tục sáng tác dịch thuật nữa. 
Trong 34 tác phẩm ấy, có tác phẩm tôi rất hài lòng; nhưng 
cũng có tác phẩm chưa vừa ý mấy. Có lẽ cũng giống như 
34 người đệ tử đã xuất gia với tôi từ bấy lâu nay đấy thôi. 
Đây là một con số trùng hợp rất có ý nghĩa. 34 tác phẩm và 
34 người xuất gia. Có thể mỗi người đại diện cho một tác 
phẩm được chăng ? 

Người xưa bảo: Thư trung hữu ngọc. Nghĩa là trong sách 
có ngọc là vậy. Nhiều người lấy tiền bạc đi mua ngọc ngà 
châu báu để trang sức cho sắc đẹp sẽ tốn kém hơn, chi 
bằng trang sức tâm niệm mình bằng những tư tưởng của 
sách vở, sẽ làm cho nội tâm mình phong phú hơn nhiều. Có 
nhiều người không tiếc tiền để mua cả hằng trăm thức ăn 
khác nhau chất trong tủ lạnh. Trong khi đó bỏ tiền ra mua 
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một cuốn sách lại chẳng dám; nhưng ngược lại cũng có lắm 
người cho việc ăn uống chẳng cần thiết; nhưng việc bổ 
dưỡng cho trí tuệ là một điều không thể nào thiếu trong 
cuộc sống hằng ngày. 

Mỗi ngày tôi đọc ít nhất là 2 tiếng đồng hồ, bất cứ sách, 
kinh gì. Điều ấy gần như bắt buộc. Nếu không đọc sách, trí 
óc sẽ mù lòa. Vì vậy ngày nào tôi cũng bắt buộc đầu óc của 
mình nó làm việc nhằm khơi dậy những chủng tử nơi A Lại 
Da Thức phải luôn luôn tỉnh thức và nhận chân lối đi về của 
mình. 

Có người thích đọc sách về triết học, về nghiên cứu, về 
địa lý, về tiểu thuyết, về xã hội, về giáo dục, về kỹ thuật 
v.v... nhưng cũng có lắm người chỉ muốn thực tập chứ 
không muốn đọc sách. Điều ấy cũng tốt thôi. Miễn sao lý 
thuyết và thực hành chúng bổ sung với nhau là được. 

Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là văn sĩ, cũng không là 
tiểu thuyết gia, mặc dầu tước hiệu văn học sĩ của Nhật Bản 
đã có từ năm 1977. Tôi phải làm gì cho Văn Học Nhật Bản, 
Văn Học Việt Nam và Văn Học Đức đây? Tôi quan niệm mỗi 
một người, một loại ngôn ngữ là một chiếc cầu có thể bắt 
nhịp từ quá khứ đến hiện tại và từ hiện tại sẽ có một nhịp 
cầu bắt tiếp qua tương lai, chứ tuyệt nhiên không có chiếc 
cầu nào có thể bắt trực tiếp từ quá khứ sang tương lai cả, 
mà phải có sự chuyển giao, đào tạo và hợp với khế cơ, khế 
lý của từng thời đại v.v... 

Tôi đã nhờ vào sách vở và kinh điển mà học hỏi được rất 
nhiều. Bây giờ tôi lại nấu, xào những gì đã thâu thập được, 
làm một loại thực phẩm khác để trao truyền lại cho quý vị, 
nó cũng chỉ là bổn phận của người đi trước mà thôi. Nếu 
các bạn và quý vị rút tỉa ra được một số điều căn bản nào 
để tu tập hoặc giả làm phương tiện trong đời sống tâm linh 
của mình thì đó cũng là sự thành công nho nhỏ của người 
viết muốn gởi gắm đến quý vị rồi. 
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Điều thứ 5 đã giúp tôi đi đến chỗ thành công cũng là 
cách tổ chức và sắp đặt công việc. 

Tôi thường hay nói với mọi người rằng: Nếu so sánh đầu 
óc, học lực giữa người Á Châu và người Âu Mỹ, chưa chắc 
ai đã hơn ai. Nhiều khi người Á Châu có sức học nhiều hơn 
là người Âu Mỹ. Nhưng tại sao ở Âu Mỹ có nhiều nhân tài 
như Bác học, Bác vật, trong khi đó thì tại Á Châu lại ít hơn ? 
Đây là một câu hỏi mà sự trả lời có thể nhắm đến là: 
Phương pháp tổ chức, cách điều hành một cơ sở, hãng 
xưởng, chùa viện v.v... Nếu người ấy làm việc có phương 
pháp, chắc chắn sẽ dễ thành công hơn là người không có 
đầu óc tổ chức. Vậy người Âu Mỹ tổ chức như thế nào ? 

 
Đầu tiên là người nào việc ấy. Việc của ai kẻ ấy biết, chứ 

không cần biết việc của người khác, ngoại trừ ông Giám 
đốc có trách nhiệm phải coi ngó công việc chung cho hãng. 
Ví dụ một người thợ sửa xe hơi của Đức, mỗi người chỉ làm 
một việc khác nhau như người lo cho dàn đồng riêng, người 
thợ sơn riêng, người thợ làm nguội riêng. Trong khi đó 
người thợ Á Châu có thể sửa chiếc xe từ A đến Z, cái nào 
cũng làm được; nhưng cuối cùng chẳng có cái nào ra cái 
nào cả. Vì không có chuyên môn nên tay nghề yếu. Từ sự 
yếu kém nầy thì không thể có sự chuyên nhất được. Đã 
không chuyên nhất thì làm sao có thể tiến thân cao xa hơn 
nữa. 

Trong khi đó ở những xã hội Âu Mỹ nầy có điều kiện để 
nghiên cứu và thời gian ăn học lâu hơn. Ví dụ như cha mẹ 
có tiền cho con ăn học, hoặc giả chính phủ nâng đỡ, cho 
mượn học bổng học cho xong học trình, sau khi ra trường đi 
làm việc lấy tiền trả dần lại cho chính phủ. Ở đây phải nói 
rằng chính phủ có quan tâm đến sự học và hỗ trợ cho sự 
học ấy thành tựu. Còn ở Á Châu lại không có được điều đó 
và nếu có cũng không thoải mái chút nào. 

Có nhiều người đặt câu hỏi. Tại sao tại Đức, chính phủ 
lại giúp cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và 
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chùa Viên Giác ở đây suốt hơn 20 năm qua như thế? Dĩ 
nhiên là có nhiều câu trả lời và đây là ý chính theo cái nhìn 
của tôi. 

 
- Nhà nước Đức trên thực tế chỉ cho mỗi năm một cho 

mọi hoạt động. Nếu anh làm tốt thì năm sau sẽ được tiếp 
tục. Nếu làm không thành công, dĩ nhiên là năm sau không 
có lý do gì để xin tiếp tục nữa. Ví dụ tờ báo Viên Giác chẳng 
hạn. Đầu tiên ra 500 số và sau 24 năm, bây giờ con số độc 
giả đã gần 6.000 số phát hành mỗi kỳ. Mỗi năm chúng tôi 
phát hành 6 số, liên tục trong 24 năm qua không gián đoạn. 
Do vậy đây là sự tin tưởng mà chính quyền đã có và sự 
giúp đỡ vẫn còn tiếp tục. 

 
- Giúp để tự giúp. Điều ấy có nghĩa là chính phủ cho vốn 

liếng và từ vốn liếng nhỏ ấy, cứ tiếp tục tăng trưởng mãi và 
dĩ nhiên trong đó cũng có sự đóng góp của Giáo Hội nữa. 
Nếu với số lượng tiền bạc giúp đỡ đó mà chính phủ tự làm 
thì không thành công bằng giao cho người Việt làm. Người 
Việt làm trực tiếp ít tốn kém hơn, mà hiệu năng nhiều hơn. 
Vì lẽ không ai hiểu người Việt bằng người Việt cả. 

 
- Điều kế tiếp cũng không kém phần quan trọng là chính 

phủ Đức đang thực hiện chương trình đa văn hóa trên quê 
hương nầy. Họ giúp đỡ những nhóm nhỏ để tự tồn và phát 
triển để bảo tồn và phát huy văn hóa của quê hương cũ 
đồng thời hội nhập vào đời sống văn hóa mới tại xứ Đức 
nầy. Điều nầy chính phủ Đức rất khôn khéo và đã tạo được 
sự tin tưởng của những người ngoại quốc đang sinh sống 
hoặc tỵ nạn tại xứ nầy. Có nhiều người Đức cực đoan nghĩ 
rằng: Xứ Đức phải là xứ thuần chủng, không bị lai giống. 
Nhưng nghĩ như vậy là sai. Vì lẽ trong một vườn hoa, nếu 
có nhiều bông hoa nở, khoe sắc thắm thì vườn kia càng 
ngày càng khởi sắc chứ có sao đâu. Còn hơn là chỉ đơn 
điệu nở có một loài hoa, trông nó lẻ loi và đơn độc. Ngày 
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nay thế giới đã sống chung đại đồng rồi. Không còn ai có 
thể đứng độc lập mà tồn tại cả. Ngay tại Âu Châu nầy ngày 
nay mọi người cũng đã ý thức và đang sống chung như vậy. 

 
- Chính phủ không giúp cho một Tôn Giáo nào phát triển 

tại đây cả, mà Tôn Giáo nào phải tự lo phát triển trong tinh 
thần tự do của Tôn Giáo mình là được. Nếu có giúp đỡ như 
trường hợp của người tỵ nạn Phật Tử Việt Nam là giúp đỡ 
văn hóa của tôn giáo đó mà thôi. 

 
Trên đây là một số lý do chính mà chính quyền Đức đã 

tài trợ cho người tỵ nạn Phật Tử Việt Nam qua cái nhìn và 
suy nghĩ của tôi. Còn lý do nào thầm kín nữa thì tôi không 
biết; nhưng tựu chung có thể hiểu như những gì đã giới 
thiệu bên trên. 

 
Người biết tổ chức là người biết điều hành, xử dụng mọi 

người vào công việc. Người xưa thường nói: Dụng nhân 
như dụng mộc. Có nghĩa là dùng người như dùng cây. Cây 
cong thì làm theo dáng cong; cây thẳng thì làm theo dáng 
thẳng. Nếu cây cong kẽ cho thẳng, hoặc cây thẳng kẽ cho 
cong, sẽ có vấn đề. Cái khôn khéo của người lãnh đạo quần 
chúng là ở chỗ nầy. Phải biết tâm lý quần chúng như thế 
nào và muốn gì thì mình dựa vào đó mà quyết định, xử trí 
v.v... thì sẽ dễ đi đến chỗ thành công. Mình nên bán những 
gì người ta thích mua, chứ đừng nên bán những gì mà mình 
thích bán. Người mua bao giờ cũng xem về giá cả, mẫu mã 
trước. Nếu hợp túi tiền thì sẽ mua và mua những gì họ 
thích. Người bán cũng thế, khi bày hàng ra thì phải muốn 
bán cho được hàng. Không phải muốn cho có lời nhiều mà 
hàng của mình là loại hàng dỏm được. Đa phần thì người ta 
chỉ thích bán những gì họ đang bán; nhưng phải hiểu tâm lý 
của người đi mua nữa, nó cũng không kém phần quan trọng 
trong khi thể hiện chỉ bán một món hàng. Nếu là hàng tốt 
mà đắt bao nhiêu, họ cũng cố gắng mua; nhưng là hàng 
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không tốt mà treo giá cao, thì chắc chắn sẽ khó thành công 
trong việc thương mại. 

 
Khi một công việc đã được phân công thì người được 

phân công chỉ có bổn phận làm công việc của mình và 
không cần để tâm đến công việc của người khác. Ví dụ như 
công tác của tôi là lo dọn cơm cho khách, chẳng may trong 
lúc dọn cơm có người nhờ tôi ra nhà gare để đón một người 
nào đó; tôi không thể bỏ nhiệm vụ dọn cơm của tôi mà đi 
làm một chuyện không phải là công tác của mình. Nhiệm vụ 
nầy do người lãnh đạo giải quyết chứ không phải là chuyện 
của mình phải giải quyết. Nếu vị nể người nhờ mà đi đón 
khách. Cuối cùng trách nhiệm đã được giao không làm tròn. 
Ở Tây Phương cái tinh thần trách nhiệm nầy người ta học 
rất kỹ; trong khi ở Á Châu, nhất là Việt Nam, cái tinh thần 
trách nhiệm nầy không được tôn trọng mấy. Do đó ít đi đến 
chỗ thành công là lý do chính vậy. Người Á Đông xuề xòa 
hơn, cởi mở hơn; nhưng đồng thời cũng ít tự chủ vấn đề 
hơn. Trong khi đó người Âu Mỹ khép kín, tính toán kỹ 
lưỡng; nhưng có mục đích và kế hoạch rõ ràng hơn là 
người Đông Phương. 

Người Á Châu, có lắm người hối lộ trắng trợn; người Âu 
Châu cũng không ít; nhưng cái hối lộ, cái gian trá ấy có giấy 
tờ bảo chứng. Ví dụ họ đến sửa máy chỉ một tiếng đồng hồ; 
nhưng giá thành phải trả là 2 tiếng rưỡi. Đó chỉ là một ví dụ 
nhỏ thôi. Còn nhiều mánh lới khác giữa Đông và Tây đều 
có; nhưng xét về quyền lợi và bổn phận cái nào phải hy sinh 
cho cái nào thì tùy theo mỗi hoàn cảnh của mỗi châu lục 
khác nhau mà đi đến kết luận của vấn đề. 

 
Người đứng ra tổ chức không nhất thiết phải là người 

làm tất cả mọi công việc, mà là người biết tất cả việc và biết 
phân chia công việc cho người khác một cách hợp tình hợp 
lý. Ví dụ người có khả năng tại nhà bếp không thể chia công 
việc ở văn phòng được. Ngược lại người làm vườn không 
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thể chia cho công việc của một kỹ sư về Computer được. 
Một ông Giám đốc của một hãng, xưởng hay một vị Trụ trì 
của một ngôi chùa, tự viện không nhất thiết phải làm được 
tất cả mọi việc từ nhà bếp đến văn phòng. Dĩ nhiên biết 
được càng tốt; nhưng ít có người như thế lắm. Điều căn 
bản là phải biết dùng người trong trường hợp nầy rất là 
quan trọng. Mọi người đang chờ ta đó, ta phải làm sao để 
dung nạp họ là một thành công của người tổ chức. 

 
Sau bao nhiêu năm học tại Nhật và Đức, tôi đã rút ra 

nhiều kinh nghiệm cho người Việt Nam và đã ứng dụng cho 
chùa Viên Giác trong các kỳ lễ Phật Đản, Vu Lan cũng như 
Tết và Rằm Tháng Giêng nên đã đi đến một kết quả rất khả 
quan. Ban đầu cũng có nhiều người chống đối; nhưng bây 
giờ đã đi vào nề nếp. Ví dụ như đi chùa vào các lễ lớn mỗi 
phần cơm phải trả 5 Đức Mã. Có nhiều người bảo đi chùa 
đã cúng tiền rồi, ăn cơm tại sao phải trả tiền nữa? Nói như 
vậy không sai nhưng không hoàn toàn đúng. Vì lẽ cúng 
dường là một phước đức riêng, ai cúng cũng được, ai 
không cúng cũng không sao. Điều nầy không bị bắt buộc. 
Còn ăn uống. Nếu ta ở nhà hoặc ra tiệm cũng phải mua 
sắm đồ ăn vâỵ thôi. Khi đi tiệm hoặc mua sắm chắc chắn 
phải trả tiền rồi. Vả lại một buổi lễ 5, 7 ngàn người như thế 
không thể nào phát không mà không thâu lệ phí nào cả 
được. Khi có phát hành và trả tiền như thế chắc chắn phần 
ăn 5 Đức Mã kia sẽ xứng đáng với đồng tiền, chứ không 
phải là một sự phát chẩn muốn phát như thế nào cũng 
được. 

 
Bây giờ thì mọi người đã hiểu và hầu như chùa nào tại 

Đức nầy hay tại Âu Châu cũng như Mỹ Châu và Úc Châu 
cũng đã ứng dụng vào cách tổ chức phát hành như vậy. 
Tuy cũng còn một số chùa vẫn còn áp dụng như lối sinh 
hoạt tại Việt Nam, nghĩa là cái gì cũng miễn phí để tùy hỷ 
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cúng dường. Như vậy sẽ khó phát triển cơ sở lớn rộng hơn 
về lâu về dài được. 

Mới đây tôi có nhận được một băng Niệm Phật phát 
hành tại Hoa Kỳ. Phía ngoài của máy niệm Phật để là: Hỗ 
trợ tùy hỷ. Điều ấy có nghĩa là cúng vào bao nhiêu cũng 
được để nhận được cái máy nầy; nhưng mấy ai có thể bỏ ra 
hơn 5 US$ để có máy ấy. Trong khi ấy mỗi máy nầy hỏi ra 
giá căn bản để có là 10 US$. Như vậy nếu có ai đó bỏ vào 
chỗ cúng dường 1 hoặc 2 US$ để lấy cái máy, lúc ấy tâm 
phân biệt của mình lại nổi lên là tại sao cúng dường vào đó 
ít quá nhỉ? Tại sao ta không để giá thành, hoặc ít ra phải ghi 
rõ là phát hành không cần lợi nhuận; nhưng giá chính thức 
là như vậy để cho cả người thỉnh lẫn người phát hành dễ 
dàng hơn. Đây cũng là một cách tổ chức thôi. Muốn thành 
công phải có nhiều cải cách nữa mới được. 

 
Ở ngoài đời sống bình thường khi làm việc như thế có 

lãnh lương, có tiền thưởng, có nghỉ hè v.v... thì nhân công 
siêng năng làm việc; nhưng ở trong chùa, nhất là những hội 
từ thiện tôn giáo, ai ai cũng đến với đạo chỉ một tấm lòng. 
Nếu căng thẳng điều hành giống như một mô hình nhất định 
thì sẽ hỏng ngay. Khi viết sách cũng thế, người lãnh đạo 
phải viết những gì thực tu, thực chứng và thực học họ mới 
nghe theo. Còn nếu nói cho có nói, viết cho có viết sẽ không 
chinh phục được ai bao giờ. 

 
Có nhiều loại sách bán rất chạy như tiểu thuyết tình cảm, 

dâm thư, sách chửi bới nói xấu kẻ khác; nhưng khi đọc 
xong chẳng có một ý nghĩa gì cả, ngoài cái ý nghĩa làm thỏa 
mãn tự ái cá nhân. Thế nhưng lại rất nhiều người lưu tâm. 
Vì trình độ họ chỉ đến đó, họ không cần suy nghĩ thêm mất 
thì giờ và không cần tính toán cho xa. Điều ấy không cần 
thiết. Cũng ví như có nhiều nghề lợi nhuận rất nhiều, chẳng 
mấy chốc mà giàu to như buôn ma túy; nhưng kết quả là gì 
thì ai cũng rõ, làm cho bao nhiêu thế hệ trẻ, già, trung niên 
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bị sa ngã và đọa lạc. Quốc gia không thể nào phát triển 
được với những công dân bệnh hoạn như thế. Gia đình sẽ 
chẳng có hạnh phúc khi mà người chồng hay người vợ chỉ 
vui sống với khói mây, hơi men mà quên đi bổn phận giáo 
dục con cái v.v... 

 
Cũng có những tờ báo ở xứ Đức nầy bán rất chạy và mỗi 

lần xuất bản cả mấy trăm ngàn số, tiền lời vô kể. Trong khi 
đó những tờ báo đứng đắn thì rất khó phát hành; nhiều khi 
bị phá sản vỡ nợ; không phải là họ không có ý chí và khả 
năng; nhưng thiên thời, địa lợi và nhân hòa là 3 yếu tố 
chính, họ đã chưa trọn vẹn đạt tới được. Trong truyện Kiều 
Việt Nam có câu thơ rằng: 

"Có tài mà cậy chi tài 
Chữ tài liền với chữ tai một vần" 
là vậy. Người có tài thường hay gặp nhiều khó khăn trở 

ngại. Nếu không nhờ hồng phúc của chính mình và ông bà 
ở nhiều Ç©i nhiŠu ki‰p thì khó mà thành t¿u trong Ç©i 
nÀy. 

 
Có nhiều người xem đá banh xong ra bình luận rằng: Đội 

A đó đá hay nhưng chẳng may bị xui xẻo quá khi "sút" cú 
banh bị thủ môn chụp được. Hoặc giả hôm đó trời mưa; nên 
đội A không làm chủ tình hình được. Còn đội B quá hên, vì 
đến phút cuối cùng mà đã thắng. Hoặc giả đó là sân nhà 
của đội B cho nên mới có được kết quả như vậy. 

 
Học thì nhiều người đã đi học, khi thi ra trường người ta 

cũng đậu bằng nầy bằng nọ; nhưng nhìn kỹ lại bạn bè thì có 
nhiều người hên hơn nên có chỗ làm tốt hoặc được ông chủ 
tin cậy giao phó nhiều vấn đề quan trọng. Còn mình cũng 
bằng cấp như ai; nhưng có ra gì đâu. Nhiều khi còn dở hơn 
là những người công nhân nữa. Vậy thì cái gì nó tạo nên cái 
yếu tố thành công đó? Có phải là nhân duyên, sự may rủi 
chăng ? 
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Dĩ nhiên là không hoàn toàn đúng 100% nhưng cũng có 
một phần nào đó. Ví dụ như người học trò trước khi đi thi 
sửa soạn rất kỹ, làm bài rất tốt; nhưng hôm đó xui là gặp 
ông Thầy có vấn đề trong gia đình, buồn rầu; nên khi chấm 
bài cho anh ta không hứng thú mấy và thế là bị cho điểm 
thấp. Như thế đó và trong cuộc sống lại cứ liên tục có nhiều 
vấn đề tương tự như vậy. 

 
Riêng tôi cũng nằm trong những trường hợp trên. Dĩ 

nhiên là tôi phải tự lực rồi; nhưng sức tự lực của con người 
bao giờ cũng có giới hạn, phải cầu đến tha lực của chư 
Phật và chư vị Bồ Tát nữa. Sự gia hộ, sự gia trì, sự hỗ trợ 
vô hình, sự tin tưởng có nhiều đời nhiều kiếp, sự hy vọng, 
sự nhẫn nại, ý chí cương quyết v.v... tất cả những thứ đó 
dựng nên con người của tôi. Vì vậy cho nên nhiều Thầy, Cô 
hay Phật Tử thường nói tôi là người có phước. Bên trái 
cũng có người giúp đỡ, bên mặt cũng có người hộ vệ. Ở 
sau lưng, ở phía trước, ở chung quanh nơi nào cũng có 
người luôn luôn chia xẻ những khó khăn của mình. Tôi xin 
thưa một điều tôi không là những người tài giỏi. Vì trên tôi 
có nhiều người tài giỏi hơn mình. Tôi thành công trong 5 
lãnh vực vừa kể như: cung kính, thuyết giảng, ngoại giao, 
viết sách, óc tổ chức v.v... là nhờ biết điều nghiên, thay đổi 
phương pháp làm việc, thích hợp thời cơ và đặc biệt là phải 
hay lắng nghe những ý kiến đóng góp. Khi ra làm việc phải 
chấp nhận một nguyên tắc chung, chứ không nên thiên vị. 
Ví dụ như không phải lúc nào cũng chỉ nghe lời người lớn 
nói chuyện, mà không để ý đến những ý kiến đóng góp của 
thanh niên hay trẻ con. Nếu người lớn nói sai làm sao ta có 
thể tin tưởng hoàn toàn vào những lời nói đó. Trong khi con 
trẻ đóng góp ý kiến đúng mà ta không thực hành. Đây là 
những cái tíc-tắc; những cái quyết định rất nhanh của người 
lãnh đạo cần phải có; nếu muốn công việc được thành 
công. 
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Chương VII 
 
 

Pháp môn tu học, hành trì  
của Phật Giáo Việt Nam tại Đức  

như thế nào ? 
 
 
 
 
 

gày xưa khi Phật còn tại thế Ngài đã chỉ dạy cho 
mọi người xuất gia cũng như tại gia chỉ một con 
đường thôi. Đó là làm sao cho được giác ngộ giải 

thoát. Ngài là một vị giáo chủ ở cõi Ta Bà nầy, thế nhưng 
Ngài đã dùng không biết bao nhiêu là phương tiện để hóa 
độ quần sanh. Tuy nhiên Ngài cũng đã không độ hết cho 
mọi người được. Vì trong đó có nhiều người thiếu nhân 
duyên với Phật Pháp. 

Ngài nói pháp từ cao sang thấp, rồi từ thấp sang trung 
bình. Sau đó tiến cao hơn vài trí tuệ bát nhã, tánh không và 
cuối cùng là siêu việt Tam Giới, chứng được Niết Bàn diệu 
tâm. Thuở ban đầu ấy giáo lý của Đức Phật như một dòng 
sông lớn, chuyên chở hết tất cả mọi tốt xấu của cuộc đời và 
suốt 25 thế kỷ qua, dòng sông ấy chảy sang các nước Đông 
Nam Á Châu, sang Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Đại 

N 
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Hàn, Mông Cổ, Tây Tạng, Bhutan. Đến thế kỷ thứ 20, 21 
dòng sông ấy lại chảy mãi đến những xứ xa xôi khác như 
Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc, Châu Phi chứ không còn ở 
yên nơi Châu Á nữa. Do vậy mà đã mọc thêm không biết 
bao nhiêu là dòng sông con. Có dòng sông con phát triển 
rất mạnh chia ra làm 10 nhánh như Phật Giáo của Trung 
Quốc thời Đường, hoặc Phật Giáo Nhật Bản hay ở Tây 
Tạng cũng thế. Ở Việt Nam không chia ra 10 Tông phái như 
thế nhưng sau nầy phái nào cũng muốn thủ chấp cho mình 
là đúng và tập họp một số tử đệ để tạo ra một môn phái 
riêng, nhằm xiển dương tâm niệm của người tạo ra chi 
nhánh đó; nhưng đồng thời cũng có những dòng sông nhỏ 
bị nghẽn lối, không tiếp xúc được lại với dòng sông mẹ; nên 
đã bơ vơ lạc lõng và chảy hiu quạnh, lạc loài ở một khung 
trời xa lạ khác. 

 
Ngay cả từ thời Đức Phật đã có nhiều người tu nhưng 

chấp vào có, có người chấp không, có người chấp còn, có 
người chấp mất và chính trong thời Phật ấy sau 12 năm 
Tăng chúng thanh tịnh không có vấn đề tranh cãi nhau và 
đến khi Tăng đoàn quá đông thì sinh ra tạp lục. Ví dụ như 
thuở ấy, Phật có người đệ tử tên là Da Xá (Yasas). Vị nầy là 
con trai của vị trưởng giả ở thành Tỳ Xa Ly. Sau khi xuất gia 
còn quay về nhà ngủ với vợ cũ. Đức Phật rất chê trách, bèn 
đặt ra giới dâm. Đây là việc đầu tiên chế định ra giới trong 
Phật Pháp. Vị nầy trở thành một đối tượng bị chê bai trong 
Tăng chúng lúc bấy giờ. Rồi sau đó cũng trong thời Phật 
còn tại thế, có nhiều vị Tỳ Kheo muốn thay đổi cách ăn uống 
và cũng có nhóm muốn hành trì theo khuôn khổ giới luật 
như Phật đương thời. 

Khi Phật thuyết giảng, Ngài đã tùy theo từng trình độ để 
thuyết pháp và sau nầy các vị Tổ Sư căn cứ theo đó mà 
chia ra Tiểu Thừa (Hinayana), Nguyên Thủy (Theravada), 
Đại Thừa (Mahayana) và trong mỗi Tông như vậy còn có 
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nhiều phái khác nhau. Ví dụ như khi Phật Giáo truyền vào 
Trung Quốc thì chia ra đến 10 phái. Đó là: 

1/ Luật Tông (Nam Sơn Tông) 
2/ Câu Xá Tông (Hữu Tông) 
3/ Thành Thực Tông  
4/ Tam Luận Tông (Tính Không Tông) 
5/ Thiên Thai Tông (Pháp Hoa Tông) 
6/ Hiền Thủ Tông (Hoa Nghiêm Tông) 
7/ Từ Ân Tông (Pháp Tướng Tông - Duy Thức Tông) 
8/ Thiền Tông 
9/ Mật Tông (Chân Ngôn Tông) 
10/ Tịnh Độ Tông (Liên Tông) 
 
Phật Giáo Nhật Bản cũng có 2 thuyết nói về 10 Tông 

nầy.  
Thuyết thứ nhất cho rằng 10 Tông của Phật Giáo Nhật 

Bản là: Đại Thừa Luật Tông, Câu Xá Tông, Thành Thực 
Tông, Pháp Tướng Tông, Tam Luận Tông, Thiên Thai Tông, 
Hoa Nghiêm Tông, Chân Ngôn Tông, Tiểu Thừa Luật Tông, 
Tịnh Độ Tông. 

 
Thuyết thứ hai không nêu Đại Thừa Luật Tông vào trong 

Thập Tông, thay vào đó là Thiền Tông (1) 
 
Trong 10 Tông ấy có 2 Tông là: Thành Thực Tông và 

Câu Xá Tông là những Tông thuộc Phật Giáo Tiểu Thừa; 
nên không thích hợp với Phật Giáo Nhật Bản và Trong 
Quốc nên không còn tồn tại nữa. Ngày nay ngay cả Trung 
Quốc và Nhật Bản thịnh hành nhất là Tịnh Độ Tông, Thiền 
Tông, Pháp Hoa Tông và Hoa Nghiêm Tông. Ngay cả Mật 
Tông cả 2 nước nầy cũng như Việt Nam không thịnh hành 
lắm. Chỉ có Tây Tạng là chuyên sâu vào việc hành trì của 
Mật Tông mà thôi. 

Ở Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc Tông Tịnh Độ rất 
thịnh hành. Tông này tại Trung Quốc lấy Ngài Phổ Hiền Bồ 
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Tát làm Sơ Tổ. Lấy việc niệm Phật cầu vãng sanh làm trọng 
tâm. Sau đó được truyền sang Nhật Bản và Việt Nam. Có 3 
dịch giả dịch 3 bộ kinh quan trọng của Tịnh Độ Tông là: 

1/ Ngài Khang Tăng Khải, thế kỷ thứ 2, là nhà sư Thiên 
Trúc đã dịch kinh Vô Lượng Thọ ra chữ Hán. 

2/ Ngài Cưu Ma La Thập, vào cuối thế kỷ thứ 4, cũng 
người Thiên Trúc dịch kinh A Di Đà, và 

3/ Ngài Cương Lương Da Xá, vào đầu thế kỷ thứ 5, cũng 
người Thiên Trúc dịch kinh Quán Vô Lượng Thọ, 3 quyển. 

 
Đó là những kinh căn bản của Tịnh Độ Tông. 
 
Ngài Tuệ Viễn người Trung Quốc, vào thế kỷ thứ 7, đời 

nhà Tấn, chuyên tâm dẫn pháp về môn Tịnh Độ. Ngài trụ trì 
ở núi Lư Sơn, lập ra Liên Xã gồm 123 người cùng nguyện 
được vãng sanh sang cõi Cực Lạc. Các Ngài Đàm Louv đời 
Ngụy, Đạo Xước đời Đường cũng đều chuyên nhất tu theo 
pháp môn nầy. Lấy việc chuyên tu quán tưởng, trì danh Đức 
Phật A Di Đà làm chính. Tông nầy còn có tên là Liên Tông. 
Tông nầy rất thịnh hành tại Việt Nam và Nhật Bản (2), 

 
Thượng Tọa Trí Siêu Lê Mạnh Thát mới đây khi viết 

quyển Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam, tập 1, từ khởi nguyên 
đến thời Lý Nam Đế thế kỷ thứ 6 cũng đã chứng minh rằng 
Tịnh Độ Tông đã có mặt tại Việt Nam từ thế kỷ thứ 4 và 
thịnh hành ở núi Tiên Du, Bắc Việt. Như vậy qua lịch sử 
truyền thừa chúng ta thấy được rằng mỗi một nước, mỗi 
một Tông phái được tiếp nhận một cách khác nhau, tuy 
cùng phát sinh từ Đức Phật. Rồi Phật Giáo được truyền 
sang Âu Mỹ ngày nay còn khác xa Phật Giáo thời nguyên 
thủy nhiều hơn nữa. Điều đó phải chấp nhận thôi. Vì lẽ "ở 
bầu thì tròn, ở ống thì dài" là lẽ ấy. Phật Giáo phải khế hợp 
với nhân sinh và lòng người mà tồn tại, chứ Phật Giáo 
không thể sống ra ngoài văn hóa phong tục của xứ ấy 
được. 
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Thiền Tông cũng được truyền vào Trung Hoa, Nhật Bản 

và Việt Nam rất sớm. Ví dụ Thiền Tông từ Ấn Độ do Ngài 
Bồ Đề Đạt Ma tổ thứ 28 của xứ nầy mang Thiền qua Trung 
Quốc vào đời Lương Vũ Đế niên hiệu Phổ Thông (520-527) 
và truyền tiếp cho đến 5 đời nữa như: Huệ Khả, Tăng Xán, 
Đạo Tín, Hoằng Nhẫn và Lục Tổ Huệ Năng. Kế tiếp việc 
truyền thừa vẫn còn tiếp tục cho đến thế kỷ thứ 20, 21. 

Mặc dầu Phật Giáo từ Ấn Độ được truyền sang Trung 
Quốc trước đó hằng 500 năm; nhưng chưa phát triển mấy. 
Cho đến khi Thiền của Bồ Đề Đạt Ma truyền đến Trung 
Quốc, lúc bấy giờ Thiền phái nầy mới phát triển mạnh về 
sau nầy. 

 
Sau đây là một phần sử liệu căn bản về sự truyền thừa 

của Thiền Tông Trung Quốc. 
Thiền Tông (Lưu Phái). Còn gọi là Phật Tâm tông, Đạt 

Ma tông, Vô Môn tông. Chỉ một tông phái Đại Thừa lấy Ngài 
Đạt Ma làm Sơ Tổ, nghiên cứu bản nguyên của tâm tính, để 
mong "kiến tính thành Phật". Đó là một trong 13 tông của 
Trung Quốc, một trong 13 tông của Nhật Bản. Hệ thống 
chuyên chú tọa thiền từ cổ ở Trung Quốc là Thiền tông, bao 
gồm cả hai hệ Thiên Thai, Tam Luận, chứ không chỉ giới 
hạn ở Thiền tông. Từ Trung Đường trở đi, Đạt Ma tông 
hưng thịnh thì Thiền Tông là chỉ Đạt Ma tông. Về truyền 
thừa của tông này, Trung Quốc lấy câu chuyện của Đức 
Phật trong Hội Linh Sơn giơ bông hoa, và Ngài Ca Diếp 
mỉm cười làm nguồn gốc. Thuyết này tuy không có căn cứ 
lịch sử, nhưng thuyết "lấy tâm truyền tâm, truyền riêng 
ngoài giáo" từ sau Lục Tổ trở đi vẫn nhấn mạnh câu chuyện 
Ngài Ca Diếp được trao pháp truyền thừa này. Sau Ca Diếp 
đến các Ngài A-Nan, Thương-na-hòa-tu, Ưu-bà-cúc-đa, Đề-
đa-ca, Di-già-ca, Bà-tu-mật, Phật-đà-nan-đề, Phú-na-dạ-ca, 
A-na-bồ-đề, Ca-tỳ-ma-la, Na-già-ư-lạt-thục-na, Ca-na-đế-bà, 
La-hầu-la-đa, Tăng-già-nan-đề, Già-da-xá-đa, Cưu-ma-la-
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đa, Xà-dạ-đa, Bà-tu-bàn-đậu, Ma-nô-la, Cưu-lặc-na, Sư Tử 
bồ-đề, Bà-xá-tư-đa, Bất-như-mật-đa, Bát-nhã-đa-la, đến Bồ-
đề Đạt-ma gồm 28 vị, đó cũng là 28 vị Tổ của Thiền tông Ấn 
Độ. Bồ đề Đạt Ma và niên hiệu Phổ Thông (520-527) đời 
vua Lương Vũ Đế từ vùng Nam Thiên Trúc đến Kiến Nghiệp 
(Nam Kinh) truyền bá Tông này vào Trung Quốc. Đó là vị 
Sơ Tổ của Thiền tông Trung Hoa. Ngài Đạt Ma khi mới đến 
có yết kiến Lương Vũ Đế, nhưng không hợp. Sư bèn tới 
chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn quay mặt vào vách đá ngồi 
thiền 9 năm. Mọi người gọi Sư là Bích quán Bà La Môn. 
Ngài Thần Quang (Tuệ Khả) đứng ngoài trời tuyết tự chặt 
cánh tay, thành tâm cầu Phật Pháp, cuối cùng được Sư 
truyền tâm ấn cho, trở thành vị Tổ thứ 2 của Thiền tông 
Trung Quốc. Tuệ Khả truyền cho Tăng Xán, Tăng Xán 
truyền cho Đạo Tín. Tông này dần thịnh. Học trò Đạo Tín có 
hai người giỏi là Hoằng Nhẫn và Pháp Dung. Dưới Dung có 
Trí Nghiêm, Tuệ Phương, Pháp Trì... Vì hệ phái này trụ trì ở 
núi Ngưu Đầu Kim Lăng, nên gọi Ngưu Đầu thiền, lấy 
"Muốn đắc tâm tĩnh, Dụng công vô tâm" làm yếu chỉ. Ngũ tổ 
Hoằng Nhẫn trụ trì ở núi Hoàng Mai Kỳ Châu (Hồ Bắc), xiển 
dương áo chỉ của kinh Kim Cương; kinh Bát Nhã. Môn đệ 
có nhiều người tài giỏi, như Ngọc Tuyền Thần Tú, Đại Giám 
Tuệ Năng, Tung Sơn Tuệ An, Mông Sơn Đạo Minh, Tư 
Châu Trí Sằn v.v... Trong số môn đệ của Ngũ Tổ có ngài 
Thần Tú là vị thượng thủ số một, gọi là "Tú thượng tọa". 
Sau khi Ngũ Tổ thị tịch, Thần Tú lên phương Bắc truyền bá, 
gọi là "Bắc Tú", môn đệ giỏi xuất hiện nhiều, sư được tôn là 
vị Tổ của Thiền Tông Bắc phương. Bắc phương lấy Trường 
An, Lạc Dương làm trung tâm, pháp vận hưng thịnh chừng 
100 năm, chủ trương tinh thần cần cù và thực tiễn tu hành 
thiền pháp. Dưới Thần Tú có Phổ Tịch ở Tung Sơn, Nghĩa 
Phúc ở Kinh Triệu... truyền được 4, 5 đời thì dứt. Ngoài ra, 
có ngài Tuệ An ở Tung Sơn lập ra "Lão An thiền", Trí Sằn ở 
Tư Châu lập ra "Nam Sằn thiền". Ngài Tuệ Năng ở Đại 
Giám nhân bài kệ mà được Ngũ Tổ truyền tâm ấn, y bát, trở 
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thành vị Tổ thứ 6. Về sau sư lánh nạn rời về phương Nam, 
trụ trì ở Tào Khê Thiều Dương (Quảng Đông), chấn hưng 
Thiền phong, trở thành vị Tổ của Thiền tông Nam phương. 
Do thiền phong của hai tông Nam-Bắc khác nhau, nên có 
thuyết "Nam đốn Bắc tiệm". Đệ tử nối pháp của Tuệ Năng 
có hơn 40 người, trong đó có các ngài Nam Nhạc Hoài 
Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư, Nam Dương Tuệ Trung, 
Vĩnh Gia Huyền Giác, Hà Trạch Thần Hội là nổi tiếng nhất. 
Hà Trạch Thần Hội lập ra "Hà Trạch tông" cực lực đề xướng 
pháp môn Đốn Ngộ, lấy "Một niệm không khởi" là tọa, "Liễu 
kiến bản tính" là Thiền. Nam Nhạc Hoài Nhượng theo Lục 
Tổ được truyền tâm ấn, trụ trì ở chùa Bát Nhã, giáo hóa 
trong 30 năm, đệ tử nối pháp có 9 người, mà ngài Mã Tổ 
Đạo Nhất là Thủ tọa. Mã Tổ ở núi Cung Công Giang Tây 
hoằng dương Thiền pháp, tác phong mạnh mẽ, lập ra thiền 
phong quát hét, đánh gậy, đời gọi là Hồng Châu tông. Sư 
chủ trương về thuyết những hoạt động của thân tâm hàng 
ngày như khởi tâm động niệm, nhíu mày trợn mắt đều là 
Phật tính, đều có "tính đại tác dụng", "Kiến tính thành Phật" 
cả. Môn hạ của Mã Tổ có hơn trăm người, nổi tiếng là các 
ngài Bách Trượng Hoài Hải, Nam Tuyền Phổ Nguyện, Tây 
Đường Trí Tạng, Đại Mai Pháp Thường, Chương Kính Hoài 
Huy, Đại Châu Tuệ Hải... Sau khi ngài Hoài Hải ở núi Bách 
Trượng xây dựng chùa chiền, lập ra thanh quy, thiền tông 
bắt đầu thoát ly chế độ thiền tăng y trụ Luật tự. Dưới Bách 
Trượng có Hoàng Bá Hy Vận, Quy Sơn Linh Hựu... Dưới 
Hy Vận có Lâm Tế Nghĩa Huyền. Nghĩa Huyền lập ra Tam 
huyền tam yếu, Tứ liệu giản... để giáo hóa môn đệ, có 
phong cách mạnh mẽ, học trò rất đông, trở thành Lâm Tế 
tông. Lúc đó là vào thời Vãn Đường. Đến đời Tống, trải các 
ngài Hưng Hóa Tồn Thưởng, Nam Viện Tuệ Ngung, Phong 
Huyệt Diên Chiểu, Thủ Sơn Tỉnh Niệm, Phần Dương Thiện 
Chiểu, đời thứ 7 truyền đến Thạch Sương Sở Viên có hai 
môn hạ là ngài Hoàng Long Tuệ Nam và ngài Dương Kỳ 
Phương Hội thì sinh ra hai phái Hoàng Long và Dương Kỳ, 
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và hai tông Tào Động, Vân Môn cũng được thành lập. Ngài 
Qui Sơn Linh Hựu ở Đàm Châu (Hồ Nam), người tham học 
tới 1500 người. Môn hạ có ngài Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch là 
nổi tiếng nhất. Hệ phái này gọi là Quy Ngưỡng tông. Dưới 
Thanh Nguyên Hành Tư có Thạch Đầu Hy Thiên, soạn sách 
Tham đồng khế, cùng với ngài Mã Tổ được gọi là hai con 
Long Tượng lớn. Môn hạ có Dược Sơn Duy Nghiêm, Đan 
Hà Thiên Nhiên, Thiên Hoàng Đạo Ngộ. Hệ phái Dược Sơn 
sinh ra Vân Nham Đàm Thạch, Động Sơn Lương Giới, Vân 
Cư Đạo Ưng, Tào Sơn Bản Tịch... trở thành Tào Động tông. 
Thiên Hoàng Đạo Ngộ truyền ba đời đến Tuyến Phong 
Nghĩa Tồn, trụ trì ở núi Tuyết Phong Phúc Châu, pháp tự có 
hơn 50 người, trong đó có ngài Vân Môn Văn Yển phát huy 
tông chỉ độc đáo, hình thành Vân Môn tông. Ngoài ra còn có 
ngài Huyền Sa Sư Bị truyền tới các ngài La-hán Quê Thâm, 
Pháp Nhân Văn Ích. Ngài Văn Ích trụ trì ở chùa Thanh 
Lương Kim Lăng, lập ra Pháp Nhãn tông. Ngoài việc nêu 
tên các tông phái trên đây, sách Thiền nguyên chư thuyên 
tập đô tự của ngài Khuê Phong Tông Mật còn cho biết, 
các giáo phái Thiền tông đời Đường gồm: Hồng Châu, Hà 
Trạch, Bắc Tú, Nam Sằn, Ngưu Đầu, Thạch Đầu, Bảo 
Đường, Tuyên Thập (Niệm Phật môn thiền), Huệ Điều, Cầu-
na, Thiên Thai v.v... Sách Viên Giác kinh sớ của Tông Mật 
còn nêu ra 7 tông: Bắc Tông thiền, Trí Sằn thiền, Lão An 
thiền, Nam Nhạc thiền, Ngưu Đầu thiền, Nam Sơn niệm 
Phật môn thiền, Hà Trạch thiền. Sách Thập di môn của 
Tông Mật còn phân loại cho Ngư Đầu tông, Bắc tông, Nam 
tông, Hà Trạch tông, Hồng Châu tông là Ngũ gia. Ngũ gia 
thất tông của Tông Mật có khác với Ngũ gia thất tông sau 
này... Tóm lại, từ Đạt Ma tới Tuệ Năng, trong khoảng thời 
gian 250 năm thiền phong của tông này nêu ra thành một 
nhà riêng, Tổ Sư ngữ lục thường dẫn kinh điển đề xướng 
thành chỉnh thể Phật Pháp, không rơi vào sự đối lập giữa 
các tông phái, có thể coi đó là thời kỳ thành lập của Thiền 
tông. Từ các ngài Nam Nhạc, Thanh Nguyên cho tới cuối 
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Đường, Ngũ đại, trong khoảng thời gian 250 năm, một cánh 
Nam tông thiền nảy nở. Về tư tưởng, trừ bỏ những dây leo 
văn tự, xây dựng tinh thần "Tức tâm là Phật, tâm bình 
thường là Đạo". Trong đời sống thực tế, xây dựng quy chế 
lấy tăng đường làm trung tâm Thiền viện. Hoằng truyền 
thiền pháp, lấy phương pháp linh hoạt sinh động để hướng 
dẫn người đọc, lấy tác phong gậy đánh, quát hét để tuyên 
dương tông phong. Rồi lâu dần, chia ra thành 5 nhà. Thời 
kỳ này có thể gọi là phát đạt nhất của Thiền tông. Trong 320 
năm nhà Lưỡng Tống, tông Lâm Tế lại chia ra làm hai phái 
Hoàng Long và Dương Kỳ, mà trở thành "Ngũ gia thất tông" 
của Thiền tông Trung Quốc. Trong đó phái Hoàng Long về 
sau từ Vĩnh Tây truyền sang Nhật Bản. Phái Dương Kỳ từ 
sau Dương Kỳ Phương Hội, lần lượt có Ngũ Tổ Pháp Diễn, 
Viên Ngộ Khắc Cần, Đại Tuệ Tông Cảo v.v... phát huy Thiền 
chỉ, trở thành chủ lưu trong dòng Thiền. Lại ngài Hoàng Trí 
Chính Giác thuộc hệ thống Tào Động và Đại Tuệ Tông Cảo 
thuộc hệ thống Lâm Tế đều đề xướng Mặc Chiếu thiền, 
Khán thoại thiền. Ở thời kỳ này, các giáo dung hợp dẫn đến 
khuynh hướng ba giáo nhất trí. Giáo Thiền hòa hợp, Thiền 
Tịnh song tu, Thiền tông dần mất đi tính cách độc lập. Đó là 
thời kỳ thủ thành của Thiền tông. Từ Nguyên Minh tới đời 
Càn Long nhà Thanh, thời gian là 450 năm, là thời kỳ suy vi 
của Thiền tông. Thời kỳ này tuy có các vị tông sư nối theo 
nhau như: Hải Vân Ấn Giản, Vạn Tùng Hành Tú, Phá Am 
Tổ Tiên, Vô Chuẩn Sư Phạm, nhưng nhìn từ đại thế của 
một tông thì vẫn là khuynh hướng Nho Thích hòa hợp, Giáo 
Thiền nhất trí. Thời cận đại có vị đại sư đứng đầu là Hư Vân 
Hòa Thượng (1839-1958) cả cuộc đời 120 tuổi của mình, 
ngài hoằng pháp không biết mệt, xây dựng nhiều chùa, hết 
sức chấn hưng Thiền tông, giữ gìn mạch pháp từ Lục Tổ 
đến nay. Tác phẩm truyền ở đời là Hư Vân Hòa Thượng 
pháp tập; Hư Vân Hòa Thượng thiền thất khai tông lục, 
v.v... (1) 
                                                        
(1) TØ ñi‹n PhÆt H†c Hán-ViŒt, trang 1275 Ç‰n 1278. 
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Trong khi đó Thiền Tông được chính thức truyền từ 

Trung Quốc vào Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 6 do Ngài Tỳ 
Ni Đa Lưu Chi mang vào. Ngài là người Ấn Độ đến Trung 
Quốc gặp đệ tam Tổ Tăng Xán và Tổ sai ngài hãy đi về 
phương Nam để truyền bá Phật Pháp. Ngài Tăng Xán được 
Ngài Huệ Khả thiền sư truyền pháp cho, sau ẩn ở núi Hoàn 
Công đất Thư Châu. Trong thời gian Chu Vũ Đế phá hoại 
Phật Giáo, sư bỏ đến núi Tư Không huyện Thái Hồ. Năm 
Khai Hoàng thứ 12 đời Tùy, sư tìm được Sa Di Đạo Tín liền 
truyền pháp cho. Năm Đại Nghiệp thứ 2, đời Dạng Đế, sư 
viên tịch, được vua Đường Huyền Tông ban tên thụy là 
Giám Trí Thiền Sư. 

 
Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi đến Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 

6 và truyền thiền tông tại đây, để sau đó các tông như Thảo 
Đường, Vô Ngôn Thông và Trúc Lâm Yên Tử đời Trần 
(1222-1400) đã xiển dương tông thiền rất mạnh mẽ. 

 
Đến thế kỷ thứ 17, Ngài Nguyên Thiều từ Trung Quốc 

sang Việt Nam truyền thiền, Ngài là đệ tử đời thứ 33 của Tổ 
Lâm Tế Nghĩa Huyền và Việt Nam kể từ thế kỷ thứ 17 đến 
nay ở miền Trung và miền Nam Việt Nam ảnh hưởng bởi 
tông thiền nầy rất lớn. Đến cuối thế kỷ thứ 19 bước sang 
thế kỷ thứ 20 thì Tịnh Độ tông ở Việt Nam vượt trội. Có 
nhiều người tu học hơn. Do vậy mà Thiền Tông tại Việt 
Nam đã bị Tịnh Độ hóa rồi. Nếu kể theo truyền thừa thì Ngài 
Lâm Tế Nghĩa Huyền là đời thứ 38 kể từ thời Đức Phật và 
đời thứ 11 của Thiền Tông Trung Hoa kể từ Ngài Bồ Đề Đạt 
Ma là Sơ Tổ. Đến khi Ngài Nguyên Thiều sang Việt Nam để 
truyền pháp, thì Ngài thuộc về phổ hệ thứ 33 kể từ thời Ngài 
Lâm Tế và đời thứ 70 kể từ thời Đức Phật. Ngài Nguyên 
Thiều truyền pháp cho Ngài Minh Hải (1610-1687). Ngài 
Minh Hải từ Trung Quốc sang Việt Nam ở và tịch tại đây và 
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bắt đầu kể Ngài là đời thứ 34. Đây là bắt đầu kể từ Ngài 
Lâm Tế. 

 
Sau gần 400 năm Thiền Tông phát triển tại miền Trung 

và miền Nam, đến bây giờ thế hệ của tôi là đời thứ 41 và 
cũng có nơi đã cho truyền thừa đến đời thứ 45 rồi; dĩ nhiên 
là kể từ Ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền. Do vậy tông nầy gọi là 
Lâm Tế chánh tông. Ngoài ra miền Bắc Việt Nam cũng có 
Thiền; nhưng là Thiền Tào Động. Ngày hôm nay ở trong 
nước có một số quý vị Thiền Sư muốn phát triển lại tinh 
thần thiền của Trúc Lâm Yên Tử thế kỷ thứ 13, được gọi là 
Thiền chơn truyền của người Việt Nam; nhưng cũng không 
được nhiều và ở tại ngoại quốc ngày nay cũng có một số 
quý vị Thiền Sư Việt Nam cải cách, sửa đổi cách thức Thiền 
cũng như tên gọi và ngay cả hiện đại hóa kinh điển; nhưng 
những việc nầy người Tây phương có thể chấp nhận dễ 
dàng. Vì đối với họ cái gì cũng mới. Còn người Phật Tử có 
truyền thống truyền thừa từ Tổ sang Tổ, đời nầy qua đời 
khác nên không phải đơn thuần một sớm một chiều mà họ 
có thể chấp nhận được. Nếu có theo thì nên theo sự truyền 
thừa; vì lẽ không có người nầy thì người khác thay thế. Còn 
một vị nào đó đứng lên lập một tông phái riêng, khi vị ấy tịch 
rồi thì tông ấy cũng không còn tồn tại được bao lâu. Nhìn 
lịch sử thì sẽ rõ. Có biết bao nhiêu vị Tổ sáng giá như Ngài 
Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường và ngay cả 
Trúc Lâm Yên Tử cũng chỉ truyền thừa được mấy chục đời 
là nhiều, rồi sau đó lại thất truyền. 

 
Ngài Minh Hải nối dòng thiền của Ngài Lâm Tế. Ngài 

Lâm Tế nối dòng thiền của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Ngài Lục 
Tổ nối dòng thiền của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Ngài Đạt Ma nối 
dòng thiền của Ngài Ca Diếp, rồi Ngài Ca Diếp trực tiếp lãnh 
hội tâm thiền nơi Đức Phật. Như thế gọi là chơn truyền; 
nhưng đến đời 30, 40, 50, 60, 70, 80 v.v... mỗi đời lại có 
thêm nhiều chi nhánh khác nữa được thành lập. Do vậy 
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cũng khó mà nói là tông phái nào vẹn toàn. Tuy nhiên có 
truyền thừa liên tục như thế, biết được rằng tông Thiền ấy 
có hợp với khế cơ và khế lý của chúng sanh qua nhiều thời 
đại khác nhau trải qua hơn 2500 năm lịch sử. 

 
Có nhiều người Đức khi học Zen của Nhật thì nghĩ rằng 

cái gì đó bí mật lắm, cao cả lắm và thần kỳ lắm; nhưng đâu 
có gì lạ. Đây là cách phát âm của Nhật từ chữ Thiền mà ra 
đấy thôi! Tiếng Tàu gọi là Ch'an. Tiếng Sanscrit gọi là 
Dhyana, tiếng Nhật gọi là Zen và khi qua tiếng Anh, Pháp, 
Đức thì nó trở thành là Meditation chứ không còn là Zen 
nữa. Thỉnh thoảng tôi có xem một số tạp chí của người Đức 
viết về văn hóa Nhật và chữ Sensei họ bảo là dịch ra tiếng 
Đức không được. Đâu có gì lạ mà tạo nên khó khăn như 
thế. Chữ nầy viết và đọc theo âm Hán-Việt là Tiên Sinh. 
Tiên Sinh có nghĩa là ông Thầy dạy học, ông giáo sư. Theo 
nghĩa tiếng Phô Thông Trung Quốc có nghĩa là người đi 
trước, sanh ra trước. Nhiều khi dùng để gọi chồng mình 
nữa. 

Không có gì để nhân cách hóa và thần thánh hóa ngôn 
ngữ cả. Dĩ nhiên là cũng có nhiều chữ khó dịch thật; nhưng 
không phải là chữ nào cũng vậy. 

 
Cho đến tôi, thuộc đời thứ 41 của Thiền Lâm Tế có pháp 

danh đứng đầu bằng chữ NHƯ, pháp tự đứng đầu bằng 
chữ Giải và pháp hiệu đứng đầu bằng chữ Trí, ngày nay tôi 
vẫn thực tập Thiền mỗi ngày; nhưng cái Thiền nầy đã pha 
trộn với Tịnh Độ. Vì lẽ ở đây tụng kinh, niệm Phật, kinh 
hành, lễ bái nhiều hơn là ngồi Thiền. Nếu chỉ chuyên về 
Thiền, mỗi ngày ngồi mấy tiếng đồng hồ và tham khảo công 
án hoặc thoại đàm liên tục, như thế mới gọi là chơn truyền. 
Còn bây giờ đa phần đã bị Tịnh Độ hóa rồi. 

Ngày nay tại Âu Mỹ nầy phần lớn một số người thích tu 
theo lối Mật Tông của Tây Tạng dưới sự hướng dẫn của 
các vị Đại Sư Tây Tạng hoặc trực tiếp dưới sự dạy dỗ của 
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Đức Đạt Lai Lạt Ma. Để hành trì giống như Tây Tạng không 
phải đơn thuần. Ví dụ một vị muốn nhập thất, đầu tiên phải 
lạy sám hối hằng trăm ngàn lần về một vị Phật, sau đó mới 
vào thất và hành trì trong 1 năm 1 tháng 1 ngày hay 3 năm 
3 tháng 3 ngày v.v... Thông thường thì ta chỉ thấy các Hội 
Phật Giáo Tây Tạng tại Đức dạy theo phép Lamrim, nghĩa là 
tiệm tu, sau đó học theo phép quán Tiểu Thừa gồm 37 
phẩm trợ đạo; kế tiếp là học Phật Giáo Đại Thừa và cuối 
cùng là đi vào con đường Mật Giáo Tây Tạng. 

 
Nhiều người Âu Mỹ nghĩ rằng đơn thuần để đi đến Niết 

Bàn và giải thoát giác ngộ; nhưng việc ấy theo bất cứ tông 
phái nào cũng phải cần có thời gian và năm tháng, chứ 
không phải chỉ trong một đời người. Số đếm thời gian trong 
Phật Giáo nó không có ý nghĩa gì cả. Ví dụ như một ngày 
tại cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, cõi nầy vẫn còn ở trong cõi 
dục, bằng 1.600 năm tại cõi Ta Bà nơi chúng ta đang ở. Đó 
là chưa kể những chúng sanh đang ở trong những cõi Sắc 
và cõi Vô Sắc; thời gian đối với những chúng sanh nầy nó 
chẳng có một ý nghĩa gì cả. 

 
Sau khi ra khỏi 3 cõi nầy mới chứng nhập vào địa vị của 

Bồ Tát. Bồ Tát có 10 thứ bậc khác nhau. Đến đệ thập địa 
Bồ Tát có nghĩa là giai đoạn cuối cùng để thành Phật phải 
cần 3 A Tăng Kỳ Kiếp như thế nữa. Nếu làm con số thống 
kê về thời gian phải kể rằng một con số 3 đứng đầu và 52 
con số 0 đứng liên tục phía sau như thế nữa. Như vậy thời 
gian cần có để thành Phật phải nói thời gian là vô lượng vô 
biên, đâu phải chỉ ngồi xếp bằng hít vào thở ra là thành 
Phật, thành Tổ. Dĩ nhiên là người Âu Mỹ cũng có thể thành 
Phật; nhưng thời gian phải kể là vậy, chứ không thể chỉ nôn 
nóng muốn biết Niết Bàn là gì ? hoặc giác ngộ là gì ? 

Cũng có một pháp môn đơn giản hơn. Đó là pháp môn 
Tịnh Độ. Giáo chủ cõi nầy là Đức Phật A Di Đà. Qua sự giới 
thiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ta thấy rằng 
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ai có đủ 3 điều là: Tín Nguyện Hạnh thì sau khi lâm chung 
sẽ được Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và 
Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đến cõi nầy đón ta về Tây Phương 
Tịnh Độ. Cõi Phật ấy hiện cách xa nơi ta đang ở là 100.000 
quốc độ Phật và ở về phía phương Tây. Khi về đây rồi 
không còn sợ tái sanh trong 6 đường luân hồi sanh tử nữa, 
mà ở đây có thể tu tiếp để trở thành những bậc đẳng giác 
Bồ Tát. Ở cõi nầy hay ở cõi kia cũng đều phải nương theo 
tha lực của Đức A Di Đà Phật, còn tự lực của ta là phải tinh 
tấn dõng mãnh niệm Phật để cầu vãng sanh. Tuy rằng tu 
pháp môn nầy phải nương vào tha lực; nhưng tự lực cũng 
không phải là không cần đến. 

Trong khi đó có nhiều người tu Thiền nghĩ rằng chỉ cần 
tự lực là ta có thể tự giác ngộ giải thoát được. Điều ấy có 
thể có; nhưng vào thời kỳ chánh pháp kia, còn bây giờ là 
thời mạt pháp rồi làm sao có được những bậc thiện căn, 
thiện trí như thế. 

 
Có nhiều người Âu Mỹ ngày nay, kể cả người Đức trong 

ấy, nghĩ rằng theo Đạo Phật là một Hoppy, một cách trị liệu 
tâm sinh lý. Đành rằng giáo lý của Đạo Phật sẽ bao gồm tất 
cả như vậy; nhưng nếu chia chẻ riêng ra như thế nó không 
có một ý nghĩa nào cả. Cũng không phải vì mặc chiếc áo 
tôn giáo như Tin Lành và Thiên Chúa đã hơn 2000 năm rồi; 
nên bây giờ phải thay đổi một chiếc áo khác, mà điều căn 
bản là phải phát tâm tin tưởng như thế nào để tâm mình 
hướng vào con đường giải thoát giác ngộ đó. 

 
Tại Đức nầy, kể từ khi tôi đến cho đến nay, đã 25 năm 

qua là 25 năm tạo dựng cơ sở, xây dựng niềm tin cho các 
tín đồ và ở tại chùa Viên Giác nầy tôi cũng như Đại chúng 
xuất gia tu học theo các nguyên tắc sau đây. Tôi chia người 
xuất gia ra làm 3 loại : 

Loại 1 là vừa học văn hóa bên ngoài như các ngành Tôn 
Giáo, Triết học, ngôn ngữ, giáo dục, Phật học tại các Đại 
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Học thì phải cần hai phần ba thì giờ để đi học bên ngoài. 
Cho nên loại nầy gọi là học ngoại điển nhiều và nội điển ít. 

Loại thứ 2 là chỉ ở chùa, chuyên môn học nội điển và 
ngoại điển ít hơn. Do vậy người học ngoại điển bên ngoài 
có thể hướng dẫn bổ sung cho người học nội điển về ngoại 
ngữ. Ngược lại, người học nội điển nhiều có thể hướng dẫn 
bổ khuyết và giáo lý cho những người đang đi học Đại Học 
bên ngoài. 

Loại thứ 3 là loại chuyên tu. Trong nầy có 2 phần. Một 
phần là những vị đã tốt nghiệp ở loại 1 hoặc loại 2. Bây giờ 
không còn bận chuyện học hành thi cử nữa. Chỉ có vấn đề 
hạ thủ công phu mà thôi. Phần khác là những vị không có 
trình độ nào cả; nhưng quyết chí xuất gia tu học cũng có thể 
gọp chung lại với những vị chuyên tu nầy để hạ thủ công 
phu tu hành. 

Trong 3 loại ấy thỉnh thoảng vẫn có một vài trường hợp 
cá biệt; nhưng trường hợp nầy rất ít. Vậy mỗi ngày, mỗi 
tháng, mỗi năm Tăng chúng chùa Viên Giác tại Hannover 
họ tu theo pháp môn gì ? 

Ở đây có thể chia ra làm 2 phần chính. Đó là phần tịnh tu 
vào mùa hè ba tháng từ sau lễ Phật Đản đến lễ Vu Lan và 
phần mùa Đông hay 9 tháng còn lại từ tháng 9 đến tháng 5 
mỗi năm có những giờ giấc và khóa tu khác. 

Nếu là mùa hè; có những vị dậy từ 4 giờ 30 sáng. Sau đó 
lên chánh điện hành trì, hoặc lễ Phật, hoặc sám hối, hoặc trì 
chú hay niệm Phật. Sau đó 6 giờ kém 15 là ngồi thiền. Đúng 
6 giờ sáng tụng Thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Độ 7 giờ 15 thì 
xong. Tiếp theo lo dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị ăn sáng. 08 
giờ 00 điểm tâm. Người nào đi học thì đi đến trường, kẻ nào 
ở nhà thì lo tự học, ôn tập bài vở. Đến gần 11 giờ thì cúng 
ngọ. Lúc 11 giờ tất cả Đại chúng đi quá đường kinh hành 
nhiễu Phật. 12 giờ đến 14 giờ 30 là giờ cá nhân. Từ 14 giờ 
30 đến 16 giờ 00 là giờ học. 17 giờ 00 công phu chiều. 18 
giờ 30 dùng cháo. 20 giờ 00 lạy kinh Đại Bát Niết Bàn, mỗi 
chữ mỗi lạy. 21 giờ 00 ngồi Thiền độ 10 phút.  
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Sau đó là giờ riêng của mỗi cá nhân và chỉ tịnh. Mỗi ngày 
đều như thế và 3 tháng đều như vậy. 

 
Từ tháng 9 đến tháng 5 mỗi năm thì chương trình tu và 

học ít hơn mấy tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên là phần cá nhân mỗi 
người có thể tu nhiều ít tùy theo thời tiết và công việc. Ví dụ 
như sáng dậy sớm lúc 5 giờ, sau đó lên chánh điện hành trì. 
6 giờ kém 15 phút ngồi thiền đến 6 giờ. Tụng kinh Lăng 
Nghiêm đến 7 giờ 15, sau đó mỗi người làm công chuyện 
riêng của mình, rồi 8 giờ dùng sáng. Từ sáng đến 12 giờ 
trưa mỗi người làm công việc riêng của mình. Đến 12 giờ 
dùng cơm trưa. Từ 12 giờ 30 đến 14 giờ 30 nghỉ trưa hoặc 
làm việc riêng của mình. Đến 14 giờ 30 học 1 tiếng rưỡi, 
chừng 16 giờ thì nghỉ. 17 giờ công phu chiều; 19 giờ cơm 
tối; 10 giờ trở đi là giờ của cá nhân. Cũng có một số quý 
Thầy, Cô lên chánh điện để trì tụng những bộ kinh Đại Thừa 
như Hoa Nghiêm hay Bảo Tích v.v... nhằm cầu nguyện 
cũng như nghiên tầm thêm giáo điển trong kinh sách ấy. 

 
Phần tụng kinh rất quan trọng, bản thân tôi đã ở ngoại 

quốc hơn 30 năm và kể từ khi xuất gia đến nay gần 40 năm, 
chưa có một buổi sáng nào mà không lên chánh điện để 
hành trì kinh nầy cả. Trừ những ngày bệnh và đi xa chùa. 
Thế nhưng số ngày như thế không nhiều. Đây là một Đại 
Thần Chú gọi là Suramgama. Dịch nghĩa là kiện tướng, kiện 
hạnh, nhất thiết sự kính. Chỉ tên gọi Đức Phật có được 
pháp tam muội. Kiện tướng là so sánh sự vững chắc của cờ 
phướn giống như đức của Phật chắc bền, ma quỷ không 
thể phá hoại được. Nhất thiết sự kính là chỉ cứu cánh của 
Đức Phật như Đại Trí Độ Luận quyển 47. Kinh Niết Bàn 
quyển 27, Huyền Ứng âm nghĩa quyển 23 có viết đến. 
Riêng quyển trong Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội có viết "Bồ 
Tát có được Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, có thể đem 3.000 
đại thiên thế giới bỏ vào trong hạt cải, mà tất cả núi sông, 
mặt trời, mặt trăng và các tinh tú vẫn hiện ra như cũ, không 
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thấy chật hẹp. Điều ấy chứng tỏ cho chúng sanh rằng: "Sức 
mạnh không th‹ tÜªng tÜ®ng ÇÜ®c cûa Thû Læng Nghiêm 
Tam Muội là như thế" (1). 

 
Khi Ngài A-Nan đi khất thực bị Ma Đăng Già quyến dụ 

vào phòng dâm. Nếu không nhờ Thần Chú Thủ Lăng 
Nghiêm của Đức Phật thì đã hỏng cả một đời tu hành của 
con người vương giả đa văn ấy. Bên Đại Học Pháp Giới 
(Dharma Realm) ở Vạn Phật Thánh Thành vùng San Jose, 
California, khi Ngài Tuyên Hóa còn tại thế, Ngài bắt buộc tất 
cả những sinh viên khi thi vào Đại Học nầy dầu cho người 
Mỹ, người Hoa, người Việt gì cũng đều phải thuộc lòng kinh 
Lăng Nghiêm phiên âm kiểu tiếng Trung Quốc, mới được 
vào học. Cuối đời Ngài có thuyết giảng nhiều lần và trong 
Bồ Đề Hải có đăng lại lời Ngài đoan chắc rằng: Ai trì tụng 
kinh Lăng Nghiêm một cách miên mật thì không thể bị đọa 
địa ngục và các tội cực ác dầu có phạm cũng nhờ thần chú 
Thủ Lăng Nghiêm mà vượt qua tất cả những hiểm nạn. 

Tại đây có 6 phương pháp để tu như hành thiền, tụng 
kinh, trì chú, niệm Phật, lễ bái, trì giới là 6 pháp môn mà 
người nào cũng có thể chọn 1 hoặc 2 để hành trì. Cũng có 
thể nhập thất trong nhiều ngày và bên ngoài có người hộ 
thất cho mình. Sau khi ra thất, mình lại hộ thất cho người đã 
giúp mình và như thế là ai cũng có cơ hội để nhập thất cả. 

 
Tại chùa Viên Giác nầy cũng thế. Trong khoảng từ tháng 

9 đến tháng 5 mỗi năm đều có nhiều người nhập thất, 
không ra ngoài phòng, không tiếp xúc với ai. Tới giờ cơm có 
người mang đến để trước phòng, cần gì cứ viết giấy gởi ra 
ngoài và cứ ở trong thất lo hành trì, có thể là 1 tuần, 10 
ngày, 30 ngày, 49 ngày hay lâu hơn nữa là tùy theo mỗi 
người vậy. Có hạ thủ công phu như thế thì chư Long Thần 
Hộ Pháp mới hộ trì và nội tâm càng ngày càng vững vàng 
khi đối diện với chính mình hay với quần chúng. 
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Thần chú Thủ Lăng Nghiêm cho đến nay vẫn còn nhiều 
tranh luận. Vì nguyên bản tiếng Sanscrit không còn nữa. 
Ngày nay chỉ thấy nơi Đại Tạng tiếng Tàu, Nhật, Việt và Đại 
Hàn. Ngay như tạng Tây Tạng cũng không có. Và đây cũng 
thuộc về Đại Thừa Mật Giáo. Tuy nhiên việc hành trì liên tục 
từ đời nầy qua đời khác đã trở thành thói quen và kinh 
nghiệm; nên nhiều nước cũng không muốn truy cứu nguyên 
gốc làm gì. Điều chắc chắn là nhờ thần chú nầy cho nên 
Ngài A-Nan mới khỏi lụy vào tay dâm nữ khi Phật còn tại 
thế. Nơi các kinh Nam truyền, nghĩa là tụng Pali dĩ nhiên là 
không có rồi và nơi tạng Pali không những chỉ không có 
kinh Lăng Nghiêm, thần chú Thủ Lăng Nghiêm mà một số 
lớn kinh điển của Đại Thừa cũng không có trong nầy. Ai 
đúng ai sai, khó mà giải thích được. 

 
Lễ bái cũng là một phép tu rất quan trọng của bản thân 

tôi cũng như tại chùa Viên Giác nầy. Mỗi nước theo Phật 
Giáo có một cách lạy khác nhau. Ví dụ như các xứ Nam 
Tông như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cam Bốt thì 
ngồi để lạy. Các xứ Tây Tạng, Bhutan, Mông Cổ, Trung 
Hoa, Đại Hàn, Nhật Bản, Việt Nam thì đứng lên ngồi xuống 
để lạy; nhưng cách lạy của Tây Tạng mới đúng là "ngũ thể 
đầu địa". Nghĩa là cả thân mình gồm: trán, 2 khuỷu tay, 2 
đầu gối đều phải chạm sát đất. Có nhiều người lạy mỗi ngày 
như thế cả ngàn lạy. Hoặc tại chùa, hoặc tại Bồ Đề Đạo 
Tràng, hay đi hành hương về Lahsa nơi cung điện Potala 
của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cũng có người đi quanh tứ động 
tâm, nơi Đức Phật sanh ra (Lumbini) đến nơi Đức Phật 
thành đạo (Buddhigaya) đến nơi Đức Phật thuyết pháp lần 
đầu tiên (Varunasi) rồi đến nơi Đức Phật nhập Niết Bàn 
(Kushinagara).  

Hoặc giả ở Trung Quốc có nhiều vị danh Tăng như Ngài 
Hư Vân Lão Hòa Thượng đi ba bước lạy 1 lạy khắp 4 đại 
danh sơn như: Ngũ Đài Sơn nơi thị hiện của Ngài Văn Thù 
Sư Lợi Bồ Tát, Nga Mi Sơn nơi thị hiện của đức Đại Hạnh 
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Phổ Hiền Bồ Tát; Phổ Đà Sơn nơi thị hiện của Đức Quán 
Thế Âm Bồ Tát và Cửu Hoa Sơn nơi thị hiện của Đức Địa 
Tạng Vương Bồ Tát. Mỗi nơi như thế cách nhau cả hàng 
ngàn cây số, núi non hiểm trở, đường dốc gập ghềnh. Chỉ 
có những người có ý chí mới có thể thành công được. 

Mỗi một lạy sẽ tiêu một tội trong hằng hà sa số kiếp về 
trước. Phải tin như vậy để việc lễ lạy mới có công đức thù 
thắng và khi lạy như thế toàn thân cũng như tâm đều hướng 
về mục đích của mình đã vạch ra. Trí huệ bát nhã cũng từ 
đó phát sanh, khi tất cả huyết mạch, nội tạng, luân xa trong 
người của chúng ta được khai mở. Hãy đừng chờ đợi và 
mong cầu, khi nào nó sáng thì hãy để tự nhiên như vậy, 
đừng bắt giữ, đừng tìm kiếm, đừng mong chờ. 

 
Từ năm 1984 cá nhân tôi và cả Đại chúng chùa Viên 

Giác tại Hannover đã thực hành phép lễ bái nầy. Đầu tiên 
chúng tôi lạy 500 danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 
nhân mùa An Cư Kiết Hạ đầu tiên tại ngoại quốc (đối với 
tôi). Xuất gia từ 1964, thọ giới Tỳ Kheo năm 1971, mà 1984 
mới bắt đầu hạ thủ công phu. Như vậy thời gian chuẩn bị 
tương đối dài đấy. Tôi có nhân duyên quan sát nhiều Phật 
Tử lớn tuổi đi chùa; nhưng phải ngồi lễ, không đứng lên 
ngồi xuống được. Do vậy tôi liên tưởng đến bản thân của 
mình một ngày nào đó cũng như vậy thôi. Do từ khởi niệm 
nầy mà mỗi năm 3 tháng, tôi và Đại chúng chùa Viên Giác 
đã lạy gần 20 năm rồi đó. 

 
Sau khi lạy kinh Ngũ Bách Danh xong, chúng tôi phát 

tâm lạy kinh Tam Thiên Phật Danh. Nghĩa là lạy tên của 
3.000 vị Phật. Trong quá khứ Trang Nghiêm Kiếp có 1000 vị 
Phật. Trong hiện tại Hiền Kiếp có 1000 vị và trong vị lai Tinh 
Tú Kiếp có 1000 vị Phật như thế. Mỗi đêm hồi đó lạy chừng 
100 lạy. Có nhiều lúc lạy 200 lạy và cho đến bây giờ khi lạy 
đã thuần thục rồi, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ có thể lạy 
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đến 350 lạy nếu đánh khánh nhanh; còn trung bình thì 
chừng 300 lạy. 

 
Khi lạy kinh Tam Thiên Phật Danh xong, tôi phát nguyện 

lạy bộ kinh Vạn Phật. Tuy nói là 10.000 vị Phật; nhưng trên 
thực tế là 11.100 vị. Xướng mỗi danh hiệu Phật, lạy một lạy. 
Đến đó vẫn chưa dừng nghỉ. Tôi phát tâm lạy kinh Pháp 
Hoa, mỗi chữ mỗi lạy. Trong kinh Pháp Hoa có nói là Phật 
đã dạy trên 60.000 ngàn lời; nhưng trên thực tế là: 75.802 
chữ. Chúng tôi bắt đầu lạy ngày 7 tháng 6 năm 1990 và đến 
ngày 10 tháng 6 năm 1995 là xong 75.802 lạy ấy. Trung 
bình trong hơn 5 năm đó, mỗi năm lạy chừng 13 đến 14 
ngàn lạy. Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh quan trọng của Đại 
Thừa giáo, chúng ta đã có cơ hội tụng, đọc, nghe giảng 
pháp và nay lễ lạy mỗi chữ trong kinh quả là công đức 
không nhỏ. Đến đây vẫn chưa dừng lại. Tôi cùng đại chúng 
chùa Viên Giác vẫn còn hăng say trong sự tu niệm, cho nên 
bắt đầu ngày 11 tháng 6 năm 1995 trở đi cho đến nay, 
chúng tôi đã lạy kinh Đại Bát Niết Bàn, cũng mỗi chữ mỗi 
lạy. 

 
Kinh nầy chùa Khánh Anh in còn lại mấy cuốn, chữ nhỏ. 

Cuốn một độ 750 trang. Đến nay chúng tôi đã lạy cuốn một 
được 515 trang. Cuối tháng 8 năm 2002 có lẽ lạy thêm 
được mấy chục trang nữa. Nếu tính trung bình mỗi trang là 
200 chữ thì cho đến nay chúng tôi đã lạy hơn 100.000 lạy 
cho bộ kinh nầy trong 8 năm. Như vậy mỗi năm cũng hơn 
10.000 lạy, lạy trong 3 tháng an cư kiết hạ. Năm 2000 vì 
Hannover có tổ chức Hội Chợ Thế Giới (EXPO) nên một số 
công việc tu học cũng bị gián đoạn. Nếu lạy hết 2 quyển 
kinh dày nầy phải tính thời gian tổng cộng trên 10 năm mới 
xong. 

Mỗi ngày lạy một ít, mỗi tháng sẽ được nhiều; mỗi 3 
tháng trong năm sẽ thành một số lớn và cứ hằng 10 năm 
như vậy làm thống kê, thì con số kết quả ấy thấy không nhỏ. 
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Cũng như thế ấy, tội dầu nhỏ đến đâu nếu ta không để ý, nó 
cũng có thể tạo thành sông, thành núi. Phước dầu lớn đến 
bao nhiêu, nếu chúng ta không tiếp tục tu hành làm phước, 
thì phước ấy sẽ hao mòn. Do vậy người tu học Phật Pháp 
phải lo tích tụ phước đức nầy hằng ngày hằng giờ, hằng 
tháng, hằng năm như việc lạy Phật bên trên thì sẽ có những 
thành quả nhất định của nó. 

 
Ngày xưa tại Việt Nam cũng có một số quý vị Đại Sư 

thực hiện pháp môn lạy Phật nầy; nhưng không đại chúng 
hóa mấy. Khi ra ngoại quốc, bắt đầu từ năm 1984 trở lại đây 
có lẽ tôi là người đầu tiên chủ xướng pháp môn nầy và ngày 
hôm nay cả nước Đức, lan ra nhiều nước ở Âu Châu, rồi 
Mỹ Châu, Úc Châu và ngay cả Việt Nam bây giờ đang có 
nhiều chùa, nhiều Thầy, Cô hướng dẫn cho Phật Tử cũng 
như chính tự thân của quý vị nầy đang lễ Phật hằng đêm 
trong các mùa An Cư Kiết Hạ hoặc những buổi lễ tu Bát 
Quan Trai hay những kỳ huân tu Tịnh Độ. Thật là một pháp 
môn thù thắng vậy. 

Khi lễ lạy quen rồi, mỗi đêm 300 lạy trở lên thì việc Bố 
Tát (uposatta) và lạy Hồng Danh Sám Hối vào mỗi tối 14 
hay 30 âm lịch chỉ 108 lạy tất cả từ đầu đến cuối thì không 
còn là vấn đề khó khăn nữa. Nếu ai dụng công và dụng tâm 
sẽ thấy có nhiều kết quả ngay, kể cả việc lạy nhiều hay lạy 
ít, khi đã thuần thục rồi, quả là điều rất vô cùng vi diệu. 

 
Đi kinh hành sau mỗi lần quá đường cũng là thực tập 

Thiền quán trong lúc đi. Buổi trưa và chiều niệm danh hiệu 
của Đức Phật A Di Đà. Buổi khuya khi đi kinh hành niệm 
danh hiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Việc 
thực tập thiền không nhất thiết chỉ có việc ngồi, mà còn phải 
thể hiện trong lúc đi, đứng và nằm nữa. Tất cả 4 động tác 
ấy phải luôn luôn chánh niệm và thể hiện sự tập trung cao 
độ thì mới có kết quả tốt. 
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Ngoài ra khi đi thiền hành như thế cũng giúp cho ta chấn 
chỉnh oai nghi của mình trong mọi động tác dầu cho lúc 
động cũng như khi tịnh. Đây là giới đức tự phát sinh, do việc 
giữ giới của mình mà thành tựu vậy. Giới thể, giới tướng và 
giới tánh là những điều căn bản của người học Phật. Nếu lơ 
là trong việc trì giới và thể hiện tư cách chánh niệm của 
người tu trong mọi động tác thì việc hành trì ấy xem như 
thiếu sót. 

 
Giờ tụng kinh công phu chiều gồm có kinh A Di Đà, Hồng 

Danh Sám Hối và Mông Sơn Thí Thực là thể hiện lòng từ bi 
của mình đối với tất cả chúng sanh muôn loài còn nổi trôi 
trong lục đạo. Để cho ta và mọi loài chúng sanh đều cùng 
chung cộng hưởng những lợi lạc từ cõi dương đến cõi âm 
ấy, chúng ta không thể thiếu tấm lòng vị tha đối với những 
linh hồn không có nơi nương tựa kia được. Do vậy việc tụng 
niệm cũng cần phải chí tâm chí thành. Như thế mới có thể 
xoay đổi tình thế được. Tụng cũng có nghĩa là niệm; niệm 
cũng có nghĩa là tập trung tư tưởng; tập trung tư tưởng 
cũng có nghĩa là sự hành trì miên mật của một hành giả tu 
theo Phật Giáo. Vậy thì cuối cùng Thiền hay Tịnh, Mật Tông 
hay Hoa Nghiêm, Pháp Hoa cũng dẫn con người đến một 
mối: đó là làm cho nội tâm an lạc và ngoại cảnh càng ngày 
càng đổi thay để trở thành những điều diệu dụng hơn. 

 
Tu là chuyển nghiệp; tu là cội phúc; tu là sửa đổi; tu là 

đem lợi lạc đến cho tha nhân và cho chính bản thân mình. 
Chứ không phải tu là trốn đời, tránh người; mà tu là chấp 
nhận những khổ đau và hóa giải những khổ đau ấy trở 
thành an lạc hạnh phúc vậy. 

Sự học tôi vẫn thường nói: nó không làm cho con người 
giải thoát được; nhưng nếu thiếu sự học thì người tu khó có 
thể mở cánh cửa giải thoát kia được. Cả 2 phải bổ sung cho 
nhau cả vấn đề học ngoại điển lẫn nội điển. Thực sự ra sự 
học nó làm cho người ta thêm kiến thức; nhưng nếu không 
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biết chuyển hướng thì cái trí thức kia nó sẽ trở thành: thế trí 
biện thông và chấp chặt vào cái trí thức của mình thì mục 
đích tu học giải thoát kia khó mà thành tựu được. 

 
Ở chùa Viên Giác nầy thỉnh thoảng cũng có huân tu Đại 

Bi hoặc huân tu Tịnh Độ trong nhiều cái cuối tuần trong năm 
như thế. Người thực tập giữ thân, khẩu, ý cho thanh tịnh và 
từ đó vào trong đàn tràng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 
hành trì miên mật Thần Chú Đại Bi nhiều lần trong ngày và 
nhiều ngày liên tục như vậy. Khi có huân tu Tịnh Độ thì lấy 
hình ảnh Đức Phật A Di Đà làm bổn tôn, cứ niệm Phật liên 
tục hằng nhiều giờ, nhiều ngày thì giữa ta và Phật có nhiều 
sự cảm ứng. Không nhất thiết phải chờ cho đến lúc lâm 
chung mới thấy Phật, mà hiện tiền trong đạo tràng ấy, Phật 
đã đang phóng quang và tiếp dẫn những chúng sanh nào 
muốn sanh về thế giới của Ngài. 

 
Mỗi tối trong mùa an cư kiết hạ tại chùa Viên Giác sau 

phần lạy Phật như vậy đều có ngồi Thiền từ 10 đến 15 phút. 
Ngày xưa khi Phật còn tại thế có nhiều vị Tăng sĩ ngồi Thiền 
suốt đêm như vậy. Mỗi canh ngồi mấy chục phút. Mỗi canh 
có 2 tiếng đồng hồ. Ví dụ như: 

- Canh một : từ 7 đến 9 giờ tối.  
- Canh hai : từ 9 đến 11 giờ khuya.  
- Canh ba : từ 11 giờ đến 1 giờ sáng.  
- Canh tư : từ 1 đến 3 giờ.  
- Canh năm : từ 3 đến 5 giờ sáng.  
Trong tất cả những giờ giấc như thế người tu lúc nào 

cũng phải tỉnh thức. Nếu còn mê, tức chưa vực dậy cái tâm 
hướng thượng của mình. Do đó lúc nào cũng phải luôn luôn 
tinh tấn hành trì. Ngày nay ở ngoại quốc có nhiều chùa 7 
giờ sáng vẫn chưa dùng đến chuông mõ. Vì sự ảnh hưởng 
đến hàng xóm; nhưng ngày xưa thì không được phép như 
vậy. Chư Tăng ở trong các chùa hay tự viện phải dậy trước 
5 giờ sáng. Nghĩa là trước lúc mặt trời mọc. Trên thế giới 
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nầy có nhiều nơi chư Tăng dậy sớm hơn như thế nữa. Ví 
dụ như tại Đại Hàn, đa phần chư Tăng tu trên các chùa ở 
trên núi; cảnh vật rất hữu tình, sáng sủa, tiếp xúc trực tiếp 
với cây cỏ, đất trời, với thái dương và hằng nga; nên 
thường hay dậy lúc 2 giờ sáng để ngồi thiền, tụng kinh, kinh 
hành nhiễu Phật. Dĩ nhiên là họ đi ngủ sớm. Từ 4 giờ chiều 
đã ăn cơm tối và 6 giờ tối đã tọa thiền để chuẩn bị cho một 
đêm dài của núi rừng cô tịch ấy. 

 
Có nhiều người Đức đến tu với chùa Việt Nam tại đây 

khó thích hợp vì không quen cách lạy Phật, không quen dậy 
sớm và không quen tụng kinh; nên đã tìm đến những đạo 
tràng khác ít dùng ngôn ngữ hơn để thực hiện hoài bão của 
họ. Tuy nhiên như bên trên đã trình bày - người tu không 
thể thành Phật trong một đời, mà phải cần huân tập nhiều 
chủng tử thiện trong nhiều năm nhiều tháng thì hạt giống 
giác ngộ tâm linh ấy mới có thể triển khai và khiến cho con 
đường đi đến giải thoát có những tiến trình nhất định của 
nó. 

 
Tại nước Đức ngày nay có 17 Chi Hội và 7 Gia Đình 

Phật Tử cùng 10 chùa. Trung bình mỗi năm tôi và Tăng 
chúng chùa Viên Giác đi đến mỗi chùa và mỗi địa phương 
từ 1 đến 2 lần và ngược lại Phật Tử tại các Chi Hội địa 
phương cũng về chùa Viên Giác tại Hannover là trụ sở 
trung ương của Giáo Hội từ 1 đến 2 lần nhân các lễ Phật 
Đản, Vu Lan hay Tết Nguyên Đán. 

Đặc biệt từ năm 1999 đến nay mỗi năm từ ngày 1 đến 14 
tháng 7 dương lịch tại chùa Viên Giác đều có tổ chức các 
khóa Tu Gieo Duyên cho các Phật Tử tại gia. Đây là cung 
cách mới của Giáo Hội nhằm giúp cho người tại gia chưa có 
cơ hội tu suốt đời ở chùa như người Tăng sĩ, thì mỗi năm 
lấy nghỉ hè 2 tuần để về chùa tu niệm, đa phần là những vị 
đã thọ Bồ Tát giới tại gia, họ tự nguyện xuống tóc, đắp y 
nâu và mỗi ngày trong 14 ngày ấy nhằm vào mùa an cư kiết 
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hạ của chư Tăng nên họ tu và học, sống như là một Tăng 
hay một Ni tại đạo tràng chùa Viên Giác nầy. Mỗi năm như 
vậy số lượng không đồng đều. Có năm 150 vị, có năm 100 
vị và có năm ít hơn. Tùy theo công ăn việc làm của mỗi 
người Phật Tử.  

 
Ngoài ra những Phật Tử tại gia nầy còn tham gia các 

khóa tu học Phật Pháp Âu Châu nữa. Mỗi năm mỗi nước tại 
Âu Châu sẽ đảm trách một lần tổ chức như thế. Mỗi lần quy 
tụ từ 500 đến 1.000 Phật Tử tại gia, độ chừng 100 Tăng Ni 
và khóa tu học thường kéo dài 10 ngày và thường tổ chức 
vào mùa hè cuối tháng 7 đầu tháng 8 mỗi năm để cho các 
học sinh và sinh viên cũng có cơ hội tham gia tu học nữa. 
Năm nay (2002) là kỳ thứ 14 được tổ chức tại Anh Quốc và 
năm 2003, kỳ thứ 15, sẽ được tổ chức tại Đan Mạch. Cứ 
như thế luân phiên nhau cho mười mấy nước tại Âu Châu 
như vậy. Cứ trước một năm là học viên đã biết năm sau 
khóa tư học Phật Pháp sẽ được tổ chức tại nơi đâu rồi, để 
họ sắp xếp hành trang và thời giờ lên đường tu học, gặp gỡ 
bạn đạo, Thầy xưa. 

Các vị giảng sư đa phần là thành phần cốt cán của Giáo 
Hội Âu Châu; nhưng theo thông lệ mỗi năm Giáo Hội đều có 
mời một hay hai vị đến từ các châu lục khác ngoài Âu Châu. 
Mỗi ngày nghe thuyết giảng 3 thời, tụng kinh 3 thời, chấp 
tác, ăn cơm v.v... Cuối khóa thường có những ngày du 
ngoạn thăm danh lam thắng cảnh địa phương; nên đã có rất 
nhiều người ưa thích và cũng chính từ những người trẻ lẫn 
già trưởng thành trong các khóa tu học Phật Pháp như thế 
đã phát tâm xuất gia và trở thành những người giỏi, tốt cho 
Giáo Hội sau nầy. 

 
Tại các Chi Hội địa phương ở nước Đức mỗi lần tổ chức 

Thọ Bát Quan Trai hay huân tu như thế thường rất cực 
nhọc. Vì chưa có Niệm Phật Đường hay Chùa; nên phải 
thuê Hội Trường để tổ chức. Một phần tốn kém; nhưng 
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phần khác cũng rất nhiêu khê vì vấn đề nhân sự, số người 
tham dự, thời tiết v.v... Mỗi lần Thọ Bát Quan Trai tại mỗi 
địa phương như thế ít nhất là 25 người và nhiều nhất là 120 
người. Tùy theo nơi nào có ít hoặc đông Phật Tử. Thường 
thường thì những Phật Tử địa phương nầy đến các địa 
phương khác để tham dự và vì vị nể, cảm tình nên địa 
phương khác tổ chức họ cũng đi để trả nghĩa, trả ơn. Đồng 
thời tham gia các khóa giảng kinh được liên tục. Thông 
thường mỗi nơi tôi giảng từ 1 đến 2 lần, mỗi lần 1 tiếng 
rưỡi. Có những bộ kinh phải giảng gần 30 lần như Đại Thừa 
Khởi Tín Luận; hơn 20 lần như kinh Đại Bi. Gần 20 lần như 
kinh Viên Giác, kinh Diệu Pháp Liên Hoa; hơn 10 lần như 
kinh Bách Dụ hay Duy Thức học v.v... 

 
Tại các Đạo Tràng Tu Bát Quan Trai như thế các giới tử 

thường vân tập vào sáng thứ bảy và bế mạc vào sáng chủ 
nhật, gồm có nghe giảng 2 đến 3 lần. Tụng kinh 2 đến 3 lần 
và trao đổi những kinh nghiệm hoặc giải đáp những thắc 
mắc của các học viên. Cuối cùng là buổi lễ Phật công cộng 
cho các Phật Tử địa phương không có thời giờ để tham gia 
suốt 24 tiếng đồng hồ thì có thể tham gia trong những buổi 
lễ Phật với thời gian ngắn từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ như vậy. 
Ngoài việc tụng kinh còn có thuyết giảng; nhưng những 
phần giảng nầy có tính cách đại cương, tổng quát, chứ 
không đi vào chi tiết như các buổi giảng kinh trong khóa Tu 
Gieo Duyên hay trong các khóa Tu Bát Quan Trai giới. Vì 
vậy nếu ai muốn thực hành giáo pháp sâu xa hơn phải đi 
sâu vào phần thực hành và nghe những buổi giảng kinh 
như thế. 

Trong trường hợp tôi không đích thân đi, có các Thầy đệ 
tử đi về các địa phương thì thường hay tổ chức Huân Tu 
Tịnh Độ hay Đại Bi. Nghĩa là hình thức cũng giống như Tu 
Bát Quan Trai; nhưng thời gian ngắn hơn, có thể chỉ trong 
một ngày là chấm dứt và nghe giảng ít hơn. Chủ yếu là tập 
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trung vào sự tu luyện như tụng kinh, trì chú, niệm Phật và 
ngồi Thiền trong nhiều giờ liên tục như thế. 

 
Riêng về phần người Đức như bên trên đã trình bày, mỗi 

năm có cả 10.000 người về chùa Viên Giác thăm viếng, học 
hỏi làm quen với giáo lý nhà Phật. Đa phần là họ thích học 
Thiền và hay hỏi về luân hồi, tái sanh là gì? Sau khi chết đi 
về đâu? Niết Bàn như thế nào? và giác ngộ là trạng thái ra 
sao v.v... Dĩ nhiên là không phải đơn giảng hoàn toàn; tuy 
nhiên những câu hỏi đó không phải là khó trả lời, mà có 
nhiều trường hợp chưa cần trả lời đến nữa. Nếu có trả lời 
bây giờ họ cũng khó hiểu và khó chấp nhận. Vì nếu đứng từ 
quan niệm hữu thần; nghĩa là có một vị thần sáng tạo để 
hiểu Phật Giáo thì không làm sao mà hiểu nổi Đạo Phật 
được. 

 
Kể từ năm 1994 đến năm 2001 tôi có một lớp chuyên tu 

cho những người Đức, đa phần là giới trí thức như Luật sư, 
Bác sĩ, Giáo sư, Giáo viên và người thường có tín tâm đối 
với Đạo Phật. Học suốt 7 năm như thế. Mỗi lần đông nhất là 
25 người và ít nhất là 5 người. Mỗi tháng chỉ tu và học một 
lần thôi. Mỗi lần chừng 2 tiếng đồng hồ. Đầu tiên chúng tôi 
ngồi thiền 30 phút, sau đó là học một bộ kinh nhất định nào 
đó. Ví dụ như kinh Bát Nhã, kinh Vu Lan Bồn, kinh Dược 
Sư, kinh Pháp Hoa và giáo lý căn bản Đại Thừa giáo. Cứ 
đọc qua một đoạn kinh là giải thích ý nghĩa của những từ 
mới và nội dung của kinh văn. Nếu ai có thắc mắc thì hỏi, 
hoặc đưa ra những nhận xét của mình về những gì đã học 
được. 

Tôi thấy việc học ấy cũng có kết quả nhất định của nó; 
nhưng đa phần người Đức thích lý luận và đi vào tri thức 
nhiều hơn. Còn việc hành trì họ ít thực tập nên cũng khó mà 
cân bằng cho sự học và hành theo giáo lý của Đạo Phật. 

Có nhiều vị Đại Sư Á Châu có học vị tốt nghiệp tại Âu 
Châu nầy, khi đi vào cộng đồng người Phật Tử Đức cũng có 
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những cái khó khăn nhất định của nó. Ví dụ theo tinh thần 
của lục độ vạn hạnh hay lục Ba La Mật là bố thí đi đầu rồi 
mới đến trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. 
Phải thuận chiều như thế; nhưng người Âu Mỹ khi học Phật 
lại muốn ngồi thiền trước, thì đây là điều nghịch lý vậy. 
Thiền sẽ sinh ra trí tuệ; nhưng nếu trí tuệ kia không qua giai 
đoạn hiến dâng phần vật chất của mình để xả thân cầu đạo 
thì thiền định và trí tuệ kia vẫn còn thiếu sót. 

Người Đức có thể trả 5 đồng, 10 đồng hay đến 100 đồng 
để nghe một buổi giảng, hoặc mua một quyển sách; nhưng 
nói đến từ bố thí (Dana) hay Geberfreundlichkeit thì họ 
không thể hiểu nổi như người Á Châu hiểu. Do vậy mà giữa 
Tây và Đông vẫn còn nhiều điều khác biệt nhau là vậy. Mặc 
dầu ngày nay tại Đức nầy có rất nhiều chùa, trung tâm thiền 
học v.v... nhưng họ sinh hoạt dưới dạng khác. 

Một hôm tôi gặp một Thiền sư người Đức - Ông ta đang 
vận động xây cất một ngôi chùa tại miền Bắc Đức, tôi có đề 
nghị là nên kêu gọi mỗi người một thước đất, mỗi gia đình 
nhiều thước. Nếu có nhiều gia đình cúng dường như thế thì 
mấy ngàn thước đất ấy cũng như ngôi chùa sẽ xong ngay. 
Ông ta nhìn tôi cười và trả lời rằng: 

- Thầy nói đúng! nhưng người Đức của chúng tôi nếu họ 
cúng 1 hay 10 thước thì họ đòi có quyền lợi trong 10 thước 
đó họ mới cúng, chứ không phải họ cúng không có điều 
kiện như người Việt Nam hay những người Á Châu đâu. 

- Thế thì đâu còn ý nghĩa của Dana và 
Geberfreundlichkeit nữa. Tôi trả lời như thế. 

Đó là một mẩu chuyện đối thoại nhỏ thôi, chúng ta đủ 
thấy bản chất của mỗi dân tộc khác nhau rồi. Ở đây không 
nói việc tốt xấu, hay dở, mà ở người Đức là phải rõ ràng, 
sòng phẳng thế thôi. Còn người Á Châu chúng tôi có tâm 
phụng sự, dâng hiến đối với Tôn Giáo không có một điều 
kiện nào cả. 
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Nói vậy những tổ chức từ thiện như Caritas, Diakönie 
v.v... họ dựa trên nguyên tắc nào để hoạt động? Dĩ nhiên là 
có nhiều lý do và hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ nhiều người 
Đức giàu có, không có người thừa hưởng gia tài, trước khi 
chết họ cúng tài sản ấy vào cho Giáo Hội. Các Giáo Hội 
Thiên Chúa và Tin Lành tại Đức nầy nhờ vào những tài sản 
ấy và tiền thuế nhà thờ. Họ lấy thuế của những người vô 
(trong) đạo và từ đó họ đem đi đầu tư ở mọi lãnh vực. Có 
như thế Giáo Hội mới tồn tại và phát triển được. Đây là 
những điểm chính. Do vậy việc lạc quyên hay cúng dường 
họ thường chỉ bỏ vào thùng bạc cắc chứ ít khi có số tiền 
lớn. Nếu đem ứng dụng việc cúng dường vào bên Đạo Phật 
thì sẽ có một khoảng không to tướng, không có gì để đền 
bù vào chỗ trống nầy được. Do vậy mà những tổ chức của 
Phật Giáo tại Âu Mỹ nầy mỗi khi tổ chức Hội Thảo, nghe 
giảng pháp hay hội họp v.v... đều lấy tiền vào cửa để bù đắp 
vào những chi phí như phòng ốc, xe cộ, tiền thù lao cho 
diễn giả v.v... nhưng tại Á Châu chúng tôi thì hầu như không 
lấy một lệ phí nào của tín đồ khi vào nghe giảng pháp. Dầu 
cho đó là một vị Đại Sư nổi tiếng đi chăng nữa. Tất cả cũng 
chỉ tự nguyện đóng góp theo sức mình mà thôi. Bởi vậy tục 
ngữ Việt Nam có câu: 

"Con giàu một bó 
Con khó một nén" 
Điều ấy có nghĩa là ai giàu có, có khả năng thì cúng tiền 

bạc vào chùa nhiều. Trong khi người nghèo khó chỉ có một 
nén nhang để cúng Phật thôi. Mong Phật chứng minh. Đây 
cũng chẳng phải giống như chế độ bao cấp trong các xã hội 
chủ nghĩa, mà là một sự bình đẳng giữa con người với 
nhau, giữa lòng tin và Đức Phật. Phật không quở, không 
phạt những người không cúng; nhưng đồng thời cũng 
không cứu vớt những người giàu có, nếu sự cúng dường 
đó mang ý nghĩa đút lót, hối lộ. Chùa chiền, Giáo Hội sẽ san 
bằng sự cho ấy đến với mọi người, mọi nơi, nếu nơi nào 
thiếu và cần đến. 
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Người Đức hay người Âu Mỹ thành tựu nhiều công trình 

lớn. Vì họ có tính toán. Trong khi đó người Á Châu thì khác. 
Có tiền đến đâu thì xây chùa đến đó, không có thì thôi. Mặc 
dầu như thế nhưng khi quý vị sang Việt Nam, Đại Hàn, Nhật 
Bản, Trung Quốc, Tây Tạng, Thái Lan, Bhutan v... nơi nào 
cũng có những ngôi chùa lớn cả. Tất cả đều do sự đóng 
góp tự nguyện của tín đồ. Ở Trung Quốc có nhiều ngôi chùa 
còn lớn hơn cung điện của vua chúa nữa. Cho nên nhiều 
nơi có câu: "Phép vua thua lệ làng" là vậy. 

 
Điều nầy có nghĩa là khi dân đã một lòng hỗ trợ cho vấn 

đề tín ngưỡng của mình thì dầu cho vua có ban phép xuống 
bảo rằng không nên làm thì dân vẫn cãi lại để thực hiện lý 
tưởng của họ là phụng sự Đạo Pháp vậy. 

 
Đạo Phật đã đến Đức 200 năm rồi, kể từ ngày 

Schopenhauer làm quen với giáo lý của Đạo Phật, rồi đến 
Hermann Hesse, Nietzsche v.v... là những triết gia rất nổi 
tiếng của nước Đức; nhưng thuở 100 hay 200 năm trước 
những triết gia nầy đi tìm những nguyên lý sống hợp với 
đạo đức và cái nhìn khác với hữu thần giáo. Họ không phải 
là những tu sĩ hay những người lãnh đạo tinh thần. Do vậy 
họ không cổ võ việc xây chùa cũng như tạo dựng những 
trung tâm tu học to lớn. Nhưng bây giờ bắt đầu từ từ họ 
thấy tầm quan trọng của cơ sở và thế đứng của Phật Giáo 
trong cộng đồng xứ Đức nầy. Do vậy những cơ sở Phật 
Giáo được mọc lên khắp nơi, không phải để giải quyết vấn 
đề tín ngưỡng như người Á Châu, mà để giữ cái thể diện 
của niềm tin khi họ tìm về với Đạo Phật. 

 
Đạo Phật không phải chỉ để riêng cho người Á Châu, mà 

cũng chẳng phải là dành đặc ân cho một dân tộc nào cả. 
Nếu ai đó thấy giáo lý ấy thích hợp thì hãy chấp nhận và 
thực hành. Chỉ đơn giản vậy thôi và Phật Giáo cũng không 
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mong có một số tín đồ thật lớn để rồi phải đi xâm chiếm xứ 
nầy hay xứ nọ. Do vậy mà Phật Giáo không có cơ quan đi 
truyền đạo. Cũng giống như thế những người Việt Nam khi 
đến xứ Đức nầy vì lý do tỵ nạn chính trị, khi không thể sống 
chung với người Cộng Sản Việt Nam nữa, cũng giống như 
người Đức không thể sống chung với chủ nghĩa Đức Quốc 
Xã nữa nên mới đi tỵ nạn khắp nơi trên thế giới. Khi đến 
đây người Việt Nam, người Tây Tạng hay những người Á 
Châu khác có mang theo một Tôn Giáo đã có mặt mấy ngàn 
năm tại đó và họ tiếp tục thực hành tại đây. Người địa 
phương thấy thích hợp, hài hòa, có lòng từ bi lợi tha rộng 
lớn; nên họ có thể chấp nhận được và họ theo. Cuối cùng 
rồi số tín đồ Phật Giáo ở Đức nầy càng ngày càng lớn. Đây 
là một kết quả tự nhiên, không mong cầu, không ỷ và dựa 
vào bất cứ một thế lực nào từ bên trong lẫn bên ngoài cả. 

 
Chương nầy tôi đã giới thiệu tổng quát về phương pháp 

tu của chùa Viên Giác tại Hannover cho người Việt lẫn 
người Đức. Ngoài ra mỗi người tu theo Phật nên thực hiện 
tâm từ bi và hỷ xả để đối đãi với nhau thì mọi người đều 
được an lạc. Thông thường trong cuộc sống nầy ai cũng có 
khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc. Vì vậy giáo lý của Đạo 
Phật phải là một giáo lý mang lại cái hạnh phúc miên viễn 
cho con người. Sự an lạc ấy có nơi nụ cười của Đức Phật, 
sự tiếp xúc với Tăng Ni; những lời an ủi chí tình v.v... nhưng 
đó mới chỉ nằm bên ngoài thân ta, làm sao sự an lạc ấy 
phải xuất phát ngay từ tâm ta thì mới tốt hơn. Vì lẽ khi tâm 
ta thể hiện lòng từ bi thì mọi cử chỉ, mọi hành động, mọi đối 
tượng đều được an hòa dầu ít hay nhiều. Nếu tâm ta không 
an và không tịnh thì chính mình đã khổ, làm sao giúp kẻ 
khác an ổn được. 

 
Tâm mình có đầy dẫy tham, sân, si và nghiệp chướng; 

nếu chúng ta biết thực hành những thiện pháp thì các ác 
pháp kia sẽ tự động tiêu diệt. Chúng ta không cần mang cái 
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tham, sân, si ấy đi giao cho người khác giữ dùm. Vì người 
nào cũng muốn vứt bỏ chúng; nên chẳng ai có can đảm đâu 
mà thầu thêm những của nợ của người khác bao giờ. 
Thông thường ai cũng muốn buông bỏ, chứ ít ai muốn cột 
chặt vào. Nhưng buông bỏ như thế nào, lại chẳng thực 
hiện. Nhiều lúc còn cột chặt thêm vào thì có, đâu có dễ gì 
buông bỏ, dẫu biết rằng đó là những điều không tốt với nội 
tâm mình. 

 
Nói tóm một điều, dầu cho tông nào hay phái nào đi nữa 

cũng nhằm giúp đỡ chỉ rõ mặt mũi của tự thân, thấy rõ mình 
là ai thì lúc đó tu Thiền, tu Tịnh Độ hay tu Mật cũng chẳng 
muộn. Ngược lại càng tu càng bị hoàn cảnh chung quanh 
hoặc nội kết nó trói buộc lại làm cho mình lúng túng, không 
biết lối ra thì liệu tu hành như thế nó có được những lợi ích 
gì ? 

 
Người Việt Phật Tử theo Đạo Phật giống như một truyền 

thống. Vì cha mẹ là Đạo Phật nên con cái tự nhiên là Phật 
Tử. Tuy nhiên nếu muốn hiểu giáo lý Đạo Phật một cách 
chính xác thì cần phải nghiên cứu tìm tòi, thực tập, chứ 
không phải chỉ đóng khung nơi truyền thống mà thôi. 

 
Người Đức vì sống với truyền thống tôn giáo lâu đời có 

tính cách hữu thần, khi tìm hiểu đến Đạo Phật thấy không 
phải như vậy, nghĩ rằng dễ dàng hơn để đi đến Niết Bàn, 
giải thoát. Trên thực tế thì nó không đơn thuần như vậy. Vì 
muốn tìm vàng và kim cương thì người ta phải tốn công đào 
sâu vào lòng đất, chứ không thể hời hợt ở trên mặt đất là có 
vàng hay kim cương đâu! Sự tu hành cũng hoàn toàn giống 
như vậy. 
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Chương VIII 
 

 
Vị trí của ngôi chùa Viên Giác 

tại Hannover đối với người Việt  
cũng như người Đức 

 
 
 

hùa Viên Giác là một ngôi chùa Việt Nam được xây 
dựng tại thành phố Hannover thuộc Tiểu Bang 
Niedersachsen Bắc Đức, mà cũng có thể nói đây là 

ngôi chùa đầu tiên của người ngoại quốc cũng như của 
người Đức xây dựng kể từ khi Phật Giáo được du nhập vào 
nước Đức đến nay. 

Thật ra cho đến năm 2002 là hơn 200 năm Phật Giáo có 
mặt tại đây và đã có gần 500 Hội Đoàn, Tổ Chức Phật Giáo 
của người Đức cũng như của người ngoại quốc sinh hoạt; 
nhưng chỉ có 2 ngôi chùa xây theo kiểu Á Đông và hoàn 
toàn mới là ngôi chùa Viên Giác tại Hannover và ngôi chùa 
Nikko của người Nhật tại Düsseldorf được xây dựng khoảng 
năm 1994. Còn đa số các chùa khác đều mua hoặc thuê 
những lâu đài cũ, nhà ở hay nhà tư nhân để làm chùa. Ngay 
cả ngôi nhà Phật Giáo tại Berlin (Buddhistisches Haus) 
được Dr. Dahlke hiến dâng cho Phật Giáo Tích Lan từ đầu 
thế kỷ thứ 20; nhưng tại đây cũng là một ngôi nhà biến thể, 
chứ không phải toàn diện được xây dựng thành như một 
ngôi chùa. 

 

C 
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Chùa Viên Giác ở tại Tiểu Bang Niedersachsen. Do vậy 
cũng nên biết rõ thêm hơn về Tiểu Bang nầy một chút, dẫu 
rằng trong chương trước đã có giới thiệu sơ qua. Tiểu Bang 
hiện có 7.815.000 người đang sinh sống. Xem như 9,5 phần 
trăm dân số của toàn Cộng Hòa Liên Bang Đức. Trong đó 
có 3.999.600 đàn bà; 3.815.500 đàn ông và ngoại kiều 
chiếm tổng số là 476.700 người. Trong số nầy có 4.735.000 
người theo Tin Lành giáo và 1.401.000 người theo Thiên 
Chúa giáo. Đây là con số thống kê mới nhất vào ngày 
18.6.2002 của Phủ Thủ Tướng Tiểu Bang Niedersachsen. 

Như vậy Tiểu Bang nầy có số đàn bà nhiều hơn đàn ông 
và Tin Lành gấp 3 lần Thiên Chúa. Về các đạo khác chưa 
có thống kê chính thức trong số gần nửa triệu người đó; 
nhưng chắc chắn có lẽ là Hồi Giáo. Vì người Thổ Nhĩ Kỳ 
sống ở đây rất đông. Tôi đang sao lục, tìm kiếm về tài liệu 
của người Việt Nam tại Tiểu Bang nầy để thực hiện một 
chương trình công ích từ thiện rộng lớn cho toàn Tiểu Bang 
và có thể trong tương lai cho cả Liên Bang nữa. 

 
Chùa chúng ta chính thức sinh hoạt từ năm 1978 tại đây; 

như vậy là đã 25 năm rồi. Chúng ta chỉ còn 5 năm nữa là đủ 
điều kiện để được công nhận là một Tôn Giáo như nước Ý, 
Áo đã thực hiện thành công. Trong vòng 5 năm đó Phật Tử 
Việt Nam, hoặc Đức, hoặc bất cứ một người ngoại quốc 
nào ở tại Tiểu Bang nầy theo Phật Giáo cũng được tính 
chung vào để chúng ta có được tư cách quyền công cộng 
(Offenliches Rechts) như những tôn giáo khác. 

 
Điều kiện đầu là cần 30 năm sinh hoạt.  
Điều kiện thứ nhì là có 1 phần ngàn người theo đạo. 

Nghĩa là phải có ít nhất là 7.800 người Phật Tử chính thức 
ghi tên tuổi, ngày sinh, có địa chỉ, chữ ký và được quyền 
sinh sống lâu dài tại đây. Số người ấy không phải là nhiều; 
nhưng sợ 5 năm nữa sẽ có người sinh sản thêm và đồng 
thời cũng có người mất đi. Do đó chúng ta có thể tính sát 
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suất thay đổi là 8.500 đến 9.000 người là tốt nhất. Dĩ nhiên 
khi chính thức khai báo như thế, sau khi chúng ta được 
công nhận chúng ta có nhiều quyền lợi và điều kiện hơn. Ví 
dụ con em của quý vị có nhu cầu học giáo lý bằng tiếng Đức 
tại trường học; những ngày lễ của Đạo Phật; sự chết chóc 
ma chay của các Phật Tử nơi nghĩa trang v.v... tất cả đều 
có tính cách đại chúng hóa; nếu chúng ta được công nhận; 
nhưng với điều kiện chúng ta phải liên kết hỗ trợ cho việc 
nầy thật chặt chẽ mới thành công được. Khi chúng ta có 
quyền lợi, dĩ nhiên chúng ta cũng phải có một số bổn phận. 
Bổn phận chi tiết như thế nào chúng tôi sẽ gởi đến quý vị 
sau trong thời gian tới. 

Điều kiện thứ ba là có liên hệ tốt với Bộ Tài Chánh và Bộ 
Nội Vụ. Điều kiện nầy cho đến nay sau 25 năm sinh hoạt, 
chúng ta được biết là rất tốt; không những liên hệ bình 
thường với các Bộ nầy mà còn rất chặt chẽ nữa là đằng 
khác.  

Đây là một công việc lâu dài có tính cách lịch sử cho 
hằng trăm hàng ngàn năm về sau nầy. Chúng tôi mong rằng 
quý vị Phật Tử không nên bỏ qua cơ hội đóng góp phần 
mình vào sự lợi ích chung cho Đạo Pháp. 

 
Theo thống kê ngày 31.12 năm 1996 của Phủ Thủ 

Tướng Tiểu Bang Niedersachsen, thì Tiểu Bang nầy có 
những thành phố sống trên 100.000 dân như sau: 

 
- Hannover  : 523.000 người 
- Braunschweig : 251.000    " 
- Osnabrück  : 167.000    " 
- Oldenburg  : 114.000    " 
- Göttingen  : 126.000    " 
- Wolfsburg  : 125.000    " 
- Salzgitter  : 117.000    " 
- Hildesheim : 105.000    " 
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Chính quyền địa phương của Tiểu Bang gồm có 4 nơi. 
Đó là:  

- Braunschweig và Vùng phụ cận : 1.678.000 dân 
- Hannover và Vùng phụ cận  :  2.147.000 dân 
- Lüneburg và Vùng phụ cận  : 1.616.000 dân, và 
- Wesses - Ems    : 2.374 dân 
 
Diện tích tổng cộng của Niedersachsen là 47.609 kmỲ, 

chiếm tỷ lệ 13,3% của Cộng Hòa Liên Bang Đức; trong đó 
có 29.700 kmỲ là diện tích nông nghiệp cho chăn nuôi và 
trồng trọt. Ngoài ra còn có 9.850 kmỲ rừng. 2.850 kmỲ diện 
tích đất xây dựng và mặt bằng còn trống. 2.250 kmỲ về giao 
thông; 10.000 kmỲ về vùng cảnh trí được bảo trì và 1.300 
kmỲ vùng thiên nhiên được bảo trì. 

 
Về phương diện địa lý của Tiểu Bang nầy được đo nơi 

điểm cao nhất cũng như thấp nhất như sau: 
 
- Wurmberg (Harz)  : 971 m 
- Bruchber (Harz)  : 927 m 
- Achtermann (Harz)  : 925 m 
- Freepsumer Meer sâu : 2,3 m 
- Wynhamster Kolb sâu : 2,3 m 
 
Tiểu Bang nầy cũng có những con sông và kênh đào 

quan trọng như sau: 
- Sông Weser (cùng với Werra và Fulda) dài 378 km 
- Sông Elbe dài 262 km 
- Sông Ems dài 241 km 
- Sông Line dài 211 km 
- Con kênh đào giữa Tiểu Bang dài 195 km 
- Con kênh đào Dortmund - Ems dài 147 km 
- Con kênh đào Elbe - Seiten dài 115 km 
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Ngoài ra tại Tiểu Bang nầy cũng có những đầm và hồ 
được kể như sau: 

- Steinhuder Meer rộng 27 kmỲ 
- Dümmer rộng 13 kmỲ 
- Zwischenahner Meer rộng 5,5 kmỲ 
- Großes Meer rộng 2,6 kmỲ 
- Okertalsperre rộng 2,3 kmỲ 
- Granetalsperre rộng 2,2 kmỲ 
 
Phần bên trên thuộc về dân số, đất đai, địa lý, sông ngòi, 

ao hồ v.v... sau đây xin đơn cử một vài dữ liệu tương đối 
quan trọng để chúng ta có một cái nhìn cụ thể hơn. 

Hiện tại (2002) Đảng SPD có 47,9% số ghế trong Quốc 
Hội Tiểu Bang và có 83 Dân Biểu. 

Đảng CDU chiến 35,9% có 62 Dân Biểu. 
Đảng Xanh chiếm 7% và có 12 Dân Biểu. 
Chính quyền trong hiện tại do Đảng SPD cầm quyền và 

những nhiệm vụ được phân chia như sau: 
- Thủ Tướng Tiểu Bang : Sigmar Gabriel (SPD) 
- Bộ Tài Chánh  : Heinrich Aller (SPD) 
- Bộ Nội Vụ   :Heiner Nartling (SPD) 
- Bộ Văn Hóa  :Jürgens-Pieper (SPD) 
- Bộ Thực Phẩm, Nông Nghiệp Lâm Sản : Uwe Bartels 

(SPD) 
- Bộ Phụ Nữ, Lao Động & Xã Hội: Dr. Gitta Trauernicht 

(SPD) 
- Bộ Tư Pháp  : Dr. Christian Pfeiffer (SPD) 
- Bộ Kinh Tế, Kỹ Thuật và Giao Thông: Dr. Susanne 

Knorre (không đảng phái) 
- Bộ Khoa Học và Văn Hóa : Thomas Oppermann 

(SPD) 
- Bộ Môi Sinh  : Wolfgang Jüttner (SPD) 
- Bộ Liên Bang và Âu Châu : Wolfgang Senff (SPD) 
 



Thích NhÜ ñi‹n 242 

Ngoài ra cũng nên biết về những vị Thủ Tướng Tiểu 
Bang tiền nhiệm như sau: 

1946 - 1955  : Hinrich Wilhelm Kopf (SPD) 
1955 - 1959  : Heinrich Hellwege (DP) 
1959 - 1961  : Hinrich Wilhelm Kopf (SPD) 
1961 - 1970  : Georg Diederichs (SPD) 
1970 - 1976  : Alfred Kubel (SPD) 
1976 - 1990  : Ernst Albrecht (CDU) 
1990 - 1998  : Gerhard Schröder (SPD) 
1998 - 1999  : Gerhard Glogowski (SPD) 
và từ 1999 đến nay : Sigmar Gabriel (SPD) 
 
Trong 9 đời Thủ Tướng Tiểu Bang chỉ có đời của Thủ 

Tướng Albrecht là cai trị lâu đời nhất; nghĩa là 14 năm thuộc 
Đảng CDỤ Còn Đảng SPD tuy chiếm đa số và lâu dài; 
nhưng người cai trị lâu nhất trong 2 lần làm Thủ Tướng là 
Hinrich Wilhelm Kopf cũng chỉ được 11 năm. Đặc biệt trong 
thời gian ông Dr. Ernst Albrecht làm Thủ Tướng, ông ta chủ 
trương vớt người Việt Nam vượt biển tìm tự do. Tôi đã có 
cơ hội 2 lần tiếp xúc trực tiếp với ông tại dinh Thủ Tướng và 
một lần hai Ông Bà đến thăm chùa Viên Giác nhân một lễ 
Vu Lan cách đây mấy năm. 

Ngôi chùa Viên Giác ngày nay đứng  sừng sững tại số 6 
đường Karlsruher, tại thành phố Hannover, chiếm cứ một 
diện tích 4.000mỲ đất và 3.000mỲ diện tích xử dụng, là nhờ 
ý tốt của ông cựu Thủ Tướng Tiểu Bang Albrecht không ít; 
nếu không có ông lưu tâm vào thì chùa cũng khó mà nhận 
được giấy phép xây cất sớm như thế. Hồi đó khi xây chùa 
mặc dầu Tiểu Bang Niedersachsen không giúp cho được 
một khoản tài trợ nào; nhưng sổ xố Loto Lotto của Tiểu 
Bang đã giúp chùa được 10.000 Đức Mã và suốt từ năm 
1978 đến nay Bộ Văn Hóa Tiểu Bang cũng đã chỉ giúp một 
lần năm 1979 để tổ chức lễ Phật Đản tại Bethoven Saal độ 
hơn 10.000 Đức Mã. Tuy vậy công ơn của đất nước nầy, 
của Tiểu Bang nầy chúng tôi không bao giờ quên cả. 
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Từ hướng Messegelảnde quẹo mặt qua đường 
Karlsruher khách hành hương sẽ thấy có bảng chỉ công 
cộng "Pagode Viên Giác" màu nâu. Như vậy ngôi chùa của 
chúng ta cũng đã có nhiều người nhìn thấy bảng. Mặc dầu 
không có ý đi tìm chùa; nhưng họ cũng sẽ gặp chùa. Còn 
những người có ý đi tìm thì trở nên dễ dàng hơn. 

Ngoài ra trong quyển bản đồ thành phố Hannover xuất 
bản năm 2000 có ghi địa chỉ nơi chùa là một dấu thánh giá 
và chú thêm "Tibetisches Buddhist-Zentrum". Thật sự ra khi 
làm bản đồ, người vẽ không biết biểu hiệu ngôi chùa bằng 
dấu gì, nên cho dấu thánh giá cho tiện. Đây là ngôi chùa 
Việt Nam chứ không phải là của người Tây Tạng. Có lẽ họ 
thấy chùa là họ nghĩ về Phật Giáo Tây Tạng chăng? Điều ấy 
cũng quý thôi! Vì lẽ họ có cơ hội để biết đến chữ 
Buddhismus hay Buddhisten; chứ ngay cả bây giờ nhiều 
người Đức viết chữ Phật Tử hoặc Phật Giáo đó chỉ có 1 
chữ d, hoặc không có chữ h phía sau. 

Trong chùa Viên Giác cũng có một phòng nhỏ, tôi đã cho 
Hội Phật Giáo Chöling, gồm nhiều người Đức theo Phật 
Giáo Tây Tạng sinh hoạt cả 7, 8 năm nay và năm 1995 Đức 
Đạt Lai Lạt Ma cũng đã đến phòng nầy làm lễ cầu nguyện 
cho các Phật Tử Đức. Do vậy mà cũng có người gọi đây là 
Trung Tâm của Phật Giáo Tây Tạng chăng ? 

 
Tiện đây cũng xin giải thích thêm mấy chữ như thế nào 

là một Niệm Phật Đường; thế nào là một ngôi Chùa? thế 
nào là một Pagode? thế nào là một Tu Viện? thế nào là một 
Đại Tòng Lâm? 

Niệm Phật Đường là nơi nhỏ dùng để cho ít người có 
thể đến đó ngồi tụng kinh hoặc niệm Phật. Không nhất thiết 
phải to lớn, mà ngay cả tại tư gia cũng có thể biến thành nơi 
thờ Phật trang nghiêm và có thể gọi là một Niệm Phật 
Đường. Nơi đây cũng có thể có Tăng Ni trụ trì, mà cũng có 
thể là Cư Sĩ tại gia cũng có quyền coi sóc cơ sở như thế. 
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Một ngôi Chùa, tiếng Đức gọi là Tempel; tiếng Anh 
gọi là Temple. Chùa là nơi thờ Phật, lớn hơn Niệm Phật 
Đường, chỗ dành cho người lui tới sinh hoạt định kỳ vào 
mỗi cuối tuần hay ngày Rằm và Mồng Một. Đây phải là nơi 
công cộng, ai cũng có thể đến để lễ bái, cầu nguyện, làm lễ 
cầu an, cầu siêu, cưới hỏi, ma chay, học học giáo lý v.v... 

 
Thế nào gọi là một Pagode? Chữ Pagode người Việt 

Nam thường hay dùng để chỉ cho chùa; nhưng thật ra 
không đúng hoàn toàn. Vì từ nầy tiếng Đức không có; nên 
phải vay mượn của tiếng Pháp và tiếng Anh (Pagoda). Nếu 
tiếng Phạn thì gọi là Stupa. Nghĩa là một ngôi tháp có nhiều 
tầng; nên gọi là Pagode. Có nhiều chùa có cả Pagode; 
nhưng cũng có nhiều chùa không có tháp. Ngày nay có 
nhiều người Đức vẫn còn nghĩ Pagode là một nhà hàng 
(Restaurant); nhưng trên thực thế Pagode là nơi để thờ Xá 
Lợi của Phật chứ không phải để bán đồ ăn. Nhiều hôm tôi 
đứng trước cổng chùa, có người Đức đến gặp và hỏi: 

- Hôm nay có mở cửa không ? 
- Có chứ! Chùa lúc nào cũng mở cửa từ 6 giờ sáng đến 

10 giờ đêm. Tôi trả lời thế. 
- Thế có bán không ? 
Tôi bảo: 
- Ở đây là chùa thờ Phật của Phật Giáo chứ không phải 

nhà hàng. Nếu quý vị muốn đi dùng cơm thì xin ra chỗ góc 
đường kia sẽ có tiệm. 

Thế là họ lủi thủi ra đi. Cũng có lần tờ báo địa phương 
của Mittelfeld chụp hình cái tháp của chùa Viên Giác và ra 
câu đố, ai trả lời được đó là cái gì và nằm ở đâu? Nếu ai 
đáp trúng sẽ được thưởng 35 Đức Mã. Tôi không biết là có 
bao nhiêu người đáp đúng, mà chắc chắn sẽ có nhiều 
người nói đúng, nếu họ là những Phật Tử Việt Nam hay đi 
chùa; hoặc những người Đức sống ở gần chùa thì sẽ biết. 
Tiếc rằng hôm tôi nhận được tờ báo ấy thì đã trễ 2 ngày rồi; 
nhưng nghĩ ra cũng vui vui. Vì người Đức cũng có những 
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sáng kiến mới lạ và do vậy mà ngôi chùa đã trở thành chỗ 
công cộng cho người Đức lẫn người Việt lui tới lễ bái 
nguyện cầu. 

Nếu quý vị mở máy Computer lên và vào tìm xem chỗ 
Pagode Viên Giác hoặc Thích Như Điển thì sẽ có nhiều tin 
tức, hình ảnh về chùa cũng như những bài thuyết trình của 
tôi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau; nếu quý vị muốn tra 
cứu, tham khảo. Ngày nay cái gì trên máy computer cũng 
có; nếu có thiếu thì chỉ thiếu thiện chí của con người mà 
thôi. 

 
Tu Viện là gì ? Có nhiều người nghĩ vào đó tức 

không được tiếp xúc với ai cả. Không nhất thiết phải như 
vậy. Có lẽ bên Thiên Chúa giáo có những dòng tu kín như 
thế; nhưng bên Phật Giáo Việt Nam thì rất hiếm; người 
Tăng sĩ hay Ni cô đang sinh sống tại các Tu Viện hay Phật 
Học Viện là nơi có nhiều người, kể từ số trăm trở đi. Họ 
cùng chấp tác chung, ở chung, tụng kinh chung, học chung, 
tụng luật, bố tát chung v.v... nghĩa là cái gì cũng có tính 
cách công cộng; nên gọi là Tu Viện. Nhiều khi gọi điện thoại 
cho người Đức, xưng là tôi từ chùa (Pagode) Viên Giác gọi 
thì họ không hiểu, thế là chúng tôi phải nói là Tu Viện 
(Kloster) Viên Giác thì họ hiểu ngay. Vì danh từ nầy họ đã 
quen bao đời nay rồi với danh từ của Thiên Chúa, hoặc Tin 
Lành. 

 
Còn Đại Tòng Lâm là gì ? Đó là nơi tu học của chư Tăng 

Ni, không nhất thiết ở thành phố, mà phải nằm xa thành thị. 
Nơi đó có thể là vùng núi non, vùng thung lũng và chỗ ấy có 
thể ở, sinh hoạt, tu học cho cả mấy ngàn người chứ không 
phải chỉ vài trăm người. Trong ấy vẫn có một ngôi chùa 
chính và nhiều ngôi chùa phụ cũng như trường học để Tăng 
chúng học tập, tu luyện.. 

Tại Việt Nam, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản v.v... đều 
có nhiều danh từ để chỉ về một ngôi chùa như thế. Còn 
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trong ngôn ngữ tiếng Đức nầy nó chỉ có sự giới hạn của nó 
và người Đức cũng khó phân biệt thế nào là một ngôi Chùa 
hay một Tu Viện. Do vậy tôi đã giới thiệu qua một số nét 
căn bản để người Đức hoặc các trẻ em Việt Nam sinh ra ở 
đây có cơ hội để biết rõ ngọn ngành hơn. 

Nhiều người Đức cũng đi chùa; nhưng mới đầu học còn 
bỡ ngỡ và khó gần gũi với nếp sống của người Á Châu; 
nhưng dần dần rồi cũng quen đi. Ví dụ như vào chùa phải 
bỏ giày dép bên ngoài; hoặc giả không được mặc y phục 
cao hơn đầu gối. Ngoài ra sự cầu nguyện, lễ bái của người 
Á Châu động hơn và người Đức thường hay thích tịnh. Tuy 
nhiên tất cả đều là thói quen và thời gian năm tháng người 
ta sẽ tự nhiên thích hợp. 

 
Đây là một ngôi chùa Việt Nam được xây dựng đầu tiên 

ở xứ Đức và cũng có thể nói từ khi Đạo Phật truyền vào xứ 
Đức nầy đã 200 năm rồi và đây cũng là ngôi chùa đầu tiên 
được xây dựng theo lối kiến trúc kết nạp giữa Á và Âu; nên 
có nhiều nét đặc thù. Khi một đứa bé con của một gia đình 
Việt Nam sinh ra và lớn lên tại đây, chúng sẽ hãnh diện và 
tự hào là ông cha, tổ tiên của chúng đã đến đây tỵ nạn bằng 
hai bàn tay trắng; chỉ có một ý chí cương quyết tạo dựng 
một cuộc đời mới tại xứ Đức nầy; trong ấy đã xây dựng một 
ngôi chùa tại đây. Chúng sẽ hãnh diện giới thiệu với bạn bè 
Việt và Đức của chúng là nơi ngôi chùa Viên Giác ấy xứng 
đáng đại diện cho Văn Hóa Việt Nam và nếu có ai muốn 
đến đó xem thì tại đó sẽ cung ứng những nhu cầu về tâm 
linh mà họ cần hiểu biết. Người Việt lập nghiệp ở đây hơn 
25 năm nên cơ sở thương mại, kinh doanh, nhà hàng rất 
nhiều; nhưng đấy không phải là văn hóa của dân tộc; nên 
những người trẻ không thể vào một nhà hàng bán thức ăn, 
hoặc tiệm thực phẩm Á Châu bảo rằng: Đó là quê hương 
của tôi, là văn hóa của dân tộc tôi đó. Thì đây là một sự sai 
lầm lớn vậy. 
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Người Việt ra đi đã bỏ lại sau lưng tất cả và trong ấy có 
bỏ lại ngôi chùa. Do vậy mà sự nhớ thương dằng dặc, bao 
giờ ngôi chùa cũng xuất hiện đầu tiên trong tâm trí của họ. 
Thi sĩ Huyền Không, tức Hòa Thượng Thích Mãn Giác, cách 
đây 50 năm đã làm một bài thơ Nhớ Chùa rất hay, đã diễn 
tả đúng tâm trạng của những người xa quê khi hướng về lại 
nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Bài thơ ấy nhan đề là :  

Nhớ Chùa  
Từ thuở ra đi vắng bóng chùa 
Đường đời đã nhọc chuyện hơn thua 
Trong tôi bừng dậy niềm chua xót 
Xao xuyến mơ về lại cảnh xưa. 
 
Đây là lối thơ thất ngôn trường thiên. Nghĩa là mỗi câu 7 

chữ và không nhất thiết bài thơ phải dừng nơi 4 câu như 
những loại thơ Đường luật bị gò bó niêm luật, mà ở đây 
gồm 9 đoạn, mỗi đoạn 4 câu như thế. 

Con người khi xa quê mong muốn làm nên một cái gì đó 
cho đời; nên phải bon chen với danh với lợi, tranh đấu hơn 
thua để phần thắng được về mình; nhưng khi sực tỉnh lại, 
thấy sao mà chua xót quá. Do vậy mới mơ màng nhớ lại 
cảnh cũ người xưa, trong ấy có bóng dáng một ngôi chùa. 

 
Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng 
Có con đường đỏ chạy lang thang 
Có hàng tre gợi hồn sông núi 
Im lặng chùa tôi ngập nắng vàng. 
Cảnh cũ người xưa đâu còn nữa; nhưng trên con đường 

đất đỏ chạy vào làng đó, hai bên có những hàng tre thẳng 
tắp, đứng sừng sững với núi sông, tượng trưng cho cuộc 
đời của người quân tử. Chỉ đơn giản thế thôi; nhưng là biểu 
tượng cho làng tôi đấy và nơi đó dưới ánh nắng chói chang 
hay những chiều ta ảm đạm, ngôi chùa vẫn im lìm trong 
cuộc sống trầm lặng của dân quê. 
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Có những cây mai sống trọn đời 
Bên hàng tùng bách vẫn xanh tươi 
Nhìn lên phảng phất hương trầm tỏa 
Đức Phật từ bi miệng mỉm cười. 
 
Thật là hạnh phúc biết bao! Thật là hoan hỷ biết bao! 

trong tất cả hoàn cảnh, trong tất cả nhịp điệu sống của dân 
làng đều có sự hiện diện của ngôi chùa; trong ấy có Đức 
Phật dưới làn khói hương nhẹ tỏa, Ngài ngồi yên đó mỉm 
cười với cuộc thế đổi thay từ bên trong lẫn bên ngoài bản 
thân của mỗi con người. Tuy vậy trong vườn chùa kia có 
những cây mai sống rất lâu. Mỗi năm Đông đến Xuân sang 
thì hoa mai đua sắc thắm để chào đón nàng Xuân, mặc cho 
gió Đông có khe khắt. Ngoài những gốc mai già ra còn có 
những cây tùng và cây bách vẫn sừng sững với gió sương, 
trơ gan cùng tuế nguyệt, chịu đựng với bao nhiêu gian khổ 
khó khăn; nhưng lá vẫn xanh, cây vẫn thẳng, chịu đựng 
gian khổ với thời tiết, với hoàn cảnh. Điều nầy cũng nói lên 
được ý chí của những người ở lại quê, khi họ đã chấp nhận 
sống chết với lũy tre làng, nương khoai, bờ giậu ấy. 

 
Tôi nhớ làm sao những buổi chiều 
Lời kinh giải thoát giọng cao siêu 
Đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi 
Cầu nguyện dân làng sống mến yêu. 
 
Dưới mái chùa hiền hòa ấy có hình bóng của vị Sư già 

ngày 2 buổi với kinh kệ, mõ chuông, cầu nguyện cho dân 
làng sống cho có hạnh phúc qua lời dạy của chư Phật, bỏ 
ác làm lành, giữ tâm ý cho được thanh tịnh. Lời kinh tiếng 
kệ ấy như là những tiếng vọng cao cả dội vào tâm tư của 
người dân, ngay cả những người đang sống nơi viễn xứ. 
Lời kinh ấy cứ vang vọng mỗi ngày sớm chiều hai buổi, 
khiến cho khách trần ai tục lụy cũng phải hướng về cảnh 
giới giải thoát nhiệm mầu để tu thân tích đức. 
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Vì vậy làng tôi sống thái bình 
Sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh 
Sắn khoai gạo bắp nuôi dân xóm 
Xây dựng tương lai xứ sở mình. 
 
Cuộc sống nông thôn rất đơn giản; chỉ có gạo, khoai, 

sắn, bắp, rau cải chứ có gì đâu; nhưng trong từng vi sinh 
vật ấy được sinh trưởng, lớn lên tại làng quê kia có mục 
đích rõ ràng là tô bồi cho quê hương xứ sở cho đẹp đẽ, mà 
muốn thế phải nương theo sự cầu nguyện, nương theo 
chuông mõ, linh tang, gõ nhịp vào thành trống, thành 
chuông để gióng lên bao hồi chuông cảnh tỉnh. Để từ đó con 
người sống trọn vẹn trong cảnh thái bình an lạc. Sự yên ổn 
đó không phải tự nhiên mà nó có. Đó là do sự cầu nguyện, 
do ý chí mong cầu. Do sự hướng về Đấng Toàn Giác. Do 
tâm nguyện ấy mà đời sống của mọi người trong thôn trở 
nên an lạc. 

 
Mỗi tối dân quê đón gió lành 
Khắp chùa dào dạt ánh trăng thanh 
Tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi 
An ủi dân hiền mọi mái tranh. 
 
Đời sống của nông dân rất là hồn nhiên chất phác. Cật 

lực làm lụng suốt ngày để có miếng cơm, manh áo, tối về 
tắm rửa sạch sẽ, sau đó cơm nước và dẫn vợ con lên chùa 
để ngắm trăng. Vì sao vậy? Vì tại chùa bao giờ cũng có cây 
to bóng mát. Xuyên qua ngàn cây nội cỏ đó, ánh trăng rằm 
sẽ dọi chiếu khắp đó đây trở nên muôn hồng ngàn tía hòa 
lẫn với tiếng chuông ngân nga như đem mùi Thiền làm nên 
cảnh vật của thiên nhiên. Khiến người nông dân thư thái, 
hạnh phúc vô cùng. Đây là niềm an ủi, một sự động viên 
không phải dùng thuốc uống để chữa lành bệnh tật mà tất 
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cả đều khởi đi từ chỗ tâm hướng thượng của mỗi con 
người. 

 
Trầm đốt hương xông thơm ngạt ngào 
Thôn trên xóm dưới dạ nao nao 
Dân làng tắm gội lên chùa lễ 
Mười bốn, ba mươi mỗi tối vào. 
 
Đến ngày sám hối vào tối 14 âm lịch hoặc tối 30. Mỗi 

tháng 2 lần như thế sau khi cơm nước tắm gội, vợ chồng 
con cái cả nhà lên chùa với sản phẩm trong vườn như rau, 
chuối, đậu, mè mang lên chùa để cúng dường Sư cụ và 
thập phương bá tánh. Đây là tâm nguyện của dân làng khi 
đi chùa lễ Phật. Cho nên ai ai cũng nôn nao trông cho đến 
những ngày trọng đại ấy để mà lên chùa dâng hoa hương 
cúng Phật và dầm mình vào trong trầm hương khói tỏa, để 
như thấy mình cũng được sám hối những tội lỗi từ lâu đời, 
lâu kiếp đã gây ra. 

 
Biết đến bao giờ trở lại quê 
Phù vân lòng gởi nhớ nhung về 
Tang thương dù có bao nhiêu nữa 
Cũng nguyện cho chùa khỏi tái tê. 
 
Ngôi chùa với phong sương cùng tuế nguyệt ấy, với thời 

gian năm tháng chất chồng, với chiến tranh đổ nát, với 
sương gió phũ phàng, chắc chắn phải có ảnh hưởng; 
nhưng trong tâm trạng của kẻ xa quê vẫn muốn rằng những 
hình ảnh của năm xưa, một ngôi chùa hiền hòa yên tĩnh  tọa 
lạc trong một ngôi làng và trong tâm thức của người xa quê 
như thế cũng mong rằng không bị ảnh hưởng gì nặng nề 
cả. Vì ngôi chùa trong lòng người xa xứ là cả một bầu trời, 
một đất nước, một quê hương. Chưa biết là bao giờ mới có 
thể trở lại thăm quê; nhưng mong rằng ngôi chùa trong lòng 



Cäm Tå XÙ ñÙc 251

của tuổi ấu thơ ấy vẫn còn mãi mãi nơi tâm thức của người 
xa quê. 

 
Chuông vẳng nơi nao nhớ lạ lùng 
Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung 
Mái chùa che chỡ hồn dân tộc 
Nếp sống muốn đời của Tổ Tông. 
 
Thật là tuyệt vời! Thật là vi diệu khi bên tai mình văng 

vẳng đâu đây tiếng chuông và nhiều tiếng chuông liên tục 
như thế vọng ra từ một ngôi chùa cho nên mình đã thức tỉnh 
và nhớ lại chùa xưa. Ai là người đã ra đi, chắc chắn không 
bao giờ quên được ngôi chùa ấy. Vì sao vậy? Vì lẽ mái 
chùa kia đã che chở hồn dân tộc qua bao nhiêu năm tháng 
chất chồng, qua các triều đại thịnh suy của dân tộc; che chở 
hết tất cả những muộn phiền của thế sự đổi thay và đó, đó 
chính là nếp sống nghìn đời của ông bà, cha mẹ ta trong 
tinh thần của Phật Giáo vậy. 

 
Chỉ một bài thơ 36 câu gồm 9 đoạn thôi, mà đã diễn tả 

được tất cả hình ảnh của một ngôi chùa đối với bên trong 
của nội tâm qua bao thăng trầm của thế sự cũng như đối 
với những hoàn cảnh đổi thay ở bên ngoài của cảnh vật, 
của đất nước quê hương. Thật ra tác giả đã gởi gắm tâm 
sự của mình vào đây khi xa quê và hình ảnh ngôi chùa ấy 
tại một làng quê hẻo lánh tại nơi chôn nhau cắt rốn đã 
chiếm trọn vẹn cuộc đời và tuổi thơ của tác giả. Hai câu thơ 
cuối là 2 câu quan trọng nhất. Đã là người Việt Nam, không 
nhất thiết là có đạo hay không có đạo. Tất cả đều được và 
bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông chùa. Trong dân tộc Việt ấy 
dĩ nhiên là có nhiều tín ngưỡng khác nhau nữa; nhưng mái 
chùa ở đây đã phủ kín mọi khuynh hướng tôn giáo, để tất 
cả cùng nhau xây dựng cho một dân tộc Việt Nam sớm 
thanh bình thịnh vượng. 
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Còn tôi ? sau 30 năm xa xứ, ngôi chùa ấy luôn luôn hiện 
hữu trong tâm thức và hôm nay đã làm trụ trì ngôi chùa nầy 
đã 25 năm rồi; nên có rất nhiều kỷ niệm. Tuy đây không 
phải là một làng quê hẻo lánh như ở Việt Nam; nhưng hình 
ảnh từ bi của Đức Phật thì ở đâu cũng tương tự như vậy. 
Không biết một mai đây tôi về với Phật hoặc đi nước khác, 
có lúc nào đó tôi rảnh rỗi ngồi lại để nhớ và nghĩ về ngôi 
chùa Viên Giác nầy suốt 25 năm qua hay còn nhiều năm 
sau đó nữa, về những kỷ niệm thân thương, vui buồn, an 
ổn, nhiều vấn đề v.v... để rồi chính ngôi chùa trong tâm thức 
đó sẽ hiện về như tác giả Huyền Không đã mô tả chăng ? 

 
Tôi không phân biệt người Phật Tử theo tông nầy hay 

tông khác, nước nầy hay nước kia. Có người nói tôi theo 
Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravada); có người nói tôi theo 
Phật Giáo Đại Thừa (Mahayana) nhưng với tôi trên bình 
diện tâm thức, không phân biệt là Đại hay Tiểu, lớn hay 
nhỏ, cao hay thấp, mà tôi chỉ có một thừa để theo. Đó là 
Phật thừa (Buddhayana) mà thôi. Tại chùa Viên Giác nầy có 
nhiều phái đến sinh hoạt. Ví dụ như Thiền của Nhật Bản, 
Phật Giáo Đại Hàn, Phật Giáo Thái Lan, Phật Giáo Tây 
Tạng, Phật Giáo Đức, Phật Giáo Mỹ và dĩ nhiên là Phật 
Giáo Việt Nam, tất cả đều cùng sinh hoạt chung dưới mái 
chùa nầy và không có một vấn đề gì bị kỳ thị về tông phái 
đã xảy ra cả. Tôi còn cố vấn giúp đỡ cho những Hội mới 
thành lập, như Hội Phật Giáo Phật Quang Sơn tại Berlin 
chẳng hạn. Lúc mới bắt đầu, dầu cho những người Phật Tử 
ở đây lâu năm cũng không biết nên làm sao. Do vậy tôi đã 
chỉ vẽ cho cách lập Hội, bản nội quy, sau đó đi khai báo ở 
Tòa Án và cuối cùng phải qua Sở Tài Chánh để có được tư 
cách từ thiện công ích (Gemeinnütziger). So ra như vậy tôi 
đã chẳng có phân biệt để giúp cho những ai, hoặc những 
hội nào cần cố vấn trong vấn đề giấy tờ hợp pháp của tôn 
giáo đối với xã hội nầy. 
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Ở Việt Nam hay các xã hội Á Châu luật pháp về tôn giáo 
ít hơn. Vì nhiều khi một ngôi chùa tại làng đó đã có trước, 
sau đấy cả 100 năm ngôi làng ấy mới thành hình. Do vậy 
mà vị trí của ngôi chùa ấy cũng là một vị trí độc tôn, khỏi 
cần phải xin phép ai và xin phép cái gì cả. Còn ở đây, tất cả 
đều luật pháp, tất cả đều giấy tờ, chứng từ, xuất nhập, chi 
tiêu v.v... thật sự ra không phải là vấn đề rắc rối; nhưng đó 
là vấn đề hành chánh và vấn đề điều hành cơ sở ở các 
nước Tây phương nầy cũng phải biết qua, hay nói đúng 
hơn là biết rành về luật pháp lại tốt hơn nữa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thích NhÜ ñi‹n 254 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Cäm Tå XÙ ñÙc 255

Lời Kết 
 
 
 
 

ộng Hòa Liên Bang Đức được thành lập năm 1949 
và năm đó cũng là năm ra đời của tôi. Chẳng biết 
có nhân duyên gì với nước Đức không, mà tôi đã 

đến đây và đã ở đây cho đến hôm nay (2002) là 25 năm rồi. 
Trong 25 năm đó cuộc đời tôi cũng lắm đổi thay, mà nước 
Đức nầy cũng có rất nhiều thay đổi. Miền Đông Đức theo 
chế độ Cộng Sản và ngày 7.10.1949 chính quyền tại đây 
được thành lập. Sau bao nhiêu năm thống trị, bức màn sắt 
càng ngày càng khép kín giữa Đông Tây, khi bức tường ô 
nhục Berlin được xây dựng từ năm 1960 và vào ngày 9 
tháng 11 năm 1989 bức tường đã bị chính nhân dân Đông 
Đức phá bỏ cũng đồng thời có nghĩa là phá bỏ chủ nghĩa 
Cộng Sản để trở thành hòa hợp thống nhất với thế giới tự 
do. 

 
Sau 40 năm sống với Cộng Sản người dân Đông Đức 

hay Đông Âu và Nga Sô đã thấm mệt, họ muốn sửa đổi, cải 
cách. Họ tự bỏ phiếu bằng bước chân đi tìm tự do của họ 
và chúng tôi cũng thế, những người Việt Nam cũng đã ra đi 
tìm tự do từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Họ không ở lại nơi 
quê hương của họ, như người Đức đã ở lại để hít thở 
không khí tự do nầy mà họ phải ra đi. Ra đi không định 
hướng, chỉ nhắm vào tấm lòng nhân đạo của thế giới nầy 
mà thôi. Từ đó đến nay đã có gần 3 triệu người đã bỏ nước 
ra đi và chỉ còn sống sót lại hơn 2 triệu đang định cư gần 
150 quốc gia trên thế giới. Còn bao nhiêu là làm mồi ngon 
cho thú dữ của rừng thiên, làm thức ăn cho cá ngoài biển cả 
khi lênh đênh trên biển nhiều ngày mà không có tàu nào 
cứu vớt. Do sóng to gió lớn bị chìm tàu, những oan hồn ấy 

C 
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vẫn còn vất vưỡng đâu đây. Do vậy năm 1991 khi khánh 
thành Chùa Viên Giác, chúng tôi có làm một Lễ Vớt Vong 
nơi biển Hamburg và đem những vong linh ấy về siêu độ 
chẩn tế cho họ. Cầu nguyện cho những người thân cũng 
như không thân thuộc khi ra đi tìm tự do chẳng may bị tử 
nạn. 

 
Khi bức tường Đông Tây Bá Linh và Tây Đức còn hiện 

hữu mỗi năm cũng đã có biết bao nhiêu người từ Đông đã 
vượt sang Tây. Có người may mắn thì còn sống sót để 
đoàn tụ với tự do. Nếu ai đó chẳng may thì cũng là nạn 
nhân của lính biên phòng Đông Đức. Từ trước năm 1989 
nếu ai đó có lần viếng thăm Berlin, nơi Tòa Nhà Quốc Hội 
bây giờ có chôn hoặc có những bia đá để tưởng niệm 
những người xấu số vượt biên qua Tây Bá Linh chỉ bằng 
con sông nhỏ; nhưng bị lính Đông Đức phát hiện và bắn 
chết. Họ bắn người đi tìm tự do cũng có nghĩa là họ đã phá 
hoại sự tự do rồi đó. Một điều đáng lưu tâm là từ bên Đông 
tìm sang bên Tây để tỵ nạn thì có rất nhiều người; mà từ 
bên Tây tìm qua bên Đông Đức để sống thuở ấy, hầu như 
không có ai. Cũng như thế đó ngày 20 tháng 7 năm 1954 
Việt Nam bị chia đôi đất nước, phân nửa miền Bắc thuộc 
chế độ Cộng Sản và phân nửa miền Nam thuộc chế độ 
Quốc Gia. Đã có hơn 1 triệu người từ Bắc di cư vào Nam 
năm 1954 để tìm tự do và hầu như sau đó, không có người 
miền Nam Việt Nam nào tự nguyện ra miền Bắc để sinh 
sống cả. Điều đó chứng tỏ rằng những chủ nghĩa độc tài 
dầu cho Đông hay Tây cũng đều giống nhau; nhưng nơi 
thiên đường phát sinh ra chủ nghĩa ấy là Liên Xô qua 70 
năm kinh qua với chủ nghĩa Cộng Sản họ cũng đã dẹp rồi. 
Ngày nay trên thế giới chỉ còn 4, 5 nước trong đó có Cộng 
Sản Việt Nam; nhưng Trung Quốc đã đổi màu thì Việt Nam 
cũng theo chủ trương ấy mà thay đổi để được tồn tại. 

Miền Nam Việt Nam đã không giữ vững được thành trì 
của tự do, chỉ tồn tại gần 21 năm (1954-1975), trong khi đó 
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Đại Hàn đang giữ vững (1950 đến nay) hơn 50 năm, và 
nước Đức đã tiên phong dùng tự do để phủ kín những dị 
biệt của Đông Tây sau hơn 40 năm người Đức sống trong 
xã hội độc tài, Đảng trị ấy. Honecker là một người có uy 
quyền tuyệt đối; nhưng sau khi nước Đức thống nhất rồi 
cũng phải lưu vong ra ngoại quốc và cuối đời cũng phải chết 
đơn côi tại ngoại quốc mà thôi. Danh lợi, địa vị như thế mà 
cuối cùng chỉ 3 tấc đất là cùng. Xác cũng không được chôn 
trên quê hương của mình. Do vậy ai ai rồi cũng phải hiểu sự 
vô thường là thế. Vì là nhân duyên hòa hợp thì tồn tại; nhân 
duyên không còn hội ngộ nữa thì chia ly, phân tán v.v... 
Chắc có lẽ ông Honecker cũng không nghĩ rằng mình phải 
lưu vong và phải chết như thế. Không biết trong tâm tư ông 
có một ngôi nhà thờ, một vị Linh mục nào để ông nghĩ đến 
không? Nếu chẳng có gì cả hóa ra tạo hóa và cái chủ nghĩa 
kia vô tình bạc bẽo quá. 

 
Trong khi đó tại Tây Đức nầy đã thành lập một chính 

quyền Liên Bang dân chủ và từ năm 1949 đến nay đã trải 
qua các đời Tổng Thống như sau: 

 
- Ông Theodor Heuss   (FDP)  1949-1959 
- Ông Heinrich Lübke   (CDU)  1959-1969 
- Ông Gustav Heinemann   (SPD)  1969 

1974 
- Ông Walter Scheel   (FDP)  1974-1979 
- Ông Carl Carstens    (CDU)  1979-

1984 
- Ông Richard v. Weizsảcker  (CDU)  1984-1994 
- Ông Roman Herzog   (CDU)  1994-1998 
- Ông Johannes Rau    (SPD)  (1998 -    

). 
 
Tuy tại nước Đức, Tổng Thống không có quyền như ở 

Pháp và tại Việt Nam thuở trước. Nhưng Tổng Thống là đại 
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biểu tinh thần của quốc gia nên cũng rất quan trọng. Trong 
8 vị Tổng Thống nầy chỉ có ông Dr. Richard v. Weizsảcker 
là người gần gũi với Phật Giáo nhất. Vì mỗi lần Đức Đạt Lai 
Lạt Ma sang thăm Đức là ông tiếp kiến rất trọng thể. Dĩ 
nhiên đây là phép ngoại giao của quốc gia; nhưng phải thấy 
rằng không có cảm tình với triết học và Phật Giáo thì đã 
không có những buổi tiếp kiến như thế. 

Từ năm 1949 đến nay nước Đức đã trải qua 7 đời Thủ 
Tướng. Như vậy trong hơn 50 năm ấy chia đều cho 7, thì 
mỗi vị làm Thủ Tướng độ 2 nhiệm kỳ; nghĩa là 8 năm; 
nhưng có vị làm rất ít như ông Ludwig Erhard (1963-1966) 
hoặc ông Kurt Georg Kiesinger (1966-1969); nhưng cũng có 
vị làm 15 năm như ông Willy Brandt (1969-1974) hoặc ông 
Helmut Kohl là Thủ Tướng từ năm 1982 đến 1998, như vậy 
tổng cộng là 16 năm của 4 lần bầu cử. Sau đây là nhiệm kỳ 
của những vị Thủ Tướng tiền nhiệm: 

 
- Ông Konrad Adenauer   (CDU)  1949-1963) 
- Ông Ludwig Erhard   (CDU)  1963-1966 
- Ông Kurt Georg Kiesinger   (CDU)  1966-

1969 
- Ông Willy Brandt    (SPD)  1969-

1974 
- Ông Helmut Schmidt   (SPD)  1974-1982 
- Ông Helmut Kohl    (CDU)  1982-

1998 
- Ông Gerhard Schröder   (SPD)  (1998 -    ). 
 
Trong đời ông Schmidt làm Thủ Tướng ông cũng đã cứu 

vớt cả gần 60.000 người tỵ nạn Việt Nam đến Tây Đức để 
sinh sống. Trong đó có ông Dr. Neudeckt đã dùng chiếc tàu 
Cap Anamur để đi vớt người trên biển Đông và mang về 
Tây Đức. Có thể rằng thế hệ thứ 2 và thứ 3 của người Việt 
Nam sinh ra tại nước Đức nầy chúng sẽ quên đi những 
thảm trạng vượt biển đi tìm tự do của cha mẹ chúng hay 
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của chính bản thân chúng. Do vậy mà những người đi trước 
cần phải viết lại những trang sử bi đát, đau thương của dân 
tộc Việt Nam do Cộng Sản trị vì nên mới ra nông nỗi ấy. 
Cũng như người Đức thỉnh thoảng vẫn chiếu trên truyền 
hình cảnh những trại tập trung trong thời Hitler độc ác, man 
rợ như thế nào, để lớp trẻ sinh sau đẻ muộn tại ngay chính 
quê hương nầy, lấy đó làm một bài học nhân bản cho cuộc 
đời và cái giá để phải đối diện với người Do Thái do ông 
cha ta gây ra và để lại. 

 
Đường đường là một vị Thủ Tướng của nước Đức, là 

người cha của tự do, đã có công thống nhất nước Đức như 
Thủ Tướng Kohl; nhưng một cái hư danh, một sự mờ tối 
nào đó đã làm cho ông mất hết chân đứng cũng như biểu 
tượng của nước Đức nầy. Quả thật cuộc đời nầy rất khó nói 
và khó xác định. Vì cái đúng của ngày hôm qua có thể là cái 
sai của ngày mai và cái sai của ngày hôm qua là cái đúng 
của ngày hôm nay. Ví dụ trường hợp giữa Mỹ, Nga, Trung 
Cộng thì rõ. Cách đây 30 năm không ai có thể nghĩ rằng 
ngày nay những cường quốc ấy có thể bắt tay với nhau. Vì 
vậy cho nên Đức Phật nói rằng: Tất cả các pháp đều chỉ có 
tính cách giả định. Không nên tin hoàn toàn vào đó, mà phải 
thể nghiệm qua bản thân của mình mới có thể chấp nhận. 
Đức Phật là một nhà dân chủ, là một người sống trên nhân 
cách của một con người; nên trên 2500 năm vẫn còn là tấm 
gương đạo đức sáng giá cho nhân loại và tín đồ noi chung. 

 
Thông thường trong cuộc sống chúng ta thường hay ỷ lại 

vào thời gian, nghĩ rằng mình còn trẻ chưa già, lo gì học hỏi 
hoặc làm việc. Nghĩ như thế là sai. Vì thời gian và thủy triều 
không đợi chờ ai cả. Nó vô tình lắm; khi thời gian đến, nó sẽ 
đi, nó sẽ mang theo biết bao nhiêu sự tiếc nuối ngậm ngùi 
của những công việc dở dang chưa làm xong, mà phải đi 
vào trong lòng đất lạnh. Thủy triều mỗi ngày lên xuống 2 lần 
và đâu có lần nào giống lần nào đâu. Đã như vậy mà thủy 
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triều của ngày hôm qua không phải là thủy triều của ngày 
mai hoặc của ngày hôm nay. Do vậy phải tận dụng hết khả 
năng của mình đang có để mà tu, mà học, mà hành. 

Chúng ta cũng hay bị hoàn cảnh chung quanh chuyển 
đổi mình; chứ ít khi mình chuyển đổi được hoàn cảnh. Ví dụ 
như World Cup năm 2002 về đá banh tại Đại Hàn và Nhật 
Bản trong tháng 6 năm 2002 là một điển hình. Từ Á sang 
Âu, từ Âu sang Mỹ, Úc hay nhẫn đến Châu Phi đi nữa, bất 
luận là giờ nào, ai cũng muốn xem trực tiếp những trận đá 
như thế. Tại Âu Châu giờ đá banh tại Đại Hàn hoặc Nhật 
Bản bắt đầu từ 1 giờ 30 trưa; không biết tại Úc Châu là mấy 
giờ. Có lẽ là nửa đêm. Ở đây chắc cũng có lắm người phải 
thức thật khuya để xem cho hết trận đá; ngày mai vào sở 
làm mắt nhắm mắt mở và các bạn đồng nghiệp cũng chỉ 
xoay quanh câu chuyện bóng đá mà thôi. Ở Á Châu thì 
cách chỉ mấy tiếng đồng hồ; nên không phải thức khuya. 
Tuy nhiên tại Việt Nam giờ ấy là giờ đi Tịnh Độ của các 
chùa và mùa nầy là mùa an cư kiết hạ nữa, cũng không thể 
thiếu những vị Trưởng Lão, những Thượng Tọa bỏ giờ 
giảng dạy để xem đá banh. Chánh điện sẽ trống vắng. Vì 
nhiều Thầy trẻ, nhiều Cô trẻ cũng ham môn thể thao nầy 
lắm. Còn Phi Châu hoặc Mỹ Châu chắc chắn cũng phải xem 
trong những giờ ngủ hoặc giờ làm việc, để rồi công chuyện 
bê trễ và cả thế giới nầy mấy tỷ người cũng chỉ hướng về 
có một trái banh thôi. Đành rằng thể thao là tinh thần cao độ 
trong nhiều cách đấu tranh khác nhau của thế giới ngày 
nay; nhưng không vì thế mà bê trễ mọi chuyện. Ngày xưa 
thế giới cạnh tranh với nhau về súng đạn, tàu chiến, xe tăng 
v.v... rồi sau đó là kinh tế. Bây giờ là bóng bàn, quần vợt, đá 
bóng v.v... Dĩ nhiên là còn nhiều màn hấp dẫn khác nữa sẽ 
được diễn ra trong thế kỷ nầy hoặc thế kỷ tới, chứ những 
cuộc chơi như thế không dừng lại đây. 

 
Tôi không chống lại việc ấy; nhưng có điều phải thành 

thật nói rằng nó ít thích hợp với mình. Chỉ đơn giản có thế 
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thôi và nhiều khi nếu tôi quan tâm, tôi chỉ cần biết kết quả là 
đủ rồi, không có thì giờ đâu cả một tháng để theo dõi tất cả 
các trận đá, mà nếu tôi để thời giờ đó để làm việc như viết 
sách, dịch kinh thì đã được mấy trăm trang rồi. Đó là ý kiến 
bảo thủ của mình, sẽ có nhiều người cười, bảo rằng: Thầy 
xưa quá, ngày nay đàn bà, con gái còn đá banh, còn Thầy 
thì vẫn chưa ra khỏi cái thành kiến về trái banh đó! Trách 
như vậy tôi cũng đành chịu thôi. Có nhiều người không 
thích nên cũng có nhiều lý do để biện hộ lại quan điểm của 
họ. Có người�bảo rằng: mấy chục người mà chỉ giành nhau 
có một trái banh, tại sao không mua mỗi người mỗi trái đá 
cho nó khỏe? Họ nói tiếp: Thế giới mấy tỷ người cũng bị lặn 
hụp vào trong trận tranh tài ấy, há không uổng phí thì giờ 
sao? Đó là lập luận của người không thích. Còn người thích 
đá banh thì có muôn ngàn cách để biện hộ. Ví dụ như cá độ 
với nhau đội nào thua, đội nào thắng rồi sát phạt nhau bằng 
tiền bạc, đãi nhau thù tạc v.v... 

 
Ngay tại chùa Viên Giác nầy nhiều khi cũng phải hỏi cho 

rõ giờ tranh tài của các đội đá bóng để sắp giờ học, giờ 
tụng kinh đừng trùng vào. Đôi khi phải học hoặc tụng kinh 
trễ 15 phút để cho một số quý Thầy, quý Chú thích xem đá 
banh thì hãy xem cho trọn hiệp. Thế là tùy thuận rồi còn gì 
nữa. Tuy tôi không ham mê đá banh; nhưng tôi đã giúp 
người thích môn thể thao nầy được như ý. Chỉ đơn thuần 
thôi. Cách đây 1.500 năm về trước có câu chuyện giữa Ngài 
Lục Tổ Huệ Năng và Ngài Pháp Đạt cũng hay hay. Xin chép 
ra đây để làm quà cho quý vị nhân mùa đá bóng nầy. 

 
"Ngài Pháp Đạt đến đảnh lễ Ngài Huệ Năng; nhưng khi 

lễ, đầu không sát đất. Lúc ấy Ngài Huệ Năng mới hỏi Pháp 
Đạt rằng: 

- Cớ sao lễ mà đầu không sát đất; nếu vậy đừng lễ vẫn 
hơn. Hay là trong tâm ông đang có vật gì, mà ông đang 
chứa chấp đấy? 



Thích NhÜ ñi‹n 262 

Pháp Đạt thưa rằng: 
- Con tụng kinh Pháp Hoa đến ba ngàn bộ. 
Ý nói rằng ba ngàn bộ kinh ấy rất quan trọng hơn cái lễ 

kia và tỏ ý không tôn trọng Lục Tổ, vì công đức tụng kinh 
của Ngài Pháp Đạt nhiều hơn.  

Đoạn Ngài Huệ Năng mới nói rằng: 
- Ông đã tụng Pháp Hoa 3.000 bộ; nhưng từ xưa đến 

nay chưa từng chuyển Pháp Hoa mà để cho Pháp Hoa 
chuyển cho nên mới ra nông nỗi ấy. 

Pháp Đạt quỳ xuống đảnh lễ sát đất Ngài Huệ Năng và 
lãnh hội tâm thiền ấy". 

 
Chỉ một câu nói liễu đạo thôi, đã làm rung chuyển cả một 

bầu trời tâm thức của Pháp Đạt khi trì tụng 3.000 bộ Pháp 
Hoa kia. Ở đây cũng thế xem bóng đá làm sao chuyển 
được việc đá bóng kia mới quý, chứ để bóng đá chuyển 
mình thì quả là điều còn đối đãi trong vòng tương đối của 
thế gian vậy. 

 
Ngày hôm qua đây (25.6.2002) nhằm ngày Rằm tháng 

Năm năm Nhâm Ngọ, đội tuyển Đại Hàn (nước chủ nhà) 
đấu với đội tuyển nước Đức để vào vòng chung kết vào chủ 
nhật (30.6.2002) tới đây. Kết quả là Đại Hàn thua Đức 0-1. 
Người Đức thì hể hả tại vận động trường và ngay tại quê 
hương nầy. Nào pháo bông, rượu champagne mở nút, tiếng 
hò hét, tiếng còi hụ xe hơi ngoài đường làm rung chuyển cả 
màn đêm. Trong khi đó người Đại Hàn thì tiu nghĩu. Vì nghĩ 
rằng mình có thể thắng Đức để đi vào vòng chung kết. Mà 
nghĩ cũng lạ, từ xưa đến nay chưa có một nước Á Châu 
nào được vào vòng tứ kết; nay thì đã có Đại Hàn. Do vậy 
mà nhiều người Á Châu ủng hộ Đại Hàn lắm. Họ lý luận 
rằng: Đại Hàn đứng hàng thứ 40 mà nay đã qua mặt thế 
giới như thế là giỏi quá, nếu kỳ nầy mà vào chung kết nữa 
thì thôi khỏi nói! 
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Mong đợi là một chuyện, mà nhân duyên, may rủi là một 
chuyện khác. Đến khi hết giờ các anh em công quả tiu 
nghĩu bảo rằng: Đại Hàn thua rồi thật uổng! Tôi hỏi tại sao 
mình đang ở Đức mà không hỗ trợ Đức lại đi hỗ trợ Đại 
Hàn? Có người bảo: Đức chỉ gặp hên thôi, chứ đá không 
đẹp như Đại Hàn - là những người trẻ, đá rất hăng! 

Tôi bảo: Đó là thể diện quốc gia của người Đức mà, chắc 
chắn là họ không chịu khuất phục đâu. Nghĩ lại cho cùng: 
Đại Hàn cũng bị chia đôi đất nước như Việt Nam; nhưng 
Nam Hàn trong hiện tại không cần ai hỗ trợ, họ vẫn có thể 
tự lực tự cường vực nền kinh tế đứng dậy, ngang hàng với 
nhiều nước tại Á Châu. Có khi nay mai họ còn qua mặt Nhật 
Bản nữa. Vì họ tự ái dân tộc. Đọc lịch sử ta thấy lúc đệ nhị 
thế chiến (1939-1945) khi người Nhật đánh chiếm và cai trị 
Trung Quốc, Đài Loan, Đại Hàn, Việt Nam v.v... người Nhật 
rất tàn ác, cứ 3 nhà người Đại Hàn mới được dùng chung 
một con dao và còn nhiều thủ đoạn khác nữa. Vì vậy họ sợ 
người Đại Hàn chống lại quân đội Nhật. Do vậy mà người 
Đại Hàn ngày nay rất ghét Nhật; ít có thiện cảm với người 
Nhật và ngay cả người Đài Loan, Trung Quốc cũng vậy. 
Thế hệ sinh trước năm 1930, 1940 đều biết nói tiếng Nhật 
rất rành nhưng họ không nói. Nếu có dịp bị nói thì họ mới 
nói mà thôi. Vì lúc ấy người Nhật cai trị những dân tộc nầy 
và bắt buộc các dân tộc bị trị phải học ngôn ngữ của họ. 

 
Người Việt Nam cũng thế, khi người Pháp đô hộ từ giữa 

thế kỷ thứ 19 đến giữa thế kỷ thứ 20, gần 100 năm như thế; 
nhưng sau khi Việt Nam thắng Pháp, thì không khí giao hảo 
bình thường, không thù hằn sâu như người Đại Hàn đối với 
Nhật và ngay cả việc Nhật Bản đã làm cho Việt Nam chết 
gần 2 triệu người vào những năm 45-54; nhưng sự thù oán 
ngày xưa hầu như bây giờ không còn nữa, mà trong hiện tại 
Việt Nam cũng như Nhật Bản có sự giao hảo rất tốt. Cái tinh 
thần hòa bình nầy rất quan trọng. Vì Đức Phật cũng đã dạy 
rằng: Chỉ có lòng từ bi mới dập tắt được hận thù; còn hận 
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thù không bao giờ dập tắt được hận thù cả. Nếu kỳ nầy mà 
Đại Hàn thắng Đức để vào trận chung kết thì Đại Hàn sẽ hỷ 
hả để đá tại sân của Nhật Bản cho biết tay; nhưng việc ấy 
đã không xảy ra. Nếu Đức thua Đại Hàn, chắc rằng họ sẽ 
khó chịu với những người Á Châu lắm. 

Khi tôi viết xong quyển sách nầy thì mới có chung kết ai 
nhất, ai nhì. Có thể là Đức mà cũng có thể là Brasil hoặc 
Thổ Nhĩ Kỳ; nhưng ở đời thắng thua là chuyện bình thường. 
Ví dụ như trường hợp của Pháp thì rõ. Đội tuyển của Pháp 
đương kim vô địch Âu Châu và Thế Giới; thế nhưng mới 
vào trận đụng độ đầu đã thua, bị ra khỏi vòng loại. Như thế 
ai bảo rằng dở, ai bảo rằng hay. Cái may, cái rủi, cái hên, 
cái xuôi nó luôn luôn đi kèm với nhau. Brasil hay Đức thắng 
đi nữa thì cũng vậy thôi, để có ngày cũng phải thua. Vậy 
thắng thua là chuyện bình thường của cuộc đời, của lẽ 
sống; không có gì để bi quan và cũng chẳng có gì để lạc 
quan cả. Đó là câu chuyện đá bóng, tôi không chuyên môn 
mà còn có khả năng bình luận như thế. Còn những người 
chuyên môn thì khỏi phải nói, họ có thể thảo luận hằng giờ, 
viết hằng quyển sách cũng chưa hết. 

 
Bây giờ bước sang một lãnh vực khác của cuộc đời đối 

với 3 trường hợp điển hình bên dưới của người Việt Nam 
sinh sống tại Đức trên dưới 30 năm và chính nơi quê hương 
nầy đã tạo cho họ trở thành triệu phú và kết quả như thế 
nào thì quý vị sẽ xem nơi phần kết luận. 

 
Chuyện thứ nhất là có một cặp vợ chồng Việt Nam là 

những sinh viên đi du học từ miền Nam Việt Nam, đến Đức 
từ năm 1969. Họ kết hôn và sinh một cháu bé từ năm 1975, 
nay thì cháu đã xong Đại Học. Sau khi hai vợ chồng tốt 
nghiệp Đại Học bàn tính với nhau nên mở tiệm để làm ăn. 
Họ làm ăn phát đạt và phát triển rất nhanh. Chỉ trong vòng 
20 năm ở khắp nước Đức nầy tại thành phố nào họ cũng có 
những cửa hàng rất lớn. Kẻ ra người vào, kẻ buôn người 
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bán rất tấp nập. Nhưng mới đây thì hai vợ chồng đã ly dị; 
khi người chồng ra đi chỉ có một chiếc xe đạp mà thôi. Còn 
tài sản của cải không mang theo được một đồng nào. Đó là 
nhìn từ bên ngoài; còn nội vụ bên trong thì chưa rõ hết; 
nhưng tôi đã nói cho Tăng chúng chùa Viên Giác biết rằng: 
Quý vị thấy chưa - tiền bạc của cải, vợ con, danh vọng, tất 
cả những thứ đó cặp vợ chồng nầy đã chẳng thiếu thứ gì; 
nhưng họ phải ly dị. Vậy thử tìm nguyên nhân tại sao vậy? 

 
Câu chuyện thứ 2 cũng là một câu chuyện có thật. Có 2 

vợ chồng người Việt Nam đến tỵ nạn tại Đức vào khoảng 
năm 1978. Chồng và vợ cố gắng đi học, họ đã xong Đại 
Học và sau đó kết hôn với nhau, hiện tại có một cô con gái 
độ 10 tuổi, rất thông minh. Gia đình một thời đã có rất nhiều 
hạnh phúc. Sau đó họ ra mở nhà hàng trở nên giàu có phát 
đạt. Người chồng muốn tiến thân nhiều hơn nên đã dành 
tiền làm được để mua cổ phiếu. Đã có lúc người chồng làm 
chủ trong Konto mình chừng 3 triệu Đức Mã. Vợ chồng nầy 
cũng hiểu đạo; nên lúc có được tiền họ cũng làm phước 
cúng chùa và làm những công việc từ thiện khác tại Việt 
Nam nữa. Kế tiếp họ mua một cái nhà, mua một cái nhà 
hàng để làm ăn buôn bán và xây thêm một cái nhà để ở 
nữa, còn nhà cũ kia thì cho mướn. 

Đột nhiên sau vụ 11 tháng 9 năm 2001 vừa qua đã xảy 
ra tại Mỹ, khiến cho cổ phần phiếu sụt giảm một cách thê 
thảm. Từ việc thực có 3 triệu Đức Mã trong tay và hiện nay 
(2002) bị mắc nợ ngân hàng là 1 triệu Đức Mã. Một hôm cả 
2 vợ chồng gặp tôi và nói rằng: Chắc là tụi con bán cả 2 
ngôi nhà và nhà hàng kia trả nợ ngân hàng. Sau đó còn dư 
bao nhiêu thì lo cho con gái ăn học thành tài. Số còn lại 
mang vào chùa và cả chồng lẫn vợ đều muốn sống cuộc 
đời tỉnh thức của một người tu. Tôi bảo rằng: Nếu cả hai 
đều đồng thuận thì việc ấy đâu có khó. Chỉ ngại rằng lâu 
nay quen làm ăn buôn bán, sợ không ở yên được trong 
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chùa mà thôi. Nhưng cả hai vợ và chồng đều vui vẻ quyết 
định như vậy. 

Tôi đã đem câu chuyện ấy để nói cho Đại chúng chùa 
Viên Giác biết rằng: Họ vẫn có hạnh phúc đấy chứ. Vì gia 
đình họ không có vấn đề; nhưng tiền bạc, của cải, địa vị, 
giỏi dang như thế liệu có qua được những trở lực, cám dỗ 
của cuộc đời chăng? hay rồi đâu đó cũng chẳng bằng sự 
thanh tịnh của tâm hồn và sống tự tại nơi thiền môn yên 
tĩnh? 

 
Câu chuyện thứ 3 cũng là một câu chuyện có thật. 

Chuyện xảy ra cách đây chừng 5 tháng. Một hôm tôi đang 
giảng pháp tại một địa phương ở miền Trung nước Đức, 
sau đấy có một người tới mách với tôi rằng: Cô ta có người 
chị em bạn dì mới trúng số 15 triệu Đức Mã ở vùng 
Stuttgart. Người trúng số có ý cho chùa mượn cũng như 
cúng dường tổng cộng độ 5 triệu Đức Mã. Đã hẹn ngày giờ 
gặp gỡ; nhưng suốt 1 tuần, 2 tuần, rồi 3 tuần cũng chẳng 
thấy tới. Sau đó vài tháng tôi gặp lại người kia và hỏi rằng 
sao lâu quá không thấy tới? thì được trả lời rằng: người 
trúng số kia không còn có ý định cho chùa mượn nữa mà họ 
đã đầu tư sang Mỹ hết rồi. Tôi cười và nói rằng: Vậy sao ? 

 
Quý vị thấy đó 15 triệu Đức Mã đâu phải là số tiền nhỏ? 

Đó là cả một đại gia tài. Nếu biết đầu tư, số tiền ấy có thể 
sinh ra nhiều hơn nữa. Nếu không biết, nhiều khi còn thâm 
vào vốn nữa là khác. Báo chí xưa nay đã đề cập đến rất 
nhiều trường hợp như thế. Có không biết bao nhiêu người 
triệu phú bằng lối đánh Lotto; nhưng cuối cùng lại họ vẫn 
nghèo; nếu họ không biết làm phước, bố thí, giúp đỡ những 
gì thuộc về từ thiện, công ích xã hội. Kết cuộc rồi tay trắng 
vẫn hoàn trắng tay mà thôi. Vì vậy cho nên tục ngữ Việt 
Nam có nói rằng: 

 
"Chẳng có ai giàu ba họ 
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Mà cũng chẳng có ai khó ba đời" 
 

là vậy. Điều nầy quá khứ đã chứng minh, hiện tại cũng đang 
có và tương lai cũng sẽ có những trường hợp tái diễn như 
vậy nữa. Từ đó mình phải rút ra một bài học là ở trên đời 
nầy khi biết đủ thì nó đủ, chứ đợi chờ cho đủ thì không bao 
giờ nó đủ cả. Vì trên nguyên tắc lòng tham của con người 
nó không có đáy và không có cái giới hạn cuối cùng của nó. 
Ngày xưa Việt Nam cũng thường hay nói: khôn cũng chết, 
dại cũng chết, chỉ có biết là sống thôi! Vậy biết cái gì đây? 
phải biết đủ và phải dùng lòng từ để quan sát những sự 
kiện xảy ra trong cuộc đời của mình. 

 
Đó là 3 câu chuyện tiêu biểu và 3 bài học rất sáng giá 

cho cuộc đời và tất cả đều xảy ra tại nước Đức nầy. Tất cả 
đều hợp pháp, tất cả đều đứng đắn; chứ không phải những 
chuyện bị tình nghi như bán thuốc lá lậu, hay trộm cướp giết 
người, sống với xã hội đen của một số người Việt Nam đã 
xảy ra tại Đông Đức trong thời gian qua. Không phải tất cả 
mọi người Việt Nam đều xấu như vậy, mà cũng không phải 
mọi người Việt Nam đều không có khả năng. Ví dụ 3 trường 
hợp bên trên đều đáp ứng đầy đủ về khả năng, học lực, tài 
cán, tiền bạc, ngôn ngữ v.v... nhưng họ vẫn thất bại như 
thường. Vậy nguyên nhân chính tại đâu? Và làm sao chúng 
ta có thể thoát ra ngoài sự thất bại thường tình ấy? Ngoài 
đời sống vật chất, làm việc ra chúng ta phải cần đến đời 
sống tâm linh nữa không? và Tôn Giáo nào có thể giúp 
mình giải quyết những  khúc mắc ấy? tự mình đi đến với 
Tôn Giáo hay Tôn Giáo sẽ tìm đến mình?  

Đó là những câu hỏi và câu trả lời dĩ nhiên là mỗi người 
hãy tự chọn lựa lấy. Chứ ở đây không có một mẫu số chung 
để làm khuôn mẫu. Tôi đã đem 3 câu chuyện nầy để nói cho 
Đại chúng chùa Viên Giác nghe. Vì đây là những bài học 
luân lý sống động trong cuộc đời mà mỗi người đều phải tự 
mình soi sáng cho lối đi của mình để phải tự trả lời những 
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câu hỏi mà mình hay gặp phải. Ví dụ như hạnh phúc là gì? 
khổ đau là gì? thất bại là gì? Thế nào là thành công? thế 
nào là một tôn giáo? thế nào là bộ mặt thực của tình yêu? 
v.v... 

 
Dưới đây là một câu chuyện cũng có thật và chuyện xảy 

ra tại Việt Nam chứ không phải tại xứ Đức nầy. Theo tôi 
nghĩ đây cũng là một bài học luân lý, đạo đức, nhân cách 
của con người, mà ai trong chúng ta cũng có thể rút tỉa kinh 
nghiệm để làm hành trang đi vào cuộc sống tạm bợ nầy. 

Nguyên hồi tôi còn ở Việt Nam, khi ở Hội An (1964) tôi có 
mấy người bạn tu cùng lứa; nhưng sau 1975 thì kẻ đi đây, 
người đi đó, lưu lạc khắp bốn phương trời. Trong thời gian 
ấy tôi ở ngoại quốc có nghe tin là anh A ra đời, chị B kết 
hôn, anh C đi dạy học v.v... Bẵng đi một thời gian hơn 20 
năm như thế tôi không có liên lạc. Sau nầy tôi được biết 
chính xác là chú A đã ra đời, lập gia đình được mấy con và 
chú B đã có gia đình rồi, hiện con cái đã lớn và bây giờ vào 
chùa xuất gia trở lại. Thỉnh thoảng tôi vẫn có giúp đỡ cho 
một số trường hợp ngặt nghèo như con cái đi học ở Đại 
Học thiếu tiền đóng tiền trường hoặc một vài công việc từ 
thiện khác. 

Rồi một hôm tôi nhận được một lá thư dày cộm, độ 8 
trang giấy viết tay, gởi đi từ Sài Gòn, chữ viết rất đẹp và 
đúng là bạn cùng tu với tôi gần 40 năm về trước. Anh ta tâm 
sự: 

 
"Thưa Thầy: Bây giờ mọi việc đã rõ ràng, con mong Thầy 

cho con tái sinh vào một cuộc sống khác, mà cuộc sống đó 
không còn hệ lụy với gia đình, với sự ràng buộc với vợ con, 
thê nhi tử trước. Con muốn thoát ly ra khỏi địa ngục của cái 
gia đình nầy, ý con đã quyết. Mong Thầy cho con tái sinh! 
Nhưng nếu con không viết rõ nguyên nhân thì Thầy của con 
sẽ không hiểu tại sao như vậy. Và đây là vở kịch của cuộc 
đời: 
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Sau khi con ra đời (1975) con đã lấy vợ và vợ con cũng 
là một Phật Tử nhưng không thuần thành lắm. Cô ta ít đi 
chùa, do vậy mà giáo lý cũng không thâm hiểu nhiều. Ở đây 
thỉnh thoảng con cũng có hướng dẫn cho vợ con; nhưng kết 
quả không như ý. Ngày lại tháng qua tụi con chung lòng 
chung sức gầy dựng được một mái ấm gia đình và sinh 
được 2 cậu con trai. Đồng thời ăn nên làm ra. Vì con là nhà 
thầu may mặc, nhà tạo mẫu; nên gặp thời, tiền vô như 
nước. Con đã mua được 2 căn nhà, một để ở, một cho thuê, 
đồng thời sang lại một tiệm may mặc thời trang rất đắt giá. 
Trong khi đó mọi sự giao dịch bên ngoài, con để vợ con lo 
liệu, vì để vợ con tin tưởng; nên ngay cả tiền bạc con cũng 
chẳng quan tâm, mà con chỉ cố gắng gầy dựng nên sự 
nghiệp và dạy dỗ con cái mà thôi. Đồng thời bây giờ cũng 
cảm thấy đầy đủ nên bỏ thì giờ để nghiên cứu lại sách vở, 
kinh kệ mà ngày xưa đã quên lãng hết rồi; hoặc chỗ nào 
chưa đọc tới thì nghiên tầm thêm. 

Vợ con lấy cớ đi giao dịch chỗ nầy chỗ kia, đi sớm về 
muộn và đồng thời ăn mặc hở hang, trau giồi sắc diện. Con 
đã cảnh cáo nhiều lần và vợ con đã chẳng nghe. Con cứ 
làm việc của con, để cho vợ con được toại ý. Xem như cả 2 
người đều đồng sàng nhưng dị mộng. Ngày tháng càng 
cách biệt dần và sự nội kết giữa 2 người lại dâng cao. Đồng 
thời vợ con cũng đã chơi hụi; nên lấy cớ là thua lỗ và phải 
bán bớt một cái nhà. Sau đó thì máy giặt, tủ, giường lần lượt 
đội nón ra đi. Chẳng mấy chốc cái tiệm may mặc cũng phải 
bán và con cam tâm đi làm thợ giặt cho hãng may mặc khác 
cho qua ngày cũng như bù đắp lại những thua lỗ đó; nhưng 
tình cảm càng ngày càng sứt mẻ nhiều hơn và vợ con 
ngang nhiên thách thức cũng như liên hệ với bạn trai công 
khai hơn. Từ đó vợ chồng con đâm đơn ly dị và cái nhà ở 
cuối cùng cũng không thuộc về con. Bây giờ con là một gã 
cùng tử, đã ra ở riêng và cũng không có đủ số tiền để gởi 
thư cho Thầy kỳ nầy. Kính mong Thầy cứu độ con và cho 
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con tái sinh ở một nơi khác, con xin xuất gia và bái Thầy làm 
Sư phụ. 

Dĩ nhiên đây không phải là sự chạy trốn bổn phận hay 
trách nhiệm, vì 2 đứa con của con đã trưởng thành rồi. Bây 
giờ con chỉ muốn dành thì giờ còn lại trong cuộc đời của 
mình để quay về bờ giác. Thời gian đã gặm nhấm cuộc đời 
con. Nay tuổi đã ngoài 50 rồi, không còn thời gian để chờ 
đợi nữa. Kinh mong Thầy hoan hỷ giúp đỡ con...". 

 
Bức thư nội dung viết về một câu chuyện như thế. Đọc 

xong thư nước mắt tôi đầm đìa chảy. Tôi nghĩ đây cũng là 
bài học cho đệ tử của mình. Khi còn sống trong chùa thì 
hướng ngoại, nghĩ rằng chắc ngoài nhân gian có gì vui lắm. 
Đôi khi có những vị chân trong chân ngoài và cũng có nhiều 
người ở ngoài đời đang trên thực tế chán ngán những nỗi 
bất công nên tìm đến của chùa để được xuất gia tu niệm 
nhằm thanh thản cho tâm hồn. 

Một người bạn tôi đã gọi tôi là vị Thầy, một người bạn 
trinh nguyên. Hơn 50 tuổi là hơn 50 mùa xuân thanh khiết, 
thánh thiện, không nhuốm chút bụi trần. Còn bạn tôi đã bị 
giày vò nơi tâm thức, nơi hố thẳm của tử sinh, nơi ngả ba 
đường của sự sanh tử. Tôi có gọi điện thoại về thăm và đã 
tìm cách giúp đỡ và người bạn ấy đang thể hiện lời hứa đó, 
đang tìm về bến giác ở một nơi chốn gần đây. Nay mai quý 
vị sẽ có cơ hội gặp gỡ. 

 
Mới nghe qua chắc quý vị nghĩ là một câu chuyện tiểu 

thuyết như mấy cuốn sách tôi đã viết trong thời gian trước; 
nhưng ở đây, với câu chuyện nầy là thực 100% đó. Tôi đem 
câu chuyện ấy hướng dẫn cho chúng Tăng tại chùa Viên 
Giác đang tu học. Nếu xét về danh thì chú nầy trước năm 
1975 đã đậu Tú Tài 2 ban C, văn chương hay đáo để; nếu 
xét về sắc thì cũng không đẹp trai lắm mà cũng chẳng xấu 
trai. Nếu xét về tài sản của cải thì cũng chẳng kém ai, nhất 
là trong xã hội Cộng Sản mà có được những của cải như 
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thế là nhiều. Xét về đường tình duyên, con cái thì cũng 
không phäi là người chồng đáng trách; nhưng ở đây lỗi tại 
ai?  

Đó là câu hỏi mà mọi người nên tự trả lời. Có thể người 
ta së bảo: người chồng hững hờ với vợ trong việc chăn gối; 
nên mới sinh ra những sự cố như thế! nhưng đồng thời 
cũng có kẻ bảo: người vợ đã phản bội chữ tín của chồng 
mình, đan tâm đi theo người đàn ông khác, mặc dầu chồng 
mình vẫn còn đó v.v... Thôi thì có muôn ngàn cách trả lời 
khác nhau, mà câu trả lời tốt nhất theo tôi nghĩ vẫn là sự 
quyết định của người chồng hay người vợ khi muốn đoạn 
tuyệt với dĩ vãng của mình để đi tìm một sinh lộ mới. Nếu 
không, con người sẽ bí lối. Ở những nước văn minh ngày 
nay có nhiều cơ quan cố vấn về tình yêu, gỡ rối tơ lòng, tâm 
lý trị liệu v.v... nhưng theo tôi nghĩ nhân vật chính vẫn là 
người chồng và người vợ, còn người thứ ba ở ngoài câu 
chuyện thì cũng chỉ có thể góp ý thôi, chứ không thể quyết 
định vấn đề được. 

 
Tất cả những câu chuyện của tôi đã kể ở trên đều là 

những câu chyện thật và dưới cái nhìn của một nhà tu, tôi 
có một cách giải quyết khác. Còn quý vị dĩ nhiên kinh 
nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm về tình yêu nhiều hơn tôi; 
nên có lẽ giải quyết sự việc một cách đơn giản hơn chăng? 
Nhưng dầu cách nào đi nữa thì cuộc đời nầy sao mà nó tục 
lụy quá, phũ phàng quá phải không? đâu là hạnh phúc chân 
thật? đâu là tình yêu cao thượng? Theo tôi nghĩ người Đức 
cũng vậy thôi, vì người Đức cũng là con người. Người Đức 
còn có nhiều vấn đề khúc mắc hơn là người Việt Nam nữa. 
Nhiều câu chuyện thương tâm có đăng nơi báo chí, sách vở 
mà hằng ngày chúng ta đọc được. Thiết nghĩ cũng không 
nên biên chép vào đây thêm tốn giấy mực. Điều chúng ta 
cần quan tâm và hiểu biết là mình muốn gì và mình có tự 
biết mình là ai không? Điều ấy mới quan trọng. 
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Một hôm trong giờ học Đại Trí Độ Luận của Tăng chúng 
chùa Viên Giác, tôi có đặt ra câu hỏi cho mọi người rằng: Ở 
trên đời nầy cái gì là khó nhất? Có người trả lời thế nầy, có 
người trả lời thế kia. Dĩ nhiên là không hoàn toàn sai, mà 
chẳng hoàn toàn đúng. Thật ra lâu nay chúng ta cứ nhìn ra 
ngoài để so sánh sự việc, giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu 
v.v... nhưng đâu có ai tự thấy mình đâu, cho nên mới xảy ra 
nhiều câu chuyện trên trời dưới đất như thế. Thật ra câu trả 
lời đúng nghĩa nhất là: Tự hiểu được mình là khó nhất. Điều 
ấy tôi mong đợi, nhưng đã không có người trả lời đúng. 

Bởi vậy trong cuộc sống nầy chúng ta hơn và thua nhau 
không phải vì bằng cấp, địa vị, sang hèn, đẹp xấu v.v... mà 
chúng ta hơn hoặc thua nhau chỉ là vấn đề ý chí mà thôi. Kẻ 
nào kiên trì nghị lực, có ý chí bền vững qua suốt thời gian 
và không gian thì kẻ ấy sẽ thành công. Cái ý chí ấy giúp ta 
làm Phật, làm Tổ, làm chư Thiên, làm người. Đồng thời 
cũng cái ý chí đó nó làm cho chúng ta tự xuống địa ngục; 
nếu chúng ta không tự kiểm soát được tự thân của mình. Ý 
chí nó quyết định quan trọng như thế. Xin đừng xem 
thường. 

 
Ngoài ra chúng ta cũng phải học hỏi trau giồi kiến thức 

nữa. Học thì phải có bằng cấp, đi dạy học, đi làm giám đốc 
khi ra lệnh cho nhân viên mới nghe lời. Nếu ta không có 
kiến thức, kẻ thuộc hạ sẽ khinh thường. Kiến thức cũng do 
từ sự học mà ra; nhưng kiến thức không nhất thiết có từ 
bằng cấp. Kiến thức ấy có được là do sự tự tìm tòi nơi sách 
vở, kinh điển. Bởi vậy ở trong đời nầy người ta thường chọn 
2 loại người tiêu biểu để dạy ở Đại Học hay làm Giám Đốc 
một công xưởng; hoặc ngay cả làm Dân Biểu Quốc Hội, 
Thủ Tướng, Tổng Thống một nước v.v... Đó là những người 
có năng lực và những người thành công qua bằng cấp. 
Ngày xưa các xã hội Á Châu còn vua chúa cũng tạo nên 
những kỳ thi để chọn ra những quan văn tài giỏi và tạo ra 
những kỳ thử trí dùng mưu để đất nước có được những 
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quan võ tài ba. Văn và Võ là hai bộ phận quan trọng của 
một quốc gia thuở bấy giờ. Còn bây giờ có nhiều bộ phận 
như khoa học, kỹ thuật, môi sinh v.v... còn đa diện hơn; 
nhưng dưới mắt tôi, dầu ở trong hoàn cảnh nào thì 2 điều 
kiện ắt có và đủ để được thành công là 2 điều kiện đã được 
nêu lên bên trên. 

 
Ngoài ra còn một điều kiện thứ 3 nữa cũng không kém 

phần quan trọng nữa đó là "hằng". Hằng ở đây có nghĩa là 
"hay", "thường", "luôn luôn". Vậy chúng ta hằng cái gì? Nếu 
chúng ta đã tạo ra một công việc, chúng ta biết mục đích ấy 
rất rõ ràng, phải luôn theo dõi mục đích ấy để đi đến thành 
công. Không ai làm cho mình thành công cả, mà chính ở 
mình. Cũng chẳng có ai làm cho mình thất bại cả; cũng 
chính chỉ là mình. Vậy sự cố gắng, lòng nhiệt thành, sự 
nhẫn nại là những yếu tố quan trọng để quyết định mỗi con 
người; nhưng khi danh vọng có rồi con người dễ tự cao ngã 
mạng. Khi địa vị có rồi thì dễ tham lam, hối lộ, quyền thế. 
Khi tình yêu đã đến cao điểm rồi thì người ta dễ sinh ra 
vụng trộm khó coi. Đến lúc ấy chồng đổ thừa vợ, vợ đổ lỗi 
cho chồng; chẳng ai nhường nhịn nhau. Cứ như thế mà ra 
tòa ly dị. Nếu mọi người ai cũng biết rằng đó là lỗi của mình 
thì hy vọng cuộc đời nầy đẹp đẽ là dường bao! Tôi hy vọng 
rằng một ngày nào đó nhân loại sẽ lấy nguyên lý nầy làm 
chính để mà sống, mà tu thân thì gia đình mới vui vẻ, hòa 
hợp, xã hội mới ít lầm than hơn và chính phủ không phải 
tạo ra nhiều đạo luật để cai trị dân nữa. 

 
Tôi viết quyển sách thứ 34 nầy với nhan đề là "Cảm Tạ 

Nước Đức" và chắc cũng có nhiều người Đức sẽ tìm tòi 
để xem thử tôi cảm ơn họ những gì? Có lẽ có người đã thất 
vọng, vì đã không nêu đích danh họ về những sự trợ giúp 
vật chất như cái ghế, cái bàn, cái tủ v.v... mà ở đây tôi chỉ 
giúp cho con người, giúp cho đời có một cách sống, một cái 
nhìn lạc quan, tự chủ cho người Việt mà theo tôi nghĩ người 
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Đức cũng cần đến. Đó là sự đóng góp của tôi cũng như của 
người Việt Nam cho xứ sở nầy. 

 
Còn những sự đóng góp giúp đỡ người Việt Nam chúng 

tôi của Bộ Nội Vụ Liên Bang đặc trách về vấn đề văn hóa và 
truyền thông thì tôi đã cảm ơn tỉ mỉ ở bên trên rồi. Nếu quý 
vị nào muốn biết thêm chi tiết thì xin đọc thêm luận án tốt 
nghiệp Cao Học và Tiến Sĩ của đệ tử tôi là Thầy Thích Hạnh 
Giới đã viết về "Phật Giáo Việt Nam tại Đức" cũng như 
"Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ" thì rõ hơn. Vì những sách 
ấy có dẫn chứng kỹ càng hơn. Ngoài ra quý vị cũng có thể 
xem thêm ở những sách của ông Dr. Martin Baumann là 
Giáo sư Tôn Giáo học tại Đại Học Hannover và ngay cả 
sách của bà Dr. Rumpt cũng đã có đề cập đến. Họ là những 
học giả chuyên ngành nên cách viết, cách trích dịch rõ ràng 
hơn cách viết và cách lập luận của tôi nhiều hơn. 

 
Mai đây chắc chắn rồi tôi cũng phải chết và quý vị cũng 

không thể sống hơn 100 năm nữa để nhìn được cuộc thế 
đổi thay. Tuy nhiên những gì đã xảy ra trong quá khứ là 
thành quả trong hiện tại và những gì trong hiện tại chúng ta 
đang tạo tác, sẽ là kết quả của tương lai. Do vậy lịch sử vẫn 
còn đó, lịch sử phải trôi qua và chắc chắn rằng lịch sử 
không ngồi yên, không dừng lại một chỗ. Những điều tôi viết 
hôm nay để tạ ơn nước Đức sẽ còn lại ngàn năm sau trong 
thư viện, trong lòng người chuyển tiếp của tử sinh. Vì nơi 
nầy đã nuôi tự do cho chúng tôi sống, cho hơn 100.000 
người Việt nơi đây. Ơn cứu tử ấy chúng tôi không thể quên 
chính phủ và nhân dân Đức được. 

 
Ngoài ra ông Dr. Ernst Albrecht, ông Dr. Neudeckt, ông 

Dr. Geißler, ông Dr. Helmut Schmidt v.v... là những ân nhân 
của chúng tôi mà chắc chắn rằng không có một người Việt 
Nam nào đang sống trên quê hương nước Đức nầy mà 
quên đi được những ơn cứu tử nầy cả. Người ta bảo: Cứu 
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vật, vật trả ơn. Cứu nhơn, nhơn trả oán; nhưng trong 
trường hợp nầy nó không đúng với người Việt Nam chúng 
tôi trong hiện tại, lại càng không đúng với những người Phật 
Tử Việt Nam hiện sinh sống nơi đây. Vì kẻ làm ơn bao giờ 
cũng hay quên và người mang ơn bao giờ cũng nên nhớ. 

 
Đặc biệt ở đây tôi cũng xin cảm ơn ông Dr. Meihorst. 

Ông ta là người đỡ đầu của ngôi chùa Viên Giác nầy từ khi 
xây dựng đến nay. Quả thật là một người Đức tốt bụng có 
một không hai tại xứ Đức nầy. Năm 1989 khi khởi công xây 
cất chùa Viên Giác mới nầy thì chẳng may gặp một chuyện 
khó khăn là ở dưới lòng đất bị đóng bê-tông lâu đời, phải 
trục lên mới làm từng hầm được. Tôi có nhờ ông 
Steinmann, người chủ nhà cho thuê hãng để làm chùa ở 
đường Eichelkamp, đã giới thiệu cho tôi hãng đấu thầu xây 
dựng và khoan nền đất thử nghiệm trước khi xây. Tuy hãng 
của ông Mehmel trúng thầu, ông Dr. Meihorst không trúng; 
nhưng ông đã giúp cho chúng tôi từ khâu nhờ Luật sư biện 
hộ để đòi bồi thường thiệt hại và thương lượng với hãng 
thầu Mehmel để chúng tôi trả góp trong việc xây dựng v.v... 
Thế là ông đã trở thành cố vấn cho chùa chúng tôi cũng 
như cho Giáo Hội tại đây. 

 
Trước khi ông giúp chúng tôi, chúng tôi cũng không biết 

ông là ai; nhưng sau đó qua tìm hiểu thì được biết rằng ông 
là Chủ Tịch của Hội Bundesingenieurkammer (Kỹ sư Liên 
Bang) gồm 800.000 trí thức, có địa vị trong xã hội Đức. 
Đồng thời ông cũng là Chủ Tịch của Niederesachsische 
Ingenieurkammer (Hội Kỹ Sư của Tiểu Bang). Đúng là một 
người có chức quyền, giàu có, địa vị; nhưng lúc nào cũng 
khiêm nhường. Nhiều khi chúng tôi  thiếu hụt tài chánh, 
chúng tôi nhờ ông giúp đỡ; ông cũng đã vui lòng cho mượn 
không lấy tiền lời. Ông và anh Kiến trúc sư Trần Phong Lưu 
rất đắc ý với nhau trong việc xây cất ngôi chùa Viên Giác 
nầy. Phải nói rằng ông và anh Lưu là hai nhân vật chính 



Thích NhÜ ñi‹n 276 

trong khi xây dựng chùa Viên Giác từ năm 1989-1991, rồi từ 
1991-1993 thì nhiệm vụ tinh thần ấy mới thư thả một chút. 

Thỉnh thoảng tôi có mời ông tới chùa thăm viếng, ăn cơm 
và đàm đạo Phật Pháp. Tuy ông không phải là Phật Tử; 
nhưng ông hay ngồi Thiền và có chân trong "hội nhịn đói". 
Mỗi lần nhịn đói như thế cả 1 tuần lễ hay vài chục ngày để 
gạn lọc thân tâm. Một hôm tôi nhờ ông đào cho một cái 
giếng để tưới cây trong vườn chùa; ông sẵn sàng kêu thợ 
tới và sau khi đào xong thì ông không đòi trả tiền và xem 
như việc ấy dùng để cúng chùa, chứ không có điều kiện gì 
cả và hầu như tất cả những gì ông làm, đều không lấy một 
đồng tiền nào. Vì ông biết chùa chúng tôi là một hội từ thiện, 
vô vụ lợi. Ông cũng đã cúng cho chùa Viên Giác một bàn 
thờ bằng gỗ sơn son thếp vàng đang ngự trị giữa chánh 
điện chùa Viên Giác và mỗi năm có lễ Phật Đản hay Vu Lan 
chúng tôi tôi vẫn hay mời ông đến phát biểu ý kiến, đã làm 
cho người Việt Nam tham dự lễ rất cảm động. 

Trong xã hội dĩ nhiên có nhiều loại người. Người tốt như 
ông Dr. Meihorst thì ở đâu cũng có, nhất là ở xứ Đức nầy; 
nhưng đồng thời cũng là người Đức, nhưng cũng có những 
người không đủ tư cách như trộm cắp, rượu chè, tìm cách 
lạm dụng của công v.v... Ở xã hội nào thì cũng chẳng thiếu 
những loại người như vậy, nhất là ở những xã hội kém văn 
minh như một số nước Á Châu, Phi Châu, Trung Đông v.v... 
thì người lãnh đạo có quyền tóm thâu quyền lực, của cải về 
cho mình. Tuy dân chúng có biết đó; nhưng chả dám làm gì. 
Vì có luật pháp đứng sau lưng để bảo vệ họ. Vả lại ở những 
xã hội như thế các cơ quan ngôn luận, truyền thông vẫn là 
của chính quyền, chỉ loan tin có một chiều thì những sự lem 
nhem, mờ ám đó khó mà phơi bày ra sự thật. Còn các xã 
hội Âu Mỹ ngày nay trình độ dân trí cao. Cơ quan truyền 
thông, báo chí v.v... đa phần là độc lập với các cơ quan 
công quyền cũng như luật pháp; nên họ đã nêu lên những 
trường hợp thối nát, bất công trong xã hội để chính quyền 
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lưu tâm và người dân lại hưởng được quyền an sinh xã hội. 
Xã hội dân chủ nó khác với chế độ độc tài là vậy. 

 
Mới đây một cuộc nghiên cứu cho thấy rằng nước Trung 

Hoa cũng sản xuất phần mềm của Computer trong năm 
2001; nhưng chỉ thu vào được mấy trăm triệu đô-la; trong 
khi đó nước Ấn Độ đã thâu vào được 8 tỷ đô-la. Sau khi 
nghiên cứu kỹ càng thì mới biết rằng: Sở dĩ Ấn Độ có phần 
thâu vào cao như thế. Vì lẽ ở Ấn Độ khi sản xuất có tự do 
cạnh tranh, tự do mậu dịch. Còn tại Trung Hoa chỉ sản xuất 
có một chiều và làm việc với tinh thần bao cấp của xã hội 
chủ nghĩa; cho nên con người ít mong gì hơn là bảo vệ chỗ 
làm của mình; có chân trong hợp tác xã là quý rồi. Việc lỗ lã 
đã có nhà nước lo. Tại sao phải nhọc công tốn sức cạnh 
tranh làm gì. Đó là thành quả của tự do và độc tài; dân chủ 
và phi dân chủ là vậy. 

 
Ngày hôm nay thì thế giới đã toàn cầu hóa. Con người 

trở nên nhỏ bé nhưng linh hoạt vô cùng. Vì chỉ trong một 
giây lát, chuyện gì xảy ra trên thế giới người ta cũng đều có 
thể hiểu ra nhanh chóng qua điện thoại, điện thư, Internet 
v.v... Thế nhưng có một điều tìm cách để hiểu chính mình 
hay những thành viên trong gia đình mình thì hầu như lơ là 
vắng bóng. Đây là thảm trạng của nhân loại trong tương lai. 
Thất nghiệp, ly dị, tự tử, tâm thần v.v... sẽ còn nhiều hơn 
nữa. Vì lẽ con người chỉ tự làm thỏa mãn cái gì cho chính 
mình về phương diện vật chất như phải làm sao cho có cái 
nhà rộng, chiếc xe riêng, cái phòng riêng, cái gì cũng riêng 
hết là hạnh phúc. Trong khi đó cái chung thì chẳng có một 
cái gì. Vì vậy cho nên Tôn Giáo đóng góp một vai trò rất 
quan trọng trong cuộc sống hằng ngày về cả 2 lãnh vực vật 
chất cũng như tinh thần. 

Con người sống mà không có phần tâm linh hướng 
thượng thì đâu có khác gì cây cỏ, gỗ, đá. Do vậy một cuộc 
sống đầy đủ là một cuộc sống phải được cân bằng giữa vật 
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chất và tinh thần. Chứ không thể chỉ sống cho quyền lợi cá 
nhân của mình mà quên đi quyền lợi của kẻ khác. 

 
Ngày hôm nay tại Âu Châu nầy, nhất là người Đức, hay 

tin vào Fengshui. Nghĩa đen có ý là gió và nước. Gió và 
nước là hai vật có thể làm thay đổi cuộc sống của mỗi con 
người, mỗi gia đình. Nghĩa bóng có nghĩa là: phương 
hướng, địa lý, đất đai, nhà ở. Tại Á Châu người Trung Hoa 
phát minh ra vấn đề nầy trước. Ngay cả việc chọn ngày giờ 
tốt xấu để làm cưới hỏi, ma chay, xây nhà, xây chùa, xây 
cung điện, xây đền, xây miếu, xây mộ, dựng bia v.v... tất cả 
đều phải xem ngày tháng tốt xấu để hợp với gia chủ, mới 
mong làm ăn phát đạt, ít bệnh hoạn và phát triển nhanh 
chóng. Do vậy mà nhiều người tin vào thuật Phong Thủy 
nầy. Dĩ nhiên là cũng có cái đúng và có cái sai, chứ không 
phải hoàn toàn đúng hết và hoàn toàn sai hết. 

 
Ví dụ có một gia đình xây một ngôi nhà rất đẹp; nhưng 

sau khi dọn về ở đó một hai năm lại không thích hợp, con 
cái đau ốm, địa vị mất dần trong xã hội v.v... Gia đình ấy 
bán nhà đi ở chỗ khác. Lại có người đến mua để ở. Gia 
đình đến sau tự nhiên phát đạt, thịnh vượng. Vậy việc nầy 
do đâu mà có? Nếu đứng về phương diện địa lý, các Thầy 
Fengshui sẽ nói rằng: Nhờ gia chủ mới nầy biết sửa cái cửa 
xây về hướng khác thích hợp hơn, nhờ đổi vị trí giường 
nằm của vợ chồng và con cái, nên mới được vậy. Có thể 
người ta tin điều đó; nhưng có một điều không kém phần 
quan trọng mà người ta không thấy để tin là dưới nền nhà 
đó có một ngôi mộ cổ, hay một dòng nước chảy ngang qua 
đó. Nếu gia chủ dời phòng ngủ đi nơi khác, không nằm trên 
chỗ có ngôi mộ cổ hoặc nơi dòng nước chảy ngang qua thì 
con cái sẽ hết bệnh và vợ chồng sẽ vui vẻ. Nhờ vậy mà nhà 
cửa lại phát đạt. Còn một điều khác nữa mà người có tôn 
giáo phải tin đó là cái đức của gia đình đến sau. Nhờ có đạo 
đức hay làm phước, bố thí, cúng dường, cứu đời, cứu 
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người; nên mọi chuyện tai ương đều qua hết. Bởi vậy tôi 
thường hay nói: Thân ta tuy có đó, nhưng sẽ trở thành 
không. Vì khi đất, nước, gió, lửa trong thân thể không còn 
hòa hợp nữa thì thân cát bụi nầy sẽ trả về cho cát bụi. Còn 
tâm ta tuy là không; nhưng nó có. Chính nó đã tạo nên 
Thiên đường, Địa ngục, Cực lạc, chư Thiên chứ không ai 
khác. Do vậy mà cái đức ấy là do tâm sanh và đây là hành 
động cũng như kết quả tuy là vô hình, nhưng trên thực tế là 
có. 

 
Ngôi chùa Viên Giác từ khi tạo lập cho đến nay cứ phát 

triển không ngừng. Có người nói rằng tôi có phước nên mới 
được vậy. Hoặc giả nhờ Kiến Trúc Sư đo cửa ra vào nào 
cũng đúng với kích thước của thước Lỗ Bang nên chùa mới 
thịnh như vậy. Có thể cũng không sai mà cũng không đúng. 
Vì lẽ cái chùa, cái nhà, tượng Phật v.v... chỉ là vật vô tri. 
Mình di động hay để yên chúng đều bị lệ thuộc vào mình cả. 
Do vậy mà cái ý hướng cho vấn đề đó mới là quan trọng, 
chứ cái vật bị đặt để không hoàn toàn quan trọng. 

 
Từ khi xây dựng ngôi chùa Viên Giác nầy và kể cả trước 

đó hằng 10 năm, chính tôi và Tăng chúng cũng như Phật 
Tử mỗi ngày đều tụng kinh bái sám, trì chú, tham thiền, làm 
phước, bố thí, cúng dường v.v... chính nhờ đó mà ngôi 
chùa được phát triển và tồn tại cho đến ngày nay và một 
mai đây ngôi chùa nầy sẽ suy vi, nếu những người kế tiếp 
không tạo ra những giọt mật đạo đức để cho ong bướm có 
thể gần gũi thì số người đến chùa càng ngày càng ít đi và 
sự hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần sẽ không còn nhiều 
như xưa nữa. Hoặc cũng có thể phát triển nhiều hơn xưa; 
nếu vị Trụ Trì và Đại chúng biết tu học hành trì không cho 
tạp niệm xen vào thì chẳng mấy chốc ngôi chùa nầy sẽ phát 
đạt hơn xưa. 
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Nói cho cùng thì đất đai cũng rất quan trọng. Nó nuôi 
sống ta trong từng hơi thở và bảo bọc ta trong từng giờ, 
từng phút, từng li. Do vậy mà phải trân quý mặt đất. Từ mặt 
đất có thể cho ta lương thực như hoa, quả, rau, đậu, lúa, 
mè, khoai, bắp v.v... và con người cũng sống nhờ vào đất; 
nhưng đôi khi con người cũng vô tình làm cho đất mẹ bị 
giày vò, đổ lên mặt đất ấy không biết bao nhiêu là chất độc 
thừa thãi, để rồi chính những chất độc nầy sẽ chảy ra biển 
làm cho biển bị vẩn đục. Cá ăn, cá sống trong lòng sông, 
lòng biển ấy sẽ bị nhiểm độc. Con người ăn lại cá, sẽ bị 
bệnh triền miên. Hoặc giả cây cối bị nhiễm độc, chúng ta ăn 
vào cơ thể cũng sẽ bệnh hoạn lây. Vậy chính mình đã hại 
mình, chứ có ai đã hại mình đâu. Khi khổ đau khó nhọc đến 
thì mình đổ thừa cho cái nầy cái nọ; nhưng khi hạnh phúc 
đến thì chả ai trân quý chút nào. 

Có lần tôi đọc một câu chuyện của một nữ văn sĩ Việt 
Nam viết về sự hiện hữu của một ngôi chùa tại miền Trung 
đất Việt. Câu chuyện được kể rằng: Có một ngôi chùa đó 
được xây lên hoàn thành; nhưng trong 3 năm liền đã phải 
thay đổi 7 đời trụ trì. Lý do giải thích bằng nhiều cách khác 
nhau; nhưng ở đây phải biết rằng đã có 4 người chết sau 
khi đến nhậm chức và 3 vị kia phải dời chỗ ở. Đây là sự 
thật. Có người bảo dưới nền chùa là một nghĩa địa, các 
vong hồn chết chưa có siêu. Có thể nơi đó ma quỷ nhiều 
lắm, mạnh hơn cả phép Phật cho nên phải bị chúng hành 
hung. Hoặc giả đức hạnh của những vị Sư nầy còn kém, 
nên mới có hiện tượng ấy v.v... 

 
Tôi được ở yên đây trong 12 năm qua tại ngôi chùa mới 

nầy là do chư Phật, chư Long Thần Hộ Pháp chở che gia hộ 
và do sự hành trì miên mật thần chú Thủ Lăng Nghiêm của 
chính mình và Đại chúng nên chánh điện chùa Viên Giác có 
một năng lượng rất nhiệm mầu. Ngoài ra chùa Viên Giác 
còn thờ Xá Lợi Phật cũng như thờ các thứ đất thiêng nơi 
Đức Phật sinh ra, nơi thành đạo, nơi thuyết pháp lần đầu 
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tiên và nơi nhập Đại Bát Niết Bàn. Do vậy mà vị trí của ngôi 
chùa vẫn còn đứng vững với thời gian. Có thể 100 năm, 
200 năm, 500 năm hay 1000 năm sau những pho tượng, 
những mô hình của ngôi chùa thì vẫn còn đó; nhưng tôi và 
quý vị thì đã vào lòng đất lạnh tự thuở nào; vẫn còn đó sừng 
sững một bóng hình mà dầu cho năm tháng có trôi qua, 
lòng người có thay đổi, vị trí của nơi ấy không thay đổi. Đó 
là ngôi chùa Viên Giác trong tâm khảm của mọi người Việt 
cũng như Đức. Do vậy cảm tạ nước Đức đã dành cho 
người Phật Tử có một nơi chốn như thế để đi về, để lễ bái 
và nguyện cầu. 

 
Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi (28.6.2002) đánh dấu 

một chặng đường 53 năm hiện hữu trên cõi thế nầy. Sinh 
nhật lần thứ 54 nầy nói theo người Việt Nam thì có gì đặc 
biệt? 

Thứ nhất là tôi đã hoàn thành tác phẩm thứ 34 nầy trong 
25 ngày, vừa đọc tài liệu tiếng Đức, vừa biên soạn thành 
sách với hơn 300 trang giấy viết tay. Nếu đánh máy sẽ còn 
độ 200 trang và sau đó Hạnh Giới sẽ dịch ra tiếng Đức độ 
200 trang nữa. Tổng cộng chừng 400 trang. Đây có thể gọi 
là một đại tác phẩm được chăng? Theo tôi, đây là tác phẩm 
tôi ưng ý nhất từ trước đến nay. Không biết quý vị đọc sẽ 
nghĩ như thế nào? Riêng phần tôi thì đã nói cạn, nói hết cả 
tấm lòng cho quý vị, người Việt cũng như người Đức nghe 
rồi đó. Tôi đã chẳng giấu giếm một điều gì cả. Tất cả những 
gì tôi viết bên trên đều là sự thật. 

 
Tôi bắt đầu viết vào ngày 4 tháng 6 năm 2002, nghĩa là 

sau gần 10 ngày an cư kiết giới và từ ngày 4 tháng 6 đến 
nay (28.6.2002) tôi đã miệt mài mỗi ngày viết như thế vào 
buổi sáng 2 lần từ 7 giờ 30 đến 8 giờ. Sau đó viết từ 9 giờ 
đến 10 giờ rưỡi và buổi chiều viết từ 2 giờ rưỡi đến 4 giờ. 
Nếu ngày đó tôi không có giờ học tiếng Phổ Thông hoặc 
dạy Chúng, hay giảng dạy giáo lý cho Phật Tử. Có khi từ 5 
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giờ đến 6 giờ 30 chiều tôi cũng có viết tiếp, nếu ý tưởng 
trong đầu còn diễn tiến. 

 
Sau 8 chương của quyển sách tôi viết, tôi đã chẳng đọc 

lại một lần nào. Vì ý tưởng cứ liên tục như thế mà chảy 
xuôi, mà nhảy múa trong đầu minh, yên lặng thúc đẩy tôi 
phải làm cho xong cái tổ ấy, như một loài ong hay loài chim 
đã vì sự sống còn mà xây dựng nơi trú ngụ vậy. Văn tôi 
không là văn chương bác học, mà chỉ là loại văn bình dân. 
Mong rằng người đọc sẽ lãnh hội được phần nào khi đọc 
đến sách của tôi. 

 
Ngày hôm nay có một số thiệp chúc mừng gởi đến, trong 

đó có thiệp của ông Dr. Meihorst người luôn luôn giúp đỡ 
chùa và nhiều quà kỷ niệm khác nữa. Đồng thời quý Thầy 
đệ tử đi làm Phật sự tại Đan Mạch, Nürnberg cũng đã về. 
Một số bà con Phật Tử Việt cũng như Đức đã tề tựu nơi hội 
trường để chờ tôi đến. 

Từ Việt Nam xa xôi, anh Bảo Tâm, bào huynh của Hạnh 
Bảo, cũng đã gởi tặng tôi một bài thơ đồng thời có thơ chúc 
mừng sinh nhật cũng như phần mở đầu của một cuốn sách 
mà anh dự định viết về tuổi thơ của tôi. Xin đa tạ tấm lòng 
của người Phật Tử ở phương xa, đồng thời tôi xin chép bài 
thơ ấy vào đây để làm kỷ niệm. 

 
Về thăm quê Thầy 
 
Người đi kết chuỗi bồ đề 
Từ làng Xuyên Mỹ lần về Hội An 
Trải qua ba, bốn giới đàn 
Vĩnh Gia, Quảng Đức, đạo tràng Hưng Long 
Đạo vàng xen phủ ánh hồng 
Hà Linh, Viên Giác, Phước Lâm, Phổ Đà 
Dấu xưa tích cũ giang hà 
Ba mươi năm chẳn, xót xa chưa về 
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Mây trời xứ Quảng ủ ê 
Cố tri, đồng đạo, tình quê vẫn nồng 
Người đi ba chục năm ròng 
Đạo vàng tỏa ngát ánh hồng Viễn Tây. 
 
Mỗi năm có một ngày sinh như thế để nhớ về sự sinh 

thành dưỡng dục của mẹ cha, phải quý trọng ơn đức nầy. 
Nếu không có cha mẹ thì ta chẳng có vóc hình. Nếu không 
có Thầy Tổ, chẳng ai có thể nuôi dạy ta thành người. Nếu 
không có hạt cơm của đàn na tín thí làm sao nuôi ta lớn và 
nếu không có quốc gia nầy chở che, làm sao ta hít thở 
được không khí tự do. Chỉ ngần ấy thứ thôi, đủ thấy ta nhỏ 
bé, ta chẳng xứng đáng gì với những ơn đức cao cả như 
bên trên vừa kể. Tuy nhiên những người thân, tử đệ tạo cho 
mình có một niềm vui, như thế cũng quý rồi. Chứ chờ lúc 
chết dầu có cúng tế bao nhiêu thứ trái cây, trổi bao nhiêu 
bài nhạc buồn thì mình có thể ngồi dậy được đâu để mà 
thưởng thức. 

 
Năm nay cũng là năm thứ 31 tôi đã ở ngoại quốc. Hơn 

ba mươi năm ấy đem tất cả tinh thần và sức lực trong thời 
thanh niên và trung niên để góp mặt với đời và trong hơn 30 
năm ấy biết bao nhiêu là chuyện phải nói, phải làm. Những 
gì đáng nói tôi đã nói; nhưng gì đáng viết tôi đã viết. Tôi 
giống như con tằm chỉ có bổn phận phải nhả tơ để dệt nên 
những gấm hoa cho người đời thưởng ngoạn. Tuy là dâu, 
nhưng nếu không có tằm thì dâu kia sẽ không thành vải. 
Tuy là tằm nhưng nếu chỉ biết ăn dâu mà không tiêu thụ 
thành sản phẩm thì đâu có được những sợi tơ óng ả cho 
cuộc đời. 

 
Tôi sống trong cuộc đời nầy chịu ơn nhiều người, nhiều 

việc. Do vậy mà phải biết cảm ơn ngay từ bây giờ. Nếu 
không thì không có cơ hội đâu mà giải bày. Thứ nhất là cảm 
ơn xứ Đức nầy, như những gì tôi đã bộc lộ bên trên, trong 
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đó có cả sự cảm ơn Bộ Nội Vụ Cộng Hòa Liên Bang Đức 
giúp cả giấy mực để in ấn tác phẩm nầy hình thành mà góp 
mặt với đời. Thiết tưởng ở ngoại quốc nầy ít có chùa nào và 
người nào được vinh hạnh như thế. 

 
Thứ đến là tử đệ, người đánh máy, người in, người đọc 

bài, người chữa lỗi chính tả, người sắp thành sách, người 
đóng gáy, người cắt xén, người dán tem bỏ vào bao thư, 
người gởi đi v.v... thôi thì không biết bao nhiêu là công 
đoạn. Những nghĩa cử ấy, những ơn đức ấy biết lấy gì mà 
đền đáp cho vừa. Hai tiếng cảm ơn suông ư? như thế chưa 
đủ, phải thể hiện tấm lòng của mình cho mọi người rõ, phải 
phơi trải lòng mình để mọi người cùng tin tưởng mà góp 
việc chung, phải hiến dâng kế sách hoặc khả năng của 
mình để góp phần làm đẹp cho quê hương nầy cũng như 
Đạo Pháp. Đó là tất cả tấm chơn tình của tôi đối với Đời 
cũng như với Đạo. Còn khen chê, hơn thua, được mất hãy 
trả lại cho đời, xin để phía sau lưng và không cần mang 
theo hành trang đi vào cõi yên tĩnh của cuộc đời. 

 
Tôi sống rất giản dị và lúc chết có thể cũng thế thôi. Chỉ 

mong sao tình thương trí tuệ luôn hiện hữu trên cuộc đời 
nầy để xoa dịu những khổ đau tục lụy, để đời còn có cơ hội 
vươn lên và còn có khả năng để tiếp tục cuộc hành trình 
muôn dặm ấy. 

 
Tôi sẽ gác bút nơi đây để nhìn lại tự thân mình và kiểm 

điểm những gì đã làm được nhân lần sinh nhật thứ 54 nầy 
và để từ đó có một cái nhìn rạng rỡ hơn khi hướng đến 
những tháng năm còn lại của cuộc đời. 

 
Xin cảm ơn đời, cảm ơn người, cảm ơn tất cả và trong 

đó không quên cảm ơn xứ Đức như tựa đề của quyển sách 
đã muốn trình bày và cầu nguyện mọi người, mọi loài có 
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một cuộc sống tâm linh hướng thượng, nhằm sách tấn nội 
tâm mình càng ngày càng cao cả hơn. 

 
 
 

Viết xong vào ngày 28 tháng 6 năm 2002 
tại thư phòng chùa Viên Giác, 

Kỷ niệm lần sinh nhật thứ 54 của tác giả 
 

Thích Như ñi‹n 
 

 
 
 
 


