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 Đầu năm đi chùa, Phật tử đi chùa, những gia đình chỉ thờ cúng ông bà đến ngày 
Tết cũng đi chùa. Đi chùa đêm Giao Thừa, đi chùa ngày mùng 1 Tết cho đến ngày 
mùng 7, nhiều người đi làm cũng xin nghỉ làm để đi chùa hoặc xin về sớm để đi chùa. 
Có người mộ đạo đi chùa đêm Giao Thừa rồi ngay mùng 1 Tết lại tiếp tục đi chùa. Đi 
chùa như là niềm vui, là lẽ sống, đi chùa vì lòng mộ đạo. Sinh ra trong gia đình Phật 
giáo là đi chùa, sinh hoạt trong gia đình Phật tử là đi chùa vào cuối tuần, không phải đợi 
đến lễ Phật Đản, lễ Vu Lan hay đêm Giao Thừa, cũng như người Công giáo đi nhà thờ 
mỗi ngày. Nhà thờ, chùa mở cửa mỗi ngày, buổi sáng là mở cửa. Ngày xưa, chùa mở 
cửa suốt đêm nhưng về sau này không được an ninh nên có giờ mở cửa và đóng cửa 
ở chùa cũng như nhà thờ. 
 Mùng 1 Tết chúng tôi đi chùa, nhà thờ ở Orange County. Ngày mùng 2 Tết, 
chúng tôi đi chùa ở xa. Dự định lên đường lúc 6 giờ sáng, nhưng Hương Huỳnh phải 
nấu thức ăn chay để cúng 3 ngày Tết, nên chúng tôi khởi hành lúc 10 giờ. Đoàn người 
gồm có 4 người, đi xa lộ. Buổi sáng, khuôn mặt người nào cũng tươi, cũng vui, hình 
như không khí ngày Tết đem niềm vui cho mọi người. Vui từ trong lòng, vui với thiên 
nhiên, cây cỏ hai bên xa lộ xanh mướt, những dãy núi xa xa chập chùng trong mây 
trắng. Đường về San Diego, chúng tôi đã rong rủi nhiều năm tháng. Chúng tôi đã từng 



thăm các chùa lớn, chùa nhỏ, thăm thành phố, thăm bằng hữu, thăm biển, từng đứng 
trên lâu đài nguy nga, tráng lệ nhìn dãy núi xa xa hướng về thành phố San Bernardino, 
nhưng sao hôm nay thấy lòng vui hơn, có lẽ là ngày Tết, có lẽ là thăm chùa, thăm tu 
viện. 
 

 
San Diego được xếp là một trong những thành phố có cuộc sống và việc làm ổn 

định 
 
 Chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp với thành phố San Diego. Nhớ ngày nào một 
nhóm sinh viên luật khoa Sài Gòn trước năm 1975 kéo đến giáo sư của chúng tôi, giáo 
sư Nguyễn Cao Hách, khoa trưởng đại học luật khoa Sài Gòn. Thầy rất hiền lành, thầy 
rất thương và giúp đỡ học trò. Học trò đến thăm thầy đem theo thức ăn, bày thức ăn ra 
bàn, thầy trò ngồi lại cùng ăn, tiếng nói, tiếng cười như pháo nổ, vui như ngày hội, ngày 
Tết. Luật sư Đào Ngọc Thụy sang Hoa Kỳ hơn 1 năm, Thụy thi lại bằng luật sư, lấy 
State Bar của tiểu bang California. Luật sư Đào Ngọc Thụy và luật sư Nguyễn Hữu 
Thông là hai người học lại nhanh nhất trong các sinh viên luật Sài Gòn lưu vong khắp 
nơi trên thế giới. Thầy trò gặp nhau vui ơi là vui, dọn dẹp xong, giã từ thầy cô đi về. Bây 
giờ, thầy đã về với ông bà, nhưng tình thầy trò vẫn còn đây, mỗi năm đến ngày giỗ của 
thầy Nguyễn Cao Hách, học trò khắp nơi đều nhớ đến thầy và cầu nguyện cho thầy 
được siêu thăng nơi miền Cực Lạc. Học trò của thầy, luật sư Lê Công Tâm định làm 
đám giỗ cho thầy sau mùa dịch cúm Covid-19. 
 Sinh viên trường luật Sài Gòn định cư ở San Diego nhiều lắm như Nguyễn Hữu 
Của, một khuôn mặt hoạt động tích cực trong cộng đồng, sinh viên Vũ Trường, chủ báo 
Tiếng Việt, một trong những tờ báo được độc giả mến chuộng ở San Diego. Đa số sinh 



viên luật Sài Gòn trước năm 1975 rất thành công ở khắp nơi trên thế giới, đi đến nơi 
nào có người tị nạn, có sinh viên luật Sài Gòn là có người thành công như luật sư 
Nguyễn Hữu Công đang cộng tác với Hồn Việt TV và radio, có con là luật sư, luật sư 
Trịnh Đình Thắng ở Orange County có con là luật sư, luật sư Nguyễn Đình Sơn có con 
trai là luật sư. Cha mẹ làm bác sĩ sinh con làm bác sĩ, cha mẹ luật sư sinh con làm luật 
sư, gia truyền. 
 Có một điều hối tiếc là tôi hứa nhưng không giữ được lời hứa của mình: một gia 
đình chúng tôi quen từ Việt Nam, rồi đến khi tị nạn ở Hoa Kỳ, mỗi lần đến D.C., bao giờ 
chúng tôi cũng thăm gia đình nầy ở trong một townhouse nhỏ, xung quanh là rừng cây, 
cây cổ thụ cao vút, rồi người phụ nữ xinh đẹp qua đời, phu quân của chị dọn về San 
Diego, mỗi lần tôi gọi thăm bao giờ ông cũng nói: 
 - Cô Kiều Mỹ Duyên bao giờ đến San Diego thì nhớ ghé thăm tôi. 
 Lúc nào nghe lời mời này, tôi cũng nói: dạ, dạ, hứa sẽ đến thăm ông nhưng 
chưa đến thì ông đã qua đời. Tiếc quá! 
 Lâu lắm tôi không có cơ hội đến San Diego, cho đến khi nghe ông mất ở miền 
Bắc, trước khi ông mất vài tháng tôi còn gọi thăm, nghe ông kể nhiều chuyện vui, hình 
như người lớn tuổi thích kể chuyện vui. 
 - Cô Kiều Mỹ Duyên à, tôi theo đạo Công giáo rồi. Khi thăm bạn tôi, tôi bị té và 
nằm nhà thương. 
 Rồi ông kể tiếp: 
 - Trung Tướng rửa tội cho Đại Tướng. 
 Khi nghe câu này tôi không hiểu gì hết, sau đó ông kể tiếp tôi mới hiểu ra rằng 
linh mục Trung Tướng rửa tội cho Đại Tướng, vì lúc đó Đại Tướng té vào nhà thương 
thì linh mục Trung Tướng thăm Đại Tướng ở nhà thương mà ông đang nằm. 
 Ông thường nhắc đến người con gái mà ông bà thương nhất: 
 - Không biết cô Kiều Mỹ Duyên có nhớ Phương Lan không? Khi cô đến nhà 
chúng tôi, cháu thường đánh đàn dương cầm. Cháu có 2 mẹ, 2 bố. Phương Lan là con 
của anh chị Viên nhưng cũng là con gái nuôi của chúng tôi. Ngày thường thì cháu ở với 
anh chị Viên, cuối tuần thì về nhà chúng tôi. 
 Lần nào, chúng tôi đến nhà Đại Tướng Viên cũng gặp cô bé Phương Lan đang 
đánh đàn, rồi đến nhà Đại Tướng Khiêm cũng gặp cô bé xinh xắn này. Bây giờ, 
Phương Lan là giáo sư đại học Chapman, một trường đại học rất nổi tiếng ở Orange 
County. 
 Câu nói Trung Tướng rửa tội cho Đại Tướng là linh mục Lê Trung Tướng rửa tội 
cho Đại Tướng Trần Thiện Khiêm. 
 



 
Đường đến thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng, 6326 Camino Del Rey 

Bonsall, CA 92003 
    

 Trên đường đến thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng, mặt trời đang lên, ánh sáng rực 
rỡ, chúng tôi nghĩ đến Hòa Thượng Thanh Từ và những lần được gặp thầy.  Hòa 
Thượng Thích Thanh Từ (sinh ngày 24/7/1924) là thiền sư, nhà khảo cứu, thông dịch 
và giảng giải các kinh luận Phật học người Việt Nam. Trưởng lão Hòa thượng Thích 
Thanh Từ hiện là Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
Hòa Thượng được biết đến là người phục hưng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử cùng 
nhiều ấn phẩm về thiền. Từ năm 1960 đến năm 1964, Hòa thượng đã giữ nhiều chức 
ᴠụ quan trọng trong Phật giáo: Phó Vụ trưởng Phật học ᴠụ, Vụ trưởng Phật học ᴠụ, 
Giáo ѕư kiêm Quản ᴠiện Phật học ᴠiện Huệ Nghiêm, Giảng ѕư Viện Ðại học Vạn Hạnh 
ᴠà các Phật học đường Dược Sư, Từ Nghiêm. Hòa thượng đã thật ѕự giã từ Phật học 
ᴠiện, giã từ phấn bảng ᴠới năm tháng miệt mài ᴠì tứ chúng. Thầy đã từng nói thầy là 
người chèo đò.  

 Lần đầu tiên chúng tôi phỏng vấn thầy qua điện thoại, lúc này thầy đến Florida, 
cũng duyên lành, vào buổi sáng thầy đang bách bộ trong vườn của một Phật tử, thầy 
trả lời phỏng vấn của chúng tôi cho đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại ở Washington 
D.C. Cuộc phỏng vấn này dài gần 1 giờ đồng hồ, chúng tôi hỏi thầy về những bài giảng 
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của thầy sắp tới ở California và những khó khăn của Phật giáo trong nước gặp phải. 
Chúng tôi cũng được phước phỏng vấn thầy 6 lần trong lúc thầy đến Hoa Kỳ và lần 
chót phỏng vấn thầy ở Hà Nội, khi chúng tôi cùng phái đoàn YMCA ra phi trường Nội 
Bài đến Đà Lạt. Trước mặt chúng tôi rất đông người, tôi hỏi một Phật tử (vì có mang 
tượng Phật): 

 - Không biết quý vị tiễn ai mà đông quá vậy? 

 Người phụ nữ hiền lành trả lời: 

 - Thầy Thích Thanh Từ. 

 Phái đoàn của thầy Thanh Từ đến Trúc Lâm Thiên Tự giảng đạo. Trong số các 
tu sĩ theo thầy có tu sĩ người Pháp. Chúng tôi cùng đi chuyến bay với thầy về Đà Lạt. 
Chúng tôi phỏng vấn thầy trước khi lên máy bay. 

 

Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Hòa Thượng Thích Thanh Từ, phi trường Nội Bài, Hà 
Nội, Việt Nam năm 2005.  

 
 Mỗi người trong chúng ta đều có cơ duyên, có cơ duyên gặp người thì sẽ gặp 
người đó, đúng giờ, đúng ngày trong lá số có sẵn. Số của tôi được cơ duyên gặp nhiều 
vị lãnh đạo tôn giáo nên đi đến đâu là có cơ duyên được phỏng vấn các vị, số Trời đã 
định, đó là nhờ phúc đức ông bà, cha mẹ để lại 
 Thầy Thanh Từ hiền lành, nói năng từ tốn, thầy hay cười, nhiều người thích nụ 
cười của thầy. Có lần, chúng tôi đến thăm thầy ở nhà của ba mẹ bác sĩ Phan Tuyết 
Mai, nhạc phụ, nhạc mẫu của bác sĩ Nguyễn Phúc Vĩnh Khiêm, nhà gần biển. Thầy đi 
đâu cũng được đồng hương đón tiếp một cách nồng nhiệt. 



 
Hòa Thượng Thích Thanh Từ với nụ cười hiền lành, đôn hậu. 

    
 
 Thiền Viện Đại Đăng, một trung tâm nghiên cứu và tu học của Hội Thiền Học 
Việt Nam thuộc hệ Phái Thiền Tông Phật Giáo, lần đầu tiên đã được chính thức thành 
lập tại Hoa Kỳ. Đây là một cơ sở thiền học trực thuộc dưới sự lãnh đạo và giáo hóa của 
Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Sư Thích Thanh Từ. 
 Ngày 15/04/2001 ủy ban vận động thành lập Thiền Viện Đại Đăng mời Tăng Ni 
và Phật tử tham dự phiên họp đầu tiên để thông báo chương trình, đề ra kế hoạch 
thành lập Thiền Viện, đã được mọi người hoan hỷ tán thành và nhiệt tình đóng góp tài 
lực, kẻ công người của để hỗ trợ cho Thiền Viện sớm hoàn thành. Từ khi lãnh trách 
nhiệm, các Phật tử chọn đất tìm nơi địa điểm thích hợp, trải qua không đầy mười tháng, 
Một ngôi Thiền Viện khang trang, đẹp đẽ đã xuất hiện trên một ngọn đồi tọa lạc tại số 
6326 Camino Del Rey, tại thành phố Bonsall ở vùng San Diego thuộc miền nam tiểu 
Bang California 92003.  
 Thiền Viện Đại Đăng được xây dựng trên một sườn đồi với diện tích chín mẫu 
tây, đây là một nơi yên tĩnh, ít tiếng ồn, xa nhà dân cư, xung quanh có đồi núi và rừng 
cây bao bọc, bên dưới chân đồi hướng về phía trước Thiền Viện có hồ nước trong 
xanh, Sáng sớm và chiều có sương mờ lãng đãng, phong cảnh thoáng mát, trông rất 
đẹp mắt, nên thơ và thiền vị. Khí hậu lại mát mẽ ôn hòa, mùa hè không nóng bức, mùa 
đông không lạnh lắm. Du khách đến nơi đây rất ưa thích. 
 Sau khi thành lập xong Thiền Viện, các phật tử cung thỉnh Hòa Thượng Thanh 
Từ từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để làm lễ Khánh Thành, và đồng thời các Phật tử cũng 
xin Hòa Thượng bổ nhiệm Chư Tăng ở Thiền Viện Trúc Lâm sang Trụ Trì. Đáp ứng sự 
thỉnh cầu của Tăng Ni và Phật tử hải ngoại, Hòa Thượng sang Mỹ ngày 04/09/2001. 
Đến ngày 15/09/2001 lễ Khánh Thành Thiền Viện Đại Đăng đã được tổ chức trọng thể, 
có khoảng 800 người tham dự.  
 Thiền viện Đại Đăng là nơi mà chúng tôi cũng đã đến thăm thầy Thanh Từ khi 
thầy từ Việt Nam sang ở đây. Đến Đại Đăng không ai mà không nhớ đến thầy Thanh 
Từ. Có những đệ tử của thầy đến từ miền Bắc California.  



 Ca sĩ Phong Dinh giới thiệu một Phật tử, cô nói: 
 - Anh này và gia đình gói hơn 1,000 đòn bánh tét đến đây cúng đường. 
 Đặc biệt ở thiền viện Đại Đăng trên núi không có chỗ đậu xe, phải đậu xe dưới 
chân núi, trước mặt là hồ và đồng cỏ xanh mướt, tượng Phật rất to, hoa lá rực rỡ, thức 
ăn rất ngon. Nhiều Phật tử làm việc liên tục trong bếp, thức ăn nóng hổi vừa thổi vừa 
xơi nếu muốn ăn thức ăn nóng. Ở đây không có buôn bán, không nói về thương mại. 
Sách, báo, kinh kệ tặng cho đồng hương, thức ăn rất nhiều, ăn xong không hết có thể 
mang về. 
 

 
Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng ở 6326 Camino Del Rey, 

Bonsall, CA 92003. Hình từ trái sang: Diane Nguyễn, Kiều Mỹ Duyên và Hương Huỳnh 
(Hình nhạc sĩ Trần Chí Phúc) 

 
 
 Người già, người trẻ mặc áo dài. Các ca sĩ tình nguyện hát liên tục. Ca sĩ Phong 
Dinh hát bài "ÁNH TRĂNG CHÙA XƯA" của nhạc sĩ Trần Chí Phúc, bài ca về đạo 
Phật, vừa ca vừa mĩm cười, hình như ca hát là điều hạnh phúc với ca sĩ này: 
 

"Về chùa xưa ngắm trăng vàng mới lên. 
Ánh trăng lung linh sáng soi chùa mơ. 
Nhìn mặt trăng con nhớ lời kinh văn. 

Nhìn theo ngón tay để thấy mặt trăng, theo lời Phật dạy thoát ra luân hồi. 
Con về đây, thăm chùa xưa. Luôn giữ gìn năm giới. 

Không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không sát sanh. 
Hành lời Phật dạy, thấy tâm bình an. 

Đêm nay trăng rằm, tiếng chuông ngân. 



Nhớ xưa Phật đắc Pháp dưới cây Bồ Đề. 
Ngài đem chánh pháp truyền khắp thế gian, giúp cho nhân loại thoát vòng khổ đau. 

Con về đây, nghe tụng kinh. 
Ánh trăng lung linh soi chùa mơ." 

 

 
Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng ở 6326 Camino Del Rey, Bonsall, CA 92003 

 
 

 



 
Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng ở 6326 Camino Del Rey, Bonsall, CA 92003. Bàn 

thờ Hòa Thượng Thích Thanh Từ đặt bên trái. 
 
 Thiền viện Đại Đăng với hoa lá rực trời, đi đâu cũng thấy hoa: hoa mai, hoa cúc, 
hoa lan. Chánh điện nguy nga, tráng lệ. Thiền viện này được phát triển rất nhanh. Thầy 
Thanh Từ thì ở xa, bên kia Thái Bình Dương, Phật tử của ngài xây cất thiền viện càng 
ngày càng rộng lớn. Ở đây có những khóa thiền, đến đây chúng tôi nhớ đến 2 vợ 
chồng một bác sĩ mộ đạo, đi tu cũng ở đây, bác sĩ Cẩm Vân, vợ của bác sĩ Huỳnh Hữu 
Cửu cũng thường nhắc đến anh chị này đi tu, theo hệ phái thiền của thầy Thanh Từ. 
 Không khí của thiền viện Đại Đăng rất vui. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc nói: 
 - Hôm nay là ngày mùng 2 có chỗ đậu xe, chứ nếu đến đây ngày mùng 1 không 
có chỗ đậu xe. 
 Tu viện trên đồi thì làm sao có chỗ đậu xe, phải xuống dưới đồi. 
 Chúng tôi nhìn thấy có một số thầy đang dùng cơm trưa. Các Phật tử đi vòng 
vòng mời khách đến viếng thăm thiền viện ăn trưa. Lời mời rất chân thành, không đói 
cũng ăn, ăn rồi đi nữa, ăn rồi leo lên núi lạy Phật ở chính điện. Người nào già yếu 
không bước lên nhiều bậc thềm thì đứng dưới chắp tay nhìn lên chánh điện.  
 Hàng trăm người đến thiền viện Đại Đăng lễ Phật nhưng ít ai lên chánh điện vì 
cao quá, nhưng cũng có những người trẻ leo núi thoăn thoắt, thì có mấy chục bậc thềm 
không làm chùn chân người mộ đạo. 
 
 



 
Tu Viện Lộc Uyển là một trung tâm thiền tập theo truyền thống Làng Mai. Tu viện 
nằm êm trong một thung lũng ẩn mình giữa những sườn đồi phía Tây Bắc thành 
phố Escondido, thuộc San Diego County, tiểu bang California, với diện tích 400 

mẫu, có cảnh núi đồi hùng vĩ và những rừng cây cho nhiều bóng mát. 
  

 Rời thiền viện Đại Đăng trong lúc ánh sáng còn ở chân đồi, chúng tôi đến tu viện 
Lộc Uyển, đường vào rừng thăm thẳm, không có bóng người đi. Khu đất nguyên sơ 
rộng 400 mẫu này nằm yên bình trong dãy núi Chaparral ở miền nam California, được 
bao quanh và bảo vệ bởi những cây sồi và cảnh quan thiên nhiên. Tu viện Lộc Uyển 
được thành lập vào tháng 7 năm 2000 bởi Tăng thân bốn chúng Làng Mai. 

 Vào gần cổng tu viện Lộc Uyển, có những chiếc xe hơi quay trở ra vì cổng khép 
kín không vào được. Tu viện này của thầy Thích Nhất Hạnh, thầy viết rất nhiều sách. 
Ngày xưa, thầy dạy đại học văn khoa Sài Gòn trước năm 1975. Thầy Thích Nhất Hạnh 
đã xuất bản trên 100 cuốn sách, trong đó có hơn 70 cuốn bằng tiếng Anh. Ông cũng 
xuất bản các bài giảng trong các tạp chí tạp chí Mindfulness Bell của Dòng tu Tiếp 
Hiện. Sau này, thầy du học ở Mỹ, thầy viết sách và dịch ra nhiều thứ tiếng, thầy dạy đại 
học Yale và  quyển sách "Nẻo về của Ý" của thầy được nhiều độc giả thích. Thầy thành 
lập Làng Mai ở Pháp, ở phía Đông Bordeaux, cách Paris khoảng 4 giờ đi tàu. Hàng 
năm, có hàng ngàn người khắp nơi trên thế giới đến tu học vài ba tháng. Đồng bào ở 
Âu Châu và nhiều quốc gia khác, đến mùa, đến Làng Mai tu học. Nhiều học trò của 
thầy Nhất Hạnh có bằng Tiến sĩ. Chúng tôi còn nhớ lâu lắm rồi khi đó thân mẫu và em 
gái tôi lên tu học ở Lộc Uyển Tự. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_tu_Ti%E1%BA%BFp_Hi%E1%BB%87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_tu_Ti%E1%BA%BFp_Hi%E1%BB%87n


 
Thầy Thích Nhất Hạnh tại Paris vào năm 2006 

 
 Ca sĩ Phong Dinh dừng lại ở cổng vào tu viện, có mật mã nên mở được cổng, đi 
theo đường rừng vào tu viện. Ở đây không có một bóng người. Thiền đường vẫn như 
xưa, sạch sẽ, trang nghiêm, hình của Phật trên bàn thờ. Hình thầy Nhất Hạnh trên bàn 
thờ bên cạnh bàn Phật, xung quanh là rừng cây. Cây bây giờ lớn hơn. Ngày xưa đến 
đây, chúng tôi thường gặp những tu sĩ người Mỹ, bây giờ chỉ có rừng cây, tiếng gió, 
tiếng chim. Tôi nói với em gái tôi, Phong Dinh và nhạc sĩ Trần Chí Phúc:  
 - Nếu đi tu nên chọn nơi này, nơi thanh tịnh không có bóng người, sống với thiên 
nhiên, với kinh kệ thì tuyệt vời. 
 Khi chúng tôi lên xe sắp rời tu viện thì thấy bóng dáng một tu sĩ đến nhà nguyện. 
Giã từ Lộc Uyển Tự với lòng thanh tịnh, chúng tôi trở lại Orange County. 
 Trên đường về nhà, chúng tôi im lặng, không ai nói với ai một lời. Có lẽ tu viện 
Lộc Uyển có sự thu hút người về đây tu. 
 Tôi bỗng dưng nhớ đến câu thơ: 

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ 
Người khôn người đến chốn lao xao. 

 Đến tu viện Lộc Uyển, tâm được bình yên, không khí trong lành, không có khói 
xe, không tiếng ồn ào, không có chen lấn, không có khói nhang. Tâm chưa thành Phật 
nên đến Lộc Uyển Tự, nhưng có người nói tu hành sắp thành chánh quả thì ở trên máy 
bay, dưới tàu thủy, hay ngồi giữa chợ, hoặc chỗ ồn ào nào cũng không làm động đến 
người có chân tu. Khi đã đi tu, lòng thanh tịnh thì có giai nhân sắc nước hương trời ngồi 
trước mặt người tu, họ cũng dửng dưng, tim không động. Khi nào ngồi giữa chợ mà 
lòng vẫn bình thản thì sắp thành chánh quả, nhưng nếu bắt đầu đi tu có lẽ nên tìm đến 
nơi vắng vẻ như Lộc Uyển Tự. Lộc Uyển Tự là nơi cho người muốn tu hành thật sự tìm 
tới, là nơi cho những người thích tu thiền. Đến đây, tâm hồn sẽ tìm được sự bình yên 
mà nơi chốn phồn hoa không thể có được. 
 



 
Tổ Đình Minh Đăng Quang, ở 3010 W. Harvard Street, Santa Ana, CA 92704. Hòa 
Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng 
Già Khất Sĩ Thế Giới, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Viện 
Nam Thống Nhất Hoa Kỳ. 
 
 Ngày mùng 3 Tết, chúng tôi thăm Minh Đăng Quang tịnh xá ở thành phố Santa 
Ana. Hòa Thượng Thích Minh Tuyên là trụ trì, thầy trong ban điều hành của hội đồng 
Liên Tôn, tịnh xá đang trùng tu phía sau. Tịnh xá này có võ sư dạy võ cuối tuần, có 
nhiều võ sinh học tập, đi côn đi quyền vun vút. Võ sinh có nam, có nữ. Chùa có võ sư 
nên tịnh xá rất bình yên, trong suốt mùa dịch cúm không ai dám vào tịnh xá phá rối. 
Tịnh xá mở cửa thường xuyên trong suốt mùa dịch cúm. 
 Tịnh xá có nhiều phái đoàn ngoại quốc đến thăm, nhất là phái đoàn Tây Tạng 
đến chùa chữa bệnh miễn phí bằng cầu nguyện. Thầy Minh Tuyên giao thiệp rất rộng 
rãi, thầy đã từng là trụ trì của nhiều chùa ở New York, Maryland, và các tiểu bang khác, 
cho nên nhiều người biết đến thầy. Hiện nay, thầy là vị cao tăng có chức vụ cao nhất 
trong Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ thế giới sau khi Hòa Thượng Thích Giác Nhiên và 
Hòa Thượng Thích Giác Lượng viên tịch. Thầy thường đi thuyết pháp khắp nơi trên thế 
giới. 
 Chúng tôi đến thăm chùa, các sư cô mời ăn phở. Các Phật tử đến chùa lễ Phật, 
sau đó dùng cơm. Thầy trụ trì lì xì cho chúng tôi và đó chúc Tết. Phật tử Đạt (trong hội 
đồng Liên Tôn) đang hầu chuyện với thầy và chúc Tết thầy. 



 

 
Tu viện Chân Giác Zen tại 11442 Dale St Garden Grove, CA 92841 

 
 Giã từ Minh Đăng Quang tịnh xá, chúng tôi đến tu viện Chân Giác ở đường 
Dale, thành phố Garden Grove. Chúng tôi gặp thầy Đăng Huy và phái đoàn đến từ San 
Diego. Thầy Đăng Huy là trụ trì thiền viện Đại Đăng ở San Diego. Tu viện Chân Giác rất 
sạch, hoa cỏ rực trời. Sư cô Huệ Phương, cũng là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ, 
đón tiếp chúng tôi ân cần, niềm nở. Đi đến đâu chúng tôi cũng được mời ăn chay, đến 
chùa thì không sợ đói, vì ở chùa lúc nào cũng có thức ăn để mời khách. Chánh điện rất 
sạch, yên tĩnh. Sư cô lì xì cho khách thập phương và mời ăn. 
 



 
Chùa Long Thành, đường Orangethorpe 

 
 Rời chùa của sư cô Huệ Phương, chúng tôi đến chùa Long Thành ở đường 
Orangethorpe. Thầy trụ trì đang ngồi làm việc với các Phật tử. Chúng tôi chúc Tết thầy 
sau khi lạy Phật. Một đệ tử gõ mõ, tiếng chuông thánh thót vang vang như đưa người 
vào cõi mộng. 
 
 



 
 

 Tôi rất kính phục sự hy sinh của các tu sĩ, hy sinh vì người hơn lo cho chính 
mình. Có nhiều tu sĩ Phật giáo ngửi khói nhang hàng ngày mà bị ung thư qua đời trong 
lúc chưa đến tuổi phải giã từ cuộc sống. Nhiều bác sĩ cho biết khói nhang làm cho 
người bị bệnh và qua đời vì hít khói nhang vào phổi. Nhiều chùa không cho đốt nhang 
trong chánh điện như chùa Đức Viên ở San Jose. Khi chúng tôi thăm chùa Đức Viên, 
sư bà Đàm Lựu cho chúng tôi biết không ai được đốt nhang trong chánh điện nhưng 
đốt nhang ngoài trời, trước Phật Bà lộ thiên thì được. Không ai được hái hoa trong sân 
chùa, nên hoa ở sân chùa luôn tươi và rực rỡ trong những ngày Tết. 
 Đi chùa cầu nguyện cho người thân, đi chùa để thấy lòng mình yên tĩnh, đi chùa 
để thấy hy vọng vươn lên. Năm mới đi chùa để thấy mình có đời sống hanh thông, và 
tương lai rực rỡ trước mắt. Đi chùa hay đi nhà thờ, không phân biệt tôn giáo, có niềm 
tin vào tôn giáo, đời sống sẽ thoải mái hơn, bình yên hơn và vui vẻ hơn. 
 Nếu thế giới này tâm mọi người đều "tịnh" không ham tiền bạc, không ham danh 
vọng, không ham bất cứ thứ gì, không ham giàu, không chế khí giới giết người, không 
trồng cây thuốc phiện, không chế tạo khí giới giết người, không ham danh vọng, quyền 
lực thì thế giới có hòa bình. 

Orange County, 25/1/2023 
KIỀU MỸ DUYÊN 

(kieumyduyen1@yahoo.com) 
 
 
 


