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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý Phật tử xa gần,
Hành hương và chiêm bái Phật tích Ấn Độ là nhân 
duyên hy hữu và là một ước mơ ngàn đời của 
người đệ tử Phật trên khắp năm châu bốn bể.  Nay 
ước mơ đó đã đến với Tăng Ni và Phật tử Tu Viện 
Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu.

Như chương trình đã sắp đặt trước cả năm, phái 
đoàn hành hương Ấn Độ gồm 51 người do Tu Viện 
Quảng Đức tổ chức đã lên đường đúng vào ngày 
7-11 năm 2006.

Phái đoàn do Đại Đức Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng 
Đức Thích Nguyên Tạng, Sư Cô Hạnh Nguyên và 
Đạo Hữu An Hậu Tony Thạch (Giám đốc công 
ty Triumph Tour) hướng dẫn cùng với 38 Phật tử 
từ Melbourne, 6 từ Sydney, 1 từ Perth và 5 đến từ 
Texas, Cali, Hoa Kỳ.

Thực ra đã có đến 65 người đăng ký tham dự 
chuyến đi này, nhưng giờ phút chót gặp chướng 
duyên như ngã bệnh, người thân mất, không đủ 
tài chánh v.v… nên đã hủy bỏ trong sự nuối tiếc, 
mong rằng trong tương lai Tu Viện sẽ tổ chức 
những chuyến đi chiêm bái khác, để những Phật 
tử này có đủ thuận duyên cùng tham dự.

Vì rằng trong Kinh Đại Niết Bàn, Phật từng dạy: 
“Sau khi ta diệt độ, nếu các thiện nam tín nữ có 
đạo tâm nghĩ tưởng đến Như Lai, cách hay nhất 

là đến chiêm bái bốn động tâm quan trọng nhất, 
đó là vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Phật đản sinh; Bồ Đề 
Đạo Tràng, nơi Phật thành đạo; vườn Lộc Uyển, 
nơi Phật chuyển pháp luân và Câu Thi Na, nơi Phật 
nhập Niết bàn. Nếu ai đến bốn nơi này thành tâm 
chiêm bái và đảnh lễ sẽ được nhiều phước báu như 
được gặp lại chính Như Lai vậy, và cũng nhờ công 
đức này mà sau khi mạng chung, người ấy sẽ được 
tái sanh vào cảnh giới an lành”.

 Ấn Độ, mà trong kinh điển thường gọi là xứ Thiên 
Trúc, là một quốc gia Nam Á, chiếm hầu hết tiểu 
lục địa Ấn Độ. Ấn Độ có ranh giới với Pakistan, 
Trung Quốc, Miến Điện, Bangladesh, Nepal, Bhu-
tan và Afghanistan.  Ấn Độ là nước đông dân thứ 
nhì trên thế giới, hiện đang có khoảng một tỉ mốt 
người, và đồng thời lớn thứ bảy trên thế giới về 
diện tích.

Cộng hoà Ấn Độ xuất hiện trên bản đồ thế giới vào 
ngày 15 tháng 8 năm 1947, tức là sau khi giành lại 
nền độc lập từ chính quyền thuộc địa Anh.

Sự thiết lập nhà nước Ấn Độ là đỉnh cao của cuộc 
đấu tranh của những người tại Nam Á để thoát 
khỏi ách thống trị của Đế quốc Anh.  Ấn Độ có 
nền văn minh Ấn Hà (Indus) phát triển rực rỡ cách 
đây 5 nghìn năm.

Ấn Độ là nơi sinh trưởng của bốn tôn giáo quan 
trọng trên thế giới: Ấn Độ giáo (Hindu), Phật giáo, 
Kỳ Na giáo và Đạo Sikh.

Phật giáo hay giáo lý của Phật-đà, hiện nay là một 
trong ba tôn giáo lớn trên thế giới là Phật giáo, 
Thiên chúa giáo và Hồi giáo.

Phật giáo được một nhân vật lịch sử là Thái Tử Tất-
đạt-đa, sau khi thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu 
Ni, đã sáng lập khoảng thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch 
tại Ấn Độ.

Sau khi Ðức Phật Thích Ca thành đạo dưới cội 
Bồ Đề, ánh sáng giác ngộ của Ngài đã chiếu khắp 
mọi nơi, hàng vạn người dân Ấn, từ sĩ, nông, công, 
thương, mọi tầng lớp của xã hội Ấn đều thừa hưởng 

CHUYẾN HÀNH HƯƠNG
CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ - ĐÀI LOAN

THÀNH CÔNG MÃN NGUYỆN
 Ghi chép của:

Thích Nguyên Tạng
Thanh Phi, Quảng Hội, Quảng Thanh



5quangduc.com  |  adidaland.net

HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ 2006 THÍCH NGUYÊN TẠNG - TONY THẠCH

được kết quả giác ngộ của Ngài.  Ðến cuối đời của 
Ngài, Chánh pháp đã có mặt ở nhiều phần đất tại 
Ấn Độ và lan tỏa đến các quốc gia láng giềng.

Từ hạ lưu của sông Hằng đi về phía Ðông, phía 
Nam tới bờ sông Caodaveri, phía Tây tới bờ biển 
Á-rập, phía Bắc tới khu vực Thaiysiro, đâu đâu cũng 
có sự ảnh hưởng của giáo lý Phật-đà, và người dân 
nơi ấy sống trong sự hòa bình và hạnh phúc.  Trong 
triều đại của Hoàng Ðế Asoka thuộc Vương Triều 
Maurya (thế kỷ thứ III trước TL), Phật giáo đã bắt 
đầu truyền bá sang các vùng biên giới của đại lục.

Sự phát triển của đạo Phật tại Ấn Độ có thể được 
chia làm bốn giai đoạn như sau:

- Giai đoạn thứ 1, giữa thế kỷ thứ 6 đến giữa thế 
kỉ thứ 5 trước Tây lịch: Giai đoạn nguyên thủy, do 
đức Phật giáo hoá và các đệ tử của Phật truyền bá.

- Giai đoạn thứ 2, kể từ thế kỷ thứ 4 trước Tây lịch: 
Giai đoạn bắt đầu phân hoá ra nhiều tông phái qua 
các lần kết tập kinh điển.

- Giai đoạn thứ 3, kể từ thế kỷ thứ 1 sau Tây lịch: 
Giai đoạn xuất hiện của Đại Thừa Phật Giáo.

- Giai đoạn thứ  4, kể từ thế kỷ thứ 6: Giai đoạn 
xuất hiện của Mật tông Phật Giáo (Phật giáo Tây 
Tạng, Kim cương thừa).

Sau thế kỷ thứ 13, Phật giáo được xem là đã bị Hồi 
giáo tiêu diệt tại Ấn Độ, là nơi sản sinh đạo Phật.

Tuy nhiên, trước đó, từ thế kỉ thứ 3, đạo Phật được 
truyền đi các nước khác ngoài Ấn Độ và mang 
nặng bản sắc của các quốc gia sở tại.

Phật giáo Nguyên thủy (Original Buddhism) xuất 
phát từ miền Nam Ấn Ðộ, rồi được truyền sang 
Tích Lan, từ Tích Lan truyền qua Miến Ðiện, Thái 
Lan, Campuchia, Lào, v.v...  Phật giáo tại các quốc 
gia này còn được gọi là Phật giáo Nam Truyền, và 

phật tử tụng kinh bằng ngôn ngữ Pali.

Phật giáo Phát triển (Developing Buddhism) xuất 
phát từ miền Bắc Ấn Ðộ vượt qua dãy núi Hindu 
và sông Amua ở miền Trung Afghanistan, rồi vượt 
qua cao nguyên Pamia, vào Tân Cương Trung 
Quốc, từ đó đến Hà Tây, Trường An và Lạc Dương.  
Tiếp đó Phật giáo từ Trung Hoa truyền đến các 
nước lân cận như Triều Tiên, Nhật Bản và Việt 
Nam.  Và một con đường khác là từ Ấn Ðộ truyền 
sang Nepal, vượt qua dãy núi Hymalaya, vào Tây 
Tạng, rồi từ Tây Tạng truyền vào một số tỉnh lỵ của 
Trung Hoa và một số vùng thuộc bộ tộc Buryat của 
Mông Cổ và Xiberi.  Phật Giáo trong các quốc gia 
phía Bắc này tụng kinh phần lớn bằng ngôn ngữ 
Sanskrit hoặc được dịch sang tiếng mẹ đẻ của họ.

Ðến cuối thế kỷ thứ 18, Ðạo Phật được chính thức 
truyền sang các nước Châu Âu (1788) và Châu Mỹ 
(1875), và đến cuối thế kỷ thứ 20, Phật Giáo lại 
được truyền qua Châu Phi; tính cho tới thời điểm 
này, Chánh Pháp đã có mặt ở khắp hoàn cầu.

 Ngay trong ngày đầu tiên, phái đoàn đã góp lại 
một số tiền là $20.000 Úc Kim, $1.200 Mỹ Kim 
cùng với $1000 Úc kim do quý Phật tử ở nhà gởi 
cúng.  Tất cả số tiền này đã được chia đều ra để 
cúng dường tất cả các nơi mà phái đoàn đến chiêm 
bái và đảnh lễ.

Phái đoàn đã tuân thủ đúng theo giờ giấc quy định: 
4-5-6, có nghĩa là thức chúng 4 giờ sáng, 5 giờ điểm 
tâm và 6 giờ lên xe, dường như hầu hết thời gian 
ở Ấn Độ phái đoàn đều áp dụng đúng thời khóa 
này, dù khó khăn cho nhiều đệ tử, thức khuya dậy 
sớm không nổi, nhưng rồi mọi thứ đều đi qua nhẹ 
nhàng vì tất cả đều hiểu rằng mình đi chiêm bái 
Phật tích chứ không phải đi nghỉ mát.  Vả lại từ 
Phật tích này đến phế tích khác cách nhau quá xa, 
nếu ngủ ngon, thức dậy trễ, khởi hành chậm, thì 
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đến nơi cần đến sẽ quá tối, sẽ rất nguy hiểm cho 
phái đoàn vì có thể bị tai nạn, hoặc có thể bị cướp 
bóc đâu đó trên các tuyến đường vào ban đêm.  
Cho nên tất cả những phái đoàn hành hương cố 
gắng tránh đi ra ngoài khi màn đêm buông xuống.

Phái đoàn phải thành kính tri ân và biết ơn 4 vị 
tài xế người Ấn Độ, được xem là những tài xế giỏi 
nhất thế giới.  Họ lái xe bus cũng như lái xe đạp.  
Những ai hơn một lần đến Ấn Độ đều thấy sự 
nguy hiểm xe cộ trên đường phố, nhưng những tài 
xế này không gây tai nạn.  Nhiều người cho rằng vì 
cuộc sống của họ quá nghèo khổ, họ không màng 
nghĩ đến tương lai mà chỉ chú ý cao độ để kiếm 
sống trong giờ phút hiện tại.  Chính vì thế mà họ 
đạt được mức độ tập trung và tỉnh giác ngay trong 
giờ phút bây giờ và ở đây, để không gây ra bất cứ 
tai họa nào cho mình và cho người khác. Đây là 
nếp sống đặc thù của người dân trên đất Phật - An 
lạc và tự tại trong mọi hành xứ, không vô tướng 
vô tánh, như chim giữa hư không, tìm dấu chân 
không thấy.

Phái đoàn đã viếng thăm và đảnh lễ đầy đủ 4 Phật 
tích quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật, đó 
là Vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini), nơi Ðức Phật đản 
sanh, nằm gần thị trấn Siddharth Nagar, tiểu quốc 
Nepal; Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya), nơi Ðức Phật 
thành đạo tại tiểu bang Bihar, Ấn Độ; Vườn Nai 
Lộc Uyển (Sarnath), nơi Ðức Phật nói bài Pháp đầu 
tiên, nay thuộc tiểu bang Uttar Pradesh và đặc biệt 
là Câu Thi Na (Kushinagar), nơi Đức Phật nhập 
Niết Bàn.  Ngoài bốn thánh tích trên, phái đoàn đã 
lần lượt đến tận nơi, thấy tận mắt và đảnh lễ chiêm 
bái nhiều thánh tích khác như: Linh Thứu Sơn, nơi 
Phật thuyết Bát Nhã Kinh 22 năm, Kỳ Viên Tịnh 
Xá tại thành Xá Vệ, Bảo Tháp tưởng niệm nơi trà tỳ 
kim thân Đức Phật, Bảo Tháp thờ Xá Lợi Phật (do 
Vua A Xà Thế xây dựng), Bảo Tháp thờ Tôn Giả A 
Nan (ở thành Tỳ Xá Ly), Bảo Tháp thờ Tôn Giả Vô 
Não (Angulimala), Bảo Tháp tưởng niệm Trưởng 
giả Cấp Cô Độc, Bảo Tháp tưởng niệm nàng Tu Xà 
Đa (người dâng bát sữa cúng Phật), nơi giam giữ 
Bình Sa Vương, Khổ Hạnh Lâm, nơi Phật tu tập 6 
năm, Vườn Thuốc của danh y Kỳ Đà, Cô Nhi Viện 
Tu Xà Đa (Sujata) tại Khổ Hạnh Lâm, Tôn tượng 
Chuyển Pháp Luân ở Vườn Lộc Uyển, Phóng Sanh 
và ngắm mặt trời mọc trên sông Hằng.

Phái đoàn cũng đã viếng thăm và cúng dường 5 
ngôi chùa Việt Nam trên đất Phật như: Việt Nam 

Phật Quốc Tự do Thầy Huyền Diệu khai sáng ở 
Lâm Tỳ Ni; Chùa Linh Sơn do Thầy Linh Quang 
Trụ trì, cũng ở Lâm Tỳ Ni; Chùa Linh Sơn do Ni Sư 
Trí Thuận Trụ trì ở thành Câu Thi Na; Chùa Kiều 
Đàm Di ở thành Tỳ Xá Ly và cuối cùng là Trung 
Tâm Tu Học Viên Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng.

Tịnh Xá Kỳ Viên Cấp Cô Độc (Jetavana)

Thánh tích đầu tiên, phái đoàn viếng thăm là Tịnh 
Xá Kỳ Viên Cấp Cô Độc.

Đúng 8 giờ sáng, ngày 10-11-2006, phái đoàn đã có 
mặt tại Tịnh Xá Kỳ Viên. Cảnh vật nơi đây yên tĩnh 
lạ thường. Phái đoàn đã xuống xe đi kinh hành 
niệm Phật từ ngoài cổng chính.  Tất cả đều cảm 
động đến rơi lệ khi chính mình đã được đặt chân 
xuống thánh tích, nơi mà cách đây hơn 25 thế kỷ, 
Ðức Từ Phụ Thích Ca và chúng đệ tử của Ngài đã 
từng lưu trú ở nơi này.

Nếu trong thành Vương Xá, kinh đô của xứ Ma 
Kiệt Đà có Trúc Lâm Tịnh Xá, được Vua Bình 
Sa Vương dâng cúng cho Đức Phật và Tăng 
đoàn, thì trong thành Xá Vệ này thuộc xứ Câu 
Tát La, được một vị trưởng giả tên Tu Đạt đem 
dâng cúng cho Đức Phật và Tăng đoàn Tịnh Xá 
Kỳ Thọ Cấp Cô Độ Viên.  Đại Đức Trưởng Phái 
đoàn Thích Nguyên Tạng đã sơ lược giải thích về 
lịch sử của Phật tích này.

Bảo Tháp Tôn Giả Vô Não và Tháp tưởng 
niệm Tỷ phú Cấp Cô Độc

Sau khi rời Tịnh xá Kỳ Viên Cấp Cô Độc, phái 
đoàn đã ghé qua thăm Bảo Tháp Tôn Giả Vô Não 
và Tháp tưởng niệm Tỷ phú Cấp Cô Độc, người 
cúng dường Tịnh Xá Kỳ Viên. Sau đó phái đoàn 
hướng về xứ sở Nepal để viếng thăm Phật tích Lâm 
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Tỳ Ni, nơi Đức Phật thị hiện đản sinh.

Dọc đường từ thành Xá Vệ đến biên giới Nepal, 
và những ngày sau đó trên những thành phố đi 
qua tại Ấn, chúng tôi nhìn thấy nhà cửa và đời 
sống người dân rất nghèo nàn, khốn khổ. Ðặc biệt 
là kiến trúc nhà cửa người dân Ấn Độ dọc theo 
hai bên đường trông rất cũ kỹ và đổ nát. Không 
có ngôi nhà nào được xây dựng một cách hoàn 
hảo. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn ngôi nhà 
đều ở trong tình trạng xây dựng dở dang. Tất cả 
đều phủ một màu héo úa, buồn bã và nghèo khổ; 
hỏi ra mới biết, do chính sách quy hoạch và xây 
dựng của chính quyền Ấn Độ đã chồng chéo lên 
nhau. Dự án xây dựng này chưa hoàn chỉnh thì 
đã bị bãi bỏ, rồi một chính sách di dời khác lại ra 
đời nhưng lại không thực hiện được vì một nhóm 
người khác lên nắm quyền; để rồi chính sách tiếp 
tục thay đổi, và cứ như thế mà kéo dài đến hơn 10 
năm qua vẫn không giải quyết được, nên người 
dân Ấn Độ phải sống trong cảnh tạm bợ và chịu 
đựng sự đổi thay này.

Sau khi đợi chờ một tiếng đồng hồ làm thủ tục 
xin chiếu khán nhập cảnh (visa) vào Nepal, phái 
đoàn đã đi vào tiểu vương quốc Nepal. Dân chúng 
trong đất nước này cũng nghèo khổ không kém gì 
dân Ấn Độ phía bên kia biên giới.  Phái đoàn phải 
mất 3 tiếng để về đến khách sạn Nirvana. Ðoàn 
đã làm thủ tục nhận phòng và ăn trưa, lúc đó đã 
3:30 chiều rồi.

Chúng tôi xin nói một chút về thức ăn trong chuyến 
hành hương này. Thức ăn trong các buổi ăn chính 
hầu hết là càri. Ngoài ra có cơm trắng hạt nhỏ và 
dài, nấu rời từng hạt rất ngon, bánh bột nướng ăn 
với cà-ri, mì xào, la-gu, cải bó sôi xào, đậu sốt cà, 
bắp cải trộn chua, và một hai món chiên. Anh phó 
đoàn Tony là người làm nghề du lịch ba mươi năm 

nên anh có nhiều kinh nghiệm trong việc hướng 
dẫn người đi hành hương. Anh bao giờ cũng đưa 
khách về hotel để ăn uống, chứ không dám cho ăn 
bên ngoài vì sợ không đảm bảo vệ sinh và an toàn 
thực phẩm.  Vì thế mà trong thời gian hành hương 
tại Ấn Độ, phái đoàn được ăn hầu hết các bữa ăn 
tại nhà hàng của khách sạn, ăn theo dạng buffet, 
tức là “ all you can eat” và thường thì có nhiều món 
để cho thực khách tự lựa chọn.  Buổi sáng điểm 
tâm có cháo trắng, súp rau cải, đậu phụng, bánh 
mì nướng, bơ, jam, bánh nướng v.v...  Thức uống 
thì có café, sữa, trà, và tráng miệng có chuối, táo, 
và cam. Thức ăn buổi chiều và buổi trưa như đã 
kể trên. Tuy nhiên tráng miệng vào những bữa ăn 
chính thỉnh thoảng có lựu.  Lựu của Ấn Độ rất đặc 
biệt và ngon vì hạt mềm và ngọt.  Nói chung nếu 
thực khách không thuộc loại kén ăn, nhất là đệ tử 
Phật, chỉ ăn những gì mình được cho, thì thức ăn 
trên suốt chặng đường hành hương Ấn Độ tương 
đối là ăn được.

Lâm Tỳ Ni (Lumbini)

Sau khi ăn vội một chút, phái đoàn phải lên xe để 
kịp chiêm bái vườn Lâm Tỳ Ni nơi Ðức Phật đản 
sinh trước khi trời sụp tối. Đúng 4 giờ chiều ngày 
10 tháng 11, phái đoàn đã có mặt tại Phật tích Lâm 
Tỳ Ni, nơi Phật đản sinh cách đây đúng 2630 năm, 
tức là trước Chúa Giêsu ra đời 624 năm. Tất cả 
đều xuống xe và đi kinh hành từ ngoài cổng vào.  
Hướng dẫn đoàn lúc này còn có Thầy Linh Quang, 
vị Trụ trì ngôi chùa Linh Sơn, tọa lạc bên cạnh 
Phật tích này.

Vườn Lâm Tỳ Ni trong quang cảnh buổi chiều 
hoàng hôn trông sao tiêu điều và buồn quá. Phái 
đoàn đã được hướng dẫn kinh hành niệm danh 
hiệu Phật Thích Ca từ bên ngoài cổng vào tận bên 
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trong ngôi nhà kỷ niệm nơi Ðức Phật đản sanh.  
Tại đây, đoàn đã đảnh lễ Phật và đồng tụng bài 
Kinh Phật Đản.  Sau thời Kinh, Thầy Trưởng Đoàn 
đã giải thích một chút về ý nghĩa Phật ra đời tại nơi 
này.  Thầy nói :

“Cách đây hai ngàn sáu trăm ba mươi năm, vào 
ngày trăng tròn tháng Vesakha, tức là khoảng tháng 
Tư âm lịch, chính tại nơi này, Bồ tát Hộ Minh đã 
giáng trần, qua hiện thân của Thái tử Sĩ - Đạt – Ta, 
con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya. Ngài 
đã vì lòng từ bi, vì sự an lạc, hạnh phúc, giải thoát 
cho chúng sanh và thế gian, nên xuất hiện ở cõi Ta 
bà nầy. Về sau xuất gia, tu hành và thành đạo dưới 
cội Bồ Đề, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ của 
ba cõi, bậc Thầy của chư thiên và loài người. Qua 
bốn mươi lăm năm thuyết pháp độ sinh, Ngài đã 
để lại cho nhân loại một kho tàng giáo lý vô tận, 
những quy luật đạo đức để hướng dẫn con người 
hướng thiện và giải thoát. Và nguồn ánh sáng vô 
lượng ấy đã soi sáng cho hành động, cho tư duy 
và soi sáng trên lộ trình giác ngộ và giải thoát của 
mọi chúng sanh. Hôm nay phái đoàn của chúng ta 
có đủ phước duyên nên được về thăm lại Phật tích 
này, xin tất cả chắp tay nguyện cầu cho Phật Pháp 
được trường tồn, chúng sanh được an lạc. Nam Mô 
A Di Đà Phật”. 

Sau đó đoàn ra ngoài chụp hình lưu niệm ngay 
dưới Trụ Đá Vua A Dục. Cây Bồ Đề và đặc biệt là 
hồ nước thiêng cũng nằm ngay bên hông nhà kỷ 
niệm Phật đản sinh. Hồ nước có hình chữ nhật, 
dài khoảng 10 mét và ngang khoảng 7 mét. Trong 
hồ vẫn còn đầy nước và bốn phía đều có bậc tam 
cấp bước xuống hồ. Theo truyền thuyết, chính tại 
hồ nước thiêng này, Hoàng hậu Maya đã tắm trước 
khi đi vào vườn Vô Ưu để hạ sanh Thái tử và sau 
khi Thái tử ra đời, Ngài đã được các thị nữ tắm 
gội tại chính hồ thiêng này trước khi đưa Ngài về 
Thành Ca Tỳ La Vệ.

Tại thánh tích Lâm Tỳ Ni này, nơi Đức Phật giáng 
trần, Vua A Dục đã cho dựng một trụ đá cao 15 
mét, hiện nay vẫn còn nơi đây.  Có thể nói đó là trụ 
đá còn nguyên vẹn, được bao bọc bởi một hàng rào 
sắt để bảo hộ.  Trên trụ đá này vẫn còn thấy hàng 
chữ  như sau: “Sau hai mươi năm lên ngôi, vua Pri-
yadarsi (Vương hiệu của Vua A Dục), người được 
chư thiên yêu mến, đã thân hành viếng thăm và  lễ 
bái nơi đây, bởi vì chính tại nơi này Ðức Phật Thích 
Ca đã được ra đời”.

Bảo Tháp Đại Niết Bàn tại thành Câu Thi 
Na (Kusihinagar)

Ngày 11 tháng 11 năm 2006, ngày thứ năm của 
chuyến đi chiêm bái, đoàn thức dậy lúc 5 giờ sáng.  
Sau khi điểm tâm, đoàn lên xe và trở lại biên giới 
Nepal-Ấn Độ để làm thủ tục xuất cảnh. Sau đó 
đoàn đi thẳng về Thành Câu Thi Na (Kushinagar), 
nơi Phật bỏ lại thân tứ đại sau khi giáo hóa ở cõi 
giới ta bà này. Hiện nay nơi này gọi là Kushinara 
hoặc Kasia, cách thành phố Gorakhpur 55 cây số, 
nằm ở phía Ðông tiểu bang Uttar Pradesh, cách 
Vườn Lâm Tỳ Ni khoảng 175 cây số, cách Bồ Đề 
Đạo Tràng trên 300 cây số, cách Thành Xá Vệ 274 
cây số và cách Thành Ba La Nại 170 cây số.

Phái đoàn đã về đến đây khoảng 3 giờ chiều.

Cảnh trí buổi chiều nơi này rất đẹp và yên tĩnh lạ 
thường. Cây cối vẫn xanh tươi, nhất là những cây 
Sa La, hiện vẫn còn ở nơi khu rừng u tịch này.  Quần 
thể kiến trúc khu thánh tích này rất lạ mắt.  Chánh 
điện thờ tôn tượng Niết Bàn có nét kiến trúc như 
một lâu đài hình khối ở Âu châu, chứ không giống 
như một ngôi chùa có dáng dấp cổ truyền thường 
thấy ở Á Đông. Phía sau ngôi Chánh điện là một 
Bảo Tháp to lớn phụng thờ xá lợi của Đức Phật do 
bộ tộc Mallas ở nơi này xây dựng. Bảo tháp này 
được xây kín xung quanh nên không thể vào bên 
trong để chiêm bái xá lợi được.

Phái đoàn đã đi kinh hành và niệm danh hiệu Ðức 
Phật Bổn Sư Thích Ca từ ngoài cổng vào bên trong 
Chùa Đại Niết Bàn, và tiếp tục đi nhiễu ba vòng 
quanh Tôn Tượng Đại Niết Bàn. Đức Thế Tôn nằm 
trong tư thế kiết tường, mặt hướng ra cửa chánh 
phía Nam, đầu quay về hướng Bắc, tay phải của 
Ngài lót xuôi theo gò má phải, tay trái được đặt 
xuôi trên hông trái, và hai chân của Ngài chồng xếp 
lên nhau rất ngay thẳng và nghiêm trang.



9quangduc.com  |  adidaland.net

HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ 2006 THÍCH NGUYÊN TẠNG - TONY THẠCH

Pho tượng có chiều dài gần 10 mét, được tôn trí 
trên một cái bệ hình chữ nhật cao trên khoảng 6 
tấc. Khuôn mặt của Đức Thế Tôn rất đẹp nhưng 
sao buồn quá. Có lẽ Người buồn cho chúng sinh 
vẫn “ tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng”, vẫn điêu 
linh trong biển khổ sinh tử luân hồi mà không biết 
đường về. Thầy trưởng phái đoàn đã xúc động khi 
phủ phục năm vóc sát đất đảnh lễ trước tôn tượng.  
Dường như 51 đệ tử trong phái đoàn đã khóc trong 
giờ phút thiêng liêng này. Thầy trưởng đoàn đã tác 
bạch trước Đức Thế Tôn trong nước mắt :

“Đức Phật là người đầu tiên trong loài người báo 
trước ngày diệt độ 730 ngày. Quả thật vậy, năm 78 
tuổi, trong một thời pháp tại Thành Tỳ Xá Ly, Phật 
đã báo cho đại chúng biết Ngài sẽ thuận theo dòng 
sinh diệt tương tục của thế gian mà nhập diệt vào 
năm 80 tuổi. Ngài dạy rằng: “Phật được kim cang 
thân, còn bị vô thường hoại, huống những người 
thế gian, các pháp hữu vi là vô thường, các con hãy 
tinh tấn tu tập để mau đạt được giải thoát”. Đức 
Phật bắt đầu khởi hành chuyến đi cuối cùng của 
đời Ngài,  từ núi Linh Thứu ở thành Vương Xá, 
nước Ma Kiệt Đà (nay là Bihar), Ngài băng qua 
sông Hằng để đến thành Tỳ Xá Ly. Tại đây Đức 
Phật tham dự mùa an cư cuối cùng của đời mình 
cùng với các đệ tử.  Sau 3 tháng kiết hạ, Đức Thế 
Tôn lại lên đường đi tiếp đến Bhandagrama và 
Hatthigrama. Khi đến làng Pava, Ngài đã thọ thực 
bữa cuối, một bát cháo nấm, do ông Thuần Đà 
(Cunda) cúng dường.  Sau bữa ăn này Đức Phật 
đã ngã bệnh, không biết có phải do bát cháo hay 
do thân tứ đại của Ngài đã đến hồi phải trả về cho 
tứ đại, thân tứ đại phải trả về cho tứ đại, còn tâm 
linh siêu thoát đó mà thôi.

Đức Thế Tôn đã cảm thấy pháp thể của Ngài kh-
iếm an hơn bao giờ hết, nên Ngài phải nghỉ chân 
đến hai mươi lần trước khi về đến khu rừng Sala 
này.  Đến nơi Đức Phật bảo Tôn giả A Nan trải 
ngọa cụ giữa hai cây Sala trong khu rừng thuộc 
thành Câu Thi Na. Ðây là một trong tứ động tâm, 
và nơi đã từng là kinh đô của người Mallas. Chính 
tại nơi này Đức Phật đã thở hơi cuối cùng và đi vào 
cõi giới vô dư Niết Bàn đúng vào ngày trăng tròn 
tháng Vaishakha theo lịch Ấn Độ, tức là khoảng 
tháng tư hoặc tháng năm theo Tây lịch. Tại nơi đây 
Đức Phật đã nói Kinh Di Giáo, để lại lời di chúc 
cuối cùng của mình. Ngài đã ân cần nhắc nhở hàng 
đệ tử rằng: “Sau khi Như Lai diệt độ, các con phải 

trân trọng tôn kính tịnh giới, như mù tối mà được 
mắt sáng, nghèo nàn mà được vàng ngọc. Phải biết 
tịnh giới là đức Thầy cao cả của các Thầy. Nếu Như 
Lai ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy”… 
“Các con phải ý thức toàn bộ cuộc đời là chuyển 
biến vô thường, có kết hợp thì có tan rã, đừng lo 
buồn gì nữa. Ngược lại, cuộc đời như thế nên các 
con phải nỗ lực tinh tấn để sớm cầu tự độ, đem 
ánh sáng trí tuệ diệt trừ hắc ám vô minh. Vũ trụ 
quả thật mong manh, không có một thứ chi bền 
bỉ.  Như Lai được diệt độ thì cũng như trừ được 
một căn bịnh khủng khiếp”… “các con hãy thường 
nhất tâm, nỗ lực cần cầu tuệ giác giải thoát.  Toàn 
thể vũ trụ, dầu có biến động hay bất động, đều là 
trạng thái bất an và tan rã.  Thôi, các con hãy yên 
lặng, không nên nói nữa.  Thì giờ sắp hết, Như Lai 
muốn diệt độ”.

Sau đó các đệ tử trong phái đoàn thành kính đồng 
tụng bài Kinh Ý Nghĩa Niết Bàn và ngồi tịnh tâm 
mười phút quanh tôn tượng Niết Bàn. Hình như ai 
cũng muốn ngồi lâu thêm một chút nữa để được 
‘tiếp nhận’ thêm chút năng lượng từ bi từ Đức Thế 
Tôn, nhưng tất cả đều phải rời khỏi nơi này trong 
sự luyến tiếc vì phải nhường chỗ cho  phái đoàn 
khác vào chiêm bái.

Có thể nói đây là pho tượng Phật Niết Bàn đẹp 
nhất và linh thiêng nhất trên trần gian. Pho tượng 
này đã được hàng triệu đệ tử Phật khắp năm châu 
bốn bể về tận nơi đây để chiêm bái và đảnh lễ.  
Chắc chắn vì vậy mà pho tượng có một sức mạnh 
vô hình toát ra từ bên trong và phủ trùm xuống 
vạn vật xung quanh. Nghe nói bất cứ ai bước vào 
nơi chánh điện này đều rơi nước mắt khi đảnh lễ 
tôn tượng, và đây là một sự thật.

Thiết nghĩ hàng đệ tử Phật trên khắp thế giới nên 
về đây một lần để đảnh lễ Đức Thế Tôn, để tưởng 
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nhớ đến công hạnh độ sinh của Người. Và nếu 
muốn tạc tôn tượng Niết Bàn để chiêm ngưỡng, 
phụng thờ tại quốc gia của mình, xin hãy hoan hỷ 
vẽ kiểu mẫu giống như pho tượng này, vì chỉ có 
pho tượng tại nơi này nằm nghiêng trong tư thế 
Kiết tường như lúc Đức Thế Tôn nhập diệt cách 
đây đúng hai ngàn năm trăm năm mươi năm, tính 
từ năm 544 trước Tây Lịch.

Có nhiều pho tượng Niết Bàn ở Việt Nam và nhiều 
quốc gia khác trên thế giới như Trung Hoa, Cam-
puchia, Lào, Thái Lan v.v...  tạc tượng Niết Bàn mất 
vẻ oai nghiêm, với tư thế Phật nằm nghiêng và 
chống tay quá cao, chứ không để bàn tay xuôi theo 
gò má như tư thế nguyên thủy của Đức Thế Tôn 
lúc thị hiện Niết bàn tướng tại Ấn Độ.

Được biết pho tượng này đã được Ngài Haribhadra, 
một tăng sĩ thời Kumargupta (413-455), tức khoảng 
thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, đích thân tạc pho tượng 
độc đáo tuyệt mỹ này để tưởng niệm Đức Thế Tôn 
sau khi Ngài đi vào cõi giới vô dư bất diệt.

Khi nghe kể lại tình trạng bốn bức tường gạch 
bên trong ngôi chùa Đại Niết Bàn này đang trong 
tình trạng xuống cấp và hư hỏng, TT Thích Tâm 
Phương, Trụ trì Tu Viện Quảng Đức, Người từng 
đi chiêm bái Phật tích Ấn Độ hồi năm 1990, đã 
khởi phát thiện tâm muốn trùng tu bằng cách lót 
gạch men hoặc tô vẽ sơn phết lại bốn bức tường 
này để bảo tồn di tích, cũng như làm tăng vẻ trang 
nghiêm cho ngôi điện Phật. Chúng tôi đang liên 
lạc Ban Quản lý Phật Tích này để Tu Viện Quảng 
Đức có đủ phước duyên thực hiện được công việc 
này trên xứ Phật.

Bảo Tháp Trà Tỳ Angrachaya, nơi hỏa táng kim 
thân Ðức Phật

Sau khi rời khỏi Chùa và Bảo Tháp Đại Niết Bàn, 
phái đoàn lại lên xe để ghé qua thăm tháp Trà Tỳ 
Angrachaya, nơi hỏa táng kim thân của Đức Bổn 
Sư. Tháp Trà Tỳ nằm về hướng Đông của Chùa 
Niết Bàn khoảng 2 cây số, nằm trên đường đi từ 
Kasia đến Deoria.

Theo các tài liệu lịch sử, Bảo tháp Trà Tỳ này do 
bộ tộc Mallas địa phương này xây dựng để tôn thờ 
một trong tám phần xá lợi được phân chia sau khi 
Phật diệt độ.  Xưa kia Tháp Trà Tỳ vốn là một ngôi 
tháp thật to, nhưng trải qua một khoảng thời gian 
dài, ngày nay tháp chỉ còn là một ụ tháp gạch lớn, 
có đường kính khoảng 35 mét, chiều cao khoảng 

16 mét.  Phái đoàn đã đi nhiễu một vòng quanh 
tháp để tưởng nhớ đến công hạnh độ sanh của Đức 
Bổn Sư.

Khoảng 5 giờ chiều, phái đoàn rời Tháp Trà Tỳ sau 
khi chụp hình lưu niệm dưới chân bảo tháp. Ðoàn 
đã đến thăm chùa Linh Sơn, cách Bảo Tháp Trà Tỳ 
khoảng 5 phút lái xe.

Chùa Linh Sơn nằm trên con đường đi đến Phật 
tích Câu Thi Na. Chùa này được xây vào khoảng 
năm 1948-1950. Trước kia tên là Song Lâm Tự, 
do một Ni sư người Hoa Trụ trì. Sau khi Ni sư 
viên tịch, chùa được cúng dường lại cho Hòa 
Thượng Huyền Vi, Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn 
ở Pháp quốc. Tiếp đó Hòa Thượng đã cử Ni Sư 
Thích Nữ Trí Thuận về đây Trụ trì. Khi đoàn 
viếng thăm thì chùa đang trong thời gian kiến 
thiết và sắp hoàn thành. Chùa này gây ấn tượng 
cho người viếng thăm vì các Phật tích được tái 
tạo  giống y như đúc từ các nơi phế tích của tứ 
động tâm, tức là bốn thánh địa quan trọng trong 
cuộc đời hoằng pháp lợi sinh của Đức Phật Thích 
Ca, từ Lâm Tỳ Ni, nơi Ðức Phật đản sinh, Bồ 
Đề Đạo Tràng, nơi Ðức Phật thành đạo, Lộc Giả 
Uyển, nơi Đức Phật lăn chuyển bánh xe Chánh 
Pháp, cho đến Câu Thi Na, nơi Ðức Phật nhập 
Niết bàn. Tất cả đã được Ni Sư Trí Thuận cho 
kiến trúc sư vẽ đồ họa, phục chế đầy đủ và chi 
tiết tại nơi đây. Phái đoàn rất hoan hỷ vui mừng 
khi đến đây vì trong hoàn cảnh khó khăn về vật 
chất nơi xứ lạ quê người mà Ni Sư, một thân một 
bóng, cô đơn lạnh lẽo, đã can đảm vượt qua tất 
cả để tạo dựng nên Phật cảnh như thế này. Ai 
cũng trầm trồ ngợi khen, tán dương công đức, 
cảm nhận được công sức, hoài bão và chí nguyện 
của Ni Sư đã bỏ vào công trình nơi xứ Phật này.

Rất tiếc phái đoàn đã không gặp được Ni sư Trụ 
Trì. Nghe nói Ni Sư đang bận rộn đi vận động tài 
chánh ở bên ngoài Ấn Độ để tiếp tục các công 
trình xây dựng còn dở dang, nên phái đoàn đành 
ghi sổ vàng cúng dường $2000 Úc Kim và nhiều 
phẩm vật khác.

Xin chắp tay nguyện cầu mười phương Chư Phật 
gia hộ cho Ni Sư Trí Thuận chân cứng đá mềm, 
vượt thoát chướng duyên, gặp nhiều hanh thông 
và sớm viên thành Phật sự xây dựng để mang ánh 
sáng Phật Đà đến cho muôn loài.
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Bảo Tháp Tưởng Niệm Ngài A Nan và 
Trụ Đá Vua A Dục tại thành Tỳ Xá Ly 

(Vaishali)

Ngày 12 tháng 11 năm 2006, ngày thứ 6 của chuyến 
đi. Đoàn thức chúng lúc 4 giờ sáng, ăn điểm tâm và 
từ biệt khách sạn Chanakya để lên đường hướng về 
thành Tỳ Xá Ly. Ðoàn đã đi ngang qua thủ phủ Pat-
na (ngày trước là thành Pataliputra, tức là Hoa Thị 
Thành) để đến thành Tỳ Xá Ly. Ðây là một địa điểm 
hoằng pháp quan trọng trong thời kỳ Ðức Phật còn 
tại thế, nằm cách Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 253 cây 
số về hướng Bắc.

Thành Tỳ Xá Ly vốn là thánh địa của Kinh Vệ Đà 
thuộc Bà La Môn Giáo. Nơi đây ngày trước đã từng 
là một kinh thành trù phú, là một trong những 
nước Cộng Hòa thịnh vượng nhất trong vùng 
Bắc Ấn thời đó, đã từng có dân cư đông đúc, sinh 
hoạt sung túc, và dân chúng ở đây vừa hiền lành 
vừa đạo đức.  Nhưng hiện nay thành Tỳ Xá Ly chỉ 
còn là một thị trấn nhỏ bé nghèo nàn. Dọc đường 
chúng tôi nhìn thấy nhiều đàn bò và lạc đà đi lang 
thang trên đường lộ, có đàn vài chục con, làm cản 
trở giao thông qua lại trong thành phố này.

Tuy khoảng cách từ khách sạn Chanakya đến thành 
Tỳ Xá Ly không xa lắm, nhưng đường xá ở đây vừa 
hẹp, vừa xấu với rất nhiều ổ gà lởm chởm trong 
suốt đoạn đường đi làm cho khoảng cách tưởng 
chừng như bất tận. Chính vì vậy mà trong khoảng 
giữa thế kỷ 20, rất nhiều người muốn đi Tỳ Xá Ly 
mà không đi được.

Khoảng 3 giờ chiều, đoàn chúng tôi đã có mặt 
tại thành Tỳ Xá Ly để chiêm bái Bảo Tháp Tưởng 
Niệm Ngài A Nan và Trụ Đá Vua A Dục. Phái đoàn 
cũng trang nghiêm đi kinh hành và niệm Phật từ 
ngoài cổng vào bên trong và đi vòng quanh bảo 
tháp 1 vòng trước khi hồi hướng công đức. Thầy 

trưởng đoàn Thích Nguyên Tạng đã giảng sơ lược 
ý nghĩa về Phật tích này: 

“Thành Tỳ Xá Ly là một địa điểm quan trọng, là 
nơi có nhiều sự kiện lịch sử liên quan đến Đức Phật 
và công cuộc hoằng pháp của Ngài. Theo sử liệu, 5 
năm sau ngày thành đạo, Đức Bổn Sư đã du hóa 
đến vùng này. Đây là thủ đô của một trong những 
nước Cộng Hòa đầu tiên trên thế giới. Phía Nam 
Tỳ Xá Ly là dòng sông Hằng thiêng liêng, phía Bắc 
về phía Népal thấp thoáng chân núi Hy Mã Lạp 
Sơn, phía Tây là dòng sông Dangdak…..”

Thành Tỳ Xá Ly là nơi Đức Phật đã cho phép Thái 
Hậu Ma Ha Ba Xà Ba Đề, vốn là di mẫu của Phật, 
được phép xuất gia cùng với 500 cung nữ Thành 
Ca Tỳ La Vệ.  Chính Bà Kiều Đàm Di Ma Ha Ba Xà 
Ba Đề đã dẫn đầu 500 cung nữ đi chân đất khoảng 
5 ngày đường bộ (khoảng 20 giờ xe bus) từ Kinh 
Thành Ca Tỳ La Vệ đến nơi đây để xin phép Ðức 
Phật được thế phát xuất gia. Lúc đó Đức Phật đang 
lưu trú tại tu viện Trùng Các (Kutagarasala) trong 
rừng Đại Lâm (Mahavana). Lúc đầu Đức Phật 
không chấp thuận lời cầu xin, nhưng nhờ Tôn Giả 
A Nan nhiều lần thay thế cầu xin, cuối cùng Đức 
Thế Tôn đã chấp thuận với điều kiện là hàng nữ tu 
phải áp dụng triệt để  Bát Kính Pháp thì mới mong 
dự vào hàng đệ tử xuất gia.  Bà Kiều Đàm Di đã 
hoan hỷ phụng hành 8 Pháp cung kính ấy và được 
thế phát xuất gia sau đó.

Tám Pháp cung kính ấy là :

(1) Một vị Tỳ kheo Ni luôn luôn phải cung kính 
đứng dậy và chào hỏi một vị Tỳ kheo, dù vị Tỳ kheo 
Ni ấy có lớn hơn vị Tỳ kheo rất nhiều về tuổi đời 
lẫn tuổi đạo.

(2) Đến mùa an cư hàng năm, chúng Tỳ kheo Ni 
phải tìm đến an cư tại nơi nào có chúng tỳ kheo an 
cư để nương tựa và học hỏi.

(3) Đến kỳ bố tát (lễ tụng giới và phát lồ sám hối 
của chư Tăng Ni) mỗi nửa tháng, chúng Tỳ kheo 
Ni phải cử người đến xin chúng Tỳ kheo chỉ định 
ngày giờ bố tát, cử người sang giáo huấn và khích 
lệ việc tu học của Ni chúng.

(4) Vào ngày kết thúc mùa an cư, mỗi Tỳ kheo Ni 
phải thọ lễ Tự tứ (người khác nói ra lỗi của mình, 
mình nhận lỗi và sám hối) trước chúng Tỳ kheo 
lẫn chúng Tỳ kheo Ni.

(5) Khi phạm giới luật, vi Tỳ kheo Ni phải sám hối 
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trước Tăng chúng lẫn Ni chúng.

(6) Những Sa di ni đã thọ đại giới “Thức Xoa Ma 
Na” (sáu giới tập sự để chuẩn bị thọ đại giới) hai 
năm, phải cầu xin thọ đại giới trước cả hai chúng 
Tăng và Ni.

(7) Dù trong bất cứ trường hợp nào, Tỳ kheo Ni 
cũng không được quyền khiển trách hay nói nặng 
lời đối với Tỳ kheo.

(8) Tỳ kheo Ni không được vạch lỗi Tỳ kheo; ngược 
lại, Tỳ kheo được nói lỗi của vị Tỳ kheo Ni.

Sau khi rời Phật tích này, đoàn đã lên xe và ghé 
sang thăm Chùa Kiều Đàm Di, cũng tọa lạc tại 
thành phố Tỳ Xa Ly này.  Vì nơi đây là địa điểm đầu 
tiên đánh dấu sự xuất hiện của Ni giới trong lịch sử 
phật giáo nên Chùa được mang tên Kiều Đàm Di, 
là vị nữ tu đầu tiên trong Chánh pháp, như để khắc 
ghi ơn đức của Người.  Chùa Kiều Ðàm Di chẳng 
những mang một ý nghĩa lịch sử, mà còn trở thành 
chốn già lam cho hàng Ni giới cư trú và tu học trên 
xứ Phật. Chùa được thành lập bởi quý Ni Sư Khiết 
Minh, Khiết Liên, và Sư cô Như Bửu đến từ VN 
và đã được khởi công xây dựng từ đầu năm 2005. 
Hiện nay chùa vẫn còn đang xây dở dang và cần 
nhiều bàn tay đóng góp về công sức cũng như tài 
chánh. Phái đoàn đã gởi cúng dường một số tiền 
nhỏ là $2000 Úc Kim và thành kính nguyện cầu 
cho công trình kiến tạo Phật tự Kiều Đàm Di sớm 
hoàn thành viên mãn.

Linh Thứu Sơn, Tinh Xá Trúc Lâm và 
Đại Học Na Lan Đà (Nalanda) tại thành 

Vương Xá

Phái đoàn đã nghỉ hai đêm (12-11 và 13-11) tại 
khách sạn Lotus Niko, một hệ thống khách sạn 
của Phật Giáo Nhật Bản có mặt hầu hết ở các Phật 
tích.  Ðây là 1 niềm vui của phái đoàn. Tại phòng lễ 

tân của khách sạn này được tôn trí một tượng Phật 
Thích Ca rất đẹp để giúp cho khách hành hương 
luôn luôn giữ chánh niệm và tinh tấn không những 
tại các nơi mình đi chiêm bái, mà ngay khi về đến 
nơi nghỉ ngơi cũng phải gìn giữ thân tâm thanh 
tịnh, không có sự buông lung và phóng dật trong 
suốt lộ trình đi chiêm bái, và tu học.

Sáng ngày 13-11-2006, ngày thứ bảy của chuyến 
hành hương, phái đoàn chúng tôi đã dùng điểm 
tâm và lên xe bus đi về hướng thành Vương Xá 
(Ragir), cách đó khoảng 100 cây số, để viếng thăm 
các Phật tích quan trọng như Linh Thứu Sơn, Tịnh 
Xá Trúc Lâm và Đại Học Na Lan Đà.

Linh Thứu Sơn (Griddhakuta) và Động 
Tu của Tôn Giả A Nan và Tôn Giả Xá 

Lợi Phất

Chỉ sau 30 phút, phái đoàn đã có mặt ngay dưới 
chân núi Linh Thứu. Đây là một trong những Phật 
tích quan trọng trong thành Vương Xá. Mới 8 giờ 
sáng mà nơi đây có vẻ nhộn nhịp rộn ràng tiếng 
của những gian hàng địa phương chuẩn bị đón 
khách hành hương đến từ phương xa.

Có thể nói phái đoàn Tu Viện Quảng Đức đã đến 
đây sớm nhất trong ngày hôm đó.  Cũng như ở các 
địa điểm chiêm bái khác, chúng tôi đã xuống xe 
và bắt đầu kinh hành niệm Phật ngay từ chân núi 
Linh Thứu.

Phái đoàn chúng tôi người nhỏ nhất là 26 tuổi 
và lớn tuổi nhất là 74 tuổi. Tất cả đều thành tâm 
đi kinh hành niệm Phật từ chân núi lên đến tận 
đỉnh núi Linh Thứu.  Bây giờ đường đi lên đỉnh 
núi đã được xây dựng lại bằng xi măng và có tam 
cấp nên việc đi lại rất dễ dàng, chứ không như các 
năm trước đây. Tuy nhiên, phái đoàn cũng đã dừng 
lại nghỉ chân đến hai lần trước khi băng qua cây 
cầu Linh Sơn, rồi đi vòng theo một khúc quanh 
ngoằn ngoèo để leo lên đỉnh Linh Thứu Sơn. 
Chính tại nơi này, Đức Phật đã lưu trú nhiều năm 
và đã thuyết giảng nhiều bộ kinh quan trọng trong 
lịch sử Phật giáo như Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng 
Nghiêm, Kinh Đại Bát Nhã, Kinh A Hàm, Kinh 
Phương Ðẳng v.v...

Ðỉnh núi Linh Thứu buổi sớm vẫn còn bị bao phủ 
bởi những khói sương mù làm cho chúng ta có một 
cảm giác đầy thiêng liêng và huyền bí.  Ðứng trên 
đỉnh núi này chúng ta có thể nhìn thấy một không 
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gian thật bao la và hùng vĩ của núi rừng, và nhìn 
thấy một độ sâu thăm thẳm cùng với những vách 
núi đá cheo leo. Trên nền trời trong xanh, những 
làn mây trắng trôi la đà dường như đang bay tiếp 
giáp với những đỉnh núi, làm chúng ta có cảm nhận 
như đây là một nơi gặp gỡ của thiên địa. Không khí 
ở trên đỉnh núi thật là thanh khiết, trong lành, mát 
mẻ và dễ chịu. Thật là kỳ diệu vì ngay trên một 
đỉnh núi cheo leo như vậy chúng ta lại tìm thấy 
một khoảng đất vuông, trống và phẳng vừa đủ cho 
một đạo tràng thuyết pháp nơi đây.  Chính khoảng 
đất vuông vắn này đã từng là tòa thuyết pháp của 
Ðức Thế Tôn cho hàng ngàn đại chúng Bồ tát, Tỳ 
kheo, Tỳ kheo Ni v.v...  Có phải chăng tất cả là một 
xếp đặt diệu kỳ của thiên nhiên, và của trời đất.  Có 
lẽ chỉ những ai đã từng được đặt chân lên đỉnh núi 
Linh Thứu này mới có thể cảm nhận được hết vẻ 
đẹp và sự thiêng liêng của nó.

Hôm đó cũng chính trên đỉnh núi này, phái đoàn 
hành hương chúng tôi, sau 2550 năm Ðức Thế Tôn 
nhập Niết bàn, lại được đầy đủ duyên lành ngồi 
nơi đây và cùng nhau trì tụng bài Bát Nhã Tâm 
Kinh.  Bản Kinh này gồm có 272 chữ, và là một 
bản kinh tinh túy được cô đọng từ bộ Đại Bát Nhã 
Kinh, khoảng 5 triệu chữ. Bản Kinh Ðại Bát Nhã 
này đã được Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm phiên 
dịch hoàn chỉnh từ Hán sang Việt và ấn hành trong 
24 tập, mỗi tập gồm một ngàn trang.  Quý Phật tử 
có thể tìm đọc bộ Kinh quan trọng này trên Trang 
Nhà Quảng Ðức (http://www.quangduc.com).

Kinh Bát Nhã là một trong những bản kinh cốt 
lõi của hệ tư tưởng Phật Giáo Đại Thừa. Kinh giới 
thiệu về tánh Không, rộng giải về 5 uẩn, 12 xứ, 
18 giới và 12 nhân duyên theo Tứ Diệu Đế. Kinh 
này cũng giải thích về năng lực của Tuệ giác Vô 

thượng, xác chứng về trí tuệ siêu việt qua ba đời 
mười phương Chư Phật nương theo đây để tu tập 
mà chứng ngộ. Và Kinh này cũng khẳng định về 
sức mạnh của trí tuệ; chỉ có trí tuệ mới loại bỏ 
được khổ đau và chứng đắc được Niết bàn an lạc.

Sau thời kinh, Đại Đức Trưởng phái đoàn Thích 
Nguyên Tạng đã kể lại một giai thoại ngắn xảy ra 
tại Linh Thứu Sơn này: 

Chúng ta đang có mặt tại đỉnh của Linh Thứu 
Sơn,  nơi đây Đức Bổn Sư của chúng ta từng lưu 
trú 25 năm để thuyết những bộ kinh quan trọng 
như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm và Niết Bàn, những  
tư tưởng đã làm thay đổi cả vũ trụ nhân sinh.

Pháp sư Pháp Hiển cũng ghi lại trong Tây Vực Ký 
rằng khi Ngài lên đến đỉnh Linh Thứu, Ngài cảm 
thấy vô cùng đau xót vì tủi cho thân phận mình 
không gặp mặt Đức Thế Tôn, nhớ đến ân đức của 
Đức Phật nên Ngài đã tụng một thời kinh Lăng 
Nghiêm, trong khi Ngài Huyền Trang đến đây 
đã tụng hết một bộ kinh Pháp Hoa. Theo truyền 
thống Phật giáo thì cũng chính tại nơi đây trong 
một pháp hội, Ngài Ca Diếp đã nhận sự truyền 
thừa từ Đức Phật. Theo truyền thuyết Phật giáo 
thì trong chúng hội này, Đức Phật đã không 
thuyết một lời nào mà chỉ đưa lên một cành hoa. 
Cả chúng hội đều ngơ ngác nhìn nhau, duy chỉ có 
Ngài Ca Diếp nhìn Phật mỉm cười. Cái cười của 
một người đại đệ tử giác ngộ. Từ đó Ngài Đại Ca 
Diếp được Phật trao truyền nối tiếp dòng truyền 
thừa Chánh pháp.

Pháp sư Huyền Trang đã than rằng:
Phật tại thế thời ngã trầm luân
Kim đắc nhân thân Phật diệt độ
Áo não thử thân đa nghiệp chướng
Bất kiến Như Lai kim sắc thân
Dịch nghĩa:
Khi Phật hiện đời con nổi trôi
Nay được thân người Phật diệt rồi
Buồn thay thân con nhiều nghiệp chướng
Chẳng thấy thân vàng Phật ở đời.
Một điều kỳ diệu là phái đoàn hành hương Tu Viện 
Quảng Đức vừa tụng xong thời kinh thì ngay khi 
đó có khoảng 600 vị Lạt Ma Tây Tạng cũng có mặt 
tại đỉnh Linh Thứu Sơn để chiêm bái Phật tích 
này. Nhìn thấy quý Ngài ngồi làm lễ, tụng kinh và 
trì chú Om Mani Padme Hum tại nơi đây với âm 
thanh vang rền cả khu núi rừng này làm chúng 
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tôi nhớ đến hình ảnh “Bồ tát tùng địa dũng xuất” 
trong Kinh Pháp Hoa, một bản Kinh cũng được 
Đức Phật thuyết giảng tại nơi này.  600 vị Lạt Ma 
đến đây chiêm bái này, từ một trường Đại Học 
Phật Giáo Tây Tạng ở Bodhgaya, tức là ở tiểu bang 
Bihar, nơi Đức Phật thành đạo.

Phật Giáo Tây Tạng, dưới sự lãnh đạo kiệt xuất của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã có đầy đủ hệ thống giáo 
dục từ sơ đẳng đến Tiến sĩ Phật học ngay tại Ấn Độ 
kể từ năm 1959, khi Trung Quốc xâm chiếm quốc 
gia này, và họ đào thoát khỏi Tây Tạng.

Sau khi chụp hình lưu niệm xong, phái đoàn đã 
tuần tự xuống núi. Dọc theo triền dốc núi, đoàn 
chúng tôi đã viếng thăm và đảnh lễ Ðộng tu trong 
hang đá của Tôn giả A Nan và Tôn giả Xá Lợi Phất.  
Tôn giả A Nan là vị thị giả của Ðức Thế Tôn trong 
25 năm, và đã được tôn vinh với danh hiệu là Ða 
Văn Ðệ Nhất trong 10 đệ tử đứng đầu của Ðức 
Phật trong cuộc đời hoằng pháp của Ngài.  Hang 
động tu của Ngài A Nan nằm ngay dưới triền dốc, 
gần với hương thất của Đức Phật. Chính nơi này 
Ngài A Nan đã thường ngồi tu tập thiền định, và 
ngày nay người ta vẫn còn tìm thấy phía sau động 
hãy còn một đường nứt lớn chạy dài từ Hương thất 
của Đức Phật.  Theo truyền thuyết thì đó chính là 
chỗ Đức Phật đã dùng thần lực đưa tay từ phòng 
mình xuống và đặt trên đầu Ngài A Nan để trấn an 
Ngài khi Ngài bị ma ám.

Tôn giả Xá Lợi Phật là vị đệ tử Trí Tuệ Ðệ Nhất của 
Đức Phật.  Ðộng tu của Ngài nằm ở đoạn phía dưới 
triền núi. Hang này có một mỏm đá nhô ra như 
hình cái đầu của một con chim Thứu (Kên Kên) và 
chính nơi đây Ngài Xá Lợi Phất đã thường trú ngụ 
để thiền định và quản chúng.

Sau khi xuống đến chân núi Linh Thứu, phái đoàn 
đã ghé sang thăm phế tích Đại học Na Lan Đà 
(Nalanda), cách chân núi Linh Thứu khoảng 30 
phút đi xe bus.

Đại Học Na Lan Đà (Nalanda)

Đại học Na Lan Đà vốn được xây dựng vào khoảng 
thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch, trên 1 khu đất thênh 
thang rộng 14 mẫu, và được xem là trường đại học 
đầu tiên và lớn nhất thế giới.  Trường đại học khổng 
lồ này nằm ngoại ô thành Vương Xá (Rajgir).  
Nhiều bậc anh tài Phật giáo đã được đào tạo tại 
nơi này như Tổ sư Long Thọ, Ngài Mã Minh, Ngài 

Vô Trước, Ngài Thế Thân, Pháp sư Huyền Trang 
v.v...  Đặc biệt là Ngài Long Thọ đã từng theo học 
và sau đó trở thành Viện trưởng tại đại học này.  
Thời kỳ vàng son của Na Lan Ðà (Nalanda) là từ 
thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 8.  Ðến thế kỷ 12, quân 
Hồi giáo xâm chiếm Ấn Độ, và dĩ nhiên Đại Học 
Na Lan Đà không nằm ngoài mục tiêu hủy diệt của 
họ. 10.000 Tăng sĩ đã ngã xuống một cách bi hùng 
dưới chiếc gươm lạnh lùng của họ vì tất cả thà chịu 
chết chứ không yếu hèn chấp nhận cuốn kinh Ko-
ran của ngoại đạo.  Máu của quý Ngài đã nhuộm 
đỏ nền gạch và chảy thành suối trong khắp Na Lan 
Ðà (Nalanda) ngày ấy!

Theo chuyện kể lại rằng, thư viện của Na Lan Ðà và 
tàng kinh các đã bị phóng hỏa thiêu hủy trong ba 
tháng trời. Hình ảnh tang thương đó dường như 
vẫn còn hiện hữu đâu đó khi phái đoàn bước chân 
vào thánh địa này.  Nhiều đệ tử đã bật khóc khi nhớ 
đến những cái chết bi tráng bảo vệ Chánh Pháp 
của quý học Tăng năm xưa. Phái đoàn hành hương 
của Tu Viện Quảng Đức đã kinh hành tưởng niệm 
đến sự hy sinh vì đạo của quý Ngài năm xưa trong 
niềm xúc động dâng trào. Ước nguyện Đại học Na 
Lan Đà sẽ có ngày phục hưng trở lại để mang ánh 
sáng giác ngộ đến cho muôn loài.

Sau khi rời Đại học Na Lan Đà, đoàn chúng tôi 
đã dùng trưa ở Khách sạn Lotus Niko, nơi có một 
phòng phát hành Phật cụ rất đẹp nhưng hơi đắt 
tiền.  Sau đó phái đoàn đã đến thăm Trúc Lâm 
Tinh Xá, cũng tọa lạc trong thành Vương Xá.

Tinh Xá Trúc Lâm (Venuvana Vihara)

Tinh Xá Trúc Lâm vốn là vườn thượng uyển của 
Vua Tần Bà Sa La, nhưng sau khi quy y Tam Bảo, 
ông đã dâng cúng khu vườn trúc này cho Đức Phật 
để làm tinh xá. Đây là tinh xá đầu tiên của Phật 
Giáo.  Đức Phật cùng với các đệ tử của mình đã trải 
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qua ba mùa An cư kiết hạ, từ mùa hạ thứ nhì đến 
mùa hạ thứ tư tại khu vườn này.

Dù đã trôi qua trên 2500 năm, ngày nay những bụi 
trúc ở đây vẫn còn xanh tươi, và hồ nước vẫn trong 
vắt như ngày nào.  Phái đoàn đã kinh hành niệm 
Phật quanh bờ hồ để tưởng niệm đến hình ảnh xưa 
kia của Đức Thế Tôn và Tăng Ðoàn sinh hoạt tại 
nơi này.

Tại thánh tích này, phái đoàn đã đặc biệt gặp một 
nhóm Phật tử người Ấn đến từ tiểu bang Bombay 
cũng về đây chiêm bái.  Nhóm Phật tử này đã cung 
thỉnh Đại Đức Trưởng đoàn Thích Nguyên Tạng 
viếng thăm Bombay.  Họ đã phát tâm cúng dường 
5 mẫu đất để Ðại Ðức xây dựng Phật cảnh tại Bom-
bay, nơi chưa có chùa Phật giáo.

Được biết tiểu bang Bombay hiện tại có rất nhiều 
người Ấn đã trở về với phật giáo nhưng không có 
Tăng sĩ hướng dẫn.  Những người con Phật nơi này 
rất cần được sự quan tâm dẫn dắt của Tăng đoàn.

Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya) và 
Kim Cang Tòa tại Bihar

Sau khi viếng thăm Tịnh Xá Trúc Lâm, đoàn 
đã lên xe đi về hướng tiểu bang Bihar, để viếng 
thăm Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya), nơi Đức 
Phật thành đạo. Phái đoàn đã đến nơi khoảng 
4 giờ chiều, và đã vào nhận phòng tại khách 
sạn Lotus Niko, cách Đại Tháp Giác Ngộ 
khoảng 10 phút đi bộ. Sau khi nghỉ giải lao 30 
phút, phái đoàn gồm 51 người đã đi kinh hành 
thành một hàng dài và đã niệm hồng danh của 
Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni từ khách sạn đi 
vòng ra đường lộ, tiến vào khuôn viên của Đại 
Tháp Giác Ngộ, và tiếp tục kinh hành niệm 
Phật vào đến trước tận Kim Cang Tòa, nơi Đức 
Thế Tôn đã ngồi kiết già thiền định trong 49 
ngày và cuối cùng thành tựu đạo quả. Ðây là 
một hình ảnh rất đẹp và nghiêm trang, và đã 
để lại một ấn tượng khó quên trong lòng rất 
nhiều hành khách trên đường phố và những 
đoàn hành hương khác.

Phái đoàn đã vào đảnh lễ tôn tượng của Ðức 
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo ngay 
trước Kim Cang Tòa trong Bảo Tháp. Sau đó 
đoàn đã tụng một thời kinh Ý Nghĩa Phật Thành 
Đạo ngay dưới cội Bồ Đề.  Tại đây Thầy trưởng 
phái đoàn đã tuyên đọc danh sách cầu siêu cho 

những Hương linh ký tự tại Tu Viện Quảng Đức 
từ năm 1990 đến nay.

Ngày 14 tháng 11 năm 2006, ngày thứ 8 của 
chuyến đi và là ngày thứ 2 của phái đoàn ở tại Bồ 
Đề Đạo Tràng, phái đoàn thức chúng vào lúc 5 
giờ sáng và cũng bắt đầu đi kinh hành niệm Phật 
từ khách sạn Lotus Niko đến dưới chân tháp Giác 
Ngộ. Ðến trước Kim Cang Tòa, phái đoàn đã tụng 
5 đệ Lăng Nghiêm, và Thập chú. Sau đó Thầy 
trưởng đoàn đã làm lễ quy y Tam Bảo cho 5 đệ 
tử: Quảng Hội, Quảng Tiến, Quảng Trì, Quảng 
Hòa và Quảng Thanh ngay bên cạnh Bảo Tháp.  
Quả thật đây là nhân duyên hy hữu khó có thể 
nghĩ bàn được cho 5 đệ tử này đã có phước duyên 
về thăm quê hương của Đức Phật, và lại còn đủ 
duyên lành để được truyền trao giới pháp ngay 
tại địa điểm Phật thành đạo.

Sau thời kinh sáng và làm lễ quy y, phái đoàn 
chúng tôi đã lần lượt được vào đảnh lễ và dâng 
từng đóa sen tinh khiết lên Ðức Thế Tôn ngay 
bên trong Kim Cang Tòa. Ðây cũng là một phước 
duyên thù thắng cho toàn phái đoàn hành hương 
chúng tôi. 

Tiếp đó, đoàn đã về ăn điểm tâm tại khách sạn và 
sau đó lên xe bus để đi chiêm bái Khổ Hạnh Lâm 
(Uruvela) và sông Ni Liên Thiền (Naran Jana).  Dù 
không xa lắm, nhưng đường xá gồ ghề nhỏ hẹp 
nên phải mất hơn một tiềng đồng hồ phái đoàn 
mới đến được làng Barkraur.

Phải nói rằng tất cả khách hành hương chiêm bái 
Phật tích Ấn Độ phải thành kính biết ơn các tổ 
chức Phật Giáo Nhật Bản và Triều Tiên đã tài trợ 
kinh phí để chính phủ Ấn Độ xây dựng đường 
sá, và cầu cống dẫn đến các Phật tích tại Ấn Độ.  
Chính nhờ vào sự giúp đỡ của họ mà việc đi chiêm 
bái của chúng ta hiện nay đã dễ dàng hơn rất nhiều.
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Khổ Hạnh Lâm (Uruvela)

Hai xe bus của phái đoàn hành hương của Tu 
Viện Quảng Đức đã dừng chân ngay tại chân núi 
Khổ Hạnh Pragbodhi.  Ðoàn chúng tôi đã bắt đầu 
kinh hành lên núi. Khoảng 20 phút, đoàn đã leo 
đến đỉnh núi Khổ Hạnh. Chính tại nơi này, Đức 
Bổn Sư đã trải qua những năm tháng sống theo 
pháp tu khổ hạnh. Ngài mỗi ngày chỉ ăn một hạt 
kê, một hạt mè, và uống một ngụm nước để sống 
cầm hơi trong suốt sáu năm dài mà vẫn không thấy 
ánh sáng giác ngộ qua lý thuyết và cách thực hành 
ấy.  Thân hình đẹp đẽ và tráng kiện xưa kia nay trở 
thành suy nhược, da xanh nhợt nhạt, máu cạn, gân 
rút, thịt teo, mắt mờ, chỉ còn lại bộ da bọc xương, 
và cái chết đang tiến đến gần. Ngài đã từ bỏ lối tu 
khổ hạnh và đã chọn con đường trung đạo để tìm 
đến ánh sáng giác ngộ.

Ngài đã đến sông Ni-liên-thiền (Neranjara) tắm 
rửa sạch sẽ để sửa soạn cho một cuộc hành trình 
mới.  Hành động tắm gội ở đây là một biểu tượng 
cho quyết tâm loại bỏ một pháp tu lệch lạc và bắt 
đầu một cuộc tìm kiếm chân lý khác. Để khởi đầu 
lộ trình này, không gì hơn là Ngài phải tẩy sạch 
tất cả những bụi bặm trên thân xác và tinh thần 
của Ngài.

Ngài khó khăn lắm mới bước được lên bờ và 
đã nhận được một bát sữa của nàng Tu-Xà-Ða 
(Sujata) dâng cúng. Không ai rõ lý do nào mà 
nàng Tu Sà Ða (Sujata), một người con gái của 
vị Trưởng làng Tuna gần đó, dâng tặng bát sữa 
cho Ngài.  Tuy nhiên, chính nhờ bát sữa ấy mà 
Đức Phật đã nhanh chóng hồi phục sức khỏe và 
sinh lực để tiếp tục con đường tìm kiếm chân 
lý của mình. Ngài cũng đã nhận được một bó 
cỏ cát tường của Svastika, một cậu bé chăn trâu 

trong làng. Ngài đã tự tay trải bó cỏ này để làm 
tọa cụ dưới cội Tất-bát-la (ngày nay gọi là cội 
Bồ-đề), và đã ngồi kiết già, mặt quay về hướng 
Đông và phát một lời đại nguyện rằng: “Thân tứ 
đại này dù mai kia có biến thành cát bụi, nhưng 
đạo quả chưa đạt thành, tòa cỏ này quyết không 
đổi thay.”

Sau khi phát lời đại nguyện xong, Ngài bắt đầu 
thiền tọa dưới cội Bồ-đề với tư thế ngồi “liên hoa” 
hay “kiết già.”  Ở tư thế này, hai chân bắt chéo, bàn 
chân này nằm ngửa trên lòng bàn chân kia, hai bàn 
tay thu trước bụng, lòng bàn tay ngửa, và bàn tay 
trái đặt trên bàn tay phải.  Ðây là cách ngồi tiêu 
chuẩn của pháp môn thiền định và là tư thế ngồi 
được xem là ổn định nhất, vững chắc nhất giúp 
cho ta có cảm giác chắc chắn khi đôi tay và đôi 
chân luôn được kiểm soát và giúp tâm trí không bị 
buông thả.

Ngài đã trải qua bảy tuần lễ tu tập thiền định như 
thế, quán chiếu nội tâm, và thấy rõ được thật tướng 
của vạn pháp là vô ngã.  Cuối cùng, vào đêm thứ 
bốn mươi chín, trong trạng thái đại định với tâm 
thanh tịnh, Ngài đã đạt được giác ngộ và giải thoát 
dưới cội Bồ Ðề.

Sau khi chiêm bái Khổ Hạnh Lâm xong, trên đường 
xuống núi, đoàn đã ủy lạo cho một nhóm khoảng 
độ từ 300 đến 400 người hành khất Ấn ngồi dọc 
theo đường đi.  Ðoàn đã phát bánh và cho tiền cắc 
rupee cho họ trên đường xuống chân núi.

Cô Nhi Viện Sujata

Sau đó đoàn cũng đã ghé vào thăm viếng và ủy 
lạo tại Cô Nhi Viện Sujata, do Phật Giáo Triều 
Tiên thành lập để giúp trẻ em nghèo Ấn Độ.  
Cô nhi viện này nằm ngay dưới chân núi Khổ 
Hạnh.  Phái đoàn đã ghé thăm và tặng quà tình 
thương, bao gồm 1000 Úc Kim cùng nhiều phẩm 
vật khác như bánh kẹo, sách vở v.v... cho Cô Nhi 
Viện này. 

Ðây là lần đầu tiên đoàn chúng tôi đã chứng kiến 
cảnh reo hò vui mừng, những tràng pháo tay vang 
dậy, và những gương mặt rạng rỡ của hàng ngàn 
những em bé mồ côi của Cô Nhi Viện Sujata khi 
các em cảm nhận được chút tình thương và sự chia 
sẻ của phái đoàn hành hương chúng tôi gởi tặng 
đến cho các em. 
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Bảo Tháp Tưởng Niệm của Tu Xà Đa 
(Sujata) bên dòng sông Ni Liên Thiền

Sau khi rời Khổ Hạnh Lâm đoàn về lại khách sạn 
để dùng trưa.  Sau đó, đoàn lại lên xe để viếng thăm 
Bảo Tháp tưởng niệm nàng Tu Xà Đa (Sujata), 
người đã dâng bát sữa cúng dường lên Đức Phật.

Phái đoàn đã dừng chân ngay bên kia đầu cầu bên 
bờ sông Ni Liên Thiền để đi kinh hành vào Bảo 
Tháp.  Dòng sông lịch sử Ni Liên Thiền cách Bồ Đề 
Đạo Tràng khoảng 200 mét về phía Đông.  Ngày 
nay sông này có tên là Lilajan; sông rộng trên 1 cây 
số, xưa kia vốn là một dòng sông chính của vùng 
Ðông Bắc Ấn với nước trong xanh, tinh khiết, mát 
mẻ và chảy xiết quanh năm.  Nhưng vào thời điểm 
phái đoàn chúng tôi đến thăm, dòng sông này đã 
khô cạn đến mức không tưởng, chỉ còn 1 dòng 
nước nhỏ leo teo ở giữa lòng sông.  Thật đúng là 
một sự đổi thay, biến chuyển của bãi bể nương dâu 
như cụ Tú Xương từng thố lộ:
‘‘Sông kia rày đã nên đồng
Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai.
Đêm nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò!’’
Hiện nay chính phủ Ấn Độ đã làm một cây cầu 
thật dài bắt ngang qua sông Ni Liên Thiền này, 
rất thuận tiện cho việc giao thông qua lại với làng 
Bakraur, nơi mà nàng Tu Xà Ða đã dâng lên Ðức 
Phật bát sữa và là nơi đã xây dựng Bảo Tháp tưởng 
niệm nàng Tu Xà Ða.

Bảo Tháp tưởng niệm của nàng Tu Xà Đa cũng 
được đắp bằng gạch to lớn, chiều ngang khoảng 
20 mét, và chiều cao khoảng 8 mét.  Phái đoàn đã 
không thể đi kinh hành vòng quanh Bảo Tháp được 
vì Tháp đang ở trong giai đoạn trùng tu.  Nghe nói 
người dân vùng này nghèo quá nên họ đã đào trộm 
lấy gạch từ tháp này để bán mua gạo.  Khi phát 
hiện ra, họ đã lấy hết một góc của Bảo Tháp rồi.  
Thế mới biết, dù bất cứ ở nơi đâu, “hễ bần cùng thì 
sanh đạo tặc.”  Ðến những nơi thiêng liêng nhất 
như ở đây họ cũng không màng, miễn sao giải 
quyết được miếng cơm manh áo là họ làm.  Không 
biết ngày xưa ngôi làng này như thế nào, nhưng 
chắc là sung túc hơn bây giờ nhiều vì thuở ấy nhà 
của  nàng Tu Xà Đa vẫn còn có sữa để cúng dường 
Đức Phật; còn ngày nay ngôi làng này nghèo nàn, 
xơ xác và đìu hiu nên người dân mới có chuyện ăn 
trộm gạch từ Bảo Tháp như thế.

Sau thời kinh cầu an dưới Bảo Tháp tưởng niệm 
nàng Tu Xà Đa, phái đoàn đã mua chim phóng 
sanh ngay tại Bảo Tháp. Sau đó đoàn đã lên xe quay 
trở về Bồ Đề Đạo Tràng để thăm viếng thêm một 
lần nữa nơi thánh tích thiêng liêng này, vì ai cũng 
luyến tiếc là ngày mai sẽ phải từ biệt nơi này rồi.  
Quả thật Bồ Ðề Ðạo Tràng là một thánh địa vĩ đại 
cho những ai muốn tìm sự tĩnh giác thiền định, 
cảm hứng tâm linh hay nghiên cứu lịch sử.  Chính 
vì thế mà Bồ Đề Đạo Tràng, từ 5 giờ sáng đến 10 
giờ đêm, lúc nào cũng nhộn nhịp, rộn ràng, tấp nập 
khách hành hương, và kẻ mua người bán, không có 
lúc nào mà vắng người ở nơi Phật tích này. Đến 
đây rồi, niềm vui thật khó tả, chỉ xem thấy những 
nụ cười luôn hé nở trên môi.

Phái đoàn đã cúng dường $2500 Úc Kim vào ngân 
quỹ trùng tu Đại Tháp Giác Ngộ trước khi từ biệt 
nơi thánh địa có một không hai này.

Trung Tâm Tu Học Viên Giác  

Trước khi rời Phật tích Bồ Đề Đạo Tràng, đoàn đã 
ghé thăm Trung Tâm Tu Học Viên Giác.  Trung 
tâm này do Đại Đức Thích Hạnh Nguyện, đệ tử của 
Thượng tọa Phương Trượng Chùa Viên Giác Thích 
Như Điển, khai sáng và chăm sóc.  Phái đoàn rất 
hoan hỷ vui mừng khi nhìn thấy sự trang nghiêm 
huy hoàng của một Trung tâm tu học Phật pháp do 
chính người Việt tạo dựng bên cạnh Ðại Tháp Giác 
Ngộ, nơi Đức Thế Tôn thành đạo.  Quả thật không 
đơn giản để làm nên một Phật sự lớn lao như thế 
này nếu như thiếu tu, thiếu phước, và thiếu đức.

Thật vậy, Thầy Hạnh Nguyện là người nổi tiếng 
về hạnh “thí thân cầu pháp” bằng cách đốt tay để 
cúng dường chư Phật, một mật hạnh khó thấy, 
khó thực hiện trong thời đại này. Ðại Ðức Thích 
Hạnh Nguyện và Sư huynh của Thầy là Đại Đức 
Thích Hạnh Tấn (hiện là Trụ trì Chùa Viên Giác, 
Hanover, Đức Quốc) đã có duyên với Phật Giáo 
Tây Tạng, và đã từng theo tu học với các vị Lạt Ma 
ở Tu Viện Sera miền Nam Ấn Độ.  Do ảnh hưởng 
về pháp tu, nên cung cách kiến tạo Phật cảnh và 
Phật tượng nơi đây đều có nét giống như Phật Giáo 
Tây Tạng.

Thầy Hạnh Nguyện được tán dương công đức là 
người có tu nên mới có thể viên thành được công 
trình xây dựng này.  Phái đoàn đã lễ Phật và cúng 
dường Tam Bảo ở đây $2000 Úc Kim.  Ðược biết, 
hiện tại Thầy Hạnh Nguyện cũng đang kiến tạo 
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một trung tâm tu học khác ở Thái Lan. Xin chắp 
tay cầu nguyện cho Thầy sớm hoàn thành công 
việc khó khăn này.

Đặc biệt khi đến thăm Trung Tâm Viên Giác này, 
phái đoàn hành hương đã có duyên gặp được Hòa 
Thượng Thích Tánh Thiệt, Trụ trì Chùa Thiện 
Minh, đến từ Pháp Quốc. Ngài đến Ấn Độ để 
đảnh lễ Đức Bổn Sư tại cội Bồ Đề và cầu Chư Phật 
gia hộ để Ngài có đủ tâm lực để xây dựng lại ngôi 
Chùa Thiện Minh, vốn đã bị hỏa hoạn thiêu rụi 
hồi tháng 8 vừa qua.  Phái đoàn cũng đã gởi cúng 
dường đến Hòa Thượng $2000 Úc Kim để góp một 
viên gạch cho công trình xây dựng, và thành kính 
nguyện cầu cho công cuộc tái kiến thiết sớm viên 
thành để làm chỗ nương tựa tinh thần của cộng 
đồng Phật tử tại thành phố Lyon và các vùng phụ 
cận tại Pháp quốc.

Vườn Lộc Uyển (Migadava) và Tôn 
Tượng Chuyển Pháp Luân tại Vườn Nai 
(Sarnath), ngoại ô của thành Ba La Nại 

(Varanani)

Ngày 14 tháng 11 năm 2006, ngày thứ 9 của chuyến 
đi, đoàn thức chúng vào lúc 4 giờ sáng.  Sau khi ăn 
điểm tâm, phái đoàn đã lên xe để đến thành Ba La 
Nại (Varanasi). Ðây là thành phố linh thiêng nhất 
của Ấn Độ giáo. Nhưng đối với người đệ tử Phật, 
vườn Lộc Uyển, nằm ở vùng ngoại ô của thành 
phố này, nơi Đức Phật chuyển bánh xe Pháp Luân 
lần đầu tiên, chính là địa điểm đánh dấu sự hình 
thành 3 ngôi Tam Bảo.

Sau gần 9 tiếng đồng hồ ngồi trên xe bus, phái 
đoàn đã đến vườn Lộc Uyển, một công viên lớn tại 
Vườn Nai (Sarnath), vùng ngoại ô của thành Ba La 
Nại (Varanasi) vào khoảng 4 giờ chiều. Dù đường 
xa mệt mỏi nhưng tất cả đều hoan hỷ vui mừng để 

đích thân đến chiêm bái nơi Phật tích quan trọng 
này.  Ðây là động tâm thứ 3 trong tứ động tâm.  Đệ 
tử Mỹ Liên, nhỏ tuổi nhất trong phái đoàn đã ngã 
bệnh khi đến nơi này, trong khi cụ Quảng Thọ, 74 
tuổi, lớn tuổi nhất trong đoàn lại rất khỏe mạnh 
trong suốt chặng đường dài vạn dặm của xe bus.

Tại sao Đức Phật thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng 
mà lại đến Lộc Giả Uyển để giảng pháp, cách 1 
ngày đường xe bus, tức là bằng 10 ngày đi đường 
bộ?  Không ai biết được ý định này của Đức Phật.  
Chỉ có thể đoán được là Đức Phật đến đây để hóa 
độ năm người bạn đồng tu trước kia của Ngài; 
chính là năm anh em Tôn Giả Kiều Trần Như.

Ngày nay vườn Lộc Uyển là một công viên cực lớn 
với một hàng rào bao bọc xung quanh để bảo vệ.  
Trong công viên là những thảm cỏ rộng lớn, xanh 
tươi với những bụi cây nhỏ rực màu đỏ và tím.  
Không khí vào buổi chiều ở đây thật là thanh khiết, 
mát mẻ và dễ chịu. Ở giữa vườn Lộc Uyển người ta 
có thể nhìn thấy một ngôi Tháp nổi bật nhất là Bảo 
Tháp Dharmaka, tức Chuyển Pháp Luân, cao 33 
mét.  Tháp được xây bằng gạch trước thời A-Dục 
Vương, thế kỷ thứ ba trước Tây lịch.

Dưới sự hướng dẫn của Thầy Trưởng đoàn, phái 
đoàn chúng tôi đã tụng bản Kinh Chuyển Pháp 
Luân ở trước mái che của những tôn tượng chuyển 
Pháp Luân.  Sau đó Thầy trưởng đoàn nhắc thêm 
về lịch sử của Phật tích này:

“Có thể nói, nếu không có vườn Lộc Uyển này thì 
không có Phật Giáo trên thế gian, vì chính nơi đây 
Tam Bảo, ba ngôi báu, Phật Pháp Tăng, đã được 
hình thành và từ đó ánh sáng của Chánh Pháp đã 
được truyền lưu đến tận ngày hôm nay…”

Tại vườn Lộc Uyển này, Đại đế A Dục cũng đã đến 
chiêm bái và cho dựng một trụ đá rất lớn, đường 
kính 7 tấc, cao 16 mét để đánh dấu nơi Đức Thế 
Tôn thiết lập ngôi Tam Bảo, mở đầu công cuộc 
truyền bá Chánh Pháp.  Ðau đớn thay, trụ đá này 
đã bị quân Hồi Giáo của Mohammed Ghori xâm 
lăng và hủy diệt!  Trụ đá đã bị xô ngã, gãy thành 
nhiều khúc, và bị chôn vùi dưới lòng đất cho đến 
khi nhà khảo cổ Kittoe đào bới lên vào năm 1934.

Hiện phần trên của trụ đá với bốn con sư tử còn 
nguyên vẹn. Nhưng chính phủ Ấn Độ đã đem 
phần trên của trụ đá này trưng bày trong Viện Bảo 
Tàng Khảo Cổ Lộc Uyển, và chỉ có năm khúc gãy 
khác là được tôn trí ngay tại địa điểm khai quật 
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trong khuôn viên vườn Lộc Uyển, dưới một mái 
che và bao bọc bởi một hàng rào sắt để gìn giữ bảo 
vật vô giá này.  Phần dưới trụ đá, có khắc hàng chữ 
bằng tiếng Brahmi:

“Ðấng Thiên Nhơn Sư đã dạy rằng: Giáo hội Tăng 
Ni không được chia rẽ. Nếu có vị Tỳ-kheo nào phá 
hoại Giáo hội, vị ấy phải mặc đại y và ở tại một 
chỗ thanh tịnh chí thành sám hối”… “Hàng cư sĩ 
tại gia mỗi ngày Rằm hay Mùng Một phải đến dự 
họp kiểm thảo nhau để thêm phần tinh tấn về đạo 
nghiệp. Và các ngày lễ Phật, các quan chức phải 
đến dự lễ để được thêm phần tin tưởng về đạo đức.  
Các cấp quận, huyện, xã dù xa xôi thế nào, cũng 
phải truyền rộng chỉ thị này theo đúng nghĩa của 
nó cho dân chúng tuân theo”.

Tại Phật tích này, đoàn đã có khoảng 2 tiếng 
đồng hồ để chụp hình lưu niệm tập thể và hình 
cá nhân.  Nơi đây, Thầy Trưởng Ðoàn đã đặc biệt 
chụp cho mỗi đệ tử trong đoàn chúng tôi 2 tấm 
hình lưu dấu kỷ niệm, một tấm đứng chắp tay và 
một tấm ngồi trong tư thế tọa thiền, ngay ở trước 
Bảo Tháp Chuyển Pháp Luân (Dharmaka). Thầy 
muốn chúng tôi sẽ mãi luôn ghi nhớ rằng: ‘‘Chính 
tại khu vườn Lộc Uyển này là nơi đã đánh dấu 
sự hình thành của 3 ngôi báu Phật Pháp Tăng và 
cũng là nơi mà từ đây ánh sáng giác ngộ được lan 
tỏa khắp nơi.’’

Sau đó, phái đoàn chúng tôi đã đến viếng thăm Tôn 
tượng Chuyển Pháp Luân ở Lộc Giả Uyển.     

Quanh đây, chúng tôi tìm thấy rất nhiều những 
bia đá khắc những bản Kinh Chuyển Pháp Luân 
bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau rất đẹp và trang 
nghiêm. Ðiều mà chúng tôi rất vui mừng và ngạc 
nhiên là chúng tôi thấy Bản Kinh Chuyển Pháp 
Luân tiếng Việt cũng có tại nơi này. 

Chúng tôi đã lần lượt từng nhóm 5 người chụp 
hình trước Tôn tượng Chuyển Pháp Luân này.  Sau 
khi chụp hình lưu niệm, một số đệ tử trong đoàn 
đã thành tâm thắp những ngọn nến và đi chân 
đất nhiễu vòng quanh khuôn viên với những Tôn 
tượng của Ðức Thế Tôn cùng với 5 anh em Tôn giả 
Kiều Trần Như. Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều 
khách hành hương ngồi ở một góc nào đó tụng 
kinh, và nhận thấy có rất nhiều đệ tử trong đoàn 
chúng tôi đã bồi hồi xúc động và đã rơi nước mắt 
khi đi vòng quanh khu vực này. Chúng tôi ngắm 
nhìn nét mặt bao dung và hiền từ của Ðấng Từ 

Phụ, và nét thành tâm cung kính của 5 anh em A 
Nhã Kiều Trần Như mà lòng chúng tôi như cảm 
thấy hình bóng của Ðức Thế Tôn và Tăng đoàn 
như vẫn còn đâu đây.  Không giống như sự xúc 
cảm của chúng tôi khi bước vào đảnh lễ tôn tượng 
của Ðức Thế Tôn nhập Niết bàn. Cũng là những 
giọt nước mắt nhưng những giọt nước mắt của các 
đệ tử hôm nay là những giọt nước mắt vui mừng 
khi bắt gặp được Chánh Pháp, và khi tận mắt được 
nhìn thấy lại hình ảnh của Ðức Thế Tôn chuyển 
bánh xe Pháp Luân.  Gió trời chiều thổi nhẹ, không 
khí quanh khu vườn Lộc Uyển thật là thanh khiết, 
và từ nơi đâu ở trong khu vườn này tỏa ra một sự 
hân hoan làm cho chúng tôi khi đặt chân đến đây 
đều cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng trong niềm 
vui sướng tràn dâng. 

Trong lúc đi tham quan vòng quanh vườn Lộc 
Uyển, một số đệ tử trong đoàn cũng đã vào đảnh 
lễ một ngôi Bảo Tháp khác ở trong khuôn viên này.  
Chúng tôi đã được quý Sư Nguyên Thủy đã đọc 
chú và ban phước cho chúng tôi bằng cách đặt một 
cái tháp Xá Lợi Phật nhỏ lên đầu chúng tôi và đeo 
cho chúng tôi những sợi chỉ vàng vào cổ tay. 

Vì đây là Phật tích cuối cùng của phái đoàn, và 
ngày mai đoàn chúng tôi đã phải khởi hành đi 
Dharamsala để đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma, nên 
mỗi người trong đoàn chúng tôi ai cũng thấy thật 
quyến luyến. Ai ai cũng tìm cho mình một góc 
cạnh nào đó của Thánh tích này để ghi lại những 
hình ảnh lưu dấu kỷ niệm về sau. Những bức hình 
được ghi nhận trước Bảo Tháp và trước Tôn tượng 
Phật Thuyết Pháp cho 5 anh em Tôn giả Kiều Trần 
Như tại vườn Lộc Uyển sẽ không bao giờ phai 
nhòa trong tâm trí của những đệ tử trong phái 
đoàn hành hương này.

Bình minh Ngắm Sông Hằng, Thắp nến 
và Phóng sanh cầu nguyện

Chiều tối hôm đó 15-11-2006, sau khi chiêm bái 
Phật tích vườn Lộc Uyển xong, anh đoàn phó Tony 
đã đưa phái đoàn về nghỉ đêm tại khách sạn Clark, 
loại khách sạn 5 sao và là loại sang trọng nhất của 
thành phố này.  Không phải đoàn chúng tôi muốn 
hưởng thụ mà vì chúng tôi có duyên được nghỉ 
chân tại khách sạn sang trọng này, bởi hôm đó 
không có khách sạn nào còn trống để phái đoàn có 
thể nghỉ tạm qua đêm.

Dù được ngủ ở khách sạn 5 sao, tất cả đều được 
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đánh thức vào lúc 4 giờ sáng để ra sông Hằng làm 
lễ phóng sanh và xem mặt trời mọc. Ðến Ấn Độ 
mà không thấy cát sông Hằng, và không thấy được 
mặt trời mọc ở thành phố Ba La Nại (Varanasi) thì 
bị xem là một sự thiếu sót lớn lao của chuyến đi.

Sáng sớm ngày 16 tháng 11, ngày thứ 10 của 
chuyến hành hương, đoàn đã được đi bằng xe bus 
một đoạn, sau đó phải xuống xe để đi bộ trên một 
đoạn đường dài để đến sông Hằng vì thành phố 
Ba La Nại (Varanasi) được xem là một kinh đô 
thiêng liêng và thần thánh của những người theo 
Ấn Độ giáo. Mới 4 giờ sáng mà từng đám rước, 
từng đoàn người, theo Ấn Độ giáo, theo Đạo lõa 
thể đã lũ lượt kéo về bến sông Hằng để tắm, và để 
cầu nguyện.  Vừa đi họ vừa đánh trống, đánh mõ, 
thổi kèn và vừa đọc kinh cầu nguyện. Tiếng kinh 
cầu vang vọng cả thành phố tạo nên một loại âm 
thanh rộn ràng náo nhiệt; cùng pha lẫn vào đó 
là mùi nhang, mùi un khói, mùi cống rãnh, mùi 
phân bò v.v… làm cho khách hành hương đến 
từ phương xa như chúng tôi cảm thấy khó chịu, 
nhưng tất cả đều hoan hỷ tiến về phía trước để 
khám phá những cái mới lạ trong thành phố có 
tiếng là thiêng liêng này.

Khi chúng tôi ra đến bờ sông, trời vẫn còn tối đen 
như mực.  Hai anh hướng dẫn đoàn, phụ tá của anh 
Tony, là anh Wong và Deeper, đã chuẩn bị xong hai 
chiếc thuyền, đèn cầy và đã mua nhiều thùng cá 
để phái đoàn vừa chèo thuyền dọc theo bờ sông 
Hằng, vừa cầu nguyện, thả đèn và phóng sanh cá 
trên sông. Chúng tôi cùng chắp tay nguyện cầu cho 
quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an 
lạc, và cầu nguyện cho những người thân của mình 
đang ở nhà, những người chưa có đủ phước duyên, 
cùng có mặt trong chuyến đi này.

Sông Hằng dài 2525km bắt nguồn từ cao nguyên 
Tây Tạng. Theo Kinh Vệ Đà, đây là dòng sông linh 
thiêng của Ấn Độ Giáo. Họ tin rằng những ai được 
tắm trong dòng nước này thì sẽ rửa sạch hết mọi 
tội lỗi và có thể đầu thai lên thiên đàng.  Tuy nhiên 
đối với Đạo Phật, đây là một loại hình mê tín dị 
đoan.  Tội lỗi nếu đã lỡ tạo rồi phải biết ăn năn sám 
hối, phải tu đức, phải tạo phước, và phải làm lành 
lánh dữ thì tội lỗi kia mới tiêu tan, chứ không thể 
nào xuống tắm nước sông Hằng này mà có thể hết 
tội được. Thật vậy, ngay từ thời Đức Phật còn tại 
thế, Ngài đã tuyên thuyết giáo lý ngõ hầu đánh đổ 
niềm tin mù quáng này bằng chính những lời dạy 
trong sáng của Ngài.

Tuy nhiên, mỗi người thì mỗi nghiệp. Chính Đức 
Phật cũng không thể nào giáo hóa hết nỗi người 
dân Ấn. Họ vốn nghiệp chướng quá nặng nề nên 
đến nay sau hơn 2500 năm, vào mỗi buổi sáng, vẫn 
có hàng ngàn người kéo về tắm dọc theo bờ sông 
Hằng này. Ðặc biệt bến tắm Dasas Wamed Ghat 
được xem là bến tắm thiêng liêng nhất của họ.

Điều làm cho phái đoàn chúng tôi cảm thấy sợ sợ là 
cảnh tượng thiêu xác chết ngay trên bờ sông Hằng, 
gần cạnh những nơi mà người ta đang tắm. Người 
ta đặt xác người chết trên một chiếc cáng làm bằng 
hai khúc cây rất đơn sơ, rồi kê trên đống cũi để đốt.  
Khi đốt xong thì họ rải tro xuống sông Hằng; cũng 
có ý nghĩa là cầu mong cho người chết được thác 
sinh lên thiên đàng.

Trời đang bắt đầu hừng đông. Trên sông Hằng 
thoáng những cơn gió lạnh từ dãy núi Hy Mã Lạp 
Sơn thổi xuống. Tiết trời đã lạnh, những cơn gió 
lạnh lại càng khiến cho mọi người cảm thấy lạnh 
thêm dù đã mặc nhiều lớp áo.

Hai chiếc thuyền của phái đoàn chúng tôi phải 
quay đầu lại để qua phía bên kia bờ sông Hằng để 
chúng tôi chụp hình lưu niệm, và thả bộ một chút 
trên bãi cát sông Hằng mênh mông và bao la này.  
Cát sông Hằng vốn là một hình ảnh rất quen thuộc 
trong kinh điển phật giáo. Ðiển hình như trong 
Kinh Kim Cang, Ðức Phật dạy hàng đệ tử về hạnh 
bố thí như sau: “Dĩ hằng hà sa đẳng thân bố thí,” 
có nghĩa là “đem thân mạng bằng số cát sông Hằng 
ra bố thí.” 

Tiếp đó đoàn đã quay lại bờ và trở về khách sạn ăn 
sáng.  Sau khi ăn sáng xong, đoàn ra phi trường bay 
về Delhi để chuẩn bị cho chuyến đi lên Dharamsa-
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la thăm viếng và đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma vào 
sáng ngày 18-11-2006.

Đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma (Dalai Lama) 
tại Dharamsala

Phái đoàn đã mất 2 ngày đi đường bằng xe bus để 
đến được Dharamsala. Dharamsala nằm trên đỉnh 
núi thuộc vùng Bắc Ấn. Tuy đường leo núi quá khó 
khăn và nguy hiểm nhưng nhờ có tu nên cuối cùng 
phái đoàn đã đi đến nơi về đến chốn an toàn.

Khi đặt chân đến Dharamsala, trời đã quá tối.  
Ðoàn chúng tôi đã nghỉ đêm tại một khách sạn 
cách thủ phủ của Ðức Ðạt Lai Ðạt Ma độ 10 phút 
đi bộ.

Đúng 9 giờ sáng ngày 18-11-2006, ngày thứ 12 của 
chuyến đi, phái đoàn đã trang nghiêm trong những 
bộ suits và những chiếc áo dài nhiều màu sắc, tề 
tựu tại trước khách sạn chụp hình lưu niệm và 
chuẩn bị đi lên đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. 

Dharamsala là thành phố trên đỉnh núi nằm ở cực 
bắc Ấn Độ, nơi xưa kia là trại lính của chính quyền 
thuộc địa Anh.  Nhưng từ năm 1959, nơi này đã 
trở thành một Thánh Địa của Phật Giáo Tây Tạng, 
nơi có khoảng vài chục ngàn người Tây Tạng sinh 
sống dưới sự dẫn dắt tinh thần của Đức Đạt Lai 
Lạt Ma.

Đức Đạt Lai Lạt Ma 14, tên thật là Tenzin Gyatso, 
là một nhà lãnh đạo thế quyền và giáo quyền của 
nhân dân Tây Tạng. Ngài chào đời tại làng Taktser, 
vùng Đông Bắc  Tây Tạng vào ngày 6 tháng 7 năm 
1935 (Ất Hợi) trong một gia đình nông dân.

Ngài được thừa nhận là Dalai Lama vào năm 2 tuổi 
theo truyền thống Tây Tạng như là hóa thân của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13.

Ngài được tấn phong tước vị Dalai Lama vào 

ngày 22 tháng 2 năm 1940 tại Lhasa, thủ đô của 
Tây Tạng, chính thức là người lãnh đạo chính trị 
và tôn giáo cho 6 triệu người Tây Tạng. Tuy nhiên 
ngài đã thừa kế tước vị Dalai Lama trong một giai 
đoạn bấp bênh nhất của toàn bộ lịch sử với danh 
hiệu cao quý này, vì Trung Cộng đã xâm chiếm Tây 
Tạng và ngài đã đến tỵ nạn ở tiểu bang Dharamsa-
la, miền Bắc nước Ấn Ðộ từ năm 1959.

Từ đó, Ngài đã ủng hộ triệt để cho chính sách bất 
bạo động, ngay cả những lúc đối đầu với những 
cuộc tấn công khủng khiếp nhất. Chính vì thế mà 
năm 1989, Ngài được trao giải thưởng Nobel về 
hòa bình. Hiện nay, cũng trong thân phận người 
tỵ nạn, Ngài thường xuyên đi đến nhiều miền đất 
trên thế giới để kêu gọi hòa bình, để rồi khi có thể, 
Ngài nói lên tiếng nói tự do giải phóng cho dân tộc 
Tây Tạng.

Phái đoàn đã có phước duyên được vào thăm viếng 
và đảnh lễ Ngài như đã book trước đây cả năm, dù 
vừa từ Nhật Bản về, bận rộn và mệt mỏi, nhưng 
Ngài đã hoan hỷ tiếp phái đoàn đến từ phương xa.

Ngài đã yêu cầu phái đoàn tụng bài Bát Nhã Tâm 
Kinh bằng tiếng Việt trước khi Thầy trưởng đoàn 
có lời tác bạch và Ngài đáp lời giáo từ chúc phúc.

Phái đoàn đã cúng dường Ngài $1000 Mỹ Kim và 
$1500 Úc Kim để gieo một chút phước điền Tam 
Bảo với vị Phật sống này.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tặng mỗi người trong phái 
đoàn một chiếc khăn trắng Kata và một pho tượng 
Phật Thích Ca bằng đồng mạ vàng, ai nấy đều hoan 
hỷ vui mừng và được chụp hình lưu niệm từng 
nhóm nhỏ với Ngài.

Dharamsala là thành phố trên đỉnh núi nằm ở cực 
bắc Ấn Độ, nơi xưa kia là trại lính của chính quyền 
thuộc địa Anh, nhưng từ năm 1959 đã trở thành 
một Thánh Địa của Phật Giáo Tây Tạng, nơi đây 
có khoảng vài chục ngàn người Tây Tạng sinh sống 
dưới sự dẫn dắt tinh thần của Đức Đạt Lai Lạt Ma. 

Xin chắp tay nguyện cầu cho Ngài pháp thể khinh 
an, mọi Phật sự của Ngài đều được viên thành và 
nhất tâm cầu nguyện nền hòa bình cho dân tộc 
Tây Tạng sớm thiết lập để Ngài có cơ hội được hồi 
hương cố quốc sau nhiều thập niên sống lưu vong 
trên xứ lạ quê người.

Buổi chiều cùng ngày là thời gian rảnh của phái 
đoàn.  Tất cả được tự do đi tham quan trong thành 
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phố Dharamsala cũng như mua sắm đồ lưu niệm.  
Chúng tôi cảm thấy những người dân Tây Tạng ở 
đây thật dễ mến vì họ tuy nghèo nhưng rất chân 
thật.  Chúng tôi mua hàng hóa ở đây rất là thoải 
mái vì không ai phải cần trả giá giống như khi mua 
sắm ở những gian hàng người Ấn. 

Ngày 19 tháng 11, đoàn đã thức dậy sớm để ăn 
sáng và lên xe bus để xuống núi trong niềm luyến 
tiếc vô biên.

Chúng tôi đã phải mất một ngày đường xe bus để 
về đến thành phố Chadiga. Ðoàn đã nghỉ đêm tại 
khách sạn Sunrya. Tại đây sau bữa ăn tối, đoàn đã 
có buổi họp mặt lần cuối cùng trên đất Phật để chia 
sẻ những tâm tình trong chuyến hành hương chiêm 
bái này vì có một Phật tử phải về lại Mỹ sau khi rời 
Ấn Độ và sẽ không tiếp tục đi chung với phái đoàn 
trong chặng đường chiêm bái ở Đài Loan. Mặc 
dù buổi tối hôm đó, 19-11-2006, ai cũng bắt đầu 
thấm mệt sau bao nhiêu ngày thức khuya dậy sớm 
nhưng phái đoàn chúng tôi đã có một cuộc họp 
mặt thật ấm cúng trong tình đạo vị và thật cảm 
động.  Tại nơi khách sạn Sunrya này, chúng tôi đã 
giới thiệu cho nhau về chính mình và chia sẻ cho 
nhau những cảm xúc vui buồn, và những kỷ niệm 
đẹp đẽ của những ngày tháng sống trên đất Phật.   

Agra City và Đền Taj Mahal

Ngày 21 tháng 11, đoàn đã về đến thành phố Agra.  
Phái đoàn đã được nghỉ tại khách sạn Howard 
Holiday 2 đêm để thăm viếng Agra city và đền Taj 
Mahal.

Đền Taj Mahal được xem là 1 trong 7 kỳ quan của 
thế giới.  Và cố nhiên nó cũng được tôn vinh là niềm 
tự hào của dân tộc Ấn Độ.  Đền được tạo dựng trên 
một khu đất rộng 14 mẫu đất và phải mất 22 năm 
xây dựng để hoàn thành vào thế kỷ thứ 16, với hơn 
20.000 công nhân làm việc cật lực trong khoảng 
thời gian đó.  Taj Mahal có một lối kiến trúc hoành 
tráng, độc đáo cũng như điêu khắc tỉ mỉ và tinh 
xảo, và nghe nói màu sắc ngôi đền dường như thay 
đổi nhiều lần trong ngày; ửng hồng vào buổi sáng, 
trắng sữa vào buổi chiều và vàng ánh khi mặt trời 
bắt đầu lặn.  Vật liệu chính để xây dựng Taj Mahal 
là cẩm thạch trắng và các loại đá quý khác tập hợp 
từ nhiều vùng trên thế giới.  Phần chính của công 
trình là tòa lâu đài bát giác cao 75m với mái vòm 
được làm hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng và sa 
thạch.  Xung quanh tòa lâu đài là những bức tường 

có nhiều cửa sổ và cửa ra vào hình vòm được trang 
trí cực kỳ tinh xảo.  Đi bộ trong khu vườn giữa hai 
hàng cây xanh ngắt, chúng ta có thể thấy hồ nước 
trong vắt in bóng tòa lâu đài ẩn hiện.

Thực ra đền Taj Mahal chỉ là một ngôi mộ khổng 
lồ do ông vua Hồi giáo Shah Jahan cho xây dựng 
năm 1632 để tưởng nhớ vợ ông, Hoàng hậu Mum-
taz, người đã hạ sinh cho ông 14 người con, và bà 
đã chết sau khi sinh đứa con cuối cùng vì kiệt sức.  
Bên trong ngôi đền nguy nga tráng lệ này, du khách 
có cảm giác sợ khi nhìn thấy 2 cổ quan tài của ông 
vua và bà hoàng hậu này vẫn được trưng bày cho 
đến tận hôm nay.

Trước khi đến viếng thăm nơi này, Thầy Trưởng 
Phái Ðoàn đã nghẹn ngào nhắc nhở và giảng dạy 
cho phái đoàn chúng tôi rằng: ‘‘Ðối với người đệ 
tử Phật không nhất thiết và lẽ ra không nên viếng 
thăm nơi Ðền Taj Mahal, vì đây là một di sản của 
Hồi giáo. Hồi giáo là người đã từng xâm chiếm, 
tàn phá và hủy diệt hết tất cả những di sản của 
Phật Giáo trên toàn cõi Ấn Độ. Chúng ta vừa thăm 
viếng những Phật tích rách nát, điêu tàn thì đến 
nơi đây nhìn thấy một đền đài khổng lồ, kiên cố 
đến ngạo nghễ thì không thể không làm cho người 
đệ tử Phật chạnh lòng và ngậm ngùi cho một quá 
khứ bất công đối với Phật Giáo Ấn Độ.’’

Kết thúc chuyến hành hương tại Ấn Độ 
và lên đường về lại Đài Loan

Sáng ngày 23 tháng 11, đoàn thức chúng 6 giờ 
sáng, ăn điểm tâm và lên xe để đi về thủ đô De-
hli. Sau 3 tiếng, đoàn đã về đến thủ đô.  Tại đây 
đoàn được ăn trưa và sau đó tham quan Ðền Bai 
Hai, Ðài Tưởng niệm của Thánh Gandhi, Viện 
Bảo Tàng, Nhà Sách Motila, Dinh Tổng Thống 
Ấn Độ, và xem vũ điệu Ấn Độ.   Ðến 8 giờ đêm 
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đoàn đã lên đường ra phi trường Delhi để bay đi 
Đài Loan.

Mười mấy ngày sống trên đất Phật đã trôi qua 
thật êm đềm, hạnh phúc và có nhiều ý nghĩa.  
Thời gian này sẽ mãi khắc ghi trong mỗi chúng 
tôi với những kỷ niệm khó quên.  Trong lòng mỗi 
chúng tôi đều cảm thấy lưu luyến những ngày 
tháng sống ở trên đất Phật.  Tuy vậy chúng tôi 
cũng cảm thấy nôn nao khi nghĩ về cuộc hành 
trình kế tiếp của chúng tôi tại Ðài Loan.  

Phi trường Delhi đêm đó thật đông đúc chật kín 
người. Thật là khó khăn cho chúng tôi để có thể 
nhìn thấy nhau khi màn đêm đã phủ xuống và 
xung quanh dày đặc người. Ấn Độ là quốc gia 
đông dân đứng thứ nhì trên thế giới, nên không 
có ai ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Chúng tôi chỉ còn có thể dõi theo chiếc áo màu 
vàng của Thầy Trưởng đoàn, và lá cờ của anh 
Ðoàn phó Tony để có thể bước qua cái ải hải 
quan kiểm duyệt gắt gao, để bước vào bên trong 
mà không bị lạc nhau. 

Cuối cùng thì tất cả phái đoàn đã check in xong 
một cách đầy đủ và an toàn. Dường như mọi 
người đã bắt đầu thấm mệt, mỗi người tự tìm 
chỗ ngồi nghỉ để chờ đợi giờ lên máy bay. Thầy 
Trưởng đoàn tuy rất mệt, nhưng vẫn tranh thủ 
thời gian này để đưa hình ảnh của phái đoàn vào 
trang nhà Quảng Đức để cho mọi người ở nhà 
tiện theo dõi bước chân hành hương của đoàn. 

Khoảng 3:30 sáng chúng tôi bắt đầu lên máy bay 
để đi Ðài Loan. Chúng tôi đã đến phi trường Tai-
pei, Ðài Bắc, vào khoảng 1 giờ chiều ngày 24-11-
2006.  Khi đến Taipei, trong đoàn có 2 thành viên 
bay thẳng về Mỹ.  Phái đoàn chỉ còn lại 49 người, 
tiếp tục hành trình chiêm bái tại Đài Loan trong 
5 ngày.

Phi trường Taipei thật là hiện đại, sạch sẽ và 
đầy đủ tiện nghi, không khác gì phi trường Úc 
và Mỹ.  Ðoàn phó Tony nói: “ Về đến Ðài Loan 
cũng giống như cá gặp nước.”  Ý của anh muốn 
nói, nếu ở Ấn Độ gặp khó khăn bao nhiêu thì ở 
Đài Loan này đối với anh mọi việc đều dễ dàng 
giống như trở bàn tay, giống như người tu hành 
biết ăn chay niệm Phật, vì anh  là người đã có 
30 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch, và là 
người từng sinh sống ở Đài Loan, nên rất thông 
thạo đường đi lối về trong hòn đảo này.

Đài Loan là một hải đảo nằm trong khu vực Đông 
Á, ngoài khơi Ðông Nam Đại lục Trung Quốc, ở 
phía Nam Nhật Bản và phía bắc Philippines.

Đài Loan cũng thường để chỉ lãnh thổ do nhà 
nước Trung Hoa Dân Quốc quản lý; bao gồm các 
đảo Đài Loan (gồm có đảo Lan Tự và Lục Đảo), 
quần đảo Bành Hồ tại eo biển Đài Loan, Kim 
Môn và Mã Tổ ở ngoài khơi Phúc Kiến, đồng thời 
cũng chiếm đảo Thái Bình và đảo Đông Sa ở Biển 
Đông.

Đảo Đài Loan người đông đất ít. Tính đến cuối 
năm 2001, dân số Đài Loan là 22,4 triệu người.  
Như vậy, trung bình mỗi một kilômét vuông có 
619 người.

Đài Loan có nhiều dân tộc, chủ yếu là dân tộc 
Hán, dân tộc Mông Cổ, dân tộc Hồi, dân tộc 
Mèo, dân tộc Cao Sơn v.v... Trong đó dân số dân 
tộc Hán chiếm trên 97% tổng dân số.

Nói đến Đài Loan là người ta nghĩ ngay đến ông 
Tưởng Giới Thạch (1887-1975), là một quân sự 
gia, một chính trị gia của Trung Quốc cận đại và 
là nhà lãnh đạo Trung Hoa vào năm 1925, sau cái 
chết của Tôn Dật Tiên.  Sau thất bại của Quốc 
Dân Đảng năm 1949, ông đã chạy sang lánh nạn 
ở Đài Loan và đã trở thành tổng thống xứ sở này 
đến năm ông qua đời vào năm 1975.

Dưới sự lãnh đạo của Tưởng Giới Thạch, Đài 
loan đã lật sang một trang sử mới, một nền kinh 
tế đang phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. 
Các công xưởng, nhà máy mọc lên khắp nơi, và 
đời sống người dân trở nên ấm no và hạnh phúc.

Phật giáo là quốc giáo tại Đài Loan. Ngoài ra di 
dân đến từ Phúc Kiến và Quảng Đông thì họ thờ 
Thánh Mẫu nương nương và Quan Thánh Đế 
Quân.
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Rời phi trường Taipei, cũng như tại Ấn Độ, đoàn 
đã chia làm hai nhóm để lên 2 chiếc xe bus. Một 
chiếc dưới sự hướng dẫn của Thầy Trưởng đoàn 
và chiếc thứ 2, do Sư cô Hạnh Nguyên và đoàn 
phó Tony hướng dẫn.

Chúng tôi lại bắt đầu có 2 người Ðài Loan, là 
hướng dẫn viên mới của chúng tôi. So với Ấn Độ,  
2 xe bus ở Đài Loan hiện đại hơn, mới hơn, với 2 
tầng, đầy đủ máy lạnh, âm thanh và microphone 
nói rất rõ, nhất là dàn máy DVD-Tivi trên xe để 
giúp cho phái đoàn có thể nghe băng giảng hoặc 
xem DVD Phật giáo nào mình thích.

Sau khi rời phi trường Taipei khoảng hơn một 
giờ ngồi xe bus. Chúng tôi đã về đến Khách sạn 
để dùng trưa, có lẽ vì đói bụng nên hôm đó ai 
cũng cảm thấy ngon miệng; một lý do khác là 
ai cũng mừng vì từ đây tạm biệt những món ăn 
Càri Ấn Độ, vừa cay vừa nóng và bắt đầu được ăn 
những món ăn chay đặc biệt của Ðài Loan.

Chúng tôi bắt đầu rời khách sạn vào khoảng gần 
4 giờ chiều. Xe bus đoàn chúng tôi lại tiếp tục đi 
khoảng vài giờ đồng hồ nữa để đến Ðài Trung. 

Ðường xa lộ của Ðài Loan cũng không khác các 
nước Úc, Âu và Mỹ. Chúng tôi đi qua những con 
đường xa lộ rất nhiều lane với những chỉ dẫn 
đường được viết bằng hai ngôn ngữ Tàu và tiếng 
Anh trên xa lộ thật là rõ ràng.

Cuối cùng phái đoàn đã về đến Trung Ðài vào lúc 
trời bắt đầu sập tối.  Hôm đó chúng tôi đã ngủ 
đêm lại tại một khách sạn bên hông Nhật Nguyệt 
Ðàm.

Sau bữa cơm chiều, đã có 1 số đạo hữu thả bộ 
thăm Đền Văn Vũ nằm đối diện với khách sạn. 
Đền Văn Vũ là đền thờ Đức Khổng Tử. Ban đêm, 
đền đóng cửa nhưng mái đền thắp sáng ánh đỏ 
và vàng rất rực rỡ. Sau cổng vào có 2 con sư tử 
cao 4 thước nằm chầu giữa cửa. Từ đó, nhìn về 
Nhật Nguyệt Đàm ta có thể thấy ánh trăng lấp 
lánh trên sóng nước chạy dài hàng cây số.

Ngày 25-11-2006, ngày thứ mười bảy của chuyến 
đi 

Nhật Nguyệt Đàm

Mặc dù ở Ðài Loan chúng tôi không phải tuân 
thủ theo quy luật 4-5-6 như ở Ấn nhưng có lẽ 
mọi người trong phái đoàn chúng tôi đã quen 

thức dậy sớm. Từ mờ sáng chúng tôi đã thấy 
ngoài balcony của khách sạn Đạo hữu Quảng 
Hội đã đang hướng dẫn một số bà con tập khí 
công trong yên lặng.  Một số khác chúng tôi tìm 
một chỗ ở balcony để ngồi tĩnh tâm. Thiền tọa 
nơi đây, ở giữa một balcony rộng lớn kế bên Nhật 
Nguyệt Ðàm, trước mặt là một hồ nước lặng, cây 
cối trong xanh bao bọc quanh bởi những dãy núi 
cao xếp chồng lên nhau ngút tầm mắt, thật là 
tuyệt. Nhật Nguyệt Đàm có chu vi rộng 35 cây số 
và là nơi đất và trời hòa hiệp.  Gió cuối thu thổi 
nhẹ và những lớp sương mù của buổi bình minh 
vẫn còn bao phủ làm cho chúng ta có một cảm 
giác vừa huyền ảo vừa khoan khoái và dễ chịu. 
Có thể nói buổi ban mai ở tại Nhật Nguyệt Ðàm 
thật là thơ mộng và đầy thiền vị.        

Khoảng 6 giờ sáng, sau khi ăn điểm tâm xong, 
đoàn khởi hành đi thăm viếng chùa Huyền Trang.

Ðúng 7:30 giờ sáng, hai xe bus của chúng tôi 
sẵn sàng để đi viếng thăm Huyền Trang Tự. Tuy 
Trung Ðài không phồn thịnh như Bắc và Nam 
Ðài nhưng khắp Trung Ðài nơi đâu cũng có thắm 
một màu xanh biếc của bầu trời và của mặt nước 
hồ. Quả thật môi trường không khí ở Trung 
Đài trong lành mát mẻ nhiều hơn so với các nơi 
khác, kể cả Singapore. Xe bus chúng tôi băng qua 
những rặng núi và những hàng cây cau cao vút 
nằm ở hai bên đường.  Khoảng 8 giờ sáng, đoàn 
chúng tôi đã đến trước Huyền Trang Tự. 

Chúng tôi tuần tự đi theo Thầy Trưởng đoàn đi 
vào chùa để đảnh lễ Phật và Ngài Tam Tạng Pháp 
Sư Huyền Trang. Bước vào Chánh điện chúng tôi 
thấy có ba tôn tượng Phật nhỏ phía trước và đằng 
sau đó là một tôn tượng Phật Niết Bàn lớn bằng 
vàng sáng chói được bảo quản trong một lồng 
kính. Ðằng sau tôn tượng này được tôn trí một 
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tôn tượng đứng của Ngài Huyền Trang. 

Tôn tượng của Ngài Huyền Trang với đãi sách 
trên lưng, hình tượng rất đẹp, và màu sắc rất là 
trang nhã. Nhìn hình ảnh này chúng ta đều nhớ 
đến công lao khó nhọc của Ngài đã vượt qua bao 
gian nguy khổ nhọc để thỉnh kinh, đem về cho 
ngày nay chúng ta có được những tài liệu quý báu 
để học hiểu thêm về giáo lý thâm sâu của Đức 
Phật. Phái đoàn đã có phước duyên được đảnh 
lễ Xá lợi của Ngài được tôn thờ trong một thiền 
thất phía sau hậu Tổ.

Phái đoàn tranh thủ chụp một vài tấm hình lưu 
niệm chung nơi đây và nhanh chóng rời Huyền 
Trang Tự để đi đến Trung Ðài Thiền tự.

Trung Đài Thiền Tự ở Đài Trung

9:30 giờ sáng ngày 26 tháng 11, đoàn chúng tôi 
đã có mặt tại Trung Đài Thiền Tự. Con đường 
dẫn đến chùa này thật hết sức nên thơ.  Một bên 
là núi non, một bên là nước hồ xanh biếc, “Non 
xanh nước biếc như tranh họa đồ.” Chính thực 
là ở nơi cảnh trí này. Có lẽ quang cảnh sơn thủy 
hữu tình, thơ mộng, lắng đọng và huyền ảo là 
một nét đặc trưng của miền trung Đài Loan.

Lúc nghỉ chân giữa đường, chúng tôi có dịp 
thưởng thức 1 loại trái thơm rất lạ, trái nào trái 
nầy đều có 3 đầu xòe ra như nải chuối, ăn rất ngọt 
và thơm.  Hèn chi người mình gọi là trái thơm.

Từ bãi đậu xe, trước mặt chúng tôi, Trung Ðài 
Thiền Tự nằm sừng sững, kiên cố, oai nghi và 
hùng vĩ trên ngọn núi với những rừng cây xanh 
ngắt thuộc tỉnh Puli của Trung Ðài. Trung Ðài 
Thiền tự được Đại Lão Hòa Thượng Ngộ Pháp 
khai sơn,  đã được khởi công xây dựng vào năm 
1992 và hoàn tất vào tháng 9 năm 2001. 

Xung quanh ngôi thiền tự có tất cả là 3 khu vườn 
rất đẹp. Một khu gọi là vườn Lộc Uyển, nơi kỷ 
niệm Ðức Phật chuyển bánh xe Pháp luân lần đầu 
tiên.  Kế đó là vườn Hoa Nghiêm, nơi được trồng 
những loại hoa và cây quý hiếm, và cuối cùng 
là vườn Bồ Ðề, nơi có thể tìm thấy nhiều tượng 
Phật được mang về từ khắp các nước ở Á Châu. 
Ðặc biệt là bên trong những khu vườn có một 
chỗ riêng biệt dựng hai cái chuông để cho những 
ai muốn đến nơi đây thỉnh chuông và thành tâm 
phát nguyện.  Khách hành hương cũng có thể 
ngồi tĩnh tâm để lắng lòng nghe những tiếng 

chuông ngân vang từ khu vườn này.

Nhìn từ xa, điện Phật chính của Trung Ðài Thiền 
Tự trông giống như hình ảnh của một hành giả 
đang ngồi thiền trong tư thế kiết già.  Toàn bộ 
kiến trúc của ngôi Thiền Tự này đều thể hiện một 
sự hài hòa giữa nghệ thuật, văn hóa, khoa học và 
những giáo lý của Ðức Phật.

Nét nổi bật và đặc thù nhất của ngôi thiền tự là 
lối kiến trúc một trụ tháp thẳng đứng cao chót 
vót phía trên cấu trúc vòm bằng vàng chói sáng 
trên đỉnh của Đại hùng bảo điện mà thoạt nhìn 
trông giống như những bảo tháp được xây dựng 
theo kiến trúc của Tây Tạng. 

Trụ tháp này là biểu tượng của sự đốn ngộ chân lý 
tuyệt đối. Dọc theo hai bên của thiền tự là những 
bậc tam cấp, biểu đạt cho sự thực hành miên mật 
sáu pháp Ba La Mật của hàng Bồ tát. Mỗi một nấc 
thang dẫn đến một mức độ giác ngộ cho tất cả 
chúng sanh trong lộ trình hướng đến quả vị Phật.

Chúng tôi được biết là ngôi thiền tự này gồm có 
16 tầng khác nhau. Ðoàn chúng tôi tiến bước vào 
tầng thứ nhất.  Tầng này được gọi là Tứ Đại Thiên 
Vương đường, tức là 4 vị vua trời luôn luôn có 
mặt tại các già lam để bảo vệ và ủng hộ Chánh 
Pháp.  Bước vào đây chúng ta có thể thấy ngay ở 
bốn góc là bốn vị Thiên Vương và ở giữa là một 
bức tượng Di Lặc bằng vàng sáng rực. Ngoài ra, 
bên hông của điện này tôn trí những pho tượng 
của 18 vị A La Hán. 

Tầng thứ hai là Ðại hùng bảo điện được tôn trí 
tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngồi rất 
lớn bằng đá màu hồng rất trang nghiêm ngay ở 
giữa Chánh điện. Tôn tượng Phật màu hồng này 
được bao bọc xung quanh bởi một vòng tròn đá 
xám mà khắp nơi trên đó đều có chạm trổ những 
hình Phật Bồ Tát nhỏ ngồi trong tư thế kiết già 
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làm cho Phật tử khắp nơi đến đây chiêm ngưỡng, 
đảnh lễ đều có một cảm giác an bình, thanh tịnh 
và dường như nơi đây đang tỏa ra lòng từ bi vô 
tận của Ðức Thế Tôn đối với tất cả chúng sanh 
đang trầm luân trong biển khổ.

Ở hai bên của tôn tượng Bổn Sư là tượng của 
Ngài A Nan và tượng Ngài Ca Diếp trông rất đẹp 
và thanh thoát. Ðoàn chúng tôi được quý Sư cô 
trong chùa này trao tặng mỗi người một hoa sen 
dâng cúng lên Ðức Từ Tôn.

Tầng cao nhất của ngôi thiền tự là Vạn Phật bảo 
điện. Ðây là ngôi bảo điện rất đặc biệt; bên trong 
chánh điện có xây dựng một bảo tháp bằng gỗ 
teawood bảy tầng ở giữa và 20,000 tượng Phật 
Dược Sư ở xung quanh những bức tường.

Bên trong tòa bảo tháp này lại có 7 tượng Phật 
Dược Sư và 500 tượng A La Hán, và bên ngoài 
của bảo tháp có khắc bản Kinh Kim Cang. Chính 
nơi đây là biểu tượng của ba ngôi báu, Phật Pháp 
Tăng.  Một nét kiến trúc đặc trưng của ngôi bảo 
điện này là hai bên của nó đều có một cửa kiếng 
rộng lớn luôn có những ánh đèn điện chiếu sáng 
vào ban đêm, và xuyên qua đó chúng ta có thể 
nhìn thấy ngôi bảo tháp ở bên trong vào ban đêm. 

Người ta nói rằng chính những tia sáng phát ra 
từ ngôi bảo điện này vào ban đêm chính là một 
dấu hiệu làm thức tỉnh những chúng sanh đang 
trôi lăn theo dòng sanh tử trở về với ánh sáng tuệ 
giác.

Ngoài ra khắp nơi trong Trung Ðài Thiền Tự đều 
có những phòng thiền để khách thập phương có 
thể tập thiền và rất nhiều nét đặc biệt khác của 
ngôi chùa này mà chúng tôi không có thể kể lại 
hết ở nơi đây.

Có thể nói, Trung Ðài Thiền Tự này không những 
đã đánh dấu một sự thành công đáng kể về mặt 
nghệ thuật kiến trúc phối hợp với biểu tượng văn 
hóa khoa học và Phật giáo, mà còn mở ra một 
kỷ nguyên mới, một nét khác biệt về con đường 
hoằng pháp của thế kỷ 21 này.

Trung Ðài Thiền Tự hiện có trên 90 Trung Tâm 
chi nhánh tại Đài Loan và khắp mọi nơi trên nước 
Mỹ cũng như các nước Á Châu khác như Phillip-
ines, Thái Lan, và Hồng Kông để nhằm đáp ứng 
nhu cầu về học hỏi và thực hành giáo pháp của 
Ðức Phật một cách tiện lợi và thiết thực hơn cho 

hàng ngàn những Phật tử từng vùng địa phương.

Có thể nói Trung Ðài Thiền Tự ngày nay đã trở 
thành một niềm tự hào cho Phật giáo Ðài Loan 
nói riêng và cho Phật giáo thế giới nói chung. 
Nó đã góp phần bảo tồn mạng mạch của Chánh 
pháp và đem những bàn tay phục vụ đi sâu vào 
đời sống của mỗi người. 

Xe bus của đoàn chúng tôi bắt đầu lại lăn bánh 
vào gần 12 giờ trưa trong một sự khoan khoái, 
thoải mái và nhẹ nhàng của tất cả đại chúng sau 
khi được ngắm những cảnh sơn thủy nhưng đầy 
thiền vị tại ngôi Trung Ðài Thiền Tự này.       

Tối cùng ngày 26-11-2007, phái đoàn rất hoan hỷ 
được anh phó đoàn Tony đưa đến ăn tối tại một 
nhà hàng gồm 200 món đồ chay cùng với những 
món rất đặc biệt như súp “Hà Thủ Ô”,  súp “Ðông 
Trùng Hạ Thảo”.  Đông Trùng Hạ Thảo là một 
dạng cộng sinh giữa một loài nấm túi có tên khoa 
học là Cordyceps Sinensis với sâu non (ấu trùng) 
của một loài côn trùng thuộc chi Hepialus. Vào 
mùa đông, nấm bắt đầu ký sinh vào sâu non và 
ăn hết chất dinh dưỡng của chúng. Mùa hè ấm áp 
nấm bắt đầu mọc ra khỏi sâu như một ngọn cỏ và 
vươn lên khỏi mặt đất. Đầu của ngọn nấm là một 
thể đệm hình trụ thuôn nhọn, dùng nấu súp ăn 
rất bổ.  Có thể nói nhà hàng này với 200 món đồ 
chay đặc sản của Đài Loan, chỉ có một chứ không 
có hai trên thế giới. Ăn ở đây rồi, mới thấy hết, 
hiểu hết, và thưởng thức hết cái gọi là ‘‘ăn chay’’ 
như thế nào.  Quý khách hành hương nên đến 
đây một lần để đánh đổ đi quan điểm sai lầm về 
ăn chay. Ăn chay là một pháp tu trong Phật giáo. 
Ăn chay là chận đứng nghiệp sát hại chúng sanh 
và không bị quả báo cắt xẻ, tàn sát và ăn thịt lẫn 
nhau về sau. Tại nơi đây đại gia đình hành hương 
của chúng tôi đã có một bữa ăn tối sum họp thật 
vui vẻ trong niềm tin Chánh đạo. 

Ngày 26-11-2006, bước sang ngày thứ 18 của 
chuyến đi.

Phật Quang Sơn tại Cao Hùng, Đài Nam

8 giờ sáng đoàn đã có mặt dưới chân núi Phật 
Quang Sơn tại Cao Hùng để viếng thăm một ngôi 
chùa khác nổi tiếng ở Đài Loan, đó là Chùa Phật 
Quang Sơn do Hòa Thượng Tinh Vân  kiến lập.

Phải nói đây là một cơ sở  Phật giáo lớn nhất trên 
thế giới mà nhiều người đã so sánh với Toà thánh 
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Vatican của Ky Tô giáo ở La Mã.

 Hòa thượng Tinh Vân sinh ngày 22-07-1927 tại 
Trung Quốc.  Ngài là người con thứ ba trong một 
gia đình có bốn anh trai và một chị gái. Năm lên 
5 tuổi, Ngài đến ở với bà nội và bắt đầu ăn chay.  
Tám tuổi Ngài đi học trường làng và năm 13 tuổi 
đi xuất gia với Hòa Thượng Chinh Kai tại chùa 
Chinh Sia, Người về sau trở thành đệ tử thứ 48 
của dòng Thiền Lin Chi của Thiền tông Trung 
Hoa.  Năm1947, Ngài theo học Đại học Phật 
Giáo Chiao Shan.  Năm 1948, Ngài đến Trụ trì 
một ngôi chùa ở Nam Kinh và làm chủ bút một 
tờ báo Phật giáo.

Năm 1949, nội chiến bùng nổ trong nước.  Hòa 
thượng đến Đài Loan và bắt đầu xây dựng Phật 
Quang Sơn này.  Chùa được tọa lạc trên cả một 
ngọn núi rộng mênh mông. Chúng ta phải đi qua 
một con đường dốc khá dài. Có một điều lý thú 
là trên đường đi và khắp nơi trong khuôn viên 
của Chùa đều có hàng ngàn tôn  tượng của Phật 
A Di Đà đứng san sát nhau. Nhìn đâu cũng thấy 
Phật khiến chúng ta nhớ đến câu “Hằng hà sa số 
Chư Phật.”  Có lẽ đúng như vậy vì chắc chẳng có 
ai đếm được có bao nhiêu tượng Phật được tôn 
trí nơi đây.

Phái đoàn được các Sư Cô hướng dẫn đi thăm 
các nơi.  Chúng ta cần có người hướng dẫn vì nơi 
đây rất rộng lớn nếu không có người hướng dẫn 
chúng ta không biết đường mà đi. Khách hành 
hương được thưởng lãm những di vật quý hiếm 
của Phật giáo được trưng bày trong bảo tàng 
viện. Phải nói đây là một công trình sưu tập rất 
có giá trị.

Tại đây đã đoàn được xem ‘‘Tịnh Ðộ Ðộng’’ 
những cảnh ở thế giới Cực Lạc được mô tả trong 
Kinh A Di Đà. Tất cả được dàn dựng với những 

hình tượng rất đẹp và công phu.

Hình ảnh cuối cùng đã làm cho phái đoàn càng 
hoan hỷ và vui mừng hơn là nhìn thấy hàng ngàn 
Tăng Ni và Phật tử tại gia đang thọ trai trong 
chánh niệm trong một trai đường có thể dung 
chứa 3000 người cùng một lúc.

Có thể nói, Tổ chức Phật Quang Sơn của Hòa 
Thượng Tinh Vân thành lập không chỉ quan tâm 
đến lãnh vực giáo dục, mà còn cung cấp những 
chương trình văn hóa đến với con người thông 
qua lời Phật dạy.

Trên cơ sở đó, hàng vạn người trên khắp thế giới 
đã nhận được lợi lạc của ánh sáng giáo hóa của 
Phật Quang Sơn.

Công việc chính của Phật Quang Sơn về mặt giáo 
dục gồm có:

1. Bảo trợ các cuộc mít tinh, hội thảo về văn hóa 
và giáo dục cộng đồng.

2. Bảo trợ các hội thảo, hội nghị giáo dục phổ cập 
và giáo dục Phật giáo trong và ngoài nước.

3. Tuyển chọn và đào tạo Tăng, Ni tài năng để 
đại diện cho Phật Quang Sơn đi hoằng pháp trên 
khắp thế giới.

4. Cung cấp tài chánh để in ấn kinh sách Phật 
giáo vì mục đích phát triển Chánh Pháp đem lại 
hạnh phúc và an lạc cho mọi người.

5. Bảo trợ các cuộc trao đổi về văn hóa và giáo 
dục của xã hội.

6. Và bảo trợ những hoạt động văn hóa có liên 
quan đến Phật giáo.

Phật Quang Sơn là niềm tự hào của Phật giáo 
thế giới trong thời hiện đại. Hiện tại Phật Quang 
Sơn đã có mặt ở khắp 5 châu để truyền bá Chánh 
Pháp. Cách đây một vài trăm năm các nhà truyền 
đạo Gia Tô giáo đã một thời có mặt ở mọi hang 
cùng ngõ hẻm của Trung Hoa để rao giảng Chân 
lý Chúa. Có ai ngờ đâu vào thế kỷ 21 này Phật 
giáo trở thành một tôn giáo toàn cầu được truyền 
bá sang phương Tây và phát triển rất nhanh. Tất 
cả cũng đều nhờ vào lời dạy phóng khoáng, trong 
sáng, binh đẳng, từ bi và trí tuệ của Đức Thế Tôn. 
Ngài nói: “Lời dạy của ta không phải đến để tin, 
mà đến để thấy và thực hành.’’ Đạo Phật khu-
yến khích người ta học hỏi giáo lý một cách quán 
triệt và trí phán đoán của mình để quyết định 
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có nên chấp nhận giáo lý đó hay không.  Không 
ai được mời đến và tin theo tín ngưỡng này mà 
trước đó không được tìm hiểu kỹ lưỡng. Hy vọng 
rằng Phật Quang Sơn sẽ làm tròn nhiệm vụ của 
mình trong công cuộc hoằng pháp lợi sinh.

Buổi chiều phái đoàn đã ghé về thành phố Đài 
Nam để thỉnh Phật cụ và y áo, sau đó đoàn về 
khách sạn ăn tối và nghỉ ngơi.

Ngày 27-11-2006 , ngày thứ 19 của chuyến đi.

Đại Phật Tự tại Đài Trung

Sau khi ăn điểm tâm, 7 giờ 30 sáng xe bus của 
chúng tôi lại từ Ðài Nam Cao Hùng trở về Ðài 
Trung để viếng thăm Ðại Phật tại Ðài Trung. 
Sáng sớm mọi người đã sẵn sàng trong những bộ 
suits trang nghiêm và những tà áo dài nhiều màu 
sắc trang nhã để chuẩn bị đi đến đảnh lễ Phật tại 
Ðại Phật Tự.

 Xa xa chúng tôi đã nhìn thấy trên đỉnh núi một 
tượng đại Phật màu đen bên kia xa lộ. Đến nơi, 
đoàn đã trang nghiêm kinh hành niệm Phật 
từ chân núi lên đến đỉnh núi đãnh lễ Ðại Phật. 
Ðoàn đã đi nhiễu 1 vòng quanh tôn tượng Ðại 
Phật và sau đó chụp hình lưu niệm dưới chân tôn 
tượng.  Tôn Tượng đại Phật Thích Ca bằng đá 
màu đen thẩm, ngồi trên một tòa sen nằm trên 
đỉnh núi cao và rộng lớn nhìn xuống thành phố 
Đài Trung trông trang nghiêm và hùng vĩ. Từ 
trên đỉnh núi này chúng ta có thể nhìn xuống 
thấy cả một thành phố Trung Ðài được thu nhỏ 
trong tầm mắt và cảm nhận được sự bao la của 
đất trời. Chúng tôi đi vòng quanh dưới chân tôn 
tượng mà cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Càng 
ngắm nhìn tôn tượng chúng ta càng cảm nhận 
được lòng từ bi bao la vô tận của Ðức Phật.

Sau khi đảnh lễ và chụp hình lưu niệm chung 

dưới chân tôn tượng Ðại Phật, chúng tôi được có 
chút thời giờ tự do để đi tham quan những nơi 
khác của Ðại Phật Tự.

Phật Đài Di Lặc Lộ Thiên tại Đài Trung

Rời Phật Đài Thích Ca lộ thiên, phái đoàn đi ăn 
trưa. Sau đó đoàn chúng tôi lại tiếp tục đi thăm 
viếng và đảnh lễ Phật Ðài Di Lặc Lộ Thiên. Phật 
Ðài Di Lặc cách khách sạn chúng tôi không xa. 
Chúng tôi chỉ mất độ khoảng mười lăm phút xe 
là đã đến nơi. Phật Ðài Di Lặc này rất lớn, tọa 
lạc ngay giữa thành phố Trung Ðài mà bất cứ ai 
đi ngang qua nơi đây đều không thể không thấy 
được. 

Phái đoàn hành hương chúng tôi xếp hai hàng 
từ ngoài cổng chùa trang nghiêm chắp tay kinh 
hành niệm Phật tiến vào bên trong và đi nhiễu 
quanh tôn tượng Phật Ðài Di Lặc. Tôn tượng Di 
Lặc khổng lồ bằng đá mạ vàng rực rỡ làm nổi bật 
lên nét hoan hỷ, từ bi và an lạc của Ngài. 

Mặc dù trong khi kinh hành nhiễu Phật dưới 
nắng dường như ai cũng đổ mồ hôi vì cái nóng 
của buổi trưa nhưng chúng tôi sau khi chiêm 
ngưỡng tôn tượng Phật Ðài Di Lặc thì ai ai trong 
chúng tôi cũng có thể nở một nụ cười an lạc như 
Ðức Phật Di Lặc vậy.

Tịnh Tông Học Hội và Nhà Xuất Bản 
Phật Đà của Hòa Thượng Tịnh Không 

tại Đài Bắc

Rời Phật Đài Di Lặc, phái đoàn chúng tôi ghé 
đến thăm Tịnh Tông Học Hội và Nhà Xuất Bản 
Phật Ðà của Hòa Thượng Tịnh Không tại Ðài 
Bắc, nơi mà hàng năm Hoà Thượng đã cho in ấn 
kinh sách giá trị để biếu tặng không cho Phật tử 
xa gần, và tất cả sách được in đều có hình thức 
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rất đẹp và trang nhã. Nhà xuất bản Phật Đà là 
toà nhà 5 tầng mặt gạch trắng. Bên trong chia 
thành nhiều khu vực dành cho Thư Viện, phòng 
huấn luyện, giảng dạy Phật Học, văn phòng làm 
việc, phòng ấn tống CD, DVD, phòng lưu trữ tài 
liệu và văn phòng làm việc của Hòa Thượng Tịnh 
Không. Lầu trên cùng là Chánh điện rộng lớn có 
nhiều tôn tượng Đức Phật đặt trong lồng kiếng. 
Ðây cũng là nơi nhân viên làm việc tụng niệm 
đọc kinh mỗi ngày. Chúng tôi được đưa đi tham 
quan giới thiệu mọi chỗ. Trong phòng lưu trữ tài 
liệu, có rất nhiều sách in với đủ thứ tiếng khác 
nhau từ Sanskrit, Anh, Hoa, Pháp Ngữ và đến cả 
tiếng Việt. Tất cả đều được xếp đặt ngăn nắp và 
giữ gìn cẩn trọng.  Phái đoàn đã cúng dường một 
số tịnh tài gọi là để gieo duyên cúng dường tại 
nhà in này.

Long Sơn Tự tại Đài Bắc

Chiều cùng ngày 27-11-2007 phái đoàn chúng tôi 
ghé thăm ngôi chùa cổ Long Sơn.  Ðây là một 
ngôi chùa cổ nhất của Ðài Loan ở tại Ðài Bắc, đã 
được xây dựng cách đây 300 năm. Ngôi chùa này 
vẫn còn rất kiên cố và vững chắc. Khi phái đoàn 
đến thăm chứng kiến thấy người dân trong thành 
phố về đây lễ bái và xin sâm theo tín ngưỡng cổ 
truyền của người Trung Hoa. Ðoàn chúng tôi đã 
không thể chen chân vào bên trong được vì khói 
nhang xông lên mù mịt từ trong điện Phật ra đến 
ngoài sân.

Sau khi chụp hình lưu niệm tại chùa cổ Long 
Sơn, đoàn chúng tôi ghé vào tiệm Phật cụ bên kia 
đường để tham quan và mua sắm những thứ cần 
thiết.  Phần lớn Phật cụ và pháp khí ở đây bán 
với giá rất mắc, nhưng chất sản phẩm cao, nên ai 
cũng thỉnh được cho mình một món gì để để lưu 
niệm trong chuyến đi.

Ngày 28 -11-2006  tức là ngày cuối cùng tại Đài 
Loan:

Bảo Tàng Viện Quốc Gia, Miniature 
Museum, Đài Tưởng Niệm Tưởng Giới 

Thạch và Building 101 tại Đài Bắc

Sau khi điểm tâm, phái đoàn chúng tôi được anh 
Tony đưa đến xem Bảo Tàng Viện Quốc Gia  Đài 
Loan. Nghe nói đây là một trong những viện 
bảo tàng lớn nhất thế giới. Nơi đây có trưng bày 
những cổ vật của Vua Càn Long đời nhà Thanh. 

Ðoàn cũng đã được xem 2 món đồ cổ thiên nhiên 
rất nổi tiếng của viện bảo tàng là cái bắp cải bằng 
đá cẩm thạch (jade cabbage) và một miếng thịt 
ba rọi bằng đá (bacon stone), và đoàn cũng có 
dịp ghé thăm phòng triển lảm những bức tượng 
Phật cổ.  Tại Viện Bảo Tàng nơi đây cũng có bán 
rất nhiều sách tài liệu với nhiều hình ảnh quý về 
Phật giáo.

Gần trưa, phái đoàn chúng tôi đi xem bảo tàng 
viện thu nhỏ, loại Miniature Museum. Ở đây 
chúng tôi thấy người ta trưng bày rất nhiều những 
tòa lâu đài cổ Châu Âu nổi tiếng, và những kiểu 
nhà khác nhau trên khắp thế giới được gom nhỏ 
thành những đồ hình trông rất đẹp mắt và giống 
y như thật.  Tại đây chúng ta thể xem tòa Bạch 
ốc ở Washington, điện Buckingham ở Anh quốc, 
điện Elyee ở Paria, điện Kremlin ở Nga v.v…  Tất 
cả đều được thu nhỏ lại để cống hiến cho người 
xem ở đây.

Sau khi dùng bữa cơm trưa cuối cùng ở tại nhà 
hàng Ðài Bắc, chúng tôi đi đến thăm Ðài Tưởng 
Niệm của Tưởng Giới Thạch, được xem là cha 
già của dân tộc Đài Loan trong thời hiện đại. Lúc 
chúng tôi đến trời Ðài Bắc đã bắt đầu lất phất 
mưa.  Chúng tôi ghé xem những hình ảnh về cuộc 
đời của Tưởng Giới Thạch và dinh thự làm việc 
của ông.  Tại đây đoàn chúng tôi cũng được xem 
tiết mục lính diễu hành và thay đổi lính gác trước 
tượng đài của Tổng Thống Tưởng Giới Thạch.

Ðến xế chiều ngày 28-11-2006, đoàn được đưa 
đi tham quan tòa nhà cao nhất Đài Loan, gọi là  
Building 101, tức là có một trăm lẻ một tầng, 
hiện được xem là tòa nhà cao nhất thế giới.  Tòa 
nhà này được một kiến trúc sư Phật tử vẽ họa đồ.  
Từ xa nhìn thấy nền tảng của tòa nhà 101 này là 
một đóa sen khổng lồ ở giữa thành phố Đài Bắc. 
Thật là một điều vinh hạnh và tự hào cho phật 
giáo trong thời hiện đại.

Phái đoàn cũng được anh Tony giới thiệu đi ăn 
món “tàu hũ đường” ở ngay trong Building 101.  
Sau đó đoàn dành thời gian còn lại để đi shop-
ping mua đồ lưu niệm và quà tặng cho người ở 
nhà.

Cuộc hành trình nào rồi cũng đến lúc kết thúc.  
Tối hôm đó 28-11-2006 phái đoàn hành hương 
chúng tôi chia tay tại phi trường Taipei.  Phần 
lớn mọi người trong phái đoàn hành hương bay 
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trở về lại Úc và một số rất nhỏ khác bay về lại Mỹ. 

Kết Thúc Chuyến Hành Hương Ấn 
Ðộ-Nepal-Ðài Loan và Lời Cảm Tạ của 

Phái Ðoàn
Phái đoàn đã về đến Úc & Mỹ bình an sau 22 ngày 
hành hương chiêm bái. Cuộc hành hương chiêm 
bái Phật tích của phái đoàn Tu Viện Quảng Đức 
xem như đã thành tựu viên mãn và được khép 
lại ở nơi đây.  Tuy nhiên hương vị ngọt ngào của 
chuyến đi chiêm bái thiêng liêng này vẫn còn 
khắc ghi đậm nét và vương vấn mãi mãi trong 
tâm tư của mỗi thành viên trong phái đoàn, đã 
đến tận nơi và nhìn thấy tận mắt những chứng 
tích lịch sử trong cuộc đời của Đức Từ Phụ, từ 
lúc sinh ra cho đến khi xuất gia, thành đạo, hành 
đạo, và nhập Niết bàn.  Ngài cũng là một người 
như bao nhiêu con người khác, nhưng Ngài đã từ 
bỏ hết tất cả những thứ tầm thường của thế gian, 
xem phú quý vinh hoa như cơn gió thoảng, xem 
lợi danh cuộc đời như bụi rơi vào mắt, để ra đi 
tìm chân lý. Ðó là một sự từ bỏ, một sự hy sinh vĩ 
đại có một không hai trong lịch sử loài người, và 
là một sự ra đi vô tiền khoáng hậu để cuối cùng 
Ngài đã tìm ra chân lý giải thoát cho vũ trụ nhân 
sinh.  Mỗi người đệ tử trong phái đoàn thêm một 
lần nữa khẳng định niềm tin vào Chánh Pháp 
ở nơi chính bản thân mình, và xin phát nguyện 
trong phần đời còn lại của mình sẽ thiết tha, và 
chí thành tinh tấn tu học trên lộ trình tiến về cội 
nguồn tâm linh.

Và cố nhiên, dù liễu đạt được chân lý về vô 
thường của vạn hữu, nhưng sao trong mỗi chúng 
ta vẫn không khỏi rơi lệ và ngậm ngùi tiếc thương 
cho một thời kỳ vàng son của Phật giáo Ấn Độ; 
những nơi mà Đức Từ Phụ Thích Ca đã từng đi 
qua, thuyết giảng và để lại một kho tàng giáo lý 
vô tận cho chúng sinh thừa hưởng lợi lạc an vui, 
lẽ ra ngày nay tại thánh tích ấy phải được xây 
dựng một cách tôn nghiêm, hùng vĩ và hoành 
tráng mới xứng đáng là quê hương của Phật giáo, 
là nơi phát sinh ra mạch nguồn của Đạo Phật.  
Vậy mà giờ đây tất cả những thánh tích ấy chỉ 
còn lại những đống gạch vụn, điêu tàn xơ xác; 
tất cả đều phủ trùm một màu tang tóc buồn tẻ, 
xa lạ như chưa từng có hình bóng của Phật giáo 
xuất hiện.

Đành rằng tất cả mọi thứ trên trần gian này có 

cái gì tồn tại mãi mãi đâu.  Tất cả đều phải chịu 
sự chi phối của quy luật ‘‘thành trụ hoại không.’’  
Nhưng tại sao Đạo Phật lại phải khuất phục một 
cách vô vọng trước làn sóng xâm lăng hung bạo 
và giết chóc dã man của đội quân Hồi giáo vào 
thế kỷ thứ 12 như thế?  Chúng con quá đau lòng 
và nghẹn ngào đến nỗi không thốt thành lời khi 
nhìn thấy tận mắt những cảnh vật đổ nát ở khắp 
các phế tích.  Thật là thảm thương và tội nghiệp 
cho Phật giáo quá. Chúng con, hàng đệ tử Việt 
Nam, xin chắp tay nguyện cầu cho quê hương 
của Đức Phật sớm khôi phục trở lại, để mang ánh 
sáng giác ngộ và từ bi đến cho chúng sinh trong 
biển đời khổ lụy này.

Sự thành tựu của chuyến đi hành hương này, phái 
đoàn phải cảm niệm tri ơn đến sự cố vấn của TT 
Tâm Phương, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, Người 
đã luôn quan tâm, và nhắc nhở để mọi việc trong 
chuyến hành hương  diễn ra thông suốt và nhẹ 
nhàng.

Phái đoàn chúng con cũng xin cảm niệm và 
thành kính tri ân đến Ðại Ðức Trưởng Ðoàn 
Thích Nguyên Tạng, Người đã dìu dắt và giảng 
dạy cho chúng con trong suốt 22 ngày hành 
hương trên Phật Tích Ấn Ðộ và Ðài Loan; Người 
đã không quản khó nhọc và công sức, đã nỗ lực 
và đã khuyến khích chúng con ghi lại cuộc hành 
trình dài cho phái đoàn chúng con cũng như cho 
tất cả hàng ngàn Phật tử trên toàn thế giới được 
cùng chung chia sẻ những niềm hạnh phúc, an 
vui và những thắng duyên của phái đoàn hành 
hương qua việc thực hiện bộ DVD hành thương 
Chiêm Bái Phật Tích Ấn Ðộ và Ðài Loan này.

Phái đoàn cũng xin cảm ơn anh chị Diệu An và Lê 
Hiếu, người đã làm bảng tên, và Đạo hữu Thiện 
Lý Nguyễn Văn Ngọc đã vẽ tấm băng rôn để phái 
đoàn chụp hình lưu niệm, đánh dấu những ngày 
ngắn ngủi không bao giờ quên trên xứ Phật.

Ban tổ chức cũng chân thành cảm ơn Đạo hữu 
An Hậu Tony Thạch, giám đốc công ty Triump 
Tour và 4 nhân viên phụ tá của anh là Sonam 
Wong và Deeper tại Ấn Độ, cũng như ông Lương 
và ông Wu tại Đài Loan, đã tạo duyên lành, sắp 
xếp và hướng dẫn tận tình cho phái đoàn được đi 
chiêm bái trong 22 ngày dài của cuộc hành trình. 

Ban tổ chức cũng chân thành cảm ơn và tán thán 
ông bà Vạn Kim cùng quý Phật tử xa gần đã hỗ 
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trợ và cúng dường tịnh tài để thực hiện miễn phí 
bộ DVD Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn 
Độ và Ðài Loan này.

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu  năm 2007 lại về với 
mọi người con Phật, xin chắp tay nguyện cầu cho 
Chánh Pháp được trường tồn, chúng sanh được 
an lạc. Và cũng xin nguyện cầu cho Cửu Huyền 
Thất Tổ, và Cha Mẹ nhiều đời của chúng ta sớm 
tái sinh về cõi giới an lành.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma 
Ha Tát, tác đại chứng minh

Tài liệu tham khảo:

- Đức Phật & Phật Pháp (Sàigòn, 1964). Ven Narada. 
Phạm Kim Khánh dịch

- Đường Về Xứ Phật (Sàigòn, 1964) Minh Châu, Thiện 
Châu, Huyền Vi và Pàsadika

- Xứ Phật Tình Quê. (Bodgaya, 2002) Thích Hạnh 
Nguyện & Thích Hạnh Tấn

- Thiên Trúc Tiểu Du Ký (California, 2006). Thiện Phúc

- Sự tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Pháp quốc, 2004) 
Minh Thiện Trần Hữu Danh
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VỊNH TỨ ĐỘNG TÂM
 Vườn Lâm-Tỳ-Ni, nơi Đức Phật đản sanh

 
Một đóa Ưu-đàm ngát tỏa hương

Trời rung đất chuyển khắp mười phương
Sen vàng nâng bước hàng Viên Giác

Nước báu rưới thân đấng Pháp Vương
Ánh sáng Đạo mầu vơi biển khổ

Nguồn vui Lý diệu dứt sông thương
Về đây chiêm bái nơi tôn tích

Ghi dấu Năng Nhơn đã mở đường
 

Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật Thành Đạo
 

Mở đường chỉ thẳng hạnh cần tu
Khổ hạnh rừng sâu đã sáu thu

Chảy ngược dòng sông tròn chí nguyện
Trở về gốc cội vẹn công phu

Kim Cang tòa, phá trừ ma chướng
Đại Định nhập, thành Đạo Trí Bi

Ánh sáng dần lan xua bóng tối
Ngàn sau chân lý độ Diêm Phù

 
Vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật chuyển 

Pháp Luân, viên thành Tam Bảo
 

Từ thuở Vườn Nai chuyển Pháp Luân
Hàm linh vô số đã siêu quần
Hiểu sâu Tứ Đế gìn Tâm thật

Thấu rõ Thất Chi tập Tánh thuần
Nước mát chứa chan miền tịch tịnh

Mây lành lan tỏa cõi mông huân
An cư mỗi hạ về tu tập

Ân Phật dần lâu được thấm nhuần
 

Rừng Ta La, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn
 

Thấm nhuần ân Phật rải nơi nơi
Trụ thế hoằng khai đã tám mươi

Bốn chín năm dư thành bảy chúng
Mười hai kinh bộ trọn năm thời
Nhục thân song thọ tùy sinh diệt
Pháp Tánh Vô Dư chẳng biến dời

Áo não nghiệp nhiều chưa được gặp
Giới hương dâng nguyện giữ đời đời

  Thành Tỳ Xá Ly, nơi hình thành Ni đoàn
 

Bình đẳng Thế Tôn độ nữ nhân
Gương xưa kể lại sáng vô ngần

Tầm chơn trời nắng phồng da mịn
Xả tục đường xa rướm máu chân
Ái Đạo tâm thành xin thống thiết

A Nan tình nặng thỉnh ân cần
Kỉnh hòa tám pháp lập Ni giới

Tu học oai nghi báo Phật ân

 Tâm Quang Tiền Anh Thơ
Brisbane, cuối đông 2006

Cảm tác về chuyến đi chiêm bái Phật tích Ấn Độ 
của phái đoàn Tu Viện Quảng Đức
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Nội tâm, chu đáo là tỷ Thanh Phi,
Chăm chỉ tu trì là huynh Tịnh Chí,

Sứ mạng Quảng Trì là cô Diệu Quang,
Kinh chú ngân vang la nàng Ngọc Trước,

Nhang đèn phía trước là bác Nguyên Lượng,
 

Khóc cho mưa xuống là bác Diệu Kim,
Lắng nghe im lìm là bác Văn Anh,

Tháo vát tinh nhanh là tỷ Nguyên Giác,
Đi tu bị gác, là huynh Thục Hà,

 
Tánh người thật thà chính cô Thiện Bảo,

Tươi vui tâm Đạo, đoàn phó To-ny,
Mực thước lễ nghi là cô Diệu Quả,

Liễu danh thiên hạ là bác Diệu Toàn,
Xông xáo nhất đoàn là chú Minh Đạo *,

 
Hay ca nhạc Đạo là tỷ Tịnh Châu,
Tự chế nhạc câu là cô Thanh Ngọc,

Tánh thường hiếu học là chàng Bud-dy **,
An hòa từ bi, là cô Ấn Huệ,

Pháp danh Trí Tuệ, là cô Như Trí,
 

Lặng im thâm thúy, là tỷ Quảng Liên,
Nhiệt tâm, thâu tiền, Huệ Thuyền thủ quỹ,

Ngoại giao bên Mỹ, Lạc Tịnh Cát Khôi,
Tinh tấn vượt đời là huynh Quảng Tiến,

 
Tánh vui thân thiện là huynh Quảng Hòa,

Dễ thương hài hòa là tỷ Từ Phúc,
Mọi người chúc phúc, là tỷ Quảng Thọ,

Vượt nhiều cảnh khó, là Nguyên Nhật Thường,
 

Oai nghi đường đường, là tỷ Đức Nghiêm,
Bà con kiếm tìm, loa Nguyên Thiện Bảo (amplifier),

Ngây thơ hiếu thảo, là muội Mỹ Liên,
 

Tâm chẳng muộn phiền, chính là Tâm Ngọc,
Thế gian cần học, là hạnh Diệu Thường,

Pháp danh đời thương là Nguyên Thiện Hạnh,
Lòng dạ trong sạch, Thơ nghĩa tâm thanh, 

Tâm chẳng cầu danh, Tâm Vang quảng đại,
Vượt ngoài đối đãi, là tâm Nguyên Như,

Kính trọng ân sư, là tình Lễ Nghĩa (Lệ Nghĩa),
 

Gắn bó trăm phía là chú Út Phan (***),
Cao ráo dịu dàng (!) là nàng Lệ Ánh, (****),

Chân thành tự tánh, là cô Như Huyền,
 

Lắng nghe thường xuyên, Long Tâm danh pháp,
Pháp danh Lý Giáp, là bác Tâm Long,

 
Đệ nhất khí cong (công) là huynh Quảng Hội,

Đi sau lạc đội, là nhỏ Quảng Thanh,
Đệ nhất nhiếp ảnh, Thục Đức Giác Trí,
Tánh tình tỉ mỉ, Diệu Khiết tịnh thanh,

 
Nói năng hiền lành là tỷ Quảng Niệm,

Kinh hành chánh niệm là cô Hoằng Truyền,
Pháp danh Diệu Liên, dễ thương hiền thục,

Dẫn đường thuần thục là So-nam Wang (*****)
Tánh chẳng lăng xăng, Deepak (******) thiết thực

 
Bao dung hiền đức, Sư Cô Hạnh Nguyên

Đệ nhất phước duyên, Sư Phụ Nguyên Tạng!!!
 ***

Mong rằng bài viết nhỏ này có thể mang lại nụ cười 
cho quý vị trong đoàn.

Houston, chiều 24-12-2006
Kính bút,

Quảng Thanh
_____________

Chú thích:
(*) phỏng theo ý của huynh Quảng Hội

      (**) Vì học tiếng Việt hoài mà chưa nói được
      (***) phỏng theo ý của huynh Quảng Hội

      (****) xin quý quý hoan hỷ nghĩ “y như vậy”
      (*****) Wang, người Mông Cổ, hướng dẫn đoàn 

tại Ấn Độ
       (*****) Deepak, người Nepal, hướng dẫn đoàn 

tại Ấn Độ

NĂM MƯƠI BA CHÂN DUNG
 của phái đoàn chiêm bái

tại Ấn Độ
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10 ĐIỀU CẦN BIẾT
KHI ĐI HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ

Cuộc hành hương chiêm bái Phật tích của phái 
đoàn Tu Viện Quảng Đức đã thành tựu viên mãn. 
Chuyến đi rất thoải mái và an toàn, nhất là về mặt 
tâm linh, đạt được nhiều lợi lạc và đời sống tinh 
thần thăng hoa vượt bực. Trước chuyến đi, chúng 
tôi cũng e ngại đủ thứ nhưng rồi nhận thức mau 
chóng, những e ngại đó đã được thổi phồng quá 
đổi có thể làm chùng lòng nhiều Phật Tử muốn 
hành hương xứ Phật nên chúng tôi xin ghi lại một 
vài kinh nghiệm và lời khuyên rút từ chuyến đi.

Ngoại trừ những việc phải làm như mọi chuyến đi 
khác như giữ bản sao Passport, Visa trong hành lý 
và ở nhà người thân phòng trường hợp cần đến bất 
ngờ, chích ngừa một số bịnh vùng nhiệt đới nói 
chung như thổ tả, sốt rét, thương hàn, ... (xin tham 
khảo ý kiến Bác sĩ gia đình), chúng ta cần phải biết 
thêm những điều như sau:

1. Khách Sạn:
Công ty Nhật Bản Nikko Lotus đã yểm trợ khách 
hành hương phương xa bằng một hệ thống khách 
sạn khá tối tân, xây dựng xung quanh các Phật Tích 
mọi nơi phái đoàn chiêm bái, nhưng ở một vài phế 
tích xa xôi hoang vắng, phố xá tiêu điều, khách sạn 
theo truyền thống bình dân Ấn Độ dùng nước cho 
việc vệ sinh cá nhân, nên chúng ta cần mang theo 
xà phòng gội đầu, tắm, giấy và băng vệ sinh.

Khách sạn không cung cấp máy xấy tóc, bàn ủi 
nhưng có nhiều ổ cắm điện, giường ngủ rộng rãi 
thoải mái.

2. Thực Phẩm:
Các món ăn chay chính vẫn là rau cải xào hay luộc, 
cà-ri thì nặc mùi sữa dê và những thức ăn đầy gia 
vị đặc biệt văn hoá Ấn Độ, kể cả các món ăn Trung 
Hoa nhưng không có món ăn Việt nào.

Nên mang theo những đồ ăn khô như chà bông 
chay, mì gói chay, muối xả, rong biển trộn mè 
(món ăn này rất đắt khách, khi mời ai cũng thích) 
và nhất là nước tương hiệu Knorr mà Thầy Trưởng 
Đoàn có dặn mỗi người nên đem theo thêm 3 chai 
loại 1 lít và rất nhiều thùng mì gói chay để cúng 
dường các chùa VN trên xứ Phật. Đây là món quà 
quí giá và có ý nghĩa nhất vì rất hiếm, không thể 
mua được trên xứ Ấn.

Nhiều đạo hữu mang theo những chai nước tương 
Knorr loại nhỏ rất tiện lợi, có thể chia sẻ với các 
đạo hữu trong bàn ăn rất thân tình.

Dọc đường, không nên ăn vặt đồ ăn địa phương, 
ngoại trừ đậu phọng rang và chuối quá rẻ. Bấy giờ, 
chuối ở Úc rất mắc, khoảng 15 $ đến 18 $ AUD do 
hạn hán lâu ngày nên phái đoàn gặp ... chuối như 
cá gặp nước. Đó là chưa nói, chuối còn giúp cơ thể 
tiêu hoá, nhuận trường và yểm trợ hành cước trên 
đuờng thiên lý.

Nhớ mang theo cà phê loại Nestle 3-in-1 nếu ghiền 
cà phê, vì sữa tươi là sữa dê nặng mùi, hơi khó 
uống. Nước sôi không thành vấn đề vì có nhà hàng 
cung cấp sẵn.

3. Tiền Tệ:
Đơn vị tiền tệ Ấn Độ là Rupees (INR - India Ru-
pees). Vào tháng 11 năm 2006, 1 đô Úc đổi khoảng 
32 Rupees, nếu mua chuối, sẽ được 3 nải chuối loại 
ngon nhất.

Chỉ đổi tiền ở Ngân Hàng qua sự giúp đỡ của tour 
guide địa phương mỗi khi có dịp. Dọc đường, 
thường qua những khu vực nghèo nàn phía  Bắc 
Ấn nên ít có ngân hàng. Khi đổi tiền nên đổi 1 số 
lớn để dùng trong vài tuần. Tiền đổi thường là giấy 
50 hay 100 Rupees không thuận tiện khi mua sắm 
hay bố thí, do đó chúng tôi đổi một số tiền nhỏ ở 
Úc trước chuyến đi.

Không thấy có vấn đề tiền giả như ở Trung Quốc, 
chỉ có tiền giấy lót bên trong bọc tiền khi đổi tiền 
chợ đen, do đó phải đếm lại kỹ càng trước khi trao 
tiền Úc.

Không thể dùng Traveller Cheque hay Master Card 
ở các vùng phế tích. Ở khách sạn có quầy đổi tiền 
nhưng thường họ không dự trữ tiền mặt đủ cho cả 
phái đoàn.

4. Y Phục:
Vào thời điểm tháng 10 đến tháng chạp mỗi năm, 
khí hậu Bắc Ấn Độ tương đối ôn hòa và lý tưởng 
cho các chuyến hành hương, nhiệt độ trung bình 
khoảng 25, 26 độ Celsius, ngay cả trên đỉnh Linh 
Thứu Sơn hay Bồ Đề Đạo Tràng. Áo già lam rất 
thích hợp nhờ tay áo dài che nắng, nón cần đem 
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theo che đầu khi trời nắng gắt. Tối cũng không 
lạnh gì lắm, một áo ấm loại mỏng là đủ.

 Khi ghé Dharamsala - Thủ Phủ Lưu Vong của Đức 
Dalai La ma 14 là vùng cực Bắc Ấn dưới chân dãy 
tuyết sơn, phái nam trong đoàn hành hương chì 
cần một áo vest nỉ và phái nữ áo ấm dày là đủ. Khi 
diện kiến Đức Dalai Lama cũng như chiêm bái 1 số 
chùa ở Đài Trung, phái nữ đã mặc áo dài đủ màu 
đủ kiểu đậm nét văn hóa VN rất đặc sắc, yêu kiều 
tạo phong cách riêng khiến phái đoàn được hoan 
nghênh đặc biệt. 

5. Đồ Điện:
Ấn Độ dùng điện 220 V (loại 50 Hertz) nên thiết bị 
điện mang từ Úc không cần lưu ý nhiều như thiết 
bị từ Hoa Kỳ là loại dùng điện 110 V (60 Hertz), 
nếu không cẩn thận đổi sang điện 220 V, các thiết 
bị này sẽ hư hoại.

Nút cắm điện rất nhiều kiểu khác nhau từ Plug 
Adapter #1, #6, WA-9, WA-10, WA-10L và không 
có một tiêu chuẩn chung như ở Úc nhưng phổ 
thông nhất là loại 3 đầu tròn WA-10 (với 2 đầu 5 
mm và một đầu Earth 7 mm).

 6. Y Tế và Sức Khỏe:
Nhớ mang đủ thuốc cá nhân vì không có tiệm 
thuốc Tây nào ở các phế tích ngoại trừ các thành 
phố lớn như New Delhi.

Chỉ ăn trong các nhà hàng do tour guide đề nghị và 
dùng thực phẩm nóng.

Uống nước suối do tour cung cấp, không dùng 
nước lạnh trong nhà hàng. Trong phòng, có thể có 
những chai nước suối miễn phí nhưng thường họ 
chỉ đổ đầy chai từ vòi nước, nếu lưu ý, sẽ thấy chai 
nước được dùng lại vì seal đã vỡ.

Ruồi muỗi ở ngoài đường cũng nhiều như ở VN, 
do đó cần đem theo Mosquito Repellant.

Tập thể dục, thoa bóp tay chân hay tập Khí Công 
Dưỡng Sinh mỗi sáng sớm rất cần thiết vì đi bộ 
nhiều và ngồi xe đường xa. Rất may, trong đoàn 
chúng tôi không ai bị bịnh gì cả và chương trình 
tiến hành thuận lợi như dự định. Thầy Trưởng 
đoàn thường hay nói là nhờ kiếp trước có tu. Tôi 
nghĩ thêm là nhờ tour chuẩn bị rất chu đáo và tour 
guide quá nhiều kinh nghiệm nên mọi việc sao mà 
xuôi chèo mát mái đến thế.

7. Vấn đề những người ăn mày:
Thường thường người ta bố thí khoảng 2 Rupees 
nhưng đây là việc làm tùy thuộc sự quyết định của 
mỗi cá nhân. Cứ mỗi khi có ai bố thí như vậy sẽ tạo 
nên cảnh hàng chục, hàng trăm người ăn xin bu và 
đeo theo hết sức kiên trì, trong đó không thiếu kẻ 
xấu, kẻ cắp mà làm trì hoãn và nhiều khi thay đổi 
lịch trình chiêm bái của cả phái đoàn.

Thầy Trưởng đoàn có đề nghị đóng góp chung và 
nhờ các chùa VN hoặc hội đoàn thiện nguyện trên 
xứ Phật giúp đỡ những người cùng khổ ở các phế 
tích, đây là việc có ý nghĩa và việc đóng góp hữu 
hiệu này mang tính cách lâu bền. Việc bố thí riêng 
rẽ không những bất công vì chia sẻ không đồng 
đều mà còn là một việc nguy hiểm, nhất là bố thí 
tịnh tài qua cửa sổ xe bus làm các em nhỏ chen 
lấn, giành giựt bất kể việc xe bắt đầu lăn bánh khởi 
hành. Rất may là tránh được tai nạn thảm khốc 
và sau lần đâu tiên gặp trường hợp như vậy, phái 
đoàn đã rút kinh nghiệm và tuân thủ lời đề nghị 
của Thầy Trưởng đoàn.

Khi hỏi thăm Quản Thủ Thư Viện kế bên Bồ Đề 
Đạo Tràng, chúng tôi mới rõ lương công chức 
trung bình khoảng 3000 Rupees / 1 tháng (khoảng 
100 AUD một tháng hoặc 3 đến 4 đô Úc một ngày) 
gần tương đương mức thu nhập của một người ăn 
xin may mắn (vì nhiều vị không có cơ hội đổi tiền 
Ấn nên bố thí luôn 5 đô Úc).

8. Phương tiện di chuyển:
Ngoại trừ 1 số chuyến bay giữa các thành phố lớn, 
đa số dùng xe bus hay xe tour bus làm phương tiện 
di chuyển chính giữa các phế tích. Xe tour thường 
cũ, không tiện nghi như xe bus ở Úc nhưng vẫn 
chạy tốt. Tài xế rất chuyên nghiệp, dù lái trong 
đường sá chật hẹp và bụi bặm.

Khi chuẩn bị vượt biên giới Ấn đến Lâm Tì Ni - 
Nepal, chúng tôi phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ 
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trong dòng xe nối dài dằng dặc để bác tài làm thủ 
tục nhập cảnh, ngoài ra xe chạy đều đều ít khi 
ngừng bánh.

9. Điện thoại, Digital Camera và Storage 
Card, CD Pháp Âm, CD Nhạc
Không dùng mobile phone được trong các vùng 
phế tích hoang vắng, do đó nên chuẩn bị trước tinh 
thần cho người nhà.

Gọi điện thoại từ khách sạn khá mắc, không kinh 
tế và chỉ có khách sạn gần thành phố lớn mới có 
thể liên lạc về Úc. Dịch vụ điện thoại viễn liên ở các 
tiệm ngoài khách sạn rẻ hơn nhiều và cũng rất dễ 
dàng, có bảng chỉ dẫn tiếng Anh từng bước một, 
gọi bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu, khi nào gác máy, 
phiếu tính tiền tự động in ra.

Internet trong khách sạn các vùng phế tích không 
hoạt động hữu hiệu.

Nhớ đem đầy đủ thẻ nhớ cho máy hình kỹ thuật 
số (digital camera) hoặc máy Photo Storage hoặc 
Notebook để lưu trữ hình ảnh trong chuyến đi dài 
ngày. Pin cũng vậy, rất khó tìm mua ở những vùng 
phế tích.

CD Pháp Âm hay Nhạc rất hữu ích trên đường 
thiên lý. Có thể mua các CD Nhạc Đạo hay CD 
Tụng Niệm tiếng Ấn, tiếng Tây Tạng ở ngoài khuôn 
viên Bồ Đề Đạo Tràng, tuy nhiên chất lượng CD 
kém vì CD thuộc loại rẻ tiền.

10. Những sản phẩm nên mua trong chuyến 
hành hương
Kinh và sách từ các chùa VN trên xứ Phật hoặc Thư 
Viện kế bên Bồ Đề Đạo Tràng tỷ như thư viện Bồ 
Đề Đạo Tràng có cả sách Đường Xưa Mây Trắng 
của Thầy Nhất Hạnh, chùa Viên Giác có cuốn Xứ 
Phật Tình Quê của Thầy Hạnh Nguyện & Vô Thức 
làm tư liệu hành hương cho các Phật tử ở nhà. 

Tràng hạt ở phía ngoài khuôn viên Bồ Đề Đạo 
Tràng: nhiều loại rất đẹp và rẻ ngay cả loại làm bằng 
gỗ trầm rất thơm (khoảng 100 đến 300 Rupees tùy 
tràng hạt ngắn hay dài). Tuy nhiên hàng thật hàng 
giả lẫn lộn rất khó biết, nên nhờ các Thầy, các Sư 
Cô VN tu học tại Ấn hay tour guide mua dùm. Có 
nhiều vị ở Ấn hơn 10 năm nên có nhiều kinh ng-
hiệm loại tràng hạt gỗ trầm hương. 

Các túi vải in hình hay chữ Bodh Gaya độc đáo 
không thấy kiếm thấy ở Úc Châu. Các túi vải dùng 

làm quà tặng người thân ở nhà rất quý báu. Bấy giờ, 
giá 1 túi loại tốt có nhiều túi nhỏ bên trong khoảng 
70 Rupees, nếu mua 3 túi, có thể trả khoảng 200 
Rupees.

Các chuông hay mõ để tụng kinh.

Các CD nhạc đạo hay niệm Phật bằng tiếng Sanskrit 
hay Ấn (6 đến 7 CD giá khoảng 100 Rupees).

Áo thun (từ 10 đến 20 Rupees cho 1 áo thun tùy 
chất lượng mỏng hay dày) có in chữ hay hình 
những Thánh Tích. 

Ngoài các chuẩn bị kể trên, quan trọng nhất vẫn 
là tấm lòng mộ đạo và tinh thần cởi mở, vô chấp. 
Có lẽ nhờ thế, phái đoàn đi hành hương rất vui 
vẻ, thoải mái. Người người đối xử với nhau tử tế 
và chân thành đến nỗi đã về Úc gần hơn 9 tháng 
rồi, mà chúng tôi vẫn còn như đang rong ruổi 
trên đường theo dấu chân Đức Phật, quá nhiều 
kỷ niệm ngọt ngào trong chuyến đi vẫn còn đầy 
ấp trong chúng tôi, hứa hẹn sẽ gặp lại nhau trong 
nhiều chuyến đi tương lai do Tu Viện Quảng Đức 
tổ chức. Đối với chúng tôi, đây là duyên lành bậc 
nhất không thể nào quên.

Quảng Hội Vũ Năng Hiền

Thầy Trưởng Đoàn, anh Tony và 2 tài xế Ấn Độ

Thầy Trưởng Đoàn & hai tour guide Ấn Độ: Sonam & Deeper
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Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sinh

Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sinh
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Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo
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Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Vườn Lộc Uyển nơi Đức Phật chuyển pháp luân

Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Vườn Lộc Uyển nơi Đức Phật chuyển pháp luân
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Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Tinh Xá Kỳ Viên nơi Đức Phật lưu trú 25 năm
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Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Núi Linh Thứu nơi Đức Phật giảng Kinh Pháp Hoa
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Đoàn Hành Hương thăm viếng phế tích nhà tù
nơi vua con A Xà Thế giam giữ vua cha Tần Bà Sa La (Bimbīsara) dưới chân núi Linh Thứu

Đoàn Hành Hương thăm viếng phế tích nhà tù
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Đoàn Hành Hương thăm viếng phế tích Vườn Xoài của Danh y Kỳ Bà (Jīvaka)
bác sĩ riêng của Vua Tần Bà Sa La, ông là đại thí chủ cúng dường vườn xoài này

cho Đức Thế Tôn và tăng đoàn xây cất tinh xá tại thành Vương Xá

Đoàn Hành Hương thăm viếng phế tích Vườn Xoài của Danh y Kỳ Bà (Jīvaka)
bác sĩ riêng của Vua Tần Bà Sa La, ông là đại thí chủ cúng dường vườn xoài này

cho Đức Thế Tôn và tăng đoàn xây cất tinh xá tại thành Vương Xá
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Đoàn Hành Hương thăm viếng phế tích Đại Học Na Lan Đà tại thành Vương Xá,
nơi có hai bảo tháp lưu giữ xá lợi của Tôn giả Xá Lợi Phất & Tôn giả Mục Kiền Liên

Đoàn Hành Hương thăm viếng phế tích Đại Học Na Lan Đà tại thành Vương Xá,
nơi có hai bảo tháp lưu giữ xá lợi của Tôn giả Xá Lợi Phất & Tôn giả Mục Kiền Liên



64 quangduc.com  |  adidaland.net

HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ 2006 THÍCH NGUYÊN TẠNG - TONY THẠCH

Đoàn Hành Hương thăm viếng phế tích Đại Học Na Lan Đà tại thành Vương Xá,
nơi có hai bảo tháp lưu giữ xá lợi của Tôn giả Xá Lợi Phất & Tôn giả Mục Kiền Liên

Đoàn Hành Hương thăm viếng phế tích Đại Học Na Lan Đà tại thành Vương Xá,
nơi có hai bảo tháp lưu giữ xá lợi của Tôn giả Xá Lợi Phất & Tôn giả Mục Kiền Liên
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Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Tịnh Xá Trúc Lâm, vốn là vườn ngự uyển,
vua Tần Bà Sa La cúng dường, được xem là ngôi chùa PG đầu tiên trên thế giới

Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Tịnh Xá Trúc Lâm, vốn là vườn ngự uyển,
vua Tần Bà Sa La cúng dường, được xem là ngôi chùa PG đầu tiên trên thế giới
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Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Tịnh Xá Trúc Lâm, vốn là vườn ngự uyển,
vua Tần Bà Sa La cúng dường, được xem là ngôi chùa PG đầu tiên trên thế giới

Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Tịnh Xá Trúc Lâm, vốn là vườn ngự uyển,
vua Tần Bà Sa La cúng dường, được xem là ngôi chùa PG đầu tiên trên thế giới
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Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Tịnh Xá Trúc Lâm, vốn là vườn ngự uyển,
vua Tần Bà Sa La cúng dường, được xem là ngôi chùa PG đầu tiên trên thế giới

Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Tịnh Xá Trúc Lâm, vốn là vườn ngự uyển,
vua Tần Bà Sa La cúng dường, được xem là ngôi chùa PG đầu tiên trên thế giới
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Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Tịnh Xá Trúc Lâm, vốn là vườn ngự uyển,
vua Tần Bà Sa La cúng dường, được xem là ngôi chùa PG đầu tiên trên thế giới

Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Tịnh Xá Trúc Lâm, vốn là vườn ngự uyển,
vua Tần Bà Sa La cúng dường, được xem là ngôi chùa PG đầu tiên trên thế giới
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Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập niết bàn

Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập niết bàn
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Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập niết bàn

Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập niết bàn



71quangduc.com  |  adidaland.net

HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ 2006 THÍCH NGUYÊN TẠNG - TONY THẠCH

Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập niết bàn

Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập niết bàn
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Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập niết bàn

Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập niết bàn
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Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập niết bàn

Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập niết bàn
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Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập niết bàn

Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập niết bàn



75quangduc.com  |  adidaland.net

HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ 2006 THÍCH NGUYÊN TẠNG - TONY THẠCH

Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập niết bàn

Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập niết bàn



76 quangduc.com  |  adidaland.net

HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ 2006 THÍCH NGUYÊN TẠNG - TONY THẠCH

Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập niết bàn

Đoàn Hành Hương tại Phật tích: Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập niết bàn
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Đoàn Hành Hương tại Dharamsala (Miền Bắc Ấn Độ)
Thăm viếng và đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma

Đoàn Hành Hương tại Dharamsala (Miền Bắc Ấn Độ)
Thăm viếng và đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma
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VIẾNG THĂM VÀ ĐẢNH LỄ 
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA TẠI DHARAMSALA,

MIỀN BẮC ẤN ĐỘ
Thích Nguyên Tạng (ghi nhanh)

Như chương trình đã sắp đặt trước cả năm, 
phái đoàn hành hương Ấn Độ gồm 51 
người do Tu Viện Quảng Đức tổ chức đã 

lên đường đúng vào ngày 7-11 và đã về đến Úc 
an toàn vào ngày 29-11-06 sau hai mươi hai ngày 
chiêm bái. Phái đoàn do Đại Đức Nguyên Tạng, Sư 
Cô Hạnh Nguyên và Đạo Hữu An Hậu Tony Thạch 
(giám đốc công ty Triumph Tour) hướng dẫn cùng 
với 38 Phật tử từ Melbourne, 6 từ Sydney, 1 từ Perth 
và 5 đến từ Texas, Cali, Mỹ Quốc. Thực ra đã có đến 
65 người đăng ký tham dự chuyến đi này, nhưng giờ 
phút chót gặp chướng duyên như ngã bệnh, người 
thân mất, không đủ tài chánh… nên đã cancel trong 
sự nuối tiếc, mong rằng trong tương lai Tu Viện sẽ 
tổ chức những chuyến đi chiêm bái khác, để những 
Phật tử này cùng tham dự. Vì rằng trong Kinh Đại 
Niết Bàn, Phật từng dạy:“Sau khi ta diệt độ, nếu các 
thiện nam tín nữ có đạo tâm nghĩ tưởng đến Như 
Lai, cách hay nhất là đến chiêm bái bốn động tâm 
quan trọng nhất, đó là vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Phật 
đản sinh; Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Phật thành đạo; 
vườn Lộc Uyển, nơi Phật chuyển pháp luân và Câu 
Thi Na, nơi Phật nhập niết bàn. Nếu ai đến bốn 
nơi này thành tâm chiêm bái và đảnh lễ sẽ được 
nhiều phước báu như được gặp lại chính Như Lai 
vậy, và cũng nhờ công đức này mà sau khi mạng 
chung, người ấy sẽ được tái sanh vào cảnh giới an 
lành”. Quả thật vậy, đích thân đến chiêm bái tứ động 
tâm tại Ấn Độ là ước mơ ngàn đời của người đệ tử 
Phật, và nay ước mơ đó đã biến thành sự thật cho 
51 người trong phái đoàn này. Ngay trong ngày đầu 
tiên, phái đoàn đã góp lại một số tiền là $20.000 
Úc Kim, $1.200 Mỹ Kim cùng với $1000 Úc kim do 
quý Phật tử ở nhà gởi cúng, tất cả số tiền này được 
chia đều cúng dường tất cả các nơi mà phái đoàn 
đến chiêm bái và đảnh lễ. Phái đoàn đã tuân thủ 
đúng theo giờ giấc quy định: 4-5-6, có nghĩa là thức 
chúng 4 giờ sáng, 5 giờ điểm tâm và 6 giờ lên xe, 
dường như hầu hết thời gian ở Ấn Độ phái đoàn 
đều áp dụng đúng thời khóa này, dù khó khăn cho 
nhiều đệ tử, thức khuya dậy sớm không nỗi, nhưng 
rồi mọi thứ đều đi qua nhẹ nhàng, vì tất cả đều hiểu 
rằng mình đi chiêm bái Phật tích chứ không phải đi 
nghỉ mát, vả lại từ Phật tích này đến phế tích khác 

cách nhau quá xa, nếu ngủ quá ngon giấc, thức dậy 
quá trưa, khởi hành trễ thì đến nơi sẽ quá tối, sẽ 
rất nguy hiểm nếu phái đoàn về đến nơi trời sụp 
tối... Phái đoàn phải thành kính trân trọng biết ơn 
4 vị tài xế người Ấn Độ, được xem là những tài xế 
giỏi nhất thế giới, họ lái xe bus cũng như lái xe đạp, 
quá ư nguy hiểm, nhưng không gây tai nạn, nhiều 
người cho rằng vì cuộc sống của họ quá nghèo khổ, 
họ không màng nghĩ đến tương lai, chỉ chú ý cao độ 
để kiếm sống trong giờ phút hiện tại, chính vì thế 
mà họ đạt được mức độ tập trung và tỉnh giác ngay 
trong giờ phút hiện tại để không gây ra bất cứ tai 
họa nào cho mình và cho người khác. 

Sự thành tựu của chuyến đi hành hương này, phái 
đoàn phải cảm niệm tri ơn đến sự cố vấn của TT 
Tâm Phương, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, người đã 
quan tâm, nhắc nhở để mọi việc trong chuyến diễn 
ra thông suốt và nhẹ nhàng. Phái đoàn cũng cảm 
ơn Đạo hữu Diệu An, đã làm bảng tên/nametag và 
Đạo hữu Thiện Lý đã vẽ tấm băng rôn để phái đoàn 
chụp hình lưu niệm, đánh dấu những ngày ngắn 
ngủi không bao giờ quên trên xứ Phật. 

Phái đoàn đã viếng thăm và đảnh lễ đầy đủ 4 Phật 
tích quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật, đó 
là Vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini), nơi Phật đản sanh, 
nằm gần thị trấn Siddharth Nagar, tiểu quốc Nepal; 
Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya), nơi Phật thành Đạo 
tại tiểu bang Bihar, Ấn Độ; Vườn Nai Lộc Uyển 
(Sarnath), nơi Phật nói bài Pháp đầu tiên, nay thuộc 
tiểu bang Uttar Pradesh và đặc biệt là Câu Thi Na 
(Kushinagar), nơi Đức Phật nhập Niết bàn. Ngoài 
bốn thánh tích trên, phái đoàn đã lần lượt đến tận 
nơi, thấy tận mắt và đảnh lễ chiêm bái nhiều thánh 
tích khác như: Linh Thứu Sơn, nơi Phật thuyết Bát 
Nhã Kinh 22 năm, Kỳ Viên Tịnh Xá tại thành Xá 
Vệ, Bảo Tháp tưởng niệm nơi trà tỳ kim thân Đức 
Phật, Bảo Tháp thờ Xá Lợi Phật (do Vua A Xà Thế 
xây dựng), Bảo Tháp thờ Tôn Giả A Nan (thành Tỳ 
Xá Ly), Bảo Tháp thờ Tôn Giả Vô Não (Angulima-
la), Bảo Tháp tưởng niệm Trưởng giả Cấp Cô Độc, 
Bảo Tháp tưởng niệm nàng Tu Xà Đa (người dâng 
bát sữa cúng Phật), nơi giam giữ Bình Sa Vương, 
Khổ Hạnh Lâm, nơi Phật tu tập 6 năm, Vườn Thuốc 
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của danh y Kỳ Đà; Cô nhi viện Tu Xà Đa (Sujata) 
tại Khổ Hạnh Lâm, Phóng Sanh và ngắm mặt trời 
mọc trên sông Hằng. Phái đoàn cũng đã viếng thăm 
và cúng dường 5 ngôi chùa VN trên đất Phật như: 
Chùa Việt Nam Phật Quốc ở Lâm Tỳ Ni, Chùa Linh 
Sơn – Lumbini; Chùa Linh Sơn – Kusinagar; Chùa 
Kiều Đàm Di – Vaishaly và Trung Tâm Tu Học Viên 
Giác – Bodhgaya. 

Ngoài ra các Thánh Tích đã gây ấn tượng cho phái 
đoàn trong chuyến đi này là Câu Thi Na, Tinh Xá 
Trúc Lâm, Đại Học Na Lan Đà và Đức Đạt Lai Lạt 
Ma, xin ghi lại đôi dòng cảm niệm nơi đây để chia 
sẻ cùng với đại chúng. Trước hết là Thành Câu Thi 
Na, nơi Phật bỏ lại thân tứ đại sau khi giáo hóa ở 
cõi giới ta bà này, hiện nay nơi này gọi là Kushina-
ra hoặc Kasia, cách thành phố Gorakhpur 55 cây 
số, nằm ở phía đông tiểu bang Uttar Pradesh, cách 
Vườn Lâm Tỳ Ni khoảng 175 cây số, cách Bồ Đề 
Đạo Tràng trên 300 cây số, cách Thành Xá Vệ 274 
cây số và cách Thành Ba La Nại 170 cây số. Phái 
đoàn đến đây khoảng 3 giờ chiều ngày 11-11-2006, 
ngày thứ 5 của chuyến đi chiêm bái. Phái đoàn 
xuống xe và đi kinh hành và niệm danh hiệu Đức 
Bổn Sư từ ngoài cổng chính. Cảnh trí buổi chiều 
nơi này rất đẹp và yên tĩnh lạ thường, cây cối vẫn 
xanh tươi, nhất là những cây Sa La hiện vẫn còn ở 
nơi khu rừng u tịch này. Quần thể kiến trúc khu 
thánh tích này rất lạ mắt, chánh điện thờ tôn tượng 
Niết Bàn có nét kiến trúc như một lâu đài hình khối 
ở Âu châu, chứ không giống như một ngôi chùa có 
dáng dấp cổ truyền thường thấy ở Á Đông, phía sau 
ngôi chánh điện là một Bảo Tháp to lớn thờ xá lợi 
của Đức Phật do bộ tộc Mallas ở nơi này xây dựng 
để tôn thờ, bảo tháp này được xây kín xung quanh 
nên không thể vào bên trong để chiêm bái xá lợi 
được. Phái đoàn kinh hành vào bên trong Chùa Đại 
Niết Bàn, và vẫn tiếp tục đi nhiễu ba vòng quanh 
Tôn Tượng Đại Niết Bàn, Đức Thế Tôn nằm trong 
tư thế kiết tường, mặt hướng ra cửa chánh phía 
Nam, đầu quay về hướng Bắc, tay phải của Ngài lót 
xuôi theo gò má phải, còn cánh tay trái được đặt 
xuôi trên hông trái, hai chân của Ngài chồng xếp 
lên nhau rất ngay thẳng, nghiêm trang. Pho tượng 
có chiều dài gần 10 mét, được tôn trí trên một cái 
bệ hình chữ nhật cao trên khoảng 6 tấc. Khuôn mặt 
của Đức Thế Tôn rất đẹp nhưng sao buồn quá, có lẽ 
Người buồn cho chúng sinh vẫn tiền lộ mang mang, 
vẫn điêu linh trong biển khổ sinh tử luân hồi mà 
không biết đường về. Thầy trưởng phái đoàn đã xúc 
động khi phủ phục năm vóc sát đất đảnh lễ trước 

tôn tượng, dường như 51 đệ tử trong phái đoàn đã 
khóc trong giờ phút thiêng liêng này, Thầy trưởng 
đoàn đã tác bạch trước Đức Thế Tôn trong nước 
mắt “Đức Phật là người đầu tiên trong loài người 
báo trước ngày diệt độ 730 ngày. Quả thật vậy, năm 
78 tuổi, trong một thời pháp tại Thành Tỳ Xá Ly, 
Phật đã báo cho đại chúng biết Ngài sẽ thuận theo 
dòng sinh diệt tương tục của thế gian mà nhập diệt 
vào năm 80 tuổi. Ngài dạy rằng Phật được kim cang 
thân, còn bị vô thường hoại, huống những người 
thế gian, các pháp hữu vi là vô thường, các con hãy 
tinh tấn tu tập để mau đạt được giải thoát. Đức Phật 
bắt đầu khởi hành chuyến đi cuối cùng của đời Ngài 
từ núi Linh Thứu ở thành Vương Xá, nước Ma Kiệt 
Đà (nay là Bihar), Ngài băng qua sông Hằng để đến 
thành Tỳ Xá Ly, tại đây Đức Phật tham dự mùa an 
cư cuối cùng của đời mình cùng với các đệ tử, sau 3 
tháng kiết hạ, Đức Thế Tôn lại lên đường đi tiếp đến 
Bhandagrama và Hatthigrama, khi đến làng Pava, 
Ngài đã thọ thực bữa cuối, một bát cháo nấm, do 
ông Thuần Đà (Cunda) cúng dường. Sau bữa ăn này 
Đức Phật đã ngã bệnh, không biết có phải do bát 
cháo hay do thân tứ đại của Ngài đã đến hồi phải 
trả về cho tứ đại, Đức Thế Tôn đã cảm thấy pháp thể 
của ngài khiếm an hơn bao giờ hết, nên Ngài phải 
nghỉ chân đến hai mươi lần trước khi về đến khu 
rừng Sala này. Đến nơi Đức Phật bảo Tôn giả A Nan 
trải ngọa cụ giữa hai cây Sala trong khu rừng thuộc 
thành Câu Thi Na, đây là một trong tứ động tâm, 
nơi đây từng là kinh đô của người Mallas, chính tại 
nơi này Đức Phật đã thở hơi cuối cùng và đi vào cõi 
giới vô dư Niết Bàn đúng vào ngày trăng tròn tháng 
Vaishakha theo lịch Ấn Độ, tức là khoảng tháng 
tư hoặc tháng năm theo Tây lịch. Tại nơi đây Đức 
Phật đã nói Kinh Di Giáo, để lại lời di chúc cuối 
cùng của mình, Ngài đã ân cần nhắc nhở hàng đệ 
tử rằng: “Sau khi Như Lai diệt độ, các con phải trân 
trọng tôn kính tịnh giới, như mù tối mà được mắt 
sáng, nghèo nàn mà được vàng ngọc. Phải biết tịnh 
giới là đức thầy cao cả của các thầy. Nếu Như Lai 
ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy”… “Các 
con phải ý thức toàn bộ cuộc đời là chuyển biến vô 
thường, có kết hợp thì có tan rã, đừng lo buồn gì 
cả. Ngược lại, cuộc đời như thế nên các con phải 
nỗ lực tinh tấn để sớm cầu tự độ, đem ánh sáng trí 
tuệ diệt trừ hắc ám vô minh. Vũ trụ quả thật mong 
manh, không có một thứ chi bền bỉ. Như Lai được 
diệt độ thì cũng như trừ được một căn bịnh khủng 
khiếp”… “các con hãy thường nhất tâm, nỗ lực cần 
cầu tuệ giác giải thoát. Toàn thể vũ trụ, dầu pháp 
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biến động hay pháp bất động, đều là trạng thái bất 
an và tan rã. Thôi, các con hãy yên lặng, không nên 
nói nữa. Thì giờ sắp hết, Như Lai muốn diệt độ”. 
Sau đó các đệ tử trong phái đoàn thành kính đồng 
tụng bài Kinh Ý Nghĩa Niết Bàn và ngồi tịnh tâm 
mười phút quanh tôn tượng Niết Bàn. Hình như 
ai cũng muốn ngồi lâu thêm một chút nữa để được 
‘nạp’ thêm chút năng lượng từ Đức Thế Tôn, nhưng 
tất cả đều phải rời khỏi nơi này trong sự luyến tiếc 
vì phải nhường chỗ cho phái đoàn khác vào chiêm 
bái. Có thể nói đây là pho tượng Phật Niết Bàn đẹp 
nhất và linh thiêng nhất trên trần gian, vì pho tượng 
này đã được hàng triệu đệ tử Phật khắp năm châu 
bốn bể về tận nơi đây, chiêm bái và đảnh lễ, chắc 
chắn vì vậy mà pho tượng có một sức mạnh vô hình 
toát ra từ bên trong và phủ trùm xuống vạn vật 
xung quanh, nghe nói bất cứ ai bước vào nơi chánh 
điện này đều rơi nước mắt khi đảnh lễ tôn tượng, 
và đây là một sự thật. Thiết nghĩ hàng Phật giáo đồ 
trên khắp thế giới nên về đây một lần để đảnh lễ 
Đức Thế Tôn để tưởng nhớ đến công hạnh độ sinh 
của Người. Và nếu muốn tạc tôn tượng Niết Bàn để 
chiêm ngưỡng phụng thờ tại quốc gia của mình, xin 
quý ngài, quý vị hoan hỷ vẽ giống y như pho tượng 
này, vì chỉ có pho tượng tại nơi đây mới có tư thế 
nằm nghiêng cát tường như lúc Đức Thế Tôn nhập 
diệt cách đây đúng hai ngàn năm trăm năm mươi 
năm. Có nhiều pho tượng Niết Bàn ở VN, và nhiều 
quốc gia khác trên thế giới, nhất là các quốc gia như 
Lào, Thái Lan... tạc tượng Niết Bàn mất vẻ oai ng-
hiêm (với tư thế Phật nằm nghiêng và chống tay 
lên gò má, chứ không để bàn tay xuôi theo gò má 
như tư thế nguyên thỉ của Đức Thế Tôn lúc thị hiện 
Niết Bàn tướng tại Ấn Độ). Được biết pho tượng 
này đã được ngài Haribhadra, một tăng sĩ thời Ku-
margupta (413-455), tức khoảng thế kỷ thứ 5 sau 
Tây lịch, đích thân tạc pho tượng độc đáo tuyệt mỹ 
này để tưởng niệm Đức Thế Tôn. Khi nghe kể lại 
tình trạng bốn bức tường gạch bên trong ngôi chùa 
Đại Niết Bàn này đang trong tình trạng xuống cấp 
và hư hỏng, TT Thích Tâm Phương, đã khởi phát 
thiện tâm muốn trùng tu bằng cách lót gạch men 
hoặc tô vẽ sơn phết lại bốn bức tường này để bảo 
tồn cũng như tăng vẻ trang nghiêm cho ngôi điện 
Phật, chúng tôi đang liên lạc Ban Quản Lý Phật Tích 
này để Tu Viện Quảng Đức thực hiện được công 
việc này trên xứ Phật. 

Phật tích thứ hai gây ấn tượng là Trúc Lâm Tịnh 
Xá ở thành Vương Xá, phái đoàn đến đây sau khi 
dùng trưa ở Khách sạn Rajgir, nơi có một phòng 

phát hành Phật cụ rất đẹp nhưng hơi đắt tiền. Tinh 
xá Trúc Lâm vốn là vườn thượng uyển của Vua Tần 
Bà Sa La (Bimbisara/Bình Sa Vương), nhưng sau 
khi quy y Tam Bảo, ông đã dâng cúng khu vườn 
trúc này cho Đức Phật để làm tinh xá. Đây là tinh xá 
đầu tiên của Phật Giáo. Đức Phật cùng các đệ tử của 
mình đã trải qua ba mùa an cư kiết hạ (từ hạ thứ nhì 
đến hạ thứ tư) tại khu vườn này. Dù đã trôi qua trên 
hai ngàn năm trăm năm, ngày nay những bụi trúc ở 
đây vẫn còn xanh tươi, hồ nước vẫn trong vắt như 
ngày nào, phái đoàn đã kinh hành niệm Phật quanh 
bờ hồ để tưởng niệm đến hình ảnh xưa kia của Đức 
Thế Tôn và tăng đoàn sinh hoạt tại nơi này. Đặc biệt 
tại thánh tích này, phái đoàn đã gặp một nhóm Phật 
tử người Ấn đến từ tiểu bang Bombay cũng về đây 
chiêm bái, nhóm Phật tử này đã cung thỉnh ĐĐ 
Nguyên Tạng viếng thăm Bombay và họ cũng phát 
tâm cúng dường 5 mẫu đất để ĐĐ Nguyên Tạng 
xây dựng Phật cảnh tại Bombay, nơi chưa có chùa 
Phật Giáo. Được biết tiểu bang Bombay hiện tại có 
rất nhiều người Ấn đã trở về với Phật Giáo, nhưng 
không có Tăng sĩ hướng dẫn, những người con Phật 
nơi này rất cần được sự quan tâm dẫn dắt của Tăng 
Đoàn. 

Địa điểm khác gây xúc động cho phái đoàn là Phế 
tích Đại Học Na-Lan-Đà (Ruins of Nalanda Uni-
versity) vốn được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 
2 trước Tây Lịch trên 1 khu đất thênh thang rộng 
14 mẫu, được xem là trường đại học đầu tiên và lớn 
nhất thế giới. Trường đại học khổng lồ này nằm 
ngoại ô thành Vương Xá (Rajgir) và nhiều bậc anh 
tài Phật giáo đã được đào tạo tại nơi này như Tổ 
sư Long Thọ, ngài Mã Minh, ngài Vô Trước, ngài 
Thế Thân, pháp sư Huyền Trang... Đặc biệt ngài 
Long Thọ từng theo học và sau đó trở thành viện 
trưởng tại đại học này. Thời kỳ vàng son của Na-
landa là từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 8. Rồi thế kỷ 
12, quân Hồi Giáo xâm chiếm Ấn Độ và Đại Học 
Na Lan Đà không nằm ngoài mục tiêu hủy diệt của 
họ, 10.000 tăng sĩ đã ngã xuống một cách bi hùng 
dưới lưỡi gươm lạnh lùng của họ vì tất cả thà chịu 
chết chứ không yếu hèn chấp nhận cuốn kinh Ko-
ran của ngoại đạo, máu của quý ngài đã nhuộm đỏ 
nền gạch và chảy thành suối trong khắp Nalanda 
ngày ấy. Theo truyền thuyết thư viện của Nalanda 
và tàng kinh các đã bị phóng hỏa thiêu hủy trong 
ba tháng trời. Hình ảnh tang thương đó dường như 
vẫn còn hiện hữu đâu đó khi phái đoàn bước chân 
vào thánh địa này, có nhiều đệ tử đã bật khóc khi 
nhớ đến những cái chết bi tráng bảo vệ Chánh Pháp 
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của quý học tăng năm xưa. Phái đoàn hành hương 
của Tu Viện Quảng Đức đã kinh hành tưởng niệm 
đến sự hy sinh vì đạo của quý ngài năm xưa trong 
niềm xúc động dâng trào. Ước nguyện đại học Na 
Lan Đà sẽ có ngày phục hưng trở lại để mang ánh 
sáng giác ngộ đến cho muôn loài. 

Và kết thúc chuyến đi chiêm bái ở Ấn Độ, phái 
đoàn đã đến tận nơi xa xôi, đó là Dharamsala, quê 
hương thứ 2 của Đức Đạt Lai Lạt Ma, đúng 9 giờ 
sáng ngày 18-11-2006, phái đoàn đã tề tựu tại Dha-
ramsala để đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Phái 
đoàn đã mất 2 ngày đường bằng xe bus để đến được 
nơi này. Dharamsala nằm trên đỉnh núi thuộc vùng 
Bắc Ấn, nên đường leo núi quá khó khăn và nguy 
hiểm, nhưng nhờ có tu, nên cuối cùng phái đoàn đã 
đi đến nơi về chốn an toàn. Đến đây rồi, mới hay 
sức chịu đựng của Đức Đạt Lai Lạt Ma và người 
dân Tây Tạng không có ngôn ngữ nào có thể diễn 
tả được, đường đi đã xa xôi cách trở, chắc chắn đời 
sống ở đây càng khó khăn hơn, nhưng kỳ thực Dha-
ramsala ở đây đã trở thành một “living holy place”, 
“một thánh địa sống” so với các phế tích khác tại 
Ấn Độ như lời tác bạch của Thầy trưởng đoàn thưa 
với Ngài, vì nơi đây có sự hiện diện của một Liv-
ing Buddha, một vị Phật sống, nên cả thế giới, nhất 
là thế giới phương Tây, đều chú ý và đổ xô về nơi 
này, để chiêm ngưỡng, để tu tập, để làm từ thiện, và 
cũng để chia sẻ nỗi khổ đau của người dân Tây Tạng 
vốn đến tỵ nạn tại đây từ năm 1959. Phái đoàn đã có 
phước duyên được vào thăm viếng và đảnh lễ Ngài 
như đã book trước đây cả năm, dù vừa từ Nhật Bản 
về, tuy bận rộn và mệt mỏi, nhưng Ngài đã hoan hỷ 
tiếp phái đoàn đến từ phương xa, Ngài đã yêu cầu 
phái đoàn tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng 
Việt trước khi Thầy trưởng đoàn có lời tác bạch và 
Ngài có lời giáo từ chúc phúc. Trong dịp này Đại 
Đức Trưởng phái đoàn đã dâng tặng đến Ngài tập 
sách “Từ Bi & Nhân Cách” cũng như tập “Kỷ Yếu 
Tu Viện Quảng Đức”. Phái đoàn đã cúng dường 
Ngài $1000 Mỹ Kim và $1500 Úc Kim để gieo một 
chút phước điền Tam Bảo với vị Hoạt Phật. Đức 
Đạt Lai Lạt Ma đã tặng mỗi người trong phái đoàn 
một chiếc khăn trắng Katag và một pho tượng Phật 
Thích Ca bằng đồng mạ vàng, ai nấy đều hoan hỷ 
vui mừng và được chụp lưu niệm từng nhóm nhỏ 
với Ngài. Xin chắp tay nguyện cầu cho Ngài pháp 
thể khinh an, mọi Phật sự của Ngài đều được viên 
thành và nhất tâm cầu nguyện nền hòa bình cho 
dân tộc Tây Tạng sớm thiết lập để Ngài có cơ hội 
được hồi hương cố quốc sau nhiều thập niên sống 

lưu vong trên xứ lạ quê người. 

Trên đường về lại Úc và Mỹ, phái đoàn đã ghé lại 
Đài Loan 5 ngày và đã viếng thăm và chiêm bái các 
chùa như sau: Chùa Huyền Trang, Trung Đài Thiền 
Tự, Phật Quang Sơn, Đại Phật tại Đài Trung, Phật 
Đài Di Lặc Lộ Thiên, Chùa Long Sơn, một ngôi cổ 
tự tại Đài Bắc; Tịnh Tông Học Hội và Nhà Xuất Bản 
Phật Đà của Hòa Thượng Tịnh Không ở Đài Bắc. 

Phái đoàn đã về đến Úc & Mỹ bình an sau 22 ngày 
hành hương chiêm bái. Cuộc hành hương chiêm 
bái Phật tích của phái đoàn Tu Viện Quảng Đức đến 
nay xem như đã thành công và mãn nguyện. Món 
quà từ xứ Phật mang về đến Úc là những chiếc lá 
Bồ Đề được thỉnh từ cội Bồ Đề và hơn mười ngàn 
tấm hình để chia sẻ cho người ở nhà. Tất cả đều đã 
đi qua, nhưng hương vị của chuyến đi chiêm bái 
thiêng liêng và đầy cảm động vẫn còn dư âm phảng 
phất trong con tim của mỗi người. Và cố nhiên, dù 
liễu đạt được chân lý về vô thường của vạn hữu, 
nhưng sao trong mỗi chúng ta vẫn không khỏi rơi 
lệ và ngậm ngùi tiếc thương cho một thời kỳ vàng 
son của Phật Giáo Ấn Độ, những nơi mà Đức Từ 
Phụ Thích Ca đã từng đi qua, thuyết giảng và để lại 
một kho tàng giáo lý vô tận cho chúng sinh thừa 
hưởng lợi lạc an vui, thì lẽ ra ngày nay tại thánh tích 
ấy phải được xây dựng một cách tôn nghiêm, hùng 
vĩ và hoành tráng mới xứng đáng là quê hương của 
Phật Giáo, là nơi phát sinh ra mạch nguồn của Đạo 
Phật, vậy mà giờ đây tất cả những thánh tích ấy chỉ 
còn lại những đống gạch vụn, điêu tàn xơ xác, tất cả 
đều phủ trùm một màu tang tóc buồn tẻ, xa lạ như 
chưa từng có hình bóng của Phật giáo xuất hiện. 
Đành rằng tất cả mọi thứ trên trần gian này có cái 
gì tồn tại mãi mãi đâu, tất cả đều phải chịu sự chi 
phối của quy luật thành trụ hoại không, nhưng tại 
sao Đạo Phật lại phải khuất phục một cách vô vọng 
trước làn sóng xâm lăng hung bạo và giết chóc dã 
man của đội quân Hồi giáo vào thế kỷ thứ 12 như 
thế? Chúng con quá đau lòng và uất nghẹn đến nỗi 
không thốt thành lời khi nhìn thấy tận mắt những 
cảnh vật đổ nát ở khắp các phế tích. Thật là thảm 
thương và tội nghiệp cho Phật Giáo quá. Chúng 
con, hàng đệ tử Việt Nam xin chắp tay nguyện cầu 
cho quê hương của Đức Phật sớm khôi phục trở lại 
để mang ánh sáng giác ngộ và từ bi đến cho chúng 
sinh trong biển đời khổ lụy này. Nam Mô A Di Đà 
Phật. (Thích Nguyên Tạng lược ghi) 
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VISITING HIS HOLINESS THE DALAI LAMA AT DHARAMSALA
By Steve Lowe - Nguyen Thien Bao

As you may already know, in November 
2006, Venerable Thich Nguyen Tang 
was honoured to lead a pilgrimage of 

51 Vietnamese Buddhist followers, a group con-
sisting of people from Melbourne, Sydney & Perth 
(Australia) and Texas & California (USA). Be-
tween November 7th to 19th, we visited many holy 
sites where the Lord Buddha had significant expe-
riences in his life. Places such as Lumbini - where 
Buddha was born; Bodhgaya - the place Buddha 
attained enlightenment; Sanarth - where Buddha 
gave his first sermon; Kusinagar - where Buddha 
attended the Mahaparinirvana. 

One highlight, of our pilgrimage in India, was 
hoped to be an audience with His Holiness the Da-
lai Lama, but nothing could guarantee we would be 
able to see Him. On November 17th we set out on a 
2 day trip to Dharamsala, north of New Delhi. The 
first day was easier open roads, but most of the sec-
ond day of our trip was spent driving up steep and 
winding mountain roads. It was a hard climb, the 
road often seeming quite dangerous, with barely 
enough room for vehicles to pass each other. But, 
some how, due to the merit and virtue of practicing 
Buddhism, our group arrived safely in Dharmasala 
at 8pm.

Once there, it became easier to understand some 
of the suffering which His Holiness and his people 
have been experiencing for so many decades, since 
1959. The path leading here is difficult, so too the 
life here is hard. 

At 9am, the next morning, November 18th, our 
group came to visit and pay our respects by pros-
trating ourselves before His Holiness. Although 
His Holiness had just returned from Japan and 
many television, radio and newspaper reporters 
had interviewed him, he was very happy to give us 
an opportunity to see him directly. He asked us to 
recite the Heart Sutra for him in Vietnamese. He 
also read of some of our Buddhist publications and 
saw photographs of our monastery in Melbourne. 
Venerable Thich Nguyen Tang was most honored 
to be able to present to him a publication of ours, 

authored by His Holiness, ‘Compassion and the 
Individual’ which I had translated into Vietnamese 
from his original publication’.

“It is a true ‘holy place’ of India, if we compare 
with other holy places in India”. They were a few 
of the words which Venerable Nguyen Tang said 
to His Holiness, when our group met him. Because 
Dharamsala is the location in which His Holiness, 
the living incarnation of the Buddha, is living, 
many hundreds of thousands of people around the 
world visit and practice Buddhism here every year. 
They also come here to share the sorrow and suf-
fering of the Tibetan people. 

Our group donated US$1,000 and AU$1,000 to 
this Living Buddha. His Holiness offered every one 
in our group a white Katag (scarf) and small gold-
en Buddha statue. He was particularly careful to 
make sure all members had the opportunity take 
a group photo with him. It was a most wonderful 
experience, that day we met His Holiness.

We, the Vietnamese Buddhist members from 
Quang Duc Monastery, Melbourne, Australia, 
wish that His Holiness enjoys good health, 
longevity, peace and happiness and that all of His 
Buddhist works reach completion. We also pray 
that his country will soon get back her freedom 
and independence and that His Holiness the Dalai 
Lama may safely return back to his homeland in 
the near future.

Nam Mo Sakya Muni Buddha
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Phái đoàn hành hương đang niệm Phật kinh hành từ hotel tiến vào Chùa Đức Đạt Lai Lạt Ma
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Đoàn Hành Hương tại Dharamsala (Miền Bắc Ấn Độ)
Thăm viếng và đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma

Đoàn Hành Hương tại Dharamsala (Miền Bắc Ấn Độ)
Thăm viếng và đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma
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Đoàn Hành Hương tại Chandigar Hotel, họp mặt và tâm tình đêm cuối cùng tại Ấn Độ
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Khánh sạn Đoàn Hành Hương lưu trú tại Ấn Độ
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Đường phố tại Ấn Độ
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99quangduc.com  |  adidaland.net

HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ 2006 THÍCH NGUYÊN TẠNG - TONY THẠCH

Nhà sách Phật Giáo Motilal, thủ đô New Delhi, Ấn Độ

Sư Cô Hạnh Nguyên và chúng đệ tử VN mặc âu phục Ấn Độ



100 quangduc.com  |  adidaland.net

HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ 2006 THÍCH NGUYÊN TẠNG - TONY THẠCH

Đoàn Hành Hương thăm viếng các tự viện tại Đài Loan
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Ban Thực Hiện 
Kỷ Yếu Hành Hương Ấn Độ 2006

Bài tường thuật:
Thích Nguyên Tạng

Thanh Phi
Quảng Hội

Quảng Thanh

Trình bày bìa và nội dung
Tâm Thảo (Ngọc)

Quảng Duy Minh (Mẫn)

Hình ảnh:
Thục Đức

Quảng Hội
Sonam Wang

 Tán Dương Công Đức:
Tu Viện Quảng Đức, Chân thành cảm tạ và tán dương công đức của quý Phật tử sau đây đóng góp 
tịnh tài để ấn tống miễn phí bộ DVD này:

Gia đình anh chị Vạn-Kim, anh chị Hồng Hạnh, Nguyên Khang, Quảng Thoại, Quảng Hương, Quảng 
Phước, Quảng Mỹ, Quảng Tịnh, Quảng Liên, Quảng Hạnh, Quảng Niệm, Quảng Giải, Quảng Mẫn, 
Nguyên Nhật Viên, Nguyễn Thị Thanh, Chơn Minh Bửu, Bảo Ngọc, Minh Tiên, Diệu Bảo, Đức Nghiêm, 
Diệu Hiếu, Quảng Ý,  Bích Vân, Thanh Phi, Tâm Quang( Nguyệt), Tâm Quang (Post office), Cụ Bạch 
Vân, Cụ Đức Ngọc, Cụ Tâm Thái, Huệ Thuyền, Nguyên Thiện Hạnh, Tịnh Châu, Nguyên Như,  Long 
Tâm, Diệu Toàn, Diệu Phước, Nguyên Giác, Tịnh Châu, Giác Thùy, Quảng Nhật Viên, Christina & 
Michael….
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Tu Viện Quảng Đức
105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia

Tel: 61.03. 9357 3544
Email: quangduc@quangduc.com

website: www.quangduc.com
 

Triumph Tours
147 Forest Road, Hurstville

Sydney NSW 2220 – AUSTRALIA
Tel: 0411 863 809

Email: tonythach@hotmail.com
Website: www.adidaland.net

----o0o---
 Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có người thấy nghe

Đều phát lòng Bồ Đề
Hết một báo thân này
Sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue
Accrued from this work,

Adorn the Buddha’s pureland,
Repay the four great kindnesses above,

Relieve the suffering of those on the three paths below, May those who see or hear of these efforts generates 
Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma, the Land of Ultimate Bliss.

 

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
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