Gii Thiu
Mt Tu S Pht Giáo
Pht Pháp i hi, duy tín n ng nhp
(Pht pháp rng nh bin, ch có lòng tin mi thu hiu)
-- Lun i Trí 
ào Viên
Tôi vi#t bài này % gi.i thi&u v.i bn )c m-t Tu S Pht Giáo, mà
s8 xut hi&n m.i my nm gn ây ti vùng Orange County, CA,
là m-t duyên lành, và có th% là m-t y#u t* rt t*t cho s8 phát
tri%n c4a Pht giáo nói chung, và ti vùng này nói riêng.
ó là Thy Hng Tr ng (HT), h)c trò c4a Hòa Th2ng Tuyên
Hóa, ti Vn Pht Thành, phía b c San Francisco.
Mt chút tiu s - Thy H!ng Tr/ng, còn tr" nm nay ch5ng
45 tu,i, là con út c4a c* Bác S Lê Kh c Quy#n, c8u Khoa tr0ng
Y Khoa i H)c Hu#, m-t do rt n,i ti#ng v.i t/ báo Lp Tr/ng,
m-t t/ báo dám công khai ch' trích chính ph4 th/i ó vào nh7ng
nm 60 Thy HT xut gia nm 20 tu,i, và tu v.i Hòa Th2ng
Tuyên Hoá hn 20 nm ti Vn Pht Thành. Các bn ch c ã bi#t
v( Hoà Th2ng ng/i Trung Hoa này, thu-c dòng Quy Ng1ng
Trung Qu*c, 2c coi là m-t cao tng  c o, ã )c rt nhi$u
ng/i bi#t #n qua s8 vi&c có hai & t6 , nm 1974, ã làm m-t
cu-c thi$n hành “Tam B Nht Bái” (i 3 b.c thì qu ly m-t
cái) t5 Los Angeles v$ Vn Pht Thành su*t 2 nm 9 tháng, %
cu nguy&n cho Hòa Bình Th# Gi.i. Hòa Th2ng Tuyên Hóa (ã
gìa r+i) mu*n các & t6 c4a Ngài ti#p t3c truy$n th*ng c4a thy
mình là Hòa Th2ng H Vân, ng/i ã làm m-t cu-c thi$n hành
“Tam B Nht Bái” vô ti$n khoáng hu, nm 1880, ngang n.c
Trung Hoa (t5 ông sang Tây), dài ba ngàn dm, trong 6 nm
tr/i.
Thy HT b t u v$ ho!ng pháp ti Orange County t5 nm 2002
và ã nhanh chóng gây 2c m-t phong trào tu tp Pht giáo rt
áng k%. Nh7ng ng/i #n v.i Thy, i a s là nhng gii tr,
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trong tu.i 20 #n 50, giu nghèo 5 các thành phn. H* ã b+
công ln c5a giúp Thy hành o cng nh #n h*c o v0i
Thy.
Pháp Môn – Thy HT chuyên tu pháp môn Hoa Nghiêm, theo B
Tát Hnh. B- Tát là nh8nh v) tu hành ã ch6ng
c “qu B- $”,
và thay vì ti#p tu lên “qu Pht” thì ã nguy'n tr2 li cõi Ta Bà,
% c6u / chúng sanh. Nh vy, tu theo B- Tát Hnh là m/t
pháp môn tu “nhp th”, giúp 1i, mà tôn ch( là th1ng h!ng thi
hành l4c /: B, Thí, Trì Gi0i, Nhn Nh4c, Tinh Tn, Thi$n )nh và
Trí Hu'.
Vì pháp môn “nhp th” rt th9c t# và tr9c ti#p #n 1i s,ng,
nên rt nhi$u ng1i #n v0i Thy HT. Thy li thông tho Anh
Ng8 và Hoa Ng8 nên thy trò cm thông rt d& dàng. Thày trò
nói chuy'n v0i nhau thun b!ng ti#ng Anh, hay b!ng Bch Thoi.
là chuy'n rt th1ng Thày ã ging pháp 2 nhi$u ni b!ng Anh
ng7 (ti Vancouver, Âu Châu) và Hoa ng8 (ti Hoa l4c và ài
Loan, ti ây cho Pht t7 Hoa ki$u).
Pháp môn c5a Thy ch5 trng phát trin và iu hp c Thân
ln Tâm, ln Linh Tánh (tc là ). Thy vn nói v0i môn ' là
mu,n tu y 5 thì phi có s6c kh+e. Mu,n ng-i Thi$n c ngày,
ho"c 3 ngày, m/t tun, hay c tháng, nh nhi$u v) Thi$n s ã
làm, hay i thi$n hành Tam B/ Nht Bái nh Hòa Th3ng H Vân
thì phi có s6c kh+e. Hòa Th3ng H Vân th* 120 tu.i. Thân th%
kh+e mnh m0i d& dàng i$u Tâm khi ng-i Thi$n, và phát tri%n
Linh tánh % giúp -ng loi chúng sanh.
Phng PhápTu Tp - Phng pháp tu tp c5a Thy
hi'n qua các l0p/khoá hun luy'n s cp, trung cp v$:

3c th%

• Khí Công: ây là nh8ng l0p hun luy'n 3c nhi$u ng1i a
thích nht vì nó em li l3i lc tr9c ti#p t6c kh c cho ng1i
h*c. Thy dy 10 th# Khí Công, có tên c5a 8 con vt (Cóc,
Trâu, Hc, R-ng, Ph3ng, H., B0m, Rùa) và Càn, Khôn -
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mà Th!y g,i là Càn Khôn Th"p Linh – nh#m bo v) các h)
th.ng tâm mch, hô h p, tiêu hóa. M0i ngày t"p 4, 5 th%.
m1i th% 15, 20 ch7c “con” (hay là l!n) là 8 m bo cho có
s9c kh-e t.t

• Yoga: Th!y cng ch8 trng, ngoài Khí Công, nên t"p thêm
Yoga ' làm cho thân th' 6c d$o dai (flexible), cân b#ng
(balance) và th dãn (relaxe) trong khi Khí Công ch* giúp ta
n2i l<c (strength). Th!y hay ph.i h6p Khí Công v3i Yoga
tr3c khi t"p Thi&n. Sau 30 phút Khí Công, h,c viên m)t
nhoài, bao gi4 cng phi n#m “gi ch%t” (corpse pose, m2t
th% c8a Yoga) 15 phút l y li s< i&u hòa.

• Thi&n +nh: Th!y cng d"y ng/i Thi&n cho nh;ng ng4i
nh"p môn. Pháp môn ch8 y%u c8a Th!y dy là thi&n Ch*
Quán Song Tu, mà k%t qu là .n ng2 Chân Tâm B t Nh+.
Loi thi&n này v.n thu2c v& dòng thi&n .n ng2 c8a Trung
Hoa, nhng hi)n nay 6c Th!y gin l6c cho d( th<c hành,
và h6p v3i tâm th9c th4i i, do ó ôi khi ng4i s c
th4ng hi'u l!m v& chi&u sâu c8a pháp thi&n mà Th!y dy.
M1i nm Th!y m5 nh;ng khoá tu on k 5 ngày (retreat)
cho m2t s. ông ) t:, hay nh;ng khóa Th, Bát Quan Trai
5 ngày (thay vì 1 ngày nh ti nhi&u chùa T+nh 2), ' thc
t"p tu nh ng4i xu t gia. Trong nh;ng khoá này, t0 ch9c
ti California, Hawaii, Gia Nã i, Hung Gia L6i, Anh, Pháp,
ngoài nh;ng “tu tp phi có v Thân” (Khí Công, Yoga mà
Th!y g,i là Integral Tai Chi), “tu tp v Tâm” là Thi&n +nh
6c ging d"y và th<c t"p m2t cách khá miên m"t.

• Pháp Thoi: Hàng tháng Th!y có t0 ch9c nh;ng bu0i thuy%t
pháp b#ng Vi)t ng; hay/và b#ng Anh ng; nh#m giúp c2ng
/ng ng4i Vi)t (không k' %n Hoa ng; cho c2ng /ng Hoa
Ki&u) hi'u bi%t thêm, nâng cao hn, hay chuy'n 0i phng
pháp tu hành chánh pháp, m2t cách th<c ti(n, th<c d7ng và
có  ngha. Nh;ng bu0i thuy%t pháp b#ng Vi)t ng; nh#m
vào nh;ng b"c cao niên, trong khi nh;ng bu0i thuy%t pháp
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b#ng Vi+t ng> nh#m vào gi5i tr& quen x= d9ng Anh ng>
trong 6i s0ng h#ng ngày.

• Thi)n 6ng: Hi+n nay Th y cha có m4t tr9 s7 chánh
th;c, m4t thi)n 6ng x;ng áng cho công vi+c hoàng
pháp. Ngay ch3 7 c:a Th y, nói chi (n h4i tr6ng * ging
pháp, t"p luy+n Khí Công, Thi)n -nh là nh>ng -a ch, tm
th6i, nh6 7 tâm thành c:a ph"t t= theo Th y. Th y ang
tìm cách gây qu@ * xây ct m4t Thi)n 6ng – có tên là
Thi)n 6ng T Lô Giá Na (Vairochana Center) – cho tng
lai.
Kinh Sách và CD/DVD – * truy)n bá Ph"t pháp, $c bi+t v)
kinh Hoa Nghiêm, và ph2 bi(n phng cách tu t"p, cùng qung
bá nh>ng hot 4ng xã h4i c:a H4i T< Bi Ph9ng S? Th y sáng l"p
ra, Th y có vi(t và in ra m4t s0 kinh sách và CD/DVD cho m.i
ng6i tham kho.

• V) l8ng, nh>ng tài li+u này cha th"t  y :, phong phú,
nh m.i ng6i ch6 8i, nht là khi mu0n hi*u v) kinh Hoa
Nghiêm, m4t b4 kinh v i và 1 s4 nht trong Ph"t giáo
i Th<a, hay 0i v5i nh>ng ng6i ã t<ng .c nh>ng biên
kho, tr5c tác, phiên d-ch c:a các th y cao h hn nh
th y Thanh T< hay th y Nht Hnh.

• Nhng v) ph!m, các sách c:a th y HT li có nhng $c
i*m ít thy 7 nh>ng kinh sách thông th6ng ã t<ng xut
bn. Th y vi(t v5i tinh th n c:a m4t tng tr&, có Tây h.c,
s0ng trong m4t xã h4i Tây Âu, mu0n em Ph"t Pháp - m4t
h+ th0ng t duy rt tr<u t8ng, phi tr?c ti(p hi*u, m4t
cách “vô vn t?” – cho m.i ng6i, $c bi+t gi5i tr&. B7i th(,
sách in b#ng máy vi tính (computer) rt %p, giy t0t, bìa
%p, vn phong (style) n gin, l6i l' thông th6ng. Ít
Hán vn mà li có thêm Anh vn, trình bày rt hi+n i,
dùng máy vi tính (computer) cài thêm hình v' dí dõm, có
duyên * làm sáng t/ thêm l6i kinh khô khan tr<u t.ng.
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• Nh9ng tài li)u trên không bán mà ( bi&u không. Nh9ng
ng2i th*nh kinh sách, nht là CD/DVD, 4c khuy&n khích
giúp 3 tùy tâm công vi)c n t,ng..
Hot ng Xã Hi – Khía cnh “nh!p th&” th:c t& c6a pháp môn
Thy HT 4c th( hi)n qua nhi'u hot 0ng xã h0i. ây cng là
m0t hình th7c “tu tp v ”.

• Nm 2002 Thy sáng l!p ra H0i T8 Bi Ph5ng S:
(Compassionate Social Service – CSS), m0t t. ch7c bt v5
l4i, nh#m m5c ích giúp em Ph!t pháp áp d5ng vào cu0c
s,ng c6a c6a th2i i hi)n nay.

• Qua t. ch7c CSS, Thy cùng v1i nh9ng môn ) ã gây 4c
nh9ng qu; t8 thi)n cho các h0i oàn bt v5 l4i, xây nhà r%
ti'n cho các nn nhân Sóng Thn (tsunami) ti Tích Lan (Sri
Lanka), giúp các tr% em nghèo kh. ti Nepal v.v…
Vai Trò và nh H ng ca Thy HT trong công cuc Hong
Pháp- Thy HT m1i có m$t v1i c0ng -ng VN trong ít nm nay,
m0t khong th2i gian tng ,i còn ng"n cho công cu0c xi(n
dng Chánh Pháp trong m0t xã h0i, m0t c0ng -ng. Rt có th(
là nay quá s1m ( có m0t nh!n +nh úng "n, chính xác, c5 th(
v' vai trò c6a Thy trong vn ' này.
Tuy nhiên b#ng vào phng cách làm vi)c và phong thái c6a
Thy, ta có th( tin 4c r#ng s! phát trin c a Pht Giáo trong
cng ng ng i Vit di c có nhiu trin vng i lên, do ó
công cuc hong pháp c a Thy HT áng
c mi ng i ng
h, giúp , c xúy.
Ph!t giáo Vi)t Nam theo oàn ng2i di c sang ây ã không còn
6 s7c hp d n, mà ch* m/i ngày ( mt i vai trò lãnh o tâm
linh c6a mình trong c0ng -ng ng2i Vi)t, cha nói &n nh9ng
ng2i dân +a phng, không phi là g,c Vi)t, nhng mu,n tìm
&n Ph!t pháp. Nguyên do chính ch* vì tng oàn không áp 7ng
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7c v3i nhu c u tâm linh c9a ng4i dân, trong ó l3p ng4i l3n
tu0i c9a th& h)  u, hi(u 7c Ph"t pháp, liên h) 7c v3i tng
oàn, ang mt d n i. Ng4i Vi)t thu2c th& h) th: hai, th: ba
ã không tìm thy trong nh<ng ng4i lãnh o tinh th n Ph"t
giáo hi)n ti, ch1 nng t=a áng tin, nh<ng h3ng d!n tâm linh
c n thi&t, nh<ng phng th:c tu t"p thích h7p v3i chính bn thân
h,, v3i th4i th&, v3i 4i s.ng xung quanh h,, ( gii nh<ng
nghi)p xu, thng ti&n ph3c i'n, giúp ích cho 4i, cho /ng
loi, và làm cho cu2c 4i hi)n ti c9a chính h, có thêm ngha.
Ph"t giáo di c ang ( li m2t khong tr.ng - n&u không phi là
tôn giáo này ang co rút li – trong 4i s.ng tâm linh ng4i Vi)t.
Th y H$ng Tr4ng là ng4i ang làm công vi)c i'n vào khong
tr.ng ó, và nh v"y ta có th tin  c rng s phát trin ca
Pht Giáo trong cng ng ng i Vit di c có nhiu trin vng
i lên.
Th y HT có m2t website: Website Hoa Ngiêm Pháp Võng
www.hoanghiemphapvong.org
mà m,i ng4i có th( vào xem ( bi&t:

• nh<ng l+ch trình tu t"p, nh<ng khóa hun luy)n, nh<ng k
•
•
•
•

ging pháp…
nh<ng kinh sách c9a Th y vi&t v' kinh Hoa Nghiêm
nh<ng CD ghi li nh<ng pháp thoi c9a Th y
nh<ng DVD ch* dy luy)n t"p Integral Taichi (Khí Công,
Yoga)
nhng công tác xã h2i cùa H2i T; Bi Ph8ng S=

Li Cui – V3i m.i u t tr3c ti'n / c9a Ph"t giáo, tôi ánh
bo vi&t my hàng này tr3c h&t ( t- lòng ng6ng m2 .i v3i
m2t vi th y kh kính, sau n<a là ( chia s% v3i bn ,c lòng tin
t5ng sâu xa vào s= phát tri(n c9a Chánh Pháp.

• Bn có

mu.n &n t"n ni, thy t"n m#t, nghe tr=c ti&p
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nhh;ng bu0i Pháp thoi, nh;ng phng pháp tu tp Khí
Công, Yoga, Thi&n? - D( l m! Bn hãy vào Website c7a
Thy, www.hoanghiemphapvong.org , xem Lich Trình tu
tp, ngày gi3 và +a ch*, ch,n ngày gi3 thích h5p, r/i i t2i.
Rt nhi&u bn, t9 British Columbia, San José, Pháp, úc ã
làm nh vy.

• Bn không có thì gi3, hay 4 quá xa, ho"c gi bn không
phi là m1t Pht t:, cng không sao, mà bn ch* mu.n bi%t
m1t khía cnh nào ó c7a pháp môn này, thí d6 tp Càn
Khôn Thp Linh (Khí Công, Yoga), th<c tp Thi&n ch!ng
hn, bn hãy vào Website (m6c Kinh Sách, m6c Hi Tri&u
Âm t8c CD/DVD) th*nh nh;ng tài li)u liên quan.

• Bn mu.n hi'u v& Kinh Hoa Nghiêm, bn có th' ,c các
sách
c7a
Thy
on-line,
trong
Website
www.hoanghiemphapvong.org. Kinh Pht th3ng rt tr9u
t5ng, khô khan, khó ,c. Bn hãy th: lt my trang các
sách c7a Thy xem, may ra bn thy h5p v2i cn c mình
hn, tr2c khi th*nh sách, “free of charge”, ngoài c2c phí.
N%u không mu.n ,c, ch* xem các hình v$ trong ó cng 7
thy vui trong lòng r/i. Môt thí d6, tôi có th' gi2i thi)u v2i
các bn. Các bn hãy vào Website c7a Thy mà ,c Kinh
Sách/i Cng Kinh Hoa Nghiêm/Chng Nm: Tr4 V& Cn
Bn. Bn s# 5c ,c m1t bài ging r- ràng hi%m thy v& A
Li Gia Thúc và Nhân & Qu c7a môn Duy Th8c H,c.
Chúc các bn thân tâm th3ng an lc.
Tháng Giêng, 2006
(trích ng li t9 web site Giao i'm,
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_dvhangtruong.htm)
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