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LÔØI TÖÏA 

 

 

 Moät trong nhöõng boån-nguyeän cuûa toâi laø nhieáp-trì, baûo-veä, vaø hoaèng-truyeàn Chaùnh-Phaùp 

(Saddharma), Giaùo-Lyù Bí-Maät Chaân-Ngoân Thöøa (Guhyamantrayana) vaø chuyeãn-hoùa taát-caû 

voïng-töôûng vaø taø-kieán cuûa chuùng-sanh trong 10 phöông, khoâng naøi meät nhoïc moõi nhaøm.  

 Toâi chaúng tieác thaân, maïng, vaø taøi-saûn ñeå giöõ troøn lôøi theä-nguyeän naày; vì vaäy, nhieàu laàn 

chöùng-kieán caûnh ngöôøi ta lôïi-duïng danh nghóa Phaät-Phaùp (keå caû caùc toå-chöùc chuøa-chieàn) laøm 

chuyeän caàu danh vaø truïc-lôïi nôi theá-gian. Toâi töï ñöùng ra gaùnh troïng traùch-nhieäm laø phaân-tích 

coäi-nguoàn cuûa söï buoân Thaàn baùn Thaùnh xaáu-xa ñang xaõy ra khaép caû Hoa-Kyø ñeå chia seõ cuøng 

chö Thieän-höõu Tri-thöùc.  

 Taïo Phaät töôïng baèng taâm-hoàn trong saïch ñeå truyeàn-baù töôùng toân quyù cuûa ñaáng Ñaïi-

Giaùc coù theå taïo ra voâ-löôïng coâng-ñöùc. Chính voâ-löôïng coâng-ñöùc naày seõ quyeát-ñònh daãn ngöôøi 

taïo Phaät töôïng ñeán söï Toøan-Giaùc trong moät töông-lai gaàn (xem UPhaät Thuyeát  Ñaïi-Thöøa Taïo 

Töôïng Coâng Ñöùc Kinh U, pramnguyen.com). Tuy nhieân, taïo toân töôïng cuûa Phaät nhaèm muïc-ñích 

caàu danh vaø truïc-lôïi thì phöôùc-ñöùc chaúng coù bao nhieâu caû. 

 ‚Phaät Ngoïc (Jade Buddha)‛ hieän nay rôi vaøo phaïm-truø thöù hai.  

 Ñaàu tieân, yù nghóa taïo töôïng laø gì? Ngöôøi vieát seõ giaûi-thích toøan-theå chi-tieát yù-nghóa 

toång-hôïp vaø phaân-tích veà Phaät-Ngoïc (4-20) 

 Thöù nöõa, coù phaûi ‚Phaät Ngoïc‛ laø söï buoân-baùn/kinh-doanh tri-giaù haøng nhieàu trieäu ñoâ-la 

treân danh-nghóa cuûa Phaät-Phaùp? Ngöôøi vieát seõ chöùng-minh ñieàu ñoù laø söï thaät. Coù saùu yeáu-toá 

ñöa ñeán vieäc kinh-doanh ‚Phaät Ngoïc‛. Ngöôøi trí caàn phaûi theo saùt moãi laàn Phaät-Ngoïc ñi trình 

laøng (trieån-laõm), khoâng phaûi ñeå quan-saùt thoâi maø coøn laøm nhaân-chöùng cho vieäc kinh-doanh 

theo kieåu ñoäc-quyeàn (monopoly). (trang 21-46) 

 Thöù ba, ‚Phaät Ngoïc‛ ñaõ ñöôïc gaùn leân leân caùc vaàng haøo-quang heát laàn naày ñeán laàn khaùc 

vôùi nhöõng Thaùnh-tích nhö ñem leân maïng caùi goïi laø Quang-Minh Maïn-Ñaø-La (Light  Mandala). 

Quang-Minh Maïn-Ñaø-La laø söï trình baøy doái-traù. Ñieàu naày höôùng-daãn taâm trí cuûa quaûng-ñaïi 

Phaät-töû moät caùch sai leäch ñeå ñöa ñeán vieäc tin-töôûng Phaät Ngoïc laø moät thaùnh-töôïng; keát-quaû laø 

nhaø kinh-doanh ngoïc ôû Canada, raát ít ngöôøi bieát, nghieãm nhieân trôû thaønh ñoät phaùt (big boom).  

Ngöôøi vieát, ngöôøi coù thaåm quyeàn veà Bí-Maät Chaân-Ngoân Thöøa hay Maät Toâng, seõ lyù-giaûi quang-

minh maïn-ñaø-la. Ngöôøi vieát ñoàng thôøi chöùng-minh raèng quang-minh maïn-ñaø-la thöïc söï khoâng 

hieän-höõu (khoâng coù thaät) cho quaûng ñaïi quaàn chuùng, vaø nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc reøn-luyeän bôûi 

giaùo-lyù thaäm thaâm vi-dieäu cuûa Maät-Toâng ñöôïc toû-töôøng.  (trang 47-68) 

 Thöù tö, maøu saéc ñoùng moät vai troø raát quang troïng trong ñôøi soáng cuûa Phaät-Phaùp. Nhöõng 

maøu saéc cuûa caùc toân töôïng Phaät hay Boà-Taùt coù söùc aûnh höôûng maïnh meõ ñeán söùc-khoûe, thaønh-
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coâng, taøi-saûn vaø tieáng-taêm cuûa ngöôøi ñeo mang caùc toân töôïng naày, tuy nhieân, Ngoïc Phaät khoâng 

coù söùc maïnh trò laønh vaïn beänh nhö nhaø kinh-doanh ngoïc chuû-xöôùng (trang 69-76). 

 Thöù naêm, nguyeân/chaát-lieäu taïo ra töôïng Phaät/Boà-Taùt thôø hay ñeo raát quan-troïng. Ngöôøi 

vieát seõ giôùi-thieäu nguyeân/chaát lieäu  ngöôøi Phaät-töû neân ñeo vaø  laøm theá naøo ñeå ñaït ñöôïc coâng-

ñöùc nhö UPhaät Thuyeát Ñaïi Thöøa Taïo Töôïng Coâng Ñöùc Kinh U ñaõ noùi. (trang 77-84). 

Thöù saùu, ngöôøi vieát chæ baøy coâng ñöùc taïo töôïng toân Phaät (trang 85) 

Cuoái cuøng, nhöng khoâng keùm phaàn quan troïng, ngöôøi vieát seõ ñöa ra keát luaän trong hình 

thöùc khaúng-ñònh vaø vaøi caâu hoûi cho nhöõng baäc Thieän-höõu Trí-thöùc ñeå suy ngaãm veà nhöõng hoïat-

ñoäng cuûa Phaät Ngoïc (trang 86-91). 

Vieát baèng Vieät-ngöõ laø ñieàu toâi khoâng thích laøm, vì ngöôøi mình thöôøng coù nhöõng thaønh-

kieán sai laàm tröôùc khi ñoïc vaø thöôøng coù chuû-kieán cuõng nhö kieán-chaáp do dö-luaän taïo ra, hay do 

Thaày/Coâ an-baøy töø tröôùc. Tuy nhieân vì yeâu-caàu caáp-baùch cho söï hieåu bieát cuûa phaàn ñoâng Phaät-

töû, toâi phaûi mieãn-cöôõng vieát baèng Vieät-ngöõ, nhöng duøng nhöõng thuaät-ngöõ thaät ñôn-giaûn, deã 

hieåu vaø coâ-ñoïng cho xaùc nghóa, [leõ khaû phuû töø nhöõng thuaät-ngöõ cuûa giôùi ngoïai-giao vaø phuû 

Toång-Thoáng Hoa-Kyø seõ khoâng ñöôïc luaän baøn nôi ñaây], --- phaàn kyõ-thuaät taïo hình seõ khoâng 

dòch, vì ngöôøi vieát baän phaûi ñi xa neân khoâng coù thôøi gian --- seõ e coù nhieàu sai laàm veà loãi chaùnh-

taû vaø caùch haønh vaên non-nôùt cuûa mình, xin quí ñoïc giaû laáy yù boû lôøi.  

Phaät noùi, ‚bieát Ta maø khoâng hieåu Ta laø phæ baùng Ta‛. Nguyeän cho nhöõng ai ñoïc qua baøi 

vieát naày töø ñaàu ñeán cuoái vôùi caùi nhìn khaùch-quan, duø phæ-baùng moät caùch sai laàm hay ca-tuïng, 

ñeàu thaønh Phaät Ñaïo tröôùc Nguyeãn Pram!  

  

 

Nguyeãn Pram 

pramnguyen.com 

Cleveland, Ohio; ngaøy 24 thaùng 8, naêm 2010 

(Nhaèm ngaøy leã Vu-Lan naêm 2010) 

Dòch ra Vieät ngöõ 9/21-22/2010 

(nhaèm ngaøy raèm Trung Thu, 2010) 
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UTÖÔÏNG THÔØ/TÖÔÏNG ÑEO: 

 

 

 

 Thænh moät toân töôïng maéc tieàn maø chaúng coù giaù-trò gì caû neáu khoâng thoâng ñaït ñöôïc yù-

nghóa chaân-thaät cuûa töôïng.  

 Moät toân töôïng cuûa Phaät/Boà-Taùt ñeå thôø hay ñeå ñeo maø khoâng coù söï gia-trì cuûa moät baäc 

Ñaïo-Sö (xem U50 Baøi Keä Veà Baäc Ñaïo-SöU ñeå bieát ai laø baäc tu-haønh chaân-chaùnh ñaùng toân-troïng) 

thì chæ laø bieåu-töôïng cuûa Phaät-Giaùo chôù chaúng coù giaù-trò gì caû.  

 Moät toân töôïng cuûa Phaät/Boà-Taùt ñeå thôø hay ñeå ñeo chieâu-caûm söùc maïnh phi-thöôøng bôûi 

chính ñöùc Phaät/Boà-Taùt ñoù neáu ñöôïc söùc gia-trì cuûa baäc Ñaïo-Sö thuoäc Bí-Maät Chaân-Ngoân Thöøa 

hay Maät-Toâng.  

 Hôn nöõa, ngöôøi thænh ñöôïc toân töôïng cuûa Phaät/Boà-Taùt ñeå thôø hay ñeå ñeo baét buoäc phaûi 

ñem thaân-khaåu vaø yù cuûa mình  hoøa cuøng Haønh-Ñoäng, Lôøi Noùi vaø Theä Nguyeän cuûa toân 

Phaät/Boà-Taùt. Chaúng laøm ñöôïc nhö vaäy, coâng-ñöùc cuûa ngöôøi naày seõ khoâng ñöôïc roäng lôùn. 

 Traùi laïi, ngöôøi giaû-danh laø baäc Ñaïo-Sö (pseudo Master) trong Phaät-Phaùp coù theå ñem laïi 

nhieàu xui ruõi, baát-töôøng hôn laø söï toát laønh, chaúng phaûi chæ trong ñôøi hieän taïi maø coù theå di haïi 

ñeán ñôøi soáng taâm-linh cuûa ngöôøi thænh töôïng thôø/ñeo.  

 

Caên-cöù vaøo USaùch Böôùm Veà Phaät Ngoïc U, Phaät Ngoïc ñöôïc chuù nguyeän/ban phöôùc (dòch 

töø chöõ ‚bless‛) toång coäng laø ba laàn bôûi Phra Chuwit Thammavichidet, Ñaïi-Ñöùc Krubar Boon 

Choon Yamsunkhavaro vaø sau cuøng laø ñöùc Ñaïi-Lai Laït-Ma (baäc coù Trí-Tueä Nhö Bieån, danh 

phong do Vua Moâng-Coå ban taëng naêm 1578) gia-trì vaøo ngaøy 1 thaùng 12 naêm 2009. 

 Chuù Nguyeän cho Ngoïc Phaät 

Coâng-trình ñöôïc ban phöôùc/chuù-nguyeän dieãn ra ôû Baéc Thaùi-Lan tröôùc khi tieán-

trình taïc töôïng baét ñaàu.  Phra Chuwit Thammavichidet daãn ñaàu moät nhoùm goàm 

5 vò tu-só Phaät Giaùo chuù-nguyeän cho taûng ngoïc, thôï taïc töôïng vaø moïi ngöôøi laøm 

vieäc cho coâng-trình naày. Khi Phaät Ngoïc ñöôïc hoøan-thaønh thì ñöôïc Ñaïi-Ñöùc 

Krubar Boon Choon Yamsunkhavaro chuù nguyeän cuøng vôùi ñaùm ñoâng leân ñeán caû 

100 ngaøn ngöôøi döï ôû bieân-giôùi Thaùi-Mieân.      

 Cuoái cuøng, Phaät Ngoïc cho Hoøa-Bình theá-Giôùi ñöôïc ñöùc Ñaïi-Lai Laït-Ma gia-trì 

vaøo ngaøy 1 thaùng 12 naêm 2009 taïi Trung-Taâm Giaûi-Trí Sydney, thaønh-phoá Sydney, 

nöôùc UÙc-Ñaïi-Lôïi (Australia). 

http://www.jadebuddha.org.au/docs/jade-buddha-fact-sheet.pdf 
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http://www.jadebuddha.org.au/images/pages/Jade-Buddha-Consecrated-by-HH-DalaiLama.jpg 

 Caên-cöù vaøo trang web cua Ngoïc Phaät, 

Muïc-ñích cuûa söï trieån-laõm Ngoïc Phaät treân theá-giôùi laø taïo cô duyeân cho 

moïi ngöôøi ñeán chieâm baùi vaø ñaûnh leã, khoâng phaân bieät toân giaùo, taát caû ñeàu coù theå 

ñeán tham döï mieãn laø chuùng ta daønh moät chuùt thôøi gian ñeå suy ngaãm veà hoøa-

bình; hoøa-bình cho caû theá-giôùi; bình an cho caùc moái quan heä, bình an cho gia 

ñình vaø  beø-baïn; bình an trong coâng sôû; vaø söï thanh-thaûn trong taâm hoàn. Chuùng 

toâi hy-voïng vôùi nieàm khaùt khao tích-cöïc ñoù seõ mang laïi nieàm vui vaø söï khích-leä 

cho nhöõng ai coù theå thaáy ñöôïc Phaät Ngoïc.  

Ngoïc Phaät seõ ñöôïc trieån laõm khaép caùc thaønh phoá lôùn ôû AÙ-Chaâu vaø UÙc-

Chaâu  tröôùc khi nhaäp vaøo Ñaïi Thaùp Töø Bi taïi Bendigo, UÙc-Ñaïi-Lôïi. 

 Lama Zopa Rinpoche ñaõ noùi: "Phật Ngọc sẽ thắp sáng toàn cõi thế gian, sẽ mang niềm 

an lạc hạnh phúc không thể nghĩ bàn, góp phần ngăn chận những cuộc hủy hại tàn phá đang xảy 

ra khắp nơi, kể cả nạn chiến tranh.”  

 

“Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của Phật Ngọc đến với rất nhiều người. Cỡ khoảng hàng 

triệu người, những người đã nhìn thấy bức tượng và đã có những dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí 

của họ cho sự giác ngộ. Càng nhiều càng tốt, hãy ghi nhớ những điều này và hãy nên vui mừng, 

đây là một thành tích tuyệt vời!!! Xin vui lòng ghi nhớ lợi ích cho chúng sinh trong những gì bạn 

đang làm với các cuộc triển lãm Phật Ngọc, bởi vì những người thậm chí chỉ nhìn thấy Phật 

Ngọc thôi cũng mang lại cho họ lợi ích thật lớn lao."  

http://www.jadebuddha.org.au/en/ 
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 UKIEÅM CHÖÙNG SÖÏ THAÄT  

 

 Phieàn-naõo laø baûn-chaát cuûa theá gian naày vaø phieàn-naõo seõ khoâng chöøa baát cöù moät ai, tröø 

nhöõng baäc ñaõ thaät söï giaùc-ngoä. 

 Traùi laïi vôùi yù-chí/hy-voïng/ham-muoán cuûa Lama Zopa Rinpoche vaø nhöõng tín-ñoà cuûa 

oâng, töø khi Phaät Ngoïc naày ñöôïc taïo ra, theá-giôùi ñaõ traõi qua nhöõng kinh-nghieäm cheát ngöôøi do 

thieân-tai vaø hoån-ñoän gaây ra.  

 

 UPHAÄT GIAÙO TAÂY-TAÏNG: 

Thaùng 2 ngaøy 11 naêm 2009, Trung Quoác ñaõ tuyeân aùn 76 ngöôøi vaø baét giöõ hôn 

950 keå töø cuoäc noåi loïan cheát ngöôøi  naêm ngoùai ôû Taây-Taïng, nguoàn tin cuûa thoâng 

taán xaõ keå laïi hoâm nay. 

http://www.guardian.co.uk/world/2009/feb/11/tibet-china-riots 

 UTHIEÂN TAI: 

  Thaùng 5 ngaøy 12, naêm 2008: Great Sichuan Ñoäng Ñaát hay Wenchuan Ñoäng Ñaát,  

  Trung Quoác, hôn 68.000 ngöôøi vong maïng.  

   

  Thaùng 4 ngaøy 14, naêm 2010: ñoäng ñaát ôû Kyigudo, Taây-taïng 

Tin chính-thöùc cho bieát khoûang 791 vong maïng, nhöng nhöõng ngöôøi Taây Taïng 

löu vong ñaõ noùi chuyeän vôùi daân xöù Kyegudo ñaõ cho bieát haøng ngaøn ngöôøi ñaõ bò 

cheát vaø toång soá ngöôøi thieät maïng coù theå leân raát cao.   

 

http://www.care2.com/news/member/140535861/1464168 

http://thetibetconnection.org/tibetquake.html 

http://www.youtube.com/watch?v=LU8mPfUxbUE 

 

Thaùng 1 ngaøy 12, 2010: Haiti ñoäng ñaát, hôn 200.000 ngöôøi vong maïng, hôn haún 

con soá ngöôøi ñaõ cheát vì Soùng Thaàn vaøo thaùng 12 ngaøy 26 naêm 2004 (cheát hôn 

150.000 ngöôøi) 

 

Thaùng 2 ngaøy 27, naêm 2010: Chile ñoäng ñaát, hôn 1.650 ngöôøi thieät maïng, haøng 

ngaøn ngöôøi bò thöông. 

 

http://www.care2.com/news/member/140535861/1464168
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Thaùng 4, ngaøy 12, 2010: Yushu ñoäng ñaát, Quinhai, Trung Quoác: 2.698 ngöôøi 

thieät maïng, 270 ngöôøi maát tích (keå nhö cheát khoâng tìm thaáy thi-theå) vaø 12.135 

ngöôøi bò thöông trong soá ñoù coù ñeán 1.434 ngöôøi bò troïng thöông. (Quihai = 

Thanh-Haûi, haàu heát laø ngöôøi Taây-Taïng vaø boä toäc ngöôøi Haùn) 

 

Thaùng 5, ngaøy 23, naêm 2010: chaùnh phuû Iceland tuyeân boá nuùi löûa ngöøng hoïat 

ñoäng. 

 

Thaùng 8, naêm 2010:  Pakistan bi lut lôùn, hôn 1.400 ngöôøi cheát (con soá naày tieáp 

tuïc taêng, chöa coù ngaøy chaám döùt)  

 

Thaùng 8, naêm 2010 Trung Quoác  ñaát chaøy vaø luït lôùn: Luït vuøng Dandong laø teä 

nhöùt trong voøng thaäp nieân qua. Ñaát chaøy bôûi möa lôùn khieán hôn 2.500 ngöôøi 

vuøng phía Taây Trung Quoác bò thieät maïng.  

 

Nguoàn tin cuûa Xinhua cho bieát nhaø caàm quyeàn vuøng Taây-Baéc cuûa Gansu vaøo 

ngaøy Chuû Nhöït ñaõ keâu goïi  ngöng tìm kieám khoûang 330 maát tích sau ngaøy 8 

thaùng 8 buøn chaøy traøn lan khaép Quaän Zhouqu, 1.435 ngöôøi thieät maïng. 

(http://news.yahoo.com/s/ap/20100822/ap_on_re_as/as_china_floods) 

Möa lôùn vaø luõ luït vaàn tieáp dieãn. 

 

 ULUÕ-LUÏT ÔÛ HOA-KYØ: 

Mieàn Trung-Taây  luõ-luïc tieáp-dieãn nhieàu hôn keå töø naêm 2008. 

  

 UCAÙC CÔN NOÙNG BÖÙC ÔÛ HOA-KYØ:  

  Caùc côn noùng böùc khaép nöôùc ñang lan traøn. 

 

 UCAÙC CÔN BAÛO TUYEÁT ÔÛ HOA-KYØ: 

  Caùc côn baûo tuyeát lôùn dieån ra khaép nôi trong muøa Ñoâng tieáp tuïc taêng tröôûng. 

  

 UCHAÙY LÔÙN ÔÛ NGA-SOÂ: 

Caên cöù vaøo baûn töôøng trình cuûa Moscow Registry Office, Boris Revich, nhaø 

nghieân-cöùu cao caáp Nhaân-Chuûng Hoïc vaø Xaõ Hoäi Hoïc taïi Russia’s Academy of 
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Science, noùi coù hôn 5.840 ngöôøi Muscovites ñaõ thieät maïng trong thaùng 7 so vôùi 

naêm ngoùai cuøng muøa naày.    

 

UCHIEÁN TRANH: 

  Chieán tranh Iraq (ngaøy 20, thaùng 3, 2003 ñeán ngaøy 19, thaùng 8, 2010) 

   Thieät maïng, baét ñaàu tính ñeán thaùng 1 naêm 2009: 95.158-103.819 ngöôøi  

    daân thöôøng  

   Toång coäng soá ngöôøi thieät maïng (Lancet) – tính ñeán thaùng 12, naêm 2009: 

    1.366.350 (tính cao nhöùt) 

   Lieân quaân bò thieät maïng: 4,733 

  Chieán tranh Afghanistan (thaùng 107, 2001 – hieän nay) 

   Quaân ñoäi: 7,821 ngöôøi thieät maïng 

   Thöôøng daân cheát: öôùc tính thaáo: treân 10.000 ngöôøi. 

 

 UKHUÛNG-HOÛANG KINH-TEÁ TOØAN CAÀU: 

 

  Haøng trieäu ngöôøi maát vieäc ôû Hoa-Kyø vaø Canada nôi maø Phaät Ngoïc trieån laõm ñi  

   qua. 

  Toång coäng, öôùc tính khoûang 15.100.000   ngöôøi maát vieäc ôû Hoa-Kyø. 

http://www.india-server.com/news/us-unemployment-rate-grows-highest-

in-13201.html 

  

Kyû luïc 2.800.000 nhaø cöûa, xí nghieäp bò ngaân haøng thoâng baùo tòch thu 

(foreclosure) naêm ngoùai, nhaûyvoït leân 21% so vôùi naêm 2008 vaø 120% so vôùi naêm 

2007, tin töø coâng-ty nhaø ñaát ôû thaønh phoá Irvine, California.   

 

http://www.reuters.com/article/idUSTRE60D0LZ20100114 

  

    Toång coäng coù 861.664 gia-ñình nhaø cöûa bò ngaân haøng tòch thu naêm ngoùai, caên cöù  

RealtyTrac ñaõ öôùc tính con soá nhaø cöûa/xí nghieäp bò tòch thu naêm 2010 seõ leân 

ñeán 3.500.000. Ñieàu ñoù taïo ra moät kieåm keâ khoâng maáy saùng suûa cho naêm 2010 

khoûang 2.400.000 caên nhaø. Ñoù laø toång coäng khoûang 1.700.000 ‚bò keùo‛ (repos) 

keát quaû cuûa naêm 2010 ñaõ noäp ñôn vaø theâm vaøo 700.000 coøn toàn-tröû chöa ñem ra 

rao baùn naêm 2009.  

http://seekingalpha.com/article/182705-foreclosure-filings-2009-not-

pretty-2010-expected-to-be-worse 
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UNHÖÕNG LYÙ DO KHIEÁN CHO YÙ-NGUYEÄN 

UBANU UÑAÀU CUÛA PHAÄT NGOÏC BÒ ÑAÛO NGÖÔÏC 

 

Nhöõng lyù do coù theå gom thaønh saùu ñeà-muïc laø 

1. Ñöùc Ñaït-Lai Laït-Ma khoâng phaûi laø baäc Thaâm Haïnh A-Xaø-Leâ/Ñaïo-Sö 

(Siddhacarya/ Siddhaguru). 

2. Ngaøi khoâng theå taïo ra nhöõng huyeãn-thaân thanh-tònh xuaát hieän theo yù mình (YÙ Sanh 

Thaân). Noùi caùch khaùc, Ngaøi khoâng coù Thaàn-thoâng löïc (rddhividhi-jnana), ñoù laø 

naêng-löïc sieâu-phaøm coù theå xuaát-hieän ôû baát cöù nôi naøo mình muoán vaø coù söï töï-do 

tuyeät-ñoái.  

3. Ngaøi thaát-baïi trong vieäc söû-duïng phöông-tieän thieän-xaûo ñeå chieán-ñaáu vaø giaønh 

thaéng-lôïi ñoái vôùi quaân-ñoäi Trung-Quoác.   

4. Ngaøi khoâng coù Thieân-Nhaõn Thoâng (didya-caksus); vì vaäy, Ngaøi khoâng theå thaáy 

töông-lai cuûa chính mình, 

Ñöùc Ñaït-Lai La-Ma noùi vôùi Bernama trong cuoäc phoûng-vaán môùi ñaây taïi caên- 

cöù löu-vong cuûa mình ôû Dharamsala, Baéc AÁn-Ñoä. ‚Neáu nhö toâi cheát khi 

mang thaân-phaän keû tò-naïn vaø tình-traïng cuûa Taây-Taïng vaãn giöõ  nguyeân nhö 

theá naày, thì ñuùng lyù maø noùi, söï taùi-sanh cuûa toâi seõ xuaát-hieän ôû moät ñaát nöôùc 

töï-do, bôûi vì muïc-ñích cuûa vieäc taùi-sanh laø thöïc-hieän coâng vieäc baét ñaàu trong 

kieáp tröôùc. Vaø, ôû ñoù coù söï ñoùng goùp, moät soá vieäc ñaõ hoøan-taát baét ñaàu töø kieáp 

tröôùc. Ñoù chính thöïc laø söï taùi-sanh.    

 

http://www.examiner.com/buddhism-in-syracuse/dalai-lama-says-his-

reincarnation-will-be-a-free-country 

 

5. Ñöùc Ñaït-Lai Laït-Ma ñích thöïc laø moät nhaø chính-trò. 

  Ñöùc Ñaït-Lai Laït-Ma Keâu Goïi Töï-Trò cho xöù Taây-Taïng 

http://www.buzzle.com/articles/235050.html 

 

  2006: Ngaøi gaëp nhaø laõnh ñaïi toái cao cuûa Ñaïo Do-Thaùi tai Do Thaùi. Caùc nhaø Laäp  

  Phaùp Gia-Naõ-Ñaïi boû phieáu ban cho Ngaøi danh hieäu coâng-daân danh-döï. Quoác- 

  Hoäi Hoa-Kyø ban cho Ngaøi Meà-Ñai Vaøng cuûa Quoác-Hoäi.   

 

 

 

ttp://www.examiner.com/buddhism-in-syracuse/dalai-lama-says-his-r
ttp://www.examiner.com/buddhism-in-syracuse/dalai-lama-says-his-r
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The Congressional Gold Medal awarded to the Dalai Lama in 2006 

http://www.globalwarmingart.com/wiki/Wikipedia:14th_Dalai_Lama 

 

 2007: Ñöùc Ñaït-Lai Laït-Ma thaêm vieáng UÙc-Ñaïi-Lôïi. Ngaøi dieän-kieán Chancellor cuûa  

 Ñöùc-quoác laø baø Angela Merkel. 

  

Thaùng 4, ngaøy 14, naêm 2008: Ñöùc Ñaït-Lai Laït-Ma thaêm vieáng Hoa-Kyø 6 ngaøy.  

 

 Thaùng 12, ngaøy 1, 2008: PRAGUE - Ñöùc Ñaït-Lai Laït-Ma, nhaø laõnh-ñaïo taâm-linh cuûa  

Taây-Taïng, noùi ôû thuû-ñoâ Prague cuûa Tieäp-Khaéc raèng Ngaøi raát yeâu-thích söï côûi môû cuûa 

Toång-Thoáng Hoa-Kyø George W. Bush maëc daàu moät ít chaùnh-saùch cuûa Toång-Thoáng 

ñöôïc Ngaøi dieãn-taû laø ‚tai-hoïa‛. 

‚Thaønh thaät maø noùi, moät ít chaùnh-saùch cuûa Toång-Thoáng ñaõ laø tai-hoïa, nhöng laø moät 

ngöôøi toâi yeâu-thích, Ngaøi côûi môû vaø chaân-thaät,‛ Ngaøi Ñaït-Lai Laït-Ma ñaõ noùi ôû buoåi hoïp 

baùo. 

 

Vaøo thaùng 5, naêm 2009, Thuû-Töôùng Ñan-Maïch, Lars Lokke ñaõ tieáp-kieán ñöùc Ñaït-Lai 

Laït-Ma. 

 

Thaùng 2, ngaøy 16, naêm 2010 (...) ñöùc Ñaït-Lai Laït-Ma, ngöôøi ñaõ löu vong vaøo naêm 1959 

vaø ñaõ soáng ôû AÁn-Ñoä keå töø ñoù, ñaõ ñöôïc [Thöôïng Nghò-Só] Obama tieáp-kieán tröôùc khi trôû 

thaønh Toång-Thoáng. 

 

Trong khoûang thôøi-gian tranh cöû Toång-Thoáng naêm 2008, Obama ñaõ leân tieáng uûng-hoä 

nhaân-daân Taây-Taïng, nhöng khoâng heà gaëp ñöùc Ñaït-Lai Laït-Ma töø ñoù. 

 

Sau ñoù, Obama vieát laù thô ñeán ñöùc Ñaït-Lai Laït-Ma, noùi raèng ‚Ngöôøi Hoa-Kyø quan-taâm 

vaø uûng-hoä cho ngöôøi Taây-Taïng ôû khaép nôi‛. 
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‚Toâi aân-haän laø chuyeán coâng-du cuûa mình seõ ngaên-caûn cuoäc gaëp gôû cuûa chuùng ta trong 

khoûang thôøi-gian Ngaøi thaêm vieáng boån-quoác trong thaùng naày (thaùng 7, 2008), tuy nhieân, 

toâi muoán nhaân dòp naày xaùc ñònh laïi laø toâi raát kính troïng vaø uûng-hoä Ngaøi, söù-maïng cuûa 

Ngaøi, vaø toøan daân cuûa Ngaøi taïi thôøi ñieåm cöïc-kyø quan-troïng naày,‛ ÖÙng cöû vieân Toång- 

Thoáng Obama ñaõ noùi trong thô ñeà  ngaøy 24 thaùng 7, naêm 2008.    

 

Sau khi thaéng cöû, nhöõng phuï-taù cuûa Toång-Thoáng Obama ñaõ gaëp ñöùc Ñaït-Lai Laït-Ma 

vaøo thaùng 9 naêm ngoùai ôû Dharamsala vaø noùi vôùi Ngaøi raèng laøm theá naøo ñeå Hoa-Kyø coù 

theå trôï-giuùp vaø giaûi-quyeát vaán-ñeà Taây-Taïng. 

 

Nhaø laõnh ñaïo tinh-thaàn, ngöôøi tin-töôûng vaøo ñöôøng loái ‚trung laäp‛ ñoøi hoûi ‚söï töï trò roäng 

raõi hôn‛ cho ngöôøi daân Taây-Taïng, ñaõ gaëp gôû nhieàu vò cöïu Toång-Thoáng Hoa-Kyø keå caû 

Bill Clinton vaø George W. Bush. 

 

Nguoàn tin töø vaên phoøng cuûa ñöùc Ñaït-Lai Laït-Ma tuyeân-boá laø Ngaøi cho oâng Obama bieát 

veà cuoäc hoäi ñaøm laàn thöù 9 vöøa roài giöõa nhöõng ngöôøi löu-vong vaø caùc vieân-chöùc Chaùnh-

phuû Trung Quoác. Keå töø naêm 2002, caû hai phía ñaõ hoäi ñaøm ñeán 9 laàn ñeå coá tìm phöông 

phaùp giaûi-quyeát vaán ñeà Taây-Taïng. 

 

Trong khoûang thôøi-gian caàu nguyeän ñaêc-bieät ôû ñaây vaøo ngaøy Chuû-Nhöït ñeå möøng ngaøy 

Losar (Naêm Môùi cuûa Taây-Taïng), ñöùc Ñaït-Lai Laït-Ma ñaõ noùi leân söï quan-taâm cuûa mình 

veà noåi baát-haïnh cuûa ngöôøi daân Taây-Taïng. 

 

‚Maëc duø phaûi ñöông ñaàu vôùi nhöõng vaán-ñeà baát-haïnh lôùn-lao ôû Taây-Taïng trong nhieàu 

naêm qua, ngöôøi Taây-Taïng soáng trong nöôùc ñaõ hieån-baøy söï can-ñaûm baát-khuaát vaø söï 

thaønh-thaät ñöùng leân khaùng-cöï laïi baát-haïnh naày,‛ Ngaøi ñaõ noùi trong buoåi leã.     

 

‚Ngöôøi Taây-Taïng ñaùnh daáu naêm nay laø moät naêm ñaùng ghi nhôù söï ñau khoå cuûa daân 

Taây-Taïng ... Ngöôøi Taây-Taïng soáng ôû theá-giôùi töï-do chôù coù laõng queân tình-traïng khaån-

yeáu cuûa xöù Taây-Taïng. Ngöôøi Taây-Taïng soáng löu-vong phaûi coá giöõ söï chaân-thaønh vaø 

can-ñaûm nhö nhöõng ngöôøi anh em soáng trong xöù Taây-Taïng, ‚ Ngaøi ñaõ noùi nhö vaäy.    

 

UÑöùc Ñaït-Lai Laït-Ma laõnh-ñaïo Chaùnh-Phuû Löu-Vong cuûa Ngöôøi Taây-Taïng, Chaùnh-

Phuû naày khoâng ñöôïc baát cöù quoác-gia naøo treân theá-giôùi nhìn nhaän caû.  
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http://economictimes.indiatimes.com/news/news-by-industry/et-

cetera/Dalai-Lama-set-to-leave-for-US-to-meet-

Obama/articleshow/5579855.cms 

CIA haäu-thuaån 

 

Vaøo thaùng 10, naêm 1998, Chaùnh-Phuû cuûa ñöùc Ñaït-Lai Laït-Ma ñaõ thöøa nhaän laø 

hoï nhaän $1,7 trieäu ñoâ-la moãi naêm trong thaäp nieân 1960 töø Chaùnh-Phuû Hoa-Kyø 

xuyeân qua Cô-Quan Tình-Baùo Trung-Öông (CIA), vaø ñoàng thôøi huaán-luyeän moät 

toå-chöùc phaûn-khaùng ôû Colorado (USA). Khi hoûi John Kenneth Knaus, moät vieân- 

chöùc cuûa CIA, vaøo naêm 1995 xem toå-chöùc coù laøm toát hay khoâng trong vieäc 

cung-caáp cho söï trôï-giuùp cuûa hoï, ñöùc Ñaït-Lai Laït-Ma traû lôøi raèng maëc duø söï trôï 

giuùp naày laøm leân tinh-thaàn cuûa nhöõng ngöôøi choáng laïi ngöôøi Trung-Quoác, ‚haøng 

ngaøn ngöôøi  ñaõ boû maïng khi choáng traû‛ vaø hôn nöõa, ‚Chaùnh-Phuû Hoa-Kyø  ñaõ töï 

daán thaân vaøo vieäc quoác-söï cuûa boån quoác khoâng phaûi giuùp Taây-Taïng maø chæ laø 

chieán-thuaät cuûa Chieán-Tranh Laïnh ñeå khieâu-khích ngöôøi Trung-Quoác.‛        

Http://www.nytimes.com/1998/10/02/world/world-news-briefs-dalai-

lama-group-says-it-got-money-from-

cia.html?n=Top%2fReference%2fTimes%20Topics%2fPeople%2fD%2fD

alai%20Lama 

6. NGOÄ NHAÄN VEÀ ÑAÏI THAÙP 

Ñaïi Thaùp (Stupa) tieâu-bieåu cho Phaät-quaû/Phaät taâm (Dharmakaya töùc 

Phaùp-Thaân) vaø moãi phaàn cuûa Thaùp chæ ra con ñöôøng ñeán Giaùc-Ngoä. Trong yù-

nghóa thaáp hôn, Thaùp tieâu-bieåu cho baäc Thaâm-Haïnh A-Xaø-Leâ/Ñaïo Sö 

(Siddhacarya). Vì vaäy, Ñaïi Thaùp khoâng phaûi laø moät thöù gì ñoù bieät-laäp vôùi thaân 

vaø taâm cuûa baïn.  

 Bieåu-töôïng cuûa Ñaïi Thaùp coù theå tìm kieám ôû toân UKinh Ñaïi-Nhöït U 

(UMahavairocana Abhisambodhi-Vikurvit-Adhisthana-Vaipulya-Sutra)U. (Pram 

Nguyen, 1997, Vieän Phaät Hoïc Quoác Teá) 

 

 

 

 

 

 

 

file:///p:/economictimes.indiatimes.com/news/news-by-industry/et-cet
file:///p:/economictimes.indiatimes.com/news/news-by-industry/et-cet
ttp://www.nytimes.com/1998/10/02/world/world-news-briefs-dalai-lama-g
ttp://www.nytimes.com/1998/10/02/world/world-news-briefs-dalai-lama-g
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Ñaïi Thaùp Boudhanath, Nepal. 
http://www.zhaxizhuoma.net/INTRODUCTION/MASTERS/shechen.html 

 

 
Ñaïi Thaùp taïi  USanchi U, UIndiaU, 

Taïo laäp bôûi Vua UAshoka the great U (4th–1st century BC). 

 

 
Ñænh cuûa Thaùp chaùnh  UBorobudurU,  

Coâng-trình lôùn nhöùt cuûa Phaät-Giaùo treân theá-giôùi, UJava U, UIndonesiaU. 

http://www.bing.com/reference/semhtml/Stupa?q=stupa&form=hphot3 

http://www.bing.com/reference/semhtml/Sanchi
http://www.bing.com/reference/semhtml/India
http://www.bing.com/reference/semhtml/Ashoka_the_great?qpvt=Ashoka%20the%20great&q=Ashoka%20the%20great
http://www.bing.com/reference/semhtml/Borobudur
http://www.bing.com/reference/semhtml/Java
http://www.bing.com/reference/semhtml/Indonesia
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 Caên cöù vaøo Chöông thöù tö cuûa UHuyeàn Thoïai Veà Ñaïi Baûo Thaùp U: ‚Tieân-Tri  Veà Söï 

Huõy-Hoïai Cuûa Ñaïi Baûo Thaùp Vaøo Giöõa Thôøi Kaliyuga‛  (1) 

Moät laàn nöõa Vua Trison Detsen (trò vì xöù Taây-Taïng: 755 ñeán 804) hoûi Ñaïi-Sö 

Lieân-Hoa Sanh (Padmasambhava), ‚Ñaïi Ñaïo-Sö! Trong thôøi kaliyuga, thôøi ñaïi thoùai-

hoùa vaø gian-traù/hö-nguïy, khi Lôøi Phaät daïy chæ ñôn-thuaàn laø tieáng vang, thì Ñaïi Baûo 

Thaùp (Stupa Jarungkhasor, ôû Kathmandu, Nepal) naày, vieân Nhö YÙ Thaàn-Chaâu naày, seõ 

bò huõy dieät hay taøn phaù? Hay seõ hö-hoûng? Vaø neáu Thaùp bò boû pheá hay taøn phaù thì ñieàm 

trieäu seõ nhö theá naøo? Toäi loãi naøo seõ laøm hö-hoûng vuøng ñaát naày cuûa traàn-theá? Khi maø 

caùc daáu-hieäu vaø ñieàm-trieäu ñöôïc thaáy, chuyeän gì caàn phaûi laøm?‛ 

Guru Rinpoche (Ñaïi Sö Toân Quí/Quí Baùu, danh xöng cuûa Vua ñeán Thaày mình) 

traû lôøi, ‚Laéng nghe, Ñaïi Vöông! Söï hoøan thieän chaân-thaät cuûa Ñaïi Thaùp laø baát khaû 

hoïai, khoâng theå vi-phaïm vaø khoâng heà gian-traù: Baûo Thaùp baát khaû phaân (khoâng rôøi) 

Phaùp-Thaân cuûa chö Phaät. Nhöng, Ñaïi Thaùp do vaät-chaát taïo ra (höõu vi) neân coù hình 

töôùng aét seõ hoïai dieät, moät saéc-töôùng hö-aûo trong theá-giôùi voâ-thöôøng (hay bieán dòch), vaø 

noù coù theå bò taøn phaù bôûi Töù Ñaïi. Söï taøn phaù seõ ñöôïc tu söûa bôûi hoùa-thaân cuûa Boä Chuû 

cuûa Ba Boä – Manjusri (Vaên Thuø Sö Lôïi), Avalokitesvara (Quaùn Theá AÂm), vaø Vajrapani 

(Kim Cang Thuû) vaø Phaån Noä Toân Bhrikutis (Tyø-Cu-Chi) vaø Thieân-nöõ Tara (Ñaø-La 

Toân). (2) 

Khi kaliyuga tieán ñeán giai-ñoïan thieâu huõy cuoái cuøng, tuoåi thoï cuûa con ngöôøi 

giaûm vaø söùc naëng cuûa söï haéc-aùm seõ trôû thaønh naëng neà hôn, nhöng con ñöôøng suy thoùai 

vaãn keàm-cheá ñöôïc khi ngöôøi ta vaãn coøn nghe lôøi Phaät (Chaùnh-Phaùp) vaø tu-taäp theo 

Phaät-Ñaïo. aøo khoûang cuoái  thôøi haéc aùm naày, khi tuoåi thoï con ngöôøigiaûm töø 60 naêm    

____________________________________________ 

(1) Kaliyuga keùo daøi khoûang 432,000 naêm nhaân theá, chia ra laøm 4 thôøi kyø. Baét ñaàu vaøo ngaøy 

23 thaùng gieâng hay 18 thaùng 2, 3102 tröôùc Coâng-nguyeân. Vì vaäy, moät soá ngöôøi laàm töôûng 

chuùng ta ñaõ ñi vaøo gai-ñoïan cuoái cuûa Kaliyuga hay thôøi Maït Phaùp. Thôøi Maït-Phaùp theo Ñaïo 

phaät laø thôøi khoâng coù Ñaïo-Sö, khoâng coù baäc Thaâm Haïnh A-Xaø-Leâ (Siddhacarya). 

(2) Ba Boä Chuû naày tieâu-bieåu cho Phaùp-Thaân cuûa chö Phaät. Ngöôøi tu theo Ñaïo Phaät phaûi coù Trí-

Tueä laøm ñaàu, phaûi khôûi Ñaïi-Bi laøm troïng vaø laáy Ñaïi-Löïc ñeå deïp tröø taát caû chöôùng-ngaïi. Neáu 

Ñaïi Bi khoâng coù Trí-Löïc thì ñoù laø aùi-duïc, phieàn-naõo, nhu-nhöôïc; neáu Ñaïi-Löïc maø khoâng coù Bi-

Trí thì ñoù laø phaù-hoïai, huõy dieät; neáu coù Trí-Tueä maø khoâng coù Bi-Löïc ñi keøm thì ñoù laø ích-kyû, 

huøng-bieän, hö voïng. UMoät baäc Ñaïo-Sö, ngöôøi coù khaû naêng taùi-taïo Ñaïi Baûo Thaùp phaûi coù ñuû 3 

yeáu-toá naày U. Chôù khoâng phaûi xaây cho nhieàu thaùp. Coù ai xaây thaùp baèng Vua A-soâ-ka chöa? Ngaøi 

xaây 84.000 ngoâi, ñeàu coù xaù-lôïi (sarira) Phaät, nhöng Vöông-trieàu cuûa vò Thaùnh-Vöông naày chæ 

toàn-taïi coù 50 naêm!  

http://en.wikipedia.org/wiki/755
http://en.wikipedia.org/wiki/804
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xuoáng 50 naêm, coøn taùnh vò-kyû cuûa ngöôøi ta taêng maø khoâng giaûm, thì nhöõng tình-traïng 

xaáu seõ thaéng theá, baùo tröôùc söï huûy-hoïai cuûa Ñaïi Baûo Thaùp, ñoù laø: 

 Ngöôøi taïi-gia ñeán ñaày caùc tu-vieän/chuøa vaø ñaùnh nhau tröôùc baøn thôø; 

 Ñeàn chuøa ñöôïc duøng laøm loø saùt-sanh; 

 Caùc vò aån tu treân nuùi trôû veà caøy ruoäng; 

 Caùc Thieàn-giaû (Yogins) seõ ñi laøm aên, buoân-baùn, kinh-doanh; 

 Boïn troäm cöôùp thì coù cuûa-caûi vaø gia-suùc; 

 Tu-só trôû thaønh ngöôøi taïi-gia; 

 Coøn caùc Sö-Tröôûng vaø caùc nhaø laõnh-ñaïo toân-giaùo/tinh-thaàn thì trôû thaønh 

giaëp cöôùp, troäm ñaïo.  

 Söï maát traät-töï trôû thaønh hoån-loïan, bieán thaønh hoûang-hoát lan nhanh nhö 

löûa chaùy röøng.     

 Ngöôøi hö-hoûng vaø ích kyû trôû thaønh laõnh-tuï, coøn caùc Sö-Tröôûng trôû thaønh 

só-quan chæ-huy caùc tu-só quaân-nhaân cuûa hoï; coøn caùc nöõ tu (tyø-kheo ni) 

gieát con hoang cuûa mình. Coù nhöõng ngöôøi con phaûi chöùng kieán caûnh cô-

nghieäp vaø gia-saûn cuûa mình bò cöôùp ñoïat. 

 Boïn mò daân, ñoäc aùc vaø thoâ-loã trôû thaønh caùc thuû-laõnh ñòa phöông.  

 Caùc coâ gaùi thì daïy treû con ôû tröôøng hoïc. 

 Phuø-thuûy Bon (Ñaïo baûn xöù Taây-Taïng) lôùn tieáng ñeán noãi caùc Thieàn-giaû 

(Yogins) trong am thaát cuõng nghe vang doäi vaø cuûa-caûi cuûa tinh-xaù, chuøa 

chieàn bò cöôùp boùc; kinh saùch cuûa chö Nhö-Lai, töôïng Phaät, tranh aûnh vaø 

caùc ngoâi thaùp bò xaâm phaïm, bò ñaùnh caép vaø mua baùn vôùi giaù ngoøai chôï, 

khoâng ai nhôù tôùi giaù trò thaät söï cuûa nhöõng Thaùnh vaät naày; ñeàn chuøa trôû 

thaønh chuoàng boø phuû ñaày phaân. 

Khi ngöôøi ta queân boån-phaän toân-giaùo thì ma quyû, voán bò keàm-cheá baèng quyeàn-

löïc cuûa caùc nghi-leã, seõ ñöôïc thaû loûng, laøm loïan vaø ñieàu-khieån taâm-trí cuûa ngöôøi naøo bò 

chuùng nhaäp.  

 Ma thuø-nghòch nhaäp vaøo caùc Tu-só.  

 Ma vò-kyû ñoäc aùc nhaäp vaøo caùc haønh-giaû trì tuïng Maät-chuù vaø caùc phuø-

thuûy.  

 Ma beänh taät nhaäp vaøo caùc Ñaïo-só Bon. 

 Ma gaây beänh nhaäp vaøo ñaøn oâng. 

 Ma caõi-coï nhaäp vaøo ñaøn baø. 

 Ma laû-lôïi nhaäp vaøo caùc coâ gaùi. 

 Ma hö-hoûng nhaäp vaøo caùc nöõ tu. 
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 Ma phaù-roái nhaäp vaøo treû con. 

 Moïi ngöôøi ñaøn oâng, ñaøn baø, treû con trong xöù ñeàu bò löïc-löôïng haéc aùm 

ñöôïc thaû loûng nhaäp vaøo. 

Daáu-hieäu cuûa thôøi-ñaïi naày laø kieåu y-phuïc môùi, kyø laï; kieåu quaàn aùo cuõ kyõ bò boû 

queân. Caùc Tu-só maëc kieåu aùo môùi laï, coøn caùc nöõ Tu thì söûa sang tröôùc taám 

göông. Moïi ngöôøi ñeàu phaûi mang göôm ñeå töï-veä vaø ai cuõng canh chöøng ñeå thöùc 

aên cuûa mình khoâng bò boû thuoác ñoäc. Sö-Tröôûng vaø Ñaïo-Sö/Thaày laøm oâ-nhieãm 

taâm trí caùc ñeä-töû cuûa hoï. Nhaø caàm quyeàn vaø caùc phaùp quan khoâng ñoàng yù vôùi 

nhau. Ñaøn oâng trôû neân thoâ tuïc vaø buoâng thaû. Ñaøn baø khoâng coøn trong saïch nöõa. 

Caùc Tu-só khoâng giöõ giôùi vaø ñöùc-haïnh. Caùc haønh-giaû trì Maät chuù vi-phaïm lôøi theà 

nguyeän (samaya). Khi söï hoøanh-haønh cuûa caùc Ma ñoäc aùc, vò kyû, thuø-haän vaø taøn- 

baïo gia taêng, thì nhöõng tin ñoàn hoûang-hoát cuõng gia taêng vaø kieåu y-phuïc thay ñoåi 

thöôøng xuyeân hôn. 

 Boïn say röôïu thuyeát-giaûng veà Ñaïo cöùu roãi.  

 Boïn mò daân ñöôïc ngöôøi ta nghe theo.  

 Caùc vò Thaày giaû maïo truyeàn taâm-aán giaû-ñoái. Boïn löøa bòp khoe coù thaàn-

thoâng.  

 Taøi-huøng-bieän ñöôïc coi laø trí-tueä. 

 Boïn kieâu-ngaïo ñeà cao phaøm-tuïc. 

 Boïn haï-tieän cai-trò Vöông quoác. 

 Caùc vua chuùa trôû thaønh ngöôøi ngheøo. 

 Boïn ñoà teå vaø boïn gieát ngöôøi trôû thaønh thuû-laõnh. 

 Boïn tham-voïng tieán thaân thoâ-loã leo leân vò-trí cao. 

 Caùc vò Ñaïo-Sö/Thaày cuûa nghi-quyû cao-caáp (Tantras) chaïy roâng nhö choù 

ngoøai ñöôøng, coøn caùc ñeä-töû cuûa hoï thì khoâng coù tín-taâm cuõng ñi lang- 

thang nhö sö-töû trong röøng. 

 UNhöõng ngöôøi  hieän thaân cuûa ñoäc aùc vaø vò-kyû ñöôïc kính-troïng nhö nhöõng 

vò Thaày, trong khi söï thaønh-töïu cuûa caùc baäc Thaày cuûa Maät-Giaùo thì bò 

noùi xaáu, lôøi daïy cuûa Ñaïo-Sö Bí-Maät bò coi laø Taø-Ñaïo, giaùo-lyù cuûa ñöùc 

Phaät bò boû queân, lôøi khuyeân cuûa caùc Thieàn-giaû vaø caùc Thaùnh-nhaân bò 

laøm ngô.     

 Boïn ngu-ngoác vaø boïn gian-taø maëc aùo Tu-só, coøn caùc Tu-só maëc y-phuïc 

cuûa ngoïai nhaân; boïn saùt-nhaân cuõng maëc caø-sa. Nhöõng ngöôøi tìm Ma-

thuaät hoïc Maät-chuù vì muïc-ñích vò-kyû. Tu-só cheá thuoác ñoäc ñeå böùc-baùch 

ngöôøi khaùc vaø ñeå truïc-lôïi. UGiaùo-lyù taø nguïy ñöôïc taïo ra töø lôøi Phaät vaø 
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caùc vò Thaày dieãn-giaûi kinh-ñieån ñeå töï ñeà cao U. Ngöôøi ta ñi theo nhöõng 

con ñöôøng nguy-hieåm chöa ñöôïc bieát tröôùc ñaây. Nhieàu loái tu-haønh gian- 

taø lan roäng. Nhöõng haønh-vi voán ñöôïc coi laø xaáu-xa thì ñöôïc dung-döôõng; 

nhöõng tö-töôûng môùi traùi ngöôïc vôùi phong-tuïc cuõ, nhöõng tuïc-leä toát bò töø 

boû, nhöõng loái soáng môùi ñaùng khinh laøm hö hoûng con ngöôøi. Taøi-saûn cuûa 

ñeàn chuøa bò cöôùp ñoïat vaø bò nhöõng ngöôøi ñaõ thoï-giôùi tieâu-phí. Ñi theo 

ñöôøng taø, con ngöôøi bò keït trong chính nhöõng haønh-vi xaáu cuûa hoï. Nhöõng 

ngöôøi baûo-hoä giaùo-lyù thuaàn-tuùy (nguyeân-thæ) thì laïi tham-lam, giaû doái, 

khoâng laøm troøn boån-phaän cuûa hoï nöõa. 

 Thieân-lyù bò ñaûo loän, gaây ra dòch beänh, naïn ñoùi vaø chieán-tranh ñeå laøm 

khuûng-boá ñôøi soáng theá-gian.  

 Caùc tinh-tuù hoån loïan, nhöõng ngoâi sao rôi khoûi caùc choøm sao; nhöõng 

ngoâi sao lôùn boác chaùy xuaát-hieän mang laïi tai-hoïa khoâng theå löôøng ñöôïc. 

Möa rôi khoâng ñuùng muøa, maø traùi muøa; caùc thung-luõng bò ngaäp luït. 

Naïn ñoùi, söông giaù vaø möa ñaù gaây maát muøa nhieàu naêm.  

 Boïn nöõ quyû döõ (Mamo) vaø 12 nöõ Hoä-Phaùp (Tenma) khoâng ñöôïc cuùng-teá 

nöõa neân noåi giaän thaû loûng caùc thöù beänh taät cuøng caùc beänh dòch khuûng-

khieáp lan traøn nhö löûa chaùy röøng, laøm haïi caû ngöôøi laãn gia-suùc. 

 Nhöõng traän ñoäng ñaáùt gaây ra naïn luït baát ngôø, trong khi löûa, baõo vaø gioù loác 

taøn phaù ñeàn chuøa, thaùp vaø caùc thaønh-phoá trong khoaûnh-khaéc.  

Luùc baáy giôø, ngay caû Ñaïi Baûøo Thaùp (Stupa Jarungkhasor) cuõng suïp ñoå 

(khoûang naêm 460 Coâng nguyeân, ñaõ ñöôïc taùi-taïo). Trong caûnh ñen toái naày, Phaùp-

luaân cuûa Boà-Ñeà Ñaïo Traøng (Vajrasana: Kim Cang Toøa) khoâng hoïat ñoäng nöõa; 

chieán-tranh taøn phaù Nepal trong nhieàu naêm; AÁn-Ñoä gaëp naïn ñoùi; thung-luõng 

Kathmandu (Nepal) bò beänh dòch  hoøanh-haønh; ñoäng ñaát tieâu dieät daân xöù Ngari 

maïn Thöôïng ôû mieàn taây Taây-Taïng; beänh dòch huûy dieät daân mieàn trung Taây-

Taïng; Quaän Thung-Luõng Kyi cuûa Thuû-ñoâ Lhasa bò nhaän chìm xuoáng; caùc ñænh 

cuûa Hy-Laïp Sôn (Himalaya) ôû bieân-giôùi xöù Mon bò ñoå xuoáng caùc thung-luõng. Ba 

ñoàn phoøng thuû ñöôïc xaây treân Nguõ Ñaøi Sôn; caùc Thieàn giaû (Yogins) tuï hoïp nôi 

thung-luõng Hang Gaáu ôû Mon; hai maët trôøi moïc ôû tænh Kham veà höôùng Ñoâng; 

Hoøang-Ñeá Trung-Hoa cheát ñoät ngoät; boán ñaïo quaân traøn xuoáng mieàn Trung-Taây-

Taïng töø bieân giôùi; quaân Hoài Giaùo (Muslim Kurts) chieám AÁn-Ñoä (baét ñaàu khoûang 

theá kyû thöù VII, khoác lieät nhöùt töø theá kyû XII-XVI); quaân Gorlok dieät giaùo-phaùp ôû 

Kashmir; ngöôøi Moâng-Coå chieám Taây-Taïng (Thaùi-Töû Khuden xaâm chieám vaøo 

thaäp nieân 1240, vaø khi  Kublai Khan thaønh laäp Nguyeân-Trieàu naêm 1271, thì 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kublai_Khan
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Taây- Taïng khoâng coøn nöõa), Quaân Jang tieán vaøo Kham; chuøa Hoä Phaùp Rasa 

Trulnang (Jokhang) bò ñe doïa; chuøa Samye danh tieáng bò xaâm phaïm; caùc thaùp ôû 

Phuø-Tang (Bhutan) bò nghieâng vaø Phaùp-Luaân bò hoûng. 

Caùc tu-vieän lôùn  cuûa xöù Taây-Taïng bò boû hoang vaø tieáng ôï cuûa Ñaïo-só 

Bon vang trong caùc am thaát yeân-tónh; caùc vò laõnh-ñaïo khoân-ngoan hay chaát 

phaùc cuûa caùc tu-vieän bò ñaàu ñoäc laøm cho vieäc dieãn giaûi vaø tu-haønh truyeàn-thoáng 

bò phaân taùn hay mai moät; nhöõng ngöôøi baûo-toàn truyeàn-thoáng bò cheát ñoät ngoät. 

Boïn giaû ñoái löøa bòp ngöôøi daân, vaø nhöõng boùng ma aùm aûnh xöù naày. Nuùt chæ tô 

thieâng-lieâng troùi buoäc caùc löïc-löôïng ma quyû bò thaùo ra vaø sôïi daây tín-taâm giöõ 

taâm trí con ngöôøi hoøa hôïp bò caét ñöùt. Luaät leä cuûa Vua bò phaù vaø söùc maïnh cuûa söï 

hôïp nhöùt xaõ-hoäi bò dieät; phong-tuc cuûa daân bò choái boû vaø bieån an-laïc bò khoâ caïn; 

ñaïo-ñöùc con ngöôøi bò laõng queân vaø chieác aùo khieâm-toán bò quaêng boû. Ngöôøi ñöùc-

haïnh thì khoâng coù theá-löïc vaø bò haï nhuïc, chòu söï sai khieán cuûa nhöõng ngöôøi cai-

trò thoâ-loã, kieâu-ngaïo, ñaùng sôï. CaùcTu-só vaø caùc Thaày giaùo trôû thaønh só-quan quaân 

ñoäi, Ucoøn keû ngu doát laïi höôùng daãn ngöôøi coù Ñaïo-taâm, thuyeát-giaûng giaùo-lyù vaø 

truyeàn taâm-aán U. Tín-ñoà noùi xaáu ngöôøi khaùc ñeå töï bieän-minh, trong khi ñoà teå vaø 

voi hoang daãn daét ngöôøi ta. Caùc ñeøo, caùc thung-luõng vaø caùc ñöôøng moøn ñeàu bò 

boïn giaëc cöôùp voâ-só khuaáy phaù. Lo sôï, voâ phaùp-luaät vaø khoâng coù ngöôøi höôùng 

daãn, daân chuùng ñaùnh laãn nhau vaø haønh ñoäng moät caùch vò-kyû. Taây-Taïng trôû neân 

baïi-hoïai vaø oâ-nhieãm. Ñaây  laø tình-traïng chaùnh-yeáu trong khoûang giöõa thôøi kai-

yuga, khi tuoåi thoï con ngöôøi  laø 50 naêm. Ñoù laø nhöõng ñieàm baùo tröôùc söï huûy dieät 

cuûa Ñaïi Baûo Thaùp. 

Nhöõng daáu hieäu ñau-khoå naøy seõ laøm thöùc tænh taâm trí cuûa moät ngöôøi, vaø 

do chaùn ngaùn thaân phaän con ngöôøi, do ñöôïc gia-hoä trong caùc hoïat-ñoäng vaø do 

loøng töø-bi ñoái vôùi chuùng-sanh ñau khoå, ngöôøi ñoù töï nguyeän khoâi phuïc Ñaïi Baûo 

Thaùp. Ngöôøi ñoù seõ nguyeän ñaït thaønh-töïu (siddha) cao nhöùt cuûa loøai ngöôøi vaø 

thöïc-hieän yù-nguyeän taùi taïo söï hoøan haûo.‛    

 Khi Guru Rinpoche noùi xong, ñöùc Vua Trison Detsen vaø moïi ngöôøi ñeàu söûng sôø, naûn 

chí. Khi ñaõ bình-tónh laïi, Pema Khungtsen, nhaø laõnh-ñaïo tinh-thaàn xöù Gos, ñöùng daäy vaø phuïc 

laïy Guru Rinpoche 100 laàn roài noùi: ‚Baïch Ñaïi Sö! Con nguyeän ñöôïc taùi-sanh ñeå phuïc hoài Ñaïi 

Baûo Thaùp khi Thaùp bò taøn phaù trong thôøi baïi hoïai  hö hoûng khi con ngöôøi giaûm thoï!‛ 

 Guru Rinpoche chaáp thuaän lôøi thænh caàu naày. Vua Trison Detsen xin ñöôïc taùi-sanh ñeå  

giuùp vieäc phuïc hoài Ñaïi Baûo Thaùp vaø quaàn thaàn cuûa Vua cuõng caàu xin ñöôïc taùi sanh ñeå giuùp 

vieäc phuïc hoài. SAMAYA GYA GYA GYA – CON DAÁU NIEÂM PHONG BA LAÀN 

http://www.khandro.net/stupa_Boudhnath_KD.htm 
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Ñaïi Thaùp cuûa Shambhala Mountain Center in Creston, Colorado, USA. 

http://padmasambhava.crestonecolorado.com/ 

 

 
http://www.shambhalamountain.org/living_peace_hhdl.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://padmasambhava.crestonecolorado.com/
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Ñaïi Thaùp ôû Og Min Ogyen Mindrolling Monastery trong Dehradun, India 

http://www.mindrolling.org/stupa/default.cfm 

 

 
 

http://www.stupa.org.au/ 

 

Ñaïi Thaùp Töø-Bi laø Buddhist stupa hieän ñang xaây caát gaàn Bendigo, Victoria, Australia. Thaùp seõ 

laø nhaø cuûa Phaät Ngoïc Cho Hoøa Bình Theá Giôùi, moät khi hoøan-thaønh. 

 

 

http://www.bing.com/reference/semhtml/Buddhism
http://www.bing.com/reference/semhtml/Stupa
http://www.bing.com/reference/semhtml/Bendigo?qpvt=Bendigo&q=Bendigo
http://www.bing.com/reference/semhtml/Victoria_%28Australia%29
http://www.bing.com/reference/semhtml/Australia
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UÑI LEÄCH RA KHOÛI BOÅN NGUYEÄN BAN ÑAÀU, 

“NGOÏC PHAÄT” LAØ SÖÏ KINH-DOANH ÑOÄT PHAÙT 

VEÀ NGOÏC VAØ CUÛA CUÙNG-DÖÔØNG 

  

 

 Caên-cöù vaøo Edmonton Buddhist Research Institute, naêm 2009, hôn 5 trieäu ngöôøi chieâm-

ngöôõng  Phaät Ngoïc (http://truclam.ca/vietnamese/?page_id=74).   

[Theo caùch tính môùi nhöùt cuûa trang web veà Jade Buddha thì luùc 1:58 PM, ngaøy 22 

thaùng 9, 2010 coù   ngöôøi xem. (http://www.jadebuddha.org.au/en/), nhö vaäy 

con soá ñaõ thuït bôùt gaàn 800.000 ngöôøi ???] 

Neáu moät ngöôøi chæ boû ra $100 ñeå mua vaät kyû nieäm, aên uoáng vaø cuùng döôøng $20, thì 

toång coäng soá tieàn thu vaøo naêm 2009 seõ laø: 

 

{$50 (quaø kyû nieäm) + $20} x 5.000.000 = $35.000.000 ñoâ la trong naêm 2009  

(tính trung bình) 

 

 Ngoøai soá tieàn kia, coøn coù tieàn hyû-cuùng baèng internet, thoâng qua chi-phieáu vaø credit 

cards, laø con soá bí-aån. [Ngoïai tröø, xem xeùt töôøng trình taøi-chaùnh cuûa hoäi, hoaëc laáy töø IRS, Hội 

Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa (FPMT)]  

 

Xem DONATE NOW taïi http://www.jadebuddha.org.au/en/ 

 

 Tröôùc khi Chuøa ñoùn möøng Phaät Ngoïc veà ñeå trieån-laõm thì thöôøng keâu goïi söï cuùng-döôøng 

cuûa caùc haøng cö-só, Phaät-töû taïi-gia. Moät söï thaät khoâng theå choái caûi, ñoù laø tieàn uøn uøn ñöôïc boû 

vaøo trong thuøng phöôùc söông trong khoûang thôøi gian trieån-laõm. Ví duï, tieàn chuyeân chôû vaø 

nhöõng khoûan phuï cho Phaät Ngoïc coù theå töø $15.000 ñeán $35.000; ñeå ñaùnh ñoåi laïi söï trieån-laõm 

taïi Chuøa cuûa mình, UChuøa phaûi nhöôïng toøan quyeàn baùn ngoïc taïi hoäi trieån-laõm [cho ban toå-

chöùc Phaät Ngoïc]U.  

 Quaûng ñaïi Phaät-töû raát thích cuùng-döôøng baèng tieàn maët cho Chuøa ñeå taïo chuùt thieän-caên; 

vì vaäy, phaàn cuùng-döôøng luùc ban ñaàu coù theå vöôït quaù khoûang tieàn döï bò laø $15.000 ñeán 

$35.000. 

 Hôn nöõa, Chuøa coù hai phöông caùch laøm ra tieàn treân danh nghóa cuûa Phaät Ngoïc. 

 

http://truclam.ca/vietnamese/?page_id=74
http://www.jadebuddha.org.au/en/
http://www.jadebuddha.org.au/en/
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1. UÑoäc quyeàn (Monopoly): 

 Hoäi cuûa Chuøa vaø hoäi trieån laõm Phaät Ngoïc seõ baùn taát caû caùc loïai quaø laøm kyû-

nieäm, baèng giaù aán ñònh treân moãi taëng phaåm, maø giaù trò cuûa noù vöôït qua giaù 

trò thaät ngoøai thò-tröôøng töï-do. 

 Chuøa seõ ñaët haøng vôùi soá löôïng lôùn töø Vieät-Nam, hoaëc Trung-Quoác hay coâng-

ty Ngoïc (Jade West Co. ôû Canada) kieám moät soá lôïi nhuaän raát lôùn. 

[chaúng haïn, mua töôïng Phaät Ngoïc laøm baèng thaïch cao giaù khoûang $7-

10/töôïng, baùn ra $40, töôïng baèng fiber glass thì khoaûng $15, baùn ra khoûang 

$45-50 hoaëc $88-108. Haõy laáy moät töôïng Phaät Ngoïc naày (keå caû cuûa nhoùm 

Phaät Ngoïc ‚chaùnh hieäu‛) ñaäp ra thì seõ roû hö thaät.] 

 Hôn nöõa, toå-chöùc cuûa Chuøa seõ yeâu-caàu moät soá ñoâng Phaät-töû laøm coâng-quaû 

ñeå laøm vieäc cho nhaø Chuøa. 

 Nhaø Chuøa seõ möôùn caùc nhaø nhieáp aûnh ñeå kinh-doanh theo kieåu chuïp hình 

löu nieäm.  

Ñieån hình, moät töôïng Boà-Taùt Avalokitesvara (Quaùn Theá AÂm) baèng thau pha 

ñoàng nhoû (laøm ôû Trung-Quoác) ñaët döôùi beä töôïng Phaät Ngoïc coù theå baùn caû $1000 ñoâ-la, 

trong khi giaù thò tröôøng cuûa töôïng reõ hôn $200. Toång coäng 100 töôïng ñöôïc ñaët mua 

tröôùc ngaøy Phaät Ngoïc trieån laõm!    

 

 

http://www.tuongvantuvien.org/SK_HoaMDL_E.html 

http://www.tuongvantuvien.org/SK_HoaMDL_E.html
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http://www.tuongvantuvien.org/SK_thinhtuong.html 
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Loàng ñeøn (baèng luïa, laøm taïi Trung Quoác) baùn giaù $200, trong khi giaù thò tröôøng 

döôùi $10. Toång coäng 1250 loàng ñeøn ñöôïc baùn tröôùc ngaøy Phaät Ngoïc trieån laõm!  

Haøo quang raát laï vaø raát ñeïp xuaát hieän vaøo ñeâm July 3, 2010 

Do nhieáp aûnh gia Traàn Thy Ñònh chuïp ñöôïc. 

 

 

 

       http://www.tuongvantuvien.org/SK_longden.html 
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Baûn tieáng Anh khoâng coù phaàn keát toùan naày, ôû ñaây theâm vaøo cho deã nhìn thaáy söï thaät. 

 

100 x $1000 = $ 100.000 ñoâ-la töø caùc töôïng 

1250 x $200 = $ 250.000 ñoâ-la töø caùc loàng ñeøn 

Loàng ñeøn thì caàn phaûi coù ñeøn caây ñeå ñoát 

Moãi ñeøn caây mua vaøo $1 ñöôïc 4 ñeøn, baùn ra $2,5 ñeán $5/ñeøn! 

 

UToång coäng töôïng nhoû vaø loàng ñeøn, Chuøa thaâu vaøo laø $350.000 ñoâ-la 

Ngoøai ra töôïng Ngoïc Phaät baèng thaïch cao, fiber glass, v.v ... 

Nöôùc uoáng, nhang thaép, thöïc phaåm, nhöùt nhöùt ñeàu phaûi mua vaø traû tieàn  

khoâng coù caùi gì ‚cuûa chuøa‛ caû. 

 

Moät soá tieàn to lôùn maø hoäi nhaø Chuøa, caùc tu-só naèm mô cuõng khoâng theå naøo thaáy ñöôïc; 

vì vaäy, vôùi hoï Phaät Ngoïc laø ‚thöôïng ñeá‛, coøn caùc tín-ñoà hay khaùch haønh höông laø ngöôøi bò lôïi 

duïng, nhöng vui veõ moùc haàu bao ra cuùng-döôøng….  

Ñöôïc phöôùc chaêng?  

Ñöôïc coâng-ñöùc ö?  

 

 

 

2. UKinh-doanh môû ra cho coâng chuùng vôùi leä phí: 

 

Ngoøai hình thöùc kinh-doanh ñoäc-quyeàn ôû treân, nhaø Chuøa coù theå löôïm theâm moät môù tieàn 

lôùn baèng caùch xoå soá, baùn thöùc aên nöôùc uoáng vaø caùc taëng vaät ñeå laøm kyû-nieäm. [vaø cöûa haøng cho 

thueâ giaù töø $500-700/moät choã vöøa ñuû ñeå 1 caùi baøn.] 
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THÔNG BÁO 

Nam Mô Phật Bổn Sư Thich Ca Mâu Ni  

“ Lành thay tứ chúng hân hoan, 

Rước Phật Ngọc xanh đến đạo tràng 

Phật Tử Thủ Đô vui mở hội  

Phật về chim hót pháp bình an.” 

Kính gửi: Chủ Nhân các Nhà Hàng, các Tiệm Bánh, các Hội Đoàn, Ban Trai Soạn các  

Chùa... 

 

Ban Tổ Chức Lễ Hội Cung Nghinh Phật Ngọc xin kính gửi thông báo đến các Nhà Hàng, 

các Tiệm Bánh, Ban Trai Soạn của các Chùa Viện, các Hội Đoàn trong vùng vào 3 tuần lễ 

từ 26 tháng 06, đến 17 tháng 07 năm 2010, tại Tu Viện Tường Vân sẽ có đại phước duyên 

để tổ chức Lễ Hội Cung Nghinh Phật Ngọc và chiêm bái Xá Lợi Phật vô cùng trọng thể, 

cũng như Xá Lợi các Đại Đệ Tử của Đức Phật như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên 

v.v… 
 

Ban Tổ Chức dự đoán sẽ có hàng chục ngàn Phật tử trong vùng cũng như ở các tiểu bang 

lân cận sẽ đến đảnh lễ và chiêm bái Bảo Tượng Phật Ngọc. 

 

Để tạo duyên cho các nhà hàng trong vùng giới thiệu các món ăn trứ danh của các đầu bếp 

kinh nghiệm,  cũng như để lo lắng chu đáo cho Phật tử khắp nơi về tham dự lễ hội thưởng 

thức các món ăn đặc sắc của  nhà hàng.  Ban Tổ Chức sẽ tổ chức những gian hàng bán 

thức ăn, quà lưu niệm, Phật cụ…trong khuôn viên chùa. 

 

Qúy nhà hàng, Hội Đoàn nào muốn tham gia bán thức ăn xin gửi phiếu ghi danh sớm để 

Ban Tổ Chức sắp xếp thật chu đáo. 

 

TM Ban Tổ Chức Lễ Hội Cung Nghinh Phật Ngọc 

Sư Cô Thích- Nữ Thanh Liễu  
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PHIẾU GHI DANH 

  

Tên 

Họ:……………………………………………………………………………………...............  

Nhà Hàng hay Đại Diện Hội Đoàn ……..............………………………………………………..   

Địa Chỉ: …………………………...…..............…..………………………………………………. 

  

Điện Thoại:………………………………………Email:…………..............……………………… 

  

BTC sẽ đặt một cái lều cho mỗi gian hàng để qúy vị tùy nghi sữ dụng, các nhà hàng sẽ chịu trách 

nhiệm mang lò bếp (portable propane stove) , bàn ghế và dụng cụ nhà bếp như bán ở hội chợ.  

 

Xin không mang đồ điện để tránh tình trạng thiếu điện.  

Xin chỉ ghi danh những món ăn chay hoặc những mặt hàng dự định bán  

Xin hoan hỷ không bán thức ăn mặn (như tôm - thịt - cá)  

Lệ phí $700.00 cho gian hàng thức ăn -- $500.00 cho gian hàng bán quà lưu niệm  

 

payable to: Tu Vien Tuong Van  

Banner quãng cáo cho các cửa hàng - $1000.00  

Phiếu ghi danh và chi phiếu xin gửi về:  

   

Tu Viện Tường Vân  

2101 James Madison Highway  

Haymarket, Virginia 20169  

Phone: (571) 261-2408  

E-mail: Utv_tuongvan@yahoo.com U & Web site: Uwww.tuongvantuvien.orgU 

 

http://www.tuongvantuvien.org/SK_phieughidanh.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tv_tuongvan@yahoo.com
http://www.tuongvantuvien.org/
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Trieån-laõm khaép Theá-Giôùi Naêm 2010 

9-18 April 2010 

Wat Buddharangsi  

15200 SW 240th St  

Miami, Florida (USA) 

24 April - 3 May 2010 

Buddhist Community Of Memphis and Vicinity  

Quan Am Monastery  

3500 S. Goodlett Rd  

Memphis, Tennessee (USA) 

Contact: Ven T. Nguyen Tanh  

Phone: +1 901 362 8070  

Email : Utuvienquanam@yahoo.com U 

9-16 May 2010 

Lien Hoa Temple  

6510 Lake Drive  

Charlotte, North Carolina (USA) 

Contact: Dai Duc Thich Chan Phuc +1 704 502 8738 

22 May - 5 June 2010 

Linh Son Temple  

16 Ruthven Avenue  

Worcester, Massachusetts (USA) 

Contact: Rev. Thich Nu Tri Hoa, +1 508 853 8120 

12-20 June 2010 

UPhap Van TempleU  

420 Traders Boulevard  

East Mississauga, Ontario (Canada) 

Contact: Senior Venerable Thich Tam Hoa  

More Info: UMedia kitU 

26 June - 17 July 2010 

UTu Vien Tuong Van U  

2101 James Madison Hwy  

Haymarket, Virginia (USA) 

Contact: Sister Thanh Lieu  

mailto:tuvienquanam@yahoo.com
http://www.phapvan.ca/
http://www.phapvan.ca/pv/news_printpage.asp?News_ID=2340
http://www.tuongvantuvien.org/
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Phone: +1 571 261 2408  

Website: Uwww.tuongvantuvien.org U 

24 July - 1 August 2010 

Westlock Meditation Center  

58012 Range Road 270 Westlock County  

Alberta, Canada  

Contact: Reverend Thich Phap Hoa  

Phone: +1 780 471 1093  

Website: Uwww.truclam.ca U 

6 - 15 August 2010 

Hoa Nghiem Monastery  

2623 - 272 Street  

Aldergrove Langley B.C, Canada V4W 3N6  

Contact: Ven. Thich Nguyen Thao  

Phone: + 1 604 435 8486 

21 – 29 August 

Co Lam Temple  

3503 S. Graham St  

Seattle, Washington (USA) 

Contact: Most Ven. Thich Nguyen An +1 206 723 4741 

4 - 12 September 2010 

Opening Ceremony: 10AM (4 Sept, 2010)  

Ngoc Son Tinh Xa Buddhist Association  

8318 SE Harney Street  

Portland, Oregon 97266 (USA) 

Contact: Thich Minh Thien, Phone: 503 807 3591 

or Thanh: Phone (503 686 5451) 

Email: Uhuynhdao100@msn.com U 

Website: Uwww.ngocsontemple.org 

UMore info: Udownload our flyer U and Uour letterU 

17 September - 01 October, 2010 

Vietnamese Bhikkhuni Buddhist Congregation  

TINH XA NGOC HOA  

766 S. Second Street  

San Jose, California (USA) 

Contact: Venerable Tien Lien  

http://www.tuongvantuvien.org/
http://www.truclam.ca/
mailto:huynhdao100@msn.com
http://www.ngocsontemple.org/
http://www.ngocsontemple.org/
http://www.ngocsontemple.org/
http://www.jadebuddha.org.au/docs/Jade_Buddha_Flyer.pdf
http://www.jadebuddha.org.au/docs/letter.pdf
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+1 408 295 2436 (Vietnamese)  

+1 408 507 2363 (English)  

More info: Udownload our flyer U 

03 - 17 Oct, 2010 

Vietnamese Buddhist Community in Northern California  

Cong Dong Phat Giao Viet Nam Bac California  

3119 Alta Arden Expressway  

Sacramento, California 95825 (USA)  

Contact: Venerable Thich Nhut Hue (408) 828 5707  

Venerable Thich Thien Duyen (916) 206 3757  

More info: Udownload our flyer U 

22 - 31 October 2010 

Bat Nha Buddhist Temple  

803 S. Sullivan St.  

Santa Ana, California (USA) 

5 - 15 November 2010 

UMắt Thương Nhìn Đời, Compassionate Eyes Inc.U  

7641 Talbert Ave  

Huntington Beach, California (USA) 

Contact: Kathy Chon Tinh Dieu +1 714 600 8854 

26 November - 28 November 2010 

Hawaii Convention Center (HCC)  

1801 Kalakaua Avenue  

Honolulu, Hawaii 96815 (USA) 

Contact: Ven. Abbot Thich Thong Hai  

Phone: (808) 222-0909 

 

2011 

04 - 09 January 2011 

LA Convention Center  

1201 South Figueroa Street 

Los Angeles, California 90015 (USA) 

14 - 23 Jan 2011 

Minh Dang Quang Temple  

8752 Westminster Ave 

http://www.jadebuddha.org.au/en/tour_dates/txnh_flyer.pdf
http://www.jadebuddha.org.au/docs/PressRelease_2010.pdf
http://www.matthuongnhindoi.com/
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Santa Ana, CA 92703 (USA)  

Phone: 1-714-895-1218  

Fax: 1-748-957-839 

30 Jan - 8 Feb 2011 

Phap Vuong Monastery  

Compassionate Eyes Inc.  

715 Vista Ave  

Escondido, California (USA) 

Contact: Ven. Thich Nguyen Sieu  

Phone: +1 760 739 8063  

Kathy Pham +1 714 600 8854  

Website: Uwww.matthuongnhindoi.com U 

19 - 28 February 2011 

An Lac Mission  

901 S. Saticoy Avenue 

Ventura, CA 93004 (USA) 

Contact: Ven. Abbot Thich Thong Hai 

5 - 13 March 2011 

Nhu Lai Meditation  

2421 West Glenrosa Ave 

Phoenix, Arizona 85015 (USA) 

Contact: Ven. Abbot Thich Minh Hoi 

19 - 27 March 2011 

UKim Cang MonasteryU  

4771 Browns Mill Rd 

Lithonia, Georgia 30038 (USA) 

Contact: Ven. Abbot Thich Hanh Dat 

2-10 April 2011 

Vietnamese Buddhist Association of Savannah / Cat-Tuong Temple  

2619 US Highway 80 

Garden City, Georgia 31408 (USA) 

Phone: 912-965-1876 OR 912-965-1876 OR 912-927-4148 OR 912-927-4148 

13 - 19 April 2011 

Phap Hoa Temple  

4706 N. Arkansas Avenue 

Wichita, KS 67204 (USA) 

http://www.matthuongnhindoi.com/
http://www.kimcang.com/
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23 April - 30 April 2011 

Truc Lam Buddhist Temple  

1521 W. Wilson Avenue 

Chicago, Illinois (USA) 

Contact: Ven. Abbot Thich Hanh Tuan 

4 - 8 May 2011 

Minh Dang Quang Meditation  

208 S. Allentown Rd 

Telford, PA 18969 (USA) 

More info: Udownload our flyer U 

4 - 12 June 2011 

UPhật Huệ TempleU  

Hanauer Landstrasse 443 - 60314  

Frankfurt am Main, Germany  

Contact: Ven Thich Thien Son +49 694 844 980 

18 - 26 June 2011 

UVien Giac Temple U  

Karlsruher Strasse 6, Hannover,Germany  

Contact: Most Ven. Thich Nhu Dien &  

Ven Thich Hanh Gioi, +49 051 187 9630 

2 - 10 July 2011 

Linh Thuu Nun Temple  

Heidereuter Str. 30  

13597 Berlin, Germany  

Tel: 0049-303-6711287 

16 - 24 July 2011 

Lien Tri Nun Temple  

Kamenzer Str. 1  

04347 Leipzig, Germany  

Tel: 0049-3412-346230 

 

 

http://www.jadebuddha.org.au/images/pages/tour/minhdangquang.jpg
http://www.chuaphathue.com/
http://www.viengiac.de/
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 Ngöôøi vieát hoøan-toøan hieåu ñöôïc nhaø Chuøa thaät söï raát caàn tieàn ñeå trang-traõi cho nhöõng 

phí-toån hoïat-ñoäng, nhöng maø xaây döïng chuøa to lôùn huøng-vó maø khoâng coù nhöõng haønh-giaû thaät 

söï tu-haønh Ñaïo Giaùc-Ngoä thì ñaõ ñi ngöôïc laïi vôùi boån-hoøai cuûa ñöùc Töø-Phuï Thích-Ca Möu-Ni 

vaø chö Phaät trong möôøi phöông roài. Thaùi-Töû Taát-Ñaït-Ña (Siddhartha) khoâng chæ rôøi boû Hoøang- 

cung ñeå tìm Ñaïo Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà (Anuttara-samyak-sambodhi) vì lôïi-ích cuûa taát-caû chuùng-

sanh, maø coøn boû 3 ngöôøi vôï tuyeät traàn vaø 8000 theå nöõ saéc nöôùc höông trôøi {xem UPhoå-Dieäu 

Kinh U (ULalitavistara/Lalita-Vistara-sutraU) noùi veà cuoäc ñôøi cuûa ñöùc Phaät vaø UBuddhacharita U 

(UHuyền thoại về cuộc đời của Ðức PhậtU, tác-phẩm thơ của Ashvaghsha, chuyện kể đầy đủ về 

cuộc đời của Phật Thích-Ca Möu-Ni, từ khi đản sanh cho đến Niết Bàn (Parinirvana))}. 

 Haønh-ñoäng cuûa Thaùi-Töû Taát-Ñaït-Ña (Siddhartha) thaäm-thaâm vi-dieäu noùi leân yù-nghóa 

xuaát-gia ly-duïc cho Unhöõng ngöôøi coù loøng tin thaáp keùm U, nhöõng ngöôøi khoâng theå nhaän laõnh giaùo-

lyù voâ-nhò cuûa Maät-ñieån (hình-thöùc phoái ngaãu) vaø coù theå bò nguy-haïi neáu hoïc hoûi giaùo-lyù naày 

(Guhyamantrayana: Bí-Maät Chaân-Ngoân Thöøa) chaúng ñeán nôi ñeán choán.  

 Traùi laïi, chaân-lyù ñöôïc chæ daïy moät caùch bí-maät (hieån-baøy chaân-nghóa cuûa aùi-duïc vaø ñaïi-

laïc) cho Unhöõng ngöôøi coù tín taâm cao nhöùt U. AÙi-duïc (raga) vaø Ñaïi-Laïc (Mahasukha) khoâng thích 

hôïp cho nhöõng keû ngu-muoäi vaø daâm-ñaõng. UTaâm cuûa keû coù loøng tin thaáp keùm U khoâng bieát ñöôïc 

söï thaät veà aùi-duïc vaø Ñaïi-Laïc. Vì vaäy, 

 Chö Tyø-kheo, Tyø-kheo ni ñaõ choïn löïa con ñöôøng Giaùc-Ngoä Toái-Cao chôù ham-muoán 

chuøa to cuøng vôùi vöôøn hoa hoàng vaø luùc naøo cuõng coù ñaùm ñoâng nam nöõ cö-só laøm noâ-leä bao 

quanh beân mình.  

 Chuøa-chieàn phaûi thoáng-nhöùt! Coäng-ñoàng cuûa chö Tyø-kheo vaø Tyø-kheo-ni phaûi hoøa-

hieäp! Nhöõng ngoâi chuøa traùng-leä seõ ñöôïc xaây döïng vaø gia-trì khoâng caàn caàu thænh. 
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KIEÅU KINH-DOANH ÑOÄC QUYEÀN 

 

   
Giaùm-Ñoác Ñieàu-Haønh Steve Lowe 

Hình aûnh ñöôïc chuïp bôûi Nguyeãn Pram vaøo ngaøy 3 thaùng 7, 2010 taïi Tu-Vieän Töôøng-Vaân 

 

 

Hình aûnh ôû treân ñöôïc chuïp bôûi ngöôøi vieát. 

Hình soá 1, moät nam Phaät-töû noåi giaän ñaõ giaùp maët cuøng Giaùm-Ñoác cuûa Phaät Ngoïc; anh 

naày hoûi baûn quyeàn hay caàu-chöùng cuûa nhöõng saûn-phaåm döôùi danh nghóa Phaät Ngoïc, maø Steven 

Lowe vaø nhöõng thuoäc-haï ñang ngaên caám caùc Sö Coâ baùn. [tình-traïng ngaên caám vaø ñoøi laäp bieân-

baûn naày cuõng ñang dieãn ra ôû San Jose, CA] 

Hình soá 2, caùc Sö Coâ töø caùc chuøa khaùc ôû Hoa-Kyø traû cho Tu-Vieän Töôøng Vaân $500 ñeå 

ñöôïc baùn trong ngaøy trieån-laõm Phaät Ngoïc töø thaùng 6 ngaøy 26 ñeán thaùng 7 ngaøy 7, naêm 2010. 

Nhöõng Sö-Coâ naày mua töôïng Phaät Ngoïc töø coâng-ty saûn-xuaát ngoïc Jade West, hoaëc ôû Vieät-

Nam vaø baùn vôùi giaù laø $35-40/töôïng (thaïch cao/fiber glass), trong khi ñoù caùc töôïng ñoù ñöôïc 

baùn vôùi giaù $88-$108 do ban toå-chöùc Phaät Ngoïc Cho Hoøa-Bình cung-caáp. 

Sau khi Phaät Ngoïc rôøi Tu-Vieän Töôøng-Vaân, Virginia. Toå chöùc Phaät Ngoïc Cho Hoøa-

Bình ñaõ daêng Baûn Caûnh-Caùo treân maïng nhaø cuûa hoï. http://www.jadebuddha.org.au/en/ 

 

Baûn Caûnh-Caùo naày ñaõ höôùng daãn quaàn chuùng moät caùch sai laàm: 

 

Coøn bao nhieâu ngoïc töø khoái Polar Pride? 

Khoái ngoïc Polar Pride ban ñaàu naëng 18 taán. Töôïng Phaät Ngoïc Cho Hoøa-Bình naëng 

khoûang 4 taán. Ngoïc coøn dö laïi sau khi khaéc xong töôïng Phaät Ngoïc ñöôïc khoûang 14 taán 

(khoâng coù nghóa laø coøn nguyeân khoái). 

http://www.jadebuddha.org.au/en/
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Mặc dù các mảnh ngọc lớn bây giờ không còn nữa, số ngọc nhỏ còn lại vẫn còn đủ để 

cung cấp các phiến ngọc nhỏ đeo cổ cho nhiều năm tới. Đến một lúc nào đấy, ngọc Polar 

Pride sẽ hết. Chúng tôi hy vọng ngọc đến từ tảng Polar Pride sẽ là kỷ ều thế hệ 

sau. 

 

 Chú ý: Ngọc Phật giả!  
 

 

 

Một số người đã thấy sự phổ biến của Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới ®như một cơ hội kinh 

doanh và đã có những tuyên bố sai sự thật về các món ngọc mà họ rao bán.  

 

Làm thế nào có thể chắc ngọc bạn thỉnh là ngọc thật được cắt ra trong quá trình tạc tượng 

Phật Ngọc cho Hòa bình Thế Giới®?  

Để bảo đảm ngọc thỉnh là ngọc thật đến từ tảng Ngọc Polar Pride (khối ngọc thạch khổng lồ mà 

từ đó tượng Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới ® được chạm khắc) hãy nên:  

1. Thỉnh ngọc từ các gian hàng Phật Ngọc chính thức tại các địa điểm triển lãm Phật  

Ngọc. Kiểm tra xem người bán có đeo thẻ chứng minh của Phật Ngọc cho Hòa Bình 

Thế Giới® hay không (xem hình dưới đây)  

2. Nhất định phải đòi xem Nhãn Chứng Thực (xem hình dưới đây). Chú ý: Nếu người  

bán không có giấy chứng nhận, xin vui lòng thông báo cho người có thẩm quyền tại 

ngôi chùa ấy hoặc email cho chúng tôi tại info@stupa.org.au trong đấy xin cung cấp 

chi tiết của địa điểm và tên của người bán ngọc cho bạn).  
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Còn lại bao nhiêu ngọc từ tảng ngọc Polar Pride?  

Polar Pride ban đầu nặng trên 18 tấn. Tượng Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới ® nặng 

khoảng 4 tấn. Ngọc còn dư lại sau khi khắc xong tượng Phật Ngọc được khoảng 14 tấn. 

 

Mặc dù các mảnh ngọc lớn bây giờ không còn nữa, số ngọc nhỏ còn lại vẫn còn đủ để cung cấp 

các phiến ngọc nhỏ đeo cổ cho nhiều năm tới. Đến một lúc nào đấy, ngọc Polar Pride sẽ hết. 

Chúng tôi hy vọng ngọc đến từ tảng Polar Pride sẽ là kỷ ều thế hệ sau.  

 

Ngọc được lưu giữ và khắc ở đâu?  

Ngọc thạch đến từ Phật Ngọc được giữ trong sự an ninh chặt chẽ tại một nhà máy ngọc ở Thái 

Lan. Các mặt Ngọc Phật nhỏ cũng được khắc bởi nhóm đã khắc Phật Ngọc cho Hòa bình Thế 

Giới ®.  

 

Ngọc từ đâu gửi đến?  

Sau khi được khắc ở Thái Lan, các món ngọc được gửi trực tiếp đến từng thành phố nơi Phật 

Ngọc đang triển lãm. Các sản phẩm mới khắc sẽ được gửi tới mỗi thành phố một cách hạn chế.  

 

Làm thế nào để mua tượng Phật Ngọc?  

Lúc đầu chúng tôi cung cấp những pho tượng Phật khắc từ những mảnh ngọc cắt ra từ Polar 

Pride, nhưng bây giờ những pho tượng Phật ấy không còn nữa – vì đã được thỉnh hết. Vì vậy, 

do nhu cầu cần nhiều tượng Phật, chúng tôi đang tìm nguồn cung ứng một tảng ngọc mới chất 

lượng cao từ đó có thể khắc những tượng Phật lớn kích thước bằng cỡ pho tương Phật cung hiến 

cho Quốc Vương và các pho tượng nhỏ. Các tượng Phật này cũng sẽ được khắc bởi nhóm người 

đã khắc Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới®. Nếu bạn muốn ghi danh thỉnh tượng Phật xin vui 

lòng gửi email đến info@stupa.org.au  

 

Số tiền thu được từ bán các sản phẩm ngọc của Polar Pride đi về đâu?  

Tất cả tiền thu vào từ việc thỉnh ngọc được khắc từ các mảnh rời của Polar Pride được chi vào 

các phí tổn của các cuộc triển lãm vòng quanh thế giới của Phật Ngọc cho Hoà Bình Thế Giới ® 
và công cuộc xây dựng Đại-Bảo-Tháp Từ-Bi. Đại-Bảo-Tháp Từ Bi cũng là trạm dừng cuối cùng 

của Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới®. Tổ chức Đại-Bảo-Tháp là một chi nhánh của Hội Bảo 

Tồn Truyền thống Phật Giáo Đại Thừa (FPMT), một tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận tại 

California. 
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Hãy hết sức thận trọng với sản phẩm mặt dây chuyền cùng với giấy chứng nhận dưới đây 

là hoàn toàn không có liên quan gì đến Phật Ngọc cho Hoà Bình Thế Giới.  

 

Hiển nhiên đây là sự lường gạt. Cách duy nhất để đảm bảo bạn có thể mua sản phẩm thật từ 

những mảnh rời của Phật ngọc là liên lạc với chúng tôi tại văn phòng Phật Ngọc cho Hoà Bình 

thế giới trong lúc Phật Ngọc đang được triển lãm. Bạn sẽ có được Giấy Chứng Nhận thật sự của 

sản phẩm bạn mua. 

 

  
 

 

Vôùi Baûn Caûnh Caùo naày, ngöôøi ta coù theå nhaän ra moät caùch roõ-raøng Phaät Ngoïc thaät ra laø 

moät söï kinh-doanh vôùi söï caïnh tranh kòch-lieät. 

 

Hai toå-chöùc thuû lôïi nhieàu nhöùt töø söï kinh-doanh nhieàu trieäu ñoâ-la naày laø: 

1. Coâng-ty Jade West vaø nhöõng coâng-ty lieân-ñôùi vôùi noù. 

2. Chö Tyø-kheo löu vong cuûa Taây-Taïng. 

Neáu Phaät Ngoïc chæ duøng ñeå trieån-laõm nhö moät Ngheä-Thuaät Phaät-Giaùo thì 

1. Ñaïi Thaùp Töø Bi 

2. Döï AÙn Phaät Ngoïc cho Hoøa Bình Theá-Giôùi 

khoâng neân baùn baát cöù thöù gì treân danh nghóa söùc khoûe vaø kyû nieäm. 

  

 Coù moät Thô Traû lôøi raát thuù-vò cuõng töø Toå-Chöùc Phaät Ngoïc cho Hoøa Bình Theá-Giôùi moïi 

ngöôøi caàn neân bieát. Toå Chöùc naày khoâng coù ñem leân maïng thô chæ-trích; vì vaäy, ngöôøi vieát 

khoâng coù ñaàu moái ñeå bieát laù thô ñoù töø ñaâu ñeán vaø nguoàn goác cuûa laù thô coù ñaùng tin caäy khoâng? 

 

 Ghi chuù, Thô Traû Lôøi naày khoâng thaáy treân maïng nhaø cuûa Toå-Chöùc naày nöõa. 
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THƯ TRẢ LỜI  

CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐẠI THÁP TỪ BI  

VỀ NHỮNG LỜI VU KHỐNG MẠ LỊ TẠI MỸ QUỐC  

VỀ DỰ ÁN PHẬT NGỌC  

  

Đại Tháp Từ Bi, Dự Án Phật Ngọc, nhân viên làm việc cho Dự Án Phật Ngọc, và đặc biệt là ông 

Ian Green, Chủ Tịch của chúng tôi, đang trở thành đối tượng của những lời vu khống mạ lị đang 

lan rộng tại Mỹ Quốc (USA). Những lời vu khống này do một tăng sĩ phổ biến qua đài phát 

thanh, điện thư, gần đây lại được lan rộng dưới dạng thư ngỏ gửi từ nhóm thân hữu của vị tăng sĩ 

nói trên.   

Lý lẽ vô căn cứ về gánh nặng tài chính đối với các chùa viện cung nghinh Phật Ngọc 

Trong bức thư ngỏ của nhóm Phật tử và lời tuyên bố trên đài phát thanh của vị tăng sĩ nói trên đã 

nêu lên vấn đề cung nghinh Phật Ngọc tạo gánh nặng tài chính cho các chùa viện tổ chức. Chúng 

tôi luôn quan tâm tìm hiểu để biết chắc rằng các chùa viện tổ chức trước khi cung nghinh Phật 

Ngọc, trong thời gian cung nghinh Phật Ngọc cũng như sau khi cung tiễn Phật Ngọc, vẫn đều 

luôn hoan hỷ. Chúng tôi chưa từng nghe nói các chùa viện sau khi đưa tiễn Phật Ngọc phải chịu 

thiệt thòi vì gánh nặng tài chính. Nếu có chuyện như vậy, vì sao bốn trong số bảy chùa viện tổ 

chức đã ngỏ lời mời Phật Ngọc trở lại vào chuyến triển lãm đợt hai tại Mỹ quốc? Các chùa viện 

chuẩn bị ngân quỹ bằng nỗ lực riêng của họ, họ cũng giữ lại toàn bộ tịnh tài thu được từ các hòm 

công đức đặt tại chùa, ngoài ra trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã cúng dường một tỷ lệ 

phần trăm trong số tịnh tài đến từ các phẩm vật lưu niệm của Phật Ngọc.  
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Hành trình Phật Ngọc là để hồi hướng cho nền hòa bình nhân loại, chúng tôi luôn đặc biệt quan 

tâm để bảo đảm mọi hoạt động đều hướng về mục tiêu cao cả ấy. Quan tâm hàng đầu của chúng 

tôi là làm sao duy trì mối quan hệ tốt đẹp với quí anh chị em đạo hữu, và trong suốt thời gian 

qua, chúng tôi vô cùng hân hạnh đã nối kết tình thân chặt chẽ cùng các chùa viện mà Phật Ngọc 

viếng thăm. Dù vậy, chúng tôi buộc phải hủy chương trình đưa Phật Ngọc đến miền Bắc 

California vì quan điểm tiêu cực và thiếu hòa hợp của riêng ngôi chùa thỉnh Phật tại nơi ấy.  

Lý lẽ vô căn cứ về nguồn gốc ngọc lưu niệm 

Thư ngỏ cho rằng Dự án Đại Tháp Từ Bi/ Dự án Phật Ngọc đã lừa dối mọi người khi tuyên bố 

rằng ngọc lưu niệm được cắt ra từ khối ngọc mệnh danh là “Polar Pride” (Niềm Kiêu Hãnh của 

Bắc Cực), và đưa ra những chứng cứ dựa vào các hóa đơn đặt hàng từ Thái Lan và Trung Quốc.  

Điều này hoàn toàn trái với sự thật. Phẩm vật lưu niệm của chúng tôi đều được làm từ khối ngọc 

Polar Pride và được chạm khắc tại Thái Lan, cùng một xưởng chạm khắc bức tượng Phật Ngọc 

cho Hòa Bình Thế Giới. Toàn bộ phẩm vật lưu niệm Phật Ngọc đều có giấy “Chứng Nhận Bảo 

Đảm” nêu rõ nguồn gốc của ngọc, đến từ khối ngọc Polar Pride. Trên trang web của Phật Ngọc 

cũng nói rõ là muốn thỉnh được ngọc thật đến từ khối ngọc Polar Pride (là khối ngọc đã dùng để 

tạc tượng Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới), chỉ có một cách duy nhất đó là phải thỉnh ngọc từ 

các gian hàng chính thức tại các địa điểm cung nghinh tượng Phật Ngọc. Chúng tôi khẩn thiết 

kêu gọi mọi người hãy kiểm tra xem người bán có đeo thẻ chứng nhận chính thức thuộc phái 

đoàn của Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới hay không, đồng thời ngọc thỉnh phải được đính 

kèm Nhãn-Chứng-Thực (Certificate of Authenticity).  

Chúng tôi chưa bao giờ che giấu sự thật rằng một số ngọc lưu niệm (ví dụ như nhẫn ngọc) không 

đến từ khối ngọc Polar Pride. Điều  này luôn được nói rõ, không hề có sự che đậy, và những 

phẩm vật này không hề có Nhãn-Chứng-Thực đi kèm.   

Ngọc thật đến từ khối ngọc Polar Pride 

Người viết thư ngỏ lại khẳng định rằng không thể còn bất cứ miếng ngọc nào sót lại từ khối ngọc 

Polar Pride vì Phật tử đã thỉnh quá nhiều ngọc. Điều này hoàn toàn trái với sự thật. Sự thật là: 

 Khối Polar Pride vốn nặng trên 18 tấn. 

 Tượng Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế giới nặng khoảng 4 tấn. 

 Ngọc còn dư lại của Polar Pride sau khi khắc xong tượng Phật Ngọc được non 14 tấn. 

 Mặc dù hiện giờ các khối ngọc lớn đã không còn, nhưng theo dự tính, số ngọc còn lại của 

Polar Pride vẫn còn đủ để cung cấp những phẩm lưu niệm nhỏ cho nhiều năm tới. 
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 Đến một lúc nào đó toàn bộ ngọc từ khối Polar Pride sẽ cạn hết. Chúng tôi hi vọng 

những miếng ngọc thật của Polar Pride sẽ là kỷ vật cho nhiều thế hệ sau.  

Ngọc còn lại từ Polar Pride được bảo quản an ninh chặt chẽ tại một nhà máy ngọc ở Thái Lan. 

Ngọc lưu niệm cũng được khắc chạm bởi cùng nhóm chạm khắc tượng Phật Ngọc cho Hòa Bình 

Thế Giới. Sau khi khắc chạm tại Thái Lan, ngọc được gửi trực tiếp về từng thành phố đang cung 

nghinh Phật Ngọc.  

Tịnh tài đến từ ngọc Polar Pride 

Toàn bộ tịnh tài đến từ phẩm vật lưu niệm của Phật ngọc sẽ được dùng để chi trả phí tổn triển 

lãm Phật Ngọc vòng quanh thế giới và công cuộc xây dựng Đại Tháp Từ Bi ( Uxem hình công trình 

đang xây dựngU), là trạm dừng chân cuối cùng của tượng Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới. 

Không cá nhân một ai thủ lợi riêng từ Phật sự này.   

Lý lẽ vô căn cứ về việc vi phạm luật thuế 

Người viết thư ngỏ cũng đã khẳng định rằng hoạt động của chúng tôi nằm ngoài hệ thống thuế 

của Hoa kỳ. Điều này hoàn toàn vô căn cứ. Tổ chức Đại Tháp Từ Bi là một chi nhánh của Hội 

Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa ( UFPMT U, Uhttp://www.fpmt.org/ U), một tổ chức tôn 

giáo phi lợi nhuận tại tiểu bang California. FPMT chu toàn đầy đủ mọi nhiệm vụ đối với sở thuế 

theo đúng luật thuế ở Mỹ, đồng thời Tổ Chức Đại Tháp Từ Bi cũng theo đúng mọi qui định của 

luật thuế tại Úc. Những luận điệu bức thư nêu ra hoàn toàn trái với sự thật.   

Tư cách đạo đức 

Là những Phật tử thuần thành, mọi thành viên làm việc cho Phật Ngọc đều cảm thấy nặng lòng 

trước lời lẽ vu khống mạ lị vô căn cứ này. Mỗi thành viên trong nhóm đều ra sức hoàn thành tâm 

nguyện của bậc đạo sư tôn kính của chúng tôi là đức Kyabje Lama Zopa Rinpoche. Đại đa số 

chúng tôi đều làm việc thiện nguyện, chỉ một người được hưởng lương, nhưng cũng chỉ là mức 

lương khiêm nhường. Giới hạnh và chánh nghiệp là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. 

Những luận điệu vô căn cứ này không những xúc phạm nặng nề đến tấm lòng chân thành và tư 

cách đạo đức của chúng tôi mà còn, nghiêm trọng hơn nữa, xúc phạm đến tâm nguyện của đấng 

đạo sư vô cùng tôn kính của chúng tôi, xúc phạm đến tấm lòng chân thành của Phật Giáo. Điều 

bất ngờ và khiến chúng tôi vô cùng quan tâm, đó là những luận điệu kia lại phát xuất từ những 

người Phật tử và, tệ hơn nữa, từ hàng tăng sĩ.   

Vì sao lại có những luận điệu trái sự thật và vô căn cứ này?  

http://www.quangduc.com/photo/jadebuddha/stupa/index.html
http://www.quangduc.com/photo/jadebuddha/stupa/index.html
http://www.fpmt.org/
http://www.fpmt.org/
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Dù có phân tích về động cơ thực sự của những người lên tiếng vu khống mạ lị Phật Ngọc thì 

cũng chỉ là lời võ đoán. Xin chia sẻ một vài sự kiện khách quan, không rõ có thể làm sáng tỏ 

động cơ của những lời mạ lị này chăng. Chúng tôi biết có một tăng sĩ đã mua ngọc Canada với 

số lượng cực lớn, dựa vào hành trình cung nghinh Phật Ngọc tại Mỹ để tạo lợi nhuận. Trong 

những ngày đầu của chuyến hành trình Phật Ngọc tại Mỹ, một số thành viên trong nhóm đã 

chứng kiến vị tăng sĩ này bán ngọc, phao tin ngọc của ông ta là ngọc từ Phật Ngọc cho Hòa Bình 

Thế Giới. Chúng tôi đã lưu ý hành vi này với những người chịu trách nhiệm tại chùa và vị tăng sĩ 

kia lập tức bị trục xuất ra khỏi khuôn viên chùa.  

Yêu cầu chấm dứt những lời nói dối  

Bất kể là vì động cơ nào, chúng tôi kêu gọi mọi thành phần quan hệ hãy chấm dứt phổ biến 

những lời phỉ báng sai lầm vô căn cứ. Luật sư của chúng tôi đã khuyên phải nên có hành động 

pháp lý để ngăn chặn hành vi vu khống mạ lị này. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa làm theo lời luật 

sư, vì lo lắng sẽ tạo ảnh hưởng tiêu cực cho Phật giáo trước dư luận quốc tế.  

Chúng tôi nguyện cho, và tin rằng, Phật tử công minh sẽ nhìn thấu suốt sự thật, những người vu 

khống mạ lị sẽ lập tức chấm dứt hành vi này.  

Kính thư, 

Ban Giám Đốc 

The Great Stupa of Universal Compassion Ltd. (Đại Tháp Từ Bi) 

The Jade Buddha for Universal Peace Project (Dự Án Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới) 
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Theo ngu yù  

 

“One Sangha member” ôû ñaây aùm chæ cho Chuøa Viet Nam, Houston, TX 

Hoaëc  

  

TRUNG TÂM PHẬT GIÁO – CHÙA VIỆT NAM 

10002 Synott Rd, Sugar Land, TX 77498 

Tel: 281/575-0910 Fax:281/498-4540 

Uwww.vnbc.orgU – email: Utrungtamphatgiao@yahoo.com U 

 

 

 
 

Friday March 26 to April 4, 2010 

http://www.vnbc.org/TTPG/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vnbc.org/TTPG/Chi_tiet.aspx?id=1116
mailto:trungtamphatgiao@yahoo.com
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Thöû laøm baøi toùan ñôn giaûn tính xem 

1. Töôïng Phaät Ngoïc Cho Hoøa-Bình naëng khoûang 4 taán (1 taán = 907 kilos). 

 

 

 

2. Taëng cho Hoøang-gia Thaùi-Lan (trích töø USaùch Böôùm Veà Phaät Ngoïc U) 

Ñaïi Thaùp Töø Bi vaø jade Thongtavee tuyeån choïn ngoïc ñeå taïc moät töôïng Phaät laøm maãu 

ñeå cung-hieán leân cho Hoøang-gia Thaùi-Lan. Trong USaùch BöôùmU, khoâng coù noùi ñeán taûng 

ngoïc thaïch thöù hai lôùn hôn taûng taïo Phaät Ngoïc. 

  

Töôïng Phaät naày ñöôïc chuaån-bò raát caån-thaän vaø chính xaùc ñeå coâng nhaän söï ñoùng goùp cuûa 

Thaùi-Lan trong vieäc taïo toân töông Phaät Ngoïc Cho Hoøa Bình Theá-Giôùi.    
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3. Tieäm Ngoïc Bích - Nepharite ôû Vieät-Nam thuû-ñaéc moät soá ngoïc töø Coâng-ty Jade West. 

Caên cöù vaøo USaùch Böôùm U cuûa coâng ty naày, taïi hình bìa cuûa noù, cuõng coù trình baøy Polar 

Pride, töôïng Phaät cung-hieán leân Hoøang-gia Thaùi-Lan naëng khoûang 7 taán töø moät taûng 

ngoïc thaïch Polar Pride naëng 32 taán (?) 

 

    
 

    
 

4. Ngoïc Quaùn AÂm Cho Tình Thöông Nhaân Loïai naëng khoûang 1,2 taán. 

5. Moät töôïng Ngoïc Phaät nhoû hôn cuõng ñöôïc trieån laõm trong Chuøa nôi maø töôïng Phaät Ngoïc 

lôùn du haønh. 

 

 

6. Trieån Laõm Ngoïc Phaät laø moät söï kinh-doanh haøng nhieàu trieäu ñoâ-la nhaém vaøo Coäng 

Ñoàng ngöôøi Vieät-Nam ôû Vieät-nam, UÙc-Ñaïi-Lôïi, Hoa-Kyø vaø Gia-Naõ-Ñaïi. 
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VIETNAM MARCH – MAY 2009  

 

• Quan Am Temple, Danang  

• Dai Tong Lam Temple, Ba Ria Vung Tau  

• Pho Quang Temple, Ho Chi Minh City  

• Hoang Phap Temple, Ho Chi Minh City  

• Van An Temple, Dong Thap  

• Phat Tich Temple, Bach Ninh (Hanoi)  

 

AUSTRALIA JUNE – DECEMBER 2009  

 

• Brisbane Square, Brisbane Australia.  

• Wat Thai Buddharam.  

• Darling Harbour, Sydney  

• Van An Temple, Sydney  

• Minh Quang Temple, Sydney  

• Phap Hoa Temple, Adelaide  

• Museum of Western Australia, Perth  

• Minh Quang Temple, Sydney  

• Sydney Entertainment Centre  

• Quang Duc Temple, Melbourne  

• Quang Minh Temple, Melbourne  

 

 
 

Taïi Tu Vieän Töôøng Vaân, Virginia 

7. Ngoïc ñöôïc gôûi ñi ñaâu?  

Khi khaéc xong ôû Thaùi-Lan thì nhöõng saûn-phaåm baèng ngoïc ñöôïc gôûi tröïc-tieáp ñeán moãi 

thaønh phoá nôi maø Phaät Ngoïc trieån-laõm. Nhöõng saûn-phaåm coù giôùi-haïn môùi ñöôïc khaéc 

gôûi ñeán moãi thaønh phoá. 

 

UNgoïc meàm (nephrite) töø taûng ngoïc thaïch khaéc töôïng Phaät Ngoïc thaät söï coøn dö laïi 

bao nhieâu? 
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UQUANG-MINH MAÏN-ÑAØ-LA 

UMOÄT TRÌNH BAØY LAÀM-LAÏC 

 

 Caên cöù vaøo UTaøi-Lieäu Veà Phaät Ngoïc U, tröôùc khi Phaät Ngoïc ñöôïc ñöùc Ñaït-Lai Laït-Ma 

gia-trì vaøo ngaøy 01 thaùng 12, naêm 2009, moät quang-minh maïn-ñaø-la ñaõ xuaát hieän. 

 

Ánh sáng Mạn-đà-la xuất hiện quanh Phật ngọc 

Những ánh sáng rất lạ kỳ thường xuất hiện trong các bức ảnh chụp tượng Phật ngọc cho 

Hòa bình Thế giới. Những ánh sáng này xuất hiện đầu tiên tại Chùa Quán Thế Âm, Đà Nẵng. 

Sau đó chúng liên tục xuất hiện tại mỗi địa điểm tượng Phật ngọc được cung nghinh tại Việt 

Nam, Úc và Mỹ.  

Những ánh sáng này thường xuất hiện với cùng hình dạng, kiểu mẫu và thậm chí xuất 

hiện bên trong các tòa nhà như Museum of Western Australia tại Sydney, Perth và các Trung tâm 

giải trí. Nhưng dường như không phải tất cả mọi người đều có thể chụp được những bức ảnh 

này. Những ánh sáng này được gọi là "ánh sáng Mạn-đà-la" bởi vì hình dạng chúng có sự sắp 

xếp cân đối tương tự như Mạn-đà-la trong quan điểm của Phật giáo. Những ánh sáng này xuất 

hiện dưới dạng bán trong suốt (semi-transparent) và khi được phóng to lên người ta trông thấy 

chúng được kết hợp từ nhiều màu sắc mặc dù nhìn thoáng qua trông chúng chỉ như những ánh 

sáng lớn màu trắng. Khi phóng lớn hình, người ta cũng sẽ thấy những hình ảnh sắc màu kỳ diệu 

tạo nên những ánh sáng này. 

http://www.jadebuddha.org.au/vi/trang-nha/7 

 

 

http://www.tuongvantuvien.org/SK_HoaMDL_E.html 
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 Phaät Ngoïc ñöôïc an-trí ôû moät caùnh ñoàng troáng vôùi nhieät ñoä ngoøai trôøi giöõ khoûang 29-40 

ñoä C (84-104 ñoä F) trong suoát thôøi gian trieån-laõm taïi Virgina. 

 Raát nhieàu xe hôi ñaäu treân khoûanh ñaáùt raát khoâ raùo, khoûang 60-90 meùt (200-300 ft), beân 

traùi cuûa Phaät Ngoïc. Nhieàu xe coä qua laïi treân con ñöôøng ñaát nhaõ ra moät löôïng chaát dö thöøa cuûa 

xaêng daàu quyeän cuøng buïi baëm (aerosol) töø caùc oáng boâ xe khieán cho coù caùc hình troøn coù maøu 

saéc treân böùc aûnh khi chuïp vaøo ñeâm maø vaãn môû ñeøn cuûa maùy chuïp hình (flash).     

[Nhieáp aûnh gia Traàn Thy Ñònh khoâng chuïp ñöôïc baát cöù hình naøo coù ñoám nhö treân laø vì sao?] 



49 

 

  
 

 

  
 

  
 

Moät vaøi ñoám lôùn coù maøu saéc treân caùc taám aûnh chöùng toû nhöõng gioït daàu naáu aên li ti coù 

theå dính vaøo oáng kính cuûa maùy aûnh bôûi vì caùc ñoám kia raát lôùn so vôùi Phaät Ngoïc 4 taán kia! 

 [Nhieáp aûnh gia Traàn Thy Ñònh khoâng chuïp ñöôïc baát cöù hình naøo coù ñoám nhö treân laø vì 

sao?] 
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Hình ảnh Chiêm Bái Phật Ngọc 

9-16 May 2010 

Chuøa Lieân Hoa 

http://www.hoavouu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2048&Itemid=69 

 

 

  
 

Hoa Mạn đà la trong lễ Cung Tiễn Phật Ngọc 

Lúc 8 giờ đêm ngày 16 tháng 2 năm 2010 

Tại Tu Viện Pháp Vương, Escondido, California, Hoa Kỳ 

 

http://www.hoavouu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1595&Itemid=71 

 

Töông-tôï aûnh-höôûng cuûa ñeøn (flash) hoaëc duøng Photoshop hoaëc baét chöôùc nhau? 
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Hiện tượng lạ xuất hiện tại điện Phật Ngọc trong ngày lễ An Vị tôn tượng Phật Ngọc  

tại Tu Viện Pháp Vương 

http://www.hoavouu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1627&Itemid=69 

 

LENS’ FLARE.  Voøng troøn chöùng toû oáng kính coù vaán-ñeà. 

 

Ngöôøi vieát coù kieåm-chöùng laïi vôùi NASA, khoâng coù hieän-töôïng laï vaøo ngaøy 6-15 thaùng 2, 2010 

taïi San Diego, CA. 

 

    
xaraxone.com    elflady.com   Radial Lens Flare 

    

Lens Flare - WW 1.4     Lens Flare   

Uhttp://www.alpix.com/3d/worldwin/ U   blogs.ign.com 

 

http://www.alpix.com/3d/worldwin/
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Ñeøn pha ñeå caû ngaøy laãn ñeâm, raát nhieàu ngöôøi cuøng luùc chuïp hình ban ngaøy maø vaãn ñeå ñeøn 

(flash on) 

Hào Quang Phật Ngọc trong lễ khai mạc tại TV Pháp Vương, Hoa Kỳ 

 

    http://www.hoavouu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1578&Itemid=71 
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(Images via: Lisa Andriani-Gonnelli, Unwired and UMN) 

 

Moät caàu voøng löûa hieän ra ôû chaân trôøi taïi moät ñieåm hieám coù ñoù laø ñuùng thôøi-gian vaø 

ñuùng choã cho maët trôøi vaø nhieàu loïai maây naøo ñoù hoäi tuï. Caùc tinh-theå trong caùc ñaùm maây phaûn 

chieáu aùnh saùng ngöôïc laïi vaøo nhöõng dôïn soùng quang phoå thaáy ñöôïc nhöng chæ khi naøo noù baøy 

ra moät caùch chính xaùc töông ñoái vôùi maët ñaát ôû phía döôùi. Do söï hieám coù naày taát caû nhöõng söï 

kieän xaõy ra lieân-ñôùi vôùi nhau, chæ coù moät soá nhoû caùc taám aûnh ñeïp cuûa hieän-töôïng naày.      

http://webecoist.com/2009/01/18/nature-phenomena-wonders-natural-world/ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lisanella.com/Site/Home_Page-Welcome.html
http://www.flickr.com/photos/unwiredadventures/1132439664/
http://www.physics.umd.edu/lecdem/services/demos/demosn1/n1-43.htm
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How to make a lens flare in Photoshop 

By tuan, eHow Member  

 
make a lens flare in Photoshop 

 

User-Submitted Article 

Flare makes a halo or glow around bright objects, causes a general fogging of the film, and 

overall decreases the contrast of the image. 

Instructions 

Things You'll Need: 

 Photoshop  

 The image  

1. Open Photoshop, open the image 

2. Go to Filters, then go to Renders and then choose Lens Flare 

3. Move the target by using left mouse to wherever you want the flare to starts 

4. Choose the britness level 

5. Choose the lens type, from small to big 

6. Hit OK 

http://www.ehow.com/how_2000826_make-lens-flare-photoshop.html 
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UNDERSTANDING CAMERA LENS FLARE 

Lens flare is created when non-image forming light enters the lens and subsequently hits the 

camera's film or digital sensor.  This often appears as a characteristic polygonal shape, with sides 

which depend on the shape of the lens diaphragm.  It can lower the overall contrast of a 

photograph significantly and is often an undesired artifact, however some types of flare may 

actually enhance the artistic meaning of a photo.  Understanding lens flare can help you use it--or 

avoid it--in a way which best suits how you wish to portray the final image. 

WHAT IT LOOKS LIKE 

 

The above image exhibits tell-tale signs of flare in the upper right caused by a bright sun just 

outside the image frame.  These take the form of polygonal bright regions (usually 5-8 sides), in 

addition to bright streaks and an overall reduction in contrast (see below).  The polygonal shapes 

vary in size and can actually become so large that they occupy a significant fraction of the 

image.  Look for flare near very bright objects, although its effects can also be seen far away 

from the actual source (or even throughout the image). 
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Flare can take many forms, and this may include just one or all of the polygonal shapes, bright 

streaks, or overall washed out look (veiling flare) shown above. 

BACKGROUND: HOW IT HAPPENS 

All but the simplest cameras contain lenses which are actually comprised of several "lens 

elements."  Lens flare is caused by non-image light which does not pass (refract) directly along 

its intended path, but instead reflects internally on lens elements any number of times (back and 

forth) before finally reaching the film or digital sensor. 

 

Note: The aperture above is shown as being behind several lens elements. 

Lens elements often contain some type of anti-reflective coating which aims to minimize flare, 

however no multi-element lens eliminates it entirely.  Light sources will still reflect a small 

fraction of their light, and this reflected light becomes visible as flare in regions where it 

becomes comparable in intensity to the refracted light (created by the actual image).  Flare which 

appears as polygonal shapes is caused by light which reflects off the inside edges of the lens 

aperture (diaphragm), shown above. 
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Although flare is technically caused by internal reflections, this often requires very intense light 

sources in order to become significant (relative to refracted light).  Flare-inducing light sources 

may include the sun, artificial lighting and even a full moon.  Even if the photo itself contains no 

intense light sources, stray light may still enter the lens if it hits the front element.  Ordinarily 

light which is outside the angle of view does not contribute to the final image, but if this light 

reflects it may travel an unintended path and reach the film/sensor.  In the visual example with 

flowers, the sun was not actually in the frame itself, but yet it still caused significant lens flare. 

REDUCING FLARE WITH LENS HOODS 

A good lens hood can nearly eliminate flare caused by stray light from outside the angle of 

view.  Ensure that this hood has a completely non-reflective inner surface, such as felt, and that 

there are no regions which have rubbed off.  Although using a lens hood may appear to be a 

simple solution, in reality most lens hoods do not extend far enough to block all stray light.  This 

is particularly problematic when using 35 mm lenses on a digital SLR camera with a "crop 

factor," because these lens hoods were made for the greater angle of view.  In addition, hoods for 

zoom lenses can only be designed to block all stray light at the widest focal length. 

 

Petal lens hoods often protect better than non-petal (round) types.  This is because petal-style 

hoods take into account the aspect ratio of the camera's film or digital sensor, and so the angle of 

view is greater in one direction than the other. 

If the lens hood is inadequate, there are some easy but less convenient workarounds.  Placing a 

hand or piece of paper exterior to the side of the lens which is nearest the flare-inducing light 

source can mimic the effect of a proper lens hood.  On the other hand, it is sometimes hard to 

gauge when this makeshift hood will accidentally become part of the picture.  A more expensive 

solution used by many pros is using adjustable bellows.  This is just a lens hood which adjusts 

to precisely match the field of view for a given focal length. 

Another solution to using 35 mm lenses and hoods on a digital SLR with a crop factor is to 

purchase an alternative lens hood.  Look for one which was designed for a lens with a narrower 
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angle of view (assuming this still fits the hood mount on the lens).  One common example is to 

use the EW-83DII hood with Canon's 17-40 f/4L lens, instead of the one it comes with.  The 

EW-83DII hood works with both 1.6X and 1.3X (surprisingly) crop factors as it was designed to 

cover the angle of view for a 24 mm lens on a full-frame 35 mm camera.  Although this provides 

better protection, it is still only adequate for the widest angle of view for a zoom lens. 

Despite all of these measures, there is no perfect 

solution.  Real-world lens hoods cannot protect 

against stray light completely since the "perfect" lens 

hood would have to extend all the way out to the 

furthest object, closely following the angle of view. 

Unfortunately, the larger the lens hood the better-- at 

least when only considering its light-blocking ability.  

Care should still be taken that this hood does not 

block any of the actual image light.  

INFLUENCE OF LENS TYPE 

In general, fixed focal length (or prime) lenses are less susceptible to lens flare than zoom 

lenses.  Other than having an inadequate lens hood at all focal lengths, more complicated zoom 

lenses often have to contain more lens elements.  Zoom lenses therefore have more internal 

surfaces from which light can reflect. 

Wide angle lenses are often designed to be more flare-resistant to bright light sources, mainly 

because the manufacturer knows that these will likely have the sun within or near the angle of 

view. 

Modern high-end lenses typically contain better anti-reflective coatings.  Some older lenses 

made by Leica and Hasselblad do not contain any special coatings, and can thus flare up quite 

significantly under even soft lighting. 

MINIMIZING FLARE THROUGH COMPOSITION 

Flare is thus ultimately under the control of the photographer, based on where the lens is pointed 

and what is included within the frame. 

 

http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/lens-flare.htm 

 

http://www.cambridgeincolour.com/techniques/wide-angle-lenses.htm
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Although photographers never like to compromise their artistic 

flexibility for technical reasons, certain compositions can be 

very effective at minimizing flare.  The best solutions are those 

where both artistic intent and technical quality coexist. 

One effective technique is to place objects within your image 

such that they partially or completely obstruct any flare-

inducing light sources.  The image on the left shows a cropped 

region within a photo where a tree trunk partially obstructed a 

street light during a long exposure.  Even if the problematic 

light source is not located within the image, photographing 

from a position where that source is obstructed can also reduce 

flare. 

The best approach is to of course shoot with the problematic 

light source to your back, although this is usually either too 

limiting to the composition or not possible.  Even changing the 

angle of the lens slightly can still at least change the appearance 

and position of the flare. 

VISUALIZING FLARE WITH THE DEPTH OF FIELD 

PREVIEW 

The appearance and position of lens flare changes depending on the aperture setting of the 

photo.  The viewfinder image in a SLR camera represents how the scene appears only when the 

aperture is wide open (to create the brightest image), and so this may not be representative of 

how the flare will appear after the exposure.  The depth of field preview button can be used to 

simulate what the flare will look like for other apertures, but beware that this will also darken the 

viewfinder image significantly. 

The depth of field preview button is usually found at the base of the lens mount, and can be 

pressed to simulate the streaks and polygonal flare shapes.  This button is still inadequate for 

simulating how "washed out" the final image will appear, as this flare artifact also depends on 

the length of the exposure (more on this later). 

OTHER NOTES 

Lens filters, as with lens elements, need to have a good anti-reflective coating in order to reduce 

flare.  Inexpensive UV, polarizing, and neutral density filters can all increase flare by introducing 

additional surfaces which light can reflect from. 

If flare was unavoidable and it produced a washed out image (due to veiling flare), the levels tool 

and local contrast enhancement can both help regain the appearance of contrast. 

http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/depth-of-field.htm
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/levels.htm
http://www.cambridgeincolour.com/techniques/local-contrast-enhancement.htm
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Caên-cöù vaøo Maät-Giaùo, Quang Minh Maïn-Ñaø-La chæ hieän ra bôûi thaàn-löïc cuûa baäc Ñaïi 

A-Xaø-Leâ (baäc ñaõ Giaùc-Ngoä), Ngaøi taïo döïng maïn-ñaø-la treân hö-khoâng (ñoù goïi laø Taâm Maïn-ñaø-

la, caùc quang-minh kia seõ laäp töùc hoùa thaønh chö Phaät/Boà-Taùt) cho nhöõng ngöôøi tieáp nhaän leã 

quaùn-ñaûnh (abhiseka hay consecration/empowerment) coù theå nhìn thaáy maø thoâi.  

Trong lòch-söû Maät-Toâng, chæ coù Ñaïi A-Xaø-Leâ Thieän Voâ-UÙy (Maha-Acarya 

Subhakarasimha (637-735)) coù khaû-naênng laøm vieäc naày ñeå caùc hoïa-sö cuûa Hoøang-gia veõ hình 

chö Phaät, chö Boà-Taùt vaø chö Phaån-Noä Toân (Krodhas) cuûa Thai-Taïng Giôùi (Garbhadhatu) vaø 

Kim-Cang Gôùi (Vajradhatu) hai Maïn-Ñaø-La Vöông.  

Trong truyeàn-thoáng cuûa Kim-Cang Thöøa (Vajrayana), töø thôøi ñöùc Töø-Phuï Thích-Ca 

Möu-Ni ñeán cuoái ñôøi cuûa 84 vò Ñaïi Thaønh-Töïu (Mahasiddha), khoâng coù ai khaùc coù khaû-naêng 

taïo döïng hay laäp Quang-Minh Maïn-Ñaø-La caû. 

 Ñieåm ñaëc-thuø cuûa Quang-Minh Maïn-ñaø-la laø raát saùng, nhöng khoâng laøm choùi maét vaø 

taâm cuûa ngöôøi tieáp nhaän caûm thaáy raát ñoåi an-laïc trong nhieàu tuaàn hay nhieàu thaùng.  

 Hôn nöõa, chính baûn-thaân ngöôøi vieát ñaõ chöùng-kieán caùi goïi laø Quang-Minh Maïn-ñaø-

la vaøo ngaøy July 4, 2010 (khoûang 9:25 PM) vaø cuõng thaáy trong khaùch saïn maø mình ñaõ nghó 

qua ñeâm taïi San Francisco naøgy July 21, 2010  khoûang 8:30 PM. 

  
July 4

th
, 2010 – Eden Center, VA 

  
Phoøng nguõ ôû khaùch saïn taïi San Francisco 

Nhöõng ñoám ñoù laø Quang-Minh Maïn-ñaø-la ö? 

(SAMSUNG SL 102, 10.2 mega pixelsa, 3xZoom 6.3-18.9mm) 
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Taïi khaùch saïn, aerosols, PM2.5 trong khoâng khí vaø ñeøn maùy chuïp hình (flash) vaãn môû 

luùc trôøi toái khi chuïp hình coù khaû-naêng taïo ra nhöõng hình aûnh khoâng trung-thöïc hay aûo-hoùa. 

Ñieàu ñoù goïi laø oáng kính choùi loøa (lens’ flare) chaúng coù gì laø huyeàn-bí caû veà nhöõng ñoám troøn  

coù aùnh saùng trong caùc taám hình. Ñieàu naày chæ xaõy ra vôùi nhöõng ngöôøi môùi bieát chuïp hình nhö 

ngöôøi vieát, khoâng phaûi laø tay chuyeân nghieäp. 

 

 Noùi chung, buïi baëm, thaùn-khí thaûi ra töø oáng boâ xe (aerosols, PM2.5) taïo thaønh moät taám 

hình vôùi nhieàu ñoám troøn, ñaëc bieät laø nhöõng ngaøy khi trôøi naéng raùo vaø hanh noùng. Khi maøn ñeâm 

buoâng xuoáng, chôù neân söû duïng ñeøn cuûa maùy chuïp hình (flash). Noù seõ phaûn chieáu nhöõng haït 

buïi li-ti trong khoâng khí, taïo thaønh moät taám hình vôùi nhieàu ñoám troøn. 

 

  
 

Ngöôøi vieát laøm cho hình toái hôn baèng PhotoShop ñeå nhìn cho roõ caùi goïi laø Quanh-Minh 

Maïn-ñaø-la hay aùnh-saùng maïn-ñaø-la hay hoa trôøi mandala trong khoâng khí, treân caùc vaùch töôøng, 

treân giöôøng nguõ vaø treân gheá taïi khaùch-saïn maø ngöôøi vieát ñaõ nghó qua ñeâm. 
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http://amysrabbitranch.com/CreeksideGraphics/Images/Photos/NightSnowfall-Bushes.jpg 

 

 Christmas Night Effects 

 By Vlad Gerasimov 

 Published 05/15/2007 

Tips about how I made the Christmas Night wallpaper (see wallpaper). 

 

 
 

Before you start reading this tutorial, I recommend making a big cup of coffee - it will be quite 

long :-) 

 

So, to start, create new document (I made it 3200x2000 pixels) and fill background with solid 

black color. 

 

http://amysrabbitranch.com/CreeksideGraphics/Images/Photos/NightSnowfall-Bushes.jpg
http://www.eyesontutorials.com/authors/32/Vlad-Gerasimov
http://www.eyesontutorials.com/images/Effects/VladStudio/tut18_ChristmasNightWallpaper/xmasnight_1024x768.jpg
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To fill our sky with stars, we'll need some help of ContextFree. You can get it at 

www.contextfreeart.org. 

I downloaded one of fractals and manipulated it so that it fits my needs. You can download my 

fractal file here: xmasnight.cfdg. Using this file, create several similar fractals (in ContextFree, 

hit Ctrl-R to refresh and get new variation) and saved them as PNG images (right-click and save 

as image).  

 

 
 

Open all PNG fractals in Photoshop, copy and paste them into one document, so that each fractal 

is a layer. For each layer, set Blend mode to "screen". It will make stars blend together. 

 

 
 

Repeat as many times as you like, until you get enough stars. (I used about 20 fractals). If your 

stars are wrong color, you can colorize them - hit Ctrl-U and adjust hue and lightness as 

necessary. 

 

   
 

http://www.contextfreeart.org/
http://www.eyesontutorials.com/images/Effects/VladStudio/tut18_ChristmasNightWallpaper/xmasnight.cfdg
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I wanted that the stars do not only fill entire image, but also create subtle "paths", or roads. For 

that, I used another fractal-generated image from ContextFree. Sorry I deleted the source file! 

But if you open ContextFree and open "cillasun" or "demo1" from examples menu, that might be 

OK too. 

 

 
 

ContextFree generates black fractals on white background. I need only black fractal, with 

transparent background. Here's how: open PNG image in Photoshop, select all (Ctrl-A), copy 

(Ctrl-C), close (Ctrl-W), create new file (Ctrl-N), paste (Ctrl-V), switch to mask mode (Q), paste 

(Ctrl-V), sqitch back (Q), delete (Del).  

 

 
 

Instead of black fractal, you need white. The fastest way is Ctrl-U, then set lightness = 100%. 

 
Copy resulted fractal image and paste it into top-right corner of our artwork. 
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Then, simply set its layer opacity mode to "overlay". Result: in this corner stars are now grouped 

into nice "roads". If you need to make result more visible, simply duplicate the layer with fractal. 

 

 
 

http://www.eyesontutorials.com/articles/168/1/Christmas-Night-Effects/Page1.html 

  

Flash forward to present day, and iasw has been refurbished to look brand-spanking new. The 

light effects at night are incredible, making the exterior look even more magical: 

http://davelandblog.blogspot.com/2009/02/tempest-in-teapot.html 
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http://s231.photobucket.com/albums/ee122/silver_fox_rival/My%203D%20Textures/?action=view&cur

rent=MysticNight.jpg 

Red sky at night...   
Posted by rcnaylor (My Page) on  

Sun, Jun 22, 08 at 22:39 

 

 

Sailor's delight? Not too many sailors out here on the plains but just after sunset as a 

thunderstorm was moving past my house I took these pics. But, I was in such a hurry to 

get the pictures while the effect was there I grabbed my wife's camera. It was still 

raining, and dark and I was not real sure some of the lightening in the area was gone, 

so I couldn't get her flash turned off. It made for some interesting affects with the 

raindrops and trees in the yard.  

https://auth.gardenweb.com/members/rcnaylor
https://auth.gardenweb.com/members/rcnaylor
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Tieáp theo, vaøi phuùt sau thì maøu ñoû ñaõ laéng xuoáng bieán thaønh maøu tím vaø toâi chuïp taám 

hình naày, ñöôøng ñi boä vaø ñöôøng chaùnh döôøng nhö phaûn chieáu noù laïi.  

http://ths.gardenweb.com/forums/load/photo/msg0622393415966.html 
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http://www.juddnet.com/photography/frame.php?id=28 

 

2002-12-22 - 28 west yellowstone 

http://s27.photobucket.com/albums/c158/rotax7/2002-12-22%20-

%2028%20west%20yellowstone/?action=view&current=312_top_at_nightcopy.jpg 

 

http://s27.photobucket.com/albums/c158/rotax7/2002-12-22%20-%2028%20west%20yellowstone/
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KINH ÑAÏI-NHÖÏT  

(MAHAVAIROCANA-SUTRA) 
 

 Quyeån kinh cöïc kyø quan troïng cuûa Maät-Giaùo laø neàn taûng cho caùc maøu saéc vaø maïn-ñaø-la 

(mandala) trong Phaät-Giaùo.  

NAMAHÏ SAMANTA BUDDHAØNAØMÏ _ A VAMÏ RAMÏ HAMÏ KHAM 
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Deities of the Five Elements 

GROUP ONE -- Esoteric Buddhism 

 

SANSKRIT 
Vairocana 

Space/Center/Zenith 

 

Akshobhya 

Air / Wind / East 

 

Ratnasambhava 

Fire / South 

 

Amitabha 

Water / West 

 

Amoghasiddhi 

Earth / North 

 

 

VIETNAMESE 

Ñaïi Nhöït Nhö-Lai  

Hö-Khoâng/Trung Taâm/Treân 
 

Baát-Ñoäng Nhö-Lai  

Gioù / Ñoâng 

 

Baûo-Sanh Nhö-Lai  

Löûa / Nam 

 

Voâ-Löôïng Quang Nhö-Lai 

Nöôùc / Taây 
 

Baát Khoâng Thaønh-Töïu  

Nhö-Lai  

Ñaát / Baéc 
 

http://www.onmarkproductions.com/html/5-elements-pagoda-gravestone.html 

Ñaây laø Thaùp Nguõ Ñaïi ñöôïc caùc Thaày Phong-Thuûy nhaùi theo roài ñoåi thaønh Thaùp 

Nguõ-Haønh  

 

Chöõ HUM cuûa Taây-Taïng ñöôïc khaéc ôû döôùi cuøng 
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Naêm hình theå khaùc nhau choàng chaát leân (khoâng-gian ba chieàu) tieâu-bieåu cho 

Voøng Sanh Hoùa cuûa Nguõ Haønh, ñaây laø caên-baûn cuûa caùc hoïc thuaät Phong-Thuûy. 

Hình vuoâng ôû döôùi cuøng laø Haønh Thoå, Thoå sanh Kim, Kim sanh Thuûy, Thuûy 

sanh Moäc vaø cuoái cuøng laø Moäc sanh Hoûa ôû treân cuøng.   

Thaùp 5 Taàng naày maãu-chuaån ñaëc-bieät naày cuõng coù 3 chöõ tieâu-bieåu cho 3 Tieân 

OÂng laø Phöôùc, Loäc, Thoï ñöôïc chaïm khaéc treân ñeå chæ cho Thieân-Löïc vaø söï baûo- 

veä nhöõng ngöôøi trong gia-ñình.  

Thaùp Nguõ Haønh laø vaät khí maõnh-lôïi cuûa thuaät Phong-Thuûy duøng ñeå hoùa giaûi saùt-

khí cuûa sao Nguõ Hoøang Thoå (ñem laïi söï caûi-vaõ, aáu-ñaõ, cöï-nöï, tai-naïn, hao taøi, 

v.v.  ) vaø Haéc Tinh soá 2 (ñem laïi beänh taät); ñaët bieät laø trong Vaän 8. Thaùp Nguõ 

Haønh cuõng laøm khôûi ñoäng Sao May Maén soá 1, 6 vaø ñoàng thôøi 8 Phi Tinh ñeå ñem 

laïi Söùc Khoûe, Taøi Loäc, Hoøa Hieäp vaø Haïnh Phuùc cho caû gia-ñình.            

Ñaët Thaùp Nguõ-Haønh ôû trung-taâm caên nhaø ñeå xua ñuoåi saùt-khí cuûa Phi-Tinh 

trong thuaät Phong-Thuûy. Vaät lieäu baèng ñaát (Ñòa) vaø nhöõng mieáng thuûy tinh 

nhieàu maøu caàn phaûi thay ñoåi moãi naêm vaø khi baïn thay ñoåi nhaø.   

 Raát nhieàu ngöøôi tin-töôûng vaøo thuaät Phong-Thuûy, nhöng coù bao nhieâu ngöôøi thaät 

söï thuû-ñaùc ñöôïc ñieàu maø hoï mong öôùc? 
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BIEÅU-TÖÔÏNG MAØU SAÉC TRONG PHAÄT-GIAÙO 

 

 

 Bieåu töôïng maøu saéc ñöôïc söû-duïng raát roäng raõi trong ngheä thuaät vaø caùc nghi-leã cuûa 

Phaät-Giaùo. Trong Phaät-Giaùo, ñaëc bieät laø Phaät-Giaùo Taây-Taïng, moãi maøu trong 5 maøu (panca-

varna) laøm bieåu töôïng cho caûnh giôùi cuûa taâm, moät vò Phaät Thieàn (Adibuddha), moät phaàn cuûa 

thaân-theå, moät phaàn cuûa chaân-ngoân (mantra) HUM, hoaëc moät Ñaïi (maøu xanh vaø maøu ñen 

thöôøng ñöôïc duøng ñeå thay ñoåi nhau). 

 

Hum 

 

http://www.visiblemantra.org/hum.html 

Ngöôøi ta tin-töôûng raèng khi quaùn chieáu veà caùc maøu saéc thuoäc veà caù-nhaân mình, ñieàu ñoù 

chöùa ñöïng caùi baûn-chaát cuûa chuùng töông-öùng vôùi töøng vò Phaät hay Boà-Taùt, ñôøi soáng taâm-linh coù 

theå chuyeãn-hoùa. 
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 Sau ñaây laø moät baûn toùm löôïc yù nghóa cuûa caùc bieåu-töôïng maøu saéc chaùnh trong Phaät- 

Giaùo. (thôøi gian khoâng cho pheùp dòch ra Vieät ngöõ. Ngöôøi vieát daønh rieâng phaàn naày cho Chìa 

Khoùa Nhoû Caùc Maät-Luaän (Tantra), Ñaïi Chuù Giaûi Kinh Vieân-Giaùc.) 

 

  

      

Color Blue Black White Red  Green  Yellow 

General 

Meanings  

coolness, 

infinity, 

ascension, 

purity, 

healing  

primordia

l 

darkness, 

hate  

 learning, 

knowledge

, purity, 

longevity 

 life force, 

preservatio

n, the 

sacred, 

blood, fire  

 balance, 

harmony, 

vigor, youth, 

action  

 rootedness, 

renunciatio

n, earth  

Seen In:  
turquoise, 

lapis lazuli  

black 

thangkas  

White 

Tara, 

white 

elephant 

coral, red 

thangkas  
Green Tara  

 saffron 

robes of 

monks  

Emotion, 

Action  

killing, 

anger 

killing, 

hatred 

rest and 

thinking 

subjugation 

and 

summoning 

exorcism 

restraining 

and 

nourishing 

Transforms

: 

anger into 

mirror-like 

wisdom 

hate into 

compassi

on  

delusion 

of 

ignorance 

into 

wisdom of 

reality 

delusion of 

attachment 

into the 

wisdom of 

discernment 

jealousy into 

the wisdom of 

accomplishme

nt 

pride into 

wisdom of 

sameness 

Buddha Akshobhya n/a Vairocana Amitabha Amoghasiddhi 
Ratna-

sambhava 

Part of 

Hum  

the dot 

(drop) on 

the 

crescent 

n/a 
the 

crescent 
syllable 'ha' vowel 'u' the head 

Body Part  Ears n/a Eyes tongue head nose 

Element Air air Water fire n/a earth 

 

 Hôn nöõa, trong Phaät-Giaùo coù khaùi-nieäm veà ‚Thaân caàu voøng‛, thaân naày ñöôïc do söùc 

Thieàn-ñònh chuyeãn-hoùa caùc phaàn vaät-chaát (saéc-töôùng) thaønh quang-minh.  Ñaây laø caûnh-giôùi toái 

http://www.religionfacts.com/buddhism/symbols/blue.htm
http://www.religionfacts.com/buddhism/symbols/black.htm
http://www.religionfacts.com/buddhism/symbols/white.htm
http://www.religionfacts.com/buddhism/symbols/red.htm
http://www.religionfacts.com/buddhism/symbols/green.htm
http://www.religionfacts.com/buddhism/symbols/yellow.htm
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cao coù theå ñaït ñöôïc trong doøng sanh-töû luaân-hoài (samsara) tröôùc khi chöùng nhaäp ‚quang-minh‛ 

cuûa Nieát-Baøn. Noùi ñôn giaûn hôn laø nhaäp caûnh-giôùi voâ-nhò (ñoïan vaên baèng tieáng Anh vieát cho 

ngöôøi khoâng bieát veà Ñaïo Phaät, khoâng caàn phaûi dòch saùt nghóa). Khi veõ caùc maïn-ñaø-la, hình 

töôïng, caùc maøu saéc chan-hoøa, söï quaùn-chieáu seõ coù keát-quaû raát ñaëc-bieät.     

 Khi quaùn-chieáu ñaëc-bieät, truyeàn-thoáng Taây-Taïng chuû-tröông raèng chuûng-töû HUM (moät 

phaàn cuûa Om Mani Padme Hum), maëc duø maøu xanh, chieáu ra 5 maøu khaùc nhau. Daáu troøn ôû 

treân maët traêng löôõi lieàm phaûi laø maøu xanh, maët traêng maøu traéng, ñaàu thì maøu vaøng, chuûng-töû 

‚ha‛ maøu ñoû vaø ‘u‛ maøu xanh laù caây.   

 Töù-Ñaïi (Gioù, Löûa, Nöôùc vaø Ñaát) cuõng ñöôïc tìm thaáy Kalachakra-tantra vôùi 4 maøu saéc 

khaùc nhau: xanh (hoaëc ñen), ñoû, traéng vaø vaøng töông-öùng vôùi Töù-Ñaïi theo thöù töï tröôùc. Töù-Ñaïi 

naày laïi ñöôïc veõ thaønh nöõa voøng troøn, tam-giaùc, troøn, vaø vuoâng töông-öùng nhö treân. Ñaây laø ñieàu 

tieân quyeát cuûa söï quaùn-töôûng theo Maät-Toâng, maøu saéc vaø hình theå hoïc laø nhöõng vieân gaïch caên 

baûn taïo ra taát-caû coâng-trình cuûa bieåu-töôïng Maät-Giaùo. 

 Bieåu töôïng maøu saéc thì cuõng raát quan-troïng trong moät maïn-ñaø-la, bieåu töôïng hoøan-haûo 

cuûa Phaät-Giaùo Taây-Taïng [Pram: voõ-ñoùan]. Mahavairocana-Sutra 

thuyeát raèng moät maïn-ñaø-la [chaùnh baûn thieáu ‚mandala‛] can phaûi veõ 

baèng 5 maøu: haønh giaû baét ñaàu baèng maøu traéng ôû trung taâm maïn-ñaø-la, 

tieáp theo laø maøu ñoû, vaøng, xanh vaø ñen.    

 Chakrasambhara-tantra dieån taû raèng töôøng vaùch cuûa maïn-

ñaø-la caàn phaûi sôn baèng 5 maøu vaø caàn phaûi duy-trì moät traät töï nhöùt 

ñònh laø maøu ñen ôû trung taâm maïn-ñaø-la, tieáp theo laø traéng, vaøng, ñoû vaø 

xanh laù caây. 

 Trong moät soá maïn-ñaø-la, boán phöông cuûa cung-ñieän ñöôïc veõ 

baèng caùc thöù maøu saéc khaùc nhau. Höôùng Ñoâng thì maøu traéng, höôùng Taây thì maøu ñoû, höôùng 

Baéc thì maøu xanh laù caây, höôùng Nam thì maøu vaøng,  trong khi trung-taâm ñaøn thì maøu traéng. 

 Tuy nhieân, Kalachakra-tantra, dieãn-taû moät heä-thoáng maøu saéc khaùc ñeå chöùng-toû söï 

khaùc bieät cuûa phöông höôùng: maøu ñen chæ cho phöông Ñoâng, vaøng cho phöông Taây, traéng cho 

phöông Baéc, vaø ñoû cho phöông Nam. Baát cöù maøu saéc naøo lieân-quan ñeán caùc phöông höôùng,  

voøng ñai veä-hoä moät maïn-ñaø-la haàu nhö luùc naøo cuõng ñöôïc veõ baèng maøu ñoû.  

  

http://www.religionfacts.com/buddhism/symbols/color.htm 
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 Caùc thöù maøu saéc cuûa töôïng Phaät/Boà-Taùt coù söùc aûnh-höôûng raát maïnh ñeán söùc khoûe vaø söï 

giaøu sang, thònh vöôïng cuûa nhöõng ngöôøi ñeo mang. Ví duï, Ngoïc Phaät ñöôïc laøm baèng maøu xanh 

laù caây ñaäm ñeå chieâu taøi-baûo, tuy nhieân, nhöõng laèn nöùt maøu tím, maøu saéc phai môø vaø maøu vaøng 

roøng nôi khuoân maët taïo ra nhöõng aûnh-höôûng traùi ngöôïc. Phaät Ngoïc khoâng coù naêng-löïc tieâu 

tröø taát caû taät beänh.   

 

 

June 27, 2010, Tu-Vieän Töôøng Vaân, Virginia, chuïp bôûi ngöôøi vieát  

 Neáu ngöôøi sanh naêm Söûu ñeo töôïng cuûa con traâu hay con boø, hoaëc Phaät/Boà-taùt hoaëc 

trang-söùc maøu ñen hoaëc maøu xanh laù caây thì seõ coù laém vaán ñeà veà taøi-chaùnh hoaëc tình-caûm. 

 Theo Maät Toâng, traâu hoaëc boø duøng laøm bieåu-töôïng cho söï giaùc-ngoä. Raát nhieàu vò Theá-

Toân côûi treân traâu/boø. 

 Tuy nhieân, moät ngöôøi sanh naêm Söûu cuõng tuøy theo nguõ haønh maø phaân ñònh. 

 Vì vaäy, moät baäc Thaày xöùng ñaùng coù theå giuùp ngöôøi naày choïn löïa moät töôïng Phaät/Boà-

Taùt laøm Boån-Toân (Adhideva/Astadeva/Svadeva) hoaëc moät thöù trang-söùc phuø-hôïp.   
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CAÙC THÖÙ NGUYEÂN/VAÄT-LIEÄU 

 

  

 

 Caùc thöù nguyeân/vaät-lieäu ñeå taïo töôïng Phaät/Boà-Taùt ñeå ñeo hay ñeå thôø raát quan troïng. 

Noùi chung, chuùng ta neân duøng vaøng, baïc, hoàng baûo ngoïc, maõ-naõo (bao goàm carnelian, huyeàn, 

huyeát thaïch), traân chaâu/ngoïc trai, ñoàng vaø caùc chaát baùu. Ngöôøi ta coù theå söû duïng caùc 

nguyeân/vaät lieäu khaùc ñeå taïo töôïng Phaät/Boà-Taùt ñeå thôø hay ñeo. Tuy nhieân, caùc yù-nghóa coù 

khaùc nhau. 

 Ngöôøi AÁn-Ñoä ñaõ söû-duïng ñaù maøu khaùc nhau ñeå trôï giuùp hoï tu-taäp du-giaø/thieàn-ñònh. 

 

 
 

http://www.freewebs.com/mykal-laws/chakrasystems.htm 

 

 Trong ngheä-thuaät chöõa beänh, ngöôøi ta thöôøng duøng thuûy-tinh maøu laøm phöông-tieän taåy 

tröø aùm khí. Söï coá gaéng phaân tích vaø trình baøy naày khoâng nhaèm vaøo vieäc chæ trích baát cöù ngheä 

thuaät chöõa beänh naøo caû.  SÖÛ-DUÏNG COÙ NGUY-HIEÅM HAY KHOÂNG TUØY BAÏN QUYEÁT 

ÑÒNH!    
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Quaân-bình Luaân-xa 

 

 

 Moät trong nhöõng phöông caùch ñôn giaûn nhöùt ñeå quaân-bình toøan boä heä-thoáng luaân-xa laø 

ñaët moät vieân ñaù coù maøu saéc töông öùng vôùi moãi choã (luaân-xa). Noù seõ giuùp naâng caùc dao-ñoäng 

cho moãi luaân-xa leân maø chaúng thay ñoåi caùc luoàng khí-löïc hoaëc laøm xaùo troän söï hoøa nhòp cuûa 

heä thoáng. Ngöôøi ta tin töôûng raèng söï taùc ñoäng hoå-töông giöõa caùc vieân ñaù kia vaø caùc kuaân-xa seõ 

giuùp cho luaân xa coù nhöõng taàng aâm ba dao ñoäng khoûe maïnh hôn, vì vaäy söï  trò lieäu  boä phaän 

cuûa cô theå ñöôïc keát quaû. Chæ caàn ñaët moät hoøn ñaù khaùc coù söùc aûnh höôûng toát leân moãi luaân xa (7 

luaân xa caû thaûy) coù theå noùi chung laø boå döôõng vaø laøm maïnh toøan boä heä thoáng.    

 

 

 Neáu baïn môû caùc hoøn ñaù/ngoïc maø baïn ñaõ thaâu thaäp ra thì baïn seõ coù theå deã daøng nhìn ra 

taát caû vaø choïn löïa nhöõng vieân thích hôïp cho moãi luaân xa. Toát nhöùt laø ñeå caùc hoøn ñaù/ngoïc thuoäc 

veà ñaát nhö thuûy tinh maøu lam khoùi, giöõa hai chaân ñeå laøm caùi neo. Ñaët ñaù/ngoïc ôû luaân xa thaáp 

nhöùt [Pram: ñònh vò trung-taâm moät luaân-xa phaûi laø baäc Thaày môùi coù kieán-hieäu, gioáng nhö thuaät 

chaâm-cöùu thì phaûi tìm ñuùng huyeät-ñaïo vaäy], roài ñaët daàn leân, sau ñoù theo caùch chöõa beänh Reiki  

[Pram: duøng nhaân-ñieän ôû 2 baøn tay vaø söùc taäp-trung tö-töôûng, thieáu moät trong hai thì trò-lieäu 

baát thaønh]. Khi laáy ñaù/ngoïc ra thì laáy töø ñieåm cao nhöùt roài laàn xuoáng, laáy vieân ñaù/ngoïc cuoái 

cuøng sau. 
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1. Choïn vieân ñaù/ngoïc maøu ñoû ñaët ôû xöông cuøng cuûa coät xöông soáng, hoaëc thay theá baèng 

caùch duøng hai vieân ñaù/ngoïc maøu ñoû ñeå gaàn ñænh cao cuûa moãi chaân. Noù seõ trò luaân xa 

can baûn [luaân-xa thöù 1]. 

2. Ñoái vôùi luaân-xa thaàn thaùnh [Pram: ngay choã con raén thaàn Kundali ngöï tri] choïn vieân 

ñaù/ngoïc maøu cam ñeå döôùi buïng [luaân xa thöù 2]. 

3. Taïi luaân-xa thaùi-döông duøng ñaù maøu vaøng, ñaët giöõa ruùn vaø beä söôøn. Neáu coù söï caêng 

thaúng taïi vuøng naày haõy duøng ñaù maét coïp hoaëc moät thuûy-tinh trong, nhoïn, nhoû ñaët taïi 

hoøanh-caùch-maïc giuùp cho söï giaûi toûa söï caêng-thaúng [luaân xa thöù 3]. 

4. Luaân-xa traùi tim ngay taïi giöõa ngöïc coù theå quaân bình vôùi ñaù/ngoïc maøu xanh laù caây. Moät 

vieân ñaù maøu hoàng coù theå theâm vaøo ñeå taåy tröø söï baát an vaø lo laéng [luaân xa thöù 4]. 

5. Luaân-xa ôû coå duøng ñaù maøu xanh lôït. Ñaët ñaù döôùi traùi coå [luaân xa thöù 5]. 

6. Luaân xa ôû giöõa hai chaën maøy neân duøng ñaù maøu xanh ñaäm. Thuûy-tinh tím (amethyst)   

hoaëc ñaù maøu tím coù theå söû-duïng ôû taïi luaân-xa naày [luaân xa thöù 6]. 

7. Luaân-xa treân ñænh ñaàu, neáu duøng Thuûy-tinh tím (amethyst) taïi luaân xa thöù 6 thì neân ñaët  

moät vieân thuûy tinh trong suoát. Neáu duøng ñaù maøu xanh ñaäm  taïi luaân xa thöù 6 thì neân 

duøng ñaù maøu tím ñaäm ôû ñænh ñaàu. 

 

 http://www.reikihealingcheshire.co.uk/crystal-therapy.htm 
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Chakra Energy Colors 

7 colors of the Chakra Energy System 

 

1. Ñoû hoaëc ñen – Luaân xa soá 1 – an toøan 

2. Cam – Luaân xa soá 2 – Saùng taïo, Sinh löïc doài daøo 

3. Vaøng – Luaân xa soá 3 – Naêng-löïc, Tuoåi thoï 

4. Xanh laù caây – Luaân xa soá 4 – Tình caûm, Hy voïng vaø Tha Thöù  

5. Xanh lôït hoaëc xanh maøu ngoïc Turquoise – Luaân xa soá 5 – Giao thieäp, Giao dòch 

6. Xanh ñaäm – Luaân xa soá 6 – Tröïc giaùc 

7. Tím – Luaân xa soá 7 – Giao tieáp vôùi Thaàn Thaùnh. 

 

Thuûy tinh trong suoát theâm söùc maïnh. Ñaù maøu ñen duøng ñeå baûo-veä. 

 

http://quintessentialbling.com/chakra_info1.html 
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Birth Month Modern Birthstones  
Ancient Traditional Birthstones 

Hebrew birthstones Roman birthstones Arabic birthstones Hindu birthstones 

January Garnet Garnet Garnet Garnet Ruby  

February Amethyst Amethyst Amethyst Amethyst Topaz 

March Aquamarine, Bloodstone Bloodstone Bloodstone Bloodstone Opal 

April Diamond Sapphire Sapphire Sapphire Diamond 

May Emerald Agate Agate Emerald Emerald 

June Pearl, Moonstone Emerald Emerald Agate Pearl 

July Ruby Onyx Onyx Carnelian Sapphire 

August Peridot Carnelian Carnelian Sardonyx Ruby 

September Sapphire Peridot Peridot Peridot Zircon 

October Opal, Tourmaline Aquamarine Aquamarine Aquamarine Coral 

November Yellow Topaz, Citrine Yellow Topaz Yellow Topaz Yellow Topaz Cats-eye 

December Turquoise, Blue Topaz Ruby Ruby Ruby Topaz 

 

 
 

http://www.fabiostreasurechest.com/stone-properties.php 

 

 Theo truyeàn thoáng, ñöùc Phaät Döôïc-Sö (Bhaisajyaguru hay Bhaiṣajyaguruvaidūrya-

prabharāja hay Yakushi (tieáng Nhöït-Baûn) thöôøng caàm moät huû thuoác treân tay traùi, coøn tay phaûi 

kieát aán ‚Thí Voâ-UÙy‛. Khi Phaät-Giaùo ñeán Nhöït-Baûn vaøo theá kyû thöù VI töø Trieàu-Tieân/Ñaïi-Haøn 

(Korea) vaø Trung-Quoác, Phaät Döôïc-Sö cuõng ñöôïc du-nhaäp vaøo, vaø Ngaøi nhanh choùng ñöôïc 

phuïng-thôø khaép Nhöït-Baûn nhö laø moät vò Phaät coù quyeàn-theá raát lôùn vì Ngaøi coù theå chöõa laønh taát 

caû beänh taät.   

 Trong Phaät-Giaùo, duøng söï trò-lieäu cuûa ñöùc Phaät ñeå so-saùnh vôùi duøng Chaùnh-Phaùp maø trò 

taâm beänh cuûa chuùng-sanh, coù theå tìm thaáy nôi caùc kinh ñieån cuûa Phaät-Giaùo.. 

 Neáu baïn leã baùi toân Phaät töôïng, hoaëc ñeo mang töôïng Phaät naày, nhöng  

1. Khoâng ñoïc kinh Döôïc-Sö, 

2. Khoâng bieát 12 Ñaïi Nguyeän cuûa toân Phaät, 

3. Khoâng bieát coõi nöôùc Tònh Löu-Ly (Vaidūryanirbhāsa), 

4. Khoâng thoâng ñaït yù-nghóa bí-maät cuûa Chaân-Ngoân cuûa Ngaøi baèng caû con tim cuûa mình,   



83 

 

5. Khoâng bieát 8 vò Ñaïi Boà-Taùt vaây quanh Ngaøi; 2 vò Boà-Taùt caän keà laø Nhöït-Quang bieán-

Chieáu (Suryaprabha) vaø Nguyeät-Quang Bieán-Chieáu (Candraprabha), 

6. Khoâng bieát 12 Döôïc Xoa Ñaïi-Töôùng vaø chaân-thaân cuûa chö vò, sau cuøng 

7. Khoâng tu taäp theo Nghi-Quyõ cuûa Ngaøi 

thì baïn seõ khoâng thaâu gaët ñöôïc coâng-ñöùc nhö toân Kinh ñaõ tuyeân-thuyeát hay tieâu-tröø troïng beänh.  

    

 

http://www.onmarkproductions.com/html/yakushi.shtml 
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Ñöùc Töø-Phuï Thích-Ca Möu-Ni Phaät khoâng ban naêng-löïc trò beänh nhö Phaät Döôïc-Sö cho  

tín-ñoà; vì vaäy, cho duø baïn coù thænh ngay caû moät mieáng ngoïc thaät ñeå ñeo ngoõ haàu tieâu-tröø beänh 

taät maø khoâng caàn söï giuùp ñôû cuûa moät vò baùc-só Taây-Y, moät thaày thuoác Ñoâng–Y, hoaëc thuoác 

men, ñoù chæ laø troø cöôøi maø thoâi!   

    

 

 Coù bao nhieâu ngöôøi ñaõ thænh ñaàu Phaät Ngoïc ñeå ñeo (xem hình treân) maø thaät söï hieåu 

ñöôïc 

1. Chö Boån Nguyeän cuûa ñöùc Töø-Phuï?  

2. Thaân chaân-thaät cuûa ñöùc Töø-Phuï? 

3. Phaät-quoác chaân-thaät cuûa ñöùc Töø-Phuï? 

4. YÙ-nghóa bí-maät cuûa Chaân-Ngoân cuûa ñöùc Töø-Phuï baèng caû con tim cuûa mình,   

5. 8 vò Ñaïi Boà-Taùt vaây quanh ñöùc Töø-Phuï?  

6. Nhò vò Boà-Taùt caän keà laø Vaên-Thuø Sö-Lôïi (Manjushri) vaø Phoå-Hieàn  

(Samantabhadra) 

7. Nghi-Quyõ cuûa ñöùc Töø-Phuï? 

Caùc mieáng ngoïc ñoù ñaõ nhaän söï chuù-nguyeän töø ai vaø ñaõ coù gia-trì bôûi vò naøo chöa? 

 Hai thí duï treân coù theå laøm maãu-chuaån cho nhöõng ai ñeo töôïng Phaät/Boà-Taùt, hoaëc leã baùi 

töôïng Phaät/Boà-Taùt. 

 Ñeo Phaät/Boà-Taùt töôïng chieâu-caûm ñöôïc voâ-löôïng phöôùc-ñöùc neáu vaø chæ neáu ngöôøi naày 

coù theå lìa ngaõ chaáp vaø tu-taäp 7 ñieàu caên-baûn treân. 

 Moät khi, baïn taïo ra ñöôïc voâ-löôïng phöôùc ñöùc thì taát caû mong caàu seõ quyeát-ñònh thaønh-

töïu nhö yù mình mong öôùc. Traùi laïi, baïn seõ khoâng thaønh-ñaït baát-cöù ñieàu mong-öôùc gì caû, cho duø 

baïn coù boû ra moät soá tieàn to lôùn ñeå thænh moät töôïng Phaät ñeå thôø hay ñeå ñeo.    
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COÂNG-ÑÖÙC TAÏO TÖÔÏNG PHAÄT 

(xem Phaät Thuyeát Ñaïi Thöøa Taïo Töôïng Coâng-Ñöùc Kinh 

pramnguyen.com) 
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NGÖÔØI VIEÁT KEÁT-LUAÄN VAØ NEÂU RA NHÖÕNG 

CAÂU HOÛI CHO CAÙC BAÄC THÖÙC-GIAÛ 

 

 

 Theo ngu yù, PHAÄT NGOÏC CAÀN PHAÛI TRIEÅN-LAÕM ÔÛ TAÂY-TAÏNG, TRUNG-

QUOÁC, BA-TÖ, DO-THAÙI, A-PHUÙ-HAÛN, PHI-CHAÂU, COLUMBIA, BAÉC TRIEÀU-

TIEÂN, v.v. ... ôû ñoù, chieán-tranh vaø chính söï caêng-thaúng, ñaày cheát-choùc ñang dieãn ra ñeå 

phuïc-vuï yù-nghóa PHAÄT NGOÏC CHO HOØA-BÌNH.  

 Hôn nöõa, taïi sao phaûi mua baûo-hieåm trò giaù $5.000.000 ñoâ-la cho Phaät Ngoïc? Chaúng 

leõ khoâng coù chö Boà-Taùt, chö ñaïi-löïc Thieân-Vöông cuûa 18 taàng Trôøi vaø nhöõng baäc Thaàn-

linh  uy maõnh baûo veä vaø laøm voøng ñai vaây quanh khi ñöùc Ñaït-Lai Laït-Ma gia-trì cho Phaät 

töôïng ö? 

 

Phaät Ngoïc Cho Hoøa-Bình Theá-Giôùi 

Phaät Ngoïc Cho Hoøa-Bình Theá-Giôùi laø töôïng Phaät lôùn nhöùt ñöôïc taïc ra töø thaïch ngoïc coù chaát 

lieäu toát. Phaät Ngoïc cao 2,5 meùt (8 boä) vaø an-toïa treân toøa thaïch-cao (alabaster) coù chieàu cao laø 

1,4 meùt. Phaät Ngoïc naëng khoûang 4 taán vaø coù giaù trò laø 5 trieäu ñoâ-la.    

Vôùi kích-thöôùc vaø veõ ñeïp cuûa toân töôïng, Phaät Ngoïc ñöôïc vinh danh laø moät kyø-quan cuûa theá-

giôùi. Phaät Ngoïc ñöôïc taùc töø khoái ngoïc hieám coù trong suoát (‚Polar Pride‛), khoái ngoïc naày ñöôïc 

khaùm-phaù ôû Gia-Naõ-Ñaïi vaøo naêm 2000. 

http://jadebuddha.org.au/docs/jade-buddha-fact-sheet.pdf 

 

 

GIAÙ TRÒ THAÄT SÖÏ CUÛA PHAÄT NGOÏC 

 

THE REAL COST OF MAKING JADE BUDDHA 

‚Laït-Ma Zopa Rinpoche, Ñaïo Sö cuûa oâng Green taïi thaùp beân UÙc-Ñaïi-Lôïi, cuõng 

coù söï öa thích khaéc töôïng nhö Sun-Hill [ngöôøi buoân baùn nöõ-trang ôû Santa Cruz]. 

Sau khi gieo queû (Tibetan Mo die), duøng ñeå boùi toùan vaø chieâm nghieäm, OÂng 

Green cho bieát Ñaïo-Sö cuûa mình ñaõ noùi cho oâng ta bieát raèng taûng ñaù ñoù caàn 

phaûi taïc thaønh töôïng Phaät baèng ngoïc nhö moät Thaùnh vaät ñeå daâng leân cho theá-

giôùi. 
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OÂng Green lieàn sang Vancouver ñeå mua taûng ñaù kia, caùc vò chuû nhaân cuûa taûng 

ñaù baùn vôùi giaù $1.000.000 ñoâ-la. Hoï ñoàng yù cho ñaët coïc vaø chia tieàn traû goùp ra 

thaønh nhieàu ñôït vaø hoøan-taát trong thôøi-gian laø 5 naêm.‛ 

 

9/23/2010 

http://mingkok.buddhistdoor.com/en/news/d/4883 

 

   

 

xem JADE BUDDHA TOTAL COST @ pramnguyen.com 

töïa ñeà tieángVieät laø  

ÖÔÙC TÍNH TOÅNG CHI-PHÍ 

CHO VIEÄC TAÏO CAÙC TÖÔÏNG PHAÄT NGOÏC 

 

Trang 6 vieát, 

...  coâng ty Jade West, Canada moãi naêm saûn xuaát khoûang 100 taán Nephrite thöù 

toát ñeå xuaát-caûng. 

 18 taán x 1000 (kg/taán) x $50/kg (thôøi giaù naêm 2004) =  $ 900,000 US (khoái ngoïc) 

 

Söï tính toùan cuûa ngöôøi vieát vaø giaù thaät söï cheânh leäch chæ coù 10%.  

Laø moät kyû-sö, ngöôøi vieát raát haøi long vôùi söï öôùc tính naày vì: chaáp nhaän ñöôïc. 

 

 

 

 

Vieäc taïo töôïng baèng ngoïc Polar Pride khôûi ñaàu bôûi Cheyenne Sun-Hill vaøo naêm 

2003. 

http://mingkok.buddhistdoor.com/en/news/d/4883 

vaø http://www.jadebuddha.org.au/docs/Jade_Buddha_Fact_Sheet.pdf 

  

Coøn caên-cöù vaøo trang 5 cuûa baøi vieát Tượng Phật Ngọc Và Ước Nguyện Hòa 
Bình (http://www.vidieuphap.info/index.php?option=com_content&view=articl...) ñaêng treân 

website vaøo 5/27/2010 2:23 PM, thì  

 

Một đêm nọ từ miền núi tại thung lũng Kathmandu thuộc Nepal, Lạt Ma Zopa, vị 

Thầy lãnh đạo tối cao của Hội Bảo Tồn Phật Giáo Đại Thừa (fpmt.org) đã nằm 

mộng nhìn thấy khối ngọc tại Canada, giật mình thức giấc, Ngài đã gọi điện cho 

đệ tử Ian Green và khuyến khích ông nên tìm đến nơi để thỉnh cho được khối 

http://www.vidieuphap.info/index.php?option=com_content&view=articl


88 

 

ngọc ấy và tạo dựng tượng Phật, với nguyện ước ánh sáng của Phật ngọc sẽ mang 

niềm an lạc, hạnh phúc đến cho chúng sanh và cũng là mục đích ngăn chận những 

hiểm họa tàn phá của ô nhiễm môi trường và chiến tranh. Ông Ian Green lúc đó 

đang bận rộn công việc xây dựng Bảo Tháp Đại Từ Bi nhưng đã bỏ ngang để lên 

đường tìm đến Canada và cuối cùng đã thương lượng cùng với Kirk Makepeace 

để thỉnh được khối ngọc này. Khối ngọc đã bắt đầu một cuộc hành trình vận 

chuyển từ hải cảng Vancouver đến thủ đô Bangkok vào tháng 12 năm 2006. Sau 

nhiều tháng phân vân và chọn lựa, cuối cùng tượng Phật tại bảo tháp Đại Giác 

Ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Phật thành đạo tại Ấn độ được chọn làm kiểu mẫu, 

vì hàng vạn đệ tử Phật đã quen với dáng ngồi, nét mặt, nụ cười của pho tượng 

này. 

 Taát caû döõ kieän veà vieäc naèm moäng cuûa Lama Zopa Rinpoche khoâng heà ñöa ra ngaøy 

giôø.  

Neáu tin vaøo Lama Zopa Rinpoche thì caâu chuyeän cuûa oâng Phaät-töû Cheyenne Sun-

Hill seõ nhö theá naøo? Vì caû hai ñeàu nhaän mình laø saùng-taùc giaû cuûa Phaät-Ngoïc. 

 

 

MOÁI LÔÏI CUÛA PHAÄT NGOÏC 

 Phaät Ngoïc ñöôïc ñem ñi trieån-laõm khaép nôi ñaõ vaø taïo ra nhöõng moái lôïi lôùn cho Coâng-ty 

Jade Mine/Jade West, ngöôøi ñöôïc meänh danh laø ‚chuû nhaân oâng‛ cuûa pho Phaät Ngoïc kia (Ian 

Green) vaø nhöõng ngoâi chuøa ñaõ ñöôïc tuyeån choïn. Taïi sao ñaïi dieän (Steve Lowe) cuûa ‚chuû 

nhaân‛ pho Phaät Ngoïc laïi heát laàn naày ñeán laàn khaùc ngaên caám khoâng cho caùc Sö Coâ töø caùc ngoâi 

chuøa khaùc, nhöõng ngöôøi khoâng coù cô-hoäi tham-gia, trong vieäc baùn caùc taëng phaåm taïi caùc nôi 

trieån-laõm Phaät Ngoïc?   

Hieän coù moät soá taëng phaåm kyû nieäm môùi 

Phaàn ngoïc khaéc coøn dö cuûa Phaät Ngoïc Cho Hoøa-Bình theá-Giôùi baây giôø ñöôïc ñem ra 

baùn baèng caùc hình thöùc ngoïc ñeo ôû coå, nhöõng mieáng ngoïc naày ñöôïc khaéc khuoân maët Phaät vaø 

caâu Chaân-Ngoân ‚Om Mani Padme Hum‛ (chöõ Taây-Taïng). Caùc baïn coù theå mua nhöõng taëng 

phaåm kyû nieäm naày taïi caùc laàn trieån-laõm.     
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CHORTEN 

STUPA EDITION No. 29 

Coù phaûi thaät söï nhöõng taëng phaåm kyû nieäm naày ñöôïc taïo ra töø  

taûng ngoïc meàm (nephrite) 18 tons hay khoâng? 

 

 

Coøn bao nhieâu ngoïc töø khoái Polar Pride? 

Khoái ngoïc Polar Pride ban ñaàu naëng 18 taán. Töôïng Phaät Ngoïc Cho Hoøa-Bình naëng 

khoûang 4 taán. Ngoïc coøn dö laïi sau khi khaéc xong töôïng Phaät Ngoïc ñöôïc khoûang 14 taán 

(khoâng coù nghóa laø coøn nguyeân khoái). 

 

Mặc dù các mảnh ngọc lớn bây giờ không còn nữa, số ngọc nhỏ còn lại vẫn còn đủ để 

cung cấp các phiến ngọc nhỏ đeo cổ cho nhiều năm tới. Đến một lúc nào đấy, ngọc Polar 

Pride sẽ hết. Chúng tôi hy vọng ngọc đến từ tảng Polar Pride sẽ là kỷ ều thế hệ 

sau. 
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SO-SAÙNH HAI PHO TÖÔÏNG VAØ  

CAÙC MOÙN TAËNG PHAÅM KYÛ-NIEÄM  

 

 

  
 

 Töông Phaät ñaõ ñöôïc taïo ra töø taûng ngoïc trong suoát hieám thaáy (‚Polar Pride‛) 

 

http://jadebuddha.org.au/docs/jade-buddha-brochure-en.pdf 

 
 

Taëng phaåm kyû-nieäm cuûa Phaät Ngoïc 

 

 

 Nhöõng ngöôøi thôï khaéc ngoïc taïo Jade Thongtavee ñöôïc chæ-daãn caën-keû  laø gom goùp taát 

caû maõnh vuïn töø Polar Pride trong suoát thôøi-gian laøm vieäc. Nhöõng maõnh ngoïc vuïn naày ñaõ ñöôïc 

chuyeãn thaønh nhöõng taëng phaåm kyû nieäm ñaëc saéc cuûa Phaät Ngoïc Cho Hoøa-Bình Theá-Giôùi.  

Nhöõng taëng phaåm kyû-nieäm naày chæ haïn cuoäc trong thôøi-gian Phaät Ngoïc du haønh ñeán caùc nôi 

trieån-laõm.  
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Saùch Böôùm veà Phaät Ngoïc 

http://jadebuddha.org.au/docs/jade-buddha-brochure-en.pdf 

 

Nhöõng saûn-phaåm naày raát ñaéc tieàn! 

 

… Nhöõng saûn-phaåm baèng ngoïc nho nhoû ñöôïc taïo ra töø Polar Pride thaønh nhöõng mieáng ngoïc ñeå 

ñeo seõ ñöôïc baùn vôùi giaù laø $100 ñoâ-la. Nhöõng saûn-phaåm söû duïng acrylic vôùi nhöõng maõnh vuïn 

töø taûng thaïch ngoïc ban ñaàu seõ ñöôïc baùn vôùi giaù $15 ñoâ-la. 

 

http://mingkok.buddhistdoor.com/en/news/d/4883 

 

Trong quaù-khöù, raát ít ngöôøi bieát ñöôïc Coâng-Ty Jade Mine/Jade West.  

 

COÙ PHAÛI “PHAÄT NGOÏC” LAØ 

SÖÏ QUAÛNG-CAÙO REÕ TIEÀN CHO COÂNG-TY NGOÏC 

DÖÔÙI DANH NGHÓA PHAÄT-GIAÙO HAY KHOÂNG? 
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Fair Use Notice 

This assay contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the 

copyright owner. We are making such material available in our efforts to advance understanding of religious, feng-

shui political, economic, and social justice issues, etc. We believe this constitutes a 'fair use' of any such copyrighted 

material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, 

the material on this assay is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the 

included information for research and educational purposes.  

For more information go to: http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.html. If you wish to use copyrighted 

material from this assay for purposes of your own that go beyond 'fair use', you must obtain permission from the 

copyright owner. If you have any queries regarding this issue, please Email us at pram.nguyen@gmail.com 
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