NHẨY DÙ MÙA VU LAN 2013
Tháng 7 mưa ngâu . tháng mà theo truyền
thuyết của người VN .. Ngưu Lang và Chức Nử được gặp nhau ..Còn theo phong tục tập quán ngàn đời xưa nay của người VN thì
đó là tháng của đại lể Vu Lan... Vậy là thêm một mùa Vu lan nửa lại trở về cùng với GĐMĐ ( GIA ĐÌNH MỦ ĐỎ) nơi quê nhà
..Vu Lan và Chiến Sỷ Trận Vong được tập trung vào trong tháng 7 âm lịch hằng năm .. Từ xa xưa , Vu Lan được tập trung vào chử
Hiếu .. chử Hiếu được coi là nền tảng của đạo đức..nghỉa là trong trăm Hạnh của con người .. Hạnh Hiếu đứng đầu.. Do vậy dù
khoa học có tiến bộ thế nào , con người có văn minh đến đâu, thì chử Hiếu đối với cha mẹ ông bà vẩn là thước đo phẩm chất đạo
đức giá trị của mọi người .. Thậm chí trong thời nay , giới chuyên gia còn nâng đức Hiền +Hạnh trong mổi con người lên tầm cao
hơn , không chỉ Hiếu thảo với cha mẹ mà còn phải Hiếu với nước , Hiếu với dân..
còn nói về .. Chiến Sỷ Trận Vong trong tháng 7 người sống hay người chết đều phải tuân theo một quy luật nhất định đó là .. ta
phải ăn khi đói .. phải uống khi khát .. khi đả no .. khi hết khát ..thì sự đòi hỏi bứt xúc đó sẻ chấm dứt ngay ..còn nói về cái Biểu
Tượng Của Người người miền Nam thì từ thời đệ nhất cộng hòa của T.T. Ngô đình Diệm .. rồi sau đó đến nền đệ nhị cộng hòa của
T.T.Nguyển văn Thiệu.. điều lấy bụi Tre bụi Trúc làm biểu tượng .. theo quan niệm của người miền Nam . Tre ,Trúc là biểu tượng
của người quân tử .. Bởi loài cây nầy tuy cứng mà vẩn mềm mại, đổ ngả mà không gẩy , lòng rổng không như tinh thần an nhiên tự
tại , không mê đắm quyền vị , vật chất .. và cũng như một người quân tử ..Tre và hoa tre chết đứng chớ không bao giờ rủ xuống
như nhửng loài hoa hay cây khác, đó là hình ảnh biểu tượng hiên ngang ta khó tìm thấy giửa đất trời .. Trong tâm thức người Việt
..cây Tre chiếm vị trí cao nhất , sâu sắc nhất , được xem như là biểu tượng của người Việt , đất Việt , Tre hiến dâng bóng mát cho
đời và sẳng sàng hy sinh cho tất cả ..cây Tre đả gắn bó bao thăng trầm của lịch sử nước nhà ..Trong đó có truyền thuyết về Thánh
Gióng đuổi giăc Ân .. Cái quan trọng là loại cây nầy sống thành bụi thành rừng , biểu tượng cho một sự đoàn kết ..một tình huynh
đệ chi binh bất diệt.. anh ngả thì tôi nâng..và củng với cái truyền thống đó nó đả ăn sâu vào tiềm thức của người lính VNCH
..ngày 30-04 là ngày chính thức ghi nhận sự sụp đổ của chế độ đệ nhị Cộng Hòa .. Nhưng hôm nay là Vu Lan ..chu kỳ tiếp tế đả
đến.. ngày xưa khi đến ngày tiếp tế ..đang ở trong rừng sâu hay ở trên dảy trường sơn ..dù cho sương mù dầy đặc trực thăng vào
không được hay đang đánh nhau khốc liệt nhất.. Nhưng tiếp tế thì bằng giá nào cũng phải đến .. thì hôm nay người sống phải lo
tiếp tế cho người đả chết .. các Tử Sỹ đang chờ đợi chúng ta ..
Trên đường đi đến chùa Bửu Hưng .. mọi người vô tư và hồn nhiên ..Vì nghỉ rằng mình đi làm từ thiện ..150 phần quà cho
bà con nghèo . khó khăn và cơ nhở nơi vùng đó .. rồi sau đó cúng vái cho chiến sỷ trận vong theo phong tục tháng 7 âm lịch hằng
năm ..Nhưng có ai biết đâu rằng : củng cùng nhau trên chiếc xe đó có 3 con người đang bồi hồi lo lắng , hồi hộp , và lo sợ , đang
chờ đợi một sự việc xấu nhất có thể sẻ xảy ra ..Nhưng trên gương mặt họ thì vẩn cố giử vẻ bình tỉnh và vô tư ..để mọi người không
biết .. 3 con người đó là Cái Bang , Tấn và tôi ..
*/C.Bang ..có khi nào mình bị chính quyền chận lại .. không cho mình được đi đến chùa không ?
*/- Thái .. tại anh lo lắng nên nghỉ vậy . theo em nghỉ họ sẻ không chận mình .. mà có thể một chiếc xe Honda nào đó họ làm bộ cọ
quẹt vào xe mình rồi ăn vạ ..sau đó kêu cảnh sát giao thông lại lập biên bản rồi tạm giử xe .. thế là chận mình lại một cách hợp
pháp .. anh nói Hùng tài xế chạy cẩn thận chút ..( Hùng TĐ6 người củng trở về từ cỏi chết.. Khánh Dương )
*/- C.Bang .. Tiển đâu có mà đi cứu trợ .. ai cho .. ở đâu ?..
*/- Tấn .. thôi thì mình nói tất cả đều do em
tôi .. Bích Ngọc ở Canada gửi cho ..đổ thừa hết cho Bích Ngọc đi ..hơn nửa trên xe có anh Lâm .. anh sẻ là nhân chứng sống khi về
Mỷ ..( anh Lâm là tr/úy trước ở ĐĐ 94 sau đó về sư đoàn anh đang ở mỷ về VN ..khi hay tin có chuyến đi chùa anh tháp tùng đi
luôn )
*/- Thái .. thôi có sao nói vậy đi. Nếu họ hỏi .. Ai cho thì cứ nói
người đó cho.. họ là nhửng nhà mạnh thường quân gửi quà vể cúng chùa tháng 7 và giúp đở người nghèo cơ nhở .. Họ đâu có xúi
mình lấy tiền đó mua lựu đạn , bom , mìn chống phá lại nhà nước đâu ..? nhà nước VN thường xuyên dùng câu “ Hảy thật thà khai
báo đi cách mạng sẻ khoan hồng “ và gần đây lại xuất hiện thêm từ Thế Lực Thù Địch ... nó là một cụm từ vừa mới xuất hiện
gần đây thôi .. Dù mới xuất hiện nhưng nó đả lan nhanh như cơn Đại Hồng Thủy.. Nhưng Ai ? là thế lực thù địch thì chẳng có ai
biết .. thôi thì ta cứ suy đoán đại ra là .. bất cứ ai .. tổ chức nào phê bình chống lại chính sách của nhà nước VN .. Thì được xem
như đó là Thế Lực Thù Địch .. Như vậy mình là nhóm người nằm ngoài thế lực đó .. mà mình thuộc về thế lực giúp đở và xoa dịu
đi nổi đau khổ bất hạnh của nhửng người nghèo cơ nhở
*/- C.Bang .. có khi nào Công An đả có mặt ở Chùa rồi kg..?
*/- Tấn .. Chắc chắn rằng có .. Vì đây là
việc làm công khai ..người dân hiện tại đang có rất đông tại chùa .. làm sao mà chính quyền nơi đó không biết .. và họ đả có người
ở nơi đó rồi .. đối với nhà nước lúc nào họ củng nghi ngờ người ngoài đảng .. có Công An là cái chắc ..hơn nửa mình làm công tác
“ dân vận “ chớ mình có làm cho “ dân giận “ đâu mà sợ ..
*/- Thái .. chắc là
phải có thôi .. Thôi bỏ chuyện đó đi nhức đầu .. bây giờ mình tính chuyện phát quà cho bà con nè .. lo sợ có một thành phần xấu
nào đó họ lợi dụng cúng cô hồn tháng 7 rồi nhào lên xe giựt đại thì sao..? Nhưng người dân quê nơi đó họ hiền lành và chất phát
chắc “ không sao đâu.. no star where “
Khi xe vừa đến gần Chùa mọi người đều
thấy có xe của chính quyền đậu nơi đó..chắc có lẻ họ đả đến từ rất sớm rồi.. khi mọi người lần lượt vào chùa ..thì họ củng lên xe ra
đi ( sau nầy mới biết là họ chỉ để lại có 2 Công An để theo dõi sự việc mà thôi ).. sau khi phát quà cho bà con xong .. là đến giai
đoạn cúng các chiến sỷ trận vong .. khi chuẩn bị cúng thì Công An có đến nói : các anh cúng thì không ai cấm , đó là phong tục của
người VN mà ..nhưng các anh hảy gở bỏ 2 câu liểng đó xuống đi nó không hợp với hiện tại ..khi nghe nói MĐ quê nhà đồng ý
ngay và gở bỏ xuống .. Vì mình sống trong một đất nước mà luật pháp không cho phép thì mình phải nghiêm chỉnh chấp hành thôi
.. Vậy là chính thức 2 câu liểng trên bài vị đả thật sự được gở xuống ..Khi cúng trong chánh điện của chùa ..sư trụ trì cùng 2 sư nửa

làm đúng qui tắc của buổi cầu siêu gần 2 giờ .. sau đó thỉnh bài vị ra ngoài sân vườn của chùa cúng các Tử Sỉ ..heo , gà , vịt quay
nên phải cúng ngoài phạm vi của chùa ..không được để trong chánh điện ..sau phần nghi thức cúng các chiến sỷ trận vong .. khi ăn
có mời Công An ăn cùng .. trong lúc ăn Công An tâm sự .. Nhiệm vụ của tôi là tôi phải làm .. công việc nầy các anh không có gì
sai với luật pháp nhà nước .. các anh chỉ cứu trợ bà con cúng xong các anh ra về .. nhà nước không cấm vì đây là tháng 7 phong tục
tập quán của người Việt đả có bao đời nay rồi .. Nhưng nếu cách đây 5 năm là không được ..khi tụ tập khoảng 5 người là phải xin
phép rỏ ràng .. chúc các anh ra về thượng lộ bình an .. trong cuộc sống của ta .. không ai có nghỉa vụ phải cư xử tốt với ta ..trừ cha
mẹ ra .. còn nhửng người tốt với ta ..ta nên trân trọng và biết ơn họ.. Hảy nhớ rằng “ họ tốt với ta không đồng nghĩa với việc họ
phải quý mến ta “ .. Trong cuộc sống ai ai củng cần nên có một chút đề phòng, bởi mổi người khi làm bất cứ điều gì ?.. Đều có
mục đích riêng của họ ..Thôi thì hày trân trọng và an phận iêu lấy cuộc sống hiện tại..Trên đời nầy không có gì là tuyệt đối cả ..
Trong lúc đang ăn uống để gây quỉ cho nhà chùa phần văn nghệ ..tôi đội nón lá đeo kính đen 2 tay chống nạn giả làm người mù ca
vọng cổ .. tôi gốc miền Tây nên ca vọng cổ củng tương đối hay hay .. tôi đi thi với vua vọng cổ miền Nam út trà Ôn và Thành
Được 3 người tôi đứng hạng 3.. Cái Bang cầm nón đi xin từng bàn tôi theo sau vừa đi vừa ca và diển tả “ Áo Vủ Cơ Hàn “ rồi tiếp
theo là “ Đêm Lạnh Trong Tù “ tiền thu được là 780 ngàn= 40usd số tiền nầy đưa hết cho sư trụ trì mua nhang đèn cho nhà
chùa....như vậy là mùa Vu Lan tháng 7 năm 2013 được trọn vẹn là nhờ các đích thân chiến hửu nhà hảo tâm mạnh thường quân
đóng góp công sức , động viên và tài chánh .. xin thành thật cám ơn
*/-- Đ/T .. BMH ..
Wahington DC
*/-- Đ/T .. Vỏ trung Tín .. truyền tin
*/-- Đ/T .. Lê mậu Sức
*/-- Đ/T .. th/úy Phan nhật Nam TĐ7
*/-- Đ/T .. Lê hửu Dư
*/-- Đ/T .. Nguyển phạm Phúc ..tiền sát viên
*/-- Đ/T cùng các chiến hửu TĐ9. Đả nhờ gia đình 9 trao lại
*/-- Cô.. Nguyển thị bích Ngọc ở Canada .
Xin cảm ơn các nhà hảo tâm , mạnh thường quân ..đả đóng góp và cầu nguyện cho nhửng linh hồn Chiến Sỷ Trận Vong đả
ngả xuống vỉ chiến tranh .. họ chiến chiến đấu cho bên nào thì cũng là người Việt cả ( chết là hết tội ) ..Hảy cùng nhau làm thật
nhiều để bù lại cho nhửng linh hồn nhửng người đả ngả xuống vì Chiến Tranh ..Tháng 7 âm lịch là mùa Vu Lan.. mà báo đài cứ
cho phát sống chương trình gì...? phần nầy là phần ấm ức của cá nhân tôi .. nói để xây dựng cho một đất nước thân iêu.. Ngoài ra
không có ý chỉ trích ai ?.. . Nếu chiến hửu không thích thì xin delete ( xóa ) nó đi nha ..
NHỮNG VĂN HÓA ĐỘC HẠI CỦA MỘT KHUYNH HƯỚNG TƯ TƯỞNG SAI LẦM ...
Hồi nhỏ tôi đã bị
cha mẹ bỏ vào trường dòng ... nhà thờ ở “ cù lao Ven “ xả Mỹ Luông , Huyện Chợ Mới .thị xả Long Xuyên .Tỉnh An Giang .. tôi
bị học tiếng Pháp tiếng Anh trước tiếng Việt.. Nói như thế để bào chửa cho tôi và thấy rằng tôi hoàn toàn không có ác cãm gì với
bất cứ thứ ngoại ngử nào trên thế giới .. Tuy nhiên , mùa Vu Lan năm nay tôi và nhiều người rất bực mình khi càng ngày càng thấy
một bộ phận báo chí , đài truyền hình V.N... sùng bái và lạm dụng tiếng Anh quá mức ..Ngày xưa tổ tiên ông bà ta đả biết Việt hóa
các danh từ như : savon thành xà bông .. la biere thành la de .. sốc ( shock )thuốc .. Hôm nay trong xả hội mới nầy ..Họ không Việt
hóa các danh từ nước ngoài mà lại Phát Minh ra một thứ tiếng Việt lai căng nửa nạc nửa mỡ gây khó chịu cho những ai biết trân
trọng “ Tiếng nước tôi “ .. Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao người ta cứ dùng chử “ live show “.. mà không xử dụng “ chương trình
nhạc sống “ như người dân Sài Gòn đả từng xài trước đây ..Ngày xưa ta học chương trình gì đi nửa Anh hay Pháp .. thầy cô giáo
vẩn nghiêm cấm xử dụng ngôn ngử pha trộn .. Việt ra Việt .. Pháp ra Pháp . Anh ra Anh ..không có một thứ ngôn ngử Ba Rọi . pha
trộn hai ba thứ tiếng .. Như thế là xem thường tiếng mẹ đẻ của dân tộc và làm hư đi kỷ năng ngoại ngử của mình .. Người Sài Gòn
trước 75 thật sự choáng khi trên truyền hình có chương trình “ talk với sao “ .. Nếu một người không biết tiếng Anh họ hiểu Talk
là gì ..? và ngược lại người nước ngoài họ biết talk nhưng chẳng biết “ với sao “ là cái gì ..? Một thứ tiếng nửa nạc nửa mỡ như thế
lại được đưa lên truyền hình một cách quy mô hoành tráng .. ! Tại sao không là chương trình “ trò chuyện cùng sao “ hoặc là “
trò chuyện cùng người nổi tiếng “ truyền hình là môt cầu nối văn hóa .. Rồi đây khi người nước ngoài họ học tiếng Việt .. họ sẻ
suy nghĩ thế nào về tiếng Việt của mình đây ..! Kho tàng ngôn ngử vô cùng phong phú của tiếng Việt mấy ngàn năm nay .. sẻ bị
biến tướng nếu ta không ngăn cản kịp thời bởi một thành phần nào đó.. Và liệu 20 – 30 năm nửa ..tiếng Việt sẻ đi về đâu và ra sao
..Khi mà nhửng người bây giờ cứ xài showbiz .. live show .. và bây giờ lại sản sinh ra “ talk với sao “ nửa.. Xin hảy tôn trọng
tiếng Việt ..Đừng chêm tiếng Anh vô tội vạ khiến người yêu tiếng Việt và những người tự hào về tiếng nước tôi .. bực mình ..
Vài hình ảnh về mùa Vu Lan 2013

xe chở ngưởi đi trước .. xe chở quà từ từ tiến vào Chùa

trái sang : C.Bang.. Lâm ( áo xanh ở Mỷ )Cường , Tấn , Thái ..vợ con MĐ đi theo đang lấy quà cho vào bao .. để phát cho
bà con

em bé nầy cha bị tai nạn trên rừng không đi được .. mẹ thì bị bệnh .. thấy thương nên quyết định cho em 2 phần quà

bá lảo nầy lớn tuổi nên quyết định thuê xe Honda ôm đưa bà về nhà.. thùng mì hiệu “đủa tre “ hàng VN chất lượng cao..

a

hình ành phát quà cho bà con ..Chánh đang tích cực phát quà cho bà con ..C.Bang bận áo nâu đứng ngoài xa xấp sếp khuyên bà
con đừng chen lấn ..tất cả ai ai củng đều có quà .

hình trên : 2 câu liểng trên bài vị đả được chánh thức gở xuống
xanh và áo thung 3 lổ là Công An ngày hôm đó

hình dưới : người áo

hình ành cầu siêu Chiến Sỹ Trận Vong ..trong chánh điện của Chùa ..thời gian kéo dài tới 2 tiếng đồng hồ .. C.Bang .. Hùng
dâng đèn .. Tấn dâng bài vị .. Thái dâng lư hương .. Chánh dâng đèn..

thỉnh bài vị tử trong chánh điện ..ra ngoài sân chùa tiếp tục làm lể Chiến Sỹ Trận Vong

phần văn nghệ ..áo vủ cơ hàn .. C.Bang cầm nón đi xin tiền

sau phần trình diển ..áo vủ cơ hàn ..tới 6 câu vọng cổ Đêm Lạnh Trong Tù

số tiền xin được đưa hết cho sư trụ trì.. mua nhang đèn cho nhà chùa

Không có yến tiệc nào trên thế giới mà cuối cùng không giải tán.. Rồi đây mùa Vu Lan năm sau 2014 ..ai còn và ai mất..bởi vì
ai ai củng đả trên 60 ..tôi là người nhỏ nhất sinh năm 1953.. họ tươi cười ngày hôm nay ..Nhưng những nụ cười đó là nhửng tiếng
khóc khô không lệ .. bao nhiêu sáng láng sẻ biến mất trên khuôn mặt khi họ trở lại với đời thường vì lo sợ.. Sài Gòn ơi..! ta mất
người như người đả mất tên .. Dầu sao chúng ta củng hy vọng rằng một ngày nào đó VN hết hận thù để mọi người được công khai ,
tự do đi lại trong phong tục tập quán của dân tộc mình .. Một lần nửa xin thành thật cám ơn các nhà hào tâm . mạnh thường quân
dấu tên .. đích thân , niên huynh trưởng cùng các chiến hửu đả mở cửa trái tim để cãm nhận và chia sẻ nhửng đau thương mất mác
của đồng đội chúng ta trong mùa Vu Lan ..xin cãm ơn ..!
Sài Gòn mùa Vu lan 2013
Nhẩy Dù cố gắng
MĐ Bùi văn Thái

