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Tượng Địa Tạng Bồ Tát giữa khuôn viên bị cháy đen của chùa Phổ Trí 

Một ngôi chùa Việt giữa nơi đang cháy rừng dữ dội ở phía bắc bang California, Mỹ, may mắn 

thoát nạn trong khi nhiều nhà xung quanh bị cháy rụi, viện chủ ngôi chùa này nói với VOA. 

Bang California đang trải qua đợt cháy rừng được cho là lớn nhất từ trước đến nay mà nguyên 

nhân là sét khô. Trong cuộc họp báo hôm 24/8, Thống đốc Gavin Newsom được New York 

Times dẫn lời cho biết đến nay đã có hơn 7.000đám cháy thiêu rụi 1,4 triệu mẫu đất (acre). 

Hàng chục ngàn lính cứu hỏa trên khắp California và ở cả những bang xa xôi như Kansas đã 

được triển khai để giúp kiểm soát các đám cháy vốn đã khiến bảy người thiệt mạng. 

‘Bỏ chạy trong đêm’ 

Thành phố Vaccaville thuộc quận Solana - ở khoảng giữa Sacramento và San Francisco – là nơi 

bị thiệt hại nặng nề do cháy rừng. Ở đây có Trung tâm Tu học Phổ Trí đã bị đám cháy lan tới 

vào tối ngày 18, rạng ngày 19/8. 

Trao đổi với VOA từ chùa Phổ Từ thuộc thành phố Hayward cách đó không xa, Thượng tọa 

Thích Từ Lực, Viện chủ sáng lập chùa Phổ Trí, cho biết đám cháy lan đến khi trong chùa chỉ có 

hai sư cô và một nữ Phật tử được ông giao nhiệm vụ coi sóc chùa và giữ kinh kệ. 

“Đám cháy đã bắt đầu từ hôm Chủ nhật ngày 16/8 từ khi có sấm sét nhưng đến tối thứ Ba thì lan 

đến chùa,” ông nói. 

Ông cho biết theo lời thuật lại của các sư cô thì lúc 11:30 sáng ngày 18/8 họ có nghe tiếng xe 

chạy và tiếng hàng xóm xôn xao. 

“Té ra lúc đó họ đang di tản hết cả nhưng các sư cô không biết nên họ vẫn ngủ lại,” ông nói và 

cho biết lệnh di tản đã được đưa ra lúc 8h sáng cùng ngày nhưng vì „các sư cô không biết tiếng 

Anh nên không nắm‟. 

“Cho đến 2 giờ sáng (ngày hôm sau) các sư cô thức giấc thì thấy lửa đã sáng rực lên rồi, lúc đó 

các sư cô lái xe bỏ chạy,” ông nói thêm. 

Khi các sư cô chạy về đến chùa Phổ Từ ở Hayward thì „xa lộ đóng vì lửa đã từ Vaccaville tràn 

qua một thành phố khác nữa‟, cũng theo lời Thượng tọa Thích Từ Lực. 

Ông nói khi ông nghe lời kể của các sư cô thì ông đinh ninh là „chùa của mình đã bị cháy hết 

rồi‟ vì „lúc đó đám cháy đã tràn vào nhà hàng xóm sát bên rồi‟. 



“Nhưng đến tối hôm 19/8 có Phật tử tại địa phương đến thăm tình hình chùa thấy chùa còn, mới 

gọi điện báo cho tôi biết,” ông kể. “Tôi xem hình ảnh họ chụp gửi lại mà tôi cũng không ngờ.” 

‘Ngọn lửa rẽ đôi’ 

Sáng ngày hôm sau, vị Viện chủ này đã quay trở lại Vaccaville thăm chùa và được cảnh sát cho 

vào. 

“Xung quanh chùa có 4 nhà hàng xóm. Hai nhà trái phải không cháy, nhưng hai nhà trước sau bị 

cháy,” ông nói. “Ngọn lửa qua khỏi Phổ Trí tiếp tục đẩy qua khỏi đường lộ lên ngọn đồi trước 

mặt khiến các ngôi nhà trên đó cũng bị cháy rụi.” 

Theo mô tả của ông thì Trung tâm Tu học Phổ Trí nằm sát một ngọn núi và lửa cháy từ vùng 

Napa lan đến dãy núi, rồi từ trên núi cháy xuống tới ngang chùa Phổ Trí thì bị chắn bởi hồ Tịch 

Thủy trong khuôn viên chùa và bị gió thổi qua bén vào mấy tấm bạt che bên hông chùa „nhưng 

không bùng lên‟. 

“Nó chỉ cần bốc cháy tấm bạt thôi thì cháy căn nhà, mà nếu cháy căn nhà phía trên thì sẽ cháy 

luôn căn nhà phía dưới,” ông giải thích. 

“Ngọn lửa khi đó rẽ ra hai hướng. Một hướng về bên phải chạy qua đồi thông sau chùa, còn 

hướng kia rẽ sau hồ Tịch Thủy chạy qua vườn ô-liu cháy đến đống rác cây cối khổng lồ chỉ còn 

tro,” ông nói thêm. 

Theo lời ông thì thiệt hại của chùa là „cây cối bị cháy và cả ngọn đồi đằng sau cháy đen hết và 

một cái miệng giếng‟ còn các tôn tượng trong vườn và xung quanh như tượng Bổn sư Thích Ca 

Mâu Ni, tượng Bồ Tát Chuẩn Đề hay vườn A la hán thì „không bị hề hấn gì‟. 

Vị thượng tọa này cho biết trong hơn 45 năm qua ông sống ở bang California thì ông mới chứng 

kiến một đám cháy rừng lớn như vậy 

“Mấy năm trước cũng có cháy lẻ tẻ có thể là do bất cẩn vì đốt lửa trại, nhưng năm nay là do sấm 

sét nên mới xảy ra nhiều chỗ như vậy,” ông nói. “Cả toàn vùng thấy khói bốc lên ngùn ngụt.” 

Theo lời ông thì khu vực chùa Phổ Trí „ở nơi hẻo lánh quá họ còn không đủ lính cứu hỏa mà đến 

cứu chữa nữa‟. 

“Một người Phật tử bị cháy hết nhà chính của mình, còn một anh Phật tử khác thì ở lại để tự 

chữa cháy nhưng chỉ cứu được gian nhà nhỏ và kho để dụng cụ mà thôi trong khi bị phỏng hết 

một cánh tay,” ông kể. 

Viện chủ chùa Phổ Trí nói rằng đến nay lực lượng cứu hỏa chỉ khống chế được 35% các đám 

cháy mà thôi, và „hàng ngàn căn nhà đã bị thiêu rụi‟. 

‘Hộ pháp’ 

Thượng tọa Thích Từ Lực cho biết hiện giờ vùng Vaccaville đã cho những gia đình nào nuôi gia 

súc trở lại trang trại của họ và đã bắt đầu dựng lại trụ điện để khôi phục mạng lưới điện. 

“Cuộc sống đã bắt đầu ổn định lại mặc dù cảnh sát vẫn dựng trạm để cư dân khi ra vào phải 

đăng ký để ngăn những trường hợp đi hôi của,” ông nói. 

Trung tâm Tu học Phổ Trí được xây dựng vào năm 2012, là nơi tổ chức các khóa tu cho người 

Mỹ và các gia đình Phật tử, ông cho biết. Cách nay bốn năm ông đã khởi xướng chương trình trì 

tụng kinh điển Đại thừa. 

“Ngày nào tôi cũng đưa Phật tử từ Hayward lên chùa Phổ Trí tụng kinh từ 10 giờ sáng đến 4 giờ 

chiều ròng rã 3 năm 2 tháng liên tục thì tụng xong 5 bộ kinh lớn,” ông cho biết. 

“Bây giờ tôi tin tưởng rằng nhờ công đức tụng kinh đó, nhờ sự thành tâm của mình mà có sự gia 

hộ của thiện thần Hộ pháp để giúp cho mình qua khỏi tai nạn,” Thượng tọa Thích Từ Lực giãi 

bày. 


