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Làng Mai năm qua
Kính thưa quý vị thân hữu,

Khi lá thư này đến tay quý vị thì tại Làng Mai, khóa An cư kiết đông 2017 - 2018 vừa kết thúc viên mãn 
vào ngày 12.2.2018 trong tiếng chuông trống Bát Nhã trầm hùng. Đại chúng gồm 209 xuất sĩ và 116 cư 
sĩ đã cùng an trú và tu tập trong 90 ngày với tâm niệm hết lòng làm mới sức khỏe tâm linh cũng như thể 
chất để có thể đi tới trên con đường tu tập và độ đời. Những bài pháp thoại của quý thầy, quý sư cô giáo 
thọ với chủ đề “Bảy yếu tố giác ngộ” đã mang lại cho đại chúng rất nhiều cảm hứng để đào sâu sự thực 
tập của mình.

Lá thư Làng Mai số 41 - ra ngày 15.02.2018
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Trước lễ Tự tứ một vài ngày, đại chúng được thăm 
và thưởng thức chợ hoa do các sư cô xóm Mới tổ 
chức, rồi cùng quây quần bên nhau gói bánh chưng, 
bánh tét. Trong lúc đó thì Ban biên tập cũng đang 
nỗ lực để Lá Thư Làng Mai được ra đời đúng vào 
dịp Tết Mậu Tuất, làm món quà tinh thần gởi đến 
tất cả mọi người trong dịp đón chào năm mới. 

Sau đây chúng tôi xin lược thuật những gì xảy ra 
trong năm 2017:

Niềm vui trên đất Thái

Thế là một năm đi qua thật mau! Cuối năm 2016, 
Sư Ông Làng Mai bỗng có tuệ giác cần phải về 
vùng ấm áp Thái Lan để chữa bệnh. Mười bảy thị 
giả đã đi theo Sư Ông. Cả vùng Đông Nam Á bỗng 
bừng lên hy vọng và hạnh phúc vì sẽ được gặp mặt 
Sư Ông. Số lượng các sư cô, sư chú xuất gia trong 
gia đình cây Mai Vàng (ngày 14.12.2016) bỗng 
đông hơn…

Mới về tới tu viện Làng Mai Thái Lan, ban thị giả 
quá ngạc nhiên vì mảnh đất toàn là đá nằm trên núi 
Khao Yai mà Làng mua được năm 2013 nay bỗng 
tươi tốt, đông vui với nhiều cây xanh, nhà ở và 200 
xuất sĩ.

Xóm Trời Quang là xóm của quý thầy gồm: cư xá 
dành cho quý thầy, được thiết kế theo hình vuông, 
ở giữa là một thiền đường nhỏ. Bên cạnh là một 
nhà trà để tiếp khách và một dãy nhà dành cho cư 
sĩ nam.

Xóm Trăng Tỏ là xóm của quý sư cô gồm: hai cư 
xá, kiến trúc cũng giống tăng xá của các thầy; một 
nhà cư sĩ nữ cất tạm bằng lá, có thể chứa tối đa là 
72 giường. Ngoài ra, còn có 2 khu đất rộng để căng 
lều. Tổng cộng khoảng 400 chỗ cho cư sĩ nữ. 

Khi Sư Ông vừa tới Thái Lan thì Phật tử Việt Nam 
ùn ùn kéo sang Thái. Các sư cô “hết hồn” thấy đồng 
bào sẵn sàng ngủ trong những khu lều lót bằng bạt 
nylon, bên dưới cũng là bạt nylon mỏng tanh và 
trên đó sắp san sát các tấm nệm dày 5 cm, rộng 
80 cm và dài 1,80 mét. Các cư sĩ nữ nằm san sát 
nhau trong một cái mùng dài 10 mét và bề ngang 
là 2 mét. Thế là 10 bác ngủ chung một mùng. Thấy 
thương quá đi! Ban tri khách thấy các bác cực khổ 
cũng nóng ruột, nên giăng thêm mùng dài cho các 
bác trong các thiền đường nhỏ bên trong mỗi cư 
xá, cũng có thể được thêm 30 người. Các sư cô đi 
thương thuyết với các resort chung quanh để tìm 
chỗ cho các bác trai, nhưng các bác trai rầu lắm, 
nói ở đó không phải chỗ tu hành, dù resort cho ăn 
chay nhưng không được ngồi thiền mỗi sáng sớm, 
không được nghe quý thầy và quý sư cô tụng kinh 
nên cũng xin cắm lều trong tu viện.

Tóm lại, 700 thiền sinh cư sĩ đã cùng về tu tập với 
hơn 200 quý thầy, quý sư cô (200 xuất sĩ thường 
trú và 100 quý thầy, sư cô từ Việt Nam, Hồng 
Kông, Úc…) Ôi chao là vui! Thường thường cứ 
hai phòng ngủ (3 - 6 người chung một phòng) thì 
có một phòng ở giữa dùng làm phòng học hay là 
nơi để huynh đệ uống trà chung với nhau. Nhưng 
mỗi cư xá đành chịu mất phòng học nên 30 sư cô 
khách mới có chỗ ở tạm.

Theo thiết kế ban đầu, căn nhà hiện giờ được dùng 
làm nhà ăn (ở tầng dưới) và thiền đường (ở tầng 
trên) là chỉ dùng làm nhà ăn mà thôi. Nhưng vì nhu 
yếu sinh hoạt của tu viện nên quý thầy, quý sư cô 
đã quyết định lấy phần bên trên nhà ăn dùng làm 
thiền đường cho hai xóm, có ban-công hai bên để 
có thể chứa 350 người. Ở nhà ăn bên dưới cũng có 
loa để cho khoảng 700 thiền sinh có thể nghe pháp 
thoại. Kế nhà ăn là nhà bếp lớn chung cho hai xóm, 

còn nhà khất thực để đại chúng lấy thức ăn thì chưa 
kịp xây.

Đầu năm 2017, mới tháng Hai mà khóa tu cho đồng 
bào người Việt vào tháng Sáu đã hết chỗ nên các 
anh chị trong tăng thân cư sĩ ở Sài Gòn có đề nghị 
làm khóa tu tại một resort ở Bình Phước, không 
xa thành phố Hồ Chí Minh và có rất nhiều không 
gian. Nhưng đồng bào vẫn thích đi Làng Mai Thái 
hơn, dù biết không có chỗ. Cuối cùng ban tổ chức 
đành xin lỗi, hủy bỏ khóa tu ở Việt Nam. Khóa 
tu ở Làng Mai Thái hết chỗ đã lâu, nhưng người 
Việt vẫn có câu châm ngôn chật bụng chứ không 
chật nhà nên khóa tu cho 600 người mà vẫn “nhét” 
được cả ngàn người. 

Khóa tu xuất sĩ “Cùng nhau chúng ta là một” 
tại Làng Mai, Pháp (từ ngày 19.2 đến ngày 02.3)

Đã thành thông lệ, sau An cư kiết đông, tăng thân 
xuất sĩ ở Làng lại tập họp về xóm Thượng để tham 
dự khóa tu xuất sĩ. Năm nay, khóa tu xuất sĩ Cùng 
nhau chúng ta là một (Together We Are One) diễn 
ra trong 12 ngày, với gần 250 xuất sĩ từ ba xóm 
của Làng Mai, Thiền đường Hơi Thở Nhẹ (Paris) 
và Viện Phật học Ứng dụng châu Âu (EIAB), Đức. 
Đại chúng rất hạnh phúc bởi sự có mặt của quý 
thầy, quý sư cô lớn từ khắp nơi về tham dự, như 
thầy Pháp Ấn, thầy Pháp Khâm, sư cô Chân Đức, 
sư cô Diệu Nghiêm, sư cô Giác Nghiêm... Đây 
thực sự là một ngày hội của gia đình Áo nâu. 

Những bông hoa thủy tiên đã nở vàng ở Pháp thân 
tạng như hòa chung niềm vui với các vị xuất sĩ! 

Thật là ấm áp và nuôi dưỡng khi 250 xuất sĩ cùng 
tọa thiền trong buổi sớm mai, cùng thiền hành trên 
những con đường mòn dẫn xuống Sơn Hạ. Dù 
không có Sư Ông ở Làng nhưng ai cũng cảm nhận 
được sự có mặt của Sư Ông nơi từng hơi thở, từng 
bước chân cẩn trọng của mình. Khóa tu cũng là cơ 
hội để đại chúng mở lòng chia sẻ những băn khoăn, 
thao thức trên bước đường thực tập, cùng lắng 
nghe kinh nghiệm giữ lửa của các sư anh, sư chị đi 
trước, cùng vui chơi trong giải bóng đá PV Cup và 
đêm văn nghệ “miệt vườn”, rồi cùng thưởng thức 
Lễ hội hoa thủy tiên trong nắng ấm đầu xuân… 
Năng lượng nhẹ nhàng, tươi vui và đầm ấm của 
gia đình tâm linh trong khóa tu xuất sĩ đã tạo hứng 
khởi và tiếp thêm năng lượng cho tất cả mọi người 
trong đại chúng. 

Trong khóa tu xuất sĩ cũng đã diễn ra lễ Truyền 
đăng cho 10 vị tân giáo thọ. Thầy Pháp Ấn và sư cô 
Chân Đức thay mặt Sư Ông và tăng thân trao đèn 
và kệ truyền đăng cho các vị tân giáo thọ.

Thầy Thích Chân Đức Tạng
(Peter Quốc Tuấn Trang
Pháp danh: Trung Lý)

Giới đức vun bồi vô tận tạng
Ngàn năm thơm mãi vẫn còn vương
Mỗi phút chăn trâu là vô giá
Chỉ quán trong tay mọi nẻo đường.
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Thầy Thích Chân Pháp Kim
(Nguyễn Vũ Hoàng
Pháp danh: Tâm Hòa Niệm)

Pháp bảo kim cang tối thượng thừa
Tương ưng hành giải chẳng nhặt thưa
Rút gươm trí tuệ nhờ tay khéo
Chém sạch duyên trần rộng lối xưa.

Sư cô Thích nữ Chân Thúy Nghiêm
(Nguyễn Thị Mỹ Lý
Pháp danh: Tâm Nguyên Trung)

Như chơn thâm thúy kim ngôn
Nghiêm từ tánh giới sống còn ở đây
Vào dòng địa xúc phút giây
Tương dung lui tới chốn này rong chơi.

Sư cô Thích nữ Chân Khuyến Nghiêm
(Ralu Mó Tuyết
Pháp danh: Tâm Thanh Tú)

Chim hót ca vang điều khuyến thiện
Bàn tay từ ái cõi tịnh nghiêm
Công phu vốn sẵn đầy châu ngọc
Gấm thêu dâng tặng khắp mọi miền.

Sư cô Thích nữ Chân Trưởng Nghiêm
(Phạm Thị Ngọc Sương
Pháp danh: Lệ Phước)

Trưởng dưỡng nguồn tâm từ Pháp Võ
Trang nghiêm Bát nhã diệu âm vang
Thân đâu tâm đó là nguồn sống
Tự tại vào ra cửa Lạc bang.

Sư cô Thích nữ Chân Lực Nghiêm
(Emmanuelle Macaud
Pháp danh: Tâm Chân Lạc)

The power of love and understanding
Is like Spring Rain beautifying Mother Earth
Life is music we make together
Removing all ideas of you and me.

Sư cô Thích nữ Chân Diễn Nghiêm
(Bùi Thị Lệ Thu
Pháp danh: Tâm Phước Tuệ) 

Cõi Bụt diễn hiện ngay cõi này
Uy nghiêm an tịnh từng phút giây
Ba nghiệp tỏa sáng hương thơm ngát
Tiếp nối tổ tông pháp hiển bày.

Sư cô Thích nữ Chân Hào Nghiêm
(Nguyễn Thị Mộng Mơ
Pháp danh: Tâm Phước Hà)

Nụ cười chánh niệm tỏa hào quang
Trang nghiêm chiếu rọi khắp mười phương
Công phu giới định trình thật tướng
Ước nguyện năm xưa đã tận tường.

Sư cô Thích nữ Chân Kế Nghiêm
(Đặng Thị Thu Duyên
Pháp danh: Tâm Quang Tiến)

Kế thừa sự nghiệp của Như Lai
Nghiêm minh tu học đức lẫn tài
Bước chân thanh thản cùng sông núi
Trăng sao mở hội đón ngày mai.
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Sư cô Thích nữ Chân Huấn Nghiêm
(Nguyễn Thị Kim Nhung
Pháp danh: Tâm Diệu Ngộ)

Nương lời giáo huấn nghiêm minh
Công phu cần mẫn an bình nội tâm
Tình thương chuyển hóa tình thâm
Trăng khuya vằng vặc khói trầm nhẹ bay.

Đại giới đàn Tánh Thiên (từ ngày 21 đến 
ngày 25.02.2017, tại Làng Mai Thái Lan)

Cùng thời gian diễn ra khóa tu xuất sĩ tại Làng 
Mai Pháp thì tại Làng Mai Thái Lan đã diễn ra 
Đại giới đàn Tánh Thiên với sự chứng minh 
của Sư Ông Làng Mai. Đại giới đàn đã cung 
thỉnh được quý Hòa thượng: Ht. Thích Chí 
Mãn - Trú trì chùa Pháp Vân, Đà Nẵng; Ht. 
Thích Huệ Ấn - Trú trì chùa Phổ Quang, Huế; 
Ht. Thích Minh Cảnh - Viện chủ Tu viện Huệ 
Quang, Sài Gòn; Ht. Thích Minh Nghĩa, Viện 
chủ Tổ đình Giác Nguyên, Sài Gòn; và quý 
Ni trưởng: Nt. Thích nữ Lưu Phương - Trú 
trì chùa Liên Hoa, Nha Trang; Nt. Thích nữ 
Lưu Phong - Viện chủ Ni viện Kiều Đàm, Sài 
Gòn; Nt. Thích nữ Như Minh - Trú trì chùa 
Pháp Hỷ, Huế; Nt. Thích nữ Như Ngọc - Trú 
trì chùa Phước Hải, Sài Gòn vào Hội đồng 
truyền giới. 

Với sự chứng minh của Sư Ông Làng Mai và 
chư Tôn đức, Đại giới đàn đã truyền các giới 
Tiếp hiện, giới Khất sĩ và Khất sĩ nữ. Có tất cả 
23 vị thọ giới Tiếp hiện, 28 vị được thọ giới 
Khất sĩ và 30 vị thọ giới Khất sĩ nữ. Dù đang 
dưỡng bệnh, Sư Ông vẫn có mặt hết lòng 
trong lễ khai mạc cũng như trong lễ truyền 
giới Khất sĩ. Sự hiện diện vô hành của Sư Ông 
khiến cho chư Tôn đức cũng như tất cả đại 
chúng Làng Mai đều xúc động. Niềm vui thắp 
sáng trong từng ánh mắt, nụ cười của tất cả 
mọi người có mặt trong Đại giới đàn. 

Trong Đại giới đàn cũng đã diễn ra lễ Truyền 
đăng vào ngày 23 và ngày 24 tháng 2. Dưới 
đây là những bài kệ truyền đăng do thầy Pháp 
Niệm, sư cô Chân Không và sư cô Đoan 
Nghiêm thay mặt Sư Ông và tăng thân trao 
cho 13 vị tân giáo thọ: 

Thầy Thích Chân Pháp Hương
(Nguyễn Tâm Thành
Pháp danh: Tâm Hòa Phước)

Chân pháp nhất vị
Trụ giải thoát hương
Đẳng vô phân biệt
Nhập chúng y vương.

Thầy Thích Chân Giới Đức
(Nguyễn Phước Nhật
Pháp danh: Nhuận Bình)

Giới pháp Như Lai trao diệu dụng
Vô hành đạo đức tiếp nguồn xưa
Mỗi bước chân thơm lòng Tịnh độ
Hơi thở uyên nguyên một Phật thừa.

Sư cô Thích nữ Chân Chung Nghiêm
(Tống Thị Diệu Trang
Pháp danh: Diệu Hoàng)

Bàn tay của chân tình
Chung vui Tịnh độ sinh
Hơi thở và ánh mắt
Nghiêm tỏa rạng bình minh.

Sư cô Thích nữ Chân Phát Nghiêm
(Đoàn Thị Uyên
Pháp danh: Tâm Liễu)

Dương xuân trời đất nẩy mầm xanh
Quyết phát tâm bi khởi niệm lành
Xây dựng nghĩa tình qua ánh mắt
Nghiêm từ buông xả tưởng vô minh.

Sư cô Thích nữ Chân Hoàng Nghiêm
(Nguyễn Thị Hồng Âu
Pháp danh: Tâm Phước Hải)

Bửu tháp huy hoàng rạng tổ tông
Tài bồi nghiệp tuệ nghiêm trời đông
Gió sớm mây chiều tuyên Bát nhã
Cơ duyên đốn ngộ cứ thong dong.

Sư cô Thích nữ Chân Diên Nghiêm
(Đoàn Thị Ánh Tuyết
Pháp danh: Tâm Nhật Thành)

Ngọn lửa chân truyền soi cảnh huyễn
Diên trường thọ mạng nhờ nghiêm đức
Một sáng biển đông bừng trang sử
Tỳ lô trăng rọi cửa song thư.

Sư cô Thích nữ Chân Quế Nghiêm
(Phan Nữ Bích Câu
Pháp danh: Tâm Thanh Quang)

Sừng sững trên núi cao
Quế thanh quế vẫy chào
Nghiêm minh và tri túc
Im lặng tình thâm giao.

Sư cô Thích nữ Chân Cư Nghiêm
(Trần Thị Phượng
Pháp danh: Tâm Phước Quảng)

Vui nếp tĩnh cư trên thật địa
Thâm ân đáp trọn đạo uy nghiêm
Trước sau bền vững lời nguyện ước
Theo dòng nhập thế ngát hương thiền.

Sư cô Thích nữ Chân Đạm Nghiêm
(Phạm Thị Vy
Pháp danh: Tâm Quảng Pha)

Huyền Quang hiện áng mây thanh đạm
Hạt giống gieo trồng cõi tịnh nghiêm
Trái tim cam lộ nguyền tiếp nối
Giới tuệ chuyên cần tối chân nhân.

Sư cô Thích nữ Chân Tinh Nghiêm
(Nguyễn Thị Bé
Pháp danh: Tâm Quảng Hạnh)

Giới thân trọn vẹn tinh nguyên
Kho tàng pháp bảo thâm uyên trao rồi
Nghiêm trì hạnh nguyện cứu đời
Bước vào biển tuệ xa rời chốn mê.

Sư cô Thích nữ Chân Viên Nghiêm
(Lê Thị Tuyết Thư
Pháp danh: Tâm Diệu Như)

Nguyện xưa viên mãn, đức vun trồng
Giới thân nghiêm hộ, tuệ sáng trong
Buông hết thị phi ba nghiệp lắng
Tìm về thấy được tự tính không.

Sư cô Thích nữ Chân Trọng Nghiêm
(Lê Thị Minh Hoa
Pháp danh: Tâm Liên)

Chân Tăng kính trọng ở trong lòng
Nghiêm thường gieo rải hạt tịnh không
Cõi tâm trăng sáng hoa từ nở
Nụ cười nhẹ chớm chốn thong dong.

Sư cô Thích nữ Chân Lâm Nghiêm
(Đặng Thị Như Quý
Pháp danh: Tâm Nhuận Thủy)

Tùng lâm mỗi phút ươm hạt quý
Nghiêm mật từng giây tưới hạt bi
Mây lành dạo qua từ đỉnh núi
Chim hót thông đùa diễn pháp âm.
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Khóa tu tiếng Pháp (từ ngày 10.04 đến ngày 
17.04.2017)

Năm nay, dù không có Sư Ông ở Làng nhưng khóa 
tu dành cho người nói tiếng Pháp vẫn thu hút hơn 
550 thiền sinh từ các nước Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ và 
Quebec (Canada) về tham dự. Thầy Pháp Khí cùng 
quý sư cô: Chân Không, Giác Nghiêm và Đào 
Nghiêm đã cho pháp thoại trong khóa tu về những 
chủ đề: sự thực tập trở về với hải đảo tự thân, chế 
tác những giây phút hạnh phúc trong đời sống 
hàng ngày, chăm sóc cảm xúc mạnh, cách thiết lập 
truyền thông trong gia đình... Thiền sinh cũng có 
cơ hội được đặt những câu hỏi trực tiếp với các vị 
giáo thọ trẻ: thầy Pháp Lưu, thầy Pháp Linh, sư 
cô Hài Nghiêm và sư cô Lực Nghiêm. Niềm vui 
và những chuyển hóa sau một tuần thực tập cùng 
tăng thân đã tạo cảm hứng cho hơn 100 thiền sinh 
tiếp nhận Năm giới để hành trì. Trong khóa tu này 
còn có lễ truyền 14 giới Tiếp hiện cho 21 vị, đây là 
niềm vui lớn của tăng thân Tiếp hiện ở Pháp cũng 
như các nước châu Âu. 

Khóa tu tiếng Pháp vừa kết thúc cũng là lúc quý 
thầy, quý sư cô lớn trong tăng thân bắt đầu những 
chuyến hoằng pháp tại châu Âu (Đức, Ý, Ireland, 
Hà Lan, Tây Ban Nha) và châu Á (Nhật Bản, 
Indonesia); ngoài ra còn có hai khóa tu tại Israel 
và Palestine. 

Khóa tu dành cho doanh nhân (từ ngày 31.05 
đến ngày 07.06.2017)

Đây là khóa tu thứ hai dành cho doanh nhân tại 
Làng Mai (lần thứ nhất là vào năm 1999). Quý 
thầy, quý sư cô Làng Mai cùng với tăng thân cư 
sĩ Work’ Inspir, Pháp đã phối hợp tổ chức khóa tu 
này. Tham gia khóa tu có 200 thiền sinh từ khắp 
nơi trên thế giới: Bỉ, Đức, Anh, Ireland, Mỹ, 
Brazil, Mexico, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật… 
Tổ chức khóa tu dành cho doanh nhân cũng là thực 
hiện ước muốn bấy lâu của Sư Ông, đó là đem hạt 
giống của hiểu và thương vào trong lĩnh vực kinh 
doanh. Những bài pháp thoại trong khóa tu giúp 
cho thiền sinh thấy rằng sự thực tập không hề tách 
rời khỏi công việc chuyên môn của họ. Nếu muốn 
thay đổi thế giới, dù đó là thế giới kinh doanh hay 
bất cứ một lĩnh vực nào khác, trước tiên chúng ta 
cần phải trở về ngôi nhà đích thực trong chính tự 
thân, phải có khả năng kết nối với chính mình. Bất 
cứ hành động nào của người giám đốc hay nhà lãnh 
đạo cũng mang chữ ký của chính họ, vì vậy nếu họ 
không có sự chuyển hóa tự thân thì làm sao có thể 
mong giúp cho môi trường thay đổi. 

Một thiền sinh, trước đây đã tham dự nhiều khóa 
tu chánh niệm, chia sẻ rằng đây là một khóa tu rất 
có ý nghĩa và đặc biệt nhất đối với anh. Anh đã đến 
khóa tu này với rất nhiều mong đợi bởi vì đó là lần 
đầu tiên anh được tu tập chung với những người 
cùng lĩnh vực. Anh đã học hỏi rất nhiều từ những 
bài pháp thoại, từ cách tổ chức khóa tu, thời khóa 
đến sự kết hợp làm việc chung rất hòa điệu như 

trong một gia đình của quý 
thầy, quý sư cô. 

“Trong khóa tu này, không 
những tôi có cơ hội được thực 
tập những pháp môn thực tiễn, 
có thể áp dụng bất cứ nơi đâu 
(như thiền tọa, thiền hành, ăn 
cơm trong chánh niệm, lắng 
nghe sâu…) mà còn được học 
hỏi rất nhiều từ các bài pháp 
thoại có liên quan trực tiếp 
đến những nhu yếu trong công 
tác quản lý và tổ chức doanh 
nghiệp. Tôi cũng học hỏi từ 
những chia sẻ của các bạn 

thiền sinh khác. Tôi cảm thấy mình có nhiều sức 
mạnh trong vai trò lãnh đạo hơn bởi vì giờ đây tôi 
hiểu hơn về bản thân, về những nhu yếu và giá trị 
sống của chính mình” - một bạn thiền sinh đến từ 
Tây Ban Nha tâm sự.

Vào cuối khóa tu, có 70 thiền sinh đã tiếp nhận 
Năm giới quý báu trong sự chứng minh và yểm trợ 
của tứ chúng Làng Mai.

Khóa tu nấu ăn tại xóm Mới (từ ngày 31.5 đến 
ngày 7.6.2017)

Trong khi khóa tu doanh nhân diễn ra tại xóm 
Thượng và xóm Hạ thì tại xóm Mới cũng diễn ra 
khóa tu nấu ăn, với khoảng 160 thiền sinh về tham 
dự. 

Các sư cô xóm Mới đã cho thiền sinh có cơ hội 
được đi “du lịch” ba miền Bắc, Trung, Nam của 
Việt Nam, qua các món ăn được chọn để thuyết 
trình: cà tím kho (miền Bắc), bánh xèo (miền 
Trung) và hủ tiếu (miền Nam). 

Món cà tím kho được sư cô Đàn Nghiêm trình bày 
rất khéo và đẹp. Món kho thì phải ăn với cơm nên 
sư cô đã hướng dẫn cho các bạn thiền sinh cách nấu 
cơm sao cho ngon, nhất là khi phải nấu cơm bằng 
bếp gas mà không phải là nồi cơm điện. Cà tím kho 
là một món khá đơn giản, dễ nấu, nhưng “bí quyết” 
để nấu ăn ngon mà sư cô chia sẻ với các bạn thiền 
sinh là năng lượng bình an, thương yêu mà mình 
chế tác trong khi cắt gọt và nấu ăn. Với “gia vị đặc 
biệt” này, món ăn sẽ ngon hơn rất nhiều.

Có một cô thiền sinh chia sẻ rằng cô đã chọn tham 
dự khóa tu nấu ăn mà không chọn khóa tu doanh 
nhân (diễn ra cùng thời gian đó tại xóm Thượng 
và xóm Hạ), mặc dù cô quản lý hơn 1000 nhân 
viên. Vậy mà trong khóa tu nấu ăn, cô đã học được 
cách điều phục cảm xúc, học chế tác niềm vui, 
bình an… qua những bài pháp thoại, những buổi 
thiền tọa, thiền hành, ăn cơm chánh niệm,… Và cô 
mong muốn chia sẻ lại với nhân viên của cô những 
gì cô được học từ Làng Mai.

Dù là khóa tu nấu ăn nhưng có rất nhiều thiền sinh 
nam về tham dự. Có người về một mình, cũng có 
người về cùng vợ hay bạn gái của mình. Cả hai 
người không chỉ học nấu ăn mà còn học cách làm 
sao để nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Có một em 

gái, còn rất trẻ, trước khi về tham dự khóa tu em 
vẫn còn hút hơn hai mươi điếu thuốc mỗi ngày. 
Vậy mà không ngờ, về tới Làng, nhờ sự thực tập và 
năng lượng bình an, tươi vui của đại chúng mà em 
đã bỏ thuốc được. Em chia sẻ điều này trong giờ 
pháp đàm khiến ai cũng xúc động. Em hứa rằng 
khi rời Làng về nhà em sẽ vẫn giữ sự thực tập này.

Đến cuối khóa tu, số người nhận Năm giới là trên 
70 người, tức là một nửa số thiền sinh tham dự. 
Một con số mà không ai ngờ tới. Thiền sinh về đây 
không chỉ được học nấu những món chay ngon và 
lành mà còn được học cách chế tác hạnh phúc cho 
chính mình, từ đó hiến tặng hạnh phúc cho gia đình 
và xã hội. Qua khóa tu nấu ăn, nhiều thiền sinh 
nhận thấy rằng ăn chay cũng rất ngon và chỉ cần ăn 
chay thôi cũng đã giúp bảo vệ đất Mẹ rất nhiều rồi.

Khóa tu mùa Hè (từ ngày 08.07 đến ngày 
05.08.2017)

Khóa tu mùa Hè là khóa tu dành cho gia đình diễn 
ra trong bốn tuần, mỗi tuần là một khóa tu nhỏ. 
Các gia đình có thể tham gia 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần 
hay cả 4 tuần. Năm nay, các gia đình về dự khóa tu 
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vẫn đông như khi Sư Ông còn ở Làng, mỗi tuần có 
khoảng 800 – 1000 thiền sinh, vừa người lớn vừa 
trẻ em đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới. Văn 
phòng các xóm vừa mở ghi danh trong một thời 
gian ngắn là đã kín chỗ. Đây là mùa duy nhất trong 
năm mà các em thiếu nhi và thiếu niên có chương 
trình tu tập riêng. 

Năm nay xóm Thượng như thường lệ vẫn đón tiếp 
gia đình có các em thiếu nhi nói tiếng Pháp, Ý và 
Tây Ban Nha. Trong khi đó, xóm Mới đón các gia 
đình có các em thiếu nhi nói tiếng Hà Lan và Đức. 
Xóm Hạ đón các gia đình có các em thiếu nhi nói 
tiếng Anh. Các em thiếu niên (teens) thì ở hai xóm, 
nam ở xóm Thượng và nữ ở xóm Mới. Các em 
được các thầy, các sư cô hướng dẫn riêng. Vì vậy, 
đôi khi cũng có những trường hợp khó xử xảy ra. 
Thí dụ như gia đình một bà mẹ đơn thân nói tiếng 
Pháp có một con gái tuổi teen và một con trai tuổi 
thiếu nhi. Vậy là bà mẹ phải nhờ một người bạn 
hay người bà con về xóm Mới làm bảo hộ cho con 
gái. Dù đôi khi có những khó khăn trong việc sắp 
xếp cho cả gia đình về Làng tu tập, nhưng không vì 
vậy mà các thiền sinh nản lòng. Có nhiều em thiếu 
niên khi ba mẹ hỏi: “Con muốn đi nghỉ hè ở đâu?” 
thì em trả lời liền: “Con muốn về Làng!” Thật là 
một món quà vô giá và vô cùng ý nghĩa mà ba mẹ 
có thể tặng cho con cái khi cùng các em về tu tập 
như một gia đình.

Cũng có những em ban đầu không thích môi trường 
ở Làng, cái gì cũng lạ lẫm, lại không có Internet để 
chơi game hay dùng facebook như khi ở nhà, vậy 
mà chỉ sau một, hai ngày là em đã tìm thấy niềm 
vui khi chơi với các bạn cùng độ tuổi. Được sống 

trong một môi trường an lành, gần gũi với thiên 
nhiên, được các thầy, các sư cô chăm sóc và lắng 
nghe, các em có cơ hội sống thật với chính mình 
và mở lòng chia sẻ những khó khăn ở trường học, 
cũng như trong liên hệ với ba mẹ… Những buổi 
thực tập Làm mới luôn tạo ra phép mầu, giúp cho 
ba mẹ và con cái hiểu nhau hơn, trân quý nhau hơn. 
Vì vậy mà nhiều gia đình vừa mới kết thúc khóa tu 
năm nay đã lên kế hoạch về Làng cho mùa hè sang 
năm rồi. 

Mở đầu khóa tu mùa Hè năm nay, sư cô Diệu 
Nghiêm cho bài pháp thoại đầu tiên về Sáu câu 
thần chú. Sư cô đã chia sẻ những phương pháp 
thực tập để hiến tặng sự có mặt đích thực của mình 
cho những người mà mình thương yêu. Sự có mặt 
của mình chính là món quà quý nhất mà mình có 
thể hiến tặng cho người thương.

Tiếp đó là những bài pháp thoại của quý thầy, quý 
sư cô giáo thọ khác như: thầy Kai Li, thầy Pháp 
Dung, thầy Pháp Lai, thầy Pháp Liệu; sư cô Chân 
Đức, sư cô Từ Nghiêm, sư cô Thanh Ý, sư cô Giác 
Nghiêm và sư cô Đào Nghiêm. Tất cả các pháp 
thoại vào khóa tu mùa Hè đều bằng tiếng Anh hoặc 
tiếng Pháp, có phiên dịch ra nhiều thứ tiếng khác. 

Trước pháp thoại cho người lớn bao giờ cũng có 
một pháp thoại ngắn cho các em thiếu nhi. Đặc biệt 
mùa hè năm nay, thầy Pháp Bản người Ý, đồng 
thời cũng là một người vẽ hình hoạt họa tài năng đã 
cho một bài pháp thoại cho thiếu nhi dựa trên câu 
chuyện về bàn tay trái và bàn tay phải của Sư Ông. 
Thầy Pháp Bản đã dùng những hình vẽ màu sắc 
vui tươi và sinh động để chuyển tải giáo lý tương 

tức, không kỳ thị đến các em một cách dễ hiểu và 
hấp dẫn. 

Các gia đình người Việt thì về xóm Trung và cũng 
có chương trình sinh hoạt tương tự như tại các xóm 
khác. Đồng bào người Việt ở xóm Trung cũng tham 
gia những ngày quán niệm tại các xóm như tất cả 
các thiền sinh khác. Ai không biết tiếng Anh hoặc 
tiếng Pháp thì có thể nghe pháp thoại qua thông 
dịch. Ngoài ra đồng bào người Việt còn được nghe 
thêm các bài pháp thoại bằng tiếng Việt tại xóm 
Trung trong những ngày khác do quý thầy quý sư 
cô giáo thọ người Việt phụ trách. Về xóm Trung, 
đồng bào được nói tiếng Việt, ăn thức ăn Việt. Một 
số thiền sinh không nói tiếng Việt nhưng quen 
thuộc với Làng Mai trong nhiều năm qua thường 
hay “đến thăm” xóm Trung để được thưởng thức 
các món ăn Việt nên đôi khi đội nấu ăn trong ngày 
phải nấu gấp thêm để… “chữa cháy”. 

Khóa tu mùa Hè khép lại với hình ảnh gần một 
ngàn người cùng chờ đón trăng lên trong Lễ hội 
Trăng rằm tại đồi Bụt, xóm Thượng. Ngày xưa 
ông cha ta có thời gian để ăn mừng trăng lên hay 
ăn mừng hoa đào nở, nhưng trong xã hội hiện nay 
chúng ta bị lôi cuốn theo những thiết bị điện tử và 
các trò chơi vô bổ mà quên đi nghệ thuật thưởng 
thức những mầu nhiệm của cuộc sống. Vì vậy, lễ 
hội Trăng rằm ở Làng Mai cũng là cơ hội giới thiệu 
cho các bạn thiền sinh về tham dự khóa tu một nét 
đẹp của văn hóa Việt Nam. Các em thiếu nhi đặc 
biệt thích lễ hội này vì được quý thầy, quý sư cô 
hướng dẫn làm lồng đèn để các em cùng nhau rước 
vào đêm lễ hội. 

Cũng trong khóa tu mùa Hè, Sư cô Chân Không và 
Sư cô Chân Đức đã thay mặt Sư Ông và tăng thân 
làm lễ Truyền đăng cho sư cô Chân An Nghiêm 
- người Mỹ, gốc Phi, xuất gia trong gia đình 
Sen Trắng, tại Phật đường, xóm Mới, vào ngày 
19.07.2017. Dưới đây là hai bài kệ truyền đăng 
dành cho sư cô Chân An Nghiêm (một bài tiếng 
Anh và một bài tiếng Việt):

Tiếng Anh: 
A cool, refreshing breeze of peace
Adorns the ocean of insight.
You let long years of striving cease
And gently lay the burden down.

Tiếng Việt (trích trong bài thơ truyền đăng):
... Thầy bệnh, không nói năng
Mắt nhìn con đăm đăm
An nhiên và tự tại
Trang nghiêm con vâng lời ...

Khóa tu Wake Up Earth dành cho các bạn trẻ 
(từ ngày 11.08 đến ngày 18.08.2017)

Một tuần sau khi khóa tu mùa Hè kết thúc, Làng 
lại tiếp tục mở cửa để đón hơn 500 bạn trẻ từ khắp 
nơi trên thế giới về tu tập, từ ngày 11 đến ngày 
18.8.2017 tại xóm Thượng. Trong mười năm qua, 
phong trào Wake Up - một phong trào dành cho 
các bạn trẻ muốn sống một nếp sống tỉnh thức do 
Sư Ông Làng Mai khởi xướng vào năm 2008 - đã 
phát triển rất mạnh trên khắp thế giới. Vì vậy mà 
số lượng các bạn trẻ đến với những khóa tu Wake 
Up do tăng thân Làng Mai tổ chức ngày càng đông. 
Những năm trước đây, ở Làng mỗi hai năm mới có 
một khóa tu dành cho người trẻ, nhưng gần đây do 
nhu yếu tu tập của người trẻ ngày càng tăng nên 
quý thầy, quý sư cô đã quyết định tổ chức khóa tu 
Wake Up mỗi năm một lần.

Rất nhiều bạn trẻ lần đầu tiên đến với khóa tu đã 
rất xúc động khi thấy hơn 500 người trẻ cùng ngồi 
thiền, cùng đi thiền hành trong buổi sớm mai. Có 
một buổi sáng, sau khi thiền hành xuống đồi Bụt, 
thầy Pháp Dung hướng dẫn các bạn tập mười động 
tác chánh niệm, rồi bỗng nhiên thầy dẫn cả đại 
chúng thực tập… thiền chạy. Ai cũng vui với sự 
bất ngờ thú vị này!
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Những bài pháp thoại của quý thầy, quý sư cô giáo 
thọ: thầy Pháp Dung, thầy Pháp Hữu, thầy Pháp 
Lưu, sư cô Lăng Nghiêm và sư cô Hài Nghiêm; 
cũng như buổi vấn đáp với thầy Kai Li, thầy Pháp 
Linh, sư cô Hiến Nghiêm và sư cô Lực Nghiêm đã 
giúp các bạn trẻ học cách trở về chăm sóc chính 
mình, chăm sóc những vết thương, những tập khí 
không lành mạnh, thiết lập lại truyền thông với 
chính mình, với những người thương,…

Khóa tu người trẻ nên năng lượng rất trẻ trung và 
vui tươi! Ngoài những giờ sinh hoạt theo thời khóa, 
lúc nào cũng nghe tiếng đàn, tiếng hát… Đúng là 
sức mạnh của âm nhạc, có thể kết nối mọi người lại 
với nhau một cách dễ dàng, không phân biệt ngôn 
ngữ, tôn giáo…

Khóa tu cho người nói tiếng Đức và tiếng Hà Lan 
tại Viện Phật học Ứng dụng châu Âu (EIAB):

Ngay sau khóa tu mùa Hè ở Làng, 70 thầy và sư 
cô đã đi xe buýt 16 tiếng đồng hồ từ Làng Mai 
sang EIAB, Đức để yểm trợ đại chúng Học viện 
tổ chức khóa tu dành cho người nói tiếng Đức và 
tiếng Hà Lan, với chủ đề Kiên nhẫn là dấu ấn của 
tình thương.

Học viện ngày càng khang trang hơn, với nhà bếp 
và nhà ăn mới, đáp ứng được những yêu cầu đề ra 
của chính phủ Đức. Theo đó, quý thầy, quý sư cô 
cũng được học hỏi cách thức sử dụng nhà bếp mới 
như: cách sử dụng các thiết bị nấu ăn, thay giày, 
mặc đồng phục trước khi vào nhà bếp, v.v.

Khóa tu dành cho người nói tiếng Đức diễn ra từ 
ngày 07 đến ngày 12 tháng 8, có khoảng 350 người 
tham dự. Trong khóa tu này, thầy Pháp Ấn cho bài 

pháp thoại đầu tiên và thầy đã hát bài Hoa mặt trời 
phổ từ thơ của Sư Ông làm cho nhiều người cảm 
động đến rơi nước mắt.

Tiếp đó là những bài pháp thoại của quý sư cô: sư 
cô Chân Không chia sẻ về cách áp dụng pháp môn 
chánh niệm để đối trị với tri giác sai lầm và những 
cảm xúc mạnh; sư cô Bi Nghiêm, người Đức, đã 
mời mọi người cùng quán chiếu câu hỏi: “Mối quan 
tâm tối hậu của mình là gì?” Sư cô cũng chia sẻ 
kinh nghiệm tu tập của bản thân khi bị bệnh nặng, 
làm thế nào để thực sự thấy bùn và sen là một để đi 
qua khó khăn. Sư cô Chân Đức cho bài pháp thoại 
cuối cùng của khóa tu, giúp thiền sinh quán chiếu 
về không sinh - không diệt qua câu hỏi: “Chúng ta 
từ đâu đến và chúng ta sẽ đi về đâu?” Sư cô cũng 
khuyến khích và hướng dẫn mọi người huấn luyện 
tâm. Bởi vì Bụt có dạy: Ở trên đời có một cái mà 
khi được huấn luyện, thuần hóa sẽ mang lại hạnh 
phúc tột độ, nhưng nếu không được thuần hóa thì 
sẽ đem lại những đau khổ vô cùng, đó chính là tâm 
của chúng ta.

Ngày 13.08 là ngày quán niệm và có pháp thoại 
công cộng cho người nói tiếng Đức. Tiếp sau đó 
là khóa tu dành cho người nói tiếng Hà Lan từ 
ngày 14.08 đến ngày 19.08, với 200 người tham 
dự. Trong khóa tu này, thầy Pháp Ấn, sư cô Chân 
Không, sư cô Chân Đức và sư cô Diệu Nghiêm cho 
pháp thoại.

Đại học Hồng Kông trao bằng Tiến sĩ danh dự 
cho Sư Ông

Ngày 29 tháng 8 năm 2017, tại khách sạn MG 
Mansion ở Băng Cốc, Thái Lan, Giáo sư Lee Chi-
Kin, Phó hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục 

Hồng Kông đã trao tặng bằng Tiến 
sĩ danh dự về Nhân văn cho Sư Ông 
Làng Mai. Dự tính buổi lễ được tổ 
chức tại Trung tâm Làng Mai Thái 
Lan ở Pak Chong vào ngày 30 tháng 
8, nhưng vì chương trình Sư Ông đi 
Việt Nam được thực hiện vào ngày 
29 tháng 8, cho nên buổi lễ được 
tổ chức tại nơi Sư Ông đang nghỉ 
dưỡng trước khi đi Việt Nam.

Đại học Giáo dục Hồng Kông trước 
đây có tên là Học viện Giáo dục 
Hồng Kông (Hong Kong Insitute 

of Education, HKIEd), là một đại học 
chuyên ngành về giáo dục, được xếp 
hạng thứ nhì trong các trường đại học 
giáo dục tại châu Á và thứ 13 trong 
các trường đại học giáo dục trên thế 
giới. Tháng 5 năm 2007, trường đã 
mời Sư Ông và tăng thân qua Hồng 
Kông hoằng pháp. Những năm trước 
đó, Hồng Kông tổ chức lại các cơ sở 
giáo dục và nhập lại thành một vài 
cơ sở chính. Sự tổ chức lại này tạo ra 
nhiều căng thẳng và có một vài nhân 
viên chịu không nổi áp lực phải tự tử. 
Họ hy vọng các khóa tu trong chuyến 
hoằng pháp và đặc biệt là một ngày 
quán niệm dành cho các giáo sư, nhân 
viên và các sinh viên, học sinh sẽ giúp 
giảm bớt áp lực đó. Trong các chuyến đi năm 2010 
và 2013, Sư Ông đều có hướng dẫn một ngày quán 
niệm tương tự tại trường. Để duy trì sinh hoạt đó, 
tăng thân Làng Mai Hồng Kông đã tổ chức ngày 
quán niệm hàng tháng tại đây từ tháng 7 năm 2007 
cho đến nay.

Sau khi giáo sư phó hiệu trưởng trao bằng, mũ áo 
Tiến sĩ danh dự và quà tặng, Sư cô Chân Không đã 
thay mặt Sư Ông và tăng thân đáp lời (BBT chuyển 
ngữ từ tiếng Anh):

“Vị Thầy kính thương của chúng tôi thường dạy 
rằng Hiểu và Thương phải luôn luôn đi với nhau. 
Giáo dục không phải chỉ là thu nạp kiến thức mà 
còn là vun trồng hiểu biết – và hiểu biết luôn đi 
cùng với từ bi, với tình thương. Thầy thường nhắc 
nhở tất cả chúng ta rằng tình thương của chúng 
ta phải hướng đến tất cả hành tinh này chứ không 
phải chỉ dành riêng cho một dân tộc hay một giống 
nòi. Chúng ta phải biết cách mở rộng trái tim 
mình. Tình thương của chúng ta phải làm sao ôm 
trọn được cả hành tinh này.

Vun trồng hiểu biết và thương yêu là phương thức 
giáo dục cao nhất mà chúng ta có thể thực hiện 
với tư cách con người. Chúng ta cần nuôi dưỡng 
Chánh niệm và Từ bi một cách bền bỉ trong mỗi 
giây phút của đời sống hàng ngày.

Nhưng làm cách nào chúng ta có thể tự rèn luyện 
mình theo phương hướng đó? Trong cuộc sống 
hàng ngày, chúng ta dường như thấy mình khác 
biệt với những người xung quanh: bạn khác biệt 

với tôi và chúng ta lại khác biệt với những người 
khác. Có những người mình thấy “giỏi hơn, hay 
hơn”, có những người mình thấy “kém hơn”, có 
những người có vẻ tử tế, có những người lại có vẻ 
không tốt. Nhưng những khác biệt này chỉ đúng 
trong thế giới hiện tượng mà thôi. Nếu nhìn sâu 
hơn, chúng ta có thể thấy rằng trong thế giới bản 
thể, tất cả chúng ta đều tương tức. Có một mối liên 
hệ mật thiết, thâm sâu kết nối tất cả chúng ta. Cũng 
giống như khi nhìn ra đại dương, ta thấy có rất 
nhiều con sóng khác nhau trên bề mặt đại dương, 
nhưng ta cũng có thể thấy rằng tất cả các con sóng 
đều là nước. Không có sự tách biệt. Chúng ta cần 
phải thực tập nhìn sâu để mở rộng tình thương, để 
có thể mở lòng ôm được tất cả mọi người, mọi nền 
văn hóa và mọi dân tộc.

Có một lần Thầy đã kể về một giấc mơ của Thầy. 
Trong giấc mơ đó, Thầy được gợi lại lần lượt 
từng biến cố và khổ đau mà Thầy đã trải qua – 
những khổ đau không chỉ trong cuộc đời này mà 
còn trong vô số kiếp trước đây: những khổ đau vì 
nghèo đói, bạo lực, chiến tranh, thiên tai, tù ngục, 
oan ức và tuyệt vọng. Trong giấc mơ có một tiếng 
nói rất mạnh mẽ, có lẽ là tiếng nói của thần Định 
mệnh, bỗng cất lên: “Các người sẽ phải sống lại 
tất cả những điều này một lần nữa!” Trong một 
khoảnh khắc rất ngắn ngủi, Thầy đã phản ứng lại: 
“Ồ, không!” Lúc đó Thầy cảm thấy rằng bị nhấn 
chìm bởi một cơn lũ khổng lồ của những hành động 
tàn ác trong chiến tranh, những dã man bạo lực… 
trong quá khứ, như vậy là đã đủ lắm rồi. Thật quá 
kinh khủng nếu phải sống lại những kinh nghiệm 
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này một lần nữa. Nhưng sau một hơi thở sâu, Thầy 
mỉm một nụ cười kỳ diệu và nói to: “Với chánh 
niệm, từ bi và hạnh nguyện thương yêu sâu – Thầy 
trỏ thẳng vào ông ta – tôi (Thích Nhất Hạnh) sẵn 
sàng trở lại cùng với tất cả những trẻ em và những 
con người đầy khổ đau này. Tôi sẵn sàng trở lại 
một lần nữa, nhiều lần nữa…!”

Chúng ta biết rằng rất nhiều người thuộc những 
thế hệ sau này đã được truyền cảm hứng từ cuộc 
đời và những lời dạy của Thầy. Chúng ta hy vọng 
rằng trường Đại học Giáo dục Hồng Kông sẽ tiếp 
nối việc trao truyền sự thực tập lắng nghe và nhìn 
sâu để có thêm hiểu biết cũng như tình thương lớn, 
không chỉ để phục vụ cho xã hội Hồng Kông nói 
riêng mà còn để phụng sự cho tất cả hành tinh và 
muôn loài. Hy vọng rằng chương trình đào tạo của 
trường hay những luận án tốt nghiệp của sinh viên 
sẽ thể hiện được kiến thức được trao truyền đi đôi 
với sự chuyển hóa trong tự thân mỗi sinh viên.”

Sư Ông về Việt Nam (từ ngày 29.8 đến ngày 
4.9.2017)

Chuyến bay đưa Sư Ông từ Thái Lan đã hạ cánh tại 
sân bay quốc tế Đà Nẵng vào 12 giờ 35 phút (giờ 
Việt Nam) ngày 29 tháng 8 năm 2017. Kể từ năm 
2008, đây là lần đầu tiên Sư Ông về thăm lại Việt 
Nam. Chiều Chủ nhật, 03.09.2017, lúc 18 giờ 40 
phút, Sư Ông về đến Tổ đình Từ Hiếu, Huế.

Chuyến về thăm của Sư Ông lần này rất bất ngờ, 
mặc dù vậy, chư Tôn đức cùng Phật tử cư sĩ đã có 
mặt sau khi biết tin và đón Sư Ông rất ấm cúng và 
đầy đạo tình. Quý thầy ở Từ Hiếu với y hậu trang 
nghiêm đã đón tiếp Sư Ông trong tiếp chuông trống 
bát nhã trầm hùng.

Sư Ông trông rất hạnh phúc khi trở về thăm lại 
quê hương và thăm lại Tổ đình Từ Hiếu – nơi Sư 
Ông bắt đầu con đường xuất gia tu học vào năm 
1942. Từ cổng tam quan, Sư Ông thăm qua hồ bán 
nguyệt, lên chánh điện, niêm hương cúng dường 
ở nhà hậu Tổ, thăm thiền đường Trăng Rằm, thăm 
thất Lắng Nghe rồi mới về phòng nghỉ. Những cái 
nắm tay của Sư Ông với Hòa thượng Giác Quang, 
Thượng tọa Từ Đạo đã khiến nhiều người không 
kìm được nước mắt. Mặc dù phải di chuyển trên 
xe một đoạn đường dài từ Đà Nẵng ra Huế nhưng 
sức khoẻ của Sư Ông vẫn rất tốt sau chuyến đi. 
Về phòng, chỉ mới nghỉ được một lúc, Sư Ông đã 
dạy thị giả đưa ra ngoài và dạo quanh chốn Tổ một 
vòng trước khi dùng cơm tối và nghỉ ngơi.

Hơn tám giờ sáng, thứ Hai, ngày 04.09.2017, Sư 
Ông đã có gần hai giờ đồng hồ rong chơi quanh 
khuôn viên Tổ đình Từ Hiếu, nơi đã gắn bó sâu sắc 
với những năm đầu tiên Sư Ông xuất gia học đạo.

Quý thầy trong phiên thị giả cho biết rằng, lúc 
mười giờ tối và hai giờ khuya, Sư Ông cũng đã đi 
dạo những nơi gần thất Lắng Nghe, ra thăm thiền 
đường Trăng Rằm, nơi có chân dung của thiền sư 
Tánh Thiên Nhất Định, bậc cao tăng khai sơn Tổ 
đình. Sư Ông muốn đi xuống Tổ đường nhưng 
đường dẫn xuống đã bị phá bỏ. Sư Ông dạo quanh 
khuôn viên thiền đường Trăng Rằm và ngắm nhìn 
rất kỹ những cây cối trong vườn, ngắm nhìn cây vả 
đang cho rất nhiều trái bên hông thất Sư Ông trong 
ánh trăng tháng Bảy.

Buổi chiều, Sư Ông cũng ra ngoài dạo chơi, thăm 
giếng nước xưa, thăm đồi thông cổ, thăm lại những 
cây bùi già đã cho rất nhiều trái ngon. Từ khoảng 

sân đất quen thuộc bên hông chánh 
điện, Sư Ông ra thăm tháp Bổn sư 
là Sư cố Thanh Quý Chân Thật. 
Sư Ông đã đi thiền quanh tháp một 
vòng, dừng lại đọc bài kệ bằng chữ 
Hán in nơi bức tường thành, thật 
chậm rãi và kính cẩn, trước khi qua 
thăm tháp của Sư thúc Chí Mậu và 
về lại thất nghỉ ngơi. Nơi bốn trụ 
lớn trước tháp Sư thúc, lúc Sư Ông 
dừng lại thăm, có những con chim 
bồ câu bay đến đậu rất yên bình.

Cũng ngay trong buổi chiều cùng 
ngày, vào lúc 15 giờ 40 phút, sau 

khi đi dạo quanh chốn Tổ, Sư Ông đã ra hiệu cho 
thị giả dừng lại, rồi hướng về cổng tam quan, Sư 
Ông chắp tay, cúi đầu xá chào và ra dấu đưa Sư 
Ông rời Tổ đình. Các thị giả cảm thấy rất bất ngờ 
trước quyết định đột ngột và dứt khoát của Sư Ông.

Ngày 05.09 là một ngày dường như im lặng tuyệt 
đối và trong lúc hầu Sư Ông, các vị thị giả chỉ thấy 
nơi ánh mắt của Sư Ông vẫn chưa vơi được nét 
trầm tư kỳ lạ ấy và thường hay lắc đầu. Ngay vào 
buổi sáng này, Sư Ông đã ra dấu đưa Sư Ông về 
Thái Lan. Sư Ông đã chỉ vào sư cô Linh Nghiêm, 
một sư cô lớn người Thái Lan xuất gia tu học với 
Sư Ông, rồi chỉ lên trời và các vị thị giả hiểu ý 
là Sư Ông muốn đi xa. Để chắc chắn, sư cô Linh 
Nghiêm xác nhận lại với Sư Ông: “Bạch Thầy, có 
phải Thầy muốn về Thái Lan không?” Sư Ông gật 
đầu và ra dấu phải tiến hành liền. Lại một lần nữa 
các vị thị giả vô cùng bất ngờ và không hiểu được 
lý do vì sao!

Chiều tối, có Hòa thượng Giác Quang vào tận Đà 
Nẵng thăm Sư Ông. Hòa thượng Giác Quang đã 
có mặt rất sớm tại Diệu Trạm để chờ đón Sư Ông 
trong ngày Sư Ông trở về Từ Hiếu. Thầy Từ Hải và 
quý sư cô từ Diệu Trạm cũng có mặt hầu thăm Sư 
Ông, dùng cơm tối chung với Sư Ông và hát thiền 
ca. Thầy Từ Minh, thầy Từ Tế, thầy Minh Hy, thầy 
Pháp Nhiệm và các sư cô Diệu Trạm sáng hôm sau 
cũng có mặt thăm Sư Ông.

Chiều 06.09, lúc 2 giờ, Sư Ông chào tạm biệt đại 
chúng, chào tạm biệt gia đình chủ nhà và các thân 
hữu, lên xe ra sân bay. Sau khi làm các thủ tục, 
máy bay đã cất bánh khỏi đường băng sân bay quốc 
tế Đà Nẵng đúng 15 giờ 13 phút. 16 giờ 31 phút, 

máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Don Mueang, 
Bangkok. Sư Ông về đến tu viện Làng Mai Thái 
Lan vào lúc 19 giờ 50 phút với đông đảo hàng đệ 
tử xuất sĩ và cư sĩ cung đón. Sáng hôm sau, Sư Ông 
ngồi thưởng thức trà nơi hành lang thất Nhìn Xa 
và nhìn bốn chúng dùng cơm sáng quanh hồ trước 
thất với ánh nhìn tràn đầy yêu thương nhưng cũng 
không giấu được nét ưu tư còn đọng lại trong ánh 
mắt, có lẽ đó là ưu tư về vận mệnh của chùa Tổ Từ 
Hiếu! Sức khỏe của Sư Ông vẫn rất tốt sau chuyến 
đi dài.

Chuyến hoằng pháp tại Mỹ (từ ngày 23.8 đến 
ngày 15.10.2017)

Cứ hai năm một lần, tăng thân Làng Mai lại có một 
chuyến hoằng pháp tại nhiều tiểu bang trong nước 
Mỹ. Chuyến hoằng pháp tại Mỹ năm nay có chủ 
đề Awakening Together (tạm dịch: Thắp sáng tỉnh 
thức cộng đồng), với sự có mặt của khoảng 60 vị 
xuất sĩ đến từ các tu viện Bích Nham, Mộc Lan, 
Lộc Uyển và Làng Mai (Pháp).

Chuyến hoằng pháp khởi đầu tại tu viện Bích 
Nham với khóa tu dành cho người nói tiếng Anh 
Together We Are One (Cùng nhau chúng ta là một) 
từ ngày 23.08 đến ngày 27.08 và sau đó là khóa tu 
cho người Việt với chủ đề Khơi nguồn hiểu biết, 
mở lối yêu thương, từ ngày 30.08 đến ngày 03.09.

Trước đó, vào ngày thứ sáu 18.08, khoảng 25 vị 
xuất sĩ Làng Mai đã lên xe buýt đi New York để 
dự buổi chiếu ra mắt bộ phim Walk with me (tạm 
dịch: Bước chân an lạc) tại viện bảo tàng Robin. 
Sau vài hôm nghỉ ngơi, tăng đoàn đã lên đường 
đi California để hướng dẫn hai khóa tu tại tu viện 
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Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Sư cô Chân Đức 
đã chia sẻ rằng: “Tôi thấy cá nhân mình quá nhỏ 
bé để đại diện cho Làng Mai và cho vị thầy kính 
thương của chúng tôi. Năm 2014, thầy chúng tôi 
bị đột quỵ, điều đó cũng có nghĩa là Thầy không 
thể có mặt ở đây hôm nay trong hình tướng quen 
thuộc. Nhưng thực sự, Thầy vẫn đang có mặt ở đây 
với chúng ta. Tôi nghĩ là Thầy đã có mặt ở đây từ 
lâu, và đã đi thiền hành dọc theo hành lang của 
tòa nhà này. Năm 2001, ngay sau sự kiện 11 tháng 
9, Thầy đã có một bài pháp thoại tuyệt vời tại Nhà 
thờ Riverside, hướng dẫn người dân nước Mỹ cách 
thực tập để đối diện với hành động khủng bố tồi tệ 
xảy ra vào thời điểm đó.

Nếu bây giờ Thầy có thể nói được thì Thầy cũng 
sẽ trao cho chúng ta cùng một thông điệp, giống 
như Thầy đã từng làm vào năm 2001, để giúp 
chúng ta trong bối cảnh đất nước có quá nhiều 
khó khăn trong liên hệ với Bắc Triều Tiên. Thầy 
sẽ dạy chúng ta cách thực tập, trước tiên là lắng 
nghe chính mình, lắng nghe những nỗi khổ niềm 
đau, những vết thương nằm sâu trong tâm thức. 
Tiếp đến là lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của 
những người ở quanh ta. Rồi đến lắng nghe nỗi 
khổ của những người tự xưng là kẻ thù của chúng 
ta. Bằng sự lắng nghe sâu cũng như khả năng thể 
hiện và lắng nghe chính mình, chúng ta có thể vượt 
qua những khó khăn chướng ngại mà loài người 
có trí tuệ (homo sapiens) và trái đất này hiện đang 
phải đối diện. Thay vì hủy diệt loài người có trí tuệ 
(homo sapiens), chúng ta có thể chuyển hóa loài 
người có trí tuệ (homo sapiens) thành loài người 
có ý thức, có chánh niệm (homo conscious), biết 
sống đời sống hàng ngày một cách sâu sắc, với từ 
bi, niềm vui, hạnh phúc và tình thương sâu.

….

Lộc Uyển: khóa tu tiếng Anh Khơi nguồn hiểu biết 
(12.09 - 17.09) và khóa tu tiếng Việt Mở lối yêu 
thương (20.09 - 24.09).

Đặc biệt trong thời gian từ ngày 28.09 đến ngày 
01.10, tăng thân đã hướng dẫn khóa tu có chủ đề: 
Many Streams, One Source (tạm dịch: Ngàn suối 
chung một nguồn). Khóa tu này có ba chủ đề riêng 
biệt đáp ứng nhu cầu của ba nhóm khác nhau: 
nhóm người da màu (People of Colour-POC), 
nhóm LGBQ (những người đồng tính luyến ái nữ, 
đồng tính luyến ái nam, song tính luyến ái…) và 
nhóm thứ ba dành cho tất cả những người còn lại. 
Có thể nói khóa tu được tổ chức theo yêu cầu của 
thiền sinh này là khóa tu một trong ba, ba trong 
một.

Khóa tu dành cho những người da màu (POC) là 
một khóa tu quan trọng đã được tổ chức trong rất 
nhiều năm qua. Sở dĩ có khóa tu này là vì những 
thiền sinh người da màu không thấy đủ thoải mái 
để chia sẻ những nỗi niềm của họ trong một khóa 
tu bình thường, nhất là khi có liên quan đến vấn đề 
kỳ thị chủng tộc.

Tại thành phố New Mexico, cũng từ ngày 28.09 
đến 01.10, đồng thời với khóa tu Many Streams, 
One Source, một số quý thầy quý sư cô đã đến yểm 
trợ và hướng dẫn một khóa tu dành cho tăng thân 
Trì Địa (Earth Holder), với chủ đề In the Arms of 
Mother Earth (Trong vòng tay của đất Mẹ). Có 
khoảng 200 người trong tăng thân, những người 
có tâm huyết thực tập để giảm thiểu sự hâm nóng 
địa cầu, đã đến tham dự khóa tu 5 ngày này. Mọi 
người đã cùng thực tập chăm sóc những cảm thọ 
như buồn thương, tuyệt vọng trước tình trạng biến 
đổi khí hậu đáng báo động như hiện nay và cách 
thức hành động để có thể thay đổi tình trạng. Đây 
cũng là cơ hội để quý thầy, quý sư cô học hỏi về 
những vấn đề phát sinh ngoài xã hội và cách hướng 
dẫn các pháp môn tu tập thế nào cho tất cả mọi 
người, từ bất cứ văn hóa, tôn giáo, nguồn gốc xã 
hội, kinh tế hay giới tính nào cũng cảm thấy mình 
được ôm ấp và tìm được hứng khởi để thực tập.

Ngày 01.10.2017, tăng đoàn đã tổ chức một ngày 
quán niệm cho đồng bào người Việt tại Santa Ana. 
Sau đó tăng đoàn đã lên đường đi Mississippi để 
hướng dẫn tu tập ở tu viện Mộc Lan trong ngày 
quán niệm 08.10 và khóa tu Tâm bình, thế giới 
bình từ ngày 10.10 đến ngày 15.10.

Chuyến hoằng pháp tại Mỹ kết thúc với khóa tu 
xuất sĩ diễn ra từ ngày 22.10 đến ngày 29.10 tại tu 
viện Mộc Lan. Có khoảng 200 vị xuất sĩ cùng tu, 
cùng học, cùng chơi trong một tuần. Trong tuần lễ 
này, quý thầy quý sư cô đã có cơ hội xây dựng tình 
huynh đệ qua thực tập lắng nghe sâu về những băn 
khoăn, niềm vui và hạnh phúc của cá nhân các vị 
xuất sĩ nói riêng và của tăng thân nói chung. Cúp 
bóng chuyền đã đem lại nhiều niềm vui cho các 
huynh đệ nhờ các đội (gồm cả các thầy và các sư 
cô) đã thi đấu rất hết lòng. Đội nào cũng nhận được 
sự cổ vũ không phân biệt của khán giả và cả của 
bình luận viên. Sư cô Chân Đức nhân dịp có mặt 
ở Mỹ để đại diện Sư Ông nhận Huân chương Liên 
hiệp đã tham dự khóa tu này để dạy dỗ, sách tấn 
các sư em, đem lại rất nhiều hạnh phúc cho chúng 
xuất sĩ. Đặc biệt trong suốt khóa tu này, quý thầy 
quý sư cô không phải vào bếp vì ba mẹ của quý 
thầy và quý sư cô cùng một số thân hữu đã đảm 
nhiệm việc nấu ăn trong suốt một tuần với nhiều 
món ăn đầy hương vị Việt Nam.

Làng Mai đến Dreamforce 2017

Mỗi năm, công ty Salesforce.com – một trong 
những công ty kinh doanh phần mềm có sức 
phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay – đều 
thu hút hàng trăm ngàn người về San Francisco 
để tham dự hội nghị thường niên quan trọng có 
tên “Dreamforce”. Năm nay, từ ngày 6 đến ngày 
11.09.2017, Salesforce đã đón 170 ngàn nhân viên 
và khách mời đến tham dự hội nghị thường niên 
này. Theo lời mời của ông Marc Benioff – giám 
đốc điều hành của Salesforce, khoảng 25 quý thầy 
quý sư cô Làng Mai đã đến Dreamforce để hướng 
dẫn pháp môn chánh niệm trong suốt thời gian hội 
nghị. 

Khu vực chánh niệm (“Mindfulness Zones”) 
được thiết lập ngay trung tâm khuôn viên hội nghị 
Dreamforce. Tại khu vực này, các vị khách tham 
dự Dreamforce có thể tham vấn trực tiếp với quý 
thầy, quý sư cô Làng Mai. Mỗi buổi sáng, tăng 
đoàn đều hướng dẫn thiền hành xung quanh khu 
vực diễn ra hội nghị. Nhiều người đang vội vã đến 
các buổi hội thảo, rất ấn tượng khi nhìn thấy hình 
ảnh quý thầy, quý sư cô hướng dẫn khoảng 60 đến 
70 người đi thiền hành thật chậm rãi và bình an.

Ngoài ra, quý thầy, quý sư cô còn tổ chức những 
buổi thiền tập cho người bận rộn, với tên tiếng Anh 
là Super Sessions of Mindfulness for Busy People. 
Mặc dù đã tổ chức nhiều buổi hướng dẫn mỗi ngày, 
nhưng vì không gian có hạn nên rất nhiều người 
muốn tham dự mà không có cơ hội. Hy vọng sang 
năm, ban tổ chức sẽ dành cho tăng đoàn một không 
gian rộng rãi hơn, đủ chỗ cho tất cả những ai muốn 
tham dự.

Quý thầy, quý sư cô cũng được mời đến thăm 
tòa nhà văn phòng mới của Salesforce. Mỗi tầng 
lầu của tòa nhà đều có một phòng thiền dành cho 
nhân viên, gọi là “mindfulness room” (phòng 
chánh niệm). Đây là điều mà Sư Ông đã từng gợi 
ý với ông Marc Benioff – giám đốc điều hành của 
Salesforce.

Sư Ông được trao Huân chương Liên hiệp 
(Union Medal)

Ngày 06.09.2017, Hội Chủng viện Thần học 
Hoa Kỳ (Union Theological Seminary – gọi tắt 
là Union) tại thành phố New York đã trao Huân 
chương Liên Hiệp cho Sư Ông tại Hội nghị thường 
niên của Hội. Sư cô Chân Đức đã thay mặt Sư Ông 
đón nhận Huân chương này. Sư Ông đã nhận bằng 
Thạc sĩ về Tôn giáo từ Hội Chủng viện và trường 
đại học Columbia năm 1963.

Huân chương Liên Hiệp là giải thưởng cao nhất 
do Chủng viện đề cử, được đưa ra vào năm 1981 
như một biểu tượng vinh danh những cá nhân mà 
cuộc sống của họ là tấm gương thực hiện những sứ 
mạng hướng thượng trên thế giới. Trong số những 
người từng nhận huân chương này có cựu Phó 
Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 (nhiệm kỳ 1993-2001) 
và Desmond Tutu – Tổng Giám mục Nam Phi, đấu 
tranh vì Nhân quyền.
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Sư Ông Làng Mai
(Phiên tả pháp thoại của Sư Ông Làng Mai vào đêm Giao thừa Tết Mậu Tý - ngày 06.02.2008)

Hôm nay là ngày 30 Tết. Bây giờ tại thiền đường 
Nước Tĩnh, xóm Thượng là 3 giờ 8 phút chiều. 
Ngày Tết Việt Nam có giá trị tương đương với 
ngày Giáng sinh ở Tây phương. Ở Tây phương 
trong ngày Giáng sinh, người nào cũng tìm cách 
về với gia đình. Tuần trước bên Trung Quốc có bão 
tuyết rất nhiều. Hàng trăm ngàn người bị giữ lại 
phi trường vì máy bay không cất cánh. Xe lửa ở 
nhà ga cũng không chạy được. Rất nhiều người lo 
lắng mình sẽ không về nhà kịp để ăn Tết. Hôm nay 
không biết đã có bao nhiêu người về được tới nhà?

Trong chúng ta ai cũng có niềm thao thức muốn về 
nhà. Nhà là một nơi mà ở đó chúng ta cảm thấy đầm 
ấm, hạnh phúc và được ôm ấp bởi tình thương. Có 
những người chưa bao giờ từng có nhà, tại vì tuổi 
thơ của họ có nhiều sóng gió. Bố mẹ chưa bao giờ 
thương nhau, làm khổ nhau và gia đình tan vỡ. Có 
những người trong chúng ta may mắn tìm được tới 
tăng thân và tìm thấy nhà của mình nơi tăng thân. 
Cũng có nhiều người trong chúng ta vừa có gia 
đình huyết thống vừa có gia đình tâm linh. Hai gia 
đình đó nâng đỡ nhau, nương tựa nhau. Gia đình 
huyết thống nâng đỡ, giúp xây dựng gia đình tâm 
linh và gia đình tâm linh nâng đỡ, giúp xây dựng 
lại gia đình huyết thống. 

Việt Nam có câu ca dao:

“Chim bay về núi tối rồi
Sao không lo liệu còn ngồi chi đây?”

Trời đã tối, những con chim bay về núi vì ở đó có 
nhà của chúng. Còn anh, tại sao lại ngồi thơ thẩn 
mà chưa lo về nhà đi thôi?

Vua Trần Thái Tông là một người thực tập Thiền 
rất sâu sắc. Ngài là một nhà Phật học đã sáng tác 
những tác phẩm về Thiền được truyền lại cho đến 

nay. Vua đã nói tới sự tu tập như là để về được nhà 
của mình. Vua đã chú giải Kinh Kim Cương Tam 
Muội và trong bài tựa Vua đã viết như thế này: 

“Chỉ vì sự tập hợp huân nhiễm lâu đời của chúng 
sanh mà phát ra sóng gió tri kiến của thần thức 
(tức là hành duyên thức). Vì chúng sanh buông 
mình theo con đường ô trược che lấp nên không 
biết đem ánh sáng tuệ giác để chiếu soi, khiến cho 
bốn phương thành ra xứ lạ, mơ hồ cho nên không 
biết rõ lối về nhà.”

Nếu chúng ta cảm thấy chung quanh ta xa lạ, cảm 
thấy bơ vơ không nơi nương tựa, ta cảm thấy mình 
không có quê hương là tại vì ta không biết dùng 
ánh sáng của tuệ giác để chiếu soi. Khi chiếu soi 
được thì ta biết ngay con đường về nhà. Con đường 
về nhà không xa, ta không cần lâu ngày để đi về. 
Trong bốn mươi ba công án của vua Trần Thái 
Tông, có công án liên hệ tới vấn đề “về nhà’’. 

Cử (chủ đề của công án): Một vị xuất gia hỏi Đức 
Văn Thù: “Nếu tất cả vạn pháp quay về một pháp 
thì pháp đó quay về đâu?” (Vạn pháp quy nhất, 
nhất quy hà xứ?) Đó là câu hỏi, là một công án. Tất 
cả đi về một, vậy một đi về đâu? Đức Văn Thù trả 
lời: “Chín khúc sông Hoàng Hà”. 

Sông Hoàng Hà (Yellow River) là một con sông rất 
dài, có những đoạn có thác có ghềnh, mà chín khúc 
thì con đường về cũng khá xa. 

Vua Trần Thái Tông đưa ra lời Niêm (lời nhận xét 
ý nghĩa của công án): 

“Hữu thời nhân hảo nguyệt
Bất giác quá Thương Châu.”

Có nghĩa là: Gặp lúc vui trăng sáng, không ngờ 
vượt Thương Châu. May mắn mình tiếp xúc được 

Chúng tôi rất biết ơn vì được có mặt tại đây với các 
bạn và được nhận tấm huân chương vinh dự này. 
Chúng tôi sẽ mang nó về với Thầy. Thầy sẽ luôn có 
mặt ở đây trong trái tim các bạn. Bất cứ khi nào 
các bạn thực tập thiền hành với những bước chân 
an lạc dọc theo hành lang nơi này, thì khi đó các 
bạn sẽ tiếp xúc được với Thầy”.

Ba lễ xuất gia trong năm

Lễ xuất gia của gia đình cây Giáng Hương tại 
Làng Mai Thái Lan vào ngày 02.07.2017, gồm 
4 sư chú và 4 sư cô: Chân Trời Trúc Lâm, Chân 
Trăng Tuệ Phương, Chân Trăng Tuệ Khai, Chân 
Trăng Tuệ Nhã, Chân Trời Đại Lão, Chân Trời 
Uyên Nguyên, Chân Trăng Tuệ Uyển và Chân Trời 
Hồng Lĩnh.

Lễ xuất gia của gia đình cây Sơn Thù Du 
(Dogwood) tại thiền đường Hải Triều Lên (tu viện 
Mộc Lan) vào ngày 20.10.2017, gồm có sư chú 
Chân Trời Minh Dung, sư cô Chân Trăng Kim 
Sơn và sư cô Chân Trăng Quang Sơn, cả ba đều là 
người Mỹ.

Lễ xuất gia của gia đình cây Bạch Dương 
(Poplar) tại Làng Mai Pháp và Thái Lan, vào 
ngày 14.12.2017, gồm 12 sư chú: Chân Trời Nhật 
Quang, Chân Trời Khiết Hỷ, Chân Trời Khiết Lâm, 
Chân Trời Khiết Minh, Chân Trời Địa Xúc, Chân 
Trời Lặng Chiếu, Chân Trời Khiết Anh, Chân Trời 
Khiết Tâm, Chân Trời Tâm Không, Chân Trời 
Thinh Không, Chân Trời Núi Cao và Chân Trời 
Đuốc Thiêng; và 10 sư cô: Chân Trăng Giác Ân, 
Chân Trăng Giác Hiếu, Chân Trăng An Bình, Chân 
Trăng An Tâm, Chân Trăng An Cư, Chân Trăng 
Giác Hòa, Chân Trăng An Nhiên, Chân Trăng Giác 
Minh, Chân Trăng Tuệ Văn và Chân Trăng Tuệ 
Viên.

Khép lại một năm sinh hoạt tại Làng Mai, kính 
chúc quý thân hữu đón Năm Mới Mậu Tuất 2018 
thật dồi dào sức khỏe, an lạc và có một cái Tết sum 
vầy thật bình an, đầy niềm vui và tiếng cười.
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và vui với ánh trăng thì mình vượt qua được chín 
khúc sông Hoàng Hà trong giây lát. 

Bài Kệ (kệ tụng hướng dẫn để nhìn sâu vào công 
án) là:

“Hoàng hà cửu khúc vị quân cử
Một thiệp đồ trình tự đáo gia
Bạch trú kỷ đa khai nhãn vọng
Bất tri Diêu tử quá Tân La.”

Trong Sử Luận dịch:

“Chín khúc sông Hoàng khai tuệ nhãn
Đường xa không bước vẫn về nhà
Mở mắt bao lần quan sát lưới
Không dè chim hạc đã bay qua.”

Nếu có tuệ nhãn thì con đường không phải là chín 
khúc sông Hoàng Hà nữa mà ta về nhà ngay trong 
một khoảnh khắc. Đâu cũng là nhà. Vì vậy tuệ giác 
rất quan trọng!

Trong bài kệ mà vua Trần Thái Tông viết về bốn 
ngọn núi cũng có một bài nói đến chuyện ‘‘về nhà”. 
Đối với vua thì mỗi người trong chúng ta đều có sự 
thao thức muốn về nhà. Có thể vì những nguyên do 
nào đó mà ta bị lưu lạc, ta cảm thấy không có gốc 
rễ, không có quê hương. “Tứ sơn” tức là bốn ngọn 
núi. Đây là hình ảnh đức Thế Tôn đưa ra khi thuyết 
pháp cho vua Ba Tư Nặc (Pasenadi). Một hôm, đức 
Thế Tôn nói với vua Ba Tư Nặc: 

- Giả dụ trong lúc bệ hạ đang ngồi chơi thì quân 
tình báo tới nói với bệ hạ là ở phương Bắc có một 
ngọn núi lớn đang từ từ di chuyển lại gần. Một 
đoàn thám tử khác lại đến báo cáo rằng ở phương 
Nam có một ngọn núi rất lớn đang di chuyển tới 
gần, và phương Tây, phương Đông cũng vậy. Mỗi 
phương có một ngọn núi đang di chuyển tới gần, 
áp lại và mình không còn không gian để sống nữa. 
Nếu vua nghe tin đó thì sẽ phản ứng như thế nào? 
Bốn ngọn núi đó tượng trưng cho sinh, lão, bệnh, 
tử, tức bốn tai nạn của con người.

Sinh, lão, bệnh, tử là bốn tai họa, bốn sự thật. 
Chúng đang vây quanh, đang xáp lại từ từ. Trong 
khi đó thì ta không thấy mà cứ nhởn nhơ. Như vậy 
thì làm sao mà một ngày nào đó ta có thể thoát 
được?

Vua Ba Tư Nặc nói:

- Nếu biết bốn tai nạn (sinh, lão, bệnh, tử) đang vây 
quanh và đang siết chặt thì con đường duy nhất là 
phải tu tập trong giây phút hiện tại để có thể thoát 
ra.

Bụt nói:

- Hay lắm!

Vua Trần Thái Tông khi đọc tới đoạn kinh về bốn 
ngọn núi đó thì có cảm hứng. Vua đã ngồi thiền về 
bốn núi và đã chứng ngộ. Vua ngồi xuống viết một 
bài về bốn núi sinh-lão-bệnh-tử, và đây là bài kệ 
thứ nhất trong bốn bài kệ đó (Nhất Sơn Kệ). Trong 
bài kệ này, vua Trần Thái Tông muốn nói: Hãy tỉnh 
dậy và tìm đường về nhà lập tức.

“Chân tể huân đào vạn tượng thành
Bản lai phi triệu hựu phi manh
Chỉ sai hữu niệm vong vô niệm
Khước bội vô sinh thụ hữu sinh
Tị trước chư hương thiệt tham vị
Nhãn manh chúng sắc nhĩ văn thanh
Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách
Nhật viễn gia hương vạn lý trình.”

Bản dịch của Thầy Làng Mai:

“Chân như huân đúc vạn muôn hình
Vốn không tướng trạng diệt và sinh
Cũng do hữu niệm quên vô niệm
Nên bỏ vô sinh chuốc hữu sinh
Mũi vướng hương thơm lưỡi vướng vị
Mắt mờ sắc tướng tai âm thanh
Lênh đênh làm khách phong trần mãi
Ngày hết quê xa vạn dặm trình.”

Hai câu cuối có nghĩa là cứ đi lang thang suốt đời 
(Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách), trong khi đó 
thì ngày tháng đã hết và quê hương thì còn rất xa 
(Nhật viễn gia hương vạn lý trình). “Gia hương” 
là quê nhà, còn “vạn lý trình” là xa ngàn vạn dặm. 

Bài kệ nói: Vì không có tuệ giác, vì vọng tưởng 
nên đánh mất vô sinh mà vướng vào hữu sinh, 
đánh mất vô niệm mà vướng vào hữu niệm. Triết 
lý của bài kệ rất sâu sắc, chứng tỏ kiến thức về Phật 

học của vua Trần Thái Tông rất thâm uyên.

Hai câu “Lênh đênh làm khách phong trần mãi, 
ngày hết quê xa vạn dặm trình” một lần nữa cho ta 
thấy: Đối với vua Trần Thái Tông, sự tu tập hàng 
ngày là để có thể trở về quê hương đích thực của 
mình.

Xây dựng quê hương mới để trị liệu và chuyển 
hóa

Trong mấy tuần qua, khi học Hoa Nghiêm kim sư 
tử chương, chúng ta có nói về tinh cầu nhỏ của 
Hoàng Tử bé. Hoàng Tử bé đã tới từ tinh cầu của 
mình. Mỗi chúng ta đều có một tinh cầu riêng. Đó 
là thế giới của tuổi thơ, của kỷ niệm, của cái gì rất 
riêng biệt của mình. Ta đến với tăng thân từ tinh 
cầu của riêng ta. Trong tinh cầu riêng của ta có thể 
có sóng gió, có nỗi buồn đau, có những kỷ niệm, 
những thương yêu và hạnh phúc. Nơi đó có thể 
là nhà, là quê hương của ta, quê hương tuổi thơ. 
Nơi đó cũng có thể có những vết thương sâu đậm 
chưa lành mà ta còn đang mang trong lòng. Khi 
tới với nhau như một tăng thân chúng ta thành lập 
một tinh cầu mới, một tinh cầu tập thể. Từ những 
tinh cầu cá nhân, chúng ta tới với nhau để lập ra 
một quê hương mới có tính cách tập thể. Đó là gia 
đình tâm linh của chúng ta. Chúng ta đã xây dựng 
tinh cầu đó. Tăng thân là một nơi nương tựa. Nếu 
tạo được tình huynh đệ, tạo được kỷ niệm đẹp và 
tình thương thì tinh cầu đó sẽ là quê hương mới 
của chúng ta và cũng là nơi nương tựa cho những 
người khác. 

Ta hãy tưởng tượng có một số tinh cầu nhỏ sắp 
thành vòng tròn và ở giữa là tinh cầu mới, tinh cầu 
chung của tất cả mọi người. Chúng ta đang cùng 
xây dựng tinh cầu mới đó. Ta đang học cách xây 
dựng. Có thể trong quá khứ vì lỡ lầm nên ta đã 
gây ra khổ đau và tan vỡ. Những kỷ niệm đó còn 
trong ta. Khi tới với nhau như một tăng thân, chúng 
ta tạo ra một thế giới mới. Vì được thừa hưởng 
tuệ giác của cha ông nên ta biết cách xây dựng trở 
lại. Những cái ta xây dựng trong tinh cầu mới có 
tác dụng chữa trị những đổ vỡ, những vết thương 
trong tinh cầu bé nhỏ của ta. Chúng ta có một quá 
khứ. Quá khứ đó có thể có những kỷ niệm êm đẹp, 
có tình thương và sự ấm áp. Quá khứ đó cũng có 
thể có những vết thương rất nặng, những tan vỡ, 
những buồn đau. Nhưng ta không thể từ chối quá 



22 23

khứ đó, tại vì đó là gia tài, là tinh cầu của ta. Ta 
đem quá khứ đó tới trong hiện tại. Và nhờ tiếp xúc 
được với tăng thân, với pháp Bụt mà ta biết cách 
để trở về dọn dẹp, tái thiết và xây dựng lại tinh cầu 
riêng của mình.

Có những sư cô, sư chú hay những Phật tử cư sĩ đã 
đạt tới sự chuyển hóa sau khi tu học một thời gian. 
Họ đã đem hạnh phúc đó về nhà để giúp cho bố mẹ 
và anh chị em chuyển hóa. Như vậy quá khứ vẫn 
còn trong hiện tại. Sự tu tập của chúng ta có khả 
năng thay đổi cả quá khứ. Pháp Bụt rất cao siêu, 
rất mầu nhiệm. Ta có thể sử dụng mỗi giây phút để 
làm mới lại, trị liệu và chuyển hóa. Trong khi xây 
dựng tăng thân trong giây phút hiện tại thì ta cũng 
đồng thời xây dựng lại quá khứ của mình. Tại vì ta 
có hiện tại và có quá khứ cho nên ta cũng có một 
tương lai, như ý trong một bài hát của Tịnh Thủy: 
“Ta vẫn có ngày mai, ta vẫn còn quá khứ”. Biết 
rằng mình vẫn còn quá khứ, mình vẫn có ngày mai 
nên hôm nay mình có thể sống an lạc, nhịp nhàng 
trong tình huynh đệ.

Nét đặc biệt trong văn hóa Việt Nam

Trong văn hóa Việt Nam có những yếu tố rất lạ kỳ. 
Ta sẽ không tìm ra được chữ trong ngôn ngữ Việt 

Nam để dịch từ “I” và “You”. Người ngoại quốc rất 
ngạc nhiên, họ hỏi làm sao mà ta có thể nói chuyện 
được nếu không dùng từ “I” và “You”? Vậy mà 
người Việt vẫn nói chuyện được. Chữ “tôi” mà ta 
dùng để dịch chữ “I” có nghĩa là mình chỉ đáng 
làm tôi tớ của người kia thôi. “Tôi” là chữ dùng 
để xưng đối với vua, với chủ của mình như “vua-
tôi”, “quân-thần”. Vua tức là “quân”, “thần” tức 
là tôi. Chữ “tôi” từ đó mà ra. “Tôi” là tôi tớ, dịch 
cho đúng nghĩa là: your servant (À votre service, 
je suis votre servant). Chữ “ông” có nghĩa là my 
grandfather. 

Lúc gặp nhau, trước khi nói chuyện thì người Việt 
phải thiết lập một sự liên hệ gia đình. Nếu người 
kia trẻ hơn thì mình gọi người đó là “em”, nếu 
người kia trẻ lắm thì mình gọi là “cháu” hay là 
“con”. Nếu người kia lớn hơn thì ta gọi là “chị”, là 
“anh”. Nếu người kia lớn lắm thì ta có thể gọi là 
“cô” hay “dì”. Nhưng bất kỳ chữ nào được sử dụng 
để gọi người kia cũng phải định rõ được chức vị 
trong gia đình. Gặp người lớn thì mình thưa “chú” 
hay thưa “bác”, thưa “ông” hay thưa “cụ”. Tất cả 
đều không phải là “you”. Trước khi nói chuyện với 
một người thì ta phải thiết lập sự liên hệ thân tộc 
với người đó. Gặp một em bé chưa quen ta gọi là 
“em” (younger brother, younger sister) hay “cháu” 
(nephew, niece). Trong tiếng Việt không có chữ “I” 
hay chữ “you”. Đó là một nét rất đặc biệt, khi ra 
đường mình chỉ gặp toàn là người thân trong gia 
đình. 

Ngày xưa, người trong gia đình ra ngoài lập làng, 
cho nên lên xóm trên, xuống xóm dưới gì ta cũng 
gặp người trong gia đình, không có người xa lạ. Xã 
hội cũng được tổ chức như vậy, người nào cũng là 
em hoặc cháu, chị hoặc anh, ông hoặc bà mà không 
thể là một cái “you” lạnh ngắt và không có vị trí. 
Đó là một nét rất đặc biệt của văn hóa Việt Nam.

Có một điều lạ là khi hai vợ chồng gọi nhau thì 
cũng xưng là “anh” (big brother) và “em” (younger 
sister). Người chồng hay người vợ nói về vợ hay 
chồng mình thì gọi đó là “nhà tôi” (my home). 
Muốn giới thiệu vợ (chồng) với bạn thì nói: “Đây 
là nhà tôi” (This is my home). Người kia là nhà 
của mình, là quê hương, là chỗ mình nương náu. 
Khi cưới nhau thì người kia chính là ngôi nhà rất 
êm ấm của mình. Các bà, tuy có rất nhiều quyền, 
nhưng cũng nói rất khiêm nhượng: “Bác ơi, ở đây 

cái gì nhà tôi cũng lo hết! Tôi đâu có biết làm gì 
đâu.” Ông chồng cũng nói như vậy. Khi người ta 
hỏi:

- Chị có ở nhà không anh?

Thì anh trả lời:

- Nhà tôi có ở nhà.

Câu trên dịch ra tiếng Anh là “My home is at home”, 
rất là buồn cười! Người vợ hay người chồng, người 
bạn lứa đôi của mình chính là nhà của mình. Nếu 
cơm không ngon, canh không ngọt thì rất khó ở 
nhà. Vì vậy sự thực tập của một cặp vợ chồng là 
phải làm thế nào để mình mãi mãi còn là nhà của 
người kia và người kia vĩnh viễn là nhà của mình. 
Trong văn hóa có những dấu hiệu, những hướng đi 
như vậy.

Tăng thân cũng là nhà của mình. Mỗi khi rời xa 
tăng thân thì mình thương, mình nhớ. Ngày xưa 
trong Phật học đường, tôi đã từng ở với các sư chú 
và tôi chăm sóc, thương yêu họ rất nhiều. Khi ra 
ngoại quốc có những đêm tôi nằm mơ thấy toàn là 
các sư chú. Họ ở trong cư xá, một phòng có năm 
bảy người, mỗi người có một cái rương nhỏ dưới 
gầm giường để đựng sách vở, áo quần. Đời sống 
trong Phật học đường là như vậy, mình sống với 
nhau và làm phát hiện ra tình huynh đệ. Chính tình 
huynh đệ đã nuôi dưỡng mình trong thời gian đó. 
Sau này lỡ có phải rời xa thì mình thương nhớ tăng 
thân, đó là nhà của mình.

Làng Mai có xóm Thượng, xóm Hạ, xóm Mới và 
Sơn Hạ. Nếu được đề nghị sang Hoa Kỳ hay về 
Việt Nam thì mình hơi buồn tại vì mình phải xa 
tăng thân. Nhưng mình sang Bích Nham hay Lộc 
Uyển cũng là để xây dựng tăng thân. Sang đó ở 
được ba bốn tháng, có sự lưu luyến thì nơi đó sẽ 
trở thành nhà của mình. Bên này là nhà mà bên kia 
cũng là nhà!

Thân thể cũng là nhà

Nhà, hay quê hương là kết quả của sự tạo dựng, sự 
tu tập. Nếu trong quá khứ, trong thời thơ ấu mình 
không có phước được có nhà, được có quê hương 
đầm ấm của tuổi thơ thì bây giờ bằng sự tu tập, 
mình xây dựng cho mình một quê hương, một tổ 
ấm ngay trong giây phút hiện tại. Thân thể cũng là 
nhà của mình, mình trở về thân thể của mình. Ta 
đã được học là thân ta có những căng thẳng, đau 
nhức, bất an. Trở về với thân thể để lấy đi những 
căng thẳng, đau nhức, bất an cũng là một cách xây 
dựng nhà của mình. 

Đức Thế Tôn dạy ta kinh Niệm Thân, dùng hơi thở 
để trở về với thân thể của mình, buông thư những 
căng thẳng, làm dịu đi những đau nhức nơi cơ thể. 
Đem tâm trở về với thân để cho thân tâm nhất như 
(thân hợp nhất với tâm), để thân có cơ hội nghỉ 
ngơi, đó cũng là một hành động “về nhà”. Điều 
này rất cần thiết, rất cơ bản! Nhà trước hết là cơ thể 
của mình. Nếu ta oán hận, thù ghét thân thể mình 
thì làm sao ta có được nhà? Nhà trước hết là cơ thể 
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bằng xương bằng thịt. Trong giáo lý của Đức Thế Tôn, 
ta thấy rất rõ những phương pháp đem tâm trở về với 
thân để làm cho thân êm dịu. Chúng ta có bài thực tập 
“Quay về nương tựa hải đảo tự thân”. Thân mình là 
một phần của hải đảo đó. Đó là nhà của mình!

Lúc 3 giờ chiều nay chúng ta đã ngồi với nhau, đã ý 
thức được rằng trong thân thể mình có bố mẹ, có tổ 
tiên, có quê hương. Trong từng tế bào cơ thể mình có 
sự có mặt của bố mẹ, của tổ tiên. Về với cơ thể cũng 
là về với tổ tiên, với đất nước và văn hóa của mình. 
Đi đâu ta cũng mang tổ tiên, mang đất nước và văn 
hóa đi theo. Về với hình hài là về nhà rồi, mình có thể 
thoải mái được. Vì vậy kinh Niệm Thân rất quan trọng 
(Contemplation on the body in the body). Ta phải làm 
cho tâm được thoải mái trong thân, tâm hòa giải với 
thân và thân tâm nhất như.

Có những chủ thuyết hay những tôn giáo phân biệt thân 
và tâm, cho thân và tâm là hai cái hoàn toàn khác biệt. 
Nhưng đạo Bụt không có cái thấy lưỡng nguyên về thân 
và tâm. Thân và tâm nhất như. Hành động về nhà trước 
hết là về với thân của mình trong tư thế đi, đứng, nằm 
hay ngồi. Làng Mai có pháp môn thiền hành rất mầu 
nhiệm, mỗi bước chân đều đưa mình về nhà. Mỗi bước 
chân phải là một bước về nhà. Chỉ cần một bước thôi là 
ta có thể về nhà.

“Gió vẫn còn bay con biết không
Khi mưa xa tiếp áng mây gần 
Hạt nắng từ cao rơi xuống thấp
Cho lòng đất thấy bầu trời trong
Ta vẫn còn đến đi thong dong
Có không còn mất chẳng băn khoăn
Bước chân con hãy về thanh thản
Không tròn không khuyết một vầng trăng.”
(Đến đi thong dong - Sư Ông Làng Mai)

Mỗi bước chân của ta đều là để trở về nhà. Ta 
không cần nhiều bước, một bước thôi là có thể 
trở về. Vì mỗi ngày phải bước đi nhiều bước 
nên ta có nhiều cơ hội để về nhà. Nếu thực tập 
giỏi thì mỗi bước chân là một cơ hội để ta trở 
về quê hương của mình, về với thân tâm để 
tìm thấy sự an bình. Có được sự an bình thì 
ta có thể xây dựng tăng thân thành một ngôi 
nhà lớn làm niềm vui và nơi nương tựa cho rất 
nhiều người.

“Bước chân con hãy về thanh thản”, trong câu 
thơ đó thầy đã nhắn nhủ, gởi gắm không biết 
bao nhiêu là tình thương, bao nhiêu là kỳ vọng 
nơi đệ tử: Mỗi bước chân là một cơ hội cho 
con trở về được với quê hương, với tổ tiên. 

Sự trở về trong từng giây từng phút để chăm 
sóc nhà của chúng ta là công trình để xây 
dựng quê hương. Khi trở về với cơ thể, không 
những ta làm lắng dịu những đau nhức, buông 
bỏ những căng thẳng và làm cho thân tâm 
hợp nhất mà ta còn nhận diện được những 
tâm hành, nhất là những cảm thọ như cảm 
thọ buồn đau, lo lắng của mình. Người không 
tu thường tìm cách trốn tránh những cảm thọ 
không dễ chịu đó và tìm những vui nhộn bên 
ngoài để khỏa lấp và che giấu nỗi khổ niềm 
đau. Là người tu, ta không làm như vậy. Ta 
biết là ta phải trở về để chăm sóc và chuyển 
hóa. Sự thực tập hàng ngày là để cho ta có đủ 
năng lượng niệm và định để trở về nhận diện 
và ôm ấp nỗi khổ niềm đau hay những cảm 
giác lẻ loi, lạc loài trong con người mình. 

Trong năm mới chúng ta phải tập ngồi cho 
giỏi, tập ngồi cho cha mẹ, tổ tiên. Ta tập 
ngồi cho yên. Ta ngồi yên được thì thế giới 
sẽ yên, tổ tiên và con cháu sẽ yên. Sang năm 
mới chúng ta hãy tập đi thiền hành cho giỏi, 
mỗi bước chân đưa ta trở về được quê hương. 
“Bước chân con hãy về thanh thản”, đó là 
thông điệp của thầy gởi cho tất cả các đệ tử. 
Mỗi bước chân trở về như vậy thì mình sẽ gặp 
thầy, gặp Bụt, gặp cha mẹ, gặp tổ tiên, gặp quê 
hương trong đó. Rất là mầu nhiệm! Niệm lực 
càng hùng tráng thì sự trở về của mình càng 
sâu sắc.

Xin chúc đại chúng năm mới có nhiều thành 
công trong sự tu tập và xây dựng tăng thân.

Cây tuệ Vườn Ươm
Ôn Thủ Tọa Làng Mai Thái Lan

Khơi sự sống
Đượm nhân tình
Vừa khám phá
Chiều tâm linh
Niềm tin lớn
Nhờ đệ huynh
Đã thành một
Dòng sông thơm
Cầm giới luật
Trì pháp môn
Vui buồn tới
Được sẻ chia
Điều thầm kín
Được lắng nghe
Được sám hối
Những lỗi lầm
Đức như biển
Nơi (1) tăng thân
Nâng mọi giới
Thấy tự tâm
Thấy mình hiểu
Thấy mình thương
Thấy mình đã
Có con đường
Thấy mình đã
Con muôn phương

Nay biểu hiện
Cây Giáng Hương

Con Hồng Lạc
Cháu Thái Lan
May mắn nữa
Tay trong tay
Bao huynh đệ
Cây Trà Thơm 
Bao huynh đệ
Chọn năm năm
Bao huynh đệ
Chọn gieo duyên
Bao huynh đệ
Hạt mầm lên
Bao huynh đệ
Khéo tán dương
Đều con Bụt
Con nhân duyên
Là con cháu
Sống hiểu thương

Thủy chung với
Nếp tổ tiên
Quá hiện vị
Suốt tam thiên
Tinh khôi nào đó
Đầy đủ nhân duyên (2)
Sao Mai bừng sáng
Lướt sóng tử sinh
Giữa rừng dâu bể
Tươi thắm hồng liên
Quê hương muôn thuở
Là chốn này đây
Đơn thuần nhận diện
Lồng lộng trời mây.

Huế, ngày 10.12.2017

Muốn hiểu thương
Có Vườn Ươm
Bên Thầy bạn
Mỉm cười luôn
Sống miên mật
Cả ngày đêm
Nhàn hơi thở
Nhẹ bước chân
Mọi tiếp xúc
Niệm đơn thuần
Tăng phúc lạc
Lắng ưu phiền
Ân đất Mẹ
Lòng tăng thân
Chăm cây tuệ
Nẩy mầm xinh
Cùng vạn loại
Thông suối nguồn
Thắm nước Việt
Tươi hành tinh
Thơm hoa bưởi
Ngọt lời chim
Vỗ về trẻ
Hòa trăng thanh
Mát dịu cả
Ruột tre xanh
Lắng trong nước
Con sông hiền
Nuôi đồng lúa
Lành sạch thêm
Chảy dài đến
Tưới mọi miền

---------------------
(1) nơi = ở
(2) nhân duyên = tinh chuyên
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Chuyến hoằng pháp Bắc Mỹ

Năm 2017, Bích Nham được 10 tuổi. Từ đầu năm, 
thầy Pháp Khôi đã hỏi tôi: “Sư chị Hoa Nghiêm ơi, 
làm sao mình tổ chức ăn mừng sinh nhật 10 năm 
của Bích Nham cho thật vui hả chị?” Chúng tôi 
đồng ý với nhau là cứ mỗi khóa tu đều sẽ ăn mừng 
sinh nhật 10 năm Bích Nham. Đầu tiên là khóa tu 
dành cho Tiếp hiện vùng Đông Bắc Mỹ vào tháng 
Tư. Tiếp theo là trong ngày lễ Phật đản, số người 
tham dự hôm đó lên đến cả ngàn người. Sau buổi 
pháp thoại, trong lúc tôi đang giới thiệu về lễ mừng 
sinh nhật, thì gần năm mươi em thiếu nhi đi lên với 
cái bánh sinh nhật, hôm đó thật là vui! Lễ sinh nhật 
Bích Nham tiếp tục được diễn ra trong các khóa 
tu mùa Hè, khóa tu tiếng Anh và tiếng Việt trong 
chuyến hoằng pháp. Thế là chúng tôi được ăn bánh 
sinh nhật “đã đời luôn”!

Trong chuyến hoằng pháp Bắc Mỹ năm 2017, Bích 
Nham có số lượng người tham dự khóa tu đông 
nhất. Người Mỹ đang trong tình trạng hoang mang 
và sợ hãi cho tương lai đất nước của họ. Mục đích 

Chân Hoa Nghiêm

của khóa tu là giúp người Mỹ đến được với nhau 
và trở về với nguồn gốc tổ tiên của mình. Những 
bài pháp thoại có công năng đem lại sự bình an và 
chuyển hóa những khổ đau tự thân. Thế giới hôm 
nay có nhiều khủng hoảng. Những cuộc xung đột 
giữa các nước Trung Đông, cuộc chiến tranh Hồi 
giáo và khủng bố đã tạo ra không biết bao nhiêu là 
chết chóc. Con người sống trong sự lo sợ rất nhiều, 
chưa nói đến thiên tai và bão lụt. Vì thế chúng tôi 
đã tổ chức một buổi lễ cầu nguyện cho hòa bình 
trên thế giới. Cầu nguyện cho những người đã chết 
vì những nguyên nhân nêu trên. Có cầu thì có ứng, 
năng lực cầu nguyện của đại chúng sẽ cảm ứng 
đến những người đang bị rơi vào vòng chiến tranh, 
thiên tai và lũ lụt. 

Khóa tu cho người Việt có trên hai trăm người tham 
dự, gồm các tăng thân Toronto, Florida, North 
Carolina, New York, New Jersey và các vùng lân 
cận. Về tu viện, đồng bào người Việt được nuôi 
dưỡng bởi năng lượng tươi mát của quý thầy, quý 
sư cô. Đây cũng là cơ hội cho người Việt Nam 
được gặp nhau, xây dựng tình đồng hương, cùng 
thở không khí trong lành và năng lượng bình an 
của núi rừng Bích Nham. Khóa tu chỉ có năm ngày 
mà ban tổ chức đã thực hiện được hai buổi lễ lớn là 
Bông hồng cài áo và Trung thu.

Sau chặng Bích Nham, phái đoàn Làng Mai tiếp 
tục tổ chức khóa tu tại tu viện Lộc Uyển. Riêng 
tôi, đây là cơ hội được gặp lại những huynh đệ 
ngày xưa. Chúng Làng Mai được thuyên chuyển 
khắp nơi và chúng tôi không bị kẹt vào một trú xứ 
nào, trú xứ nào cũng là quê hương. Tuy rằng chúng 
tôi cách xa nhau về địa lý, nhưng vì chung một 
lý tưởng, chung một pháp môn nên chúng tôi cảm 
thấy như mình chưa từng xa cách. Thật hạnh phúc 
khi thấy các sư già vẫn còn đó! Tôi tận hưởng thời 
gian bên các vị, vì cuộc đời vô thường, mình đâu 

biết được ngày mai? Thời gian ấy tôi cũng có dịp 
thăm lại các thân hữu của Lộc Uyển năm xưa. Có 
vị tóc đã hai màu rồi, có vị bận rộn vì đã có cháu 
nội, cháu ngoại. Chúng tôi được chú Ngọc chở đi 
thăm chú Thọ trong bệnh viện. Gặp chúng tôi, chú 
mừng rỡ nắm chặt tay chúng tôi. Chú cảm động 
khi biết tin Thầy đang dần phục hồi sức khoẻ. Nhớ 
năm nào chú là chủ biên của tờ báo Đất Lành, luôn 
kêu gọi chúng tôi viết bài cho báo. Sư em Đẳng 
Nghiêm cầm tay chú và nói: “Chú nhớ thường 
xuyên trở về với hơi thở nha chú!” Đã bao nhiêu 
năm qua, lòng trung kiên của chú dành cho Thầy 
và tăng thân Làng Mai không bao giờ suy giảm. 
Chúng tôi nắm tay chú và nói rằng: “Thầy và tăng 
thân Làng Mai luôn có mặt đó cho chú”. Chú cảm 
động rơi nước mắt. 

Ngồi trên đỉnh núi vào đêm trăng sáng, những ngọn 
đèn đêm lấp lánh của thành phố Escondido như 
những ngôi sao dưới trần gian. Lộc Uyển là chốn đi 
về cho những người thành phố, khi cuộc sống tràn 
đầy những lo âu và bế tắc, chỉ cần lên núi ngắm 
trăng sao và thở không khí trong lành thì những lo 
âu, muộn phiền sẽ lắng xuống. Ngồi bên tôi là sư 
chị Trung Chính và các sư em. Tôi trân quý giây 
phút này biết bao. Đi đâu và ở bất cứ trung tâm nào 
của Làng, tôi cũng thấy người thương mình ở đó. 
Nơi nào tôi cũng thấy tình huynh đệ luôn chan hòa 
và đầy ắp. Thầy Pháp Dung và một nhóm quý thầy, 
quý sư cô trẻ đã cùng nhau khắc chữ “Breathe and 
Remember” (Thở và hãy nhớ) lên một hòn đá nằm 
trên đường lên núi theo nét chữ của Thầy. Mong 

rằng những ai đến Lộc Uyển, khi lên núi sẽ thấy lời 
nhắc nhở của Thầy luôn còn đó. 

Sau chuyến hoằng pháp tại Lộc Uyển thì chúng tôi 
đến tu viện Mộc Lan. Tu viện Mộc Lan “đến sau 
mà về trước”, chúng tôi thường đùa với nhau như 
vậy. Mộc Lan có mặt sau Bích Nham và Lộc Uyển, 
nhưng hiện nay cơ ngơi của Mộc Lan đã đầy đủ. Ni 
xá, thiền đường, phòng ăn, và bây giờ tăng xá cũng 
sắp hoàn tất. Phải nói rằng, sự hòa hợp giữa tu sĩ và 
cư sĩ ở tu viện Mộc Lan như “nước với sữa”. 

Mỗi chuyến hoằng pháp Bắc Mỹ đều có khóa tu 
dành cho xuất sĩ. Khóa tu xuất sĩ năm nay có chủ 
đề về sự tiếp nối của Thầy trong hướng đi tới của 
tăng thân Làng Mai. Chủ đề thật hấp dẫn! Ban tổ 
chức khóa tu gồm những vị đại diện cho các trung 
tâm của Làng Mai tại Pháp và Mỹ. Chúng tôi, hơn 
một trăm xuất sĩ, đã có thời gian ngồi với nhau, đã 
lắng nghe nhau, lắng nghe những niềm đau cũng 
như hạnh phúc. Có những bức xúc xảy ra do tri 
giác sai lầm và sự thiếu truyền thông giữa đôi bên. 
Ngồi yên lắng nghe, tôi không trách các sư anh, sư 
chị, vì tôi cũng là sư chị. Tôi không trách các sư 
em vì tôi cũng là sư em. Tôi biết rằng sự tu tập của 
chúng tôi vẫn còn yếu kém. Ái ngữ và lắng nghe là 
điều mà chúng tôi cần thực tập thêm cho sâu sắc. 
Chúng tôi đang trên con đường thực tập, đang trên 
đường chuyển hóa thì làm sao không có những lúc 
gây khổ đau cho nhau. Quan trọng là mình biết sửa 
đổi, tha thứ những lỗi lầm và chấp nhận nhau, như 
vậy mới gọi là xây dựng tình huynh đệ. 
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nhiều người trẻ lớn lên ở nước Mỹ muốn trở thành 
những vị xuất sĩ để phụng sự cho xã hội. Tuy có 
hai mươi ba sư cô, mà chúng tôi thuộc về sáu quốc 
gia rồi. Là một sư chị lớn tại đây, tôi phải thực tập 
thương các sư em cho đồng đều. Với những người 
dễ thương mà mình thương được thì dễ rồi, nhưng 
với người chưa dễ thương mà thương được mới 
là khó. Không phải đi tu rồi là trở nên bậc thánh 
nhân. Những tập khí mình huân tập từ nhỏ bởi gia 
đình và xã hội cũng đủ tạo những phiền phức cho 
nhau trong cuộc sống chung hàng ngày. Nếu lên 
non cao và chỉ tu có một mình thôi thì chắc chắn là 
mình không làm ai buồn và dĩ nhiên cũng không ai 
làm mình giận. Nhưng gốc rễ của phiền não thì còn 
y nguyên vì đâu có ai chạm đến. Sống trong tăng 
thân là một môi trường rất tốt để thấy rõ những 
thói quen đẹp hay xấu của mình, để mình có cơ hội 
nhìn lại và chuyển hóa những cái chưa hay, chưa 
đẹp. Tôi thấy rõ một điều: ban đầu, ai cũng lên 
xuống vì những phiền não do mình tạo ra. Nhưng 
tu một thời gian rồi ai cũng trở nên đằm thắm. Chỉ 
cần mình kiên nhẫn lúc ban đầu. Thầy đã từ bi và 
kiên nhẫn với những tập khí của mỗi chúng tôi. Tôi 
cũng đang đi theo bước chân của Thầy, kiên nhẫn 
trong tình thương với các sư em của mình.

Mấy ngày qua tuyết rơi nhiều, vùng Đông Bắc Mỹ 
đang có nhiều trận bão tuyết. Sáng nay mở cửa ra 

Mùa thu vẫn còn đó

Sau hai tháng trời ròng rã trong chuyến hoằng pháp 
Bắc Mỹ, chúng tôi trở về Bích Nham. Được chú 
Lân đón tại phi trường với thùng bánh mì chả lụa 
chay, chúng tôi rất hạnh phúc. Ngồi trên xe nhìn 
hai bên đường, lá vẫn còn vàng, chưa rụng. Tôi cứ 
ngỡ rằng khi về thì lá đã rụng hết rồi. Mùa thu đã 
đợi chúng tôi trở về chăng? Hạnh phúc vô cùng 
khi trở về căn phòng cũ. Thương làm sao không 
gian yên ắng! Ngồi yên bên cửa sổ nhìn ra ngoài, 
những chiếc lá phong đang đong đưa theo gió như 
chào đón tôi về. Mỉm cười với những chiếc lá, 
với cây phong tôi thấy lòng thật bình yên. Tôi đi 
thăm lại suối rừng Bích Nham, thăm lại con đường 
thiền hành quen thuộc, và gặp lại đàn nai rừng thân 
yêu. Thương vô cùng đàn nai rừng chỉ còn lại mấy 
con. Năm ngoái, con nai mẹ ba chân đã bị bắn. 
Khi nghe tin đó, tôi buồn lắm. Vì ngày mới đến, 
tôi đã gặp nai mẹ ba chân với cặp mắt to thật hiền 
lành và đàn nai bảy, tám con bao quanh. Mỗi lần 
đi ngang ni xá, nai mẹ hay dừng chân và nhìn về 
phía chúng tôi. Từ khi nai mẹ bị bắn đến nay, hầu 
như tôi không thấy đàn nai rừng nữa. Cầu nguyện 
sao cho mấy chú thợ săn không bắn trúng một con 
nai nào. Tôi yêu mùa thu vì nó đẹp, nhưng đàn nai 
rừng thì có nhiều sợ hãi, bởi vì mùa thu ở đây cũng 
là mùa săn bắn. Mình đâu biết rằng hạnh phúc của 
mình có thể là khổ đau của loài khác. 

Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ

Khi cái lạnh buốt bắt đầu xuất hiện thì mùa An cư 
đã đến. Sáng nay chúng tôi sẽ làm lễ Đối thú an 
cư. “Chú voi con” đi bên tôi, tay cầm y và miệng 
cứ lặp đi lặp lại câu nói mà em sẽ phải thưa khi ra 
đối thú: “Con là sa di ni Chân Trăng...”, “Con là 
sa di ni Chân...” Là người Việt lớn lên ở Mỹ, từ 
nhỏ em đã được giáo dục và sống theo văn hóa Mỹ 
cho đến khi trưởng thành và đi làm, nên em không 
quen nói tiếng Việt trước đám đông. Năm ngoái, 
em đã cắn nhằm lưỡi khi đọc tên của mình. Năm 
nay em sợ bị như vậy nên phải thực tập trước. Có 
bao nhiêu người trẻ lớn lên và biết chọn cho mình 
một đời sống có hạnh phúc trong hiện tại và tương 
lai! Em đã chọn cho mình một hướng đi giúp mình 
và giúp người chuyển hóa những khổ đau. Em phải 
có nhiều nghị lực để dứt bỏ những thói quen trong 
đời sống thường nhật khi còn là một cư sĩ, và tập 

“làm ngơ” với những thú vui chơi và những thức 
ăn ngon đầy cám dỗ. 

Có những người trẻ từ Việt Nam qua du học ở New 
York. Khi đến Bích Nham, các em như trở về quê 
hương của mình. Có những em bị căng thẳng vì 
cuộc sống. Có em bị rơi vào đường ma túy, nhờ có 
sự giúp đỡ của quý thầy, quý sư cô, em đã làm lại 
cuộc đời. “Chuông chùa làng xa chiều lại vang… 
Bếp ai lên khói ấm tình thương... bát cơm rau thắm 
mối tình quê...” Tiếng hát vang lên từ phòng ăn. 
Một nhóm quý thầy, quý sư cô cùng các em sinh 
viên Việt Nam từ New York xuống, đang ngồi quây 
quần bên nhau và hát những bài hát của quê hương. 
Lâu lắm rồi tôi mới tiếp xúc lại không khí của 
những người trẻ Việt Nam ở hải ngoại với những 
bản nhạc “bolero” Việt Nam. Tôi thầm cám ơn quý 
thầy, quý sư cô đã có mặt cho các em.

Kiên nhẫn là dấu ấn của tình thương

Trong khóa tu ở tu viện Mộc Lan, chúng tôi đã làm 
lễ xuất gia cho hai em Chân Trăng Quang Sơn và 
Chân Trăng Kim Sơn. Đã từ lâu, Thầy muốn tu viện 
Bích Nham sẽ là nơi thuận tiện để phát triển đạo 
Bụt ở Mỹ. Trong những năm qua, tôi thấy người 
Mỹ bắt đầu biết đến Bích Nham nhiều hơn. Có 

ngoài, trước mặt tôi là một biển tuyết mêng mông. 
Chỉ có một đêm thôi mà lớp tuyết đã dày lên trên 
hai tấc, và tuyết vẫn đang tiếp tục rơi. Tuyết rơi rất 
đẹp, như những bông hoa trắng được cõi trời rải 
xuống trần gian. Nhưng khi có bão tuyết thì tuyết 
như muốn lấp đầy cả trần gian làm cho mình sợ 
hãi. Con người mình cũng thế. Khi hiền thì ai trông 
cũng rất đẹp, rất dễ thương. Nhưng khi cơn giận 
nổi lên rồi thì mọi người hơi ngại tới gần. Tôi bước 
thật chậm. Lướt qua tôi là những bước chân thoăn 
thoắt của những sư cô trẻ, một sư em ngoái lại vẫy 
tay nhìn tôi cười. Dưới chân tôi là lớp tuyết mịn 
giống như đường, nhưng cũng giống như muối. 
Thực sự, dưới chân mình là tuyết chứ không phải 
là muối hay đường. Cuộc đời thật ra là ngọt ngào, 
hay đắng cay đều do ý niệm mình mang lại. Hãy 
thực tập chấp nhận những gì đang xảy ra cho mình 
với thái độ bình tĩnh. Hiện tại tôi đang bước từng 
bước chân trên lớp tuyết dày và thấy rằng đây là 
tuyết chứ không phải là “đường” hay “muối” gì 
cả. Nghĩ như thế, tôi thấy mình nên thực tập tâm 
không ưa thích cũng không ghét bỏ. 

Sáng hôm nay trời nắng đẹp, mùa xuân sắp về và 
mùa An cư cũng sắp hoàn mãn. Chúng tôi thêm 
một tuổi đời và một tuổi đạo. Thêm một tuổi đời thì 
thấy mình đã gần kề bên cửa tử. Còn thêm một tuổi 
đạo thì mình đã về và đã tới hay chưa?
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các phòng ăn, phòng họp, phòng giặt, phòng ở và 
cảnh trí xung quanh. Nhìn cách bố trí các phòng 
ốc, chúng tôi đùa nhau về những dự tính sẽ làm 
thiền đường chỗ này, văn phòng ghi danh chỗ kia, 
hay phòng sinh hoạt, tăng xá cho quý thầy, ni xá 
cho quý sư cô, và phòng ở cho thiền sinh, v.v.

Gia đình ông Jeronimo cho biết là nước dùng ở phía 
bên khách sạn là nước giếng, rất trong, rất sạch và 
khách sạn cũng gần trạm xe lửa, xe buýt cho khách 
tới từ New York, New Jersey và các thành phố, tiểu 
bang lân cận. Chúng tôi nghe vậy rất mừng, vì biết 
địa điểm này là trung tâm, sẽ thuận tiện cho thiền 
sinh lui tới hơn là ở Vermont. Rồi cô con gái ông 
chủ dẫn chúng tôi tham quan khu rừng cây phía 
sau. Chúng tôi thấy rừng cây xanh rất đẹp, có bờ 
hồ và dòng suối uốn khúc thật thiền vị. Chúng tôi 
ngồi xuống đất, đem bánh mì ra ăn, và ngồi bên 
hồ thưởng thức dòng suối mát lung linh dưới nắng 
chiều... Tôi thấy lòng mình lâng lâng niềm vui và 
nhẹ nhõm.

Khi ra về, chúng tôi ngỏ ý với ông chủ và cô con 
gái là muốn mua đất này. Ông nói cũng đã có vài 
người đặt trước rồi, nhưng nếu chúng tôi đồng ý 
mua luôn lô đất đối diện có sẵn khu biệt thự của 
ông thì ông có thể dành ưu tiên cho chúng tôi. Sẵn 
rất kính quý Sư Ông, cô con gái cứ nài nỉ ba cô 
nên bán khách sạn này cho chúng tôi. Ông chủ tỏ 
ra hoan hỉ. Sau khi thương lượng giá cả, chúng tôi 
ra về, lòng rất hân hoan vui sướng vì biết mình đã 
chọn được một nơi lý tưởng cho tu viện tương lai 
ở vùng đất Pine Bush, New York này. Đó chính là 
tu viện Bích Nham.

Đi tìm đất mới

Mới đó mà tu viện Bích Nham đã được thành lập 
10 năm rồi. Nhớ ngày nào, quý thầy, quý sư cô 
đi tìm được “đất mới” trong vùng Catskill, New 
York. Tôi cũng nằm trong nhóm các thầy, các sư 
cô đi tìm đất mới...

Trước đó, đại chúng đang còn ở Vermont: Đạo 
tràng Thanh Sơn dành cho quý sư cô và tu viện 
Rừng Phong dành cho quý thầy. Mỗi năm, hai tu 
viện đều tụ họp ở tu viện Rừng Phong để cùng tổ 
chức khóa tu mùa Hè (Summer Retreat). Vào năm 
1997, ông triệu phú Pritam S. đã tặng Sư Ông và 
quý thầy một trong những ngôi nhà tọa lạc trên 
vùng đất của ông để làm tu viện Rừng Phong.

Khi khóa tu mùa Hè sắp bắt đầu thì chúng tôi hay tin 
ông Pritam bị mấy nhà hàng xóm khiếu nại lên tỉnh 
trưởng là mở khóa tu công cộng trên đất tư nhân, 
như thế là bất hợp pháp. Và vì thế khóa tu không 
thể tiến hành được tại Thanh Sơn. Vì thời gian gấp 
rút, chúng tôi đành phải đặt chỗ ngay ở trường đại 
học Stonehill ở tiểu bang Massachusetts. Kết quả 
là sau khóa tu chúng tôi bị hụt gần $20,000. Cũng 
may là có một số các vị thiền sinh hảo tâm đóng 
góp thêm để bớt một phần thiếu hụt cho tu viện.

Sau khi khóa tu mùa Hè chấm dứt, chúng tôi, các 
thầy và các sư cô từ tu viện Rừng Phong và Đạo 

Tu viện Bích Nham - Mười năm nhìn lại
Chân Giới Nghiêm

tràng Thanh Sơn lên đường tìm chỗ cho tu viện 
tương lai. Chúng tôi đi xem nhiều nơi, trong đó có 
một số trung tâm, khách sạn và nhà nghỉ mát. Có 
nơi thì tiện nghi đầy đủ, phòng ăn có thể chứa cả 
500-1000 người và nhà bếp rất khang trang, đủ chỗ 
ở, nhưng giá tiền khá cao nên cũng không thích 
hợp lắm. Có nơi thì rẻ hơn, nhưng nhà cửa hầu 
như đều xuống cấp, và gần phi trường cá nhân, nên 
cũng hơi ồn ào, về lâu dài sẽ rất tốn kém...

Tới chiều, khi chúng tôi cũng đã khá mệt mỏi sau 
khi xem vài nơi thì tình cờ lái xe qua khách sạn 
Jeronimo trong thành phố Pine Bush, New York. 
Nơi này có những rừng cây thật xanh tươi, và 
quang cảnh cũng thanh bình. Ai cũng trầm trồ: 
“Sao ở đây thấy quen thuộc và giống y một tu 
viện quá!” Anh chị em chúng tôi, các thầy Pháp 
Duyệt, Pháp Tâm, sư cô Thiều Nghiêm, tôi và vài 
sư cô nữa tấp xe vào, thăm hỏi người chủ. Lúc đó 
có ông chủ (dòng họ Jeronimo) và cô con gái của 
ông ra tiếp. Chúng tôi hỏi thăm thì mới biết quanh 
năm Jeronimo Hotel này đã từng nhận những cộng 
đồng tôn giáo khác nhau về sinh hoạt. 

Cô con gái ông chủ đã từng tham dự khóa tu của 
Làng Mai và đọc sách của Sư Ông. Cô rất mừng 
khi biết chúng tôi có ý muốn mua đất của khách 
sạn để thành lập tu viện, nên cô tình nguyện dẫn 
chúng tôi đi tham quan. Cô đưa chúng tôi đi xem 

Chuyến hoằng pháp Bắc Mỹ đầu tiên ở                
Bích Nham

Sau khi chúng tôi dọn đến tu viện Bích Nham vài 
tháng thì đại chúng bắt đầu chuẩn bị cho chuyến 
hoằng pháp tại Bắc Mỹ. Đây là chuyến hoằng pháp 
đầu tiên xảy ra tại Bích Nham vào tháng 10 năm 
2007. Lúc đó thiền đường Đại Đồng chưa được xây 
dựng, ban tổ chức chuyến đi phải mướn một cái lều 
trắng thật lớn che phủ bốn bên và một vài máy thổi 
“lửa” làm lò sưởi tạm thời. Buổi sáng vào “thiền 
đường - lều” ngồi thiền rất lạnh, ai cũng phải trùm 
áo thật dày, có người phải trùm thêm mền mới đủ 
ấm. Trước khi Sư Ông cho pháp thoại, các thầy các 
sư cô đứng trên cỏ nhựa (plastic grass carpet) lót 
xung quanh “bục giảng” của Sư Ông, vốn là một 
tảng đá trắng - để niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế 
Âm. Tảng đá ấy vẫn còn được giữ lại để kỷ niệm, 
hiện giờ đang được dựng tại đầu đường dẫn đến 
thiền đường Đại Đồng.

Năm ấy, khóa tu tiếng Anh được tổ chức khi thời 
tiết thật lạnh. Có những hôm trời mưa gió tới tấp, 
làm mấy cái cột lều bật lên, có khoảng bốn năm 
thầy phải ôm ghì lấy mấy cái cột từ bốn phía để giữ 
cái lều xuống, nhìn thấy rất thương nhưng cũng rất 
buồn cười!

Trong khóa tu có hơn 800 người, vì vậy chúng tôi 
phải mướn thêm mấy cái lều trắng lớn làm nhà ăn. 
Nhà bếp của tu viện thì quá nhỏ, không đủ khả 
năng nấu cho số lượng lớn như vậy, nên chúng tôi 
phải đặt thức ăn (cater food) từ nhà hàng Tàu gần 
tu viện. Chúng tôi chỉ nấu cơm và luộc rau, còn 

Thiền đường Đại Đồng (2008) Nhà Ngân Hà (2007) Sư Ông thăm cốc Thạch Lang (2007)Buổi ăn cơm quá đường (2008)
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mỗi dãy nhà, như nhà ăn là Đại Hòa, thiền đường 
là Đại Đồng, các dãy nhà cho khách cũng có nhiều 
tên thật đẹp như Phượng Vĩ, Mây Hồng, Sen Vàng, 
Nắng Thủy Tinh, v.v. Và Sư Ông cũng đặt tên xóm 
quý thầy là xóm Tùng Xanh, và xóm quý sư cô là 
Hạc Trắng. Sư Ông còn làm cho hai câu đối treo ở 
thiền đường Đại Đồng:

“Nước Bích lắng trong ngàn sông có nước ngàn 
sông trăng hiện
Non Nham tú lệ mỗi lần nhìn lại mỗi lần mới tinh”

Trong 10 năm tu học ở tu viện Bích Nham, chúng 
tôi thường áp dụng hai câu này của Sư Ông làm 
phương châm sống cho mình. Những lúc trong 
lòng có những lăng xăng, những cảm thọ đi lên, 
chúng tôi đều tìm cách ngồi xuống tịnh tâm, với 
đại chúng hoặc đôi khi ngồi một mình bên dòng 
suối. Có những đêm trời trăng rất đẹp, nhất là vào 
Trung Thu, anh chị em chúng tôi tổ chức ngắm 
trăng ngoài sân nơi cốc Sư Ông, cùng uống trà, ăn 
bánh, thiền ca với nhau thật hạnh phúc. Và ở lâu 
trong tu viện thì cũng không tránh được những tâm 
hành buồn chán thỉnh thoảng biểu hiện, chúng tôi 
cũng tập quán chiếu, buông bỏ và thay đổi cái nhìn 
để “mỗi lần nhìn lại, mỗi lần mới tinh”.

Chúng tôi cũng có cơ hội thực tập thương yêu và 
chấp nhận nhau (vì đại chúng gồm nhiều vị đến từ 
nhiều truyền thống và quốc gia khác nhau: Mỹ, Úc, 
Việt Nam, Pháp, v.v.), tập thích nghi khí hậu, tập 
buông bỏ những tư kiến, tập xây dựng tình huynh 
đệ qua sự tu học, trong khi làm việc và uống trà 
chung với nhau. Chúng tôi cũng tập xây dựng bốn 
chúng bằng cách mở những ngày quán niệm cuối 
tuần cho các Phật tử và thiền sinh đến từ nhiều tôn 
giáo khác nhau. Ngoài ra mỗi năm chúng tôi còn 
mở nhiều khóa tu “theo nhu cầu” cho các luật sư, 
các giới văn nghệ sĩ, các nhà nội trợ, các vị giáo 
sư, các em sinh viên đại học, các bậc phụ huynh và 
các cháu, và khóa tu theo ngôn ngữ cho người Việt, 
người Mỹ, v.v.

Nhưng điều quan trọng hơn hết vẫn là sự trở về với 
hải đảo tự thân, ý thức được những tập khí, khổ đau 
và hạnh phúc trong thân tâm và học chăm sóc cho 
chính mình. Sư Ông dạy, ngoài đời họ khổ nhiều 
rồi, mình đừng làm cho mình khổ thêm nữa, hãy 
giúp người vơi nỗi khổ và vun bồi hạnh phúc trong 
thân tâm. Chúng ta ai cũng có nhiệm vụ chế tác 

nhà hàng mỗi ngày cung cấp hai món đồ 
xào và đồ kho để sẵn trong các khay lớn. 
Cứ tưởng tượng, ngày nào cũng chỉ ăn y 
chang hai món đồ xào và đồ kho, sau hai 
ba ngày là ai cũng “ngán ngẩm”... Bây giờ 
trong các khóa tu ngày nào cũng được đổi 
món, khi thì bún Huế, khi thì phở, khi thì 
hủ tiếu, bò kho chay, các món Tây phương 
và chè đủ loại, chúng ta thật là hạnh phúc 
và may mắn hơn hồi đó nhiều, có phải 
không? Mới vài tháng trước, trong khóa 
tu dành cho người Việt của chuyến hoằng 
pháp 2017, quý thầy quý sư cô đã đãi phở 
nóng và 10 loại chè khác nhau để ăn mừng 
tu viện Bích Nham mười tuổi đó, các bạn 
nhớ không?

Trở lại năm 2007, thời gian đầu tiên tu viện 
Bích Nham mới thành lập, bên quý thầy 
chưa có nhà ăn riêng nên quý thầy phải 
tìm cách nối thêm vào căn nhà “villa” để 
làm nhà ăn. Vì vậy, quý thầy phải làm sạch 
cây cỏ, và đành phải đốn một cây thông để 
xây nhà ăn mới. Quý thầy xóm Tùng Xanh 
tổ chức một buổi lễ tụng kinh cầu an và 
tẩy tịnh cho cái cây sắp bị đốn. Bánh trái, 
hương hoa quả phẩm được bày ra, và đại 
chúng hai xóm tụng kinh cầu nguyện. Sau 
buổi lễ, thầy Pháp Không nói: “Trong đại 
chúng nếu ai muốn thì có thể tới thiền ôm 
với cây này”. Một số vị đã thực tập thiền 
ôm cây.

Theo luật địa phương, vùng núi Catskill 
này là khu bảo tồn quốc gia, họ muốn bảo 
vệ cho cây rừng và thiên nhiên nên không 
cho phép ai đốn cây bừa bãi. Nếu người 
nào cần phải đốn cây thì phải lập tức trồng 
một cây khác thế vào. May mắn là ở Bích 
Nham có thầy Pháp Khôi làm tri vườn rất 
giỏi. Thầy đã trồng thêm rất nhiều cây 
cảnh và cây ăn trái trên đất của tu viện 
trong vòng mấy năm nay.

Vào năm đầu, quý sư cô cùng dọn dẹp dãy 
nhà Nguyệt Hồ làm ni xá tạm thời. Sau 
một thời gian, dãy nhà này trở nên quá sập 
xệ, xuống cấp nên chị em chúng tôi dọn 
qua dãy nhà Ngân Hà (Constellation). Vào 
những năm đầu, Sư Ông đã đặt tên cho 

bình an, hạnh phúc và tuệ giác trong tự thân. 
Chăm sóc tự thân cho tốt cũng là chăm sóc cho 
tăng thân, và nếu ta thực tập giỏi hơn thì có thể 
tập chăm sóc cho tăng thân như chăm sóc cho 
chính mình.

Mới đó mà tu viện Bích Nham đã hơn 10 năm 
thành lập. Lòng chúng con tràn ngập sự biết 
ơn đối với quý thầy, quý sư cô, quý vị cư sĩ 
đã từng và đang tiếp tục yểm trợ cho tu viện 
Bích Nham. Tu viện Bích Nham có được đến 
ngày hôm nay cũng nhờ rất nhiều bàn tay của 
quý thầy, quý sư cô và quý vị cư sĩ từ khắp nơi 
về hỗ trợ, đóng góp và xây dựng. Chúng con 
xin tri ơn tất cả những ai đã đóng góp tài vật, 
công sức, và sự tu tập cho tu viện Bích Nham 
càng ngày càng vững chãi hơn, an lạc hơn, và 
đẹp hơn trong những năm qua, và mong rằng 
chúng ta sẽ tiếp tục công trình xây dựng tăng 
thân, xây dựng ngôi nhà tâm linh cho tứ chúng 
về tu học trong nhiều năm tới. Chúng con xin 
kính tặng Sư Ông và đại chúng bài Tri Ân này 
như lời cảm tạ:

Tri Ân

Cúi đầu lạy tạ ơn người
Từ bi che chở, hộ trì cho con
Tâm bồ đề nguyện giữ bền
Tu hành tinh tấn đáp đền ơn sâu.
Vun bồi hạnh phúc dài lâu
Cùng tăng thân bước lên đồi thảnh thơi
Duy trì hơi thở nụ cười
Đường về quê cũ sáng ngời niềm tin.
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Chị Caroline: “Ta ta ta da…” 

Mọi người: “Ta da”

Khi chị Caroline cất giọng bằng dấu hiệu trên thì 
cả hội trường hơn 400 người đồng loạt đáp lời và 
sau đó là sự im lặng tuyệt đối. Đó là cách chị ấy 
kêu gọi sự chú ý của mọi người khi muốn thông 
báo một điều gì...

Xung quanh chúng tôi không phải là thiền đường, 
là chương trình trẻ em hay thanh thiếu niên, càng 
không phải là thiền sinh tìm về trong một khóa tu 
chánh niệm thông thường. Đó là trại hè thường 
niên vùng bờ đông nước Mỹ với tên gọi: Trại hè 
Văn hóa Việt Nam - đặc biệt dành cho các gia đình 
người Mỹ bản xứ nhận nuôi trẻ em mồ côi Việt 
Nam do Catalyst Foundation tổ chức. Đây là tổ 
chức thiện nguyện được sáng lập bởi chị Caroline 
cách đây 17 năm, là một nhịp cầu, một cánh tay 
đưa trẻ em mồ côi Việt Nam đến với các gia đình 
Mỹ. Và không dừng lại ở đó, tổ chức này còn thực 
hiện hai trại hè mỗi năm ngay sau khi thành lập để 
các gia đình được hội tụ, 
để các em được gặp gỡ 
và kết nối với nhau. 

Các em, từng là trẻ mồ 
côi sống trong trại tế bần 
hay những vùng xa xôi, 
hẻo lánh của Việt Nam, 
bây giờ đến với trại hè 
này với gia đình mới, với 
cuộc đời mới. Có em bé 
chỉ mới 1 hoặc 2 tuổi, có 
em 5,6,7... tuổi, có em 
đã vào tuổi thiếu niên, 
thiếu nữ, có em đã trưởng 
thành cùng Catalyst, và 
nay quay trở lại làm tình 
nguyện viên trong các 
trại hè sau. Tất cả vì một 

Chân Lân Nghiêm

lòng Việt Nam, dù không cần ai phải nói tiếng Việt 
cả. Điều đó không thành vấn đề, bởi các em cần hội 
nhập trong gia đình mới cùng với cha mẹ nuôi, anh 
chị em người bản xứ. Ngôn ngữ chỉ là phương tiện 
thôi. Điều tuyệt vời nhất là cả gia đình các em đều 
có mặt trong trại hè Văn hóa Việt Nam này. Chúng 
tôi gọi đây là nơi gặp gỡ của những trái tim, bởi 
điều mầu nhiệm này sẽ không xảy ra nếu ta không 
có trái tim và vòng tay lớn hơn chính mình. Và 
chính các em, những khuôn mặt bé trai, bé gái rất 
Việt Nam, chính sự có mặt và trở lại của các em, đã 
đưa chúng tôi về bên nhau. 

Chúng tôi, những người tu sĩ áo nâu khởi nguồn từ 
Việt Nam cũng có mặt đó cho các em, chơi với các 
em, khơi dậy hình ảnh trong tâm khảm và tiềm thức 
xa xôi của các em một thế giới tâm linh, một điểm 
tựa hồn thiêng sông núi mà chúng tôi và các em đã 
được ngọn gió tổ tiên thổi qua tận nơi này. Chương 
trình với các em là những buổi thiền ca, thiền sỏi, 
thiền buông thư và cả thiền viết thư pháp. Tất cả 
các em từ tuổi thiếu nhi, thanh thiếu niên đều được 

tham dự những chương trình thích hợp với mình. 
Bao nhiêu cũng không đủ khi chúng tôi dạy các em 
nghệ thuật sống tỉnh thức, thương yêu, tha thứ và 
có mặt cho nhau. Nhưng thật ra chính các em lại 
dạy cho chúng tôi cách mở lòng đón nhận những 
tin yêu của cuộc sống; từ vũng bùn, đóa sen trong 
trái tim em đã nở rộ, để đón nhận một gia đình mới, 
hòa nhập một xã hội mới, làm sống dậy một cây 
đời mới. Các em đã dạy chúng tôi bài học không 
lời về khái niệm gia đình: nơi nào có tình thương 
yêu, nơi đó có sự ấm áp của gia đình. 

Những người cha, người mẹ, chị Caroline và tất 
cả những người bạn đã chung tay đưa các em về 
đây, hội ngộ dưới một mái nhà Văn hóa Việt Nam 
này. Tất cả các em đều hiểu và chấp nhận một sự 
thật mình là con nuôi đến từ Việt Nam. Trại hè này 
dành riêng cho các em như một cuộc về nguồn, 
trở về để được tự do tắm mát trong nguồn cội của 
mình. Mà quý hơn cả là gia đình hiện tại của các 
em cũng được tham gia, tìm hiểu thêm về món 
ăn, câu chuyện, phong tục, tập quán, văn hóa của 
người Việt để nối thêm nhịp cầu hiểu và thương 
trong nhau. Vì một bước ngoặt bất ngờ của định 
mệnh, các em đến sống trong những trại mồ côi 
ở Việt Nam, và cũng chính tại nơi đó, các em lại 
bước qua một số phận khác là gặp gỡ các cha mẹ 
nuôi của mình. Phần lớn các em được bảo hộ và 
lớn lên trong môi trường Mỹ, cha mẹ nuôi là những 
người bản xứ, không phải là người Việt. Nhưng 
mỗi năm, nhờ những trại hè như vậy, các em được 

gặp nhau thường xuyên, được gắn kết từ gia đình 
nhỏ sang gia đình lớn, với chị Caroline, với các 
anh chị tình nguyện viên mà các em gọi trìu mến 
là nhóm ACM, nhóm Anh-Chị-Em. Chị Caroline 
như là người mẹ thứ hai, thứ ba, thứ n.., là người 
thân không thể tách rời trong gia đình của các em. 
Đa số các anh chị tình nguyện viên là người Mỹ 
gốc Việt, cũng có mặt, yêu thương, chia sẻ, quan 
tâm, trò chuyện, chơi đùa cùng các em hết mình, 
bằng cả trái tim, bằng những niềm vui, niềm cảm 
thông, bằng những trò chơi dân gian bình dị của 
tuổi thơ Việt Nam. Tất cả chúng tôi đều thấu hiểu 
sâu sắc rằng chỉ cần các em còn có gia đình, còn cơ 
hội sống, còn được thương yêu, thì các em sẽ còn 
có tương lai. Hạnh phúc ấy tuy nhỏ bé, âm thầm 
nhưng rất có ý nghĩa với hết thảy mọi người. 

Chúng tôi có mặt ở đó, những vị xuất sĩ Việt, cùng 
với những người anh, người chị mang dòng máu 
Việt khác nữa, để chuyển tải một thông điệp là các 
em không bao giờ cô đơn cả. Ta luôn có cách để 
tìm về với nhau, với chính mình, tiếp xúc với cội 
nguồn sâu xa nhất của mình. Chúng tôi thở cùng 
các em, để thấy núi, thấy sông, thấy bầu trời bình 
yên thật sự có mặt, thật sự hiện hữu. Chúng tôi 
cùng nhau trở về với hơi thở vỡ lòng mà có khi em 
đã không có cơ hội được nhắc nhớ từ thuở xa xưa. 
Thở đi em, rồi các em sẽ thấy bình an này là thật, 
cả gia đình và những yêu thương này nữa. Em hãy 
hít thở thật sâu, còn được hít thở là ta còn có cơ hội 
sống, làm mới, yêu thương. Và cả thứ tha. Chúng 

ta cùng làm điều đó với 
nhau, yêu thương nhau 
đầy như trời cao, như 
biển cả để ta vẫn còn tin 
cuộc sống đẹp như đóa 
hồng ngát hương trong 
vườn mỗi sớm mai thức 
dậy. Và em hãy tự tin 
ngắt đóa hồng ngày hôm 
nay dành tặng cho những 
người thương đang có 
mặt cùng em. Em hãy 
biết ơn điều đó, tiếp xúc 
sâu trong tận cùng tế bào 
của mình để mỗi ngày em 
học cách yêu mình và yêu 
người nhiều hơn. 
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Đôi khi chúng tôi thấy mênh mông nỗi buồn trong 
những đôi mắt bé thơ kia. Sự cắt lìa với tình mẫu 
tử thiêng liêng để lại cho các em những tổn thương 
lớn lao không dễ gì xóa nhòa trong tàng thức. Có 
thể đó là điều không tránh khỏi, là sự sắp đặt tréo 
ngoe của số phận, nhưng tôi muốn nói với các em 
rằng chúng ta có thể vượt qua những khổ nạn đó 
của đời sống cùng với nhau, như một gia đình. Nếu 
cần thì tay chúng tôi đây, lòng chúng tôi đây, em 
hãy sà vào và khóc đi dù không cần biết lý do là gì. 
Trong vũ trụ này, không một điều gì có thể mất đi 
cả dù chỉ là một giọt nước. Hạt nước mắt khô, lên 
trời có khi lại thành mây, mây ra biển, lên núi, về 
sông biết đâu lại làm mưa. Mưa rơi xuống lại nẩy 
những mầm xanh hy vọng. Chúng tôi không biết 
sự có mặt của mình có thể đem lại điều gì tốt đẹp 
không, nhưng lòng tin nói với tôi và em rằng, yêu 
thương thì không cần diễn bày, món quà có mặt là 
vô giá. Khi tôi ôm một em bé trong tay, tôi đã ôm 
bằng tất cả cái ôm của những người mẹ, người em, 
người chị Việt Nam, mong rằng em cảm nhận được 
trọn vẹn tình cảm đó. Với tình thương yêu đích 
thực từ đáy lòng mình, ta đã có thể làm nên điều 
kỳ diệu rồi. 

Chúng tôi cũng được ngồi chơi với những bậc sinh 
thành. Người Việt Nam gọi cha mẹ là những bậc 
sinh thành nên tôi xin phép gọi cha mẹ nuôi của 
các em cũng bằng danh từ thiêng liêng đó. Công 
sinh thành và công dưỡng dục là ngang nhau; 
huống chi, họ lại có công sinh ra các em trong một 
đời sống khác. Hành trình gặp nhau, kiếm tìm nhau 
giữa cha mẹ và con cái cũng gian nan không kém, 
ít nhất là khoảng cách nửa vòng trái đất và to rộng 
hơn là tiếng nói của con tim. Một bà mẹ đã nói với 
con gái nuôi của mình rằng: “Con không được sinh 
ra từ bụng mẹ mà được sinh ra từ trái tim của ba 
mẹ”. Lựa chọn từ trái tim bao giờ cũng là lựa chọn 
đúng đắn nhất dù ngoài kia cuộc sống còn đầy lo 
toan, vất vả và bất toàn.

Những bậc cha mẹ ấy khi ngồi tâm sự cùng chúng 
tôi, chỉ bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và chia sẻ những 
yêu thương to như trời biển dành cho những đứa 
con của họ, gửi gắm niềm hy vọng, hạnh phúc và 
tương lai của mình vào những đứa con nuôi ấy. Họ 
chắc hẳn có nhiều lựa chọn, nhưng họ đã chọn các 
em. Và vì chúng tôi cũng mang dòng máu Việt nên 
chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến họ 
dẫu rằng họ không cần điều đó. Chúng tôi hiểu gia 

đình các em có thể chọn một trại hè khác thay vì 
đến đây hằng năm như thế này, họ hoàn toàn có thể 
bỏ qua quá khứ, quên đi mình từ đâu đến bởi ai ai 
cũng chỉ muốn nghĩ về tương lai...Thế mà nhiệm 
mầu thay, những gia đình ấy tiếp tục đưa con mình 
về trại hè, mỗi năm đều được mong chờ như lần 
đầu tiên. Họ lựa chọn đối diện với sự thật, tình gia 
đình và cả khổ đau để có thể sống hạnh phúc trong 
hiện tại và tương lai.

Khi chúng tôi ngồi giữa những bậc cha mẹ tóc 
vàng với những đứa con tóc đen ấy, chúng tôi lúng 
túng, luýnh quýnh và rơi tõm vào hố thẳm của tình 
yêu thương. Dù không lựa chọn đời sống gia đình 
vì mang nghiệp tu sĩ, chúng tôi đều hiểu ai cũng 
có những gánh nặng phải mang trên vai, bởi vậy 
chẳng ai đủ thảnh thơi để mang vác thêm gánh 
nặng của người khác trừ phi phải rất yêu thương, 
kiên nhẫn, bao dung, rộng lượng… Không từ ngữ 
nào có thể nói hết những gì họ đã mang đến cho 
những đứa con nuôi ấy… Chúng tôi chia sẻ với 
những bậc sinh thành ấy bằng lời chân thành của 
trái tim, bằng cách lắng nghe sâu như một phần 
làm nhẹ đi những gánh nặng vật chất và tinh thần 
của họ. Bằng pháp môn Làm mới, chúng tôi nhắc 
nhớ sự có mặt cho nhau hết lòng và sự trân quý 
từng phút giây hội ngộ của cuộc đời. Những cơ 
duyên hạnh ngộ và sống cùng nhau trong đời sống 
này không dễ có, nên khi đã tìm thấy nhau, chỉ cần 
ngồi bên nhau, thở cười với nhau trong tình thâm 
thì những phút giây ấy trở thành quan trọng và quý 
giá nhất rồi. Từ đó, họ sẽ tiếp tục gom góp nhiều 
phút giây ý nghĩa như vậy nữa cho gia đình. Chúng 
tôi thấy nụ cười đã nở trên môi, trong tim họ...

Ở trại hè còn có những chương trình văn hóa cho 
gia đình, có trò chơi, có món ăn Việt cho các em, 
có buổi chợ đêm gặp nhau trong niềm hân hoan, 
trong những chiếc áo dài các em đang mặc. Tôi 
thấy tà áo dài tung bay, tôi thấy hồn thiêng được 
trải dài. Các em sẽ mang nước Việt và hồn Việt đến 
mỗi căn nhà bằng những vẻ đẹp không hình tướng 
như thế. Các em sẽ lớn lên và trưởng thành, là 
người con của cả địa cầu chứ không chỉ còn là con 
của nước Việt nữa. Nhưng tôi mong em nhớ, mình 
vẫn nhỏ bé với quê hương, vẫn chảy dòng máu Việt 
Nam da vàng, kiên cường, lạc quan, khiêm cung, 
bình dị… như đã từng qua hơn 4000 năm. Chúng 
tôi nguyện sẽ luôn có mặt ở đó cho các em, vững 
bền như sông núi Việt Nam, nhẹ nhàng khơi nguồn 

dòng chảy tâm linh đưa những người con đất Việt 
đi thật xa rồi sẽ trở về. Chúng tôi tin rằng cho dù 
em có đi đâu xa nguồn cội của mình, nhưng những 
lúc như vậy là lúc tìm về, để cội rễ trong lòng em 
luôn tươi mới, vững bền; để các em luôn được tưới 
tắm từ nguồn giếng nước thơm trong, mát lành đã 
từng nuôi dưỡng tổ tiên của mình. Không hiểu sao 
tôi tin lắm sự trưởng thành và hóa giải những đau 
khổ của các em. Trời không mưa sao mắt tôi ngân 
ngấn nước. 

Tôi lại muốn nói thêm với các em rằng các em 
không đơn độc trên hành trình cuộc sống này. Cuộc 
đời hẳn đã bày ra những trò chơi trốn tìm để các em 
từ gia đình này lại trở thành thành viên trong gia 
đình khác. Tất cả đều mang một tên gọi thôi: Gia 
đình. Mà theo đạo Bụt, đạo tỉnh thức của chúng tôi, 
chúng ta từ vô lượng kiếp đã từng hữu duyên gặp 
nhau, đã từng là anh-chị-em, gia đình của nhau rồi. 
Hội ngộ này chỉ là một mắt xích nhỏ để ta nối thêm 
niềm yêu thương, quan tâm, chia sẻ dành cho nhau, 
làm đầy đời sống trong nhau. Gia đình trở thành 
một khái niệm rộng lớn hơn. Có những nhân duyên 
dài lâu hay ngắn ngủi để có thể đi cùng nhau, nhiều 
lắm là 18 năm có lẻ thôi, nên em hãy trân quý dù 
đoạn đường nhiều hoa hồng hay trái đắng. Tôi đã 
nhìn thấy đủ nhiều, đã hiểu đủ sâu để biết rằng yêu 
thương không có nghĩa là phải gắn bó. Đôi khi, yêu 
thương là chấp nhận sự chia ly và hẹn ngày trở lại 
để gặp nhau. Như những con thuyền ra khơi và gửi 
lại những lời hẹn ở bến bờ. Tôi tin các em sẽ học 
được cách quay về sống với hiện 
tại, trân quý những điều bình 
thường đẹp đẽ lấp lánh trong 
tim, trong tay. Rồi ngày sẽ lại 
tươi mới phải không em, khi em 
biết hạnh phúc, bình an là có thật 
qua những cái ôm xiết, những nụ 
hôn, những bữa ăn chiều có nhau. 
Em cứ sống tốt, giữ gìn niềm vui 
qua tháng ngày và thả trôi những 
nỗi buồn phiền tiền kiếp. Đôi khi 
được sinh ra không phải là lựa 
chọn của chúng ta nhưng sống 
vui và đẹp như thế nào vẫn có 
thể nằm trong khả năng của em. 
Tôi biết em làm được điều đó vì 
tôi tin em. Tôi tin những người 
yêu thương em sẽ luôn nghĩ về 

em, luôn có em trong tim của họ. Và yêu thương 
em có bây giờ cũng là tình cảm từ trái tim bao la 
không biên giới. Em hãy dang tay đón nhận, hãy 
mỉm cười an yên rồi cuộc đời sẽ trả lại em những 
ngày tháng hồn nhiên. Cứ bình yên, nỗi đau nào 
cũng được chữa lành và cũng qua đi. Em nhớ nhé, 
đừng quên! 

Khi tôi viết những dòng này thì những giờ khắc 
cuối năm cũng chậm rãi đi qua. Chút nữa thôi, 
chúng tôi sẽ đốt lên một đám lửa thật to giữa trời 
tuyết trắng và sẽ gửi những lời khấn nguyện hay 
những ước mong của mình cho năm mới trong ánh 
lửa hồng đó. Nguyện cầu bình an cho em, cho tôi 
và cho hết thảy nhân loại này. Thời gian đã đi hết 
một vòng 365 ngày, và mùa xuân sẽ tới sau một 
mùa đông đằng đẵng băng giá. Tuyết sẽ tan, đất 
Mẹ sẽ ươm những mầm xanh như bao giờ, bao giờ. 
Vì lẽ đó, chúng tôi còn niềm tin vui và hạnh phúc. 
Tôi chúc các em tôi dù ở nơi đâu cũng hưởng trọn 
những tin yêu và bình an trong sâu thẳm lòng mình. 
Giữa niềm vui còn được sống, ta còn có ý nghĩa 
của sự hồi sinh. Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời 
không phải là tiền tài, địa vị mà chính là tìm thấy 
chính mình, không còn bơ vơ lạc loài nữa, là niềm 
vui mỗi ngày mở mắt nở nụ cười tươi bên những 
người thân thương. Em hãy mỉm cười và hát ca đi 
vì ta còn có nhau, còn tin tưởng nhau, tin vào tình 
yêu thương và cuộc sống như Hoàng tử bé luôn tin 
vào vẻ đẹp bất tận của đóa hồng.
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Tiếng gọi

Ngồi trên chuyến bay về Huế để có mặt cho đám 
tang ông nội, tôi thấy Thầy cùng có mặt bên tôi 
rất rõ ràng. Gần mười hai giờ khuya hôm trước, 
lúc tôi và sư chú Trời Trong Sáng đang làm thị giả 
cho Thầy, Thầy thức dậy và thiền hành quanh trong 
thất Nhìn Xa. Tôi đến quỳ và xin phép Thầy được 
về Việt Nam sáng sớm hôm sau. Thầy lắng nghe 
rất chăm chú, ánh mắt đầy tình xót thương. Thầy 
gật đầu cho phép và đưa tay lên xoa đầu tôi, chạm 
vào má của tôi. Lòng tôi tràn đầy niềm biết ơn khi 
ý thức rằng trong cuộc đời mình đã may mắn được 
gặp Thầy. 

Trên chuyến bay hôm đó, có một khoảng thời gian 
tôi ngồi yên nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ và bắt 
gặp hình ảnh của Thầy đang ngồi lặng yên nhìn 
từng dòng sông, từng ngọn đồi, từng thửa ruộng 
trong chuyến về Việt Nam gần đây nhất. Chín năm 
rồi Thầy mới trở về thăm đất nước. Chín ngày Thầy 
có mặt với quê hương. Một chuyến đi đầy tuệ giác 
và huyền thoại của Thầy. Mọi chuyện vẫn còn đó, 
như chưa bao giờ trở thành quá khứ.

Cánh diều đất Việt

Có những buổi trưa, sau giờ cơm của đại chúng 
tu viện Vườn Ươm, nếu ai để ý nhìn ra cổng thất 
Nhìn Xa thì sẽ thấy một bóng áo nâu chậm rãi đi 
tới, dừng lại, chắp tay và lạy xuống ba lạy thật cẩn 
trọng, thành kính hướng về Thầy. Sau ba cái lạy, 
bóng áo nâu đó lại nhẹ nhàng thiền hành trở về 
phòng dành cho khách tăng. Đó là một sư chú, từ 

Thích Nguyên Tịnh

Việt Nam qua xin ở lại tu viện một tháng để theo 
đại chúng học hỏi nếp sống mà Thầy đã hướng dẫn.

Anh em thị giả chúng tôi quán sát, cảm được lòng 
thành của sư chú nên xin phép Thầy để sư chú được 
lên hầu thăm Thầy. Một buổi trưa, chúng tôi mời 
sư chú lên thất. Sư chú đảnh lễ Thầy và xin được 
cúng dường Thầy một con diều giấy tự tay sư chú 
làm trong những ngày ở tu viện. Trên thân diều, sư 
chú vẽ chân dung của sư chú Phùng Xuân và đề 
bốn chữ thư pháp “Cánh diều đất Việt”. Thầy gật 
đầu nhận món quà dễ thương đó. Con diều đã được 
anh em chúng tôi treo lên bức tường gỗ trong thất.

Một hôm Thầy chỉ vào con diều nhiều lần, đó là lần 
rõ ràng nhất chúng tôi biết rằng Thầy quyết định đi 
Việt Nam.

Chúng tôi rất cảm động về món quà mà người xuất 
sĩ trẻ dâng lên cúng dường Thầy. Trước đó, sư chú 
chỉ gặp Thầy qua những trang sách, qua những bài 
pháp thoại, và chính những trang sách, những bài 
pháp thoại đó đã nuôi dưỡng và giữ gìn sự thực tập 
cho sư chú ngay cả trong những hoàn cảnh khắc 
nghiệt nhất. Sư chú quyết định đi tìm Thầy. Cuối 
cùng, sư chú đã gặp Thầy bằng xương bằng thịt. 
Trong lòng tăng thân, sư chú nói sư chú đã tìm thấy 
con đường, tìm thấy quê hương.

Nhìn sư chú, tôi cũng đồng thời nhìn thấy tôi lúc 
còn là một sư chú trẻ. Tôi, một người trẻ lớn lên 
trong chùa, ăn cơm chùa, đi học trường Phật học 
suốt mấy năm, thu gom được một số kiến thức, hấp 
thụ được một số kỹ năng sống, nhưng tôi cảm thấy 
rất trống vắng và nghèo nàn trong sự thực tập. Có 

khi tôi đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng và có nguy 
cơ ngã gục. Lúc đó, tôi được gặp nhiều tập sách 
của Thầy. Càng đọc, con đường càng mở ra. Càng 
đọc, tâm thức tôi càng sáng và có thể đưa những sự 
thực tập căn bản của Thầy dạy vào đời sống hàng 
ngày. Những ngôn ngữ đơn giản ấy và sự thực tập 
bước chân, hơi thở chánh niệm đã cứu tôi thoát ra 
khỏi tình trạng bế tắc. Tôi thường đi thiền ra ngọn 
đồi Kim Sơn, có khi nằm dài trong lòng hương hoa 
chổi hay hoa chiều để cho thân tâm được lắng dịu, 
để đất Mẹ đón nhận, ôm ấp và chuyển hóa những 
khó khăn trong tôi. Tôi hay gọi ngọn đồi với nhiều 
cây thông rất đẹp, với những cụm hoa chổi trắng 
nhỏ hay những cành hoa chiều như tuyết là đồi Trị 
Liệu. Lúc đó, trong lòng tôi đã chuẩn bị cho một 
chuyến trở về bên Thầy. Lúc đó, tôi biết, tôi cần 
phải trở về bên Thầy.

Chúng ta mất cả chỉ còn nhau

Ngày 29 tháng 8 năm 2017, chuyến bay từ Bangkok 
đưa Thầy về Đà Nẵng. Thầy nằm nghỉ ngơi trên 
máy bay cho đến khi thị giả thông báo là máy bay 
đã vào không phận Việt Nam và hạ độ cao. Thầy 
ra hiệu ngồi dậy, qua ngồi ghế và Thầy trò chúng 
tôi cùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những dãy núi 
bạt ngàn trùng điệp, những dòng sông uốn quanh 
hai bên những ngọn đồi xanh, hoặc là những cánh 
đồng lúa được phân thành từng ô nhỏ. Lòng chúng 
tôi ai cũng bình lặng. Quê hương chúng tôi đây rồi. 
Quê hương chúng tôi là núi đồi tươi tốt, là biển 
rộng sông dài, là ruộng đồng trù phú trải dài như 
tấm y chở che dân tộc. Bao nhiêu thời đại đi qua, 

bao nhiêu nhiễu nhương phải đối diện, bao nhiêu 
chông gai thử thách giữa lòng đất Mẹ, chúng tôi 
vẫn cứ nguyện nhận nơi này làm quê hương.

“Quê hương tôi là đây
Chỉ có dòng sông, hàng cau, bụi tre, vườn chuối
Mặt trái đất dù mang đầy cát bụi
Nhưng trăng sao vẫn đẹp những đêm Rằm.”

(Chỗ đứng - thơ Thầy)

Thầy đã ngồi yên như vậy ngắm nhìn quê hương, 
thỉnh thoảng nhìn quanh các thị giả một vòng và 
ra hiệu cùng thưởng thức vẻ đẹp của đất trời với 
Thầy. Thầy trò tôi đã ngồi bên nhau như vậy, trong 
niềm hạnh phúc và những xúc động thâm sâu. 
Thầy về Việt Nam hẳn là một phép mầu. Máy bay 
đáp xuống đường băng, chúng tôi vẫn cứ ngồi quan 
sát Thầy. Đây không phải là một giấc mơ. Chuyện 
Thầy về thăm quê hương là một sự thật. Thầy là 
một món quà lớn mà hồn thiêng sông núi Đại Việt 
đã mang đến cho cuộc đời. Hôm nay, chúng tôi 
cảm nghe một cách thiết tha tiếng của hồn thiêng 
sông núi gọi Thầy trở về với quê cha đất tổ. Hơn 
năm mươi năm trước, Thầy đã mang thông điệp 
yêu thương lên đường đi khắp năm châu bốn biển 
để kêu gọi hòa bình, để kêu gọi chấm dứt cuộc 
chiến đệ huynh đã gây bao nhiêu thảm khốc trên 
mảnh đất hình chữ S. Hôm nay Thầy trở về, xứng 
đáng với hồn thiêng dân tộc. Thông điệp thương 
yêu, thông điệp tình huynh đệ và nghĩa đồng bào 
ấy, mười năm trước Thầy đã có lần đọc ngay giữa 
lòng đất Việt:
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“... Chúng tôi hôm nay mới có cơ hội đến với nhau 
một cách chính thức, chắp tay nguyện cầu Tam 
Bảo, nhờ pháp lực gia trì thỉnh cầu tất cả liệt vị 
trở về đoàn tụ, cùng nhau cầu nguyện để giải trừ 
nghiệp cũ, mở ra một vận hội mới, nhìn nhận nhau, 
ôm lấy nhau, thương lấy nhau như đồng bào ruột 
thịt, không còn phân biệt Nam Bắc, gái trai, già 
trẻ, chủng tộc, tôn giáo, đảng phái và ý thức hệ. 
Tất cả chúng ta đều là đồng bào của nhau, gặp 
vận nước rủi ro, trên đường đấu tranh cho độc lập, 
cho tự do, bị dồn vào thế đối lập nhau, vì tự vệ mà 
phải chống đối nhau. Nhưng phước đức tổ tiên để 
lại vẫn còn, cho nên hôm nay tất cả chúng ta mới 
được về lại với nhau để nhìn nhận nhau như con 
một nhà, để cùng hứa với nhau là sẽ học cho thật 
thuộc bài học của đau thương trong quá khứ.

... Chúng tôi và các con cháu nguyện sẽ lên đường 
tiếp tục chí hướng của liệt vị hương linh, chúng tôi 
nguyện mang quý vị trong trái tim để đi về hướng 
tình huynh đệ và nghĩa đồng bào và luôn luôn nhớ 
rằng bầu và bí đều có thể leo chung một giàn, gà 
cùng một mẹ không bao giờ đá nhau, và tuệ giác ấy 
của tổ tiên sẽ soi đường chỉ lối cho con cháu chúng 
ta bây giờ và mãi mãi.”

(Lời khấn nguyện trong Đại trai đàn chẩn tế Bình 
đẳng giải oan)

Mỗi bước chân là huyền thoại, mỗi bước chân 
là trị liệu

Máy bay chạm đất, Thầy đưa tay nắm lấy tay chúng 
tôi, trên khuôn mặt Thầy vẫn giữ một nụ cười bình 
thản. Thầy Đồng Trí ở lại trên máy bay với Thầy; 
tôi và những thị giả khác xuống trước để lắp chiếc 

xe lăn. Tôi bước lên lại máy bay, Thầy vẫn đang 
ngồi ở ghế nhìn ra khung cửa nhỏ. Đến bên Thầy, 
tôi thưa: “Thưa Thầy, Thầy trò mình cùng đi bộ 
xuống máy bay được không Thầy?” Thầy nhìn 
tôi bằng ánh mắt rất sáng, và gật đầu. Thầy đi rất 
thẳng, rất đẹp. Đứng ở cửa máy bay, Thầy đưa mắt 
nhìn xung quanh và đưa tay lên chào mọi người. 
Chúng tôi giúp Thầy xuống cầu thang máy bay. 
Đặt chân trên mặt đất, Thầy tiếp tục bước những 
bước chân đầu tiên giữa lòng quê hương. Thầy đi 
thật thản nhiên, vững chãi và an tịnh. Hình ảnh đó 
sẽ nuôi dưỡng tất cả mọi người dù người đó thuộc 
tầng lớp nào trong xã hội. Mỗi bước chân ấy đã 
đi vào huyền thoại. Mỗi bước chân ấy, với tôi, đã 
trị liệu rất nhiều thương tích trên quê hương Việt 
Nam. Và bước chân chánh niệm ấy, bây giờ đây đã 
in dấu trên khắp quê hương, trên khắp thế giới nơi 
biểu hiện của hàng trăm ngàn học trò xuất gia và 
tại gia của Thầy.

Tại sao Thầy cần phải về Việt Nam trong tình trạng 
sức khỏe như vậy? Câu hỏi đó đã xuất hiện ở nhiều 
nơi. Tôi càng thấy thương kính Thầy hơn khi nhớ 
lại những ngày chuẩn bị cho chuyến về Việt Nam. 
Thầy rất thích ngồi yên và nghe học trò của mình 
đọc lại bài thơ Xin cúi đầu đưa về, bài thơ Thầy đã 
làm trước lúc về lại Việt Nam của gần năm mươi 
lăm năm trước. Bài thơ của một người con trai 
khờ dại, tuy biết rằng những thương tích phải gánh 
chịu nơi chốn cũ vẫn chưa lành lặn nhưng vì tình 
thương, vì chí nguyện hàn gắn tình nghĩa huynh 
đệ đồng môn mà người con trai ấy vẫn trở về như 
một kẻ đầu hàng ngoan ngoãn. Dù có bị đối xử thế 
nào, người con trai ấy vẫn xác quyết một điều rằng: 
Không có gì quý hơn Tình Huynh Đệ.

“... Đây hai bàn tay tôi
Xin trả về cho em
Kẻ thương yêu, mẹ dạy, không bao giờ tính toán
Cỏ mộ úa vàng, cũng như hoa hồng đương lứa
Thương yêu muôn đời vẫn hạt sương trong
Đây hai bàn tay tôi
Xin cúi đầu đưa về
Em nhìn xem: những vết thương ngày xưa vẫn 
chưa lành dấu máu
Mười ngón đơn sơ hồn em xin đậu
Như những giọt sương ngời đầu ngọn cỏ rung rinh
Đây hai bàn tay tôi

Một kiếp luân hồi không xóa nhòa thương tích
Nụ cười còn đây, tôi không bao giờ oán trách
Còn đây tâm hồn thơ dại ngày xưa...”

(Xin cúi đầu đưa về - thơ Thầy)

Thầy đã từ chối không ngồi xe cứu thương để về 
chỗ nghỉ ngơi. Thầy chỉ chiếc xe bên cạnh của một 
người cư sĩ đến đón Thầy tại sân bay. Chúng tôi 
đưa Thầy lên xe. Vừa ngồi vào ghế, thắt dây an 
toàn, Thầy đưa ngón trỏ lên miệng làm dấu, hình 
ảnh của sự im lặng hùng tráng, nhìn một lượt các 
anh em thị giả chúng tôi, và ra hiệu cho xe chạy 
về chỗ nghỉ. Sáng sớm hôm sau, ngồi uống trà nơi 
hành lang của một căn phòng nhìn ra bờ biển với 
vườn dừa yên ả, anh em thị giả chúng tôi phát hiện 
trên bầu trời có một đám mây ngũ sắc rất đẹp, rất 
sáng. Thầy cũng đã dậy từ sáng sớm, thiền hành 
quanh hành lang và thưởng thức trà cùng các học 
trò.

Những ngày ở Đà Nẵng, chúng tôi đã mời Hòa 
thượng Chí Mãn đến thăm Thầy. Hòa thượng là sư 
em của Thầy, đang bệnh và phải ngồi xe lăn. Hòa 
thượng Chí Mãn gặp Thầy như một người sư em 
gặp sư anh, đồng thời cũng như một người học trò 
gặp thầy, có rất nhiều hạnh phúc. Huynh đệ nắm 
tay nhau, có khi nói vài câu chuyện vui, có khi tay 
trong tay với sự im lặng tuyệt đối, hình ảnh ấy thật 
đẹp trong lòng mỗi chúng tôi. Vài hôm sau, tôi 
nghe tin Hòa thượng viên tịch. Hòa thượng đã gặp 
được vị sư anh đáng kính của mình trước lúc mất, 
hẳn nụ cười an ổn sẽ chẳng bao giờ tắt trong tâm 
hồn Hòa thượng.

Rong chơi thật địa

Một buổi chiều Chủ nhật, ngày 03 tháng 9 năm 
2017, Thầy quyết định về Huế ghé thăm chùa 
Tổ Từ Hiếu. Thầy là người tự sắp xếp tất cả lịch 
trình của chuyến đi. Chúng tôi, những thị giả của 
Thầy, hoàn toàn nương tựa vào tuệ giác của Thầy 
và làm theo tất cả những gì Thầy chỉ dạy. Thầy 
không mặc áo tràng dù anh chị em thị giả chúng 
tôi đã thưa nhiều lần, kể cả lúc xe sắp đến chùa Tổ. 
Thầy chỉ mặc áo vạt hò. Thầy là con của chùa Tổ. 
Thầy không phải là khách vãng lai. Tôi hình dung 
ra hình ảnh Sư cố Chân Thật chống chiếc gậy tre 
dạo chơi vườn chùa trong chiếc áo vạt hò giản dị.

Gần hai mươi bốn giờ ở Tổ đình, Thầy đã dành gần 
như toàn bộ thời gian để thăm lại tất cả những nơi 
chốn kỷ niệm một thời hành điệu của sư chú Phùng 
Xuân. Thầy nghỉ ngơi rất ít. Thầy dạo quanh thất 
Lắng Nghe với cây vả sai trái, tiếng muôn trùng 
càng khiến cho không gian thêm khảng khoát và 
thanh vắng. Khuya hôm đó, Thầy cùng thị giả ra 
thăm thiền đường Trăng Rằm, nơi có chân dung 
của thiền sư Tánh Thiên Nhất Định, bậc cao tăng 
khai sơn Tổ đình.

Hơn tám giờ sáng ngày hôm sau, thứ Hai, ngày 04 
tháng 9 năm 2017, ánh mặt trời thắp trong vắt trên 
các ngọn cây và thả từng vạt mỏng trên nền vườn 
chùa Tổ, Thầy đã có gần hai giờ đồng hồ dạo chơi 
quanh khuôn viên Tổ đình Từ Hiếu nơi đã gắn bó 
sâu sắc với những năm đầu tiên Thầy xuất gia học 
đạo. 

Đây, ngôi tháp cổ phủ rêu phong theo năm tháng, 
nơi bóng hình của Tổ khai sơn Tánh Thiên Nhất 
Định vẫn còn đó bài học hiếu đạo và công trình 
dựng tăng đã lưu xuất nhiều thế hệ xuất sĩ, nhiều 
bậc cao tăng tài đức.

Đây, con đường đất sỏi đi ngang Tàng Tháp, nơi 
những bức tường sạm màu ấy, sư chú Phùng Xuân 
ngày xưa đã cùng với các huynh đệ khác gom lá 
thông nướng nấm nướng măng.

Đây, trên con đường từ Tổ đình qua ni xá Diệu 
Trạm, hồ Sao Hôm cuối Hạ vẫn còn cho những 
đóa sen hồng tươi thắm. Nơi thư quán, Thầy đã 
dừng lại ngắm nhìn từng tác phẩm của mình trên 
kệ sách, thăm coi phòng ở của các sư cô và nơi sinh 
hoạt có được thoải mái không.
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Đây, khu Lăng Viện nơi sư chú Phùng 
Xuân nhiều buổi trưa đã từng ra nằm đọc 
sách trên nền lá mát rượi. Hôm nay, Thầy 
đến thăm và dừng lại đọc rất nhiều tấm bia 
bằng chữ Hán trong Lăng Viện.

Đây, cổng tam quan cổ kính, gần hồ bán 
nguyệt, nơi đã không biết bao nhiêu buổi 
chiều sư chú Phùng Xuân ngồi nhổ cỏ và 
nghe tiếng tụng kinh công phu của chú 
Tâm Mãn từ Đại Hùng Bảo Điện vọng 
xuống. Trong khung cảnh mầu nhiệm ấy, 
sư chú Phùng Xuân lắng tai nghe cho đến 
khi bóng tối phủ đầy mà vẫn chưa chịu 
bước xuống hồ rửa tay. Được nuôi mình 
trong không khí thanh bình ấy, sư chú 
Phùng Xuân không thể nào không trở 
thành thi sĩ.

Đây, hồ bán nguyệt, nơi sư chú Phùng 
Xuân đã từng mang những trái mít non 
tươi xuống gọt vỏ để cho dì Tư hay chính 
sư chú sẽ nấu một nồi canh mít thơm ngon 
với lá lốt hoặc lá sân. Hôm nay, Thầy đã 
ngồi chơi rất lâu nơi những bậc cấp dẫn 
xuống hồ. Thầy thưởng thức trà, ngắm 
nhìn hồ nước, ngắm nhìn cổng tam quan, 
nghe quý thầy quý sư cô và những Phật 
tử cư sĩ hát thiền ca. Có lúc, Thầy dạy tất 
cả mọi người ngưng hát, cùng im lặng để 
có mặt nơi thực tại mầu nhiệm trong phút 
giây huyền thoại này, phút giây thầy trò 
hiện hữu nơi chốn Tổ linh thiêng.

Buổi chiều, Thầy cũng ra ngoài dạo chơi, 
thăm giếng nước xưa, thăm đồi thông 
cổ, thăm lại những cây bùi già đã cho rất 
nhiều trái ngon, ngon nhất xứ Huế. Từ nơi 
khoảng sân đất quen thuộc bên hông chánh 
điện, Thầy ra thăm tháp Bổn sư là Sư cố 
Thanh Quý Chân Thật. Thầy đã đi thiền 
quanh tháp một vòng, dừng lại đọc bài kệ 
bằng chữ Hán in nơi bức tường thành, thật 
chậm rãi và kính cẩn trước khi qua thăm 
tháp của Sư thúc Chí Mậu và về lại thất 
nghỉ ngơi. Nơi bốn trụ lớn trước tháp Sư 
thúc, lúc Thầy dừng lại thăm, có những 
con chim bồ câu bay đến đậu rất yên bình.

Mỗi nơi Thầy đi qua, chúng tôi cảm thấy 
Thầy đã tiếp xúc rất sâu sắc với năng 

Các sư em thương,

Có một sư em hỏi chị: “Sư cô ơi, sư cô đi tu năm 
nào, làm sao sư cô giữ vững bồ đề tâm để còn tu 
và sống trong tăng thân cho tới ngày hôm nay?” 
Khi nghe sư em hỏi vậy, chị nhìn vào mắt của sư 
em rồi nói: “À, câu hỏi này rất hay. Chị không chỉ 
trả lời cho một mình sư em, mà chị dành tâm tình 
này cho tất cả các sư em trẻ đang mang đầy nhiệt 
huyết, muốn được tu tập, muốn được chuyển hóa 
thân tâm, muốn nuôi lớn hoài bão yêu thương để 
thực hiện ước mơ sáng cho người thêm niềm vui, 
chiều giúp người bớt khổ”. 

Chị đến Làng mùa đông năm 1995, tham dự được 
năm tuần của khóa An cư kiết đông năm ấy. Làng 
hồi đó còn nghèo, đơn sơ và mộc mạc như làng quê 
nghèo, chân phương ở Việt Nam vậy. Đời sống của 
quý sư cô, cũng như các vị thiền sinh đến tu học 
rất ư là khiêm tốn. Chỗ ngủ chỉ là một tấm ván ép 
mỏng được kê bằng bốn cục gạch to. Đêm đông 
sưởi ấm bằng lò củi chứ chưa có sưởi gas, sưởi 
điện như bây giờ. Ngủ nửa đêm lỡ hết củi là lạnh 
cóng cả người. Tuy đời sống đơn giản và thiếu thốn 
như vậy, nhưng khi nhìn quý sư cô trẻ, là sư chị của 
chị bây giờ, vị nào cũng tươi mát, rạng rỡ niềm tin 
và đầy hỷ lạc. Và chính bản thân chị cũng được 
ướp mình trong nguồn năng lượng tươi khỏe, an 
vui đó. 

Mở lối yêu thương

Thời đó chị chưa biết làm 
thơ. Nhưng đối cảnh, tâm 
an, chị xúc cảm nên đã 
ra được một bài thơ. Cho 
đến bây giờ mỗi khi đọc 
lại những dòng thơ ấy, chị 
thấy niềm vui và niềm tin 
vẫn còn tinh khôi với hai 
câu cuối của bài thơ: 

Chân Hỷ Nghiêm

“Ôi! Tuyệt diệu tình thương Vô ngã, 
Đến với tôi tất cả niềm tin.”

Chính hai câu thơ đó là động lực sâu sắc cho chị 
bước vào tăng thân. Bởi chị thấy được môi trường 
tu học ở Làng là nơi mà chị đã trông chờ từ lâu. Chị 
đã gọi về Mỹ xin gia đình cho ở lại Làng tu luôn, 
nhưng không được sự đồng ý của ba má chị. Thế là 
chị phải trở về nhà, mang theo nguồn năng lượng 
an lạc, nhẹ nhàng mà chị đã nuôi dưỡng được trong 
thời gian tu học ở Làng. Về nhà, chị xin phép gia 
đình đàng hoàng rồi trở lại Làng xin tập sự và được 
xuất gia vào cuối tháng Sáu năm 1996.

Xuất gia chưa đầy một năm chị phải về lại Mỹ để 
thi quốc tịch thành công dân Mỹ. Các sư em biết 
đó, chị mới tu, còn nhỏ mà phải rời Thầy và tăng 
thân nên có tâm trạng không muốn về. Nhưng Thầy 
dạy: “Giấy tờ cần thiết, quan trọng lâu dài về sau. 
Con về Mỹ, thầy sẽ gởi con cho Sư bà Đức Viên. 
Bốn tháng sau, thầy qua Mỹ dạy, con sẽ gặp lại 
thầy và các sư chị, sư anh của con”. Lời chỉ dạy ân 
cần của Thầy là động lực cho chị yên lòng, mạnh 
mẽ để về Mỹ lo giấy tờ và ở với Sư bà Đức Viên.

lượng thương yêu, bình an và có mặt. Nghĩa tình, hiếu 
đạo, tha thứ và bao dung trọn vẹn nơi sự có mặt của 
Thầy. Mỗi nơi Thầy đi qua, Thầy để lại đó ánh mắt của 
sự tự do. Một người con xứng đáng về thăm chốn Tổ. 
Chỉ có vậy thôi.

Cũng ngay trong buổi chiều cùng ngày, sau khi dạo 
chơi một vòng quanh hồ bán nguyệt, Thầy quyết định 
rời Huế, lúc 15 giờ 40 phút. Hình ảnh Thầy ra hiệu thị 
giả dừng lại, Thầy hướng về cổng tam quan, xa xa là 
những nơi chốn ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm êm đềm 
trong cuộc đời sư chú Phùng Xuân, Thầy chắp tay, cúi 
đầu xá chào trước khi lên xe, đã in đậm trong lòng mỗi 
chúng tôi. Lúc ngồi trên xe, chúng tôi nghe tin nhiều vị 
xuất sĩ chuẩn bị lên thăm Thầy. Chúng tôi mỉm cười. 
Thầy đã dời chân cõi ngoài khi ánh tà dương vẫn thắp 
sáng núi rừng...

Mây trắng thong dong

“Hiện hữu không kêu gọi tình thương
Hiện hữu không cần ai phải thương ai
Nhưng em phải là em
Là đóa hoa, là bình minh hát ca không đắn đo suy tính...

(Bướm bay vườn cải hoa vàng - thơ Thầy)

Trong lễ tang ông Nội tôi, có một đêm, tôi đã mời tất cả 
những người thân tập trung trước di ảnh Nội để tổ chức 
lễ tưởng niệm. Đó là cơ hội hiếm hoi giúp tất cả mọi 
người buông bỏ hết những công việc, những lo lắng để 
thật sự trở về, thật sự có mặt cho nhau. Sau lúc ngồi 
yên theo những lời thiền hướng dẫn, tôi đã mời Thầy 
có mặt và đọc cho cả gia đình nghe Bướm bay vườn cải 
hoa vàng, nhiều người đã khóc khi nghe bài thơ trong 
không khí im lặng được tuyệt đối tôn trọng đó, tôi nhận 
thấy đã có sự trị liệu và kết nối trong gia đình huyết 
thống của chúng tôi trải qua nhiều thế hệ. Chúng tôi có 
dịp chia sẻ cho nhau nghe những kỷ niệm vui về Nội. 

Tôi rất biết ơn Thầy đã cho tôi con đường. Con đường 
ấy đã giúp tôi trở về nhà, ngôi nhà tâm linh mà tận sâu 
thẳm tâm thức tôi luôn luôn khát khao được gặp dù có 
trải qua vạn nẻo luân hồi. Con đường ấy đã giúp tôi có 
truyền thông với gia đình huyết thống và nuôi dưỡng 
nhau trong sự thiện lành. Về với Thầy, tôi biết rằng tôi 
cũng đã về lại được với ngôi nhà thân thiết đó, ngôi nhà 
đích thực ngàn xưa. Những bước chân, những hơi thở 
của Thầy giúp cho tôi tiếp xúc và trân quý được hiện 
hữu.  Hôm nay đây, tôi muốn thưa với Thầy rằng: Con 
đã tìm thấy đường về nhà. Con đã về nhà.
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với nhiều sự khác biệt. Chỉ có công phu tu tập của 
mỗi tự thân, hành trì uy nghi và giới luật là chất 
keo đem tới sự hòa hợp, kết lại với nhau, giúp nhau 
chuyển hóa, cùng tăng thân mang yêu thương đến 
cho mọi người. Các sư em đừng quên nắm lấy cơ 
hội, biết mình có nhiều may mắn, để sau này không 
hối tiếc là mình đã không biết nắm lấy cơ hội mà 
tăng thân đã cho mình. 

Mặc cảm xây thành chợt vỡ tung

Các sư em có biết không? Sống trong tăng thân, 
chị có cơ hội lưu chuyển nhiều trung tâm. Sinh 
hoạt với các sư em, chị thường được hỏi một câu 
hỏi giống nhau là: “Làm sao để chuyển hóa năng 
lượng mặc cảm trong con, vì con thấy con không 
giỏi?” Lạ lắm các sư em à, có bao giờ các sư em 
nhận ra rằng mặc cảm tự ti cũng chính là mặc cảm 
tự tôn không? Cả hai năng lượng này đều khống 
chế mình, làm cho mình không hài lòng và không 
chấp nhận những yếu kém, đồng thời cũng thiếu 
luôn khả năng nhận diện những tài năng của mình. 
Chính mình không có khả năng chấp nhận mình mà 
chờ đợi người khác công nhận mình thì khổ lắm. 
Hồi chị mới vào tu, phải học vi tính để làm việc, chỉ 
số thông minh để học vi tính của chị khiêm tốn quá 
nên học hoài vẫn thấy mình “ngu”. Nhờ thấy mình 
“ngu” nên mới đi tu. Và cho tới bây giờ, chị vẫn 
thấy mình còn “ngu”, nên mới còn hứng thú để tiếp 
tục tu. Khi nào mình thấy mình “ngu” thì mình mới 
kiên nhẫn, mở lòng khiêm cung trước mọi vấn đề 
sư em ạ. Chỉ khi nào mình biết mình, niềm tin đong 
đầy, và còn một tấm lòng muốn tu, muốn cống hiến 
thì các sư em sẽ thực hiện được chí nguyện ban 
đầu của mình. Các sư em hãy luôn nhớ quay về tự 

hỏi lòng mình bây giờ đang ở đâu? Niềm tin của 
mình còn tròn đầy và mạnh mẽ không? Các sư em 
đừng chờ đợi và đòi hỏi phải được công nhận mới 
thỏa mãn và hạnh phúc. Hãy thành thật với những 
yếu kém, vụng về của mình. Hãy nuôi mình bằng 
những bước chân an lạc, đầu tư cho mình qua hơi 
thở miên mật. Mỗi buổi ngồi thiền, tụng kinh là 
một cơ hội. Tất cả những yếu tố này sẽ giúp các sư 
em vượt thoát mặc cảm. Đừng để cơ hội của mình 
tuột khỏi tầm tay nha các sư em.

Thương ai mấy dặm đoạn trường
Vòng quanh lên xuống vấn vương buộc ràng
Hôm nay em bước thênh thang
Giữa hoa đồng nội tâm an cõi trần. 

Thủy chung vẫn một niềm tin

Chị đã kể cho các sư em nghe bước ngoặt đi xuất 
gia của chị, với sự tiếp xúc dung dị ban đầu nhưng 
lại sâu sắc, đọng lại trong chị nhiều ấn tượng, để 
rồi “đến với tôi tất cả niềm tin”. Niềm tin đó của 
chị bây giờ còn lớn hơn xưa, thấy mình có nhiều 
may mắn còn được ở trong tăng thân. Vẫn còn 
nhiều cảm hứng và yêu quý sự thực tập. Dù lắm 
lúc gặp phải nhiều khó khăn và đối diện với những 
thử thách chông gai, nhưng chị vẫn chưa sờn lòng. 
Đó là nhờ chị luôn thắp sáng niềm tin nơi tự thân.

Đôi khi tôi thích trở về
Nhìn em thấy rõ chưa hề đổi thay
Nâng niu từng chút hiển bày
Vào ra sâu chậm bậc thầy hiểu thương.

Nhân duyên biểu hiện

Quả thật, bốn tháng sau, vào thượng tuần tháng 
Tám năm 1997, Thầy cùng ba mươi hai thầy và 
sư cô qua Mỹ dạy. Năng lượng chánh niệm của 
một tăng đoàn tươi trẻ tỏa ra đã tạo ấn tượng và 
gây cảm hứng cho nhiều người hướng về tu tập. 
Ngay trong chuyến đi này có một số người trẻ phát 
tâm xuất gia, trong đó có thầy Pháp Ân, thầy Pháp 
Lạc và sư cô Hằng Nghiêm. Một số sư cô, sư chú 
trẻ lúc đó chưa có quốc tịch Mỹ để qua Pháp, nên 
Thầy mới nói với một vị cư sĩ kiếm nơi nào đó để 
thành lập tu viện. Thế là hội đủ nhân duyên, tu viện 
Rừng Phong được thành lập ở Vermont vào cuối 
thu năm 1997. Thầy đưa các sư con mới xuất gia 
cùng hai sư em khác và chị về tu viện Rừng Phong 
ngày 11 tháng 11 năm 1997. 

Về nơi này, sáng sớm hôm sau là có tuyết rơi, cảnh 
núi rừng bên đồi tuyết trắng, đẹp tinh khiết như 
cảnh tiên bồng vậy. Mỗi sáng, thầy trò ngồi thiền, 
tụng kinh với nhau, năng lượng tu học liền được 
thiết lập ngay. Thầy trực tiếp dạy thỉnh chuông mõ 
cho các sư con trẻ. Trước khi về lại Làng, Thầy 
nhắn nhủ với các sư con rằng: “Này các con, các 
con là những người đệ tử nhỏ nhất của thầy. Thông 
thường, người học trò nào cũng muốn được làm thị 
giả cho thầy, thời Đức Thế Tôn cũng vậy. Nếu các 
con muốn được gần thầy, ở đây các con hãy chăm 
sóc cho nhau. Khi các con chăm sóc cho nhau 
được, thì thầy luôn có mặt bên các con. Thầy sẽ 
gởi Sư cô Chân Đức qua chăm sóc và dạy dỗ cho 
các con”. Nhân duyên ban đầu thành lập tu viện ở 
Mỹ cho đến nay thấm thoát đã tròn 20 năm. Thầy 
Pháp Ân, thầy Pháp Lạc, sư cô Hằng Nghiêm nay 

cũng đã xuất gia tròn 20 năm, bàn chân của các vị 
cũng đã bao lần giẫm lên vô sinh của lá thu qua 
bốn mùa thay lá.

Trăng tỏ gió nâng hương đồng nội

Các sư em thương, thỉnh thoảng chị có những tư 
duy ngộ nghĩnh như thế này: “Mình đi xuất gia 
cũng giống như một chàng hiệp sĩ vào trận, trước 
mặt là bao mạo hiểm, thách đố với nội tâm”. Cũng 
giống như những bạn trẻ ở đời kết hôn với nhau, 
có lẽ hôn nhân cũng là một cuộc mạo hiểm đầy thử 
thách. Mới gặp, cảm mến nhau, vội vã tìm hiểu về 
nhau, thể hiện cho nhau những gì đẹp và yêu kiều 
nhất. Họ cảm thấy người này hiểu, thương, hợp với 
mình, họ đồng ý cưới nhau. Nhưng khi về sống với 
nhau, mới vỡ lẽ ra có quá nhiều khác biệt. Là người 
phát tâm xuất gia cũng vậy, mình cũng có những 
cái tưởng. Mới đầu mình bắt gặp và tiếp xúc với 
hình ảnh của các vị xuất sĩ, trái tim mình bị đánh 
động, rung cảm trước sự thanh thoát, đẹp và thánh 
thiện. Mình muốn phát tâm sống như các vị xuất 
sĩ kia. Nhưng khi vào sống trong tăng thân, thực tế 
không như mình tưởng nên mình thất vọng, buồn 
khổ, đòi hỏi, tủi hờn. Chẳng ai có cái nhìn giống ai 
nhưng mình cho cái “cho là” của mình mới đúng 
hơn cái “cho là” của người khác. Trong đời sống 
hằng ngày, nếu mình thiếu đi công phu hàm dưỡng 
thì chắc hẳn mình sẽ gặp phải những khó khăn, 
chùn bước trước mọi khác biệt. Có khác gì cặp vợ 
chồng trẻ ở ngoài kia, phải không các sư em?

Sống trong tăng thân, anh chị lớp trước nuôi dưỡng 
lớp sau, nuôi nhau mà đi tới. Chúng ta sống trong 
một tăng thân đa văn hóa, dĩ nhiên cũng song hành 
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Đây là những điều tôi được nghe từ một vị trưởng 
lão chó sói (coyote) đáng kính, khi tôi còn đang ở 
tại Rừng Sồi trong Đại Ẩn Sơn vào một đêm trăng 
tròn. Ánh trăng vằng vặc chiếu xuyên qua tán lá sồi 
đang rung rinh trong gió làm sáng rực cả rừng cây.

Lúc ấy bỗng có một bầy sói trẻ đến thăm. Sau khi 
hú lên một tràng dài để chào trưởng lão chó sói, 
chúng khuỵu chân trái xuống đảnh lễ Ngài rồi ngồi 
xuống một bên.

Một con sói trong bầy xin tham vấn vị trưởng lão 
bằng một bài kệ:

“Đến thăm Người tối nay
Dưới trăng tròn, sáng tỏ
Lòng chúng con thao thức
Bao vấn đề thâm sâu
Xin nương vào tuệ giác
Bậc anh minh tuyệt vời
Cái nhìn luôn xác thực.

Người thường hay ca ngợi
Một lối sống an lành
Mang lại nhiều lợi lạc
Kết chặt những tình thâm
Những lợi ích lớn lao
Của nếp sống đại đồng
Kính xin Người chỉ dạy.”

Vị trưởng lão chó sói ngắm vầng trăng sáng một 
hồi lâu, đưa mắt nhìn chú sói nhỏ rồi cất tiếng:

“Các bạn trẻ, thật thế, có rất nhiều lợi lạc mang lại 
từ nếp sống đại đồng. Tối nay ta chỉ nói cho các 
bạn nghe một vài lợi lạc mà thôi.

Lợi lạc thứ nhất, này các bạn, đó là: niềm vui và 
hạnh phúc.

Những lợi lạc từ nếp sống đại đồng
Chân Mai Nghiêm

Sư cô Mai Nghiêm là một sư cô trẻ người Pháp, xuất gia từ năm 18 tuổi. Sư cô đã có nhiều năm sống và 
tu tập tại tu viện Lộc Uyển, Mỹ. Núi rừng Lộc Uyển đã tạo cảm hứng cho sư cô làm nên một bài cảm tác, 
phỏng theo mô thức của kinh để tự sách tấn mình trong sự tu tập. BBT chuyển ngữ từ bản tiếng Anh, xin 
được chia sẻ cùng quý thân hữu.

Khi ta sống chung với những ai có cùng một chí 
hướng, một ước mơ và tâm nguyện, cùng bước 
những bước chân thương yêu trên đất Mẹ, với ước 
nguyện giữ gìn sự tươi mát và lòng thương yêu để 
thắp sáng cho thế gian, thì niềm vui và hạnh phúc 
tự nhiên sẽ phát khởi trong ta.

Các bạn phải biết rằng được sống ở một nơi có 
đông chúng sinh mà mỗi sáng thức dậy ai cũng nở 
một nụ cười là điều rất hiếm hoi và quý giá như 
tuyết rơi trên những ngọn đồi của chúng ta vậy.

Và lợi lạc thứ hai, này các bạn, đó là: lòng hiếu 
thảo.

Tại sao thế?

Các bạn trẻ thân mến, khi chúng ta cùng đi một 
cách hân hoan trên con đường của chân, thiện, mỹ, 
chúng ta có một cơ hội nhiệm mầu để nhận diện, 
nuôi dưỡng và làm lớn mạnh gia tài tuyệt vời mà tổ 
tiên huyết thống đã trao truyền cho chúng ta. Đồng 
thời đó cũng là cơ hội để ta nhận diện, chuyển hóa 
và trị liệu những vết thương của tổ tiên. Cùng nhau, 
chúng ta học cách tưới tẩm những hạt giống đẹp, 
lành và chăm sóc những hạt giống chưa đẹp, chưa 
lành trong chính mình và trong nhau.

Giống một người làm vườn nhiều kinh nghiệm, khi 
đi vào khu vườn của mình, người ấy biết: “Đây 
là cây xô thơm đen (black sage), đây là cây ngải 
đắng, đây là cây xô thơm trắng (white sage), đây 
là cây ngải cứu, đây là cây hương thảo”. Người 
ấy cung cấp cho các loài thực vật trong vườn tất 
cả những gì cần thiết để chúng lớn lên, như nước, 
phân bón và tình thương của mình. Người ấy cũng 
biết sử dụng rác làm thành phân hữu cơ để chăm 
bón cho khu vườn của mình.

Cũng như thế, này các bạn trẻ, sống trong một môi 
trường mà ở đó ai cũng đều soi sáng cho nhau, 
chúng ta có thể để cho những tiềm năng thừa hưởng 

Qua rồi, qua rồi
Qua rồi những tháng năm nhọc nhằn
Qua rồi, qua rồi,
Qua rồi những ước muốn thâm sâu
Qua rồi, qua rồi,
Qua rồi những tia sáng linh thiêng
Qua rồi, qua rồi
Qua rồi những nẻo về quê hương
Ôi qua rồi, qua rồi
Qua rồi cho tất cả yêu thương
Ôi qua rồi, qua rồi
Qua rồi Đất Mẹ - Trời Cha ơi.

Qua 
rồi

Ai 
hỡi 
ai 
ơi 
...

Chân Pháp Ứng

Ai làm, ai khổ
Ai vui, ai sướng
Ai buồn, ai giận
Ai hiểu, ai thương
Cảm ơn tất cả cho ta cuộc đời
để khôn để lớn
để cảm để thông
À ơi ới à ơi,
Quê hương ta vẫn đẹp mãi ra
À ơi ới à ơi,
Quê hương ta thấm mãi tình nhà.
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không phải là nguồn gốc của sự cách biệt, phân 
chia, mâu thuẫn hoặc chiến tranh, mà đó chính là 
suối nguồn của sức mạnh, là cái đẹp và sự nuôi 
dưỡng, thì Bình an và Hòa hợp đích thực sẽ đến 
như một phước lành. 

Này các bạn trẻ, các bạn phải thấy và hiểu rằng sống 
chung với nhau như một mô hình thí điểm cho nếp 
sống bình an và hòa hợp (“a living laboratory”) 
sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho sự chuyển hóa của 
chính chúng ta và cho thế giới. 

Lợi lạc thứ năm, này các bạn, đó là: thương yêu.

Các bạn trẻ thân mến của ta, khi các bạn sống với 
những chúng sinh biết học hỏi để thấy được cái 
đẹp nơi tự thân và nơi tất cả các sinh vật khác trên 
đất Mẹ, biết sử dụng khổ đau như là những bước 
chuyển tiếp để qua tới bờ bên kia, biết thiết lập mối 
liên hệ giữa mình với vũ trụ trong cuộc sống hàng 
ngày thì tình thương yêu và kính ngưỡng đích thực 
sẽ tự nhiên nảy sinh trong lòng các bạn.

Cũng giống như tình thương yêu của đất Mẹ - Bồ 
tát Thanh Lương Đại Địa, luôn ân cần chăm sóc, 
dưỡng nuôi và trị liệu cho tất cả các con của Mẹ 
một cách không kỳ thị. Mẹ biết các con chỉ cần sự 
có mặt vững chãi, bao dung và bền bỉ của Mẹ là đủ 
bởi tình thương đó chính là nơi chốn mà các con 
muốn trở về.

Cũng giống như ánh sáng của trời Cha chiếu soi 
lên vạn vật một cách không kỳ thị, đem sự ấm áp 

và sự sống đến bất cứ nơi nào Người tiếp xúc.

Cũng như thế, này các bạn trẻ, đi trên con đường 
của nếp sống đại đồng sẽ làm cho trái tim của các 
bạn tràn ngập một tình thương dịu dàng nhưng 
mạnh mẽ đối với tự thân, với những thành viên của 
bầy đàn và tất cả các sinh vật khác trên trái đất mà 
các bạn gặp gỡ, bởi vì các bạn biết, tình thương là 
cái mà tất cả chúng ta đều cần đến và luôn kiếm 
tìm.

Các bạn cần phải thấy và hiểu rằng tình thương là 
ngôi sao duy nhất có thể thực sự xua tan bóng tối, 
là thức ăn duy nhất có thể thực sự lấy đi cơn đói, 
là thứ nước duy nhất có thể làm giảm đi cơn khát 
và là ngôi nhà duy nhất có thể thực sự trường tồn.

Này các bạn trẻ, các bạn nên không ngừng tự hỏi 
mình: “Tình thương trong ta có lớn lên mỗi ngày 
hay không?”

Đây là lợi lạc thứ sáu của nếp sống đại đồng, này 
các bạn, đó là: sự tự do.

Tại sao thế?

Các bạn trẻ thân mến, khi mỗi tế bào trong cơ thể 
của các bạn tràn đầy tình thương và sự thán phục, 
khi không còn sự phân biệt nào giữa mình và thế 
giới xung quanh, khi hạnh phúc hay khổ đau của 
mình và của người là một, khi đó sự bình an, tự tại 
sẽ phát khởi trong lòng các bạn. Tất cả những lo 
lắng sợ hãi về sự mất mát, sự biến mất và không 

từ tổ tiên được thăng hoa và chữa lành những khổ 
đau được trao truyền tự bao đời.

Các bạn trẻ thân mến, các bạn cần phải thấy và 
hiểu rằng đó chính là một hình thái cao đẹp nhất 
của lòng hiếu thảo.

Lợi lạc thứ ba của lối sống đại đồng, này các bạn, 
đó là: sự tương tức.

Lợi lạc này là gì?

Các bạn trẻ, khi chúng ta biết cách sống chung an 
lạc, biết phát huy và cống hiến gia tài của tổ tiên 
truyền lại, chúng ta sẽ nhận ra rằng không có sự 
ngăn cách nào giữa mình và người khác. Sự ganh 
tị, cạnh tranh, lòng tự hào, sự cô đơn và tất cả 
những mặc cảm khác sẽ tự nhiên biến mất. Chúng 
ta không cần khổ nhọc dụng công đi tìm kiếm khắp 
nơi hoặc làm đủ cách, bởi ta thấy rằng tất cả chúng 
ta chính là tế bào trong cùng một cơ thể, và ta đang 
được bảo hộ bởi năng lượng của Rừng Thiêng.

Sống như thế, chúng ta trở thành cây cối cùng lớn 
lên trong một khu rừng, rễ ta bám sâu vào lòng đất, 
ta hiến tặng bóng mát và sự có mặt lặng lẽ cho đời. 
Khi mặt trời buổi ban mai chiếu ánh sáng vào một 
cây trong khu rừng và làm cho nó trở nên lộng lẫy 
như dát vàng, nó không vì thế mà cảm thấy đặc 
biệt hoặc tự hào. Những cây khác cũng không vì 
thế mà trở nên ganh tị, đố kỵ hay buồn bã. Chúng 
biết rằng mặt trời rồi sẽ chiếu soi lên tất cả và cây 
nào cũng đều xinh đẹp bởi cùng với nhau, chúng 
làm nên khu rừng.

Cũng như thế, những ai sống với tuệ giác không 
phân biệt, kỳ thị sẽ trở thành suối nguồn vô tận của 
sự tươi mát, vững chãi, mạnh mẽ và là nơi nương 
tựa cho mọi loài trong thế gian.

Này các bạn trẻ, các bạn cần phải thấy và hiểu rằng 
không gì mạnh mẽ và thiêng liêng hơn một bầy đàn 
biết sống chung như một cơ thể.

Lợi lạc thứ tư, này các bạn, đó là: sự bình an và 
hòa điệu.

Tại sao thế?

Các bạn trẻ thân mến, khi một bầy đàn cùng nhau 
chung sống một cách đồng lòng và hoan hỷ trước 
những hạnh lành, những cái đẹp và sự chuyển hóa 
của nhau mà không có một chút kỳ thị, phân biệt 
nào, thì sự bình an sâu sắc và sự hòa điệu sẽ được 
sinh khởi một cách rất tự nhiên.

Cũng giống như những nốt nhạc khác nhau trong 
một bản nhạc, những sợi chỉ khác nhau trong một 
tấm thảm thêu, những con chữ khác nhau trong 
một bài thơ, những nét cọ khác nhau trong một bức 
họa, khi kết hợp với nhau, chúng sẽ tạo thành một 
vẻ đẹp hòa điệu trong một tác phẩm tuyệt vời.

Cũng như vậy, này các bạn, nếu nhiều thế hệ khác 
nhau, nhiều văn hóa và truyền thống khác nhau ở 
bất cứ giống loài nào: loài có lông mao hay lông 
vũ, loài có vảy hay da trơn, loài biết bay hay biết 
bơi, bò, đi trên bốn chân hoặc hai chân, khi đến 
với nhau và có thể thấy được rằng sự khác biệt 
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tồn tại của chính mình sẽ tan biến và không 
gian trong lòng các bạn sẽ càng lúc càng thênh 
thang.

Cũng như ta - một lão sói già, vì đã thấy được 
tình thương và sự hòa hợp của bầy đàn, chứng 
kiến được tuệ giác cổ xưa mà các ngọn núi đã 
sống và trao truyền từ đời này sang đời khác, 
nên ta có thể nằm bình an dưới một gốc cây 
để ra đi khi thời khắc đến mà không còn mảy 
may sợ hãi. Tâm ta tràn ngập bài ca của gió và 
hương thơm của hoa tử đinh hương, an nhiên 
để cho hình hài của mình về với đất, để rồi sau 
này những bầy sói con có thể chơi đùa ở bên 
trên lớp đất đó. 

Cũng như thế, này các bạn trẻ, khi các bạn 
thấy một cách thật rõ ràng là Tiếng hú của loài 
sói (Coyote Howl) đang được trao truyền một 
cách thực sự trong chính các bạn, các bạn sẽ 
đạt được tự do lớn và trở thành như anh bạn 
Đại bàng, giang đôi cánh rộng bay lượn giữa 
trời cao.

Này các bạn trẻ, các bạn cần phải thấy và biết 
rằng lợi lạc lớn lao nhất mà các bạn có thể 
mang tới cho ai đó chính là sự không sợ hãi, 
món quà của Vô úy. 

Các bạn trẻ thân mến, ta đã chia sẻ với các bạn 
một số lợi lạc của nếp sống đại đồng. Còn rất 
nhiều những lợi lạc lớn lao khác nữa cần được 
khám phá và chứng nghiệm.

Những điều lợi lạc này không phải để nói, mạn 
đàm và triết lý mà để cho các bạn gieo trồng 
và tưới tẩm trong đất tâm, thật sự sống với 
nó từ lúc mặt trời mọc đến mặt trời lặn, và để 
trải nghiệm thật tròn đầy từ mùa này đến mùa 
khác.”

Đó là những điều Trưởng lão chó sói nói trong 
đêm ấy và bầy sói trẻ vui mừng lắng nghe. 
Chúng cùng hú lên tràn đầy hoan hỷ, biết ơn 
và hứa miễn là còn sống, chúng sẽ làm theo 
những lời dạy ấy, duy trì từ mùa trăng này đến 
mùa trăng khác, hoài hoài...

Như là để cho đi

Bạn ơi!

Từ khi đặt chân đến đây, tôi chỉ đếm được mấy 
mươi lần mặt trời đi ngủ, hoặc chỉ vài lần hồ sen 
xóm Thượng phản chiếu con trăng to tròn. Vậy mà 
lại có cảm tưởng mình đã ở đây lâu lắm! Tôi được 
đi lượm táo, được nghe hát thánh ca, hàng ngày 
nghe ai đó gọi tên bốn mùa với những sắc màu 
riêng biệt. Người bạn cùng phòng tôi cần mẫn lắm, 
mỗi lần trang trí gian phòng là khuôn mặt bạn ấy 
hớn hở hẳn lên. Bức tranh mùa thu vừa tháo xuống, 
thay bằng một biểu tượng của mùa đông với con 
đường phủ tuyết trắng tinh, và một bức tranh khác 
cho mùa xuân năm sau với cành hoa anh đào. Bạn 
ấy gìn giữ gian phòng luôn gọn gàng và tươi mới, 
vì tâm bạn đó sáng như một vì sao. Tôi trầm trồ vì 
không ngờ bạn tôi lại yêu đời đến thế! Đúng là có 
những người sinh ra như là chỉ để cho đi những 
hoa trái của tâm hồn. Vì trong họ đã có sẵn kho 
tàng của những điều tươi đẹp. Bốn anh em trong 
gian phòng nhỏ đến từ bốn châu lục khác nhau, ai 

Chân Pháp Khả

cũng thích sống chậm lại, ai cũng thích thảnh thơi 
nên thấy nhau thân quen như là một. Tôi cảm thấy 
những sở trường, những yếu kém của bốn chúng 
tôi đều là chuyện chung, chẳng của riêng ai cả. 
Mùa này chúng tôi dành nhiều thời gian ngồi lại 
bên góc trà, bên bức tranh mùa đông, thi thoảng 
kể về cái hay của từng mùa trên từng đất nước. Ai 
cũng muốn đem bốn mùa nơi mình sinh ra về trong 
gian phòng chung bạn ạ! Ở đây bốn mùa thật hẳn 
hoi, chỉ cần mở mắt cho tròn mỗi khi sáng trời thì 
sẽ nhìn thấy những sắc màu thay đổi. Thay đổi có ở 
khắp nơi, trên cánh đồng, trên ngàn cây... hay trên 
những khuôn mặt nơi đây nữa.

Để là chắt chiu

Thật lạ, những thay đổi quá nhiều đôi khi làm tôi 
thèm những cái ít đổi thay hơn. Có lần trong đêm 
Giáng sinh, bỗng nhiên cảm thấy lạc lõng giữa 
“biển người xa lạ”, tôi nhắm mắt lại, trong đầu hiện 
ra hình ảnh của Làng Mai Thái, nơi chỉ có hai mùa 
nắng mưa, nơi đất trời đổi thay khi lòng người phải 
trở về sâu lắng. Tôi bỗng thèm cái vị chua của ổi, 

Hơi thở của bầu trời

Bạn thân!

Mỗi ngày mới, tôi thường ra đứng ở trước hiên nhà 
để nhìn ngắm bầu trời. Mùa đông đến thật nhanh, 
phải chờ lâu lắm thì trời mới sáng. Thời tiết khá 
lạnh, nên mỗi lúc thở nhẹ là tôi nhìn thấy làn khói 
từ hơi thở của mình. Thú vị lắm! Màu của nó bàng 
bạc như khi bạn mở nắp vung một nồi cơm mới 
nấu, hay là màu của những làn sương. Mấy ngày 
này, buổi sáng nào sương cũng giăng tràn. Nhìn 
những làn sương buông đều lên đám cỏ, tôi thấy 
chúng là hơi thở của bầu trời, như một màn tơ kéo 
trời xuống gần với đất hơn. Mỗi lần bước đi trong 
sương, tôi thấy từng hạt mong manh theo nhau về 
đậu trên khuôn mặt mát lạnh, mỗi hạt mang theo 
một thông điệp lạ lùng. Sương có thể làm sờn dần 
vai áo, có thể làm lạnh khuôn mặt và đôi bờ vai, 
có thể sẽ không thấy rõ nụ cười bạn trong một sớm 
mai, nhưng lại làm tôi như hòa vào và tan theo buổi 
sáng!

Hãy ngắm dùm tôi    những đợt mưa rào
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cái vị ngọt của đu đủ vườn, hay cái vị 
chao đậm đà trong bát cơm chiều ngồi 
phía sau nhà bếp ngắm mặt trời lặn. 
Tôi nhớ những cơn mưa đầu mùa nặng 
hạt, xói mòn đất cát trên con đường 
mới đổ quanh đồi An Ban. Những 
ngày mưa lớn, nước ở đâu trên đồi ào 
ào tuôn xuống qua những mỏm đá lớn 
sau thất Nhìn Xa, tạo thành dòng thác 
lạ kỳ. Tôi thích cái cảm giác sau cơn 
mưa, đi dạo một vòng tu viện, ngắm 
nhìn đất trời trong chiếc áo mới, thơm 
tho và tinh sạch. Làng Mai Thái cũng 
đầy chất thơ, bạn ạ. Những hình ảnh 
đó bây giờ trong tôi vẫn còn rõ lắm, vì 
tôi vừa rời xa chúng mới đây thôi!

Tôi thích cái cảnh đi học ngôn ngữ 
với mọi người, điểm hẹn lý tưởng của 
chúng tôi là con đường mòn rải sỏi 
dưới hàng me, nơi những cái xích đu 
là chiếc ghế lý tưởng cho những người 
đến sớm. Dưới hàng cây râm mát ấy, 
chúng tôi tập nói tiếng Anh. Nếu có 
người khách lạ đến thăm, sẽ không 
thể nhận ra đó là một lớp học thường 
ngày, mà là khung cảnh tươi vui khi 

những bóng áo nâu đang vui chơi trong thế giới 
thần tiên của họ. Đến giờ tôi cũng không nhớ rõ là 
đã học được chữ tiếng Anh nào nữa, chỉ nhớ tiếng 
cười giòn khi ai đó đong đưa chiếc xích đu, hay cái 
vẻ ngây ngô của các thầy, các sư cô hỏi nhau một 
câu Anh văn nào đó.

Những chiều cùng anh em đi hái xoài, chúng tôi 
ngồi tận hưởng ngay dưới gốc cây. Những cây xoài 
ngọt thì dù chưa chín cũng chẳng đến lượt tôi đâu, 
trong khi những cây xoài chua đã chín rồi cũng trở 
nên ngọt lịm. Rồi những chiều sau giờ pháp đàm 
ngày quán niệm, chúng tôi ai nấy đều mang giày 
ùa ra sân bóng, như quên hết mọi thứ trên đời, chỉ 
còn cái đảo chân với trái bóng tròn, và tiếng cười 
đùa sảng khoái. Tối đến mệt lử, ăn tối chia nhau 
vài cọng rau vườn, vài nhúm rong biển khô, đôi lúc 
nuốt chẳng trôi, vậy mà thầy lớn thầy bé vẫn cười 
vang góc nhỏ. Cái cảm giác chạy theo trái bóng 
giữa đám cỏ xanh với trời, mây, nắng, gió sao mà 
sung sướng quá! Cái oi ả xứ Thái, anh em ai cũng 
chung một màu da rám nắng, chúng bắt đầu làm tôi 
khắc khoải vì một cái gì đó gắn bó, quê hương...

Tôi muốn trải lòng những ký ức này cùng bạn, để 
là ghi nhớ, để là chắt chiu. Có thể thật lâu sau tôi 
mới được trở về, thăm hai cái mùa thân quen dung 

dị. Nếu bạn có ghé qua nơi chốn ấy, hãy 
ngắm dùm tôi những đợt mưa rào. Hãy 
để lòng thảnh thơi cho những bước chân 
bên đám cỏ lau sương sớm hay hàng hoa 
mimosa ven lối thiền hành đi vào bạn thật 
tinh khôi, như lần đầu tiên tôi thấy những 
bông tuyết bay trên khung trời bên này 
vậy. Ở đó anh em tôi hiền lành và ngây 
ngô lắm! Có những giọng hô canh vang 
vọng rừng trưa, những tiếng cười trong 
như tiếng kinh sớm tối, những phiến đá 
xanh như cũng có linh hồn. Nơi cụ già 
có thể trở thành bé thơ, và là nơi tôi thấy 
những tuổi thanh xuân dồn hết sức trẻ 
cho mảnh vườn chung chưa bao giờ tính 
toán. Vườn Ươm là chiếc nôi của tuổi trẻ 
tôi, nơi những con đường tôi đã đi qua 
hay hàng tre anh em trồng từ cái thuở 
ban sơ đều trở nên huyền thoại. Với tôi 
chúng gần gũi lắm, êm đềm như một giấc 
mơ trưa, chỉ cần làn gió thoảng qua là tôi 
được trở về và ngủ yên nơi gốc rễ.

Tương duyên

Sáng hôm trước, lúc đang ngồi nơi góc 
nhỏ nhìn ra cánh rừng, bỗng có một 
người anh em gõ cửa vào phòng và đến 
ngồi cạnh bên. Chẳng nói gì cả, tôi chỉ 
cười mỉm rồi đưa hộp bánh đã mở sẵn 
ra mời khách. Vị ấy lấy bánh ăn tự nhiên 
mà cũng lặng im. Tôi cũng cầm bánh lên, 
hai người cùng ngồi ăn bánh, kiệm lời, 
mắt hướng ra bên ngoài đợi ngắm những 
chiếc lá rơi thi thoảng. Người anh em đó 
sau một lúc ngồi yên như thế thì đứng 
dậy vỗ vai tôi rồi rời đi với một nụ cười 
rất nhẹ, tôi thấy lòng mình cũng nở hoa. 
Hiếm khi chúng tôi không nói gì mà lại 
hiểu nhau nhiều như thế! Đúng là khi đã 
nhàn rồi thì hai dòng tâm gặp nhau sẽ cho 
ra những điều tươi mới, ngôn ngữ không 
cần nhiều mà cũng thấy lưu thông. Niềm 
vui huyên náo thường đến đi chóng vánh, 
còn niềm vui ở lại thật lâu thì lại rất kiệm 
lời. Những gì trân quý thường bộc bạch 
một cách giản đơn, và cảm giác bình an 
tỏa ra khi để tâm vào những điều rất bé. 
Tôi sẽ tập nuôi lớn một nguồn tâm hài 

hòa mà khoáng đạt, để cái xa xôi về không gian 
chẳng còn là ngăn cách nữa, vì khi ấy tôi với bạn 
đã thật gần nhau ở trong lòng.

Bỗng hóa dài lâu

Chiều nay, một chiều cuối năm, tôi cùng với một 
người bạn đi ra ngoài để mua vài món đồ. Chưa 
ra hết con đường xóm Thượng thì hai chúng tôi 
vỡ òa, vì hoàng hôn rực rỡ quá! Bạn tôi nói: “Ôi! 
Nhìn đi! Hoàng hôn cuối cùng của năm 2017, 
chỉ đến một lần duy nhất, sẽ không bao giờ ta 
được ngắm hoàng hôn của năm 2017 thêm một 
lần nào nữa đâu!” Tôi giật mình, lâng lâng hết 
sức! Lúc đó, tôi nhận ra cái vẻ diệu kỳ mà mong 
manh của từng mầm sống. Những gì đẹp thường 
rất đỗi mong manh, và vì mong manh nên chúng 
càng xinh đẹp. Cái ý niệm mơ hồ về thời gian 
bỗng tan đi như bọt sóng. Hai chúng tôi cứ 
hướng mắt về phía tây, nơi ánh nắng chiều xuyên 
qua rừng cây lặng lẽ. Tối đến mà trong đầu vẫn 
còn dư âm câu nói: “Hoàng hôn cuối cùng của 
năm 2017”. 

Đêm giao thừa, tôi sẽ để ý tới những khuôn 
mặt, những nụ cười cuối cùng của năm 2017. 
Tôi cũng sẽ để ý đến những xúc cảm cuối cùng 
của mình, cho dù là những thoáng đãng tâm tư 
hay là nỗi cô đơn đến đi bất chợt. Tôi hứa sẽ 
viết xuống, biến chúng thành con chữ, để tâm 
hồn là thứ mình hoàn toàn có thể gọi tên. Cứ 
tưởng những gì cuối cùng thường dễ làm ta hối 
tiếc. Nhưng bạn biết không? Lòng tôi bây giờ 
mới lắm, mới như cánh đồng vừa được cày xới 
ngoài kia. Lần cuối cùng mà bỗng hóa dài lâu 
bạn ạ! Tôi có nhiều tin tưởng vào những tuổi 
thanh xuân đang có mặt nơi hai mùa nắng mưa 
kia lắm! Họ đang vẽ một bức tranh diệu kỳ. Anh 
em còn để ngỏ những con đường cho đôi chân 
tôi giẫm lên, những quả ổi treo trên cành chờ bàn 
tay tôi với tới. Thật vui khi cảm thấy mình hòa 
vào chốn ấy ngay tại nơi này. Thời gian sẽ khó 
lấy đi những gì đã qua, không gian sẽ khó ngăn 
ta trở về. Bạn hãy đi hết những tháng năm, để 
nhận ra nơi nào ta đi qua đều trở thành vô giá. Và 
bạn sẽ mỉm cười, một nụ cười đáng nhớ. Nó vẫn 
nở dù đã qua bao mùa gió mưa. Còn tôi, sẽ giữ 
cho riêng mình những buổi chiều nghiêng nắng, 
dưới gốc cây ngồi chấm xoài chua muối ớt. Biết 
đâu có lúc tôi cần đến chúng thì sao?
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Chân Hài Nghiêm

Sư cô Hài Nghiêm, người Pháp, xuất gia năm 2008 tại Làng Mai. Sư cô hiện đang sống và tu tập tại thiền 
đường Hơi Thở Nhẹ, Paris. Sư cô là một vị xuất sĩ rất có tâm huyết với người trẻ. Sư cô đã về Làng Mai 
để giúp hướng dẫn chương trình dành riêng cho các em thiếu niên trong bốn tuần lễ của khóa tu mùa hè 
vào tháng 7 năm 2017. Bài viết sau đây là những cảm nhận của sư cô về khóa tu ấy (BBT chuyển ngữ từ 
tiếng Anh).

Sau khóa tu mùa hè, một số sư cô hướng dẫn 
chương trình thiếu niên (teen program) đã cùng 
ngồi uống trà với nhau ở xóm Mới. Mấy chị em 
vừa thưởng thức ly trà thơm, vừa ngắm vẻ đẹp của 
hồ sen nở muộn cuối tháng tám. Những lá sen bắt 
đầu ngả màu nâu và rất nhiều đài sen đã khô gợi 
ý tưởng cho việc trang trí vào mùa Giáng sinh sắp 
tới. Dù các đóa sen không còn to nữa, mùa hè vẫn 
còn đang hiện diện. Con không biết các sư chị, sư 
em có thường nghĩ đến những gì vừa xảy ra trong 
bốn tuần lễ cùng sinh hoạt tu tập với các em teen 
nữ trong khóa tu mùa hè hay không. Hay là cũng 
giống như con, những hình ảnh, âm thanh, cảm thọ 
mà mình có đã phần nào phai nhạt, bởi vì nhóm 
các em teen nữ cuối cùng đã rời Làng vào ba tuần 
trước. Từ lúc đó đến thời điểm chúng con ngồi 
uống trà đã có bốn khóa tu phong phú khác diễn 
ra rồi.

Những gì diễn ra trong mùa hè năm 2017 đã để lại 
trong lòng con một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Con 
cứ nhắc đi nhắc lại với chính mình và với những 
người khác là khóa tu mùa hè vừa qua đã đem lại 
cho con rất nhiều chuyển hóa, nhiều nuôi dưỡng 
trong không khí đầy ắp thương yêu và niềm vui 
sâu lắng. Chương trình dành cho các em teen nữ 
mang tên “Wise Wild Waves”, tạm dịch là “Những 
ngọn sóng lừng đầy tuệ giác”. Một cái tên mới 
tuyệt làm sao. Nhóm hướng dẫn chương trình bao 
gồm các sư cô (Phú Nghiêm, Chuyên Nghiêm, Tại 
Nghiêm, Trăng Linh Dị và con) cùng với các bạn 
tình nguyện viên đã chọn cái tên đó.

Không biết khi nào và tại sao hình ảnh của sóng đã 
hình thành trong ý tưởng của chúng con. Có thể vì 
chúng con muốn chuyển tải cho các em thông điệp 
của Sư Ông: “Hãy là chính ta, ta mới đẹp” (“Be 
beautiful, be yourself”) trong cái nghĩa là một ngọn 

sóng không cần phải đi đâu để tìm nước, bởi sóng 
chính là nước. Vì vậy cái tên Sóng thật là thích hợp 
với các em tuổi thiếu niên. Và những ngọn sóng 
lừng (nguyên văn “wild waves” là những ngọn 
sóng hoang dã), chính là những ngọn sóng chưa 
thuần nhưng rất khỏe mạnh được người trượt sóng 
ưa chuộng nhất. Ngọn sóng lừng có tuệ giác là vì 
em biết dù em có lên xuống bao nhiêu lần đi nữa, 
em vẫn chính là nước, là một phần của đại dương 
mênh mông bất tuyệt. Em biết em không cần phải 
trở thành một cái gì khác mới có hạnh phúc. Chúng 
con không hề nghi ngờ một chút nào về sự tuyệt 
vời và thích hợp của cái tên ấy cho chương trình 
teen, dù khi đó chưa có em teen nữ nào đến cả. 

Sư cô Phú Nghiêm thật sự là một họa sĩ và một 
nhà trang trí nội thất tài năng. Sư cô đã vẽ một bức 
tranh tuyệt đẹp minh họa một em teen nữ đang lướt 
trên một lượn sóng thân thiện với rất nhiều con 
cá xinh xinh bơi lội cùng với những sinh vật biển 
khác. 

Một khoảnh khắc dễ thương khác mà nhóm chúng 
con có trước khi các em đến là lúc các chị em cùng 
đi chơi với nhau tại một nhà thờ gần xóm Mới. 
Ngồi trên lan can của nhà thờ nhìn xuống có thể 
nhìn thấy toàn cảnh ở phía dưới thung lũng vùng 
Dieulivol. Màu vàng trên những cánh đồng hoa 
hướng dương đã thấp thoáng đây đó, dù là hoa 
chưa nở rộ, dòng sông Dropt nhìn xa trông như 
một con rắn uốn lượn, chỉ có thể định hình được 
nhờ các hàng cây dọc bờ sông. Sư cô Tại Nghiêm, 
người tình nguyện chăm sóc chương trình thiếu 
niên liên tiếp bốn năm qua lúc nào cũng có mặt để 
làm phấn chấn tâm ban đầu của tất cả mọi người. 
Sư cô đã rất tự nhiên mời chúng con chia sẻ cảm 
nghĩ và hoài bão của mình khi tham gia vào cuộc 

“phiêu lưu” này. Ngoài ra mọi người cũng trao đổi 
về những thử thách, những lo lắng, suy tư bên cạnh 
niềm hứng khởi trước một viễn cảnh vui tươi trong 
mấy tuần hướng dẫn các em tu tập sắp đến. Dù 
chỉ mới gặp nhau có mấy ngày nhưng tình chị em 
dường như đã được vun bồi và lớn dậy làm con tin 
tưởng tới một nghìn phần trăm là chương trình sẽ 
rất thành công. Có lúc con tự vấn mình: sao mình 
lại có thể chắc chắn đến như vậy? Mình không nhớ 
đến những giây phút khó khăn đã đi qua hồi trước 
hay sao? Mình không nhớ có khi mình còn không 
muốn ra gặp và hướng dẫn các em sinh hoạt khi 
có chuông thời khóa hay sao? Đúng vậy, con vẫn 
nhớ như in những thời khắc đó, nhưng không, con 
không còn sợ hãi nữa. Trái lại nữa là đằng khác, 
con náo nức mong đến lúc gặp gỡ các em và cha 
mẹ của các em.

Đã nhiều năm qua, chúng con biết điểm nhấn quan 
trọng nhất của mỗi tuần là buổi thực tập pháp môn 
“Làm mới” giữa các em và cha mẹ. Sinh hoạt này 
thường diễn ra vào ngày gần cuối của mỗi tuần 
trước khi các em và phụ huynh rời Làng, môi 
trường thực tập chung của gia đình. Buổi thực tập 
đó thường là buổi đáng nhớ nhất nên tất cả mọi 
người ai cũng biết là mình cần chuẩn bị thật kỹ 
càng. Trên thực tế, sự thực tập làm mới đối với tự 
thân, tổ tiên, người thương, gia đình, xã hội hay 
cả với hành tinh của chúng ta nữa, thường xảy ra 
trong suốt khóa tu chứ không phải chỉ ở buổi sinh 
hoạt “Làm mới” mà thôi. Thực tập tiếp xúc với 
giây phút hiện tại, đem thân về lại với tâm trong 
sự hòa điệu với hơi thở ý thức; dần dần hiểu được 
mối quan hệ mật thiết giữa khổ đau và hạnh phúc 
là trải nghiệm trực tiếp trong việc chăm sóc chính 
mình của các em và các bậc cha mẹ. Ý này đã được 
Thầy tóm lược bằng một vòng tròn có một mũi tên 
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yểm trợ không điều kiện ấy, mặc dù khi con ở vào 
lứa tuổi của M., hai mẹ con chưa bao giờ ngồi tưới 
hoa cho nhau như thế.

Mỗi năm trôi qua, con lại càng ý thức rõ rệt hơn 
về sức mạnh của các buổi làm mới đối với các 
gia đình có con tuổi teens. Sức mạnh này có được 
đơn giản là vì tất cả các gia đình cùng ngồi lại chứ 
không phải chỉ giữa thành viên của một gia đình 
ngồi riêng với nhau mà thôi. Sự gắn bó giữa các 
em với nhau đã lên đến đỉnh điểm nên các em đã có 
thể mở lòng ra với nhau và với cả những người lớn 
nữa. Thật là không thể tưởng tượng được và không 
thể nào quên được. Đó là một việc rất quý báu và 
hiếm hoi trên cõi đời này. Ai cũng nhận ra 
rằng đó thật sự là một cơ hội quá 
tuyệt vời. Dù cho một số cha 
mẹ và các em biết rằng 
mình sẽ phơi bày chỗ 
yếu dễ tổn thương 
của mình ra nhưng 
họ vẫn bước bước 
chân thần kỳ ấy, 
bởi kết quả của sự 
thực tập sẽ chữa lành 
những vết thương một 
cách không thể nghĩ bàn.

Đó là lý do tại sao vào cuối 
buổi làm mới tối hôm ấy, cha của N. 
đã quyết định phải thử làm mới với con gái. Ông 
lấy một cành hoa từ chậu hoa trang trí rồi bước 
sang ngồi đối diện với N. Vừa mới bắt đầu mở lời 
ông đã khóc và không thể nói thêm gì được nữa. N. 
cũng khóc. Người cha ngồi thêm một vài giây nữa 
rồi xin vị chủ tọa thỉnh một tiếng chuông giúp ông 
trở về với hơi thở ý thức để làm lắng dịu cảm xúc. 
Sau tiếng chuông, với những nụ cười đồng cảm, 
chúng con chuyền hộp khăn giấy đến cho hai cha 
con. Hai người không nói thêm lời nào nữa. Tuy 
nhiên, trong khoảnh khắc ấy, cánh cửa trái tim của 
hai cha con đã trở nên rộng mở.

Sau giờ phút đó, con được biết là có rất nhiều điều 
giữa hai cha con đã được giải tỏa. Tối hôm sau, 
chúng con tổ chức cho các em sinh hoạt vòng tròn 
trên đồi mận trước khi khóa tu kết thúc. Hôm ấy, 
tất cả mọi người được mời chia sẻ một điều tuyệt 
vời nhất mà mình đã trải nghiệm trong một tuần tu 
tập ở Làng. Con đã rất ngạc nhiên và vui mừng khi 

vẽ ngược vào trong, và trong bức thư pháp Lối ra 
tùy thuộc đường vào nội tâm.

Vì vậy, khi thiết kế chương trình sinh hoạt tu tập 
mỗi tuần, chúng con đã dành một thời hướng dẫn 
tổng quát đặc biệt cho cha mẹ (hoặc những người 
bảo hộ cho các em) để khuyến khích họ thường 
xuyên hỏi han các em, quan tâm đến các buổi sinh 
hoạt của các em (bởi vì phần lớn các sinh hoạt tu 
tập của các em đều không cùng với phụ huynh) và 
chuẩn bị sẵn sàng hai bước đầu tiên của thực tập 
làm mới: Thứ nhất là thể hiện niềm trân quý đối 
với những điểm đẹp của con mình, nếu có thể được 
thì viết một bức thư và làm sẵn một món quà bằng 
những vật liệu thiên nhiên. Món quà này 
thể hiện những phẩm chất đẹp mà 
cha mẹ trân quý ở con. Thứ 
hai là xin lỗi con nếu 
mình đã có lúc hành 
xử không khéo léo 
hay không chánh 
niệm đối với con. 

Song song đó, 
chúng con cũng 
dành cho các em một 
buổi đặc biệt để giới 
thiệu phương pháp thực 
tập Làm mới. Trong buổi sinh 
hoạt đó, chúng con cho các em rất 
nhiều thời gian để các em chia sẻ riêng với nhau về 
liên hệ với tự thân và với cha mẹ. Ngay sau buổi 
này là một buổi làm thủ công hay mỹ thuật để các 
em có thể bắt đầu viết thư, vẽ tranh hoặc làm một 
món quà cho cha mẹ.

Có một em gái tên N. đến Làng trong tuần thứ nhất 
của mùa hè, đó cũng là lần đầu tiên em đến Làng. 
Cha em đã về Làng vào mùa hè năm trước với 
người chị sinh đôi của em. N. kết bạn rất dễ dàng 
với các em gái người Pháp khác. Có thể thấy là em 
rất thích khóa tu. Khi con được một sư cô báo cho 
biết là em không muốn tham dự vào thực tập Làm 
mới, con đã đến gặp em để hỏi thì em bảo: “Dạ, thú 
thật là con rất ngại đến đó”. Vì vậy, con đề nghị em 
cứ đến tham dự nhưng em và cha không cần phải 
làm mới trong buổi đó, em chỉ cần có mặt trong khi 
các em khác và phụ huynh chia sẻ với nhau thôi. 

Một số em đã tham dự khóa tu trong những năm 
trước còn nhớ Làm mới là một thực tập có rất 

nhiều cảm xúc. Có khi phải dùng đến một vài hộp 
khăn giấy để lau nước mắt. Vì vậy vòng tròn làm 
mới được các em mệnh danh là “Vòng tròn nước 
mắt”. Dĩ nhiên là các em này đã “báo động” làm 
hạt giống lo lắng trong các em mới tới bị tưới tẩm 
ít nhiều. Đó là trường hợp của N. Sau này con được 
biết là vào mùa hè năm trước, cha của N. đã quá 
xúc động đến nỗi không nói được câu nào để tưới 
hoa cho chị gái của N., dù là hai cha con rất thương 
nhau. 

Đêm đó, khi nhóm các em gái người Pháp thực tập 
làm mới với gia đình, không khí rất ấm áp, bình 
an và vui tươi. N. đến ngồi cạnh một người bạn 

gái trong khi cha em ngồi ở phía bên kia 
của vòng tròn. Con thấy không ai 

là không thoải mái, kể cả N. 
Em rất chú ý lắng nghe 

khi mọi người chia sẻ, 
chẳng hạn như khi 
một ông bố nói về 
rất nhiều điểm đẹp ở 
đứa con gái 13 tuổi 
của ông. Trên tay 

ông là một nắm sỏi 
được trang trí thật đẹp 

để thể hiện sự dũng cảm, 
cái đẹp, tính rộng rãi và hay 

quan tâm chăm sóc của con gái. 
Ông lại có một nắm sỏi khác không có 

trang trí để bày tỏ là ông còn biết rất nhiều điểm 
đẹp không đếm xuể khác mà ông chưa phám phá 
ra, hoặc chưa được hoàn toàn thể hiện ở con mình.

Con tin rằng N., cũng như chính con, đã cảm động 
khi nghe những chia sẻ của một em gái tên M. và 
mẹ của em. Hai mẹ con ngồi trong vòng tròn và mở 
lòng ra với nhau một cách rất là tha thiết. Khi mẹ 
của M. nói: “Con là một người trẻ rất đặc biệt. Con 
rất dũng cảm khi là chính con, con không cố gắng 
để trở thành một người khác. Mẹ sẽ yểm trợ con đi 
trên con đường của chính con” thì không những M. 
rơi nước mắt mà rất nhiều người khác cũng khóc. 
Con không thể rời đôi mắt nhòa lệ của mình khỏi 
những người con gái trẻ tuổi rất đẹp ấy. Cái đẹp 
của sự tiếp nối và tự do của những người phụ nữ 
của cả hai thế hệ đang cố gắng vươn lên. 

Con không thể không cảm thấy mình quá may mắn 
khi giữa mẹ con và con cũng có được mối quan hệ 

N. chia sẻ không ngần ngại khoảnh khắc tuyệt vời 
nhất của em chính là lúc cha em đến với em trong 
buổi thực tập làm mới. Điều đó có nghĩa là nỗi sợ 
hãi lớn nhất của em về thực tập làm mới (làm lúc 
ban đầu em không muốn đến) giờ đã hóa thành 
niềm hạnh phúc sâu lắng nhất.

Sự thần kỳ kế tiếp là vào ngày N. rời xóm Mới, 
cha em đã ở lại để đón người chị sinh đôi của em 
tên là M. Và điều tuyệt vời chắc chắn phải xảy ra, 
đó là khi thực tập làm mới với M., người cha đã có 
thể nói thành lời, dù là trong nước mắt. Ông nói về 
lòng tri ân và sự ân hận của mình với M., nhưng 
đồng thời, cũng chính là với cả gia đình, bởi sự 

tương tức mang tính vượt thời gian và cả 
không gian. Nhờ đó, ông đã làm 

sáng tỏ một số hiểu lầm đã từ 
lâu mang nặng trong trái 

tim của M.

Một lần nữa con lại 
khóc... và con đã 
khóc suốt cả bốn 
tuần vì cảm động 
bởi các em và gia 

đình không chỉ đơn 
thuần là những gia đình 

bình thường, họ đã trở 
thành những người bạn thân 

thiết, là gia đình của con, là chính 
bản thân con... Khi trái tim của họ mở ra thì trái 
tim của con cũng mở ra. Em bé, em teen trong con, 
mẹ và bà ngoại trong con đã thực sự được trị liệu 
về tất cả mọi mặt, chỉ nhờ con và các em đã có mặt 
cùng nhau thật hết lòng.

Những dòng chia sẻ này được viết ra khi khóa tu 
mùa hè kết thúc đã được ba tuần. Thực ra chúng 
con thấy rằng không thể đo đếm thời gian bằng 
cách tính theo tuần được nữa. Bởi vì sự tiếp xúc 
với bao nhiêu thiền sinh và sự thực tập của họ đã 
làm nên con người của chúng con. Cũng bởi vì tất 
cả những người lớn hay trẻ em mà chúng con tiếp 
xúc đã trở thành một phần rất đẹp của chúng con. 
Vì vậy có thể nói rằng tháng 7 năm 2017 đã được 
làm nên bởi con số gần 4000 người đến thực tập 
trong bốn tuần lễ của khóa tu mùa hè tại Làng Mai.
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Thiên Ý thôn, Từ Nghiêm tự, ngày 27.11.2017

Các sư anh, sư chị gia đình Trầm Hương kính 
thương! 

Một thập niên đã trôi qua với rất nhiều đổi thay, 
thấy thật dài mà như mới hôm qua. Khoảng thời 
gian đó đã cho sư em rất nhiều niềm vui cũng như 
kinh nghiệm trong cách sống và thực tập. Hôm 
nay, sư em ghi lại lòng tri ân cùng một vài kỷ niệm 
trên chặng đường song hành cùng các sư anh, sư 
chị trong mười năm vừa qua, những điều đã nuôi 
dưỡng sư em trên con đường này. Khi chia sẻ từ 
trái tim, sư em biết nó sẽ chạm tới được trái tim, 
dù các sư anh, sư chị ở phương trời nào, trong hình 
thức nào. 

Sư em nhớ thuở theo chân ba đi trồng mấy cây 
trầm gió. Nghe ba kể, sư em hiểu được rằng để tìm 
một cây kết tinh trầm tự nhiên thì rất hiếm, vì vậy 
người ta thường làm cho thân cây trầm bị nhiều 
vết thương như cắt cành hay đóng đinh (nhất là 
thời nay)... để từ đó cây trầm phải tự chữa lành vết 
thương và tạo thành tinh trầm. Sau đó, người ta đẽo 
lấy tinh trầm và đốt lên rất thơm. Sư em rất quý 

Chân Nguyệt Nghiêm

cũng như học hỏi rất nhiều từ cách sống của cây 
trầm. Cây đã dâng tặng cho đời tinh trầm và hương 
thơm, ngay cả khi nó không còn tồn tại bằng thân 
trầm xanh tươi. Thật mầu nhiệm! Từ ngày vào tăng 
thân, được xuất gia, tu học cùng gia đình mang tên 
Trầm Hương, hình ảnh và cách sống của cây trầm 
đã soi sáng tinh thần sống và phụng sự của sư em. 
Theo thời gian, gia đình mình đã đi qua bao khó 
khăn, có mặt hết lòng để đóng góp cho tăng thân 
và xã hội bằng nhiều hình thức. Sư em thấy “tinh 
thần trầm hương” luôn biểu hiện trong mỗi anh chị 
em chúng mình. Lúc khó khăn hay hạnh phúc, sư 
em luôn cảm nhận và ý thức sự có mặt của các sư 
anh, sư chị cho mình. Sức mạnh tinh thần của tình 
huynh đệ đã thắp sáng mỗi bước đi của sư em.

Sư em thường được nghe đại chúng “tưới hoa” gia 
đình mình: các sư anh, sư chị sống, đóng góp trong 
tăng thân, hành xử với nhau và với người thân của 
nhau cũng như với các vị thiền sinh rất đẹp. Sư em 
rất được nuôi dưỡng và nguyện sống, thực tập để 
xứng đáng làm sư em của các sư anh, sư chị, làm 
người con mà Thầy đã sinh ra từ tuệ giác, thân giáo 
và khẩu giáo của Thầy.

Thỉnh thoảng, hạt giống cùng 
tử đi lên khiến đôi lần sư em 
cũng muốn ra đi, nhưng làm sao 
sư út Trầm Hương có thể biến 
mất được khi lòng tri ân và tình 
thương kính của sư em với tăng 
thân, với quý sư anh, sư chị đã 
trở thành chất keo sơn. Ngoài 
gia đình cây Trầm Hương mình 
ra, sư em vẫn còn những sư anh, 
sư chị, sư em đáng kính và dễ 
thương khác nữa mà. Sư em 
thấy mình may mắn có Thầy và 
các anh chị em dễ thương, vì vậy 
sư em muốn các sư em sau này 
cũng được may mắn như mình. 

Khi không có Thầy bên cạnh thì cũng còn có các 
sư anh, sư chị đáng kính, bao dung, nhân từ, thuần 
hậu dìu dắt mình trong những lúc khó khăn hay 
cùng mình chia sẻ niềm vui, nỗi buồn...

Mười năm làm người xuất sĩ, hai mươi mấy năm 
có mặt trong cuộc đời này, sư em có nhiều cái thật 
ngốc và phải thực tập chấp nhận nó. Không biết khi 
nào sư em mới lớn khôn! Sư em từng nghĩ, sau này 
trở thành sư cụ lụm khụm nhớ lại mấy cảnh ngốc 
của mình chắc cũng sẽ bật cười. Bây giờ thầm nghĩ 
lại, đôi khi sư em cũng phải bật cười với những 
giây phút đó. 

Sư em vẫn nhớ, mười mấy tuổi rồi còn gì, thế mà 
mỗi lần đi thăm phòng quý sư anh ngày Tết, được 
quý sư anh mời uống trà, sư em lại nói thích uống 
sữa. Thế là được các sư anh pha cho ly sữa nóng. 
Các sư anh ở mấy phòng thì sư em được bấy nhiêu 
ly sữa nóng. Lâu lâu còn được gửi cho cả lốc sữa 
nữa. Cho đến bây giờ sư em vẫn nhớ tới các sư anh 
và những ly sữa đó (ngày xưa thái tử Tất Đạt Đa 
trên con đường thành đạo cũng nhờ bát sữa của 
nàng Sujata mà). Giờ thì sư em chỉ mong có nhiều 
cơ hội được chơi và cùng đi trên con đường đẹp 
cùng các sư anh, chỉ vậy thôi cũng vui rồi. Các sư 
anh đã chăm sóc, bảo hộ, nuôi dưỡng tinh thần và 
truyền kinh nghiệm sống cho sư em, có khi còn 
luyện và thử thách để sư em mạnh mẽ vượt qua 
những thứ sâu trong nội tâm mình. Các sư anh còn 
khuyên sư em không nên vướng vào tình cảm. Sư 
em chỉ mỉm cười thôi, nhưng trong lòng rất cảm 
kích trước sự bảo hộ của các sư anh. Sư em dặn 
lòng sẽ chăm sóc mình thật tốt, nhưng cũng tinh 
nghịch thầm nghĩ rằng chưa chắc các sư anh sẽ 
không thương ai mà lại đi dặn em mình. Những 
hành động và biểu hiện của các sư anh đều được sư 
em quan sát để học hỏi mà...

Và các sư chị là những người luôn gần gũi và sát 
cánh cùng sư em, nhất là khi sư em đi qua khó 
khăn. Có người thì âm thầm, có người thì từ xa, 
có người thì túc trực 24 giờ, buồn vui luôn có đó 
cho sư em, chia sẻ tâm tư cũng như sự thực tập, 
dạy cho sư em nhiều kinh nghiệm sống, chấp nhận 
những lúc sư em bướng bỉnh. Hồi đó, không hiểu 
tại sao sư em hay hát, hát chẳng ra đâu mà cứ muốn 
hát, gặp gì hát nấy như là muốn gom tất cả vào 
bài hát của mình, đôi khi làm các sư chị phải bực 
mình. Nhưng cái bệnh đó của sư em qua rồi! Sư 

em vẫn nhớ, có lần một sư chị dạy sư em nấu bánh 
canh. Sư em đâu có biết, cứ thử nấm rơm hoài, hết 
miếng này đến miếng khác rồi hỏi vì sao nó không 
mềm, chín thì nó phải mềm chứ? Sư chị cười rồi 
bảo nêm, sư em đâu biết bao nhiêu là đủ, nêm đại 
vào nồi, sư chị chỉ nhìn rồi cười. Sau đó nồi bánh 
canh mặn chằng. Sư chị nói đôi khi mình phải học 
từ thất bại của chính mình, chứ không phải chỉ qua 
lời của người khác. Hồi đó sư em thích ăn cơm 
cháy. Mỗi lần nấu cơm xong, có sư chị thường để 
phần một chút cơm cháy cho. Khi biết sư chị sẽ rời 
chúng, sư em nói: “Sư chị đi rồi sẽ không còn ai để 
phần cơm cháy cho sư em nữa”. Thế là sư chị khóc 
làm sư em cũng cảm xúc. Sư em buồn thiệt đó sư 
chị ơi! Sư chị có buồn không?

Khi có các sư anh, sư chị ra đi, sư em buồn lắm. 
Sư em đã từng nằm dài trên đơn, mắt nhìn lên trần 
nhà mà “quán chiếu sự đời”. Tuy còn có các sư 
anh sư chị khác bên cạnh cùng chung bước, nhưng 
sư em vẫn mang trong lòng nỗi buồn cho người 
ra đi. Sư em đã dùng rất nhiều thời gian thực tập 
và quán chiếu để vượt qua. Đôi khi sư em nghĩ sẽ 
không thèm chơi với ai nữa hết, không thương ai 
hết cho khỏe. Sự suy nghĩ ích kỷ và hẹp hòi ấy đã 
che mất con đường sư em đến với các sư anh sư chị 
và các sư em. Phải! Trong cuộc sống, đôi khi mình 
phải dùng tới nhiều phương tiện khác nhau, như 
máy bay, tàu lửa, xe buýt để đi từ nơi này qua nơi 
khác… thì trong đời sống tâm linh cũng vậy, dù 
dưới những hình thức khác nhau mình vẫn có thể 
chuyên chở sự sống cũng như hạnh phúc tự thân, 
chung tay làm đẹp và có mặt cho đời. 

Sư em nhớ đến câu chuyện đã đọc ngày còn bé về 
nàng công chúa và mấy con ngỗng. Tuy người ta 
nói đó là câu chuyện cho con nít nhưng với sư em 
đó là một tuệ giác. Đôi khi sự đau buồn, sự ganh 
ghét tầm thường, sự ích kỷ, hay một hạt giống đáng 
thương trong tâm chính là mụ phù thủy biến chúng 
ta thành ngỗng bay đi, bay đi khỏi những người 
mình thương, bay đi khỏi những trái tim thương 
yêu bao dung và độ lượng. Những khi đó mình 
hành xử không dễ thương với người thương, người 
mình chưa thương, cũng như với chính mình... 

Sư anh sư chị anh minh, bao dung, nhân từ là 
tương lai tươi sáng của các sư em! Đó là câu thần 
chú mà sư em đã học được từ sự đau khổ khi mất đi 
sư anh, sư chị, sư em của mình. Và nó cũng giống 
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như vị thiên thần luôn nhắc sư em cách sống, cách 
đối nhân xử thế. Đôi khi chỉ cần một bàn tay nhẹ 
nhàng cũng có thể cứu vớt và mở được lối đi, tiếp 
thêm năng lực và ánh sáng trong tâm để các sư 
em đi tiếp trên con đường tốt đẹp, cho các sư em 
những cơ hội chuyển hóa và thay đổi. Các sư anh, 
sư chị luôn kiên nhẫn, chờ đợi, hy vọng, nâng đỡ 
các sư em và các sư em luôn hạnh phúc được lớn 
lên và chuyển hóa trong tình thương, trí tuệ của các 
sư anh sư chị. Không ai mà không từng làm con, 
làm em, làm anh hay làm chị. Chỉ một giây phút 
không suy xét là mình đã có thể mất đi em mình, 
anh mình, chị mình. Sư em đã học được tầm quan 
trọng của suy nghĩ, lời nói hay hành động qua kinh 
nghiệm sống của người khác cũng như của chính 
mình. 

Thầy từng dạy sư em: thực tập đúng với vị trí của 
mình, như là một sư em ngoan hay một sư chị dễ 
thương, cũng là đang xây dựng tăng thân. Thầy 
thường hỏi sư em: “Con có biết con có bao nhiêu sư 
anh, sư chị và sư em không? Con phải biết là mình 
có bao nhiêu”. Câu nói ấy rất quan trọng. Thật may 
mắn khi được làm em để khi khó khăn hay đau khổ 
thì có các anh chị ở đó để chia sẻ. Nghĩ đến điều đó 
là sư em cảm thấy vô cùng biết ơn. Thỉnh thoảng 
nếu như các sư anh, sư chị có khó khăn, buồn khổ 
thì không biết ai sẽ làm người cho các sư anh, sư 
chị chia sẻ. Sư em mong rằng khi đó các sư anh, sư 
chị sẽ đi chơi với các sư em. Tình huynh đệ trong 
tăng thân mình rất đẹp, chúng ta cùng tu, học, chơi 
và làm việc với nhau. Mình góp phần sáng tạo cho 
cuộc đời này thêm tươi đẹp, muôn màu muôn vẻ, 
nhưng không mất đi phẩm chất của người xuất sĩ.

Sư em thấy mình cũng còn bướng bỉnh, thỉnh 
thoảng hơi ngang và cũng không phải là người 

toàn hảo. Chính vì vậy mà sư em có nhiều vấp ngã 
và nhờ đó đã lớn lên. Niềm vui khi học được từ 
những vấp ngã đó đối với sư em rất thâm sâu và 
nó thấm vào tinh thần sống của sư em. Đôi khi sư 
em nghĩ đó là niềm vui của đời người. Sống trong 
cuộc đời và thực tập trong tăng thân, sư em ý thức 
là mình có rất nhiều cơ hội để lớn lên, để chuyển 
hóa và đóng góp cho đời. Mọi thứ đều trở thành cơ 
hội trong tình thương và trí tuệ của Thầy, của các 
sư anh, sư chị cùng các sư em. Có những lúc sư em 
ra trước đại chúng hay đi qua những giai đoạn khó 
khăn, sự sợ hãi khiến sư em thở không nổi. Trong 
hoàn cảnh đó, hình ảnh tập đi lúc bé hiện lên, chập 
chững trong vòng tay của ba mẹ và cố gắng hết sức 
mình, dù đôi khi té ngã nhưng tiếp tục đứng lên đi 
tiếp, thế là đi được. Hiện tại sư em cũng là em bé 
đang tập đi. Sư em thầm nói: “Các sư anh sư chị 
ơi! Sư em sẽ cố gắng và mỗi ngày sư em sẽ làm tốt 
hơn”.

Thập niên qua, rời cái nôi Bát Nhã đến môi trường 
đầu tiên là đất Tổ và hiện tại theo dòng chảy của 
tăng thân, sư em được nương tựa Thầy và tăng thân 
ở Làng. Đó là một cơ hội cho sư em lớn lên và nhìn 
rộng hơn để thấy “tứ hải giai huynh đệ”, trái đất là 
quê hương, anh chị em khắp chốn là anh chị em 
của mình. Đi đến đâu cũng thấy những người thân 
thương, giống như lời của một bài hát: “Đất cũng 
đẹp, cây cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp...”. 

Các sư anh, sư chị kính thương! Nàng công chúa 
trong chuyện cổ tích đã dùng tình thương dệt nên 
những chiếc áo để cứu các anh của mình thoát hình 
ngỗng. Còn sư em thì với sự thực tập, đang cùng 
tăng thân chuyển hóa năng lực của mụ phù thủy để 
chúng ta sẽ không thành ngỗng bay đi khỏi những 
người mình thương, không mất đi cơ hội thực tập 
nuôi lớn tình thương và sự hiểu biết trong chính 
mình và trong tăng thân. Rồi thời gian cứ thoi đưa, 
mười năm, hai mươi năm hay bao lâu nữa, dù xa 
hay gần, chúng ta cũng sẽ tiếp tục hiến tặng cho 
cuộc đời cũng như có mặt cùng nhau trên “muôn 
ngàn nẻo sống”, trong muôn hình vạn trạng. Sư 
em rất hạnh phúc và may mắn được làm sư em của 
các sư anh, sư chị. Ngày có mặt trời, đêm có mặt 
trăng với muôn vàn tinh tú cùng chúng ta làm đẹp 
cuộc đời. 

Thương kính

Sư út Trầm Hương

Thánh địa của những chú rùa

Ngày 4 tháng 10 năm 2017, sư cô Lan Nghiêm, 
sư cô Tảo Nghiêm, cùng thầy Pháp Tiến, thầy 
Trời Đại Dụng và con đã lên đường đi Ecuador và 
Columbia để hướng dẫn tu học. 

Sinh hoạt đầu tiên của tăng đoàn diễn ra tại quần 
đảo Galápagos thuộc Ecuador. Rất nhiều người địa 
phương đang cố gắng hết sức mình để bảo tồn môi 
sinh ở quần đảo này. Quần đảo Galápagos là vườn 
quốc gia, đã được tổ chức UNESCO công nhận là 
Di sản thiên nhiên thế giới. Năm vừa qua, dân số 
trên quần đảo này đã tăng lên đáng kể, nhưng phần 
lớn những người mới tới nhập cư không hoàn toàn 
ý thức là họ đang được sống ở thiên đường. Đây 
là một trong những lý do mà nhiều người dân ở 
Galápagos mong muốn mời tăng đoàn Làng Mai 
về hoằng pháp tại đây. Người dân địa phương hy 
vọng quý thầy, quý sư cô sẽ giúp mọi người sống 
trên quần đảo ý thức hơn về mối liên hệ giữa con 
người với đất Mẹ để người dân đảo biết trân quý 
cũng như chăm sóc, giữ gìn sự xinh đẹp và đa dạng 
môi sinh mà Mẹ thiên nhiên ưu đãi cho nơi đây.

Anh chị Reyna và Roberto là những người tiếp đón 
khi đoàn đến thăm đảo Santa Cruz thuộc quần đảo 
Galápagos. Đây là một gia đình rất dễ thương. Hai 
anh chị đều có hạnh nguyện rất đẹp, đó là chứng 
minh cho mọi người thấy rằng con người có thể 
sống một cách hài hòa với đất Mẹ bằng cách tái 
chế, ăn chay, sử dụng nước và các tài nguyên thiên 
nhiên một cách có trách nhiệm, sử dụng năng lượng 
mặt trời, bằng việc tiêu thụ có ý thức và lành mạnh 

Nam Mỹ - Hành trình trở về

Chân Trời Đức Trí

Ngày 14 tháng 12 năm 2017, sư chú Trời Đức Trí, người Mexico, vừa tròn một tuổi xuất gia. Trong năm 
qua, sư chú đã cùng quý thầy ở xóm Thượng tu tập, học hành, vui chơi và phụng sự thật hết lòng. Sư chú 
đã được “tháp tùng” tăng đoàn trong chuyến hướng dẫn tu tập tại Ecuador và Columbia vào tháng 10 
năm 2017. Nam Mỹ là miền đất nói tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ của sư chú, nên sư chú đã có dịp cống 
hiến thật nhiều cho chuyến hoằng pháp. Sư chú đã chia sẻ niềm vui của mình về chuyến đi đó trong bài 
viết sau đây - BBT chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Anh.

để đối trị với lối sống tiêu thụ, làm cạn kiệt tài 
nguyên thiên nhiên. Reyna và Roberto mong muốn 
cách sống của chính mình trở thành một thông điệp 
cho thế giới. Thật ra trước khi gặp tăng đoàn, anh 
chị chưa hề biết gì về Sư Ông hay về Làng Mai. 
Nhưng với lòng cởi mở và mong muốn tìm hiểu về 
pháp môn của Làng, anh chị đã phát tâm dành ngôi 
nhà của mình làm nơi xây dựng tăng thân. Vì vậy, 
trong thời gian hướng dẫn tu tập tại đây, quý thầy 
quý sư cô đã mời những ai muốn sinh hoạt tăng 
thân lâu dài cùng ngồi lại để bàn bạc cách bắt đầu 
một tăng thân và yểm trợ nhau như thế nào trong 
sự tu học.

Gia đình Reyna và Roberto ở một nơi có tên là 
Montemar, nằm trong một cánh rừng trên núi, 
nơi mà cả mấy trăm con rùa (loại rùa cạn khổng 
lồ đặc trưng của quần đảo này, còn có tên là rùa 
Galápagos) sống thảnh thơi, không bị bất cứ ai 
quấy rầy. Theo con thì loài rùa mới chính là chủ 
nhân thật sự của mảnh đất này, bởi chúng đã có 
mặt ở đây không biết từ mấy ngàn năm rồi. Gia 
đình Roberto và Reyna rất ý thức về điều đó nên đã 
đối xử với những con rùa một cách rất kính trọng 
và biết ơn, vì những con rùa này đã chia sẻ không 
gian sống của mình với gia đình anh chị. 

Trong thời gian ở quần đảo Galápagos, chúng con 
phát hiện ra rằng nếu ta quan sát những con rùa 
trong một thời gian dài và tiếp xúc một cách sâu 
sắc, gần như là trở thành một với chúng thì ta sẽ 
đạt được một cái gọi là “tính rùa” (Turtlehood). Có 
thể nói rằng “tính rùa” là phẩm chất làm cho loài 
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điều, về nhà nước, về luật pháp, về tất cả những 
những nhận thức đã được dựng lên sẵn, và phải 
để cho tâm mình thật tự do. Ông đã khuyến khích 
sinh viên có niềm tin vào chính tự thân và vào 
kinh nghiệm của chính mình. Tóm lại, ông khuyến 
khích chúng con đặt câu hỏi về mọi sự. Sự khuyến 
khích của ông không phải để chúng con gây rắc rối 
mà vì ông biết rằng sự nghi ngờ và tính hoài nghi 
chính là một cái máy lọc tuyệt vời nhất; và để tìm 
ra câu trả lời, chúng ta cần phải có một cái đầu có 
khả năng suy nghĩ thật phóng khoáng. Ông muốn 
chúng con có một sự liên hệ sâu sắc hơn với thực 
tại, với sự thật và với vũ trụ. Con rất mang ơn thầy 
Jose Hugo Martinez Ortiz. Thầy đã qua đời vào 
năm 2013 nhưng tinh thần của thầy vẫn còn đang 
rất sống động trong con. Thầy đã giải phóng con 
khỏi giáo điều và nhìn thế giới qua chính đôi mắt 
của mình. Đó thật sự là một cuộc cách mạng vĩ đại 
đối với con, rất sâu sắc và vô cùng ý nghĩa, cho 
nên một ngày kia con đã quyết định dành 100% 
cuộc đời mình cho việc rèn luyện, vun trồng và 
nuôi dưỡng tự thân để có thể giúp những người 
khác giống như thầy giáo đã giúp cho con.

Đó là lý do tại sao ngay sau khi bỏ nghề luật sư, 
con đã đến thành phố Mexico để theo học khoa 
Triết trường đại học Quốc gia. Tại sao lại là Triết 
học? Là vì như một người thầy khác của con đã 
nói: “Triết học là một liều thuốc giải độc chống lại 
những định kiến, sự xác quyết và các lời tuyên bố 
dựa trên quyền hành”.

Một hôm con tìm thấy quyển Muốn an được an 
(Being Peace) của Thầy Làng 
Mai trong thư viện trường 
đại học. Trong khi đứng đọc 
quyển sách, con vô cùng kinh 
ngạc trước sự đơn giản mà vô 
cùng sâu sắc của lời Thầy dạy. 
Con chưa bao giờ gặp ai như 
Thầy. Đến bây giờ con vẫn 
còn nhớ như in trái tim con đã 
đập mạnh đến thế nào khi con 
đọc ba giới đầu của 14 Giới 
Tiếp hiện trong sách (đây là ấn 
bản cũ của cuốn sách “Being 
Peace”, vì vậy giới bản trong 
cuốn sách này là giới bản cũ, 
hiện chúng ta đã có giới bản 
14 Giới Tiếp hiện tân tu):

Giới thứ nhất: Con xin nguyện thực tập để không 
bị vướng mắc vào bất cứ một chủ nghĩa nào, một 
lý thuyết nào, một ý thức hệ nào, kể cả những chủ 
thuyết Phật giáo. Con nguyện nhìn nhận những 
giáo nghĩa Bụt dạy như những pháp môn hướng 
dẫn thực tập để làm phát khởi tuệ giác và từ bi mà 
không phải là những chân lý để thờ phụng và bảo 
vệ. 

Giới thứ hai: Con xin nguyện thực tập để phá bỏ 
thái độ hẹp hòi và cố chấp, để có thể cởi mở và đón 
nhận kinh nghiệm và tuệ giác của người khác. Con 
biết rằng những kiến thức hiện giờ con đang có 
không phải là những chân lý bất di bất dịch, và tuệ 
giác chân thật chỉ có thể đạt được do sự thực tập 
quán chiếu và lắng nghe, bằng sự buông bỏ tất cả 
mọi ý niệm mà không phải bằng sự chứa chất kiến 
thức khái niệm. Con nguyện suốt đời là một người 
đi tìm học và thường trực sử dụng chánh niệm để 
quán chiếu sự sống trong con và xung quanh con 
trong từng giây phút.

Giới thứ ba: Con nguyện không ép buộc người 
khác, kể cả trẻ em đi theo quan điểm của con, 
bằng bất cứ cách nào: uy quyền, sự mua chuộc, sự 
dọa nạt, sự tuyên truyền và giáo dục nhồi sọ. Con 
nguyện tôn trọng sự khác biệt của kẻ khác và sự tự 
do nhận thức của họ. Tuy nhiên con biết con phải 
dùng những phương tiện đối thoại từ bi và ái ngữ 
để giúp người khác cởi bỏ cuồng tín và cố chấp.

Sau khi đọc quyển sách ấy, hạt giống xuất gia 
trong con đã được đánh động. Rồi một ngày kia, 
con bỗng thấy rất rõ ràng bước kế tiếp trong cuộc 

rùa trở thành những người thầy tuyệt vời. “Tính 
rùa” chính là khả năng “đã về đã tới” ở bất cứ nơi 
nào ta có mặt.

Những con rùa không cần đi đến một nơi cụ thể 
nào đó gọi là nhà, bởi chúng đã có sẵn ngôi nhà ở 
trên lưng. Bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào chúng 
cũng đang “ở nhà” cả.

Những con rùa cũng đi rất chậm rãi và khoan thai, 
không hề vội vã, cứ như thể chúng đang thực tập 
“kinh hành”. Và khi chúng hoảng sợ, bạn có thể 
nghe những tiếng thở ra thật sâu của chúng nhằm 
làm cho phổi nhỏ lại để có thể rút vào trong vỏ, nơi 
mà chúng cảm thấy an toàn và được bảo hộ. Rùa 
là một động vật rất bình an, không hề bạo động, 
dữ dằn hay thù địch. Chúng không giết các con vật 
khác để nuôi thân vì chúng ăn thuần chay, thức ăn 
chính của chúng là rau trái, cỏ cây. Có con nặng 
đến 300 ký lô gam, nhìn cứ như một tảng đá khổng 
lồ, làm cho ta có ấn tượng là mình không thể nào di 
dời hay lay chuyển một sinh vật vững chãi và chắc 
chắn như vậy. Loài rùa đã sống sót qua thời gian 
là nhờ những phẩm chất ấy. Con cảm thấy rất may 
mắn là đã có cơ hội viếng thăm những người thầy 
lớn - những con rùa - và rất vinh hạnh được bước 
vào thánh địa của chúng. 

Triết học - Tình yêu dành cho trí tuệ

Trạm dừng thứ hai của tăng đoàn là Quito, thủ đô 
của Ecuador. Một trong những khoảnh khắc đáng 
nhớ đối với con là chuyến viếng thăm trường đại 
học San Francisco. Giáo sư Andrés Proaño, người 
đã mời tăng đoàn đến Eduador, đồng thời cũng mời 
chúng con đến dự giờ giảng của ông và chia sẻ đôi 

lời với sinh viên trong lớp. Đây là một điều rất 
đặc biệt đối với con bởi vì trước khi xuất gia, con 
là sinh viên khoa Triết của trường đại học quốc 
gia tại thành phố Mexico (National University in 
Mexico City - UNAM) và đó là một trong những 
kinh nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời con.

Nhiều người cho rằng Triết học là một cái gì rất 
trừu tượng và thiên về trí năng, không có liên hệ 
gì với cuộc sống hằng ngày. Nhưng đối với con, 
Triết học không có gì khác hơn là “Tình yêu dành 
cho Trí tuệ” (Love for Wisdom). Tình yêu đâu phải 
là một cái gì trừu tượng hay thiên về trí năng, tình 
yêu là một cái gì ta có thể cảm được, trải nghiệm 
được và có thể sống với nó. Khi con nghĩ về Triết 
học, con nghĩ đến những điều như: tự do, hiểu biết 
về bản thân, trí tuệ, ước muốn tìm kiếm sự thật, 
sự tĩnh lặng nội tại, tình thương không điều kiện, 
một cuộc sống có ý nghĩa, là người chủ của chính 
mình, v.v.

Vì vậy con rất vui khi được cùng quý thầy quý sư 
cô đến thăm trường đại học, được gặp gỡ các sinh 
viên trẻ 18 - 19 tuổi. Con có cơ hội được chia sẻ 
với các nam sinh viên trẻ tuổi tại sao Triết học là 
quan trọng nhất trong đời con, và Triết học đã đem 
con đến với Làng Mai thế nào. Văn hóa và xã hội 
nơi con lớn lên đã áp đặt lên con một số niềm tin 
và quan niệm. Trong một cách thức nhất định nào 
đó, tâm con như đã bị giam cầm trong một nhà tù 
bởi những niềm tin và quan niệm đó. Con đã không 
có tự do để tự mình tìm tòi, khám phá, thay vào đó 
con đã được dạy là phải chấp nhận cách suy nghĩ 
theo lối mòn dưới sự đe dọa là nếu không như thế 
thì con sẽ sa vào địa ngục.

Trong thẳm sâu, con cảm nhận thật nguy hiểm khi 
bị thuyết phục phải tin vào một cái gì đó mà không 
hề có căn cứ và vâng lời một cách mù quáng. Đồng 
thời, cách suy nghĩ của con rất khác và không được 
chấp nhận bởi vì nó không tuân theo lề lối thông 
thường của xã hội. Trong rất nhiều năm, con có 
cảm giác như tâm mình là một tù nhân, không 
được tự do nhưng con chưa bao giờ từ bỏ niềm tin 
của chính mình. 

Năm 21 tuổi, khi đang học tại đại học luật của 
thành phố Durango, Mexico, lần đầu tiên trong đời 
con gặp một thầy giáo khuyên sinh viên phải tự 
mình suy nghĩ, cho phép tâm mình rộng mở, phải 
biết đặt câu hỏi về những gì mang tính cách giáo 
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đời mình là sang Làng Mai và trở thành một người 
xuất sĩ.

Chính vì vậy con đã rất hạnh phúc được chia sẻ 
kinh nghiệm này của mình với các sinh viên trường 
đại học San Francisco ở Quito. Chúng con cũng 
nói với các em về chương trình xuất gia 5 năm và 
một số em rất quan tâm. Con nghĩ rất nhiều hạt 
giống lành đã được gieo xuống ở Quito.

Trái tim Bồ tát

Sau khi rời Quito, chúng con đến Medellin, 
Colombia. Điều làm cho con vô cùng xúc động là 
tấm lòng của Alejandra Ruiz, người đã cố gắng tìm 
mọi cách có thể để cho chuyến hoằng pháp của tăng 
đoàn tại Medellin được thành tựu. Dù rất bận rộn 
nhưng cô đã cố gắng sắp xếp thời gian để hết lòng 
yểm trợ và tham gia mọi sinh hoạt trong thời gian 
tăng đoàn ở Medellin. Cô đã về ở nhà mẹ, cùng 
với con gái, để nhường căn hộ của mình cho quý 
thầy, quý sư cô. Không có Alejandra, có lẽ chuyến 
hoằng pháp tại nơi đây khó có thể xảy ra. Ngày 
tăng đoàn rời Medellin, cô đã khóc và cảm ơn quý 
thầy, quý sư cô đã ở tại nhà cô. Cô cảm thấy rất 
vinh dự vì điều ấy. Tấm lòng trân quý và niềm tin 
mà Alejandra cũng như rất nhiều thiền sinh ở Nam 
Mỹ dành cho người xuất gia làm cho con thực sự 
xúc động. Chính điều đó đã tạo cảm hứng cho con 
tu tập hết lòng để xứng đáng với lòng quý trọng và 
niềm tin ấy.

Trường học dành cho trẻ em nghèo ở Bogotá 

Điểm cuối cùng trong chuyến hoằng pháp của 
chúng con tại Nam Mỹ là Bogotá - thủ đô của 
Colombia. Chúng con đã có rất nhiều khoảnh khắc 
rất tuyệt vời ở đây. Một trong những khoảnh khắc 
đó là lần chúng con đến tham quan trung tâm thành 
phố mà không hề có một chương trình cụ thể nào. 
Ximena, Mariavé và Adriana - những thành viên rất 

tích cực của tăng thân địa phương là những hướng 
dẫn viên của đoàn. Sau khi tham quan rất lâu trong 
chợ trái cây, mọi người đã khá mệt, nhưng sư cô 
Tảo Nghiêm nhất định muốn đi thăm một số nơi 
nghèo nhất của thành phố. Vì vậy, chúng con đã 
đến thăm trường học nơi Ximena đang tổ chức các 
khóa dạy về chánh niệm cho thầy cô giáo. Ximena 
cho chúng con biết người dân ở Colombia đã phải 
cố gắng thuyết phục rất nhiều thì chính phủ mới 
đồng ý mở trường học này cho trẻ em nghèo. Thầy 
hiệu trưởng cho phép chúng con vào thăm một số 
lớp học.

Trước tiên là lớp dành cho các em thiếu niên (teens). 
Các em rất tò mò về người tu và đặt nhiều câu hỏi 
như: “Quý thầy, quý sư cô có tin vào Thượng đế 
hay không?”, “Quý thầy quý sư cô tin vào cái gì?”, 
“Tại sao lại cạo sạch mái tóc?”, “Cái gì xảy ra sau 
khi ta chết?”... 

Chúng con cũng đi thăm lớp học của các em nhỏ 
năm tuổi, hát và chơi với các em. Các em rất thích. 
Có những em khi về nhà có thể sẽ không có gì để 
ăn cả nhưng các em vẫn vui khi đến chia sẻ với 
chúng con những trái cây và bánh - khẩu phần ăn 
mà nhà trường dành cho các em. Các em cũng chia 
sẻ đồ chơi, tặng những món quà nhỏ, những nụ 
cười và những cái ôm với chúng con. Con rất xúc 
động trước tấm lòng của các em. Thầy Pháp Tiến 
cũng rất cảm động nên đã khuyên tăng thân Bogotá 
thường xuyên thăm viếng và giúp đỡ các em. Sau 
khi trở về Làng, thầy đã nhờ con dịch một số câu 
trích từ sách Sư Ông ra tiếng Tây Ban Nha để thầy 
viết thư pháp gửi cho tăng thân Bogotá gây quỹ 
giúp trẻ em nghèo ở Colombia.

Chúng con sẽ làm tất cả trong khả năng của mình 
để hết lòng yểm trợ các tăng thân ở Ecuador và 
Colombia. Hy vọng chúng con sẽ cơ hội đến thăm 
lại những nơi này trong tương lai. Hẹn gặp lại!

Với tổ tiên đất đai

Trước tiên, con xin bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ 
tiên đất đai của Học viện, đặc biệt là với Mục sư 
Hollenberg và bác sĩ Karl Venn. Hơn 100 năm về 
trước, hai vị đã thành lập một bệnh viện dành cho 
những người nghèo bị khuyết tật cả về thể chất lẫn 
tinh thần trên khu đất mà bây giờ Học viện đang 
tọa lạc. Động cơ thành lập bệnh viện của quý vị 
dựa trên lòng hảo tâm đối với những người không 
nhận được sự giúp đỡ từ bất cứ nơi nào khác. Với 
tuệ giác của mình, Thầy đã dạy đại chúng vinh 
danh hai vị ấy và Thầy đã viết tên của họ để đặt 
cùng với di ảnh trên bàn thờ tổ tiên tại Học viện. 
Hành động từ bi của quý vị đang tiếp tục yểm trợ 
chúng con.

Năm 1938, Đức quốc xã có kế hoạch đem 700 
tù nhân - bệnh nhân khuyết tật của bệnh viện đi 
thủ tiêu, một phần trong chính sách thanh lọc hóa 
giống dân Aryan. Có những vị bác sĩ đầy can đảm 
và từ bi, bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng, đã 
tìm cách cứu mạng bệnh nhân bằng cách không 
khai báo, hoặc không chứng nhận là họ có khuyết 
tật. Chúng con không rõ tên của những vị bác sĩ 
này nhưng lòng từ bi và sự can đảm của họ vẫn 
đang tiếp tục yểm trợ chúng con. 

Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, tòa nhà vốn được 
Đức quốc xã xây dựng ngay trên nền của bệnh viện 
cũ đã trở thành bệnh viện cho thành phố Waldbroel 
(nay chính là Học viện). Sự chăm sóc từng ngày 
đầy từ bi của các bác sĩ và y tá đối với bệnh nhân 
nơi đây vẫn đang tiếp tục yểm trợ chúng con.

Khi một bệnh viện khác được thành lập cho thành 
phố Waldbroel, tòa nhà này đã trở thành học viện 

Thanh lương dòng cam lộ

Chân Đức

quân sự, chuyên nghiên cứu về chiến tranh hóa 
học. Con rất biết ơn những người dân địa phương 
đã từng đến đây biểu tình chống chiến tranh hóa 
học. Hành động đầy tình thương ấy của họ vẫn 
đang tiếp tục yểm trợ chúng con.

Tổ tiên đất đai của chúng con ở đây bao gồm cả 
cây cối, những chú sóc và chim muông. Con rất 
biết ơn những thân cây cổ thụ đứng bao quanh 
Học viện như những vị Hộ pháp. Học viện được 
ngăn cách với con đường náo nhiệt phía dưới bởi 
một công viên, nơi mà Thầy thường thích đến mắc 
võng nằm mỗi khi rảnh rỗi. Trong công viên ấy có 
một cây sồi và một cây dẻ gai hơn 100 năm tuổi. 
Công viên đã từng là một phần của bệnh viện ngày 
xưa và ngay lối vào vẫn còn lưu giữ một biển báo 
nhắc nhở mọi người rằng đây là nơi nghỉ dưỡng và 
trị liệu nên không gian yên tĩnh cần được tôn trọng. 
Xung quanh Học viện, nơi đâu cũng có những tàng 
cây to lớn và xum xuê. Tầm vóc mà cây cối ở đây 
có được chắc hẳn là nhờ lượng nước mưa mà thành 
phố Waldbroel thường xuyên được hưởng. Những 
cội cây ấy là nơi cư trú của rất nhiều sóc và chim. 
Thầy đã từng nhắc tới tiếng chim hót tại Học viện 
trong một bài pháp thoại. Chim ở đây hót rất to, rất 
vui tươi, thường là trước lúc bình minh. Chúng đã 
tìm được một nơi nương tựa an lành xa thành phố 
và đem niềm vui đến cho chúng con. Chứng kiến 
một chú sóc đỏ chuyền từ cành này sang cành khác 
hoặc đứng gặm hạt, ta có thể thấy được thế nào là 
biết cách thưởng thức phút giây hiện tại.

Với tổ tiên tâm linh

Thầy đã đem đến cho Waldbroel một dòng chảy 
tâm linh vốn đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. 

(Kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu - EIAB 2008-2018)

Bài viết này ghi lại lòng biết ơn của con đối với Viện Phật học Ứng dụng châu Âu (Học viện). Nếu không 
có lòng biết ơn thì sẽ không thể có hạnh phúc, và bày tỏ lòng biết ơn chính là một cách chia sẻ hạnh 
phúc của con.
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Chúng con xin tri ân tuệ giác và lòng từ bi của 
Thầy. Nhiều người Đức không thể hiểu tại sao 
Thầy lại đồng ý đến Waldbroel để thành lập Học 
viện. Họ nghĩ rằng chọn tòa nhà của Đức quốc xã 
đồng nghĩa với sự yểm trợ chế độ Đức quốc xã. 
Theo họ thì Học viện phải được thiết lập ở một 
nơi có đủ năng lượng bình an và một lịch sử lành 
mạnh. Họ không muốn bị nhắc nhở về quá khứ đen 
tối ấy. 

Thầy dạy rằng: chúng ta đã không chọn Waldbroel, 
chính Waldbroel đã chọn chúng ta. Chư vị tổ tiên 
đất đai ở đây đã chấp nhận và yểm trợ cho chúng 
ta, và dĩ nhiên tất cả chư vị tổ tiên tâm linh cũng 
thế. Chúng ta cần phải đến đây để giúp chuyển 
hóa sự tàn bạo, thiếu bao dung và kỳ thị của quá 
khứ bằng sự hiểu biết và thương yêu. Thầy kính 
thương, chính Thầy, và nhiều người khác nữa, đã 
nhận xét rằng sau một vài năm chúng con tu tập ở 
đây, không khí nặng nề và u uất của tòa nhà đã bắt 
đầu trở nên nhẹ nhàng hơn. Dân cư trong vùng, trên 
đường đến nơi làm việc thường phải đi ngang qua 
khuôn viên Học viện, đã cho biết rằng họ cảm thấy 
năng lượng bây giờ đã khác, bình an hơn. Những 
thiền sinh lúc trước không muốn mình thành lập 
Học viện tại Waldbroel, nay đã rất cảm động vì 
sự chuyển hóa của nơi này. Chúng con kính cảm 
ơn Thầy đã viết một bức thư cho các hương linh - 
những bệnh nhân đã từng bị làm mất đi khả năng 
sinh sản, bị đối xử tàn nhẫn hoặc bị giết hại. Lá 
thư cũng dành cho những người đã gây nên những 
hành động ấy trong thập niên 1930. Chúng con đã 
đọc lá thư này trong buổi lễ cúng thí thực. Lá thư 
luôn tưới tẩm hạt giống từ bi và tha thứ trong tâm 
của mỗi chúng con. 

Xin tri ân Thầy đã sang đây vào tháng 9 năm 2008 
nhân dịp EIAB bắt đầu mở cửa, và đã lần lượt đi 
vào tất cả 400 phòng, niệm danh hiệu Đức Bồ tát 
Quán Thế Âm để tẩy tịnh tòa nhà bằng nước Cam 
Lộ, bằng năng lượng thiền định và từ bi của Thầy.

Xin tri ân tất cả những bức thư pháp của Thầy được 
triển lãm dọc theo 500 mét hành lang bên trong Học 
viện; đặc biệt là bức thư pháp “Với chất bùn của sự 
cuồng tín và thiếu bao dung, chúng ta nuôi lớn đóa 
sen của tính không kỳ thị và lòng độ lượng” (With 
the mud of fanaticism and intolerance we grow 
the lotus of non-discrimination and inclusiveness). 
Bức thư pháp luôn nhắc nhở chúng con về nguyên 
do vì sao chúng con có mặt tại nơi này. Các bức 
thư pháp thực sự đã giúp cho quá trình chuyển hóa 
năng lượng của tòa nhà và luôn nhắc nhở chúng 
con về bản chất của sự thực tập.

Thầy kính thương, thường thì mỗi lần Thầy qua 
Học viện, nhất là những năm gần đây, sức khỏe của 
Thầy không được tốt cho mấy. Tuy thế Thầy vẫn 
cho pháp thoại trong các khóa tu dành cho người 
nói tiếng Đức và tiếng Hà Lan, đem niềm vui và sự 
chuyển hóa đến cho rất nhiều người. Tháng 8 năm 
2014, dù chỉ sống bằng tư niệm thực, Thầy đã tân 
tu Tâm Kinh Bát Nhã một cách thật tuyệt vời trong 
căn phòng nhỏ trên tầng thứ ba của Viện Vô Ưu. 
Văn bản Tâm Kinh Bát Nhã tân tu rất thiết yếu cho 
sự hiểu biết và sự thực tập đạo Bụt một cách đúng 
đắn và chúng con thật vinh dự vì văn bản ấy đã ra 
đời tại Học viện.

Kính bạch Thầy, Thầy dạy chúng con an vị các 
bức tượng Bụt (được làm ở Indonesia), trong tư 
thế thiền tọa, trên đồi táo ở hướng nam của Học 

viện để được nâng đỡ và bảo hộ. Ba tượng Bụt đã 
được đặt ở đó. Đáng tiếc là một số thanh niên địa 
phương đã vô tâm bẻ gãy một ngón tay của một 
trong ba bức tượng ấy. Một vị thiền sinh, chuyên tu 
sửa tượng, đã đắp lại ngón tay cho tượng Bụt, sau 
đó nó lại bị bẻ gãy. Bạn thiền sinh phải đắp ngón 
tay lại một lần nữa. Hiện giờ thì mọi việc đã ổn, 
ngón tay vẫn còn đó. Chúng con không dám đặt 
thêm tượng Bụt ở đó vì sợ sẽ bị đập vỡ, tuy trong 
thâm tâm, chúng con vẫn muốn đặt hết các tượng 
Bụt trên đồi ấy như lời Thầy dạy. Thật là tuyệt diệu 
mỗi khi được đi thiền hành lên đồi và được ngồi 
một cách bình an quanh các tượng Bụt thật đẹp, tỏa 
rạng năng lượng an lạc. 

Với tăng thân bốn chúng

Nhiều thiền sinh được gây cảm hứng bởi sự có mặt 
của Học viện, đã dọn nhà đến ở gần bên để tham 
gia thiền tọa, thiền hành với các thầy các sư cô, 
đồng thời tham gia sinh hoạt hàng tuần với tăng 
thân cư sĩ của Waldbroel. Thầy đã dạy chúng con 
nên hiến tặng sự thực tập cho người dân địa phương 
Waldbroel. Vì vậy lúc ban đầu chúng con tổ chức 
cho họ sinh hoạt trong một căn phòng trên lầu của 
thư viện thành phố. Hiện nay tăng thân đang thực 
tập tại Học viện với sự yểm trợ của quý thầy và quý 
sư cô. Không những các bạn thiền sinh này đóng 
góp cho năng lượng thực tập, họ còn tình nguyện 
làm việc cho văn phòng và giúp chăm sóc vườn rau 
của Học viện. 

Con rất biết ơn quý thầy, quý sư cô, tuy còn rất trẻ 
tuổi đời và tuổi đạo, đã tự tổ chức các chương trình 
tu học cho chính mình. Điều này rất hợp với ý của 
Thầy. Thầy đã dạy rằng bốn chúng của Học viện có 

thể được tượng trưng bằng hình ảnh của một trái 
đào. Quý thầy và quý sư cô là phần hạt đào và các 
vị cư sĩ là phần thịt đào. Phần hạt có chương trình 
tu học riêng. Các vị giáo thọ cùng bốn hoặc năm 
thầy và sư cô trẻ luân phiên hướng dẫn sự thực 
tập cho thiền sinh, rời phần hạt để qua phần thịt 
một thời gian rồi lại trở về phần hạt để hướng dẫn 
quý thầy, quý sư cô trẻ. Thầy nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc chăm sóc phần hạt.

Đã có một số quý thầy, quý sư cô học được tiếng 
Đức và điều này đã đem lại rất nhiều niềm vui cho 
thiền sinh người Đức. Tiếng Đức không phải là 
một ngôn ngữ dễ học vì rất khác với tiếng Việt, 
phải cần rất nhiều thời gian và sự quyết tâm mới 
có thể học được. Các bạn thiền sinh có chia sẻ rằng 
trong năm đầu tiên của Học viện, họ không cảm 
thấy được chào đón thân tình. Con nghĩ rằng lúc 
ấy, chúng con đang bận rộn để thích ứng với môi 
trường mới. Bây giờ thì thiền sinh rất hoan hỷ khi 
luôn được quý thầy và quý sư cô đón chào một 
cách ấm áp.

Con rất biết ơn quý thầy, quý sư cô lớn đã cáng 
đáng những công việc nặng nhọc như điều hành và 
tài chánh, tham dự những buổi họp dài và rất kiên 
nhẫn trước sự phức tạp của giấy tờ hành chánh tại 
nước Đức. Thật không dễ tránh khỏi lo lắng khi 
làm những công việc này nếu không có sự thực 
tập vững vàng trong hơi thở, bước chân và nụ cười 
chánh niệm. Trong những năm đầu của Học viện, 
con cũng có tham dự những buổi họp như vậy 
nhưng đã không kham nổi. Nếu không có quý thầy 
và quý sư cô lớn đảm đương thì Học viện đã không 
thể tiếp tục hoạt động. Đôi lúc chúng con may mắn 
gặp được một viên chức dễ thương, bỏ qua vài việc 

Lễ cắt băng khánh thành EIAB - 8/2012
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chưa đáp ứng đủ với những tiêu chuẩn 
gắt gao của nước Đức, nhưng một 
người như vậy rất hiếm có. Quý thầy, 
quý sư cô lớn là gương mặt đối ngoại 
của Học viện, trực tiếp làm việc với luật 
pháp và chính quyền. Đây là một công 
việc không ai thích làm nhưng lại cần 
thiết và cần phải làm như thế nào để 
cho những người không biết thực tập 
thiền càng lúc càng có thêm niềm tin 
vào đời sống tâm linh. Con rất biết ơn 
sự hy sinh của quý thầy, quý sư cô làm 
việc trong lĩnh vực này.

Trong 10 năm qua, Học viện đã đi qua 
nhiều sự đổi thay. Tòa nhà đồ sộ này 
đang dần dần được sửa sang lại. Nhiều 
thầy, nhiều sư cô đã đến và đã ra đi, 
nhưng ai cũng đã để lại đây một cái gì 
thật quý giá và ai cũng có một cái gì 
đó để tri ân. Có lẽ điều mà chúng con 
ghi nhớ nhất chính là tình huynh đệ mà 
chúng con đã thưởng thức khi cùng 
có mặt với nhau trong thời gian ở đây. 
Chừng nào còn tình huynh đệ, chừng 
đó Học viện vẫn còn có thể tiếp tục hiến 
tặng năng lượng chuyển hóa cho thành 
phố Waldbroel, nước Đức, cho châu Âu 
và cho thế giới.

(Bài viết được chuyển ngữ từ tiếng Anh)

Trạm Tịch ngày ni

Con đang ngồi bên góc nhỏ trong phòng tại ni xá 
Trạm Tịch. Trạm Tịch ẩn mình dưới một ngọn đồi 
với những con đường quanh co bao bọc cây xanh. 
Nơi đây sáng chiều vang vọng tiếng đại hồng và lời 
kinh thân quen. Con thương cảnh núi đồi và tình sư 
chị, sư em sum vầy bên nhau cùng học, cùng tu nên 
con thường gọi đùa đây là Phương Bối Am.

Phương Bối trong lòng con bây giờ đông vui hơn, 
Phương Bối không có nhà rông mà thay vào đó 
là thiền đường lộng gió lá bay. Ngồi trong thiền 
đường nhìn ra lá xanh vây quanh như đang ở trong 
nhà sàn giữa rừng vậy đó. Ngồi đây con thấy rừng 
cây như che chở, nâng đỡ chúng con và thấy mình 
thật gần với thiên nhiên. Mỗi ngày tiếng kinh vọng 
về với núi đồi rồi thấm vào lòng chúng con. Con 
như nghe rõ lời dặn dò của Thầy: “Về Việt Nam 
nhớ nhìn lá và nghe mưa cho Thầy”. Để rồi mỗi khi 
ngồi thật yên trong lòng tăng thân con cảm nhận 
rõ tăng thân chính là nhà, là nơi cho con trở về. 
Nơi đó có lời nói chân thành từ đời sống của Bụt, 
Tổ, được Thầy làm mới lại thành ngôn ngữ sao mà 
gần gũi như những cơn mưa mỗi ngày tưới tẩm hạt 
giống Bồ đề, đi vào tâm hồn chúng con và mọi loài 
nơi đây. Con thấy mình được nuôi sống bằng một 
nguồn thực phẩm lành mạnh, bằng những lời hay 
ý đẹp như gột rửa những muộn phiền qua lời kinh 
bình dị và được tắm mát bằng những giọt nước 
thanh lương. Tự nhiên con reo lên khi chạm vào sự 
thật trong câu nhạc kinh “… những cơn mưa pháp 
tắm mát những mảnh vườn nóng bức, khô cằn…” 
trong ngày giỗ Sư Tổ Khương Tăng Hội.

Ngày mới đến, không khí nơi đây thật lạnh lẽo và u 
tịch, cho nên mới gọi là Trạm Tịch, bởi cái âm u và 
hoang sơ của núi đồi như thiếu nắng, thiếu mưa… 
Vậy rồi Trạm Tịch trở mình với lời kinh khuya 
sớm, với tiếng nói cười hồn nhiên, với tấm lòng trẻ 
ham tu, ham học… Trạm Tịch thay áo mới, cây cối 
và cảnh quang không còn âm u nữa mà hơi ấm tình 
người và bếp lửa tình huynh đệ đã làm cho nơi đây 

Chân Văn Nghiêm

thân quen và gần gũi hơn. Con ngồi yên, đôi mắt 
chạm vào bụi chuối, rặng tre trước mặt và bắt gặp 
ánh mắt Thầy giữa lòng quê hương. Con chợt nhớ 
bài học yêu quê hương những ngày còn bé: 

“Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
‘Ai bảo chăn trâu là khổ?’
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...”

(Quê hương - Giang Nam)

Yêu cái chân thật và sự sống

Thế rồi con lớn lên, rồi đi tu. Tháng năm sống trong 
chùa đã cho con một tình yêu mới, yêu những điều 
bình dị trong cuộc sống hằng ngày, yêu lời kinh 
tiếng kệ, yêu cây cối quanh mình, yêu con đường 
đất đỏ, yêu nải chuối, vườn rau… yêu cái chân thật 
và sự sống. Bao năm xa quê, con ngập ngừng khi 
trở về quê hương. Cũng bờ rau muống, bụi chuối, 
lũy tre… mà sao bây giờ cái gì cũng thật mới mẻ 
nhỉ? À! Thế ra quê hương có liên hệ với mình 
nhiều lắm, và trong mình có một quê hương thực 
thụ mà càng tu học mình như được trở về sống và 
ngắm nhìn quê hương thật rõ qua đôi mắt ý thức 
cùng lời ca câu hát:

“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
...
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm...”

(Quê hương - Đỗ Trung Quân)
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nhưng bất giác có một ngày câu hát chui tọt vào 
tâm thức con và ở đó nhắc nhở cho sự tu học và 
dõi theo con từng ngày. Bây giờ con mới thấm 
lời Thầy dạy: “Tụng kinh là để lời kinh đi vào mà 
không phải chỉ tụng cho hay, và một ngày nào đó 
mình sẽ thấy lời kinh đi ra giúp mình sống với lời 
kinh và phải luôn tự hỏi rằng những giáo lý thậm 
thâm vi diệu ấy có ảnh hưởng như thế nào tới hạnh 
phúc và khổ đau của chính mình?” Và con nghiệm 
ra rằng, nghe mưa cũng vậy.

Ngày xưa con nghe mưa là tự nhiên nỗi buồn đi 
theo. Bây giờ con nghe mưa thật bình an không 
còn những suy tư buồn đau vây quanh. Một cảm 
giác tự do của tâm thật rõ ràng và chân thật. Con 
biết mình không nên níu giữ kỷ niệm hay bị tác 
động bởi một cảm thọ buồn vu vơ không có thật 
trong con. Con nghe mưa như đang nghe tiếng hát 
của đất trời, tiếng nói thân thương của một người 
bạn. Và khi con nghe mưa bình an cũng là lúc con 
tập nghe kinh bình an, không thêm bớt một cảm 
thọ, một tri giác nào cả, chỉ có mặt cho hơi thở và 
lời kinh.

Học nhìn lá

Thưa Thầy, mỗi lần nghe bài hát Cúc cu đúng hẹn 
con lại thấy những ngày bình minh lên trên ngọn 
đồi xóm Mới, hình ảnh thầy trò bên nhau leo lên đồi 
mận, ngồi yên nhìn xuống xóm Mới thiệt đẹp. Và 
một ngày, khi nghe tiếng chim cúc cu, Thầy dừng 
lại như nghe tiếng chuông và thưởng thức nắng ấm 
đầu xuân. Và bấy giờ con như hiểu thêm lời thơ 
“Rậm lục thưa hồng chuông gợi bước. Chân hôn 
mặt đất mắt ôm trời” là một hình ảnh rất đẹp và khí 
khái của người tu. Hình ảnh đó luôn nuôi dưỡng 
sự thực tập của con mỗi ngày. Để rồi mỗi ngày 
con tập nhìn lá, nhìn sự sống và sinh hoạt trong tu 
viện bằng đôi mắt mới và nghe những giọt mưa tí 
tách rơi trên hiên nhà, trong sân chùa và trong lòng 
mình. Con nhận ra sau hơn mười năm đi tu, bây giờ 
con như mới tập tễnh vào chùa để cảm nhận rõ hơn 
những điều rất thật:

“Tình yêu non nước về trên lá
Nhân loại mừng vui rộn nẻo đường
Hoa lòng trời đất vô cùng nhỉ
Mỗi một mùa xuân lại nhả hương.”

(Đường quê - Sư Ông Làng Mai)

Đó là những câu thơ Thầy đọc cho con nghe vào 
một buổi sáng con ngồi đưa võng cho Thầy bên lũy 
tre ở Sơn Cốc. Đôi mắt Thầy nhìn lên tán lá tre như 
thầm nhủ: “Lại một mùa xuân nữa xa quê!” Con 
nhớ đó là những ngày giáp Tết, mọi người về Làng 
an cư mỗi năm một đông hơn, nhất là những năm 
Thầy bắt đầu bệnh. Tại Sơn Cốc, tiếng võng hòa 
cùng tiếng kẽo kẹt của bụi tre nghe thật gần với 
quê nhà. Hai thầy trò ngồi yên lặng bên nhau nghe 
tiếng hát của lá, tiếng suối róc rách và ánh nắng 
xuyên qua những tán lá rơi xuống trên vai, trên áo 
Thầy, cùng nụ cười thầm lặng trong câu thơ “Hoa 
lòng trời đất vô cùng nhỉ?”như treo lơ lửng trong 
hư không rồi đọng lại trên tán lá để “mỗi một mùa 
xuân lại nhả hương”.

Thầy nhìn rất lâu vào màu xanh của lá như đang 
cảm nhận sự sống thực thụ của quê nhà trên đất 
Pháp. Dừng lại một giây trên lá mà quê hương như 
hiện về thật rõ, cho nên mỗi lần Thầy đưa tay cầm 
chiếc lá và nhìn vào nó là con thấy như sự sống về 
trong ánh mắt trìu mến ấy. Con thấy có những điều 
kỳ diệu trong chiếc lá mà lâu nay con không hay, 
và chắc trong con cũng có nhiều điều mà con chưa 
biết rõ về bản thân mình. Cả quê hương, ba mẹ và 
bạn bè quanh con cũng vậy. 

Học xây dựng xứ sở của giây phút hiện tại

Lần này con trở lại quê hương để học lại bài học 
yêu quê hương qua “bàn tay trên liếp cửa”, 
qua đôi mắt trầm tĩnh và nụ cười trẻ thơ 
mà Thầy đã sống. Yêu cả những nét 
đẹp trong sách vở còn ghi lại trên 
trang lịch sử hay thời gian đang 

Bài hát quê hương đã vọng 
về trong con từ ngày con ở 

Trạm Tịch. Cứ sáng sớm tinh 
mơ, mở cửa bước ra khỏi phòng là 

con cảm nhận được mùi hương tinh 
khiết của đất trời thật mát mẻ, tinh khôi. 

Con như cảm nhận sự may mắn của người 
tu khi được sống với bài kệ:

“Mở cửa nhìn pháp thân
Đời mầu nhiệm không cùng
Lòng dặn lòng tỉnh thức
Dòng nước tâm trong ngần.”

(Mở cửa - Thi kệ Nhật dụng)

Con chợt nhận ra pháp thân của đất trời bao la, 
hùng tráng và linh thiêng. Và con chỉ cần thả mình 
trong bước chân nhẹ nhàng men theo lối nhỏ lên 
đến thiền đường, nơi yêu thương mà con gọi đùa là 
điểm hẹn của tình huynh đệ, chắp tay xá chào Bụt 
bằng tấm lòng của một người con thương kính cha 
trong ngôi nhà tâm linh thân thương, rồi nhẹ nhàng 
ngồi xuống bên các sư chị, sư em mình, để cảm 
nhận sự sống trong mình và đất trời gặp nhau.

Học đến gần với mình hơn

Để rồi trong cái yên lặng của ban mai, con thích 
được cảm nhận rõ ràng hơi thở của mình qua bài 
kệ hô canh buổi sáng:

“Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai
Tĩnh tọa lòng an miệng mỉm cười
Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức
Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi.”

Pháp thân là điều gì đó thật mầu nhiệm 
mà con học hoài vẫn thấy mới mẻ, nhưng 

cảm nhận như mỗi ngày thấy mình được đến 
gần với chính mình hơn thì phải. Chỉ bốn câu kệ 

ngắn thôi mà học mười năm rồi con vẫn thấy không 
đủ thiếu vào đâu cả. Có những hôm trời mưa, nước 
mưa hắt vào thiền đường, tiếng lá cây xào xạc, mở 
mắt ra nhìn mưa và thấy lá rơi rơi thiệt đẹp. Con 
như cảm nhận rõ hơn vì sao Thầy gọi thiền đường 
là Hiên Nghe Mưa. Những cơn mưa pháp của đất 
trời và những cơn mưa pháp theo tiếng mõ và nhịp 
thở của chúng con đan quyện vào nhau làm nên 
những hạt mưa xuân trên quê hương thân yêu:

“Mưa xuân nhẹ hạt đất tâm ướt
Hạt đậu năm xưa hé miệng cười
Người đã tới thăm, trăng một túi
Lá tía tô gọi hạt mồng tơi
Rậm lục thưa hồng chuông gợi bước
Chân hôn mặt đất mắt ôm trời...”

(Cúc cu đúng hẹn - Sư Ông Làng Mai)

Con mỉm cười nhận ra tín hiệu của mùa xuân đang 
đến trong cơn mưa nhẹ hạt và những chồi non 
vươn mình đón nắng ấm ban mai. Bước ra khỏi 
thiền đường, lòng nhẹ tênh trong nắng sớm, bắt 
gặp sự mới tinh đầu ngày của mình và cỏ cây hoa 
lá. Thả những bước chân thân quen ra vườn rau, 
Trạm Tịch sau những ngày dọn dẹp, chuyển chúng 
lại bắt đầu thấy những luống cải mầm xanh non 
đang lên. Trăng treo trên nền trời trong veo như 
ngọn đèn ấm áp dọi xuống mái hiên ni xá, quây 
quần sư chị sư em ngồi trò chuyện bên nhau. Thi 
thoảng tiếng chuông, nhịp mõ, lời kinh vọng lại 
vào những hôm làm biếng, nghỉ công phu, làm cho 
nơi đây như đẹp hơn bởi tấm lòng ham tu của các 
sư em nhỏ. Con thấy như cái ngày ấy trở về qua câu 
thư pháp nhỏ có nét chữ của Thầy mà sư em con 
tặng: “Lòng hôm ấy sẽ là lòng muôn thuở”. Bây 
giờ con như thấy Thầy đang cười và nheo mắt đọc 
cho chúng con câu thơ năm nào: “…Người đã tới 
thăm, trăng một túi. Lá tía tô gọi hạt mồng tơi…” 

Học nghe mưa

Chúng con luôn thấy bóng hình Thầy trong lời thơ 
tiếng hát và những câu chữ hay chiếc lá, nụ hoa… 
Và con thấy có những bài hát con nghe nhiều lần, 
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đi qua, hiện tại phút chốc trở thành quá 
khứ. Và chúng con đang đi tới tương lai 
trong bước chân thiền hành cùng tăng 
thân. Trong dòng chảy của sự sống 
này, tăng thân là con thuyền mà mỗi 
thành phần trong tăng thân là một tay 
chèo trên con thuyền Bát nhã vượt qua 
những khúc quanh trong lòng mình và 
trong cuộc đời này. Mầu nhiệm thay 
những giây phút được chiêm nghiệm 
hạnh phúc và khổ đau của chính mình 
trong giây phút hiện tại để vẫn thấy 
mình thích tu, thích học nghề chuyển 
hóa, chuyển hóa buồn đau, cơn giận, 
và học cách làm cho mình bớt khổ. Đi 
tu, con được học lại nhiều thứ bằng 
con mắt mới, tình yêu mới, con người 
mới qua sắc màu quen thuộc và tiếng 
nói thân thương của Thầy, và đến gần 
với những lời thơ câu chữ thật đẹp:

“Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông.”
(Nhớ chùa - Hòa thượng Mãn Giác - 
hiệu Huyền Không)

Chân Trăng Sáng Soi

Khóa tu bắt đầu vào ngày thứ Hai (20/11). Buổi 
sáng đó chúng con được làm biếng, thời khóa 
bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 với giờ ăn sáng. Thường 
ngày, quý thầy, quý sư cô ngồi ở hai góc của nhà 
ăn cách xa nhau lắm Thầy ơi. Trong khóa tu này 
ban tổ chức xếp hai dãy bàn song song gần nhau, 
anh chị em ngồi quây quần bên nhau, có tình gia 
đình và rất gần gũi, năng lượng cũng được gom 
lại hơn trong cái nhà ăn to đùng đó. Vào lúc 9 giờ 
30, chúng con được nghe bài pháp thoại đầu tiên 
của thầy Pháp Ấn. Vì hôm ấy trùng với ngày nhà 
giáo Việt Nam nên ban chăm sóc có chuẩn bị hoa, 
quà và bài hát “Bụi phấn” để cúng dường thầy và 

Sư cô Chân Đức. Không khí tươi vui và 
ấm cúng lắm Thầy ạ. Sau đó, thầy chia 
sẻ một bài pháp thoại rất tuyệt vời về ý 
nghĩa thầy-trò, tinh thần cởi mở học hỏi 
của người trẻ, tâm khiêm cung và đức 
nhẫn nhịn của một người làm trò, sự miên 
mật và quyết tâm của một người tu. Một 
bài pháp với rất nhiều tuệ giác, từ bi và 
tâm lý nữa. Thầy đúc kết bài pháp thoại 
với một ý thật hay: “Một người thầy giỏi 
là một người biết cách làm trò giỏi, và ai 
cũng đang tự làm trò và thầy của chính 
mình”. Lúc 11giờ 30 mỗi ngày, chúng 

Học viện, ngày 5 tháng 12 năm 2017

Thầy kính thương!

Thầy ơi! Thầy có khỏe lên được nhiều không ạ? 
Bên Thái mùa này đã đỡ nóng hơn, nên chắc Thầy 
cũng thấy khỏe hơn phải không Thầy? Thầy ơi, 
Thầy ráng ăn ngủ nhiều thêm một chút, rồi uống 
thuốc nữa, để Thầy có thể khỏe thêm và có mặt cho 
chúng con nhiều hơn nha Thầy.

Thầy ơi! Học viện đã có tuyết rơi rồi Thầy ạ, cả 
không gian trắng xóa đẹp lắm luôn đó Thầy, nhưng 
mà cũng lạnh lắm. Hôm qua đi thiền dưới tuyết 
rơi, con thấy rất hạnh phúc. Con đưa tay ra hứng 
từng bông hoa tuyết rơi xuống, có những bông bị 
vỡ ra, nhưng cũng có những bông còn nguyên vẹn, 
có nhiều hình dạng lắm thưa Thầy. Con thấy thiên 
nhiên sao mà mầu nhiệm quá, từ trên cao rơi xuống 
lòng bàn tay con biết bao nhiêu là hoa. Con thấy 
như đang nâng cả sự sống, cả đất trời trong đôi bàn 
tay của mình, con hạnh phúc vô cùng. Con chưa 
thấy mưa hoa Mạn Đà La bao giờ, nhưng chắc mưa 
hoa Mạn Đà La cũng chỉ đẹp đến thế này là cùng 
thôi Thầy hỉ.

Thầy ơi! Vừa rồi Học viện có tổ chức một khóa 
tu xuất sĩ ba ngày. Đây là khóa tu xuất sĩ đầu tiên, 
được tổ chức cho đại chúng ở đây đó thưa Thầy. 
Con thấy ai cũng trân quý và được nuôi dưỡng 
nhiều bởi khóa tu này, có lẽ vì mình là xuất sĩ và 
đây là khóa tu dành cho chính mình. Ai cũng ý 
thức được điều này nên cống hiến thật hết lòng: 
Sự có mặt và thực tập trong mỗi thời khóa, những 
lời chia sẻ, những nụ cười, sự mở lòng, chấp nhận, 
yêu thương, có mặt thật sự qua mỗi cái nhìn và 
cách xử sự với nhau. Đội nấu ăn thì nấu toàn những 
món đặc biệt ba bữa mỗi ngày để cúng dường đại 
chúng… Con thấy biết ơn từng vị trong đại chúng 
đã đóng góp hết lòng phần của mình, giúp cho 
khóa tu này được thành công.
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con được thực tập thiền đi với nhau 
dưới những tia nắng và cơn mưa lá 
vàng cuối cùng của mùa thu. Vào 
những bữa ăn, chúng con ngồi quây 
quần bên quý thầy và sư cô lớn, tíu 
tít cười nói với rất nhiều niềm vui và 
hạnh phúc. Lúc 15:00, chúng con có 
thực tập pháp đàm. Ai cũng cảm thấy 
hạnh phúc hết vì đây là buổi pháp 
đàm đầu tiên có đầy đủ mọi người 
trong chúng, kể cả những vị hay bận 
nhất. Buổi tối đầu tiên có thiền trà, 
chúng con ngồi bên nhau, có trà, có 
bánh, có tiếng nước chảy róc rách, và 
có tình huynh đệ. Còn có hạnh phúc 
nào bằng nữa phải không thưa Thầy? 
Anh chị em chia sẻ với nhau những 
niềm hạnh phúc, những bài hát, bài 
thơ… Chỉ một tiếng đồng hồ thôi mà 
hạnh phúc đong đầy.

Sáng ngày thứ hai của khóa tu 
(21/11), chúng con tụng giới chung 
với nhau. Bài pháp thoại thứ hai do 
Sư cô Chân Đức chia sẻ. Gia đình nhà 
“Trăng” chúng con lên hát bài “Khi 
yêu thương” cúng dường Sư cô cùng 
đại chúng. Hôm ấy, Sư cô đã hiến 
tặng một bài pháp thoại rất sâu sắc 
về Duy Biểu, não bộ học, cái tưởng 
của mình, tầm quan trọng của việc 
xây dựng - tái lập - duy trì sự truyền 
thông trong đại chúng, và sự cần thiết 
của sự thực tập làm mới. Tiếng Việt 
của Sư cô rất dễ thương và đơn giản, 
nhưng bài pháp thoại của  Sư cô rất 
sâu sắc và đánh động người nghe. Có 
lẽ quan trọng không phải ở ngôn ngữ 
mà ở pháp thân và uy đức của Sư cô, 
có đúng không thưa Thầy? Khi nhìn 
thấy Sư cô và thầy Pháp Ấn là những 
vị trưởng thượng trong đại chúng, con 
có rất nhiều niềm tin Thầy ạ. Chiều 
hôm ấy, chúng con có buổi pháp đàm 
thứ hai mà cũng là buổi cuối cùng của 
khóa tu này. Thầy Pháp Tuyền làm 
chủ tọa. Lúc kết thúc, thầy chia sẻ là 
khi mới bắt đầu buổi pháp đàm, thầy 
thấy lo lắng lắm. Bình thường, mỗi 

tuần có một buổi thôi mà đã ít người chia sẻ rồi, 
hôm qua mới pháp đàm xong, tối thiền trà cũng 
có chia sẻ nữa, nên không biết hôm nay có ai chia 
sẻ không. Ngồi được một lúc thầy rất ngạc nhiên 
vì hôm ấy đại chúng đông đủ, mọi người rất mở 
lòng chia sẻ, cả những vị chưa bao giờ cất tiếng 
cũng chia sẻ luôn đó Thầy. Con thấy thành công 
quá Thầy à. Cánh cửa trái tim của mỗi người đang 
bắt đầu mở ra rồi. Tối hôm ấy có sáu vị xuất sĩ trẻ 
đại diện cho những người trẻ nói lên chí nguyện, 
bồ đề tâm và nghệ thuật giữ lửa của mình. Sáu anh 
chị em mắt ai cũng sáng, chí nguyện ai cũng vững 
vàng, con đường rõ ràng, quyết một lòng tu vì mình 
và vì người. Con ngồi nghe mà thấy thương kính 
anh chị em mình vô cùng. Những người trẻ tuổi 
với chí nguyện lớn, từ bỏ những nhu yếu cá nhân, 
vững bước ngược dòng, sao mà anh hùng quá! Con 
ngưỡng mộ vô cùng. Con nghĩ nếu Thầy có mặt, 
ngồi nghe các sư con trẻ của mình chia sẻ như vậy 
chắc Thầy sẽ hạnh phúc lắm, và tự hào nữa. Mỗi vị 
đang là một sự tiếp nối xứng đáng của Thầy.

Ngày cuối cùng của khóa tu (22/11), chúng con bắt 
đầu ngày mới với thời công phu sáng. Sau ba mươi 
phút ngồi yên, chúng con cùng tụng Bài tụng hạnh 
phúc. Dù đã được tụng bài này nhiều lần nhưng 
lần này con thấy khác lắm. Con thấy thấm từng 
câu, từng chữ trong bài kinh, con thấy mình thực 
sự may mắn. Niềm biết ơn và hạnh phúc dâng lên 
trong con. Khởi đầu cho một ngày mới bằng một 
thời kinh trầm hùng, năng lượng niệm - định tập 
thể hùng hậu, không còn gì tuyệt vời bằng Thầy 
ạ. Ngày này không có pháp thoại giống hai ngày 
trước mà thay vào đó là buổi “Lắng nghe sâu”. 
Quý thầy, quý sư cô chia sẻ, đóng góp những cái 
thấy của mình để xây dựng Học viện thêm hạnh 
phúc, thêm vững vàng. Con rất biết ơn ban tổ chức 
đã có ý tưởng cho buổi sinh hoạt này để ai cũng có 
cơ hội chia sẻ lòng mình, nói lên cái thấy của mình. 
Đại chúng cũng có cơ hội hiểu được mỗi thành 
viên trong tăng thân, hiểu được những nhu yếu tu 
học, đường hướng thực tập, và cách nhận thức của 
mỗi vị với những sự việc trong đại chúng. Khi ngồi 
lắng nghe anh chị em chia sẻ, điều đầu tiên con 
cảm nhận được là ai cũng thực sự xem nơi đây là 
nhà của mình, muốn xây dựng cho Học viện thêm 
đẹp, thêm hạnh phúc. Và một điều rõ ràng nhất là 
anh chị em có niềm tin nơi nhau, đủ tin tưởng để 
nói hết những cảm nhận trong lòng mà không sợ 

hãi hay ngại ngùng. Sau đó các đội chơi trong cuộc 
thi “Đường về Học viện” được ăn trưa chung với 
nhau để bàn về tên đội, khẩu hiệu và tập văn nghệ 
cho đội, chuẩn bị cho buổi chơi vào chiều hôm ấy. 
Bao nhiêu lo lắng, căng thẳng theo tiếng cười mà 
tan đi hết. Con thấy thấm thía câu “Peace begins 
with your lovely smile” (Bình an bắt đầu bằng nụ 
cười dễ thương của bạn) của Thầy rồi ạ. Khi huynh 
đệ đến chơi được với nhau, cười được với nhau thì 
điều gì mình cũng có thể đi qua Thầy hỉ. 

Buổi chiều, đại chúng thi “Đường về Học viện”, 
con phục quý thầy, quý sư cô sát đất luôn. Ban tổ 
chức đã đầu tư hết lòng trong việc chuẩn bị câu 
hỏi. Rất thông thái, từ nội điển đến ngoại điển, 
bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pali…, từ kiến 
thức phổ thông như Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn, 
lịch sử Làng Mai, lịch sử thế giới, cho đến Kinh - 
Luật - Luận… Rồi sự uyên bác của các huynh đệ 
khi trả lời câu hỏi nữa. Câu nào cũng trả lời được 
hết, sao mà giỏi quá! Tối đó, chúng con có buổi 
văn nghệ miệt vườn kết thúc khóa tu, đại chúng ra 
chơi rất hết lòng. Những tiết mục tự phát như đơn 
ca, song ca, “miền” ca, “cây” ca gì cũng có hết 
luôn ạ. Quý thầy, quý sư cô lớn ai cũng tham gia 
hết, cả những vị đã từng có khó khăn nhiều với đại 
chúng cũng ra chơi nữa, với cái nhìn và gương mặt 
mới tinh khôi. Vậy là ba ngày khóa tu xuất sĩ đã kết 

thúc, thành công viên mãn.

Thầy ơi! Con biết ơn Thầy và tăng thân 
nhiều lắm. Nếu không có Thầy chỉ bày cho 
chúng con những pháp môn tu học có hiệu 
quả và thiết thực; nếu mỗi thành phần trong 
tăng thân đã không tự nỗ lực thực tập và 
yểm trợ nâng đỡ nhau thì sẽ không thể nào 
có được những sự chuyển hóa mầu nhiệm 
như vậy. Con tin rằng với sự có mặt và yểm 
trợ này, Học viện sẽ lớn mạnh lên rất nhiều. 
Xin Thầy hãy tin nơi chúng con thưa Thầy. 
Mỗi chúng con ai cũng ý thức là mình đang 
sống nơi đây với trái tim của Thầy, chúng 
con đang đi cho Thầy, đang làm cho Thầy, 
chúng con sẽ tiếp tục công trình của Thầy và 
nguyện sẽ là những sự tiếp nối xứng đáng 
của Thầy. 

Con nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy 
được bình phục, để Thầy tiếp tục dẫn dắt 
chúng con trên bước đường thực tập. Chúng 
con rất cần Thầy, Thầy ơi!

Con thương Thầy nhiều lắm!

Con của Thầy và tăng thân,

Chân Trăng Sáng Soi



76 77

Sau hơn hai năm ở tu viện Lộc Uyển, tháng chạp 
năm 2002, tôi về lại Làng Mai Pháp. Đầu tháng 
giêng năm 2003, Làng tổ chức Đại giới đàn Đã Về 
Đã Tới. Tôi được dịp cùng Thầy và các thị giả đi 
thăm các thầy và sư cô trong ban Kiến đàn đang 
sửa soạn cho buổi lễ. Thầy hỏi tôi: “Con thấy tổ 
chức như vậy đã hay chưa?” Tôi không chuyên về 
lãnh vực này, nên cũng chưa biết trả lời ra sao thì 
Thầy cười và nói tiếp: “Nếu chưa hay, lần sau mình 
sẽ làm hay hơn!” Thầy thường nói nhiệm vụ của 
người thầy là tạo cảm hứng cho học trò. Khi học 
trò đã có cảm hứng rồi thì người đó sẽ làm được 
nhiều điều kỳ diệu. Chúng ta cũng thường được 
Thầy trao truyền cảm hứng qua những lời khuyến 
khích nhẹ nhàng như thế. 

Tôi rất được nuôi dưỡng khi đọc hàng chữ “Thầy 
tin con làm được mà” thường thấy ở phần cuối của 
email ban giáo thọ xóm Hạ. Mà làm cái gì đây? 
Câu “Con đang làm gì đó?” Thầy thường hỏi (vào 
những năm cuối của thế kỷ XX và những năm đầu 
của thế kỷ XXI) đã làm cho nhiều học trò lúng 
túng. Tháng 05 năm 2001, tôi ở trong ban tổ chức 

Thầy 
tin 
con 
làm 
được 
mà

Chân Pháp Khâm

các khóa tu và sinh hoạt tại miền Tây nước Mỹ. 
Có nhiều việc để làm nên tôi khá bận rộn. Thấy 
tôi đang gởi một văn kiện bằng máy truyền chân 
(facsimile), Thầy hỏi tôi đang làm gì. Tôi nói là tôi 
đang gởi fax. Trả lời xong thì mới nhận ra là mình 
không thuộc bài. Tôi đã được mách là khi được hỏi 
như vậy, thì mình chỉ cần quay về với hơi thở và 
mỉm cười thôi. Câu hỏi như là tiếng chuông chánh 
niệm mời mình trở về với giây phút hiện tại. Dĩ 
nhiên là Thầy biết học trò đang làm gì, nhưng Thầy 
muốn giúp cho học trò đừng suy nghĩ và không bị 
lôi kéo vào công việc quá mà quên đi việc tiếp xúc 
với sự sống trong giây phút hiện tại. Dừng lại một 
vài giây để thở thôi mà!

Hồi đó, một số thầy và sư cô xem câu hỏi ấy như 
là một công án. Nếu trả lời đúng, nghĩa là chỉ quay 
về với hơi thở và mỉm cười, là coi như đã giải được 
công án thì rất vui. Nếu trả lời sai, như trường hợp 
của tôi, thì cũng muốn có cơ hội để được Thầy hỏi 
trở lại, để thở và cười và xem như được Thầy ấn 
chứng. Một buổi sáng, trong thời gian đại chúng 
Lộc Uyển nghỉ ngơi và sửa soạn cho khóa tu, Thầy 

và đại chúng đi thiền hành dạo chơi ở xóm Vững 
Chãi. Đi ngang qua văn phòng, biết tôi đang ở 
trong đó, Thầy bảo thị giả gõ cửa mời tôi đi thiền 
hành chung. Tôi nói không đi được vì phải lấy thời 
gian đó để giải quyết một ít công việc. Tôi lại nắm 
hụt sợi dây Thầy đưa ra một lần nữa. Đúng là lúc 
đó tôi bị công việc lôi kéo thật. Nhưng chẳng lẽ cứ 
hụt dây như vậy hoài? Người đưa dây cho tôi lần 
kế tiếp là các thầy. Trong thời gian làm biếng, một 
vài thầy đi thiền hành ngang qua văn phòng, thấy 
tôi đang ở trong đó thì giơ tay chào, mời tôi ra đi 
chung. Tôi mỉm cười vẫy tay lại, tắt máy tính và đi 
ra ngoài để cùng đi chơi.

Sự tương tức giữa công việc, thực tập, học và chơi 
là căn bản cho việc tạo cân bằng trong các lãnh 
vực trên. Tăng thân ngày càng lớn thì nhu cầu đào 
tạo, học hỏi, hoằng pháp... ngày càng nhiều. Cho 
nên có thể chúng ta thấy là mình càng ngày càng 
bận rộn. “Bất tác bất thực” là một yếu tố chính của 
đời sống thiền môn từ thời Thiền sư Bách Trượng. 
Thời còn là sa di, Thầy cũng đã vừa giữ bò vừa 
lấy thì giở rảnh trong lúc chăn bò để học. Cho nên 
sự thực tập của chúng ta là làm cho công việc trở 
thành một niềm vui (It is a joy, not a job). Tôi may 
mắn là làm việc nhiều nhưng rất ít khi mệt. Khi nào 
mệt, phần nhiều là do thiếu ngủ, thì chỉ cần ngủ 
thêm là phục hồi liền. Tôi cũng tập thể dục thường 
xuyên, sáng nào cũng phải có 30 phút tập gậy. Giấc 
ngủ trưa thì ít khi nào thiếu. Nhờ biết chăm sóc sức 
khỏe, tôi thấy mình không bận rộn lắm. Bận rộn 
thường là do bận tâm nhiều hơn. Mà hay bận tâm 
thì dẫn đến mệt tâm. Tôi có nhiều niềm vui khi làm 
việc. Tôi là người làm nhiều việc chớ không phải 
là người bận rộn. Mà chưa chắc người không làm 
gì là không bận rộn.

Thần kinh học cho biết là khi rỗi rảnh không làm 
gì hết thì con người có khuynh hướng suy nghĩ 
lung tung. Điều họ suy nghĩ nhiều nhất là so sánh 
hơn thua với người khác và thường lo sợ người 
khác đánh giá về mình. Tâm hành tà kiến (惡見), 
một trong sáu đại phiền não trong Duy biểu học, 
chữ tà được viết tiếng Hoa là 惡, dưới là chữ tâm 
(心), trên là chữ á (亞), tức là hạng nhì, ngụ ý là 
mặc cảm thua người. Khi có mặc cảm thua người 
thì những tâm hành xấu khác có cơ hội biểu hiện 
nhiều hơn. Cho nên, mình cần thực tập xả để có cái 
nhìn không phân biệt và để thấy tính tương tức của 
các hiện tượng.

Mình không cần phải đợi Thầy 
hỏi “Con đang làm gì đó?” để 
trở về với giây phút hiện tại. 
Tiếng chuông chánh niệm mời 
mình trở về với giây phút hiện 
tại có thể được biểu hiện qua 
nhiều dạng khác nhau. Năm 
1999, trong một lần ghi danh 
cho thiền sinh đến tu tập tại 
Làng trong khóa tu Giáng sinh, 
tôi định là sáng hôm đó cần phải 
dành thời giờ để làm cho hết hồ 
sơ tồn đọng. Một thiền sinh vào 
làm thủ tục ghi danh, nhưng sau 
đó còn nấn ná hỏi chuyện này 
chuyện kia mà không chịu rời 
văn phòng. Tôi nghĩ anh ghi 
danh xong thì ra ngoài để tôi có 
thời giờ làm việc nên cũng hơi 
cảm thấy khó chịu. Thấy anh 
hỏi vòng vo thêm mười phút 
nữa, tôi nhận ra là anh cần được 
lắng nghe nên mới dừng lại mọi 
công việc và ngồi nói chuyện 
với anh hết hai tiếng đồng hồ. 
Anh ta vừa mới ly dị vợ, nên 
cô đơn không biết là sau khóa 
tu sẽ đi đâu. Tôi thấy hai tiếng 
đồng hồ ấy đã được sử dụng 
xứng đáng.

Làm văn phòng ghi danh cho 
thiền sinh đến tu học, mình 
có thể giúp đỡ họ. Chữ “làm” 
ở đây là có mặt cho người và 
lắng nghe nỗi khổ niềm đau 
của người. Trong môi trường 
Làng Mai, làm việc văn phòng 
có thể mệt hơn nấu ăn và rửa 
dọn, nhưng cơ hội tiếp xúc với 
thiền sinh để giúp họ thì cũng 
nhiều hơn. Phía sau những mã 
số hồ sơ có thể là những con 
người với những âu lo cần 
được chuyển hóa. Những việc 
mình làm, thay vì chỉ coi đó là 
công việc, lại là một sự thực tập 
thương yêu.
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Tản mạn mùa xuân
Chân Trăng Mai Thôn

Để khi cần thì tôi vẫn có thể đưa hai bàn tay cho 
người ta nghiến nát. *

Cỏ mời gọi bước chân, sương tưới hạt mầm chánh 
niệm. Tôi đi trên hoa trắng hoa vàng, trên cỏ biếc, 
thấy tịnh độ hiện tiền, thấy ngoài giọt sương trong, 
mình không cần tìm cầu gì nữa. Buổi mai mùa 
xuân tĩnh lặng, gió gọi hơi thở tôi mầu nhiệm, hoa 
tím dại nở trên từng bước chân. Tôi thầm gọi bước 
chân Thầy.

Chiếc cầu tre bắc ngang hồ sen hình bán nguyệt 
mời mọc. Tôi bỏ dép bước lên cầu. Thoáng đâu 
đây hình ảnh mùa Bụt đản sanh năm nào khi chiếc 
cầu còn là cầu gỗ. Chuẩn bị cho ngày đản Bụt nó 
đã được mặc áo mới bằng tre. Chiếc cầu gỗ được 
đóng lớp tre xanh mướt, đón bước chân Thầy và 
tăng thân lên tắm Bụt sơ sinh. Năm tháng qua đi, 
áo tre xanh thành áo tre nâu, rồi bây giờ là một màu 

xám bạc, đây đó lốm đốm mốc đen. Tôi ngạc nhiên 
trước sự bền bỉ của chiếc áo tre. Tôi thán phục. Tre 
cũ nhưng sạch sẽ và chắc chắn. Thật là mầu nhiệm. 

Hồ mùa này vẫn còn vương vài lá sen tàn của mùa 
sen năm ngoái. Nước trong vắt nên có thể thấy rất 
rõ những đám rêu xanh, những chú cá con tung 
tăng bơi lội và cả những con nòng nọc đủ các “thế 
hệ”. Đứa mới có hai chân, đứa đã có đủ bốn chân. 
Đại chúng chưa vào thời khóa, chưa chấp tác, nên 
chưa cho nước vào, hồ còn nông lắm. Các cư dân 
của hồ sen bình thản sinh hoạt thời khóa hàng ngày 
của chúng. Thiên nhiên thật mầu nhiệm, các loài 
sinh vật thật là thông minh. Các bậc cha mẹ cá 
và nhái xanh đã tính toán thời gian rất chính xác. 
Chúng đã tính sao cho khi mùa xuân vừa đến thì 
trứng cũng vừa nở ra những con cá con và những 
con nòng nọc để chúng tung tăng bơi lội trong cái 

Những việc đó, trên phương diện công việc, 
chính là công việc. Nhưng chẳng lẽ đi tu mà 
mình chỉ nói chuyện tổ chức khóa tu, làm việc 
văn phòng, làm sách... Để đến một giai đoạn nào 
đó, làm nhiều quá mà không biết nuôi dưỡng 
mình rồi bị kiệt sức, làm đời tu bị ảnh hưởng thì 
rất uổng. Trong chuyến đi Việt Nam lần thứ ba 
năm 2008, tôi có thưa với Thầy là trong mùa An 
cư tại Bát Nhã, tôi sẽ cố gắng ở tại Tu viện Bát 
Nhã và sinh hoạt với đại chúng nhiều hơn, với 
lý do là mấy năm trước vì lo làm tiền trạm các 
chuyến về Việt Nam, tôi ít có dịp ở với huynh đệ. 
Thầy dạy tôi là không cần phải cố gắng cực nhọc 
như vậy, cứ tu nhẹ nhàng và thảnh thơi. Lời dạy 
đó có ý nhắc tôi là cần phải an trú trong hiện tại, 
có hạnh phúc trong hoàn cảnh mình đang sống, 
và trong việc mình đang làm. Có lẽ Thầy nhận 
thấy một mặc cảm nơi tôi là đi việc tăng sai hơi 
nhiều. An cư đâu chưa thấy, chỉ biết vài ngày sau 
tôi phải rời Bát Nhã. Mặc dù tôi thường hay đi 
nhưng tôi luôn ở với tăng thân, ngoại trừ khi đi 
máy bay, bởi tôi chỉ đi từ tăng thân này đến tăng 
thân khác thôi. Ai cũng có vai trò và trách nhiệm 
trong tăng thân và theo đó mà thực tập và tu học 
cho hết lòng. Quan trọng là biết nương tựa tăng 
thân và lấy sự nghiệp tăng thân làm sự nghiệp 
của mình. Làm được như vậy thì mình thấy rõ 
là cả tăng thân đang cùng đồng hành với mình. 
Nếu sự nghiệp của mình tách rời với sự nghiệp 
của tăng thân thì mình sẽ rất dễ dàng bị chế ngự 
bởi cảm giác cô đơn và cảm nghĩ bị cô lập. 

Trả lời cho câu hỏi “Làm cái gì?” đối với tôi là 
an trú trong hiện tại, xây dựng và nương tựa tăng 
thân. Đời sống tăng thân là một dòng chảy. Các 
thế hệ nối tiếp nhau mà đi tới. Trong các chuyến 
đi hoằng pháp tại châu Á, tôi có nhiều cơ hội đi 
cùng với các thầy, các sư cô trẻ. Tôi rất vui khi 
thấy các thầy, sư cô trẻ từ từ nhận trách nhiệm 
hướng dẫn tu học và điều chúng. Thỉnh thoảng 
nếu có thầy hay sư cô nào còn ngại chưa dám 
nhận trách nhiệm, thì tôi lại nhớ đến câu “Nếu 
chưa hay thì lần sau mình sẽ làm hay hơn” của 
Thầy và khuyến khích họ. Quan trọng là có mặt 
cho nhau và nâng đỡ nhau.

Buổi sáng. Nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời trong 
xanh, không một gợn mây. Mùa xuân, bãi cỏ xanh 
đầy hoa bồ công anh vàng và hoa cúc trắng, trải 
đầy như một sự hào phóng của đất Mẹ. Tôi khoác 
thêm áo, bước ra vườn, nhủ thầm nắng đẹp như thế 
này mà ở trong nhà rồi sau đó phải uống vitamin D 
thì vô lý quá. 

Sáng sớm chưa có bước chân nào khuấy động sự 
tinh khôi. Sương đầy lối cỏ. Sương trên đầu ngọn 
cỏ, mong manh và tinh khiết. Chợt có tiếng thì thầm: 
“Thương yêu muôn đời vẫn hạt sương trong”. Sáng 
nay tôi mới nghe pháp thoại của Thầy. Tình thương 
thật đẹp, nếu đó là một tình thương không phân 
biệt và không điều kiện. Như giọt sương trong, 
như nắng sớm, như mưa rơi. Trên cỏ úa vàng hay 
trên chồi non óng biếc, đều cũng như nhau. Tôi mơ 
mình có một tình thương như thế.
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hồ vừa tan đá. Mấy nhóc con này thật là ngây thơ, 
chúng đâu có biết gì chắc vì chưa có kinh nghiệm. 
Chúng nó bơi thật sát mặt nước, nhởn nhơ không 
hề lo sợ. Nhiều đứa lên chỗ nước cạn chỗ có đá 
để phơi nắng. Đôi lúc tôi đưa bàn tay lên sửa lại 
cái mũ, bóng tay tôi phản chiếu trên mặt nước làm 
chúng giật mình, quẫy đuôi một phát làm cả vùng 
nước xao động. Thì ra chúng nó vẫn “thấy” tôi. Sau 
đó thì mọi việc trở lại bình thường.

Ngồi đây, tôi có thể nhìn thấy thiền đường Trăng 
Rằm, thấy khu nhà Mây Thong Dong mà tầng 
trên đã được dùng làm nơi triển lãm sách và các 
pháp khí Thầy dùng trong mấy mươi năm hoằng 
pháp của Người. Thấy bãi cỏ xanh phía hông thiền 
đường nối dài đến tháp chuông rồi dẫn thẳng qua 
đồi mận, thấy rừng bạch dương của hàng xóm. 
Mùa xuân, cỏ mướt xanh, hoa tím, hoa vàng, hoa 
trắng, chồi non. Gió reo vui, trời xanh, chim hót. 
Một thoáng bâng khuâng. Những ngọn cỏ non mơn 
mởn của mùa xuân này, chắc chúng cũng là những 
ngọn cỏ của mùa xuân năm cũ. Những ngọn cỏ đã 
từng đón bước chân thầy trò trong bao lần Thầy 
dẫn đại chúng đi thiền hành. Đếm bao nhiêu cho 
xuể. Những ngọn cỏ không bao giờ bỏ cuộc dù 
mưa dù nắng. Mùa hè, chúng xơ xác. Mùa đông, 
có khi chúng khô cằn, héo hắt, hầu như biến mất 
làm lộ ra mặt đất đông cứng trong cái lạnh mà ẩm 
ướt của mùa đông miền Tây Nam nước Pháp. Rồi 
mùa xuân chúng lại xuất đầu lộ diện. Sức mạnh 
tiềm tàng, sức sống dẻo dai của cỏ. Lại làm xanh 
mặt đất, lại lả lướt khi gió đùa. Tôi nghiêng mình 

Chúng ta thường nói rằng giáo pháp là không thể 
nghĩ bàn, ấy vậy mà chúng ta lại bỏ ra hầu hết thời 
gian để cố gắng tìm hiểu nó qua ngôn từ và khái 
niệm. Đôi lúc ta cố gắng quá nhiều nhưng vẫn 
không nắm bắt được trọn vẹn ý nghĩa của những 
lời dạy kia. Chúng ta trở nên bực bội và thoái chí. 
Thế nhưng giây phút nản lòng ấy lại có thể là giây 
phút mà chúng ta đến gần nhất với sự đột phá, sự 
giác ngộ. Khoảng cách giữa ta và cái mà ta bấy lâu 
tìm kiếm có thể chỉ cách nhau một nụ cười! Những 
ngôn từ mà ta sử dụng để diễn bày giáo lý có thể 
giúp ta xác định được hướng đi, nhưng nếu không 
cẩn trọng, ngôn từ có thể nhanh chóng trở thành 
một chiếc áo mưa dày, ngăn không cho những hạt 
mưa pháp thấm vào trong tâm ta.

Tôi đoán đây có thể là lý do mà các vị thiền sư 
thường dạy đệ tử của mình qua văn thơ thay vì 
qua phương pháp biện chứng khô cứng. Văn thơ 
được sử dụng để nhắm tới một cái gì đó vượt lên 
trên ngôn ngữ. Ngôn từ và khái niệm thường được 
dùng để phân loại, phân biệt sự vật, sự việc và bỏ 
thực tại vào trong những cái hộp nhỏ cho gọn gàng. 
Nhưng một người thực tập thiền thực thụ biết rõ 
rằng thực tại không thể nào gọn gàng như ý muốn 
của mình và vẻ đẹp đích thực nằm ngay trong bản 
chất hữu cơ và hỗn tạp của thực tại. 

Chân Pháp Biểu

Một bài thơ hay có khả năng giúp chúng ta vượt 
thoát được giới hạn của ngôn ngữ và đây chính 
là lý do mà bài thơ ấy không nhất thiết phải có 
nghĩa. Nó có thể không hợp lý, lạ và không giải 
thích được, tuy vậy nó vẫn cho chúng ta nếm được 
kinh nghiệm của tác giả. Kinh nghiệm chính là tinh 
túy của tất cả mọi truyền thống tâm linh, nhưng 
nó không bao giờ là cái mà ta nghĩ. Nó thường có 
tính cách mâu thuẫn và không thể diễn đạt được 
bằng ngôn ngữ thông thường, vậy thì chúng ta cố 
gắng nắm bắt nó để làm gì? Có lẽ sẽ hay hơn nếu 
chúng ta không đi theo lối tư duy thông thường và 
cùng nhau “phung phí thời gian” để viết, để chia 
sẻ cho nhau những bài thơ về sự sống. Tôi có cảm 
giác rằng một khi gánh nặng của lý lẽ được buông 
xuống, sẽ không còn bất cứ cái gì có thể cột chặt 
chúng ta xuống đất được nữa. 

Ba bài thơ dưới đây do Thiền sư Hám Sơn (1546-
1623) sáng tác. Thiền sư là một trong những vị 
thầy có tầm ảnh hưởng lớn rộng ở Trung Quốc vào 
thời nhà Minh. Ngài có một niềm đam mê thi ca 
sâu sắc và đã để lại cho đời hàng trăm bài thơ. Ngài 
đã dành cả cuộc đời mình cho những thời tham 
thiền trên núi tuyết và những hoạt động xã hội dấn 
thân tại các kinh thành lớn. Ba bài thơ này đơn giản 
phác họa bức tranh cuộc sống của ngài như một ẩn 

Thầy Pháp Biểu là người Ý, xuất gia năm 2008 
trong gia đình cây Sen Trắng lúc 19 tuổi. Ngoài 
tiếng mẹ đẻ, thầy còn sử dụng được tiếng Pháp, 
tiếng Anh, tiếng Việt, và rất thích học hỏi chữ Hán 
để có thể hiểu được kinh điển từ Hán tạng. Dưới 
đây là bài chia sẻ của thầy về ba bài thơ của Thiền 
sư Hám Sơn, đời nhà Minh ở Trung Quốc. BBT 
chuyển ngữ từ tiếng Anh. Ba bài thơ của Thiền sư 
Hám Sơn do thầy Nguyên Tịnh chuyển ngữ từ bản 
chữ Hán.

trước chúng, cũng như tôi đã ao ước được có khả 
năng đưa hai bàn tay mình ra hết lần này đến lần 
khác*. Như Thầy tôi.

Vừa qua trong khóa tu xuất sĩ chúng tôi đã được 
xem một phim tài liệu có tên là “One life” (“Sống 
còn nơi hoang dã”). Gây ấn tượng nhất cho tôi là 
một con mực đỏ khổng lồ. Nó đã chuẩn bị cho đàn 
hậu thế bằng cách đánh đổi cả tánh mạng của nó. 
Hình ảnh thật cảm động. Suốt sáu tháng ròng rã, 
nó hoàn toàn không ăn một chút gì, chỉ tập trung 
thổi nước lên trứng không ngừng. Màu đỏ của nó 
dần phai nhạt đi. Đến khi trứng nở thì nó cũng mỏi 
mòn và chết. Bỗng dưng tôi thấy mình là một con 
mực non mới nở, đang bơi lội tung tăng theo đàn 
trong dòng nước mùa xuân ấm áp. Con mực mẹ 
đầy dũng khí đâu rồi? Con mực mẹ nhạt màu dần, 
nhưng vẫn đầy dũng khí, vẫn tiếp tục thổi nước và 
không bao giờ bỏ cuộc. Màu đỏ trên mình những 
con mực non, những cánh hoa đỏ nở bừng, lan tỏa.

Mùa xuân. Tôi lại tập nhìn và thưởng thức bằng 
đôi mắt của Thầy, đi bằng những bước chân Thầy, 
thở bằng lá phổi của Thầy, như bao nhiêu người 
thương Thầy, sống những lời dạy của Thầy, đang 
làm, đã làm và tiếp tục làm. Tôi đưa tay lên dụi 
mắt. Có phải tôi đang hoa mắt không? Không phải, 
màu đỏ trên con mực mẹ vẫn còn đang đỏ thắm, 
lan ra khắp đại dương mênh mông.

(* Lấy ý trong bài thơ “Xin cúi đầu đưa về” của Sư 
Ông Làng Mai)
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sĩ. Những lời bình mà tôi đưa vào thực ra không có 
nghĩa gì cả, cho nên bạn cũng không nhất thiết phải 
hiểu chúng. Lý do duy nhất khiến tôi viết xuống là 
để thách thức mình tham gia vào một cuộc khiêu 
vũ ngắn với Thiền sư Hám Sơn. Và mặc dù những 
bước chân của tôi còn vụng về hơn của ngài rất 
nhiều, nó đã đem đến cho tôi một niềm vui rất lớn!

平湖冷浸芰荷衣

湖上青山絕是非

塵跡盡消人世遠

白雲鷗鳥總忘機

Tạm dịch:

Hồ yên, lạnh ướp áo sen hòa
Núi biếc in hình bặt thiệt hơn
Sạch dấu phong trần, ngoài huyễn thế
Mây trời chim biển tuyệt băn khoăn.

Tôi thường nhớ về những ngày leo núi Pyrenees, 
cùng chơi với các huynh đệ giữa mây trắng, núi 
xanh. Một khi bạn leo lên khỏi độ cao mà cây cối 
có thể mọc, bạn sẽ được chào đón bởi một không 
gian lạ kỳ và quyến rũ. Ở đó không khí rất trong 
lành và các hồ nước đều có một màu xanh thẳm làm 
bạn tự hỏi rằng không biết nước hồ có bị nhuộm 
màu hay không. Các vách đá cheo leo vượt lên 
trên những triền núi mọc đầy cỏ dại. Loại cỏ này 
mới trông qua có vẻ mềm mại, nhưng nếu ngồi lên, 
chúng sẽ đâm xuyên qua quần áo và da thịt làm bạn 
phải nhảy dựng lên. Thỉnh thoảng, một đám mây 
thình lình xuất hiện bao trùm cả ngọn núi trong 
một vài phút. Khi đám mây ấy trôi đi, nó để lại vô 
lượng những hạt nước nhỏ trên các ngọn cỏ, và khi 

mặt trời xuất hiện trở lại, bạn sẽ thấy 
mình như đang đứng trên một đỉnh 
núi châu báu trong kinh Pháp Hoa. 
Cảnh tượng ấy nguy nga và hùng vĩ 
đến nỗi gần như bạn có cảm giác hổ 
thẹn chỉ vì bạn thấy quá thản nhiên. 
Đối diện với một cảnh tượng như 
thế, có lẽ là bạn phải hét lên, xé bỏ áo 
quần và tung mình khỏi mỏm đá cao 
để bay vào hư vô. Nhưng rốt cuộc, 
bạn chỉ mỉm cười và tiếp tục bước đi. 
Mà chẳng phải những đám mây kia 

cũng luôn làm như thế hay sao? 

信歩騰騰任所從

形骸一似雪中松

偶來纔向溪頭立

又逐閒雲過別峰

Tạm dịch:

Vững chân khảng khoát đến muôn trùng
Lão tợ tùng xanh giữa tuyết đông
Vui bước đứng trên đầu ngọn suối
Nhàn theo mây nhẹ vượt cao phong.

Bạn có bao giờ tận hưởng một ngày làm biếng thực 
sự chưa? Ngay khi thức dậy thật sớm, bạn không 
dự tính gì cả. Bạn chỉ đơn giản chuẩn bị một bình 
trà nhỏ và nước nóng để đem theo, và khi đã sẵn 
sàng, bạn lập tức rời bỏ khung cảnh an toàn của 
ngôi nhà mình. Nơi bạn sống trước giờ đã đầy ngập 
những tư tưởng và thói quen của bạn, vì vậy trong 
cuộc sống hàng ngày, bạn không thể suy tư hay tìm 
thấy được điều gì mới mẻ. Nhưng giây phút mà 
bạn đóng cánh cửa sau lưng lại, thế giới phía trước 
trở thành một sân khấu nơi những phép lạ bất chợt 
có thể hiển lộ. Dòng suối đang chảy êm đềm là một 
thi sĩ tài tình có thể làm mê hoặc bạn với nhiều mẩu 
chuyện khác nhau; đám mây trắng là một người 
bạn cũ mà bạn phải xa lìa trong quyến luyến. Khi 
bạn bước đi trong không gian thiên nhiên, bạn nên 
học hỏi từ rừng cây và muông thú. Đừng mang theo 
cái bản ngã con người nặng nề của bạn vì nó sẽ chỉ 
làm bạn thêm mệt nhọc mà thôi. Tin tôi đi, bạn sẽ 
không cần sử dụng nó đâu. Hãy làm một thân cây ở 
giữa những thân cây khác, hoặc một luồng gió giữa 
trời đông. Nếu bạn hỏi “Tôi phải làm điều này như 

thế nào?” thì bạn sẽ chẳng đi đến đâu cả. 
Nhưng nếu cứ làm thì bạn sẽ cảm nhận 
trong hình hài mình có một loại tuệ giác 
không ngờ tới. Tôi tin chắc rằng ít nhất 
thì bạn cũng có thể để cho đôi chân bạn 
làm hướng đạo và đưa bạn đến bất cứ nơi 
nào chúng thích. Điều này nghe hơi lạ, 
nhưng đôi chân gần trái tim hơn là cái 
đầu của bạn!

雪壓衡門夜擁爐

此身雖寄恰如無

不知曰月從何去

回首人間巳歳徂

Tạm dịch:

Đêm giữ bếp hồng mặc tuyết xông
Thân tuy trao gởi thoảng như không
Chẳng hay ngày tháng từ đâu đến
Nhìn lại nhân gian, năm đã cùng.

Thời gian và không gian va vào nhau và 
nổ tung ra thành hàng triệu mảnh. Một 
tia sáng du hành hàng tỉ năm từ bên kia 
vũ trụ và đáp xuống mặt đất trước khi 
nó khởi hành. Tôi không còn có thể cảm 
nhận một cách thông suốt những gì đang 
xảy ra; có phải đây là ngày đầu tiên tôi 

đến trường, ngày tôi thế phát xuất gia hay là ngày tôi lìa đời? 
Khi tôi đặt lưng xuống giường, có phải đó chỉ là một buổi 
nghỉ trưa hay là tôi đang thở những hơi thở cuối cùng? Tôi 
quyết định rằng nếu tâm tôi là một họa sư thì tôi sẽ đặt làm 
một bức tranh toàn những ngọn đồi xanh thẳm, những cánh 
đồng hoa hướng dương vàng rực và một bầu trời xanh biếc. 
Tôi sẽ bảo tâm tôi họa thêm một cái gì đó bất ngờ ngay phía 
sau những cảnh kia để cho cuộc sống của tôi không bao giờ 
buồn tẻ. Tôi cũng sẽ bảo tâm tôi làm cho tất cả mọi vật đều 
sống động và có tâm hồn, để dù phải đi cùng trời cuối đất, 
tôi cũng sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Chim chóc, cây 
cối và những cơn gió đều sẽ trở thành pháp lữ của tôi. 

Đâu có nghĩa lý gì nếu chỉ họa những cảnh tối tăm và xám 
xịt, những chiếc áo mưa, cà vạt, xe cộ chỉ để làm tròn bổn 
phận đối với xã hội? Khi chúng ta nằm trên giường hấp hối 
thì cái xã hội mà chúng ta theo đuổi một cách trung thành 
có đến an ủi, vỗ về chúng ta không? Trên con đường tu học, 
đôi lúc tôi gặp phải những chuyện không đâu. Chúng dường 
như không có một chức năng gì đặc biệt, ngoại trừ việc làm 
cho cuộc sống của tôi thêm lạ lùng và thú vị. Nhiều lúc ngồi 
thiền định, tôi thấy hình hài mình là một thực thể đầy bất 
ngờ như thế. Nó có đó nhưng mỗi khi tôi tập trung quán 
chiếu vào những giới hạn của nó thì nó lại biến mất như thể 
chưa từng có mặt. Nó như là một đám mây hơn là một pho 
tượng đồng và tuy nó dung túng cái tánh đam mê làm ông 
chủ của tôi, khi nó cần cái gì thì nó sẽ có bằng được cái ấy, 
dù tôi có thích hay không. Nếu tôi có thể làm bạn với hình 
hài của mình và chỉ cần nhớ lắng nghe người bạn này hơn 
một chút thì cuộc sống của tôi sẽ đỡ phức tạp hơn rất nhiều!



84 85

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, mới đây mà tôi đã 
đi tu được tám năm rồi. Đối với tôi, những ký ức về 
tuổi thơ là những khung ảnh đẹp. Những kỷ niệm 
về gia đình là gia tài và hành trang giúp tôi vững 
bước hơn trên đường đạo. Quá khứ trở thành hiện 
tại và hiện tại lại trở thành quá khứ. Nhờ vậy mà 
tôi thấm hiểu hơn về câu thư pháp Thầy tôi thường 
dạy: “Không có bùn làm sao có sen” hay “Khổ đau 
là chất liệu làm nên hạnh phúc”. Nhận ra mình, 
thấy được mình, nói được những gì mình muốn nói 
là hạnh phúc lớn nhất đối với tôi. Tôi thuộc ban A 
nên khó viết xuống những nỗi lòng, những ray rứt 
trong trái tim mình. Tôi chấp nhận điểm yếu của 
chính tôi vì tôi là “hiệp sĩ” mà. Nhưng khi nghĩ tới 
những gì muốn chia sẻ cùng ba, tôi có thêm nhiều 
sức mạnh. Và câu chuyện của tôi được bắt đầu như 
thế này:

Xa quê

Tôi là một cô bé tóc quăn, da phèn, “chân tay gầy 
ốm như những ống sậy”. Ngoài đôi mắt đen ngơ 
ngơ, dại dại, trên khuôn mặt không thấy một điểm 
sáng gì. Ba tôi không có tài làm nông, mẹ tôi không 
có duyên làm ruộng nên cả gia đình phải tạm xa 
miền Tây lam lũ, cắp giỏ đệm lên “xì phố” để tìm 
kế sinh nhai. Không một đồng xu dính túi, gia đình 
đành ở nhờ nhà ngoại nhưng tôi thấy vui và hạnh 
phúc lắm. Nhà được dựng tạm trên ống cống thoát 
nước, căn nhà lá nho nhỏ với dòng nước chảy liu 
riu. Nhất là khi mưa về, đường mương ống cống 
trở thành một dòng sông thơ mộng đối với tôi lúc 
nhỏ. 

Thời gian đó, đường mương rất thoáng vì ngày nào 
nhà tôi cũng quét dọn sạch sẽ. Hồi đó ống cống vừa 
là chỗ mát mẻ để ngủ trưa khi trời nắng, vừa là chỗ 
yên ổn để chúng tôi chơi trò trốn tìm, còn đường 
mương ống cống trở thành “bể bơi” lý tưởng của 
tôi. Vào mùa mưa đường mương tràn ngập nước, 
tôi cùng các em và những bạn hàng xóm thay nhau 
nhảy xuống đó để bơi. Khỏi phải nói là tôi vui tới 
cỡ nào. May mà ba mẹ đều đi bán hàng nên không 

Con gái ông Tư Cua
Chân Hiệp Nghiêm

biết chuyện gì xảy ra tại nhà, nếu không, chắc tôi 
sẽ không thực hiện được kỳ tích có một không hai 
này. Vì vậy, dòng sông ống cống trở thành một 
người bạn mà tôi không tài nào quên được. Còn 
người bạn thứ hai của tôi là cây me. Cây me ấy, 
mặc dầu hơi chua một chút nhưng tán rất rộng, 
cành thấp, nên tôi tha hồ leo trèo và nghịch phá. Do 
đó, tôi ăn trên cây me, chơi trên cây me, học trên 
cây me, ngủ trên cây me và tắm cũng trên cây me. 
Nghe có vẻ là lạ nhưng thiệt 100% đấy. Tôi thường 
chơi trò nhảy từ cây me xuống dòng sông liu riu 
vào những lúc mưa to. Thật tuyệt! Từ trên cây me 
ùm một cái, nước bắn tung tóe, rưới mát cả lòng 
tôi, rưới mát cả sự nhớ quê của tôi. Đối với tôi, có 
thể tạm gọi đó là cõi “Tịnh độ tuổi thơ”.

Nói về chuyện bơi lội thì tôi chợt nhớ lúc ở quê, 
tôi rất thích bơi nhưng mẹ không cho vì sợ tôi hụt 
nước. Tôi phải nhờ thằng em giả đò xô tôi xuống 
sông. Quần áo ướt hết cả rồi nên tôi đành bơi vậy, 
tôi bơi tới, bơi lui, khá gấp gáp vì sợ hết giờ. Lúc 
đó tôi thấy cảnh các anh trèo lên cây tràm để nhảy 
xuống sông thật là thích thú. Tôi cũng muốn thử 
cảm giác mạnh ấy nhưng vì tôi nhỏ quá nên không 
dám nhảy. Bơi xong, lên bờ quần áo ướt sũng, hí 
hửng về nhà nhưng ngờ đâu vừa gặp tôi, mẹ liền 
hỏi: “Con tắm bơi à?” Tôi ngại ngùng, cúi mặt 
xuống đất và đáp lí nhí: “Dạ, tại thằng Linh đẩy 
con xuống sông, lỡ ướt đồ rồi nên con mới bơi ạ”. 
Hic… tôi giả đò hay thiệt đó nhưng liếc thấy thằng 
em đứng im lìm không nói gì, cũng dán mặt xuống 
đất, tôi chợt hối hận và thấy thương em ghê. Nhờ 
chiêu giả bộ ấy mà mẹ không đánh đòn tôi nữa. 
Sau này, mỗi lần nghĩ tới chuyện đó tôi thấy áy náy 
vô cùng. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ không làm 
như vậy nữa. Và tôi đâu ngờ rằng trò bơi bất đắc dĩ 
đó cũng là kỷ niệm cuối cùng của tôi ở vùng quê. 

Vì vậy khi lên thành phố, tôi nhớ quê nhưng chưa 
bao giờ nói cho ba mẹ nghe cả. Tôi biết ba mẹ 
không có đủ kinh phí để gia đình về thăm quê. Tôi 
lên thành phố năm tám tuổi nhưng mãi tới lúc học 
cấp 2 tôi mới được về quê vì ông nội mất, bảo sao 

tôi không nhớ quê cho được. Nhưng ngồi yên nghĩ 
lại, có lẽ người nhớ quê nhất phải là ba tôi mới 
đúng. Tôi im lặng thở và nhìn vào nỗi lòng của ba.

Mẹ về 

Ngày qua ngày, gia đình tôi mua được một căn nhà 
nho nhỏ gần một nghĩa trang cũng nho nhỏ. Lúc 
đầu, tôi sợ lắm vì mỗi lần về nhà là phải qua nghĩa 
trang đó. Năm giờ chiều là giờ giới nghiêm của tôi, 
tôi không dám ra khỏi nhà hay nhìn ra nghĩa địa. 
Một ngày nọ, hơn năm giờ mà ba mẹ vẫn chưa về. 
Tôi và em gái sợ quá không biết làm gì cả. Với đầu 
óc trẻ con, tôi nghĩ: “Khi con ma xuất hiện, nếu 
tôi ở trong nhà thì không thể chạy ra ngoài được 
vì lỡ con ma khóa cửa, nhốt hai chị em bên trong 
thì sao?” Thế là tôi khiêng cái thúng đựng gạo khá 
to, đặt trước cửa nhà và hai chị em ngồi im trong 
thúng, không dám nhúc nhích gì. Tôi đợi tiếng xe 
đạp của mẹ, đợi hoài, đợi mãi mà chẳng thấy. Lâu 
lâu tôi lén nhìn ra nghĩa trang, xem có bóng dáng gì 
không? Vô vọng và sợ hãi. Nhưng khi màn sương 
đang dần dần buông xuống phủ từng ngôi mộ cổ 
thì tiếng xe đạp mỗi lúc một gần. Sau khi dựng 
chân chống xe, mẹ ngạc nhiên nhìn hai chị em tôi 
đang ngồi co ro trong thúng. Biết ý, mẹ nở một nụ 
cười thật hiền. Thật lạ! Từ lúc mẹ về thì niềm hạnh 
phúc và bình an của tôi cũng về theo. Tôi chạy ra 
khỏi thúng, mếu máo và ôm chầm lấy mẹ, nước 
mắt cứ thế lã chã rơi. Cho tới giờ phút này, chỉ 
cần được thấy mẹ, ngồi bên mẹ hay chỉ nghe tiếng 

mẹ là tôi cảm ngay được niềm hạnh phúc và bình 
an của ngày xưa đó. Tình thương của mẹ là tình 
thương an lành nhất, mẹ sẵn sàng ôm tôi vào lòng 
khi tôi cần, mẹ hết lòng lắng nghe khi tôi chia sẻ 
hay mẹ lặng lẽ thức thâu đêm, đơn giản chỉ để làm 
quà tặng tôi. Mỗi lần nghĩ tới mẹ là tình thương 
trong lòng tôi như được ứa ra, rất ngọt ngào và 
ấm dịu. Tôi không hiểu tại sao nữa nhưng tôi biết 
một điều: “Mẹ là người bạn tuyệt vời nhất của tôi”. 
Còn ba tôi thì sao?

Những gì con chưa thấy

Nhà thơ Nguyễn Bính có một bài thơ khá nổi tiếng, 
đó là bài “Hoa và rượu”. Ba tôi cũng có một bài ca 
khá nổi xóm, ca suốt mười mấy năm nhưng luôn 
luôn còn mới, đó là bài “Lá và rượu”. Tôi chỉ muốn 
ba đổi bài hát mới nhưng hầu như đó chỉ là giấc 
chiêm bao và tôi đã thất vọng nhiều lần. Chính 
vì vậy mà tôi ghét chiều về. Hễ ánh sáng bắt đầu 
chập choạng thì ba hay sai tôi đi mua rượu. Ba nói 
mua một lít thì tôi mua ba xị, mua một gói thuốc lá 
thì tôi bảo ngoài tiệm hết rồi nên chỉ còn vài điếu. 
Có lần khi mua rượu cho ba, về đến giữa đường, 
tôi đứng lại thử bịt mũi, nhắm mắt, uống liều hai 
ngụm đầy. Sau vài phút, khuôn mặt tôi dần đỏ lên, 
tim đập loạn xạ rồi say bí tỉ. Thế là tôi phải nằm 
bẹp cả một buổi chiều. Hic... tôi tức lắm. Rượu có 
ngon gì đâu sao người lớn lại thích uống đến thế!

Vì vậy, khi nhìn cảnh mẹ làm quần quật từ sáng 
đến tối, còn ba khi đi bán hàng về lại uống rượu, 
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tôi không buồn cũng lạ. Tôi càng thương mẹ bao 
nhiêu thì tình cảm tôi dành cho ba càng xa cách 
bấy nhiêu. Mặc dù tôi biết ba là người hiền lành, 
thật thà, hay giúp đỡ người khác. Thậm chí, những 
người ở quê thường gọi ba bằng một cái tên khá 
thân thuộc là “Hội đồng chùa”. Dưới quê, ai cũng 
thương ba cả, ba là một ngôi sao sáng đối với bà 
con. Còn với riêng tôi, tôi thấy lờ mờ sao ấy. Hay 
tôi chưa thấy được ánh sáng từ ba? Khi lớn lên, có 
lúc tôi cũng tự hỏi chính mình: “Sao cái nhìn của 
tôi lại chật hẹp đến thế, có thể tôi đã để cho những 
hình ảnh khác chiếm ngự trái tim nên không thấy 
những điểm sáng từ ba?” Đã có lúc tôi lập nguyện: 
“Sau này, nếu quen ai mà người đó uống rượu thì 
tôi sẽ nghỉ chơi ngay lập tức”. Cái đầu của một 
đứa trẻ thật khủng khiếp, tôi huân tập cái ý nghĩ đó 
từ ngày này qua ngày khác và trở thành một khối 
cứng ngắc như đá cuội. Tôi ghét RƯỢU… Do đó, 
cũng có lúc tôi ghét luôn cả ba (không chánh niệm 
một tý nào… hì… tôi giận luôn cả ba). Vì đó là 
bản chất tự nhiên của tính bắc cầu mà. Nói chung, 
những gì có liên quan tới rượu là kẻ thù của tôi. 
(Nhờ sống trong hoàn cảnh ấy, sau này em trai tôi 
không bao giờ uống rượu. Đó là niềm an ủi lớn 
nhất đối với tôi).

Bài học quý

Tuy tâm trạng tôi như vậy, nhưng sáng nào tôi cũng 
cùng các em thay phiên nhau ra chợ phụ ba mẹ bán 
hàng. Ba ở nhà xay cua, mẹ có sạp khác bán trái 
cây. Gian hàng của gia đình tôi chủ yếu là: cua - 
còng còn sống, cua xay, mắm tôm và thỉnh thoảng 

có bày bán trái cây. Khoảng chín giờ sáng, ba mới 
ra thay ca, tôi về nhà ăn cơm rồi đi học. Ngồi bán 
hàng, tôi không mời mọc gì, rảnh là tôi lấy tập ra 
học. Chắc vì vậy mà các cô chú bác ai cũng thương 
nên chị em tôi bán hàng khá được. Còn ba bán 
hàng rất có uy tín vì ba chưa bao giờ cân thiếu mà 
còn bán dư cho bà con nữa nên ai cũng quý ba. Tôi 
nhớ có lần, người bạn hàng kế bên lấn sạp của ba, 
những cô bán hàng khác liền mách với tôi. Sau đó, 
tôi nói nhỏ với ba nhưng ba rất bình tĩnh và nói: 
“Người ta nghèo mới lấn sạp của mình con ạ. Mình 
chỉ có vài mặt hàng nên không cần sạp rộng. Họ 
còn lo cho con cái đi học ở dưới quê nữa”. Nghe ba 
nói như vậy, tôi thấy xấu hổ và xúc động. Ba biết 
nhưng ba vẫn để yên vì ba có cái nhìn sâu hơn tôi. 
Kể từ đó, tôi thấy thương ba hơn và tôi cũng thương 
được cô chú bán tôm gian hàng kế bên. Vì tôi cảm 
được cảnh nghèo khó và chật vật của những người 
vùng quê. Tôi nghĩ đến nụ cười của hai đứa con cô 
chú, chợt lòng tôi được mở ra. Tôi thích đi học vì 
tôi muốn đổi đời. Chắc hai đứa nhỏ kia cũng vậy. 
Xóm chợ đó đã đem đến cho tôi nhiều tiếng cười 
và nhiều tình thương từ người bán lẫn người mua. 
Nhờ những tháng ngày buôn bán đó mà tôi đã lớn 
lên và phấn đấu cho tương lai hơn.

Thấu hiểu tận nguồn cơn

Khi học cấp ba, tôi bắt đầu tiếp xúc với pháp môn 
Làng Mai. Trong đó, có một bài pháp thoại mà tôi 
chỉ nhớ vỏn vẹn vài câu: “Bao tử mình cũng là 
một nghĩa trang thu nhỏ. Chúng ta có thật sự từ bi 
không? Bao nhiêu con vật đều ở trong bao tử đó. 

Ta có khác gì những loài vật khác”. Khi nghe câu 
này xong, tâm tôi thực sự bị đánh động, tôi khẽ 
khóc. Kể từ lúc ấy, tôi không muốn bán cua giúp 
ba nữa. Có lần tôi nói với ba: “Ba ơi! Hay mình 
đổi nghề khác nha ba, mình bán rau cũng được”. 
Ba tôi lẳng lặng một lúc rồi nói: “Có nhiều lần ba 
cũng muốn đổi nghề nhưng mình lỡ có mối mang 
khá nhiều. Ba đổi hàng khác thì không đủ tiền lo 
cho các con đi học”. Tôi nghẹn ngào và tiếp tục 
bán cua. Nhưng lần này thì khác, tâm ý tôi đã hoàn 
toàn thay đổi. Ngày trước tôi ước gì tôi bán thật 
nhiều cua, bây giờ tôi lại thầm niệm: “Mong rằng 
đừng ai mua cua về ăn cả. Và cũng đừng ai nhờ tôi 
xay cua”. Tôi cứ ngồi yên và cầu mong như vậy, 
trong tôi có một sự đối nghịch rất lớn. Một nửa, tôi 
mong cho ba bán được hàng nhưng hơn một nửa 
thì mong đừng ai mua cả. Cho tới bây giờ, tôi vẫn 
nhớ như in cái cảm giác của ngày xưa ấy. Có một 
cô ngồi lựa từng con cua sống. Sau đó nhờ tôi rửa, 
xé mai và xay cua. Tôi đã xé số cua đó trong nước 
mắt, tôi không dám khóc ra ngoài nhưng nước mắt 
cứ chảy ngược vào trong, xé cua tới đâu lòng tôi 
thắt lại tới đó. Tôi thấy thương tôi và thương cả 
con cua nữa. Tôi không biết làm cách nào cho lòng 
được an, tôi đành thầm niệm: “Nam mô Đức Bồ tát 
lắng nghe Quan Thế Âm hãy tha lỗi cho con”, và 
mong những con cua đó hãy tha thứ cho gia đình. 
Vì sự sống còn trên Sài Gòn nên chúng tôi mới làm 
như vậy. 

Nhưng khi lên cấp ba, tôi không còn đi bán nữa vì 
phải học xa nhà, tôi mừng lắm. Sau một thời gian, 
ba tôi cũng đổi nghề, không còn nhãn hiệu là ông 
“Tư cua” nữa mà thay vào đó là ông “Tư bắp”. Tôi 
vui quá, cười ra nước mắt. Tôi thầm biết ơn “Đức 
Bồ tát” và biết ơn ba đã thấu hiểu tấm lòng của chị 
em tôi.

Ấm lòng tình cha 

Trước khi đi xuất gia, tôi bắt đầu đến chơi và tìm 
hiểu ba nhiều hơn trước. Nhờ những buổi uống cà 
phê tại Nét Xưa, tôi mới hiểu thêm một điều là 
không phải vì ba muốn uống rượu mà vì ba buồn 
nhiều, không biết chia sẻ cùng ai nên mượn rượu 
để lãng quên. Ba sống dưới quê quen rồi nên khi 
lên Sài Gòn không sánh kịp với người thành phố vì 
ba hiền lành quá. Mẹ tôi phải đứng ra gánh vác và 
là nguồn kinh tế chính của gia đình, vì mẹ đã từng 
sống ở Sài Gòn. Qua những buổi chiều cà phê đó, 

ba đã tâm sự cho tôi nghe rất nhiều về quá khứ của 
ba. Có những chuyện thầm kín nhất mà ba cũng kể 
cho tôi nghe. Tự nhiên tôi thấy thương ba tôi quá! 
Vậy mà hồi nào tới giờ tôi đã trách ba quá nhiều. 
Kể từ lúc đó, dường như ba bớt uống rượu hơn một 
chút.

Trước khi lên Bát Nhã tập sự, vào ngày cuối cùng 
ở nhà, tôi thỏ thẻ với ba: “Ba ơi! Ngày mai ba nghỉ 
bán được không? Hai tía con mình đi uống cà phê 
nha ba”. Ba đồng ý liền, tôi vui biết mấy. Sáng 
sớm, ba chở tôi trên chiếc xe máy thường ngày chở 
hàng. Tiếng sên bị khô dầu, quét vào máng kêu 
lộc cộc. Xe chạy rì rì, mỗi lần lên dốc tôi phải thở 
hồng hộc cùng xe. Tôi chợt nhói tim, nhưng nghĩ 
sau này ba sẽ đi chiếc xe của mình nên cũng an 
tâm hơn. Hai cha con ngồi uống cà phê tại một cái 
quán lụp xụp trước nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Bà 
chủ hay mở nhạc vàng và thỉnh thoảng lại có nhạc 
Trịnh Công Sơn mà ba thích. Hai cha con ngồi yên 
chờ cà phê nhỏ giọt, ngắm đường phố, ngắm người 
qua lại, ngắm sự sống của một đời người. Sương 
đã giăng đầy vai áo. Mặc dù xung quanh là nghĩa 
địa nhưng tôi thấy bình an và ấm áp lắm vì biết 
rằng bên tôi đang có ba. Ngày đó, tôi nói cho ba 
biết ý định đi xuất gia của tôi. Ba lặng lẽ một lúc 
rồi nói: “Mấy hôm nay ba biết được tâm ý của con. 
Con hãy chọn con đường mà con thấy hạnh phúc. 
Nhưng con nên biết rằng dù con ở đâu thì ba vẫn 
luôn ở cạnh con”. Thế là nước mắt tôi lại rơi vì chỉ 
có ba mới hiểu được nỗi lòng của tôi. Trong đại 
gia đình, ai cũng phản đối việc tôi đi xuất gia, chỉ 
riêng ba là người duy nhất yểm trợ tôi mà thôi. Câu 
cuối cùng ba dặn tôi: “Con à! Trong cuộc sống, 
học hơn người thì dễ nhưng học để thua người thì 
rất khó. Mình phải nhẫn được những gì mà người 
khác không nhẫn được thì mới gọi là kiên nhẫn nha 
con”. Tôi cảm động và thấy ấm trong lòng. Sau đó, 
tôi tâm sự với ba: “Ba ơi! Một ngày nào đó nếu ba 
không thấy con ở nhà thì ba đừng lo nhé. Vì lúc đó 
con đã ở chùa. Có một điều cuối cùng ba giúp con 
nha ba. Khi con đi xuất gia, ba chăm sóc bàn thờ 
giúp con nhé. Ba có biết không? Ước mơ lớn nhất 
của chị em con là mong cho ba bớt uống rượu để 
gia đình mình được hạnh phúc hơn”. Ba lại im lặng 
và nhìn vào khoảng không xa xăm. Ba không nói 
gì nhưng tôi hiểu ba cảm được nỗi lòng của tôi. Tôi 
nói vậy, vì biết rằng nếu ba không uống rượu thì ba 
mới thắp nhang lên bàn thờ được.
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Lời của con

Thời gian trôi... Sau hai năm đi xuất gia, tôi 
được mẹ báo một tin vui: “Ba con không còn 
uống rượu nhiều nữa. Một ngày chỉ uống ba 
chung (ly) và xem tivi thôi”. Giọt nước mắt 
hạnh phúc chợt rơi trên má tôi vì đó là ước 
mơ chung của cả gia đình, mãi tới hôm nay 
mới trở thành hiện thực. Tôi biết người vui 
nhất chính là mẹ. Tôi vui vì khi tôi đi tu, ba 
tôi không còn “tu chai” nữa mà chuyển thành 
“tu chay”, dù chỉ được 50%. 

Giờ đây, tôi cảm thấy sung sướng và may mắn 
khi tôi được làm “con gái của ông Tư cua”. 
Tôi chưa bao giờ mặc cảm vì phải bán hàng 
ngoài chợ, tôi chưa bao giờ mặc cảm vì nhà 
nghèo hay vì làn da phèn, mốc mốc của tôi. 
Tôi thấy tôi giàu có vô cùng vì tôi khám phá 
được kho tình thương mà ba mẹ dành tặng chị 
em tôi thật bao la vô tận. Cả cuộc đời của ba 
mẹ lam lũ, cực khổ cũng vì muốn đem đến 
cho tôi và các em những gì tốt đẹp nhất. Ba 
mẹ là nơi bình an nhất mỗi khi tôi nghĩ về. 
Giờ đây, tôi có thể chia sẻ những nỗi lòng ấp ủ 
này bởi vì tôi ý thức là ba đang còn đó cho tôi. 
Và tôi muốn gởi tới ba những lời sám hối chân 
thành: “Ba ơi! Con xin lỗi ba vì có những lúc 
khờ dại con đã từng giận ba hay đã từng khởi 
niệm không thích ba. Ai cũng có những góc 
khuất phải không ba? Con đã không sáng suốt 
nhận ra mà còn trách ba nữa. Con thấy hối 
hận vì những ý niệm nhỏ hẹp của con lắm. Ba 
hãy tha lỗi cho con nghen ba. Kể từ khi đi tu, 
con mới hiểu những việc âm thầm mà ba đã 
làm cho gia đình. Con được trở thành người tu 
như hôm nay cũng nhờ phước đức mà ba mẹ 
để lại. Con đang đi theo hướng đi của ba. Ba 
hãy nắm tay con cùng đi ba nhé!”

Con gái thương của ba

Bé Đen của cả nhà

Em à,

Làng Cây Phong (LCP), Canada, bắt đầu thành 
hình từ năm 1985, khi Thầy tôi quyết định khởi sự 
đi hoằng pháp tại Canada. Như vậy LCP đã có mặt 
hơn 30 năm rồi, và gần như năm nào LCP cũng 
có khóa tu thiền tập theo truyền thống Làng Mai. 
Trong 5 năm đầu, Làng chỉ tổ chức mỗi năm một 
khóa, nhưng các khóa tu trong những năm đó lại 
đáng ghi nhớ hơn hết vì có Thầy Làng Mai mỗi 
năm mỗi qua để hướng dẫn. Vào những năm sau, 
LCP thường tổ chức mỗi năm ít nhất hai, ba khóa 
tu. Những năm gần đây, chúng tôi có tới ba, bốn 
hoặc năm khóa tu trong một năm. Nói chuyện với 
các anh chị kỳ cựu của LCP, tôi thường hay hỏi 
Thầy đã ảnh hưởng đến cuộc đời của các anh chị 
ấy như thế nào. Gần như ai cũng có câu trả lời 
giống nhau: thật là may mắn và phước đức được 
gặp Thầy và được Thầy hướng dẫn, gặp pháp môn 
tu tập giản dị, thực tiễn và quý giá. Chỉ có bài học 
Hiểu và Thương từ khóa tu đầu tiên mà ai trong 
chúng tôi cũng cảm thấy mình có duyên lành, khởi 
sự nhìn cuộc sống bằng con mắt khác, tránh được 
bao nhiêu hiểu lầm và vượt qua bao buồn phiền 
trong cuộc sống, nhất là có khả năng tạo và giữ hòa 
khí với mọi người.

Bài học này, trong anh chị em chúng tôi, 
có lẽ bác Chân Hội Nguyễn Tấn Hồng 
- bác Cả của Làng Cây Phong, là người 
thấm nhuần hơn ai hết. Khi tôi viết những 
dòng chữ này, bác Chân Hội đã lên đường 
rong chơi trời phương ngoại được hơn 
một tuần rồi. Tôi xin kể về sự gặp gỡ của 
bác và Thầy tôi cho em nghe nhé.

Năm 1985, khi Thầy qua hướng dẫn khóa 
tu đầu tiên tại Canada, tuổi của bác đã là 
63. Bác di cư qua Canada khi đã ngoài 50 
tuổi, sau khi đã tạo bao công trình cùng 
sự nghiệp đáng kể tại quê nhà trước năm 
1975. Qua Canada, với hai bàn tay trắng, 
ở tuổi không còn trẻ, bác đã phải học để 

Mở lòng hiểu thấu nguồn cơn
Chân Cơ

Chuyện kể về Thầy tôi… và Làng Cây Phong

lấy lại bằng y sĩ để hành nghề. Sau khi thi được 
bằng, bác tìm cách giúp những bác sĩ đến sau cùng 
hoàn cảnh có thể thi lấy bằng lại. Ngoài ra, bác còn 
tham gia nhiều sinh hoạt cộng đồng khác có tính 
cách giúp ích xã hội. Trong cộng đồng người Việt 
tại Montréal, Canada, nhắc đến bác ai cũng tỏ lòng 
kính trọng và ngưỡng mộ. Khi được gặp Thầy, bác 
lại càng nhận thấy rõ hướng đi trong cuộc đời, cho 
nên trong suốt hơn ba mươi năm qua, bác đã lèo 
lái và hướng dẫn anh chị em chúng tôi trong LCP 
cho đến ngày hôm nay. Một hai hôm trước ngày từ 
giã, bác còn dặn dò tôi về đường hướng tốt đẹp của 
Làng và lòng tin cậy của Thầy chúng tôi.

Chân lý trao truyền qua ngõ tâm

Một ngày sau khi bác Chân Hội ra đi, Sư cô Chân 
Không đã gởi e-mail, nhắc về bài kệ truyền đăng 
Thầy trao cho bác năm 1990:

Chân lý trao truyền qua ngõ tâm
Hội giải siêu nhiên vượt dị đồng
Hạt giống bồ đề gieo rải khắp
Ngại gì hai nẻo sắc và không.

Bạn là khu vườn nhỏ
Tôi là nắng ngoài sân
Khu vườn im lìm thở
Nắng vòng quanh, vòng quanh

Đời muôn màu muôn hướng
Sao lại chọn thanh bần
Có chi trong nhịp thở
Mà lòng vui vô ngần?

Cuộc sống là đổi thay
Đâu cũng vào đó cả
Ngại chi lời qua lại
Cứ hiểu bằng tim mình

Tôi gọi về cây khế
Trong vườn xưa nhẹ lay
Nhớ chí ai hừng hực
Gánh sơn hà trên vai

Bạn đi tìm ý sống
Tôi trở về nơi mình
Lục tìm trong thăm thẳm
Những vốc nắng lung linh

Càng đi qua tháng năm
Tôi càng mong ngây dại
Cứ ngơ ngơ thế đó
Đời vậy thôi! Trong lành

Nhắn nhủ nhau thế nhé
Để tuổi trẻ tự nhiên
Để dáng hình tôi, bạn
Tan vào cõi vô biên.

Nhắn nhủ
Chân Pháp Khả
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Khi chúng ta gặp và được trao truyền giáo pháp, 
ta bắt đầu hiểu về sự sống, về cuộc đời hơn. Cái 
thấy của ta cũng rõ ràng, rộng rãi và siêu thoát hơn, 
không còn bị vướng mắc bởi những khó khăn với 
người và những khác biệt vì hoàn cảnh. Từ đó lòng 
ta mở ra và trải rộng, và ta mong muốn mang hạt 
giống bồ đề gieo rắc khắp mọi nơi, không màng 
khó nhọc. Khi được gặp Thầy, bác đã không còn 
trẻ, vậy mà đã được Thầy đặt niềm tin tưởng, mong 
muốn bác giúp trong việc hướng dẫn người đi sau.

Và đây là bài kệ kiến giải mà bác đã trình lên Thầy 
trong buổi lễ truyền đăng năm ấy:

Hạnh phúc rất đơn sơ,
Nhận cuộc đời chìm, nổi
Kiếm chi nơi xa xôi,
Sống an nhiên, tự tại. 

Một bài kệ đơn sơ, giản dị nhưng chuyên chở một 
cái thấy sâu sắc về cuộc đời và về sự thực tập theo 
pháp môn Hiện pháp lạc trú, Bây giờ và ở đây. 
Bác đã có dịp chia sẻ về bài kệ kiến giải này trong 
pháp thoại của nhiều khóa tu tại LCP. Bác cũng có 
nhắc đến một kỷ niệm khi đi dạo cuối tuần cùng 
gia đình, trên đồi Mont-Royal. Lúc ấy gia đình bác 
mới định cư ở Canada, tiền bạc tài chánh còn rất 
eo hẹp. Ngày hôm ấy, bác ngắm nhìn cậu con trai 
út nhặt được một cái đuôi diều của ai bị đứt, rồi bé 
cầm đuôi diều chạy chơi sung sướng tung tăng; bác 
đã ngộ ra rằng hạnh phúc thật đơn sơ, không cần có 
nhiều điều kiện. Bác đã từng có nhà cao, cửa rộng 
tại quê nhà, nhưng cuộc sống của bác tại Canada 
lại hết sức giản dị, dù sau này đã được hành nghề y 
sĩ: bác vẫn ở nhà thuê trong suốt cuộc đời còn lại, 

chỉ có một chiếc xe bình dân để đi thăm viếng bệnh 
nhân, thường xuyên đóng góp giúp ích vào các quỹ 
từ thiện và dành thời gian chia sẻ hạt giống bồ đề 
được Thầy trao truyền.

Những hạnh phúc đơn sơ, khi được bác chia sẻ 
trong những lần pháp thoại đã khiến cho tôi nhiều 
phen bừng tỉnh. Chẳng hạn như những lần đi 
ngang nhà của người địa phương, bác đứng lại, xin 
phép ngắm nhìn hoa đẹp trong vườn của họ. Về 
sau, khi LCP đã có miếng đất, bác thường về Làng 
làm vườn, trồng hoa dọc hai ven đường vào thiền 
đường. Giờ đây, khi em viếng thăm LCP và thấy 
có hoa mọc như cỏ dại, rất có thể là em đang ngắm 
những bông hoa do bác Chân Hội trồng.

Tiếng chuông đại hồng

Miếng đất của LCP, sau gần hai năm tìm kiếm, 
chúng tôi đã chung nhau đóng góp và mua được từ 
năm 1987. Miếng đất lúc ấy còn hoang sơ, chỉ có 
hồ, đồi và rừng núi. Sang năm 1988, trong khóa tu 
với Thầy, chúng tôi đã mời Thầy đi thăm đất. Cũng 
bắt đầu từ năm 1987 đó, Thầy khởi sự đưa thiền ca 
vào công phu thực tập. Thầy dạy cho chúng tôi bài 
Tiếng chuông chùa cổ do Thầy sáng tác. Ngoài ra 
Thầy cũng khuyến khích tăng thân LCP phổ nhạc 
những ý thơ hoặc thi kệ đã học được. Từ lúc ấy 
chúng ta đã có được các bài thiền ca mà bây giờ 
rất phổ biến trong các trung tâm tu học Làng Mai, 
như:

In, out
Deep, slow
Calm, ease

Smile, release
Present moment,

Wonderful moment
Phổ nhạc: Chân Hoa Lâm

Je suis chez moi, je suis arrivé
Il n’y a qu’ici et maintenant
Bien solide, vraiment libre,
Je prend refuge en moi-même
…...

Phổ nhạc: Chân Hoa, Monique Mayers

Trở lại bài Tiếng chuông chùa cổ, năm ấy chúng 
tôi đã cùng Thầy hát vang bản nhạc đó khi đứng 
trên một mỏm đá lớn trong rừng núi của Làng, sau 
khi đã băng rừng, vượt dốc quanh co. Hình ảnh 
tôi nhớ mãi là hình ảnh Thầy đứng cạnh bác Chân 
Hội, mỗi khi chúng tôi hát đến câu Boong, boong... 
tôi là chuông đại hồng thì Thầy lại nắm tay, vỗ vào 
vai của bác theo nhịp của tiếng boong, boong... có 
ý như bác là cái chuông đại hồng, giúp Thầy đưa 
tiếng chuông tỉnh thức vào khắp nẻo tăm tối, kể cả 
trong chốn rừng sâu núi thẳm.

Tháng 12 năm 2017, anh chị em LCP chúng tôi 
lại có dịp đi thăm Thầy tại Làng Mai Thái Lan. 
Chúng tôi cũng đã cùng nhau hát bài Tiếng chuông 
chùa cổ. Lần này bác Chân Hội đã quá lớn tuổi nên 
không thể đi theo. Khi hát đến câu Boong, boong... 
Sư cô Chân Không lại nắm tay, vỗ vào vai tôi theo 
nhịp hát. Lúc ấy, tôi đã biết chắc trong lòng, noi 
gương bác thì được, chứ làm được như bác trong 
nhiều năm qua thì thật là quá khó.

Hoa quỳnh hé nở tối nay

Trong khóa tu đầu tiên tại Camps Les Sommets, 
Katevale, Canada, Sư cô Chân Không (lúc đó còn 
gọi là dì Chín, chưa xuất gia) đã xin Thầy giới thiệu 
và cho chúng tôi tham gia buổi tụng giới Tiếp hiện. 
Lần đầu được nghe tụng đọc giới Tiếp hiện, tôi nhớ 
rất rõ, như được nghe tiếng sấm của sự hiểu biết 
bên tai. Tối hôm đó, sau khi được tiếp xúc với giới, 
tôi đi dạo trong đêm, nhìn thấy sao Bắc Đẩu mà 
nghĩ rằng có lẽ mình đã có được một ngôi sao Bắc 
Đẩu của chính mình, ngôi sao này ở ngay trong 
lòng của giới bản. Chỉ một năm sau thôi, tháng 6 
năm 1986, Thầy đã cho sáu anh chị 
em chúng tôi thọ giới Tiếp hiện.

Câu chuyện về cái đêm trước ngày 
chúng tôi thọ giới thật đáng ghi nhớ, 
tôi không thể không kể cho em nghe. 
Trong khóa tu đó, chị Chân Huyền - 
Đỗ Quyên có mang lên khóa tu một 
cây hoa quỳnh nụ đã lớn, sắp đến ngày 
khai hoa. Chúng tôi đã để chậu hoa 
quỳnh đó trong phòng Thầy. Trong 
đêm trước ngày truyền giới, Thầy kể 
lại, trong khi tìm pháp danh và pháp 
hiệu cho người đầu tiên là bác Chân 
Hội, thì đóa hoa quỳnh hé nở, hương 

thơm lan tỏa khắp phòng. Thầy đặt ngay cho bác 
pháp danh Tâm Khai, pháp hiệu Chân Hội. Đúng 
vậy, Thầy đã cho chúng tôi “nhảy lớp”, truyền Tam 
quy Ngũ giới và giới Tiếp hiện cùng một lúc. Đêm 
hôm đó, Thầy lại tạo cho chúng tôi một kỷ niệm 
khó quên khác: thay cho thời ngồi thiền, chúng 
tôi đã được cùng Thầy thiền trà, ngắm hoa quỳnh, 
cũng như tận hưởng được hương hoa thơm ngát. 
Chúng tôi đã sống những giây phút đáng sống thật 
trọn vẹn; người thì kể chuyện, người thì hát, người 
khác lại ngâm thơ. Anh Chân Lễ, năm đó đi tháp 
tùng Thầy đến khóa tu, cũng đã ngâm thơ với một 
phong cách đặc biệt khiến tôi khâm phục và nhớ 
mãi.

Ngay trong khóa tu năm ấy, anh bác sĩ Nguyễn 
Ngọc Lang đã làm một bài thơ tặng sáu anh chị em 
chúng tôi trong ngày thọ giới. Bài thơ có tên của 
từng người, kể luôn cả pháp danh và pháp hiệu:

Cơ Hội Thanh Văn Huyền Giác

Thọ giới hôm nay được sáu người
Tâm Khai, Chân Hội, ngắm hoa cười
Lan thơm, Nguyệt chiếu vườn chân Lý
Đạo mở, Tâm Nguyên tánh Giác khơi
Toàn Bửu, Chân Văn tròn nghĩa ý
Đỗ Quyên, Tâm Ngộ, sắc càng tươi
Chân Cơ, Tâm Tạng, cơ huyền diệu
Tiếp hiện ngày thêm mãi trẻ vui.

(Nguyễn Ngọc Lang)
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Mới hôm trước đây, gặp lại anh Lang trong buổi 
tiễn đưa bác Chân Hội ra đi, anh còn nhắc lại và 
đọc vanh vách bài thơ cho tôi nghe. Khi mình được 
sống bên một người có sự tỉnh thức thì thời gian ấy 
rất dễ dàng trở nên huyền thoại. Thời gian ấy sẽ là 
vốn liếng hạnh phúc theo ta lâu dài, khuyến khích 
ta tu tập tinh chuyên để tiếp tục nuôi dưỡng hạt 
giống an vui trong ta và trong mọi người. Có phải 
như thế không em?

Làng Cây Phong có tự lúc nào?

Buổi sáng, sau buổi lễ truyền giới Tiếp hiện năm 
1986 đó, Thầy lại cho chúng tôi một kỷ niệm khác. 
Trước giờ giảng pháp, khi mọi người đã ngồi yên 
chờ đợi, Thầy lần lượt gọi vài người lên bên Thầy. 
Trước khi gọi tên, Thầy đã nhắc nhở mọi người 
phải thực tập làm người tham dự, chứ không chỉ 
làm người quan sát người được gọi lên. Thầy đặt 
câu hỏi cho người được gọi nhưng cũng là câu hỏi 
cho mọi người. Ai cũng phải xem mỗi câu hỏi đều 
là cho mình. Hôm đó chị Chân Huyền được gọi 
lên, nhưng “may” cho chị, trong khi làm bếp cho 
buổi ăn sáng, chị bị phỏng tay. Chị Chân Huyền 
được Thầy “tha cho”, không đặt câu hỏi khó. Sau 
đó bác Chân Hội được mời lên. Sau đây là câu hỏi 
của Thầy và câu đáp của bác:

Thầy:

- Làng Cây Phong có tự lúc nào?

Bác Chân Hội thật tình trả lời ngay:

- LCP có từ năm ngoái, năm 1985, ngay sau khóa 
tu đầu tiên với Thầy.

Thầy lại hỏi lại:

- Làng Cây Phong có tự lúc nào?

Bác Chân Hội:

- Làng Cây Phong đã có mặt tự ngàn xưa, trước 
khi Chân Hội được gặp Thầy…

Thầy:

- Có thế chứ!

Bài học của Lá-nuôi-Cây, Con-nuôi-Mẹ, bài học 
của Vô-thỉ-Vô-chung, Không-sinh-Không-diệt,... 
bác Chân Hội đã hiểu rõ từ những năm đầu tiên 

đó. Không phụ lòng Thầy, với hạt giống của sự 
hiểu biết và thương yêu, bác đã biết vượt qua nhiều 
nẻo sắc - không, để mang hạnh phúc đơn sơ đến 
mọi nơi. Có thể vì vậy mà trong một dịp gặp Thầy, 
Thầy đã tặng cho Làng Cây Phong, trao qua tay 
bác một thư pháp đặc biệt: Đừng phụ núi rừng. Có 
thể đây là bức thư pháp duy nhất trong các bức thư 
pháp của Thầy có câu thiền ngữ này. Bác rất tâm 
đắc với câu công án ấy và vẫn thường nhắc nhở 
anh chị em trong Làng về ý nghĩa thâm sâu của nó. 
Theo lời khuyên của bác, bức thư pháp này đang 
được treo trong thiền đường Nến Ngọc của Làng.

Mở lòng hiểu thấu nguồn cơn

Những ngày sau cùng của bác, khi đến thăm, trong 
lòng tôi đã hiện ra hai câu thơ đề tặng bác:

Mở lòng hiểu thấu nguồn cơn
Giữa đêm hoa nở, hương thơm ngát trời.

Vậy mà tôi đã không có dịp để đọc cho bác nghe, 
có lẽ vì trong những ngày đó bác vẫn còn nói 
chuyện rất tỉnh táo, hỏi thăm sức khỏe của Thầy 
bên Thái Lan, nhắc nhở tôi làm sao để đạo Bụt cắm 
rễ được trên đất phương Tây, làm sao xây dựng 
Làng Cây Phong cho người có chỗ về nương tựa, 
làm sao chăm sóc tăng thân Québec… làm sao thì 
làm nhưng đừng phụ núi rừng... Những ngày sau, 
tôi lại thấy thêm trong lòng hai câu thơ sau để ghi 
ơn bác Cả Tâm Khai - Chân Hội của Làng Cây 
Phong:

Mở lòng hiểu thấu nguồn cơn
Giữa đêm hoa nở, hương thơm ngát trời
Một tâm, một dạ giúp đời
Xây làng, dựng cốc cho người người tu.

Bác ra đi với 96 năm tuổi đời. Tôi còn nhớ khi 
xưa, năm 1990, lúc tôi cùng bác qua Làng Mai để 
nhận đèn truyền đăng của Thầy, có người hỏi bác 
muốn ra đi như thế nào? Bác trả lời: “Tôi muốn ra 
đi trong chánh niệm”. Bác đã được toại nguyện, 
đã không phụ công ơn thầy tổ, đã giúp xây dựng 
nhiều tăng thân tại Canada, không chỉ có Làng Cây 
Phong mà thôi. Lòng từ bi, bao dung của bác sẽ ở 
mãi với những ai có duyên gặp bác trong cuộc đời.

Nhiều ngày trước khi chuyến hành hương về đất 
Bụt bắt đầu, tôi cùng với các anh chị em xuất sĩ đã 
có mặt tại Ấn Độ để hướng dẫn một khóa tu. Và 
ngày hôm qua, chúng tôi đã gặp nhóm cư sĩ nói 
tiếng Pháp, thành viên của chuyến hành hương. Tôi 
cảm thấy thật vui sướng, thấy mình thật may mắn 
được tham gia vào chuyến đi này. Những người 
bạn cư sĩ đã góp phần rất lớn để chuyến đi được 
thực hiện. Hạnh phúc biết bao được đặt chân lại 
trên mảnh đất Ấn Độ sau bao năm tháng mong chờ. 
Tôi để cho mình được mặc lòng tắm trong hương 
vị, âm thanh, cảnh vật, con người... nơi đây. Năng 
lượng của Ấn Độ thật ấn tượng: rất đông người ở 
khắp nơi, âm thanh đủ loại và ô nhiễm… Sự thực 
tập là đây. Làm sao để giữ được sự điềm nhiên và 
bình an nội tâm trong khung cảnh náo động này, để 
vẫn mở lòng ra và đón nhận. 

Đến thành phố cổ Ba La Nại (Varanasi), chúng 
tôi đi men theo bờ sông Hằng bằng thuyền. Có rất 
nhiều người cầu nguyện, 
tắm trên sông. Sự im lặng 
của mọi người trên thuyền 
đã giúp tôi tận hưởng được 
cảnh mặt trời lên và vẻ đẹp 
của sông Hằng. Cả người 
tôi rúng động trước sự 
thành kính, tôn thờ, niềm tin 
tha thiết, sự mộ đạo và tín 
ngưỡng sâu dày của những 
con người nơi đây. 

Một cái xác phủ kín hoa 
đang chờ để được thiêu, 
một xác khác vừa được 
thiêu xong, tro đang được 
thu lượm… Nỗi buồn xâm 
chiếm lòng tôi. Trẻ em, 
người lớn cạo tóc trước khi 
đầm mình dưới dòng sông 

Chân Đào Nghiêm

Hằng linh thiêng. Trò chơi của sự sống và cái 
chết... Đây quả là những phút giây khiến chúng ta 
hoặc sẽ mở lòng ra hoặc sẽ bị xáo trộn cực độ. Đối 
với tôi, sáng hôm ấy, trái tim tôi đã mở ra. 

Chúng tôi đi thiền hành trên những con phố nhỏ 
ở Ba La Nại. Cuộc sống phơi bày trước mắt. Tôi 
thấy những cảnh đói nghèo, nheo nhóc, nhưng tôi 
cũng gặp rất nhiều những nụ cười, những ánh mắt 
thân thiện.

Dừng chân tại Lộc Uyển (Sarnath) nơi Bụt đã cho 
bài thuyết pháp đầu tiên sau ngày thành đạo, nơi 
Ngài nhận những vị đệ tử xuất gia và tại gia đầu 
tiên, cả đoàn cùng đi nhiễu quanh tháp. Thầy, tất cả 
huynh đệ ở Làng Mai và con gái tôi, Sivakami, đã 
cùng có mặt trong mỗi bước chân của tôi. 

Hạnh phúc quá! Tôi đang đứng tại Bồ đề đạo tràng 
(Bodh Gaya) - Phật tích linh thiêng - nơi Bụt thành 

(Nhật ký chuyến đi Ấn Độ, BBT chuyển ngữ từ tiếng Anh)
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đạo. Từ rạng sáng, một nhóm nhỏ trong chúng tôi 
đã lên đường tới đây. Hàng ngàn con chim cùng 
hót vang đón chào ngày mới trên những cây đại thụ 
bên đường dẫn tới Bảo tháp Đại giác (Mahabodhi). 
Tôi tận hưởng từng bước chân an trú trong hiện 
tại của mình. Trời sáng hẳn, tiếng chim ngừng bặt 
nhường chỗ cho những lời đọc kinh, chú nguyện 
của hàng trăm người đang có mặt ở nơi này. Một 
lần nữa, tôi mở rộng mọi giác quan để đón nhận 
những gì đang hiện diện. Chiều tối, tôi quay lại 
đền và được chứng kiến một quang cảnh hoàn toàn 
khác. Tới giờ đóng cửa, hoa và các phẩm vật trên 
bàn thờ đã được lấy xuống. Chỉ còn lại năng lượng 
kính ngưỡng, chú tâm được chế tác bởi những 
người đã tới trong ngày và sự có mặt của những 
chú chó canh đền đứng nhìn chúng tôi cho tới khi 
chúng tôi ra về. 

Ngày tiếp theo là ngày kỷ niệm mười bốn năm tôi 
được xuất gia. Hạnh phúc làm sao! Tôi có mặt tại 
Bồ đề đạo tràng vào đúng ngày này. Chúng tôi trở 
lại đây từ rất sớm, trước cả giờ mở cửa. Trong số 
những người đứng đợi có một vị thầy tu Tây Tạng. 
Tôi chắp tay chào thầy và được nhận lại một nụ 
cười nở trên khuôn mặt đầy từ bi, bao dung. Buổi 
sáng hôm ấy, bước chân tôi đã nhiều lần quay lại 
nơi vị thầy tu ấy ngồi trong an trú và tự tại. 

Sau này, tôi cũng gặp một sư cô người Tây Tạng 
đã có tuổi, người nhỏ bé. Một người trẻ tuổi hơn đi 
theo đỡ sư cô. Khi sư cô ngồi dưới cội bồ đề ngắm 
nhìn những cành cây, một chiếc lá rời cành, rơi 
xuống ngay nơi chân sư cô. Sư cô cúi xuống nhặt 
chiếc lá rồi đứng dậy, khi đó tôi đã bắt gặp ánh 
mắt và gương mặt rạng rỡ của sư cô. Tôi như cảm 
nhận được trọn vẹn niềm vui sướng của sư cô, bởi 
vì ngày hôm trước tôi cũng đã hân hoan như vậy 
khi một chiếc lá bồ đề rơi xuống, đậu ngay trước 
mặt tôi. 

Cả đoàn cùng ngồi dưới tán lá cây bồ đề. Tôi đọc 
một chương trong cuốn Đường xưa mây trắng của 
Thầy, chương Sao mai đã mọc. Chúng tôi đã cùng 
trải qua những phút giây thật kỳ diệu. 

Sau đó chúng tôi trở lại khách sạn, dùng bữa sáng 
và chuẩn bị lên đường tới thành cổ Vương Xá 
(Rajgir). 

Chiều hôm sau, cả đoàn tới thăm núi Linh Thứu. 
Chúng tôi cùng đi thiền hành trên con đường được 
vua Tần Bà Sa La (Bimbisara) xây dựng cho Bụt, 
cùng ngồi ngắm mặt trời lặn trên đỉnh núi trong 
sắc tím rồi chuyển thành vàng cam. Những ngọn 
núi xung quanh Linh Thứu đẹp rực rỡ. Tôi chiêm 
ngưỡng cảnh tượng huy hoàng này trong niềm 
hạnh phúc vô bờ. Đã tới lúc phải quay về vì trời sẽ 
tối rất nhanh, nhưng vài người trong chúng tôi vẫn 
cạo đầu và đắp y để làm mới lại tâm bồ đề trước 
khi rời khỏi thánh tích linh thiêng mang đậm dấu 
ấn của Bụt này. 

Trong nhật ký hành trình ngày 29 tháng 10 ở Câu 
Thi Na (Kushinagar), tôi đã viết: “Sự yên tĩnh của 
buổi sáng hôm nay thật là một món quà tuyệt vời. 
Không một tiếng động, không một tiếng còi xe, 
không cả tiếng người, chỉ có duy nhất tiếng chim 
hót. Tâm tôi cần sự yên tĩnh lắng dịu và mát mẻ 
này biết bao bởi vì trong suốt chuyến đi, sự ồn ã, 
náo nhiệt của âm thanh không ngừng có mặt . 

Tôi chạm được sâu sắc phần con người của Bụt. 
Tôi cảm nhận Người rất gần với tôi, thật gần gũi 
như khi tôi cảm nhận được sự có mặt của Đức 
Chúa ở trong tôi và bên cạnh tôi”.

Trong suốt cuộc hành trình này, tôi đã để cho 
sự sống nhiệm mầu của Bụt thấm vào trong tôi. 
Dường như tôi đã được sống lại những gì Người 
đã trải qua, những gì Người đã từng nhìn, nghe, 

nếm, ngửi. Cảm giác này rất thật, rất cụ thể và 
sống động trong tôi. Đó không phải là một ý niệm 
hay một sự lý tưởng hóa. Người không còn là một 
nhân vật trừu tượng mà tôi nhìn thấy qua những 
bức tượng. Người là tổ tiên của tôi, Người rất thật, 
sống động trong tôi. Dường như trước đó tôi chỉ 
biết tới Người qua trí năng của mình. Tôi đã không 
cảm được mối liên hệ mật thiết giữa tôi và Người, 
tôi đã không thấy được Người có trong tôi. 

Tại Xá Vệ (Vaishali), tôi được viếng thăm di tích 
của các ni viện nơi quý sư cô - những bậc tiền bối 
của tôi - ngày xưa từng tu tập trong nhiều năm 
tháng. Những người phụ nữ dũng cảm ấy đã đi 
ngược lại những cấm đoán của xã hội Ấn Độ thời 
đó, cầu xin xuất gia theo Bụt. Chúng tôi là hậu duệ 
của quý vị đây! Chúng tôi đang có mặt nơi này, nơi 
quý vị từng sống. Tôi thấy cảm động quá! Tôi để 
niềm xúc động ấy thấm vào trong tôi, đọng lại nơi 
trái tim. Tôi thấy mình không cần có bất cứ một ý 
niệm nào hết, chỉ để cho cảm xúc này được sống 
trong tôi.

Khi tăng thân cùng đi bộ tới chùa Niết Bàn 
(Mahaparinirvana), có nhiều bé gái tới xin ăn. Tôi 
nắm bàn tay một em gái nhỏ. Cả hai chúng tôi cùng 
bước đi. Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh của Thầy 
cùng thiền hành với trẻ em. Bước chân tôi bỗng trở 
nên vững chãi, chánh niệm hơn để tận hưởng trọn 
vẹn khoảnh khắc rất đẹp này. Chúng tôi đi những 
bước thật đều, thật hòa điệu. Bé gái nhỏ đã tặng 
cho tôi sự tươi mát, nhẹ nhàng của em. Trước khi 
tới ngôi chùa, hai chúng tôi chia tay nhau. Người 
này trao tặng cho người kia một nụ cười thật tươi. 

Tôi trân quí biết bao những giây phút cùng có mặt 
với em.  

Cả tăng thân đi thiền hành trong khuôn viên chùa. 
Một tượng Bụt nằm rất lớn chiếm trọn vẹn không 
gian. Chúng tôi có thể cảm nhận rõ ràng năng 
lượng chánh niệm của cả nhóm. Đại chúng cùng 
ngồi xuống, một thầy trong đoàn làm thiền hướng 
dẫn: “Để Bụt thở… Để Bụt ngồi…” Mỗi câu đi 
thẳng vào từng tế bào của cơ thể tôi. Chúng tôi 
thực tập tiếp xúc với sự bất sinh bất diệt qua hình 
ảnh của Bụt. Bụt vẫn đang có mặt trong cuộc đời…

Chúng tôi tới Nepal. Sáng hôm ấy, một cơn bão 
đã đi qua lòng tôi. May mắn sao, cả đoàn cùng đi 
thiền hành dọc theo khu rừng nơi Bụt được sinh ra. 
Thiên nhiên làm tôi dễ chịu hơn, tôi tập trung vào 
mỗi bước chân để đưa bình an về lại trong tâm. 
Một người bạn nắm tay tôi cùng bước đi. Sự hiện 
diện vững chãi, bao dung, đầy thương mến mà tôi 
cảm nhận được từ người bạn ấy đã giúp tôi trở về 
được với vẻ đẹp của giây phút hiện tại...

Trong tôi dâng lên lòng biết ơn những điều kiện 
giúp tôi tham dự vào chuyến hành hương Phật tích 
này. Đây là ước mong của tôi từ năm 2008 khi 
Thầy và tăng thân đi thăm Ấn Độ mà tôi đã không 
thể tham dự cùng. Ngày hôm nay đây, mong ước 
của tôi đã thành hiện thực với sự có mặt của Thầy 
trong suốt chuyến đi. Thầy không cùng đi bên tôi 
nhưng Thầy ở trong tôi. 

Bụt và Thầy luôn có đây, bước cùng tôi trên mọi 
nẻo đường tôi đi.
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Khởi nguồn

Chúng tôi, những người con sinh ra và lớn lên 
từ những vùng quê khác nhau của miền Bắc Việt 
Nam, không hẹn mà cùng xuất gia, về sống chung 
dưới mái chùa có tên Làng Mai. Tuy xa gia đình và 
người thân nhưng sống trong chùa chúng tôi luôn 
có đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Chúng tôi coi 
nhau như anh chị em ruột thịt, cùng nâng đỡ, chăm 
sóc nhau, coi niềm vui nỗi buồn của người khác 
cũng chính là niềm vui nỗi buồn của mình. Và một 
ngày chúng tôi cùng nhau, cả đoàn về thăm lần 
lượt gia đình từng người.

Tới nhà mỗi sư anh, sư chị, sư em, chúng tôi coi 
đó như nhà của mình, coi bố mẹ của người đó như 
bố mẹ của mình, và những người thân như những 
người thân của chính mình. Chúng tôi không làm 
gì nhiều ngoài nhiệm vụ của những người con, có 
mặt ở đó – trọn vẹn – cho bố, cho mẹ, cho các anh 
chị em. Sau bao năm tháng tu học ở chùa, món 
quà quý nhất mà chúng tôi mang về dâng tặng cho 
những người thân yêu là năng lượng bình an, là 
tình thương và lòng chân thành từ sâu thẳm trong 
tim mỗi người.

Dòng nước mát trong

Trong những buổi ngồi chơi, tất cả mọi thành viên 
trong gia đình cùng ngồi quây quần thành vòng 
tròn bên nhau, có hoa, có trà, có bánh. Thường 
thường những người ở nhà chưa quen với cách 
ngồi chơi như vậy nên ban đầu hơi lúng túng và có 
phần gượng ép. Từ từ chúng tôi chia sẻ và mời mọi 
người ngồi cho yên, cùng lắng nghe tiếng chuông, 
cùng thưởng thức trà và bánh trong im lặng, cùng 
trân quý sự có mặt của từng thành viên trong gia 

Đi như một dòng sông
Chân Trời Đại Đồng

đình. Mọi người dần quen hơn và không khí trở 
nên thân mật hơn. 

Những người con cùng gia đình ôn lại kỷ niệm 
vui buồn ngày xưa, chia sẻ niềm vui và hạnh phúc 
trong cuộc sống hiện tại, và bày tỏ lòng biết ơn 
đối với công lao sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ 
và người thân. Thậm chí những hiểu lầm và đổ vỡ 
trong quá khứ cũng có thể được nói lên để mọi 
người cùng nhìn lại, hiểu nhau hơn và hàn gắn lại 
chuyện cũ. Một sư cô trong niềm xúc động nghẹn 
ngào, đã tới bên người em trai của mình để nói lời 
xin lỗi: “Trong quá khứ, đã nhiều lúc chị không 
hiểu được những tâm tư của em, chị lo lắng cho 
em nhưng chị hành động theo cảm tính, chị chỉ biết 
trách mắng em khiến em bị tổn thương. Chị rất biết 
ơn em đã không giận chị nhiều, mà trong thời gian 
chị đi xa, em đã giúp chị trông nom việc nhà và 
còn thay chị chăm sóc mẹ”. Trong không khí tràn 
đầy năng lượng thương yêu, lòng chân thành có 
khả năng chạm tới những tình cảm sâu sắc trong 
lòng người, những giận hờn được chuyển hóa, tình 
thương được bồi đắp thêm.

Một ngày, chúng tôi cùng về thăm gia đình một 
thầy trong đoàn. Mẹ thầy mất sớm, bố thầy đi bước 
nữa. Người mẹ thứ hai của thầy có những khó khăn 
trong việc truyền thông với mọi người trong gia 
đình do chịu khá nhiều sức ép từ phía gia đình bên 
nội. Trong buổi ngồi chơi, mẹ ngồi khá trầm lặng, 
và có lẽ do tủi thân nên giữa buổi mẹ đứng dậy bỏ 
vào trong phòng. Cuối cùng mẹ cũng chịu ra trở 
lại, tuy nhiên khi được mời thực tập thiền ôm thì 
mẹ nhất định không đứng lên. Thầy chủ tọa đã mời 
thầy – người con của gia đình ra quỳ trước mặt mẹ, 
chắp tay búp sen trong khi thầy chủ tọa chia sẻ như 
một người con:

“Thưa mẹ, con xin chân thành cảm ơn mẹ đã thay anh em 
chúng con chăm lo việc nhà khi chúng con đi xa. Cảm ơn 
mẹ đã chăm sóc bố của con thay chúng con. Con biết mẹ rất 
thương anh em chúng con nhưng nhiều khi mẹ không nói ra 
được thành lời. Và chúng con, do rất nhiều vụng về nên ít 
khi thể hiện được tình thương đối với mẹ. Dù mẹ không phải 
là người dứt ruột sinh ra chúng con, nhưng chúng con muốn 
mẹ biết rằng chúng con luôn thương và kính mẹ như người 
mẹ ruột của chúng con. Bây giờ con mời mẹ cùng thực tập 
thiền ôm với chúng con, nhưng nếu mẹ không muốn thì con 
mời mẹ ngồi đó, để chúng con được lạy mẹ thay lời tri ân 
của chúng con”.

Sau lời chia sẻ đó, mẹ đứng dậy thực tập thiền ôm với hai 
người con của chồng và tiếp đó là thiền ôm với người em gái 
chồng. Lòng người mẹ đã mở ra. Sau buổi sinh hoạt, mẹ còn 
tiếp tục chia sẻ về những tâm sự của mình và hứa sẽ thực tập 
sâu hơn nữa về tình thương và lòng bao dung. Thực tập thiền 
ôm là những giây phút xúc động nhất của những buổi sinh 
hoạt gia đình, hầu như ai cũng rưng rưng nước mắt – những 
giọt nước mắt của tình thương và hạnh phúc. 

Nhìn sâu vào giọt nước

Anh chị em chúng tôi, hầu hết là những người trẻ, được học 
hành, được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, cùng 
với đó là kỳ vọng của gia đình về một tương lai tươi sáng 
như nếp nghĩ thông thường của cuộc đời. Nhưng chúng tôi 
lại chọn con đường xuất gia, hoàn toàn khác xa với trông đợi 
của những người thân yêu. Điều đó khiến gia đình chúng tôi 
bất ngờ, hụt hẫng đến thất vọng, đau khổ, có cảm tưởng như 
mất hẳn một người con, rằng bao nhiêu công lao nuôi nấng 
dạy dỗ đều trở thành số không. Thực tế khi vào chùa, mỗi 
người đều có cơ hội phát huy hết tài năng của mình để cống 
hiến cho xã hội. Một thầy có chuyên môn về ngành y vẫn có 
thể chăm sóc sức khỏe cho các sư anh, sư chị, sư em. Một 
sư cô trước đây học ngành kế toán vẫn có thể giúp nhà chùa 
trong việc quản lý sổ sách 
tài chính. Người có kiến 
thức về xây dựng có cơ hội 
thi triển tài năng trong việc 
kiến thiết nhà chùa. Nhưng 
hơn thế nữa, thiền sinh đến 
với vị bác sĩ áo nâu không 
những được tư vấn chăm 
sóc sức khỏe thân thể mà 
còn được học phương pháp 
chăm sóc sức khỏe tinh 
thần, đặc biệt trong môi 
trường xã hội ngày nay đầy 
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sức ép và căng thẳng. Những tư vấn của vị tu sĩ có 
kinh nghiệm về mặt tài chính – kế toán còn hướng 
về sự phát triển bền vững của xã hội, cân bằng giữa 
đời sống vật chất và tinh thần, không để những mặt 
trái của vòng xoáy kinh tế cuốn con người theo 
những nẻo đường bất thiện.

Tới mỗi nhà, chúng tôi đều xin phép thắp hương 
lên bàn thờ tổ tiên, cùng tụng một bài kinh và cầu 
nguyện cho mọi người trong gia đình được mạnh 
khỏe, an vui. Một sư chú đã mời cả đoàn đến thăm 
ông bà của mình. Sư chú quỳ trước ông bà, thay 
bố mẹ nói lời biết ơn với ông bà và lạy xuống ba 
lạy để tỏ lòng thành kính của những người con, 
người cháu. Ông bà đã cảm động trào nước mắt, 
nói không nên lời, bày tỏ niềm vui khi người cháu 
của mình về thăm cùng với rất đông các thầy, các 
sư cô khác. Mỗi chúng tôi đều là con, là cháu trong 
gia đình, và bố mẹ chúng tôi thấy rằng gia đình 
không những không mất đi một người con, trái lại 
còn có thêm rất nhiều người con khác nữa.

Chúng tôi mỗi người có một hoàn cảnh gia đình 
khác nhau. Nhiều người sau nhiều năm xuất gia 
mà gia đình vẫn còn phản đối rất gay gắt. Với năng 
lượng bình an, bằng những chia sẻ rất chân thành 
của những người con, chúng tôi đã giúp bố mẹ 
hiểu được con đường mình đang đi. Gia đình đã có 
những chuyển hóa rất lớn, rồi dần dần chấp nhận 
và ủng hộ sự lựa chọn của chúng tôi. Có người 
bố ban đầu rất giận vì con trai đi tu, không muốn 
chúng tôi tới chơi nhà, cũng không muốn nhìn mặt 
chúng tôi, nhất định giữ con ở lại không cho quay 
lại chùa. Sau một buổi ngồi chơi và chia sẻ thân 
tình với những người con áo nâu, bố thấy rằng con 
trai mình đang được sống trong một môi trường 
rất thiện, rất lành, xung quanh là những người con 
khác đầy nhiệt huyết và lý tưởng của tuổi trẻ. Thế 
là bố chấp nhận và ngỏ lời gửi gắm đứa con ruột 
của mình. Quả là một niềm hạnh phúc vô bờ bến 
đối với chúng tôi khi đi xuất gia và nhận được sự 
yểm trợ về mặt tinh thần từ gia đình.

Hạnh phúc về với cánh đồng xưa

Trong hành trình về thăm quê hương, những buổi 
sinh hoạt, ngồi chơi chia sẻ của quý thầy, quý sư 
cô với bà con làng xóm, với những vị cư sĩ ở địa 
phương cũng đem lại rất nhiều niềm vui và hạnh 

phúc. Hình ảnh những người tu còn rất trẻ, nụ 
cười rạng rỡ luôn nở trên môi cùng phong cách 
nhẹ nhàng, giản dị đã đem lại rất nhiều chất liệu 
nuôi dưỡng cho bà con. Thông điệp chính chúng 
tôi muốn nhắn nhủ là thông điệp của tình thương. 
Tình thương là món quà quý nhất chúng ta có thể 
hiến tặng cho nhau. Cho dù cuộc sống có thể còn 
nhiều khó khăn, khó khăn về đời sống cơm áo gạo 
tiền, hay khó khăn trong việc truyền thông khiến 
mọi người không hiểu được nhau, nhưng bằng tình 
thương chân thành, mọi khó khăn đều có thể được 
hóa giải để người với người có thể tới với nhau mà 
thương nhau.

Chúng tôi trở về không chỉ làm một việc là đem 
hoa trái sự thực tập của mình làm quà cho gia đình 
và những người xung quanh. Chúng tôi trở về còn 
để chính bản thân mình được nuôi dưỡng bằng tình 
thương của gia đình và bằng truyền thống tâm linh 
đã có từ ngàn đời.

Những người con đi xa lâu ngày, trở về được đón 
tiếp bằng tình cảm nồng hậu của người thân và bà 
con xóm giềng cùng những đặc sản của quê hương. 
Chúng tôi vô cùng thích thú khi được thưởng thức 
lại những món ăn đã gắn bó với tuổi thơ như kẹo 
lạc, bánh gai, bánh giò chay hay bánh đúc chấm 
tương. Chúng tôi được tắm mình trong không khí 
đậm chất văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ, về 
Bắc Ninh được nghe hát quan họ, về Hải Dương 
được thưởng thức màn múa rối nước cùng những 
làn điệu chèo do chính những nghệ nhân của quê 
hương trình diễn. Chúng tôi tung tăng đi dạo trên 
con đường làng trong một đêm trăng sáng với hàng 
ngàn, hàng ngàn ánh đom đóm nhấp nháy, hít căng 
lồng ngực không khí của đồng quê đang mùa gặt 
còn thơm nức mùi rơm tươi. 

Hạnh phúc biết bao khi lần này trở về, được ngồi 
quây quần bên gia đình, cùng nhắc lại những kỷ 
niệm thuở ấu thơ. Những bữa cơm chiều mùa hè có 
khi kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Cả nhà không ai có 
việc gì phải vội vã, ăn xong rồi để bát đũa đó, cùng 
ngắm những vì sao lấp lánh và nghe bố ân cần kể 
lại những câu chuyện ngày xưa. Những món ăn 
tinh thần đó vẫn còn đi theo chúng tôi, vẫn luôn là 
những chất liệu nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi dù 
đã lớn khôn.

Nguồn cội tâm linh

Trở về quê hương, nơi có truyền thống văn hiến 
mấy nghìn năm, chúng tôi được đi thăm lại những 
ngôi chùa cổ như chùa Dâu, chùa Thầy, thăm lại 
đỉnh thiêng Yên Tử... để được tiếp xúc với gốc rễ 
tâm linh của chính mình. Tới mỗi miền quê, chúng 
tôi còn được thăm những ngôi chùa làng. Chùa 
nào may mắn thì có vị tu sĩ về chăm sóc, có chùa 
không có thầy tu cũng được dân làng cử người quét 
dọn, trông coi nhang đèn. Có mái chùa cổ kính, 
tường đất dù đã nát nhưng còn được giữ vững bằng 
những chiếc rễ to khỏe của một cây đa cổ thụ ôm 
từ đỉnh nóc chùa phủ xuống. Tất cả những điều đó 
đều là những chứng tích cho một đời sống tâm linh 
sâu sắc và phong phú của tổ tiên từ bao đời - những 
thời đại của các Tổ Tăng Hội, Vạn Hạnh, Trúc 
Lâm… Chúng tôi chia sẻ với gia đình rằng chúng 
tôi không làm điều gì mới mẻ hay khác thường cả. 
Con đường tâm linh đó đã có tự ngàn đời, đã hun 
đúc nên tâm hồn của con người Việt Nam. Chúng 
tôi, thế hệ ngày nay chỉ làm một việc đơn giản là 
tiếp nối con đường của các bậc tiền nhân đã đi qua. 
Chúng tôi chỉ góp phần đánh thức lại những tinh 
hoa văn hóa của dân tộc vốn đã rất giàu và đẹp, 
nay bị vùi lấp do những biến động lịch sử - xã hội 
hay những cơn bão của nền văn minh vật chất từ 
phương Tây tràn tới.

Tới thăm một ngôi chùa làng ở Vĩnh Phúc, tuy 
không có vị xuất gia trông nom nhưng các cụ trong 
làng vẫn chăm sóc chùa khá chu đáo. Chúng tôi vô 
cùng hạnh phúc khi được gần trăm cụ tới tiếp đón. 
Chúng tôi còn hạnh phúc hơn nữa khi được biết 

số lượng các cụ ở làng còn nhiều gấp mấy lần, cụ 
nào cũng sống rất thọ, trên 80, 90 tuổi và rất khỏe 
mạnh. Chúng tôi thấy dân làng thật có phúc đức, 
mà đám con cháu chúng tôi cũng thật có phúc đức 
khi được gặp các cụ. Buổi ngồi chơi với các cụ rất 
thân mật và ấm áp. Chúng tôi được các cụ hát cho 
nghe theo lối hát kể hạnh, vốn là một sinh hoạt 
truyền thống rất phổ biến ngày xưa, trong đó có 
đoạn chúng tôi nghe được câu chuyện về nhà sư 
Huyền Quang đầy đức hạnh mà bị vu oan.

Thảnh thơi

Thầy chúng tôi thường dạy “xuất gia là để trở về”. 
Trước hết là trở về với chính bản thân, sống một 
cuộc sống có nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc hơn, 
có thể cống hiến được nhiều hơn cho cuộc đời. Trở 
về với gia đình huyết thống, chúng tôi học được 
cách kết nối, truyền thông lại với bố mẹ và những 
người thân. Học cách lắng nghe nhau, học nói lời 
hòa ái để tránh gây đổ vỡ, để hiểu nhau và thương 
nhau nhiều hơn. Trở về kết nối lại với truyền thống 
tâm linh, chúng tôi được nuôi dưỡng từ những nét 
đẹp văn hóa, những tinh hoa của ông cha ngàn đời 
để lại. Lần trở về này, chúng tôi không đi riêng lẻ 
như những giọt nước mà đi như một dòng sông. 
Dòng sông đó, sau khi đi qua bao nhiêu chặng 
đường – trắc trở gập ghềnh cũng có mà dịu mát 
hiền hòa cũng có, trở nên lớn hơn mà cũng đằm 
thắm hơn, nay chảy về quê hương, tưới nhuần 
những vùng đất dòng sông đi qua, đồng thời đón 
nhận những chất liệu nuôi dưỡng từ những vùng 
đất ấy.



100 101

Mẹ! Lâu rồi con mới sử dụng lại danh xưng này. 
Bấy lâu nay, mẹ con mình toàn gọi nhau bằng bạn 
và xưng tớ phải không? Không biết cách xưng hô 
ấy bắt đầu từ bao giờ nhưng con nhớ chắc chắn mẹ 
chính là người khởi xướng. Mẹ có nhớ không, tình 
cảm giữa chúng ta thay đổi hoàn toàn theo cách 
xưng hô ấy. Bên cạnh tình mẫu tử thiêng liêng, một 
tình bạn tri kỷ dần dần phát khởi. Mẹ con mình 
có thể mở lòng chia sẻ mọi chuyện với nhau phải 
không mẹ? Từ những khó khăn trong công việc, 
những xích mích nhỏ nhặt với bạn bè trong trường 

Trong trẻo niềm tin yêu
Chân Trăng An Chiếu

Sư cô Chân Trăng An Chiếu xuất gia trong gia đình cây Mai Vàng vào dịp Sư Ông về Thái Lan cuối năm 
2016. Là một người có đủ điều kiện học hành và tiếp nối sự nghiệp của gia đình, nhưng sư cô muốn làm 
một cái gì đó mới hơn, hay hơn và cách mạng hơn là đi vào con đường mà gia đình và xã hội đã vạch sẵn. 
Người đã giúp sư cô có thêm động lực và tiếp sức để sư cô thực hiện được ước mơ của mình chính là Mẹ, 
một người mẹ kiên định và vững chãi... 

học đến những kế hoạch, lý tưởng cho tương lai, 
mẹ con ta đã thực sự sống cùng nhau không giới 
hạn, không che giấu nhau điều gì.

Cuộc sống đòi hỏi mẹ con ta rất nhiều thứ: phải 
mạnh mẽ, phải kiên cường thì mới có thể sống sót. 
Nhưng nhờ có mẹ, con có thể rũ bỏ tất cả lớp vỏ 
bọc ấy, trở lại là con người với những gì chân thật 
nhất khi con trở về nhà. Nhà của con là khi có mẹ. 
Nói đến đây là đủ thấy khi đưa ra quyết định đi 
tu, quyết chí rời xa chốn an toàn của mình, con 
đã chật vật thế nào. Không phải cái lần con thản 

nhiên nói với mẹ rằng con muốn đi tu đâu. Lúc đó, 
con nào có biết cuộc sống người tu ra làm sao, lấy 
đâu mà khó khăn, mà chật vật. Con đang nói đến 
sau vài tháng sống xa mẹ, sau khi ý thức trọn vẹn 
cuộc sống ở chùa không giống như trại hè (summer 
camp) kéo dài vài tuần hay cả tháng con tham gia. 
Ấy mới là thời điểm con đau khổ nhất. Khi được 
hỏi lý do tại sao đi tu, câu trả lời của con vẫn luôn 
là muốn làm chủ số phận của mình, muốn bước ra 
khỏi cái bóng của gia đình. Cách diễn đạt ấy dường 
như khiến mọi người hiểu nhầm con chán ghét gia 
đình mình, chán ghét mẹ thì phải. Lý do thật sự là 
gì, mẹ có biết không? Không, làm sao mẹ có thể 
biết khi con chưa một lần chia sẻ cơ chứ. Con tự 
hào, thậm chí vô cùng biết ơn khi được làm con 
gái của mẹ.

Con vẫn luôn thầm hâm mộ những món 
ăn mẹ nấu. Từ món Á đến món 
Âu, từ điểm tâm đến 
tráng miệng, từ món 
mặn và bây giờ 
đây là món chay. 
Bằng sự đam 
mê khám phá, 
tinh thần sáng 
tạo với lòng 
kiên nhẫn và 
tình thương vô 
bờ bến, mẹ đã 
đưa con đến hết 
bất ngờ này sang bất 
ngờ khác. Tiếc rằng, trước 
đây con chưa biết khen, chỉ chê 
là giỏi. Thật khó để tìm được một người 
phụ nữ vừa đảm đang trong công việc gia đình, lại 
thành công vượt bậc trong sự nghiệp của mình. Ấy 
vậy mà mẹ lại làm được cả hai điều đó, xuất sắc là 
đằng khác, chưa kể đến nghệ thuật giáo dục con cái 
của “bạn” nữa, “bạn mẹ” ạ.

Mẹ, người ta thường nói ở đời ít ai thoát ra được 
mấy chữ tiền tài, danh vọng. Vậy sao con thấy mẹ 
buông những thứ ấy ra nhẹ nhàng đến vậy. Đứng 
nơi đỉnh cao, với muôn vàn cánh cửa cơ hội mở ra 
trước mắt, làm cách nào mà mẹ có thể bỏ qua tất 
cả, làm cách nào mà một con người vĩ đại như mẹ 
có thể lui về sống ẩn dật chốn núi rừng hoang vu 
với mười ba bạn cún, bốn bạn mèo và các bạn gà 
vậy? Con vẫn không sao hiểu được, làm cách nào 

thế hả mẹ? Con tự hỏi: “Con có xứng đáng là con 
của mẹ?” Câu hỏi này đã vướng bận trong tâm con 
từ rất lâu rồi. Nhưng ngoài việc tự dằn vặt mình về 
câu hỏi ấy, con chưa từng tìm ra câu trả lời. Dõi 
theo những hạnh nguyện Bồ tát mà mẹ đã và đang 
không ngừng âm thầm hiến tặng cho mọi người, 
con thấy mình sao nhỏ bé, hèn kém đến vậy. Con 
đã từng chỉ biết sống trong cái bóng của mẹ, lặng 
lẽ chán ghét bản thân vì không có khả năng tiếp 
nối con đường đẹp mà mẹ đang đi. Con đã từng 
muốn buông xuôi vì thấy bản thân chẳng bao giờ 
có đủ sức sánh bước với mẹ để cùng mẹ vượt qua 
những khó khăn, thử thách. Nhưng mẹ ơi, con tìm 
thấy rồi. Con tìm ra câu trả lời rồi! Chính ở đây, 
chính tại nơi này con thấy mình dần trưởng thành, 
dần xứng đáng làm con gái của một vị Bồ tát là mẹ. 
Nơi đây giúp con có khả năng tiếp nối mẹ một cách 

trọn vẹn nhất, đó mới chính là lý do 
thật sự mẹ ạ. 

Mẹ ơi, con không biết 
mình đã rơi bao 

nhiêu giọt nước 
mắt mỗi lần nhớ 
về mẹ, về em, 
về căn nhà sàn 
nhỏ bé nằm nơi 
lưng chừng núi 

nữa. Con ước ao 
được trở về với 

chốn bình an của 
con. Con sợ hãi đến run 

rẩy với từng biến cố xảy ra 
ở nhà. Nhưng con không bỏ cuộc 

đâu. Bởi vì tại ngôi nhà thứ hai này, ngôi nhà 
tâm linh mà con đang ở, mặc dù xa vòng tay mẹ, 
lần đầu tiên trong đời con thấy mình xứng đáng là 
sự tiếp nối của mẹ một cách trọn vẹn. Dù tự đứng, 
tự bước trên đôi chân của mình đau thật đấy, khó 
thật đấy nhưng con làm được. Sẽ có lúc con vấp 
ngã, sẽ có lúc con thấy mình như muốn bỏ cuộc, 
nhưng con biết rằng chỉ cần có niềm tin của mẹ, 
con sẽ có đủ tỉnh thức để tiếp tục. Thế nên mẹ ơi, 
hãy tin ở con nhé!

Huế, ngày 02/01/2018

Gửi Bạn Mẹ của con 
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Rạng đông

Bây giờ là năm giờ sáng, mặt trời còn ngủ, trên 
đầu giăng mắc đầy sao. Bước chân tôi phải vội một 
chút. “Phù! Thầy vẫn ngủ”. Khe khẽ thôi. Bởi một 
tiếng động không đúng lúc sẽ làm ảnh hưởng một 
ngày mới của bạn đấy. Hơi thở tôi lúc này không 
thoải mái lắm. Cảm giác hơi mất tỉnh táo, vì cái 
buồn ngủ ấy cứ quanh quẩn bên mình. Thầy nằm 
yên đó, hơi thở của Thầy đều đặn lạ. Nếu bạn 
buông hết tất cả để hòa mình vào hơi thở của Thầy, 
bạn sẽ cảm được một cái gì đó rất sâu, tự nhiên, 
không hề có thứ gì xen tạp vào. Chỉ cần quan sát, 
buông thư cơ thể một chút, ngồi yên thôi! Tôi nghĩ 
Thầy cũng thích như thế hơn.

Bạn lắng tai đi! Khi những chú chim bắt đầu ríu 
rít, bạn phải đứng dậy để vén màn ra. Thầy không 
thích đóng kín màn, bạn biết Thầy yêu thiên nhiên 
đến dường nào mà. Ngọn núi phía trước chập chờn 
sáng rồi. Sương còn nặng lắm. Mỗi buổi sáng thức 
dậy, Thầy thường chắp tay trước ngực, ngồi yên và 
quan sát rất lâu khung cảnh phía trước. Mắt Thầy 
sáng đến lạ thường. Thỉnh thoảng Thầy sẽ mỉm 
cười và chạm tay vào má bạn, như nói rằng “Thầy 

Chân Trời Yên Tử

trò ta cùng ăn mừng sự sống, con nhé!” – và bạn 
cũng sẽ mỉm cười cùng Thầy. Buổi sáng là thời 
điểm mà mọi thứ rất nhẹ nhàng, từ tốn. Hãy tận 
hưởng và hòa mình vào không gian ấy. Đừng cố 
hoạch định hay tính toán bất kỳ thứ gì.

Chạng vạng

Ở bên Thầy, nếu không quá bận rộn bạn sẽ có được 
những thời gian ngồi yên rất lâu. Thầy không đòi 
hỏi ở bạn phải có quá nhiều thứ. Thời điểm này, 
sự có mặt và kỹ năng yểm trợ là thứ cốt lõi mà 
bạn phải làm được. Nếu bạn có mặt thật sự thì tình 
thương trong bạn sẽ được nuôi lớn mỗi ngày. Ở 
cạnh Thầy, mỗi cử chỉ nhỏ của Thầy nếu quan sát 
đủ bạn cũng sẽ đánh động được những hạt giống 
thương yêu trong mình. Thầy thích phơi nắng vào 
những buổi chiều. Nắng vàng rực! Cây cối đồng 
chuyển một màu óng ánh, cả ngọn núi phía trước 
nữa. Thầy thường chạm nhẹ vào lan can, ngồi yên. 
Thầy là người có khả năng tiếp xúc với mọi thứ 
một cách rất sâu sắc. Bên Thầy bạn có thể “học 
lóm” một số cử chỉ để làm tăng cái chất thiền vị 
trong bạn. Chạm đến một bông hoa, đưa nó lên 
mũi, một nụ cười hay đơn giản là một cái đặt tay.

Khoảnh khắc buổi chiều qua nhanh lắm, lắng dịu 
để chuẩn bị cho một buổi tối đầy linh động. Cái 
thời khắc nhá nhem hay gợi cho tôi những nỗi 
buồn, những suy tưởng về quá khứ đã đi qua. Với 
không gian yên ắng nơi thất, tâm hồn bạn rất dễ 
chùng xuống. Nhưng chúng cũng sẽ qua rất nhanh 
đấy, vì cạnh Thầy bạn không thể giữ cho mình 
một cảm xúc quá lâu được. Chúng chuyển biến 
liên tục. Cười đó nhưng có thể bạn sẽ căng thẳng 
liền lập tức, hoặc giả bạn sẽ phải bối rối. Đừng lo 
lắng! Nếu bạn uyển chuyển một cách khéo léo với 
chúng, bạn sẽ tìm thấy những niềm vui và sự nuôi 
dưỡng có một không hai cho mình đấy!

Đứng bóng

“Không có một giọt gió. Trời cao cao quá, cao đến 
im lìm, cao cho đến nỗi trở nên vô cùng sâu thẳm. 
Cây cối như chết đứng, không nói năng được một 
lời nào trong giây phút ấy. Mặt trời như thôi miên 
trái đất và điểm huyệt trái đất bằng con mắt lửa 
hung hãn của nó khiến trái đất và muôn loài trên 
trái đất trở thành bất động, không còn cựa quậy 
được nữa… Nếu ta thiếp đi vào buổi trưa trong 
một giấc ngủ ngắn mà thức dậy đúng vào giờ phút 
ngưng đọng ấy, thì lập tức ta nghe tiếng gọi” (Nẻo 
về của ý - Thầy Làng Mai). Bạn nghe được gì? 
“Tiếng gà não nùng xao xác gáy”, “nắng lổ đổ 
rụng trên đầu người viễn khách ở xóm đạo vắng 
người”, hay tiếng vũ trụ gọi bạn về? Bản thể bạn sẽ 
đáp lại tiếng gọi ấy như thế nào?

Rất chậm! Là từ mà tôi chọn để miêu tả cái thời 
gian ở bên Thầy vào thời điểm đứng 
bóng trong ngày. Duy chỉ có cái đồng hồ 
treo tường là cứ tích tắc đều đặn. Chúng 
đưa bạn vào cơn thùy miên một cách dễ 
dàng. (Không một sinh lực nào có thể 
cản nó lại được). Tôi nhớ có một lần 
Thầy không nghỉ trưa, Thầy thức để tập 
đạp xe. Anh em chúng tôi yểm trợ tập 
tay cho Thầy. Rồi một, rồi hai, rồi ba… 
một trăm lẻ bảy, rồi một trăm lẻ tám… 
kết quả là anh em chúng tôi ngủ gục đi 
mất. Thầy điềm tĩnh lắm, cứ thản nhiên 
mà đạp xe thôi! Chúng tôi cứ hay đùa 
với nhau: chơi cái trò đếm cừu vào thời 
điểm này, ai mà không ngủ mới là cao 
thủ lắm lắm!

Có một buổi trưa ngoại lệ, tôi không ngủ. Không 
khí oi bức lắm. Trong không gian, bạn có thể nhìn 
thấy mọi thứ như đang bốc hơi với những lằn mờ 
mờ trong không khí. Cơ thể tôi như muốn chống 
cự lại, nhưng càng chống cự bạn càng thấy thiên 
nhiên mạnh mẽ đến dường nào. Tôi gặp em vào 
trưa hôm ấy. Tôi hơi bất ngờ, vì thời điểm này 
mà bắt gặp được em là một điều gì đó không nghĩ 
được. Tâm tư tôi chùng xuống nặng nề. Vì tôi mặc 
cảm, tôi ngại ngùng khi phải gặp em. Chúng ta 
chưa chấp nhận nhau, chưa nhìn thẳng vào nhau. 
Thế mà ngày hôm nay em nhìn tôi mỉm cười. Tôi 
không hỏi, cũng chẳng nói gì. Trong giây phút ấy, 
em chính là tôi, cái tôi yên lắng, bình dị. Trời vẫn 
cao và còn trong lắm, không gió nhưng lòng tôi lại 
mát dịu hẳn ra. Tôi biết sẽ có những giây phút chỉ 
đến với chúng ta một lần. Đó là lúc mà bạn phải 
tỉnh táo để trả lời lại tiếng gọi kia. Bạn sẵn sàng 
chưa?

Huyền hoặc

“Gối khuya rừng mộng trăng mười sáu
Mười sáu trăng rồi, ngươi biết không?” 

(thơ Thầy Làng Mai)

Nếu bạn là một học trò giỏi của Thầy, hoặc giả 
là người yêu thích thiên nhiên hay thi ca, bạn sẽ 
không thể nào không biết đến hai câu thơ này của 
Thầy. Tôi may mắn có được cái sở thích yêu trăng, 
yêu sao từ hồi còn bé. Ngày xưa, mẹ chỉ chỉ cho 
tôi có hai chòm sao Hậu và sao Cày, nên bây giờ 
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mỗi lần nhìn lên bầu trời là tôi lại tìm hai chòm 
sao ấy. Tôi không đam mê tìm hiểu các chòm sao, 
đơn giản tôi thích ngắm nhìn chúng như thế thôi. 
Không đêm trăng nào giống đêm trăng nào đâu. 
Bên Thầy vào những đêm trăng sáng, không cần 
phải suy nghĩ bạn cũng sẽ tự biết và tự tìm cách mời 
Thầy thiền trăng. Không lần nào anh em chúng tôi 
thất bại, dù hôm đó trời chuyển nhiều mây nhưng 
ít ra Thầy cũng sẽ ra tới sàn gỗ, hóng một ít gió. 
Nhìn cái cách Thầy ngắm trăng bạn sẽ có cơ hội 
trở thành một thi sĩ. Ánh nhìn thật trầm lặng và sâu 
lắng, một sự trầm tĩnh tuyệt đối. Tôi đã nói Thầy là 
một người có khả năng tiếp xúc mọi thứ một cách 
sâu sắc rồi mà! Ánh trăng chỉ có mặt khi chúng ta 
thật sự có mặt. Thầy có thói quen hay đưa tay lên 
để ngắm nhìn. Nếu quan sát kỹ bạn sẽ thấy mỗi lần 
là một cử chỉ, một cái nhìn rất khác, với trình độ 
thực tập của tôi thì không tài nào giải thích nổi cái 
cách thiền sư ấy. 

Thường vào buổi tối chúng tôi không bật nhiều 
đèn. Các anh em hay đóng kín màn để Thầy nghỉ. 
Tôi thì vẫn thích mở một góc màn để có thể nhìn ra 
bên ngoài. Nếu không ngủ, tôi có dư dả thời gian 
để quan sát cái màn đêm đầy linh động ấy. Bao 
nhiêu âm thanh đều lộ rõ, chúng nhạy bén và uyển 
chuyển, đôi lúc khiến bạn giật cả mình. Thời gian 
rảnh, anh em chúng tôi tiếc phải ngủ sớm lắm. Dù 
là có thêm năm mười phút để chỉ uống một ly trà, 
ngồi yên một lúc, nói dăm ba câu, lâu lâu ngước 
nhìn mặt trăng một cái. Bạn đừng cười chúng tôi, 
có được những giờ phút hiếm hoi ấy cũng làm cho 
tâm hồn bạn giàu có lên đấy, thử coi! 

Góc ấm, 29.12.2017 

Hiếu thương,

Trời Huế đang vào độ cuối đông. Mưa tuy không 
nhiều bằng những năm trước nhưng cũng rỉ rả, lúc 
ngắn lúc dài cả ngày. Cái không khí se lạnh đủ để 
cần tới một ly trà nóng, một ánh nến, thắp lên trong 
nhau cái ấm áp tình chị em mà bình thường ít khi 
tôi nghĩ tới. Ít nghĩ tới, không phải là tôi hời hợt 
đâu Hiếu nghen! Chỉ là lúc nắng ấm tôi thích ở 
yên và học hành. Còn đông về làm cho con người 
ta muốn gần nhau hơn, vậy thôi. Đi tu tự nhiên tôi 
thích mưa, thích lạnh. Kể cũng hay. 

Ở chùa đi đứng, nói năng, ăn uống… như bao 
người bình thường, vậy mà có cái gì đó làm cho 
cuộc sống của mình trở nên thật lạ, thật đẹp và thật 
đáng sống. Lạ và đẹp ngay trong những cái thật 
bình thường, Hiếu biết đó là cái gì không? Để tôi 
kể Hiếu nghe. Có một buổi trưa không ngủ được tôi 
ngồi dậy, đi ra ngoài, ngồi xuống trên hành lang và 
bắt đầu nhìn ngắm mọi thứ. Không gian tĩnh lặng 
một cách kỳ lạ. Tôi nhắm mắt lại, lắng tai nghe và 
bất chợt bắt gặp tiếng của thinh không vọng về. 
Không gian ấy, thanh âm ấy không ồn ào, vồn vã 

Chân Trăng Từ Hiếu

(nếu không muốn nói là hoàn toàn yên ắng) lại có 
một sức hút thật mạnh mẽ. Cái mà sau này tôi hay 
gọi là “hồn trưa” mỗi khi nghĩ tới. 

Trưa! Chỉ là một khoảng thời gian giữa ngày, vậy 
mà không hiểu sao nó lại có được cái vẻ tĩnh lặng, 
trầm hùng ấy. Có khi nó trầm hùng và uy nghiêm 
hơn cả buổi khuya ấy chứ. Hiếu có cảm nhận giống 
tôi không? Tôi nhận ra trong khoảnh khắc ấy mọi 
thứ trở nên rất thơ, rất thiền, gợi cho mình cái cảm 
giác bình an chi lạ. Có lẽ đã có nhiều tâm hồn nghệ 
sĩ lấy nó làm nên nguồn cảm hứng sáng tác. Riêng 
tôi, mỗi khi nhớ về một ký ức đẹp nào đó ngày còn 
bé, thật ngẫu nhiên, phần nhiều trong số đó đều gắn 
liền với buổi trưa. 

Với tôi, sự thích thú với cái “hồn trưa” ấy cũng 
giống như việc tôi ở chùa vậy. Tuy ở chùa cũng 
làm những công việc như ở ngoài, nhưng bên 
trong những việc làm và nếp sống ấy có cái tĩnh 
lặng, thanh thoát mà nếu một người biết quay trở 
về để tiếp xúc, họ sẽ thấy trong mỗi cử chỉ, động 
tác mình tạo ra có cái gì trầm hùng, thiêng liêng 
lắm. Mỗi bước chân đi tự nhiên nên thơ, mỗi hơi 
thở bỗng hóa thiền là vậy. Cuộc sống xung quanh 

(Viết cho bạn tâm giao)

Nụ cười

Sẽ buồn. Nếu một ngày nào đó trên con đường 
vắng, tôi bắt gặp cái dáng vẻ lủi thủi một mình 
của bạn. Không quan tâm, không hỏi han, không 
một cử chỉ. Chúng ta bỏ mặc nhiều thứ quá. Chúng 
ta quên đi gia tài, quên đi bao điều mầu nhiệm. 
Những buổi trưa đứng bóng trầm hùng? Cái buổi 
sáng tinh mơ đầy tiếng chim ríu rít? Hay những xế 
chiều nhạt nắng? Bạn thấy không? Bên mép phải 
đôi môi của Thầy đã mỉm rồi đó. Điều ấy không 
tầm thường đâu. Để có thể mỉm cười, đôi môi ấy 
đã nhẫn nại, kiên trì và không hề chịu khuất phục 
trước bất kỳ đau đớn nào. Những lần trông thấy 
Thầy tập nói, tập hát, bạn sẽ thấy đôi môi ấy kỳ 
diệu đến dường nào. Đó là gia tài, là pháp khí sống 
động nhất. 

Bên Thầy, bạn có một mối tình đầy thơ mộng. Nơi 
đó không cần ngôn từ, không cần một khuôn khổ 
hành xử nào, không luật lệ, không nguyên tắc. 
Nhưng tình thương sẽ vẫn luôn đong đầy. Nó tự 
nhiên và đọng lại một cách sâu thẳm nhất. Để rồi 
trong những phút giây chạnh lòng, cái tình ấy sẽ 
nhắc bạn trở về…

“Hãy cười cùng tôi, hãy nắm tay tôi,
Hãy vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lại”
(Tự do - Tuyển tập thơ Nhất Hạnh, tập thơ Nến 
Ngọc)
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và thế giới nội tâm sẽ trở nên 
xinh đẹp khi mình biết dừng lại. Vì 
chỉ khi nào mình thực sự biết dừng thì lúc đó 
mới biết mình có thật nhiều cơ hội để sống, để 
tận hưởng và yêu thương bằng cả trái tim mình. 
Dừng ở đây với tôi là dừng đeo đuổi, tìm kiếm, 
dừng suy nghĩ mông lung, dừng lăng xăng, 
dừng lại những việc làm tổn hại đến mình và 
người khác. Còn Hiếu muốn hiểu nó theo cách 
nào cũng được vì mỗi người có mỗi kiểu suy 
nghĩ, mỗi khái niệm riêng mà. Khi nào tự dưng 
“mất ngủ” giữa trưa thì thử ra hành lang ngồi 
giống tôi coi cảm giác ra sao rồi kể tôi nghe 
với nghen.

Tết nhứt tới nơi, không biết Hiếu đã chuẩn bị gì 
chưa chứ tôi thì năm nào cũng ăn Tết kỹ lắm. 
Năm nào cứ tới khoảng giao mùa này, tôi cũng 
dành cho mình một chút thời gian để nhìn lại 
mình cho sâu, cho rõ. Nhìn để biết mình đã sống 
như thế nào trong một năm qua, đã thực tập và 
gặt hái được những gì, có lỗ vốn không và cần 
phải đầu tư, chú trọng những gì cho năm mới. 
Sau đó, viết xuống thành một bảng tổng kết 
thu chi cuối năm cho tự thân. Tôi thấy sự thực 
tập nhìn lại này nuôi dưỡng tôi nhiều lắm. Vì 
khi nhìn lại, tôi nắm được tình trạng của mình. 
Biết mình đang là ai và đang ở đâu. Người ta có 
câu: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. 
Tôi thấy mình có khác đi một chút, thay đổi 
và chuyển hóa được một chút. Bồ đề tâm lớn 
hơn, kiên cố hơn. Hướng đi ngày càng thênh 
thang, rộng mở hơn, tu thảnh thơi, vững chãi 

hơn. Vì vậy tôi tìm được niềm 
vui trong công việc và cống hiến 

hết lòng những gì mình có cho đại chúng mà 
không còn tranh thủ mọi lúc để có thời gian 
riêng mà học hành. Với những lên xuống, bất 
như ý xảy đến, tôi cũng đã có đủ can đảm để 
đối diện, nhìn cho kỹ vấn đề của mình và tìm 
cách chơi với chúng mà không còn trốn chạy 
hay tìm cách khỏa lấp, dù lúc mới thực tập tôi 
cũng có chút khó khăn. Và còn thêm nhiều tin 
vui khác nữa.

Càng tu, tôi càng cảm thấy thích thú, say mê. 
Thích thú với những điều mầu nhiệm có sẵn 
khắp mọi nơi, say mê với những khám phá 
mới mẻ ngay trong con người mình. Đã đến 
lúc quay về với mái nhà của mình để dọn dẹp, 
trang hoàng chuẩn bị đón một cái Tết yên vui 
và ấm áp. Hiếu cũng nhớ để chút thời gian ghé 
thăm vườn tâm của mình để xem một năm qua 
nó thay đổi thế nào hen. 

Tôi tạm ngưng ở đây. Mong sao cái Tết đến với 
Hiếu, với tôi và với cả hành tinh xinh đẹp này 
thật tròn đầy, ấm áp. Luôn biết ơn Hiếu vì đã ở 
đó và lắng nghe tôi thật sâu.

 Chào bạn tâm giao
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Giữa cuộc đời mãi lên xuống đổi thay
Nhớ nghe em giữ tâm hoài bình lặng
Sẽ có thị phi giận hờn trách móc
Cứ khóc đi cho nhẹ nhõm lòng em

Nếu một ngày có cần trong chốc lát
Chút vỗ về dịu ngọt thuở nằm nôi
Tôi xin được bao dung lòng của mẹ
Đón em về ru khúc hát à ơi

Nếu một ngày mỏi mòn trong cô quạnh
Cần một nơi sưởi ấm trái tim côi
Tôi nguyện làm mái nhà xưa vách đất
Nhen bếp hồng đốt lửa ấm tin yêu

Nếu một ngày đường xa chùn gối mỏi
Hãy ngồi đây trên phiến đá hồn tôi
Phút thở nhẹ an ba ngàn thế giới
Ma quỷ nào nhụt nổi nhuệ khí em!

Nếu một ngày em nát lòng đau nhức
Cần một nơi để khóc thật bình yên
Tôi xin được làm con sông hiền dịu
Đón nước mắt trong về với cội nguồn

Có những lần nhạt nhẽo muốn thả buông
Em sợ hãi cảm quan đời vô vị
Em lạc lõng và nghi ngờ tất cả
Rồi kiêu sa em làm kẻ bất cần

Tôi xin nguyện sẽ là đám bạch vân
Che mát hồn em những trưa nắng gió
Xin nguyện để lòng tôi còn bỏ ngỏ
Có đó cho em cho thực tại em

Cho hòn sỏi cho lá thu cúc dại
Cho cơn mưa giọt nắng con đường quen
Đều về bên em cất lên điệu mới
Cho trời đất dậy sắc sống tinh khôi.

Tâm nguyện
Chân Thuần Khánh

6
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Chân Trăng Hồ Sen

Sư cô Trăng Hồ Sen xuất gia trong gia đình cây Hoàng Yến ngày 12.05.2016 tại Làng Mai Thái Lan, sau 
thời gian tập sự tại Diệu Trạm. Mười tám tuổi, cái tuổi mà ở bên ngoài ai cũng vạch ra cho mình một 
hướng đi và đeo đuổi sự nghiệp cho tương lai với bao kỳ vọng của chính mình và gia đình, sư cô đã chọn 
con đường xuất gia, gia nhập vào gia đình Áo nâu. Là một người tu trẻ, sư cô đã thực tập và trải qua 
những thử thách đầu đời tu thật thú vị.

Tuổi trẻ vào chùa

Tuổi trẻ tôi vào chùa khi lên mười tám. Hai năm 
rồi, sao tôi lại vào chùa với cái tuổi này nhỉ? Tôi 
thích đàn, thích hát, thích thể thao và nhất là tôi 
không thích sống cuộc đời đã được lập trình sẵn: 
học, đi làm, lấy chồng, sinh con, chăm con... Nhiều 
người tuổi trẻ như tôi đồng ý với nhau rằng cuộc 
đời đã lập trình sẵn như vậy. Con người vốn dĩ 
phải bận rộn như vậy, nhưng tôi không chấp nhận, 
không thích cuộc sống đó. Tôi muốn cuộc đời 
mình ý nghĩa hơn. Mười tám tuổi, tôi nghĩ có thể 
mình sẽ trở thành giáo viên để có thể trao truyền 
những ý nghĩa cuộc đời lại cho thế hệ tương lai như 
thầy cô của tôi đang làm. Nhưng tôi lại cũng thích 
đi đây đi đó.

Rồi tôi khám phá ra được một ước mơ mà ngày 
xưa tuổi thơ đã gởi gắm cho tôi. Tôi nhớ lại những 
lời hỏi đáp giữa tôi và bạn bè lúc nhỏ:

- Ê, lớn lên mày muốn làm gì?

- Tao chắc chắn sẽ là một sư cô, tao sẽ đi tu.

Nói rồi tôi bật cười thiệt to. Tuổi thơ tôi cũng 
thường xem phim siêu nhân, nhưng tôi chẳng bao 
giờ muốn làm nữ anh hùng, tuổi thơ tôi chỉ thích 
đi tu thôi. Hồi đó, tôi thường theo ba mẹ đi chùa, 
thích mang những bộ quần áo thùng thình và thích 
những bước đi nhẹ nhàng của quý thầy. Trái tim 
nhỏ bé của tuổi thơ tôi đã cảm thấy thật bình an và 
ước chi mình cũng có thể đem lại sự bình an như 
vậy cho mọi người. 

Tuổi trẻ tôi chỉ có sách vở, con chữ và con số. 
Mười tám tuổi, tôi bắt đầu nhận ra xung quanh tôi 

cuộc đời không phải đơn giản như vậy. Đằng sau 
sự đầy đủ và êm đềm mà ba mẹ cho chúng tôi là sự 
hy sinh và những lo lắng của ba mẹ. Đi tìm ý nghĩa 
của cuộc đời, tôi tự hỏi mình sinh ra để làm gì và 
giúp được gì? Chọn lấy một ngành nghề rồi đi học 
và kiếm tiền, tuân theo quy luật cũ kỹ ấy hay sao? 

Một lần nữa, mầu nhiệm thay, những bóng áo nâu 
lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, mở ra một ngã rẽ 
hoàn toàn khác mà ngày xưa tuổi thơ tôi đã từng 
ao ước đến. Một nếp sống mà tôi có thể dành tặng 
cho tuổi thơ của mình và cả cho tuổi trẻ của tôi 
nữa. Mãi đến khi đi tìm ý nghĩa của cuộc đời mình 
tôi mới bắt gặp tuổi thơ tôi. Vậy là tuổi trẻ tôi vào 
chùa.

Tuổi trẻ ngơ ngơ

Lúc còn tuổi thơ, tôi có cái ngơ ngơ của tuổi thơ. 
Bây giờ tuổi trẻ, tôi có cái ngơ ngơ của tuổi trẻ. Một 
trong những cái ngơ ngơ của tôi là hay quên. Đầu 
của tôi hay suy nghĩ lung tung và chẳng nhớ mình 
đã làm gì, nói gì. Tôi cũng hay để đồ đâu quên đó. 
Quý sư mẹ bảo người trẻ ngày xưa khác với người 
trẻ bây giờ. Thì người trẻ lúc nào cũng mới mà! 
Mới đây thôi, tôi thưa với sư mẹ là tôi sẽ khất thực 
cho sư mẹ. Nhưng rồi tôi quên và đã bưng bát đi 
tuốt lên trai đường ăn cơm với đại chúng. Ăn xong 
tôi mới nhớ sư mẹ đang ở nhà đợi cơm. Tôi ơi!

Tôi có lúc như là con nít nhưng có khi lại y chang 
bà già. Lúc mới vào chùa, tôi được gọi là tuổi trẻ... 
già. Bởi những suy nghĩ và hành động của tôi so 
với các bạn đồng trang lứa có vẻ như chững chạc 
hơn. Thực ra cũng tại tôi xa nhà đi học từ nhỏ nên 
không được sống với tuổi thơ được ba mẹ chăm 

sóc nhiều nên tính tự lập trong tôi được biểu hiện. 
Nhưng cũng có khi hạt giống tuổi thơ trong tôi lại 
biểu hiện thật rõ. Càng ngày tôi càng thấy mình 
con nít hơn hay sao ấy. Ở trong chùa lạ ghê, tôi 
được học biết bao nhiêu thứ: học nấu ăn, học cách 
chia sẻ trước đại chúng, học nói, học cách làm 
việc và tổ chức các ngày Tết cho đại chúng như 
tết Trung Thu, tết Tây... Càng ngày tôi càng biết 
làm nhiều việc hơn nhưng càng ngày tôi thấy mình 
cũng con nít hơn. Chắc bởi trong những điều đã 
học, tôi được học trở về nương tựa nơi các sư chị, 
sư em của mình nữa. Trước giờ tôi cứ quen tự giải 
quyết mọi vấn đề của mình. Tôi muốn làm mọi thứ 
thật hoàn hảo, nhưng bây chừ tôi có các sư chị sư 
em đó, mỗi người làm một chút và tôi không cần 
phải lo lắng chi cả, tôi chỉ cần làm hết lòng thôi. 
Tôi đã từng rất sợ mình bị ngơ ngơ, sợ làm sai cho 
nên tôi mới hay suy nghĩ cách này cách khác để 
mình được hoàn hảo. Tôi đâu biết là khi mình làm 
sai thì sẽ được dạy bảo, được chỉ bày. Đại chúng 
luôn có mặt đó để soi sáng cho tôi. Vậy là tôi đã 
bớt già rồi.

Nhưng mà tôi vẫn cứ ngơ ngơ nhiều thứ. Tôi đã 
bảo rồi mà, tôi hai mươi sẽ không lặp lại những 
ngơ ngơ của tuổi mười tám nhưng vẫn có cái ngơ 
ngơ của tuổi hai mươi. Có nhiều điều tôi chưa biết 
thành ra cứ ngơ ngơ vậy mà hay. Ngơ ngơ để tuổi 
hai mốt, hai hai học nữa. Tôi thở và không băn 
khoăn nữa. Tôi sẽ sống hết lòng với cái ngơ ngơ 
của mình.

Tuổi trẻ là phải gào như thác

“Tuổi trẻ là phải gào như thác”. Giới sư của tôi 
dạy vậy đó. Mà tôi thấy đúng như vậy. Có đôi khi 
bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi chầm chậm xỏ dép 
vào, bước từng bước chân thật chánh niệm. Chợt 
tôi dừng lại, nhìn bên trái, nhìn bên phải và không 
có ai. Vèo! Năm giây sau tôi đã ở trước cửa phòng 
mình và khoái chí cười thích thú. Có khi tôi đang 
chải răng chầm chậm rất có ý thức. Bỗng nhiên 
thấy nguồn năng lượng trẻ trong tôi dư thừa quá. 
Vậy là tôi... xoẹt...xoẹt...xoẹt. Xong! Tất nhiên tôi 
vẫn bước đi thật chậm rãi một cách khoan thai, 
đặt ý thức xuống lòng bàn chân và thưởng thức sự 
chậm rãi của bước chân mình.

Tuổi trẻ là thác gào. Tôi đang có sức khỏe và tinh 
thần hăng hái. Tôi gào thét cả bên trong lẫn bên 
ngoài. Tôi nhận thức những gì đang xảy ra xung 
quanh và đón nhận những thử thách mới mẻ và 
học làm những điều chưa bao giờ làm. Nhưng thác 
cũng chỉ là một phần của dòng chảy. Tôi cũng 
có những khúc sông thật bình yên vì tôi có một 
khoảng không gian của tâm hồn để trở về.

Tuổi trẻ về nhà

Ba bệnh, tôi và chị gái của tôi là sư em Trăng Hải 
Chiếu được phép về nhà gấp. Trên xe tôi ngồi thật 
bình an thở cho ba. Ở chùa, đại chúng đang ngồi 
thiền và tôi cũng đang thở cùng đại chúng. Tôi phải 
làm gì khi về nhà đây nhỉ? Chiều hôm ấy, tôi vừa 
đi chợ về thì được báo tin ba bị tai nạn và tôi cần đi 

liền, chẳng kịp chào quý sư cô 
vì sợ trễ xe. Tôi cũng không 
có giờ để được quý sư cô dặn 
dò sự thực tập khi về nhà, quý 
sư cô chỉ dặn qua một mình 
chị gái của tôi. Tôi chưa biết 
phải làm gì cả, chỉ có mặt với 
hơi thở thôi.

Vào bệnh viện gặp ba, tôi 
chắp tay búp sen và ba cũng 
làm vậy. Ba tôi đang nằm, mắt 
rưng rưng khi nhìn chị em tôi. 
Mắt tôi cũng ướt theo, tôi thật 
“mít ướt” nhưng chỉ chút xíu 
thôi, tôi và ba cùng trở về với 
hơi thở.
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Mẹ bảo hai chị em tôi về nhà cho yên vì ở bệnh viện 
đông người và hơi xô bồ, cảnh bệnh nhân đau ốm 
khổ sở, cộng thêm người nhà của bệnh nhân khắp 
nơi đông đúc, mẹ nghĩ cảnh ở bệnh viện không 
hợp với chị em tôi. Tôi thấy hơi ấm ức, giá mà tôi 
không đi xuất gia, chỉ là một đứa con bình thường 
ở nhà thì tôi có thể ở lại giúp mẹ chăm ba. Tôi nhất 
quyết không chịu và giải thích cho mẹ hiểu, xin 
mẹ đừng bọc chị em tôi kỹ quá như vậy. Ở chùa 
quý sư cô đã dạy phải tiếp xúc với những khổ đau 
bên ngoài để trân quý hơn những bình yên trong tu 
viện. Chính tôi cũng ý thức được rằng những kinh 
nghiệm khó khăn sẽ giúp cho sự tu học của tôi rất 
nhiều, mẹ có thể tin ở chị em tôi.

Thời gian đó, tôi và chị tôi đã đem hết những gì 
mình đã được học và thực tập ra áp dụng. Tôi thực 
tập thiền hành dù chỉ vài bước chân thôi. Tôi chế 
tác ra năng lượng bình an để gởi cho ba mẹ trong 
mỗi món ăn tôi nấu. Từ từ, bóng áo nâu xuất hiện 
trong bệnh viện trở nên quen thuộc. Tôi thấy bình 
an hơn khi ở bên cạnh ba mẹ. Tôi hát cho ba nghe, 
tôi cười và cảm nhận được năng lượng bình an của 
tôi có mặt.

Tuy nhiên, trong cái đầu mới lớn của tôi có nhiều 
câu hỏi đặt ra. Một người trẻ đi tu có thể giúp được 
gì cho gia đình mình? Tôi cứ thở với công án đó. 
Về nhà, dù đã là một sư cô, tôi vẫn như hồi xưa, 
vẫn cứ nhe răng cười với bất cứ ai đang nhìn tôi. 
Nhờ đi tu tôi giữ được nụ cười ấy (chứ ở ngoài 
lắm khi người ta lại bảo mình cười vô duyên). 
Nhưng tôi cảm thấy bản thân mình vẫn chưa đủ 

lông đủ cánh. Tôi vẫn chưa giữ được sự bình an 
khi về nhà, tôi chưa giúp được gì nhiều cho ba mẹ. 
Tôi thấy thương ba mẹ lắm và ước chi mình có thể 
san sẻ được những lo lắng, buồn tủi của ba mẹ. Có 
lẽ công phu tu học của tôi chưa đủ, nhất định tôi 
sẽ trau dồi thêm phẩm chất chánh niệm trong tôi. 
Điều lớn nhất tôi có thể đem đến cho ba mẹ là sự 
bình an và hạnh phúc của mình.

Câu chuyện tuổi trẻ đi tu của tôi chẳng bao giờ kết 
thúc.

Đôi khi tôi cũng cần được nghỉ ngơi. Khi đặt lưng 
nằm xuống, tự thấy mình đã học và làm việc rất 
hết lòng nên tôi cũng cho phép mình nghỉ ngơi đôi 
chút. Tôi có được bao nhiêu thời gian? Tôi được 
quý sư cô nhắc nhở rằng tuổi trẻ sẽ đi qua nhanh 
lắm. Tôi có hết lòng với tuổi trẻ của mình hay 
chưa? Tôi thực tập, học hành, làm việc và chơi đã 
hết lòng và đã học thương hết lòng chưa?

Tôi từng nghĩ và muốn nói với chính tôi rằng tôi 
đã làm rất tốt mọi thứ với khả năng của tôi đang 
có. Thỉnh thoảng tôi vẫn sợ hãi, vẫn mặc cảm tự 
ti và thậm chí còn kiêu ngạo và tự hào nữa cơ. 
Nhưng những cái đó là tôi. Tôi cũng có niềm tin, 
có ý chí và tôi có tuổi trẻ. Những khúc sông êm ả 
hay những khúc sông thác gào cũng chính là tôi. 
Tôi hãy cứ thở, cứ thưởng thức con người của tôi 
để những điều tốt đẹp được hình thành và lớn lên 
trong chính tâm hồn tôi.

Chào tuổi trẻ tôi!

Phần nhiều những người trẻ luôn tự tin vào chính 
mình. Người trẻ luôn năng động và sáng tạo. Người 
trẻ luôn muốn khám phá và thử nghiệm cuộc sống. 
Người trẻ lúc nào cũng có những giấc mơ và hoài 
bão cho cuộc đời của mình, luôn muốn bằng mọi 
cách thực hiện cho được ước mơ mà mình đã chọn. 
Người trẻ cũng đi qua những thất bại và cho phép 
mình thất bại như một cơ hội để làm lại từ đầu. 
Và người trẻ có thể cũng đi được trên “con đường 
rộng lớn” từ những bước chân chậm rãi đầu tiên... 
Có những người trẻ như thế đã và đang chọn cho 
mình một con đường – Con đường của Hiểu và 
Thương.

Dưới đây là những bài viết của những người trẻ 
được trích trong “Thư xin tập sự xuất gia” tại ni 
xá Diệu Trạm. Kính mời bạn đọc “lắng để nghe” 
những tâm tư, những ước nguyện, những khám 
phá, những cái thấy và những thành tựu nho nhỏ 
đầy nuôi dưỡng của các em... 

Buông xuống

...

Kính bạch Sư Ông, 

Kính thưa quý thầy, quý sư cô!

Năm nay con hai mươi lăm tuổi. Con đã hoàn thành 
xong chương trình Cao học và tốt nghiệp trường 
Cao đẳng Y tế Hà Đông cuối năm 2014.

Vườn tập sự
 Trong hai năm 2011 và 2012, con có nhân duyên 

được tham gia các khóa tu mùa Hè dành cho học 
sinh, sinh viên do quý thầy, quý sư cô Làng Mai 
hướng dẫn. Chúng con được nghe nhiều bài pháp 
thoại rất nuôi dưỡng. Nhưng điều lắng đọng trong 
con và làm cho con trăn trở nhất đó là: “Người 
tu là những người báo hiếu cho cha mẹ được trọn 
vẹn nhất”. Từ khoảnh khắc xao động đó, con đã ấp 
ủ ước muốn đi tu. Đây là lần đầu tiên con ý thức 
được việc mình phải báo hiếu cho bố mẹ như thế 
nào. Bao nhiêu năm trôi qua, con chỉ biết nhận và 
đòi hỏi bố mẹ thật nhiều mà chưa từng một lần 
nghĩ qua mình sẽ “làm gì đó” cho bố mẹ được hạnh 
phúc và an vui.

Thời điểm đó, con được mẹ tán thành và ủng hộ 
cho con đi tu, nhưng bố thì tuyệt đối không, vì 
con đang là sinh viên năm thứ hai. Con nghĩ ra 
mọi cách và quyết định dùng phương pháp “mưa 
dầm thấm lâu”. Cứ mỗi cuối tuần về nhà, con đều 
mang những bài pháp mà quý thầy giảng, những 
tấm gương đi tu để kể cho bố nghe những lúc bố 
con vui. Dần dần bố con cũng nguôi ngoai với ý 
định bắt con đi làm trong bệnh viện. Trước khi ra 
trường, con được làm thực tập sinh từ y tế xã cho 
tới bệnh viện huyện. Từ những trải nghiệm nghề 
nghiệp này, con thấy ngao ngán bởi xung quanh 
có quá nhiều những tệ nạn và tiêu cực. Con không 
thoát ra được những suy nghĩ ấy. 
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Sau đó cơ duyên đến, con nhận được một cuộc điện 
thoại của người bạn gái cùng tuổi. Cuộc trò chuyện 
kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ, trong đó bạn đã 
tóm lược những gì bạn được trải qua bên Làng Mai 
Thái Lan. Vừa nghe con vừa khóc ròng rã. Con 
khóc trong sự vui sướng và hạnh phúc. Con nói 
đây mới là hạnh phúc thật sự, đây mới là thứ con 
cần, nó chính là chìa khóa. Cảm giác hạnh phúc đó 
thật khó tả. Mặc dù chỉ mới được nghe thôi, nhưng 
trong một tuần liền con cứ hát và cười, như thể con 
đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình 
vậy. 

Rồi con tìm hiểu xem Làng Mai là làng gì mà sao 
nghe lạ quá, và Sư Ông là ai, trước giờ con chưa 
từng nghe. Con vô tình đọc được bài Nói với người 
xuất gia trẻ của Sư Ông... “Trời ơi, y như viết cho 
chính mình vậy!”, con thốt lên trong nước mắt.

Thời gian sống ở Diệu Trạm con thấy mình khác 
quá. Trong một tháng tu học, con không biết giận 
ai là gì, khi ăn cũng có người mỉm cười với mình, 
chấp tác cũng có người mỉm cười với mình, ai 
cũng không quên chắp tay xá chào và nói lời cảm 
ơn nhau khi kết thúc công việc.

Con là người không thích hát và hát dở đến độ 
không ai muốn nghe, vậy mà khi những bài thiền 
ca cất lên con thấy mình khao khát được hát quá. 
Lần đầu tiên nghe thiền ca, con đã khóc vì thấy 
mình được nuôi dưỡng rất nhiều. Con nhận ra bấy 
lâu nay mình đã sống quá khô khan, bấy lâu nay 
đã quá ồn ào khi ăn, thậm chí miệng không nói 
mà cái đầu con y như một cái đài không lúc nào 
nghỉ. Bấy lâu nay khi bước chân đi, con chỉ mong 
đi nhanh cho mau tới đích. Có những lúc con chạy 

một mạch tới nhà vệ sinh và quên mất rằng chân 
mình đang chạm đất. Con cũng chưa hề biết thế 
nào là chánh niệm, là thảnh thơi, nên giờ đây con 
yêu pháp môn thiền hành quá. Bấy lâu nay con 
không biết cách lắng nghe và sử dụng ái ngữ khiến 
những người thương xung quanh con nhiều khi 
buồn phiền. Bấy lâu nay con quen sống trong vội 
vàng, hấp tấp, vụng về và yếu kém... Bấy lâu nay 
con rong ruổi tìm cầu mà không biết cách dừng lại 
để nhìn rõ chính mình, không hiểu rõ được người 
khác nên con cứ khổ hoài không có hồi kết.

Pháp môn nào Sư Ông dạy con cũng thích quá, vi 
diệu quá! Có những lúc con đã thốt lên một mình: 
“Sư Ông tuyệt vời! Người từ đâu đến?” Khi con 
đọc cuốn sách Tay Thầy trong tay con, một lần nữa 
con lại khóc: “Sao mà Sư Ông gần gũi và bình dị 
quá vậy?” Một niềm thương cảm sâu sắc nảy sinh 
trong lòng con. Con thương bố mẹ con tới nhói 
tim. Con ao ước được về nhà ngay lập tức và nấu 
cho bố mẹ một bữa ăn thật ngon, con sẽ đấm lưng 
cho bố khi bố nói: “Con ơi, bố mỏi lưng quá!” Con 
thấy quá khứ mình sống trong lầm lỗi nhiều quá để 
mọi thứ vụt qua trong chớp mắt. 

Mặc dù sự thực tập của con còn nhiều vụng về, 
nhưng con cũng đã có những cái nhìn và những 
chuyển hóa nhất định. Ăn cơm thì con biết con 
đang ăn cơm, giặt áo thì con biết con đang giặt 
áo, lắng nghe thì con cũng ý thức là con đang lắng 
nghe, khi bước chân đi con cũng biết là con đang 
bước chân đi... Có nhiều khi con bị ngoại cảnh lôi 
kéo, những ý nghĩ về quá khứ, tương lai, những va 
chạm giữa các chị em hay những tập khí đi lên, con 
thực tập nhận diện chúng và quay trở về với hơi 
thở để lắng dịu thân tâm. Con quán chiếu và soi xét 

lỗi lầm của mình mà không trách móc người khác. 
Cũng có nhiều khi cơ thể “bất ổn”, con tập buông 
thư thì thấy mình khỏe hơn rất nhiều.

Con chưa bao giờ biết cảm ơn đôi chân của mình, 
chưa bao giờ biết vỗ về những vết thương mà mình 
đã gây ra cho cơ thể. Giờ đây con thấy mình sống 
biết ơn hơn mỗi ngày, biết ơn mỗi vật dụng mà 
con đang sử dụng, mỗi món ăn mà con đang được 
thưởng thức... Từng ngày trôi qua, con biết cách 
phát nguyện cho việc tu học của con. Tâm bồ đề, 
chí nguyện độ đời, chuyển hóa bản thân và gia đình 
trong con ngày một vững chãi và chắc chắn hơn 
bao giờ hết.

Con cảm nhận được đây chính là môi trường và 
pháp môn giúp cho con chuyển hóa thân tâm và 
nuôi dưỡng tâm bồ đề. Con biết rằng không có bất 
kỳ một nơi nào, một môi trường nào là hoàn hảo, 
chỉ có học cách chấp nhận và sửa đổi bản thân thì 
con mới có thể hòa nhập được với quý chị em xung 
quanh, hòa nhập được với tăng thân và bước đi trên 
con đường dài.

Thiên Diệu

Sống chậm lại

...

Lúc nhỏ, con may mắn được theo ngoại đi chùa và 
theo các chị gần nhà tụng kinh. Con thích sự bình 
yên ở chùa. Quý thầy, quý sư cô rất hiền, sống nhẹ 
nhàng và giản dị, lời nói dễ thương và luôn yêu 
động vật. Hàng tháng, quý sư cô còn làm từ thiện, 
nấu cháo phát cho các bệnh nhân trong bệnh viện. 
Con rất thích khi được tham gia cùng quý sư cô.

Con được tặng một cuốn sách về nhân quả. Trong 
sách viết về cảnh các con vật bị con người giết hại 
rất đáng thương. Những con vật vô tội, không biết 
gì, và con người nhận lấy những hậu quả từ hành 
động sát hại mà họ tạo ra. Con xin mẹ cho con 
được ăn chay, mẹ yểm trợ nấu chay riêng cho con. 
Cũng từ đó con nung nấu ước muốn đi tu. 

Cho đến nay, được thực tập trong lòng đại chúng, 
được hưởng năng lượng tu tập của đại chúng, con 
rất vui. Con được trở về với chính mình nhiều hơn, 
con được tu tập, chuyển hóa những tập khí chưa tốt 
mà con đã tiếp nhận từ gia đình, tổ tiên con. Chị em 

chúng con có những buổi ngồi lại, chia sẻ sự thực 
tập với nhau, điều đó đã nuôi dưỡng con rất nhiều. 
Mỗi ngày con đều có niềm vui cho mình, tâm bồ đề 
được nuôi dưỡng và tưới tẩm, con biết sống chậm 
lại hơn. Khi có những tâm hành xấu đi lên, con 
nhận diện được, theo dõi hơi thở và yên lặng cho 
chúng tự dịu xuống, điều đó thật kỳ diệu. Chị em 
nhỏ chúng con có khi cũng giận nhau, nhưng chỉ 
một lát là cười nói lại bình thường nên con thấy vui 
lắm. Trong giờ cơm và sau khi ăn xong, mọi người 
đều tặng cho nhau nụ cười, điều này cho con cảm 
giác rất thân thiện. Chấp tác trong đội luân phiên 
thì luôn có tiếng cười, các chị em không bao giờ 
quên cảm ơn nhau mỗi khi chấp tác xong, điều đó 
thật nuôi dưỡng con. Mỗi khi được quý sư cô nhắc 
nhở, con rất biết ơn. Con biết con còn nhiều yếu 
kém và vụng về, con vẫn đang từng ngày nhận diện 
và chơi với nó, để có thể hoàn thiện con hơn. Con 
mong sẽ được quý sư cô nhắc nhở và sách tấn trên 
con đường thực tập. Con biết khi chính tự thân con 
biết trở về thực tập được những điều thật căn bản 
ấy, con mới có thể giúp được gia đình nhiều hơn.

Con đường tu đối với con thật sự rất đẹp. Con biết 
chắc chắn sẽ có những khó khăn và thử thách. 
Nhưng bên con luôn có Bụt, Tổ, có Sư Ông, có 
tăng thân và gia đình yểm trợ cho con. Con sẽ cố 
gắng hết lòng để vững bước trên con đường của lý 
tưởng phụng sự.

Hồng Vân

Chọn một hướng đi

...

Con không biết như thế nào nhưng con cảm nhận 
được là con đã chờ đợi, đã đi tìm một pháp môn 
như thế này lâu lắm rồi, nên khi biết đến nơi này 
con thật sự vui mừng như thân cây khô héo bỗng 
gặp trời mưa. Con thấy đây là một sự may mắn kịp 
thời cho con.

Con đã đến Diệu Trạm được một tháng rưỡi. Trước 
khi rời gia đình, con mất hơn một tháng để làm 
lắng dịu cơn thịnh nộ đẫm lệ từ gia đình và người 
thân. Sống ở đây con đã được hòa mình vào dòng 
chảy của tăng thân, được tăng thân nuôi dưỡng và 
tưới tẩm. Con cảm thấy được may mắn và hạnh 
phúc.
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Ở trên đời, ta phải chọn lựa rất nhiều thứ, mà không 
có sự chọn lựa nào là không khổ đau. Con đã lựa 
chọn con đường này, con đường tuy nhiều khó 
khăn, chướng ngại nhưng chính là con đường mà 
con hằng đi tìm. Ở đây, con không cần mặc đẹp và 
thời trang như ngoài kia, ăn uống thì hiền hòa, đơn 
giản, không có smartphone hay facebook, cũng 
không tiền tài, bằng cấp, hơn thua và học thức, địa 
vị và danh vọng. Để là một con người hạnh phúc, 
thành đạt đúng theo nghĩa ngoài đời thì con chẳng 
có gì cả. Nhưng ở đây, con đã nhận ra được rằng 
chính cái “chẳng có gì” đó lại làm cho con trở nên 
giàu có và hạnh phúc thực sự.

Thực tập hơn một tháng ở đây cũng là thời gian để 
con tự nhìn lại tâm nguyện của mình, con đường 
mà con đang và sẽ đi, để đến bây giờ con nhận thấy 
rằng mình đang đi đúng đường. Con biết trong con 
vẫn còn rất nhiều yếu kém, vụng về, dại dột, nhưng 
sâu thẳm trong con là sự hết lòng, là ước muốn tu 
học với trái tim muốn cống hiến một cái gì đó cho 
cuộc đời như chính con đường mà tăng thân đang 
đi. Con nguyện xin Bụt gia hộ để đôi chân bé nhỏ 
của con đủ mạnh mẽ và vững chãi để con có thể đi 
cùng tăng thân trên con đường này.

Kim Tiền

Về Nhà

...

Nhân duyên đầy đủ, con được tham dự một khóa 
tu do quý thầy Làng Mai tổ chức. Lúc đầu con thấy 
lạ khi đi thiền hành trong im lặng mà không đọc 
danh hiệu của các vị Bụt hay các vị Bồ tát, con thấy 
lạ với các pháp môn Thiền buông thư, Pháp đàm, 
Làm mới... Mọi thứ đối với con lúc ấy rất bỡ ngỡ 
và lạ lẫm.

Khi đã biết được pháp môn Làng Mai, con bắt đầu 
tìm hiểu và thực tập những pháp môn căn bản. 
Càng thực tập, con càng có cơ hội thấy tâm bình 
an hơn, không còn suy nghĩ đến những chuyện tiêu 
cực nữa. Con có hạnh phúc khi ngồi thiền, đi thiền 
và khi thực tập Năm quán trong lúc ăn cơm. Từ 
những hôm ấy, chí nguyện xuất gia, tâm bồ đề của 
con càng vững vàng hơn và mạnh mẽ hơn so với 
lúc trước. Con vui mừng vì đã thoát hẳn ra khỏi 
chứng trầm cảm. Con đã tìm được con đường cho 
cuộc đời mình.

Một tháng thực tập cùng quý sư cô và các chị em 
ở đây, được đại chúng nâng đỡ, chia sẻ và hướng 
dẫn, con thực tập nuôi lớn tâm bồ đề của mình. Đặc 
biệt, con có sư cô y chỉ sư hết mực quan tâm, chăm 
sóc cho con. Con cảm thấy mình có thể mở lòng 
ra với quý sư cô và mọi người, ở đây đã như ngôi 
nhà của con từ rất lâu rồi. Con có thể đến và chia 
sẻ về hoàn cảnh, về những lo sợ, những khó khăn 
của con với quý sư cô và các chị em tập sự. Chia sẻ 
ra được, con thấy thân và tâm của con bình an hơn, 
“chiếc hộp” tình thương trong con đã tự mở khóa, 
đã trao đi và đón nhận lại tình thương từ quý sư cô 
và đại chúng nơi đây. Con thực tập ngồi yên, nhìn 
về quá khứ, nhìn những gì con đã làm mà trước đây 
con chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình hối 
hận về những việc ấy.

Ở đây, con được thực tập thi kệ, thực tập các pháp 
môn căn bản, tham dự thời khóa với đại chúng. 
Con có thời gian lắng lại và nhận thấy trong con đã 
chuyển hóa ít nhiều một số tập khí chưa tốt cũng 
như đã phát triển thêm những hạt giống tốt. Có 
những lúc ngồi thiền, con thực tập thở cho ba của 
con, thở cho mẹ của con. Khi đi thiền hành con 
cũng thực tập đi cho ba, đi cho mẹ. Cũng có những 
lúc ngồi thiền và đi thiền, con thực tập đếm hơi 
thở, đếm bước chân như những điều quý sư cô chia 
sẻ khi con mới vào Diệu Trạm.

Càng có nhiều thời gian và đầu tư nhiều hơn vào 
thực tập, con càng ý thức được thân của con “hư 
hỏng” rất nhiều, con biết mình cần phải thực tập 
nhiều hơn để không gồng ép cơ thể và để con có thể 
tham gia và thưởng thức thời khóa của đại chúng. 
Con cũng ý thức được những tâm hành xấu, những 
hạt giống sợ hãi trên mảnh vườn tâm của con. Khi 
con ý thức được những điều ấy, con dừng lại, trở 
về với hơi thở để có thể có mặt với những tâm hành 
chưa đẹp, những hạt giống lo sợ và tạo không gian 
cho những hạt giống tốt nảy mầm.

Con mong muốn được tu học, thực tập để chuyển 
hóa bản thân, để hiểu và thương gia đình con, 
thương mọi người và mọi loài, đó là hạnh phúc 
đích thực, trong đó có tình thương, có lý tưởng mà 
con đã tìm kiếm rất lâu dù nó luôn hiện hữu trong 
tâm con.

Khánh Lê

Có đôi khi trong tôi còn sót lại
Chút giận hờn bướng bỉnh lẫn tham lam
Có đôi khi tâm hồn tôi khép lại
Giữa mênh mông lồng lộng của đất trời

 Tôi không thấy bông hoa vàng trong cỏ
 Để mỗi chiều lại nhớ nhớ quê xa
 Có đôi khi lòng đầy trống vắng
 Bước chân về ngập lối cô đơn.

Biết bao lần tôi lạc bước phiêu du
Lòng mong mỏi nơi dừng chân hạnh phúc 
Tôi đánh đổi với bao lần vấp ngã
Để mơ cầu phương thuốc tình thương

Rồi  một sớm
Giật mình tôi tỉnh mộng
 Mỉm nụ cười chào cái lặng thinh
 Lắng yên nghe đất trời qua hơi thở
 Tĩnh lặng – nhẹ nhàng!
Thắp sáng cả bình minh!

Một ngày mới tinh khôi bừng dậy
Trong chan hoà nắng ấm ban mai
Tôi đặt bàn tay lên nắm cửa
Cẩn trọng
  Xoay nhẹ
    Mỉm cười
Một cái gì đang xảy ra!
Một cái gì đang mở ra!
Cánh cửa hay lòng tôi?
Thật lạ!

 Chúng xảy ra cùng một lúc
 Cánh cửa mở toang
 Mát lành và tinh khôi
 Tôi bỗng thấy em
 Thấy tuổi thơ trong tôi dữ dội
 Cả những ngày tranh đấu gian lao
 Trái đắng cay và vị ngọt ngào

Tìm thấy Chân Trăng Hương Tích

 Tôi đã nếm!
Em ơi, tôi đã nếm!
  Tất cả đã qua
  Tất cả vẫn còn
  Y nguyên.

 Nhưng em ơi!
Vừa mới sáng nay
 Tôi đã thấy hạt lành tỉnh thức
 Đang nảy mầm trong vũ trụ tôi
  Mở rộng đôi bàn tay bé nhỏ
  Tôi cùng đón vũ trụ đất trời
  Chút dư âm còn sót lại hôm qua
  Tôi ôm lấy vỗ về an ủi!

Tôi lấp đầy trống vắng
 Bằng hơi thở bình an
 Bằng ý thức minh mẫn
  Cả sự sống tôi hôm nay thành khẩn chạm nhẹ vào em
  Với tấm lòng ân cần lân mẫn 
Chưa bao giờ lạc bỏ cuộc thương yêu
  Ừ, tôi biết em đã thiệt thòi nhiều
  Tôi biết em mang bao điều cay đắng
Nhưng em ơi!
Em thấy không!
 Tôi đã trở về
 Tôi sẽ luôn đặt nhẹ bàn tay lên nắm cửa
 Ý thức
   Xoay nhẹ
     Mỉm cười

Tôi về mở lối cùng em
 Để em đón bình minh
 Để em đón  mây bạc trăng vàng
 Em sẽ thấy bông hoa vàng trong cỏ
 Với bước chân ý thức sáng tỏ
 Quê hương em là đây
 Bây giờ và mãi mãi!
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Có thể có nhiều người biết lý do vì sao con muốn 
chia sẻ về sự thực tập nuôi dưỡng tâm ban đầu của 
mình. Nhưng nếu có ai không biết thì con xin bắt 
đầu bằng cách nói về con một chút. Con đã được 
xuất gia với Thầy Làng Mai vào tháng Chạp năm 
1999. Tháng Tám năm 2004, con xin rời đại chúng 
để trở về tìm hiểu gốc rễ tâm linh là đạo Cơ đốc, 
đạo gốc của con. Tháng Chạp năm 2017, con trở 
lại Làng xuất gia một lần nữa trong gia đình cây 
Mai Vàng.

Con nhớ lần đầu tiên tới xóm Mới, khi đó con 
không hề biết chút gì về đạo Bụt, hay về cuộc sống 
của người xuất sĩ dù con đã đọc sách và nghiên cứu 
rất nhiều. Trước đó con cũng có tập ngồi thiền và 
thăm viếng một số chùa ở Nhật, nhưng con chưa 
biết cách áp dụng sự thực tập vào đời sống hàng 
ngày. Và đó chính là điều mà con đang tìm kiếm. 
Vì vậy khi mới đến Làng, con rất hào hứng muốn 
biết, muốn làm tất cả mọi thứ. Nói chung con vô 
cùng nhiệt tình, dù bề ngoài rất yên lặng. Con 
muốn hiến tặng thời gian và năng lượng của mình 
để giúp người bớt khổ. Con mơ sẽ làm được một 

Hương vị của hôm nay
Chân Trăng Mai Lâm

cái gì đó thật đẹp trong cuộc đời mình, làm một cái 
gì đó để … cứu thế giới này chẳng hạn... 

Thực tế là con đã mang trong mình một gánh nặng 
do tổ tiên bao đời trao truyền lại, cụ thể là qua cuộc 
ly dị đầy sóng gió của ba mẹ khi con vừa lên ba 
tuổi. Con bị chia cắt với các anh chị em và về ở 
với mẹ. Thời thơ ấu, cứ mỗi hai hay ba năm con 
lại phải theo mẹ di chuyển chỗ ở. Con không có đủ 
thời gian để thực sự cắm rễ ở một nơi nào cả. Và 
khi con lên mười lăm tuổi, con bỗng nhận ra rằng 
mình cũng đang đi về hướng mà ba mẹ đang đi. 

Con tự hỏi: “Mình phải làm gì đây?”

Con mơ đến chuyện bỏ nhà ra đi, để lại tất cả sau 
lưng, trở thành một người sống ở nước ngoài và bắt 
đầu lại tất cả trong một môi trường hoàn toàn xa lạ. 
Con bỏ ngang việc học đại học để du lịch sang các 
nước Á châu như Nhật, Thái Lan… Nhưng không 
lâu sau đó con nhận ra mình vẫn đang mang theo 
hành trang nặng nề ấy. Con cần một cái gì khác hơn 
và có ý nghĩa hơn là đi du lịch. Rồi con được đọc 
một quyển sách của Thầy Làng Mai. Mới đọc lần 

đầu tiên con đã thấy bị cuốn hút. 
Con đến Làng tham dự khóa tu 
mùa Hè và có cơ hội được có 
mặt trong một buổi lễ xuất gia.

“Cạo sạch mái tóc
Nguyện cho mọi người
Dứt hết phiền não
Độ thoát cho đời.”

Nghe bài kệ, con nhận ra rằng 
cuộc sống xuất gia chính là lời 
giải đáp cho khát khao tìm kiếm 
một con đường có ý nghĩa cho 
cuộc đời con.

Sư cô Chân Trăng Mai Lâm là một sư cô người Pháp, hiện đang tu tập tại xóm Hạ, Làng Mai. Dưới đây 
là chia sẻ của sư cô về sự thực tập nuôi dưỡng tâm ban đầu của mình. Bài viết được chuyển ngữ từ tiếng 
Anh. 

Quả thật hạnh phúc đã hiện diện… Thế nhưng 
không lâu sau lễ xuất gia của mình, một lần nữa 
con lại nhận ra rằng khổ đau của mình đã không hề 
được cạo sạch cùng với mái tóc. Nỗi đau của con 
vẫn còn đó thật sâu ở bên trong, dù con đang ngồi 
trong thiền đường trên bồ đoàn, đang nấu ăn hay 
đang ngồi chơi với một sư cô. Bất cứ lúc nào hay 
nơi nào, con cũng đang phải đối diện với nỗi khổ 
niềm đau ở bên trong.

Con lại tự hỏi: “Mình phải làm gì đây?”

Con bắt đầu viết thư cho Thầy, mỗi khi thấy mình 
lâm vào một tình trạng quá phức tạp mà con không 
thể tự mình hiểu được. Con rất ý thức về những 
khó khăn của mình, nhưng đồng thời lại bị chúng 
nhấn chìm. Con học cách thở, cách đi và đặt niềm 
tin vào một vài sư cô trong tăng thân. Thời gian 
trôi qua… Con vẫn tiếp tục xây giấc mơ cho cuộc 
đời mình. Giấc mơ của con là thực hiện những dự 
án thực sự như: vận động cho hòa bình theo đường 
lối bất bạo động, xây dựng tu viện ở các thành phố 
lớn hoặc thành lập các cộng đồng thực tập ở những 
nơi hẻo lánh. Từng chút, từng chút một, những ước 
vọng đó đã lấy đi tất cả sự bình an trong con. Nói 
chuyện với bất cứ thầy hoặc sư cô nào, con chỉ 
quan tâm khi cuộc nói chuyện đó có liên quan đến 
một dự án mới. Con hạnh phúc khi được tham gia 
vào một ban nào đó, hạnh phúc được làm một cái 
gì đó, bất cứ cái gì.

Trong khi đó, trái tim con không hề thấy thỏa mãn. 
Con không có bình an, không có đủ niềm vui (thiền 
duyệt) trong các sinh hoạt của mình. Thỉnh thoảng, 
nỗi khổ đau của con lại trở về, nhắc con phải chăm 
sóc nó và chăm sóc chính con. Mỗi lần như thế, 
con lại xin phép biến mất hai hoặc ba ngày. Con 
sợ làm phiền người khác, sợ mình có vẻ trẻ con, 
sợ nhất là bị phán xét rằng mình không phải là một 
người tu giỏi. Con thường đi dạo trên những ngọn 
đồi xung quanh hay trốn trong rừng. Con hay thức 
dậy trước chuông thức chúng để có một khoảng 
thời gian tĩnh lặng cho riêng mình, để viết, đọc và 
cảm thấy an toàn. Nhu yếu được yên lặng và sống 
một mình của con càng lúc càng lớn lên. Sở dĩ nhu 
yếu này trở nên quá lớn là vì chỉ khi nào những 
điều kiện của bình an, tĩnh lặng ở bên ngoài hiện 
diện thì khi đó con mới có thể tìm được sự bình an 
ở bên trong mà con đang thiếu thốn.

Vào những ngày đầu tiên sau khi con xuất gia, 
Thầy đã khuyến khích con nhìn sâu vào gốc rễ Cơ 
đốc giáo của mình. Con vâng lời Thầy, viếng thăm 
các linh mục và nữ tu trong những tu viện Cơ đốc 
giáo, đọc Thánh Kinh và nghe thánh ca. Đời sống 
nội tâm của con hấp thụ tất cả những thức ăn đó 
và con thấy được nuôi dưỡng khi nghiên cứu về 
các điều luật của dòng thánh Benedicto hoặc thánh 
Dominic. Con vui thích khi tưởng tượng về cuộc 
sống của một tu sĩ đạo Cơ đốc. Con đã trốn tránh 
khổ đau của mình bằng những hứa hẹn về một cuộc 
sống tốt đẹp hơn. Tâm ban đầu trong con hoàn toàn 
bị đánh mất. Con đã quên không làm mới lại, bắt 
đầu lại từ nơi mình đang đứng. Thay vì vậy, con lại 
đi tìm một khởi điểm khác: đó là khát khao được 
sống một cuộc sống khác, bay xa khỏi chính mình 
để tìm sự bình an…

Con đã liên lạc thư từ với mẹ Bề trên của một nữ 
tu viện dòng Thánh Benedicto trong suốt hai năm, 
cho nên khi con chia sẻ về những ưu tư và nguyện 
ước của mình, mẹ Bề trên đã đề nghị con đến tu 
viện học hỏi thêm về giáo lý. Con xin phép rời tăng 
thân đến đó hai tháng. Và con đã ở lại đó mười một 
năm.

Một thời gian sau, con quyết định gửi y lại và trần 
tình với Thầy về nhu yếu sâu sắc muốn tìm hiểu 
thêm về truyền thống và tổ tiên tâm linh của con. 
Trong khoảng thời gian con ở tu viện, có hai lần 
một số quý thầy và quý sư cô từ Làng đến viếng 
thăm. Niềm vui khi gặp lại các thầy, các sư cô y 
như khi gặp các anh chị em cùng huyết thống. Con 
chưa bao giờ thấy mối liên hệ này đứt đoạn. Con 
chỉ đi trên con đường của riêng mình mà chưa bao 
giờ quay lưng lại với những gì mà con đã được học 
hỏi từ Thầy. Và con vẫn thấy chánh niệm chính là 
một sự yểm trợ lớn lao giúp sự thực tập trong tu 
viện của con càng thêm sâu sắc.

Con lại trở thành một người thỉnh sinh (chủng sinh 
- postulant), một tập sinh (novitiate), rồi khấn tạm 
và khấn trọn đời. Con có cảm tưởng mình thật sự 
đã làm mới lại, theo những quy định không khác 
với những gì mà con đã trải qua. Cuộc sống xuất 
gia lại như mới mẻ, dễ dàng, hấp dẫn và thú vị! 
Những bức tường cao của một nhà tu kín nhìn có 
vẻ rất an toàn. Con có cảm giác đi vào trong tu 
viện cũng giống như mình đóng tất cả các cửa lại, 
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không thể đi ra. Sự thật tuyệt đối và con từ nay sẽ 
phải đối diện nhau đến trọn đời. Điều đó cũng có 
nghĩa là con sẽ không còn chỗ nào để trốn tránh 
nữa...

Con lại phải nhìn vào những yếu tố đen tối nhất đã 
làm nên con người của mình: không có khả năng 
tiếp nhận tình thương, hèn nhát, sự kiêu hãnh, và 
trên tất cả là nhu cầu được công nhận, được thương. 
Thượng Đế - sự thật tuyệt đối- đang có mặt ngay 
đây, chắc chắn là như vậy, cũng như Người đang 
có mặt ở khắp nơi. Thế nhưng con không thể thấy 
bất cứ một cái gì khác hơn là cái tôi khó chịu của 
mình. Con không thể tiếp nhận bất cứ một sự soi 
sáng nào từ bên ngoài. Cuối cùng, sơ hướng dẫn 
lúc con còn là tập sinh, nhân dịp làm việc chung đã 
nói với con: “Em cần phải làm gì đó mới được, em 
không còn hạnh phúc nữa…”

Con phải làm gì bây giờ?

Con đã quay về với mình để quán chiếu một thời 
gian. Vào một buổi chiều tháng Sáu đầy nắng, con 
ngồi đọc sách dưới bóng một cây linden cổ thụ. 
Con ngồi đó khoảng một tiếng đồng hồ rồi đứng 
lên để ra về. Bước đi không đầy 100 mét, con bỗng 
nghe tiếng răng rắc lạ tai, ngoái nhìn lại, con thấy 
cây linden của con đã gãy đôi. Nếu như nó gãy khi 
con còn ngồi dưới gốc cây thì sao? Có thể con đã 
chết rồi, thế nhưng con vẫn đang còn sống. Nhận 
thức này thôi thúc con phải hành động.

Lần đầu tiên trong đời con quyết định phải hành 
động từ nội tại, không chuyển môi trường mà phải 
tìm hiểu ước muốn sâu sắc nhất của chính mình, 
cái mà Làng Mai gọi là tâm nguyện. Tại sao con lại 
chọn cuộc sống của một người xuất sĩ? Nếu muốn 
giúp người, con cần phải làm sao có đủ dũng lực 
và hạnh phúc để có thể làm được việc ấy. Nếu con 
chỉ muốn trốn chạy khó khăn, tốt hơn là con nên 
tìm cho mình một nơi nào có những điều kiện dễ 
chịu hơn. Nếu chỉ là để sống một mình với Thượng 
Đế, như là một người đồng hành thì con đã sai 
lầm: con đã cố đi trên con đường đó trong tám năm 
trời nhưng vẫn thấy thiếu một cái gì đó, thấy trống 
vắng. Trong con có một cái vực sâu mà con rất sợ 
phải rơi vào.

Con đã chia sẻ những suy tư của mình với một linh 
mục ở tu viện gần bên. Cha đã lắng nghe con với 
một sự thông cảm sâu sắc và một nụ cười đầy từ bi 
trong khi con khám phá ra một cảm giác mới mẻ 
trong tâm mình: “Con luôn cố gắng để trở thành 
một người khác, một người tốt hơn con, một người 
mạnh mẽ có thể thay đổi cả thể giới và thay đổi 
chính mình. Nhưng bây giờ thì con biết con chỉ 
là một người yếu đuối và cô độc, và con không 
thể tự mình làm bất cứ một cái gì”. “Tốt lắm!”- 
Cha không nói gì thêm mà chỉ khuyến khích con 
tiếp tục con đường mới mẻ này, con đường của 
sự khiêm cung, công nhận rằng mình có những 
giới hạn. Con bắt đầu cảm thấy khỏe nhẹ hơn rất 
nhiều. Một người rất bình thường, không phải là 

bậc thánh, cũng không phải bậc giác ngộ, mà chỉ là 
một người thảnh thơi, tự tại hơn đang dần dần trở 
lại trong con, bởi vì con không còn tự phán xét đòi 
hỏi mình nữa. Và chính con người tự do đó trong 
con đã giúp con quyết định rời khỏi tu viện dòng 
Benedicto. 

Con luôn tự nhắc nhở mình rằng lý do duy nhất con 
rời tu viện là từ chính con, con không có khả năng 
sống cuộc sống của người xuất gia. Suy nghĩ được 
như thế, con thấy lòng mình rất vui và nhẹ nhõm. 
Trong thời gian quán chiếu sâu này, một câu nói 
của thánh Giăng (Saint Jean de la Croix) thường đi 
lên trong tâm con, chói sáng như một vì sao hướng 
con đi trên con đường mà con muốn bước: “Giờ 
đây chỉ còn một công việc duy nhất mà ta cần làm, 
đó là thương yêu”. 

Con tìm được một nơi tạm trú trong giai đoạn 
chuyển tiếp. Đó là một cộng đồng gồm những 
người trẻ (và không còn trẻ nữa) sống chung với 
những người khuyết tật. Người sáng lập cộng đồng 
đặt tên nó là “l’Arche” (Con thuyền cứu thế Noah) 
với ước muốn xây dựng cộng đồng thành một nơi 
của lòng vị tha và tôn vinh sự sống. Có một số nữ 
tu cũng đến đây nương tựa và dần dần những vị 
này trở thành những người có thể hiểu con và giúp 
con tìm được lối ra. Sống chung với những người 
có thể mạnh dạn nói lên những điều mình nghĩ, yêu 
thương một cách chân thành và chia sẻ từ trái tim 
mình một cách không sợ hãi đem lại cho con rất 
nhiều trị liệu.

Cùng với cộng đồng ở đây, con khám phá ra hạnh 
phúc lớn nhất của con là khi con thực sự có mặt 
và để cho mọi sự diễn ra trong dòng chảy tự nhiên 
của nó. Con cũng khám phá ra chỉ cần thực sự có 
mặt trong chánh niệm có thể mang lại lợi ích lớn 
nhất và có thể làm giảm thiểu rất nhiều đau khổ của 
người khác. Con nhận ra nỗi khổ đau của chính con 
trong những người ở đây, và con không muốn ai 
phải khổ đau, chỉ muốn đem một giọt nước thanh 
lương làm dịu đi sự nóng bức cho người bất cứ khi 
nào con tiếp xúc với khổ đau.

Con được phép ở đó hai năm như một nữ tu, tuy 
không mặc áo dòng nhưng vẫn giữ trọn vẹn những 
lời khấn. Con có thể trở lại tu viện bất cứ lúc nào. 
Tuy nhiên trong suốt hai năm ấy con không muốn 
làm một quyết định nào cả.

Tháng 10 năm 2014, con nhận được một bức thư 
của Thầy nói rằng con có thể trở lại Làng Mai. Con 
đã không trả lời ngay. Rồi Thầy trở bệnh nặng. Con 
vẫn còn đang trong giai đoạn nhìn lại ước nguyện 
sâu sắc nhất của cuộc đời mình là gì. Thời gian 
này con về Làng dự khóa tu sức khoẻ và đến thăm 
Thiền đường Hơi Thở Nhẹ. Mỗi lần như thế con 
đều cảm thấy mình đã về nhà. Thậm chí khi mấy 
thầy hay sư cô mà con quen biết không còn ở đó, 
thậm chí khi Thầy không còn ở đó. 

Con xin phép rời tu viện trở lại cuộc sống ngoài 
đời, và chỉ khi nhận được lá thư từ tu viện chính 
thức cho phép con được xả giới, con mới nhận thức 
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rõ ràng rằng đó là điều mình hoàn toàn không muốn. 
Con vẫn còn nhớ rất rõ câu: “Giờ đây chỉ còn một công 
việc duy nhất mà ta cần làm, đó là thương yêu”. Con 
biết chắc chắn có một nơi tại miền Nam nước Pháp, 
ở đó con có thể học cách hiến tặng tình thương đích 
thực… Vì vậy con đã xin tăng thân cho con trở lại, và 
con đã về Làng vào khóa tu 21 ngày năm 2016, mười 
hai năm kể từ khi con rời xóm Hạ.

Chắc chắn là con cần phải làm mới. Nhưng chẳng phải 
chúng ta cần làm mới mỗi ngày trong đời sống hay 
sao? Ngày hôm nay thiền hành có hương vị của hôm 
nay, thiền tọa cũng thế. Trò chuyện, chia sẻ với các sư 
chị sư em, ăn, ngủ… tất cả mọi cái mà chúng ta gọi là 
thực tập đều có thể có hương vị của hôm nay. Con có 
thể cho rằng mình đã biết cách thực tập và biết phải làm 
gì. Thế nhưng thực tế thì không phải như vậy.

Từ khi trở lại với tăng thân, con cảm thấy rằng hạnh 
phúc của mình tùy thuộc một cách hiển nhiên vào 
phẩm chất của sự tu tập mà không vào một cái gì khác. 
Sống trong tăng thân, con có rất nhiều khoảnh khắc rất 
đẹp, có nhiều lúc khó khăn, đôi khi không lường trước 
được, nhưng cũng có khi chúng lại giống như những 
người bạn cũ. Có một điều mà gần đây con cảm thấy 
rất trân quý trong nếp sống tăng thân, đó là con có thể 
học hỏi từ tất cả mọi điều để nuôi lớn thương yêu. Con 
có thể mở cửa một cách nhẹ nhàng và đầy chánh niệm 
vì thương, vì muốn thực tập chánh niệm, đồng thời vì 
các sư chị, sư em con cũng đang cần sự yên bình; vì 
muốn tạo cảm hứng cho các bạn thiền sinh, cho những 
người có thể đang nhìn vào mình để thực tập theo. Điều 
này cũng đúng cho tất cả mọi thứ khác: con có thể đi 
trong chánh niệm, chùi phòng vệ sinh, nấu ăn hoặc viết 
bài cho Lá Thư Làng Mai vì tình thương. Con thực tập 
để cho tình thương và lòng từ bi là ý nghĩa tối hậu cho 
tất cả mọi việc con làm. Nếu con có thể khắc ghi điều 
đó trong tâm thì dù cho con có mệt, có buồn, có bệnh, 
ánh sáng vẫn soi đường con đi: ánh sáng của từ bi và 
tương tức.

Con nhận ra rằng điều duy nhất mà con biết về sự liên 
hệ giữa con với vạn vật, đó là: tự riêng mình, con không 
là gì cả. Con không là gì cả nếu không có những giọt 
sương lóng lánh trên chiếc lá sen, nếu mặt trời không 
nhô lên trên đồi mận, nếu trẻ con không đu lên những 
cây tre vào mùa hè ở Làng, và nếu không có những nụ 
cười của các sư chị, sư em của con...

con là hỏi han, chăm sóc... Con thực tập mang sự 
tự nhiên đó vào những gì con đang làm cho Sư 
mẹ. Con thương Sư mẹ nhưng vì lúc đầu con nghĩ 
đây là công việc, nên con lo lắng và đánh mất tình 
thương có sẵn trong mình. 

Qua tuần thứ hai, con bắt đầu thấy mình có thể 
buông thư và tận hưởng. Con nhìn Sư mẹ kỹ hơn, 
không còn rụt rè, sợ sệt và căng thẳng khi gặp Sư 
mẹ nữa. Cái cảm giác ngộp ở trên sống mũi và trên 
đầu như rớt tõm hết xuống bụng rồi, con thở phào 
nhẹ nhõm. Thế là con đã vượt qua cái cảm thọ nặng 
nề. Giờ đây con thấy mình thảnh thơi hơn, dù con 
cũng vẫn tiếp tục làm những gì quý sư cô chỉ bày 
từ ban đầu. Con biết cách sắp xếp hơn, đi cũng 
thảnh thơi hơn, không còn có cảm giác mình sẽ 
bị trễ nữa. Con thực tập buông xuống ý nghĩ nếu 
làm sai mình sẽ bị Sư mẹ la, Sư mẹ sẽ phiền lòng. 
Con biết Sư mẹ rất bao dung, chưa la con bao giờ, 
nhưng sự lo lắng làm con cứ suy diễn ra như vậy. 

Niềm vui của con là trang trí và chuẩn bị khay thức 
ăn cho Sư mẹ. Con ý thức mình đang làm điều đó 
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bằng tất cả tấm lòng, bằng tình thương và sự quý 
trọng đối với những đức hạnh của Sư mẹ qua pháp 
thoại, qua lớp giới và qua thân giáo của Sư mẹ. 
Nhờ vậy, con có tự do. Con hay cười tủm tỉm vì 
cách con trang trí thật vụng về, nhưng nhìn bằng 
“mắt thương” thì con thấy nó cũng “dễ thương” 
lắm. 

Thời gian này, con hay có những niềm vui nhỏ nhỏ 
thường ngày và hay cười khi những niềm vui đó đi 
lên. Có lẽ quý sư cô sẽ thấy con hơi lạ vì cứ cười 
tủm tỉm một mình như vậy, nhưng niềm vui của 
con đến lạ như vậy đó.

Niềm vui của con là nhận diện những gì đang có 
trong con khi đi từ nhà ăn về ni xá. Con đường 
không mấy gần, cho con nhiều cảm giác, vui có, sợ 
có, tủi, buồn hay tung tăng... Tất cả những cảm thọ 
ấy đều có hết với con trên đoạn đường này. Vì ni xá 
thì xa và con thường đi qua lại, nên con cảm nhận 
từng cảm thọ, tâm hành đi lên trong con rất sâu 
sắc. Đôi khi chỉ là đi thôi, nhưng cũng là một điều 
thú vị, vì con thấy mình hạnh phúc khi còn được 

đi qua lại trên con đường 
này. Con nhớ có lần con 
rửa dọn sau bữa tối và 
về trễ, trời mùa đông tối 
thui, mưa rơi khá nặng 
hạt, không khí se lạnh, 
ẩm ướt, không có dù 
cũng không có đèn pin, 
không bạn đồng hành... 
Con thấy hạt giống sợ, 
có chút tủi tủi, bùi ngùi 
len lỏi đi lên. Bước chân 
con như không còn được 
kiểm soát nữa, con cứ 
vội vã đi vậy thôi, chỉ 
mong được về tới ni xá. 
Bao nhiêu cảm thọ tiêu 
cực tuôn lên cùng một 

Thầy kính thương của chúng con,

Đã lâu rồi con không ngồi yên như thế này 
để viết thư chia sẻ với Thầy sự thực tập của 
con. Nhân mùa Giáng sinh về, Tết đến, con 
cũng muốn ngồi cho thật yên, nhìn lại những 
gì đã qua, những niềm vui con có, là ngọn 
lửa mà con còn giữ để sưởi ấm tâm bồ đề.

Tuy an cư năm nay có nhiều thứ đến với 
con hơn hai năm đầu, nhưng bên trong con 
lại thấy mình cảm nhận sâu sắc và có nhiều 
bình an. Đây cũng là năm đầu tiên của con từ 
khi con nhận giới lớn, con có nhiều thay đổi 
trong suy nghĩ và tư duy. Con tiếp nhận mọi 
thứ đến với mình, tuy lúc đầu có lo lắng một 
chút nhưng con cũng buông bỏ nhanh hơn 
mọi khi. Có một cái gì đó sẵn sàng, điềm 
tĩnh để cho con có khả năng thưởng thức, vì 
vậy mà con thấy hạnh phúc đến cũng rất lâu 
và rất sâu trong lòng. 

Niềm vui của con là được làm thị giả cho Sư 
mẹ, một việc mà con luôn thấy lo lắng khi 
được nêu tên để làm. Con thấy mình vụng 
về, ít biết quan sát, để ý, lại còn hay quên... 
con sợ mình sẽ gây nhiều lầm lỗi. Con lo, 
rồi run khi gặp Sư mẹ, và cứ luôn bận rộn 
với những thứ diễn ra trong đầu, nên đôi khi 
con không để ý được nhiều đến những hành 
động, lời nói của mình nữa. Đó là thời gian 
đầu con làm thị giả. 

Trong một bài pháp thoại, Thầy có dạy: 
“Mình nên thử hết, phải biết tạo cảm hứng 
cho mình và vừa làm vừa phải biết thưởng 
thức cái mình đang làm”. Con cũng để ý 
thực tập điều Thầy dạy. Con biết làm thị giả 
cũng như những trách nhiệm khác, tất cả sẽ 
trở nên dễ dàng nếu xuất phát từ tình thương 
thật sự. Khi con có tình thương, thấy sư chị 
hay sư em con bệnh, phản xạ tự nhiên của 
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lúc, đoạn đường đã dài nay còn dài hơn, bước chân 
tuy nhanh nhưng sao cứ đi hoài chưa tới. Niềm vui 
trào lên khi con mở cánh cửa bước vào ni xá. Lần 
đầu tiên con hiểu niềm hạnh phúc thật sự khi trở về 
đúng ngôi nhà của mình. Con như muốn chực trào 
nước mắt khi cánh cửa được mở ra và thấy các sư 
chị đang ngồi bình an, vui vẻ đón con trở về. Cánh 
cửa ấy, mỗi ngày con đã tự tay mở nó ra vào không 
biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ con thấy 
trân quý và biết ơn như lúc ấy. Các sư chị con ngồi 
đó cũng vậy, chưa bao giờ con thấy thương quý các 
sư chị như thế. Ai cũng thân thiện, ai cũng trở nên 
sáng hẳn lên, nhìn ai cũng thấy cứ như những thiên 

thần xuất hiện để giúp con vậy đó. Con muốn nói 
rằng, con rất hạnh phúc khi còn được thấy và sống 
chung với quý sư cô. 

Nếu con không đi vào cái giờ đó, nếu con không đi 
trên con đường này, nếu con không có những tâm 
hành đi lên như đêm ấy, thì con sẽ không bắt gặp 
được niềm hạnh phúc thâm sâu bấy lâu nay có đó 
mà con không cảm nhận ra. Bây giờ, cứ mỗi lần 
đi trên con đường ấy, dù con còn suy nghĩ chuyện 
này chuyện nọ, nhưng cái cảm giác tối hôm đó 
thường trở về trong con, không phải là sự lo lắng 
mà là niềm biết ơn. Chính vì vậy, mỗi lần đưa tay 
mở cánh cửa mầu nhiệm đó, con luôn ý thức, mỉm 
cười, hạnh phúc... Con có niềm tin cứ cầm tay nắm 

mở cửa thì niềm hạnh phúc sẽ trở về như lần đầu 
con bắt gặp.

Niềm vui là khi con được đi thiền hành cùng đại 
chúng. Có một lần, trong giờ thiền hành, đại chúng 
đang thực tập rất yên, rất đẹp, có một sư chị tới thỏ 
thẻ với con rằng: “Chị sẽ nhắm mắt và nắm lấy tay 
em, để em dẫn chị đi nhé”. Khá thú vị! “Ok, em sẽ 
dẫn chị”. Trong lòng con có chút ngại ngần, mình 
đi một mình còn không đủ vững, dẫn sư chị đi khi 
sư chị đang nhắm mắt thì mình phải là người lái 
giỏi, chứ không thôi hai chị em sẽ “cùng đi xuống 
ổ voi”. Ngay lúc đó, con biết con phải có niềm tin 

ở chính mình, con phải có bình an đủ thì sư chị mới 
bình an và tin con đủ. “Thôi thì chị em mình cùng 
chơi, cùng thực tập với nhau. Chị cứ thưởng thức 
cái thanh thản khi không cần phải làm gì hết, chỉ 
đi vậy thôi, đã có người dẫn đường cho sư chị rồi. 
Sư chị hãy tin vào ‘leader’ – người dẫn đường này 
nhé!”, con thầm nghĩ và bắt đầu đi.

Cái cảm giác vui vui lạ, thú vị lạ ấy cứ đi lên trong 
lòng con. Càng lúc con càng buông thư hơn, và 
bình an bắt đầu có mặt, con có cảm giác sư chị đã 
có nó và truyền qua cho con. Ánh nắng rực rỡ hòa 
với khí trời se se lạnh, con đường và đại chúng hòa 
quyện, yên nhưng cũng thật sống động. Hai chị em 
con cứ đi như vậy, nương vào nhau mà tận hưởng 
cái mình đang có. Đến khi dừng lại, sư chị thỏ thẻ 

với con rằng: “Chị có 100% niềm tin, chị đặt hết 
nó vào em trong suốt đoạn đường này luôn rồi. Chị 
đi chánh niệm được 80% thôi, đôi khi còn suy nghĩ 
nhưng trở về cũng kịp thời lắm. Cảm ơn sư em”.

Con cũng thấy vui nữa, con cũng có những lợi lạc 
không kém sư chị. Vì biết mình đang có một sứ 
mệnh đặc biệt, mình đang đi cho hai người nên con 
thật sự phải rất chánh niệm, không suy nghĩ lung 
tung được. Con vừa được bình an, vừa để ý đến cử 
động của mình hơn, mà còn làm sư chị mình có 
niềm vui nữa. Quả là lợi lạc lớn. 

Niềm vui của con là khi thực tập ngày làm biếng 
cùng với đại chúng mỗi thứ hai trong tuần. Con 
thấy ngày làm biếng đến như số tiền lời mà chúng 
con có được sau một tuần tu học. Đối với con, nó 
không đơn thuần chỉ là sự nghỉ ngơi, nó sâu sắc 
và đáng quý hơn thế nhiều. Giống như người kinh 
doanh, số tiền lời đó không đơn thuần là tiền để 
tiêu xài phung phí cho những ham muốn thường 
nhật. Nó có thể dùng để đầu tư thêm cho sản phẩm, 
cho công việc trở nên phong phú hơn, có nhiều 
lợi nhuận hơn. Hay đơn giản là mua thức ăn, thực 
phẩm bổ dưỡng để bảo đảm cho sức khoẻ tốt, để 
tận hưởng những gì có trong cuộc sống, như vậy 
mình mới có khả năng đi lâu dài trên đường sự 
nghiệp. Hay dùng số tiền đó mua một vé đi du lịch 
đây đó, thưởng thức những vẻ đẹp bên ngoài, giảm 
căng thẳng. Thường ngày mình đã bận rộn quá rồi, 
cần một chút hương vị mới để có thêm tinh thần 
trong công việc sắp tới. Hoặc lấy số tiền đó sắm 
sửa cho ngôi nhà mình thêm đẹp, hoặc tỏ lòng biết 
ơn, thông cảm đến những người nghèo khổ... Đó 
là cách mà người kinh doanh sử dụng tiền lời, con 
cũng dùng “số tiền lời” của con làm những điều 
tương tự như vậy. 

Niềm vui của con là mỗi ngày làm biếng được trau 
dồi thêm những gì mình còn thiếu trong tuần. Con 
thích học nghi lễ lắm. Con đã đi thỉnh sư chị dạy 
cho con và rất vui khi thấy phần nghi lễ của mình 
có tiến bộ hơn. Ngày làm biếng của con trôi qua 
không uổng phí chút nào. Đôi khi con thấy mình 
mệt, trong tuần còn lăng xăng, ngày thứ hai sẽ là 
ngày con dùng để trở về vun bón thêm những gì 
mát mẻ hơn vào đất tâm mình. Con được ngồi lắng 
yên làm những gì mình thích và nhìn rõ hơn cái 
mình đang cần. Cũng có thể chỉ là ngồi chơi, có 
mặt với các chị em, lắng nghe hay chia sẻ những 

niềm vui, khó khăn với nhau, xây dựng thêm tình 
huynh đệ. Hay đơn giản là vác ba lô lên vai và đi 
đâu đó để thưởng thức thiên nhiên bên ngoài, có cơ 
hội hưởng những gì tươi mát nhất mà thiên nhiên 
ban tặng. 

Niềm vui của con là cùng các chị em quây quần 
bên nhau, trang trí nhà cửa và cây thông cho Giáng 
sinh. Bên bếp lửa hồng, hơi ấm của lò củi cùng 
hơi ấm của tình huynh đệ làm chúng con thêm gắn 
kết, yêu thương nhau. Niềm vui của con là được 
làm sư em nhỏ trong nhà, có sư mẹ, sư chị luôn 
đồng hành với những cảm thọ lên xuống của người 
mới tập tu như con. Con không còn thấy nó là của 
riêng con nữa mà mở lòng để quý sư mẹ, quý sư 
chị góp ý cho con được đẹp hơn. Không biết sao cứ 
nhìn hình ảnh các chị em sống vui với nhau, mỗi 
ngày góp nhặt thêm nhiều viên gạch tình thương 
bồi đắp cho ngôi nhà của tình huynh đệ thêm vững 
chắc, con lại thấy lòng mình trào dâng niềm hạnh 
phúc và biết ơn khôn xiết. Con nhớ bài hát Vui giấc 
đại đồng có đoạn: “Mỗi người là một bài thơ, say 
mê đọc hoài đọc mãi, vẫn không hết những bất 
ngờ…” Niềm vui của con là được đọc những “bài 
thơ” ấy, có lẽ đọc hoài đọc mãi vẫn còn thấy rất 
thú vị. Những người trẻ đầy nhiệt huyết với niềm 
vui phụng sự, sống chan hòa thương yêu nhau dù 
từ những văn hóa khác nhau, có lối sống và sự trao 
truyền khác nhau, nhưng vẫn vui cười, xem nhau 
như chị em một nhà. 

Thầy ơi, con thấy mình may mắn và hạnh phúc 
quá! Niềm hạnh phúc của con là được nói ra những 
điều này cho Thầy nghe. Niềm hạnh phúc của con 
là những điều nho nhỏ đó.

Còn rất nhiều điều con thấy trân quý, hạnh phúc 
nữa, con chỉ kính dâng lên Thầy vài đóa hoa tươi 
mát mà con đang có trong đất tâm con, trong mùa 
An cư này. Con sẽ để dành lại một ít loài hoa để 
chăm sóc, vun bón cho đến khi nó đủ đẹp, đủ thơm, 
con sẽ dâng lên Thầy nữa. Con kính chúc Thầy 
có một mùa Giáng sinh ấm áp bên các sư con dễ 
thương và đón một năm mới với nhiều sức khỏe. 
Chúng con ở đây rất nhớ Thầy, chỉ cần Thầy luôn 
khoẻ là chúng con vui rồi ạ. 

Sư con nhỏ của Thầy,

Chân Trăng Hàm Tiếu
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nền đạo Bụt dấn thân mà xã hội đang cần, mà Thầy 
tôi luôn xiển dương.

Chuyến hành hương

Những ngày ở Dehradun thiên nhiên hiền hòa, 
khí trời mát mẻ không giống như ở những vùng 
khác của Ấn Độ. Dehradun tọa lạc dưới chân núi 
Hymalaya, một trong những dãy núi cao nhất của 
thế giới. Từ trong phòng nhìn ra cửa sổ, những dãy 
núi hiên ngang hùng dũng trùng điệp giữa nền trời 
xanh xen lẫn sắc màu của nhiều dãy nhà nối nhau, 
tạo nên một thành phố nhỏ ven sườn núi rất đẹp 
mắt.

Sau khóa tu đoàn có cơ hội lên núi. Đường ngoằn 
ngoèo, nhỏ hẹp nhưng lại có nhiều phương tiện xe 
cộ lên xuống nên phải nhường nhau. Những lúc 
như vậy, ngoài việc nắm lấy hơi thở, giữ được 
thăng bằng để không bị say xe, thỉnh thoảng tôi đưa 
mắt nhìn màu xanh của núi, tận hưởng khí thiêng 
nơi đây cho tôi một cảm giác dễ chịu an lành. Cuối 
cùng, xe cũng dừng lại nơi một địa điểm dưới chân 
núi để đoàn thưởng thức leo núi. Từ đỉnh núi nhìn 
ra xa, những dãy núi tuyết hiện ra trắng xóa, và sau 
những dãy núi tuyết ấy là lãnh thổ Tây Tạng. Địa 
hình, khí thiêng, thổ nhưỡng đã hình thành nên nét 
đặc trưng riêng của từng vùng. Mỗi phút giây tận 

hưởng là mỗi phút giây tôi được học hỏi, khám 
phá. Không chỉ riêng tôi mà dường như cả đoàn ai 
cũng có cảm giác như đang ở Thiên đường - Tịnh 
độ trong hiện tại. 

Mười ngày ở Dehradun đã đi qua. Mở sang tờ lịch 
mới, ngày 18 tháng 10, đoàn có mặt tại nhà thầy 
Trời Bảo Tích. Trong ba ngày, không khí gia đình 
tâm linh và huyết thống thân thiện, gần gũi, ấm áp 
và rộn rã tiếng cười của tình huynh đệ. Điều đặc 
biệt đã đến! Anh chị em được đón Tết Ấn (lễ hội 
Ánh sáng) cùng với gia đình thầy Trời Bảo Tích. 
Nhà nhà đốt pháo hoa râm ran, người người cười 
cười, nói nói, chúc nhau những lời tốt đẹp “happy 
dewali”. Một điểm tương đồng của văn hóa Á châu. 
Sau buổi lễ cầu nguyện chúc phúc theo truyền 
thống Ấn, mỗi thầy, mỗi sư cô được nhận lì xì từ 
tay mẹ thầy Trời Bảo Tích. Ngày hôm sau, đoàn có 
cơ hội đi tham quan cung điện xưa và những dãy 
trường thành cổ của thành phố Raipur mà giá trị 
văn hóa, lịch sử, tâm linh còn được gìn giữ cho đến 
ngày nay. Ngắm nhìn từng góc cạnh của cuộc sống 
đang hiển bày trước mắt, tôi cúi đầu biết ơn tất cả.

Vào ngày 21 tháng 10, chuyến hành hương theo 
dấu chân Bụt với tăng thân nói tiếng Pháp được bắt 
đầu từ bảo tàng thánh Gandhi - nơi người trút hơi 
thở cuối cùng. “My life is my message” - tinh thần 

Thiền đường Hơi Thở Nhẹ, mái nhà tâm linh che 
chở cho chín sư cô và cho các vị cư sĩ ở vùng lân 
cận Paris cùng về tu tập. Chiều Chủ nhật, ngày 08 
tháng 10 năm 2017, cũng là ngày quán niệm, ba sư 
cô của Thiền đường cùng bốn thầy và ba sư cô từ 
Làng nhập đoàn đi Ấn Độ. Tôi hân hoan biết mình 
sắp được đặt chân lên đất Bụt, sắp được trở về tiếp 
xúc với cội nguồn gốc rễ tâm linh theo dấu chân 
Bụt. Ngắm nhìn Sư cô trú trì và các chị em có mặt 
cho thiền sinh trong ngày quán niệm, phút chốc 
lặng yên, tôi trở về với hơi thở: một tâm niệm hân 
hoan, một niềm thương cảm biết ơn sâu, ba chị em 
tôi đi Ấn cho cả các chị em ở nhà. 

Chúng tôi đến Dehradun, vợ chồng chú Shantum 
- giáo thọ cư sĩ và là Tiếp hiện lâu năm của Làng 
Mai, tiếp đón đoàn và tổ chức cho cả chuyến đi. 
May mắn cho đoàn là thầy Trời Bảo Tích (người 
Ấn Độ) có mặt trong thời gian đầu của chuyến đi 
và cùng giúp tổ chức khóa tu tại Dehradun.

Sau vài ngày nghỉ ngơi làm quen với khí hậu, văn 
hóa Ấn, đoàn có ngày quán niệm và khóa tu Wake 
Up School ở Dehradun. Mọi thứ như đã được 
chuẩn bị sẵn bởi vì Thầy Làng Mai đã có mặt ở 
đây nhiều năm trước, đã mở đường chỉ lối, nay các 
thầy, các sư cô chỉ cần biểu hiện và tiếp nối Thầy. 
Đây là lần đầu tiên tôi tham dự khóa tu ở xa và 

Đất Bụt con về
Chân Cảnh Nghiêm

cũng là lần đầu tiên được đi chung với nhiều thầy, 
nhiều sư cô. Tôi tận hưởng từng giây phút cho các 
chị em tôi ở Thiền đường.

Khóa tu diễn ra trong ba ngày, khoảng gần 250 
giáo viên, cảnh sát, cùng khoảng 100 em thanh 
thiếu niên, học sinh tham dự. Khóa tu có chương 
trình đặc biệt (workshop) cho thế hệ ông bà, cha 
mẹ của các em học sinh. Pháp môn chánh niệm đã 
được đưa vào trường học giúp các thầy giáo, cô 
giáo thư giãn, chế tác hạnh phúc, yêu ngành nghề; 
giúp các em học sinh buông thư, giảm căng thẳng 
trong việc học; giúp các bậc ông bà, cha mẹ hiểu 
các em thêm qua việc áp dụng phương pháp Ái ngữ 
lắng nghe. Ai cũng được học cách sử dụng những 
câu thần chú của Làng để làm cho gia đình hạnh 
phúc hơn. Trong khóa tu này, tôi đã được học hỏi 
rất nhiều kinh nghiệm từ các sư anh, sư chị, thấy 
được tầm ảnh hưởng rộng lớn của Thầy, thấy hoa 
trái của pháp môn chánh niệm đưa vào trường học 
qua các phương tiện nghe chuông, thở, cười, thiền 
ca... được thể hiện rõ qua những gương mặt rạng 
rỡ, hạnh phúc, biết ơn sau khi tham dự khóa tu. 

Là một người tu trẻ, tôi ý thức đường tu của mình 
đang còn dài phía trước, và niềm tin vào kinh 
nghiệm thực tế, vào những gì tôi thấy, nghe và cảm 
nhận đang rộng mở đưa tôi về một hướng đi, một 
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hết trên đỉnh núi, cả đoàn cùng ngồi thiền, ngắm 
mặt trời lặn. Một mặt trời đỏ cam, to tròn đang ở 
ngay trước mắt. Giây phút ấy, tôi như chạm đến 
một cái gì đó thiêng liêng vô cùng. Thở, mỉm cười, 
bình an tận hưởng...

Hết giờ ngồi thiền, như đã hẹn, chị em tôi cùng 
cạo tóc cho nhau để đánh dấu giây phút thiêng 
liêng này, để khí thiêng đất trời, Bụt và tăng đoàn 
năm xưa chứng minh cho nguyện ước của chúng 
tôi. Niềm vui sâu, hạnh phúc lớn như được lan tỏa 
khắp và kéo dài đến khi đoàn xuống núi dùng cơm 
tối và cả suốt buổi pháp đàm sau đó.

Chuyến hành hương “Theo dấu chân Bụt” đã 
đến phần cuối của chặng đường. Đoàn đến thăm 
Kushinagar (Câu thi na), nơi Bụt thị tịch giữa hai 
cây Sala. Bảo tháp Bụt được xây dựng nơi đây 
để người người đến thăm viếng bày tỏ lòng kính 
ngưỡng. Kính lạy Người với tất cả niềm tôn kính 
và biết ơn bậc Cha lành giác ngộ đã đưa đường 
chỉ lối cho chúng sanh đang lạc bước tìm thấy con 
đường thoát khỏi khổ đau, tuyệt vọng, bất an, tìm 
thấy bình an, tự do và hạnh phúc. Cả đoàn cùng 
ngồi thiền chế tác những giây phút tĩnh lặng hướng 
về Người.

Dấu tích lịch sử còn lưu lại qua cột trụ mà vua 
Asoka (A Dục) đã dựng lên nơi Bụt ra đời, vườn 
Lumbini (Lâm Tỳ Ni), Nepal. Trong tác phẩm 
Đường xưa mây trắng của Thầy Làng Mai, tôi thấy 
Bụt hiện hữu như một con người lịch sử và nay 
đứng trước chứng tích nơi Người sinh ra, tôi càng 
chứng thực hơn. Tôi cảm ơn tổ tiên tâm linh và tổ 
tiên huyết thống của người Ấn, cảm ơn tất cả nhân 
duyên để Bụt có mặt trên cõi đời này, tồn tại hơn 
hai ngàn sáu trăm năm và sẽ tiếp tục còn mãi theo 
thời gian.

Thành Kapilavastu (Ca Tỳ La Vệ), nơi thái tử Tất 
Đạt Đa lớn lên và trưởng thành, là điểm cuối mà 
đoàn ghé thăm, khép lại chuyến hành hương về xứ 
Bụt. Dưới gốc cây Bồ Đề, tám mươi người được 
quý thầy quý sư cô hướng dẫn ôn tụng Năm giới. 
Chuyến đi để lại trong lòng mỗi người những phút 
giây đáng nhớ, những giá trị tâm linh còn mãi.

Chuyến hành hương kết thúc, các vị cư sĩ về lại 
Pháp, quý thầy quý sư cô có thêm một tuần ở New 
Delhi cho khóa tu tại trường Pathways. Vừa đến 
trường, chúng tôi nhận ra ngay pháp thân của Thầy 

đang có mặt qua những câu thư pháp được trang trí 
khắp khuôn viên trường. Trường có hơn một ngàn 
em học sinh nội trú và bán trú. Chúng tôi có mặt 
tại trường, tiếp xúc và gần gũi với các em trong ba 
ngày của khóa tu, hiểu thêm những mong muốn, 
những vấn đề mà các em đang gặp phải, giúp các 
em giảm căng thẳng, dạy các em cách áp dụng các 
pháp môn thiền hành, nghe chuông, thiền buông 
thư… Các em rất thích pháp môn thiền ăn và chia 
sẻ rằng khi ăn các em thấy ngon hơn, tiếp xúc được 
với sự sống và ân tình có mặt trong bát cơm mà các 
em đang ăn. Mỗi khi gặp các thầy các sư cô, các 
em kính cẩn chắp tay chào. Một cô tình nguyện 
viên của khóa tu nói: “Ấn Độ bây giờ không còn 
giống như hồi xưa, mỗi khi gặp nhau ai cũng chắp 
tay chào”. Tôi trả lời: “Bạn có biết Bụt đã đem nét 
đẹp văn hóa này của nước bạn đến khắp mọi nơi 
không?” Cô nở một nụ cười hạnh phúc.

Ấn Độ có một nền tâm linh lâu đời được gìn giữ 
đến ngày nay. Tuy nhiên đời sống vật chất còn 
nghèo, sự chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã 
hội vẫn còn rất lớn. Trong suốt chuyến đi, hai bên 
đường, rác thải và rác nylon song hành cùng chúng 
tôi. Cảnh nghèo đói có mặt khắp nơi, các em nhỏ 
thất học luôn tìm mọi cách làm động lòng thương 
của khách hành hương. Chạnh lòng thương, tìm 
lấy hơi thở bình an, tôi ngắm nhìn các em với niềm 
cảm thương sâu sắc. Có cách nào mà tôi có thể 
giúp các em hay nhất trong giới hạn của mình? Cầu 
mong các em sẽ gặp được nhiều duyên lành. Ngày 
cuối trước khi về lại Pháp, thành phố New Delhi 
chìm trong không khí ô nhiễm. Trên xe buýt đến 
sân bay, chú Shantum hỏi chúng tôi: “Chắc chuyến 
đi Ấn này là chuyến hành trình gian nan cho quý 
thầy quý sư cô?” Tôi mỉm cười trả lời: “Chính vì 
vậy mà Bụt đã sinh ra trên đất Ấn.”

Về tới Thiền đường Hơi Thở Nhẹ, vừa bước vào 
cửa, một sư em ra chào ba chị em tôi, hớn hở: 
“May quá ba sư chị đã về! Em nhớ ba sư chị quá! 
Ba sư chị về rồi em mừng quá!!!” À thì ra sư em 
ở nhà đóng vai trò chị lớn, thấy ba chị em tôi về 
như trút được gánh nặng, “Em hiểu và thương các 
sư chị hơn.”

Hơi Thở Nhẹ ấm áp tiếng cười tình huynh đệ, đón 
người về, tiễn người đi: phút giây này đẹp mãi... 

bất bạo động, giá trị tâm linh mà tôi thấy được qua 
Bụt, qua Thánh và qua Thầy Làng Mai, nay chúng 
tôi đang tiếp nối. Hành trình trên đất Ấn có hơn 
tám mươi vị. Ngày 22 tháng 10 đoàn di chuyển từ 
New Delhi đến Varanasi nơi có dòng sông Hằng 
linh thiêng chuyên chở tổ tiên tâm linh và huyết 
thống của người dân Ấn. Trong suốt chuyến đi, 
đoàn được hướng dẫn sử dụng bước chân thiền 
hành và hơi thở chánh niệm khi xếp hàng làm thủ 
tục lên máy bay, thiền xe buýt, tiếng chuông giúp 
mọi người trở về ý thức những gì đang xảy ra trong 
giây phút hiện tại. Cảnh tượng buổi sáng bên bờ 
sông Hằng, mọi người đang tắm gội, tẩy đi tất cả 
những bụi trần để làm thanh tịnh thân tâm hoặc 
tụng kinh, trì chú cầu phúc lành... Khi thuyền đi 
được ba mươi phút, bên bờ sông, một thi hài được 
đưa ra chuẩn bị cho lễ hỏa táng. Củi được chất 
sẵn vuông góc dưới bệ, bên cạnh vài chiếc thuyền 
chất đầy củi, mép bờ sông nhiều lớp tro đã được 
đổ xuống. Trong phút tĩnh lặng đó, mọi người trên 
thuyền có cơ hội trở về quán chiếu sự sống.

Phải mất gần cả ngày đường đi xe buýt, đoàn mới 
đến được Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng), nơi Bụt 
thành đạo. Ở đây, rất nhiều truyền thống Phật giáo 
khắp nơi hội tụ về. Mỗi truyền thống trình bày cách 
thức, ngôn ngữ, văn hóa nước mình để truyền thông 
và bày tỏ niềm kính ngưỡng đối với Bụt. Tất cả đều 
hướng về bậc Cha lành giác ngộ, tạo nên một đạo 
Bụt cổ thụ với nhiều thân, cành, lá gồm nhiều màu 

sắc khác nhau. Buổi sáng, hương trầm xông ngát, 
lời kinh vang vọng, không khí lễ bái lan tỏa khắp 
khuôn viên Bodhgaya. Ở một góc yên, hướng về 
Bụt, tôi nguyện với lòng sẽ thực tập để Bụt, Thầy 
trong tôi biểu hiện bất cứ nơi nào tôi có mặt. Có 
lẽ đó cũng là điều mà Bụt và Thầy luôn mong đợi.

Trường đại học Nalanda, được Thầy tôi nhắc tới rất 
nhiều lần trong các buổi giảng, nơi mà thầy Huyền 
Trang đời nhà Đường từ Trung Hoa sang Ấn Độ 
đã theo học. Thời ấy trường có khoảng gần mười 
ngàn vị tu sĩ. Thời điểm chúng tôi đến, trường chỉ 
còn lại nền rêu phong và tường đen xám, tất cả 
đều đã bị thiêu hủy hết. Ngậm ngùi trước sự tàn 
lụi của trường, tôi tiếp xúc sâu hơn với tự tính “vô 
thường”.

Chiều ngày 27 tháng 10, đoàn có cơ hội leo lên 
đỉnh núi Linh Thứu, nơi hay được nhắc đến trong 
phần mở đầu của các kinh Bụt dạy. Đó là nơi Bụt 
thường giảng pháp trong thời gian hoằng hóa của 
Người. Chúng tôi đang tập bước những bước chân 
bình an, vững chãi mà hơn hai ngàn sáu trăm năm 
trước Bụt đã bước đi trên con đường này mỗi ngày. 
Vừa lên tới đỉnh, khí thiêng như vẫn còn đó, tôi có 
cảm giác như mình đang được trở về với không khí 
của pháp hội năm xưa. Đất trời thênh thang, núi 
đồi nhấp nhô xanh ngát một màu. Lạ thay, tôi chỉ 
muốn tìm cho mình một chỗ để ngồi yên, để tắm 
mình trong phút giây tĩnh lặng mà tận hưởng trọn 
vẹn khoảnh khắc hy hữu này. Khi mọi người đã lên 
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Rồi năm 2009 mẹ bệnh, con chỉ muốn nghỉ học đi 
làm. Không phải vì con không thích học mà vì con 
muốn mẹ đừng bỏ anh em con. Con sợ! Nỗi đau 
mất ba đã quá lớn lao rồi, con không biết mình có 
thể chịu đựng được cái viễn cảnh mẹ cũng rời bỏ 
con mà đi không? Nhưng ngày đó vẫn cứ xảy đến, 
lạnh lùng và tàn nhẫn đưa mẹ đi. Hai mươi tuổi con 
trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, ngơ ngác, bơ 
vơ và trống trải. Dù rằng trong chùa có những pháp 
môn thực tập nhưng tại con tu chưa giỏi nên lâu lâu 
vẫn cảm thấy tủi thân khi nghe mọi người nhắc đến 
hai chữ ba mẹ.

Ngày hôm nay, khi ngồi thật yên trên thiền đường 
con cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Con may 
mắn vì ít ra con còn có ba mẹ để nhớ. Có những 
bạn sinh ra còn không được thấy ba mẹ nữa cơ. 
Như vậy cũng đủ hạnh phúc với con lắm rồi. Con 
lại được ba mẹ thương yêu nữa. Mẹ nhớ không, lúc 
con còn được ngủ với mẹ? Con lạnh run, mẹ quay 
qua ôm con cho ấm, ai ngờ ấm quá con ngủ mơ… 
đạp mẹ đau điếng. Rồi lúc con bệnh mẹ lo nấu cháo 
cho con ăn. Lúc con ho, mẹ vùi củ nghệ bắt con 
nhai. Nhìn con đau mà mẹ đau gấp ngàn lần, đứng 
ngồi không yên, lo lắng đủ bề. Chỉ có tình mẹ mới 
vậy, mẹ nhỉ? Từ lúc mẹ bệnh, con chưa bao giờ 
thấy mẹ ngủ bình an như vậy. Miệng mẹ khẽ cười, 
tâm con thấy vui. Con vui vì bây giờ mẹ không còn 
bị cái hình hài làm cho đau đớn nữa. Mẹ bây giờ là 
một người tự do, đôi khi con lại thấy mẹ mỉm cười 
với con. Ba mẹ đang có trong con, nhờ tu tập, con 
thấy được những hạt giống trao truyền từ ba mẹ, cả 
tốt lẫn chưa tốt lắm. Nhưng không sao, con sẽ thực 
tập để chuyển hóa chúng, mẹ ạ.

Con kể cho ba mẹ nghe về ước nguyện đi tu của 
con nhé! Ước nguyện này đã có trong con từ lúc 
nhỏ, khi bà nội dắt con đi chùa. Con thích không 
khí thanh tịnh ở chùa và con muốn được làm một 
điều gì đó có ích cho xã hội. Ngày đi tu con chỉ có 
một mong muốn là làm thế nào để con có thể giúp 
được cho chính con và cho gia đình mình bớt khổ. 
Con thấy anh chị em trong gia đình thương nhau, 
nhưng do không hiểu nhau nên mới làm cho nhau 
khổ. Con muốn tìm một con đường để giải thoát 
cho con, vì chính trong con cũng có những khổ đau. 
May mắn là trong nhà con là người được thương 
nhất, ra ngoài cũng được bạn bè quý mến. Vì con 
được ba mẹ thương cho nên con mới đi tu. Nhưng 
cái tình thương con muốn hướng đến là một tình 

thương rộng lớn hơn. Con muốn thương 
nhiều hơn ba mẹ thương, nhiều hơn bạn 
bè thương, nhiều hơn cả tình thương đôi 
lứa. Con muốn đem tình thương ấy mà đối 
xử với tất cả mọi người, thứ tình thương 
không biên giới mà chỉ có những người ba, 
người mẹ mới làm được. Con đang thực 
tập để có thể thương được như vậy đó. Khi 
đi tu rồi thì tình thương không chỉ giới hạn 
trong gia đình hay trong tình thương đôi 
lứa. Thương theo tinh thần của đạo Bụt là 
tình thương có tự do, có hiểu biết. Vì có 
hiểu mới thương được. Thương như vậy 
thì mình hạnh phúc mà người cũng hạnh 
phúc, ba mẹ nhỉ!

Con thấy mình vẫn còn may mắn khi bên 
con vẫn còn có anh chị, có các bạn đồng 
tu. Con có cả gia đình tâm linh và huyết 
thống bên cạnh con. Con đang là sự tiếp 
nối của ba mẹ, ba mẹ có thấy không? Mỗi 
ngày con đều thấy mình thật may mắn. 
Con nuôi dưỡng niềm biết ơn và hạnh 
phúc trong con. Con biết khi con hạnh 
phúc thì ba mẹ cũng hạnh phúc, vì con 
thấy ba mẹ đều đang có trong con. Con 
yêu ba mẹ nhiều lắm!

Con gái của ba mẹ,

Chân Trăng Thuận Hóa

Diệu Trạm ngày nắng

Con chào Ba Mẹ!

Ở nơi ấy chắc ba mẹ vẫn vui chứ ạ? Con gái ba mẹ 
giờ thành một sư cô rồi nè, tu tập vui lắm ạ. Cho 
nên con tin chắc là ba mẹ cũng sẽ vui lắm. Có lẽ 
từ xưa nhà mình đã có ai đó muốn đi tu mà không 
thực hiện được, cho nên hôm nay con mới có đầy 
đủ phước duyên vào chùa.

Sáng nay con bước lên thiền đường, không khí buổi 
sáng thật tĩnh lặng (vì hôm nay được làm biếng). 
Con ngồi thật yên lắng nghe tiếng gió, tiếng gà gáy 
sáng, lâu lâu tiếng còi xe vang lên vội vã trong màn 
đêm và cả tiếng nói ở trong tâm mình nữa. Con 

ngồi thật yên và có mặt đó cho gia đình. Chắc 
mọi người bây giờ đang tất bật lo cắt gọt, nấu 

nướng để bày cúng vì hôm nay là 100 ngày 
của mẹ. Con ngồi đó và những hình ảnh 

ngày xưa đi lên trong con. 

Thư gửi ba mẹ
Chân Trăng Thuận Hóa

Sư cô Chân Trăng Thuận Hóa được biểu hiện trong gia đình xuất gia cây Hoàng Yến. Ba sư cô mất lúc sư 
cô còn bé. Và trong thời gian đang làm tập sự xuất gia tại Diệu Trạm thì mẹ sư cô cũng qua đời. Bằng sự 
thực tập trở về tiếp xúc với tổ tiên huyết thống trong mình, sư cô đã đi qua niềm đau mất đi những người 
thân. Sư cô đã thực tập theo lời dạy của Thầy với cách tư duy tích cực và thấy rằng mình thật may mắn 
khi còn có ba mẹ để nghĩ về... 

Hình ảnh ba đạp chiếc xe đạp chở con đi xem lô-tô. 
Chỉ có ba mới làm được chuyện đó thôi, ba nhỉ! Ba 
sợ con mỏi chân nên để con ngồi trên xe rồi ba dắt 
bộ, hết dốc ba lại đạp tiếp. Lúc ấy con còn nhỏ lắm 
và hôm ấy trăng cũng tròn như hôm nay. Con ngây 
thơ nhìn theo ông trăng và nghĩ là ông trăng đang 
đi theo nhìn hai cha con mình. Khi con nói thì ba 
chỉ cười, lưng áo ba đã ướt đẫm mồ hôi mà chẳng 
nghe ba than mệt gì cả. Bánh xe vẫn lăn đều trên 
con đường đất. Chỉ có tình thương của ba mới làm 
được như vậy thôi. Thật hạnh phúc khi con vẫn còn 
ký ức về ba. Những hình ảnh đẹp cứ như một cuốn 
phim dài tua nhanh trong trí nhớ của con. Anh chị 
em con đứa nào ba cũng thương như nhau. Ba dạy 
cách sống công bằng trong mỗi hành động của ba. 
Con nhớ có lần hạ dĩa quýt trên bàn thờ xuống, ba 
đã chia cho từng người không thiếu ai hết. Lúc đó 
con tham ăn, sợ bị giành nên cầm trái quýt trốn ở 
góc nhà ăn một mình đó ba. Con hư ba nhỉ! Lúc 
nhỏ con luôn là đứa trốn nhà đi chơi, ba biết nhưng 
chẳng bao giờ phạt con. Ba ơi, ngày ba đi con vẫn 
chưa chấp nhận được. Không chỉ riêng con mà cả 
mẹ, anh chị, chú bác… ai cũng bàng hoàng. Với 
cái đầu nhỏ bé nhưng lì lợm, con đã tự cho rằng 
ba sẽ trở lại. Con tự động viên mình rằng ba chỉ đi 
vài tháng. Nhưng rồi một năm, hai năm… con phải 
tập chấp nhận rằng ba sẽ không về nữa. Con tập 
sống tự lập khi không có ba bên cạnh. Mỗi ngày 
trôi qua, nhìn thấy mẹ mỗi ốm hơn, đôi mắt thêm 
quầng thâm và những vết chân chim nhiều hơn, 
con càng muốn cố gắng mạnh mẽ. 
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BBT: Các sư em có thể chia sẻ một vài nhân 
duyên khiến các sư em đến với con đường xuất 
gia và chọn Làng Mai làm ngôi nhà tâm linh của 
mình?

Sư chú Chân Trời Khiết Lâm (người Đức): 
Trước đây, con từng làm công việc vật lý trị liệu 
trong một thời gian khá lâu. Con sống vui vẻ, năng 
động nhưng vẫn thấy bất an một chút. Rồi con bị 
bệnh, cũng nhẹ thôi nhưng con muốn tìm một cách 
trị liệu khác mà không phải đến bác sĩ. Cũng từ đó, 
con bắt đầu có những băn khoăn về cuộc đời mình. 
Con thấy nói chuyện với những người lớn tuổi rất 
có ích, con hỏi họ những câu như: Con phải làm gì 
để có hạnh phúc trong cuộc sống? Con thấy hình 
như rất nhiều người không thật sự có hạnh phúc.

Nhiều người nói với con: “Anh phải kiếm thêm 
nhiều tiền thì mới có hạnh phúc!” Vậy là con bắt 
đầu làm việc nhiều hơn để kiếm thêm tiền. Nhưng 
sau một thời gian ngắn, con thấy làm việc nhiều 
để kiếm tiền không phù hợp với tính cách của con, 
con thích một cuộc sống thảnh thơi hơn. Vì vậy 
con bắt đầu làm việc ít lại. Nhưng câu hỏi về hạnh 
phúc vẫn còn đó trong con. Có một ông khá giàu 
nói với con rằng nếu mình có tiền, mình phải tiêu 
xài ngay bởi vì mình có thể bị bệnh ung thư hay 
một bệnh gì đó, bị bệnh như vậy rồi thì mình đâu 
có làm gì được.

Con thấy mình bế tắc, không có lối ra. Làm việc 
trong một viện dưỡng lão, khi quan sát những 
người cao tuổi ở đây con thấy rất buồn. Có những 
người không có gia đình. Có những người có gia 
đình nhưng vẫn bị gửi vào đây. Trong thời gian 
đó, con hơi bị trầm cảm nhưng đó lại là một điều 
tốt, bởi vì nó giúp con suy nghĩ một cách nghiêm 
túc về hướng đi của cuộc đời mình. Nhìn những 
người cao niên được chăm sóc ở viện dưỡng lão, 
con nhận ra rằng rồi một ngày kia con cũng sẽ trở 
thành như họ.

Mở lối trời cao rộng
 Sáng ngày 14.12.2017, tại thiền đường Nước Tĩnh xóm Thượng, 22 vị tập sự nam và nữ đã được biểu hiện 

thành những sư chú và sư cô trong gia đình cây Bạch Dương (9 vị được xuất gia tại Pháp và 13 vị được 
xuất gia tại Làng Mai Thái Lan). Bài ghi chép sau đây được BBT chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Anh, 
ghi lại cuộc trò chuyện với 9 cây Bạch Dương tại Pháp, chỉ vài tuần sau lễ xuất gia.

Tình cờ con được tặng cuốn sách Siddhartha (Câu 
chuyện dòng sông) của nhà văn Hermann Hesse. 
Khi đọc xong cuốn sách này, con đã khóc. Con 
không thể tin rằng có một người đã có thể sống 
hạnh phúc với nếp sống thiểu dục, không chạy 
theo sự tiêu thụ. Vậy là con tìm được đường đi, 
con đường tâm linh! Rồi con được đọc tác phẩm 
Đường xưa mây trắng của Thầy. Đó là khi con bắt 
đầu tu tập - năm ấy con 29 tuổi, năm năm về trước. 

Con có rất nhiều lên xuống trong thời gian đó. Con 
đã thực tập buông bỏ và ít tiêu thụ lại. Con cho một 
người bạn cái ti-vi của mình, thay đổi thói quen ăn 
uống, đi chơi ít hơn. Tuy vậy con vẫn hơi hoang 
mang. Nghĩ là mình phải tu một mình ở chốn thiên 
nhiên, con lên mạng Internet để tìm hiểu thêm. 
Con tìm thấy bài viết của một người đã tu một năm 
trong hang động gần bờ biển. Con tưởng tượng ra 
hình ảnh rất đẹp của mình ngồi trên núi thiền tập 
một mình trong hạnh phúc. Và con quyết tâm thực 
hiện. Khó khăn duy nhất là thức ăn. Người đàn ông 
tu một năm trong hang động có cả một kho thức ăn 
lớn. Nhưng con thì không thể, vậy con phải làm gì 
đây?

Vậy là con đi học một khóa kỹ năng sinh tồn. Vấn 
đề là trong các khóa học loại này, phần lớn người 
ta dạy cách bẫy thú. Con đã là người ăn chay, là 
người tu tập, con không thể làm việc đó được. Con 
nhận ra đây là một ý tưởng ngu ngơ, con sẽ không 
ngồi tu trong một cái động, ngoài thiên nhiên hay 
những chỗ tương tự.

Con nản lòng và không biết phải làm gì nữa. Tiếp 
tục tìm trên mạng, con không thấy có tu viện nào 
như ý. Con đi dự khóa tu do một sư cô người Đức 
từ Myanmar hướng dẫn. Sư cô có rất nhiều kinh 
nghiệm với 30 năm tu tập. Năng lượng của sư cô 
rất bình an. Sư cô khiến con thấy cần phải tìm tòi, 
nỗ lực hơn trong sự thực tập và con nhận ra mình 

(Phỏng vấn gia đình cây Bạch Dương tại Làng Mai, Pháp)

cần phải đến một tu viện, dù không biết mình nên 
xuất gia hay tiếp tục làm cư sĩ.

Theo lời giới thiệu của sư cô về một tu viện ở 
Myanmar, con dự định sang đó để tu tập. Nhưng 
con muốn ở lâu hơn một năm nên có lẽ một nơi 
nào ở châu Âu sẽ thuận tiện hơn. Vì vậy con tiếp 
tục tìm kiếm trên mạng và cuối cùng con đã tìm ra 
Viện Phật học Ứng dụng Châu Âu (EIAB) ở Đức, 
chỉ cách nhà con một giờ đi xe lửa. 

Con đến EIAB năm 2015 và ngay lập tức thấy 
thích, có một cái gì đó trong con đã được đánh 
động. Và sau hai tuần thì con biết đây là nơi con 
muốn đi tìm. Sau đó, con được về Làng để tập sự. 

Dù vẫn còn có những lên xuống trong sự thực tập 
nhưng con hạnh phúc khi sống ở Làng. Con cảm 
nhận được năng lượng của tăng thân rất hùng hậu. 
Khi trở thành người tu thì việc đối diện với những 
lên xuống đó trở nên dễ dàng hơn so với khi con 
còn tập sự hay còn cư sĩ. Con chưa hạnh phúc 
100%, nhưng không sao. Con vẫn thích được tu 
tập ở Làng và sống cùng tăng thân. 

Sư cô Chân Trăng Giác Hòa (người Pháp, xuất 
gia theo chương trình 5 năm):

Năm 2011, con đến Làng Mai lần đầu tiên. Con 
đến với bạn trai. Anh ấy ở xóm Thượng, còn con ở 
xóm Hạ. Đó có lẽ cũng là một nhân duyên, vì con 
sẽ không nghĩ đến chuyện tham dự khóa tu tại một 
tu viện Phật giáo nếu chỉ có một mình.

Lần thứ hai (cũng trong năm 2011), con trở lại 
Làng một mình và ở lâu hơn nên mọi người bắt 
đầu hỏi con có muốn đi xuất gia không. Con nghĩ 
thầm: “Ừ, mình sẽ đi lúc bốn mươi tuổi”. 

Sau đó, con ra nước ngoài một năm để thực hiện 
một dự án giáo dục về môi trường cho trẻ em. Dự 
án đó có thời hạn là ba năm. Nơi con đến không có 
tăng thân, cũng không có trung tâm tu học. Bây giờ 
nhìn lại, con thấy những năm đó mình đã bắt đầu 
rèn luyện cho cuộc sống xuất gia bằng cách buông 
bỏ bớt những vật dụng, sống đơn giản, bởi vì con 
luôn thích sống như vậy.

Con bắt đầu tìm hiểu và đi thăm các cộng đồng 
khác nhau nhưng chưa thấy thật sự hài lòng. Mọi 
người ai cũng có thiện chí nhưng lại không có 
những phương pháp thực tập chung. Con đã thọ 

trì Năm giới nhưng thật khó thực hành. Con ước 
ao mình có thể thực tập giới cùng với những người 
khác nhưng thật không dễ chút nào. Ngoài ra còn 
có những mâu thuẫn, những vấn đề trong sự liên hệ 
giữa người với người, những vấn đề thường gặp khi 
sống tập thể, thế nhưng lại không có một phương 
pháp nào thực tiễn để đối trị với chúng. Chúng con 
không có khả năng buông bỏ, cũng không biết rằng 
tình thương và sự hòa hợp phải là những ưu tiên 
hàng đầu.

Sau ba năm xa Làng, con quyết định trở lại tham 
gia một khóa An cư kiết đông. Con thấy rất rõ là 
con cần phải trở lại đây. Con không biết vì lý do 
gì, chỉ biết là có một cái gì đó kéo con trở lại. Con 
nhớ khi mình bước chân vào cái cổng nhỏ của xóm 
Mới, con cảm thấy ngay là mình đã về nhà. Rất 
nhiều thiền sinh cũng đã nói như thế. Bước chân 
con chậm lại. Con đã thực sự tận hưởng mùa An 
cư ấy.

Trong khi con thực hiện dự án giáo dục và môi 
trường, con thấy mình không đủ mạnh, cảm xúc 
không đủ ổn định để có năng lượng cho công việc. 
Con hiểu ra rằng trong vai trò một cư sĩ hay một 
cá nhân đơn độc, con không thể thật sự làm những 
điều mà con muốn làm cho thế giới. Và con bắt đầu 
thấy mình không giúp được gì. Vì vậy khi con tới 
Làng Mai trong mùa An cư kiết đông, ước nguyện 
xuất gia của con đã lớn lên. Quý sư cô và cả quý 
thầy đã giúp con tưới tẩm tâm nguyện đó.

Sư chú Chân Trời Khiết Anh (người Ý, xuất gia 
theo chương trình 5 năm):

Con đã đi qua một hành trình rất dài trước khi đến 
Làng Mai, để rồi sau đó trở thành một vị xuất sĩ. 
Con đã đến Làng rất nhiều lần nên chơi thân với 
rất nhiều sư chú trong các gia đình xuất gia. Tuy 
thế lúc nào con cũng thấy phân vân. Lần đầu tiên 
con có ước muốn đi xuất gia là vào năm 23 tuổi 
(năm nay con đã 28, vậy là con chờ đợi đã khá 
lâu). Con không biết nó phát khởi từ đâu, nhưng 
ý nghĩ “mình phải đi tu” cứ đi lên trong con, rất 
sống động, rõ ràng. Nhưng con chỉ giữ ý nghĩ đó 
cho riêng mình. Con không hề nói với ai về ước 
muốn xuất gia trong một thời gian dài cho dù con 
vẫn luôn nghĩ: “Mình muốn đi tu, mình muốn đi tu, 
mình muốn đi tu...” Rồi con bị lôi cuốn vào chuyện 
thường tình như là có bạn gái.
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Thực ra con đã bắt đầu tu tập từ năm 21 tuổi, theo 
truyền thống Theravada. Con đã cố gắng thường 
xuyên theo dõi hơi thở và khi thấy mình mất ý thức 
về hơi thở, con vô cùng buồn bực. Con đã dụng 
công quá sức nên trở thành trầm cảm nặng. Khi đó 
con biết là mình đã gặp rắc rối, bị trầm cảm chính 
vì sự thực tập. Con phải làm gì đây? Con cần phải 
đi tới một trung tâm thực tập, có bạn cùng tu thì sẽ 
dễ dàng hơn cho con.

Khi tới Làng, con ở trong một tình trạng rất tệ. Con 
đến đây để nương tựa. Tuy nhiên, lúc đó con không 
thích Làng Mai chút nào. Nào là đông người, nào 
là mọi người hay cười, hay hát... (con vốn quen 
với truyền thống Theravada). Nhưng trực giác bảo 
rằng con cần phải ở đây. Có những điều con muốn 
khám phá, dù rằng trong con vẫn còn nhiều phản 
kháng. Đôi khi, có những điều trong chiều sâu tâm 
thức mà con chưa hiểu hết được. 

Con nhớ lần đầu tiên con tới Làng Mai mùa hè năm 
2014. Đêm đầu tiên, trời mưa như trút nước, con 
phải ngủ trong thiền đường Chuyển hóa của xóm 
Thượng. Quá mệt mỏi sau một chuyến đi dài nên 
con đã ngủ ngay lập tức và chỉ một lát sau, con có 
một giấc mơ rất sống động… Con mơ thấy nước 
dâng đầy trong thiền đường Chuyển hóa, phía 
trước tượng Bụt. Con lấy tay khỏa nước và thấy 
rất vui. Ánh sáng từ dưới đáy nước chiếu lên giống 
như trong một hồ bơi. Đó là một giấc mơ đẹp và rất 
rõ ràng, rất thực làm con nhớ mãi.

Và bây giờ thì con đã trở thành một vị xuất sĩ của 
Làng Mai!!! Vào lúc đó con không hề nghĩ là mình 
sẽ xuất gia ở đây. Bây giờ thì con rất hạnh phúc 
được làm một người tu. Cứ như một giấc mơ đã trở 
thành hiện thực!

Sư chú Chân Trời Khiết Hỷ (người Colombia): 

Con đến Làng lần đầu tiên vào Giáng sinh 2006, 
đúng lúc Thầy đang cho pháp thoại. Từ hôm ấy, 
con đã ước mong được sống cùng tăng thân. Hồi 
còn nhỏ, mỗi lần đọc Kinh Thánh là con cảm thấy 
như được gặp Chúa Ki-tô. Và khi đến Làng, con 
thấy mình tiếp xúc được với Chúa qua những lời 
giảng của Thầy, dù là Thầy giảng về Bụt. 

Thực tình thì con không thấy có gì khó khăn khi 
sống và tu tập ở Làng Mai. Con đã đi qua đau khổ 
cùng cực trong quá khứ nên hôm nay con trân quý 
hạnh phúc mà mình đang có. Con hạnh phúc vì đã 
gặp được Thầy và tăng thân. Con hạnh phúc được 
buông bỏ tất cả những khổ đau. Con không đòi hỏi 
gì hơn ở cuộc đời. Hạnh phúc đơn sơ của con là 
thưởng thức từng giây từng phút và đi theo bước 
chân của Thầy vì Thầy là một tấm gương lớn trong 
việc sống hạnh phúc trong hiện tại.

Sư cô Chân Trăng Giác Ân (người Singapore):

Khoảng năm hay sáu năm trước con bắt đầu nghĩ 
đến việc xuất gia. Con thường tới tu viện Lộc Uyển 
(một trung tâm của Làng Mai tại California, Mỹ) vì 
con sống và làm việc ở Hawaii. Con tới Lộc Uyển 
để tìm hiểu xem đây có phải là con đường đúng 
đắn cho con không. Trong ba tuần ở đó, con đã 
thực tập rất hết lòng.

Một ngày kia, con ngồi trong thư quán và đọc sách 
của Thầy. Trong cuốn sách đó, Thầy kể về những 
cô gái bị đẩy vào con đường mãi dâm ở Thái Lan. 
Thầy dạy rằng những cô gái ấy có mặt đó bởi vì 
chúng ta có mặt ở đây. Bất chợt thế giới mở òa ra 
với con. Con thấy được thế giới bằng con mắt hoàn 
toàn khác trước. Đó là một khoảnh khắc, một trải 

nghiệm vô cùng mạnh mẽ. Con cảm thấy mình phải kể ngay với ai đó 
về điều này mới được. Con tìm thấy thầy Pháp Hộ đang có mặt ở ngay 
đó. Thầy nói: “À, đó là tuệ giác”. Con nói: “Con không muốn đi ngủ, 
bởi vì con không muốn đánh mất nó!” Con gắng ngồi suốt cả đêm. Con 
tránh nói chuyện với mọi người và tránh làm mọi chuyện khác. Nhưng 
thầy nói với con rằng con không thể giữ khư khư theo cách như vậy 
được.

Thầy Pháp Hộ có nói một điều thật có ích cho con, thầy nói: “Mặt trời 
mọc, rồi mặt trời lặn, và chị phải đi ăn sáng”. Thực sự con được chạm 
đất. Con vẫn còn nhớ điều đó cho đến hôm nay, mỗi lần con có chút ít 
ánh sáng gì khác mà con cứ cố bám giữ lấy.

Trải nghiệm vừa kể trên đã giúp con thấy được thế giới bên trong có 
thể rộng lớn đến thế nào, tuyệt vời đến thế nào. Nó vượt lên trên những 
gì mà con có thể tưởng tượng. Con trở lại Lộc Uyển vào dịp Phật đản. 
Ký ức về hôm đó vẫn còn sống động trong con. Khi ngắm mặt trăng 
tròn đầy con đã phát đại nguyện và xin cuộc đời cho con được trở thành 
một người tu.

Khóa tu đầu tiên con được tham dự là ở Singapore. Thầy từng kể trong 
những cuốn sách của Thầy về thời gian Thầy ở Singapore, Thầy đã 
mua một con tàu chở hàng để đi cứu những thuyền nhân trên biển. 
Chính phủ Singapore thời đó đã trục xuất Thầy. Ở khóa tu, con đã khóc 
rất nhiều, và cũng được trị liệu rất nhiều. Con cảm thấy, là một công 
dân Singapore, mình phải chịu trách nhiệm cho cách đối xử lạnh lùng 
này đối với những thuyền nhân Việt Nam. Con đã xin sư cô phụ trách 
gia đình pháp đàm thay con thưa với Thầy, xin được Thầy tha thứ.

Con không được nói chuyện trực tiếp với Thầy, nhưng ngày hôm sau 
có một vài biểu hiện và ánh mắt của Thầy làm con có cảm giác rằng 
con có thể buông bỏ cảm xúc trên được rồi. Đó là lần đầu tiên con thấy 
được tình thương vô bờ bến của Thầy. Đó là thứ tình thương mà khi có 
nó bạn có thể giúp đỡ ngay cả những người đã từng làm bạn tổn thương 
hoặc đau đớn. Điều đó đã động đến một cái gì sâu thẳm trong con.

Trời Khiết Anh Trời Khiết Minh Trời Khiết Hỷ Trời Khiết Lâm Trời Khiết Tâm Trăng Giác Hiếu Trăng Giác Hòa

Trăng Giác Minh

Trăng Giác Ân
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Sư cô Chân Trăng Giác Hiếu (người Úc gốc Việt):

Điều thực sự đánh động và làm cho con quyết tâm 
trở thành người tu là khi con được tham vấn với 
một sư cô Làng Mai về những khó khăn trong lòng 
mình. Vừa mới bắt đầu câu chuyện là con đã khóc 
như mưa. Còn sư cô thì ngồi đó, thật đẹp, thật bình 
an, rất tươi mát và rất yên. Tối đó, trở về nhà, con 
chỉ thấy hình ảnh của sư cô trong tâm trí: vững 
chãi, bình an và đầy từ bi. Thật là thanh thản, tràn 
đầy năng lượng tâm linh và sức sống. Con tự nói 
với mình: “Mình muốn trở thành một người như 
vậy”. Thế là con đến tu viện Nhập Lưu thực tập 
trong ba tháng mùa đông và sau đó con đến Làng 
Mai, Pháp. Con đã đi qua nhiều thử thách nhưng 
con vẫn thực sự muốn được theo đuổi con đường 
này.

BBT: Một trong những cái mà các sư em cảm 
thấy khó buông bỏ nhất để trở thành một người 
xuất gia là gì? 

Sư cô Chân Trăng Giác Ân:

Cái con thấy khó buông bỏ nhất là chiếc tàu của 
mình. Ở Hawaii con có một chiếc tàu, chiếc tàu mà 
con mơ ước. Khi mua một chiếc tàu, mình cũng 
đồng thời mua một ước mơ. Đó là ước mơ của tự 
do, tự tại, của đại dương và sóng vỗ. Ở chỗ con làm 
việc, đồng nghiệp hay đùa là nếu bắt con làm việc 
vất vả quá con sẽ lên tàu và đi về phía mặt trời lặn. 
Đúng vậy, chắc là con sẽ làm như thế.

Sống trên tàu cũng là một cách để con góp phần 
giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, với 
một “dấu ấn carbon” (carbon footprint) thật nhỏ. 
Đó không chỉ đơn thuần là cái con thích làm, mà 
nó còn đi đôi với quan niệm sống của con. Vì vậy 
buông bỏ con tàu là một điều khá khó khăn cho 
con.

Cuối cùng con đã tặng lại chiếc tàu cho con trai 
người chủ trước. Chiếc tàu đã gắn bó với gia đình 
đó trong hai mươi năm nên con biết chắc là nó đã 
trở về một nơi tốt đẹp. Đối với con, điều đó quan 
trọng hơn là tiền bạc. Giờ thì con rất hạnh phúc 
được ở Làng. Nhưng giấc mơ được sống trong một 
tu viện cạnh bờ biển vẫn đang tiếp tục được ấp ủ 
trong con (cười). 

Sư cô Chân Trăng Giác Hiếu:

Vào mùa hè con thường ra bãi biển, chạy, đi bộ 
hay bơi. Dù con có làm việc nhiều thế nào, dù gặp 
phải khó khăn gì, nhưng chỉ cần được nhảy xuống 
nước và bơi là con được “sạc pin” trở lại. Vì vậy 
một trong những thứ mà con hơi khó buông bỏ là 
bơi lội và cuộc sống bên bờ biển. 

Tuy nhiên con thực sự yêu thích nếp sống xuất gia 
nên con thường nhận diện những điều may mắn 
mà mình có khi được là một sư cô để bù lại cho 
niềm đam mê bơi lội của mình. Một trong rất nhiều 
những điều may mắn đó là con thực sự thấy mình 
có thật nhiều tự do. Con có thời gian để chăm sóc 

bản thân, lắng nghe và có mặt cho chính mình. 
Con thương và chấp nhận được mình mà không 
còn ganh đua và bỏ chạy nữa. Con không cần phải 
mang một cái mặt nạ hoặc chơi trò đóng kịch (mà 
khi trước con cảm thấy mình phải làm như vậy). 
Con thấy mình được phép có không gian và thời 
gian để chơi, học và chuyển hóa. Mỗi buổi sáng 
thức dậy, con thực tập quán từ bi và bày tỏ lòng 
biết ơn vì những gì con đang có được trong giây 
phút hiện tại. Con cảm thấy mình thật giàu có và 
may mắn trên con đường này.

BBT: Sau khi xuất gia được chuyển vào ở tăng 
xá/ ni xá, các sư em cảm thấy như thế nào? Có 
khác biệt gì nhiều so với lúc tập sự không? 

Sư chú Chân Trời Khiết Minh (người Úc gốc 
Việt, xuất gia theo chương trình 5 năm):

Trước khi xuất gia, con không có một khái niệm 
rõ ràng về cuộc sống của một vị xuất sĩ Làng Mai. 
Thoạt đầu con chỉ đơn giản nghĩ rằng mọi thứ cũng 
sẽ giống như lúc con làm tập sự, cũng ngồi thiền 
hai thời, thiền hành, chấp tác, ăn cơm ba bữa... 
Sự khác biệt mà con hình dung lúc đó là mình sẽ 
nhận và hành trì các giới pháp khác, mặc pháp 
phục khác, được gọi bằng một cái tên có vẻ “ngầu” 
hơn, đầu thì bóng loáng hơn, không còn dùng lược 
và keo xịt tóc, và chắc chắn là nằm trên một cái 
giường khác “êm” hơn. Vì thế con cũng không quá 
háo hức về những vấn đề khác ngoại trừ việc mình 
trở thành con của Bụt và thành đệ tử của Sư Ông.

Sau khi dọn vào tăng xá, con cảm thấy bất ngờ 
với sự dồi dào, chân thật của tình huynh đệ và sự 
thương yêu đùm bọc sẻ chia cho nhau, từ nụ cười 
niềm vui, miếng ăn và đôi lúc cả những khó khăn, 
khổ đau. Một trong những hình ảnh nuôi dưỡng 
con mỗi ngày là nhìn thấy một hàng dài những tà 
áo nâu đi từ tăng xá đến thiền đường vào giờ ngồi 
thiền lúc sớm mai. Đó là một hình ảnh rất đẹp!

Con cảm thấy rất ấm áp và gắn kết với tăng thân. 
Tuy nhiên, khoảng thời gian đầu con cảm nhận 
thời gian trôi qua rất nhanh. Trong khi đó chất 
lượng của sự thực tập, sự tinh tấn trong con dường 
như không có. Rồi một hôm con dừng lại và quán 
chiếu thì con nhận ra rằng mình đang bị cuốn trôi 
theo những cuộc đối thoại hơi dài và không có một 
thời khóa tu tập riêng cho chính mình ngoài thời 
khóa chung với đại chúng. Thế là con tự làm ra 

một bảng kế hoạch mà con tự cho là “hoàn mỹ, trên 
cả tuyệt vời”.

Ở Làng Mai, con thấy mình có thể học bất cứ điều 
gì, miễn là điều ấy đem lại sự nuôi dưỡng. Âm nhạc, 
khoa học, những nghiên cứu y khoa, toàn là những 
cái con thích. Con ghi xuống những cái mình cần 
học: Piano, ghi-ta, bóng đá, bóng bàn, các ngoại 
ngữ (tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, chữ 
Hán, tiếng Nhật, tiếng Hàn quốc…) Nhưng rồi tâm 
con chợt đọng lại như một tiếng chuông chánh 
niệm với câu hỏi: “Thế còn tôi thì sao? Chừng nào 
bạn mới dành thời gian cho tôi? Mục đích xuất gia 
của bạn là gì?” Từ những câu hỏi này, con đã nhìn 
ra rằng mình nên dành nhiều thời gian cho việc học 
nội điển và cho chính mình nhiều hơn. Một trong 
những cái mà con phải học, đó là không chất chứa 
thêm mà cần phải buông bỏ bớt. 

Nguyện ước sâu xa nhất của con là giúp người bớt 
khổ. Đó là mục tiêu của đời con, là nguồn cảm 
hứng và động lực cho con đi trên con đường này. 
Nói tóm lại, hiện tại con cảm thấy rất hạnh phúc và 
may mắn khi được sống và tu tập cùng tăng thân. 

BBT: Các sư em cảm thấy như thế nào khi mình 
không có nhiều cơ hội được gần Thầy trong suốt 
thời gian các sư em tập sự xuất gia? Sự vắng mặt 
của Thầy ở Làng có ảnh hưởng gì đến sự thực 
tập hay chí nguyện của các sư em không? 

Sư cô Chân Trăng Giác Minh (người Indonesia):

Khi con tới Làng thì Thầy đã bị bệnh. Con chỉ được 
gặp Thầy tất cả có ba lần, nhưng chỉ từ xa. Trong 
lễ khai mạc khóa An cư kiết đông 2016 - 2017 ở 
xóm Thượng, Thầy xuất hiện ở thiền đường Nước 
Tĩnh một cách bất ngờ. Khi con nhìn thấy Thầy, 
con muốn mỉm cười với Thầy nhưng vì con hay 
mắc cỡ nên con mỉm cười và nhìn xuống, rồi con 
lại nhìn Thầy, cười rồi nhìn xuống một lần nữa. 
Con nghĩ Thầy đã mỉm cười với con, làm con càng 
thấy rụt rè, bẽn lẽn hơn. Đó là một giây phút rất 
đẹp đối với con!

Dù con chỉ nhìn thấy Thầy có ba lần nhưng qua 
những bài pháp thoại mà con được nghe bằng 
DVD, con thấy mình có liên hệ mật thiết với Thầy. 
Đôi khi quý thầy, quý sư cô lớn chia sẻ về kỷ niệm 
với Thầy, con có thể cảm được Thầy là một người 
rất vui và hạnh phúc đến thế nào.
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Có lần thầy Pháp Dung kể một câu chuyện khi được đi 
hướng dẫn khóa tu với Thầy. Trên đường đi, xe buýt dừng 
lại ở một trạm có siêu thị và Thầy đã mua kem cho tất cả 
các thầy và sư cô cùng ăn. Con nghĩ dù là một thiền sư, 
Thầy vẫn thưởng thức kem, và điều đó làm con rất vui.

BBT: Khi gia nhập vào một tăng thân đa dạng về văn 
hóa như Làng Mai, các sư em cảm thấy như thế nào? 
Có nhiều khó khăn không? 

Sư chú Chân Trời Khiết Lâm:

Con rất biết ơn là tăng thân Làng Mai có rất nhiều văn 
hóa khác nhau, đó là cơ hội cho con được nhìn lại chính 
mình, để thấy tại sao có khi mình không hợp với người 
này hay người khác. Nếu chỉ có một nhóm người duy 

THƯƠNG GỬI NGOẠI!

Bà ơi, khi nghe tin bà đang hấp hối thì con trở về 
thực tập cho có nhiều bình an để yểm trợ cho bà 
trong giờ phút lâm chung. Con đang thở và cũng 
mời mười phương chư Bụt, chư vị Bồ tát cùng thở 
những hơi thở cuối đời với bà. Con đang ở quá 
xa nên không về được để tiễn bà, nhưng tấm lòng 
của con luôn hướng về bà cũng như về ông. Con 
thấy mình thật may mắn và có nhiều phước đức 
khi được làm cháu của bà, bà đã dạy cho con cách 
sống, làm một con người có đạo đức, biết hiểu, 
biết thương và biết giúp đỡ người khác khi họ 
đang gặp hoạn nạn, khó khăn. Đó là giá trị của một 
con người, không thể nào dùng tiền bạc để mua 
được, là tình thương bao la mà ông, bà và ba má 
đã dạy cho con. Bà ơi, bà thấy không? Cậu, mợ, 
dì, dượng, ba, má và con cháu hiện đang có mặt 
cho bà đó. Nhờ có tình thương của bà mà con cháu 
mới có được ngày hôm nay. Ngồi đây, con nhớ rất 
nhiều kỷ niệm đẹp của hai bà cháu mình ngày xưa. 
Con sẽ mang những gì đẹp nhất đi vào tương lai. 
Những giọt nước mắt đã rơi xuống để xót thương 
bà, để tỏ tấm lòng hiếu thảo của mình, nhưng khóc 
lóc gợi cho người ta nhiều ưu sầu quyến luyến thì 
làm sao bà ra đi nhẹ nhàng được? Cho nên, con sẽ 
cùng với gia đình mình biến những giọt nước mắt 
từ tấm lòng hiếu thảo thành tình thương và tiếp tục 
niệm Bụt cầu nguyện cho bà được về chốn an lành. 
Hiệu lực cầu nguyện của gia đình, dòng họ sẽ giúp 
bà trong lúc này. Đó là món quà quý giá nhất chúng 
con kính gởi đến bà.

Bà ngoại ơi, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn 
cách được tình thương và tấm lòng hiếu thảo mà 
con dành cho bà và dòng họ. Sự ra đi của bà là bài 
học thương yêu cho chúng con. Sự mất mát lớn 
lao này sẽ là cơ hội cho tất cả mọi người mở rộng 
lòng chấp nhận nhau, giúp đỡ nhau trong lúc khó 
khăn, buông bỏ những tri giác để cho những hiểu 
lầm được hóa giải, để ai cũng được nhẹ nhàng hơn 
trong cuộc sống hiện tại.

Bà ơi, con nhớ nhất là nụ cười hiền lành của bà 
cũng như lòng từ bi mà bà đã dành cho con cháu. 
Bà ơi, con cùng cả nhà sẽ đưa bà đi về tương lai 

Thư gửi người thương
 sáng đẹp hơn. Tuy xa xôi nhưng nếu năng lượng 

thương yêu và bình an có mặt thì con cũng được 
gần bà. Quý sư cô ở đây đã làm lễ cầu siêu cho bà 
rất ấm cúng và bình an. Con nguyện cầu cho bà 
được an lành và thảnh thơi! 

Con và bà sẽ gặp nhau trong từng giây phút. Mình 
có trong nhau.

Cháu của bà, bé Hiếu

(sư cô Chân Vượng Nghiêm)

THƯ GỬI MẸ

Trước khi viết những dòng này, con đã ngồi yên 
lặng rất lâu để dòng suy nghĩ lắng xuống nhường 
chỗ cho cảm xúc dâng lên. Có gì đó nghẹn lại ở 
sống mũi rồi đi lên mắt làm cay và đỏ mắt con, khi 
con cảm nhận lòng biết ơn.

Những năm tháng qua, người cho đi nhiều nhất là 
mẹ và người lấy đi nhiều nhất là con. Vậy mà chưa 
bao giờ con nhận ra điều này. Cho đến hôm nay, 
khi suy nghĩ đã chín chắn hơn và đã biết cách nhìn 
sâu, con nhận ra, suốt những năm tháng qua con 
chưa từng một lần biết ơn mẹ sâu sắc.

Tình thương của người con đối với mẹ mình, chỉ 
trở nên sâu sắc và nồng ấm, khi người con hiểu 
được những hy sinh mà mẹ đã dành cho mình. 
Cách hy sinh của mỗi bà mẹ khác nhau, nhưng đều 

nhất cùng văn hóa, con sẽ không bao giờ có 
cơ hội đó.

Vì vậy sự đa dạng ở Làng Mai đối với con rất 
quan trọng. Dĩ nhiên đó cũng là thử thách, 
nhưng đó là một điều tốt bởi vì con phải cố 
gắng tu tập hơn. Khi có khó khăn, việc đầu 
tiên con làm là nhìn sâu để thấy nó đến từ 
đâu thay vì muốn thay đổi môi trường, tìm 
cách sống khác dễ dàng hơn hay trốn chạy.

Sư chú Chân Trời Khiết Tâm (người Áo):

Trở thành một vị xuất gia ở Làng Mai là điều 
tốt đẹp nhất trong cuộc đời của con. Trước 
đây con đã bắt đầu thiền tập một mình. Rồi 
tới một lúc con cảm thấy mình cần có bạn 
đồng tu, vì vậy con đến Làng Mai. Ngay khi 
đến đây con nghĩ có lẽ đây là một chỗ rất tốt 
cho mình vì ở đây tăng thân có hạnh phúc, 
sống đơn giản, thực tế, cởi mở và không bị 
kẹt vào hình thức.

Làng Mai cũng như tất cả mọi nơi trên thế 
giới ngày nay, cũng hội tụ đủ mọi văn hóa. 
Bởi vì bây giờ sự di chuyển rất dễ dàng, lại 
có mạng lưới internet. Mọi thứ đều trộn lẫn 
với nhau.

Con rất hạnh phúc khi nhận được quyển 
sách Tâm tình với đất Mẹ. Trong đó Thầy 
có nói là chúng ta là một phần của gia đình 
nhân loại, cũng là một phần của gia đình 
động thực vật và toàn vũ trụ. Điều này làm 
con được đánh động! Trung tâm thực tập 
của chúng ta chính là một cơ hội để ứng 
dụng cái thấy đó.

BBT: Xin chân thành cảm ơn các sư em.

Bài thơ của ba sư chú Trời Khiết Minh
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động, bởi cuộc đời quá nhiều bế tắc, khổ đau. 

Ngày thứ nhất về Học viện, các vị thiền sinh còn 
hối hả trong mỗi bước chân, gương mặt căng thẳng 
và thiếu nụ cười… Nhưng đến ngày thứ hai, thứ 
ba, rồi thứ tư… thì nỗi khổ đau đã tan biến, khi các 
vị đã thực tập tưới tẩm để những hạt giống lành của 
mình trỗi dậy, bước chân đã nhẹ, đã yên hơn. Các 
vị học hỏi được kinh nghiệm thay chốt, thay đĩa 
CD đang hát bài hát đứt ruột của mình bằng đĩa CD 
mới mang âm hưởng nhẹ nhàng - tĩnh lặng hơn.

...

Sáng nay, ngày quán niệm tại Học viện như thường 
lệ, con như đang trở về những năm trước khi con 
cùng ở với đại chúng tại Làng Mai Pháp. Đại chúng 
đang nghe pháp thoại của Thầy từ DVD, nhìn bình 
hoa sen được trang trí một cách thanh thoát, nhẹ 
nhàng, con rất xúc động. Nhớ về mỗi khóa tu mùa 
Hè, trong con đi lên rất nhiều hạnh phúc; khóa tu 
mùa Hè ở Làng thật như ngày hội. Hôm nay trong 
giờ nghe pháp thoại, con đã để cho mình trở về quá 
khứ một chút khi có nhiều tiếng chim, tiếng con nít 
nói cười cùng lúc vọng ra từ đĩa DVD pháp thoại. 
Con nhắm mắt lại để cho mình đi về một khóa tu 
mùa Hè đầy năng lượng của những năm trước. 
Nhìn bình hoa sen trước mặt Thầy, con để cho mùi 
hương sen năm nào từ tàng thức mình bay trở lại. 
Cứ mỗi ngày Thầy cho pháp thoại trong khóa tu 
mùa Hè, chúng con lại thay nhau hái sen để chưng 
lên bục giảng của Thầy, khi thì sen hồng, khi thì 
sen trắng hoặc sen vàng… thật là thích. Con nhớ có 
lần hai huynh đệ chúng con đi Happy Farm ở Tây 
Hồ để hái sen lên chưng cho kịp giờ pháp thoại, vì 
hai anh em con thiếu cẩn trọng, nên đã bị té xuống 
hồ ướt nhem ướt nhẹp...

Buổi pháp thoại hôm nay đi qua cũng như khóa tu 
năm mới đã đi qua cách đây một tuần trước. Con 
biết rằng mỗi giây phút đều mầu nhiệm, sẽ là thiên 
thu nếu mình biết tiếp xúc thật sâu sắc. Dư âm của 
khóa tu qua những lời chia sẻ của mọi người hay 
hương thơm của hoa sen trên bục giảng pháp thoại 
của Thầy, hoặc lời Thầy khai thị cho con sẽ là thiên 
thu bất tận, sẽ đẹp mãi và nuôi dưỡng đời sống xuất 
gia của con. Mỗi khi có khó khăn trong sự thực 
tập, dư âm và hương sen ấy sẽ nuôi dưỡng con và 
sẽ thay đổi hoàn cảnh của khó khăn trong hiện tại.

“Có những niềm riêng
Mỗi khi nhớ về
Ngập tràn tình thương 
Có những niềm riêng
Mỗi khi nhớ về
Ngập tràn nuôi dưỡng...” 

Học viện Vô Ưu (Asoka)

Chủ nhật, 07 tháng 01 năm 2018 

Con của Thầy, 

Chân Pháp Tuyền

Thư gửi sư cô - cựu Y chỉ sư của con!

Sư cô thương kính!

Đọc thư sư cô gửi về con rất hạnh phúc. Niềm 
tin mà sư cô đặt nơi con, con sẽ lấy đó để thực 
tập. Cần có niềm tin nơi chính mình thì con mới 
vượt thoát được những rào cản để đi tới trên con 
đường này, phải không thưa sư cô? Con đang đầu 
tư cho con trong sự thực tập ngồi thiền và thở sao 
cho đúng. Hơi thở là cái cốt lõi, là quan trọng mà 
con thấy con chưa thuần được nên con phải đầu tư 
thêm thôi, con cũng đã có những tiến bộ nho nhỏ 
trong việc ngồi thiền đó sư cô ạ. Thật là có nhiều 
điều con muốn chia sẻ với sư cô lắm lắm.

Để con kể sư cô nghe chuyện của cây Sồi Đỏ, 
những cựu y chỉ muội của sư cô đó. Chị em chúng 
con ở đây càng ngày càng thân nhau, đi đâu, làm gì 
cũng đều xúm xít chơi với nhau. Sư chị cả mở lòng 
ra rất nhiều, thương các em, chơi với các em, mấy 

phát khởi từ tình thương. Mẹ sinh con 
ra từ yêu thương, chăm sóc con bằng 
yêu thương, lo lắng cho con bằng yêu 
thương, dạy dỗ con bằng yêu thương, 
la mắng con cũng bằng yêu thương... 
Mẹ chưa bao giờ nói ra những điều này. 
Vì mẹ không phải là người giỏi dùng từ 
ngữ để biểu đạt những điều trong lòng 
mẹ, mẹ đã chọn sự hy sinh thầm kín.

Nếu hôm nay con không hiểu những 
điều này thì mẹ cũng không bận tâm. 
Vì những gì mẹ đã làm và hy sinh cho 
con không phải để đổi lấy một điều gì 
đó từ con, nên mẹ không cần con phải 
hiểu. Mẹ luôn làm một cách tự nhiên… 
Nhưng không có nghĩa là mẹ không 
buồn, không tủi. Vì mẹ cũng như con, 
nếu con cần tình thương thì mẹ cũng 
cần tình thương và sự chăm sóc. 

Con sẽ sống chậm lại và tỉnh thức hơn 
mỗi khi về thăm mẹ, để tận hưởng cảm 
giác “con vẫn còn có mẹ”. Giờ đây đối 
với con, mẹ là gia tài quý nhất, là hạnh 
phúc đích thực! 

Con của mẹ, 

Hùng Phạm

MỖI KHI NHỚ VỀ...

Thầy kính thương,

Chuyện cũ kể lại:

“... 

- Nè con, sau này về quê, con sẽ chọn nơi nào để làm trung 
tâm tu học?

- Thưa Thầy, dạ tăng thân ở đâu con ở đó ạ.

- Con nè, mình không mơ tưởng về tương lai nhưng mình có 
thể hoạch định cho tương lai đó con”.

Thầy ơi, câu nói của Thầy đã khai thị và mở ra cho con cái 
thấy mới.

Chuyện mới đây thôi:

Khóa tu mừng Năm mới 2018 đã đi qua nhưng dư âm như 
vẫn còn đâu đây trong con. 

Năm nào khóa tu cũng diễn ra sau ngày Giáng sinh, từ 27 
tháng 12 đến ngày mồng 2 tháng Giêng. Năm nay, số thiền 
sinh đến tham dự khóa tu vào ngày cao điểm nhất đã lên 
đến ba trăm người. Ba trăm người không phải là nhiều so 
với các khóa tu trong mùa hè, bởi mùa hè không khí ấm áp, 
mọi người có thể cắm lều ở ngoài nếu không còn chỗ trong 
phòng để đăng ký. Còn mùa đông, khi khách đến tham dự 
khóa tu, nếu hết phòng thì đành khóa sổ, vì khi bên ngoài 
nhiệt độ đã âm thì không thể cắm lều. Khóa tu năm nay có 
rất nhiều người tham gia từ đầu cho đến cuối. Hai dãy lầu 
lớn lúc nào cũng chật ních người. Tuy trong nhà nhưng tất cả 
đều thực tập an trú, tĩnh lặng từng bước chân.

Khóa tu đã để lại trong con bao cảm xúc, yêu thương... 
Những buổi pháp đàm là cơ hội cho con thêm hiểu biết về 
đời sống, tâm lý, gia đình và xã hội bên ngoài. Mỗi người có 
thể chia sẻ sự thực tập chuyển hóa cảm xúc, khổ đau và nuôi 
dưỡng tình thương, hạnh phúc trong mình. Con đã thực sự 
được đánh động và nuôi dưỡng đời tu của mình với ý thức 
là mình đang có một tăng thân cùng đi, cùng thở, cùng ăn 
cơm... trong chánh niệm mỗi ngày. Con không phải lăn lộn, 
vật vã, khổ đau nhiều với bao chuyện hơn thua, phải trái của 
cuộc sống. Con không phải để dành các ngày nghỉ lễ, không 
cần lên lịch để dành thời gian tham dự khóa tu như quý thiền 
sinh cư sĩ bên ngoài. Bởi vì chúng con là người xuất sĩ, đang 
nuôi dưỡng đời sống tỉnh thức mỗi ngày, đang cùng nhịp 
bước với mỗi sư anh, sư chị và các sư em ở xung quanh.

Trong khóa tu, mỗi lần vài vị thiền sinh để cho nỗi khổ niềm 
đau của mình lăn dài theo giọt nước mắt là mỗi lần con xúc 
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“Mình muốn làm một người như thế nào khi 
là người tu?” “Mình sẽ làm gì cho mình và 
cho cuộc đời?” Những ưu tư, những câu hỏi 
được đặt ra, nhưng nào cần phải có câu trả 
lời phải không ạ!

“Mưa xuân nhẹ hạt đất tâm ướt
Hạt đậu năm xưa hé miệng cười”
(Cúc cu đúng hẹn - Thơ Thầy)

Mưa xuân đã lất phất rơi, tạo nên một khung 
cảnh mầu nhiệm trong cái thung lũng trước 
mắt đã trả lời cho tất cả. 

Hàng mận tím hồng nở hoa trong sương 
sớm, bãi cỏ xanh, chùm hoa tím, sương 
giăng, tiếng chim hót... Ôi chao! thực thể 
nhiệm mầu, bao nhiêu năm trước nó đã biểu 
hiện như vậy rồi, bao nhiêu năm sau nó cũng 
sẽ như thế kia, chỉ có mình khác đi, chỉ có 
tâm mình thay đổi thôi, từng ngày một, từng 
khoảnh khắc một, để rồi một ngày lại gặp 
nhau nơi hạt mưa xuân, nơi bông hoa tuyết, 
hay nơi một nụ cười hàm tiếu xinh xinh. 

Thầy ạ, con sẽ đọc xong hồi ký rồi mới viết 
hết cho Thầy những gì con nghĩ. 

Hôm nay con sẽ có thêm một ngày để thưởng 
thức, từng chút một.

Thương kính Thầy,

Con của Thầy luôn luôn

Chân Xướng Nghiêm

chị em nhỏ nhỏ chúng con cũng đến được nhiều hơn với sư chị 
cả. Chị em con cũng từ từ thương nhau hơn, hiểu nhau hơn và 
cảm thông nhau nhiều hơn.

Thời gian một năm qua cho con thấy thêm nhiều điều về bản 
thân mình. Tuy con cũng còn mít ướt chút chút như thường, 
nhưng mà càng ngày con khóc càng có “chất lượng” hơn, con 
biết được vì sao con khóc. Con không còn khóc mỗi khi chia sẻ 
trước khi đi thiền hành nữa mô sư cô ạ. Nhớ lại ngày ấy đúng là 
một ngày khó quên sư cô hỉ. Con thấy hạt giống tủi hờn trong 
con lớn lắm, con thấy rằng nó có và lớn lên từ hồi con còn rất 
bé. Ở nhà, con có nhiều anh chị em, và con thường thấy mình 
thua kém hơn mọi người về nhiều mặt, rồi ở trường học, chơi 
với bạn bè cũng vậy... Nhận thấy được điều đó, khóc xong con 
thấy nhẹ ơi là nhẹ và con vui rất nhiều. Khi khóc xong con 
cũng hiểu được nỗi tủi hờn của mẹ con khi mẹ không có người 
lắng nghe, mẹ không thể nào nói ra được mà chỉ chịu đựng với 
những sóng gió của cuộc sống gia đình. Ôi! Lần đầu tiên khóc 
xong mà con lại thấy vui như thế.

Dạo gần đây, con khám phá ra trong con nhiều thứ lắm, với 
những nguồn năng lượng, với những hạt giống, con hiểu rõ 
về nó cũng như về những nhu yếu, ước muốn trong mình mà 
không phải là nghe từ người khác. Khi hiểu được rồi, con đầu 
tư cho con những gì phù hợp nhất, con biết con phải rõ ràng 
hơn với chính con, với những ước muốn, những suy nghĩ và 
với tâm bồ đề của mình. Sư cô đã đi qua tuổi của con rồi, chắc 
sư cô hiểu con mà phải không ạ? Con được lớn lên trong tăng 
thân, con sợ nhất là con lớn lên không đúng hướng, vì khi càng 
lớn con càng bắt đầu tự lập và có những cái rất riêng của mình. 
Những năm tháng đầu trong đời sống tu học của con, sư cô đã 
cho con một nền tảng vững chắc. Sự chăm sóc kỹ lưỡng, tận 
tình của sư cô giúp cho con rất nhiều trong cách sống, cách 
hành xử hàng ngày. Chị em con ngày trước ngơ ngơ rứa mà sư 

cô vẫn chấp nhận, bao dung được. Sư 
cô biết không, năm ni con bốc trúng 
câu Kiều con rất tâm đắc: “Gửi thân 
được chốn am mây. Tấc riêng như cất 
gánh đầy đổ đi”. Con sẽ thực tập với 
câu Kiều ấy cho thật vui. 

Một niềm vui nữa mà con muốn chia 
sẻ với sư cô là khi con được gặp Sư 
Ông. Hẳn các chị em, ai cũng như con 
đều cảm thấy rất hạnh phúc, con đã 
toại nguyện được những mong muốn 
của mình rồi. Bây giờ con không muốn 
đi đâu ngoài mảnh đất Tổ này. Con xin 
chia sẻ với sư cô bài thơ đầu tay của 
con, tuy những vần thơ con làm vẫn 
còn ngây ngô, nhưng con hạnh phúc 
lắm, bài thơ với những gì mà con tiếp 
nhận được từ Sư Ông, từ tình thương 
của Người:

“Thầy đưa con trở về
Với hơi thở chánh niệm
Thầy cho con ý chí
Tiếp nối ngọn lửa thiêng
Thầy cho con sức mạnh
Vượt qua bao chướng ngại
Dù biết trước được rằng
Con đường vẫn còn dài
Và còn bao chông gai
Con không còn lo sợ
Vì trong con đã có
Thầy, tăng thân cùng đi”.

Con muốn chia sẻ với sư cô thật nhiều 
niềm vui, sự thực tập của con nữa sư 
cô ạ, con thấy vui lắm mỗi lần con viết 
thư cho sư cô, vì con luôn xem sư cô 
là y chỉ sư của con. Con sẽ cười thật 
nhiều cho sư cô, con sẽ qua thăm chùa 
Tổ hàng ngày cho sư cô. Chúc sư cô 
những điều tốt lành nhất. Con gửi tặng 
đến sư cô nụ cười của con.☺

Kính thư, 

Con, sư bé Trăng Thiên Ân

Thư gửi Thầy kính yêu của con!

Nhà Lưng Đồi, mùa làm biếng

Thầy kính thương!

Hôm qua con đã có một ngày thật đẹp ở Phương Khê. Ba 
chị em con mũ áo, ba lô chỉnh tề, đi bộ qua Phương Khê 
và cùng nghe - đọc hồi ký Thầy. Thật vui, thật đẹp, thật 
tuyệt vời Thầy ạ! Một khung cảnh, một bức tranh thật 
sống động và nên thơ. Ngoài khung cửa kính, gió rất to, 
làm cho cây cối trong Phương Khê vần vũ. Ngồi trong 
nhà kính, nơi vườn hoa Thầy ở Phương Khê mà ngoài kia 
gió ầm ào, gầm thét, rít qua khe cửa, nghiêng ngả trong 
không gian, trong vũ trụ. Cây càng to, càng cao, sẽ lại dễ 
gãy đổ trong những trận gió như thế này hơn. Những cây 
dẻo, nhỏ, mảnh khảnh như thân tre, ấy vậy mà thật bền. 
Nó chao nghiêng trong gió, xào xạc trong gió, như một 
đại thể, nó bám lấy nhau, quyện lấy nhau, hiếm lắm mới 
thấy một cây tre gãy đổ hoặc do cao quá, hoặc do đứng 
riêng, hoặc do sâu đục thân, nhưng cả gia tộc nhà tre 
thì bám lấy nhau, nương vào nhau, cùng nghiêng, cùng 
oằn và cùng bật lên thẳng đứng. Trong khung cảnh ấy, ở 
trong phòng, chị em chúng con vừa thưởng thức trà vừa 
thay phiên đọc hồi ký Thầy cho nhau nghe. Một hình 
ảnh sẽ đi vào huyền thoại trong trái tim của cả ba chị em 
chúng con, mãi mãi không thể nào quên. 

Sáng nay, con đã ngồi thật yên bên ly trà ấm và nghe lại 
Nẻo về của ý. Nghe để rồi lại nhớ Bát Nhã, nhớ cái thời 
con được ở Buôn Đăng Đừng cùng sư cô Như Hiếu và 
các chị em, nhớ cái không gian mênh mang ở núi rừng 
Đại Lão, và con không biết nước mắt đã lăn xuống từ khi 
nào. Nhớ cái mưa, cái gió, cái quằn quại của cây rừng 
khi mưa gió về. 

Hôm gần Tết làm báo ở Sơn Thượng, có gió bão, nhìn 
qua cửa kính con thấy bụi tre, mấy cây thông cao vút ở 
Sơn Thượng cũng oằn mình trong mưa gió, nó oằn thật 
thấp, rồi bật dậy khi gió qua, rồi nghiêng mình, rồi lắc 
lư, rồi réo rít, rồi bật lên thật thẳng. Cái khung cảnh ấy 
diễn ra hơn nửa giờ đồng hồ. Con đã ngắm nhìn mê say, 
ngắm nhìn như tâm hồn mình bị hút sâu vào đó, như thỏa 
mãn một cái gì đó rất sâu trong con người, trong tâm hồn 
mình. Nhưng Thầy biết sao không, cái khung cảnh ấy ở 
Sơn Thượng vẫn còn rất hiền, rất rất hiền so với núi rừng 
Đại Lão, Thầy có thấy như vậy không?

Sáng nay, khi con nghe đến đoạn Thầy nói về núi rừng 
Đại Lão, con đã khóc, con khóc vì con thấy lại con, thấy 
lại cái hùng vĩ và bé nhỏ đồng thời đang có trong con.
Con cứ tự hỏi hoài “Mình muốn gì khi đi xuất gia?”, 
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Cửa đã đóng, xe lăn bánh rời chùa Cao Linh chỉ 
mươi bước mà bỗng thấy lòng buồn nao nao. Sao 
lạ vậy! Chỉ trong khoảnh khắc mà nỗi buồn sao 
sâu đến vậy! Bất chợt muốn gửi một tin nhắn cho 
người huynh đệ trên xe: “Tự nhiên ở lại một mình 
thấy buồn buồn rứa!” Nếu là một em bé chắc tôi 
đã khóc và chạy theo. Trong thoáng chốc, tôi thở 
một hơi thật sâu. À! Mình ở lại đây mấy hôm, có 
mặt với tăng thân Hải Phòng cũng vui mà. May mà 
tôi đã không gửi tin nhắn đi, chắc các bạn sẽ cười 
tôi mất.

Thú thật, đã lâu rồi tôi không khóc được. Có lúc 
cũng thèm khóc lắm, thấy người khác khóc mà 
thèm một chút. Có một cô giáo trẻ chia sẻ: “Con 
nặng về tình cảm lắm thầy ạ, nhiều lúc thấy học trò 
của con có chuyện gì là con đồng cảm và khóc, làm 
sao để tâm con mạnh mẽ hơn?” Sợi dây tình cảm 
là ông trời phú cho mỗi người. Nhờ đó mà mình có 
thể hiểu, thương và cảm được nỗi lòng của những 
người chung quanh. Ngày xưa, mỗi lần gặp chuyện 
mà không biết làm gì thì cô Tấm thường ngồi úp 
mặt khóc, rồi Bụt xuất hiện, dùng phép thần thông 
cứu giúp. Bây giờ nếu gặp chuyện, chuyện của lòng 
mình hay chuyện mình thấy, nghe từ bên ngoài thì 
mình phải ngồi yên và trở về nương tựa Bụt trong 
mình. Khi hơi thở đã an thì Bụt lòng sẽ xuất hiện 
và mình sẽ thưa Bụt là con nên làm gì trong giờ 
phút này. Thế nào Bụt cũng chỉ cho mình lối đi ra. 
Lối ra tùy thuộc đường vào nội tâm. Phải học cách 
trở về với lòng mình thì mới biết cách để đi ra khỏi 

Khi nào hoa mai nở
Chân Minh Hy

những tình trạng mà mình đang gặp phải.

Tôi nhớ có một lần nọ, Thầy đưa một người học 
trò vào thất Ngồi Yên, người học trò có nhiều khó 
khăn và cần được lắng nghe. Nghe xong, Thầy 
không nói gì, pha một ấm trà, nhẹ rót vào ly, mời 
sư chú thị giả một ly, mời người học trò một ly, 
nhưng tay áo của Thầy đã làm đổ ly trà còn lại, 
nước chảy làm ướt mặt sàn. Sư chú thị giả định 
đứng lên, Thầy đưa tay ngăn lại và Người tự mình 
lấy khăn lau sàn, rót một ly trà mới và thầy trò 
cùng thưởng thức. Thầy nói: “Mình ngã xuống thì 
mình hãy tự đứng lên, cũng như thầy làm đổ nước 
trà thì thầy phải tự lau lấy”. Câu chuyện chỉ có vậy 
mà tôi nhớ lâu ghê. Thầy thật khéo dạy học trò. Tôi 
tự nghĩ về lời Thầy dạy trong câu chuyện: Thầy chỉ 
giúp con được chừng đó, con phải tự mình tháo gỡ, 
đừng ỷ lại, nhưng Người đã không nói thẳng, qua 
thân giáo thì học trò sẽ nhớ lâu hơn. Tôi cũng tự rút 
ra bài học cho mình, phải có trách nhiệm với bản 
thân mình, không phải lúc nào cũng chạy theo cái 
vui của hoàn cảnh, đến khi ngã thì chỉ biết khóc.

Năm 2017 là một năm tôi phải đối diện với chính 
mình và đưa ra nhiều quyết định cho bản thân. Dù 
rằng không được ở với huynh đệ nhưng trong lòng 
lúc nào cũng muốn về với đại chúng, có lúc cái 
ước muốn đó thật lớn trong lòng. Tôi thấy cuộc đời 
mình có phước nhất là niềm tin Tam Bảo chưa bao 
giờ mất, lúc nào cũng nghĩ về Thầy và tăng thân. 
Ở đây, quý thầy không nhiều, sự có mặt của mình 

Vẫn là gốc cây ấy
Ngày đêm hiện về trơ xương xẩu
Rễ xuyên đến tận đâu
Mùa thu
Trút lá
Thu gom tinh lực chảy vào vun sức sống cho những ngày đông
Anh dũng, hiên ngang, trầm ngâm, vững chãi
Ngọn lửa hồng lấp lánh cháy trong tim
Em, con chim nhỏ một hôm bay về đậu lại
Cất tiếng hót trượng phu giữa sương phủ im lìm
Tiếng hát đã vang xa và thấm vào từng thớ cây hoàng hôn thêm tịch mịch
Đủ gọi tim tôi ánh lửa tươi hồng
An tịnh nơi gốc cây xưa
Nắm cỏ Cát tường trải sẵn tự bao giờ còn thơm tươi hương sữa
Mùa Yên
Gọi lửa trở về
Thu hết vào trong
Ánh trăng cổ độ
Soi dấu muôn trùng
Em đã thành đứa bé thơ chạy chơi góc trời này, rừng hoa nọ
Tiếng hát thánh thót cũng như chú chim xưa
Cây, sau bao lần tuyết mưa cũng phong sương già dặn
Nhựa sống luân lưu trên hơi thở kiện hành
Chu đáo, tỏ tường, thương mến, chở che
Tội nghiệp em tôi, đã bắt đầu trầm ngâm cho một cái gì chưa rõ
Thương biết mấy bóng dáng hiền nơi đất trời bao la
Hôm đi ngang qua đây
Lần đầu mà sao quen rất đỗi
Em tôi bỗng khóc, 
Nước mắt nhỏ xuống khi dựa lưng vào đám rêu già bám lấy thân cây
Tiếng chim ở đâu vọng nghe thân biết mấy
Thì ra cơn gió xa xăm mang về
Cây già rung rinh những cành xương xẩu cuối thu
An tịnh, em ngồi
Nhựa sống tràn dâng
Thấp thoáng bóng Gotama
Trăng sao vừa mở hội.

Thắp lửa
Thích Nguyên Tịnh
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Năm mới hứa với lòng sẽ mời Thầy, 
mời Bụt trong mình cùng thực tập 
nhiều hơn nữa.

“Con đi cho Bụt
Đi như đi chơi
Đi cho hạnh phúc
Đi cho thảnh thơi.
Con đi như Bụt
Con đang rong chơi 
Con đang hạnh phúc 
Con đang thảnh thơi.”

Chỉ đi về một hướng để gặp Thầy, 
gặp tăng thân, quyết làm nên một 
mùa xuân thôi, không còn mong gì 
khác.

được nghe thầy kể lại những câu chuyện như trên mà 
lòng tôi vui lạ. Mỗi câu chuyện về Thầy như cho tôi 
được nhớ về Người nhiều hơn. Nhớ lại ngày trước, 
lúc mới tới tăng thân, hầu như tôi nhớ đến Thầy mỗi 
ngày, mỗi giờ. Nào là được nghe pháp, nghe Đường 
xưa mây trắng, đọc sách của Thầy, thiền hành, nghe 
chuông, ăn cơm, ngồi thiền... lúc nào lòng cũng nhớ 
nghĩ về lời Thầy dạy để thực tập. Bây giờ hình như 
tôi có nhiều thứ để ưu tư, để nghĩ về, để băn khoăn 
hơn! Thèm được trở về như ngày trước. Đơn giản 
thôi mà bền chắc.

Có lẽ em bé trong tôi, cũng như những em bé khác, 
lúc nào cũng cần một người để nương tựa. Lúc nhỏ 
có ba mẹ, đến khi đi học thì có thầy cô, vào chùa có 
Bụt, có Thầy Tổ… cảm thấy như lòng ấm hơn khi 
được quay về nương tựa các vị. Thở vào, con mời 
Thầy cùng thở vào với con. Thở ra, con mời Thầy 
trong con buông thư. Thấy lòng an hơn khi mời Thầy 
cùng thực tập với mình. Càng lớn tuổi thấy mình như 
nhỏ bé, muốn quay về, muốn được nương tựa vào 
bên trong.

chỉ nhỏ nhoi nhưng mình cũng muốn đóng góp. Ở 
lâu một chỗ nào thì cũng biết cách để phụng sự và 
thực tập. Ở một môi trường thuận lợi thì dễ thực 
tập, nhưng có lẽ tôi thích khám phá, thích khó một 
chút để tìm ra một cái nhìn mới.

Có sư em nói: “Thấy sư anh cười bình an lắm 
nhưng lắm lúc nét mặt có nỗi buồn chi lạ”. “Ồ! 
Vậy à, lâu ni có biết mô!” Khi soi gương thấy mình 
đâu có nhăn nhó gì, lúc nào cũng cười với người 
trong gương. Ai gặp mình cũng mỉm cười, rồi 
mình cũng mỉm cười chào lại. Nỗi buồn ấy từ đâu 
ra nhỉ? Hình như có một sự ưu tư nằm đâu đó, có 
một sự suy nghĩ xa xôi nằm đâu đó… Vậy là mình 
vẫn còn chưa giỏi để an trú trong hiện tại. Có khi 
nét mặt buồn là cách bảo vệ mình không chừng. 
Không muốn tiếp xúc với bên ngoài, muốn trở về 
ôm ấp và chuyển hóa mình, mà người ta cứ mỉm 
cười hoài bắt mình phải mỉm cười theo, có khi chỉ 
chúm chím cho có lệ. Có lần tôi gặp một bạn trẻ, 
bạn này đến tu viện thực tập một tuần rồi mà không 
buông thư khuôn mặt được, không cười được, đến 
khi hỏi thì em nói rằng: “Cuộc đời này quá nhiều 
đau khổ, có chi để cười đâu ạ”. Tôi thì chưa đến 
nỗi nào. Mỗi ngày ít ra cũng mỉm cười đến mấy 
mươi bận.

Tôi nghe kể rằng, có một bà mẹ Việt Nam rời quê 

hương đến xứ người, bà làm rất vất vả mười 
sáu giờ đồng hồ mỗi ngày để kiếm sống và 
nuôi bốn đứa con ăn học, thêm một người 
chồng và mẹ chồng. Bà có một nghị lực phi 
thường, chỉ khổ là vì lúc nào cũng bị chồng 
khiển trách, không bằng lòng cái này cái 
kia. Đã từng thực tập và tham vấn nhiều lần 
với quý thầy quý sư cô, nhưng bà vẫn chưa 
chọn được một con đường thoát. Một lần 
nọ, quá khổ đau, bà tìm đến Làng Mai và 
may mắn gặp được Sư Ông:

- Bạch Thầy! Con khổ quá, xin Thầy giúp 
con với.

Nhìn thấy căn cơ của người mẹ này, Thầy 
đã sử dụng “cây gậy của thiền sư Lâm Tế”:

- Nếu khổ quá thì thử chia tay đi!

- Dạ bạch Thầy! Con làm không được, nếu 
con chia tay thì bốn đứa con của con sẽ khổ, 
ai nuôi tụi nó, con khổ một mình đủ rồi.

Thầy nhắp miếng trà rồi nói tiếp:

- Nếu không chia tay được thì con về kiếm 
cho thầy miếng đất để làm vườn.

- Dạ bạch Thầy! Sau nhà con có một mảnh 
vườn, con cũng trồng được ít rau cải.

Thầy nhẹ nhàng:

- Trong vườn, chỗ nào nhiều rác, nhiều phân 
thì chỗ ấy cây cối xanh tươi hơn những chỗ 
khác phải không con?

Bà im lặng, có lẽ bà đã thấy được điều gì 
đó. Trong bà nhen nhúm một niềm tin nơi 
Thầy. Lòng bà an hơn vì cửa lòng bà đã mở.

Công việc vẫn không thay đổi gì, ông chồng 
cũng không thay đổi gì, nhưng bà đã biết im 
lặng thở vào, thở ra mỗi khi thấy lòng bực 
bội, bà tập thương yêu từng chút một. Thế 
rồi hoàn cảnh cũng thay đổi dần, bà bây giờ 
đã khác xưa… Bà biết rằng vấn đề không 
phải là chia tay hay không chia tay, mà là 
sự thực tập hiểu thương và niềm bình an bà 
nuôi dưỡng trong lòng.

Sư chú thị giả ngày trước giờ đã là một 
thầy tỳ khưu vững chãi. Ngồi uống trà, 
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Tôi bị chấn động, tôi cảm thấy một niềm 
kính ngưỡng và biết ơn sâu xa. Khi ôm lấy 
người bạn cổ thụ, tôi xin bạn giúp tôi nuôi 
dưỡng đức hạnh đó trong trái tim tôi.

Nhìn lại trải nghiệm này, tôi cảm thấy thật 
hạnh phúc bởi tôi có thể nhận ra tăng thân 
mình cũng đang sống và tu tập với tinh 
thần ấy.

Đối với bản thân tôi, mỗi khi cơn giận hay 
khổ đau phát khởi, tôi học cách có mặt mà 
không trốn chạy hoặc đè nén cảm thọ đó 
và coi nó như một phần của chính mình 
để có thể chăm sóc, ôm ấp nó. Còn nếu 
một người trong tăng thân làm cho những 
người khác khổ đau thì tăng thân sẽ không 
phản ứng theo hướng trách móc, mà sẽ 
thực tập nhìn sâu cho tới khi có thể tìm ra 
cách thức giúp đỡ mà không dựa trên tâm 
phân biệt, kỳ thị. Tôi nhớ đến sự kiện ở tu 
viện Bát Nhã cách đây gần chín năm, khi 
ấy quý thầy, quý sư cô Bát Nhã đã đứng 
yên như cội lê cổ thụ, dù đang bị đe dọa. 
Cắm rễ trong giáo pháp, các thầy các sư cô 
đã không phản ứng vì giận dữ hay sợ hãi.

Tôi cảm thấy cội lê già, bằng sự tĩnh lặng 
của mình, đã phản chiếu lại tâm tôi một 
cách giản đơn: “Cách bạn nhìn tôi phản 
ánh những gì xảy ra trong tâm bạn. Những 
gì bạn đối xử với tôi là cách bạn đối xử với 
chính mình”.

Tối nay, sau buổi thiền tọa, toàn bộ ngọn đồi xóm 
Thượng được phủ kín trong sương. Sương làm cho 
những ngọn đèn dọc các lối đi như tỏa hào quang. 
Ngôi tháp chuông một lần nữa gửi những chùm 
ánh sáng từ bốn góc tháp tỏa trên mặt đất xung 
quanh và hắt lên bầu trời sẫm đen đang được tô 
điểm bởi muôn vì sao lấp lánh.

Từ thiền đường lớn dạo bước về tăng xá, tôi gặp 
người bạn thân quý của tôi – cội lê cổ thụ. Tôi dừng 
lại cách cây vài mét. Thỉnh thoảng một thầy hoặc 
một sư chú trở về tăng xá và ngọn đèn tự động bật 
lên rồi lại tắt đi. Tôi đứng đó, thẳng hàng với cây 
lê và ngọn đèn nên tôi không bị ánh sáng làm chói 
mắt. Từ góc này tôi có thể thưởng thức cây lê trong 
đường nét sắc sảo của hình ảnh tương phản trắng 
đen, được vẽ nên bằng ánh sáng của màn sương 
phủ khắp xung quanh. 

Vài ngày trước, quý thầy đã làm công việc cắt tỉa 
cây trong xóm, trong đó có cả người bạn cổ thụ 
này của tôi. Thường thì tôi không thấy dễ chịu gì 
với việc cắt tỉa cây, vì tôi có cảm giác việc đó làm 
mấy cái cây đau đớn. Nhưng đêm nay khi ngắm cội 
lê già, một cảm xúc bỗng đi lên trong tôi: Bạn ấy 
trông thật hạnh phúc và tươi mát!

Đứng trước cội lê, tôi hỏi: “Bạn có vui lòng nếu 
chúng tôi cắt tỉa cho bạn không?” Và câu trả lời 
mà tôi nhận được đêm nay đã thật sự làm tôi chấn 
động. Câu trả lời đó chính là: “Bạn hạnh phúc là tôi 
hạnh phúc”. Nghe cứ như là một câu thần chú vậy.

Khi tôi tiến lại gần hơn thì hình ảnh những cành cây 
bị cắt nằm nơi gốc cây, dưới màn sương phát sáng 
trong bóng đêm, bỗng hiện lên như cảnh tượng của 
những khúc xương thú vật còn sót lại trên mặt đất 
hoang tàn sau khi đã bị bầy sư tử xâu xé.

Hạnh phúc của bạn, hạnh phúc của tôi
Chân Trời Đức Định

(Bài viết được chuyển ngữ từ tiếng Anh)
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Nhìn Thầy – người mà tôi thương kính ngay buổi 
đầu đọc bài Nói với người xuất gia trẻ, cảm động 
tình thầy trò, tôi đã “chọn” Thầy làm thầy cho tôi, 
vậy mà lúc đó nhìn Thầy sao xa lạ quá chừng. Tôi 
tự hỏi: “Tại sao lúc ở Diệu Trạm mình thấy Thầy 
gần gũi vậy mà? Bước chân nào mình cũng thấy 
Thầy. Sao bây giờ thầy mình đang ở gần, rất gần 
mà mình không tiếp xúc được?” Tôi đau khổ vô 
cùng. Tối nào vào lúc ba giờ sáng tôi cũng trở dậy 
và khóc, vì không ngủ được và vì khổ, vì lạnh. Tôi 
khóc, nhưng không để ai biết, trời mưa mà khóc thì 
không ai nghe cả. Đó là tập khí, không muốn người 
khác biết mình yếu đuối.

Tôi phải học lại tất cả, cứ như công phu tu tập một 
năm của tôi ở Diệu Trạm bay đâu mất hết. Tôi tập 
mỉm cười trở lại vì khi dễ buồn, dễ tủi thân mỗi 
lúc bệnh, tôi đánh mất nụ cười lúc nào không hay. 
Chén trà thơm và nóng mỗi buổi sáng giúp cho cơ 
thể tôi ấm lên và đỡ đau đầu. Ngồi yên, tôi thực 
tập mỉm cười bất cứ lúc nào tôi có ý thức để giúp 
cho sự có mặt của mình với thực tại dễ dàng hơn. 
Lúc đầu tôi có cảm giác mình hơi khùng khùng 
nhưng tôi tin tưởng Thầy và pháp môn nên cứ tiếp 
tục làm.

Những ngày đi bộ đường dài, lúc đầu tôi chỉ đi 
cho cơ thể được khoẻ mạnh, nhưng tôi phát hiện ra 
mình bị trôi theo những suy nghĩ trong lúc đi khá 
nhiều. Cùng lúc cơ thể tôi không khoẻ nên khi đi 
dọc đường, mỗi khi nghe tiếng động cơ xe hơi ù ù 
sắp tới sau lưng và vượt qua là tôi giật mình hoảng 
hốt, tim đập thình thịch. Sư cô đệ nhị thân đi cùng 
đã bày tôi cách trở về với hơi thở mỗi khi bị giật 
mình và tôi làm theo. Ngày này qua ngày khác, với 
sự thực tập trở về ấy tôi đã mỉm cười được và bình 

tĩnh mỗi khi có chiếc xe phía sau chạy vụt qua. Tôi 
cũng đã tập bước đi cùng với các cảm thọ trôi qua 
trong tôi mỗi khi đi bộ. Cơ thể tôi mỗi ngày một 
khá lên thì sự có mặt với các cảm thọ trong tôi 
cũng khá dần lên.

Có lần, đi bộ về tới cổng xóm Hạ, một câu nói đi 
lên trong tâm thức tôi: “Cố lên, mình sẽ làm được 
mà!” Cảm động và mừng vui, tôi đứng lặng một 
hồi để cảm nhận niềm hạnh phúc đang có mặt. Đã 
từ lâu lắm, từ hồi còn nhỏ, tôi đã không có sự tự 
tin, tôi luôn sợ mình làm hỏng mọi thứ. Tham gia 
vào nhóm làm việc nào tôi cũng sợ, sợ mình không 
có khả năng. Sợ hãi mọi thứ, cứ mỗi lần bối rối, 
mất tự tin, tôi hay tìm tới hỏi một sư cô: “Sư cô ơi, 
con phải làm sao?” Sư cô chỉ cười và nói: “Em làm 
được mà, làm đi.” Sư cô phải lặp lại vài lần như 
vậy tôi mới yên tâm chào sư cô để về. Lúc nào tôi 
cũng cần sư cô động viên, nếu không tôi luôn thấy 
những việc trước mắt tôi là mây mù xám xịt. Vậy 
mà tới một ngày tôi lại có thể tự động viên chính 
mình, lời nói từ tận trong sâu thẳm tâm thức phát 
ra mà không phải tôi tác ý. Giây phút ấy tôi thấy 
mình mạnh mẽ xiết bao. Mọi người sẽ không thấy 
tôi thay đổi gì mấy nhưng tôi biết, trong mảnh đất 
tâm mình có một hạt giống tốt vừa nứt mầm.

Điều chật vật nhất với tôi là theo kịp với nhịp độ 
thời khoá, nào là khoá tu mùa Xuân, khoá tu tiếng 
Pháp, tiếng Ý, khóa tu 21 ngày, khóa tu mùa Hè… 
Khi bệnh nặng thì không kể làm gì nữa, nhưng 
bệnh sơ sơ thì tôi phải quyết tâm, phải đấu tranh 
với các cảm thọ khó chịu trong tôi và thường thì 
tôi quyết định đi thời khóa bởi vì tôi biết, đến đó 
với đại chúng và ngồi đó, tôi sẽ có thay đổi. Tôi đã 
trải nghiệm qua chuyện này. Có những lúc tưởng 

Ngày tôi sắp lên đường để qua Làng, anh trai tôi 
cười đọc tặng tôi bốn câu thơ: 

“Năm xưa Tam Tạng tây du ký
Nghìn lẻ năm sau bé cũng đi 
Tây du đường ngái xa vạn dặm
Chớ ngại gian nan ngộ nẻo thiền.” 

Và dặn dò tôi sâu sắc cũng có mà chọc ghẹo cũng 
có, rồi cười ha ha tiễn tôi, chúc tôi chân cứng đá 
mềm.

Tôi đến Làng vào một chiều đông xám xịt, tuyết 
đang tan thành những vũng nước nhỏ. Ba giờ sáng 
hôm sau tuyết lại rơi, quý sư cô gọi tôi dậy, bật đèn 
cho tôi ngắm tuyết, rồi vào ngủ tiếp. Sáng mai ra, 
tuyết rơi ngập cả rừng mai xóm Hạ, tôi được gặp 
Thầy lần đầu tiên và lạ lẫm đi thiền hành cùng với 
đại chúng dưới trời tuyết rơi. Tuyết phủ gần tới đầu 
gối mà tôi lại mang giày vải, thế là từ hôm đó tôi 
ngã bệnh. Từ từ tôi ám ảnh mùa đông, tôi sợ tuyết!

Năm ấy xui làm sao mùa đông lại kéo dài tới sáu 
tháng, lạnh thấu xương. Tôi tìm mọi cách để trốn 
chạy cái lạnh. Cái áo nào tôi cũng thấy không đủ 
ấm, vớ tôi mang đến ba đôi mà bàn chân vẫn lạnh 
ngắt. Chao ôi, chân cứng không phải để cho đá 
mềm mà vì tuyết lạnh. Có lần tôi cảm thấy tường 
đá trong phòng ngủ sao mà lạnh quá, tôi nghĩ: 

Chồi non khẽ cựa mình
Chân Trăng Hương Tích

“Hay là tối nay mình chui vào đơn ngủ cho đỡ lạnh 
nhỉ? Ít ra thì có ván che chắn bốn bề, mình chỉ chừa 
tấm ván phía trên để thở thôi.” Nghĩ là làm, tôi bắt 
tay dọn mền vô đơn để ngủ. Quý sư cô cùng phòng 
về đến, ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi: “Em làm gì 
vậy?” Tôi cười cười: “Dạ, để ngủ cho đỡ lạnh.” 
Cứ tưởng không ai biết vì chuyện đó chỉ xảy ra vài 
hôm thôi, sau khi thấy chẳng đỡ lạnh chút nào, tôi 
lại khệ nệ chuyển đồ về vị trí cũ. Vậy mà tới ngày 
quán niệm ở xóm Thượng, đang đứng lơ ngơ trước 
thất Ngồi Yên, tôi thấy Sư cô Chân Không dừng 
xe, mở cửa hỏi: “Con là Trăng Hương Tích hả? 
Nghe nói con lạnh quá nên chui vào đơn ngủ luôn 
phải không? Sư cô có đem áo cho con nè!” Tôi ‘tá 
hoả’! (bây giờ tôi vẫn còn giữ một cái áo Sư cô cho 
để làm kỷ niệm). Ngày hôm sau, hôm sau nữa vẫn 
còn quý sư cô hỏi thăm về chuyện ngủ trong đơn, 
quý thầy thì cười cười hỏi: “Sao, nghe nói lạnh lắm 
hả?” Ôi, sao làng trên xóm dưới ai cũng biết!

Tôi đâu có biết tôi bị sốc nhiệt, bị thấm lạnh quá 
sớm, cái lạnh đi vào trong xương tủy, nên có lúc 
tôi cảm thấy cái lạnh từ trong đi ra nhiều hơn, cộng 
thêm những khổ đau từ xưa trong tâm nay thừa lúc 
cùng nhau trỗi dậy. Tôi bệnh cả thân lẫn tâm.

Làng với tôi lúc đó là gió, là mưa, là lạnh, nhìn 
ai cũng thấy lạ (vì tôi mới xuất gia có một năm). 
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hơn bao giờ hết mà cũng tĩnh lặng đến lạ kỳ. 

Tôi rất muốn gởi lời cảm ơn ngôi nhà Bạch Dương 
xinh đẹp và những “vị tiên” dễ thương đang sống 
trong ngôi nhà này, đã cho tôi một cảm hứng để viết 
những dòng tâm sự nho nhỏ này. Tôi nghe tiếng thì 
thầm của những chồi hoa thủy tiên đang gọi mùa 
xuân. Tôi thích nghĩ rằng: “Những con người nơi 
đây - ở cung Mây Tím, chốn rừng Mai (Đồi Mận), 
vườn Anh Đào (Cherry house) -  dễ thương như 
những thiên thần hay những vị tiên trong truyện cổ 
tích. Ai muốn tiếp xúc với họ phải có những bước 
chân thảnh thơi và những hơi thở nhẹ nhàng”. Khi 
tiếng chuông khuya khua người tỉnh mộng bạn sẽ 
thấy họ để lộ những nét tài hoa, với những công 
phu âm thầm từ văn phòng, tri may, tri vườn, tri 
rác, tri thiền đường,… Họ có mặt ở nhà bếp thì bạn 
sẽ có những bàn tiệc vừa đẹp vừa ngon lành, họ 
bước ra vườn hoa thì vườn hoa rực rỡ sắc hương, 
họ bước vào nơi góc nhỏ học tập thì bạn sẽ thấy cả 
thiên nhiên sống động ngoài kia như được gom vào 
đó một cách tự nhiên, đầy sức sống, bàn tay của họ 
đang làm ra những phép mầu...

Được có một nếp sống thật đẹp cùng với các vị 
tiên ở đây, con xin tri ân tất cả sức sống này, tuổi 
trẻ này. Con xin được cúng dường lên Thầy với vô 
vàn niềm thương kính, cầu mong Bụt, Tổ gia hộ để 
Thầy sớm phục hồi sức khoẻ, và dìu dắt anh chị em 
chúng con bước tiếp trên con đường sáng đẹp này.

 Chồi non
  khẽ cựa mình
 Rúng động!
  Nắng mới
 Nở nụ cười
  ấm áp
 Tiếng hát muôn loài
  Bừng dậy!
 Sự sống tuôn trào

Đó là kinh nghiệm đầu tiên tôi thấy mình “sống 
lại”. Tôi chạm vào sự sống mầu nhiệm kia với tất 
cả bốn mùa. Thiên nhiên ở đây đã dạy tôi cách 
sống. Nó thực quá đến nỗi tôi cảm giác mình ngửi 
thấy được, nghe thấy được. Nơi đây đã làm hồi 
sinh sự sống trong tôi, để tôi trở về làm lại tuổi thơ 
mà ngày xưa tôi chưa làm được hoặc chưa ý thức 
đầy đủ. Tôi vừa là một em bé nhưng cũng là một 
người chị có ý thức để dìu dắt em bé trong tôi biết 
ôm ấp khổ đau và nuôi dưỡng hạnh phúc.

Chiều nay, khi đứng bên khung cửa kính nhà Bạch 
Dương nhìn lên ngọn đồi phía xa xa, ráng chiều 
nhuộm vàng cả khung trời trước mắt, tôi ngắm 
hoàng hôn qua cánh rừng thưa. Rừng đã rụng hết 
lá, còn trơ những cành gầy khúc khuỷu, nhưng sao 
mạnh mẽ và hùng vĩ quá chừng. Mùa đông cũng 
dạy tôi trở về giữ lửa và rụng bớt những chiếc lá 
không cần thiết để đứng 
vững giữa trời đông. Đã 
bao lần tôi đứng ngắm 
cảnh tượng huy hoàng này, 
nhưng lần nào tôi cũng 
cảm tưởng rằng đây là lần 
đầu tiên. Thiên nhiên ở 
đây rất dễ làm lòng người 
xúc động, hoàng hôn giữa 
chiều đông sao mà ấm áp 
và dịu dàng quá, tự dưng 
tôi thấy tôi cũng là một 
phần của bức tranh mầu 
nhiệm chiều nay. Tôi thực 
sự thấy mình đang sống 
với sự sống ngoài kia. Tôi 
cảm được từng hơi thở 
đang lưu nhuận giữa tôi và 
đất trời, tôi thấy năm uẩn 
của tôi đang sống động 

không bắt chéo chân nổi để ngồi, nhưng có những 
điều mầu nhiệm đã xảy ra. Ngồi xuống được rồi, 
ngồi đúng tư thế thì tự nhiên mọi thứ trong thân 
và tâm lắng xuống... lắng xuống... và tôi có thể 
đi vào sự buông thư và tĩnh lặng đến không ngờ. 
Tôi theo thời khóa vì tin vào những phút giây mầu 
nhiệm xảy ra trong sự thực tập, tôi tin Thầy, tin 
năng lượng hùng hậu của đại chúng, đó là tập khí 
tốt giúp tôi đi qua từng giai đoạn.

Và cũng đã có nhiều duyên lành nâng đỡ tôi. 
Những bài pháp thoại trực tiếp của Thầy đã thực 
sự ghi sâu vào tâm thức tôi. Có một câu nói của 
Thầy đã giúp tôi nhiều nhất: “Mình là một vũ trụ 
nhỏ, mình có tất cả quyền năng của vũ trụ.” Điều 
đó làm tôi phấn chấn và tự tin để sống và công phu. 
Có đôi khi tôi cứ nghĩ khả năng của mình đến đó 
thôi, đó là giới hạn của mình, nhưng cũng có lúc tôi 
cảm thấy rằng có những sức mạnh vô hạn mà mình 
chưa chạm vào hết. 

Lúc Thầy chưa bệnh, vào mùa An cư, thỉnh thoảng 
anh chị em chúng tôi được dùng bữa tối chung với 
Thầy. Thời gian đó Thầy đang giảng về Duy biểu. 
Lần đó tôi và các sư cô được dùng cơm chung với 
Thầy ở thất Ngồi Yên. Ăn xong, Thầy nhìn kỹ từng 
người học trò và mỉm cười, rồi Thầy hỏi: “Thầy 
giảng Duy biểu các con có hiểu được không?” Quý 
sư cô trả lời: “Dạ hơi khó, thưa Thầy”. Thầy quay 
sang tôi: “Còn con thấy sao?” Tôi trả lời nhanh 
như cái máy: “Dạ, con cũng tiếp nhận được thưa 
Thầy”. Thầy nói: “Ừ, dễ mà phải không, dễ hiểu 
mà, đâu có gì khó đâu”. “Ôi, ý con không phải như 
vậy”, tôi định đính chính, nhưng không hiểu sao 
tôi chỉ ngồi im và dán hai mắt xuống đất vì xấu hổ 
với mọi người ở đó. Tôi đâu có ý xem Duy biểu là 
dễ, nhưng có lần Thầy giảng về cách tạo một lối 
mòn tư duy mới làm tôi tâm đắc quá nên tôi mới 
bật ra câu trả lời đó. Tôi nhớ Thầy nói: “Khổ đau 
là một tập khí, nó như một con đường mòn. Nếu có 
chuyện gì xảy ra làm mình khổ là mình suy nghĩ 
về cái hướng tiêu cực đó liền. Nhưng hạnh phúc 
cũng là một tập khí, bây giờ nó chưa có lối mòn 
thì mình bắt đầu đi cho có lối mòn. Mình đi nhiều 
lần trên con đường đó thế nào cũng sẽ trở thành lối 
mòn…” Tôi đã rất hân hoan để thực tập và tôi được 
hưởng những niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ trong nếp 
sống thường ngày. Lời dạy đó nằm lòng trong tôi 
nên khi Thầy hỏi, tôi đã vụt trả lời mà không kịp 

suy nghĩ. Ôi, tôi xấu hổ quá chừng chừng, làm sao 
mà tôi dám nghĩ Duy biểu là dễ chứ!

Tôi đã cùng tăng thân đi qua những giai đoạn 
chuyển tiếp. Những buổi tăng thân ngồi im lặng để 
lắng nghe từng nỗi lòng mà không hề phản hồi lại, 
chỉ có lắng nghe để hiểu mà thôi. Những lúc được 
chơi trò chơi như hồi còn nhỏ xíu, những buổi ngồi 
với nhau để cùng lên một thời khoá thích hợp, rồi 
những lớp thuyết trình, pháp đàm… Những ngày 
được lên thăm Sơn Cốc, được chơi bóng chuyền, 
đá cầu, cắt cỏ, đốt lửa... cùng với nhau. Tất cả đi 
vào đời sống của tôi một cách tự nhiên và thân 
thương lúc nào không hay. Tôi đã không còn đòi đi 
bộ về Diệu Trạm nữa (tôi chỉ nghĩ thầm vậy thôi).

Những ngày đầu tới xóm Hạ, tôi thường than thở 
với một sư cô: “Xóm Hạ lạnh quá, gió độc quá, 
trúng gió hoài luôn. Chắc là con không hợp với nơi 
đây rồi”. Sư cô nói với tôi: “Sư em phải thực tập 
lạy xuống với tổ tiên đất đai ở đây để được chấp 
nhận, được ôm ấp”. Lúc đầu tôi không hiểu được 
câu nói của sư cô nên tôi đâu có lạy. Tôi không 
muốn cầu xin những điều mà mình không chắc 
chắn có được, mà tôi không biết đấng mà tôi phải 
cầu xin là ai. Nhưng qua từng năm tháng, những 
khoảng lặng, những không gian, cỏ cây, đất đá, rồi 
mùa xuân, hạ, thu, đông, những khoảnh khắc giao 
mùa đáng nhớ, những làn nắng ấm và những trận 
giông bão, những con người nơi tôi đang sống... đi 
vào tôi. Bây giờ thì tôi biết mình thuộc về mảnh 
đất này, hay mảnh đất này thuộc về tôi, trở thành 
tôi. Rồi một chiều nắng vàng lấp lánh, cả một cánh 
đồng lúa non xanh mướt chạy dài tít tắp đến tận 
chân đồi, tôi đã phủ phục xuống đất Mẹ và khóc, 
lòng biết ơn dâng trào. Tôi đã học được cách tiếp 
xúc với sự sống, với thực tại nơi đây. Có một buổi 
sớm cách đây hai năm, bất chợt tuyết rơi, chị em 
tôi mừng reo lên chạy nhảy giữa trời tuyết. Tôi xòe 
tay hứng từng bông tuyết rơi trắng xóa, cảm nhận 
mình đang có một cơ thể khỏe mạnh, đôi tay mình 
ấm áp và bông tuyết mát lạnh giữa bàn tay. Nước 
mắt tôi lặng lẽ rơi. Hạnh phúc này làm sao tôi có 
thể quên. Tôi đã biết thế nào là hạnh phúc khi đi 
qua khổ đau. Kỳ lạ là mảnh đất này đã khiến tôi 
khổ đau tới nhường nào, nhưng giờ cũng chính nơi 
này đã cho tôi những mầm xanh quý giá. Bài thơ 
đầu tiên tôi viết trở lại, hôm ấy có lẽ là vừa chớm 
xuân:
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Cho đến hôm nay, đã hơn bốn năm kể từ ngày Thầy 
nói điều đó với tôi, tuy tôi chưa lớn thêm là bao 
nhưng tôi thầm hứa với Thầy rằng: Thầy ơi, con 
sẽ cố gắng làm những gì Thầy đã dạy. Con hiểu 
ra rằng một người thợ mộc giỏi là người biết sử 
dụng gỗ. Và với con, con sẽ đến chơi với các anh 
chị em của con nhiều hơn để hiểu thêm, để bớt đi 
những đòi hỏi này nọ nơi anh chị em và chấp nhận 
được những vụng về nơi người khác. Con đã hiểu 
ra rằng chúng con đến từ nhiều nơi trên thế giới, 
mỗi người có một tuổi thơ riêng, một hoàn cảnh 
riêng nên mỗi người có một tính cách riêng. Khi 
hiểu được như thế, con thấy tâm mình khoẻ hơn 
nhiều. Con cũng sợ rằng con nói thì dễ mà làm 
thì khó, nhưng con biết rằng chỉ cần có cố gắng 
thì mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp. Thầy và tăng thân 
luôn có mặt đó cho con. Nhìn lại, con thấy con đã 
có thật đông các sư em mà toàn là các sư em thật 
dễ thương. Con chưa phải làm gì cả Thầy ạ. Tuy 
nhiên câu nói đó của Thầy thì vẫn còn in đậm trong 
trí nhớ của con.

Cách làm vườn

Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Đó là một ngày có 
mưa nhẹ. Tôi cùng quý sư cô qua Sơn Cốc để làm 
cỏ ngoài vườn và dọn dẹp việc này, việc nọ. Thầy 
rất thích hoa cúc đại đóa nên quý thầy, quý sư cô 
thường hay mua về để Thầy ngắm. Và khi hoa hết 
bông thì cần phải được trồng lại xuống đất. Nếu 
chăm sóc tốt thì hoa sẽ lại cho bông. Tôi được giao 
công việc này vì tôi cũng biết làm vườn chút ít.

Đang cuốc đất chăm chú tôi bỗng giật mình vì 
nghe tiếng Thầy ở đằng sau. Tôi buông cuốc, tháo 
bao tay ra và chắp tay chào Thầy. Thầy nhìn tôi và 
nói: Này con! Một người làm vườn giỏi cần phải 
biết cây nào cần nhiều nắng, cây nào cần ít nắng. 
Và mảnh vườn nhà mình, mình cũng cần phải biết 
chỗ nào có nhiều nắng, chỗ nào ít nắng. Có như 
thế mình mới biết để trồng cây cho hợp lý... Tôi 
biết Thầy đang nhìn mình để nói nhưng tôi cứ nhìn 
xuống đất, chẳng dám nhìn Thầy. Sau khi nói xong 
Thầy đi thiền hành quanh vườn. Tôi lại tiếp tục làm 
công việc của mình. Giờ nghĩ lại tôi thấy hơi tiếc. 

Mỗi khi nghĩ đến Thầy, chắc hẳn ai cũng có kỷ niệm với Thầy, dù ít dù nhiều. Với tôi, kỷ niệm bên Thầy 
rất ít nhưng cũng đủ để cho tôi làm hành trang đi suốt cuộc đời tu học.

Dụng nhân như dụng mộc

Tôi biết câu danh ngôn này từ khi tôi còn rất bé vì bố tôi là một người thợ mộc khá tài ba. Dù những mẩu 
gỗ rất nhỏ bố tôi cũng dùng nó vào việc này, việc kia. Khi nào gỗ vụn quá, không thể làm gì được thì bố tôi 
mới cho xuống bếp để chụm lửa nấu cơm. Nhưng ngày đó, tôi nghe bố nói nhiều mà không thấy thấm thía 
gì hết, có thể vì tôi còn bé quá. Vậy mà khi nghe Thầy nói, dù chỉ một lần thôi cũng làm cho tôi nhớ mãi. 

Đó là lần mà tôi cùng một vài sư chị, sư em mang cơm qua cho Thầy, và được ăn cơm cùng Thầy nữa. Khi 
dùng cơm xong, Thầy trò thường ngồi uống trà với nhau. Và đột nhiên Thầy hỏi tôi: 

- Này con, con có biết câu “dụng nhân như dụng mộc” không? 

Không cần phải suy nghĩ, tôi trả lời: 

- Dạ, bạch Thầy, con biết. 

Thầy nói tiếp: 

- Mình phải dạy các sư em mình như thế đó con. 

Thực sự lúc đó, có thể Thầy nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi thì đâu dám nhìn Thầy, tôi cứ nhìn xuống 
mặt bàn. Trong lòng tôi chợt đi lên câu hỏi: “Sao Thầy lại nói với mình như thế nhỉ, mình còn nhỏ xíu 
mà!” Bụng nghĩ vậy nhưng tôi đâu dám nói ra. Tôi chỉ: “Dạ!” mà thôi.

Chân Chuẩn Nghiêm
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hiếm hoi này nếu như có dịp. Và quả thực, 
mình dù lớn nhưng vẫn thích những thú vui khi 
còn ấu thơ, dù cho đó là một điều vô cùng đơn 
giản. Tôi chợt hiểu ra rằng Thầy cũng muốn các 
con của mình được nuôi dưỡng khi nghĩ về tuổi 
thơ nên có bao nhiêu chuyện là Thầy kể hết cho 
các con nghe. 

Hiện giờ, Thầy đang ở Làng Mai Thái Lan, 
nhưng các con của Thầy ở đây vẫn cùng nhau 
giữ gìn bếp lửa hồng ấy. Những ngày dành riêng 
cho xuất sĩ, dù là ở xóm Thượng, xóm Mới hay 
xóm Hạ thì vẫn có một đống lửa hồng được đốt 
lên, và anh chị em chúng tôi ngồi quây quần 
bên nhau. Nhiều khi chỉ có mấy cái bánh tráng 
nướng thôi, mà sao vui quá. Đúng là hạnh phúc 
của người tu. Giản đơn nhưng mà sao sâu lắng 
quá. 

Tôi cảm thấy rằng Thầy đã trao cho mỗi người 
con một ngọn lửa hồng rồi. Và tôi thấy rất rõ sự 
tiếp nối của Thầy nơi mỗi một người huynh đệ. 
Giờ đây, quý thầy, quý sư cô lớn thay Thầy dạy 
dỗ các sư em và cho pháp thoại. Những khóa tu 
lớn vẫn thành công tốt đẹp bởi vì tăng thân đã 
làm việc chung với nhau trong tinh thần “Ý hòa 
đồng duyệt” và đại chúng luôn nhắc nhở nhau 
là hãy “Đi như một dòng sông”.

Sao lúc đó tôi không buông công việc ra để mà đi 
thiền hành cùng Thầy nhỉ? Nhưng tôi lại tự an ủi 
là tôi đã được Thầy dạy cho một bài học đơn giản 
mà thâm thúy. 

Là một người tu, tôi cũng là một người làm vườn. 
Tôi tự nhắc mình rằng không nên sợ những khó 
khăn. Hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận 
những khó khăn khi nó đến. Giống như một mảnh 
vườn, phải có cỏ, có hoa và có rác. Một người làm 
vườn giỏi là người biết chuyển hóa rác đó thành 
phân hữu cơ để bón cho cây. Những tâm hành 
không dễ thương luôn có trong mình, giống như 
là cỏ; và một người làm vườn, nếu muốn cho khu 
vườn của mình không có cỏ thì cần phải nhổ cỏ 
mỗi ngày. Nếu là loại cỏ mọc từ rất sâu dưới lòng 
đất (quê tôi gọi đó là cỏ gừng) mà mình cứ nhổ 
mỗi ngày thì cỏ đó cũng bị “thối chí” mà dần dần 
biến mất. 

Sống trong đại chúng, tôi nhận thấy rất rõ rằng đại 
chúng luôn cho mình không gian và cơ hội để thực 
tập. Đại chúng luôn chấp nhận và tha thứ nếu như 
mình lỡ gây ra lầm lỗi và biết nhận lỗi để sửa chữa. 
Những nội quy mà đại chúng đã đưa ra, tôi thấy đó 
không phải là những điều cấm cản. Đó là hàng rào 

vững chắc bảo vệ tôi. Cũng như một mảnh vườn, 
nếu không có hàng rào bảo vệ thì mảnh vườn đó sẽ 
bị tàn phá bởi những nguyên nhân ngoài ý muốn. 
Tôi nhớ mảnh vườn nhà tôi ngày trước, bố tôi đã 
trồng rất nhiều cây bao quanh để làm thành hàng 
rào bảo vệ. Nhưng bố tôi cũng phải thường xuyên 
cắt tỉa để hàng rào đó được đẹp và gọn gàng.

Càng ngẫm nghĩ tôi càng thấy biết ơn Thầy vô 
cùng.

Giữ bếp lửa hồng

Bên Sơn Cốc, ở góc vườn có một nơi đốt lửa. Khi 
nào chúng tôi qua, nơi ấy lại tiếp tục có một đống 
lửa hồng. 

Ngày Thầy còn khoẻ, Thầy trò thường hay ngồi 
quây quần cùng nhau bên đống lửa hồng ấy và 
Thầy kể cho chúng tôi nghe bao nhiêu là chuyện. 
Mỗi câu chuyện Thầy kể đã nuôi dưỡng chúng tôi 
rất nhiều. Bây giờ đây, tôi lại kể cho các sư em 
nghe mỗi khi có dịp. Và chúng tôi cũng áp dụng 
liền những chuyện Thầy đã kể. Ví dụ như chuyện 
hồi Thầy còn làm điệu, Thầy thường cùng huynh 
đệ nướng măng chấm muối tiêu ăn. Mỗi khi qua 
Sơn Cốc, tôi cũng không thể nào bỏ qua cơ hội 

Tôi cũng có một bếp lửa hồng nho nhỏ trong tim 
nhưng tôi tin chắc rằng tôi sẽ không giữ được nó 
nếu như không có tăng thân. Ngày còn nhỏ tôi 
đã phải nấu cơm cho cả gia đình và tôi biết rất 
rõ rằng nếu củi chỉ có một cây thì không thể nào 
nhen lửa được để nấu cơm. Và muốn cơm được 
ngon thì tôi phải lo giữ lại than hồng để sau đó ủ 
cơm. Điều này không phải tự nhiên mà tôi biết. 
Tôi đã được bố mẹ chỉ dạy rất nhiều từ bao nhiêu 
ngày trước. Khi chắc chắn là tôi biết nấu cơm thì 
bố mẹ tôi mới yên tâm đi làm đồng để tôi hoàn 
toàn tự lo liệu. Những bữa nào tôi nấu cơm ngon 
thì bố mẹ tôi đều khen để khích lệ. Cũng có bữa, 
chẳng may tôi nấu cơm bị dở, bố tôi đều chỉ ra cho 
tôi thấy nguyên nhân vì sao để lần sau tôi không 
lặp lại. Tôi thầm biết ơn bố mẹ tôi rất nhiều.

Hôm nay đây, tôi đang cùng tăng thân chung tay 
để giữ bếp lửa hồng mà Thầy đã dày công tạo 
dựng. Tăng thân luôn là nơi để cho tôi quay về 
nương tựa, như lời Thầy đã dạy: “Có con cho nên 
mới có Thầy. Có một bếp lửa để khi mình đi đâu 
thì nhớ về. Thầy trò mình hãy chăm sóc bếp lửa 
hồng để bếp lửa còn cháy mãi, cho mình và cho 
bè bạn”. (Pháp thoại của Thầy, Giáng sinh 2012).
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này. Tuy thế vẫn còn rất nhiều người chưa ý thức được nên các hạt 
giống tập thể của sự kỳ thị, giận hờn và sợ hãi đang lớn mạnh trở 
lại tại nhiều quốc gia. 

Ước nguyện sâu sắc của chúng con là chuyển hóa những hạt giống 
này và tiếp tục xây những cây cầu hiểu biết, hòa giải giữa các 
chủng tộc cũng như các tôn giáo để mang bình an và niềm vui đến 
với mọi người. Chính ước nguyện đẹp đẽ này đã kết nối chúng 
con lại với nhau một cách sâu sắc dù chúng con đến từ bất cứ nơi 
đâu. Giờ đây chúng con đang cùng sống trên nước Pháp và đang 
góp phần xây dựng tình huynh đệ tại nơi này. Nhiều sa di, sa di 
ni trẻ chúng con mong ước một ngày nào đó sẽ đến Thái Lan, về 
Việt Nam, qua Mỹ hay các quốc gia khác để tham gia vào công 
trình xây dựng tăng thân, chữa lành những vết thương chiến tranh 
và chuyển hóa khổ đau. 

Cũng như thế, chúng ta sẽ nâng đỡ nhau, học hỏi từ nhau và cùng 
nhau trưởng thành. Vài ngày trước, chúng ta đã cùng nhau mừng 
ngày Chúa giáng sinh. Đó là một đêm rất đẹp khi các em nhỏ thắp 
lên những ngọn nến sáng rực trong thiền đường Nước Tĩnh, xóm 
Thượng và đại chúng có thể thấy được ngôi sao Giáng sinh rực 
rỡ, mầu nhiệm trên cửa sổ. Đại chúng đã thưởng thức sự tĩnh lặng 
trong thiền đường sau khi cùng lắng nghe một hồi chuông nhà thờ. 
Âm thanh ngọt ngào, tiếng hát rung động lòng người của nhóm 
đồng ca xuất sĩ đã giúp chúng con tiếp xúc được với sự thanh thản, 
cái đẹp và sự bình an của tổ tiên. 

Một điều mà chúng con yêu thích trong văn hóa Làng Mai là sự 
trân quý các truyền thống tâm linh và văn hóa khác nhau. Chúng 
ta ăn mừng Phật đản, Giáng sinh, Tết và Trung thu,... Đối với 
nhiều người trong chúng con, Tết là một trong những sinh hoạt 
nổi bật trong năm bởi nó mang nhiều màu sắc và vui nhộn. Chúng 
con thực sự cảm nhận được sự vui tươi, ấm cúng của một đại gia 
đình, và có thể kết nối sâu sắc hơn với các sư anh, sư chị thương 
kính của chúng con qua những ngày Tết. 

Chúng con rất cảm kích và biết ơn tuệ giác mầu nhiệm của Sư 
Ông: Không có gì quý hơn tình huynh đệ. Tự đáy lòng, chúng con 
xin kính tri ân quý thầy, quý sư cô đã và đang yểm trợ chúng con 
bằng sự thực tập tinh tấn, sự có mặt, tình thương, tuệ giác và lòng 
từ bi của quý vị. 

Cảm ơn quý thầy, quý sư cô thật nhiều vì đã làm những sư anh, sư 
chị thật tuyệt vời của chúng con.

Nhân dịp Năm Mới, chúng con xin mượn lời của tổ tiên tâm linh, 
“cầu mong năng lượng bình an của Chúa (của chư Bụt và chư Bồ 
tát) bảo hộ thân và tâm của chúng ta”.

Với tất cả lòng thương kính và biết ơn,

Chúng con, các sa di và sa di ni của ba xóm Làng Mai, Pháp. 

Kính bạch Sư Ông,

Kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng tăng thân kính 
thương,

Chúng con là các sa di, sa di ni trẻ đến từ các quốc 
gia Pháp, Đức, Ý, Mỹ, Việt Nam, Hà Lan,... hiện 
đang sống và tu học tại Làng Mai, nước Pháp. 
Chúng con có gốc rễ tâm linh từ những truyền 
thống khác nhau như đạo Bụt, Do Thái, Cơ Đốc, 
Tin Lành,... Thế nhưng hiện tại chúng con đã cùng 
tìm đến với một ngôi nhà tâm linh mới: gia đình 
quốc tế Làng Mai. Chúng con thấy mình thật may 
mắn và biết ơn được sống, tu tập và chuyển hóa nơi 
đây, trong lòng tăng thân.

Qua bức thư này, chúng con muốn bày tỏ lòng biết 
ơn sâu sắc nhất đối với Sư Ông, quý thầy, quý sư 
cô và tứ chúng Làng Mai cũng như chia sẻ ước 
nguyện xây dựng tình huynh đệ của mình. 

Nhiều vị trong quý thầy, quý sư cô đã từ những nơi 
rất xa, từ nhiều châu lục, đất nước và văn hóa khác 
nhau cùng về Làng Mai tu học, yểm trợ công trình 
xây dựng tăng thân và cứu giúp những người tìm về 
đây nương tựa, để họ lấy lại năng lượng và tiếp xúc 
với ngôi nhà đích thực của mình. Tất cả chúng ta, 
những người xuất sĩ, đã rời bỏ gia đình với nguyện 
ước tu tập chuyển hóa phiền não, đem niềm vui và 
sự bình an đến cho mọi người. Nhiều thầy và sư 
cô đang sống rất xa quê hương trên một đất nước, 
một châu lục xa lạ, với một văn hóa khác biệt. Đó 
có thể là một thử thách lớn, thí dụ như hiện tại với 
mùa đông lạnh lẽo của xứ Pháp, thế nào cũng có 
lúc mình nhớ về vùng khí hậu ấm áp, nhớ những 
rặng dừa, những món ăn quê hương ngon lành, 
những bãi biển xanh biếc hay những cao nguyên 
xanh thẳm của quê hương, dù nơi đó là California, 
Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Argentina hay một 
nơi nào khác. Chúng con biết nhiều khi đó không 
phải là một điều dễ dàng. Chúng con thấy để vượt 
qua thử thách ấy, quý vị đã có một sự dũng cảm, 
quyết tâm, một khả năng ôm ấp, trị liệu lớn và rất 
nhiều tình thương cho Sư Ông và tăng thân. Trái 
tim của chúng con tràn đầy niềm kính ngưỡng và 

Tăng thân muôn dặm một nhà
 

biết ơn sâu sắc đối với tất cả quý thầy, quý sư cô. 

Kính thưa quý thầy, quý sư cô, chúng con nghĩ rằng 
tất cả chúng ta đang cùng nhau góp sức để biến 
một giấc mơ đẹp trở thành hiện thực. Đó chính 
là giấc mơ chung tuyệt vời mà tất cả các tổ tiên 
tâm linh của chúng ta đã có – Moses, Bụt, Jesus, 
Mohammed, gần đây hơn là Mục sư Martin Luther 
King Jr. và cả Sư Ông kính yêu nữa: giấc mơ nhân 
loại chung sống với nhau như anh chị em một nhà 
trong tinh thần hòa hợp, vượt khỏi các ranh giới 
sắc tộc, tôn giáo và văn hóa để đạt tới hòa bình và 
tình huynh đệ thực sự. Giấc mơ này đang trở thành 
hiện thực, ngay bây giờ và ở đây, khi chúng ta cùng 
thực tập, làm việc, uống trà, chơi đùa và cười vui 
với nhau, cùng giúp nhau đi qua những khó khăn 
trong tình huynh đệ – những điều mà chúng ta 
đang trải nghiệm hàng ngày. Hiện giờ ở rất nhiều 
nơi trên trái đất, những hạt giống của kỳ thị, giận 
hờn và sợ hãi đang nảy mầm trở lại, nhưng cách 
sống của chúng ta cho thế giới biết rằng có một lối 
thoát. Chúng ta đang tham dự vào một cuộc hành 
trình mầu nhiệm, có lẽ chưa từng có trong lịch sử: 
Một tăng thân gồm những người đến từ nhiều gốc 
rễ khác nhau, nhiều văn hóa khác nhau có thể tu tập 
và sống chung trong an lạc và hòa hợp. Đó chính là 
một thông điệp hùng hồn mà xã hội ngày nay đang 
cần đến. 

Năm 2018 là một năm đặc biệt, kỷ niệm 100 năm 
kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất (1918 - 2018). 
Được lớn lên trong một môi trường an toàn và hòa 
bình của châu Âu hiện đại, những thế hệ trẻ sau này 
rất khó có thể tưởng tượng được các thế hệ tổ tiên 
của mình đã từng gây chiến với nhau qua nhiều thế 
kỷ cho đến tận chiến tranh thế giới thứ hai. Tổ tiên 
huyết thống của chúng con đã đem chiến tranh và 
sự bạo động gieo rắc khắp nơi trên thế giới, trong 
đó có Hàn Quốc và Việt Nam. Chúng con, thế hệ 
con cháu, cảm thấy xấu hổ và xin thành tâm sám 
hối. Mặc dầu chúng ta đang tận hưởng hòa bình 
trong hiện tại, các hạt giống khổ đau, bạo động ấy 
vẫn còn hiện diện trong chúng con. Nhờ biết tu tập 
mà chúng con có thể thấy và cảm nhận được điều 

(Thư của các sư em Sadi và Sadini ở ba xóm Làng Mai được BBT chuyển ngữ từ tiếng Anh)
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Bạn hiền thân quý,

“Thầy đi thì trò cũng đi thôi”, tôi đã từng viết như 
vậy. Thế là đã một năm Thầy ở Thái Lan. Và tôi, 
một năm khăn gói đi nhiều lần mà không ngờ. 
Nhìn lại một năm đi qua, tôi mỉm cười. Bao nhiêu 
chuyện đã xảy ra mà mình quên lãng đi, đến khi 
ghi lại mới chợt nhớ như vừa xảy ra ngày hôm qua. 

Tháng Giêng 

Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới! 

Ngày đầu năm của Thái Lan, trời lạnh như mùa 
thu ở Pháp và không khí rất trong lành. Buổi sáng 
tôi dậy sớm, tươi tỉnh, đầy năng lượng, lên thiền 
đường lạy Bụt xong rồi đem bình bát qua phòng sư 
em Hạnh Liên ăn sáng, tíu tít với nhau. Mấy khi có 
giờ chị em ngồi với nhau như những ngày cũ. Về 
lại cốc Thầy, gặp sư cô Quy Nghiêm dẫn các y chỉ 
muội người Thái lên đảnh lễ nên tôi rủ mấy sư em 
đang có mặt lên thăm Thầy luôn. Thầy khỏe, nên 
các sư em Như Hiếu, Thư Nghiêm, Trăng An Lạc 
và tôi cũng được Thầy sờ đầu. Năm nay hên rồi 
bạn hiền ơi!

Vậy đó, nhưng sức khỏe Thầy vô thường, khi được 
khi không. Có những ngày Thầy bỏ cả thuốc, bỏ 
cả ăn, không ngủ được. Khi nào Thầy chịu ngồi 
trước mâm cơm là ban thị giả vui quá chừng. Bà 
con ở Việt Nam nghe tin Thầy về Thái Lan, rủ nhau 
qua rất đông để được gặp Thầy. Những giọt nước 
mắt nhớ thương, những chắp tay chờ mong rất cảm 
động. 

Giữa tháng, Thầy lên bệnh viện ở Bangkok để 
tái khám. Thầy ở lại nhà thương Bumrungrad 
International, ban thị giả thì ở một khách sạn cũ 
đối diện nhà thương để tiện việc qua trực và đem 
cơm cho Thầy. Phòng Thầy ở bệnh viện có chỗ tiếp 
khách và để bác sĩ ngồi bàn luận nên khá thoải mái. 
Bác sĩ thì rất là lễ độ, vị nào vào cũng lạy Thầy rồi 
mới làm việc. Bác sĩ làm tất cả các khám nghiệm 

cần thiết cho Thầy và mời ban thị giả họp chung 
để cho biết kết quả rồi cùng bàn cách chữa trị. Thị 
giả nấu ăn thì sẽ gặp chuyên gia dinh dưỡng để biết 
nên cho Thầy ăn và không ăn những gì. Chế độ ăn 
kiêng theo bác sĩ Hyman cũng đã một năm rồi nên 
phải kiểm tra lại. Thầy nghe báo cáo, hài lòng, giơ 
tay lên ngực như đồng ý và cám ơn mỗi khi nghe 
báo cáo về tình hình và cách chữa trị của mỗi phần: 
vật lý trị liệu, thuốc men, ăn uống... Thầy ăn ngon 
trở lại nên thị giả nấu ăn vui quá.

Sau một tuần ở Bangkok, Thầy về lại Làng nghỉ 
ngơi, có vẻ không mệt lắm nhưng ăn ít lại. Tuy 
nhiên sau đó Thầy ra dự lễ dựng nêu và tụng kinh. 
Thậm chí buổi tối nấu bánh chưng Thầy cũng ra 
dự. Trời ơi, Thầy mới không khỏe đó mà cũng 
khoác áo ấm ra ngoài. Tôi đang đi lơn tơn thì gặp 
xe Thầy đang được đẩy qua cái cổng tam quan treo 
đèn sáng choang mà ban chăm sóc dựng lên đón 
Tết ở khu vực các sư cô. Thế là được tháp tùng 
Thầy đi thăm phòng ở ni xá 1. Ở phòng đầu tiên có 
không gian, Thầy xuống xe nhờ thị giả đỡ để đi bộ 
một vòng nên Phật tử cư sĩ đi theo (không vào cư 
xá được nhưng đều thấy được Thầy từ bên ngoài), 
quá hạnh phúc. Sau đó, các sư em gia đình Sồi Đỏ 
được lại gần chào Thầy. Thầy vui lắm, có lúc mỉm 
cười nên ai cũng cảm động. 

Tết Tết Tết

Mùa Tết cũng là mùa hoa. Tôi mê quá những cây 
lan nghinh xuân đủ màu vì ở Pháp làm gì có. Thế 
là đi chợ hoa suốt. Tôi mua được khoảng chục chậu 
nghinh xuân trắng, nhờ sư em Đáo Nghiêm ghép 
vào cây gỗ rất nghệ thuật đem treo trên cốc Thầy. 
Tôi cũng mua được một chậu tiểu quỳnh màu trắng 
nở hoa thơm ngát cho phòng mình. Các thầy chở 
tới hai cây mai khá to và hai cây đào Việt Nam mua 
ở Lao Bảo. Bao năm rồi không thấy mai thật, đào 
thật, tôi hớn hở: “Tết này ăn to rồi”. 

Chân Thoại Nghiêm

Có nhau nơi mỗi nụ cười 

Sức khỏe Thầy vẫn không ổn định, Thầy không ăn 
được mà cũng không uống thuốc. Nhưng đêm ba 
mươi Thầy ra dự lễ đón Giao thừa, ngồi rất bình an 
và dự nguyên buổi lễ, sau đó dẫn mọi người tới chỗ 
đốt lời khấn nguyện đầu năm. 

Tôi khai bút trên giường. Viết lại những niềm vui 
nho nhỏ trên đất Thái. Niềm vui lớn nhất là Thầy 
vẫn còn đó, dù mồng một Tết Thầy không khỏe đủ 
để ra thiền đường cho chúng đệ tử làm lễ chúc Tết 
đầu năm.

Tôi dự buổi bói Kiều xong về lại cốc Thầy, mở 
quà Tết của tăng thân ra cho Thầy xem, rồi xin 
phép đi thăm tăng xá và thế là đi chơi cả ngày. 
Có cơ hội chơi với các sư em quá vui. Phòng nào 
cũng thăm, cũng ăn một chút kẻo phụ lòng người 
nấu nên cái bụng muốn đình công. Mà công nhận 
các thầy, các sư chú nấu ăn ngon quá. Có phòng 
cho người ra “mời vào” giống mình đi xe đò giữa 
đường có người ra mời vào quán ăn. Ban chăm 
sóc làm sẵn cho tôi bao lì xì, chu đáo cho mượn 
trước tiền lẻ nữa để bảo đảm tôi có đủ lì xì cho mọi 
người, không sót ai. Thiệt là vui, một cách nhắc 
nhở vô cùng khéo léo. Nên tôi đi lòng vòng xài 
cho hết, nhưng có phòng tôi còn được mừng tuổi 
lại nữa chứ. Tôi đi thăm hai cư xá nữ vào mồng 2 
và mồng 3, cũng ăn, chơi, lì xì, đủ ba ngày Tết rộn 
ràng.

Thầy đau suốt từ mồng 1 tới mồng 4 mới đỡ. 
Không muốn ăn, không ngủ được. Ai cũng lo và 
căng thẳng. May sao tới mồng 5 Thầy khoẻ lại, ăn 
lại được chút chút. Nhưng sức khỏe sa sút hẳn.

Mồng 4, thiền sinh Việt Nam bắt đầu 
tới cho khóa tu, tôi theo tri khố Thuần 
Minh đi chợ vựa trái cây cho biết. Xe 
chạy gần ba tiếng mới tới nơi. Chợ 
gồm nhiều dãy nhà, mỗi dãy lớn gấp 
đôi chợ Hòa Bình ở Đà Lạt, và bán 
chuyên vài thứ là đã hết chỗ. Trong mỗi 
nhà có nhiều sạp, khoảng cách lớn đủ 
cho xe tải chạy qua. Tôi hoa mắt với cả 
chục loại xoài, cả chục loại chuối, gần 
chục loại thơm khác nhau. Chỉ đi nếm 
thử trái cây là no. Nhưng ở đây cũng 
có bán trái cây Trung Quốc, nên phải 
biết chỗ để mua cho đúng trái cây Thái 
Lan. Đi có mấy dãy là tôi mỏi chân rồi. 
Đúng là chợ bán sỉ, sư em Thuần Minh 

chỉ việc chọn, cho số xe, trả tiền rồi kéo tôi đi chỗ 
khác, còn hàng sẽ được người bán đóng gói và đem 
thẳng ra xe tải của mình. 

Mồng 5, khóa tu cho người Việt bắt đầu. Tôi bước 
xuống cầu thang bị hụt chân nên té... trặc chân. 
Đầu năm rồi, đâu còn xả xui nữa? Thế là nhảy lò 
cò, băng chân, xức thuốc, nằm trên giường đọc 
sách. Nghe nói Thầy khỏe hơn, đi ra được, vui vẻ, 
đi vòng quanh thiền đường tới ba lần, thiên hạ đang 
pháp đàm quanh khu vực đó quá là hạnh phúc. 

Cuối khóa có hội chợ và văn nghệ, thấy thị giả ra 
tham gia hết, tôi hỏi thăm thì nghe nói Thầy lại 
không ăn và không uống. Cứ bữa khỏe bữa không. 
May có bác sĩ Quốc từ Mỹ qua. Bác sĩ Quốc chỉnh 
đủ chỗ hết. Thầy khỏe nên lại đi chơi ni xá 1, và 
tối ra sân cho các sư em Diệu Trạm cầm tay, hát và 
chào. Sau đó Thầy vào nhà bếp, không ăn, nhưng 
“an ủi” hai đầu bếp, hết nắm tay lại sờ đầu.

Mấy ngày sau, Thầy khỏe đủ để đi thăm tăng xá, 
cười hoài với các sư em nhỏ. Ai nghe tin Thầy cười 
là vui.

Đại giới đàn

Ngày 22.02, Thầy ra dự lễ truyền giới nam khất sĩ 
và đắp y nữa. Ai cũng cảm động. Nhưng Thầy mệt 
hơn năm ngoái nên chưa làm lễ xong đã ra hiệu cho 
thị giả đẩy xe rời khỏi bàn. Buổi chiều Thầy mệt, 
không ra chứng minh cho lễ truyền giới nữ khất sĩ 
được. 
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Hôm sau, Thầy xuống ni xá 1 thăm chư tôn túc ni 
tới từ Việt Nam. Thầy ngồi ăn sáng với quý sư bà. 
Thầy ra dấu mời ăn, và thậm chí nhận miếng bánh 
mì một sư bà mời để tiếp quý ngài. Thầy có vẻ thú 
vị lắm. Thấy tôi ló đầu vào nhìn, Thầy làm dấu 
khoe: “Thầy ăn bánh mì nè” (vì biết tôi hạn chế 
món này trong thực đơn của Thầy theo lời dặn của 
bác sĩ). Sau đó có quý Ôn xuống chào từ giã, được 
chụp hình lưu niệm với Thầy. Thầy dễ thương lắm. 
Khỏe đủ là ra tiếp khách, ra thăm quý ngài đã lặn 
lội từ Việt Nam qua chứng minh cho Đại giới đàn. 
Thấy sự có mặt của Thầy rất trọn vẹn dù Thầy 
không nói. 

Bốn ngày sau, Thầy chịu lên Saohai hospital, một 
nhà thương đông y của huyện. Ở đây có một dãy 
phòng dành riêng cho tu sĩ. Theo truyền thống Thái 
Lan, các vị khất sĩ nếu có bịnh ghé lại sẽ có chỗ ở 
và được chữa trị miễn phí. Phái đoàn thị giả thì ở 
ngoài: nam ở trong nhà của giám đốc bệnh viện, 
còn nữ ở ngay trong một phòng khách mà họ đã 
sắp xếp lại thành phòng ngủ và bếp để nấu cho 
Thầy. Thầy đi quanh, thăm mọi nơi, xong vào bếp 
dùng cơm ngon với các sư con bao quanh. Ai cũng 
hạnh phúc vì Thầy ăn được, ăn đủ, ăn ngon.

Vậy mà ai ngờ hôm sau Thầy muốn về lại Làng 
Mai Thái khi chưa được chữa trị gì hết. Nên bác sĩ 
sẽ đem thuốc đến tận Làng làm cho Thầy.

Hồng Kông

Tháng Ba, tôi có duyên sự bay qua Hồng Kông 
mấy ngày. Tôi được dự một ngày quán niệm ở chùa 
Liên Trì, nghe sư em Thuận Nghiêm thuyết pháp 
hay quá. Ở đây bắt buộc phải nói tiếng Anh nên các 
sư em đầu tư nhiều cho việc giảng 
dạy bằng tiếng Anh. Tôi nhìn những 
cuốn kinh tiếng Anh dầy cộm trên 
bàn học của sư em Trang Nghiêm 
mà phục lăn. Nói gì thì nói chứ tiếng 
Việt vẫn lọt vào đầu tôi dễ hơn nên 
tôi lười đọc tiếng Anh quá chừng. 
Nghe nói sư em Lương Nghiêm tính 
về thăm Thầy cuối tháng, tôi rủ rê 
sư em đi về chung cho có bạn mà 
trong bụng biết rằng nếu sư em chịu 
ở Thái là Thái lời to, có thêm một 
giáo thọ dạy bằng tiếng Anh.

Tháng Ba, tôi bận rộn đi mua hoa và trồng hoa 
cho ni xá 2 khởi sắc một chút. Nắng nóng và đất 
khô. Nói về phong thủy thì đúng là thừa phong 
mà thiếu thủy. Có được mấy cái hồ trong vườn thì 
ếch nhái kêu um sùm không ai ngủ được nên bị 
lấp lại hết cả. Sức khỏe Thầy cũng vẫn ngày khỏe 
ngày không. Có hôm khỏe nên đứng lâu được trên 
máy tập đứng, hai tay được tự do không phải nhờ 
vào tay thị giả nên giơ tay chào mọi người, cười 
vui. Hôm sau lại không khỏe phải đi nhà thương 
Pak Chong để xét nghiệm máu và truyền đạm. Mùa 
này có những cơn giông to nên trời nóng hầm hập. 
Và một ngày mưa to, tôi từ cốc Thầy đi xuống bị 
trượt chân, không chụp ếch vì chụp kịp cầu thang, 
nhưng nguyên một bên người bị xây xát và bầm 
tím. May có sư cô Ngọc Đông chườm muối gừng 
cho tan máu. Ôi, ở Thái mới có ba tháng mà tai nạn 
hai lần. Chắc mình sắp thuộc dạng tay yếu chân 
run rồi...

Cuối tháng, thầy Pháp Niệm đi Việt Nam về, kể 
chuyện khóa tu ở Việt Nam. Thầy đang nằm trên 
võng bỗng ra dấu muốn đi Việt Nam làm ai nấy 
giật mình nhìn nhau. Ban thị giả đoán là Thầy hơi 
chán ở nhà rồi nên sư cô Linh Nghiêm tổ chức mời 
Thầy đi thăm núi Khao Yai. Thầy vẫn đi bằng xe 
cứu thương như thường lệ, còn ban thị giả ngồi 
trên hai xe van khác. Đi được một chút thì lạc mất 
xe Thầy. Tôi liên lạc chú tài xế lái xe thì mới biết 
xe Thầy tụt lại phía sau vì Thầy bảo đi chậm để 
ngắm cảnh. Chúng tôi cười khúc khích. Chắc trong 
đời lái xe cứu thương, đây là lần duy nhất chú tài 
không phải chạy hết cỡ để đi cấp cứu, mà lại chở 
bệnh nhân đi chậm chậm để ngắm cảnh. 

Xóm Mới mùa xuân

Cuối tháng ba, tôi quay về Pháp để làm lại thẻ tạm 
trú, sẵn dịp kiểm soát hồ sơ kế toán luôn. Mùa này 
hoa nở quá đẹp, nhưng trời lạnh như mùa đông. 
Xóm Mới ngổn ngang vì đang xây mấy con đường 
cho người đi xe lăn theo yêu cầu của chính quyền. 
Khu nhà vệ sinh công cộng cũng gần hoàn thành. 
Các sư em vui vẻ và đầy năng lượng. Chị lớn đi 
hết thì các em lớn lên thôi. Trời ở Pháp mùa xuân 
đẹp lạ lùng. Nên tôi cứ đi vòng vòng ngắm hoa lá 
cỏ cây và đi chơi với các sư em, mấy ngày sau mới 
chịu làm việc. Các sư em thương, cứ để trên bàn 
học khi thì trái bơ, khi thì hũ yogurt. Sư em Hoằng 
Nghiêm ở chung phòng còn tình nguyện mỗi đêm 
rang muối với gừng cho tôi chườm chân cho đỡ 
đau nữa. Sướng chưa, ở trong tăng thân là được 
cưng vậy đó. Tôi dọn dẹp lại khu vực ở của mình. 
Đi theo Thầy miết nên phòng cũng để trống bao 
lâu nay. Nhìn cuốn lịch treo tường còn giữ nguyên 
tờ lịch tháng mười một năm 2014, bỗng thấy hơi 
xốn xang. May là Thầy qua khỏi, chứ nếu không 
nhìn cuốn lịch như bị dừng lại từ ngày đó chắc đau 
lòng lắm. Dẹp bớt đồ, bỏ đi mấy thứ mà thấy như 
có thêm rất nhiều chỗ. Nghĩ tới tâm mình, muốn có 
không gian thì cũng phải dẹp bớt, bỏ bớt đi thôi.

Tin tức từ Thái qua cũng rất vui là Thầy muốn tập 
nói lại, và chịu đi Resort Wangree dự khóa tu gia 
đình dành cho người Thái sắp tới. 

Biển Hua Hin

Cuối tháng tư tôi về lại Thái Lan, nhập vào ban thị 
giả đang cùng Thầy ở Bangkok. Sau khi dự khóa tu 
ở Wangree, Thầy không về Làng mà ở lại thêm cả 
tuần rồi đi tiếp lên Bangkok để làm khám nghiệm. 
Sư cô Linh Nghiêm mời Thầy sau đó đi biển Hua 
Hin đổi gió. Có một thiền sinh Thái cúng dường 
chỗ để Thầy ở, đó là nhà nghỉ hè của gia đình cô 
và ban thị giả thì ở nhà các bạn cô. Thầy đồng ý. 
Thế là cả nhà náo loạn vì sắp xếp vali, giặt đồ, dọn 
dẹp. Thị giả nấu ăn mới là vất vả, đóng gói từ cái 
nồi cái chén đến đồ khô đồ tươi... Lại không biết 
chỗ ở mới bếp núc ra sao, nấu nướng thế nào. Từ 
Bangkok đến Hua Hin cũng phải hai tiếng đồng hồ. 

Bảy ngày ở biển đổi gió cho cả Thầy lẫn trò. Nhà 
cô thiền sinh trong một chung cư sát biển nên Thầy 
ở một căn, thị giả nấu ăn một căn, còn thị giả trực 
ở trong một chung cư kế đó. Ai rảnh là ra biển nên 

người nào cũng đen mặn mòi. Thầy cũng ra biển 
được một ngày. Biển ấm và lặng. Các thị giả đẩy xe 
tới biển và đỡ Thầy xuống nước luôn. Thầy Đồng 
Trí đỡ đầu Thầy khỏi mặt nước và Thầy cứ chỉ tay 
ra biển để đi xa thêm. Một hồi Thầy ôm đầu thầy 
Đồng Trí cám ơn. Ai cũng quá vui. Thầy tắm khá 
lâu nên lên bờ bị lạnh dù khăn quấn rất kỹ, bởi vì 
tuy nói nhà sát biển nhưng đẩy xe vào cũng mất 
thời gian. Buổi chiều không ai ngờ Thầy lại ra biển. 
Chúng tôi sắp xếp để dựng cái lều ngay trên bãi cát 
cho Thầy đỡ bị gió, nhưng mấy ngày sau Thầy chỉ 
nằm trong phòng ngắm biển, không ra ngoài nữa 
cho tới ngày muốn về lại Làng.

Việt Nam

Sức khỏe người lớn tuổi rất thất thường, nên Thầy 
khỏe đó lại không khỏe đó. Thầy nằm nghỉ nhiều, 
ăn ít, cũng ít tập vật lý trị liệu. Bác sĩ đổi thuốc 
nên càng làm Thầy biếng ăn. Tôi uống nước chanh 
súc ruột, không mệt mà lại có nhiều năng lượng để 
làm vườn. Tôi chăm sóc giàn lan, làm cái hàng rào 
bằng hoa giấy cho khu vực đi vào quán sách đẹp 
hơn. Và tìm hiểu thêm về dinh dưỡng cũng như 
món ăn thích hợp cho Thầy. Loay hoay là hết giờ. 
Nhưng lòng đỡ chộn rộn lên xuống theo sức khỏe 
Thầy. 

Hôm qua trên đường về ngắt một nụ ngọc lan, lòng 
bâng khuâng nhớ tới bà ngoại là người ưa giắt hoa 
ngọc lan nơi tai. Buổi tối, đóa hoa nở to trên chiếc 
dĩa bỗng dưng làm tôi vui vô cớ.

Các thầy làm một cái hồ trước cốc Thầy thật đẹp. 
Có ba cây đại và một bầy cá tung tăng là có chỗ để 
Thầy ngắm rồi. Thầy mệt, ăn ít, sức khỏe lại sút. 
Lại đi Bangkok khám nghiệm, chụp hình. Nhưng 
cũng có ngày Thầy khỏe được chút ít lại đi vòng 
vòng, xoa đầu thị giả làm ai nấy cười hớn hở.

Tháng sáu, tôi có cơ hội về Việt Nam vì phải làm 
visa tạm trú một năm ở Thái. Có cơ hội thăm nhà 
và thăm các sư em. Cô nhân viên quầy vé tôn trọng 
người tu nên cho tôi ngồi ghế số nhỏ, gần như một 
mình với những hàng ghế vắng tanh, ra thì được 
đi trước nên khỏe quá. Nhưng chờ làm visa và xếp 
hàng qua hải quan tới hơn một tiếng vì người đi du 
lịch rất đông. Có hề gì, đứng đâu cũng là thiền nên 
tôi cứ theo dõi hơi thở và cười. Bay tới nơi bình an 
là tốt rồi. Cô Xuân đưa tôi về nhà. Hôm sau tôi đi 
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nộp giấy tờ, ghé thăm các sư em ở Trạm Tịch thật 
vui. Thời gian gặp ngắn nhưng tình đầy. 

Ngày kế là giỗ bà ngoại, tôi phụ dì Diệu Hảo nấu 
cúng giỗ, gặp được gia đình anh chị Tô và gia đình 
Đô. Gia đình ngoại ở Việt Nam chỉ còn chừng đó. 
Ngày hôm sau đóng cửa nhà: dì Diệu Hảo bay đi 
Hồng Kông, tôi bay ra Huế. Diệu Trạm ngày càng 
khang trang và cân đối hơn nhờ miếng đất vườn 
bên. Đi đâu cũng là nhà, tôi thoải mái trong tình 
thương của chị em, trong ly trà sen rất thơm buổi 
sáng tiễn tôi vào Đà Nẵng. Tôi đi một mình, hành 
lý thì quá ký vì xách bao nhiêu là quà quê hương 
về cho Thầy nhưng cô tiếp viên Air Asia dễ thương 
quá đi thôi, chẳng những không nói chi mà còn cố 
gắng xếp cho tôi ngồi ghế hàng đầu, và một mình 
một dãy. Kiểu này chắc sẽ chọn Air Asia dài dài.

Cuối tháng, từ khi tôi về lại Làng thì Thầy bịnh 
suốt, càng ngày càng yếu, không ăn mà cũng không 
uống. Thầy đuối sức nên cuối cùng chịu truyền 
nước biển. Nhưng tới lúc sức khỏe Thầy khá hơn 
nhờ sư em Thao Nghiêm đem được đúng thuốc từ 
Pháp về thì tới lúc tôi làm vườn bị ong đốt. Tuần 
trước tôi cũng bị đốt nhưng chỉ hai ngày là hết. Kỳ 
này chắc trúng ong độc nên tay tôi sưng vù, nhức 
nhối, dùng mấy loại thảo dược tự nhiên không kết 
quả mà khi dùng thuốc xức vết cắn côn trùng (rất 
hiệu nghiệm khi mới bị cắn) thì da bị phỏng luôn. 

Tôi phải ra nhà thương chích thuốc kháng sinh, 
thuốc tenanus, rồi thay băng mỗi ngày và uống trụ 
sinh luôn năm ngày mới bình thường trở lại. Dễ 
sợ thiệt. Thôi thì cũng phải có chút tai nạn nghề 
nghiệp chứ, tôi tự bảo vậy. Nhưng chỗ bị phỏng 
thành sẹo luôn.

Ngày Đối thú an cư đến, tôi tự dưng thành người 
lớn nhất vì sư cô Đoan Nghiêm đi chưa về, Sư cô 
Chân Không thì còn ở Pháp. Ngày đếm thẻ tôi ngồi 
chuông mà thấy như lúc ở Bát Nhã. Trời, vậy mà 
tăng thân đi qua được gần chục năm, dìu nhau mà 
đi, mà lớn. Vẫn cái cảm giác người nhỏ thì quá 
đông mà người lớn thì ít.

Tháng Bảy

Hợp thuốc nên Thầy ăn lại được, ăn nhiều và ăn 
ngon nên mấy thị giả nấu bếp mừng quá. Thầy 
ăn như trả bữa, như bù lại cho những lúc muốn 
mà không ăn được. Hay là Thầy ý thức lúc nào ăn 
được thì ăn để phòng cho những khi cơ thể không 
chịu tiếp nhận thức ăn? Nhưng tôi thấy Thầy ăn 
nhiều bữa thì rất tốt cho người già, nhất là đồ ăn 
của Thầy dễ tiêu hóa vô cùng. Thầy khỏe lại từ từ. 
Tới gần cuối tháng Thầy ăn trở lại ngày ba bữa. Đã 
có sức hơn, tập đi nhiều hơn, tăng cân, uống thuốc 
đều. Trời ơi mừng dễ sợ.

Thầy đi Việt Nam

Tháng tám, bác sĩ Quốc qua. Bác sĩ chỉnh xương 
lại cho Thầy từ chân tới đầu, nên hệ thống tiêu hóa 
khá hơn. Bác sĩ nhận thấy dây thần kinh ở chân 
phải của Thầy đã sống lại cho đến bắp chân. Sự 
hồi phục tuy chậm nhưng có là quá vui rồi, lúc ở 
Pháp thì chỉ mới sống lại đến bắp đùi thôi. Hôm 5 
tây, bác sĩ Quốc nói là tay phải Thầy đã tự duỗi ra 
(trong lúc Thầy đang ngủ). Thật là một tin mừng. 
Tàng thức Thầy “le” quá. Thần sắc Thầy tươi hơn, 
sáng hơn. Thầy ăn được và ăn nhiều. Có sức thì 
ngồi lâu xem pháp thoại, tập phát âm.

Giữa tháng, không hiểu vì sao Thầy lại không ăn 
được nhiều, người yếu trở lại. Và Thầy ra dấu muốn 
đi Việt Nam. Năm tháng rồi, không ngờ Thầy vẫn 
còn ý đó. Sư cô Chân Không thì còn đang ở Pháp 
cho khóa tu mùa Hè, ban thị giả bàn tán, tính toán. 
Hai sư cô Định Nghiêm và Linh Nghiêm sắp xếp 
để Thầy đi “chơi xa” trước, xem Thầy có còn giữ ý 
đi Việt Nam hay chỉ đơn thuần là muốn đi xa thôi.

Thế là tối đó, ban thị giả và Thầy tới Khao Yai, ở 
một resort của cô Phật tử người Thái. Ban thị giả 
nấu ăn chọn ở nhà để tiện nấu nướng vì đem cơm tới 
chỉ mất có 20 phút. Không ngờ tới nơi Thầy ra dấu 
rất rõ ràng là Thầy-muốn-đi-Việt-Nam chứ không 
phải chỗ này. Sáng hôm sau, ba chị em chúng tôi 
lên thăm để xác nhận lại ý muốn của Thầy. Tôi 
e-mail cho Sư cô Chân Không: “...ý Thầy rất rõ và 
rất quả quyết. Nói gì Thầy cũng cắt ngang, giơ tay 
ngăn không cho nói, chỉ đến khi chúng con hỏi là: 
“Có nghĩa là tụi con muốn làm gì thì làm, miễn sao 
đưa Thầy về Việt Nam thôi phải không?” thì Thầy 
mới gật đầu. Thầy thì không nói mà chúng con thì 
không được nói, chỉ nhìn nhau thở dài...” Tôi nghĩ 
bụng: “Thầy là con cháu thiền sư Vô Ngôn Thông 
mà”.

Tin tức báo ra, mỗi người một việc để chuẩn bị. Ai 
cũng nghĩ là sau đó có thể Thầy ở luôn Việt Nam, 
hay không về lại Thái mà đi thẳng Mỹ hay Pháp 
gì đó.

Ngày 22, Sư cô Chân Không từ Pháp về, tôi rủ Sư 
cô sẵn xin visa đi Việt Nam thì về Việt Nam trước 
ít ngày để đi thăm Sư thúc Chí Mãn vì Sư thúc 
đang bệnh nặng và thăm chỗ ở của các sư em gái 
luôn. Sư cô cũng rất “chịu chơi”, ngày 24 lại tiếp 

tục ra phi trường đi với tôi và 26 về lại Thái. Trong 
khi đó ở Thái, Thầy đi bệnh viện kiểm tra lại sức 
khỏe trước khi lên đường.

Cuối tháng tám, Thầy về Việt Nam, một chuyến đi 
chỉ được chuẩn bị trong vòng mấy ngày. Một số thị 
giả đã về trước để chuẩn bị chỗ ở và bếp núc cho 
Thầy. Bác sĩ bệnh viện Thái để Thầy đi chuyên cơ 
chở bịnh nhân của bệnh viện, và bác sĩ đích thân đi 
theo cho yên tâm. Sau đó ông theo máy bay trở về 
liền. Thầy trò được sắp xếp ở trong ba căn hộ của 
Ocean Village. Về tới quê hương, Thầy vui, nhưng 
sau đó thì nằm mẹp. Tôi không nằm mẹp nhưng bị 
cảm và tắt tiếng vì cả tuần lễ ăn ngủ thất thường, 
lo tổ chức cho chuyến đi. Ai cho gì cũng uống, chỉ 
mong mau lành bịnh. Khách kéo tới tấp nập nhưng 
không mấy ai được gặp Thầy. Có một hôm Thầy 
khỏe, qua khu nhà thị giả ở ăn trưa, các Phật tử tình 
cờ có mặt ngày hôm đó hạnh phúc quá chừng. Sư 
thúc Chí Mãn cũng tới thăm Thầy dù đang không 
khỏe. Ngày 03.09, Thầy ra dấu muốn đi về chùa 
Tổ. Buổi sáng, Thầy đồng ý để hôm sau đi nên 
ban nhà bếp còn tình tang, buổi trưa Thầy muốn đi 
liền, thế là… chạy. Tôi thu xếp cho xe nhà bếp về 
thẳng Diệu Trạm để nấu nướng cho kịp buổi ăn tối, 
còn xe Thầy và ban thị giả đi qua Từ Hiếu. Thầy 
đi lễ các nơi, vào phòng rồi thì tôi mới qua lễ Bụt 
ở thiền đường Trăng Rằm. Các anh chị em Diệu 
Trạm, Từ Hiếu vui quá chừng chừng vì có ai ngờ 
lại có ngày được gặp Thầy ở Việt Nam.

Sáng hôm sau, tôi qua chùa Từ Hiếu thì gặp lúc 
Thầy đi thăm các nơi. Tôi được tháp tùng theo, 
bước từng bước chân trên đất Tổ mà nhớ tới mười 
hai năm trước đón Thầy ở cổng Tam Quan, Thầy 
đã hỏi tôi: “Đây là mộng hay là thực hả con?” Bây 
giờ với sự hiện diện bất ngờ của Thầy ở chùa Tổ, 
chắc cũng có lắm người đang tự hỏi là mộng hay là 
thực. Đi thiền hành với Thầy xong, tôi về lại Diệu 
Trạm ăn trưa trong tâm trạng rất thảnh thơi. Ngồi 
chơi với các sư em, bao nhiêu là chuyện để mà hàn 
huyên thì được điện thoại của sư cô Hỷ Nghiêm là 
Thầy đã lên xe rời Huế. Ôi trời, tôi lên khu vực nấu 
ăn báo tin cho thị giả nấu ăn biết rồi đi sắp xếp xe. 
Tội nghiệp, các sư em nấu ăn vừa soạn vali ra, sắp 
xếp xong mọi thứ để chuẩn bị nấu ăn lâu dài thì lại 
đóng gói bỏ vào vali. 

Về lại Đà Nẵng được hai ngày, dưỡng sức xong 
Thầy muốn về lại Thái. Ngạc nhiên nhưng ai cũng 
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vui, vì ở Thái có đầy đủ phương tiện để Thầy tiếp 
tục chữa bệnh, và vì Thầy muốn về Thái chứ không 
phải về lại Pháp hay đi Mỹ.

“Walk With Me” (Bước chân an lạc)

Thầy rời Việt Nam đột ngột nên nhiều đoàn kéo 
đến thăm Thầy mà không kịp. Ban thị giả cũng về, 
chỉ còn hai sư cô nấu ăn dọn dẹp giờ chót và tôi về 
ngày hôm sau. Vì còn ở lại nên tôi tiếp các đoàn 
“tới trễ” vì đã “lỡ đi rồi mới nghe tin Thầy đã rời 
Việt Nam”. Ngày cuối trước khi ra phi trường còn 
tranh thủ lên núi Sơn Trà ngắm cái cây ngàn tuổi. 
Từ trên núi nhìn xuống biển thấy cảnh thật đẹp và 
bình yên. 

Ngày 07.09, tôi rời Việt Nam mà không ngờ là mấy 
tiếng sau đó thì có tin sư thúc Chí Mãn tịch. Thật 
đột ngột! Như vậy là Thầy lại mất thêm một người 
em thân thiết. Đại chúng ở các đạo tràng các nước 
đều làm lễ hộ niệm cho Sư thúc. Không ai dám cho 
Thầy biết tin. 

Giữa tháng chín, Thầy đi Bangkok dự buổi công 
chiếu phim “Walk with me”. Thầy đi có mấy ngày 
nên hai đội nấu ăn là đủ, tôi xin ở nhà để dọn dẹp 
và giải quyết công chuyện còn tồn đọng. Nghe nói 
Thầy vui, ăn nhiều, ngủ được. Hai hôm sau tôi theo 
xe lên xem phim, lại còn tranh thủ đi tới hai chợ để 
mua đồ ăn cho Thầy nên vào rạp trễ năm phút. Vì 

vào trễ nên thấy ghế nào trống thì ngồi đại xuống, 
ai dè nhìn quanh mới biết tôi đang ngồi ở hàng 
ghế cuối cùng dành cho thị giả (còn thị giả thì mắc 
ngồi quanh Thầy dưới đất), cách Thầy hai cái ghế. 
Phim coi trong rạp có không khí khác hẳn phim 
chiếu trên màn hình rộng ở thiền đường. Đầu buổi 
có màn đứng dậy chào Vua Thái nữa. Rồi sau vài 
hôm thì Thầy về, mệt, ăn ít, cả tuần sau mới lại sức.

Đầu tháng mười, “có tin” phim sẽ được công chiếu 
ở Việt Nam. Tôi đem bản dịch kịch bản đối chiếu 
với những đoạn trong Nẻo về của ý để sửa lại và 
đọc cho Thầy nghe. “Thầy cũng tham gia vào việc 
chỉnh sửa văn Thầy nhé”, Thầy gật đầu. 

Ngày nào có tin về các buổi công chiếu ở các 
thành phố tôi cũng lên kể Thầy nghe. Dự kiến là 
đầu tháng 11 đã có thể ra mắt buổi chiếu phim đầu 
tiên. Để xem sao, nhanh quá không biết có làm kịp 
không. Nhưng ban tổ chức rất hết lòng. Thời tiết 
khó chịu quá, vừa hầm lại vừa ẩm nên nhiều người 
bịnh. Thầy cũng không khỏe đã mấy ngày, từ hôm 
trung thu ra hành lang xem các sư con rước đèn. Sư 
cô Chân Không phải đi bệnh viện vì ho quá. 

Ngày 11.10, ngày Tiếp nối của Thầy mà Thầy 
không khỏe lắm. Tứ chúng họp lại dưới sân rồi nên 
rốt cuộc Thầy cũng chịu đi xuống sân cho tứ chúng 
đảnh lễ. Thầy Pháp Niệm mở cuốn Vườn Ươm ra 
cho Thầy xem. Đại chúng tác bạch, lạy xong, thị 

giả đang không biết làm sao để Thầy được vào 
nghỉ ngơi sớm thì trời bỗng đổ mưa, tuyệt vời. 
Thầy cười. Mọi người tìm chỗ tránh mưa. Thị giả 
đưa Thầy lên gác. Cơn mưa đổ xuống thật nhanh 
và gần như dứt hạt liền nên Thầy ra ngoài hành 
lang ngồi cho mọi người đứng dưới nhìn lên chắp 
tay, và sau đó là màn vũ theo kiểu thái cực quyền 
của các sư em Diệu Trạm dưới mưa rất dễ thương. 
Buổi chiều sư em Kỳ Nghiêm đem sách của Thầy 
in ở Việt Nam lên để đầy cả phòng như đang triển 
lãm, Thầy rất vui. 

Chúc Thầy mau khỏe lại và sống lâu với tụi con 
Thầy nhé!

Mùa thu xóm Mới

Giữa tháng mười, tôi lại về Pháp vì có cái hẹn khai 
thuế. Xóm Mới đã làm xong những con đường đẩy 
xe lăn nên trông rộng hẳn ra, do có khoanh vùng 
các gốc cây lớn. Bây giờ xóm Mới khang trang 
quá. Nhỏ nhưng gọn gàng, ấm cúng. Khu nhà vệ 
sinh công cộng xây rất khéo, diện tích sử dụng 
thì nhỏ mà rất đầy đủ, tiện nghi. Quán sách chưa 
xong, dãy phòng trên nhà bếp chưa xong, nhưng 
vì đang làm nên không bị áp lực của chính quyền 
nữa. Tháng này không còn nhiều hoa, nhưng thược 
dược quanh cái hồ nhỏ vẫn rất đẹp và hàng cây 
phong gần đường đã đổi màu đỏ. Cũng là trồng 
cùng lần mà có cây cao lớn vững vàng, có cây lùn 
và đẹt như mới trồng. Mặt trời và mưa thì đâu có 
kỳ thị cây nào, mà sự khác biệt rất là xa. Tôi nghĩ 
tới con người cũng vậy. Mọi yếu tố và y báo giống 
nhau nhưng mỗi người mỗi khác. 

Mùa thu cũng là mùa lượm hạt. Các sư em đi lượm 
hạt phỉ (hazel nut) về đổ đống giữa sân. Nghe 
nói có người hàng xóm cho lượm trong vườn của 
ông ta và vườn thì rộng bao la nên lượm hoài vẫn 
không hết. Ai rảnh thì ngồi xuống đập vỏ lấy hạt. 
Một công việc vô cùng tự nguyện mà lúc nào cũng 
đông vui người làm. Buổi ăn sáng nào trên bàn ăn 
cũng có hai hộp hạt phỉ rang thơm phức cho mọi 
người ăn thoải mái. Tôi đi ra đi vào, chuẩn bị hồ 
sơ đi khai thuế, và cho thiền sinh tham vấn. Có 
một hôm, nghe các sư em quảng cáo và thấy các 
sư em bỏ cả ngày làm biếng để ôn bài, tôi ra dự 
buổi “Dharma quiz” (kiểm tra trình độ học trong 
lớp Phật pháp) mà phục các em quá chừng. Buổi 
kiểm tra đúng là vừa học vừa chơi, cười cũng nhiều 

mà hồi hộp cũng lắm. Năng lượng trẻ tươi mát và 
đầy tính sáng tạo. Ôi tu mà vui như vầy thì hỏi sao 
người trẻ chẳng ham tu? Hai sư em dẫn chương 
trình là Sắc Nghiêm và Thể Nghiêm rất linh động 
và khéo léo, còn các sư em tham dự thì hết lòng 
hóa trang và trình diễn. Thậm chí có em là giáo thọ 
mấy năm rồi mà còn trẻ quá, thuộc U40 vẫn chỉ 
muốn nằm trong đội thi chứ không chịu làm trọng 
tài. Nên trọng tài “rớt” vào tay ba người ít trẻ hơn 
là các sư cô Bảo Nghiêm, Từ Nghiêm và tôi!!!

Tháng mười một

Về lại Thái. Hai vali đầy đồ ăn thức uống cho Thầy. 
Cho luôn một chậu cúc đại đóa mini vào túi xách đi 
xuất ngoại, đem về như đem cả mùa thu của Làng 
về cho Thầy. Mỗi lần đi xa về tôi lại gặp lúc Thầy 
mệt, không khỏe, nằm nhiều, ăn ít. Nhưng cứ như 
vậy, Thầy lại gượng dậy từ từ, và tới giữa tháng thì 
Thầy ăn lại được và ăn nhiều trở lại. Tôi thấy sự 
cố gắng của Thầy mà cảm động. Các sư cô nấu ăn 
thì quá hạnh phúc khi thấy Thầy lại ăn được những 
món mình nấu.

Cuối tháng, Thầy lại lên Bangkok tái khám. Kỳ 
này Thầy khỏe, làm mọi xét nghiệm rất trôi chảy. 
Xong mấy ngày ở Bangkok thì mọi người về lại 
Làng. Tuy nhiên cốc Thầy ở đang phải sửa lại vì 
lớp tranh đã mục và làm thêm hành lang để đẩy xe 
đi cho tiện, khỏi phải khiêng Thầy lên xuống cầu 
thang, nên Thầy tá túc ở tăng xá. Phòng Thầy ở 
hồi xưa (bây giờ được ngăn ra làm chỗ ở của thầy 
Pháp Niệm và một phòng khác) được sắp xếp lại 
để Thầy tạm trú. Nhà bếp của Thầy cũng phải làm 
lại nóc nên ban thị giả nấu ăn phải làm bếp tạm 
trong kho của nhà bếp chúng. Thầy rất là thoải mái 
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với chỗ ở này vì con cái bao quanh, hễ khỏe là 
Thầy lên xe đi vòng quanh tăng xá, ngắm sinh hoạt 
của các thầy. 

Nhớ tới cái ghế xích đu Thầy hay nằm ở Sơn Cốc, 
tôi cùng sư em Trăng Trúc Lâm (người Thái) kiếm 
một chỗ đặt ghế xích đu mà dài đủ để Thầy nằm 
nghỉ. Đầu tháng mười hai, ngày thầy Pháp Tánh 
đem về ráp, Thầy thích quá, lên ghế nằm hoài dù 
trời bắt đầu lạnh. Thầy nằm trên cái ghế xích đu 
ngoài hiên phòng thầy Pháp Niệm, ai cũng vui vì 
thấy được Thầy, vì Thầy có mặt đó, vì cảm giác 
gần gũi thầy trò hơn là lúc Thầy ở trong thất, dù 
chẳng mấy ai dám tới làm rộn Thầy. Thầy nằm đó, 
ngắm lồng đèn kéo quân các thầy làm từ hôm trung 
thu, nghe tiếng nước chảy róc rách trong hồ cá nhỏ 
trước phòng và nhìn những chậu lan nhiệt đới treo 
rải rác rất bình yên. Năng lượng nhẹ nhàng và an 
lạc thấm đẫm cả một vùng.

Xứ sở Kangaroo

Đang rất hạnh phúc khi Thầy như thế nhưng tôi 
phải đi vì gặp dịp vé rẻ, đã mua vé cùng với thầy 
Pháp Nguyện đi khám bịnh ở một ông bác sĩ Tàu 
nổi tiếng ở New Zealand. Sư cô Thuần Tiến, người 
giới thiệu ông thầy thuốc này, đón chúng tôi về ở 
chùa của thầy Quảng Phúc. Thầy chất phác, đơn 
giản mà chân tình nên chúng tôi rất thoải mái. Sư 
cô đệ tử của thầy thì hết lòng chở chúng tôi đi khám 
bịnh, và cúng dường tiền thuốc cho mấy chị em. Ở 
lại đó nghỉ ngơi có một tuần mà chúng tôi thấy 
thân thuộc vô cùng. Cuối tuần chúng tôi chia sẻ 
với Phật tử về cách tu ở Làng. Thầy đưa chúng tôi 
đi thăm Rotorua, nơi nổi tiếng với những hồ bùn 
nóng phập phồng bong bóng sôi trên mặt và những 

tia nước phun hơi nước trắng xóa cao cả mấy mét 
từ hồ nước nóng. Đây là vùng núi lửa nên hồ nước 
nóng rất nhiều, có nơi chỉ nghe mùi khoáng chất. 

Sau một tuần, thầy Pháp Nguyện thấy có vẻ khỏe 
hơn nên chúng tôi đi khám lấy toa uống thuốc tiếp 
và cũng xin toa để chữa trị cho Thầy. Nghe chị Hà, 
người bạn của sư cô Thuần Tiến, kể những trường 
hợp ông thầy này đã trị được cho người thân của 
chị trong vòng 15 năm, tôi cũng hy vọng toa thuốc 
của ông phần nào giúp cho Thầy khỏe hơn. 

Giữa tháng mười hai, chúng tôi về tới tu viện Nhập 
Lưu. Tu viện đơn sơ nhưng đất rộng thênh thang và 
bao quanh bởi rừng khuynh diệp. Cảm tưởng đầu 
tiên của tôi là nhớ Lộc Uyển dù ở đây không có núi 
đá, có lẽ vì khí hậu khô và những cây khuynh diệp, 
những bụi cây hoang sơ như núi rừng Lộc Uyển. 
Khí hậu mùa hè ở Úc rất mát mẻ, dễ chịu. Căn nhà 
đá các sư cô ở thì gợi nhớ căn nhà đá ngày xưa ở 
Làng vì nền gạch đá cũ kỹ nhưng căn gác thì lại 
làm tôi liên tưởng tới cái nhà của quý thầy ở Rừng 
Phong. Đứng trên căn gác nhìn xuống là một cảnh 
tượng êm đềm với bãi cỏ xanh rộng và xa xa là một 
cái hồ nước mà mặt hồ rất tĩnh mặc, thoáng giống 
cái hồ đầu dốc lên xóm Thượng mà bao năm qua, 
khi nào xe đi ngang tôi cũng phải nhìn một chút. 

Trên đường từ nhà các sư cô lên nhà bếp là một 
cái hồ nhỏ nhưng có khá nhiều hoa súng đang nở, 
nhiều nhất là màu hồng, màu trắng, một ít màu 
vàng và màu hồng đậm. Tôi không thích hoa súng 
bằng hoa sen nhưng mỗi đóa hoa vẫn là một kỳ 
diệu của tạo hóa mà tôi đi ngang vẫn hay ngừng lại, 
ngơ ngẩn. Thỉnh thoảng có hai mẹ con kangaroo 
thơ thẩn kế hồ, thấy tôi đi ngang liền đứng sựng 

lại nhìn. Nếu tôi mà nhìn lại thì bé kangaroo cuống 
cuồng nhảy vào cái túi trong bụng mẹ, lòi ra cái 
đuôi và hai cái chân vắt vẻo ở ngoài. Chắc bé nghĩ 
chỉ cần chúi đầu vào trốn không thấy gì là an toàn 
rồi. Hai sư em Phát Nghiêm và Trăng Sông Hồng 
bảo tôi lấy nón che để nó không thấy mắt mình là 
nó yên tâm đứng yên. Quả thật có lần tôi đi cách 
con kangaroo chỉ có khoảng một thước mà nó vẫn 
điềm nhiên ăn cỏ, chắc nhờ cái nón lá che mặt nên 
nó coi tôi... chỉ như một cụm cỏ lăn qua.

Bãi cỏ xanh trước phòng học của căn nhà các sư cô 
ở chiều nào cũng là nơi cả bầy kangaroo ra ăn cỏ. 
Nhìn xa xa tôi cứ nghĩ tới “công viên khủng long” 
vì cái tướng khom lưng ăn cỏ của bầy kangaroo 
này có vẻ giống giống như vậy. Nhưng mắc cười 
nhất là khi di chuyển, con kangaroo nhảy tưng tưng 
trên hai chân sau, hai chân trước ngắn ngủn như 
hai cái tay, không cân xứng chút nào với cái tướng 
cao nghệu ấy. Có một con kangaroo màu trắng rất 
đặc biệt trong bầy. Nó trắng như một con thỏ bạch 
khổng lồ và rất nhát. Chẳng bao giờ nó xuất hiện 
đầu tiên mà chỉ ra ăn khi bãi cỏ đã rải rác nhiều 
con, và luôn luôn bỏ về trước khi những con khác 
ăn xong. Các chú Phật tử có làm một cái nhà sàn 
trên cây (tree house) khá cao, ngồi đó uống trà và 
nhìn ra hồ thì tuyệt vời luôn. Thầy Pháp Nguyện 
phải lên đó ngồi rình một buổi mới gặp được con 
kangaroo trắng dễ thương này trước khi rời Nhập 
Lưu. 

Có một buổi mưa xong rồi nắng, tôi đi từ bếp về 
nhà bỗng giật mình vì bãi cỏ mới cắt quanh “ni xá” 
rực hoa vàng như mùa xuân ở Pháp, nên lại thấy 
Nhập Lưu cũng giống Pháp. Hay là ở đâu mình 
cũng có cảm giác là nhà, nên cái gì hơi giống cũng 
thấy thân quen? 

Nhập Lưu không chỉ có kangaroo mà còn có con 
wallaby, một loại chuột túi nhỏ hơn kangaroo 
nhưng không ăn cỏ mà lại ăn lá cây. Vì ăn lá cây 
nên chàng ta phá quá chừng, mấy cây thông bị cào 
xước vỏ cây tươm nhựa ra rồi héo từ từ. Trong khi 
kangaroo sống thành đàn thì wallaby lại chỉ đi một 
mình, nên ở Nhập Lưu cả tháng mà tôi cũng không 
sao biết được là chỉ có một con wallaby hay cả một 
gia đình vì chưa bao giờ thấy hai con cùng lúc.

Một tháng ở Nhập Lưu trôi qua nhanh. Chúng ở 
đây ít người nhưng ai cũng sinh hoạt hết lòng nên 
thầy Pháp Nguyện và tôi cũng đầy việc. Dự tính 

của tôi là chỉ ghé qua Nhập Lưu rồi về Mỹ thăm 
mẹ vì mẹ tôi mới bị té gãy tay. Nhưng đúng là “nói 
trước bước không tới”, khi tôi tin chắc mình sẽ về 
Mỹ, lúc thu xếp hành lý rời Thái Lan thì qua tới 
Úc, gọi điện thoại về mẹ tôi bảo không cần vì mẹ 
đã khá hơn, đã xoay xở được hơn, để dành “thời 
gian thăm nhà” vào lúc khác nguy cấp hơn, và nhất 
là nghe tin tôi đang uống thuốc Bắc, mẹ tôi lại càng 
không muốn tôi bay đi bay về. Tôi hơi chưng hửng, 
nhưng cũng vui vì như vậy có nghĩa là tay mẹ tôi 
không bị nặng lắm như lúc mới bị gãy. Tôi thầm 
biết ơn mẹ tôi đã rất dũng cảm và trên hết, tôi biết 
mẹ thương tôi vô cùng. Báo tin cho bạn hiền mừng, 
khi tôi đang đánh máy những dòng chữ này thì mẹ 
tôi đã được tháo cái băng bột ra, tay đã cử động lại 
được dù còn hơi yếu. 

Gần cuối tháng mười hai, có các Phật tử từ Sydney 
xuống dự ngày tu cuối tuần, rồi hôm sau đi thăm 
thắng cảnh trên con đường Great Ocean Road. Thế 
là sư cô Thuần Tiến rủ mọi người đi chơi cùng 
nhưng hai sư em Phát Nghiêm và Trăng Sông 
Hồng xin ở nhà vì đã từng đi, chỉ có tôi và thầy 
Pháp Nguyện rảnh rang nhập cuộc. Cảnh thật tuyệt 
vời. Nước biển rất xanh và những tảng đá hùng vĩ 
nhiều hình dạng thật là đẹp. Đúng là kỳ công của 
tạo hóa. Tôi đứng đó, choáng ngợp trong những 
cảm xúc bất chợt, thấy sao mình quá may mắn.

Cuối năm, tôi chia sẻ với Phật tử Úc và Việt cách 
thực tập để đón năm mới. Tại sao mình hay chúc 
nhau “Happy New Year”, và làm sao để lời chúc 
có thể thành hiện thực mà không là lời nói xã giao 
sáo rỗng. Bạn hiền biết câu trả lời mà, phải không?

Trúng ngày cuối tuần nên cả trăm người lên Nhập 
Lưu. Chúng thường trú (chỉ vỏn vẹn còn bốn người 
trong thời gian chờ nhóm mới qua) khá bận rộn. 
Nhưng tôi nhìn thấy Nhập Lưu có một tiềm năng 
rất lớn trong tương lai. Đất Úc như một mảnh đất 
màu mỡ mà hạt giống Phật pháp bắt đầu nảy mầm, 
chậm nhưng rồi cũng sẽ có ngày nở hoa kết trái. 

Bạn hiền ơi, tôi dừng ở đây thôi. Lá thư cuối năm 
đã dài lắm rồi. Năm nay câu đối để thực tập là An 
khi thở, lạc khi đi, làm được là mình có một năm an 
lạc mà không cần phải chúc nhau gì cả. Bạn hiền 
có nghĩ như tôi không?

Thân quý
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Kính gửi quý cô bác đồng bào,

Đây là một chút quà, một chút lòng của các con Sư 
Ông gửi đến quý cô bác đồng bào. Sư Ông chúng 
tôi đang phục hồi sau cơn đột quỵ, mong việc làm 
không vụ lợi này đóng góp phần nào công đức 
phục hồi sức khoẻ cho Thầy chúng tôi.

Việc làm này như việc làm của con chim oanh vũ, 
tiền thân của Bụt. Con chim ngày xưa khi thấy cháy 
rừng, thấy bao nhiêu chim chóc, muông thú đang 
la hét, cầu cứu, nhìn quanh chỉ thấy rừng hừng hực 
lửa, không biết cách nào để cứu bao sinh linh đang 
bị chết cháy trong rừng, chỉ còn cách duy nhất là 
nhúng mình xuống suối cho đầu và hai cánh chim 
ướt mem, rồi bay lên cao hơn ngọn lửa, rẩy mạnh 
thân mình và hai cánh, tung ra vài trăm giọt nước 
để cầu mong hết lòng dập tắt được lửa rừng. Chim 
cứ bay đi, nhúng toàn thân ướt mèm, chim lại bay 
vút về phía khu rừng, vùng vẫy rẩy cả đầu, cả mình 
và hai cánh. Vài trăm giọt nước lã chã rơi trên khu 
rừng, nhưng lửa vẫn cứ cháy, lời khẩn thiết cầu 
cứu của muông thú bên dưới càng khẩn thiết. Lửa 
cháy rực trời, hàng trăm ngàn giọng kêu la hoảng 
hốt. Nhiều cổ thụ cũng cháy bừng lên, chim lấy 
cánh rảy nước dập lửa nhưng lửa không thể tắt, lửa 
đã thiêu đốt tất cả. Chim liệng ra bờ suối, nhúng 
ướt hai cánh, quay về rải nước xuống khu rừng. 
Những tiếng xèo xèo… Không đủ! Không đủ để 
dập tắt lửa! Chim lại liệng ra bờ suối tẩm ướt hai 
cánh, tẩm luôn cả đầu, cổ và đuôi chim, rồi quay 
về khu rừng lửa. Tiếng kêu khóc của hàng vạn con 
chim, tiếng kêu cứu của những con chim non chưa 
đủ lông đủ cánh khiến cho tình thương trong chim 
oanh vũ ngày càng lớn, ngút ngàn... Chim cứ bay 
đi bay về, không mỏi mệt, lửa cứ cháy, chim cứ bay 
liệng từ suối về rừng, từ rừng về lại suối, một chục 
lần, một trăm lần... rũ vài trăm giọt nước. 

Dần dần, chim mệt lả, nhưng cứ bay, cứ quyết chí 
dập tắt lửa rừng... Tấm lòng xót thương bao sinh 
linh chết cháy trong rừng khiến chim oanh vũ càng 
gấp rút bay xuống suối nhúng nước, lại trút vài 
mươi giọt nước trên biển lửa… Cánh chim thì nhỏ 
bé nhưng lòng thương thì bao la đã động lòng trời 
đất. Chim tự nhủ: “Thác nước ơi, sao thác nước 
kia không chảy ào vào khu rừng đang bốc cháy?” 
Tự đáy lòng, chim phát ra tiếng kêu lanh lảnh, 
tiếng kêu trầm thống bi thương đột nhiên biến 
thành tiếng ào ào của thác nước. Chim bỗng thấy 
hiện hữu mình tràn đầy, nỗi cô đơn và trống rỗng 
bỗng tan biến như ảo tượng. Không còn ngần ngại 
gì nữa, chim liệng mình vào khu rừng lửa như một 
thác nước vĩ đại. Tiếng sấm nổ, mưa trút xuống 
khu rừng. Trời đất đã chuyển rung, một cơn sấm 
sét vang trời, một cơn mưa lớn trút xuống ào ào. 
Lửa rừng tắt ngấm… 

Ngày hôm sau, đất trời bình an, không ai biết con 
chim ấy còn sống hay đã chết… Nhưng tình thương 
đã làm tắt lửa rừng. 

Thưa quý đồng bào, đây chỉ là một chút lòng của 
những người học trò nhỏ của Sư Ông. Mong tình 
thương bé nhỏ nhưng rất chân thành này động đến 
đất trời, mong những món quà mọn nầy như vài giọt 
nước rải lên rừng khổ đau của quý vị. Mong cho 
các hố nuôi tôm cá của quý vị sống dậy, chúng ta sẽ 
tôn trọng tôm cá hơn, sẽ tìm nghề khác, trồng rau 
sạch, trồng nấm, trồng đậu nành làm đậu hũ. Đợt 
sau nếu có dự án và tài chính, chúng tôi sẽ gắng tìm 
cách giúp vốn nhỏ để mỗi gia đình làm những món 
ăn chay thanh khiết như bún nấm nướng rau sạch, 
củ quả sạch, gỏi chua ngọt, gỏi chay, bì cuốn, gỏi 
cuốn, ram chay, nem rán chay, nem chua chay, hủ 
tiếu chay, bún riêu chay,... Quý thầy, quý sư cô đệ 
tử Sư Ông khi bắt đầu tập sự xuất gia đã ăn trường 

Giọt nước cánh chim
Sư cô Chân Không

Đây là lá thư của chương trình “Giọt nước cánh chim” - những giọt nước mang thông điệp của Hiểu và 
Thương gửi đến đồng bào miền Trung cùng với những phần quà cứu trợ
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chay. Đệ tử tại gia của Sư Ông đã thực tập ăn chay 15 
ngày mỗi tháng, thực tập tôn trọng sự sống, tỏ lòng trân 
quý đất Mẹ đã sinh ra mọi loài như anh em. Xin quý cô 
bác nhận đây chút lòng của họ, của ít nhưng tình nhiều.

Nam mô Bồ tát Thanh Lương Đại Địa 

Nam mồ Bồ tát Tình Thương Lắng Nghe Quan Thế Âm 

Ấm áp tình người 

Kính thưa quý cô bác, anh chị, 

Chân Không biết từ tháng 9, tháng 10, tháng 11 năm 
2017, trọn 3 tháng, người Việt Nam ở trong nước hay 
hải ngoại, ai cũng xôn xao lo lắng. Nghe bão số 10 đổ bộ 
vào Việt Nam, lại thổi thốc vào Hà Tĩnh. Tăng thân Làng 
Mai đã cầu cứu quý vị thân hữu khắp nơi, thay vì làm 
quà tặng sinh nhật cho Sư Ông thì xin thực hiện hai việc: 

Thứ nhất, tha thứ cho một người lầm lỗi mà xưa nay 
mình nghĩ nhất định không thể tha thứ được, và 

Thứ hai, gửi làm quà sinh nhật Sư Ông một số tiền 
giúp nạn nhân bão lụt tại Hà Tĩnh (đây là tai nạn thứ 3 
của tỉnh này).

Kính thưa quý vị thân hữu,

Sau lời kêu gọi của Chương trình Giọt nước cánh chim 
vào tháng 10 năm 2017, nhân dịp kỷ niệm ngày Tiếp nối 
lần thứ 91 của Sư Ông Làng Mai, rất nhiều tấm lòng đôn 
hậu, cảm thông đã đóng góp những giọt tình thương ấm 
áp để sẻ chia với đồng bào miền Trung đang phải gánh 
chịu nhiều khổ đau, mất mát trong mùa bão lũ.

Có những câu chuyện chúng con được nghe kể về những 
em bé như Bảo Đăng, Bảo Chân góp phần tiền quà của 
mình được 4 đôla 50 cent. Chưa hết, các bé còn đi giải 
thích và lạc quyên từng anh chị em của mình về chương 
trình Giọt nước cánh chim và các anh chị đã đóng góp 
người 90 đô la, người 110 đô la…

Với tình thương và sự yểm trợ hết lòng của quý vị thân 
hữu khắp chốn, trong các tháng 9, 10 và 11, đoàn cứu trợ 
của Chương trình Giọt nước cánh chim đã mang 2600 
phần quà đến cho đồng bào vùng lũ, trong đó:

- Tỉnh Hà Tĩnh: 1000 phần quà

- Tỉnh Quảng Bình (huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa): 800 
phần quà

- Tỉnh Quảng Trị: 400 phần quà

- Tỉnh Thừa Thiên-Huế: Huyện Thủy Dương 200 
phần quà, huyện Thủy Phương 200 phần quà

- Tỉnh Thanh Hóa: Ngày 10 tháng 10 năm 2017, 
giữa lúc đang mưa bão, thầy Pháp Lộ, anh Chân 
Giác Hạnh, và anh Sanh đã đến Vinh để đem quà 
cho đồng bào tại tỉnh Thanh Hóa, huyện Nông 
Cống (nơi mà gia đình Sư Ông đã sống từ năm 
Sư Ông 5 tuổi đến 16 tuổi). Tại đây đoàn đã chia 
sẻ gần 1000 phần quà gồm 500 ngàn đồng và một 
chiếc mền. Riêng có 25 gia đình vừa mất người 
cha là lao động chính, vừa bị sập nhà mà gia đình 
lại quá nghèo nên đoàn đã chia sẻ với mỗi gia đình 
2 triệu đồng và một chiếc mền. Sau đó một tuần, 
Ni sư Như Minh tiếp tục mang thêm 300 phần quà 
nữa tới với đồng bào Nông Cống.

Mới đây nhất, cơn bão số 12 lại đổ bộ vào các tỉnh 
miền Trung, bao nhiêu làng xã ngập chìm trong 
nước lũ dài ngày, vườn tược nhà cửa và tài sản 
cũng cuốn trôi theo lũ. Trước tình cảnh đó, chương 
trình Giọt nước cánh chim lại tiếp tục lên đường 
để mang những món quà tình thương đến với đồng 
bào vùng lũ.

Tặng quà đồng bào lũ lụt đợt 2:

Ngày 20 và 21 tháng 11 năm 2017, đoàn cứu trợ 
gồm Ni sư Như Minh, quý sư cô Ni xá Diệu Trạm, 
sư cô Thuần Định, anh Sum, anh A, đã đi cứu trợ 
ở Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tổng cộng là 800 
phần quà cho cả 2 tỉnh với tổng trị giá: 380 triệu 
VNĐ (trong đó, mền do hãng Decotex tài trợ). Mỗi 
phần quà trị trị giá 500 nghìn VNĐ, gồm 1 mền, 1 
thùng mỳ và phong thư 400 nghìn VNĐ) đến các 
xã như sau:

- Xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi: 
phát 200 phần quà cho các hộ nghèo khó và bị thiệt 
hại trong lũ lụt vừa rồi. Dân đi nhận quà ở đây 
đa số là các ông bà cụ già, thuộc diện hộ nghèo, 
cận nghèo, và có bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tại 
đây, Ni sư Như Minh có nói chuyện và chia sẻ với 
bà con về chương trình Giọt nước cánh chim, có 
kể chuyện con chim oanh vũ chữa cháy khu rừng 
và món quà của những người con Sư Ông. Ai nấy 
cũng đều xúc động, không khỏi nghẹn ngào, rơi 
nước mắt khi nghe Ni sư chia sẻ và đọc thơ.

- Xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi: 
200 phần quà cho 200 hộ dân khó khăn ở đây. Sau 

phần chia sẻ chương trình Giọt nước cánh chim và 
nghe đọc thơ, Ni sư cùng quý sư cô phát quà cho bà 
con nơi đây. Người dân ở đây rất vui và cảm động, 
do ít được nhận quà nên họ rất “lịch sự”, không 
chen lấn nhau và rất thật thà. Các anh cán bộ Chữ 
thập đỏ cũng dễ thương không kém. Khi Ni sư ngỏ 
lời muốn tặng mứt gừng Huế và kẹo mè xửng, các 
anh cũng không dám nhận và thưa: “Quý sư cô về 
với bà con khó khăn nơi đây là chúng con mừng 
lắm rồi, nên chỉ xin nhận tấm lòng thôi”. Các anh 
cán bộ Chữ thập đỏ làm cho đoàn cứu trợ rất cảm 
động và thêm thương bà con nghèo khó nơi đây.

- Rời Quảng Ngãi, đoàn tiếp tục đi đến xã Trà Giác, 
huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam và phát 400 
phần quà cho bà con dân tộc miền núi nơi đây, 
mỗi phần quà cũng gồm 1 mền, 1 thùng mỳ gói và 
phong thư 400 nghìn VNĐ. Sau một đêm mưa to 
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tại Quảng Nam, đường đi trơn, lầy lội và 
vô cùng nguy hiểm. Nhiều trạm thủy điện 
xả lũ trong ngày này, nên nước các hồ chứa 
đã đầy tràn. Cộng thêm mưa làm đường đi 
càng khó khăn hiểm trở. Đồng bào Kinh, 
Ka-dong (Cadong), Xê-đăng, Kor (Cor) và 
Mơ-nông (M’nong) ở các huyện miền núi 
Trà Giác, Bắc Trà My, những vùng bị cô 
lập nhiều ngày trong đợt bão, nên thiếu hụt 
lương thực, thực phẩm trầm trọng. Đường 
sá vừa mới được tạm thông để cho các đoàn 
cứu trợ đưa thực phẩm vào giúp bà con. Đa 
số dân ở đây làm nương rẫy, nhiều nhà bị 
sạt lở, mất nhà, mất đất. Bà con chia sẻ đây 
là lần đầu tiên được nhận quà, được thấy 
người tu ngoài đời thật, chứ trước đây chỉ 
thấy trên ti vi. Các em nhỏ ở đây dễ thương 
hết sức. Khi quý sư cô cho bánh kẹo, các 
em sợ quá, chạy một lèo (chắc do thấy sư 
cô không có tóc, lạ quá.), sau mới dám 
quay lại, nhận kẹo thì biết nói “cảm ơn cô”.

Cảm tác, Ni sư Như Minh đã sáng tác bốn 
câu thơ:

“Mỗi chặng đường qua xót thương đời
Ước gì biến hóa khắp mọi nơi
Bàn tay xoa dịu bao đau khổ
Trao tặng tình thương đến mọi người”.

Tặng quà đón Tết Mậu Tuất 

Trong tháng Hai năm 2018 vừa qua, để 
đồng bào kịp đón Tết, quý thầy, quý sư cô 
cùng các tác viên chương trình Hiểu và 
Thương đã tranh thủ đi tận các tỉnh, các 
thôn nghèo đói để tặng quà Tết cho đồng 
bào. Chân Không xin đính kèm danh sách 
các tỉnh và các số tiền đã sử dụng từ trái tim 
thương yêu của quý vị, nhưng không kể nổi 
tên từng buôn, làng, thôn, ấp của từng miền 
núi hẻo lánh xa xôi, những chặng đường 
đi thật hiểm nguy trên miền núi Điện Biên 
Phủ đến Quảng Trị, Quảng Nam, Phú Yên, 
Bình Thuận, Đồng Nai, Bến Tre, Đồng 
Tháp, Cao Lãnh, v.v. Chỉ riêng phần quà 
Tết phát tháng Hai năm 2018 cho đồng bào 
được 4.550 phần quà, tổng trị giá khoảng 1 
tỷ 421 triệu 600 nghìn VNĐ, tương đương 

với 63.806 đôla. Dưới đây là chi tiết số lượng 
các phần quà chúng tôi đã gởi tới:

- Các xóm nghèo tỉnh Điện Biên Phủ: phát 25 
triệu VNĐ với 80 phần quà.

- 400 phần quà đến bà con tỉnh Quảng Trị đặc 
biệt có thêm 120 phần quà đến bà con huyện 
Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Mỗi phần quà trị giá 
300.000 VNĐ. Tổng trị giá là 156 triệu VNĐ.

- 900 phần quà đến bà con tỉnh Thừa Thiên - 
Huế, tổng trị giá là 245 triệu VNĐ.

- 300 phần quà đến bà con các vùng Quảng 
Nam, Đại Lộc, Trà My, tổng trị giá 90 triệu 
VNĐ.

- 800 phần quà về các vùng Phú Yên, Nha 
Trang, Cam Ranh, mỗi phần quà trị giá 400.000 
VNĐ, trong đó 100 nghìn VNĐ cho vật phẩm 
gồm mỳ gói, dầu ăn, đường và một phong thư 
trị giá 300 nghìn VNĐ tiền mặt, với tổng trị giá 
là 320 triệu VNĐ.

- 1020 phần quà đến các vùng Tánh Linh - Bình 
Thuận, tỉnh Bình Thuận và Định Quán - Đồng 
Nai. Mỗi phần quà trị giá 300.000 VNĐ, tổng 
trị giá là 306 triệu 600 nghìn VNĐ.

- 200 phần quà đến các tỉnh Daklak và Lâm 
Đồng, mỗi phần quà trị giá 300.000VNĐ, với 
tổng trị giá là 60 triệu VNĐ.

- 730 phần quà đến với bà con các tỉnh Trà 
Vinh, Bến Tre và Đồng Tháp. Mỗi phần quà trị 
giá 300 nghìn VNĐ, trong đó có gạo, đường, 
dầu ăn, bánh và một phong thư trị giá 100.000 
VNĐ tiền mặt, tổng trị giá là 219 triệu VNĐ.

Luân phiên trong các chuyến tặng quà Tết khu 
vực phía Nam Việt Nam, đoàn có quý thầy Pháp 
Toại, thầy Pháp Lộ, có Ni trưởng Lưu Phong, 
cùng các anh trong chương trình từ thiện xã hội 
Hiểu và Thương như anh Nghiệm, anh Sanh, 
anh Đạm, anh Hà, anh Lộc đã thay mặt chương 
trình chuyển quà đến bà con.

Trong các phần quà có kèm theo thiệp chúc Tết, 
nói về Năm nghệ thuật sống hạnh phúc (Năm 
Giới tân tu dưới một cách trình bày mới, dễ 
hiểu và gần gũi với bà con).

Để tiếp tục chung tay giúp sức cho đồng bào miền 
Trung vượt qua cơn bão lũ, xin quý vị hãy nối kết 
với chương trình GIỌT NƯỚC CÁNH CHIM. 
Đóng góp cho chương trình cứu trợ đồng bào miền 
Trung, xin gửi về cho Chương trình qua ngân hàng, 
địa chỉ như sau (xin ghi rõ: tiền ủng hộ đồng bào 
miền Trung):

Tại Việt Nam

Tài khoản dưới tên: Đỗ Thị Hồng Vân
Số tài khoản: 0421000419439
Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Phú Thọ, Tp 
Hồ Chí Minh
E-mail: cxcaonguyen2013@gmail.com

Tại Mỹ

Địa chỉ: Thich Nhat Hanh Foundation
(Chương trình Giọt Nước Cánh Chim - Love and 
Understanding)
Deer Park Monastery
2944 Melru Lane, Escondido CA 92026 USA

Tại châu Âu

Địa chỉ: CBZ Village des Pruniers,
Banque CREDIT AGRICOLE 
IBAN: FR76 1330 6003 4242 9011 9901 196 
BIC: AGRIFRPP833

Tại Đức

Maitreya Fonds e.V. - Spenden-Konto: Munchner 
Bank e. G.
Konto-Nr.: 2520010 - BLZ: 701 900 00
IBAN: DE 92701900000002520010
BIC: GENODEF 1M01
E-mail: hilfe@maitreya-fonds.de

Tại Hòa Lan

Stichting Leven in Aandacht p/a Dorpsstraat 25, 
7221 BN Steenderen. HOLLAND
E-mail: administratie@aandacht.net

Kính mến và tri ân,

Sư cô Chân Không
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Kính thưa quý thân hữu,

Thấm thoát, một mùa xuân mai vàng trúc biếc lại 
lướt đến giữa khung trời thênh thang. Cùng với 
ánh dương trước thềm năm mới, Thích Nhất Hạnh 
Foundation xin kính chúc quý đạo hữu một mùa 
xuân Mậu Tuất thân an tâm lạc, vạn sự duyên lành, 
gia đình hội tụ với chén trà ngọt vị quê hương.

Chúng tôi vô cùng tri ân tấm lòng từ bi và bàn tay 
nhân ái của quý vị trong suốt thời gian qua đã tận 
tâm yểm trợ và đóng góp cho các trung tâm Làng 
Mai, cho các chương trình từ thiện, các khóa tu 
thực tập chánh niệm, các dự án xây tăng xá và ni 
xá, chương trình chăm lo sức khỏe cho Thiền sư 
Nhất Hạnh và các vị xuất sĩ, chương trình Wake 
Up và Cedar Society, v.v. Chúng tôi cũng xin thành 
tâm tri ân trái tim “nhớ về quê mẹ” của quý vị trong 
chương trình Hiểu và Thương. Tấm lòng từ ái của 
quý vị đã trợ giúp chúng tôi duy trì và tiếp nối con 
đường của Thiền sư Nhất Hạnh.

Thầy đã dạy: “Quê hương là tăng thân đó. Bàn chân 
địa xúc hãy về”. Thật vậy, những bước chân tỉnh 
thức từ quê hương tâm linh dẫn lối cho ta về nơi 
quê cha đất mẹ yêu thương. Và những lời ca dao ru 
con tha thiết từ quê hương huyết thống đưa đường 
cho ta đến chốn rừng trúc vô sinh bất diệt. “Không 
có con đường đưa về quê hương. Quê hương chính 

đất rung chuyển như sấm động khi những chiếc xe 
tăng tiến vào. Con siết chặt bạn búp bê trong tay và 
nhắm nghiền mắt lại.

Mười năm sau: Con lên mười một tuổi, bị đánh 
thức bởi tiếng vật lộn. Em trai con đang nằm khóc 
trên sàn phòng khách trong tiếng ồn ào của ti-vi. Ba 
mẹ con lại đang đánh nhau. Con chạy đến bế em bé 
lên và van xin cha dừng lại.   

Mười bốn năm sau: Con hai mươi lăm tuổi, đang 
ngồi trong văn phòng tư vấn của một trường tiểu 
học nơi con làm việc. Hoài bão của con là bảo vệ 
trẻ em, giúp các em có được một tuổi thơ bình an, 
hạnh phúc, một tuổi thơ mà con chưa từng có. Một 
em trai học lớp hai bước vào, nói với con rằng em 
rất sợ phải về nhà. Con ngồi đó, nắm tay em. Bên 
ngoài, nhìn con có vẻ rất điềm tĩnh khi lắng nghe 
câu chuyện của em, nhưng lòng con lại đầy lo ngại 
cho em.

Ba năm sau: Con hai mươi tám tuổi và đang ngồi 
trong một nhóm pháp đàm tại thiền đường Thái 
Bình Dương, tu viện Lộc Uyển. Đó là lần đầu tiên 
con đến một trung tâm tu học. Đến lượt con chia 
sẻ. Con thấy hơi mất tự nhiên. Con muốn khoác lên 
một vẻ tươi vui nhưng gương mặt đã phản bội con, 
nước mắt con ràn rụa chảy. Trong nước mắt, con 
nghe giọng nói của chính mình: “Tôi  không tin vào 
cuộc đời này. Tôi muốn tin rằng có sự tồn tại của 
một vũ trụ đã được tạo dựng một cách thông minh 
và từ bi, nhưng cuộc sống của tôi đã chứng tỏ điều 
ngược lại.” Con ôm mặt khóc trong sợ hãi và giận 
dữ - giận bởi vì phần lớn cuộc đời mình, con đã 
sống trong lo sợ. Mệt mỏi vì cảm thấy mong manh 
và không có được sự chở che trong một thế giới có 
vẻ điên rồ, con đã đến đây tìm nơi nương tựa, và 
con đã đồng thời mang theo với mình những câu 
hỏi chưa được trả lời. Ý nghĩa của cuộc đời là gì? 
Cái gì là mục đích của khổ đau? Tại sao bất hạnh 
lại xảy đến cho những người vô tội? Điều duy nhất 
con chắc chắn là không biết mình có thể tin gì về 
bản chất của cuộc đời, hay thậm chí về bản chất 
của chính mình. 

Mười ba năm sau: Con bốn mươi mốt tuổi và đang 
ngồi tại bàn làm việc trong văn phòng của Thích 
Nhất Hạnh Foundation. Con nhắm mắt lại, thở 
trong khi đi thăm lại dòng ký ức, quán chiếu xem 
điều gì đã đem con đến với sự tu tập, và sự tu tập 
đã đem lại cho con được những gì.

Đã mười sáu năm trôi qua kể từ khi con đọc quyển 
sách đầu tiên của Thầy, mười ba năm từ khi con 
tham dự khóa tu đầu tiên, và chỉ ba năm từ khi con 
bắt đầu đem sự thực tập vào lòng thay vì chỉ mang 
những lời dạy của Thầy đi vòng quanh như những 
người sưu tầm kiến thức. 

Sự thực tập tiếp tục giúp con chuyển hóa. Nhờ đó, 
dần dần con đã trở thành một nơi nương tựa an 
toàn cho chính mình và phần nào đó có thể tiếp 
xúc với hải đảo bình an không gì lay chuyển được 
của tự thân. Sự thực tập bảo hộ cho con, giúp con 
ý thức được sự lên xuống của thủy triều trong biển 
khổ của chính mình để con không tự làm khổ mình 
và làm khổ người khác trong vô thức. Sự thực tập 
giúp con tìm được bến bờ, nơi con có thể nghỉ ngơi 
và khám phá được cái đẹp của sự thăng trầm đã 
làm nên cuộc đời mình. Và thậm chí ngay cả trong 
những ngày con có nhiều lên xuống nhất, sự thực 
tập vẫn có thể giúp con tìm được rất nhiều yếu tố 
nuôi dưỡng trong tự thân và ở chung quanh.

Con kinh nghiệm rằng sự thực tập chánh niệm 
chính là một liều thuốc giải độc cho chiến tranh, 
dù cuộc chiến đó đang diễn ra bên trong hay bên 
ngoài con cũng thế.

Sự thực tập chánh niệm chính là một pháp môn hòa 
giải tuyệt vời nhất mà chúng ta có được. 

Xin cảm ơn quý vị đã góp phần đem pháp môn này 
đến với nhiều người bằng cách yểm trợ cho Thích 
Nhất Hạnh Foundation.

Khi con thực tập pháp môn chánh niệm với lòng từ 
bi cho chính mình và cho người khác, con thường 
có nhiều bình an và hiểu biết hơn. Bản thân con đã 
tìm được sự vững chãi trong chính tự thân nên con 
tin rằng sự vững chãi ấy sẵn có trong tất cả chúng 
ta và ai cũng có thể tự mình trải nghiệm điều này 
bằng sự thực tập. Và một khi chúng ta tìm được sự 
vững chãi không lay chuyển ấy thì không có một 
cuộc chiến tranh hay sự bạo động nào có thể phá 
vỡ nó được.

Cảm ơn sự thực tập của quý thân hữu và cảm ơn 
quý thân hữu đã tham gia vào cộng đồng của những 
nhà hoạt động hòa bình trên toàn thế giới. 

Mousqa Katawazi - Solid Trust of the Heart

Annual Fund Manager, TNH Foundation

là con đường”. Con đường đời và đạo viên thông. 
Con đường tuệ nhật vừng xanh bừng sáng cả sơn 
khê, chiếu soi muôn nẻo cuộc hành trình về quê 
hương đích thực. 

Chén trà hồn dân tộc đậm đà hương vị thiền, quyện 
hòa thành bản diệu khúc xuân ca, như lời của Thiền 
sư Nhất Hạnh, “Đó là điệp khúc tôi muốn ca hát 
cho anh nghe hôm nay. Và anh hãy ca, chị hãy ca, 
em hãy ca ...” điệp khúc Bông hồng cài áo của mùa 
xuân bất tận. Như lời của Tuệ Trung Thượng Sĩ, 
“Diệu khúc xưa nay xin hãy xướng” cung bậc Phật 
Tâm Ca. Giữa suối rừng tịch nhiên trên đỉnh thiêng 
Yên Tử, dưới ánh trăng tĩnh mặc nơi Am Mây Ngủ 
núi Bảo Đài, vẫn lồng lộng vang rền âm điệu “Phật 
quốc bất thắng xuân” xướng lên từ tiếng sáo ngọc 
Trần Nhân Tông Trúc Lâm Đại Sĩ. 

Chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới nhiều 
sức khỏe, niềm vui, gia đình bình an hạnh phúc, có 
hiểu có thương để tiếp bước vững vàng trên con 
đường của chư Bụt và chư vị Bồ Tát.

Rừng trúc mai thôn xin tặng người,

Chân Bảo Thành Hồ Mộng Lan

Thành viên Ban Điều Hành Thích Nhất Hạnh 
Foundation

2499 Melru Lane Escondido, CA 92026 •760-291-1003 ext. 104

info@ThichNhatHanhFoundation.org •ThichNhatHanhFoundation.org

Kính bạch Thầy, 

Kính thưa các đạo hữu,

Con đã dành cả cuộc đời mình để kiếm tìm sự bình 
an. Và chỉ đến khi tìm ra pháp môn chánh niệm thì 
con mới biết đâu là nơi để hướng về.

Có lẽ nhu cầu này có liên quan đến việc con là 
một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong chiến 
tranh: cuộc chiến tranh diễn ra trên đất nước và cả 

cuộc chiến tranh diễn ra trong gia đình con giữa hai 
đấng sinh thành. Không có cuộc chiến tranh nào 
đối với con là không đáng sợ cả. Con có cảm giác 
một phần con người mình đã bị hủy diệt bởi từng 
cuộc chiến tranh.

Ký ức sớm nhất là lúc con lên hai tuổi rưỡi, nấp 
dưới tầng hầm cùng với bà nội và ba mẹ. Tổ quốc 
con bị xâm chiếm, và đội quân ngoại xâm đã tiến 
đánh thành phố thủ đô nơi gia đình con cư ngụ. Mặt 
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18.05 - 21.05: Khóa tu cuối tuần tại Avioth, Bỉ
20.04 - 17.05: Khóa tu tại Liege, Belgium
Tháng 05: Khóa tu cuối tuần dành cho giới Giáo chức tại Barcelona, Tây Ban Nha
Tuần thứ 3 của tháng 5, khóa tu tại Bồ Đào Nha
07.09 - 09.09: Khóa tu dành cho Bác sĩ tại Berlin, Đức
23.06 - 30.06: Khóa tu Wake-up tại trung tâm Dharma Mountain, Ardectie
20.08 - 02.09: Khóa tu sức khoẻ tại Treminis, Pháp

Tại EIAB – Đức:

15.11.2017 - 15.02.2018: Khóa tu An cư 
15.02 - 18.02.2018: Đón Tết Nguyên Đán
06.08 - 19.08.2018: Khóa tu mùa Hè và các ngày quán niệm
06.08 - 11.08: Khóa tu chủ đề “Finding Peace within constant change”
12.08: Ngày quán niệm với chủ đề “Discovering how precious life is”
13.08 - 18.08: Khóa tu chủ đề “Nourishing happiness in our hearts”
19.08: Ngày quán niệm dành cho người Việt
05.09 - 09.09: Khóa tu tiếng Việt
19.09 - 23.09: Khóa tu đi bộ
Xin vào trang nhà của Học viện để xem chi tiết: www.eiab.eu

Tại AIAB – Chùa Trúc Lâm, Liên Trì, Ngnong Ping, HongKong:

11.01 - 14.01. 2018: Khóa tu Wake-up chủ đề “A Pocket of Happiness”
19.01 - 21.01: Khóa tu dành cho giới Giáo chức
16.02 - 19.02: Đón Tết Nguyên Đán
14.03 - 18.03: Khóa tu mùa Xuân “Open the Door to Your Heart”
13.04 - 15.04: Khóa tu dành cho giới Giáo chức
03.06 - 02.09: Khóa tu An cư 3 tháng cho chúng Xuất sĩ
11.07 - 15.07: Khóa tu gia đình mùa Hè
08.08 - 12.08: Khóa tu Giáo viên, chủ đề “Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới”
17.10 - 21.10: Khóa tu sức khoẻ thân tâm an kiện
30.10 - 04.11: Khóa tu Tiếp hiện châu Á/ Khóa tu cho người Việt (luân phiên mỗi năm)
Xin vào trang nhà của Học viện để xem chi tiết: www.pvfhk.org

Tại các nước châu Á – Thái Bình Dương: 

28.04 - 11.05: Hoằng pháp tại Nhật Bản
12.05 - 28.05: Hoằng pháp tại Indonesia
14.09 - 30.09: Hoằng pháp tại Úc
10.06 - 25.06: Hoằng pháp tại Singapore
01.10 - 14.10: Hoằng pháp tại Trung Quốc đại lục
14.11 - 26.11: Hoằng pháp tại Philippines
19.11 - 30.11: Hoằng pháp tại Malaysia

Tại Làng Mai:

15.11.2017 – 12.02.2018: Khóa tu An cư kiết Đông 2017-2018
15.02 – 18.02: Đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất
26.02 - 08.03: Khóa tu xuất sĩ
23.03 – 29.06: Khóa tu mùa xuân
23.03 - 30.03: Tuần lễ dành cho người Tây Ban Nha tại xóm Thượng
14.04 – 21.04: Khóa tu tiếng Pháp
29.04 – 05.05: Khóa tu tiếng Ý
11.05 - 18.05: Tuần lễ dành cho những vị đại sứ chương trình Wake-up tại xóm Thượng
01.06 – 21.06: Khóa tu 21 ngày
06.07 – 03.08: Khóa tu mùa Hè
06.08 - 19.08: Khóa tu tại Viện Phật học Ứng dụng châu Âu (EIAB)
10.08 - 17.08: Khóa tu Wake-up dành cho người trẻ tại xóm Thượng
14.09 - 12.12: Khóa tu An cư kiết Thu 2018 - 2019
Xin vào trang nhà Làng Mai để xem chi tiết: – Tiếng Việt: www.langmai.org 

Tại Pháp và các nước châu Âu khác:

07.03 - 12.03: Khóa tu trượt tuyết tại Andorra
15.03 - 18.03: Khóa tu tại Hòa Lan
23 - 24.03: Khóa tu cuối tuần tại Lille, Pháp
23 - 25.03: Khóa tu cuối tuần tại Berlin, Đức
26 - 29.03: Khóa tu dành cho giới Giáo chức tại Ireland
30.03 - 08.04: Khóa tu Im lặng tại Hòa Lan
06 - 08.04: Khóa tu Wake-up tại Tineke, Hòa Lan
10.04 - 25.04: Khóa tu và các ngày quán niệm tại Thuỵ Điển
15.04 - 11.05: Hoằng pháp tại Nhật Bản
22.04 - 28.04: Khóa tu Im Lặng tại Pháp
15.04 - 07.05: Hoằng pháp tại Do Thái (Israel)
04.05 - 13.05: Khóa tu Bắc Ireland
04.05 - 11.05: Khóa tu dành cho người Việt tại Hòa Lan
08.05 - 22.05: Khóa tu và các ngày quán niệm tại các trung tâm chánh niệm tại Anh
09.05 - 13.05: Khóa tu tại Tremargat, Pháp
10.05 - 13.05: Khóa tu cuối tuần tại Treminis, Pháp
17.05 - 22.05: Khóa tu và pháp thoại công cộng tại Nantes, Pháp

Lịch sinh hoạt của tăng thân Làng Mai 
năm 2018
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Tại Tu viện Mộc Lan:

16.02 - 18.02: Đón Tết Nguyên Đán
12.04 - 15.04: Khóa tu Im Lặng (Silence Retreat)
25.05 - 27.05: Khóa tu cuối tuần dịp lễ Phật Đản, chủ đề “Bụt trong bạn, Bụt trong tôi”
21.06 - 25.06: Khóa tu Gia đình Phật tử miền Tịnh Khiết
01.07 - 05.07: Khóa tu mùa Hè dành cho gia đình, chủ đề “Về Nhà” (Going Home)
14.07: Mở cửa Làng (Open House)
21.07 - 24.07: Khóa tu dành cho thiền sinh người An Bằng
16.08 - 19.08: Khóa tu trong “chương trình 12 bước - 12 Steps Program” với chủ đề “Phòng Hộ và 
Chuyển Hóa”
30.08 - 02.09: Khóa tu Tiếp hiện
21.11 - 23.11: Quán niệm cuối tuần lễ Tạ Ơn “Thanksgiving weekend”
28.12.2018 - 01.01.2019: Tuần lễ khóa tu Tết cho gia đình
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.magnoliagrovemonastery.org

Tại Tu viện Nhập Lưu – Úc:

Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.nhapluu.org

30.11 - 14.12: Hoằng pháp tại Đài Loan
26.12 - 02.01.2019: Khóa tu cho các tăng thân và thành viên nòng cốt khu vực châu Á Thái Bình Dương 
tại Thái Lan
Xin xem thêm chi tiết tại: www.plumvillageasia.org

Tại Làng Mai - Thái Lan:

26 - 28.01: Khóa tu cuối tuần dành cho người Thái
16.02 - 18.02: Đón Tết Nguyên Đán
21.02 - 25.02: Khóa tu tiếng Việt đón Xuân
16.03 - 21.03: Khóa tu xuất sĩ mở rộng
12.04 - 16.04: Khóa tu gia đình dành cho người Thái
25.05 - 29.05: Khóa tu Wake-up quốc tế
08.06 - 10.06: Khóa tu cuối tuần dành cho người Thái
28.06 - 02.07: Khóa tu tiếng Việt mùa Hè
28.07 - 25.10: Khóa tu An cư mùa mưa cho xuất sĩ và chương trình xuất gia gieo duyên 3 tháng
08.11 - 11.11: Khóa tu dành cho các bạn tuổi Teen người Thái
01.12 - 15.12: Khóa tu Wake-up tại Chiang Mai
10.12 - 05.12: Khóa tu dành cho Bác sĩ và chuyên viên Y tế người Thái
26.12.2018 - 02.01.2019: Khóa tu cho thiền sinh khu vực châu Á Thái Bình Dương
Xin vào trang nhà của Trung tâm để xem chi tiết: www.thaiplumvillage.org

Tại Tu viện Lộc Uyển:

28. 03 - 01.04: Khóa tu Wake-up
20.06 - 24.06: Khóa tu Gia đình
10.07 - 15.07: Khóa trại Hè dành cho tuổi Teen
01.08 - 05.08: Khóa tu dành cho người Việt
14.09 - 16.12: Khóa tu An cư mùa Thu 
30.12.2018 – 04.01.2019: Khóa tu tuần lễ Tết
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.deerparkmonastery.org

Tại Tu viện Bích Nham:

15.02 - 17.02: Đón Tết Nguyên Đán
18.02.2019: Lễ Tự Tứ
25.04 - 29.04: Khóa tu Tiếp hiện chủ đề “The Road Ahead: Building Beloved Community”
27.05: Lễ Phật Đản
20.06 - 24.06: Khóa tu Wake-up dành cho người trẻ
10.07 - 15.07: Khóa tu mùa Hè dành cho gia đình (Summer Family retreat)
01.08 - 05.08: Khóa tu Giáo dục (Educators Retreat)
22.08 - 26.08: Khóa tu dành cho người Việt
13.10.2018 - 13.01.2019: Khóa tu An cư kiết Đông
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.bluecliffmonastery.org
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Chùa Pháp Vân

Sơn Thượng
Le Pey 24240 Thenac, France
Tel.: +(33) 5.53.58.48.58
Fax.: +(33) 5.53.58.49.17
E-mail: uh-office@plumvillage.org

Sơn Hạ
Fontagnane 24240 Puyguilhem, France
Tel.: +(33) 5.53.22.88.89
Fax.: +(33) 5.53.22.88.90
E-mail: sonha@plumvillage.org

Chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới
13 Martineau, 33580 Dieulivol, France
Tel.: +(33) 5.56.61.66.88
Fax.: +(33) 5.56.61.61.51
Email: nh-office@plumvillage.org

Chùa Cam Lộ, Xóm Hạ 
Meyrac 47120 Loubes-Bernac, France
Tel.: +(33) 5.53.94.75.40
Fax.: +(:33) 5.53.94.75.90
Email: lh-office@plumvillage.org

Thiền đường Hơi Thở Nhẹ
(Maison de l’Inspir)
7 allée des Belles Vues,
93160 Noisy le Grand, Paris
Tel: 09 51 35 46 34
Email: maisondelinspir@yahoo.fr
Trang web: http://maisondelinspir.over-blog.com

Viện Phật học Ứng dụng châu Âu
(European Institute of Applied Buddhism - EIAB)
Schaumburgweg 3, D-51545 Waldbröl, Germany 
Tel: +49 (0) 2291 907 1373
Email: info@eiab.eu
registrar@eiab.eu
Trang nhà: www.eiab.eu

Liên lạc với Làng Mai ở Mỹ

Tu viện Bích Nham
(Blue Cliff Monastery)
03 Mindfulness Road, Pine Bush, NY 12566, USA
Tel: +(1) (845) 213-1785
Fax: + (1) (845) 733-6368
Email: office@bluecliffmonastery.org
Trang nhà: www.bluecliffmonastery.org

Địa chỉ liên lạc của Làng Mai và các trung tâm Tu viện Lộc Uyển 
(Deer Park Monastery)
2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026, USA
Tel: +(1) (760) 291-1003 ext 100
Fax: +(1) (760) 291-1010
Email: deerpark@dpmail.net
Trang nhà: www.deerparkmonastery.org

Tu viện Mộc Lan
(Magnolia Grove Meditation Practice Center) 
123 Towles Road, Batesville, MS 38606, USA
Tel: +(1) (662) 563-0956
Email: office@magnoliagrovemonastery.org
Trang nhà: http://magnoliagrovemonastery.org/

Liên lạc với Làng Mai ở châu Á 

Tại Việt Nam:

Chùa Từ Hiếu 
Tổ 10, khu vực II, Phường Thủy Xuân, TP. Huế
ĐT Từ Hiếu: 054 3 886 991
Email: tuhieu.dtc@plumvillageasia.org

Ni Xá Diệu Trạm - Tổ Đình Từ Hiếu
Tổ 10, khu vực II, Phường Thủy Xuân, TP. Huế
ĐT Diệu Trạm: 054 3 931 556 – 054 3 931 558
Email: dtdieutram@plumvillage.org

Tại Hồng Kông:

Viện Phật Học Ứng Dụng châu Á
(Asian Institute of Applied Buddhism - AIAB)

Chùa Trúc Lâm
(Chu Lam Ching Yun) (quý thầy)
House No 41 Ngnong Ping Village,
Lantau Island, Hong Kong
Tel: +(852) 2985-5033

Chùa Liên Trì
(Lotus Pond Temple) (quý sư cô)
Ngnong Ping Village, Lantau Island, Hong Kong
Tel: +(852) 2985-5281
Fax: +(852) 3012-9832
Email: aiab@pvfhk.org
Trang nhà: www.pvfhk.org

Tại Thái Lan:

Làng Mai Thái Lan
(Thai Plum Village International Practice Center)
174/176 Moo 7, Ban Sanamsai,
Tambon Phongtalong, PakChong,
Nakhonratchasima 30130 Thailand

Xóm Trời Quang (Clear Sky Hamlet)
Email: clearsky.office@plumvillageasia.org 

Xóm Trăng Tỏ (Bright Moon Hamlet)
Email: brightmoon.office@plumvillageasia.org
Email văn phòng: visitus@thaiplumvillage.org
Tel: (+66) 943830443.

Liên lạc với Làng Mai ở châu Úc

Thiền viện Nhập Lưu:
221 Maria’s Lane, Beaufort, Victoria
Postal address: PO Box 10, Beaufort
VIC 3373 Australia
Email: nhapluu@gmail.com
Tel: (03) 5349 2678 or 0402 924 800
Trang nhà: http://www.nhapluu.org/en/

 
Trang thông tin điện tử của Làng Mai:
Tiếng Anh: www.plumvillage.org
Tiếng Việt: www.langmai.org
Tiếng Pháp: www.villagedespruniers.org
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