
Làng Mai số 37 ra ngày 31/01/2014 

Làng Mai đang vào tuần lễ cuối Khóa An Cư Kết Đông 2013-2014. Đã gần hết tháng Giêng tây song trời còn 
ấm lắm. Năng lượng tăng thân rất bình an và hùng hậu. Đại chúng đang thực tập soi sáng cho từng vị xuất sĩ 
để mọi người đều có thư soi sáng trong Lễ tự tứ, sẽ được cử hành tại thiền đường Nước Tĩnh ở Chùa Pháp 
Vân, xóm Thượng, Làng Mai vào ngày 14 tháng 2 năm 2014. Sau đây chúng tôi xin thuật lại sơ lược những 
gì xảy ra trong năm 2013:



2 năm mới ta cũng mới

Khóa tu Xuất Sĩ, 17 - 23.02.2013

Khóa tu An Cư Kết Đông năm rồi kết thúc, như 
thường lệ là khóa tu xuất sĩ tiếp theo dành riêng cho 
chúng xuất gia các chùa Làng Mai, Học Viện bên 
Đức và thiền đường Hơi Thở Nhẹ ở Paris. Quý sư cô 
từ các chùa Từ Nghiêm và Cam Lộ dọn hết lên xóm 
Thượng tạo ra được một không khí tu học quy tụ 
đầm ấm, tươi vui. Tình huynh đệ là một năng lượng 
rất rõ ràng mà ai cũng cảm nhận được. Ban tổ chức 
đã tổ chức một ngày triển lãm thư pháp của Thầy rất 
đặc sắc. 

Ngày 21.02.2013 có Lễ Truyền Đăng cho 28 vị giáo 
thọ mới. Đây là danh sách các vị được truyền đăng 
với bài kệ các vị ấy đã tiếp nhận: 

Sư cô Chân Uyển Nghiêm 
(Nguyễn Thị Hạnh)

Diễm lệ đóa hoa thiền uyển 
Cho đời hương sắc diệu nghiêm 
Tâm tư vọng về đỉnh Thứu 
Trong veo như suối ngọc tuyền

Thầy Thích Chân Pháp Tại 
(Phan Văn Quý)

Pháp thân khắp nơi biểu hiện 
Ngay trong hiện tại nhiệm mầu 
Trúc tím hoa vàng còn đó 
Nuôi nguồn tịnh lạc dài lâu

Sư cô Chân Huệ Tri 
(Nguyễn Thị Nghĩa)

Đuốc tuệ mới vừa thắp sáng 
Tri âm ta đã gặp rồi 
Đường đi chính là chốn tới 
Sáng rồi vũ trụ tinh khôi

Sư cô Chân Lễ Nghiêm 
(Trần Thủy Ngọc)

Tuổi trẻ vốn dòng Thi Lễ 
Trau dồi đạo học trang nghiêm 
Giới định từng đêm soi chiếu 
Trăng khuya sáng rực bên thềm

Sư cô Chân Quyết Nghiêm 
(Trương Thị Hồng Mai)

Xuất trần tâm mới quyết 
Tịnh độ đã trang nghiêm 
Cùng tăng thân bước tới 
Mau trọn vẹn ước nguyền

Sư cô Chân Sắc Nghiêm 
(Phạm Ngọc Bích Trâm)

Dù quán Bụt qua thanh sắc 
Cũng thấy được tướng đoan nghiêm 
Cả sắc không đều mầu nhiệm 
Khi tiếp nhận cũng trao truyền

Sư cô Chân Tân Nghiêm 
(Nguyễn Thị Thu Thảo)

Diệu khúc tân thanh vừa khởi xướng 
Ba ngàn thế giới đã trang nghiêm 
Gấm hoa rực rỡ trời phương ngoại 
Bàn chân địa xúc đắc chân truyền

Thầy Chân Pháp Nhĩ 
(Lê Quốc Bảo)

Pháp nhĩ vốn dòng như thị 
Có không phân biệt mà ra 
Thiền quán vượt qua ba mạn 
Thảnh thơi giữa chốn ta bà

Sư cô Chân Trường Nghiêm 
(Nguyễn Thị Hương)

Xướng khúc trường ca hợp tấu 
Leo đồi thế kỷ trang nghiêm 
Bút hoa khung trời mở rộng 
Tăng thân có mặt mọi miền

Sư cô Chân Triết Nghiêm 
(Hà Thị Nam Nhi)

Tâm sáng trong hồn minh triết 
Thân tự tại tướng đoan nghiêm 
Trí tùy thuận kia sẵn có 
Mau chứng đạt đạo chân truyền

Ngày triển lãm thư pháp trong khóa tu xuất sĩ
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Sư cô Chân Trực Nghiêm 
(Hoàng Thị Thu Hương)

Lên đường trực chỉ quy nguyên 
Hoa vàng trúc tím trang nghiêm đón chào 
Xuân sang rực rỡ hoa đào 
Quê hương chờ đợi, anh hào ra tay  

Sư cô Chân Hạnh Lý 
(Phan Thị Thúy)

Vững chãi xây nên hạnh nguyện 
Sáng ngời lý tưởng độ tha 
Vườn tuệ nay bừng hương sắc 
Xuân về đào lý nở hoa 

Sư cô Chân Tráng Nghiêm 
(Quách Thị Lệ Quyên)

Tha thiết lời kinh hùng tráng 
Đưa người về cõi tịnh nghiêm 
Sen nở giữa lòng đất Mẹ 
Trăng khuya soi sáng bên thềm

Sư cô Chân Doãn Nghiêm 
(Đặng Ngọc Hương Lăng)

Doãn nạp sáng ngời tuệ uyển 
Hóa thành vạn đóa trang nghiêm 
Thế giới lung linh hoa tạng 
Cùng trao đạo lý chân truyền

Thầy Chân Giới Đạt 
(Hồ Duy Lâm)

Giới thân tùy niệm lực 
Chứng đạt trượng cơ duyên 
Quán chiếu ư hiện pháp 
Thiền đạo đắc chân truyền

Thầy Chân Khai Li (Chân Khai Luật) 
(Lau Fui Shin)

Niệm trú khai thông chân luật học 
Năng linh hiện pháp đắc hoàn gia 
Nhất phương chiếu diệu hằng sa giới 
Bộ bộ an nhiên lạc thái hòa

	 念住開通真律學 
	 能令現法得還家 
	 一方照妙姮沙界 
	 步步安然樂太和

Việt dịch: Chánh niệm khai thông nền luật học 
     Ngay trong giây phút đã về nhà 
     Một phương chiếu rạng muôn ngàn cõi 
     Mỗi bước bình an đất nở hoa

Sư cô Chân Phổ Nghiêm 
(Trương Thị Ngọc Ngân)

Triều dâng tấu khúc phổ môn 
Trang nghiêm đất mẹ, rạng hồn phương Đông 
Rong chơi phỉ chí tang bồng 
Bản môn mở rộng, thong dong nẻo về 

Sư cô Chân Thánh Nghiêm 
(Võ Thị Hoa)

Chánh kiến mở đầu thánh đạo 
Con đường rộng mở trang nghiêm 
Thiền quán đường kim mũi chỉ 
An vui tới khắp mọi miền  

Thầy Chân Pháp Nhật 
(Trần Việt Nhân)

Pháp quang mười phương chiếu diệu 
Từ nguồn Đại Nhật Như Lai 
Tốt tươi vạn loài biểu hiện 
Khắc ghi ân đức muôn đời 
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Thầy Chân Pháp Vượng 
(Nguyễn Minh Tuệ)

Diệu pháp trao truyền đúng lúc 
Đem về thịnh vượng mùa xuân 
Xây đắp vun bồi đất tổ 
Quê hương tỏ mặt anh hùng

Sư cô Chân Trú Nghiêm 
(Lê Bích Chi)

Nhà Như Lai ở thường trú 
Áo như lai mặc đoan nghiêm 
Mỗi bước chân là tịnh độ 
Mỗi hơi thở là chân thiền

Sư cô Chân Huệ Định 
(Nguyễn Thị Kim Huệ)

Mặt trời trí tuệ lên cao 
Nẻo về đã định, anh hào bước chân 
Trong hơi thở nhẹ siêu trần 
Vọng lên khúc hát thiên thần tuổi  

Sư cô Chân Hiền Hạnh 
(Bùi Thị Thạch)

Theo gót chư tôn hiền đức 
Quyết lòng học hạnh bao dung 
Một sáng lên bờ bất thối 
Quê hương phỉ chí tang bồng

Thầy Chân Pháp Trung 
(Nguyễn Ngọc Duy)

Chánh pháp ngôi sao Bắc đẩu 
Hướng về trung thực một lòng 
Đường rộng thảnh thơi xứng ý 
Đường về rạng rỡ tông phong  

Sư cô Chân Hạ Nghiêm 
(Thái Thị Cẩm Tú)

Rực rỡ trời sang hạ 
Tùng bách đứng trang nghiêm 
Nghe tăng thân hợp tấu 
Chứng nhập pháp chân truyền  

Sư cô Chân Văn Nghiêm 
(Nguyễn Thị Diễm Chi)

Văn chương vốn nết đất 
Trang nghiêm sẵn tính trời 
Trẻ thơ mắt vô tội 
Nhìn thấu đạo tinh khôi  

Sư cô Chân Huệ Hiền 
(Nguyễn Xuân Đào)

Đóa tuệ nở trong thiền uyển 
Ngát hương đức hạnh hiền nhân 
Đường sáng thảnh thơi từng bước 
Trên vai đôi cánh thiên thần  

Sư cô Chân Tông Nghiêm 
(Hà Thị Ngâu)

Tông chỉ đạo Thiền thông suốt 
Một đời giới hạnh đoan nghiêm 
Sẵn có căn cơ mầu nhiệm 
Trong veo dòng Pháp ngọc tuyền

Khóa tu tiếng Pháp đã tổ chức 15-22.03.2013

Trước đó Thầy đã thông báo năm nay không có khóa 
tu tiếng Pháp vì lý do lịch du hóa quá dầy. Tuy nhiên 
nhận thấy các bạn thiền sinh có nhiều niềm vui và 
chuyển hóa trong các khóa tu tiếng Pháp hàng năm 
nên Hội đồng giáo thọ đã xin phép tổ chức khóa tu 

Các thầy, sư cô tân giáo thọ chụp ảnh lưu niệm cùng với Sư Ông
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mà không có sự hướng dẫn của Thầy. Cuối cùng, 
Thầy cũng đồng ý giảng hai buổi pháp thoại và cho 
một buổi vấn đáp (thay vì bốn buổi pháp thoại và 
một buổi vấn đáp như các năm trước), những buổi 
pháp thoại khác quý thầy, quý sư cô giáo thọ ở các 
xóm tự hướng dẫn. Mùa này vẫn còn lạnh không 
thể cắm lều ngoài trời, nên số lượng được giới hạn 
khoảng sáu trăm người. 

Hoằng hóa của tăng thân ở Á châu

Thái Lan

Ngày 25.03.2013 vừa đặt chân tới Bangkok, Thầy và 
phái đoàn lên xe về ngay Trung Tâm Làng Mai Quốc 
Tế tại Thái ở núi Klong Yai, tỉnh Nakhonratchasima, 
cách Bangkok 3 giờ xe hơi. 

Ước gì tất cả các nhà lãnh đạo toàn nước Thái 
của con nghe được 

Trưa 28.03 Thầy cùng 30 vị  giáo thọ xuất sĩ trở lên 
Bangkok để ngày hôm sau tham dự buổi nói chuyện 
(phải có thư mời mới được tham dự) dành riêng cho 
giới chính trị gia Thái. Buổi thuyết pháp này có đủ 
những vị đại diện quan trọng như chủ tịch Thượng 
Viện, chủ tịch Hạ Viện, Thủ Tướng, đại diện Chủ 
Tịch Quốc Hội, đại diện cả 2 Đảng cầm quyền và đối 
lập cùng 23 vị Thượng nghị sĩ then chốt. Bài giảng 
được thu hình phát lại trên đài truyền hình Thái vào 
cuối tháng Tư 2013. Thính chúng khoảng năm trăm 
người, đông nhất là giới doanh thương. 

Thầy chia sẻ một cách ôn tồn và sâu sắc với đầy lòng 
thương, nói những điều mà sư cô Linh Nghiêm phải 
chảy nước mắt. Sư cô là người Thái đã tu học với 
Thầy hơn 14 năm nay, và hôm đó đã dịch ra tiếng 
Thái bài nói chuyện của Thầy. Sư cô cứ tự nhủ: “Ôi, 
ước gì tất cả các nhà lãnh đạo toàn nước Thái của 
con nghe được những điều Bụt dạy qua cách trình 
bày thật khúc chiết và đầy tình thương như vậy!” 
Dịch đến đoạn khác, sư cô lại vừa mừng vừa tự tiếc: 
“Ô, đúng rồi, điều nầy có thể thực hiện được và đã 
có nhiều nhóm người đã làm được, vài nước đã làm 
được, nếu thực hiện được ở đây thì phước đức biết 
chừng nào cho đất nước quê hương con!”  

Để dạy về hòa giải, Thầy kể lại về các khóa tu dành 
cho người Do Thái và Palestine tại Làng. Quý thầy 
và quý sư cô Làng Mai để thì giờ lắng nghe người 
Palestine, giúp họ nhận diện cái sợ, chào nó, ôm ấp 
nó, thực tập lắng nghe và chuyển hóa. Quý thầy và 
quý sư cô cũng dạy người Do Thái nhận diện cái sợ 
của mình, chào nó, ôm ấp nó, thực tập lắng nghe 
và chuyển hóa. Thầy dạy sự thực tập lắng nghe để 

hiểu vì sao người ta ôm bom cảm tử liều chết, những 
người mà mình gọi là dân khủng bố, thực tập lắng 
nghe và thấy được cái tri giác sai lạc về nhau. Thầy 
kể là Thầy đã đến tận New York để nói chuyện, 
khuyên giải, đề nghị quần chúng Hoa Kỳ như thế 
nào sau ngày 11 tháng 9 tại New York City. Thầy 
trao niềm tin về Thái Lan, một đất nước mà người 
dân thờ Phật, sống thuần hậu với nhau trong giáo 
pháp, chắc có thể làm được. 

Pháp thoại chấm dứt lúc 12 giờ, thêm 20 phút để 
đặt câu hỏi trước khi Thầy hướng dẫn đi thiền hành. 
Công viên đại học Mahidol, nơi buổi pháp thoại xảy 
ra thật đẹp. Người hướng dẫn chương trình cũng là 
người hướng dẫn chương trình cho đài truyền hình 
Thái đã xin dùng buổi pháp thoại này cho thính 
chúng trí thức trong tuần tới trên truyền hình. Dù 
bận rộn, nhiều người quyết chí ở lại đi thiền hành 
với Thầy. Sau đó một nhóm chính trị gia, dân biểu và 
thượng nghị sĩ được dùng cơm chay với tăng đoàn 
trong im lặng.

Xóm Trời  Quang – Xóm Trăng Tỏ, Thầy về

Chiều, Thầy về lại Làng Mai Quốc Tế Thái Lan ở 
PakChong. Tăng xá và ni xá được xây dựng vừa 
xong tươm tất. Cả năm trời đại chúng đã ra sức làm 
việc cho kịp có chỗ ở để đón Thầy. Cốc Thầy chưa 
xây xong nhưng dựa vào vách núi rất đẹp, chưa có 
thiền đường, nhà ăn và bếp. Khi chúng tôi tới thì thợ 
đang thi công làm nhà vệ sinh công cộng. Nhà ăn 
chỉ mới là căn nhà gạch 2 tầng trống trải, nền còn là 
xi măng thô được trải chiếu làm thiền đường. Căn 
phòng ở xóm Trời Quang dành cho Thầy ở rất mới. 
Những ngày Thầy về có đầy bướm trắng bay quanh 
mảnh vườn nhỏ trước phòng Thầy khiến ai cũng 
ngạc nhiên chiêm ngưỡng. Cảnh đẹp quá!

Thầy Pháp Hữu, thị giả lo thu xếp để mỗi ngày Thầy 
có hai phụ tá thị giả mới: một xuất sĩ nam và một xuất 
sĩ nữ. Các sư em được phụ tá thị giả từ 5 giờ 30 sáng 
sớm, được Thầy cầm tay đi thiền hành, được ăn trưa 
với Thầy, được ngồi chơi cho đến chiều tối khi Thầy 
vào phòng đi ngủ thì mới hết ngày thực tập làm thị 
giả. Sau thời khóa thiền hành, hai phụ tá thị giả cùng 
sư anh Pháp Hữu mỗi ngày chuẩn bị cho hai nhóm các 
đệ tử xuất sĩ của Thầy, mỗi nhóm 15 sư em mới xuất 
gia, chưa được gặp Thầy bằng xương bằng người thật, 
mỗi sư em được chụp hai bức hình riêng với Thầy: 
một là cảnh trò ngồi bên Thầy, hình thứ hai được Thầy 
ôm. Hai tập sự thị giả ở chơi suốt ngày bên Thầy, ngày 
hôm sau lại có hai tập sự thị giả mới!  

Sáng Chủ nhật, ngày 31/ 2003 có ngày chánh niệm 
cho dân địa phương.
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trong mực cũng có một chút trà. Rồi Thầy định tâm 
vào một đề tài để viết một bức thư pháp như drink 
your cloud, drink your tea, a cloud never dies, hay 
be beautiful, be yourself. Câu nào cũng là đề tài thiền 
quán. Cho nên khi ngắm bức thư pháp xin đại chúng 
thực tập quán chiếu luôn cùng lúc. Be beautiful, be 
yourself  cũng là lời mời, ta nên thực tập sống cho 
thật, cho trong sáng, sống đẹp trong uy nghi và giới 
hạnh thì người mình sẽ thanh thoát, đẹp thêm ra mà 
không cần sử dụng mỹ phẩm.  

Khóa Tu ở Mahachulalongkorn University 
(MCU)

Vào ngày 4 tháng 4 Thầy bắt đầu hướng dẫn khóa 
tu 5 ngày ở Đại Học Hoàng Gia Thái Lan (Maha 
Chulalongkorn University) với đề tài Global Ethics 
(Đạo Đức Toàn Cầu). Gần 900 thiền sinh tham dự 
trong đó có đến 103 thiền sinh là người Indo. Trong 
103 người Indo có khoảng tám mươi là thầy và cô 
giáo, có ông bà Hiệu trưởng một trường trung học 
400 học sinh ở Medan, một hòn đảo lớn của INDO. 
Ngay trong bài giảng đầu Thầy đã giảng kỹ về cách 
nghe chuông và đi thiền hành, rồi 16 hơi thở. Ông 
Hiệu trưởng Indo ấy dự định đem tiếng chuông 
chánh niệm về thực hiện trong các phòng lớp học 
của trường để cả thầy giáo và học sinh được cùng 
thỉnh thoảng nghe chuông, dừng suy nghĩ, thở ba hơi 
rồi mới tiếp tục dạy và  học. 

Sư cô Tuệ Nghiêm và thầy Pháp Dung đã phụ trách 
hướng dẫn tổng quát cho khóa tu. Anh Chân Đại Tuệ 
Hà Vĩnh Thọ rất tâm đắc khi thấy sư cô Tuệ Nghiêm, 
một sư cô trẻ, nhỏ xíu mà ngồi giảng thiền tập cho 
hai trăm vị thầy Nam Tông! Sư cô Tuệ Nghiêm 
không những nói hay mà còn nhắc nhở khéo léo rằng 
trong khóa tu này sẽ có 1000 người không ăn thịt ăn 
cá trong vòng năm ngày. Đỡ biết bao nhiêu là mạng 
sống: heo, bò, gà, cá v.v... 

Ngày hôm sau, với hơn 150 trẻ em chưa bao giờ có 
dịp tu học ngồi nghe, Thầy đã giảng thần chú thứ 
nhất và dạy các em lập lại: “Mẹ ơi, con có mặt cho 
mẹ đây! Ba ơi, con có mặt cho ba đây!”, cùng với 
phương pháp thực tập thiền sỏi, một pháp môn dành 
cho trẻ con. Sau đó Thầy dạy 8 trong 16 hơi thở 
chánh niệm của Kinh An Ban Thủ Ý (là kinh mà quý 
thầy Nam Tông phải thuộc lòng) nhưng nội dung rất 
Đại Thừa. Tiếp theo là Chánh kiến qua kinh Bụt dạy 
thầy Ca Chiên Diên. Thầy thong dong đưa thiền sinh 
đi vào  Bát Chánh Đạo mà không ai nghĩ là đang 
nghe giảng đạo Bụt. Có nhiều giáo chức người Indo, 
đạo Hồi, mới đi tu lần đầu, thấy thích thú từ chuyện 
ăn chay sao mà quá ngon, đến việc thực tập sao mà 

Triển lãm thư pháp của Thầy

Từ ngày 3.04 đến ngày 19.04 là hai tuần Triển Lãm 
Thư Pháp của Thiền Sư tại Trung Tâm Văn Hóa và 
Nghệ Thuật Bangkok. Các căn phòng triển lãm quá 
đẹp. Để thuê được chỗ này cũng hơi khó khăn, phải 
nhờ vào tài ba của thầy Pháp Nguyện và chị Pi Ón. 
Từ những căn phòng trống không, họ đặt những tấm 
vách tường giả quanh co nên gắn lên được rất nhiều 
bức thư pháp lớn, diện tích rộng bằng ba lần các bức 
thư pháp thông thường. Thêm vào đó, quý sư cô 
Trang Nghiêm, Tạng Nghiêm v.v... cắm hoa trưng 
bày thật  thiền vị. Có bàn trà, có chỗ Thầy ngồi viết 
thư pháp và khách xem được chiêm ngưỡng những 
giây phút huyền thoại bên Thầy. 

Vào lúc 4g30 cùng ngày, quan khách báo chí được 
hướng dẫn tham quan một vòng trước khi tăng thân 
Làng Mai lên niệm danh hiệu Avalokiteshvara. Thầy 
hướng dẫn đại chúng cách lắng nghe: “Đây là một 
buổi thiền quán dành cho mọi người trong khi chúng 
tôi niệm tên Bồ tát Avalokiteshvara. Niệm lần thứ 
nhất chúng tôi trở về với thân tâm, nhận diện và làm 
an bình thân tâm mình. Niệm lần thứ hai, chú tâm 
gửi năng lượng cho người chung quanh. Lần thứ 
ba, niệm cho mọi người đang khổ đau trên thế giới. 
Xin quý vị tập lắng nghe như đang tham dự một thời 
thiền quán’’. Thầy dứt lời, sư cô Trai Nghiêm cho 
xướng vĩ cầm dạo nhạc ngân lên âm điệu “Nam mô 
Avalokiteshvara”, bắt giọng cho toàn thể đại chúng. 
Những giọt nước mắt chữa trị tuôn trào trong âm 
vang chánh niệm. 

Tiếp đó, Thầy chia sẻ về nghệ thuật viết thư pháp 
trong thiền quán và cách tham dự một cuộc triển lãm 
thư pháp như tham dự một thời thiền quán. Lời Thầy 
giản dị, nhẹ nhàng mà thật sâu lắng. Thầy "bật mí" 
cách viết thư pháp. Trước nhất phải có một chén trà 
thơm, có trà, có phút giây an trú, thảnh thơi. Có khi 

Triển lãm thư pháp tại Thái Lan
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Lễ tiếp đón Thầy và Tăng thân Làng Mai

Khoá tu gia đình tại Mahachulalongkorn

Thầy giảng cho các em thiếu nhi xuất gia nữ Thái Lan

đơn giản, lại sâu sắc dễ áp dụng trong đời sống hằng 
ngày. Đa số đã thọ Tam Quy và Ngũ Giới. 

Khóa tu này sư cô Chân Không hướng dẫn hai lần 
Thiền buông thư. Sau buông thư, sư cô hướng dẫn 
thiền lạy. Cái lạy thứ tư là vượt thoát sợ hãi về cái 
chết. Nhiều người thích thú chạy đến cảm ơn sư cô 
ngay sau khi được thực tập. Sau lần buông thư thứ 
hai ngày sau, sư cô còn giảng về làm mới. Nhiều cặp 
vợ chồng, cha mẹ con cái tìm đến để tỏ lộ lòng biết 
ơn sau khi thực tập làm mới thành công từ lời hướng 
dẫn thật chu đáo của sư cô. Nhiều thiền sinh thỉnh 
thư pháp về để duy trì sự thực tập tại nhà. Nhóm 
Indo hình thành một tăng thân mới sau buổi ăn trưa 
cuối cùng của khóa tu. 

Ngày chót khóa tu có ngài Phó Viện Trưởng đến 
tham dự. Vượt ra ngoài cách trình bày khá lý thuyết 
của truyền thống Nam Tông về Tứ Đế, Thầy đã giảng 
giải thật tỏ tường, với hình vẽ minh họa súc tích cho 
biết thế nào là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo… Rồi thầy dạy 
về con đường hết khổ… Thiên hạ nghe chăm chú, 
chao ôi là hạnh phúc. Thầy Phó Viện Trưởng cao 
hứng quá, vào giờ tặng quà đã nói một bài diễn văn 
ca ngợi Thầy bằng tiếng Anh rồi bằng tiếng Thái thật 
dài và thật hồ hởi!

Ngày 9 tháng 4 năm 2013

Từ khách sạn Aragon, Thầy cùng vài vị thị giả dạo 
xuống phố thăm đời sống thường nhật của người 
Thái. Cuộc sống bình dân ở đây không khác gì ở 
Việt Nam thương yêu. Mấy anh chị em chúng tôi còn 
mua được 10 loại quà sáng rất đỗi thân quen của thời 
thơ ấu như: chuối chín hườm, nướng lên và đập dẹp 
ăn với nước cốt dừa, bánh đúc lá dứa ăn với nước 
đường thắng, xôi nước dừa lá dứa… Chiều ấy Thầy 
giao cho sư cô Chân Không một bản nhạc do Thầy 
mới dịch và thêm lời từ bài In Gratitude (Biết ơn) để 
đại chúng cùng hát trước mỗi buổi thiền hành:

Giờ đây bên nhau cùng nhau cất tiếng hát thắp sáng 
ý thức “chúng ta có nhau”

Giờ đây bên nhau cùng nhau bước những bước vững 
chãi thích thú chính trên đất này.

Biết không? Ta còn bên nhau, sống vui bên nhau 
tháng ngày.

Khó khăn hay là gian nguy, có nhau bên nhau tức 
thì!

Với nhau ta còn tương lai, sánh vai ta cùng giúp đời.

Buổi tối, tại Đại sảnh đường Hoàng gia Paragon 



8 năm mới ta cũng mới

Siam, Bangkok có hơn 8000 người đến nghe thuyết 
pháp công cộng. 6000 người tham dự bên trong sảnh 
đường và 2000 người bên ngoài hành lang với màn 
hình lớn truyền trực tiếp. Thầy giảng thật khúc chiết. 
Lời Người đơn giản: “Ở đời thiên hạ tưởng có nhiều 
tiền, nhiều danh vọng và nhiều tình dục thì sẽ hạnh 
phúc. Nhưng vị ngọt thì ít mà chất đắng thì nhiều.” 

Thầy dạy cách làm chủ cảm xúc mạnh để trị liệu 
thân tâm, trị liệu cho nhau, rồi cách thực tập năm hơi 
thở đầu trong 16 bài thực tập trong Kinh Quán Niệm 
Hơi Thở để đạt đến bình an tự thân mình trước. Sau 
đó mới giúp đỡ người thương, gia đình, đồng nghiệp 
và tới giúp cho Đảng Chính Trị của mình. Từ tự thân 
an bình, đến anh em đảng viên hòa thuận với nhau 
thì kêu gọi gì thiên hạ cũng tin tưởng. Mình phải là 
đảng đối lập xây dựng chứ không phải là đối lập 
để chống phá. Thầy chỉ dạy cách dùng lời ái ngữ. 
Thầy biết hai đảng hiện tại, đảng nào cũng yêu nước 
và muốn làm tốt cho đất nước. Nhưng vì hai bên lỡ 
làm đau đớn tổn thương nhau quá sâu nên bây giờ 
phải dùng lời ái ngữ và tình thương quê hương chân 
thật để làm lành những vết thương cũ. Đảng cầm 
quyền nên làm hòa, bước đầu tiên cho việc kết nối. 
Từng lời Thầy ngọt ngào làm sao, sâu lắng làm sao. 
Nhiều người Thái khóc, kính phục quá vị Thầy già 
thương người dân và đất nước Thái như thương đồng 
bào mình.

Khóa Tu Gia Đình và thanh thiếu niên 

Từ 13.04 đến 17.04 là tuần lễ dành cho 1030 thanh 
thiếu niên cùng gia đình đến tĩnh tu trong hai khu nghỉ 
mát (resort) gần nhau của tỉnh Nakhonratchasima. 
Mỗi buổi sáng, toàn thể bốn chúng được nghe chung 
pháp thoại của Thầy. Thời khóa buổi trưa, chiều và 
tối thì dành cho từng nhóm. Bên 580 bậc cha mẹ thì 
được 20 vị giáo thọ lớn giảng dạy ở resort Wang Ree. 
Bên 450 sinh viên, học sinh thì được 18 vị giáo thọ 
trẻ cùng quý thầy, quý sư cô trẻ trong 
nhóm Wake Up hướng dẫn thực tập ở 
khu nghỉ mát cách nhau 15 phút lái xe. 
Trong số 450 người trẻ, có 300 người 
Thái cùng với 150 sinh viên từ Indo và 
7 nước láng giềng. Đại chúng bất ngờ 
với sự có mặt của 15 em sinh viên đến 
từ Việt Nam, tuy không ghi tên nhưng 
đã  ở đến giờ chót. Lúc chia tay khóa tu ai 
cũng bịn rịn không muốn về. Nhóm Wake 
Up Thái đã lớn thật nhanh trong khóa tu này. 
Người trẻ thọ giới quá dễ thương. Chắc cha 
mẹ họ hạnh phúc lắm. Thị giả Thầy báo cáo 
rằng, Thầy ngồi trên lầu nhìn xuống và bảo 
là: Người rất hạnh phúc thấy các con xuất sĩ 

của Thầy tổ chức khéo, dạy giỏi, làm việc tinh chuyên và 
nhất là có tinh thần huynh đệ thương kính nhau, chăm sóc 
cho nhau, có tình anh em, có tình chị em rất vui. Các sư 
em xuất gia tu học giỏi đã nuôi dưỡng Thầy thật nhiều và 
Thầy đã có sự tiếp nối vững chãi trong hiện tại và trong 
tương lai.

Khóa tu xuất sĩ đầu tiên ở Làng Mai bên Thái

Ngày 18.04 đến 22.04 là ngày khai mạc khóa tu cho 
hơn 500 xuất sĩ Việt Nam - chỉ nói tiếng Việt - trong 
đó có hơn 300 vị xuất sĩ từ Việt Nam sang, chỉ cần 
xin con dấu thị thực tại biên giới là đủ. Quý Hòa 
Thượng, Thượng Tọa, quý Sư Bà không cần giấy 
mời của Làng mà vẫn tự tổ chức đi Thái thăm Thầy 
một cách dễ dàng nên ai cũng hạnh phúc! Khóa tu 
ngắn ngày nhưng rất súc tích.

Buổi sáng, Thầy giảng một bài tuyệt vời về chủ đề 
người tu phải biết chế tác hỷ lạc, chuyển hóa và xử 
lý khổ đau, tìm dịp để chế tác tình huynh đệ. Nhiều 
vị tôn đức cũng giật mình.

Buổi chiều là sự chia sẻ của chư tôn Đức: Hòa thượng 
Minh Nghĩa, ôn Từ Vân và sư bà Tịnh Nguyện.

Ngày thứ ba Thầy cho đặt câu hỏi. Có một vị tôn 
đức và một thầy tu trẻ nói con nghe thiên hạ trách là 
Thầy về thả một bè lau... Thầy cười và trả lời bằng 
một bài thơ:

Thầy về thả một bè lau - Ơn sâu đã trả, nghĩa sâu đã 
đền - Tăng đoàn Giáo hội hai bên - Thoát vòng tranh 
chấp vững yên Tổ Đình.

Ban tổ chức khóa tu xin làm một buổi triển lãm thư 
pháp của Thầy như buổi triển lãm trong khóa tu xuất 
sĩ ở Làng. Thế là tầng 2 của nhà ăn chưa xây xong 
được biến thành phòng triển lãm với tre, tranh, lá. Ai 
cũng hạnh phúc với sự sáng tạo và hình thức trình 

Buổi tụng kinh tại trung tâm Làng Mai Thái Lan mới
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bày khéo léo của ban tổ chức khi thời gian tuy ít mà 
vật liệu cũng không nhiều. Có một bức thư pháp lớn 
nằm trên một cái nền, rất đơn giản và nghệ thuật, 
vốn là… cái cửa sổ của căn nhà tranh. Các sư em 
ở Thái Lan, Việt Nam đều được chọn một bức thư 
pháp mình thích sau buổi triển lãm. 

Trưa ngày cuối là phần chia sẻ về quá trình xây dựng 
Làng Mai Thái. Thầy Pháp Lâm nói về những ngày 
đói, nghe chuông báo giờ ăn mà vào trễ là không còn 
gì để ăn. Trong kho thì không bao giờ có mì ăn liền! 
Đói! Ban ngày làm đủ thứ nghề xây cất, chỗ ăn, chỗ 
ngủ, tối ngủ thiền đường hội ngàn đinh (!) thay vì 
thiền đường hội ngàn sao như thiền đường Xóm Hạ 
ở Pháp. Sàn thiền đường làm chỗ ngủ cho quý thầy, 
có quá nhiều đinh lởm chởm mà hễ nằm lăn là rách 
áo, rách quần.

Tưởng chừng như là một giấc mơ, nhưng lại là sự 
thật về sự có mặt của Tu viện Làng Mai Thái Lan 
bây giờ. Hẳn đó là một phép mầu, dựng nên với tinh 
thần gan dạ của sư cô Linh Nghiêm và bao nhiêu 
tấm lòng Bồ tát cư sĩ bất ngờ xuất hiện. Có lẽ chư 
Tổ đã yểm trợ Thầy và động lòng thương xót mấy 
trăm vị xuất sĩ trẻ ham tu của Thầy. Có ba khu cư xá. 
Bốn mươi phòng cho quý sư cô, hai mươi phòng cho 
quý thầy. Mỗi phòng nếu chen chúc thì ở được năm 
người. Cũng có phòng học và sinh hoạt riêng. Tu 
viện dựa lưng bên sườn núi, rất thiền và vững yên. 

Buổi tối là giờ chia sẻ – Be in. Văn nghệ xuất sĩ có 
nhiều màn rất hay, thầy Pháp Hữu có dịp hát nhạc 
rap nữa. 

Khóa tu cho người Việt 

Ngày 23 đến 29.04.2013 Bắt đầu khóa tu Tiếng Việt 
cho hơn 1000 người đến từ mọi miền của đất nước Việt 
Nam. Đặc biệt có cha, mẹ của các thầy và các sư cô sang 

Thái thăm con và tu học. Tổng cộng bốn chúng là 1450 
người. Năm khu nghỉ mát (resorts) gần nhau chứa hơn 
1000 thiền sinh. Số khác ngủ lại trong thiền đường nhỏ 
giữa các cư xá của quý sư cô và quý thầy tại Trung Tâm 
Làng Mai Quốc Tế ở Thái. Một số các thầy và sư cô, dù 
nằm trong danh sách người hướng dẫn vẫn phải sáng đi 
tối về vì không đủ chỗ ở cho tất cả xuất sĩ. Sở dĩ quá đông 
vì ban đầu giữ phòng cho những người có ghi tên, khoảng 
600 người. Ai dè giờ chót lại có ba mẹ những vị xuất sĩ 
tham dự nên có thêm 350 người nữa và vào giờ chót như 
khắp nơi, gần 300 người Việt không ghi tên nhưng cứ đến. 
Không xếp chỗ thì... tủi thân. Quý sư cô, quý thầy rất dễ 
thương, thương các cô bác đi đường xa như vậy từ Việt 
Nam lặn lội xe đò, máy bay, taxi đủ thứ mới đặt chân đến 
được tận nơi này! Đúng là tri kỷ, không tiếp sao đành! Tùy 
thuận thu xếp rồi cũng cung cấp được chỗ ở cho hơn 1200 
người! Cô ca sĩ trẻ Lô Thủy từ Hà Nội đến tu học cũng đã 
Quy Y thọ Năm giới. 1450 người Việt Nam được nghe 
Thầy thuyết pháp bằng tiếng Việt, được đi thiền hành, 
thiền tọa với Thầy, được thực tập thiền buông thư, thiền 
lạy rất hạnh phúc.

Ngày 28/4 người Thái có tục lệ lên đất mới để cúng 
dường lúc 11 giờ. Từ 5 giờ 30 sáng, Thầy đã làm Lễ 
Xuất Gia cho 26 Cây Hoa Gạo. Các sư cô sư chú 
mới có những tên thật đẹp: Trời Hiện Pháp, Trời 
Long Hoa, Trăng Thủy Chung, Trăng Sông Hằng, 
Trời Cát Tường, Trời Bình An, Trời Quang Đãng, 
Trăng Thường Chiếu, Trăng Ngàn Dặm, Trăng Lên 
Cao (Cao Đăng Nguyệt), Trời Nội Tâm, Trời Quy 
Ngưỡng, Trời Linh Cảm, Trăng Tháng Tám (Trung 
Thu Nguyệt), Trăng Thu Thủy, Trăng Thiên Thần 
(Thiên Sứ Nguyệt), Trăng Cẩm Tú, Trời Nguyện 
Ước (Thệ Ước Thiên), Trăng Non Cao (Cao Sơn 
Nguyệt), Trăng Kiều Diễm, Trời Hồn Nhiên (Thiên 
Chân Thiên), Trời Nắng Mai (Thần Hy Thiên), 
Trăng Rừng Thơm (Hương Lâm Nguyệt), Trời Kỳ 
Diệu, Trăng Truyền Kỳ, Trời Trong Sáng (Tinh 
Minh Thiên).

Khóa tu cho người Việt, Thái Lan

Gia đình cây Hoa Gạo
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Ngày 29-04-2013, ngày cuối của khóa tu tiếng Việt 
là Lễ Truyền Đăng cho 15 vị giáo thọ mới. Đây là 
danh sách các vị được truyền đăng với bài kệ các vị 
ấy đã tiếp nhận: 

Thầy Chân Pháp Thừa 
(Trần Nguyên Hiển)

Pháp mầu truyền lại từ xưa 
Trước sau chỉ một Phật thừa mà thôi 
Đã về đã tới nơi rồi 
Độ ta mà cũng độ đời, không hai

Sư cô Chân Bội Nghiêm 
(Lê Phương Đông)

Giới thân ngọc bội đoan nghiêm 
Định thân nuôi dưỡng chân thiền ngày đêm 
Tuệ thân đắc pháp chân truyền 
Hiện thân một đóa hồng liên rạng ngời

Thầy Chân Pháp Tú 
(Lê Minh Triều)

Vạn pháp muôn đời cẩm tú 
Lắng nghe tiếng hải triều lên 
Mây bạc trăng vàng biểu hiện 
An nhiên từng bước chân thiền

Sư cô Chân Điển Nghiêm 
(Nguyễn Thị Ngọc Lộc)

Kinh điển chất đầy nửa túi 
Cõi lòng rộng mở tinh nghiêm 
Sông Hằng có bao nhiêu cát 
Bao nhiêu thao thức thệ nguyền

Sư cô Chân Khanh Nghiêm 
(Trương Thị Lương)

Cát tường một đóa khanh vân 
Đoan nghiêm diện mục pháp thân gọi mời 
Bước thiền vững chãi thảnh thơi 
Triều âm vang dội, đất trời thênh thang

Sư cô Chân Thám Nghiêm 
(Hồ Thị Thùy)

Non cao châu báu thám tầm 
Giới thân nghiêm túc pháp thân tài bồi 
Xuân về liễu thắm hồng tươi 
Mở tung cánh cửa khung trời thênh thang

Thầy Chân Thánh Hiệp 
(Hồ Bửu Kiếm)

Chí đem thánh đạo vào đời 
Phải nhờ hiệp khách một tay mới thành 
Xuân về đào thắm liễu xanh 
Bước chân vững mạnh, lộ trình thảnh thơi

 Sư cô Chân Liên Lưu 
(Phạm Thị Thu Trang)

Tay nâng một đóa hồng liên 
Nhiệm mầu hoa tạng lưu truyền pháp thân 
Trí bi rạng ánh trăng rằm 
Quê hương là chốn tăng thân xum vầy

Sư cô Chân Thâm Nghiêm 
(Hoàng Kim Xuân Dung)

Niệm lực hào hùng thâm diệu 
Soi vào thế giới hoa nghiêm 
Thấy được bản lai diện mục 
Đồng cư trong cõi thánh hiền

Các thầy, sư cô tân giáo thọ chụp ảnh lưu niệm cùng với Sư Ông
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Sư cô Chân Xướng Nghiêm 
(Phan Thị Minh Tâm)

Nhạc khúc đại đồng đang khởi xướng 
Từng hàng tùng bách đứng trang nghiêm 
Chân tâm mở lối trời cao rộng 
Quê cũ về đây mãn thệ nguyền

Sư cô Chân Trình Nghiêm 
(Vũ Thanh Hồng)

Một cuộc hành trình kỳ lạ 
Đi về xứ sở tịnh nghiêm 
Hiểm nguy muôn trùng chẳng quản 
Trong tay sẵn Kiếm Long Tuyền

Sư cô Chân Tri Nghiêm 
(Nguyễn Thị Thu Hồng)

Liễu tri vạn pháp là vô ngã 
Trang nghiêm tịnh độ chính nơi này 
Đã có tăng thân trong cuộc sống 
Cơ duyên hóa độ ở tầm tay

Sư cô Chân Hướng Nghiêm 
(Vũ Kim Nhung)

Chảy về phương Đông một hướng 
Đoan nghiêm dòng biếc Tào Khê 
Tăng thân là quê hương đó 
Bước chân địa xúc hãy về

Sư cô Chân Triệu Nghiêm 
(Dương Thị Hương)

Hóa thân triệu về đất tổ 
Cùng nhau chăm cõi tịnh nghiêm 
Bát ngát hương sen mùa hạ 
Trong veo dòng biếc ngọc tuyền

Sư cô Chân Đồng Nghiêm 
(Nguyễn Thị Lành)

Hài hòa hai chữ đồng tâm 
Nghiêm trì tịnh giới, pháp thân rạng ngời 
Con đường tịnh lạc thảnh thơi 
Đất lành chim đậu, một trời vô ưu

Ngày 30/04/2013 phái đoàn Làng Mai ra phi trường 
Bangkok và đã bay suốt đêm sang Hàn Quốc!  

HÀN QUỐC

Biết rằng sẽ rất mệt vì chuyến bay đêm nên Thầy xin 
ban tổ chức đừng cho giới truyền thông biết tin để 
khỏi đón tiếp hùng hậu như lần trước tại phi trường 
và để Thầy có thể về nghỉ liền. Cả phái đoàn về cư trú 

tại Trung Tâm Thiền Quốc Tế ở Seoul (International 
Seon Center). Chuyến đi này do cô Emi của đài 
Truyền Hình Phật Giáo Hàn Quốc tổ chức với sự 
cộng tác của các chùa dòng Tào Khê. 

Ngày 02/05/2013 Tăng thân đi thăm thượng thủ 
Giáo Hội Hàn Quốc và họp báo tại đây. Có nhiều 
câu hỏi nghe rất thương, Thầy đã trả lời rất từ bi và 
cũng có nhờ thầy Pháp Dung trả lời khá xuất sắc cho 
một số ký giả trẻ. Hôm sau có nhiều bài báo đăng 
nhưng toàn tiếng Đại Hàn.

Ngày 03/05/2013 có buổi đối thoại trên truyền hình 
Thầy trả lời thầy Mishan về một số thắc mắc của 
người Hàn Quốc. Sau đó phái đoàn được khoản đãi 
cơm trưa ở đài truyền hình và lên đường tới chùa 
Woljeongsa, nơi khóa tu sẽ xảy ra vào ngày mai.

Khóa tu từ thứ bảy 04/5 đến 08/5 Đây là ngôi chùa 
mà Thầy, Thiền Sư Baker Roshi, Anh Arnie, chị Joan 
Halifax, chị Therese và Sư cô Chân Không viếng 
thăm năm 1995. Năm ấy họ trân quý Thầy, Sư cô 
Chân Không và thiền sư Baker Roshi nhưng không 
cho Joan Halifax, Arnie và Therese vào vì cho đó 
là cư sĩ! Lần này họ tiếp đón tăng thân rất chu đáo. 
Sáng ngày 4/05 có 5000 vị cư sĩ tới nghe hướng dẫn 
thiền đi. Họ có tục lệ hằng năm, đúng ngày nầy thì 
đi bộ năm cây số ở rừng cây sau chùa. Chùa muốn 
tập cho họ đi cho có chánh niệm hơn. Sau đó khóa 
tu tiếp tục bằng Pháp thoại của Thầy. Chùa mướn cả 
những khách sạn chung quanh mà chỉ chứa được có 
hơn 600 người. Tháng này hoa Đỗ Quyên nở đẹp vô 
cùng. Cả một mảng đồi màu tím, khung cảnh đơn 
sơ thanh tịnh trên núi dễ chuyển hóa lòng người. 
Thiền sinh ủ rủ ngày đầu đã chuyển buồn làm vui 
khá nhanh. Thầy Pháp Ứng và sư cô Linh Nghiêm 
trình bày pháp môn LÀM MỚI rất có bài bản! Thiên 
hạ thích lắm, nhất là mục thiền ôm trong chánh niệm 
với những người thân trong gia đình. Ngay các ông 
thầy tu hơi khó tánh cũng được chuyển hóa nhanh 
chóng. Ngày chót, các vị dân biểu nghị sĩ của vùng 
đến uống trà với Thầy và Thầy cũng trả lời một số 
câu hỏi của họ.

Khóa tu Xuất Sĩ hai ngày tại Viện Trung Ương 
Tăng Già Đại Học tại Seoul ngày 08 và 09/05/2013. 
Hơn 500 tu sĩ đã tu học thật tinh chuyên và có khi 
hơi cứng. Buổi sáng Thầy hướng dẫn tổng quát 
xong thì buổi chiều có nhiều workshops nhỏ chia 
làm nhiều nhóm. Ngày thứ hai Thầy nói vấn đề Phật 
Giáo Dấn Thân (Applied Buddhism). Trường Thanh 
Niên Phụng Sự Xã Hội là điển hình dấn thân của 
thanh niên tăng trẻ. Có một chuyện mà Thầy nhắc 
hoài là Làng Mai chúng tôi phải chú tâm tới bốn 
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điểm: Bốn mà là một: TU, HỌC, CHƠI và PHỤNG 
SỰ. Tu cũng vừa tu vừa chơi, Học cũng vừa học vừa 
chơi. Phụng sự cũng vừa phụng sự vừa chơi.

Chiều hôm đó trên nguyên tắc là đến 18 giờ 30 anh 
chị em tu sĩ sẽ chia ra thành 6 nhóm theo sự tự chọn 
của mình: nuôi dưỡng Bồ đề tâm, giáo dục thanh 
thiếu niên, đạo Bụt Áp Dụng trong đời sống hằng 
ngày, làm mới các giới luật... Nhưng mới 18 giờ đã 
xong buổi cơm chiều, mọi người tập họp trước sân 
Viện Đại Học, sư cô Chân Không chia sẻ vài bài hát 
thiền Làng Mai. Sau đó sư cô lại nghĩ tại sao không 
mời họ chia sẻ bài hát hay bài kinh gì hay của Hàn 
Quốc. Cuối cùng, hai bên cứ chia sẻ hết bài hát này 
đến bài khác, hết đạo ca thì đến dân ca. Đúng 18 giờ 
30 thầy Viện Phó ra hỏi ai muốn đi nhóm workshop 
nào thì sự đáp ứng không nồng nhiệt lắm vì ai cũng 
đang tận hưởng năng lượng tình huynh đệ thoải mái 
và thân tình mới chế tác được. Khi hỏi ai muốn ở lại 
tiếp tục hát vui thì tất cả đều đưa tay đồng ý 100%! 
Buổi BE-IN đó kéo dài hơn 2 giờ. Khi buộc phải 
dừng lại thì đã khuya. Hôm sau lúc từ giã, thầy Viện 
Trưởng nói: ‘‘Hồi chiều qua tôi đi ra định hỏi sao 
lại không đi chia thành nhóm pháp đàm, nhưng khi 
ra đây thấy thiên hạ chia sẻ vui quá đi, nên tôi (Hòa 
Thượng) cũng muốn hát một bài nhưng… không có 
ai mời tôi hết nên... thôi!” Thiên hạ cười vui quá đỗi. 
Rốt cuộc thì thầy cũng hát được một bài. Phái đoàn 
Làng Mai đáp lễ lại bài “Không đến không đi”.

BUSAN và buổi thuyết pháp lớn nhất của chuyến đi

Khi chia tay Viện Đại Học để ra phi trường, Thầy đã 
bắt đầu mệt và đau ran ngực nhưng phải lên phi cơ 
liền để đi Busan, thủ đô Miền Nam – Nam Hàn. Thầy 
thấy trong người không khỏe, giây thần kinh giữa 
các bẹ sườn ngực sưng nhức, Thầy uống thêm thuốc 
trị viêm cho sớm khỏe để hôm sau còn làm việc. Ai 
dè thuốc phản ứng khiến Thầy xót ruột và đau quá. 

Thầy không dùng được chút cơm cháo gì hết suốt 
ngày thứ năm. Thầy lên phi cơ đi tiếp đến Busan, từ 
ba giờ chiều ngày đó đến khuya vẫn không ăn uống 
gì được. Khi mọi người đi ngủ, Thầy lã người nằm 
thở nhưng vẫn không ngủ được. Càng về khuya ruột 
càng xót quặn. Thầy muốn hỏi thăm thuốc tráng dạ 
dày như Phosphalugel nhưng hai thầy thị giả ngủ hết 
rồi. Đánh thức họ thì tội quá. Thầy chịu đựng cả đêm. 
Năm giờ sáng rạng ngày thứ sáu mồng 10/5/2013 
Thầy mới đánh thức thầy Pháp Hữu dậy nhờ điện 
thoại xem quý sư cô có thuốc Phosphalugel không? 
May quá quý sư cô còn hai gói, đem lên lầu ngay cho 
Thầy. Uống xong tới 8 giờ rồi 9 giờ sáng Thầy vẫn 
còn đau và không dám ăn gì dù là vài thìa cháo. Thầy 
nằm im bất động. Đại chúng được biết ban tổ chức 
đã chuẩn bị hơn một năm mới quy tụ trên 10 ngàn 
người cho buổi nói chuyện này nên ban thị giả chưa 
dám tin cho họ biết. Tuy vậy các thầy thị giả đã báo 
động cho tăng thân xuất sĩ rồi, có thể các thầy Pháp 
Ứng, Pháp Dung và sư cô Chân Không phải thuyết 
pháp thay Thầy thôi. Đến 11 giờ rồi 12 giờ Thầy 
vẫn không ăn uống, không ngồi dậy nổi trong khi 
theo nguyên tắc là vào 15 giờ 30 Thầy đã phải thuyết 
pháp rồi. Lúc 13 giờ ban tổ chức báo tin ba sân lớn 
trước chùa Bemeosa nằm thành ba tầng với những 
màn hình to tướng, ở mỗi tầng đã đầy người mà thiên 
hạ vẫn tiếp tục lũ lượt kéo tới, đông quá, đông quá 
như ngày hội. Cứ đà này mà đi thì vào 5 giờ 30 chắc 
cũng có ít nhất là 13 nghìn người vì mỗi tầng có thể 
có đến 4500 người. 

Nằm thật yên một hồi lâu, Thầy tâm sự với chư Tổ: 
“Chư Tổ muốn cho người dân Đại Hàn nghe con 
nói pháp thoại thì chư Tổ hãy làm cho con mạnh 
lên, còn nếu không thì con đau cũng được, tùy ý chư 
Tổ!” Thầy nằm yên, không lo lắng. Hạt giống lo ngại 
trong Thầy đã được chuyển hóa từ mấy chục năm 
trước, nay Thầy càng thấy rõ ràng hơn. Ngày xưa, 
mỗi chuyến đi Mỹ, Thầy phải giảng pháp thoại cho 
hàng ngàn người tại những thính phòng rất lớn hoặc 
tại các trường đại học. Nếu Thầy bệnh thì sẽ ảnh 
hưởng nhiều thứ và sẽ làm cho không biết bao nhiêu 
người thất vọng. Vì vậy Thầy luôn thấy mình ái ngại. 
Mà tánh Thầy thì không muốn làm cho ai đau khổ 
và thất vọng hết. Thầy thực tập vài năm mới đi qua 
được tâm hành ái ngại ấy. Hôm đó, Thầy chấp nhận 
và bình an với tình trạng sức khỏe của mình. Thầy đã 
làm tốt nhất những gì Thầy có thể làm được, còn lại 
Thầy xin giao cho chư Tổ.

Rồi bỗng nhiên Thầy nghĩ: “Mình muốn chư Tổ giúp 
mình thì mình cũng cần giúp chư Tổ điều gì đó chứ!” 
Và Thầy gắng dậy, đi rửa mặt và cạo râu. Sau đó, 
Thầy đồng ý đi tới chùa Bemeosa chỗ thuyết pháp 

Khoá tu xuất sĩ tại Seoul
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mà 13 ngàn người đang trông đợi dù là chỉ để có 
mặt mà thôi. Lúc đó là 14 giờ 15 phút, xe chạy mất 
1 giờ 15 phút, vừa tới nơi, mười lăm vị đại lão Hòa 
Thượng Hàn quốc đã tới bao quanh Thầy, xin Thầy 
vui lòng báo tin dùm quần chúng và mời quần chúng 
đi tham dự ngày 27 tháng 9 tới đây chùa sẽ làm lễ 
Cầu Nguyện Hòa Bình cho Nam Bắc Hàn vì chưa 
bao giờ mà thiên hạ đi đông như thế. Thầy nói: ‘‘Cầu 
nguyện suông làm sao đủ. Quý vị phải tu, phải tổ 
chức những khóa tu học cho gia đình, trường học, 
cho giới doanh  thương, chính trị gia, dân biểu v.v…, 
trước ngày 27- 9-2013 đó!’’ Nói xong Thầy vịn vai 
hai thị giả Pháp Hữu và Pháp Nguyện đi vào trong. 
Hai thị giả nỗ lực hết sức chăm sóc cho Thầy bằng 
tất cả các phương pháp có thể, để cơ thể Thầy phục 
hồi trở lại. Mười lăm phút sau, Thầy đi ra hướng dẫn 
Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm rồi bắt đầu giảng.

Thông điệp: Vấn đề chính là nỗi sợ hãi

Thầy có cảm tưởng là chư Tổ đã gửi thông điệp 
và muốn Thầy nói ra: “Rằng vũ khí nguyên tử hay 
vũ khí hạt nhân mà người Bắc Triều Tiên đang chế 
tác và thử nghiệm không phải là vấn đề mà vấn đề 
chính là nỗi sợ hãi. Tại vì người dân Bắc Triều Tiên 
có nhiều nỗi sợ. Họ sợ nước Mỹ, sợ Nam Hàn và 
khối tự do chiếm đóng họ nên họ mới phải chế tạo 
vũ khí hạt nhân”. Vì vậy chủ đề của bài pháp thoại 
đó là: ‘Vấn đề then chốt không phải là vũ khí hạt 
nhân’. Nếu tổng thống Obama biết làm cho Iraq, 
Iran hết sợ thì dầu có vũ khí hạt nhân cũng không 
có hại gì. Chư Tổ muốn Thầy truyền lại thông điệp 
đó và Thầy đã nói được như vậy. Thầy nói về sự hòa 
giải trong gia đình. Lấy ra khỏi gia đình những tri 
giác sai lạc của mình về mình và về người kia bằng 
sự lắng nghe phần mà mình chưa thấy rõ và phần 
người kia chưa thấy rõ về mình, thì tự nhiên hòa giải 
được và áp dụng. 

Vấn đề Nam-Bắc Triều Tiên cũng thế. Phải thăm 
viếng, lắng nghe, đề nghị và chia sẻ cái thấy của 
mình. Lắng nghe sâu để hiểu tại sao. Nếu Nam Hàn 
muốn giúp đỡ, hoặc Bắc Hàn muốn giúp ra sao, mỗi 
bên nên trình bày ra mong ước của nhau, chứ đừng 
theo ý mình rồi đặt để lên họ cái thấy của mình. 
Người dân Hàn Quốc phải biết sử dụng gia tài đạo 
Bụt để làm an bình thân tâm, xử lý và làm chủ những 
cảm xúc lớn như giận dữ, sợ hãi. Phải tập lắng nghe 
nhau, hiểu và thương nhau để từ từ xây dựng tình 
thâm thành một khối. Thầy dạy tỉ mỉ cách đi đứng, 
ngồi, nằm, làm việc trong chính niệm, làm sao để 
không tán loạn tâm ý, để có định tâm, để nhìn rõ, 
thấy sâu hơn mà hành sử cho đúng pháp. Thầy dạy 
phải có những khóa tu để những cặp cha con, mẹ con 

nên liên hệ như thế nào để tái lập truyền thông, mọi 
người trong trường học, công sở, đảng phái, quốc 
hội phải tập lắng nghe nhau ra sao. Thầy thuật lại 
Thầy đã chia sẻ cách tu tập với những người Do Thái 
và Palestin như thế nào và vì thế Nam Hàn và Bắc 
Hàn nếu đi từng bước trong chánh niệm như thế thì 
sẽ thành công. 

Thính chúng ngồi lặng yên nghe đầy hứng khởi và 
cảm động khi thấy được một hướng đi rõ ràng từng 
bước. Thầy nói xong một mạch 45 phút rất cô đọng 
rồi đứng dậy xá chào ra về. Trên xe, Thầy nhắm mắt 
giữ yên để hồi phục năng lượng! Các sư con biết 
Thầy rất mệt mà cũng thấy rất rõ nghị lực phi thường 
và tình thương cao quý trong lòng Thầy. Biết chuyện 
này, bất cứ sư con nào của Thầy cũng rơi lệ. Thầy 
của chúng ta đã vào tuổi 88 rồi đó.

Ngày hôm sau Thầy và thị giả bay về Seoul nghỉ 
ngơi trong khi quý thầy quý sư cô trong tăng thân đi 
thăm thầy Trí Huyền ở chùa Quan Âm rồi về Seoul 
dự Phật Đản. Buổi lễ thật huy hoàng với buổi diễn 
hành của hàng trăm xe hoa rất đẹp.

Chủ nhật 12/05/2013 có ngày Quán niệm và sinh 
hoạt Wake Up ngay tại Trung Tâm Thiền Quốc Tế. 
Thầy chỉ ra chia sẻ vài lời và sau đó quý vị giáo thọ 
đi theo đã dạy rất xuất sắc... Cuối ngày có một vị 
giám đốc của hãng Samsung đã tham dự từ đầu, đã 
tới và đưa danh thiếp. Ông hỏi nếu tăng thân cần gì 
và làm gì mà ông có thể giúp gì được thì cứ điện 
thoại. Sư cô Chân Không mỉm cười thật tươi xin ông 
thực tập giỏi để vợ con và nhân viên của ông nhờ!

Ngày thứ ba 14/05/2013. Lại có buổi thuyết pháp 
công cộng cho 10,000 người tại vận động trường 
Seoul. Thầy lại giảng tiếp những gì chưa chia sẻ hết 
trong ngày dạy ở Busan. Ban tổ chức hứa sẽ phiên tả 
hai bài giảng ở Busan và Seoul của Thầy thành một 
quyển sách và phổ biến cho toàn quốc Nam và Bắc.

HỒNG KÔNG

Ngày 15/05/2013 Thầy và Tăng thân lên đường đi 
Hồng Kông. Nghỉ ngơi tại chùa Liên Trì được hai 
ngày thì đến ngày 18/5/2013, Thầy và Tăng thân 
hướng dẫn một Ngày Chánh Niệm cho Hồng Kông 
Ed (Viện Đại Học Quốc Tế về Giáo Dục). 

Ngày Chủ nhật 19/5/2013, Chùa Liên Trì làm Lễ 
Phật Đản, Thầy thuyết pháp trước rồi mọi người 
làm Lễ tắm Bụt. Ăn cơm chánh niệm chung ở ngoài 
‘‘sảnh đường rừng’’ (một khoảng rừng trong đất chùa 
được dọn sạch dùng làm pháp đường ngoài trời), 
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xong Sư cô Chân Không hướng dẫn thiền buông thư 
cho người lớn, và sau đó đại chúng đặt câu hỏi với 
Sư cô và những vị giáo thọ. Người trẻ thì được quý 
thầy quý sư cô trẻ hướng dẫn sinh hoạt rất vui bên 
sân trong.

Sáng thứ hai 20/5/2013 Tiến Sĩ Charles Yeung và 
Ban Quản Trị lo phần vật chất cho Viện Phật Học 
Áp Dụng tại Á châu gặp Thầy và quý thầy quý sư cô 
đặc trách tu tập cho Viện. Thầy có nhờ ông tìm một 
trung tâm ở dưới phố để tránh ẩm ướt cho những vị 
xuất sĩ bị bệnh phong thấp. Thầy cũng dạy ông nên 
chọn một số nhân viên đến tham dự một khóa tu tập 
để có thể lo sức khỏe tinh thần và vật chất cho hàng 
ngàn người cộng tác trong công ty của ông.

Thứ ba 21/5/2013 là một ngày Chánh niệm dành 
cho 300 chuyên viên chăm sóc bệnh viện như bác sĩ, 
tác viên xã hội, y tá.

Từ ngày 22 đến 26/5/2013 là Khóa tu Chánh niệm 
tại Wu Kai Sang cho 1200 thiền sinh.

Ngày 27/5/2013 có buổi thuyết giảng công cộng 
cho 11,000 người tại Conventional Center của Hồng 
Kông, Phật tử cũng như chư tôn đức ở Hồng Kông 
đều rất thích buổi chiều hôm đó với sự hiện diện của 
Thầy và Tăng thân Làng Mai. Thính phòng rộng rãi 
có chỗ cho hơn 10,000 người này thường là để nghe 
các tài tử thượng thặng. Một tháng trước đây thôi, 
Phật Tử Phật Quang Sơn có tổ chức văn nghệ Phật 
Đản tại đây, cũng rất ồn ào. Vậy mà từ 14 giờ trưa 
ngày 27/5/2013 các thầy và các sư cô Làng Mai đã 
hướng dẫn thiền ca, thiền tọa, rất là thanh thoát nhẹ 
nhàng, thính chúng thoải mái… Cho tới khi Thầy ra 
giảng, thính chúng thật đông mà thật yên. Đại chúng 
Hồng Kông rất lấy làm ấn tượng. Sau khi Thầy và 

những trụ gạch đúc sẵn từ trăm năm trước cất giữ ở 
tầng hầm. Những khối đá hình trụ này, được đúc từ 
thời Đức Quốc Xã, thay vì dùng vào việc phục vụ cho 
chính quyền cũ, nay đã trở thành một biểu tượng tâm 
linh, đem lại thật nhiều chuyển hóa, trị liệu và bình an. 
Nghe nói những trụ gạch này cũng có giá trị lịch sử 
nên phải xin phép chính quyền trước khi sử dụng. Đây 
là một tháp chuông Đại Hồng rất khác với những tháp 
chuông ở Làng vì có thêm giá trị lịch sử của Đức mà 
lại phải hài hòa với truyền thống Phật Giáo Việt Nam. 
Vị kiến trúc sư vẽ kiểu tháp chuông này có nghiên cứu 
về truyền thống châu Á, nên kiến trúc tháp chuông 
cũng nhẹ nhàng hơn một bản vẽ khác thuần châu Âu 
của vị kiến trúc sư trước. Xung quanh tháp chuông 
là một khu vườn nhỏ mang tên Vườn Chuyển Hóa 
có nhiều tượng Bụt, có con đường thiền hành mang 
tên Con Đường Vui đi quanh và dẫn xuống đường xe 
chạy nên người đi bộ 
bên ngoài có thể lên 
thăm dễ dàng. Đầu 
con đường là một 
cái cổng đơn sơ cũng 
bằng những trụ đá 
như vậy, có khắc câu 
“Cái này có vì cái kia 
có” bằng tiếng Đức 
và tiếng Anh. 

Học Viện đã làm lễ 
cúng Đại Thí Thực 
ở tháp chuông Bao 
Dung và lễ Quy Y 
cho các vong hồn, 
uổng tử, rước linh 
từ tháp chuông vào 
trong bàn linh ở tiền 

Tháp chuông tại học viện EIAB

buổi thuyết giảng công cộng cho 11,000 người tại Conventional Center của Hồng Kông

Tăng thân rời Hồng Kông, Phật tử 
vẫn đến Chùa Liên Trì tu tập ngày 
Chủ nhật rất đông.

ĐỨC: VIỆN PHẬT HỌC ỨNG 
DỤNG CHÂU ÂU 

Từ Hồng Kông Thầy và phái đoàn 
bay thẳng về Viện Phật Học Ứng 
Dụng Waldbroel, Đức. Ở Học 
Viện, Thầy được nghỉ ngơi nhiều 
hơn nhưng vẫn còn yếu. Học Viện 
năm nay thay đổi nhiều và đẹp hẳn 
ra. Các sư cô đã dọn qua chùa Đại 
Bi ở nên năng lượng của ni chúng 
hùng hậu hơn. Công trình xây dựng 
Tháp Bao Dung cũng đã xong, rất 
hùng tráng. Tháp được dựng bằng 
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sảnh học viện EIAB. Sau năm năm có mặt ở thành 
phố Wadbroel, hôm nay là lần đầu tiên bàn thờ linh 
của EIAB đã có linh vị. Sau đó Thầy đã thỉnh ba tiếng 
chuông Đại Hồng. Tiếng chuông rất hùng làm ấm cả 
Học Viện. Xung quanh Học Viện là nhà thương, nhà 
dưỡng lão mà xin được phép thỉnh chuông Đại Hồng 
sáng, tối (7g sáng và 6g tối, mỗi lần 10 phút) là cả 
một niềm vui lớn. Nghe nói mỗi khi các thầy các sư 
cô thỉnh chuông đều có người dưới phố lên nghe và 
rất thích. Ở một thành phố châu Âu mà mình được 
thỉnh chuông Đại Hồng ngay trung tâm thật là một 
điều may mắn. 

Có hai khóa tu được tổ chức, một cho người nói tiếng 
Hòa Lan (4/6 – 9/6) và một cho người nói tiếng Đức 
(11/6 – 16/6). Khóa nào cũng khoảng từ 500 đến 600 
người như thường lệ. Năm nay các thầy và các sư cô 
Học Viện đã nói được tiếng Đức nhiều hơn nên khi 
được hướng dẫn tu học, thiền sinh rất hạnh phúc. 

Khóa tu mùa hè 2013 (6/7 – 3/8) tại Làng

Mùa Hè năm nay trẻ con đến từ nhiều quốc gia đông 
quá, vượt trội những năm qua. Trẻ con đủ các lứa tuổi, 
từ 6 tháng được bố mẹ bồng, ẵm, địu đến khóa tu, đến 
các cháu mới biết đi lẫm đẫm cho tới thiếu nhi đã có 
thể đi vào chương trình mà các thầy, các sư cô và các 
bạn tình nguyện viên chăm sóc. Làng có chương trình 
dành cho thiếu nhi từ 6 đến 12 tuổi song song với 
chương trình dành cho teens (từ 13 đến 19). Các cháu 
dưới 6 tuổi không được chính thức tham gia chương 
trình nhưng vẫn có thể tới chơi với điều kiện là phải 
có cha hoặc mẹ đi kèm. Chương trình thực tập cho các 
cháu bao gồm thiền sỏi, thiền buông thư, thiền cam/
quít, thiền gieo hạt giống, thiền làm thiệp... Các cháu 
cũng được dạy về hai lời hứa của thiếu nhi. Đến cuối 
khóa tu có rất nhiều cháu chính thức lên chánh điện 
thọ nhận Hai lời hứa. Mỗi tuần một lần, hai nhóm 
thiếu nhi và teens được thực tập làm mới với cha mẹ. 
Đây là một thực tập rất cảm động 
và mới mẻ cho rất nhiều gia đình. 
Bởi vì khi thực tập làm mới, cả 
hai phía đều thực tập nói lời ái 
ngữ và lắng nghe sâu, những 
điều mà ở nhà ít ai làm. Ở đây, 
các cháu thấy cha mẹ mình cũng 
có khả năng im lặng lắng nghe để 
đón nhận những gì mình muốn 
bộc bạch mà không phê bình, lên 
án hay phản ứng giống như ở nhà. 
Nhiều cặp cha mẹ và con cái đã 
khóc và nối lại được truyền thông 
sau những buổi làm mới đó. 

Mùa Hè này mỗi tuần Thầy cho pháp thoại 4 lần, 
trong đó có một buổi vấn đáp. Thường thường trong 
các buổi vấn đáp, Thầy ưu tiên cho các cháu thiếu 
nhi hỏi trước, xong mới đến thiếu niên, rồi thanh 
niên. Người lớn hỏi cuối cùng. Có một bé lên nói 
với Thầy bé không hiểu được tình thương là cái gì,  
bởi vì ba mẹ cháu tuy đã ly dị mà vẫn cứ cãi vả la lối 
nhau hoài. Tại sao họ không thể ở chung với nhau 
được? Bé vừa hỏi vừa nức nở khóc làm cho nhiều 
người lớn có mặt trong thiền đường không sao cầm 
được nước mắt. Có nhiều câu hỏi của các bé cũng 
rất “người lớn” như: “Làm sao để con có thể bớt lo 
lắng?”, “Tại sao con khổ?”, “Khi nóng giận con phải 
làm sao để giải tỏa nó?” “Con làm gì khi con mất 
ngủ?” Câu hỏi này chắc chắn là cũng là câu hỏi của 
nhiều bậc phụ huynh.

Canada và USA: 83 ngày giảng dạy ở Bắc 
Mỹ châu (7/8/2013 – 28/10/2013 ) 

Chuyến đi này không như các chuyến hoằng hóa  
trước. Mỗi trung tâm đều có đại diện trong chuyến 
đi nên gặp nhau hai ngày đầu tại Toronto ai cũng 
mừng! Ban Tổ Chức Miền Đông Hoa Kỳ có sư cô 
Lăng Nghiêm và thầy Pháp Chiếu. Ngoài ra Bích 
Nham còn có các thầy Pháp Khôi, Pháp Không, 
Pháp Vũ và các sư cô Thệ Nghiêm, Giới Nghiêm, 
Chỉ Nghiêm. Thái Lan có sư cô Linh Nghiêm. Hồng 
Kông có sư cô Hành Nghiêm. Tu viện Mộc Lan 
có sư cô Hỷ Nghiêm và Xứ Nghiêm. Tu viện Lộc 
Uyển thì có quý sư cô Trung Chính, Hương Nghiêm, 
Kính Nghiêm, Mật Nghiêm, Mẫn Nghiêm và Tịnh 
Nghiêm. Từ Viện Phật Học Âu Châu ở Đức đến thì 
có thầy Pháp Trạch, sư cô Châu Nghiêm và Làng 
Mai bốn Xóm cũng tự  đề cử những người theo Thầy 
đi hoằng hóa, còn một số những người ở lại nhà 
chăm sóc xóm và các sư em và duy trì sự tu tập. Lo 
cơm cho Thầy trong chuyến là sư cô Hỷ Nghiêm và 
sư cô Bách Nghiêm đoạn đầu và sư cô Thao Nghiêm 
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đoạn sau. Thị giả Thầy vẫn là các thầy Pháp Hữu và 
Pháp Nguyện. Tháp tùng với Thầy kỳ này cũng có 
các vị đệ tử lớn của Người như sư cô Chân Không, 
các thầy Pháp Đăng, Pháp Niệm, Pháp Dung, các sư 
cô Thoại Nghiêm, Định Nghiêm, Tuệ Nghiêm, Bích 
Nghiêm và Thanh Ý.

Từ ngày 11 đến 16/8/2013: Khóa Tu cho Giáo 
Chức và những người thao thức về Giáo Dục 
Khóa tu với chủ đề Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ làm 
thay đổi thế giới tại đại học Brock, Toronto có 1,326 
thiền sinh tham dự, trong đó có tới 780 nhà giáo dục 
và 931 thiền sinh mới dự một khóa tu lần đầu. Ban tổ 
chức cho biết là còn 800 thiền sinh đang trong danh 
sách chờ đợi vì Viện Đại Học Brock không thể nào 
lo ăn nhiều hơn cho 1,300 người. Với số người này, 
Viện Đại Học phải dùng hai nhà ăn và mỗi nhà ăn 
chỉ nhận 660 người chia thành hai nhóm. Nhóm A 
có 330 người ăn trước, Nhóm B cũng 330 người chỉ 
vào phòng ăn 45 phút sau khi nhóm A đã ăn xong. 
Trong khóa tu này có tới 55 gia đình pháp đàm, trong 
đó có những nhóm riêng biệt cho Giáo sư đại học, 
Giáo sư trung học và sinh viên. Ngoài ra thanh thiếu 
niên và trẻ em (có khoảng 45 em) cũng có chương 
trình riêng. Thiền sinh tới từ Mỹ, Mexico, Canada... 
ai cũng khao khát tu học, hết lòng thực tập và trông 
cậy vào sự thực tập Chánh Niệm như một hướng đi 
cho tương lai của ngành giáo dục hiện đại.

Ngày 11/08 sau lời khai thị của Thầy, quý thầy quý 
sư cô đã niệm danh hiệu Bồ Tát Avalokiteshvara để 
mở đầu cho khóa tu rất trang nghiêm và cảm động. 
Thầy bắt đầu buổi hướng dẫn tổng quát với những lời 
hướng dẫn ngắn gọn về thiền hành trong khoảng 15 
phút: ‘‘Thiền hành là một phương pháp thực tập mầu 
nhiệm để có thể sống một cách sâu sắc trong giây 
phút hiện tại của đời sống hàng ngày. Mỗi bước chân 
đều có thể đưa chúng ta trở về với ngôi nhà đích thực 
của mình ngay bây giờ và ở đây”. Thầy còn kể một 
câu chuyện về cô phóng viên của tờ Témoignage 
Chrétien ở Paris về tới Làng với dự định là viết một 
bài về thực tập Chánh Niệm. Cô ở lại xóm Mới hai 
tuần, và mặc dù cô đã nghe tất cả những lời hướng 
dẫn về thiền hành nhưng buổi đầu tiên khi cô thực 
tập, tâm cô đã “từ chối” không chịu đi theo đôi chân 
của cô. Nhưng chỉ sau đó 15 phút, cô đã có thể đưa 
tâm trở về và tận hưởng từng bước chân của mình. 
Khi trở về cô đã viết một bài báo về Làng Mai với 
tựa đề: Xứ sở của giây phút hiện tại. Thầy khen bài 
báo đó rất hay vì nó đã được viết bằng chính kinh 
nghiệm thực tập của cô phóng viên.

Sau đó, Thầy mời thầy Pháp Hải và sư cô Tùng 
Nghiêm lên chia sẻ về những thực tập cụ thể trong 

khóa tu. Trước khi đi nghỉ Thầy mời đại chúng sáng 
hôm sau đi thiền hành với Thầy vào lúc sáu giờ sáng 
trước buổi ngồi thiền.

Vì thiền sinh khá đông nên sáng hôm sau, ban tổ chức 
chia thành hai nhóm để đi thiền hành. Một nhóm do 
Thầy hướng dẫn và một nhóm do sư cô Trung Chính 
(Tu viện Lộc Uyển) hướng dẫn đi từ hai tòa nhà của 
đại học Brock. Khi Thầy ngồi xuống nghỉ thì nhóm 
do sư cô Trung Chính hướng dẫn cũng đã tới nhập 
vào và sau khi ngồi yên lặng mười lăm phút, Thầy 
dẫn đại chúng về thiền đường bắt đầu giờ thiền tọa.

Chia sẻ ưu tư cho nền giáo dục Việt Nam 
Trước khi đi Bắc Mỹ, thầy Pháp Dung đã gửi một 
lá thư cho ông Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo 
Việt Nam Phạm Vũ Luận để chia sẻ về ước mơ: Đem 
chánh niệm vào các lãnh vực giáo dục Việt Nam. 
Trong lá thư thầy Pháp Dung có chia sẻ: “Có thể Việt 
Nam đang nhìn về phương Tây để tìm kiếm một mô 
hình giáo dục cho đất nước mình. Tuy nhiên, chúng 
tôi nhận thấy rằng Việt Nam vốn là một đất nước 
giàu truyền thống văn hóa, trong đó giáo dục là một 
khía cạnh thiết yếu và quan trọng của nền văn hóa 
dân tộc. Lịch sử Việt Nam đã có biết bao vị thầy lỗi 
lạc đáng để chúng ta kính ngưỡng và học hỏi. Tình 
nghĩa thầy trò cũng là một di sản văn hóa quý giá 
và độc đáo của Việt Nam. Thật vậy, nghề giáo luôn 
được đánh giá cao và rất được quý trọng trong xã 
hội Việt Nam. Vào dịp lễ Tết, các bậc phụ huynh và 
học sinh đều đến thăm thầy cô giáo để bày tỏ tấm 
lòng quý kính và biết ơn của mình. Không những 
vậy, Việt Nam còn có ngày lễ truyền thống để tôn 
vinh các nhà giáo, đó là ngày Nhà giáo Việt Nam 
20/11. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đồng thời nhận 
thấy rằng truyền thống giáo dục của Việt Nam hiện 
đang gặp nhiều khó khăn và thách thức trước tình 
trạng các trường học hiện chú trọng quá nhiều vào 
thi cử và bằng cấp, giáo viên và học sinh ngày càng 
bị áp lực căng thẳng và không có sự thực tập để giúp 
họ lắng dịu thân tâm và chăm sóc các cảm xúc mạnh. 
Chính vì vậy mà chúng tôi mong muốn cung cấp 
một chương trình đào tạo có khả năng đưa sự thực 
tập chánh niệm vào trong mô hình giáo dục hiện đại, 
đồng thời giúp duy trì và nuôi dưỡng tình nghĩa thầy 
trò trong trường học.” Lá thư đã nhận được nhiều 
phản hồi tích cực của các bạn trẻ trong đó có giảng 
viên, sinh viên, học sinh tại Việt Nam.

Các bài pháp thoại ngày 13 và 14 tháng 8 đã được 
đưa trên Pháp đường trực tuyến. Ngày 15/8, thiền 
sinh được đặt câu hỏi trực tiếp với Thầy. Ước mong 
các thầy cô và các bạn sinh viên, học sinh Việt 
Nam có thể thừa hưởng được tuệ giác của Thầy và 
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ứng dụng những thực tập chánh niệm vào trong việc 
giảng dạy cũng như học tập của mình.

Ngày 16/8/2013 Hơn sáu trăm thiền sinh đã ghi 
tên tiếp nhận Năm phép Tu Tập Chánh Niệm. Thật 
là cảm động khi thấy sáu trăm vị "đưa đò" quỳ xuống 
nhận Năm phép tu tập như là dụng cụ để nhắc nhở 
mình đi về hướng đẹp đẽ đó cho thế hệ học trò mai 
sau.

17/08/2013 Có buổi thuyết pháp công cộng ở Sony 
Centre, Toronto: 4,800 vé bán ra đã hết từ lâu rồi nên 
ngày hôm đó có một số vé vào cửa, thiên hạ bán chợ 
đen 400 dollars thay vì 60 dollars. Ai mà ngờ rằng vé 
đi nghe thuyết pháp cũng có giá chợ đen.

18/08/2013 Ngày Quán Niệm cho thiền sinh Việt 
Nam. Đồng bào Việt Nam quá hạnh phúc được nghe 
thuyết pháp bằng tiếng Việt dù ai cũng biết tiếng 
Anh.

Ngày 19/8/2013 Thầy và tăng thân lên đường về lại 
Tu viện Bích Nham tại tiểu bang New York bằng xe 
buýt. 

Ngày 20 đến ngày 24/08/2013 Thầy nghỉ ngơi, 
ngồi lắng nghe và đi thiền hành với các con xuất sĩ 
của Thầy. Trong thời gian này có gia đình anh John 
Hussman tới tu tập. Sư cô Chân Không đã chia sẻ 
nhiều về các pháp chỉ, quán, pháp môn tưới hoa, 
lắng nghe, làm mới, cho vợ và con của anh. Anh rất 
cám ơn.

Từ ngày 25  đến ngày 30/8/2013 Khóa Tu dành cho 
1000 người nói tiếng Anh. Lại cũng một danh sách 
chờ đợi khá dài. Văn phòng Tu viện Bích Nham ghi 
đến người thứ 800 thì quý sư cô quyết định khóa sổ 
nhưng những thiền sinh “đặc biệt” như nhân viên 
Parallax hay những vị Tiếp Hiện làm việc thiện 
nguyện mấy tháng nay, ba mẹ các thầy, các sư cô 

cũng khá đông nên số người lên tới 1,015 rồi mà 
danh sách chờ đợi cũng còn quá đông. Khi con số 
chờ đợi lên đến 600 người, sư cô Lăng Nghiêm nói 
đã mướn hết các hotels lân cận rồi, không thể nào 
nhận thêm được.

Ngày 01/9/2013 Ngày Chánh Niệm gây quỹ cho Tu 
viện Bích Nham. Xe hơi đậu nghẹt cả các đường lân 
cận và thiền đường Đại Đồng của Bích Nham trở 
nên quá nhỏ. Quý thầy mướn 500 cái ghế để đặt hai 
bên hiên mà cũng không đủ. Thính chúng ngồi ngay 
trên sân đá, quanh chiếc hồ xinh xắn mới xây trước 
thiền đường để nghe pháp.

Ngày 05/9/2013 Khai trương 4 tháng Triển Lãm 
Thư Pháp của Thầy ở trung tâm ABC New York, số 
80 đường Broadway. Cả năm trước thầy Pháp Chiếu 
và, thầy Pháp Nguyện đã làm việc với công ty ABC 
Home cho cuộc triển lãm này. Có tiếp tân và họp 
báo. Có bác sĩ  Deepa Chopra tới tham dự và giới 
thiệu về Thầy. Đài truyền hình Fox News có 2 phút 
30 giây chiếu về buổi triển lãm này vào tháng 12 
(http://www.video.foxnews.com/v/2925217995001/
calligraphic-meditation-the-mindful-art/#sp=show-
clips).

Ngày 6/9/2013 Nghỉ ngơi tại New York

Vào ngày 07/9/2013 Có buổi thuyết pháp Công 
Cộng tại Beacon Theatre, NYC, lúc 3 giờ chiều. 
Lần đầu tiên anh Hoàng Anh Sướng, một ký giả tự 
do ở Việt Nam qua, rất ngạc nhiên thấy sao người 
tới nghe thuyết pháp đông đến thế và nghe nói phải 
mua vé trước ba bốn tháng. Rất đông người xếp hàng 
vào cửa. Màn hình thật sang, thật to nằm bên trên 
nên dù phải ngồi chỗ xa cũng thấy mặt Thầy và tăng 
thân xuất sĩ khá rõ. Sau khi Thầy thuyết pháp, sư cô 
Chân Không nhắc về triển lãm Thư Pháp của Thầy 
tại ABC Home ở Broadway. Thiên hạ tới viếng thăm 
và thỉnh thư pháp rất nhiều khiến tiệm này yêu cầu 
cho họ trưng bày thư pháp của Thầy trong suốt năm.

Ngày Quán niệm ở World Bank (8/9/2013) 
Xe buýt chở mọi người từ New York City đi 
Washington DC sau khi ăn sáng. Quý thầy và quý 
sư cô trong ban tổ chức giỏi quá nên mọi việc xảy 
ra thật nhẹ nhàng trôi chảy. Tới Washington DC đã 
có phòng cho quý sư cô, quý thầy trong một khách 
sạn riêng mà World Bank dành cho tăng thân. 
Ngày 09/9/2013 Thầy mạn đàm với ba nhân vật 
quan trọng tại World Bank –Ngân Hàng Thế Giới 
Panel: một là chủ tịch ngân hàng Jim Young Kim, 
hai là Khoa học gia Richie Davidson vốn đã đạt 
nhiều thành quả về nghiên cứu bộ não của những 
người chuyên thiền quán và ba là ông Brian Davey, 



18 năm mới ta cũng mới

giám đốc chương trình An Sinh Xã Hội cho toàn thể 
nhân viên WB. Mỗi ông chỉ nói có mười phút và xin 
để giờ cho họ được học thêm với Thiền Sư. Tiến Sĩ 
Richie Davidson cứ nhìn Thầy như uống những điều 
Thầy nói và cứ cười hoài có vẻ hạnh phúc lắm.

Ký Giả Hiệu Minh, cũng là nhân viên lâu năm của 
World Bank có viết một bài về sự kiện này đăng trên 
blog Hiệu Minh.

Ngày Quán Niệm tại World Bank (10/9/2013) dành 
cho nhân viên làm ở đây. Nhân viên Ngân Hàng 
Thế Giới này lần đầu tiên được hướng dẫn ĐI trong 
chánh niệm, ĂN trong chánh niệm và LÀM VIỆC 
trong chánh niệm. Lần đầu tiên cả ngàn nhân viên 
thực tập ra đi thiền dọc theo lề đường thành hàng dọc 
dài, im lặng hùng tráng mà thảnh thơi. Hình như ban 
tổ chức đã quên xin phép Cảnh Sát Công Lộ, họ ngạc 
nhiên nhưng sau đó vẫn vui vẻ chận đường cho đoàn 
người đi qua. Khách trong quán nước bên đường 
rất cảm phục. Chiều hôm đó nhân viên tham dự có 
dịp đặt những câu hỏi cho quý thầy, quý sư cô giáo 
thọ. Họ rất tâm đắc vì pháp môn tuy đơn giản mà áp 
dụng được, bằng cớ là những thầy, sư cô trẻ như họ 
hay như em hoặc cháu của họ mà thực hành được 
và có cái thấy sâu sắc được nhờ luyện tập pháp môn 
này. Họ có cảm tuởng họ cũng sẽ làm được. Một cô 
nhân viên viết trên tường World Bank rằng chúng tôi 
tuy là đạo Chúa nhưng cảm thấy thoải mái áp dụng 
phương pháp thực tập của ông thầy tu này, pháp môn 
không có vẻ gì là một cult (sect phái cuồng tín) và tôi 
tin là tôi có thể dùng cách này mà hoàn thành được 
dự án rất khó mà tôi đang làm.

Ngày 11/9/2013 Tăng thân lên xe buýt đi từ Hotel của 
Washington DC về Boston. Thầy và ban thị giả cư trú 
ngay Boston Plaza Park Hotel, nơi có khóa tu hai ngày 
cho 1.120 người thuộc giới y khoa và tâm lý trị liệu. 
Tăng thân xuất sĩ khá đông nên ở tại một nhà khách 
gần đó. Sáng sớm thứ Bảy ban Giáo Thọ gồm có John 
Kabazin, Dr. Lilian Cheung và 4 vị khác. Ngày thứ 
hai 12/09/2013 là ngày của Thầy và tăng thân xuất sĩ 
Làng Mai hướng dẫn cho thiền sinh. Tăng thân chào 
thiền sinh bằng buổi hô canh và thiền hướng dẫn. 
Thầy lên thuyết pháp hướng dẫn tu học và để dành 45 
phút sau cho đại diện thiền sinh đặt câu hỏi. Tiến sĩ 
John Kabazin và các giáo sư danh tiếng của Harvard 
đặt nhiều câu hỏi khá hóc búa nhưng Thầy như trái 
cây chín muồi, nói gì cũng sâu sắc, cũng gỡ rối được 
cho mọi người với rất nhiều từ bi cho nên ai cũng 
hạnh phúc. Có người đã tham dự hằng chục khóa tu 
với Thầy rồi mà nghe lại những hướng dẫn hôm đó 
của Thầy vẫn thích như thường vì họ nói mỗi lần Thầy 
cầm đến cái gì là lại thành mới tinh.

Buổi chiều Sư cô Chân Không hướng dẫn thiền 
buông thư rồi hướng dẫn làm mới tình thâm. Ngay 
sau đó là trả lời những câu hỏi của thiền sinh. Sáu 
ông giáo sư phụ trách trả lời với nhiều chức vụ 
khá lớn của Trường Đại Học cùng các sư cô Tùng 
Nghiêm, Chân Không và thầy Pháp Hộ đại diện cho 
Làng Mai. Ban đầu ông tiến sĩ này hỏi ông kia. Ông 
kia trả lời lý thuyết tràng giang đại hải. Thấy nói lý 
thuyết quá, sư cô Chân Không bèn đưa tay lên xin 
phép các chuyên gia để thiền sinh đặt câu hỏi. Bên 
dưới quần chúng vỗ tay hoan hô đề nghị của sư cô. 

Ngày 13/9/2013 Tăng thân nghỉ ngơi tại Boston, 
Thầy cho mời anh Chân Đạt, các chị Chân Quy, Chân 
Hỷ Ca (Hà Thanh) và chị Thanh Giới đến chơi. Chị 
ruột của sư em Lân Nghiêm cúng dường bánh cuốn. 
Ăn xong chị Chân Hỷ Ca còn hát cho Thầy nghe lần 
nữa bài “Bên Mé Rừng Đã Nở Rộ Hoa Mai.”do chị 
phổ nhạc.

Thuyết Pháp Công Cộng tại thánh đường Trinity 
(Trinity church - 14/9/2013) Nhà thờ rộng mênh 
mông nhưng hôm nay thiên hạ ngồi đầy bốn phía. 
Ông Linh Mục Trưởng có lẽ đã đọc nhiều sách của 
Thầy nên đã trích rất nhiều đoạn trong sách Bụt 
Bản Môn Chúa Vĩnh Hằng (Living Buddha, Living 
Christ) của Thầy để giới thiệu Thầy.

Ngày hôm sau 15/9/2013 có buổi ngồi thiền và 
thuyết pháp công cộng tại quãng trường trước 
thánh đường Trinity Một giờ trưa, trời nắng chang 
chang mà mình đã hẹn sẽ ra ngồi thiền và thuyết 
pháp cho dân thành phố Boston nên thầy nào, sư cô 
nào cũng đội nón lá. Ngồi dưới nắng chang chang 
mà cả quãng trường đầy nghẹt người. Hơn hai nghìn 
người tham dự. Thầy cho thiền hướng dẫn và sau 
nửa giờ, Thầy đã dạy thêm về các câu thần chú của 
Làng Mai. Người dân Boston rất cảm động và thích 
thú với pháp môn mới. Đa số là những người đã 

Thuyết pháp công cộng tại quãng trường Trinity
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nghe thuyết pháp chính thức trong ngày hôm qua. 
Nhưng hôm nay vì khỏi mua vé vào cửa nên có một 
số khá đông, số người chưa hề đọc sách gì của Thầy 
vậy mà khi nghe giảng xong vì quá thích thú nên đã 
đến xin địa chỉ và tìm cách liên lạc để đến học hỏi 
thêm về chánh niệm.

Ngày 16/05/2013 Tăng thân và Thầy về đến Tu viện 
Mộc Lan thì trời đã chiều. 

Miền Nam Hoa Kỳ (tiểu bang Mississippi)

Khóa tu tiếng Việt chủ đề “Sức Mạnh Tình 
Thương” từ ngày 19 đến 22/9/2013  

Người Việt ghi tên chỉ có 380 người thôi, nhưng 
tới khi bắt đầu khóa tu thì lên con số 487 rồi ngày 
hôm sau 520 người. Ngày chót lên đến 625 người. 
Đại chúng quá hạnh phúc với những pháp môn mới. 
Như đã nói Tu viện Mộc Lan nằm giữa Hiệp Chủng 
Quốc nên dân chúng Miền Trung Bắc Hoa Kỳ như 
Chicago, Minneapolis đến đông, mà cũng có người 
từ Detroit, Niagara Falls và Toronto nữa. Phần đông 
đồng bào lái xe 10, 12 đến 18 giờ đồng hồ để được 
thấy Thầy. Bên Florida đông người về tu học lắm, có 
nhiều xe chở trái cây Việt trồng ở Florida đem đến 
tặng Thầy và tăng thân. Thầy giảng rất “ngầu”. Ngày 
chót “hạnh phúc bên nhau” (be-in) thật cảm động. 
Mọi người tham dự hết mình. Thầy Pháp Hữu và sư 
chú Pháp Triển hát nhạc Rap với lời chánh niệm quá 
tuyệt vời. Người trẻ lên tinh thần lắm. Các sư cô thì 
có màn hóa trang các loại áo người Việt, nam và nữ, 
từ thời thật xưa đến ngày nay. Từ những ông đồ nho 
xưa, từ những chiếc áo tứ thân miền Bắc đến áo mốt 
Hà Nội, Sài Gòn, đến những cô gái bình dân mặc áo 
bà ba miền Tây Nam Bộ. Các sư cô toàn là người còn 
trẻ mà tâm bình an, chỉ tính chuyện giúp vui cho mọi 
người chứ không tính chuyện thời trang hấp dẫn để 
câu khách như ở ngoài đời nên khi “các người mẫu” 

xuất hiện thật là đẹp khi mặc những loại áo ấy vào 
mà thật ra các trang phục ấy đã được lấy ra từ những 
bức màn cũ, khăn trải bàn v.v... Các sư cô đi đứng 
dịu dàng, thong dong, bình an không có cái õng ẹo 
của các cô người mẫu. Thiên hạ ngạc nhiên trầm trồ 
và thán phục, cười vui ơi là vui. 

Ngày 23/9/2013  Thầy có thì giờ ngồi chơi với đệ tử 
xuất sĩ ở Mộc Lan. 

Khóa tu nói tiếng Anh ở Mộc Lan từ ngày 24 đến 
ngày 29/9/2013 - Khóa tu tiếng Anh có đến 1,000 
người ghi tên. Một số người ở khách sạn bên ngoài 
nhưng đa số ở luôn trong Tu viện, cắm lều đủ loại. 
Người Mỹ chịu chơi hơn người Việt vì sẵn sàng 
ngủ ngoài lều vải dù trời mưa. Rất nhiều chiếc lều 
vải to được dựng lên vì cả gia đình cùng đi, gồm 
cha mẹ con cái. Người Việt Nam ở Hoa Kỳ toàn là 
người đã lập nghiệp lâu năm nhưng không thích ở 
ngoài lều vải, còn người Hoa Kỳ thì sẵn sàng cắm 
lều cùng khắp. Khóa tu rất hùng tráng. Có rất nhiều 
ký giả, văn nhân Hoa Kỳ, xưa là đệ tử của Mục Sư 
Martin Luther King nên họ viết một bài báo rất lớn 
tại Memphis chiếm cả trang đầu tờ nhật báo. Điều 
này rất lợi lạc cho trung tâm Mộc Lan vì họ nhắc đến 
mối thâm tình giữa Martin Luther King với Thầy và 
xem sự hiện diện của Tu viện của Thầy như làm sống 
dậy tinh thần vị Bồ tát tên King của dân da màu và 
dân trí thức tiến bộ vùng nầy. Cái nhà nguyện mà 
Mục Sư King thuyết pháp lần chót trước khi lên xe 
đi Memphis và bị ám sát ở Memphis chỉ cách Tu 
viện Mộc Lan có ba cây số thôi. Cũng lạ thật, giống 
như năng lượng Mục Sư King đã khiến Phật tử Việt 
Nam tới đây, chọn mảnh đất này để làm sống dậy 
nếp sống tâm linh cho người dân vùng này. Có cả bà 
Susie Westmoreland, con gái lớn của Tổng Tư Lệnh 
Quân Đội Hoa Kỳ Westmoreland ngày xưa tham dự. 
Bà tới với con trai, con dâu và cháu nội. Bà là đệ tử 
Năm giới của Thầy từ lâu rồi. Dĩ nhiên lần đầu tiên 
khi bà tới tu cũng có nhiều nước mắt chuyển hóa. Bà 
đã lạy xuống cùng với cha của bà (ở bên trong) để 
cùng bỏ xuống đất những cộng nghiệp mà ba của bà 
vì phận sự của một công dân Mỹ mà phải tạo ra bao 
nhiêu là nghiệp. Nay bà theo Thầy để được thay cho 
cha mà sám hối.

Ngày chót thiền sinh quy y rất đông, đông hơn người 
Việt nhiều. Chỉ cần theo dõi một nhóm pháp đàm 
là chúng ta có thể thuật lại không biết bao nhiêu là 
ví dụ chuyển hóa. Trong một nhóm kia có một cô 
thiền sinh khoảng 27 tuổi. Ngày đầu ngồi chung 
trong nhóm pháp đàm cô nói: “Xin lỗi, tôi không có 
gì để chia sẻ, tôi bị ép đi đến đây”. Suốt mấy buổi 
pháp đàm cô này giữ im lặng nhưng đến ngày chót 
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cô thuật lại: “ba ngày nay tôi không mở điện thoại 
cầm tay vì bỏ quên ngoài khách sạn. Nhưng sáng nay 
trở lại khách sạn mở điện thoại, có nhiều tin buồn mà 
nhất là một cái tin khiến tôi nổi điên lên suýt quăng 
luôn cái điện thoại. Bỗng tôi chợt nhớ phải trở về 
với hơi thở. Tôi hít vào...ô! Cái gì thế? Tôi đang hít 
thở à? Mấy bữa nay tôi rất ghét những điều mà mọi 
người cứ lải nhải: thở vào thở ra, tâm mình chuyên 
chú nơi hơi thở vào, tâm mình chuyên chú nơi hơi 
thở ra... Trời đất ơi, tôi mà cũng thở nữa à? Và tức 
cười nhất là lúc đó tâm tôi có dịu xuống và không 
còn nhu yếu ăn thua đủ với cô nàng kia trong sở của 
tôi. Tôi lại có khuynh hướng muốn trở về sở nói lời 
ái ngữ với cô ta và tìm cách làm hòa với cô ấy.” Sau 
buổi ấy, cô này hỏi thăm rất kỹ về sự có mặt của 
những tăng thân vùng cô ở và hỏi thăm phong trào 
Wake Up có đến được gần chỗ cô ở không?

Ngày 29/9/2013 Ngày chót của khóa tu tiếng Anh 
mà cũng là NGÀY CHÁNH NIỆM của Tu viện 
Mộc Lan với chủ đề Healing Yourself is Healing the 
World (Trị liệu cho ta và cho thế giới). Nhờ tờ nhật 
báo tên The Panolian quảng cáo mà hơn một ngàn 
người tới thêm với con số 1000 thiền sinh đang tu.

Ngày 30/9/2013 Tăng thân bay về Tu viện Lộc Uyển, 
vùng nam Cali.

Những ngày không có khóa tu Thầy trò đã leo lên núi 
cao ngồi thiền trên những tảng đá già mấy nghìn năm 
tuổi, ngắm mặt trời lên hay mặt trời lặn. Các thầy Pháp 
Dung, Pháp Khôi, Pháp Lưu đi xa Lộc Uyển lâu nên 
vừa về là tối tối xách túi ngủ đi lên núi ngủ trên những 
tảng đá lớn giữa trăng sao cho thỏa chí. Sáng hôm sau 
quý thầy có than là giữa khuya thì khá lạnh. Đêm đêm 
mình ít nghe tiếng Coyotees như ngày xưa.

Trong chuyến đi này cả ba trung tâm của Làng Mai tại 
Hoa Kỳ đều thiếu mưa. Ngày đến Bích Nham, ngồi 
trên xe thầy đã chú nguyện. May thay Bích Nham có 
nhiều trận mưa khi Thầy về. Trên đường từ phi trường 
Memphis về Mộc Lan cũng vậy, Thầy đã cầu nguyện 
đất Mẹ và cha Trời cho mưa và đã có mưa, rồi đến Los 
Angeles cũng vậy. Thầy đã chú nguyện nhiều ngày và 
cuối cùng đã có mưa ở Tu viện Lộc Uyển. Bao nhiêu 
loài được sống dậy ở núi rừng. Chỉ trong ba hôm, các 
cây sages đã cho ra những nhành lá mới. Hạnh phúc lớn 
làm sao!

Khóa tu cho người Việt (từ ngày 04 đến 
08/10/2013) có 800 người ghi tên. Rất nhiều người 
Việt không chịu ghi tên đi trọn khóa tu nhưng chỉ 
muốn lên một ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật để thăm 
Thầy thôi. Họ nói người già không lái xe được, phải 
chờ ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật khi con cái nghỉ 
việc mới năn nỉ họ chở đi, để cho má hay ba được 
nghe pháp của “ông thầy già” của ba má. Quý thầy 
quý sư cô trẻ không đồng ý, định khóa cửa cổng Tu 
viện suốt năm ngày có khóa tu. Các sư cô thuộc thế 
hệ trước (như sư cô Chân Không, Trung Chính) phải 
năn nỉ tìm ra một giải pháp thỏa hiệp để cho vui vẻ 
cả Làng! Sư cô Chân Không tình nguyện sáng Chủ 
nhật sẽ lên thiền đường sớm, hướng dẫn cho các vị 
mới tới không biết luật chung trong những ngày giữa 
khóa tu của Tu viện. Đúng như dự đoán, ngày Chủ 
nhật 6 tháng 10 2014, có nhiều người tri kỷ như nhà 
văn Doãn Quốc Sỹ được các con đưa lên thăm Thầy. 
Anh đã 92 tuổi rồi. Mặt anh hiền như Bồ tát. Nhưng 
bây giờ bộ nhớ trong óc anh đã khá cũ nên anh hay 
quên. ‘‘Cô Chín’’ (là sư cô Chân Không) gặp anh thì 
anh em mừng quá. Nhưng anh đã quên ‘‘Cô Năm’’ 
(là giả danh thầy Nhất Hạnh hồi anh còn ở tù) rồi! 
Khóa tu này các cháu Bảo Lang, Bảo Đăng và Bảo 
Chân quá hạnh phúc vì được gặp lại các bạn cũ và lại 
có thêm bạn mới nữa. Cho nên khi mẹ Thanh Trang 
bảo chuẩn bị đi về, cả ba cháu phụng phịu cứ xin 
mẹ cho ở lại! Có rất nhiều trường hợp sự chuyển 
hóa quá nhanh chóng thành rất khó tin. Có một cô 
đó nhất định ly dị chồng. Giấy tờ đã chuẩn bị xong, 
nhưng có người bạn gái khuyên nên khoan nộp đơn 
ly dị ra tòa, chờ sau khóa tu thôi. Mãi tới ngày chót 
của khóa tu cô từ từ thấy được những vụng về khá 
lớn của mình, những cách cô ‘đổ dầu vào lửa’ đã đẩy 
ông chồng hành xử như thế, cô xin tham vấn các với 
sư cô lớn và được chỉ cách làm mới tình thâm. Mắt 
cô sáng lên như mới khám phá ra điều gì thật mới lạ 
mà lại đơn giản biết bao nhiêu! Cháu Tony 13 tuổi 
chỉ ưa ngồi chơi game 8 giờ mỗi ngày. Vậy mà vào 
khóa tu năm ngày cháu quên hẳn cái máy tính chơi 
game mà vẫn sống hạnh phúc được. Thấy được sự 
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chuyển hóa nơi cháu, gia đình cũng chịu chơi, đã vào 
bàn với cô giáo xin cho cháu nghỉ học 6 tuần lễ để đi 
sang Làng tu học, để cháu có thể thấy một hướng đi 
mới hơn là chôn vùi tâm tư vào những trò chơi game.

Ngày 08/10 là ngày chấm dứt khóa tu. Hai anh ký 
giả từ Việt Nam qua là các anh Hoàng Anh Sướng và 
Đàm Đức Anh phải trở về Hà Nội và TPHCM.

Ngày 10/10 tăng thân Xóm Dừa làm trước một 
ngày cái bánh sinh nhật rất lớn cúng dường Thầy 
vì biết ngày 11/10 thì bắt đầu vào khóa tu tiếng Anh 
rồi. Nhưng Thầy mắc cỡ không chịu xuống nhà ăn. 
Sáng sớm 7 giờ sáng ngày 11/10/ 2013 bốn sư cô 
Lộc Nghiêm, Ân Nghiêm, Đáo Nghiêm và Sư cô 
Chân Không lên mừng tuổi Thầy và xin hát một bài 
hát (nhại theo điệu nhạc dân ca rất đặc sệt Miền Bắc: 
Bà Tôi) do bốn sư cô cùng đặt lời. 

Khóa tu bằng tiếng Anh Finding our true Home 
(từ 11 đến16/10/2013) (Về lại ngôi nhà đích thực) 
tổ chức ở Lộc Uyển. Khóa tu này đã hết chỗ sau 
vài tuần đầu ghi danh. Ngay cả danh sách chờ đợi 
cũng bị khóa sổ luôn. Chỉ có thể nhận 1,000 người 
là tối đa nhưng thiền sinh vẫn lẳng lặng vào cắm 
lều nên có thể trên dưới 1,100 thiền sinh. Trời tháng 
10 không nóng như mùa hè nên ở lều cũng dễ chịu. 
Ngày thứ ba của khóa tu, cả ngàn người được đi 
thiền hành lên núi ngồi thiền và ăn sáng với Thầy. 
Có xe truck chở các vị lớn tuổi không leo núi lâu 
được. Ngồi thiền xong đại chúng tập thể dục rồi mới 
ăn sáng. Có một cô thiền sinh người Anh không thể 
chấp nhận được việc chồng mới cưới của cô, vốn là 
một anh chàng tuấn tú, cao ráo mẫn tiệp bỗng bị xe 
đụng chết tức thì, và nay chỉ còn là một nắm tro. Sư 
cô Chân Không cũng đồng ý là không thể nào anh 
chàng tuấn tú đó đã trở thành đống tro được. Đống 
tro đó chỉ là chút xác trà của anh. Những năng động, 

những đức khoan dung độ lượng, mẫn tiệp của anh 
không thể nào chuyển thành nhúm tro đó. Những 
năng lượng đó phải tìm đường biểu hiện. Mà nơi mà 
anh ấy biểu hiện dễ dàng nhất là nơi cô. Một sáng 
nào đó vừa thức dậy bỗng trào dâng nơi cô niềm 
hứng khởi muốn làm một cái gì đó. Cô dừng lại nhìn 
kỹ đi, có thể đó là hứng khởi của anh vừa biểu hiện 
nơi cô. Khi nào cô có khó khăn, khó xử trong đường 
đời, cô cứ đi thiền hành và nhắm mắt lại ngồi yên 
hỏi anh (trong cô): “em nên làm gì đây anh?” Nghe 
và hiểu được như vậy nhưng cô vẫn chưa chấp nhận 
được ngay, vào ngày chót cô bỗng nói: “Ôi hạnh 
phúc, tôi sẽ cùng chồng tôi đi thăm quê hương tuổi 
thơ của anh bên Ireland mà anh cứ nhắc hoài!”

Thứ Bảy ngày 19/10/2013 Pháp thoại công cộng 
chủ đề Touching the Heart of Happiness ở thính 
đường Pasadena Civic Auditorium. Ở đây cũng thế, 
tới giờ chót lại cũng có nạn mua vé chợ đen để vào 
cửa nghe Thầy giảng.

Ngày 20/10/2013 là ngày Quán Niệm duy nhất ở 
Lộc Uyển. Mới 6 giờ sáng, thiền sinh đã kéo lên Lộc 
Uyển, đông không thể tưởng được. Thiền đường đầy 
nghẹt người. Phải mướn thêm 1000 chiếc ghế xếp 
vòng quanh hết bên ngoài thiền đường Thái Bình 
Dương. Thầy đành phải giảng tiếng Anh vì người 
Mỹ đông quá. Đại chúng khỏi mang ống nghe vì 
sư cô Đẳng Nghiêm dịch trực tiếp ra loa bên ngoài. 
Thiên hạ đậu xe bít cả khu Rừng Sồi, đậu xe dọc 
theo con đường từ xóm Trong Sáng xuống đến tận 
cổng vào Tu viện là đã 2 miles, nhưng rồi vì hết chỗ 
họ đậu luôn suốt xóm nhà láng giềng dưới chân núi 
và cuối cùng ra luôn tới đường Broadway thêm 2 
miles nữa. Thật là quá sức tưởng tượng. Người mới 
đi lần đầu cũng rất đông. Họ không biết đường đi 
đến nhà ăn. Nhà bếp làm 2000 ổ bánh mì kẹp chả 
đã phát hết mà cái đuôi chờ phát thức ăn vẫn còn 

khá dài. Sư cô Trung Chính nấu hai nồi 
cơm to, phát hết cơm, cùng với nồi tàu hủ 
kho củ cải, cũng không đủ. Hai chảo to 
mì xào cũng không đủ. Hai thầy tri bếp đi 
mua thêm 50 ổ bánh mì dài, cắt làm ba, 
nhét thêm dưa leo và đồ kho. Buổi trưa 
có thiền buông thư và sau cùng có buổi 
đặt câu hỏi với quý thầy quý sư cô. Buổi 
trưa cũng còn khá đông nhưng không 
bằng buổi sáng. Được nghe Thầy thuyết 
pháp nhưng khỏi trả tiền vé 50 đô như tới 
rạp Civic Auditorium ở Pasedena mà lại 
được chiêm ngưỡng cảnh núi rừng hùng 
vĩ, Tu viện đã phải tổ chức những xe hơi 
tám người mỗi chuyến chở từ chỗ họ đậu 
xe đưa lên thiền đường.
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Bắc Cali 21/10/2013 Tám giờ sáng thầy trò cùng lên 
hai chiếc xe buýt đi Bắc Cali. Một xe sẽ đi thẳng nhà 
sư cô Định Nghiêm nằm sát Silicon Valley chỗ các 
thầy và các sư cô nào phải đi trụ sở Google hướng 
dẫn một ngày chánh niệm cho nhân viên Google. 
Còn xe buýt thứ hai thì đi ngay đến chùa Phổ Từ. 
Ở đây các vị được đi tham quan Bắc Cali trước khi 
tới tham dự ngày thuyết pháp công cộng của Thầy 
và một ngày chánh niệm tại Tu viện Kim Sơn. Ngày 
đi tham quan Bắc Cali, không dặn trước mà xe nào 
cũng đến Công Viên Henry J. Kaiser Memorial 
(Tượng đài kỷ niệm – Rember them: Champions 
of humanity) để nhìn tận mắt những hình tượng 25 
nhà nhân bản của nhân loại mà Thầy mình là một 
trong những 25 vị đó. Trong 25 nhà nhân bản đó 
có Tổng thống Abraham Lincoln đã ra đạo luật giải 
phóng dân da đen ở Hoa Kỳ khỏi ách nô lệ, có Thánh 
Gandhi đã giải phóng cho dân tộc Ấn Độ khỏi ách 
đô hộ của Vương Quốc Anh mà không cần quân đội 
súng ống, có Mẹ Theresa đã hy sinh cả cuộc đời cứu 
giúp người cùng khổ v.v... Mọi người chụp hình lia 
lịa bên tượng dưới tượng Thầy, dù Thầy bên ngoài dĩ 
nhiên là sống động hơn bức tượng nhiều!

23/10/2013 Ngày Chánh niệm ở Google Tại trụ sở  
Google Thầy bắt đầu bằng hướng dẫn đi thiền hành. 
Cả đoàn đi thiền hành trên các con đường tráng xi 
măng của khuôn viên Google. Giữa chừng Thầy 
ngồi xuống cho mọi người ngồi thiền trong buổi 
sáng bình an. Không khí thật thảnh thơi mà bình an 
ít khi xảy ra trong khu Google Plex gồm toàn những 
văn phòng mà kỹ thuật quá tiến bộ như những tòa 
nhà ở Silicon Valley này. Sau đó mọi người trở vào 
thính đường nghe pháp thoại. Thầy nói pháp thoại 
xong thì thầy Pháp Khôi hướng dẫn ăn trưa trong 
chánh niệm. Sau đó sư cô Chân Không hướng dẫn 
thiền buông thư. Sau nửa giờ nghỉ ngơi quý thầy 
và quý sư cô giáo thọ cho thiền sinh đặt câu hỏi đi 
vào thực tế. Trong thời gian đó Thầy cùng đi với các 

thầy Pháp Dung, Pháp Linh, Pháp Lưu và sư cô Hiến 
Nghiêm vào gặp riêng những bộ óc lớn của Google 
để đàm luận về đề tài làm sao sử dụng được kỹ thuật 
mới để giúp con người trở lại được với chính mình, 
với gia đình và với thiên nhiên để được nuôi dưỡng 
và trị liệu. 

Ngày thứ Năm 24/10/2013 Sáng nay các thầy Pháp 
Niệm, Pháp Dung, Pháp Linh, Pháp Lưu, các sư cô 
Hiến Nghiêm và An Nghiêm đi gặp những nhà lãnh 
đạo của Facebook. Buổi chiều Thầy đi thuyết trình 
và đàm luận về Neuroscience và Từ Bi với các khoa 
học gia ở Standford Univisersity.

Thầy và tăng thân đến Standford University sinh 
hoạt từ 4 tới 6 giờ chiều. Buổi đối thoại này rất hào 
hứng và thích thú.

Ngày thứ Sáu 25/10/2013 có nửa ngày sinh hoạt với 
một số các ông Tổng Giám Đốc các hãng xưởng lớn 
(CEOs e.g). Vì chỗ sinh hoạt rất giới hạn nên chỉ có 
khoảng 10 thầy và sư cô đi chung với Thầy. Lúc 3 
giờ chiều, Thầy giảng dạy và cho họ đặt câu hỏi. Đến 
4 giờ 30 phút, Thầy dẫn mọi người thực tập đi thiền 
đến một khu rừng nhỏ gần đó. Mọi người thực tập rất 
nghiêm chỉnh và hết lòng. 

Ngày thứ Bảy 26/10/2013 Có buổi thuyết pháp 
công cộng với gần 4,800 người vào cửa ở Oakland 
Paramount Theatre. Những người Việt thuộc thế hệ 
thứ hai, lớn lên ở Hoa Kỳ đến tham dự khá đông 
ngày thuyết pháp này và rất hãnh diện có được vị 
Thầy người Việt Nam đang được giới thượng lưu trí 
thức Hoa Kỳ hâm mộ.

Ngày Chủ nhật 27/10/2013 là ngày làm việc chót 
của Thầy ở Hoa Kỳ. Thầy trở về Tu viện Kim Sơn 
sau hơn mười năm vắng bóng. Thầy và nhóm thị giả 
đi thật sớm để thăm lại cảnh xưa, thăm những cây 
tùng già ba bốn người ôm cũng chưa giáp tay! Buổi 
thuyết pháp đã được tổ chức ngoài trời. Đồng bào 
quy tụ rất đông đảo. Thầy dạy về cách thỉnh chuông, 
nghe chuông, rất thực tế và đi tiền hành.

Tăng thân chiều ấy về chùa Phổ Từ ăn tối. Thượng 
tọa Từ Lực giống như một người anh lớn của tăng 
thân xuất sĩ Làng Mai, tiếp đón 50 vị xuất sĩ đi theo 
Thầy lên Bắc Cali với tất cả sự ưu ái.

Ngày 29 tháng 10, 2013 tăng đoàn bay về Pháp

Thầy về tới Làng mang bao nhiêu hạnh phúc cho 
các đệ tử ở nhà dù rằng ở tại Làng năm nay có nhiều 
sinh hoạt và mang lại rất nhiều năng lượng cho thiền 
sinh về tu dù vắng mặt Thầy và quý thầy, quý sư cô 
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giáo thọ lớn. Khóa Tu Mùa Thu ở Làng đã đem rất 
nhiều hạnh phúc cho thiền sinh. Tuần nào cũng có 
đủ thiền sinh để quý thầy quý sư cô Giáo Thọ trẻ 
ra giảng dạy và đem lợi lạc cho người ham tu tập. 
Không khí vẫn tươi vui và tu tập còn tinh chuyên 
hơn vì ngoài pháp thoại của quý thầy quý sư cô tân 
giáo thọ, còn có pháp thoại của Thầy nghe qua mạng 
để cùng nhau pháp đàm sau đó.

Ngày 8/12/2013 Ngày xuất gia của 27 cây đoàn 
(Linden, Tilleul). Bên Pháp có 8 em gồm nhiều 
quốc tịch khác nhau (Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Tây 
Ban Nha, Thái Lan, Việt Nam) và bên Thái Lan có 
19 em quốc tịch Việt Nam. Đó là các sư cô, sư chú 
mang tên: Trăng Diệu Viên, Trăng Diệu Âm, Trời 
Nguyện Lực, Trời Hy Mã, Trăng Ưu Bát, Trăng Tịnh 
Độ, Trời Linh Quang, Trời Đạt Nguyện, Trăng Uyên 
Nguyên, Trăng Phương Khê, Trời Nhất Tâm, Trăng 
Tào Khê, Trời Hướng Thượng, Trăng Hoa Lâm, Trời 
Liễu Ngộ, Trời Định Lực, Trời Niệm Lực, Trăng 
Thiên Trúc, Trời Kỳ Diệu, Trời Ngộ Đạt, Trời Tuệ 
Giác, Trời Tuệ Minh, Trăng Mãn Khai, Trời Định 
Hướng, Trời Bằng Hữu, Trăng Nến Ngọc, và Trăng 
Hàm Tiếu. 
16/12/2014 Lễ truyền giới Thức Xoa Ma Na với 
năng lượng của ni chúng

Từ nay trở đi, Thầy cho phép các trung tâm tự truyền 

giới Thức Xoa Ma Na cho các sư em đã đủ ngày, đủ 
tháng, đủ chín trong sự tu học và được đại chúng xét 
duyệt chứ không cần đợi đến giới đàn. Tại xóm Mới, 
sau thời pháp thoại của Thầy dành riêng cho ngày 
xuất sĩ, sư cô Chân Không, trưởng ni chúng cùng tất 
cả quý sư cô tỳ kheo hai xóm ni đã trực tiếp truyền 
giới cho các sư em trong gia đình cây Sen Xanh, 
Trúc Vàng, Trúc Xanh, Trúc Tím... trong năng lượng 
chúng ni thật hùng tráng. Ở Thái Lan và Việt Nam, lễ 
truyền giới Thức Xoa Ma Na cũng được diễn ra dưới 
năng lượng của tăng thân trú xứ. 

Tân Giám Tự của Tổ Đình Từ Hiếu Ngày 
20/12/2013, thể theo lời yêu cầu của đa số các thầy 
tu học tại Tổ Đình Từ Hiếu từ hai năm gần đây, nhân 
danh Trụ Trì và niên trưởng của Tổ đình, Thầy đã đề 
cử thầy Thích Từ Minh lên làm Giám Tự, phụ tá bởi 
thầy Thích Từ Hải và năm vị Giáo Thọ tại Tổ Đình 
Từ Hiếu.
Thực Tập Chánh Niệm tại ba Miền Đất Nước Việt 
Nam  - QUÀ ĐẦU NĂM 2014 cho Dân Việt Nam 

Trong tháng 12, một số thiền sinh đã viết thư cho 
Thủ Tướng và Chủ Tịch Nước xin cho được thành 
lập một trung tâm Thực Tập Chánh Niệm tại ba Miền 
Đất Nước Việt Nam. Chánh Niệm là một trong tám 
cách hành trì chân chính trong Bát Chánh Đạo nhưng 
Thầy đã xiển dương cách tu tập này như là then chốt 
để đưa từ Niệm đến Định và Tuệ, nên người dù ghét 
tôn giáo không tin tưởng trời thần quỷ vật gì, hay 
người có đạo Ky Tô, Hồi Giáo, đạo Ấn Độ Giáo đều 
tu tập theo được. Và trung tâm thực tập chánh niệm 
đã có mặt rất nhiều nước trên thế giới như Úc, Pháp, 
Ấn Độ, Ý, Đức, Hà Lan, Hoa Kỳ, Ba Tây, Thái Lan, 
Hồng Kông và Indonesia. Chỉ riêng ở Việt Nam thì 
chưa được phép. Có lẽ vì chưa xin? Công dân các 
nước đang từ từ viết thư xin rất nhiệt tình. Rất mong 
nhà nước lắng nghe!

Ngày 01 tháng 01 năm 2014  Chị Trần Lục Hà tức 
là Ca sĩ Hà Thanh - Tâm Ca Lăng Tần Già- đã đi 
vào một đóa sen (Khoảng giờ mà chị Hà ngưng thở, 
cháu ngoại chị đã thấy bà ngoại tới chơi rồi bỗng 
bà đi vào một đóa hoa và không thấy bà đâu nữa!) 
Tiếng hát của chị bây giờ đang biểu hiện một lần 
trong ba cõi, từng phút từng giây - nơi nào có cảm 
thì có ứng tiếng hát của con chim Ca Lăng Tần Già 
của Tăng thân Làng Mai. Nhớ lại tháng 11 năm 1988 
chị được Thầy Làng Mai cho pháp danh mới Tâm Ca 
Lăng Tần Già tại Núi Linh Thứu. Năm 1997, Tâm 
Ca Lăng Tần Già thọ 14 giới Tiếp Hiện Cư sĩ với 
pháp hiệu Chân Hỷ Ca. Ngày 14 tháng 9 năm 2013 
chị Chân Hỷ Ca có đến hát cho Thầy và tăng thân 
nghe lần cuối cùng tại Boston Plaza Park Hotel bài 

Ni chúng truyền giới Thức Xoa Ma Na

Lễ xuất gia cây Đoàn, Thái Lan
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Bên Mé Rừng Đã Nở Rộ Hoa Mai do chị phổ nhạc.

Quý bạn thương mến, ngay trong lúc những dòng 
chữ này được viết xuống thì mọi chuyện của năm cũ, 
năm 2013 tại Làng Mai cũng vừa khép lại. Chúng tôi 
đã gói xong bánh chưng, bánh tét và thức suốt đêm 
canh bánh, ca hát và nấu chín. Các bạn thiền sinh 
ngoại quốc cũng tham dự canh bánh chưng và ca hát 
với chúng ta. Dưa món, dưa cải chua, kim chi cũng 
thành phẩm vật rồi và chờ để thết đãi quý bạn đêm 
giao thừa trước lúc chúng ta được nghe Thầy bình 
thơ. Hội chợ hoa năm nay lại đã được diễn ra ở xóm 
Thượng trong ngày đưa Ông Táo về trời. Trong Phật 
Đường, ngoài thiền đường lớn, giữa sân chùa, đâu 
đâu bạn cũng có thể ngắm nhìn những cành hoa mận 
hồng, mận trắng nở rộ. Cây nêu đã dựng. Chuông 
trống Bát Nhã cùng sẵn sàng cho phút cuối năm. 
Ngày 28 âm lịch, sẽ là ngày cuối cùng quý thầy, quý 
sư cô lái xe ra nhà ga đón các bạn thiền sinh về ăn 
Tết. Các xóm chật hết chỗ rồi, mỗi năm quý bạn về 
mỗi đông. Đêm đêm từ phòng sinh hoạt chung của 
xóm Mới vang ra tiếng cười khúc khích từ những vở 
kịch do quý sư cô tập dượt để hiến tặng Thầy và đại 
chúng cuối năm. 

Từ tấm lòng trân quý và biết ơn, bốn chúng Làng 
Mai xin gởi đến quý bạn lời chúc Năm Mới thật dồi 
dào sức khỏe, với nhiều niềm vui và an lạc. Chúc 
quý bạn luôn có thể làm mới mình trong từng hơi 
thở chánh niệm, từng bước chân ý thức để quý bạn 
hiến tặng ngay chính quý bạn một cách rất mới cho 
những người thương xung quanh, để chúng ta cùng 
nhau xây đắp tình tăng thân, làm lợi lạc cho đời, tiếp 
nối Thầy, tiếp nối chư Tổ, chư Bụt.

Sáng trăng dì sáng cả nhà
Hiểu thương khắp chốn thuận hòa về đây

Nước non muôn thuở sum vầy
Nuôi nhau tỉnh thức đêm ngày lạc an

Bây giờ lai khứ thanh nhàn
Đi vào đất mẹ vén màn sân si
Cao xanh mưa nắng có khi

Thảnh thơi im nói duy trì chẳng lơi
Rừng lộc biếc suối hoa tươi

Khai thêm suối phúc vun bồi gốc may
Ngân hà gởi sáng cho hay

Muôn loài cành nhánh cùng cây thân tình
Tùy duyên hiện chẳng diệt sinh

Thong dong đi đến mọi miền có nhau
Qua rồi ý niệm trước sau

Qua rồi chân vọng bỏ cầu từ nay
Đơn thuần biết cái đang này

Nâng niu trần thế cho tày rong chơi
Bây giờ rõ mặt ca lời

Thở đi đất mẹ cha trời thở đi.

Thái Lan 18/12/2013

Ôn thủ toạ Giác Viên
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Thiền sư Nhất Hạnh

(Tóm lược những ý chính của Khóa tu Mùa Đông 2013 – 2014)

Từ Thức thân đến Tàng thức

Sự hình thành của nền văn học Abhidharma bắt đầu 
bằng công trình góp nhặt những danh từ Phật học và 
giải thích những danh từ ấy, theo pháp số, mục đích 
là làm sáng tỏ nghĩa lý của những danh từ ấy. Nghĩa 
lý đây là nghĩa lý của giáo pháp. Công việc này bắt 
đầu vào khoảng một trăm năm trước và sau Tây lịch. 
Tiếp theo đó là công trình hệ thống hóa giáo lý đạo 
Bụt mà kinh tạng chuyên chở. Giáo lý của Bụt nằm 
rải rác trong kinh tạng chứ chưa được hệ thống hóa. 
Những tác phẩm Abhidharma tới sau vài trăm năm 
đều có chủ đích hệ thống hóa giáo lý. Ta có thể nói 
Abhidharma là systematic dharma, Phật pháp hệ 
thống hóa. Khuynh hướng phân tích và giải nghĩa 
này rất mạnh, và các tác giả cứ nghĩ là càng phân 
tích thì càng làm cho cái hiểu về giáo lý ấy sâu sắc 
hơn. Hơn hai mươi bộ phái của Phật giáo, bộ phái 
nào cũng có những tác phẩm Abhidharma của mình. 
Còn giữ lại được nguyên vẹn là Abhidharma của hai 
bộ phái Sarvāstivāda và Vibhajyavāda (Hữu Bộ và 
Phân Biệt Thuyết Bộ). Hữu Bộ đóng đô ở Kashmir 
cả ngàn năm, còn Phân Biệt Thuyết Bộ truyền xuống 
Tích Lan và lấy tên Thượng Tọa Bộ trở lại. Đó là 
bộ phái Theravada. Văn học Abhidharma của hai bộ 
phái này giàu có nhất là vào khoảng thế kỷ thứ năm 
Tây lịch.

Tác phẩm Đại Tỳ Bà Sa Luận (Mahāvibhāṣa Śāstra) 
của Hữu Bộ là một tác phẩm vĩ đại phân tích và khai 
triển tới mức tối đa giáo lý của đạo Bụt, là một tác 
phẩm tập đại thành của giáo lý ấy. Truyền thuyết cho 

rằng vào thời đại vua Kanishka, Hiếp tôn giả (Pārsva) 
đã triệu tập 500 vị A La Hán làm việc chung tới mười 
hai năm mới hoàn thành được tác phẩm này. Ngoài 
công việc chú thích Phát Trí Luận và hệ thống hóa 
chủ trương của Hữu Bộ là “tam thế thật hữu, pháp 
thể hằng hữu”, Tỳ Bà Sa Luận cũng đã đem những 
chủ trương của các bộ phái khác ra phê bác, trong đó 
có những chủ trương của Đại Chúng Bộ, Pháp Tạng 
Bộ, Hóa Địa Bộ, Ẩm Quang Bộ, Độc Kể Bộ, Phân 
Biệt Thuyết Bộ… và phê bác luôn các chủ trương 
bên ngoài Phật giáo như Số luận, Thắng luận, Thuận 
Thế luận và Kỳ Na giáo. Công việc này của Hữu Bộ 
đã ảnh hưởng tới đạo Bụt Đại thừa, và từ đó nền văn 
học Abhidharma của Đại thừa bắt đầu xuất hiện với 
các kinh luận có khuynh hướng pháp tướng học. Do 
đó nền Phật giáo Du Già đã ra đời, với những luận 
gia cự phách như Vô Trước và Thế Thân… Kinh Đại 
thừa A Tỳ Đạt Ma (Mahayanābhidharma sūtra) tuy  
bây giờ không còn nhưng đã được nhiều bộ luận của 
phái Du Già trích dẫn. 

Đại Tỳ Bà Sa Luận phân tích và khai triển quá rộng 
lớn nên giới học giả cảm thấy choáng ngợp, vì vậy 
nên sau đó đã có những tác phẩm Abhidharma ngắn 
gọn ra đời vì nhu yếu của giới học giả trẻ. Câu Xá 
Luận (Abhidharmakośa Śāstra) của Thế Thân là một 
tác phẩm sáng giá nhất trong số những tác phẩm 
Abhidharma thu gọn đó. Nhưng khi biên tập Kōsa, 
Thế Thân đã chịu ảnh hưởng nhiều của Kinh Lượng 
Bộ, vì cũng đã bắt đầu bị ảnh hưởng Phật giáo Đại 
thừa. Người anh của thầy là Asanga (Vô Trước) 
đã sáng tác Nhiếp Đại Thừa Luận. Đây là một tác 
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phẩm Abhidharma của Đại thừa, trong đó thức Alaya 
được nêu ra như căn bản và nguyên ủy của hiện hữu. 
Ngay trong chủ trương của Hữu Bộ đã có thức thân, 
tương đương với Tàng thức. Từ ngữ thức thân đã có 
sẵn trong kinh (A Hàm, kinh 298) và đã được thầy  
Devaśarman (Đề Bà Thiết Ma) của học phái Hữu Bộ 
khai triển trong tác phẩm A Tỳ Đạt Ma Thức Thân 
Túc Luận (Abhidharma Vijñānakāya Śāstra).

Trăng sao là Tâm Thức

Chức năng của Tàng là nắm giữ, nắm giữ tất cả 
những công năng (chủng tử, hạt giống) đã, đang và 
sẽ biểu hiện thành thế giới, vũ trụ, các chủng loại của 
sự sống (thân căn) và môi trường của những chủng 
loại ấy (khí thế gian). Biểu hiện để được nhận thức. 
Tàng là tâm thức, vì vậy đối tượng của Tàng là vũ 
trụ. Thế giới, mạng sống và môi trường sống cũng 
đều là tâm thức. Trăng sao là tâm thức. Ta cũng là 
trăng sao. Những gì mà ta nhận thức được qua giác 
quan và ý thức đều là Tàng. Nhận thức ấy có chính 
xác hay không, đó là vấn đề.

Đạo Bụt Đại thừa có nói tới ba loại duyên khởi: chân 
như duyên khởi, pháp giới duyên khởi và A lại gia 
duyên khởi.

Chân như duyên khởi là tất cả vạn hữu đều biểu hiện 
từ tự thân thực tại (chân như, tiếng Phạn là tathatā, 
suchness), cũng như tất cả các đám mây trên trời 
đều từ đại dương mà biểu hiện. Nhìn kỹ vào các 
đám mây ta thấy đại dương. Không có đại dương thì 
không có mây. Đây là liên hệ hiện tượng với bản thể.

Pháp giới duyên khởi là tất cả các hiện tượng nương 
vào nhau mà biểu hiện. Như mây, tuyết, mưa, băng, 
hơi nước, v.v.. đều nương vào nhau mà tiếp tục có 
mặt. Đây là liên hệ hiện tượng với hiện tượng. Có 
thể nói chân như duyên khởi là liên hệ chiều dọc, còn 
pháp giới duyên khởi là liên hệ chiều ngang. Pháp 
giới có nghĩa là lĩnh vực của các hiện hữu, nghĩa là 
các pháp.

A lại gia duyên khởi là tất cả mọi hiện tượng đều 
phát xuất từ Tàng thức. A lại gia duyên khởi cũng 
giống như chân như duyên khởi: đây cũng là liên 
hệ chiều dọc giữa hiện tượng và bản thể. Nhưng A 
lại gia duyên khởi có khác với chân như duyên khởi 
ở chỗ A lại gia được nghĩ tới như tâm thức và đối 
tượng của tâm thức. Trong ánh sáng của Duy Biểu 
học thì chân như (thực tại tối hậu) cũng là tâm thức 
mà không phải là một cái gì có mặt ngoài tâm thức. 
A lại gia cũng có thể được ví dụ cho đại dương, tổng 
thể của tất cả các công năng, hạt giống, làm biểu 

hiện ra tất cả các đám mây trên trời, đại diện cho tất 
cả năm uẩn, mười hai xứ và mười tám giới. Các pháp 
nương vào nhau mà biểu hiện, đó là pháp giới duyên 
khởi: các pháp đều được biểu hiện từ kho chủng tử 
của A lại gia, đó là A lại gia duyên khởi.

Chủng tử biểu hiện nên hiện hành. Hiện hành nghĩa 
là các hiện tượng đang lưu hành. Hiện hành chính 
là các hành (formations, saṃskāra), những hiện 
tượng do nhân duyên tập hợp mà biểu hiện, như núi 
sông, bông hoa, cây bưởi v.v… Vì do duyên khởi 
mà biểu hiện, các hành không có tự tánh (svabhāva) 
riêng biệt, không thực sự là có mà cũng không phải 
là không, cho nên bản chất các hành là không có 
cũng không không. Những hiện tượng như ngã và 
pháp vì không có thực thể cho nên được gọi là những 
giả thiết (upācara), những biểu tượng, những ước lệ 
(conventional designations). Bản chất của chúng là 
trống rỗng, là không (śūnyatā). Ý này đã được thầy 
Thế Thân nói ra ngay trong bài tụng đầu của Ba 
Mươi Bài Tụng Duy Biểu. Tuy không có thực thể, 
tuy là không, nhưng các hành ấy rất mầu nhiệm, kể 
từ mây bạc trăng vàng cho đến năm uẩn, tất cả đều 
là những biểu hiện của pháp thân, không diệt không 
sinh, không nhiễm không tịnh. Chỉ có Mạt na và Ý 
thức vì còn là hữu phú cho nên mới thấy chúng là 
những cái ngã và những cái pháp có tự tính riêng 
biệt mà thôi.

Đối tượng của Tàng là chân như

Đối tượng của Tàng là Tánh Cảnh, nghĩa là bản thân 
của thực tại. Như vậy Tánh Cảnh đã là chân như. 
Duyên được chân như thì Tàng không thể là vọng 
thức được, vì vậy Tàng được gọi là vô phú (không bị 
che lấp - bởi tri giác sai lầm). Cũng vì lý do này mà 
Tàng không cần được chuyển hóa. Nói rằng ai đạt 
tới quả A la hán thì không còn Tàng nữa là không 
đúng. “A la hán vị xả” chỉ nên có nghĩa là vị A la 
hán thấy được Tàng là Tàng thực sự, và không còn 
thấy Tàng là một cái ngã hay những cái thuộc về 
ngã. Sự chuyển hóa ở đây không phải là sự chuyển 
hóa của Tàng mà là sự chuyển hóa của các chuyển 
thức, là Mạt na, Ý thức và Năm thức cảm giác. Tàng 
nhờ có chân hiện lượng nên duyên trực tiếp được 
Tánh Cảnh, và vì vậy Tàng luôn luôn tương ưng với 
tâm sở Tuệ. Tàng duy trì kinh nghiệm, đối tượng của 
Tàng cũng là ký ức, là kho nhớ, có khả năng bảo trì 
và truy cập tư liệu ở kho nhớ, cho nên Tàng luôn 
luôn tương ưng với tâm sở Niệm. Tàng là mảnh đất 
nơi đó được chôn vùi các công án thiền và có thể 
hiến tặng hoa trái của đốn ngộ, cho nên Tàng cũng 
tương ưng với tâm sở Định. Tàng không rơi vào tình 
trạng tán loạn như Ý thức cho nên luôn có Định. 
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Theo Thượng Tọa Bộ, trong các tâm hành biến hành 
có cả Định và Mạng Căn.

Tàng là dị thục, là khả năng duy trì sự sống, bảo đảm 
sự tiếp nối của dòng sinh mạng, cho nên Tàng cũng 
luôn luôn tương ưng với tâm sở Mạng Căn, bởi vì 
Mạng Căn là sức sống, là động cơ của kết sinh tương 
tục. 

Thành Duy Thức (cuốn III) nói rằng Tàng có hai địa 
vị: hữu lậu và vô lậu. Ở địa vị hữu lậu thì tánh vô 
ký và chỉ tương ứng với năm tâm sở biến hành, còn 
chức năng chỉ là nắm giữ chủng tử, căn thân và khí 
thế gian. Ở địa vị vô lậu, Tàng bỏ tánh vô ký, trở nên 
Thiện, do đó ngoài 5 tâm sở biến hành thì Tàng còn 
tương ưng với 11 tâm sở Thiện, và chức năng là lấy 
tất cả các pháp làm cảnh sở duyên. Nói như thế là 
không đúng. Tàng trong hiện tại đã duyên được với 
Tánh Cảnh, với chân như rồi, với tất cả các pháp rồi, 
vì nó là nơi sở y của tất cả các pháp (nhất thiết pháp 
đẳng y). Là vô phú, nó đã là tuệ giác viên cảnh có 
công năng chiếu soi rồi. Nó vô ký là đã vượt thoát 
những ý niệm thiện ác, nhiễm tịnh, có không, còn 
mất, hữu lậu và vô lậu rồi. Bây giờ kéo nó xuống, liệt 
nó vào phạm trù thiện để đối lập với ác, liệt nó vào 
phạm trù vô lậu để đối lập với hữu lậu, tức là mình 
đã đánh mất cái tuệ giác vô phú vô ký về Tàng. Đó 
là một bước thụt lùi chứ không phải là một bước tiến. 
Trăng sao mầu nhiệm như thế, không thiện cũng 
không ác, không nhiễm cũng không tịnh, không hữu 
lậu cũng không vô lậu, bây giờ mình bắt trăng sao 
đứng vào hàng ngũ của những cái thiện, những cái 
tịnh, những cái vô lậu, thì há chẳng tội nghiệp cho 
trăng sao lắm không?

Có lần Tuệ Trung Thượng Sĩ được hỏi “Pháp thân 
thanh tịnh là gì?”, ông đã nói: “Vào ra vũng nước 
trâu / nghiền ngẫm đống 
phân ngựa”. Đã là pháp thân 
rồi thì không thể nói là tịnh 
hay là nhiễm được. Tàng là 
vô ký, Tàng không mang các 
danh hiệu hữu lậu và vô lậu 
nữa. Những danh hiệu ấy 
đều là những tạo tác của Ý 
thức.

Các pháp đều siêu việt 
có không 

Trong kinh Ca Chiên Diên 
(Tạp A hàm, 301), Bụt nói 
với thầy Ca Chiên Diên 
(Kātyāyana) rằng cái thấy 

chính xác (chánh kiến) vượt thoát hai ý niệm có 
và không. Đối tượng của Tàng là Tánh Cảnh. Tánh 
Cảnh là thực tại tối hậu. Vậy thực tại này không thể 
được nhận thức qua hai khái niệm có và không, thiện 
và ác, nhiễm và tịnh. Đây cũng là cái thấy của Tâm 
Kinh Bát Nhã. Do đó những chủng tử mà Tàng duy 
trì cũng cùng một bản chất với Tàng, không thiện 
không ác (vô ký), không nhiễm không tịnh, không 
một cũng không nhiều, không sinh không diệt, 
không chung cũng không riêng. Những đặc tính của 
các chủng tử vì vậy có thể được liệt kê như sau:

1. sát na vô thường (thay vì sát na diệt)
2. quả câu hữu (quả đi sát liền với nhân, không thể 

lấy nhân ra khỏi quả)
3. hằng tùy chuyển (tuy sát na vô thường và vô ngã 

nhưng vẫn có sự tương tục)
4. tánh vô ký (thay vì tánh quyết định)
5. đãi chúng duyên (dựa vào nhau để biểu hiện)
6. không có không không
7. không trong không ngoài
8. không cũ không mới 
9. không nhiễm không tịnh
10. không một không khác
11. không tới không đi
12. không chung không riêng 

Tính cách dẫn tự quả của Duy Biểu cổ điển không 
được chấp nhận ở đây, vì nó chỉ có giá trị ước lệ 
(conventional)  trong ánh sáng duyên sinh, di truyền 
học và tánh vô ký. Tánh vô ký cũng là tánh hữu cơ. 
Thiện, ác, nhiễm, tịnh đều là hữu cơ.

Quả câu hữu là một trong những đặc tính của các 
chủng tử. Đám mây tuy là đám mây nhưng vẫn là hơi 
nước từ đại dương bốc lên. Trong đám mây có đại 
dương, trong quả có nhân, và trong nhân đã có sẵn 
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quả. Mỗi hiện lượng trong uẩn, xứ và giới đều mang 
theo chân như, cũng như mọi đám mây đều mang 
theo đại dương.

Trong số sáu đặc tính của chủng tử mà luận Thành 
Duy Thức nói tới, có hai đặc tính cần phải xét lại: đó 
là tính quyết định và dẫn tự quả, vì những đặc tính 
này chỉ có được trên bình diện thế tục đế.

Các đặc tính sát na diệt, quả câu hữu, hằng tùy 
chuyển và đãi chúng duyên là những đặc tính cần giữ 
lại bởi vì chúng rất phù hợp với giáo lý căn bản của 
đạo Bụt. Sát na diệt là vô thường. Đã là vô thường 
thì phải vô ngã. Các pháp tuy là vô thường, sát na 
diệt, và vô ngã, nhưng chúng không phải là những 
hiện tượng rời rạc không nối tiếp nhau, cũng như 
những hạt hạ nguyên tử luôn luôn kết hợp với nhau 
để tạo thành những dòng hiện tượng. Do đó hằng tùy 
chuyển là một đặc tính quan trọng. Hằng tùy chuyển 
có nghĩa là tuy không phải là những cái ngã tách 
rời nhau, nhưng các hiện tượng có khả năng tiếp tục 
nhau như một dòng chảy (continue as a series).

Dòng chảy này được gọi là dòng tương tục (samtati). 
Dòng chảy có thể cho ta cái cảm giác là có một cái gì 
thường tại, bất biến, một cái ngã, nhưng nếu nhìn sâu 
thì tất cả đều sát na diệt, vô thường và vô ngã. Quả 
câu hữu, như ta đã biết, cho ta thấy sự thống nhất 
giữa nhân và quả, nhân và quả không thể được tách 
rời nhau mà có mặt, đó cũng là một đặc tính rất căn 
bản của chủng tử. Đãi chúng duyên cũng là một đặc 
tính thiết yếu khác của chủng tử. Các chủng tử cần 
có đủ điều kiện mới có thể biểu hiện để được nhận 
thức như những hiện hành, trong những điều kiện ấy 
có tăng thượng duyên và đẳng vô gián duyên.

Chủng tử trong Tàng cũng vô ký như Tàng

Tánh quyết định là một trong hai đặc tính cần phải 
xét lại. Bản chất của các chủng tử của A lại gia, theo 
nguyên tắc, cũng vô ký như A lại gia mới được, nghĩa 
là không thiện cũng không ác. Vậy tự tính của các 
chủng tử phải vượt ra khỏi vòng thiện ác, nghĩa là 
phải vô ký. Đối tượng của Tàng đã là chân như, là 
Tánh Cảnh, thì bản chất của Tàng không thiện cũng 
không ác, không nhiễm cũng không tịnh.

Thành Duy Thức Luận của thầy Huyền Trang định 
nghĩa vô ký như sau: Chữ ký (vyākrta) có nghĩa là 
tính chất được quyết định là thiện hay là ác. Thiện 
ác được nhận thức trên căn bản nó tạo ra cái khổ hay 
cái vui, cái dễ chịu hay cái khó chịu: các pháp có thể 
được phân biệt. Vì Tàng không phải thiện hoặc ác 
cho nên nó được gọi là vô ký.

Luận Đại Tỳ Bà Sa có nói tới năm loại tương tục: 
trung hữu tương tục, sinh hữu tương tục, thời phần 
tương tục, pháp tính tương tục và sát na tương tục. 
Pháp tính tương tục được định nghĩa là cái thiện có 
thể do điều kiện chi phối mà trở thành cái ác hay cái 
vô ký, cái vô ký do điều kiện nên có thể trở thành  
cái ác hay cái thiện, cái ác do điều kiện mà có thể 
trở thành cái vô ký hay cái thiện. Theo định nghĩa 
này thì tánh, cũng như bất cứ pháp nào khác, là vô 
thường, là có thể biến dị, cho nên không thể nói 
tính chất của chủng tử là tánh quyết định được. Còn 
tàng thì được định nghĩa là vô ký. Do nó vô ký cho 
nên các chủng tử cũng đều vô ký. Những khái niệm 
nhiễm tịnh, thiện ác, hữu vô là những ý niệm của 
Ý thức, trong khi tự tính của Tàng là siêu việt mọi 
ý niệm nói trên. Ý thức đóng vai người gieo trồng 
(huân tập). Những hạt giống nào (như lúa gạo) cần 
thiết cho sự sống thì Ý thức chuyên gieo trồng. Và 
những hạt giống ấy được gọi là thiện. Còn những hạt 
giống nào (như cỏ dại) không cần thiết cho sự sống 
thì Ý thức không gieo trồng, và những hạt giống ấy 
được gọi là ác. Đây cũng là định nghĩa của thiện và 
ác trong Thành Duy Thức Luận khi nói về vô ký 
(quyển 3). Đặc tính thứ ba của chủng tử thay vì là 
tánh quyết định phải là tánh vô ký.Và vì vô ký cho 
nên chúng có tính hữu cơ, có thể trở nên, trên bình 
diện thế tục đế, thiện hay ác.

Đã thế, bản chất của Tàng lại không sinh, không 
diệt, không có, không không, không thêm không 
bớt, không tới không đi, không một và không khác. 
Những ý niệm đối lập này chỉ có nơi các chuyển 
thức mà không có nơi Tàng. Nói tự tính các chủng 
tử là sát na diệt chẳng có nghĩa là các chủng tử có 
sinh và có diệt. Các chủng tử là vô thường, là hằng 
tùy chuyển nhưng không thực sự có sinh và có diệt. 
Cũng như nguyên tắc đầu của nhiệt động học là 
nguyên tắc bảo tồn năng lượng cho ta biết là bản 
tính của vật chất và năng lượng (matter + energy) là 
không sinh không diệt, không thêm không bớt. Ba 
chữ sát na diệt cần được hiểu là các chủng tử có tính 
cách sát na vô thường và do đó cũng có tính cách 
nhất kỳ vô thường. Nhất kỳ vô thường chính là hằng 
tùy chuyển (tương tục) vậy.

Tàng tương ứng với các tâm sở biệt cảnh

Nếu Tàng trực tiếp nhận thức được Tánh Cảnh, nếu 
đối tượng của Tàng đã là Chân như và Pháp giới tính 
thì chắc chắn Tàng cũng tương ứng với tâm sở Tuệ 
của năm tâm sở biệt cảnh. Nếu đã tương ưng với 
Tuệ thì Tàng cũng tương ứng với Niệm và Định, vì 
chính Niệm, Định đưa tới Tuệ. Bên Thượng Tọa Bộ, 



người vui cảnh sẽ vui  29 

trong các tâm sở biến hành có thêm nhất tâm (định) 
và Mạng Căn (jivitā). Vậy ta có thể nói rằng ngoài 
xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư, Tàng còn làm việc với 
dục, thắng giải, niệm, định, tuệ, và Mạng Căn. Mạng 
Căn, vitality, không phải là một pháp bất tương ưng 
với tâm như trong danh sách 100 pháp của Pháp 
Tướng Tông. Nó là sức sống, là động lực của ý chí 
muốn sống. Tàng có nhiệm vụ duy trì sự sống trong 
căn thân, nghĩa là cơ thể, và cả trong khí thế gian, 
nghĩa là môi trường sinh hoạt của căn thân, tức là 
hoàn cảnh, là thiên nhiên… Ý thức có khi gián đoạn, 
không làm việc, ấy vậy mà sự sống vẫn được duy 
trì nơi cơ thể. Đó là một trong những chức năng của 
Tàng. Tàng duy trì sự sống và làm nền tảng cho sự 
phát hiện trở lại của ý thức. Với hệ thần kinh tự trị, 
giao cảm và phó giao cảm, Tàng làm ổn định được 
tình trạng thăng bằng trong cơ thể để cơ thể có thể 
thích ứng luôn luôn được với hoàn cảnh. Đó là chức 
năng hằng định nội môi (homeostasis) mà sinh học 
nói đến. Điều hòa hơi thở, điều hòa nhịp tim và sự 
tuần hoàn của máu, điều hòa bộ máy tiêu hóa, tiết 
mồ hôi, tăng nhiệt độ v.v.. đều là những hoạt động 
vô thức, tất cả những hoạt động ấy đều được yểm trợ 
bởi tâm sở Mạng Căn, tức là ý chí muốn sống. Đói 
thì muốn ăn, khát thì muốn uống, bản năng sinh tồn 
và tiếp nối chủng loại, tất cả đều có liên hệ tới tâm 
sở Mạng Căn. Tất cả những tâm sở ấy, đều vô phú và 
vô ký như Tàng, không thể nói chúng là thiện hay là 
ác, nhiễm hay là tịnh. Thiện ác nhiễm tịnh là những 
phân biệt của các chuyển thức, chứ không phải là 
mối quan tâm của Tàng.

Dị thục từng phút giây

Bài tụng thứ 19 của Tam Thập Tụng nói rằng khi dị 
thục trước đã hết thì những dị thục sau được sinh. 
Điều này có thể gây hiểu lầm và khiến người ta nghĩ 
rằng Tàng (dị thục) là một cái Ngã, có khả năng duy 
trì tính đồng nhất của mình trong suốt một kiếp sống. 
Nếu Tàng hằng chuyển như một dòng sông, nếu các 
chủng tử là sát na vô thường thì dị thục cũng thế. Có 
hai thứ vô thường: sát na vô thường và nhất kỳ vô 
thường. Nhất kỳ đây không nhất thiết phải là một 
kiếp sống. Khi em bé tới tuổi dậy thì, nó đã là một dị 
thục mới. So sánh một thiếu niên vị thành niên vào 
tuổi dậy thì với hình ảnh nó mười năm về trước ta 
thấy rất khác. Em bé ngày xưa có vẻ như đã chết để 
cho vị thiếu niên này sinh ra. Vì vậy dị thục có thể 
xảy ra nhiều lần trong một kiếp sống. Thanh niên 
khác với thiếu niên, trung niên khác với thanh niên, 
lão niên khác với trung niên. Nhìn cho kỹ ta có thể 
thấy dị thục xảy ra trong mỗi phút giây. Có những 
trái trên cây đã chín, nhưng có những trái còn xanh, 
và có những trái mới tượng hình. Đám mây có thể 

chỉ trở thành mưa một phần mười, còn chín phần 
mười vẫn còn giữ hình thái mây. Dị thục này chưa 
hết mà đã có dị thục khác sinh ra rồi. Đám mây có 
thể nhìn xuống và thấy sự tiếp nối của mình dưới 
hình thức một con suối, một tảng băng hay một trận 
mưa tuyết. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Bụt có 
nói mạng người không phải là một trăm năm mà là 
một hơi thở. Đó là sát na vô thường, sát na dị thục. 
Cho nên ở trong Năm Mươi Bài Tụng Duy Biểu đã 
có câu “Dị thục tùng phút giây” (bài tụng thứ 35).

Tình Thức

Nếu Tàng là Căn Bản Thức, là Nhất Thiết Chủng 
Thức, là nền tảng của tất cả vạn pháp, ôm lấy mọi 
hạt giống, mọi biểu hiện từ căn thân đến vũ trụ, thì 
Mạt na là Tư Lượng Thức, ngày đêm âm thầm nắm 
lấy một phần của Tàng cho đó là chính mình, cho đó 
là một cái ngã. Ta có thể gọi Mạt na là Tình Thức, 
để phân biệt với Bản Thức tức là Tàng Thức. Đó là 
những danh từ do thầy Huyền Trang sử dụng trong 
tác phẩm Bát Thức Quy Củ Tụng. Tình Thức trước 
hết là ý chí muốn sống, là bản năng tự tồn. Hạt giống 
này đã có sẵn nơi Tàng: đó là Mạng Căn, là ý chí 
duy trì sự sống, là ước muốn được tiếp tục như một 
dòng chảy. Tàng cũng là một dòng chảy. Thân Kiến 
là cái thấy của Tình Thức. Thân kiến, satkāyadṛṣṭi, 
nghĩa là cái nhận thức cho rằng hình hài này là tôi, là 
của tôi. Hình hài này, cùng với bốn uẩn khác là thọ, 
tưởng, hành và thức là một phần của Tàng, là một 
phần của tướng phần (sở duyên) của Tàng. Tuy hình 
thái nhận thức của Tình Thức (từ đây ta có thể gọi tắt 
là Tình) cũng là hiện lượng, nhưng đây không phải 
là chân hiện lượng, mà là tợ hiện lượng, nghĩa là một 
trực giác sai lầm. Nơi tướng phần của Tàng, năm 
uẩn là những mầu nhiệm của sự sống, là một phần 
của pháp thân, nhưng dưới nhận thức của Tình nó là 
một cái ngã, một cái sở hữu của ngã. Mạt na, dịch 
tiếng Anh là mentation hay cogitation, cũng có nghĩa 
là tư lương. Cái thấy của Tình bị che lấp, vì Tình 
không với tới được bản thân thực tại (Tánh Cảnh, 
hoặc tự tướng Svalakśana) mà chỉ tạo dựng ra một 
đối tượng cho chính mình, không phải là bản thân 
thực tại, mà là một hình ảnh sai lầm về thực tại, tuy 
có dựa vào thực tại. Đối tượng ấy là Đới Chất Cảnh, 
không phải Tánh Cảnh. Đới Chất nghĩa là có mang 
theo một ít bản chất của thực tại mà không hẳn chính 
là bản thân của thực tại. Đó là một tạo tác của tâm 
ý (mental construction). Năm uẩn mà Tình nắm lấy 
cho là Ngã không phải là tự thân năm uẩn mà là một 
hình ảnh năm uẩn được tạo tác ra do nhận thức chủ 
quan sai lầm (tợ hiện lượng - một thứ phi lượng). Phi 
lượng là nhận thức sai lầm. Cho nên Tình là hữu phú 
(bị che lấp) mà không phải là vô phú như Tàng. Tư 
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lương (tư duy, nhận thức) của Tình là: cái này là ta, 
cái kia không phải là ta, ta phải lo cho ta trước đã, ta 
phải bảo hộ cho ta trước đã. Trên căn bản nhận thức 
đó, Tình có thể đi rất xa trên con đường hữu phú: chỉ 
có khuynh hướng đi tìm lạc thú mà không biết được 
những hiểm nguy do lạc thú đem lại, chỉ biết trốn 
chạy khổ đau mà không biết rằng khổ đau có công 
năng giúp mình nhận diện được hạnh phúc và chế tác 
được năng lượng hiểu và thương vốn là nền tảng của 
hạnh phúc đích thực. Tình cũng không thấy được 
cái nguy hại của sự hưởng thụ không có chừng mực, 
trong khi Tàng và Ý thức thấy được cái sự thực ấy.

Ham sống sợ chết, đó là tính của Mạt na, và đây 
cũng là một khuynh hướng bẩm sinh (câu sinh), có 
cơ sở nơi Tàng, bởi vì Tàng có chức năng duy trì sự 
sống và hoạt động thường xuyên với tâm sở Mạng 
Căn. Tham sống sợ chết là Mạt na mà ý muốn đi tự 
tử cũng là Mạt na, bởi vì Mạt na cũng có khuynh 
hướng chạy trốn khổ đau. Khi khổ đau tràn ngập thì 
năng lượng trốn chạy khổ đau sẽ mạnh hơn cả năng 
lượng ham sống sợ chết. Nhưng ở trong Tàng cũng 
có cơ sở cho một loại tuệ giác gọi là Vô sinh, có khả 
năng thấy được tính không sinh không diệt, không 
tới không đi, không có không không của vạn pháp. 
Nếu tu tập quán chiếu cho thấu đáo, Ý thức có thể 
đạt được cái thấy này và lấy bớt đi cái sợ hãi và cái 
lo lắng của Mạt na. Chính cái lo lắng sợ hãi ấy, cái 
khuynh hướng ham sống sợ chết ấy là chất bùn có 
thể được sử dụng để nuôi lớn đóa sen tuệ giác Vô 
sinh. Mạt na và tuệ giác Vô sinh là một cặp tương đãi 
đi đôi với nhau, dựa vào nhau mà biểu hiện, như trên 
và dưới, trái và phải, trong và ngoài. Có Mạt na là 
đã có Vô sinh trí, dù trí này chưa biểu hiện toàn vẹn.

Tướng phần của Tình Thức

Các vị luận sư Duy Biểu không đồng ý với nhau về 
đối tượng của Tình. Thầy Nan Đà (Nanda) cho rằng 
sở duyên của Tình là tự chứng phần của Tàng. Ông 
nói tự chứng phần hoặc tự thể phần (svabhāvabhāga) 
của Tàng là đối tượng của Mạt na, là ngã, trong khi 
các tâm sở tương ưng với Tàng là ngã sở. Thầy Hỏa 
Biện (Citrabhānu) thì nói Mạt na lấy kiến phần của 
Tàng làm ngã, và lấy tướng phần của Tàng làm ngã 
sở. Thầy An Huệ (Sthiramati) thì nói Mạt na lấy 
Tàng làm ngã và tất cả các chủng tử là ngã sở. Thầy 
Hộ Pháp (Dharmapāla) thì cho rằng Mạt na nắm lấy 
kiến phần của Tàng làm đối tượng – làm ngã.

Thực ra, đơn giản và cụ thể mà nói, đối tượng của 
Mạt na, của Tình, là căn thân này, là hình hài này và 
tất cả những vốn liếng kinh nghiệm, trí thức, tình 
cảm, bằng cấp, danh lợi, trình độ, quyền lợi, nhà cửa, 

ruộng vườn, vợ con v.v.. Tất cả những cái ấy là đối 
tượng của Tình. Tình chính là Ngã, và tất cả những 
cái nói trên là Ngã sở. Ngã là chủ thể nhận thức sai 
lầm về ngã, và ngã sở là những đối tượng của nhận 
thức ấy.

Ở Tàng, những nhu yếu như ăn khi đói, uống khi 
khát, ngủ khi mệt, toát mồ hôi, đi tiểu, xuất tinh 
khi có thặng dư, v.v.. đều là những cái gì tự nhiên, 
không nhiễm không tịnh, không thiện cũng không 
ác. Nhưng ở Tình, khuynh hướng tìm cầu dục lạc và 
chạy trốn khổ đau sẽ làm phát sinh các ý niệm thiện 
ác và nhiễm tịnh của ý thức sau này. Nguyên do căn 
bản là Tình bị che lấp bởi cái ngã kiến ấy. Ngoài ngã 
kiến, Tình còn bị các tâm hành ngã si, ngã mạn và 
ngã ái chi phối. Ngã mạn gồm có những mặc cảm 
hơn người, thua người và bằng người, cả ba đều dựa 
vào ngã kiến, có thể tạo ra nhiều khổ đau và bức xúc.

Tuy bị ngăn che (hữu phú) nhưng Mạt na cũng vô ký 
như Tàng, bởi vì bản năng tự tồn và tự bảo hộ cũng 
là một cái gì rất tự nhiên trong sự sống. Cũng vì Mạt 
na vô ký nên nó cũng có tính hữu cơ: phiền não của 
Mạt na có thể chuyển thành bồ đề, bùn có thể được 
sử dụng để nuôi sen. Nếu bản tính của Mạt na là 
quyết định (determinate), nghĩa là là thiện hay là ác 
thì Mạt na không đóng được vai trò của nó. 

Có bùn mới có sen

Học Duy Biểu ta hãy tập tránh sử dụng những danh từ 
như nội tâm, ngoại cảnh, tâm duyên tâm, tâm duyên 
sắc, phải làm quen với ý niệm không trong cũng 
không ngoài, và làm quen với ý niệm chủ thể và đối 
tượng không thể có mặt ngoài nhau. Cho nên những 
câu như “chân đới chất, tâm duyên tâm” và “tợ đới 
chất, tâm duyên sắc” trong Duy Thức Tam Tự Kinh 
của Đường Đại Viên có thể đưa tới hiểu lầm là có 
cái trong và cái ngoài độc lập, có cái chủ thể và đối 
tượng độc lập với nhau. Cảnh của Tình Thức, tức là 
sở duyên của nó, tuy gọi là năm thủ uẩn nhưng cũng 
là tướng phần của Tàng, nghĩa là của Tâm. Tình Thức 
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chủ yếu là vô thức, âm thầm nắm giữ đối tượng mà 
mình vướng mắc. Trong phân tâm học của Freud, 
có ý niệm về “cái đó” (tiếng Đức Es, tiếng Pháp le 
Ca, tiếng Anh the Id) mà chức năng rất gần với Tình 
Thức: tìm lạc thú, tránh khổ đau, bất chấp những quy 
tắc chừng mực, những công ước đạo đức luân lý. Nối 
tiếp với Cái Đó là cái Ngã (tiếng Đức Ich, tiếng Pháp 
le Moi, tiếng Anh the Ego) có tác dụng ức chế, ngăn 
ngừa không cho Cái Đó hành xử trái với những quy 
tắc và những quy ước kia. Nhưng nếu có cơ hội thì cái 
Ngã cũng cho phép Cái Đó thỏa mãn sự tìm cầu của 
nó. Cái Ngã này tương đương với ý thức. Khi ý thức 
bị một hình ảnh hay một ý nghĩ kích thích, thì ý thức 
với Cái Đó là một. Nhưng khi ý thức tỉnh ra, biết là 
không thể làm cái không được làm, thì ý thức lại biết 
ức chế Cái Đó, không cho làm. Và nếu chỉ biết ức chế 
mà không biết soi sáng và thăng hoa thì sẽ đưa tới 
những đè nén vô thức, những gì bị đè nén lâu ngày 
có thể vùng dậy không kiểm soát được, trong đó có 
sự thèm khát hoặc niềm uất hận. Cái Ngã, nghĩa là ý 
thức, biết được những gì đang xảy ra trong hoàn cảnh 
cho nên có thể kích thích, cho phép hoặc ức chế. Do 
đó cái Ngã của Phân tâm học có lúc được đồng nhất 
với Cái Đó, nhất là dưới bình diện vô thức, có lúc trở 
thành cái chống đối với Cái Đó. Và trên cái Ngã còn 
có cái Siêu Ngã (tiếng Đức Über Ich, tiếng Pháp le 
Sur-moi, tiếng Anh the Super-Ego) có khuynh hướng 
vươn lên sự thăng hoa, tìm lạc thú nơi văn học, nghệ 
thuật, đạo đức, lý tưởng v.v.. Như vậy Cái Đó ở phần 
vô thức được tiếp nối bằng cái Ngã và cái Siêu Ngã 
ở phần ý thức. Trong truyền thống đạo Bụt, ý thức 
không những ngăn ngừa được Tình Thức mà còn tìm 
cách soi sáng cho Tình Thức, chứ không phải chỉ làm 
công việc ức chế. Nếu ý thức biết quán chiếu duyên 
khởi và tương tức, thấy được tình thế gian với khí thế 
gian có liên hệ duyên khởi mật thiết thì ý thức đạt 
được cái thấy vô ngã và chuyển hóa được những năng 
lượng tình dục và vướng mắc của Tình Thức thành 
những năng lượng lành như bồ đề tâm, hạnh nguyện, 
từ bi, tuệ giác tương tức và vô ngã, những đặc tính 
của Bình Đẳng Tánh Trí và Diệu Quan Sát Trí. Mạt 
na, Ý thức, Bình Đẳng Tánh Trí và Diệu Quan Sát Trí 
không phải là những tâm thức rời nhau mà có, trái lại 
tất cả đều nương vào nhau và tiếp tục cho nhau, cũng 
như rễ sen tiếp tục cho bùn, cọng sen tiếp tục cho rễ 
sen, và hoa sen tiếp tục cho cọng sen, không có cái 
này thì không có cái kia. Có bùn mới có sen, và có 
sen tức là đang có bùn. Đó là tuệ giác tương tức, hay 
tương đãi. Tương đãi (anyam-anya) nghĩa là nương 
vào nhau mà biểu hiện, như trên và dưới, như trong và 
ngoài, ngắn và dài, nhiễm và tịnh, hễ cái này có thì cái 
kia có. Đó là chân lý “thử hữu tắc bỉ hữu” được nhắc 
lại nhiều lần trong các kinh A-hàm.

Đừng vi phạm luật câu hữu y

Thầy Huyền Trang có trao lại cho thầy Khuy Cơ một 
bài kệ ngắn nói về bản chất của ba cảnh, nghĩa là ba 
thứ sở duyên của Thức: Tánh Cảnh, Đới Chất Cảnh 
và Độc Ảnh Cảnh. Bài kệ như sau:

Tánh cảnh bất tùy tâm 
Độc ảnh duy tùng kiến 
Đới chất thông tình bản 
Tánh chủng đẳng tùy ưng

(Tánh Cảnh không tùy thuộc vào chủ thể nhận thức, 
độc ảnh cảnh là sáng tạo của kiến phần (chủ thể nhận 
thức), đới chất cảnh là sáng tạo phẩm chung của Tình 
Thức và Bản Thức, những vấn đề còn lại như thiện 
ác, chủng tử cũng ứng hợp theo đó).

Tánh cảnh bất tùy tâm nghĩa là thực tại trong bản 
thân của nó là một thứ đối tượng nhận thức không 
thể bị ảnh hưởng và biến đổi theo chủ thể nhận thức. 
Điều này nghe như có vẻ đúng nhưng có thể đưa 
lại những hiểu lầm rất lớn. Trước hết người ta có 
thể hiểu rằng Tánh Cảnh là một cái gì độc lập ngoài 
tâm, luôn luôn có mặt đó dù chủ thể nhận thức có 
mặt hay không. Điều này vi phạm luật tương đãi, bởi 
vì đối tượng nhận thức dù là Tánh Cảnh cũng phải 
biểu hiện cùng lúc với chủ thể nhận thức. Đó cũng là 
nguyên tắc của câu hữu y (sahabhutāsraya). Đã đành 
Tánh Cảnh có chủng tử y (bijāsraya) của nó, nhưng 
nó cũng cần câu hữu y mới biểu hiện được. Từ đó xét 
ra, ta thấy rằng Tánh Cảnh chỉ có thể là Tánh Cảnh, 
khi chủ thể nhận thức (kiến phần) là chân tâm, chứ 
không phải vọng tâm. Chỉ có chân tâm (chân hiện 
lượng) mới duyên được Tánh Cảnh. Còn nếu đó là 
vọng tâm (tợ hiện lượng hay tợ tỷ lượng) thì không 
thể nào Tánh Cảnh (chân như) biểu hiện được. Vì 
vậy nói Tánh cảnh bất tùy tâm là chưa chính xác.

Câu thứ hai: độc ảnh duy tùng kiến có nghĩa là độc 
ảnh cảnh không thể tự mình có mặt mà chỉ là một 
tạo tác của kiến phần tức là chủ thể nhận thức. Điều 
này cũng vi phạm luật tương đãi. Người ta có thể 
nghĩ rằng chủ thể nhận thức (kiến phần) có mặt 
trước, rồi tự tạo tác ra những hình bóng nào đó làm 
đối tượng (tướng, ở đây là độc ảnh cảnh) cho chính 
mình. Nhưng ta biết rằng các hình ảnh này, dù là ảnh 
hữu chất hay độc ảnh vô chất, đều là những gì đã 
có mặt trong kho nhớ, dưới dạng chủng tử. Có một 
kích thích nào đó, một xung động thần kinh nào đó 
có thể truy cập được những bóng hình ấy từ kho nhớ 
để chúng có thể biểu hiện trở lại. Vậy độc ảnh cảnh 
cũng có chủng tử y của chúng như bất cứ đối tượng 
sở duyên nào. Và cố nhiên từ chủng tử biểu hiện 
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(chủng tử y) chúng cũng cần nương vào kiến phần để 
đóng vai trò tướng phần (sở duyên) của nó. Đó là câu 
hữu y. Cho nên nói “độc ảnh duy tùng kiến” cũng 
không đúng. Dù cho đó là những hình ảnh tưởng 
tượng như lông rùa, sừng thỏ, ông già Noël v.v.., 
nhưng chúng không phải là những sáng tạo phẩm từ 
không mà trở thành có: hình ảnh một con voi có cánh 
đang bay trên trời tuy gọi là sáng tạo phẩm của trí 
tưởng tượng, nhưng hình ảnh đó cũng có bản chất: 
hình ảnh con voi là hình ảnh có thật, và hình ảnh hai 
cánh của con voi cũng đã lấy ra từ hình ảnh có thật 
của một con chim. Độc ảnh vô chất cũng được làm 
bằng những mảnh có sẵn của độc ảnh hữu chất. Các 
hình ảnh lông rùa, sừng thỏ tuy là tạo tác của tâm 
thức nhưng chúng cũng được chắp nối từ những hình 
ảnh có thật như những cái sừng nai chắp vào đầu 
của một con thỏ. Nói tướng phần (đối tượng) cùng 
có chung một chủng tử với kiến phần (chủ thể) cũng 
không được, bởi vì như thế cũng lại trái với tính cách 
chủng tử y của vạn pháp. Các hình ảnh độc ảnh kia 
cũng có chủng tử của chúng, và chủng tử ấy cũng 
được Tàng duy trì trong bộ nhớ.

Câu thứ ba của bài kệ (đới chất thông tình bản) có 
nghĩa là đối tượng của Mạt na là một tướng phần 
được phối hợp từ Bản Thức và Tình Thức. Bản là 
Tàng, và Tình là Mạt na. Đới chất cảnh không phải 
là bản thân thực tại mà là một hình ảnh phóng chiếu 
(projected) từ thực tại. Quan niệm về chân đới chất 
và tợ đới chất cũng cần phải xét lại. Theo cái thấy 
của Duy Biểu Luận Lý Học, khi tâm duyên tâm, 
nghĩa là khi Mạt na duyên Tàng thức, thì đối tượng 
của nó là đới chất cảnh, và đới chất cảnh này mới 
đích thực là đới chất cảnh; còn khi Ý thức và sáu 
thức giác quan duyên thế giới vật chất bên ngoài, tuy 
đối tượng cũng là đới chất cảnh nhưng đây không 

phải là chân đới chất mà là tợ đới chất. Nương vào 
bài kệ của thầy Huyền Trang, Đường Đại Viên đã 
viết trong Duy Thức Tam Tự Kinh: “Tợ đới chất, 
tâm duyên sắc, tướng tùng kiến, nhất đầu đắc” nghĩa 
là: khi tâm duyên sắc thì đối tượng chỉ là tợ đới chất 
mà không phải là chân đới chất, bởi vì tướng phần 
hoàn toàn tùy thuộc vào kiến phần, và cái đối tượng 
nhận thức có ra là nhờ ở cái chủ thể nhận thức. Nói 
như vậy cũng là vi phạm lý tương đãi, và không công 
nhận luật câu sinh y. Lý do là sự phân biệt giữa tâm 
và sắc: tâm có ngoài sắc và sắc có ngoài tâm. Đây 
là cái nhận thức sai lầm căn bản mà Duy Biểu gọi là 
nhị thủ: cho rằng chủ thể và đối tượng nhận thức có 
thể có mặt ngoài nhau. Nhiều nhà khoa học não bộ 
thần kinh cũng còn mắc kẹt vào cái nhận thức lưỡng 
nguyên này: có một cái chủ thể nhận thức độc lập 
đi tìm một cái đối tượng nhận thức độc lập, có một 
tâm thức chủ quan đi tìm một thực tại khách quan. 
Grāhaka là năng thủ, chủ thể nhận thức, và grāhya 
là sở thủ, đối tượng nhận thức. Bị kẹt vào cái ý niệm 
năng thủ sở thủ là hai thực tại có thể có mặt độc lập 
với nhau, đó là nhị thủ. Đó là the double grasping, la 
double prise. Ta phải thấy được cái mà ta gọi là sắc 
ấy cũng chính là tâm. Sự thật là những biểu hiện ngã 
và pháp mà ta nhận thức được đều thuộc về tướng 
phần của Tàng, nghĩa là đều là Tàng, nghĩa là tâm. 
Ta không thể nói kiến phần là tâm còn tướng phần là 
sắc được. Cái mà ta gọi là sắc chỉ là những hiện hành 
biểu hiện từ chủng tử. Nói “tướng tùng kiến, nhất 
đầu đắc” là kẹt vào một quan niệm duy tâm, không 
phù hợp với đạo lý Duy Biểu, bởi vì quan niệm ấy 
chưa vượt thoát được nhị thủ. Học Duy Biểu ta phải 
tập xóa đi ranh giới giữa tâm và vật, giữa chủ thể 
và đối tượng, giữa kiến và tướng. Nói đới chất cảnh 
là một sáng tạo phẩm của kiến phần là không đúng, 
bởi vì điều này trái với nguyên tắc chủng tử y và câu 
hữu y.

Cái khao khát tuyệt đối

Khó khăn căn bản trong quá trình học hỏi Duy Biểu 
là vượt thoát được cái nhìn nhị nguyên và cái ao ước 
tuyệt đối. Phần đông chúng ta ai cũng ao ước cái 
chí thiện, cái chân lý tuyệt đối, cái đẹp tuyệt đối, và 
cái hạnh phúc tuyệt đối. Nhưng học Duy Biểu, ta 
thấy được cái tương tức, cái câu sinh, và luật tương 
đãi. Không có bùn thì không có sen, không có khổ 
thì không có vui, không có nhiễm thì không có tịnh, 
không có ác thì không có thiện. Chúng ta nghĩ là khi 
đạt tới quả vị A la hán, Mạt na không còn nữa, mà 
chỉ còn lại Bình Đẳng Tánh Trí, khi thành Bụt rồi thì 
không khổ đau nữa, mà chỉ có hạnh phúc, nghĩa là 
cái thiện có thể có mặt mà không cần cái ác, cái tịnh 
có thể có mặt mà không cần cái mê, bông sen có mặt 
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mà không cần bùn. Điều này vi phạm lý tương tức. 
Cho nên nói A la hán diệt định, xuất thế đạo vô hữu 
(tới địa vị A la hán, trong định diệt thọ và tưởng, trên 
con đường xuất thế gian, thì không còn Mạt na nữa) 
là không đúng. Nếu không còn Mạt na thì làm sao có 
Bình Đẳng Tánh Trí? Hai cái phải có mặt một lần và 
nương vào nhau như sen với bùn. Với lại, nếu không 
còn Mạt na thì làm sao có Ý thức? Nếu không còn 
Ý thức thì làm sao có Diệu Quan Sát Trí? Bụt không 
có Ý thức sao, các vị A la hán không có Ý thức sao? 
Như thế thì lấy gì để thực tập chánh niệm và quán 
chiếu? Muốn có Ý thức thì phải có Ý căn. Mạt na 
trước hết là ý chí muốn sống, là bản năng tự tồn và tự 
bảo hộ. Nó chính là căn cứ làm phát sinh ra Ý thức. 
Bình Đẳng Tánh Trí cũng là một thứ Ý căn. Nó là sự 
nối dài của Ý căn, của Mạt na, cũng như cọng sen 
và đóa sen là sự nối dài của rễ sen và của bùn. Có 
bùn mới có sen. Nếu không có ý căn thì không có ý 
thức. Cho nên ta phải học chấp nhận cái sự thực hiển 
nhiên này: không có bùn thì không có sen, không có 
diệu đế thứ nhất thì không có diệu đế thứ ba, không 
có đau khổ thì không có hạnh phúc, không có trái thì 
không có phải. Tu tập là để biết cách chế tác hỷ lạc 
và xử lý khổ đau. Xử lý khổ đau cũng là chế tác hỷ 
lạc. Có tuệ giác, biết cách xử lý khổ đau thì khổ đau 
rất ít, và ta có thể sử dụng khổ đau để chế tác hỷ lạc 
như sử dụng bùn để nuôi sen. Không bùn thì không 
sen, không khổ thì không lạc. Chúng ta thường nghe 
phiền não tức bồ đề, tìm Niết bàn ngay trong sinh tử, 
sự thực là như thế. Muốn có sen mà không cần bùn, 
đó là một ảo tưởng.

Người biết tu tập là người thường xuyên biết gieo 
trồng và tưới tẩm những hạt giống từ bi và tuệ giác. 
Từ bi và tuệ giác cũng vô thường như bất cứ hiện 
tượng nào khác, cho nên cũng cần được nuôi dưỡng 
và củng cố. Vì thế đã thành Bụt rồi mà Bụt vẫn ngồi 
thiền, đi thiền và quán chiếu. Dù chúng ta đã biết 
cách trồng lúa nhưng nếu mỗi năm ta không gieo 
giống và chăm bón thì ta không có lúa để gặt hái, để 
ăn. Nghe Pháp, trì giới, quán chiếu và thực tập hàng 
ngày chính là công trình gieo trồng những hạt giống 
trí tuệ và từ bi, và để ngăn ngừa các phiền não như 
tham, sân, si, mạn phát triển, như những thứ cỏ dại 
và sâu bọ lan tràn và làm cho người nông dân mất 
mùa. Huân tập là như thế. Ngưng lại sự tu tập nhiều 
tháng nhiều năm thì cũng như ngưng lại sự gieo trồng 
chăm bón nhiều tháng nhiều năm. Ta sẽ không có lúa 
ăn và cỏ dại sẽ lan tràn. Ta sẽ không còn chất liệu của 
trí, bi và các phiền não tham, sân, si sẽ chiếm phần 
thượng phong. Cho nên hiện tượng gọi là bất thối 
chuyển tuy rằng có thật, nhưng bất thối chuyển chỉ 
có thể được duy trì bằng sự tiếp tục thực tập. Các đức 
Như Lai và Bồ tát cũng phải duy trì sự thực tập mới 

duy trì được tình trạng bất thối. Tất cả các pháp đều 
là hữu vi, đều chịu điều kiện hóa, và phải được củng 
cố mới tồn tại được lâu dài. Cho nên chữ Bhāvāna 
(tu tập) dịch bằng từ gieo trồng (culture) là rất đúng.

Tánh cảnh vô tướng và tánh cảnh hữu tướng

Tự thân các chủng tử (bījā) được Tàng duy trì có 
thể được gọi là Tánh Cảnh vô chất, hoặc Tánh Cảnh 
vô tướng. Khi biểu hiện thành hiện hành, các pháp 
này vẫn còn là Tánh Cảnh, nhưng được gọi là Tánh 
Cảnh hữu chất, hoặc Tánh Cảnh hữu tướng, mang 
theo tự tướng, cộng tướng, đồng tướng, dị tướng, 
thành tướng và hoại tướng. Nhưng vì Tàng không bị 
ngăn che cho nên những tướng ấy vẫn là Tánh Cảnh, 
nghĩa là bản thân thực tại. Các chuyển thức thì có thể 
bị kẹt vào những tướng ấy cho nên mới làm phát sinh 
ra những phiền não như tham, sân, si, ái, mạn, v.v...
Vật lý học đương đại cũng đang đi tìm cái thực chất 
(fabric) của vạn vật. Có người cho thực chất ấy là 
các hạt hạ nguyên tử (sub atomic particles), có người 
cho đó là những lực trường (force fields). Danh từ 
lực trường gần gũi nhất với danh từ chủng tử. Bởi 
vì chủng tử là một loại năng lượng, một tiềm thế 
(potential), được gọi là công năng trong Duy Biểu 
Học. Chủng tử chính là Tánh Cảnh vô tướng và khi 
biểu hiện thành vạn pháp thì được gọi là Tánh Cảnh 
hữu tướng. Tàng không bị đánh lừa bởi các tướng 
của vạn pháp. 

Suy đoán và biệt hữu 

Mạt na vì kẹt vào những tướng ấy cho nên mới ôm 
lấy năm uẩn mà cho là tự ngã. Năm uẩn do đó trở 
thành năm thủ uẩn (upādānaskandha). Ở Tàng, năm 
uẩn là pháp thân mầu nhiệm. Ở Mạt na, năm uẩn 
thành ra đối tượng của sự vướng mắc. Chân đới chất 
cảnh là đối tượng của Mạt na. Mạt na do suy đoán 
(infer, deduce, project) mà thấy năm uẩn là một 
cái ta riêng biệt. Vì vậy đối tượng của Mạt na có 
thể được gọi là đới chất cảnh suy đoán (projected 
representation). Đó là trường hợp ta thường gọi là 
tâm duyên tâm. Còn trong trường hợp mà ta gọi là 
tâm duyên sắc thì đối tượng của Ý thức là đới chất 
cảnh biệt hữu (objectivized representation). Nghĩa là 
Ý thức cho rằng đối tượng mà mình đang nhận thức 
là một thực tại khách quan, có tâm thức hay không 
thì nó vẫn cứ là nó. Biệt hữu là một danh từ mới. Nó 
có nghĩa là cho rằng đối tượng nhận thức kia là một 
thực tại khách quan có ngoài tâm thức.

Hữu chất và vô chất

Ta cũng có thể nói tới hai loại độc ảnh cảnh, loại thứ 
nhất là độc ảnh hữu chất, đó là hạt giống của những 
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hình ảnh đã được gieo vào Tàng và được Tàng cất 
giữ. Loại thứ hai là độc ảnh vô chất hoặc độc ảnh 
sáng tạo, là những hình ảnh được ráp nối chắp vá 
hoặc lẫn lộn của những hình ảnh hữu chất. Sức sáng 
tạo của một nghệ sĩ là ở chỗ biết sử dụng những hình 
ảnh hữu chất để tạo nên những hình ảnh vô chất sau 
này sẽ trở lại thành hữu chất trong Tàng.

Nối tiếp nhau mà không loại trừ nhau

Theo luật tương đãi thì Bình Đẳng Tánh Trí đứng 
chung với Mạt na làm một cặp, vì cái này có nên cái 
kia có, vì cái này đang có nên cái kia cũng đang có, 
không có cái này (Mạt na) thì không có cái kia (Bình 
Đẳng Tánh Trí), cũng như bùn với sen làm thành 
một cặp. Nếu nói chỉ khi hết bùn mới có sen là không 
đúng. Chính nhờ có bùn mới có được sen. Hai cái 
nương nhau, và cái hay của sự tu tập là sử dụng được 
bùn để nuôi sen. Cả hai đều hữu cơ, đều vô thường. 
Mạt na và Bình Đẳng Tánh Trí cũng thế. Cho nên nói 
“La Hán, Diệt Định, Xuất Thế Đạo vô hữu” là không 
đúng. Nếu Mạt na “vô hữu”, thì Bình Đẳng Tánh Trí 
cũng phải “vô hữu.” 

Chấp nhận được Mạt na là đã có sự an tâm rồi. Sau 
đó, người tu mới học cách xử lý Mạt na một cách 
khôn ngoan để nuôi dưỡng Bình Đẳng Tánh Trí. 
Phiền não tức Bồ Đề là như thế. Ta bà là Tịnh độ là 
như thế. Sinh tử là Niết bàn cũng là như thế.

Phá bỏ mọi ranh giới
Học Duy Biểu ta cần tập xóa bỏ từ từ ranh giới giữa 
những cặp đối lập như thiện ác, mê ngộ, nhiễm tịnh, 
tâm vật, chủ thể đối tượng, v.v... Khoa học cũng 
đang làm công việc ấy. Ban đầu ta tưởng trời và đất 
là hai thế giới khác nhau, nhưng với sự khám phá 
ra luật dẫn lực (gravitation universelle) thì ta thấy 
được rằng cả trời lẫn đất đều được cái luật ấy chi 
phối, do đó ta cũng thấy đất là một phần của trời và 
trời là phần khác của đất. Sau đó ta lại tìm ra là âm 
thanh và không khí là bất nhị: âm thanh do sự giao 
động của các phân tử không khí mà có. Rồi đến nhiệt 
lượng: nhiệt cũng do sự tương tác điện từ giữa các 
nguyên tử và phân tử nơi sự vật tạo ra. Điện và từ 
cũng không phải là hai cái khác nhau, mà chỉ là hai 
mặt của cùng một thực tại. Những làn sóng điện từ 
và những làn sóng ánh sáng cũng bất nhị. Vật chất 
và năng lượng cũng thế: vật chất có thể trở thành 
năng lượng và năng lượng có thể trở thành vật chất. 
Cái hay nhất mà Duy Biểu học khai thị là nếu ta 
muốn tiếp cận với Tánh Cảnh, ta phải buông bỏ nhị 
thủ. Nhị thủ là một cặp vướng mắc: tin rằng có một 
chủ thể nhận thức nằm ngoài đối tượng nhận thức, 
và một đối tượng nhận thức nằm ngoài một chủ thể 

nhận thức. Ta biết tướng phần và kiến phần nương 
vào nhau mà biểu hiện, chúng làm câu hữu nhân cho 
nhau, và do cái thấy đó ta có thể xóa đi ranh giới tách 
biệt giữa hai phần kiến và tướng (darsana = kiến, 
nimitta = tướng). Duy Biểu cần đi xa hơn, để giúp ta 
buông bỏ cái thấy nhị nguyên về danh và sắc (tâm 
và vật), nhiễm và tịnh, thiện và ác, khổ và lạc, mê và 
ngộ v.v... 

Chừng nào Duy Biểu làm được việc ấy thì Duy Biểu 
trở nên thượng thừa chứ không còn đóng vai quyền 
thừa như từ thế kỷ thứ năm cho đến nay. Thầy Pháp 
Tạng đời Đường đã bắt đầu sự nghiệp này, nhưng sự 
nghiệp ấy chỉ mới thực hiện được nửa chừng.

Hậu Đắc Trí

Tàng có thể được gọi là căn bản trí, và Ý thức là lực 
lượng chủ yếu để thực hiện Hậu Đắc Trí. Những hạt 
giống của Hậu Đắc Trí đã sẵn có trong Tàng. Ý thức 
chỉ cần nhận diện, truy cập và nuôi lớn cái thấy ấy 
bằng phương pháp quán chiếu và củng cố để tuệ giác 
này càng ngày càng vững mạnh để soi sáng trong đời 
sống hàng ngày. Tàng là đất. Ý thức là người làm 
vườn. Phải gieo trồng mới có ăn. Và phải tiếp tục 
gieo trồng, chăm bón và củng cố. Hậu Đắc Trí phải 
được nuôi dưỡng và củng cố mỗi ngày bằng công 
phu thực tập.

Duy Biểu xác nhận rằng Ý thức và Năm thức cảm 
giác đều có khả năng tiếp xúc với Tánh Cảnh, vì 
các thức này cũng có tiềm năng chân hiện lượng. Ý 
thức khi làm việc riêng một mình (Ý thức độc đầu) 
hay khi làm việc chung với Năm thức cảm giác (Ý 
thức ngũ câu) trong sát na đầu của nhận thức hiện 
lượng có thể tiếp xúc được với Tánh Cảnh, trong cái 
tự tướng (svalaksana) của nó. Nhưng với thói quen 
biến kế và phân biệt, cái tự tướng ấy lập tức biến 
thành cọng tướng (sāmānya-laksana), do đó không 
còn là Tánh Cảnh nữa mà đã là đới chất cảnh. Hình 
thái nhận thức (lượng = pramāna) có thể còn là hiện 
lượng, nhưng đây đã là tợ hiện lượng. Năm thức cảm 
giác dựa trên Ý thức cũng thế. Nhận thức biến kế 
(vikalpa) là tạo tác của tâm thức dựa trên một hình 
ảnh của Tánh Cảnh. Trong nhận thức này, mây chỉ là 
mây, chứ không phải là tuyết hay là hơi nước, cha chỉ 
là cha chứ không phải là con, thân căn chỉ là thân căn 
chứ không phải là khí thế gian (môi trường). Trong 
khi đó sự thực là tương tức: mây cũng là nước, con 
cũng là sự tiếp nối của cha, thân căn được làm bằng 
chất liệu của môi trường. Nhờ quán chiếu duyên 
khởi, tương tức và tương đãi mà Ý thức làm lộ ra 
được tính y tha khởi để cuối cùng Ý thức có thể tiếp 
xúc với viên thành thật. Tư tưởng kiệt xuất của Duy 
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Biểu là Vô Ký và Nhị Thủ, chứ không phải là Tam 
Tự Tánh và Tam Vô Tánh.

Các lý luận gia như Pháp Xứng (Dharmakirti) hay 
Trần Na (Dignāga) đã đem vào Duy Biểu các ý niệm 
tam cảnh và tam lượng giúp soi sáng khá nhiều cho 
nhận thức luận Duy Biểu nhưng cũng có thể gây ra 
những cái thấy cực đoan đem lại sự củng cố ý niệm 
chỉ có tâm mà không có cảnh. Xóa bỏ được ranh giới 
tâm và vật, thấy được hai bên nương vào nhau mà 
biểu hiện theo nguyên tắc tương đãi là đã có thể vượt 
thắng cái chấp nhị thủ rồi.

Không đến cũng không đi

Cũng giống như cách trình bày của Thập nhị nhân 
duyên, Duy Biểu cũng muốn giải thích cơ chế luân 
hồi bằng cách nói rằng khi dị thục này hết thì những 
dị thục khác tiếp nối. Trong Bát Thức Quy Củ Tụng, 
thầy Huyền Trang có nói về Tàng như một ông chủ, 
một người lãnh đạo của cả tám thức: “Khứ hậu lai 
tiên tác chủ ông”, nghĩa là Tàng đóng vai ông giám 
đốc, tới trước và đi sau. Khi chết, các thức cảm giác 
và Ý thức ngưng hoạt động trước, rồi Tàng mới 
ngưng hoạt động sau. Nói như thế có thể gây hiểu 
lầm là có một linh hồn đang lìa khỏi xác thân, linh 
hồn này là Thức. Thực ra thì bản chất của Tàng là 
không tới không đi, không trước cũng không sau. 
Vấn đề là biểu hiện hay ngưng biểu hiện, chứ không 
phải là có hay không có, tới hay đi. Mùa Đông, ta 
không thấy bướm và hoa, nhưng điều này không 
có nghĩa là bướm và hoa không có và đã diệt. Mùa 
Xuân, bướm và hoa biểu hiện, điều này không có 
nghĩa là bướm và hoa từ không trở nên có. Tàng duy 
trì chủng tử của bướm và hoa để khi có điều kiện thì 
bướm và hoa lại biểu hiện. Tàng cũng duy trì những 
cánh hoa tàn và những cánh bướm tả tơi để mùa 
Xuân sau chúng trở nên chất liệu nuôi dưỡng những 
con bướm mới, những bông hoa mới. Luân hồi theo 
tín ngưỡng quần chúng là phải có một linh hồn. Dị 
thục, theo Duy Biểu, không phải là một linh hồn mà 
là một dòng sống liên tục hằng chuyển, là sức sống, 

là công năng, là chủng tử tiềm ẩn trong mọi hiện 
tượng hữu tình và vô tình.

Mười tám giới chưa phải là cái tất cả

Trước khi nói tới vai trò của Ý thức trong công trình 
tu tập và chuyển hóa, chúng ta hãy đề cập tới vấn đề 
“tất cả” (nhất thiết pháp). Trong kinh Bụt có dạy cái 
tất cả nằm gọn trong mười tám lĩnh vực (thập bát 
giới) là sáu căn, sáu trần và sáu thức. Nhưng nhìn 
sâu vào ý thức, ta thấy còn có Mạt na, và Tàng vốn 
nằm sâu ở chiều dưới như một tảng băng sơn vĩ đại 
chìm trong đại dương chỉ có một mỏm nhỏ lộ lên 
trên mặt biển Bắc Cực. Tàng thức là khối băng sơn 
ấy, và mỏm nhỏ lộ lên phía trên là Ý thức.

Chúng ta biết, nhờ khoa học, rằng vũ trụ không phải 
là tất cả những gì ta cảm nhận được bằng năm giác 
quan. Mỗi giác quan chỉ giúp ta cảm nhận được 
một loại đối tượng, như mũi chỉ có thể tiếp xúc với 
hương mà không tiếp xúc được với sắc, thanh, vị và 
xúc. Và các giác quan của chúng ta có khả năng hữu 
hạn của chúng. Lỗ tai của con chó có thể giúp nó 
nghe được những âm thanh mà tai ta không thể nghe. 
Vì vậy những âm thanh có tần số cao hơn hay thấp 
hơn tần số mà ta tiếp thu được không nằm trong cái 
“tất cả” của chúng ta. Ánh sáng cũng vậy. Có những 
tần số ánh sáng mà ta không tiếp thu được. Nếu ta 
tiếp thu được thì vũ trụ chắc chắn sẽ rất khác với vũ 
trụ ta đang thấy. Có những loài động vật mà khứu 
giác cũng như thính giác bén nhạy hơn khứu giác và 
thính giác của ta nhiều, vì vậy cho nên với năm giác 
quan của ta, ta chỉ tạo tác được một vũ trụ nhỏ bé mà 
không quán chiếu được chân tướng của vũ trụ. Đối 
tượng của tâm thức ta, qua năm giác quan, phần lớn 
chỉ là đới chất cảnh mà không phải là Tánh Cảnh. 
Đối với những con sò sống dưới đáy biển, không 
có thị giác và thính giác, vũ trụ của chúng nhỏ bé 
hơn vũ trụ của ta nhiều, và cái “tất cả” của chúng 
nhỏ bé hơn cái “tất cả” của ta rất nhiều. Có thể có 
những chủng loại với nhiều cảm quan bén nhạy hơn 
và đối với họ, vũ trụ sẽ lớn lao và xinh đẹp hơn vũ 
trụ của ta. Những con sò sống dưới đáy biển không 
có cơ hội thấy được vũ trụ trăng sao, mặt biển xanh 
biếc với những đợt sóng hào hùng, và nghe được âm 
thanh của tiếng hải triều vang dội. Con dơi có một 
giác quan bén nhạy có thể cho nó biết một chướng 
ngại vật trước mặt đó cách xa ba cây số dù đó là ban 
đêm để nó đừng va chạm phải trong khi bay. Giác 
quan đó cũng giống như máy ra đa của ta, mà cơ thể 
ta không có. Vậy ta không nên quá tin ở giác quan ta, 
và do đó Ý thức là một tâm thức có khả năng cảnh 
giác ta về giới hạn của nhận thức để cho ta đừng trở 
nên quá khích và giáo điều trong cách tiếp xử với 
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thế giới và mọi loài. Thực ra, chúng ta có nhiều hơn 
năm giác quan. Những receptor (thụ thể) trên da ta, 
có loại chỉ tiếp xúc được với sự va chạm (xúc), có 
loại chỉ tiếp xúc được với cái lạnh, có loại chỉ tiếp 
xúc được với cái nóng và có loại chỉ tiếp xúc được 
với cái đau. Loại này không có khả năng làm công 
việc của loại kia. Phía trong chiều sâu của lỗ tai có 
một cảm quan gọi là mê lộ (labyrinthe), nhờ cảm 
quan đó mà ta biết được vị trí của cơ thể trong không 
gian, đâu là trên, đâu là dưới, đâu là trái, đâu là phải, 
nhờ giác quan ấy mà ta thiết lập được thế thăng bằng 
trong khi đứng, đi, nằm, ngồi, chạy và nhảy. 

Khoa học giúp ta biết được giới hạn của năm giác 
quan, và nối dài thêm được khả năng thấy, nghe và 
di chuyển của chúng ta. Chưa có thiên nhãn thông, 
thiên nhĩ thông và thần túc thông, nhưng nhờ khoa 
học và kỹ thuật mà hiện giờ ta thấy được và nghe 
được những gì xảy ra cách xa ta hàng vạn dặm, và 
ta cũng di chuyển được bằng tốc độ của máy bay và 
hỏa tiễn để có thể viếng thăm những tinh cầu láng 
giềng của trái đất.

Sinh lý học và vật lý học giúp ta xóa bỏ dễ dàng hơn 
cái thấy nhị nguyên về tâm và vật, tâm lý và sinh 
lý, để ta có thể thấy được tính tương đãi và tương 
tức giữa thân và tâm. Những tâm hành của ta như 
lo lắng, giận hờn, sợ hãi, buồn đau, tuyệt vọng có 
liên hệ mật thiết với những xung động thần kinh và 
những chất dẫn truyền thần kinh. Ta thấy được thân 
là sự nối tiếp của tâm và tâm là sự nối tiếp của thân, 
do đó ta buông bỏ được cái phân biệt gọi là biến kế, 
thấy được tính thống nhất giữa các pháp, giữa chủ 
thể và đối tượng, giữa tạo hóa và tạo vật, giữa bùn và 
sen, giữa nhiễm và tịnh. Duy Biểu trong thế kỷ của 
ta phải đi sát với sinh học và lý học, chứ không phải 
chỉ đi sát với luận lý học như ở thời kỳ Pháp Xứng 
và Trần Na. Tâm lý học và sinh lý học phải đi đôi với 
nhau. Nghiên cứu về quá trình phát sinh tư tưởng và 
cảm thọ, ta phải có kiến thức về thần kinh và não bộ. 
Năm thức cảm giác trong sát na đầu chưa có phân 
biệt biến kế và kẹt vào cọng tướng tuy tiếp xúc được 

với Tánh Cảnh, nhưng đó chỉ là một phần rất giới 
hạn của Tánh Cảnh, trong khi Tàng nắm giữ hết mọi 
hạt giống của Tánh Cảnh. Trong ánh sáng của tương 
đãi, năng tàng cũng chính là sở tàng, kiến cũng là 
tướng, ta không thể lấy cái này ra khỏi cái kia được.

Vai trò của Ý thức 

Ý thức trong trạng thái tán loạn của nó (tán vị ý thức) 
rất dễ bị Tình Thức (Mạt na) kéo đi và có khuynh 
hướng tiếp xúc với những đối tượng của dục, và tác ý 
của nó là phi như lý tác ý (ayonisomanāskara). Hành 
xử như thế, Ý thức sẽ tạo ra khổ đau. Ý thức nếu 
không biết quán chiếu về bốn loại thức ăn (tứ thực) 
sẽ để cho thân tâm tiêu thụ những gì độc hại đem tới 
nhiều phiền não và khổ đau. Ý thức nếu không học 
tập giới luật và giúp Mạt na kiềm chế những xung 
lực tham ái, ích kỷ và hận thù thì sẽ làm tăng lượng 
bùn mà không sản xuất được thêm sen. Ý thức nếu 
không biết quán chiếu mà chỉ biết khỏa lấp và dồn 
nén khổ đau thì một ngày nào đó sẽ có những triệu 
chứng bệnh tâm thần và ý thức sẽ là loạn trung ý 
thức (Mind consciousness in psychosis). Nếu Ý thức 
thực tập niệm và định trong đời sống hằng ngày thì 
Ý thức có khả năng chế tác an, hỷ và lạc trong từng 
bước chân, từng hơi thở, từng động tác, và làm lắng 
dịu cả thân và tâm. Nếu Ý thức biết sử dụng hơi thở 
chánh niệm, nhận diện buồn đau mà không trốn chạy 
và khỏa lấp nó thì Ý thức có thể ôm ấp và làm lắng 
dịu những cảm thọ và những cảm xúc đau buồn, và 
cuối cùng với công phu quán chiếu có thể đạt tới cái 
thấy (tuệ) có khả năng chuyển hóa khổ đau thành 
hiểu biết và thương yêu, chuyển bùn thành sen ngay 
trong giây phút hiện tại. Quán vô thường, quán vô 
dục, quán duyên sinh, quán tương tức, Ý thức làm 
tan rã biến kế chấp và đạt tới cái thấy y tha khởi, 
xóa bỏ được mọi ranh giới tạo tác khổ đau. Nếu Ý 
thức tiếp tục quán chiếu y tha khởi thì cái thấy Viên 
Thành Thật sẽ biểu hiện từ từ, đó là cái Hậu Đắc Trí 
giúp cho Ý thức tiếp xúc được như Tàng, cảnh giới 
của Pháp Thân, của Chân Như, của Tánh Cảnh.

Những pháp môn tu tập ấy rất thực tế, thực tế hơn 
nhiều những phép tu như bốn phép quán tầm tư, các 
quá trình tư lương, gia hạnh, thông đạt, tu tập, cứu 
cánh, thập địa, tứ thiền, tứ vô sắc định vốn giàu về 
lý thuyết mà không thực tế lắm về phương diện hành 
trì.  

Tóm tắt những điểm chính

1. Tàng duy trì các chủng tử và những hiện hành 
của các chủng tử. Kiến phần của Tàng là Chân 
Hiện Lượng. Tướng phần của Tàng là Vô Chất 
Tánh Cảnh và Hữu Chất Tánh Cảnh, nghĩa là 
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Tánh Cảnh vô tướng và Tánh Cảnh hữu tướng. 
Tàng vốn đã là Đại Viên Cảnh Trí, không cần 
chuyển hóa. Mình là A la hán hay chưa là A 
la hán thì Tàng vẫn thế, vì Tàng đã là vô phú 
(không bị ngăn che) rồi.

2. Các chủng tử và hiện hành của Tàng nắm giữ 
cũng đều là vô phú và vô ký. Bản chất của chúng 
cũng như bản chất của Tàng là không có không 
không, không thiện không ác, không hữu lậu 
không vô lậu. Chủng tử căn thân và khí thế gian 
mà Tàng chấp trì đều là pháp nhĩ.

3. Tướng và Kiến nương nhau để biểu hiện theo 
quy luật tương đãi. Không thể lấy đối tượng ra 
khỏi chủ thể, chủ thể ra khỏi đối tượng.

4. Tính chất của các chủng tử trong Tàng cũng là 
tính chất của Tàng: 

1. sát na vô thường luôn luôn chuyển biến
2. quả và nhân cùng có với nhau, không thể tách 

rời
3. hằng tùy chuyển, tuy biến chuyển từng sát na, 

nhưng vẫn có sự tương tục
4. tính vô ký (không thiện ác – có tính hữu cơ 

nên có thể được nhận thức như thiện hoặc ác)
5. đợi nhân duyên đầy đủ mới biểu hiện hoặc 

chín muồi
6. vượt ra ngoài các ý niệm có không, hữu và vô
7. vượt ra ngoài ý niệm trong ngoài, chủ thể và 

đối tượng
8. vượt ra ngoài ý niệm cũ và mới, câu sinh và 

tân huân
9. vượt ra ngoài ý niệm nhiễm và tịnh, hữu lậu 

và vô lậu
10. vượt ra ngoài ý niệm đồng và dị, nhất và dị
11. vượt ra ngoài ý niệm tới và đi, khứ và lai
12. vượt ra ngoài ý niệm chung và riêng, cọng 

và biệt
5. Trong Tàng, cả chủng tử và hiện hành đều là 

Tánh Cảnh, là tự thân thực tại. Chủng tử là Tánh 
Cảnh vô tướng và hiện hành là Tánh Cảnh hữu 
tướng. Tàng không bị kẹt bởi các tướng của hiện 
hành, bởi vì Tàng là Chân Hiện Lượng.

6. Vì là vô thường, tương tức và duyên khởi cho 
nên các chủng tử không nhất thiết phải có tính 
cách dẫn tự quả.

7. Tàng tương ưng với năm tâm hành biến hành, 
nhưng cũng tương ưng với năm tâm sở biệt cảnh, 
bởi vì Tàng có Tuệ (Chân Hiện Lượng), có Niệm 
(Tàng là kho nhớ), có Định (không tán loạn), 
luôn luôn có mặt đó để làm việc duy trì sinh 
mạng. Tàng cũng tương ứng với tâm sở Mạng 
Căn (Jivita), đó là sức sống.

8. Năm uẩn nơi Tàng cũng là pháp nhĩ như thị, 
mầu nhiệm như Pháp thân, đối tượng nắm bắt 

của Mạt na không đích thực là Tàng mà là một 
hình ảnh tạo tác của Mạt na về Tàng, hình ảnh ấy 
là Đới Chất Cảnh mà không phải là Tánh Cảnh.

9. Mạt na có cơ sở nơi Tàng, chủ yếu là Mạng Căn, 
là ý chí muốn sống, muốn vươn lên, muốn tiếp 
tục mãi. Mạt na là cơ chế tự tồn, là bản năng tự 
vệ, là năng lượng ham sống sợ chết, là khuynh 
hướng tìm cầu khoái lạc và trốn chạy khổ đau. 
Đó là cơ sở làm phát sinh ra các phiền não như 
buồn lo, tham đắm, sợ hãi, v.v… có tác dụng tạo 
nên khổ đau. Nhưng Ý thức nương trên Tàng 
biết quán chiếu thì sẽ soi sáng và kiềm chế được 
Mạt na và làm biểu hiện Trí Vô Phân Biệt, vốn 
là một bông sen Tuệ giác nở trên bùn Mạt na. Có 
bùn thì có sen, có sen thì có bùn, cho nên Mạt na, 
Ý thức, Diệu Quan Sát Trí và Bình Đẳng Tánh 
Trí là một dòng liên tục nương vào nhau mà phát 
hiện, chứ không hẳn là những gì chống đối và 
loại trừ nhau. Không cần hết bùn mới có sen. 
Nếu hết bùn thì cũng hết sen. Phiền não tức bồ 
đề là như thế.

10. Theo nguyên tắc chủng tử y và câu sinh y thì 
kiến phần và tướng phần của thức đều có cơ sở 
ở chủng tử, và cả hai đều phải nương vào nhau 
để có mặt một lần. Vì vậy nói “tướng tùng kiến” 
và “nhất đầu đắc” là vi phạm luật câu sinh, luật 
tương đãi. Kiến phần không thể xuất hiện trước 
để tạo ra tướng phần.

11. Hễ còn sự sống là còn Mạt na. Thành A la hán, 
thành Bồ tát, thành Bụt rồi cũng còn Mạt na. 
Nhưng đối với các bậc thánh ấy, Mạt na không 
còn là một vấn đề. Bởi vì các vị biết xử lý Mạt 
na, thăng hoa Mạt na, biến những chất liệu của 
Mạt na thành những chất liệu của Niệm, Định và 
Tuệ. Bụt thành đạo năm ngài 35 tuổi. Ngài vẫn 
còn rất trẻ, vẫn còn năng lượng tình dục. Nhưng 
năng lượng ấy không phải là một vấn đề, bởi vì 
Bụt biết sử dụng chúng để làm nên những năng 
lượng từ bi trí tuệ để nuôi dưỡng mình và để 
độ đời. Những năng lượng ấy đã không phải là 
những chướng ngại mà còn là những nguồn năng 
lượng cần thiết để chế tác tuệ giác và hạnh phúc, 
như bùn có thể được sử dụng để nuôi sen.

12. Dị thục xảy ra trong từng giây phút (sát na) và 
cũng xảy ra sau từng giai đoạn (nhất kỳ). Ta 
không cần đợi đến khi thân tứ đại này tan rã rồi 
mới đi luân hồi. Mỗi ý tưởng, mỗi lời nói, mỗi 
hành động đều có thể đi luân hồi ngay khi mới 
được chế tác. Thời gian có thể khác, nhưng dị 
thục xảy ra từng phút giây.

13. Phải luyện tập trong đời sống hằng ngày, phải 
tập nhìn để xóa bỏ ranh giới giữa chủ thể và đối 
tượng, giữa trong ngoài, giữa tâm và vật, giữa 
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mình và người thì mới vượt được nhị thủ, mới 
chứng được Duy Biểu tính.

14. Những thực tập cụ thể để có thể soi sáng, kiềm 
chế và thăng hoa được Mạt na:
1. Hành trì giới luật, thấy được giới luật có 

công năng bảo hộ tự do chứ không phải là 
những cấm cản và ức chế.

2. Sống chánh niệm để tiếp xúc được với những 
gì mầu nhiệm có công năng trị liệu và nuôi 
dưỡng, không buông bỏ hiện tại để đi tìm 
hạnh phúc trong tương lai.

3. Học chế tác hỷ và lạc bằng chánh niệm, biết 
sử dụng hơi thở và bước chân để làm việc ấy.

4. Quán chiếu tính duyên sinh, tương tức và 
tương đãi của vạn pháp để buông bỏ được 
cái thấy biến kế sở chấp, để chứng nhập y tha 
khởi, để đạt tới trí hậu đắc, buông bỏ thế giới 
đới chất và tiếp xúc được với thế giới Tánh 
Cảnh, Ý phải làm được như Tàng.

5. Chuyển y (asrayaparavritti) không phải là sự 
chuyển hóa của Tàng mà là sự buông bỏ của 
Mạt na và Ý thức đối với những tập khí cũ, 
và sự hình thành và củng cố của những tập 
khí mới có công năng chế tác hỷ lạc và xử lý 
khổ đau ngay trong giây phút hiện tại. Tính 
cách nhu nhuyến (plasticity) của não bộ và 
của thần kinh não cho thấy khả năng hình 
thành và củng cố của những tập khí tốt ấy. 
Tính cách nhu nhuyến ấy của não bộ cũng 
chứng tỏ rằng não bộ cũng vô ký và hữu cơ 
như Tàng.

Phật giáo Duy Biểu ban đầu cũng được gọi là Phật 
giáo Du Già (Yogacāra). Du già (yoga) có nghĩa là 
tương ứng, ứng hợp với chân lý, với thực tại tối hậu. 
Những pháp tu như Hơi thở chánh niệm, tập trung 
tâm ý, chỉ và quán, là để thiết lập sự tương ứng giữa 
người hành giả và thực tại tối hậu. Tác phẩm Du Già 
Sư Địa Luận của thầy Vô Trước sáng tác, chủ trương 
có mười bảy cảnh giới (địa, bhūmi) mà người hành 
giả phải đi qua. Cách trình bày rất lý tưởng, rất chi 
tiết, nhưng vẫn không có được tánh cách thực tiễn 
như những pháp môn tu học trong kinh tạng. Các 
kinh căn bản về thiền tập như An Ban Thủ Ý, Niệm 
Xứ v.v... chỉ bày sự thực tập một cách rõ ràng, đơn 
giản và thực tiễn hơn nhiều.

Phật giáo Duy Biểu chính là văn học Abhidharma 
của Đại thừa. Với cái thấy bất nhị và tương đãi, Phật 
giáo Duy Biểu có thể buông bỏ tính cách quyền thừa 
lâu nay của mình để trở nên một đạo Bụt Đại thừa 
trọn vẹn.

Ý chí tự do có được là do Tam học.

Free will is possible thanks to the Three Trainings.

Ý chí tự do, tiếng Pháp là libre arbitre. Đây là một 
vấn đề cam go của triết học: Thật sự có tự do ý chí 
hay không? Hay tất cả đều được an bài, được sắp đặt, 
hoặc bởi một đấng Thượng đế hoặc bởi nghiệp của ta 
như một định mệnh mà mình không thoát ra được?

Quanh quẩn trong vòng buồn giận

Nếu màn lưới nhân quả mà tuyệt đối thì làm sao ta 
thoát ra khỏi thân phận được? Vì vậy phải có một 
nẻo thoát, một kẽ hở nào đó. Khoa học có nói đến 
xác suất (probabilité), xác suất gợi ý rằng: vũ trụ thế 
gian có một đường thoát. Chúng ta thấy chung quanh 
ta có những người không thoát ra được thân phận 
của họ. Họ cứ đi vòng vòng, quanh quẩn trong vòng 
buồn giận mà không thoát ra được. Đó gọi là luân hồi 
(đi vòng). Có những người bị trầm cảm (dépression), 
một thời gian thì họ bớt nhưng một thời gian sau lại 
rơi vào trầm cảm, rồi bớt, rồi sa xuống trở lại mà 
không ra khỏi được. Tuy họ có sử dụng thuốc trị trầm 
cảm nhưng cũng không đỡ được nhiều. Họ phải uống 
nhiều tuần, nhiều tháng, nhưng thuốc không giúp 
được cho bệnh nhân thoát ra, mà có thể bệnh càng 

ngày càng nặng 
hơn. Cái buồn, cái 
giận, sự tuyệt vọng 
của ta cũng vậy, có 
khi ta trở thành nạn 
nhân của sự tuyệt 
vọng, của cái giận, 
cái buồn của ta. 
Tuy sau một thời 
gian thì cái giận, 
cái buồn, sự tuyệt 
vọng có thể bớt đi, 
nhưng nguyên do 
của cái buồn, cái 
giận, của sự tuyệt 
vọng đó vẫn còn 

Pháp thoại ngày 29/12/2005 trong khóa An Cư Kiết 
Đông 2005-2006

Thiền sư Nhất Hạnh
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và ta biết trong tương lai ta lại sa vào hầm hố của 
sự tuyệt vọng, của cái buồn, cái giận nữa. Ta cứ đi 
vòng, đi vòng hoài.

Có những người khổ đau trong liên hệ vợ chồng và 
họ không thoát ra được. Đến một lúc nào đó họ nghĩ 
là phải ly dị thì mới có cơ hội chấm dứt khổ đau. Có 
người đã ly dị và cưới một người khác, nhưng những 
vấn đề và những khổ đau cũ vẫn cứ tiếp tục vì họ có 
những tập quán, những thói quen, những cách hành 
xử, những lề lối suy tư đã giam hãm họ trong vòng 
khổ đau đó. Họ vẫn tiếp tục đối xử với người mới 
bằng cách thức như đã đối xử với người cũ, vì vậy 
tuy có người mới nhưng họ vẫn rơi vào vòng khó 
khăn, khổ đau. Có người đã ly dị ba hay bốn lần để 
cưới người mới, nhưng cuối cùng họ cũng ở trong 
vòng quanh quẩn không thoát ra được. Làm thế nào 
để có thể thoát ra? 

Ngựa theo lối cũ, trâu quen đường về

Có những nguyên nhân nội tại ở bên trong mình, 
hoặc trong thân thể hoặc trong tâm thức, và có những 
nguyên nhân ngoại tại ở hoàn cảnh bên ngoài. Khi 
đối diện với những sự kiện xảy ra thì cách ta hành 
xử, cách ta phản ứng trong lần sau cũng giống hệt 
như cách ta phản ứng trong lần trước. Tiếng Việt ta 
có câu: ngựa theo lối cũ. Nếu ngày xưa ai có giữ trâu 
hay giữ bò thì biết: ta không cần phải chỉ đường đi 
cho những con trâu, con bò. Chúng quen đường về, 
ta chỉ cần ngồi chơi trên lưng trâu và trâu đưa ta về 
nhà. Chúng ta cũng vậy, cách hành xử của ta, cách 
phản ứng của ta đã trở thành thói quen. Nhiều khi ta 
có cảm tưởng là ta quyết định, nhưng thật ra không 
phải là ta quyết định mà chính là thói quen, cách 
hành xử lâu đời của ta quyết định.

Khi bước vào một cửa tiệm để mua áo, đứng trước 
một dãy áo dài năm sáu chục cái, ta chọn xem áo 
nào, màu sắc nào, kiểu nào ta thích. Ta có cảm tưởng 
là ta có tự do chọn lựa, nhưng nhìn kỹ thì tự do đó rất 
ít, hoặc có thể nói là không có, vì những cái ta thích 

đã được quyết định trước rồi. Ta đã có sẵn sở thích 
về màu sắc, hình dáng, kiểu may và khi đi ngang qua 
thì ta bị nó bắt. Ta bị chọn chứ không phải ta chọn. 
Ta bị cái đó chọn, đi ngang qua nó là ta phải mua, mà 
thật ra ta mua nó hay nó mua ta thì chưa biết được. 
Sở thích của ta đã có sẵn, ta đã quen với màu đó, với 
hình thái đó rồi.

Cách đây chừng 30 năm, tôi đi vào một cửa tiệm 
ở Tokyo để mua một vuông khăn về cột mấy cuốn 
kinh. Tôi đứng trước những vuông khăn (bên Nhật 
Bản người ta bán rất nhiều vuông khăn bằng lụa để 
cột hành lý), cô bán hàng hỏi: 

- Thầy chọn cái nào?

Tôi mỉm cười nói:

- Tôi đâu có chọn. Tôi để cho nó chọn tôi.

Cô bán hàng rất ngạc nhiên, nhưng sự thật là như 
vậy. Ta bị chọn tại vì những sở thích của ta đã được 
viết sẵn trong tâm của ta do cách ta được huấn luyện, 
cách ta tiếp nhận kinh nghiệm của cuộc đời. Vì vậy ý 
chí tự do của ta hầu như là không có.

Thói quen của một con người cũng như vậy. Mỗi khi 
có sự việc gì xảy ra thì người đó có khuynh hướng 
nhìn nhận và phản ứng giống như nhau. Lần thứ 
nhất, người đó phản ứng như vậy; lần thứ hai, nếu 
sự tình xảy ra như vậy thì người đó cũng phản ứng 
giống y như lần trước và lần thứ ba cũng thế. Khi 
nào có sự việc xảy ra tương tợ thì người đó lại phản 
ứng theo thói quen mà người đó đã được huân tập.

Những con người  máy

Trong một buổi họp khi nghe một câu nói không 
hợp thì ta thường phản ứng lại một cách rất tự nhiên 
(réflexe). Học về thần kinh não bộ, ta biết trong não 
bộ của ta có những tế bào thần kinh đóng vai trò 
truyền tin tức về trung ương và có những tế bào thần 
kinh có nhiệm vụ đáp ứng lại và ra lệnh cho những 
cơ bắp của thân mình hành động. Người ta nói đến 
“cung phản xạ” (arc de réflexe). Ví dụ như khi ta 
đạp nhầm cây đinh thì cái đau được tế bào thần kinh 
hướng tâm chuyển vào trung ương, những tế bào 
thần kinh ở trung ương nhận được và ra lệnh cho 
bắp thịt hành động liền lập tức. Vì vậy khi đạp đinh 
thì ta nhảy nhỏm lên và rút chân lại. Đó gọi là một 
cung phản xạ.

Đứng về phương diện tâm lý, khi đứng trước một 
hoàn cảnh bất như ý thì tự nhiên ta hành xử theo 
một phản xạ (réflexe) rất máy móc. Trong cuộc sống 
hàng ngày ta hành xử một cách máy móc rất nhiều. 
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Ta phản ứng lại, căn cứ trên những kinh nghiệm và 
sự học hỏi trước đây chứ ta không đưa tâm của ta 
vào để thật sự quyết định. Trong khi ăn cơm nếu có 
chánh niệm, có để ý quán sát thì ta sẽ thấy cách ta 
nhai như thế nào, lưỡi của ta chuyển thức ăn từ vùng 
này sang vùng kia trong miệng như thế nào và ta 
thấy rõ là kỳ thực ta không đang ăn mà là ta đang bị 
ăn. Ta không ngờ lưỡi của ta, răng của ta, hàm của ta 
làm việc giỏi như vậy. Răng, hàm và lưỡi làm việc 
rất hay. Đôi khi ta không cần phải để tâm vào hành 
động nhai mà do phản xạ nhai tự nhiên, giống như 
cái máy, nó tự làm. Ta có một hệ thống thần kinh tự 
động (automatic nervous system) lo hết cho ta. 

Quan sát những người xung quanh ta, họ cũng sống 
như những người máy. Có những chiếc máy bay 
không cần người lái vẫn bay được, vẫn làm việc 
được, vẫn đáp xuống được an toàn. Nhiều người 
trong chúng ta cũng sống như vậy. Chúng ta đang lái 
xe, nhưng kỳ thực chúng ta không có mặt ở đó, tâm 
của ta đang hoàn toàn ở một chỗ khác. Ta đang lái xe 
bằng tập quán mà ta đã học hỏi được trong quá khứ. 
Ta lái như một cái máy và khi có sự việc gì xảy ra 
đột ngột thì ta cũng phản ứng như một cái máy, mà 
không có sự can thiệp của chánh niệm.

Chúng ta ăn cơm một cách máy móc, chúng ta lái xe 
một cách máy móc, chúng ta bước đi trên đường một 
cách máy móc, chúng ta rửa chén, đánh răng một 
cách máy móc. Chúng ta là những con người máy. 
Chúng ta phản ứng lại những gì xảy ra trong cuộc 
sống hàng ngày của chúng ta như một cái máy. 

Khi hoàn cảnh bất như ý xảy ra, ta phản ứng một 
cách thô bạo, giận dữ, ta gây ra đổ vỡ giữa ta và 
người khác. Khi đổ vỡ xảy ra rồi thì ta hối hận: Trời 
ơi! Tại sao ta nói như vậy, tại sao ta làm như vậy? 
Ta đã biết nói như vậy và làm như vậy sẽ gây ra 
đổ vỡ mà tại sao ta cứ nói và cứ làm? Ta giựt tóc, 
đấm ngực, ta tự trách mình và tự hứa với mình lần 
sau nếu có sự tình như thế xảy ra thì ta sẽ hành xử 
theo cách khác. Ta rất thành thật với ta. Nhưng lần 
sau, khi sự tình xảy ra tương tự thì ta cũng vẫn hành 
xử như thế. Những thói quen, những cái ta học hỏi 
trong quá khứ, cách ta phản ứng đã trở thành nếp và 
ta cứ tiếp tục gây khổ đau cho ta và cho người khác. 
Nó giống như một định mệnh mà ta không thoát ra 
được, không thay đổi được.

Tác phẩm “L’étranger” (Người xa lạ) của Albert 
Camus có kể về người tử tù tên Meursault sắp bị 
đem ra hành quyết. Anh ta chỉ còn hai mươi bốn giờ 
đồng hồ để sống. Nằm ngửa trong phòng giam, tự 
nhiên anh ta thấy được một khung trời trên trần nhà. 

Khung trời đó chỉ nhỏ chừng một thước vuông thôi, 
nhưng không biết điều gì đã xảy ra mà lần này nhìn 
trời anh ta thấy màu trời xanh rất huyền diệu, rất 
mầu nhiệm. Anh ta đã thấy được màu trời một cách 
sâu sắc có thể là nhờ ý tưởng mình sẽ bị hành hình 
trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Đã hơn ba mươi 
năm để thấy trời xanh, nhưng chưa bao giờ anh tiếp 
xúc được với trời xanh một cách hiện thực như vậy. 
Có thể là vì gần chết nên anh có được cơ hội đó. 
Lúc đó anh có một cái thấy rất mới. Anh quyết định 
là từ bây giờ cho đến lúc bị đem ra hành quyết anh 
phải sống trong tỉnh thức. Khi ông cha muốn vào 
để rửa tội cho anh thì anh ta đã từ chối, anh không 
muốn mất thì giờ tại vì anh chỉ có hai mươi bốn giờ 
để sống. Anh muốn trong hai mươi bốn giờ còn lại 
đó giây phút nào cũng là giây phút tỉnh thức. Anh ta 
tự hỏi liệu ông cha đó có thể giúp gì được cho anh, 
trong khi chính ông cha đó có thể cũng đang sống 
trong sự quên lãng. Sống như vậy thì cũng như một 
người chết (Il vit comme un mort). Triết lý của cuốn 
“L’étranger” là giây phút tỉnh thức (le moment de 
conscience).

Hầu hết chúng ta sống một cách rất máy móc, không 
phá tung được xích xiềng của thói quen tư duy và 
hành xử để thoát ra. Chúng ta đi không có ý thức, ăn 
không có ý thức, lái xe không có ý thức. Chúng ta 
để cho cái máy điều khiển cho nên ta chỉ quanh quẩn 
trong vòng buồn giận, thất vọng, tuyệt vọng và bị 
giam hãm trong vòng buồn giận đó mà không thoát 
ra được. Chúng ta chưa bao giờ thật sự có tự do. 
Chúng ta có thể làm được nhiều việc, nhưng những 
việc đó cũng chỉ được làm một cách máy móc mà 
thôi.

Trong đoạn cuối của cuốn “Thả một bè lau” tôi có 
bàn tới vấn đề ý chí tự do. Tôi đưa ra một ví dụ: Một 
anh chàng kia vào trong một buổi họp, mỗi khi bị 
người ta nói một câu làm phật ý thì anh phản ứng 
rất giận dữ, vì vậy không một buổi họp nào mà anh 
được thành công. Vì ý thức được điều đó nên anh 
nói:

-Tôi sẽ không đi họp nữa tại vì mỗi khi đi họp mà 
nghe người ta nói những câu xóc óc thì tôi lại phản 
ứng như vậy. Tôi đi họp chỉ vô ích thôi! 

Một người bạn nói:

-Thôi kỳ này đi họp tôi sẽ ngồi bên anh, tôi sẽ cầm 
tay anh trong suốt buổi họp và mỗi khi có ai nói điều 
gì khó nghe thì tôi sẽ bấm vào tay anh một cái để 
nhắc nhở anh. Khi thấy tôi bấm vào tay anh thì anh 
biết rằng anh sẽ giữ im lặng, biết rằng nếu anh phản 
ứng thì sẽ làm hư buổi họp và gây ra những xáo trộn 
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như những lần trước. Anh chỉ cần im lặng mỗi khi tôi 
bấm vào tay anh thì có thể có một sự thay đổi.

Nhờ người bạn cầm tay trong suốt buổi họp mà lần 
đầu tiên anh ngồi yên được mà không phản ứng. Có 
một cái gì rất mới đã can thiệp vào đời anh, tại vì 
chuyện đó chưa bao giờ xảy ra cho anh. Lâu nay anh 
chỉ phản ứng như một cái máy. Cái can thiệp vào là 
bàn tay của một người bạn.

Trong Truyện Kiều có nhân vật sư cô Giác Duyên. 
Giác Duyên có nghĩa là một điều kiện để thức tỉnh. 
Chúng ta sống trong mê, sống như một cái máy, nên 
chúng ta cứ quanh quẩn trong vòng buồn giận mà 
không thoát ra được. Nhưng nếu 
có một Giác Duyên đi vào cuộc 
đời ta thì việc đó có thể sẽ tạo ra 
được một hoàn cảnh mới. 

Tam học là con đường thoát

Nếu ta đã từng là nạn nhân của 
những phản ứng do thói quen, 
nếu ta đã từng bị giam hãm trong 
vòng buồn giận không thoát ra 
được, nếu ta cứ đi từ giai đoạn 
trầm cảm này đến giai đoạn trầm 
cảm khác thì ta phải biết: con đường đưa ta thoát ra 
là con đường Tam học. Tam học là niệm, định và 
tuệ. Niệm là nhắc nhở, là ý thức được những gì đang 
xảy ra.

Người bạn cầm tay ta trong suốt buổi họp và bấm 
một cái khi thấy ta sắp phản ứng trước tình trạng xảy 
ra, đó là niệm. Người bạn nhắc nếu anh phản ứng thì 
anh sẽ gây đổ vỡ. Tôi bấm tay anh để anh đừng phản 
ứng, anh ngồi yên thôi. Đó là niệm.

Ý chí tự do bắt đầu từ niệm, không có chánh niệm thì 
không có ý chí tự do. Theo Duy biểu học, tâm của ta 
biểu hiện thành những tâm sở hay tâm hành. Có tất 
cả 51 tâm hành, trong đó có tâm hành xúc (contact). 
Một sự tình xảy ra ở hoàn cảnh bên ngoài đánh 
động lên tâm hành bên trong, đó là tác ý (attention, 
advertance), tiếng Phạn là manaskāra. Tâm hành xúc 
và tác ý phát khởi và giao lưu với những tâm hành 
khác như tâm hành thọ (sensation, feeling), tâm 
hành niệm tức nhớ tưởng. Niệm ở đây chưa phải là 
niệm trong Tam học, mà mới là sự hồi tưởng. Trong 
ta có những khổ đau, những kinh nghiệm, và khi tiếp 
cận với một sự kiện nào đó (xúc) thì cái thấy đó có 
thể đánh động ký ức của ta (tác ý). Ta nhớ lại những 
chuyện đã xảy ra ngày xưa. Ví dụ ta thấy một người 
mà nét mặt hao hao giống như nét mặt của người ta 

thương ngày xưa thì ta nhớ người thương của ta. Xúc 
tạo ra tác ý, hình ảnh của người thương ngày xưa trở 
lại và đưa tới cảm thọ (thọ). Cảm thọ đó có thể là 
khó chịu, có thể là dễ chịu, nhớ nhung hay buồn khổ. 
Một âm thanh nào đó gợi ta nhớ lại người đã làm cho 
ta đau khổ và khi nhớ lại những kỷ niệm đau khổ thì 
cảm giác đó có thể là cảm giác đau khổ. Trong khi 
đó, một người khác cũng nghe cùng một âm thanh 
ấy, nhưng họ không có kỷ niệm, không có quá khứ 
như vậy nên cảm giác của người đó không giống 
cảm giác của ta. 

Xúc đánh động tới tác ý, tác ý đánh động tới niệm, 
niệm đánh động tới thọ, thọ đánh động tới tưởng 

(tri giác). Tri giác của ta tùy 
thuộc rất nhiều ở các tâm hành 
khác như thọ, tác ý v.v… Đó 
là chúng ta đơn giản hóa chứ 
sự thật thì có thể có đến ba 
hay bốn chục tâm hành cùng 
hiện hành một lúc để đưa tới 
thọ hay tưởng, rồi tưởng đưa 
tới tư. Tư (volition) là ý muốn 
làm cái gì đó, có thể là để 
phản ứng lại, phản ứng một 
cách giận dữ, một cách trìu 
mến hay một cách buồn rầu. 

Mỗi khi có một cảm thọ hay một cái tưởng thì tự 
nhiên có tư, tức là có một ý muốn làm một cái gì đó, 
hay nói một cái gì đó để phản ứng lại (như một phản 
xạ). Nghe một câu nói hay thấy một cái gì chướng 
tai gai mắt, tự nhiên ta muốn đáp lại liền. Tất cả cái 
đó phát sinh từ nhiều nguyên nhân, những tâm hành 
trong ta đồng thời tạo tác với nhau.

Trong 51 tâm hành có những tâm hành tích cực và 
những tâm hành tiêu cực. Trong ta có tâm hành tham 
(thèm khát), tâm hành sân (giận dữ), tâm hành si (u 
mê), tâm hành mạn (mặc cảm cho mình là hơn, là 
thua hay là bằng người). Những tâm hành tiêu cực 
còn nhiều (như nghi, tà kiến, phẫn, hận, phú, não, 
tật, xan, cuống, siễm, hại, kiêu v.v…) Nhưng có điều 
lạ là trong ta cũng có những tâm hành ngược lại, 
những tâm hành tích cực như vô tham, vô sân, vô si, 
xả v.v… Chúng ta sở dĩ có tâm hành thất niệm tại vì 
chúng ta cũng có tâm hành niệm. 

Học về nội dung của 51 tâm hành ta thấy: Trong 
chúng ta có tâm hành hại (violence) tức là ý muốn 
trừng phạt, muốn đánh, muốn làm cho người kia khổ. 
Nhưng trong tâm ta cũng có tâm hành gọi là bất hại 
(non violence). Bất hại là ahiṃsā, là bất bạo động. 
Trong tâm ta có những tâm hành đối kháng nhau và 
chúng đang cùng có mặt. Ta có tâm hành si, tức sự u 
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mê, hay tri giác sai lầm. Nhưng tâm hành vô si, tức 
tuệ giác (Bát nhã) cũng có trong tâm ta. Hễ có một 
tâm hành tiêu cực thì cũng có một tâm hành tích cực.

Trong khoa học vật lý nguyên tử người ta khám phá 
ra những lạp tử, tức những đơn vị bé nhỏ của vật 
chất như điện tử. Điện tử (électron) có tính chất âm. 
Người ta khám phá ra rằng nếu có điện tử thì có phản 
điện tử (anti électron, có khi gọi là positron), có giới 
tử (méson) thì có phản giới tử (anti méson), có vật 
chất (matière) thì có phản vật chất (anti matière), 
có chất điểm (particule) thì có phản chất điểm (anti 
particule).

Trong đạo Phật có ý niệm về sắc và không. Sắc là 
matière và không là anti matière. Học về Tâm lý 
học Phật giáo chúng ta thấy những điều rất kỳ diệu. 
Trong tâm ta có yếu tố của sự u mê, nhưng đồng thời 
cũng có yếu tố của sự giác ngộ. Tuy nhiên, trong 
đời sống hàng ngày, ta không được học hỏi, không 
được tiếp xúc với Giác Duyên, nghĩa là với những 
yếu tố có khả năng đưa ta ra khỏi vòng buồn giận, 
nên ta chỉ đi quanh quẩn trong đó mà thôi. Mỗi khi 
nghe hay thấy cái gì đó thì ta phản ứng liền để gây 
ra đau khổ. Ta không chỉ nghe và thấy những gì ở 
bên ngoài mà ta cũng tiếp xúc được những gì ở bên 
trong như những kỷ niệm, tư duy và mỗi khi nghĩ 
nhớ lại thì ta cũng phản ứng. Ta phản ứng để gây đau 
khổ cho chính mình và cho người khác. Ta bị trầm 
cảm (dépression) cũng vì vậy. Ta có những tư tưởng, 
những cái nhìn tiêu cực rồi ta cứ đi quanh đi quẩn. 
Nếu ta cứ nhai đi nhai lại những tư tưởng và nhận 
thức tiêu cực đó thì lẽ đương nhiên ta sẽ bị rơi vào 
trong hố trầm cảm. Ta không thoát ra được. Trong 
nội thân cũng như trong hoàn cảnh của ta có những 
yếu tố đó và tùy theo cách ta nhận thức chúng mà 
chúng quyết định đời ta, chúng làm cho ta đi vòng 
vòng không thoát ra khỏi được. Làm sao để có thể 
can thiệp vào, để có thể chấm dứt được lề lối phản 
ứng mà ta đã theo trong bao nhiêu năm trong quá 
khứ? Câu trả lời của đạo Phật là phải có niệm, định 
và tuệ, tức là Tam học.

Chuyện đâu còn có đó

Cách thức ta phản ứng đã thành một tập khí, một thói 
quen. Bây giờ ta tập như thế nào để có được những 
thói quen mới, những phương pháp đối phó khác, thì 
mới có thể thoát khỏi tình trạng cũ. Ta tự dặn mình, 
trong quá khứ ta đã từng có phản ứng gây ra đổ vỡ. 
Từ bây giờ ta quyết tâm không làm như vậy nữa. 
Mỗi khi có hoàn cảnh bất như ý xảy ra thì ta không 
phản ứng liền, ta không để cơn giận làm chủ lấy ta để 
ta có thể nhìn cho kỹ và nhờ đó ta có thể có một lề lối 

phản ứng khác. Trong tiếng Việt có câu “Chuyện đâu 
còn có đó”, tại sao ta phải phản ứng liền? “Chuyện 
đâu còn có đó, tại sao ta phải hấp tấp?” là tuệ giác 
của cả một dân tộc. 

Tại sao ta phải quyết định liền? Cho phép ta có được 
ba phút để nhìn lại và ta sẽ biến lối hành xử này 
thành một thói quen tốt. Tại sao ta phải nói lại một 
câu, hay phải làm gì đó để phản ứng? Ta có thì giờ, 
ta phải cho mình một không gian, quý vị hãy thử 
làm đi!

Nhưng muốn làm được thì ta phải luyện tập. Trước 
đây ta đã từng sống và phản ứng lại hoàn cảnh một 
cách máy móc. Từ hôm nay ta không muốn tiếp tục 
cách sống đó nữa. Ta đặt cho ta những kế hoạch để 
ta có thể làm hay hơn trong tương lai. Đây là phương 
pháp thực tập chánh niệm. Chánh niệm là ý thức 
được những gì đang xảy ra mà không cần phải đi tới 
một quyết định, không cần phải chối bỏ hay chấp 
nhận ngay lập tức.

Tư là quyết định muốn làm cái gì đó, muốn phản ứng 
lại. Thường thường là khi có thọ và tưởng rồi là ta 
muốn hành động, muốn phản ứng ngay. Nhưng bây 
giờ ta không muốn đi tới tư liền, ta muốn cho ta một 
không gian, ví dụ như ta để ra vài ba phút để thở hay 
để đi thiền hành. Chuyện đâu còn có đó, ta không 
cần phải gấp gáp. Tuệ giác có thể tới trong những 
phút đó vì niệm thường đưa tới định và tuệ.

Nếu quý vị đã từng bị sa vào trạng thái trầm cảm và 
rất sợ phải sa vào lần nữa thì quý vị có thể thực tập 
phương pháp này. Ta phải biết, phải nhận diện được 
những gì xảy ra trong tâm của mình. Nếu đó là một 
tư tưởng có tính cách tiêu cực, bi quan, mặc cảm thì 
ta biết đó là một tư tưởng tiêu cực, bi quan, mặc cảm. 
Trước hết ta phải nhận diện và cho nó một không 
gian, không hẳn là ta phải hành động liền. Khi nhận 
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ra đó là một tư tưởng bi quan, chán nản thì ta nói: 
“À, đây là một tư tưởng bi quan, chán nản”. Nếu ta 
cứ quanh quẩn đi theo nó thì ta có thể sa vào trầm 
cảm. Nếu ta cứ nhai đi nhai lại cái tư tưởng bi quan, 
buồn giận hay tuyệt vọng đó thì thế nào ta cũng rơi 
xuống hố trầm cảm. Nhưng nếu trong khi đang nhai 
đi nhai lại tư tưởng bi quan, buồn nản đó mà ta biết 
là ta đang nhai thì đã có một cái gì mới xảy ra rồi. 
Thường thì ta không biết là ta đang nhai đi nhai lại 
cái tư tưởng bi quan, buồn thảm, sầu khổ đó. Ta bị nó 
đưa đi. Ma đưa lối quỷ dẫn đường là vậy. 

Nhưng khi có niệm là ta biết ta đang nhai lại, mà biết 
ta đang nhai thì tự nhiên ta hết nhai liền. Ta cho ta 
một không gian, có thể là ba phút, để ngồi thở hoặc 
đi thiền hành. Ta cho ta một cơ hội để điều kiện giác 
ngộ có thể xảy ra. Chìa khóa giúp ta thoát ra khỏi 
thân phận nô lệ của ta để đạt tới tự do nằm ở chỗ là 
ta ý thức được cái gì đang xảy ra. Đó là niệm. Đây 
là một sự luyện tập chứ không phải là một lý thuyết. 

Phương pháp thực tập: Có niệm là bắt đầu có tự do
Ta phải luyện tập từ từ. Trước hết ta phải tập thở. 
Thở vào ta biết ta đang thở vào; thở ra ta biết ta đang 
thở ra. Trong đời sống hàng ngày, nếu không tu tập, 
ta cứ thở vào thở ra như một cái máy. Thở vào biết 
thở vào, thở ra biết thở ra, ta vẫn thở nhưng hơi thở 
này rất khác, hơi thở này chứng tỏ là ta đã đưa được 
niệm vào trong hơi thở. Trước khi lái xe, tại sao ta 
không cho mình một hay hai phút để ngồi thở? Đó 
gọi là ý thức về hơi thở, tức là một cách luyện tập 
để biết được những gì đang xảy ra, để làm chủ được 
chúng mà không bị nô lệ vào chúng. Khi bước đi, 
nếu không ý thức thì ta sẽ không làm chủ được bước 
chân, ta sẽ bước đi như bị ma đuổi. Nó bước chứ 
không phải ta bước. Nó là cái gì? Nó là cái máy. Nó 
bước đi, nó thở chứ không phải ta đi, ta thở.

Lúc mới bắt đầu, mỗi ngày ta nên thực tập ba phút, đi 
từng bước và ý thức được từng bước chân của mình. 
Ta không còn là cái máy nữa, ta là con người tự do. 
Đó là sự bắt đầu của ý chí tự do, nắm được hơi thở, 

nắm được bước chân.

Mỗi ngày ta có thể uống trà nhiều lần. Nhưng nếu 
muốn thực tập thì ta tự qui ước là mỗi ngày ta sẽ 
uống chén trà đầu tiên trong chánh niệm. Trong khi 
uống trà ta biết là ta đang uống trà, ta đang đưa chén 
trà lên cao, ta đang uống trà và đang để chén xuống. 
Ý chí tự do bắt đầu.

Trước hết ta phải nắm được hơi thở, rồi bước chân, rồi 
một vài hành động của mình. Cố nhiên ta không thể 
nào làm được tất cả trong chánh niệm, nhưng ta có thể 
chọn vài phương pháp thực tập và mỗi ngày ta phải 
làm cho được. Ví dụ như chải răng, sáng nào chúng ta 
cũng chải răng, nhưng thường thường thì ta chải răng 
như một cái máy. Bây giờ ta quyết định: Mỗi khi chải 
răng ta thực tập chánh niệm. Để kem đánh răng lên bàn 
chải, ta biết ta đang để kem đánh răng lên bàn chải, 
đưa tay lên chải răng ta ý thức được từng cử động của 
bàn tay mình. Chúng ta có thể để hai phút để chải răng 
mà hai phút đó là hai phút chải răng trong chánh niệm. 
Ta không để cho cái máy làm, ta làm với ý thức và tự 
do của mình. Chúng ta nên tìm thêm vài phương pháp 
thực tập và quyết định làm mới mình mỗi ngày. Buổi 
sáng chúng ta mở cửa nhìn ra ngoài và ngồi yên ba 
phút, để ý tới những tiếng động đang xảy ra.

Sáng hôm nay vào thiền đường, tôi đã ngồi xuống 
rồi trong khi một số còn đang đi vào. Tôi đã áp dụng 
phương pháp này, ngồi rất yên và để ý tới những âm 
thanh trong thiền đường. Tôi nhắm mắt lại và nhận 
diện những âm thanh đang xảy ra. Đó cũng là ngồi 
thiền, chứ không phải đợi có ba tiếng chuông rồi ta 
mới bắt đầu tập thở. Ta ngồi yên và những âm thanh 
đó không quấy động được ta, không hẳn là khung 
cảnh phải thật yên ta mới ngồi thiền được. Có tiếng 
kéo ghế, có tiếng xì xào, có tiếng đẩy gối, nhưng tất 
cả những âm thanh đó không làm rộn được ta vì lúc 
đó chủ đích của ta là ngồi để nhận diện những tiếng 
động mà ta có thể nghe được.

Quý vị cũng có thể làm như vậy. Trước khi đi ngủ 
hoặc buổi sáng thức dậy, ta có thể ngồi 
ba phút để lắng nghe và nhận diện 
những âm thanh trong nhà mình. Ta có 
thể ngồi trước cửa sổ nhìn ra, nhận diện 
cội cây này, bông hoa kia, mái nhà đó. 
Nói tóm lại là ta phải tìm cách để thoát 
ra khỏi thân phận nô lệ của mình. Tự 
do là nhờ ta có niệm. Khi có niệm thì ta 
bắt đầu sống đời sống mới của ta. Khi 
ta có khả năng thực tập như vậy trong 
một thời gian, hoặc ba hoặc năm hoặc 
bảy tuần, khi ta có thể nhận diện được 
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bước chân của ta, hơi thở của ta, cử chỉ của ta, khi ta 
uống trà hay rửa bát thì lúc đó ta có thể bắt đầu nhận 
diện được tư duy cảm thọ của mình. Tuy rằng những 
tư duy kia đang còn tiêu cực và những cảm thọ kia 
có thể là còn những khổ thọ, nhưng nhận diện được 
chúng là đã có sự khác biệt lớn rồi. Nhận diện được 
chúng là mình không còn bị nô lệ cho chúng nữa. 

Chúng ta khổ đau là vì chúng ta không có tự do, 
chúng ta chưa thoát ra được thân phận của một cái 
máy. Niệm giúp cho chúng ta sống không còn như 
một cái máy nữa. Chúng ta bắt đầu có chủ quyền. 
Niệm, định và tuệ có thể đưa tới cho ta những vùng 
năng lượng rất lớn. Có những người sống ở nước 
Pháp hai ba chục năm hay suốt đời mà không biết 
nước Pháp có những vùng rất đẹp. Họ chỉ quanh 
quẩn trong làng, trong tỉnh của họ. Rất tội nghiệp 
cho họ, họ không có cơ hội khám phá ra những cái 
đẹp tuyệt vời ở những miền đất khác của nước Pháp. 

Chìa khóa mở tung cánh cửa những vùng mầu nhiệm

Trong thân tâm của ta có những vùng rất mầu nhiệm 
mà ta chưa bao giờ biết tới, chưa bao giờ thăm viếng. 
Có thể đó là những vùng của niệm, của định và của 
tuệ. Ví như quý vị có một máy tính xách tay, một 
cái PC hay một Macintosh, nhưng quý vị chưa sử 
dụng được hết tất cả những khả năng của máy, quý 
vị chỉ sử dụng được mười hoặc hai mươi phần trăm 
khả năng của nó thôi. Tâm mình cũng vậy, rất mầu 
nhiệm. Trong đó có tuệ giác, có từ bi, có hạnh phúc 
lớn nhưng ta chưa với tới được. Ta chỉ biết quanh 
quẩn trong vòng buồn giận với những tâm hành 
tiêu cực (tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến) mà thôi. 
Những tâm hành như đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả 
mầu nhiệm như vậy mà ta lại không với tới. Hãy sử 
dụng những vùng mầu nhiệm của tuệ giác để thoát 
ra khỏi thân phận nhỏ bé của mình. Vì cứ giam mình 
trong vòng tham, sân, si nên ta mới gánh chịu khổ 
đau từ năm này sang năm khác và làm cho những 
người xung quanh ta cũng khổ đau theo.

Đức Thế Tôn đã trao cho chúng ta một chiếc chìa 
khóa, chìa khóa của Tam học (niệm-định-tuệ). Nếu 
muốn, chúng ta có thể dùng chìa khóa đó để mở tung 
ra biết bao nhiêu cánh cửa. Ví dụ chúng ta mới mua 
một ngôi nhà mới, hay một lâu đài mới. Tuy sở hữu 
cả một tòa lâu đài nhưng nếu chúng ta chỉ ở trong 
bếp, ta không có chìa khóa để đi vào các phòng lớn 
thì uổng biết bao nhiêu. Cũng như ở nước Pháp đẹp 
như vậy mà chúng ta chỉ quanh quẩn trong làng của 
mình, không đi tới được những nơi khác. Một lần 
kia đi chơi tuyết ở Vermont, tôi có nói với một người 
bạn: 

-Theo tôi thì trong bản tuyên ngôn nhân quyền phải 
thêm câu này: Sinh ra trên trái đất thì mỗi người phải 
có quyền được thấy biển và thấy núi tuyết, vì có 
những người từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, chưa 
bao giờ được thấy biển, chưa bao giờ được thấy núi 
tuyết. Rất uổng cho họ!

Chúng ta cũng vậy, chúng ta chỉ quanh quẩn trong 
vòng đau khổ của tham, sân, si; chúng ta chưa bao 
giờ hưởng được cái đẹp của đại từ, đại bi, đại trí tại 
vì chúng ta không có tự do, chúng ta không thoát ra 
được. Chúng ta sống đời sống hàng ngày của ta như 
những cái máy.

Với chìa khóa của Tam học mà đức Thế Tôn đã trao, 
chúng ta hãy mở tung cánh cửa của những vùng mầu 
nhiệm trong cuộc đời và trong tâm thức của ta. Ngài 
đã chỉ dẫn rất rõ: Niệm là thế nào, định là thế nào, 
tuệ là thế nào. Nếu quý vị muốn nếm được những 
mầu nhiệm của sự sống, muốn thoát ra khỏi thân 
phận đau buồn, hạn hẹp thì quý vị phải dùng chìa 
khóa của đức Thế Tôn. Chìa khóa này rất rõ ràng: 
Đừng vội phản ứng, đừng bằng lòng đi quanh trong 
cái vòng nhỏ hẹp, hãy thoát ra bằng con đường thoát 
là niệm. Niệm là nhận diện những gì đang xảy ra.

Tự do phải tranh đấu mới có

Tôi đề nghị quý vị, nhất là những người còn mới trong 
sự thực tập, nên chọn cho mình vài bài thực tập, ví 
dụ như bài chải răng: “Tôi quyết định là từ nay mỗi 
khi chải răng, tôi không suy nghĩ tới chuyện quá khứ, 
chuyện tương lai. Tôi quyết chải răng như thế nào để 
ý thức được từng cử động, chải răng như thế nào để 
có hạnh phúc, có an lạc, có tự do trong khi tôi chải 
răng”. Tự do bắt đầu từ đó. Hay quý vị có thể quyết 
định như thế này: “Mỗi khi mở cửa xe hơi bước lên 
thì tôi không rồ máy liền, tôi cho tôi ba phút để ngồi 
thở và mỉm cười, tôi biết rằng tôi là ai và đang sắp sửa 
đi đâu.” Đó là những giây phút đưa lại cho ta tự do. 
Tự do không tự nhiên tới mà do ta tranh đấu mới có. 
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Sở dĩ trong lòng chúng ta đầy những u buồn, sầu khổ 
là vì chúng ta không có tự do, tự do đó ta phải tranh 
đấu mới có. Không phải là vì ta đi tới một khung trời 
nào đó thì tự nhiên có tự do, hay chờ đợi một thời 
gian nào đó trong tương lai thì ta mới có tự do. Tự 
do phải tranh đấu mới có, tranh đấu bằng sự thực tập 
chánh niệm. Khi ý thức được những gì đang xảy ra 
là chúng ta bắt đầu có tự do. Đó là cái bấm tay của 
người bạn nhắc cho ta đừng để bị kéo theo, ta phải 
làm chủ được mình. 

Trong Tâm lý học Phật giáo, chúng ta học về những 
tâm hành và mỗi khi một tâm hành biểu hiện thì ta ý 
thức được nó, ta mỉm cười với nó và ta bắt đầu có tự 
do. Tại nội viện Phương Khê có một cầu thang mười 
tám bậc. Ba mươi năm nay, mỗi khi lên cầu thang tôi 
đều đi có chánh niệm, mỗi khi đi xuống cầu thang 
tôi đều đi xuống có chánh niệm. Tôi không để cho 
bước chân nào lọt ra khỏi chánh niệm. Đi trên Vạn 
Lý Trường Thành, hoặc leo lên Ngũ Đài Sơn thì tôi 
cũng đi như vậy. Leo lên máy bay, hay leo lên một 
cầu thang nào đó, tôi cũng đều bước những bước 
chân chánh niệm. Ta bắt đầu ở chỗ quyết định chọn 
cho mình một sự thực tập hàng ngày và ta quyết tâm 
làm cho được. Ví dụ nếu quý vị chọn phương pháp 
chải răng trong chánh niệm thì sáng nào quý vị cũng 
phải chải răng trong chánh niệm. Sau khi ăn cơm 
trưa, trước khi đi ngủ quý vị phải chải răng trong 
chánh niệm. Làm được như vậy mỗi ngày sẽ đưa 
tới chủ quyền cho ta trong đời sống hàng ngày. Có 
chủ quyền rồi thì ta mới nhận diện được những tư 
tưởng, những tư duy, những cảm thọ và những lề lối 
phản ứng của mình. Khi nhận diện được chúng thì ta 
không còn là nạn nhân của chúng nữa, ta bắt đầu có 
tự do. Nếu quý vị không ý thức được những gì đang 
xảy ra cho thân mình như là bước chân, hơi thở hay 
hành động thì quý vị sẽ không nhận diện được những 
gì xảy ra trong phạm vi cảm thọ, tri giác hay tư duy. 
Ta để cho tư duy tiêu cực, sầu khổ kéo đi, ta cứ gặm 
nhấm chúng và cứ tiếp tục khổ đau.

Chánh niệm trước hết là nhận diện, nhận diện đơn 
thuần mà không xua đuổi, không lên án, không 
vướng mắc. Có thể mỗi ngày quý vị cho mình thêm 
nhiều không gian, đừng vội vã phản ứng. Mỗi khi 
lâm vào tình trạng nào đó, hoặc quá thích thú, hoặc 
quá bực bội, quý vị hãy để cho mình không gian vài 
ba phút để thở, để đi thiền hành. Ta không cần phải 
phản ứng liền, chính tự do đó đưa lại cho ta ánh sáng, 
cho ta cơ hội có được tuệ giác. Hành động trên tuệ 
giác sẽ không bao giờ đem lại đau khổ. Với tôi, “án 
binh bất động” (có nghĩa là không làm, không nói gì 
hết) rất quen thuộc. Không hẳn là ta phải nói, phải 

làm gì mới chứng tỏ được là ta có tuệ giác, ta có cái 
thấy. Nhiều khi có cái thấy rồi thì ta biết là ta không 
cần nói, không cần làm gì cả. Ta khỏe ru và người 
kia cũng khỏe ru. Không phải tuệ giác chỉ đưa tới 
hành động, có khi tuệ giác đưa tới quyết định không 
hành động và cái quyết định không hành động ấy sẽ 
đưa tới hòa bình, an lạc và tình huynh đệ.

Xin đại chúng trong ngày hôm nay, ngày mai và 
ngày mốt bớt nói chuyện lại. Ta phải chiêm nghiệm, 
phải đặt kế hoạch cho năm mới, không phải kế hoạch 
làm ăn mà là kế hoạch tu học. Ta phải chọn cho ta 
phương pháp thực tập mà ta sẽ áp dụng trong năm 
tới, tôi đề nghị là những phương pháp đó phải rất cụ 
thể. Tôi ước muốn quý vị phải làm thế nào để khi 
gặp một trường hợp, một hoàn cảnh bất như ý thì 
quý vị phải cho mình một không gian. Không gian là 
một tặng phẩm rất lớn. Đừng vội quyết định! Đừng 
vội phản ứng! Ta cho ta ba phút để đi thiền hành, để 
suy nghĩ rồi ta sẽ thấy rằng không phản ứng cũng 
là một hành động, không phản ứng là một tuệ giác 
rất lớn. Tôi rất thích câu: Chuyện đâu còn có đó. Ta 
không cần phải phản ứng liền, để đó đã. Lúc tâm 
ta an lại, bình tĩnh lại thì ta sẽ thấy phản ứng lại là 
dại dột, là đưa tới đổ vỡ. Mỗi người trong chúng ta 
phải chọn sự thực tập mỗi ngày và một khi đã quyết 
tâm thì phải làm cho được. Những lúc chúng ta sinh 
hoạt hàng ngày như khi lái xe, nấu cơm, chải răng, 
tắm rửa hay tưới vườn là những giây phút của tự do. 
Chúng ta phải làm những việc đó như thế nào để có 
tự do. Khi ăn cơm chúng ta phải tập ăn như những 
con người tự do. Chúng ta ngồi ăn và để ý tới cách 
làm việc của răng, của lưỡi. Cái cằm của mình làm 
việc như thế nào? Cái hàm của mình làm việc như 
thế nào? Chúng ta sẽ thấy rằng lâu nay chính cái máy 
nó ăn chứ không phải ta ăn, cái máy đi chứ không 
phải ta đi, cái máy phản ứng chứ không phải ta phản 
ứng. Đây đúng là lúc ta phải bắt đầu nắm lấy chủ 
quyền của đời ta.
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Chân Lĩnh Nghiêm

Mùa xuân lên tiếng hát
Trời đất đẹp vô ngần
Hồn thơ lên tiếng hát
Tục nhân thành tao nhân.

Đêm ướp hoa mai trắng
Hương thơ gạn hồn trong
Mảnh trăng xuân tĩnh mặc
Hờn tủi bặt mù tăm.

Trong trầm luân bể đời
Vẫn vẹn ánh xuân ngời
Giữa trần gian buồn tủi
Mai trắng còn tinh khôi.

Lộc đã lên xanh từ cành khô
Ánh sáng thoát thai từ đêm tối
Đen trắng đổi trao nhau rất vội
Giá lạnh đông tàn xuân mở hội.

Sáng nay trời đất trong ngần
Một nhánh mai vàng nở trước sân
Áo bạc chay lòng tâm chẳng bận
Nắng tưới lên ngàn hong gió xuân.

Lao xao đám bụi hồng trần
Sáng nay tắt lịm trước nàng xuân
Nhành hoa mai trắng thanh tao thế
Mây gió đem về hương cố nhân.

Đông đìu hiu cô quạnh
Đất nứt cây trơ cành
Nhưng nấp sau băng giá
Là cả một mùa xanh

Mỗi khi mùa xuân tới
Thức ngàn lá lên xanh
Nhưng trong lòng xuân thắm
Chồi biếc đã lìa cành.

Rộn ràng từng cánh én
Chắp cánh những hoài mong
Hồn thơm hương nắng mới
Mai trắng nở trong lòng.

Làu làu màu băng tuyết
Những cánh trắng lưu ly
Mọc từ thân cổ thụ 
Dưới nắng xuân thầm thì

Tinh khôi từng cánh mỏng
Điểm thêm những nhụy vàng
Em gọi mùa xuân tới
Đánh thức những hân hoan.
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Phiên tả những buổi vấn đáp của Thầy cho 
tuổi teen ở khóa tu “Đi tìm ngôi nhà đích 
thực” (Finding our true home) tại tu viện Lộc 
Uyển ngày 15.10.2013

Hỏi: Ba của con mất cách đây 2 năm rưỡi vì ung thư 
tuyến tiền liệt. Ông ấy đã rất đau khổ vì những đau 
nhức trong thân thể và tinh thần không còn minh 
mẫn nữa. Vì lẽ đó mà con rất khó để truyền thông 
với ba con trong những ngày tháng còn lại của ông. 
Hồi trước, con rất bình an để cho ba ra đi, nhưng 
bây giờ con thấy càng ngày càng khó khăn hơn trong 
việc kết nối với năng lượng của ba. Và càng khó hơn 
để cho con biểu lộ cảm xúc đau buồn hay qua sự ra 
đi của ba. Con phải thực tập như thế nào để mở lòng 
ra và có sự kết nối với ba con dù cho ông ấy đã qua 
đời rồi?  

Thầy: Ba của chúng ta không chỉ có ở ngoài mà đang 
có mặt trong chúng ta. Ông ấy vẫn còn có đó và luôn 
luôn được tiếp nối trong mỗi chúng ta. Chúng ta 
mang cha, mẹ và các thế hệ tổ tiên trong mỗi tế bào 
của cơ thể, cho nên chúng ta có thể nói chuyện với 
ba ngay bây giờ và ở đây. Tôi thường hay làm như 
vậy với ba tôi. Tôi chia sẻ với ông về sự thực tập của 
tôi và tôi cảm nhận ba luôn có mặt cho tôi. Khi tôi 
tiến triển hơn trong sự tu tập thì ba tôi cũng được 
hưởng. Tôi thường hay mời ba cùng đi, cùng thở cho 
nên chúng tôi hài hòa với nhau. Tôi đang làm giúp 
cho ba tôi những gì mà ông chưa thể làm được trong 
lúc còn tại thế. Bây giờ thì tôi có nhiều bình an, niềm 
vui và tự do hơn.

Những khó khăn, khổ đau của ba chúng ta vẫn còn 
trong mỗi chúng ta. Những khổ đau của chúng ta 
mang trong tự thân nó một phần là những khổ đau 
của ba chúng ta. Bởi vậy, nếu chúng ta ôm ấp những 
khổ đau của mình một cách nhẹ nhàng và lắng nghe 
chúng tức là chúng ta cũng đang ôm ấp và lắng nghe 
những nỗi khổ, niềm đau của ba. 

Sự truyền thông giữa hai bên luôn có mặt tại vì cha 
và con trai hay mẹ và con gái luôn tương tức với 

nhau. Anh không thể có đó mà không có ba anh và 
ba cũng không thể nào có đó nếu như không có anh. 
Cho nên anh là sự tiếp nối của ba. Anh chính là ba.

Chúng ta biết rằng niềm đau, nỗi khổ có thể rất có 
ích. Nó giúp chúng ta nhận ra sự bình an và hạnh 
phúc đang sẵn có cho chúng ta bây giờ và ở đây. 
Dựa trên nền tảng của khổ đau, hạnh phúc sẽ hiện 
ra rõ ràng hơn. Cho nên khổ đau rất hữu ích. Chúng 
ta được thể nói tới mặt tốt của khổ đau. Bởi vậy, khi 
người cha đã từng khổ đau và con cái cũng từng có 
khổ đau, đó là một điều tốt bởi vì chúng ta đã có 
được một ít bùn để nuôi lớn những bông sen. Không 
có hạnh phúc nào mà thiếu vắng khổ đau. Bụt đã 
trải nghiệm được hạnh phúc nhưng đồng thời người 
cũng biết cách khổ đau.   

Hỏi: Trong những năm qua con đã chơi nhiều trò 
chơi điện tử, có khi đến 8 giờ mỗi ngày. Nó đã trở 
thành một nỗi ám ảnh. Làm sao con có thể chấm dứt 
sự nghiện ngập trò chơi điện tử này?

Thầy: Người trẻ có thể có nhiều khổ đau trong lòng 
mà cha mẹ không biết cách để giúp họ bớt khổ đau 
và chuyển hóa những khổ đau trong con cái mình. 
Vì vậy cả cha mẹ và con cái đều khỏa lấp những 
khổ đau trong mình bằng cách giải trí qua âm nhạc, 
sách báo, phim ảnh, trò chơi điện tử v.v... Những cái 
đó không phải là sự hưởng thụ thật sự mà là sự trốn 
chạy khổ đau bên trong. Thời gian trôi qua, cái khổ 
đau trong mình tiếp tục lớn lên bởi cái mà mình tiêu 
thụ. Việc quên đi khổ đau có thể mang lại cho chúng 
ta thêm độc tố, giận hờn và khó khăn. Đó không phải 
là sống mà là sự trốn chạy khỏi sự sống.  

Cái mà người Tây phương gọi là nước Chúa thì ở 
trong đạo Bụt người ta gọi là Pháp thân. Bụt có Phật 
thân nhưng đồng thời cũng có Pháp thân. Khi nhục 
thân của Bụt không còn nữa thì Pháp thân của Bụt 
vẫn tiếp tục cho pháp thoại. Khi nhìn vào bông hoa 
hay nghe tiếng gió trong cây liễu với chánh niệm và 
định, chúng ta có thể nghe bài pháp thoại qua Pháp 
thân của Bụt, vì thế Bụt luôn còn sống để cho chúng 

Ban Biên Tập phiên tả
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ta những bài pháp thoại. 

Khi chúng ta quán chiếu về mặt trăng, đám mây, bầu 
trời xanh, con sông, hải triều âm… thì tất cả đều 
đang thuyết pháp. Như vậy Pháp thân tương đương 
với nước Chúa và chúng ta biết nước Chúa có đó. 
Mỗi bông hoa, mỗi ngọn cây đều thuộc về nước 
Chúa, chúng nói với ta rằng nước Chúa đang có mặt 
ngay bây giờ và ở đây. Nếu ta biết cách trở về với  
giây phút hiện tại thì ta có thể tiếp xúc được với nước 
Chúa, nó sẽ nuôi dưỡng và làm cho ta hạnh phúc. 

Ta không cần phải trốn chạy để nương tựa vào 
những trò chơi điện tử. Khi thở vào với chánh niệm, 
ta đem tâm mình về nhà với cái thân và khi thân tâm 
hợp nhất, ta mới sống thật sự. Nếu ta đánh mất mình 
trong điện tử thì thân và tâm của ta bị cách biệt, lúc 
ấy ta không thật sự đang sống, ta đang làm phí đời 
sống của mình, ta không có gì lợi lạc từ đời sống 
của ta. 

Thiên nhiên đã cho chúng ta sự sống và mỗi giây 
phút đều là ngọc quý. Nếu chúng ta có thể an trú 
trong giây phút hiện tại thì chúng ta có thể thưởng 
thức được nước Chúa ngay bây giờ và ở đây. Đó là 
loại hưởng thụ hay nhất. 

Có một hình ảnh trong Thánh kinh về một người 
nông dân đã khám phá ra một mảnh đất trong ấy có 
châu báu. Vị ấy trở về bán tất cả nhà cửa của mình 
để mua mảnh đất nhỏ có châu báu đó. Cái châu báu 
ấy có thể làm cho ông hạnh phúc cả cuộc đời trong 
kiếp này và những kiếp về sau. Vì thế nếu ta có châu 
báu, có thiên quốc của Chúa thì ta không cần những 
cái khác như danh, tài, quyền lực, dục lạc và trò chơi 
điện tử.

Cha mẹ nên thực tập để có thể thưởng thức nước Chúa 
bây giờ và ở đây. Làm như thế, cha mẹ có thể dạy 
cho con cái của mình cùng thực tập chung. Những 
người con không còn phải trốn chạy và nương vào 
trò chơi điện tử rồi bị nghiện vào nó nữa. Nếu chúng 

tiếp tục nghiện như vậy thì sẽ gặp nhiều vấn đề cho 
thân và tâm. Điều này đã được chứng nhận là có thật. 

Nếu ta dành quá nhiều thời giờ trên máy vi tính, 
trò chơi điện tử và bị nghiện bởi những công nghệ 
điện tử của thời đại mới thì ta sẽ không còn thời giờ 
để thưởng thức những mầu nhiệm của sự sống, của 
nước Chúa đang có mặt bây giờ và ở đây. Điều này 
là mối quan tâm không dành riêng cho người trẻ mà 
cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những bậc làm cha 
mẹ và giáo viên.

Câu hỏi và trả lời của Thầy cho các em 
thiếu nhi tại khóa tu “Nghệ thuật khổ đau” 
(Art of Suffering) ở tu viện Bích Nham ngày 
29.08.2013

Hỏi: Tại sao có người giận dữ và trái tim của họ bị 
tràn ngập bởi cơn giận trong khi họ thật sự không 
muốn giận dữ như vậy?

Thầy: Trong chúng ta ai cũng có hạt giống giận hờn 
và hạt giống của tình thương, từ bi.  Một người cho 
phép hạt giống giận hờn được tưới tẩm mỗi ngày sẽ 
dễ dàng giận nhiều hơn là người không cho phép nó 
bị tưới tẩm. Nếu chúng ta xem tivi và thấy nhiều sự 
giận dữ trên tivi thì chúng ta cho hạt giống giận được 
lớn lên mỗi ngày. Nếu hạt giống giận trong chúng ta 
mạnh, chúng ta sẽ dễ nổi cơn giận. 

Cơn giận không chính xác đến từ ở bên ngoài, nó từ 
bên trong nên chúng ta phải cẩn thận khi xem tivi, 
trò chơi điện tử hay là nói chuyện với những người 
khác, đừng cho những cái này tưới tẩm hạt giống 
giận hờn trong ta. Bởi vì nếu hạt giống giận được 
tưới tẩm thì mình có thể dễ dàng nổi giận. Mỗi khi 
giận, chúng ta đau khổ và sẽ làm cho người kia đau 
khổ. 

Bên cạnh đó, ta cũng có những hạt giống của tình 
thương và từ bi trong ta. Nên khi ta đọc sách, nghe 
pháp thoại hay nghe những lời nói chứa đựng nhiều 

Các em trẻ hát cúng dường bài "hai lời hứa" Thầy đang trả lời một câu hỏi của "tuổi teen"
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tình thương và từ bi thì những hạt giống tình thương 
và từ bi trong mình được lớn lên. Nếu ta có rất nhiều 
tình thương, ta sẽ trở nên một người hạnh phúc và 
không còn giận dữ nữa. Vì vậy chúng ta phải biết 
cách chăm sóc hai loại hạt giống trong chúng ta: hạt 
giống giận hờn và hạt giống tình thương. 

Thiền tập có thể giúp cho chúng ta rất nhiều. Khi ta 
có thêm từ bi, ta trở nên hạnh phúc. Cho dù ta gặp 
phải một sự khiêu khích ta vẫn có thể mỉm cười. 
Lúc ban đầu ta có thể mỉm cười với cơn giận của 
ta và khi đã thành công với việc ấy thì ta được bảo 
hộ bởi năng lượng của từ bi nên ta có thể mỉm cười 
với người đang giận dữ, bạo động, nói những lời thô 
tháo và dữ dằn, thậm chí suýt đánh ta. Chúng ta có 
thể mỉm cười với họ và nói: “Anh ơi! chị ơi! tôi biết 
anh, chị đang khổ đau nhưng anh, chị không cần 
phải khổ đau như vậy.” Đó đã là một sự thành công, 
đó là sự chiến thắng mà một hành giả nhờ thiền tập 
có thể đạt được mỗi ngày. 

Câu hỏi: Tại sao con người phải đau khổ?

Thầy: Khổ đau và hạnh phúc là một phần của cuộc 
đời. Khổ đau và hạnh phúc phải đi chung với nhau. 
Đây là giáo lý thâm sâu của Bụt, cũng như là mặt trái 
và mặt phải. Nếu mặt trái có đó thì mặt phải cũng 
phải có đó. Nếu mặt trái nói: “Phải ơi, anh hãy đi đi! 
Tôi không muốn anh hiện hữu nữa.” Nói như vậy 
là vô lý bởi vì nếu không có mặt trái thì sẽ không 
có mặt phải, nó khó nhưng chúng ta vẫn có thể hiểu 
được. 

Muốn trồng hoa sen ta phải cần đến bùn. Bùn thì 
không thơm nhưng hoa sen thì thật sự rất thơm. 
Chúng ta không thể trồng hoa sen trên đá cẩm thạch. 
Cho nên giữa hạnh phúc và khổ đau có một mối liên 
hệ mật thiết. Khổ đau là bùn và hạnh phúc là hoa sen. 
Nếu bạn biết cách sử dụng bùn thì bạn trồng được 
những bông sen rất đẹp. Cũng như nếu bạn biết xử 
lý khổ đau thì bạn có thể chế tác hạnh phúc. Đó là 
nguyên nhân chúng ta cần một chút khổ đau để tạo 
nên hạnh phúc. 

Và chúng ta cũng biết rằng thế giới này đã có đủ khổ 
đau rồi nên ta không cần phải tạo thêm khổ đau nữa. 
Cái mà mình cần làm là học sử dụng khổ đau một 
cách khéo léo để tạo nên hạnh phúc. Trong khóa tu 
này mình đã học được một điều rất quan trọng này, 
đó là nếu biết cách khổ đau, chúng ta sẽ khổ ít lại, 
chúng ta chỉ khổ một chút xíu thôi. Điều đó cho phép 
chúng ta có thêm hiểu biết, từ bi và làm cho ta hạnh 
phúc, đó là cách sử dụng bùn để trồng hoa sen, đây 
là một phép thực tập rất quan trọng. 

Tôi hy vọng trong các nhà trường họ sẽ dạy cho 
chúng ta nghệ thuật khổ đau hay phép thực tập để 
tận dụng khổ đau mà chế tác hạnh phúc. Sau đó ta sẽ 
học được về mặt tốt của khổ đau bởi khổ đau đôi khi 
cũng có lợi ích của nó. Khi ta nhìn vào khổ đau, ta 
sẽ hiểu và từ bi sẽ được phát sinh trong ta. Khổ đau 
không hẳn là tiêu cực, nó như là bùn vậy. 

Khi ta trồng rau hữu cơ, ta biết cách giữ lấy rác để 
làm thành phân hữu cơ để nuôi dưỡng những bông 
hoa và rau. Ta không cần phải vất rác đi bởi vì rác 
có thể sử dụng được, điều này cũng giống như khổ 
đau. Bạn không cần phải bỏ cái khổ đau đi, bạn có 
thể dùng khổ đau như là một loại phân để làm nên 
hoa của hạnh phúc.  

Hỏi: Chúng ta phải làm gì để có một cái tâm tĩnh 
lặng?

Thầy: Con có muốn có một cái thân tĩnh lặng luôn 
không? 

Thầy nghĩ rất là tốt để có một cái thân tĩnh lặng. Có 
một thân tĩnh lặng nó dễ hơn là có một cái tâm tĩnh 
lặng. Bởi vì thân và tâm tụi nó thích đi chung với 
nhau. Nên khi con tới một khóa tu như khóa tu này, 
con học được làm sao để đi trong chánh niệm, thở 
trong chánh niệm. Và nếu con thực tập tốt thì mỗi 
hơi thở vào và mỗi hơi thở ra sẽ giúp làm tĩnh lặng 
cái thân và cái tâm của con. Cảm ơn con.

Câu hỏi của teen

Hỏi: Em gái con năm nay 13 tuổi, em đã ở tu viện 
Bích Nham trong mấy tháng vừa qua. Em ấy đã đi 
khóa tu với Thầy và tăng thân. Em hi vọng sẽ được 
trở thành một sư cô. Điều đó rất khó chấp nhận đối 
với con vì con nhớ em lắm. Làm sao con thực tập để 
không bị vướng mắc vào em con?

Thầy: Thầy thấy có rất nhiều giải pháp. Giải pháp 
thứ nhất là con có thể đi chung với em con luôn 
(Cả đại chúng cười òa lên). Giải pháp thứ hai là con 
giữ liên lạc với cô ấy, hỏi thăm những gì em con 
đang làm mỗi ngày và tập làm theo như vậy. Tuy có 
khoảng cách về địa lý nhưng khi chúng ta chia sẻ 
cho nhau về cùng một niềm vui, cùng một mối quan 
tâm thì chúng ta sẽ cảm thấy rất gần nhau. Sự thực 
tập đàng hoàng, chân thật sẽ mang lại niềm vui, hạnh 
phúc và tình thương cho cả hai. Khoảng cách không 
thể chia cắt được chúng ta khi mà chúng ta có cùng 
một mối quan tâm. 

Em con có thể học được những gì con đang làm và 
con cũng học hỏi được những gì em con đang thực 
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tập ở Bích Nham. Có thể con sẽ thấy gần gũi em con 
hơn khi cả hai chị em ở cùng nhau. Bởi vì đã từng 
có một người cha và con trai ở chung với nhau trong 
một ngôi nhà nhưng chưa bao giờ họ gần nhau, hiểu 
nhau. Và cũng có những cặp cha con tuy không sống 
chung với nhau nhưng họ vẫn truyền thông được và 
rất hiểu nhau. Cho nên họ đã thật sự ở gần nhau. 

Vấn đáp dành cho trẻ em và thanh thiếu niên 
ở Khóa Tu Chánh Niệm cho các nhà giáo 
dục (Mindfulness Retreat for Educators) 
tại trường Đại học Brock, St. Catherine’s, 
Canada ngày 15.08.2013

Hỏi: Trong bài pháp thoại của Thầy, Thầy có dạy về 
16 phép Quán Niệm Hơi Thở để chế tác niềm vui và 
chế tác hạnh phúc, nhưng con không hiểu sự khác 
biệt giữa chúng. Con nghĩ là sẽ giúp ích cho con 
trong sự thực tập nếu con có thể hiểu thêm về sự 
khác biệt giữa chế tác niềm vui và hạnh phúc.

Thầy: Nó có một sự khác biệt nhỏ giữa niềm vui và 
hạnh phúc theo cách diễn giải mà chúng ta thường 
dùng trong đạo Bụt. Đó là trong niềm vui còn có 
những sự kích động, nhưng trong hạnh phúc, sự kích 
động đó được lắng xuống rất nhiều. Giả sử có một 
người du khách cần đi qua một sa mạc hoang vắng 
và người đó đang rất khát nước. Trời rất nắng nóng 
và bỗng dưng người đó phát hiện ra một ốc đảo phía 
trước và một hồ nước bao quanh bởi những hàng 
cây. Như vậy cảm giác người ấy có lúc đó là hỷ, 
nó còn có một ít sự kích động, vui nhưng còn nhộn 
nhịp. Khi người đó thực sự đã tới được hồ nước và 
quỳ xuống, dùng hai bàn tay vốc nước uống, đó là 
hạnh phúc, lúc này là sự khác nhau.

Chúng ta đã học rằng nghệ thuật của hạnh phúc liên 
quan mật thiết đến nghệ thuật của khổ đau. Nếu 
chúng ta biết cách khổ đau chúng ta sẽ bớt khổ rất 
nhiều và chúng ta có thể chế tác hạnh phúc, biết cách 
xử lý khổ đau như người trồng sen, biết sử dụng bùn 
để nuôi dưỡng những hoa sen vậy. 

Hỏi: Cha của chúng con không làm theo chánh kiến 
và ông ấy đã làm cho gia đình con khổ rất nhiều. 
Cha lấy hết thời gian của mẹ để mẹ không có thì 
giờ cho anh chị em con. Con có rất nhiều phẫn uất 
và giận dữ dồn nén trong lòng. Điều đó làm con rất 
sợ hãi. Làm sao con có thể nhìn bản thân mình với 
chánh kiến và thương bằng tình thương không điều 
kiện với những người mà ngay cả họ cũng không hề 
biết thương yêu chính mình? Làm thế nào để con có 
thể chuyển hóa những khổ đau trong con thành bình 
an, niềm vui và chấp nhận được ba con trong khi ông 
ấy đã làm con rất đau lòng?

Thầy: Khi ba hoặc mẹ mình không có hạnh phúc, 
chúng ta phải biết rằng không phải là vì họ không 
muốn có hạnh phúc. Họ cũng muốn có hạnh phúc 
nhưng vì họ không thể có được hạnh phúc cho nên 
họ đã làm cho những người chung quanh họ cũng 
không hạnh phúc. Có thể là họ không muốn như vậy, 
nhưng vì họ không biết làm thế nào để làm chủ được 
những khổ đau trong họ nên họ đã vung vãi ra cho 
những người xung quanh. 

Vì vậy, là một người con chúng ta phải tập nhìn sâu 
vào những khó khăn, những nỗi khổ niềm đau của 
ba mẹ thì mới có thể hiểu được họ: Ba tôi cũng có 
rất nhiều khổ đau và ông ấy chưa từng biết cách để 
làm chủ và chuyển hóa những khổ đau trong chính 
tự thân.

Hơn nữa không có ai từng giúp cho ông ấy làm chủ 
những khổ đau trong lòng để ông có thể nhẹ nhàng, 
từ bi hơn, có nhiều niềm vui hơn. Có lẽ tôi là người 
đầu tiên giúp ba tôi mặc dù tôi vẫn còn đang rất trẻ. 

Tôi đã có cơ duyên gặp được đạo Bụt, gặp được 
chánh pháp, biết thực tập hơi thở, bước chân chánh 
niệm. Tôi đã được học cách làm thế nào để lắng dịu 
những cảm thọ, sợ hãi và giận dữ trong tôi. Tôi đã 
có khả năng tiếp xúc với những gì tươi mát và lành 
mạnh trong tôi và chung quanh tôi. Vì vậy tôi làm 
chủ những cơn giận, sự bực tức và sự tuyệt vọng 
trong mình tốt hơn. Nếu tôi trở nên nhẹ nhàng, tự do 
và từ bi hơn thì tôi đang ở trong một vị trí mà có thể 
giúp ba mẹ tôi. 

Mỗi khi ba tôi nói năng hay hành xử không dễ thương 
với tôi hoặc với mẹ tôi, thay vì nổi giận với ba, tôi 
quán chiếu để thấy rằng những khổ đau trong ba đã 
thúc đẩy ông nói và hành xử như vậy. Nhờ được bảo 
vệ bằng hiểu biết và thương yêu, tôi đã không nổi 
giận, đó là cái đầu tiên tôi có thể làm. Nếu tôi không 
nổi giận và giữ được sự bình an của mình là tôi đang 
giúp cho ba tôi. 

Thỉnh thoảng khi ba tôi đang có tâm trạng tốt, tôi có 
thể ngồi xuống với ba hoặc mời ba cùng đi bộ. Tôi 
chia sẻ cho ba cách tôi đã học làm sao để lắng dịu 
những cảm thọ trong mình v.v… Nhờ vậy nên tôi 
là một người dễ chịu. Tôi có thể lắng nghe và hiểu 
được những khó khăn của ba và vì vậy ba tôi thích 
gần gũi với tôi. Một người có sự yên lắng, dễ chịu, 
luôn tươi cười là người mà người khác muốn tới và 
tạo mối liên hệ thân thiết với người đó. Cho nên nếu 
tôi thực tập giỏi, nếu trong tôi có nhiều bình an và từ 
bi, tôi có thể giúp cho cha và mẹ tôi. 

Trên thực tế, có rất nhiều các em nhỏ tới Làng, tham 
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dự các khóa tu được tổ chức tại châu Âu, châu Á, 
châu Mỹ,… Sau khi thực tập trong các khóa tu, các 
em trở về nhà và đã giúp được cho ba mẹ rất nhiều. 
Hơn nữa, các em còn có khả năng thuyết phục ba 
mẹ đến tham gia những khóa tu tới. Chuyện những 
người trẻ có thể giúp được cho gia đình mình đã xảy 
ra rất thường. 

Khi nhìn vào cha hoặc mẹ mà chúng ta thấy được 
rằng họ là những người không có hạnh phúc và có 
rất nhiều khổ đau thì đó gọi là hiểu. Hiểu biết luôn 
luôn mang tới từ bi. Chúng ta không còn giận họ 
nữa, thay vào đó chúng ta muốn giúp đỡ họ. Người 
trẻ có thể làm được những chuyện này, cho nên con 
cái cũng có thể tu tập để giúp ba mẹ mình.

Hỏi: Con rất buồn khi thấy những người bạn của 
con có quan hệ tình dục không lành mạnh và sử dụng 
ma túy. Và vì họ có quá nhiều khổ đau nên họ trở nên 
rất giận dữ. Pháp môn này đã giúp con rất nhiều và 
con muốn giúp các bạn của con, nhưng cùng lúc đó 
con không muốn áp đặt tư tưởng của con lên các bạn 
vì như vậy sẽ làm họ đau khổ thêm. Làm thế nào để 
con có thể mang sự thực tập này vào đời sống hằng 
ngày để yểm trợ thêm cho các bạn của con?

Thầy: Có rất nhiều cách để giúp người bạn của mình. 
Cách đầu tiên là con kể cho bạn nghe câu chuyện của 
mình. Con hỏi: “Bạn có muốn tôi kể cho bạn nghe 
kinh nghiệm của tôi về cách điều phục sự giận hờn, 
sự sợ hãi, hay nỗi buồn của tôi không?” Người kia 
có thể rất hứng thú để nghe bởi vì người ấy đã từng 
là nạn nhân của sự sợ hãi, giận hờn và buồn đau. Nếu 
con biết cách điều phục được những tâm hành đó thì 
họ sẽ rất hứng thú để được biết. Con có thể viết cho 
bạn của mình một lá thư kể về kinh nghiệm của con 
ở Làng hay trong một khóa tu. Nhưng đừng cố gắng 
dụ dỗ người bạn đó theo đạo Bụt, con cần tránh điều 
này. Chỉ cần kể về kinh nghiệm của bản thân thôi, kể 
về những gì đã thật sự xảy ra trong các khóa tu ở các 
trung tâm thực tập như Làng Mai và điều đó sẽ giúp 
tưới tẩm những hạt giống tốt trong người kia.

Con có thể mời người đó tới tham dự cùng cho vui. 
Đừng nói rằng: “Lại đây tu với tôi!” Con có thể nói: 
“Tới đây để quán sát thôi”. Sau khi người đó tới rồi, 
họ sẽ tự tìm thấy không khí yên tĩnh, bình an, thân 
mật và người đó sẽ thích. Tôi nghĩ rằng sở dĩ một 
người bị vướng vào ma túy, tà dục và những tệ nạn 
khác là vì người đó chưa từng có gì tốt hơn để trải 
nghiệm. Cho nên cái mà mình phải làm là hướng dẫn 
cho những người đó một môi trường lành mạnh, chỉ 
cho họ một mẫu người tốt, đó là những người không 
sử dụng rượu, các chất ma túy hay tà dục, và chỉ cho 

họ thấy thế nào là hạnh phúc đích thực. Từ từ, họ 
sẽ bỏ những gì từng làm họ khổ trong quá khứ như 
rượu, các chất ma túy, tà dâm… và đi theo đường 
hướng mới. Chúc con may mắn!

Sinh nhật mùa thu
đất trời thênh thang
ta sẽ đi nhặt những chiếc lá vàng
kết thành niềm thương
thả vào trí nhớ
ta muốn đi đến cuối trời, cuối mùa thu nhặt lá
vì bao nhiêu thương nhớ rất đầy...

Sinh nhật mùa thu, cùng nhau,
ta ngồi ngắm mây bay
mang thương yêu vào trong từng hơi thở
nghe tin yêu về trong từng cơn gió
khi ta gửi lòng an lành vào cuộc sống bao la

Ta sẽ ngồi ngắm nghía đời ta
tạ ơn đời sống đã cho ta có mặt
tạ ơn đời sống đã vì ta có mặt
để ta biết yêu thêm, yêu hoài những nỗi đời riêng

Sinh nhật, mùa thu, 
một ngày thả trôi đi hết những muộn phiền
để những ngày bình yên theo nhau tiếp nối
để tình thương trong lòng mở hội
để vơi đầy cuộc sống vẫn bao dung
để gian truân vẫn trọn nghĩa thủy chung...

Sinh nhật, mùa thu
cúi tạ đất trời vô cùng
bao nhiêu nghĩa tình làm sao nói hết
bao nhiêu thâm sâu làm sao thấy được
một ngày bước chân đi là đi mãi
xin sống trọn vẹn cõi lòng
để trên đường hoa cỏ ngát hương theo...

Chân Duyệt Nghiêm

Sinh nhật mùa thu
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Bạn trẻ thương mến!

Sẽ phải dùng rất nhiều giấy bút cho chúng tôi viết 
xuống những gì chúng tôi cảm nhận trong một năm 
qua. Bắt đầu với một sự thật về xã hội chúng ta đang 
sống dù ở mọi nơi, đang dần có những biến động, suy 
thoái, điều đó làm cho chúng ta dễ bị chi phối bởi xã 
hội. Cái ước mơ thực hiện một đời sống ý nghĩa và 
đơn giản sẽ trở nên khó khăn hơn khi chúng ta hành 
động với tư cách một cá nhân. Không có gì thiết yếu 
hơn khi chúng ta cùng nhau tìm ra cho mình một con 
đường, một hướng đi tâm linh để có khả năng chế 
tác những giây phút hạnh phúc và học hỏi những 
phương pháp thực tập cụ thể để xử lý được những 
giận dữ, cô đơn, những hoang mang, mặc cảm và 
tuyệt vọng. Wake Up là tiếng gọi cho chúng ta đứng 
lên cùng nhau xây dựng điều đó. Chúng tôi xin được 
kể cho bạn nghe sơ lược về các sinh hoạt Wake Up 
Thái Lan, nhưng hơn cả chúng tôi muốn là mời bạn 
hãy một lần đến tham dự khóa tu để cùng nhau tìm 
hiểu và khám phá nơi này.

Để Có Một Tương Lai

Ngoài hai ngày quán niệm hằng tháng, khóa tu Wake 
Up dài ngày cũng được linh động tổ chức. Mặc dầu 

tại trung tâm Làng Mai Thái Lan, cơ sở vật chất còn 
hạn chế cho việc tổ chức sinh hoạt những khóa tu 
lớn, nhưng đại chúng vẫn quyết định mở cửa cho các 
bạn trẻ về thực tập.

“For A Future To Be Possible”, là đề tài khóa tu 
Wake Up năm nay được tổ chức tại Làng Mai Thái 
Lan. Ban đầu mình chỉ định tổ chức cho các bạn trẻ 
ở Thái, nhưng khi đưa thông tin lên mạng thì có các 
bạn trẻ từ 8 quốc gia đến tham dự. Khóa tu lần này 
bắt đầu không dễ dàng như chúng tôi nghĩ. Bangkok 
đang có cuộc khủng hoảng chính trị lớn, người dân 
có vẻ rất phân vân, lo lắng, sợ hãi và mệt mỏi. Họ 
đặt ra rất nhiều câu hỏi cho tương lai, tuổi trẻ, đất 
nước, xã hội, đời sống. Tình hình ngày càng trở nên 
nghiêm trọng khi sự căng thẳng giữa hai phe đối lập 
ngày càng gia tăng, hai bên không nhìn được mặt 
nhau, những cuộc biểu tình có tới hàng triệu người 
tham dự liên tiếp diễn ra. Và chắc chắn để tổ chức 
một khóa tu trong hoàn cảnh xã hội biến động như 
vậy thì rất khó khăn.

Khóa tu diễn ra sáu ngày, có những chương trình 
rất sinh động: ngồi thiền chung ngoài trời vào buổi 
sáng, đi thiền hành lên cốc Thầy, lễ cầu nguyện hòa 
bình dưới trăng, làm việc theo gia đình pháp đàm 

Wake Up Thailand

Tiếp tục một hướng đi chung

Khoá tu Wake Up tại Thái Lan
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để có cơ hội chơi với nhau và học hỏi lẫn nhau, đi 
picnic vào buổi sáng, cùng nhau ăn bánh mì kẹp đậu 
hủ kho với salad, thưởng thức trà, hát thiền ca và 
chơi các trò chơi trên núi, đặc biệt các bạn còn được 
tham dự lễ xuất gia của các sư em trẻ trong cây Đoàn 
nữa.  

Có gần 100 bạn tham dự khóa tu lần này, đa phần là 
những người mới, lần đầu tiên đặt chân đến tu viện 
Làng Mai Thái Lan của mình. Ngày các bạn đến, có 
một đội hình các thầy các sư cô trẻ đón chào, các bạn 
từ nơi khác đến rất bỡ ngỡ, nhưng khi thấy các thầy 
các sư cô ra đón chào với những nụ cười thân thiện 
thì các bạn cũng đáp lại bằng những nụ cười nhẹ trên 
môi. Thời khóa đầu tiên dành cho các bạn trẻ là thiền 
buông thư, giúp cho các bạn được nghỉ ngơi và trở 
về thật sự. Bây giờ là mùa đông, trời đất mát lạnh, 
đặc biệt nơi đây là một trong bảy khu vực có khí hậu 
trong lành và đẹp nhất thế giới nên thời tiết lạnh hơn 
ở Bangkok nhiều. Chung quanh là núi non hùng vĩ 
lại rất thơ mộng, có gió nhẹ, có mây bạc, đã có nhiều 
bài thơ, dòng văn được bay cao từ mảnh đất này. Tuy 
mới đến đây lần đầu, các bạn trẻ đã thích ngay khí 
hậu cũng như thiên nhiên nơi này. 

Và hơn hết tất cả là các bạn đã có cơ hội tu tập và 
cùng nhau nhìn về hướng đi cho tương lai bằng 
những phương pháp giải quyết những sợ hãi, xung 
đột, bận rộn trong tự thân. Các bài pháp thoại của các 
thầy các sư cô giáo thọ về đường hướng cho người 
trẻ, cho xã hội đã đánh động họ rất nhiều. Có những 
dòng nước mắt chảy dài trong lúc lắng nghe những 
bài chia sẻ về hạnh phúc và khổ đau, có những bạn 
chỉ thấy các thầy các sư cô thôi là đã khóc rồi, có 
phải các bạn đã chạm được sự thảnh thơi, bình an, 
tình thương trong tâm? Có nhiều bạn nở nụ cười tươi 
trong những bài giảng và cũng có bạn gục gục đầu 
đắc ý như đã lĩnh ngộ điều gì đó. Hy vọng với khả 
năng sống của người trẻ khi lĩnh hội được pháp môn, 
họ sẽ biết sống và tư duy như thế nào để đủ bình an 
giữa lòng Bangkok.

Bình an tự thân, bình an Chicago 

Vào tháng 12, Wake Up Thái Lan cũng nhận được 
một lá thư từ các bạn trẻ Chiacago. Lá thư bày tỏ 
mong muốn được đến thực tập cùng với Tăng thân. 
Họ là những sinh viên của các trường Đại học, 
những tác viên hòa bình trẻ tuổi. Được sinh ra và 
lớn lên ở một thành phố hàng ngày phải đối diện với 
những xung đột, bạo động và kỳ thị màu da, nên họ 
có chung một ước mơ dựng xây hòa bình cho quê 
hương Chicago. Chuyến công du châu Á của họ năm 
2013 có tên “ Đổi trao hòa bình” (Peace Exchange). 

Trong thư chia sẻ, chuyến đi lần này là mục đích 
đến học hỏi cách xây dựng hòa bình từ Phật giáo, họ 
đã chọn Thái Lan và Myanmar, hai đất nước có nền 
Phật giáo lớn rộng làm điểm đến cho chuyến đi của 
mình. Ở Thái Lan, họ đã chọn Làng Mai là nơi để 
đến thực tập học hỏi. 

Jessica, cô trưởng nhóm, người đã thực tập pháp 
môn Làng Mai tiền trạm cho chuyến đi đã đến Thai 
Plum Village và có buổi chia sẻ thân mật với quý 
thầy quý sư cô. Cô chia sẻ những hiện trạng của xã 
hội Chicago, những khao khát của các tác viên trẻ 
tuổi này, những khó khăn, khổ đau trong công tác, 
và cuối cùng là những mong muốn được hướng dẫn 
thực tập để học hỏi nghệ thuật dựng xây hòa bình tự 
thân. Cô chia sẻ rằng những tác viên hòa bình này 
là những sinh viên rất năng động, là những nhà làm 
phim còn rất trẻ, có được sự tài trợ học bổng từ các 
tổ chức ở Chicago, và là những người con của đức 
Jesu. 

Họ tham gia vào công tác hòa bình với một ước mơ 
là giúp một bàn tay cải thiện đời sống đạo đức cụ thể 
ở Chicago và nước Mỹ. Nhưng sau một thời gian 
hoạt động, họ nhận ra rằng không thể mang hòa bình 
đến cho người khác trong khi chính họ chưa biết 
cách chăm sóc tự thân. Trong quá trình làm việc, lắm 
lúc các bạn cảm thấy mệt mỏi, hoang mang và cũng 
không biết bắt đầu từ đâu và sẽ đi về đâu.

Đó là những nguyên nhân để họ lên kế hoạch cho 
chuyến công du châu Á với mục đích học hỏi nghệ 
thuật dựng xây hòa bình trong tự thân. Lắng nghe 
cô Jessica chia sẻ, quý thầy quý sư cô ai cũng thấy 
thương họ và may mắn cho mình. Sau đó mọi công 
tác chuẩn bị cho khóa tu đã được khởi động trong 
tinh thần ấy.

Khóa tu bắt đầu với buổi hướng dẫn tổng quát, các 
bạn đã nếm được những phút giây bình an thật sự 
bằng sự chia sẻ của thầy Pháp Niệm. Buổi chia sẻ 
thật yên và rất ý nghĩa. Các bạn học được cách lắng 
nghe tiếng chuông như tiếng gọi của Bụt, của đức 
Jesu gọi họ dừng lại những tư duy, lo lắng bên này 
bên kia, tập trở về với những nhiệm mầu của phút 
giây hiện tại. Tiếng chuông, hơi thở ý thức, bước 
chân chánh niệm, nhận diện và tiếp xúc với những 
nhiệm mầu của tự thân và sự sống, những từ ngữ thật 
mới mẻ và đơn giản đối với họ nhưng sao lại có công 
năng đánh động mạnh đến thế. Ai cũng thấy những 
đôi mắt tròn xoe thích thú của các bạn khi tiếp nhận 
những lời chia sẻ.

Những ngày thực tập chung cùng đại chúng như thiền 
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hành, thiền ngồi, ăn cơm im lặng và nghe pháp thoại 
Giáng sinh, các bạn đã thật sự có những ngày tự do, 
giải phóng mình ra khỏi những thiết bị điện tử. Đặc 
biệt trong khóa tu có buổi leo núi, các bạn được tiếp 
xúc với con người cùng với thiên nhiên bao la của 
cao nguyên Pakchong. Jim McBride, chàng trai 19 
tuổi hớn hở nói: “Ở đây trời mênh mông quá! Hiếm 
khi tôi được thấy một khoảng trời bao la như thế 
này! Ở Chiacago, chung quanh tôi suốt ngày toàn 
là những tòa nhà cao tầng che khuất cả bầu trời.”

Những buổi pháp đàm cũng diễn ra hết sức sôi nổi. 
Với sự hướng dẫn khéo léo và sâu sắc của thầy chủ 
tọa, các bạn đã nói hết những khổ đau, mặc cảm của 
bản thân kèm theo những nụ cười hay giọt nước mắt. 
Hoa trái của nuôi dưỡng và trị liệu đã hé nở trong tự 
thân mỗi người. Buổi sáng cuối cùng của khóa tu là 
lễ truyền Năm giới. J’mme Love, nhà làm phim trẻ 
tuổi, có sự tiếp nhận và nhận thức về pháp môn sâu 
sắc, anh đã lưỡng lự nhận giới lúc ban đầu, nhưng 
sau khi lắng nghe sự gợi ý của vị ngồi chuông, anh 
đã mạnh dạn tiến lên hàng giới tử để nhận giới.

Kết thúc khóa tu là một buổi vấn đáp với quý thầy 
quý sư cô, ngoài việc trả lời những câu hỏi của các 
bạn, quý thầy quý sư cô cũng nhấn mạnh về việc xây 
dựng tăng thân ở Chicago. Các bạn đã tri ân và hứa 
sẽ thực hiện khi quay về. FM Supreme, cô gái với 
vẻ bề ngoài cá tính nhưng lại là người khóc nhiều 
nhất trong những buổi pháp đàm, đã nói lên điều đó. 
Chúng tôi cũng tình cờ nghe FM Supreme bộc bạch 
với Marquetta Monroe: “Hay quá! Ở đây thật tuyệt 
vời! Sang năm chúng ta quay lại đây nữa nhé!”

Và điều đó đã trở thành sự thật, nhóm đã quyết định 
quay lại Làng Mai Thái Lan lần thứ 2 trong tháng 3 
năm 2014 với thời gian thực tập dài ngày hơn.

Giây phút vẫy tay tiễn các bạn lên xe là giây phút 
mà chắc quý thầy quý sư cô có chung một dòng cảm 
nhận, đó là ai cũng thấy khuôn mặt các bạn tươi hơn 
rất nhiều, ai cũng trở nên thánh thiện lạ thường và 
đã biết chắp tay búp sen chào quý thầy quý sư cô. 
Những ngày qua là những ngày vui với đầy ý nghĩa 
và trị liệu. Các bạn đã phần nào nhận ra rằng bình 
an của tự thân chính là hòa bình thế giới. Về phần 
đại chúng, sau khóa tu chắc ai cũng thấy câu “đi như 
một dòng sông” của Sư Ông thật đúng. Tuy trong 
quá trình thực tập làm việc, vẫn có những ý kiến bất 
đồng, hay những việc xảy ra đột xuất ngoài ý muốn, 
nhưng khi đã xác định rằng chúng ta duy trì sự thực 
tập, tìm hạnh phúc ngay trong khi nấu ăn, cho pháp 
thoại, dọn nhà vệ sinh, hướng dẫn pháp đàm… tất 
cả đều cao quý, đều có chung một trái tim phụng sự 

chứ không chờ làm xong rồi mới hạnh phúc. Chúng 
tôi ý thức rằng sự hòa hợp của tăng thân là món quà 
quý nhất có thể tặng cho đời. Chúng tôi tập làm mới 
khéo léo với nhau khi có những bất đồng, nội kết, tập 
nhìn lại cách hành xử của mình và buông bỏ những 
tư kiến để đi đến một cái thấy chung. Tăng thân có 
một sức mạnh phi thường của chuyển hóa và trị liệu. 
Còn với các bạn trẻ Chicago, khi nhận được những 
nụ cười của quý thầy quý sư cô trong giờ tiễn các 
bạn lên xe, đó là nguồn cảm hứng cho họ bước tiếp 
cuộc hành trình. 

Đẫm sương trăng mát Bảo Lâm
Nhẹ ươm hạt tuệ lớn mầm từng giây

Nhìn sâu hơi thở làn mây
Bước chân lui tới nhẹ đầy nắng rơi

Bỗng trông núi bụi sông lơi
Là bùn nở đóa sen ngoài thời không

Bể dâu khuya sớm thong dong
Thân là biển hiểu tâm dòng sông thương

Cho ai lạc nẻo lầm đường
Một lần tao ngộ biết nương chốn về.

Ôn thủ toạ Giác Viên

Sư huynh
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Ngày Đầu của Nhập Lưu

Nhập Lưu là một trung tâm thiền tập theo pháp môn 
Làng Mai tại Úc châu, thuộc tiểu bang Victoria, 
thành phố Melbourne, làng Beaufort, cách thành phố 
Melbourne hai giờ đồng hồ lái xe, được chính thức 
thành lập vào tháng 5 năm 2010, khi thật sự có chúng 
xuất sĩ đến thường trú tại đây (Sư cô Cần Nghiêm, 
Sư cô Sinh Nghiêm và tôi). Với tôi, sự thật thì Nhập 
Lưu đã được thai nghén từ lâu qua sự thực tập của 
các vị cư sĩ mà đại diện là tăng thân Trúc Xanh, nay 
đủ duyên thì Nhập Lưu được biểu hiện rõ ràng hơn. 

Thiền viện Nhập Lưu được xây dựng đầu tiên trên 
mảnh đất rừng hoang với diện tích hai chục hecta do 
gia đình của một Tiếp Hiện cư sĩ Chân Từ Tuệ (chú 
Thạnh) và Chân Hòa Đức (cô Mịn) cúng dường, sau 
mười năm khai phá, dọn dẹp và mở rộng những con 
đường lớn. Khi chúng tôi đến, Nhập Lưu đã có những 
con đường nhỏ thiền hành xuyên qua những hàng 
cây tràm rất đẹp. Một hồ nước có tên Trăng Rằm 
trong xanh khá rộng có trồng nhiều loại hoa sung đủ 
màu tuyệt vời, nở rộ vào mùa Xuân và kéo dài qua 
mùa Hè. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ và trên hòn 
đảo ấy có đặt một tượng Bồ tát Quán Âm với dáng 
ngồi thật uy nghiêm. Từ hồ Trăng Rằm nhìn lên về 
hướng Đông khoảng 100m có một cái cốc nhỏ chứa 
được khoảng từ mười tới mười lăm người ngồi thiền. 
Bên ngoài cốc phía trái có làm thêm ra một mái để 
làm chỗ nghỉ ngơi và ngủ lại qua đêm cho các vị đến 
thực tập. Nhưng khi có các sư cô về ở đây thì cốc 
Nến Ngọc (chúng tôi tạm đặt tên để gọi) được mở 
rộng thêm phía bên phải để làm văn phòng và quán 
sách nhỏ. Gần cốc khoảng 20m là nhà bếp và nhà ăn 
chung với nhau. Hệ thống vệ sinh có hai phòng tắm 
và ba nhà vệ sinh ở phía sau nhà bếp. Mảnh đất được 
chọn làm cốc Nến Ngọc và nhà bếp không nằm gọn 
trong phần đất 20 hecta mà nằm ngoài phần đất đó, 
vì vậy cô chú đã mua thêm khoảng đất có diện tích 8 
hecta 45 và khi làm giấy tờ cúng dường cho Sư Ông, 
chú Hoàng Khôi ở Sydney đã giúp đỡ trong việc này. 
Thiền viện Nhập Lưu có diện tích tổng cộng là 28.45 

hecta đất rừng.

Ngày đầu mới tới Nhập Lưu, mọi thứ đều hạn chế. 
Điện chưa có nên chúng tôi tạm dùng một máy phát 
điện nhỏ chỉ chạy vào buổi tối để ăn cơm. Khi ngồi 
thiền tụng kinh, quý sư cô thắp đèn cầy. Hệ thống  
nước thì dùng nước mưa được hứng từ hai thùng 
chứa nước khá lớn. Vì khí hậu xứ này lạnh nên các 
chú đã bắt hệ thống gaz để nấu nước nóng dùng cho 
việc tắm rửa. Không có máy giặt nên chị em tôi có 
cơ hội giặt áo quần bằng tay. Nhiên liệu dùng nấu 
ăn là bếp ga nhỏ. Nhưng đó chỉ là giải pháp cấp thời 
của buổi đầu, để cho sự sinh hoạt lâu dài, chúng tôi 
cần phải có hệ thống điện, nước đầy đủ hơn, vì vậy 
chúng tôi đã tiến hành làm hệ thống điện. Thầy Pháp 
Khâm đã liên lạc thúc hối nhà đèn và chú Cảnh (ba 
của sư cô Sinh Nghiêm) ở Brisbane đã bắt đèn và 
gắn hệ thống điện và sau ba tháng thì Nhập Lưu 
đã có điện để dùng. Tuy nhiên chúng tôi cũng phải 
góp sức vào trong quá trình tiến hành hệ thống đào 
đường dây điện cần bắt từ thiền đường xuống nhà 
ăn và cốc Nến Ngọc dài hơn 250 mét với sự giúp đỡ 
của các vị cư sĩ đến tu học cuối tuần. Sau hơn một 

(Viết về Thiền Viện Nhập Lưu Tại Úc châu)

Chân Thuần Tiến

nhà bếp Thiền viện Nhập Lưu, Úc
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tháng, công trình đường dây điện đã được đào xong 
và nhờ vậy nhà ăn, nhà bếp và cốc Nến Ngọc cũng 
bắt đầu có điện. Về vấn đề nước thì chúng tôi mua 
thêm ba thùng chứa nước lớn đủ để thích ứng với 
nhu cầu đang cần.

Nhập Lưu đã được nhiều người biết đến và tìm về tu 
học. Số lượng người tìm về mỗi ngày một đông, vì 
vậy năm 2005 tăng thân Trúc Xanh đã cố gắng xây 
dựng được một thiền đường chứa khoảng một trăm 
người. Thiền đường Nhập Lưu là tên Sư Ông đã đặt 
khi chú Chân Từ Tuệ qua Làng xin Sư Ông đặt cho 
Thiền đường một cái tên. Sau khi nhận trung tâm 
rồi, vì chưa biết phải gọi tên gì nên chúng tôi đã lấy 
tên Nhập Lưu để gọi cho trung tâm là Tu viện Nhập 
Lưu. May mắn thay, cuối năm nay, 2013 Sư Ông đã 
chính thức đổi lại là Thiền viện Nhập Lưu. Sau này 
chị em chúng tôi tạm đặt cho thiền đường một cái 
tên để gọi, nghe khá mát mẻ là Thiền đường Thanh 
Lương Địa. Thiền đường Thanh Lương Địa ban đầu 
chưa có sàn gỗ và các dụng cụ ngồi thiền. Quý sư cô 
đã dùng những miếng thảm cắt tròn như những bông 
sen đủ để thay thế cho bồ đoàn khi ngồi thiền. Năm 
2012 chúng tôi may mắn có chú Nhâm ở Sydney 
xuống cúng dường để lót sàn gỗ thiền đường làm cho 
thiền đường khang trang và ấm áp hơn. Chúng tôi 
được chú Thải, cũng là một thành viên tu học cùng 
tăng thân Friday night (chiều thứ Sáu tại Melbourne) 
đã giúp hướng dẫn gắn hệ thống Solar (dùng năng 
lượng mặt trời). Với hệ thống Solar này, thiền viện 
chúng tôi đã tiết kiệm được tiền điện rất nhiều.

Nhóm đầu tiên của chị em tôi đến Nhập Lưu chỉ có ba 
người. Hai tháng sau có thêm sư cô Lương Nghiêm 
về ở chung. Nhưng sau đó sư cô Sinh Nghiêm cần về 
lại Làng để nhận giới nên chúng tôi vẫn chỉ có ba sư 
cô tu học chung. Hai năm sau đó có thêm sư cô Trí 
Duyên về từ Tu viện Bích Nham-Mỹ, chúng tôi có 
được bốn chị em. So với các trung tâm khác như ở 
Làng, Hồng Kông hay Thái Lan.v.v… thì chúng xuất 
sĩ ở đây quá ít, vì vậy chúng tôi cần bảo lãnh thêm 
một số các sư cô từ Thái Lan hoặc Việt Nam sang 
để yểm trợ cho năng lượng tu học được mạnh thêm. 
Nhưng bên cạnh đó vấn đề chỗ ăn chỗ ở vẫn còn 
khiêm tốn quá, ngay cả những ngày quán niệm cũng 
chưa có chỗ nghỉ ngơi cho chúng cư sĩ cũng như phải 
cần đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn cho việc bảo lãnh 
các sư cô từ Thái Lan và Việt Nam. Kế bên đất của 
tu viện có vườn nhà của chú Ian Roberts (Chân Hỷ 
Mặc), cũng là một thành viên cư sĩ của Nhập Lưu đã 
hoan hỷ bán nhà và vườn đất lại cho Tu viện Nhập 
Lưu với giá 254.000 tiền Úc. Vườn đất này có diện 
tích 10 hecta. Biết Tu viện Nhập Lưu còn thiếu kém 

về vật chất nên chú đã giúp đỡ bằng cách cho trả tiền 
chia làm hai đợt và không lấy tiền lời. Nhờ vậy mà 
trung tâm có thêm nhà ở và cuối năm 2012, với sự 
giúp đỡ của cô Susan, chúng tôi đã bắt đầu bảo lãnh 
sáu sư cô từ Thái Lan nhưng đến tháng Ba năm 2013 
sáu sư cô mới được qua tu học chung, đó là các sư cô 
Thể Nghiêm, Thuấn Nghiêm, Quán Nghiêm, Trung 
Ngọc, Khuyến Nghiêm và Xương Nghiêm. Hiện tại 
chúng tôi đã có được mười chị em thường trú cùng 
tu tập ở đây. Ngôi nhà mua lại của chú Chân Hỷ 
Mặc cũng cần được sửa sang lại cho hợp với nhu 
cầu cần thiết. Nhà được mở rộng ra thêm hai phòng 
ở. Hệ thống nhà vệ sinh, nhà tắm cũng được sửa 
sang thành ba phòng vệ sinh và ba phòng tắm thay 
vì trước đó chỉ có một phòng tắm và một phòng vệ 
sinh. Khi có thêm quý sư cô về, chị em chúng tôi 
nghĩ đến việc trồng thêm rau tươi để dùng. Đúng là 
có cầu thì có ứng, chúng tôi được hai chú Andrew 
và chú John ở Sydney xuống cúng dường và giúp 
làm một cái nhà xanh nho nhỏ thật dễ thương, thật 
đẹp. Nhìn vào thiền viện có vườn rau xanh, tôi thấy 
thật thiền vị và có cái gì đó rất hợp với nếp sống đơn 
giản, thanh bạch của người tu. 

Chị em chúng tôi mỗi người nhận nhiều việc khác 
nhau. Ngoài thời khóa luân phiên theo đội, tuy thiếu 
người nhưng sư cô Cần Nghiêm vẫn để thì giờ cho 
vườn rau. Sư cô chăm sóc vườn rau giỏi lắm, ai lên 
Nhập Lưu cũng thích ngắm vườn rau xanh của sư 
cô mà hạnh phúc quá chừng và còn xin đem về nhà 
nữa. Sau này có các sư em về giúp sư cô thêm trong 
việc chăm sóc vườn cảnh. Sư cô Lương Nghiêm thì 
giúp làm văn phòng, lái xe và bảo trì xóm rất đẹp và 
ngăn nắp. Sư cô Trí Duyên rất thích hợp đóng vai trò 
của Sứ giả Giám Trai chăm sóc cho chuyện bếp núc. 
Nhưng khi có thêm các chị em thì sư cô chuyển qua 
giúp về khâu thủ quỹ. Còn tôi thì thợ đụng, nơi nào 
cần thì tôi có mặt. Lúc đầu ai cũng bận rộn nhiều, 
nhất là vào những ngày quán niệm Chủ nhật và lễ 
hội, bây giờ công việc được chia ra với sự giúp đỡ 
của các sư em trẻ nên chúng tôi có nhiều thời gian 
thong dong hơn.

Nơi chúng tôi ở cách thành phố khá xa nên vấn đề đi 
lại cần phải có xe. Chú Khôi Hoàng và cô Tuệ Hương 
đã cúng dường một chiếc xe năm chổ, giúp chúng tôi 
có phương tiện đi lại dễ dàng ngay bước đầu tiên 
mới về. Khi các sư cô từ Thái Lan qua. Chúng tô có 
nhận cúng dường thêm hai chiếc xe năm chổ nữa, 
vậy là chị em chúng tôi có đầy đủ phương tiện để di 
chuyển khi cần đi ra ngoài và còn nhiều thứ khác nữa 
mà các tăng thân ở các tiểu bang đã giúp đỡ, yểm trợ 
và đóng góp vào đời sống cho các sư cô.
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Xây dựng tăng thân

Thời gian đầu mới về Nhập Lưu, chị em chúng tôi 
chỉ tổ chức hai ngày quán niệm một tuần vào ngày 
thứ Năm và Chủ nhật. Ngày thứ Năm cho chị em tôi 
và Chủ nhật thì có cư sĩ đến tham dự chung. Trước 
đây, cứ mỗi hai hoặc ba năm, tăng thân ở đây có tổ 
chức khóa tu và mời quý thầy quý sư cô từ Làng Mai 
đến để hướng dẫn tu học. Khi có cơ sở chính thức thì 
mỗi năm nơi này tổ chức hai khóa tu vào tháng Tư và 
tháng Chín, cũng có sự yểm trợ của quý thầy từ Làng 
Mai nước Pháp, Hồng Kông hay Mỹ sang đã kết hợp 
với quý sư cô tại Nhập Lưu. Các khóa tu được tổ 
chức tại Nhập Lưu, Melbourne, Sydney, Brisbane, 
và năm nay được mở rộng thêm tiểu bang Adelaide. 
Trung bình số lượng của các khóa tu có khoảng 80 
đến 100 người về tham dự. Ban đầu số lượng người 
Việt nhiều hơn người Tây phương, nhưng gần đây 
thì người Tây phương đã về đông hơn và số lượng đã 
cân bằng ngang nhau. Chúng tôi phải chia sẻ, bằng 
hai ngôn ngữ Anh - Việt. Chúng tôi cũng đã chia sẻ 
khuyến khích cách thực tập và xây dựng tăng thân. 
Và đến nay có hơn 20 tăng thân Việt và Úc thực tập 
theo pháp môn Làng Mai trên bốn tiểu bang đã kể 
trên. 

Với tinh thần đạo Bụt dấn thân, chúng tôi cũng có 
cơ hội đến trại tù gần thiền viện ba lần để hướng 
dẫn cho họ thực tập chuyển hóa những tập khí tham 
đắm, giận và lo sợ trong tự thân và biết cách trở về 
chăm sóc thân tâm mỗi khi nỗi sợ hãi, hối hận và lo 
lắng trấn ngự. Trại tù nơi chúng tôi đến là trại dành 
cho những người buôn bán ma túy, phần nhiều là phụ 
nữ người Việt và Úc, những người này còn trẻ lắm. 
Những buổi hướng dẫn của chúng tôi có cả những 
người trưởng trại và cai tù cũng đến tham dự... Tất cả 
đều hạnh phúc và cảm ơn sự có mặt của chúng tôi ở 
Beaufort. Mỗi lần chúng tôi hướng dẫn cho khoảng 
từ 20 đến 30 người.

Chúng tôi cũng đã đem đạo Bụt vào trường học để 
hướng dẫn cho các em học sinh cấp Trung học từ lớp 
8 đến lớp 12. Chúng tôi chia sẻ cho các em thực tập 
xử lý những căng thẳng, buồn giận và những tâm 
hành tiêu cực bằng cách trở về nắm lấy hơi thở, có 
mặt và ôm ấp cơn giận của mình, biết chấp nhận và 
thương yêu chính mình. Để cho việc hướng dẫn có 
kết quả, nhà trường chia các em ra thành từng nhóm 
nhỏ, mỗi nhóm có 25 em và chia làm năm nhóm. 
Trường chúng tôi đến là trường Công giáo có tên là 
Marian College, cách Tu viện Nhập Lưu khoảng một 
giờ lái xe, chúng tôi đã đến được bốn lần để hướng 
dẫn cho các em và cô giáo. Sau những lần hướng dẫn 
tu học, các em và thầy cô giáo rất thích và vô cùng 

hạnh phúc, các em hứa sẽ cố gắng thực tập theo lời 
chỉ dẫn của chúng tôi.

Thiên nhiên nuôi dưỡng

Nói về Nhập Lưu, điều làm tôi ấn tượng và hạnh 
phúc nhất là hương rừng và rừng ở đây đủ các loại 
tràm khác nhau rất đẹp. Mỗi buổi sáng, vào khoảng 
4 đến 5 giờ, từ cư xá Cam Lộ Vị (cư xá của các sư 
cô ở, chúng tôi cũng tạm đặt tên để gọi) đến thiền 
đường Thanh Lương Địa, con đường dẫn đến thiền 
đường nằm giữa rừng cây hướng đến ngọn đồi thoai 
thoải, thả những bước chân an lạc thong dong tôi 
vừa thưởng thức hương thơm của hoa tràm quyện 
vào những làn sương mỏng của rừng núi. Nhắc đến 
nước Úc, có lẽ ai cũng biết loài động vật được mọi 
người ưa thích và biết đến đó là Kangaroo. Hầu như 
chúng tôi đều được ngắm những chú Kangaroo mỗi 
ngày, chúng rất hiền và dễ thương. Ban đầu thấy mọi 
người thì chúng hơi ngần ngại và lảng tránh, nhưng 
sau quen dần, chúng đến gần hơn và dạo chơi khắp 
mọi nơi trong đất của thiền viện. Đặc biệt nơi này có 
một giống chim rất lạ có tên là Cookaburra, tôi nghe 
nói loài chim này rất đặc biệt, chỉ có ở nước Úc mà 
thôi. Khi có một con cất tiếng kêu thì tất cả những 
con chim khác đều cất tiếng hòa vào thành một âm 
vang rất hùng mạnh như tiếng cười, vang vọng cả 
núi đồi. Mỗi buổi tối khi màn đêm buông xuống, 
trước nhà ăn luôn có vài con Possom xuất hiện, 
chúng thật hiền và nhẹ nhàng rón rén đến hôn chân 
bất cứ ai đang ở đấy để xin ăn. Táo, chuối hoặc mì 
gói là món rất thích của Possom. Không khí ở đây rất 
lành mạnh, thời tiết trong năm lạnh nhiều hơn nóng. 
Khoảng mười giờ đêm thì khí trời lạnh hơn ban ngày 
cho dù nhiệt độ ban ngày tới 16 °C đến 23°C.

Trung tâm Nhập Lưu, Úc
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Với cánh tay dài

Làng Mai là cây cổ thụ và Thiền viện Nhập Lưu 
là một trong những nhánh cây vươn ra từ đấy. 
Cây có nhiều cành thì bóng mát được lan rộng xa 
hơn, che được cho nhiều người hơn. Là học trò 
của Thầy, những đứa con của tăng thân, chị em 
chúng tôi đang mang hạnh nguyện của Thầy và 
đường hướng của tăng thân đi về châu Úc. “Công 
trình xây dựng ngàn đời. Nhưng công trình, em 
xem, đã được ngàn đời hoàn tất. Bánh xe mầu 
nhiệm chuyển hoài đưa chúng ta đi tới…” Tôi 
thấy mọi việc như đã được chư Tổ sắp đặt và mọi 
thứ có lẽ đã hình thành trước đó. Chúng tôi chỉ 
là những người tiếp nối cho Nhập Lưu được biểu 
hiện. Trong tôi dâng lên niềm biết ơn rất lớn, biết 
ơn Bụt, chư Tổ, biết ơn Thầy cùng tăng thân và 
những vị cư sĩ đã hết lòng yểm trợ cho Nhập Lưu 
được lớn lên trong thời gian qua. Chúng tôi đang 
làm sứ mệnh của những người con Bụt, đem đạo 
Bụt đi vào cuộc đời. Tôi rất biết ơn các sư chị, sư 
em đang có mặt đó cho tôi, cùng tôi đi qua những 
ngày đầu của Thiền viện Nhập Lưu. Niềm tin của 
Thầy, sự bền bỉ và lòng trung kiên của các sư chị, 
sư em đã nuôi dưỡng tôi rất nhiều. Tôi biết dù tâm 
bồ đề có mạnh, dù chí hướng giúp đời của tôi có 
lớn cách mấy, nhưng nếu một mình thì tôi không 
thể làm gì được. Chúng tôi đang cùng nắm tay 
nhau đi vào dòng, nhập chung vào dòng chảy lớn 
của tăng thân, chúng tôi đang được trở về với suối 
nguồn của hạnh phúc, hiểu biết và thương yêu.

Sinh Phật bất nhị

Những người Cơ đốc giáo thường đặt vấn đề: 
Thượng đế có phải là một con người hay không? 
Nếu Thượng đế không phải là một con người thì làm 
sao chúng ta có thể cầu nguyện? Đây là một vấn đề 
rất lớn trong Cơ đốc giáo. God is a person or is not 
a person?

Vào hạ bán thế kỷ thứ 20, những nhà thần học cho 

Pháp thoại ngày 01.12.2013 tại Xóm Thượng trong 
khóa An Cư Kiết Đông 2013-2014

Thiền sư Nhất Hạnh

rằng: Tuy Thượng đế không phải là một con người 
nhưng Ngài cũng không ít hơn một con người. God 
is not a person but is not less than a person. Người ta 
đi tới quan niệm: Thượng đế không phải chỉ là một 
con người. Đó là một bước tiến rất lớn!

Trong đạo Bụt chúng ta có quan niệm chúng sinh và 
Bụt. Chúng sinh là những người mê mờ đang đau 
khổ và Bụt là một người giác ngộ không còn đau 
khổ. Chúng ta thường phân biệt chúng sinh khác với 
Bụt. Ta thường có khuynh hướng nghĩ rằng khi đã 
thành Bụt thì không còn là chúng sinh nữa. Nhưng 
quan niệm đó không đúng với cái thấy của Phật 
giáo đại thừa. Theo cái thấy của Phật giáo đại thừa, 
nếu không có chúng sinh thì không có Bụt. Đó là lý 
thuyết: Sinh Phật bất nhị 生 佛 不	二, tức Bụt và 
chúng sinh không phải là hai cái riêng biệt. Cái này 
không thể có ngoài cái kia. Chúng sinh và Bụt không 
phải là hai thực thể riêng biệt. Sở dĩ có Bụt là nhờ có 
chúng sinh, không có chúng sinh thì không bao giờ 
có Bụt. Bụt và chúng sinh là một cặp, tuy bề ngoài 
có vẻ như đối lập nhau nhưng phải nương nhau mà 
thành. Cũng như bùn và sen, không có bùn thì ta 
không thể có sen.

Theo giáo lý duyên khởi thì tất cả đều là duyên sinh. 
Nhìn vào con người ta thấy những yếu tố không phải 
con người như đất đá, cây cỏ, cầm thú. Những yếu tố 
như đất, nước, lửa, gió lâu ngày có đủ điều kiện thì 
sinh ra cây cỏ và những loài chúng sinh, rồi từ những 
loài chúng sinh phát sinh ra con người. Nếu lấy 
những loài khoáng chất, cây cỏ và cầm thú ra khỏi 
con người thì con người không còn nữa. Vì vậy con 
người cũng là đất đá, cây cỏ và cầm thú. Ta không 
thể cho rằng khi trở thành con người rồi thì ta không 
còn là đất đá, cây cỏ và cầm thú nữa. Ta vẫn tiếp 
tục làm đất đá, cây cỏ và cầm thú tại vì những yếu 
tố không phải con người vẫn còn trong ta. Tuy đã là 
Bụt rồi nhưng những yếu tố không phải Bụt vẫn còn 
trong Bụt. Trong Bụt có những yếu tố như: chúng 
sinh và những khổ đau, những phiền não, những si 
mê đã được chuyển hóa. Nhìn vào sen ta thấy những 
yếu tố không phải sen như là bùn. Nếu muốn tiếp tục 
làm bông sen thì sen phải sử dụng chất bùn để làm 
ra sen. Ta đã là con người, nhưng nếu không có đất 
đá, cây cỏ và cầm thú thì ta không thể tiếp tục làm 
con người. Vì vậy con người và cái gọi là sinh môi 
không phải là hai cái khác nhau, hai cái phải dựa trên 
nhau mà có. Chừng nào không còn chúng sinh thì 
cũng không còn Bụt. Chừng nào không còn đất đá, 
thảo mộc, cầm thú thì không còn con người. Vì vậy 
ta đừng nên hy vọng hão huyền là khi thành Bụt rồi 
thì ta vĩnh biệt chúng sinh. Sinh Phật bất nhị là cái 
thấy bất nhị (non dualistic) và cái thấy này phải được 
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áp dụng cho tất cả mọi trường hợp như tay trái và tay 
phải, chừng nào có tay phải thì có tay trái. Tay phải 
không thể có mặt một mình mà không cần tay trái. 
Phật và chúng sinh hay con người và đất đá, cỏ cây, 
cầm thú cũng như vậy: không có cái này thì không 
có cái kia. Đó gọi là duyên sinh, là tương đãi.

Thành Bụt rồi có còn thực tập nữa không?

Trong Bụt có hạnh phúc, có tuệ giác, có bồ đề. Bồ đề 
ngược lại với phiền não, tuệ giác ngược lại với si mê 
và hạnh phúc ngược lại với khổ đau. Nhưng theo tuệ 
giác mà ta có được do sự quán chiếu thì tất cả đều vô 
thường. Không phải chỉ có khổ đau là vô thường mà 
hạnh phúc cũng vô thường. Không phải chỉ có phiền 
não là vô thường mà bồ đề cũng vô thường. Tuy có 
bồ đề nhưng nếu ta không tiếp tục tu thì bồ đề của ta 
cũng hao mòn. Ta đừng tưởng một khi có bồ đề rồi 
thì ta sẽ có nó mãi mãi, tại vì bồ đề cũng vô thường. 
Có khi ta có giác ngộ nhưng vì ta không biết nuôi 
nấng nên giác ngộ đó lu mờ và ta không sử dụng 
được. Điều này ta thấy rất rõ: Có nhiều cái ta đã biết 
rồi nhưng ta không đem ra sử dụng, ta hành xử giống 
như ta không có tuệ giác.

Bụt cũng vô thường, vô ngã. Nếu muốn tiếp tục làm 
Bụt thì ta phải tiếp tục sử dụng chất liệu khổ đau, 
phiền não và si mê để chế tác hạnh phúc, bồ đề và 
tuệ giác. Chúng ta thường đặt câu hỏi: “Thành Bụt 
rồi có còn thực tập nữa không?” Câu hỏi này rất đơn 
sơ nhưng cũng rất quan trọng. Phần lớn trong chúng 
ta, có thể nói là 99% thường nghĩ rằng: Khi đã thành 
Bụt rồi thì ta khỏi tu nữa, tại vì thành Bụt là có bồ đề, 
có tuệ giác, có hỷ lạc. Sự thật là Đức Thế Tôn vẫn đi 
thiền hành, vẫn ngồi thiền, vẫn thực tập An ban thủ 
ý. Hạnh phúc, bồ đề, tuệ giác đều vô thường. Nếu 
muốn nuôi dưỡng nó thì Đức Thế Tôn phải tiếp tục 
thực tập và Ngài cũng sử dụng khổ đau, phiền não, si 
mê để tạo ra hạnh phúc, bồ đề và tuệ giác. Bông sen, 
tuy đã thành bông sen nhưng vẫn không thể nhảy ra 
khỏi bùn. Muốn tiếp tục làm bông sen nó phải ở với 
bùn và tiếp tục sử dụng bùn. 

Có thể nhận diện được Bụt qua những hình thái 
khác hay không?

Bụt Thích Ca có hình dáng của một con người. 
Ta biết rằng con người là một sinh vật sinh sau đẻ 
muộn, xuất hiện rất trễ trên địa cầu này, trễ hơn tất cả 
những chủng loại khác trên trái đất. Như vậy trước 
khi có Bụt thì không có tuệ giác, không có bồ đề, 
không có hạnh phúc hay sao? Trước khi có Bụt vẫn 
có tuệ giác, vẫn có bồ đề, vẫn có hạnh phúc, nhưng 
dưới hình thức khác. Bây giờ ta đặt một câu hỏi rất 

đơn sơ: "Có thể nhận diện được Bụt qua một hình 
thức khác, nghĩa là qua một hình thức không phải 
con người hay không?" Kinh Kim Cương nói rất rõ: 
"Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng." Nếu bị mắc 
kẹt vào tướng con người thì ta không thể thấy được 
Bụt. Bụt không phải chỉ là con người. Nếu đi tìm Bụt 
qua hình tướng, âm thanh thì sẽ không tìm ra được. 

Nhược dĩ sắc kiến ngã  
Dĩ âm thanh cầu ngã  
Thị nhân hành tà đạo 
Bất năng kiến Như Lai

Ai đi tìm Bụt qua hình sắc, âm thanh thì người đó 
đang đi trên con đường tà và ít có cơ hội thấy được 
Như Lai. Vì vậy chúng ta đừng kẹt vào tướng Bụt là 
một con người. Bụt có thể là một hành tinh như trái 
đất. Trái đất của chúng ta là một vị Bụt. Trong trái 
đất có tuệ giác, có bồ đề, có hạnh phúc và nhiều đức 
tính khác. Vị Bụt này là một bà mẹ, Bụt không phải 
chỉ là đàn ông. Trong Cơ đốc giáo người ta thường 
nghĩ Thượng đế là đàn ông, Thượng đế không thể 
nào là đàn bà. Nhưng trong đạo Bụt thì có Phật bà. 
Trái đất là Phật bà, là một bà mẹ. Mẹ của ai? Mẹ của 
những vị Bụt dưới hình thái con người và mẹ của 
những vị Bụt dưới hình thái khác. Một cây thông 
hay một bông hoa hồng cũng là Bụt. Không những 
con người thành Bụt thuyết pháp mà cây thông cũng 
đang thuyết pháp, bông hoa cũng đang thuyết pháp. 
Nó thuyết pháp về cái gì? Nó thuyết về vô thường, 
vô ngã, Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, Ngũ căn, Ngũ 
lực, Thất bồ đề phần. Nhìn với con mắt của Phật giáo 
đại thừa ta thấy Bụt khắp nơi. Ta thấy Bụt nơi một 
đóa hồng, nơi một cây thông. Thấy được như vậy ta 
sẽ không có khó khăn để nhận diện trái đất là một vị 
Đại Bồ tát gọi là Bồ tát Thanh Lương Đại Địa, hay 
nhận diện mặt trời là một vị Bụt gọi là Bụt Đại Nhật 
Như Lai. Không bị kẹt vào cái tướng thì ta nhận diện 
được Bụt dễ dàng hơn. 

Chúng ta hay có tính kỳ thị. Nói tới bùn và sen thì 
ta thích sen, không thích bùn, ta kỳ thị bùn. Nhưng 
nếu không có bùn thì sẽ không có sen. Vì vậy không 
những trong sen có Phật tánh mà trong bùn cũng có 
Phật tánh. Trong kinh Bát Nhã có nói Phật tánh đó 
không dơ cũng không sạch, không thêm cũng không 
bớt. Ta phải có con mắt vô tướng, (animitta) thì mới 
có thể nhận diện được sự có mặt của Bụt. Bụt không 
chỉ có hình thức của một con người. Bụt có thể là 
một hành tinh, một bông hoa hay một viên sỏi. Vì 
vậy trong kinh nói: Tất cả chúng sinh đều có Phật 
tánh. Ta phải lấy đi cái ranh giới giữa Bụt và chúng 
sinh.
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Bụt có trong ta, ta có trong Bụt

Trước khi lạy Bụt, ta được dạy phải quán chiếu tính 
duyên sinh của Bụt. Ta đọc bài "Năng lễ sở lễ tính 
không tịch." Đứng trước tượng Bụt ta nói:

Bạch Đức Thế Tôn, Ngài cũng duyên sinh như con 
vậy. Tự tánh của Ngài cũng là Không. Ngài được 
làm bằng những yếu tố không phải Ngài. Nhờ có 
phiền não, khổ đau mà Ngài có thể thành Bụt cũng 
như bông sen nhờ có bùn mới thành ra sen. Con thấy 
Ngài như vậy nên con thấy con trong Ngài.

Nhìn vào Bụt ta thấy tính Không (the nature of 
Emptiness) của Bụt. Ta thấy Bụt chứa đựng tất cả 
chứ không phải chỉ có trí tuệ, từ bi, bồ đề, hạnh phúc 
mà thôi. Nhìn lại mình, ta thấy mình không chỉ là 
chúng sinh, ta cũng có Phật tánh. Trong Bụt có ta 
và trong ta có Bụt. Thấy được như vậy rồi thì ta mới 
nên lạy xuống, lạy xuống như vậy mới có sự truyền 
thông. Nếu Bụt chỉ là Bụt và ta chỉ là ta thì không có 
sự truyền thông đích thực. Lấy đi ranh giới giữa ta 
và Bụt thì lạy Bụt mới có hiệu quả. Bụt không phải 
ở ngoài ta, Bụt ở trong ta, vì vậy khi lạy Bụt ta tiếp 
xúc được với Phật tánh trong mình. Nếu cho rằng 
Bụt khác với ta thì vĩnh viễn ta chỉ có thể là ta và 
Bụt chỉ là Bụt. Bụt không bao giờ trở thành ta và ta 
không bao giờ trở thành Bụt và không có sự thông 
cảm giữa Bụt và ta. Cảm ứng đạo giao nan tư nghì 
có nghĩa là sự cảm thông giữa Bụt và chúng sinh khó 
có thể diễn tả được, tại vì ta thoát khỏi cái thấy lưỡng 
nguyên phân biệt.

Trong kinh Kim Cương nói rất rõ: Ta có một ý niệm 
về ngã 我 , về nhân 人, về chúng sinh 眾 生, đó là 
ba ý niệm mà ta cần phải vượt thắng. Nhìn vào ngã 
ta phải thấy vô ngã, nhìn vào con người ta phải thấy 
những yếu tố không con người, nhìn vào chúng sinh 
ta phải thấy Bụt. Kinh Kim Cương dạy ta phải lấy đi 
bốn ý niệm là: ngã, nhân, chúng sinh và thọ mạng. 
Thọ mạng là đời sống của con người, lấy đi ý niệm 
về thọ mạng thì ta trở thành bất tử. Ta không chỉ có 
mặt ở đây trong 100 năm.

Không có ranh giới đích thực giữa hữu tình và vô 
tình

Ta cần phải thoát khỏi một ranh giới khác nữa, đó là 
ranh giới giữa hữu tình và vô tình. Hữu tình là chúng 
sinh, vô tình là những cái không phải chúng sinh như 
đất, nước, lửa, gió, khoáng vật. Vô tình, tiếng Anh 
là inanimate things). Một thi sĩ người Pháp đã hỏi: 
Objets inanimés avez done vous une âme? Hỡi các 
vật vô tri kia, chúng bây có một linh hồn hay không? 

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có một câu tương tự: 
Làm sao em biết bia đá không đau? Ngày sau sỏi 
đá cũng cần có nhau. Những vật vô tri đều có tình 
trong nó nên không thể gọi chúng là vô tình. Học 
về lịch sử của trái đất, ta thấy lúc bắt đầu chỉ có 
các loại vô tình. Trong nước cháo thời nguyên thỉ 
(primordial soup) từ từ sinh ra các loại hữu tình đơn 
tế bào. Những sinh vật đơn tế bào sinh ra những sinh 
vật đa tế bào. Những sinh vật này từ dưới nước bò 
lên trên đất và trở thành rong rêu, cây cỏ, các loại 
cầm thú và thành con người. Vì vậy không có ranh 
giới giữa các vật vô tình và hữu tình. 

Hiện nay khoa học khám phá ra những vật mà ta cho 
là vô tình như những quang tử, những điện tử rất là 
thông minh. Nó có cái biết ở trong, ví dụ như nhìn 
vào một hột bắp ta không thể nói hột bắp là vô tình. 
Trong hột bắp có thức, có tài năng, có cái biết trong 
đó. Ta chỉ cần gieo hột bắp xuống đất thì nội trong 
bảy ngày nó biết nẩy mầm thành cây bắp con rồi tiếp 
tục làm lá, làm hoa và làm trái bắp. Hột bắp không 
vô tình, nó cũng là hữu tình.

Chúng ta được làm bằng những chất liệu vô tình. 
Giữa vô tình và hữu tình không có ranh giới đích 
thực. Vì vậy cho nên đất đá cũng có Phật tánh. Trong 
Thiền người ta thường hỏi: “Con chó có Phật tánh 
hay không?”. Không những con chó có Phật tánh mà 
cục đá kia cũng có Phật tánh.

Chúng ta phải tìm cách vượt thoát ý niệm: Bụt chỉ 
là một con người. Chúng ta có một bài thiền hướng 
dẫn khá hay, đó là bài: Mời Bụt thở, mời Bụt ngồi. 
Bài tập rất hay và tôi đã thực tập rất nhiều. Khi ngồi 
xuống ta nói: 

1. Mời Bụt thở nhẹ, mời Bụt ngồi yên

Bụt ở đây không phải là một thực tại ở ngoài mình. 
Ta nói: “Lạy Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy dùng lưng 
của con để ngồi, xin Ngài hãy dùng phổi của con để 
thở”. Bụt không phải là một cái ngã. Mỗi khi thở có 
an lạc, hạnh phúc, bình an là có Bụt. Mỗi khi ngồi có 
vững chãi, thảnh thơi là có Bụt. Bụt không phải chỉ 
là người, đồng nhất Bụt với con người là sai. Hễ có 
vững chãi, an lạc, thảnh thơi là có Bụt. Ta biết rằng 
Bụt không ngồi thì thôi, nếu ngồi thì Ngài ngồi rất 
thẳng và thoải mái; Bụt không thở thì thôi, nếu thở 
thì Ngài thở nhẹ và có ý thức. “Mời Bụt thở, mời 
Bụt ngồi”, ta đưa hai lá phổi cho Bụt thở, ta đưa lưng 
cho Bụt ngồi. Khi đó ta bắt đầu vượt thoát ý niệm: 
Bụt là một thực thể ở ngoài mình. Nếu Bụt thở bằng 
phổi của mình và ngồi bằng lưng của mình thì Bụt 
và mình rất là gần.
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2. Bụt đang thở nhẹ, Bụt đang ngồi yên

Mình được thở nhẹ, mình được ngồi yên

Bụt đang dùng phổi của mình để thở, đang dùng 
sống lưng của mình để ngồi. Nếu Ngài đang thở nhẹ 
và đang ngồi yên thì mình cũng được thở nhẹ và 
cũng được ngồi yên. Ta không còn thấy Bụt là một 
cái gì ngoài mình nữa. Nếu ta thấy nhẹ và yên thì cứ 
như vậy mà thở. Bài tập này đưa tới thoải mái, hạnh 
phúc rất nhiều. Ta tiến thêm một bước nữa với bài 
tập thứ ba:

3. Bụt là thở nhẹ, Bụt là ngồi yên

Mình là thở nhẹ, mình là ngồi yên

Ta không thể tìm một vị Bụt ở ngoài “thở nhẹ và 
ngồi yên”. Là Bụt thì phải biết thở nhẹ và ngồi yên. 
Không biết thở nhẹ và ngồi yên thì không phải là 
Bụt. Bụt không phải là một hình hài, Bụt là sự có 
mặt của hơi thở nhẹ nhàng và dáng ngồi bình yên. Ta 
đi tìm Bụt ở đâu nữa? Ta thấy hơi thở đang nhẹ và 
dáng ngồi bình yên tức là đã có Bụt ngay trong giây 
phút hiện tại. Đó là cái nhìn vô tướng về Bụt. Mình 
cũng vậy, mình không có cái ngã riêng biệt. Mình là 
thở nhẹ, mình là ngồi yên. Vì vậy cái ranh giới giữa 
mình và Bụt được xóa liền lập tức.

Bụt là hơi thở nhẹ, Bụt là thế ngồi yên. Mình là hơi 
thở nhẹ, mình là thế ngồi yên. Như vậy ta và Bụt là 
một, ta vượt thoát cái nhị nguyên. Đi tới một bước 
nữa ta đốn ngã cái cây ngã chấp với bài tập thứ tư:

hạnh phúc

bồ đề

tuệ giác

khổ đau

phiền não 

si mê

佛

đất đá

cây cỏ

cầm thú

人

4. Chỉ có thở nhẹ, chỉ có ngồi yên

Không ai thở nhẹ, không ai ngồi yên

Đó là vô ngã. Có Bụt và có ta, nhưng ta và Bụt đều 
là hơi thở nhẹ, đều là dáng ngồi yên. Không cần phải 
có một chủ thể, một cái ngã. Với bài tập thứ tư ta 
vượt thoát ý niệm về một cái ta đang thở nhẹ và đang 
ngồi yên. Chỉ có sự thở nhẹ và sự ngồi yên đang xảy 
ra, mà không cần có một cái ta đang thở nhẹ hay 
đang ngồi yên.

Chúng ta thường nói: "Gió thổi" hay "Mây bay" hay 
“Mưa rơi”. Gió đã là thổi rồi, là gió thì không cần 
phải thổi nữa, nếu không thổi thì không phải là gió. 
Mưa mà không rơi thì không phải là mưa. Nhìn kỹ 
ta không thấy có một cái ngã chủ trương thổi hay 
chủ trương rơi. There is no blower, no rainer, there is 
only the wind and the rain. Không có Bụt và không 
có ta như những cái ngã, chỉ có thở nhẹ, chỉ có ngồi 
yên. 

Nhìn về địa cầu của chúng ta, ta thấy địa cầu cũng 
đang thở nhẹ, cũng đang ngồi yên. Ta không cần phải 
tưởng tượng Bụt dưới hình dáng một con người. Khi 
có sự yên tĩnh và an lạc thì có Bụt. Bụt không phải 
là một chủ thể. Đi tới bài tập thứ năm ta thấy rất rõ:

5. An khi thở nhẹ, lạc khi ngồi yên

An là thở nhẹ, lạc là ngồi yên

Có an và lạc là tại vì có thở nhẹ và ngồi yên. Không 
cần phải có người an và người lạc mà vẫn có thể có 
an lạc. Không cần phải có cái ngã rồi mới có an lạc. 

Nói tóm lại chỉ có thở nhẹ, ngồi yên và nhờ vậy có 
an và có lạc. Không cần có Bụt, không cần có ta mà 
an lạc vẫn có. Muốn tìm Bụt ta không cần phải trở về 
Ấn Độ của 2600 năm trước. Ta cũng không cần phải 
đi vô chùa, tại vì vô chùa ta chỉ thấy tượng Bụt bằng 
cẩm thạch hay bằng đồng. Nếu thấy Bụt bắt buộc 
phải là một con người có 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt là 
ta bị kẹt vì ta đi tìm Bụt qua hình tướng và âm thanh. 
Nếu ta ngồi yên, thở nhẹ, chế tác hỷ lạc và giải thoát 
thì ta thấy được Bụt thật mà không phải là Bụt bằng 
đồng hay bằng đá. 

Xử lý phiền não là chế tác hạnh phúc

Chính nhờ những phiền não, bất an, lăng xăng, rối 
loạn nên ta mới có khuynh hướng đi tìm Bụt. Từ 
những bức xúc, khổ đau, buồn tủi đó ta chế tác ra 
chất thảnh thơi, an lạc cũng như nhờ bùn mà ta làm 
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ra được bông sen. Vì vậy ta đừng nên chạy trốn 
phiền não, khổ đau. Nếu biết cách thì ta có thể sử 
dụng những phiền não, khổ đau để chế tác ra hạnh 
phúc, bồ đề và tuệ giác.

Câu hỏi “Thành Bụt rồi có cần tu nữa hay không?” 
rất là hay. Thành Bụt là có hạnh phúc, bồ đề, tuệ 
giác. Nhưng dù có rồi mà nếu ta không thực tập thì 
hạnh phúc, bồ đề, tuệ giác cũng đi mất từ từ. Vì vậy 
ta phải nuôi dưỡng nó bằng sự thực tập. Ta phải sử 
dụng khổ đau, phiền não và si mê để chế tác hạnh 
phúc, bồ đề và tuệ giác.

Trong Phật giáo đại thừa nói rất rõ: Phiền não tức 
bồ đề, Niết bàn là sinh tử. Niết bàn và sinh tử là một 
cặp bài trùng, không có cái này thì không có cái kia, 
cũng như mặt trái và mặt phải là một cặp bài trùng, 
không có trái thì không có phải. Nghĩ rằng khi có 
Niết bàn rồi thì không còn sinh tử nữa là ta bị kẹt 
vào cái thấy lưỡng nguyên. Một người đệ tử hỏi một 
vị thiền sư:

Con phải đi tìm Niết bàn ở đâu?

Thiền sư trả lời:

Con đi tìm nó ngay trong sinh tử!

Nó là sinh tử, nhưng nhìn cho sâu thì nó cũng chính 
là Niết bàn. Sự thực tập hàng ngày của chúng ta phải 
thực tế. Với những bước chân, những hơi thở, những 
lời nói, ta phải tạo ra bình an, hỷ và lạc từ những 
chất liệu không bình an, không hỷ và không lạc. Ta 
phải luôn luôn sử dụng bùn để làm thành sen, sử 
dụng phiền não để chế tác bồ đề. Đó là công việc 
của chúng ta. Công việc chế tác hạnh phúc có liên 
hệ tới công việc xử lý phiền não. Xử lý được phiền 
não là chế tác được hạnh phúc. Hai công việc đó tuy 
hai nhưng thật ra là một. Ta đừng nên chạy trốn khổ 
đau, ta phải nắm lấy khổ đau và tìm cách chuyển nó 
thành ra hạnh phúc. Ta ngã ở đâu thì chống ở chỗ đó 
mà đứng dậy.

Trung Tâm Làng Mai Quốc Tế Thái Lan

Ngày toàn chúng dọn lên trung tâm mới, nhà ăn, nhà 
bếp, thiền đường vẫn chưa có. Một số các thầy, các 
sư chú có tay nghề giúp xây nhà bếp và nhà ăn bằng 
tranh tạm thời cho đại chúng hai bên sử dụng, còn 
thiền đường thì mỗi xóm tạm thời dùng phòng sinh 
hoạt tại cư xá mình ở. Bên cạnh đó, phải thành lập 
các ban tổ chức các khóa tu cho Sư Ông và phái đoàn 
Làng Mai về để hướng dẫn khóa tu cho thiền sinh 
Thái cũng như cho thiền sinh các vùng Đông Nam Á 
trong đó có người Việt. Các thầy, các sư cô, sư chú 
ngày đêm “làm việc mệt nghỉ”, vậy mà đi tới đâu 
tôi cũng thấy nụ cười rạng rỡ trên nét mặt của mọi 
người. Thật sự niềm hạnh phúc lớn nhất mà tôi cảm 
được lúc đó là ai cũng thấy mình thật sự được sống 
tự do tại tu viện của mình. Sư Ông cũng đã nói ra 
điều ấy: “Thái Lan là một quốc gia Phật giáo, dân 
tộc Thái rất hiền và kính trọng người tu. Ở đây cũng 
là một vùng đất hiền lành. Các con phải thấy rằng 
mình có nhiều điều kiện hạnh phúc. Bây giờ mình 
đã có tu viện và mình có chủ quyền với tu viện của 
mình. Mình muốn trồng cây, làm vườn hay xây cất 
theo kiểu nào thì tùy ý. Không có chính quyền hay 
một đảng phái nào bắt mình phải làm theo ý của họ, 
cũng không ai có thể đuổi mình ra khỏi tu viện.” Bát 
Nhã là một bài học kinh nghiệm cho chúng tôi trân 
quý những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại.

Tháng Tư, Sư Ông và phái đoàn Làng Mai về Thái 
Lan, đại chúng hạnh phúc được gặp lại Sư Ông và 
Tăng đoàn. Mới đến trung tâm, qua ngày sau Sư Ông 
đã hướng dẫn đại chúng thiền hành quanh các xóm. 
Dãy núi phía sau cốc Nhìn Xa của Sư Ông là nơi 
ngồi thiền lý tưởng được Sư Ông đặt tên là thiền 
đường Vách Núi. Kể từ hôm ấy, mỗi sáng sớm đại 
chúng theo Sư Ông thiền hành lên núi và ngồi thiền 
tại đó. Đây là một thiền đường thiên nhiên, không 
cần xây cất gì cả. Ngồi ở đó mình được thở không 
khí thật trong lành của buổi sớm mai, nghe chim 
hót và mọi người có cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên, 
ngắm bình minh lên trên dãy núi Khao-Yai từ xa. 
Bắt đầu mỗi buổi ngồi thiền, Sư Ông thường đặt cái 

Chân Hoa Nghiêm

Nhìn lại một năm  
    qua
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chuông nhỏ trong lòng bàn tay của một sư chú hoặc 
một sư cô sa di trẻ, rồi Sư Ông thỉnh lên ba tiếng 
chuông. Tiếng chuông ngân vang trong không gian 
mát rượi, núi rừng, cây cỏ, chim chóc như ngưng 
đọng và cùng thở chung một nhịp thở với loài người. 
Trở về với hơi thở, không khí thật trong lành, Sư 
Ông và đại chúng đang ngồi đó, tôi thấy mình vô 
cùng hạnh phúc. Sư Ông thăm và chơi với đại chúng 
ở Thái suốt thời gian ở thiền viện trước khi tham dự 
các khóa tu. Thời gian ấy cứ mỗi lần Sư Ông đi ra 
ngoài thì không biết từ đâu, từng đàn bướm trắng 
bay quanh quấn quýt bên Người. 

Tháng Tư là tháng của mùa xuân bên Thái Lan, 
nhưng cũng là tháng nóng nhất trong năm. Vì là một 
trung tâm mới nên cái gì cũng mới, những cây cao 
lớn chưa có để che bóng mát cho các Ni xá cũng như 
Tăng xá, chỉ có những bông hoa màu vàng, màu cam 
rực rỡ đầy ắp được trồng ở Ni xá của các sư cô. Mỗi 
lần đi từ Ni xá đến nhà ăn, trời nắng như thiêu như 
đốt, tôi có cảm tưởng rằng mình đang đi ngang qua 
một sa mạc. Nhà ăn chưa xây nên phải tạm dùng nhà 
lợp bằng tranh không tường không vách, cái nóng 
bên ngoài hắt vào khá nóng khi phải ngồi ăn bên 
trong. Giữa cái thời tiết khắc nghiệt như thế mà đại 
chúng ai cũng hạnh phúc, sự hiện diện của Sư Ông 
như tàng cây cổ thụ đã làm dịu đi cơn nóng khắc 
nghiệt của vùng nhiệt đới Khao-Yai, Thái Lan.

Cho người niềm vui

Suốt một tháng trời, Sư Ông đã hiến tặng sự có mặt 
của mình trong tất cả những khóa tu. Những buổi 
phỏng vấn với các nhà báo, những buổi gặp mặt với 
các thiền sinh cũng như với cha mẹ của các thầy 
các sư cô, ngay cả những buổi gặp mặt với các sư 
con còn tuổi teen của Sư Ông. Tưởng chừng như Sư 
Ông đã “vắt hết” nước từ bi trong người của mình ra 
để hiến tặng cho đất nước Thái Lan, cho thiền sinh 
vùng Đông Nam Á, cho những người dân Việt Nam, 
và cho các học trò của mình. 

Những khóa tu đã rất thành công. Khóa tu Đạo Bụt 
Ứng Dụng với chủ đề “Happy teachers can change 
the world” (Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ làm thay đổi 
thế giới) tại trường đại học MahachulaLongkhon 
với hơn 800 người tham dự, đa số là thầy cô giáo 
Thái, ngoài ra còn có nhiều thiền sinh từ các quốc 
gia Đông Nam Á như Indonesia, Singapore, Mã Lai, 
Hồng Kông, v.v... và hơn nửa số thiền sinh là các 
thầy từ truyền thống Nam tông đang học tại trường 
tham dự. Sư Ông đã cho những bài pháp thoại rất 
sâu sắc cho các thầy cô giáo. Đặc biệt của khóa tu là 
những buổi workshop được hướng dẫn bởi các thầy 

các sư cô giáo thọ Làng Mai với các thiền sinh giáo 
viên. Một cô giáo dạy trường trung học chia sẻ rằng: 
“Cô rất hạnh phúc vì có thể áp dụng tiếng chuông 
trong lớp học để giữ sự im lặng. Cô sẽ dạy học trò 
cách thở chánh niệm, và thay vì trừng phạt và la lối 
như trong quá khứ cô đã từng làm thì cô sẽ dùng một 
phương pháp khác nhẹ nhàng và đầy hiểu biết hơn.” 
Một thầy Giáo thọ chia sẻ lại rằng: “Mình sử dụng 
tiếng chuông là để nhắc các em trở về với hơi thở 
chánh niệm, để làm lắng dịu những cảm xúc và tâm 
hành đang phát khởi trong các em nhiều hơn là bắt 
các em im lặng. Thói quen này sẽ giúp các em khi 
ra khỏi ngoài trường học biết cách trở về với hơi thở 
trong những khi có cảm xúc, giúp các em làm lắng 
dịu những cảm xúc khi gặp những khó khăn”. Cuối 
khóa tu, có gần 400 người xin thọ Năm giới.

Khóa tu Gia Đình kết hợp với khóa tu Wake Up dành 
cho người trẻ, số lượng người ghi danh quá đông, 
lên đến 1200 người tham dự. Một số các em thanh 
niên trong nhóm Wake Up phải ra ngoài các nhà trà 
của khách sạn để cư trú. Tết Songkran của Thái Lan 
được tổ chức ngay trong khóa tu, nghi lễ diễn ra thật 
cảm động. Buổi sáng sớm, sau khi ngồi thiền là buổi 
đi khất thực của Tăng đoàn Làng Mai với sự có mặt 
của Sư Ông. Tất cả thiền sinh Thái đều đứng hai bên 
đường chắp tay cung kính. Khi quý thầy quý sư cô 
đi qua, mỗi thiền sinh liền đặt vào bình bát từ những 
muỗng gạo cho đến những túi gạo, hộp sữa v.v... 
phần lớn phẩm vật cúng dường là gạo. Trời bỗng 
nhiên mưa lất phất, Sư Ông và phái đoàn vẫn tiếp tục 
đi cho hết đoạn đường dài. Thật cảm động, hầu như 
tất cả thiền sinh Thái từ em bé cho đến người lớn đều 
muốn cúng dường Sư Ông, bên phía Sư Ông, hàng 
người cúng dường cứ kéo dài ra không dứt. Ban tổ 
chức phải ngăn chặn người cúng dường lại vì sợ Sư 
Ông sẽ bị gió mưa, họ có thể cúng dường sau đó 
cũng được. Buổi lễ rưới nước của dân tộc Thái lúc 
nào cũng là một buổi lễ đầy ý nghĩa. Đối với người 
Thái, nước mang đến nhiều may mắn cho một năm 
mới. Thông thường lời chúc tốt nhất của người nhỏ 
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là rưới nước lên tay hoặc lên chân cho bậc trưởng 
thượng trong gia đình hoặc người mình thương kính. 
Sau bài pháp thoại, ba vị đại diện trong số những 
thiền sinh đã lên làm lễ rưới nước: Ông đại sứ nước 
Bhutan đại diện cho những thiền sinh Đông Nam Á, 
ông Pi Charoen đại diện cho Tăng thân Thái và cuối 
cùng là một bé trai đại diện cho thế hệ trẻ ở Thái lan. 
Buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm và cảm động với 
bài hát chấm dứt của nhóm Wake Up. Buổi chiều tất 
cả quý thầy quý sư cô lớn cho đến các sa di trẻ đều 
ngồi dọc hai bên  đường để các thiền sinh làm lễ rưới 
nước. Buổi lễ chấm dứt thật hào hứng khi các người 
trẻ tạt nước cho nhau bằng những xô nước lớn, các 
thầy cô trẻ cũng không thoát khỏi.

Khóa tu Gia Đình là một khóa tu được tham dự với 
mọi tầng lớp cũng như mọi lứa tuổi trong xã hội Thái. 
Lần này có thêm nhóm Wake Up tham dự nên khóa 
tu Gia Đình khá hoành tráng. Tăng đoàn Làng Mai 
phải chia ra hai nhóm xuất sĩ ở hai nơi để chăm sóc. 
Đặc biệt trong nhóm Wake Up có một em thanh niên 
trẻ làm việc cho đài truyền hình TBS Thái Lan tham 
dự. Em Wanasing đã thu hình tất cả mọi sinh hoạt 
của khóa tu Wake Up. Em đi tham vấn từng thầy, 
quý sư cô trẻ đang hướng dẫn và phỏng vấn những 
thanh thiếu niên Thái đang tham dự khóa tu. Các 
em trẻ Thái Lan chia sẻ rằng: Tu thiền theo truyền 
thống Theravada quá nghiêm khắc đối với các em, vì 
chỉ có ngồi thiền cả ngày. Trong khi đó các em gặp 
nhiều khó khăn trong đời sống hàng ngày cần được 
sự hướng dẫn rõ ràng, mà chỉ học có phương pháp 
thiền nghiêm ngặt (intensive meditation) không 
đủ để giải tỏa những bức xúc ở trong lòng. Trong 
khóa tu này, các em thấy mọi người thực tập lắng 

nghe nhau, học cách nói lời dễ thương, nói ra được 
những khổ đau và khó khăn trong lòng cho nên các 
em thích lắm. Trước những buổi pháp thoại, các em 
được thực tập hát những bài thiền ca có chất lượng 
nuôi dưỡng và trị liệu chứ không phải là những ca 
khúc tình sầu đứt ruột. Một điều ấn tượng cho các 
em thiền sinh là buổi vấn đáp với các thầy các sư cô 
trẻ Làng Mai, các em đã đặt những câu hỏi như “vì 
sao các thầy các sư cô còn quá trẻ mà lại chọn con 
đường xuất gia suốt đời như vậy?”. Nhiều chuyện 
vui xảy ra trong buổi vấn đáp ấy. Đêm cuối của khóa 
tu có trình diễn văn nghệ, một số thầy và quý sư cô 
trẻ rất “chịu chơi” đã gây ấn tượng mạnh trong lòng 
các em. Một vị thiền sư đã từng nói rằng: “Đạo Bụt 
tại thế gian, bất ly thế gian giác.” Các em cho rằng: 
“Đây là một đạo Bụt mới rất thích hợp và đáp ứng 
được những nhu cầu thiết yếu của tuổi trẻ hiện đại. 
Tu thiền không phải chỉ có ở trong chùa, mà tu thiền 
có thể áp dụng bất cứ ở đâu, trong học đường hay 
ngoài xã hội.” Sau khóa tu, đài truyền hình Thái TBS 
đã trình chiếu một loạt phim về những sinh hoạt chi 
tiết của khóa tu. Chương trình Wake Up bắt đầu phát 
triển mạnh ở các vùng khác trên đất nước Thái như 
Chiangmai, Bangkok. Hiện nay tại tu viện, nhóm 
Wake Up đã tổ chức được những khóa tu định kỳ 
một năm ba lần. 

Khóa tu Gia Đình kết thúc, xe của ban tổ chức chúng 
tôi được đi về cùng lúc với xe của Sư Ông. Trên 
đường về lại tu viện, xe của chúng tôi được ưu tiên 
đi ngang qua vùng núi Khaoyai.  Xe càng đi sâu vào 
núi thì càng lên cao, bất ngờ xuất hiện một con voi 
khá to trông vẫn còn trẻ chận đường xe của Sư Ông, 
thế là xe của chúng tôi cũng phải dừng lại một lúc, 

Mẹ ơi, Mẹ có biết là con thương Mẹ lắm không?

lần đầu tiên tôi thấy voi ở Khaoyai. Con voi nhìn chăm chú vào 
chúng tôi một hồi lâu mới rời đi.

Tuần cuối của tháng Tư, khóa tu cho người Việt với tựa đề “Giờ 
phút bên nhau” là khóa tu sau cùng của Sư Ông và phái đoàn Làng 
Mai tại Thái Lan. Có trên 800 người từ Việt Nam tham dự. Đây là 
một khóa tu không có sự giúp đỡ của những vị tình nguyện viên 
Thái nên chúng tôi phải lo từ A đến Z. Trung tâm chưa có phòng 
ốc cho cư sĩ, chưa có thiền đường, v.v... cho nên chúng tôi phải 
đi tìm những khách sạn nào lớn mà gần Trung tâm để dễ cho việc 
di chuyển. Tôi nhớ ngày chúng tôi đi đến khách sạn Khiritantip 
để hỏi thuê chỗ cho khóa tu chứa khoảng bảy tám trăm người 
tham dự. Chúng tôi đi bằng một chiếc xe van cũ kỹ, không cửa 
kiếng, không có ghế ngồi. Ban tổ chức phải ngồi dưới sàn xe. Chú 
quản lý khách sạn Khiritantip là một Phật tử đã từng nghe tiếng 
Sư Ông. Chú không biết chúng tôi là ai, nhưng chú hết lòng yểm 
trợ và chấp nhận mọi yêu cầu từ phía chúng tôi. Khi tiễn chúng 
tôi ra xe, nhìn thấy các thầy các sư cô ngồi trong cái thùng xe cũ 
mèm, chú cười thật tươi và chắp tay thật cung kính chào chúng 
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tôi. Lúc đầu tôi cũng hơi lo, thấy chúng tôi “nghèo” 
như vậy thì chắc là chú sẽ từ chối. Nhưng kết quả đã 
nằm ngoài sự lo âu của tôi, chú và cả khách sạn đã 
yểm trợ chúng tôi hết lòng, gia đình của chú và chủ 
khách sạn cùng tham gia dự khóa tu nữa. Cho đến 
bây giờ, những khóa tu khác vẫn tiếp tục tổ chức tại 
khách sạn đó, và lúc nào chú quản lý cũng yểm trợ 
chúng tôi một cách hết lòng. Một phần ba thiền sinh 
của khóa tu người Việt là gia đình của các thầy các 
sư cô tham dự. Có một buổi gặp mặt giữa Sư Ông và 
cha mẹ của các thầy các sư cô. Trong buổi gặp mặt 
đó, Sư Ông dạy các thầy các sư cô thiền ôm với cha 
mẹ, có nhiều người cha người mẹ đã khóc vì lần đầu 
được ôm con với ý thức trân quý sự có mặt cho nhau 
dù người đó bây giờ đã là một sư cô, một sư chú, hay 
là một vị thầy rồi.

Cuối khóa tu là những buổi lễ liên tiếp xảy ra. Lễ 
cúng dường xây thiền đường cho tu viện, lễ truyền 
Năm giới, lễ xuất gia và lễ Truyền đăng. Trong một 
khóa tu mà đã có bốn buổi lễ lớn, lễ cúng dường và 
lễ Truyền đăng được tổ chức ngoài trời và khá hoành 
tráng. Số lượng người tham dự đã lên đến 1000 
người. Những người Thái đến từ Bangkok, từ những 
tỉnh thành khác của Thái, và cũng có cả những người 
đến từ địa phương. Trong buổi lễ cúng dường, thầy 
phó viện trưởng trường đại học Mahachulalongkhon 
đã phát biểu là trường luôn yểm trợ Làng Mai và rất 
quý kính Sư Ông.

Tất cả những buổi lễ, những khóa tu, những bài pháp 
thoại công cộng và những cuộc gặp gỡ quan trọng 
mà chỉ tổ chức trong vòng có một tháng thì ngoài 
sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng Sư Ông và 
Tăng thân Làng Mai tại Pháp và Thái Lan đã thực 
hiện được. Tôi nghĩ điều này chắc là có chư Bụt và 
chư Tổ gia hộ. Trước thời gian khóa tu tiếng Việt, sư 
cô Chân Không đã bị bệnh khá nặng, tưởng chừng 

Buổi gặp mặt giữa Sư Ông và cha mẹ của các thầy các sư cô

như không thể hướng dẫn được buổi thiền buông thư 
và thiền lạy cho thiền sinh người Việt. Tôi lo lắng 
nghĩ rằng kỳ này chắc là mình và sư cô Định Nghiêm 
sẽ phải thay thế sư cô ra hướng dẫn, và cảm thấy 
tiếc cho thiền sinh người Việt không được học trực 
tiếp từ sư cô. Nhưng hôm đó, bỗng nhiên sư cô xuất 
hiện mà còn dạy thiền sinh tập những động tác của 
“Suối nguồn tươi trẻ”, sư cô còn có thể xoay mấy 
chục vòng luôn. Điều này đã khiến cho nhiều người 
có niềm tin rất lớn vào pháp môn thực tập mà sư cô 
đang giảng dạy. Cuối khóa tu hầu hết thiền sinh Việt 
Nam đều xin thọ Năm giới mới của Làng Mai. Sau 
khóa tu, những thiền sinh Việt nào đã đăng ký thì 
được các thầy các sư cô hướng dẫn đi du ngoạn ở 
Bangkok, một chuyến du ngoạn nhớ đời.

Trước khi rời Thái để tiếp tục cuộc hành trình tại 
Đông Nam Á, Sư Ông đã có một cuộc gặp gỡ với tất 
cả chúng thường trú tại Thái Lan. Trong buổi gặp gỡ 
này, Sư Ông đã dặn dò nhiều điều quan trọng giúp 
Tăng thân xuất sĩ tại Thái Lan rất nhiều. 

Mùa an cư

Mùa An cư cũng là mùa mưa. Cơn mưa của vùng núi 
có khi là những cơn giông dữ dội làm nghiêng ngả 
những thân cây già cằn cỗi. Mình chỉ biết ngồi trong 
phòng lắng nghe tiếng mưa rơi ào ạt trên mái hiên. 
Trung tâm chúng tôi dùng nước giếng, phải có máy 
bơm để bơm nước từ giếng lên mới có nước để xài. 
Thỉnh thoảng máy bơm bị cháy điện hoặc cúp điện, 
chúng tôi đành chịu trận mà không biết lấy nước từ 
đâu. Lượng nước mưa này nếu mình có thể chứa 
trong thùng chứa nước lớn thì chúng tôi có thể tiết 
kiệm được lượng nước giếng rất nhiều và không tốn 
năng lượng điện sử dụng. Nhưng hiện nay, Tu Viện 
còn chưa có tiền để xây nhà bếp, thiền đường v.v... 
thì lấy tiền đâu mà làm máng xối và mua thùng chứa 
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nước lớn. Chúng tôi phải đợi có những vị Bồ tát nào 
cúng dường thì mới thực hiện được những điều này. 
Mưa lâu rồi cũng tạnh, tôi cùng sư em thị giả thiền 
hành quanh ni xá. Cây cối dường như xanh mát hơn 
sau cơn mưa. Những cây phượng trước ni xá dường 
như cao hơn và các tàng cây cũng vươn rộng ra hơn, 
những cây này chỉ mới trồng có mấy tháng nay thôi. 
Đi dọc theo con đường ra tận cốc Nhìn Xa, những 
cây bồ đề trông cũng lớn mạnh thêm, có cây đã cao 
quá đầu tôi rồi. Mười năm nữa, nơi đây sẽ là một Tu 
viện đẹp tuyệt vời với những hàng cây che mát chứ 
không còn nóng bức như trên sa mạc nữa.

Tại Thái Lan, mùa An cư bắt đầu vào tuần thứ hai 
của tháng Bảy dương lịch và chấm dứt vào cuối 
tháng mười. Mùa An cư là mùa tu học tinh chuyên 
của giới xuất gia. Những lớp học được hình thành, 
thầy cô giáo của các lớp học nội điển là các thầy các 
sư cô giáo thọ đảm trách. Nhìn hình ảnh của các sư 
chú sư cô trẻ cắp sách đến lớp học một cách phấn 
khởi làm tôi cũng vui lây. Có nhiều em còn rất nhỏ, 
khoảng 14 cho đến 16 tuổi, đa số vào lứa tuổi 25 trở 
xuống, nên các em còn “ham học” lắm. Ngay cả Ôn 
Thủ Tọa là vị niên trưởng cao tuổi hạ nhất của Tu 
viện cũng tham dự lớp học Duy Biểu của chúng tôi. 
Hồi tôi còn ở Pháp, có lần Sư Ông dạy: “Các thầy, 
các sư cô ở Pháp thì phải biết tiếng Pháp, nếu không 
biết thì không được ăn bánh mì baguette của Pháp.” 
Tôi cũng cắp sách đi học tiếng Thái, ở xứ Thái mà 
không biết tiếng Thái thì làm sao được ăn món song-
tầm, một món gỏi đặc biệt được làm bằng đu đủ xanh 
với thật nhiều ớt của dân tộc Thái Lan, vừa ăn vừa 
hít hà thì mới ngon. 

Là một trong những vị giáo thọ có trách nhiệm 
hướng dẫn một số môn học, tôi thấy mình không 
phải chỉ là người hướng dẫn thôi, mà mình đồng thời 
cũng là học sinh nữa. Những lớp học được phân chia 
theo cấp bậc từ lớp Phật Pháp Căn Bản chúng tôi gọi 
là lớp “Trái Tim Của Bụt” cho các em mới xuất gia 
đến 2 năm, đến lớp cao hơn là lớp “Duy Biểu học” 
còn gọi là tâm lý học Phật giáo, dành cho các vị xuất 
gia từ ba năm trở lên. Những thầy, sư cô giáo thọ đã 
được phân chia trách nhiệm dạy hay hướng dẫn các 
lớp học ấy. Mỗi lần nghe xong một hoặc hai bài pháp 
thoại của Sư Ông hay của một vị giáo thọ thì "học 
sinh" được ôn bài hoặc làm bài tập. Ngoài những 
kiến thức mình đã học từ trường, nghiên cứu từ sách 
vở, dù là bộ môn nào; nội điển hay ngoại điển, chúng 
tôi đều chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong đời 
sống hàng ngày của ngay chính bản thân mình đi 
kèm theo với bài mình đang giảng dạy dù đó là môn 
khoa học. Điều quan trọng trong khi học là cần các 
em cần hiểu bài hơn là thuộc bài. Chúng tôi cũng 

cho các em làm bài tập, nhưng không bắt buộc phải 
nộp bài liền và cũng không chấm điểm. Vậy mà các 
em cũng nộp bài đầy đủ và làm rất hay, các em làm 
bài từ trái tim của mình chứ không phải bằng những 
kiến thức của người khác. Không khí học rất vui, 
giữa thầy cô giáo và học trò không có khoảng cách, 
không cảm thấy bị áp lực bởi cái dạy và cái học như 
ngoài xã hội. Khi hướng dẫn lớp học, các thầy các 
sư cô giáo thọ không hướng dẫn theo tinh thần “học 
gạo”, hay nhét đầy các kiến thức như “dồn ngỗng”, 
mà với tinh thần vừa học vừa tu mà cũng vừa chơi 
nữa. Có lẽ do vậy nên ít ai vắng mặt, trừ khi nào 
bệnh hoặc vì nằm trong đội luân phiên phải nấu cơm 
cho đại chúng. 

Bên cạnh đó, tu học và sống chung với người trẻ 
mình cũng có nhiều mối lo toan lắm. Đa số là những 
người còn trẻ cho nên tâm tính cũng bất đồng. Có 
những người đi tu vì lý tưởng, nhưng cũng có những 
người đi tu vì hoàn cảnh khó khăn. Trước ngày lễ 
Bông Hồng cài áo, khi tôi trở về phòng và thấy ai đó 
đã để trên bàn của mình một xấp giấy viết, cầm lên 
xem thì tôi mới biết đó là một lá thư tâm sự với cha 
về nỗi đau khổ của một cô bé 11 tuổi đã bị cưỡng 
bách vì tình dục. Nỗi đau đớn, xấu hổ đã khiến em 
nhiều lần muốn tự tử dù đã đi xuất gia rồi. Tôi xin 
trích một đoạn ngắn: “Ba kính thương! Tuổi thơ của 
con sống bên ba thật là ngắn ngủi. Khi con lên 11 
tuổi, ba từng hỏi con: “Tại sao con như vậy? Tại sao 
con như thế kia?” Ba ơi! Sự thật ra “con đã bị hại” 
từ dạo ấy... Từ dạo ấy, ba cũng thắc mắc và đau khổ 
về sự thay đổi tính tình trong con. Ba rất đau lòng 
khi lúc nào con cũng hất hủi và chối từ tình thương 
ba dành cho con... tuổi thơ dữ dội ấy đã từ bỏ con 
khi con lên 11 tuổi. Nói đi xuất gia, nhưng sự thật là 
con muốn trốn tránh những người đã làm hại cuộc 
đời con... Thanh tịnh hay ô nhiễm cũng do con. Nếu 
không nhờ cái nhìn vi diệu đó, dù con đang ở thiên 
đường thì cũng là người đầy khổ đau. Xin ba mỗi 
ngày cùng con nuôi dưỡng tâm từ bi, và gửi năng 
lượng từ bi ấy đến những con người đáng thương 
ấy.” Đọc đến đây tôi cảm động và mừng vì em đã 
thực sự bôi đi vết nhơ của tuổi thơ và tha thứ được 
những người đã làm hại mình. Năm nay Sư Ông dạy 
30 bài tụng Duy Biểu. Sư Ông cũng dạy rằng: “Bản 
chất của A lại da là không tịnh cũng không ô nhiễm, 
tịnh hay nhiễm là do mình mà thôi”. Lòng từ bi và 
những lời pháp của Thầy đã cứu vớt em đi ra được 
bóng tối của tuổi thơ, cho thấy là em vẫn trong sáng 
không chút bợn nhơ. “Ba à! con của ba bây giờ đã 
lấy lại niềm tin, xin ba an tâm và dưỡng bệnh. Bởi 
vì bây giờ con đã tìm được một môi trường tốt, một 
Tăng thân tuyệt vời để nuôi dưỡng. Bên con luôn 
có Thầy, có bạn đồng tu cùng con san sẻ những vui 
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buồn.” Lá thư không ký tên và tôi cũng không cần 
biết là ai, chỉ thấy rằng em đã biết chọn cho mình 
một con đường sáng. Mong rằng sự tu học sẽ giúp 
em chuyển hóa những khổ đau và vững tiến trên con 
đường đạo học. Hiện nay trên thế giới biết bao nhiêu 
người trẻ cô đơn vì hoàn cảnh và những khổ đau từ 
quá khứ của bản thân mình. Trong số đó, có người 
đã đi tìm lãng quên trong sự hút xách, trụy lạc, tàn 
hại thân tâm cho đến cuối cuộc đời. Nhưng cũng có 
người đã biết quay đầu nhìn lại và chọn cho mình 
một con đường sống. Cửa thiền luôn mở rộng để đón 
nhận những người con lầm đường lạc lối, và những 
mảnh đời đang trôi dạt trong bể khổ trầm luân.

Hiện nay một nhóm thầy, sư cô giáo thọ đã ngồi lại 
để soạn chương trình đào tạo kỹ sư Phật học 7 năm. 
Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai Trung Tâm 
Làng Mai Quốc Tế Thái Lan sẽ là một nơi đào tạo 
những người xuất sĩ phụng sự cho xã hội, cho thế 
giới bằng tuệ giác của sự tu tập tự thân chứ không 
phải chỉ do thu thập kiến thức mà thôi. Chung quanh 
tôi toàn là những thầy, sư cô, sư chú còn rất trẻ, 
nhưng họ đã chọn cho mình một hướng đi không 
phải cho cá nhân mình, mà cho gia đình và cho xã 
hội. Họ đã bỏ lại sau lưng những tiện nghi vật chất, 
những đam mê tình cảm, những danh vọng tiền tài, 
thú vui chơi của thế gian. Hàng ngày sáng tối công 
phu, chiều chấp tác, cơm chay đạm bạc, trau dồi trí 
tuệ thì hy vọng rằng chúng tôi đã tiếp nối được sứ 
mạng mà Bụt, Tổ và Thầy đã giao phó.

Con Bụt thích chơi hang Chúa

Mùa Đông đã về, trời trở lạnh như mùa Thu ở trời 
Tây. Có ngày nhiệt độ xuống đến 14 -15 °C. Nơi đây 
là vùng núi, tu viện lại xây theo kiểu nhà của dân 
tộc Thái, mùa Hè thì rất mát nhưng vào mùa đông 
thì bốn bề gió lộng. Trước khi dọn về tu viện, chúng 
tôi cứ ngỡ là nơi đây sẽ rất nóng, vào mùa Đông thì 
có thể trời sẽ mát hơn nhưng không ngờ trời lại lạnh 
như vậy. Các sư cô người nào cũng co rút người lại 
khi đi ra ngoài. Các anh chị tình nguyện viên Thái rất 
từ bi, biết chúng tôi lạnh họ đã hùn tiền lại và mua 
áo quần ấm cúng dường cho hai xóm. Mặc chiếc áo 
ấm trong người, tôi thấy lòng biết ơn rất nhiều đến 
Tăng Thân Thái Lan. Họ thương và lo hết lòng cho 
chúng tôi mọi chuyện từ nhỏ tới lớn, tôi thường nhắc 
nhở các sư em phải cố gắng tu học cho đàng hoàng 
để không phụ lòng những anh chị tình nguyện viên 
cũng như của dân tộc Thái Lan. 

Hàng năm cứ vào dịp Noel thì Làng Mai ở Pháp 
cũng như ở các nước phương Tây như Mỹ châu hoặc 
Âu châu đều tổ chức ăn mừng Chúa giáng sinh. Ở 

Thái Lan chúng tôi không tổ chức Noel vì đây là một 
quốc gia Phật giáo và cũng không có người Tây tham 
dự. Khi biết rằng không có tổ chức Noel, thì một 
sư em đã âm thầm trang trí hang Noel trong phòng 
của mình. Đi ngang qua phòng em, nhìn vào tôi thấy 
ánh đèn chớp tắt và lố nhố những cái đầu tròn đầy 
ắp trong phòng, thì ra các sư cô nhỏ đang thưởng 
thức cái hang Noel mới vừa “biểu hiện”. Bắt đầu 
từ đó, những cái hang Noel tiếp tục xuất hiện trong 
những căn phòng khác, trên bàn học hay dưới gầm 
bàn, có em làm cái hang nhỏ xíu bằng một bàn tay 
để trên bàn thờ Bụt nho nhỏ của mình. Các sư cô trẻ 
rất sáng tạo. Các em tạo dáng hang động bằng bao 
giấy xi măng sạch, thay vì để đức chúa sơ sinh trên 
máng cỏ thì các em để những thiên thần nhỏ có cánh, 
và trang trí những mảnh bông gòn trông giống như 
là tuyết rơi và treo đèn lấp lánh chung quanh hang 
động. Không phải là con Chúa nhưng lòng tôi cũng 
nao nức chào đón Noel sắp tới, cũng là cơ hội để 
mình được tặng quà cho những người mình thương. 
Đi ngang qua dãy phòng của các sư cô, tôi chợt nghĩ 
rằng: “Những người con của Bụt thực tập giỏi quá, 
không có tâm kỳ thị tôn giáo, chỉ có sự thưởng thức 
những mầu nhiệm trong giờ phút hiện tại. Trong cái 
nhìn tương tức, cái này được làm bằng cái khác, cái 
này đã nằm sẵn trong cái kia rồi.”

Từ phòng ăn tôi rảo bước về lại ni xá 1, sư em thị giả 
nhẹ nhàng bước theo sau, chúng tôi đi trong im lặng. 
Mặt trời như quả bóng to hồng thật đẹp nằm giữa 
hai ngọn núi. Ánh nắng ban mai ngọt dịu chan hòa 
khắp nơi, trên từng tảng đá, đầu cây, ngọn cỏ, làm 
hồng gương mặt của sư em. Cơn gió nhẹ thổi qua 
hiền lành mát rượi, những bông hoa nghiêng mình 
như chào đón gió xuân. Tiếng chim hót khắp nơi 
như báo tin rằng nàng xuân sắp đến. Đẹp quá đi thôi 
vùng đất Khaoyai linh thiêng! Tôi buộc miệng đọc 
lên một câu thơ của Sư Ông: “Trời hôm nay đẹp lắm, 
thật mà! Em không về chơi trò bắt tìm nơi quá khứ.” 
Hiện tại tuyệt vời quá đi, về với quá khứ làm chi 
nhỉ. Sư em thị giả nhìn tôi cười khúc khích: “Dạ trời 
hôm nay đẹp lắm, trông sư mẹ vui ghê.” Giọng Hà 
Nội của sư em nghe dí dỏm làm sao, hai chúng tôi 
cùng cười vui. Bước lên bậc thềm của ni xá 1, một 
số các sư cô đang đọc bảng thông tin được dán trên 
tường trước cửa vào ni xá, sư em “Đu Đủ” quay qua 
nhìn tôi cười: “Một lát nữa con sẽ mời sư cô uống cà 
phê Indo nhé”. Tôi ngạc nhiên vì sao mà em có, thì 
em bảo là do y chỉ sư cho. Một sư em khác nhìn tôi 
cười: “Sư mẹ ơi, ngày mới người mới, cái áo cũng 
mới nữa nè.” Em khoe chiếc áo mới đang mặc trên 
người, tôi cười vì sự bắt chước của em. Các sư cô trẻ 
vui tươi và dễ thương như thế đó, làm sao mà mình 
không thương cho được. 
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Năm nay Sư Ông cho câu đối rất vui: “Năm mới ta 
cũng mới. Người vui, cảnh sẽ vui”. Năm mới đến, 
Trung tâm bắt đầu mới, chúng tôi cũng mới theo 
từng phút giây. Những điều kiện hạnh phúc tràn 
ngập khắp nơi. Chúng tôi thương chúc đại gia đình 
Làng Mai ở khắp nơi có một mùa xuân mới tinh từ 
thân đến tâm.

Ngày ấy, bây giờ

Xuân mới đang dần bước lại gần, mùa đông cũng 
đang lặng lẽ đi qua. Vậy là chúng con sắp đón thêm 
một cái Tết thứ tư tại Tu viện Mộc Lan. Qua bao 
năm ấp ủ để hình thành tâm nguyện tứ chúng đồng 
tu, giờ đây Mộc Lan đã dần ổn định và đi vào nề nếp, 
thực tập với bước chân hiện pháp lạc trú, hơi thở 
chánh niệm và nụ cười tỉnh thức mà Thầy đã trao. 
Trong những năm qua trên bước đường xây dựng 
Tăng thân, xây dựng nếp sống tâm linh, chúng con 
đã và đang làm với tâm phụng sự. Hy vọng tu viện sẽ 
là nơi nương náu cho tất cả những ai cần trở về thực 
tập chuyển hóa, ôm ấp nỗi khổ, niềm đau hay trở về 
tiếp nhận năng lượng tâm linh, năng lượng bình an 
cho chính mình. 

Nhớ lại những ngày đầu khi chúng con đặt những 
bước chân thật mới, thở những hơi thở trong lành của 
thuở ban đầu vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Bốn năm đã 
trôi qua với bao gương mặt, bao tiếng khóc, tiếng 
cười của mỗi anh chị em đã đến, đã đi, mỗi hình ảnh 
đến là một sự đặt chân, góp bàn tay và tấm lòng để 
hình thành nên Mộc Lan như bây giờ. Bây giờ Mộc 

Chân Tánh Nghiêm

Mở Cửa Vườn Hoa

Lan đã hình thành một trung tâm tu học có đầy đủ 
thiền đường với tên “Hải Triều Lên”, tháp chuông 
“An Trú”, có nơi cho quý thầy và quý sư cô cư trú và 
những khu nhà ở cho thiền sinh. Trong những năm 
qua ngoài sự tu học cho bản thân thì quý thầy, quý sư 
cô cũng tập làm những công việc như kiến tạo những 
rừng cây thoáng mát để có nhiều không gian thực 
tập, xây dựng những công trình như Thiền đường, 
Tháp chuông, Cốc Thầy, nhà vệ sinh công cộng. Bên 
cạnh đó đã mở ra những ngày quán niệm hàng tuần, 
nhiều khóa tu cho nhiều thành phần người trẻ như: 
Gia đình Phật tử, học sinh, sinh viên, người da màu 
về tu học. Phần lớn những khóa tu đều đem lại nhiều 
chuyển hóa cho những người đến tham dự, đặc biệt 
là hai chuyến đi hoằng pháp của Thầy ở Mỹ. Khóa 
tu nào ở Mộc Lan cũng có hàng ngàn người về tham 
dự và được lợi lạc rất nhiều.

Sống dậy tình lam

“Lam tình lam nói mấy cho vừa 
Văn tư tu cố gắng trau dồi 
Tay nối trọn vòng tình thân ái 
Anh bên em kết chặt tình lam”

Tháng 6/2011 là khóa tu đầu tiên, với số lượng người 
trẻ đông nhất là 200 em đoàn sinh, huynh trưởng Gia 
đình Phật tử Miền Tịnh Khiết. Khóa tu này do Ban 
hướng dẫn miền cùng quý thầy cố vấn giáo hạnh tổ 
chức với sự yểm trợ của Tu viện Mộc Lan. Khóa tu 
này là bước đầu của tiếng chuông chánh niệm cho 
những người trẻ Gia đình Phật tử và những người 
anh, người chị huynh trưởng đã bao năm khoác trên 
mình chiếc áo lam và theo đuổi con đường lý tưởng 
phụng sự. Tuy nhiên với đời sống xã hội bên ngoài, 
với bao bận rộn bon chen lo cho gia đình nhỏ của 
mình, song song đó là chăm lo dạy dỗ cho các em 
đoàn sinh Gia đình Phật tử. Dưới sự nâng đỡ chỉ dạy 
của quý Hòa thượng, quý thầy cố vấn giáo hạnh, ban 
tổ chức đã từng mở ra những khóa tu huấn luyện hay 
khóa trại với chương trình vui chơi sinh hoạt theo 
truyền thống tổ chức Gia đình Phật tử trong tinh thần 
nuôi dưỡng người trẻ, tạo cho các em có được nếp 
sống lành mạnh và xác định hướng đi cho bản thân 
mình. Các em là những người Mỹ gốc Việt nên phần 
lớn ngôn ngữ của các em ở đây là tiếng Mỹ. Lúc đầu 
danh sách ước lượng là 400 em, nhưng nghe nói khóa 
tu nên các em ngại, nghĩ rằng tu tập trang nghiêm, 
không được chơi như các trại huấn luyện nên các 
em đã rút lại chỉ còn gần 200 em. Nhưng khi các em 
thật sự đến Mộc Lan, được quý thầy, quý sư cô trẻ 
hướng dẫn tu học một cách nhẹ nhàng và thoải mái. 
Các em được tham dự pháp thoại, pháp đàm, được 
buông thư, đi thiền hành, ăn cơm chánh niệm và nhất 

Tình chị em thắm thiết
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là được chơi với quý thầy, quý sư cô trẻ khiến các 
em rất hạnh phúc. Và đặc biệt các em học được cách 
thực tập làm sao để làm chủ được cảm xúc, làm chủ 
được năng lượng bạo động, học cách truyền thông 
với gia đình, với những người xung quanh và nhận 
ra ý nghĩa cuộc sống cho cuộc đời mình.

Ngày đầu tiên các em còn ngỡ ngàng chưa quen. Đến 
với khóa tu này mọi chương trình đều khác so với 
những gì trước đây các em đã từng tham dự. Qua 
ngày thứ hai, thứ ba các em bắt đầu quen dần và thấm 
được lợi ích của sự thực tập chánh niệm và niềm vui 
đó có mặt trong các em khi được tiếp xúc, gần gũi 
quý thầy, quý sư cô trẻ, được lắng nghe, được chia sẻ 
ra những gì mình đang nghĩ trong lòng: khó khăn, sợ 
hãi, căng thẳng về việc học. Khóa tu đầu tiên đã gieo 
cho các em một ấn tượng thích thú và các em mong 
muốn được trở lại. Vì thế 2 năm sau (tháng 06/2013) 
khóa tu được mở ra trở lại. Lần này thấy được lợi ích 
cần tham dự khóa tu nên các em đã truyền tin cho 
nhau và khi vừa đến Mộc Lan các em cảm thấy rất 
phấn khởi. Khác hẳn so với khóa tu trước, số lượng 
đã lên 300 em. Lần này, quý thầy, quý sư cô đã chuẩn 
bị chương trình chu đáo hơn, thời khóa rộng rãi, nhẹ 
nhàng hơn, có thời gian cho các em chuyên tâm vào 
sự thực tập, thư giãn, vui chơi. Các em được chia 
ra nhiều độ tuổi thích hợp cho tâm lý và suy nghĩ 
của các em. Để cho các em có được không gian thời 
gian trọn vẹn và đặt mình vào trong suốt thời gian 
có mặt ở khóa tu, các em được khuyến khích là các 
máy điện thoại, máy nghe nhạc đều gởi lại cho các 
anh chị huynh trưởng của đơn vị mình giữ dùm cho 
đến hết khóa tu. Các bậc cha mẹ đưa con đến Mộc 
Lan cũng được yêu cầu thực tập để yểm trợ cho các 
em bằng cách không đến chăm sóc các em như lúc 
các em còn ở nhà và để cho các em có không gian, 
thời gian tự chăm sóc, tham gia vào mọi nội qui của 
khóa tu. Các em rất thích thú điều này. Trong những 

ngày khóa tu, ngày nào các em cũng được thức dậy 
ngồi thiền, ăn sáng, đi thiền hành, nghe pháp thoại, 
thiền buông thư, pháp đàm, chơi thể thao, sinh hoạt 
vòng tròn, lửa trại cũng như làm quen với các đơn 
vị khác. Các em mở lòng ra chia sẻ rất nhiều. Quý 
thầy, quý sư cô có cơ hội ngồi lắng nghe các em chia 
sẻ trong những buổi pháp đàm rất cảm động. Nhìn 
bên ngoài các em hồn nhiên, vui vẻ, trong sáng vậy 
nhưng phần lớn các em đều có nỗi lòng, khó khăn, 
căng thẳng, không có truyền thông được với ba mẹ 
vì ngôn ngữ và văn hóa. Các em lớn lên ở Mỹ nên 
khác với văn hóa ba mẹ lớn lên ở Việt Nam, các em 
chia sẻ ra được và khóc rất nhiều. Có những anh chị 
huynh trưởng hết sức ngạc nhiên khi thấy các em nói 
ra được như vậy, các anh chị vừa mừng vừa hạnh 
phúc. Khi thấy các em đang học được cách để tháo 
gỡ những khó khăn, và các anh chị không ngờ rằng 
mình đã mấy mươi năm sinh hoạt Gia đình Phật tử, 
khoác áo lam làm huynh trưởng, gần gũi chăm sóc 
các em nhưng chưa bao giờ có cơ hội thật sự được 
nghe các em chia sẻ về khổ đau, khó khăn của mình. 
Nhưng đến khóa tu chỉ có bốn ngày, nhờ vào sự thực 
tập, nhờ năng lượng bình an và động lực lắng nghe 
mà quý thầy, quý sư cô đã giúp cho các em tháo gỡ 
được những khó khăn trong lòng, các em tự hứa sau 
khóa tu về lại gia đình, các em sẽ cố gắng thực tập 
tốt hơn để không quên những ngày hạnh phúc ở Mộc 
Lan.

Gởi gắm tin yêu

Quý thầy, quý sư cô ở tu viện Mộc Lan tuy còn trẻ, 
sức tu cũng chưa nhiều nhưng không ngại đem chút 
tình thương, tấm lòng mình có ra để nâng đỡ, chăm 
sóc các em. Bởi vì quý thầy, quý sư cô thấy được trên 
đất nước Mỹ mà có 300 - 400 các em trẻ Gia đình 
Phật tử từ nhiều tiểu bang hội tụ về tu học không 
phải dễ có được. Vì thế quý thầy, quý sư cô không 
ngại mình còn yếu kém tiếng Anh, nên đã có mặt 
trọn vẹn ra hướng dẫn chia sẻ cho các em. Trong số 
quý thầy, quý sư cô phần lớn trước khi đi tu cũng đã 
xuất thân từ Gia đình Phật tử nên phần nào đó cũng 
hiểu được tâm lý những gì các em cần, như sự gần 
gũi, tình thương hay hòa mình vào với các em, tạo 
không khí vui vẻ, năng động, cho các em thấy được 
lý tưởng, thấy được mục đích sống của mình. 

Qua bốn ngày tu học, các anh chị huynh trưởng và 
các em đoàn sinh phần lớn ai cũng gặt hái được 
nhiều thành quả của sự an lạc, hạnh phúc, chuyển 
hóa được những khúc mắc trong lòng. Riêng các anh 
chị huynh trưởng qua bao nhiêu khóa trại, đây là lần 
đầu tiên các anh chị được thảnh thơi thực tập cho 
mình mà không bị căng thẳng như những lần trước 
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vì phải lo về việc tổ chức. Vì thấy được lợi ích của 
việc tu tập chuyển hóa tự thân cần thiết để trước khi 
mình đứng ra hướng dẫn, dìu dắt các em, vì thế các 
anh chị xin quý thầy, sư cô đứng ra tổ chức cho các 
anh chị có thời gian được thực tập. Quý thầy, quý sư 
cô rất hoan hỷ với sự tha thiết tu học của các anh chị. 
Còn về quý thầy, quý sư cô cũng được nuôi dưỡng 
và học hỏi rất nhiều từ các anh chị huynh trưởng đã 
hết lòng thương và chăm sóc các em của mình. Có 
nhiều anh đi làm cả tuần, vậy mà phải thức suốt đêm 
để lái xe từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ đưa các em đoàn 
sinh của mình về tham dự khóa tu. Khóa tu đã để lại 
trong lòng mỗi người nhiều kỷ niệm, nhiều ấn tượng 
sâu sắc và ai cũng mong muốn sớm có được khóa tu 
như vậy nữa.

Tình Lam đơm hoa 

Nhờ thừa hưởng niềm vui, an lạc từ khóa tu, thỉnh 
thoảng có ngày lễ được nghỉ học, các em lái xe về 
tu viện thăm hoặc ở lại thực tập vài ngày, mỗi khi 

“Mỗi người trong chúng ta ai cũng có những nỗi khổ 
niềm đau trong lòng. Phần lớn chúng ta không biết 
xử lý nỗi khổ niềm đau hay khỏa lấp và chạy trốn. 
Chúng ta hay dùng những phương tiện kỹ thuật, 
internet, điện thoại, truyền hình, âm nhạc, sách báo 
bởi vì chúng ta không có khả năng trở về để xử lý nỗi 
khổ niềm đau ấy”.

Trước khi bước vào mùa An cư 2013-2014, Sư Ông 
đã tường thuật về chuyến hoằng pháp tại châu Mỹ 
trong một vài bài pháp thoại. Trong khi nghe pháp 
thoại đó của Sư Ông, tôi cảm thấy ấn tượng nhất là 
lúc Sư Ông nói về những kỹ thuật, những thiết bị 
điện tử khiến cho chúng ta đánh mất bản thân, đánh 
mất gia đình và không có khả năng trở về với đất 
Mẹ. Và chúng ta đã lạm dụng những phương tiện kỹ 
thuật như điện thoại, mạng lưới internet, truyền hình, 
âm nhạc, trò chơi điện tử để khỏa lấp khổ đau của 
chúng ta và có khuynh hướng chạy trốn nó. 

Tôi là một người đã được lớn lên trong xã hội Tây 
phương từ nhỏ và đã gắn liền với những thiết bị ấy. 

Chân Pháp Duệ

Trong học đường, tôi được khuyến khích dùng máy 
vi tính để viết văn, học làm những trang nhà hoặc 
dùng những máy móc để giúp thêm về việc học 
hành. Tuy nhiên, với sự ham chơi của tuổi trẻ, tôi 
đâu chỉ dùng máy cho những công việc ấy. Tôi nhớ 
khi tôi mới được học sử dụng máy vi tính, tôi thường 
tốn nhiều thì giờ vào việc “chat” hoặc nhắn tin qua 
lại với bạn bè. Những mẫu chuyện mà tôi thường 
trò chuyện với bạn bè không mang lại một ý nghĩa 
gì cụ thể hoặc có tính cách nuôi dưỡng đối với hạnh 
phúc của một cá nhân. Mỗi ngày, tôi đã ngồi trước 
máy tính rất nhiều giờ. Tôi cũng như những người 
trẻ khác, rất đam mê chơi những trò chơi điện tử, tôi 
có thể chơi hàng giờ, hàng đêm. Tôi nhớ có những 
lúc mẹ tôi lên phòng để coi tôi và các em đã ngủ 
chưa, khi tôi nghe tiếng bước chân của mẹ vọng lên 
từ những bậc thang thì tôi tắt ti vi và nhắm mắt giả 
vờ như đã chìm vào giấc ngủ. Sau khi mẹ tôi kiểm 
tra xong và nghe những bước chân mẹ đi xuống, tôi 
ngồi dậy bật ti vi lên và chơi thêm vài giờ nữa mới 
đi ngủ.

có khóa tu cũng có em trở lại tham dự. Còn số các 
anh chị huynh trưởng sau đó cũng về tham dự khóa 
tu tháng 9 tại tu viện dưới sự hướng dẫn của Sư Ông 
và tăng thân Làng Mai. Theo như các anh chị huynh 
trưởng cho biết thì có 94% các em xin được có khóa 
tu hằng năm. Vì thế, tháng 03/2014 sẽ có khóa tu 
cho Gia đình Phật tử Pháp Quang được tổ chức tại 
chùa Pháp Quang, Dallass. Tháng 06/ 2014 tại Tu 
viện Mộc Lan sẽ khóa tu dành cho Gia đình Phật tử 
Miền Tịnh Khiết như mong muốn. Tháng 07/2014 sẽ 
có một khóa tu dành cho Phật tử trẻ An Bằng tại tu 
viện Mộc Lan.

Tết Giáp Ngọ năm nay, Sư Ông Làng Mai có cho hai 
câu đối:

 “Năm mới ta cũng mới - Người vui cảnh sẽ vui”.

Kính chúc gia đình áo lam tiếp tục thực tập để tự 
thân mình thấm nhuận hai câu đối mà Sư Ông đã 
trao tặng.
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Khi vào tu, tuy Sư Ông đã hướng dẫn những pháp 
môn cụ thể và chia sẻ rất nhiều lần là: “Chúng ta 
phải có khả năng chế tác được hạnh phúc, có được lý 
tưởng muốn chuyển hóa bản thân và độ đời.” Thỉnh 
thoảng tôi vẫn bị lôi cuốn bởi những kỹ thuật hiện đại 
mà chúng ta đang có của thế kỷ 21 này. Mỗi ngày, tốc 
độ máy càng mạnh, internet càng phong phú, những 
thiết bị cầm tay như ipad, iphone, samsung galaxy, 
microsoft surface.v.v… rất thuận lợi. Tuy nhiên vì 
sự thuận lợi đó mà chúng ta càng ngày càng bị chìm 
đắm và phụ thuộc vào những hệ thống mạng lưới ấy. 
Có những người mỗi phút mỗi giây phải xem trong 
những thiết bị ấy có những email nào mới không, 
có những tin nhắn nào mới không, mặc dù họ biết 
thừa là những thông tin ấy đôi lúc không có gì đáng 
quan trọng cả. Tôi nhớ có một thời gian, mỗi lần 
mở máy lên tôi cũng luôn luôn coi thử có email nào 
mới không, có ai nhắn tin gì cho tôi không, tôi có vẻ 
trông đợi một cái gì đó. Bản thân tôi chưa biết dừng 
lại để công nhận sự mầu nhiệm của đất Mẹ, công 
nhận những sư anh, sư em mình còn được cùng nhau 
sống, cùng nhau tu. Tôi tự hỏi tại sao chúng ta phải 
làm như vậy, có phải bởi vì chúng ta sợ để trở về? 

Trong mùa An cư năm nay, Sư Ông dạy đại chúng 
phải ngồi lại để bàn về cách sử dụng máy điện tử, 
internet, email, facebook v.v... Sư Ông dạy tuyệt đối 
không dùng facebook riêng, còn những việc khác thì 
đại chúng của mỗi chùa sẽ tự quyết định. Sau những 
buổi họp của chúng Tỳ kheo, đại chúng xóm Thượng 
quyết định là ít nhất trong mùa An cư năm nay đại 
chúng sẽ không dùng facebook riêng, mỗi người 
trong chúng sẽ sử dụng hộp thư email chung. Mỗi 
hộp thư, chúng ta sẽ có bốn, năm người cùng dùng 
chung một địa chỉ và không sử dụng email riêng. 
Còn về chuyện internet thì chỉ được lên email thôi 
và những trang khác sẽ được khóa. Trong tuần chỉ 
có hai ngày được lên xem email. Ban đầu nghe như 
vậy, tôi cũng hơi có sự phản ứng trong lòng, nhưng 
nghĩ lại tôi thấy đây là cơ hội cho tôi thực tập. Gần 
30 năm qua, tôi đã luôn luôn hướng ngoại, tôi đã ít 

trở về chăm sóc nội tâm, có lẽ bây giờ chính là cơ 
hội tốt cho tôi thực tập trở về chăm sóc cho chính 
mình. Nhờ vậy, trong mùa An cư này, anh em chúng 
tôi có dịp cùng chơi bóng chuyền thường xuyên hơn 
vào những chiều làm biếng. Có những anh em thì rủ 
nhau chạy bộ hoặc đi bộ một vòng lớn của đại giới 
trường xóm Thượng. Thời tiết năm nay rất ưu đãi, 
cộng thêm trước khi vào An cư, quý thầy đã cùng 
nhau dựng lên cột đèn cho sân bóng chuyền được 
sáng, thành ra anh em chúng tôi cùng chơi bóng 
chuyền với nhau rất vui. Thời gian ngồi trước máy 
tính trong những tối làm biếng giờ đây đã được anh 
em chúng tôi thay vào bằng môn bóng chuyền. Nhờ 
vậy anh em chúng tôi có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn. 
Trong lúc chơi với nhau nếu có đụng độ thì đó cũng 
là dịp để giúp anh em chúng tôi có cơ hội cùng thực 
tập với nhau cho vui. Mỗi lần chơi bóng chuyền, 
chúng tôi thường thắp đèn chơi đến 8 hoặc 9 giờ tối. 
Mỗi lần chơi như vậy, có những thầy lớn tuổi như là 
sư cha Pháp Độ và sư cha Pháp Ứng cũng ra chơi với 
các thầy trẻ tuổi. Mỗi lần chơi, tôi có cơ hội quan sát 
tính tình của từng anh em. Có những anh em rất hoạt 
bát, năng động, luôn luôn sẵn sàng hy sinh vớt banh 
cho đội, có những người thì đợi khi nào banh tới 
mới đánh, có người chỉ chuyên một việc là chuyền 
banh thôi, và tôi cũng có cơ hội nhận xét về bản thân 
tôi. Tuy mỗi người trong đội có cách chơi khác nhau, 
nhưng mỗi thành viên đều phối hợp để trở thành một 
đội bóng rất hòa hợp, ai ai cũng hiểu ý nhau. Mỗi 
lần chơi, tôi được có cơ hội so sánh với những thành 
viên trong chúng, mỗi người đều có một cá tính riêng 
biệt, và nhờ những cá tính riêng biệt đó mà làm đẹp 
cho một tăng đoàn. Có người có khiếu về hướng dẫn, 
có người thì giỏi nấu ăn, giỏi làm việc, có người thì 
chuyên về học, v.v... và vì thế chúng ta bổ sung cho 
nhau như những lúc được chơi bóng chuyền. 

Tôi đã trở về với chúng hơn hai năm và trong hai 
năm qua, tôi thấy tôi thật sự may mắn, tôi có thể 
phó thác được tất cả thân mạng của tôi cho Tăng 
thân. Tôi luôn chấp nhận những quyết định của tăng 

Bóng chuyền kết nối tình huynh đệ
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thân và luôn luôn thấy rằng Sư Ông và Tăng thân 
luôn luôn thương tôi và tôi cũng thương Sư Ông và 
Tăng thân. Có những lúc quyết định của Tăng thân 
về tôi làm tôi hơi đau và bị tổn thương trong lòng 
như chuyện phục giới của tôi vừa rồi chẳng hạn. Tôi 
biết bởi vì tôi đã có sẵn những tri giác về cách tôi 
được hồi phục giới thể như thế nào. Sau hai năm tôi 
mới biết được tin rõ rệt là tôi được chấp nhận thọ 
giới Sadi trở lại. Ban đầu tôi rất buồn vì tôi cứ ỷ y là 
tôi sẽ được thọ giới Tỳ Kheo trở lại. Đó cũng chính 
là cơ hội cho tôi trở về, siêng năng hơn trong công 
phu tu tập hàng ngày và cũng là cơ hội cho tôi chấp 
nhận rằng tôi có những nỗi khổ niềm đau trong lòng 
mà tôi cần phải thực tập chuyển hóa mà không nên 
để cho nó trôi dạt một cách lâu dài nữa. Sư Ông dạy 
chúng ta là nên giao thân mạng của chúng ta cho 
Tăng thân. Trong hai năm qua, tôi có cơ hội thực 
tập cụ thể những điều dạy đó của Sư Ông và tôi cảm 
thấy rất biết ơn Sư Ông và đại chúng mà không trách 
bất cứ thành phần nào. Thành phần nào cũng chính 
là bản thân tôi. Thực tập được như vậy tôi cảm thấy 
nhẹ hơn trong lòng rất nhiều. Sự thật, tôi không cần 
lo gì cả, tất cả mọi điều đã được Tăng thân lo rồi. Tôi 
biết rằng, bản thân tôi còn những yếu kém và đây 
cũng chính là cơ hội cho tôi nhìn lại. 

Tôi đã được học cách trở về, cách nuôi dưỡng hạnh 
phúc trong mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày. 
Tuy nhiên, tôi không thực tập được một cách trọn 
vẹn và hoàn hảo. Những lúc tôi có thể dừng lại được, 
thấy được những gì tôi đang có là phép mầu nhiệm 
mà không dễ gì ai cũng có. Mỗi ngày mỗi phút, tôi 
được học để thưởng thức thực tại và nhờ vậy tôi có 
đủ bình an và có hạnh phúc để chăm sóc cho những 
nỗi khổ niềm đau trong lòng. Có nhiều lúc tôi để cho 
những lao xao, những mong muốn làm tâm tôi bị lôi 
cuốn và trở nên hấp tấp, muốn tới một địa điểm nào 
đó một cách mau chóng. Hạnh phúc của chúng ta rất 
đơn giản mà thỉnh thoảng tôi lại nghĩ hạnh phúc là 
thứ tôi khó mà với tới được hoặc là nó nằm ở ngoài 
những gì tôi đang có bây giờ. Tôi được sống trong 
môi trường có Tăng thân nên tôi luôn luôn được nhắc 
nhở là mỗi bước chân của mình chính là hạnh phúc 
đích thực mà tôi không cần đi đâu xa để tìm kiếm. 
Mỗi lần tôi có thể bước được những bước có chánh 
niệm, ý thức được những bước chân tôi đặt trên mặt 
đất, cảm nhận được sự êm dịu của bàn chân trên 
mặt đất thì tôi có cơ hội để sống thật sự sâu sắc với 
vẻ đẹp của thiên nhiên. Tôi biết thưởng thức được 
những cơn gió nhẹ thoang thoảng bên tai với những 
chiếc lá xào xạc, những tia nắng mới đang hiện dần 
dần sau những rừng cây. Những thực tập này giúp tôi 
ý thức được sự may mắn khi tôi còn sống và được tu 
tập trong Tăng thân. Hạnh phúc không có gì xa vời, 

hạnh phúc là cái mà ta có khả năng cảm nhận được 
bằng cách thực tập dừng lại. Chạy theo những thiết 
bị điện tử, luôn hồi hộp hàng ngày hàng giờ xem thử 
chúng ta có một tin tức gì mới không, xã hội hiện giờ 
đang như thế nào, nước này có hòa bình không v.v… 
thì ta sẽ không có thì giờ để cho ta có cơ hội trở về 
với bản thân. Trong mùa An cư này, Sư Ông đã tạo 
những cơ hội cho đại chúng có mặt bên nhau nhiều 
hơn, trở về với bản thân mình để thưởng thức với sự 
sống bằng cách buông bỏ bớt những thiết bị điện tử 
và mạng lưới không cần thiết. 

Thật ra những thiết bị hiện đại tự thân không mang 
tính cách tốt hay xấu, tốt hay xấu là do cách chúng 
ta dùng nó như thế nào mà thôi. Ví dụ như trang 
facebook, nó có khả năng liên kết được với rất đông 
quần chúng và nhờ như vậy mà sự truyền bá giáo 
pháp cũng rộng rãi hơn. Mạng lưới internet cũng như 
vậy, chúng ta có thể thiết lập những trang nhà có tính 
cách nuôi dưỡng và lành mạnh hơn. Tuy nhiên, đa 
số chúng ta ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, thích tìm tòi 
những cảm giác mạnh, bồi hồi chờ đợi những người 
bạn trên thế giới ảo với những tin nhắn không được 
nuôi dưỡng và để cho nó tàn phá thân tâm, làm mất 
thì giờ vô ích. Tôi cũng đã từng là nạn nhân bị nó lôi 
kéo nên bây giờ tôi muốn trở về để thương lấy chính 
mình, chăm sóc mình và thiết lập lại thân tâm để có 
bình an nhiều hơn.

Ước mơ thăm đảo  
          Philippines

(Chuyển ngữ từ tiếng Anh)

Ba mẹ tôi đã cho tôi cái tên lót là Philippine để tưởng 
nhớ cha đỡ đầu của tôi tên Philippe. Từ lúc còn rất 
nhỏ, tôi đã có ước mơ tới hòn đảo mang cùng tên 
với mình. Sau khi chờ đợi gần 30 năm, cuối cùng tôi 
cũng được tới đó. Đây là một niềm vui lớn của tôi.

Chuyến đi kéo dài hai tuần. Chúng tôi tới Manila 
ngày 26/9 và trở về Hồng Kông ngày 8/10. Manila 
nóng. Nóng và ẩm, ẩm còn hơn ở Hồng Kông. Đó là 
ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước ra khỏi máy bay. 
Chúng tôi ở lại Manila vài ngày và chứng nghiệm 
đời sống thành phố đó: người đông đúc, ồn ào, ô 
nhiễm… nhưng cùng lúc chúng tôi cũng đón nhận 

Chân Mai Nghiêm
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được sự thân thiện, cởi mở và nụ cười từ mọi người. 
Trong những lúc đi thiền hành dọc bờ biển buổi 
sáng, người dân ở đó tới gặp chúng tôi, cười nói hỏi 
han hoặc chỉ đơn giản chào nhau một cách vui vẻ. 
Chúng tôi truyền thông với nhau rất dễ dàng.

Chúng tôi đã có cơ hội chứng kiến sự cởi mở rất tự 
nhiên của người Phi khi họ chia sẻ, đặc biệt nhất là 
kỷ niệm nói chuyện với một chú tài xế taxi. Tự lúc 
nào không hay, tôi đã bắt đầu kể về gia đình mình 
(“và cô, cô có bao nhiêu anh chị em vậy?”, chú hỏi) 
còn chú ta thì nói về việc “làm ăn” đá gà của chú. 
Cứ như là gặp lại một người bạn cũ vậy. Thật ra, cả 
chuyến đi đều như vậy. Chúng tôi gặp những người 
mà mình có cảm giác đã quen biết lâu lắm rồi và 
đang được gặp lại nhau sau một thời gian xa cách.

Chúng tôi có một buổi giảng cho học sinh y khoa 
tại trường đại học UP (University of the Philippines) 
và một buổi giảng khác cho người trong ngành giáo 
dục ở Học Viện Tâm Linh Á Châu (Institute of 
Spirituality in Asia). Chúng tôi đã được gặp những 
nhà giáo dễ thương và các cha, các sơ Thiên chúa 
giáo. Ở Baguio, chúng tôi có cơ hội ở chùa Baguio 
Buddha Temple, gặp một sư cô tuyệt vời, sư cô 
Christina, người đã cống hiến hết cuộc đời mình 
để giúp dân nghèo trong vùng và giữ cho ngôi chùa 
hoạt động. Tình chị em giữa chúng tôi và sư cô đến 
rất đơn giản và thân ái.

Trong một ngày rất đầy ở thành phố xinh đẹp đó 
(chúng tôi thật sự tận hưởng không khí trong lành 
và những cây tùng ở đây), chúng tôi đã có giờ để 
đi dạo trong công viên, du ngoạn trên hồ (xuồng cứ 
quay vòng quanh bởi vì có nhiều người trong chúng 
tôi không hề biết chèo), đi chợ và thăm viếng hai nơi 
rất đặc biệt:

Nơi đầu tiên là trường học quốc tế Brent (Brent 
International School), chúng tôi sinh hoạt với khoảng 
30 học sinh và giáo viên. Chúng tôi đã hát với nhau 
rồi cùng phá lên cười và trả lời những câu hỏi thú vị 
như: “Quý thầy, quý sư cô có phải là những võ sư 
không?” (Are you kung fu masters?) Chúng tôi thừa 
nhận ngay: “Đúng vậy, chúng tôi luyện võ tâm, bạn 
muốn học không?” (Yes, we do mind-kung phu, you 
want to learn?)

Nơi thứ hai là nhà tù của thành phố (City Jail). Chúng 
tôi sinh hoạt khoảng 2 tiếng với các tù nhân. Chúng 
tôi đi kinh hành, làm thiền buông thư (mọi người 
ngồi trên băng ghế) và hát thiền ca. Khoảnh khắc 
ấy rất cảm động và đầy năng lượng chuyển hóa… ít 
nhất là đối với tôi!

Và một buổi tối rất đẹp ở Bliss Café, dĩ nhiên có buổi 
nói chuyện ở đó.

Ngày kế đến chúng tôi trở về lại Manila và sinh hoạt 
ở trường học Sakya (Sakya Academy) với vài trăm 
trẻ em và thiếu niên. Bài hát “I like the roses” (Tôi 
yêu hoa hồng) rất được các em ưa thích.

Cuối cùng là chuyến đi lên “Thiên đường”! Chúng 
tôi có khóa tu bốn ngày ở Laguna, trong một khu 
nghỉ dưỡng (resort) xinh đẹp nhìn ra cái hồ rộng 
mênh mông. Mỗi sáng thức dậy sớm, chúng tôi cảm 
thấy mình rất may mắn được ngắm nhìn cảnh thiên 
nhiên tuyệt đẹp, những con chim én đuổi nhau và 
mầu sắc huy hoàng của những đám mây khi mặt trời 
mọc. Khóa tu ngắn ngày nhưng có nhiều hoa trái. 
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy mọi người ở đây rất dễ 
mở lòng ra để chia sẻ trong những buổi pháp đàm. 
Tình thân hữu, tình huynh đệ giữa chúng tôi có lẽ vì 
vậy mà lớn lên nhanh chóng. Một bạn trai đã chia 

sẻ sau buổi pháp đàm đầu 
tiên: “Trước khi pháp đàm, 
tôi thấy mọi người ở đây 
đều xa lạ, nhưng chỉ sau 
một tiếng rưỡi đồng hồ chia 
sẻ, chúng ta dường như đã 
là những người bạn thân 
của nhau từ thuở nào!” 

Mặt hồ tĩnh lặng cùng điệu 
múa vui tươi của những chú 
chuồn chuồn nước đã tạo 
nên phép lạ, làm cho tâm 
hồn chúng tôi đều rộng mở 
trước năng lượng Thánh 
linh (the Divine) đang có 
mặt trong tự thân và xung 
quanh chúng tôi. 
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Khóa tu này thực sự là một khóa tu cho chính bản 
thân tôi. Đây là thời gian tôi được nghỉ ngơi, trị liệu, 
được nuôi dưỡng và chuyển hóa bởi vẻ đẹp của thiên 
nhiên và con người xung quanh, bởi niềm tin yêu, sự 
trong sáng, cởi mở và gắn bó của các huynh đệ và 
các bạn thiền sinh. Trái tim tôi chan chứa lòng biết 
ơn. 

Trong buổi thiền trà kết thúc khóa tu, một bạn thiền 
sinh đến với từng người trong vòng tròn để thiền ôm. 
Mở rộng vòng tay mình, cô nói: “Tôi xin ôm bạn vào 
lòng” (I embrace you), đó là giây phút thật sâu lắng 
và xúc động. Khi cô nói điều đó với tôi, tôi như nghe 
thấy giọng nói của một vị linh mục trước khi làm 
lễ ban Thánh thể: “Đây là thân thể của Chúa” (The 
body of Christ). Mọi người có mặt trong giây phút 
đó đều cảm thấy như mình đang được tham dự vào 
một buổi ban Thánh thể thực sự.  

Có một tu sĩ dòng Marist cũng tham dự khóa tu và 
xin thọ Năm giới theo truyền thống đạo Bụt. Tôi rất 

Thông điệp chánh niệm từ Facebook
Chân An Nghiêm

(Chuyển ngữ từ tiếng Anh)

Trong chuyến hoằng pháp tại Bắc Mỹ của Tăng 
thân Làng Mai năm vừa qua, một nhóm các thầy, 
các sư cô Làng Mai cùng một số vị cư sĩ có cơ hội 
đến thăm trụ sở chính của Facebook tại Menlo Park, 
California. 

Vừa nhìn thấy tấm biển có dòng chữ “Hacker Way”, 
chúng tôi biết là mình đã đến “đại bản doanh” của 
Facebook. Tính bảo mật là ưu tiên hàng đầu trong 
kinh doanh của tập đoàn này, vì vậy mà không có gì 
đáng ngạc nhiên khi vấn đề kiểm tra an ninh tại trụ 
sở của Facebook được thực hiện nghiêm ngặt đến 
vậy. 

Tại cửa ra vào, chúng tôi phải ký vào bản cam kết 
không tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi 
vô tình biết được khi vào nơi đây (non-disclosure 

agreement), sau đó mỗi người được phát bảng tên để 
đi vào bên trong. Nếu là nhân viên của Facebook thì 
còn phải đăng ký việc sử dụng iPad khi vào sở làm. 
Chúng tôi được dặn dò hết sức kỹ lưỡng là phải đi 
cùng với những nhân viên có trách nhiệm đón tiếp 
chúng tôi hôm đó, nếu không thì có thể bị yêu cầu rời 
khỏi trụ sở Facebook bất cứ lúc nào. 

Nghiêm ngặt là vậy, nhưng khi bước vào bên trong 
tôi lại có cảm giác như mình đang ở trong một công 
viên vui chơi giải trí! Ở đây có rạp chiếu phim, có 
các máy chơi game cũng như không gian dành cho 
các hoạt động vui chơi ngoài trời. Một điều thú vị 
nữa là trong khuôn viên của Facebook còn có những 
tác phẩm nghệ thuật như ngôi nhà cổ tích của cô bé 
Dorothy ở xứ sở Oz, với đôi giày bạc và con đường 
lát gạch vàng.

Facebook đã thu hút những đầu bếp hàng đầu trên 

xúc động trước thái độ cởi mở và chân thành của 
người bạn đồng tu đó. Tôi càng thấm thía lời Thầy 
dạy trong cuốn sách “Bụt trong ta, Chúa trong ta” 
(Living Buddha, Living Christ): “Khi ta tiếp xúc với 
một người thực sự đại diện cho một truyền thống nào 
đó, ta không chỉ đang tiếp xúc với truyền thống của 
người đó mà ta cũng đồng thời tiếp xúc được với gốc 
rễ truyền thống của chính ta.”

Trong chuyến đi này, tôi đã được gặp gỡ và chia sẻ 
với các bạn trẻ, các nhà giáo dục và các thầy cô giáo, 
đồng thời được tiếp xúc sâu sắc với gốc rễ Thiên 
Chúa giáo trong tôi thông qua sự có mặt của các bạn 
đồng tu, các tu sĩ dòng Marist. Điều này thật nuôi 
dưỡng tâm nguyện sâu sắc trong lòng tôi. 

Cảm ơn gia đình Philippines yêu quý đã giúp chúng 
tôi về với quê hương đích thực của mình bằng chính 
trái tim trong vắt của các bạn. Tôi đang thở cho tất 
cả các bạn. 
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khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia khác để phục vụ 
các món ăn đa dạng, phong phú, phù hợp với khẩu vị 
của đội ngũ nhân viên quốc tế của mình. Các đầu bếp 
này cũng phục vụ thức ăn chay tại hầu hết các quầy 
cafeteria và điều tuyệt vời hơn cả là các nhân viên có 
thể ăn uống miễn phí tại các nơi này. 

Bước vào trụ sở Facebook, ta dễ có cảm giác đây là 
một nơi vui chơi, chứ không thể nào là nơi làm việc 
được. Độ tuổi trung bình của các nhân viên ở đây 
là 27, vì vậy mà cũng không có gì đáng ngạc nhiên 
khi ai đó lầm tưởng rằng đây là khuôn viên của một 
trường đại học, chứ không phải là “đại bản doanh” 
của Mạng Xã hội lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, có 
một điều mà ở đây giống với trường đại học là thời 
gian làm việc lâu nhất của nhân viên ở Facebook là 
4 năm, còn thời gian làm việc trung bình là khoảng 1 
năm do áp lực công việc và tính chất cạnh tranh quá 
cao của môi trường làm việc. 

Khi đi tham quan vòng quanh khuôn viên của trụ sở 
Facebook (có người hướng dẫn), chúng tôi đi ngang 
qua văn phòng của Mark Zukerberg – người sáng 
lập ra Facebook. Qua những bức tường bằng kính, 
chúng tôi có thể thấy vị giám đốc trẻ tuổi này đang 
điều hành một cuộc họp với các nhân viên. Điều này 
làm cho chúng tôi cảm nhận được tính cởi mở, minh 
bạch ở một nơi đầy áp lực về tính bảo mật của thông 
tin. 

Một trong những “dịch vụ đãi ngộ” thú vị trong trụ 
sở của Facebook là “các máy bán hàng tự động”, nơi 
mà bạn có thể quẹt thẻ công ty và nhận các linh kiện 
điện tử như sạc điện, tai nghe, chuột máy tính, v.v. 
Điều này thật hay, vì trong khi một nhân viên của 
Facebook đang thuyết trình với chúng tôi về những 
hoạt động của Facebook thì máy tính của cô bị hết 
pin. Một đồng nghiệp của cô đã kịp thời đến máy 
bán hàng tự động để lấy một cái sạc pin mới, nhờ 
vậy mà máy tính không bị tắt và làm gián đoạn buổi 
thuyết trình. 

Sau giờ ăn trưa, chúng tôi được nghỉ ngơi trong 
căn phòng nhỏ được sử dụng làm phòng thiền. Căn 
phòng này thật yên tĩnh, được dành riêng cho một 
nhóm nhân viên chuyên về lĩnh vực chánh niệm và 
đa tôn giáo. 

Buổi chiều hôm đó, chúng tôi có một cuộc gặp gỡ và 
trao đổi với nhân viên của Facebook. Thật là thú vị 
khi biết Facebook đang tiến hành những công việc 
rất sáng tạo với mục đích giúp cho mọi người thực 
tập ngôn ngữ từ ái (ái ngữ). Facebook đã thuê một 
nhóm chuyên gia nghiên cứu về những cách thức mà 
con người sử dụng để có thể hiểu nhau, cũng như tìm 

ra những cách thức truyền thông hiệu quả hơn giúp 
con người đối xử và liên hệ với nhau theo hướng tích 
cực hơn. 

Những thông điệp chánh niệm

Các chuyên gia của Facebook đã tìm cách giúp những 
người đang liên hệ với nhau thông qua Facebook có 
cơ hội dừng lại và ý thức hơn về những cảm xúc của 
mình, để có thể hành xử một cách chánh niệm và có 
nhiều thương yêu hơn.

Với mục đích cung cấp những công cụ nhằm diễn 
đạt một cách chính xác các trạng thái tình cảm, 
Facebook còn đưa ra một số lựa chọn để giúp bạn 
nhìn rõ và chia sẻ một cách chính xác những cảm 
xúc của mình, đặc biệt là khi bạn cảm thấy bị tổn 
thương vì một điều gì đó. Thí dụ: Nếu bạn không 
thích một bức hình mà một ai đó để lên Facebook và 
bạn muốn lấy bức hình đó xuống, bạn sẽ nhận được 
câu hỏi vì sao từ Facebook. Nếu bạn bấm vào sự lựa 
chọn: “Có tôi trong bức ảnh này và tôi không thích 
chút nào”, bạn sẽ nhận được câu hỏi: “Bạn không 
thích vì lý do gì?”

Và bạn có thể chọn một trong các lý do sau:

• Trong ảnh nhìn tôi xấu
• Bức ảnh không phù hợp
• Bức ảnh làm tôi buồn.

Xác định được lý do xong, việc hay nhất mà bạn có 
thể làm là gởi một tin nhắn trực tiếp tới người đã 
đăng bức ảnh ấy, trình bày thật rõ ràng và lịch sự 
cảm nghĩ của bạn, thí dụ như: “Chào bạn, tôi thực sự 
cảm thấy buồn vì bức ảnh mà bạn để lên facebook, 
nếu bạn đem nó xuống thì hay quá. Bạn có thể làm 
điều đó được không?”

Các khảo sát cho thấy hầu hết các trường hợp đều 
được đáp ứng lại một cách tích cực khi nhận được 
một tin nhắn như thế. Họ đã tự học hỏi qua kinh 
nghiệm ấy mà không cần đến sự can thiệp của 
Facebook. Facebook chỉ đơn thuần tạo cơ hội để 
những người đang có nhiều cảm xúc có thể truyền 
thông với nhau. 

Họ muốn khuyến khích người sử dụng tự mình suy 
ngẫm, và hy vọng rằng ngay cả những người tạo ra 
nội dung các tin bài trên Facebook cũng có những 
phút nhìn lại để thấy rằng: “À, bây giờ thì mình hiểu 
được phần nào những gì mình đăng lên Facebook có 
ảnh hưởng đến người khác như thế nào.”

Facebook đã làm một điều hơi đi ngược lại với xu 
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hướng thông thường, vì họ làm cho quá trình xử lý 
những điều khách hàng không hài lòng trên Facebook 
diễn ra lâu hơn. Trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin, các quy trình xử lý càng đơn giản, càng nhanh 
thì càng được ưa chuộng. Các cuộc thăm dò của 
Facebook cho thấy khi các công ty sử dụng những 
“ứng dụng về chánh niệm” cho iPhone và làm cho 
tốc độ xử lý trở nên chậm hơn thì người sử dụng lại 
không coi đó là cơ hội để thực tập chánh niệm, mà 
họ nghĩ rằng máy bị hư hoặc có chất lượng không 
tốt. Vì vậy thay vì làm cho tốc độ xử lý chậm lại, 
các kỹ sư của Facebook nghĩ ra cách tạo thêm nhiều 
bước hơn trong quy trình xử lý. Kết quả thăm dò cho 
thấy phương án này tỏ ra hiệu quả hơn và giúp cho 
nhiều người trở về với chính mình, cũng như ý thức 
hơn về những cảm xúc của mình. 

Facebook và câu thần chú thứ nhất của Làng Mai

Khi nhìn thấy một nội dung gì đó trên Facebook 
khiến cho bạn lo ngại về trạng thái tinh thần của một 
người mà bạn quen, bạn có thể biểu lộ điều này bằng 
cách làm theo một loạt hướng dẫn trên “Cập nhật 
trạng thái” (Status Updates). 

Thí dụ như có ai đó bỏ lên một mẩu tin nói rằng họ 
muốn tự tử hoặc muốn tự gây thương tích cho mình, 
bạn có thể bấm vào chọn lựa “Tôi không thích đọc 
tin này.” Khi được hỏi tại sao, bạn có thể bấm chọn 
lựa “Tôi không nghĩ tin này nên để lên Facebook vì 
nó có hại.” Bạn sẽ được hỏi tiếp là vì sao bạn nghĩ 
như vậy, khi đó bạn có thể bấm vào “Tôi nghĩ người 
này có nguy cơ tự làm hại mình.” Nếu bạn bấm chọn 
lựa này thì sẽ có những đề nghị giúp đỡ hoặc hỗ trợ 
hiện lên. 

Và nếu bạn chọn hỗ trợ này thì sẽ có một tin nhắn 
soạn sẵn hiện lên trên màn hình và bạn có thể gởi tin 
này trực tiếp đến người bạn đó: “Chào bạn, mình hơi 
lo cho bạn đó, bạn có ổn không vậy? Nếu bạn cần sự 
yểm trợ thì mình luôn sẵn sàng có mặt cho bạn. Bạn 
cũng có thể liên lạc với đường dây nóng qua số… để 
nhận được sự giúp đỡ.” 

Mẩu tin này được soạn sẵn bởi vì các nghiên cứu 
đã chỉ ra rằng nếu không được soạn sẵn thì thường 
người ta sẽ không tự viết ra. Tôi nghĩ tính năng này 
thật tuyệt vời bởi vì Facebook đang giúp những 
người sử dụng thực tập câu thần chú thứ nhất của 
Làng Mai: “Bạn ơi, tôi đang có mặt cho bạn đây!” 
(I am here for you). 

Chúng tôi cũng lo ngại về tình trạng các em thiếu 
niên bị bắt nạt, ức hiếp rất tàn nhẫn trên các trang 
mạng xã hội (Social media sites) như Facebook, có 

em sợ hãi đến độ muốn tự tử như những trường hợp 
gần đây mà báo chí đã đưa tin. 

Các nhân viên của Facebook cho chúng tôi biết rằng 
những thông điệp chánh niệm như đã kể trên chỉ 
dành cho những người từ 18 tuổi trở lên mà thôi. 
May mắn là hiện giờ họ đang có một nhóm nghiên 
cứu để tạo ra một ứng dụng tương tự, phù hợp cho 
thiếu niên từ 13 tuổi trở lên.

Các biểu tượng cảm xúc (stickers) thể hiện 51 tâm 
hành?

Một dự án khác mà Facebook hiện đang tiến hành 
là tạo nên các “stickers” (các biểu tượng cảm xúc – 
một vòng tròn màu vàng với các khuôn mặt đủ trạng 
thái cười, nhíu mày…). Facebook làm việc chung 
với nhóm Pixar (những họa sĩ hoạt họa nổi tiếng đã 
làm các phim như Câu chuyện đồ chơi – Toy Story, 
Đi tìm Nemo – Finding Nemo, Vương quốc xe hơi - 
Cars, Thế giới côn trùng - A bug’s life, Người máy 
biết yêu - WALL-E) để sáng tác hình vẽ các khuôn 
mặt biểu tượng cho sự đa dạng trong cảm xúc của 
con người. 

Những “stickers” này là những bức hình nho nhỏ 
mà bạn có thể thêm vào các tin nhắn để nói chuyện 
qua lại trên mạng; và mục đích của nó là để làm cho 
người ta nhận diện được cảm giác thật sự mà họ đang 
có và truyền đạt cho nhau biết. Dĩ nhiên Sticker số 1 
là để thể hiện tình yêu. Rất nhiều cảm xúc khác hiện 
đã có Stickers tương ứng, thí dụ như cảm xúc bối rối, 
xấu hổ, chán ghét, cảm thông, biết ơn (biểu tượng là 
hình ảnh chắp tay xá).

Ý tưởng tạo ra các biểu tượng cảm xúc này bắt nguồn 
từ những tác phẩm khoa học của Charles Darwin về 
các cảm xúc căn bản của con người và về tầm quan 
trọng của việc nhận diện, lắng nghe các cảm xúc mà 
không đè nén hoặc xử lý một cách tiêu cực. Những 
stickers này hiện đã có sẵn trên Facebook. Tất cả lợi 
nhuận thu được từ việc phát hành các stickers này 
sẽ được hiến tặng cho các tổ chức phi lợi nhuận như 
UNICEF. Với sự tiến bộ vượt bực trong khoa học kỹ 
thuật như hiện nay, hy vọng trong một ngày không 
xa, chúng ta sẽ có thể chọn lựa các biểu tượng cảm 
xúc phản ảnh 51 tâm hành! Tại sao không?

Một điều rất hay nữa mà tôi muốn chia sẻ là hiện 
Facebook đang tạo một chức năng mới trên Facebook 
Thích Nhất Hạnh, đó là tạo một nút âm thanh (audio 
button) để khi bấm nút này, ta có thể nghe được một 
đoạn pháp thoại của Thầy hoặc có thể nghe ba tiếng 
chuông được thỉnh lên. Hy vọng chúng ta sẽ sớm 
được sử dụng chức năng mới này. 
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Cuối buổi gặp gỡ, Facebook bày tỏ ý muốn được 
hợp tác với chúng tôi trong việc tổ chức một sự kiện 
trong chuyến hoằng pháp kế tiếp của Thầy tại Mỹ, 
chẳng hạn như một ngày tu chánh niệm! Chúng tôi 
cũng chia sẻ rằng chúng tôi luôn sẵn sàng yểm trợ 
trong việc giúp người sử dụng của Facebook chuyển 
hóa các cảm xúc hoặc xử lý các khó khăn của mình 
theo một chiều hướng tích cực hơn.

Tôi đang thở cùng em

Không khí bao la của đất trời

Của bình an tĩnh lặng buổi sớm mai.

Hãy hít thật sâu,

thật sâu,

thật sâu thêm nữa

Đến tận cùng niềm cô đơn tuyệt vọng,

Không khí sẽ làm lắng dịu những vết thương 
xưa

Và hiện hữu sẽ lấp đầy những trống vắng trong 
em.

Em có thấy con đường mình đi

Rộng mở, thênh thang

Bình an trải dài, không bao giờ dừng lại

Trước mặt em là những cánh đồng hoa dại 

Đang hát lên khúc hát yêu thương

Chung quanh em là những con đường

Đưa em đến những đồi cao có gió mát, trăng 
thanh,

Có không khí trong lành. 

Em hãy nở một nụ cười rạng rỡ

Mở lòng ra cho thiên nhiên ùa vào

Để thấy rằng em cũng là một hành tinh xanh

Với bao mầu nhiệm an lành.

Thơ của tôi không đủ đẹp để hái tặng em

Lời của tôi không đủ cao để hát cho em nghe

Nhưng sẽ cùng em đi khắp các nẻo đường

Rộng mở, thênh thang

Em cứ trút hết những giọt nước mắt cô đơn 
hờn tủi

Của khổ đau, dằn vặt, dày vò

Em hãy đặt xuống những lo lắng, băn khoăn, 

Những quan tâm chăm sóc, hỏi han

Để nhẹ nhàng thanh thản, hứng đầy túi gió, túi 
trăng.

Tôi sẽ hứng lấy những giọt nước mắt của em

Kết tinh thành cam lộ

Rưới xuống những sa mạc khô khan

Chân Hội Nghiêm

Em là hành tinh xanh

Nhiều nhân viên của Facebook đã đến dự pháp 
thoại của Thầy vào buổi tối cùng ngày tại Trung 
tâm nghiên cứu về Lòng Từ Bi của trường Đại Học 
Stanford. Họ đã có cơ hội được chào hỏi, cảm ơn và 
chụp hình với Thầy. Nhìn vẻ mặt hào hứng và hạnh 
phúc của họ, tôi tin chắc rằng họ sẽ chấp nhận lời 
mời đến Lộc Uyển để cùng học hỏi và thực tập với 
tăng thân Làng Mai. 
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Tôi sẽ tái chế biển nước mắt lầm than

Thành dòng suối trong xanh

Cho em tự do mặc tình bơi lội. 

Tôi trân quý hình hài, tâm thức em

Như trân quý hình hài tâm thức đất Mẹ

Bởi vì em cũng là một hiện hữu nhiệm mầu.

Đất Mẹ cũng có những vực sâu tăm tối

Những sa mạc cháy bỏng khô khan

Nhưng có hề gì đâu

Khi đất Mẹ vẫn bao la với muôn trùng diễm 
tuyệt. 

Đất Mẹ vẫn hiền lành với bình minh đồng nội,

Với ánh nắng ban mai dàn trải khắp núi đồi.

Đất Mẹ vẫn kiên cường với núi rừng hùng vĩ, 
với biển cả bao la

Vẫn dịu dàng bình an với những con đường 
hoa

Tinh khôi với những hạt sương mai còn đọng 
trên đầu ngọn cỏ

Đất Mẹ vẫn rực rỡ uy hùng khi hoàng hôn về 
trên núi Thứu 

Vẫn trinh bạch trắng trong của những ngày 
Đông tuyết phủ.

Đất Mẹ vẫn nhẹ nhàng thanh cao với lời chim 
ca buổi sáng

Vẫn hào hùng với âm ba sớm tối triều dâng.

Em có thấy Thánh đường Bạch Dương?

Vẫn hùng dũng uy linh suốt bốn mùa

Xanh mướt khi Xuân về

Mát mẻ khi Hè đến

Rực rỡ khi Thu sang

Vững chãi can trường khi mùa Đông trở lại. 

Thánh đường sẽ đón em trở về

Yên lặng chữa lành những vết tích sâu. 

Tôi sẽ không băn khoăn cho những cơn bão lũ 
đến mau

Bởi vì vẫn còn đó, những căn nhà ấm cúng 
thương yêu

Cho em trở về, đốt lên một lò sưởi nhỏ

Vẫn còn đó những đồi cao ngọn gió

Cho em ngồi nhìn dòng nước lũ đi qua

Chảy vào sông hồ bồi đắp phù sa.

Tôi sẽ không lo lắng cho vực thẳm buồn tênh

Cho sa mạc cháy bỏng khô khan

Bởi vì những nhiệm mầu trong em

Vẫn bạt ngàn thênh thang

Bao la hơn cả triệu, triệu lần sa mạc.

Sáng nay trong bình yên buổi sáng có tiếng 
chim ca

Tôi trải lòng ra

Ngắm nhìn em cùng đất Mẹ, 

Em và đất Mẹ đều là những hành tinh xanh 
xinh đẹp nhiệm mầu

Tạ ơn cuộc đời,

Tạ ơn em,

Tạ ơn đất Mẹ,

Tôi sẽ mang lòng bình an nhẹ nhàng của buổi 
sáng

Của đất trời tĩnh lặng thênh thang

Đi cùng em 

Hứng lấy cánh hoa trời.
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“Tăng là đoàn thể đẹp 
  Cùng đi trên đường vui 
  Tu tập giải thoát 
  Làm an lạc cuộc đời”

Thầy kính thương, 

Sáng nay thức dậy, con đốt trầm, pha trà rồi thực 
tập lạy Bụt và tổ tiên. Trước mặt con là cửa sổ kính 
rộng lớn. Con ngồi tĩnh lặng thưởng thức trà trong 
hương trầm thoảng dịu và nhìn làn khói nhỏ đang 
bay lên nhè nhẹ. Con ý thức được Thầy đang có mặt 
trong con, bởi vì con đang thưởng thức một tách trà 
có chánh niệm và có hạnh phúc. Bầu trời sáng nay 
thật đẹp. Con ngồi ngắm những đám mây bạc đang 
thong dong dạo chơi, nhìn những chú chim bay qua 
bay lại trên bầu trời. Cuối thu, những cành cây đang 
khoe mình với những chiếc áo muôn màu rực rỡ. 
Trong không khí yên tĩnh của một buổi sáng, tâm 
con rất nhẹ nhàng và trong sáng. Đây là giây phút 
thiêng liêng mà con dành riêng cho chính con. Con 
được ngồi yên và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sáng 
nay trong khi uống trà, có lúc tàng thức của con gợi 
lên những hình ảnh thật tuyệt đẹp. Con chỉ ngồi đó, 
nhận diện và tận hưởng những hình ảnh muôn màu 
muôn vẻ mà tàng thức của con đang chiếu lại. Thầy 
có biết sáng nay tàng thức của con chiếu lại những 
hình ảnh gì không? Đó là những hình ảnh đẹp của 
thầy trò mình, hình ảnh của tăng thân mình trong 
chuyến hoằng pháp vừa qua tại châu Á cũng như 
châu Mỹ. 

Trong chuyến hoằng pháp vừa qua tại Thái Lan, thầy 
trò mình đã làm được biết bao nhiêu việc và đem lại 
nhiều sự lợi lạc cho đất nước này. Trong mấy năm 
qua, việc tranh chấp giữa hai đảng áo Vàng và áo 
Đỏ đã đem lại cho người dân Thái Lan nhiều bất 
an. Thầy trò mình đã qua hướng dẫn một ngày quán 
niệm cho giới lãnh đạo chánh trị và lãnh đạo xã hội, 
trong đó có hai đảng áo Vàng và áo Đỏ tại trường đại 
học Mahidol trong tháng 3 năm 2013 vừa qua. Sự 
kiện này làm con nhớ đến những câu chuyện ngày 
xưa vào thời của Bụt. Khi có sự tranh chấp giữa hai 

Chân Pháp Nguyện

phe hoặc hai nước thì Bụt cũng đến giúp hòa giải. 
Bụt không có làm lơ và Thầy bây giờ cũng thế. Thầy 
đã mở lòng từ bi dùng phương tiện giúp họ ngồi lại, 
lắng nghe và hòa giải với nhau. Một hành động rất 
cách mạng có tính cách lịch sử với chất liệu từ bi và 
tấm lòng bao dung cao cả của Thầy, một việc mà ít 
ai dám làm. 

Cũng trong chuyến đi này, vào một buổi trưa trong 
một khóa tu, ba thầy trò mình (Thầy, sư anh Pháp 
Hữu và con) ngồi làm việc bên nhau rất vui. Ba thầy 
trò cùng dùng chung một cái bàn ăn dài để làm việc. 
Thầy ngồi đầu bàn viết thư pháp, sư anh Pháp Hữu 
ngồi cuối bàn làm chứng chỉ truyền đăng, còn con thì 
ngồi ở khoảng giữa làm sổ sách. Hôm ấy bên ngoài 
mưa gió rất lớn, vậy mà thầy trò mình vẫn ngồi làm 
việc bên nhau rất bình thản ở bên trong. Sau khi thầy 
trò làm việc một hồi, con đứng dậy đi pha trà rồi ba 
thầy trò ngồi bên nhau uống trà, ngắm mưa và nghe 
gió hú bên ngoài cửa sổ. Thật hạnh phúc!

Con nhớ có một chuyện vui con xin kể cho Thầy 
nghe. Trong một buổi thầy trò mình đang dùng cơm 

Dạo chơi trước buổi triển lãm thư pháp
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chiều tại trung tâm mới ở Thái Lan, có một sư em 
vào báo là có các thầy ở Thái Lan đến xin đảnh lễ 
Thầy. Con bảo sư em ấy ra thưa lại với các thầy là 
Thầy đang dùng cơm chiều và chút nữa thị giả sẽ 
ra gặp các thầy đó sau. Sau khi thầy trò mình dùng 
cơm chiều xong, sư anh Pháp Hữu và con đi ra gặp 
các thầy đó. Chúng con thấy có một thầy Thái Lan, 
một chú cư sĩ người Đại Hàn và một chú cư sĩ người 
Tích Lan. Chúng con xá chào và thưa không biết 
chúng con có giúp được gì cho quý vị không. Họ 
cho biết họ đi đường sá xa xôi đến đây để xin đảnh 
lễ và cúng dường Thầy. Chúng con cảm ơn lòng hảo 
tâm và sự tôn kính của họ đối với Thầy, nhưng chúng 
con từ chối vì bây giờ khá tối và chúng con cho họ 
biết hôm nay Thầy đã làm quá nhiều việc, đặc biệt 
là trong 30 phút nữa Thầy sẽ có một buổi họp với 
các vị giáo thọ. Họ kèo nài đủ cách để được vào gặp 
Thầy và chúng con cũng tìm đủ cách để từ chối. Con 
nói: “Tối nay dù quý vị nói như thế nào thì chúng 
tôi cũng không thể sắp xếp cho quý vị vào gặp Thầy 
chúng tôi được và Thầy chúng tôi chỉ còn ở đây thêm 
2 ngày nữa là sẽ đi qua Đại Hàn.” 

Con nói chưa xong thì chú cư sĩ Đại Hàn ngắt lời và 
nói: “Nhưng mà chúng tôi không thể trở lại đây vào 
ngày khác, bởi vì tối nay chúng tôi cũng phải có việc 
đi xa.”

Con thưa: “Như vậy chúng tôi mời quý vị về Làng 
Mai chơi. Nếu có cơ hội và sức khỏe của Thầy chúng 
tôi cho phép, chúng tôi sẽ sắp xếp cho quý vị vào gặp 
Thầy, còn bây giờ thì không thể nào được.” 

Chú cư sĩ Đại Hàn lại nói: “Bây giờ hai thầy còn 
không cho chúng tôi vào gặp Thiền sư thì có thể khi 
về Làng hai thầy cũng nói như thế.” 

Sư anh Pháp Hữu tiếp lời: “Nếu quý vị thật tình tôn 
kính Thầy của chúng tôi thì quý vị cũng phải tôn 
trọng sức khỏe của Thầy chúng tôi. Quý vị không 
nên ép anh em chúng tôi.” 

Nghe sư anh Pháp Hữu lên tiếng mạnh, họ chuyển 
sang đề tài khác. Thầy Thái Lan nói: “Ai cắt móng 
tay và cạo tóc cho Thiền Sư?” 

Con tự hỏi tại sao thầy ấy lại hỏi câu này, việc này có 
liên quan gì với thầy ấy? Nhưng để cho lịch sự, con 
trả lời: “Anh em chúng tôi hớt tóc cho Thầy.” 

Thầy ấy lại hỏi: “Vậy quý vị làm gì với móng tay và 
tóc của Thiền sư?” 

Con lại nghĩ ông thầy này thật là kỳ lạ. Thật ra 
thầy muốn gì đây? Con cũng tiếp tục lịch sự trả lời: 

“Chúng tôi giữ lại để dành lưu trữ.” 

Thầy Thái Lan bây giờ mới phát lộ: “Xin lỗi nãy giờ 
chúng tôi phải hỏi dài dòng. Mục đích của chúng tôi 
đến đây để xin vài cái móng tay, vài cọng tóc và một 
bộ đồ của Thiền Sư về trưng bày trong bảo tàng mới 
thành lập của chúng tôi tại Chiang Mai.” 

Thì ra là thế! Họ có một bảo tàng ở Chiang Mai (một 
thành phố lớn ở miền bắc Thái Lan) chuyên môn 
sưu tầm và trưng bày những vật sở hữu của các thiền 
sư nổi tiếng trên thế giới dù đang còn tại thế hay đã 
qua đời. Con mỉm cười rồi trả lời: “Chuyện này hả? 
Chắc phải hỏi lại tăng thân. Quý vị cứ viết thư và gửi 
cho chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ trình cho tăng thân và 
sẽ trả lời cho quý vị sau. Còn bây giờ chúng tôi xin 
phép về lo cho Thầy chúng tôi để chuẩn bị cho buổi 
họp.” 

Chú cư sĩ Đại Hàn lên tiếng: “Ngày xưa trước khi 
Bụt nhập Niết bàn, thầy Anan đã được Bụt cho phép 
để người cư sĩ vào gặp Ngài lần cuối. Còn bây giờ 
tại sao hai thầy không cho chúng tôi vào gặp Thiền 
sư?” 

Chúng con thì thầm: “Nhưng mà Thầy của chúng tôi 
không phải là Bụt, chúng tôi cũng không phải là thầy 
Anan và Thầy chúng tôi cũng chưa dự định nhập 
Niết bàn sớm như vậy.” 

Tới đây chúng con xin tạm biệt và chúc họ ra về 
thượng lộ bình an. 

Khi tới Đại Hàn, sức khỏe của Thầy đi xuống rất 
nhiều, lý do vì Thầy làm việc quá nhiều ở Thái Lan, 
một phần do khí hậu thay đổi bất thường từ mùa Hè 
nóng bức ở Thái Lan cho đến mùa Xuân lành lạnh 
ở Đại Hàn. Và cũng như ở Thái Lan, chương trình 
giảng dạy ở Đại Hàn cũng khá đầy. Dù sức khỏe 
rất yếu nhưng Thầy vẫn ra hướng dẫn khóa tu và 
những buổi sinh hoạt đều đặn mà không bỏ buổi nào. 
Có những hôm nhìn Thầy khá yếu, ăn không ngon 
và ngủ không được khiến anh em chúng con cảm 
thấy rất xót xa. Chúng con biết làm gì hơn ngoài 
việc nguyện cầu chư Tổ gia hộ cho sức khỏe Thầy 
được tốt và chúng con thực tập có mặt đó cho Thầy. 
Tại thành phố Busan miền Nam Đại Hàn, trước giờ 
pháp thoại mà Thầy vẫn còn nằm trên giường, thân 
thể yếu hẳn, trông Thầy kiệt sức đến không đứng dậy 
nổi. Chúng con rất bối rối không biết phải làm gì vì 
buổi giảng hôm nay có hơn 10.000 người tham dự. 
Chúng con phân vân không biết nên báo cho ban tổ 
chức biết để hủy bỏ buổi giảng không, hay kiên nhẫn 
chờ đợi sự mầu nhiệm xuất hiện. Chúng con biết 
Thầy thấy được sự lo lắng và lòng phân vân trong 
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ánh mắt của chúng con. Và cuối cùng thì sự mầu 
nhiệm ấy cũng xuất hiện. Thầy tự mình đứng dậy 
được, mặc áo và thầy trò bước ra xe. Khi đến giảng 
đường, chúng con biết tất cả đại chúng ai cũng đều 
lo, vì thính chúng đến nghe quá đông và đang chờ 
đợi Thầy ban cho một bài pháp nhũ. Hôm ấy Thầy 
cho một bài pháp thoại thật tuyệt vời. Thầy đã nói 
đúng trái tim của họ. Thật là một liều thuốc hữu ích 
cho người dân địa phương nói riêng cũng như người 
Đại Hàn toàn quốc nói chung. Thật mầu nhiệm! Con 
có cảm tưởng rằng bài pháp thoại hôm ấy là do chư 
tổ Đại Hàn nói. Sau buổi giảng, con có nói nhỏ với 
cô Emi trong ban tổ chức là chư tổ Đại Hàn đã cho 
bài pháp thoại qua Thầy hôm nay. Cô ta cảm thấy rất 
ngạc nhiên và hỏi: “Ô, thiệt không?”

Cũng trong một khóa tu ở Đại Hàn, một hôm Thầy 
dẫn đại chúng đi thiền hành bên bờ suối. Con nhớ 
hôm ấy trời rất đẹp. Nắng đã lên, tiếng suối chảy 
mạnh, những cành cây đang khoác lên mình những 
chiếc áo xanh mới tinh đón chào mùa Xuân, những 
nụ hoa Đỗ Quyên đủ màu đang vươn mình khoe sắc 
dưới ánh nắng ban trưa. Thầy dẫn đại chúng đến ngồi 
bên cạnh mé rừng. Khung cảnh thật thanh tịnh, mọi 
người ngồi yên ngắm cảnh và đang tận hưởng những 
giây phút hiện tại tuyệt vời. Sau buổi thiền hành, một 
cô thiền sinh Đại Hàn đến ngồi nói chuyện với Sư 
cô Chân Không. Cô thiền sinh thưa: “Con chưa bao 
giờ nếm được giây phút an lạc và hạnh phúc trong 
cuộc đời con như lúc đi thiền hành ngày hôm nay. 
Ngồi bên Thầy và đại chúng, con thấy con không còn 
mong cầu gì nữa. Lúc ấy con nhìn vào chiếc nhẫn 
hột xoàn mà con đang đeo trên ngón tay, con bỗng 
thấy nó không còn giá trị nữa và con muốn buông 
bỏ nó đi. Con muốn tặng chiếc nhẫn này cho Sư cô 
để gây quỹ cho chương trình trẻ em nghèo mà Sư cô 
đang làm.” 

Sư cô Chân Không rất cảm động trước lời chia sẻ ấy. 
Sư cô bình thản trả lời: “Nhưng tôi phải làm gì với 
chiếc nhẫn này?” 

Cô thiền sinh tiếp lời: “Sư cô có thể đem đi bán.” 

Nói xong cô ta mới nhớ lại Sư cô là người tu thì đâu 
có thể nào nhận đồ nữ trang quý giá được. Cô liền 
nói: “Để con đem đi bán rồi đem tiền lại cúng dường 
cho Sư cô.” 

Đúng như thế, vài hôm sau cô đem đến ba phong bì 
lì xì đỏ: một cái cúng dường Thầy, một cúng dường 
cho Sư cô và cái to nhất còn lại cho chương trình 
trẻ em nghèo. Con nhớ hôm ấy Thầy rất hoan hỉ khi 
nghe câu chuyện này và chia sẻ với chúng con rằng: 
“Người này đã nếm được thế nào là an lạc. Giây 

phút buông bỏ ấy là giây phút giác ngộ.” Thầy hoan 
hỉ vì thấy rằng những hạt giống mà thầy trò mình đã 
và đang gieo trồng đang được đâm chồi nẩy lộc. Đó 
là những hạt giống yêu thương, an lạc, hạnh phúc và 
giác ngộ. 

Tại Hồng Kông, mình có khóa tu cho hơn 1.300 
người và một buổi pháp thoại công cộng có gần 
12.000 người đến nghe. Công trình hoằng pháp của 
thầy trò mình thật là rộng lớn. Thiền sinh đến tham 
dự khóa tu có nhiều chuyển hóa và an lạc. Trong 
buổi pháp thoại công cộng, Thầy dạy về Tứ Thực 
(Bốn loại thức ăn), rất thích hợp với căn cơ thời đại 
ở Hồng Kông, đặc biệt là khi Thầy dạy về sự ảnh 
hưởng của đường lối tiêu thụ. Buổi giảng hôm ấy đã 
để lại nhiều suy tư và ấn tượng cho người đến nghe. 

Về Hồng Kông, thầy trò mình được nghỉ ngơi nhiều 
hơn. Thầy trò lại có cơ hội leo núi rồi đi biển. Có 
một hôm thầy trò đi dạo chơi ở bãi biển. Tất cả đều 
đi chân không. Thầy đặt bàn chân xuống mặt biển và 
Thầy dạy con thế nào là quán cảm thọ trong cảm thọ. 
Ngày hôm ấy thật vui! Nhưng Thầy trò mình phải 
đi về vì Thầy có hẹn với ông Dương (người cúng 
dường Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Á). Trong 
mấy năm qua, mỗi lần Thầy đến Hồng Kông, ông 
Dương thường đến xin đảnh lễ và cúng dường. Lần 
này cũng thế, ông đến với bà Dương cùng một số 
bạn bè. Họ bay từ Lục Địa về Hồng Kông và sau khi 
xuống máy bay thì đoàn đến thẳng thăm Thầy. Ông 
Dương và mọi người vào đảnh lễ Thầy và được Thầy 
mời xuống trà. 

Ông Dương chia sẻ:“Trước khi “ngọ” đến đây, 
“ngọ” có cho những người bạn của “ngọ” biết là 
“ngọ” sẽ đến thăm Thầy. Bạn của “ngọ” hỏi có phải 
Thầy Nhất Hạnh là thầy đi rất chậm, nửa tiếng chỉ 
có vài bước đó phải không?” 

Mọi người cười ầm lên và Thầy cũng cười. Sư cô 
Chân Không tiếp lời: “Bạn của ông nói đúng lắm. 
Thầy của chúng tôi đi rất chậm, nhưng khi nói tới 
chuyện chuyển hóa thì rất nhanh.” 

Mọi người lại cười lên, cuộc đàm thoại giữa Thầy 
và ông Dương hôm ấy rất vui và thân thiện, cho thấy 
sự gần gũi giữa thầy trò và cũng chứng tỏ rằng ông 
Dương rất thoải mái với Thầy. 

Ngoài chuyến hoằng pháp ở châu Á vào mùa Xuân 
năm 2013, thầy trò mình còn đi giảng dạy ở châu Mỹ 
vào mùa Thu. Chuyến hoằng pháp bắt đầu ở Toronto, 
Canada, xuống New York, qua Washington, D.C., 
sang Boston, rồi qua tu viện Mộc Lan ở Mississippi 
và kết thúc chuyến hoằng pháp ở California. Chuyến 
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đi kéo dài hơn hai tháng rưỡi. Trong chuyến hoằng 
pháp ở Bắc Mỹ kỳ này sức khỏe của Thầy khá hơn 
so với những chuyến hoằng pháp khác. Khóa tu cho 
giới giáo chức ở Toronto quá thành công. Khóa tu có 
hơn 1,300 người tham dự, trong khi đó có khoảng 
700 người trong danh sách chờ đợi. Con rất hạnh 
phúc khi khóa tu đem lại rất nhiều lợi lạc cho thiền 
sinh, nhưng con hơi tiếc là mình không có đủ chỗ 
cho 700 người trên danh sách chờ đợi kia tham dự. 
Hơn 20 năm rồi Thầy mới trở lại thành phố Toronto. 
Thiền sinh ở vùng Bắc Mỹ này thương kính Thầy 
lắm. Hy vọng những người không có cơ hội tham dự 
khóa tu kỳ này sẽ có cơ hội tham dự những khóa tu 
khác của Thầy.  

Điều làm cho con nhớ nhất là mấy ngày đầu đến thành 
phố Toronto. Huynh đệ đến từ khắp nơi: có người 
đến từ Làng, có người tới từ các trung tâm ở Mỹ, có 
người tới từ Phật Học Viện ở Đức, có người tới từ tu 
viện ở Thái Lan và có người tới từ Việt Nam. Huynh 
đệ gặp nhau một nhà, tay bắt mặt mừng, kể cho nhau 
nghe biết bao nhiêu là chuyện quanh những ly trà và 
tặng cho nhau những tiếng cười giòn. Không khí thật 
vui, con thấy tình huynh đệ là một cái gì đó rất thật, 
sống động đang thật sự xảy ra. 

Về tới Tu viện Bích Nham, ai cũng vui, cũng cảm 
thấy như được về nhà. Cốc của Thầy đã được thầy 
Pháp Chiếu, anh Lộc và các huynh đệ chuẩn bị rất 
khang trang và sạch sẽ. Những con đường nhỏ rẽ vào 
cốc Thầy, đi qua thiền đường, đi vào tăng xá và đi ra 
nhà ăn đều được tráng nhựa. Các huynh đệ ở Bích 
Nham làm việc rất hết lòng để chuẩn bị đón Thầy 
và đại chúng về cũng như cho khóa tu. Có người 
nói rằng: “Tu viện Bích Nham nhìn giống như nơi 
nghỉ mát quá!” Cái mà con nhớ nhất là mùa Thu 
ở Bích Nham. Khu rừng của Bích Nham vào mùa 

Thu thật sống động. Những cây lá vươn mình khoe 
những chiếc áo đủ màu trước khi ẩn mình vào mùa 
Đông lạnh lẽo. Thầy thường dẫn chúng con thiền 
hành trong khu rừng này. Rất tiếc là kỳ này mình 
về lại Bích Nham quá sớm nên không có dịp thưởng 
thức hết vẻ đẹp thiên nhiên của rừng. Nhưng cái mà 
thầy trò mình cũng như thiền sinh thưởng thức được 
là một bức tranh sống động của tình huynh đệ. Nhìn 
cách quý thầy và quý sư cô sinh hoạt, chơi và làm 
việc trong niềm vui, thiền sinh cảm được điều này và 
họ rất hạnh phúc. 

Trên đường đi xe buýt từ New York qua Washington, 
D.C., con nhớ Thầy có hỏi con: “Con nghĩ là Đức 
Thế Tôn có ngồi trong xe với mình hay không?” Con 
ngập ngừng nhưng hiểu được ý Thầy. Con trả lời: 
“Dạ thưa có!” Thầy hỏi: “Có chắc hay không?” 
Hôm ấy phái đoàn của mình tổng cộng có tới ba 
chiếc xe buýt. Thầy trò mình ngồi trong một chiếc 
và còn hai chiếc kia là quý thầy và quý sư cô. Thầy 
dạy: “Muốn biết là có Bụt ngồi trong xe hay không, 
chuyện đó cũng dễ thôi. Nếu năm chục người ngồi 
trong xe mà có một người thôi, đang thở trong chánh 
niệm thì có nghĩa là Bụt đang ngồi trong xe. Mà nếu 
có hai người, ba người, năm người cùng thở, cùng 
ngắm phong cảnh trong chánh niệm thì sự có mặt 
của Bụt rất là rõ ràng. Và nếu tất cả năm chục người 
đều đang thở thì chuyện đó là chuyện rất mầu nhiệm. 
Có Bụt ở trong xe thì tất cả mọi người trong xe đều 
được bảo hộ bởi năng lượng đó và trong xe có an 
ninh hơn nhiều.”

Đi được nửa đường, xe ghé lại trạm nghỉ giải lao. 
Sau khi thầy trò mình dùng nhà vệ sinh xong, hai anh 
em con đi mua đồ ăn. Sư anh Pháp Hữu mua ‘French 
fries’ và bánh ‘veggie burger’. Hôm ấy Thầy chỉ ăn 
‘French fries’ thôi, còn con và sư anh Pháp Hữu ăn 
bánh ‘veggie burger’. Thầy trò ngồi trong xe thưởng 
thức thật ngon lành. Tuy nhìn Thầy thưởng thức 
‘French fries’ thật ngon miệng, nhưng trong con vẫn 
cứ lo lo. Con sợ không biết Thầy dùng rồi chút nữa 
có bị đau bụng không. Nhưng con lại nghĩ: “Thôi kệ 
đi! Lo cái gì? Để Thầy thưởng thức đi. Chừng nào 
đau bụng rồi tính sau.” Thật may mắn, hôm ấy Thầy 
không bị gì cả. 

Thầy trò mình tới Washington, D.C. và ở lại đó 
ba ngày. Ngày quán niệm tại Ngân Hàng Thế Giới 
(World Bank) rất thành công và đã để lại những hình 
ảnh rất đẹp trong mỗi người nhân viên của World 
Bank. Ông chủ tịch Jim Young Kim rất hạnh phúc, 
được Thầy và tăng đoàn đến World Bank hướng dẫn 
ngày quán niệm cho nhân viên và ông càng thỏa mãn 
hơn khi được tham vấn riêng với Thầy. 

Chụp hình lưu niệm tại Niagara Falls, Toronto
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Mỗi lần thầy trò mình về tới Tu viện Lộc Uyển, con 
hạnh phúc lắm. Con nghĩ bởi vì thầy trò mình có rất 
nhiều kỷ niệm ở Tu viện Lộc Uyển. Mỗi buổi sáng 
thầy trò mình thường đi thiền hành lên xóm Vững 
Chãi để uống trà với quý thầy và thường ghé qua 
phòng trà của Ôn Phước Tịnh. Trà của Ôn pha rất 
ngon. Có một hôm thầy trò đi thiền hành dưới những 
hàng sồi. Thầy thấy có rất nhiều lá sồi rụng xuống 
mặt đất. Thầy nhẹ nhàng đưa tay chỉ con: “Đây là 
cuộc tình giữa cây và đất.” Câu nói nghe rất thi vị 
và chứa đầy tuệ giác. Đất có khả năng nuôi dưỡng 
làm hạnh phúc cho cây và cây cũng có khả năng vun 
bón cho đất được mầu mỡ. Qua đó, con học được bài 
học về tình thương chân thật của cây và đất. Thương 
là hiến tặng cho nhau những cái hay, cái đẹp và cái 
hạnh phúc của mình cho đối phương. Hôm ấy trên 
đường về lại cốc Tùng Bút, thầy trò mình đi qua 
thiền đường Thái Bình Dương. Hai bên đường có 
rất nhiều mùi hương của cây ‘sage’. Thầy hái vài đọt 
‘sage’ đem về, mùi ‘sage’ rất dễ chịu. Bầu trời sáng 
nay thật thanh bình nhưng có nhiều sương mù. Xóm 
Trong Sáng đang chìm dưới biển mây mù. Xa xa chỉ 
thấy được mấy ngọn cây Tùng Bút, Thầy đưa ngón 
tay chỉ về hướng Tùng Bút và đùa rằng: “Bây giờ 
Thầy trò mình đi xuống kia thăm ông Đạo.” Con như 
hiểu được ý Thầy, nên thưa rằng: “Bạch Thầy! Ông 
Đạo vừa đi vắng! Chỉ tại núi này thôi, mây mù không 
thấy được.” Thầy hoan hỉ mỉm cười. 

Kỳ này trở lại Google, thầy Pháp Hải và sư cô Kính 
Nghiêm tổ chức rất khéo. Mọi thứ đều được sắp xếp 
rất chu đáo. Con nhớ khi Thầy và đại chúng tới trụ 
sở Google, cô Olivia và một số người của Google ra 
đón Thầy. Con rất vui khi gặp lại cô Olivia, người mà 
con có cơ hội làm việc chung để tổ chức ngày quán 
niệm tại Google kỳ trước vào năm 2011. Cô Olivia 
là nhân viên của Google và cũng là người chính giúp 
tổ chức ngày quán niệm tại Google. Cô đến xá Thầy 
và chào đón Thầy đến trụ sở Google. Con hỏi thăm 
cô có khỏe không. Cô cười rồi đáp: “Căng thẳng 
như thường xuyên!” Câu nói ấy xác nhận vì sao thầy 
trò mình có mặt ở đây. Trong buổi thuyết giảng, con 
ngồi ở dưới nghe mà lòng cảm thấy thương Thầy 
quá. Con nghĩ những người lãnh đạo tâm linh như 
Thầy bây giờ trên thế giới, có thể đếm trên đầu mấy 
ngón tay. Mấy ai với độ tuổi như Thầy mà vẫn còn 
đi khắp nơi giảng dạy, đặc biệt là đi đến những nơi 
như World Bank, Google, v.v. Cũng như chú Chade-
Meng Tan hôm ấy giới thiệu Thầy trước thính chúng 
rằng: “Một Thiền Sư như Thầy có thể an trú trong 
định (một nơi ẩn cư nào đó) mà không cần phải đi 
vào cuộc đời, nhưng Thầy đã chọn đi vào cuộc đời 
để độ chúng sanh.” Sự có mặt của Thầy tại Google 
cũng như World Bank thật là một cuộc cách mạng 

vô cùng lớn và là cửa ngõ mới để đưa đạo Bụt đi vào 
cuộc đời. Con cảm thấy vô cùng trân quý và biết ơn 
Thầy, vì chỉ có Thầy mới có thể giúp mở được những 
cánh cửa như vậy để thế hệ chúng con dễ dàng tiếp 
nối. 

Cuộc đối thoại giữa Thầy và bác sĩ James Doty tại 
trường đại học Stanford về đề tài tâm từ bi đã để lại 
nhiều ấn tượng sâu sắc cho thính chúng trong đêm 
hôm ấy. Thầy đã dạy làm thế nào để chế tác tâm từ bi 
qua phương pháp thực tập chánh niệm. Tâm từ bi là 
những gì có thể chế tác được, chớ không phải là một 
cái gì đó nói suông hay dùng phương pháp khoa học 
để đo lường, ví dụ như dùng máy móc để đo lường 
tâm từ bi. Thầy cũng dạy tâm từ bi là một loại năng 
lượng và loại năng lượng ấy cần phải chế tác mới 
có được. Người có tâm từ bi là người có hạnh phúc. 
Cuộc đối thoại rất vui và rất hào hứng. Những lời 
giảng dạy của Thầy đã mở mắt và chinh phục được 
nhiều người trong đêm hôm ấy, trong đó có bác sĩ 
Doty. Thầy đã hiến tặng hết mức của mình. Con ngồi 
đằng sau nghe và thật sung sướng. Trong các chuyến 
hoằng pháp vừa qua, con học hỏi được rất nhiều từ 
nhiều khía cạnh: trước nhất là từ một bậc Thầy đầy 
khả kính của chúng con, sau là từ các sư anh, sư chị, 
sư em và cả những người cư sĩ mà con có cơ hội 
được tiếp xúc và làm việc chung. Ở bên Thầy, con 
cảm được tình thương vô bờ bến của Thầy. Chúng 
con là những đứa con còn non dại, tuổi đời cũng như 
tuổi đạo còn non nớt, nên đôi lúc còn thích ăn mê 
ngủ nhiều. Có những lúc Thầy dậy sớm, thấy chúng 
con còn ngủ, Thầy nhẹ nhàng trở lại vào phòng để 
chúng con có thể ngủ thêm. Cũng có lúc Thầy nhẹ 
nhàng ra ngoài đi thiền mà không làm động đến giấc 
ngủ của chúng con. Có khi trong bữa ăn, chúng con 
không đủ đồ ăn thì Thầy lại chia hết phần ăn của 
Thầy cho chúng con. Tình Thầy, lòng từ bi của Thầy 
thật vô lượng, làm cho chúng con vô cùng cảm kích. 
Thầy mãi mãi là tấm gương sáng để chúng con noi 
theo.

Bạch Thầy! Tối qua trong giấc chiêm bao, con thấy 
Thầy không còn nữa. Thầy đã lìa khỏi chúng con đi 
vào kiếp ngoại. Khi thức dậy con biết rằng đó chỉ 
là giấc mơ, con vô cùng hạnh phúc, đặc biệt là ý 
thức rằng Thầy vẫn còn đó cho chúng con. (How 
wonderful it is to have Thay in the present form and 
how fortunate we are that Thầy is still here physically 
with us.)  Chúng con biết lúc nào Thầy cũng có đó 
cho chúng con, dù bằng hình thức này hay hình thức 
khác. Nhưng vô thường cho chúng con thấy rõ và 
biết trân quý sự hiện hữu của Thầy hơn tất cả. Hơn 
một năm qua con cũng đang thực tập chăm sóc và 
vun trồng Thầy ở trong con. Con thường xuyên trở 
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về với hơi thở và bước chân, và con cũng biết chăm 
sóc cho thân tâm mình nhiều hơn. Con biết chăm sóc 
cho mình là chăm sóc cho Thầy và cho tăng thân. 
Mỗi ngày con học nuôi lớn tình thương và lý tưởng 
mà Thầy đã trao truyền. Nhờ cảm được tình thương 
vô bờ bến của Thầy, nó đã cho con một cái thấy rằng, 
nơi nào có tình thương, có tình huynh đệ, có tăng 
thân, có sự thực tập (hơi thở và bước chân) là nơi đó 
có Thầy. Con biết làm được như thế thì con sẽ mãi 
mãi có Thầy. 

Trong chuyến đi này con chơi nhiều lắm! Con chơi 
với các anh chị em của con nhiều hơn những chuyến 
đi trước đây. Trong chuyến hoằng pháp tại Bắc Mỹ 
năm nay, chúng con có kêu gọi tổ chức một chuyến 
Viet Wake Up tour 2014. Thầy và tăng thân rất từ bi 
yểm trợ cho chúng con. Đi đến đâu chúng con cũng 
nhận được rất nhiều tình thương và sự yểm trợ của 
các vị cư sĩ. Anh chị em chúng con đến với nhau, 
làm việc với nhau, chơi với nhau và cùng nhau tu 
học thật vui. Chúng con lo cho nhau và yểm trợ cho 
nhau rất hết lòng. Bạch Thầy! Nghĩa đồng môn đang 
được hiện hữu trong tăng thân mình. Anh chị em 
chúng con nguyện đi hết con đường này với Thầy 
và với tăng thân. Xin Thầy an lòng! Con thấy tu học 
theo tăng thân thật là khỏe và vui. Mọi thứ là của 
tăng thân dù đó là lý tưởng. Khi mình có lý tưởng thì 
mình phải học cách làm thế nào để lý tưởng ấy trở 
thành lý tưởng của tăng thân, và khi nó đã trở thành 
lý tưởng của tăng thân rồi thì mình rất khỏe và rất 
nhẹ. Bởi vì bây giờ lý tưởng ấy có rất nhiều người 
cùng chung sức đóng góp và xây dựng. Có nhiều bàn 
tay cùng đóng góp, thì công việc sẽ được thuận lợi 
và vui hơn. Chúng con nói với nhau rằng, “Chuyến 
Viet Wake Up tour 2014 đã bắt đầu bây giờ rồi đó.” 
Điều này làm chúng con thấy rất rõ là khi làm việc 
và tu học bên nhau có tình huynh đệ, có sự hòa hợp 
và có hạnh phúc thì kết quả sẽ được biểu hiện ra rất 
lớn. Con có những sư anh, sư chị lẫn sư em tu tập 
cũng như làm việc và hướng dẫn rất giỏi. Mỗi khi 
thấy sư anh, sư chị cũng như sư em của con chia sẻ 
thì con lại thấy Thầy. Và con thấy rất rõ là tất cả đều 
được đúc ra từ ‘một lò’. Anh chị em của con, ai cũng 
là con của Thầy, là học trò của Thầy và con thấy ai 
cũng có khả năng để tiếp nối Thầy. Chúng con tiếp 
nối Thầy về nhiều phương diện khác nhau. 

Cuối chuyến đi, con được về thăm gia đình huyết 
thống của con. Con có cơ hội được nghỉ ngơi và nạp 
thêm năng lượng cho mình sau chuyến đi dài ngày. 
Con rất hạnh phúc được về nhà, ngồi trong lòng của 
gia đình với biết bao nhiêu là ánh mắt và tình thương 
mà người nhà dành cho con. Nhìn các cháu của con 
lúc này sao lớn quá, thấm thoát mà đứa nào cũng 

đã vào đại học. Trong thời gian thăm nhà, con có 
tổ chức một buổi thiền trà cho gia đình. Gia đình, 
anh chị em và các cháu ngồi bên nhau tận hưởng 
những tách trà nóng và sự có mặt cho nhau dưới 
những ngọn nến lấp lánh như đang đưa mọi nguời 
vào không gian tĩnh lặng. Sau khoảng 15 phút, con 
tưới hoa cho các cháu và gia đình, sau cùng, mọi 
người thay phiên nhau chia sẻ. Bạch Thầy! Có đi 
xa thì mới biết trân quý những giây phút bên nhau 
như vầy và có được những giây phút bên nhau như 
vầy thì mới thật sự biết trân quý sự có mặt của nhau 
nhiều hơn bao giờ hết. Cuộc đời quả thật là quý báu. 
Về thăm nhà kỳ này con được nuôi dưỡng rất nhiều. 
Từ ngày xa nhà đi tu cho tới giờ, con thấy càng ngày 
con thương gia đình huyết thống của con nhiều hơn. 
Khi trái tim mình mở rộng thì tự nhiên tình thương 
của mình cũng lớn theo, nghĩa là mình thương thêm 
được rất nhiều người. Với tình thương không hạn 
hẹp ấy, mình lại càng thương những người thương 
của mình ngày xưa nhiều hơn bao giờ hết. Đó là 
sự mầu nhiệm của đại bi tâm. Con thấy đi tu có lời 
nhiều lắm, mà người có nhiều lợi lạc nhất trước tiên 
là mình, sau là tới gia đình mình rồi tới tất cả những 
người xung quanh. Khi mình đi tu mình sẽ trở thành 
một cột trụ tâm linh cho gia đình nương tựa. Mình 
được tu và mình cũng có cơ hội dìu dắt và hướng 
dẫn cho người nhà cùng tu. Từ ngày con đi tu đến 
nay, gia đình của con ít có chuyện xào xáo trong nhà 
và họ có nhiều bình an và hạnh phúc hơn. Điều đó 
cho con một cái thấy rất rõ về sự tương tức; nếu con 
ở chùa tu cho thật vững và ngồi cho thật yên thì gia 
đình của con ở nhà cũng được yên theo. 

Trên đường bay về Làng, con nghĩ đến các anh chị 
em tâm linh của con ở Làng thật nhiều, đặc biệt là 
các anh chị em xuất gia cùng một lượt với con. Con 
rất thương quý các anh chị em cùng gia đình xuất 
gia của con. Con nhớ lúc mới xuất gia, có vài sư 
em chỉ có chút xíu, vậy mà bây giờ sư em nào cũng 
cao lớn hơn con nhiều. Thầy biết không, mỗi ngày 
quán niệm Chủ nhật, trong giờ ăn cơm quả đường 

triển lãm thư pháp tại ABC Homes, New York
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con thường nhìn hai bên xem các anh chị em con có 
vào ngồi đầy đủ hay chưa. Bữa nào đầy đủ thì trong 
lòng con cảm thấy vui lắm. Chắc các huynh đệ của 
con không biết chuyện này đâu, Thầy giữ bí mật cho 
con nhé. Bạch Thầy! Các huynh đệ của con tu tập 
rất giỏi và đóng góp được rất nhiều cho tăng thân. 
Các huynh đệ rất quan tâm cho nhau, hễ có người 
này bệnh thì người kia lại chăm sóc. Chúng con thực 
tập gìn giữ cho nhau. Gia đình tâm linh của mình 
bây giờ đông quá nên tháng nào chúng con cũng có 
bánh sinh nhật để ăn. Các huynh đệ rất dễ thương đã 
để thì giờ làm bánh chúc mừng nhau trong ngày tiếp 
nối. Thật ra đó chỉ là cái cớ để anh chị em chúng con 
ngồi lại chơi với nhau thôi. Chúng con hay thường 
nói với nhau rằng: “Cây Lê này đúng là có biệt danh 
‘lê lết’.” 

Được tham dự vào sự nghiệp của tăng đoàn là một 
phước đức lớn và con luôn luôn ý thức và trân quý 
điều đó. Đi theo tăng thân tới đâu con cũng cảm thấy 
hạnh phúc, cũng cảm thấy là về nhà. Tăng thân của 
mình khắp chốn. Ở Làng cũng hạnh phúc, đi qua 
Thái Lan, Hồng Kông, Đại Hàn, Gia Nã Đại, Bích 
Nham, Mộc Lan, Lộc Uyển và thậm chí khi về thăm 
gia đình huyết thống cũng như khi đi sinh hoạt ở 
nhà của tăng thân cư sĩ cũng hạnh phúc. Khi mình ở 
đâu thì nơi đó là nhà (home is where we are). Bạch 
Thầy! Con đang thực tập mỗi nơi tới là mỗi nơi về. 
Con tới với tăng thân, có mặt cho tăng thân ngay bây 
giờ và ở đây, cống hiến cho tăng thân và đồng thời 
con cũng thực tập trở về với chính con. Theo kinh 
nghiệm, con thấy khi đi ra ngoài, đặc biệt là những 
môi trường có sức cám dỗ cao, nếu không biết trở về 
thì rất dễ dàng bị kéo đi. Ví dụ, ABC (chỗ triển lãm 
thư pháp của Thầy ở thành phố New York) là một 
cửa hàng buôn bán dành riêng cho giới thượng lưu. 
Con được Thầy và đại chúng tin cậy gửi đến đây để 
giúp tổ chức buổi triển lãm thư pháp của Thầy. Ngày 
đầu tiên khi bước vào cửa hàng này, con mỉm cười 
và tự hỏi mình: “Một ông thầy tu như mình đang làm 
gì ở đây? Thế giới này hình như không phải là của 
mình?” Trước khi bước tiếp, con dừng lại, thở vào 
và thở ra vài hơi thì câu trả lời trong con đi lên rất rõ: 
“Mình đến đây để làm công việc mình cần phải làm, 
đó là độ đời.” Đó là tiếng chuông chánh niệm cảnh 
tỉnh con đang làm gì và cần phải làm như thế nào cho 
đúng pháp. Nghĩ như thế nên con ung dung đi vào 
với sứ mạng của con. Con thấy sự thực tập này bảo 
hộ cho con rất nhiều mỗi khi con có việc đi ra ngoài 
làm Phật sự. 

Bạch Thầy! Biết bao nhiêu là hình ảnh tuyệt vời 
đã lần lượt đi qua, giúp con nhìn lại và thấy rõ con 
đường và lý tưởng của tăng thân mình. Trong thời 

Chân Bi Trú

Mộc Lan
   “Mọc Liền”

Chú Chân Bi Trú là một cư sĩ Tiếp Hiện thuộc Tăng 
thân Làng Mai đang thực tập và đóng góp sự có mặt 
của mình cho Tu viện Mộc Lan tại Mỹ. Những gì chú 
ghi lại dưới đây là dấu ấn của những ngày chú cùng 
có mặt với tăng thân, giúp quý thầy, quý sư cô trong 
công trình xây dựng cơ sở hạ tầng của Tu viện Mộc 
Lan trong những ngày đầu mới đến. Dù chưa đến Tu 
viện Mộc Lan nhưng qua bài viết sẽ giúp chúng ta 
có một cái thấy về tu viện và những con người đang 
ngày đêm tu tập và hiến tặng sự có mặt của mình 
cho tu viện và cho những ai cần đến.

Tu viện Mộc Lan cũng như bao nhiêu tu viện khác 
như Lộc Uyển, Bích Nham hay Làng Mai, mỗi nơi 
đều có một vài đặc tính riêng. Muốn biết về Mộc 
Lan chúng ta phải đến tận mỗi nơi trong tu viện mới 
thưởng thức hết được những gì đang có mặt nơi 
này: những hàng cây xanh, những con đường ngoằn 
ngoèo lên dốc xuống đồi, những bãi cỏ xanh mênh 
mông tươi mát, những chùm hoa dại đủ màu sắc 
kỳ diệu đang biểu hiện, từng đàn chim líu lo thánh 
thót gọi đàn. Không gian bao la với bầu trời xanh, 
mây trắng, gió mát, trăng trong v.v… không thể nào 
diễn tả hết bằng chữ nghĩa. Chúng tôi xin dành phần 
khám phá khá thích thú đó lại cho quý vị nào muốn 
đến nơi đây để mà “tự mình chiêm nghiệm, tự mình 

gian qua, thầy trò mình có rất nhiều kỷ niệm bên 
nhau. Thầy trò mình đã rong chơi rất nhiều và làm 
được biết bao nhiêu việc: đem lại hạnh phúc cho 
vô số người và giúp biết bao nhiêu người bớt khổ. 
Những lúc như vầy cho con thấy rất rõ, quá khứ đang 
nằm trong hiện tại và ta tiếp tục đem hiện tại đi về 
tương lai trong giây phút mầu nhiệm này. Tình Thầy, 
nghĩa tăng thân đã và đang in đậm trong trái tim con. 
Và con biết nó là hành trang thiết yếu giúp con lớn 
mạnh trên con đường tâm linh. Nguyện cầu hồng ân 
Tam Bảo luôn gia hộ cho sức khỏe của Thầy và cầu 
xin chư Tổ luôn soi sáng và gia hộ cho đàn cháu con 
tu tập càng ngày càng thêm vững chãi để làm chỗ 
nương tựa cho mọi loài.

Cung kính ôm Thầy với tất cả tấm lòng và niềm biết 
ơn của con.

Con của Thầy
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giác tri.” Hôm nay chúng tôi chỉ xin mời quý vị cùng 
chúng tôi lướt qua một vài sự kiện phát triển “Mọc 
Liền” của Tu viện Mộc Lan.

Mộc Lan còn có biệt danh (nickname) là “Mọc Liền”. 
Danh từ “Mọc Liền” là do bởi Mộc Lan thay đổi quá 
nhanh khiến thầy Pháp Dung đến phải ngạc nhiên khi 
trở lại đây. Lúc thầy đến Mộc Lan (tháng 07 - 2010) 
thì Ni xá đang thi công, lên tường, lợp ngói… Khi 
thầy đi thì Ni xá vẫn còn ngổn ngang nhiều việc chưa 
xong. Vậy mà mấy tháng sau thầy trở lại, mọi công 
trình đã hoàn tất. Không những Ni xá mà còn thêm 
cốc của Sư Ông, nhà vệ sinh công cộng và mười mấy 
cái cốc (hut) mọc lên, sẵn sàng nghênh đón Sư Ông 
cũng như thiền sinh đến tham dự khóa tu. Trước đó 
nhà bếp còn nhỏ xíu, bây giờ đã được nới rộng thêm 
và trở thành một nhà bếp mới rộng rãi. Những dụng 
cụ cần thiết cho cuộc sống cộng đồng như walking 
cooler, máy rửa chén (dish washer), kho chứa thực 
phẩm khô v.v… đã được lắp đặt rất ngăn nắp và tiện 
cho việc sử dụng. Quả thật Mộc Lan đã có nhiều 
thay đổi, thầy Pháp Dung nói thầy ngạc nhiên quá đi 
(super surprised), cứ tưởng như đang còn trong mơ 
và thầy thốt lên: “Mộc Lan là Mọc Liền”, kể từ đó 
Mộc Lan được gọi là “Mọc Liền”. Không những chỉ 
riêng thầy, mà mỗi lần bất cứ ai tới Mộc Lan cũng 
đều thấy có sự đổi mới dường như hàng ngày.  

Thương kính Sư Ông tuổi đã cao, nếu không có chỗ 
nghỉ ngơi thì làm sao có đủ sức khỏe để trao truyền 
pháp lạc, nghĩ đến thiền sinh về tham dự khóa tu 
mà không đủ phương tiện tắm rửa, nên cứ theo nhu 
cầu đó mà Mộc Lan phải “Mọc Liền” với những tiện 
nghi căn bản. Khóa tu cũng sắp gần kề, thiền sinh đã 
ghi danh gần cả ngàn người vậy mà chánh điện hiện 
có thì quá nhỏ, không thể nào chứa hết lượng người 
kể trên. Ban tổ chức đành phải mướn một cái lều khá 
lớn có thể chứa cả ngàn người, do một công ty cho 
thuê đến dựng lên. Như thế cũng đáp ứng được nhu 
cầu cho khóa tu vào cuối tháng 9 năm 2011. Khóa 
tu đi qua trong không khí yên bình đầy năng lượng 
chuyển hóa và an lạc. Các anh chị em ai nấy đều hạnh 
phúc và thở phào nhẹ nhõm. Riêng Sư Ông và tăng 
đoàn tiếp tục lộ trình hoằng pháp sang Bích Nham và 
miền Đông Hoa Kỳ. Trước khi rời Mộc Lan, Sư Ông 
cũng đã chỉ dạy cho sư cô Hỷ Nghiêm địa điểm sẽ 
xây thiền đường và vị trí xây tháp chuông.

Vậy là yên tâm, Sư Ông đã chỉ chỗ cho mình rồi, 
còn thực hiện được hay không là tùy vào sự đóng 
góp tinh thần cũng như tài năng của mỗi thành phần 
trong tăng thân. Có một thiền đường rộng rãi để cho 
bao nhiêu người về nương tựa là một ước mơ và thao 
thức chung của mọi người. Hơn nữa, theo số lượng 

thiền sinh hơn cả ngàn người tham dự trong khóa 
tu vừa qua, thì ngôi thiền đường rất cần phải “Mọc 
Liền” để đủ chỗ che mưa, che nắng cho các khóa tu 
tới.  
Vậy là công trình dự tính được thông báo, quý vị 
Phật tử xa gần ở vùng Jackson cũng như vài vùng 
lân cận hết lòng yểm trợ nên đã đồng lòng đứng ra 
gây quỹ vào mùa Xuân 2012. Việc nâng đỡ quý thầy, 
quý sư cô có đủ phương tiện tu học để đem pháp lạc 
chia sẻ đến mọi nơi là cái thấy chung của rất nhiều 
Phật tử, vì vậy mọi tổ chức đều được làm trong tinh 
thần tự nguyện và hiến tặng. Trong lúc chờ đợi bản 
vẽ và vận động tài chánh cho thiền đường mới, mọi 
người biết rằng còn phải trải qua nhiều thời gian và 
thủ tục mới khởi công cho những dự án được bắt 
đầu. Vì vậy, sư cô Hỷ Nghiêm đề nghị nên xây cốc 
Sư cô Chân Không trước, vì quỹ xây cốc này đã có 
ân nhân yểm trợ sẵn rồi. Thế là duyên lành đầy đủ, 
bốn chúng đều đồng ý nên liên lạc ngay Uncle Rick 
phác họa cho một bản vẽ như ý. Mọi việc cứ thế mà 
tiến hành, người cưa, kẻ đóng, chỉ nội trong vòng 
3 tháng là cốc của Sư cô Chân Không “Mọc Liền”. 
Cốc đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng. 
Nghe đâu Sư cô thích lắm. Sư cô đặt tên là “Cốc 
Thanh Thoát”. Thanh thoát cũng có nghĩa là trong 
lúc làm ai cũng chung một bàn tay, một tấm lòng 
mà không thấy mình cưa ván, đóng gỗ, hay lợp trần. 
Mọi người đã làm việc trong hơi thở, niềm vui của 
tình huynh đệ tứ chúng. Chính với những yếu tố đó 
nên cốc của Sư cô đã biểu hiện với cái tên Thanh 
Thoát thật dễ thương. Thật là vui quá chừng, thêm 
một cái cốc “Mọc Liền” hoàn tất. 

Bây giờ là vào đầu mùa Thu 2012. Trong lúc chờ đợi 
bản vẽ, toàn bộ nhân lực dồn vào giúp cho công trình 

thiền đường Hải Triều Lên
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xây dựng tháp chuông. Tháp chuông so với thiền 
đường tuy nhỏ, khi hoàn tất nhìn vào có vẻ như đơn 
giản, nhưng sự thật thì không đơn giản như mình 
nghĩ. “Nhỏ con, nặng đòn” mà, biết bao là xi măng 
và sắt thép từ dưới móng lên tận nóc, nhiều lắm. Nếu 
không có đàn chim “Ca Lăng Tần Già” của quý thầy, 
quý sư cô Mộc Lan chia nhau uốn từng que sắt, cắt 
từng miếng thép thì còn vài năm nữa mới xong. Đến 
lúc bản vẽ của thiền đường gởi đến, thầy Pháp Huy 
và sư cô Hỷ Nghiêm tiến hành xin giấy phép xây 
dựng. Trước khi nộp bản vẽ để xin giấy phép, sư cô 
Hỷ Nghiêm nói với thầy Pháp Huy rằng: “Lên xe, 
chị em mình nhớ trở về với hơi thở, mình niệm Bồ 
Tát Quan Âm và Tổ tiên đất đai gia hộ cho mình xin 
giấy phép được thuận duyên, dễ dàng.” Quả thật, sự 
linh ứng mầu nhiệm đã xảy ra. Bình thường xin một 
giấy phép (construction permit) họ tính theo diện 
tích “square feet” trong bản vẽ để đóng lệ phí và đòi 
hỏi bản vẽ phải đúng code của thành phố mới cấp 
giấy phép. Nhưng khi coi bản vẽ, họ không cần hỏi 
han gì cả và chỉ cho đóng $25 tượng trưng và cũng 
không đòi hỏi gì thêm. Họ còn nói: “Mộc Lan là 
trung tâm thực tập chánh niệm nên cứ làm, không 
sao cả.” Thầy Pháp Huy và sư cô Hỷ Nghiêm cầm 
giấy phép trên tay mà không khỏi ngạc nhiên, bỡ 
ngỡ và vui mừng. Thầy Pháp Huy nói: “Long Thần 
Hộ Pháp ở đây linh lắm, chỉ có Mộc Lan mới có 
chuyện này.” Chúng tôi bắt đầu với việc đặt sườn sắt 
cho thiền đường, mãi cho tới cuối tháng 9 năm 2012 
mới tìm được nhà thầu ban đất, đổ móng. Công việc 
kéo dài liên tiếp tới tháng 12 mới dựng sườn. Nhà 
thầu chỉ dựng sườn sắt và lợp tôn, còn lại bao nhiêu 
việc lớn nhỏ đều do tứ chúng của Mộc Lan thầu hết. 
Bà con thấy có oai không?

Không biết có ai quay phim làm tài liệu trong lúc 
xây cất không? Giá như có thì chắc quý vị cũng 
không tin đâu. Vì sao? Nhìn vào quý thầy, quý sư cô 
thì đoán biết ngay, người nào người nấy với chiều 
cao khiêm tốn và trọng lượng cũng không quá 45 
cân, ấy vậy mà dám gồng mình với sắt đá? Thương 
thật là thương nhưng không dám thổ lộ, vì khi sườn 
sắt dựng lên, các cột trụ to cả người ôm, và chính 
giữa nóc cao hơn 35 feet, nhìn vào chỉ toàn sắt là 
sắt, còn nhìn lại sức mình thì chỉ xem như “bảy chú 
lùn” không đáng so sánh vào đâu cả. Tục ngữ có 
câu “có tật thì có tài”. Lùn thì lùn, nhỏ mặc nhỏ, sức 
chừng nào làm chừng nấy. “Mạnh cậy tài, yếu liệu 
sức” mọi người cứ thế mà làm không hề thối lui. 
Thường thường khi vác gỗ, người ta vác mỗi người 
một cây, còn quý sư cô hai người mà vác tới ba cây, 
thử hỏi như vậy mà thiền đường sao không xong 
sớm cho được? Còn quý thầy, nhìn thì thấy vóc dáng 
ốm yếu gầy gò, ấy thế mà khi ra làm việc là dùng hết 

công lực đến nỗi đinh ốc bắt sắt và máy khoan cũng 
chịu không nổi phải… bứt luôn. Bởi bình thường 
người chuyên nghiệp có kinh nghiệm thì họ chỉ dùng 
đủ sức để ốc từ từ bắt vào sắt, còn quý thầy thì rít 
hết ga và đẩy hết sức thì đinh nào chịu được. Đó là 
những kinh nghiệm vui thật là vui. Ngoài tài khiêng 
vác, dọn dẹp, quý sư cô còn có tài đóng giấy đen 
và bỏ bông cách nhiệt (insulation) lên tường, cũng 
như sơn quét, xây đá, lát đá. Có lẽ nhờ nhỏ người, 
nhẹ ký, nên có thể biểu hiện như là những “Thiên 
Thần” trèo cao, cao cách mấy cũng không nao núng 
sợ hãi, đúng là “tuổi trẻ tài cao”, thật đáng khâm 
phục, khâm phục.

Bây giờ đã là tháng 6 năm 2013 rồi. Tính ra thì chỉ 
còn vỏn vẹn chưa tới ba tháng là Sư Ông và tăng 
đoàn sẽ về cũng như khóa tu cho hơn 1000 người 
sẽ diễn ra. Cả gia đình tứ chúng lớn nhỏ đều có vẻ 
lo âu, đặt câu hỏi liệu thiền đường có kịp cho khóa 
tu không? Trước tình hình đó sư cô Hỷ Nghiêm 
dẫn đầu một nhóm mấy chị em xung phong người 
khiêng, kẻ đục cố giúp xây tường đá để mong cho 
kịp xong. Lúc đầu sư cô còn đưa mắt nhìn mấy ông 
thợ và hỏi cách xây, nhưng sau vài phút là sư cô một 
tay cầm bay, tay kia trộn hồ, vừa làm sư cô vừa gọi: 
“Chị em ơi! Chồng đá lên, chồng đá lên!” Chỉ trong 
chốc lát các chị em đã xây xong một khoảng to, tài 
không? Mọi người thấy thích thú quá với công việc 
mới mẻ này, sư cô hỏi vui: “Ai mà xây “pro” quá 
vậy nè?” Nghe sư cô hỏi vậy khiến ai cũng không 
khỏi tức cười. Riêng quý thầy thì chia ra ba bốn 
nhóm cùng với Uncle Rick làm suốt. Các chú thì 
tăng cường thêm nhân lực chia hai nhóm làm thêm 
ca đêm. May quá, có gia đình ba má của thầy Pháp 
Duệ từ Canada qua phụ giúp, anh Cường từ Atlanta 
đến giúp chạy điện. Nhiều người góp nhiều bàn tay, 
nhờ vào năng lượng vừa thực tập vừa làm việc hăng 
hái, mệt ít vui nhiều nên ai nấy đều nhẹ nhõm và 
hạnh phúc vì thấy thiền đường đang “mọc liền liền” 
gần xong. Tuần lễ đầu tháng 08, thầy Pháp Huy, thầy 
Pháp Uyển, sư cô Hỷ Nghiêm và sư cô Xứ Nghiêm 
đi Canada 10 ngày để phụ khóa tu với đại chúng lớn 
từ Làng Mai qua. Công việc còn lại nhờ anh Chân 
Bi Trú và anh Chân Lạc Định chăm sóc, chỉ còn đợi 
nhà thầu lót gỗ tre cho sàn nhà nữa thì mọi việc ổn 
định. Sư cô Hỷ Nghiêm mang về từ Canada thư pháp 
Sư Ông viết đặt tên cho thiền đường là “Hải Triều 
Lên”. Sư cô cùng chúng tôi tìm đá, dựng đá để sư 
cô Hải Nghiêm và anh Ngân khắc thư pháp tên chữ 
thiền đường lên đá. Phải nói, xin nghiêng mình cảm 
phục trước tấm lòng hy sinh thầm kín của thầy Pháp 
Tâm, thầy Pháp Nhã và thầy Pháp Lân. Uncle Rick 
nói: “Có quý thầy thì việc gì cũng xong.” Quý vị đến 
để thấy hệ thống âm thanh được dấu kín, không hề 
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thấy một cọng giây nào dù bất cứ ở đâu trên nền nhà. 
Tất cả hệ thống giây đều bắt ở trong tường, chỉ cần 
cho mic và loa vào các ổ cắm là phát ra âm thanh, 
hay quá! Nhờ có thầy Pháp Tâm giúp một tay mà 
công việc bắt điện được gọn đẹp. Xong công việc 
thiền đường, quý thầy, quý sư cô cùng một số các 
anh chị bắt đầu tiếp tục cho cổng tam quan. Mọi 
người giúp buột sắt, dựng cột để đổ xi măng làm trụ 
đá, ai cũng giúp tranh thủ làm suốt ngày đêm để trụ 
đá được hoàn thành, sau đó thì tên của tu viện được 
khắc vào trụ đá. Nghệ thuật của anh Ngân thật khéo 
léo, anh chỉ cho quý thầy, quý sư cô làm đá nhân tạo 
mà ai mới nhìn vào cứ nghĩ là đá thật, có vị hỏi sư 
cô Hỷ Nghiêm mua tảng đá này từ đâu và bao nhiêu 
tiền, sư cô dí dỏm trả lời là tảng đá này vô giá, bởi 
nó được mua bằng hơi thở.

Công việc đang tiến hành tốt đẹp ở thiền đường 
và tháp chuông thì thêm một tin vui nữa, đó là tôn 
tượng Quán Thế Âm cũng vừa được chuyển đến từ 
Việt Nam đúng theo giao ước. Vài ngày sau, một 
dàn xe cẩu đồ sộ đến dựng tượng lên, vậy không 
phải “mọc liền” thì gọi là gì?  Còn nữa, chắc quý vị 
cũng hình dung được và cũng từng thấy qua sự xấu 
xí của một công trường đang thi công như thế nào 
chứ? Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, xung quanh thiền 
đường cây cảnh đã được làm xong, các hòn đá được 
dựng lên và 60 kiện (pallet) cỏ cũng được lót xuống. 
Sáng thức dậy, ai cũng ngơ ngác vì cứ nghĩ như có 
một nhà ảo thuật biến hóa, chứ sức người đâu làm 
như vậy nổi? Mà sự thật là vậy, như thế mới có biệt 
danh “Mọc Liền” chứ. Qua vài ngày sau, thêm 70 
kiện (pallet) cỏ nữa được lót luôn từ ngoài cổng vào 
đến tháp chuông.  

Cuối cùng công trình xây dựng tại Tu viện Mộc Lan 
cũng được hoàn thành tốt đẹp. Màu xanh của cỏ làm 
cho cảnh trí quanh thiền đường và tháp chuông như 
nổi bật thêm lên. Tứ chúng sẵn sàng nghênh đón Sư 
Ông và tăng đoàn cũng như thiền sinh đến tham dự 
khóa tu. Không biết Sư Ông có cảm nhận gì không 
khi nhìn thấy thiền đường? Nhưng có lẽ Sư Ông 
cũng vui lắm, Sư Ông có dạy: “Mình làm rất cực 
khổ, nhưng khi bao nhiêu người ngồi trong đó, cùng 
thở với nhau, chế tác năng lượng hỷ lạc, hạnh phúc, 
thì cũng làm cho mình hạnh phúc.” Và Sư Ông đã 
viết tặng cho Thiền đường Hải Triều Lên hai câu đối: 
“Nhìn trúc mộc lên xanh nghe hải triều lên mấy độ. 
Thấy mai lan nở rộ nguyện phát túc về siêu phương”

Đúng vậy, mọi người ai cũng tấm tắc khen Tu viện 
đẹp và cảm thấy rất hạnh phúc. Riêng thầy Pháp 
Dung thì “sững hồn” và lại thốt lên: “Thiệt tình! 
đúng Mộc Lan là Mọc Liền không sai” và thầy nở 

nụ cười thật sảng khoái. Thật không có niềm vui nào 
bằng khi thấy ai cũng hân hoan tươi mát và hạnh 
phúc khi bước vào thiền đường. Đến đây, Mộc Lan 
“Mọc Liền” xin khép lại, vì còn nhiều chuyện lắm, 
chắc cần tái sinh lại mới kể hết. Xin hẹn lại dịp khác 
và kết thúc chuyện Mộc Lan bằng bài thơ sau, như là 
sự biểu hiện của Mộc Lan. Xin chúc nhau năm mới 
có nhiều an vui trong sự tu học.

Mộc Lan nở đóa Chơn Thường
Đây Mộc Lan bao quanh xanh màu lá

Hoa đầy cành, trái chín khắp lối đi
Dù gian nan, nguy khó chẳng ngại gì
Quyết đồng lòng, chung sức xây tổ ấm

Hải Triều Lên thênh thang trời lồng lộng
Xóm Mai vui nhộn nhịp đón khách về

Bên xóm Trúc náo nức mừng khách tới
Ôi! Vui quá, vượt ngàn dặm sơn khê
Từ khắp chốn người về vui mở hội

Đón trăng Rằm tháng Tám đẹp miền quê
Sao lấp lánh, gió nhẹ quyện lời thề

Tập buông bỏ, ngăn muộn phiền ập tới
Thở vào ra từng bước nhẹ thảnh thơi
Cho tâm trí nhẹ vơi bao khắc khoải

Cho muôn người kết chặt hiểu và thương
Mộc Lan đang nở rộ đóa Chơn Thường
Mời bạn đến thở cười ngát mùi hương.

Xuân Chơn Thường 2014 

Thương mình thương người

Hiện giờ con đang được biểu hiện ở Viện Phật Học 
Ứng Dụng Châu Âu tại Đức (European Institute of 
Applied Buddhism in Germany), nghe cái tên cũng 
le thiệt nhưng thành viên thì cũng có vài người “bé 
tèo teo” như là con. hì.hì...

Con có mặt ở đây được ba năm rồi. Với khoảng thời 
gian đó con nghĩ thật không đủ dài để hiểu nhiều về 
nơi này: đất nước, văn hóa, con người và cả ngôn 
ngữ nữa. Nhưng có một điều mà con luôn biết rõ 
đó là con rất thương ngôi già lam này. Con thương 
những thành viên trong gia đình Học viện của con. 

Niềm thương
Chân Tài Nghiêm
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Con thương mấy con đường mà con hay đi qua đi về, 
con thương mấy cái cây ở trước phòng con ở... Con 
thương và trân quý hết những gì mà quý thầy quý sư 
cô và các anh chị em của con đã đóng góp xây dựng 
Học viện cũng như xây dựng cho nhau.

Con thương những lúc nhà (Học viện) gặp chuyện, 
có những khó khăn nhỏ xíu, nhưng cũng có những 
chuyện to đùn. Vậy đó mà chúng con cũng vượt qua 
được, con xin ghi nhận rằng tăng thân mầu nhiệm 
thật.

Con thương kính sư mẹ Chân Đức và sư cha Pháp 
Ấn con lắm, những bậc anh chị lớn đang có mặt đó 
cho chúng con, đang nâng đỡ anh chị em trẻ chúng 
con mỗi ngày với tất cả tình thương và sự bao dung. 
Con có một người Thầy quá lý tưởng, con có tăng 
thân ấm cúng, dễ thương để sống và thực tập cùng. 
Con có con đường sáng để đi và con đang được bước 
những bước rất rõ ràng trên con đường đó. Con đi tu 
như vậy thật không uổng tí nào. Ở đây con có bạn để 
chơi cùng, học cùng, con có người để tâm sự, chia 
sẻ cùng khi có chuyện buồn hay những thắc mắc, 
những thao thức trong lòng. Như vậy là đầy đủ quá 
rồi.

Năm nay con được 21 tuổi, vậy mà cũng có lúc con 
còn khóc nhè vì nhớ nhà, nhớ ba mẹ nhiều, nhất là 
đang sống xa quê nữa. Nhưng tình thương của quý 
sư cô, sư chị, sư em thì luôn có sẵn đó cho con, nhờ 
vậy mà con có thể vượt qua được. Con cảm nhận 
được thật nhiều năng lượng ấm áp của sự bảo bọc, 
che chở và ôm ấp của các vị. Con thầm biết ơn điều 
đó.

Đây là nhà của con, là gia đình của con. Chúng con 
là anh chị em của nhau và đều là con của đất Mẹ 
thân yêu. Con cảm ơn Đất Mẹ đã cho con được biểu 
hiện và cũng làm cho anh chị em của con được biểu 
hiện cùng con để con có bạn cùng tu. Đất Mẹ luôn 
nuôi dưỡng và ôm ấp anh chị em chúng con, con xin 
nguyện ghi lòng. Con thấy nhờ đi tu mà con có thêm 
thật nhiều bạn. Bạn của con thì lớn tuổi, nhỏ tuổi, 
bằng tuổi đều có cả, và đều là những người bạn tốt, 
con thật sự yêu quý các bạn của con. Và đây cũng là 
điều mà con thích nhất khi con được ở trong chùa.

Và cũng nhờ đi tu con có cơ hội được biết thêm 
nhiều thứ. Con biết thương yêu chính bản thân mình 
hơn và vì vậy, con biết cách yêu thương mọi người 
và mọi thứ xung quanh con hơn. Con biết mình 
phải làm gì khi mình có những cảm xúc mạnh, khi 
giận hay đang buồn chán, cô đơn, trống trải hoặc có 
những câu hỏi, những thao thức v.v… nổi lên trong 
lòng. Con tập trở về tự mình xử lý chúng, nếu cần thì 

con sẵn sàng nhận sự trợ giúp của những người xung 
quanh con. Có lúc con làm tốt nhưng có lúc con làm 
cũng chưa hay, con sẽ học hỏi thêm.

Có một tin tốt nữa, theo con nghĩ, là con siêng năng 
hơn, gọn gàng hơn trước kia, trước khi con đi tu. 
Nếu mẹ con biết được chuyện này chắc mẹ con sẽ 
mừng lắm đây. Nói tóm lại, nhờ đi tu mà con trở 
thành một người tốt hơn một chút. Những hạt giống 
tốt trong con được biểu hiện nhiều hơn và những tập 
khí chưa được hay, chưa được đẹp nó giảm xuống 
phần nào. Con nghĩ vậy là ổn, đi tu vậy là có kết quả 
khấm khá rồi.

Học viện đẹp và thú vị lắm

Ở Học viện các khóa tu diễn ra rất thường xuyên và 
đều đặn. Mỗi cuối tuần đều có các lớp học của quý 
thầy, quý sư cô giáo thọ và cả giáo thọ cư sĩ hướng 
dẫn. Con thấy thiền sinh về càng ngày càng đông 
hơn và họ có rất nhiều lợi lạc trong sự tu học. Có 
những thiền sinh lâu lắm họ mới có cơ hội trở về lại 
Học viện, có thể là sau hai, ba hoặc bốn năm. Khi 
những người này trở lại Học viện họ có nhiều ngạc 
nhiên lắm vì Học viện hôm nay khác xa với Học viện 
những năm đầu. Học viện có nhiều thay đổi, họ cảm 
nhận được sự chuyển hóa và trị liệu nơi toà nhà này.
Những nguồn năng lượng lạnh lẽo và nặng nề trước 
đây của tòa nhà đã được thay thế bằng sự nhẹ nhàng, 
tươi sáng hơn, bình an và ấm cúng hơn. Điều này đã 
giúp cho họ có thêm nhiều niềm tin vào sự chuyển 
hóa và vào tăng thân.

Các lớp học (course) diễn ra mỗi cuối tuần và có 
những tuần có tới 3 lớp cùng lúc. Những lúc như vậy, 
chúng con làm việc nhiều hơn một chút. Mỗi lớp có 
mỗi đề tài tu học khác nhau và thời khóa cũng khác 
nhau nhưng có những giờ căn bản cố định dành cho 
toàn thể đại chúng như là giờ ăn cơm, thiền hành, im 
lặng hùng tráng thì phải giống nhau.

Khi mới gia nhập vào gia đình Học viện, con có 
nhiều bỡ ngỡ trong cách tổ chức lắm. Vì đây là Học 
viện nên có rất nhiều lớp học và cách tổ chức thì có 

Cổng vào EIAB
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hơi khác một chút. Để làm quen, con cần phải có 
thời gian dài để học hỏi và thích nghi.

Trong năm có một vài khóa tu dành cho gia đình rất 
vui và thú vị. Có nhiều con nít và thanh thiếu niên 
(teenager) cùng tham gia tu học với tăng thân. Gần 
đây nhất có khóa tu gia đình (family retreat) diễn 
ra trong mùa Tết Tây. Có khoảng 200 người cùng 
tới với nhau, cùng nhau tu học trong một tuần rất 
là “xôm tụ”  và có nhiều hạnh phúc để đem về nhà. 
Ở đây 200 người là đã khá đông cho một khóa tu. 
Vì thiền đường nhỏ nên chúng con dùng tạm hành 
lang của tòa nhà để làm thiền đường, dù không lớn 
hơn bao nhiêu nhưng cũng tạm ổn. Tuy ngồi hơi chật 
nhưng mà vui và ấm cúng.

Trong khóa tu này, con cùng với hai anh chị, nhận 
chăm sóc các em tuổi mới lớn. Nhóm này có 16 em, 
có nhiều em phải đi một quãng đường dài để tới đây: 
như có em tới từ Holland, England, nhiều tỉnh khác 
của Germany và đều dùng ngôn ngữ chung là tiếng 
Anh. Về chương trình thì chúng con đã chuẩn bị kỹ 
trước đó rồi cho nên khóa tu diễn ra khá suôn sẻ.

Trong nhóm có những em mới đến lần đầu tiên và 
hơi bỡ ngỡ. Cũng có nhiều em đã tham dự chương 
trình thanh thiếu niên (teenager program) ở Học viện 
nhiều lần, từ lúc 12, 13 tuổi cho đến 15 tuổi hay từ 
14, 15 tuổi cho đến 18 tuổi .v.v… và cũng có các em 
sinh hoạt với chương trình trẻ em (children program) 
cho đến khi thành 12, 13 tuổi thì được chuyển qua 
sinh hoạt với thanh thiếu niên.

Có những em sinh hoạt rất thường xuyên với mình.
Mỗi khi có khóa tu gia đình hay những sinh hoạt cuối 
tuần cho thanh thiếu niên thì các em ấy đều tham gia. 
Con thấy rất vui vì con biết các em ấy có niềm vui và 
họ biết cách chế tác niềm vui khi ở đây cùng thực tập 
chung với tăng thân. Thêm nữa, theo con nghĩ đó là 
vì ở đây có rất nhiều người tu cũng trẻ như họ, cũng 
hồn nhiên vui tươi, sống rất lành mạnh và nhất là có 
tình huynh đệ, biết sống hài hòa với nhau.

Trong lần chơi với các em đợt này, có nhiều sinh 
hoạt vui ơi là vui, thích nhất là đi rừng. Có hai điều 
cũng khá ấn tượng đối với con. Điều thứ nhất là 
buổi Làm Mới của các em với ba mẹ. Con đã rất xúc 
động. Buổi lễ diễn ra dễ thương và đẹp lắm. Trong 
buổi Làm Mới ấy, các em có cơ hội để nói ra được 
những gì trong lòng mình với ba mẹ, những gì sâu 
kín trong lòng mà bình thường thì không dễ để có 
thể nói ra. Nhưng khi ngồi trong một vòng tròn có 
rất nhiều tình thương, sự yểm trợ và sự lắng nghe 
của tất cả mọi người trong đó có ba mẹ mình (và cả 
những ba mẹ khác) thì các em đã nói ra được những 

khó khăn trong lòng và cũng đã nói được những 
lời yêu thương và lòng biết ơn của mình đối với ba 
mẹ. Ba mẹ cũng có cơ hội tương tự như vậy. Khi 
mà hai bên đã mở lòng ra chia sẻ để hiểu và thông 
cảm cho nhau, thấy được cái đẹp của nhau, trân quý 
nhau, không đòi hỏi nhau nữa thì sự truyền thông và 
hạnh phúc có mặt liền trong mỗi người. Có rất nhiều 
người khóc vì cảm động quá. 

Sau buổi Làm Mới, mọi người ai cũng tươi cười vui 
vẻ, mọi thứ đều được làm mới trở lại. Trước khi rời 
thiền đường, họ tới cảm ơn chúng con cũng như tăng 
thân đã cho họ một cơ hội quý báu này. Đối với con 
thực sự thì con được nuôi dưỡng rất nhiều từ sự thực 
tập của các em thiền sinh đó. Khi con thấy được sự 
chuyển hóa, trị liệu trong họ, họ nở được nụ cười, có 
thể truyền thông được với gia đình họ thì đó là một 
món quà lớn mà họ đã đem tặng cho con cũng như 
anh chị em chúng con. Trong khóa tu, dù làm việc có 
hơi vất vả nhưng rất xứng đáng. Con ước chi có thêm 
thật nhiều gia đình có cơ hội như vậy, và cũng ước 
chi các em ai cũng tìm ra được lối thoát cho những 
khó khăn, bức xúc của mình, có con đường sáng đẹp 
để đi và tìm được niềm vui lành mạnh trong cuộc 
sống.

Điều ấn tượng thứ hai của con là vở kịch. Chúng 
con có tập chung với nhau một vở kịch cho buổi 
văn nghệ đêm giao thừa. Chúng con chọn chương 
“Đỉnh Cao Nghệ Thuật” trong sách “Đường Xưa 
Mây Trắng” để dựng kịch (chương con thích nhất). 
Chúng con tập kịch với nhau vui không thể tưởng 
tượng nổi. Các em đóng góp nhiệt tình lắm nên anh 
chị em chúng con cũng đã chơi hết lòng. Con thấy 
nhờ tập vở kịch chung với nhau nên tất cả mọi người 
đều có cơ hội chơi chung nhiều hơn, không còn ngần 
ngại nhau nữa, gần gũi hơn, thân thiện, cởi mở với 
nhau hơn và kết quả tốt đẹp cuối cùng là trở thành 
bạn của nhau.  

Nhân dịp này con cũng muốn tỏ lòng biết ơn của 
con những người gần gũi, chăm sóc, nâng đỡ con 

Trò chơi Olympics Làng Mai
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Có lần Thầy đã nói rằng: “Đức Chúa (Jesus) là đức 
Bụt của phương Tây.” Giấc mơ của con đã thành 
sự thật khi con được tháp tùng với một nhóm 
ba thầy và hai sư cô đi mở khóa tu ở Israel và 
Palestine. Con, pháp tự là Chân Trời Ngộ Không, 
là con trai trưởng của một gia đình di dân Cơ Đốc 
giáo người Croatian, được sanh ra và lớn lên tại 
nước Đức. Hiện nay con đang là một sa di tu tập 
tại xóm Thượng, Làng Mai. Trong tổ tiên Croatia 
của con đã có nhiều vị xuất gia theo Cơ Đốc giáo 
và con cảm thấy rất may mắn và biết ơn khi được 
có cơ hội đến viếng thăm vùng đất mà đức Chúa 
đã sống và dạy mọi người thương và hiểu nhau.

Bây giờ, sau hai ngàn năm, chúng con được mời 
về để chia sẻ pháp môn chánh niệm và tuệ giác 
tương tức đến hai quốc gia hiện vẫn còn đang 
tranh chấp và hai giống dân đã mất niềm tin nơi 
nhau, đang khổ đau vì hận thù và bạo động. Vào 
phi trường Paris, chúng con cảm nhận tình trạng 
này rất rõ. Một buổi phỏng vấn rất dài đã xảy ra 
với vô số câu hỏi về hành lý của chúng con và về 
mục đích của chuyến đi, những ai chúng con sẽ 
thăm và những nơi chúng con dự định đến. Nhiều 
nhân viên khác nhau đã hỏi những câu hỏi như thế 
với vẻ mặt nghiêm nghị; nhưng họ đều lập đi lập 
lại rằng tất cả là vì sự an ninh của chúng con. Tâm 

Chân Trời Ngộ Không

Hành Trình về 
  Đất Thánh
(Các khóa tu tại Israel và Palestine - Chuyển ngữ từ 
tiếng Anh)

trong sáng và hơi thở chánh niệm đã giúp con giữ 
được nụ cười và sự bình an trong lúc trả lời tất cả 
các câu hỏi trên cho đến lúc nhân viên an ninh cho 
phép con gởi hành lý. Lúc ấy cô ta cũng nở một nụ 
cười trên môi.

Đã Về Đã Tới

Về đến Tel Aviv, chúng con được ban tổ chức tiếp 
đón rất nồng hậu. Khóa tu bắt đầu tại trung tâm 
Kibbuz, thời nay được sử dụng để tổ chức các khóa 
tu học và hội thảo. Kibbuz là một cộng đồng người 
Israel, tự nguyện sống và làm việc chung với nhau. 
Họ áp dụng chung một phương thức giáo dục, sản 
xuất và sử dụng chung cơ sở vật chất và bất động 
sản. Họ có thể đến ở và ra đi bất cứ lúc nào. Khung 
cảnh ở đây rất xanh tươi, yên tĩnh và rất đặc biệt; 
cách đây khoảng hai mươi cây số là làng Nazareth, 
nơi mà đức Chúa đã lớn lên. Gần đây cũng có một sở 
thú nhỏ với nhiều thú vật địa phương cho các thiếu 
nhi Kibbuz tìm hiểu, học hỏi và vui chơi.

Năm mươi thiền sinh người Israeli đã hưởng được 
nhiều lợi lạc từ các pháp môn thực tập căn bản như 
thiền ngồi, thiền đi, thiền ăn cơm và đã chế tác được 
năng lượng tập thể rất đẹp. Một trong những điểm 
nổi bật trong khóa tu là lễ Sabbath, một lễ hội Jewish 
chú trọng đến việc nghỉ ngơi và tưởng niệm công ơn 
tạo hóa của Thượng đế với một buổi tiệc, lễ thắp nến 
và ca nhạc. Chúng con ngồi vòng tròn với nhau trong 
niềm tương kính, kết hợp hai truyền thống Phật giáo 
và Do Thái giáo qua việc ca tụng Thượng đế và dùng 
nước nho thay rượu hồng. Chúng con hát, vỗ tay và 
cười rất nhiều. Thật là một buổi tối tuyệt vời! Tình 
huynh đệ được bồi đắp thêm nhờ những buổi pháp 
thoại đầy lòng từ bi và trí tuệ của các vị Giáo thọ, 
buổi Làm Mới và các giờ pháp đàm. Những buổi 
thực tập và sinh hoạt này đã tạo cảm hứng cho các 
thiền sinh dấn thân thêm vào quá trình hòa giải tranh 
chấp bằng phương pháp niệm, định và tuệ.

nhiều nhất đó là quý sư mẹ, quý sư cô hiện tại nơi 
con đang tu tập. Đặc biệt hơn nữa, đó là con muốn 
cảm ơn thật nhiều đến quý sư cô trước đây đã chăm 
sóc con, dạy cho con đủ thứ từ lúc con xuất gia. Lúc 
đó con mới 15 tuổi, người ta gọi đó là tuổi dậy thì, 
con biết tuổi này cũng hơi khó. Có thể tưởng tượng 
là trong một ngày có rất nhiều mùa, thay đổi liên tục, 
lên xuống không ngừng. Quý sư cô chắc chắn là đã 
vất vả với con, vừa tốn hơi tốn sức, còn con thì lại 
cứng đầu. Con nghĩ có lúc con cũng không dễ ngoan 
ngoãn nghe lời, lại còn gây ra đủ thứ chuyện nữa... 
Con thành thật xin lỗi quý sư cô, con cảm ơn quý sư 
cô đã kiên nhẫn với con.
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Thở và cười

Hạnh phúc với những hoa trái của khóa tu đầu, chúng 
con về nhà một người bạn ở Jerusalem để nghỉ ngơi. 
Jerusalem là một thành phố cổ của Israel và là một 
trọng điểm tâm linh của các truyền thống Cơ đốc, Do 
Thái và Hồi giáo. Từ buổi đầu bình minh nhân loại, 
nơi đây đã mang nhiều màu sắc văn hóa, tập quán, 
chủng tộc, thời trang, hương vị, âm thanh, ngôn ngữ, 
tôn giáo và truyền thống. Chúng con có cơ hội đi 
thăm một phiên chợ ngoài trời, thưởng thức một 
vài món đặc sản, bánh ngọt và cà phê nổi tiếng Thổ 
Nhĩ Kỳ, đồng thời cũng quan sát những chủ quán 
bận rộn bày bán các loại gia vị đầy màu sắc, tơ lụa, 
hoa quả cùng các mặt hàng địa phương. Đôi lần có 
người hỏi chúng con từ đâu đến. Những chiếc áo 
tràng của chúng con làm họ ngỡ chúng con là những 
tu sĩ Cơ đốc hoặc những giáo sĩ Sufi của đạo Hồi, 
chỉ có những chiếc đầu trọc của chúng con thì hơi 
khác thường. Khi chúng con trả lời rằng chúng con 
là những tu sĩ Phật giáo thì họ tỏ ra rất vui mừng. Họ 
chia sẻ rằng họ có biết về các tu sĩ Phật giáo, những 
con người rất bình an.

Chúng con được đi tham quan nhiều địa danh lịch 
sử, như nơi mà đức Chúa đã chết và sống lại, bức 
tường thành phía Tây, đền thờ vĩ đại Al-Aqsa và 
những khu phố vô cùng thú vị của thành phố có 
chiều dài lịch sử bốn ngàn năm này. Jerusalem là 
một thành phố bị chia đôi. Người Palestinians không 
được đi qua phía của người Israeli. Nhưng người 
Israeli, với sự bảo vệ của quân đội, có thể qua phía 
của người Palestinians, nơi có khu phố cổ nổi tiếng 
và bức tường thành phía Tây. Bất cứ nơi nào trong 
thành phố Jerusalem, chúng ta đều thấy sự hiện diện 
của quân đội Israeli. Những thanh niên, thanh nữ 
mang súng đi tuần tra, hoặc để bảo vệ những thánh 
tích, làm chúng con có cảm tưởng là mình đang ở 
trong vùng chiến tranh. Hồi tưởng lại 
những hình ảnh của các người khủng bố 
trên báo chí, con cảm nhận được phần nào 
nỗi sợ hãi của dân chúng trên đường phố. 
Bước những bước chân an bình, hiến tặng 
nụ cười và chế tác tình thương và sự hiểu 
biết trong những buổi đàm thoại là sự đóng 
góp của chúng con cho dân chúng và cho 
thành phố thú vị này.

Tâm bình, thế giới bình

Jericho là một trong những thành phố cổ 
nhất thế giới, với chứng tích của những 
cuộc định cư 9000 năm trước kỷ nguyên. 
Ở vị trí 250m dưới mực nước biển, Jericho 

là thành phố thấp nhất thế giới. Vì Jericho ở vị thế 
trung lập, dân Palestinians và Israeli có thể đến đây 
mà không phải qua điểm xét duyệt của quân đội. Tại 
đây, chúng con đã tổ chức một khóa tu với nhiều 
thử thách nhất chuyến đi. Có sáu mươi thiền sinh trẻ 
người Israeli và Palestinian, trong số đó có những vị 
chưa từng giao tiếp với những giống dân khác. Một 
số các bạn trẻ Palestinian đã từng là những thành 
viên hoạt động tích cực cho phong trào kháng chiến, 
chịu trách nhiệm cho những cuộc biểu tình bạo động 
và những vụ khủng bố bằng bom.

Điều này làm con nhớ lại thời nội chiến tại đất nước 
con, Croatia trong thập niên 1990. Những người theo 
đạo Cơ đốc, Hồi và Chính thống từng sống an lành 
với nhau trong nhiều thập niên, đã đánh, giết nhau và 
cho đến sau này, không ai tin tưởng ai, ngay cả chính 
người hàng xóm của mình. Một vài anh em họ hàng 
của con cũng đã từng tham gia cuộc nội chiến này 
và gia đình con, cũng như nhiều gia đình khác vẫn 
còn đang khổ đau vì những vết thương nơi thân và 
nơi tâm thức do chiến tranh gây ra. Vì vậy con đã ý 
thức được khổ đau đang hiện hữu trong tâm các bạn 
trẻ này do sáu mươi năm tranh chấp và nhiều người 
trong gia đình và bè bạn đã từng là nạn nhân. 

Tuy nhiên, các bạn trẻ đến dự khóa tu đều là những 
người có tâm cởi mở và muốn tìm hiểu xem pháp 
môn chánh niệm có thể giúp họ cải tiến tình trạng 
của họ ra sao. Tất cả đều thích các pháp môn căn 
bản và không bao lâu, đã học ngồi, học đi và học ăn 
có chánh niệm. Trong các buổi pháp thoại về đề tài 
tương tức và trong buổi thuyết trình về Năm giới, 
chúng con đã cống hiến những cái thấy sâu sắc hơn 
về phương pháp an trú trong giây phút hiện tại để 
chế tác tình thương, sự bình an và năng lượng từ 
bi cho tự thân. Trong những buổi pháp đàm, chúng 
con rất cảm động khi chứng kiến sự khéo léo của 

Thiền trong sa mạc
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các bạn trẻ này khi họ trình bày những điều họ quan 
tâm và lo lắng mà không đổ lỗi hoặc phán xét người 
khác. Chúng con cùng nhau bày tỏ lòng biết ơn của 
mình đối với cơ hội được ngồi với nhau để chia sẻ 
ý kiến và tìm cách cùng xây dựng một tương lai an 
bình. Con thấy được lòng quyết tâm dũng mãnh của 
họ. Được lắng nghe người trẻ vượt thắng sự sợ hãi 
trong họ để tìm phương hướng tạo tác hòa bình cho 
cộng đồng làm con rất sung sướng. Điều này đã tạo 
cảm hứng cho con với ước muốn trao tặng pháp môn 
thực tập này đến các bạn trẻ đang khổ đau trên đất 
nước con.

Khóa tu chấm dứt sau buổi ngồi chơi vui nhộn với 
nhiều ca khúc, vũ điệu, kể chuyện và đọc thơ của 
mọi văn hóa hiện diện ở đây. Mọi người trao đổi số 
điện thoại và điện thư rồi thực tập thiền ôm với nhau. 
Chúng con rời khóa tu với niềm tin rằng các bạn trẻ 
sẽ tiếp tục con đường thực tập này với nhau trong 
an bình.

Với nhau ta là một

Những ngày quán niệm được tổ chức xen kẻ các 
khóa tu tại nhiều thành phố khác nhau của người 
Israeli và Palestinians. Chúng con di chuyển bằng 
xe nhỏ hoặc xe buýt và có cơ hội được ngắm nhìn 
nhiều vẻ đẹp và ân huệ của thiên nhiên ban tặng; từ 
bờ biển đẹp tuyệt vời về phía Tây đến những cánh 
đồng xanh ngát và nhiều mưa phía Bắc qua vùng sa 
mạc hùng vĩ về phía Đông và phía Nam. Nơi đây có 
biển Chết, một hồ lớn với lượng nước rất mặn, mặn 
đến nỗi không sinh vật nào sinh sống trong đó được. 
Duy chỉ có con người thưởng thức được và nhiều 
người đã đến nằm nổi trên mặt biển từ giờ này qua 
giờ khác để đọc sách. Mặt biển ở đây thấp hơn mặt 
biển thông thường đến ba trăm mét cho nên rất khó 
bị cháy nắng. Thật là mầu nhiệm!

Từ hơn ngàn năm nay, giống dân Do Thái sinh sống 
ở khắp nơi trên thế giới. Trong ngày quán niệm, 
chúng con đã gặp được những vị đến từ châu Mỹ, 
châu Âu, châu Phi, Nga và ngay cả Lào. Họ là một 
cộng đồng dân cư đa văn hóa nhưng cùng chung một 
gốc rễ tôn giáo. Dù đến từ nhiều nơi, mọi người đều 
có chung những nhu yếu rất con người. Chúng con 
thấy được điều này trong khi giới thiệu những pháp 
môn thực tập như thiền hướng dẫn, thiền đi, ăn cơm 
trong chánh niệm, pháp đàm và vấn đáp. Họ theo dõi 
các buổi chia sẻ rất hết lòng và thường đặt những 
câu hỏi thích đáng đến việc áp dụng sự thực tập vào 
những tình huống đặc biệt cũng như vào cuộc sống 
hàng ngày. 

Thật nuôi dưỡng khi được thực tập thiền đi với nhau 
lúc hoàng hôn ngoài bãi biển với nhóm người đa 
quốc tịch và đa văn hóa này, hoặc chứng kiến những 
gương mặt đầy căng thẳng và lo âu từ từ được thư 
giãn trong những buổi thực tập ăn cơm trong chánh 
niệm. Thiền buông thư được trình bày một cách sáng 
tạo và đã là một điểm nổi bật về kinh nghiệm quán 
thân trong thân cho nhiều người. Cuối mỗi buổi thiền 
tập, thiền sinh thường đến cảm tạ chúng con đã cống 
hiến cho họ những phương pháp đơn giản và thực 
tiễn để cải tiến phẩm chất cuộc sống của họ. 

Không có gì phải làm, không nơi nào phải đi

Trong những ngày cuối của chuyến đi, các vị trong 
ban tổ chức đã mời chúng con đi tham quan thêm 
nhiều nơi trên đất nước họ. Chúng con đã được 
dùng trưa với một gia đình Beduin trong một căn 
lều ngoài sa mạc, gặp mặt những tác viên xã hội 
người Palestinian và Israeli và nằm phơi mình trên 
biển Chết. Chúng con cũng đã thưởng thức thêm 
cà phê Thổ, ăn bánh ngọt ở Jerusalem và mua quà 
tặng các huynh đệ ở nhà. Ngoài ra chúng con đã 
ngồi chơi và chia sẻ với tăng thân Israeli, thăm 
viếng thêm những địa điểm lịch sử và thánh tích 
và thưởng thức tình huynh đệ qua những tách trà. 

Đối với con, giấc mơ đã thành hiện thực. Con đã 
được đi theo dấu chân của đức Chúa, vị Bụt của 
phương Tây. Thật vậy, con thường tiếp xúc được 
với năng lượng của Ngài, không phải ở nơi Ngài 
sinh mà nhiều người đang chen lấn để chụp ảnh, 
mà chính trong những lúc đi thiền ngoài sa mạc, 
hoặc ở chân đồi gần làng của Ngài, hay khi quán 
chiếu một bông hoa đẹp trong trung tâm thành phố 
Jerusalem.

Tiếp xúc với những người có trái tim nồng ấm 
nhưng nhiều khổ đau, chật vật với nỗi sợ hãi và 
lòng mong muốn hạnh phúc và bình an, đã tác 
động mạnh mẽ đến sự thực tập của con. Con có 
thể mở lòng để cảm nhận niềm đau của họ, chế 
tác lòng từ bi chân thật và có mặt cho họ với tất 
cả con người của con. Con cũng tiếp xúc được với 
khổ đau của chính con và của tổ tiên con. Nhờ vào 
năng lượng tập thể, con đã chuyển hóa những khổ 
đau ấy thành tình thương và sự hiểu biết đã cho 
con một cái thấy quý báu. Giờ đây, con biết với sự 
thực tập từ bi của con, con cũng sẽ thực tập cho tất 
cả chúng sinh và sẽ cố gắng có mặt thật sự trong 
giây phút hiện tại. 



94 năm mới ta cũng mới

Sư chú Trời Bằng Hữu

Ở độ tuổi còn rất trẻ, sư chú đã tiếp xúc được với 
pháp môn như thế nào?

Tên con là Nhật Nam, mùa Hè này con vừa tròn 18 
tuổi. Pháp danh của con là Chân Trời Bằng Hữu. 
Ngày hôm nay con vừa được xuất gia và con thích 
cái tên này lắm vì con thấy nó hợp với con. Con lúc 
nào cũng trân quý tình thương và tình bạn nên đây 
là một cái tên rất đúng cho con. Con được biết đến 
Thầy và Làng Mai khi còn nhỏ nhờ thầy Pháp Niệm, 
thầy Pháp Duệ và gia đình của hai thầy. Con hay đến 
nhà thầy Pháp Duệ, thường là vào buổi tối, đó cũng 
là nơi tăng thân thực tập chung với nhau. Lúc ấy con 
còn nhỏ nên con không thích những buổi đó lắm, bởi 
vì nó dài lê thê. Mấy người anh em họ của con lúc đó 
cũng không thích tham gia. 

Lớn lên, con không có chút hứng thú nào về đạo Bụt 
hoặc về Làng Mai hết. Nhưng rồi cũng phải tới một 
lứa tuổi mà con cần nhìn mọi sự khác đi một chút. 
Đối với con, điều quan trọng không phải là việc mình 
làm trong đời mà là chất lượng của cuộc sống. Chất 
lượng của cuộc sống có nghĩa là mình sống như thế 
nào và sống ở đâu. Con nhớ hồi con còn nhỏ, lâu lâu 
con đến Bích Nham gặp các thầy, các sư cô. Con hay 
thắc mắc: “Chà, không biết làm thế nào mà các thầy, 

các sư cô hạnh phúc đến thế?” Họ sống đơn giản 
lắm. Con nhớ có một lần khi vào khu tăng xá của quý 
thầy, con thấy rất nhiều thầy sống chung trong một 
phòng. Thật là một cú sốc cho con. 

Lần đầu tiên con gặp Thầy vào năm 2007, trong 
chuyến hoằng pháp tại Bích Nham. Khi đó con đâu 
hiểu gì về những lời dạy của Thầy. Lần đó ba mẹ con 
ở lại Bích Nham không lâu nên không đăng ký cho 
con tham gia chương trình dành cho trẻ em, vì vậy 
con bị ngồi trong thiền đường để nghe pháp thoại. 
Con chẳng hiểu gì hết. Sau đó, con có cơ hội nói 
chuyện với thầy Pháp Chiếu. Thầy kể là thầy đã lớn 
lên trong lòng tăng thân như thế nào, những bước mà 
thầy đã đi qua để trở thành như hôm nay, bởi thầy 
cũng xuất gia lúc tuổi còn rất trẻ.

Tuần đó ở Bích Nham có lễ tụng Năm giới. Thầy 
Pháp Chiếu bảo rằng Năm giới là con đường dẫn 
đến hạnh phúc. Con đọc giới bản và tự nhủ: “Đúng 
rồi! Cái này rất đặc biệt.” Lần ấy, con thọ Năm giới 
nhưng không thật sự áp dụng Năm giới vào sự thực 
tập, mãi đến khi con sang Làng Mai con mới áp 
dụng. Trước đó con không biết mình muốn làm gì, 
con không lấy đó làm phiền nhưng ba mẹ con thì lại 
thấy phiền.

Khi đi học, vì tuổi còn trẻ nên con đã bị buộc phải 
quyết định cái mình muốn làm, con thấy mình bị kẹt 

Nhân ngày xuất gia của cây Linden (cây Đoàn) tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng, BBT Lá Thư Làng Mai đã 
có một cuộc trao đổi thân tình với các thành viên được xuất gia tại Làng Mai. Các cây Linden còn lại thì 
xuất gia trực tuyến tại thiền đường Trời Phương Ngoại, Thái Lan. 

Lắng nghe tiếng nói chính mình
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cứng. Con phải quyết định thật nhanh vì đó là năm 
cuối của Trung học. Suốt những năm Trung học, con 
cứ đậu vài môn, rớt vài môn và năm sau phải học 
lại các môn đã rớt. Cho đến một lúc, con bỗng giật 
mình: “Mình đang làm gì vậy?” Con thấy mình đang 
tự làm khổ mình một cách không cần thiết. Trong 
thời gian đó có rất nhiều việc xảy ra. Chúng con vừa 
thắng giải bóng đá giữa các trường Trung học. Cả 
nhóm bạn bè con cùng kéo nhau đi tiệc tùng để ăn 
mừng. Sau khi ra về, con cảm thấy thật ghê sợ. Con 
không bao giờ muốn tham gia những cái đó nữa. 
Chỉ nội trong tuần đó, con đã thay đổi rất nhiều bởi 
con không muốn giống như tụi bạn nữa. Con không 
muốn nói năng, hành xử như xưa nữa.

Thấy con thay đổi như thế, mấy đứa mà con nghĩ là 
bạn bè, tụi nó không thể chấp nhận con được nữa. 
Chúng nó không thể chịu nổi khi con không đi chơi 
và uống rượu trong đêm liên hoan trường. Từ giây 
phút ấy trở đi, con biết đó không phải là nơi con 
muốn sống. Đó không phải là cái mà con tìm kiếm. 
Thật tình cờ là lúc ấy thầy Pháp Niệm và thầy Pháp 
Duệ về nhà để làm giấy tờ, con đi tham dự một khóa 
tu và gặp hai thầy ở đó. Hai thầy hỏi con có muốn 
đi Làng Mai không? Con không thể quyết định được 
ngay lúc đó. Con biết đi Làng Mai rất lợi lạc nhưng 
đồng nghĩa với việc con phải mất mát một cái gì đó. 
Con phải buông bỏ một cái gì đó mà con chưa sẵn 
sàng. 

Một tuần sau đó, hai thầy xin được chiếu khán (Visa) 
nên bảo con phải đi đến một quyết định. Con phải 
ngồi lại và viết xuống những điểm nên hay không 
nên của cả hai sự lựa chọn. Con thấy hạnh phúc mỗi 
khi đến Bích Nham gặp gỡ các thầy, các sư cô cùng 
các bạn thiền sinh. Vì thế con quyết định đi Làng 
Mai để thử xem sao. Khi con đến nơi, cái gì cũng 
khác. Khi ở nhà, con chỉ ở chung phòng với anh trai. 
Trong khi ở đây con phải ở chung với 6 người nữa, 
toàn là những người lớn hơn con rất nhiều, lại phải 
dùng chung một phòng tắm. Thật là khó nhưng con 
đã học cách chấp nhận. Khả năng chấp nhận này có 
lẽ đã được huân tập vì con là con thứ trong gia đình. 
Con dễ tính phần nhiều cũng nhờ vào việc mình là 
con giữa, cái gì anh hoặc em con không thích thì nó 
được truyền xuống cho con. Nơi đây chính là nơi 
bấy lâu con tìm kiếm.

Con đã nhận được rất nhiều sự nâng đỡ từ quý thầy, 
quý sư cô và các bạn thiền sinh ở đây, có khi họ phải 
vượt ra khỏi luật lệ thông thường để giúp con. Bao 
giờ tình yêu cuộc sống cũng có trong con. Khi còn 
tập sự để xuất gia, có lần con đọc một quyển sách mà 
ở trang đầu có bài kệ thức dậy vào buổi sáng. Đó là 

bài kệ yêu thích nhất của con, nó nhắc con mỉm cười 
ngay khi thức dậy. Tình yêu cuộc sống và tình huynh 
đệ là lý do con có mặt ở đây. Nếu con lắng nghe 
các sư anh thì mỗi người đều có một câu chuyện 
tuyệt vời để kể, tất cả tùy thuộc vào cách diễn dịch 
của con. Chỉ cần chịu khó lắng nghe thôi, con đã 
hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Đó là cái mà con thật sự 
muốn làm. Bản thân con cũng thế, cũng có rất nhiều 
chuyện để kể. Đó là cái thấy về cuộc sống của con ở 
Làng ngay thời điểm hiện tại.

Sư chú là một người tu trẻ, có thể là người trẻ nhất 
được xuất gia tại Làng hiện nay. Khi đến Làng Mai, 
sư chú phải bỏ lại phía sau tất cả những trò giải 
trí vui thích, thí dụ như lên net để chơi game, lên 
facebook, tham gia các tiệc tùng v.v… Vậy thì cái 
gì làm sư chú vui khi là một người tu trẻ sống trong 
một môi trường không có những trò chơi điện tử và 
những kỹ thuật hiện đại?

Ở Làng Mai con thực sự không thấy khó lắm. Phần 
đông các thầy đều còn rất trẻ, chỉ trên độ tuổi hai 
mươi. Con chưa có cơ hội để hiểu rõ quý thầy lắm. 
Con kết nối với quý thầy chủ yếu là nhờ chơi chung 
với nhau, thường là chơi bóng rổ. Ở Làng, con chơi 
bóng rổ với các thầy trẻ như thầy Pháp Hữu và thầy 
Pháp Triển. Con rất vui khi phát hiện ra là quý thầy 
cũng giống như con, cũng thích chơi, cũng là những 
chú bé, chỉ khác con về trang phục, về cách đi đứng, 
nói năng mà thôi. 

Thành ra sống ở Làng đối với con cũng khá dễ dàng. 
Hiện tại, con thấy 
phần lớn những 
thiền sinh sống dài 
hạn tại Làng đều 
ở độ tuổi hai mươi 
hoặc ba mươi. Năng 
lượng trẻ trung và 
thân thiện của các 
thầy, các sư cô ở đây 
rất dễ nhận thấy. Các 
thầy rất tha thứ, bao 
dung. Ở đây không 
bao giờ con bị bắt 
phải quỳ hương. 
Khi con làm điều gì 
không đúng, bao giờ 
các thầy cũng nói 
đó là do quý thầy và 
lẽ ra quý thầy phải 
hướng dẫn con cặn 
kẽ hơn.

Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người, dứt hết phiền não...
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Lúc ban đầu, mọi việc đối với con không khó khăn 
nhưng cũng không phải dễ dàng. Khi mới đến, con 
có ba cái điện thoại di động và một thiết bị đọc sách 
điện tử. Lúc nào con cũng bấm tin nhắn gởi đi khắp 
nơi. Đi đâu con cũng thủ một cái di động trong tay. 
Thói quen của con lúc ấy là phải có cái gì đó trong 
tay. Con cố thay đổi tập khí bằng cách đọc sách điện 
tử nên lại kè theo máy đọc sách. Dù không phải lúc 
nào con cũng đọc sách, nhưng lúc nào trong tay cũng 
phải có cái máy đó. Đó là tập khí luôn luôn phải có 
một cái gì đó trong tay để bấm. Khi con thân với quý 
thầy hơn, con cảm thấy mình không cần nó nữa. Nếu 
con thấy cô đơn hay cần giúp đỡ, con có 70 thầy để 
chuyện trò. Con không thấy có nhu cầu lên mạng để 
nói chuyện với bạn bè nữa. Trong khóa An cư kiết 
Đông 2013-2014 năm nay, việc không lên mạng đối 
với con không quá khó khăn. Con chỉ lên mạng để 
liên lạc với ba mẹ khi cần mà thôi. Thầy nói là bao 
giờ mình cũng có nhu yếu tìm kiếm một đường ra. 
Vì vậy khi không có một chọn lựa nào thì mình phải 
đi tìm. Con biết đủ với những gì mình đang có ở đây, 
con không đi tìm kiếm những gì không cần thiết nữa.

Cảm ơn Sư Út. Chắc chắn là Sư Út đang tận hưởng 
việc mình là một Sư Út trong gia đình áo nâu. Phải 
tận hưởng bởi vì không biết lúc nào sẽ có lễ xuất gia 
kế tiếp. Cảm ơn Sư Út đã chia sẻ rất hay, cảm ơn vì 
sự tươi mát và thật lòng của Sư Út.

Sư chú Trời Nguyện Lực

Xin hỏi nhân duyên nào đã đưa sư chú đến với pháp 
môn Làng Mai?

Con 33 tuổi, tháng sau con lên 34 tuổi. Con sinh 
ra ở Thái Lan, một đất nước theo truyền thống đạo 
Bụt Nam tông. Lớn lên trong một nền văn hóa Phật 
giáo, con đã được học giáo lý từ hồi còn thơ ấu trong 
trường học. Tuy nhiên, mãi đến khi lên Đại học con 
mới có cơ hội nghe pháp thoại bằng tiếng Anh của 
một vị khất sĩ Nam tông và bắt đầu có hứng thú. Bài 
pháp thoại đó rất phù hợp với hoàn cảnh của con, bởi 
vì lúc ấy con đang có những khổ đau trong tự thân 
và trong gia đình. 

Sau khi tốt nghiệp Đại học, con vẫn tiếp tục tìm kiếm 
cái mình muốn làm, tuy con bắt đầu làm việc cho 
một cơ quan bất vụ lợi chuyên về môi trường. Làm 
việc cho cơ quan bất vụ lợi này con rất thích. Có lẽ 
vì sẵn có hạt giống phụng sự nên khi còn ở Đại học, 
con đã rất tích cực làm từ thiện. Vì thích làm những 
việc có ích cho xã hội nên con đã tham gia biểu tình 
chính trị… Khi giúp người khác được hạnh phúc 
hơn, con cảm thấy rất mãn ý.

Trong khoảng thời gian này, con có rất nhiều khó 
khăn trong lòng và ở nhà nên con đã cố gắng thực 
tập khi có thể. Dù rất thích làm việc tại cơ quan bất 
vụ lợi ấy nhưng con có rất nhiều căng thẳng vì toàn 
bộ thời gian làm việc được dành cho các chiến dịch 
vận động. Con tiếp xúc thường xuyên với xung đột 
và bất công nên càng ngày càng có nhiều giận dữ. 
Con đã có cơ hội đi thăm rất nhiều nạn nhân của sự ô 
nhiễm môi trường, đồng thời con cũng đã có dịp nói 
chuyện với những kẻ đã làm môi trường ô nhiễm. 
Con thấy họ quá vô minh. Con thương những nạn 
nhân nhưng đồng thời rất giận những người đã gây 
ô nhiễm.

Con đã cố gắng thực tập nhưng lại không biết cách 
nhìn sâu để hiểu được những người gây ô nhiễm 
môi trường, và cái giận của con càng ngày càng lớn, 
thêm vào đó là sự căng thẳng trong công việc. Cơ 
quan con thì bảo thủ và vì bản chất công việc nên 
thường hay có xung đột với các cơ quan khác. Vì 
thế khổ đau và căng thẳng trong con càng ngày càng 
lớn đến một mức độ đã có những ảnh hưởng đến 
sức khỏe của con. Quan hệ giữa con và gia đình lại 
không tốt lắm trong thời điểm ấy. Con thấy trong khi 
mình giúp cho xã hội làm những việc tốt cho môi 
trường, nhưng chính gia đình mình chịu nhiều đau 
khổ, mình lại không có khả năng giúp họ.

Lúc ấy con chưa biết Làng Mai dù con đang thực tập 
Phật pháp theo cách riêng của mình. Con xin nghỉ 
việc và đi tu năm tháng trong một ngôi chùa Nam 
tông ở Thái Lan để chăm sóc tự thân. Khi đó con 
hay khỏa lấp cơn giận trong mình bằng công việc. 
Con định là trước tiên sẽ chăm sóc cho mình, kế đó 
là giúp đỡ gia đình rồi sau đó mới giúp cho xã hội. 

Sau năm tháng làm người xuất gia, con tiếp tục học 
thêm về năng lượng tái tạo, một phương cách tích 
cực đối trị với sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Con nghĩ 
con sẽ có ít mâu thuẫn hơn. Trong hai năm làm việc 
cho một cơ quan khác, con đã tiếp xúc với đau khổ 
của bạn đồng nghiệp, dù cho mọi người đang làm 
việc trong một lĩnh vực được cho là tích cực. Con 
tiếp xúc với sự ích kỷ, ganh ghét, mâu thuẫn… Con 
bắt đầu nhận ra rằng khổ đau thường phát sinh từ các 
nguyên nhân nội tại.

Trong khoảng thời gian này, con được một người 
bạn giới thiệu pháp môn Làng Mai qua quyển sách 
“Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy” của 
Thầy được dịch ra tiếng Thái. Đó là một quyển sách 
rất hay, nhưng chỉ đến khi Thầy sang Thái Lan và 
cho pháp thoại công cộng vào tháng 10 năm 2010 
con mới có một mối liên hệ thật sự với Làng.
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Âm thanh tại buổi pháp thoại công cộng ấy rất tệ, 
con nghe Thầy được rất ít nhưng sự có mặt của Thầy 
và tăng thân cùng với bài tụng danh hiệu đức Quán 
Thế Âm đã làm con nổi da gà khắp người. Con thấy 
có lẽ đây là sự bắt đầu của một cái gì đó cho tương 
lai của mình.

Từ đó con bắt đầu đi dự các khóa tu và các sinh hoạt 
khác trong chuyến hoằng pháp của Thầy ở Thái Lan 
và trở thành một tình nguyện viên tích cực. Cái mà 
con đi tìm đã được tìm thấy trong giáo lý của Làng 
Mai. Nó đáp ứng một cách hoàn hảo tâm nguyện 
giúp đời của con trong khi chưa giúp được bản thân 
và gia đình. Nó đáp ứng hoàn hảo đến mức con đã 
đến Pakchong rất nhiều lần để tu tập với tăng thân 
ở đó. Sau khi chấm dứt hợp đồng làm việc hai năm 
với cơ quan, con được tự do. Con thấy mình có hạt 
giống xuất sĩ nằm sâu ở bên trong. Nó chỉ chờ đủ 
duyên để biểu hiện. Khi con gặp sư cô Linh Nghiêm, 
sư cô khuyên con nên sang Làng Mai để dự khóa An 
cư mùa Đông 2011-2012. Mục đích đầu tiên chính 
của con là phải làm hòa với mẹ, kế đến là tìm hiểu 
xem Làng Mai như thế nào và con có thực sự muốn 
đi tu hay không.

Vào cuối khóa An cư kiết Đông, con đã rất chắc 
chắn rồi nhưng vẫn chưa làm quyết định ngay lúc 
ấy. Con trở về nhà trước, và tự nhiên con nhìn thấy 
chí nguyện của mình rất rõ ràng. Con nói cho ba mẹ 
biết ý định đó và hai người rất buồn lòng. Con chờ 
một thời gian để từ từ giới thiệu cho ba mẹ làm quen 
với pháp môn. Cuối cùng ba mẹ con nói dù họ không 
hoàn toàn ủng hộ con nhưng cũng không ngăn cản. 
Như vậy đã là quá tốt. Thế là con nộp đơn xin Visa 
để đi Làng. Tuy vậy con cũng phải chờ đến sáu tháng 
sau mới hoàn tất được giấy tờ.

Thái Lan là một nước có gốc rễ từ đạo Bụt Nam 
tông. Sáng nay trong pháp thoại Thầy nói rằng là 
Phật tử, chúng ta nên làm mới lại đạo Bụt 
để giáo lý đạo Bụt có thể phù hợp với con 
người ở thời hiện đại. Sư chú nghĩ thế nào 
về vấn đề này?

Con không muốn thiên vị Làng Mai nhưng 
con hoàn toàn đồng ý với Thầy, không chỉ 
bằng cảm tính mà bằng kinh nghiệm con 
đã đi qua trong các khóa tu Wake Up. Con 
thấy rất nhiều người trẻ đã tham gia. Họ rất 
thích vì chúng ta đã mang đến cho họ rất 
nhiều niềm vui.

Sư chú có nói là ba mẹ không hoàn toàn 
yểm trợ quyết định đi xuất gia của sư chú 
nhưng hôm nay hai vị đã cùng với một vài 

người bạn Thái đến dự lễ xuất gia của sư chú. Sư 
chú có cảm nghĩ như thế nào?

Con rất hạnh phúc bởi vì một phần nguyện ước của 
con là mang lại hạnh phúc thật sự cho ba mẹ. Nhìn 
thấy ba mẹ ở đây, thấy họ cười tươi, hạnh phúc, con 
vui lắm vì con nghĩ điều ấy sẽ không bao giờ có thể 
xảy ra. Khi Thầy đến Thái Lan, mẹ và em gái con có 
đi nghe pháp thoại công cộng. Dù cho mẹ con không 
hiểu gì hết, mấy người bạn cho con biết là họ đã 
gặp mẹ con và thấy bà cười rất tươi. Nghe vậy con 
rất mừng dù con biết rằng đó chỉ mới là bước đầu 
thôi. Con tin rằng điều duy nhất có thể mang lại hạnh 
phúc thật sự cho ba mẹ con là sự chuyển hóa của con 
mà không phải là sự thuyết phục bằng lời. 

Sư em Trăng Diệu Viên 

Điều gì làm sư em ấn tượng và bỡ ngỡ nhất từ khi em 
gia nhập vào gia đình áo nâu?

Có lẽ điều làm con bất ngờ nhất sau khi xuất gia là 
sự biến chuyển của tâm thức mình. Sau khi được 
xuống tóc, con thấy rất nhiều nhận thức trong con 
trở nên sáng tỏ ra. Con thấy mình, cũng như con 
đường mình đã chọn rõ hơn. Con đã luôn tìm kiếm 
con đường sống để có một cuộc sống ý nghĩa, an 
lạc và thảnh thơi. Nhờ ơn Bụt, ơn Thầy, con đã thấy 
đường đi.

Con còn một niềm hạnh phúc nữa, đó là vào ngày 
xuất gia và những ngày sau đó, con nhận được rất 
nhiều quà và những lời chúc mừng từ mọi người. 
Con nhận được bao nhiêu là niềm vui, nụ cười và 
cả những giọt nước mắt từ quý sư cô, sư thầy cũng 
như từ rất nhiều cư sĩ ở Làng hay ở tăng thân Paris 
nơi con sinh hoạt trước đây. Con hạnh phúc và thật 
sự ngỡ ngàng khi được thấy tận mắt và cảm nhận sự 
kiện một người xuất gia, nguyện đi theo con đường 

Lễ dẫn thỉnh gia đình Cây Đoàn
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Hiểu và Thương đã có thể tạo cảm hứng, sự xúc 
động sâu sắc và niềm vui lớn như thế nào tới những 
người xung quanh. Sự nhiệm mầu của giáo pháp đã 
đánh thức một cách tự nhiên niềm khát vọng sâu xa 
hướng tới những gì đẹp và chân thật ở mỗi người. 
Con hiểu ra rằng bước đi trên con đường này, con 
đang thực hiện ước mơ của mình và cả ước mơ của 
nhiều người khác. Con xúc động lắm và biết rằng 
chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, con sẽ có thêm nhiều 
động lực để vững bước.

Con tin là con sẽ có nhiều điều lí thú và có thể là 
cả những điều bất ngờ đang chờ con trong những 
ngày tới. Con mới tìm về với gia đình mình, tăng 
thân mình thôi mà. Tăng thân đón con vào để con 
hòa mình vào tăng thân. Con là một với tăng thân. 
Mắt con mở to, chân bước chầm chậm, lòng con hân 
hoan và bàn tay con đón nhận tất cả. 

Sư chú Trời Linh Quang

Sư chú là một trong những người tập sự xuất gia của 
Tu viện Bích Nham đã may mắn được theo Thầy và 
tăng đoàn trong chuyến hoằng pháp Bắc Mỹ. Xin sư 
chú chia sẻ một chút về kinh nghiệm đó. Nó có giúp 
cho sư chú thấy rõ hơn về cuộc đời phụng sự của một 
vị xuất sĩ hay không và cái gì đã làm cho sư chú phát 
nguyện đi trên con đường này?

Tên con là John Galloway. Con sinh ra và lớn lên 
ở Georgia, ngoại ô Augusta. Năm nay con 28 tuổi. 
Chuyến hoằng pháp là một trải nghiệm đáng kinh 
ngạc của con bởi vì con có cơ hội thấy được như thế 
nào là cuộc sống của người xuất sĩ.

Khi sống trong tu viện, mình tổ chức khóa tu và 
phụng sự, mình tiếp xúc với cuộc sống. Nhưng khi 
tăng đoàn đi hoằng pháp thì cường độ rất khác, khi 
đó mình đi khắp nước Mỹ và có thể thật sự tiếp xúc 
với những người đến từ mọi hoàn cảnh khác nhau. 
Nhờ pháp môn thực tập mà bao nhiêu cuộc đời đã 
được thay đổi. Con thật sự sốc khi nhận ra biết bao 
điều mà tăng thân đã làm được. Những điều này đã 
được con trình bày trong thư xin xuất gia. Ý muốn 
xuất gia của con đã nảy sinh trong chuyến hoằng 
pháp ấy.

Trong chuyến đi đó, có một lần con trao đổi về chí 
nguyện xuất gia của mình với một thầy. Thầy kể rằng 
có một phụ nữ cùng gia đình pháp đàm với thầy, sau 
buổi pháp đàm, cô ấy đến gặp thầy và nói: “Con có 
biết thầy.” Thầy hơi sửng sốt một chút, không nhớ ra 
cô ấy là ai. Cô nói: “Hai năm trước con có dự một 
khóa tu ở Bích Nham. Trong một buổi thiền hướng 
dẫn sáng, thầy đã cho thực tập quán chiếu Cha tôi là 

một em bé 5 tuổi (Xem Sen Búp Từng Cánh Hé – bài 
tập Em bé 5 tuổi bị thương). Con rất không thích bài 
thực tập ấy vì ngay lúc đó con không thể làm được. 
Tuy không thích nhưng từ đó trở đi con tiếp tục thực 
tập bài thiền hướng dẫn này…” Sau một năm thực 
tập, cuối cùng cô ấy đã hòa giải và nối lại thâm tình 
với cha cô, người đã hành xử thô bạo khi cô còn bé. 
Chỉ vài tháng sau đó, cha cô mất. Cô đã bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc với thầy vì thầy đã hướng dẫn bài 
thực tập ấy để cô có cơ hội thiết lập lại mối quan hệ 
cha con không lâu trước khi ông qua đời. Thầy nhìn 
con, lúc ấy chúng con ngồi bên đài Quan Âm tại Tu 
viện Mộc Lan, thầy nói thầy đâu biết người phụ nữ 
ấy là ai, thầy cũng không bao giờ biết được rằng thầy 
đã ảnh hưởng đến cuộc đời của cô ấy như thế nào, 
trong hình thức này hay hình thức khác. Nếu thầy 
đã không biết về cô ấy, thì còn có bao nhiêu cuộc 
đời khác đã được đánh động như thế mà thầy không 
biết? Thầy đâu có làm gì khác hơn ngoài việc thực 
hiện những gì mà một người tu được dạy phải làm, 
đó là chia sẻ thiền hướng dẫn trong buổi ngồi thiền 
sáng.

Đó là một việc làm cỏn con, mình không bao giờ 
nghĩ sẽ đem lại sự thay đổi trong cuộc đời của một 
người, sự thay đổi đó làm họ hoàn toàn chuyển hóa. 
Con không bao giờ quên câu chuyện đó. Mong rằng 
con sẽ không bao giờ quên nó trong suốt cuộc đời tu 
của mình. Nó giống như là một cây đinh đã đóng cột.

Sư chú có thể chia sẻ một kinh nghiệm đẹp và đáng 
nhớ nhất trong chuyến hoằng pháp ấy không?

Tại Lộc Uyển, có một hôm đi thiền hành con cảm 
thấy rất uể oải. Đêm trước con ngủ không ngon lắm. 
Chuyến hoằng pháp thật vất vả, các huynh đệ của 
con không có ai ngủ ngon hết. Con có nhiều đau 
nhức trong thân nên không muốn ra khỏi giường. 
Nhưng rồi con bắt mình phải dậy ngồi thiền và đi 
thiền hành.

Trong lúc đi thiền hành, mọi người đi ngang qua khu 
cắm trại và suýt tí nữa con đã trốn về lều. Con nói 
“không” và bắt mình phải tiếp tục đi. Khi đi lên đến 
đỉnh đồi, nơi có tượng Bụt, mọi người đứng nhìn 
bao quát xuống thung lũng bên kia. Buổi sáng hôm 
ấy, sương mù dày đặc đến nỗi không thể nhìn xuyên 
qua được. Đứng đó mình có thể nhìn thấy sương mù 
dần dần tiến tới, phủ trùm lên mọi vật. Con nhìn thấy 
cây cối, các căn lều… có những cái đã bị chìm trong 
sương. Con thấy rất rõ ràng nhưng rồi đột nhiên 
mọi thứ đều bị sương mù dần dần tràn lên, phủ kín, 
không còn thấy gì nữa. Đó là một cảnh tượng đẹp 
nhưng đồng thời cũng làm con liên tưởng phần nào 
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đến cuộc đời. Chúng ta phải luôn nhớ rằng có những 
lúc trong đời, mọi sự có vẻ như mù mịt, nhưng rồi 
nó sẽ qua đi. Hạnh phúc hay ánh sáng có thể bị một 
cái gì đó làm lu mờ nhưng không bao giờ chúng thật 
sự mất đi. Chúng chỉ bị che lấp đi thôi. Bóng tối phủ 
trùm nhưng màn đêm cuối cùng sẽ được vén lên. 
Trong lúc mọi người đứng đó quan sát, sương mù 
tiếp tục kéo ngang qua, nhưng ngay khi ánh sáng mặt 
trời ló dạng, màn sương đã dần tan.

Sư chú Trời Hy Mã

Xin sư chú giới thiệu một chút về mình và những 
duyên nào đã đưa sư chú đến với Thầy?

Tên con là Trời Hy Mã, người Tây Ban Nha. Lần đầu 
tiên con biết đến Thầy là vào khoảng hai năm trước 
đây qua quyển sách “Thương Yêu Theo Phương 
Pháp Bụt Dạy” (Teaching on Love). Trước khi đọc 
quyển sách ấy, con đã bắt đầu thực tập đạo Bụt sau 
khi tham gia một khóa tu thiền Minh Sát mười ngày. 
Vào ngày thứ hai của khóa tu thiền, con có ý định 
xuất gia. Con đã bỏ ra một năm ở châu Á để thực tập 
và sau đó trở lại Tây Ban Nha với mong ước được 
chia sẻ giáo pháp với nhiều người khác. Con đã gặp 
rất nhiều bậc thầy, nhưng giáo pháp của họ không 
gần gũi lắm với mọi người. Tâm con khi ấy còn rất 
hạn hẹp và con đã nhận ra điều ấy. 

Con đã gặp gỡ rất nhiều người biết đạo. Ai cũng biết 
thực tập, nhưng ước mơ của con là xây dựng nên một 
cộng đồng trong đó con có thể chia sẻ giáo pháp một 
cách hiện đại hơn. Con nghĩ như thế bởi khi ấy con 
chưa biết gì về Làng Mai. 

Thực tế thì con bị kẹt trong truyền thống mà con đã 
thực tập bởi vì con không biết cách bày tỏ lòng mình 
và cảm thọ của mình. Vì thế con đã đi 
tìm một quyển sách dạy về cách phát 
triển lòng từ bi. Sau khi đọc quyển sách 
của Thầy xong, con nhận ra rằng mình 
có rất nhiều cảm xúc và khổ đau trong 
lòng đã quá lâu không thể bày tỏ được. 
Trong quyển sách ấy, Thầy dạy con 
khả năng nhận diện và bày tỏ cảm thọ 
trong cách sống của con. Cho đến khi 
con tìm ra Làng thì con biết đây đúng là 
cộng đồng mà mình đang tìm kiếm. Con 
cũng biết là con không thể xây dựng 
cộng đồng đó một mình được. Sau đó, 
con lên mạng để tìm hiểu về tăng thân 
của Làng Mai mà Thầy đã nhắc đến rất 
nhiều trong quyển sách. 

Con nhớ cái giây phút đầu tiên được 

nghe giọng nói của Thầy thật sâu sắc. Con không 
nhớ Thầy đã nói gì, con chỉ biết khóc khi nghe Thầy 
nói. Giọng nói của Thầy rất từ bi dù chỉ qua một vài 
lời mở đầu trong bài pháp thoại. Đó chính là khoảnh 
khắc làm lòng con mở rộng. Sau đó con muốn đi 
Làng để xuất gia. Con thích nhất điều Thầy nói về 
cuộc sống của người tu, một cuộc sống đơn giản chỉ 
với những nhu cầu tối thiểu. Con thuộc thành phần 
trung lưu trong xã hội, có thể làm ra tiền để đáp ứng 
tất cả các nhu cầu mà con muốn. Tuy thế, chưa bao 
giờ con cảm thấy thực sự được thỏa mãn. Sau khi 
đọc quyển sách đó và nghe bài pháp thoại của Thầy, 
con quyết định đi Làng Mai và thử sống cuộc đời 
xuất sĩ ít nhất là 5 năm, bởi vì con không chắc là 
mình có thể phù hợp với cuộc sống trong tu viện trọn 
đời hay không.

Trong con có quá nhiều khổ đau, tuy nhiên bên cạnh 
đó cũng có một vài niềm vui và hạnh phúc. Đó là 
những gì con cần trong cuộc sống, nhất là tình huynh 
đệ. Ba mẹ con đã ly dị khi con mới lên năm. Trái tim 
con tan nát, và do đó khi con tìm ra giáo pháp, con 
đồng thời cũng tìm ra cho mình câu trả lời. Con luôn 
luôn đi tìm cho mình một gia đình thật sự, một tình 
thương chân thật, và con đã tìm ra được những cái 
đó ở đây. Vì thế con đã thôi thúc mình đến Làng Mai. 
Thật quý giá biết bao khi con tìm được giáo pháp 
và có cơ hội tham gia vào tăng đoàn xuất sĩ trong 
5 năm. Con muốn trở thành tấm gương cho những 
người xuất sĩ và cả cho các bạn thiền sinh. 

Sư em Trăng Ưu Bát

Sư em có thể giới thiệu một chút về mình và chia sẻ 
nhân duyên nào giúp sư em tiếp xúc được với pháp 
môn tu học Làng Mai?

Lễ xuất gia cây Linden (cây Đoàn) tại Làng Mai,
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Con đi học cấp ba với suy nghĩ rằng trong 
cuộc sống có cái gì đó ý nghĩa hơn ngoài 
chuyện kiếm một việc làm, lập gia đình 
rồi có con cái và một căn nhà. Nhưng con 
không tìm được cái đó ở nơi con đang lớn 
lên. Lúc con được 16 tuổi, con đã học một 
lớp về tôn giáo và triết học. Cả lớp con 
xem một bộ phim tài liệu về một sư cô 
theo truyền thống đạo Bụt đến từ Sydney. 
Lúc đó con có cảm tưởng đó là điều con 
cũng nên làm. Trong tất cả những gì con 
được học, triết học Phật giáo đánh động 
tới con nhiều nhất nhưng lúc đó không có 
một trung tâm Phật giáo hay ngôi chùa nào 
gần nhà con.  

Sau khi học xong cấp ba, con chưa biết mình muốn 
học ngành gì ở trường Đại học cho nên con đã 
đăng ký vào một chương trình trao đổi (exchange 
program) sang Nhật Bản để sống trong một quốc gia 
Phật giáo. Ở Nhật Bản, con đã thấy rằng dân tộc của 
họ tuy không học đạo Bụt nhưng sống qua cách hiểu 
về chính mình và những người xung quanh.  

Lúc đó con khá mắc cỡ bởi con là người nước ngoài 
duy nhất nơi thành phố con ở và những đứa con nít 
thường chỉ tay về phía con để nói “Gaijin, gaijin” 
(tiếng Nhật nghĩa là “người nước ngoài”). Nhưng 
con đã học từ chuyện này là nếu con có thể ngẩng 
cao đầu và mỉm cười được với họ thì họ sẽ mỉm cười 
lại với con. Từ xưa tới nay, điều mà con thực tập đó 
là mỉm cười với người khác để cho phép con và họ 
cảm thấy thoải mái.  

Là người nước ngoài, con đã trở về lại Úc để học 
và làm tình nguyện viên với các đồng bào tị nạn và 
những người di trú. Điều đó đã giúp con đến được 
nhiều nơi trên thế giới và gặp được nhiều người 
tuyệt vời. Con rất may mắn được gặp những người 
bạn tâm linh, họ đã giới thiệu cho con về những pháp 
môn thiền tập mà con có thể mang theo bất cứ nơi 
đâu.

Trong suốt ba năm, con đã tình nguyện làm việc 
với những người trẻ Palestinian và những phụ nữ 
người Lebanon với tấm lòng muốn giúp họ thay đổi 
hoàn cảnh. Nhưng với khả năng và sự cố gắng của 
mình, con vẫn không cải thiện được bao nhiêu so 
với những trở ngại mà họ phải đối diện như không 
có một quê hương, không được cấp hộ chiếu để đi 
du lịch, không được những người Leban chấp nhận, 
chưa kể đến một số danh sách dài nói về những khó 
khăn của họ... Mặc dù gặp phải những khó khăn như 
thế nhưng con thấy họ là những người hạnh phúc 

nhất mà con được gặp. Họ nấu ăn và cùng ăn cơm 
chung, cùng nhảy, cùng hát và tận hưởng những gì 
tốt đẹp nhất mỗi ngày. Con đã rời nước Lebanon với 
cái suy nghĩ rằng nếu con muốn hiến tặng gì đó cho 
thế giới thì đó chính là cách con có thể sống hạnh 
phúc trước mọi hoàn cảnh khó khăn.

Biết được yoga và thiền tập đã giúp ích cho đời sống 
của mình nên con bắt đầu rèn luyện để trở thành một 
giáo viên yoga. Sau đó con đến sống ở một ashram 
(một tu viện của người Ấn Độ). Tại đây con may 
mắn được giới thiệu về pháp môn Làng Mai. Con 
nhận thấy rằng tất cả những niềm vui con có từ pháp 
môn thực tập là điều mà con muốn gieo trồng và chia 
sẻ với người khác. Cho đến khi con tới Làng Mai, 
con cảm thấy mình đã tìm ra được con đường mà 
mình muốn đi.  

Sống trong một tập thể không phải khi nào cũng dễ 
dàng đối với con. Những lúc gặp khó khăn, con nhìn 
lại để thấy được mình đã yêu thương cuộc sống tập 
thể như thế nào, đó là đời sống của con, là nơi chúng 
con thực tập các sinh hoạt hằng ngày. Con đang được 
nằm trong lòng trung tâm của giáo pháp.  

Xuất thân từ Úc và xuất gia ở châu Âu là một thử 
thách đối với gia đình của con, vì phần đông gia đình 
con chưa có dịp để qua Làng và tiếp xúc với pháp 
môn. Chính vì vậy nên gia đình rất khó để hiểu con 
đường mà con đang đi. Sau khi xuất gia con có một 
ước mơ là gia đình và con có thể hiểu nhau hơn, tuy 
giữa con và gia đình dù sống cách xa nhau, và cánh 
cửa của sự chia sẻ đã được mở ra. 

Con thấy mọi điều kiện ở đây đều là cơ hội cho 
con thực tập. Con hy vọng có thể sử dụng những 
cơ hội để một ngày nào đó có thể phục vụ cho 
nước Úc và giới thiệu cho những người trẻ ở Úc, 



người vui cảnh sẽ vui  101 

Trung tâm Làng Mai Quốc Tế Thái Lan còn có tên là 
Vườn Ươm, vì sao có tên là Vườn Ươm thưa thầy?

Chữ Vườn Ươm mang cho ta một hình ảnh là nơi 
đó người ta gieo những hạt giống, chăm sóc, bảo vệ 
cho đến khi cây mọc đủ sức thì đem trồng. Khi gieo 
trồng trong vườn ươm người ta làm cho những đặc 
tính của chủng loại cây đó được phát triển mạnh nhất 
và chất lượng nhất. Tu viện Vườn Ươm cũng vậy, có 
những người trẻ, có lý tưởng, có hạt giống bồ đề rất 
lớn, nhưng cần chăm sóc một chút cho đủ cành đủ lá 
thì mới đem trồng nơi khác.

Nơi khác là đâu thưa thầy?

Nơi khác là nơi này, là tu viện Vườn Ươm hay ở nơi 
cần “cây bồ đề”, đó là nơi cần một hướng đi, cần tình 
huynh đệ, cần hạnh phúc và cần chuyển hóa khổ đau.

Quý thầy, quý sư cô ở Thái Lan đã đi vào “nhà tình 
thương”, tên gọi dễ thương của một nhà tù dành cho 
các em dưới 18 tuổi để hướng dẫn tu học. Các em 
là nạn nhân của những gia đình tan vỡ, của một xã 
hội đang chạy theo tiêu thụ. Vì cha mẹ không quan 
tâm, vì đua đòi với bạn bè mà họ bán thân, buôn 
thuốc phiện, tham gia băng đảng… Pháp Lâm nhớ  
trong một khóa tu có nhiều em đã khóc trong những 
buổi pháp đàm và làm mới. Trong họ có những vết 
thương và nhờ tham dự khóa tu, họ hiểu và tha thứ 
được cho cha mẹ họ và  bản thân họ, có người còn 
nói là sau khi ra tù sẽ tới ở Tu viện. 

Các thầy cô cũng đi vào các trường Đại học để chia 
sẻ với sinh viên. Sinh viên cũng bị nhiều áp lực, 
căng thẳng, sợ hãi và không biết hướng đi. Trong 
một buổi vấn đáp có một em sinh viên hỏi: “Con có 
một người bạn, bạn ấy đang rất khổ, bạn ấy không 
biết mình sống để làm gì và có nhiều lúc muốn chết.” 
Hay có người hỏi: “Cha mẹ bắt con học ngành mà 
con không thích, nên đi học chán lắm, con phải làm 
sao?” Đó là những nơi cần Vườn Ươm.

Như vậy thì rộng quá, nơi nào mà không cần tình 
huynh đệ, cần hạnh phúc. Vậy Tu viện Vườn Ươm có 
mặt từ khi nào và với nhân duyên nào mà Vườn Ươm 
được biểu hiện thưa thầy?

À, có từ “từ ấy”. Từ ấy là khoảng 40 năm trước Sư 
Ông đã đến Thái Lan. Anh em cũng có tới đó thăm, 
đó là một ngôi chùa trên núi ở Chiang Mai, phía Bắc 
Thái Lan. Bây giờ chỉ còn cái nền cốc ngày xưa thôi. 
Phía trước cốc là dòng suối đá, gọi là suối đá vì dòng 
nước chảy trên đá chứ không chảy trên đất. Phía sau 
cốc là rừng. Từ chánh điện mà xuống cốc thì phải đi 
trong rừng khoảng 15 phút. Chắc đó cũng là nhân 
duyên có tu viện Vườn Ươm bây giờ.

Từ ấy, Thái Lan là một nước Phật giáo theo truyền 
thống Nam tông. Và với những hình thái thực tập 
“hơi già” nên chưa đáp ứng đủ với những khổ đau, 
mong mỏi của người trẻ trong xã hội hiện tại nên tu 
viện Vườn Ươm có mặt. 

Từ ấy cũng là sư cô Linh Nghiêm, một người trẻ 
Thái Lan, xuất thân từ một gia đình thượng lưu ở 
Thái đến xuất gia tại Làng Mai. Sư cô thấy pháp môn 
này hay quá và cứ mỗi lần về thăm nhà cô rủ thêm 
quý thầy, quý sư cô về cùng, vừa làm đệ tứ thân, đệ 

(Ban Biên Tập phỏng vấn thầy Pháp Lâm)

đặc biệt là những người cháu của con về pháp môn 
thực tập. Con có thể chỉ cho họ một cách khác để 
hướng về cuộc sống. Có người nói khi mình đi 
xuất gia mình phải hy sinh, lìa bỏ gia đình của 
mình nhưng trong trường hợp của con, con cảm 
thấy nó là cơ hội để giúp con gắn bó với gia đình 
nhiều hơn. Tình thương của con dành cho gia đình 
là một trong những động lực lớn nhất để con thực 
tập.
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ngũ thân vừa tổ chức những khóa tu cho cư sĩ Thái. 
Và có một ước muốn có một trung tâm thực tập theo 
pháp môn Làng Mai.

Từ ấy cũng có thể là do chư Tổ sắp đặt. Mười 
ngày trước khi tăng thân bị đuổi khỏi Bát Nhã 
(27.09.2009) có 4 thầy và 6 sư cô qua mở trung tâm 
tại Thái. Nhưng cũng chưa có đất có chùa gì cả, quý 
thầy ở tạm nhà nghỉ dưỡng của cha mẹ sư cô Linh 
Nghiêm, còn quý sư cô thì ở tạm nhà bạn mẹ sư cô 
Linh Nghiêm cách đó 3km. Nơi này sau đó đón cả 
200 quý thầy cô từ Bát Nhã qua. Con người Thái và 
đất nước Thái đã mở lòng đón tăng thân. Tu viện 
Vườn Ươm có từ từ ấy là vậy.

Chắc là nhà mẹ sư cô Linh Nghiêm lớn lắm mới 
chứa được từng đó người phải không thầy? Xin thầy 
chia sẻ về những ngày đầu tăng thân sống ở Thái?

Nếu mà Pháp Lâm viết văn giỏi thì chuyện của 
những ngày ấy viết chắc cũng vài cuốn sách. Đây 
chỉ kể sơ thôi.

Pháp Lâm nhớ, khi “đã về, đã tới”, (tới nơi ở tại Thái 
rồi) có thầy đã hỏi: “Ngày mai mình đi tiếp phải 
không?” Vì thầy thấy chỗ ở cho cả trăm thầy mà 
chỉ có một ngôi nhà nhỏ với hai phòng, một toilet, 
không bếp… và một cái lều xanh. Không khí trong 
cái lều xanh ban ngày là lò nướng, ban đêm là tủ lạnh 
nên anh em bệnh rất nhiều. Sống như vậy khoảng 4 
tháng thì anh em quyết định dựng thêm nhà tranh. 
Sau này mình biết có thêm hai thiền đường bằng 
tranh là thiền đường Tình Huynh Đệ và thiền đường 
Trời Phương Ngoại, nhưng trước đó thiền đường có 
tên là “hội ngàn đinh”. Thiền đường này là một cái 
lều lớn, sàn được lót bằng những cái chõng tre. Lâu 
ngày những cây đinh từ cái chõng tre nhú ra và làm 
rách những cái quần không thương tiếc. Những buổi 
trưa tháng Tư, mùa nóng nhất ở Thái Lan, anh em 
thường ra gốc xoài để ngủ, thầy Pháp Sĩ thường nằm 

dưới mái hiên làm nhà ăn lợp bằng lá dừa để ngủ, 
dưới chõng tre thầy không quên để một thau nước 
cho đỡ nóng. Vậy mà những lớp học dưới vườn xoài, 
những khóa tu ở nhà hay ở ngoài, những buổi ngồi 
thiền, thiền hành hay những trận đá bóng đã không 
thiếu. Tiếng cười, tiếng đàn, tiếng hát, tiếng huynh 
đệ đã giúp anh em vượt qua những khó khăn. 

Sau này, những vị cư sĩ Thái thấy thương quý thầy 
quá nên đã cùng nhau mua đất và xây chùa để có nơi 
ổn định cho quý thầy ở và tu học. Bây giờ chỉ mới 
xây được cư xá cho quý thầy và quý sư cô ở thôi. 
Còn thiền đường, nhà ăn, nhà bếp, nhà cư sĩ cũng 
chưa đủ điều kiện xây được. Nhưng nhìn chung là sự 
tu học cũng đã bắt đầu ổn định.

Cái gì ấn tượng nhất đối với thầy khi thầy sống ở 
Thái?

Tìm cái nhất thì khó lắm, vì mỗi sự kiện, mỗi giây 
phút đã qua khi sống ở Thái đều quý hết nên chỉ 
kể cái ấn tượng nhì thôi. Cái ấn tượng nhì là được 
đi khất thực. Pháp Lâm có đọc kinh, có đọc sách 
Đường Xưa Mây Trắng, có nghe kể về giáo đoàn 
ngày xưa của Bụt mỗi sáng sớm đi từng hàng vào 
thôn xóm khất thực. Khi qua Thái, Pháp Lâm đã 
chứng nghiệm được cảm giác này, cảm giác của 
người khất sĩ thực tập hạnh xin ăn. Từ sáng sớm quý 
thầy quý, sư cô tập trung lại, được chỉ dạy cách ôm 
bình bát rồi chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm 
có 10 thầy và 10 sư cô. Đi mỗi nhóm ít vậy là vì khi 
quý cư sĩ cúng dường, ai cũng muốn cúng cho tất 
cả quý thầy, quý sư cô, đi nhiều quá người ta không 
đủ đồ cúng dường tội nghiệp. Khi mặt trời chưa lên, 
đường còn vắng xe cộ, không khí yên lặng và trang 
nghiêm, từng nhóm quý thầy, quý sư cô bước thảnh 
thơi đi vào thôn xóm. Từ xa đã thấy cả gia đình các 
thí chủ với đồ cúng dường đã chuẩn bị đứng trước 
nhà. Khi quý thầy quý, sư cô đi tới, họ bỏ giày dép 
ra, đi chân đất, dù trời lạnh hay mưa ướt, để thể hiện 

lòng tôn kính Tam Bảo, dâng đồ cúng 
dường đến từng thầy, từng sư cô rồi cả 
gia đình đứng gần nhau và lạy xuống 
trước quý thầy, quý sư cô. Sau đó họ 
quỳ xuống chắp tay đợi quý, thầy quý 
sư cô chúc phúc và tụng kinh. Đứng 
trong khung cảnh đó ai là người cho, 
ai là người nhận hay tất cả đều quyện 
vào nhau? Người cho thì: Trong thể 
tính chân như, không chủ thể đối 
tượng, đệ tử cúng dường người, trong 
thương cảm nhiệm mầu… Còn người 
nhận thì: Trong thể tính chân như, 
không chủ thể đối tượng, đệ tử nhận 

Buổi khất thực tại Thái Lan
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cúng dường…

Được làm người xuất sĩ, được đi khất thực là một 
hạnh phúc lớn. Hạnh phúc của cái thấy nương tựa 
lẫn nhau để hiện hữu giữa cuộc đời. Hạnh phúc vì 
những bước chân an bình mỗi sớm mai.

Ở Thái vui quá thầy ha. Tăng thân mình ngày nào 
cũng đi ra thôn xóm khất thực phải không thưa 
thầy?

Không, chỉ đi hai tuần một lần thôi.

Nghe nói người Thái ăn cay lắm, quý thầy, quý sư 
cô ở đó có quen ăn thức ăn cay không?

Vì là Vườn Ươm nên quý thầy, quý sư cô ở đó tuổi 
rất trẻ, tuổi dưới 25 là hơn 70% chúng nên ăn mạnh 
lắm, còn thiếu ăn nữa đó chứ (cười). Những ngày 
đầu vì theo văn hóa Thái thì quý thầy không được 
đi chợ nên người cư sĩ cúng dường, sau đó những 
người bán hàng rong chở tới cho mình nên có gì thì 
mình ăn đó, có tuần chỉ ăn một món giống nhau. Lúc 
đó nếu đi muộn hoặc xếp hàng sau thì có khi không 
có gì ăn hay ăn cơm với xì dầu thôi. Nên cái tâm 
lý sợ đói, sợ không có gì ăn thúc đẩy “lòng” mấy 
người trẻ xếp hàng trước khi chuông thỉnh hoặc nghe 
chuông thỉnh thì đi liền. Có vị nhận diện được cái 
tâm “sợ đói” đó đã nói: “Nếu vì cái tâm sợ đói mà đi 
trước thà ở nhà còn hơn.” Có lẽ cái tâm tàm quý của 
vị đó thấy rằng bị cái sợ trói buộc thì không ăn còn 
hơn. Và sau đó vì anh em thương nhau, có gì ngon 
mà mình đi trước thì lấy ít lại một chút cho người 
đến sau. Cũng may là người tu nên có món ăn khác 
là Pháp. Đầu tiên là học Pháp. Pháp là lời dạy của 
Bụt có khả năng dập tắt phiền não, có khả năng dẫn 
đạo đi lên… Tại Vườn Ươm có rất nhiều lớp học về 
Phật pháp như lớp Trái Tim Của Bụt học về Tứ Diệu 
Đế, Tứ Vô Lượng Tâm, lớp Duy Biểu Học học về 
cách vận hành của tâm, lớp Công Phu Nở Đóa Sen 
Ngàn Cánh học về các Kinh Nhật Tụng, còn các lớp 
uy nghi, giới luật, xây dựng tăng thân… học rất vui. 
Cứ khoảng hai tuần là có ôn tập và kiểm tra, kiểm 
tra bằng cách viết bài luận hay trắc nghiệm, trả lời 
câu hỏi hoặc kiểm tra bằng trò chơi. Kiểm tra là để 
trình bày cái hiểu của mình về pháp môn hay về kinh 
nghiệm thực tập của mình chứ không phải lấy điểm 
hay thi lên lớp. Có người học xong khóa học không 
chịu lên lớp còn xin ở lại nữa. Quý vị khi gặp quý 
thầy, quý sư cô ở tu viện Vườn Ươm mà hỏi học có 
vui không? Thì chắc ai cũng nói “vui lắm” cho xem.

Làm sao để mình duy trì được cảm hứng học một 
cách lâu dài thưa thầy?

Như đã nói trên, khi học đã vui rồi, mà áp dụng lời 
Pháp vào sự thực tập nữa thì niềm vui có được rất 
lớn, gấp cả chục lần, giống như mũi tên thứ hai vậy. 
Mũi tên thứ nhất là hạnh phúc khi học Pháp, mũi tên 
thứ hai là thực tập Pháp. Anh em cũng thường nhắc 
nhau học là thực tập chứ không phải chất chứa kiến 
thức nên dù là học lớp nào mọi người cũng được 
học về cách chuyển hóa những nội kết, những khổ 
đau trong lòng và làm lớn lên hạnh phúc. Trong môi 
trường tu viện, huynh đệ có cơ hội áp dụng những 
điều mình học trên lớp vào đời sống. Khi có những 
khóa tu, mình đem những gì mình đã học và thực 
tập được ra hướng dẫn cho thiền sinh. Mình giúp họ 
và thấy họ thực tập có hạnh phúc, bớt căng thẳng, 
cha con truyền thông lại với nhau, thấy những cảnh 
đó ai cũng được nuôi dưỡng và tự nhiên nguồn cảm 
hứng học và thực tập được nâng cao. Tu viện Vườn 
Ươm cũng đang soạn giáo trình “Thạc sĩ Phật Học 
Ứng Dụng” để vào dạy tại Trường đại học Phật giáo 
Mahachualongkorn. 

Điều thứ hai là tu viện Vườn Ươm đã cố gắng duy 
trì chương trình học ổn định trong năm, không để bị 
ngắt đoạn nhiều. Các lớp học được phân chia theo 
từng độ tuổi (đời và đạo) để giúp cho mọi người có 
thể hiểu được. Ví dụ như các em tập sự, các em mới 
xuất gia hoặc các sư anh sư chị dưới 18 tuổi thì học 
lớp Trái Tim Của Bụt. Còn các vị từ Cây Lê, Trầm 
Hương, Hướng Dương trở lên thì học lớp Duy Biểu. 
Mỗi lớp đều có các vị giáo thọ chăm sóc. Nhưng 
cũng có những lớp thì người lớn cũng như người nhỏ 
học chung, ví dụ như nghe pháp thoại của Sư Ông 
mùa Đông này. Đa số là học chung với nhau nên khi 
học mình chế tác được tình huynh đệ, tình huynh đệ 
giống như giải thoát, chứng ngộ… là hoa trái của sự 
thực tập và cũng là vốn liếng giúp cho sự thực tập 
thành công. Đó cũng là thức ăn mà cũng là nguồn 
cảm hứng trong việc học.
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Đầu tháng Ba năm nay sẽ bắt đầu chương trình 7 
năm. Đó là chương trình 4 năm của Sư Ông. Ban 
Giáo thọ Thái Lan đã phân chia các môn học theo 
từng tiết học, từng học kỳ, theo tuổi cho rõ hơn. Quý 
vị có muốn tham dự thì xin về Thái.

Vâng, cảm ơn thầy. Vấn đề ngôn ngữ và văn hóa khi 
quý thầy, quý sư cô ở Thái Lan thì như thế nào thưa 
thầy?

Lúc đầu khi mới từ Việt Nam qua thì miệng chỉ dùng 
để tặng nụ cười thôi, còn nói là bằng tay. Nhờ tình 
thương và sự cảm thông của người Thái mà những 
khó khăn cũng dần qua đi. Bây giờ sau ba năm mình 
cũng như em bé 3 tuổi, bắt đầu bập bẹ biết nói, biết 
hát và hướng dẫn tổng quát cũng như thiền buông 
thư và pháp đàm bằng tiếng Thái rồi. Sáng nào cũng 
có lớp tiếng Anh và tiếng Thái. Chỉ có Pháp Lâm là 
lười thôi.

Còn văn hóa thì cũng có khác biệt, như quý thầy 
không được đi chợ, khi người nữ đưa gì thì quý thầy 
không được nhận trực tiếp từ tay sang tay mà phải để 
trên bàn hay trên khay… và cuối cùng có một cách 
giúp mình hòa nhập, thích ứng, học hỏi và hành động 
khế cơ là “văn hóa chánh niệm”, có chánh niệm thì 
làm cái gì cũng đẹp.

Cho chúng con hỏi tiếp là Thái Lan đang có những 
bất ổn về chính trị, thầy nghĩ Tu viện Vườn Ươm có 
thể giúp được gì?

Không chỉ có Thái Lan bất ổn mà khắp nơi đều bất 
ổn. Mọi người cần một nơi để trở về và cần một cách 
thức nào đó làm cho những bất ổn trong họ lắng dịu.

Ta và vũ trụ có sự liên hệ tương tức với nhau. Ta 
làm gì cũng đều ảnh hưởng đến vũ trụ. Trong một 
đất nước đang có những bạo động, bất an mà có một 
tăng thân có khoảng 160 người thực tập, biết chế tác 
hỷ lạc, bình an thì tự thân sự thực tập đó đã giúp đỡ 
người Thái Lan rồi.

Pháp Lâm biết trong những ngày xảy ra bạo động 
đó, tại Tu viện Vườn Ươm có khóa tu cho khoảng 
100 người trẻ Wake Up Thái với chủ đề “Để Có Một 
Tương Lai.” Trong khóa tu quý thầy, quý sư cô đã 
hướng dẫn cho người trẻ có “một tương lai” những 
điều như: Bước cho thảnh thơi, ngồi cho tự do, nằm 
cho buông thư, đứng cho vững chãi, ăn cho hạnh 
phúc v.v… Cá nhân một người có tương lai thì đất 
nước người đó mới có tương lai. Mong là mọi người 
thấy được ngọn nến trong cơn bão mà làm cho nó 
thành bếp lửa để mọi người cùng đến ngồi lại với 
nhau như một gia đình quanh bếp lửa.

Thầy là người tu trẻ, thầy thấy những thói quen 
hay sở thích nào làm chướng ngại đường tu và khó 
buông bỏ?

Tu viện Vườn Uơm nằm bên mé rừng nên muỗi 
nhiều lắm, đi thiền hành muỗi cũng “thiền bay” theo. 
Những buổi ngồi thiền thì khỏi nói, muỗi chích đỏ 
cả tay và mặt mình. Có lúc những suy nghĩ “cái bọn 
muỗi đáng ghét, không có bọn ngươi thì ngồi thiền 
hạnh phúc biết mấy”, thế là có thêm khổ thọ vì bực 
bội, một loại muỗi mới vo ve trong thân tâm. Muỗi 
thì vô số, sinh sản rất nhanh, nếu mà cứ ngồi đòi hỏi 
đừng có muỗi thì 4 tháng ngồi thiền sẽ không bao giờ 
có hạnh phúc. Nên cách hay nhất là tìm dầu thoa cho 
bớt muỗi và ngồi đó dùng tâm chánh niệm theo dõi 
cảm thọ khi nghe tiếng muỗi, cảm giác khi muỗi đậu 
trên da rồi cảm giác muỗi dò kim và cảm giác ngưa 
ngứa khi kim chích vào da. Ta nói thầm “vì muỗi có 
đó nên ta có đây.” Thế là từ cảm giác khó chịu ta lại 
có cảm giác vui vui. Và nếu lên tầng hai nhà ăn ở tu 
viện Vườn Ươm vào mùa mưa thì thích lắm, có gió 
hiu hiu mát mát, nhìn xuống thì một màu xanh của 
cỏ, anh chị em thích chụp hình với cỏ đuôi chồn vì 
cỏ rất đẹp. Nhìn xa một chút thì núi KhaoYai với 
mây bao phủ trông rất đẹp. Vào mùa nắng cỏ chuyển 
sang màu vàng. Mùa này nắng nóng nên khi giặt đồ 
và phơi chỉ khoảng 1 giờ là khô. Để ngủ trưa, có 
người phải đặt thau nước dưới giường cho đỡ nóng. 
Ngồi thiền mồ hôi chảy ướt cả áo. Có người ước: 
“Bây giờ có tuyết rơi thì hay biết mấy”, có người 
vừa cầm quạt vừa than: “Nóng quá, nóng quá! Có 
máy lạnh thì sướng biết mấy.” Ước hay than như vậy 
nhưng ai cũng biết nên ở yên, ít vận động cho đỡ 
nóng. Có người còn biết theo dõi cảm thọ của mình 
khi những dòng mồ hôi chảy trong lúc ngồi thiền, 
không than thở để khỏi bị lò lửa bực bội đốt từ bên 
trong. Nên dù nóng anh em vẫn vui được. Nên cái 
mà Pháp Lâm thấy khó bỏ và chướng ngại cho hạnh 
phúc của mình là ý niệm về hạnh phúc. Cái ý niệm 
hạnh phúc thúc đẩy mình theo đuổi một cái gì đó và 
càng theo đuổi thì mình càng xa bờ hạnh phúc, từ từ 
nó cũng thành tập khí tìm hạnh phúc, trong khi hạnh 
phúc có thể có ngay bây giờ. Nếu biết dưới chân là 
Tịnh độ, dừng lại đã lâu rồi!

Thầy là một tu sĩ trẻ năng động, sáng tạo mang đầy 
nhiệt huyết của ngọn lửa Bồ đề tâm. Thầy không chỉ 
hướng dẫn tu học mà thầy còn chơi rất giỏi, truyền 
thông rất tốt với các sư em trẻ tuổi. Thầy muốn nhắn 
nhủ gì với các sư em trẻ không?

Sư Ông rất tin tưởng vào người trẻ, vậy chúng ta là 
những người trẻ thì hãy tin vào chính mình.
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Tim Bụt Cốt Tiên

“Tim Bụt Cốt Tiên”. Con đang mỉm cười nhìn vào 
câu thư pháp treo trước mặt mình trên chiếc bàn ngồi 
yên. Con thích nhìn nó và mỉm cười, thỉnh thoảng lại 
nhắm mắt cho nó thấm vào từng tế bào cơ thể mình. 
Con muốn tập cho mình có trái tim từ bi, không biên 
giới của Bụt và cốt cách phóng khoáng, tự do, không 
vướng bận của tiên ông. “Tim Bụt Cốt Tiên” là câu 
thư pháp con chọn trong buổi triển lãm thư pháp 
năm ngoái. Con chọn nó hay nó chọn con, theo con 
về nhà?

Năm ngoái trong khóa tu xuất sĩ có một buổi triển 
lãm thư pháp của Thầy dành cho giới xuất gia. Thầy 
có nhiều buổi triển lãm thư pháp rất hoành tráng, 
nhưng đa phần là cho quan khách. Năm ngoái là buổi 
triển lãm đầu tiên đặc biệt dành riêng cho giới xuất 
gia, được tổ chức rất dễ thương, thanh nhã, thiền vị 
mà rất ấm cúng, tươi vui, có cả hòa nhạc. Không khí 
rất yên ấm, thân mật và đậm tình thầy trò.

Mỗi thầy, sư cô được chọn một câu thư pháp mình 
thích do Thầy viết. Chung quanh phòng triển lãm 
là những câu thư pháp của Thầy được treo lên với 
nhiều cách trang trí khác nhau. Chính giữa là bàn 
Thầy đang ngồi viết thư pháp với các sư con đang 
quây quần xung quanh. Có một số quý thầy, quý sư 
cô xin Thầy viết ngay cho mình câu thư pháp mình 
thích. Ai cũng hí hửng và thích ý. Thật cảm động! 
Cái giây phút ấy thật đẹp! Nhiều người đứng bên 
Thầy xem Thầy viết thư pháp và chụp hình. Con 
cũng đứng nhìn, nhìn thật lâu vì cảnh tượng quá đẹp 
và quá xúc động. Một bậc Thầy già gần 90 tuổi mà 
ngồi viết từng tờ thư pháp cho các sư con. Giây phút 
này đâu dễ có lại lần thứ hai? Viết được một lúc thì 
Thầy đứng dậy đi, Thầy cũng đi xem những câu thư 
pháp của mình do các học trò trưng bày. Có lẽ Thầy 
cũng thích và vui. Đại chúng tiếp tục đi thưởng thức 
và chọn cho mình câu thư pháp thích ý. Nhiều người 
thốt lên: “Nhiều câu hay quá không biết nên chọn 
câu nào”. Con cũng theo dòng chảy đó, đi ngắm thư 
pháp và thấy mình được tưới tắm nhiều niềm vui. 

Đập vào mắt con là câu “Tim Bụt Cốt Tiên”. Thích 
quá! Có một cái gì chấn động trong lòng con mà 
không hiểu tại sao. Con đứng đó rất lâu nhưng chưa 
chọn vội, đi tiếp một vòng nữa, có những câu thư 
pháp rất hay và rất mới như: Kiên nhẫn là dấu ấn của 
thương yêu, hay Trong mẹ có Bụt trong mẹ có con, 
Trong ba có Bụt trong ba có con, hay Con đang thừa 
hưởng những tài năng và đức độ của ba mẹ, hay Thả 
cho nó bay, hay Ta phải là ta thì ta mới đẹp v.v... và 
v.v... Câu nào cũng hay, câu nào cũng thích, nhưng 
cuối cùng thì “Tim Bụt Cốt Tiên” đã theo con về nhà. 
Con không dám chắc là mình hiểu hết câu thư pháp 
này và hiểu được diệu dụng của Thầy nhưng không 
biết sao cứ thích mà không thể không chọn. 

Sau khóa tu xuất sĩ chúng có mười mấy ngày làm 
biếng. Những ngày làm biếng dài là món quà quý 
cho con và cho rất nhiều người nếu không muốn nói 
rằng tất cả. Những ngày này là những ngày cho con 
quân bình thân tâm, là ngày mà con có thể đáp ứng 
được những nhu yếu của mình khi những ngày qua 
không có nhiều thời giờ để làm. Có khi là để ngồi 
thiền hay đi thiền thêm, có khi là để nghe thêm pháp 
thoại, có khi chỉ để nghỉ ngơi và đọc sách, có khi 
để ngồi yên và nhìn lại mình... Sau những ngày làm 
biếng dài như vậy, mặt người nào người nấy sáng lên 
như thể… vừa mới chứng đạo. 

Những ngày này con ra cốc Tuổi Ngọc ở yên, nghỉ 
ngơi và chơi với cái tâm của mình. Con mang theo 
“Tim Bụt Cốt Tiên” vừa như là một tác phẩm nghệ 
thuật, vừa như là một công án thiền. Trời mùa Đông 
ngồi ở cốc Tuổi Ngọc nhìn ra ngoài đẹp lắm. Bên trái 
là hai cây sồi cao lớn vững chãi, can trường, không 
biết đã có mặt từ bao đời. Chệch về bên phải là đồi 
Mận chỉ còn lại những cành trơ xương đang dồn 
hết sinh lực để nuôi mình, chuẩn bị cho mùa xuân 
tới đơm hoa kết trái. Trước mặt là cánh rừng Bạch 
Dương mà con thường thích gọi là Thánh đường. 
Mỗi lần đi vào giữa lòng rừng Bạch Dương, ngước 
nhìn lên thì chẳng khác nào Thánh đường. Những 
hàng cây thẳng tắp, cao vút, đẹp và uy nghiêm. Gần 
hơn nữa là hồ sen mà mùa này chỉ còn nước. Có 

Chân Hội Nghiêm
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những buổi sáng trời lạnh, hơi lạnh ngưng tụ lại, rồi 
khi có hơi ấm mặt trời, hơi lạnh lại bốc lên thành 
khói, thành mây làm cho đồi núi cứ chập chùng, lúc 
ẩn lúc hiện, cộng với những ráng hồng ráng đỏ, tạo 
thành những áng mây hồng, tím quyện vào nhau, nhẹ 
nhàng và thanh thoát, như bồng lai tiên cảnh, cứ từ 
từ thấm vào người mình. 

Những ngày ở yên trong cốc thật vui. Nhiều khi mở 
cửa ra thì thấy ai đó đem cho hũ mắm, có khi cho 
bát cơm, có khi cho hũ muối sả, có khi cho mớ rau, 
có khi cho vài trái cây. Dễ thương và đầy tình nghĩa. 
Có ngày, ai đó cho mấy củ khoai mì mà quê con gọi 
là củ sắn. Con đón nhận tất cả với niềm trân quý và 
biết ơn. Hôm đó ăn củ mì xong, để chừa lại mấy cái 
tim trên bàn. Nhìn tim củ mì rồi bất chợt nhìn lên câu 
thư pháp “Tim Bụt Cốt Tiên” con bảo: “Tim Bụt thì 
Cốt Tiên, còn đây là tim củ mì nên vẫn là cốt Hội”, 
rồi ngồi cười một mình. 

Thế rồi một buổi sáng tinh sương, trời giá lạnh, như 
thường ngày, con thức dậy sớm, ngồi yên, uống trà, 
ngắm nến, ngắm mình. Thật yên lắng, tĩnh mịch và 
thanh bình. Ánh sáng từ từ xuất hiện đẩy lùi màn 
đêm tối. Con vẫn ngồi yên để tận hưởng cái giây 
phút tĩnh lặng và bao la đó. Trời sáng, con mở tung 
hai cánh cửa sổ cho hơi lạnh tràn vào và cảm nghe 
cái tỉnh táo, sảng khoái của buổi sáng đang thấm 
vào mình. Nhìn ra bên ngoài là cả một khu trừng 
trắng xóa. Đẹp quá! Trong suốt và thanh khiết. Có 
lẽ hôm qua tuyết đã rơi cả đêm. Con ngồi yên đó để 
tận hưởng cái yên lành đẹp đẽ của đất trời. Bỗng từ 
đâu một con nai xuất hiện tung tăng giữa đồi mận, có 
lẽ nó cũng không chịu nổi trước vẻ đẹp của đất trời 
nên mặc cho giá lạnh vẫn cứ chạy chơi. Tự nhiên con 
cũng muốn bước ra dạo chơi giữa khu rừng trắng xóa 
ấy. Bao la quá! Tinh khiết quá! Nhưng rồi con vẫn 
ngồi yên đó và có cảm tưởng như mình đang ở trên 
một ngọn núi tuyết, thanh bạch và trắng trong. Tự 
nhiên hình ảnh một ông tiên trong bộ đồ trắng xóa 
xuất hiện, đang quảy một chiếc nón dạo chơi từ ngọn 
núi này sang ngọn núi khác, nơi nào thích thú thì tiên 
ông dừng lại, chơi cờ, uống trà và đàm đạo 
với những tiên ông khác. Chẳng có gì để 
vướng bận, chẳng có gì để nghĩ suy. Thanh 
thản, tự do, an nhiên, tự tại. Con ngồi yên 
thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ ấy. Và thấy 
hồn mình nhập vào cốt cách tiên ông. 

Bụt và thiên thần

Không biết những con thiên thần từ đâu bay 
đến đậu trên bàn học con, càng lúc càng 
đông. Con bắt đầu chơi thiên thần từ đó. 

Sắp xếp, ngắm nghía và thích thú. Những con thiên 
thần thật ngây thơ, hồn nhiên, vô tư, trong sáng và 
đẹp. Nó chơi đủ trò đủ kiểu, chẳng có gì để lo nghĩ. 
Có con cứ ngồi ôm gối mà nhìn, có con thì co hai 
chân lên trời. Có con thì cứ trèo lên tuột xuống trên 
một quả cầu. Có con thì cũng đã trèo lên tới đỉnh. 
Có con thì cố bay lên cao để với đến những vì sao. 
Có con thì cứ chống cằm suy tư, từ ngày này sang 
ngày khác, không biết chuyện gì. Có lẽ nó nhìn Bụt 
và cứ trầm tư không biết ông này là ai mà cứ ngồi 
yên hoài như vậy. Nó cũng thích chơi với Bụt lắm, 
cứ ở bên Bụt hoài. Có một con, con vô ý làm gãy 
cánh nó, thân hình trần trụi, ấy vậy mà nhìn nó vẫn 
thấy thiên thần. Đã là thiên thần thì làm gì cũng thiên 
thần, cũng dễ thương. Con thường nhìn nó để quán 
chiếu về cái tâm của mình. Dù chuyện gì xảy ra thì 
cũng giữ cho tâm mình hồn nhiên, vô tư và trong 
sáng. Đôi cánh không làm nên thiên thần, chính sự 
hồn nhiên trong sáng ấy mới làm nên thiên thần. Có 
lúc thiên thần cũng bị tổn thương nhưng thiên thần 
biết trở về chăm sóc vết thương, im lặng, không nói 
năng chi, chỉ dùng ý thức để làm lắng dịu niềm đau. 
Thế rồi vết thương cũng được chữa lành. 

Con thích chơi thiên thần nên cũng thích tiếp xúc với 
những thiên thần trong các sư chị, sư em của mình. 
Khi thấy người đó là thiên thần rồi thì người đó làm 
gì cũng thấy dễ thương và thiên thần, kể cả khi người 
đó giận. Có nhiều sư chị sư em rất hiền lành, thật thà, 
hồn nhiên, vô tư và trong sáng. Chỉ cần nhìn người 
đó là mình thấy hạnh phúc. Người đó có làm gì cho 
mình đâu, thế mà sự hiện diện của người đó là một 
nguồn hạnh phúc lớn cho mình. Điều đó nhắc nhở 
con rằng là làm người tu đâu cần phải làm gì nhiều, 
chỉ cần vun bồi những đức tính ấy cho dầy sâu là đủ, 
đừng để bất cứ một thứ gì làm vướng bận lòng mình.

Trên bàn học của con cũng có một tượng Bụt nhỏ. 
Con thích ngắm tượng Bụt lắm, nhưng tất nhiên đó 
phải là những tượng Bụt đẹp, bình an và thanh thoát. 
Ngắm nhìn Bụt bên ngoài để nuôi lớn Bụt bên trong. 
Những lúc buồn giận, lo lắng, bất an, con mời thiên 
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thần và Bụt ngự trị trong con, để giữ được sự hồn 
nhiên vô tư trong sáng, giữ được sự vững chãi, tỉnh 
thức trong mình. Con thấy an ổn trở lại. 

Thầy thường dạy vững chãi và thảnh thơi là hai đặc 
tính của Niết bàn, nhưng Niết bàn của thiên thần thì 
phải có sự hồn nhiên, vui tươi, vô tư và trong sáng. 

Có những Mùa như thế

Bây giờ đang là mùa Đông, trời lạnh nhiều. Năm nay 
quý chị em xóm Hạ bị bệnh nhiều, có người bị tái đi 
tái lại hai, ba lần. Ở đây, một năm có bốn mùa rõ rệt 
Xuân, Hạ, Thu, Đông. Ở quê con, đặc biệt là Cam 
Ranh thì một năm chỉ có hai mùa mưa nắng. 

Những ngày Hè khi mới đến Làng, con cứ ngạc 
nhiên: “Sao chín, mười giờ tối rồi mà mặt trời chưa 
lặn?” Và mùa Hè thì mặt trời to lắm, to hơn một 
vòng tay, có lẽ to bằng cái sàng gạo ở quê, nhất là 
lúc mặt trời mới bắt đầu mọc và lặn. Và lúc mới bắt 
đầu mọc thì mặt trời đỏ ửng. Những cánh đồng hoa 
Hướng Dương và hoa Cải vàng cũng theo ánh nắng 
mặt trời làm sáng rực cả một vùng không gian. Mùa 
Hè cũng là mùa trái chín. Những cây Lê, cây Mận, 
cây Dâu, cây Cherry... cũng bắt đầu chín, mọi người 
tha hồ hái trái cây ăn. Bàn chân các chị em cứ liến 
thoắng từ cây này sang cây khác. Mùa Hè là mùa có 
ngày dài nhất nên tha hồ rong chơi. 

Đến mùa Thu, cây bắt đầu đổi màu. Từng cánh rừng 
vàng, đỏ nối nhau rồi lại chen nhau, rất đẹp. Đặc biệt 
là những lúc có ánh nắng xuyên qua, khu rừng trở 
nên rực rỡ, huy hoàng. Những chiếc lá chín không 
muốn ở lại đã ngoạn mục lìa cành, trông như những 
đàn bướm tung tăng trong nắng mới, rồi từ từ trở về 
với đất Mẹ. Mùa này các bác nông dân cũng bắt đầu 
gặt hái. Những ruộng nho, những đồng cỏ, những 
đồng lúa chín được các bác nông dân gặt về. 

Đến mùa Đông mọi vật như được nghỉ ngơi, những 
khu rừng đang ủ lá, cây không nuôi lá nữa, chỉ nghỉ 
ngơi và dồn hết sinh lực để nuôi thân chuẩn bị cho 
mùa Xuân tới. Nó rất kiên cường khi phải gánh chịu 
nhiều sương gió. Người ta không trồng trọt gì vào 
mùa này cả, đất cũng được cày lên để nghỉ ngơi. 
Những ngày tuyết rơi, ai cũng thích ra chơi tuyết, 
có người say sưa đến cả bệnh, nhất là những chị em 
mới từ Việt Nam qua mới thấy tuyết lần đầu. Những 
ngày có tuyết rơi, nhiều khi Thầy cũng có cảm hứng 
mời quý sư cô lên chơi tuyết, cả mấy Thầy trò đi dạo 
giữa rừng tuyết, rất vui và đẹp. Có khi Thầy lại ngồi 
xuống cào những lớp tuyết lại rồi rưới sirup lên và 
múc ăn, Thầy lại đưa cho học trò thưởng thức nữa... 
Ui cha là vui. Ai cũng mắc cười.

Mùa Xuân đến, cây đâm chồi nảy lộc và lớn lên rất 
nhanh. Các loài hoa bắt đầu khoe sắc, hoa Daisy, hoa 
Bồ Công Anh, hoa Thủy Tiên, hoa Tulip... không 
biết từ đâu chui lên, nở ra đủ sắc màu. Vì vậy người 
ta gọi mùa xuân là mùa tuôn dậy. Sự sống dâng tràn. 
Trên những trụ điện dọc đường người ta cũng treo 
lủng lẳng những chậu hoa đủ màu, đủ loại. Đi đâu 
cũng thấy hoa, nhà nhà đều có hoa. Có nơi hoa mọc 
thành rừng. Đặc biệt là những đồi hoa Mận, trên là 
màu trắng của hoa Mận, dưới là màu vàng của hoa 
Bồ Công Anh trải dài thành những tấm thảm, trông 
rất đẹp. 

Mỗi mùa đều có một vẻ đẹp, một cái hay riêng của 
nó. Không mùa nào giống mùa nào mà mùa nào 
cũng mầu nhiệm, kể cả mùa Đông. Con học được rất 
nhiều bài học từ các mùa trong năm. Mùa nào đến 
thì đón nhận hết lòng mùa đó, không mong mùa này 
là mùa khác, không mong mùa Đông ấm áp có nhiều 
hoa cỏ, mùa Đông có cái giá trị riêng của mùa Đông.

Trong chúng cũng có những mùa như thế. Mùa Thu 
là mùa yên ả nhất, thiền sinh cứ về đều đều theo 
chúng tu học. Mùa Đông cây trở về dồn hết sinh lực 
để nuôi thân thì quý thầy, quý sư cô cũng tập trung 
vào sự tu học để nuôi lớn thân tâm mình. Mùa xuân 
cùng với hoa cỏ và đất trời, lòng người ai cũng hân 
hoan, mọi người tung tăng đi khắp các nẻo đường, 
các sư anh sư chị thì đi mở khóa tu đem niềm vui 
hiến tặng cho mọi người, các sư em ở nhà thì tự chế 
tác niềm vui cho mình và chế tác niềm vui cho nhau, 
rủ nhau đi hái lá hái hoa, dạo khắp các con đường 
làng. Mùa Hè là mùa hiến tặng. Khắp nơi người ta 
kéo nhau về tu học, họ rủ bạn bè, gia đình về đông 
vui như hội. Quý thầy quý sư cô phải ra hướng dẫn, 
giúp họ thực tập để chuyển hóa khổ đau và chế tác 
hạnh phúc. Niềm vui của họ nuôi lớn niềm vui của 
mình. Rồi sau những khóa tu rộn rịp là những ngày 
làm biếng dài, mười ngày hay có khi đến mười lăm 
ngày. Những ngày này mình không cần phải làm 
chi cả, chỉ cần có mặt cho mình. Ấy thế mới thấy 
người tu thật sang. Người đời ai dám bỏ ra mười 
mấy ngày ngồi không mà không cần làm chi cả? Có 
khi cả chúng lại đi chơi núi mấy ngày. Con đón nhận 
những mùa đi qua như bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, 
mỗi mùa đều nuôi dưỡng con một cách khác nhau 
với những nét riêng của nó. Có mùa bận rộn, có mùa 
thảnh thơi, có mùa nghỉ ngơi, có mùa tận hưởng.

Rồi trong mình cũng có những ngày mùa như thế đi 
qua. Có khi vui nhộn đầy sức sống như mùa Xuân, 
có khi lại đằm thắm yên ả như mùa Thu. Có khi lại 
trầm lặng như mùa Đông. Có khi niềm vui phải rụng 
xuống để đơm tuệ giác, cũng như hoa phải rụng 
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xuống thì trái mới kết thành. Rồi cũng phải đợi, phải 
cho thời gian, không gian để trái chín, để hiến tặng. 
Con nhìn mình, nhìn những tâm hành của mình như 
những mùa đi qua như thế với nhiều điều thú vị.

Trong các sư chị, sư em cũng có những mùa như thế 
đi qua, mỗi mùa đều có một nét đẹp, nét hay riêng. 
Mỗi mùa đều có một giá trị riêng. Con thấy trân quý 
và biết ơn.

Gia đình huyết thống và tâm linh

Ngược dòng thời gian con thấy con nằm trong bào 
thai của mẹ rồi mở mắt chào đời bằng tiếng khóc 
tu oa. Con chập chững bước những bước đầu tiên 
và bập bẹ cất tiếng nói me, ba. Con tung tăng bước 
vào đời và lớn lên với nhiều niềm vui và hạnh phúc. 
Cũng như thế, con được tái sinh trở lại, được nằm 
trong bào thai của Thầy và tăng thân. Thầy và tăng 
thân đã sinh con ra, nhưng con không chào đời bằng 
tiếng khóc tu oa mà chào đời bằng những nụ cười 
hạnh phúc. Con cũng chập chững bước những bước 
chân đầu tiên ý thức, tập thở những hơi thở lắng sâu 
và tập nói những lời hòa ái thương yêu. Con cũng 
lớn lên với nhiều niềm vui và hạnh phúc. 

-Ai mua gạo không? Tiêu, hành, mắm, muối, hành 
ngò, xà lách ai mua không? Chú mua gạo không 
chú? 

-Vào đây bán cho tui vài lon gạo.

Đó là lời rao hàng của một cô chủ nhỏ năm, sáu tuổi, 
gánh hai đầu nào là cát làm gạo, hoa cỏ làm rau, 
nước lạnh làm nước mắm, xì dầu... đi bán cho khách 
hàng là ba mình, là mẹ mình, là chị mình. Và ba cô 
là một khách hàng thân tín luôn luôn đáp ứng lời mời 
gọi của cô - “Vào đây bán cho tui vài lon gạo.” Hai 
cha con chơi với nhau rất vui, giống như là cô chủ 
quán và khách hàng thứ thiệt vậy, rất hết lòng và tận 
tình mua bán. Có khi cô chủ nhỏ lại làm một cô giáo 
mà ba, mẹ, anh, chị là học sinh của mình. Cô lớn lên, 
từ từ được học hỏi những điều quý giá từ ba mẹ và 
các anh chị. Tuy nhiên một ngày nọ cô nhận ra rằng 
những điều xấu thì dễ nhiễm mà những điều đẹp thì 
khó học. Những tập khí không đẹp của ba mẹ cô đều 
lãnh đủ mà những đức tính tốt của ba mẹ thì cô ít 
được thừa hưởng. 

May mắn thay, gia đình tâm linh đã cho cô một cơ 
hội mới. Trở về nhận diện những tập khí của ba mẹ 
trong mình để chuyển hóa và nhận diện những đức 
tính đẹp lành mà mình được trao truyền từ ba mẹ tổ 
tiên để làm lớn mạnh thêm. “À, đây là tập khí của 
ba này, à đây là tập khí của mẹ này, con sẽ chuyển 

hóa cho ba, con sẽ chuyển hóa cho mẹ.” Cô thấy 
nhẹ nhàng. Không cần phải gồng mình, vật vã hay 
phải dụng công nhiều. Chỉ cần nhận diện tập khí thì 
tập khí từ từ nhẹ đi và được chuyển hóa. Rồi, “Ba 
có tính tốt này nè, mẹ có tính tốt này nè, sao mình 
không có?” Cô bé từ từ tìm cách nuôi lớn nó. Có khi 
cô mỉm cười sung sướng thấy mình được thừa hưởng 
những đức tính quý báu từ ba và mẹ.

Mẹ rất sạch sẽ, gọn gàng, tháo vát và đảm đang. Mỗi 
lần dọn dẹp nhà cửa là con thấy mẹ đang biểu hiện. 
Những buổi sáng sớm mùa này, thức dậy là mẹ ra 
vườn thăm mấy cây hoa, tưới tắm làm sao cho kịp 
Tết. Tết nào cũng có một vườn hoa rực rỡ. Mấy anh 
chị, ai cũng đến xin mẹ mấy chậu hoa về ăn Tết. Mẹ 
còn để dành hoa đem lên chùa cúng Bụt. Ba là một 
người có tinh thần khỏe mạnh, kiên trì, bền bỉ, luôn 
tìm tòi nghiên cứu. Lúc còn đi học, con học lịch sử 
qua ba, hình như điều gì ba cũng biết. Điều mà con 
học nhiều nhất là những đức tính tốt của ba – “Dù 
người ta có đối xử với mình như thế nào đi chăng 
nữa thì mình cũng phải đối xử tốt với họ và không 
bao giờ gây niềm thù hận”. Đức tính ấy giúp con rất 
nhiều. Có lẽ vì vậy mà anh chị em trong gia đình đều 
thương yêu nhau, anh rể cũng như chị dâu, em ruột 
cũng như em rể. Mỗi khi có chuyện gì không hay 
xảy ra cho một người nào là con tự dặn mình, dù có 
như thế nào thì mình cũng không đánh mất liên lạc, 
không đánh mất truyền thông, không đánh mất tình 
thương với anh chị em của mình.

Con được thừa hưởng rất nhiều từ gia đình huyết 
thống để giờ đây trong gia đình tâm linh con có cơ 
hội làm lớn mạnh lên. Con thấy mình thật may mắn 
có một bậc Thầy đầy nhân từ và bao dung. Luôn luôn 
có mặt và tận tâm chỉ dạy cho mình một con đường 
vui, một con đường sáng đẹp. Thầy đã cho con thêm 
cơ hội để trở về vun bồi và trân quý hơn gia đình 
huyết thống của mình. Và trên căn bản thương yêu 
anh chị em ruột thịt, con trở về nuôi lớn tình thương 
trong mình đối với các anh chị em trong gia đình tâm 
linh. Các anh chị em ai cũng dễ thương. Ai cũng có 
những đức tính quý giá cho con học hỏi, mỗi ngày 
con được tưới tẩm nhiều điều hay, đẹp và lành từ các 
sư chị, sư em của mình. Trở về vun bồi gốc rễ hai 
gia đình, huyết thống và tâm linh, con thấy mình thật 
giàu có. Con thấy trân quý và biết ơn vô cùng. Bây 
giờ con cũng đang tập bước những bước chân ý thức 
nhưng bàn chân con đã bước thành những nốt nhạc 
vui, chạy nhảy trên khắp các cung bậc thương yêu.
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Hỏi: Kính thưa thầy, thầy về Mộc Lan sau gần 2 năm 
chúng xuất sĩ có mặt, chúng con thấy thầy rất hết 
lòng trong mọi công việc. Với cương vị một sư anh 
lớn, không biết thầy có bị áp lực, khó khăn nào trong 
quá trình xây dựng Mộc Lan không ạ?

Thầy Pháp Huy: Sư anh ở Mỹ mười mấy năm rồi 
mới đi tu, tuy ở Mỹ nhưng sư anh còn rất nhiều nét 
văn hóa Việt Nam, nên có gì đó rất thương các sư em 
ở Bát Nhã, vì thế mới xin Sư Ông về Mộc Lan. Lúc 
đầu sư anh chỉ nghĩ về đây chơi với các sư em thôi, 
không nghĩ mình sẽ đóng vai trò của một sư anh lớn. 
Khi về đây đã có thầy Pháp Hội rồi, nhưng sau đó 
thầy đi về Lộc Uyển nên sư anh đứng ra gánh vác, 
chăm sóc chúng. Lúc đầu sư anh cũng có chút  khó 
khăn vì một chúng mới, các sư em đông mà tuổi cùng 
ngang nhau, ai cũng có những ý kiến riêng, chưa đi 
chung tới một cái thấy mà chúng thì cần những vị 
lớn như ở Thái Lan có Sư Bá vậy. Sự có mặt của một 
vị lớn trong chúng rất quan trọng. Nhưng may mắn 
là có những vị đã từng sống trong chúng lâu, hiểu 
mình và thương chúng nên yểm trợ sư anh nhiều như 
sư cô Hỷ Nghiêm, sư cô Túc Nghiêm, sau này có các 
thầy Pháp Uyển, Pháp Nhã về. Vì đây là một trung 
tâm hoàn toàn mới, tuy đã có vài cái căn bản nhưng 
mình phải tự túc mọi thứ từ trong ra ngoài. Khi mình 
xây dựng nội bộ chúng xuất sĩ vững mạnh thì công 
việc bên ngoài mới chạy được. Sư anh rất thích về sự 
thực tập vô thường nên cũng không nghĩ mình sẽ ở 
đây lâu, cứ sống và cống hiến hết những gì mình có 
thể trong giây phút hiện tại nên đôi khi nói đùa với 
mọi người là mình chỉ sống tới 40 tuổi thôi rồi chết 
để sư anh trân quý thời gian mình sống ở đây.

Làm sao thầy dung hòa được kinh nghiệm của mình 
đi trước để nâng đỡ các sư em đi sau khi làm việc?

Trong tu viện mình có những ban làm việc như ban 
chăm sóc, sư anh cũng tin vào khả năng làm việc 
của các sư em. Có những điều mới lạ, sư anh cũng 

Mộc Lan là một trong ba tu viện của Sư Ông Làng Mai tại Mỹ. So với anh chị của nó như Tu viện Lộc Uyển 
và Tu viện Bích Nham thì Mộc Lan còn rất mới và rất trẻ. Mộc Lan chính thức có mặt của chúng xuất sĩ tính 
đến nay chỉ gần 4 năm, nhưng Mộc Lan đang vươn mình mỗi ngày, không ngừng đâm chồi nảy lộc hiến dâng 
hương thơm, vẻ đẹp cho đời. Mời các bạn lắng nghe những hoài bão cùng sự thực tập xây dựng chúng, giúp 
đời của những bông hoa trong vườn Mộc Lan mà anh chị em chúng tôi thân quen gọi là “Làng Mộc” nhé! 

Làng Mộc

Những bông hoa trong “Làng Mộc”

khuyến khích để các sư em làm cho những sinh hoạt 
của chúng sống động hơn. Với những công việc lớn, 
sư anh chia sẻ trước cho các sư em, còn những công 
việc nhỏ sư anh biết dù có chút trục trặc trong đó 
cũng không sao, sư anh muốn để cho các sư em mình 
có không gian, niềm tin để làm, khi làm nếu có vấp 
ngã các sư em sẽ có kinh nghiệm. Và khi đó mình 
chia sẻ kinh nghiệm của mình thì giúp các sư em 
thực tế hơn. 

Thầy có thể chia sẻ cái nhìn của thầy về tương lai 
của Mộc Lan?

Mộc Lan mình tuy mới gần bốn tuổi nhưng khá ổn 
định về cơ sở vật chất như nhà ăn, thiền đường, tháp 
chuông, ni xá, nhà khách, sau này sẽ có thêm tăng xá. 
Nhưng về mặt đối ngoại thì hơi thiếu, thiền sinh Mỹ 
về tu viện ngày càng đông, mình sống ở xã hội Mỹ 
thì ít nhất phải có quý thầy quý sư cô Tây phương. 
Theo kinh nghiệm của sư anh đã từng sống ở nhiều 
trung tâm, tuy anh chị em mình nói tiếng Anh được 
nhưng cũng chỉ giúp tới một mức độ nào đó thôi, 
mình cần mời thêm những vị Tây phương về thì sẽ 
dễ dàng chia sẻ, giúp đỡ thiền sinh hơn vì họ có cùng 
một nền văn hóa. Còn ở đây phần đông anh chị em 
mình là người Việt hoặc người Việt quốc tịch Mỹ. 
Các trung tâm Bích  Nham, Lộc Uyển, Làng Mai có 
quý thầy quý sư cô Tây phương nên giúp thiền sinh 
được nhiều hơn.

Hỏi: Thưa sư cô Hỷ Nghiêm, Tu Viện Mộc Lan mới 
có tứ chúng đồng tu trong khoảng 4 năm nay nhưng 
sự phát triển thì khá nhanh. Chúng con được biết 
sư cô là người đầu tiên về Mộc Lan cùng 5 sư cô 
nữa đến từ Làng, vậy xin sư cô có thể chia sẻ về sự 
chuyển mình của Tu Viện trong quá trình xây dựng 
Tăng thân cũng như xây dựng cơ sở vật chất từ ngày 
khởi đầu cho đến hôm nay? 

Sư cô Hỷ Nghiêm: Nhìn về mặt hình thức thì Mộc 
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Lan có sự chuyển biến khá nhanh so với những 
môi trường mà chị đã sống trong 18 năm qua. Năm 
2012 chị có đi khóa tu ở Nashville và trong buổi vấn 
đáp có một vị thiền sinh hỏi: “Tại sao quý vị không 
chọn một thành phố lớn như New York, Chicago là 
nơi đông đúc dân cư và kinh tế khá phồn thịnh mà 
lại chọn vùng Mississippi ở Miền Nam Trung Mỹ 
làm trung tâm thiền tập”. Chị đã trả lời với họ là: 
“Nguyên nhân ban đầu là do một số thao thức của 
người Việt sống ở Mỹ mong muốn có một trung tâm 
thiền tập, phương pháp hành trì rõ ràng, phù hợp với 
thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên ở đây. Thứ hai là 
mình về đây không phải tự mình tìm tới mà dường 
như có sự sắp đặt của Tổ tiên đất đai nơi này”. Liền 
sau đó thầy Pháp Huy có trả lời thêm: “Ngày xưa 
Đức Thế Tôn thị hiện ở một nơi rất nghèo thì bây giờ 
vùng Mississippi này cũng nghèo nên pháp môn của 
chúng tôi mới tới. Có thể Tổ tiên đất đai ở đây chọn 
chúng tôi chứ không phải chúng tôi chọn”. Thì hai ý 
trả lời này dường như giống nhau. 

Sự chuyển mình trong quá trình xây dựng cơ sở vật 
chất rất cần nhưng chưa phải chính yếu. Chính sự tu 
học mới là yếu tố quan trọng. Yếu tố đặc thù trong 
quá trình chuyển mình của tu viện Mộc Lan là đã 
đem được hạt giống từ hòa, tỉnh thức rải ở vùng 
Trung Nam Mỹ này. Và nó được biểu hiện từng ngày 
trong suốt 4 năm qua. Người tu đích thực là người 
biết chăm sóc cái tâm, nỗi khổ, niềm đau của mình. 
Phải biết vun bón hạnh phúc, tri ân cuộc đời trong 
mỗi giây phút hiện tại. Khi làm được điều đó mình 
mới tỏa ra năng lượng bình an và tạo được niềm tin 
cho những người đến tu tập với mình. Nhờ có niềm 
tin họ mới phát tâm về mặt tài chính để nuôi dưỡng 
và duy trì chúng cũng như những cơ sở vật chất như 
hiện nay. Nhờ chúng cư sĩ nồng cốt có thực chất tu 
tập, nếm được pháp lạc, chuyển hóa tự thân và gia 
đình của họ nên niềm tin nơi các vị ngày càng sâu 
sắc vững mạnh và họ đã đứng ra kêu gọi đóng góp. 
Vì vậy những người chung quanh đã hết lòng đóng 
góp để xây dựng Thiền Đường nên mình mới gọi là 
Mọc Liền (cười).

Mặt khác, nếu mình để hết thời giờ vào quá trình xây 
dựng cơ sở vật chất, mình sẽ đánh mất chính mình 
và mình sẽ là người tu thất bại mà chính mình không 
biết. Nếu không nhận ra điều đó thì mình rất thiệt 
thòi và rất nguy hiểm cho một người tu. 

Bên cạnh đó, một người tu không nên có tâm tự hào 
khi thấy những cơ sở vật chất biểu hiện, cũng như 
những tài năng của mình. Mình chỉ nên ghi nhận và 
biết rằng đây là nhờ vào nhân duyên cùng khắp mà 
biểu hiện. Ở đời người ta cần tài năng, nhưng người 

tu thì cần cái đức khiêm cung, khiêm hạ. Nếu tài 
năng không đi đôi với tâm hiền thiện, trong sáng thì 
sẽ thiếu đi phước đức. Với tâm hiền thiện, trong sáng 
sẽ chiêu cảm đến lòng thương yêu và che chở của 
Tổ tiên đất đai nơi này. Điều chị cảm nhận sâu sắc 
mọi chuyện chuyển mình ở Mộc Lan là do Bụt Tổ 
sắp đặt cả, sự tu học của mình chỉ đem tâm thuần 
khiết để thực tập và góp phần thôi. Dĩ nhiên mình 
cũng còn tàng trữ những hạt giống không lành không 
thiện trong tâm thức, nhưng sự thực tập của mình là 
nhận diện những hạt giống đó mà thực tập tinh tấn 
để cho những hạt giống đó không phát triển đi về 
hướng tiêu cực. Qua đó mình thấy rằng cái gì đứng 
chung với nhau sẽ tạo thành một tổng thể rất đẹp. 
Còn nếu tách riêng ra từng khía cạnh thì nó không 
bao giờ hoàn hảo cả. Cái tuệ giác mà Thầy dạy là “Đi 
như một Tăng thân, đi như một dòng sông” thì việc 
gì mình cũng có thể làm được, đó là sức mạnh của 
Tăng thân. Còn nếu mình đi như một cá nhân, một 
tế bào biệt lập thì dù mình có tài ba như thế nào đi 
chăng nữa thì nó chỉ thành tựu ở tính cách cá nhân. 
Khi mình biết nương tựa Tăng thân thì mình sẽ thấy 
những tài năng, những hoa trái tu tập của mình có 
được là do cuộc đời nuôi dưỡng mình và gần nhất 
là Ông bà, Tổ tiên, cha mẹ, Thầy và Tăng thân cũng 
như Phật tử xa gần nuôi mình. Thấy được như vậy 
thì mình không có tự hào, ngã mạn và kiêu căng. 

Khi làm những công việc ở Thiền đường, chị cũng 
rất lo ngại vì tính chất nguy hiểm không an toàn có 
thể xảy đến. Chị luôn nhắc các sư em của mình trong 
khi làm việc nên nghĩ tới năng lượng lành và không 
nên khởi tâm không hoan hỷ, buồn phiền, trách móc, 
nếu các sư em đang có tâm hành bất ổn, không an 
thì có thể làm những công việc khác. Chúng đã đồng 
một lòng thực tập như vậy và ngày tháng đi qua cho 

Anh chị em ngồi chơi với Thầy
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đến khi mọi việc được thành tựu viên mãn. Trong 
suốt thời gian xây dựng không có một tai nạn nào 
xảy ra, chị nghĩ đó là một may mắn và phước đức 
lớn của tăng thân mình. Bây giờ tu viện Mộc Lan có 
được thiền đường lớn, rộng rãi, Thầy mình đặt tên 
cho thiền đường là: Hải Triều Lên. Tứ chúng mình tu 
học làm sao để ngày càng đi lên, đi xa, đi rộng đúng 
như cái tên của thiền đường. Nhưng nếu cái tâm của 
mình “không lên, không rộng” mà cứ mãi còn kẹt, 
còn gút mắc trong mỗi giây phút hằng ngày thì thật 
là uổng phải không các sư em?

Chị nhớ những ngày đầu mới về đây, Phật tử chưa 
thích nghi được cách sinh hoạt của mình vì quá 
nghiêm túc. Ngày thường họ tới chùa lạy Bụt nhưng 
khi mình đưa họ vào thời khóa thực tập, họ chưa 
quen và cảm thấy ngột ngạt vì phần nhiều họ chỉ có 
tâm cúng dường. Bây giờ họ đã thấm và biết chăm 
sóc chính mình bằng cách thực tập hơi thở, nghe 
pháp thoại, pháp đàm, đi thiền và tụng giới. Cụ thể 
là những sinh viên ở trường Ole miss, học sinh trung 
học và các em Gia đình Phật tử đã biết đến và tới đây 
thực tập mỗi năm.  

Theo sự nhìn nhận của chị thì phần đông các anh chị 
em đã và đang ở Mộc Lan ai cũng có tâm để cống 
hiến và tu tập. Nhờ sự gia lực, gia trì của Tổ tiên đất 
đai và Tổ tiên tâm linh ở đây nên sự chuyển mình 
của Mộc Lan với đầy đủ duyên lành, những đóa hoa 
thiền đang nở cùng khắp, mời các vị đến tiếp xúc với 
khung cảnh thiên nhiên trong lành và những đóa hoa 
thiền, những bước chân hiền cùng đại chúng. Xin 
gởi trọn lòng tri ơn qua bài thơ nhỏ này: 

Mộc Lan thầy đến rồi đi
Chúng con vẫn đợi ước gì thầy sang

Tình thầy đượm dấu nơi này
Ơn thầy con nhớ ngày ngày công phu.

Hỏi: Đang thực tập làm một vị Giáo thọ tập sự chỉ 
mới 25 tuổi (còn khá trẻ), sư chị có cảm giác như thế 
nào trong buổi họp đầu tiên? Sư chị đang chuẩn bị 
hành trang gì cho vai trò một vị Giáo thọ trẻ trong 
tương lai như ra hướng dẫn sự tu tập cho mọi người 
hay chăm sóc Y chỉ muội?

Sư cô Cẩm Nghiêm: Cám ơn sư em đã hỏi câu hỏi 
rất thực tế này. Đối với chị, ngày đầu tiên đi họp chị 
thấy vui lắm, chị không có gì phải lo lắng, hồi hộp về 
một vấn đề gì cả vì chị luôn ý thức là mình còn nhỏ. 
Tính ra chị là vị Giáo thọ tập sự nhỏ tuổi nhất ở Mộc 
Lan bây giờ. Trong tương lai chị nghĩ mình cũng là 
vị Giáo thọ nhỏ tuổi nhất (25 tuổi), cho nên bổn phận 
và trách nhiệm của mình cũng chưa có gì là nặng nề, 

do đó chị chỉ vào họp với một cái tâm học hỏi, nuôi 
dưỡng để làm hành trang cho mình sau này cũng như 
khi mình chuyển đến một môi trung tâm nào khác.

Còn về dự án cho tương lai sau này thì tùy theo khả 
năng sự thực tập của mình để biết khi nào mình cần 
đi ra, khi nào mình cần học hỏi và nghiên cứu thêm. 
Nhưng cái chính đối với chị là để mình có tự tin khi 
ra hướng dẫn thì mình cần có thời gian học hỏi thêm, 
nghiên cứu những lý thuyết căn bản cũng như sự 
thực tập và hành trì sâu hơn với những lời chỉ dạy 
của Thầy, áp dụng một cách thực tế trong đời sống 
hằng ngày mà chị chưa có cơ hội nhìn sâu và chuyển 
hóa nó. Với chị, chị chỉ mong ước mình chuyển hóa 
được những phiền giận, khó khăn trong nội tâm để 
cống hiến những kinh nghiệm thực tập của mình và 
để chia sẻ được cho mọi tầng lớp. Mỗi tầng lớp mình 
chia sẻ một cách khác nhau để họ có thể hiểu được. 
Nói chung vấn đề chính là sự thực tập của mình. Nếu 
mình có hạnh phúc, tươi mát thì mọi người có hạnh 
phúc, tươi mát. Còn khi mình có khó khăn thì mọi 
người luôn luôn đứng bên cạnh để yểm trợ. Điều 
quan trọng nhất giúp chị thấy an toàn khi đứng ra 
hướng dẫn là chị luôn luôn cần học hỏi những vị lớn 
đi trước. Chị ý thức đây chỉ là sự bắt đầu mà không 
có kết thúc, mỗi ngày mình học hỏi, huân tập thêm 
những cái mới mà không dừng lại ở một điểm nào.

Còn về vấn đề chăm sóc cho Y chỉ muội trong tương 
lai chị cũng chưa có nghĩ gì, chị chỉ trở về chăm sóc 
chính bản thân chị trước thì chị nghĩ mình sẽ chăm 
sóc Y chỉ muội tốt trong tương lai.

Câu hỏi: Thưa thầy Pháp Uyển, là một người luôn 
có mặt để chơi và chăm sóc các em thanh thiếu niên, 
chăm sóc người trẻ khi các em đến tu viện, xin thầy 
chia sẻ những kinh nghiệm của mình với anh chị em 
xuất sĩ trẻ chúng con, những người cũng có cùng 
tâm huyết?

Thầy Pháp Uyển: Điều quan trọng đầu tiên là sư 
anh đến chơi với các em một cách tự nhiên, không 
có mục đích chỉ dạy gì cho các em cả. Khi sư anh 
làm bạn được với các em rồi thì các em mới có cảm 
hứng chia sẻ, lúc đó sư anh mới tìm cách để giúp 
các em. Sư anh thường chia sẻ cho các em những 
kinh nghiệm rất thật của mình, làm các em có cảm 
giác gần gũi, thấy quý thầy quý sư cô cũng là con 
người, không quá xa với những vấn đề mà các em 
phải đối diện trong xã hội ngày nay. Khi mình hiểu 
những vấn đề thực tế của các em, mình mới đi vào 
lòng và giúp các em được. Có lúc sư anh cũng thực 
tập thí nghiệm chơi game để hiểu tâm mình thế nào, 
viết xuống nhật ký và khi các em tới tu viện, sư anh 
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mới có kinh nghiệm chia sẻ với những em bị nghiện 
game. Đối với các em thích nghe nhạc, sư anh cũng 
cho các em nghe nhạc hip hop, sau đó tìm nhạc nuôi 
dưỡng cho các em nghe để các em so sánh, phân tích 
rồi đề nghị các em chia sẻ tâm hành, cảm xúc khi 
nghe hai loại nhạc như vậy. Các em sẽ biết chọn lựa 
cho mình thức ăn lành mạnh hơn.

Tu viện mình ngày càng có nhiều thiền sinh Tây 
phương đến, làm sao anh chị em trẻ chúng con  vượt 
qua được sự ngại ngùng khi chưa tự tin lắm về ngôn 
ngữ trong lúc chia sẻ kinh nghiệm tu học của mình 
cho thiền sinh Tây phương?

Sư anh thấy vấn đề ngôn ngữ cũng rất quan trọng. 
Các anh chị em từ Thái Lan hay Việt Nam qua rất 
cần học tiếng Anh, càng mạnh dạn tập nghe và nói 
thì mình càng tiến bộ hơn trong việc hiểu cũng như 
có cơ hội chia sẻ với mọi người. Nếu mình nghe và 
hiểu được ngôn ngữ của họ thì mình mới lắng nghe 
được những nỗi khổ của họ khi họ về đây nương tựa 
mình.

Hỏi: Thưa sư chị Thuần Minh, khi sống ở môi trường 
Tây phương, ngôn ngữ (Anh văn) còn nhiều hạn chế 
đối với một số anh chị em Việt Nam mới qua. Làm 
sao sư chị có thể vượt qua được những mặc cảm và 
để có thể hòa nhập vào văn hóa cũng như con người 
nơi xứ Mỹ này. Động lực nào giúp sư chị có thể đến 
được với họ một cách tự nhiên?

Sư cô Thuần Minh: Chị thấy khi mình làm một công 
việc gì, những bước đầu thường có nhiều khó khăn 
và trở ngại. Chị nhớ cái mặc cảm lớn nhất đầu tiên 
của chị khi mới qua Mỹ là khi thấy họ, chị luôn trốn 
(chẳng hạn họ ở đằng trước thì chị trốn đằng sau), 
tình trạng đó đã kéo dài và lập lại tới suốt một năm. 

Một năm sau, chị được đi khóa tu ở Nashville và 
động lực học Anh văn trong chị được ươm mầm từ 
đó. Trong khóa tu, chị có ngồi chơi với một cô thiền 
sinh và nhìn vào gương mặt của cô chị thấy cô rất 

khổ. Hồi đó chị chưa biết Anh văn nhiều lắm. Cô đã 
chia sẻ cho chị nghe rất nhiều những khó khăn đối 
với ba mẹ và gia đình, sau đó cô khóc. Cô đã nói rất 
nhiều nhưng chị chỉ biết ngồi nghe và thở thôi vì chị 
không kiếm ra từ để chia sẻ với cô. Lúc đó hạt giống 
muốn hiểu người và giúp đỡ người khác trong chị rất 
lớn. Chị chợt thấy được sự thiếu sót của mình và từ 
đó chị bắt đầu học tiếng Anh. Ở Việt Nam chị không 
được học Anh văn nhưng sau 2 năm ở Mỹ, chị thấy 
mình tiến bộ rất nhiều. Chị có khả năng nghe, nói và 
chơi với họ nhiều hơn trước.

Bây giờ chị đã hiểu sâu hơn câu nói của Sư Ông đã 
từng dạy chúng rằng: “Trong một ngôi nhà có rất 
nhiều cửa sổ và chính những cửa sổ đó sẽ giúp mình 
thấy được nhiều hướng”. Giờ đây, chị thấy chị rất 
cởi mở để học hỏi ngôn ngữ cũng như văn hóa của 
người Tây. Trước đây chị là người tương đối kín đáo 
nhưng bây giờ chị thấy mình cởi mở, tươi vui, trẻ 
trung, năng động và chịu chơi hơn. Khi tiếp xúc với 
họ, chị học được tính cởi mở vì họ có khả năng nói 
ra hết những gì ở trong lòng. Khi lắng nghe, chị có 
thể thông cảm được những nỗi khổ của họ vì trong 
chị cũng đã từng có những cảm giác bị bỏ rơi hay 
bị cô đơn, tuyệt vọng. Muốn giúp họ thì chị phải có 
cái hiểu, cái thấy thì chị mới nói được. Và từ đó Anh 
văn của chị càng ngày càng tiến bộ. Chị nghĩ khi 
mình đến với một ai đó bằng tấm lòng, bằng trái tim 
thì ngôn ngữ không còn là một vấn đề quan trọng 
nữa. Chính lúc đó tiếng Anh đi vô người chị lúc nào 
chị cũng không biết nữa. Nhiều lúc chị cảm thấy rất 
ngạc nhiên khi nghe họ nói, chị không cần suy nghĩ 
con phải nói câu gì nhưng trong tàng thức nó đã có 
sẵn câu trả lời. Và chị không ngờ chị học được như 
vậy. Chị phải trải qua mặc cảm một năm mới đến 
được với mọi người như bây giờ (cười).

Câu hỏi: Thưa thầy Pháp Thể, con đường của Bụt là 
con đường thực tập tình thương lớn, vậy thì từ khi 
vào Tăng thân, thầy có thương riêng một ai đó trong 
chúng nhiều hơn những người khác không? Thầy có 
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cảm giác gì khi rơi vào trường hợp này? Khi có một 
sư em mến hoặc quý về sự thực tập của thầy và có 
thể đi hơn mức giới hạn thì thầy đã thực tập như thế 
nào để đi về hướng (Xả), để được bình đẳng trong 
tình thương? 

Thầy Pháp Thể: Thực chất khi sư anh qua Mộc Lan, 
tình thương của sư anh không dành riêng cho một 
ai hết. Sư anh cũng chưa từng để mình vướng vào 
một đối tượng nào trong chúng để mình phải hệ lụy, 
khổ đau và mệt mỏi. Đối với sư anh, mình phải thực 
tập làm sao để có thể đến và giúp được nhiều người 
chứ không phải dành riêng cho một ai cả. Còn nếu 
thương riêng thì sự thực tập của mình đã có sự hạn 
chế. Vì tình thương đó sẽ không được rộng và không 
bao trùm hết tất cả mọi người. Với tình thương lớn 
thì con đường của mình mới được lâu dài, bền và 
trọn vẹn hơn. Còn nếu không thì sư anh sẽ bị rơi 
rụng hoặc sẽ bị chướng ngại trên đường tu. Đó cũng 
là nhờ sư anh rút ra từ những bài học kinh nghiệm 
của Sư Ông hoặc của các sư anh lớn khác.

Trong trường hợp nếu sư anh biết có một sư em đang 
thương và quý mình thì trước tiên sư anh sẽ can đảm 
gặp người đó để nói riêng. Mình có thể giải thích là: 
“Nếu thật sự thương và quý nhau thì mình phải yểm 
trợ cho nhau để cùng đi về một hướng. Mình phải 
biết mình đang đi hướng nào thì mình phải quyết 
định rõ ràng. Nghĩa là mình đang đi về hướng thực 
tập, tu học thì mình phải đi về hướng thực tập, tu 
học. Nếu mình có ý thức quyết định đi con đường 
này rồi thì mình phải cố gắng giữ gìn cho nhau”. Sư 
anh sẽ giải thích cho sư em đó biết như vậy. Thực 
chất sư anh đã một vài lần rơi vào trường hợp đó rồi 
chứ không phải không có. 

Nên khi đến với Tăng thân sư anh luôn lấy bài học 
đó để nhắc nhở mình chứ không thì rất khó để tu trọn 
con đường này.

Câu hỏi: Là một sư em mới xuất gia, vừa mới theo 
gia đình định cư ở Mỹ, trước khi sư em về Mộc Lan, 

sư em có cảm thấy lo lắng gì không? Theo sư em một 
sư út dễ thương thì mình thực tập như thế nào?

Sư cô Trăng Ngàn Dặm: (Cười) Trước khi về Mộc 
Lan em cảm thấy lo lắng nhiều vì không biết các sư 
chị ở đây có dễ thương không? Khung cảnh ở đây 
như thế nào? Em nghe nói sẽ ở trên núi, xa dân cư. 
Mặc dù em đã thấy hình thiền đường cũng như hình 
quý thầy, quý sư cô ở trên mạng. Điều lo lắng nữa là 
em chưa chấp nhận sống xa gia đình xuất gia (Cây 
Hoa Gạo) và ở đây chỉ có một mình em thôi, em 
không biết ngày tụng giới sẽ như thế nào, vì lên tụng 
giới một mình em run và sợ lắm. Ở bên Diệu Trạm 
mỗi lúc tụng giới thường có hai mươi mấy chị em và 
em thường đứng sau nên đỡ run hơn. 

Nhưng ngày đến tu viện em cảm thấy vui vì được 
quý thầy, quý sư cô tiếp đón nồng nhiệt. Hạnh phúc 
nhất là em được làm sư út ở đây (cười).

Em không biết như thế nào là một sư út dễ thương 
vì sống bên ngoài em chưa khám phá ra tài năng của 
mình là gì hết nên khi vào chúng em chỉ biết nương 
tựa đại chúng để học hỏi nhiều hơn. Em thấy các sư 
chị ai cũng có những cái đẹp riêng. Là một sư út dễ 
thương thì em sẽ thực tập vâng lời và đến chơi với tất 
cả các sư chị. Ngoài ra em cũng chăm sóc sức khỏe 
của mình nhiều hơn để đại chúng khỏi lo. Dạ! cuối 
cùng em xin cám ơn Thầy và Tăng thân đã che chở 
và bảo bọc cho em. 

Xin cám ơn những lời chia sẻ của quý thầy quý 
sư cô, qua đó chúng con hiểu thêm về quá trình 
hình thành cùng những gì đang diễn ra ở Mộc Lan 
trong thời gian qua, cũng như tâm tư, hoài bão 
của mỗi người. Kính chúc quý thầy quý sư cô tiếp 
tục nuôi dưỡng thêm những hoài bão đẹp đó trên 
đôi chân vững mạnh, cùng góp sức làm cho Làng 
Mộc mỗi ngày thêm xanh tươi, thơm ngát hơn.

Trên đây chỉ là một trong số những bông hoa trong 
vườn mà chúng con có dịp ghé qua mời các bạn 
cùng thăm, bên cạnh đó còn nhiều  bông hoa Mộc 
khác nữa trong vườn đang âm thầm tỏa hương 
cho đời hay đang vươn xa nơi Vườn Ươm Thái 
Lan hay ở quê nhà. Hương Mộc đang bay khắp 
nơi nhưng chắc chắn rằng sẽ không bao giờ quên 
những ngày tháng được đứng bên nhau, chịu bao 
mưa nắng để làm nên Vườn Mộc xanh tươi như 
ngày nay cho các thế hệ “Hoa Mộc em” đang tiếp 
nối.
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Hôm nay trẫm sẽ kể cho các khanh nghe về thời 
gian ba tháng vừa qua trẫm được An cư tu học cùng 
tăng thân Làng Mai trên đất nước Thái Lan. Đây là 
một diễm phúc lớn trong cuộc đời của trẫm có được 
duyên lành nương tựa một đại chúng lớn như vậy. 

Nơi trẫm đến là vùng núi Khaoyai trên cao nguyên 
Corat thuộc huyện Pakchong, cửa ngỏ đi vào vùng 
đông bắc của nước Thái. Nơi đây có khoảng hơn 100 
tu sĩ đang tu học, chơi và làm việc với nhau rất hòa 
điệu. Phần lớn họ là những người trẻ với tuổi đời 
chưa đến 30, cái tuổi rất đẹp với đầy nhiệt huyết, 
lý tưởng và tình yêu trên con đường phụng sự. Là 
người nước ngoài mới đến, trẫm còn nhiều bỡ ngỡ 
kèm theo một chút hồi hộp và lo lắng. Như hiểu 
được tâm trạng của trẫm, thầy tri khách đã lập tức có 
mặt và giải tỏa mọi suy tư trong trẫm bằng một câu 
thiền ngữ “Chào mừng bệ hạ, bệ hạ đã về và đã tới 
thật rồi đấy”. Sau đó trẫm được bố trí ngủ tại một căn 
nhà lá hết sức đơn sơ, ngoài những cái chõng tre và 
một bình nước nóng, trong nhà không có thứ gì khác 
có giá trị để lo sợ phải bị trộm cướp, một căn nhà đủ 
để che nắng che mưa với bốn vách bằng tre, đặc biệt 
là không có cửa. Trẫm đã ở lại đây trong ba tháng 
với những giấc ngủ thật sâu, mọi lo lắng thế sự, nào 
chăn êm nệm ấm, sự đầy đủ sung túc của một đế 
vương đều trở thành vô nghĩa trong giờ phút này. Dù 
các khanh gia cho đến những người bần dân khi đến 
tu viện đều được quý thầy sắp xếp ở trong một nhà 

Sư chú Trời Bắc Sơn được sinh ra trong gia đình xuất gia cây Cúc Đại Đóa, 30/1/2012 tại Thái Lan. Dưới 
đây là bài làm của sư chú trong lớp Trái Tim Của Bụt qua câu hỏi: “Với con mắt là vua Ba Tư Nặc, những 
cái thấy nào làm bạn có niềm tin nơi đức Thế Tôn qua đời sống tăng thân Pakchong?”

 Chân Trời Bắc Sơn

Vua Ba Tư Nặc viếng thăm 
Tăng Thân Làng Mai Thái Lan

tranh như nhau, không có sự phân biệt cao thấp hay 
sang hèn. Tăng thân ở đây thiết lập như một mô thức 
của gia đình, quý thầy quý sư cô giáo thọ thì được 
gọi là các sư cha sư mẹ rồi đến sư chị, sư anh, sư 
em. Họ chia nhỏ một đại chúng lớn thành các nhóm 
nhỏ dưới sự hướng dẫn của một sư cha hoặc sư mẹ 
để dạy bảo, chia sẻ và học hỏi những kinh nghiệm tu 
học của nhau. Vào các tối thứ tư, mỗi khi nhìn thấy 
những đống lửa được nhóm lên, quý thầy quý sư chú 
ngồi quây quần nương tựa vào vị y chỉ, làm trẫm 
rất xúc động nhớ lại hình ảnh của đức Thế Tôn dạy 
về đàn nghé luôn biết nương vào các con trâu lớn 
mỗi khi qua sông. Sức mạnh của một tập thể là biết 
đoàn kết, lắng nghe và nương tựa, nương tựa vào vị 
y chỉ sư của mình cũng là cách mình cắm được rễ 
sâu vào lòng tăng thân, đây cũng là một sự thực tập 
trở về nương tựa vào Tam bảo. Ở đây không phải đi 
khất thực mỗi ngày vì quý thầy quý sư cô tự nấu ăn, 
nhưng mỗi lần được theo quý thầy quý sư cô ôm bát 
vào các thôn xóm để khất thực, trẫm thật sự rất ấn 
tượng và được nuôi dưỡng. Từng hàng người áo nâu 
bước đi rất chậm trong sự ý thức nuôi dưỡng của hơi 
thở chánh niệm, họ dừng lại ở các căn nhà đã chuẩn 
bị sẵn sàng thức ăn để dâng cúng, họ khiêm cung 
biết ơn cúi đầu, tay mở nhẹ nắp bình bát và nhận lấy 
phẩm vật, gia chủ quỳ xuống lắng lòng thanh tịnh, 
quý thầy quý sư cô trang nghiêm chú nguyện và hồi 
hướng. Tất cả những hình ảnh đó thật đẹp, những cử 
chỉ và hành động hết sức khoan thai làm trẫm nhớ về 
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tăng đoàn của Bụt hồi còn tại thế rất nhiều, nhưng rồi 
trẫm lại nghĩ “chẳng phải đây cũng là tăng đoàn của 
đức Thế Tôn hay sao?” Quý thầy quý sư cô đã mang 
được bước chân của Bụt đi vào đời, chính những 
thân giáo này sẽ tiếp nối và làm cho đạo Bụt được 
tiếp tục truyền thừa và rạng rỡ trong tương lai. 

Vấn đề xử lý rác và bảo vệ môi trường là một thách 
thức lớn cho đất nước chúng ta, ấy mà trong thời 
gian ở tu viện trẫm lại được nghe thuyết trình về 
cách chuyển hóa rác, quý thầy quý sư cô đã trình 
bày những phương pháp từ cách phân loại đến cách 
tái chế sử dụng làm phân hữu cơ hết sức khoa học 
và hữu ích. Trẫm quyết định kỳ này về nước, trẫm 
sẽ trực tiếp gặp bộ tài nguyên và môi trường để nói 
chuyện và trao đổi những kinh nghiệm này. Trẫm 
được học từ một vị hòa thượng lớn trong tăng thân 
dạy: “Không có cái đối tượng để bảo vệ môi trường, 
môi trường chính là mình, nó không phải là một thực 
thể bên ngoài tồn tại một cách riêng biệt”. Nếu hiểu 
theo cách môi trường là cái ở bên ngoài để mình phải 
hành động bảo vệ thì ta chỉ mới giải quyết phần ngọn 
mà thôi, mà phần ngọn thì không bao giờ có thể xử 
lý hết được. Đây là một sự thực tập về một cái nhìn 
bất nhị-tương tức-duyên sinh. Trẫm hạnh phúc lắm 
vì vẫn còn thấy được mạch sống của chánh pháp, 
thấy được Như Lai có mặt thật sự giữa cuộc đời này, 
vì đó đích thực là lời dạy của đức Bụt hơn 2600 năm 
về trước. Tăng thân Pakchong có gốc rễ tâm linh từ 
Việt Nam, một trong những quốc gia được xem là 
cái nôi của Phật giáo đại thừa, cái hay mà trẫm muốn 
chia sẻ là tăng thân đã uyển chuyển và khéo léo kết 
hợp để có thể thừa hưởng được những tinh ba của 
giáo pháp nguyên thủy làm giàu thêm cho sự thực 
tập. Các kinh văn căn bản như Kinh Người Bắt Rắn, 
Kinh Soi Gương, Kinh Điều Phục Cơn Giận… được 
luân phiên tụng đọc trong những giờ công phu thiền 
quán. Tinh thần của Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Kinh 
Tứ Niệm Xứ được linh động đưa vào thực tập trong 
đời sống sinh hoạt hằng ngày từ cách đi, đứng, nằm, 
ngồi, làm việc cho đến thiền ca, thiền buông thư 
.v.v… Chính những yếu tố đó là một trong những 
điểm thuận lợi để tăng thân Pakchong hình thành và 
phát triển rất nhanh trên một đất nước mà khoảng 
85% theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Ở đây 
có rất nhiều sư chú nhỏ tuổi, sự có mặt của các sư 
chú như những luồng sinh khí mới làm tươi mát và 
tô điểm thêm cho vườn hoa của tăng thân, tuy tuổi 
còn nhỏ nhưng ai cũng có ý thức tu học và tính tự 
giác rất cao. Nhìn vào các sư chú trẫm thấy được một 
tương lai xa hơn về sự kế thừa và tiếp nối của nhựa 
sống chánh pháp đang lưu nhuận giữa thế gian này. 
Có một hôm như sợ trẫm buồn, các sư chú nhỏ như 

Trời Xá Vệ, Trời Trong Sáng, Trời Hồn Nhiên đã ra 
chơi với trẫm. Ngồi trên giường tre, các chú chí chóe 
hỏi thăm như những phóng viên thứ thiệt, nào là “Bệ 
hạ từ đâu tới? Bệ hạ làm vua có vui không? Là một 
vị vua chắc bệ hạ oai phong và có nhiều quyền lực 
lắm nhỉ? Bệ hạ ở đây có hạnh phúc không?” Các chú 
hỏi tới đâu làm trẫm phải bừng tỉnh tới đó, đúng là 
con nhà tông thứ thiệt, nhỏ mà không nhỏ tí nào. Rồi 
có giọng của một sư chú nhỏ tuổi nhất thốt lên: “ 
Mời bệ hạ sáng nay trong giờ chấp tác đi nhổ cỏ với 
tụi con ạ”. Như một sự phản xạ rất tự nhiên, trẫm đã 
nhướng mắt và nhìn vào sư chú, từ tàng thức đã đi 
lên một câu trả lời rất nhanh “Trẫm đi nhổ cỏ hả?”. 
“Dạ, mời bệ hạ đi nhổ cỏ với tụi con cho khỏe và vui 
ạ, nhổ cỏ thú vị lắm. Đây là cơ hội để bệ hạ và tụi 
con thực tập làm sạch thân tâm.” Với cái giọng trong 
trẻo, chú đọc tặng trẫm một bài thơ mà chú hay đọc 
trong khi nhổ cỏ:

Nhổ cỏ nơi tích môn 
Nhớ đến Trần Thái Tông 
Nhổ cỏ dùm Chiêu Hoàng 
Cho sông dài biển rộng.

Rồi chú lại nói tiếp: “Chắc là bệ hạ hơi khó hiểu đúng 
không? Vì đây là bài thơ viết về một câu chuyện lịch 
sử của Việt Nam quê con, hồi con còn là một chú 
điệu nhỏ xíu, sư phụ con đã kể cho con nghe câu 
chuyện này rồi, nhân vật trong câu chuyện đó cũng 
là một vị vua như bệ hạ”. Như đón được tâm trạng 
qua ánh mắt và khuôn mặt sáng lên vì sự tò mò của 
trẫm, sư chú Trời Xá Vệ, một sư anh lớn nhất trong 
nhóm lên tiếng: “Thôi bây giờ mình phải đi nhổ cỏ, 
chiều nay anh em tụi con sẽ ra chơi và kể tiếp cho bệ 
hạ nghe về câu chuyện lịch sử này nghe.”

Vậy đó, những tháng ngày thật yên bình đã trôi qua, 
những cơn mưa đầu mùa hạ không lớn nhưng rất 
thường xuyên, mưa đã từ từ thấm sâu vào lòng đất, 
nuôi dưỡng và vun bón thêm cho một màu xanh của 
núi rừng Khaoyai. Cũng vậy, những điều trẫm thấy, 
trẫm nghe trong những ngày được sống nơi đây nó 
đã thẩm thấu vào trong từng tế bào của trẫm, nó tự 
nhiên như vốn dĩ đất, rễ và nước hòa quyện vào nhau 
để cùng nuôi lớn cho một mầm xanh của cây trí tuệ, 
tình thương và sự hiểu biết. Chuyến đi này, nó là một 
kỷ niệm lớn trong cuộc đời trẫm, đã làm cho niềm tin 
của trẫm vào đức Thế Tôn mỗi ngày càng được lớn 
mạnh, trẫm sẽ không bao giờ quên được những cảnh 
vật và con người nơi đây, rất bình dị giản đơn nhưng 
không kém sự sâu lắng. Cảm ơn tăng thân Pakchong, 
cảm ơn các khanh, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng 
nghe trẫm chia sẻ.
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Nằm ở thung lũng Silicon, Googleplex - trụ sở chính 
của Google là một nơi rất thú vị. Đó là một tổ hợp các 
tòa nhà với đủ kích cỡ và kiến trúc khác nhau. Nhìn 
các nhân viên của Google đi lại giữa các tòa nhà, 
trông họ có vẻ rất trẻ trung, thông minh và nghiêm 
túc. Thỉnh thoảng ta có thể bắt gặp hình ảnh một vài 
người đang lái những chiếc xe đạp dành riêng cho 
nhân viên Google với những sắc màu mang dấu ấn 
của Google, đó là các màu đỏ, vàng, xanh lục và 
xanh dương. Đây cũng là những tông màu chủ đạo 
của các tòa nhà ở Googleplex. 

Trong khuôn viên chính của Googleplex có đặt mô 
hình bộ xương khủng long rất ấn tượng với những 
con chim hồng hạc (bằng nhựa) đang rỉa bộ xương đó. 
Ngoài ra, còn có một bể bơi nhỏ, một sân chơi bóng 
chuyền trên cát, những chiếc ghế võng (deckchair), 
và xung quanh khuôn viên là những loài cây sa mạc 
đặc trưng của vùng Thung lũng Silicon.  

Khi đến Googleplex, ta nhận ra ngay đây là nơi có 
những con người đầy năng lượng sáng tạo, vui tươi 
– những con người hết lòng với công việc và với sự 
nghiệp của tập đoàn, đó là sự nghiệp “giúp mọi người 
có thể tiếp cận và sử dụng một cách hữu ích nguồn 
thông tin của thế giới”. Google nổi tiếng là một trong 
những tập đoàn sáng tạo hàng đầu thế giới – một môi 
trường làm việc đầy năng động, thách thức và vui 
tươi. Tuy vậy, đây cũng là nơi có nhiều nhân viên 
trẻ, đầy tài năng (độ tuổi trung bình khoảng 29) bị 
rơi vào tình trạng kiệt sức và phải rời công ty chỉ sau 
một vài năm làm việc. 

Vì vậy mà Google đầu tư rất lớn vào việc chăm 
sóc “sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên” 
(“employee well-being”). Tất cả đồ ăn thức uống (có 
đến 18 quầy bar mi-ni với thức uống miễn phí), dịch 
vụ thể dục thể thao, dịch vụ trông giữ trẻ tại nơi làm 
việc và nhiều dịch vụ khác nữa được phục vụ hoàn 
toàn miễn phí cho 10.000 nhân viên của Google. 

Nếu hoàn thành tốt một dự án được giao, bạn sẽ được 
thưởng thẻ tín dụng massage (massage credits). Với 
thẻ này, bạn có thể đổi ra tiền nếu muốn, hoặc có 
thể buông thư và xạc lại năng lượng với “napping 
pod” – một chiếc giường được thiết kế đặc biệt, có 
tác dụng giúp cơ thể buông thư tối đa và phục hồi lại 

Chân Hiến Nghiêm

Google - Sự dừng lại đang diễn ra

sức khỏe một cách mau chóng. 

Tuy nhiên, tất cả chế độ đãi ngộ này vẫn không đủ 
khả năng cân bằng lại với áp lực làm việc căng thẳng 
ở Google. Giám đốc điều hành của tập đoàn này đã 
từng nói rằng thái độ làm việc của họ là “thách thức 
đối với những điều không thể” (“healthy disregard 
for the impossible”). Các nhân viên của Google có 
thể làm việc tới mức 16 giờ một ngày, phần lớn thời 
gian là gắn với màn hình máy tính. Vì vậy, dù cho đồ 
ăn thức uống và các dịch vụ đãi ngộ của Google có 
tốt đến đâu chăng nữa thì các nhân viên của tập đoàn 
này vẫn khổ đau như thường. Thường xuyên phải 
làm việc trong tình trạng căng thẳng và áp lực cao, 
họ bận rộn đến mức khó có thể chăm sóc tốt cho các 
mối quan hệ với đối tác, đồng nghiệp, cũng như có 
rất ít thời gian cho gia đình mình. 

Chính vì tình trạng này mà các nhân viên của Google 
rất vui mừng khi biết Thầy đồng ý đến trụ sở của 
Google để hướng dẫn nửa ngày thực tập chánh niệm 
cho các nhân viên ở đây, nhân chuyến hoằng pháp 
của Thầy tại Bắc Mỹ năm 2011. Trên trang web của 
mình, Google tự hào thông báo rằng họ là tập đoàn 
đầu tiên ở Mỹ có cơ hội được đón tiếp Thiền sư 
Thích Nhất Hạnh – một thiền sư nổi tiếng thế giới 
đến hướng dẫn tu tập tại trụ sở chính của tập đoàn. 
Bài pháp thoại cũng như buổi vấn đáp với Thầy ngày 
hôm đó đã được Google để lên YouTube và có đến 
230.000 lượt người xem. 

Chuyến viếng thăm tháng 10 năm 2013 vừa qua là 
lần thứ hai Thầy đến trụ sở chính của Google. Lần 
này, họ xin tổ chức trọn vẹn một ngày chánh niệm, 
chứ không phải nửa ngày như trước đây. Hơn 700 
nhân viên của Google đã đăng ký tham gia, vì vậy 
họ cần phải mở thêm hai phòng riêng ngoài khán 
phòng chính, nơi Thầy thuyết pháp. Pháp thoại được 
truyền trực tuyến và chiếu trên màn hình lớn trong 
hai phòng này. Ngoài ra, tại mỗi phòng đều có sự 
hiện diện của một số quý thầy, quý sư cô Làng Mai.  

Ngồi trên xe bus đến Googleplex ngày hôm đó, 
trong lòng chúng tôi ai cũng cảm thấy hào hứng, 
phấn chấn. Ngày chánh niệm được bắt đầu với thời 
khóa thiền hành vào sáng sớm. Một vài người trong 
chúng tôi đã từng đến đây cùng với Thầy vào năm 
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2011. Nhắc lại lần đó, ai cũng nhớ đến không khí rất 
thoải mái, vui nhộn và sự cởi mở của các nhân viên 
Google khi tham dự nửa ngày chánh niệm với Thầy 
và Tăng đoàn Làng Mai.  

Ngay tại sảnh chính của trụ sở Google, có thể nhìn 
thấy những từ khóa tìm kiếm trên Google (do những 
người sử dụng Google trên khắp thế giới truy cập 
ngay tại thời điểm đó)  được chiếu lên một bức 
tường và rơi xuống như một thác nước đang tuôn 
chảy. Tại một đại sảnh khác lại có một chiếc cầu 
trược hình xoắn ốc khổng lồ, để cho nhân viên trược 
từ tầng một xuống tầng trệt nếu không muốn dùng 
cầu thang bộ. 

Tuy vậy, tâm trạng háo hức của chúng tôi khi đến 
Googleplex không phải chỉ vì muốn thăm trụ sở 
chính của tập đoàn nổi tiếng này, mà còn muốn tiếp 
xúc trực tiếp với các nhân viên của Google, những 
người trẻ thuộc thế hệ chúng tôi và cũng có nhiều 
thao thức và ước vọng như chúng tôi. Các kỹ sư phần 
mềm (hay “geeks” – những anh chàng “lập dị”- họ 
thích tự gọi mình như vậy), là những người rất sáng 
tạo, có tinh thần hợp tác trong công việc, có tinh thần 
khoa học và vì vậy thiền tập gợi cho họ sự tò mò 
giống như trong nghiên cứu khoa học. 

Là những người muốn chinh phục khoa học công 
nghệ, cho nên họ cũng muốn chinh phục lĩnh vực 
tâm ý của mình. Nhiều kỹ sư ở đây có niềm tin sâu 
sắc rằng khoa học công nghệ có thể giúp mang lại 
những thay đổi tích cực cho thế giới này, tạo ra 
những cơ hội mới cho tất cả mọi người trên hành 
tinh không phân biệt quốc gia, chủng tộc và văn hóa. 
Vì vậy, mặc dù không nhuộm tóc xanh dương hay 
xanh lá cây hoặc mang những đôi giày thể thao với 
màu sắc sáng lóa như một số nhân viên của Google, 
chúng tôi – những người tu theo đạo Bụt – vẫn có 
thể hòa mình một cách nhanh chóng vào “chất thiền” 
(zen vibe) của Thung lũng Silicon. 

Khẩu hiệu không chính thức của Google là “Không 
làm điều xấu ác!” (Don’t be evil). Mục đích hoạt 
động của tập đoàn là làm cho nguồn thông tin của 
thế giới trở nên dễ tiếp cận với mọi người và không 
làm điều xấu ác. Thế nhưng nguồn thông tin đó có 
giống với nguồn tuệ giác của đạo Bụt hay không? 

Nếu ai đó hỏi chúng tôi – các thầy, các sư cô Làng 
Mai – về ước nguyện sâu sắc của mình thì chúng tôi 
sẽ trả lời rằng: ước nguyện của chúng tôi là làm điều 
thiện (tức là tưới tẩm những hạt giống tốt và giúp 
người khác bớt khổ), bằng cách làm cho những tuệ 
giác sâu sắc nhất của nhân loại có thể đến được với 
tất cả những ai đang khổ đau. Có thể thế giới này 

có rất nhiều thông tin, nhưng chúng ta dường như 
thiếu các công cụ, thiếu sự đào tạo và thiếu tuệ giác 
để giúp chúng ta bớt khổ. Thông tin, nếu quá nhiều, 
còn có thể là nguyên nhân gây khổ đau cho chúng ta. 

Ngày chánh niệm tại Google bắt đầu bằng sự thực 
tập dừng lại. Với năng lượng nhẹ nhàng và tươi vui, 
Thầy chia sẻ với hàng trăm nhân viên của Google 
về pháp môn thiền hành, sau đó hướng dẫn họ đi 
thiền hành quanh khuôn viên của Googleplex (nhiều 
người đã đến từ rất sớm để tham gia buổi thiền hành 
này). 

Đó là một buổi sớm mai thật yên lắng, khi những 
tòa nhà vẫn còn chìm trong màn sương sớm, mọi 
người hoàn toàn đi trong yên lặng, bước từng bước 
chân chánh niệm và cuối cùng tất cả đều ngồi yên 
bên Thầy trên một con đường lát đá. Nếu nhìn bên 
ngoài thì thấy hoàn toàn không có gì xảy ra, vậy mà 
nhìn cho kỹ thì mọi thứ đang diễn ra. Một sự dừng 
lại thực sự đang diễn ra. Một phép mầu đang diễn 
ra. Ngay tại trung tâm đầu não của Internet, một sự 
dừng lại đang diễn ra. Ngay tại đây đang có bình an, 
có sương mù, có nụ cười và những hơi thở yên lắng. 
Không có gì xảy ra, vậy mà mọi thứ lại đang diễn 
ra. Ta có thể cảm nhận được những nhân viên của 
Google đang tham dự 100%, có mặt 100% ngay tại 
đây, trong giờ phút này. Họ đã quá mệt mỏi vì công 
việc. Và giờ đây, họ đang tò mò khám phá. Họ biết là 
Thầy đang có những gì họ mong muốn, vì vậy mà họ 
háo hức được học và tự mình nếm được điều đó. Đó 
có phải là tuệ giác? Hay đó là hạnh phúc? 

Trong một bài pháp thoại tại xóm Hạ, Làng Mai 
sau chuyến hoằng pháp Bắc Mỹ, Thầy có kể lại về 
buổi sáng hôm đó, những nhân viên của Google 
đã thực tập thiền hành thật hết lòng. “Họ thực tập 
rất giỏi”, Thầy nói mà không hề biết là trong thính 
chúng có một nhân viên của Google đang lắng nghe 
Thầy. Cô quyết định đến đây để tự mình “tìm hiểu” 
về Làng Mai. Cô cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi 
nghe Thầy khen sự thực tập hết lòng của nhân viên 

Cùng nhau chơi bóng chuyền với nhân viên google
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Google. “Nhưng”, Thầy nói tiếp, “lý do khiến họ 
thực tập hết lòng như vậy là bởi vì họ có rất nhiều 
khổ đau”. Ngồi phía dưới lắng nghe, cô thầm nghĩ 
“Đúng, Thầy nói rất đúng. Thầy đã hiểu được điều 
đó. Thực sự chúng tôi có rất nhiều khổ đau. Và pháp 
môn thiền hành thực sự giúp chúng tôi rất nhiều.”

Sau giờ thiền hành, Thầy cho một bài pháp thoại và 
dành thời gian để các nhân viên Google đặt câu hỏi. 
Câu hỏi nào được đặt ra cũng là câu hỏi từ trái tim, từ 
những thao thức, trăn trở trong lòng họ. Đó là những 
câu hỏi của “những người đang đi tìm kiếm”, những 
tâm hồn trẻ đang muốn tìm kiếm một ý nghĩa sâu 
sắc cho cuộc sống đầy bận rộn và căng thẳng mà họ 
đang sống. Ai trong chúng tôi cũng có thể cảm nhận 
được sự cởi mở, niềm tin yêu và kính ngưỡng sâu 
sắc của họ đối với Thầy. Chúng tôi cũng nghe thấy 
những khổ đau trong lòng họ. 

Ngồi phía sau Thầy trên sân khấu, chúng tôi dường 
như đang đại diện cho một thế giới khác. Chúng tôi 
có thể đi nhiều ngày hoặc nhiều tuần mà không cần 
phải mở máy tính, hay nghe một bản nhạc nào. Nếu 
không phải làm công việc ghi danh trong văn phòng 
trước khóa tu mùa hè thì chắc là chúng tôi không bao 
giờ biết cảm giác nhận hàng trăm e-mail mỗi ngày 
là như thế nào. 

Chúng tôi có cơ hội để dừng lại, không phải chỉ một 
vài phút mỗi ngày, mà giờ này qua giờ kia để quán 
chiếu về hình hài mình, về hơi thở, về thức ăn hay 
vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên xung quanh tu 
viện. Chúng tôi có thể đi tắm một cách thảnh thơi mà 
không bị đài phát thanh NST (Non-Stop Thinking – 
Suy nghĩ không dứt) quấy rầy trong đầu. 

Trước khi xuất gia, 
tôi từng có thời gian 
làm việc trong ngành 
báo chí và truyền 
thông. Mỗi ngày tôi 
phải đọc sáu tờ báo, 
hết tờ này đến tờ 
khác, và phải nghe 
những bản tin kéo 
dài trung bình hai 
tiếng đồng hồ, trong 
khi đó mắt phải 
dán vào màn hình 
vi tính để theo dõi 
các đường dây tin 
tức trực tiếp (“news 
wires”) liên tục được 
gửi đến. Tôi có cảm 

giác là tôi phải mất rất nhiều năm để có thể làm lắng 
dịu tâm ý, để có thể tận hưởng được sự tĩnh lặng mà 
trong đó không có gì xảy ra, ngoại trừ sự sống và 
những mầu nhiệm của nó.  

Ngồi trên sân khấu nhìn xuống, tôi tự hỏi liệu có ai 
trong số những nhân viên ở đây đã từng nếm được 
sự bình an sâu lắng và cảm giác nhẹ nhõm khi thoát 
khỏi mạng lưới thông tin tràn ngập. Chính cảm giác 
bình an và nhẹ nhõm này đã làm tâm hồn tôi tươi 
mát trở lại khi được sống trong tu viện. Chúng tôi 
không thể cho họ sự bình an và tĩnh lặng đó, nhưng 
chúng tôi có thể chỉ cho họ thấy rằng đó là những 
điều có thể có được – bằng những nụ cười và bước 
chân của chúng tôi. Và chúng tôi cũng có thể chỉ 
cho họ những cách để tạo ra những giây phút, những 
khoảnh khắc bình an trong ngày, dù chỉ là những 
khoảnh khắc ngắn ngủi thôi nhưng cũng có thể làm 
thay đổi cả cuộc đời mình. 

Sau giờ pháp thoại và vấn đáp, chúng tôi cùng nhau 
thưởng thức bữa ăn sáng trong yên lặng với các thức 
ăn chay rất ngon. Google là tập đoàn đầu tiên áp 
dụng sự thực tập ăn trong chánh niệm cho cả tập 
đoàn. Kể từ chuyến viếng thăm đầu tiên của Thầy 
năm 2011, Google đã tổ chức “bữa ăn chánh niệm” 
mỗi tháng một lần tại các quầy cafe của mình. Trong 
những bữa ăn trưa chánh niệm, các nhân viên của 
Google có cơ hội lắng nghe năm lời quán nguyện 
trước bữa ăn, sau đó cùng ăn trong yên lặng. Sau giờ 
yên lặng đó, họ có thể chia sẻ với nhau cảm nhận 
của mình về sự thực tập này. Sau chuyến thăm lần 
thứ hai của Thầy, Google dự định thiết lập một “khu 
vực ăn chánh niệm” (“mindful eating zone”) cố định 
trong khuôn viên của Googleplex, nơi các nhân viên 
có thể đến và nuôi dưỡng mình bằng năng lượng 
bình an trong giờ ăn trưa. 

Cùng với việc yểm trợ và nuôi dưỡng sự thực tập 
chánh niệm của các nhân viên Google, một vài 
người trong chúng tôi còn có những mơ ước riêng 
khi bước vào thế giới Google ngày hôm ấy. Một hay 
hai người trong số chúng tôi cố gắng tìm gặp các 
nhân viên phụ trách về Bản đồ Google (GoogleMap) 
với hy vọng là có thể tạo cảm hứng cho họ thiết lập 
một bản đồ trực tuyến (cho phép chỉnh sửa và dễ 
dàng truy cập) về các tăng thân tu tập theo pháp môn 
Làng Mai cũng như các hoạt động tu tập chánh niệm 
trên khắp thế giới. 

Thầy Pháp Lưu và thầy Pháp Khởi mang theo một 
ổ cứng dung lượng lớn trong ba lô của mình, cũng 
với hy vọng là có thể tạo cảm hứng cho một nhân 
viên nào đó của Google để họ đưa các bài pháp thoại 

Cầu trượt ở Google
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của Thầy trong 10 năm qua vào hệ thống dữ liệu của 
YouTube và phát lên kênh riêng của Làng Mai trên 
YouTube (ở Làng Mai, nếu làm liên tục trong một 
năm mới có thể đưa tất cả những bài pháp thoại này 
lên YouTube). 

Cá nhân tôi thì mong muốn tìm được ai đó ở Google 
có khả năng thiết kế một ứng dụng Chuông Chánh 
niệm (Mindfulness Bell App.) đơn giản, tiện dụng 
và miễn phí. Còn Thầy chúng tôi thì lại khác. Vốn là 
người luôn có những tư tưởng lớn, Thầy muốn tìm 
kiếm những “tri kỷ” có thể tìm ra các ứng dụng hay 
thiết bị công nghệ để giúp mọi người bớt khổ và giúp 
nền văn minh của chúng ta không tiếp tục hướng đi 
như hiện nay. 

Buổi chiều hôm đó, Thầy cùng với thị giả và một số 
quý thầy, quý sư cô có cuộc gặp gỡ với các kỹ sư cao 
cấp của Google để bàn về những vấn đề đó. Trong 
khi hàng trăm nhân viên của Google đang thưởng 
thức thiền buông thư do sư cô Chân Không hướng 
dẫn (chắc chắn là có tác dụng thư giãn và trị liệu 
hơn nhiều so với những chiếc ghế massage được đặt 
khắp trụ sở của Google), khoảng mười hai người 
chúng tôi cùng với Thầy ngồi quanh một chiếc bàn 
lớn để chia sẻ với các kỹ sư Google về tương lai của 
công nghệ thông tin. 

Liệu chúng ta có thể tạo ra một loại công nghệ có 
thể giúp con người trở về để ôm ấp và xử lý khổ đau 
trong chính mình? Ngồi với chúng tôi trong buổi thảo 
luận hôm đó có một nhân viên nữ ăn mặc rất thanh 
lịch và sành điệu. Cô đeo đôi kính “Google Glass” 
– một công nghệ tân tiến nhất hiện nay cho phép ta 
gửi tin nhắn, lướt web, chụp ảnh và quay phim mà 
không cần phải động chân động tay gì cả, dù chỉ là 
nhấc một ngón tay. Nhưng liệu thiết bị thông minh 
này có thể giúp cô có mặt thực sự cho chính mình và 
cho buổi thảo luận đang diễn ra?  

Thời lượng xem các video trên YouTube của Google 
trong mỗi tháng tương đương với khoảng thời gian 

450.000 năm – con số này gấp đôi thời gian con 
người hiện đại từng tồn tại. Nhưng liệu điều này có 
giúp con người bớt khổ hay không? Liệu ta có thể tạo 
ra những thiết bị, phần mềm có khả năng ứng dụng 
trên toàn cầu với những nội dung giúp con người trở 
về để chăm sóc chính mình, chăm sóc những người 
mình thương yêu và chăm sóc cho xã hội này?

Có thể Google cũng biết rằng có những người kiểm 
tra hộp thư Gmail của mình đến 100 lần trong một 
đêm. Người đó cũng đồng thời đang tìm kiếm trên 
Google bằng từ khóa “nguyên nhân của chứng trầm 
cảm”, và đặt mua những đồ ăn vặt (junk food) với 
số lượng lớn thông qua công cụ tìm kiếm “Chrome 
browser”. Liệu các thuật toán “algorithms” của 
Google có đủ thông minh để tìm ra những phương 
thức hiệu quả có khả năng giúp cho người kia bớt 
khổ? Google mong muốn đạt lợi nhuận lớn trong 
kinh doanh, đó là sự thực. Nhưng Google cũng đồng 
thời muốn làm điều tốt, không muốn làm điều xấu ác 
(not be evil). Vậy thì Google có thể làm được điều gì 
hay hơn không?

Cuộc gặp gỡ và thảo luận hôm đó không giống như 
một cuộc gặp thông thường, và kéo dài đến hai giờ 
đồng hồ. Thật là tuyệt vời khi được đóng góp như 
một Tăng thân – mỗi người trong chúng tôi đều đóng 
góp năng lượng và cái thấy mới của mình trong cuộc 
gặp, nhưng tất cả đều là những tiếng nói của cùng 
một cơ thể, và Thầy là người luôn có mặt và chỉ dẫn 
cho chúng tôi trong suốt thời gian đó.  

Thật khó có thể tin được khi thấy vị Thầy thương 
kính của chúng tôi, một Thiền sư thuộc một thế hệ 
khác – khi bước vào thế kỷ XXI thì Thầy đã hơn 70 
tuổi rồi, vậy mà Thầy vẫn tham dự hết lòng cùng các 
kỹ sư công nghệ trẻ tuổi và đóng góp cái thấy rất 
nhanh nhạy, sắc bén của một Thiền sư với rất nhiều 
thương yêu và niềm vui. Điều đó đã làm cho các 
nhân viên Google rất hạnh phúc. Một người trong số 
đó đã bật khóc khi Thầy giải thích vì sao hành động 
dừng lại khi nghe tiếng chuông lại có ý nghĩa quan 
trọng và sâu sắc đến vậy. 

Để kết thúc cuộc gặp gỡ thú vị này thật là khó và 
lại càng khó hơn khi chia tay những người bạn ở 
Google. Chúng tôi đã coi nhau như những người 
bạn, thậm chí như những “tri kỷ”. Chắc chắn chúng 
tôi sẽ còn gặp lại nhau và lần tới không phải là một 
ngày chánh niệm như hôm nay, mà phải là một khóa 
tu. 

Chúng tôi cùng nhau đi xuống tầng trệt, nhưng không 
phải bằng cầu trượt mà bằng những bước chân chánh 
niệm của mình. 
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Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm World Bank. 
Có lẽ Chủ tịch Jim Young Kim thấy nhân viên 
của World Bank (WB) đang bị sức ép thay đổi 

đè nặng lên vai nên đã đích thân mời Thiền sư Thích 
Nhất Hạnh tới thăm và nói chuyện. Anh Nguyễn 
Anh Tuấn, cựu Tổng Biên Tập của VietnamNet, 
hiện là Tổng Biên Tập Diễn đàn toàn cầu Boston, đã 
gọi điện nhắc nhở tôi tham dự vì ngài là một người 
Việt ở Làng Mai (Pháp) nổi tiếng khắp thế giới, tựa 
như Dalai Lama của Tây Tạng. Buổi nói chuyện 
kéo dài gần 2 tiếng, người dự đông nghịt, dù là đầu 
tuần. Ngày mai, Thiền sư sẽ có buổi giảng trực tiếp 
về thiền cho những người đăng ký. Theo thông báo 
của ban tổ chức, người muốn dự khá đông và chỗ 
thì có hạn. Nhân viên phải xin phép nghỉ trọn một 
ngày để nghe giảng và thực tập về thiền. Đi theo 
Thiền sư, tăng đoàn Làng Mai có tới mấy chục thành 
viên từ khắp thế giới, từ Pháp, Việt Nam, New York, 
California… Lần đầu mình thấy người phương Tây 
trong trang phục người xuất gia, chứng tỏ ảnh hưởng 
của Làng Mai trên thế giới khá lớn.

Trong lúc đợi, thấy một vị ngồi trên hàng ghế đầu, 
mình tiến tới làm quen. Không biết xưng hô nên cứ 
gọi là sư thầy và xưng con. Mãi sau mới biết đây 
là sư cô Chân Không. Tự giới thiệu và bắt chuyện 
một lúc, mình cũng nói, ngoài làm việc ở WB, còn 
là Blogger Hiệu Minh. Sư cô mỉm cười thân thiện, 
anh Nguyễn Anh Tuấn đã giới thiệu từ trước rồi. 
Mình cực kỳ lúng túng, chẳng biết xưng hô thế nào 
cho phải đạo, vì lần đầu tiếp xúc với người xuất gia. 
May quá, sư cô Chân Không giải thích cặn kẽ, người 
xuất gia có nhiều thứ bậc, khá phức tạp. Để cho tiện, 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh được gọi là Sư Ông. Còn 
cô là nữ nên gọi là sư cô, chắc là tu khá lâu rồi. Sư 
cô Chân Không gọi mình là “em” nên thấy thoải mái 
hơn, bắt chuyện dễ dàng. 

Hiệu Minh

Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm World Bank

Sư cô Chân Không chia sẻ, mỗi người chúng ta đều 
có một phần tinh hoa của cha mẹ trong từng tế bào. 
Sự giỏi giang, tài ba không phải do người đó tự có 
mà do cha mẹ kết hợp mà thành. Có một anh rất giỏi 
toán, chỉ cần đưa ra ví dụ ngày 22-2-2014 thì anh có 
thể nói ngay đó là thứ Bảy. Đầu óc điện tử của anh 
không phải do anh tạo nên mà nhờ vào phần tinh túy 
của cha và mẹ, anh giỏi thì phải cảm ơn cha mẹ. Cái 
tên Chân Không, không có cái ta riêng biệt, một kiểu 
tu đã đắc đạo.

Có lẽ đến WB, một nơi chuyên xóa đói, giảm nghèo 
cho thế giới, nên Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã kể 
về thời thơ ấu của mình từng sống trong nghèo khó. 
Những năm 1960, chiến tranh liên miên, sống ở miền 
Trung, ngay cạnh vĩ tuyến 17 với nhiều bom đạn 
nhưng Sư Ông đã cùng Phật tử lo giúp người nghèo. 
Chuyện đơn giản như cái nhà vệ sinh cho nông dân 
cũng phải làm mẫu, giúp cho họ hiểu “công nghệ” 
rồi nhân rộng. Đôi khi, lớp học bắt đầu dưới gốc cây 
đầu làng. Trẻ em đến đông hơn, rồi bị mưa gió nên 
phải vào nhà tạm. Chờ đợi chính phủ chắc còn lâu 
nên các vị sư đi vận động đóng góp. Người góp cây 
tre, người góp vài gánh tranh, người góp công, người 
giàu hơn thì đóng tiền. Cứ như thế, việc làm từ thiện 
được nhân rộng. Muốn xóa đói giảm nghèo, ta hãy 
bắt đầu từ chính bản thân trước. Nội lực sẽ giúp cho 
người nghèo vượt lên.

Đôi lúc kể về những ngày đã qua, Thiền sư như lặng 
đi, hội trường im phắc khi nhắc đến chiến tranh, bom 
đạn và mất mát. 

Sư Ông kể cuộc gặp Martin Luther King (MLK) 
trong một bữa sáng. Martin Luther King từng đề cử 
Thiền sư vào giải Nobel Hòa Bình. Cả hai trao đổi về 
cuộc chiến phi nghĩa và đồng ý cần có những bước 
đi nhằm thay đổi tư duy bom đạn bằng hòa bình. 
Rất tiếc, sau đó Martin Luther King bị ám sát, giấc 
mơ của hai người theo đuổi đấu tranh bất bạo động 
dang dở.

Tháng Tư năm 1965, đoàn sinh viên Vạn Hạnh, 
trường đại học do Sư Ông sáng lập, đưa ra thông 
điệp vì hòa bình: “Đã đến lúc hai miền Bắc - Nam 
của Việt Nam họp lại để tìm một giải pháp chấm dứt 
chiến tranh và đem lại cho mọi người Việt Nam cuộc 
sống hòa bình với lòng tôn trọng lẫn nhau.”
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Phải 10 năm sau, với bao nhiêu máu đổ của cả hai 
bên, hòa bình mới có, nhưng di chứng sau gần 40 
năm vẫn còn đó. Thiền sư có nhắc đến vụ tự thiêu 
của nhà sư Thích Quảng Đức tại Sài Gòn năm 1963. 
Sư Ông cho rằng đây là tín hiệu gửi cho cả thế giới, 
vì muốn mọi người hãy lắng nghe tâm tư của những 
người khốn khổ. Việc tự thiêu hoàn toàn không liên 
quan đến cổ vũ cho bạo lực.

Sau đó Thiền sư có nói về triết lý thiền. Có lẽ người 
đã đạt đến đỉnh cao về tu nhân tích đức nên có thể 
gói gọn trong vài câu đơn giản nhưng trở thành nổi 
tiếng. “Lắng nghe và thấu hiểu những đau khổ trong 
nội tâm sẽ giúp chúng ta giải quyết được hầu hết các 
vấn đề ta gặp phải. Muốn chữa lành cho người khác, 
trước tiên ta cần tự chữa lành cho chính mình. Để 
làm được điều đó, ta phải biết cách giải quyết những 
vấn đề của bản thân. Tuy nhiên, hầu hết mọi người 
không biết lắng nghe và thấu hiểu những nỗi khổ của 
chính mình.”

Do cuộc sống hiện đại với công nghệ thay đổi chóng 
mặt, thế hệ trẻ có xu hướng không muốn đối mặt với 
nguồn gốc của những khó khăn, thách thức, kể cả 
khổ đau mà lại tìm cách giải tỏa bằng vật chất. Sư 
Ông khuyên: “Suy nghĩ, lời nói và hành động của 
chúng ta là những điều gây ra sự tức giận, sợ hãi và 
nghi ngờ cho người khác. Bởi vậy, chúng ta không 
thể đổ lỗi cho họ mà nên sử dụng ngôn ngữ để hiểu 
nhau hơn, cũng không nên chỉ trích, buộc tội khi 
đang lắng nghe họ nói. Người mắc tội với ta thì bản 
thân họ đã tự chuốc lấy đau khổ vào người.” Có lẽ 
thế mà đúng thật. Tổng thống Assad từng gây tội ác 
chống dân tộc mình nên ông đang chuốc lấy hậu họa.

Một người nghe hỏi về công nghệ IT hiện có làm 
thay đổi cách truyền đạo thiền không? Thiền sư đùa 
vui, nói rằng dù dùng telephone lần cuối cách đây 30 
năm và cho đến thời điểm này, cách truyền thông của 
người vẫn thấy ổn. Cả hội trường cười ồ.

Thiền sư biết làm cho người nghe không chán về đạo 
thiền, có vẻ rất mới tại WB. Có người hỏi làm sao 
tránh được stress, bị công việc thúc đẩy đúng hẹn. 
Dường như Thiền sư đã nắm chắc triết lý hạnh phúc 
là tại tâm, đỉnh cao là ước vọng khó mang tính định 
lượng, người ta chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc 
hạnh phúc hoặc là số 1.

Sư Ông nhắc đến triết lý, hôm qua là quá khứ, không 
thể kéo lại được, ngày mai là tương lai chưa chắc 
chắn. Vì thế cuộc sống hiện tại mới quan trọng. 
Thiền sư nói có sở hữu chiếc đồng hồ không có số 
1, số 2 cho đến số 12 như thường lệ, mà chỉ có chữ 
now, now, now (hiện tại) để nhắc nhở về thời ta đang 

sống. Người nghe thán phục sự uyên bác của diễn 
giả.

Sau này đọc thêm, tôi mới biết, Thiền sư hiện 87 
tuổi, không thể tin vào mắt mình. Sư Ông rất nhanh 
nhẹn và uyên bác, nhà hoạt động toàn cầu về giáo 
phái thiền, được yêu mến và kính trọng trên khắp thế 
giới. Thiền sư từng đến Quốc hội Mỹ, Anh, Ấn độ, 
UNESCO và gần đây đã sang Hàn Quốc giảng về 
thiền, về hòa bình và chống chiến tranh. Theo ngài, 
các chính trị gia cần biết lắng nghe, hiểu Phật giáo 
thì sẽ biết hòa giải và yêu thương.

Mấy hôm trước, viết về hai người Hàn Quốc là Jim 
Young Kim, chủ tịch WB, và Ban Ki Mon, Tổng 
thư ký UN, tôi mơ người Việt tới WB nói chuyện và 
được người nghe chăm chú. Hôm nay, một phần của 
giấc mơ đã thành sự thực.

Tiếng Anh của Thiền sư trôi chảy, từ body language 
(ngôn ngữ cơ thể), đến nội dung chuyển tải rất rõ 
ràng, chẳng cần một chút giấy tờ. Mọi thứ cứ như 
tuôn như suối từ trong tim và khối óc của người nói. 
Thiền sư chia sẻ gần hai giờ mà người nghe vẫn 
muốn cuộc nói chuyện tiếp tục, đông người xếp hàng 
đợi hỏi nhưng thời gian có hạn nên đành thôi.

Nơi đây thường mời chính khách như Bill Clinton, 
Hillary Clinton, Tony Blair, Al Gore, Ban Ki Mon 
và nhiều nhà kinh tế, khoa học được giải Nobel… 
tới đàm đạo. Hôm nay Thiền sư xuất hiện, hẳn nhiều 
người Việt tại tổ chức quốc tế này cảm thấy tự hào.

Có một câu hỏi của đồng nghiệp đọng mãi trong tôi. 
Anh nói, sức mạnh mềm của Việt Nam là văn hóa 
thiền, còn tìm đâu xa. Tại sao ngài Thích Nhất Hạnh 
và Làng Mai, một cái tên thuần Việt, được cả thế giới 
ngưỡng mộ về kiến thức và kính trọng về nhân cách, 
lại ngụ cư ở nước Pháp xa xôi?

Quốc gia nào cũng có người xuất chúng. Vấn đề là 
sử dụng chất xám, sức mạnh mềm và nền văn hóa 
như thế nào trong phát triển. Lãnh đạo biết triết lý 
của đạo thiền, biết sống tại tâm, biết hướng tới Chân 
Không như vị sư nữ, biết tự hỏi mình như Thiền sư 
và các đồng môn Làng Mai, thì dân sẽ noi theo và 
đất nước đó sẽ vượt lên.

Bài và ảnh: HM. 9-9-2013

Nguồn: http://hieuminh.org/2013/09/09/thien-su-
thich-nhat-hanh-tham-world-bank/
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“… Hạnh phúc đây rồi tìm đâu nữa 
Trở về thôi, bước những bước trở về

“Cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Tâm Hương đã 
phải chấp nhận số phận tủi nhục của mình như một 
sự thật hiển nhiên mà ông trời đã đổ xuống một thân 
hình nhỏ bé là cô? Ngay từ những ngày cô bé ý thức 
về cuộc sống, em đã mang trong mình nỗi đau cùng 
cực mà không biết chia sẻ cùng ai. Cô bé đau khổ 
nhiều lắm. Có thể ban đầu đó là tình thương người 
đó dành cho em, Tâm Hương nghĩ vậy nhưng lớn 
hơn em cảm thấy ghê sợ mỗi lần thấy thủ phạm, cô 
bé đau khổ và muốn trả thù nhưng cô bé không biết 
phải làm thế nào: “Giết chết ông ta sao?” Không thể, 
bởi ông ta cũng là người em thương mà, vậy thì làm 
gì hơn ngoài im lặng trong tận cùng đau khổ. Tâm 
Hương nghĩ đến cái chết, chắc hẳn đó là giải pháp 
tốt nhất cho tự thân nhưng đối diện với cái chết cô bé 
không làm được, cô bé còn có mẹ, người mà em hết 
mực thương quý, cô bé không muốn xa mẹ và càng 
không muốn làm mẹ khổ. Tâm Hương đã không 
nói cho mẹ nghe nỗi đau trong lòng mình bởi Tâm 
Hương sợ làm mẹ đau khổ thêm, mẹ khổ vậy đủ rồi. 
Năm tháng cứ qua đi, Tâm Hương sống trong khổ 
đau, tủi nhục. Cô bé khiếp sợ nhiều lắm, cô bé sợ 
mọi người, sợ sự im lặng khi đêm về, sợ một mình 
trong căn nhà… và nhất là sợ chính bản thân mình, 
một thân hình dơ bẩn mà mỗi ngày em phải cố gắng 
che đậy bằng lớp áo quần sặc sỡ sắc màu, một sự che 
đậy giả tạo mà chắc hẳn chẳng ai biết điều đó ngoại 
trừ Tâm Hương và thủ phạm. Bên ngoài cô bé cũng 
giống bất cứ một cô gái cùng tuổi nào, có khác chăng 
thì em có khuôn mặt dễ thương và trầm lặng hơn với 
thêm một chút “mít ướt” thôi. Tâm Hương phải sống 
cuộc sống giả tạo như thế, em đã cố gắng sống vì cái 
gì vậy? Mẹ, đó là niềm động lực duy nhất, em phải 
chấp nhận cuộc sống của chính mình như một định 
mệnh mà Thượng đế đã “ban tặng” cho em. Thương 
mẹ, Tâm Hương cố tìm cho mình một lối thoát nhưng 
trước vết thương của tự thân, cô bé thấy tuyệt vọng 
vô cùng tận, lòng cô bé chứa đầy thù hận, em oán 
trách và căm giận những ai đã cho em có mặt trên 
cuộc đời để rồi bao tủi hờn đổ ập xuống thân hình 
nhỏ bé, mong manh này. Tâm Hương quyết định tự 
vẫn để hết khổ, đã quá đủ với em sau mười mấy năm 
phải sống, phải chịu đựng. May mắn cho em, đứng 
trước lưỡi hái của tử thần ông trời đã không nhắm 

Tâm Hương

Sự tái sinh mầu nhiệm

mắt khi em được gặp một vị Thầy, chắc hẳn vị Thầy 
đó đã có mặt bên cô bé từ lâu. 

 “Để có một tương lai” với Tâm Hương thì tương 
lai có khác gì hiện tại và quá khứ đâu, nó chỉ là một 
màu đen còn hơn “đêm ba mươi của Chị Dậu trong 
tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố” bởi vết thương 
trong lòng đã bao trùm tất cả, không cho em tiếp xúc 
được với hiện tại mầu nhiệm. Nhưng trân kính và 
nghe lời Thầy, Tâm Hương cũng thử đi tìm tương 
lai trong khóa tu ấy. Một điều kỳ lạ đã đến với cô 
bé khi em hòa mình vào những thời khóa cùng các 
bạn trẻ khác, có tới cả ngàn người trẻ tham dự khóa 
tu này và có nhiều những vị tu sĩ trẻ khiến em tự 
hỏi: “Ở đây có gì mà hấp dẫn người trẻ đến vậy?” 
Ngộ chưa, Tâm Hương được hướng dẫn thở, cười, 
đi, đứng, nằm, ngồi… trong những buổi pháp thoại, 
pháp đàm, những điều mà với cô bé nó đã hiển nhiên 
tự bao giờ mà chưa khi nào em tiếp xúc được. Vì thế 
nên trong suốt khóa tu Tâm Hương chỉ im lặng để có 
thể tiếp nhận những gì mà những người áo nâu kia 
chia sẻ.

Trong một buổi pháp thoại, cô bé được nghe vị Thầy 
dạy về sự trao truyền và tiếp nối. Vị Thầy chia sẻ: 
“Nhìn vào đôi bàn tay mình chúng ta thấy có cha 
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mẹ, có ông bà tổ tiên…” Tâm Hương đã khóc khi vị 
Thầy chạm vào nỗi khổ niềm đau trong lòng em, làm 
sao em có thể chấp nhận được trong em có người đó? 
Không thể như thế được, không thể có. Cô bé ngồi 
đó đấu tranh với một sự thật phũ phàng mà Thầy dạy. 
Nhưng nhờ năng lượng của mọi người trong buổi 
giảng giúp cô bé dừng lại cảm xúc dâng trào, trở về 
em nhớ đến hơi thở và lời dạy: “Thở vào, tôi biết 
em đang có mặt đó. Thở ra, chào em nỗi khổ niềm 
đau ơi! Tôi đang có mặt cho em đây!” Phép lạ của 
hơi thở cho em dừng lại cơn bão nơi tự thân, em 
thôi không khóc nữa, ngồi cho ngay ngắn để tiếp tục 
nghe pháp. Những ngày sau đó Tâm Hương nương 
vào đại chúng để thực tập nhận diện em bé tuổi thơ. 
Ngồi thiền, đi thiền là cơ hội giúp cô bé nhìn sâu để 
thấy những khổ đau, thấy những nguyên nhân để rồi 
áp dụng những lời dạy giúp em thoát khỏi ngục tù 
đau khổ. Em mời mẹ, người em thương nhất cùng 
có mặt để yểm trợ em, sau đó em mời người đã làm 
em khổ.

Khóa tu kết thúc sau 4 ngày sinh hoạt nhưng chính 
từ khóa tu ấy đã mở ra cho Tâm Hương cánh cửa 
màu hồng, em tìm thấy cho mình một con đường, 
cô bé quyết định đi tu dù biết đó là điều không dễ. 
Tâm Hương phải vượt qua sự cản ngăn từ gia đình 
bởi nhận thức còn phong kiến về người tu trong gia 
đình em lớn lắm. Ba của em hỏi: “Tại sao con lại đi 
tu? Ba mẹ có bỏ đói con ngày nào đâu, tại sao con 
lại trốn tránh trách nhiệm với gia đình, xã hội để an 
phận, nuôi cho khôn lớn rồi bỏ nhà đi tìm hạnh phúc 
riêng?” Mẹ của em thì nói: “Con ơi! đi tu khổ lắm, 
tại sao con lại muốn tu như thế? Bố mẹ đủ sức để 
nuôi con mà…” Rồi hàng xóm vào ra những lời dị 
nghị: “Gia đình này sao thế, có con mà không nuôi 
được, không dạy được, nó bị thất tình hả?” Biết bao 
câu hỏi áp lực đến với Tâm Hương nhưng cô bé chỉ 
biết im lặng, làm sao giải thích hết cho mọi người 
hiểu những gì ở nơi em đã có, làm sao em có thể nói: 
“Con đau khổ, con đã bị làm ô nhiễm. Con muốn 
thoát khổ và con đường xuất gia tu học là con đường 
duy nhất giúp con tìm thấy hạnh phúc... ” Cô bé chỉ 
có thể im lặng, tự khẳng định với bản thân về con 
đường tương lai ấy.

Trốn nhà đi tu, cô bé đã tìm mọi cách để được tới với 
tăng thân, nơi mà em biết chắc sẽ giúp em chuyển hóa 
được khổ đau, hận thù trong em. Chỉ có con đường 
thực tập này mới đem lại cho cô bé hạnh phúc thật sự 
và rồi em sẽ dâng món quà ấy tặng mẹ, tặng những 
người em mang ơn và tặng cả người kia nữa. Sống 
trong môi trường tốt, được gần gũi bạn lành, Tâm 
Hương mỗi ngày trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn. 
Mỗi sáng thức dậy em đã mỉm cười được thay cho 

những giọt nước mắt khổ đau trước đây, em mở lòng 
đến chơi và chia sẻ với những người bạn đồng tu để 
được cảm thông, thương yêu và nâng đỡ, để dần dần 
chuyển hóa. Được Thầy cùng đại chúng đồng ý cho 
Tâm Hương được trở thành sư cô, em hạnh phúc lắm 
khi biết mình được hòa vào dòng sông tăng thân. 
Nhờ có Thầy cùng quý sư anh, sư chị, sư em thương 
yêu chỉ bảo, mỗi ngày sư cô trẻ chuyển hóa dần vết 
thương trong tự thân. Sư cô đã thấy được người làm 
mình khổ thì họ cũng khổ, họ cũng chỉ là nạn nhân 
của sự mê mờ. Sư cô nhớ tới trong một buổi vấn đáp 
có hai câu hỏi được đặt ra từ trái tim như sau:

Con kính bạch Thầy! Thầy dạy chúng con nhìn sâu 
để hiểu và thương được người đã gây ra cho mình 
đau khổ, nhưng trước những nỗi khổ niềm đau nơi tự 
thân con lại không thể thương được chính con. Xin 
Thầy dạy cho con biết con phải làm sao để có thể 
chấp nhận và thương được chính bản thân? Làm sao 
con lấy niềm vui của người khác làm niềm vui cho 
con và con phải thực tập như thể nào để giúp người 
kia thấy và dừng lại những hành động xấu xa ấy?

Xin Thầy từ bi hoan hỷ soi sáng cho con. Con rất 
muốn tu và nguyện theo tăng thân suốt đời nhưng vì 
trong quá khứ con có những niềm đau, tâm hận thù, 
ước muốn trả thù và trừng phạt họ cũng như lối tư 
duy tiêu cực mà con đang dần đánh mất Bồ đề tâm 
trong con, không còn gì có thể cho con cảm thấy vui. 
Xin Thầy giúp cho con?

Và Thầy đã chia sẻ: 

“Mình có cảm tưởng là mình đánh mất sự ngây 
thơ, trong trắng của mình, cho nên mình khổ. Theo 
nguyên tắc, mình có thể tha thứ và thương yêu người 
đã gây vết thương cho mình, nhưng nhìn vào bản 
thân, mình thấy mình không được trinh tuyền, trong 
trắng như những người khác, mình cảm thấy tủi hổ. 
Do đó dẫu biết rằng cuộc đời có những mầu nhiệm 
bên trong và bên ngoài mình cũng không tiếp xúc 
được, trong đời sống hàng ngày mình không có niềm 
vui.

Đức Thế Tôn dạy những phương pháp rất cụ thể để 
mình có thể thoát khỏi tình trạng mặc cảm này. Ở 
thủ đô Bangkok có những cô gái con nhà lành giàu 
có, mỗi sáng đi học mặc những chiếc áo rất đẹp. 
Nhìn bên ngoài bên trong rất trong trắng hồn nhiên, 
những người đó chưa bao giờ bị những vết thương 
do sự lạm dụng, ức hiếp. Nhưng ở Bangkok cũng có 
những cô gái từ nhà quê lên để làm gái giang hồ. Có 
những mụ Tú Bà đi kiếm những cô gái nghèo dụ dỗ 
lên thành phố và nói rằng: “Con lên thành phố chỉ 
nội trong vài tháng là con có thể gởi tiền về cho bố 
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mẹ…”. Những cô gái nghèo đó tin theo các mụ Tú 
Bà lên thành phố. Mới lên Tú Bà cho liền 100, 200 
ngàn bath để gởi về nhà, thành ra cô gái rất hạnh 
phúc, nhưng từ từ Tú Bà đưa cô gái đi vào thanh lâu 
để làm nghề rước khách. Cô gái không có cách nào 
thoát ra khỏi bởi cái lưới mà mụ giăng ra rất nhặt… 
Tú Bà có mặt ở Bangkok, ở Paris, ở Sài Gòn, Hà 
Nội, ở khắp mọi nơi và những cô gái quê nghèo bị 
lọt lưới rất nhiều.

Bữa đó có một em bé 16 tuổi, nạn nhân của Tú Bà 
đi trên đường đại lộ Bangkok và thấy đoàn nữ sinh 
tươi như những chú chim ca hót, cô bé cảm thấy tủi 
thân và có cảm tưởng mình là ô uế, tội lỗi… mình 
oán trời, trách đất. Tại sao các vị tiểu thư đó trong 
sáng, trinh tuyền, an ninh như vậy còn mình lại sa 
vào vũng lầy tội lỗi? Ai có thể giúp được cô gái ấy 
thoát khỏi mặc cảm lem luốc kia? Cố nhiên có những 
người tìm cách phá tung những tấm lưới để giải 
thoát cho những cô gái được hoàn lương. Nhưng 
dẫu cô gái có may mắn được cứu thoát thì vẫn mặc 
cảm vì mình đã đi ngang qua giai đoạn khổ đau 
đó, mặc cảm có thể đi theo suốt đời làm cho cô gái 
không có niềm vui. Đức Quan Thế Âm có khả năng 
giúp mình, đức Bồ Tát nói rằng:“Này con! Đoàn nữ 
sinh kia trong trắng, thơ ngây, sở dĩ được như vậy 
là nhờ những đứa như con”. Trong xã hội có bùn, 
có sen, có những thành phần phải đóng vai bùn để 
làm nên sen. Có những nhà chính trị, nhà giáo dục, 
kinh tế… họ chưa để ý đến những em bé như con. Họ 
chỉ lo tranh đấu đâu đâu. Vì vậy cái lỗi này không 
phải là lỗi ở con. Con đừng tưởng con là người duy 
nhất phải chịu trách nhiệm về vết thương của con, 
vì những người đó không có mặt cho con, họ không 
bảo vệ con, nên bây giờ con lâm vào tình trạng này. 
Đó là lỗi của tất cả những người trong nước. Sở 
dĩ bọn kia được trong trắng, thơ ngây là nhờ được 
nuôi dưỡng bởi lao động cực khổ của những người 
như con, con tượng trưng cho bùn và những đứa đó 
tượng trưng cho sen. Trên thực tế những bông sen 
nếu không được nuôi dưỡng thì nó sẽ trở thành bùn. 
Còn nếu con biết phương pháp thực tập thì con sẽ 
trở thành một bông sen, vì trên nguyên tắc: “Không 
có gì dơ không có gì sạch, bất cấu bất tịnh”. Và chìa 
khóa của sự giải thoát nằm trong Tâm Kinh Bát Nhã, 
nếu mình thiền quán thấy được bùn và sen tương tức 
thì mình vượt thoát mặc cảm về bùn và mình biết 
chính mình có thể tạo ra sen, chính những người đi 
qua khổ đau mới có khả năng hiểu và thương.

Thầy cũng vậy! Thầy đi qua nhiều cuộc chiến tranh, 
nhiều cuộc đàn áp… cho nên thầy có cơ hội chế tác 
lòng từ bi. Nếu thầy không nhận những bùn đó thì 
bây giờ thầy không có đóa sen này để cho quý vị. 

Nên thầy không có mặc cảm mình đã bị lấm bùn. 
Bây giờ con cũng vậy, con phải coi chuyện lấm bùn 
của con là cơ hội tốt để con phát ra được tâm hiểu 
và thương, phát ra được chí nguyện giữ giới và bảo 
hộ cho những đứa trẻ. Khi mình có năng lượng của 
giới, của tuệ thì mình bắt đầu có sự trị liệu ở trong 
lòng về những mặc cảm, về tư duy nhị nguyên bùn và 
sen là hai cái khác nhau. Mình sẽ biết trong bùn có 
sen, trong sen có bùn. Mình thấy trong mình có một 
đóa sen rất đẹp. Khi con thấy đóa sen trong con, con 
thoát ra được cái mặc cảm đó và con trở thành đệ tử 
giỏi của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Này Xá Lợi Phất: “không có gì sạch không có gì 
dơ”. Đó là phán quyết của tuệ giác Phật giáo, chỉ có 
tuệ giác đó mới giúp mình thoát khổ. Ngoài tuệ giác 
đó không ai có thể giúp mình ra khỏi vũng lầy của 
mặc cảm ô uế, xấu xa.

Có một khía cạnh nữa của vấn đề: “quá khứ nó ám 
ảnh”. Trong ta có A lại gia thức, nó chứa chất những 
kỷ niệm về quá khứ, những cuốn phim đau thương. 
Quá khứ vẫn còn ở đó và mỗi ngày nó tự động chiếu 
lên những giây phút mình bị lạm dụng, bị tức tưởi, bị 
đàn áp. Mình bị kéo trở lại sống trong ngục tù quá 
khứ và đó là trường hợp của rất nhiều người. Vì vậy 
trong giáo pháp của đạo Bụt có một pháp môn thực 
tập để giúp phá tan địa ngục cho chúng ta thoát ra đi 
về thế giới của hiện tại, tương lai: Đó là chánh niệm. 
Chánh niệm là năng lượng đưa mình trở về hiện tại. 
Người đó đang ngồi với mình trong không khí vui 
quá chừng mà người đó không tận hưởng được mà 
người đó cứ chìm đắm trong quá khứ. Sự thật thì 
giây phút khổ đau đã qua rồi, từ hồi mình còn ấu 
thơ. Quá khứ đã không còn nhưng mình vẫn tiếp tục 
trở về quá khứ để sống với giây phút đó. 

Ví dụ có một bữa mình bị tát một cái, cái tát đó làm 
cho mình tủi nhục. Hình ảnh ấy ghi vào chiều sâu 
của tàng thức và mỗi khi mình nghĩ tới là mình lại 
bị tát lại, mình cứ bị tát hoài hoài trong khi sự thật 
mình chỉ bị tát một lần. Tu tập chánh niệm để nhắc 
mình cái đó đã thuộc về quá khứ, trong hiện tại nó 
không có xảy ra. Đó là giác ngộ. Thành ra trong 
mình có một cô bé bị thương, bị nhốt trong quá khứ. 
Khi mình thực tập ngồi thiền, đi thiền… mình đưa 
tay kéo em bé đó ra, mình nói với em bé: “Này em 
bé ơi! Tôi biết em rất đau khổ. Ngày nào, đêm nào 
em cũng sống trong kỷ niệm đau thương ấy. Nhưng 
em nên nhớ rằng chúng ta đã trở thành những chàng 
thanh niên, những cô thiếu nữ. Đừng có ngồi ở trong 
quá khứ, quá khứ đã qua rồi. Em hãy cầm lấy tay 
tôi, chúng ta cùng rong chơi trong giây phút hiện tại, 
hiện tại mầu nhiệm vô cùng”. Mình có đủ khả năng 
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tự bảo vệ, không ai ép mình được nữa. Mình không 
phải là chú bé hay cô bé nữa, đó là sự thật.

Mình phải nói chuyện với em bé, cầm tay đưa em 
ra khỏi quá khứ để sống với hiện tại. Mời em bé đi 
thiền hành với mình, vuốt ve bông hoa, ngắm bầu 
trời xanh… Một thời gian thì em bé sẽ được giải 
thoát. Sự thực tập hàng ngày là như vậy, với thời 
gian vết thương sẽ được chữa lành. Trong đạo Bụt 
có rất nhiều yếu tố để giúp mình và cái tuyệt vời 
nhất là tuệ giác bất nhị: bùn và sen không tách rời 
nhau, bùn làm ra sen. Mình có thể trong sáng và còn 
trong sáng, đẹp đẽ hơn những cô thiếu nữ con nhà 
lành kia, mình vĩnh viễn thoát ly được đau khổ nếu 
mình thực tập cho đàng hoàng. An trú trong hiện tại, 
nương vào tăng thân để thực tập, nội trong vài tháng 
mình có thể thoát ra tình trạng đau thương đó và 

mình có được pháp lạc. Tại sao mình lại phải chìm 
đắm trong quá khứ? 

Mình phải ngồi chơi với nhau và phải làm sao để 
giúp người đó đừng tiếp tục làm khổ cho những 
người khác. Nếu cần thì mình nhốt họ vào tù nhưng 
nhốt bằng tình thương. Mình phải làm việc với các 
nhà văn hóa, chính trị, các vị dân biểu… làm nên 
những đạo luật, phương tiện để bảo vệ trẻ em. Làm 
ra những phương thức để ngăn ngừa những người 
đó không tiếp tục gây tàn phá trong giới trẻ nữa và 
nếu cần mình để cho họ lấy công chuộc tội. Mình 
mời họ đi làm vườn, quét nhà… trong hai năm, ba 
năm để chuộc lỗi. Trong khi làm, mình dạy cho họ 
cách làm việc sao cho có hạnh phúc. Đặt họ vào 
môi trường để họ không tiếp tục tàn phá nữa. Điều 
đó được làm bằng tình thương, với tình thương chứ 
không phải bằng ý niệm muốn trừng phạt. Để làm 
được điều đó, một, hai cá nhân không đủ sức, chúng 
ta phải ngồi lại với nhau, với sự cộng tác của các 
nhà luật gia, nhà giáo dục. Đó là công việc của con 
tại vì con tu tập là để mở ra cho được một chân trời 
như vậy. Phải làm như thế nào để cho các em bé 
trong tương lai không bị khổ đau như mình…”

Nhớ lại những lời chia sẻ của Thầy, sư cô hiểu ra 
người đó đã không được trao truyền những cái hay, 
cái đẹp, người đó không biết thế nào là thương yêu, 
môi trường người đó sống không mấy tốt đẹp… Sư 
cô trẻ mỉm cười tha thứ khi thấy được nguyên nhân 
khổ đau là vì đâu. Sư cô nhận ra mình đang thật sự 
may mắn, sư cô hạnh phúc khi có được con đường đi 
sáng tươi này. Thương cho người làm khổ mình bởi 
họ chưa biết đến con đường mầu nhiệm. Một khoảng 
lặng trong sư cô khi sư cô nghĩ đến những bạn trẻ 
đang sống ngoài xã hội kia. Sư cô tự hỏi: Mình phải 
làm gì để cho các bạn trẻ ấy biết rằng trong cuộc 
sống này vẫn đang có một con đường thật sự có hạnh 
phúc, có tự do và có thương yêu. Sư cô trẻ nhớ tới lời 
dạy của Thầy “nhờ bùn mà có sen”.  

Chính những bùn dơ ngày xưa đã giúp hoa sen nở ra 
nơi sư cô. Sư cô thấy rõ mình đã thực chứng “chuyển 
rác thành hoa” dưới sự nâng đỡ của Thầy cùng tăng 
thân và sư cô nhận ra được điều mầu nhiệm trong 
đời sống tu học khi sư cô mở cánh cửa lòng mình 
và thật sự trao gởi không chỉ hạnh phúc mà còn khổ 
đau của sư cô cho Thầy cùng Tăng thân ôm ấp. Đó là 
điều nhiều người biết nhưng không phải ai cũng cam 
đảm để thực hiện. Sư cô trẻ thấy mình không cần 
phải làm gì hơn ngoài tu học sao cho có hạnh phúc, 
bình an, chuyển hóa được tự thân là giúp người thoát 
khổ. Chẳng phải chúng ta được dạy “Tâm bình thế 
giới bình” đó sao? Sau những tháng năm tu học, bây 
giờ sư cô nhận thấy con đường lý tưởng của mình 
đang được mở rộng mỗi ngày và giờ đây lý tưởng 
của sư cô không chỉ ở nơi tự thân mà còn là phụng 
sự: “chuyển hóa và độ đời”. Sư cô thầm biết ơn Thầy 
cùng tăng thân thật nhiều, thật nhiều và thật nhiều.

Bạn thương mến! 

Ngồi đây viết những dòng chia sẻ từ tận sâu thẳm 
trong lòng, mình  không hy vọng sẽ nhận được tình 
thương từ nơi bạn hay bất cứ nơi một người nào bởi 
với mình, tình thương đã luôn có mặt khi mình được 
Tái Sinh là một sư cô. Mình viết xuống đây mà lòng 
hạnh phúc và bình an đến lạ. Mình đã gọi đúng và 
thật tên nỗi khổ niềm đau trong tự thân. Còn bạn thì 
sao? Mình hy vọng trên bước đường mà bạn đang đi 
dù có thật nhiều chông gai, thử thách thì bạn cũng 
nhìn thấy bên lề đường có những bông hoa đang 
mỉm cười với bạn. Đừng nản lòng bạn nhé! Thầy và 
tăng thân cũng như bản thân mình đang có mặt cùng 
bạn đây, chúng ta cùng nắm tay nhau đi tới trên con 
đường hiểu biết và thương yêu bạn nhé!

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy 
Con có thêm ngày nữa để thương yêu 
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Cả tuần rồi, trong tất cả những giờ thiền tọa, thiền 
hành với đại chúng chú đều không thể rời tâm khỏi 
hình ảnh của Ba chú được. Chú không hề có chủ ý 
mời hình ảnh thân thương kia về trong những giờ 
quán chiếu ấy, thế nhưng không có buổi nào là hình 
ảnh ấy không mỉm cười rạng rỡ trong lòng chú. 
Không mời nghĩa là cũng không xua đuổi. Huống 
chi hình ảnh ấy là hình ảnh trìu mến và linh thiêng 
sâu kín trong lòng chú!

Từ khi đủ lớn để nhớ được những gì xảy ra quanh 
mình, chú chưa từng thấy Ba mình bước đi hay là 
ngồi thẳng. Chú đã từng thấy Ba mình ngồi trên xe 
lăn với hoặc là chú hoặc là em trai của chú trong 
lòng, nhưng ngồi, dù là trên ghế, thì chưa bao giờ. 
Vào tuổi của chú, Ba chú đã phải nằm trên giường 
và ngồi trên xe lăn cho tới ngày Ba nằm hẳn, 7 năm 
sau đó.

Những tuần này chú đã nếm được rất sâu duyệt lạc 
trong những giờ ngồi thiền với đại chúng, và hay 
thay, trong hầu hết những khoảnh khắc nhớ đến niềm 
hạnh phúc đang hiện hữu ấy chú đều nhận thấy nụ 
cười của Ba nở tươi trên môi mình. Chú đã khá thuần 
thục với sự thực tập nương vào hơi thở để chấm dứt 
tầm từ. Có khi, chỉ cần vài hơi thở là chú đã có thể 
trở về trạng thái tĩnh lự rồi. Vọng niệm vẫn đến đấy 
thôi, nhưng ý thức về hơi thở một cách liên tục và 
vẹn toàn đã giúp chú mở tung vòng tay cho những 
vọng niệm ấy trôi qua nhẹ nhàng mà chẳng hề để lại 
bất cứ dấu vết nào. Duy trì tâm trong trạng thái ấy 
và chỉ nhận diện đơn thuần những gì đang đến, đang 
đi qua vòng tay tháo tung rộng mở kia đã cho chú 
những thời khắc nghỉ ngơi tuyệt hảo. Và cũng thế, 
trong những khoảnh khắc nghỉ ngơi tuyệt hảo ấy chú 
cũng thường nhận thấy nụ cười của Ba nở tự lúc nào, 
bền bỉ, trên môi mình.

Sau vài lần như thế, chú bỗng nhận ra rằng Ba mình 
đã từng muốn ngồi thẳng như mình lúc ấy một cách 
mãnh liệt đến chừng nào. 33 tuổi, 7 đứa con, nằm 
mãi trên giường nhìn mọi gánh nặng của cuộc đời 
dồn cả lên vai người vợ chỉ mới 32 tuổi, với tâm tư 
ấy làm sao một người cha, một người chồng có thể 

Chân Trung Hải

Cuộc dạo chơi của Ba

nằm yên mà nghỉ ngơi được! Trong những khoảnh 
khắc an tĩnh của mình, chú ý thức rõ ràng biết mấy 
sự buông thư của Ba! Ngồi đó, ý thức từng nhịp đi 
vào ra chầm chậm an nhàn của hơi thở, chú lắng 
nghe những niềm đau và những nỗi hận của Ba đang 
tan chảy ra, tháo tung ra, bốc hơi lên và tiếng cười 
sảng khoái hiếm hoi của Ba vọng lên ngọt ngào từng 
hồi từ đáy sâu tâm thức đang cởi mở và tĩnh lặng 
của chú.

Ba không phải thở 
Ba không phải ngồi

Để cho con thở 
Để cho con ngồi.

Con đang thở nhẹ 
Con đang ngồi yên

Ba được thở nhẹ 
Ba được ngồi yên.

Bài kệ của Thầy được chú điều chỉnh lại như thế cho 
phù hợp với những khoảnh khắc phụ tử trùng phùng 
mầu nhiệm ấy.

Sau giờ thiền tọa nào cũng có một giờ kinh hành 
trước khi ngồi xuống để tụng kinh. Hai chân của Ba 
chú đã teo lại, tuy là vẫn còn các cơ bắp nhưng nhão, 
không điều khiển được và hoàn toàn không có cảm 
giác. Các anh của chú thường thay nhau bóp chân 
cho Ba. Ngày đó, những bàn tay của chú hãy còn quá 
bé để có thể làm được điều ấy. Có lần, người ta cố 
ý lén dùng lửa đốt ngón chân của Ba, để xem Ba có 
cảm nhận được gì không. Và đương nhiên là Ba vẫn 
nói cười tỉnh queo như thường. Và từ đó, trong lòng, 
niềm hy vọng thấy được Ba mình đứng lên cũng liền 
tắt theo ngọn lửa vừa đốt chân Ba. Ngón chân cái 
của Ba chú bị cháy đen là do lần bị đốt ấy. Một chân 
vắt ngang bụng của Ba, một tay ôm cổ Ba, đầu nằm 
tựa trên tay Ba, mắt chăm chú theo dõi những con 
chữ lạ lùng Ba đang đọc, chú đã “đi” cùng Ba qua 
biết bao giai đoạn lịch sử nước nhà, biết bao câu 
chuyện kiếm hiệp, biết bao cảnh quan cẩm tú của 
quê hương và những anh hùng danh nhân của đất 
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nước… với những buổi đọc sách như thế. Ba chú 
thích đọc sách, và thường đọc cho con nghe như là 
một cách ru con ngủ nếu như không hát. Ba chú cũng 
thường hát, nhạc xưa, buồn có, vui có, và đó là cách 
mà chú được ru vào những giấc ngủ. Nếu Ba hát, 
chú thường ngủ rất nhanh. Nhưng nếu Ba đọc, chú 
thường không ngủ ngay mà theo dõi từng chi tiết câu 
chuyện và từ từ chú còn biết ghép những lời Ba đang 
đọc cho khớp với những dòng chữ trong sách. Trước 
khi đi mẫu giáo chú đã biết đọc và cũng như chuyện 
biết bơi, chú không thể nhớ ra là mình từng tập đọc 
như thế nào. Sau này, chú mới nhận ra là mình đã 
biết đọc nhờ những lần cùng “đi” với Ba qua những 
cuốn sách, qua những câu chuyện như thế.

Mỗi bước đi trong thiền đường Thánh Mẫu Ma Gia 
là một nụ cười sáng tươi của Ba nở im lặng trên môi 
chú. Rõ ràng là chú đang bước cho Ba, nhưng chỉ 
cần một niệm tác ý, chú liền thấy ngay rằng Ba đang 
bước cho chú. Ba đã không thể tự mình bước đi được 
nữa từ khi Ba bằng tuổi chú lúc này. Ba chú là người 
mạnh khỏe, cường tráng và năng động. Những bước 
chạy bộ của chú qua cả chục cây số trong những giờ 
thể thao là thừa hưởng từ mầm sống khỏe mạnh của 
Ba mình.

Chú thường không ghìm được nụ cười của chính 
mình mỗi khi ghép hình ảnh của Ba vào những bước 
chân ý thức ấy của mình. Ban đầu, dáng đi của Ba 
còn nghiêng nghiêng, chập chững, nhưng chỉ sau vài 

hơi thở trọn vẹn trong ý thức sáng tỏ của chú thì Ba 
chú đã có thể bước ngay những bước tiếp theo với 
đầy đủ vững chãi, quyết liệt và thong dong. Chú cứ 
để cho Ba bước như thế trong cả vòng kinh hành, tới 
khi tiếng khánh báo sắp dừng lại thì chú mới nhìn 
thẳng vào mắt Ba mà cười rồi cầm tay Ba mà hân 
hoan đi nốt những bước chân còn lại.

Nằm trên chiếc giường rộng, nhìn ra gốc khế chua 
ngoài sân qua khung cửa sổ có những chiếc song 
dọc, chắc chắn Ba đã hơn một lần muốn vùng dậy 
khỏi chiếc giường ấy mà chạy ùa ra sân, để công 
kênh hai đứa nhóc bửu bối nghịch ngợm của mình 
trên vai mà đi quanh xóm. Hai anh em chú thường 
chơi đùa ngay dưới cội khế già cạnh cửa sổ phòng 
Ba. Ánh mắt Ba cổ vũ những trò vui ngày xưa vẫn 
còn in đậm trên những bước ngoặt khó khăn chú đã 
đi qua, và ánh mắt ấy vẫn sẽ còn có mặt trong những 
bước ngoặt khó khăn khác đang chờ đón chú phía 
trước. Có ánh mắt ấy đi cùng, chú đâu còn sợ gì cô 
độc?

Ngày xưa, chú thường có cảm giác tủi thân khi thấy 
bạn bè tan học được ba đến đón ngay cổng trường, 
được Ba công kênh trên vai, rồi vừa ngồi ngất ngưỡng 
trên cao ấy vừa vẫy chào bạn bè với đôi tay bận rộn 
cùng cây kem còn bốc khói mát. Bây giờ, với từng 
bước chân trên nền đá lạnh của thiền đường Thánh 
Mẫu Ma Gia, chú đã trả lại niềm hân hoan được tung 
tăng trên vai Ba với cây cà rem mát ngọt trên tay của 
thằng bé ngày xưa về với đôi mắt của nó, đôi mắt 
đang nhắm hờ khi dừng lại trước tọa cụ của mình. 

Ba không phải thở 
Ba không phải đi

Để cho con thở 
Để cho con đi.

Con đang thở nhẹ 
Con đang dạo chơi

Ba được thở nhẹ 
Ba được dạo chơi.

VÀ ƯỚC MƠ CỦA MẠ

Sáng sớm hôm nay, sau giờ công phu với đại chúng 
chú đã ở lại thiền đường, ngồi thêm một lúc cho đến 
khi những anh em thực tập thiền lạy cá nhân đã rời 
thiền đường hết thì chú bắt đầu tụng kinh. Chú đã ở 
lại để thâu âm những bài kinh, bài tụng mới trong 
sách Nhật Tụng Thiền Môn 2012. Mạ chú muốn chú 
tụng thêm kinh cho Mạ nghe. Được nghe con mình 
tụng kinh vẫn thích hơn là nghe một vị tôn đức nào 
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khác tụng, Mạ chú thường nói thế.

Từ khi xuất gia, chú vẫn giữ liên lạc thường xuyên 
với gia đình. Với các anh chị em của mình thì qua 
điện thư, nhưng Mạ đâu có biết dùng điện thư cho 
nên điện thoại là phương tiện duy nhất chú có thể 
liên lạc với Mạ. Mỗi lần nói chuyện như thế với Mạ, 
chú đều ý thức là mình đang nuôi dưỡng một mầm 
Bồ đề cho tương lai. Từ mấy năm nay, Mạ chú đã 
chính thức phát nguyện kiếp sau sẽ làm người xuất 
sĩ, và lại còn ước muốn được xuất gia từ nhỏ. Tuổi 
của Mạ đã không cho phép Mạ xuất gia lúc này. 
(Đương nhiên đó chỉ là do Mạ tự nghĩ như thế). Mạ 
chú tin vào kiếp sau, rằng sẽ có một “Mạ” như thế 
được sinh ra trong hình thức một em bé và em bé ấy 
sẽ thừa hưởng những công quả của nó từ kiếp trước 
mà được xuất gia.

“Sinh phùng trung quốc 
Trưởng ngộ minh sư 
Chánh tín xuất gia 

Đồng chơn nhập đạo.”

Sư Ông Làng Mai đã dịch như thế này:

“Kiếp sau xin được làm người 
Sinh ra gặp Pháp sống đời chân tu 

Dắt dìu nhờ bậc minh sư 
Nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia.”

Mạ chú, đã mấy năm nay, từng ngày đều nuôi dưỡng 
chí nguyện ấy. Một lần nói điện thoại, Mạ đã kể cho 
chú nghe say sưa về cuốn Sám Pháp Địa Xúc, rằng 
nó hay như thế nào, và Mạ chú thích nó như thế nào. 
Mạ chú biết đọc rất ít. Làm tính thì Mạ rành hơn 
bởi vì từng phải buôn bán nuôi con. Đọc được là 
do Ba đã dạy từ những năm đầu Mạ về làm dâu nhà 
họ Nguyễn. Ba chú từng được đi học, nhưng đã về 
làng lấy người vợ được Ôn Nội chọn cho, và vợ là 
cô gái 18 tuổi ở ngay nhà bên cạnh. Cô gái trẻ ấy 
chưa từng được đến trường mà chỉ phụ mẹ việc nhà 
và buôn bán. Mạ kể rằng những năm trước khi được 
Ba cưới về, mỗi ngày Mạ phải gánh cá lên tận chợ 
Xép ở đường Ngô Đức Kế ngày nay để bán, sau đó 
mua những thứ cần thiết khác rồi gánh chúng về. Và 
đương nhiên đều là đi bộ. 18 cây số cho mỗi chặng 
đường!

Về với Ba, Mạ được học đọc. Nhưng chắc chắn là chỉ 
học cho biết đọc thôi bởi vì từ khi lớn lên, chú hiếm 
khi thấy Mạ ở gần một cuốn sách, ngoại trừ những 
lần phải bọc sách cho anh em chú. Mà cũng phải thôi, 
một tay phải lo cho cả nhà 11 người từ chuyện ăn tới 
chuyện mặc, rồi còn cả chuyện nhà cửa học hành… 
làm gì mà Mạ còn có thì giờ để đọc sách! Nhưng chú 

đâu biết rằng cuốn sách Mạ đang đọc là cuốn sách 
sống động, một cuốn sách không ai có thể viết được. 
Một thiếu phụ 32 tuổi bị suyễn mãn tính, chưa từng 
tới trường, không có chuyên môn, mất chồng và phải 
thay chồng trả hiếu cho cha chồng, thay chồng nuôi 
dạy bảy đứa con của mình cộng thêm hai đứa cháu 
của chồng với lời hứa nặng như núi đó là cho các 
con học hành tới nơi tới chốn. Ai là người nghĩ rằng 
người thiếu phụ ấy có thể thành tựu tâm nguyện của 
mình một cách dễ dàng?

Những năm tám mấy chín mươi ấy, Việt Nam hãy 
còn nghèo khủng khiếp, nhất là ở miền quê. Chạy 
cơm đã khó, đàng này còn thêm áo quần, sách vở 
và tiền học cho cả 9 đứa cả con cả cháu, không biết 
bằng cách nào mà người thiếu phụ yếu đuối kia đã 
“đọc” xong cuốn sách ấy? Chú là người duy nhất 
không học hết bậc đại học trong 7 anh em, kể ra thì 
đó cũng là một phần chú có lỗi với Ba, bởi vì chú 
còn nhớ, ngồi bên Ba, trước lúc Ba mất, tất cả mọi 
người đều đã hứa với Ba rằng sẽ học cho tới nơi tới 
chốn. Tới nơi tới chốn, theo cách hiểu lúc ấy là học 
ra đại học. Nhưng chú tin là Ba không hề trách chú 
chỉ vì chuyện chú chưa từng lấy bằng đại học nào. 
Ba chắc chắn biết rõ là cho tới tận hôm nay, chú vẫn 
không ngừng được học mỗi ngày. Ngày em trai của 
chú xong đại học, Mạ chú đã được hội phụ nữ tỉnh 
mời lên thành phố để tặng bằng khen “Người Phụ 
Nữ Có Thành Tích Nuôi Dạy Con Giỏi”, và Mạ chú 
đã phải khó khăn lắm mới đọc trôi chảy cái nội dung 
viết bằng chữ đỏ to tướng trong cái khung hình trang 
trọng ấy! Người ta đâu có biết người đàn bà đang 
khiêm tốn rụt rè nhận giải thưởng giành cho bà mẹ 
giỏi dạy con kia chưa từng được tới trường!

Ở làng chú, chuyện một đứa con trong nhà học hết 
bậc đại học vào cái thời chưa có chiếc cầu bắt qua 
phá Tam Giang mênh mông nước ấy là chuyện có 
khi được cả họ ăn mừng. Thường, cả nhà phải đi 
làm chỉ để cho một người duy nhất được đi học. Nhà 
chú thì tất cả đều phải đi học, chỉ có một người được 
đi làm! Thời gian đó, cả nhà đã phải nhận thêm sự 
giúp đỡ của bà con họ hàng. Thấy Mạ chú gánh vác 
quá nhiều, Ôn Nội chú tuy đã gần 80 mà vẫn còn 
theo đám thanh niên ra khơi đánh cá. Nhưng sức của 
Ôn đâu còn cường tráng như cái tuổi ba mươi? Chỉ 
sau một thời gian ngắn thôi rồi Ôn cũng đã phải ở 
nhà. Ở nhà, Ôn đan lưới, đan tre; Ôn trồng rau, trồng 
bí, trồng mướp... Hình ảnh Ôn quắc thước tươi cười 
ngồi đan lưới trước hiên nhà với cái bụng to và bộ 
râu dài trắng như cước nằm gọn trong tay một trong 
hai thằng Tèo là hình ảnh rất đẹp và linh thiêng trong 
lòng chú. Hai anh em chú ưa ngồi trong lòng Ôn, 
trong khi ôn làm việc, và vuốt râu, xoa bụng Ôn. Đó 
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(Chuyển ngữ từ tiếng Anh)

“Chúng tôi rất mong được mời thầy và Sư Ông 
đến đây bất cứ lúc nào và tôi sẽ sắp xếp lại lịch 
trình đi xa của tôi để tôi có thể có mặt ở đây. Tôi 
sẽ liên lạc thêm với thầy sớm. Kính cảm ơn. Jim. 
Go Big Green!” Đó là mẩu tin tôi đọc thấy trong 
hộp điện thư vào ngày 11 tháng Giêng năm trước, 
nhắn từ tiến sĩ Jim Yong Kim, giám đốc của Hiệp 
Hội Ngân Hàng Thế Giới. Mẩu tin này đã là chất 
xúc tác cho chuyến viếng thăm đầy ấn tượng của 
Sư Ông và tăng thân Làng Mai đến trụ sở ngân 
hàng ở Washington, D.C. vào ngày 9 và 10 tháng 
9 vừa qua. 

Sự kết nối với ông Jim Kim được khởi đầu trong 
chuyến hoằng hóa Wake Up tại Mỹ do một nhóm 
các thầy và các sư cô trẻ cùng với con trở về ngôi 
trường cũ, đại học Dartmouth, có biệt hiệu là “Big 
Green” vì màu xanh của các cánh rừng quanh 
trường đại học. Lúc đó, ông Kim vẫn còn là chủ 
tịch trường và đã vui vẻ yểm trợ buổi sinh hoạt 
Wake Up ở đó dù ông đã không thể có mặt. 

Vào mùa Xuân năm 2012, con đọc được một bài 
viết từ báo Đất Lành về sự kiện ông Kim được 
tổng thống Barack Obama đề cử vào chức vụ chủ 
tịch Ngân Hàng Thế Giới. Trong một buổi phỏng 
vấn, ông ấy đã chia sẻ rằng quyển sách ưa thích 
nhất của ông là quyển Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức 
do Sư Ông viết. 

Bây giờ con đã hiểu vì sao ông Jim Kim yểm trợ 
buổi sinh hoạt tại đại học Dartmouth. Vài tuần sau 
ngày Quán niệm, ông ấy đã viết một lá thư rất hay 
để cảm ơn chúng con và đặc biệt là để cảm ơn 
món quà thư pháp của Sư Ông. Có lẽ nào chuyến 
viếng thăm của chúng con đã khiến ông ấy xem lại 
quyển sách kia, và rồi đã chia sẻ với quần chúng 
rằng ông thường đọc lại nó trong hơn hai mươi 
năm qua? 

Con có cơ hội đọc một quyển sách với tựa đề 
Mountains Beyond Mountains tháng 11 năm đó và 
đã có nhiều cảm hứng khi biết về những công tác 
mà ông Jim Kim và ông Paul Farmer đã làm. Họ 

Chân Pháp Lưu

Đem Chánh Niệm vào 
Ngân Hàng Thế Giới

là “việc” mà anh em chú có thể “phụ” gia đình được! 
Cho tới bây giờ, mỗi lần nghĩ về những năm tháng 
ấy chú vẫn không tài nào mường tượng được bằng 
thứ sức mạnh nào mà Mạ chú đã có thể đi qua!

Ngày Mạ nói với chú rằng Mạ đã phát nguyện xuất 
gia, chú thấy trong lòng vui lạ. Chẳng phải là do chú 
sẽ có thêm được một sư em mà vui. Vui là bởi chú ý 
thức được rằng đó chính là lúc Mạ chú buông xuống 
được hết cả mấy mươi năm lo toan xuôi ngược, vui 
là vì đó chính là lúc Mạ chú buông xuống hết được 
tất cả những nỗi khổ nhục, buồn đau.

Từ sau ngày ấy, Mạ chú bắt đầu thực tập địa xúc. 
“Địa xúc là pháp môn bao hàm tất cả các pháp môn, 
là giáo lý ôm hết tất cả các giáo lý, là công hạnh 
gồm thâu tất cả các công hạnh.” Chú đã hùng hồn 
nói với Mạ như thế ngày chú khuyến khích Mạ hành 
trì pháp môn ấy. Mạ chú đọc rất chậm, mỗi ngày chỉ 
đọc được một hay hai đoạn mà thôi. Và ngày nào 
cũng đọc thêm một hay hai đoạn nữa. Mới đây thôi, 
Mạ nói với chú rằng Mạ đã thực tập được hơn nửa 
cuốn rồi và Mạ rất thích thú. Chắc bây giờ thì Mạ đã 
trở lại thực tập từ đầu như chú đã khuyên: “Hết rồi 
thì bắt đầu trở lại”.

Mạ chú, từ lúc phát tâm xuất gia ấy đã luôn luôn 
mong muốn những gì mình đang làm hằng ngày 
sẽ bồi đắp cho nếp sống xuất gia sau này, dù là ở 
kiếp sau. Kiếp mệnh, tuy chẳng phải là giáo lý đệ 
nhất nghĩa nhưng trong trường hợp này thì nó “Phật 
pháp” không thua gì đệ nhất nghĩa! Trong cách ăn 
mặc, trong cách nói năng, trong cách tiếp xử với con 
cháu họ hàng và trong cả cách sống hằng ngày, Mạ 
chú đang thực tập để có thể sẵn sàng cho đời sống 
xuất gia vào kiếp sau. Và điều ấy làm cho Mạ có một 
nguồn vui sống mới sau khi đã hoàn thành ý nguyện 
của chồng, sau khi đã thấy các con mình rồi các cháu 
của mình trưởng thành, lớn khôn, học hành tới nơi 
tới chốn.

Mạ chú không biết nhiều Phật pháp. Trong những 
câu chuyện với Mạ, nếu không phải là những niềm 
vui khi đi chùa cúng dường, khi đi làm từ thiện, khi 
làm việc trong vườn thì cũng chỉ là niềm vui khi thực 
tập địa xúc hay đi dạo mỗi sáng chiều ra biển mà 
thôi. Tuy vậy, chú lại không thể nói hết được Phật 
pháp qua cuộc đời của Mạ.

Cái chí nguyện xuất trần thật lạ! Nó chẳng những 
thay đổi cách nhận thức, cách yêu thương, cách sống 
và cách phụng sự cuộc đời nơi một người thanh niên 
trẻ mà nó còn có thể làm cho những điều đẹp đẽ ấy 
trong lòng một bà cụ hồi sinh.
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đã tìm cách cung cấp những dịch vụ sức khỏe tốt 
nhất cho tầng lớp người nghèo trên thế giới. Con 
cảm nhận rằng mình cũng nên đóng góp bằng một 
vài cách nào đó. Sau khi sửa chữa một vài lần lá 
thư con sắp gửi cho ông ấy, con đã nghĩ ra một 
điều: một ngày quán niệm cho nhân viên Ngân 
Hàng Thế Giới.

Con liền liên lạc với một người bạn học cũ đã từng 
làm việc tại ngân hàng này nhiều năm trước để dò 
ý. Anh ấy kể cho con nghe về những căng thẳng 
trong môi trường đó và anh ấy nghĩ rằng nhân viên 
ở đó sẽ được lợi lạc như thế nào với pháp môn 
thực tập chánh niệm. Đọc được trong sách cách 
ông Jim Kim xử lý một số những trường hợp khó 
khăn trong công việc của ông, con có thêm niềm 
tin rằng một buổi sinh hoạt tại Ngân Hàng Thế 
Giới dưới sự quản lý của ông sẽ trôi chảy và sẽ 
đem lại nhiều chuyển hóa cho các nhân viên ở đó. 
Con khởi sự viết lá thư ấy cho ông để đề nghị ý 
kiến trên. Cũng như lá thư xin tổ chức buổi sinh 
hoạt Wake Up tại đại học Dartmouth, chỉ trong 
vòng ba ngày chúng con nhận được hồi âm của 
ông mời Tăng thân đến. 

Con đã thưa với Sư Ông về thư mời của Ngân Hàng 
Thế Giới và đồng thời cho Sư Ông tất cả những tài 
liệu in sẵn mà con tìm được về ông Jim Kim và về 
Ngân Hàng Thế Giới. Buổi sáng ngày quán niệm 
tại xóm Thượng, sau khi tụng kinh xong, Sư Ông 
cho gọi con đến và nói: “Thầy hoan hỷ để có ngày 
quán niệm tại Ngân Hàng Thế Giới. Con làm việc 
với các sư anh, sư chị để tổ chức đi.” Thật là một 
giây phút vui mừng làm sao! Cả hai vị, Sư Ông và 
ông Jim Kim đều đồng ý để tổ chức buổi sinh hoạt 
mà trước đây vài ngày chưa chắc chắn sẽ xảy ra. 

Liền sau đó một nhóm bốn thầy và quý sư cô 
từ Mỹ hợp lại để giúp tổ chức: thầy Pháp Dung, 
sư cô Tùng Nghiêm, sư cô An Nghiêm và con. 
Chúng con đã điện thoại cho ông phụ tá chủ tịch, 
Nicolas Peltier (người gốc ở vùng Dordogne gần 
Làng Mai), và với hai cô Connie Eysenck và 
Suzanne Vallazza trong 
ban truyền thông của 
ngân hàng giúp chúng 
con chọn một ngày trong 
tháng 9 khi Sư Ông đang 
có mặt ở Mỹ, tại tu viện 
Bích Nham. Sẽ có hai 
ngày sinh hoạt: buổi hội 
thảo vào thứ Hai và ngày 

kế là một ngày quán niệm trọn vẹn. Mọi sinh hoạt 
đều dành cho nhân viên Ngân Hàng Thế Giới, cho 
nên mọi việc đều được làm trong sự kín đáo. 

Những ngày trước đó, Sư Ông dạy con viết cho 
ông Kim và hỏi ông ấy về những khó khăn mà 
cộng đồng Ngân Hàng Thế Giới đang giải quyết. 
Sau khi nhận được các câu hỏi kể rõ những thử 
thách mà họ đang gặp phải, Sư Ông đã trả lời và 
những câu trả lời ấy đã làm nền tảng cho pháp 
thoại của Sư Ông trong buổi hội thảo ngày đầu 
tiên. Ngày quán niệm hôm sau được dành riêng 
cho sự thực tập. 

Vào sáng thứ Hai, buổi hội thảo gồm có Sư Ông, 
tiến sĩ Kim, giáo sư Richard Davidson thuộc 
ngành Tâm lý học từ đại học tiểu bang Wisconsin 
ở Madison và bác sĩ Brian Davey, trưởng ban 
Chương trình chăm sóc sức khỏe nhân viên ngân 
hàng. Khoảng 400 nhân viên đến tham dự tại hội 
trường Atrium. Ông Kim, sau khi giải thích lý do 
của buổi họp mặt, đã giới thiệu các thành phần 
tham dự. 

Giáo sư Richard Davidson đã chia sẻ về quá trình 
nghiên cứu trong cơ thể học và ảnh hưởng của 
thiền tập đến não bộ; rằng não bộ có khả năng thay 
đổi do sự huân tập rèn luyện. Chánh niệm có thể 
huấn luyện não bộ để tạo ra trạng thái an bình. 
Ông ta kết thúc với lời nhắn nhủ mọi người rằng 
sự nghiên cứu trên giúp cho chúng ta ý thức trách 
nhiệm cho sức khỏe tin thần của mình.

Tiếp theo đó, ông Kim mời Sư Ông bắt đầu. Sư 
Ông chia sẻ về Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã 
Hội (TTNPSXH) vào năm 1963 ở Việt Nam, nơi 
mà Sư Ông, Sư cô Chân Không và các vị khác 
huấn luyện người trẻ đi về miền quê để giúp thay 
đổi tình trạng nghèo đói, làm tăng thêm sức khỏe 
và giúp giải quyết khó khăn trong các mối liên hệ. 
Vì làm việc trong môi trường chiến tranh, nhiều 
người đã bị giết chết. Họ không muốn đứng về 
phía nào cả, thay vì thế họ muốn hòa giải giữa 

hai phía. Các tác viên xã 
hội được huấn luyện theo 
tin thần chánh niệm. Quyển 
Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức 
do Sư Ông viết đã từng là 
quyển cẩm nang giúp họ 
duy trì sức khỏe, tập trung 
tin thần và nuôi dưỡng ước 
nguyện của họ, để họ có đủ 
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niềm vui hầu tiếp tục con đường phụng sự. 

Sư Ông chia sẻ thêm về công việc của TTNPSXH, 
về hạnh phúc, tình thương, tình huynh đệ, tất cả 
đều có thể có mặt trong suốt thời gian phụng sự 
mặc dầu không có tiền bạc hoặc lương bổng. Các 
tác viên ấy học cách xử lý những cảm thọ khổ đau, 
những cảm xúc mạnh khi chúng biểu hiện. Họ 
cũng học cách chế tác sự hiểu biết, lấy đi tri giác 
sai lầm bằng cách sử dụng ái ngữ và phương pháp 
lắng nghe. Sư Ông kể về kinh nghiệm xây dựng 
tăng thân khi Sư Ông không còn được trở về Việt 
Nam; sau khi ra ngoại quốc kêu gọi hòa bình và 
việc chấm dứt chiến tranh. Lúc ấy Sư Ông đau khổ 
nhiều vì thấy mình như một con ong xa tổ. Sư Ông 
thực tập chánh niệm để trị liệu cho chính mình và 
bắt đầu việc xây dựng một tăng thân ngoài Việt 
Nam bằng những phương pháp thực tập thiền 
hành, thiền ăn cơm, thiền làm việc với nhau. Nếu 
không có sự thực tập, không có tăng thân thì Sư 
Ông đã không có cách để bảo hộ mình. Chúng ta 
cần một cộng đồng, một tăng thân để có thể thực 
hiện được ước mơ của mình và chúng ta có thể xây 
dựng tăng thân bằng cách bắt đầu với chính mình. 
Khi chúng ta có thể thở và bước đi trong chánh 
niệm, chúng ta sẽ có nhiều tự do; tự do đối với 
những hối tiếc, đau buồn của quá khứ; tự do đối 
với sự suy tư và tiếng nói thì thầm trong hiện tại; 
tự do đối với những kế hoạch, ngay cả kế hoạch 
cứu đói giảm nghèo; tự do đối với những nỗi lo 
toan, những bất an về tương lai. Nhờ vậy chúng ta 
tiếp xúc được với phút giây hiện tại, với Đất Mẹ, 
và với tất cả những mầu nhiệm của cuộc sống bên 
trong và xung quanh ta.

Ông Brian Davey chia sẻ khái niệm về sức khỏe 
trong Chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân 
viên. Ông nói rằng chúng ta có thể học phương 
pháp để tạo hạnh phúc và sự bình an. Một trong 
những khóa học phổ biến nhất trong chương trình 
trên là lớp thiền chánh niệm. Nhiều câu hỏi được 
các nhân viên tham dự nêu ra đều được Sư Ông trả 
lời thích đáng.

Sau buổi hội thảo, ông Kim đã gặp riêng Sư Ông 
tại văn phòng và sáng hôm sau ông ấy kể lại cho Sư 
Ông rằng ông đã áp dụng những điều Sư Ông chia 
sẻ ngày hôm trước; ông thấy mình đã nói chuyện 
một cách dễ thương hơn với vợ của ông. Sư Ông 
sau đó đã nói rằng tiến sĩ Kim là một học trò giỏi, 
biết áp dụng ngay những gì mình được học. 

Ngày kế tiếp là một ngày quán niệm cho nhân viên 
Ngân Hàng và số người vượt hẳn số người tham 
dự buổi hội thảo. Họ có mặt từ 8 giờ 30 sáng đến 
5 giờ chiều. Ông Kim và một số nhân viên chính 
cũng đã có mặt. Ngày quán niệm gồm có buổi 
pháp thoại của Sư Ông và phần câu hỏi trả lời. Sau 
đó cả nhóm được đi thiền hành bên ngoài vỉa hè 
thủ đô. Tại một địa điểm đẹp dưới bóng mát cạnh 
một bờ hồ lớn, Sư Ông mời đại chúng ngồi xuống 
và nghe chuông. Sau khi trở về lại hội trường, đại 
chúng dùng cơm trưa trong chánh niệm do sư cô 
Định Nghiêm hướng dẫn. Sự yên lặng của bữa 
ăn đã tạo ra một ảnh hưởng lớn cho hội trường 
này, nơi vốn dĩ luôn náo nhiệt. Vào buổi trưa có 
một thời thiền buông thư ngay trên ghế và thiền 
lạy do Sư cô Chân Không hướng dẫn. Sau đó là 
phần tặng quà lưu niệm cho ông Kim và ông ấy 
cũng tặng quà cho Sư Ông và Sư cô Chân Không. 
Chương trình cuối cùng là giờ câu hỏi trả lời với 
các vị Giáo thọ trong đó có thầy Pháp Đăng, sư cô 
Tuệ Nghiêm, sư cô Tùng Nghiêm và con.

Chiều hôm đó, các nhân viên đã tổ chức một buổi 
cơm tối bất ngờ cho các vị xuất sĩ và đã chia sẻ 
niềm biết ơn của họ. Con rất cảm động khi thấy 
được chỉ với sự thực tập đơn giản và niềm vui bình 
dị của Sư Ông và các thầy, các sư cô mà đã tạo 
được một ảnh hưởng hùng mạnh như thế.

Sáng hôm sau, tăng thân đáp máy bay về Boston, 
phần kế tiếp của chuyến đi.

Vài tháng sau, nhiều sự kiện đã phát triển tại Ngân 
Hàng Thế Giới. Ông Kim đã yểm trợ một nhóm 
nhân viên thực hiện một số đề nghị của Sư Ông 
và họ đã báo cáo cho chúng con biết dự án của họ. 
Trong đó có sự sắp xếp cho một địa điểm dùng 
cơm trong chánh niệm, quyền chọn lựa sử dụng 
chuông chánh niệm trong văn phòng và việc mời 
các Giáo thọ cư sĩ tại địa phương như chị Anh 
Hương và anh Mitchell Ratner đến để yểm trợ sự 
thực tập của các nhân viên. Cô Marie Shephard, 
một trong những người đặt câu hỏi trong buổi hội 
thảo đã tình nguyện giúp xây dựng một tăng thân 
tại Ngân Hàng. 

Hai vị trong ban tổ chức, cô Connie và cô Suzanne, 
cho biết rằng họ đang sắp xếp để đem bạn bè và 
người thân về Làng Mai vào mùa Hè này.

Xin vào địa chỉ này để theo dõi buổi hội thảo: 
http://www.youtube.com/watch?v=iCup6UP7H_M
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Đã mười năm tôi không được tham dự Noel ở Làng. 
Tôi nhớ, mười năm trước mỗi khi đến mùa Noel, dù 
lạnh cách mấy tôi cũng thức dậy để sửa soạn cho cái 
ngày này, tuy không phải là tôn giáo của mình, Tôn 
giáo bạn. Nhưng mình đang ở trong xứ của các bạn, 
“Xứ trời Tây” (trong chúng xuất gia có rất nhiều thầy 
và sư cô người Tây phương), mình phải hội nhập và 
hòa đồng vào văn hóa của họ mới đem đạo Bụt dấn 
thân vào xã hội Tây phương.

Trong ngày này, Thầy trò chúng tôi chơi với nhau rất 
vui. Tôi có nhiều ấn tượng của ngày này, bao nhiêu 
trái tim của các sư chị, sư anh, sư em xích lại gần 
nhau hơn, quý mến nhau hơn. Mỗi người tự làm cho 
nhau những món quà, tự tay mình gói và thể hiện 
nhiều tình thương trong những món quà đó. Mình 
được bốc tên để tặng quà cho người đó, bất kể người 
đó là sư anh, sư chị hay các sư em của mình. Trong 
uy nghi có dạy: “Không được tặng quà cho người 
khác phái” (muốn tặng quà hay viết thư cho sư anh 
hay sư em của mình thì phải trình lên cho y chỉ sư 
mới được gởi đi). Nhưng mỗi năm chúng tôi đều tổ 
chức tặng quà cho nhau và lấy ngày Noel để tặng 
quà. Khi mình bốc trúng tên ai đó thì mình gói một 
món quà với tấm lòng trân quý sự có mặt của người 
đó trong tăng thân. Trong suốt thời gian gói quà, tôi 
đã thấy sự có mặt của niềm hạnh phúc rồi. Không 
biết người nhận có hạnh phúc hay không nhưng hạnh 
phúc trong tôi đang tròn đầy. Món quà đó, gọi là món 
quà tăng thân. Ngoài món quà được bốc tên, chúng 
tôi cũng thường hay gói quà thêm tặng cho những 
người khác trong chúng như Sư Ông, sư cô trụ trì hay 
một người bạn đồng tu mà có thể là người đã giúp 
mình đi ra những khó khăn, nhân tiện đó để mình 
tỏ lòng biết ơn của mình đối với người đó. Thỉnh 
thoảng dù không phải là ngày này, tôi cũng làm được 
những món quà với nội dung thực tập muốn truyền 
thông lại với một thầy hoặc sư cô hay một sư em. 
Tôi gói một gói quà thật xinh, thật thiền vị để tặng 
cho người đó. Tôi biết, có khi đương sự không biết 
món quà đó từ tôi, nhưng tôi thấy một hành động của 
mình đã hóa giải nội kết, không dễ thương ở trong 
mình, và khi nhìn người đó tự nhiên mình thấy có 
thiện cảm, và cái gọi không ưa đó nó dần dần được 
chuyển hóa, tình thương tự biểu hiện trong tâm thức 
rồi. Đó, món quà tăng thân là như vậy. 

Trở về lại Làng, tôi vẫn thấy không khí đó rất đẹp, 
biểu hiện trong từng mỗi sư anh, sư chị hay sư em 
của tôi. Mỗi năm chúng tôi được trở về Phương Khê 
(Phương Khê là nội viện chỉ dành cho chúng xuất sĩ) 
và Thầy trò chúng tôi đã có mặt trọn vẹn cho nhau 
trong ngày này. Ngày hôm trước, Thầy đã nói pháp 
thoại bằng tiếng Anh cho các thiền sinh Tây phương 
về dự Noel. Chúng tôi cũng tổ chức cho những vị 
cư sĩ tặng quà cho nhau. Những người mới đến thì 
có quà của tăng thân, những người ở lâu với mình 
cũng được bốc tên và tặng quà cho nhau. Họ hạnh 
phúc khi được về Làng trong dịp Giáng sinh và tết 
Tây. Năm nay thiền sinh về khoảng 800 người. Lần 
này về lại Làng, tôi thấy con của Sư Ông đông hơn. 
Trước đây, cả chúng sinh hoạt chỉ trong một thiền 
đường, bây chừ ngồi hai thiền đường mà vẫn không 
đủ chỗ. Tôi mơ Phương Khê có một thiền đường 
lớn có thể chứa được một ngàn tu sĩ (thầy Từ Giác 
hay nói để mượn cái gối mà mơ cái đã…). Nghĩ đến 
một thiền đường lớn như vậy tôi thấy vui vui vì mọi 
người được ngồi chung với nhau mà không ai lọt 
ra ngoài và khỏi nhìn Thầy qua màn hình. Tôi biết 
không chỉ riêng gì tôi mà tất cả mọi người đều có 
chung ước mơ này. Điều đầu tiên tôi thấy món quà 
lớn nhất khiến tôi cảm thấy hạnh phúc đang có trước 
mặt tôi, đó là chúng xuất sĩ bây chừ đông hơn. Món 
quà huynh đệ bên nhau. Ngày xưa lạc Long Quân 
và Âu Cơ chỉ sinh ra một bọc chỉ có 100 người con 
nhưng nhìn vào tăng thân mình thì… Ui! Thầy giàu 
có hơn Lạc Long Quân và Âu Cơ nhiều, chứng tỏ 
mình có sự tiếp nối của con Rồng cháu Tiên. Nhưng 
ở đây thì khác, rằng bọc trứng của Sư Ông nuôi lớn 
mỗi ngày bằng niệm, định và tuệ nên sinh con ra ai 
cũng dễ thương, dễ thương ngay khi còn trong trứng 
nước. Và khi sinh ra mới chỉ có một vài tuần mà biết 
nói chuyện rất vững vàng, tạo không khí an vui cho 
những ai tham dự vào dòng giống này, dòng giống 
áo nâu sòng.

Các xóm đều dâng quà lên Sư Ông, món quà nào 
cũng ý nghĩa, cũng ngập tràn tình thương. Tôi nghĩ, 
Sư Ông là một ông thầy tu hạnh phúc nhất mà tôi 
chưa thấy ai được như vậy. Tôi thường thấy đối với 

Chân Tịnh Hằng

Món quà Tăng thân
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một số quý Ôn quý Sư bà, 
càng lớn thì người nhỏ ít 
lại gần hơn, tôi lớn lên 
ở Huế nên tôi thấy điều 
này rất rõ. Thật sự đôi lúc 
chúng tôi cũng muốn đến 
gần quý ngài để học hỏi 
nhưng không hiểu sao 
trong lòng lại có cảm giác 
sợ, sợ mình vụng về tạo 
ra lỗi gì đó rồi sợ bị quở, 
vậy nên không bao giờ 
chúng tôi dám tới để chia 
sẻ hay tự động nói ra một 
điều gì với các vị lớn. 
Nhưng với Sư Ông thì các đệ tử “bưng cả trái tim”, 
dù trái tim hạnh phúc hay trái tim khổ đau chúng tôi 
đều có thể chia sẻ cùng Thầy, chính vì vậy tôi mới 
nói Sư Ông là một ông thầy tu hạnh phúc nhất. Hạnh 
phúc vì được lắng nghe những hạnh phúc, khổ đau 
của đệ tử, chỉ cần lắng nghe thôi là đệ tử có khả năng 
được ôm ấp và trị liệu rồi. Có khi chỉ nhìn Thầy mỉm 
cười là bao nhiêu phiền lụy đã rụng rơi.

Có một bài hát Tịnh Thủy viết:

Nhìn thầy lòng thanh thoát  
Nghe thầy hết đắm say 
Ngồi bên thầy ấm áp 

Buổi chiều qua không hay 
Mê nghe kinh trọn kiếp 

Ngộ chỉ một sát na 
Gần thầy trong chốc lát 
Thanh thản nẻo đi về.

Tôi thấy, ở trong tăng thân có nhiều sư anh, sư chị 
và sư em có khi khó khăn tưởng chừng như không 
vượt qua được, nhưng khi chia sẻ được cho Thầy, 
Thầy chỉ dạy một câu đơn giản thì đương sự đã vơi 
đi bao nhiêu khổ lụy rồi. Thầy tôi thật là tài. Tài ở 
đây là Thầy có nhiều năng lượng của bậc chân tu, 
làm cảm hóa được bao nhiêu trái tim bị tổn thương, 
năng lượng an ổn đó đã bao trùm lên những “vết 
sẹo” trong trái tim người đệ tử. Thầy tôi luôn có đó 
trong mỗi phút giây để chúng tôi có cơ hội trưởng 
thành.

Những món quà được dâng lên, xóm nào cũng nói 
lên công dụng của món quà, như là công phu tu học 
của các xóm để tỏ lòng tri ân đến Thầy.

Những món quà các xóm dành tặng cho nhau cũng 
chứa đựng bao nhiêu là tình thương và sự quan tâm. 
Các xóm ở gần nhau và sinh hoạt chung nên cũng 
hiểu được các xóm khác đang cần gì. Vì vậy xóm 

tặng quà, xóm nhận 
quà và quà được tặng 
rất có ý nghĩa và 
tiện ích để mình tiết 
kiệm được cho nhau. 
Người xuất sĩ lúc nào 
cũng phải biết sống 
đời sống tri túc mà, 
vậy đó. 

Ngồi chơi với Thầy, 
tôi thấy Thầy tôi rất 
dễ thương. Các đệ tử 
mới xuất gia còn nhỏ 
nên khi chia sẻ đôi 

lúc còn vụng về. Nhưng Thầy lắng nghe rất hết lòng, 
giữ năng lượng hiền hòa khiến người chia sẻ cảm 
thấy gần gũi và đầy niềm tin. Cuối buổi ngồi chơi, vị 
nào chia sẻ chưa hay thì Thầy dạy lại để toàn chúng 
được học hỏi và ý thức hơn về cách trình bày của 
mình, Thầy luôn để thời gian và không gian cho đệ 
tử học hỏi và lớn lên.

Nhìn lại khoảng thời gian tôi xa Làng, ấy vậy mà đi 
vèo qua đã 10 năm. Có hôm đang ngồi tụng giới, tôi 
giật mình nhớ ra là tôi đã nhận giới Lớn được mười 
năm rồi. Ngồi nghĩ lại tôi tự hỏi với chính tôi là 10 
năm qua mình đã làm gì? Công phu tu học của mình 
đến đâu? Có khả năng sống hòa hợp trong tăng thân 
không? Có vững chãi để tiếp nối con đường mà mình 
đã chọn không? Đã học được và hành trì giới đến 
đâu? Ui, bao nhiêu câu hỏi tự tôi kiểm lại mình trong 
suốt mười năm qua. Mười năm là khoảng thời gian 
nhiều lắm… Mình đã làm gì cho chính bản thân và 
cho đời mình…?

Được có cơ hội sống với tăng thân, tôi thấy tôi lớn 
khôn rất nhiều. Tôi học hỏi từ Thầy, từ các sư anh, 
sư chị, sư em và các bạn thiền sinh nhiều lắm. Con 
đường này đã giúp tôi nhiều trong công trình chuyển 
hóa. Tôi biết trong sự thực tập, tôi còn yếu kém vụng 
về, những vụng về đó tăng thân luôn ôm ấp nên tôi 
thấy mình có niềm tin hơn để tôi tiếp tục con đường 
chuyển hóa.

Khi một người trẻ phát tâm đi tu đã là một phước 
đức rồi. Vào tu có Thầy, có tăng thân để mình học 
hỏi lại thêm một phước đức nữa. Tăng thân luôn cho 
tôi những “món quà”, món quà mà khi mở ra khiến 
tôi ngập tràn hạnh phúc. Có rất nhiều “món quà” mà 
tôi biết mình cần có thêm thời gian để mở... Nhưng 
món quà nào tôi cũng tiếp nhận hết lòng bằng niềm 
thương yêu của tăng thân. Năm nay tôi lại may mắn 
có được một mùa Noel thật ấm áp bên Thầy và Tăng 
thân.
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Gửi đến Mississippi 

(Chuyển ngữ từ tiếng Anh)

Cảm ơn tất cả những gì bạn đã làm cho tôi. Thông 
thường thì tôi không làm việc này, viết thư. Nhưng 
tôi thực sự cảm thấy rằng đã đến lúc tôi nên viết cho 
bạn một lá thư. 

Tôi muốn cảm ơn bạn đã tận tụy với đất nước chúng 
ta và với đất Mẹ. Bạn là một mảnh đất tuyệt đẹp 
trên đất Mẹ. Bạn ôm ấp nhiều rừng cây, sông hồ, 
muôn thú và dĩ nhiên là có dòng sông dũng mãnh 
Mississippi. Bạn cũng đã cho gia đình tôi và nhiều 
gia đình khác nương tựa và sinh sống. Tuy bạn là 
một trong những tiểu bang nghèo nhất nước Hoa Kỳ, 
bạn vẫn hiến tặng hết lòng. Có những người xem 
thường bạn, nhưng cũng có nhiều người tận hưởng 
tính giản dị và lòng hiếu khách của bạn. Bạn cũng 
đã cho chúng tôi không gian để thiết lập một nơi tu 
học, Trung Tâm Thực Tập Chánh Niệm Mộc Lan. 
Cảm ơn bạn đã mở cửa cho giáo pháp được truyền 
bá về vùng đồng bằng miền Nam. Bạn không kỳ thị 
mặc dầu trong quá khứ bạn đã bị đổ lỗi cho việc kỳ 
thị chủng tộc. Tôi biết trong quá khứ bạn cũng đã 
bị phê phán rất nhiều vì những sự kiện lịch sử xảy 
ra. Nhưng tôi tha thứ cho bạn, vì tôi biết rằng nếu 
không có những sự kiện ấy, những “tranh đấu” ấy, 
chúng ta sẽ không có ngày hôm nay. Chúng ta đã 
học được nhiều bài học từ những đấu tranh trong 
quá khứ để hôm nay nảy nở những bông hoa tuyệt 
vời. Đặc biệt là đóa hoa Mộc Lan, Magnolia Grove 
Practice Center. Tôi nhớ có lần đi dự khóa tu ở đây, 
nhiều người đã chia sẻ rằng họ sợ về đây vì quá khứ 
không mấy tốt của bạn, nhưng khi họ can đảm đến 
thăm bạn, họ cho biết họ đã làm một trong những 
quyết định hay nhất trong cuộc đời họ. Bây giờ họ đã 
có nơi để tìm về với sự an bình và bạn đã cho họ điều 
này. Họ đã không khám phá ra được nét đẹp của bạn 
do vì họ còn kẹt vào quá khứ. Từ đây về sau, bạn sẽ 
mãi mãi ở trong tim họ. 

Tôi đã học được ở bạn rất nhiều. Tôi học làm một con 
người, một vận động viên, và quan trọng nhất là cách 
xem mọi người như người thân trong gia đình qua cá 

tính hiếu khách của bạn. Bạn có biệt danh là “Tiểu 
bang hiếu khách”, the “Hospitality State”. Dù ở bất 
cứ nơi nào, chợ Wal-Mart, quán ăn, sân chơi banh, 
ai cũng được xem là người nhà dù chỉ mới quen lần 
đầu. Tôi học được nhiều lắm và rất biết ơn những 
điều dạy bảo của bạn. Bây giờ dù ở đâu, đi đâu, tôi 
đều có thể thương được và không kỳ thị người khác, 
vì mọi người, vì tất cả đều là gia đình! Đề cập về 
gia đình, bạn đã cho gia đình tôi một không gian để 
an trú. Chúng tôi đã học để hiểu và để thương nhau 
hơn. Đã có lúc cha mẹ tôi mong muốn bảo tồn văn 
hóa Việt còn chị em chúng tôi muốn chuyển qua văn 
hóa Mỹ, bạn cho chúng tôi không gian để khám phá 
ra rằng chúng tôi có thể có được cả hai nền văn hóa. 
Bạn dạy cho chúng tôi cách sống giản dị và để đừng 
bị kẹt quá nhiều vào chuyện xã hội. 

Tôi cũng học được một điều quan trọng là bạn nổi 
tiếng về ngành thể thao. Bạn sản xuất ra nhiều thế hệ 
vận động viên danh tiếng như Walter Payton, Jerry 
Rice, Brett Farve và thêm nhiều người nữa. Tôi lớn 
lên và học hỏi được rất nhiều từ các môn thể thao. 
Tôi luôn ghi nhớ trong tim về những lời dạy của các 
thầy huấn luyện thể thao của tôi. Họ dạy chúng tôi 
chơi như một gia đình, như một cơ thể. Thí dụ như 
khi chơi bóng rổ, chúng tôi phải học cách chơi ở mọi 
vị trí để có thể di chuyển có hòa điệu như một cơ thể 
trên sân chơi. Thầy huấn luyện dạy chúng tôi chơi và 
hành xử như một bàn tay. Thầy luôn nói: “Một bàn 
tay nắm chặt lại thì luôn luôn làm đau hơn là một 
cái tát!” Nên khi năm người chúng tôi chơi trên sân, 
chúng tôi chơi chặt chẽ và hết lòng để có hiệu quả 
hơn. Chúng tôi chơi cho sự thành công của đồng đội 
mà không phải cho sự thành công cá nhân. Mình chơi 
hết lòng vì mình thương đồng đội và muốn họ thành 
công. Tôi cũng học được những câu như: “Đừng bỏ 
gia đình bạn ngoài sân” hoặc “Bạn thắng bởi vì bạn 
thương mọi người chứ không phải vì bạn ghét bỏ 
họ”. Các thầy huấn luyện thực sự đã giúp chúng tôi 
buông bỏ ý niệm thắng cuộc. Khi mình làm được 
như thế, chỉ chú trọng đến việc chơi vì mình thích 
chơi thể thao thì cuối cùng mình lại thắng. 

Hiện tại, Sư Ông là “Thầy huấn luyện” của tôi trong 
sự thực tập sống chánh niệm. Những gì bạn dạy tôi 

 (Từ những lời chia sẻ của các sư anh, sư chị và sư em thuộc tăng thân Làng 
Mai kính gởi đến Bụt, đến Thầy và đến tất cả…)
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áp dụng vào môi trường thể thao thực sự phản chiếu 
trong sự thực tập hàng ngày của tôi tại Làng Mai. 
Một thí dụ nữa về bóng rổ là khi mình nhồi banh 
trên sân, đó là việc theo dõi hơi thở vào và ra. Việc 
này diễn tiến rất tự nhiên nhưng nếu bị ngăn chận thì 
sự chuyền bóng giữa người chơi và đồng đội bị đứt 
đoạn. Các đồng đội là huynh đệ của tôi, họ có mặt để 
yểm trợ tôi trong mọi trường hợp. Và chơi với nhau 
như một cơ thể chính là sự thực tập. Khi chúng ta có 
thể kết hợp tất cả mọi tài năng và chơi với nhau thì 
chuyện ghi điểm sẽ trở nên dễ dàng. Đối với sự thực 
tập, khi chúng ta có thể kết hợp và làm lắng dịu thân 
tâm, nuôi lớn niệm, định và tuệ, chúng ta khám phá 
ra rằng bình an và hạnh phúc cũng đến rất dễ dàng.

Tất cả những điều tôi chia sẻ trên đây đều hướng 
đến việc bày tỏ lòng biết ơn bạn đang có mặt trong 
sự thực tập của tôi tại Pháp. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, tôi 
thường mơ ước được sống ở nhiều nơi khác nhau và 
nhất là sống ở nước ngoài. Và đó là điều tôi đang làm 
được ngay bây giờ. Tôi đoán rằng vì tôi sống xa bạn, 
tôi thực sự thấy được vẻ đẹp của bạn. Bạn đã giúp 
tôi, không những qua trung tâm Mộc Lan mà còn 
qua môi trường thể thao, tìm về con đường tâm linh. 
Giờ đây đang sống tại Làng Mai, tôi thấy rất dễ hòa 
nhập vào gia đình và bạn bè cùng trên con đường 
thực tập. Qua môn thể thao, bạn đã cho tôi thấy rằng 
tôi có thể tìm được sự hiểu biết, tình thương và sống 
hòa hợp với các sư anh, sư chị và sư em tôi, đồng 
thời không kỳ thị người khác bằng cách phát triển 
tính hiếu khách. Không những tôi tiếp nhận được lợi 
ích từ bạn mà hai gia đình huyết thống và tâm linh 
của tôi cũng tiếp nhận được nhiều điều lợi ích mà 
bạn đã cống hiến. Gia đình huyết thống của tôi đã 
có cơ hội tìm được pháp môn thực tập. Gia đình tâm 
linh của tôi thì được nuôi dưỡng bởi những gì bạn 
đã trao truyền cho tôi. Tôi hy vọng sẽ đại diện được 
cho bạn và tiếp nối bạn một cách thật đẹp đẽ để đi về 
tương lai. Cảm ơn tình thương và sự yểm trợ của bạn 
không những trong sự thực tập của tôi mà còn đối 

với tất cả tổ tiên tâm linh và huyết thống, với Sư Ông 
và Tăng thân yêu quí bằng tấm lòng biết ơn sâu đậm. 

Chân Pháp Triển

Bức thư đầu tiên

Con tên là Chân Trăng Nến Ngọc. Con vừa được 
xuất gia trong gia đình cây Đoàn vừa rồi. Con viết 
thư này xin gửi lên Sư Ông để bày tỏ niềm biết ơn 
và hạnh phúc của con khi con chính thức được gia 
nhập tăng thân, đổi mới cuộc đời mình và còn được 
Sư Ông hồi âm thư nữa.

Nhiều lúc viết thư, dù biết là gửi cho Sư Ông nhưng 
con không dám tin nó sẽ tới nơi, hoặc Sư Ông sẽ đọc 
nên con cứ viết với tinh thần “đây là bức thư đầu tiên 
Sư Ông nhận”, phải viết cho rõ để Sư Ông biết mình 
là ai! (nghe thảm quá). Con cứ có cảm giác như mình 
viết thư cột vào cái bong bóng rồi thả lên trời, vậy 
mà Sư Ông đã nhận được, đã đọc và còn trả lời thư 
cho con nữa. Ôi, con hạnh phúc quá! Những lời của 
Sư Ông như đi vào trong người con, từ từ gỡ những 
khúc mắc mà thậm chí con còn chưa nhận ra và diễn 
đạt được. Dù con cố gắng hết sức để trình bày, và 
con còn bị kẹt vào cách dùng từ ngữ nên chưa bộc lộ 
hết được. Vậy mà Sư Ông hiểu, sao Sư Ông biết hay 
vậy? Con hạnh phúc quá! Sư Ông đã đọc thư con rất 
nghiêm túc dù con chỉ là một người nhỏ. Dù con chỉ 
mới thấy Sư Ông “bằng thịt” có một lần, và Sư Ông 
không biết gì về con. Nhưng Sư Ông thương con 
thật, thương những khó khăn của con, thương một 
tình thương không phân biệt, của một vị Bồ Tát (con 
nghĩ vậy). Bây giờ con thấy con có trong Sư Ông rồi 
(không biết con có nói quá không!)

Cho đến nay con có tiến bộ lắm Sư Ông ạ! Con ngồi 
thiền không buồn ngủ nhiều như trước nữa, vì con 
lờ mờ nhận ra cái hay của việc ngồi thiền. Con ngồi 
lặng như vậy để cơ thể được nghỉ ngơi, và để cho các 
cơ quan được tập trung làm việc. Con từng suy nghĩ 
liên miên nhiều quá nên hay bị đau đầu. Rõ ràng sau 
một khoảng thời gian ngồi yên không suy nghĩ (chỉ 
ngắn thôi), con thấy người mình nhẹ nhõm hơn hẳn. 
Nhưng không phải buổi ngồi thiền nào tâm con cũng 
lặng yên được như vậy. Ở đây con sướng lắm, có 
thầy Từ Tế thường qua Diệu Trạm dạy võ cho các sư 
chị sư em. Thầy cũng thường hay chia sẻ, lắng nghe 
và “tư vấn” cho mọi người về những trạng thái khi 
ngồi thiền, cách ngồi thiền, ích lợi khi ngồi thiền, 
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nhờ vậy mà quý sư chị sư em con và cả con nữa ngồi 
thiền thấy hứng thú hơn.

Con thấy quý thầy, quý sư cô ở Thái rất dễ thương, 
cống hiến hết mình, quan tâm chăm sóc người khác 
rất kiên nhẫn, hòa nhã mà không ngại phiền. Ở Huế 
cũng vậy, không thể so sánh được. Nhìn lại, mỗi 
người một cuộc đời, cũng có những người chưa hề 
được khơi dậy những hạt giống tốt, hay do năng 
lượng “muốn làm” chưa đủ mạnh; cũng có những 
người chưa bao giờ nghĩ sẽ đi tu nhưng tất cả, ngày 
hôm nay đã quy tụ, cùng nhau tu học theo các trung 
tâm, gom góp sức mạnh để thực hiện ước mơ chung: 
cứu mình, cứu đời. Sư Ông thật đáng kính quá. 

Lúc trước và sau khi thọ giới con có nhiều niềm vui 
lắm. Con rất thích phong cảnh bên Thái. Chỉ cần 
nhớ là mình đang được ở Thái, có Sư Bá, có chị Hai 
trong cây và mang theo nhiều ký ức cả nhà đoàn tụ là 
con thấy mình vui như “chim hót”. Con làm gì cũng 
vui: đi, làm việc, dự thời khóa, ngồi chơi, chơi ngày 
sadi, v.v… mọi thứ từ nhỏ đến lớn, cái gì con cũng 
vui, cũng hạnh phúc. Con nghĩ ước mơ của mình 
không phải là trở thành một sư cô, một người tu có 
cái gì đó “không thể được, không thể thích ứng” (có 
thể nhận thức về phân biệt tôn giáo vẫn còn từ nhỏ, 
và cái thói thích hưởng thụ nhiều hơn cống hiến đã 
ăn sâu vào tàng thức con). Nhưng con lại tìm thấy 
hướng đi trong đời sống này. Khi được tiếp xúc, tưới 
tẩm và sống như một tập sự, con mới nhận ra những 
sai lầm, mê muội của mình trong quá khứ. Giờ phút 
này con đã thoát ra khỏi nếp sống đó, được sống 
thật với chính mình. Học hỏi để biết được con người 
mình, tâm thức mình và tìm được hướng đi cho cuộc 
đời mình. Nhìn lại bạn bè, hàng xóm của con ở nhà, 
dù có điều kiện vật chất, có tình thương của cha mẹ, 
thầy cô, có rất nhiều điều kiện hạnh phúc nhưng tội 
nghiệp thay lại thiếu tỉnh thức. Môi trường ở đó rất 
ôn hòa (từ bản chất con người đến khí hậu) nhưng 
tuổi trẻ lại ít có cơ hội biết được sự thật về cuộc đời. 
Con người phần nhiều khi được sống trong êm ấm 
quá thì sinh hư, không phải, có lẽ là yếu đuối, bị 
môi trường độc hại lôi kéo mà vì không thấy nên cứ 
tiếp nhận: hơn thua, bạo động, mê đắm, sex v.v… Từ 
khi nhỏ cho đến lúc lớn, được cha mẹ vất vả lo cho 
không thiếu thứ gì, nên thường có thói quen đi tìm 
những cái hưởng thụ bên ngoài, riết hồi cứ chạy lòng 
vòng vì những cái bên ngoài đó mà không có cơ hội 
nhìn lại và tự đặt cho mình những câu hỏi như: mình 
đang may mắn, mình là một sự mầu nhiệm; mình 
thiếu định hướng, mình chưa có ước mơ lớn cho 
cuộc đời; mình đã, đang và sẽ sống như thế nào…? 
Thời gian cứ trôi đi rồi cũng phải bước vào đời, với 
những vốn liếng về ý niệm, quan điểm sai lầm, thiếu 

hụt, tương lai của mọi người sẽ như thế nào? Làm 
sao theo kịp mọi người đây, bạn bè cùng lứa của con 
cũng đã 18 tuổi, sắp vào đời rồi.

Con thấy mình quá may mắn. Con được học những 
điều Bụt dạy mà Sư Ông đã đưa đến cho thế hệ trẻ 
chúng con. Sư Ông giảng cho chúng con hiểu, Sư 
Ông viết sách để phát triển đạo Bụt, cái gì cũng 
mang lại sự tỉnh thức cho người nhận, cái gì cũng rõ 
ràng, rất rõ ràng. 

Vừa rồi qua Thái, con và các chị em được chơi ngày 
Sa Di vui lắm. Con có viết một bức thư kể cho Sư 
Ông nghe nhưng dài quá nên con bỏ và viết lại thành 
bức này (nếu kể lại phải mất hơn hai đôi giấy). Con 
cũng có nhiều câu hỏi lắm, nhưng nghĩ lại, thôi thì 
con hỏi Y chỉ sư của con vậy, chắc do con thực tập 
chưa thuần nên vậy. Sư Ông có quá nhiều việc mà. 
Con xin phép dừng thư ở đây ạ! Năm mới con chúc 
Sư Ông tràn đầy sức khỏe, tràn đầy niềm vui và có 
thêm nhiều sự tiếp nối đẹp, vững chắc.

Chân Trăng  Nến Ngọc

Nương tựa Bụt

Con đã tìm ra được con đường cho con đi, con đường 
của tình thương và sự hiểu biết. Con hạnh phúc biết 
chừng nào khi con được làm con gái của Đức Thế 
Tôn, nhờ con đã nuôi dưỡng Tâm bồ đề nên mới có 
ngày hôm nay. 

Con nhớ rõ từ khi bắt đầu đến chùa, con nhìn khuôn 
mặt của Ngài tỏa đầy từ bi, đức độ, vì thế Ngài có 
mặt trong tâm trí con. Con phát nguyện sẽ tôn thờ và 
cung thỉnh tượng Ngài về nhà để ngày đêm có cơ hội 
được lễ lạy và tâm sự với Ngài. Điều đó con đã thực 
hiện được một cách trọn vẹn và đầy viên mãn như 
ý mình thầm mong. Từ đó con được tìm hiểu lịch 
sử, giáo lý và hành trì những thiện phước mà Đức 
Thế Tôn đã dạy; trì trai, bố thí, cúng dường và giữ 
giới, những việc mà một vị cư sĩ nên làm. Lại thêm 
một phát nguyện tiếp theo mà trong tâm khởi lên nữa 
đó là cúng dường trai Tăng, buổi cúng dường đầy 
hân hoan, hạnh phúc được diễn ra rất nghiêm trang, 
thanh tịnh với sự chứng minh và thọ nhận của nhiều 
vị Tăng, con dâng lên tất cả sự cung kính, lòng thành 
trong tâm khi lạy xuống, con phát nguyện hồi hướng 
phước đức và những việc làm này cho khắp mọi loài 
để được sống trong sự an toàn, không hận thù và 
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căm ghét lẫn nhau. Và điều đặc biệt hơn nữa là con 
tha thiết được làm người xuất gia, được đi theo con 
đường của Bụt để đem lại niềm vui và hạnh phúc mà 
con đã phát khởi.

Con nhớ ngày con ra đi theo chí nguyện, trời đang 
trong xanh với gió mát, bỗng đổ mưa nhè nhẹ mà 
thấm ướt cả đôi vai con. Lòng con ngậm ngùi, những 
giọt nước mắt chảy ngược vào trong, con nhìn má 
và những người thân đang khóc và luyến tiếc, lòng 
con càng phải vững bền và kiên quyết nhiều hơn: 
“Một khi đã đi thì phải đi cho đúng đắn, đàng hoàng 
và thành tựu mới trở về”, con thầm nghĩ vậy. Lúc 
này đây con mới thật sự thấy “chân tâm một quyết 
lên đường”. Sau những tháng ngày tập sự và xuất 
gia, cho đến hôm nay con nhận thấy mình mát trong 
như dòng suối, nhẹ nhàng như mây bay, tâm hồn con 
thảnh thơi và bình an lạ thường. Làm sao con quên 
được khoảnh khắc con được sinh ra một lần nữa 
trong gia đình tâm linh, một gia đình quyết định cả 
tương lai và cuộc đời của con.

Bạch Đức Thế Tôn! Những ngày còn nằm trong 
bụng của mẹ, có đôi lần con vụng dại, lỡ lầm làm 
đau mẹ nhưng nhờ tình thương bao dung, thông cảm 
mẹ đã che chở và ôm ấp con. Mẹ đó là quý sư cô và 
Tăng thân. Những lúc con nhận diện những tập khí 
xấu đang biểu hiện và đã biểu hiện, con thấy lòng hổ 
thẹn, tự ái đã đi lên nhưng nhờ con biết thở, biết mỉm 
cười với những mặc cảm đó nên con mới buông bỏ 
nó được.

Cảm nhận ngày con thay hình đổi dạng, ngày mà con 
thấy đất trời cùng hòa điệu vào nhau, lòng con đầy 
xúc động và hạnh phúc dâng tràn. Ngày con được 
tái sinh, được gia nhập vào Tăng đoàn của Bụt, giây 
phút ấy là giây phút huy hoàng và thanh tịnh, thân 
và tâm đưa về một mối, con dừng lại tất cả dòng suy 
nghĩ, lo sợ, hồi hộp để cho thân tâm được tiếp nhận 
giới pháp tròn đầy. Con không kìm nổi những giọt 
nước mắt khi được nghe bài xướng tụng “Đầu Cành 
Dương Liễu”, con nhận được những giọt nước thanh 
lương, những giọt nước mát mẻ tưới lên dập tắt não 
phiền, làm tươi mát cả hồn con. Con thấy mình như 
đang nở trong vườn hoa rực rỡ của nhân loại: “Muôn 
hoa tỏa ngát giữa đồi, mang hương tỏa sắc cho đời 
thêm xinh”. Giây phút thiêng liêng cao cả ấy lòng 
con dâng lên sự biết ơn tôn kính đối với cha mẹ, Bụt, 
Tổ và Tăng thân đã cho con cơ hội được biểu hiện, 
con biết ơn muôn loài đã cho con sự sống mầu nhiệm 
này. Ngày xuất gia, con đã hoàn toàn nhận diện rõ 
một điều rất quan trọng không thể nào vắng mặt 
được, đó là “hơi thở”, bởi vì nhờ con theo dõi và duy 
trì hơi thở chậm rãi nên con mới giữ được sự bình 

tĩnh, nhẹ nhàng và những bước chân thật vững chãi 
trên mặt đất. Dù làm bất cứ việc gì đi chăng nữa, nếu 
không có hơi thở ý thức thì mình sẽ khó hoàn thành 
trọn vẹn. Chính vì vậy con mới thấy được rằng “Hơi 
thở là người bạn trung thành nhất của sự nghiệp sống 
tỉnh thức” là vậy đó.

Bạch Đức Thế Tôn! Đến hôm nay con đã xuất gia 
hơn một tháng rồi, con thấy trong con năng lượng 
của hạnh phúc, của niềm vui, của bình an càng nhiều 
hơn. Con thấy mình nhỏ bé giống như những giọt 
sương ban mai rơi xuống ngọn lá vào buổi sớm. 
Con thấy con giống như bông hoa sẽ nở mãi, nở mãi 
trong khu vườn địa đàng. Thật vậy! Con xin nguyện 
sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và đốt cháy thêm những ngọn 
lửa đang sáng. Con xin nguyện nương tựa vào Tăng 
thân, cùng đi chung như một dòng sông, cùng chảy 
ra biển cả. Con nguyện gìn giữ những lý tưởng cao 
đẹp, tôn trọng mục tiêu của cuộc đời và cuối cùng 
con xin nương tựa vào Đức Thế Tôn, bậc Thầy của 
chúng con với đức từ bi, hạnh nguyện cứu người và 
mọi loài của Ngài để làm nền tảng vững chắc nhất 
mỗi khi con gặp khó khăn, hay thử thách trên đường 
đi.
 Con chỉ là giọt nước giữa dòng sông
 Con chỉ là đóa hồng trong vườn thắm
 Con chỉ là hơi ấm của quê hương
 Và chỉ là hạt bụi đường dưới chân Bụt
 Xin được sống với tình thương chân thật
 Xin được thở bằng ân đức của Như Lai
 Cõi trầm luân Người thức giữa đêm dài
            Xin nương tựa đức từ bi vô lượng. 

Trăng Hoa Lâm 

Lời nói từ trái tim

Giờ phút này đây con đang rất hạnh phúc bởi vì con 
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vừa vượt qua được tâm trạng sợ hãi trong con. Sáng 
nay, trong buổi ngồi thiền, con quán chiếu lại những 
ngày vừa qua và nhận ra rằng thỉnh thoảng con có 
những bất an sợ hãi trong lòng, con có cảm giác rằng 
có một số người đang sợ hãi con, gặp mình là muốn 
tránh xa, không muốn gần gũi với con và con cảm 
thấy có một bầu không khí nghi kỵ đang nhìn mình. 
Thậm chí con còn nghĩ rằng có nhiều người đang 
ghét mình, mong sao cho con đi khuất mắt. Những 
lúc như vậy, con thấy đời mình bị bao phủ bởi màn 
đen u ám. Con tự hỏi dường như không có ai hiểu 
được mình cả, những lúc như vậy con rất cần ở bên 
cạnh Thầy, ôm chân Thầy mà nói lên nỗi niềm. Con 
tự hỏi mình tu có đúng phương pháp không mà có 
những cảm giác như vậy? Mình có làm lầm lỗi điều 
gì không? Trong buổi ngồi thiền, con thấy rõ thỉnh 
thoảng mình sống thất niệm, đã có những suy tư, 
những lời nói, những hành động khiến những người 
khác sợ hãi xa lánh mình và cảm thấy mình cũng 
lo sợ cho chính bản thân mình. Có lần, niềm tuyệt 
vọng dâng trào, con chán ghét một số người và mong 
đừng có gặp lại những người đó. Nhưng may mắn 
thay, nhờ phước đức của ông bà tổ tiên, của cha mẹ, 
của Thầy, của tăng thân mà con đã dừng lại được tâm 
niệm đó. Trong buổi ngồi thiền, con đã mượn hình 
ảnh của Thầy để quán chiếu vào tự thân, hình ảnh 
đầy từ bi trí tuệ của Thầy đã đánh động vào tâm con, 
Thầy như có một sức mạnh vô biên đã gìn giữ được 
cái tâm còn hoang dại của con, và một niềm biết ơn 
mãnh liệt dâng trào trong lòng con, biết ơn Thầy, 
biết ơn tăng thân đã chỉ lối và dẫn dắt con trên bước 
đường tu tập. Con cũng biết ơn Thầy Bổn Sư của 
con, người đã đưa con vào đạo. Và con cũng biết ơn 
cha mẹ của con, người đã sinh ra con trong cuộc đời 
này. Con xin gởi lòng biết ơn sâu sắc của con đến với 
cha mẹ, đến với Thầy Bổn Sư và xin hết lòng tu tập 
để đền đáp một phần công ơn cao cả của chư liệt vị.

Trong buổi thiền quán, con cũng thấy được hình ảnh 
của thầy Ahimsaka, một vị Tỳ Kheo tiêu biểu cho 
đức tính nhẫn nhục, vô úy không sợ hãi, một người 
trước khi xuất gia nổi danh là Chỉ man, nhưng khi 
gặp Bụt, cái ác đã đổi thành cái thiện. Con cũng vậy, 
trong con có những cái ác tính, khi điều kiện đầy đủ 
thì nó biểu hiện và làm cho con khốn đốn. Nhưng 
có lẽ kiếp trước mình có trồng nhiều căn lành nên 
kiếp này được gặp Thầy, được gặp tăng thân nên 
có cơ hội tu tập và chuyển hóa được những tập khí 
của mình. Trước kia con thường nghĩ rằng mình là 
người hoàn hảo, mình đang hướng dẫn người khác tu 
tập. Bây giờ đụng chuyện mới biết được sức tu của 
mình như thế nào. Lúc đó con muốn thốt to lên rằng: 
“Ôi! Hạnh phúc quá! Hạnh phúc quá! Nhưng con sợ 
đại chúng giật mình nên chỉ nói trong tâm của mình 

thôi. Con nuôi dưỡng ý thức đó trong suốt buổi ngồi 
thiền nên những lời sám pháp địa xúc đã đi sâu vào 
tận trái tim con. Bài sám pháp địa xúc nói về sự vô 
thường của bản thân, của Thầy, của sư anh, sư chị và 
sư em đã làm cho con rất xúc động, con thấy rõ là do 
trước kia mình đã sống thất niệm, đã có những hành 
xử khiến cho những người khác đau khổ và muốn 
xa lánh mình. Nay thấy được những nguyên nhân 
đó, con nguyện tập sống cho có chánh niệm hơn, 
nguyện an trú vững chãi, thảnh thơi để có thể cống 
hiến cho đời những hoa trái của sự thực tập. Lúc đó 
trái tim của con đã mở rộng ra để có thể ôm ấp được 
tất cả mọi người. Con muốn ôm tất cả mọi người trên 
thế giới vào trái tim đang rộng mở của mình và nói 
lên rằng con thương tất cả mọi người, không phân 
biệt sang hèn già trẻ. “Nguyện đạt tới hiểu biết lớn, 
nguyện thành tựu thương yêu sâu. Đó là ước mong 
sâu sắc nhất của con, con không còn ước mong nào 
nữa cả.”

Ngày hôm nay cũng là ngày hạnh phúc nhất trong 
cuộc đời của con, con đã sống thật có chánh niệm, 
an trú vững chãi và thảnh thơi, nhờ con đã sử dụng 
các bài thi kệ và hơi thở. Con ý thức được sự sống 
mầu nhiệm đang diễn ra xung quanh mình và đập 
tan những hối tiếc buồn đau về quá khứ hay những 
ảo vọng mơ tưởng đến tương lai. Vì con biết sự sống 
vốn vô thường, các sư anh, sư chị và sư em của mình 
cũng vậy, cũng vô thường, nếu mình không biết trân 
quý thì có thể người thân của mình sẽ ra đi. Con 
cũng vậy, không biết ngày mai mình sẽ ra sao, cho 
nên hãy sống hết lòng vì hôm nay, để ngày mai nếu 
có ra đi thì mình cũng thảnh thơi.

Con biết trong đời sống hàng ngày có những lúc vì 
thất niệm cho nên con có những tư tưởng hay những 
lời nói khiến người xung quanh đau khổ, đã gây khó 
khăn cho anh chị em của mình, đã vụng về lầm lỗi, 
xin đại chúng hãy đến với con, hãy chỉ bảo cho con, 
hoan hỉ bỏ qua cho con, và con sẽ cố gắng thực tập 
tốt hơn. Con nhớ đến lời dặn dò của Thầy: “Dù con 
người đổ chụp trên đầu em cả ngọn núi hận thù, tàn 
bạo, dù con người đày ải em vào hang sâu tủi nhục”, 
con cũng luôn luôn nhớ lời Thầy dạy: “Kẻ thù chúng 
ta không phải con người. Xứng đáng chỉ có tình xót 
thương”. Kẻ thù chúng ta chính là tham vọng si mê, 
nhưng con biết tham vọng si mê cũng không phải là 
kẻ thù của chúng ta mà nó là bạn của chúng ta, nó 
là một phần của bản thân ta. Con biết Thầy và tăng 
thân luôn luôn có mặt đó để yểm trợ, nâng đỡ cho 
con. Con cũng xin nói lại là, trong trái tim con luôn 
có hình bóng của Thầy, của tăng thân, xin các sư 
anh, sư chị và sư em hãy đến với con, chỉ bảo cho 
con những lỗi lầm mà con đã mắc phải; hãy thương 
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tưởng tới con, hãy hoan hỉ và tha thứ cho con; hãy 
xem con như một phần thân thể và con cũng xem 
mọi người như thân thể của mình vậy. Tăng thân như 
là một thân thể lớn và con là một tế bào trong cái 
thân thể ấy. Vì vậy chúng ta cùng giúp nhau vượt qua 
khó khăn. Con luôn luôn tin tưởng vào tăng thân, 
tin tưởng vào sự nghiệp độ đời, tin tưởng vào con 
thuyền tăng thân, dù con thuyền đó có nghiêng đổ 
thì niềm tin của con vào tăng thân cũng không hề 
thay đổi. 

Đây là những lời nói xuất phát từ trái tim của con, 
xin Thầy chứng minh cho con, xin đại chúng hiểu 
cho tấm lòng thành của con. Cuối cùng, con xin đê 
đầu đảnh lễ Thầy và tăng thân và xin nguyện vâng 
lời chỉ dạy để thực tập.

Chân Pháp Thuyền

Thông điệp đầu năm

Nhân ngày đầu năm mới (xuân Giáp Ngọ), con ngồi 
vào bàn cầm bút viết vài dòng, khai mở một mùa 
xuân an lành. Ngồi ở đây, nơi gian phòng nhỏ của 
mình, con nâng ly trà ấm áp, thơm ngon để xua tan 
cái lạnh buốt của xứ Huế.

Con nhớ từ nhỏ đến lớn, con chưa thưởng thức trọn 
vẹn ly trà ngon như thế này. Không phải loại trà đặc 
biệt gì, cũng không quý giá vậy mà con thấy ngon 
hơn hết. Con tự hỏi tâm mình tại sao như vậy, nhìn 
sâu vào, con nhận ra con đang có niềm vui, hạnh 
phúc với bao mầu nhiệm. Con đang thật sự có mặt 
với ly trà nóng và thưởng thức hết lòng mà không để 
tâm ý ở nơi khác. Nên dù loại trà bình thường, hay 
với người rành trà cho là loại bét thì con vẫn thấy 
ngon.

Hôm nay, bầu trời có vẻ trong lành hơn so với mấy 
tháng trời mưa tầm tã, úng cả cây cối. Trời không 
mưa lại có nắng nhẹ, vàng chói đẹp lắm. Những tia 
nắng len lỏi qua các chiếc lá hứng đầy sương, lung 
linh sinh động. 

Con nhắm đôi mắt nhỏ bé của mình lại, cố hít thở 
thật sâu để tận hưởng. Con đặt tay lên phần bụng 
đang cử động của mình. Con thấy vui lắm, cái bụng 
cứ phồng lên, xẹp xuống đều đều theo hơi thở vào, 
ra. Khi bụng con phồng lên thì đồng thời con cũng 
đang hít vào hơi thở sâu. Khi bụng con xẹp xuống thì 
đồng thời con cũng đang thở ra hơi thở dài. Tự nhiên, 

tai con nghe rõ tiếng sương đọng trên mái ngói rơi 
lộp độp xuống hiên chùa. Con hít vào một luồng khí 
lạnh, tinh khôi của cây vườn và mùi trà đang thơm 
nhẹ. Con thấy thú vị đến nỗi không muốn mở đôi 
mắt ra vì sợ sẽ bỏ lỡ giây phút như “tiên” này. Chợt 
con nhớ đến câu nói của Sư Ông trong bài pháp thoại 
mà quý sư cô thường nói khi thấy hạnh phúc: “Đây 
là giây phút hạnh phúc”.

Con cảm thấy tâm đắc câu nói này và hôm nay con 
đã có thể sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn. Bước 
xuống giường con cũng thấy hạnh phúc vì con vẫn 
có thể đi những bước thong dong bằng đôi chân của 
mình. Bước từng bước trong chánh niệm con thấy 
người mình như nhẹ hẳn ra. 

Bước ra hành lang, con ngắm nhìn thiên nhiên để 
biết rằng con đang còn đôi mắt sáng để thấy được 
trời xanh bao la, để trân quý  hạnh phúc mà con đang 
có. Con thấy nào là hoa lan tím, cây mít, cây chay 
trước mặt, xa xa là hồ Sao Hôm, bụi tre già được ông 
mặt trời chiếu những tia sáng đầu ngày. Mọi thứ thật 
xanh tươi, lấp lánh nổi bật hẳn. Con đang tận hưởng 
thiên nhiên bằng lòng biết ơn vô tận: “Cảm ơn thiên 
nhiên, cảm ơn cuộc đời”.

Con thấy con cũng đang tràn đầy sức sống như cây 
kia, tự do biểu hiện, chẳng phải lo nghĩ gì. Hằng 
ngày, con được ngồi thiền, tụng kinh, học giáo lý, 
vui chơi, chấp tác. Cùng với tăng thân, con duy trì 
được sức sống trong mình. Cũng giống như cây kia 
cũng cần phân, đất tốt, nước..., để được xanh tươi 
như vậy.

Bỗng một câu chúc xuân tốt lành của một sư chị đến 
với con làm con giật bắn người, đúng rồi hôm nay 
là tết Sư Ông ạ! Những lời nói yêu thương, chúc 
nhau từ mọi người làm không khí ni xá trở nên vui 
hẳn. Những gói quà xinh xinh được trao tặng mang 
một thông điệp yêu thương của ngày đầu năm. Con 
thích nhất là tặng quà và "nhìn lén" cảm xúc trên 
gương mặt của người nhận. Khi thấy người khác 
vui con cũng thầm cười hạnh phúc. Hôm nay, con 
cũng được nhận quà, con nở nụ cười với món quà để 
mong người tặng biết con đang hạnh phúc, con chúc 
ai cũng vui vẻ như con bây giờ.

Thế là năm cũ đã qua đi với bao niềm vui, hạnh 
phúc; bao khó khăn, lo phiền để nhường đường cho 
năm mới với khởi đầu mới. Con nguyện những gì 
năm cũ chưa làm được, con sẽ cố gắng thêm. Những 
gì đã thành công thì con sẽ phát huy tiếp. Còn lo 
phiền, buồn giận, con sẽ cho chúng đi theo làm “đệ 
nhị thân” cho năm cũ. Năm mới, con quyết làm mới 
bản thân, làm mới sự thực tập để con được bình an, 
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có nhiều niềm vui, sức sống để Sư Ông được vui, để 
ai cũng được hạnh phúc. Con kính chúc Sư Ông luôn 
khỏe, sống mãi bên chúng con để chúng con được 
hưởng năng lượng tươi mát, lòng từ bi, bao dung của 
Người. 

Chân Trăng Hàm Tiếu

Khi cần em hãy nắm lấy … 

Thương yêu gửi tới các sư bé tương lai

Hồi ấy tôi cũng giống như em bây giờ, tôi chẳng thiết 
tha chi với những bon chen trong cuộc đời trần tục. 
Tôi đã thấy được những giả tạm của cõi hồng trần, 
những hệ lụy khổ đau của kiếp nhân sinh, nhưng tôi 
vẫn chưa đủ can đảm để giã từ. Đôi mắt của tôi còn 
mê mờ, tôi chưa phân biệt được đâu là trong, đâu là 
đục. Lúc ấy tôi không có một đoàn thể nào để nương 
tựa. Chẳng có ai cho tôi gọi “chị ơi”, chẳng có ai 
xuất hiện chìa cánh tay ra và hỏi: “Có tôi đây, tôi 
giúp được gì nào?”. Tôi cứ thui thủi một mình kiếm 
tìm, dò dẫm, sờ soạng… 

Tôi đắn đo trước tấm áo nâu và áo trắng. Nhìn hai 
tấm áo ấy tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất, câu hỏi 
làm tôi đau đầu nhức óc: “Chiếc áo nào có khả năng 
giúp được nhiều người?” Tôi đem hai tấm áo đặt lên 
cán cân trí óc, trí óc tôi bất lực. Tôi đặt hai tấm áo 
lên cán cân trái tim, trái tim tôi u mê. Đâu là trong? 
Đâu là đục? Câu hỏi réo rắt tâm can. May sao tôi còn 
có Mẹ - Mẹ Quán Âm. Tôi đã gọi Mẹ rất tha thiết và 
hỏi Mẹ rằng: “Con phải làm gì để giúp được nhiều 
người? Làm tu sĩ thì giúp được nhiều người hay làm 
cư sĩ sẽ giúp được nhiều người?” Làm gì cũng được 
miễn sao giúp được nhiều người thì tôi làm ngay, 
tôi chẳng quan tâm gì tới hình tướng hết. Một tuần 
sau tôi nhận được câu trả lời của Mẹ trong một cuốn 
sách: 

Câu trả lời như sau:

“Trước khi giúp người khác con hãy giúp chính 
mình. Trước khi xứng đáng ngồi trên tòa Như Lai 
giảng pháp con hãy kết thảm cỏ, ngồi trong động 
đá để quán chiếu về sự vô thường, lý vô ngã. Và chỉ 
khi nào chứng được thanh tịnh tuyệt đối con mới 
được phép nhập thế gian mà không sợ bị sa ngã. Một 
người mù không thể dẫn đường cho những người 
mù. Một kẻ đang chết đuối không thể cứu được một 
người cũng đang chết đuối. Làm sao con biết rằng 

hành động của con hoàn toàn vô vụ lợi? Làm sao con 
biết rằng con không tự lừa dối chính mình? Một việc 
làm cao đẹp chỉ có ý nghĩa khi nó được làm với một 
tâm vị tha chân thật. Chỉ khi nào con bước vào đời, 
làm mọi việc mà không thấy có mình làm, không 
thấy có người được giúp thì khi ấy con sẽ hiểu lời ta 
nói “nhập thế gian mà không rời Niết bàn.”

Em biết không? Lời dạy ấy khiến tôi chấn động tâm 
can. Nhát kiếm của Mẹ đã kết liễu cuộc đời cư sĩ của 
tôi. Tôi được tái sinh trong đại gia đình áo nâu. Giờ 
đây tôi đang ngụp lặn nơi bến nước trong. Đúng là 
bến nước trong, vừa trong vừa mát.

Tôi đã đi trước em rồi đấy, con đường ấy lành và 
đẹp lắm. Đây là bàn tay tôi, khi nào cần xin em hãy 
nắm lấy.   

Chân Lĩnh Nghiêm

Niềm vui của Cháu  
- Hạnh phúc của Dì

Chân Bạch nghiêm

Cách đây ba tháng tại Tu viện Lộc Uyển, người chị 
thứ nhì của tôi dắt cậu con trai út của mình, bé Hiếu 
lên thăm dì nó một cách bất ngờ vào ngày thứ hai của 
khóa tu tiếng Anh. 

Mang tiếng lên thăm dì nhưng Hiếu đã tung tăng tự 
mình đi chơi để khám phá Lộc Uyển. Tôi đến gặp 
Hiếu vào giờ ăn chiều, cháu đang cầm tô cơm trong 
tay, chỉ chào tôi rồi đi theo nhóm thiếu niên. Tôi khá 
ngạc nhiên vì cháu mới tới đây chưa đầy mấy giờ mà 
đã có bạn mau đến thế. Sáng hôm sau, lúc đang đứng 
khất thực buổi sáng, tôi bất ngờ khi lại thấy cháu 
cũng đi ăn với nhóm thiếu niên. Tôi cứ tưởng Hiếu 
đã về với chị tôi chiều hôm qua rồi! Ai ngờ cháu đã 
làm quen được với một số bạn trong chương trình 
thiếu niên, thấy vui quá nên đã xin mẹ mình cho ở 
lại hết cuối tuần. Buổi trưa Hiếu đi vào quán sách để 
kiếm tôi cho bằng được như có chuyện gấp cần chia 
sẻ. Mà gấp thiệt, vì bé Hiếu “cầu cứu” tôi: “Dì Út ơi! 
ngày mai con phải đi học rồi nhưng con chưa muốn 
về. Bây giờ con phải làm sao? Con không muốn về 
thật mà!” Tôi nhìn cháu, mỉm cười, không biết mình 
có nghe lộn không hay cháu đang giỡn với mình vì 
xưa nay có bao giờ cháu thích đi chùa, huống chi là 
ở lại qua đêm; bây giờ cháu còn không muốn về nhà 
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Niềm vui của Cháu  
- Hạnh phúc của Dì

thì đúng là chuyện bất bình thường. Nhưng tôi nói 
với cháu:

- Nếu Hiếu thật sự muốn ở lại thì điện cho mẹ để xin 
phép nghỉ học một ngày. Cứ thử đi!

Nghe vậy, Hiếu như cảm thấy yên tâm vì ít nhất cũng 
có dì yểm trợ. Bé Hiếu vừa đi khỏi, tôi điện cho chị 
tôi liền lập tức để cho chị biết trước là con trai chị 
đang vui trong khóa tu nên xin phép nghỉ học. Chị 
cũng bất ngờ như tôi nhưng hai chị em đều đồng ý 
cho Hiếu ở lại thêm một ngày. Đến ngày chị tôi lên 
đón Hiếu về thì cháu lại nhất quyết xin ở lại thêm bởi 
vì Hiếu muốn thức dậy sớm để cùng với nhóm thiếu 
niên leo núi ngắm cảnh mặt trời mọc. Thật là lạ vì ở 
nhà Hiếu hay ngủ nướng và hình như chưa bao giờ 
trong đời có thể thức dậy được lúc 4g sáng, nhưng 
đến Lộc Uyển thì cái gì cũng có thể thay đổi. Trong 
thời gian này hai dì cháu ít gặp nhau vì Hiếu đi theo 
thời khóa dành riêng cho các em teens, còn tôi vừa 
phụ quán sách vừa hướng dẫn pháp đàm cho người 
trẻ, nhưng lúc nào cháu muốn ăn kem hay uống nước 
ngọt thì vào quán sách gặp tôi. 

Đây đúng là một sự mầu nhiệm bởi tôi không cần 
phải dụ dỗ hay năn nỉ cháu mình đi dự khóa tu mà 
nhờ khung cảnh yên bình của Lộc Uyển, năng lượng 
của đại chúng, và đặc biệt là nhờ sự hướng dẫn của 
sư cô Đẳng Nghiêm và sư chú Trời Hiện Tại. Sự 
hướng dẫn của hai vị này làm cho các em thiếu niên 
như Hiếu rất thích thú với những sinh hoạt chung có 
tính cách vừa tu vừa chơi. Mỗi ngày các em đều ăn 
chung ba bữa ngoài tháp chuông, ngồi thiền và có 
những buổi chia sẻ như pháp đàm ở ngoài yurt (lều 

Mông Cổ, một loại lều hình khối có nền gỗ, sườn gỗ 
như một cái nhà nhỏ), hay leo núi Yên Tử. Các em, 
như cháu tôi đều xem sư cô Đẳng Nghiêm như một 
người mẹ tâm linh: vừa cứng rắn vừa dịu dàng, biết 
cách chăm sóc và hiểu tâm lý đối với nhu cầu các em 
tuổi mới lớn. Còn sư chú Trời Hiện Tại mà các em 
hay gọi là Brother Now, tuy mới xuất gia trong gia 
đình cây Kim Ngân (Honey Suckle) được gần một 
năm nhưng sư chú trẻ trung, năng động, có khả năng 
chơi và hướng dẫn các em một cách tự nhiên làm cho 
các em dễ chia sẻ thật những điều trong lòng. Chính 
vì vậy mà Hiếu thấy Brother Now không những là 
một người anh lớn để nương tựa mà cũng là một 
người bạn tốt để chơi. Hiếu rất thích Brother Now. 
Đi đâu hay làm gì Hiếu cũng nhắc đến Brother Now 
hết.

Sau buổi leo núi đó, đại chúng có giờ vấn đáp với 
Thầy. Các em thiếu nhi và thiếu niên thường được 
ưu tiên đặt câu hỏi trước người lớn. Lúc đó tôi ngồi 
ở ngoài trời, dưới bóng cây Olive vì thiền đường 
đông nghẹt người. Sau vài câu hỏi, tôi chợt nghe 
một giọng nói quen thuộc cất lên. Đúng là giọng của 
Hiếu. Không ngờ Hiếu lại can đảm lên tự thú nhận 
với Thầy trước mặt đại chúng gần 1000 người rằng 
Hiếu bị bệnh ghiền chơi “game”, có khi cắm đầu 
chơi tới 8 tiếng một ngày và Hiếu cầu cứu Thầy chỉ 
cho Hiếu phương pháp để chấm dứt cơn bệnh này, 
cơn bệnh mà nhiều thiếu nhi và người trẻ ở Mỹ dễ 
sa vào. Tôi không ngờ đứa cháu tôi có thể hỏi Thầy 
một câu hỏi như vậy. Điều ngày chứng tỏ rằng Hiếu 
có niềm tin nơi Thầy để giúp cho cháu. Ở nhà, mẹ 
Hiếu và các cậu, dì đã khuyên cháu hết lời nhưng 

không có hiệu quả. Thầy đã dạy cho Hiếu 
rằng có khi mình muốn trốn chạy khổ 
đau của mình bằng cách khỏa lấp nó qua 
những cuộc giải trí nên mình đánh mất cái 
mầu nhiệm của sự sống, cái thiên quốc của 
Chúa trong giây phút hiện tại. Mình phải 
biết xử lý khổ đau của mình, biết tiếp xúc 
với thiên nhiên, và không lãng phí thời 
gian quý báu mà sự sống đã cho mình. 
Nhưng đây không phải là vấn đề riêng của 
người trẻ mà cha mẹ và giáo viên cũng có 
trách nhiệm để giúp người trẻ biết cách xử 
lý khổ đau của họ.

Sau buổi vấn đáp ấy, tôi nghe nói các em 
teens sẽ có buổi thực tập Làm Mới với bố 
mẹ. Tôi liền điện thoại cho chị tôi biết tin 
và nói với chị một cách dứt khoát: “Chị 
ơi! Em biết chị đang bận việc làm nhưng 
chị phải tìm cách về Lộc Uyển để kịp dự 
buổi Làm Mới với Hiếu. Sự có mặt của chị 
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bây giờ có thể là quan trọng nhất và có thể thay đổi 
cả cuộc đời của chị và Hiếu.” Chính tôi cũng lo đi 
kiếm người thay tôi hướng dẫn pháp đàm để tôi cũng 
có thể có mặt cho Hiếu. May mắn có sư chú Trời 
Quán Chiếu sẵn sàng giúp tôi. Hiếu rất ngạc nhiên 
khi thấy cả Mẹ và Dì của mình có mặt trong buổi làm 
mới. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi tham dự buổi làm 
mới có gia đình huyết thống của mình, chứng kiến 
chị và cháu tôi làm mới với nhau rất tự nhiên và rất 
thật lòng. Hai mẹ con đã có thể mở lòng với nhau, 
tôi ngồi lắng nghe mà cảm động. Tôi đã hướng dẫn 
nhiều buổi làm mới cho gia đình thiền sinh trong 
những chương trình con nít, chương trình teens, đã 
thấy được sự chuyển hóa của họ. Bây giờ tôi lại được 
chứng kiến sự chuyển hóa của chính gia đình mình 
trong không khí một khóa tu lớn tại tu viện. Khi đến 
phiên tôi thực tập tưới hoa cho Hiếu tôi cảm động 
quá, nước mắt tôi chảy xuống làm tôi không mở lời 
được liền. Tôi im lặng theo dõi hơi thở để lấy lại sự 
bình an. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Hiếu, tôi 
nói: Đây thật sự là giây phút hạnh phúc khi dì Út 
được ngồi đây để lắng nghe Hiếu và mẹ của Hiếu 
làm mới với nhau. Cả gia đình mình đang thật sự có 
mặt cho nhau. Khi nghe trưa nay có buổi làm mới, 
dì và mẹ của Hiếu bằng mọi cách muốn tới đây để 
có mặt cho Hiếu vì ai cũng thương Hiếu. Dì Út rất 
vui khi Hiếu đến thăm dì và tự quyết định ở lại hết 
khóa tu. Dì rất mừng khi thấy Hiếu tự lập, tham dự 
tất cả sinh hoạt, làm quen nhiều bạn, đem lại niềm 
vui cho nhiều người như đây là nhà của Hiếu vậy. Dì 
Út đã từng chứng kiến sự ra đời của Hiếu, thấy Hiếu 
khi còn là một đứa bé dễ thương mập mạp, đã từng 
ôm Hiếu vào lòng khi cho Hiếu bú sữa bình, đã thay 
tả cho Hiếu, nhưng bây giờ Hiếu đã lớn lên sắp trở 
thành một người thanh niên. Rất tiếc sau này dì Út 
đi tu không còn nhiều cơ hội để chơi với Hiếu nên 
mùa đông này Hiếu hãy về Làng chơi với dì Út. Đặc 
biệt bên Làng có rất nhiều thầy và sư cô trẻ để Hiếu 
có thể chơi cùng. Dì Út cám ơn Hiếu đã can đảm lên 
đặt câu hỏi với Sư Ông, tự thú trước đám đông thói 
quen chơi video games của mình để cầu cứu sự giúp 
đỡ. Câu hỏi của Hiếu không những giúp được Hiếu 
mà sẽ giúp rất nhiều người trẻ như Hiếu.

Sau đó Hiếu đã cam kết với tôi và mẹ cháu là mỗi 
ngày sẽ giảm chơi trò điện tử thành một giờ. Khi trở 
về nhà Hiếu đã thực hiện được lời hứa của mình và 
còn biết phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Tôi mừng nhất 
là Hiếu đồng ý về Làng trong mùa đông, đặc biệt 
sau khi nghe nói có Brother Now cũng sẽ về Làng. 
Trước khi trở về Pháp, tôi và mẹ Hiếu đến trường 
học gặp người cố vấn (counselor) của Hiếu để bàn 
về cách tốt nhất cho cháu có thể đi Pháp mà không 
bị ảnh hưởng nhiều đến việc học. Sau khi nghe tôi 

giải thích, bà đồng ý cho Hiếu nghỉ học một tháng và 
nhà trường sẽ cho bài tập làm ở nhà để không bị mất 
điểm. Vấn đề còn lại là Hiếu mới 12 tuổi, cần phải có 
người lớn đi theo. Chỉ còn mấy ngày nữa là tôi phải 
trở lại Làng còn mẹ Hiếu thì không thể đi được. May 
quá, khi cả nhà ngồi chơi đông đủ, tôi thuyết phục 
được anh đầu của tôi đưa Hiếu qua Pháp để hai cậu 
cháu có thể yểm trợ lẫn nhau. Thật là một giấc mơ 
sắp thành sự thực. Xưa nay tôi đã ao ước biết bao 
cho gia đình của tôi được qua Làng tu tập để được 
hưởng năng lượng hùng hậu từ Thầy và đại chúng 
lớn. Tôi dặn Hiếu không cần đem theo máy laptop, 
điện thoại di động, máy nghe nhạc trừ cái đồng hồ 
báo thức để Hiếu có thể đi chơi với quý thầy cho 
đúng giờ bởi vì bên Làng vui lắm, Hiếu không cần 
những thứ đó.

Một tháng sau khi tôi trở về xóm Mới thì anh tôi và 
Hiếu qua Làng và ở xóm Thượng. Ban đầu tôi cũng 
hơi lo lắng không biết anh và cháu mình từ Cali qua 
có chịu nổi cái lạnh mùa Đông của Làng hay không, 
trong khóa tu mùa Đông không có chương trình 
Teens cho Hiếu có bạn để chơi thì Hiếu có chịu nổi 
không v.v… Nhưng tôi nghĩ mọi việc đã được chư 
Tổ sắp đặt rồi, mình chỉ cần giao phó hết cho Tăng 
thân lo giúp. Thế là tôi đến với một số quý thầy và 
nhờ quý thầy chơi với Hiếu giùm tôi. Còn Brother 
Now thì tôi giao phó Hiếu làm y chỉ đệ của sư chú, 
nghĩa là sư chú sẽ phụ trách về hạnh phúc và sự tu 
tập của Hiếu. Nhờ vậy tôi thấy nhẹ lo hơn rất nhiều.

Hiếu về Làng bắt đầu vào dịp Noel nên không khí rất 
ấm cúng đối với Hiếu vì gia đình bên nội của Hiếu 
là Công giáo. Ngày Noel Hiếu ở trong bếp suốt ngày 
để phụ đội của Brother Now chiên chả giò, chiên 
khoai tây và dọn dẹp. Hiếu còn tới khoe với tôi là 
có nhiều Ông già Noel bí mật tặng quà cho Hiếu, 
tuy không nhiều bằng ở nhà nhưng cháu vẫn thấy rất 
hạnh phúc.

Hai dì cháu tôi ở khác xóm nên chỉ gặp nhau mỗi 
tuần hai lần trong ngày Quán niệm. Mỗi lần đi dự 
ngày Quán niệm tôi đều thấy Hiếu luôn luôn “sát 
cánh” bên một thầy rất thân thiện. Khi thì tôi thấy 
Hiếu nắm tay Brother Now, khi thì choàng vai thầy 
Pháp Triển, khi thì ngồi chơi với sư chú Trời Bằng 
Hữu, có lúc thì đi với thầy Pháp Tuyển. Nói chung 
là Hiếu dễ thích ứng với môi trường mới và dễ đến 
chơi với quý thầy như anh em một nhà. Tôi thấy yên 
tâm bởi Hiếu có rất nhiều Thầy để nương tựa một 
cách tự nhiên.

Có những ngày Hiếu vào văn phòng chơi với các 
thầy Pháp Áo, Pháp Linh, Pháp Triển trong khi các 
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thầy làm việc. Ba thầy rất dễ thương, tuy bận rộn 
nhưng cũng cho Hiếu ở lại văn phòng chơi chung 
bằng cách cho Hiếu giúp việc trong văn phòng. Hiếu 
đã viết trong nhật ký của mình: “Ngày hôm nay tôi 
đã vào văn phòng để giúp cho ngày đưa đón khách. 
Tôi xem danh sách, gạch tên những người khách đã 
đến và dẫn họ về phòng.” Nghe nói Hiếu còn giúp 
quý thầy “đọc Email” nữa. Hiếu có vẻ thích thú bởi 
vì mình có thể làm chút gì đó cho văn phòng. Vào 
buổi chiều của ngày Làm Biếng, Hiếu thường ra 
sân xem quý thầy đá banh hoặc cùng chơi bóng rổ. 
Nhiều lúc Hiếu được quý thầy chìu, cho vào tăng xá 
chơi. Có lần Hiếu lỡ chơi với quý thầy khuya quá 
nên được ngủ lại phòng của thầy Pháp Triển và sư 
chú Bằng Hữu là hai trong số những thầy trẻ tuổi 
mà Hiếu thích chơi nhất. Biết tính Hiếu ồn ào và 
nghịch ngợm, tôi nhắc cháu rằng thường lệ chỉ có 
người xuất gia mới được vào tăng xá của quý thầy 
nên Hiếu phải cẩn trọng, không đùa giỡn nhiều và 
hết sức nhỏ nhẹ để tránh làm phiền quý thầy. Hiếu 
nói với tôi ở trong tăng xá Hiếu chỉ đi thăm phòng 
quý thầy, uống trà, và nghe quý thầy kể chuyện. Hiếu 
được quý thầy đãi trà nhiều quá, đến nỗi khi chuẩn 
bị về lại Mỹ cậu ta đòi sắm một bình trà và bình thủy 
y hệt như quý thầy. Cuối cùng sư chú Bằng Hữu biết 
ý, cho Hiếu một cái bình thủy của sư chú và tôi tặng 
cháu bốn cái ly uống trà để Hiếu có thể về nhà đãi 
trà cho mẹ và anh.

Có nhiều buổi sáng Hiếu không thức dậy nổi để đi 
ngồi thiền nhưng quý thầy cũng thông cảm cho cái 
tuổi ham ăn thiếu ngủ nên không nhắc. Nhưng một 
ngày nọ Hiếu tự động thức dậy và ngồi thiền gần 
một giờ và cảm thấy “khỏe nhẹ và thư giãn” như 
đã viết trong nhật ký. Có một hôm vào ngày Quán 
niệm tại xóm Thượng, Hiếu đến ngồi kế bên tôi làm 
tôi tưởng là một em trai tập sự nào bởi vì Hiếu đã 
mang một bộ vạt hò nâu và đội mũ len nâu của quý 
thầy cho. Mặt Hiếu rất sáng và dễ thương. Lần sau 
gặp lại, Hiếu làm cho tôi thêm bất ngờ khi cháu mặc 
áo tràng lam. Tôi hỏi: “Áo tràng đâu mà Hiếu mặc 
vậy?” Hiếu nhìn tôi vừa cười vừa nói: “Áo tràng của 
thầy Pháp Thạnh cho cháu. Quý thầy, đặc biệt là thầy 
Pháp Độ chỉ cho cháu cách mặc áo tràng và lạy Bụt.” 
Từ ngày đó đi đâu Hiếu cũng mặc áo tràng lam bên 
ngoài bộ vạt hò, vai lại đeo một cái đãy màu nâu 
giống hệt một em trai tập sự.

Tuần cuối cùng của Hiếu ở Làng, tôi xin phép các sư 
cô xóm Mới cho hai cậu cháu Hiếu về ở xóm Mới để 
tôi có dịp chơi với gia đình. Khi đến xóm Mới, thấy 
các sư cô và thiền sinh nữ đông quá, Hiếu mắc cỡ rút 
về phòng mình không dám đi đâu cả, nếu có đi đâu 
thì cũng theo sát lưng dì Út của nó. Vào ngày Làm 

Biếng tôi sắp xếp đưa gia đình đi chơi phố cổ của St.  
Émilion, Hiếu loay hoay mặc áo tràng đi chơi. Sư mẹ 
Thoại Nghiêm bắt gặp và nói: “Con đi ra ngoài chơi 
không cần phải mặc áo tràng đâu.” Hiếu gật đầu, ra 
dấu là Hiếu muốn mặc. Rồi Sư mẹ nói tiếp: “Chỉ có 
tập sự mới mặc áo tràng khi đi ra ngoài thôi, con 
cũng muốn làm tập sự sao?” Hiếu lại gật đầu tiếp. 
Sau này tôi mới nghe Hiếu kể lại là trước khi qua 
xóm Mới ở, Hiếu được quý thầy dạy kỹ càng là mỗi 
khi rời phòng đi đâu Hiếu đều phải mặc áo tràng lam 
vì nó là cái áo giáp bảo vệ Hiếu không cho một ai, dù 
là sư cô, có thể đụng tới Hiếu. Nghe vậy tôi ôm bụng 
cười vì quý thầy đã dùng phương tiện khéo léo cho 
Hiếu thích mặc áo tràng lam của mình. Cũng trong 
ngày đi chơi đó, khi đang ngồi ăn bánh mì ngoài 
trời, Hiếu chỉ vào một con chó đang đi lang thang và 
tiến gần đến nơi chúng tôi, nói: “Dì Út xem kìa, đó 
là một vị khất sĩ!” Tôi trợn mắt nhìn Hiếu: “Tại sao 
Hiếu dám nói con chó là một vị khất sĩ?” Cháu tôi 
trả lời rất tự tin: “Bởi vì trong sách Đường Xưa Mây 
Trắng, Sư Ông viết vị khất sĩ là người đi xin ăn.” 
Tôi chỉ biết cười với nhận thức ngây thơ của cháu vì 
cháu thấy con chó đang đi “ăn xin”, rồi giải thích cho 
Hiếu hiểu vị khất sĩ là như thế nào. Nhưng ít nhất là 
cháu tôi đang đọc Đường Xưa Mây Trắng. Điều này 
nhờ Hiếu được quý thầy như Brother Now và thầy 
Pháp Triển hướng dẫn kỹ lưỡng nên đọc những sách 
nào và mỗi ngày phải học tiếng Việt từ thầy Pháp 
Tuyển. Khi học tiếng Việt, Hiếu phải tập nói câu mới 
học được với ít nhất năm thầy. Câu đầu tiên Hiếu 
được học là “Mấy giờ thầy đi ngồi thiền?”. Câu này 
rất hay vì giúp cho Hiếu và vị thầy được hỏi đều phải 
đi ngồi thiền.

Viết đến đây lòng tôi tràn đầy niềm biết ơn đối với 
Tăng thân đã chăm sóc và dìu dắt cháu tôi một cách 
nhiệt tình và bao dung. Hiếu là Mỹ con và đầy năng 
lượng nên cần rất nhiều tình thương và sự kiên nhẫn 
mới có khả năng ôm ấp và chơi với cháu. Hiếu đã 
tìm thấy ở đây một gia đình tâm linh ấm cúng, có 
tình huynh đệ, có nhiều niềm vui mà Hiếu chưa bao 
giờ nếm qua. Ở nhà Hiếu chỉ có ba mẹ con vì cha mẹ 
Hiếu đã ly dị khi Hiếu mới 4 tuổi. Do đó Hiếu rất 
thèm khát tình thương của một người cha và một anh 
trai lớn. Đến Làng, Hiếu đã tiếp nhận rất nhiều tình 
thương và sự quan tâm chân thật từ quý thầy. Hiếu 
đã nếm được cái hạnh phúc đích thật. Có những thầy 
như thầy Pháp Độ và thầy Pháp Thạnh đóng vai trò 
một người cha, thầy Pháp Tuyển như một người anh 
lớn, còn có những người như thầy Pháp Triển và sư 
chú Bằng Hữu như những người bạn, và có người 
như Brother Now vừa là y chỉ sư, là sư anh và là một 
người bạn tốt đối với Hiếu. Những hạt giống tốt đẹp 
mà Hiếu được thừa hưởng từ Tăng thân và tôi cũng 
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được thừa hưởng. Và chính vì vậy niềm vui của Hiếu 
cũng là niềm vui của tôi.

Hai ngày cuối còn lại, hai dì cháu tôi dành hết thời 
gian để có mặt cho nhau trọn vẹn. Chúng tôi đã cùng 
vào bếp để nấu ăn cho ngày Quán niệm ở xóm Mới, 
chơi bóng rổ, bóng bàn, đi dạo trên đồi mận, đẩy 
xe rùa đi đổ compost. Những giờ cuối cùng Hiếu 
bắt đầu mở lòng để tâm sự với tôi như một người 
bạn. Tôi rất hạnh phúc khi thấy cháu mình có thể 
đến với mình để chia sẻ những điều trước đây khó 
chia sẻ. Nhờ pháp môn thực tập Hiếu đã mở hé được 
cánh cửa của suối nguồn tâm linh và huyết thống của 
mình. Những gì Hiếu được trải nghiệm ở Làng đều 
nhờ phước đức Ông Bà, nhờ phép lạ của Thầy và 
Tăng thân. Tôi không đòi hỏi gì thêm cả, chỉ mong 
sao Hiếu biết duy trì những hạt giống tốt đã được 
tưới tẩm trong thời gian ở Làng làm vốn liếng cho 
mình và cho cả gia đình cùng bạn bè của cháu. Ngày 
đưa anh tôi và Hiếu ra ga xe lửa ở St. Foy, trong đãy 
Hiếu có ba thứ rất quý: tượng Bụt, hộp trầm và cuốn 
sách “Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức” của Sư Ông. Tôi 
biết trong lòng Hiếu sẽ mang theo những hình ảnh 
nuôi dưỡng khi ở đây, chia sẻ cùng mẹ và anh để 
trong mùa hè tới cả nhà sẽ về Làng như Hiếu đã từng 
nói với tôi trước khi chia tay.

Thăm lại chùa xưa
Chân Hồi Nghiêm

Sư Thúc kính thương,

“Con đã về rồi đó, con đã tới thật rồi.”

Sư Thúc ơi, con đã trở về sau hơn 2 năm nương nhờ 
đất bạn (Thái Lan). Con đã về thật rồi thưa Sư Thúc. 
Một sự trở về đầy bất ngờ và thú vị. Trong con có 
biết bao dòng cảm xúc nhưng con nhận ra thật rõ 
trong con đang tròn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc của 
một đứa con đi tha hương cầu đạo dù đó chỉ là 2 
năm, một khoảng thời gian ngắn ngủi con cũng nếm 
được hương vị của sự trở về. Con nhớ tới Sư Ông 
mà trong lòng thương kính vô vàn. Con có là gì so 
với nỗi niềm mong mỏi trở về của Sư Ông, 40 năm 
xa quê hương chắc hẳn không có một ngôn từ nào có 
thể diễn tả được tâm trạng của Người, chỉ có thể cảm 
nhận, dùng trái tim để cảm thương trái tim thôi phải 

không thưa Sư Thúc?

“ Quê hương mỗi người chỉ một 
Như là chỉ một mẹ thôi”    

Vì thế cho nên ai cũng thường nhớ khi đi xa và rồi ai 
cũng hạnh phúc khi được trở về. Hạnh phúc có mặt 
đó, nhưng Sư Thúc biết không, con cũng phải thực 
tập chấp nhận mặt trái của cuộc sống nơi quê hương. 
Chấp nhận để nuôi dưỡng hạnh phúc trong con. 
Bước ra ngoài cho con tiếp xúc để nhận ra hạnh phúc 
thật sự khi con được sống trong lòng tăng thân, có 
pháp môn, có môi trường tu học, được nuôi dưỡng, 
được bảo vệ… đó là gia tài quý giá của con. Sư thúc 
ơi! Con đã trở về, con đã được về thăm chùa xưa, Tổ 
Đình Từ Hiếu với hai hàng chữ:

 “ Một đóa hiện linh thoại trao truyền từ Tây Vức. 

  Năm cánh tỏa kì hương tâm tông tiếp nối tại Tây 
Phương.”

Lòng con nhẹ nhõm và tràn ngập niềm vui. Con được 
về nương nhờ đất Tổ để lại được tiếp nhận nguồn 
năng lượng linh thiêng nơi này. Về đến nhà thật rồi! 
Bao mệt mỏi của cuộc hành trình trở về bỗng tan 
biến đâu hết cả. Đặt chân lên mảnh đất linh thiêng, 
gặp lại chị em ở Diệu Trạm con hạnh phúc đến tràn 
dâng hàng lệ. Sự thật 100% mà con cứ ngỡ mình 
đang mơ. 

Diệu Trạm là đây, sau một khoảng thời gian xa cách 
đã có biết bao đổi thay. Diệu Trạm hôm nay đã trở 
nên cổ kính nhờ những hàng cây xanh che phủ hay 
nhờ năng lượng đất Tổ chở che. Lạy Bụt, lạy Tổ, con 
đã về. Con phủ phục trước Bụt, trước Tổ mà cảm thấy 
ấm áp vô cùng. Hạnh phúc là đây con đang có. Mở 
lòng ra con ôm hết cả vào trong để nhờ nguồn năng 
lượng ấy chữa lành, xoa dịu nỗi lòng xa quê. Con 
đã về và lại được chạy lên tịnh thất thăm Sư Thúc. 
Nhưng tiếc quá Sư Thúc đã vắng nhà, có lẽ Người đi 
dạo cùng thị giả quanh chùa. Con nghĩ vậy nên ngồi 
chơi ngoài hiên cùng sư em Trăng Tỏ Tường. Nhìn 
qua ô cửa sổ con thấy rõ căn phòng của Người vẫn 
vậy, vẫn giản dị với chiếc bàn nhỏ, kệ sách và một 
chiếc giường… Mọi thứ vẫn còn thân quen quá với 
con, ngắm nhìn thật lâu để thấy lại những kỉ niệm 
đẹp nơi tịnh thất. Con kể cho sư em Trăng Tỏ Tường 
(sư út của tăng thân đó Sư Thúc, sư em mới 12 tuổi 
nhưng giỏi và dễ thương lắm ạ! Không giống con 
tinh nghịch đâu, hì hì…)  nghe những lần chị em qua 
thăm được Sư Thúc cho uống trà, ăn bánh và nghe 
Người kể chuyện với những trận cười giòn như… 
bánh tráng nướng. Ôi! Sư Thúc đi đâu mà lâu quá, 
đến giờ con phải đi thời khóa cùng đại chúng rồi. 
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Vậy là không được gặp Sư Thúc, con đành ra về 
mà chưa được uống ly trà và ăn vài miếng bánh, hic 
hic… Ra về mà trong lòng con còn tiếc. Con chợt 
nhớ ra một nơi có lẽ Sư Thúc đang nghỉ chân để tận 
hưởng hương thiền nơi mảnh đất linh thiêng này. Dù 
vậy con vẫn tự dặn lòng phải có mặt với đại chúng 
trong giờ thiền hành trước đã. Biết đâu trong khi đi 
thiền hành con lại được gặp Sư Thúc.

Mọi thứ diễn ra làm con trào dâng bao kỉ niệm. Cũng 
vòng tròn này dưới gốc me, đại chúng cùng nhau hát 
những bài hát thiền ca, nghe chia sẻ và cùng bước 
những bước chân bình an, thảnh thơi dạo quanh con 
đường nhỏ. Con thấy Sư Thúc có mặt đây. Người 
mỉm cười khi nghe chúng con hát bài “Tiếng chuông 
chùa cổ”, rồi Người đi tới với chúng con và bước 
theo sau… Con bước những bước chân đầy ý thức 
hạnh phúc, con đang thật sự đi trên đất chùa Tổ, con 
đi với mỗi bước chân có mặt và con mời Sư Ông, 
con mời Sư Thúc cùng bước với con, cùng con tận 
hưởng hương vị quê hương. Bước trên con đường 
đất, hai bên có những hàng thông già trăm tuổi, hay 
bước trên thảm cỏ xanh, bước trên con đường nhựa, 
trên lớp lá thông… con cảm thấy thân quen như con 
chưa từng vắng mặt nơi này. Con đang sống trong 
hiện tại với ý thức là con vừa mới được trở về, nhưng 
trong hiện tại con thấy quá khứ đang trở về với con, 
cho con thêm nhiều hạnh phúc.

Vườn sum họp, con đã tìm được tới nơi tạm dừng 
chân của Sư Thúc nhưng dường như Người cũng 
vắng mặt. Dù vậy con vẫn ngồi chơi. Nơi này bình 
an và yên tĩnh quá thưa Sư Thúc. Xung quanh cây 
lá xanh tươi với những ngôi tháp cổ mà sao vui vẻ 
và thân thương quá. Con ngồi chơi bên Sư Thúc để 
tha hồ kể cho Người nghe những buồn vui, những 
thăng trầm của khoảng thời gian đã qua. Mặc kệ, con 
không biết có ai đó nghe con nói không, con cứ nói 
ra và thấy nhẹ nhõm khi được chia sẻ cùng Sư Thúc. 
Con buông ra hết cho lòng rỗng không để rồi tiếp 
tục con đường phía trước. (con thực tập như vậy đó 
ạ!) Con không biết Sư Thúc nghe rồi có nặng lòng 
không nữa. Chắc là không đâu Sư Thúc nhỉ? Bởi vì 
Sư Thúc là người “Vô Sự” mà!

“Về thăm chùa xưa nghe hồi chuông thoáng đưa…”. 
Con hạnh phúc biết bao khi lại được nghe tiếng 
chuông đại hồng vang vọng giữa núi đồi Dương 
Xuân. Con tìm cho mình một góc nhỏ trong ni xá để 
được tận hưởng trọn vẹn món quà mầu nhiệm mà lâu 
rồi con không có ấy: “Nghe chuông phiền não tan 
mây khói. Ý lặng thân an miệng mỉm cười…”. Tiếng 
chuông vang lên giữa núi đồi u tịch xua tan màn đêm 
tăm tối. Con ngồi yên và gửi lòng theo tiếng chuông, 

khắp châu thân con như đang được chăm sóc, từng tế 
bào trong cơ thể được tiếp thêm nguồn dinh dưỡng. 
Con thấy lòng nhẹ tênh, nhẹ như áng mây hồng đang 
bay về chân núi để nghỉ ngơi khi hoàng hôn buông 
xuống, không chút vướng bận, không màng lợi danh.

Con về đến Diệu Trạm đã 8 giờ tối mà sáng hôm sau 
6 giờ thì đại chúng đi làm ruộng. Nghe đi làm ruộng 
con hào hứng lắm ạ! Con xin được đi theo, mấy chị 
em nói con ở nhà nghỉ ngơi vì đi xe đường xa sợ con 
mệt, dậy không nổi rồi làm ruộng mệt nữa. Mệt thật 
khi đi xe cả ngày lại thêm những ngày trước khi về, 
con thức khuya với những cuộc đưa tiễn của chị em 
bên nớ… nhưng về đến là con đã thấy hết mệt và 
thêm được đi ruộng nên con thấy vui, cơ hội hiếm có 
làm sao mà bỏ lỡ được, hì hì…

“Ui chao! Ở mô chui ra ri?” Câu nói nghe thật vui 
tai mà thân thương quá đỗi. “Chú mi về khi mô rứa? 
Ở bên nớ “khôn” có ruộng nên về bên ni là đi xuống 
ruộng liền rứa à? Tội ghê hỉ, thèm được lội bùn quá 
phải khôn?” Con được chào đón với biết bao câu hỏi 
dễ thương đó thưa Sư Thúc. Dạ đúng thật. Con thích 
ruộng. Được cùng làm ruộng với anh chị em con 
thấy vui lắm và có dịp xuống ruộng cho con cơ hội 
nhớ tới hình ảnh những bậc đi trước trong sơn môn. 
Con biết ơn chư vị đã để lại cho chúng con hôm nay 
mảnh ruộng này để canh tác. Con cũng nhớ tới Sư 
Thúc với hai bao lúa trên hai tay. Sư Thúc khỏe thật, 
bây giờ chúng con có tăng thân vừa làm, vừa chơi, 
chung tay góp sức và lấy đó làm cơ hội thực tập. Con 
được biết hiện giờ chỉ còn Từ Hiếu với Diệu Trạm là 
làm ruộng thôi. Các chùa khác vì ít người nên đã gửi 
lại ruộng cho Tổ Đình, vậy là ruộng nhiều hơn trước 
nhưng cũng không là gì khi có tăng thân. (Con tin 
vậy, hì hì…) Nhìn anh chị em chân lấm tay bùn mà 
cười tươi vui vẻ, chung tay cùng cào cỏ, gom rác để 
chuẩn bị cho vụ mùa mới. Con thấy mình thật hạnh 
phúc, thật may mắn khi được sống trong tăng thân 
có anh chị em cùng tu, cùng làm, cùng học và cùng 
chơi… Đi làm ruộng để chúng con nhận ra được giá 
trị của hạt gạo, miếng cơm và cũng để hiểu phần 
nào sự cực nhọc của người dân. Dù mỗi ngày chúng 
con được nhắc nhở thực tập quán niệm trong khi ăn 
nhưng làm sao bằng sự thực chứng cái cực khổ “bán 
mặt cho đất bán lưng cho trời” phải không ạ?

Có người đến, có người đi, có người ở lại… Con đã 
nhận ra nhiều gương mặt mới ở chùa Tổ, các sư em 
xuất gia sau này, các chú điệu mới hoặc quý sư anh, 
sư chị từ các trung tâm khác về và rồi con cũng thấy 
vắng một số khuôn mặt thân quen một thời. Nhưng 
vẫn còn đây ngôi Tổ đình cổ kính uy nghiêm, vẫn 
còn đây chư Bụt, chư Tổ, quý Ôn, quý thầy, quý sư 
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Các sư em thân thương,

Hôm nay ngồi họp trong thiền đường Nến Hồng ở 
xóm Hạ, các anh chị em mình đã ý thức rằng chỉ 
trong vài tháng nữa, mình sẽ không còn được ngồi 
trong khung cảnh thân thương này khi toàn bộ tòa 
nhà sẽ được xây cất lại và sẽ đổi mới hoàn toàn. 
Trước khi bắt đầu buổi họp, mình đã được nhâm nhi 
bánh và trà Ấn Độ (chai) thật thơm ngon. Ngoài ra, 
đặc biệt chị đã rất hạnh phúc tận hưởng từng giây 
phút ngồi đây, bởi vì chính trong thiền đường này chị 
đã được xuất gia, được thiền trà ăn mừng sau đó với 
Sư Ông và đại chúng. 

Các sư em đã từng nghe kể rồi đó, thiền đường Nến 
Hồng đã từng là thiền đường lớn nhất và “le” nhất của 
cả hai xóm Thượng và Hạ khoảng trước năm 1990. 
Sau đó, Làng xây thêm hai thiền đường lớn hơn là 
thiền đường Cam Lộ ở xóm Hạ và thiền đường Nước 
Tĩnh ở xóm Thượng, nhưng hai thiền đường này chỉ 
để dùng vào khóa tu mùa Hè và các Đại Giới Đàn 
thôi. Tất cả các sinh hoạt còn lại kể cả Giáng sinh, 
Tết ta hay Tết tây cũng vẫn còn được tổ chức trong 
thiền đường Nến Hồng tại xóm Hạ hoặc pháp đường 
Chuyển Hóa ở xóm Thượng (những năm đầu, thiền 
đường Chuyển Hóa được gọi là pháp đường). Không 
phải chỉ riêng chị mà hầu hết các sư cha và sư mẹ của 
các em đều đã được Sư Ông xuống tóc và truyền giới 
tại hai thiền đường này.

Đại giới đàn đầu tiên tại Làng là Đại Giới Đàn Cam 
Lộ, được tổ chức vào đầu năm 1992. Chính tại thiền 
đường Nến Hồng vào buổi sáng đã có các buổi Lễ 
Thỉnh Sư cho các giới tử cầu xin tiếp nhận giới Khất 
sĩ, Nữ khất sĩ và Thức xoa ma na. Vào chiều hôm 
đó, Sư Ông và hội đồng truyền giới đã truyền giới 
khất sĩ cho sư cha Nguyện Hải, giới nữ khất sĩ cho 
các sư mẹ Diệu Nghiêm và Chân Vị, và giới Thức 
xoa cho các sư mẹ Đoan Nghiêm, Bảo Nghiêm, Hoa 

Chân Định Nghiêm

Thiền đường xóm Hạ ngày xưa

Nghiêm, Từ Nghiêm và các vị khách tăng khác nữa. 
Trong Đại giới đàn Hương Tích mùa Hè năm 1994 
và nhiều đại giới đàn khác sau đó, đại chúng đã làm 
lễ cung thỉnh giới bổn Ba la đề mộc xoa cũng từ 
thiền đường Nến Hồng đến thiền đường Cam Lộ hay 
tháp chuông để làm lễ khai đàn.

Lễ Giáng sinh đầu tiên chị được tham dự ở Làng 
và đã có ấn tượng sâu sắc cũng tại thiền đường Nến 
Hồng vào năm 1993. Trong chương trình năm đó 
có tiết mục nghe chuông nhà thờ Moscow từ băng 
cassette ngay sau giờ ngồi thiền, có rước đèn với 
những cây đèn cầy đủ màu, dài và thon. Nhiều ngày 
trước lễ Giáng sinh, chị và sư mẹ Tuệ Nghiêm đã 
chuẩn bị hết lòng: làm chân đèn cầy với đủ hình sắc 
bằng bột mì rồi nướng lên; tập hát thánh ca với sư 
mẹ Chân Đức và một số các vị cư sĩ Tây phương… 
Tất cả các tiết mục đó đã xảy ra tại thiền đường này. 

Thiền đường Nến Hồng vào những năm đó chưa 
có tượng Bụt lớn như bây giờ. Lúc đó, chỉ có chiếc 
bàn nhỏ và thấp nằm chính giữa sát tường, trên đó 
để một tượng Bụt nhỏ xíu bằng đồng đen. Phía trên 
tường có treo một bức thư pháp có bốn chữ Nho là 
Dục An Đắc An do Sư Ông nhờ ông Hoàng Thơ viết. 
Lúc thầy Đức Thiện - một khách tăng đầu tiên - từ 
Việt Nam qua Làng, thầy đã hết sức thất vọng khi 
thấy tượng Bụt ở Làng nhỏ bé tí như thế. Đến năm 
1995, Sư thầy chùa Đình Quán mới gửi một tượng 
Bụt lớn qua cúng dường Làng mà mình đang thờ 
cho đến ngày hôm nay. Bước vào cửa thiền đường 
Nến Hồng, nhìn qua tường bên trái, trên tường có 
treo một bản kinh Bát Nhã thật to trên nền thảm màu 
tím đậm, một phẩm vật được cúng dường lên Sư ông 
từ Đại Hàn. Lúc chị còn là sa di ni, bản kinh này 
đã gây một nguồn cảm hứng cho chị và cho sư mẹ 
Tuệ Nghiêm học tiếng Hán mỗi ngày. Mỗi khi có các 
sinh hoạt trong thiền đường này, chị thường nhìn bản 

cô và đại chúng tu học mỗi ngày. Con nhìn để nhận 
thấy sự vô thường của cuộc sống mà nhắc nhở mình 
trân quý những gì đang có nơi này, nhắc cho con 
sống sâu sắc. Con thầm biết ơn quý thầy, quý sư cô 
và đại chúng nơi đây đã giữ gìn và nuôi dưỡng mảnh 
đất linh thiêng này cho con cơ hội được về nương 

tựa.

Con đã về để rồi con lại tiếp tục ra đi, ra đi để lại trở 
về với ngôi nhà tâm linh đích thực…

Sư cháu dễ thương
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kinh và ôn thầm bài tiếng Hán của mình. Ngoài ra, 
trong thiền đường còn có một tủ đựng kinh nằm bên 
phải, vài cái tọa cụ, vài cái bồ đoàn nhồi mạt cưa và 
một cái lò sưởi củi đen đủi và cũ kỹ. Tuy thấy cũ kỹ 
vậy đó chứ cái lò sưởi này là một vật sang trọng khi 
Làng mới mua nó về. Trước đó, đâu có phòng nào có 
được cái lò sưởi lớn như vậy?

Vào những năm đầu, cả xóm Hạ chỉ có một lò sưởi 
củi duy nhất nằm tại nhà bếp. Vì vậy vào mùa đông, 
căn bếp này nền nhà còn bằng xi-măng, là trung tâm 
của cả xóm. Sinh hoạt nào cũng xảy ra tại đây: nấu 
nướng, ăn uống, làm việc, học hành, phơi áo quần, 
kể cả ăn Giáng sinh và ăn Tết. Sau khi nấu nướng và 
dùng cơm trưa, các sư cô ở lại đây nghỉ trưa luôn cho 
ấm. Giặt áo quần xong cũng phơi ngay tại đây thì áo 
quần mới khô nổi. Vào dịp Giáng sinh, thầy trò xuất 
sĩ và cư sĩ quây quần ngồi dùng cơm tối xung quanh 
bốn cái bàn kê sát lại thành một cái bàn thật lớn. 
Dùng cơm xong, tất cả mọi người kéo ghế ngồi về 
phía bức tường xoay mặt ra ngoài trời, nhìn về phía 
mấy cái bếp là sân khấu, để thưởng thức chương 
trình văn nghệ. Tuy chỉ có mấy thầy trò và vài người 
khách cư sĩ nhưng chương trình văn nghệ cũng xôm 
tụ lắm, nào là hát tân nhạc, nào là cải lương, ngâm 
thơ, v.v… Ngoài ra, sau những bữa cơm, Sư Ông 
thường kể chuyện xưa cho các đệ tử nghe, chuyện 
lúc Sư Ông còn ở Nhật, ở New York và những thành 
phố khác trong thời gian kêu gọi hòa bình. 

Cũng tại nơi đây, Sư Ông đã đem đồ nghề từ Sơn 
Cốc về để dạy chúng thường trú (lúc bấy giờ chỉ có 
các sư mẹ Chân Không, Chân Đức, Chân Vị, Sư cô 
Quảng Giải (tức là sư cô Thanh Lương), anh Đức, 
chị Đoan, chú Hoàng, cô Tịnh Thủy…) sắp trang và 
dán gáy cho những cuốn sách như Tý, Tình Người, 
Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Kinh Pháp Ấn, Kinh Tám 
Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân... Căn nhà 
bếp cũng đã từng là “cơ sở làm báo Làng Mai” ngày 

xưa. Sau khi đánh máy bằng máy đánh chữ (khi chưa 
có máy vi tính) hay bằng cái máy vi tính đầu tiên của 
Làng, Sư Ông và cô Tịnh Thủy (sư mẹ Quy Nghiêm) 
thường bày la liệt tất cả những trang báo trên những 
cái bàn kê sát lại rồi cắt ra từng khoảnh bố trí theo 
chủ đề, cắt dán thêm hình xen kẽ để cho mỗi trang 
báo có thêm không gian, và nhìn khỏi thấy “nhức 
mắt”. Sau này, “cơ sở làm báo” được dời qua phòng 
Mai Vàng kế thiền đường Nến Hồng, hiện nay là văn 
phòng ghi danh Xóm Hạ. Sư Ông cũng dạy các sư 
cô và các anh chị viết văn để làm báo. Sư Ông còn 
dạy mọi người cách thiết kế những bài thi kệ thực 
tập trên những miếng giấy rất nghệ thuật và dán trên 
những tấm gỗ vuông xinh xắn để phát hành. Anh 
Đức đã là người đi lùng hết các tiệm gỗ để lựa và đặt 
gỗ về làm công việc này. Mỗi khi sáng tác xong một 
bài hát mới như bài Ba Sự Quay Về nương tựa, bài 
Boong boong, Đã Về Đã Tới, Sư Ông thường ngồi 
đây để dạy đại chúng hát. Sau một chuyến đi dạy ở 
Brazil về, trên máy bay Sư Ông đã đặt nhạc cho bài 
Uyên Nguyên. Về đến Làng, Sư Ông đã dạy anh Đức 
hát bài này tại nơi đây.

Trước kia, nhà bếp có cánh cửa thông với hành lang 
nhà Tùng Bút, nơi đặt cái điện thoại độc nhất của 
xóm. Từ đó, mình có thể đi thẳng vào căn phòng cạnh 
thiền đường Nến Hồng, nơi có chiếc đàn piano bây 
giờ, lúc đó còn là phòng của anh Đức và chị Đoan, 
căn phòng ngủ độc nhất được lót gỗ bởi chính chủ 
nhân. Chính tại căn phòng này, anh Đức, chị Đoan 
và cô Tịnh Thủy đã đánh máy cuốn Đường Xưa Mây 
Trắng với cái máy Macintosh đầu tiên của Làng do 
nhà xuất bản Parallax cúng dường. Đó là vào mùa 
đông năm 1987. Sư Ông viết sách ở xóm Thượng, 
tại căn phòng trên lầu của nhà Friendship đối diện 
nhà bếp. Xung quanh Sư Ông toàn là kinh và sách 
dùng để tham khảo. Sư Ông viết với một tay, còn tay 
kia hơ trên lò sưởi củi cho đỡ lạnh. Thỉnh thoảng Sư 
Ông vói tay lấy ly trà từ trên lò sưởi uống một ngụm 

Thiền đường Nến Hồng
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để cho ấm mà viết tiếp. Viết được vài chương, Sư 
Ông chuyền xuống ngay cho anh Đức, chị Đoan và 
cô Tịnh Thủy để đánh tiếp vào máy vi tính. Trong 
phòng anh Đức và chị Đoan chưa có lò sưởi nên chị 
Đoan và cô Tịnh Thủy luôn luôn phải trùm một cái 
mền dày kín mít. Cô Tịnh Thủy chỉ để hở hai con 
mắt ra để thấy đường mà đọc bài, chị Đoan mang 
găng tay đánh máy nhưng tay vẫn bị cóng. Tuy vậy, 
hai chị em làm việc ngày đêm say mê quên ăn quên 
ngủ. Có một lần đang làm việc hăng say, bỗng dưng 
cô Tịnh Thủy im ru, không ơi hỡi gì nữa, chị Đoan 
đang đánh máy ngon trớn cũng phải dừng lại, xoay 
qua nhìn thì mới thấy cô Tịnh Thủy đang ngẹn ngào 
lau nước mắt, đó là đoạn Bụt nhập Niết bàn!

Đến mùa Đông năm 1988, Làng sắm được một cái 
lò sưởi củi nhỏ xíu màu nâu với giá 100 quan tiền để 
đặt trong căn phòng kế phòng chú Hoàng và cô Tịnh 
Thủy ở cư xá Hồng Dòn, sau này là thư viện. Mùa 
đông năm đó, Sư Ông đã dạy Duy Thức Tam Thập 
Tụng cho chúng thường trú cạnh cái lò sưởi mới ấm 
áp này. 

Mùa đông kế tiếp, Làng lại sắm thêm được hai cái lò 
sưởi củi thật to, một cái cho thiền đường Nến Hồng 
và một cái cho nhà ăn. Từ đó, nhà bếp đánh mất vai 
trò trung ương, bởi vì các bài pháp thoại và các lớp 
học được chuyển qua nhà ăn. Trong các mùa An cư 
kiết Đông liên tiếp từ 1989 đến 1994, chính tại nhà 
ăn này Sư Ông đã giảng Đại tạng Nam truyền, Đại 
tạng Bắc truyền, Năm Mươi Bài Tụng Duy Biểu, 
Phật Pháp Căn Bản, Truyện Kiều… Cuối mùa An cư 
1993-1994, Sư Ông cho các thầy các sư cô thi dưới 
hình thức “pháp hội”. Sư Ông viết xuống 50 đề tài 
để mỗi người bốc thăm. Ngay tại chỗ, ai bốc được đề 
tài gì thì phải lên ngồi giảng về đề tài đó trong vòng 
10 hay 15 phút! Thời đó, đa số các sư mẹ sư cha của 
các em vẫn còn là sa di, sa di ni hoặc thức xoa, vì vậy 
các sư em có thể tưởng tượng là đại chúng lo lắng 
và hồi hộp như thế nào. Có một sư mẹ sợ quá, ngồi 
khóc thút thít rồi đi xuống. Riêng chị thì chị nhớ là 
chị đã làm cho mọi người cười rất vui trong khi chị 
giảng huyên thuyên về bát chánh cần và tứ chánh 
đạo. Tại đây, Sư Ông cũng đã gọi sư cha Nguyện 
Hải lên để “trả bài” về sự thực tập Làm Mới, đã 
dạy lại cách thỉnh chuông khi nghe một sư mẹ thỉnh 
chuông không được hay cho lắm, và sư mẹ đã khóc 
nức nở. Cũng tại nơi đây, Sư Ông giảng truyện Kiều 
đến đoạn Từ Hải bị cung tên bắn và đứng chết ngay 
tại chỗ như một trái chôm chôm, Sư Ông ráng hài 
hước một chút để làm đại chúng cười, nhưng chẳng 
ai buồn cười mà lại còn sụt sùi nước mắt, cô Tịnh 
Thủy thì còn bật khóc ra tiếng nữa.  

Tất cả các bàn ăn cũng như bàn Sư Ông ngồi giảng 
đều là những tấm ván ép màu trắng được đặt trên 
những cái chân bàn xếp bằng gỗ trên nền xi-măng. 
Đại chúng ngồi trên những chiếc ghế nhựa màu trắng 
từ thời đó. Những năm đầu, các sư mẹ Chân Không 
và Chân Đức luôn luôn thâu thanh những bài pháp 
thoại của Sư Ông, mỗi người đảm trách một cái máy. 
Tuy vậy, Sư Ông cũng thâu với cái máy riêng của Sư 
Ông. Cái máy thâu thanh đầu tiên của Sư Ông thâu 
với cassette, màu đen, khá to và nặng. Sau đó, Sư 
Ông chuyển qua thâu với cái máy walkman, rồi một 
cái khác nhẹ hơn. Các pháp thoại luôn luôn bị gián 
đoạn mỗi khi Sư Ông cần phải đổi mặt băng hoặc 
thay pin. Có khi băng hết hoặc pin hết lúc nào Sư 
Ông không biết. Đến khi giảng xong mới biết rằng 
thâu thanh đã bị mất một đoạn. Đó là lý do tại sao 
phải thâu với nhiều máy để bổ túc cho nhau. Sau này 
Sư Ông có một cái máy walkman mới tự động đổi 
mặt băng. Mùa đông 1993, cô Chân Tuệ Hương từ 
Úc đem cúng dường cho ban âm thanh một cái máy 
Dat mới nhất với một cái micro thật to để thâu được 
giọng của Sư Ông từ xa mỗi khi Sư Ông đứng dậy 
viết bảng. Năm sau Sư Ông đi dạy ở Đông Nam Á và 
có người cúng dường một cái máy thâu với minidisc 
vừa xuất hiện trên thị trường. Cũng vào năm đó, Sư 
Ông bắt đầu dùng micro cài trên áo. 

Ngoài thâu thanh, chú Hoàng (thầy Pháp Lữ) phụ 
trách thâu hình lúc bấy giờ. Chị còn nhớ trên máy 
thâu video, chú cột một ống tre dài ra phía trước, 
trên đầu ống tre gắn cái micro. Đó là cách chú làm 
để đặt micro gần Sư Ông hơn và thâu giọng Sư Ông 
rõ hơn. Sau này mình mới biết có những video có 
hình mà không có tiếng hoặc có tiếng mà lại không 
có hình. Nhờ những cuộn băng Sư Ông thâu được 
mà sau đó, chú có thể ráp tiếng vào hình. Ngày nay 
kỹ thuật tân tiến, các em thấy có được một cái băng 
giảng CD hoặc băng hình DVD là một chuyện tầm 
thường, lại còn có pháp thoại sống trên mạng đủ thứ, 

Chúc mừng ba con cá một tuổi
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nhưng vào thời đó mà thâu được đầy đủ và giữ gìn 
được cho đến ngày hôm nay là cả một công trình bền 
bỉ và cần mẫn. 

Năm 1991, anh Đức và chị Đoan mang về Làng một 
máy vi tính Macintosh thứ nhì. Máy được đặt trong 
phòng sư mẹ Đoan Nghiêm, bây giờ là nhà kho sách 
của quán Ô Môi. Vào thời đó chưa có cư xá Mây 
Tím, cũng chưa có phòng học hay phòng sinh hoạt 
chung (common room) cho các sư cô, nên các sư 
cô học bài và làm việc ngay trong phòng ngủ luôn. 
Nhiều cuốn sách của Sư Ông đã được sư mẹ Đoan 
Nghiêm đánh và dàn trang (layout) trên máy này với 
phông chữ Bình Minh, rồi sau đó đổi qua phông VPS 
như Nghi thức truyền giới cho Khất sĩ và Nữ khất 
sĩ, Sáu Học Pháp của Thức xoa ma na, cuốn Con 
Đường Chuyển Hóa (bố trí lại), Kinh Kim Cương 
Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não, Năm Cánh Tỏa Kỳ 
Hương, Giếng Nước Thơm Trong, Về Việt Nam… 
Vào thời đó, trong chúng chỉ có từ 10 đến 20 sư cô, 
người thì ít mà công việc thì nhiều. Thường thường 
trước và sau mỗi khóa tu mùa Hè, đại chúng phải bỏ 
ra cả hai tuần lễ chấp tác sáng chiều với “staff” cư sĩ 
mới chuẩn bị cho tạm xong. Trong năm, mỗi người 
nhận ba bốn tri (trách nhiệm) cùng một lúc, ấy vậy 
mà mỗi năm sư mẹ Đoan Nghiêm cứ phụ Sư Ông 
cho in thêm sách mới thường xuyên. Và chính tại 
căn phòng này, sư mẹ Đoan Nghiêm cũng đã đánh 
máy tập Hồi ký của Sư Ông.   

Trước mùa xuân năm 1993, các sư cô đã dời nhà 
bếp qua nhà ăn. Nhà bếp cũ trở thành văn phòng nơi 
đặt máy photocopy. Trong nhà bếp mới, có ba cái 
“lò ba chân” được đặt dọc bức tường kế phòng khử 
trùng bây giờ, cạnh đó là cái tủ “garde-manger”. Một 
cái kệ úp chén bát, nồi niêu được đặt dọc bức tường 
cạnh mái hiên nơi rửa chén bây giờ. Trước giờ pháp 
thoại, đội nấu ăn phải dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp và 
chỉ được tiếp tục nấu sau giờ pháp thoại. Căn phòng 
này lại trở thành trung tâm của xóm Hạ: vừa là pháp 
đường nơi Sư Ông cho pháp thoại,vừa là nhà ăn, nhà 
bếp, phòng họp, lớp học. Lớp nấu ăn chuẩn bị cho 
khóa tu mùa Hè (học cách tính số lượng thức ăn phải 
nấu cho đủ số người ăn), các lớp tiếng Pa-li, tiếng 
Phạn, kinh Nam truyền do sư mẹ Chân Đức dạy, lớp 
uy nghi của sư cô Như Phước, lớp tiếng Hán của sư 
cô Viên Quang, lớp tiếng Quan thoại của Feifei, lớp 
dâng hương của sư mẹ Đoan Nghiêm… Ngày nay, 
các buổi họp cho các xóm trước những khóa tu lớn 
rất nhanh và gọn, đó cũng chính là nhờ vào các buổi 
họp trong những năm đầu tại đây đã thiết lập được 
cách tổ chức cũng như thời khóa để đại chúng cứ 
theo đó mà bổ sung thêm trong những năm sau này. 

Đến năm 1995, các sư cô lại dời nhà bếp vào lại 
trong nhà bếp cũ. Lúc đó có bác Tư từ Úc sang ở lại 
Làng vài năm, bác là tác giả của những tấm bảng gắn 
rải rác nơi các xóm viết bằng nét chữ đều như in của 
thầy giáo ngày xưa, và cũng là tác giả của nhiều bài 
hát như “Mời bạn hãy dâng ly trà, Hiểu và Thương, 
Sáng nay em ra vườn thấy bông hường…” Bác nói: 
“Cái nhà bếp rất là quan trọng mà các sư cô cứ dời 
lui dời tới như vậy thì trong chị em thế nào cũng có 
chuyện lục đục.” Nghe bác Tư nói vậy, các sư cô 
quyết định để luôn nhà bếp tại đó cho đến ngày hôm 
nay.

Khi chị về Làng để tập sự xuất gia, cư xá Đồi Mận 
và cư xá Hồng Dòn vừa được cài hệ thống sưởi ga, 
tất cả những cư xá còn lại vẫn còn dùng sưởi củi. 
Thời sư mẹ Đoan Nghiêm thì các sư mẹ còn phải đi 
lượm gỗ bỏ tại những xưởng cưa đem về xài thêm 
để không phải mua củi nhiều quá. Những khúc củi to 
mua về được chất dưới hiên, nơi đặt cái nhà lạnh bây 
giờ. Những khúc củi to quá khổ, phải được bổ ra mới 
vừa với lò sưởi. Và các chị được dạy là “hai tay cầm 
thật chặt một cái rựa to và nặng, đưa cái rựa cao lên 
quá đầu rồi giáng nó xuống khúc củi theo chiều dọc 
để bửa nó ra.” Chắc có nhiều em bây giờ đâu biết 
làm cái việc này phải không? Phải học mới làm được 
các sư em à. Sau khi được bửa nhỏ, những khúc củi 
này vẫn còn quá dài cho cái lò sưởi. Vì vậy giai đoạn 
kế đến là phải cưa ngắn củi lại với cái máy cưa bằng 
xăng. Sư mẹ Đoan Nghiêm đã từng là chuyên viên 
bửa củi giỏi lắm đó, các em có biết không?

Ngoài việc học bửa củi, chị còn được học làm tàu hủ 
nữa. Vào thời đó làm gì mà có máy xay đậu nành tân 
tiến như bây giờ! Mấy chị xay đậu với máy xay sinh tố 
rồi nhồi tay với nước nóng để làm sữa đậu nành trước 
khi nấu lên thành tàu hủ. Thức ăn đơn sơ hơn bây 
giờ nhiều lắm. Lâu lâu mới có tàu hủ hoặc món tráng 
miệng. Vì chưa quen với “chế độ ăn uống” này nên 
năm đầu chị rất thèm ngọt. Có một lần cô Tịnh Thủy 
tặng sư mẹ Tuệ Nghiêm một hộp sô-cô-la Léonidas. 
Thế là mỗi trưa sau giờ cơm, sư mẹ Tuệ Nghiêm rủ 
chị đi dạo dưới những hàng cây mận. Ngồi xuống 
dưới bóng mát, sư mẹ cho chị một viên sô-cô-la và 
hai chị em cùng thưởng thức thật lâu, mỗi ngày mỗi 
người chỉ được ăn một viên thôi nhé. Thưởng thức 
xong, chị trở về lại phòng để nghỉ trưa và để sư mẹ đi 
chơi tiếp một mình. Có một lần nhận được một thùng 
bánh từ Mẹ chị gửi qua, chị liền xin một cái hẹn với sư 
mẹ Tuệ Nghiêm để Làm mới trong thiền đường Nến 
Hồng. Sư mẹ Tuệ Nghiêm lo lắng ra mặt. Đến khi gặp 
nhau trong thiền đường, chị đem thùng bánh ra chia 
với sư mẹ làm sư mẹ thở phào nhẹ nhõm. Thùng bánh 
này đã giúp chị vượt qua được cơn thiếu ngọt.
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Ngày nay, các em chấp tác trong đội luân phiên mỗi 
ngày và cảm thấy đây là chuyện bình thường. Nhưng 
hệ thống làm việc có tổ chức này là do sư cô Thanh 
Lương khởi xướng đầu tiên và đã làm cho các sư mẹ 
của các em vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ. Chị 
còn nhớ mỗi ngày có một sư cô trong các đội chuông 
phải thức trước giờ thức chúng khoảng 30 phút. Đố 
các em biết để làm gì? Trước hết là để đi đốt lò sưởi 
trong thiền đường. Đốt sớm như vậy thì một giờ 
sau thiền đường sẽ đủ ấm cho đại chúng ngồi thiền. 
Những lần đầu chị không biết cách chụm lửa, củi đã 
không chịu cháy mà lại còn bị khói bay mù mịt hết 
cả thiền đường. Trong trường hợp như vậy thì phải 
mở toang cửa cho khói bay ra ngoài trời. Chưa sưởi 
được bao nhiêu mà lại làm cho thiền đường lạnh hơn 
trước nữa! Để đề phòng những “bất trắc” như vậy 
có thể xảy ra thì phải dậy thật sớm để đốt lò. Phòng 
Hoa Cau (phòng của Sư Ông) lúc đó cũng chỉ có lò 
sưởi củi. Thị giả của Sư Ông có nhiệm vụ đốt lò, 
sưởi ấm phòng trước khi Sư Ông đến. Đó là vì sao 
có một chương uy nghi dạy về cách đốt lò sưởi củi 
trong cuốn Luật Sa Di của mình đó các em. Đa số 
các sư mẹ sư cha của các sư em là dân thành phố, 
về Làng tu đều phải được học tất cả, từ bửa củi, cưa 
củi, đốt lò cho đến trồng rau, làm tàu hủ, không thiếu 
một thứ chi. 

Sau khi đốt lò sưởi ở thiền đường, sư cô trong đội 
chuông đi đốt lò sưởi trong nhà ăn, rồi nấu nước sôi 
chế đầy vào bình thủy, pha một bình trà và đặt bình 
trà vào trong một cái giỏ mây lót nệm xung quanh 
và có nắp đậy để giữ trà ấm lâu cho những ai trong 
đại chúng muốn uống trà trước khi đi ngồi thiền. Ban 
đầu thì bình thủy nước và bình trà được đặt trên cái 
tủ trắng dài trong nhà ăn, đến năm 1997 thì được đặt 
ngay trên bàn trước cửa ra vào thiền đường (đi từ 
phòng Ô Môi) vì trong một buổi pháp thoại, Sư Ông 
cho phép đại chúng uống trà trong lúc ngồi thiền. 

Làm xong những công việc này rồi, sư cô mới đi 
thỉnh chuông thức chúng. Thời điểm đó chưa có bình 
nấu nước bằng điện, vì đó là hàng quá sang. Bình 
nấu nước đại chúng dùng bấy giờ là loại bình bằng 
nhôm với cái vòi cong. Nhiều khi cái vòi bị hở và rỉ 
nước làm cho chú Hoàng (thầy Pháp Lữ) phải đem 
ra ga-ra ở Loubès-Bernac để mượn người ta cái máy 
hàn mà hàn cái lỗ hở lại. Trong mỗi phòng đều có 
lò sưởi củi, nên muốn nấu nước thì chỉ cần đổ nước 
vào một cái nồi nhôm đặt ngay trên lò sưởi củi, chỉ 
2 phút sau thì nước sôi liền. Ni sư Diệu Đạt, trụ trì 
chùa Đông Thuyền ở Huế, lúc qua Làng năm 1994 
cũng nấu nước sôi theo cách này như mấy chị vậy. 

Ngày xưa, Sư Ông thường uống trà Thiết Quan Âm 

trong hộp thiếc màu đỏ hình chữ nhật, được bán ở 
các tiệm Việt Nam, chỉ có 2 quan tiền một hộp (bây 
giờ là 5 đô Mỹ một hộp). Vì vậy thỉnh thoảng Sư 
Ông có cho các sư cô một ít loại trà đó để pha uống. 

Những lò sưởi trong phòng của các sư cô chỉ nhỏ 
bằng một phần tư của lò sưởi trong thiền đường, cho 
dù các sư cô chất củi đầy lò trước khi đi ngủ cũng 
chỉ đủ để sưởi ấm phòng đến ba giờ khuya rồi sau 
đó là tắt ngấm. Vì vậy sư cô nào cũng có sẵn vài túi 
nước nóng ấp trong mền. Cư xá Đồi Mận tuy là có 
lò sưởi ga nhưng cũng không ấm áp gì hơn vì các 
bức tường và trần nhà chưa có hệ thống cách nhiệt. 
Nền nhà bằng xi-măng, tường xây bằng gạch đỏ còn 
để lộ màu sắc của những viên gạch, các cửa phòng 
chính và cửa sổ đều hở dưới, hở trên và hai bên. 
Thiền đường cũng vậy đó. Các vách tường bằng đá 
nên cũng rất lạnh. Cho nên những chiếc bồ đoàn gần 
lò sưởi là những chỗ ngồi “hạng nhất” (chúng xuất 
gia chưa ngồi thiền theo thứ tự hạ lạp vào thời đó). 
Mỗi sáng mùa đông mà được ngồi thiền chung gần 
lò sưởi thật ấm cúng, mùi hương thơm ngát của củi 
đốt và tiếng củi lửa reo lách tách, đó là một niềm 
hạnh phúc lớn của mỗi người mà ngày nay các sư em 
không còn được thưởng thức nữa.

Chị cũng còn nhớ trước và sau giờ ngồi thiền tụng 
kinh thường hay có khoảng 15, 20 phút rảnh, chị 
hay tranh thủ để đứng đọc sách Sư Ông ngay trong 
căn phòng cạnh thiền đường mà bây giờ có chiếc 
đàn piano. Lúc bấy giờ phòng này còn là quán sách 
Ô Môi, một cái quán không bao giờ khóa cửa bởi 
vì muốn bước vào thiền đường, mọi người phải đi 
thông qua căn phòng đó. Để giữ thiền đường ấm, 
cánh cửa chính chỉ được dùng trong những trường 
hợp đặc biệt như các buổi lễ lớn thôi. Cô Tịnh Thủy 
làm chủ quán, cô trưng bày sách và giới thiệu sách 
của Sư Ông trên một cái kệ. Nhờ vậy mà chị đã đọc 
được hết cuốn này đến cuốn nọ ngay tại đây. Đến 
năm 1994, quán Ô Môi lại được dọn qua Tham vấn 
đường cho đến ngày hôm nay.

Mùa xuân năm 1994, sau khi đã dịch hai bài kệ Hô 
canh sáng và tối từ tiếng Hán ra tiếng Việt, Sư Ông 
đích thân hô canh và thâu vào băng cassette để cho 
các sư cha và các sư mẹ của mấy em “ở nhà học” 
trước khi đi hoằng pháp ở châu Á. Trước đó, để bắt 
đầu những buổi ngồi thiền mình chỉ thỉnh ba tiếng 
chuông thôi. Mỗi thầy mỗi sư cô đều được phát một 
băng cassette hô canh để nghe và tự tập lấy. Mùa 
xuân năm đó đi đâu trong xóm cũng nghe các sư 
cô tập. Bây giờ vừa vào tu viện các em đã được 
nghe hô canh rồi, nghe hoài mỗi sáng tối nên học 
cũng nhanh. Còn thời đó, mấy chị mới được nghe 
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lần đầu, phải tự học và học từ băng cassette, khó ơi 
là khó. Học xong điệu tụng lại phải học đến cách 
thỉnh chuông, khi nào thì thỉnh hồi, khi nào thì chỉ 
thỉnh một tiếng, khi nào thì nhấp. Ôi chao ôi là khó! 
Nhưng đó là một mùa tu học rất vui. Mỗi ngày mấy 
chị được nghe một kiểu. Không ngày nào là không 
có tiếng cười. Có một sư mẹ lần đầu tiên hô cho đại 
chúng và muốn chắc ăn, sư mẹ đem theo cái cassette, 
bật lên trong walkman và đeo ống nghe để nương 
theo đó mà xướng. Nhưng than ôi, không những sư 
mẹ nghe giọng Sư Ông xướng mà cả đại chúng cũng 
đều nghe. Và khi đeo ống nghe thì sư mẹ chỉ nghe 
được giọng Sư Ông trong cassette mà không nghe 
được giọng của chính mình, thế là hai giọng đi hai 
bè khác nhau. Sư mẹ hô canh hết lòng, đến gần xong 
sư mẹ mới phát giác ra là đại chúng đang ôm bụng 
mà cười còn sư mẹ thì chẳng hay biết gì! Đó là một 
kỷ niệm vui đã xảy ra tại thiền đường Nến Hồng đấy 
các em.

Có một thời gian chị được ở phòng Mai Vàng cạnh 
thiền đường Nến Hồng, “cơ sở làm báo Làng Mai” 
trước kia và văn phòng ghi danh bây giờ, với các sư 
mẹ Hoa Nghiêm và Tuệ Nghiêm hoặc sư mẹ Trung 
Chính. Khu Đồi Mận ngày xưa là nền xi-măng gồ 
ghề và lạnh ngắt được lót sàn gỗ vào năm 1994 - 
1995, nên tất cả các sư cô ở Đồi Mận phải dọn tạm 
vào các phòng ở khu vực nhà chính. Chị còn nhớ 
trong phòng Mai Vàng, các sư mẹ Bảo Nghiêm, 
Hoa Nghiêm cùng với mấy chị, Định Nghiêm, Tuệ 
Nghiêm, Giải Nghiêm, Thuần Nghiêm, xếp nệm 
nằm ngủ như “cá hộp”. Có một buổi sáng ngày Làm 
Biếng thức giấc, chị nghe văng vẳng bên tai có tiếng 
các chị em nói chuyện rì rào vui ơi là vui. Tuần lễ đó 
cũng là một tuần lễ khó quên trong thời sa di của chị.

Cũng vào mùa xuân lúc chị còn ở tại căn phòng này, 
trong khi Sư Ông đi dạy xa, đại chúng quyết định 
rằng các sư cô được chọn một cái cốc hoặc một căn 
phòng để luân phiên nhập thất. Đó là một tin quá vui 
cho những sa di ni như mấy chị: không phải chấp 
tác, không phải làm gì hết, cả ngày chỉ tu thôi! Đến 
phiên chị, chị chọn nhập thất trong cái cốc lục giác 
của sư mẹ Diệu Nghiêm, chốn xinh tươi lý tưởng 
của bao nhiêu chị em. Sáu phía làm bằng cửa kiếng 
và trên trần cũng có kiếng. Nhìn ra bảy phía là cây 
xanh, cỏ xanh và trời xanh. Buổi sáng không cần để 
đồng hồ báo thức bởi vì tiếng chim hót rất lớn và 
ríu rít. Trước cốc có treo một cái võng để cho thiền 
võng. Cả ngày trong khi ngồi thiền, đi thiền, lạy Bụt 
và tụng kinh, chị có cảm giác như được thiên nhiên 
và đất trời nâng niu trong vòng tay. Đến giờ ăn thì 
có sư mẹ Tuệ Nghiêm, người “hộ thất” đem thức 
ăn ngon đến. Ngoài ra, chị còn lấy tiền túi để mua 

thêm những bánh trái và sữa chua mà mình ưa thích 
nhất. Chưa bao giờ trong đời mà chị thấy mình được 
ưu đãi như vậy, hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng! 
Nhưng hạnh phúc này chỉ kéo dài chưa được đến 
một ngày! Các sư em có biết chuyện gì đã xảy đến 
với chị không? Sau khi ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn 
tuyệt vời thì chị cũng nhận thấy là màn đêm đã kéo 
đến. Vào ban ngày, từ trong cốc nhìn ra bảy phía 
thấy xanh tươi và huy hoàng bao nhiêu thì về đêm, 
cảnh vật lại đen thui và dễ sợ bấy nhiêu. Chị phải kéo 
màn cửa lại phủ kín mít, nhưng nhìn lên trên trần vẫn 
thấy một khoảng trống tối hù ngay trên đầu. Tối đó 
chị không dám tắt đèn và không tài nào ngủ được. 
Nguyên đêm lại nghe đủ thứ tiếng động mà không 
hiểu là tiếng gì. 

Ngày hôm sau rút kinh nghiệm, chị không buồn 
ngắm mặt trời lặn nữa, trước khi màn đêm kéo đến là 
chị đã lo lên giường và tìm đủ mọi cách đi vào giấc 
ngủ. Nhưng càng cố gắng ngủ thì lại càng không ngủ 
được. 

Ngày hôm sau nữa, trước khi trời tối, chị lẳng lặng 
ôm mền gối trở lại phòng Mai Vàng. Sư mẹ Hoa 
Nghiêm và sư mẹ Tuệ Nghiêm đang ngồi học bài 
nhìn chị không hiểu chuyện gì, riêng chị thì làm như 
không có chuyện gì xảy ra, cứ đi thẳng đến giường 
mình nằm xuống và ngủ một giấc cho đến sáng rồi 
biến mất, trở lại vào thất. Đây cũng là một kỷ niệm 
chị không bao giờ quên được trong thời gian ở tại 
căn phòng này.

Chị cũng đã từng ở trong căn phòng kế bên, bây giờ 
là văn phòng chùa, khi thì với Ni sư Diệu Đạt, khi thì 
với sư mẹ Chân Vị, khi thì với Mẹ của chị. Mùa xuân 
năm 1994 trong lúc Sư Ông đi dạy ở châu Á, Mẹ chị 
mua vé máy bay qua Làng với ý định “xách cổ” chị 
về nhà. Nhưng sinh hoạt với các sư cô được vài tuần 
thì chị không nghe Mẹ chị đả động gì đến chuyện 
“xách cổ” chị về nữa. Được gần gũi các sư cô, Mẹ 
chị biết thêm về nếp sống xuất gia. Đến bây giờ Mẹ 
chị cũng vẫn còn thường nhắc đến những sư cô trong 
sáng và dễ thương, những giây phút hai mẹ con ngồi 
bên lò sưởi củi hơ tay và nghe tiếng lửa reo lách 
tách, những lúc trúng gió được các sư cô cạo gió… 
Trước lúc Mẹ chị lên máy bay về lại Hoa Kỳ thì đến 
ngày giỗ mãn tang của Ba chị. Tất cả các thầy, kể cả 
Sư bá, và các sư cô đã tập họp tại thiền đường Nến 
Hồng để tụng kinh cầu siêu cho Ba chị. Chị còn nhớ 
thầy Pháp Trú tuy bận nấu ăn cả ngày hôm đó mà 
cũng vẫn đến tham dự buổi lễ. Xưa nay ở các buổi 
lễ cầu siêu tại các chùa, chỉ có một hay hai thầy tụng 
kinh hộ niệm, chưa bao giờ Mẹ chị chứng kiến một 
người trong gia đình mà được các thầy các sư cô đắp 
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Bao la ơi, 
Cho tôi thả mình giữa lòng bao la 
trên những cánh đồng mênh mông 
nơi mặt hồ lung linh gợn sóng 
giữa bầu trời cao xanh lồng lộng

Cho tôi là gió, là mây, là nước, là chim 
gọi chào những ngọn lá, cành hoa lời chào bè bạn 
cho tôi lắng lòng nghe từng âm thanh vang trên im 
lặng 
và mỉm cười lặng thầm đáp tiếng tri âm 
cho tôi thả bàn tay vào giữa nước non xanh 
để thấy muôn trùng đã về với muôn trùng từ vạn 
kiếp...

Bao la ơi, 
Theo tôi về chơi giữa mùa xuân 
ngập nắng 
Tôi đã theo suốt chiều dài hơi thở em 
ngắm những mầm lá lên xanh  
(dáng hình ‘nụ cười thiên thu’ còn đó) 
Ô hay giữa rộng lượng đất trời 
từ tiều tụy nào, đời sống đã theo em quay trở lại

Bao la ơi, 
Tạ ơn không gian mở ra cho cõi lòng bé dại 
Ta về thả khói chân mây 
Ta về cười với những buồn vui nhỏ hẹp giữa đôi tay 
Tạ ơn em có mặt, tự bao giờ, ở đó...

Bao la ơi, 
Sáng nay tôi bỗng nghe tiếng hải triều đập dồn vang, 
 mở ngõ...  
Mắt sáng 
Tim trong 
Chưa từng là một giọt yếu đuối, nhỏ nhoi... 
Em có nghe tiếng tôi cười qua ào ạt gió ngàn  
những tầng không, kẽ lá 
Như tôi đang thấy em, trời xanh mắt biếc,  
mỗi cái nhìn mỗi mỗi nét nguyên sơ... 
Ôi, hai ngàn sáu trăm năm, 
  dấu thời gian bát ngát  
Người và cuộc sống vẫn chờ... 
Ta đi thôi em,  
đừng để tháng ngày thêm trôi mỏi...

Bao la ơi, bao la ơi... 
giữa lòng bao la, ta không còn nhớ gió ngàn khơi... 

Chân Duyệt Nghiêm

Về giữa bao la
y vàng tụng kinh đầy cả một thiền đường như vậy. 
Sau buổi lễ, Mẹ chị sung sướng không tả được và cứ 
tấm tắc khen ngợi buổi lễ quá trang nghiêm và đẹp. 
Còn chị thì quá biết ơn đại chúng, chị đã làm sẵn 
bánh flan để cúng dường mỗi vị trước khi ra về và tự 
hứa trong lòng rằng suốt đời sẽ không bao giờ giận 
ai mà đã tụng kinh cho Ba chị. “Nếu không có con 
gái đi tu thì làm sao Ba có được một buổi lễ cầu siêu 
như vậy phải không Mẹ?” 

Kể từ giây phút đó, Mẹ chị bắt đầu luôn luôn yểm trợ 
chị trên con đường này. 

Hiện giờ, bên trong nhà ăn và nhà bếp Xóm Hạ đã 
bị đập xuống và công trình xây cất đang xúc tiến để 
nâng cấp toàn bộ ngôi nhà. Đến mùa Hè này, các 
căn phòng sẽ mới hơn, đẹp hơn và tiện nghi hơn, 
nhưng có thể một số người đã từng được sống vào 
thời xưa sẽ không khỏi thương tiếc cảnh cũ, thương 
tiếc hình bóng vị Bồ tát đã từng che nắng che mưa 
cho thầy trò nhà mình, cho bao nhiêu người đã đến 
tu học và đã tìm lại nguồn vui sống, từ bao nhiêu 
nước trên thế giới? Điều này sẽ làm các sư em của 
chị mỉm cười bởi vì các sư em đã thấy sự tiếp nối của 
vị Bồ tát này ngay đó. Giống như cây thông tí hon 
đứng trước nhà ăn vẫn còn đó, bây giờ cao hơn và 
sum suê hơn thôi. Không có gì đã mất. Những cảnh 
tượng ngày xưa vẫn còn hiện thực và rõ ràng lắm. Và 
Bồ tát đã hóa thân đi khắp nơi, dưới hình thức của 
những thiền đường khác như thiền đường Thái Bình 
Dương, thiền đường Cánh Đại Bàng, và dưới nhiều 
hình thái khác nữa. Vị Bồ tát vẫn tiếp tục sự nghiệp 
phụng sự độ đời không mỏi mệt và không gián đoạn.
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(Chuyển ngữ từ tiếng Anh)

Ban biên tập Lá Thơ Làng Mai mỗi năm đều nhờ 
con viết bài và cứ mỗi năm con đều cảm thấy bối 
rối. Con nên viết về đề tài gì? Viết cho ai? Ai là độc 
giả? Những câu hỏi này khởi lên trong con. Năm nay 
ban biên tập đề nghị với con rằng: “Cứ viết về Wake 
Up!”; nhưng con có quyền gì để viết về Wake Up 
(Thức Dậy)? Các sư anh, sư chị muốn biết Wake Up 
là cái gì và con trả lời rằng: “Vâng, con cũng muốn 
biết nữa – con ước gì ai đó sẽ nói cho con biết!”

Nhưng sáng nay khi thức giấc, con nhận ra rằng mặc 
dù con không thật sự biết Wake Up là gì, ít ra con có 
một vài giả thiết và con rất vui để chia sẻ với các anh 
chị em trên toàn thế giới, trong tinh thần nghiên cứu 
khoa học và với hy vọng rằng những người khác nhờ 
thế mà có cảm hứng chia sẻ những quan niệm và tuệ 
giác của họ. Và không bao lâu quí vị sẽ thấy rằng 
một trong những giả thiết của con hoàn toàn sai lầm. 
Nhưng đó cũng là một trong những cách mà khoa 
học tiến bộ. Ít ra quí vị cũng sẽ cảm thấy câu chuyện 
này khôi hài.

Một điều rõ ràng là chương trình Wake Up đã không 
bắt đầu vào khóa tu mùa Hè năm 2008. Các thầy 
lớn và các sư cô lớn như sư cô Mai Nghiêm, sư 
cô Tôn Nghiêm tại Làng Mai cũng như các sư cô 
Châu Nghiêm, Đẳng Nghiêm, Hành Nghiêm, các 
thầy Pháp Hải, Pháp Dung, Pháp Trạch, Pháp Lai, 
Pháp Lưu và các vị khác ở tu viện Lộc Uyển đã từng 
tổ chức các khóa tu cho người trẻ và sinh viên Đại 
học trong nhiều năm rồi. Các khóa tu này đã trở nên 
đông đảo và được giới trẻ Tây phương ưa chuộng. 
Dĩ nhiên còn có thực trạng là tại Việt Nam và các 
nước châu Á khác, hầu hết các khóa tu đều là khóa 
tu người trẻ, vì Sư Ông là một người trẻ và giáo lý 
Sư Ông dạy luôn thu hút được người trẻ.

Nên khi Sư Ông bảo sư cô Hiến Nghiêm và con đứng 
lên trong khóa tu mùa Hè năm 2008 để “thông báo” 
sự ra đời của phong trào Wake Up, đó chỉ là một cái 
mẹo (tuy nhiên lúc đó chúng con đã không nhận ra). 
Con gọi đó là cái mẹo vì Wake Up đã từng có mặt 
rồi, nên đâu cần phải sinh ra? Sau này khi nhìn lại, 
con tự hỏi có thể nào các thầy các sư cô lớn đã thấy 

Chân Pháp Linh

Ước mơ của Wake Up

được điều này và đã mỉm cười với nhau trong lúc 
chúng con mở “lời thông báo”. 

Sư Ông và tăng thân đã luôn “hoạt động” Wake Up 
và khi nhìn lại những gì Sư Ông đã làm được trong 
suốt cuộc đời của Người, con hiểu được Wake Up 
có thể thực sự là cái gì. Sư Ông vẫn thường luôn 
xây dựng cộng đồng, xây dựng với hương vị đặc 
biệt của óc sáng tạo, của tuổi trẻ, của sự tự do và 
với một nhiên liệu quan trọng nhất – tình huynh đệ, 
cái mà thầy Mãn Tuệ gọi là Sanghahood (tình Tăng 
thân). Nhìn lại, con nhận thấy Sư Ông và Sư cô Chân 
Không đã sáng tạo ra, không, đã làm cho biểu hiện ra 
Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội (TTNPSXH), 
14 Giới Tiếp Hiện và Đại Học Vạn Hạnh trong 
khoảng cùng một thời gian. Ba sự kiện trên cần đi 
chung với nhau như trí tuệ đi đôi với hành động. Con 
tự hỏi có thể nào đây là một sự ngẫu nhiên không 
khi Sư Ông đề nghị chúng con phát động phong trào 
này cho tuổi trẻ cùng lúc với sự biểu hiện của Viện 
Phật Học Ứng Dụng Châu Âu (European Institute of 
Applied Buddhism – EIAB) và Năm Giới Tân Tu? 
Chắc hẳn là TTNPSXH đã luôn có mặt trong Wake 
Up. Chí hướng và năng lực của TTNPSXH, đối với 
nhiều người trong chúng con, luôn luôn là ngọn lửa 
trong trái tim của Wake Up.

Cho nên ta có thể thấy được Wake Up chỉ là một hóa 
thân của TTNPSXH được biểu hiện từ ước nguyện 
sâu kín của Sư Ông và của nhiều thế hệ tăng, ni và cư 

"hoạt động" Wake Up tại Ấn Độ
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sĩ trẻ ở Việt Nam. Chúng ta có thể nói rằng Wake Up 
là một ước nguyện, thay vì là một tổ chức. Ít nhất là 
đối với con, được sinh hoạt trong Wake Up cho con 
cơ hội khám phá, tiếp xúc và phơi bày ra ước nguyện 
của con mà từ lâu đã bị chôn vùi dưới nhiều lớp khổ 
đau và rối loạn của tâm thức. 

Con nghĩ điều mong ước của những người trong 
chúng con đã và đang tham gia vào Wake Up và Wake 
Up phải là một điểm tựa cho tình huynh đệ, một nền 
tảng cho mọi hành động, cũng như TTNPSXH đã là. 
Người trẻ ở khắp nơi mong muốn thay đổi xã hội vì 
họ thấy trong xã hội có bạo động, bất công, hiểu lầm 
và khổ đau gây ra do lòng tham và sự thúc đẩy sai 
lầm về hướng tiêu thụ. 

Khi con mới về Làng Mai, con là một thanh niên 
19 tuổi với nhiều tuyệt vọng, đau buồn và chán đời. 
Tâm con đầy trầm cảm, rối rắm và hoàn toàn chưa 
được huấn luyện. Con đã không có cách để tiếp xúc, 
thấy được hoặc hiểu được ước nguyện của con, nói 
gì đến việc thể hiện qua hành động. Có thể nhiều 
người trẻ, như con, khi tìm đến với pháp môn thực 
tập cần phải được trị liệu trước để xây dựng lại niềm 
tin trong gia đình nhân loại, trong chính họ; niềm tin 
nơi những gì chân thiện mỹ bên trong và xung quanh 
họ trước khi họ có thể dấn thân. Vậy có lẽ Wake Up 

là một không gian cho người trẻ có cơ hội kết nối, 
xây dựng lại chính mình và để trở nên thành viên của 
một cộng đồng đang phát triển và cũng để họ nhận ra 
được rằng có lẽ từ lâu họ đã có ước muốn sâu đậm và 
mạnh mẽ để xây dựng một cộng đồng như thế. Khi 
họ kinh nghiệm được một ít sự trị liệu của tự thân, họ 
có thể tiếp xúc với ước muốn hiến tặng không gian 
ấy cho người khác, những người như họ trước đây 
cũng đang chìm đắm trong cơn lũ của tuyệt vọng, 
đam mê và sự tiêu thụ quá độ. Wake Up có thể được 
hiểu như là một sự tiếp nối, không hơn không kém, 
ước nguyện của Bụt để đạt tới sự thức tỉnh và giúp 
mọi người thức tỉnh. Wake Up! 

Một điều khác cũng rất rõ ràng là chúng ta không thể 
thực hiện điều này một mình. Bụt cũng như Sư Ông 
đã từng dạy chúng ta như vậy rồi. Chúng ta cần tìm 
các thiện tri thức để yểm trợ và cùng đi lên với chúng 
ta. Là người xuất gia, chúng con rất may mắn được 
đi trên con đường của trị liệu, và chuyển hóa và được 
huynh đệ nâng đỡ. Với sự nâng đỡ này, chúng con 
cống hiến tình thương và trái tim đến cho tuổi trẻ rất 
tự nhiên và với nhiều niềm vui trong các ngày Quán 
niệm cũng như trong các khóa tu. Chúng con không 
thấy trở ngại trong vấn đề giúp đỡ các bạn trẻ thiết 
lập tăng thân ở khắp nơi, đôi lúc họ chỉ cần một vài 
lời khuyến khích. Chỉ cần biết là việc này có thể làm 

Khoá tu Wake Up tại Thái Lan
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được và có những người đi trước đã thành công cũng 
đủ để họ khởi sự. Nếu chúng ta có thể cho một vài ý 
kiến, như cách tổ chức một buổi thiền đi với bạn bè 
ở công viên hoặc một buổi tiệc chay thì các bạn ấy 
cảm thấy mình có thể làm được. 

Con nhớ lần đầu đến đại học Cambridge (tại Anh 
quốc) để được phỏng vấn xin nhập học, lúc đó con 
mới 16 tuổi. Hôm ấy là một trong những ngày hạnh 
phúc nhất trong đời con. Con rất hào hứng vì cuối 
cùng đã đến được nơi mà con có cơ hội sẽ gặp được 
những con người phi thường, đầy cảm hứng, có óc 
sáng tạo, hiếu kỳ, phóng khoáng – những tâm hồn 
tri kỷ muốn khám phá những điều mới lạ, muốn am 
hiểu cuộc đời, vũ trụ và vạn vật, và để đóng góp 
xây dựng một thế giới tốt hơn. Lúc ấy con rất vui 
và có nhiều năng lượng vì ý niệm sẽ được làm quen 
với những nhân vật phi thường này. Hai năm sau 
đó, sau khi mẹ con qua đời được sáu tháng, con trở 
thành sinh viên ở đại học ấy và dần dần bắt đầu trải 
nghiệm sự tan nát và chết nghẹt của giấc mơ. Thay 
vì tìm được những người phi thường có nhiều cảm 
hứng, con chỉ tìm thấy đa số những người trẻ đang 
học cách tự thúc bách chính mình. Họ cũng bị cha 
mẹ và các giáo sư thúc bách, họ không phải làm gì 
ngoài việc tranh đua để làm người giỏi nhất, thông 
minh nhất, thành công nhất – làm “number one”. Họ 
đều theo đuổi ý niệm đó và con, có lẽ vì thiếu ý thức, 
cũng đã trở thành như họ. 

Nhưng vì ước vọng muốn tìm và kết hợp lại những 
người cùng chí hướng còn mạnh mẽ trong con, con 
đã bắt tay vào việc. Con rất hổ thẹn vì đã hoàn toàn 
sao lãng với việc học hành trong giai đoạn này. Tuy 
nhiên con đã may mắn tìm được một nhóm người 
tuyệt vời, liêm chính và có cùng mơ ước như con, 
có thể nói là hay hơn và rõ ràng hơn con. Một trong 
những người này là Natasha (nay là sư cô Hiến 
Nghiêm). Chúng con bắt đầu lập nên nhóm bạn này, 
nhưng hoài bão của chúng con còn chưa đầy đủ. 
Chúng con tưởng rằng chỉ cần đem nhóm người này 
về với nhau dưới cùng một mái nhà rồi để sự việc tự 
phơi bày ra. Điều mà chúng con chưa nhận ra được 
là mình cần một phương pháp thực tập, cần sự huấn 
luyện. Ý định tốt, có mơ ước và năng lực của tuổi 
trẻ nhưng vẫn không đủ, chúng con cần đức hạnh, 
cần một con đường và chúng con cần tìm Thầy của 
chúng con. 

May mắn thay một năm sau con tìm được Thầy và 
Làng Mai, cuộc đời con bắt đầu thay đổi theo chiều 
hướng tốt. Lúc đầu con còn tưởng mình là một dạng 
thiền sư và đã cố gắng hướng dẫn bạn bè mình trong 
đó có sư cô Hiến Nghiêm. Con muốn giải quyết hết 

mọi vấn đề của họ với “tuệ giác” mới đạt được của 
con. Đương nhiên con đã chỉ tạo ra thêm rối rắm và 
khổ đau cho chính con và cho người khác. Nhưng 
dần dần năng lượng của Làng Mai có tác động tốt 
trong con và con bắt đầu hiểu thêm phần nào để có 
thể giúp đỡ cho con và cho người khác. Natasha lúc 
đó đã hết nghi ngờ về một nơi xa lạ ở nước Pháp 
đã làm cho người bạn trai của cô ấy trở thành một 
người ăn chay trường. Cô chấp nhận tham dự một 
khóa tu tại Xóm Mới. Từ đó trở đi, tất cả đều trở 
nên rất rõ ràng, sự thực tập chiếm vị thế trung tâm 
trong cuộc sống của chúng con. Theo năm tháng, 
ước nguyện của chúng con lớn lên thêm, cho đến lúc 
chúng con nhận thấy rằng nếp sống tại gia quá chật 
hẹp cho chúng con. Điều “điên rồ” nhất mà chúng 
con đã nghĩ đến là gia nhập vào cộng đồng xuất sĩ 
và chúng con đã làm được điều đó. Con cũng thấy 
rằng vì chiều dày khổ đau của con quá lớn và tập 
khí cũng quá nhiều nên nếu có muốn xây dựng một 
cộng đồng, con cũng sẽ thất bại, trừ khi con được 
huấn luyện.

Ngày hôm trước con khám phá một điều mà con 
nghĩ rằng rất lý thú và tuyệt vời, nhưng hóa ra hoàn 
toàn sai lầm một cách thê thảm. Con vẫn xin chia sẻ 
ở đây vì chuyện rất buồn cười và có thể giúp quí vị 
hiểu con hơn. Con được nghe qua chuyện Bá Nha 
Tử Kỳ mà Sư Ông đã kể nhiều lần. Bá Nha là một 
nhạc sĩ tài ba nhưng thường cảm nhận rằng không ai 
hiểu nhạc của mình; cho đến một hôm gặp được Tử 
Kỳ. Tử Kỳ thấu hiểu hoàn toàn tâm trạng của người 
nhạc sĩ này và hai người đã trở thành tri kỷ của nhau. 
Sau một thời gian không lâu, Tử Kỳ qua đời, Ba Nha 
cắt dây và đập vỡ cây đàn của mình, không bao giờ 
chơi nhạc nữa vì cảm thấy rằng sẽ không còn ai trên 
thế gian xứng đáng nghe tiếng nhạc của mình. Trong 
câu chuyện trên, tác giả giải thích rằng không những 
tình trạng này xảy ra cho giới nhạc sĩ mà cũng xảy 
ra cho nhiều nhân tài, hiền giả. Tác giả cho rằng lý 
do họ mất niềm tin và tuyệt vọng là vì không phải 
không có những người như họ trong cuộc đời mà là 
vì họ khó có cơ hội tìm và gặp nhau. Con để ý đến 
chữ 䁂 Hiền trong tiếng Hán có nghĩa là người tốt 
hoặc một người có phẩm chất tốt; và chữ 接 Tiếp 
trong tiếng Hán có nghĩa là tiếp xúc, gặp gỡ. Nhưng 
vì không hỏi hoặc kiểm chứng với ai, con đã kết luận 
rằng hai chữ này chắc là hai chữ Sư Ông đã chọn cho 
dòng tu Tiếp Hiện. Con đã không để ý kỹ cách phát 
âm cho đúng. Ai cũng biết rằng cách phát âm đúng 
là Tiếp Hiện, 現 Hiện có nghĩa là thực hiện và làm 
cho có mặt bây giờ và ở đây; chứ không phải là 接賢 
Tiếp Hiền, không có nghĩa gì cả. Tệ hơn nữa, không 
những đã hiểu sai chữ Hiện, con còn hiểu lầm cách 
Sư Ông dùng chữ Tiếp. Dường như Sư Ông dùng 
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chữ Tiếp theo hai nghĩa; một là tiếp xúc, không hẳn 
là tiếp xúc với con người mà là tiếp xúc với thực 
tại. Nghĩa thứ hai là tiếp nối, như tiếp nối sự nghiệp 
giác ngộ, tiếp nối các đức Bụt và Bồ tát. Vậy thì giả 
thuyết của con hoàn toàn thật sự tan vỡ và sụp đổ 
rồi. Như đã thấy, khả năng hiểu Hán-Việt của con 
còn giới hạn. Cho đến khi một sư anh chỉ cho con sự 
lầm lẫn này, con hoàn toàn thỏa mãn với cái “khám 
phá” của con và còn xoay xở cho nó trở nên một 
công trình đồ sộ. Bây giờ thì con biết nó hoàn toàn 
vô lý và con cần khiêm tốn hơn và học hành kỹ hơn. 
Nhưng có lẽ con có thể cứu vớt được phần nào đống 
gạch vụn của tri giác sai lầm ấy. Mặc dầu câu chuyện 
xưa rõ ràng không dính dáng gì đến dòng Tiếp Hiện, 
nhưng có thể dính dáng đến Wake Up, dù chỉ đối với 
con thôi. Vì ít ra sự việc vẫn đúng: là con luôn có 
giấc mơ đi tìm, gặp, kết thân và tạo cơ hội đến với 
nhau giữa những người tốt, hiền và uyên bác. Cho 
nên câu chuyện xưa ấy tạo rất nhiều cảm hứng cho 
con. Vì nếu không tìm được nhau, không liên kết và 
đến với nhau, chúng ta sẽ mất đi niềm tin và nhượng 
bộ cho niềm tuyệt vọng; như tình trạng sắp xảy ra 
cho con khi còn học ở Cambridge.  

Con tin rằng nhiều người trong chúng ta, đây quả 
là ngọn lửa của trái tim. Đây là giấc mơ giúp chúng 
ta tiếp tục đi tới lời thệ nguyện và để gìn giữ hẹn 
ước, giữ cho sống mãi ngọn lửa của tình huynh đệ. 
Xây dựng Wake Up cũng giống như nhóm lửa. Nếu 
ai đã từng xem Sư Ông nhóm lửa thì biết rằng Sư 
Ông nhóm lửa rất hay. Và tất cả chúng ta đều biết, 
vì Sư Ông dạy chúng ta rất kỹ rằng ngọn lửa không 
sinh, không đến từ hư vô, mà chỉ biểu hiện khi điều 
kiện đầy đủ. Vậy thì ngọn lửa Wake Up đã luôn có 
mặt đó và Sư Ông đã có thể nhận ra được giây phút 
khi các điều kiện đã hội tụ cho sự biểu hiện trở lại 
của nó. Và giờ đây Wake Up đang lớn lên, ngọn lửa 
trong tim chúng ta có thể được trao truyền đi. Ngọn 
lửa ấy đã được trao truyền xuống cho chúng ta từ 
Sư Ông và từ Tổ tiên chúng ta. Chúng ta đã một 
phần nào trao truyền lại cho mọi người; chạm được 
tới tia lửa còn đang ngủ trong tim các anh chị em 
và các bạn ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta cũng 
nên ý thức rằng ngọn lửa vừa sống dậy và đang lớn 
mạnh ấy, các cộng đồng chúng ta thấy đang mọc lên 
khắp nơi, cái thấy sâu sắc, tính sáng tạo và niềm vui 
của hơn sáu mươi tăng thân Wake Up trên thế giới, 
không phải một cũng không phải khác với ngọn lửa 
vẫn còn trong tim các vị cựu tác viên của TTNPSXH 
trong thập niên 1960. Wake Up là sự tiếp nối của các 
vị ấy; là con đường cho tuổi trẻ tìm về với nhau, tu 
học chung với nhau, dấn thân và phục vụ chung với 
nhau. Những mẩu chuyện về TTNPSXH tiếp tục gây 
cảm hứng và thúc đẩy tuổi trẻ trong phong trào Wake 

Up và nhiều bạn trẻ đang thực tập để tiếp nhận 14 
giới Tiếp Hiện và để trở nên thành viên của dòng tu 
Tiếp Hiện. 

Cho nên chúng con rất vui khi nghe chuyện các sư 
cô Hành Nghiêm, Mai Nghiêm, Sinh Nghiêm và 
các thầy Pháp Chứng, Pháp Giao tổ chức những 
buổi thiền đi và thiền ngồi đột xuất (flashmob) tại 
trung tâm thành phố ở Hồng Kông, hoặc một ngày 
Wake Up mỗi tháng tại tu viện Liên Trì. Ngoài ra 
tăng thân Wake Up Hồng Kông họp mặt mỗi tuần hai 
lần ngay tại thành phố. Chúng con cũng nghe về các 
khóa tu Wake Up ở vùng núi đồi Thái Lan và ngày 
Quán niệm Wake Up ở Bangkok do các sư cô Trừng 
Nghiêm, Đăng Nghiêm, Trăng Tùng Hạc, Trăng 
Huyền Thoại, các thầy Pháp Lâm, Pháp Biểu, Pháp 
Thệ, sư chú Trời Độ Lượng cùng các thầy, các sư 
cô khác tại PakChong tổ chức. Chúng con rất hạnh 
phúc khi tiếp xúc với năng lượng và niềm vui trong 
giọng nói của sư cô Tại Nghiêm, sư cô Sáng Nghiêm 
và sư chú Trời Phạm Hạnh khi kể chuyện về khóa tu 
Wake Up tại Làng vào cuối mùa Hè; hay khi nghe 
sư chú Trời Ngộ Không kể về khóa Wake Up trong 
vùng sa mạc Israel; hoặc khi thưởng thức một CD 
nhạc do sư cô Hài Nghiêm và các bạn trẻ thâu thanh 
trong một khóa Wake Up có chủ đề “Music We Are” 
ở EIAB. Chúng con cũng nghe sư chú Pháp Lý và sư 
cô Sứ Nghiêm kể về khóa Wake Up vui vẻ và nhộn 
nhịp của các bạn trẻ gốc Pháp và Việt tại thiền đường 
Hơi Thở Nhẹ ở Paris. 

Khi nghe ở đâu đang có khóa Wake Up, khi thấy 
những trang quảng cáo đẹp mắt trước khóa tu và 
những tấm ảnh vui nhộn sau khóa tu, chứng kiến 
được ngọn lửa của tâm Bồ Đề đang rực sáng trong 
lòng các thầy, các sư cô và các bạn trẻ quanh thế giới, 
chúng con biết rằng tia lửa đã bắt được mồi, đang 
được chuyền từ trái tim này qua trái tim kia và giấc 
mơ đã thành hiện thực rồi. Giờ đây những tia lửa ấy 
đang lan rộng ra từ tăng thân Wake Up này qua tăng 
thân Wake Up kia. Chúng ta cũng có một diễn đàn 
trên mạng lưới toàn cầu, nơi mà các thành viên nòng 
cốt cư sĩ và xuất sĩ có thể vào để chia sẻ giấc mơ và 
ước nguyện của mình. Chúng con thấy rất vui khi 
một vị ở Wake Up New York đặt một câu hỏi và các 
vị ở Wake Up London, Barcelona, Bangkok, Seoul 
và Tokyo đóng góp vào để chia sẻ kinh nghiệm và 
đề nghị. Sư Ông thật sự là người phát khởi ngọn lửa 
đầu, một người biết cách xây dựng tăng thân. Sư 
Ông chỉ cần đề nghị những gì nên làm trong chuyến 
hoằng hóa Wake Up ở châu Âu và bây giờ nhiều 
chuyến hoằng hóa đang nảy nở khắp nơi. 

Sau khi thấy những gì thầy Pháp Tử làm được trong 
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những ngày Quán niệm và 
trong các khóa tu cuối tuần 
tại một vài trường đại học ở 
Indonesia, chúng con nhận 
biết rằng chúng con cũng có 
thể làm được như vậy tại Anh 
quốc. Như để khuyến khích 
chúng con, Sư Ông đã từng 
dạy rằng: “Xét cho cùng, 
Indonesia cũng đâu phải là 
nước theo đạo Bụt!” Bây giờ 
chúng con đã có hai chuyến 
hoằng hóa Wake Up ở Anh 
quốc, hai hoặc ba chuyến tại 
Ái Nhĩ Lan, một sang Tây 
Ban Nha, hai ở Ý và một 
chuyến hoằng hóa quy mô 
tại ven biển miền đông Hoa 
Kỳ nhờ vào sự cảm hứng và 
năng lực của thầy Pháp Lưu 
và sư cô Thệ Nghiêm. Sau 
đó một năm, thầy Pháp Hộ, 
thầy Chỉnh Quang, sư cô Bội 
Nghiêm, sư cô Phú Nghiêm 
và các vị xuất sĩ khác ở tu viện Lộc Uyển đã tổ chức 
hai chuyến Wake Up tại tiểu bang Cali và vùng tây 
bắc Hoa Kỳ. Thầy Pháp Siêu và sư chú Trời Bảo 
Tích cũng đã cố gắng sắp xếp vài buổi họp mặt Wake 
Up năm vừa qua trong chuyến đi Ấn Độ và Bhutan. 
Kết quả bây giờ đã có một tăng thân Wake Up tại 
Bhutan và tăng thân ấy đã tổ chức được một trại hè 
Wake Up ở đó. Thực tế là hầu hết tất cả các chuyến 
hoằng hóa Wake Up đều là mầm mống của các tăng 
thân Wake Up. Các tăng thân này hiện đang phát 
triển mạnh mẽ và đang tự tổ chức những ngày Quán 
niệm và các khóa tu.

Năm nay thầy Pháp Vũ, thầy Pháp Mãn và một số 
các sư cô của tu viện Bích Nham đang dự tính một 
chuyến Wake Up ở vùng trung-tây Hoa Kỳ. Các 
thầy Pháp Dung, Pháp Nguyện, Pháp Khải, các sư 
cô Đẳng Nghiêm, Bách Nghiêm, Bội Nghiêm, Bạch 
Nghiêm đang chuẩn bị cho chuyến Wake Up tại châu 
Mỹ vào mùa xuân này cho các bạn trẻ gốc Việt ở 
Canada và Hoa Kỳ. Thầy Pháp Hải đang bàn về một 
chuyến Wake Up cho nước Úc và thầy Pháp Lưu 
đang tổ chức một chuyến Wake Up cho sáu nước ở 
nam Mỹ vào mùa Thu. Sư cô Sáng Nghiêm và sư 
chú Trời Phạm Hạnh đang đợi thêm vài điều kiện 
thuận lợi nữa để biểu hiện một chuyến Wake Up cho 
Bỉ và Hòa Lan. Có tin đồn rằng sẽ có một chuyến 
Wake Up tại châu Á, đúng vậy không thưa thầy Pháp 
Khả, sư chú Trời Kỳ Ngộ, sư cô Tuyết Nghiêm, sư 
cô Nghĩa Nghiêm? Nếu được như thế thì vui quá - 

xin nhớ mời chúng con cùng tham dự nhé!

Vậy Wake Up cũng là một cách để đem người trẻ 
Tây phương và Đông phương đến gần cộng đồng 
xuất sĩ hơn; nhờ đó có thể tạo cảm hứng cho họ gia 
nhập vào đoàn thể những người xuất sĩ. Sư chú Trời 
Hiện Tại đã làm như thế sau khi tham dự chuyến 
Wake Up ở miền đông Hoa Kỳ. Khi con mới về 
Làng lần đầu 15 năm trước đây, nếu quí vị cho con 
biết rằng cuối cùng con sẽ trở thành một thầy tu thì 
chắc con đã chạy trốn rồi. Lúc đó con còn nghi ngờ 
về các “tổ chức tôn giáo”. Cụm từ này gần như có 
nghĩa xấu tại Tây phương – gần giống như một giáo 
phái có tính cách sùng bái hoặc tẩy não. Các tổ chức 
tôn giáo thường bị đổ lỗi cho rất nhiều tội vì đã gây 
ra không biết bao nhiêu là khổ đau trong suốt chiều 
dài lịch sử nhân loại. Cho nên tuổi trẻ như những 
con thú hoang ở gần cạm bẫy, họ có nhiều nghi ngờ, 
luôn phòng thủ và nếu có ai có ý khuyến dụ họ tham 
gia một tổ chức nào đó, họ liền chạy mất. Vì vậy 
khi giới thiệu chương trình Wake Up đến với người 
trẻ tại Tây phương, chúng con cố gắng thể hiện việc 
này qua hành động Wake Up và cách sống Wake Up 
thay vì giải thích về Wake Up. Chúng con được nghe 
rằng tăng thân Wake Up Bangkok đã tổ chức thiền 
xe đạp ở công viên, hoặc tăng thân Wake Up Seoul 
thâu hình và nhạc bài “Thở vào thở ra”, hay tăng 
thân Wake Up Hòa Lan thiết lập ngày Quán niệm 

nhóm Wake Up ngồi thiền tại Paris
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trượt sóng, tăng thân Wake Up London phối hợp một 
buổi liên hoan nhạc và thể dục nhịp điệu, tăng thân 
Wake Up New York thiết lập chương trình chăm sóc 
các em thiếu niên. Khi nghe như vậy, chúng con biết 
các bạn ấy đã hiểu - đó chính là Wake Up.

Thế thì đây là lần đầu tiên con cố gắng giải thích 
về Wake Up và cảm thấy việc làm này hơi kỳ lạ. 
Con nghĩ điều này cũng đúng với các anh chị em 
thành viên khác. Tốt hơn hết là cứ để Wake Up tự 
trưởng thành và tương tức với những gì nó đang là; 
đang biểu hiện từ những giấc mơ chung, những ước 
nguyện và những hoạt động lành mạnh của thế hệ trẻ 
và của các thầy, các sư cô trên thế giới.  

Thường thì một buổi họp mặt Wake Up tự nó xảy 
ra, thay vì cần phải sắp xếp trước đó. Nên khi nghe 
rằng có một căn nhà cho Wake Up nơi mà người 
trẻ có thể về sống và thực tập chung ở Austin, tiểu 
bang Texas, chúng con nói với nhau rằng: “Tuyệt 
hảo! Một căn nhà Wake Up! Sao mình đã không nghĩ 
ra sớm?” Bây giờ đó đây đã có vài căn nhà Wake Up 
rồi; như Gate house ở tu viện Lộc Uyển, một ở Los 
Angeles, một ở San Diego. Ở những nơi này, các bạn 
trẻ tổ chức để cùng chung sống và tu tập với nhau, 
cam kết sống trong tình anh chị em và thực tập Năm 
giới. Thú thật, phần lớn những gì hay nhất về Wake 
Up thường do các bạn trẻ phát kiến cả. Chúng con 
chỉ nghe kể lại sau đó thôi. Ví dụ như những buổi 
thiền tập đột xuất (flashmob), dường như tăng thân 
Wake Up London đã bắt đầu trước. Sau đó khắp nơi 
đều làm, như ở New York, Barcelona, Hồng Kông, 
Rome, Tokyo, Amsterdam, Paris, LA... đây là chỉ 
đề cập một số địa điểm thôi. Ngay cả Sư cô Chân 
Không cũng đã tham dự một buổi thiền flashmob ở 
Union Square tại New York với hơn 300 người. Con 
nghĩ ai cũng cảm nhận rằng Sư cô lúc ấy là người trẻ 
nhất và “ngầu” nhất!

Vậy chúng ta đừng để Wake Up trở thành một “tổ 
chức tôn giáo”. Hãy đừng cố giải thích thật sự Wake 
Up là cái gì hoặc không phải là cái gì; bởi vì Wake 
Up không phải là một tổ chức mà cũng không phải 
vô tổ chức. Wake Up tự nó tổ chức như cuộc đời, 
như thiên nhiên, biểu hiện một cách tương tức nhờ 
sự đóng góp của nhiều thành phần. Và nếu có dính 
dáng gì đến tôn giáo, hãy để nó mang những ý nghĩa 
xưa nhất và đẹp nhất của cụm từ ấy; tuy đôi lúc có 
khác nhau hoặc mâu thuẩn nhau. Theo tiếng La tinh, 
từ tôn giáo, religare, có nghĩa là buộc chặt, kết hợp, 
kết nối; religionem, nghĩa là sự tôn trọng cho những 
gì thiêng liêng; hoặc religiens, cẩn trọng, có chánh 
niệm. Sự tôn trọng đối với những gì thiêng liêng cần 
bao gồm lòng tôn trọng lẫn nhau và đối với Đất Mẹ. 

Chúng ta trau dồi những phẩm chất này bằng sự thực 
tập Năm giới. Vậy Wake Up có thể được định nghĩa 
như là một sự tự tổ chức và phối hợp giữa những 
người trẻ hiền, lành và tài năng để trau dồi lòng 
tôn kính cho những gì thiêng liêng bằng sự thực tập 
Năm giới. Hoặc như Sư Ông đã định nghĩa – đoàn 
thanh niên Phật tử (và không Phật tử) phục vụ cho 
một xã hội lành mạnh và từ bi.

Đương nhiên, người trẻ hiền, lành và tài năng đầu 
tiên ta cần tiếp xúc và kết nối với chính là ta. Sư Ông 
đã dạy chúng ta biết bao lần rằng ta phải là tri kỷ của 
chính ta. Theo ý này, con không cần phải đi đâu hoặc 
làm gì để tham dự vào Wake Up cả. Cuộc sống xuất 
sĩ của con đang là Wake Up rồi. Chải răng chính là 
Wake Up, mở cửa là Wake Up, ngồi với anh chị em 
trong thiền đường là Wake Up và thức dậy mỗi buổi 
sáng cũng có dính dáng đến chuyện Wake Up, miễn 
là con phải nhớ mỉm cười. 

Vậy Wake Up là khối lửa trong tim chúng ta. Hãy 
thổi vào và ngắm các tia lửa bay lên. Xin đừng cố 
gắng kiềm chế Wake Up. Hãy để nó ở ngoài vòng 
kiểm soát để nó bay lên, đón gió và ai biết được nơi 
nó sẽ đến?

Thầy kính thương, 

Nhìn lại hơn một năm tu học từ ngày qua Làng, con 
thấy mình có lớn lên chút ít, con sẽ kể cho Thầy nghe 
những gì đã chuyển hóa trong con. Đầu mùa xuân, 
khi muôn hoa đua nhau khoe sắc thì Thầy và tăng 
đoàn lớn phải đi về phương Đông để hoằng pháp. 
Ngày tiễn Thầy, các sư con thương nhớ Thầy lắm, 
biết rằng Thầy sẽ phải làm việc nhiều, chương trình 
khóa tu dày kín, nên Thầy rời phi trường là lòng các 
sư con thương nhớ mong Thầy liền. 

Mùa xuân, Thầy vắng nhà. Thiền sinh vẫn đến mỗi 
tuần vài chục người từ khắp nơi trên thế giới. Một 
hôm, sư chị Dung Nghiêm đến nói với con: “sư em 
ơi, thiền sinh tuần này họ có nhiều đau khổ quá, họ 
chia sẻ tội quá. Bây giờ không có Thầy ở nhà để họ 
được nghe Thầy dạy trực tiếp, chị em mình có cách 
nào giúp thêm cho họ hạnh phúc hơn không?”. Sau 
khi động não, chị em con quyết định thử cầm máy 
quay phim, ghi lại những hình ảnh của quý thầy, quý 
sư cô cùng các bạn thiền sinh trong một tuần tu học, 

Tâm Thanh Tịnh

Sau một cú hích
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trong lúc ngồi thiền, đi thiền hành, ăn cơm im lặng, 
tập 10 động tác chánh niệm, chấp tác, chơi trò chơi 
với nhau. Chúng con làm nó thành thước phim ngắn 
khoảng 15 phút rồi trình chiếu cho cả xóm cùng xem 
trong giờ họp hạnh phúc. Ai dè, món quà đó thiệt 
là có công năng nuôi dưỡng. Ai cũng vui, ai cũng 
cười khi được nhìn lại mình trong lúc thực tập chánh 
niệm. 

Ngày ra về, thiền sinh người nào khuôn mặt cũng 
tươi vui, họ đòi chúng con bỏ lên mạng để khi trở về 
nhà họ còn được ghi nhớ lại sự thực tập chánh niệm 
ở Làng và cũng được khoe với gia đình bạn bè. Có 
một cô thiền sinh đến Làng mấy chục lần rồi, nhưng 
không sao chia sẻ với mẹ về Làng vì bà cụ đã lớn 
tuổi khó di chuyển. Thế là kỳ này, thước phim sẽ nói 
thay cô ấy. Không có Thầy ở nhà nên chúng con bày 
thêm trò để chơi với nhau, xây dựng tình anh chị em 
cùng tu ở nhà. 

Mùa Xuân và mùa Thu, hầu như tuần nào chúng con 
cũng truyền Năm giới cho cư sĩ đó, Thầy ơi. Bồ tát 
chăm sóc và chia sẻ về tinh thần Năm giới của xóm 
Mới là sư cô Từ Nghiêm, cộng thêm sự trợ thủ đắc 
lực của vị giáo thọ trẻ chăm sóc thiền sinh tuần ấy, 
có khi là nhóm sadini cũng đóng góp chia sẻ kinh 
nghiệm thực tập Năm giới trước và sau khi xuất 
gia, làm hứng khởi cho các bạn. Những bạn đã nhận 
Năm giới, chia sẻ cách hành trì Năm giới sau khi 
nhận càng rõ ràng, khúc chiết cho tân giới tử. 

Mùa Hè, Thầy trở về Làng, cả ngàn người khắp thế 
giới đến Làng cho khóa tu mùa Hè. Con thiệt liều, 
mới năm đầu mà dám đứng ra phụ trách chương 
trình con nít. Mà tại con bị sư chị con dụ. Sư chị nói 
hai tuần đầu ít lắm, có vài em thôi, chỉ cần dẫn các 
em đi chơi quanh xóm là đủ. Ai dè ngay tuần đầu 
đã gần 20 em, rồi con số cứ tăng dần đến tuần thứ 
tư thì hơn 50 em ở xóm Mới. Nào là chuẩn bị mời 
sư cha Pháp Dung dạy thiền sỏi cho các em, mời sư 
mẹ Định Nghiêm dạy hai lời hứa, hướng dẫn các em 
trồng hạt giống lành, thiền buông thư, thiền ca, chơi 
trò chơi, làm thiệp tặng ba mẹ, làm mới với ba mẹ... 
Mỗi ngày ba thời chăm con nít ồn ào, lại không được 
nghe pháp thoại của Thầy, có lúc con thấy tội mình 
quá, con có ra vườn mận khóc một lần. 

Có bữa, con gần hết năng lượng nên xin sư chị được 
đưa cơm chiều tới cốc cho Thầy. Thầy thiệt là hiểu 
con, Thầy tiếp liền nguồn năng lượng cho con. Thầy 
dạy con rằng: “Con có biết không, rất nhiều quý 
thầy, quý sư cô từ Việt Nam ra nước ngoài hoàng 
pháp, nhưng bận lo chuyện chùa, lo chuyện điện 
nước nên không đủ thời giờ để hiến tặng, và cũng 

không có cơ hội học ngoại ngữ nhiều nên hiến tặng 
cho thiền sinh Tây phương cũng không được khá, 
chỉ quanh quẩn với người Việt hải ngoại. Thầy trò 
mình như rứa là may mắn lắm đó con, mình không 
cần đi tìm, cả ngàn người họ tự tìm đến cho mình 
giúp. Mình có phước lắm đó con”. Lời Thầy dạy làm 
con mắc cỡ quá, mà cũng cho con biết bao là nguồn 
năng lượng mới. Được đi thiền hành sau lưng Thầy, 
nghe lời Thầy dạy, chỉ cần 10 phút thôi mà tâm con 
bừng sáng, cái khổ cực tự dưng chuyển thành cái 
hiểu, cái thương và năng lượng hiến tặng. 

Thầy biết không, có nhiều em thiếu nhi đã nuôi 
dưỡng con lắm. Nhất là hai em người Nga, theo ba 
mẹ đến Làng, nhưng vì ba mẹ cũng là lần đầu tiên, 
lại quá thích pháp môn nên họ phải lo hưởng thụ 
trước, họ chẳng chịu thay phiên nhau đến thông dịch 
cho các con họ, cứ mặc kệ con trẻ. Hai anh em, đứa 
10 tuổi, đứa 8 tuổi lại không biết tiếng Anh, mà chị 
em con thì đâu có biết tiếng Nga. Cuối cùng, chỉ 
có tình thương để kết nối chúng con. May thay tìm 
trong các bạn thiền sinh dài hạn, có chị Hương trước 
kia từng học tiếng Nga nên bày cho chúng con vài 
chữ. Nhưng cũng chẳng cần ngôn ngữ lời nói, hai 
em bé người Nga đã có mặt hết lòng trong từng thời 
khóa dành cho các em, dù các em không hiểu, nhưng 
các em cảm nhận được nguồn năng lượng và mong 
muốn của chúng con đến các em. Ngày cuối tuần, 
khi ra về các em khóc, quý sư cô cũng khóc. Cầu 
Bụt gia hộ cho chúng con mau có xuất sĩ người Nga. 
Hoặc sang năm các em về, các em biết tiếng Anh, 
chứ chúng con chắc không học tiếng Nga kịp rồi. 

Có một người mẹ, đi tìm con để báo cáo rằng tối 
hôm qua, con gái bà đã dạy cho bà thực tập thiền sỏi 
ngay trong phòng ngủ khiến bà hạnh phúc bất ngờ. 
Cô bé hướng dẫn mẹ rất kỹ, y chang sư cha Pháp 
Niệm đã dạy bé hồi sáng. Mẹ của em thích quá, phải 
đi tìm con để chia sẻ và để biết thầy Pháp Niệm là 
thầy nào mà sao giỏi quá vậy. 

Có những cô cậu đã về Làng nhiều năm liên tiếp, 
nên góc nào của Làng cũng thuộc làu làu. Vừa đến 
cổng đã chạy ngay đến gốc dâu, trèo lên, hái cho đầy 
rổ dâu chín và đi ban tặng khắp nơi trong niềm hạnh 
phúc như là về quê nội. Tiệc sinh nhật cũng là lễ chia 
tay một em nam lên 13 tuổi, sang năm phải chuyển 
lên chương trình Teen với quý thầy ở xóm Thượng 
đã diễn ra rất cảm động. Mẹ em ấy đã nói, chương 
trình thiếu nhi ở Làng đã mang đến cho con trai bà 
rất nhiều hạt giống thiện và đẹp. 

Hồi đầu, cậu ấy thường hay đánh các em khác lắm. 
Chúng con để thì giờ tìm hiểu và hỏi thăm mẹ thì 
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mới biết ở trường em thường bị các anh lớn đánh 
đập, ăn hiếp. Vì vậy mà khi về Làng, gặp toàn các 
em bé dễ thương, cu cậu này vốn sẳn bị chất chứa 
nhiều năng lượng bạo động từ trường học nên tha hồ 
thả ra nơi đây. Chị em con cùng sư mẹ Tuệ Nghiêm 
đã quán chiếu cách giúp cu cậu. Chúng con bầu em 
ấy làm người anh lớn của chương trình. Và người 
anh lớn là để thương yêu và chăm sóc các em. Chúng 
con dùng lời nói ái ngữ để tưới tẩm hạt giống thương 
yêu trong em, vậy là em từ từ làm mới với những em 
khác, đến chơi và chăm sóc. Có em nào chưa đến kịp 
chương trình thì em đi tìm và rủ đến rất ngọt ngào. 
Chúng con đã báo cáo với mẹ em ấy về tiến triển của 
em. Cũng lưu ý cho bà tiếp tục giúp con khi con quay 
trở về nhà và đến trường học. Bà đã khóc và biết ơn. 
Chúng con cũng biết ơn em, nhờ khổ đau của em mà 
chúng con tìm ra cách hay để giúp em và giúp chúng 
con làm tốt hơn những gì mình có thể. 

Buổi lễ Bông Hồng Cài Áo luôn làm các em và cha 
mẹ gần nhau, nguồn năng lượng thương yêu luôn 
được chế tác thật lớn lao từ đó. Thiếu nhi và thiếu 
niên cầm trên tay những bông hoa, gắn lên áo ba 
mẹ, ôm ba mẹ, trân quý giây phút được sống trong 
tình yêu thương của song thân. Mùa hè mình còn có 
lễ Hòa Bình, lễ Tổ Tiên và tết Trung Thu nữa, tất cả 
đều là những món quà quý giá mà chúng ta hiến tặng 
cho tuổi thơ các em. 

Mùa thu, Thầy cùng quý sư cha, sư mẹ lớn lại lên 
đường sang Mỹ. Ở nhà, quý vị giáo thọ trẻ thay Thầy 
chia sẻ pháp thoại cho các sư em. Thầy biết không, 
bài pháp thoại nào cũng sống động, cũng cho chúng 
con thật nhiều lợi lạc trong tu học. Nghe chuyện thầy 
Từ Phước đi tìm cha trong khi không hề biết cha 
mình mặt mũi ra sao, hình dáng thế nào. Thầy quyết 
chí đi tìm để nối lại gốc rễ huyết thống cho mình, 
cho các em của mình. Và thầy đã thành công, thầy 
vui còn đại chúng thì mừng quá chừng. Thầy Pháp 
Toại đánh ghi ta tặng đại chúng bài Cho Tôi Một Vé 
Đi Tuổi Thơ, rồi chia sẻ những năm tháng ấu niên 
bên mẹ. Những nhọc nhằn mẹ nuôi lớn, 
công ơn của Sư Bá dẫn đường cho thầy 
tìm ra được căn nhà tâm linh. Chúng con 
thích quá, việc Thầy dậy cho thầy Pháp 
Toại cách gởi ba về cho mẹ. Con không 
viết ra đây đâu, anh chị em nào muốn biết 
thì hãy nghe bài pháp thoại ấy nhé, hoặc 
hỏi thầy Pháp Toại cũng được. Bí kíp của 
Thầy rất chi là thú vị.  

Ban chăm sóc ba xóm bốn chùa làm 
chương trình Đường Về Làng thật hay 
dành cho chúng xuất sĩ. Thầy Pháp Duệ 

thiệt là giỏi, đã đem hết nhiệt huyết ra thiết kế từng 
câu hỏi thành chương trình, trình chiếu ấn tượng quá 
chuyên nghiệp. Ban tổ chức mời được sư cha Pháp 
Ứng, sư mẹ Như Hiếu và sư mẹ Phước Tâm cùng 
thầy Pháp Cầu làm ban giám khảo. Tài liệu kiến thức 
Phật học được sư cha Pháp Thạnh cung cấp rất nhiều. 
Đại chúng xuất sĩ cả Tây lẫn Ta được chia đều thành 
bốn đội, cùng vượt qua các vòng thi lý thuyết lẫn tài 
năng. Khi được hỏi: câu thần chú thứ năm là gì? Sư 
chú Pháp Bằng của đội Aota trả lời thật to là “Yes, 
madam” khiến đại chúng không nhịn được cười. Câu 
thần chú thứ Năm đang được thực tập lại là “Đây 
là giây phút hạnh phúc”. Nhưng vì tối hôm qua, vì 
quá siêng năng ôn bài nên sư chú đọc được nó trong 
cuốn từ điển Làng Mai câu thần chú đó, tuy nó đúng, 
nhưng nó đã được chỉnh sửa lại cho phù hợp. Chỉ tại 
sư chú học sách vở quá nên hiến tặng cho đại chúng 
cả một tràng cười dài quá chừng, thiệt là vui. 

Mùa Đông, đầu an cư, sư cô Tùng Nghiêm là y chỉ 
sư của con, hỏi con về phát nguyện thực tập. Con 
nói, con rất hào hứng với Duy Biểu học, con sẽ học 
Duy Biểu và đem những lời Thầy dạy vào ngay cuộc 
sống hằng ngày để chuyển hóa khổ đau và chế tác 
hạnh phúc cho con. Quả thật, mùa Đông là mùa tặng. 
Mùa đông là mùa quý giá dù trời có lạnh. Con thích 
những bài pháp thoại mùa đông quá chừng. Nhất là 
pháp thoại dành riêng cho xuất sĩ. Thầy trao truyền, 

Cùng nhau ta đố vui để học
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Thầy chỉ dạy cho các con từng ly từng tí trong đời 
tu. Con thích ơi là thích khi nghe Thầy, Thầy dạy chỉ 
cho chúng con học những gì cần và hay, chứ không 
như Thầy ngày xưa phải học đủ thứ đến đau đầu luôn 
mà chẳng cần cho việc ứng dụng thực tế. Thế nên, 
các sư con của Thầy càng trân quý tình thương Thầy 
cho, không thiếu cũng không thừa. 

Tìm trong pháp thoại Duy biểu học Thầy dạy, con 
thấy tập khí của mình. Cái tập khí như bị ma đuổi ấy, 
làm gì cũng muốn cho xong, làm gì cũng nhanh. Hồi 
nhỏ, má con nói con là đứa chưa đi đã chạy, chưa 
nói đã cười. Lớn lên, đi học, bon chen với cuộc đời, 
tìm kiếm danh lợi, tập khí đó cũng biến chuyển tinh 
tế hơn, bằng cách nó làm tâm trí con luôn luôn suy 
nghĩ. Xuất gia, nó làm con khổ nhất. Vốn phải trốn 
nhà đi tu nên việc thuyết phục gia đình chấp nhận 
cũng là thử thách cho con, nó làm con cứ suy nghĩ, 
cứ tìm kiếm, cứ giải thích, cứ chứng minh, cứ... bận 
rộn trong cái đầu. Hơi thở và bước chân chánh niệm 
giúp cho con dừng lại. Con từ từ thực tập không mở 
cái đài radio suy nghĩ trong đầu nữa. 

Mùa Đông, ngồi nghe pháp thoại của Thầy. Con thấy 
con đó, thật rõ ràng. Thầy ơi, Thầy dạy: người con 
gái đi lấy chồng sẽ lấy sự nghiệp của chồng làm sự 
nghiệp của mình. Và người xuất sĩ khi xuất gia cũng 
lấy sự nghiệp của tăng thân làm sự nghiệp của mình. 
Con nghe lời Thầy, con để con toàn bộ cho tăng thân. 
Con chuyên tâm sống đời chánh niệm. Chuyện gia 
đình huyết thống, chỉ cần chờ thời gian, rồi sự yểm 
trợ sẽ đến. Con đang sống rất hạnh phúc, được làm 
một sư cô an lạc, được cùng anh chị em mình hiến 
tặng điều lành cho đời mỗi ngày, sao lại còn lo nghĩ. 

Đúng như thế, khi con buông ra thì kết quả tốt lành 
đã đến. Mới tháng trước, mẹ con đã biết tin con trở 
thành một sư cô gần 4 năm rồi. Mẹ im lặng và mẹ 
đang đợi thư con. Con bây giờ đã có cơ hội viết ra sự 
thật, nói sự thật, chia sẻ hạnh phúc thật cho mẹ mà 
không cần để lên chiếc áo du học như ngày xưa nữa. 
Con tự do. 

Mấy tuần nay, Thầy dạy chúng con sự vận hành của 
trí não, đi đôi với sự vận hành của tâm thức để chúng 
con được hiểu rõ tâm mình. Thầy ở tuổi 88 mà vẫn 
ngày đêm nghiên cứu cái mới, tìm ra chứng cứ khoa 
học, sinh học, vật lý học để cùng đạo học, giảng dạy 
cho chúng con, giúp chúng con hiểu về thân, về tâm 
mình. 

Rồi con có cơ hội được làm thị giả mang đãy kinh 
cho Thầy mỗi ngày quán niệm thứ Năm tại xóm Mới. 
Làm thị giả là cơ hội quý giá của mỗi sư con dù là sư 
cô hay sư chú. Có hôm, đeo đãy kinh trên vai, bước 

thong dong sau lưng Thầy ra thiền đường Trăng Rằm 
cho thời pháp thoại, một cơn gió đầu đông kéo đến, 
toàn vườn cây xóm Mới lao xao, lá vàng trút xuống 
thảm cỏ đẹp chi là đẹp. Thầy trò đứng thật yên, thật 
lâu để ngắm nhìn, đó là giây phút hạnh phúc biết 
bao. 

Làm thị giả, chúng con cũng có cơ hội làm đậu hủ cho 
Thầy. Sư chị Đạm Nghiêm và sư chị Điều Nghiêm 
cùng làm thị giả với con. Quý sư chị làm đậu hủ thiệt 
là giỏi. Bữa nọ trong bếp chật quá, chúng con kéo 
lò ra vườn ngồi khuấy nồi sữa đậu. Ngày đầu đông 
có nắng vàng, ngồi trong vườn khuấy đậu hũ với sư 
chị thiệt là vui. Sư chị nói rằng, khuấy đậu hủ không 
phải chỉ để khỏi cháy mà còn để đậu thật béo, thơm 
và mền. Vắt chanh thì nhớ đừng để hạt rơi vô nước 
làm đắng. Sữa nên để sôi đi sôi lại hai ba lần cho thật 
chín, thật thơm. Con thích những giây phút làm đậu 
hủ với quý sư chị lắm, đó là lúc chị em con chơi với 
nhau, hiểu nhau và kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện 
tu học từ Huế cho đến Thái, từ Thái tới Đức rồi về 
Làng. 

Dọn cốc Thầy, chị em con cũng làm trong niềm vui. 
Con hút bụi thì sư chị cắm hoa. Sư chị cắm hoa thiệt 
là khéo. Con nhóm lò sưởi củi thì sư chị nấu nước 
sôi. Con mắc võng thì sư chị gọt táo. Chị em con thật 
nhịp nhàng sửa soạn cốc chuẩn bị đón Thầy từ xóm 
Thượng sẽ xuống. Con thích ngắm nhìn Thầy viết 
thư pháp nhất. Thầy viết trong chánh niệm, từng nét 
bút của Thầy đi nhẹ nhàng như lướt trên trang giấy. 
Từng con chữ cũng mang tâm hồn rất riêng, hiền từ. 
Ngồi bên Thầy, xếp thư pháp cho Thầy là giây phút 
thích thú của thị giả. 

Mùa An cư kiết Đông là mùa dành cho xuất sĩ. Năm 
nay, đề tài pháp đàm trong ngày xuất sĩ có nói đến 
việc chuyển hóa năng lượng trẻ trong thân thành 
năng lượng thương yêu và phụng sự giúp đời. Đại 
chúng tăng và ni được chia ra hai thiền đường khác 
nhau. Bên quý thầy cũng được chỉ dạy trực tiếp từ 
quý sư cha lớn. Bên quý sư cô, dưới sự hướng dẫn 
của sư cô Chân Không, người đã sống trinh chuyên 
hơn 75 năm để tu học, chuyển hóa và phụng sự. 
Sư cô bằng tình thương yêu, trút hết “bầu tâm sự” 
chỉ dạy cho các sư cô trẻ chúng con biết cách nuôi 
dưỡng và chuyển hóa năng lượng của thân để đi trọn 
vẹn con đường tu. Lời chia sẻ của sư cô thật cao quý 
biết bao. Từ những kinh nghiệm thật của sư cô, con 
thu lượm được cho mình nhiều điều quý giá. Trước 
khi biết về đạo Bụt, biết về Thầy, về Tăng thân và 
xuất gia tu học, con xém chút đã xuất giá với người 
bạn 8 năm rồi. May cho con quá, bây giờ nghĩ lại, 
con thấy không biết cơ duyên nào mà mình may mắn 
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thoát được việc đi vòng quanh như mẹ, như chị con 
đang đi. 

Có lần, Thầy dạy con hãy viết ra cho rõ ràng cái 
chuyện 8 năm ấy, nó như thế nào. Con nghe theo 
Thầy. Con đang viết nó trong hồi ký của con dành 
cho gia đình huyết thống. Quả thật, khi con viết nó 
ra, con thấy con của ngày xưa tường tận, con thấy 
bạn con đầy đủ hơn. Và con thấy, cái con đi tìm trong 
tình yêu ấy là một lý tưởng, chứ không đơn thuần là 
một mối quan hệ. Có lẽ vậy nên con đi ra khỏi vòng 
quan tâm của bạn. 

Dù đã nhiều năm không liên hệ, dù tưởng đã chia 
tay, nhưng kỳ thực, mọi chuyện vẫn còn đó trong 
tâm mình. Con thấy lại vụng về của con, vụng về 
của bạn. Cái thiếu nhất là thiếu pháp môn để biết 
thực tập chế tác hạnh phúc. Ngày ấy, chúng con cứ 
thương nhau như hai con nai ngơ ngác, chẳng biết gì 
khu rừng sâu thẳm trước mặt, nên đã làm nhau đau 
cũng nhiều, cười nhiều, khóc cũng không ít. 

Hồi mới tu chưa đầy năm, khả năng xử lý cảm thọ 
chưa giỏi gì hết, con để chuyện ngày xưa lên tràn 
ngập tâm ý khiến con mệt nhoài. Và con đã đắp Y đi 
thiền lạy. Con lạy Bồ tát bạn đã từng đi qua đời con, 
đã từng cùng con khổ vui, nhờ đó mà con có được 
ngày hôm nay. Con lạy xuống, gởi con cho đất Mẹ 
ôm ấp, con khỏe nhẹ ra. 

Nhờ kinh nghiệm thương đau kia mà bây giờ con 
biết trân quý tình huynh đệ với các sư anh, sư em của 
con. Nhìn ai, con cũng thấy họ là anh ruột, em ruột, 
là cha, là chú của con. Tình huynh đệ cùng tu đẹp 
biết bao, con đang có cơ hội nuôi dưỡng, nên con 
trân quý vô cùng. Chúng con cùng được Thầy sinh 
ra, Thầy nuôi dạy, Thầy trao truyền lại cho cả tăng 
thân để tiếp tục sự nghiệp của mình, cho mình, cho 
Thầy, đó là món quà vô giá. 

Má ơi! Con muốn đi tu.

“Má ơi con muốn đi tu” là khao khát của con từ hồi con còn nhỏ. Má của con kể lại rằng từ lúc mới ba tuổi, 
con thường  nói với má: “Má ơi! ngày mai mình đi chùa đi.” Má hỏi con: “Đi chùa để làm gì?” Con trả 
lời: “Mình mua cam, mua nho lên cúng cho Phật và lạy Phật.” Má hỏi con: “Vậy cúng xong có lấy nho về 
không?” Con trả lời: “Dạ không, để lại cho Phật ăn.” Vậy là ngày mai hai má con cùng đi chùa.

Khi con lớn hơn một chút, má mua cho con một chiếc xe đạp nhỏ. Lúc đó con học lớp hai, đã biết chùa nên 

Ước mơ của Má, cuộc đời của Con
Chân Hoan Nghiêm

Mỗi đầu năm, con được lạy quý sư cha, sư anh, sư 
em trai để nhắc nhở, để trân quý và để giữ gìn. Pháp 
môn đệ nhị thân, tinh thần theo thời khóa miên mật, 
nương tựa y chỉ sư, đến chơi hết lòng với các chị 
em... đó là những điều kiện thuận lợi để nuôi dưỡng 
tâm bồ đề con ngày càng lớn mạnh, để thong dong 
cùng tu học và xây dựng tình huynh nghĩa đệ với 
quý thầy, quý sư chú. Con thấy bây giờ, con thương 
yêu với trái tim không còn nhọc nhằn như trước. Con 
thấy bây giờ con thương người bạn cũ ấy hơn cách 
con thương ngày xưa, thương với cái hiểu, thương 
mà không cần phải nắm giữ bạn nữa. 

Tối nay, con vừa thực tập làm mới với sư chị con 
trong giờ làm mới toàn chúng. Sau đó chị em con 
thiền ôm, chị em con nói lời cám ơn nhau, trân quý 
sự có mặt của nhau. Chúng con còn trẻ, lại mới tu, tập 
khí còn nhiều, chánh niệm chưa đủ nên nói năng có 
khi làm nhau tổn thương. Ai cũng có một cái huyệt, 
nếu vụng về mình sẽ điểm trúng huyệt của người 
kia, dù là vô tình thì cả hai cũng đều đau. Nhờ thực 
tập im lặng hùng tráng mỗi đêm, nhờ ngồi thiền, đi 
thiền, ăn cơm im lặng, tập quán chiếu mà con phá 
vỡ được khối u mê trong con, con thấy tập khí của 
mình, con thấy tập khí của sư chị. Tình thương và 
năng lượng hòa giải trong con cũng từ đó phát sinh, 
con làm mới mình, con làm mới con trong sư chị. 
Con trân quý và biết ơn sư chị đã luôn yểm trợ và có 
mặt cho con. Sau khi làm mới, con thấy mình mới 
thiệt, và con thích quá. 

Một năm qua của con là vậy đó, Thầy ơi. Con kính 
dâng lên Thầy tất cả vụng về, tất cả cố gắng của con. 
Con trân quý những tháng ngày con được tu học bên 
Thầy. Con ý thức rằng con rất may mắn. Và trong 
đáy lòng con, con biết ơn Thầy vô cùng. 

Sư con thứ 688 của Thầy
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con đi theo các ông các bà lên chùa tụng Kinh Pháp 
Hoa mỗi chiều thứ Bảy và đi sinh hoạt Gia đình Phật 
tử chiều Chủ nhật. Lúc đó mỗi khi đi chùa con cảm 
thấy như được về nhà của mình và ở chùa là cuộc 
sống của mình, chỉ cần lên chùa là con đủ hạnh phúc 
rồi mặc dù tụng kinh cùng mọi người mà con không 
hiểu gì cả, vậy mà con cũng không thấy chán.

Khi con bắt đầu học lớp sáu, thứ Bảy phải đi học 
nên con nghỉ đi tụng kinh, chỉ tiếp tục đi sinh hoạt ở 
chùa ngày Chủ nhật. Đây cũng là thời gian con thay 
đổi rất nhiều. Học cấp hai thì có bạn nhiều hơn nên 
con chơi cũng nhiều hơn. Tuy nhiên con vẫn còn 
hiền lành vì còn là đàn em nhỏ nhất trong trường và 
còn ham học. Nhưng khi lên lớp Bảy thì con đã quen 
trường và các quán bán quà xung quanh nên giờ ra 
chơi, chúng con thường có mặt ở đó. Giờ học con 
cũng chú tâm theo dõi bài vở, nhất là những môn 
sở trường của mình như: toán, hóa, địa... nhưng có 
những môn học không thích thì lúc đầu con cũng tập 
trung, nhưng không hiểu sao từ từ con thấy chán và 
theo bạn bè bỏ tiết ra ngoài chơi. Lúc đầu cũng chỉ 
đi ăn bánh trái, sau đó đi thụt bida hay trượt patin. 
Chơi hoài những môn ấy cũng chán, con bắt đầu 
vào quán internet chơi game. Những trò chơi toàn 
là cảnh chiến tranh, đánh nhau, giết nhau nên tưới 
tẩm hạt giống bạo động trong con rất nhiều mà con 
không hề hay biết. Khi vào lớp tỏ ra ta đây là đại 
ca, chỉ cần đứa nào nói chơi một câu mà con không 
thích hay làm rớt của con cây bút là sau giờ học có 
ngay một trận đòn cho người kia biết ta là ai. Con 
chơi chung một nhóm hơn mười đứa nên hôm nào đi 
học hầu như cũng có đánh nhau.

Một hôm vào mùa hè của năm con học lớp tám, ở 
chùa có mở một khóa tu chánh niệm gồm có thầy 
Giác Không và quý thầy ở Tu viện Bát Nhã về tổ 
chức hướng dẫn tu học. Con được tham dự khóa tu 

đó. Ngày đầu con thực tập đi thiền, ăn cơm im lặng 
v.v... nhưng chỉ làm theo một cách vô ý thức, không 
có ấn tượng gì. Qua ngày thứ hai của khóa tu thì 
ước muốn năm xưa như được khơi dậy trong con, ao 
ước được đi tu. Hôm đó có pháp thoại của thầy Giác 
Không về đề tài báo hiếu cha mẹ trong cuộc sống. 
Sau đó có thiền ca, pháp đàm chia sẻ về khó khăn 
của mình trong gia đình hay ở trường lớp và có giờ 
thể thao đá cầu. Con thấy mình như búp măng ở lâu 
dưới đất bây giờ được trồi lên đón không khí trong 
lành, đón ánh sáng của địa cầu. Qua những lời chia 
sẻ của quý thầy giúp con nhìn lại chính con. Con 
thấy cách con đang sống không phải là con, không 
phải là ước muốn, là khao khát của con và con cảm 
thấy thật là nguy hiểm với những gì con đang làm. 
Mình không thích cái đó mà mình vẫn làm và mình 
là cái đó mà mình không hay biết. Sau ba ngày thực 
tập con thấy người tu thật đẹp, không chỉ được sống 
trong không gian yên tĩnh, bình an ở chùa mà người 
tu cũng rất trẻ, rất năng động, cuộc sống rất thực tế 
với chính bản thân và xã hội. Con quyết định xin má: 
“Má ơi, cho con đi tu!”

Trong gia đình, con là con một nên má dành hết tình 
thương, niềm tin và hy vọng vào con. Má làm rất 
nhiều để cho con bằng bạn bè mà không phải thiếu 
gì cả. Ba má chia tay nhau lúc con mới ra đời nên 
má vừa làm ba vừa làm má cho con. Cuộc sống của 
má chỉ nghĩ đến con, chẳng bao giờ má đi chơi kể 
cả sang nhà hàng xóm vì sợ mất thời gian. Ngay cả 
ngày mồng một Tết má cũng lên chùa thật sớm để 
về mở quán bán. Tất cả cũng chỉ vì thương và lo cho 
con. Khi con xin đi tu, má biết đó là ước muốn của 
con từ nhỏ, vì ở nhà con cũng chỉ thích ăn rau và 
đồ chay thôi nên khi con xin đi tu má cũng không 
ngạc nhiên. Cũng như những người làm mẹ khác, má 
thương con và sợ con khổ. Má nghĩ đi tu phải làm 
nhiều, phải thức khuya dậy sớm mà lúc đó con lại có 
nhiều bệnh nặng như: thấp tim, thấp khớp, gai cột 
sống... nên má không muốn con đi tu, không muốn 
con rời xa vòng tay chăm sóc của má. Con đã năn 
nỉ và chia sẻ về những lý do con muốn đi tu để má 
chấp nhận. Sau đó má quyết định cho con lên tu viện 
chơi một tuần rồi về. Vậy là hôm sau má chở con lên 
chùa xin quý thầy cho con đi cùng xe lên Tu Viện 
Bát Nhã.

Con vào tu viện tập sự không có sự đồng ý của gia 
đình. Một tuần sau má gọi điện vào tu viện bảo con 
về nhưng con nhất quyết ở lại. Thời gian con mới 
vào tu viên tập sự, cứ mười ngày hay một tháng là 
má con lên tu viện xin quý sư cô cho con về. Lần 
đầu má thưa với quý sư cô là con chưa học xong, xin 
cho con về đi học tiếp. Lần kế tiếp má lấy lí do gia 
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đình không có người nên cần con về để lỡ lúc má đau 
ốm bệnh hoạn. Rồi lần khác lên má lại thưa là con 
chưa đủ tuổi vị thành niên nên chưa tự lập được, sức 
khỏe của con không phù hợp với môi trường ở Lâm 
Đồng. Quý sư cô thấy má con chia sẻ tội quá, để làm 
vui lòng má, quý sư cô khuyên con nên về ở với má, 
phụng dưỡng má và đi học tiếp, khi nào khỏe và đủ 
điều kiện thì lại đi tu. Nhưng con không chịu về vì 
con rất sợ cuộc sống bên ngoài. Vậy là con nghĩ ra 
cách đi trốn và không chịu về cùng má. Con đã ở lại 
tu viện không được sự đồng ý của má và tham gia 
thời khóa đầy đủ với đại chúng. Sau đó má vẫn tiếp 
tục muốn con về ở với má, má lại lên tu viện quyết 
tâm phải đưa con về cho bằng được. Má nói má sống 
một mình không được, nếu con không về má sẽ chết. 
Lần đó má ở lại tu viện lâu hơn, được tham dự thời 
khóa với đại chúng, được tiếp xúc với quý sư cô 
nhiều hơn, được quý thầy quý sư cô nói chuyện và 
chia sẻ thêm về cuộc sống của người xuất gia nên má 
dịu lại và bớt giận con hơn so với những ngày trước. 
Vì nhà không có người trông coi, lo lắng nên má lại 
về một mình. Con được tập sự hơn một năm là má ở 
nhà khóc hơn một năm. Cứ ngồi ăn cơm là má nhớ 
con, nhìn thấy cái gì của con cũng nhớ con nên ngày 
nào má cũng khóc, có ngày khóc hai ba lần nên má 
gầy đi rất nhiều. Có lần má nhờ hàng xóm gọi điện 
báo tin cho con biết là má bệnh nặng đang nằm cấp 
cứu ở bệnh viện, con phải về gấp. Lúc đó con đành 
phải về, con đi chào quý sư cô, dọn đồ đạc và đi gọi 
xe để ngày mai về nhà. Nhưng nhờ Bụt tổ yểm trợ 
nên tối hôm đó có anh huynh trưởng trong Gia đình 
Phật tử ở gần nhà con, cũng có con đi tu cùng lần với 
con gọi điện vào thăm. Con hỏi về chuyện má của 
con thì biết là má vẫn khỏe và đang ở nhà. Vậy là 
con ở lại tu viện không về nữa. 

Ngày con được xuất gia má không biết, vài tháng sau 
con mới báo tin cho má hay. Lúc đó má cũng quen 
và chấp nhận được cảnh sống một mình, với lại cũng 
không còn cách nào để đưa con về được nên má lên 
tu viện thăm con và ở lại thực tập một tuần. Lúc đó 
con mới biết là má đã dọn hết những gì của con ở 
nhà, bây giờ má muốn bán nhà đó để khỏi nhớ con 
và về sống gần bà ngoại. Khi đó con mới mười lăm 
tuổi nên sự tu học và thực tập của con còn mới, con 
thực tập các pháp môn chưa sâu sắc cho lắm, vì vậy 
mỗi lần con viết thư về thăm má, con chỉ kể những 
niềm vui, được mọi người xung quanh thương quý, 
giúp đỡ rất nhiều và con sống trong tu viện rất được 
an toàn. Má nhận được thư vừa mừng mà cũng vừa 
tủi thân vì thấy con ở đó thì vui, còn má ở nhà chỉ 
thui thủi một mình và má lại khóc. Sau đó con thực 
tập lạy sám hối thêm để cầu nguyện cho má được 
bình an và có nhiều niềm vui. Con cũng động viên 

và khuyến khích má rằng bây giờ má có nhiều thời 
gian hơn trước, má đi chùa tụng kinh cho vui. Từ từ 
má của con cũng buông bỏ bớt công việc, má đi chùa 
tụng kinh mỗi tối và ăn chay trường. Má muốn yểm 
trợ cho con tu tập được bình an.

Ở tu viện, con được sống trong tăng thân, được học 
hiểu để thương cho sâu sắc, được học nhận diện để 
chuyển hóa những tập khí của mình... Càng ngày 
con càng thấy sự tu học thật có ý nghĩa và mang 
lại lợi ích cho con và mọi người. Con cũng muốn 
giúp những bạn trẻ đang sống giữa xã hội với nhiều 
nguy hiểm như con đã từng sống trước đây, thấy 
được đường đi đúng cho chính mình. Mỗi ngày thực 
tập con đều học cách để thương được nhiều người 
hơn. Niềm tin trong con càng lớn và con càng biết ơn 
Thầy, tăng thân và nhất là má của con. Má đã hy sinh 
cho con rất nhiều, tình thương của má thật bao la. 
Mỗi khi con nghĩ đến má đang sống một mình ở nhà, 
đang tu tập để yểm trợ cho con là con càng khâm 
phục má và biết ơn má vô cùng. Má của con thật vĩ 
đại và mạnh mẽ. Sống trong tăng thân, có những lúc 
con vụng về thất niệm tạo ra những khó khăn, nhưng 
nghĩ về sự hy sinh vĩ đại của má, con có ngay thêm 
nghị lực và niềm tin để vượt qua.

Đời sống một người tu thật đơn giản, có ý nghĩa và 
ích lợi trong cuộc sống. Con thấy bây giờ con đã có 
con đường cho mình, không còn lo sợ nữa. Những 
gì con có được bây giờ là nhờ Thầy và tăng thân 
xây dựng nên cho con, nhưng không thể thiếu tình 
thương của má. Ngay bây giờ con thấy rất bình an 
nên con tin rằng tương lai của con cũng được bình 
an và tốt đẹp.

Má ơi! Ước muốn của má, muốn con có được cuộc 
sống hạnh phúc và bình an đã thành hiện thực. Con 
đang tu học có hạnh phúc, con đang tu cho má và 
cho cả dòng họ. Con đang hạnh phúc và con biết 
ở quê nhà má cũng đang hạnh phúc. Má con mình 
cùng xây dựng và nuôi dưỡng hạnh phúc cho bền, 
cho đẹp, má nhé!
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Em xin mời bạn dạo chơi khu vườn của em. Khu 
vườn có trồng rau trồng hoa, có cả cỏ dại mọc hoang. 
Khu vườn này có từ bao giờ em cũng không nhớ, chỉ 
biết ba mẹ truyền trao từ khi em ra đời, em tạm đặt 
tên là Vườn Quang vì em là chủ vườn.

Việc đầu tiên của người làm vườn là xới đất, em dùng 
lưỡi cuốc Chánh niệm để làm tơi mảnh đất khô cằn. 
Trong kho có nhiều hạt giống, em thích trồng hoa 
Hỷ, hoa Lạc, hoa Hiểu, hoa Thương, hoa Biết Ơn, 
hoa Lắng Nghe, hoa Tôn Trọng, hoa Quan Tâm, hoa 
Niềm Tin, hoa Tinh Tấn… Có nhiều loại hoa lạ em 
chưa biết tên, có lẽ em cần tìm hiểu thêm. Mỗi ngày 
em đều tự chăm sóc hoa bằng cách tưới nước và bắt 
sâu, có khi những người bạn, người anh, người chị, 
người em dễ thương cũng tưới hoa và bắt sâu giùm 
em. 

Bên cạnh vườn hoa còn có vườn rau cũng đem lại 
nhiều lợi lạc tươi mát, nào là rau Âm Nhạc, rau Làm 
Thơ, rau Học Ngoại Ngữ, còn có nhiều loại rau em 
chưa biết tên, có lẽ em cũng nên tìm hiểu thêm.

Có nhiều ngày em quên tưới nước, có những bông 
hoa ủ rủ và héo đi. Hoa héo cũng vì chu kỳ sinh diệt 
của nó. Vậy là hoa Hiểu đã trở thành rác Trách Móc, 
hoa Thương trở thành rác Bực Bội, hoa Hỷ trở thành 
rác Buồn Chán, hoa Tôn Trọng trở thành rác Xem 
Thường, hoa Niềm Tin trở thành rác Nghi Ngờ.

Sư chú Chân Trời Đạt Nguyện được biểu hiện trong gia đình xuất gia cây Linden vào ngày 8/12/2013. Tuy mới 
xuất gia và sống trong tăng thân một thời gian ngắn, nhưng qua sự hướng dẫn của Sư Ông và tăng thân, sư 
chú đã biết cách trở về chăm sóc khu vườn tâm của mình rất chăm chỉ và biết gọi đúng tên những hạt giống 
đang có trong khu vườn tâm mình. Mời đại chúng theo sư chú, hướng dẫn viên của Vườn Quang dạo thăm 
Khu Vườn Của Em nhé! 

Chân Trời Đạt Nguyện

May mắn thay người làm vườn đã học được cách ủ 
rác thành phân để bón cho hoa và rau. Áp dụng công 
nghệ tiên tiến như thiền hành, thiền tọa, hòa giải, làm 
mới, nhận diện, rác được ủ từ vài ngày đến vài tuần, 
có khi đến vài tháng, rác hoại mục dần và trở thành 
chất dinh dưỡng cho cây. 

Không phải lúc nào Vườn Quang cũng xanh tốt, có 
những lúc khu vườn nhiều rác hơn hoa, chủ vườn 
cảm thấy hôi hám bởi mùi của rác, thấy rác dơ bẩn 
làm xấu khu vườn, rác không nên có mặt, những lúc 
đó chủ vườn quên rằng hoa cũng được làm ra từ rác.

Có những loại cây chủ vườn không trồng mà nó cứ 
mọc, như những loại cỏ Tham Dục, cỏ Tham Sắc, 
Tham Tiếng Khen, Tham Ăn, .v.v… chủ vườn cũng 
nhận diện được và nhổ nó đi, để nó không hút hết 
chất dinh dưỡng của hoa và rau. 

Mỗi ngày chủ vườn đều ra ngắm khu vườn của mình, 
chủ vườn rất may mắn có được nhiều người bạn quan 
tâm và nhắc nhở. Mỗi lần sang nhà hàng xóm chơi, 
thấy hoa nào đẹp và thơm, đều xin về trồng vườn nhà 
mình. Trước đây Vườn Quang rất đơn điệu, chỉ có 
vài bông hoa Hướng Dương, hoa Thích Điều Lành, 
và cỏ rác thì đầy, khu vườn trông rất hoang sơ. Từ 
khi học được cách làm vườn, khu vườn có thêm 
nhiều hoa đẹp, hương hoa đôi khi bay sang nhà hàng 
xóm, bay lên không trung, theo gió bay đi rất xa. 
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Mầm non trên  
          đất cổ linh

Chân Sinh Nghiêm

Năm năm đầu tiên trong cuộc đời xuất gia của con 
đầy những tình huống bất ngờ nhưng cũng đầy thú 
vị. Theo nguyên tắc, con nên ở yên trong cái nôi tâm 
linh êm ấm quy định rõ ràng của Làng Mai 5 năm 
sau khi xuất gia, rồi một khi nắm vững pháp môn 
căn bản và chân đứng vững một tí thì con mới có thể 
đi nơi khác cùng các anh chị em tu tập và phụng sự. 
Tuy vậy, vì những thủ tục hành chánh như visa, con 
đã được huấn luyện 5 năm đầu sống xa gốc đại gia 
đình nhưng con nghĩ sự học tập của con cũng không 
kém phần phong phú.

Trong hai trường hợp ở Úc và Hồng Kông, con đã 
được sống trong tăng thân nhỏ nên không khí thân 
mật như một gia đình và con thấy mình giống như 
em nhỏ xa quê nhà để lên thành phố cùng sống và 
học hỏi với anh chị lớn. Trong hoàn cảnh này con 
đã sớm học cách nương tựa vào anh chị lớn và vào 
hải đảo tự thân. Sống xa Sư Ông, con thực tập thấy 
Sư Ông trong các anh chị lớn và đặt niềm tin nơi đó. 
Con biết anh chị lớn và con chưa ai hoàn hảo cả, ai 
cũng có những khúc mắc riêng, nhưng với niềm tin 
đó và sự nhìn lại chính mình, sống sao cho thật với 
lương tâm của mình, là điểm nương tựa con thường 
trở về. Sư Ông trong các anh chị sẽ bảo hộ cho con 

và giúp con giữ vững được chí nguyện đời tu của 
mình. Con rất may mắn được có cơ hội làm một 
trong những vị ‘nhị thập tiên sư’ của Viện Phật Học 
Ứng Dụng Châu Á, được xem là cũng có góp một 
bàn tay cùng các anh chị thành lập chúng từ buổi ban 
đầu qua cách củng cố thời khóa tu học hàng ngày và 
cách làm việc chung bốn chúng. Mai mốt được làm 
sư bà, con sẽ có nhiều chuyện vui để kể cho các sư 
em và sư cháu nghe ... hi hi...

Trước khi đi Hồng Kông, con đã nghe kể cảnh chùa 
chiền bên đó rất thiền vị, núi và biển chỉ cách nhau 
15 phút, sương mù phủ trên núi như cảnh tiên, y 
chang trong những phim chưởng Kim Dung mà hồi 
xưa con đã mê coi. Thật đúng như vậy và còn hơn 
thế nữa! Môi trường Hồng Kông có nhiều đặc điểm 
như một chốn thiêng liêng: trong khi trung tâm thành 
phố tấp nập người ngày đêm, những giác quan luôn 
luôn bị xâm nhập và hấp dẫn bởi những sản phẩm 
dục lạc, hình ảnh sôi nổi màu sắc thì khi về lại chùa 
Liên Trì trên núi, mình không cần phải cố gắng thực 
tập “ly sinh hỷ lạc” gì cả mà đã có hạnh phúc vì 
ngay khi bước vào cổng chùa, mình đã cảm nhận 
được năng lượng bình an liền và thở phào: “đã về, đã 
tới!” Trong khi thành phố và những hãng xưởng bên 
Trung Quốc bị rò rỉ và độc khí ô nhiễm đã thoát ra 
ngoài, thì đảo Lantau, nhờ được chính phủ đặc biệt 
bảo vệ môi sinh, nên vẫn còn những lá phổi xanh 
tươi bảo bọc cho mình. Ôi tuyệt vời khi những ngày 
hè nóng bức, sau khi chấp tác hoặc sau một ngày 
quán niệm đông đúc và bận rộn, chị em có thể dắt 
nhau xuống Suối Mơ để thác nước trong mát kia 
đấm bóp và gột sạch hết hoàn toàn những mệt mỏi và 
căng thẳng. Dòng nước trong hồ Viên Nguyệt chứa 
đầy nước mầu nhiệm từ nguồn suối cao, từ lòng đất 
sâu. Nơi này thật kín đáo, chỉ có anh chị em xuất sĩ 
mình biết đến và thay phiên nhau tìm tới mà “giải 
trừ phiền não” trong những ngày làm biếng. Đúng 

Dần dần chủ vườn cũng phát hiện ra vườn mình còn 
có hoa Ba, hoa Mẹ, hoa Bụt, hoa Tổ, hoa Sư Ông, hoa 
Sư bá, hoa thầy Trung Hải, hoa sư chú Trong Sáng, 
mỗi loài hoa đều hiếm quí vì mầu sắc và hương thơm 
khác nhau. Vườn Quang bỗng nhiên trở nên phong 
phú, đậm đà đủ mọi sắc hương.  

Thật ra chủ vườn không có làm việc hoài, những lúc 
mệt chủ vườn đi nghỉ ngơi, chủ vườn chờ đợi cho 
những hạt giống có đủ thời gian, có đủ ánh sáng và 
những cơn mưa để hạt giống nẩy mầm lớn lên. Đôi 
khi chủ vườn cũng làm biếng, đi chơi ping pong, đi 
leo núi, chẳng mấy chốc lại có quả ngọt, nhiều lúc 
ăn không hết phải đi biếu hàng xóm để kết tình thâm 
giao. 

Chuyện làm vườn nói hoài cũng không hết vì cuộc 
đời thay đổi không ngừng, xin cám ơn bạn đã ghé 
thăm Vườn Quang, hẹn một dịp khác sẽ kể tiếp.

Thiền hành trong mưa tại Hồng Kông
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là một chốn thiêng liêng. Những buổi trưa hè, sư cô 
Mai Nghiêm và con nằm võng lim dim chơi đùa với 
ánh nắng nhảy múa xuyên qua tàng lá xanh hoặc đọc 
sách. Đọc sách một đỗi, con nhảy xuống hồ buông 
thư, thả hồn trở thành một với nước Mẹ Cam lộ.

Cho dù sương mù phủ núi như cảnh tiên nhưng cũng 
có khi trên núi nhiều sương mù quá, cảnh tiên kia 
cũng bớt vẻ mầu nhiệm. Tuy nhiên chỉ cách 15 phút 
lái xe đến làng chài Tai Ô thì có suối lớn Tình Huynh 
Đệ và bãi biển Nắng Ấm để anh chị em có những 
giây phút thoải mái cùng vui bên nhau, pháp đàm 
bằng những tiếng cười hồn nhiên như trẻ được Mẹ 
rừng nuôi lớn. Có lúc chúng con thi đua chèo thuyền 
kayak trên biển và kết thúc ngày quán niệm xuất sĩ 
bằng buổi ăn tối đạm bạc quanh bếp lửa. Có lúc chị 
em nổi hứng, kéo nhau xuống bãi biển cùng ăn tối và 
thiền trăng dưới ánh trăng rằm tròn đầy hạnh phúc. 
Ôi những kỷ niệm gia đình nho nhỏ đó con không 
bao giờ quên được! Hồi mới tới chùa Liên Trì và 
Trúc Lâm, anh chị em thường hẹn nhau lên Chỏm 
Đá Thong Dong (Freedom Rocks) mỗi buổi sáng 
làm biếng để… ăn mì gói trong nhà hàng có thể là 
đắt tiền nhất vì cảnh tượng núi biển tuyệt đẹp, một 
bên là Đại Phật ngồi yên trước cảnh bình minh rực 
rỡ và bên kia là biển cả với dãy núi trùng điệp. Đặc 
biệt bên Hồng Kông, mỗi thứ Sáu trong mùa ấm, đại 
chúng thiền hành lên núi và công phu sáng với trời 

đất linh thiêng. Ngồi thiền trên những tảng đá trong 
thiền đường Ngàn Sao Trăng Tỏ và hít thở những 
tia nắng đầu ngày, thân tâm con được thức dậy cùng 
hòa nhập với những màu sắc tinh anh của vũ trụ. Có 
những buổi công phu như vậy thì còn ai muốn ngủ 
nướng trên giường vì sợ bỏ uổng cơ hội. Thật đúng, 
sống trong chúng nhỏ ai cũng nỗ lực công phu và 
theo thời khóa để góp năng lượng và sự có mặt cho 
đại chúng. Đôi khi con cảm thấy trong người uể oải 
nhưng vì theo thời khóa mà con chuyển hóa được dễ 
hơn và không có những tư tưởng như “không có con 
thì cũng không sao vì có anh chị em khác mà”. Sự có 
mặt của mọi người đều quan trọng và là thức ăn tinh 
thần mà chúng con nuôi nhau hàng ngày. Hơn nữa 
quý sư cô lớn bên Hồng Kông thường có thói quen 
rất tốt là ngủ sớm thức sớm để thưởng thức giây phút 
yên tịnh với ly trà tinh khôi hoặc học thêm những gì 
cần thiết cho mình. Với năng lượng tinh chuyên đó, 
con hoan hỷ bị lây nhiễm và bị ghiền luôn, sáng nào 
không có thì cảm thấy thiếu thiếu.

Thời khóa của chúng Hồng Kông rất thú vị và đầy 
điều kiện thuận lợi để phát triển khả năng và sáng 
kiến cá nhân. Có lẽ vì Viện Phật Học Châu Á này 
còn trong giai đoạn sơ khởi nên đại chúng được huấn 
luyện khá chặt chẽ. Chúng con được học kỹ các pháp 
môn căn bản và học kỹ môn Buy biểu để làm nền 
tảng cho chính mình, giúp chúng con dễ dàng áp 

Khoá tu gia đình tại Hồng Kông
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dụng đạo Bụt ứng dụng khắp mọi nơi. Có những lớp 
kỹ năng nhằm rèn luyện những khả năng diễn đạt ý 
và sắp xếp từ ngữ cho chừng mực trong 7 phút. Sau 
đó được anh chị em góp ý giúp mình làm tốt hơn. Đề 
tài thì tùy ý mỗi người tự chọn nên rất có hứng thú. 
Quả là những thách thức hấp dẫn! Những dịp như 
vậy giúp con khám phá ra nhiều khía cạnh và khả 
năng tiềm ẩn của anh chị em, con dần dần bớt rụt rè 
vì đã chấp nhận được những mặc cảm trong mình. 
Được nghe những bài pháp thoại trước đây của Sư 
Ông và có lớp bổ túc thêm kiến thức về khoa học và 
thiên nhiên nên thời khóa rất phong phú trong mọi 
mặt.

Phụng sự tại Hồng Kông khá đa dạng và muôn vẻ. 
Những ngày Quán niệm tại Liên Trì, số người đến 
tham dự ngày càng đông hơn. Mỗi Chủ nhật là có 
thêm người mới. Còn những người cũ thì mỗi cuối 
tuần gặp nhau thân tình như bà con, họ hàng đoàn 
tụ đại gia đình tại chùa làm không khí vui vẻ và ấm 
cúng. Những khóa tu luôn phải từ chối thiền sinh 
vì cơ sở mình có quá hạn hẹp. Người Hồng Kông 
rất thích ứng với pháp môn Làng Mai vì cuộc sống 
của họ quá căng thẳng và gò ép bởi những đòi hỏi 
vật chất. Mỗi tháng quý thầy, quý sư cô luân phiên 
xuống phố hướng dẫn ngày quán niệm tại Đại học 
Hồng Kông với những đề mục thích hợp cho ngành 
giáo dục, và cho ngành y tế. Đây là hai cánh tay hùng 
hậu ở học viện AIAB đang phát triển theo đường 
hướng đạo Bụt ứng dụng của Làng Mai. Wake Up 
Schools và Wake Up cũng đang trên đà phát triển 
nhanh chóng, quanh năm có những giáo viên dẫn 
học sinh trong một, hai lớp của mình đến chùa tu tập 
một ngày quán niệm dành riêng cho các em thanh 
thiếu niên. Hồng Kông có những trường học Phật 
giáo (Buddhist Schools) nhưng chưa đáp ứng được 
những nhu cầu của người trẻ. Các em chưa từng tiếp 
xúc với các xuất sĩ trẻ năng động như các anh chị em 
mình. Khi được hướng dẫn pháp môn thở và cười 
qua những bài hát chánh niệm, thiền ăn hoặc buông 
thư và được chơi, các em không ngờ mình đang tu 
thiền, và cảm thấy rất khỏe nhẹ vì không cần phải 
suy tư, cực nhọc học bài và trả bài gì cả. Được tiếp 
xúc với thiên nhiên, được leo núi với quý thầy quý 
sư cô trẻ đã giúp các em tự trị liệu và nuôi dưỡng 
rất nhiều. Đây là điều rất hiếm có đối với các em vì 
thường các trường học là những tòa nhà xi măng, 
thậm chí nhà của các em cũng ở trên những tầng 
lầu cao, và những sân chơi công viên nho nhỏ trong 
thành phố chỉ làm bằng bãi cỏ giả. 

Nơi xứ người “điện tử” này con đã có dịp bồi đắp 
tình đồng môn và tình láng giềng rất quý hóa. Khi 
có những sư cô hoặc thầy nào đến thực tập chung, 

các anh chị em con rất trân quý và mừng vui. Có 
một nhóm sư cô Đài Loan tới rất tha thiết học tập và 
muốn mang pháp môn Làng Mai về lại địa phương 
mình. Cho dù ngôn ngữ bất đồng nhưng năng lượng 
tình huynh đệ đã vượt tất cả biên giới. Chị em con hết 
lòng chia sẻ về đời sống tu học với nhau như những 
bạn thân lâu ngày được đoàn tụ. Có lần thầy Neng 
Tu, một trụ trì trẻ của chùa Weng Feng tại Yangzhou, 
Trung Quốc (thầy đã thọ Năm giới với Sư Ông) rất 
tự tại “xắn tay áo”, vào nhà bếp cùng các cô cư sĩ đi 
với mình và nấu vài món ăn đặc sản của vùng thầy 
để đãi đại chúng. Chúng con thưởng thức hết lòng 
tình thương mà thầy đã gởi tặng qua các món ăn! 

Gần chùa, cách 45 phút đi bộ có tu viện Po Lam 
thuộc dòng tu của Hòa thượng Hư Vân. Có đông các 
sư cô và một số thầy tu thiền và Tịnh độ rất tinh 
chuyên và khổ hạnh. Họ mặc áo vá, còn nấu ăn bằng 
bếp củi và hành thất thiền mỗi năm gần Tết. Các sư 
cô phần lớn từ tuổi ‘xồn xồn’ tới ‘đầu bạc răng long’ 
nên khi các chị em chúng con còn trẻ, xuống thăm 
cùng thọ trai hay xin dự một ngày thất thiền, đem 
tặng nụ cười và bước chân thong dong, được các sư 
cô rất mến và đón tiếp nồng nhiệt. Con cảm thấy 
không khí yên tịnh và thiền vị xung quanh Po Lam 
vẫn được duy trì như bao nhiêu năm trước, không bị 
những nguồn điện thời đại cuốn theo. 

Đảo Lantau là cái nôi tâm linh linh thiêng của Hồng 
Kông, điều này Sư Ông chùa Quan Âm, cách chùa 
Liên Trì hơn một tiếng đi bộ, đã kể cho chúng con 
nghe. Sư Ông đã bước vào tuổi 90 nhưng đầy đạo 
hạnh, nụ cười vẫn còn tươi và mắt vẫn sáng ngời nét 
từ bi. Sư Ông không có nhiều đệ tử xuất gia nhưng 
nhiều đệ tử tại gia. Có thể vì vậy nên khi chúng con 
đến thăm, chúc Tết, Sư Ông rất hạnh phúc và kể cho 
chúng con nghe những câu chuyện ngày xưa khi 
Sư Ông mới 60 tuổi: Đảo Lantau có nhiều chùa, tu 
viện và am cốc. Những buổi ban mai khi trời chớm 
sáng, tiếng chuông mõ có thể nghe vang khắp núi 
rừng cùng với làn khói lam của bếp củi đang sửa 
soạn cho bữa điểm tâm. Ở đây đi đâu cũng phải đi 
bộ xa vì chưa có xe hơi, và bí quyết sống khỏe trên 
núi của Sư Ông rất đơn giản, mỗi mùa thay đổi thì 
mình cũng phải đổi thay theo thiên nhiên. Nghĩa là 
mùa Hè không sử dụng máy lạnh, mùa Đông thì mặc 
thêm áo thôi! Ai cũng òa ra cười đón nhận tuệ giác 
đạm bạc mà sâu sắc của Sư Ông trao tặng. Chúng 
con được Sư Ông thương mến tiếp đón và được cùng 
ăn riêng với Sư Ông như khách quý. Sống xa quê 
nhà, xa Thầy nên chúng con cũng xem Sư Ông như 
một bậc thầy hiền đang có mặt và yểm trợ tinh thần 
cho chúng con trên con đường tâm linh nhưng có lúc 
chúng con cũng bước qua những đoạn đường gập 
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ghềnh dễ rớt trong thời đại mong manh này. Sư Ông 
còn đắp y bá nạp, không biết bao nhiêu điều và bị 
sờn rách, mời chúng con ra chụp hình chung, dặn dò 
kỹ lưỡng là phải mang hình lưu niệm lại cho Sư Ông. 
Mỗi dịp Tự tứ và Tết Nguyên Đán, Sư Ông đều lì xì 
rộng rãi cho từng người. Có một lần hẹn thăm Sư 
Ông nhưng vì trục trặc giờ hẹn nên quý thầy không 
tới. Sư Ông hỏi thì chúng con trả lời là quý thầy bận 
việc bất ngờ và bị Sư Ông quở, nói với chúng con là 
có việc gì đi nữa cũng phải bỏ để tới thăm Sư Ông 
mới được. Bị la nhưng chúng con cảm nhận được 
tình thương trong lòng Sư Ông rất đầy. Mỗi lần thăm 
Sư Ông về, ai cũng cảm thấy rất an lạc, nhẹ nhàng và 
thanh tịnh. Con cảm thấy Sư Ông thương chúng con 
vì tuổi còn trẻ mà “phát túc siêu phương”, trong khi 
đó tuổi trẻ hiện đại đang bị cuốn theo đà tiêu thụ dục 
lạc và bị tài danh, sắc lợi sai khiến liên miên.

Nói tới tình láng giềng thì phải kể về bà Fong Ku, 
láng giềng gần nhất ở ngay trong đất chùa Liên Trì. 
Bà Fong Ku tới từ Trung Quốc, theo sư phụ hồi còn 
16 tuổi và đã ở chùa chăm sóc sư phụ hơn 60 năm 
qua. Lúc chúng con mới tới, mỗi khi làm gì trong 
vườn rau trước sân của bà là bà la ơi ới: “Không 
được làm như vậy! Không nên làm cái kia!” May 
mình không hiểu tiếng Quảng Đông chứ không thì 
cũng nhức óc mỗi ngày khi bà “luyện phổi”! Con 
khám phá ra một điều thú vị nhờ vào sự có mặt của 
bà trong chùa. Có nhiều ngày khi chiều đến, con cảm 
thấy buồn và cô đơn. Lòng con bỗng muốn có sự 
chăm sóc và thúc đẩy con tìm người tâm sự. Một 
hôm lúc tâm hành ấy đang lên, con muốn thí nghiệm 
một cách khác để giải quyết nó. Thay vì tìm người 
quan tâm chăm sóc đến mình hay lên mạng tìm tòi, 
con đã đáp ứng nhu yếu cần chăm sóc đó bằng cách 
chăm sóc một người khác. Con đi tìm bà Fong Ku 
để xoa bóp cho bà, vì bà thường hay than đau nhức 
chân tay. Bà hoan hỷ liền. Con xoa bóp cho bà như 
đang được ngồi chơi và chăm sóc cho mẹ hay bà Nội 

của mình. Bà rất vui, vì tuổi già đôi lúc cũng thấy 
buồn, cần có người hỏi han chăm sóc. Con gọi bà là 
“siểu sư muội” (tiểu sư muội), bà khoái chí vô cùng 
được làm sư em út của các sư cô. Nỗi cô đơn trong 
con tan biến cùng với cái đau nhức của bà luôn! Một 
lần khác, con thử lại phương pháp này bằng cách xoa 
bóp cho sư mẹ Thuận Nghiêm sau khi nghe nói sư 
mẹ bị mất ngủ cả đêm. Con thấy mừng khi kết quả 
cũng tương tự lần trước, cả hai bên được lợi lạc.

Bà Fong Ku là nhịp cầu quan trọng, như con chim 
nhỏ cập nhật thông tin về những hoạt động của mấy 
mầm non mới trồi lên tại chùa Liên Trì và Trúc Lâm. 
Bà thường tu tập ở chùa Bảo Liên (con ví như anh 
cả lớn kế bên che chở luồng gió du khách cho chùa 
em Liên Trì được yên ổn). Một hôm sư cô Hành 
Nghiêm đi chợ ở Tung Chung, thành phố lớn nhất 
dưới chân núi, thì gặp vài người cư sĩ nhìn mình cười 
rồi hỏi bằng tiếng Quảng: “Các sư cô có phải từ Liên 
Trì không?” Sư cô Hành Nghiêm cũng trả lời bằng 
tiếng Quảng: “Dạ phải”, và hai bên vừa cười vừa gật 
gù với nhau một cách thân thiện, có lẽ vì họ đã có 
những tri giác hoặc thông tin tốt lành gì đó về chúng 
con, những mầm non ở Liên Trì? Bây giờ bà Fong 
Ku thoải mái và thân mật với chúng con hơn nhiều. 
Thỉnh thoảng bà cùng thiền hành, hàng tháng cúng 
Bụt thì cũng làm cho chúng món chả chay đậu hủ ky 
với xì dầu ngon lắm. Có bữa thì bà đãi sư cô trụ trì 
hết lòng những món ăn đặc biệt của bà, nấu rất ngon. 
Con lót tót đi theo sư cô nên được hưởng ké! Sau này 
bà thường qua ăn tối với các sư cô và ngồi tán gẫu 
để chúng con có cơ hội tập nói tiếng Quảng. Bà hay 
than phiền là chúng con ở đây lâu rồi mà vẫn không 
nói được tiếng Hoa! Bà tươi rói khi có nhiều người 
tới khóa tu và ngày quán niệm, có lần còn vào bếp 
phụ cắt gọt để hưởng năng lượng hài hòa và an lạc 
cùng tăng thân bốn chúng.

Bảo Liên (Po Lin) là một ngôi chùa rất lớn nhưng 
bóng dáng người xuất sĩ thì rất hiếm. Một hôm vào 
buổi chiều, trong khi đi dạo có một sư cô lớn tuổi ra 
gặp sư cô Hành Nghiêm và con, hỏi thăm về cách tọa 
thiền và thiền hành. Sư cô đã nhiều lần thấy mình đi 
thiền hành rất yên và đẹp, hình ảnh này đã gây cảm 
hứng làm sư cô muốn học hỏi. Chúng con hơi e ngại 
vì nghĩ rằng sư cô tuổi đạo đã cao mà mình thì quá 
nhỏ, chỉ như trẻ mới biết đi. Nhưng sư cô rất thành 
tâm muốn học và nhận lời mời thực tập thiền hành 
cùng chúng con. Một hôm sư cô bị đau lưng, sư cô 
Mai Nghiêm mời vào và xoa bóp giùm. Hôm sau sư 
cô mang tiền và bánh sang cúng dường! Vui lắm Sư 
Ông ơi, mỗi khi không có sư chị Sĩ Nghiêm hay sư 
em Tu Nghiêm hay Trăng Đông Hải làm thông dịch 
viên, chúng con một bên nói tiếng vịt, bên kia nói 
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tiếng gà mà vẫn thông cảm được nhau như thường!

Xung quanh chùa có nhiều am cốc của những vị xuất 
sĩ ưa tu một mình. Gần đây nhà mình quen được với 
một sư cô người Mã Lai rất vui tính. Ba chị em con 
xin qua học tiếng Quảng và đồng thời giúp sư cô 
học tiếng Anh. Học được vài buổi thì có khóa tu, 
và vì đã thiết lập một mối quan hệ tốt lành rồi nên 
khi chúng con xin thì sư cô cho ngay và mình đã có 
thể sử dụng phòng và thiền đường của chùa làm chỗ 
ngủ cho thiền sinh nữ dự khóa tu. Xa quê nhà, sống 
giữa thành phố đông đảo với những con người mà ai 
cũng trong thế giới “I-gadget” riêng, tìm được tình 
đồng môn, tình láng giềng con cảm thấy rất quý như 
gặp phải hạt châu mầu nhiệm trong bãi rác. Còn tình 
thương của hai cô cư sĩ (được Ban Quản Trị chùa 
Liên Trì thuê) làm việc ở chùa cũng nẩy hoa kết trái 
ngọt ngào. Khi mới tới họ ít nói cười, cắm đầu cắm 
cổ làm việc cả ngày, rồi rút vào phòng khóa cửa kín 
mít. Nhưng sau một thời gian các sư cô quen thân, 
thăm hỏi một cách thân thiện nên họ cũng không thể 
tiếp tục lạnh lùng nữa. Khi các sư cô rời chùa, họ 
cũng buồn và ôm hôn như xa gia đình quyến thuộc.

Ngoài ba tháng An cư kết Hạ và ba tháng dự thính 
An cư kết Đông cùng Làng Mai, những ngày tháng 
kia anh chị em chúng con như đội “marathon hạng 
Olympic”, chạy vòng từ AIAB, Hồng Kông tới khắp 
nơi ở các nước Đông Nam Á và ngược lên Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Chúng con 
truyền “baton” rất trôi chảy cho dù từ các trung tâm 
khác đến với nhau, có khi không biết nhau nhưng 
vì cùng một sự nghiệp và mục đích hiến tặng cho 
người sự đoàn kết, tình huynh đệ và hạnh phúc sống 
trong hiện tại nên chúng con làm việc cũng ‘ăn rơ’ 
với nhau lắm! Trong những lúc rảnh rỗi, anh chị em 
ngồi tâm sự bên nhau, chia sẻ những lời khuyên nhủ 

Có bốn câu thơ trong một bài thơ mà đến hôm nay con vẫn còn rất thích.

Ôn lại chuyện xưa chuyện đời tu 
Có những giây phút thành thiên thu 
Mặc cho mùa đông trời giá lạnh 
Tiếng cười huynh đệ sạch mây mù...

Hoàn cảnh ra đời của bài thơ ấy cũng rất đặc biệt. Hôm đó đại chúng chùa Từ Hiếu, Diệu Trạm đi nhổ mạ 
dưới trời mưa phùn và gió bấc. Trời rất lạnh. Nhưng nhờ có tinh thần tăng thân, chúng con đã vượt qua tất cả. 
Mạ cần phải nhổ để kịp cho thợ cấy vì họ cấy rất nhanh. Quý thầy tri điền cùng sư chị tri sự đã chuẩn bị rất 
nhiều nước uống cùng bánh trái. Buổi chiều còn có chè khoai môn, đại chúng ăn chè xong rồi mới dọn dẹp 

Chân Chuẩn Nghiêm

Khoảnh khắc thiên thu

thật lòng và ân cần. Có lúc cùng ngắm mặt trời lặn 
với gió mát lao xao qua những cây dừa, và được ở 
những chỗ nghỉ mát (resort) với cảnh vườn đẹp đẽ. 
Con nghĩ làm người cư sĩ thì hiếm có được những 
dịp thảnh thơi như vậy! 

Con đã được đón hai cái Tết tại Hồng Kông. Tết đến, 
các thầy và các sư cô cùng nhau gói và nấu bánh 
chưng bánh tét, thay phiên nhau ngồi trực qua đêm 
bên bếp lửa hồng, ca hát và  chuyện trò cho tới khi 
vớt bánh ra. Con thấy rất hạnh phúc. Sau đó chúng 
con đem bánh đi tặng bà con láng giềng và những 
mạnh thường quân. Mỗi lần nhớ đến, con cảm thấy 
ấm áp, trong lòng đầy những kỷ niệm đậm đà hương 
vị quê hương và tình huynh đệ. Khi con rời trung 
tâm để đổi tới một nơi khác, thật khó mà không 
quyến luyến nhau được. Sư em Công Nghiêm nói 
làm người xuất gia thì mình đã không còn tìm cầu 
danh vọng, tiền tài và sắc dục làm lẽ sống nữa, chỉ 
còn sống với tình thương và sự hiểu biết mà thôi. 

Con rất trân quý cơ hội được làm một trong những 
mầm non trên đất cổ linh này, được cùng học hỏi, 
góp phần thành lập tăng thân bốn chúng. Điều con 
trân quý là được nếm đủ loại hương vị trong quá 
trình xây dựng tăng thân chứ không hẳn là những 
thành công hay thất bại. Khi chuẩn bị cho Tết hoặc 
Noel mình có nhiều niềm vui, nhưng thật sự có thể 
còn vui hơn ngày Tết hoặc Noel vì có không khí đón 
chờ, mong đợi và hiến tặng. Đối với con, hiện pháp 
lạc trú cũng có nghĩa là mình biết thưởng thức tất cả 
những giai đoạn từ quá trình khởi đầu, xây dựng và 
duy trì. Con xin chúc quý thầy và sư cô tiếp tục tu 
vui bên nhau, trân quý những giây phút có nhau để 
có được những kỷ niệm đẹp, nuôi dưỡng nhau và đi 
như một dòng sông mầu nhiệm trên những bước kế 
tiếp tại AIAB.
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ra về. Thầy Pháp Chủng đến nói với con về viết một 
bài thơ bắt đầu bằng chữ “ôn” vì chiều nay mình ăn 
chè khoai “môn”. Nhờ vậy mà con đã viết bài thơ đó. 
Con thầm cám ơn thầy Pháp Chủng rất nhiều.

Sống trong tăng thân, mỗi giây phút trôi qua đều trở 
thành thiên thu. Tình huynh đệ thật đẹp, đẹp tựa bản 
tình ca. Từ ngày con được qua Làng tới nay đã được 
năm tháng. Con thấy con như một con cá nhỏ được 
thả ra ngoài đại dương. Con đang được tha hồ bơi 
lội, vẫy vùng trong biển tình thương ấy. 

Những khoảnh khắc thiên thu trong đại chúng thật 
nhiều, con chỉ xin phép kể ra một vài chuyện cho 
vui.

Ngày 4 tháng 9 năm 2013

Con tập làm bánh bao

Sau bữa cơm chiều trong nhà bếp, sư em Hoàn 
Nghiêm thái nào nấm, cà rốt, lê, táo... Con đoán 
không ra sư em sẽ làm món gì nên con mới hỏi sư 
em:

 - Sư em làm món gì đấy?

 - Dạ, em làm bánh bao.

 - Bánh bao? 

Con ngạc nhiên quá nên mới hỏi lại: 

 - Sư em cũng biết làm bánh bao ư? Con hỏi 
tiếp.

 - Em cũng thử xem sao. Có công thức ghi 
ngoài bao bì rồi chị ạ! Sư em trả lời.

 - Thế sư chị phụ sư em nhé? Con vừa cười 
vừa hỏi sư em.

 - Vâng, thế thì còn hạnh phúc nào hơn. 

Hai chị em con cùng cười. Thế là con bắt tay vô phụ 
sư em. Một lúc sau thì có bé Linh cùng phụ. Ban đầu 
sư em tính chỉ chuẩn bị nhân thôi, sáng mai xuống 
làm bánh sớm. Nhưng tính đi tính lại thì cả ba chị em 
con quyết định làm luôn. Sư em đổ bột ra thau, đong 
sữa, nước, dầu ăn và bắt đầu nhào bột. Tay sư em 
làm nhanh thoăn thoắt, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ mê 
rồi. Ít phút sau đã có bột để bắt bánh. Sư em cán bột, 
bỏ nhân và bắt bánh sao tài quá. Con đứng nhìn sư 
em để học nghề. Sau một hồi học hỏi con cũng làm 
được chiếc bánh đầu tiên và cho vào xửng, đặt lên 
bếp và bật ga. Thời gian ngồi chờ xem kết quả bánh 
thế nào thật là hồi hộp. Nếu bánh cứng quá, không 

nở được thì ba chị em sẽ “dọn dẹp chiến trường”, coi 
như chưa có chuyện làm bánh bao xảy ra, còn bánh 
đẹp thì làm tiếp. Chín phút chờ đợi đã trôi qua. Nào, 
mở nắp. Ồ, bánh nở hết, đẹp quá chừng! Ba chị em 
con sung sướng cho bánh ra khay và làm tiếp. Để 
đủ cho mỗi người một cái thì phải làm tới ba khay 
nữa, mỗi khay 9 cái (Trong thời gian này đại chúng 
đang làm biếng tại các nhà gần đây của Làng như 
nhà Lưng Đồi, nhà Giếng Thơm hay nhà Đầu Thôn 
nên chúng ở nhà chỉ còn chừng 28 người). Chà, cũng 
hơi lâu đấy nhưng thôi kệ, làm biếng mà. Ba chị em 
con chẳng có ai buồn ngủ. Sư em Hoàn Nghiêm 
xuống kho lấy thêm bột. Sư em nhào bột rất khéo 
và mẻ bánh nào cũng rất đẹp, bánh cái nào cái nấy 
giống như những bông hoa đang nở. Vậy là chúng 
con không lo bị đói, lỡ chùa có hết gạo thì làm bánh 
bao ăn cũng đỡ. Công việc xong xuôi, nhìn lên đồng 
hồ con thấy đã 12 giờ khuya. Đậy các khay bánh lại 
cẩn thận, ba chị em đi lên phòng mà trong lòng vui 
quá, một niềm vui nho nhỏ mà chẳng mất tiền mua.

Ngày 8 tháng 9 năm 2013

Đi như một dòng sông

Sau khóa tu mùa Hè là thời gian làm biếng khá dài. 
Chị em con rủ nhau đi học thêm nghi lễ. Sư cô Khuê 
Nghiêm rất hoan hỷ dạy cho chị em con. Lớp học chỉ 
có 8 người nhưng vui thật là vui. Ngoài học ra, sư cô 
còn kể bao nhiêu là chuyện, những câu chuyện nuôi 
lớn bồ đề tâm và gìn giữ sự thực tập. Trong khi kể 
chuyện, sư cô phát hiện ra gần như cả lớp chưa thuộc 
chú Vãng sanh, sư cô dạy chị em con là phải thuộc. 
Một sư cô không thuộc chú Vãng sanh thì tệ quá! 
Nghe sư cô dạy như vậy con thấy mình tệ thật và con 
bắt đầu học. Ngay chiều hôm sau sư cô kiểm tra, cả 
lớp chưa thuộc. Sư cô cho nợ, ngày mai trả bài. Buổi 
học ngày hôm sau, tranh thủ khi sư cô chưa vô thì cả 
lớp tụng chung với nhau. Chà, hay quá! Vậy là chị 
em con lại nảy ra ý định xin sư cô kiểm tra cả lớp 
một lần. Mình phải đi chung với nhau như một dòng 
sông, nếu đi như một giọt nước là sẽ chết. Sau khi 
bàn tính với nhau như vậy, cả lớp có vẻ an tâm. Lớp 
vẫn học bình thường, chị em con cố ý không hỏi sư 
cô chuyện trả bài nhưng cuối buổi sư cô nói: 

-Thôi, bây giờ trả bài. 

-Sư cô cho chị em chúng con tụng chung với nhau 
như một dòng sông chứ đi như một giọt nước là chị 
em con đi không được. Chị em con xin sư cô.

-Đồng ý. Vậy tụng chung trước một lượt rồi từng 
người một. Sư cô nói.
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Cả lớp tụng chung với nhau, hay quá chừng. Sau 
đó từng người một tự thỉnh mõ và tụng. Đa số đều 
đã thuộc còn con thì chưa. Trước khi tụng con đã 
thưa sư cô: “Sư cô ơi, con tụng một mình là con chết 
chắc.” Vậy mà con chết thiệt. Con tụng cứ hàng nọ 
nhảy hàng kia vì con học bài chưa kĩ. Khi đã hết thời 
gian làm biếng con vẫn tự kiểm tra mình vì con biết 
rằng học là học cho con. Sư cô phải làm như vậy 
thì chị em con mới thuộc bài. Con biết ơn sư cô rất 
nhiều.

Ngày 10 tháng 10 năm 2013

Chén canh củ kỷ

Hôm nay là ngày quán niệm tại xóm Hạ. Con rất 
thích đi tham dự pháp đàm nhưng cả đội con phải 
về sớm vì là ngày nấu ăn. Con không thấy buồn vì 
nấu ăn hay tham dự pháp đàm, cả hai đều như nhau. 
Khi về tới xóm thì đã hơn 2 giờ chiều. Trời đột nhiên 
tối lại, sắp có một trận mưa lớn. Cả đội hẹn nhau 
xuống bếp lúc 3 giờ 45, vậy nên con đi nghỉ một 
chút. Khi con xuống bếp thì sư mẹ Bảo Nghiêm và 
sư chị Quảng Nghiêm đã ở đó tự bao giờ. Sư chị 
Doãn Nghiêm con bị bệnh nên sư mẹ nói sư chị đi 
lên nghỉ, để sư mẹ làm giùm. Sư mẹ còn nấu một nồi 
canh thật thơm, thật ngon cho các chị em bị bệnh. Sư 
mẹ nói rằng để mấy chị em bị bệnh ăn cho ấm bụng, 
cho mau hết bệnh. Khi sư mẹ bưng nồi canh lên để 
múc cho các chị em ở các khu vực khác nhau, sư mẹ 
còn để phần cho con một chén trên bàn học. Con ăn 
trễ, canh đã nguội mà vẫn còn ngon ơi là ngon. Con 

không biết sư mẹ nấu rau gì mà ngon thế, con liền 
quay sang hỏi sư em Trăng Mai Thôn: 

-Sư em, sư mẹ nấu canh gì mà ngon thế? 

-Dạ, canh củ kỷ đó sư chị. Một món canh rất ngon 
của người Tàu. Sư em trả lời con. 

Vậy hả? Con rất ngạc nhiên. 

Sư mẹ Bảo Nghiêm có nhiều tài lắm. Sư mẹ không 
chỉ nấu ăn khéo mà sư mẹ còn làm vườn rất giỏi. 
Mỗi khi được ăn bún chả giò sư mẹ làm, con thích 
lắm. Những cuốn chả giò nho nhỏ xinh xinh, không 
lớn lắm cũng không quá nhỏ, khi đưa vô miệng nhai 
thì giòn tan. Sư mẹ làm nước chấm cũng ngon nữa. 
Sư mẹ còn rất nhiều tài mà bình thường sư mẹ chẳng 
nói ra, sư mẹ chỉ làm để hiến tặng đại chúng thôi.

Mùi thơm của chén canh củ kỷ vẫn còn thơm thơm 
mãi trong con.

Ngày 29 tháng 10 năm 2013

Vui đón Thầy

Hôm nay Thầy về. Các xóm nhộn nhịp, tưng bừng 
như đón Tết. Thực ra đại chúng đã chuẩn bị dọn dẹp 
Sơn Cốc và trong xóm để đón Thầy, đón quý sư cha, 
sư mẹ từ mấy bữa nay rồi. Sư mẹ Bảo Nghiêm đã 
lựa ra những trái táo ngon để dâng Thầy từ hơn nửa 
tháng nay. Ngày hôm qua sư mẹ đã chuẩn bị lá chuối 
để sáng nay sư mẹ gói bánh giò, làm bánh bao cho 

Ăn cơm với Sư Ông
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buổi chiều mang ra sân bay khi đi đón Thầy.

Cảnh đại chúng ba xóm bốn chùa đi đón Thầy và 
tăng đoàn đúng là chỉ nhà mình mới có. Khi vừa đến 
chỗ ngồi đợi, cứ xóm nọ gặp xóm kia cũng đủ vui 
rồi. Chỉ cần nhìn thấy ai mang áo màu nâu thôi là 
biết ngay huynh đệ của mình. Anh chị em gặp nhau 
miết mà mỗi khi thấy nhau thì vẫn cứ như là lâu 
lắm rồi không gặp. Và đại chúng cùng nhau “ôn lại 
chuyện xưa” trong khi chờ đợi.

Cùng lúc này có sư cô Tịnh Hằng và chị Thu Trang 
vừa từ Việt Nam qua. Sư cô và chị xuống máy bay 
trước Thầy tới 4 tiếng đồng hồ. Gặp lại sư cô, ai 
cũng vui và hạnh phúc. Người vui nhất có lẽ là thầy 
Pháp Duệ, thầy đến và lấy chiếc khăn đang quàng 
trên cổ mình ra và quàng qua cổ của sư cô một cách 
thân tình, hẳn rồi vì sư cô là dì ruột của thầy mà.

Đại chúng đông quá, chỉ cần đứng mà quên để ý thôi 
là hết cả đường đi của người khác. Có lẽ Thầy và 
tăng đoàn sắp… xuất hiện nên đại chúng, chẳng ai 
bảo ai mà tất cả tập trung ra đứng trước cửa, nơi 
Thầy sẽ đi tới. Tất cả cùng nhìn về một hướng. Và 
giờ phút linh thiêng đã tới. Ai cũng nhận ra Thầy từ 
tận đằng xa nhờ màu áo nâu bình dị và bước chân 
thanh thản. Thầy đi trước, quý sư cha, sư mẹ, quý 
thầy, quý sư cô đi sau. Gặp lại Thầy và tăng đoàn, 
ai cũng vui mừng khôn xiết. Sư chị Nguyệt Nghiêm 
đang làm thị giả đi lại mở cửa đón Thầy mà cửa thì 
mở tự động. Ai cũng biết điều đó nhưng có lẽ do 
sư chị mừng quá nên quên. Thầy vẫy tay chào đại 
chúng. Đại chúng không ai nói gì mà chỉ chắp tay 
búp sen chào Thầy. Thầy nhẹ nhàng nói: “Chào các 
sư con!”

Thầy lại ghế ngồi để chờ quý thầy, quý sư cô lấy 
hành lý ký gửi. Chúng con ngồi quây quần quanh 
Thầy. Ai cũng chăm chú nhìn và lắng nghe Thầy nói. 
Thầy hỏi: “Xe đâu mà đại chúng đi được đông thế?” 
Các con của Thầy chỉ cười hạnh phúc. Chúng con 
biết Thầy chỉ hỏi vậy thôi chứ tụi con biết đi đông 
được như vậy, vui vẻ như vậy là Thầy hạnh phúc 
nhất. Sư chị Nguyệt Nghiêm dâng Thầy ly trà thơm 
nóng cùng trái chanh ở vườn Sơn Cốc. Trái chanh 
vàng ửng, nhỏ mà thơm lựng. 

Với giọng nói nhỏ nhẹ mà ấm, Thầy hỏi chuyện 
các sư con. Thầy rất muốn nghe các con hát nên đại 
chúng cùng nhau hát bài You are a Buddha to me. 
Quả thực giây phút ấy con chỉ muốn thời gian đừng 
trôi nữa để Thầy trò mãi ngồi bên nhau.

Khi Thầy và đại chúng rời sân bay thì bỗng nhiên 
trời mưa nhẹ và cầu vồng xuất hiện. Cầu vồng đầy 

đặn và thật rõ. Mầu nhiệm thay, khi nào cũng vậy, cứ 
có sự hiện diện của Thầy là có cầu vồng hoặc mây 
ngũ sắc. Trời mưa nhẹ, những hạt mưa như nước 
cam lồ của Bồ tát tắm mát cỏ cây. Chiếc xe đón Thầy 
và Sư cô Chân Không về trước, đại chúng về sau vì 
hành lý hơi nhiều. 

Vậy là chỉ còn ít ngày nữa thôi, bốn chúng lại được 
sum vầy trong mùa An cư sắp tới.

Ngày 26 tháng 11 năm 2013

Bánh bao Sơn Cốc

Ngày xuất sĩ tại Sơn Cốc, sau giờ pháp thoại đại 
chúng ai cũng có một cái bánh bao. Có tiếng hỏi: 

- Bánh bao ở đâu ra vậy? Sao hạnh phúc quá vậy?

- Sư mẹ Trí Giác làm đêm qua để đãi đại chúng đấy. 
Có tiếng trả lời dù không hỏi mình.

Đại chúng ai cũng biết tài làm bánh bao của sư mẹ. 
Chỉ một buổi tối thôi mà sư mẹ làm hơn 200 cái bánh 
bao. Sao mà sư mẹ giỏi quá! Khi làm bánh có thêm 
người phụ sư mẹ, còn khi làm nhân thì sư mẹ làm chỉ 
có một mình. 

Con cũng mới biết sư mẹ nhưng đã nhận thấy sư 

mẹ là người luôn nghĩ về đại chúng. Dù làm gì sư 
mẹ cũng đều làm vì đại chúng. Cách đây không lâu, 
ngày làm biếng mà bữa ăn sáng có thêm món bánh 
bao. Thì ra sư mẹ đã dậy sớm để làm bánh bao. Khi 
khất thực thức ăn sáng, ai cũng thật ngạc nhiên khi 
có bánh bao. 

Trời lạnh, bụng đói mà được cầm chiếc bánh bao 
nóng để ăn, bên cạnh có ly trà nóng thì hạnh phúc 
lắm. Góc vườn Sơn Cốc có một bếp lửa hồng. Bếp 
lửa hồng này chẳng khi nào tắt vì cứ qua Sơn Cốc 
là đại chúng lại nhen lên. Chung quanh bếp lửa có 
những chiếc ghế ngồi, rất nhiều người đã mang bánh 
và trà ra đây để thưởng thức. Hạnh phúc thật giản 
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đơn nhưng thật khó tìm.

Anh chị em chúng con kính cảm ơn sư mẹ rất nhiều.

Ngày… tháng… năm…

Trung thu ở chùa

Ngày quán niệm tại xóm Thượng. Khi thấy một 
chiếc xe chạy vô tới nhà bếp của quý thầy, con đã 
hỏi một số chị em: 

-Xe chạy đi đâu thế sư chị?

-Xe đi chở bánh Trung thu đó chị. Sư em Đôn 
Nghiêm nhanh nhảu trả lời.

-Bánh Trung thu?Đâu mà có vậy? Con chưa hết 
ngạc nhiên thì sư em Đôn Nghiêm nói tiếp.

-Dạ thầy Pháp Tiến làm cho cả ba xóm bốn chùa.

Con cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. 
Con không thấy đại chúng làm đèn Trung thu nhưng 
lại có bánh Trung thu để ăn. Tối đó một số chị em 
chúng con đã rủ nhau ra túp lều “giải thoát” ngoài 
vườn mới chơi Trung thu. Chẳng có đèn ông sao 
nhưng đã có bánh Trung thu, đã có ông trăng sáng 
và tròn vành vạnh trên trời, đã có sư chị, sư em cùng 
chơi vui với nhau, như vậy là đủ hạnh phúc rồi.

Trong tăng thân con thấy mình không có khái niệm 
về tuổi tác, dù bao nhiêu tuổi cũng vẫn được chơi 
Trung thu, vẫn được tham gia vào tất cả các chương 
trình. Và một điều mà con hạnh phúc nhất là con 
được tận hưởng rất nhiều hạnh phúc mà tăng thân đã 
tặng cho con. Đó là những giây phút thật tuyệt vời. 

Bây giờ và ở đây
Chân Pháp Thuyên

Namo Buddhaya

Văn phòng chùa Pháp Vân xóm Thượng có một 
tượng gỗ Bụt nhập Niết bàn rất đẹp và nghệ thuật. 
Thế nằm thật an lành thanh thoát với một thoáng 
mỉm cười. Cạnh đó bài trí một con suối bonsai nhỏ 
có nước chảy róc rách và những chậu cây tươi mát 
xung quanh. Thường thì làm việc một lúc, anh em 
chúng tôi hay ngồi xuống pha một bình trà nhỏ rồi 
cùng thưởng thức, hiến tặng sự có mặt và những nụ 
cười cho nhau. Đây cũng là dịp để chúng tôi buông 

thư và truyền thông những điều cần thiết trong công 
việc. Có lúc nhìn lên tượng Bụt, tôi tự hỏi không 
biết tấm lòng và bàn tay của ai đã khéo đẽo gọt, chỉ 
mong mang đến cho mọi người những phút giây nhẹ 
nhàng, bình an giữa bộn bề cuộc sống.

Bụt đã vào Niết bàn 2600 năm rồi nhưng chúng ta 
vẫn còn tiếp tục học hỏi và bàn luận về giáo nghĩa 
thâm uyên mà Ngài đã để lại, vẫn hằng ngày đọc 
tụng và phát nguyện: “Nguyện giải Như Lai chân 
thật nghĩa”. Dù rằng đã giải được hay chưa còn tùy 
vào niềm tin nơi mỗi người, nhưng tôi cảm thấy vui 
vì biết mình đang đi trên con đường lành và trong 
sáng. Ẩn số của Bụt vừa là nguồn cảm hứng động 
viên, khích lệ và cũng là một thách thức cho tất cả 
mọi hành giả đi tới. Biết bao tác phẩm nghệ thuật ra 
đời về các mặt như: kiến trúc, âm nhạc, hội họa, điêu 
khắc, thi ca... theo mỗi thời đại, được bảo tồn và tiếp 
tục phát triển mãi từ suối nguồn cảm hứng nơi Bụt. 
Tận đến hôm nay tôi thấy mình vẫn còn diễm phúc 
tắm gột và thưởng thức cam lồ vị từ suối nguồn xa 
xưa ấy, lòng tôi cảm thấy tràn đầy biết ơn. Chừng 
nào vẫn còn khổ đau ngự trị trên cõi đời, tôi tin rằng 
chư Bụt hằng sa vẫn chưa hề rời bỏ chúng ta. Bởi lẽ 
âm vang giáo pháp của các Ngài vẫn đang diễn bày 
đó đây ở khắp mọi nơi. Dù là dưới hình thức này hay 
qua hình thức khác cũng chỉ nói lên một điều, Khổ 
và con đường thoát Khổ. 

Ngày hôm qua xóm Thượng đón khá nhiều những 
vị khách mới đến tu tập. Sau khi được thầy tri khách 
chào đón họ đến The country of Present Moment 
(Xứ sở của phút giây Hiện Tại), rồi mời họ tự giới 
thiệu lý do khiến họ đến và có mong muốn gì trong 
những ngày ở đây để đại chúng biết mà yểm trợ. 
Có một thanh niên thành thật chia sẻ là anh đọc khá 
nhiều sách về đạo Bụt, thấy đẹp, hay và có ước muốn 
thành Bụt nhưng cảm thấy quá khó. Đại chúng được 
một tràng cười thật vui vẻ. Tôi cũng mỉm cười và tự 
hỏi “why not?”, bởi vì người thanh niên đó là hiện 
thân của tôi và rất nhiều bạn trẻ khác ở khắp mọi 
nơi. Những Siddhartha yêu mến Chân-Thiện-Mỹ và 
muốn có một đời sống lý tưởng, chuyện đó đâu phải 
là không chính đáng. Nhưng mọi người cười có lẽ vì 
nghĩ người ấy có một ước muốn xa rời thực tế và mơ 
hồ quá. Anh ta nào biết Bụt là ai, ngoài những kiến 
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thức mênh mông và lý tưởng hoàn 
hảo trong sách vở. Nhiều khi nhìn lại 
tuổi nhỏ thơ mộng của mình tôi cũng 
thầm mỉm cười và thấy cảm thông. 
Ngày xưa tôi cũng nào được biết 
Bụt, chỉ nghĩ đơn giản đó là một con 
người vĩ đại, kiện toàn tất cả mọi mặt 
và là đối tượng tôn thờ cho tâm hồn 
mình. Đọc xong quyển lịch sử đức 
Phật Thích Ca thì thấy mình kính yêu 
Ngài vô cùng và từ đáy lòng tự nhiên 
phát lên lời nguyện ước, lớn lên mình 
cũng sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ như Ngài 
rồi đi tu, bởi thấy đời sống của Ngài 
thật đẹp và trọn vẹn. Nhìn về quá 
khứ, tôi thấy mình thật may mắn bởi 
mong ước đã thành hiện thực. Và hơn 
hết tôi thấy mình có nhiều niềm vui 
trên bước đường hành trình, xin được bày tỏ nơi đây 
lòng tri ơn tất cả. Tôi vẫn cùng đại chúng đang mang 
những điều tốt lành mà mình được thừa hưởng ấy 
tiếp tục đi về tương lai bằng thệ nguyện hằng ngày: 

“Thức dậy miệng mỉm cười  
Hai bốn giờ tinh khôi   
Xin nguyện sống trọn vẹn 
Mắt thương nhìn cuộc đời” 

Càng tu học, tiếp xúc với nhiều nền tảng niềm tin 
khác tôi thấy khái niệm về Bụt trong mình cũng 
thông thoáng và cởi mở hơn xưa. Rất nhiều người 
Tây phương cũng khát ngưỡng tâm linh và thực tập 
thật hết lòng. Đặc biệt tôi để ý thấy nam thanh niên 
đến tu có khi lại nhiều hơn người nữ, có vài chục 
người đến tu tập trọn vẹn trong ba tháng An cư mùa 
đông hoặc ở luôn suốt một năm. Phải chăng nỗi khổ 
và áp lực đời sống phát triển bên này đối với người 
nam nhiều hơn người nữ hay vì hình thái đạo Bụt tri 
thức nơi này đã thuyết phục được họ hơn, những con 
người vốn được thừa hưởng nền giáo dục cao và chỉ 
tin vào chân lý khoa học. 

Bước vào dòng chảy đạo Bụt dấn thân với lý tưởng 
thật cao đẹp nơi đất nước Tây phương này cũng phải 
đối mặt không ít thử thách. Bởi lẽ có nhiều nhu cầu, 
khổ đau thì lại đa dạng và con người không thuần 
một niềm tin. Anh chị em chúng tôi vừa phải nỗ 
lực tu, vừa phải thích nghi với văn hóa, xứ sở, con 
người, thức ăn, khí hậu và ngôn ngữ... Nhưng nhờ 
sống chung như một cộng đồng, nương tựa lẫn nhau 
mà khiến mình dần vượt qua những khác biệt ban 
đầu để đi tới. Đôi lúc nhìn vào con đường Đại thừa 
mênh mông và nỗi khổ bất tận khiến tôi nhớ tới Ngài 
Bồ Tát Địa Tạng, chối từ chưa thành Bụt cho đến khi 

không còn một chúng sanh nào chịu 
khổ nữa. Hạnh nguyện vô bờ bến 
đó ngày xưa đã từng làm tôi cảm 
thấy thật ngưỡng mộ nhưng cũng vô 
cùng băn khoăn. Bởi nỗi thống khổ 
trong nhân gian được ví như nước 
mắt của muôn loài ngập tràn bốn bể 
và tôi sợ mình bị nhận chìm trong 
đó vì biết rằng mình chưa thật sự 
bơi giỏi, phước đức vẫn còn mong 
manh. Hay phải chăng đất tâm trong 
tôi còn thấm nhuần lời nguyện phải 
vãng sanh quốc độ Bụt A Di Đà tu 
cho thành tựu rồi mới quay trở lại 
nhân gian để giúp đỡ. Nhưng dần 
dà trên con đường tu học, may mắn 
thay có những chặng đường hạnh 
ngộ được thiện tri thức, giúp mình 

có những cái thấy mới, rộng mở và sáng tỏ hơn. 
Tôi cảm thấy được khích lệ rất nhiều khi đọc những 
dòng này: 

“... Biển cả lớn mà còn có bờ đến, chứ biển tu thì 
không có bờ đến, còn mênh mông hơn nữa cơ. Nhưng 
vì không có bờ nên không có chỗ đến, vì không có chỗ 
đến nên không thật có chỗ đi. Tu là tu cái không đi 
không đến. Nói khác đi tu là đến trong từng bước đi, 
cập bến trong từng bước đi. Đã cập bến trong từng 
bước đi thì biển ấy có còn mênh mông nữa không...”

Điều này chúng tôi đã được Thầy dạy, lặp đi lặp lại 
nhiều lần và thực tập hằng ngày trong đời sống mà 
sao không chịu nhận ra: “Đã về đã tới, bây giờ ở 
đây. Vững chãi như núi xanh. Thảnh thơi dường mây 
trắng. Cửa vô sinh mở rồi. Trạm nhiên và bất động.” 
hoặc “Mỗi bước chân đi vào Tịnh Độ.” Hay “Không 
có con đường dẫn tới hạnh phúc, hạnh phúc chính 
là con đường.” Phương tiện lẫn cứu cánh thật sự 
không thể tách rời, vậy thì còn chần chờ gì nữa, còn 
suy nghĩ gì nữa mà không an vui với những gì mình 
đang có. Nhiều bài thiền ca và thư pháp đơn giản 
chỉ vậy mà giúp thiền sinh Tây phương ngộ ra rất 
nhiều. Họ hát cùng nhau rất vui, nhờ vui mà cảm 
hứng tu học lên cao và không thấy nhọc nhằn trên 
bước đường vạn dặm. Có khi nhìn lại, tôi thấy sức tu 
của mình chậm quá, lỗi lầm có thể vì đầu óc mình ưa 
những điều cao siêu mầu nhiệm mà quên rằng “lối 
đi ngay dưới chân mình”. Bất chợt tôi mỉm cười thật 
vui khi nghĩ đến câu trả lời về đại ý Phật pháp của 
Ngài Triệu Châu, đơn giản chỉ là Cây Tùng Trước 
Sân, còn có gì hơn thế nữa. Bây giờ tôi thôi chúc mọi 
người sớm tu thành Bụt nữa mà chỉ cầu chúc họ hãy 
là chính mình, chấp nhận những gì trong tự thân với 
ưu khuyết điểm như chúng đang là, chấp nhận được 
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càng nhiều thì càng có không gian và tự do. “Be 
yourself, be beautiful and Be free where you are”. 
Điều này thì người Tây phương dễ hiểu và lĩnh hội 
nhanh. Họ thấy có thể chạm tới được thông qua việc 
hành trì hơi thở ý thức, bước chân chánh niệm, ánh 
mắt thân thương và nụ cười an lạc để trở về với chính 
mình, chăm sóc chính mình và nhận diện được sự tự 
do bên trong ấy. Khi nắm được pháp tu, họ không 
còn đổ lỗi, trách móc người khác về những nỗi khổ 
của mình. Có khi trong những buổi pháp đàm, ngồi 
nghe họ chia sẻ mà tôi thấy dâng trào niềm thương. 
Bây giờ đến đây nhờ có biết tu đôi chút rồi nên họ 
chia sẻ: “Con nhận ra được nỗi khổ của mình và 
con nhìn sâu vào gốc rễ của chúng, con trở về thực 
tập hơi thở để ôm ấp và làm dịu thân tâm.” Hay: 
“Con phải đi thiền hành để chăm sóc cơn giận, đứa 
trẻ tổn thương trong con đang trỗi dậy.” Thật là dễ 
thương khi có những suy nghĩ và thực hành như thế. 
Họ nhận ra và biết dừng lại ôm ấp cảm thọ, thôi vung 
vãi năng lượng tiêu cực ra ngoài. Thế giới sẽ bình an 
hơn nếu nơi mỗi cá nhân biết thực tập chấp nhận và 
làm hài hòa năng lượng của chính mình trong cảm 
thông và hiểu biết.

Namo Dharmaya

Welcome to The country of Present Moment 
(Chào mừng các bạn đến Xứ sở của phút giây Hiện 
Tại) thỉnh thoảng câu này được các thầy tri khách 
dùng để đón chào những thiền sinh mới đến tu tập. 
Người Tây phương dường như lĩnh hội rất nhanh 
thuật ngữ present moment và rất thích thú. Không 
như người Á đông chúng ta thường hay đăm chiêu 
và ngờ ngợ về nó. Năm ngoái tôi có một kỷ niệm về 
điều này trong khóa tu mùa Hè. Cùng ngồi ăn cơm 
chung bàn có một cô thiền sinh vui vẻ bắt chuyện 
hỏi: “Hello brother! Where you com from?” Tôi 
cũng vui vẻ đáp lại bằng cách bắt ấn tròn ngón tay 
cái với ngón trỏ rồi nói: “I come from the country 
of Present Moment”. Cô ấy hiểu rất nhanh và mỉm 
cười thích thú. Kết thúc khóa tu, lúc chào tạm biệt 
cô ấy cảm động nói rằng, rất ấn tượng về câu trả lời 
đó và hứa là sẽ thường xuyên nhớ an trú trong xứ sở 
của phút giây hiện tại. Tôi cũng khá bất ngờ và vui 
khi những lời đàm đạo nhẹ nhàng đơn giản vậy mà 
giúp được họ, còn nhiều chuyện nhỏ khác cũng vui 
không kém nhưng có lẽ tôi phải hẹn kể trong một 
dịp khác. Khi được nghe nói Enjoy Present Moment, 
Wonderful Moment (Phút giây hiện tại, phút giây 
tuyệt vời) thì họ biết thư giãn gương mặt và mỉm 
cười thật tươi, buông bỏ mọi ưu sầu lo lắng và trở về 
thực tập nhiếp tâm trong hơi thở. Bây giờ có hành, 
có hiểu thì thỉnh thoảng tôi cũng biết đùa như vậy. 

Ngày trước khi được nghe xiển dương và ca ngợi về 
phút giây hiện tại thì tôi thấy lòng mình phản ứng 
mạnh. Đó là bởi tôi nghe ông bà thường nói: “Người 
mà không biết lo xa thì sẽ buồn gần”. Vậy tại sao lại 
nói đừng tìm về quá khứ, đừng nghĩ tới tương lai. 
Trong cuộc đời này nếu không biết lo thì e rằng sẽ 
có lúc hối không kịp như trong câu chuyện ngụ ngôn 
“Con Kiến và Ve Sầu” mà lúc nhỏ tôi đã từng được 
học. Kiến thì chăm lo làm lụng, tích góp thức ăn, 
còn Ve Sầu chỉ lo rong chơi và đàn hát, rồi mùa đông 
đến, Ve Sầu chỉ biết than vãn trong đói lạnh. Lúc đó 
vì còn là cư sĩ nên trong tôi có nhiều lý luận như vậy, 
nhưng đâu phải là không có căn cứ logic, tôi cứ suy 
luận theo cảm tính và tri thức mình có rồi khởi tâm 
phiền não. Thật ra nếu hiểu không thông thì làm sao 
mà tin rồi áp dụng theo được, nếu hành theo niềm tin 
mù quáng thì phải chăng tự chuốc họa vào thân và 
khiến mọi người chê trách. Về sau nhờ vào một bài 
kinh thì tôi mới vỡ lẽ, hiểu rõ ràng hơn, hóa ra mình 
đã hiểu sai vì nhiều lý do. Có lẽ do tri thức quá nhiều 
của chính mình và cũng bởi điều này còn xa lạ nhận 
thức của tôi. Trong kinh Người Biết Sống Một Mình, 
Bụt đã giải thích rất rõ: 

“Này quý thầy, sao gọi là tìm về quá khứ? Khi một 
người nghĩ rằng trong quá khứ hình thể ta từng như 
thế, cảm thọ ta từng như thế, tâm tư ta từng như thế, 
nhận thức ta từng như thế, nghĩ như thế và khởi tâm 
ràng buộc quyến luyến về những gì thuộc quá khứ 
ấy thì người đó đang tìm về quá khứ.”

“Này quý thầy, sao gọi là không tìm về quá khứ? 
Khi một người nghĩ rằng… (lặp lại như trên). Nghĩ 
như thế mà không khởi tâm ràng buộc quyến luyến 
về những gì thuộc về quá khứ ấy, thì người đó đang 
không tìm về quá khứ.”

“Này quý thầy, sao gọi là tưởng tới tương lai? Khi 
một người nghĩ rằng trong tương lai hình thể ta sẽ 
như thế kia, cảm thọ ta sẽ như thế kia, tâm tư ta sẽ 
như thế kia, nhận thức ta sẽ như thế kia, nghĩ như 
thế và khởi tâm ràng buộc, lo lắng hay mơ tưởng 
về những gì thuộc về tương lai ấy thì người ấy đang 
tưởng tới tương lai.”

“Này quý thầy, sao gọi là không tưởng tới tương lai? 
Khi một người nghĩ rằng trong tương lai… (lặp lại 
như trên), nghĩ như thế mà không khởi tâm ràng 
buộc, lo lắng hay mơ tưởng về những gì thuộc về 
tương lai ấy thì người ấy đang không tưởng tới 
tương lai.”

“Này quý thầy, thế nào là bị lôi cuốn theo hiện tại? 
Khi một người không học, không biết gì về Bụt, 
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Pháp, Tăng, không biết gì về các bậc hiền nhân và 
giáo pháp của các bậc này, không tu tập theo giáo 
pháp của các bậc hiền nhân, cho rằng hình thể này 
là mình, mình là hình thể này, cảm thọ này là mình, 
mình là cảm thọ này, tri giác này là mình, mình là 
tri giác này, tâm tư này là mình, mình là tâm tư này, 
nhận thức này là mình, mình là nhận thức này... thì 
người đó đang bị cuốn theo hiện tại.”

“Này quý thầy, thế nào là không bị lôi cuốn theo 
hiện tại? Khi một người có học, có biết về Bụt, Pháp, 
Tăng, có biết về các bậc hiền nhân và giáo pháp của 
các bậc này, có tu tập theo giáo pháp của các bậc 
hiền nhân, không cho rằng hình thể này là mình,... 
(lặp lại như trên) thì người đó đang không bị lôi 
cuốn theo hiện tại.”

Như vậy thì rõ rồi, sống trong hiện tại không có 
nghĩa là không được hoạch định hay ước muốn làm 
gì cho tương lai, mà là trong một thể thức hoạch 
định có niềm vui, không bị quá nhiều lo lắng hay mơ 
tưởng chi phối. Hoặc đắm chìm trong khổ đau của 
quá khứ, quyến luyến đối với cảm thọ, tài vật, người 
thân làm mình mất đi niềm vui sống, quên đi mọi thứ 
đang hiện hữu trước mắt. Nhưng khi có thực hành 
rồi mình mới biết, cũng không phải dễ bởi có những 
tập khí quá sâu dày như: muốn làm nhanh cho xong, 
làm theo ý riêng mình, hấp tấp, căng thẳng, lo lắng... 
thật sự đã làm mất đi niềm vui hiện tại hay đánh mất 
những liên hệ tốt đẹp đối với huynh đệ, bằng hữu 
cộng tác với mình. Để rồi khi xong công việc thì 
lòng mình cũng thương tích với những đổ vỡ, hối 
tiếc lẫn buồn đau.

Ngay cả trong hiện tại mà nếu không hiểu rõ thì cũng 
vẫn bị lôi cuốn và “kẹt” như thường. Đó là sự thật. 
Những năm trước khi tôi còn ở tu viện Lộc Uyển, có 
một chú người Mỹ gốc Việt khoảng hơn năm mươi 
tuổi, vì được bảo trợ sang Mỹ hồi còn thơ ấu nên 
tiếng Việt không rành lắm, do duyên lành mà tình 
cờ ghé Lộc Uyển chơi, khi nghe đại chúng hát thiền 
ca bài Happiness Is Here and Now... (Ta hạnh phúc 
liền giây phút này) trước khi đi thiền hành, làm chú 
đã cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó chú đến tu 
tập khá thường xuyên và tâm sự làm tôi cũng thấy 
nghẹn ngào, mấy mươi năm sống trên đất Mỹ, đây 
là lần đầu tiên chú được nghe một bài hát hay, vui và 
đầy ý nghĩa như vậy. Từ trước tới giờ chú chỉ biết 
cặm cụi với bổn phận và trách nhiệm, tuổi trẻ lo học 
rồi lớn lên đi làm quần quật để kiếm tiền, xem đó 
là mục tiêu đời mình, đâu biết nghĩ đến hạnh phúc 
đơn giản dễ tìm như vậy. Ngoài công việc và trách 
nhiệm ở sở, về đến nhà chú đã mệt nhoài, chỉ lo nghỉ 
ngơi để sáng mai lại sức rồi đi làm tiếp, cứ thế ngày 
lại qua ngày. Cho đến một ngày cả vợ và con chú 
không chịu nổi với cách sống đó nên xin dọn đi nơi 
khác. Chú ngỡ ngàng, hụt hẫng trong cô đơn và thấy 
mình mất mát nhiều quá. Không biết nhờ nghe bài 
hát mà chú giật mình “ngộ” ra điều gì quan trọng. 
Nhưng trên hết có lẽ chú nhận ra mình đã bị cuốn hút 
vào vòng xoáy công việc theo năm tháng mà quên 
đi mái ấm gia đình và hạnh phúc thực tại. Nhờ được 
giảng giải mà chú nhận ra nhiều thứ, cách trở về tự 
thân với hơi thở ý thức, bước chân chánh niệm, thật 
sự thưởng thức hương vị của một tách trà và những 
bông hoa mầu nhiệm đang hiển hiện trong trời đất... 
Chú trở nên tươi vui, yêu đời hơn sau đó vì thấy 
mình đang thực sự sống. Còn tôi thì thấy cũng thầm 

Hoa Mộc Lan ở Sơn Cốc



178 năm mới ta cũng mới

biết ơn chú vì đã cho mình ý thức thêm về sự trôi 
lăn trong dòng đời, có khi mấy mươi năm mới có cơ 
may tỉnh mộng. 

“Pháp Bụt cao siêu mầu nhiệm 
Cơ duyên may được thọ trì  
Xin nguyện đi vào biển tuệ 
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi.”

Mỗi ngày nhờ được tu học, sáng tỏ thêm diệu pháp, 
sống trong môi trường trong lành và hiến tặng được 
chút gì đó để đền ơn cuộc đời, tôi thấy lòng mình 
chẳng còn mong gì hơn nữa.

“Pháp môn xin nguyện học  
Ân nghĩa xin nguyện đền  
Phiền não xin nguyện đoạn 
Quả Bụt xin chứng nên.”

Namo Sanghaya

Ngày hôm kia trong buổi soi sáng cho mình, tôi đã 
bày tỏ cảm nhận về Tăng thân như sau: Thật đẹp 
và rất phong phú, cách sống tự nhiên, nghệ thuật 
và nhân văn nhưng cũng mang đầy thử thách. Tuy 
nhiên mình vẫn có thể làm tốt và hay hơn. Đó là điều 
mà không có điểm dừng và cũng chính là nguồn cảm 
hứng cho mình đi tới. Càng tu học, tôi càng thấy 
mình nhìn sự việc tự nhiên hơn, tích cực hơn, nhờ 
vậy mà lòng trân quý và hạnh phúc cũng tăng lên 
theo năm tháng. Tăng thân được như ngày hôm nay 
để biết bao người đến nương tựa, quy ngưỡng thật 
không dễ dàng chút nào. Bởi tính đa dạng, đa văn 
hóa, ngôn ngữ và nền tảng niềm tin khác biệt, ấy vậy 
mà có thể cùng sống hòa hợp được để mang hạnh 
phúc đến cho đời thì giống như một phép lạ, lành 
thay!

Tăng thân có nhiều cái đẹp, cái hay qua nhiều góc độ 
và cái nhìn khác nhau. Tùy theo trái tim cảm nhận 
của mọi người. Nhưng trước hết là giống như một 
mái ấm gia đình, một sân chơi lành mạnh cho cả bốn 
chúng với đủ mọi thành phần, trình độ nhận thức, 
tuổi tác và thâm niên hạ lạp cùng hòa điệu tu học. 
Một chốn bình yên để trở về sau những cuộc hành 
trình, để được chia sẻ, lắng nghe, học hỏi, chăm sóc 
và thương quý lẫn nhau. Giúp nhau trưởng thành 
trong nhận thức và tu tập. Lý tưởng đó đang được 
thể hiện bây giờ và ở đây, nơi mỗi thành phần trong 
cộng đồng.

Tất cả trong một, một trong tất cả là sự diễn bày 
trong tư tưởng Hoa Nghiêm. Tôi thích lý tưởng sống 
động phong phú này; không đến không đi, không 
còn không mất thể hiện qua một vòng tròn tuyệt 

diệu. Trong đó cũng chứa đựng đầy đủ, thập pháp 
giới nơi tâm thức chung và mình có quyền quyết 
định lựa chọn nơi ở, nhờ chánh niệm sáng tỏ mà ta 
có thể nhận diện mình đang ở chốn nào để không 
bị vướng và kẹt trong từng phút giây của đời sống. 
Thầy đã chỉ bày cho chúng tôi vẽ những vòng tròn 
thư pháp kì diệu. Không phải thư pháp chỉ được thể 
hiện bằng nghệ thuật, mà xuyên suốt trong ấy là sự 
sống tự tại thảnh thơi. Thở vào, bút pháp đi nữa vòng 
tròn. Thở ra, bút pháp hoàn thành nữa vòng tròn còn 
lại. Xong, nghệ thuật đó thật đẹp và ý vị, đủ dễ để 
ai cũng có thể luyện tập và làm được, miễn là mình 
thật sự muốn. Hơi thở là sự sống, mang lại trị liệu 
và nuôi dưỡng thân tâm hàng ngày, càng ý thức hơi 
thở sâu sắc chừng nào, Niệm Định Tuệ càng phát 
triển chừng ấy. Tâm thức trở nên xuyên suốt và mở 
rộng thênh thang như chưa từng ngăn ngại điều gì. 
Được chăng tất cả trong hơi thở vào tròn đầy và 
hơi thở ra trọn vẹn. Sự sống động của thế giới ảnh 
tượng muôn màu, lung linh tuyệt đẹp như bảy sắc 
cầu vồng. Nhưng đằng sau đó, tất cả đều không có 
tự tánh. Vạn pháp và ta có gì cách biệt khi tâm thức 
trở nên trong suốt, tĩnh lặng phản chiếu không một tỳ 
vết. Hằng ngày tôi vẫn thắp sáng ý thức thực tập, cập 
bến nơi từng bước chân, an trú trong từng hơi thở 
chánh niệm cùng với lời nguyện ước năm nào“Xin 
nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời.” 
Mùa xuân đang về ngập tràn sức sống quanh đây. 
Hoa cỏ lại xanh mầm nở rộ, từng chiếc lá non tiếp 
tục đâm chồi trên những cành cây trơ trụi, lại bắt đầu 
một kiếp sống mới, vui vẻ và hân hoan trong nắng 
ấm. Cầu chúc sự sống tốt lành ở khắp nơi nơi.

Chân Linh Nhĩ

Cùng học cùng tu

Vì sao có lớp Pháp văn ở Hơi Thở Nhẹ

Sư cô Giác Nghiêm (Elisabeth) cùng tu với các sư 
cô người Việt ở thiền đường Hơi Thở Nhẹ, một chi 
nhánh của Làng Mai ở Noisy-Le-Grand, là một trụ 
trì người Pháp hiếm thấy ở Paris.

Vì có nhiều thiền sinh người Pháp và người Việt 
năng tới lui thiền đường, đặc biệt vào mỗi ngày Chủ 
nhật thiền sinh về rất đông vì đó là ngày tụng giới 
hoặc ngày chánh niệm, nên tiếng Pháp rất cần cho 
việc truyền thông và hướng dẫn tu tập. Một số thành 
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viên trong tăng thân Hơi Thở Nhẹ trong đó có chị 
Bảo Nguyện và tôi đã suy nghĩ khá nhiều đến vấn 
đề này. Chúng tôi thấy cần mở lớp tiếng Pháp để 
giúp đỡ các sư cô. Tôi xin nhận giảng dạy vì tôi đã 
được đào tạo ở trường Đại học Sư phạm và có một 
số kinh nghiệm dạy tiếng Pháp khi còn ở Việt Nam 
cũng  như đã dạy các em tỵ nạn vị thành niên Việt-
Miên-Lào một vài năm trước đây do hội Hồng Thập 
Tự Pháp bảo trợ.

 Người xưa thường nói: “Vạn sự khởi đầu nan”. 
Trước khi dạy đã có sự do dự cả hai phía: người học 
có vẻ ái ngại vì có lẽ đã gặp khó khăn trước đây khi 
học ngoại ngữ này, còn người dạy cũng phân vân 
không biết dạy như thế nào để đạt được kết quả tốt. 
Tôi nghĩ là mình cứ làm rồi điều chỉnh sau cho phù 
hợp với nhu cầu của các sư cô. Dạy tiếng Pháp để nói 
cho người khác hiểu cũng không khó lắm, vì ngay 
cả những người ít học cũng có thể diễn tả được, chỉ 
cần hiểu vài từ chính, nhìn cử chỉ, điệu bộ là có thể 
đoán được ngay, trừ trường hợp người có “tâm điếc”, 
khép kín trái tim cố tình không muốn nghe, không 
muốn hiểu, như câu tục ngữ Pháp: “Người điếc nhất 
là người không muốn nghe” (Il y a pire sourd que 
celui qui veut entendre).

Các sư cô đều có trình độ học vấn cao, lại biết tiếng 
Anh nên khi chuyển qua học tiếng Pháp không gặp 
nhiều khó khăn. Hơn nữa, các sư cô không bị áp lực 
học để thi lên lớp hay học để thi lấy bằng cấp nên 
học rất thoải mái, vui vẻ, có niềm vui trong khi học, 
chỉ cần hiện diện để đọc, nghe, thấy và viết một chữ 
nhiều lần thì mình sẽ thuộc, sẽ nhớ. Vui mà học, học 
mà vui thì tự nhiên mình sẽ học được, sau một thời 
gian ngắn các sư cô đã có tiến bộ, có thể nghe và 
hiểu được… Sư cô trụ trì Giác Nghiêm và một số 
các thiền sinh người Pháp đã nhiều lần ngợi khen sự 
tiến bộ của các sư cô. Tôi ước mong mình tu tập tiến 
bộ được như các sư cô học tiếng Pháp thì hạnh phúc 
biết mấy!

Ngoài ra tôi còn được chị Tâm Tươi Mát (Ngọc Anh) 
tiếp tay dạy và anh Chân Linh Từ (Jean Pierre) giúp 
đọc những bài tôi soạn với giọng đọc chuẩn của 
người ở Paris (accent parisien).

Thầy giáo và học trò đều muốn làm con Ngọc 
Hoàng

Có khi ham học quá nên đã hết giờ mà cả lớp không 
biết, khi sư cô phụ trách nấu ăn xin đi ra để lo cơm 
tối thì tôi mới biết là đến lúc phải ngưng dạy. Tôi hỏi 
đùa các sư cô là có muốn làm con Ngọc Hoàng hay 
học thêm nữa? Các sư cô đồng thanh đáp: “Dạ chúng 
con rất muốn làm con Ngọc Hoàng!” Bản thân tôi 
cũng muốn luôn, đúng là “đồng bịnh tương lân” mà! 
Cụm từ “con Ngọc Hoàng” được trích từ câu ca dao:

“ Hiu hiu gió thổi đầu non 
Những người làm biếng là con Ngọc Hoàng”

Tôi cho rằng có làm việc nhiều mới biết trân quý lúc 
nghỉ ngơi. Tôi thấy Sư Ông tuổi gần 90 mà lúc nào 
cũng làm việc không nghỉ, thời khóa biểu mỗi lần đi 
hoằng pháp dầy đặc, không có chỗ nào trống khiến 
tôi vô cùng ngưỡng mộ và thán phục. Chỉ có Sư Ông 
mới nghĩ ra “ngày làm biếng”, tôi rất tâm đắc ý nghĩ 
này vì bản thân tôi, trước đây vài tháng (vì tôi bắt 
đầu nghỉ hưu từ 01.07.2013) cũng thức dậy rất sớm 
mỗi ngày từ 4g30 để đi làm nên tôi rất trân quý ngày 
Chủ nhật, “ngày làm biếng” của tôi, được ngủ thoải 
mái, có thì giờ đọc sách, nghe kinh tùy hỷ.

Người dạy lẫn người học đều hưởng lợi cả 

Đầu tháng 06 năm 2013, tôi có tháp tùng tăng 
thân Paris qua Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu 
(EIAB) để thăm Sư Ông và phái đoàn đã trở về Đức 
sau chuyến đi hoằng pháp các nước Á châu. Tôi có 
dịp ngồi đàm đạo với hai vợ chồng anh Tường và 
chị Trang. Hai vị này cho biết là giúp Làng phiên tả 
những bài giảng của Sư Ông và cũng được hưởng lợi 
lạc rất nhiều, vì khi đọc đi đọc lại nhiều lần bản thảo 
(morasse) tự nhiên mưa pháp từ từ thấm vào vườn 
tâm. Tôi thấy mình cũng vậy, khi dạy tiếng Pháp 
cho các sư cô ở Hơi Thở Nhẹ cũng được hưởng rất 
nhiều lợi lạc. Trong lúc dạy, thỉnh thoảng có chuông 
điện thoại reo hoặc chuông đồng hồ gõ nhịp, cả lớp 
ngưng học để thở, đem thân trở về với tâm. Người 
Pháp thường nói “Dạy, tức là học” (Enseigner, c’est 
apprendre) tôi thấy ngoài việc được học hỏi thêm, tôi 
còn có dịp cùng tu tập với các sư cô.

Thầy giáo và học trò ngồi quanh một cái bàn nhỏ, 
vừa học, vừa uống trà cho có cảm tưởng là đang ngồi 
chơi, ngồi đàm đạo với nhau hơn là ngồi học, rất 
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thoải mái và tươi mát. Tự nhiên những danh ngôn 
hay tục ngữ, ca dao mà tôi dịch cho các sư cô học 
cũng đượm đôi chút hương vị thiền. Trong câu nói 
của Saint Exupéry “Aimer, ce n’est pas se regarder 
l’un l’autre mais regarder dans la même direction ” 
(Yêu nhau, chẳng phải nhìn nhau, mà cùng nhìn một 
hướng), tôi thấy hướng ở đây là hướng giải thoát, 
hướng an lạc, hướng giác ngộ nên tôi chuyển đổi là:

“Yêu nhau chẳng phải nhìn nhau 
Mà nhìn bến giác mong mau tới bờ”

Hai câu thơ của Lamartine khuyên mình tìm tới thiên 
nhiên khi khổ đau “Mais la nature est là, qui t’invite 
et qui t’aime. Plonge-toi dans son sein qu’elle t’ouvre 
toujours”, tôi thoát dịch là:

“Thiên nhiên vẫn đợi, vẫn chờ 
Sao không tìm đến, còn mơ ước gì”

Mấy vần thơ nhẹ nhàng, giản dị dễ hiểu với âm điệu 
trầm trầm (assonnance en “eu”) của Paul Verlaine 
diễn tả tâm trạng buồn vô cớ vẩn vơ, theo nhịp mưa 
rơi, thấm vào cõi lòng thi sĩ như mưa rơi ngoài phố, 
tôi tạm dịch là:

Il pleure dans mon cœur  
Lòng tôi thổn thức lệ trào

Comme il pleut sur la ville  
Cũng như ngoài phố, hôm nào mưa rơi

Quelle est cette langueur  
Nỗi buồn vô cớ vẩn vơ

Qui pénètre dans mon cœur ? 
Cớ sao gieo thảm, tưới sầu vườn tâm?

Mình chỉ cần nhận diện cái buồn đó rồi với hơi thở 
chánh niệm, đem thân về với tâm thì mình có thể 
chuyển hóa buồn thành vui, và “khi mình vui thì 
cảnh sẽ vui ” như lời Sư Ông dạy!

Phải cám ơn ai nhỉ 

Nhiều khi trời mưa gió hay có tuyết, tôi vẫn cố gắng 
tới dạy, điều mà tôi học nơi thân giáo của Sư Ông. 
Các sư cô cảm động thường nói: Cám ơn “chú Đức 
”. Tôi lật đật đính chính là chúng ta phải cám ơn Sư 
Ông mới đúng vì nếu không có cơ duyên cùng là 
đệ tử của Sư Ông thì chúng ta đâu có dịp cùng ngồi 
chung vui với nhau ở đây. Hai từ “chú Đức” còn 
phổ biến hơn cả pháp danh Chân Linh Nhĩ do Sư 
Ông đặt cho tôi. Biệt danh này chuyển tải rất nhiều 
tình thương của các sư cô dành cho tôi, làm tôi vô 
cùng xúc động và thấy mình có bổn phận phải có 
mặt thường xuyên với tư cách một người lớn tuổi để 
nâng đỡ tinh thần các sư cô nhỏ. Nhờ Sư Ông mà tôi 
ngộ ra được là dạy các sư cô nhỏ cũng là tu tập như 
đi thiền hay rửa chén, quét nhà… nên tôi kiên trì đến 
Hơi Thở Nhẹ dạy hằng tuần mỗi chiều thứ Sáu ngoài 
hai ngày tụng giới và chánh niệm hằng tháng.

Những dòng trên đây coi như món quà tinh thần cuối 
năm của tôi nói lên một phần nào lòng biết ơn của gia 
đình tôi với vị Thầy khả kính, đã hướng dẫn chúng 
tôi đi đúng con đường tâm linh trong suốt quá trình 
gần ba mươi năm, để gia đình tôi có được hạnh phúc, 
con cái thành đạt và hiếu thảo. Tôi cũng xin gửi đến 
các sư cô nhỏ ở Hơi Thở Nhẹ, tăng thân Paris cùng 
“tăng thân khắp chốn” niềm vui mà tôi đang có được 
trong những ngày cùng tu, cùng học với quý sư cô 
trong thời gian qua.

Ban biên tập phỏng vấn sư chú Trời Tự Tại và chuyển ngữ từ tiếng Pháp

Không cần tranh đấu với bóng tối

Sư em có thể giới thiệu ngắn gọn về mình được 
không? 

Sư em tên là Chân Trời Tự Tại, người Pháp. Sư em 
được xuất gia vào tháng 7 năm 2011 trong gia đình 
Cây Trúc Tím. Trước khi xuất gia, sư em đã làm 
cảnh binh (cảnh sát của quân đội) trong 18 năm.

Sư em đã bắt đầu tìm kiếm con đường tâm linh như 
thế nào và nhân duyên nào đã đưa sư em đến với 
Làng Mai?

Tất cả đã bắt đầu bằng chuyến công tác 6 tháng ở 
Congo, châu Phi. Lúc ấy sư em mới 29 tuổi. Khi sư 
em tới, cuộc chiến ở đó chỉ mới kết thúc. Sư em đã 
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được chứng kiến một quang cảnh tan hoang. Sư em 
đã được gặp những người sống trong cảnh thực sự 
nghèo đói nhưng vẫn hạnh phúc và tràn đầy niềm 
vui sống. Cuộc gặp gỡ này đã đánh động sư em rất 
mạnh bởi vì sư em đã luôn tin rằng hạnh phúc tùy 
thuộc vào những điều kiện vật chất. Sư em đã từng 
có một căn hộ lớn, xe hơi, nhiều điều kiện thuận lợi 
nhưng sư em vẫn thấy rất bất hạnh. Còn ở đây, sư em 
đã thấy trước mặt mình những người rất hạnh phúc 
mà trong tay không có gì nhiều. Nhiều người trong 
số họ nói với sư em: “Tôi chỉ sống trọn ngày hôm 
nay bởi vì tôi cũng không biết ngày mai tôi còn được 
sống hay không.” Chính câu nói đó đã đánh động sư 
em một cách sâu sắc. Khi sư em trở lại Pháp, một 
điều gì đó tiếp tục rung động và làm sư em trăn trở. 
Trong cuộc sống của mình, sư em đã trải qua nhiều 
khổ đau: những vết thương từ thời ấu thơ, cuộc ly 
dị… và sư em rất sợ rằng niềm hạnh phúc mà sư em 
đã nếm được ở châu Phi sẽ mất đi. Chính lý do đó đã 
khiến sư em bắt đầu quan tâm tới con đường tâm linh 
và “Nghệ Thuật Hạnh Phúc” của Đức Dalai Lama, 
là cuốn sách đầu tiên mà sư em đọc. Sư em đã bắt 
đầu thực tập đạo Bụt theo truyền thống Tây Tạng từ 
2002 đến 2007.

Sư em có theo đạo Cơ Đốc giáo trong thời gian đó 
không?

Dạ, cũng không hẳn. Thực sự là trong sư em luôn có 
một tiếng gọi từ trái tim nhưng sư em đã không tự 
cho phép mình nghe thấy tiếng gọi ấy. Lúc sư em 6 
tuổi, sư em đã nói với mẹ: “Mẹ ạ, sau này con muốn 
làm cha xứ.” Hoàn cảnh đã đưa sư em trở thành cảnh 
binh, nhưng trong đáy lòng mình, sư em đã luôn mơ 
ước về một đoàn thể sống tươi vui, an lạc. Sư em 
không muốn tin rằng đức Chúa hiện diện ở một nơi 
xa xôi nào đó, không liên hệ gì đến mình cả. Có một 
điều gì đó trăn trở trong sư em nhưng sư em cũng 
không biết đó là điều gì.

Thực tập đạo Bụt có ảnh hưởng gì đến công việc của 
sư em không?

Khi mới bắt đầu thực tập, sư em đã đặt lại vấn đề về 
công việc của mình. Sư em tự hỏi mình có cần thay 
đổi nghề nghiệp hay không. Sư em làm trong đội 
cảnh binh, can thiệp bằng vũ lực. Công việc của sư 
em đòi hỏi phải dùng vũ lực để chống vũ lực: phá 
cửa, bắt tội phạm, luôn sẵn sàng dùng súng… tất cả 
những cái đó tưới tẩm hạt giống bạo động trong sư 
em. Sư em không muốn tiếp tục như vậy nữa. Thế 
nên sư em xin thay đổi nhiệm vụ rồi sau đó sư em 
được phép không phải sử dụng vũ khí nữa.

Sau đó, chuyện gì đã xảy ra cho sư em?

Năm 2007, trong trung tâm thực tập nơi sư em hay 
lui tới, một vụ bê bối xảy ra khiến cho sư em thất 
vọng đến mức muốn quay lưng lại với đạo Bụt. 

Cùng lúc đó, sư em đã gặp một phụ nữ và đã có một 
mối quan hệ say đắm. Năm 2009, cô ấy nói với sư 
em: “Khi em mới gặp anh, em cảm nhận một nguồn 
sáng tỏa ra từ tâm hồn anh và đó chính là điều đã 
cuốn hút em tới với anh. Nhưng dường như em đang 
làm cho ánh sáng ấy càng ngày càng lu mờ.” Rồi cô 
nói thêm: “Vì tình yêu, em sẽ ra đi.” Lúc đó, sư em 
chẳng hiểu gì. Sư em nghĩ: “Lý do gì mà kỳ quặc 
thế?” Sư em rất tha thiết với người phụ nữ đó và 
không muốn bị bỏ rơi. Sự thực là cô ấy đã rất thương 
sư em. Còn sư em, vào thời điểm đó, chỉ đang tìm 
kiếm để đáp ứng những đòi hỏi của mình. Sau khi 
cô bạn ấy ra đi, tinh thần của sư em trở nên suy sụp. 
Sư em đau khổ nhiều và như tất cả những lần khác, 
sư em chạy trốn những khổ đau của mình bằng công 
việc, chơi thể thao và những trò giải trí khác. 

Khi chị của sư em nhận thấy sư em không ổn, chị đã 
mời em tới đón năm mới 2010 tại nhà chị cùng với 
những người bạn khác. Lúc ấy, một sự kiện đặc biệt 
đã tới với sư em. Vào thời điểm giao thừa, khi tất cả 
mọi người ôm hôn nhau, sư em tìm một nơi khuất, 
chắp hai tay lại và nói: “Trời ơi! Xin hãy lắng nghe 
tôi. Tôi phải... tôi phải dừng tất cả lại!”

“Tôi phải thoát khỏi những trói buộc ấy!”(cười)

Dạ, “Tôi phải thoát khỏi những trói buộc ấy!” Sư 
em không thể cứ tiếp tục đi vòng quanh mãi. Đó là 
một lời cầu nguyện từ tận đáy lòng của sư em. Bốn 
hôm sau, sư em bị ốm rất nặng. Sư em nằm bẹp trên 
giường, hoàn toàn kiệt sức. Không còn nơi nào để 
trốn chạy nữa, sư em đã buộc phải đối diện với chính 
mình. Sau một tuần lễ, sư em nhìn lên tường, ngắm 
bức ảnh của sư em khi mới 5 tuổi. Sư em cũng không 
biết vì sao nhưng sư em đã đứng dậy, cầm bức ảnh 
xuống nhìn và thốt lên: “Xin lỗi!” Trong niềm hối 
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hận ấy, sư em bắt đầu khóc, khóc như chưa bao giờ 
được khóc. Chắc sư em khóc cho tất cả những khổ 
đau mình đã trải qua. Sau đó, sư em cảm nhận một 
sự nhẹ nhõm từ sâu thẳm trong con người mình. Sư 
em có cảm tưởng như mình được trở lại làm em bé, 
không cần phải đóng bất cứ một vai nào nữa. Sư em 
nhận ra rằng mình đã sống trong một cái “áo giáp”. 
Sư em đã luôn là người rất nhạy cảm nhưng sư em 
đã không tự cho phép mình sống với tính ấy. Bây 
giờ chính tính ấy đã trở thành sức mạnh đích thực 
của sư em.

Sư em đã ngủ thiếp đi và hôm sau tỉnh dậy trong một 
trạng thái tĩnh lặng mà sư em chưa bao giờ biết tới.

Trước đó, sư em không bao giờ biết lắng nghe cơ 
thể mình. Sư em luôn nhìn cơ thể sư em như một thứ 
gì đó để khai thác và trưng bày. Sư em sống bằng 
cái nhìn của người khác. Tại sao? Tại vì sư em đã 
không có khả năng thương yêu chính mình. Sư em 
nghĩ rằng điều này đã bắt đầu khi mẹ sư em bỏ đi 
lúc sư em 6 tuổi. Đó là một chấn thương tâm lý lớn 
đối với sư em. Sư em chỉ còn bố ở bên cạnh và bên 
trong mình là một sự đổ vỡ lớn. Sư em đã nghĩ một 
cách ngây thơ: “Mẹ bỏ mình vì mình là đứa con trai 
hư.” Trong tuổi thiếu niên, sư em đã giận mẹ đến 
mức không muốn nhận mẹ nữa và cũng không muốn 
nghe nói tới họ hàng phía bên ngoại. Khi làm như 
vậy, nội tâm của sư em luôn bị giằng xé, sư em đã 
không được là mình.

Nhưng khi đã biết thương mình, sư em đã tìm lại 
được mẹ trong mình và hòa giải được với phần nữ 
tính, dịu dàng, nhạy cảm trong mình. 

Sau đó, sư em thấy cần phải tìm lại mẹ. Gặp lại sau 
nhiều năm trời, mẹ nói với sư em: “Mẹ đã bỏ các con, 
mẹ hối hận vô cùng, mẹ không thể tha thứ cho mình 
được.” Sư em trả lời mẹ: “Con có mặt 
đây để giúp mẹ vượt qua niềm hối hận 
ấy.” Sư em còn nói thêm: “Mẹ có cảm 
nhận được sự an bình trong lòng con 
không?” Mẹ nói: “Mẹ có thấy.” “Đó 
là nhờ vào sự ra đi của mẹ. Con cảm 
ơn sự ra đi đó!” Mẹ rất ngạc nhiên khi 
nghe sư em nói như vậy. Sư em giải 
thích thêm: “Chính vì con đã có thể đối 
diện được với sự ra đi của mẹ, chính vì 
con đã đối diện được với những khổ 
đau trong lòng mà con đã mở trái tim 
mình ra và tìm được bình an như hôm 
nay.” (Hiện giờ, dù những khổ đau của 
mẹ vẫn còn, nhưng đã giảm hơn trước 
nhiều và mỗi khi nói chuyện, hai mẹ 

con chia sẻ nhiều điều thật dễ thương.) 

Sự chuyển hóa trong nội tâm của sư em cũng đã có 
những ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều mặt trong 
cuộc sống của sư em, trong đó có cả cách làm việc 
của sư em. Có một lần trong khi sư em đang ngồi 
thiền một mình trong văn phòng, sư em nhận được 
điện thoại của đồng nghiệp yêu cầu sư em tới can 
thiệp hỗ trợ cho một vụ việc nhạy cảm. Khi sư em 
tới nơi, sư em thấy mười đồng nghiệp của mình vây 
quanh một gã to con cao hơn 2 mét đang giữ một 
người đàn ông làm con tin. Mọi người đều giận dữ 
và không khí càng lúc càng căng thẳng. Thật may, 
nhờ vào năng lượng thiền tập trong mình, sư em đã 
có thể tiến về gã to con, nhìn anh ta trầm tĩnh, không 
phán xét và nói một câu giản dị: “Anh biết là anh 
làm thế không đáng mà!” Thật bất ngờ, anh ta trả lời: 
“Phải, anh nói đúng” và anh thả con tin ra. Sau này, 
các đồng nghiệp của sư em nói: “Chuyện xảy ra thật 
không thể tin được. Tất cả đã được giải tỏa chỉ trong 
chốc lát dù rằng câu nói của anh quá bình thường.” 
Sư em không nói gì nhưng trong lòng mình biết rằng 
năng lượng tu tập trong sư em đã đóng vai trò quan 
trọng trong sự giải quyết tốt đẹp cho sự việc ấy.

Sư em tò mò muốn biết xem có ai từng trải qua kinh 
nghiệm chuyển hóa tương tự hay không. Sư em tới 
hiệu sách. Có một người đàn ông, dầu sư em chưa 
nói mình tìm gì, đã nói với sư em: “Nếu tôi là anh, 
tôi sẽ đọc cuốn sách này.” Đó là cuốn “Hiệu lực cầu 
nguyện” của Thầy.

Tất cả những gì sư em được đọc trong cuốn sách này 
đã đánh động mạnh tới sư em, dường như đó cũng là 
sự phản chiếu của những gì đẹp nhất trong tâm hồn 
sư em. Không lâu sau đó, sư em lên xe mô-tô đi đến 
Thiền đường Hơi Thở Nhẹ tại Paris. Vào lúc năm 

Sư chú Trời Tự Tại hàng đầu từ trái qua người thứ hai trước khi xuất gia
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giờ sáng, sư em gõ cửa Thiền đường. Như thể là đợi 
sẵn, sư cô Giác Nghiêm mở cửa cho sư em với nụ 
cười hiền hậu trên môi. Hai người nhìn nhau như hai 
người bạn cũ gặp lại. Điều này thật không thể giải 
thích nổi. Sau thời ngồi thiền, sư em ngắm nhìn các 
thầy, các sư cô đang có mặt đó và có cảm giác mình 
đã tìm lại được những người thân thương của mình. 
Lúc ấy, trong đầu sư em khởi lên một suy nghĩ: “Trời 
đất! Mình đang tự vẽ lên một cuốn phim rồi!” (cười) 
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là ngay lúc ấy, sư 
cô Mai Nghiêm đứng dậy, tiến về phía sư em và nói: 
“Chúng ta biết nhau, phải không?” (cười) Sư em 
cười phá lên và đáp lại: “Chắc chắn rồi, mình biết 
nhau mà!” rồi cả hai tìm cách nhớ lại xem đã gặp 
nhau ở đâu nhưng không thành công. Với tính hài 
hước thường nhật của mình, sư cô Mai Nghiêm nói 
với sư em: “Chú đã quên mất rằng chú đã tới rồi.”

Một thời gian sau đó, quyết định trở thành tu sĩ đến 
với sư em một cách hiển nhiên. Sư em đã được tái 
sinh.

Sau lần đầu tiên sư em tới Thiền đường Hơi Thở 
Nhẹ, sư em đã thấy rõ là mình muốn làm tu sĩ trong 
tăng thân Làng Mai ư?

Dạ, vâng. Đối với sư em, điều này đã là một điều 
hiển nhiên không thể giải thích được. Sư cô Giác 
Nghiêm nói với sư em: “Chú cứ từ từ, chú có thời 
gian mà”, nhưng sư em trả lời: “Nhưng thưa sư cô, 
việc này đối với con đã quá rõ rồi.” Sư cô đã thấy 
điều ấy trong ánh mắt sư em. Tuy vậy, sư cô vẫn nói: 
“Sư cô hiểu. Nhưng dù sao, chú vẫn nên tới Làng 
Mai trước khi quyết định”, bởi vì lúc ấy sư em chưa 
hề đặt chân tới Làng Mai. (cười) Sư em tới Làng 
lần đầu năm 2010. Sư em tham gia vào một khóa tu 
dành cho người nói tiếng Pháp và một khóa tu sức 
khỏe. Không còn nghi ngờ gì nữa, sư em đã tìm được 
chỗ đứng của mình. Sư em biết rằng chỉ bằng cách 
tiến bước trên con đường xuất gia thì sư em mới có 
thể tiếp tục chữa lành những vết thương trong mình, 
sống hài hòa với chính mình và từ đó có thể có mặt 
cho người khác bằng tấm lòng cởi mở và đầy tình 
thương.

Đạo Bụt đang cắm rễ ở Tây phương. Đối với sư em, 
điều này đem lại những khó khăn cũng như những hy 
vọng gì cho tương lai?

Thật ra, sư em không nghĩ nhiều tới vấn đề đó. Đối 
với sư em, đạo Bụt không chỉ là một chủ thuyết. Sư 
em mang áo của một tu sĩ đạo Bụt nhưng sư em luôn 
chú ý để không tự giam mình vào ý niệm nhỏ hẹp 
rằng mình là một “tu sĩ”, rằng mình là “tín đồ đạo 
Bụt”. Điều quan trọng nhất vượt lên trên cả “đạo 

Bụt”, “đạo Chúa” hay bất cứ một tôn giáo nào là 
chánh niệm, tình thương và sự hiểu biết. Chỉ có 
những điều đó thôi mới có thể chạm tới tất cả mọi 
người. Theo sư em hiểu, cốt lõi của Thiền tông cũng 
nằm ở chỗ đó. Thiền là sự sống và sự sống luôn biến 
chuyển, rộng mở. Sự sống là sự tiếp chạm không 
ngừng. Sức sống mãnh liệt và khả năng thích ứng 
của Thiền tông làm sư em rất thích thú. Thiền tông 
Nhật Bản không giống với Thiền tông Nam Hàn và 
cũng khác với Thiền Việt Nam. Thiền tông ở Tây 
phương cũng sẽ tìm thấy hình thái riêng của mình.

Trong nghề nghiệp trước đây của sư em, sư em đã 
phải đối diện với rất nhiều tệ nạn xã hội. Theo sư 
em, gốc rễ của những khó khăn mà giới trẻ gặp phải 
là gì? Là người tu, mình có thể giúp gì cho xã hội?

Giới trẻ thiếu hướng đi. Xã hội hiện nay không có 
khả năng chỉ đường cho họ. Giới trẻ cũng rất thiếu 
sự quan tâm và tình thương của người lớn. Sư anh 
biết không, phần lớn người trẻ làm bậy chỉ để nhằm 
thu hút sự chú ý, để người khác thấy được sự tồn tại 
của họ.

Trong một khóa tu mùa hè, sư em chăm sóc các em 
thiếu niên. Hôm đó một cụ già tới giới thiệu đứa 
cháu 16 tuổi với sư em. Ông nói: “Tôi không biết 
phải làm gì với nó nữa. Nó bán ma túy, quấy phá suốt 
ngày và không bao giờ nghe lời cha mẹ.” Em trai 
đó nói ngay: “Tôi không muốn đến đây. Tôi chẳng 
có gì để làm ở đây hết. Tôi sẽ không nói gì hết và 
không làm gì hết!” Cậu bé đã làm cho sư em nhớ tới 
mình khi cùng lứa tuổi. Sư em nhìn cậu bé đó và nói: 
“Em cũng giống hệt anh khi anh 16 tuổi. Em không 
cần làm trò nữa. Anh biết rằng em là người rất dễ 
thương.” Cậu bé nhìn sư em rất ngạc nhiên và nói: 
“Anh là thầy tu, anh là một người hoàn hảo. Còn em 
thì khác.” “Em lầm rồi. Anh sẽ cho em thấy” và sư 
em đã đem cho cậu bé xem hình sư em trước kia, 
mặt mũi hung dữ, hai tay hai khẩu súng. “Em thấy 
không? Có thấy tất cả những bạo động này trong anh 
không? Dù rằng hồi đó, anh đứng ở phía cảnh sát 
chứ không phải phía của bọn côn đồ nhưng kỳ thực 
bạo động nào cũng là bạo động. Không có ‘bạo động 
chính nghĩa’ hay ‘bạo động phi chính nghĩa’. Thời 
đó, anh đã luôn tìm kiếm để trở thành một người 
khác, anh không biết sống với chính mình nên cũng 
không thấy được sự nhạy cảm trong anh.” Dần dần, 
qua những lần chơi với nhau và chia sẻ, em trai ấy 
đã mở lòng được. Em đã tham gia vào khóa tu và 
đến ngày cuối cũng không muốn rời Làng về nhà 
nữa. Ông của em đã tới, vừa cảm ơn sư em vừa khóc. 
Mới gần đây, sư em nhận được thư cảm ơn của em 
trai này. Đó quả là một câu chuyện đẹp và cảm động.
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Sư em cũng thấy rằng chúng ta rất cần học cách có 
mặt thực sự cho sự sống. Chúng ta luôn chạy trốn, 
chạy trốn khỏi chính mình. Chúng ta tự gán cho 
mình quá nhiều ý niệm về bản thân nhưng những ý 
niệm ấy không phải là hiện thực. Thực tại vượt lên 
trên ngôn từ, nó chỉ có mặt khi tâm chúng ta trở về 
hợp nhất với thân. Trong trạng thái ấy, ta thấy đầy 
đủ, không còn cần phải tìm kiếm gì nữa. Sự mãn 
nguyện thực sự chỉ có thể nếm được khi mình biết 
trở về với mình - bây giờ và ở đây.

Tăng thân của mình có nhiều thầy và sư cô với lứa 
tuổi khác nhau và đến từ rất nhiều nền văn hóa khác 
nhau, sư em thực tập như thế nào để sống hài hòa 
với mọi người?

Cũng vẫn là điều cơ bản ấy thôi; trước tiên sư em cần 
phải có mặt cho mình. Khi sư em thực sự có mặt với 
cơ thể mình, sư em cảm nhận được năng lượng của 
sự sống và hạnh phúc. Trong trạng thái đó, sư em có 
thể mở lòng ra. Lúc ấy, mọi rào cản đã biến mất và 
sư em có thể nhìn thấy mình trong các sư anh, sư em 
của mình.

Tuy vậy, cũng có khi những phán xét và trách móc đi 
lên khiến cho lòng sư em đóng lại. Khi ấy, điều quan 
trọng nhất với sư em là không tự trách mình, cũng 
không tìm cách trốn chạy hay đồng hóa mình với 
những tâm hành ấy. Thay vì tự nói: “Tôi đang phán 
xét” thì mình có thể nói: “Sự phán xét đang có mặt 
ở đây.” Khi đã biết nhận ra những tâm hành đó tức 
là mình đã có chánh niệm, mình đã thành công rồi.

Trong sự thực tập của sư em nói chung, sư em luôn 
tự nhắc mình về một sự thật đơn sơ là: “Chúng ta 
không thể tranh đấu với bóng tối, chúng ta chỉ cần 
đem ánh sáng tới.” Ánh sáng ấy chính là chánh niệm 
và khi nó có mặt thì mọi thứ tự nó sẽ dần dần được 
chuyển hóa một cách tốt đẹp.

Quý thầy, quý sư cô của mình đến từ khắp nơi trên 
thế giới, mỗi người mỗi khác biệt và chính điều ấy 
làm cho chúng ta giàu có thêm. Nếu sư em sống ở 
một nơi với toàn những người Pháp như trước kia thì 
chắc sư em sẽ chán lắm! Sau chuyến đi Mỹ ba tháng 
vừa rồi, sư em đã buông bỏ nhiều sự vướng mắc của 
mình với ngôn ngữ và văn hóa Pháp. Hiện giờ sư 
em cảm thấy thoải mái như nhau cả trong nhóm nói 
tiếng Anh hay tiếng Pháp.

Sư em thấy đây là nhà của mình. Đây là gia đình của 
mình.

Con có rất đông
Các anh chị em mang cùng dòng họ
Dòng họ Thích chí nguyện đại trượng phu
Xa cha mẹ tình yêu thương máu mủ
Nhập vào đời xuất sĩ sống ngao du
Hạnh phúc thay nếp sống của người tu
Không vướng bận nợ nần con với cái
Bỏ lại đời
Bỏ lại mái tóc xanh
Bỏ lại lợi danh
Bỏ lại quyền hành trong xã hội
Bỏ lại rồi
Các buổi tiệc thế gian
Chỉ có mang theo hành trang
Là hình hài cơ thể
Của cha mẹ trao truyền
Của thế hệ tổ tiên trao
Một giọt máu đào
Chảy vào dòng huyết thống
Một hơi thở nhẹ
Khai triển đời sống tâm linh
Con không mong mình
Bình yên trên lộ trình còn lại
Mà chỉ nguyện cầu cho tình huynh đệ
Vẫn mãi cận kề bên nhau
Để cùng mong hạt giống thầy trao
Gieo vào nhân loại biết bao ân tình.

Sư cô Đồng Đoan

Đại Trượng Phu
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Đại Trượng Phu
Chân Vĩ Nghiêm 

Đây là giây phút huyền thoại

Những giây phút được sống bên Thầy là những 
khoảnh khắc mầu nhiệm, các kỷ niệm đó đã đi vào 
huyền thoại, nhưng nó vẫn sống mãi trong trái tim 
con. Tình thầy trò đã nuôi dưỡng, chắp cánh cho 
nguyện ước ban đầu của con bay cao và bay xa.

Ngày trước, con chỉ được gặp Thầy qua những bài 
pháp thoại nên con chưa nếm được hương vị tình 
thầy trò ngọt ngào và sâu lắng mà Thầy đã cho chúng 
con. Con nhớ lần đầu lên Phương Khê con còn bỡ 
ngỡ, lơ ngơ không biết phải làm gì, chỉ đứng im nhìn 
quanh nhìn quất. Thầy hỏi chuyện, con thưa nhưng 
còn ngại ngùng và sau đó không lâu con được Thầy 
chỉ dạy rất nghiêm trong buổi pháp thoại xuất sĩ, con 
càng sợ hơn, và định tránh Thầy một tuần không dám 
gần. Không biết xui hay là hên nữa mà ngay trong 
tuần đó, con lại được làm thị giả Thầy và còn thường 
xuyên lên Phương Khê làm việc vào những ngày làm 
biếng, dù con có muốn tránh cũng không được, đúng 
là “tránh trời không khỏi nắng”. Nhưng càng ở gần 
Thầy, con càng thương kính Thầy nhiều hơn, con 
học được rất nhiều trong các bữa cơm, trong cách chỉ 
bày nho nhỏ nếu không chánh niệm, không để tâm 
thì mình khó nắm bắt được những thông điệp Thầy 
nhắn gởi trong những hành động, những câu nói đó. 
Con cảm nhận trong tình thầy trò, con nếm được cả 
tình cha con, cái cảm giác ấy rất quen thuộc, thân 
thương và ấm áp làm sao. Một không khí gia đình 
đầm ấm, và con tha hồ tắm, bơi lội nghịch ngợm 
trong suối nguồn hạnh phúc ấy.

Sau lần được dạy dỗ ấy, hình như Thầy biết con buồn 
và khóc nhè một ngày, nên hôm sau con tránh, 
con không dám đến gần Thầy, chỉ xá chào thôi, 
Thầy là người hỏi chuyện con trước, mỉm cười 
với con nhưng mặt con vẫn buồn xo. Thầy đến 
gần và đặt tay lên đầu con, như muốn dỗ dành, 
con cảm nhận tình thương của Thầy. Lúc đó 
con suýt khóc, nhưng cố nén lại, con muốn nói 
là con không giận Thầy đâu, con hiểu qua đó 
Thầy muốn dạy con, muốn cho con dễ thương 
hơn. Nhưng con không nói nên lời, chỉ cảm 
nhận thôi. Đang viết lại những dòng này, nước 
mắt con lại rơi vì hạnh phúc và cảm động. Con 
thường tự an ủi mình, tự nói với mình như cách 
Thầy thường nói: “Vĩ Nghiêm ơi, thở đi con, 
cười đi con, đừng khóc nhè nữa!” Nhiều khi 

con cũng mơ ước nếu được Thầy viết cho câu đó để 
mình treo trên bàn học, để nhắc nhớ mình mỗi ngày, 
nhất là những khi buồn, khi tủi thân mà thực tập thì 
hạnh phúc biết mấy.

Ngày hôm sau, con lại làm việc trên Phương Khê, 
nhưng không muốn ở lại ăn cơm, bởi con phải để các 
chị em khác tận hưởng “xôi nếp một, đường mía lau” 
ấy, nếu có thêm sư mẹ và con, thì Thầy lại sớt cơm 
cho chúng con, chăm sóc chúng con mà đáng lý ra 
cái diễm phúc ấy là của các chị em khác, nên con đi 
cửa Phương Khê ra ngoài đợi sư mẹ. Sư mẹ ra chào 
Thầy, Thầy bảo ở lại ăn cơm nhưng sư mẹ từ chối vì 
có Vĩ Nghiêm đang đợi ở ngoài xe. Con nghe sư mẹ 
kể lại, lúc đó Thầy khựng lại một chút. Nghe như thế 
lòng con lại nhói đau, con thương Thầy quá, có thể 
Thầy nghĩ con còn buồn nên lánh mặt chăng? 

Con thấy mình là người may mắn, khi Thầy la, Thầy 
dạy thì Sư cô dỗ dành lắng nghe, phân tích cho con 
hiểu, và giúp con giải quyết những khó khăn mà con 
đang gặp phải, cởi bỏ được gánh nặng trong lòng 
để con vui sống với những phút giây hiện tại đẹp 
đẽ và mầu nhiệm. Sư cô kể lại những kinh nghiệm 
quá khứ, những ngày đầu mới xây dựng Làng để con 
hiểu và cảm thông hơn. Những câu chuyện Sư cô kể 
rất vui, thú vị nhưng nó lại làm nhẹ vơi nỗi lòng con.

Thầy cũng thế, sau những bữa cơm trưa, cơm chiều, 
Thầy thường kể chuyện, con nhớ những câu chuyện 
Thầy kể giúp con tháo gỡ và hiểu và thương kính 
Thầy nhiều hơn. Tấm chân tình Thầy dành cho tất cả 

ngồi bên Thầy ấm áp
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các con rất sâu rất đậm. Con nhớ ngày đó Thầy kể 
về Văn Lang Dị Sử, Thầy nói tại sao Thầy viết phần 
cuối lại không để cho vua An Dương Vương giết Mỵ 
Châu, vì Mỵ Châu vô tư, trong sáng nên không biết 
mình nối giáo cho giặc, bởi Thầy muốn tránh tình 
trạng cha phải giết con. Con nghe đến đó, con thấm 
lắm và hiểu hơn tại sao Thầy đã dạy mình và thầm 
cảm phục cái ân đức cao dày ấy. Con ví Thầy là An 
Dương Vương và chúng con là những Mỵ Châu, đôi 
khi cứ vô tư, trong sáng quá mức lại làm Thầy nhọc 
lòng khó xử.

Trong những bữa cơm, Thầy luôn quan tâm từng 
người một, gắp thức ăn, sớt thêm cơm, gọt táo. Sự 
chăm sóc nho nhỏ đó làm con cảm động quá chừng. 
Thầy là một vị Thầy lớn, bậc Thầy đáng kính của 
Phật tử khắp nơi trên thế giới, nhưng với các con, 
Thầy gần gũi, giản dị, tự nhiên, Thầy làm cho các 
con với tất cả tình thương. Từ trong cách hành xử 
đó ẩn chứa đằng sau là một tấm lòng rộng lớn bao 
la, thương yêu không phân biệt, dung chứa được tất 
cả mọi người. Con thầm nghĩ, chỉ có Thầy mới làm 
như thế, Thầy là vị Thầy có một không hai trên thế 
giới, thường đệ tử phải xới cơm, dâng trà, gọt táo 
mời Thầy, không khi nào Thầy làm điều đó cho trò 
cả. Ngay trong gia đình, ba con dù ngồi bên cạnh 
nồi cơm mà ba vẫn đưa chén cho me hay các con 
xới cơm, nhưng Thầy đã làm điều đó cho các con. 
Giây phút đó mầu nhiệm và thiêng liêng làm sao! 
Có hôm Thầy bảo: “Vĩ Nghiêm đưa bát đây Thầy 
cho con thêm miếng cơm nữa”. Thật sự con đã no 
và từ chối, nhưng khi nhìn Thầy và con âm thầm 
đưa bát cho Thầy, xin Thầy cho ít thôi. Con đùa “ép 
dầu ép mở ai nỡ ép ăn”, đó là câu nói mà khi còn 
ở nhà con hay nói với me, khi bị ép phải ăn thêm, 
bởi tướng con “Xì ke” quá, Thầy cười hiền lành, “ừ 
Thầy ép cơm”. Những lúc đó trong con đều thầm 
nguyện rằng sau này con sẽ hành xử đẹp với các sư 
em, các thế hệ tương lai, như Thầy đã làm với chúng 
con. Hình ảnh đó đã in đậm trong tâm trí con, con 
được tưới tẩm mỗi khi được cùng Thầy ăn cơm, ngồi 
chơi nghe Thầy kể chuyện. Chỉ có làm người tu, làm 
con Thầy mình mới có những giây phút mầu nhiệm 
đó. Biết bao học giả, những nhân vật nổi tiếng, các 
doanh nhân khao khát được có một buổi uống trà với 
Thầy, nhưng rất hiếm hoi, thỉnh thoảng họ vẫn có, 
nhưng làm sao nếm được hương vị tình Thầy trò sâu 
sắc, đầm ấm dễ thương như vậy. Nếu họ muốn thì 
phải xuất gia thôi.

Thường trong những bữa cơm con đều được nghe 
những câu chuyện ngày xưa của Thầy khi Thầy còn 
là một người tu trẻ, có những câu chuyện rất lý thú 
như thư viện trên cây, tô bún nước tương hay lần đầu 

tiên Thầy học tiếng Anh, chỉ được học vài buổi với 
một ông thầy thôi. Hoặc có khi nghe Sư cô kể chuyện 
ngày xưa, khi mới xa quê hương, Thầy không có đủ 
áo quần để mặc, chỉ có cái áo tràng và vài bộ vạt 
hò cũ mèm. Lúc đó con nhìn Thầy mà thương quá, 
những gì chúng con tận hưởng hôm nay là cả một 
đời Thầy hy sinh vun đắp. Đến bây giờ Thầy vẫn 
giản dị như xưa, vẫn chiếc áo tràng nâu nón lá, vẫn 
thích ăn những món ăn dân dã mà người dân Việt 
Nam mình ưa thích như măng kho, dưa cải chấm 
nước tương, kim chi… 

Ngày Noel, con lên Phương Khê sớm, vì là thị giả 
nên con được phép vào trước chào Thầy. Con kể đủ 
thứ chuyện cho Thầy nghe, con nói cho Thầy nghe 
về ước mơ của mình, Thầy cũng vui với ước mơ của 
con, Thầy còn nói mình sẽ thực hiện được giấc mơ 
đó ở Việt Nam, mình sẽ làm gì v.v... Đằng sau câu 
nói đó, con cảm nhận cái ân tình Thầy dành cho Việt 
Nam rất sâu nặng. Thầy luôn chắp cánh cho những 
ước mơ của các con, của tăng thân. Con đã và đang 
thực hiện giấc mơ ấy mỗi ngày phải không thưa 
Thầy?

Niềm hạnh phúc lớn lao của con là được thưởng thức 
món canh kim chi do Thầy nấu, ngon ơi là ngon, 
thơm ơi là thơm, hương vị chua chua cay cay đậm 
đà, nóng hổi, khi đã ăn được một lần rồi thì cứ muốn 
ăn hoài. Mỗi lần thấy Thầy vào tủ lạnh lấy hủ kim 
chi và tàu hủ là lòng con vui như hội, con nhủ thầm: 
“Trưa này được ăn canh kim chi của Thầy nữa rồi, 
thích quá đi.” Con cũng đi theo loay hoay lấy cái 
này cái nọ để học cách nấu món canh đó, nhưng 
con chưa nấu được, dù đã được ăn ba bốn lần. Thầy 
từng nói người nhà quê Việt Nam thường ví tình mẹ 
“như chuối ba hương, như xôi nếp một như đường 
mía lau”, với con tình Thầy cũng thơm cũng ngọt 
mà cũng có lúc chua cay nên con cũng muốn ví tình 
Thầy “như táo Fuji, như xôi nếp một như nồi kim 
chi” đầy đủ hương vị thơm ngon cay đắng ngọt bùi, 
nhưng càng nếm càng thích, nhớ mãi không thôi. 

Con nhớ hôm cuối năm Thầy nấu canh kim chi gần 
xong thì Sư cô và con phải đi bưu điện gởi thư gấp, 
bưu điện ở Duras chỉ mở đến 12h trưa thôi. Khi con 
xin phép đi, Thầy nhìn con rồi nói: “Đi về sớm nghe 
con.” Con dạ mà lòng cảm thấy ấm áp lạ thường, ai 
cũng muốn đi nhanh về ăn cơm với Thầy để Thầy 
khỏi chờ. Thế nhưng ngày đó Sư cô và con lại đi lạc, 
cuối cùng về nhà trễ. Thầy đang dùng cơm với quý 
sư chị sư em, nhưng không quên để dành canh kim 
chi còn nóng cho Sư cô và con. Chúng con ngồi ăn 
cơm với Thầy vui vẻ trong bữa cơm gia đình cuối 
năm.
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Gia đình xuất gia cây Đoàn, Thái Lan

Có hôm Thầy nói: “Các gia đình thời nay thường 
không có các bữa cơm chiều quay quần bên nhau, 
họ chạy theo công việc và không có mặt cho nhau, 
nhưng thầy trò mình thì vẫn còn giữ được điều đó, và 
khi hướng dẫn cho các em nhỏ thực tập chánh niệm 
thì mình phải giúp cho các em biết cách tận hưởng, 
biết cách tạo niềm vui trong các bữa cơm chiều với 
gia đình. Điều đó rất văn minh, muốn được như vậy 
thì phải thực tập lắng dịu cảm xúc, cha mẹ không 
nên la các con trong các bữa ăn. Tội nghiệp các em 
nhỏ, khi bị la thì nó chỉ ăn trong buồn tủi, giận hờn. 
Ông bà ta ngày xưa có câu: “Trời đánh tránh bửa 
ăn.” Mỗi bữa cơm Thầy đều dạy thêm cho con một 
kinh nghiệm quý báu để con giàu có hơn, khi chia sẻ 
với các em nhỏ trong các chương trình trẻ em. 

Con học được cách hành văn, cách edit sách của 
Thầy rất tự nhiên, rất khéo, chỉ cần bỏ bớt vài câu 
lủng củng không cần thiết, hoặc thêm một vài liên 
từ, hoặc thay thế một vài từ làm cho câu văn ý nghĩa 
hơn, gọn hơn và tự nhiên như của người viết. Không 
cần trau chuốt mà câu văn giản dị, trong sáng, nhẹ 
nhàng, khỏe khoắn, rõ nghĩa và suôn sẻ. Thầy không 
nói nhiều nhưng những gì Thầy làm đều là cách 
Thầy âm thầm chỉ cho con những vụng về và muốn 
con học để hoàn thiện chính mình. Cách hướng dẫn 
đó của Thầy rất ấn tượng với con, lâu lâu chỉ nói một 
câu thôi nhưng câu nói đó rất có giá trị, đánh động 
trái tim con, giúp con thay đổi nhận thức và làm lớn 
mạnh thêm bồ đề tâm.

Có nhiều ngày con dọn dẹp ngoài sân, nhìn thấy Thầy 
ngồi đọc sách bên bàn học cạnh cửa sổ, hình ảnh đó 

đẹp lắm, con cứ đứng ngoài trời lạnh để được ngắm 
nhìn. Có khi con nhè nhẹ đi vào phòng Thầy viết 
thư pháp để được chiêm ngưỡng những phút giây 
kỳ diệu. Dù con đi rất nhẹ nhưng Thầy vẫn biết có 
người phía sau, Thầy thường hỏi: “Ai đó?” Và câu 
trả lời luôn là: “Dạ thưa Thầy, con!” Thầy viết xong, 
con đem từng bức đi phơi. Thầy nói: “Thư pháp thầy 
viết không đẹp nhưng người ta thương thầy nên họ 
mua thôi”. Thật sự thì con thấy thư pháp của Thầy 
đẹp lắm, bởi con được ngắm cách viết của Thầy mới 
thấy được chân giá trị của nó. Nó đi ra một cách tự 
nhiên như chính hơi thở của Thầy, mỗi bức dù to hay 
nhỏ Thầy đều đặt hết lòng, hết tình thương và mong 
cầu cho người ngắm nó có được một thông điệp nhắc 
nhở họ quay về thực tập để có hạnh phúc bình an. 
Không phải nhà thư pháp nào cũng có thể làm được 
như Thầy. Họ có những lúc viết rất xuất thần, rất đẹp 
nhưng phải dụng công, đôi khi tập trung đến độ căng 
thẳng, họ thiếu chất buông thư, sự thực tập niệm định 
tuệ như Thầy. Thầy viết thư pháp cũng giống như lúc 
Thầy uống trà, đi thiền hành vậy, tự nhiên, buông 
thư bình an và hạnh phúc, nên bức nào cũng chứa 
đựng pháp thân mầu nhiệm của Thầy. Con đứng lặng 
yên chiêm ngưỡng giây phút tuyệt diệu đó, một bức 
tranh, một bức thư pháp không mực tàu giấy gió, 
nhưng đó là tuyệt tác của muôn đời.

Tình Thầy dành cho anh chị em chúng con rất nhiều, 
rất đẹp, mỗi phút giây đều trở thành một huyền 
thoại. Thầy đã tạo ra những câu chuyện rất bình dị 
đời thường nhưng những khoảnh khắc đó trở thành 
truyền kỳ. Đúng như câu thần chú mà chúng con hay 
đọc: “Đây là giây phút huyền thoại và truyền kỳ”.
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Chân Hải nghiêm

Có phải người chịu chơi là một người dám tu, dám 
học?

Có phải người chịu chơi là người dám làm, dám 
chơi?

Người chịu chơi phải chăng là người dám đối diện 
những gì đang nghịch cảnh?

Hay người chịu chơi là người dám từ bỏ những thú 
vui thường tình của xã hội để sống đời người tu trọn 
vẹn?

Con nhớ khi Thầy về Mộc Lan, Thầy đã cho chúng 
con một công án (có lẽ đối với con nó là một công 
án), đó là: “Ai chịu chơi?” Câu đó đã được khắc vào 
trên đá, nơi mà không có gì có thể xóa nhòa. Đối với 
con bây giờ, Mộc Lan cũng đã in sâu vào tâm trí, đã 
nằm gọn trong trái tim nhỏ của mỗi người, những 
người đã và đang cùng chung tay cho Mộc Lan được 
biểu hiện.

Khi mới bước chân về Làng Mộc, mọi thứ đối với 
con còn bỡ ngỡ. Thiền đường Hải Triều Lên ngày 
xưa khi con đến chỉ là những cái khung sắt trơ trọi, 
như bộ xương của một con khủng long to lớn đã hóa 
thạch. Xung quanh chỉ toàn bùn đất. Nhất là khi trời 
mưa thì ôi thôi, có ai muốn đi ra thiền đường mà 
chân được sạch?

Có hai câu thơ ngắn mà con thường nghĩ tới: 

“Mỗi bàn tay xây đắp công trình 
 Mỗi ánh nhìn chan hòa từ ái”

Thật vậy, khi nhìn vào thiền đường lúc đã hoàn tất 
hầu như tất cả mọi người chứ không riêng gì ai, đều 
thấy được trên những bức vách thiền đường biểu 
hiện biết bao nhiêu bàn tay còn in dấu. Nó ghi lại 
bao kỷ niệm vui buồn của mỗi thành viên Làng Mộc. 
May mắn thay trong quá trình giúp các cô chú xây 
dựng thiền đường, chúng con không bị một tai nạn 
nào đáng tiếc xảy ra. Đó cũng đã là điều mầu nhiệm 
lắm rồi, không cần mong gì hơn được nữa. Và nếu 
có ai hỏi con, những tài năng đang có từ đâu ra, con 
dám chắc rằng nhờ đi tu mà có. Mỗi trung tâm con 
được ở cho con học được nhiều điều và phát huy 
thêm được những tài năng mới. Tăng thân đã cho 
con cơ hội học hỏi và cho đến khi con về Làng Mộc. 
Ngoài học thở, học cười, học đi trong chánh niệm, 
nay con lại được học thêm nghề đúc ngói, đúc hoa 
văn, xẻ gỗ, thậm chí cho đến đóng bàn, đóng ghế hay 
cả điêu khắc .v.v… Thử hỏi nếu không có cơ duyên 
vào Tăng thân thì chắc cả đời con cũng không biết 
mình sẽ làm được những gì trong cuộc sống. 

Nhớ lại ngày đầu khi con phụ làm tháp chuông, 
chúng con giúp anh Ngân đúc từng viên ngói. Lúc đó 
niềm vui trong con rất lớn vì chính con không ngờ 

Ai Chịu Chơi
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rằng con cũng có thể học đúc ngói được. Và khi đúc ngói xong thì chúng con được học đúc hoa văn. Đúng, 
chỉ khi mình thực chứng cũng như góp một bàn tay vào những gì mình làm thì mới thấy được nó quý, không 
những quý sức người mà còn quý hơn nơi mình đang ở. Con không thể quên hình ảnh của các cô chú vào mỗi 
đêm lúc trời mát đã đến tu viện để trải từng thảm cỏ cho kịp lên xanh trong khóa tu Thầy về. Hay có khi những 
ngày Chủ nhật quán niệm, các bác, các cô chú cho đến các em nhỏ cũng tới để cùng trải cỏ, làm đất hoặc trải 
dăm. Còn biết bao nhiêu niềm tri ân mà con không thể tả hết được.

Có một câu hát trong bài hát về Mộc Lan mà con thường nhớ: “những lúc ngồi bên nhau, em không nói nhưng 
ta hiểu thật sâu...” Con thấy rõ ràng là vậy. Chỉ khi mình đến và thực chứng thì mới thấy được cái đẹp, cái sâu 
sắc của nó, nơi đã và đang ôm ấp mình. Con may mắn được có mặt mỗi ngày trong thời gian đầu xây dựng 
thiền đường Hải Triều Lên và tháp chuông An Trú. Con được có cơ hội đóng góp, tu tập và học hỏi tại nơi này. 
Đó là một phước đức lớn mà con được nhận. 

Khi mọi thứ hầu như hoàn tất, chúng con chỉ đợi đón Thầy và phái đoàn về cho khóa tu. May mắn lại đến cho 
chúng con là còn cơ hội gặp Thầy, được đi thiền hành với Thầy, làm thị giả cho Thầy, được nhìn Thầy viết thư 
pháp hay được ăn cơm chung với Thầy. Hạnh phúc lớn nhất mà con nhớ như trong giấc mơ mà Thầy từng kể 
là “nấu cơm cho huynh đệ từ xa về cùng ăn”. Đúng thật vậy, anh chị em từ khi loạn lạc chưa gặp mặt nhau, 
nay được gặp lại trong một không khí gia đình thân quen, tay bắt mặt mừng dù còn nhiều người con chưa hề 
gặp. Con nhớ có lần ba con kể cho chị em con là ba mẹ đặt cho các con tên giống nhau để sau này các con vẫn 
biết được đó là chị là em của mình, cùng chung một dòng máu. Thì trong tăng thân mình cũng vậy, tuy không 
hề biết nhau nhưng mình cùng chung một tăng thân, một gia đình tâm linh, cùng một Thầy nên không có gì có 
thể ngăn cách được những nụ cười, những cái ôm hay những cái bắt tay nhau sau một thời gian dài mới hội tụ. 

Con thấy hạnh phúc trong con quá lớn, những điều kiện cũng luôn có mặt đó cho mình nên không cần đòi hỏi 
gì thêm. Con chỉ cần thả mình theo dòng chảy thì sẽ được nâng niu và ôm ấp. Như vậy là cũng đủ lắm rồi, 
không cần tìm cầu chi nữa. Và con thấy người chịu chơi cuối cùng có phải là người dám tiếp tục bước theo 
dòng chảy của Tăng thân, dám tiếp tục cống hiến cho Tăng thân mà không hề lùi bước trước những khó khăn 
trên suốt đoạn đường.

Khoảng lặng (Những giây phút hạnh phúc)
Chân Diệu Nghiêm

Tạm dịch từ tiếng Anh

Trở về thân
Hơi thở
Sâu
chậm
~
Nến ngọc lung linh
thiền đường ấm áp
cho tôi thưởng thức
khoảnh khắc tọa thiền
tĩnh lặng
không đến không đi
vô sự
Hơi thở và tôi
~
Ngồi thiền
Ý thức toàn thân

Một nụ cười
Bừng nở 
Tự đáy lòng
~
Tiếng đồng hồ 
Đơn điệu
nhắc mình sống
hết lòng giây phút này
này 
này 
~
Tuyết tan
đóa thủy tiên
đứng yên
đứng thẳng
như chưa từng 

có gì xảy ra.
~
Bảy giờ chiều
Con nai trong vườn mận
Dừng lại
 nghe chuông nhà thờ đổ
Tiếng gió, cành thông
Đánh động
tiếng hải triều
~
Quét lá
trên hiên
Lá mới
cứ rơi
Không thắng được
thiên nhiên

Tôi vào nhà
uống trà
~
Làm sao
Ngọn núi đá
trốn được
vòng tay dịu dàng
của áng mây
~
Sáng nay
Bên ngoài yên lặng
Mở cửa sổ
Để nghe
tiếng của thinh không
Rõ hơn
~
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Ba lần ba lần ba
Hai mươi bẩy năm
xuất gia
Vẫn xách nước
Vẫn đẵn cây
chẻ củi
~
Lễ truyền giới
Thiền đường biến thành Linh Thứu
Có Bụt đây, thánh chúng của người
Nguyện con làm sao không kiên cố?
~

Coming home to my body
Finding my breath
        Deep and Slow
~
With all the candles lit
The meditation hall looks cozy
Let me enjoy every moment of
This sitting
All is quiet, nowhere to go,
Nothing to do
Just me and my breath
~
Sitting meditation
Maintaining
Awareness
Of the whole body
A smile
Rises up
From deep
Within
~
The clock ticks loudly and    rhythmically
Reminding us to live
This moment fully
And this
And this
And this
~
Snow gone
Daffodils stand
Upright as if nothing

Bên ngoài,
Tất cả đều tĩnh lặng
Ngọn gió hôm qua đi đâu? 
Có tiếng thì thầm
Em không đi đâu cả!
Duyên đã hết mà thôi.
~

Tai áp sát
Vòng tay ôm
Tôi hỏi cây đoàn
Hãy nói cho tôi biết
Câu chuyện 
của cây.
Trả lời tôi
Là tiếng dế
Và tiếng hót sơn ca.
~

Ever happened
~
Seven p.m.
The deer in the plum orchard
Stops for the church bell
The wind and pines
Invoke the ocean 
~
As I sweep the leaves
From the veranda
The trees keep dropping
New ones onto it
No use competing
With nature
I go to have some tea
~
There is no way
The rocky mountains
Can escape
The gentle embrace of
The fluffy clouds
~
This morning
It looks so quiet outside
I open my window
To hear the silence
Better
~
Three times three times three
Twenty seven years
Of ordained life
Still carrying water

Still chopping wood
~
Transmitting the Trainings
The Hall turns into
Gridaguta Mountain
With the Buddha and
All the Noble Disciples present
Our vow becomes indestructible
~
All is quiet outside
Where did yesterday’s
Wind go?
Nowhere!
Conditions ceased
To be sufficient 
~
Ear against, arms around
The linden tree
I ask it to tell me
Its story
In reply
The crickets chirp
The nightingale sings
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Hôm nay trong lúc đang đi thiền hành cùng Thầy và 
đại chúng tại xóm Thượng, tôi bỗng nghĩ: “Tại sao 
mình không ghi lại một chút về các tiểu hạnh (hạnh 
nhỏ) nhỉ?” Trước nay tôi hay nảy ra ý này ý nọ trong 
khi ngồi thiền, đi thiền hay đang làm một cái gì đó 
nhưng ít khi ghi lại. Và sau đó một thời gian, khi 
muốn ghi lại tôi không tài nào nhớ ra mình đã nghĩ 
đến đề tài gì. Rút kinh nghiệm, lần này ăn cơm chiều 
xong là tôi ngồi vào bàn ngay. Vả lại thời gian này 
là thời gian Ban biên tập lá thư Làng Mai đã bắt đầu 
“in action” (vào hành động) nên tôi phải chuẩn bị, 
không để bị “đòi nợ” như mấy lần trước nữa. 

Thường thường khi niệm danh hiệu của các vị Bồ 
tát, người ta hay ca ngợi “đại nguyện” của quý ngài, 
thí dụ như “Nam mô Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền” 
mà gần đây Thầy khuyến khích chúng tôi niệm danh 
hiệu của ngài bằng tiếng Phạn là Samantabhadra. 
Thầy nói thời bây giờ đâu còn ai nói Nữu Ước nữa 
mà người ta nói New York, đâu có ai nói Tân Tây 
Lan nữa, người ta nói New Zealand, vì vậy nên mình 
cũng nên thực tập niệm tên nguyên thủy của quý 
Ngài. Chư Bồ tát thì hành đại nguyện, tôi xin phép 
được chia sẻ một chút cũng về nguyện, nhưng chỉ 
là… tiểu nguyện mà thôi.

Mùa thu năm ngoái, trong lớp học về các pháp môn 
thực tập căn bản của Làng Mai, thầy Pháp Đăng có nói 
rằng mình đừng nên phê phán hành động của người 
khác vì biết đâu họ đang tu một mật hạnh nào đó mà 
mình không biết. Câu này đã đánh động tôi rất nhiều, 
nó giúp tôi bớt phê phán người khác. Tuy nhiên, ý của 
tôi có nẻo đi đường về quen thuộc của nó nên đôi lúc 
lợi dụng khi tôi lơ là, mất cảnh giác, nó lại “ngựa quen 
đường cũ”. Sau một thời gian, tôi nhận ra mình lại phê 
phán người khác, phê phán chính bản thân mình như 
cũ. Mỗi lần như vậy, tôi lại học theo cách Thầy đã dạy 
là nhận diện tâm mình rồi không theo nó nữa. Tuy 
không phải lúc nào cũng thành công, nghĩa là không 
phải lúc nào tôi cũng buông nó ngay sau đó, nhưng ít 
nhất là nó không còn có thể “làm mưa làm gió” trên 
bề mặt ý thức của tôi như trước đây nữa.

Chân Trăng Mai Thôn

Sau khi nghe bài giảng đó của thầy Pháp Đăng, tôi 
kín đáo quan sát những người sống chung với tôi 
xem có ai đang thực tập mật hạnh hay không. Tôi 
biết mình hơi buồn cười trong chuyện này, bởi vì 
đã gọi là mật hạnh thì… nó phải bí mật, làm sao mà 
mình biết được. Nếu người khác biết thì còn gì là 
“mật” nữa. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cứ quan sát vì 
tôi cũng muốn học hỏi để thực tập mật hạnh. Tôi 
thấy người tu mà thực tập mật hạnh thì hay vô cùng. 
Giống như ngài La Hầu La được xưng tụng là Tôn 
giả Mật Hạnh.

Năm nay, trước khi khóa An Cư Kiết Đông bắt đầu, 
như thường lệ chúng tôi được đổi phòng. Tôi ở một 
phòng gồm ba sư cô kể cả tôi. Một trong hai sư cô 
cùng phòng với tôi là một khách tăng vừa mới tới 
Làng an cư. Vài hôm sau khi dọn vào phòng, một 
sư chị đến thăm sư cô, mang theo một đôi giày mới 
tinh. Tôi hỏi thì sư chị nói tặng sư cô để sư cô đi 
thiền hành. Tôi biết là sư chị mới mua đôi giày này 
cách đây không lâu nên hỏi: “Rồi sư chị lấy gì để 
đi?” Sư chị nói sư chị còn một đôi giày cũ. Đối với 
bạn, có lẽ đây là một việc nhỏ, đâu có gì đặc biệt. 
Nhưng tôi biết là sư chị tôi cũng như phần lớn các 
chị em tôi, khi muốn mua một món gì thì phải “bỏ 
ống” khá lâu mới mua được. Tôi biết là người tặng 
hạnh phúc mà người nhận cũng rất hạnh phúc vì nó 
không đơn thuần là một món quà vật chất.

Có một sư cô đi đâu không có nhà thì thôi, hễ có mặt 
ở nhà là rửa cành, chăm cây, trồng hoa, cắt cỏ, dọn 
dẹp làm đẹp cho xóm. Sư cô thường phát tâm đến ở 
nơi nào còn chưa tươm tất trong các khu ni xá để sửa 
sang, cải thiện tình trạng nơi đó cho các sư em được 
thoải mái.

Một sư cô khác quanh năm chăm lo khu vườn rau 
của xóm thật xanh tốt. “Tía tô, rau húng, rau ngò 
mầu nhiệm”, khi nào cần ăn xuân quyện là có ngay. 
Sư cô thường hoan hỷ giúp các sư em ở các đội nấu 
ăn để các sư em có thể ở lại tham gia sinh hoạt vào 
ngày quán niệm tại các xóm khác khi cần, mà không 

Hạnh nhỏ
Nam mô đức Bồ Tát Đại Hạnh Samantabhadra
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phải về sớm để nấu ăn. Làng Mai vào mùa Hè, mỗi 
xóm có ít nhất 250 người trở lên, vì vậy phải nấu đến 
sáu nồi cơm to với hai thứ cơm, cơm trắng và cơm 
lứt. Ngày nào có ai nấu nồi to không quen, bị khét 
hơi đen không ăn được, sư cô thường hay ngâm cơm 
để rửa phần cháy đi. Rồi sau đó, sư cô dùng cơm 
này để nấu thành cháo và ăn một cách rất lặng lẽ mà 
không bắt người khác phải ăn phụ.

Một sư cô lớn tuổi lúc nào cũng sẵn sàng giác hơi 
cho các sư em bị trúng gió. Khi nào sư cô đi vắng, 
đại chúng cũng thấy nhớ dáng sư cô ngồi cần cù làm 
cỏ trên các đường đi của xóm. Khi nào các sư em 
muốn đãi đại chúng một món ngọt của quê hương, 
sư cô hoan hỷ giúp nấu một nồi chè.

Một sư chị bỏ ra rất nhiều ngày, nhiều giờ để chỉnh 
sửa kinh sách cho khớp nhau vì có những sai biệt 
trong các lần in. 

Một sư mẹ vừa đi khóa tu về là thấy khoác ngay một 
chiếc áo cũ. Chiếc áo này chắc là sư mẹ đã dùng cả 
hai chục năm rồi. Tôi nhìn sư mẹ và cảm thấy sư 
mẹ rất hạnh phúc. Theo Sư Ông đi hoằng pháp xa, 
thường thường sư mẹ phải mặc áo “coi cho được” 
một chút. Còn ở Làng thì thông thường sư mẹ có 
hạnh mặc đồ rất cũ. Sư mẹ tiết kiệm của thường trú 
từng chút một. 

Trong một bài pháp thoại, Thầy nói có một sư cô bị 
hiểu lầm về một việc gì đó nhưng sư cô không hề 
giải thích. Sư cô chỉ yên lặng, mỉm cười thôi. Hơn 
mười năm sau, tình cờ Thầy mới biết là sư cô đã bị 
hiểu lầm.

Còn nhiều, nhiều nữa những hạnh nho nhỏ như vậy 
mà các huynh đệ của tôi đang thực tập. Tôi chắc rằng 
ở khắp mọi nơi, ở xóm Thượng, xóm Hạ, Sơn Hạ, 
Lộc Uyển, Bích Nham… đâu đâu cũng có những 
người đang thực tập các “mật hạnh” như vậy, nhỏ 
thôi nhưng giúp làm đẹp cuộc đời hơn biết mấy. Nhỏ 
thôi nhưng thật sự không nhỏ chút nào.

Mùa Đông năm nay chúng tôi được học Duy Biểu. 

Thầy dạy chúng tôi về cách thức vận hành của tâm 
ý. Tương tự như trong một cuộc thực hành giải phẫu 
khi học về Cơ thể học của sinh viên Y khoa, Thầy 
mổ xẻ vấn đề thật rốt ráo. Dù Thầy mới cho hai, ba 
bài pháp thoại thôi nhưng chúng tôi đã được Thầy 
chỉ cho thấy ngóc ngách, đường đi lối về của tâm ý 
một cách thật rõ ràng như soi dưới kính hiển vi. Thầy 
nói tâm ý của chúng ta có một lối mòn mà chúng đi 
theo. Khi tiếp xúc với một đối tượng nào đó, chúng 
ta sẽ có những ý nảy ra, theo sau những cảm thọ nhất 
định. Vì cảm thọ đó chúng ta sẽ có một cái tưởng về 
người đó. Dựa trên cái tưởng đó, ta sẽ hành động, 
cư xử với người đó một cách tương ứng. Và hễ sau 
này tiếp xúc lại với đối tượng đó, ta sẽ có phản ứng 
tương tự, trăm lần như một. Đôi lúc tôi thấy Thầy 
nói sao trúng tim đen của mình quá. Hơi quê, tôi kín 
đáo nhìn quanh, hình như cũng có vài người, không, 
khá đông người cũng có vẻ mặt hơi … quê quê như 
mình. Chắc là họ cũng đang cảm thấy bị Thầy nói 
trúng tim đen. Tôi hơi yên tâm trở lại.

Ở Làng vui lắm, khi nào bạn thấy có nhiều của cải 
quá thì bạn buông bỏ bớt để cho người khác dùng. 
Sự thực tập buông bỏ này có thể xảy ra một cách tự 
nguyện bất cứ lúc nào trong năm. Đó là nói về mặt 
vật chất. Bạn cũng có thể buông bỏ về mặt tinh thần 
nữa. Thí dụ như bạn muốn buông bỏ một tập khí 
nào đó chẳng hạn. Mỗi năm một lần, trước khi An 
Cư Kiết Đông, bạn sẽ được khuyến khích buông bỏ 
cho thân tâm nhẹ nhàng, sẵn sàng bước vào An cư 
cho thanh tịnh. Hôm qua, tôi đang dùng một cây viết 
“xịn” mà tôi không hề biết giá trị của nó. Bởi vì cây 
viết này đã được ai đó buông bỏ và tôi lượm được. 
Một sư chị thấy tôi dùng cây viết đó và sư chị biết 
giá trị của nó nên sư chị hỏi xin để dùng cho chúng. 
Nếu như tôi không biết giá trị của nó thì chắc tôi đã 
không ngần ngại đưa tặng sư chị ngay, nhưng vì sư 
chị vừa mới cho tôi biết giá trị của nó nên tôi hơi 
ngần ngại. Chỉ một vài giây thôi. Chắc sư chị không 
nhận ra (tôi mong là sư chị không nhận ra). Và tôi 
biết là ý của mình đang đi theo một con đường mòn 
cũ rích mà nó đã đi suốt mấy chục năm qua, đó là hễ 
cái gì mình thích, cái gì mình nghĩ là có giá trị thì 
mình muốn giữ. May thay, khi ấy hình ảnh sư chị 
hiện ra trong tâm tôi. Đó là hình ảnh sư chị tôi cầm 
đôi giày mới tinh trên tay đến tặng cho sư cô để sư 
cô đi thiền hành và sư chị thì đi đôi giày cũ. Khi hình 
ảnh đó hiện ra, tôi biết là mình đang được yểm trợ. 
Tôi biết là ý của mình lần này không có cơ hội để đi 
theo con đường cũ nữa rồi. Tôi thật cảm ơn sư chị.

Vậy đó, bạn đâu thể biết được một hạnh nhỏ mà bạn 
đang hành trì có thể giúp người khác như thế nào có 
phải không?
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Lúc còn nhỏ, khi nội con còn sống, con được học 
vòng tay mời bà, cha mẹ dùng cơm rồi sau đó mình 
mới ăn. Ba mẹ con vẫn thường nhắc con như vậy 
mỗi khi con quên. Lặng đi một thời gian, con vào 
chùa và không biết ở ngoài kia các cậu bé lớn lên 
có được học cái phép ấy trước khi ăn cơm không. 

Hơn mười năm, đến khi con về với tăng thân, con 
ngạc nhiên lắm vì nét đẹp này đang được thực tập 
ở đây. Điều ấy đã đưa con về với tăng thân trong 
không khí của một gia đình. Các bữa cơm trong 
chùa rất trang nghiêm, sau ba tiếng chuông, mọi 
người niệm danh hiệu Bụt rồi dùng cơm trong im 
lặng. Ở đây, trong tăng thân con nhận thêm được 
sự ấm cúng và tình huynh đệ. Con đã nhìn lại và tự 
hỏi, tại sao cái nét đẹp ấy không còn được duy trì 
nhiều nữa trong bữa cơm của những gia đình. Có 
lẽ là do ở sự trao truyền và tiếp nhận.

Trong văn hóa Việt Nam, có nói nhiều đến sự kính 
trọng lẫn nhau. Đặc biệt là sự kính trọng của người 
nhỏ đối với người trên. Người nhỏ, trước khi đi 
đâu hay làm gì thì thưa trình với người lớn. Người 
nhỏ, thấy người lớn thì vòng tay chào trước. 
Người nhỏ, trước khi ăn thì mời người lớn rồi 
mình mới ăn. Người nhỏ mà không làm như vậy 
thì được xem là người thiếu học. Còn người lớn 
thì hình như được miễn cái phép ấy. Chính vì miễn 
cái phép ấy mà mình dần mất đi cái trao truyền. 
Không có cái trao truyền thì tất nhiên cái tiếp nối 
và phát huy cũng mất (cũng có khi chúng ta đòi 
hỏi sự kính trọng nhiều hơn là phải trao truyền).

Đôi đũa thần kỳ

Thầy là Thầy của chúng con, các sư anh, sư chị là 
anh chị của chúng, nhưng con thấy Thầy và các sư 
anh, sư chị làm điều ấy rất tự nhiên. Sau khi chắp 
tay quán niệm, Thầy nói: “Mời các sư con dùng 

cơm.” Có lúc Thầy dạy chúng con đọc câu thần 
chú thứ Năm trước khi ăn. Một sư cô, hay một 
sư chú chắp tay nói: “Thưa Thầy, thưa huynh đệ, 
đây là giây phút hạnh phúc.” Mọi người mỉm cười 
hạnh phúc, trân quý giây phút hiện tại thầy trò còn 
được ăn cơm bên nhau. 

Lúc nào Thầy cũng ăn một muỗng cơm trắng 
trước, vì không muốn chúng con phải chờ. (Trong 
tu viện, chúng con được học là Thầy dùng cơm rồi 
mình mới dùng.) Thầy không bao giờ quên gắp 
thức ăn cho các sư con. Có món gì trên mâm cơm 
của Thầy thì Thầy đều gắp chia cho các sư con. 
Đôi đũa trong tay Thầy thật diệu kỳ. Lúc nào trên 
mâm cơm của Thầy cũng có một đôi đũa và một 
vài cái muỗng. Đôi đũa để gắp thức ăn cho các sư 
con, muỗng thì để dùng cơm, xới cơm… Bữa cơm 
mà không có một đôi đũa thì thiếu rất nhiều!!!

Ở ngoài xã hội có khi người ta muốn giữ cái nề 
nếp, sợ mất đi cái tôn ti trật tự mà phải giữ kẽ. 
Nhưng con thấy ở nơi Thầy và các sư anh, sư chị, 
cái mà các vị sợ mất đi là sự truyền thông, tình 
thầy trò, tình huynh đệ hơn là cái tôn ti kia. Nhưng 
thử nhìn lại xem, có cái gọi là nề nếp mà không có 
sự truyền thông thì sẽ thế nào? Có truyền thông, 
tình nghĩa rồi thì cái tôn ti, cái nề nếp có mất đi 
được chăng?

Uống nước nhớ nguồn

“Uống nước nhớ nguồn” hay “Ăn quả nhớ kẻ 
trồng cây”, đó là những câu tục ngữ mà người lớn, 
trẻ em nào cũng thuộc. Khi là một người thực tập 
chánh niệm, được học cách ăn cơm trong tỉnh thức, 
con thấy con được thực tập những câu tục ngữ ấy 
ngay trong chính bữa ăn. Mỗi lúc ăn cơm, con tập 
nhìn để thấy bát cơm này từ đâu mà có. Lòng biết 
ơn trong con được nuôi dưỡng khi biết rằng tặng 

                Thầy Minh Hy

Bữa cơm  
 trong  
  văn hóa Việt 
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phẩm này là công phu lao tác của rất nhiều người 
và nhiều sinh vật. Có đất Mẹ, trời Cha, có tất cả, 
mà gần gũi nhất là những người nấu ăn hôm ấy. 
Lòng biết ơn có mặt giúp con biết mỉm cười hạnh 
phúc, biết dừng lại và chuyển hóa những tập khí 
trong tự tâm.

Một hôm, con có nội kết với một sư chú, trong lòng 
có sự bực bội. Đó là chuyện riêng, còn thời khóa 
của đại chúng con vẫn tham dự. May mắn làm sao, 
bữa cơm trưa ấy, con thực tập ăn cơm rất có chánh 
niệm. Trong lòng con có sự biết ơn đến đất Mẹ, 
đến đội nấu ăn. Bỗng nhiên con nhìn xuống nhà 
bếp và thấy sư chú, người mà con đang để tâm bực 
bội là người trong đội nấu ăn hôm ấy. Trong chốc 
lát, cái buồn giận trong con tan biến ngay. Lòng 
biết ơn cho con thấy rằng sư chú, người mà con 
đang bực bội đó có ghét con đâu, vẫn nấu cho con 
một bữa cơm thật ngon. Con mà còn giữ tâm niệm 
buồn giận này thì hết sức là vô lý. 

Con biết quanh con, có những người thật dại dột. 
Họ ôm giữ cái giận, cái buồn về người thương của 
họ từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang 
năm khác. Có khi mười năm, hai mươi năm. Họ 
không biết rằng họ đang ăn cơm, mặc áo từ chính 
bàn tay và tấm lòng của người thương họ. Trong 
mười năm, hai mươi năm ấy, không biết họ đã ăn 
cơm, uống nước như thế nào? Chắc là họ chưa 
được học phép ăn cơm trong chánh niệm để nuôi 
dưỡng lòng biết ơn!

Nếu hỏi rằng, anh chị đi xa quê lâu ngày thì nhớ cái 
gì nhất? Có lẽ mọi người sẽ trả lời rằng: "Anh nhớ 
canh rau muống, chị nhớ cà dầm tương, em nhớ 
nồi khoai lang luộc, nhớ bếp lửa hồng và nhớ bữa 
cơm chiều khi mọi người quây quần với nhau bên 
ánh đèn dầu." Vì có nhớ nên anh chị có thương. 
Có nhớ thương là có tình yêu. Anh chị yêu từng 
bữa cơm, từng con đường làng, từng ruộng lúa, 
bờ ao, cây khế, cây dừa... Và tình yêu quê hương, 
đất nước cũng bắt nguồn từ đó, từ  những kỷ niệm 
hạnh phúc của thời ấu thơ.

“Trời đánh tránh bữa ăn”

“Trời đánh tránh bữa ăn” là câu tục ngữ chứa đựng 
được tuệ giác và kinh nghiệm của cổ nhân. Nhưng 
cũng có những người, trong những buổi chiều đi 
ra đồng, họ đem theo những vắt cơm gói trong lá 
chuối. Khi trời nổi cơn dông, họ lấy những vắt 
cơm ấy ra ăn. Nghĩ rằng, trời có đánh cũng tránh 
mình ra! Họ hiểu rất bình dân. “Ông trời có đánh 

thì cũng tránh những lúc mình đang ăn, vì cơm 
này là do trời đất làm ra!” Còn mình đâu phải là 
“ông trời”, vậy mà có nhiều người đã làm hỏng cả 
bữa cơm. Những người ấy đã không biết làm hạnh 
phúc cho những người mình thương, cho gia đình 
mình trong các bữa cơm.

“Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp 
gật đầu khen ngon”. Vậy đó, bữa ăn không cần 
phải thịnh soạn mới hạnh phúc. Hạnh phúc là ở 
cái cách mình ăn và sự có mặt cho nhau trong bữa 
ăn. Người thương của mình đã vất vả để lo cho 
cái ăn, cái mặc nhưng khi cầm bát cơm lên mình 
ăn qua loa, vội vàng. Bữa cơm của mình chỉ vỏn 
vẹn trong năm phút, quá ít để thật sự có mặt trọn 
vẹn cho nhau. Mình cũng đừng quên rằng một lời 
“mời” nhiều hơn một mâm cỗ.

Những tập khí làm hỏng bữa ăn

Lớn lên ở miền nào thì mình thường thích ăn theo 
khẩu vị của miền đó. Đó là cái tập khí mà ông bà, 
cha mẹ đã trao truyền lại cho mình. Nấu khác vị 
đi thì mình cho là không ngon, lạ vậy đó. Mình có 
thể làm cho người mình thương không hạnh phúc 
vì cái thói quen ấy.

Thực tập sống chánh niệm giúp con chuyển hóa 
dần cái thói quen kia. Con học làm người thưởng 
thức, một người đi du lịch. Thưởng thức từng 
hương vị của mỗi món ăn và chỉ ghi nhận sự khác 
nhau đặc biệt của nó. Tuy vậy, tập khí và quan 
niệm về “ngon theo khẩu vị” trong con vẫn còn và 
lắm lúc con lỡ miệng nói ra một điều gì đó làm đội 
nấu ăn không vui. Như mùa Xuân năm nay, trong 
chuyến đi Hồng Kông, con đã thất niệm và cái tập 
khí lâu đời kia đã giúp con nhìn lại. 

Hôm ấy, con đi dự một ngày quán niệm ở Centre 
on Behavioral Health và khi đi về thì mệt lắm. 
Đường xa, xe hỏng, chạy lòng vòng qua mấy ngọn 
núi, về đến nhà thì ước gì được ăn một món gì 
đó có nước cho đỡ mệt. Chiều hôm ấy đội nấu ăn 
mời đại chúng dùng món mì Ý. Trời! Làm sao mà 
ăn nổi nhưng cuối cùng cũng phải ăn, hơi vất vả. 
Hôm ấy con thất niệm lắm. Hai chị em cứ vừa chịu 
khó nhai vừa bàn về món ăn. Không biết rằng chủ 
nhân của món ăn đang ngồi bên cạnh. Chủ nhân 
không phản ứng gì, lặng lẽ rút lui, mãi sau đó con 
mới biết chủ nhân của món ăn rất buồn. Chủ nhân 
là một sư em người Pháp, nói tiếng Việt như người 
Mỹ nói tiếng Anh. Tối đến, khi con qua phòng sư 
em để chúc sư em ngủ ngon, con thấy sư em viết 
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vội dòng cuối cùng và trao cho con bức thư. Con 
nghĩ rằng sư em muốn con xem giúp tiếng Việt 
của sư em. 

“Con kính thưa thầy...! Con... đây! Ngày hôm nay 
con làm việc trong nhà bếp suốt ngày. Buổi sáng 
có bốn người nấu, nhưng buổi chiều chỉ có ba 
người. Buổi chiều, khi một sư chị nhờ con làm một 
món mì Ý, con đã hoan hỷ làm hết khả năng của 
con để cống hiến cho đại chúng. Vậy mà khi con 
nghe thầy cùng một sư chị khác chê thức ăn thì con 
hơi buồn một chút! Nếu thầy ăn thức ăn đó không 
được thì con chân thành xin lỗi. Bản thân con là 
người Pháp và từ khi còn nhỏ thường hay ăn kiểu 
này, cho nên chiều nay con thấy rất là ngon!

… Con xin đề nghị: khi nào thầy ăn thấy lạt, thầy 
có thể dùng thêm gia vị, và khi nào thầy thực sự 
ăn không được thì có thể đổ rác cũng được, mà 
không cần phải chê. (Đọc đến đây, thì con thấy 
rất là thương và xốn xang trong lòng). Nếu thầy 
có điều muốn góp ý, thầy có thể gặp đội nấu ăn 
trực tiếp và chia sẻ một cách khéo léo. Điều này sẽ 
nuôi dưỡng tăng thân rất nhiều. Như thầy đã biết, 
con là người Pháp mà ăn cơm châu Á mỗi ngày 
ba bữa trong khoảng một năm rưỡi rồi, nhưng khi 
có người hỏi: “Ở đây, thầy ăn được không?” Con 
luôn luôn trả lời: “Dạ, ở đây con ăn được, con xin 
cảm ơn.” Khi con thực tập như thế này, các anh 
chị em xung quanh hạnh phúc và con cũng hạnh 
phúc. 

Con rất biết ơn thầy đã đọc những lời chia sẻ của 
con.

(Sư anh xin lỗi vì chia sẻ lá thư của sư em đến mọi 
người. Sư anh thấy nó rất nuôi dưỡng và có khả 
năng trị liệu. Tiếng Việt của sư em rất tuyệt vời.)

Vừa xấu hổ vừa thẹn lòng vì thói quen thất niệm, 
trước giờ chia tay để về lại Việt Nam, con đã thực 
tập thiền ôm với sư em. Kể từ ngày hôm ấy đến 
nay, đã hơn tám tháng, con chưa một lần dám mở 
lời chê một món ăn nào nữa. Món nào con cũng 
tập ăn với niềm vui và lòng biết ơn. Cám ơn sư 
em đã giúp con. Thầy đã dạy cho con thật nhiều 
nhưng sư em đã giúp con chuyển hóa. Đây là một 
bông hoa đẹp nhất mà con có được trong năm nay.

“Mặt trời xanh rờn 
Một rổ rau tươi 
Vạn vật nương nhau  
Làm nên cuộc đời”

Dù ăn cơm ở bất cứ đâu, trong tu viện, nhà cư 
sĩ hay ở quán ăn, chúng con cũng đều thực tập 
chắp tay quán niệm, thở vào thở ra ba lần rồi mới 
dùng cơm. Trong các khóa tu tổ chức ở các trường 
đại học, resort… vào ngày cuối khóa tu, chúng 
con thường không quên mời đội nấu ăn tới để đại 
chúng nói lên lòng biết ơn đến những vị Bồ tát đã 
góp một phần lớn vào sự thành công của khóa tu. 

Thông thường, mình hay dừng lại ở sự trao đổi. 
Mình là người bỏ tiền ra để mua bữa cơm, người 
bán cũng đã nhận tiền của mình, nên nhiều lúc ăn 
xong, mình trả tiền và đi, thiếu một lời cảm ơn. 
Nó sẽ thiếu hơn nếu hôm ấy giá hơi đắt và thức 

ăn không như mình muốn. Con thiết nghĩ, là học 
trò của Bụt chúng ta có thể đi xa hơn và làm giàu 
cho văn hóa của mình. Người Cơ Đốc giáo, các 
bạn ấy biết làm phép Thánh và tạ ơn Chúa trước 
khi ăn cơm. Là học trò của Bụt chúng ta cũng nên 
biết chắp tay quán niệm và biết ơn đất Mẹ, trời 
Cha, Tổ tiên đã cho mình cơm ăn. Tặng phẩm 
này không phải chỉ từ cha mẹ mà còn có cả đất 
Mẹ, trời Cha, tổ tiên đã tìm ra giống lúa, tìm ra 
cách chế biến. Một nắng hai sương của người làm 
nông, của người bán rau, người đánh cá v.v… và 
dù ăn chay hay ăn mặn mình cũng thực tập quán 
niệm được. Quán chiếu để thấy mọi loài đang nuôi 
dưỡng mình trong từng bát cơm, trong từng hơi 
thở để giúp mình nuôi lớn lòng biết ơn và ý thức 
trách nhiệm đến sinh môi, đến hạnh phúc, khổ đau 
của mọi người và mọi loài.
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Niềm vui ngày bé

Được về Làng trong khóa tu mùa Hè năm nay là một 
cơ hội ngoài mong đợi của tôi. Mặc dù sau liên tiếp 
những khóa tu, tôi có nhu cầu ở yên để những xao 
động, những lăng xăng trong tôi được lắng xuống. 
Cái mà tôi ngại nhất là đoạn đường đi xe từ Paris về 
Làng. Nhưng rồi đồng hành cùng sư chị, sư em, cuối 
cùng tôi cũng đã có mặt tại Làng cho ngày mở cửa 
của khóa tu mùa Hè.

Về Làng lần này tôi như được cảm nhận niềm vui 
của những ngày còn bé, tôi cùng cả nhà lên Tuần, 
quê ngoại tôi, niềm vui khi gặp lại bụi tre, được đặt 
những bước chân thân quen quanh xóm. Năm nay tôi 
may mắn được ở lại xóm Hạ. Tôi nhớ lắm con đường 
từ ni xá ra thiền đường Hội Ngàn Sao, nhớ hồ sen, 
nhớ rừng bạch dương xào xạc lá vàng, và đặt biệt là 
con đường từ xóm Hạ lên xóm Thượng,… cho nên 
dù trước đó tôi chưa hề ở xóm Hạ, vậy mà khi xe tới 
xóm Hạ tôi thấy mình đang được về nhà. Bây giờ tôi 
mới cảm nhận rõ lời chia sẻ của thiền sinh rằng dù 
đi đường rất mệt, nhưng mỗi khi được về Làng là họ 
thấy an toàn và khỏe nhẹ như đây là nhà của mình. 

Năm nay tôi được vào gia đình rửa nồi và khử trùng 
chén dĩa, công việc không khó nhưng sắp xếp làm 
sao để có thể trân quý những phút giây về lại Làng, 
được ăn chánh niệm và làm việc có hạnh phúc là 
điều tôi quan tâm. Bởi cái bao tử của tôi rất dễ nhõng 
nhẽo mỗi khi tôi ăn không chừng mực và thiếu sự 
chăm sóc, quan tâm đến nó. Điều cuối cùng là sự hòa 
thuận trong gia đình rửa nồi (tiếng Đức), gia đình 
dọn dẹp và cắt gọt. Cả ba gia đình hơn 80 người 
cùng làm việc với nhau tại nhà ăn và mái hiên nhà 
ăn.

Sau khi cả nhà chúng tôi ở Thiền đường Hơi Thở 
Nhẹ ghé Sơn Cốc chào Thầy, chúng tôi được Thầy 
mời ăn bánh mì của “Thủ tướng” do chú Long đã lái 
xe mang lại nhờ chúng tôi kính dâng Thầy trước giờ 
chúng tôi xuất phát từ Paris về Làng. Thầy mở tủ lấy 
patê để ăn với bánh mì. Giờ phút đó tôi cảm nhận rõ 
gia đình tâm linh trong ngôi nhà nhỏ của Thầy. Đó 
cũng là hành trang cho tôi đem về Thiền đường, là 
món quà quý từ quê Thầy.

Chân Văn Nghiêm

Nắng đưa lối tôi về

Hai kỳ thi trong năm

Xe đến xóm Hạ, vừa gặp chúng tôi, quý sư cô ra đón 
và ai cũng cười tươi. Các sư em mới từ Việt Nam qua 
ríu rít chào hỏi. Bây giờ các em giỏi thiệt, mới ngày 
nào ngồi trong lớp Việt văn tại Bát Nhã còn nũng nịu 
hỏi đủ chuyện mà bây giờ các em phải biết tự học, 
tự tu, ba bốn chị em nhỏ cùng nấu ăn cho 200 đến 
300 người. Giờ rảnh, các sư em học thêm tiếng Anh, 
phụ giúp các sư chị làm thông báo, viết thời khóa, tổ 
chức Lễ Giỗ Tổ, Lễ Bông Hồng Cài Áo, Lễ Trung 
Thu, Lễ Hòa Bình… Nhìn sư em Lộc Uyển lo cho 
thiền sinh trong công tác tri khách rất hết lòng mà tôi 
thấy vui. Trong giờ Y chỉ sư y chỉ muội ngồi chơi, sư 
em tâm sự: "Một ngày trong khóa tu, dù bận nhưng 
em phải có giờ ngồi yên, giờ tập võ…" Nhìn sư em 
Thật Nghiêm mang bảng Im Lặng Hùng Tráng để 
giữ gìn sự thực tập… Sư em Trăng Huyền Không, 
Trăng Huyền Diệu ngoài phiên nấu ăn còn giúp sư 
chị tri khố sắp xếp thực phẩm, thế mà gặp tôi sư em 
còn cười tươi hỏi: "Sư chị có cần em giúp gì không?" 
Tôi thầm cảm ơn sức trẻ của các em, nụ cười của các 
em; những thuở ấy đã cho tôi thêm năng lượng để 
trở về tự thân, chăm sóc nụ cười của chính mình rồi 
ra chơi với các bạn thiền sinh. Cái nhu yếu sư chị, 
sư em lâu ngày không gặp thường mon men rủ rê tôi 
trốn gia đình pháp đàm để được quây quần bên gia 
đình xuất sĩ. Ngày thường gặp nhau cũng thấy không 
đậm đà lắm, nhưng khi có hàng trăm thiền sinh về, 
khi mỗi sư chị sư em phải tách nhỏ ra để hướng dẫn, 
chăm sóc thiền sinh mới thấy rõ năng lượng thực tập 
của mỗi người, sự có mặt của mỗi sư chị sư em lúc 
này thật cần thiết. Sư chị, sư em tôi thường đùa với 
nhau rằng: "Khóa tu mùa Hè và khóa tu mùa Đông ở 
Làng là hai kỳ thi trong năm." Ngày trước chưa biết 
cách học nên chúng tôi thường học kiểu nước rút, 
nghĩa là tới kỳ thi là cúi đầu vào bài vở, quên mọi 
việc xung quanh. Còn bây giờ khóa tu là mùa thực 
hành dưới sự giám niệm của chính mình và sự quan 
sát học hỏi của hàng trăm đôi mắt thiền sinh. Đó 
cũng là một áp lực đòi hỏi chúng tôi phải luyện tập 
hơi thở, bước chân trở thành thói quen trong những 
lúc thong thả, “để khi nhật nguyệt còn xa vắng thì 
đầu hè vẫn có ánh trăng soi.”
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Tu học thiệt là vui vì có cả “tỷ” thứ để học và lại 
được học những điều thực tế như đang thực hành 
tại phòng thí nghiệm, phải áp dụng và rút ra kinh 
nghiệm cho lần sau mới hòa được vào dòng chảy của 
Tăng thân. Những lúc như vậy mới thấy nội lực thâm 
hậu của hơi thở và bước chân, của hải đảo tự thân, 
của việc thắp sáng ý thức chánh niệm… cho nên mỗi 
sư chị, sư em tôi đều phải tập đứng vững trong vị trí 
của mình. Tôi thường nhắc tôi rằng: "Mình tổ chức 
khóa tu là để hiến tặng sự sống nhiệm mầu cho mọi 
người, thì tại sao mình không hiến tặng một ít cho 
mình, cho ba mẹ, cho anh chị em mình?" Vì vậy chỉ 
còn một cách là mình phải học đi, học thở, học nói 
và học cười cùng với mọi người. 

Một khám phá rất thú vị

Từ khi gặp bước chân của Thầy, tôi đã từng mơ ước 
được đi những bước chân như vậy đến sở làm và đi 
lại trong nhà. Tôi đi tu vì thấy nhu cầu đó rất thiết 
thực và tôi muốn mình làm được điều đó. Mỗi lần 
nhìn các sư em trẻ là Bồ đề tâm ấy sống dậy. Thế 
là trong khóa tu này, tôi đã  bày ra trò chơi. Tôi nhủ 
thầm, nhà ăn xóm Hạ là Quầy thông tin (Reference 
Desk) và nơi pháp đàm, phòng ngủ, thiền đường… 
là những nơi sinh viên cần giúp đỡ. Thế rồi tôi thả 
mình trong những bước chân đều đặn của thời khóa. 
Tôi thấy tôi đi như thế dễ chịu hơn thói quen ngày 
trước, đi mà cứ như bị cái điểm đến nó hút mình về 
phía trước. Tôi thường mỉm cười khi thấy mình hấp 
tấp và thường nhớ nụ cười ý nhị của Thầy về ví dụ 
bó cỏ xanh non người ta buộc trước mắt con ngựa, 
hay con  bò tuy nó ra sức chạy tới đám cỏ nhưng 
không bao giờ ăn được. Thế mà tôi, một con người 
đã đứng thẳng lâu rồi, sao tôi cứ chúi đầu chạy tới?

Lời nói ấy như tiếng chuông giúp tôi ý thức tôi là 
một con người với quá trình tiến hóa của cột sống. 
Cho nên tôi phải đi với ý thức sáng tỏ của loài người 
có hai bàn chân và cột sống mầu nhiệm. Nhờ đi tu tôi 
mới may mắn học được cách đi của loài người văn 
minh, đi mà không cần tới. Tôi thấy đây là một khám 
phá rất thú vị, một trò chơi hữu ích để tôi học đi cho 
quãng đời còn lại. Tự nhiên tôi nhận ra tôi đang thực 
hành và hướng dẫn thực hành ăn cơm, rửa nồi, lắng 
nghe và có mặt thay vì giải quyết những thắc mắc, 
hay hướng dẫn sử dụng các học liệu cho sinh viên thì 
tôi nhận ra cách sống này mang lại niềm vui cho tôi 
và những người xung quanh tôi. Tôi thỏa lòng cho 
mơ ước một thời sinh viên mong muốn tìm ra những 
Dịch vụ hỗ trợ cuộc sống, hỗ trợ công việc gia đình.

Thời đại công nghệ ngày nay đã chế tạo ra nhiều loại 
máy móc tân tiến thay thế việc rửa dọn, tính toán, 

thống kê và quan sát nhưng vẫn không bằng sự linh 
hoạt của con người. Cho nên người ta thường nhờ 
một người giúp việc để đáp ứng nhu cầu mình cần và 
đẻ có thêm thời gian làm những chuyện mình thích; 
hoặc để nghỉ ngơi. Vậy mà rốt cuộc cũng thấy không 
khỏe thêm là mấy và cũng không vui lên được.

Món hàng xa xỉ

Tôi cảm nhận như mỗi chúng ta đang chơi trò đuổi bắt 
trong cuộc sống thường nhật này. Người nào cũng có 
một mục đích để mong thay đổi cuộc đời mình ngày 
một tốt đẹp hơn. Mỗi lúc tôi rửa nồi không có hạnh 
phúc thì hình ảnh các em con nhà nghèo lên thành 
phố tìm việc thường trở về. Hình ảnh các em ngồi 
khóc bên Dịch vụ việc làm với những than vãn của 
người chủ thiệt là khó xử. Hàng trăm người muốn có 
việc làm, và hàng ngàn việc cần người làm nhưng lại 
không đáp ứng được. Tại các thành phố lớn có khối 
việc để làm, nhưng cũng lắm điều cần quan tâm. Tôi 
nghĩ tình trạng đó chỉ ở những nước chậm và đang 
phát triển thôi. Nhưng khi sống ở Paris, khi nghe các 
bạn trẻ tâm sự giai đoạn tìm việc, thử việc rồi làm 
việc cũng là một giai đoạn thử sức với cuộc sống. 
Tâm thức của thành phố lớn thường vội vã hơn, có 
nhiều nhu yếu tế nhị cần được đáp ứng nên đã làm 
ra những dòng chảy tâm thức can thiệp vào sự sống. 
Hạnh phúc chân thực trở thành một món hàng xa 
xỉ khó tìm. Để giữ tâm bình lặng, ngắm một chiếc 
lá, một bông hoa cũng thiệt là khó. Có chăng đó là 
công việc của những người già, họ đã chạy đuối sức 
trong dòng đời tất bật, bây giờ họ mới nghĩ tới việc 
nghỉ ngơi, ngắm nhìn cảnh vật chung quanh mình. 
Ngôi nhà dưỡng lão bên cạnh thiền đường Hơi Thở 
Nhẹ là nơi nghỉ ngơi tuổi già, gọi là một vườn cây 
của những ngày nghỉ ngơi. Ở đó có bãi cỏ xanh, có 
ghế đặt quanh vườn, khu vườn luôn được dọn dẹp 
sạch sẽ nhưng hiếm khi thấy có ông cụ, bà cụ nào ra 
vườn. Một Retraite, một cuộc dạo chơi  cuối đời sao 
buồn vậy nè? Trong khi đó ở Làng có rất nhiều khóa 
tu (rất nhiều Retraite/ Retreat) với rất nhiều người 
tu trẻ, có nụ cười tươi, có ánh mắt ngời sáng có thể 
cùng đi bên nhau trong rừng thu ngập nắng hay ngồi 
cùng nhau trong một giảng đường... Thời gian như 
dừng lại trong cái sinh hoạt bình dị của việc nấu ăn, 
dọn dẹp, rửa nồi, ăn, uống, ngủ, nghỉ và thưởng thức 
cái đẹp. 

Ai đã lấy đi thời gian?

Không giống như cảnh tượng về đêm tại nhà ga thành 
phố. Tôi thấy thương khi nhìn dòng người cuồn cuộn 
chảy, họ đi như chạy, mắt vô hồn nhìn mọi người, 
tai đeo dây phone như một thứ thời trang. Ui chao, 
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sao mà giống người máy quá vậy! Tự nhiên tôi rùng 
mình khi bắt gặp chính mình trước đây. Ai đã lấy đi 
thời gian của tôi để người này hối thúc người kia làm 
việc theo tốc độ của máy. Ngày trước tôi cứ nghĩ là 
mình đang đi nhưng mà cái nhịp độ đi đó gọi là chạy 
thì đúng hơn. Vì mọi người đều đi như vậy nên tôi 
không nhận ra, tôi thấy thật bình thường! Cái tâm 
thức bình thường của thời đại mới nó hao hao giống 
với công nghệ máy móc ngày nay thì phải?

Giật mình khi tiếng còi tàu xuất phát vang lên, hơi 
thở của tôi trở về thật sự. Tôi thấy mình như được cứu 
thoát ra khỏi dòng nước xoáy. Có một cái gì đó thật 
thân quen trong tôi, thật gần và thật yên. Tôi ngồi đó 
và bắt đầu nghe ngóng những động tĩnh trong tự thân 
mình. Xao động bên ngoài và sự yên bình bên trong 
như hai mặt của một tờ giấy trắng mà Thầy thường 
đưa lên cho chúng tôi thấy. Nhưng tờ giấy vẫn là tờ 
giấy, còn cuộc đời đâu phải tờ giấy nhỏ xíu trên tay 
Thầy nên tôi nghe mà vẫn chưa chạm được vào nó. 
Vậy mà hôm đó tôi thấy tờ giấy là cuộc đời này.  

Nắng lấp lánh bên sông

Tôi đã đem niềm vui của những bước chân đó lấp 
đầy lối đi dọc dòng sông Marne. Nắng lấp lánh bên 
sông thật đẹp, cây xanh thật là xanh. Thỉnh thoảng 
chú hạc rụt rè bước nhẹ ven sông, chỉ cần một tiếng 
động nhỏ là chú duỗi cánh bay đi. Mấy con vịt trời 
cứ nhởn nhơ bên nhau và những chú hải âu trắng 
đáp xuống dòng sông nhẹ tênh… Cảnh vật thật bình 
lặng, tôi ghé lại thăm chú nai bên dòng sông quen 
thuộc. Tôi hái một nắm lá non tặng chú, chú nai mon 
men lại gần. Ái chà! Mới đi có hai tuần mà chú trổ 
mã thật đẹp. Những hoa đốm trên lưng chú như hoa 
nắng vậy đó. Cặp sừng người ta mới cưa bây giờ 
đã dài ra, mịn màng lông tơ và bắt đầu cứng. Tôi tự 
dưng thấy cuộc đời thật ý nghĩa khi nhớ lại tôi đã 
từng có những bước chân như vầy bên dòng sông 
tuổi thơ. Yên bình rong chơi, thênh thang cõi lòng, 
nhiều khi tôi còn hát vang cả một khúc sông ngập 
nắng. Vậy mà tôi đã quên gia tài tuổi thơ. Giờ đây 
phố thị như lùi lại sau hàng cây rủ bóng ven sông. 
Tôi được trở về với chính tôi, lặng thầm cảm ơn ba 
mẹ tôi đã sinh ra tôi trong cuộc đời này và Thầy đã 
làm cho câu thư pháp “Là mình mình mới đẹp” như 
hiển hiện trong thinh không, lung linh trên ánh nước 
lấp lánh ánh mặt trời. Tôi lại mỉm cười khi nghe rõ 
giọng Thầy giải Kiều cho tôi hôm Tết: “Khéo khéo 
thì mình cũng thấy nắng, thấy hoa.” Lời dặn dò của 
Thầy rất sâu mà tôi cứ tuềnh toàng làm rơi rớt rất 
nhiều tuệ giác của Thầy.  

Gói một chút nắng làm quà tặng người thân trong 

dịp mừng năm mới rồi ngước nhìn lên những thân 
cây trụi lá, tôi bắt gặp một bầu trời xanh tươi nguyên 
ngày mới.  

Gặt hái chính là  
            con đường
Nông Trại Hạnh Phúc tại Làng Mai 

Vào tháng 11 năm 2012, hai vị cư sĩ cùng với con 
về xóm Thượng, Làng Mai và bắt tay vào công trình 
Nông Trại Hạnh Phúc (NTHP – the Happy Farm 
project). Anh Keith Smith, một nhà Toán học đến 
từ Glasgow (Scotland), lúc ấy đang tìm kiếm một 
hướng đi mới với thiền tập và sinh môi làm trọng 
tâm. Anh Daniel Dermitzel, một nông dân trồng trọt 
theo phương pháp hữu cơ và là nhà giáo từ Kansas 
City (Hoa Kỳ), đã trải qua những thử thách và áp 
lực trong thời gian kiếm sống bằng nghề nông. Công 
trình NTHP là một lời mời cho tất cả chúng con đem 
sự thực tập chánh niệm vào ngành nông nghiệp. 
Anh Keith, Daniel và con được thầy Pháp Liệu tặng 
biệt danh là ba chàng Ngự Lâm Pháo Thủ (The 3 
Musketeers) vào dịp Tết năm trước. Con không rõ 
thầy ấy có thấy những gì tương đồng giữa chúng con 

Stuart Watson

Stuart Watson - Chân Từ Đạo, đến từ Edinburgh, 
Scotland là cư sĩ thường trú tại xóm Thượng được 5 
năm. Anh thọ giới Tiếp Hiện tại gia năm 2009. Ước 
nguyện của anh là tiếp tục ở Làng Mai, thực tập có 
mặt cho sự sống và duy trì Nông Trại Hạnh Phúc. 
Bài viết đã được chuyển ngữ từ tiếng Anh.

Ba chàng Ngự Lâm Pháo Thủ
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và ba hiệp sĩ kia không (hay có lẽ chỉ vì con số 3), 
tuy nhiên thú thật thì con rất thích cái biệt danh này.  

Sự gặt hái chính là con đường

Một buổi sáng trong dịp Tết, thầy Pháp Liệu tổ chức 
bói Kiều. Ở Làng tập thơ truyện Kiều được sử dụng 
để bói, mỗi tấm thiệp trong phong bì đỏ đều có hai 
câu Kiều. Các thầy, các sư cô cũng có sử dụng truyện 
của Victor Hugo cho các thiền sinh nói tiếng Pháp 
và truyện của Shakespeare cho các vị nói tiếng Anh. 
Các phong bì này được đặt vào trong ba cái chuông, 
theo ngôn ngữ. 

Trong buổi bói Kiều, đại chúng tập họp vào thiền 
đường và Sư Ông hoặc một thầy lớn mời một thiền 
sinh lên để xin quẻ. Vị này chắp tay đi chậm rãi đến 
trước bàn thờ và lạy xuống một lạy. Sau đó vị ấy tiến 
đến bên một trong ba cái chuông, quỳ xuống đặt tay 
lên thành chuông và thở ba hơi để cho câu hỏi đi lên. 
Rồi vị ấy lấy một phong bì từ chuông và trao cho Sư 
Ông và nói cho đại chúng biết câu hỏi của mình. Sau 
đó Sư Ông đọc lớn hai câu thơ trên thiệp trước khi 
Người bắt đầu “bói”, dựa theo hai câu thơ ấy. Thông 
thường thì có khoảng bốn hoặc năm người được mời 
lên cho mỗi buổi bói như thế, mỗi buổi một ngày 
trong bốn ngày vui Tết. 

Thầy Pháp Liệu trước đó đã báo cho ba anh em 
chúng con là chúng con sẽ được mời lên. Lúc đó con 
hơi lúng túng và đang nhìn quanh thiền đường. Con 
bắt gặp anh Daniel và mỉm cười vì thấy anh ấy cũng 
đang trong tâm trạng như con. Chúng con chưa biết 
tính sao nhưng nhờ sự khuyến khích của quý thầy, 
chúng con đã quyết định đi lên. Từng người một, 
chúng con đứng lên, chắp tay và tiến về phía bàn thờ. 
Chúng con lạy xuống và trình diện trước đại chúng. 
Daniel lúc ấy đang quỳ trước Sư Ông, đang cầm 
micro và chuẩn bị đặt câu hỏi. Từ không gian yên 
tĩnh trong thiền đường, câu hỏi của anh đã trỗi dậy: 
“Là những nông dân, làm thế nào chúng con có thể 
thực tập sống trong giây phút hiện tại khi mà ngành 
nông nghiệp luôn hướng về việc gặt hái trong tương 
lai?” Một tràng cười ấm áp rộ lên từ đại chúng. Sư 
Ông dường như cũng tâm đắc với câu hỏi ấy và bắt 
đầu ban tặng một câu trả lời tuyệt vời. Người dạy 
rằng chúng ta luôn gieo hạt nơi đất tâm trong từng 
giây từng phút và khích lệ chúng con sống như thế 
nào mà các hạt giống thiện và lành được gieo vào 
tâm mỗi ngày. Thực tập như vậy, Sư Ông bảo đảm, 
sẽ đưa đến sự nở rộ tuyệt vời những bông hoa của 
bình an và hạnh phúc. Sư Ông dạy thêm: “Không 
có con đường đưa đến sự gặt hái, sự gặt hái chính 
là con đường.” Câu này đánh động rất sâu đến tâm 

chúng con.

Từ buổi bói Kiều ấy, con luôn thực tập những câu 
thiền ngữ này. Con đang gặt hái những gì trong hiện 
tại? Ngay giờ phút này, con đang có những gì có 
thể nuôi dưỡng và thỏa mãn con? Con đang được 
thở không khí trong lành, thưởng thức hơi ấm của 
ánh nắng mặt trời, tận hưởng sự có mặt của các bạn, 
tình thương đang lớn lên trong tim con; tất cả đều là 
những hoa trái trong giây phút hiện tại. Con không 
cần phải trông đợi để tìm sự thỏa mãn nào cả. Nếu 
con để ý, con có thể gặt hái được nhiều điều trong 
từng phút giây. 

Chế tác hạnh phúc

Con được sống tại Làng đã năm năm và được đóng 
góp vào nhiều trách nhiệm ở đây như tri khố (đi chợ) 
cho xóm Thượng được hai năm. Thường thì con được 
phụ nấu ăn vì trước kia con đã từng là đầu bếp. Con 
đã làm tri vườn rau được ba năm. Trong thời gian 
chăm sóc cho vườn rau hữu cơ nhỏ, con bắt đầu bàn 
với các thầy về khả năng tăng cường tỷ lệ sản xuất. 
Các thầy cũng đã suy nghĩ về chuyện này lâu nay rồi, 
nên hạt giống này được tưới tẩm để có thể trở thành 
hiện thực. Cách đây hai năm, con sang Anh quốc để 
học ngành nông nghiệp lâu bền (permaculture) và 
từ kinh nghiệm đó, con thiết kế vườn rau của chúng 
con. Chúng con đặt tên là công trình Nông Trại Hạnh 
Phúc để diễn tả được tinh hoa và ước vọng của công 
việc chúng con đang làm; và đó là công việc chế tác 
ra hạnh phúc. 

Tại đây, chúng con có nhiều phương pháp để chế tác 
hạnh phúc. Đối với con, trọng tâm của việc chế tác 
hạnh phúc là sự có mặt cho những nỗi khổ đau của 
chính mình . Làm việc cho NTHP không có nghĩa là 
con phải cảm thấy hạnh phúc suốt ngày. Nó có nghĩa 
là thực tập để chế tác hạnh phúc bên trong qua việc 
tôn trọng tác dụng và giá trị của khổ đau. Trước khi 
về Làng, con đã có nhiều đau khổ vì nỗi lo sợ và vì 
bệnh trầm cảm. Cho nên phần lớn năng lượng của 
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con đều đổ về hướng làm lắng dịu tâm của mình, nuôi 
dưỡng mình, nhận diện các tâm hành và phơi bày 
khổ đau của mình trước ánh sáng trị liệu của chánh 
niệm. Sống trong cộng đồng là phương pháp điều trị 
hay nhất cho bệnh sợ đám đông (social anxiety); vì 
con không thể cô lập chính mình như trong quá khứ. 
Hiện con cũng đang trải nghiệm phương pháp giao 
tiếp với mọi người, cách phát triển năng khiếu sinh 
hoạt trước đám đông, và cách chăm sóc những năng 
lượng đau buồn thường trỗi dậy khi con ở gần người 
khác. 

Con học được rằng hạnh phúc được làm bằng khổ 
đau sau khi khổ đau được chăm sóc và chuyển hóa. 
Do nhờ nhận diện và ôm ấp khổ đau trong con, con 
được chuyển hóa. Khi thực tập như thế, nỗi khổ đau 
được chuyển hóa liền; chỉ còn trong con lòng khiêm 
cung, sự ấm áp trong tâm và cách nhìn cuộc đời với 
đôi mắt dịu hiền và từ bi hơn. Con có thể nhận diện 
lại được không gian mầu nhiệm xung quanh con và 
thấy được rằng con còn may mắn để được làm việc 
chung với những người đầy nhiệt tình như vậy. Thật 
là một cảm giác dễ chịu khi mình được là mình trở 
lại!

Vì thế, được sống ở xóm Thượng và được là một 
thành phần của công trình này là một điều rất tốt cho 
sự trưởng thành, chuyển hóa và phát triển của con 
để trở nên một con người có tâm chăm lo cho người 
khác. Cuộc sống cộng đồng hiến tặng rất nhiều niềm 
vui, tình bạn, âm nhạc, trò chơi, học tập, thời gian 
sống với thiên nhiên, con đường tâm linh, sự nâng 
đỡ, tâm phụng sự, v.v... Tâm con tiếp nhận những 
nguồn thực phẩm sâu đậm này và thời gian ở đây 
là một phần thưởng cho con. Con thấy rất may mắn 
được sống và làm việc trong một môi trường có sự 
thực tập, nơi mà ước nguyện sống đơn giản, lành 
mạnh và có ý nghĩa của con đang được yểm trợ. 

Thức ăn lành mạnh, nét đẹp và ý nghĩa

Cùng lúc với việc trau dồi tâm, chúng con cũng 

chú trọng đến việc trau dồi, chế tác hạnh phúc qua 
sự trồng trọt theo phương pháp hữu cơ để cung cấp 
thực phẩm cho đại chúng xóm Thượng và Sơn Hạ. 
Con được biết rằng một trong những cách chăm 
sóc cho đất Mẹ hữu hiệu nhất chính là sự tự trồng 
lấy thức ăn cho mình. Con lo và quan tâm nhiều 
về sự thiệt hại của sinh môi do phương pháp trồng 
trọt thông thường  và cách vận chuyển thực phẩm. 
Gần đây con được nghe rằng thực phẩm thường 
được vận chuyển bằng đường bay, đường biển và 
đường xe tải trung bình là 2.400 cây số trước khi 
đến được mâm cơm của chúng ta. Viễn tượng một 
nơi sản xuất thực phẩm lành mạnh và theo lối hữu 
cơ chỉ cách đây hơn một cây số đem lại cho con rất 
nhiều niềm vui. Thức ăn này sẽ đến trong bình bát 
của quý thầy và các bạn thiền sinh, những người 
biết quý trọng thực phẩm và chắc chắn sẽ thưởng 
thức được những thực phẩm ấy trong chánh niệm. 
Con rất hạnh phúc được tham gia vào công trình 
sản xuất thực phẩm mang tính cách chăm sóc, 
thương yêu và tôn kính đối với trái đất. 

Làng Mai đã có các vườn rau hữu cơ trong nhiều 
năm rồi, tuy nhiên đây là công trình đủ lớn để 
được gọi là nông trại, có sáu mẫu. Trong năm đầu, 
chúng con chỉ sử dụng khoảng nửa mẫu để trồng 
rau quả hữu cơ. Có 36 luống rau xanh, mỗi luống 
dài khoảng 35 mét và rộng khoảng hơn 1 mét. 
Chúng con hy vọng sẽ mở rộng sau này để tăng gia 
lượng rau cải hàng năm và cộng thêm vườn cây 
ăn trái mềm và cứng, cây ăn hạt và có thể ngay cả 
những khu vườn rừng (forest gardens). Cũng trong 
năm đầu này, chúng con đã còn rất nhiều việc cần 
làm để thiết lập nông trại và nhiều điều còn chưa 
rõ ràng. Cho nên chúng con đã quyết định bắt đầu 
với diện tích nhỏ rồi từ từ mở rộng thêm. Chúng 
con đã thử trồng tất cả các loại rau quả thích hợp 
với địa phương này như là: ớt chuông, cà tím, 
zucchini, mướp, khoai, spinach, cà rốt, các loại 
đậu, bí, cà, các loại rau xanh, bắp cải, củ cải và 
nhiều loại khác nữa. 

Tuy chúng con hy vọng sẽ trồng được nhiều rau 
quả hơn, chúng con cũng ao ước tạo dựng một nông 
trại đẹp đẽ để cho khách viếng thăm. Địa điểm 
chúng con đang sống và làm việc là một quan cảnh 
rất đẹp. Mỗi buổi sáng con bước ra khỏi phòng và 
nhìn ánh nắng mặt trời trải rộng trên những dãy 
đồi thoai thoải của vùng đồng quê Dordogne. Mỗi 
buổi chiều, con được ngắm mặt trời lặn phía sau 
dãy lâu đài xa xa. Vào mùa Xuân và mùa Hè, xóm 
Thượng là điểm hẹn của muôn ngàn cánh bướm. 

Các bạn trẻ đi thăm nông trại
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Chúng con hy vọng các loại hoa màu của NTHP sẽ 
là nơi trú ẩn cho nhiều loại sinh vật hoang dã, một 
không gian gần gũi cho loài ong và các loài côn 
trùng hữu ích khác. Ước nguyện của chúng con là 
có được nhiều người đến thăm nông trại để được 
tiếp xúc và nuôi dưỡng bởi khung cảnh và công 
việc đang xảy ra ở đây. Ta sẽ được trị liệu rất nhiều 
khi sống trong môi trường thiên nhiên và chứng 
kiến một vườn rau hữu cơ xanh tươi. Sự trị liệu và 
niềm hạnh phúc của khách viếng thăm cũng như 
của các bạn làm việc ở đây rất quan trọng. Đó là 
một dạng lợi nhuận, một sự thu hoạch quan trọng. 

Được nuôi dưỡng bởi sự có mặt của loài ong, 
loài bướm và con người, công trình NTHP nhắm 
vào mục đích giáo dục về thiên nhiên. Chúng con 
muốn hiến tặng cho các cậu thanh niên cơ hội đến 
Làng Mai để thực tập và làm việc cho nông trại 
trong thời gian một năm. Trong khoảng thời gian 
ấy, họ sẽ có cơ hội tham dự vào cuộc sống cộng 
đồng và đi sâu hơn vào thiền tập với sự yểm trợ 
của quý thầy, quý sư cô và các vị cư sĩ thường trú 
ở Làng. Họ cũng có kinh nghiệm và cơ hội trãi 

Sư cô Chân Trăng Hải Ấn hiện đang sống và thực 
tập ở xóm Hạ, Làng Mai, Pháp Quốc. Trước khi xuất 
gia, sư cô là sinh viên trường múa và nhạc kịch ở 
Montreal, dạy yoga và làm việc cho nhiều giáo xứ 
Unitarian gần Toronto. Sư cô cũng rất thích cùng 
bạn bè trồng nhiều cải xoăn ở mảnh vườn trước sân 
nhà. 

Gia đình bên nội tôi theo đạo Cơ đốc, bên ngoại 
theo đạo Tin lành. Vì vậy mà từ nhỏ, tôi đã được đi 
học trong một trường Cơ đốc giáo và cũng hay đi lễ 
ở nhà thờ Tin lành. Tôi chẳng còn nhớ gì nhiều từ 
những lớp học Giáo lý, duy chỉ có ba điều làm cho 
tôi thích đi nhà thờ mà tôi vẫn còn nhớ tới bây giờ.

Chuyện đi nhà thờ trở nên thú vị đối với tôi một phần 
là vì ở đó có giờ cà phê, “coffee hour”, đó là giờ mà 
mọi người cùng uống cà phê, ăn bánh và trò chuyện 
với nhau. Tôi đặc biệt thích ăn bánh, vì ở nhà mẹ tôi 
hiếm khi cho chúng tôi ăn đồ ngọt. Mẹ muốn chúng 
tôi có một sức khỏe lành mạnh. Vì vậy mà tuần nào 

Sư cô Trăng Hải Ấn

Thiền ca bắc một nhịp cầu
(Chuyển ngữ từ tiếng Anh)

qua trọn một mùa trồng trọt xung quanh khung 
cảnh tuyệt vời của xóm Thượng. Hy vọng trong 
một tương lai không xa, xóm các sư cô cũng sẽ có 
một công trình như thế cho các cô thanh nữ. Nhiều 
người trẻ trên thế giới hiện nay đang vùng vẫy để 
cố tìm ý nghĩa cuộc sống của họ. NTHP cống hiến 
cho các bạn trẻ một cơ hội để tìm lại ý nghĩa cuộc 
đời qua việc tham gia vào đời sống cộng đồng, 
trồng trọt theo phương pháp hữu cơ và hướng về 
con đường tâm linh.

Cuối cùng chúng con hy vọng khách đến thăm 
cộng đồng sẽ thu thập kinh nghiệm đủ để có cảm 
hứng tự trồng trọt khi họ trở về nhà. Chúng con 
sẽ hết lòng chia sẻ kiến thức với họ để yểm trợ  
cho họ thiết lập vườn rau hữu cơ ở nhà. Ngoài ra, 
chúng con cũng muốn học hỏi từ những vị có kinh 
nghiệm và năng khiếu về phương pháp hữu cơ. 
Thật ra, công trình này sẽ không xảy ra nếu không 
có sự yểm trợ của nhiều vị cư sĩ đến Làng làm việc 
và chia sẻ kiến thức của họ. 

Kính cảm ơn tất cả các bạn.

tôi cũng trông ngóng đến giờ cà phê ở nhà thờ. 

Điều thứ hai khiến tôi yêu thích nhà thờ là được chơi 
với những đứa trẻ khác sau giờ hành lễ. Chúng tôi 
tha hồ bò lăn bò toài dưới những hàng ghế, giả bộ 
như đang đào đường hầm dưới lòng đất và khám phá 
những thế giới mới lạ. Điều thứ ba mà tôi thực sự 
yêu thích đến nhà thờ là được hát thánh ca, một phần 
của các buổi lễ. Là một đứa trẻ, tôi phải học chơi đàn 
piano nhưng chưa bao giờ tôi thích thú chuyện đó. 
Ấy vậy mà cơ hội được hát trong một nhóm đông lại 
trở thành nguồn vui rất lớn đối với tôi. 

Khi lớn lên, ở tuổi thiếu niên, tôi không còn yêu 
thích đạo Thiên Chúa (Christianity) như trước nữa. 
Nhưng tôi biết có một điều gì đó quan trọng đã xảy 
ra khi mọi người đến với nhau để cùng chăm sóc cho 
đời sống nội tâm của chính mình. Cũng vì điều này 
mà tôi bắt đầu tìm kiếm một con đường tâm linh. 
Hành trình tìm kiếm đó cuối cùng đã đưa tôi đến với 
đạo Bụt và đến với Làng Mai – nơi tôi được học rất 
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nhiều phương pháp thực tập như ngồi thiền – ngồi 
yên và không làm gì cả, chỉ ngồi cho vui thôi (just 
for the fun of it), dừng lại khi nghe chuông, sử dụng 
thi kệ, pháp đàm và… hát thiền ca. 

Mới đầu khi hát những bài như “Thở vào, thở ra”, tôi 
thấy hơi buồn cười, nhưng dần dần tôi lại yêu thích 
bài hát đó. Những bài thiền ca làm sống lại sự hồn 
nhiên mà dường như tôi đã quên lãng từ lâu. Càng 
hát, tôi càng dễ mở lòng ra để cho năng lượng của 
những bài thiền ca đi vào trong tôi, làm cho tôi nở ra 
như một đóa hoa và vững chãi như đất Mẹ. 

Hát thiền ca làm cho những câu thực tập thấm sâu 
vào tim tôi hơn là đọc hoặc tư duy về chúng. Có đôi 
khi, những bài thiền ca cứ văng vẳng trong tâm trí tôi 
không ngừng. Nhưng ngay cả những lúc như vậy nó 
vẫn rất hữu ích, bởi mỗi khi tôi bị phân tâm và trở về 
lại với chánh niệm thì trong tôi lập tức vang lên lời 
bài hát “Đã về, đã tới, bây giờ, ở đây”.  

Mùa Đông đầu tiên ở Làng Mai có một ý nghĩa quan 
trọng đối với tôi, một phần là vì trong thời gian đó 
cảm hứng sáng tác âm nhạc bắt đầu biểu hiện trong 
tôi. Tôi đã không hoạt động âm nhạc đến hơn mười 
năm rồi, vậy mà bỗng nhiên những giai điệu, lời 
ca không hiểu từ đâu lại đi lên trong tôi. Đôi khi 
tôi nghe có nhạc trong lời giảng pháp của Thầy, thí 
dụ như “Nó đây rồi! Giây phút hạnh phúc đây rồi.” 
(This is it! This is a happy moment.) 

Có khi cảm hứng đi lên từ một buổi pháp đàm hoặc 
một bài kinh. Nghe có vẻ như là một chuyện thần 
kỳ nhưng bây giờ nhìn lại, tôi thấy khá bình thường, 
bởi vì Làng Mai là một nơi đầy ắp năng lượng chánh 
niệm và sáng tạo – nguồn năng lượng này đã được 
chế tác và gìn giữ trong mấy chục năm qua. Nhiều 
khi tôi có thể nếm được hương vị đó ngay cả trong 
bầu không khí tôi thở. Trong truyền thống Thiền, 
hầu hết các thiền sư đều là những nhà thơ, nhà nghệ 
sĩ - chính Thầy chúng tôi là một điển hình tuyệt vời 
và là một nguồn cảm hứng lớn lao đối với rất nhiều 
người. 

Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân 
đến Làng và hát nhạc thiền vẫn là một thực tập đầy 
nuôi dưỡng cho tôi. Nó giúp tôi bày tỏ những phút 
giây hạnh phúc và tuyệt diệu mà tôi trải nghiệm, 
giúp tôi nhìn thật sâu vào nỗi khổ niềm đau, giải tỏa 
những năng lượng bị bế tắc, đem mọi người lại với 
nhau và còn nhiều nhiều nữa. 

Sáng tác thiền ca cũng đã trở thành một pháp môn 
có tác dụng rất lớn cho tôi. Tôi thấy khi mình gắng 
sức để sáng tác, âm nhạc sẽ trở nên gượng ép và tôi 

không thấy thích thú chi cả. Thế nhưng khi tôi chỉ 
ngồi yên để lắng nghe, lắng nghe và chỉ lắng nghe 
thôi thì tự nhiên một cái gì đó thật đẹp bỗng đi lên 
trong không gian yên lắng đó. Cuộc sống cũng giống 
y như thế! Những giai điệu, lời ca, những cảm xúc 
muốn được tỏ bày… những cái đó đều cần sự chú 
tâm, cũng như thời gian và không gian để biểu hiện. 

Sáng tác nhạc là một hình thức quán chiếu và là 
một phương thức hiệu nghiệm để nuôi dưỡng niềm 
vui. Nó cũng là một cơ hội để ta thực tập buông bỏ. 
Buông bỏ ý muốn viết một bài hát thật hay, buông 
đi sự cố công hoàn thành một việc chưa đủ điều kiện 
để hoàn thành, buông đi những ý kiến tuyệt vời nảy 
ra trong lúc ngồi thiền… Tôi có quá nhiều cái để 
buông!

Cống hiến một khúc nhạc, một bài hát cho tăng thân 
cũng là cơ hội để tôi thực tập lắng nghe sâu, thở 
sâu và chuyển hóa sự bất an. Tôi nhận ra chúng khi 
chúng vừa phát khởi và nói: “Chào anh bạn hồi hộp! 
Tôi thấy anh rồi! Đây, anh hãy cùng thở với tôi nhé. 
Không đáng sợ lắm đâu – chúng mình cùng hát với 
nhau nhé!” May mắn thay, tăng thân bao giờ cũng 
yểm trợ tôi rất hết lòng. Còn nơi đâu an toàn hơn 
tăng thân nữa? 

Trở lại với âm nhạc giúp tôi nối lại được sự liên hệ 
với gốc rễ tâm linh và huyết thống của mình, nhất là 
mối quan hệ với mẹ tôi. Mẹ không bao giờ làm gì 
để tôi phải áy náy vì việc bỏ học piano, nhưng khi 
thấy tôi bắt đầu chơi đàn ghi ta để đệm nhạc cho các 
bài hát, mẹ vô cùng hạnh phúc! Mẹ và tôi bắt đầu 
cùng nhau chơi nhạc và nhờ thế giữa hai mẹ con có 
một tình bạn rất thắm thiết. Mỗi khi hát hợp xướng, 
tôi hay nhớ lại lúc bé đứng cạnh mẹ trong nhà thờ 
và lắng nghe giọng nữ trầm của mẹ. Giờ đây mẹ tôi 
không còn biểu hiện bằng hình hài nữa, nhưng mẹ 
vẫn còn đang rất sống động trong tôi, nhất là lúc tôi 
cất tiếng ca.

Thực tập thiền lạy giúp tôi thấy rất rõ tình yêu âm 
nhạc của tôi được trao truyền từ nhiều thế hệ tổ tiên, 
không chỉ từ mẹ mà thôi. Bà ngoại của tôi đã từng 
hát và chơi piano trong một ban nhạc jazz. Anh ruột 
của bà ngoại từng dạy opera. Bà cố ngoại của tôi 
cũng là một giáo viên dạy piano. Trong số anh chị 
em họ của bà ngoại cũng có người là nhạc sĩ chuyên 
nghiệp… Âm nhạc luôn là một phần thân thiết của 
gia đình bên ngoại tôi. Vì thế, một cách thật tự nhiên, 
âm nhạc cũng trở thành một phần thân thiết của cuộc 
đời tôi. 

Âm nhạc cũng là một phần quan trọng của tổ tiên 
Thiên Chúa giáo trong tôi, cho dù tôi đã chối bỏ gốc 
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rễ này khi còn ở tuổi thanh niên. Nếu trong lời một 
bài hát có hai chữ Thượng đế, tôi liền đổi lời ngay 
để hát tránh đi hoặc không hát luôn. Đi ngang qua 
một nhà thờ luôn làm tôi co rúm lại vì nó gợi cho tôi 
hình ảnh của những ngôi trường nội trú Cơ đốc giáo 
(Inquisition and Indian Residential Schools). Nhờ sự 
thực tập mà tôi đã chế tác được lòng từ bi để thông 
cảm cho những khổ đau gây ra bởi các thể chế của 
nhà thờ Công giáo. Tôi vẫn còn tiếp tục thực tập để 
buông bỏ những thái độ thành kiến với Thiên Chúa 
giáo.

Giờ thì tôi đã thích hát thánh ca, đã tìm thấy ý nghĩa 
và tình yêu trong hai chữ Thượng đế. Trong hai mùa 
Đông vừa qua, tôi tham gia vào dàn đồng ca xuất 
sĩ của Làng Mai. Chúng tôi đã tạo thành một dàn 
hợp xướng bốn bè để hát những bài thánh ca truyền 
thống cúng dường tăng thân và hàng xóm của Làng 
nhân dịp Giáng sinh. Khi hát những bài thánh ca rất 
xưa ấy, tôi thực sự cảm thấy ông bà tổ tiên đang có 
mặt một cách sống động và đang mỉm cười trong tôi. 

Một số anh chị em tôi trong tăng thân thậm chí còn 
đi dự lễ Giáng sinh tại một nhà thờ Chính thống giáo 
(Orthodox) gần nhà. Tôi không lớn lên trong truyền 
thống này, nhưng vì lễ hôm đó có hát thánh ca nên 
tôi thấy rất quen thuộc. Sự thay đổi ấy trong tôi đích 
thực là một vực thần kỳ!

Bây giờ khi đã xuất gia rồi, thậm chí tôi còn tâm 
đắc hơn với việc dùng âm nhạc để xây dựng tăng 
thân. Dù đó là tụng một bài 
kinh hay hát thiền ca: “Tôi 
là một đám mây, tôi là bầu 
trời xanh..,” năng lượng tập 
thể khi hát cùng nhau làm 
tâm thức chúng ta hợp nhất. 
Sự rung động của âm nhạc 
còn làm chúng ta hợp nhất 
về mặt vật lý. Trong khóa tu 
dành cho người trẻ mùa Hè 
vừa qua, trước pháp thoại, 
chúng tôi hay cùng nhau hát 
thiền ca. Chúng tôi rất vui 
tươi và hát những bài hát 
đầy năng động, nhưng một 
khi tất cả đã đi vào trong sự 
hòa điệu thì những bài hát 
dễ dàng được hát với một 
năng lượng bình an, bởi vì 
tất cả mọi người đều cùng 
chung một tầng số xung 
động (vibration). 

Cũng như những thứ khác, ca hát có thể là một công 
cụ để giúp ta thực tập hay hơn, nhưng nếu không 
khéo, nó cũng làm cho ta dễ bị lôi kéo đi. Thực tập 
theo giới thứ 5 của Năm giới, chúng ta ý thức rằng 
mình cần phải tiêu thụ như thế nào để sự bình an và 
niềm vui trong ta được nuôi dưỡng hàng ngày. Vì 
vậy, khi nghe hoặc chơi nhạc, tôi luôn cố gắng dừng 
lại và tự hỏi: “Những gì tôi đang nghe hoặc đang 
chơi có nuôi dưỡng niềm vui, sự bình an, hiểu biết 
và tự do trong tôi hay không?” Điều này không có 
nghĩa là tôi phải khép mình vào kỷ luật, mà thay vào 
đó, tôi thấy đây là một cơ hội để tôi càng ngày càng 
trung thực với chính mình hơn và ý thức hơn về tác 
động của những thứ mà tôi thường tiêu thụ. 

Tùy vào từng thời điểm mà mỗi bài hát có ảnh hưởng 
khác nhau đối với tôi. Khi tôi đang hạnh phúc, một 
bài hát nhẹ nhàng như “Khi tôi đi trên con đường 
tuyệt vời này” (When I walk on this lovely path) sẽ 
làm cho hạnh phúc đang có trong tôi trở nên tươi 
mới hơn. Khi tôi buồn, một bài hát như “Hãy gọi 
đúng tên tôi” (Please call me by my true names) sẽ 
rất hữu ích, bởi vì nó nhắc tôi nhớ rằng “nỗi đau và 
niềm vui là một.” Đôi lúc tôi cũng cần được đi ra 
một chút, bài hát “Ánh sáng nhỏ của tôi” (The Little 
Light of Mine) sẽ giúp tôi trở lại làm cô bé con đi học 
ngày Chủ nhật (Lớp học giáo lý chủ nhật ở trường 
Cơ đốc giáo). 

Những thực tập căn bản như hơi thở ý thức, thiền 
hành, dừng lại để lắng nghe chuông là những pháp 
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môn mà tôi sử dụng hàng ngày, rất nhiều lần trong 
ngày. Đó là những người bạn luôn kề vai sát cánh 
bên tôi. Tôi cũng dành thì giờ để chuyện trò, học 
hành, vui chơi và ca hát. Khi mới tới Làng, tôi không 
hề biết đây là một tăng thân Phật giáo yêu thích âm 
nhạc, tôi cũng không biết sự có mặt của một tăng 
thân như vậy là một điều rất hiếm hoi. Tôi cảm thấy 
mình thật may mắn đã tìm thấy Làng Mai. Tôi đã 
gặp một số người lớn lên trong truyền thống đạo Bụt 
nhưng lại đi lễ nhà thờ chỉ vì họ thích thánh ca. Khi 
tìm ra Làng Mai, những người này vô cùng hạnh 
phúc bởi vì họ có thể trở về với gốc rễ tâm linh đạo 
Bụt mà vẫn được hát ca. Tôi cũng có cùng một tâm 
trạng như họ!

Giờ đây khi nhìn lại, tôi có thể thấy nhà thờ của 
tôi thời niên thiếu và tu viện mà tôi hiện đang sống 
không khác nhau gì mấy. Trên thực tế, cả hai liên hệ 
với nhau một cách rất mật thiết. Tôi vô cùng biết ơn 

Hôm nay khi lật xem cuốn lịch năm mới 2014, con 
thấy có hình cổng Tam Quan, nhà Thủy Tạ và hồ 
Sao Mai, con bỗng nhớ tới chùa Tổ và Diệu Trạm 
quá chừng. Vậy nên con xin viết đôi dòng cho bớt 
nhớ. Những tháng ngày con ở Diệu Trạm, Từ Hiếu 
không quá nhiều nhưng cũng không quá ít, chừng 
đó đủ để cho con nhớ và thương. Đó là những tháng 
ngày thật đẹp. Con thương mùi hoa Sứ, nhớ mùi hoa 
Mưng và nhớ những buổi ngồi chơi của hai chúng. 
Càng viết thì bao nhiêu kỉ niệm càng hiện ra rõ ràng 
hơn trong con.

Nhớ mùa hoa Sứ

Bên cạnh hồ Bán Nguyệt có rất nhiều cây bông Sứ. 
Cây đã nhiều tuổi, thân xù xì nhưng vẫn cho rất 
nhiều hoa. Con không nhớ chính xác là hoa nở vào 
tháng mấy nhưng đó là những ngày nắng và khô. 
Vào những ngày quán niệm, chúng con được qua 
chùa Tổ sớm để sắp xếp thiền đường. Không gian ở 
chùa Tổ vào buổi sớm mai thật yên tĩnh và mát mẻ. 

Chân Chuẩn Nghiêm

Vẫn một niềm thương

Trên đường từ Diệu Trạm qua Từ Hiếu chúng con đã 
lượm rất nhiều hoa Sứ để trang trí thiền đường. Ngày 
thứ Năm, đại chúng được ăn cơm vòng tròn, giữa 
vòng tròn rải đầy hoa Sứ, thỉnh thoảng có những chữ 
“thở” và “cười” được kết bằng hoa Sứ thơm lừng. 

Vào những đêm trăng sáng, đại chúng được thiền 
trăng bên nhà Thủy Tạ hay hồ Sao Mai. Hương hoa 
Sứ tỏa ra ngào ngạt, chị em con chỉ muốn ngồi đó 
mãi để thưởng thức ánh trăng. Nhưng đâu có được, 
phải về thôi, trễ rồi! Có những hôm quý sư cô được 
ngồi thiền trên sân thượng của thiền đường Ni xá 
Diệu Trạm. Hương cau nhè nhẹ quyện cùng hương 
hoa Sứ dưới ánh trăng đem lại cho chúng con một 
cảm giác thanh bình chi lạ. Có lẽ nhờ vậy mà mùi 
hoa Sứ đi vào trái tim con và tất cả mọi người.

Thương mùa hoa Mộc

Một hôm khi đi làm cỏ cho luống hoa ngoài thiền 
đường Trăng Rằm, xóm Mới, con đã sững người khi 

việc mình đi nhà thờ trong những năm tháng còn thơ 
ấu, không phải chỉ vì những chiếc bánh ngọt. Sự hết 
lòng của tôi đối với đời sống tâm linh, tình thương 
dành cho tăng thân, và niềm tin vào sự giác ngộ đều 
có gốc rễ từ gia đình và từ nhà thờ. Mỗi khi tôi hát 
thiền ca, tôi có thể nghe tiếng nói của tổ tiên: “Đúng 
rồi, đúng là nó rồi.” (Yes, that’s it!). 

Tôi không thể tìm ra được Làng Mai nếu không có 
nhà thờ và tôi không thể trở lại với âm nhạc và tình 
yêu của Chúa nếu không có Làng Mai. Nếu có ai đó 
nói với tôi như vậy khi tôi còn ở tuổi thiếu niên, tôi 
sẽ không bao giờ tin họ. Thế nhưng đó lại là sự thật. 
Cuộc sống thật là kỳ diệu, có phải thế không bạn?

Amen!
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ngửi thấy mùi hoa Mộc. Con tự hỏi: “Mùi 
hoa Mộc ở đâu thế nhỉ? Không lẽ mình 
đang đứng ở Từ Hiếu?” Đưa mắt nhìn lên, 
con thấy có một cây hoa Mộc thật và trên 
cành có mấy chùm hoa. Con đứng nắm lấy 
lá cây một lúc lâu và thầm cảm ơn cây, 
bỗng nhiên hình ảnh hai cây hoa Mộc 
trước chánh điện Từ Hiếu như đang hiện 
ra trước mắt con. 

Cây Mộc ở Từ Hiếu đã nhiều tuổi nhưng 
còn xanh tốt lắm. Ôn và quý thầy chăm 
cây rất kỹ. Mùa hoa Mộc về thì trên cây 
chi chít những hoa. Hoa Mộc thường để 
dành cúng Bụt. Hương của hoa Mộc mới 
đặc biệt làm sao, vừa nhẹ nhàng, vừa thanh 
thoát. Con nhớ những ngày quán niệm, Ôn 
thường dẫn đại chúng thiền hành qua sân chánh điện 
làm các bạn mới tới phải hỏi nhỏ: “Mùi gì mà thơm 
thế?” Chúng con không nghe tiếng trả lời, chỉ thấy 
có cánh tay chỉ về hướng cây hoa Mộc. Chị em con 
cũng rất thích mùi hoa Mộc nên thỉnh thoảng cũng 
“xin” hái trộm vài chùm rồi bỏ túi áo cho thơm. Có 
lẽ vì thế mà dù đã đi xa, con vẫn nhớ mãi mùi hoa 
Mộc. 

Trái bùi kho

Cây bùi được trồng khắp nơi trên đất Tổ. Con nhớ 
có một năm, bùi sai trái rất nhiều. Hôm ấy mới sáng 
sớm mà quý thầy đã gọi điện cho sư cô tri sự chia 
người qua để lượm bùi. Chị em con mừng quá mang 
bao nhiêu là rổ để lượm. Thì ra chiều hôm trước quý 
thầy trèo thang để hái, các điệu thi nhau lượm những 
trái rụng dưới đất nhưng vẫn còn nhiều quá, vậy là 
phải nhờ quý sư cô qua lượm phụ. Nhìn những trái 
bùi tròn mẫn, đen lánh, đẹp mắt, chưa cần kho con 
đã thấy ngon rồi. Ở chùa Tổ, mỗi khi cúng kị mà 
đương mùa bùi thì nhất định là phải có một đĩa bùi 
kho. Trái bùi đem ngâm tro bếp rồi lấy ra kho thì 
ngon tuyệt.

Cơm vỉa hè

Nhớ thời còn đi học, con thường nghe nói tới “cơm 
bụi” là cơm dành cho sinh viên nhà nghèo. Vì cơm ăn 
ở các quán vỉa hè, bụi bặm nhiều bởi xe cộ qua lại nên 
mới gọi là “cơm bụi”. Bây giờ vô chùa rồi, vào những 
ngày làm biếng có ăn cơm picnic, chị em con lại được 
ăn cơm “vỉa hè” với nhau. Khi chuông báo giờ khất 
thực vang lên, chị em con bưng bát đi liền. Vỉa hè của 
chúng con là hành lang dọc các phòng của ni xá Diệu 
Trạm. Cơm vỉa hè dù chỉ có bún, xì dầu và rau thôi 
nhưng vui lắm, làm con cứ nhớ mãi. Chỉ cần chị em 
có mặt cho nhau, con thấy vậy là đủ lắm rồi.

Nhớ ngày Tết Đoan Ngọ năm ngoái, chị em con đang 
cùng nhau ăn cơm “vỉa hè” thì quý thầy bên chùa Từ 
Hiếu gọi điện thoại bảo chúng con qua lấy chè kê về 
ăn vì quý thầy lỡ nấu hơi nhiều. Vậy là hai em tập sự 
nữ qua mang về tới... một xô. Ăn không hết, chúng 
con bỏ vô tủ đá làm kem, vài ngày sau lấy ra ăn vẫn 
ngon như thường. Giờ nhắc lại làm con bỗng thấy 
thèm chè hạt kê quá!

Bữa cơm hình chữ U

Một hôm vào ngày quán niệm thứ Năm, quý sư cô 
Diệu Trạm qua Từ Hiếu nấu ăn vì đại chúng được 
ăn chiều chung bên Từ Hiếu. Sau giờ cơm trưa, con 
nghe nói Thầy Mãn Phước đã xin phép Ôn cho các 
điệu ở Từ Hiếu ăn chung với tập sự ở Diệu Trạm tại 
sân trước thư quán. Quý thầy, quý sư cô thì tùy hỷ 
tham dự, khi đi xin mang theo bánh kẹo, con thật vui 
khi nghe tin này. Con chẳng có bánh, chẳng có kẹo 
nhưng vẫn được vô ăn chung. Chiều hôm đó, không 
biết vô tình hay cố ý mà chiếu được trải thành hình 
chữ U, các điệu ngồi một bên và các em tập sự ngồi 
một bên. Thầy Mãn Phước đã xin được tiền để đãi 
các em ăn bánh kẹo, trái cây và uống nước mía. Sau 
bữa ăn chiều là chương trình văn nghệ. Hồi đó em 
Diễm Quỳnh (là sư em Trăng Tỏ Tường bây giờ) 
nhỏ tuổi nhất Diệu Trạm nhưng đã chơi và hát rất 
dễ thương và hết lòng. Lúc đó có vài vị khách nước 
ngoài đi tham quan, họ thấy đại chúng chơi vui quá 
nên đã dừng lại xem. Chúng con hát tặng cho họ 
vài bài hát bằng tiếng Anh làm họ hạnh phúc quá 
chừng. Cuộc chơi còn dài nhưng tiếng chuông đại 
hồng vọng lên nên chúng con nghỉ. Đại chúng cùng 
nhau dọn dẹp mà lòng vui phơi phới. 

Nước mía chùa

Lòng con vui như mở hội mỗi khi được tham dự 
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ngày quán niệm mà tăng thân ban tặng. Con nhớ có 
một hôm, thầy Từ Giác thông báo cho đại chúng biết 
là sau giờ pháp đàm buổi chiều, mời đại chúng tập 
trung về nhà xe để uống nước mía. Thế là sau giờ 
pháp đàm đại chúng chưa về lại xóm liền mà đi uống 
nước mía… miễn phí. 

Con không biết là thầy Từ Giác “tậu” được máy 
xay nước mía ở đâu và chuẩn bị mía từ bao giờ, lên 
tới nơi thì đã thấy thầy đứng xay nước mía cho đại 
chúng rồi. Mía đã được làm sạch, chỉ cần cho vào 
máy và trong nháy mắt đã có một ly nước mía thật 
thơm, thật mát. Huế đang mùa nắng, dưới cái oi bức 
của mùa Hè mà được uống ly nước mía mát lạnh thì 
hạnh phúc biết bao. Tay thầy làm nhanh thoăn thoắt, 
thầy còn xay cả trái tắc cho nước mía thêm ngon. 
Đại chúng chỉ cần đứng chơi mà cũng có nước mía 
để uống. Nhà xe bỗng dưng trở nên vui như hội. Mỗi 
người một ly, đứng uống nước mía mà tiếng cười của 
đại chúng như phá tan đi cái nóng của mùa Hè. Nhìn 
thầy Từ Giác lưng áo đẫm mồ hôi, thầy mang chiếc 
tạp dề cũ nhưng cười rất tươi, thầy làm việc không 
biết mệt là gì để hiến tặng hạnh phúc cho đại chúng. 
Con thầm cảm ơn đại chúng, cảm ơn thầy Từ Giác 
đã cho con những giây phút thật tuyệt vời.

Nhớ thuở còn cắp sách tới trường, con thường ao 
ước: “Ước chi mình cũng được uống ly nước mía 
trong quán giải khát như những đứa bạn nhà giàu.” 
Nhưng con chỉ nhìn bạn bè uống nước mía thôi chứ 
chẳng dám vô quán vì tiếc tiền. Nhà nghèo, có cơm 
để ăn, có tiền đóng học là hạnh phúc lắm rồi. Nay đi 
tu, con được uống nước mía mà không phải mất tiền 
vì là nước mía… chùa.

Đẹp sao mùa hoa Mưng

Mỗi khi mùa hoa Mưng về, chùa Tổ vốn đã đẹp lại 
càng thêm đẹp, thơ mộng và hiền hòa. Năm cây hoa 
Mưng quanh hồ Sao Mai đã hiến tặng cho đại chúng 
những giây phút thật tuyệt vời. Vào mùa này, chị 
em chúng con thường qua chùa Tổ sớm để tranh thủ 
ngắm hoa Mưng trước khi vô thiền đường Trăng 
Rằm nghe pháp thoại. Buổi sáng sớm chùa Tổ mới 
đẹp làm sao! Những bông hoa Mưng nở tối qua rụng 
xuống đầy mặt nước và cả trên cầu của hồ Sao Mai. 
Giờ thiền hành, đại chúng hay được ngồi nghỉ quanh 
hồ Sao Mai. Các em nhỏ vốn đã dễ thương mà khi 
đưa mặt mình vô trong những chùm hoa mưng thì 
các em lại càng thêm xinh xắn như những thiên thần.

Nụ hoa Mưng mang màu xanh hiền dịu. Hoa nở, cả 
cây như được khoác trên mình một chiếc áo màu 
hồng đỏ. Những bông hoa nho nhỏ nhưng rất nhiều 
đã làm nên một bức tranh kỳ diệu. Đứng từ xa nhìn 

lại thì thấy cây hoa Mưng kiều diễm như một nàng 
tiên đang soi mình bên hồ nước. Đại chúng gọi hoa 
là chuỗi ngọc trời cho. Con nhớ một hôm trong mùa 
An cư, sau ngày quán niệm, Ôn đã cho phép chị em 
con ở lại chùa Tổ để chơi hội hoa Mưng. Khi màn 
đêm bắt đầu buông xuống, thầy Pháp Thủy mở đèn 
chiếu lên cây hoa Mưng, đại chúng cùng ồ lên kinh 
ngạc vì cảnh hồ đẹp quá. Hoa Mưng đã đẹp, dưới 
ánh đèn lại càng thêm rực rỡ. Hôm đó là tối mùng 
3 nên bầu trời không có trăng, chỉ có một vài ngôi 
sao nhưng rất sáng. Dưới gốc cây Mưng, đại chúng 
cùng nhau uống nước mía, ăn chôm chôm và chơi 
với nhau trong tình huynh đệ. Vì là đang trong Hạ, 
đại chúng ai cũng ý thức rõ điều này nên huynh đệ 
chỉ ngồi chơi, nói chuyện với nhau, không có hát hò 
như những lần ngồi chơi khác, nhưng không vì thế 
mà mất đi niềm vui. Đại chúng đã kể chuyện cho 
nhau nghe. Mỗi câu chuyện là một bài học quý cho 
bản thân con. Hoa Mưng đẹp, vẻ đẹp thanh thoát 
đem lại cho con người một niềm tin yêu cuộc sống. 

Khi thùng nước mía thứ nhất hết, thầy Từ Giác kêu 
mấy em thiền sinh nam lên xay mía tiếp. Hè đó, 
chùa Tổ tiếp nhận gần 30 em thiền sinh đến tu học. 
Các em chủ yếu là con em của những người quen, 
cũng có em quê ở Đăklăk, em trai của sư cô Khuyến 
Nghiêm. Các em rất ngoan, biết vâng lời quý thầy. 
Diệu Trạm cũng tiếp nhận 9 em cư sĩ nữ. Các em 
đến từ nhiều miền khác nhau nhưng các em chơi với 
nhau rất dễ thương. Cứ chiều chiều tới giờ thể thao, 
ni xá rộn vang tiếng cười đùa của các em. 

Vẫn biết rằng theo dòng thời gian, mọi thứ đều thay 
đổi nhưng những kỉ niệm đẹp trong con sẽ còn mãi, 
còn hoài. Mọi người ai cũng yêu thương chùa Tổ 
vì chùa Tổ chứa đựng những cái mà nơi khác ít khi 
có được. Chùa Tổ đã là nơi nương tựa và nuôi lớn 
biết bao người con của Bụt. Những kỉ niệm đẹp về 
Từ Hiếu, Diệu Trạm trong con còn nhiều lắm. Con 
không biết kể đến khi nào cho hết, diễn đạt như thế 
nào cho thỏa. Con chỉ thấy rằng mỗi khi nghĩ về đất 
Tổ thì trong con lại dâng lên niềm vui của tình huynh 
đệ. Con kính gửi về Huế nguồn năng lượng an lành.
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trà nhỏ có Bụt, có nến và hoa. Tôi thưởng thức và 
cảm nhận niềm biết ơn đến tất cả mọi loài, cảm ơn 
sự sống đang trang trải trong khoảnh khắc diệu kỳ 
này. Ly trà không đơn thuần chỉ là ly trà đang ở trong 
tay bạn, mà nó là cả một quá trình hình thành từ vũ 
trụ và thế giới ta đang sống đây. Bạn biết không, cơn 
mưa sáng nay làm mát dịu cả mặt đất, rồi trưa nay 
trời nắng ấm làm cho nước từ mặt hồ, dòng sông bốc 
hơi lên bầu trời trong xanh tạo ra những đám mây, 
rồi từ đám mây đó nó nằm trong ly trà sáng nay của 
tôi qua cơn mưa, qua nguồn nước. Tôi trân quý sự có 
mặt mầu nhiệm của ly trà, cảm nhận sự sảng khoái 
nơi mình và thấy hạnh phúc của việc uống trà không 
thua gì khi ngồi thiền. Bạn có thấy điều đó nơi ly trà 
trong tay bạn chưa? Không những vậy đâu, ly trà 
còn cho tôi bài học của tình huynh đệ. Mỗi lần ngồi 
uống trà với sư anh, sư chị, sư em, chia sẻ chuyện tu 
học càng làm cho tình huynh đệ thêm gắn bó. Sự có 
mặt của ly trà thật tuyệt diệu. Tôi hiểu tại sao Thầy 
lại thưởng thức trà trọn vẹn như vậy. Bạn thấy, việc 
uống trà thật đơn giản mà nó cho ta cả một không 
gian sống bình yên.

Chuyện giản dị thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với 
bạn là đôi dép cũ. Khi sang sống ở Đức, vấn đề vật 
chất có phần đầy đủ hơn so với những trung tâm 
mà tôi đã sống trước đây, vì vậy tôi không ngại nói 
với bạn là tôi có đến năm, sáu đôi giày, dép. Ở Đức 
trời lạnh nên mình phải có giày mùa Đông, giày mùa 
Hè .v.v… nhưng tôi không quên đôi dép cũ của tôi. 
Thường trong suy nghĩ của chúng ta thì có cái mới ta 
thường quên đi cái cũ. Đôi dép cũ, có lần tôi muốn 
bỏ nó đi cho rồi, song nhìn lại những chặng đường 
mà nó có mặt cho tôi khiến tôi thấy trân quý. Nó có 
mặt cho tôi khi đi thiền hành, nó nâng niu bước chân 
tôi khi đi qua những đoạn đường sỏi đá, nó giúp tôi 
đi đâu đó thật dễ dàng. Quá trình mà tôi đi qua, lớn 
lên thì nó luôn ở bên cạnh. Có lúc giận dũ chuyện gì 
đó, tôi đi thật nhanh, những bước chân nện vào mặt 
đất, vậy mà nó vẫn yên lặng chịu đựng. Nếu mà nó 
biết nói thì… Có lần vào một buổi sáng thức dậy, tôi 
không thấy nó đâu, tôi tự hỏi lấy gì mà đi bây giờ. 
Nhìn đi nhìn lại tôi mới nhớ ra là hôm qua tôi để 
quên nó ở phòng bên cạnh. Lúc đó tôi mới thấy khi 
không có nó thì ta lúng túng. Tôi đi sang lấy đôi dép 
về và cảm nhận được bài học về những đồ vật xung 
quanh mình, chúng thật đẹp và có ích cho ta vô cùng. 
Không chỉ là đôi dép mà cái áo ta đang mặc, túi đãy 
ta đang dùng .v.v… tất cả đều có mặt và nâng đỡ cho 
đời sống của ta thêm tiện nghi, thoải mái, vậy ta đã 
thật sự trân quý sự có mặt của nó chưa? Với tôi, có 
lúc tôi muốn bỏ đi đôi dép cũ đó vì thiết nghĩ nó đã 
hết thời và tôi cần một đôi dép mới thoải mái hơn, 
đẹp hơn, đắt tiền hơn. Nghĩ như vậy, tôi cho là tôi sẽ 

Tôi nhớ có lần ở EIAB, trong lúc nói pháp thoại 
thỉnh thoảng Thầy dừng lại và nâng ly trà lên trong 
hai tay thật chánh niệm và thưởng thức từng ngụm 
thật trọn vẹn. Khi quan sát điều đó, tôi thích thú lắm. 
Tôi tự nhủ là mỗi lần uống trà, tôi sẽ cố gắng thực 
tập dừng lại để tận hưởng sự mầu nhiệm của sự sống. 
Bạn biết không? Trước khi trở thành một vị xuất sĩ 
tôi chưa bao giờ biết thế nào là uống một ngụm trà có 
ý thức. Trong đầu tôi luôn nghĩ vẩn vơ mọi chuyện, 
ý thức tôi cứ nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia… 
và những gì tôi uống không phải là trà mà là ý thức 
vô định. 

Điều giảng dị đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với bạn là 
về đời sống xuất sĩ khi ở trong tăng thân. Tăng thân, 
hai từ này trước đây thật xa lạ với tôi lắm, nhưng bây 
giờ tăng thân là ngôi nhà đẹp nhất mà tôi không phải 
tìm kiếm gì thêm nữa… Những gì tôi chia sẻ ra đây 
là những điều mà chính tôi đã thật sự học hỏi và trải 
nghiệm được khi may mắn  sống trong tăng thân, nó 
không đơn thuần chỉ là kể lại mà nó là tâm sự từ sâu 
bên trong trái tim tôi cho bạn, vì tôi biết bạn chính 
là niềm vui của tôi, bạn cũng chính là sự sống của 
tôi. Trước đây trái tim tôi chưa biết thế nào là hiểu, 
là thương, thế nào là sống bình an cả. Thầy và tăng 
thân đã thay đổi cuộc đời tôi, bạn ạ! Tất cả đều xuất 
phát từ những điều giản dị vô cùng mà tôi biết rằng 
những điều giản dị này bạn sẽ dễ nhận ra ngay trong 
cuộc sống thường nhật thôi. 

Trở lại chuyện uống trà nhé! Mỗi buổi sáng tôi 
thường thức dậy sớm một chút để có thời gian nấu 
nước và pha trà, uống trà trong sự thoải mái nhẹ 
nhàng trước khi đi ngồi thiền. Tôi ngồi yên bên bàn 

Chân Pháp Cứ

Những Điều Giản Dị
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hạnh phúc hơn. Khi q.an sát cách sống, cách hành 
xử của những bậc chân tu, các ngài có cần những 
tiện nghi, những cái mới thì mới hạnh phúc không? 
Tôi luôn học từ Thầy qua những lối sống giản dị 
của Người. Thầy luôn bình thường trong cách sống. 
Thầy luôn đơn giản về tiện nghi. Nhưng thử hỏi có 
ai hạnh phúc được như Thầy? Đôi dép của tôi tuy cũ 
nhưng nó vẫn còn đi được, vẫn còn bảo hộ cho bước 
chân của tôi trên mọi nẻo đường tôi đi. Giữ lại nó là 
một quyết định làm tôi thấy hạnh phúc. Nó dạy cho 
tôi biết đủ, biết trân quý.

Không gian sống thật là quan trọng cho mỗi con 
người. Nó cho bạn sự tươi vui, cho bạn sự tĩnh 
lặng… vậy nên trong căn phòng nhỏ của tôi có nhiều 
cây nhỏ, có nhiều vị Bụt baby, có nến, có trà… đó 
là không gian sống cho tôi sự bình an. Cách sắp xếp 
đồ đạc trong phòng giúp tôi thấy rõ sự vận hành của 
tâm. Thầy luôn dạy ta phải làm sao để biết cách chăm 
sóc cho căn phòng bên trong của mình, từ điều đó tôi 
muốn chăm sóc cho căn phòng bên ngoài trước nên 
mỗi khi dọn phòng tôi không cho đó là công việc 
mà là sự trở về thực tập với tâm của mình như khi 
hút bụi, lau chùi, xem như đó thật sự là việc quét, và 
lau chùi chính cái tâm của mình. Thỉnh thoảng bạn 
sẽ nghĩ công việc quét phòng ai cũng làm được dễ 
dàng, do vậy bạn thường không quan tâm và cho đó 
là công việc thường thôi. Vậy có khi nào bạn tự hỏi 
bạn đã làm gì thành công trong cuộc sống hằng ngày 
này? Bạn cho những công việc cao quý như làm văn 
phòng, dịch  thuật… và cho những công việc nhỏ 
nhặt như lau chùi nhà là không cần thiết. Tôi không 
nói rằng nó đúng hay không đúng, mà điều tôi muốn 
chia sẻ với bạn là trong khi làm những công việc đó 
bên trong mình có thật sự bình an, tĩnh lặng chưa và 
công việc gì là công việc cao quý. Từ khi trở thành 
một người xuất sĩ cho đến nay, tôi đã trải qua những 
công việc trong tăng thân, từ 
làm rác, làm tri khố, tri sự… và 
điều làm tôi thật sự hạnh phúc 
là không xem đó là công việc, 
mà tôi xem đó là sự chăm sóc 
cho bên trong lẫn bên ngoài 
của tôi và khi về phòng, tôi 
vẫn không quên công việc quét 
dọn phòng. Thầy luôn dạy rằng 
trong tăng thân không có công 
việc nào là quan trọng nhất cả, 
tôi thích thú khi nghe điều đó vì 
thật sự là như vậy. Nếu ta dọn 
phòng cho có bình an, có thảnh 
thơi thì hạnh phúc hơn nhiều 
so với những ai làm công việc 
cho là cao quý mà không có sự 

bình an, thanh thản… Sự giản dị trong cách sống 
luôn cho ta nhiều niềm vui hơn là việc có quá nhiều 
tiện nghi phải không bạn? Và công việc dọn phòng 
là điều giản dị thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với bạn.

Sau cùng tôi muốn chia sẻ với bạn là vấn đề tiện nghi 
trong cách sống và cái gì cho bạn hạnh phúc thật sự. 
Trong chiều sâu tâm thức của tôi cũng có nhiều hạt 
giống của đòi hỏi, tham muốn. Có khi tôi nghĩ tôi 
phải có cái này, phải có cái kia mới hạnh phúc, sự 
đòi hỏi bên trong của tôi bắt đầu nảy sinh. Cái muốn 
làm tôi tìm cầu thật nhiều, chính điều đó làm cho tôi 
đánh mất nhiều thời gian. Cái gì nhỉ? Cái laptop xịn, 
cái máy nghe đời mới v.v… Những tiện nghi đó bên 
ngoài người ta đã đánh đổi bằng thời gian, tiền bạc 
để có nó. Vậy tôi là người xuất sĩ mà cũng muốn tìm 
cầu như vậy thì có khác gì người thế tục đâu. Tôi 
tự nghĩ điều quan trọng là phải biết đủ, và phải biết 
cách nắm lấy thời gian, nuôi dưỡng lòng thương, đi 
thế nào cho tự do thì đó mới là tiện nghi của người 
xuất sĩ. Sự đơn giản trong cách sống làm cho tôi thấy 
nhẹ nhàng hơn nhiều, không vướng bận nhiều vào 
tiện nghi để rồi cái đẹp tinh khôi dần biểu hiện. Tôi ý 
thức những máy móc rất cần để giúp cho mọi người 
có phương tiện học hành, nghiên cứu. Nhưng cái cần 
hơn là sự thực tập biết đủ và giản đơn.

Những điều giản dị, chúng ta có thể nhận ra trong 
cuộc sống hằng ngày. Khi bạn thức dậy, xếp lại cái 
mền, lúc bạn đánh răng, lúc bạn uống trà hay lúc bạn 
dọn phòng .v.v… đều là những công việc thật bình 
thường phải không? Song có khi nào bạn tự hỏi bạn 
đã làm nó trong ý thức chưa, bạn đã thật sự ở đó cho 
những điều giản dị bình thường đó chưa? Khi nhìn 
Thầy đi, Thầy uống trà, Thầy ăn cơm .v.v… trông 
cũng giống như bao nhiêu người khác, nhưng điều 
làm tôi thấy và cảm nhận được là năng lượng bình 
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an, nhẹ nhàng, thanh thản từ Thầy, trông có vẻ đơn 
giản nhưng không đơn giản chút nào và tôi biết rằng 
tôi vẫn chưa làm được như vậy. 

Không gian của thanh thản, sức mạnh của hiện 
tại, giây phút của bình an nó ở trong cách sống và 
lòng tin của bạn vào chính bạn. Không ai khác cho 
bạn điều đó khi chính bạn không chịu bước ra khỏi 
ngưỡng cửa của ràng buộc, lo toan. Với tôi thì những 
điều giản dị của cuộc sống hằng ngày cho tôi một 
phần nào đó sự bình an vì tôi biết rằng đó chính là 
giây phút trở về thật sự để yêu thương, để chăm sóc 
cho tự thân. Trước đây tôi cứ hay than vãn, trách 
móc khi thấy ai đó hành xử không dễ thương, tự hỏi 
tại sao người đó lại như vậy. Bây giờ tôi nhận ra rằng 
đời sống thực tại này đẹp vô cùng và hầu hết thời 
gian trong ngày ta làm những công việc bình thường 

Đầu năm

Đêm Giao Thừa, dự lễ về khuya, tôi chỉ muốn viết 
ít hàng nên mở laptop… khai bút, khỏi nến, khỏi 
nhang, nhưng lòng rất vui. Tôi vừa gọi điện thoại 
về nhà thăm hỏi và chúc Tết ba mẹ tôi xong. Trong 
khi những người bạn của ba tôi có người đã mất, có 
người phải đi lọc thận, tôi rất hạnh phúc khi ba mẹ 
tôi vẫn còn đó và còn đủ sức khỏe. Vì vậy tôi sẽ vẫn 
còn được ở Làng thêm mà chưa phải về nhà liền. Và 
tôi có thể ung dung chúc mình và mọi người trong 
năm mới có chí tu học vững bền, sức khỏe đầy đủ 
(không thể mong ước “luôn luôn khỏe mạnh” được 
vì đó là điều không tưởng), có trí tuệ hơn và có nhiều 
khả năng để hoằng pháp hơn. Ngày xưa tôi hay chúc 
mình có bình an, bây giờ thấy tạm đủ xài rồi nên mới 
dám chúc về chuyện hoằng pháp, mà muốn hoằng 
pháp được thì phải có trí tuệ, thế đấy! Tôi làm biếng 
hoằng pháp vì thấy mình chưa đủ trí tuệ, nhưng biết 
đến bao giờ mới là đủ kia chứ? Mà không hoằng 
pháp thì sẽ thành con… bất hiếu, phải không bạn 
hiền? 

Còn Thầy, con biết chúc Thầy chi đây? Có lẽ là chúc 
Thầy có sức khỏe chứ Thầy đâu cần gì khác. Và chúc 

Thầy luôn có mặt đó cho con như con có mặt cho 
Thầy. 

Mồng 3 Tết - Hội chợ ở xóm Mới như mọi năm

Tôi xí xọn làm bốn món gỏi có bốn màu nên đặt tên 
là gỏi bốn mùa: màu trắng cho mùa Đông (ngó sen), 
màu xanh cho mùa Hè (phổ tai, dưa leo), màu vàng 
cho mùa Thu (xoài), màu cam cho mùa Xuân (bí, 
gừng). Ăn không tệ, nhìn cũng thấy hấp dẫn, nên đắt 
hàng quá trời. Các sư em vào bán phụ, tôi mừng quá 
được đi chơi lòng vòng, ăn hàng ở quán khác và cả 
buổi chiều cũng rảnh để đi thăm đủ mọi phòng, tối 
mới về lo tiếp khách. Đến 10 giờ khuya thì hết chịu 
nổi, mặc kệ các sư em còn hát hò ở tầng dưới, tôi 
leo lên gác trên chui vào mền trốn khách. Ai siêng 
năng leo lên gác thấy một đống mền cũng nhẹ nhẹ đi 
xuống, còn tôi rúc đầu trong chăn cười toe.

Hôm sau, phiên tôi đem cơm qua cho Thầy, tôi kể 
chuyện Tết. Tưởng kể cho vui không ngờ Thầy nhớ 
lâu. Mấy ngày sau nữa ra cốc Ngồi Yên để trình Thầy 
diễn tiến chuyện tổ chức chuyến đi Đại Hàn, Thầy 
chọc: “Cứ tưởng mấy sư mẹ là không biết mệt nhưng 
cũng có người phải chun vào mền trốn.” Ôi, tôi quê 

Chân Thoại Nghiêm

đơn giản. Và tôi chia sẻ với bạn, khi nhận ra điều này 
tôi bắt đầu có ý thức nhiều với giây phút hiện tại, 
bởi những gì tôi đang làm trong giây phút này chính 
là sự sống, là hiểu biết, bao dung. Do đó tôi không 
còn để ý và quan tâm nhiều đến những sai trái của 
người khác, bởi vì chính tôi còn chưa chăm sóc tốt 
cho chính mình thì than vãn trách móc người khác há 
chẳng phải là vô lý sao? Khi hơi thở của bạn bắt đầu 
có ý thức, thì tự nhiên món quà của hiện tại sẽ chào 
đón bạn. Bạn đừng lo nghĩ nhiều mà hãy bắt đầu học 
cách chăm sóc cho chính bạn. Những điều giản dị sẽ 
làm cho con người của chúng ta trở nên thanh cao; 
nó chính là cử chỉ, lời nói và cách hành xử của chính 
chúng ta. Xin đừng xem thường bất cứ điều gì, dù là 
nhỏ nhất, bởi tất cả đều là cơ hội cho mỗi chúng ta 
trở về, phải không bạn?
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quá, chỉ biết cười, 
nhưng hạnh phúc. 

Cảm xúc xa xưa 

Tháng Hai, khóa 
tu xuất sĩ thật bình 
an. Chúng tôi dọn 
lên xóm Thượng ở 
hết. Mỗi sáng đi bộ 
từ cư xá Linden lên 
thiền đường, ánh 
sáng của những 
ngọn đèn hai bên 
đường đi làm tôi 
nhớ quá mỗi sáng 
đi lên thiền đường 

Cánh Đại Bàng, băng qua đồi thông và khi gần tới 
thiền đường thì cũng đi dưới ánh sáng của những 
ngọn đèn như vậy. Mà có lẽ không phải chỉ vì con 
đường mà vì sự im lặng đầy hùng tráng của những 
tà áo nâu đang đi về một hướng gợi nhớ cảm xúc xa 
xưa. Trong vòng tròn be-in, nghe tiếng hát khỏe và 
trong trẻo của Tích Nghiêm với những bài hát quen 
thuộc đã từng nghe ở Bát Nhã, tôi chợt thấy lòng 
mình trầm xuống. Vốn dĩ từ khi bắt đầu khóa tu, buổi 
sáng đi ngồi thiền, tôi đã nhớ Bát Nhã. Khi sư em 
Tích Nghiêm được Thầy gọi lên ngồi gần để hát, tôi 
chợt nhớ mới năm nào báo tin cho Thầy biết có thêm 
các em người dân tộc vào xuất gia, Thầy vui lắm và 
cứ muốn tôi gởi các em sang Pháp, nhưng lúc đó 
các em còn nhỏ quá, tiếng Kinh còn chưa rành, Bát 
Nhã đã là một nơi quá khác lạ với buôn làng các em 
rồi… Bây giờ, đã tám năm, em lớn lên, chững chạc, 
lưu loát. Nhớ lúc đó, sư em Doãn Nghiêm mỗi chiều 
còn đút thuốc cho các em như… chơi búp bê. Ôi, Bát 
Nhã là một huyền thoại đẹp mỗi khi nhớ về nơi ấy. 
Tuổi thơ êm đềm nào cũng phải qua đi, dù có xảy ra 
sóng gió hay không nên có gì để luyến tiếc.

Thầy thăm Nhật Nguyệt thất

25/2, Khóa tu chấm dứt, được về lại xóm tôi, hạnh 
phúc chi lạ. Chui vào chăn, trên chiếc giường và 
quang cảnh thân thuộc, tôi đánh một giấc quá 
ngon. Sáng nay mở mắt thấy tuyết rơi trắng xóa, tôi 
choàng dậy, khoác áo ấm đi thăm vườn và thưởng 
thức tuyết. Đang đem mấy chậu hoa vào trong nhà 
để tránh tuyết, tôi vừa nghĩ bụng tuyết đẹp thế này 
mà Thầy không qua thì uổng, liền nghe các em xì 
xào Thầy tới. Tôi mỉm cười, vào ăn sáng cho chắc 
bụng xong rồi vào thiền đường thăm Thầy, và cùng 
các sư em theo Thầy lên đồi mận. Đi theo bước chân 
Thầy, tuyết trắng dưới đất, bông tuyết lất phất, cái 

lạnh thật dễ chịu và cảm giác thật bình an. Tôi vừa 
về lại phòng học thì các sư em thị giả báo tin Thầy 
lên Nhật Nguyệt thất vì phòng Thầy đang sửa lò sưởi 
nên không dùng được. Thầy hỏi có chỗ nào có lò 
sưởi và dĩ nhiên phòng tôi trúng số độc đắc. Thế là 
chị em tôi đốt lò, thầy trò ngồi chơi uống trà, ăn mứt 
gừng, nói chuyện rất vui. Cả nhà kéo lên ngồi chơi 
với Thầy, vòng trong vòng ngoài nên giống ăn Tết 
ghê. Tôi cười, năm nay Nhật Nguyệt Thất hên quá 
rồi. Tới trưa Thầy ở lại dùng cơm với mọi người. Ôi, 
xóm Mới ai cũng hạnh phúc. Buổi tối ở văn phòng 
chùa bước ra, bỗng tôi thấy trăng rất sáng, vàng tươi, 
tôi lặng đi một chút. Có những cái đẹp đến bất chợt, 
lam tôi nhớ Thầy có nhắc đến đêm Rằm nguyên tiêu, 
rằm tháng Giêng. Trăng có mặt đó cho tôi, mà tôi, tôi 
có mặt cho trăng không?

Ăn hết cơm Thầy

Đầu tháng Ba, có một ngày các sư em thị giả bảo 
Thầy nhắn tôi qua Sơn Cốc lấy thư pháp để làm 
quà cho Đại Hàn. Thầy đang ngồi viết thư pháp 
bên Phương Khê, thấy tôi qua Thầy chỉ cho tôi xem 
những tấm calligraphy mới viết. Thầy tiếp tục viết, 
trò lấy đi phơi. Các sư em thì xếp những tấm thư 
pháp đã khô mực lại, không khí đầm ấm. Sau đó mấy 
chị em được đi thiền hành với Thầy cả buổi sáng. 
Được một lúc Thầy dừng lại và ngồi ở võng, hai sư 
em Hạnh Lý và Phương Nghiêm ngồi đưa võng. Tôi 
bó gối ngồi gần. Có tiếng chim đâu đó trong vườn. 
Có tiếng gió rất nhẹ thoảng qua. Thầy đang có mặt 
đó với học trò. Những giờ phút được gần Thầy sao 
mà bình an đến lạ. Đến trưa chúng được mời ở lại ăn 
cơm, vì Thầy ép nên chúng tôi ăn hết cơm của Thầy 
luôn. Thầy cười hiền: “Thị giả nấu cơm sẽ vui lắm!”

Những ngày ở Thái

Những bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi châu Á rồi 
cũng phải xong. Cuối tháng Ba, chúng tôi về tới đất 
mới. Cư xá khang trang. Các sư em mừng rỡ. Tôi gặp 
lại những khuôn mặt thân thương ngày nào. Buổi tối 
đi ngủ khí trời thật mát. Đó là một hạnh phúc ở xứ 
nóng Thái Lan. Giữa đêm tôi phải kéo chăn lên đắp 
và ngủ ngon lành tới 4 giờ sáng mới dậy. Trời còn 
tối nhưng trăng rất sáng. Tôi thay đồ và đi dạo một 
mình; nghe tiếng cắc kè kêu, tiếng côn trùng, tiếng 
gà gáy sáng lẫn tiếng tụng kinh của các thầy tu trên 
núi. Buổi sáng mộc mạc và đầy sự sống. Trời còn tối 
quá nên tôi xuống bếp phụ một chút, chờ khi sáng tỏ 
mới lò dò đi thăm các nơi. Cốc Thầy đang xây, chỉ 
mới có cái sườn gỗ hai tầng dựa vào vách núi nhưng 
địa thế rất đẹp. Tăng xá các thầy ở phía đất trên cao, 
có sẵn cây me, vườn xoài và một vườn rau tươi tốt. 
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Ni xá các sư cô nằm ở đồng không mông quạnh, 
chưa có cây cối gì hết nên trông có vẻ khô khan hơn.

Ngày đầu ở Làng Mai Thái Lan, tôi chưa thăm hết 
mọi nơi. Nghe tin có xe về nhà bác Bôn Lư, tôi xin 
đi theo vì… được ngồi ở thùng xe. Ở Mỹ dễ gì có 
chuyện này! Tôi thấy mình cũng còn ham vui thật. 
Ôi, ngồi đàng sau vui nhưng hưởng bụi khiếp luôn vì 
xe phải chạy qua những con đường đất bụi tung mù 
mịt. Những vườn hoa nhà bác Bôn Lư còn dở dang, 
vườn rau của các sư cô đang chết khô vì không ai 
tưới (mọi người dọn hết lên đất mới rồi), tôi thấy tội 
tội. Sau đó tôi tung tăng đi thăm cả vườn và hái trái 
cây. Mùa này không còn gì nhiều. Ổi thì sâu. Đào thì 
sống. Sư cô Hạnh Nghĩa khều cho tôi mấy trái dừa 
tươi uống bù. Tôi bị muỗi và kiến cắn tơi tả, nhưng 
vẫn vui. Tôi hái được mấy trái xoài xanh làm gỏi 
xoài và hái rau lang để luộc. Bữa cơm trưa đơn sơ 
mà ngon lạ lùng nhờ rau tươi.

Ngày hôm sau, chưa có thời khóa, tôi đi với sư cô 
Hạnh Liên mua cây ăn trái về trồng quanh cư xá II 
cho ni xá xanh tươi hơn. Chị em tôi đi cả ngày, nóng 
chi là nóng, nhưng mà vui. Tôi hứa sẽ đi xin tiền để 
mua thêm cây. Sư chị Tịnh Nghiêm từ Lộc Uyển qua 
cúng dường một cây xoài có trái sẵn, trái chưa chín 
nhưng đong đưa trong gió, ai nhìn thấy cũng .. tác 
ý hết. 

Trừ ngày phải đi lên Bangkok dự pháp thoại cho giới 
chính trị gia, sáng nào chúng tôi cũng được đi thiền 
hành với Thầy ở đất mới. Tôi hạnh phúc vô cùng khi 
thấy đôi chân của mình còn khả năng đi theo Thầy 
khắp mọi nơi chứ không phải ngồi ì một chỗ như 
chuyến đi Á châu hai năm trước. Ngày nào cũng vậy, 
khi đi đến chân núi, thầy trò trải chiếu ngồi thiền, 
ngồi thật yên và lắng nghe tiếng chim ríu rít trên cao. 
Nhiều loại chim lắm, có khi có cả tiếng chim vang 
xa trong rừng. Tôi nhắm mắt, nghe gió nhẹ thoảng 
qua, rõ ràng là “nghe như có tiếng đất trời gọi nhau” 
(thơ Thầy đó). 

Tôi ở cư xá II, nghĩa là xa nhà ăn nhất, nên có cơ 
hội đi bộ nhiều. Đi bộ thì tôi không sợ nhưng sợ cái 
nóng nung người khi băng qua bãi đất trống chỉ toàn 
đá. Nên tôi tích cực đi mua hoa để làm con đường 
hoa Bằng Lăng và hoa Phượng như ý muốn các sư 
em. Mà cây phượng lớn rất nhanh. Mỗi lần đi khóa 
tu về, tôi lại thấy nó cao thêm một chút, tàng lá xanh 
mát thấy thương. Chắc hai năm nữa về lại Thái thì 
cây cao hơn đầu tôi rồi. Ở đây tôi còn một hạnh phúc 
nữa là ngắm mặt trời lặn và mặt trăng lên giữa hai 
dãy núi mỗi chiều. Cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt, gió 
thổi mát rượi, không gian bao la, tôi thấy mình giàu 
có quá chừng chừng.
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Ngày 01/4, Thầy dẫn cả chúng đi chùa Thái “hàng 
xóm”. Mọi người dậy từ 4 giờ 30 và bới cơm sáng. 
Chúng tôi khá xa, khoảng 1 tiếng 10 phút thì có 
xe đến đưa Thầy lên tiếp vì chùa ở trên cao. Thầy 
từ chối ngồi xe du lịch dành cho mình và trèo lên 
xe thùng như xe lam chở đại chúng. Ai cũng cười 
hạnh phúc. Tôi lọt vào nhóm người đi kế Thầy nên 
cũng leo được lên xe. Tới chùa, thầy trò đi bộ quanh 
quanh thì thầy trụ trì đến và mở cửa chánh điện. 
Thầy trò vào lạy Bụt, xong thầy trụ trì lạy Thầy, rồi 
đại chúng đảnh lễ thầy trụ trì. Chùa nhỏ, nhưng ở 
trên cao nên thoáng. Thầy trụ trì dẫn đại chúng ra hồ 
để mọi người ngồi chơi và ăn sáng. Sau đó chúng tôi 
đi thăm hang động của chùa. Chùa có ba cái hang 
nhưng một cái chưa khai phá xong, vào sợ không đủ 
oxy nên đại chúng chỉ đi thăm hai hang động còn lại. 
Ở đây dơi ở trong động rất nhiều, nghe nói gần “chùa 
mình” có động dơi cả ngàn con. Còn ở đây, có một 
hang cũng đầy dơi, chúng  đập cánh loạn xạ khi có 
ánh đèn chiếu vào. Từ hang thứ nhất qua hang thứ 
hai phải khom lưng đi rất sát mà đoạn đường có phải 
là ngắn đâu. Tôi mừng là cái lưng của mình sau tai 
nạn đã có khả năng cúi thấp như vậy để đi theo mọi 
người. Nhưng cái tính lí lắc không chừa, tôi cười khi 
nghe Thầy nói: "Linh đan đổi cốt mới ra về." Tôi sắp 
đổi cốt thành lưng bà ngoại rồi. Tới hang thứ hai, 
Thầy trải chiếu ngồi trước chỗ có tượng Bụt nhập 
Niết bàn, nghe nói đây là chỗ các thầy trong chùa an 
cư và ngồi thiền khi trời nóng quá. Thầy cười và cứ 
hỏi thăm xem ông Pritam có tới chưa và làm sao ông 
chui được qua cái đường hầm như vậy. 

Tháng tư, Khóa tu ở MCU diễn ra như thường lệ. 
Khóa tu vừa xong, buổi chiều tôi tháp tùng theo hai 
sư em Trai Nghiêm và Linh Sơn đi lấy khung hình 
cho thư pháp, sau đó ghé thăm thủ đô cũ của Thái 
nay đã hoang tàn sau những lần bị người Burma 
cướp phá. Chỉ còn chùa tháp hoang sơ, tượng Bụt bị 
bể tay, không có đầu, rất hoang phế. Họ đã lấy hết 
lớp vàng phủ bên ngoài và đốt tượng nên tội lắm. 
Đây là một di tích lịch sử của Thái, gần MCU như 
vậy mà đi Thái bao nhiêu lần rồi, tôi không hề biết 
để tới thăm. Không biết Thầy đã đi chỗ này chưa?

Những ngày ở Thái qua nhanh với khóa tu xuất sĩ, 
khóa tu người Việt, khóa tu người Thái. Trong khóa 
tu người Việt, tôi được gặp lại dì mình, gặp lại một 
người bà con cả ba mươi mấy năm bặt tin từ khi tôi 
rời nước, gặp lại các chú, các cô Tiếp Hiện, các Sư 
bà, các Hòa thượng, Thượng tọa. Đúng là có trung 
tâm Làng Mai Thái Lan tôi không còn phải về Việt 
Nam mới gặp được mọi người. Cả tháng trời ở Thái, 
tôi có nhiều dịp chơi với các sư em đến từ Việt Nam 
và ở Thái. Các sư em Trăng nhiều quá, tôi đi ra đi vô 

hỏi tên mà cứ quên miết thôi. Nhìn em nào cũng thấy 
quen, mà cứ kêu lộn tên. Các sư em cười tôi quá xá.

Chuyến đi Hàn Quốc

Tôi rời Thái trước mọi người, đi Đại Hàn sớm để làm 
tiền trạm với hai sư em Tuệ Nghiêm và Pháp Công. 

Chuyến bay chỉ có 6 tiếng nhưng tôi mất ngủ nguyên 
đêm. Tới nơi, tôi mệt đừ. Tuy nhiên mùa Xuân ở Đại 
Hàn thật đẹp. Hoa Đỗ Quyên nở đầy hai bên đường. 
Những cây phong lá đỏ chen sắc với những cây khác 
đầy lá non xanh. Chúng tôi được ban tổ chức đón về 
trụ sở của họ để ăn trưa rồi đi chợ để chuẩn bị đón 
tiếp phái đoàn. Tôi chuẩn bị phòng cho tăng thân 
và chất đầy đồ ăn nấu cho Thầy trong tủ lạnh. Mọi 
người được ở chung nơi khu cư trú của thiền sinh, 
riêng Thầy và thị giả thì ở lầu khác, ở trên Tăng xá 
của các thầy thường trú nhưng trong khu vực dành 
riêng cho thầy Pháp Chủ.

Hôm sau, chúng tôi theo Thầy đi đảnh lễ ở văn phòng 
Tổng hội giáo phái Tào Khê rồi vào phòng họp báo. 
Sau buổi họp báo, cả phái đoàn được dẫn đi ăn ở một 
tiệm chay mà mười năm trước Thầy đã đi, cũng ở 
gần đó. Tiệm ăn có phong cách rất đặc biệt, rất Đại 
Hàn và rất chùa vì chủ quán nguyên trước đây là tu 
sĩ. Ai cũng hạnh phúc quá chừng. 

Ngày kế đến, phái đoàn đi thăm đài truyền hình Phật 
Giáo và dự buổi phỏng vấn của Thầy. Thầy hơi mệt 
và sau buổi phỏng vấn còn phải đi lên chùa Woljinsa 
để bắt đầu khóa tu hôm sau. Thời khóa sít sao quá 
nên ban tổ chức phía Làng Mai phải bỏ buổi phỏng 
vấn của Thầy để đi trước từ sáng sớm. Chúng tôi ăn 
trưa trên xe buýt. Tới nơi vừa ổn định chỗ ở là chúng 
tôi đi họp liền cho khóa tu. Các tình nguyện viên làm 
thông dịch viên nói tiếng Anh rất yếu, nhưng đành 
vậy, còn hơn… không có ai. Chùa đẹp, ở trên núi nên 
yên tịnh và thoáng mát. Thiền đường, nơi các sư cô 
cư trú, có sưởi dưới sàn nên chúng tôi ngủ rất ngon 
(trừ đêm đầu tiên bị mất ngủ vì quên tắt cái đồng hồ 
mỗi 15 phút gõ chuông một lần). Tôi nằm mơ thấy 
dì Năm tôi. Tôi ít khi ngủ mơ thấy ai vì tàng thức tôi 
cũng làm biếng lắm. Tôi biết dì tôi đang nằm bịnh 
viện. Sáng ra mượn được máy để mở mail, tôi hay 
tin dì mất tối hôm qua ở Mỹ. Trong vòng ba tháng 
tôi được tin hai người thân của mình không còn nữa. 
Hôm tháng Ba, khi đi Thái, tôi nhận tin là cô bạn thân 
nhất từ thời mẫu giáo ở Việt Nam qua đời. Bởi vậy 
nói gì đến tuổi của ba má tôi, vô thường là chuyện 
hàng ngày và cho bất cứ ai. Tôi đi thiền hành. Núi 
đồi vào Xuân đang tràn dâng sức sống mãnh liệt. Tôi 
đi cho những người không còn đi được nữa và đi cho 
chính mình. Chưa bao giờ tôi thấy thấm thía lòng 
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biết ơn Bụt, ơn Thầy đến thế.

Khóa tu chấm dứt. Hôm sau là khóa tu cho 
xuất sĩ ở trường Đại học Phật giáo. Không 
đủ chỗ ở nên chúng tôi sáng đi tối về. Xe 
vừa lên tới nơi chúng tôi thấy khoảng 500 
thầy và sư cô đắp y vàng tề chỉnh đứng 
chờ trông rất khí thế. Ai cũng trắng trẻo, 
cao lớn, tướng tá rất oai phong. Tôi không 
ngăn được sự so sánh khôi hài: "Người Hàn 
vốn có nước da đẹp, còn chúng tôi thì mặn 
mà nắng Thái Lan; họ cao lớn như Tây 
phương, còn chúng tôi thì thanh cảnh nhỏ 
xíu; họ mặc đồ lam kiểu áo tu sĩ Đại Hàn phồng ra, 
còn chúng tôi mặc đồ nâu sát người." Ôi, cái gì cũng 
tương phản, chỉ có cái đầu là giống nhau. Và nhóm 
áo nâu chỉ có mấy chục người lại đi hướng dẫn cho 
nhóm áo lam mấy trăm người. Thầy dạy mấy điều 
rồi dẫn đại chúng đi thiền hành liền. Ngày đầu mọi 
người sinh hoạt còn dè dặt, giờ pháp đàm cũng chưa 
cởi mở lắm. Hai sư cô thông dịch trong nhóm tôi 
mới học tiếng Anh có hai tháng, hỗ trợ nhau dịch với 
cái máy iTouch. Sau buổi giảng thứ hai thì không 
khí đã bắt đầu có sự thân tình. Các thầy và các sư cô 
trong nhóm pháp đàm của tôi đã chia sẻ nhiều hơn và 
cũng đặt nhiều câu hỏi hơn. Nhưng đỉnh điểm là giờ 
“workshop” (chia ra nhóm nhỏ theo chủ đề để trình 
bày và học hỏi thêm) vào buổi chiều. Sau giờ ăn, mọi 
người kéo đến ngồi với nhau rất tự nhiên trên cái sân 
rộng hát hò và khi thầy viện phó ra thông báo tới giờ 
workshop, ai cũng muốn nó thành giờ “play-shop” 
(play có nghĩa là chơi). Thế là ngay giữa sân trường 
tự động hình thành một buổi be-in rất giàu có, phong 
phú và đầy tình huynh đệ. Chắc đây là lần đầu tiên 
mà các thầy và các sư cô Đại Hàn ngồi chung với 
nhau như sinh viên đại học ngoài sân trường vì khi 
đi ăn, đi đổi lớp họ đều có những lối đi riêng biệt 
chứ không đi chung. Ôi, buổi be-in đó vui cực kỳ, ai 
cũng cười nghiêng ngửa. Cứ phía Làng Mai ra trình 
diễn một màn thì tới phía Đại Hàn đáp lễ một màn. 
Nhiều màn trình diễn rất hay. Thậm chí có sư cô Đại 
Hàn làm hoạt náo viên cũng rất là chuyên nghiệp. 
Khoảng cách giữa Làng Mai và các thầy cô Đại Hàn 
như rút lại rất ngắn. Tôi thấy rất rõ tình thân được 
xây dựng rất nhanh, nhanh đến không ngờ. 

Ngày thứ hai 9/5 và cũng là ngày cuối. Giờ vấn đáp 
thật hay. Thầy mệt mà dạy kỹ ghê. Khi chia tay ra về, 
ai cũng bịn rịn. Thầy viện chủ Misan nói là lúc đầu 
thầy rất kinh ngạc vì quen với nguyên tắc và kỷ luật, 
nhưng thầy đã học được sự uyển chuyển khi thấy 
work-shop thành play-shop mà cũng rất thành công, 
thầy bảo thầy cũng muốn hát nhưng chẳng thấy ai 
mời. Thế là học tăng vỗ tay ầm ĩ, yêu cầu thầy hát và 

thầy… hát thiệt. Ai cũng vui hết. Và có lẽ đây là lần 
đầu tiên thầy hát trước học tăng như vậy.

Busan 

Xong khóa tu, chúng tôi lên xe buýt đi thẳng về miền 
Nam, tới thành phố Phủ Sơn (Busan). Thầy và ban 
thị giả đã bay tới trước và ở nơi khác, còn chúng 
tôi tới ở chùa Hoằng Pháp (Hongbeopsa) là chùa 
lúc đầu mời Sư Ông cho pháp thoại với thính chúng 
10,000 người. Sau đó vì tầm quan trọng của chùa cổ 
Phạm Ngư (Beomosa) vốn là trụ sở của giáo phái 
Tào Khê tại Busan nên họ nhường cho Phạm Ngư 
Cổ Tự tổ chức buổi thuyết pháp, nhưng xin được đón 
tiếp tăng đoàn. Tới chùa là quá 10 giờ khuya. Thấy 
thầy trụ trì đắp y đứng chờ với Phật tử dưới mưa 
mà chúng tôi hết hồn. Thầy trụ trì đích thân dẫn đại 
chúng lên phòng. Mỗi phòng dành cho hai người, có 
toilet riêng, có mền chiếu trải sẵn dưới sàn kiểu Đại 
Hàn. Thầy rất cởi mở và hiếu khách. Thầy dành hẳn 
phòng uống trà làm phòng sinh hoạt chung cho đại 
chúng và vui nhất là thầy chất đầy bánh trái, thức 
uống đủ loại cả một góc phòng để chúng tôi sử dụng, 
trông vào như một gian hàng tạp hóa nhỏ. Thấy mắt 
mọi người sáng lên ngạc nhiên, thầy ngồi cười hỉ hả 
ở bàn trà. Chúng tôi ai cũng cảm động và thấy ấm áp 
vì sự chăm sóc của thầy. 

Hôm sau chúng tôi được ăn sáng với đủ thứ đồ ăn lạ, 
ai cũng hạnh phúc hết. Ăn sáng xong, thầy trụ trì hỏi 
chúng tôi muốn gặp các chú điệu không. Dĩ nhiên là 
chúng tôi hào hứng gật đầu. Một đoàn mười lăm chú 
khoảng năm, sáu tuổi, đĩnh ngộ, lí lắc ùa vào. Các 
chú đứng chào rồi thầy bảo tụng kinh cho chúng tôi 
nghe. Ôi chao, tụng kinh mà có người thì đứng một 
chân, người thì dụi mắt, người thì thúc kẻ đứng bên 
cạnh, chú thì bịt miệng bạn, chú thì tròn mắt, chú thì 
nhắm mắt há mồm, đủ kiểu làm chúng tôi ôm bụng 
cười quá chừng. Các chú hồn nhiên và nghịch ngợm 
một cách hạnh phúc. Các chú chỉ cạo đầu tập làm 
tu sĩ có 21 ngày trong thời gian lễ Phật Đản thôi. 

Ôi chao, các chú điệu dễ thương quá
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Những người tình nguyện chăm sóc các chú chắc 
mệt đừ. Đây là lần thứ 8 chùa có nhóm điệu như vậy. 
Pink, cô cư sĩ trong ban tổ chức và là thông dịch viên 
của chúng tôi, quê ở Phủ Sơn, là người chính chăm 
sóc mấy chú những đợt đầu nên rất biết cách nói 
chuyện với các điệu. Thầy cũng thương và gần gũi 
với các chú điệu thiên thần này nên các điệu quý, ôm 
thầy làm nũng rất dễ thương.

Sau đó chúng tôi theo đúng phép đắp y lên chánh 
điện đảnh lễ thầy trụ trì rồi xuống dùng cơm trưa để 
còn qua chùa Phạm Ngư dự pháp thoại của Thầy. 
Nghe tin Thầy không khỏe ai cũng lo quá chừng. 
Nhưng cách tốt nhất để yểm trợ Thầy là việc mình, 
mình phải lo cho đàng hoàng, dù là đã có kế hoạch 
thay thế phòng khi Thầy không tới được.

Chùa Phạm Ngư là một ngôi cổ tự ở trên núi cao. 
Chùa rất đẹp và người đã tới đông nghẹt. Nhìn quanh 
thì chỉ khoảng 3,000 người nhưng khi tôi hỏi Emi thì 
mới biết còn ba tầng khác từ dưới núi lên và có dựng 
màn hình rộng để mọi người đều có thể xem. Tôi 
nhờ sư em Trời Độ Lượng đi chụp hình các nơi đó 
thì số người có thể lên đến 13,000 người. Họ đứng 
nghẹt các phòng quanh khoảng đất làm hội trường 
chờ đợi. Còn chúng tôi cũng lo Thầy không ra được, 
vì nghe nói tới giờ phải ra xe mà Thầy cũng vẫn 
còn rất yếu. Tới giờ thuyết pháp vẫn chưa thấy Thầy 
đâu, thầy Pháp Ứng bắt đầu nói ít lời về đức Bồ tát 
Lắng Nghe Quan Thế Âm và khi chúng tôi chuẩn bị 
niệm danh hiệu Ngài thì Thầy xuất hiện. Nhìn Thầy 
ốm và xanh, người nào cũng xót xa trong lòng và lo 
lắng. Niệm Quan Âm mà sư cô Mai Nghiêm nước 
mắt chảy dài, sư cô Giác Nghiêm thì chắp hai tay 
thành khẩn như đang nguyện đức Bồ tát phù hộ cho 
Thầy. Tôi thì… căng thẳng vì không biết làm cách 
nào để chắn gió cho Thầy đừng bị trúng gió. May 
sao mấy người cư sĩ kéo một tấm bình phong ra và 
họ đứng đàng sau để giữ cho tấm bình phong được 
đứng vững trước những cơn gió núi.

Và mầu nhiệm thay, chắc chư Tổ Đại Hàn gia hộ nên 
Thầy cất tiếng được, dạy gần một tiếng, chậm rãi, 
tập trung, chính xác, trả lời đúng vào vấn đề các thầy 
Đại Hàn đã thỉnh ý lúc mới đón Thầy về việc cầu 
nguyện hòa bình cho Nam-Bắc Hàn. Chỉ không biết 
họ có làm được không thôi. 

Trên đường xuống núi, đoàn được đi bằng xe còn 
người nghe phải đi bộ vì chùa không cho đem xe 
lên núi. Con đường xuống núi dài trên cây số mà 
người người lũ lượt đi như một dòng sông cuồn cuộn 
chảy thật dài, xe xuống tới chân núi mà vẫn đông 
nghịt người. Nên con số trên 10,000 người là chắc 

chắn nhưng không ai có thể biết đích xác là trên tới 
bao nhiêu ngàn. Ban tổ chức bảo những buổi lễ bình 
thường là 10,000 người nhưng số lượng này đông 
hơn rất nhiều. Sau pháp thoại Thầy về lại chỗ nghỉ 
ngơi vì quá yếu không bay về Seoul liền được như 
dự định. Chúng tôi thì về lại chùa Hoằng Pháp và 
tròn mắt khi thấy một buổi tiệc với 21 món được bày 
sẵn trong phòng ăn. Nhiều món thật là lạ và ngon. 
Chắc kỳ này tôi phải thêm vài kí là ít. Sự hiếu khách 
và tài nấu nướng của các bác Phật tử chùa Hoằng 
Pháp không thể nào quên được. Còn cái phòng sinh 
hoạt chất đầy thức ăn nhưng chúng tôi không có giờ 
và cũng không đủ bụng để ăn thêm. 

Hôm sau không có thời khóa. Chúng tôi chia tay 
thầy trụ trì và các chú điệu dễ thương, đi thăm biển 
rồi xuống thăm chùa thầy Trí Huyền. Biển đẹp mà 
lạnh buốt. Chùa thầy Trí Huyền ở ngược hướng về 
lại Busan nhưng phải đi thăm thôi vì thầy quá dễ 
thương. Từ mười năm nay, sau chuyến viếng thăm 
Đại Hàn của Thầy lần trước, mỗi năm thầy đều gởi 
rong biển về Làng cúng dường cho Thầy và đại 
chúng. Chùa thầy Trí Huyền nhỏ thôi, nhưng lòng 
thầy rất lớn. Đại chúng được ăn trưa, gói thêm một 
mớ bánh trái (thân tình như trong nhà) rồi về thẳng 
Seoul cho kịp xem lễ hội lồng đèn. Mấy em trẻ trong 
ban tổ chức thật tháo vát, nghe nói đại chúng thích 
ăn pizza là đặt đem lên xe luôn cho kịp giờ và mọi 
người đều hạnh phúc sau mấy ngày ăn kim chi và 
sushi (là thực đơn không thay đổi mỗi khi phải ăn 
trên đường đi).

Buổi tối khi về tới Seoul, lễ hội đã bắt đầu. Người 
đứng xem đông nghịt. Tuy nhiên cuối cùng chúng tôi 
cũng kiếm được ghế ngồi xem. Lễ hội rước đèn này 
thật là đẹp và hoành tráng. Mỗi đơn vị, mỗi chùa có 
một loại lồng đèn khác nhau. Đa phần mặc y phục 
truyền thống rực rỡ, ai cũng tươi cười. Có chùa thì 
quý thầy đắp y cầm đèn đi trước, Phật tử cầm đèn đi 
sau. Có đơn vị thì vừa đi vừa múa. Xe hoa thì quá 
sức quy mô, có xe như một cái lồng đèn lớnc có xe 
chở Bụt, có xe làm hình con rồng phun lửa thật. Đài 
Truyền Hình Phật Giáo có màn hình trực tuyến lớn 
ngay trên đường. Họ phỏng vấn thầy Pháp Lai và 
giới thiệu có Làng Mai tới xem. Lúc đầu ở Trung 
tâm Thiền viện Quốc Tế có gợi ý mình cùng tham 
dự rước đèn với họ nhưng nếu tham dự rước đèn 
thì không thể thấy được đèn của các chùa khác nên 
chúng tôi chọn… làm khán giả. Nhưng tới chiếc xe 
hoa chót đi qua thì mọi người, khán giả ở hai bên 
đường, kéo xuống lòng đường đi theo rất rộn ràng, 
hớn hở. Thật là một buổi lễ đáng coi. Emi hứa sẽ đưa 
phim quay buổi lễ đó cho Sư cô Chân Không xem lại 
vì Sư cô không tham dự được. 
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Tối về lại Trung tâm, nghe tin Thầy khỏe hơn, ai 
cũng mừng.

Mây và núi trong nhau

Chùa Liên Trì, giữa tháng năm

Nơi này cao nên mây phủ núi ngày đêm. Buổi sáng 
thức dậy, có mây vào tận giường thăm. Khung cửa sổ 
nhỏ mà có lúc cuồn cuộn mây trắng qua. Buổi trưa, 
tôi không thấy mặt trời, chỉ nhìn thấy những cây cau 
mờ mờ trước sân chùa. Tôi cười thú vị: “Mình ngủ 
trong mây, bước trên mây, uống mây, nên thơ lắm 
chứ.”  Nhưng có ngày mây ướt cả sân chùa. Đúng là 
mây và núi trong nhau.  

Thời khóa ở Hồng Kông thì như mọi năm: ngày 
quán niệm cho giới y khoa, khóa tu ở YMCA, pháp 
thoại công cộng, và lễ mừng Bụt đản sanh ở chùa 
Liên Trì. Sự có mặt của mình ở Hồng Kông đã bắt 
rễ. Người tới tu học thường kỳ cũng ngày một nhiều 
hơn. Khóa tu ở YMCA cũng đông hơn, khoảng 
1,200 người. Pháp thoại công cộng, sinh hoạt cuối 
cùng của chuyến đi Hồng Kông, nghe nói đã đưa ra 
11,000 vé rồi. Có người bảo trợ cho ngày pháp thoại 
công cộng đó nên vé vào cửa miễn phí. Có cả 20 
tờ báo ở Hồng Kông tường thuật về Thầy và những 
sinh hoạt của tăng đoàn.

Ông Dương, người cúng dường chùa Liên Trì, trong 
ngày Phật Đản đã tới thăm Thầy. Ông nói rằng chùa 
Bảo Liên (Polin) là chùa du lịch còn chùa Liên Trì 
là chùa tâm linh. Có sự công nhận rồi đó. Thầy kể 
tôi nghe là ở đảo Lan Tau này có một ngôi chùa khác 
rất đẹp là chùa Diên Khánh, chùa này chuyên môn 
lo cho người chết còn Liên Trì lo cho người sống. 
Sư em Thần Nghiêm bảo họ làm ăn khá lắm vì con 
cháu sợ không lo cúng quảy đàng hoàng thì cha mẹ 
sẽ không phù hộ cho buôn bán, có nghĩa là khi cha 
mẹ còn sống thì không sợ cha mẹ bằng sau khi họ 
mất rồi. Nhìn kỹ, ta thấy điều này dính với quyền 
lợi hơn là tình thương, và cái quan niệm thần quyền 
đã chiếm hữu phần tri thức của giới thương mại. Ở 
chùa Liên Trì muốn làm gì cũng phải chờ ban quản 
trị cho ý kiến về phong thủy dù họ đã cúng chùa cho 
mình. Mình không tin, nhưng nghe theo họ để không 
bị “đổ thừa” nếu họ làm ăn lỗ lã. Thôi cũng không 
sao, mình chỉ cần chùa để tu, còn xây cất sửa chữa 
cứ để họ lo cho khỏe. 

Lần này có nhiều sư em tới từ Thái Lan nên ban tổ 
chức ưu ái phát tiền cho chúng tôi đi chơi cho biết 
đó biết đây. Tiền đủ để đi xe buýt, ăn trưa, và đi cáp 
treo về. Rồi một ngày trước khi rời Hồng Kông, Sư 
cô Chân Không rủ mấy sư em qua Bảo Liên ăn… tàu 

hủ chén. Ôi, nếu biết hàng quán bên đó có đủ món 
như vậy hôm trước tôi đã dẫn các sư em trong đội 
nấu ăn qua đó ăn cà rem. Có sư em Trăng Đông Hải 
đi theo nói tiếng Hoa nên gọi nhiều món khá ngon. 
Mấy cô cháu ngồi chơi, nói chuyện đủ thứ. Sư cô 
Chân Không thật là vui, tự dưng không biết nghĩ gì 
mà Sư cô vừa kể vừa cười làm mọi người cũng bật 
cười theo: “Thời xưa, khi người ta mời Bụt đi hoằng 
pháp, Bụt đâu có hỏi chỗ đó có ẩm không? chỗ đó 
có nhiều muỗi không?” Sư cô Định Nghiêm thủng 
thẳng thêm vào: “Chỗ đó có internet không?” 

Tháng Sáu Học Viện Đức

Về Đức ngày 29/5, ngang Amsterdam là tôi đã lạnh 
run rồi. Áo lạnh, khăn quàng bỏ trong túi xách tay 
nhưng vì máy bay nhỏ nên túi xách tay cũng được 
“check in” luôn.  Ngày hôm đó mưa, lạnh và ẩm 
ướt. Tôi than trong bụng: “Ui, sao giống Hồng Kông 
quá!” Về tới EIAB, bên nữ đã dọn qua ở chùa Đại Bi 
hết nên tôi cũng khỏi phải leo mấy tầng lầu như khi 
ở Học Viện. Ổn định chỗ ở xong, tôi đi thăm lều của 
các sư em. Chỗ cắm lều năm trước của các sư em đã 
thành tháp chuông Bao Dung và vườn Chuyển Hóa 
nên năm nay các sư em cắm lều ở sau chùa Đại Bi. 
Chỗ ở thật là ấm cúng. Công nhận khi trời mưa thì ở 
lều hơi mệt, nhưng trời tốt thì ở ngoài lều rất tuyệt.  

Có một ngày quán niệm cả ngàn người, may là cũng 
ở ngay EIAB nên Thầy không phải đi xa. Tôi đi thiền 
hành sau lưng Thầy, ý thức rất rõ là mình đang có 
nhiều may mắn bởi vì Thầy còn đó, sau chuyến đi 
dạy xa nhọc mệt. Hai khóa tu tiếp theo sau đó và tôi 
thấy mình nôn nao chờ ngày về lại Làng sau mấy 
tháng xa cách. Nghe nói xóm Mới năm nay hoa nở 
rất đẹp. Tôi được xem hình các sư em gởi qua nhưng 
vẫn không bằng mình được nhìn tận mắt.

Chòi Vịt Xóm Mới

Tháng Sáu, về lại Làng, ba ngày nay tôi được làm 
biếng, mà thiệt là làm biếng. Tôi đi bộ mỗi ngày. 
Trời đẹp, người khỏe, có giờ để đi bộ, thật là hạnh 
phúc. Có một ngày đi bộ lên Sơn Cốc với hai sư cô 
Định Nghiêm và Tuệ Nghiêm, được theo Thầy đi 
thiền hành, rồi Thầy giữ lại ăn cơm trưa. Có một buổi 
chiều tôi đi loanh quanh, ăn cherry, ăn dâu mulberry, 
xong ra thăm cái chòi tranh của sư cô Thoát Nghiêm. 
Cả hai chục người ngồi ăn mì gói trong chòi vui quá, 
có cả các thầy Pháp Thắng, Pháp Lý, Pháp Nguyện. 
“Tiệc mì gói” gần tàn thì mưa, chúng tôi ngồi chen 
nhau chật cứng, chơi trò chơi giựt điện cười đau cả 
bụng. 

Tối nay trăng tròn vằng vặc, đúng là trắng ngà. Các 
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sư em quấn mền ngồi chơi ngoài chòi “Giải Thoát” 
(tôi gọi là chòi vịt dù không có con vịt nào) ngắm 
trăng. Ngày hè dài nên đã 10 giờ khuya mà trời còn 
sáng, chắc các em phải thức khuya lắm mới ngắm 
trăng đẹp được. 

Tôi lại miệt mài làm vườn, có thể chơi cả ngày ở 
ngoài vườn mà không chán. Tuy nhiên tôi cũng phải 
scan giấy tờ tài liệu để Sư cô sử dụng trong chuyến 
đi Mỹ sắp tới. Những tài liệu ngày xưa khi Sư cô 
giúp đỡ các văn nghệ sĩ thật là quý giá. Tôi phân 
loại, scan, sắp xếp mà thấy bâng khuâng. Nếu Sư 
cô không viết lại những điều này thì ai biết được 
sự thật? Công việc cho tôi nhiều hứng khởi và năng 
lượng y như … làm vườn. Thế mới biết tôi ham làm 
việc quá, làm gì cũng hạnh phúc, việc gì cũng hạnh 
phúc.

Có một buổi tối, tôi ngồi ăn bánh bao dưới cái xích 
đu sau khi chơi với các em (ăn nấm nướng, khoai 
nướng, đậu nướng và uống trà rồi, bạn hiền có thấy 
thèm không?) ở cái chòi vịt, nghe hương hoa Kim 
Ngân thoang thoảng mà nồng nàn. Năm nay Kim 
Ngân hoa được mùa, cây nào cũng tươi tốt và tỏa 
hương khắp nơi. Các sư em quá vui. dám chọc tôi 
bằng cách hát rằng “mẹ của con như... đại ca”, thay 
vì “đại dương’ làm ai nấy cười rũ. Tôi cũng bật cười. 
Các em thấy tôi chịu chơi nên ăn hiếp tôi quá xá.

Mùa Hè qua nhanh

Mùa Hè này con nít về thật đông. Xóm Mới nhỏ như 
cái lỗ mũi nên đi đâu cũng đụng người. Cái sân gạch 
trước nhà là trụ sở của chương trình thiếu nhi nên ở 
phòng tôi nghe tiếng hát, tiếng đàn suốt ngày. Những 
tiếng cười trong vắt của các cháu bé thật dễ thương. 
Tôi vào đội nấu ăn, hướng dẫn pháp đàm và làm luôn 
việc tri xa. Tuần nối tuần qua thật nhanh. Năm nay 
xóm Mới làm bánh mì cho thiền sinh đem theo ăn 
sau buổi thiền hành mỗi khi đi các xóm khác, nhờ 
vậy mà ai cũng có giờ nghỉ ngơi khi xe buýt về lại 

xóm. Chỉ có đội nấu ăn hơi vất vả vì phải chuẩn bị để 
từ sáng sớm đã có đồ ăn trưa, nhưng bù lại thì các đội 
nấu ăn không bị mất pháp thoại và đó là phần thưởng 
đáng giá nhất. Tuy nhiên có sư cô than ăn bánh mì 
hoài nóng quá. 

Cuối mùa Hè, các cháu bé bịn rịn giã từ. Có một bé 
gái khoảng tám tuổi đi chào các sư cô. Tôi thấy cháu 
dễ thương, nên hỏi thăm cháu đến từ đâu. Câu trả lời 
thoát ra tự nhiên: “Theo lời Thầy dạy, con không từ 
đâu đến cả.” Tôi giật mình, đừng coi thường con nít. 
Còn đang loay hoay tìm cách hỏi thêm thì cháu, sau 
một chút ngẫm nghĩ, thận trọng nói thêm: “Nhưng 
mà con ở Hòa Lan." Tôi nhìn cháu mến phục. Mới 
có tám tuổi, cháu đã hiểu được gì từ giáo lý không 
đến không đi nhưng cháu sử dụng rất đúng chỗ. Hạt 
giống đạo Bụt gieo trồng nơi phương Tây nếu có nẩy 
mầm và lớn mạnh cũng là từ những ngày chơi mà tu, 
chơi mà học của các cháu hôm nay.

Đi Bắc Mỹ

Tháng Tám, Làng vừa đóng cửa sau khóa tu mùa Hè 
thì tôi lại theo Thầy và đại chúng đi hoằng pháp ở 
Bắc Mỹ. Lần này chặng đầu tiên là ở Toronto. Nghe 
nói khóa tu kín người ghi danh chỉ sau một thời gian 
rất ngắn và “waiting list” (danh sách dự bị) tới mấy 
trăm người. Đây là khóa tu dành cho người trong 
ngành giáo dục. Trong chuyến đi này, tôi và sư em 
Trai Nghiêm chịu trách nhiệm chính trong việc bán 
thư pháp của Thầy nên lúc nào cũng bận rộn, nhất 
là ở Toronto. Lần đầu tiên thiền sinh được thỉnh 
thư pháp của Thầy nên họ thỉnh nhiều quá, chúng 
tôi phải nhờ thị giả xin Thầy viết thêm nhiều lần. 
Trường học Brock, nơi tổ chức khóa tu, đầy đủ tiện 
nghi nhưng là lần đầu tiên nấu ăn chay cho quá nhiều 
người nên chất lượng món ăn quá kém. Hôm nào bán 
xong bị trễ giờ ăn, chúng tôi ghé vào bếp nấu ăn của 
Thầy xin cơm. Có ngày cơm không có gì nhiều mà 
cũng thấy ngon. Ngày cuối cùng có ba má thầy Pháp 
Duệ đem phở và bánh bột lọc lên đãi các thầy cô, ai 
cũng hạnh phúc quá chừng. 

Xong chuyến đi ở Canada, chúng tôi đi xe buýt về tu 
viện Bích Nham. Bích Nham đẹp hơn xưa với những 
con đường tráng nhựa và cây cối lên cao. Nhưng có 
hai cư xá phía các sư cô bị đóng cửa vì chưa sửa 
chữa kịp nên một số các sư cô được chia ra khách 
sạn gần đó ở để chăm sóc thiền sinh luôn. Tôi được 
may mắn ở lại Bích Nham, tiếp tục bán thư pháp, 
tiếp tục hướng dẫn pháp đàm, và tiếp tục bận rộn. 
Mỗi chuyến đi là một cơ hội để phục vụ, thích lắm.

Có một ngày đại chúng đi xe buýt ra New York để dự 
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buổi triển lãm thư pháp của Thầy do ABC Homes tổ 
chức. ABC Homes nằm ngay đường Broadway, phố 
chính của New York. Mỗi một chỗ triển lãm mang 
một tính cách khác nhau. Chúng tôi tụng kinh trước 
khi Thầy nói vài lời. Có lẽ đây là lần đầu tiên ở một 
chốn thương mại mà lại xuất hiện nhiều người tu như 
thế. Sau đó Thầy ngồi vào bàn, viết vài bức thư pháp 
trước rất nhiều ống kính. Viết xong tờ nào, Thầy đưa 
ra sau cho thị giả cầm. Thị giả đưa tiếp ra cho anh chị 
em khác cầm giơ lên để mọi người được xem. Tôi 
đi ngang, được đưa một tấm, thế là cầm giăng cao 
lên che hết mặt mũi mà thú vị như thuở nhỏ được cô 
giáo nhờ làm việc dùm.

Những ngày ở Bích Nham năm nay qua nhanh vì 
là chặng đầu, chỉ có một khóa tu và một ngày quán 
niệm ở Bích Nham, một buổi pháp thoại công cộng 
ở New York. Từ New York, sau buổi thuyết pháp của 
Thầy, chúng tôi ngủ lại một đêm rồi đi xe buýt lên 
Washington, D.C.

Ngân Hàng Thế Giới World Bank

Tôi phải thú thực là không hề có khái niệm gì về 
Ngân Hàng Thế Giới này vì tôi vốn rất dốt về lĩnh 
vực thương mại, nhưng nhờ cơ hội Thầy sẽ dạy ở 
đây mà tôi được đi thăm và nghe giải thích về chức 
năng của họ thì cũng hiểu biết thêm đôi chút. Ngày 
quán niệm buổi sáng Thầy dạy xong, buổi trưa có 
vấn đáp, tôi gặp một số các em Việt Nam làm việc ở 
đây. Các em đến từ Việt Nam và không biết gì nhiều 
về đạo Bụt, nhưng các em đều hãnh diện khi có Thầy 
là người Việt Nam tới đây giảng dạy cho mọi người, 
kể cả xếp của các em. Các em kể là văn phòng World 
Bank ở Việt Nam cũng theo dõi trực tuyến và họ bảo 
các em may quá, được nghe Thầy giảng trực tiếp. 
Tôi mỉm cười nghĩ thầm: “Vậy mà Việt Nam không 
biết đến sự may mắn đó.”

11/9 Chúng tôi rời Washington, D.C. trúng ngày này 
nên ít người dám đi máy bay, do đó ghế nào cũng 
chỉ có hai người, dư một ghế ở giữa thiệt thoải mái. 
Bay về tới Boston thì Thầy và ban thị giả ở hotel, nơi 
sẽ có buổi nói chuyện cho Harvard, còn đại chúng 
được sắp xếp ở một cái hostel gần đó, và… gần 
Chinatown. Ở đây quá vui vì ở gần phố Tàu, có thể 
đi uống sinh tố kiểu Việt Nam, đi dạo phố, thức ăn 
thì được cúng dường, chén bát có người rửa… Ngày 
hôm sau Thầy nói chuyện với giới y khoa ở Harvard 
plaza, trên 1000 người tham dự. Đa số thành viên 
tham dự không phải từ Boston, thậm chí có người 
tới từ Canada. Hội trường sang trọng, âm thanh tốt 
nên đại chúng tụng kinh rất hay. Sau đó là hai ngày 
ở nhà thờ Trinity. Nhà thờ đẹp lắm. Tôi nghe pháp 
thoại xong, xuống bán thư pháp không kịp vì người 
mua rất đông. Buổi tối đó được đi chơi với các sư 
em và đi ăn cà rem, vui quá chừng. Hôm sau là ngày 
Thầy giảng ngoài trời, ở sân nhà thờ để ai muốn nghe 
cũng tới được. Trời rất nắng, ai cũng phải đội nón lá 
nhưng sau nửa tiếng ngồi thiền, khi Thầy bắt đầu cất 
tiếng giảng dạy thì trời mát lại. Đây là buổi sinh hoạt 
chót ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ.

Trung tâm Mộc Lan

29/9 Mộc Lan

Vừa về tới Mộc Lan là tôi đi thăm liền thiền đường 
Hải Triều Lên mà phục các sư em quá. Chỉ có hai 
năm mà bây giờ Mộc Lan hoàn thiện nhiều, thành 
một trung tâm tu học rất đàng hoàng, quy mô, thiền 
sinh về tu trên 900 người và ai cũng hạnh phúc. Khóa 
tu người Việt thì ít, chỉ khoảng trên 300 người. Ngoài 
việc hướng dẫn pháp đàm và cho tham vấn, tôi tiếp 
tục bán thư pháp. Nhờ được ba má thầy Pháp Duệ 
đóng dùm cái giàn để treo thư pháp nên nhìn bắt mắt 
lắm. Sư chú Trời Tự Tại và sư cô Trai Nghiêm lại có 

giàn treo thư pháp, mời mọi người thưởng thức



218 năm mới ta cũng mới

óc nghệ thuật, đóng khung những tấm thư pháp theo 
nhiều kiểu sáng tạo nên làm gian hàng nhìn vui mắt 
hơn. Có người mua nhiều tấm, bảo để nhìn đâu cũng 
thấy Thầy. Có người đã chọn câu trơn vì chữ đẹp, lại 
đổi ý mua câu trong vòng tròn vì nhớ tới trong phim 
Thầy vẽ vòng tròn theo hơi thở, họ muốn thực tập 
thở theo khi nhìn bức thư pháp đó. Tấm nào cũng là 
để thực tập. Câu nào cũng có ý nghĩa. Mỗi lần gói 
một tấm thư pháp đưa cho người mua, tôi nói thầm 
trong tâm mong tấm thư pháp đó giúp cho họ được 
bình an và nhớ tới sự thực tập... 

Trở về Vườn Nai

Tháng Mười, hai ngày mưa đem đến cho Lộc Uyển 
một sinh khí mới. Cây cối như được hồi sinh và 
những đóa cúc trắng bắt đầu nở rải rác trong khu 
vườn nhỏ kế toilet công cộng của xóm Trong Sáng. 
Sáng nay ngồi nghe pháp thoại ngoài trời vì thiền 
đường quá chật, tôi nhìn nhánh cây gạo đầy hoa màu 
hồng thắm chắn ngang trước những tàng tùng lọng 
xanh ngắt thành một bức tranh tuyệt đẹp mà lòng rộn 
vui. Hôm mới về Lộc Uyển, nhìn cỏ khô vàng cháy, 
cây cối ủ rủ vì đã ba tháng không mưa, thậm chí mấy 
cây tiêu mà cũng không còn lá mơn mởn xanh với 
chùm tiêu màu hồng như thường lệ, tôi nghĩ thầm 
Lộc Uyển lúc này chỉ khá hơn lúc… mới nhận đất 
một chút thôi. Tôi nghĩ tới những lần Thầy đến nơi 
nào thì khí hậu nơi đó đổi thay, không biết sao kỳ 
này… chưa mưa. Nhưng rồi mưa cũng đến, đột ngột, 
khi khóa tu người Việt vừa xong và khóa tu người 
Mỹ chưa bắt đầu, thật là một hạnh phúc lớn cho ban 
tổ chức cũng như mọi người.

Khóa tu nào cũng đông. Thiền sinh nữ dựng lều ở 
rừng sồi san sát nhìn thấy ngợp. Mỗi lần đi ngang 
chúng tôi gọi đùa là xóm Lều hay xóm Nấm, vì 
những túp lều đủ màu tròn tròn như nấm… mọc 
nhanh sau cơn mưa.

Như ở những nơi khác, ở Lộc Uyển ngoài giờ pháp 
thoại, pháp đàm, lúc nào tôi cũng thấy mình loay 
hoay ở quầy thư pháp. Mà cũng vì vậy nên tôi gặp 
được không biết bao nhiêu là người quen, có mấy 
anh chị trong Gia đình Phật tử, có quý thầy mà tôi 
đã từng gặp… ở Việt Nam, có cả một người bà con 
mà gia đình tôi mất liên lạc từ hơn 30 năm, không 
biết vì sao hay tin tôi đi tu theo Thầy nên lên Lộc 
Uyển tìm tôi. Những khóa tu ở Lộc Uyển đáng nhớ 
với những buổi sáng leo lên núi ngồi thiền và ăn 
sáng với Thầy. Đây có lẽ là lần đầu tiên nhiều người 
được hưởng cảm giác “ở núi” như vậy. Khuôn mặt 
ai cũng rạng rỡ hạnh phúc. Còn tôi hạnh phúc vì hai 
chân mình còn leo núi được dù tôi chưa phải đến lứa 

tuổi… chống gậy. Cứ nghĩ lại thời gian bị đau chân, 
bị tai nạn, bị cảm… không thể nào đi nổi đoạn đường 
dốc dài mà so với bây giờ là hạnh phúc tràn đầy rồi. 
Buổi “Be-in” cuối cùng của khóa tu người Mỹ, tôi 
cười chảy nước mắt với mục trình diễn thời trang mà 
mỗi người mẫu là một cuốn sách của Thầy. Các sư 
em hóa trang đơn giản nhưng hai MC Bạch Nghiêm 
và Bội Nghiêm đối đáp rất linh động khi giới thiệu 
người mẫu nên chắc hôm sau quán sách sẽ bận rộn 
lắm. 

Ngày quán niệm cuối cùng ở vùng Nam Cali người 
ta đến đông quá, chưa bao giờ đông như vậy. Trước 
5 giờ sáng tôi đã nghe tiếng xe chạy lên dốc. Có 
lẽ đây là những người thường tới, có kinh nghiệm 
nên lên sớm để có chỗ đậu xe. Quả thật là xe đậu từ 
parking trong Lộc Uyển, dọc theo con đường ra tới 
cổng ngoài, ra khỏi khuôn viên Lộc Uyển, qua nhà 
hàng xóm và tới tận đường Broadway, nghĩa là cũng 
phải tới 4 miles. Tôi chỉ hy vọng hàng xóm không 
phiền lòng lắm.

Bắc Cali

Cuối tháng Mười, chúng tôi về lại Bắc Cali. Kỳ này 
đại chúng đi đông nhưng những người sẽ đi hỗ trợ 
ngày quán niệm Google thì ở nhà chị Song Xuân 
cho tiện di chuyển, những người còn lại được ở chùa 
thầy Từ Lực và được đi thăm thắng cảnh vùng Vịnh. 
Ngày quán niệm ở Google có sư em Hiến Nghiêm 
ngồi giúp Thầy trên sân khấu rất giỏi. Nghe nói sau 
lần dạy trước của Thầy, Google đã áp dụng phần nào 
sự thực tập như có bữa ăn chánh niệm mỗi tháng 
một lần, lập nhóm gPause để ngồi thiền mỗi ngày 
trong campus, và họ dự tính sẽ làm một góc cafeteria 
ăn trong im lặng cho những người muốn thực tập 
điều đó. Quả thật là Google chăm sóc nhân viên rất 
kỹ. Facebook cũng mời Thầy nhưng Thầy cử người 
đi thay vì không đủ thời gian. Ngày Thầy giảng ở 
Stanford rất vui vì người mời Thầy bị “xếp” dành 
chỗ để ông ta đối thoại với Thầy trên sân khấu. Thầy 
không biết chuyện đó, nhưng giảng rất hay và trúng 
“tim đen” của ông ta vì bà vợ và đứa con trai cũng 
có mặt trong thính chúng. Có một ngày tôi và một 
số anh chị em được đi theo Thầy gặp nhóm CEO. 
Nhóm nhỏ thôi, chỉ vài chục người nhưng toàn những 
người có vai vế đang muốn học thiền và vì Thầy ở 
trong phòng ngủ mà ông Obama mỗi khi tới vùng 
đó ở lại, nên chúng tôi được dặn không chụp hình, 
không tiết lộ thông tin địa điểm. Thầy dạy những 
điều rất thiết yếu, trả lời một số câu hỏi cho họ rồi 
dẫn mọi người đi thiền ra khu rừng gần đó. Họ thực 
tập đi thật hết lòng. Ngày Thầy cho pháp thoại công 
cộng ở Oakland cũng rất đông người đến nghe. Đây 
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là lần đầu tiên trong nhiều năm mình có pháp thoại 
công cộng ở vùng này. 

Lên lại tu viện Kim Sơn, mười năm mà không có gì 
thay đổi nhiều ngoại trừ cây lớn hơn. Pháp đường 
vẫn ngoài trời, vẫn chỗ cũ. Tôi gặp lại được một số 
người quen. Những em huynh trưởng năm xưa dẫn 
con lại chào. Anh, em trai tôi cũng dẫn cả gia đình 
lên nghe pháp và đón tôi về nhà luôn. 

Về thăm nhà hai tuần, tôi chỉ chơi thôi. Tôi có mặt 
trọn vẹn cho mẹ cho ba, rồi lên Kim Quang dạy một 
khóa tu weekend cho Gia Đình Phật Tử với sư cô 
Giới Nghiêm, thầy Pháp Uyển và thầy Pháp Khê. 
Thầy Pháp Uyển giảng cho teen hay lắm. Hình như 
Kim Quang đã ngỏ ý muốn đặt cọc thầy cho khóa tu 
năm tới rồi đó. 

An Cư

Mùa An cư đúng là mùa trở về. Tôi về lại Làng vừa 
kịp lễ Đếm Thẻ tối nay, nhập lại vào sinh hoạt của 
tăng thân. Buổi trưa tôi qua Sơn Cốc chào Thầy. 
Thầy nằm võng, lắng nghe tôi kể chuyện thăm nhà 
và chuyện làm khóa tu cho Kim Quang. Rồi Thầy kể 
chuyện ở Kim Sơn. Thầy đã đi thăm lại chốn xưa ra 
sao, thấy cốc Thầy thay đổi thế nào. Thầy bảo Thầy 
đã chỉ khoảng đất năm xưa gia đình tôi đã quỳ làm lễ 
để “trao sư chị Thoại Nghiêm cho Thầy” cho thị giả 
thấy. Tôi cảm động khi nghe Thầy nói điều đó. Vì 
vậy con phải hết lòng với Thầy thôi vì ba má con đã 
cúng con cho chùa, đã trao con cho Thầy rồi. 

Một ngày xuất sĩ tháng Mười Một, buổi trưa tôi theo 

thầy Pháp Nguyện và một sư em trai về xóm Mới để 
học cách làm kế toán cho Trung Ương (việc mới của 
tôi đó bạn hiền), buổi chiều về lại Phương Khê. Vừa 
bước vào gặp Thầy, Thầy kêu hai chị em qua thư 
viện rồi Thầy nằm võng, kể chuyện. Mâm cơm của 
Thầy vừa được thị giả đem qua, Thầy dạy hai chị em 
ở lại ăn cơm rồi xuống bếp, đích thân làm thêm món 
scrambled tofu và nướng thêm bánh mì. Mâm cơm 
nhỏ xíu mà chia cho chín thầy trò, còn gì cho Thầy 
ăn? Thầy gắp đồ ăn liên tục vào chén đệ tử. Tôi ăn ít 
mà no vì tiếp nhận tình thương của Thầy. 

Tháng Mười Hai, tôi bận rộn làm database cho sách 
của Thầy. Nhờ có sư em Vỹ Nghiêm từ Học Viện 
qua cũng thích làm sách nên tôi nhờ cậy được rất 
nhiều. Gần Noel, Thầy cho câu hỏi: “Ta đã làm gì 
đời ta?” Câu hỏi nhắc nhở tôi thường trực để nhìn lại 
mình. Rồi cuối năm, Thầy lại dạy: “Năm mới ta cũng 
mới." Tôi đặt thêm câu hỏi cho mình: “Tôi có hạnh 
phúc với đời mình không?”, “Những gì tôi phải làm 
mới hơn để có nhiều hạnh phúc hơn?” 

Bạn hiền ơi, những câu hỏi đó làm đề mục quán chiếu 
cho cả năm cũng chưa xong. Những nẻo đường tâm 
ý quen thuộc không dễ nhận ra và thay đổi, cho tới 
khi mình được nhắc nhở hay gặp một biến cố gì đó. 
Và khi tôi đang đánh máy những dòng chữ này để 
khép lại sổ tay một năm qua, tôi nghĩ tới bạn hiền, tới 
cơn bệnh mà bạn hiền đang gặp. Tôi gởi tới bạn hiền 
câu chúc Tết đầu năm của Thầy đây, đơn giản đến 
mức không có gì đơn giản hơn, và mong bạn hiền ra 
khỏi nhà thương sẽ là một con người mới nhé, bạn 
hiền thương quý.

Lễ Đối Thú An Cư
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MIỀN BẮC

Ngày 10/1/2014 - Phái Đoàn Lắng Nghe để Hiểu và 
Góp chút tình Thương từ Hà Nội đi đến tỉnh Điện 
Biên, trên những vùng núi cao mà đồng bào thiểu 
số sống rất khổ cực, để đem những món quà tình 
thương đến: 300 phần quà  (120 triệu) là tiền quý 
sư cô Làng Mai làm thiệp có hình của Sư Ông để 
tặng Thiền sinh và thiền sinh tặng lại tiền mua quà 
cho trẻ em thiếu ăn. Ban Thư Pháp của Sư Ông cũng 
góp thêm một phần tiền bán thư pháp của Sư Ông 
trong năm 2013. Trưởng Phái Đoàn Lắng Nghe để 
Hiểu có ít nhất  là ba vị Xuất Sĩ đã tu học tại Làng 
Mai: quý sư cô Trình Nghiêm, Phát Nghiêm và Sư 
Thầy Đàm Hòa. Nhờ có sự chủ động của chị của sư 
cô Hoàn Nghiêm là Chị Cao Thị Nhung và hai cháu 
cùng đoàn bác sĩ từ Hà Nội và sự đóng góp rất lớn 
của sư thầy Đàm Hòa cùng Phật tử chùa Thao Chính 
mà đoàn đã Lắng Nghe để Hiểu mà Góp Chút Tình 
Thương.

Cũng trong năm nầy tiền bán thư pháp của Sư Ông 
đã giúp được ở mỗi tỉnh  từ 300 đến 600 phần quà  
cho đồng bào khổ cực. Tổng cộng hơn sáu nghìn 
phần quà trải dài từ Điện Biên Phủ đến Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên,  Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, 
Bảo Lộc, Đồng Nai, Đồng Tháp và Bến Tre.   

Trích Thư báo cáo về Cứu Trợ Lũ Lụt

Dưới đây là những địa danh mà quý thầy, quý sư 
cô đến và gởi món quà tình thương. Mỗi phần quà 
trị giá 385.000đ trong đó 185.000đ là phẩm vật và 
200.000đ tiền mặt. Ngoài ra các thầy, các sư cô còn 
để ra 100.000.000đ (100 triệu) để đến tận nơi những 
gia đình thật sự rất nghèo khó, tùy theo hoàn cảnh 
mà gởi thêm cho các gia đình đó 1 hoặc 2 triệu đồng. 

Tỉnh Quảng Bình Tổng số:1400 phần quà.  

Chương trình TTXH 
   HIỂU & THƯƠNG Sài Gòn
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*Huyện Bố Trạch: Xã PHÚ ĐINH: 200 phần quà,  
xã THANH TRẠCH: 150 phần quà

*Huyện Quảng Trạch:  Xã QUẢNG VĂN: 150 
phần quà,  xã QUẢNG LỘC: 150 phần quà,  xã 
Quảng Phương: 200 phần quà.

*Huyện Quảng Ninh: Xã HẢI NINH:Vùng biển 
1250 hộ, nhà hư hỏng 95%. Trường tiểu học và Mẫu 
Giáo bị tốc mái. Dự tính 200 phần quà, xã DUY 
NINH: 200 phần quà,  xã HÀM NINH:150 phần quà.

Tỉnh Quảng Nam

 * Huyện Điện Bàn: xã Điện Ngọc, thôn Viêm Minh

Nhà anh Lê Hữu Trung, vợ bỏ, một mình nuôi 3 
con. Con lớn 14 tuổi, con út mới học mẫu giáo. 
Nay nhà sập, anh đang ở nhờ nhà mẹ ruột gần đó. 
Anh kiếm tiền nuôi con bằng nghề chạy xe thồ, 
bữa có bữa không.

* Huyện Điện Bàn: xã Điện Ngọc, thôn Hà Dừa: 
trao tiền cho 4 hộ gia đình bị sập nhà.

Gia đình anh Nguyễn Văn Bình: hai vợ chồng có 
4 người con. Bão vô làm sập nhà hết. Nhà rất khó 
khăn. 

* Huyện Điện Bàn: xã Điện Nam Bắc: phát 50 
phần, 1 phần phát sinh, hầu hết là người già.

* Thành phố Hội An: xã Cẩm Thanh, thôn Cồn 
Nhàn.

Ở đây có rất nhiều trường hợp quá nghèo, nhà cửa 
còn tệ hơn nhà cấp 4, nên bão đến là sập ngay. 

Nhà của chị Phạm Thị Thanh Châu: chồng đẩy xe 
bánh kẹo bán ở các trường học, vợ làm phục vụ 
buồng cho nhà nghỉ. Hai vợ chồng với một đứa 
con ở trong một túp lều tranh. Chỉ cần bão đến là 
thổi bay ngay. 

Nhà bà Lê Thị Phước, 64 tuổi: chỉ có 2 vợ chồng 
già yếu, làm nghề biển nhưng thu nhập không bao 
nhiêu. Vợ chồng có mái nhà lá trên một nền đất bé 
tí, bão vào là sập liền. Thấy hoàn cảnh như vậy, 
chúng con bàn với nhau hỗ trợ cho gia đình bà 5 
triệu đồng. Đi cùng chúng con có anh Ký thôn 
trưởng, anh cũng đại diện thôn gửi thêm phong bì 
cho bà và dặn đi dặn lại là ráng xây lại cái nhà cho 
đàng hoàng.

Nhà cô Trần Thị Nga: nhà nghèo mà mới có con 

nhỏ, lại thêm 2 đứa sinh đôi. 

Nhà cô Nguyễn Thị Vân, nhà sập, phải ở nhà vệ 
sinh. 

Cô Phan Thị Hiền, bị tàn tật, chân không đi lại 
được, ở nhà tình nghĩa với con, mà nhà thì xuống 
cấp trầm trọng. 

Nhà anh Lê Văn Dũng: nhà sập nát tan, chưa được 
nhà nước cứu trợ, chồng làm thuê, vợ thì thất 
nghiệp, không có hướng làm ăn. Chúng con bỏ 
bao thư 4 triệu đồng.

* Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên: phát nơi đây 
200 phần quà.

Trường hợp đáng thương nhất là ở gia đình bà Ngô 
Thị Tục. Năm nay bà 55 tuổi. Hàng ngày bà sống 
bằng nghề nông, mò ốc, hến… Bà có hai con trai 
sinh đôi là Trương Văn Định và Trương Văn Tự. 
Chú Trương Văn Định đang xây nhà chưa xong thì 
qua đời. Vợ chú Trương Văn Định bỏ nhà đi, để lại 
con 18 tháng tuổi cho bà nội nuôi. Căn nhà được 
chuyển giao cho chú Trương Văn Tự, chưa xây 
dựng xong, thì bão tới làm xuống cấp. Chúng con 
hỗ trợ cho bà Ngô Thị Tục 2 triệu để lo cho cháu, 
và chú Trương Văn Tự 3 triệu để sửa nhà.

* Xã Điện Dương, huyện Điện Bàn: phát nơi đây 
340 phần quà. 

* Xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc: tại điểm cứu trợ 
này có rất nhiều người già, nhiều người trên 70, 80 
tuổi. Có những cụ đã trên 80 tuổi mà ở một mình, 
tự nấu ăn lấy, rất tội nghiệp. Bão vô làm nhà tốc 
mái, nhiều người chưa có điều kiện lợp lại. Tại đây 
phát 200 phần theo danh sách và 1 phần phát sinh. 
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Khoá tu Việt Wake Up
Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn về chuyến đi Việt Wake Up của quý thầy và quý sư cô trẻ Làng Mai. 
Chuyến đi Việt Wake Up sẽ được diễn ra vào dịp ‘Spring break’ tháng 3 năm nay tại Bắc Mỹ và sẽ hướng tới 
người trẻ Việt Nam từ 18 đến 38 tuổi sinh ra hoặc lớn lên tại Bắc Mỹ. Phong trào Wake Up do Sư Ông Làng 
Mai (Thiền Sư Thích Nhất Hạnh) thành lập vào năm 2008 và đã được quý thầy và quý sư cô Làng Mai hướng 
dẫn khắp nơi trên thế giới trong mấy năm qua. Đây là lần đầu tiên phong trào Wake Up được hướng dẫn đặc 
biệt cho người trẻ Việt Nam tại Bắc Mỹ.

Chuyến đi Việt Wake Up có mục đích:

1. Giới thiệu cho các bạn trẻ Việt Nam đến với phong trào Wake Up nhằm tạo nên một xã hội hạnh phúc, 
lành mạnh và từ bi.

2. Tạo cơ hội để các bạn trẻ học hỏi về các pháp môn tu học chánh niệm có công năng giúp các bạn trong 
cuộc sống hàng ngày, đặc biệt trong những năm trong đại học, sau đại học, trong việc lập nghiệp và tạo 
dựng gia đình.

3. Chia sẻ với các bạn các pháp môn có công năng nuôi dưỡng hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, xử 
lý khó khăn, chuyển hóa khổ đau, và bắc nhịp cầu truyền thông giữa các thế hệ trong gia đình.

4. Cung cấp cho các bạn một lăng kính mới để khám phá lại gia tài văn hóa và tâm linh của tổ tiên để lại. 
 
Chuyến đi Việt Wake Up sẽ được tổ chức tại các thành phố ở Bắc Mỹ như sau:

Toronto, Canada: 5-9/3, Houston, TX: 13-17/3, Seattle, Wa: 20-24/3, San Francisco, CA: 27-30/3

Tại mỗi địa điểm trên sẽ có một khóa tu (Wake Up Spring camp) và một buổi pháp thoại công cộng. Tất cả 
các sinh hoạt sẽ được hướng dẫn bằng tiếng Anh. Nếu các bạn muốn biết thêm tin tức về chuyến đi Việt Wake 
Up này hoặc các bạn muốn đăng ký, xin viếng thăm trang nhà www.vietwakeup.org.
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Lịch sinh hoạt năm 2014  
của Sư Ông và Tăng thân Làng Mai

13/02/2014 :   Lễ Tự Tứ chấm dứt An cư Kiết Đông 2013-2014
20/02 – 27/02 :   Khóa tu xuất sĩ   
14/03/2014 :   Khóa tu mùa Xuân bắt đầu
04/04 – 11/04 :   Khóa tu tiếng Pháp
25/04 – 12/05 :   Hoằng pháp ở Tây Ban Nha
21/04 – 26/04 :   Khóa tu người trẻ nói tiếng Pháp (French Youth retreat)
23/05 – 29/05 :   Đại Giới Đàn "Cam Lộ Vị"
01/06 – 21/06 :   Khóa tu 21 ngày chủ đề "Khi chết ta đi về đâu"
04/07 – 01/08 :   Khóa tu mùa Hè
10/08 – 24/08 :   Khóa tu cho người Đức (5 ngày) & cho người Hoà Lan (5 ngày) tại viện  
    Phật Học Ứng Dụng Âu Châu, Đức
26/08 - 31/08 :   Khóa tu tiếng Ý
12/09 :    Khóa tu mùa Thu bắt đầu
28/10 – 04/11 :   Khóa tu giáo chức cho người Pháp
15/11 :    Khóa tu An Cư Kiết Đông 2014-2015 bắt đầu

Khóa tu hướng dẫn bởi giáo thọ Làng Mai 

28/02 – 02/03 :   Khóa tu cho tăng thân địa phương, Hòa Lan
04/03 – 01/04 :   Những sinh hoạt và Khóa tu Wake Up cho người trẻ VN ở Mỹ
10/03 – 17/03 :   Khóa tu cho bệnh nhân trong nhà thương Ý
17/03 – 31/03 :   Khóa tu và sinh hoạt về Đạo Đức Ứng Dụng ở Bhutan
27/03 – 31/03 :   Khóa tu ở Israel
29/03 – 31/03 :   Khóa tu Tăng Thân ở Georgia, Mỹ
03/04 – 06/04 :   Khóa tu cho học sinh trung học trường New Orleans (tu viện Mộc Lan)
10/04 – 13/04 :   Khóa tu Wake Up ở UK
11/04 – 21/04 :   Khóa tu ở Cuba
29/04 – 13/05 :   Khóa tu ở Nhật
12/05 – 14/05 :   Khóa tu sức khỏe ở Ý
16/05 – 27/05 :   Khóa tu ở Ireland
23/05 – 25/05 :   Khóa tu Tăng Thân ở Louisiana, Mỹ
Mùa Xuân :   Khóa tu Tăng Thân ở Hòa Lan
16/06 – 23/06 :   Khóa tu ở Singapore
20/06 – 23/06 :   Khóa tu Gia Đình Phật Tử (tu viện Mộc Lan)
04/08 – 11/08 :   Khóa tu gia đình ở Hàn Quốc
07/08 – 13/08 :   Khóa tu cho ngành giáo dục ở Anh
13/08 – 17/08 :   Khóa tu Wake Up ở Hồng Kông
12/09 – 14/09 :   Khóa tu Wake Up ở Hòa Lan
15/09 – 29/09 :   Khóa tu ở Úc 
25/09 – 01/11 :   Khóa tu ở Nam Mỹ  (South America)
Tháng 10 :   Khóa tu ở Denver, Colorado (Mỹ)
01/10 – 14/10 :   Hoằng pháp ở Trung Quốc
06/10 – 24/10 :   Khóa tu Wake Up ở Hòa Lan
22/10 – 26/10 :   Khóa tu chùa Tam Bảo (Louisiana, Mỹ)
29/10 – 12/11 :   Hoằng pháp ở Philippines
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13/11 – 25/11 :   Hoằng pháp ở Malaysia
01/12 – 07/12 :   Hoằng pháp ở Taiwan
25/12 – 28/12 :   Khóa tu gia đình ở Indonesia

Lịch sinh hoạt của Thiền đường Hơi Thở Nhẹ tại Paris
Xin vào trang nhà của Thiền đường để xem chi tiết: www.maisondelinspir.over-blog.com

Lịch sinh hoạt của Tu viện Lộc Uyển
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.deerparkmonastery.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Bích Nham
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.bluecliffmonastery.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Mộc Lan
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.magnoliagrovemonastery.org

Lịch sinh hoạt của Trung Tâm Làng Mai Thái Lan
Xin vào trang nhà của Trung Tâm để xem chi tiết: www.thaiplumvillage.org

Lịch sinh hoạt của Học Viện Ứng Dụng Châu Âu tại Đức
Xin vào trang nhà của Học Viện để xem chi tiết: www.eiab-maincampus.org

Lịch sinh hoạt của Học Viện Ứng Dụng Châu Á tại Hong Kong
Xin vào trang nhà của Học Viện để xem chi tiết: www.pvfhk.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Nhập Lưu  tại Úc
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.nhapluu.blogspot.fr

Liên lạc
Trang nhà và điện thư 
Tiếng Anh:  www.plumvillage.org 
Tiếng Việt:  www.langmai.org 
Tiếng Pháp:  www.villagedespruniers.org

Chùa Pháp Vân 
Sơn Thượng 
Le Pey 24240 Thénac, France 
Tel: +(33) 5.53.58.48.58

Email:  uh-office@plumvillage.org

Sơn Hạ 
Fontagnane 24240 Puyguilhem, France 
Tel:  +(33) 5.53.22.88.89       
Fax: +(33) 5.53.22.88.90

Email: 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 Loubès-Bernac, France 
Tel: +(33) 5.53.94.75.40 
Fax: +(33) 5.53.94.75.90

Email: lh-office@plumvillage.org
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Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu 
Schaumburgweg 3,D-51545 Waldbröl, Germany 
Tel: +49 (0)2291 907 1373

Email:   info@eiab.eu 
             registrar@eiab.eu  
Trang nhà:  www.eiab.eu

Tu viện Bích Nham  
(Blue Cliff Monastery) 
03 Mindfulness Road,  
Pine Bush, NY 12566, USA 
Tel: +(1) (845) 733-4959 
Fax: +(1) (845) 733-4300

Email:  office@bluecliffmonastery.org 
Trang nhà: www.bluecliffmonastery.org

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 
http://magnoliagrovemonastery.org 
www.tuvienmoclan.org

Liên lạc với Làng Mai ở Châu Á 
Từ Hiếu và Diệu Trạm  
Tổ 10 khu vực II Phường Thủy Xuân, TP Huế

ĐT Từ Hiếu là 054 3 886 991 
ĐT Diệu Trạm là 0543931556 - 3931558 

Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Á

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

Làng Mai Quốc Tế Thailand 
(Thai Plum Village  
International Practice Center)  
P.O. Box 23 
Pak Chong District 
Nakhon Ratchasima 30130, Thailand

Email address:  
Xóm Trời Quang (Clear Sky Hamlet)
pvtbrothers@gmail.com

Xóm Trăng Tỏ (Bright Moon Hamlet)  
pvthainuns@gmail.com
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